
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة 
 والفنون األدب العربيكلية   

  والنقديةالدراسات األدبية سم ق  
 مقارنةتخصص: دراسات أدبية 

  
 

مقارنةدراسات أدبية مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في   
 الموسومة بـ:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :الدكتور إشراف  تحت                        :الطالب عدادإمن 
 حسين عالل*                            عايد عبد القادر 

 
 
 

 

 1027 – 1026: ةجامعيالالسنة 



 شكر                   

 " اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ؛وأنت إن شئت جعلت الحزن سهال"

 

 وفقنا لمن تحب وترضى " ؛ اللهم"اللهم علمنا ما ٌنفعنا وزدنا علما

 

 فً المقام األول أشكر هللا سبحانه وتعالى على توفٌقه لً ألجل إنجاز هذا

 

 شًء.البحث إنه ولً ذلك والقادر على كل 

 

 والتقدٌر إلى كل من ساهم فً إخراج هذا العملأتقدم بجزٌل الشكر والعرفان 

 

 خاصة أستاذي المشرف "حسٌن عالم" وصد ٌقً العزٌز  المتواضع األدبً

 

 وكذلك عبد الحق وأوجه شكري إلى كل من ساعدنً ولو بحرف. لخضر

 

 نصائح وتوجٌهات                               

 

 سٌبذلونه  ما المناقشة على لجنةأساتذة  إلىأن أقدم جزٌل الشكر  ٌفوتنًكما ال 

و ٌجزٌهم خٌر  وأسأل هللا أن ٌكرمهمد فً قراءة هذه المذكرة وتقوٌمها من جه

                                               الجزاء                                                                                                        

 وهللا ولً التوفٌق                                                                      



 

 



                                                                                                                                                                      اإلهداء
 أهدي عملً هذا 

 فراغا  وتركوإلى عائلتً وأصدقائً وإلى كل من ٌعرفنً واهدٌه إلى من فقدناهم 

 

  فً قلوبنا "جدي وجدتً وإخوتً " رحمهم هللا تعالى وأسكنهم فسٌح جنانه

 

 وأهدٌها إلى أساتذتً الكرام وكذلك تالمذتً فً المتوسطة حماد وش عبد القادر

 

 كما أبدي اهتمامً الخاص إلى كل من لخضر و عبد الحق أطال هللا فً عمرهما 

 

 وثبتهما على فعل الخٌر.

 

 وشكرا                                                                  



 مقدمة
 

 

 أ 

 المقدمة :

بسمهللاالرحمنالرحٌموالصالةوالسالمعلىأشرفالخلقأجمعٌنوعلىالهوصحبهإلى

ٌومالدٌنأمابعد:

دالرواٌةالقومٌةفًالعالموأغناها؛وقدحفظتتقالٌاآلدابلقدعًداألدبالٌابانًأحدأقدم

مٌزتهذهالمرحلةبنموفعالٌةاألدبالتًراعتالعرٌقةتراثهدااألدب؛فقدتالشفاهة

انًفًتولٌدالعالقاتالمتبادلةاألدبالٌابوالبالغةفًالتعبٌرالشعري؛كماساهماألناقة

الت؛مماأدتإلىاكتسابمعارفمبنٌةعلىتزاٌدعددمعالثقافةالعربٌةفًمختلفالمجا

.القراء؛وانتشارالكتبالمطبوعة

الموضوعالذيعنوانه: صورةالثقافةالعربٌةعندالٌابان"دراسةكتاب"ولقداخترتهذا

نوبواكًنوتوهارا"العربوجهةنظرٌابانٌة"أنموذجا.ألنهموسومبالدراسةألنهٌؤرخ

نطرحالسؤالالتالً:كٌفنظرالٌابانلمرحلةراق أدباءالعربوالٌابان؛هنا بلغها إلىٌة

كتاب اعتمدتفًدراسة وعلىماذا العربللٌابان؟ وكٌفكانتصورة العرب؟ ثقافة

نوتوهارا؟أكًنوبوا

حٌث وفصلٌن البحثإلىمدخل ذلكقسمتهذا أجل المدخلومن أدبتكلمتفً عن

الصٌنًواألدبالهندي.الٌابانًواألدب

وفًالفصلاألول:قمتبإعطاءتعرٌفللٌابانوتحدثتعنصورةالعربعندالٌابانمن

الناحٌةالسٌاسٌةوالثقافٌةوالدٌنٌة؛وكذلكتطرقتفٌهإلىالتحدثعنصورةالٌابانعند

.االقتصاديالعربخاصةمنالجانبالثقافًو

ٌدر الثانًفكان فًالفصل المعنونأكًنوبوالكتابسالجانبالتطبٌقًأما هارا نوتو

هاراالعربوجهةنظرٌابانٌة؛فقدبٌنتمجموعةمنالقضاٌاالتًتناولهانوبواكًنوتو

زٌارتهللعرب.خالل

المدخلاستعنتجتحلٌلًوصفً؛ففًالفصلاألولوأمامنحٌثالمنهجالمتبعفكانمنه

 الثقافٌة الٌابان؛وفًالفصلالثانًقمتبتحلٌلوالعربًدبٌنلألبالمقاربة أسٌويخاصة

الكتاب"العربوجهةنظرٌابانٌة".

 البحثصادفتبعضالصعوبات هذا حول مسٌرتً أيوخالل تواجه والتً والعراقٌل

عدمالحصولعلى قدركافًمنالمصادروالمراجعوذلكباحثفًبداٌةطرٌقهأهمها

.االختصاصباألدبالٌابانًمنطرفأصحاباالهتمامراجعإلىعدم

 



 مقدمة
 

 

ب   

 إسهامهالمشرف"عالمحسٌن"علىاألستاذأنأتقدمبالشكروالعرفانإلىلٌفوتنًوأخٌرا

فًوضعخطةهذاالبحثوتشجٌعهلًبالمضًقدمافٌه؛جزاههللاخٌرالجزاءوإلىكل

"شماللوخاصةالطالبٌن"عدةلخضروعبدالحقٌدالعونمنقرٌبأوبعٌدمنمًدلً

المتواضع.العملفًانجازهذا

"وهللاأسألأنٌوفقنالماٌحبوٌرضىإنهنعمالمولىونعمالنصٌر"

اللهمصلوسلموباركعلىسٌدنامحمدوعلىألهوصحبهأجمعٌنإلىٌومالدٌن.





































األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 "الیاباني األدب
 الیابان، شعر خیر ھو الیاباني الشعر وأقدم الشعر، ھو الیاباني األدب موروثات أقدم إنّ 

 "شیو مانیو" كتاب وأشھرھا الیابانیة الكتب أقدم ومن أنفسھم، الیابان علماء بھ صّرح ام ھذا

 آالف أربعة الكتاب ناشرا فیھا جمع مجلداً، عشرون وھو" ورقة آالف كتاب العشرة"و

 شعر تجد وفیھا السالفة، األربعة القرون خالل الشعراء نظمھا  .قصیدة وخمسمائة

 نارا" عصر في الشعر بنتاجھما ازدھر انذالل  اعرانالش وھما "أكاھیتو" وشعر "ھیتومارو"

 :ماتت عندما حبیبتھ بھا یرثي أبیات م، 434 سنة المتوفى "مارو ھیتو" شعر ومن 420

 الدخان وتصاعد

 :الیابانیة بالطقوس عمالً  التالل، شعاب إلى المحترق جثمانھا من

 حبیبتي؟ ھي السحابة هذھ أواه؟

 العمیق الوھد في تجوب التي السحابة هذھ

 المنعزل تسوزو ھا جبل یتخلل 

 عندما ذو"دا" وراألمااو بذه قام ما الزوال، من وإنقاذه الیاباني الشعر جمع محاوالت ومن 

 علیھ مشترك دیوان في الماضَیْین القرن القرن ونصف خالل ُنظمت قصیدة، ومائة ألفاً  جمع

 ت" عالرائ العمل اذھ في ساعده وكان ،"وحدیثة قدیمة قصائد" ومعناھا "كوكتشو" اسم

 التي المقطوعات من أمتع ھي للدیوان، مقدمة كتب االي العظیم الظالم الشاعر" ورایوكس

 في الشعر قصة تحكي التي الرائعة، المقّدمة تلك في قال عندھم، عراالش ةرب نم بھا جاء

 حصر ال أوراقاً  اللغة من فتورق اإلنسان، قلب من تنبت كالبارة، الیابان في الشعر :الیابان

 بھا عن یعّبر ألفاظ سبیل في مجاھداً  اإلنسان ترى باألشیاء، المليء العالم اذھ ففي لعددھا،

 التعبیر د" أن اإلنسان لقلب حدث اذوھك قلبھ؛ في والمسموعات اتالمرئیّ  تركتھ االنطباع

 حسن وفي الطیر، بتغرید إعجابھ وفي جمال الزھر، في َوَجَدھا تمّتعھ، ألفاظ المنشود في

 1العطف بھ شاور االي حزنھ في وجدھاكذا  ، األر سھول بنداه یغسل االي استقبالھ للضباب

 البطاح رأوا كلما الشعر قذر إلى الشعراء اھتز لقد ...الزوال السریع ندى الصباح على

Pأو سمعوا الربیع، أصباح إلى الساقطة الكریز زھرات من یتناثر االي الثلج بیضاء برذاذ
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 البشعة المؤلمة األیام مشاھد رأوا كلما أو تتساقط، وھي األوراق حفیف الخریف أمسیات في

 یرون حین الرعدة أخاتھم كلما أو ...عام بعد عاماً  الحوادث مرآة على أعینھم أمام تنعكس

 .بآللئھ المزدان الكأل على ترتعش الزائدة  قطرة الندى

 ام وھو دائماً، الیاباني الشعر یتناولھ االي الموضوع عن التعبیر "تسورایوكي" أجاد لقد

 جعلتھا التي الجزر تلك في الطبیعة وذبول، ازدھار ومن وحاالت، أوجھٍ  من الطبیعة ھتبدی

 الیابان في الشعراء وإن اإلیناع، دائمة الغزیر المطر وجعلھا للروائع، ھداً مش ااكینبرال

