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تقديم
لغاتمعهدنشرهالذىالكتابهذامنالعربيةالطبعةالعربللقراءأقدمأنيسعدنى

جهدخالصةوهواإلنجليزيةباللغة1990عامطوكيوبجامعةوأفريقياآسياوحضارات
هذهبدراسةهتمامناامعالحديثة، بدأالنهضةفىاليابانيةالتجربةغورلسبرمتواصل
 –1972 (الناميةالدولقتصادياتالمعهدزائرًازميًالاليابانإلىذهبتعندماالتجربة

القرنفىواليابانمصرفىالنهضةلتجربةالمقارنةللدراسةعملورشةلتنظيم) 1973
الزمالءالمصرية، وطرحالتجربةطرحناشهرًاعشرستةمدىعلىعشرالتاسع

ختالفالواالتشابهأوجهعنالبحثفىمعًاأسهمنااليابانية، ثمالتجربةمالمحاليابانيون
التىالموضوعيةالظروفإختالف – األولالمقامفى – مردهاكانالتىالتجربتينبين

، والهياكلالجيبوليتكيى، والوضعالتاريخىالرصيدذلكفىبمامنهماكلعاشها
بتجربتينالطرقفتراقالتفسيرًانجدأنالثقافية، وحاولناواألنساقوالسياسيةجتماعيةالا

.تفسيرهاجاهدينحاولنالظروفمنهماكلمسارختلفاثممتقاربمستوىفىبدأتا

تجربةدراسةفىالتعمقنحوهتمامنااجذبالفريدةالعلميةالتجربةتلكثمرةوكانت
دراساتأربعنشرنتيجتهاكانتالتى) 1912 – 1868 (مايجىعصرفىاليابانيةالنهضة
المصريةالجمعيةتصدرهاالتىالعلميةالدوريةوهىالمصريةالتاريخيةبالمجلة

فىشامًالبعدًاتخذاحتىالتجربةتلكبدراسةهتمامنااتصاعدثمالتاريخيةللدراسات
طبعهأعيدثم1980عامبالقاهرةصدرالذى" مايجىعصرفىاليابانىالمجتمع "كتابنا

علىعلمية، وتعتمدأسسعلىتقومعربيةدراسةأول، فكان1999فىثم1996فى
.العربىاألكاديمىالمجالفىاليابانيةللتجربةأوليةمصادر

بالفكرهتمامًاازددناامايجىعصرفىاليابانىللمجتمعالمتعمقةالدراسةتلكخاللومن
رفاعةوفكرفكرهبينالشبهأوجهبعض، والحظنايوكيتشىفوكوزاواورائدهالتنويرى

هذينلفكرمقارنةدراسةكتابةفكرة، وداعبتناالحديثالعربىالفكررائدالطهطاوى
األساسيةأعمالهمنترجمماجمعاستكمالعلىالثمانيناتعقدطوال، وعكفناالرائدين
العظيمجدهلتراثالدقيقةمعرفتهبينجمعالذىيوكاكىإيشىحفيدهبهقامماوخاصة
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بالجامعاتالبارزيناإلنجليزىاألدبأساتذةأحدكونهبحكماإلنجليزيةللغةإتقانه
نشرتالتىفوكوزازاألعمالالمعتبرةالتراجمأيدينابينتجمعتوهكذا. اليابانية

إعدادوبقى. الطهطاوىرفاعةالعظيمرائدناأعمالمنبأيديناماإلىإضافةباإلنجليزية
ماوهوالحديثاليابانىالفكرتاريخفىالمتخصصينمراجعةمنيحتاجهوماالدراسة

وجهعندماطوكيولجامعةالتابعوأفريقياآسياوحضاراتلغاتدراسةمعهدلناأتاحه
معالدراسةإلعدادتمامًاخاللهتفرغنا) 1990 – 1989 (عاملمدةزائرأستاذالدعوةإلينا

بجامعاتالنقاشحلقاتوعقدالكتابةمراحلمختلففىختصاصالاأهلاستشارة
كبارمعومناقشتهانتائجمنإليهتوصلنامالطرحوأوساكاوايباراكىوكيوطوكيو
بالجامعاتاألوسطالشرقتاريخوأساتذةاليابانىالفكرتاريخفىالمتخصصيناألساتذة

وقرأواالنقاشحلقاتحضرواممنتلقيناهاالتىالمالحظاتمنكثيرًااليابانية، واستفدنا
1990سبتمبرفىالمطبعةإلىبهادفعنامسبقًا، ثمعليهموزعتالتىالدراسةمسودة

.العامنفسمننوفمبرفى) باإلنجليزية (طوكيوفىصدورهافكان

لماليابانيةبالتجربةهتمامناااإلنجليزية، فإنالطبعةصدورعلىكاملعقدمرورورغم
الدراساتأوفوكوزاواأعمالترجماتمنينشرمامتابعةعننتقاعسلمكماينقطع

وطننافىأحديعرفهالمالدراسةهذهأنباألسىنشعريجعلنامما، وكانبهالمتعلقة
الباحثونبهاإهتمحينباإلنجليزية، علىقراءتهالهمأتيحتممنقليلنفرإالالعربى

المؤرخينجمعيةمجالتفىظهرتنقديةوعروضتعليقاتمثاروكانتاليابانيون
الشرقلدراساتاليابانيةالجمعيةتصدرهاالتىاألوسطالشرقدراساتومجلةاليابانيين

محررىمنالكثيرنوهباليابانية، وكماتصدرالتى" الفكر) "شيسو (األوسط، ومجلة
عرضمصرفىيظهرولم. الدراسةبهذهالكبرىاليابانيةبالصحفالثقافيةالصفحات

كاملةصفحةعلىالقاهرية" جازيتاإلجبشيان "بصحيفةصدرالذىذلكإالالكتابلذلك
األسيويونالدبلوماسيونفوجهاألجانبمنقرائهابعضأنظارفلفتت) طبعًاباإلنجليزية(

.1991فبرايرفىخاصاجتماعفىالموضوعحولمحاضرةإللقاءالدعوةإلينا

للطبعةترجمةمجردتكونالالكتابمنعربيةطبعةإصدارعلىالعزمعقدنالذلك
الثقافةهتماماتامعيتوافقمنظورمنالعربىالقارئعلىنطرحهحتىاإلنجليزية
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المتعددةوالثقافيةالعلميةمشاغلنالناتتيحأندونالزمانمنعقدمرالعربية، ولكن
/األستاذهتماماجاء، حتىالعمللهذاللتفرغاليوميةالحياةخضمعننقطاعالافرصة

اليابانمؤسسةمنبدعمالعربيةالطبعةهذهبإصدارللنشرميريتدارمديرهاشممحمد
إلعدادهاالوقتقتطاعاإلىدفعًادفعناملزمًاواجبًاالعربيةالطبعةإنجازالثقافية، فأصبح

األكاديميةاألوساطهتمامامنأثارتهمايفوقماالعربىالقارئهتمامامنتثيرأنونأمل
.اليابانفى

أتاحتالتىالكريمةالعلميةالمساعداتتلكوالتقديرركبالشنذكرأنالمناسبةبهذهونود
الصديقركبالشباإلنجليزية، ونخصصدرالذىأصلهافىالدراسةإصدارفرصةلنا

ثمطوكيوبجامعةالحديثاألوسطالشرقلتاريخأستاذًاكانالذىواطاروميكىاألستاذ
الحديثاليابانىالفكردراسةفىالمتخصصينأقطابمنلزمالئهوقدمنىكيو، جامعة
مركزمديرشونساكونيشيكاوااألستاذهؤالءومن. الخصوصوجهعلىالفكروتاريخ

بجامعةالسياسيةالعلومأستاذديكيتشىأيروكاواواألستاذكيوبجامعةفوكوزاوادراسات
هيتوتسباشىبجامعةجتماعالاأستاذنوسوكىجونساساكىكيزاى، واألستاذطوكيو

.طوكيوبجامعةالسياسيةالعلومأستاذتاكيشىأيشيداواألستاذ

الكريمةاستضافتهعلىطوكيوبجامعةوأفريقياآسياوحضاراتلغاتمعهدأشكركما
المخطوطلكتابةتمامًافيهتفرغتالذى1990 – 1989عامآخرهاكانمراتثالثلى

.للدراسةاألصلى

علىصاحبهاساعدوالمنالفضلكلفالفضلعلميةقيمةذاتالدراسةهذهكانتفإذا
.سواهأحدبجريرتهايؤخذفالالقصورأوجهالقيمة، أماتلكإلىبهاالوصول

السبيلقصداللهوعلى

حامدعباسرءوف. د



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

7www.RaoufAbbas.org

تمهيد

التاريخىاإلطار
قتصاديةالاأبعادهابمختلفتنمويةمشكالتمنبهارتبطاوماالحديثةالدولةنشوءكان
المرحلةبتلكمرتالتىالبالدفىالتنويرلروادالرئيسىالهموالثقافية، يمثلجتماعيةالوا

أخرىإلىتقليديةوضعيةمننتقالالامرحلةتحوالتأثارتفقد. تاريخهامنالدقيقة
عنبحثًاأفكارهمزناديقدحونكبيرًا، جعلهمهتمامًااالروادالمفكرينأولئكحديثة، عند

فىالمجتمعواقععنمتقدمةأفكارًالمجتمعاتهمالجديد، فقدمواللمجتمعمستقبليةرؤى
األصعدة،مختلفعلىالجديدةجتماعيةالاالعالقاتطبيعةالتنمية، وعنمرحلة

جتماعىالاالعقدمعالمددون، ويحالتحولمرحلةفىالمجتمعمستقبلبفكرهمويرسمون
الموروثبينالتوافقمننوعإيجادعلىالمرحلة، ويعملونتلكتتطلبهالذىالجديد

إلىوصوًالالحديثةالدولةإلىنتقالالامرحلةفىاكتسابهتمماوبينوالثقافىجتماعىالا
.الحديثالمجتمعحركةفىالمنشودالتواصليحققهجينثقافى – جتماعىانسقإيجاد

Fukuzawaيوكيتشىفوكوزاواويعد Yukichi) 1835 – 1901 (اليابانفىالتنويررائد،
حيثمن) 1873 – 1801 (الطهطاوىرافعرفاعةالمصريةالتاريخيةالتجربةفىويقابله
مجالهفىمنهماكلتأثيرحيث، ومنمجتمعهفىمنهماكللعبهالذىالريادىالدور

.وهناكهناالحديثةالدولةتكوينمرحلةفىومصراليابانظروفختالفا، رغمالثقافى
بالتجربةبالغًارًايتأثتأثراوالطهطاوىفوكوزاوا: الرائدينمنكًالأنريبوال

واحدًا،المرجعىإطارهماكانجوهرية، وإنتغيراتمنصاحبهاومالبالدهالتاريخية
الموروثبينتمزجصيغةعنالبحثحاولوكالهماالغربىبالنموذجتأثرفكالهما

لتجديدهاضروريًاتراهبماالوطنية، وتطعمهاالثقافةخصوصيةعلى، تحافظوالمكتسب
.الحديثةالمتغيراتمعالتواؤمعلىالقدرةوإكسابها

ضروريًاأمرًاالمفكرينهذينمنكلمنهانطلقاالتىالقاعدةعلىالوقوفكانولذلك
منفكر، وذلكمنقريحتهكلبهجادتمالتقديممنهماكلدفعتالتىالظروفلفهم

اليابانمنكلفىوالسياسيةجتماعيةالواقتصاديةالااألوضاععلىنظرةإلقاءخالل
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الحديثة، وماالدولةتكوينمرحلةإلىالبلدينمنكلتحولشهدتالتىالفترةفىومصر
 –الثقافى – جتماعىاالمجالهفىمنهمارائدكلقدمهافكريةاستجابةمنذلكصاحب
النظامبإطارتصلاماالفكرى، وخاصةوموروثهمجتمعهواقعلتحدياتالتاريخى

جدلية،عالقةفىالكبيرينالمفكرينمنكلمعهدخلالذىالسياسى – جتماعىالا
التغيراتمالمحنرسمأن– يلىفيما – ونحاول. جديدًاسياسيًا – جتماعيًااخطابًاأنتجت

.الحديثةالدولةتكوينمرحلةفىومصراليابانشهدتهاالتىالهيكلية

اليابان
مايجىعصرمناألولىالثالثةوالعقودجاواطوكوعصرمناألخيرةالعقودشهدت
فىتمالتىالظروفأفرزتالتىالمرحلة، وهىاليابانفىالحديثةالدولةتكوينمرحلة
استمرتالتىالعزلة، تلكالخارجىالعالمعنعزلتهاإنهاءعلىاليابانإجبارإطارها

، كماالغربمعالدولية، والتعاملالتجارةأمامموانيها، وفتحالزمانمنقرنيننحو
اإلقطاعىالمالرأسأيدىمنللسلطةاإلمبراطوراستردادحركةالمرحلةتلكأفرزت

مايجىبعصرعرفماالحديثة، وهوالمركزيةالدولةسلطةإقامةلصالح) الشوجون(
Meijiفوكوزاواتكوينمرحلةتمثلتلكالتحولمرحلةوكانت. النهضةتلكشهدالذى– 
.فكرهفيهاتبلورالتىالحقبةكانتكما – اليابانفىالحديثالتنويرىالفكررائد

اليابانىالمجتمعاستطاعاليابانعلىطوكوجاوانظامفرضهاالتىالطويلةالعزلةورغم
مننوعًاالنظامذلكأقامفقد. اإلقطاعىللنظامالصارمةالحدودتطورهفىيتجاوزأن

إلقامةالفرصةبذلكمتيحةوالعاصمةالمختلفةاألقاليمبينربطتالتىالسياسيةالوحدة
 –اإلقطاعبنظامرتبطتاالتىقتصاديةالاالقيود– نسبيًا – معهاذابتوطنيةسوق

إلىاإلقطاعمنللتحولالموضوعيةالظروفتهيئةفىأخرىعواملوساهمت
ختفاءا، واألمناستتبابالعواملتلكفعاًال، منكانولكنهبطئبإيقاعالرأسمالية

المجتمعحاجةليلبىجاءالذىالصناعى، والتطوراإلقطاعسادةبينالمسلحةالصراعات
فىحيويًادورًاالتجارىالمالرأس، فلعبالخارجىالعالمعنالعزلةظروفظلفى

التقليديةالصناعاتتطوير، وكذلكالسوقحاجاتلتلبيةالزراعىاإلنتاجنمطتطوير
المالرأسفاستطاع. تدريجيًااإلقطاعىالنظامتآكلإلىأدى، مماالغرضنفسلتحقيق
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هناككانتعشرالتاسعالقرنبداية، ومعوعالقاتهاإلنتاجقوىمنيغيرأنالتجارى
،اليابانفىقتصاديةالاالحياةفىفعاًالحيويًادورًاتلعبالتجاريينالرأسماليينمنطبقة
.1الخصوصوجهعلىالحضرىالمجتمعفىالثقافيةالحياةعلىكبيرًاتأثيرًاأثرت

علومدراسةحرموالذىطويًال، استمرالذىالحظرطوكوجاوانظامألغى1920عامففى
األجنبيةالمعارفتلكعلىاإلطالعإباحةوفور. األوروبيةالكتبواستيرادالغرب

اللغةالهولندية، وهىاللغةخاللمنالغربعلوملدراسةحلقاتالمحرمة، تكونت
الوحيدةالدولةكانتهولنداألنتعلمهامحدودلنفرأمكنالتىالوحيدةاألوروبية
.نجاساكىميناءفىمحدودةنافذةخاللالعزلة، ومنفترةفىمعهابالتعاملالمسموح
األسلحة،صناعةأتقنواقداليابانعلماءبعضعشر، كانالتاسعالقرنوبحلول
والفنونالعلوملتلكدراستهمخاللمنالخرائط، والطب، ورسمالسفن، وبناءوالفلزات

.2الهولنديينبعضبمساعدةاألوروبيةالكتبفى

الذىالوطنىالشعورطوكوجاوا، تقويةنظامحققهاالتىالسياسيةالوحدةثمارمنوكان
الشنتوية، وجاءتبذاتهمإحساسًااليابانيينزادتالتىالطويلةالعزلةفترةخاللتدعم
، ويكسبهمابالشعبالوطنيربطالذىاليابانيةللفكرةالعنصرىالفكرىاإلطارلتقدم
فىاإليجابىمردودهالهاكاناألفكار، فقدتلكإلىنظرتناكانتمتميزًا، ومهماطابعًا
.مايجىعصرفىالحديثةالدولةإلىنتقالالامرحلةلدعمالجماهير3حشد

التجارةأمامموانيهافتحعلىاليابانإجبارفىاألمريكيةالمتحدةالوالياتنجاحوفور
وروسيابريطانيامعتجاريةمعاهداتطوكوجاواحكومة، أبرمت1854عامالدولية
الحكوماتمنغيرهممعأبرمتالمعاهداتمنأخرىسلسلةهاديعثموهولندا

طوكوجاواحكومةخضوعوكان. اليابانمعالتجارةأمريعنيهاأصبحالتىاألوروبية
األجنبيةالسلعتدفقالبالد، وجاءفىلألجانبالعداءشعورتفاقموراءاألجانبلضغوط

1Hirschmeier, Johannes, The Origins of Enterpreneurship in Meiji Japan, Harvard Univ. Press
1964; Dore,  Roland  p., City life in Japan, Univ, of California Press 1967.
2Beasley, W.G., The Modern History of Japan, London 1975, pp. 10 – 15; Doer, W. (ed.),
Origins of Modern Japanese State Selected Writings of E. H. Norman, New York 1975, pp.
110 – 117.
3Reischauer, E. O, Japan Past and Present, 3rd ed., New York 1967, pp 62 – 63.
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وخاصةاألسعارفىالتضخمبسببالوطنىقتصادالاتفككإيقاعمنليسرعاليابانعلى
والحصونالقالعإلقامةباهظةنفقاتالحكومةفيهتحملتوقتفىالغذائيةالموادأسعار
إلىالسياسيةالبعثات، وإيفاداألهالىلعدوانيتعرضونالذينلألجانبالتعويضاتودفع

الفالحينعلىالضرائبفرضفىالمغاالةإلىطوكوجاواحكومةضطراأوروبا، مما
جتماعيةاأزمةذلكعلىوترتب. التجارمنإجباريةقروضعلىالحصولفىوالتوسع

فىالفوضىوتفشالسلطةضدبالثوراتوقيامهمالفالحينأحوالتردىفىتمثلتخانقة
المحاربينصغارأحوالأيضًاتدهورت، بلوحدهمالفقرالفالحونيعانولم. البالد

لسياستهوالعداءطوكوجاوالنظامالكراهيةيضمرونجعلهممما) الساموراى (اإلقطاعيين
الحكومة،موظفىكبارغتيالاباألجانب"، فقامواالبرابرة "معالتعاملوخاصةالخارجية

قدرأكبرلتحقيقالظروفاستغالليسيئونالذين، والتجارالغربمنالتعلمدعاةوكذلك
عصرعلىالسابقةالسنواتفىالوقوعكثيرةغتيالالاحوادثفكانت. الربحمن

.4مايجى

تكاتفبفضل) مايجىبعصرعرففيما (1868عامطوكوجاوانظامإسقاطتموهكذا
الغربيةالمقاطعاتإلىينتمونالذينالساموراىصغارقادهاالتىللنظامالمعاديةالقوى

نقالبالاهذاوكيوتو، وعرفأوساكامدينتىفىالتجاركباردعمهمالذيناليابانمن
.الجديدالسياسىالنظامعليهتمحورالذىالرمزكانالذىاإلمبراطورسلطةباسترداد

البالدلهتعرضتومااألجنبيةالعسكريةالقوةمواجهةعنطوكوجاوانظامعجزوكان
نقالبالاقادةحركتالتىالعواملأبرزمناألجانبلمطالباالستسالمنتيجةإذاللمن

اليابانجعلإلىهتمامهماينصرفأنالطبيعىمنكانولذلك. طوكوجاوانظامإلسقاط
.األوروبىاالستعمارىجتياحالاعصرفىالوطنىاستقاللهاحمايةعلىعسكريًاقادرة

القوةبناءإلىهتمامهماصرفواقدالعسكريينمنالجديدالنظامصناعكانولما
شاملةنهضةتحقيقيتطلبالغايةتلكبلوغأنتمامًايدركونكانواالعسكرية، فإنهم

.وثقافيةوسياسيةجتماعيةاوقتصاديةا

:،  راجعالتفاصيلمنللمزيد4
Allen, G.C.,A Short Economic History of Modern Japan, 2nd ed., London 1962, Chap. 1;
Beasley, W.G., Great Britain and the Opening of Japan 1834 – 58, London 1951, p. 39.
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حكام– 1869ربيعفى – وأقنعوااإلقطاعىالنظامتصفيةإلىالبدايةمنذتجهوااوقد
أيدىفىلإلمبراطور، فأسقطوردهامقاطعاتهمحكمعنبالتنازلالغربيةالمقاطعات

تم) 1871 (بعامينذلكوبعد. حذوهميحذواأنضطرواااألخرى، والمقاطعاتحكام
محافظات"، "إلىالبالدبموجبهقسمتلإلدارةجديدنظاموتقررالمقاطعاتنظامإلغاء

اإلمبراطورعليهموأنعمرمزيةتعويضاتالسابقيناإلقطاعيينالمقاطعاتحكاممنحوقد
.والسياسيةقتصاديةالواجتماعيةالاالساموراىمتيازاتاإلغاءذلكوتبع. النبالةبألقاب

الجيشتكوينفتماإلجبارىالتجنيدنظامالحكومة، أدخلت1873 – 1872شتاءوفى
الحديثة،الحربفنونتعلمواالذينالشبابمنضباطبقيادةالفالحينالجنودمنالحديث
لهممنحتالتىالمعاشاتمقابلمدنيينعاديينمواطنينإلىالقدامىالساموراىوتحول
علىشجعتهمواحدةدفعةصرفتماليةبتعويضات1876عاماستبدالهاتموالتى

.5التجاريةاألعمالفىاستثمارها

جديدبنظاموجاءاليابانفىاإلقطاعىطوكوجاواعصرأنهىالذىنقالبالاكانوهكذا
إنقاذ، هدفهااألولىبالدرجةوطنيةدوافعهكانتإصالحيًاسلميًاإنقالبًا) مايجىعصر(

أيدىعلى، وتمللصينحدثمانحوعلىاألوروبىللعدوانضحيةالوقوعمناليابان
المصالحأجلمنالذاتإنكارمنكبيربقدرتحلتاإلقطاعىالنظامداخلمنقيادات
الطابععليهاغلبثم، ومنوالمثقفينالصاعدةالرأسماليةمعبالتحالفالعلياالوطنية

اإلدارى، فنشأتالنظاملتحديثأخرىإصالحاتفأدخلت. الثورىالاإلصالحى
اإلقليميةلإلدارةنظاموضعاألخرى، كماتلوالواحدةالغربىالنمطعلىالوزارات

وإقرار) الجريجورى (الغربىبالتقويماألخذالمركزية، وتمللحكومةالمحافظاتأخضع
والخدمةوالشرطةللبريدحديثنظامإقامةليشملاإلصالحمتدا، والدينىالتسامحمبدأ

النظامالوطنية، وإصالحالمصارفوإقامةالحديثةالعملةإصدارشملالمدنية، كما
األلمانىالنظامعلىللوزراءمجلستشكيلوأخيرًا، تم. القضائىوالنظامالضريبى
.لشعبهإلمبراطورامنكمنحه) الدايت (نيابىمجلسإقامةفيهتقرردستوروصدر

:التاليةاألعمالعلىأساسيةبصفةهناإعتمدنا5
Beasley, W.G., The Meiji Restoration, Stanford 1972; Akamatsu, Paul, Meiji 1868, Revolution
and Counterrevolution in Japan, London 1972; Dower, W. (ed.), op. cit, passim.
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الكوادرإلىحاجتهالتلبيةالحديثةالدولةفىأهميةمنللتعليممامايجىنظاموأدرك
التعليمإدخالوتم1871عامالتعليموزارةإنشاءوالعسكرية، فتمواإلداريةالفنية

مناألولالعقدنهايةعنداألميةمنيتخلصآسيوىبلدأولاليابانجعلالذىاإللزامى
،المواطنينتثقيفالجديد، إلىالنظامصناععند – يهدفالالتعليموكان. العشرينالقرن

مواجهةعلىقادرةحديثةقويةدولةبناءإلىالحاجةتمليهاضرورةكانمابقدر
أخرى، كانوبعبارة. بالدهمبخدمةلتزامهماودعمالجماهيرلتوجيه، وكأداةالتحديات

تنميةخاللمنالجماهيرعلىوالهيمنةالوطنىالمشروعلخدمةأداة– عندهم – التعليم
بتوظيفواإلمبراطورالوطنأجلمنبالنفسالتضحيةعلىالقائمالوطنىالشعور
نجاحًااإلطارهذافىالتعليموحقق. الفريدالوطنىالشعورذلكتنميةفىالشنتوية
.ملحوظًا

لموارداألساسىالمصدركانتالزراعةألنبالزراعةقتصادىالااإلصالحبدأوقد
الزراعيةالطرقلدراسةالخارجإلىالبعثاتإيفادعلىالدولةفحرصت. الماليةالدولة

الفنيةالمشورةلتقديمالخارجمنجلبواالذيناألجانببالخبراءاالستفادةوتمتالحديثة
الزراعةوأدواتالبذوراستيرادتمكماجديدةنباتاتاستيرادوتم. المجالهذافى

وأنشئتالزراعيةللتجاربمحطاتاألسمدة، وأقيمتوكذلكالحديثةالرىوأساليب
ذلكورغم. المجالهذافىالالزمةالفنيةالكوادرإلعدادالزراعيةوالكلياتالمدارس

للزراعة،المتاحةاألراضىمساحةصغربسببمحدودًاالزراعةمجالفىالتقدمكان
الملكيةتركزإلىأدىاإلقطاعىالنظاموتصفيةالزراعةتتجيرأنكما. استغاللهاوكثافة

وعمالمستأجرينإلىالفالحينوتحويلالمالككبارمننخبةأيدىفىالزراعية
فىالرزقأسبابلتماساإلىالريففىالمحدودةالعملفرصدفعتهمزراعيين

األيدىإلىالصناعةحاجةلتلبيةمالئمةظروفًاأوجدمماالحديثةالصناعيةالمشروعات
، ساهمتمنهالدولةعلىعادتالتىوالمواردالزراعىاإلنتاجزيادةومع. العاملة

أقامتهاالتىالصناعيةالمشروعاتفىاستثمرتالتىالمدخراتتكوينفىالزراعة
.الخاصالماللرأس– بعدفيما – عنها، وتخلتمايجىعصرفىالدولة
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نظامصناعأيقنللبالد، فقدقتصادىالاالنموتشجيعنحوالحكومةسياساتتجهتاو
العزمالغربية، فعقدواالدولوجبروتقوةوراءكانوالصناعةالتجارةدهارازأنمايجى

العدوانمخاطروطنهميجنبواحتىالقوةمنالدرجةنفسإلىببالدهميصلواأنعلى
تدخلتولذلك. القوةمعادلةفىالغربيةوالقوىاليابانبينالتوازنيتحققعندمااألجنبى

.قتصادالاوتوجيهإدارةفىمباشرةوغيرمباشرةبطرقالحكومة

،المواصالتمشروعاتمنوغيرهاوالتلغرافيةالحديديةالخطوطببناءالحكومةفقامت
، وسرعان1872عامويوكوهاماطوكيوبينحديدىخطأولإنشاءإدارتها، فتموتولت

الرئيسية،الخطوطوإدارةبملكيةالدولةحتفظتاالحديدية، فالسككشبكةاستكملتما
وإدارتها، وقامتالفرعيةالخطوطمنالعديدبإقامةالخاصالماللرأسوسمحت
الحصولوتيسيرالقروضبتقديمالخاصةوالصناعيةالتجاريةالمشروعاتبدعمالحكومة

لرأسجتذابًااأقلكانتالتىالمجاالتفى، وخاصةالسبلمنذلكوغيرالمعداتعلى
النسيجومصانعالورقمصانعالحكومةفأقامت. المجاالتمنغيرهامنالخاصالمال

صناعةدعمتالتجارية، كماالسفنبناءصناعةإقامةفىالخاصالمالرأسوساعدت
للمؤسساتدعممنقدمتهماجانباألخرى، إلىاألساسيةالصناعاتمنوغيرهاالحرير

المشروعاتعنالتخلىالحكومة، قررت1880عاماألخرى، ونحووالماليةالتجارية
الطابعذاتالصناعاتعدافيماالخاصالماللرأسوإدارتهاإقامتهاتولتالتىالصناعية

وكانالمزايدةبنظامالحكوميةالمشروعاتمنوغيرهاالمصانعالعسكرى، وبيعت
العجزمشكلةالشراء، ولحلعلىالوطنىالمالرأسلتشجيعمنخفضًااألساسىالسعر
المناجمبعضببيعذلكبعدالحكومةقامتثم. الحكومةنيهاتعكانتالذىالمالى

.البالدفىالرأسمالىالنمولتشجيعالوطنيينللمستثمرينالسفنبناءومشروعات

ضئيلبقدراليابانىللشعبالمعيشةمستوىرفععلىالتقنىوالتقدمالتصنيعساعدوقد
كانالمعيشةمستوىفىالضئيلرتفاعالاذلكاألخرى، ولكناآلسيويةبالشعوبمقارنة

ذلكولعل. كبيرًارتفاعًااحققتالتىوالتجارىالصناعىالنمومعدالتمعتمامًايتناقض
الرفاهيةبتحقيقهتمامهمامنأكثرقويةدولةبإقامةالحكمأركانهتماماإلىيرجع

تزايدحينفىفقرًازيادتهمإلىالفالحينلجماهيرقتصادىالااالستنزاف، فأدىللشعب
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عامنسمةمليون70إلىعشرالتاسعالقرنمنتصفعندنسمةمليون30منالسكان
فقيرًااليابانىالشعبظلحينكبيرة، علىبسرعةثراءتزداداألمةاليابانفكانت. 1940
.6المعيشةمستوىتدنىمنيعانى

علىالخارجىالتوسعهوالوطنىاالستقالللحمايةاألمثلالسبيلأنمايجىنظامورأى
فىالنظرإعادةأجلمنالوطنىالشعورتعبئةعلىالحكومة، فعملتالجيرانحساب

الغربية،الدولمعإبرامهاعلىطوكوجاواحكومةأجبرتالتىالمتكافئةغيرالمعاهدات
وتعديلمراجعةأجلمنالنضالوصاحب. 1899عامذلكتحققأنواستطاعت
.كبرىكقوةباليابانعترافالاعلىالحصولأجلمنالسعىالمتكافئةغيرالمعاهدات

الوليدةلصناعتهامضمونةسوقًالتجدالجيرانحسابعلىالتوسعإلىاليابانذلكوقاد
مايجىنظامقادةوحرص. الصناعةلتلكالالزمةالرخيصةالخامالموادعلىوللحصول

الغربيةالدولتبعتهااالتىاألساليبنفسبإتباعومصرالصينمصيربالدهمتجنيبعلى
 –94اليابانية – الصينيةالحرب (الصينحسابعلى، فتوسعتجيرانهممعاالستعمارية

المعاهداتلتعديلالطريقكبرى، ومهدتآسيويةكقوةاليابانمولدأعلنتالتى) 1895
الجمركيةسياستهاعلىالقيودمنتمامًاتتخلصأن، واستطاعت1899عامالمتكافئةغير
فىمقعدًالنفسهاتجدأنالياباناستطاعتمايجىنقالبامنقرننصفوبعد1911عام

العسكرىالوزنذاتالكبرىالدولبين1919عامفرساىفىالصلحمؤتمر
.عندئذالعالمفىالكبرىالخمسالدولمنواحدة، وأصبحتوالصناعى

ثقافتهابينتوائمأناليابانعلىكانالحديثةالدولةلبناءالتاريخيةالتجربةتلكمروعلى
اليابانفىالتنويرروادكاهلعلىوقعتمهمةالحديثة، وهىالغربيةوالثقافةالتقليدية
.مقدمتهمفىيوكيتشىفوكوزاوايأتىالذى

:علىمايجىعصرفىقتصاديةالااألوضاععرضفىإعتمدنا6
Lock wood, W. W., The Economic Development of Japan, Growth and Stractural change 11,
B.K., Capitalism and nationalism in perwar Japan, The Ideology of Business Elite 1868 –
1941, Stanford 1967; Hirschmeier, J., Op. cit, Passim.
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مصر
القومية،الحديثةالدولةبناءفىتنجحأن– الجغرافىموقعهابفضل - الياباناستطاعت

تتحلمظروف، وهىاألولىالعالميةالحربنهايةعندالكبرىالدولنادىتدخلوأن
وأوروبا، مماوأفريقياآسيابينالطرقمفرقفىالقديمالعالمقلبفىتقعالتىلمصر
تصبحأنمنتمكنهاالقوةمندرجةتحققأنإما: لهماثالثالختياريناأمامجعلها
ذلكعلىالهيمنةفىالمصالحصاحبةالكبرىللقوىضحيةتقعأنإقليمية، أودولة

.االستراتيجيةالناحيةمناألهميةالبالغاإلقليم

وتقوىساعدهايشتدفعندماالعصورأقدممنذمصرتاريخالخيارانهذانصاغوقد
القوىمنلغيرهاضحيةكانتالوهنأصابهااإلقليمية، فإذاالمركزيةالدولةتصبح

.الخارجيةأواإلقليمية

تابعةوالية، فأصبحت1517عامالعثمانىالغزومعإقليميةكقوةمصردورنحصراوقد
.والمملوكىاأليوبىالعصرينفىكبرىإلمبراطوريةقاعدةكانتأنبعدالعثمانيةللدولة

الدولةبظروفتأثرهاإلىالعثمانىالعصرفىاإلقليمىمصردورنحساراعننتجوقد
يكنلمالظرف، ولكنالتاريخىدورهاتستردأن– مرةغير – حاولتالعثمانية، ولكنها

عرفتهاالتىاألوروبية، االستعماريةالحركةقياممع، وخاصةاألحوالأغلبفىمواتيًا
اليقظةفىفعالدورلهاكانوالتى)، 1801 – 1798 (الفرنسيةالحملةقدوممعمصر
قبلمصرفىسائدةكانتالتىاألوضاعاستمرارخطورةيدركونالمصريينجعلتالتى

الوصولفىعلىمحمدساعدتظروفالمصرى، وهىالكيانإلبرازوالسعىالحملة، 
نصفبنحواليابانيةالنهضةسبقتالتىالنهضةمشروع، وتبنى1805عامالسلطةإلى

مصرجعلالذىالجيوبوليتيكىالوضعبسببأكلهاتؤتىأنعنعجزتولكنهاالقرن
.الكبرىاالستعماريةللقوىمطمعًا

 –الفرنسيةالحملةفىممثًال – الغربىالزحفتجربةعاصروامنأكثرعلىمحمدكان
الدولةهذهضعفأنالعثمانية، فأدركللدولةبالنسبةالتاريخىالحدثذلكلداللةفهمًا

يتكررأنالبدمصرفىحدثما، وأنالغربعنالحضارىتخلفهاإلىمردهاإلسالمية
يتهددهاالذىالمصيرمنللدولةمنجاةالالعثمانية، وأنهالدولةبالدمنأخرىمواقعفى
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يمكنالما، وهوالغربوجهفىتصمدجعلهاالتىوالمنعةالقوةبعواملتزودتإذاإال
.البالدمنهتعانىالذىالحضارىالتخلففجوةبسدإالتحقيقه

أمرها، واليلىأنعلىمصرظروفساعدتهألبانيًاجنديًاكانباشاعلىمحمدأنغير
فىإليهيهدفمايحققأنفىكلها، ففكرالدولةشأنمنيصلحأنمركزهلهيتيح

الموضوعيةالظروفبعدهمنوألسرتهلهتحققحديثةنموذجيةدولةفيهامصر، فيقيم
مشروعصاحبكانأنهأى. قويةإقليميةمركزيةدولةإقامةفرصةولهملهتتيحالتى

المنطقةتحمىحديثةوسياسيةعسكريةقوةإلىمصرتحويلإلىيهدفنهضوىسياسى
القوةبأسبابالتزودطريقعنالمواجهة، ولكنطريقعن، الالغربعدوانمنكلها

.للندالندمعاملةمعهايتعاملاألخيرتجعلالغربمعالقوىتوازنمننوعًاتحققالتى

يستطيعالضخمةماليةمواردإلىيحتاجالطموحالسياسىالمشروعهذامثلولكن
ذاتهامصرفىيدبرهاأنمنأمامهمفرمصر، فالخارجمنعليهاالحصولعلىمحمد
الرئيسىقتصادىالاالنشاطتمثلالزراعةكانت، ولماوتوجيههقتصادالاإدارةطريقعن

الدولةإشرافتحتالزراعة، ووضعهاتنظيمإلىعلىمحمديتجهأنالطبيعىمنفكان
لتزامالانظامبإلغاءفقام. الهامالقطاعذكمنتأتىالخزانةمواردأنوإدارتها، وخاصة

تجهاو. العبادةودورالخيرأغراضعلىالموقوفةالرزقأطيانعلىالدولةيدووضع
الرقعةزيادةعلىساعدللرىمتكاملمشروعإقامةطريقعنالزراعةتطويرإلى

الزراعىاإلنتاجالدولةحتكرتاعشر، والتاسعالقرنمنتصفعند% 20نحوالزراعية
.7والخارجالداخلفىتسويقهوتولت

