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املحاضرة رقم6 :

يعترب التمدن و ازدياد عدد سكان احلواضر ،يف الفرتة اليت سبقت إصالحات امليجي ،من أهم األسباب اليت جيب
األخذ هبا لفهم أسباب الطفرة التحديثية اليت عرفها اليابان .فالتمدن هو الركيزة األساسية اليت انبىن عليها التحديث
يف أوروبا ،و ذلك ملا للمدن من دور كقاطرة للتغيري.
و جتدر اإلشارة مثال إىل الدور الذي لعبته املدن اإليطالية التجارية ،يف فجر عصر النهضة ،يف إحياء احلضارة
الغربية ،حيث كانت رائدة التغريات الكربى اليت عرفتها اجملتمعات الغربية ،و قواعد للمجموعات اليت حتدت بنجاح
سلطة األنظمة السياسية التقليدية (الفيودالية ) .احتضنت هذه املدن طبقة التجار الصاعدة اليت شكلت يف ما بعد
الطبقة الربجوازية .فنمو أوروبا احلديثة كان يف جانب كبري منه بسبب منو و ازدهار طبقة جتار املدن ،اليت احتلت
موقعا يف اجملتمع مكنها من اهليمنة على االقتصاد يف مرحلة أوىل ،وإقامة مؤسسات سياسية جديدة يف مرحلة ثانية.
وهكذا شكلت املدن املركز الطبيعي للتغريات السياسية ،بعد أن كانت رائدة التغريات االقتصادية.
شكلت ظاهرة التمدن و تنامي سكان احلواضر مستني أساسيتني يف التطور الذي عرفه اجملتمع الياباين خالل
عصر توكوغاوا  ،حيث ميكن اعتبارمها مؤشرا على بداية التحديث ،أو على األقل مؤشرين من مؤشرات التغري الذي
عرفه اجملتمع الياباين ،و انفرد هبما عن باقي ا جملتمعات األسيوية و الشرقية عموما .ذلك أن اليابان صنفت منذ هناية
القرن 17م ضمن أكثر بلدان العامل من حيث نسبة سكان احلواضر و التوسع احلضري ،مثلها يف ذلك مثل دول
كفرنسا و اجنلرتا .فمدينة إيدو ( طوكيو احلالية ) كانت تضم قرابة مليون نسمة يف هناية القرن 17م .
دور التعليم
إن انتشار التعليم و توسع املعرفة بالقراءة و الكتابة مها من املؤشرات الرئيسية على التطور الذي عرفته اليابان
خالل عصر توكوغاوا .فمن القطاعات اليت جيمع دارسو إصالحات امليجي على أهنا كانت العامل الرئيسي يف جناح
اإلصالحات اليت عرفها اليابان ،اهتمام زعماء اإلصالح بالتعليم و إنشاء اجلامعات اخلاصة والعمومية  ،و استقدام
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األساتذة من الدول الغربية .و جيمع دارسو النظام التعليمي يف اليابان على أمهية هذا العصر (توكوغاوا ) ،ودوره يف
وضع األسس و البنية التحتية اليت استغلتها النهضة التعليمية يف عصر امليجي و ما بعده.
إن هذا اإلمجاع على أمهية عصر توكوغاوا له ما يربره ،ذلك أن التعليم عرف خالل هذا العصر نقلة نوعية على
الرغم من بقائه تعليما خنبويا موجها يف املقام األول إىل فةة الساموراي احلاكمة لتكريس الفوار القائمة .و قد ثمثلت
هذه التطورات يف الرعاية اليت أولتها سلطات الباكوهان لتعليم أبناء الساموراي ،و حرصها على إقامة مدارس هلم و
ثمويلها .و ثمثلت هذه اإلجراءات ،من جهة أخرى ،يف ظهور نظام تعليمي خاص بأبناء التجار و الصناع و
الفالحني ،باإلضافة إىل التطور النوعي للمناهج التعليمية ،وتعدد توجهاهتا مسايرة للحاجيات و املستجدات .و هو
ما أظهرته اإلحصاءات اليت أجريت يف بداية عهد ميجي ،فقد قدر الباحث دور رونالد ،و هو أكثر املتخصصني يف
نظام التعليم يف اليابان ،النسبة العامة للعارفني بالقراءة و الكتابة عشية إصالحات امليجي سنة 1868م بـ  40باملةة
بني الذكور و 10باملةة بني اإلناث ،وهي نسبة مل تعرفها حىت اجنلرتا مثال ،حيث كان يلتحق طفل واحد من بني
أربعة أو مخسة أطفال باملدرسة يف املدن الصناعية الربيطانية (حسب جلنة بريطانية British Select
 Committeeعام 1837م ) ،و غين عن القول إن بعض الدول النامية مل تصل هذه النسبة من التعلم حىت
يف بداية القرن  21م.
الشك أن ارتفاع نسبة العارفني بالقراءة و الكتابة عامل رئيسي يف التنمية ،كان له األثر الكبري يف اإلسراع
باإلصالحات اليت أقدمت عليها اليابان يف النصف الثاين من القرن 19م ،غري أن التطورات اليت عرفها قطاع التعليم
خالل توكوغاوا اتسمت بظاهرتني ال تقالن أمهية عن نسبة القراءة و الكتابة ،و مها :فصل التعليم عن املؤسسات
الدينية ،و األخذ مببادئ االستحقا  .ذلك أن التعليم حقق يف هذه الفرتة ( عصر توكوغاوا ) خطوة حنو علمنة
التعليم وحتريره من هيمنة الدين ،و هي الظاهرة اليت اعتربت نقلة نوعية يف التعليم الغريب ،وانطلقت تدرجييا يف أوروبا
يف نفس الفرتة أي القرن 19م  ،كما شرعت إدارة التعليم يف األخذ مببدأ املهارة الفردية و التميز يف الدراسة ،و منحه
االعتبار يف التعيينات اخلاصة جبهازها اإلداري عوض االعتماد فقط على االمتيازات اليت مينحها األصل ،و وضع الفرد
يف الرتاتب االجتماعي.
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