 تنثر السمك فصغار والبحر، والغابات الحقول من جوانب األذن تلكھ لم ما في لیمرحون

 تخلو الساكنة الشطآن االك من فجأة تقفز والضفادع الجبال، مجاري في تتقلب وھي الرذاذ

 تأوي الندى وقطرة بذال حراك، كناس االي الضباب ِكَسفُ  تقطعھا والتالل والجزر، المدّ  من

 ي1الیابان شعراء یمزج ما وكثیراً  الكأل، أنجم من نجم ثنیة في المكنونة الجواھر كأنھا

 وھو العظیم "تسورایوكى" قال كما النامیة، للطبیعة عبادتھم وأشعار الحب أغاني بین شعرھم

 :رائعاً  مزجاً  الطبیعة فیھا مزج أسطر، أربعة في المرفو حبھ قصة یحكي

 ...الزوال وشیك شيء ال أن أتقول

 لحظة أذكر لكّني الكریز؟ زھرة مثل

 واحدة بكلمة الحیاة زھرة فیھا ذبلت

 .ھبة الریح من تتحرك تعد ولم

 اھن ھنغمات معتس ذلك مع لكّنك الیابانّي، الشعر في الرئیسيّ  الموضوع ھو دائماً  الحب ولیس

 :آخر أدب فیھ یضارعھا ال نحو على عمیقة مخلصة بسیطة وھناك،

 البصر، مدى على البیض األمواج تحّولت آه،

 "إیسي" بحر على وافیاً  أراه مما

 زھرات

 1 لحبیبتي ھدیة أقّدمھا واقة أجملھا
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 اإلنسان یحسّ  قد ما، لحظة ففي بھا، ویحتفلون الطبیعة یمّدون الیابانیون الشعراء یني وال

 وینھض بالسقوط، لثلج اذیأخ أن إال ھو ما لكن انمحى، قد بأسره الدنیا جمال كأنَّ 

 الحیاة وتدبّ  ِفّضة، إلى تحولت قد والجبال القریة لیجد التالي، باحالص في ھنوم من اإلنسان

 ما ذلك اللیل، نعاس یشبھ الشتاء إنّ  إلیھا إزھارھا، یعود إذ عاریة، كانت التي األشجار في

 :سعادتھ لیلتمس بھ یلوذ موئل آخر ھي الطبیعة أنَّ  وجد حیث الیابان، فالسفة أحد "ناك" قالھ

 باكراً  نومي من فأنھض الزھر، أحبّ  إنَّني

 متأخراً  مخدعي إلى فآوي القمر، وأحبّ 

 .العابرة المیاه مجاري كأنھم ویروحون، یئون" الناس إن

 .العصور وول على فباق القمر، أّما

 لما مراً  رثاءً  یرثون فإنھم ذكرنا، كما الحب وأغاني الطبیعة بحب یفیض شعرھم كان وإذا

 تموج التي األّمة ھاه أن والعجیب األمد، قصر من والحیاة والحب اإلزدھار في یرونھ

 القصائد من الغالبة الكثرة وكانت بالقتال، - مجموعة هذفھ عرھاش في تتغنى قلّما بالمقاتلین،

 منھا خمساً  إال تجد ال قصیدة، ومائة ألفاً  تحتوي التي "كوكنشو"420 نارا عھد بعد قصیرة

 أبیات، خمسة من مؤلفة القصیدة فیھا تكون صورة وھذي "التانكا" صورة في صیغت فقط

 وخامسھا سبعة، من ورابعھا خمسة، من وثالثھا سبعة، من وثانیھا مقاوع، خمسة من أولھا

 تنتھي تقریباً  كلھا الیابانیة اللغة ألفاظ ألن ذلك قافیة، القصائد هذھ في ولیس كالك، سبعة من

 مختلف ینتقى بحیث االتساع من الشاعر، أمام االختیار مجال تترك فال ،"مدّ " بحرف

 البیت في الكلمات من معین مقدار وال نغم، وال تفاعیل شعرھم في لیس وكالك القوافي،

 وبغذیر وجھھ، في بعینیك تحدج أن اعندئ یسھل إذ المحّیا، وسیم -الواحد،

 ھ،قول إلى غيتص أن كویفوت وھناك، ھنا ستحومان عینیك ألن بحدیثھ، االنتفاع یستحیل ذلك

 عصر في یحیون الوعظ رجال كان ولو .كاى تبعة علیھم تقع الدمیمون فالواعظون اً، وإذ

 علیھم حكمي من صالحھم إلى أقرب حكماً  علیھم أحكم أن لسّرني عصرنا، من بھم أنسب

 أن من فحشاً  أشنع خطایاھم إنَّ  القول إلى یدعوني ع،الواق في أراه كما األمر لكنَّ  اآلن،

 1. م 424 سنة تكره وما تحبّ  بما قوائم ذلك إلى الكاتبة تضیف ثم.التفكیر مجرد منا تحتمل
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 المسرحیة
  :الیاباني المسرح على أضواء

 وحركات إوناب من فیھا لما الیابانیة المسرحیة ھي الفھم على وأعسرھا األدب، ألوان آخر

 والمسرحیة الیونانیة للمسرحیة الدینّیة األصول إلى العودة من بدّ  وال إلینا، بالنسبة صامتة

 تاریخ إن ..القدیم، الصامت التمثیل تطور متابعة على كذي تعیننا الحدیثة، األوروبیة

 بھ ومیق دور سیادة إلى الجوقة سیادة من ي"تدر تحول عن عبارة البالد معظم في المسرحّیة

 خلق وروعتھ، تقالیده حیث من الیابان في المسرحيّ  الفن تقدم ولما .األفراد من فرد

 شأن قلَّ  وأخیراً  المسرحیة، في السائدة القوة ھي صارت بحیث اس،الن إلى ةمحّبب شخصیات

 الحیاة قوة تملؤھم أفراد بین حرباً  المسرحیة الدینیة، وباتت والموضوعات الصامت التمثیل

 وأول ،"شیباي كابوكي" علیھ یطلق الیابان في الشعبي المسرح ظھر اذوھك .الخیال وقوة

 فأقامت الدیر، جدران ملَّت راھبة أنشأتھ م، 3744 العام حوالى ظھر لبیالق اذھ من مسرح

 لى رأةعالم ظھور وكان المسرح، ذلك على بالرقص ترتزق وجعلت أوكاسا، في مسرحاً 

 كانت ولما محرم، إثم واقتراف بالثورة شبیھاً  وفرنسا، انكلترا في الحال ھي كما المسرح

 لیس منبوذة، وبقة یصبحوا أن الممثلون أوشك فقد المحّرمات، هذھ اجتنبت قد العلیا الطبقات

 أن الرجال واضطر .والفساد الدعارة من مھنتھم صیانة إلى دفعھمی اجتماعيّ  حافز لھم

 یخدعوا أن عنده یستطیعوا لم حد إلى النساء دتقلی إتقان في وذھبوا النساء، بأدوار یقوموا

 بألوان وجوھھم یصبغوا أن الممثلین ادةع من وكان .كالك أنفسھم خدعوا بل فحسب، النّظارة

 أردیة یلبسون كانوا لككذ رح،المس على األضواء خفوت إلى ذلك یرجع وربما زاھیة،

 كان ما وغالباً  .األدوار تلك قدر من لیرفعوا ثم أدوارھم، عظمة على بھا یدلّوا لكي فاخرة،

 الممثلون یقصر بینما إلقاؤه المراد الكالم ُتلقي جوقات، أو أفراد حولھ أو المسرح خلف لس"

 یةاألرض على تجلس كانت فقد النظارة وأّما صامتین، المناسبة الحركات على أنفسھم

 في تصادفك التي األسماء وأشھر -..الجانبین على مقصورات في أو ط،بالبس ةالمفروش

 1.ونمنزایم شیكاماتسو ھو الیابان، في الشعبّیة المسرحیة
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 حكمھ، ُیصدر أن ال یسّجل، أن إالّ  األمور هذھ في یسعھ ال البالد عن األجنبيّ  المؤّرخ إن

 1التمثیل من والنضج الرقيّ  درجة في أقل یبدو عابر مشاھد عینيْ  في الیاباني فالتمثیل

 مع ساجتھا في تمّشیاً  أكثر تكون قد الیابانّیة المسرحّیات قوة، إن منھ أكثر ولكنھ .األوروبيّ 

 السطحّیة، العقلّیة الصبغة عن تنشأ التي لعوامل الضعف اً ھضرتع أقذل لكنھا الشعب، سواد

 یبدو الیاباني الشعر أن وھو والعكس صحیح، الیوم، وأمیركا وانجلترا فرنسا في زمیالتھا من

 تثیر عاوفّیة أنھا فالظاھر الیابانّیة، القّصة وأما  .األسطورّیة رقّتھ في میتاً مبالغاً  خفیفاً  لنا

 فیلدنج من أنبغ "موراسكو" لسیدةونتك أن وز" فقد واللك، القارىء، نفس في التطلع حبّ 

 علینا، غامض عن أنفسنا بعید ھو ما كلّ  إن .فھمھا وسعة ورشاقتھا، رقتھا في نفسھ العظیم

 أن ننسى نستطیع حتى غامضة الیابان في األشیاء وستظل إلینا، بالنسبة سخیفاً  مملوال یكون

 1 .ومطلقا تاماً  تشرباً  الیابان تراث لنتشّرب تراثنا، تاماً  نسیاناً 
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 الصیني األدب
 مع الصین شعب امتزاج:ثالثة أسباب إلى المیالديّ  السابع القرن في الصین نھضة تعزى

 - ھاأدركت دق أّمة في القّوة بعث قد الجدید، التتار دم لعل إذ الوافدین، التتار
 ھم وارتقوا وحّضروھم، منھم، وتزوجوا بینھم، الفاتحین الغزاة الصینیون وقبل الشیخوخة،