أنعلىحرصفقدعلىلمحمدالسياسىالمشروعيتصدرحديثجيشبناءكانولما
قطاعًاعلىمحمدأنشأوهكذا. المحليةالصناعةعلىمعداتهفىالحديثالجيشيعتمد

المصانعإدارةالدولةوتولتالتقليديةالحرفيةالصناعاتجانبإلىحديثًاصناعيًا
رتباطهالالمطردالنموطابعيتخذلماإلنتاج، ولكنالحرفىاإلنتاجحتكرتاالحديثة، كما

:راجععلىمحمدعصرفىمصرتجربةحولالتفاصيلمنللمزيد7
،2000القاهرة، للثقافةاألعلى، المجلسعلىمحمدعصرفىتحديث ؟ مصرأممحرر)، إصالح (عباسرءوف
الصناعة: الجرتلى، على1954، القاهرةعلىمحمدصرعفىالمصريةالزراعة: الحتةأحمدأحمد: أيضاًوانظر

فىالتعليمتاريخ: الكريمعبدعزت، أحمد1954عشر، القاهرةالتاسعالقرنمناألولالنصففىمصرفى
.1936، القاهرةعلىمحمدصرعفىمصر



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

17www.RaoufAbbas.org

،الصناعىاإلنتاجإلىواألسطولالجيشحاجةزادتكلمامعدله، فيزدادالحربىبالطلب
أواخرفىالجيشحجمأنقصعندماالعسكرى، ولذلكالطلبيقلعندمامعدلهويتناقص

نجمأفولإلىأدىشديدًا، مماهبوطًاالصناعىاإلنتاجعلىالطلب، هبطعلىمحمدحكم
والدولةبريطانيابينالموقعةالمعاهدةبتنفيذمصرلتزاماذلكإلىأضف. الصناعة
الحر، مماقتصادالابسياسةواألخذحتكارالابإلغاءقضتوالتى1838عامالعثمانية
المصنوعاتمنافسةعنوالعجزأسواقهالفقدمصرفىالوليدةالصناعةعرض

.األوروبية

الكوادرإلىالدولةبحاجةمرتبطًاالحديثالتعليمنظامبإقامةعلىمحمدهتماماجاءوقد
الكتاتيبفى (التقليدىالتعليمنظامباستطاعةيكنلمالتىوالعسكريةواإلداريةالفنية

المدارسإنشاءإلىعلىمحمدضطرا، ولذلكلهيوفرهاأنيستطيع) واألزهروالمدارس
الصناعةتأثرت، كماالمجاالتمختلففىالدولةحاجةلسداألوالدأولئكتعدالتى

مرتبطًامحدودًاكانالذىالتعليمىالنظامأيضًا، تأثرالحكومىبالطلبنكماشًااوتساعًاا
تعليميةخدمةتقديميستهدفوالالتعليمنشرإلىيهدف، والالموظفينإلىالدولةبحاجة

الحديثالتعليمنظامأنغير– اليابانيةالتجربةفىرأيناماعكسعلى – للجماهير
ألولواعظًاالطهطاوىرفاعةكانوالتى (أوروباإلىأوفدتالتىالتعليميةوالبعثات

فىالثقافيةالحياةتطويرعلىساعدتتبناهاالتىالترجمةحركةوكذلك) منهاواحدة
.العصرذلكفىالغربىالعالم

قتصاديةالاوالمشروعاتقتصادالاإدارةمهمةعاتقهاعلىحملتقدالدولةكانتولما
المجاالتمنمجالبكلالخاصةالدواوينوإقامةاإلدارةتطويرإلىذلكأدىفقدالحديثة

علىمحمداستخدم، وقدإسماعيلعهدفىأدخلالذىالوزارىللنظامنواةأصبحتالتى
والقضاءالسودانضموفىالعربيةالجزيرةفىالعثمانيةالدولةدعمفىالحديثجيشه
ميزانقلبإلىأدى، مماالشامبالدوضمالسلطانعلىالتمردثماليونانيةالثورةعلى

 –بريطانيارأسهاوعلى – الكبرىالدولودفعالمتوسطالبحرشرقمنطقةفىالقوى
وفى1840لندنمؤتمرفىحدثالذىالنحو، علىعلىمحمدقوةلتحجيمللتدخل
أسرةتحكمهاوراثيةواليةمصرجعلالذى1841عامالسلطانأصدرهالذىالفرمان
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دورلذلكنتيجةنحسراكبيرة، وبدرجةالمصرىالجيشحجمإنقاصمععلىمحمد
الخاصةالعثمانية – اإلنجليزيةالمعاهدةبتطبيقلتزامهاابقتصادالاإدارةفىالدولة
.حتكارالابإلغاء

فىيتمثلوطنىبديلوجودعدممعالزراعىلإلنتاجأساسىكممولالدولةدوروبغياب
بدايةفىأموالهمومصادرةالتجاركباربتصفيةعلىمحمدلقيامالمحلىالمالرأس
األجنبيةاألموالرؤوسجاءتثمالمصريةالسوقفىكبيرفراغهناك، أصبححكمه
علىتعينهاللدولةقروضشكلفىمباشرة، أواستثماراتصورةفى، إمالتمأله

بالسوقالمصريةالسوقربطسبلتيسرالتىاألساسيةالبنيةمشروعاتاستكمال
استراتيجيةمشروعاتصورةفىالعامة)، أووالمرافقوالنقلكالرى (العالميةالرأسمالية

السككومشروعالسويسقناةمشروعمثل (األولىبالدرجةاألجنبيةالمصالحتخدم
المظلةالمختلطثمالقنصلىالقضائىوالنظاماألجنبيةمتيازاتالاالحديدية)، وقدمت

.8المصرىقتصادالاعلىسيطرتهوتكرساألجنبىالمالرأستحمىالتىالقانونية

التىمصر، حولالتبعيةشباكنصبعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفشهدوهكذا
األوليةالموادإنتاجفىمتخصصةوحدةإلىمصرتحويلإلى– األمرنهايةفى – أدت

هذايتوجأنالطبيعىمنوكان. األوروبيةالرأسماليةالسوقلخدمة) القطنوخاصة(
بلغالذىمصر، فىاألجنبيةالمصالححمايةبحجةاألجنبىالسياسىبالتدخلالتحول
.1882عاملمصرالبريطانىحتاللالباذروته

حاولوالذىعلىلمحمدالسياسىالمشروعظلفىمصرشهدتهالذىالتغيركانلقد
تحوالتمنعنهأسفرمواتية، بماغيرتاريخيةظروففىيتابعهأنإسماعيلالخديو
حاولفردلحاكممشروعًاالتغيرذلكمصر، كانفىالحديثةالدولةقواعدأرست

المصرىللمجتمعالطبيعىللتطورنتاجًايأت، ولممعينتاريخىظرفمناالستفادة
النظاميهتم، ولمفيهطرفًاالجماهيرتكنولم) اليابانيةالتجربةفىرأينامانحوعلى(

إقامةورغمالعسكرىالتجنيدنظامإدخالرغمالتجربةفىيلعبونهمحددلدوربتعبئتهم
تهدفوالالحكامعندمعينةحاجةتلبىكانتالتطوراتتلك، ولكنالحديثالتعليمنظام

.1989عشر، القاهرةالتاسعالقرنفىالمصرىحامد، المجتمععباسرءوف: نظرإ8
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ماورغم. الوطنىنتماءالباالشعوردعمالمواطنة، أوبوتقةفىالجماهيرصهرإلى
ثقافيةنهضةمنمصرعرفته، وماإسماعيلالخديوعهدمنذنتشارامنالصحافةحققته
المصريينمنمحدودةنخبةعلىسطحيًا، مقصورًاجاءالتطورأنإالعندئذ

زدواجيةالامننوعًاأوجد، مماالمجتمعأعماقفىبجذورهيضرب، ولموالمتمصرين
الجماهيربينتغلغلهابفضلواسعةمساحةالموروثةالتقليديةالثقافةحتلتاالثقافية، 

نخبةحيثالسطحعلىطافيةالحديثةالثقافة، وظلتالتاريخأعماقفىجذورهامتداداو
.المثقفين

ثقافةاستخالص، وفىالثقافتينبينالربطفىكبيرًاجهدًاالطهطاوىرفاعةبذلوقد
المجتمعحاجاتوتلبىالمكتسبوإيجابياتالموروثإيجابياتبينتجمعجديدةعربية

.الحديثالعصرإلىالتحولمرحلةفى

* * *

إلىالتقليدىالمجتمعمنالتحولبمرحلةمرتاومصراليابانأنسبقمماويتضح
كانثم، ومنالغربىالعدوانلتحدىاالستجابةعليهاغلبظروففىالحديثالمجتمع

منالقوةتلكببناءتصلاربماتجربتهمافىالزاويةحجريشكلحديثةعسكريةقوةبناء
بينالمتشابهةالمالمحتلكولكنوسياسيةوثقافيةجتماعيةاوقتصاديةاتنمويةمشروعات

اليابانيةالتجربةفىالتحولقاد، فقدالتجربتينتماثلتعنىالمصروتجربةاليابانتجربة
مهانةمنالبالدإنقاذفىالرغبةحركتهاالتىاإلقطاعيةالعسكريةالنخبةمنفريق

جانبمنالمصريةالتجربةفىالمبادرةجاءتحينعلىاألجنبيةللسيطرةالخضوع
أداةكانواالذينالمصريينعلىويتعالىشخصيًامجدًالنفسهينشدالذىالفردالحاكم

جتماعيةاوقتصاديةاتحولمرحلةاليابانيةالتجربةوراءوكانت. ودعامتهمشروعه
فىجتماعيةالواقتصاديةالااألوضاعكانت، بينماالقرننصفمنيقربلمامتدتا

إصالحاتكانتوإذا. التقليديةأنماطهاعندثابتةتكونتكادالتحولبدايةعندمصر
محمدإصالحاتجاءت، فقداليابانفىالرأسمالىالنمولتحقيقالدفعقوةتمثلمايجى

حينوعلى. الجوهردونالمظهرتغيرالتجميلبجراحةالشبهقريبةإسماعيلثمعلى
الجماهير، غيبتالوطنىالشعورإطارفىالجماهيرتعبئةعلىاليابانيةالتجربةعتمدتا
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موقفالجماهيروقفتاألنواءبهاعصفتعندماالمصرية، ولذلكالتجربةمنعمدًا
.المتفرج

بلدًااليابانكانت، فقدللبلدينالسياسيةباألوضاعيتصلفيماجوهرىفارقهناكويظل
التوسعيةالقوةدوراليابانالعثمانية، ولعبتللدولةتابعةواليةمصركانتمستقًال، بينما
خارجالمصرىالجيشحركةكانتحين، علىالغربأساليبنفسمتبعةاالستعمارية

ثممصر، ومنلحاكمسياسىطموحلتحقيقمحاولةأوالعثمانيةللدولةخدمةإماحدوده
كانحينالمصرية، علىالتجربةعلىسلبيًاالحدودخارجالمصرىالتحركحصادكان

.والسياسىقتصادىالاالصعيدينعلىالقوةلعناصرمكمًالالخارجىاليابانىالتوسع
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األولالفصل

قلميةصورة: والطهطاوىفوكوزاوا
التىومصراليابانفىالحديثةالدولةإلىالتحولفترةشهدتهاالتىاألحداثخضمفى

فىهامًادورًاالبلدينمنلكلالموضوعيةالظروفلعبتالسابقالفصلفىلهاعرضنا
فىتحقيقهاعنوعجزتاليابانفىنتائجهاحققتالتىنتقالالاحقبةمالمحتحديد

منلكل، فإنوالنتائجوالمعطياتالظروفختالفاكانومهما. المصريةالتجربة
، ومثلالتحولمرحلةمتطلباتلمعالجةفكريًاجهدًاتطلبالذىالثقافىجانبهاالتجربتين

علىبالقدرةالمرحلة، ويتمتعونأبعادفريد، يدركوننوعمنروادإلىيحتاجالجهدذلك
مجتمعاتهممساعدةإلىتهدففكريةأطرفىكلهذلك، ويصوغونالمستقبلاستشراف

بذلكشبيهًادورًااليابانفىفوكوزاوالعبوقد. النهضةطريقعلىقدمًاالمضىعلى
.مصرفىالطهطاوىلعبهالذى

أن، قبلالثقافىوتكوينهمنهماكلحياةعلىالضوءبعضالفصلهذافىونلقى
.منهماكلفكرأبعاداستكشافإلىتهدفرحلةفىنصحبهما

)1901 – 1835 (يوكيتشىفوكوزاوا
صغارمنألبأوساكابمدينة1835ينايرمنالعاشرفىيوكينشىفوكوزاواولد

.كيوشوبجزيرةبوذنبمقاطعةناكاتسوحكامأوكودايراعشيرةإلىالساموراى، ينتمى
األرز،محصولتسويقاإلقطاعية، يتولىللعشيرةالماليةالشئونعنمسئوًالوالدهوكان

الوالدوكان. سيدهيحتاجهاالتىالقروضعلىللحصولأوساكافىالتجارمعويتفاوض
الكنفوشيةبالثقافةوتأثرهالتقاليدبحكممنهمفرالواجبًاسيدهخدمةفىالعمليعد

.9الصينية

:انظربالكركارمنكتابوعلىلفوكوزاواالذاتيةالترجمةعلىأساسيةبصفةإعتمدنا9
Fukuzawa Yukichi, The Autobiography of Fukuzawa Yukichi, tras. Eiichi Kiyooka, Columbia
Univ Press 1968; Carmen Blaker The Japanese Enlightenment A study. Cambridge Univ.
Press 1964.
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فىطفًالفوكوزاواكانعندمااألبمات، فقدوالدهيعرفأنلفوكوزاوايقدرولم
وبناتهااألكبروشقيقهفوكوزاوا: بأوالدهاأمه، فعادتعمرهمنالثانىالعاممنتصف
كميةتكنوالعوز، فلمالفاقهتعانىمنزلهافىاألسرةعاشتحيثناكاتسوإلىالثالث
ضطرهما، مماالرمقلسدتكفىلهامستحقكمعاشالسيدمناألسرةتتلقاهاالتىاألرز

فوكوزاواضطراوقد. الحياةضروراتمواجهةعلىبهيستعينونعملعنالبحثإلى
األعمالمنوغيرهاالخشبيةالقباقيبإصالحفىيعملأنطفًالكانعندمانفسه

.األخرى

يصبححتىنفسهيعدأنعلىطفًالكانعندمالتشجيعهكبيرًاجهدًاوالدتهبذلتوقد
حيثكوالدهالساموراىصغارمنيصبحأنمنيكبرعندمابنفسهلينجوبوذيًاكاهنًا
صغاركان، وحيثاألبلوضعوفقًااإلقطاعىالنظامظلفىجتماعىالاالموقعيتحدد

كبارمنسادتهمحضرةفىالسجودوضعمنيقربفيمانحناءالباملزمينالساموراى
وضعهمبتخطىيحلمواأنالساموراىصغارحقمنليسأنهالساموراى، كما

مسئوًال، وعدهطفولتهمنذاإلقطاعىالنظامفوكوزاواكرهلذلك. الموروثجتماعىالا
ماأبدًاينسولم. إسقاطهعلىيعملأن– نفسهوبينبينه – ، وتمنىوالدهوفاةعن

اإلقطاعىالسيدديوانرئيسإلىخطابًاوجهعندمامتهانامناألكبرشقيقهلهتعرض
فوكوزاواعتبرا، فإليهالمرسلبمقامتليقالتىالتفخيمعباراتيستخدملمألنهلهفرده
العزموعقدوالهوانلإلذاللعرضةناكاتسوفىمقيمًايظلأنبمكانالحماقةمنأنه

.10منهاالهربعلى

بالتراثهتمامًااالبوذية، وأبدىالدينيةالخدمةسبيليسلكبأنهتمامًاايبدلمولكنه
معلميديرهامحليةبمدرسةلتحقاصبيًاكانوعندما. والدهشأنذلكفىشأنهالصينى

فرصةلهوحانت. األدبيةالنصوصوبعضوالكتابةالقراءةتعلمحيثشيرايشىيدعى
قدومأثار، فقدعمرهمنعشرالتاسعةفىكانعندما1854عامناكاتسومغادرة

فىيفكرونالساموراى، وجعلهممخاوفبيرىالكومودوربقيادةاألمريكىاألسطول
التجاريةالمحطةكانتحيثنجاساكىإلىالنارية، ويتجهونةحباألسلالقتالتعلم

10The Autobiography, P. 19.
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يمكنالذىالوحيدالمكانهى) نجاساكىمواجهةفى (ديشيماجزيرةفىالهولندية
اإلقطاعىالسيدبناإيفادوتقرر. الغرببحضارةتصلاماكلعلىخاللهمنالتعرف

بهذهفوكوزاوا، فرحبلهكخادممعهليذهبفوكوزاواوإختير، الفنهذالتعلمهناكإلى
.قولهحدعلىالمحدوداألفقذاتناكاتسومنللتخلصالمهمة

النارية،لألسلحةالنظريةالمبادئوبعضالهولنديةاألبجديةفوكوزاواتعلمنجاساكىوفى
خدمةفىليعمل) طوكيوسمابتعرفأصبحتالتى (Edoإيدوإلىالسفرقررولكنه

ناكاتسو،فىوالدتهزيارةإلىبالحاجةالشابلسيدهمتعلًالأصدقائهألحدوالدًاكانطبيب
طويلةعندئذوالرحلةاليدينصفركانولما. إيدوإلىفرحتىبالسفرلهيسمحكادفما

كانالتىالوظيفةنفسفىيعملاألكبرشقيقهكانحيثأوساكاعلىعرجشاقة، فقد
إيدو، لموجهتهوأنسيدهخدمةمنفرأنهمنهاألكبراألخعلم، وعندماوالدهيشغلها
.أوساكافىمعهيبقىأنمنه، وطلبذلكعلىيقره

الذى) 1863 – 1810 (إنكوأوجاتايديرهاخاصةبمدرسةفوكوزاوالتحقاأوساكا، وفى
فوكوزاوابدأالمدرسةتلكندية، وفىولالهللعلومالمعدودينالدارسينوأحدطبيبًاكان
أتقنهاالتىالهولنديةاللغةبينهامنسنواتثالثلمدةالعلومتلكيدرس1855عام

.والكيمياءوالفيزياءوالطبوالتشريح

المتاحةالكتبجمة، فعددصعوباتتواجهالهولنديةالدراسات، كانتالوقتذلكوفى
الثقافةوأصحابالساموراىمنمعارضةيلقىالمعرفةمنالنوعذلككانقليًال، كماكان

ووجد. آلخروقتمنغتيالاللعرضةوأساتذتهمالطالبالتقليدية، وكانالصينية
تلكتالميذمنوغيره، ولكنهأمهعدافيماأهلهجميعكراهيةموضعنفسهفوكوزاوا
.11بالنهارالليلكبير، يصلونبحماسالدراسةعلىأقبلواالمدرسة

الهولنديةتدريسليتولىإيدوإلىبالتوجهسادتهمنأمرًافوكوزاواتلقى1858عاموفى
جاءواالطالبمنلعشرةالهولنديةاللغةتعليمتولىحيثهناكناكاتسوعشيرةمقرفى

11Blaker, Op. cit., P. 4.
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لمتابعةأجنبيةبلغةالتزودأهميةاإلقطاعسادةأدركبعدماالغرضلهذاخصيصًا
.البالدبهاتمرالتىالتغيرات

بالثقافةللتزوداألمثلالسبيلليستوحدهاالهولنديةمعرفةأنأدركفوكوزاواولكن
المستوطنةعلىنظرةليلقىقليلبوقتإيدوإلىوصولهبعديوكوهامازارالحديثة، فقد

معرفتهأنكتشفا، والخمسالدولمعالمعاهداتتوقيعبعدهناكاألجانبسكنهاالتى
معبهاالتفاهمعنعجزألنهمنهانفعالالسنواتتلكخاللكتسبهااالتىبالهولندية

:بقولهمذكراتهفىذلكإلى، ويشيرهناكاألجانبالتجار

مااإلطالقوجهعلىيفهملمأحدًاأن، بداإليهمأتحدثأنأردتعندما"... 
الفتاتقراءةعنعجزت، كمايقولونمافهمعنتمامًاعجزتأننى، كماأقول

بالخيبةفأحسست. يبيعونهاالتىالزجاجاتعلىالملصقةوالبطاقاتالمحالت
اإلنجليزيةاللغةأنتأكدت، فقدفاتماعلىللتحسريتسعالالوقتولكنالمريرة

اإلنجليزيةقراءةيستطيعمنأن، وأيقنتالمستقبلفىالتعاملفىاللغاتأهمهى
.12"عندئذالغرببشئونعالمًايعدسوفبهاوالتحدث

إيدو،فىلإلنجليزيةمعلمهناكيكنلمأنهاإلنجليزية، غيريتعلمأنفوكوزاواقررلذلك
منشتراهااإلنجليزيةالمحادثةفىكتابخاللمنبنفسهيتعلمهاأنعلىالعزمعقدلذلك

العشيرةمنطلبالثمنغالىهولنديًا – إنجليزيًاقاموسًامعهشترىاكمايوكوهاما
بعض، وحققامعهاإلنجليزيةدراسةعلىلهصديقًاشجعوكذلك. لهتشتريهأناإلقطاعية

.التقدم

دبلوماسيةبعثةإرسالتنوىطوكوجاواحكومةأنفوكوزاوا، علم1859عامأواخروفى
، وتقررالبلدينبينالمبرمة1858معاهدةعلىللتصديقاألمريكيةالمتحدةالوالياتإلى
ثالثةمنيابانيًاوفدًاتحملسوفالتىالحربيةالسفينةاليابانيةالسفنإحدىترافقأن

يحصلأنالرحلة، واستطاعتلكفىيسافرأنفوكوزاوافصمم. واشنطونإلىأعضاء
منزلهفىوزارهالحربيةللبارجةالمرافقةاليابانيةالسفينةلربانتوصيةخطابعلى

12The Autobiography, PP. 97 – 98.



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

25www.RaoufAbbas.org

رحلةوبعد. ذلكعلىالربان، فوافقلهخاصكخادممعهبالسفرلهيسمحأنورجاه
يغادرولم. 1860ربيعفىفرانسيسكوسانإلىالسفينةوصلتيومًا37استغرقتشاقة

خاللهاأتيحت. شهورأربعةمنيقربلمافيهاظلواالتىفرانسيسكوسانالبحارة
لمالتىالغربىالمجتمعفىاليوميةالحياةومظاهرالعلمعجائبرؤيةفرصةلفوكوزاوا

:شاهدهاالتىبالمفاجآتنبهراف. اليابانفىقرأهمماقبلمنكتابأىفىعليهايقع
الغريب، والمشهدالخيولتجرهاالتى، والعرباتالفنادقأرضيةعلىالمفروشةالبسط

،التلغرافعلىفيهاتعرفالتىاألولىالمرةوكانت. النساءيراقصونالذينللرجال
الشعورحدشاهدهاالتىالغربيةالعاداتتجاهسلوكهوبلغ. السكرتكريرطريقةوعلى

هناكيكنلم: "بقولهعندئذ – حالهويصف. 13الساموراىمنأنهرغم، والحرجبالخجل
بالحيرةأحسستولكننىالصناعية، واآلالتختراعاتالبايتعلقفيمالىبالنسبةجديد
14"التفكيروطرقجتماعيةالاوالعاداتاليوميةالحياةأمورأمام

قاموسمنمنهمالكلنسخةتاكاهاماوالمترجمفوكوزاواشترىاالعودة، رحلةوقبل
.15النوعهذامناليابانإلىمعهمايصلقاموسأولكانالذىWebsterستربو

العداءهيسترياشملتهاوقداليابانليرىفوكوزاواعادشهورستةلمدةغيبةوبعد
الشعار، وأصبحللغرببميلهالمعروفالشوجونديوانرئيسغتيالاتمفقد. لألجانب

تدريسفىاالستمرارمنفوكوزاوايمنعلمذلكاألجانب"، ولكنإطردوا: "هوالسائد
أولنشربقليلعودتهوبعد. اإلنجليزيةدراسةمتابعةمعبإيدوالعشيرةمقرفىالهولندية
الشئونبمكتبالقناصلرسائللمترجمًاالحكومةإنجليزى، وعينته – يابانىقاموس

.16اإلنجليزيةالستخدامممتازةفرصةلهأتاحتوظيفةلها، وهىالتابعالخارجية

أوروباإلىالمرسلالوفدرافقعندما1826عامللغربالثانيةفوكوزاوازيارةوجاءت
األجنبيةللتجارةجاتاونىهيوجوميناءىفتحتأجيلحولللتفاوض، وذلكلهكمترجم
بارجةمتنعلى1861نوفمبرفىالوفدأبحروقد. وأوساكاإيدوفىلألجانبوالسماح

13Ibid., P. 114.
14Ibid., P. 116.
15Ibid., P. 117.
16Wayne H. Oxford, The Speeches of Fukuzawa, A translation and a critical Study, The
Hokuseido Press, Tokyo 1973. P. 114.
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إلىوصلتثمالهندىالمحيطموانئوبعضوسنغافورةكونجهونجفىتوقفتإنجليزية
استقلثميومينفيهامكثالتىالقاهرةإلىقطارًاواستقلالوفدهبطحيثالسويس
أوروباوفى17المتوسطالبحرعبرمرسيلياإلىبالبارجةليبحرسكندريةإالإلىالقطار

علىمضيفوهم، وحرصوالبرتغالوروسياوبروسياوهولنداوإنجلترافرنساالوفدزار
.18الغربيةالحضارةعجائبمناألبصاريخطفماكلعلىيطلعوهمأن

بالسياسةتصلاماوخاصةتعلمهيستطيعماكللتعلمجهدًافوكوزاوايدخرولم
إلىويشير. كتبهمفىعنهابالكتابةالغربيونيهتمالالتىاليوميةالحياةوأمورقتصادالوا

الشائعةاألشياءبعضعلىأتعرفأنأوروبا، حاولتفىالبعثةهذهخالل: "بقولهذلك
الرحلةتلكخاللالفنيةأوالعلميةاألموربدراسةأهتماألجنبية، فلمالثقافةفىالمعروفة

بالحاجةشعرتولكننى. بالدىإلىأعودعندماالكتبفىعنهاالقراءةأستطيعألننى
يذكرونهاالاألوروبيين، ألنالناسبينمباشرةالشائعةاليوميةالحياةأمورمعرفةإلى
ذاشخصًاألتقىعندماولذلك. الفهمعلىتستعصىأمورلنابالنسبةأنهاغيركتبهمفى

بنيتالرحلةمنعدت، وعندمامذكراتىفىإجاباتهوأدونأسئلةعليهأطرححيثية
كتابىوأعددتبشرائهاقمتالتىالكتبفىالبحثوعلىالمذكراتهذهعلىأفكارى

.Seiyo Jiho"19" "غريبةأمور "عنوانحملالذى

وأصبحت. ذروتهابلغتقدلألجانبالعداءحركةكانتاليابانإلىفوكوزاواعادوعندما
يتبعونالالذينالساموراى (الرونينمنعصاباتنتشارابسبببالخطرمهددةحياته
منأنيظنون، فكانواثقافتهأوللغربالتشيععنهعرفماكلغتيالاتتولى) ماسيدًا

للسيطرةالغربأمامالطريقويمهدالناسيضللفاقألغاتهأوالغربعلومتدريسيتولى
التابعةالصغيرةالمدرسةفىاإلنجليزيةيدرسفوكوزاوااستمرذلكورغم. 20البالدعلى

عددوبلغ. للشوجونالتابعالخارجيةالشئونمكتبفىاألجنبيةالوثائقويترجملعشيرته
نسخةألفوخمسونمائة1866عامطبعالذى" غريبةأمور "كتابهمناألولالجزءنسخ
نسخة، وتضمنألفمائةبلغتإذنهدونأخرىنسخًاالبعضصدورها، وطبعفورنفدت

17The Autobiography, P. 125.
18Blacker, P. 6.
19The Autobiography, P. 133.
20Ibid., P. 142.
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والمعاملوالمدارسكالمستشفياتأوروبافىاليوميةالحياةلمؤسساتوصفًاالكتاب
علىأمور، وساعدمنوغيرهاالضرائبونظامالعقليةاألمراضومستشفياتوالمتاحف

.ووضوحبسهولةيابانىقارئأىيفهمهمبسطبأسلوبصيغأنهالكتابرواج

أمامالنجاحباب، وفتحالغرببشئونوخبيرككاتبفوكوزاواشهرةالكتابدعموقد
كلوكانت1868عامطوكوجواحكومةسقوطقبلمنهاسبعةنشرالتىالالحقةمؤلفاته

كانتمايجىعصرمناألولالعامفىنشرتالتىالثمانيةالكتبإلىإضافةالكتبتلك
فىاليوميةبالحياةالمتعلقةواألمورالغربيةالعلومعنأوليةمعلوماتبتقديممعنية

.21الغرب

لوفدكمترجمأخرىمرةاألمريكيةالمتحدةالوالياتإلىفوكوزاواسافر1867ينايروفى
مكثوقد. الشوجونلجيشأمريكية، وبنادقحربيةبارجةلشراءواشنطونإلىأرسل
ثمبالقطارالمضيقوعبربالباخرةبنماإلىتوجهثمفرانسيسكوسانفىأسبوعينالوفد
وزيرتولىحيثواشنطونإلىمباشرةتجهوااهناك، ومننيويوركإلىبنمامنأبحر

يونيو،فىاليابانإلىالوفدأجلها، وعادمنجاءواالتىالصفقاتأمورتدبيرالخارجية
فى، فركزقبلمنلهحدثكماالغربيةالحياةبمظاهرينبهريعدلمفوكوزاواأنويبدو

زمالئهأحدمعالسياسيةالوطنألحوالمناقشاتهوعلىالبعثةموضوععلىمذكراته
مكنتهالوفدمعالرسمىعملهعنماليةمكافآتعلىالمرةهذهحصلولكنه. المترجمين

.مدرستهفىالغربعلومتدريسعلىبهاليستعينالكتبمنكبيرةكميةشراءمن
:قائًالمذكراتهفىذلكإلىويشير

الجغرافيافىالدراسية، والكتباألنواعالمختلفةالقواميسمنعددًاإشتريت"
معظمهايدى، وكانإليهوصلتماوكلوالرياضياتقتصادالواوالقانونوالتاريخ

.22"اليابانإلىتصلالكتبتلكمننسخأول

والتدريسالكتابةفىفوكوزاوا، استمر1868عاممايجىنقالباأحداثوخالل
، كماالطرفينمنألىمتحمسًايكنلمألنهاألحداثطوالالحيدةجانبلتزما، وبمدرسته

21Blacker, P. 8.
22The Autobiography, P. 119.
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مبنىإلىومدرستهأسرتهنقل1868ربيع، وفىشخصىسياسىطموحلديهيكنلم
متابعةباستطاعتهأصبحأبريل، وفىShinsenzaشنسنزاتدعىمنطقةفىشتراهاجديد

تضممكتبةوبهاطالبمائةإلقامةتتسعكانتالتى. يملكهاالتىبالمدرسةالتدريس
األصليةالنسخاستخدامالطالبباستطاعةأصبحأمريكا، وبذلكمنشتراهااالتىالكتب

Keioإسمالمدرسةعلىوأطلق. 23اليدبخطالمنقولةالنسخعلىعتمادالامنبدًالللكتب

Gijuku) تكنلمالتىالدراسيةالمصروفاتالطالبمنوحصل) الخاصةكيومدرسة
ثابتًانظامًافوكوزاوا، فوضعلهتيسرمايدفعالطالبكان، حيثقبلمناليابانتعرفها
.الغربفىشاهدهمانحوعلىلذلك

أعدادتناقصرغممدرستهفوكوزاوالزممايجىنقالباتلتالتىاألحداثوطوال
إيدواإلمبراطورىالجيشدخلعندماالمدينة، وحتىفىضطراباتالاوشيوعالطالب
منبقىلمنالسياسىقتصادالامبادئيدرسفوكوزاواأووينو، كانمعركةووقعت

.فقططالبًا18كانواالذينالطالب

ذلكفى"24: مايجىنقالباوقوععنداليابانفىالتعليمأحواليصففوكوزاواكتبوقد
.معلموهاوتفرقأغلقتقدالشوجونحكومةتدعمهاكانتالتىالمدارسكلكانتالوقت

تعليمًاتقدممدرسةكلهاالبالدفىيبقفلمالتعليمبأموربعدمهتمًاالجديدالنظاميكنولم
األقلعلى1873عامحتىبقيتكيومدرسةأنإلىويشير". كيومدرسةسوىحقيقيًا

علىالطالبإقبالزدادالذلكونتيجة. 25الغربعلومتدرسالتىالوحيدةالمدرسةهى
الطالبعددوتراوحلهاالتاليةوالسنواتالفترةتلكخاللكبيرةزيادةبالمدرسةلتحاقالا

.26ومائتينمائةبينما

وكانتالغربعلومتقديمالوحيد، عنالمسئولأصبحقدوكأنهبداأنهفوكوزاواويذكر
لهاكانتأنبعدالثانيةالمرتبةالصينيةحتلتاواإلنجليزيةهىمدرستهفىالرئيسيةاللغة

بتعلميبدأوناألخرىالمدارسفىالطالبكانوبينما. قبلمناليابانفىاألولىالمكانة

23Ibid., PP. 119 – 200.
24 Ibid. PP. 210-11.
25Ibid., PP. 213.
26Oxford, P. 16.
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الصينيةدوريأتىثماإلنجليزيةبتدريستبدأكيومدرسةكانتاإلنجليزيةقبلالصينية
قراءتهمرغممطلقًاالصينيةقراءةيستطيعونالالطالبكانماوكثيرًابعدفيما

.27بسهولةلإلنجليزية

تغيرإحداثوأنالغربعلومتدريسهىالحياةفىالحقيقيةمهمتهأنفوكوزاواوأيقن
الالزمةبالعلوممسلحةاليابانفىمتحضرةأمةلخلقبإلحاحمطلوبالمعرفةفىجذرى

العلمقيمةاليابانيينتعليمإلىتحتاجكما. 28الغربعلوموخاصةوالسلمالحربزمنفى
الشعبلتنويرعمرهمنبقىمافوكوزاواأوقفالغرضهذاولتحقيقاالستقاللوروح
قبولعدمعنعتذرا1868يونيووفى. 29جذورهمنعندهالتفكيرطرقوتغييراليابانى

علىاإلشرافذلكفىبماالجديدةمايجىحكومةعليهعرضتهاالمناصبمنعددًا
.الناسعامةمنوأصبحالساموراىمرتبةعنتخلىأغسطسوفى. الحكومةمدارس

وروحالعلومإهمالفىالتمادىخطأإلىاليابانييننظرلفتإلىالنقديةكتاباتهووجه
.30االستقالل

أفدنةعشرةنحومساحتهاتبلغمزرعةإلىمدرستهفوكوزاوانقل1871مارسوفى
، وحتىالخليجعلىتطلبطوكيوMitaميتامنطقةفىشيماباراعشيرةتملكهاكانت

تقومثمأوًالالحكومةتصادرهاأنيجبكاناألرضتلكعلىفوكوزاوايحصل
يقترحأنفوكوزاوامنالوقتذلكفىطوكيومحافظطلبالحظولحسن. لهبتأجيرها

مقابلفىللمحافظالمشورةفوكوزاوا، فقدمالغربىالنمطعلىللشرطةنظامإقامةعليه
الحكومةمنشتراهااأنلبثومالفوكوزاوااألرضتأجيرإجراءاتبترتيباألخيرقيام
.31قصيربوقتذلكبعد

الدراسيةللفصولالسابقالقصراستخدمنا: "32قائًالكيومدرسةموقعفوكوزاواويصف
مرضيةبصورةواسعةاألرضمساحة، وكانتالطالبلمبيتالسيداتإقامةوأماكن

27The Autobiography, P. 214.
28Ibid., P. 214.
29Blaker, P. 19.
30Oxford, P. 16.
31Ibid., P. 17.
32The Autobiography, PP. 219 – 20.
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كانتالتىالخاليةالبيوتمتواضعبثمنشترينااالمساحةمنالمزيدحتجنااوعندما
إلقامةملحقإلىالبيوتتلكوحولناالمجاورةالمناطقفىاإلقطاعيةاألسربعضتملكها

وكانلذلكتبعًاالطالبعددوإزدادكبرىمؤسسةإلىمدرستناتحولتوبذلكالطالب
".تاريخنافىجديدةمرحلةيمثلالتنظيموإعادةاإلنتقالهذا

ماليةمعونةأوخاصةموارددونرسالتهاأداءفىالكبيرةالمدارسهذهاستمرارولكن
القراراتفإنالسابقينالساموراىمنالطالبمعظمكان، ولمابمكانالصعوبةمنكان
علىالسلبىنعكاسهاالهاكانالساموراىأوضاععلىوأثرت1871عامصدرتالتى

بهامرتالتىقتصاديةالاالظروفأنكما. التعليمعلىينفقوهاأنيمكنالتىالمبالغ
الساموراىالطالبمنالكثيرجعلت1881 – 1877التضخمسنواتفىوخاصةالبالد

الماليةالعقباتتلكعلىوللتغلب. المصروفاتسدادعنعجزهمبسببالمدرسةيتركون
الخاصمالهمنميزانيتهابدعمفوكوزاواقامرسالتهاأداءفىالمدرسةالستمرارضمانًا

ويصفالخاصةالتمويلومصادرالحكومةمنقروضعلىالحصولعبثًاحاولكما
المدرسينمرتباتتدبيراستطعناماليةمواردلديناتكنلمأنهرغم: "33قائًالاألزمةتلك

