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صناعة الكتب
إن صناعة الكتب وازدهار دور النشر مها من الظواهر املثرية يف عصر توكوغاوا ،إذ يالحظ الدارس هلذا العصر
ازدهارا غري مسبوق لصناعة الكتب وتسويقه ،وتنوعا كبريا يف العناوين الصادرة عن دور النشر .وبديهي أن هذا
االزدهار جاء متوازيا مع انتشار التعليم وارتفاع نسبة العارفني بالقراءة والكتابة ،غري أن توفري الكتاب عرب طبع قليل
الكلفة ،وتنويع املوضوعات كانا حافزين على اإلقبال على التعلم والقراءة .فالنسبة العالية للعارفني بالقراءة والكتابة يف
هناية عصر توكوغاوا ،مل تكن لتتأتى لوال توافر الكتاب ويسر الوصول إليه .وجدير بالذكر أن انتشار الكتاب وعدد
العناوين اليت تصدر سنويا مها من املؤشرات اليت يعتمدها اخلرباء يف قياس التنمية البشرية.
إن التوسع يف جمال النشر الذي عرفته اليابان خالل هذه الفرتة ،يدل على تطور نوعي يف جمال الكتابة مل حيصل
يف جل ثقافات العامل خالل هذه الفرتة ،باستثناء بعض الدول األوروبية ،ولعله من امليزات اليت حتسب لصاحل اليابان
عند مقارنتها ببعض الدول ،اليت يعتقد أهنا كانت مماثلة هلا ،أو على نفس املستوى من التطور .وأوىل هذه امليزات
حترر الكتابة والنشر من هيمنة املوضوعات الدينية أو املقررات التعليمية .وإذا قمنا مبقارنة بالوطن العريب ،فرمبا لن جند
مثيال هلذا التنوع إال يف العصر الذهيب للحضارة العربية اإلسالمية يف القرن 4هـ .ونشري إىل أن معدل عدد العناوين
اليت كانت تصدر عن دور النشر ،واليت كان عددها  2000دار نشر ،بلغ سنويا خالل عصر توكوغاوا  600عنوان،
وأن عدد النسخ اليت كانت تطبع يف كل طبعة  4000نسخة.
الثقافة الشعبية
هي ظاهرة أخرى ميزت عصر توكوغاوا عن العهود السابقة عليه ،واليت كانت الثقافة فيها مقصورة على فئة
معينة .فمع انصرام القرن 17م وبداية القرن 18م ،أصبحت اليابان تتمتع بنوع من االستقرار واألمن ،أصبحت معه
احلروب األهلية جمرد أحداث بعيدة يف الذاكرة اجلماعية .فخالل هذا القرن ابتعد الساموراي عن فكرة احلروب
واإلعداد هلا ،وأصبح طلب املعرفة شاغلهم الرئيسي ،وظهرت فئة جديدة من سكان املدن اليابانية تنافس الساموراي
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يف جمال الثقافة وحياة الرفاهية .ففي ظل الرخاء والتوسع احلضري ازدهر األدب والشعر والرسم واملوسيقى ،وخمتلف
فنون الفرجة بني سكان التجمعات احلضرية الكربى كـ أوساكا وكيوتو.
ففي أواخر القرن 17م ومطلع القرن 20م عاش كبار كتاب القصة واملسرح والشعر أمثال :تشيكاماتسو مونزميون
والقصاص إيهارا سايكاكو  ،وغريهم من األدباء والرسامني الذين شكلوا تيارا ثقافيا جديدا يستجيب لذوق فئة التجار
الصاعدة وتطلعاهتا .فخالل هذه الفرتة ،تشكلت مسات الثقافة اليابانية اليت ال تزال ماثلة للعيان إىل اليوم .ففيها ظهر
طقس الشاي ،وفن تصفيف الزهور إيكيبانا ،ومدارس الرسم املتعددة ،و أصناف املوسيقى املختلفة ،و كذا الطباعة
باأللوان ،إضافة إىل كتابة القصة و الشعر و املسرح.
تعرف هذه احلركة الثقافية بـ"الثقافة الشعبية" متييزا هلا عن ثقافة اخلاصة ،اليت اختصت هبا أرستقراطية كيوتو
والساموراي يف الفرتات التالية ،ذلك أن الفئات اليت ظلت مغيبة عن اجملال الثقايف ،اخنرطت يف جماالت اإلبداع اليت
كانت حكرا على فئة بعينها .غري أن هذا التوجه الشعيب ال يعين غياب الساموراي ،فهؤالء اخنرطوا مع سكان املدن
يف هذا التوجه للمسامهة يف حقل اإلبداع.
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