 النھضة هذھ في الثاني والسبب الطویل، تاریخھم في المجد من بلغوه أسمىما إلى وإیاھم

 م، 704 و 724 سنتي بین الواقعة المّدة في حكمھا وقد "دزونج ناي" وھو إمااوور عبقریة

 العائلیة والنزاعات القبائل مع الحروب من آونة بعد السلمیة ألعمالا ھكل ودهجھ خّصص وقد

 اإلمااوور اذھ مّھد فقد ذلك، مع .عرشھ باغتصاب ھددوه مألنھ إخوتھ قتل فقد السلطة، على

 السالم من عاماً  بخمسین دهعھ في تنعم إذ داعاً، وإبذ خلقاً  الصین عصور أعظم إلى السبیل

 ولم مثیل، لھا یسبق لم الترف من ضروب في مكاسبھا تنفق وأخات الحكم، واستقرار النسبيّ 

 ابم اأوروب في ُیباع الحریر كان وبینما الطائلة، الثروة ھاه مثل العھد ذلك قبل الصین تعرف

 ذتُتن التماثیل وكانت الصینّیة المدن سكان لنصف المألوف الكساء ھو كان ذھباً، وزنھ یعادل

 الجنس اذھ أولع وكأنما اللؤلؤ، من فر على ُتدفن الموتى من األثریاء وأجسام الیاقوت، من

 ومن الجمال، اذھ خلق على قادراً  كان من وسعھ في ما بكل یكّرم وأخا فجأة، بالجمال العظیم

 األباورة رفع وقد .شاعراً  بحق رجل كل فیھ كان عصر ذلك :الصینیین ادقالن دأح ولق ھنا

 Sirjohn " "مانثیل چون سیر" ویروي المناصب، ىأعل إلى ورینوالمص عراءالش

Manvile "في كتاباً  المیالديّ  عشر الرابع القرن في كتب فرنسيّ  لطبیب مصطنع سما اذوھ 

 إال اإلمااوور، یخاوب أن على رؤ" یكن لم الناس من أحداً  أنَّ  یروي خیالي، معظمھا األسفار

 عشر الثامن رنالق في والمانش أباورة وأمر بالفكاھات، وینطق یغني مطرباً  شاعراً  كان إن

 إلى جلالس اذھ وصل أن النتیجة فكانت تانج، شعراء قالھ ما یحوي سجل یوضع أن المیالديّ 

 الدھر علیھا أبقى التي ھي كانت شاعر، 2344 قالھا صفحة 089444 تحتوي مجلداً  ثالثین

 بلغ حتى اإلمااووریة الكتب دار في وزاد الشعراء، أولئك أسماء ومن القصائد، هھذ نم

 تخلّلتھا عاماً  أربعین نحو الصین ھوانج منج" كلھ العصر اذھ زینة وكان ،.*مجلد 00444

  1اجتمعت وقد ، العر عن بعیداً  فیھا كان قصیرة أوقات
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 ھأن أعمالھ ومن النائیة، البالد على الحرب ویشنّ  الشعر یقر كان فقد كثیرة، بشرّیة متناقضات

 السجون إدارة وأصلح اإلعدام، حكم وألغى وسمرقند، وفارس تركیا على الجزیة رضف

 الفتن من وبالرغم والعلماء، والفنانین الشعراء َعَنتَ  مسروراً  لراضیاً  یتحمّ  وكان والمحاكم،

 جمیعاً  ألقصیكم الرسالة هذھ  من مالیین ستة ضحیتھا بذھ تيوالبإمبراطورتیھ  حاقت التي

 )م 420 ( چانج ىھوچ وزیرال دمتق ثم اورون،یتش امالً ك یوماً  الوزراء وقضى "أعمالكم عن

 في متبحراً  ،- اعراً ش بیتھ في أن لجاللتك یعلن أن رعایاك ألحد تأذن ھل :وقال العر إلى

 ثمة لیس 440 "پو لى" یدعى الشأن جلیل - إذ الةالرس هذھا یقرأ أن ُمْرهُ  واحد، علم من أكثر

 "لى" نولك فوره، من یدیھ بین للمثول "لى" ُیستدعى أن اإلمااوور وأمر عنھ، یعجز شيء

 بھ، یضطلع أن إلیھ ولب االي بالواجب باالضطالع جدیر غیر أنھ متاّرعاً  یحضر أن أبى

 العامة، بالوظائف االلتحاق لطالبي عقد امتحان آلخر تقدم حینما مقالھ وارفض قد الحكام ألنَّ 

 اللقب، اذھ حلّة علیھ وخلع األولى، الدرجة من دكتور لقب ھمنح بذأناإلمبراطور  واسترضاه

 ترجم ثم نعلیھ، لھ یخلعوا أن على فأرغمھم الوزراء، بین امتحنوه االین ووجد "لى" فجاء

 هذھ "لى" قرأ ولما حریتھا، الستعادة ربالح ارغم خذو تعتزم كوریا ان فیھا جاء وقد الوثیقة

 وكاد فوره، من اإلمبراطور وقّعھ غزیر، علم عن ینمّ  علیھا، مرّوعاً  رّداً  أملى الرسالة،

ه ما یصّدق اً نبذ ھذا في ارتكب ألنھ السماء من ورد مالك "لى" أن وھو "ھو" إلیھ أَسرَّ

 1الجزیة وأّدوا یعتارون، الكورریون وأرسل .عظیماً 
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 - -الصیني الشعر خصائص من

 عّنا تخفیھا الصیني الشعر بھا یتصف التي الدقیقة الصفات بعض أن فیھ شك ال لما

 من منھا كلٌّ  یتكّون التي الجمیلة، الصینّیة الرموز الترجمة هذھ في نرى ال فنحن ترجمتھ،

 نستمع وال والقافیة، الوزن ندرك ال إّننا ثم معقدة، فكرة عن ذلك مع یعّبر ولكنَّھ واحد، مقطع

 أن القول وجملة الصیني، الشعر بھا یترنم التي ورفع، خفض من فیھا وما النغمات إلى

 نسّمیھ أن یحب نم رؤهیق حین یضیع فني جمال من األقصى الشرق شعر في ما نصف

 في تقذل ال ةثمین مصقولة لصورة األصلّیة لغتھا في الصینّیة القصائد خیر إن .عنھ "أجنبیاً "

 إال یكون ال إلینا بالنسبة ولكنھ الجمیلة، النادرة المنقوشة المزھریة عن فّنھا وعظیم صقلھا

 بعض أدركھ قد ،"التصویريّ " الشعر أو الوزن من "الطلیق" الخّداع ریضالق من نتفاً 

 في ما أھم إن .بصلة إلیھ یمتّ  ال عنھ غریب عقل ولكنھ ادج عقلٌ  ضعیفاً  نقالً  ونقلھ اإلدراك،

 أن یعتقدون ینیینالص نلك تافھة، القصائد هذھ بأن الظن إلى فنمیل ازه،"إ ھو الصیني الشعر

 في عرالش نأل ان،متناقض انلفظ والطول القصیدة وأن قصیراً، یكون أن ب" كلھ الشعر

 الصورة یرى أن الشاعر رسالة وأن والت، إذا تموت ساعتھا، بنت وقتّیة نشوة نظرھم

 الكثیرة المعاني مع" أن األعلى مثلھ وأن سطور، بضعة في الفلسفة ویسّجل ربةبض اویرسمھ

 إلى الصور من یرسم بما ویھدف والتركیز، االیحاء بین الصیني الشعر مع .قلیلة أنغام في

 مما أكثر ویترك ویوعز، یوحي بل یناقش، وال ادل" ال فھو عمیق، خفيّ  شيء عن الكشف

 معناه كان ما الشعر أحسن أن یرون األقدمون كان :ینیونالص یقول المعنى اذھ وفي یقول،

 كاألخالق الصینيّ  فالشعر .لنفسھ اهمعن یستخلص أن قارئھ اضطر وما لفظھ، من أبعد

 إلى یعمد ال فھو مستكنة، ةھادئ اوةبس ھتخفی لھ، حد ال رائع جمال ذو الصیني والفنّ  الصینّیة،

 ورف من ویشیر عنھ، یتحدث أن یرید ما إظھار على یعتمد بل والتشبیھ، والمجاز االستعارة

 العقل إلى ویلجأ واالنفعاالت، المبالغات یتجّنب وھو .بھ ویتّصل یتضمنھ، ما إلى خفيّ 

 ھائجة، روائّیة صور في تراه وقلما .قیود من بھ یتقّید وما القول، في از"إ من فیھ بما الناضج

 یقضون الناس:  الرصین الھادئ بأسلوبھ القوّیة المشاعر عن یعّبر أن مقدوره في ولكنْ 

 1 ترى إذ أسعدھا، فما العین هذھ أّما.أبداً  تلتقي ال ولكنھا تتحرك، كالنجوم، متفرقین حیاتھم
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 على اآلن تدل لمامنا وإنَّ !الشباب أیام أقصر ما ،أال ولك لي الضوء یبعث واحداً  مصباحاً 

 ما أال األرواح عالم إلى اآلن انتقلوا قد نعرفھم، من نصف إنَّ  بل .بالزوال آذنت قد حیاتنا أن

 وما العاوفّي، التّكلف من القصائد ھاه في مما أحیاناً  الملل یعترینا وقد.نفسي على اذھ وقع أشدّ 

 فتیاناً، الرجال یبقى حتى دورتھا الزمان عجلة توقف بذأن ، لباو وتمنٍ  تحّسر من تحویھ

 قد كانت الصین حضارة أن الشعر اذھ من ندرك ولعلنا .الدھر أبد بشبابھا الدول وتحتفظ

 التلیدة، الموضوعات بتكرار أولعوا قد العھد ھاا في الشعراء وأن ھوانج، منج أیام في شاخت

 الرغم على ولكننا .العیوب من سلیمة بالصیغ لالحتفاظ الفّنّیة قدرتھم یسّخرون كانوا وأنھم

 1جمال في یضارعھ ما نرى وال الصین، بالد غیر في مثیالً  الشعر لھاا نجد ال كلھ اذھ من
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 - -الصیني النثر 