فقدالمدرسةخريجىمنالمدرسينجميعكانولما. بينهمالشهريةالمصروفاتباقتسام
واحدمليمعلىلنفسىأحصلضئيلة، ولمأجورمنعليهيحصلونماصدربرحابةقبلوا
كانأنهرغمىءالشنفسالمدرسونوفعلالمدرسةحاجاتلسدأستطيعماكلقدمتبل

البقاءفضلوامولكنهأخرىبأعماللتحقواالوكبيرةرواتبعلىالحصولباستطاعتهم
".للمدرسةبرواتبهمتبرعواقدوكأنهمفبدواكيوفى

شهدتهاالتىللتغيراتنعكاسًااجاءالفترةتلكفىكيوبمدرسةلتحاقالا، فإنكلوعلى
نتيجة1875عامالنصفيتجاوزماإلىالثلثمنالطالببينالعامةنسبةفزادتاليابان

يستطيعونجعلهمالذىبالقدرالميسورينالفالحيندخولزيادةإلىأدىالذىالتضخم
.34كيوبمدرسةأبنائهمإلحاق

33Ibid., PP 223 – 24.
34Shunraku, Nishikawa, Profiles of Educator, fukuzawa Yukichi (1835 – 1901, UNESCO
Magazine 1990, PP. 19 – 20.
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وكانالمجتمعفىفردلكلاالستقالللتحقيقضروريًاأمرًاالعامالتعليمفوكوزاواوإعتبر
الكتبوتتضمن. الحديثةللعلوماألولىبالمستوىالطالبتزويدكيومدرسةهدف

اآلنتحفظوالتىمايجىعصرمناألولالعقدفىالمدرسةاستخدمتهاالتىالدراسية
المطبوعةبتدائيةإلابالمدارسالخاصةالدراسيةالكتبمنالكثيركيوجامعةبمكتبة

طالبعلىالبالدتلكفىمقررًاكانالكتبتلكوبعضوإنجلتراالمتحدةبالواليات
كيومدرسةفىالبالغونالطالبوكانبتدائيةالابالمدارسالثانيةأواألولىالفرقة

علىتقومفوكوزاواسياسةكانتفقد. الجديدةللمعرفةكمصدرالكتبتلكيستخدمون
أنأحس1877عامطوكيوجامعةتأسيسبعدأوًال، وحتىاألساسىالعامالتعليمدعم

برامجها، ولمفىالعالىالتعليممرحلةلتدخلكيولمدرسةبالنسبةمبكرًازالماالوقت
يحصلأنعندئذواستطاع1890عامإالبالمدرسةالجامعيةاألقسامبتنظيمفوكوزاوايقم

بدأت، وبذلكالمواطنينمنغيرهمومنالمدرسةخريجىمن4000قدمهاتبرعاتعلى
القانونهىأقسامبثالثةالعالىالتعليمخدمةفىنشاطهااليابانفىخاصةجامعةأول
طالبعددوبلغأمريكىأستاذاألقسامتلكمنقسمكلرئاسة، وتولىدبألواقتصادالوا

.35طالبًاوخمسينتسعةالثالثةاألقسام

جمعمجرديكنلمبذلهاالتىالجهودمنالهدفأنالذاتيةسيرتهفىفوكوزاواويذكر
فتحهوإليهيسعىماكاناألجنبية، ولكنالكتبتحتويهماخالصةوإعطائهمالشباب
كلفوكوزاواوجهوقد. 36الغربيةالحضارةنورخاللهامنليسطعالمغلقةاليابانأبواب
منعاليةدرجةوحققتحياتهطوالنشرتالتىالكتب، تلكالهدفهذالتحقيقكتاباته
نشرتالتىالمقاالتمنمجموعةويضم) التعلمتشجيع (الكتبتلكأبرزومنالتداول

األفكارمنالكثيربالنقدوتناولتسهلبأسلوبكتبت1876و1872بينفيماتباعًا
منكبيرًاحدًابلغالذىالثانىالعملوكاننسخةمليون3.4مبيعاتهاأرقاموبلغالشائعة
ابحثويتضمن1875عامنشرالذى" الحضارةنظريةحول "كتابهونتشارالواالشهرة

الخياراتفيهماناقشكتيبيننشر1878عاموفى. أكاديميةبطريقةالحضارةطبيعةفى

35Fukuzawa Yukichi, On Education, trans. Eiichi Kiyooka, Tokyo Univ, Press 1985, The
Introduction.
36The Autography, P. 264.
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"الشعبحقوقحولالشعبىالخطاب "بعنوانأحدهماالمعاصرةالسياسيةللحركةالسياسية
نقدًانشر1881عاموفى". الوطنيةالحقوقحولالشعبىالخطاب "بعنوانوالثانى

وضعفيهعالج" الجاريةالمشاكلتعليق "بعنوانعندئذالسائدةتجاهاتاللمستفيضًا
وضععنالمقاالتمنعددًانشركما. الغربىالعدوانمواجهةفىالشرقفىاليابان
"للمرأةالضرورىللتعليمعرض"، و1885نشرالذى" اليابانيةالمرأةفى "أبرزهاالمرأة

وكذلك1897عاممتفرقةموضوعاتفىمقاالتمجموعةونشرت1899عامنشر
.189837عامسكرتيرهعلىأمالهاالتىالذاتيةسيرته

Jijiعنوانحملتيوميةجريدةفوكوزاواأسسكما shimpo) معظمفيهانشر) الزمان
فىتتلخصالتىاألولعددهافىالجريدةسياسةوأعلنت. 1882عامبعدمنجمةمقاالته

ذلك، وفىالقرنربعطوالمدرستهتبعتهاالذىالمبدأكانتالتىاالستقاللمبادئنشر
سقطمنالغربلنايقدمهماعلىيعتمدالمستقًالتعليمنايكونأنأريد: "فوكوزاوايقول

المستقًالقانوننايكونأننريد. لهمتخضعالمستقلةتجارتناتكونأننريد. المتاع
جعلنالقدختصاراوب. أقدامهمتطأهاالمستقلةعقيدتناتكونأننريد. لضغوطهميخضع
ينكرونومنلناأصدقاءهمالهدفهذايشاركوننامنوكلحياتناهدفبالدنااستقالل
".38لناأعداءهمذلكعلينا

فلمبهالخاصالمصطلحوصاغاليابانفىالخطابةفنبتدعامنأولهوفوكوزاواوكان
اليابانيةاللغةأنالعلماءعتقداالتقليدى، واليابانىالمجتمعفىمعروفًاالخطابةفنيكن
برهنفوكوزاوا، ولكنالمستمعينمنجمعإلىالحديثفىاستخدمتإذاتأثيرهاتفقد

.االستقاللفكرةلنشرفعالةوسيلة، بلفحسبممكنةليستباليابانيةالخطابةأنببالغته
داخلللخطابةميتاقاعةشيدالتاليةالسنةللخطابة، وفىميتاجمعيةأسس1874عاموفى

.بمدرستهالخاصالحرم

أنهتنويرية، إالفلسفيةومبادئبعينهاغربيةلقيمالدعوةيبثكانفوكوزاواأنورغم
منوالتسعيناتالثمانيناتفىالليبراليةالحركةفىمابصورةشاركوقد. قحًاوطنيًاظل

:فىالمنشورةفوكوزاوابمؤلفاتقائمةانظر37
Oxford, Appendix C, PP. 278 – 281.
38Blaker, PP. 11 – 12.
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 –1894 (اليابانيةالصينيةالحربفىالحديثةاليابانمنجزاتوشهدعشرالتاسعالقرن
سنواتأكثركانتالسبعيناتولكن1889فىمايجىدستورصدورشهدكما) 1895
فىأنفسهمكتشافاإعادةإلىاليابانيينتجاهافىبارزةشخصيةكانعندماتميزًاحياته
الموروثةالقيمبينالمزجالسبعيناتفىكتاباته، وتمثلبالغربالجديدةمعرفتهمضوء
.39فيهماالنقديةوالنظراتالمكتسبةوتلك

)1873 – 1801 (الطهطاوىرفاعة
التفاصيلتلكمثلذاتيةسيرةأومذكراتلناالطهطاوىيتركفوكوزاوا، لمنقيضوعلى
الطهطاوىيتحدثلمالعلميةحياته، وطوالوأسرتهطفولتهعنفوكوزاواذكرهاالتى
أرسلهاالتىاألولىالتعليميةللبعثةواعظًاباريسإلىذهابهعلىالسابقةالمرحلةعن

منكلعتمداعامًا، ووعشرينستةعندئذالطهطاوىعمروكان. هناكإلىعلىمحمد
صالحتلميذهأوردهاالتىبطفولتهالخاصةالمعلوماتعلىتامًاعتمادًااسيرتهكتبوا

عشرالتاسعالقرنمنالثمانيناتمطلعفىكتبهاالتىللطهطاوىترجمتهفىمجدى
.195840عامنشرهاتمحتىمحفوظةوظلت

علماءمنبارزةلعائلةمصرصعيدفىطهطابمدينة1801عامالطهطاوىولدوقد
ريعها، وترجععلىتعيشالزراعيةاألراضىمنصغيرةمساحةتمتلككانتاألزهر

إلىهاجرتحجازيةأصولإلىوتنتمىالشريفةالنبويةالروحةإلىنسبهاالعائلةتلك
بقليلرفاعةمولدبعدالطهطاوىبدوىوالدهتوفى. اإلسالمىالعصرأوائلفىمصر
علماءمنكانواأخوالهولكناإلسالميةالثقافةمنمحدودًاحظًانالمتعلمًافالحًاوكان

تعلمحيثالكتابفىتعليمهعلىوأشرفواوالدهوفاةبعدكفالته، تولواالبارزينالمدينة

:فىدلوورثدافيدمقدمةانظر39
Fukuzawa Yukichi Enconragement of Learning, Sophia Univ. Tokyo 1969.

لرفاعةاألخرىالتراجم. 1958الطهطاوى، القاهرةرافعبكرفاعةالوطنخادمبمناقبالزمنحليةنظرإ40
:فىمراجعتهايمكنالطهطاوى

مصر،فىالصحفيةالمقالةأدب: حمزةاللطيف؛ عبد1942، القاهرة3المصرية، طـالوقائعتاريخ: عبدهإبراهيم
عشر، القاهرةالتاسعالقرنفىمصرفىوالمؤرخونالتاريخ: الشيالالدين؛ جمال1958، القاهرة3، طـ1جـ

رفاعة؛ وكذلك1951، القاهرةعلىمحمدعصرفىالثقافيةوالحركةالترجمةتاريخ: المؤلف؛ ولنفس1958
،بكالطهطاوىرفاعة ! بدوى، أحمد1946، القاهرةعلىمحمدعصرفىالفكريةالنهضةزعيمالطهطاوى

.د، القاهرة53العربنهضة، أعالموإمامفكرةالطهطاوى، رائدرفاعة: النجارفوزى؛ حسين1946القاهرة
.ت
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النصوصبعضتعليمهأخوالهتولىكماالكريمالقرآنوحفظوالحسابوالكتابةالقراءة
1817عاموفى. األزهرلدخولليعدوهبالكتابدراستهأثناءاألخرىاإلسالميةالدينية

الوقتذلكفىاألزهر، وكان41باألزهرلتحقاوالقاهرةإلىالطهطاوىرفاعةنتقلا
والتفسيرواللغةالنحوعلىفيهالتدريسويقتصراإلسالمىالعالمفىالثقافةحاليعكس

كانتالتىالمعارفمنوغيرهاوالفلسفةالطبيعيةالعلوم، أماالفقهكتبوبعضوالحديث
العطارحسنالشيخووصفعندئذتدريسهانقطعافقدالزمانسالففىباألزهرتدرس

عندئذاألزهرفىالتعليمأحوالالعصرذلكفىاألزهرعلماءكبارأحد) 1835 – 1766(
العلومفىقدمهمرسوخمعكانواأنهميجدالسابقينعلمائنافىتأملمنإن: - "فقال

كتبحتىفيهاألفتالتىوالكتبالعلوممنغيرهاعلىعظيمإطالعلهمالشرعية
أهلغيركتبفىالنظرإلىتجاوزهمذلكمن، أعجبوالفروعالعقائدفىالمخالفين
ماذلكمعهموالنصرانية، ثمواليهوديةالسماويةالكتبمنوغيرهاالتوراةمناإلسالم

صورةالعطارلناويرسم. 42"المحاضراتولطائفاألشعاربرقائقألسنتهمتثقيفأخلوا
وفيماذلكفىنظرومن: "فيقولعندئذاألزهرفىالتعليممستوىحولنطباعهاعنقاتمة

قصارىفإنزمانهمأهلعامةبمنزلةمنهمأننا، علمفيهوقعنازمانفىالحالإليهنتهىا
كتبفىالنظرعلىقتصرنااعندنا، وقدمنشيئًانخترعأنبدونعنهمالنقلأمرنا

تطمحالعمر، والطول، نكررهاكالمهممنالمستمدونالمتأخرونألفهامحصورة
.43"فيهاالعلمكأنحتىغيرهافىالنظرإلىنفوسنا

فىاألزهرعلماءألسلوبرتياحًاايبدىالالشابالطهطاوىرفاعةنجدأنعجبفال
بهيلتقىفكانعليهكبيرتأثيرلهكانالذىالعطارحسنالشيخبحلقةلتحقافالتدريس

الدراسةموادضمنآنذاكتدخلتكنلمأخرىعلومًاعنهليأخذالدروسأوقاتغيرفى
.44والرياضياتوالهندسةواألدبوالجغرافياالتاريخوهىاألزهرفى

.23، ص220مجدى، صصالح41
.226 – 225، ص2جـت. د، القاهرةالجوامعجمععلىالعطارحاشية: العطارحسن42
.258، صت. د، القاهرةالخبيصىشرحعلىالعطار، حاشيةحسن43
.25مجدى، صصالح44
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ولكنعامينمدةفيهالتدريسوتولىاألزهرفىدراستهالطهطاوىأتم1822عاموفى
والدتهونفقاتبالقاهرةإقامتهنفقاتلتغطيةكافيًايكنلمأجرمنعليهيحصلكانما

الجيشفرقبإحدىإمامًاتعيينهأمرالعطارحسنالشيخأستاذهوتولىبطهطاكانتالتى
التىاألولىالتعليميةللبعثةكإمامللعمل1826عامرشحهأنلبث، وماالحديثالمصرى
.45باريسفىللدراسةعلىمحمدأرسلها

بناءمحورحديثالالجيشكانالطهطاوى، فقدعلىأثرهماالتجربتانهاتانتركتوقد
وللمنجزاتالمصرىللجيشمقدرًاحياتهطوالالطهطاوىالحديثة، وظلالمصريةالدولة

،فيهاألكبراألثرلهاكانباريسولكن. علىمحمدعهدفىجنودهحققهاالتىالعسكرية
أنه، ورغمعمرهسنواتأهممنكانت) 1831 – 1826 (سنواتخمسهناكظلفقد

.46كبيرينونجاحبحماسالدراسةفىنغمسافقدكطالبوليسكإمامهناكإلىأرسل
البعثةعلىاإلشرافتولىالذىالفرنسىالعالم – جومارالمسيوكتبلكفاءتهوتقديرًا

الطهطاوىيصبحأنعلىالموافقةمنهيطلبعلىمحمدإلى – باريسفىالمصرية
ناصيةالطهطاوىملكالفرنسيةللغةمكثفةدراسةوبعد. كإمامعملهجانبإلىطالبًا
فىكتبقراءةعلىنكباالعربية، وإلىالفرنسيةمنالترجمةومشكالتوالنحواللغة

قرأ، كماوالمنطقوالرياضياتوالجغرافياواألساطيراليونانيةوالفلسفةالقديمالتاريخ
تشستراللوردوخطاباتراسينشعروخاصةالفرنسيةاألشعاروبعضلنابليونترجمة

الثامنالقرنفىالفرنسىالفكرمنقرأهماكلهذلكمن، وأهمإلبنهChester Fieldفيلد
الفكرهذاتركوقد. 47لمونتسكيوالرئيسيةواألعمالوروسووكوندياكفولتيرمثلعشر
.عامةالعربىالفكرعلىخاللهومنالطهطاوىعلىباقيًاأثرًا

فىالفرنسيةللغةومدرسًامترجمًاعين1831عاممصرإلىالطهطاوىعادوعندما
مدىالمدفعية، وعلىبمدرسةوظيفتهنفسإلىبعامينذلكبعدنقلهثمالطبمدرسة
الفلزاتوعلموالجيولوجياالهندسةفىالفرنسيةالكتببعضترجمأعوامأربعة

.39، ص29، صالمرجعنفس45
46Hourani, Albert, Arabic Thought in Liberal Age 1798 – 1939, Oxford Univ. Press 1962, P. 25.

.336، 319، 189اإلبريز، صتخليص: الطهطاوى47
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كتابه1834عامونشر. 48الطبفىكتابينلترجمةمراجعتهإلىباإلضافةوالجغرافيا
كماالفرنسىللمجتمعوصفًافيهقدمالذى" باريزتلخيصفىاإلبريزتخليص "الشهير
العربيةالبالدفىواسعنطاقعلىالكتابهذاقرأوقدهناكإقامتهأثناءشاهده

ترجمتهوطبعت1974، 1958، 1905، 1848أعوامفىنشرهأعيدواإلسالمية، فقد
.49"بكرفاعةسفرنامه "عنوانتحت1839عامالتركية

عشرالتاسعالقرنفىأوروبازارواالذينالعربأوائلبينمنالطهطاوىكانولما
صورةتقديممهمةعاتقهعلىوقعالغربية، فقدالبالدتلكعنكتابًانشرمنوأول

وحرصبرشاقةلقرائهوقدمالمهمةتلكفىنجحالعربية، وقدلقراءاألوروبىللمجتمع
فىنظيرلهاليسأوروبيةلمصطلحاتيعرضكانوعندما. الغربيةالحضارةجوهر

عربيةمصطلحاتصاغالحاالتبعض، وفىللمصطلحعربيةصياغةالعربية، قدم
نفسيقالأنويمكن. العربيةللثقافةمعروفةغيرأوروبيةألشياءكترجمةمرةألول

،المواقعلتلكالمميزالطبيعىوالتكوينالجغرافيةبالمواقعالخاصةالتفاصيلعنالشئ
فرنسا، واألحداثفىالرئيسيةالسياسيةللمؤسساتكامًالوصفًا" اإلبريزتخليص "ويضم

فىالعلوموأوضاعطبيعةعلىالضوءوألقىإقامتهخاللشاهدهاالتىالكبرىالسياسية
فىالسياسيةالثقافةأبرزكمااألوروبيينالمؤلفينكبارأعماللقرائهوقدمأوروبا
.50فرنسا

مثلاألوروبىللمجتمعالجديدةالعناصرلقرائهالطهطاوىقدمأيضًااإلبريزتخليصوفى
الدينيةالمختلفة، واألحوالجتماعيةالا، والطبقاتالمجتمعفىودورهمالنساءوضع

لمالظواهرلتلكوصفه، ولكنالحديثالفرنسىالمجتمعفىالسائدةوالتقاليدوالعادات
.51نقديةنظراتمنيخل

رسمفلما: "فقاللعملهوالتنويرىالتثقيفىالطابعالطهطاوىأبرزالكتابمقدمةوفى
،والمحبيناألقارببعضعلىأشارالتوجهعلىوعزمتالمسافرينجملةفىإسمى

.32الترجمة، صتاريخ: الشيالالدين؛ جمال36مجدى، صصالح48
49Abu – Lughod, Ibrahim, Arab discovery of Europe, Priceton Press 1963, PP 50 – 51.
50Ibid., PP. 77 – 78.
51Houraui, Albert, P. 71.
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اآلثار، أنغرائبعلىواإلطالعاألخبارعجائببسماعمولعفإنهالعطارشيخناالسيما
واألشياءالغربيةاألمورمنأصادفهوماأراهماالسفرة، وعلىهذهفىيقعماعلىأنبه

أنهافيهايقالالتىالبقاعهذهمحياعنالقناعكشففىنافعًاليكونأقيدهالعجيبة، وأن
فىقصرتفما.. األسفارطالبإليهاالسفرإلىبهيهتدىدليًالاألقطار، وليبقعرائس

زللمن، وبرأتهاوالتحاملالتساهلخللعننزهتهاصغيرةرحلةسفرىفىقيدتأن
ساطعة، وأنطقتهانافعة، واستظهاراتاستطراداتببعضووشحتهاوالتفاضلالتكاسل

ببالدذلككمال، فإنوالصنائعوالفنونالبرانيةالعلومعنالبحثعلىاإلسالمدياربحث
فىكبيرأثرمنالغربفىالعلمىللتقدمماإلىهنايشيرفهو. 52"شائعثابتأمراإلفرنج
التقدملتحقيقبهالتزودإلىاإلسالميةالبالدحاجةعنويعبرالحضاريةالنهضة

.المنشودالحضارى

تلبيةحديثًاأنشئتالتىالترجمةلمدرسةناظرًاالطهطاوىرفاعة، أصبح1835عاموفى
ستمدىعلىالمدرسةباشا، وتطورتعلىمحمدإلىنفسهالطهطاوىبهتقدمقتراحال

اإلسالمية،، والشريعةالفرنسى، والقانوناألدبليشملفيهاالدراسةمجالتسعا، وسنوات
1841عاموشهد. 53الفرنسيةباللغةخاصهتمامامعاألوروبيةواللغاتواآلدابوالفلسفة

وأنشئ" والمحاسبةاأللسنمدرسة "ليصبحالترجمةمدرسةسماتغير، فقدمهمينتطورين
الطهطاوىرفاعةوتوجيهإدارةتحتاستمرتالتىبالمدرسةملحقًا" الترجمةقلم"

مناألوائلالخريجونالترجمة"، وعينأعمالكلبمراجعة "الترجمةقلممهمةوتحددت
، والفيزياء،الرياضيات: هىأقسامأربعةضمالذىالترجمةبقلممترجميناأللسنمدرسة
بالترجمةالطالبقاموقد. التركيةالترجمةاإلنسانية، وقسموالعلوم، واآلدابوالطب
لتحقاوالمراجعة، كماالترجمةأعمالفىأساتذتهمشارككماتدريبهممهمةمنكجزء
كبيرًا،ترجمتهاتمتالتىاألعمالحجموكانالمحترفينالمترجمينمنعددالترجمةبقلم
مستوى، وتحسن1848 – 1835الفترةفىترجمتها، تمتكتابألفىعلىتربوكانتفقد

فىرئيسيًادورًاالطهطاوىرفاعةولعب. للمترجمينتوفرتالتىالخبرةنتيجةالترجمة

.2اإلبريز، صتخليص: الطهطاوى52
،علىمحمدعصرفىالتعليمتاريخ: الكريمعبدعزتأحمد: راجعاأللسنمدرسةحولالتفاصيلمنللمزيد53

.344 – 319ص
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راجعاألكفاء، كماالمترجمينإلىالترجمةمهمةوإسنادترجمتهايتمالتىالكتبختيارا
.54المترجمةاألعمالتلكبعضبنفسه

الطهطاوىإلىالترجمة، أسندتوالمحاسبة، وقلماأللسنلمدرسةكناظرعملهجانبوإلى
اإلمتحاناتولجانبالتعليمالخاصةباللجانعضوًاوكانالمدارسعلىالتفتيشمهمة

العربيةباللغتينالحكومةتصدرهاكانتالتى" المصريةالوقائع "لجريدةومحررًا
إبالغهالحكومةتريدماكلنشروتتولىمصرفىتصدرصحيفةأولوالتركية، وكانت

هامًادورًاالطهطاوىلعب، وقدالمقاالتبعضجانبإلىوقراراتتعليماتمنللناس
الصحفتحاكىأسبوعيةصحيفةإلىرسميةنشرةمجردمنالصحيفةتحويلفى

للعلومقتصادية، وثالثًاالاللشئونوآخرالدوليةلألخبارركنًاتتضمناألوروبية، فأصبحت
فىالعربيةالمقاالتبتكارافضلللطهطاوىفكان.. والتعليقاتللتحليل، ورابعًاواآلداب

.55القراءةيعرفمنكليفهمهأنيستطيعسهلبأسلوبالمجاالتتلك

طريقعنبالبالدالنهوضفىالحاكمرغبةتلبىالطهطاوىرفاعةأعمالكانتلقد
التىالسياسيةالظروفعلى، وتعتمدعندهعةنوالمالقوةوأسبابالغرببمعارفالتزود

داخلدولتهنحساراوالعسكريةعلىمحمدقدراتتحجيمكانثمومنالدولةبهاتمر
الكوادرأعداد – قبلمنرأيناكما – يستهدفكانالذىالتعليملتحجيمدافعًامصرحدود
الكوادرإلىالدولةحاجةكانتوالمدنية، ولماالعسكريةللخدمةالدولةإليهمتحتاجالذين

تجاهايفسرذلك، ولعلالتعليمعلىسلبيًاذلكنعكساكبيرًا، فقدتناقصًاتناقصتقد
إلى) 1863 – 1854 (سعيدومحمد) 1854 – 1848 (األول، عباسعلىمحمدخليفتى
االقتصاد،إدارةعنالدولةيدكفنتيجةباشاعلىمحمدأقامهاالتىالمدارستصفية
.56ملحوظًاتناقصًاالماليةمواردهاتناقصثمومن

طريقعلىلتمضىاأللسنمدرسةتركتاألولعباسحكممناألولينالعامينففى
قلممعهاوأغلق1851عامرسميًاأغلقتحتىالماليةالمخصصاتنقصبسببالتدهور

ناظرًاعينحيث1850عامالسودانإلىأبعدقدالطهطاوىرفاعةالترجمة، وكان
.147، صالسابقالمرجع: ؛ الشيال339، صالسابقالمرجع54
.49 – 48، 34، صالسابقالمرجع: عبدهإبراهيم55
.Abu – Lughod, PP. 42 – 3؛ 58، صالكريمعبدعزتأحمد56
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لرفاعةوإبعادًانفيًاأمرهحقيقةفىالنقلهذا، فكانبالخرطومأنشئتبتدائيةالمدرسة
)علىمحمد (جدهمشروعأصابعمامسئوًالعتبرهاوالغربعباسكرهالطهطاوى، فقد

رفاعةرأسهموعلىالغربوعلومالغربىالتعليمأقطابعلىسخطثمومننتكاسامن
المواردقلةبسببحقيقىوجودذاتبالخرطومبتدائيةالاالمدرسةتكنالطهطاوى، فلم

بترجمةهناكقضاهاالتىاألربعالسنواتخاللنفسهالطهطاوىوشغل. عندئذالمالية
.57العربيةإلىترجمتأوروبيةروايةأولبذلكفكان" تليماكمغامرات "فينيلونكتاب
الدوقتلميذهوتوجيهلتثقيفمؤلفهاكتبهاخلقيةنصائحإطارفىصيغتقدالروايةكانت

تنفيسًاترجمتهاجاءتعشر، وبذلكالرابعلويسالستبدادضمنيًانقدًا، وتضمنتبورجون
.58األولعباسباستبدادضيقمنالطهطاوىصدرفىعما

سعيدمحمدتولىالطهطاوى، فعندمالرفاعةبالنسبةاألقدارغيرأنالحاكمتغيرلبثوما
وكيًالليصبحالقاهرةإلىالطهطاوىاستدعى1854عاماألوللعباسخلفًاالحكمباشا

فىالمدرسة، وأدخلبتلك" الترجمةقلم "إنشاءلها، فأعادناظرًاثمالحربيةللمدرسة
عامأغلقتالمدرسةاألجنبية، ولكنواللغاتوالرياضياتاألدببهاالدراسةبرامج
فيهمبمنمعلميهاجميععناالستغناءوتم – سعيدسياساتضطرابانتيجة – 1861

.59الطهطاوىرفاعة

ليخلفهسعيدتوفى، فقدعامينبعدمكانتهاستعادأنالطهطاوىرفاعةلبثماولكن
الفرنسيةالثقافةوخاصةالغربيةللثقافةالحماسشديدكانالذى، 1863عامباشاإسماعيل

منلهما، وكانناظرًاالطهطاوىرفاعةوعينالترجمةوقلماأللسنمدرسةفتتاحافأعاد
معهاوتستأنفنشاطهاإلىالمدرسةلتعودوزمالئهتالميذهشتاتيجمعأنعليهالسهل
.جديدةترجمةحركة

عنوعبرتتجاهاتاتخذتا، بلفحسبالحركةلهذهنتيجةالترجماتكميزدولم
األعمالمنالعديدترجمتالمتنوعةالعلميةالترجماتإلىفباإلضافة. جديدةهتماماتا

االستثماراتتوسعأدىالفرنسية، فقدالتشريعاتترجمتالعسكرية، كماالعلومفى
.144 – 142، السابق، المرجعالشيال57

58Hourani, Albert, Op. cit, PP. 73 – 4.
.30، ص1974الطهطاوى، القاهرةعندالحديثالعربىالفكرأصول: حجازىفهمىمحمود59
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لتلكاألوروبىالقانونىالغطاءلتوفيرضغوطمنذلكصحبمصر، ومافىاألجنبية
أدقبصورةاألوروبيةالقوانينعلىبالتعرفهتمامالازيادةإلىالمتناميةالمصالح
الطهطاوىإلىإسماعيلأوعزبل. الحديثالمصرىالتشريعصياغةعندبهالالستفادة
وفى. الفرنسىوالقانوناإلسالميةالشريعةبينمقارناتبإجراءتالميذهبعضبتكليف

التجارىالقانونترجم)، كما1866 (العربيةإلىنابليونتشريعاتترجمتذلكإطار
الشريعةمنالمستمدةالفقهيةالمصطلحاتالترجمةتلكفىواستخدم) 1868 (الفرنسى

استوحتالذىالعربىالقانونىالفكرعلىأثرهاالقانونيةالترجماتلتلكاإلسالمية، فكان
.60وتالميذهالطهطاوىوضعهاالتىالرائدةالترجمةتلكالحديثةصياغته

باللجنةعضوًاالطهطاوىرفاعةالترجمة، كانوقلماأللسنلمدرسةإدارتهجانبوإلى
فىالثقافىوالنشاطالعلميةبالنهضةالمتصلةاللجانمنوغيرهاالتعليمنظاموضعتالتى

اإلنجازاتمنالمزيدليقدمالطهطاوىرفاعةوقتتسعاذلكورغم. إسماعيلعصر
التى" المدارسروضة "مجلةتحريرمهمةإليهأسندت1870عامففى. والعلميةالثقافية

استخدموقد. 1873عاموفاتهحتىلتحريرهارئيسًا، وظلالمدارسديوانأصدرها
.السائدةوالتقاليدالعاداتلبعضونقدهالحضارةعنأفكارهلنشركأداةفتتاحيةالامقاالته

"والتجديدجتهادالافىالسديدالقول: "أولهامنجمةكتبهمنثالثةصفحاتهاعلىنشركما
الحضارة،فىدراسةكانتالتى" المتبربرةالشيعفىالمتقررةالبدعرسالة: "وثانيها
لسيرةلحديثةدراسةأولكانتالتى" الحجازساكنسيرةفىاإليجازنهاية "وثالثها
.61اإلسالمصدروتاريخالنبوية

)1870 (للطهطاوىصدر" المدارسروضة "تحريرمهمةفيهاتولىالتىالسنةنفسوفى
ليكونأعدهالذى" العصريةاآلدابمناهجفىالمصريةاأللبابمناهج "هوهامعمل
معالم، حددالحديثالعربىالفكرفىجديدًافتحًاكانولكنهالمدارسفىقراءةكتاب

الغربوثقافةبعلوماالستفادةكيفيةوبيننهضتهافىلتسلكهلمصريرشحهالذىالطريق
المفاهيم، وصاغاإلسالمىالعربىالثقافىالموروثمنإيجابىهوماعلىالحفاظمع

للبناتاألمينالمرشد "الهامالثانىكتابهنشر1872عاموفى. والوطنيةللوطناألساسية
60Abu – Lughod, PP 42 – 44.