 الصینیین ألن مانعة، جامعة أقساماً  الصینیة المسرحیات نقسم أن السھل من لیس المسرح

 من بھ یتمتع ما مع تتناسب منزلة الصین في للتمثیل ولیس وفن، أدب التمثیل أنَّ  ونریقذ ال

 والممثلون .المسرحیات كّتاب بأسماء نسمع نكاد ال ذلك أجل من عب،الش وبقات بین انتشار

 العمل لھاا أنفسھم إعداد في كلّھا حیاتھم أنفقوا ولو ة،منحط وبقة من أنھم على إلیھم ُینظر

 ولالمغ أدخل أن بعد بخاصة المغولّي، الفتح بعد الصین في المسرح فنّ  نما وقد .فیھ والنبوغ

 ھي األیام، ھاه في الصینیة المسرحیات أرقى تزال وال والمسرحیة، روءةالمق ةالقص

 وئیدة، وبخطى مھل على التمثیل فنّ  تقدم ثم ...المغول محك اءأثن في كتبت التي المسرحیات

 ممثلین فیھ العاملین معظم وكان الدین، الرج نم وال الدولة رجال من معونةً  یلق لم ألنھ

 یستخدمون الصینیون الحّكام وكان .العراء في الواقفین القرویین النّظارة أمام یمّثلون جّوالین،

 تمّثل أحیاناً  النقابات كانت كما ، آدبالم أثناء في خاصة تمثیلیة حفالت إلقامة أحیاناً  الممثلین

 على ولكنھا المیالدي، رعش عالتاس القرن أثناء في التمثیل دور عدد وزاد .المسرحیات بعض

 المسرحیة وكانت دارین، من أكثر الكبیرة نانكنج مدینة في منھا یكن لم الزیادة هذھ من الرغم

 ةتاریخیّ ة حادث حول تدور عادة حبكتھا وكانت والموسیقى، والشعر التاریخ من اً "مز الصینیة

 یكن ولم واحدة، لیلة في مختلفة مسرحیات من مشاھد تمّثل ان أحیاناً  یحدث وكان روائّیة،

 األحیان أكثر في لكنھ أیام، عدة یدوم وتارة قصیراً، یكون فتارة محدود، حدٌّ  لالتمثی لزمن

 الرّنانة، والخطب التفاخر من كثیر المسرحیات یتخلّل وكان .سبع أو عاتاس تس یمتدّ  كان

 لیجعل جھده غایة یبال كان المسرحیة واضع ولكن واألعمال، والاألق في فالعن مذن ثیروك

 للتعلیم أداة الصینّیة المسرحّیة أصبحت ذلك أجل ومن الرذیلة، على للفضیلة انتصاراً  خاتمتھا

 الفضائل أفراده نفوس في وتغرس ھ،تاریخ نم شیئاً  الشعب تعلّم األخالقي، واإلصالح

 یكن ولم األثاث، أو بالمناظر ُیزّین المسرح كان وقلّما .باآلباء األبناء برّ  وأھمھا الكنفوشیة،

 1.أصحابھا وغیر األدوار أصحاب ھممن واءس جمیعاً  ھؤالء فكان للممثلین، مخرج لھ
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 - -الصیني النثر

 .والقصة الروایة
 الشعر یكن ولم الصین، شعراء من فئة أو جزءاً  إال عنھم الحدیث أسلفنا االین الشعراء یكن لم

 .الخ والمسرحیة والمقالة والروایة القصة جلبابھ في یضمّ  االي األدب، من إالجزءاً 
 ین، ربيالغ عن یختلفون ھاا في وھم األدب، فروع من فرعاً  القصص یعّدون ال والصینیون

 لھ نجد قلما واللك وسھولة، سرعة في أسماءھم ویایع المؤلفین شأن من لقصص عیرف ثحی

 یعّدون الیوم إلى یزالون ال الصین أدباء إن بل .المغول یفتتحھا أن لقب الصین بالد في ذكراً 

 .الصینیة اآلداب تاریخ في تاكر بأن خلیقة غیر شعبیة تسلیة مجرد القصصّیة الروایات خیر

  "جوى پو" أغاني ویتركون الفروق، بھاه یبالون ال الساّج الصینیة المدن سّكان لكن

 مؤلفون یكتبھا والتي لھا؛ حصر ال التي الغرامیة الروایات علیھا ویفّضلون تحّرج، غیر في

 وھي .المسرحیات بھا ُتكتب التي الشعبیة باللھجات وینشرونھا أسماءھم، راءالق عن یخفون

 الروایات جمیع أن ذلك ..رائعة روائّیة أحداث من ماضیھم في ام وحبوض للصینّیین تصور

 واقعي ھو ما فیھا یوجد أن وقلّ  تاریخیة، روایات منھا، النادر القلیل إال الشھیرة الصینیة

 بذ یرقى االي االجتماعيّ  أو النفسانيّ  من القرب ذلك مؤلفوه فیھ یحاول ما منھ وأقلّ  النزعة،

 األدب مستوىإل " اءالبؤس "و "لموالس الحرب"و "المسحور الجبل"و "كارامازوف األخوة"

 وھي "الماء حواشي" قصة أو "جوان ھو شوى" روایة الصینّیة الروایات أقدم من .الرفیع

 قصص أو "جیئى جاى لیاو" روایة كلّھا، أحسنھا ومن مجلداً، وعشرین أربعة في روایة

 سان" روایة كلھا وأشھرھا .عبارتھا وأناقة أسلوبھا لجمال الصینیون لّھا" التي وھي عجیبة

 الحرب وصف في لوباألس منّمقة روایة وھي ،"الثالث الممالك روایة" أو "إي یان جورجى

 "ھان" أسرة سقوط أعقبت  چونج جوان لو" كتبھا ومائتین، صفحة ألف - - تيال والدسائس

 عشر الثامن القرن في أوروبا في منتشرة كانت التي التصویرّیة بالروایات شبیھة وكلّھا

 في تراه االي اللطیف الفكھ األخالق تصویر بین الروایات هذھ تجمع ما وكثیراً  .المیالديّ 

 تكون ما أصلح وھي بالس، جیل في نراه االي الشائق القصص ینوب ،"جونز توم" روایة

 1.فراغھم أوقات بھا لیقطعوا ن،الس في الطاعنون الشیوخ یقرأھا ألن
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 - -المقالة

 تعالج األدبّي، النثر من قطعة ھي المقالة أن على یتفقون مكان كل في واألدباء النقاد یكاد

 .ابتدعھ، أو توھمھ أو لھ، ووقع بھ تأثر أو لھ خطر أو مارسھ مما بالكاتب خاصاً  موضوعاً 

 غیر فیھا الفنّ  أن ذلك بھجة، منھ وأعظم الصینّي، التاریخ من أجمل المقالة تعدّ  الصین، وفي

  العظیم "یو ھان" شھرةً  المقاالت كّتاب وأوسع العنان، مطلقة والفصاحة - ر دیق االي محذر

 أن یقرأھا من إلى یطلبون أنھم قدره من بلغ إجالالً  لونھا"و تقدیر، أعظم كتبھ الصینیون

 أرقى إلى وصل ولكنھ المولد، وضیع "یو ھان" كان .یمّسھا أن قبل الورد اءبم یدیھ یغسل

 صریحاً  شدیداً  احتجاجاً  احتجّ  ألّنھإلمبراطور ا ھعلی بیغض ولم الدولة، خدمة في المراتب

 إن الجدید الدین أن یعتقد كان "ھان أن ذلك .امتیازات من حباھا وما البوذیة مع تسامحھ على

 الحلم اذھ عن یرضى أن الصمیم، الكونفوشيّ  وھو األلم، أشد آلمھ وقد ھندّیة، خرافة إال ھو

 عن عبارة ھي ، إلمبراطورا إلى كرةمذ عرف ھذا أجذل ومن .بالده أھل أسكر االي الموھن

 وإن الصینّي، رالنث عن مثالً  للقارىء لنقدم السطور بعض منھا نقتبس اجتماعّیة، ذاتّیة مقالة

 إلى صدرت أوامر أن خادمكم سمع لقد :األشیاء كل خفایا أحیاناً  تلتقط ال األمینة الترجمة

 جاللتكم وأنَّ  بوذا، عظام من عظماً - موا للیتس "شیانج فنج" إلى یسیروا بأن الكھنة جماعة

 إلى أرسلت أخرى أوامر ن وأ وري،تاإلماو القصر إلى الدخول على عال برج من ستشرفون

 أبلھَ  خادمكم ونیك وقد بھ، یلیق االي االحتفال األثر بھاا ُیحتفل بأن تقضي المختلفة الھیاكل

 ایرةمس تفعلونھ بل .نفعاً  منھ لتنالوا اذھ تفعلون ال جاللتكم أن یدرك ولكنَّھ العقل، ضعیفَ 

 بلغ االي الوقت في .البالد عاصمة في الباول المجون اذبھ یحتفل أن في الشعب لرغبة منكم

 سامي لكم تجیز فكیف وإال ، وانشراحا بھجة القلوب جمیع وامتألت غایتھ، الرخاء فیھ

 موالي یا الشعب وعاّمة السخیفة، العقائد بھاه الشعب ةعامّ  یؤمن كما تؤمنوا أن حكمتكم

 بوذا، قدمي أمام خاشعین تركعون جاللتكم رأوا إذاف مبھ رالتغری یسھل اإلدراك ضعاف

 لنا یحقّ  فھل ببوذا، اإلیمان قويّ  الحكمة مصدر السماء ابن ذا ھو ھا :فورھم من صاحوا

 األصابع، رقوح النواصي سفح اذھ یعقب ثم بأجسادنا علیھ نضنّ  أن الشعب عامة نحن

  1من كلّھ وقتھم ویقضون أموالھم، وینثرون ثیابھم، یمّزقون صوب، كل من الناس وَتجّمع
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 كلّھ، الشعب تمتلك أن اذھ نتیجة وتكون جاللتكم،یحاولون محاورة  المساء إلى باحالص

 وتراھم حیاتھم، في یفعلوه أن علیھم ب" ما الناس فیھمل نفسھا ةالحماس هذھ وكباره صغاره

 اإللھ، إلى قرباناً  لیقدموھا أجسامھم، ویشوھون أیدیھم ونیقطع ات،زراف الھیاكل إلى یحّجون

 مضغة ونصبح وتقالیدنا، عاداتنا على یقضى وبھذا .العمل ھاا جاللتكم علیھم حّرمتم إذا إأل

 من بالعار تجلل وقد خادمكم فإنَّ  ولھا .لسخریتھم وھدفاً  ، األر ظھر على الناس أفواه في

 اذھ ُیجتثّ  حتى والماء، للنار وعمةً  امالعظ هذھ تتركوا أن جاللتكم إلى یضرع الرقباء، أفعال

 عاّمة حكمة من أعلى جاللتكم حكمة أنَّ  الشعب یعرف وحتى أبداً، یعود فال منابتھ، من الشر

 بالكوارث ةاإلھان هذھ من لنفسھ یثأر أن بھا یستطیع ما القوة من بوذا الرب كان وإذا .الناس

 هھذ في وھو خادمكم، شخص على غضبھ جام فلیصبَّ  .فیھا سبباً  كان من رأس على یصّبھا

 إلى "ھان" ُنفيَ  الرسالة هذھ إثر وعلى ."عقیدتھ عن یحید لن أنھ على السماء ُیشھد اللحظة

 لقد قدوة، خیر نفسھ عل"و الناس، - یھاّب شرع بل المنفى، من یشكُ  لم ."تونج ھوانج" قریة

 جلیلة، خدمات للدولة وأّدى العاصمة، إلى األمر آخر اسُتدعي ثم .مر حیثما الطھر ینشر كان

 عادة بھ یحتفظ ياال وھو كونفوشیوس، ھیكل في كاریةذت لوحة لھ ُنصبت وقد .مكّرما ومات

 .  شّراحھ لكبار أو العظیم المعلّم ألتباع

 - .م 1891 م 1981 "تونغ ماوتسي" الرئیس الشاعر

 - .والحق الحریة سبیل في العظیم الصین نضال یحكي االي شعره من بعض

 مسذتھل في كانذت "جویكین" من قریبة ناحیة وثابوب ،"ثابوب" عنوانھا قصیدة في یقول

 اً قریب راألحم الرابع الجیش خیم ولقد ،"سي كیانغ" إلى ُضّمت ثم ،"فوكیان" منطقة من جزءاً 

 العدو على وأدار جبھتھ على الحرب شنّ  أنْ  لبث وما األعداء، جیش یترصد وھو منھا،

 .أسیر 844 من أكثر تاركاً  وتشّتت فاندحر كامالً، یوماً  ةاستمرتواحن معذارك

 .مبیناً  مؤزراً  آنااك النصر كان

 أخضر إثر أصفر في برتقالي، على أحمر من

 ...بنفسجي إلى نیلي، على أزرق ومن

 1األصیل وعند المطر، غبّ  الجبل یتنفّس
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 :الھند في والشعر النثر
 نم جذاءه الفساد من ضرباً  ُیعدُّ  كان أنھ حد إلى الھندي، األدب في مستحدثة ظاھرة النثر كان

 للك بدّ  ال أنَّھ ترى بطبعھا الشاعرةُ  الھندي فروح األوروبیین، مع االتصال بفعل الخارج

 أدباً  تقریباً  كلُّھ الھند أدب كان ولھاا المضمون، شعريّ  یكون أن عنھ بالكتابة دیرج يءش

 أو بالقافیة أو بالوزن مكتوب أغلبھا والفنّیة والقانونّیة والطبّیة ةالعلمیّ  فالبحوث .منظوماً 

 الخرافیة والحكایات الشعر، قالب في صیغت قد القاموس ومعاني النحو قواعد حتى بكلیھما،

 واألدب.منّغماً  شعریاً  قالباً  اذاتخ قد الھند في تراھما بالنثر، تبیانیك الغرب في وھما والتاریخ،

 لمعظم مصدراً  الھند تكون أن واألرجح خاّصة، بصفة الخرافّیة بالحكایات خصیب الھنديّ 

 عن )جاماكا( أساویر كانت حین لھا انتشار أوسع لقیت فالبوذیة .العالم في الخرافیة الحكایات

 )كاتانترا پان( باسم المعروف ھو الھند في كتاب وأشھر الناس، بین شائعة ونشأتھ وذاب مولد

 كما أوروبا أمتعت التي الُخرافیة الحكایات من كبیر قدر مصدر وھو ة،الخمس اوین العن أي

 أو عاریة، الحقائق سرد مستوى عن ترتفع أن في ھناك التاریخ كتابة تنجح ولم .آسیا أمتعت

 إما التاریخ، بكتابة العنایة أھملوا قد الھنود یكون أن وز"و المزخرف، الالخی توىمس

 على الشفویة بالروایة النقل إلیثارھم وإما المتغّیرة، انوالزم المكان لحوادث الزدرائھم

 منتصف في كبیرة مجموعة تقع والتاریخ الخرافیة الحكایات وبین .المكتوبة المدّونات

 للروح متاعاً  تكون أن بھا وأرادوا دؤوبون، ناظمون جمعھا شعریة حكایات من الطریق

 من نويّ م ألف مائة "یاجنا" یدعى ناظم منظ المیالديّ  األول القرن ففي .للخیال المحّبة الھندّیة

 بألف ذلك بعد "سومادیذڤا أنشأ ثم العظیم، الخیال مسرح أي )برھاتكاذا( علیھا أولق الشعر

 ظھر عشر، الحادي القرن وفي القصص، ألنھار الجامع المحیط أي )جارا كاذاسارتزا( عام

 القصص ومعناھا  قصیدتھ، أعواده على یبني ھیكالً  وابتكر االسم، مجھول بارع قّصاص

 عِدمت قد الھند إن نقول ال نفسھ الوقت في لكّننا .الجارح الخفا عن والعشرون الخمس

 الشعراء آالف لنا یصف الفضل فأبو نحن، نفھمھ كما الكلمة بمعنى یقرضون االین الشعراء

 یحتوي كان بیت كلّ  أنَّ  شك وال م،العواص غرىد ص في مئات منھم وكان ،"اكا" بالط في

 ونحويّ  راھب وھو )بھارى بھارتر( وأعظمھم الشعراء أقدم ومن عشرات، على منھم

 بھذا مدَوّنا لنا خلف ولقد الدین، ھیكل في وبذی أن قبل الغزل بألوان نفسھ غاّى وعاشق،
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 إلحدى كتبھ ومما.  قصیدة مائة من سلسلة وھو ،"الحب من قرن" المسمى كتابھ  نم 

 :معشوقاتھ

 إیاكِ  أنا وكنتُ  إیاي، كنتِ  أنكِ  الیوم قبل معاً  ظننا

 "أنا ھو وأنا أنِت، ھو أنتِ  أصبحتِ  أن اآلن، حدث فكیف

 لتكذون المیتة، اللغة بدل مكانھا احتلت حتى الحدیث لھجات تسللت عشر الحادي القرن وفي

 التي الحّیة اللغة استخدم عظیم شاعر وأّول بقرن، ذلك بعد أوروبا فعلت كما التعبیر، أداة

 وویلة تاریخیة قصیدة الھندیة باللغة نظم االي "بارداي اندس" ھو نظمھ في الناس بھا بتحدث

 )أغرا( شاعر "سورداس" ونظم الموت، نداء إال عملھ من یمنعھ ولم جزءاً، تینس من تتألف

 قد نفسھ اإللھ ھاا إن قیل ولقد .ومغامراتھ "ِكِرشنا" حیاة في الشعر من بیت 74444 الضریر

 .الشاعر علیھ یملیھ ما یكتب كاتباً  لھ أصبح بل .نظمھا على عاونھ

 لرغبتھ تمثیالً  حبھ عل"و لأللوھة، رمزاً  علھا" حتى بھا ویعلو خیالیة، بعاوفة مثالیاً  تصویراً 

 فكانت األولى، للمّرة البنغالیة اللغة أمام الطریق شق االي الشاعر وھو باہلل، االندماج في

 :األدبي التعبیر أداة ذبعدئ

 حبیبتي یا قدمیك عند بمأمن التُ  لقد

 قلق في عقلي ظل أرك، لم وإذا

 وفتنتكِ  رشاقتك نسیان وسعي في ولیس

 .إلیكِ  شھوة نفسي في لیس ذلك ومع

 أن یوشك االي "تونسي" )الحدیث في المتداولة( الھندّیة باللھجة المكتوب األدب شعراء أنبغ

 1فتبّناه منحوسة، نجمة تحت لھم ُولِدَ  ألنھ العراء في أبواه ألقاه وقد لشكسبیر، معاصراً  یكون

 إلى فانسحب ابنھ، ومات وتزوج، االسطورّیة، "راما أغاني وعلّمھ الغابة، في متصوف

 راما" الدینّیة ملحمتھ كتب "بنارس" في كالك اكوھن ل،والتأم التوبة عیشة حیث الغابات

  1وقّدم أخرى، مرة راما قصة یقصّ - فیھذا أخا راما، أعمال من بحیرة ومعناھا "ماناسا شارقا

 وھو واحد، إلھ ثمت :"داس تونسي" یقول .ھو إال إلھ ال االي األسمى اإللھ باعتباره للھند

 1 هللا جّسد المخلصین، عّباده أجل نوم اإلنسانیة ومخلّص واألر السماء خالق "راما"
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 بیننا  تطھیرنا أجل من ثم .البشر من ملكاً  صار إلھاً  "راما" كان أن فبعد إنسان،في  نفسھ

 أصلھا في ملحمتھ قراءة األوروبیین من قلیل إال یستطع ولم .الناس عامة من رجل عیشة

 قراءة استطاعوا االین القلیلین ھؤالء أحد ولكذن مھجوراً، قدیماً  بات الیوم ألنھ الھندّي،