.32 – 31، صالسابقالمرجع: حجازىفهمىمحمود61
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فىقراءةكتاب – أيضًا – وكانوالثقافىجتماعىالافكرهخالصةأودعهالذى" والبنين
تلقىالذىالجيلفىالطهطاوىفكرتأثيرمدىندركأننستطيعثم، ومنالمدارس
،البريطانىحتاللالاعهدفىوالثقافىالسياسىوعيه، وتفتحإسماعيلعصرفىتعليمه
التطوراتإطارفىالثقافى – السياسىالوطنىالمشروعصياغةفىهامًادورًاولعب
.1919عاممصرشهدتهاالتى

رفاعةبهساهمالذىالثانىالعملهو" الحجازساكنسيرةفىاإليجازنهاية "كتابوكان
فكانالطهطاوىألفهالذىالتاريخفىاألولالكتاب، أماالتاريخدراسةفىالطهطاوى

، وهو1868عامنشرالذى" إسماعيلبنىوتوثيقمصرأخبارفىالجليلتوفيقأنوار"
عنيعرفهأنعليهيجبماالمصرىالشبابيدىبينيضعالوطنيةالتربيةفىكتاب
اإلسالمظهورمنويتخذأوروبيةمصادرعلىعتمادًااالقديممصرتاريخ، يتناولبالده
البحثمناهجالستخداممحاولةأولالكتابهذاويعد. 62التاريختطورفىهامًامعلمًا

.مصرتاريخدراسةفىالتاريخفىالحديثة

* * *

حياةفىمميزدوروالطهطاوىفوكوزاواالعمالقينللرائدينكانكيفتقدممماويتضح
لهما، وكالهمارسمناهاالتىالقلميةالصورةهذهخاللمنوالثقافيةالسياسيةمجتمعهما

والعلمية، مبدعًاوالتعليميةالثقافيةالمجاالتمختلففىورائدًاومترجمًاوكاتبًامعلمًاكان
تماثًالالشخصيتينتماثليعنىالذلكولكن. الصحافةفىطويلباعولهالفكرمجالفى

جهدهعلىثقافتهفىعتمدافوكوزاواأن – األولىللوهلة – نالحظأنتامًا، فنستطيع
باللغةحتىأوالهولنديةبالعلومأوالتقليديةالصينيةبالثقافةتصالهافىالفردى، وكان

فىأوفرالطهطاوىرفاعةصاحبهحظكانحينسطحيًا، علىتصاًالااإلنجليزية
فىالغوصاألزهر، وكذلكفىدراستهخاللمنالتقليديةاإلسالميةالثقافتينفىالغوص
المعايشةتجربةخاللالتنوير، ومنعصرمفكرىأعمالخاللمناألوروبيةالثقافة

وكانفوكوزاوافعلمانحوعلىالخاطفةالزياراتمجردوليسالبعثةأيامالطويلة

62Hourani, Albert, Op. cit., P. 80.
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شهرةصنعالذىبالعملمقارنةالعمقبالغ" اإلبريزتخليص "فىالغربىللمجتمعتقديمه
".غريبةأمور "فوكوزاوا

تبناهاالذىالنهضةمشروعنتاجمنإنجازاتمنحققهوماالطهطاوىكانحينوعلى
دورهتأثرثم، ومنإسماعيلحفيدهأوعلىمحمدالحاكمهذاكانسواءالفردالحاكم

فوكوزاوا، نجدالحكاممشاربختالفاوالسياسيةاألحوالتقلبحسبنحسارًااومتدادًاا
التعليمىمشروعهإلقامةجهودهويصرفالسلطةعنالتامباالستقالللنفسهيحتفظ

بسببالكثيرعليهدرتالتىمؤلفاتهعائدمنالخاصة، ويعيش، وصحيفتهالخاص
القرننهايةعندتمامًاتالشتالتىاألميةنسبةومحدوديةاليابانفىالقراءنسبةرتفاعا

تتحلمالتىالحرختيارالواالحرةالحركةفرصةلفوكوزاواأتيحتعشر، وبذلكالتاسع
.للطهطاوى

كل، وتركبالدهفىالتنويرحركةزيادةفىمميزدورالرجلينمنلكل، كانكلوعلى
سنرىمانحوعلىبالدهفىالوطنيةوالثقافةالحديثالفكرتطورفىكبيرًاأثرًامنهما
.التاليةالفصولفى
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الثانىالفصل

الجديدالسياسىالنظام
باألفكارالنظربإعادةالسياسىالفكرمجالفىوالطهطاوىفوكوزاوامنكلإهتم

عمليةفىاألمامإلىالتقدمعجلةدفعأجلمنوالحكومةالحاكمسلطةتبررالتىالتقليدية
منبهاتصلاوماMeibunالميبونفكرةكانتلليابانوبالنسبة. الحديثةالدولةتكوين

بأطفالهماآلباءلعالقةمناظرنحوعلىبالمحكومالحاكمعالقةحددتللسلطةالخضوع
أبويةسلطةالحكاممارسثمالمتوارثة، ومناليابانيةالتقاليدإطارفىبزوجتهوالزوج
وأنالمنزلةفىمتساوينغيرالبشربأنعتقادالاوساد. 63المحكومينعلىمطلقة

الفوضىعنهينتجالناسبينالرءوستساوىوأن. بطبعهتراتبىهرمىمجتمعالمجتمع
التى) Temmei (السماءتفويضفكرةللكنفوشيهالسياسىاإلطاروتضمنضطرابالوا

القواعدبمنظومةيلتزمكانطالماالحكمممارسةفىالمقدسحقهالحاكممنهايستمد
.سلطتهيفقدثمومنلسواهتمنحهالذىالسماءتفويضتلقائيًايفقدعليهاخرجفإذاالخلقية

تفويضلفكرةتطبيقًاالظالمالحاكمخلعيبررماهناكيكنلماليابانىالنموذجفىولكن
لهاحدودالالمحكومينحياةمظاهرمختلفلتطولمتدتاالحاكمسلطةإنبلالسماء
.64حدودًاتعرفالأبنائهعلىاألبسلطةكانتمثلما

البعضببعضهمالناسعالقةتنظمالشريعةكانتاإلسالميةالبالدمنوغيرهامصروفى
نفسلهمالمجتمعفىسواسية – نظريًا – جميعًاالمسلمونعتبراوباللهعالقتهموكذلك
الناسبينموجودًاالتمايزكانالفعليةالناحيةمنولكنالواجباتنفسوعليهمالحقوق

يستمدونأنفسهمالحكامعتبرا، وجتماعىالاالهرمفىالمحددموقعهفردلكلكانكما
الناسلتزما، وضمائرهمإالعليهمرقيبوالاللهإالعليهمعقبالاللهإرادةمنحكمهم
طاعةليست – نظريًا – الطاعةهذه، وكانتاللهبطاعةلتزامهمامثلالحكامبطاعة
خرجإذالحاكمطاعةوالالخالقمعصيةفىلمخلوقطاعةفالمشروطةغيرأوسلبية

63Blacker, The Japanese Enlightenment PP. 70 – 73; Nakamura, H., Ways of Thinking of
Eastern People, Hawaii 1964; Maruyama Massao. Thought and Behaviour in Modern
Japanese Politics, edited by Ivan Morris, New York 1963.
64Blacker, PP. 101 – 2.
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علىللحكاممطلقًاحقًاأصبحتأنلبثتماالطاعةأن، غيرالشرعحدودعن
.غيابهحالةفىالمجتمعفىالفوضىشيوعمنأفضلالظالمالحاكمتبراع، والمحكومين

قرارهتخاذاقبلالمجتمعفىالرأىأهلباستشارة– نظريًا – ملزمًاكانالحاكمأنورغم
بها، فإنالحاكملتزاماومدىالشورىممارسةبكيفيةيتصلغموضمنبذلكأحاطوما

الحاكموجودأنالمسلمونالمفكرونرأىبلعتبارالاموضعيكنلمالمبدأهذاتطبيق
الناسيخضعأنيجبالذىاألرضعلىاللهظلبعضهم، وعدهالعدلإلقامةضرورى

.65عنهصدرمهماله

فىالسياسىالنظامتطورأمامعثرةحجريقفالتقليدىالسياسىالموروثذلككانولما
والطهطاوىفوكوزاواومصراليابانفىالتنويررائدىعاتقعلىوقعفقدالحديثةالدولة

الدولةفىالحكمأداةتطورأمامالطريقلفتحالسياسىالثقافىالموروثذلكمراجعة
.الحديثة

يوكيتشىفوكوزاوا
تشجيع "فوكوزاواكتابمناألولالقسمفىاألولىالعباراتنجداليابانفىفالنسبة
إنسانًاأوغيرهعلىيعلوإنسانًاتخلقالالسماءإنقيللقد: "التالىالنحوعلى" التعليم
فىبينهمفرقالسواسيةكانواولدواعندماالناسأنيعنىذلكألنغيرهمنأدنى

.66"المنزلة

كانتفقدالتقليدىالسياسىالفكرجوهرعنتمامًابنفسهفوكوزاوانأىالعباراتبتلك
فوكوزاواسلطتها، وأخذوتبريربالحكومةالمتعلقةالتقليديةاألفكاربينكبيرةفجوةهناك
إنماالناسبينالثرواتفىالتفاوتأنبالمساواة، وأكدالخاصةاألفكارنشرعاتقهعلى
تلعبأموركلهاوالعظمةوالقوةالثروةألنالسماءمنبقراروليسعملهمنتيجةجاء

بعضًا،بعضهميحبوا، أنالناسعلىيجبثمومنالناسأحوالتغييرفىفعاًالدورًا
يشتهيهماينالوأنواجباتهيمارسأنإنسانكلحقفمنبعضًابعضهميحترموأن

65Hourani, Arabic Thought, Chap, Passim; Fazlur – Rahman, Islam, 2nd ed., university of
Chicago Press 1979.
66Fukuzawa, An Encouragement of Learning, tras. David A. Dilwoth & Umeyo Hirano, Sophia
University, Tokyo 1969, P. 1.
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فىالنظرأمعناإذا: "فوكوزاواكتبذلكولتوضيحاآلخرينحقوقيمسالذلكأنطالما
فىيختلفونقدمتساوونجميعًاالناسأنفسنكتشفاإلنسانيةالعالقاتبينالتوازن
منالبشربينختالفاتاهناكتكون، وقدالحقوقفىتكونإنماالمساواةولكنالمظهر

كانتومهماوالغباءوالذكاءوالضعفوالقوةوالفقركالغنىالخارجيةالمظاهرحيث
األرضفىواألوحالالسماءعنانفىالسحببينختالفالكاالناسبينختالفالاأوجه
تعرفالالتىوهىسواسيةفيهافهمالحقوقفىالناسبينالتمييزيبررالذلكفإن

.67"وحقيرعظيمبينتفرقة

تتحددالوالنفوذالوطنيةللثروةالخارجيةالمظاهرأنفوكوزاواأكدذلكجانبوإلى
سعيًابالسعىاليابانيونقامإذا "جهدمنالناسيبذلهلمانتاجًاتأتىبلالسماءمنبقرار
وتقويتهاأمتهموإثراءالشخصىهماستقاللتحقيقأجلمنوالمعرفةالعلملتحصيلجادًا

االستقاللتحقيقفىنجحناإذاالوطنىاستقاللناسنحققانناالغربية ؟ الدولنخشىفلماذا
حقفإناالستقاللبروحيتمتعونالاألمةأفرادكانإذاولكنيابانىفردلكلالشخصى

.68"واقعةحقيقةيصبحأنيمكنالاالستقاللفىاألمة

كليستطيعبسيطةبعباراتالحديثللعصراألساسيةالمبادئعنفوكوزاواعبروبذلك
عنواالستقاللأنفسهمعلىعتمادالاعلىيقدرونالمنيستطيعيفهمها، فكيفأنقارئ

روحاليابانتسودأنيجب69لألجانب ؟التبعيةعنباالستقاللبحقهميتمسكواأنغيرهم
يتحملأنفردكلفعلىاألجنبىالتهديدضدبالدناعنندافعأنعليناكانإذااالستقالل
الترابمعنتعاملأنعلينايجبمكانتهأووضعهعنالنظربغضاألمةتجاهمسئوليته
تمليهماكذلكالوطنأجلمنوأموالنابأرواحنانضحىوأنبيوتنامعتعاملناالوطنى
.70"الوطنيةواجباتناعلينا

وأنالشخصىاستقاللهمعلىالناسيحرصأنيجبالوطنيةاألهدافتلكأجلومن
الوطنأفراحمننصيبهعلىوحصولهاإلنسانفتحريرذلكعلىغيرهميساعدوا

67Ibid., P. 10.
68Ibid., P. 16.
69Irokawa Daikichi, The Culture of Meiji Period, trans. & ed. Msrius B. Jansen, Princeton
University Press 1985, P. 61.
70Fukuzawa, An Encouragement of Learning, P. 17.
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ويتحملونلمشيئتهماألغلبيةيخضعونالذينالحكاممبادرةمنكثيرًاأفضلوأتراحه
.71الحكمأعباءوحدهم

فىفوكوزاوابأفكارتأثرواالذينالناسمنكبيرعددقامحتىكبيروقتيمضولم
فىالحريةروحنشرهدفهاكانالتىالشعبوحقوقبالحريةالمطالبةالحركةتنظيم
منطقهعلىينعكسالذىالحكومةمعالتوفيقسبيلتبعانفسهفوكوزاواولكنالبالد

.72والشعبالحكومةبينالتعاقديةبالعالقةالخاص

عليهاقامتالتىالطبيعىالقانونفكرةيطبقأنفوكوزاواحاولعندماذلكوحدث
كلعاتقعلىتقع: "يقولفكتباليابانفىالقائمةاألوضاععلىجتماعىالاالعقدنظرية
غيرهمعيتخذأن، وثانيتهماالضيفبعقليةللحكومةالخضوعأوالهمامسئوليتانمواطن

قوانينتطبيقعلىللعملاألمةلهايقالالمشاركةصيغمنصيغةفىالمواطنينمن
يحترمواأنعليهم، فإنالضيوفبعقليةاألولىمهمتهمالمواطنونيواجهوحتى. األمة

فالحقوقىعلىأحديعتدىأنأريدالكنتالمساواة، فإذامبادئينسواوأالالبالدقوانين
يعنىالذلكفإنكسادةالمواطنينوضعإلىنظرنافإذا. اآلخرينحقوقيمسأنيجب

يستطيعالوماالفردكواهلبهتنوءماذلكحكامًا، ألنأصبحواقدجميعًااألمةأبناءأن
بخدمةتتعهدالتىالحكومةإلىالمهمةهذهيركنونثمومناألفرادجميعيمارسهأن

أمورتدبرلهممثلةالحكومةوتعدالرئيسوهوالسيدهوالشعبيصبحوبذلكالشعب
.73"لحسابهالوطن

فكرةتعدالشعبمعتعاقديةعالقةنتيجةجاءتقدالحكومةبأنالقائلةالفكرةكانت
أنيعنىذلكأنكما – وحدهللعشبالسيادةحقوقأنفتراضاعلىتقومألنهاثورية

الحكومةاستمرارإلىدعافوكوزاواولكن. 74وقتأىفىتغييرهايمكنالحكومةتلك
الظالمالحكمضدالموجهةالعنيفةالمقاومةونبذلهاالخضوعمنمعينةبدرجةوالقبول

بالنفسوالتضحيةالمسلحةوالمقاومةالخضوع.. الممكنةالثالثةالخياراتناقشأنوبعد

71Ibid., P. 20.
72Ibid., P. 62.
73Fukuzawa, Op. cit., PP 41 – 42.
74Irokawa, P. 63.
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..يقولذلك، وفىاألفضلالخيارهوالثالثالخيارأنرأىالعدالةمبدأتحقيقأجلمن
أوالقائمةالجيدةإلدارةباالضرريلحقلنذلكفإنالحكومةعلىمتزنضغطوقعإذا"

التالىالعامفىإلنجازهفرصةهناكيصبحالعامهذاإنجازهيمكنالماوبذلكبالقانون
أجلمنشيءمائةتحطيمإلىتؤدىقدللحكومةالمسلحةالمقاومةأنذلكإلىأضف
جانبًاالمساوئإزاحةإلىتؤدىباإلصالحالمتعلقةالمطالبةواحد، ولكنهدفتحقيق
الحكملمظالمنهايةوضعذلكمنالغرضكان، ولماالمشاكلمنالمزيدفىالتسببدون
المقاومةإلىاللجوءأن، كماالصوابطريقإلىالحكومةعودةبمجرديتوقفالنقدفإن

فىالنظرالحكومةتعيدأنمنفبدًالالمضادوالعنفالغضبشيوعإلىيؤدىالمسلحة
أبناءمنورجالهاالظالمةالحكومةكانتولما. طغيانهاويزدادبموقفهاتتمسكالمساوئ

واستعدادهمسلميةصورةفىالحقإلىالدعوةعلىمواطنيهمحرصفإنذاتهااألمة
جانبهمإلىالحكمرجالكسبإلىتؤدىالعدالةمبادئأجلمنبأرواحهمللتضحية
عنجهيتهممنويتخلصونغيهمعنيرجعونسوففإنهمذلكيحدثأنوبمجرد

.75"األداءفىطريقتهمشأنمنويصلحون

نأخذعندما، ولكننااالجتماعىالعقدبنظريةلهصلةالالحكومةمعالتوفيقىتجاهالاهذا
1874عامالمقاالتتلكظلهافىكتبتالتىالتاريخيةواألوضاعالسياقعتبارناافى

، فإنالعشبوحقوقالحريةحركةتزعمتهانيابىمجلسإلقامةدعوةهناككانتعندما
جتماعىالاالعقدنظريةعنتكتيكىتراجعوكأنهابدتفوكوزاواطرحهاالتىاألفكار
بينالعالقةالتفصيلمنبشئعالجفقد. عندئذالراهنالسياسىالوضعمعتماشيًا

فىيساهمالنقاطتلكوتفسيربعينهانقاطحولالخالفأنعتبراووالشعبالحكومة
،76الوطنيةالقوانينإصدارخاللمنالحكومةأحوالوإصالحجتماعىالاالنظامتدعيم
الشعبثقةالحكومةبهاتكسبالتىالطريقةقضيةبعيدأوقريبمنيلمسلمولكنه

المجلس (الحكومةمعالجدلحولهيدورالذىوالمجالتفويضهعلىخاللهامنوتحصل
أسماهفيماالحكومةبهتلتزمالذىالقانونىاإلطاريوضحلمأنهكما) مثًالالنيابى

علىفوكوزاواركزذلكمنوبدًال) األمةبهتقبلالذىالدستورمثل (الوطنيةبالقوانين

75Fukuzawa, PP. 45 – 46.
76Ibid., P. 71.
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طغياننحوالتسامحمنقدرًاتحملالدولةبقوانينالناسلتزاماتجعلالتىالواجبفكرة
.77بالعدلوالمطالبةالتعقلإلىبالدعوةملتزمينالناسظلطالماالحكم

متأثرينكانواالشعبوحقوقالحريةلحركةالرئيسيينالزعماءمنكبيرًاعددًاأنورغم
أبدىفوكوزاوا، فإنجتماعىالاوبالعقدجتماعيةالابالمساواةالخاصةفوكوزاوابأفكار
الوطنىالدايت (بعنواننشرهاالتىالمقاالتسلسلةففىالدرجة، بنفسالحركةمننفورًا

منمجموعةبأنهمالشعبوحقوقالحريةدعاةوصف) قيامهإلىأدتالتىوالظروف
:الصددهذافىوقالالحكوميةالمناصبعلىالحصولإلىيتطلعونالذيننتهازيينالا
، وأنالشعبلحقوقحقيقيةحركةإلىتفتقرزالتمااليابانأنأعلنأنمضطرإنى"

الساموراىجانبمنمحاوالتإالليسآلخروقتمننسمعهالذىالمزعجالجدلذلك
يسببونفأخذواالحكومةمناصبتوليهمبعدماإلحباطأصابهمالذينوالمثقفينالعاطلين

والقوةواللهمحولالالناسأولئكأنأرىوإننىمصطنعةمشاكلبإثارةاإلزعاجلها
تذروهكالترابحركتهمفإنالشعبإثارةإلىلجأوالووحتىالحكومةبمواجهةلهمقبل

.78"الرياح

تحتيقامأنيمكنالالدايتأنفوكوزاواذكرالمقاالتمنالمجموعةتلكنفسوفى
ألنقيامهإلىأدتالتىهىالحكومةرجالرغبةولكنالحكومةخارجمنأناسضغط
فقداألخرىالبالدملوكعنتختلفألنهااإلمبراطوريةلألسرةضررًايسببالالدايت
يتمتعونفهماألبدإلىكذلكيظلونوسوفنفسهااليابانتوجدأنقبلملوكًاخلقوا

.79بالقداسة

رأىفقديبررهمالهكانفوكوزاواعنهعبرالذىاإلمبراطورىللبيتالتقديرهذاولكن
فىالخارجىالعالمأمامالقوميةوللشخصيةاليابانيةلألمةرمزًااإلمبراطورىالبيتفى
فىجنودهمأرواحيوجهلألمةرمزًااإلمبراطورىالبيتيظلأنيجب: "يقولذلك

ويقوداألخالقىاألمةمستوىرفععلىويعمللتضحياتهمالغايةويحددوالبحريةالجيش

77Irokawa, P. 64.
78Fukuzawa, The National Diet, Fukuzawa Yukichi Nenkan, vol. 14. PP 7 – 8.
79Ibid., P. 33.
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وتشجيعالتعليماستقالللدعمالمتميزينبالعلماءعترافالواالتعليمعلىالتشجيععملية
.80"الحضارةإثراءأجلمنالفنون

للثقافةاألمينالحارساإلمبراطورىالبيتفىرأىفوكوزاواأنذلكمنونخلص
مباشرةغيربطريقةيعكسثمالسياسة، ومنعنبمنأىيظلأنيجبالذىعامةاليابانية
.السلطةفىالليبراليةالنظروجهة

بالحكومةاإلطاحةأوالنيابىالمجلسإقامةفىالتعجليعارضفوكوزاوا، كانكلوعلى
ودعاتقدميًاحكمًامايجىنظامعتبرا، والشعبوحقوقالحريةحركةيدعلىاألوتقراطية

.81والشعبالحكومةبينالتوازنمننوعإقامةإلى

ألناليابانإضعافإلىيؤدىسوفالتوازنذلكتحقيقأهميةإغفالأنفوكوزاواوأيقن
فىكثيرًاأخطأواثم، ومنستقاللإلاروحفتقدوااوللحكومةالخضوععتادوااقدالناس

تحسنالحكومةأنالحكومة، وتصوروادورمقابلفىدورهمألهميةفيهالمبالغتقديرهم
.معالجتهالتتولىللحكومةالمهمةالمسائليتركواأنعليهم، وأنمنهمأكثراألشياءأداء

أنعليهمأنيتصورونفإنهمأيديهمفىاألموريأخذواأنفىالرغبةفيهمتشتعلوعندما
كلمناقشةحدإلىالمستقلونالعلماءيذهب، وقديريدونمايحققواحتىحكامًايصبحوا
مجالفىتدخلالتىاألنشطةومختلفوالتعليمواللغةوالدينبالتجارةالمتصلةالمسائل
.82للحكومةيتركأنيجباألمورتلكبشأناإلجراءاتتخاذا، ولكنالشعب

كالحربالعسكريةاألمورعلىتقتصرأنيجبالحكومةمهامأنإلىفوكوزاواوذهب
الشعبمصالحوحمايةالبالدفىالنظامحفظإلىتهدفالتىالقوانينوإصداروالسالم
الشعبمصالحتخدمالتىالقوانينأحيانًاتصدر، وقدإليهميسئماوقوعدونللحيلولة
ذلكفىشأنهمواجباتهمالحكومةرجالويؤدىتقدمهطريقفىتقفالتىالعقباتوتزيح

منخاصةمعاملةيعاملواأنيجبأنهميعنىالذلك، ولكنالشعبأبناءمنغيرهمشأن
الذينالشعبأبناءمنغيرهمبهايحظىالالمعاملةتلكأنطالماوالتقديراإلجالل

80Fukuzawa, On Education, P. 145.
81Irokawa, Op. cit., P. 54.
82Blacker, P. 110.
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سدادهمسوىالحكومةأمامالناسيلزمماهناكفليسعملهممجاالتفىواجباتهميؤدون
.والنظاملألمنالحكومةحفظمقابلفىللضرائب

الحكومةمجالخارجتقعالتىاألنشطةمختلفالناسيمارسأنذلكعلىويترتب
ذلكوغيروالصحافةوالنشروالتعليموالنقلاألراضىواستصالحوالصناعةكالتجارة

تتداخلأالالضرورىمنالحكومة، وأنهختصاصافىتدخلالالتىالنشاطألوانمن
والتعليمكالدينالخاصةوالمجاالتالحكومةمجال: البعضبعضهافىالمجاالت
فالالحكومةمجالعنبنفسهينأىأنالبدالشعبأنوالتجارة، كماوالزراعةوالصناعة

.القوانينإصدارحقلنفسهيعطى

أسرارمنسروالشعبالحكومةبينالدقيقالتوازنبأناألفكارتلكفوكوزاواوبرر
تكونوأنوتتنوعتتزايدأنالبدالشعبمجالفىتقعالتىفاألنشطةالحضارىالتقدم
عدمفىفيتمثلالحكومةمجال، أماوالتقدموالمبادرةوالحيويةوالتجربةللجدلمثارًا

.83حيويتهتبديدأوالشعبمجالفىالحركةمنللحدالسلطةاستخدام

أنإلىفوكوزاواذهبوالناسالحكومةبينالتوازنوفكرةالتوفيقىموقفهمعوتماشيًا
إلىاألوتوقراطيةمننتقالالاتحقيقنحوتدريجيًاتتطورسوفالحكومةأطر

الأنهلناتبينسوفالسياسيةلألمورالدقيقةالدراسةإن: "يقولذلكوفىالديمقراطية
إلىأعلىمنالمياهتجرىالحرية، فكماإلىاألوتوقراطيةتحولدونتحولقوةتوجد
تجاهاتالاأنفيهامراءالالتىالحقائق، وتشيرمجراهمنيغيرمايحدثأنفالبدأسفل
واالستبدادللديمقراطيةالطريقتفسحالملكيةأنإلىالسنينآالفعبرأمدهاطالالتى

.84لليبراليةالطريقيفسح

منبغيرهااليابانبعالقةالخاصةأفكارهفوكوزاواعندالتطورىتجاهالابهذاويرتبط
أنلبثماولكنهاألجانبمعللتعاملاليابانأبوابفتحإلىالبدايةفىدعا، فقداألمم
األممبينالعالقاتأنإلى1876عاموذهب. األجنبىالعدوانمخاطرمنمخاوفهأبدى

الفرصةتفوتالالدولالبشر، ألنبينالعالقاتتحكمالتىالمساواةلقاعدةتخضعال

83Ibid., PP. 107 – 9.
84Ibid., P. 112.
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تصبحثمغيرها، ومنحسابعلىمغنمًاورائهامنتحققأندونلهاتتاحالتى
التالىالعاموفى. الدولىالقانونفىالمجلداتمئاتمننفعًاأجدىالمدافعمنمجموعة

فىالحقيكونجانبها، وإنمافىالحقألناألمممنغيرهافوقترقىالاألمةأنذكر
تخضعالدولىالقانونأنتصديقيصعب، وأنهاألمممنغيرهاعلىتعلوعندماجانبها

البالدمعالغربيةالدولبهاتتعاملالتىالطريقةإلىنظرناإذاتمييزدوناألممجميعله
فوكوزاواركزاليابانيةالصينيةالحربنهايةوحتى1882عاممنبتداءاو. الشرقية
.85الدولةقوةبأهميةالشعبإقناععلىجهوده

الدولةتقويةلصالحالشعبوحقوقالحريةحركةمنالسلبىفوكوزاواموقفكانوإذا
الدولتجاهاليابانتتبعهاأنرأىالتىالسياسةغريبًا، فإنموقفًايبدوالفترةتلكفى

معًااآلسيويةالبالدتتحدأنضرورةإلىخالصة، فدعاإمبرياليةكانتاألخرىاآلسيوية
الشرقبالدقيادةعلىالقادرةالوحيدةالدولةهىاليابانكانتولماالغربلمقاومة
منلتحميهااألخرىاآلسيويةالبالدعلىجناحهاتبسطأناليابانعلى، فإناألقصى
فيهطالب" آسيامعالسبلفتراقا "بعنوانمقاًالفوكوزاوانشر1885عاموفى. الغرب

يجباليابانيةالسياسةآسيا، وأنفىالسوءأصدقاءعنبنفسهااليابانتنأىأنبضرورة
آسيا، وأنهتنميةفىمعهالتشتركلهاالمجاورةالبالدنهوضنتظارافىالوقتتضيعأال

المتحضرةالغربيةالدولشأنذلكفىشأنهاالبالدتلكمننصيبهاتنالأنعليهايجب
مجاورة،بالدًاكونهملمجردوكوريابالصينقانونيًاعترافًااتقدمأنعليهالزامًاليسوأنه

ولذلكالسيئةالسمعةتجلبالسيئةالصحبة، ألنالغربيعاملهممثلماتعاملهمأنيجببل
.86آسياشرقفىالسوءأصدقاءعنبنفسهاتنأىأناليابانعلىيجب

حسابعلىالخارجىالتوسعحركةليبررآرائهمنغيرفوكوزاواأخرى، فإنوبعبارة
فىالمتبربرينجيرانهاتحضيرعلىتعملأنعليها" المتحضرة "اليابانبأنالجيران

متألافبالصينالهزيمةإلحاقفىالياباننجحتسنواتبعشرذلكوبعد. آسياشرق

85Ibid., PP. 123 – 137 Passim.
86Fukuzawa, On Departure from Asia, Fukuzawa Yukichi Nenkan, Vol. 11, P. 4.
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وأنأهدافهحقققدمايجىنظامبأنمواطنيهيبشروكتبوالسروربالبهجةفوكوزاوا
.87اليابانيةللحضارةنصرًاكانالنصرذلك

فىهامًادورًالعبفقدحياتهطوالحكومىمنصبأىيشغللمفوكوزاواأنورغم
رجالمنغيرهبيننفرداولكنهالحكومةلسياسةتبريرهخاللمنمايجىنظامتدعيم

وتنقيةالنفسحتراماوالذاتعلىعتمادالواالوطنىاالستقاللإلىبالدعوةالعصر
.88الشعبحسابعلىالحكماستبدادتدعمالتىالقيمورفضالثقافىالموروث

الطهطاوىرفاعة
المبدأهووالطهطاوىفوكوزاواعندأهميةالسياسىالتنظيممظاهرأكثركانتربما

يالحظنجدهالطهطاوىحالةوفى. إليهالحكمرتكاناوالقانونبسيادةالخاصاألوروبى
نظامنوععنالنظربغضدستوريتهاهىاألوروبيةللحكومةالمتميزةالسماتأن

الفصللمبدأتطبيقًاالسلطةفروعمختلفبينواضحفصلوجودأيضًاوالحظ. الحكم
.السلطاتبين

وأضافالفرنسىالدستورالطهطاوىترجمبإيضاحاألوروبىالسياسىالنظاميبينوحتى
هذامثلفيهاينشرالتىاألولىالمرةهىتلك، فكانتتطبيقهوطرقلمعانيهشروحًاإليه

طريقةعلىالعربالقراءفيهايتعرفالتىاألولىالمرةكانتكماالعربيةباللغةالنص
الثقافةعلىمحتواهافىغريبةالوثيقةتلككانتولما. الغربفىالسياسىالنظامعمل

.89والتعليقاتالشروحمنالكثيرإضافةإلىمضطرًانفسهالطهطاوىوجدفقدالعربية

ومن. العربيةللثقافةبالنسبةمجهولةكانتأفكارعدةتناولللدستورترجمتهخاللومن
بشرحهاالطهطاوىوقامالفرنسىالدستورعليهانصالتىاألساسيةالحرياتمثًالذلك
والمنصبالعظمفىختالفهماعلىاألحكامفىمستوونالفرنساوية: "التالىالنحوعلى

فىالفقطوالتحضراإلنسانىجتماعالافىإاللهانفعالمزاياهذهفإنوالغنىوالشرف
منالدولةيعينأنهوالبلدية، كماالعسكريةالمناصبفىيقبلجميعهمكانالشريعة، لذلك

87Irokawa, P. 213.
88Ibid., P. 67.
89Abu – Lughod, Arab Rediscovery of Europe, PP. 88 – 92.
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الحتىالشخصيةبحريتهالتمتعإنسانلكلالشريعةضمنت، وقدحالهقدرعلىماله
..األحكامكتبفىالمذكورةالصورفىإالإنسانعلىالقبضيمكن

يختارهالذىدينهيتبعإنسانكلأنالفرنساويةعندالحريةعلىترتبتالتىاألشياءومن
شيءوقفيجوزوالعبادتهفىلعابدتعرضمنكلالدولة، ويعاقبحمايةتحتيكون
يبدىأنلهفرنساوىالدولة، وكلمنصريحبإذنإاللهاشيءإهداءأوالكنائسعلى
كتبفىالمذكورنتظامالبايخلأالبشرطاألديانمادةفىأوالسياساتمادةفىرأيه

ملكهإعطاءعلىأبدًاإنسانيكره، فالتهتكالحرماإلطالقعلىاألمالك، كلاألحكام
.90"بذلكتحكمالتىهى، والمحكمةقيمتهالتخليةقبلأخذهعامة، بشرطلمصلحةإال

علىغريبةتبدوالالفرنسىالسياسىالنظامفىاألساسيةاألفكاربعضكانتلقد
إطارفىلذاتهالفردتحقيقحيثمناإلسالمىالسياسىالفكرعلىشبالذىالطهطاوى
الحياةأسباببتوفيرالحكملتزاما، والعامالصالحلتحقيقأداةالعدلمبدأتخاذاالجماعة، و

كتاباتفىتأثيرهانلمسأننستطيعأخرىجديدةأفكارهناككانتولكن. للناس
أنيجبوأنهالحكمفىفعالةمشاركةيشاركواأنالناسعلىيجبأنهمنهاالطهطاوى

زمانفىمنهيصلحماألنالظروفبتغيرتتغيرأنيجبالقوانينوأنلذلكيعدوا
أفكارمناألمةعنفكرتهيستمدأيضًاونجده. غيرهمافىيصلحالقدمعينومكان

المجتمعأنيعنى، وذلكالقوانينصياغةفىالجغرافيةاألحوالأهميةأكدالذىمونتسكيو
الدولوسقوطقياموأن. واحدمكانفىالعيشنتاجيأتىوأنهمعينجغرافىموقعيحده
كلركيزةيمثلالوطنحبوأناألمةروحفىنجدهاأنيمكنبعينهاأسبابإلىمرده

بلالطهطاوىيطرحهامجردةأفكارًاتلكتكن، ولمبالعكسوالعكسالسياسيةالفضائل
نجدهباريسفىتجربتهيصفعندمافهوبهاقتناعهاوألهميتهايقينهعنتعبركانت

.91لبالدهالنفعفيهيرىماعلىيركز

التقليدية،للنظريةجديدعرضمجردالدولةوفىالمجتمعفىالطهطاوىأفكاركنتولم
األفكارتلكطرحفىإتباعهورغم. باريسفىكتسبهااالتىلألفكارنعكاسامجردوال

.94Ibid., P. 93اإلبريز، صالطهطاوى، تخليص90
91Hourani, P. 69 – 70.
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إلىوالصحابة، وينظرالنبىعنبالمأثورمسألةكلإثباتفىالتقليدية، مستشهدًاالطريقة
النواحىبعضفىيتوسعالتقليدى، نجدهاإلسالمىالتفكيرخاللمنالسياسيةالسلطة
فىشاهدهاالتىالتطوراتداللةوفىأثارهاالتىالنقاطفىوخاصةكبيرًاتوسعًا
.92فرنسا

القرنليبرالى، فكرةباريسفىشاهدهمماالدولة، بالرغمعنالطهطاوىفكرةتكنولم
النظريةاألسسفىالنظريحاولالمأثورة، فهواإلسالميةالفكرةكانتعشر، بلالتاسع
حياةالللمجتمعضروريةالحكومةأن، فيرىاإلسالمضوءفىاألوروبىالسياسىللفكر

لنايرسمبروحه"، فهوإالللجسدقوامكالجسد، والوالرعيةكالروحفالملك: "بدونهاله
نتظامالولالستقرارضمانًا" الحاكمةالقوة "وجودالدولة، وضرورةلركنىتصوره

دارئةللمصالحةبجال "الحاكمةالقوةكانتالمحكومة"، فإذاالقوة "أفرادبينالعالقات
بالمنافعالمتمتعةالحريةلكمالالمحرزةاألهليةالقوة "هىالمحكومةالقوةللمفاسد"، فإن

فهو" وأخرىدنياسعادتهوتحصيلووجودهمعاشهفىاإلنسانإليهيحتاجفيماالعمومية
، فليسومجالهوظائفه، لكلالمجتمععليهمايقومطرفينوالناسالحكومةيعتبرهنا

.93بالدهمبخيراتالتمتعحقلهمأحرارللحكومة، ولكنهمملكًاالناس

ذهنهعنغائبةتكنفلم" االشعب "يدفىيكونأنيجبالحكمبأنالقائلةالفكرةأما
، فقدباريسفىالشخصية، وتجربتهالغربىالسياسىالفكرفىالمختلفةقراءاتهبحكم
فى – الفكرةأنغير". اإلبريزتخليص "فىمطوًالوصفًاووصفها1830ثورةشاهد
يكن، ولممسلمأوتقراطىحاكميحكمهاكانالتىمصرظروفمعتتالءمال – نظره
.94رشيدًااستخدامًاسلطتهباستخداماألوتقراطىالحاكمقامإذاإالاإلصالحفىأملهناك

الحدودإبرازعلىحريصًاكانأنهالفرد، إالالحاكمبسلطةقبلقدالطهطاوىكانوإذا
القواعدتفرضها، كمانفسهالحاكمفوقتعلوالتىالشريعةتفرضهاالتىالسلطةتلكعلى

يستعير، نجدهالحاكمفوقالشريعةتضعالتىاإلسالميةالفكرةشرحالخلقية، وعندما
يستطيعالالحكمأعباءأنفيرىمونتسكيوبهاقالالتىالسلطاتبينالفصلفكرة

92Ibid., P. 73.
.349، صاأللبابالطهطاوى، مناهج93

94Hourani, P. 73.
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لهذاتقامالتىللمجالسسلطاتهيفوضأنالحاكمعلىوجبواحد، ولذلكفردحملها
،رعاياهنحوواجباتكاهلهعلىتقعمتيازاتامنللحاكمما، فرغموللمحاكمالغرض

أنه، غيرأعمالهعنوتعالىسبحانهأمامهمسئوًالويعداللهبإرادةالحكميتولىأنهغير
فال" العلماء "مفهوميوسعهناالمشورة، وهولهيقدمونالذينبالعلماءيستعينأنيجب

.95المعرفةمجاالتمختلففىالعلماءيشملبلالدينعلماءعلىمقصورًايجعله

والواجباتالحقوقعلىتقوموالرعيةالحاكمبينالعالقةأنإلىالطهطاوىويذهب
،تجاههمواجباتهيؤدىأنذلكمقابلفىيجبأنهالطاعة، غيرحقالناسعلىفللحاكم

أنعليهم، كماحقوقهملحمايةالمعرفةحقالشريعةيعرفواأنالرعاياعلىوجبثمومن
العدلإقامةفىفيتمثلالحكومةواجبأما. الحكوميةواإلجراءاتالمدنيةالقوانينيعرفوا
علىويجبللشريعةوفقًاوممتلكاتهمالناسأرواحوحمايةوالحريةالمساواةوتحقيق
.96الناسبشئونتصلاماكلفىالشريعةألحكامالخضوعالحاكم

الحقوقمنآخرنوعًاالطهطاوىذكرالحكومةتجاهحقوقمنللناسماإلىوباإلضافة
بعضهمالواحدةالمملكةأهالىحقوق "بهاويقصد" المدنيةالحقوق "سماهاللشعبالتى
ونفوسهمومنافعهموأموالهمأمالكهملحفظ) بينهمالتعاهدثمرةوهى... (بعضعلى

الحقوقمفهومالطهطاوىأوضحوقد.." ومدافعةمحافظةعليهموماومالهموأعراضهم
علىبعضهممدينةفىالموجودينواألهالىالعبادحقوقهى: "التاليةبالعبارةالمدنية
أداءعلىوتواطأتتضامنتالمملكةأهالىمنالمؤلفةجتماعيةالاالهيئة، فكأنبعض
كلفعلهمعلىيساعدهمأنللباقينضمنأفرادهممنفردكل، وأنلبعضبعضهمحقوق
إجراءفىيعارضهمنجميعًاينكرواوأنيعارضوهوأالالبالدشريعةيخالفالشيء

إطارفىتوجد – عنده – المدنيةفالحقوق" األحكامحدوديتعدىأالبشرطحريته
عليهاالمحافظةجميعًاعليهموجبثمومنالمواطنينبينجتماعىالاالتضامن

.97الدولةأساسهعلىقامتالمواطنينبينالتعاقدمننوعًاعتبارهااب

.370 – 354، صاأللبابالطهطاوى، مناهج95
96 Hourani, P. 75.