 هذوھ .كلّھ الھندي األدب في یةشخص أھمّ  "داس تولس" تجعل الملحمة تلك أن رأى األصل،

 یقول .أخالق وتوھ ال من الناس إلیھ یرجع ما فیھ شعبيّ  إنجیل كأّنھا الھند ألھل القصیدة

 الذدیني األدب في كتذاب أعظم ،"داس تولس" نظمھا التي "رامایانا" الذ أعدّ  إنني :غاندي

 أو الیھودّیة في داود مزامیر تداول الیوم الھند في األلسن على متداولة تراھا دیني نشید .كلّھ

 فیھا وأقیمت التأّملّیة اآلداب عاصمة "مادورا" أصبحت المیالديّ  الثاني رنالق وفي .المسیحّیة

 مثل فاستطاعت، "پاندیا" ملوك رعایة تحت والنقاد الشعراء قوامھا جمعّیة أي ،"سانجام"

 "كابر" أما .الھدایا وتمنح األلقاب تخلع وأن اللغة، تطور تضبط أن الفرنسّي، العلميّ  المجمع

 من ساذج نّساج وھو الوسیطة، الھند في غنائي شاعر أعظم بل الھند، شعراء أعظم فھو

  وذلك .والھندوسیة اإلسالم توحید وھي بھا، القیام أراد التي للمھّمة الطبیعة أعّدتھ ،"بنارس

 ةایالغ بلغ الھندّیة، الحدیث بلغة شعراً  یقر ووفق .عالمّیاً  إلھاً  جعلھ حتى راما نطاق من ووّسع

 وال وبقات وال أوثان، وال مساجد وال معابد، فیھا یكون ال دینیة عقیدة بھ لیشرح الجمال، في

 ویقبل "هللا"و "رام" ابن :نفسھ عن كابر یقول واحد، إلھ إال اآللھة من فیھا یكون ال ثم ان،ِخت

 أوثان إن اسمك، بقّوة أحیا فأنا ،"هللا" أو "رام" كنت سواء إلھي، یا جمیعاً، الشیوخ یقولھ ما

 ...عال بصوت ھانادیت ألني شك، على ذلك في لست تنطق، ال إنھا فیھا، خیر ال كلھا اآللھة

 داعالخ بنّیة قلبك تمأل كنت إذا المعابد، في تركع وأن فاك، تمضمض أن علیك دي"  1ماذا

 1.   الحج أماكن إلى وریقك في تسیر أو بصالتك تتمتم وأنت
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 - -المالحم

 یلةووس عرھا،وش األمة بتاریخ االحتفاظ وسیلة ھو القدیمة الشعوب عند الشفوي التعلیم كان

 تراثھم في ما وأعظم أنفس الناس بین الشفویة الروایة نشرت وقد النفوس، في نشرھا

 مر على وتوسیعھما واألودیسة اإللیاذه بنقل الیونان بین مجھولون رواة قام فكما.الثقافي

 إلى السلطان بالط ومن جیل، إلى جیل من المالحم بنقل الھند، في الرواة فعل لككذ األجیال،

 المھا" أن ھنديّ  عالم رأى وقد .الشعبیة أساویرھم ضّمنھا التي المالحم ذكت ، عبالش ةعام

 إنھا "إلیت تشارلز" عنھاالسیر وقال .آسیا أنتجتھا التي الخیال آیات من آیة أعظم ھي "بھارتا

 عصورھا في البشریة أنتجتھ ما أعظم من أنھا شك من وما .اإللیاذة من أعظم قصیدة

 نفسھا إلى تضیف أخات ثم قصیرة، قصصّیة قصیدة نةس حوالى بھاراتا المھا بدأت المختلفة،

 قصذة من أجزاء بعض ضّمت كما ومقطوعات، حكایات- ةالمتعاقب القذرون من قرن كل من

 من زوج 344.444 وولھا بلغ حتى دجیتا، بھاجذڤا یدةقص دھاجس في وتمّثلذت رامذا،

 وإسم مرات، سبع مجتمعین واألودیسة  اإللیاذة اويیس ام أي المقاوع، الثمانّیة الشعر أبیات

 كتبھا وقد المنّظم، معناھا كلمة وھي ،"ڤیاسا" یسمونھ لمن الرواة ینسبھا إذ أسطورّي، مؤلفھا

 ألنھا الدینّي، اإلرشاد األساسي القصیدة موضوع یكن لم  منشد، ألف وصاغھا شاعر، مائة

 الجمیلة، "شاكونتاال" القصیدة من األول الجزء فیقدم روب،وح امرةومغ عنف قصة تقص

 من االي "بھارڤا" القوي وابنھا ھندیة، رحیةمس ھرأش في بطلة تكون أن لھا أرید التي

 من تتألف التي "پانداڤا"و "كورو لوقبائ ابھارت المھا أي )العظیم بھارتا( قبائل جاءت أصالبھ

 على لتعّرج موضوعھا عن تخرج ما كثیراً  الحكایة أنَّ  علماً  الحكایة، سلسلة الدمویة حروبھا

 ثم كلّھا، تضیع حتى بثروتھ یقامر الذپانداڤیین، ملك "سشیرا یوذ" فالملك .أخرى موضوعات

 كان ،"كورو" قبیلة من عدواً  یالعب المقامرة هذھ في وكان بزوجتھ، وأخیراً   ھومملكت بجیشھ

 عشر إثني بعد مملكتھم الذپانداڤیون یسترد أن على االتفاق وتم مغشوشة، بزھرات یلعب

 1 النفي فیھا یتحّملون عاماً،
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األدب في الیابان والصین والھند                              المدخل :                               
 

 - -قدیماً  الھند في المسرحیة
 یو" أسفار في موجودة األولى باورھا ألن ذلك .ڤیداتال ِقدم قدیمة الھند في المسرحیة

 االحتفاالت بھا وأعني المقدسة، الكتب هذھ من أقدم بدایة للمسرحیة أن شك وال ."ادپانش

 ثالث مصدر للمسرحّیة وكان الطقوس، وأعیاد للقرابین تقام كانت تيال ةنیّ الدی والمواكب

 اتصال ھو المسرحیة، إنشاء على حفّزتھم التي البواعث رآخ انك وربما .الرقص وھو أیضاً 

 الھندّیة، المسرحیات من لنا بقيَ  ما وأقدم .اإلسكندر لغزو نتیجة جاء إتصاالً  بالیونان الھند

 ثالث وبینھا الصینّیة، تركستان في دیثاً ح ھاعن ُكِشف التي النخیل أوراق اترمخطو

 ."كانشكا" بالط في وبالالھ العالم "أشناغوشا" ھو مؤلفھا اسم أن إحداھا تاكر مسرحیات،

 ُتنسب سننسكریتّیة، مسرحیة عشرة ثالث "تراڤانكو" في ُوجدت أن م 3934 سنة في وحدث

 من بكثیر ظفر سلفٌ  المسرحي األدب في وھو ،)م 304 ( بھازا إلى الشك من شيء في

 للباحثین معروفة ھندیة مسرحیة أقدم ولعلّ  .الكبیر الھنديّ  المسرحيّ  "اكالیداس" من التكریم

 باسم معروف مغمور رجل وھو مؤلفھا، مالس رذك النص وفي ،"الطین عربة" ھي العلمیین

 .الحبّ  وفن الفیلة وترویض ةوالریاض داالذڤی بكتب خبیر بأنھ یوصف "شودراكا الملك"

 فھي الھند، من اجاءن ما أمتع هذھ ومسرحیتھ بالمسرح، خبیراً  كان فقد أمر، من یكن ومھما

 وأشھر .  وخصائص حرارة من للشعر ما لھا رائعة فقرات وفیھا والفكاھة، الغناء من مزیج

 ذلك في یزاحمھا لم ،"كالبداسا" الھندي المسرح وأب ا لذ "شاكونتاال" ھي الھندیة المسرحیات

 ثالث لكالیداسا نعرفھ ما فكل ذلك ومع ،"غوتھ" وامتدحھا جونز، سیرولیم ترجمھا منا مزاحم

 1.مسرحیات
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  اليابان بالتعريف المبحث األول : 

الٌابان هً دولة مؤلفة من الجزر الواقعة فً المحٌط الهادي بالغرب من المساحة شرق آسٌا 

 5766وتعتبر روسٌا والصٌن وكورٌا الجنوبٌة أقرب الدول إلى الٌابان وهً تمثل أكثر 

وبحر الٌابان فً الغرب جزٌرة وتحٌط المٌاه بها من كل جانب ، المحٌط الهادي بٌن الشرق 

وبحر الصٌن فً الجنوب وبحر أكستوك فً الشمال فً الٌابان ٌوجد ُعشر  مجموع 

البراكٌن فً العالم كله ؛ وكذلك ٌحدث الزالزل ، ونظام الحكم فٌها دٌمقراطً ، ولجمٌع 

المواطنٌن البالغٌن حق التصوٌت والترشح فً االنتخابات القومٌة و اإلقلٌمٌة وٌتأسس 

ظام الحكومً على الدستور الٌابانً الذي ٌسمى أحٌانا دستور السالم ألّنه ٌؤكد التزام الن

الٌابان بالسالم ونبذ الحرب وٌحدد حقوق الشعب وواجباته.
1

 

ٌُعتبر اإلمبراطور رمزا للدولة ووحدة الشعب  أما عن العائلة الحاكمة فطبقا للدستور الٌابانً 

كومة وٌرجع تارٌخ العائلة اإلمبراطورٌة الٌابانٌة ولٌست له أي سلطة فٌما ٌتعلق بالح

.الحاكمة إلى قرون طوٌلة وهً أقدم أسرة حاكمة فً العالم 
2
  

وبعد مرور أكثر من قرن على نجاح تجربة الٌابان : التحدٌث الٌابانٌة التً دفعت الٌابان 

ٌة القوة العالم إلى واجهة الدول الكبرى ذات الدور الكبٌر والفاعل فً إعادة الرسم خارطة

منذ قرن التاسع عشر إلى اآلّن. 
3

 

إن الشعب الٌابانً ٌتمتع باأخالق الحسنة والقٌم االجتماعٌة ،وٌتمٌز عن الشعوب األخرى 

بحب اإلطالع بٌن صغارهم وكبارهم وهذا ٌتمثل فً حبهم للقراءة والتعلم ، مما ٌدل على 

فلسفة واالدٌان كالفلسفة البوذٌة ذلك وجود الشخصٌات الجامعٌة المختلفة فً مجال ال

مع العلم ٌعتقدون      والهندوسٌة والصٌنٌة والٌهودٌة والمسٌحٌة وكذلك الفلسفة اإلسالمٌة 

تفٌدهم شٌئا فً حٌاتهم العلمٌة  مع اّنها ال ،ونجد كذلك عدد كبٌر ٌدرسون اللغة العربٌة بها 

.فه  تثقسوى فهمهم ثقافٌا فً المعرفة و
4
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دراسات عدٌدة تركز فً معظمها على أّن أغلبٌة الٌابانٌون  ال ٌهتمون  بالدٌن  فقد ظهرت

ً ال ٌؤمن فً ر معظم المصادر أن الشعب الٌاباننظرا لعدم الشعور بالحاجة إلٌه ، وتشٌ

الغٌبٌات فً الوقت الحالً وبدأ ٌفكر معظمه بالغٌبٌات ، ولكن الشعب الٌابانً بدأ ٌفكر فً 

ماء اإلنسان إلى عقٌدة ما أو دٌن ما .كذلك فً ضرورة انت
1

 

فقد شكلت تجربة الٌابان نموذجا تحدٌثٌا عن مطلع القرن الحادي والعشرٌن وهو النموذج 

الوحٌد الذي أثبت كفاءة عالٌة فً تحدي الغرب على المساحة الرأسمالٌة وٌعلو منه تقنٌاته  

مقراطً ٌمكن أن ٌكون األفضل وهناك من ٌعتقد بحق أن ّ النموذج التحدٌث الٌابانً الدٌ

واألكثر مالئمة لعصر العولمة فً القرن الحادي والعشرٌن ، فقد نجح الٌابانٌون بإقامة 

التوازن ما بٌن التنمٌة االقتصادٌة الشمولٌة والقٌم االٌجابٌة والرحٌة فً التراث الثقافً 

والشركة والعمل والدولة  الفرد والعائلةوالتقلٌدي ،كما أّن الفهم الٌابانً شكل عالقة بٌن 

وٌعتبر فٌها مغاٌر جدا لما هو سائد فً الغرب .
2

 

من تصور علمً ٌرى ان وتنطلق استراتٌجٌة الٌابان فً اتجاه القرن الحادي والعشرٌن 

الحرب باتت مستحٌلة ألّنها تقود حتما إلى تدمٌر الجنس البشري بأكمله وبالتالً فالتنافس 

ستوجب على إنتاج السلع االقتصادٌة وتسوٌقها ورخاء الشعوب الحقٌقً فً القرن الراهن ٌ

االقتصادي هو حجر االساس فً بناء المستقبل ولٌس تكدٌس األسلحة المدمرة التً تتراجع 

أهمٌتها .
3

 

فالٌابان أصبحت تصنف فً خانة الدول العظمى التً شكلت بسرعة قٌاسٌة الكثٌر من علوم 

، مع نجاحها فً تجربة التحدٌث فً النصف الثانً من  الغرب العصرٌة وتقنٌتها المتطورة

ضة على الدخول المبكر وبفاعلٌة كبٌرة فٌما عرف وقد ساعدتها تلك النه القرن التاسع عشر

بالقرن التاسع عشر بمبدأ لعبة األمم الكبٌرة وخالل العقود القلٌلة التً أعقبت حركة التحدٌث 

تمٌزت بتوجٌه التحدٌث لصالح  والتً( 9891_9758) األولى فً عهد اإلمبراطور ماٌجً

فً العالم منذ مطلع   اإلمبراطورٌةالعسكر ، تحولت الٌابان إلى واحدة من أقوى الدول 

.القرن العشرٌن وفً نهاٌة الحرب العالمٌة 
4
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 فدفعت الدول المجاورة لها ثمنا باهضا لنزعتها التوسعٌة االمبرٌالٌة والتً انتهت بسقوط

م لكن الشعب الٌابانً عرف كٌف ٌبنً التهضة 9834الٌابان تحت االحتالل األمرٌكً عام 

على رغن أّن بالده ما زالت أسٌرة التوجٌهات األمرٌكٌة التً المعاصرة المستمرة بقوة 

فرضت علٌها الخضوع للقرار السٌاسً األمرٌكً طوال النصف الثانً من القرن 

العشرٌن.
1

 

بان باتفاقٌات مجحفة طوال النصف الثانً من القرن العشرٌن ولم تستطع لقد تم تكبٌل الٌا

التخلص  إال ببناء  دولة إمبرٌالٌة ذات نزعة عسكرٌة توسغٌة ، طبعت التارٌخ الٌاتبانً منذ 

أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمٌة الثانٌة بطابع دموي مازال ٌعٌق حرٌة 

عالقات مع دول الجوار وبشكل خاص مع الصٌنٌٌن والكورٌٌن  الحركة امام الٌابانٌٌن لبناء

كما تم تكبٌل الٌابان بالوجود العسكري األمرٌكً المستمر على أراضٌها ومصادرة حرٌة 

قراراتها السٌاسٌة واالقتصادٌة  إقلٌمٌا ودولٌا منذ الحرب العالمٌة الثانٌة ومازالت جزر 

مما ٌسمح بتولٌد نزعة قومٌة ٌابانٌة ٌمكن أن الكورٌل الٌابانٌة محتلة من جانب الروس 

     على تتحول فً أي لحظة إلى نزعة عسكرٌة ، رغم الخطر العسكري المفروض 

البٌابان .
2

 

من الجانب االقتصادي تجد الٌابان فً المركز الثانً عالمٌا بعد الو. م أ.  حٌث استٌقظ  اأم

من الدمار الرهٌب الذي أتى علٌه أثناء الحرب العالمٌة ةالثانٌة وهذا بفضل النتائج األخالقٌة 

واالجتماعٌة المتمثلة فً االنضباط الذاتً والروح الوطنٌة التً ٌستمدها العامل الٌابانً 

وتطبٌق  الجودة الشاملة وتجسٌد الثورة التكنولوجٌة على مستوى جمٌع المٌادٌن وبذلك 

أصبح الٌابان قوة عظمى من ضمن ثمانٌة الدول الكبرى فً العالم .
3

 

ولتتمكن فً خالل ثالث أو أربع عقود فقط من تكوٌن قوة صناعٌة المسجلة ألعلى  

اد هذا التفوق نشٌر إلى أّن الٌابان تقف اآلّن المعدالت االنتاجٌة فً العالم ولكً ندرك أبع

على قمة المنافسة على مستوى العالم ، والكثٌر ٌتحدث الٌوم عن قصة الهجوم الٌابانً على 

صناعة تنمو بشكل ملحوظ  األسواق العالمٌة لٌصبح التعلم من الٌابانٌٌن  فً حد ذاته 

وواضح .
4
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نً فً األسواق االقتصادٌة الدولٌة ٌزامن مع تفوق  على أّن هذا التفوق الٌابا وٌجب التأكد 

أخر فً النتائج األخالقٌة واالجتماعٌة بالمقارنة مع نظرٌتها فً الدول المتقدمة األخرى  

 ولعل أهم درس قدمته الٌابان للعالم المعاصر هو تعدد النماذج فً التطور االقتصادي فلم 

النموذج المنتصر فً الحرب والمتفوق فً ٌعد النموذج  الغربً األمرٌكً بشكل خاص هو 

االقتصاد بل هناك جانب النظام المتمٌز الذي ٌوافق ما بٌن التقالٌد الٌابانٌة والمفاهٌم الغربٌة 

 الحدٌثة ، ولعل درس الٌابان ٌثٌر  االهتمام بالتفوق المادي للٌابان بقدر ما أثار االهتمام

مل  بالتأكٌد ٌمكن االستفادة منها وإظهار قدر بالتفوق فً العوامل المعنوٌة ، وهذه العوا

اإلمكان عوامل نجاح المؤسسات الٌابانٌة.
1

 

إن الكثٌر قد تحدث عن الٌابان وكتب عن أسرار تقدمها وقد وجدنا اآلن أغلبها ٌتفق حول 

 المحاور نخلصها فٌما ٌلً :

ة ونجح فً تقلٌدها _ أن االنسان الٌابانً تمكن من نقل المبادئ إلى الغرب من علوم مختلف

 وتطبٌقها بل أبدع فً تطوٌرها إلى األحسن.

إن الٌابانً ٌعتبر الراحة والنوم شًء معٌب لذلك نجده فً غاٌة الجد والنشاط وقت عمله _ 

 ونجد أن انجازاته الٌومٌة شبه معدودة باإلضافة إلى عدم وجود سن التقاعد بالنسبة له.

فهوز شغب ٌّدخل من عشرٌن بالمائة إلى أربعٌن بالمائة من  إن الٌاتبانً ٌجٌد اإلدخار_ 

 دخله.

إن الٌابانً لدٌه شعور الرقابة الذاتٌة فال ٌحتال أو ٌتخاذل ألحل توفٌر بعض المادة أو _ 

 الوقت .