.365، صاأللبابالطهطاوى، مناهج97
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ولما. البلديةحكومةفكرةالطهطاوىأبرزأيضًاالمدنيةللحقوقتوضيحهإطاروفى
تاريخباستعراضلهاالطهطاوىقدماإلسالمية، فقدالثقافةعلىغريبةالفكرةتلككانت
فى" البلديات"و" البلدية "مصطلحأدخلمنأولكانبلأوروبافىاإلدارةمنالنوعذلك
الوثيقةللرابطةفيروجالسياسيةالظاهرةتلكبتاريخالتعريفمنينطلقالعربية، ثماللغة
أمورهاإدارةفىالدولةداخلمدينةكلحقويؤكدالبلديةوالحقوقالمدنيةالحقوقبين

وجبايةالخيريةوالمؤسساتوالمستشفياتوالمدارسبالمرافقتصلافيمابنفسها
.98ككلالدولةأمورينظمالذىالقانونإطارفىمحليةشئونمنوغيرهاالضرائب

السياسىالفكرفىالتوفيقىتجاهالاالبلدياتإدارةفىممثًالالذاتىالحكمفكرةوتعكس
المؤسساتوفىالفردالحاكميدفىالسلطةتركيزألهميةتأكيدهفرغمالطهطاوىعند

الطهطاوىأنيعنى، مماالبلدياتصورةفىالذاتىالحكمفكرةللدولة، يطرحالمركزية
بماالبلدياتنطاقتساعاخاللمناألوتقراطىللحكمالتدريجىالتطورفىيأملكان
ألفكارطرحهاالتىالمفاهيمعنهتكشفماالرأىهذايدعمومماليبراليةمنتمثله

.والحريةالمساواة

إلىنظرناإذاولكنالطبيعةبحكمسواءجميعًاالناسأنالطهطاوىيقولالمساواةفعن
أنغيروالثروةالعقليةوالقدراتالبدنيةالقوةفىيختلفوننجدهمفاحصةنظرةذلك

فىشركاءوهمجتماعيةالادرجاتهمتفاوتعنالنظربغضالقانونأمامسواءالناس
شأنمنيعلىالطهطاوىأنذلك، فيعنىوطنهمنحوبهاالقيامعليهمالتىالواجبات
.99لدولةامنمنحةوليسللناسطبيعىحقويعتبرهاالقانونيةالمساواة

الحريةفإنالمتحضرةلألممالمدنيةالحقوقفىالزاويةحجرتمثلالمساواةكانتوإذا
ويعنى. االستقاللدرجةبلوغهاعنوتعبراألممتلكفىالمدنيةالحقوقجوهرتعد

معيتعارضالذلكأنطالماالعملوفىالتنقلفىالمواطنينحقبالحريةالطهطاوى
بتعرضهموتقضىالناسحريةمنتحدالتىالقيودوضعيجبال، وأنهاآلخرينحرية
الحريةمفهوموتضمنالقضاءوبحكمالقانونإطارفىإالالعقوباتمنغيرهأوللنفى

.369 – 368، صالمرجعنفس98
.126ص: األمينالطهطاوى، المرشد99
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حدودفىآرائهعنالتعبيروفىثروتهفىالتصرففىالمواطنحقأيضًاعنده
.100القانون

التصرفالطبيعية، وحريةالحرية: الحريةمنأنواعخمسةبينالطهطاوىميزوقد
الطبيعيةالحريةأما. السياسيةالمدنية، والحريةالدينية، والحرية، والحريةوالسلوك

تتعلقالسلوكوحريةوالبيولوجيةالجسديةحاجاتهإشباعفىالمواطنحقفىفتتمثل
عتقادالاحريةفىتتمثلالدينيةوالحرية. األفرادبحياةتتصلالتىواألخالقبالعادات
بحقوقفتتصلالمدنيةالحريةالسياسية، أمااألفكارذلكفىبماالمذاهبعتناقاووالرأى

يتعلقوفيما. الغيربحريةالمساسبعدملتزامالاوتتضمنالبعضبعضهمتجاهالمواطنين
تحمىأنعليهاالتىالدولةخصائصمنالطهطاوىعتبرهاافقدالسياسيةبالحرية
الذىالعسكرىوالتجنيدالضرائبأن، ورأىحريتهمللمواطنينوتضمنالخاصةالملكية

.101المواطنينحريةعلىقيدًاتشكلوالالواجباتمننوعالدولةتفرضهما

القارئعلىمرةألولطرحهاالتىاألفكارتلكيجعلأنعلىالطهطاوىوحرص
ومبادئاإلسالميةالشريعةمبادئبينكبيرفرقيوجدالأنه، فأكدعندهمستساغةالعربى

إمكانيةيعنى، مما102الحديثةأوروبافىالتشريعإليهيرتكزالذى" الطبيعىالقانون"
القاعدةأبرزلذلكتبريرهالعصر، وفىحاجاتمعيتفقتفسيرًااإلسالميةالشريعةتفسير
مذهبمنمستمدشرعىلنصبتفسيريقبلأنللمؤمنيجوزأنهإلىتذهبالتىالفقهية

واجبمنأنليقررالطهطاوى، ويستطرد103المصلحةمبدأعلىعتمادًاامذهبهغيرآخر
،استحدثتالتىالحاجاتنتيجةتغيرتالتىالمصلحةضوءعلىالشريعةتفسيرالعلماء
يدرسواوأنالحديثالعالمعلىيتعرفواأنعليهمفإنوجهأكملعلىذلكيتموحتى
.104قبلمناإلسالميةالحضارةفىكبيرشأنلهاكانالتىالعقليةالعلوم

المواطنينوتبصرالحديثةالعلومعلىالعلماءتعرفضرورةالطهطاوىأكدوعندما
عماختلفااالحكومةومهامالمجتمعطبيعةأنإلىبذلكيشيركانفإنهالسياسيةبحقوقهم

.127، صالمرجعنفس100
.128، صالمرجعنفس101
.124، صالمرجعنفس102
.391 – 387، صاأللبابالطهطاوى، مناهج103

104 Hourani, P. 76.
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فىوردكماالسياسىباالستقرارالخاصبالمبدأقبلقدأنهريب، والقبلمنعليهكانا
نجدالشريعة، ولكنناإطارفىالجماعةأموررعايةالحكومةمهمةوأناإلسالمىالفقه
الحكومةوفكرةجتماعيةالاللحياةكمبدأالجديدةيريالتغفكرةالطهطاوىعند
أولهماغرضينللمجتمعأنإلىالطهطاوىذهبللتغيير، فقدضروريةأداةعتبارهااب

سوىجديدفيهليسالرأىالدنيا، وهذافىالرفاهيةتحقيقوثانيهمااللهإلرادةالخضوع
بلغتهالذىالنحوعلىالتقدمتعنىعندهفهىللرفاهية، الطهطاوىأعطاهالذىالمعنى
روحىأولهماأساسينعلىالرفاهيةقامتذلكوعلى. عشرالتاسعالقرنفىأوروبا
يخلقالذىقتصادىالابالنشاطيتعلقمادىاإلنسانية، وثانيهماوبالفضائلبالدينيتعلق

.105جميعًاالناسأحوالتحسينإلىويؤدىالثروة

إطارمنويستخلصه" الوطن "مصطلحيصوغعربىمفكرأولالطهطاوىوكان
.مصرفىالقومىالوعىبذرةبذلكليضعاإلسالميةاألمةلمفهومالتاريخىالموروث

لألمةالتقليدىاإلسالمىالمفهومتجاوزعلىعالمةبمثابةالمصطلحهذاصياغةوكانت
شائعًاكانالذىالمفهوممحدد، وهوبوطنيرتبطوالباإلسالميدينونفيمنينحصرالذى
بعديفد" القومية "مفهومبدأحتىاإلسالميةالبالدمنوغيرهامصرفى – يزالوال– 

بإطارالطهطاوىعندالوطنمفهوموتحددالغربىبالفكرالتأثرإطارفىالقرنمنتصف
.واإلنسانالمكانبينوثيقةرابطةعلىيقومجغرافى

"األمينالمرشد "وفى" األلبابمناهج "فىالطهطاوىعندكثيرًا" الوطن "مصطلحويرد
فإنه" الوطن "مصطلحالطهطاوىاستخدموعندماالكتابينفى" الوطنية "مفهوميترددكما
صاغوبذلكمحددلوطننتماءالاعنالوطنيةمفهومعاطفيًا، وعبرطابعًايتخذكان

فىالزاويةحجرشكلالذىالمفهومهذا – العربيةالثقافةفىمرةألول – الطهطاوى
.106عشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعفىالقوميةالفكرةبناء

بالحديثتقليديًا، فيبدأمدخًالذلكفىتخذاوالوطنيةالوطنفكرةالطهطاوىطرحوعندما
المؤمنبأخيهالمؤمنيربطماكلأنإليهيضيفثم..." المسلمأخوالمسلم "الشريف

.Hourani, P77؛ 228 – 225، األلبابالطهطاوى، مناهج105
106 Hourani, P. 79.
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مننوعفالوطنية. المدنيةالحقوقفىويشتركونالواحدالوطنفىيقيمونمنبينيربط
فىيشتركونمنبينيربطأخالقىلتزاما، فهناكالدينفىاألخوةعلىيسمواألخوة
وإنماءرفعتهوتحقيقكرامتهوصونشئونهتنظيمعلىيعملونيجعلهمواحدوطن

.107ثرواته

اإلسالمىالمفهومعنكثيرًابهبعدلألمةتعريفًاالطهطاوىقدم" األمينالمرشد "وفى
األمةأنوذكراألمةعليهاتقومأنيجبالتىاألسسبينمنالدينيجعلالتقليدى، فلم

واحدةلغةويتحدثونواحدبلدفىمعًايعيشونالناسمنجماعة، فهمالعرقتناظر
.واحدوقانونواحدةلحكومةويخضعونواألخالقوالتقاليدالعاداتفىمعًاويشتركون

وتقديروالمجدالرفعةإلىوالرزانة، وتتطلعبالشجاعةتتحلىأنيجباألمةتلكمثلوأن
لتلكبيتًاالوطنيعدبينما. للقانونوتخضعحكامهامناألكفاء، وتحترماالستقاللقيمة

صفوفهاتتفرقأنالتتحدأناألمةعلىيجبإذالتضامنعليهموجبثمومنالعائلة
.واحدةعائلةيمثلونوالمواطنونالنزاعإلىيؤدىقدذلكألنأفكارهاوتتناقض
.108للخطرالبالدسالمةيعرضوالبغضاء

فىالقوميةالفكرةبعدفيماأصبحلماإطارًاالطهطاوىوضعلألمةالجديدالمفهوموبهذا
يجمعالذىالشعوربذلكيقصديكنلمالوطنيةعنتحدثعندما، ولكنالعربىالعالم
فمصر. بالدهمإلىنتماءالباالمصريينشعوربهقصدبالعربية، ولكنهالمتحدثينبين

وريثةالحديثةمصرعتبرا، والتاريخأعماقفىممتدًامتميزًاوطنًاتمثلكانتعنده
مدحفىقصيدةكتبأنهحتىلبهالقديمةمصرأمجادالفرعونية، وخلبتلمصر

استمرارًاتعنىكانت، بلفحسبعندهالفخرموضعالقديمةمصرتكنولم. الفراعنة
مصرتسعىأنيجبالذىقتصادىالاوالرخاءوالخلقيةجتماعيةالواالحضاريةللعناصر
خضوعهابسببالقديممجدهافقدتمصرأنإلىالطهطاوىوذهب. تحقيقهإلىالحديثة
.109األجنبىللحكم

.Hourani, P79؛ 99، صالطهطاوى، مناهج107
.128 – 127الطهطاوى، المرشد، ص108

109 Hourani, PP. 79 – 80.
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أنذكرعندمااإلسالميةواألمةالوطنمصربينيوفقأنحاولالطهطاوىأنغير
فىبذاتهاقائمةأمةتمثلكانتأنهاأضافاإلسالمية، ولكنهاألمةمنجزءمصر

أنهورغم. التاريخفىفريدةمكانةلهاكانتولذلكالسواءعلىوالحديثةالقديمةاألزمنة
وظروفثقافتهبحكملألمةالعلمانىالمفهوميطرحأنالطهطاوىعلىالصعوبةمنكان

فقد. 110النظريستوقفلألمةاإلسالمىغيرالمكونمنموقفهالتاريخية، فإنالمرحلة
الحقوقنفسفىتشتركأمةيكونونمصرأرضعلىيعيشونمنكلأنإلىذهب

أعداءلمواجهةمعًايتحدواأنفعليهمالقانونأمامسواءكانواتمييز، ولمادونوالواجبات
كالجسدعضويةعالقةوالمجتمعالمواطنينبينالعالقةأنذلكإلىوأضاف. الوطن
وأنوحياتهماله: أجلهمنشيءبكليضحىأنيجبوطنهيحبالذىفالمواطنالواحد
فىخيرًايكونوأنوالحرصباألمانةيتحلىأنعليهويجب. العدوانوطنهعنيدفع

.111لبالدهالعامةالمصلحةأجلمنيعملوأنالوطنفىإخوانهمعتعامله

واليهوداألقباطحقوق، وأكدالدينىالتسامحإلى" األلبابمناهج "فىالطهطاوىودعا
منالفكرةطرحبدأقدكانالشخصية، وإنباألحوالتصلافيمالشريعتهمبالخضوع

فىحقوقهمالمسلمينغيرعلىينكرلمولكنهالذمةألهلاإلسالمىالمفهوممنطلق
فىالمساواةفكرةيضمنأنحاول، وبذلك112المواطنينمنغيرهموبينبينهمالمساواة
.الذمةأهللمفهومالتقليدىاإلطارالمواطنينلجميعالحقوق

مستخلصمفهوممجردوليستدافقاشخصيًاشعورًاتمثلالطهطاوىعندالوطنيةكانت
فيهامزج" بالوطنيات "عرفتشعريةقصائدمجموعة، فصاغالسياسىالفكرمبادئمن
وأشاد. الحديثالمصرىوالجيشالقديمةبمصروالتفاخرالحاكمةاألسرةمدحبين

قدمصرأنعتبرا، والسودانفىوخاصةمصرمارستهاالتىالتوسعيةبالسياسات
وعدهمالسودانفىالجنوبأهلنتقداو. المتحضرةأوروباأممبينمكانهابذلكحتلتا

كبيرةمساحةفىيعيشونالبالدتلكأهالىبأنهناكالمصرىالتوسع، وبررللتخلفمثًال

110 Wendell, Cherles, The Evolution of the Egyptian National Image, University of California
Press 1972, P. 123.

.128الطهطاوى، المرشد، ص111
.405، صالطهطاوى، مناهج112
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، وبذلكالمليونعلىتعدادهميزيدالبينمانسمةماليينعشرةإلعاشةتكفىاألرضمن
.113المقولةلتلكبتبنيهاألوروبييناالستعماردعاةمصاففىنفسهالطهطاوىوضع

الوطنفىالغربىالتوسعلخطورةمدركًايكنلمالطهطاوىأنللنظرالالفتومن
مصدرًاوليستالحديثةالحضاريةبتكاراتالواالمعرفةمصدرأوروباعتبرافقد. العربى
فيهاواستقروامصرإلىوفدواالذيناألوروبيينتجاهمتسامحًاموقفًا، وأبدىللعدوان

قتصاديةالاالحياةفىيساهمونكانواطالماالمصريينمعالحقوقفىشركاءعتبرهماو
األجنبيةاالستثماراتقضيةبعيدأوقريبمنكتاباتهفىالطهطاوىيتناولولم. للبالد
عشر، كماالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالمصرىقتصادالاعلىسيطرتالتى

مصرفىاألجنبىالتغلغلمظاهرمنوغيرهااألجنبيةمتيازاتالاإلىاإلشارةتجاهل
وفاةبعد1882عامالبريطانىحتاللالاتحتمصروقوعإلىاألمرنهايةفىأدىالذى

.فقطسنواتبتسعالطهطاوى

وأفريقياآسيافىاالستعمارىالتوسععنيتحدثالطهطاوىنجدذلكمنالنقيضوعلى
مناهج "منموضعينفىذلكجاء، وقدالغربقدرةلتعاظممثاًالبإعتبارهوأمريكا
دهارازفىيكمناألمةلثروةالسبيلأنأدركتبريطانياإنأحدهمافىقال" األلباب
الوارداتفىالتوسعيتمحتىللقيوديخضعاأاليجبوالصناعة ، وأنهماالتجارة

بريطانياالثراء، وأناألمةتجنىثمومنألرباحامنقدرأكبروتحقيقوالصادرات
الهدفالبالد، وأنمنوغيرهماوأمريكاالهندمثلالهدفهذالتحقيقكثيرةبالدًاغزت

األخرىالبالدشعوبوكذلكشعبهالصالحوالتجارةالصناعةتنميةهولبريطانياالرئيسى
.114بريطانياحذوحذتوهولنداوفرنساوالبرتغالكأسبانيااألخرىاألوروبيةالدولوأن

)بريطانيا (البالدلتحقيقنموذجًاعتبارهابللهندبريطانيابغزوأشادالثانيةاإلشارةوفى
لمواجهةالمتصلوالعملالجهودأقصىبذلإلىينصرفاألممتلكحماسإنفقالللثراء
.115والعظمةوالثراءالمجدتحقيقأجلمنخصومهاكل

113 Wendell, PP 130-131.
.136، صالطهطاوى، مناهج114
.147، صالطهطاوى، مناهج115
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سريعبإيقاعيعدكانبهيفتخرالذىوطنهأنعنتمامًاغافًالالطهطاوىكانوبذلك
،وإسماعيلعلىمحمدعهدىفىبالسلطةالوثيقرتباطهاأنالهند، ويبدوبمصيرليلحق

التوسعلتبريرالمأزقهذافىالوقوعإلىجرهقدالتوسعيةسياستهماتبريرعلىوحرصه
.اإلطالقوجهعلىاالستعمارى

الذىالجديدالسياسىاإلطاروضعمهمةوالطهطاوىفوكوزاواواجهكيفرأيناوهكذا
كلالحديثة، ولكنالدولةإلىالتحولمرحلةفىومصراليابانبلديهماظروفقتضتها

تلكضوءعلىالسياسىفكرهإطاروصاغمجتمعهظروفواقعمنفكرهاستقىمنهما
تشابها، ولكنهمابلدهفىوالمكتسبةالموروثةوالثقافيةجتماعيةالاوالمعطياتالظروف

منكتسبااماوبينبينهالمواءمةومحاولةالثقافىالموروثمعالنقدىالتعاملفىنسبيًا
للحكومةاألساسىالمبدأهىالقانونسيادةتكونأنضرورةعلىتفقااكماالغربفكر

.والمساواةالحريةفىحقهموخاصةللناساألساسيةالحقوقعلىتفاقهماابقدرالحديثة
حاولبينماالقديمالصينىالفكرمنالثقافىالموروثدعائمقوضفوكوزاواولكن

األفكاروتقديمصياغةفىليوظفهالسياسيةااإلسالميةاألفكاريسترجعأنالطهطاوى
بينمزج، وبذلكبالقانونالحكومةلتزاماووالتضامنالمدنيةوالحقوقبالمساواةالخاصة

السياسيةاألفكاركانتوإذا. الحديثالسياسىوالفكراإلسالمىالثقافىالموروث
الطهطاوىأفكارفإنالتقليديةاليابانيةالسياسيةالثقافةتراثتمامًاأهملتقدلفوكوزاوا

.الجديدةاألفكارلتمريرالثقافىالموروثتوظيفخاللهمنحاولإصالحيًاطابعًاتخذتا
الذىاألوروبىالسياسىللفكردراستهمابحكمبالليبراليةمتأثرينكاناالمفكرينأنورغم
النظامبالبراجماتية، فأيداتسمااعشر، فإنهماوالتاسععشرالثامنالقرنينفىبرز

الفكرى،خطهمعمتسقًاالطهطاوىموقفكانحينعلىولكن. بلديهمافىاألوتقراطى
.والسلطةالناسبينللعالقةكأساسجتماعىالاالعقدمعبالتناقضفوكوزاواموقفتسما

مبدأتأكيدعلىحريصًاالعدوانيةالغربلسياساتتمامًاواعيًاكانفوكوزاواأنغير
الفردىاالستقاللتحقيقخاللمنيتمإنماتحقيقهأنعتبرا، ولليابانكهدفاالستقالل

العدوانىالطابعيعولماالستقاللفكرةيغفليكادالطهطاوى، نجدالذاتعلىعتمادالوا
.للغرب
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، فبينماالحكمفىالعلماءمشاركةفكرةمنمختلفًاموقفًايتخذانالمفكريننجدوأخيرًا
عنمستقلينالغربيةالثقافةذووالعلماءيعملأنالضرورىمنأنهفوكوزاوارأى

اإلسالميةالثقافتينبينيجمععالمًاالطهطاوى، كانمجتمعهمتوجيهيتولواالحكومة
أحيانًاضطرا، وسياستهتبريرعاقتهعلىوقعثم، ومنالحاكمخدمةفىويعملوالغربية

الحياةختالفاإلىيرجعالرأىفىالجوهرىالخالفوهذا. أفكارهلتمريرالتحايلإلى
، بينماكتاباتهعائدعلىيعيشمستقًالومعلمًاكاتبًافوكوزاواكانفقدمنهمالكلالعملية
".النعمولى "بخيراتيتمتعالطهطاوىكان
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الثالثالفصل

جديدجتماعىانظامنحو
محمدعصرأواخرفى، ومصرمايجىعصرفىاليابانشاهدتهاالتىالتغيراتدعت
فىجتماعىالواقتصادىالاالتغيرينتواكبفكريةأطرعنالبحثضرورة، إلىعلى

أفكارًاتتضمناألطرتلك. المجتمعأمامالتطورآفاقفتحعلىوتعملالتحولمرحلة
الواقعحدود – نظرهمببعد – يجتازونروادإلىتحتاججديدةجتماعيةاقيمعنتعبر

يلعبمصر، أنفىوالطهطاوىاليابانفىلفوكوزاواوقدر. المستقبلآفاقإلىالراهن
فوكوزاوامنكًالولكناألصلغريبةالمرجعيةاألطرنجدالدور، وهناهذامنهماكل

.الوطنيةوثقافتهمجتمعهواقعمعيتسقطابعًاعليهاأضافاوالطهطاوى

نموطريقتعوققتصادىالاوالنشاطقتصادالباالمتصلةالتقليديةالخلقيةالقيمكانت
خاللمنتصاغجديدةأخالقيةقيمإلىحاجةفىالمجتمع، فكانالحديثقتصادالا

جديدأساسصياغةإلىماسةالحاجةكانتالتقليدى، كماالثقافىللموروثشاملةمراجعة
ذلكعلىوترتب. المجتمعفىاستجدتالتىاألوضاعمعيتسقبمااألسريةللعالقات

عمليةفىللمشاركةأمامهاالطريقوفتحالقانونيةجتماعيةالاالمرأةأوضاعفىالنظر
.الحديثجتماعىالاالتحول

كنتاج – تدريجيةبصورة – جديدًاجتماعيًاانظامًاالتحديثعمليةأفرزتأخرىوبعبارة
ثم، ومنالظروفتلكمعللتعاملصالحةالتقليديةالقيمتعدقتصادية، ولمالاللتطورات
هذاالتنوير، ومثللروادالشاغلالشغلكانتجديدةقيمإلىماسةحاجةهناكأصبحت
المجتمعلبناءسعيهمافىوالطهطاوىفوكوزاوامنكلفكرفىأساسيًاركنًاالجانب

.بلديهمافىالحديث

الجديدقتصادالا
والشركاتالورقيةالعملةعنكتبعندماقتصادالبامبكرًاهتمامًاافوكوزاواأبدى

قتصادالاعنبورتونكتابمناألولالقسمترجمكما" ةيغربأمور "كتابهفىالتجارية
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الجوانبفيهتناول" يةبغرأمور "لكتابملحقًاوجعله) 1852أدنبرةطبعة (السياسى
طرقفىكتابًافوكوزاواترجم) 1873 (سنواتبسبعذلكوبعد. قتصاديةالا – جتماعيةالا

هنااألمريكية، ويهمناالتجاريةالمدارسبإحدىمدرسان1871عامكتبهالمحاسبة
التقليديةاليابانيةللقيمنقدمنفيهاوجههوماالترجمةلتلكفوكوزاواكتبهاالتىالمقدمة
منالقديمةاألزمنةفىشهدتاليابانأنذكرفقد. الماليةواألعمالبالتجارةالخاصة

فىودفنهاقدورفىكتنازهااإلىأحيانًايضطرونكانواوأنهمطائلةثرواتحققوا
فىالجهديبذلونكيفيعرفونوالالعالمىقتصادالاعنشيئًايعرفونالألنهماألرض

.116التجارةمنافعيدركونوالالمجالهذا

بالتجارةيهتموالمألنهمقتصادالادراسةعنتقاعسواالذينالعلماءعلىبالالئمةوأنحى
فىالعالمنغمساكلماأنهيعتقدونوبالدراسة، فهمحترامالباجديرغيرنشاطوعدوها
منيخجلونالجهالءوالتجارالفالحونالسماء، بينمافىالتحليقعلىقادرًاأصبحدراسة
العلمأهلعاتقعلىوقعوبذلك. 117والتجارالفالحينعالممنالعلماءنفروبذلكأنفسهم
منبهيقومونبماوالتجاروالحرفيينالفالحينلماليينالطريقينيرواأنالغرببعلوم

.118قتصادالاعندراسات

شرحًاالسياسىقتصادالاعنبورتونكتابلفصولفوكوزاواترجمةوتضمنت
بهاالخاصةاليابانيةالمصطلحاتيصوغأنفوكوزاواعلىوالمنافسة، وكانحتكارالل

.119حتكارالانتيجةقتصادالباتلحقالتىوالمضارالحرةالمنافسةفوائدشارحًامرةألول

فىعنهعبرماكثيرًاالذىالليبرالىقتصادالبافوكوزاواهتماماالموقفهذاويعكس
وتلزمهمللناسجتماعيةالاالمكانةتحددالتىالتقليديةالقيمدائمًايعارضكانفقد. خطبه

إن: "فقالالفرديةإلىفوكوزاوادعا، لذلكجتماعىاحراكحدوثدونتحولوبذلكبه
فيهيقيمزمانفىنعيشونحن... الفردتخصولكنهااألسرةتخصالوالشهرةالثروة
.120"تقصيرمنمنهيقععماويحاسبمواهبهحسبالفرد

116Fukuzawa, On Education, P. 80.
117Ibid., P. 81.
118Ibid., P. 82.
119Nishikawa, Shunsaku, The Historical Legacy in Modern Japan, P. 3.
120Oxford, W. H., The Speeches of, P. 220.
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ألنجبينهبعرقعيشهفردكليكسبأنهىقتصادالافىنظرياتهأنفوكوزاواوأعلن
المرءيهاجرفقدالوطنفىمتاحةالعملفرصتكنلمفإذا121الطبيعة،قانونهوذلك
الماهرةغيرالعمالةهجرةعلىيشجعلمفوكوزاواولكن. للرزقطلبًاأجنبيةبالدإلى
أنهم، فيذكرلذلكنموذجًاأمريكافىالصينيينالعمالتجربةمنمتخذًاالخارجإلى

السنينمنعددبعدوطنهمإلىيعودونأنهمرغموالخيولالكالبمعاملةيعاملون
الخارجإلىالهجرةتقتصرأن، ورأىالمدخراتبعضكونواوقدأمريكافىيقضونها

.122اليابانفىالعملفرصةلهمتتحلمإذاغربيًاتعليمًاتلقواالذينالمعلمينعلى

، فالللعلمبالنسبةاألمبمثابةهىوالصناعةالتجاريةاألعمالأنإلىفوكوزاواوذهب
وكان. اليابانفىوالتجارةالصناعةتقدمدونالتعليمميدانفىشيءيتحققأنيمكن
1884فبراير3فىألقاهاخطبةففىلفوكوزاوا، الشاغلالشغللليابانقتصادىالاالتقدم

العملبتنميةمقترحهوقدمعندئذاليابانيةالتجارةمنهعانتالذىللقصورمريرًانقدًاوجه
أنواعلكلللمقاييسموحدًاثابتًانظامًانضعأنأوًالعلينايجب: "فيهاالتجارى، جاء

هذهتقاومالتىالقوانينفنضعالسيئةالسلعإلىهتمامناانصرفالتجارية، وأنالسلع
لنسبتهاالمنتجاتعلىعالماتوضعأوأصحابهاإذندونالكتبنشرولكن. الظاهرة

العيناتبينتطابقيوجدالأنهمنعها، كماأوكتشافهاايصعبجرائمتعدآخرمنتجإلى
تؤدىللغشالممارساتهذهومثلبالفعلبيعهيتموماالصفقاتأساسهاعلىتعقدالتى
المفرقوتجارةالجملةتجارةبينفاصلحدهناكيكونأنيجبكما. التجارةركودإلى
.123)"القطاعى(

التجارةتعانيهمالتالفىالحديثةالسوقدراسةتتمأنفوكوزاواقترحاالخطبةنفسوفى
بأسعارمنتجاتهمويبيعونتمامًاالتكلفةعامليتجاهلونمنهناكإن: "فقالصعوباتمن

المستهلكينحاجةمدىعنشيئًايعلمونالبسلعاإلتجارعلىيقبلونأونخفاضالابالغة
وتاجرالجملةتاجربينالعالقةأنكمابعضًابعضهمالتجارحطملذلكلها، ونتيجة

.124"معًاامبدمارهنتهتاوكثيرةمشكالتمنعانتالمفرق
121Fukuzawa, On Education, P. 236.
122Oxford, W. H., P. 218.
123Ibid., PP. 208 – 213.
124Ibid., PP. 213 – 14.
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لشركةمديرًاأصبحرجلوهوجىآىأسابوكىليلقيهافوكوزاواكتبهاأخرىخطبةوفى
، فكلف1880أغسطسفىالشركةفتتاحاحفلفىخطبةإلقاءيريدتجارية، وكان

التجارةمنمعاديًاموقفًاالخطبةهذهفىفوكوزاواتخذا، ولهالخطبةبإعدادفوكوزاوا
.طبيعيةنتيجةيعداليابانفىاألجانبالتجارشأنرتفاعاإن: "قائًالاليابانفىاألجنبية

التجاريةالناحيةمنولكنأرضهامنواحدًاشبرًااليابانتفقدلمالسياسيةالناحيةفمن
الواحدطريقإالاليومأمامنابالدنا، وليسغزوفىنجحوااألجانبإنالقولنستطيع

التجارية،األعمالمجالفىعليهاحصلواالتىمتيازاتالااألجانبمنننتزعأنلهبديل
األجنبيةالبالدبتجارتنانغزواأناليابانيوننحنوعلينا. الوطنيةتجارتنانطاقنوسعوأن
يسمونهمابالدنا، وهذافىلنبيعهامنتجاتهمنشترىوأنبالدهمفىبضائعنانبيعهموأن

.125"المباشرين "والتصديراالستيراد

فىاألوروبيةالورقيةالعملةعنفوكوزاواقدمهالذىالمختصرالشرحإلىوباإلضافة
"العملة "بعنوانكتيبًا1878عامفوكوزاواة"، نشريغربأمور "كتابهمناألولالجزء
اإلدارةأنفيه، ذكرمايجىعصرأوائلفىوقعتالتىوالنقديةالماليةالمشاكلفيهناقش

منالطعاملشراءيكفىماإالكبيرةبأرصدةحتفاظالاإلىتحتاجالالنقدفىالخاصة
وماالورقيةالعملةمعفوكوزاواتجربةهذاالمجاعة، ويعكسوقوعحالةفىالخارج

النموبعجلةويدفعالتجارىالرواجعلىيساعدالعملةتلكطرحأنمنإليهذهب
.لتغطيتهاالالزمةاألرصدةمسألةإلىباًاليلقيكنلم، ولذلكاألمامإلىقتصادىالا

نشرهفتتاحىامقالفىبالعملةالخاصةأفكارهفوكوزاواعدل1882مارسوفى
سياسةعلىالعملة، ووافقعنكتابهفىأوردهالذىالرأىبخطأعترفا، فبصحيفته

متسوالماليةوزيريتبعهاالتىالتقتيرسياسةأنرأىولكنهالمتداولةالعملةحجمإنقاص
الذىقتصادىالابالتقدمحتفاظالاعنعاجزةتجعلهاالحدةمنكبيرةدرجةعلىكاتا

.126عندئذتحقق

125Ibid., P. 202.
126Nishikawa, PP 3 – 4.
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والتىلهاأرصدةالالتىالورقيةالعملةبفكرةمتأثرًاكانفوكوزاواأنهذامنويتضح
دنيافىالتقليدىبالموروثالتمسكهذاتكررطوكوجاوا، وقدعصرفىمستخدمةكانت

التىالخاصةالتقاليدتطبقبأنفطالب1896فىالصادرالعمللتشريعنقدهعندقتصادالا
والعمالالعملأصحاببينالعالقةعلىوالفالحيناإلقطاعسيدبينالعالقاتتحكمكانت

تشريععلىعتراضها، وبررالعملمجالفىالخاصةتقاليدهالليابانألنالصناعةفى
إنقاصنتيجةالعمالأجورإنقاصثمومنالعملفرصتقليلإلىسيؤدىبأنهالعمل

ترجمةجاءألنهاليابانفىاألوضاعيناسبالالقانونمشروعأن، وزعمالعملساعات
فى – اليابانفىاألعمالدوائرنظروجهةعنفوكوزاواعبروبذك. الغربيةللقوانين

القريةفىالعملتقاليدبتطبيقالخاصةفكرتهأنغيرمصالحهموتبنى – الوقتذلك
الصناعةتبلغعندماأنهيرىكانفقدمؤقتكإجراءاستخدمتقدالصناعةقطاععلى

.127الحديثةالعملتشريعاتإدخاليمكنالتطورمنعاليةدرجةاليابانية

المدنية،وبحقوقهمالحركةفىالعمالبحريةالمساسيعارضفوكوزاواكانذلكورغم
تكوينفىحقهم، وأيد1898إضراباتلفضالعمالعلىالبوليسهجومعلىعترضاو

قطاععلىالقريةفىالعملتقاليدتطبيقإلىدعواهوكانت. مصالحهمعنللدفاعالنقابات
 –تعدكانتالتىاإلقطاعىوالسيدالقريةعامةبينالعالقةطبيعةعلىتعتمدالصناعة

أنذلكويعنى. 128جتماعيةالاالمكانةفىختالفالاإاليحكمهافالأبويةعالقة – نظريًا
مناسبًارآهوماالنفعفيهعتقدابماقبلالتقليدى، ولكنهالموروثتمامًايلفظلمفوكوزاوا
.للمجتمع

ليبراليًاظلقتصاد، فقدالاتجاهبراجماتيةمواقفتخاذاإلىيميلفوكوزاواكانوبينما
الرأسمالية،طريقعلىوالصناعيةالتجاريةاألعمالقطاعىفىالتنميةتحقيقإلىيتطلع
.الطهطاوىرفاعةموقفأيضًاذلكوكان

كتابهفىأمورمنبهارتبطاوماقتصاديةالاللظواهرالطهطاوىرفاعةتعرضفقد
فىشاعالذىالغربىقتصادىالاالليبرالىبالفكرأطروحاتهوتأثرت" األلبابمناهج"

127Ibid., P. 5.
128Ibid., P. 6.
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التقليديةلألفكارنقديةبمراجعةيقومأنأوًالعليهكانولكن. عشرالتاسعالقرنأوائل
عتقادالاشاعوقد. الوقتذلكفىاإلسالمىالعالمفىسائدةكانتوالتىبالثروة، المتعلقة

العملعنيشغلهمثمومنالعباداتعنيلهيهمقدالثرواتتكوينعلىالناسإنكبابأن
الظروفإلىيرجعوإنمااإلسالميةللعقيدةجذورلهليسعتقادالاذلكأنرغم. آلخرتهم

المتأخرة، إالالعصورفىالضعفمراحلمنمرحلةفىاإلسالميةالثقافةعاشتهاالتى
الموقفذلكالطهطاوىنتقداوقد. التقليديةالدينيةالشعبيةالثقافةمنجزءًايشكلكانأنه
يجمعمنكلأن، وذكراللهبنعمالتحدثمنكنوعالثروةتحقيقإلىودعاالثروةمن

علىيعودفيماتوظيفهأجلمنالماليجمعمنأماباللومجديرالشخصىلنفعهالمال
.129واآلخرةالدنيافىبالتقديرفجديربالمنفعةمجتمعه

عنوالمأثورالنبويةباألحاديثالدنيويةالحياةمنالجانبلهذارؤيتهالطهطاوىودعم
لتنتفعولكنوحدهمبهالينتفعواالاإلسالمصدرفىكبيرةثرواتكونواالذينالصحابة

الخيريةاألعمالعلىلإلنفاقمطلوبالمالفجمع. 130اللهوجهفىولتنفقالجماعةبها
العامةكالمرافقوالمستقبلالحاضرفىالمجتمععلىبالنفعتعودالتىالخدماتوعلى

أى" العموميةالمنافع "تنميةخاللمنالثراءتحققفاألمم. وغيرهاالدينيةوالمنشآت
نصيبمنهملكلالوطنأبناءبينمشتركًاقاسمًايعدوالذىمجاالتهبمختلفقتصادالا

.131فيه

، وأبرزالمالورأسالعمل: دعامتينعلىالطهطاوىعندقتصادىالااإلنتاجويرتكز
الطبيعية، وبذلكالمواردإلىكبيرةقيمةمنيضيفهبمااألمةثروةتكوينفىالعملدور
:يقولذلكوفى – األمممنبغيرهامقارنة –األمةتطورلمستوىهامًامحددًاالعمليعد

العملية،فىالتاالكمذاتالكديةوالحركاتاألعمالممارسةفىالمتقدمةاألمةإن"
فىأعلىإلىرتفعتاقدالدائمةةوالحركالفاضلةواآلالتالكاملةلألدواتالمستكملة

األراضىذات – األمممنغيرهاأعمالها، بخالفبدرجاتوالغنىالسعادةدرجات

.39، صاأللبابالطهطاوى، مناهج129
.40، صالمرجعنفس130
.99، صالمرجعنفس131
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، فإذاحتياجإلواالفاقةدائرةمنيخرجوالمأهاليهاالحركة، فإنالفاترة – الواسعةالخصبة
.132"ذلكحقيقةلكظهروأفريقياأوروباأقاليمأغلببينقابلت

ثروةمصدرعتبارهاباألولمفضًالالمالورأسالعملبينالعالقةالطهطاوىوتناول
فضل، وأماللعملالفضل: "يقولذلكوفىالطبيعيةمواردهاتنميةفىيساهموأنهاألمة

البأنهذلكعلىالفالحة، ويستدلونأهليعتمدهالذى، وهذاتبعىثانوىفهواألرض
إذامجدبةلبقيتوإالالعملواستمرارالشغلبدوامإالاألرضفىالخصبإيجاديمكن

.133"األشياءلكلقيمةيعطىالشغلعنها، فإنالشغلنقطعا

عائدمننصيبهأنإالالطهطاوىعندكبيرةقتصاديةاقيمةمنللعملمارغمولكن
الطهطاوىويعطينا. العائدمناألكبرالقسطعلىالمالرأسيحصلمحدود، بينمااإلنتاج

الطهطاوىكانمصر،  فقدفىوالفالحيناألرضصاحببينالعالقةفىذلكعلىمثاًال
العملثماريجنونالذينهماألرضأصحابأن، ويذكرالمالككبارمنواحدًانفسه

الجزءعلىألنفسهمويحصلونمحاصيلالويحتكرونالفالحونبهيقومالذىالشاق
ماقيمةمعتتكافأالضئيلةأجورًاإالللفالحينيتركون، والاإلنتاجعائدمناألكبر
رأسأصحابيخرجبينمارمقهميسدماعلىإالالعماليحصل، فالعملمنيبذلون
،تكاليفمنتحملوهمابتغطيةذلكالمالرأسأصحاباألكبر، ويبرربالنصيبالمال
العماليستطيعواللهمخاصملكهىالتىأموالهماستثماربعائدالتمتعحقلهموبأن

.134الضروريةالحياةمطالبتكفيهمتكادالالتىالمتدنيةبأجورهمالقبولسوى

فالنموذج. وحدهاالزراعةنحوتجهتاقدقتصاديةالاالطهطاوىأفكارأنذلكيعنىوال
المالورأسالعملبينالتوازنغيابفكرةإليضاحسبيًالكانسبقفيماطرحهالذى

إلىاإلشارةقتصاديةالاأفكارهتضمنتفقد. زراعىمجتمعإلىينتمونالذينلقرائه
يحتكرونالمالرأسأصحابأنفيذكرأيضًاوالتجارةالصناعةفىالمستثمرةاألموال

كباروحذر. 135الزراعيةاألراضىمالكيفعلمانحوعلىوالتجارةالصناعةعائد

.59، صالمرجعنفس132
.57، صالمرجعنفس133
.62، صالمرجعنفس134
.63، صالمرجعنفس135
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تنتجقدالتىجتماعيةالاضطراباتالواالسلبيةاآلثارمنالمالرأسوأصحابالمالك
.اإلنتاجعائدمنالعملونصيبالعمالأجورتدنىعن

التحكممثلقتصاديةالااألنشطةمختلفليشمليتسعقتصادالباالطهطاوىهتماماوكان
مختلففىلإلنتاججديدةطرقبتداعاووالمعداتاآلالتختراعاوالطبيعيةالمواردفى

، وصنفالمنتجغيرالمالورأسالمنتجالمالرأسعنقتصاد، فكتبالامجاالت
النوعتحتالعامةالخدماتقطاعوصنفاألولالنوعتحتوالزراعةوالصناعةالتجارة
.136الثانى

الحديثقتصادالامبادئإلى – مرةألول – المصرىالقارئأنظارالطهطاوىولفت
قتصاديةالاالمعرفةتحققعندماأنهالمعرفة، فذكرفروعمنأساسيًافرعًاعتبارهاب

آالتختراعاإلىتؤدىوالصناعة، وقدالتجارةعلىينعكسذلكفإنالبالدفىتقدمًا
تساهمقتصاديةالااألموروالتجارة، ودراسةوالصناعةالزراعةلمصلحةجديدةوأدوات

.137للموارداألمثلاالستغاللخاللمنالرفاهيةوتحقيققتصادالاتنميةفى

ودعاالقومىلإلنتاجوالمحركاألمةثروةأساسالمالرأستراكمالطهطاوىعتبراو
والبنوكالماليةوالشركاتالمساهمةكالشركاتالشركاتأصولفىاألموالاستثمارإلى
قتصاد، مثلاللنافعةأمورًاهناكأنفيذكر" تراضيةإلقاالجمعيات "أسماهاالتى

تقدمالتى" تراضيةقاإلالجمعيات"المساهمة، والشركاتبهاويقصد" السلميةالشركات"
تحرزأن – بدونها – األمةتستطيعالوالتىوالزراعية، الصناعيةللمشروعاتالقروض

حركتهامنتحدالتىالقيودكلترفعأنالحكومةعلىوجبقتصادى، ولذلكالاالتقدم
.138مواطنيهالجميعقتصاديةالاالحريةتضمنوأن

االقتصاد،وتنميةالمالرأستكوينفىأساسىكعاملالمنافسةأهميةالطهطاوىوقدر
المنافسةأنالرذيلة، فذكرمننوعًاالمنافسةتعتبرالتىالمتوازنةالتقليديةالقيمنتقداو

التىهىنفعًا، فالمنافسةأكثرهاوتعدالمجتمعبهايتحلىأنيجبالتىالفضائلكلتتقدم

.73 – 70، صالمرجعنفس136
.130، صاألمينالطهطاوى، المرشد137
.372 – 371، صالطهطاوى، مناهج138
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والمنافعالمعرفةميادينعلىتقتصرأنيجبولكنهاالمتحضرةلألممالتقدمحققت
.139الرفاهيةوسائلقتناءامجالعلىوليس) قتصادالا (العمومية

بينللتمييزهامًاالحضارة، ومحددًاسماتمن – وكيفًاكمًا – اإلنتاجالطهطاوىوإعتبر
وبذلكاألمةرقىعلىيساعدوالزراعةوالصناعةالتجارةفىفالتقدم. المتحضرةاألمم
.للرخاءتحقيقًاالمجاالتمختلففىقتصاديةالاالحريةضمانالدولةعاتقعلىوقع
الحريةنطاقمنتحدقيوداتضعأن – معينةظروففى – الدولةتضطرقدولكن

.140لممارستهابعديتأهلوالمالناسأنوجدتإذاقتصاديةالا

كانتالتحفظ، فقدهذايضعالطهطاوىجعلالذىالدافعذلكمننتبينأنونستطيع
علىجاءهناقتصادية، فموقفهالاالمجاالتبعضعلىقيودًاتضععندئذمصرفىالدولة
تقدمتحقيقفىقتصاديةالاالحريةبأهميةالتامقتناعهارغمالسياسةتلكتبريرسبيل
.األمة

الصناعيةلألعمالالمنظمةالقوانينتصدرأنيجبالدولةأنإلىالطهطاوىوذهب
للتطبيقصالحيتهوبينالغربىالتجارىالقانونبالتفصيلوالزراعية، وناقشوالتجارية

مجالفىجتهادالا – اإلسالميةالشريعةنظروجهةمن – تبيحالتىمصرفى
الأنهالهظهراإلسالميةالفقهكتبفىالنظرأمعنومن: "يقولذلك، وفىالمعامالت

الشرعيةللمعامالتبوبواالعمومية، حيثالمنافعمنالنافعةالوسائلتنظيممنتخلو
والعاريةوالمخابرةوالقرضوالمضاربةكالشراكةالتجاريةلألحكاممستوعبةأبوابًا

كالسفتجةمنهااستنبطتاألوروبيةالمعامالتقوانينأنشكوال. ذلكوغيروالصلح
وتطبقتتلىاآلنإلىالشرعيةاألحكامكتبتزلأوروبا، ولممعامالتمبنىعليهاالتى
الغربتجارمخالطاتإنما... ينبغىكماعمًالالعلمًاوالنوازلالحوادثعلى

الحركةوازعفيهموجددتالمشارقةهؤالءهممنوعًاأنعشتالشرقأهلمعومعامالتهم
مجالساإلسالميةالمدنفىاآلنترتب، حيثنتظامانوعذلكعلىالتجارية، وترتب

.262الطهطاوى، المرشد، ص139
.129، صالمرجعنفس140
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الغالبفىبقوانينواألجانباألهالىبينوالمرافعاتالدعاوىلفصلمختلطةتجارية
.141"بالحقوقأخلتلماالعملعليهاوجرىنتظمتالوالفقهيةالمعامالتأنأوروبية، مع

النقلوسائلتوفيرفىالخارجيةالتجارةتشجعأنالدولةواجبمنأنالطهطاوىوأكد
مؤسسةإلىاألوقافبتحويلالدولةتقومأنقترحاو. األجانبالتجارسالمةوتأمين

الخيرية،واألعمالكالصحةالخدماتمشروعاتفىأموالهاباستثمارإنتاجيةقتصاديةا
علىعائدهينفقتمييزدونالمواطنينجميععلىللدخلضريبةبفرضالدولةوطالب

.142العامةالخدمات

يهتمالنظرى، فلمقتصادىالابالفكرهتمامًااأكثركانالطهطاوىأنتقدممماويتضح
الطهطاوىقدمفقد. فوكوزاوافعلكمامنهاموقفهيحددولماليوميةقتصاديةالابالشئون
المشكالتبمعالجةفوكوزاواهتما، بينماالمثالىقتصادالاعليهيكونأنيجبلمارؤيته
موقفهمافىتفقااالرجلينأنبشأنها، غيرأفكارهوقدمبالدهقتصادامنهايعانىكانالتى

فىتفقااما، بقدرالمالورأسبالعملالمتعلقالتقليدىالثقافىالموروثمنالنقدى
األفكارضوءفىاألسريةالعالقاتفىالنظربإعادةالخاصةألفكارهماالعامالمنطلق
.الحديثة

الجديدةاألسريةالعالقات
األمةبتقويةهتمامهامنطلقمنالجديدةاألسريةوالعالقاتلألسرةفوكوزاواتناولكان

الجديدبالنظامالخاصةأفكارهفىنطالقالانقطةاستقاللها، فكانتوضماناليابانية
منكبيربقدرالمرأةوضعقضيةإثارةإلىقادتهالتى، الزوجينبينالعالقةهولألسرة

للقيمالنقدطابع – مايجىعصرفى – للمرأةالراهنللوضعتحليلهتخذاوقد. التفصيل
النساءبوضعالخاصةالتقليديةالكنفوشيةوالقيمالبناتبتربيةالمتعلقةالتقليديةالثقافية
علىيقومالذىاإلقطاعىالمجتمعمنموروثًاالوضعذلكوكان. عندهنالسلوكوآداب
النساءترتبطحينعلىبالسماءيرتبطونالرجال، ألنالمجتمعفىالذكورسيادةنظرية

والرقة،باللطفومعاملتهموطاعتهمالرجالخدمةالنساءعلىوجبثم، ومنباألرض

.108، صالطهطاوى، مناهج141
.86، 69، 31، صالمرجعنفس142
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التىفالمرأة. المنزليةواجباتهنأداءيحسن، وأنمهندمنظيفبمظهردائمًايبدواوأن
.143الفاضلةالمرأةهىكلهذلكتحقق

وضعهاالتقاليدتلكأنفوكوزاوا، ذكرالبناتبتربيةالخاصالثقافىللموروثنقدهوفى
تلدالتىالزوجةفىيرونالإنهم: "يقولذلكالنساء، وفىوإلذاللأنفسهملخدمةالرجال
منالبداألرزطهويجيدالالذىفالطاهىاألرز، يطهوالذىالطباخعنختالفًااأطفاًال
مكانيحتلأنيمكنالوعاءكان، وإذاتطلقأنيجبأطفاًالتلدالالتىوالزوجةطرده

الرحمأنالشائعالقوليأتىهناومنالزوجةمحلتحلأنتستطيعالمحظيةفإنالطاهى
، ألنألمهبنًااوليسأبيهبناالزوجةتلدهالذىالطفلأنذلكومعنىمستعاروعاء

والالماضىالعامفىبذرتالتىللبذورنتاجًاجاءالعامهذاينموالذىاألرزمحصول
.144"بالمحصوللألرضعالقة

أنفذكرالبيولوجىفىدرسًالقرائهفوكوزاوااألفكار، أعطىتلكفساديثبتوحتى
الولذلك. 145والدهمناآلخرونصفهأمهمنجسدهنصفيكتسبيولدعندماالطفل
الرجاليتفاخرعندما: "يقول، واستطردالرجالمنشأنًاأقلالنساءبأنللقولمبرر
، ويحرمالمستضعفاتألولئكاآلالميسببذلك، فإنأقدامهمتحتالنساءويضعونبقوتهم
إلىالخسارةوتمتداألسرةتخسركماالرجاليخسر، وبذلكاليمنىذراعهممنالرجال
وإضعافوإضعافهمالناسبينكتئابالازيادةإلىإالذلكيؤدى، والكلهالوطن
.146"أمتهم

يمكنالذلكأنعتقداووثقافيًاماديًااليابانيةاألمةتقدمهوفوكوزاواباليشغلماكان
إن: "يقولذلكاليابانية، وفىالمرأةوضعفىجذرىتغييرحدثإذاإاليتحققأن

علىوتشجيعهاللمرأةالذهنيةبالحالةالنهوضعلىتقوماألمةبتقدمالخاصةفكرتى
التعليمإن... لبالدناالصحىالمستوىرتفاعاضمننوبذلكالبدنيةطاقتهاإبراز

علىالحظريفرضألنهيبررهمالهيعدلمالبناتبتربيةالمسمىالتقليدىالكونفوشى

143 Fukuzawa, On Japanese Women, introduction.
144 Ibid., P. 48.
145 Ibid., P. 50.
146 Ibid., P. 57.
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الصحيةبالحالةالضررإلحاقإلىيؤدىواالستبدادللظلمفلسفةسوىليسفهوالنساء
تأييدالجدلهذامناألساسىالغرضإن: "آخرموضعفىذلكإلىويضيف. 147"للمرأة
وقادةأمتنازعماءعلىاليابانية، ولذلكاألمةتتقدمأنأريدألننىحقوقهاوتأكيدالمرأة
.148"السرعةوجهعلىاليابانيةالمرأةقيودفكعلىيعملواأنيهافجتماعىالاالتقدم

ذلكويوضح. اإلنسانىالمجتمعلتقدمالزاويةحجرالمرأةحريةأنإلىفوكوزاواوذهب
عليهكانمايفوقتقدمًاحقققدالمجتمعأنيزعموناليوممجتمعناقادةكانإذا: "بقوله
مقارنةتقدممنتحققمامعيتوافقالذىبالقدرالمرأةبتحريرملزمون، فإنهمقبلمن

البشرىالمجتمعتقدمومعالقديمالزمنفىأحرارًاوالنساءالرجالكانفقد. بالماضى
أرجعوأننىالظاهرةلتلكمبررهناكوليسمنهاالنساءوحرمواالحريةالرجالحتكرا

.149"طوكوجاواعصرفىأركانهاتدعمتالتىللكنفوشيةالسئالتأثيرإلىذلكفىالسبب

بينيجمعرباطًاالزواجفىوالنساء، ورأىالرجالبينالمساواةمبدأفوكوزاواعتنقاو
أنالرجلعلىيجبولذلك. األسرةتسمىواحدةشركةمعًايكونانمستقلينشخصين

، ويناقشمعهالمساواةقدمعلىاألهلية، ويضعهاكاملمخلوقأنهاعلىزوجهإلىينظر
الحبيشاطرهاكماوشقاءهنعيمهاألمور، ويشاطرهاكلفىويستشيرهاشيءكلمعها

بنيةفىيختلفونالوالنساءالرجالبأنالقائلةالحقيقةإن: "يقولذلكوفى. 150واإلحترام
أنيقالوعندما. مؤكدة، حقيقةذلكفىمتساوونوأنهمالعقليةقدراتهموفىأجسادهم
عليهنيصدقأيضًاالنساء، ولكنوحدهمالرجالبذلكيقصدفالالمخلوقاتسيداإلنسان

يقالأن، فيجببدونهمتقومال، واألسرةالرجالبغيرتقومالاألمةإنيقالاموعند. ذلك
يعدبأيهماالقائلةالفكرةإلىنظرنافإذا. النساءبدونقائمةلهاتقومالاألمةإنأيضًا
ونبلوالمكانةاألهميةحيثمنبينهماالتفريقفىسببًانجداآلخر، المنأهميةأكثر

.151"األصل

147 Ibid., P. 7.
148 Ibid., P. 36.
149 Ibid., P. 27.
150 Ibid., P. 64.
151 Ibid., P. 39.
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حترامالواوالودالحبعلىتقومأنيجبوزوجهالزوجبينالعالقةأنفوكوزاواورأى
منيزيدذلكألنالمهاراتمختلفعلىالنساءيدربأنالرجالمصلحة، فمنالمتبادل

فىالمساواةتحققتفإذا. 152األمةمستوىعلىالعملقوةويضاعفاألسرةفىالعملقوة
الرجلبينالمساواةمبدأيقرقانونإصداريقتضىاألمرفإنوزوجهالزوجبينالحقوق
تنصحيثالملكيةبحقالنساءتتمتعالالراهنالوقتففى. الملكيةحقفىوالمرأة
ورأى. 153الدنياهذهفىالخاصبيتهالهايكونأنيجبالالمرأةأنعلىالتقاليد

هتماماتهااوتتزايدمسئولياتهاتتضاعف "قتصاديًاامستقلةأصبحتإذاالمرأةأنفوكوزاوا
زدادتاوالمتعالهمومتزايدتفإذامتعةحياتهاعلىتضفىهتماماتالافىالزيادةوهذه

.154"ترغبلمأمذلكفىرغبتسواءوالجسديةالذهنيةالناحيةمننشاطًاالمرأة

يترتبوماالخاصةالملكيةبحقللمرأةعترافالاأنإلىفوكوزاواأخرى، ذهبوبعبارة
.الجديدةاليابانيةالمرأةشخصيةعلىإيجابيًاينعكسسوفقتصاديًاااستقاللهامنعليه

الزواجحق، وفىالميراثفىوالرجالالنساءبينالمساواةإلىفوكوزاوادعاكما
إدخالفوكوزاواقترحا، الزواجفىوالنساءالرجالبينالمساواةتتحققوحتى. والطالق

عنيختلفالزواجيتمعندماجديدًاإسمًابموجبهالعائلةتختارالعائالتبأسماءجديدنظام
المثالسبيلعلى: "طريفًا، فيقولمثًاللذلكالزوجة، ويضربوعائلةالزوجعائلةإسم

يكونواأنيمكنهماكاجيهاراأسرةمنرجلمنكتاياماأسرةمنمرأةاتتزوجعندما
إيتوعائلةمنفتاةتزوجاألسرةتلكمنولدًاأنفترضناافإذاياماهاراتسمىجديدةأسرة
.155"ياموتوتصبحالجديدةاألسرةسمافإن

الجسديةأحوالهنمنالنساءتخليصيجبوالنساءالرجالبينالمساواةلتحقيقولكن
المرأةلهتعرضتالذىجتماعىالاالقهرمنالطويلةالقرونالسيئة، ألنوالذهنية
آخرعاملوهناك: "يقولذلكالبدنية، وفىالقدرةحيثمنالرجلمنأقلجعلهااليابانية

والعصبيةكتئابالباباستمراريشعرنويجعلهناليابانفىالنساءعلىكبيرًاتأثيرًايؤثر
القهرهذا، ألنالمرضفريسةفيقعنالصحيةحالتهنعلىيؤثرمماوالحساسية

152 Ibid., PP. 33, 54.
153 Ibid., P. 10.
154 Ibid., P. 32.
155 Ibid., P. 29.
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التقاليدبقيود، وقيدهنالحبعنالتعبيرفىرغباتهنإشباعمنحرمهنجتماعىالا
للعواطفغذاءالمتعةإن... 156فوقهاوماالوسطىالطبقةتسودالتىالتقاليدالعنيفة، تلك

.157"الغذاءلهذاطلبًاجوعًايتضوروناليابانفىوالنساء

وتكوينبالخروجلهنيسمحبلبيوتهنيلزمنأنيجبالالنساءأنإلىفوكوزاواوذهب
لتشملهتماماتهناتتسعأنأيضًاسواء، ويجبحدعلىوالرجالالنساءمعالصداقات

،لهنملكالوطننصفأنمنالتأكدإلىيحتجن، فهنالبيوتوخارجداخلشيءكل
منتهميشهنيقبلنأالويقررنالقلوبأعماقمنموقفهنمنيغيرنأنعليهنوبذلك
.158العامةاألموربكليتعلقفيماالرجالجانب

ومنالقائمةكتئابالاحالةمنإلنقاذهموالنساءالرجالبينالتعاونإلىفوكوزاواودعا
مناالستفادةطريقعلىأقدامهنيضعنحتىاألخالقفسادإلىيؤدىالذىتجاهالا

قدرإلعطاءجتماعيةالاالضغوطتتناقصأنذلكسبيلفىقترحاو. الحضاريةالمنجزات
قيامإلىيؤدىإذكبيرًانفعًايحققسوفذلكألنالجنسينبينبالتعاونيسمحالحريةمن
يقتضىالذىالجنسينبينالتعاونهذاألنجتماعيةالاالعالقاتفىالتوافقمننوع

التىالمريبةالعالقاتدونويحولنبيلةأهدافإلىبينهمابالعالقةيسموبينهمالتقاءالا
العالمفىخيرهومابكلالتمتععلىقادرينالناسوسيصبحالماضىفىشائعةكانت
ويعلىالمعارفتبادلسبلييسروالنساءالرجالبينالتعاونأنإلىوذهب. 159الجديد
.160األخالقيةالمستوياتشأنمن

 –عندئذبالدهفىسائدةكانتالتى – الزوجاتتعددلعادةشديدًانقدًافوكوزاواووجه
أنيعنىذلكوأنالسكانبينمتكافئوالرجالالنساءتعددأنعلىنظرهوجهةوبنى
يضعالالزوجاتتعددممارسةوأن. 161واحدةمرأةامنالزواجفىالحقرجللكل
تشربواالذينالمجتمعقادةواجبمنأنوذكر162والبشرالحيواناتبينفاصًالخطًا

156 Ibid., P. 14.
157 Ibid., P. 21.
158 Ibid., P. 60.
159 Ibid., P. 126.
160 Ibid., P. 127.
161 Fukuzawa, An Encouragement of Learning, P. 52.
162 Fukuzawa, On Japanese Women, P. 148.
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حتفاظالافىتتمثلالتىالمرضيةجتماعيةالاالظاهرةعلىيقضواأنالحضارةروح
طرحالسيئةالظاهرةتلكعلىالقضاءأجلومن. الزناوممارسةالمحظياتمنبعدد

منهنبلغنمنومعاملةالنساءمجتمععنالمحظياتإبعادأولهما: قتراحينافوكوزاوا
الشرعياتالزوجاتمعالشئنفسيفعل، كماالمحظياتمعاملةالشرعيةالزوجةمرتبة

.المالمنقدرمقابللهناألزواجشراءعلىالنصزواجهنعقودتضمنتالالتى
المجتمععنآثمةأعماًالترتكبمنوكلوالمومساتالجيشابناتعزلوثانيهما

.163األسوياءمنبغيرهنتصالالامنومنعهنتامًاعزًالاإلنسانى

فىالبناتتعليمحولكثيرًافوكوزاوا، فكتبهتماماتامقدمةفىيأتىالبناتتعليموكان
مدارسفىالتعليمأحوالعلىوقفللغربالثالثزياراتهوخالل. البيوتوفىالمدارس

بالدكل "عنوانحملآخركتابوفى" ةيغربأمور "كتابهفىذلك، وسجلهناكالبنات
سنةوفى. البيوتفىيتمتعليمهن، وكانللبناتتعليمعندئذاليابانفىيكنولم" الدنيا

النساء،ذلكفىبماالمواطنينلكلحقًاالتعليمفيهجعلتإعالنًاالحكومةأصدرت1882
أوالثروةأساسعلىتمييزدونالبناتلكلالتعليمإتاحةضرورةإلىفوكوزاواودعا

كيومدرسةحرمداخلللبناتمدرسةإلقامةخطةوضع1888وفى. جتماعيةالاالمكانة
.164للبناتالحرللتعليمقسمًامدرستهفىخصصأنهإاليتملمالمشروعأنورغم

هتما" النساءتعليمفى "بعنوانفوكوزاواكتبهاالتىالمقاالتسلسلةمنالثانىالجزءوفى
:فقالللبناتالمثلىبالتربيةأسماهماإطارووضعالبيوتفىبالتعليمخاصًاهتمامًاا
الذكر، فالالمولودبهيحظىالذىهتمامالوابالحبتحظىأنيجبالبنتتولدعندما"

وذهنيًا،جسديًاالصحيةبحالتهاهتمامالامنالبدتكبر، وعندماأنثىكونهالمجردتنبذ
الناسإلىللخروجالحريةإعطاؤهاويجبأنثىكونهالمجردالتعليممنتحرمأالويجب

وإذا. البيتشئونعلىتتعرفكماوالعالمالمجتمععلىوالتعرفالصداقاتوتكوين
كليتولىوإناثًا، وأنذكورًااألبناءبينبالتساوىتوزعأنيجبأمالكاألسرةلدىكانت

يومًا،تساعدهامهنةالبنتتتعلمأنيجبكلهذلكوفوق. بحريةيخصهفيماالتصرف

163 Ibid., P. 100.
164 Ibid., Introduction.



عباسرءوفواليابانمصربينالتنوير

79www.RaoufAbbas.org

وجعلهنالبيتفىعمليًاتعليمًاالنساءلتعليمالمثلىالطريقةهىتلك... عيشهاحسبعلى
.165"المدرسةفىالتعليمعلىقتصارالامنبدًالالدنياشئونيدركون

الفردىاالستقاللمبدأمعتماشيًاالحياةفىهدفهالبناتتعليممنفوكوزاواوجعل
بدأت، وقداالستقاللروحتقويةإلىيؤدىالتعليمذلكأن، ورأىالنفسعلىتمادالعوا

العددذلك، ولكنالطالباتمنكبيربعدد1874عامللبناتخاصةبتدائيةامدرسةأول
كانوااآلباءأنذلكإلىالعامة، أضفبتدائيةالاالمدارسفىالتعليمتحسنبسببتناقص

علىاإلقبالنحسراوعندما. بناتهمتعليممنأبنائهمتعليمعلىلإلنفاقاستعدادًاأكثر
معلمينيدعلىالبيتفىبناتهيعلمأنفوكوزاواضطراالخاصةالبناتمدرسة

.166"خصوصيين

بالعالقاتالمتصلذلكهوبإلحاحلليابانالمطلوباإلصالحأنفوكوزاواعتقداو
موقفهكانوكذلكخاصًاهتمامًااوالزوجةالزوجبينالعالقةيولىرأيناهاألسرية، وقد

ثم، ومنالخضوعإطارفىالكنفوشيةالثقافةوضعتهاالتىوأبنائهماآلباءبينالعالقةمن
وتثقلالعمياءالطاعةاألبناءعلىتفرضالتىالثقافةلتلكشديدًانقدًافوكوزاواوجه

وتفرض. أبنائهمنحواآلباءواجباتعنشيئًاتذكر، والآبائهمنحوبالواجباتكاهلهم
ألوالدهمشيءاآلباء، بتقديمتلزموالاآلباءخدمةفىجتهاداوبجديعملواأناألبناءعلى
كانلوحتىالجدليقبلالواجبًالآلباءالخضوعالكنفوشيةجعلتفقد. 167ذلكمقابل

.هتمامالوابالعطفذلكيقابلونالآباؤهم

توازنهناكيكونبأناآلباء، وطالبوقسوةأنانيةعلىشديدًاهجومًافوكوزاواشنوقد
الودمشاعرإبداءعلىاآلباءيعمل، وأنوأبنائهماآلباءبينوالواجباتالحقوقتوزيعفى

قدرتهمرغمالذيناآلباءفىواضحةاألنانيةوتبدو. 168لهمحسنةقدوةأنفسهممنويجعلوا
لينعمبالدعارةشتغالالواأجسادهنبيععلىيشجعوهنحتىأوبناتهميبيعونالعملعلى

165 Ibid., P. 51.
166 Ibid., Introduction.
167 Blacker, P. 73.
168 Fukuzawa, A Encouragement of Learning, PP. 54 – 55, 69 – 70.
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أكلتعادلالوحشيةمندرجةعلىالظاهرةهذهفوكوزاواعتبرا، والعيشبسعةاآلباء
.169لحومهنفأكلوالهمبناتهمخضوعالحالةتلكفىاآلباءاستغلالبشر، فقدلحوم

التضحيةحديبلغالذىآلبائهماألبناءجانبمنالتامالخضوعيبررماهناكليسأنهكما
فىالعناءمنالكثيرتحملوااآلباءأنزعمعلىاآلباءأجلمناآلالموتحملبالنفس
حدإلىذلكفىيذهبونإنهم: "فوكوزاوايقولذلك، وفىمولدهممنذألبنائهمتربيتهم
مماصغيرًاورعايتهوالدتهوعندلهحملهاطوالألمهاأللممصدركانالطفلبأنالقول
رعايتهاوتتولىصغارًاتنجبكلهاوالحيواناتالطيورولكن. بالفضللهامدينًايجعله

تربيةمهمةمنالبشربنىعاتقعلىيقعماإالالبشرمناآلباءويبنبينهافرقوال
يلدونعندناواآلباء. إليهيحتاجونبماتزويدهمجانبإلىالحياةأموروتعليمهمأبنائهم

.170"تربيتهميتولونكيفيعرفونالولكنهماألطفال

أنويجب. المتحضرالمجتمعفىاألبويةالسلطةعلىحدودتوضعأنيجبولذلك
سنبلوغهمبمجردوبناتهمأبنائهمعلىالمطلقةسلطتهمفرضعنأوًالاآلباءيتوقف
تقاليدبهتقولالذىالنحوعلىاألطفالمعاملةالبالغيننعاملأنالسخففمن. الرشد

أوأبنائهمزواجفىخصوصًاالوالدانيتدخلأنيجبوال. للوالدينالعمياءالطاعة
خاصة،وحياةمستقلمسكنلهميكونأن، فيجبالزواجبعدمعهمالعيشعلىيجبروهم

الفيماوالديهميطيعواأناألبناءعلى، فليسالعقليقبلهاالقيودًاعليهميفرضواوأال
.171الخلقيةالقيمحدوديتجاوزأوالعقلمعيتفق

األساسىهتمامهاإطارفىيدورالجديدةاألسريةللعالقاتفوكوزاواتناولكانوبينما
للحضارةأساسىكمتطلبنفسهعلىمعتمدالشخصيةمستقليابانىمواطنبتكوين

يهدفالطهطاوىكانفقد. آخرمنطلقمنالقضيةالطهطاوى، عالجالوطنىواالستقالل
إقامةإلىسعيهجرهوقد. األسريةالعالقاتترتيبإعادةخاللمنجديدمجتمعبناءإلى

واإلسالمىالعربىالعالمينفىاألولىللمرةيطرحأنإلىالزوجينبينمتوازنةعالقة
.المرأةحقوقإلىالدعوة

169 Blacker, P. 74.
170 Fukuzawa, Op. cit, P. 54.
171 Blacker, PP. 75 – 76.
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.الحضارىالتخلفشهدتالتىالقرونطوالمتدنيةمصرفىالمرأةأوضاعكانتفقد
عزلحيثالتخلفلهذانتيجةأسوأالمدنفىوخاصةالحذرالعربيةالمرأةتزاناوكان
منالبناتأميةوأصبحت. المجتمعمعالتعاملمنومنعنبيوتهنداخلتمامًاالنساء

ومساندةالمنزليةالخدمةإلىيتجهنأنعليهنرعايتها، وفرضيجبالتىالفضائل
تمامًاوكبلتوأخاهاوأمهاوالدهاتطيعأنالبنتعلىوكان. األطفالتربيةفىأمهاتهن

منيمنعنمطلوبًا، وكنطبيعيًاأمرًاللبناتالمبكرالزواجعتبراو. ثقيلةجتماعيةابقيود
لهنيكن، ولمبلوغهنبوادرظهوربمجردالمحارمإطارخارجالذكوربعالماالتصال

المطلقالسيدعتبارهاباألبمحليحلالزوج، وكانالزواجعندالرأىإبداءفىالحق
ووظيفتها. وطاعتهخدمتهفىتخلصأنالزوجةعلى، وكانبيتهأمورفىالحق

األطفالتوجيهعندوحتى. األوالدوبخاصةاألطفالوإنجابالبيتأموررعايةاألساسية
تعددوكان. ذلكفىوالنهىاألمرصاحباألبكانبينمامحدودةاألمسلطةكانت

القيمقضت، كماإلباحتهمعينةشروطًاتضعاإلسالميةالشريعةأنرغمشائعًاالزوجات
عنديرعوهموأنعمياءطاعةآباءهماألبناءيطيعبأنجتماعيةالواالدينيةالخلقية

.172شيخوختهم

تسمحالتىالدرجةتبلغلمالمصرىالمجتمعظروفأنيوقنالطهطاوىكانولما
منهايقتربشديد، ولمبحرصالمسألةتناولالمرأة، فقدوضعفىجذرىتغييربإدخال

".والبنينللبناتاألمينالمرشد "كتابهفىمرةألوللهاتعرضعندما1872عامقبل

ذلكإلىأشاراألوروبية، فقدتجربتهفىالطهطاوىأفكارأصولنلتمسأنونستطيع
فىمشاركتهاإلىفرنسا، فباإلضافةفىالمرأةحتلتهاالذىالبارزجتماعىالاالمركز
قد، وأنهالعملخاللمنقتصادىالاالنشاطفىكذلكتساهمكانتللبالدالثقافيةالحياة
يمارسبينماوالشراءالبيعأعمالالنسوةتتولىأنعلىالبالدتلكفىالعادةجرت

ذكردائمًا، فقدبراقةتكنلمعندهالفرنسيةالمرأةصورةأنغير. أخرىأعماًالالرجال
منالنساءبهتتمتعماإلىذلك، وأرجعللرجالبالنسبةوجهنمللنساءجنةتعدباريسأن

بالنسبةاللخبطةوقوع: "إنبقولهالوضعذلكنتقداوخاصجتماعىاوضعومناستقالل
مصر،فىجتماعىالاوالتغير، المرأةسالملطيفة: أنظرمصرفىالمرأةوضعحولالمعلوماتمنللمزيد172

.1986القاهرة
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العفة... والحسنةالجيدةالتربيةذلكمنشأ، بلسترهنأوكشفهنمنيأتىالالنساءلعفة
األعياننساءدونالناسمنالوسطىالطبقةإلىالمنسوباتالنساءقلوبعلىتستولى

.173"الغالبفىويتهمنكثيرًاالشبهةعندهنيقعالمرتبتينهاتين، فنساءوالرعاع

أرجعتحجبها، بلعدمإلىالفرنسيةالمرأةعندالعفةنقصيرجعلمالطهطاوىولكن
لتئامالواالمحبةفىالتشريك، وعدمغيرهدونواحدمحبةعلىالتعود"والتربيةإلىذلك
فىتألقهاإلىالفرنسيةالمرأةعلىاألخرىالطهطاوىمالحظاتتجهتاو". الزوجينبين

.174صورةأبهىفىالظهورعلىوحرصهامالبسها

بينالمساواةمبدأأكدالعربىوالعالممصرفىبالمرأةالخاصةأفكارهطرحوعندما
، فالمرأةالتنوعفىفقطختالفهااوالعقليةوالقدراتالجسديةالصفاتفىوالرجلالمرأة

المعائشبتدبيرالرجالدونوتعالىسبحانهاللهخصهن: "بعينهاواجباتألداءخلقتقد
منالمرضىفراشومباشرةالمعاشيةوالمتاعبالضروريةباألشغالوالقياماألولية

.175"ذلكأشبهوماواألسقاماآلالموتخفيفوغيرهمواألوالداألزواج

المرأةبهتقومماعلىيقتصرالالمرأةدورأنإلىالتنبيهفىقدمًاالطهطاوىويمضى
مناإلسالمىالتاريخبهيحفلبماالقراءيذكرألسرتها، بلورعايةمنزليةأعمالمن

شأنذلكفىشأنهنوالشريعةواألدبالعلمفىبارزةمساهماتلهنكانالالتىالنساء
.176منهمحساسيةوأكثرحاشيةوأرقالرجالمنألطفإنهنبقولهذلك، وختمالرجال

الحقوقوفىالقدراتوفىوالنفسىالجسدىالتكوينفىمتساويينالزوجانكانولما
بيتفىمعًايشتركانالذينالزوجينعلىوأنوالتبعاتالواجباتفىمعًاويشتركان

ألسرتهما، وعليهماالسعادةلتحقيقجهدهماأقصىيبذالأنوالودالحبويجمعهماواحد
الصبر،إلىيركناوأناألطفالتربيةوفىاألسرةأمورإدارةفىمعًايشتركاأن

.177بينهموالرحمةالمودةالستمرارضمانًامعًاتعاملهمافىوالحرص

.252 – 251اإلبريز، صلطهطاوى، تخليصا173
.251، صالمرجعنفس174
.37، صاألمينالطهطاوى، المرشد175
.40 – 37، صالمرجعنفس176
.367 – 364، صالمرجعنفس177
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بعبدهالسيدكعالقةتكونأنيجبالوزوجتهالزوجبينالعالقةأنالطهطاوىورأى
الرجلإتحاديعنىالزواجعقدالزوجية، ألنالحياةأسسهىحترامالواوالمودةفالحب
أساسعلىيقومأنالعقدلهذايمكن، والوتربيتهمأطفالوإنجابأسرةلتكوينوالمرأة

المتبادلحترامالفا. 178والعفةاإلخالصإلىإضافةوالرحمةالمودةجمعتهماإذاسوى، إال
وأنبالتسامحيتحلياأنوعليهماالزوجينبينالمحبةعلىللحفاظالوحيدالسبيلهو

.179لحياتهمادليًالالتسامحمنيجعال

الزواجعلىبناتهمإجبارمناآلباءالمبكر، وحذرللزواجرتياحهاالطهطاوىيبدلملذلك
علىواألبناءلآلباءالسعادةتحققالمحبةعلىالقائمةالزوجيةالحياةألنيحبونهمالممن

، فرأىيتعلمنأنيجبالرجالمعالمساواةقدمعلىالنساءيكونحتى، ولكن180السواء
، وتنشئةالمتجانسالزواجتحقيق: أسبابلثالثةضرورىالبناتتعليمأنالطهطاوى

قدراتهنحدودفىالرجالشأنذلكفىشأنهنبالعملالنساءوقيامصالحةتنشئةاألوالد
يتعلم؛ كماالبناتيتعلمأنفيجبالحريمفىالنميمةبراثنبينالوقوعمنإلنقاذهن

علىيساعدهنالمعرفةمنحظبنيلبذلكفيتأهلنوالحسابوالكتابةاألوالد؛ القراءة
علىالنساءيساعدالتعليمأنكما،بهنالخاصةآرائهنوتكوينالرجالمعالتخاطب

.181إليهاإلشارةسبقتمانحوعلىالعملمجالرتيادا

النساءيختصبحيثوالنساءالرجالبينالعملتقسيممننوعًاالطهطاوىقترحاو
العمل "أنورأى. المهامأجلمنتعدالتىاألطفالتربيةجانبإلىوالتعليمبالتمريض

حقفىمذمومةالبطالةكانتالفضيلة، وإذامنويقربهايليقالعماالمرأةيصون
أنتستطيعالمرأةأنيعنىالذلكولكن182"النساءحقفىعظيمةمذمةفهىالرجال
ذلكالقضاء، ولعلأوالحكمتتقلدفالحكوميةمناصبتتولىأنأوبالسياسةتشتغل
النساءأداءدونيحولثمومنبالنساءالرجالختالطايمنعالذىالشرعموقفإلىيرجع

.226، صالمرجعنفس178
.293، صالمرجعنفس179
.475، صالمرجعنفس180
.104، صالمرجعنفس181
.الموضع، نفسالمرجعنفس182
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ذوىقلوبعلىيتسلطن "أنالنساءويكفى. حكوميةوظائفتقلدهنحاللعملهن
.183القراراتصناعةفىنفوذلهنيكونثمومن" السلطان

فىالحكمتولينالالتىالنساءشهيراتعنالقصصبروايةالفكرةهذهالطهطاوىودعم
الدروشجركليوباترةمصرحكاممنفذكرالسواءعلىوالغربالشرقفىبالدهن
تقومأنتستطيعالمرأةأنإلىخفىطرفمنيشيرأنأرادوكأنهحكميهمابنجاحوأشاد

.184الشريعةتقرهماخالفعلىالحكمبأعباء

أنعلىشرعية، فركزأصوللهاالتىالزوجاتتعددمشكلةبرفقالطهطاوىولمس
بينالعدلشرطوجاءشروطدونللرجلمطلقًاحقًاالزوجاتتعدديجعللماإلسالم

مرأةاورجلبينإتحادًاالزواجكانولما. الشروطتلكمقدمةفىالمعاملةفىالزوجات
الالرجلألنالزوجاتتعددحالةفىيتحققأنيمكنالوالود، فإنهالمحبةعلىيقوم

تكونقدالجنسيةالمتعةفإنثمومن. واحدةمرأةامنأكثرغرامفىيقعأنيستطيع
منبالعديدرأيهوأيد. الزواجبجوهرالمساسإلىيؤدىمماالزوجاتلتعدددافعًا

الجسديةالعواقبإلىتشيروالتىالتقليدىاألدبىالتراثمنالمستمدةالقصص
وطالما. مستحبغيرأمربأنهاالستنتاجإلىلينتهىالزوجاتلتعددالسيئةجتماعيةالوا

وقد. 185القانونىمبررهيفقدالتعددفإنمستحيًالأمرًاالزوجاتبينالعدلتحقيقكان
لتعددوضعتالتىالقيودبأنالقولإلىليصلواالنقطةهذهالالحقونالمفكرونطور

.ومكروهًابلمستحيًالأمرًامنهتجعلالزوجات

واجب – رأيهفى – األطفالفتربيةواألبناءاآلباءبينجديدةقواعدالطهطاوىأرسىو
بينتجمعأنيجباألطفالتربيةوأن. منةأوفضًالوليسالوالدينعاتقعلىيقع

قيامإلىتؤدىواإلناثللذكورالجيدة، فالتربيةالسلوكوآدابوالروحيةالجسديةالتربية
.186أهدافهاوتحقيقالوطنيةمصالحهالحمايةأبناءهاتعدالمتعلمةواألمة. متعلمةأمة

.197، 186، صالمرجعنفس183
تحصل، فلمالغربفىمثارةللمرأةالسياسيةالحقوقتكن، لم1872عامالقضيةهذهالطهطاوىأثارعندما184

تمنحفلمالغرببالدبقيةأماالعشرينالقرنعشرينياتفىإالالسياسيةحقوقهاعلىواألمريكيةاإلنجليزيةالمرأة
.الثانيةالعالميةالحرببعدإالالسياسيةحقوقهاالمرأة

.221 – 219، صاألمينالطهطاوى، المرشد185
.8 – 7، صالمرجعنفس186
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قدمعلىيعاملونهمأن، يجبأطفالهمومحبةوتقديرحتراماباآلباءيحظىوحتى
براثنبينالوقوعمناألطفالحمايةإلىيؤدىذلكتحيز، فإنأوتمييزدونالمساواة
.187جميعًااألسرةوالرفاهيةالسعادةفتسودبعضًابعضهميحبونوالحقد، وتجعلهمالغيرة

الشرعيةبالنصوصمقررةألنهاالميراثفىاألبناءحقوققضيةالطهطاوىيتناولولم
.لمناقشتهامجالفالثمومن

مشكلةعالجمنهماكًالمتشابهة، فإنكانتوالطهطاوىفوكوزاواأهدافأنرغموهكذا
الظروفختالفابحكمصاحبهعنتمامًايختلفمنطلقمنالجديدةاألسريةالعالقات

فوكوزاوامعالجةأسلوبتسماوبينما. العصرذلكفىومصرليابانلالموضوعية
تدعيمإلىالطهطاوىباألسرة، سعىالخاصةالتراثيةلخلقيةاللقيمالتاموالرفضبالجرأة

عنالنظربغضالناسبينفالمساواة. لهمرجعًااإلسالميةالشريعةتخاذابأطروحاته
وأكدتهاالقرآنأقرهاأمورجميعهاالملكيةفىاألفراد، وحقأنثىأمكانذكرًاالنوع

كانتوإنالزوجيةللعالقةأسسًاوالرحمةوالمودةالسكينةتعدللقرآنالسنة، فوفقًا
مناالستفادةإلىالطهطاوىلجأثمومن. زوجهابطاعةالزوجةألزمتقدالشريعة
توفيقيةمفاهيملصياغةأساسًامنهاتخذا، واإلسالمىالثقافىالتراثفىاإليجابيةالجوانب

التقليدى، ولفظهالثقافىالموروثعنتمامًانفسهعزلفوكوزاواولكن. جديدةجتماعيةا
أكثرأفكارهكانتوقد. اإلختالفتمامعنهمختلفًاجتماعيًاانظامًاقترحاتامًا، ولفظًا

تصلافيماوخاصة – ماحدإلى – المجالهذافىالطهطاوىأفكارمنليبرالية
أكثركانالطهطاوىأن، غيربهمختالطهناوالرجالمعوتعاونهنالنساءباستقالل
.العملفىوحقهاالمرأةبتعليمالخاصةألفكارهلطرحهفوكوزاوامنليبرالية

.35، صالمرجعنفس187
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الرابعالفصل

الحديثةوالمعرفةالتعليم
الغربيةالمعارفإلىالحاجةزدياداإلىومصراليابانفىالحديثةالدولةتكوينأدى

ورفاعةيوكيتشىفوكوزاواأمثالمنالكبارالمعلمينعاتقعلىالحديثة، ووقع
يدمجأنمنهماكلعلىوكان. بلدهفىكلالحديثالتعليممالمحصياغةالطهطاوى

شكًالمنهاليخلقالموروثةالوطنيةالثقافةإطارفىالغربمعالمكتسبةالحديثةالمعرفة
إلىوالطهطاوىفوكوزاوامنكلسعىأخرىوبعبارة. بلدهيناسبالمعرفةمنجديدًا
النمومرحلةفىالمجتمعحاجاتتواجهبالدهمفىالحديثةالمعرفةأشكالمنشكلبناء

.للبالدالمتميزالثقافىالطابعمعالصلةأواصرتقطعأندون

يوكيتشىفوكوزاوا
:فقال" التعلمتشجيع "كتابهمناألولالفصلفىالتعلمإلىالجديدةنظرتهفوكوزاواقدم

الصينيةالتراكيبكدراسةعملىغيرهوماطلبعلىبالضرورةيقتصرالالتعلمإن"
فمثل. الشعروقرضقراءةأوبالصعوبةتتسمالتىالقديمةالنصوصوقراءةالغامضة

علماءفعلمانحوعلىقيمتهافىنبالغأنيجبالولكننافعةتكونقدهتماماتالاهذه
القيمةإلىيفتقرالتعلممنالنوعهذافمثل.. القديمالزمنفىاليابانيةوالثقافةالكنفوشية

فىالتعلممنالنوعهذايأتىأنيجبثمومن. اليوميةالحياةحاجاتيخدموالالعلمية
العمليةاألشياءتعلمعلىاألولىبالدرجةمنصبًاالمرءهتمامايكونوأنثانويةمكانة
.188"العاديةاإلنسانحاجاتإلىأقربهىالتى

.والفيزياءالجغرافيافوكوزاوامنهامعرفتها، ويذكريجبكثيرةإضافيةمجاالتوهناك
إالتتمأنيمكنالالجديدةالمعرفيةالمجاالتتلكودراسة. والفلسفةقتصادالواوالتاريخ
منلكلالعمليةباألمورالمرءيلموعندما. الغربيةاللغاتومعرفةالغربيةالكتببترجمة

فىويوظفهااألشياءحقيقةعنالبحثيستطيعالمتنوعةالموضوعاتذاتالعلومتلك

188Fukuzawa, An Encouragement of Learning, PP. 1 – 2.
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والقطاراتللبواخرالعظيمةختراعاتالاإن: "يقولذلكوفى. 189الحاليةأهدافهخدمة
أشياءتبدوبالغاز، كلهاواإلضاءةوالتلغرافاألسلحةمنوغيرهاوالمدافعالبخارية
أساسيةألشياءالدقيقوالفحصوالتحاليلالدقيقةالدراساتثمرةجاءتولكنهاعظيمة
منإليهتوصلوامالعظمةفقطنندهشأنيجبفال. اإلنسانيةاألمورعلىالعلماءطبقها
.190"البسيطةاألفكارنهملأاليجبولكننانتائج

العلوميدرسونالجددالطالبكانفوكوزاواأسسهاالتىالخاصةكيومدرسةوفى
مبادئيدرسونكانوااألعلىالصفوفإلىينتقلونمركزة، وعندمابصورةالطبيعية
مننوعوجودبضرورةيؤمنفوكوزاواكانفقد. قتصادالواوالسياسةوالقانونالفلسفة
الدراسة، ورأىبرامجفىجتماعيةالاوالعلومالطبيعيةالعلومبينالمعرفىالتوازن

يبلغونعندماالدوليةالشئونعلىالطالبليقفمهمجتماعيةالاالعلومتعليمأنفوكوزاوا
ثم، ومنوالعلوموالقانونالفلسفةكتببتدريسنهتمكيومدرسةفى: "فيقولرشدهم

.191"والخطأالصواببينالتمييزيستطيعون

الحضارةبمنجزاتيتمتعونبينماالحديثةالعلومدراسةيغفلونالذينفوكوزاوانتقداو
يشبهطبيعتهايدرىأندونالحضارةبثماروينتفعالعلميجهلالذىفالشخص "الحديثة

مستساغًا، وينفريجدهمافقطشيئًا، يستهلكعنهيدرىأندونالعلفيأكلالذىالحصان
.192"ذلكغيريجدهمما

علىتقدمأىلتحقيقأملهناكفليسمحددةقوانينعلىقائمةالمعرفةتكنلمإذاولكن
بسهولة،معهاالتعامليمكنمحددةقوانينصيغةفىوضعهايتملمما، ألنهاإلطالق

والوصولالتقدمتحقيقفىاليابانفشلأنفوكوزاوارأىولذلك. تموتأنتلبثالفإنها
ركزتفقد. الطبيعةبقوانينهتمامالاغيابإلىيرجعإنماالمتحضرةالدولةدرجةإلى

المعرفةحسابعلىالخلقيةالمعرفةهىبعينهالمعرفةمننوععلىهتمامهاااليابان
منالحضارة، ولكنهمادةهىالخلقيةالفضائلأناليابانعتقدتاالطبيعية، وبالعلوم

189Ibid., P. 2.
190Fukuzawa, On Education, P. 126.
191Ibid., PP 129 – 131.
192Ibid., P. 126.
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بالفضائلاإللماموليسالعلميةالمعرفةهوالحضارةتقدمإلىيؤدىماأنالواضح
القدماءيخيفكانفماالقديمةاألزمنةمنذالمراتمئاتزدادتافالمعرفة. "193الخلقية
ضحكالكبرى، يثيربقيمتهيشعرونالقدماءكان، وماالمحدثينسخريةيثيرأصبح

أكثرالمخترعاتوأصبحتيومبعديومًاالبشرىالعقلمنتجاتزدادتاوقد. المحدثين
.194"المستقبلفىللتقدممرتقبةنهايةهناكتحصر، وليسأنمن

فردكلمنيتطلبالذىالمعرفةمنالنوعذلكهىالجديدةالمعرفةأنفوكوزاواعتقداو
المكانيحتلأنيجبالذىالتفكيرتنظيمخاللمنوذلكعليهللحصولالجهديبذلأن

ويتركوهاالطبيعةقوانينفهمالناسيهملأنيجب، فالالتعليمنظامفىاألهميةمناألول
ويجب. ورائعةعجيبةالحضارةمنتجاتبأنبالقولأنفسهمويقنعونالمتخصصينللعلماء
.195اليوميةحياتهمفىتغلغلتالتىالطبيعيةبالقوانينباستمراراإللماميحاولواأنعليهم

.االستقاللروحهىالعالمهذامثلتقودالتىتجربة، والروحيمثلفوكوزاواعندفالعالم
عنتعبرولكنها. الروحيةالقيمعنالتغاضىتعنىالالجديدةالعلميةالمعرفةأنغير

الخلقيةالقيمإلىالنظرإلىيحتاجمنظورمنوالطبيعةاإلنسانترىالتىالروح
.196مختلفةنظرةوالروحية

أخالقياتلدعمالمدارسفىالتقليديةالصينيةالثقافةإحياءإلىالدعوةفوكوزاواوعارض
معهايصعبالتىالدرجةإلىواألخالقالسياسةمنمزيجالكنفوشيةأنوذكر. الشباب
بالجانبباالستفادةالقائلةالفكرةفإنلذلك. األخالقيةالعقيدةأوالسياسيةبالعقيدةوصفها

أنذلكإلىأضف. الجهلعنينموهممجردمباشرًاتطبيقًابتطبيقهاللكنفوشيةاألخالقى
أصحابالحكماءزمنالحالعليهكانعمابنيتهفىتمامًامتغيرًاأصبحاليابانىالمجتمع

الغابرةاأليامتلكنظرياتبأنالقولإلىيدعوماهناكليسثمومنالتقليدىالفكر
.197الحديثةاألزمنةفىللتطبيقتصلح

193Blacker, PP 35 – 54.
194Fukuzawa, An Encouragement, P. 85.
195Blacker, P. 55.
196Ibid., P. 56.
197Fukuzawa, On Education, PP. 189 – 199.
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طرأتالتىللتغييراتفوكوزاوانقلالتقليدىالثقافىالتراثمنالموقفبهذاويرتبط
األخالقىللتعليمكأساسالكنفوشيةالتعاليموتشجيع1881عامالتعليميةالسياسةعلى

أفقتضييقإلىأدتالتىالقديماألخالقىالتعليمإلىالعودةسياسة "فوكوزاوافاستنكر
الفردوطاعةلسيدهالشخصبوالءتقولمنهانفعالأخالقيةتعاليمحدودفىالعامالتعليم
محاضراتوتنظيمصحفإلصداراألموالرصدتالوطنية، بلفىوالتطرفآلبائه
فىالحضارةتقدمإلعاقةجهدهاأقصىالحكومةبذلتوبذلكالغرضلهذاعامة

.198"اليابان

لذلكالخاصةرؤيتهلهكانتبلالخلقيةللقيممعاديًاكانفوكوزاواأنيعنىالذلكولكن
الكنفوشيةالتعاليمبمراجعةطالبفقد. 199الحديثالمجتمعيناسبالالذىالقيممنالنوع
الدولىوالسالمالوطنيةوالحكومةاألسرةشئونإدارةوحسنالنفسضبطتتضمنالتى

الوالءتقويةأن "ورأى. 200الوطنيةالحقوقنطاقوتوسيعالدولىالتعاونإلىإضافة
نكونفعندما. األحوالمنحالبأىعتراضاموضعليستالوطنيةوالروحوالطاعة

علىأنكما. ومواطنينكأفرادسليمةقواعدنتبعأنيجبمجتمعناأمرندبرأوأسرة
الذىالوطنيةمظهرهوكلهوذلكإليهانتمائهابحكمبالدهنحوبواجبهيقومأنالمرء
عندماشديدضرروقوعفىتتسببقدالجميلةالروحتلكأنغير. مواطنكلمنأتوقعه
.التقليديةالمدرسةأصحاببهنادىمانحوعلىضيقإطارفىوالطاعةالوالءيفسر

تجاهسلوكهفىالتقليديةالقواعديتبعلمإذاالوالءإلىيفتقرأنهعلىالشخصفيصنف
الضرريلحقالمنطقمنالنوعوهذا. التقليدىالطريقعنحادماإذاخائنًافيعدبالده

.201"والوطنيةالوالءبشعورالشديد

يعودالتعليمفىالسياسةتدخلوتحريمالسياسةعنالتعليمفصلأنفوكوزاواعتقداو
عنوالصناعةالتعليملوزارتىالتابعةالمدارسفصلإلى، ودعاالمجتمععلىبالنفع
والسياسة "البعضبعضهماعنطابعهمافىيختلفانوالسياسةالتعليمألنالوزارتينهاتين

198Ibid., P. 224.
فىMoral Codeعنوانيحملالذىالفصلراجعالخلقيةالقيممنفوكوزاواموقفحولالتفاصيلمنللمزيد199

.السابقالمصدر
200Ibid., P. 197.
201Ibid., P. 224.
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غير، فهماهادئمتمهلالتعليمولكنالحركةفىتستمرأنالبدنشطةطبيعةذات
غيربصورةرتباطهمااعنالناشئالضررتجنببمكانالصعوبةمنوسيكونمتوافقين
.202"طبيعية

كانتالفكرةتلكأنكيفليبينالتاريخإلىستندا، نظرهوجهةفوكوزاوايدعموحتى
فىمنصبًايتولىأنالعلماءلكبيريسمحالكانعندماطوكوجاواعصرفىسائدة

فىالعالمذلكيستشاروقد. المرتبةحيثمنمباشرةالوزراءيلىكانأنهاإلدارة، رغم
ذلكولكن. النصيحةتقديمعلىمقصورًاكانالحالةتلكفىدورهولكناألزماتأوقات
تمتنعأوالسياسةدراسةعنالعلماءيحجمأنيعنىالوالسياسةالتعليمبينالفصل

المعلمونيديرهامدارسإلىتحتاجاليابانأنذلكيعنىوإنما. تدريسهاعنالمدارس
علىبالنفعيعودوذلك. بعينهالسياسةيتحيزونوالعليهمللحكومةسلطانالالذين

وقدمناسبًايراهماوفقتالميذهالمدرسةناظريوجهأنالطبيعىفمن "203المجتمع
يضرالفإنهالتعليمإطارفىالتعارضهذابقىطالماأخرىمدارسمدرسةتعارض
أصبحإذا، ولكنالدراساتمنالمزيدتحفزالمدارسبينالمنافسةإن، بلبالمجتمع
مماوقسوةعنفإلىتتحولالعلماءرزانةفإنسياسيةمصالحالمعلمينمنلمجموعة

.204"لهانهايةالمشاكلإلىيؤدى

فإذااآلخرعلىينعكسأحدهمافىتغيرأىفإنوالسياسةالتعليمبينالتداخليقعوعندما
أنفوكوزاوارأىذلكولتفادى. الكبيرضطرابالاشكلنعكاسالايتخذالتغيرحجمزاد

الديوانيسندالحالةهذهاإلمبراطورى، وفىالديوانإشرافتحتالمدارسكلتوضع
مدارسهمتنظيمبإعادةويكلفهموالكفاءةالخبرةذوىالمواطنينإلىالمدارسإدارة

تحصلأنيجبالوقتنفسوفى. تعاونيةبصورةتدارخاصةمدارسبمثابةلتصبح
واجباتها،أداءفىالستمرارهاتكفىاإلمبراطورىالديوانمنماليةمعونةعلىالمدارس

دورىبشكليجتمعالبالدفىالعلميةالسمعةذوىالعلماءيضممجلسيشكلأنعلى
التدريسوطرقالمدارسأنشطةعلىاإلشرافسلطةلهتكونالتعليمأمورفىللنظر

202Ibid., P. 166.
203Ibid., P. 166 – 68.
204Ibid., P. 169.
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اللغةواستخدامالحديثةوالنظرياتالقديمالتاريخفىالبحوثوإجراءالكتبوتقرير
القولوجملة. الحكومةجانبمنتدخلدونالثقافىالنشاطوتنظيمالقواميسووضع
سلطاتأىلهتكونأندوناليابانيةللثقافةاألعلىالمجلسمهمةالمجلسهذايتولى

.205سياسية

لمعالجةمطلوبًاكانوجودهاألنالتعليموزارةإلغاءإلىيدعويكنلمفوكوزاواولكن
أعمارلتحديدالجهاتلمختلفاألوامرإصدارمثلبالتعليمالخاصةاإلداريةالشئون
المدارسنشاط، ومتابعةالمقبولينأعدادإنقاصأوزيادة، وتحديدبالمدارسالقبول

بالتعليمتصلاماكلخاصةعملها، وبصفةعلىوالتفتيشوإدارتهاالماليةوأحوالها
الالتعليموزارةوجودأنالوزارة، غيرهذهمثلوجوددونيدارأنيمكن، الاإللزامى

.206فوكوزاواقترحهاالذىالعلماءمجلسواجباتمعيتعارض

ويدعميشجع، بلفحسباليابانفىالخاصالتعليمرعايةيتولىالاإلمبراطورىفالديوان
الحريةلهمتكفلسنويةماليةومخصصاتخاصًاتكريمًابمنحهمالبالدفىالعلماء
فبرعاية. بهاالقياميريدونالتىبالدراساتوالتفرغالحياةمشاغلعننتباههمالصرف
بعدًااليابانفىالدراساتوتأخذحياتهميؤمنواأنالعلماءيستطيعاإلمبراطورىالديوان
علماءينافسواأناليابانعلماءيستطيعبلالغربيةاألمممستوىإلىفيهترقىجديدًا
.207العالم

جانبًاتنحىبعدمافقطالتقدمتحققسوفاليابانيةالحضارةأنيقينعلىفوكوزاواوكان
علماءيدعلىأوالحكومةيدعلىتنحيتهايتملمفإذاالناسعقولتقيدالتىالقديمةالروح
بينيوقظواأنالغربيةالمعرفةلعلماءاألولالواجب، فإناليابانيينمنالصينيةالثقافة
عنمستقلينأنفسهمهمكانواإذاإالذلكيستطيعونالولكنهم. باالستقاللالشعورالناس
علماءأنفوكوزاواعتبراأخرىوبعبارة. الحكوميةالمناصبتولىعنبتعادالاطريق

.208الشعبوتوجيهالحكومةقراراتترشيدعاتقهمعلىيقعللمجتمعقادةالغربيةالمعرفة

205Ibid., P. 173 – 75.
206Ibid., P. 175.
207Ibid., P. 182 – 188.
208Fukuzawa, An Encouragement, PP. 24 – 27.
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حكوميةمناصبتولواالذينالعلماءمنفوكوزاوازمالءضيقاآلراءتلكسببتوقد
الحكومةسلطةاستخداميمكنأنهفيهاذكرواالكبرىالمجالتإحدىفىمقاالتوكتبوا
تحقيقعلىالخاصةالجهودتقتصر، بينماأسرعبشكلالغربيةالثقافةونشرالشعبلتعليم
فوكوزاوا؛نظروجهةوكانتبسرعةتتقدمأنيجباليابانألن. محدودمجالفىذلك
والالشعبأذهانفىراسخةقواعدعلىالحضارةأسس؛ تقيمذلكمنالنقيضعلى

.209الجديدةالمعرفةتقديملمجردتسعى

عنللبحثيسعى، ولكنهللناسالطبيعةوهبتهمايغيرالالتعليمأنفوكوزاوافيرى
القائلللرأىمعارضتهوأبدى. الحياةواقعبتحسينتنميتهاويحاولفيهمالدفينةالمواهب

ينظرالمتعلمالشخصأن، صحيحًافليسوالتعالىنطواءالباالشبابيصيبالتعليمبأن
.210محددةعجائبيوجدأومعينةقوةيوفرشيئًاليسالتعليمولكنالفالحإلىدراءازب

، ونصحالمجتمعلمصلحةموجهًاعمليًافنًايكونأنيجبالتعليمأنفوكوزاواورأى
والتىالمجتمعلهايقالالتىالكبرىللمدرسةمدركًاالمرءيكونأنيجب: "قائًالتالميذه

النقطةهذهففى. الكبرىالمدرسةتلكفىتدريبهيواصلالدراسة، وأنفصولخارجتقع
تكمن، وفيهواليابانالصينفىالتقليدىالتعليمعنالغربفىالمتحضرالتعليميختلف

منفيهيتعلمالذىالوقتفىالدراسةعلىقادرًاالتلميذكانوإذا. المتحضرالتعليمقيمة
الصناعةفىالحكوميةأوالخاصةاألعمالفىمجتمعهلخدمةمهيئًاسيكونفإنهالمجتمع

األكاديمىفالنشاط. للقيادةيؤهلهالذىالتدريبذلكوراءمنيجنىوسوف. التجارةأو
بمثابةبذلكالباحثويصبحاإلنسانيةالشئونعنينأىعندماذهنيةرياضةمجرديصبح
.211"المجتمعفىالماجنالولد

27 (الجديدةكيوجامعةفتتاحاحفلففى. التعليمفىنفسهالمرءيفقدأنمنتالميذهوحذر

المرءيفقدأالعلىبإصرارىيتعلقوفيما: "فيهاقالخطبةفوكوزاواألقى) 1890يناير
حتفظوااتخرجكمفبمجرد. عمليًافنًاالدراسةأعتبرأننىإلىذلك، فمردالتعليمفىنفسه
بيننغمسواا، المجتمعفىأعمالكمممارسةإلىتجهوااووهمتعلمتبماعقولكمداخل

209Fukuzawa, On Education, introduction.
210Oxford, PP. 174 – 79.
211Fukuzawa, Op-cit., P. 203.
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فرصةلهمتتاحوبذلكأفكارهممنيغيرسوفذلكفإنبهمختلطوااوالناسحشود
.212"التعليمنطاقتوسيع

علىالتعليمذلكيقتصرأنيرىفهوالعالىالتعليمإلىفوكوزاوانظرةذلكويعكس
فالتعليم. البالداستقاللتحقيقأجلمنالعمليريدونالذينالموهوبينالشبابمنالنخبة
.213الوطناستقالليحققالعالىالتعليمبينماالفرداستقالليحققالعام

فوكوزاواوكتابة، وأصرمحادثةاإلنجليزيةاللغةبدراسةهتمامالباكيوجامعةنفردتاو
وأنالكفاءةمنالمطلوبالقدريحققالاليابانيةباللغةالغربيةالعلومتدريسأنعلى

للشعبالفائدةأكبريحققمراحلهمختلففىاإلنجليزيةيستخدمالذىالتعليمىالنظام
اليابانىاألكاديمىالعالمفىعاليةمكانةتحتلسوفاليابانيةالحضارةبأنوتنبأاليابانى
.214مايومًا

تساهملمفوكوزاوامدرسةأنتعنىالللتعليمكأداةواستخدامهااإلنجليزيةتدريسولكن
الخاصةاليابانيةالمصطلحاتمنالكثيرصياغةتمتفقد. اليابانفىالعلمتطورفى

وأقامالخطابةفنمرةألولفوكوزاوافيهاقدمكماكيومدرسةفىالغربيةبالعلوم
.اليابانيةباللغةبالخطابةالخاصالمصطلحوصاغاليابانفىمرةألولالمؤتمرات

الطهطاوىرفاعة
كانماوالعلميةقتصاديةالواالسياسيةالمجاالتفىأوروباتقدمأنالطهطاوىأدرك

فىالتعليمبأنواعمحدودةالناسمعرفةكانتولما. التعليممجالفىالتقدملوالليحدث
لقرائهمبينًا" اإلبريزتخليص "فىذلكيوضحأنعلىالطهطاوىحرص، فقدالغرب

ليشملالتعليمنطاقتساعانظرهلفتوقد. األوروبىالتعليمفىاألساسيةالموضوعات
،الفرنسىالتعليمىالنظامبحيويةإعجابهعنسواء، وعبرحدعلىواإلناثالذكور
عندهمالعلماءأن، وذكر215لدراستهاتفرغواالتىالحديثةالعلومعلىالعلماءوإقبال
المواقع، يكتشفونفيهيتبحرونمنهاواحدفىويتخصصونالعلومبمختلفيلمون

212Oxford, P. 173.
213Fukuzawa, Op – cit., introduction.
214Oxford, PP. 180 – 82.
215Abu – Lughod, Arab Rediscovery, PP. 115 – 17.
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عالمًا، كمابالضرورةليسوالمؤلف، فالمعلموالمؤلفوالمعلمالعالمبينالجديدة، وميز
.216مجالهوللدينمجاالته، فللعلمالدينرجالمنليسواالعلماءأنالحظ

العربىبالعالمالكبرىالمدارسفىوحالهالغربعندالعلمحالبينالطهطاوىوقارن
علىتمامالهايركز، حيثبتونسالزيتونةوجامعبدمشقاألموىوالمسجدكاألزهر

الفرنسيينعندالتركيزيتمحين، علىواألدبالعربيةاللغةوعلومالتقليديةالنقليةالعلوم
إلىالعلماءيتوصلأندونعاميمريكادطراد، فالابتتقدمالتىالطبيعيةالعلومعلى

.217جديدةكتشافاتا

بمامقارنةاألوروبيينعندالعلميةالحياة – واضحشديدبإعجاب – الطهطاوىووصف
فورالعلمطلبعنيتوقفونالالعلماءأن، فذكراإلسالمىالعالمفىالحالعليهكانت
مهمةالمعرفة، فليستطريقعلىبدايةالدراسةتلكيعتبرونالنظامية، بلدراستهمإنهاء
فىمعروفًاكانمانحوعلى (حصلهاكماتالميذهإلىمعرفةمنتلقنهماينقلأنالعالم
وفقمنهاويعدلإليهايضيفنطالقانقطةالمعرفةتلكمنليتخذولكن) اإلسالمىالعالم

مجالفىالدائمالبحثعلىالحرصذلكوعد. والدراسةالبحثطريقعنإليهيهتدىما
.218العلمفىالتبحرطريقعنتحققالذىأوروباثراءفىسببًاالعلم

هتمامًااهتما، ولهتفصيليًاوصفًاوقدمالعالىبالتعليمملحوظًاهتمامًااالطهطاوىوأبدى
إدارةبتنظيمهتمامهافاقالغربيةالمدارسفىتدريسهايتمكانالتىبالموضوعاتكبيرًا
الطبيعىاألوروبيينميل: عاملينإلىيعودالغربفىالتعليمتقدمأن، ورأىالتعليم

فىالحكومةدوراآلخروالدراسة، والعاملالبحثفىبالرغبةالدائموشعورهمللمعرفة
حياةفىهامًادورًااألولالعامللعبوقد. للعلماءالعملحريةوضمانالبحثتشجيع

.219التعليمتطورفىالثانىالعاملساهمالعقلية، بينماالغرب

للتعليمجديدةمفاهيمالطهطاوىقدمالغربفىالمعرفةوالعلمألحوالالوصفوبهذا
حاجاتتلبيةعلىقادرًاعمليًاتعليمًايكنلمالتقليدىاإلسالمىالتعليمأنوالمعرفة، فأكد

.115اإلبريز، صالطهطاوى، تخليص216
.والموضعالمرجعنفس217

218Abu – Lughod, P. 118.
219Ibid., PP. 119 – 20.
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والجغرافياقتصادالواوالفلككالطبأهميتهامهملةكثيرةعلومفهناكالحديثالمجتمع
المتخصصينالعلماءوتكوينالدراسةإلىتحتاجوغيرهاوالرياضياتوالفيزياءوالتاريخ

إثراءإلىالمعرفة، ويؤدىطريقعلىالتقدمطريقيفتحبعينهعلمفىفالتخصص. فيها
.220والرفاهيةالرخاءللمجتمعويحققاألمة

،والفنونالعلومفىالتقدمبتحقيقإاليتحققالالحضارىالتقدمأنإلىالطهطاوىوذهب
السبيلهىالمعرفةكانتولما. الحضارةمنحظًااألقلاألممفىالركوديصيبهاالتى

كما. 221العلماءورعايةالتعليمتشجيعتتولىأنالحكومةعلىالحضارى، وجبللرقى
، ألنالسبلمنسبيلبأىتقييدهاوتحرمالنشرحريةتضمنأنالحكومةعلىيجب
الهامةاألعمالتأليفعلىالعلماءويشجعالحضارةدائرةيوسعالمطبوعاتتداول

لهموالهباتالمنحبإغداقالعلماءيشجعأنالحاكمعلىيجبكما. 222للقراءوإتاحتها
ويؤدىوالبحثالعلمفىالتنافسعلىيساعدذلكألنلبالدهالتقدمتحقيقينشدكانطالما

علىالعلمىالبحثثمارتطبيقعلىالعملاستمرار، ويضمنواآلدابالعلومرقىإلى
.223المجتمع

اإلنسانكانولما. والماءالخبزكضرورةلإلنسانضرورىالتعليمأنالطهطاوىورأى
وقد. يفكركيفيتعلمأنعليه، فإنالحيواناتجميعيفضلجعلتهالتىالعقلبميزةيتميز
وشرحه" الناطقية "صطالحااإلنسانعندوالفكريةاللغويةالقدرةعلىالطهطاوىأطلق
والفهمالفكربقوة، وخصهالكالمقوةوتعالىسبحانهاللهمنحه: "التالىالنحوعلى

بينالنسبوالمباينة، ويعرفالمشابهةمنحولهالتىاألشياءفىماليدركواإلفهام
مقومًااإلنسانعندوالفكريةاللغويةالقدرةالطهطاوىويجعل". والمعاينةالخفيةاألشياء
مخلوقًااإلنسانيكنلملو: "اإلنسانية، فيقولوالحضارةالبشرىالمجتمعلتكونأساسيًا
تمدنيةعمرانجتماعية، وحالةاهيئةمعهمليضعأقرانهمعجتماعالواإخوانهمعللتأنس

.224"مزيةكبيرالناطقيةبصفةلهاإللهيةالحكمةلتخصيصيكنلم

.80 – 78، 63، المرشد، ص34، صاأللبابالطهطاوى، مناهج220
.9اإلبريز، صالطهطاوى، تخليص221
.125، 80الطهطاوى، المرشد، ص222
.148 – 147، صاأللبابالطهطاوى، مناهج223
.43الطهطاوى، المرشد، ص224
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لجميعضروريًارآهوتقدمها، فقدالحضارةبناءفىالزاويةحجرالتعليمكانولما
، يترتبفيهمذلكنتشاراوإناثًا، وذكورًااآلحادتربيةحسن: "تمييز، فيقولدونالمواطنين

أبنائها،تربيةحسنتإذابتمامها، فاألمةاألمةالمجتمعة، يعنىالهيئةتربيةحسنعليه
.225"حميدةسعيدة، وملةأمةتعدالتىهىأوطانهملنفعواستعدوا

األذهانحشومجردالشخصية، وليسبناءالتعليمهدفيكونأنالطهطاوىورأى
وقواعدوواجباتهاالبدنية، والعائلةبالصحةالمعرفةيتضمنأن، فيجببالمعلومات

، فعلى226متحضرمجتمعلبناءاإلنسانتحركالتىالوطنيةذلككل، وفوقالعامالسلوك
معيتفقبما – وإناثًاذكورًا – الشبابعقليةلتكوينأداةالتعليممنتتخذأنالحكومة
.227جتماعىالاونظامهااألمةأحوال

رؤيةلديهوكانوالمدارسللتعليمومنظمًامعلمًاحياتهمعظمالطهطاوىقضىوقد
أنهاألمين"، فرأىالمرشد "كتابهفىالتربويةأفكاره، ووضععملهيجبعماواضحة

عامًابتدائىالاالتعليميكونوأن. 228المجتمعومشكالتبحاجاتالتعليمربطيتمأنيجب
للمعرفةاألساسىالمصدرعتبارهابتمييزأىدونوإناثًاذكورًاللجميعوموحدًا
الكفاءةذووالطالبإالبهيقبلالالمستوىرفيعالثانوىالتعليميكونوأن. 229العامة

أوحرفةعلىتدريبهمالثانوى، فيتمبالتعليملتحاقاللقدراتهمتؤهلهمالمنأماوالتميز
أبناءمنالقادرينعلىمقصورًايكونأنفيجبالعالىالتعليمأما. 230معينةصناعة
ألربابالمعدةالعاليةالعلومدرجة: "بقولهذلكعنويعبر). األرستقراطية (الذوات

فىيقتصدأنينبغى، فإنوالحكوماتالممالكفىوالعقدالحلوأهلوالرئاساتالسياسات
يكونأنمنالبدالعاليةبالعلومشتغالالاطلبمنكلأننطاقهافىوالتضييقتعليمها

.231"ويسارثروةصاحب

.8، صالمرجعنفس225
226Hourani, Arabic Thought, P. 78.

.12، صاأللبابالطهطاوى، مناهج227
.6، صاألمينالطهطاوى، المرشد228
.62، صالسابقالمرجع229
.64، صالسابقالمرجع230
.الموضع، نفسالسابقالمرجع231
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تمييزدونوالثانوىبتدائىالاالتعليمفىجميعًاالمواطنينحقأقرالطهطاوىأنورغم
النخبة، ولكنهعلىمقصورًاالعالىالتعليمجعلأنهنوعية، إالأوجتماعيةاأسسعلى
تحضرلدرجةمقياسًاوجعلهللبناتالعامالتعليمبإتاحةيطالبعربىمفكرأولكان

.232األمة

، وضعالمجتمعمنفعةأجلمنعمليًامنطلقًاالتعليميتخذأنفكرةمعتامتساقاوفى
القراءةبتدائيةالاالمرحلةيتضمنأن، فرأىالعامالتعليمفىالدراسةبرامجالطهطاوى

البدنيةالرياضةجانبإلى233والنحووالهندسةوالرياضياتالكريموالقرآنوالكتابة
الدراسةبرامجتتضمنالثانوىللتعليم، وبالنسبة234المهنىالتدريبأنواعوبعض

والزراعةواإلدارةوالكيمياءوالفيزياءواألحياءوالفلسفةوالتاريخوالجغرافياالرياضيات
يحيطأنيجبالعامالتعليمأنوذكر. 235األجنبيةاللغاتوبعضوالخطابةواإلنشاء
يكونحتىاإلداريةواإلجراءاتالمدنىوالقانوناإلسالميةالشريعةبمبادئالطالب

.236واجباتمنعليهموماحقوقمنلهمبماتاموعىعلىالطالب

مناهجفىتوضعأنيجبالتىللحضارةالروحيةاألسسمنالدينالطهطاوىعتبراو
والسلوكاألخالقتكوينفىالزاويةحجريمثلالدينىالتعليمأن، فرأىالعامالتعليم

الدينقررهاالتىاألمورأن، وأكد237والفقهوالسنةالقرآنالدينمنهجالسوى، ويتضمن
ثمومن. 238اإلنسانىالسلوكإطارتحديديتولىالدينألنالعقلىللتفكيرتخضعال

أنيستطيعاإلسالمألنالحضارةطلبطريقعلىضرورىبالمدارسالدينفتدريس
.239التعليمفىأساسيًايكونأنالحضارة، فيجبمعياراإلسالمألنعظيمةحضارةيبنى

بينالفالختانقاطمنكاناألخالقىالسلوكوقواعدالدينتعليممنالموقفهذا
بين، والفصلالتعليماستقاللفهىاألخرىخالفلانقاطوالطهطاوى، أمافوكوزاوا

.103 – 101، صالحديثالعربىالفكرحجازى، أصولفهمىمحمود232
.62، صالسابقالطهطاوى، المرجع233
.45، صالطهطاوى، مناهج234
.28الطهطاوى، المرشد، ص235
.65، صالطهطاوى، مناهج236
.61الطهطاوى، المرشد، ص237
.62 – 61، صالسابقالمرجع238
.124، صالسابقالمرجع239
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كأداةاألجنبيةاللغة، واستخدامللتعليمكهدفالفردىاالستقاللوالسياسة، وتأكيدالتعليم
موقفكانصارخًا، بينماراديكاليًااألمورتلكمنفوكوزاواموقفكانفقد. للتعليم

األهميةمنالدرجةتلكعلىليساليابانفىالدينفموضوع. معتدًالتوفيقيًاالطهطاوى
مابكليدينكانالطهطاوىأنكما. واإلسالمىالعربىالعالمفىنحنبهانشعرالتى
فوكوزاواعكس، على240األمرولولىللدولةوالثروةوالمكانةالعلمصعيدعلىحققه
.مستقًالعصاميًارجًالكانالذى

عتبارهاابالغربيةالمعرفةمنمحددموقفلهماكانوالطهطاوىفوكوزاواأنغير
الطبيعيةالعلومبينالتعليمبرامجفىالتوازنتحقيقإلىمنهماكلدعا، كماالتعليمأساس

الطريقمفتاحهماالحديثةوالمعرفةالتعليمأنعلىتفقااجتماعية، والوااإلنسانيةوالعلوم
الدولةفىالسيادةسلطةبرعايةيحظىأنيجبوالتعليمالعلموأنالحضارةإلى

العالىالتعليميكونأنفىتفقاامصر)، كمافىاألمروولىاليابانفىاإلمبراطور(
.البناتبتعليميتعلقفيمافوكوزاوامنوتقدمًاليبراليةأكثركانالطهطاوىنخبويًا، ولكن

كبارمنواحداأصبححتىوإسماعيلعلىمحمدعهدفىالزراعيةاألراضىمنمساحاتالطهطاوىمُنِح240َ
.1973الكبيرة، القاهرةالملكياتظلفىمصرفىاالجتماعىحامد، النظامعباسرءوف: إنظر، المُالك
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الخامسالفصل

الحضارةطريقعلى
حولهتدورالذىوالمحورالتنويرفكرلروادالشاغلالشغلدائمًاالتقدمتحقيقكان

التاريخفىرأىفكالهما. والطهطاوىلفوكوزاوابالنسبةالحالكانوكذلكأفكارهم
دراسةخاللمنالرائدانواستطاع. الحضارةتحقيقنحوالتطورفىتقدميةعملية

أصبحوكيفالحضاريةالمنجزاتموقعمنهماكليكتشفأنمتأنيةدراسةالتاريخ
.المستقبلفىالتقدماستشرافيمكنثمومنالماضىمنأفضلالحاضر

منكل؛ صاغالغربىالنموذجفىيتمثلكانالحضارة؛ كماطريقعلىسعيهماوفى
منهماكلببلدخاصحضارىنمطبتحقيقيتصلفيماآراءهماوالطهطاوىفوكوزاوا
.مجتمعهظروفمعيتناسب

يوكيتشىاوفوكوزا
قادتهالحضارةعنكتاباتهولكنلليابانمستفيضًاتاريخًايكتبأنفوكوزاوايحاوللم

قدالمدرسةتلكأنرأىفقد. اليابانفىالتاريخيةالتقليديةللمدرسةنقدأولتقديمإلى
منفليس. كبرىأهميةووزرائهللحاكماألخالقىالسلوكأعطتعندماالصوابجانبها

ألن. الخلقبحسنحكامهاتمتعلمجردمابلدفىالرفاهيةتتحققأننتصورأنالحكمة
بدورههذاويعتمدالتقدمدرجةمنبلغوهماعلىيعتمدوالرفاهيةباالستقرارالناسشعور
)Jisei (العصرلروحكان، فقدللحكامالخلقىالسلوكعلىوليس" العصرروح "على
بتداعايمكنهمالوالعظماءاألبطالألنالرجالعظماءأعمالعلىفعالكبيرتأثير

كانولما. 241يسايرونهاعندماإالالنجاحيحققونفالالعصرروحعنخارجةأحداث
، ومنبهمرتبطبالتقدممرهونبطبعهاإلنسانأنفوكوزاوارأىفقدطبيعيًاقانونًاالتقدم

تتوقفقدالتقدمعمليةأنشكوال. بذلكيشعرأندونطبيعيةبصورةبأسبابهيأخذثم
كللتكتسحكالمدتندفعأنتلبثمامعينة، ولكنهازمنيةلمدةطبيعيةغيرألسباب
شكلعلى" العصرروح "تبدأقدالحاالتتلكمثلوفى. طريقهافىتقفالتىالعقبات

241Blacker, The Japanese Enlightenment, PP. 93 – 94.
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تلبثفالحتميةعمليةعنتعبيرألنها، ولكنالناسمنمحدودةمجموعةتطرحهاآراء
.242التقدمدرجاتمندرجةرتقاءالالفرصةوتقدمعامًارأيًالتصبحنفسهاعنتعبرأن

الحضارةعننتحدثعندما: "يقولذلكنسبيًا، وفىفوكوزاواعندالحضارةمفهوموكان
األممأرقىتمثلاألمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبيةاألممأننجداليومعالمفى

أنيمكنماتحتتندرجواليابانوالصينتركيامثلاآلسيويةالبالدحضارة، ونجد
كانتولما.. بدائيةتزالالوأسترالياأفريقيابالدنجدمتقدمة، بينماشبهبالدًانسميه

لممنيمنعماهناكبالضرورة، فليسنسبيةفوارقالصددهذافىالبالدبينالفوارق
هىبالدهتعيشهاالتىالتقدميشبهمامرحلةأنيظنأنمناألرقىالحضارةعنيتعرف
هذهالمتقدمة، فإنشبهبالبالدقياسًاأرقىالغربيةالحضارةكانتولما. التقدمذروة

.243"البدائيةبالمجتمعاتقياسًاراقيةتعداألخيرة

فهىميتًا، شيئًاليستفهىوالحركة، بالحيويةتتسمالحضارةأنإلىفوكوزاواوذهب
شبه، والمجتمعاتالتقدمشبهبمرحلةتمرالبدائية، فالمجتمعاتومراحلبدوراتتمر

طراد، "ومنابأرقىأشكالإلىتتطورذاتهاالحضارة، والحضارةبمرحلةتمرالمتقدمة
اإلنساناستطاعالذىالفكرىالتقدممنمستوىأعلىتمثلاليومأوروباعتبارايمكنثم

بدائيةكانت، سواءالعالمبالدجميععلىهذاالتاريخية، ويصدقالمرحلةهذهفىتحقيقه
منيتخذواأنالحضارةطريقعلىبالدهمبتقدميهتمونمنكلمتقدمة، فعلىشبهأو

.244"بمعيارهاوالسلبياتاإليجابياتيزنوا، وأنللجدلأساسًااألوروبيةالحضارة

التىالغربيةالحضارةهوعندهالحضارةمعياركان" الحضارةنظريةإطار "كتابهوفى
هىكماالغربيةبالحضارةاألخذبذلكيعنلمشيء، ولكنهكللتقييمأساسًاتخذهاا

لحاجاتالغربيةالحضارةتطويعإلىدعاوإنما. البالدكلفىالحداثةنموذجعتبارهااب
:يقولذلكجتماعية، وفىالاتقاليدهامنالنابعاألمممنأمةكلومزاجالبالدمنبلدكل

المتقدمة،شبهالمجتمعاتعلىاألجنبيةالحضارةتطبيقفىنتقائيًااأسلوبًانتبعأنيجب"
نأخذأنالسهلجوهرى، فمنهوومامظهرىهومابينالحضارةفىنميزأنفيجب

242Ibid., 98 – 99.
243Fukuzawa, An Outline of the Theory of Civilization, PP 13 – 14.
244Ibid., P. 15.
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إلىنهدفعندمااآلخر، واآلنمعذلكنفعلأنعلينايصعبحينعلىعالتهعلىاألول
للنظراألسهلونتركبهنبدأأنيجبعملهيمكنماأصعبفإنللبالدالحضارةجلب
بالجانبنأخذأنقبلسهولةاألكثربالجانبوأخذناذلكعكستبعنااإذاأما. بعدفيمافيه

.245"أيضًاضارًايكونبللهنفعالغالبًايكوناألسهلالجانبذلكفإناألصعب

تطبيقىطابعذاتجميعًاتعدللحضارةالخارجيةالمظاهرأنإلىفوكوزاواوذهب
اإلجراءاتونحوها، وكذلكوالمعداتاألدواتومختلفوالمسكنوالمالبسكالطعام

المظاهرتلككلعتبرناافإذا. أنواعهاختالفاعلىوالمؤسساتوالقوانينالحكومية
.طريقتهاعلىالمظاهرتلكلتطبقنتقائيًاامنهجًاستتبعأمةكلفإنحضارةالخارجية

أنيمكنالذلكألنأعمىتقليدًاالغربأسلوبتقلدأالاآلسيويةالبالدعلىيجبولذلك
يجبال: "يقولذلكوفى. الغربيةالمجتمعاتعنالبالدتلكإلختالفانظرحضارةيعد
،، والصناعة، والجيشفالمدارسالخارجيةمظاهرهاخاللمنمابلدحضارةنقيمأن

تلكإيجادفىصعوبةهناكوليست. للحضارةخارجيةأشكالمجردجميعهاوالبحرية
بالعينيرىالفيهاإضافيًاروحيًامكونًاهناكولكنبالمالشراؤهايمكنالتىاألشكال
األمةعلىتأثيرهأنغير. استعارتهيمكنالكمايشترىأويباعواليسمعوالالمجردة

أنشكفال. معناهاالعسكريةوالمؤسساتوالصناعاتالمدارستفقد، وبدونهعظيم
االستقاللروحالوقتنفسفىهىالتىروحهافىتكمنللحضارةالكبرىالقيمة

.246"الشعبفىالكامنة

ولكنهافقطللحضارةالخارجيةالمظاهراليابانتستوردأاليجبأنهفوكوزاواورأى
الحديثةللحضارةالزاويةحجر "بها، ألنالخاصةالحضارةروحبخلقتبدأأنيجب
مؤسساتمعهوتتغيرثوريًاتغيرًاالوطنىالشعوريتغيرعندمافقطإرساؤهيمكن

المظاهروستتكونترسوسوفالحضارةقواعدفإنذلكيحدثوعندما. الحكومة
منالجهدبذلإلىحاجةدونطبيعيةصورةفىلذلكتبعًاللحضارةالماديةالخارجية

أنعليناإنأقولولذلك. ننشدهاأندونوتتحققنطلبهاأندونتأتىجانبنا، سوف
أوًالنصلحأنيجب. الغربيةالحضارةباستيعابالخاصاألصعبللجانباألولويةنعطى

245Ibid, P. 16.
246Fukuzawa, An Encouragement of Learning, P. 30.
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إلىنتجهالنهايةوفىالحكومةنظامإصالحإلىذلكبعدننتقلثمالناسأفكارشأنمن
تجاهالاذلكولكنيسيرًايبدوونجعلهالنظامنحفظأنونستطيع... الخارجيةالمظاهر
.247"حجرىحائطعلىوجوهنانضعوكأنناذلكوسيكون. مسدودطريقإلىيقودنا

تغييرهيجبإذكلهاللحضارةمعيارًاعتبارهايجبالللحضارةالسياسىالشكلأنورأى
يمكنالذىللبشريةالوحيدالهدفهىالحضارةكانتولما. صالحيتهعدمأثبتإذا

عمليةخاللمنتحقيقهيمكنالذىهوالمعقولالتقدمفإنمتعددةطرقعبرتحقيقه
الواحدًاتجاهًااالناسأفكارتتجهأنيجبالولذلك. والخطأالتجربةعلىتقومطويلة
حدبلغتحضارةأبدًاهناكتكنلم: "قائًالويضيف. التقدمروحهىالتجربةألنلهبديل

حضارةإلىيومًاوصلنافإذا. الحدبلغالحكمأشكالمنشكلهناكيكنلمكماالكمال
نكونلنالمرحلةتلكوعنداالستبدادمنعاليةدرجةعلىالحكومةتصبحسوفكاملة

الحضاراتألنونظرًاالمسمياتحولنختلفأنأوآخرعلىشكللتفضيلحاجةفى
بعمليةتمرتزالالالسياسيةالنظمفإنالتقدمطريقمنتصففىتقفاليومعالمفى

.248"تطورهانسبةفىفقطتختلففاألمم. التطور

حيويًاهدفًاتحقيقهاكانثمومنالناسبينتعاقديةعالقةالحضارةأنفوكوزاواورأى
شخصكل "فيهيقومالناسبينالعملتقسيممننوععلىالتعاقدذلكويحتوىللبشرية

ويركزاألموروتسييرالنظامبحفظالحكومة، فتختصالهدفهذاتحقيقفىدورهبأداء
، وتبذلالمستقبلفىتستخدمالتىالبدائلكتشافالالفكريةالمجاالتعلىجهودهمالعلماء

كليقدموبذلك. األمةثروةتكوينفىللمساهمةمجالهمافىالجهدوالتجارةالصناعة
.249"الحضارةصنعفىمساهمتهفريق

وبعبارة. ككلللشعبوالخلقىالعقلىالتطوريتضمنالحضارةتقدمأنفوكوزاواويرى
فىمعًاتتكاملولكنهابالتباينتتسمالتىوالفضائلبالمعرفةالحضارةأخرى، ترتبط

.250األمرنهاية

247Fukuzawa, op. Cit, P. 18.
248Ibid, P. 45.
249Ibid, P. 62.
250Ibid, P. 104.
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يجبإنهفقالالحضارةطريقعلىالسعىمناليابانهدفعنسؤاًالفوكوزاواويطرح
:وأضاف. البالداستقاللعلىلحفاظلوذلكمكتسبهووماموروثهومابينالتمييز

:قائًالويمضى. الحضارةبتحقيقإالننشدهأنيمكنالاالستقاللعلىللحفاظالسبيلإن
هوالحضارةنحوالخطىيحثونبالدنافىاليومالناسيجعلالذىالحقيقىالسببإن"

طريقعلىوسعيناالهدفهوبالدنافاستقاللثمومن. بالدنااستقاللعلىالحفاظ
، فالحديثاالستقاللعلىالحفاظيمكنالالحضارةفبدون... لتحقيقهالسبيلهوالحضارة

.251"واحدةقضيةعنحديثهوالحضارةعنأواالستقاللعن

علىلتحافظالحضارةمنمتقدمةمرحلةتحققأناليابانعلىلزامًاكانولذلك
تحققحتىالغربيةالحضارةتستوعبأنيجباليابانأنفوكوزاوااستقاللها، وأحس

ليحدد" الحضارةنظريةإطار "كتابهكتبالغرضولهذا. بهاالخاصةالحديثةحضارتها
منالمكتسبتمزجمتميزةيابانيةحضارةوليخلقالحضارةإلىاليابانطريقمعالم

فوكوزاواقدموقد. التقدمبروحوتزودهروحيةقوةفتكسبهاليابانىبالموروثالغرب
بالحضارةالوصولبهدفاليابانيةللحضارةتاريخيًاوتحليًالللحضارةعامًاتفسيرًا

.252الغربيةالحضارةإليهوصلتالذىالمستوىنفسإلىاليابانية

الطهطاوىرفاعة
فوكوزاوا،منهاإليهنظرالتىالزاويةنفسمنالتاريخإلىالطهطاوىرفاعةنظر

للحضارةالحضارة، وسجلطريقعلىاإلنسانيقطعهاتقدميةحركةالتاريخعتباراب
اإلشارةسبقت – مصرتاريخعنمجلدينفىكتابالمتأخرةمؤلفاتهبينومن. البشرية

أنيجبمالكلتعرضسلسلةفىاألوليكونأنبهقصدقدالكتابوكان – إليه
فهىاألممتفيدالتاريخدراسةأنرأىالطهطاوى، ألنبالدهعنالحديثالمصرىيعرفه
تجاربيتضمنألنهالوطنيةالروحصياغةفىالعامالتعليميلعبهالذىالدورنفستلعب

.253الراهنةمشاكلهاحلعلىاألمةتعينالتىالماضى

251Ibid, P. 193.
252Ibid, the preface.

.206اإلبريز، صالطهطاوى، تخليص253
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أنأوالهما: نتيجتينإلىالوصولإلىتؤدىالتاريخدراسةأنالطهطاوىورأى
الناسأنالتطور، وثانيهماذلكذروةوليستالتطورمراحلمنمرحلةمجردالحضارة

سبيلفىوالتضحيةالحضارةطريقعلىالمضىفىالرغبةلديهمتتوفرأنيجب
إلىالحضارىالرقىمنحققتهمابلوغفىأوروبانجاحالطهطاوىوأرجع. تحقيقها

لنظامإتباعهاوالحيوية، ثانيًاالمبادرةروحمناألوربيونأبداهماأوًال: أسبابثالثة
بالشعوبصالتهممناالستفادةعلىحرصهموالعدالة، وثالثهماالحريةعلىيقومسياسى

أسبانيافىوإيجابيًاالصليبيةالحروبزمنسلبيًاكانالذىتصالالاذلكاإلسالمية
ألناإلسالميةبالبالدتصالهمامناالستفادةعلىقادريناألوروبيونفكان. وإيطاليا
قدالوقتأنالطهطاوىرأىثمومن. العقيدةفىعنهمختلفوااوإنمتفتحةكانتعقولهم
.254تردددونأوروبامنالتعليمإلىوالعربالمسلمونيتجهكىحان

العربية، ألنالبالدفىالحضارىالتقدميحفزبأوروباتصالالاأنالطهطاوىوأكد
بهذايقومونلمنالدافعوأنبدونهايستقيموالالعملحريةيماثلاألجنبيةبالبالدتصالالا
العلمأهلوخاصةباألجانبتصالالوااألمةأهدافوخدمةوالمعرفةالعلمطلبتصالالا

مصرعزلةإلنهائهعلىمحمدالطهطاوىمتدحاو. 255التقدمبأسبابالوطنيزودمنهم
بالبالدويدفعالمصرىقتصادالاعلىبالنفعيعودذلكألنباألجانبتصالالاوتشجيعه

.256الحضارىالتقدمطريقعلى

المسيحىبالدينتصلاماعدافيماالمعرفةفروعكلاستيعابإلىالطهطاوىدعاوقد
بالكتبجاءمامعتتعارضأشياءتتناولالتىالغربيةالفلسفةمجاالتبعضعلىوتحفظ
العلومفىضالعًايكونأنالفلسفةدراسةعلىيقبلمنعلىشترطاولذلكالمقدسة

"التمدن "مصطلحالطهطاوىواستخدم. 257إيمانهعلىسلبيًاتأثيرًاتؤثرالحتىالشرعية
إلىالحضارىالتطورأوروبا، وقسمفىقتصادىالواجتماعىالاللتطوروصفهعند

رأيتالصعودفىالزمنتقادمفكلما: "فقالمنهالكلطريفةأمثلةضربمراحلثالث

254Abu – Lughod, Arab Rediscovery, PP 146 – 48.
.188، صالطهطاوى، مناهج255
.232، صالمرجعنفس256
.131اإلبريز، صالطهطاوى، تخليص257
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فىالزمنإلىونظرتنزلتالمدنية، وكلماوالعلومالبشريةالصنايعفىالناستأخر
.ذلكفىوتقدمهمترقيهمالغالبفىرأيتالهبوط

سائرنقسمامنها، والقرباألصليةالحالةعنالبعد، وحسابدرجاتهوقياسالترقىوبهذا
:مراتبعدةإلىالخلق

المتوحشينالهملمرتبة:األولىالمرتبة
الخشنينالبرابرةمرتبة:الثانيةالمرتبة
.والتمدنوالتحضروالظرافةاألدبأهلمرتبة:الثالثةالمرتبة

الحالليعرفونالالسارحةكالبهائمدائمًاهمالذينالسودانبالدهملاألولىالمرتبةمثال
أوللمعاشالمسهلةاألمورمنشيئًايعرفون، واليكتبونواليقرأون، والالحراممن

...للمعادالنافعة

واالستئناساإلنسانجتماعالامننوعًاعندهمالبادية، فإنعربالثانيةالمرتبةومثال
والعمرانالمعاشأمورفىالترقىدرجةعندهمتكتمللمأيضًاأنهمغير.... تالفالئوا

والشاممصربالدالثالثةالمرتبةومثال.... والنقليةالعقليةوالعلومالبشريةوالصنايع
منوكثيرأكثرهاعلىأمريقةوبالدوسناروالمغربواإلفرنجوالعجموالرومواليمن
وصناعاتوعلوموسياساتعمرانأرباباألممهؤالءجميعالمحيط، فإنالبحرجزائر

البحور،فىبالسفرعلمولهم... الصنايعآالتفىكاملةمعارف، ولهموتجاراتوشرائع
شريعةوتقليدحالهاوحسنوفنونهاعلومهافىتتفاوتالثالثةالمرتبةوهذه. ذلكغيرإلى
قداإلفرنجيةالبالدالمعاشية، مثًالالصنايعفىوالبراعةالنجابةفىوتقدمهاالشرائعمن

أصولهاالطبيعةوراءوماوالطبيعيةالرياضيةالعلومفىالبراعةمراتبأقصىبلغت
.258..."وفروعها

ففى. الكفروداراإلسالمدارإلىللعالماإلسالمىالتقليدىالتقسيمالطهطاوىعارضوقد
اإلسالممادةيعدونالذينالعربالبدووضعأعالهأوردهالذىالحضارىالتصنيف

ضمتالتىالشريحةنفسفىاألوروبيينالمسيحيينوضعبينماالبرابرةشريحةضمن

.7 – 6، صالمرجعنفس258
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أساسًاهذاوجعل. المعرفةمجالفىبتفوقهملهمعترفاوواألتراكوالفرسالعرب
عبارةتردالطهطاوىكتاباتوفى. الحديثالعصرفىبأوروباالعربعالقةلتجديد

الغرببالدمنوغيرهاأوروباعنلتعبرالعربيةاألدبياتفىمرةألول" الغربيةالبالد"
مقابلفىالغربهناكأنيبينأنالطهطاوىأراد، وبذلكاإلسالمىللعالمكمقابل

الحضارةمتازتافاإليجابيةجوانبهاالحضارتينمنلكلوأناإلسالميةالحضارة
.259العلميةبالمعرفةالغربيةالحضارةمتازتاحينعلىبالشريعةاإلسالمية

الشرقروحانيةفىيتمثلبينهماالفارقأنالطهطاوىذكرالحضارتينبينتمييزهوعند
الثروةلتحقيقيسعونماديونالفرنسيينأن" اإلبريزتخليص "فى، فيذكرالغربومادية
العربأنيرىالالسببولهذا. 260ذلكفىالعربعنيختلفونثمومنالمادية

للتعرفسعىولذلكاألوروبيةللحضارةاستيعابهميتمحتىنهجهمينهجواأنيستطيعون
.261يكتسبوهاوأنمنهايفيدواأنالعربيستطيعالتىالحضارةتلكأسسعلى

الذىالروحىالمكون: الحضارةمكوناتمنمكونينبينيميزالطهطاوىنجدوهنا
مادىاآلخروالمكونوالشريعةالدينفىويتمثلوالسلوكوالعاداتباألخالقيتصل
غير. التقدملتحقيقضرورىوهووالصناعةوالتجارةكالزراعةالعموميةبالمنافعيتصل

وإالالعنصرينبينالمزجإلىيحتاجالحضارىالرقىمنعاليةدرجةإلىالوصولأن
األوروبيةللحضارةالخارجيةبالمظاهراألخذأنالطهطاوىورأى. مختًالالتطوركان

البنيويةالتغيراتولكنالحضارىالتقدميحققالاليوميةالحياةونمطواألدواتكالمالبس
.262ممكنًاالحضارىالتقدمتجعلالتىهىوالروحيةالمادية

منالنافعةالمظاهربعضيقتبسواأنيجب) والمسلمين (العربأنالطهطاوىورأى
القانونيةوالمبادئالخلقيةالقيمإطارفىمنهايقتبسونهمايكونأنعلىالغربيةالحضارة
معأحيانًايتعارضتحفظدونالعقالنيةنحوندفاعالاأنإلىوأشار. اإلسالميةللشريعة
يحيدونجعلهمالعلمفىالفرنسيينإغراقأنإلىإشارتهخاللمناإلسالميةالشريعة

259Abu – Lughod, P. 139.
.125 – 124اإلبريز، صالطهطاوى، تخليص260
.6 – 5، صالطهطاوى، مناهج261
.7 – 6، المرجعنفس262
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أنهنظنكناالفكرة، وإنهذهعلىالضوءمنالمزيديلقلمأنهغيراإليمانطريقعن
لفكرهطرحهعندالتقليديةالمدرسةإثارةعدمعلىالحرصبدافعإليهامدفوعًاكان

بهاوالعملالشرعيةالعلومفىبرعتقداإلسالميةالبالدأنكما "يقولنجدهالجديد، ألننا
فىالغربيةالبالدإلىحتاجتافبذلكبجملتهاالحكميةالعلومالعقلية، وأهملتالعلوموفى

مناالستفادةمنمناصًايجدالهنافهو. 263"صنعهتجهلماوجلبتعرفهالماكسب
.نتقائىاأساسعلىولكنالغربيةالحضارةفىالمادىالجانب

أرقىإلىوصوًالبالدهافىالحضارةتطورتهملالتىاألمةأنإلىالطهطاوىوذهب
تحقيقأنويرى264األمممنغيرهاسيطرةتحتللوقوعتتعرضبلوغهيمكنمستوى
تتالشىحتىالصراعاتوتتناقصالحروبمتعددة، فتقلمنافعيجلبالحضارىالرقى
والتنافسوالنظامالقانونحفظإلىتؤدىفالحضارة. والفقراالستعبادمعهاويتالشىتمامًا
الجديدةاألراضىكتشافاووالصناعةوالتجارةالزراعةوتنميةوالمعرفةالعلمطلبفى

،اإلنتاجوسائلتيسرالتىواآلالتالمعداتختراعاوقتصادىالاالنموعلىتساعدالتى
والشريعةالعلوممجاالتفىالمؤلفاتوضععلىالعلماءبتشجيعإالذلكيتحققوال

مجالبذلكيتسعحتىالصحافةوتطورالنشرحريةوضمانقتصادالواوالسياسةواألدب
.265الحضارة

كتاباتمنوالحضارةبالتاريخالمتصلةأفكارهمامعظموالطهطاوىفوكوزاوااستقىلقد
الحضارةتاريخعنGuizotجيزوبكتابكثيرًاتأثرفكالهماالغربيينالمؤرخين
.إنجلترافىالحضارةتاريخعنBuckleباكلكتابفوكوزاواإليهأضافوقداألوروبية

أنهدفهماوجعالكبيرًاتقديرًاالغربيةالحضارةوالطهطاوىفوكوزاوامنكلقدروقد
دونأفكارهمايطرحالمالحضارى، ولكنهماالرقىدرجاتعلىبأبالدهماتلحق

الوطنيةبالدهمثقافةبيناألساسيةالتناقضاتحولنظرهماوجهاتتفقتافقد. تحفظات
طلبًابالدهتسلكهالذىالطريقرسمإلىمنهماكلاألوروبية، وسعىالثقافةوبينالتقليدية

263Abu – Lughod, P. 145.
.43الطهطاوى، المرشد، ص264
.212 – 211، صالمرجعنفس265
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تحققالالغربيةللحضارةالخارجيةالمظاهرأنعلىالرجالنتفقاالحضارى، وللرقى
.الوطنىاالستقاللعلىللحفاظالسبيلالحضارىالتقدمفىرأياكماالتقدم

الشكلبتكوينيتصلفيماوالطهطاوىفوكوزاواأفكاربينجوهريةخالفاتهناكولكن
أخالقىنظامصياغةإلىفوكوزاواسعىفبينما. بالدهمفىللحضارةالمتميزالوطنى

كإطاراإلسالميةالخلقيةبالقيمالطهطاوىتمسك" العصرروح "أسماهماخاللمنجديد
االنتقاءمبدأعلىاتفقاالرجلينأن، غيرالحديثالحضارىالتطورلعمليةعنهغنىال

.الغربيةالحضارةمناالقتباسعند
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خاتمة
ترك، وقدبالدهفىللتنويرفذًارائدًاالطهطاوىورفاعةيوكيتشىفوكوزاوامنكلكان
المثقفينجيلفىكبيرًاتأثيرًاوأثربالدهفىالحديثالفكرتطورعلىبالغًاأثرًامنهماكل

السياسةمجاالتفىجديدةأفكارًايصوغأنمنهماكلحاولوقد. لهالمعاصرين
للحضارةجديدةمفاهيميطرحوالمعرفة، وأنوالتعليمجتماعىالاوالنظامقتصادالوا

كانولما. أخرىأحيانًاوتوفيقيةأحيانًاراديكاليةأساليبذلكفىمتبعًاترقيتهاوسبل
عشر،الثامنالقرنأواخرفىمتاحًاكانالذىالغربىالليبرالىبالفكرتأثراقدالرجالن

ركناالتىالمرجعيةاألطرتفقتامابقدرمصادرهماتفقتافقدعشرالتاسعالقرنوأوائل
قتباساإلىيميالالغربية، لموالحضارةالغربىبالفكرالصريحإعجابهماورغم. إليها
قتباسالاعندنتقائىاأسلوبإتباعفضالفقد. تحفظدونالفكرذلكوتبنىالحضارةتلك
وظروفهمنهماكللمجتمعالوطنيةالثقافةمعيتعارضالالغربيةالحضارةمن

أصيًالطابعًاالحضارىالتطوريتخذأنضرورةتأكيدهماكانهناومن. الموضوعية
للحضارةالعشوائىالتبنىمبدأتمامًا، وعارضاللمجتمعالجوهريةالسماتعلىيقوم

وفهمهماللتاريخالعميقإدراكهماذلكويعكس. الخارجيةمظاهرهاقتباساوالغربية
فىالتراثىالمكونوتأثيرعندهماالوطنىالوعىنضجيعكسمابقدرللحضارةالشامل

.ثقافتيهما

كانت، فقدالغربىللفكرالمرجعيةواألطرالمصادربنفستأثراقدالرجالنكانولما
الشعبوحقوقالمساواةموضوعاتحولالحاالتمنكثيرفىمتشابهةآراؤهما

والثقافيةالتاريخيةالظروفختالفاوالحضارة، رغموالتعليماألسريةوالعالقات
وجرأةراديكاليةأكثركانفوكوزاواأنغير. كبيرًاختالفًااوالمصرىاليابانىللمجتمعين

كوضعمعينةبمسائلتصلافيمااليابانيةالتقليديةالثقافةفىاألخالقىللمكوننقدهفى
الموضوعاتنفسالطهطاوىعالجوقد. التقليديةوالمعرفةاألسريةوالعالقاتالمرأة

وبينبينهالتوفيقإلىالميلشديدالثقافىالموروثمعالتسامحشديدتجاهاوشديدبحرص
بضراوةيحاربأنلفوكوزاوابالنسبةبمكانالسهولةمنكانلقد. المكتسبةاألفكار

، وهوتعاليمهممنويسفهالحكماءأفكارينتقدوأنالتقليديةالصينيةوالتعاليمالكنفوشية
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العربيةالثقافةفىالتقليديةالخلقيةالقيم، ألنيفعلهأنالطهطاوىباستطاعةيكنلمأمر
تمتع، ولذلكاليابانيينعندنظيرلهليسخاصوضع، وللدينبالدينتصالاذات

للثقافةالفضفاضالرحباإلطارمناستفادفقدلفوكوزاواتتوفرلمبميزةالطهطاوى
ألولطرحهاالتىالجديدةاألفكاروتمريرلدعممنهااإليجابيةالجوانبفوظفاإلسالمية

فىالقصورنقدسياقفىوذلكمنهامخاوفهموتبديدبهاالناسإلقناعمحاولةفىمرة
التىالجديدةاألفكاروبينبينهاالرابطةمننوعوإيجادالمتوارثةالثقافيةالقيمتفسير
.إليهايدعو

بينالفريدالمزجذلكعننتجوطنىبوعىيتمتعكانفوكوزاواأنذلكإلىأضف
الثقافة"و" اليابانيةاألمة "مصطلحاتوردتالحديثة، وبذلكالقوميةوالفكرةالشنتوية
بذواتهميشعروناليابانيونكانولما. بهامسلمكأموركتاباتهفىكثيرًا" اليابانية

اليابانيةالثقافةأعماقفىبجذورهاتضربمتميزةبهويةاإلحساسفىمعًاويشتركون
،المسلماتتلكمناقشةإلىحاجةفىيكنلمفوكوزاواالشنتوية، فإنالعقيدةمنالمستمدة

فىلبالدهالوطنيةالهويةعنالحديثفىيستفيضأنالطهطاوىرفاعةعلىكانبينما
اإلسالمية، وبذلكاألمةإلىنتماءالبافضفاضشعوربينمنالهويةتلكلبلورةمحاولة
منالتالىالجيليدعلىبعدفيماتطورتالتىالقوميةالفكرةأصولالطهطاوىوضع

.المصريينالمثقفين

علىيركزجعلهبالدهعلىوخطورتهالغرببعدوانيةفوكوزاواوعىأنبالذكروجدير
االستقاللخاللمنإاليتماللتحقيقهالسبيلأنرأىالذىالوطنىاالستقاللفكرة

.الغرببلغهاالتىالحضارىالرقىدرجةلبلوغوالسعىالذاتعلىعتمادالواالفردى
األخذضرورةعلىإصرارهرغمالغربىالعدوانخطرتمامًايدركلمالطهطاوىولكن

موقفًاتخذاأنه، إالاالستقاللعلىوالحفاظالحضارىللرقىكسبيلالغربيةبالمعارف
تقدمعلىمساعدًاعامًالفيهارأىبلمصرفىالغربيةالمصالحتغلغلإزاءمتسامحًا

.الغربلعدوانمقدمةكانالتغلغلذلكأنأبدًابخلدهيدرولمالبالد
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