 العمل الجماعً وعدم الظهور أو التسلق على األخرٌن ._ 

 ٌكمن سر النجاح الٌابانً فً عدة عوامل وهً تتمثل :_ 

 _فى طبٌعة الفرد الٌابانً.؛ تقدٌس العمل والعلم 

كل سٌاسة فً خدمة القوة _ التخطٌط : تخطط الدولة بمعٌة المؤسسات االقتصادٌة الكبرى 

الصناعٌة .
2
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 ._التوجٌه والمساعدات : تقدم الدولة توجٌهات ومساعدات لالستثمار داخل وخارج البالد

. دة وتطوٌرها للسٌطرة على األسواق _االستثمار : إنتاج النوعٌة الجدٌ 
1

 

 _قوة االستثمار فً الخارج : إقامة مصانع فً كل األرجاء وتجنب الحواجز الجمركٌة

إن التجربة الٌابانٌة تكشف عن حقٌقة أن الثقافة الٌابانٌة بإرثها التارٌخً وتجربتها 

قومات الٌابان قدرة المعاصرة كان  لها دور كبٌر فٌما تحققت فٌما قد تكون من بٌن أهم م

الفرد الٌابانً فً سلوكه وتصرفه ومحاسبته لنفسه قبل أن ٌحاسبه غٌره نابع من ضمٌره 

ومن مجتمعه ومن حضارته وثقافته وتربٌته لذلك كل فرد فٌما ٌعرف دوره فً الحٌاة 

سواء كان داخل العمل أو خارجه ، أن ٌكون وٌؤدي بحماس وإٌمان النتظر من أي جهاز 

ٌبا أ محاسبا أي أن كل فرد ٌعمل فً إطار االنضباط الذاتً ونجد على سبٌل ذلك علٌه رق

 فلسفة التحدي  وهً فلسفة اإلصرار والصبر والمثابرة وهً فلسفة إنسانٌة قائمة على:

_ التوارث من مٌراث حضاري عمٌق ممتد منذ آالف السنٌن ٌجتمع من سٌاج أخالقً من 

التً تدفع إلى الوالء واالنتماء واإلخالص الكامل والوفاء العظٌم القٌم والمبادئ والمثل العلٌا 

 .والطاعة المطلقة والمشاركة المخلصة والتفانً فً أداء الواجب

_ تحوٌل الدٌن والعقائد لدٌها إلى سلوك قائم على ضمٌر قوي مرتبط بوجود اإلنسان ذاته 

هرت من الشرور والجشع وبروحه التً لن تعرف الراحة والهدوء أو السالم إال إذا طُ 

 .والطمع والحسد والتسلط والشهوانٌة وغٌرها

التمسك المرن بالتقالٌد والعادات القائمة على التواصل واالرتباط القاعدي المتماسك _

باألصول العضوٌة كاألسرة والعشٌرة والجٌران والحً ومجتمع العمل والرفاق والزمالء 

 .ٌخًوبعالقات ٌمألها الفخر والتراث التار

تطلع دائم نحو المجهول المستقبلً باعتباره صدٌق فالعدو والزمن والوقت أهم أدوات _

صناعة الذات باعتبارها فن االستثمار فً اإلطارات البشرٌة واستثمار اإلنسان واالرتقاء به 

 .وتطوٌره

عه الجمع والمزج بٌن زعامة القائد الرمز وبٌن الفضائل الطبقة بٌن المدٌر والعاملٌن م_

كشركاء ولٌس كأُجراء أو عبٌد وما بٌن جٌل متقدم فً سن لدٌه الحكمة والخبرة وما بٌن 

.أجٌال لدٌها األمل والتطلع والقدرة والدافع على صنع غد أفضل 
2
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 المحافظة على التوازن االجتماعً وترقٌة الحراك االجتماعً ٌجعل  العمل هو المصدر 

مشروع هو السبٌل الوحٌد للعمل وما عداه ٌشكل أمر الرئٌس لتحقٌق الثروة أّن العمل ال

. خارج عن كل شًء ٌستوجب التطهٌر والتجسٌد
1

 

تعتبر الثقافة فً الٌابان دورا محورا فً كل مناحً الحٌاة العامة والخاصة حٌث كثٌرا     

ما تم االستناد إلٌهما لتبرٌر وتفسٌر كافة الممارسة الفردٌة والجماعٌة فً ظل ظروف 

ٌنة وٌشٌر هذا الواقعً مجمله أّن الثقافة فً الٌابان حددت بمثابة المحدد األساسً متبا

لمالمح السلوكٌات وذلك فً االرتباط المسبق بالنظام  الثقافً المحدد طبعا بسمات قومٌة 

 خاصة
2

 

وفً هذا السٌاق ٌمكن تفسٌر بعض السلوكٌات الٌابانٌة على غرار إمكانٌة تصحٌحه للفرد 

سبٌل المؤسسة التً تعمل بها وذلك استنادا إلى أحد مفردات هذه الثقافة التً تعلً بنفسه فً 

من شأن التضحٌة لصالح المصلحة فً الكثٌر من الصراعات والنزاعات بحٌث ٌندر اللجوء 

للقضاء على أي أنواع وعلى صعٌد أخر لوحظ ان تحدٌد البٌروقراطٌة الٌابانٌة لدور 

قار هذه الجماعات آللٌات هٌمنة السٌاسٌٌن علٌها افت جماعات المصلحة لم ٌكن سبب

قانونٌة.
3

 

وار مختلف ن الغربٌٌن الذٌن سعوا إلى سبر أغولعل مما ٌذكر أن الكثٌر من المفكرٌ

واالقتصادٌة والسٌاسٌة للواقع الٌابانً وتأثر بدورهم بهذه التغٌرات المظاهر االجتماعٌة 

ذات البعد الثقافً حٌث ٌمكن القول أّن الكثٌر من جوانب الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة فً 

الٌابان قد تأثرت بشكل ملحوظ بالمحددات الثقافٌة التً شغلت موقعا منفردا فً الحٌاة 

عمال إلى تبرٌرات ثقافٌة لتغٌر الكثٌر من قراراتهم التً ٌصعب السٌاسٌة الٌابانٌة ورجال األ

على الغرب فهمها فقد أعرب الكثٌر من المسؤولٌن الٌابانٌٌن عن قناعتهم بأّن ما ٌقوم به 

الٌابان على المستوى الدولً ٌمكن أن ٌفسر باألساس من خالل الثقافة الٌابانٌة وهو ما ٌسٌع 

ال  وعلى سبٌل هذا فقد تعرضت الثقافة الٌابانٌة لكثٌر من على هذه األعمال تبرٌرا مقبو

ٌقٌمتً االتفاق والتناغم فً ظل توجٌهات االنتقادات من قبل الغرب وخاصة مما ٌتعلق 

ٌال المتعاقبة وهو ما أخذ بكثٌرٌسودا الخضوع والوالء للجماعة التً سادت مختلف األج
4
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ٌابانٌة ثقافة غٌر عقالنٌة وغٌر منطقٌة إضافة إلى من المفكرٌن الغربٌٌن إلى عّد الثقافة ال

كونها ظرفٌة وعاطفٌة وتابعة اجتماعٌا هذا فً حٌن ارتأى الٌابانٌون فً هذه الصفات ما 

 ٌشٌر إلى سمو الثقافة الٌابانٌة وتفوقها على غٌرها من الثقافات واخذوا على عاتقهم

ة إلى مقوالت أخالقٌة اتهمت فً عن ثقافتهم المتجذرة منذ عدة قرون والمستمدالدفاع 

مساندة النظم السٌاسٌة المتتالٌة وذلك بعد قرون من الحروب األهلٌة فً عهد ماٌجً حٌث 

برز اجتٌاح الخطاب السٌاسً إلى اٌدٌولوجٌة مساندة للحكومة وقد تم بالفعل إحٌاء القٌم 

. الثقافٌة التقلٌدٌة وسمو الثقافة السٌاسٌة الٌابانٌة 
1

 

هزٌمة الٌابان فً الحرب العالمٌة الثانٌة ومع االحتالل األمرٌكً للٌابان برزت بعض وبعد 

 المحاوالت لترسٌخ الثقافة الٌابانٌة فً محاولة إضفاء طابع خاص على النظام السٌاسً

الٌابانً المعاصر وذلك فً ظل ٌبقً النخبة السٌاسٌة الٌابانٌة من حتمٌة العالقة بٌن كل من 

.سً والثقافة السٌاسٌةالنظام السٌا
2

 

وفً إطار هذا السٌاق كانت للثقافة السٌاسٌة دورا بارزا فً تدعٌم السلطة المطلقة وحتى 

لدستور جدٌد محل بعد هزٌمة الٌابان فً الحرب العالمٌة الثانٌة وفرض االحتالل االمرٌكً 

الدٌمقراطٌة التً افتقر إلٌها النظان الٌابانً  الممارساتنا بذلك ببعض دستور : ماٌجً مؤذ

فً السابق ظلت الثقافة الٌابانٌة متجذرة فً الخطاب السٌاسً وفً مختلف الممارسات 

 3 . السٌاسٌة
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 :إلى العربالمبحث الثاني : نظرة اليابان 

الروسٌة التً  فً مطلع القرن العشرٌن  تناقلت أخبار نبأ انتصار الٌابان على اإلمبراطورٌة

كانت قوة عظمى فً آسٌا وأوروبا ٌحسب لها ألف حساب وكان الخبر مفاجئا ووقع عظٌما 

فً أرجاء العالم إذ كان للخبر وقع خاص فً الوطن العربً إذ أّنه كان له دفع للنفوس 

أن ٌؤخذ وتجمس له المثقفون والسٌاسٌون الذٌن رأوا فً الٌابان نموذجا ٌمكن أن ٌحتذى به 

وة للدول التً كانت تعانً طغٌان قوى غربٌة تمارس هٌمنة سٌاسٌة وعسكرٌة علٌهم كقد

وهكذا بدأ اسم الٌابان ٌتردد فً جرائد ومشارٌع االصالح من الشام إلى  المغرب ونظمت 

األشعار وأراجٌز تشٌد بالٌابان وعزٌمة أهلها ذلك أّن انتصار الٌابان لدول الشرق كافة    

ن العرب إلى أمرٌن أساسٌن فً تجربة اإلصالح المتمثل فً الدستور وقد تطلع السٌاسٌو

 واألخذ بتقنٌات العربٌة .

فكل ما صدر فً الوطن العربً خالل القرن العشرٌن عن الٌابان من دراسات ومترجمات 

خالل مختلف المجاالت التارٌخٌة واألدبٌة والفلسفٌة أدب الرحاالت ٌحسب العشرات وال 

ٌتعدى فً أحسن األحوال مائة مؤلف كان خط الدراسات التارٌخٌة منها منها مؤلفات تحسب 

؛ وما نعٌبه على من اهتموا التارٌخ الٌابانً أنهم وقفوا على ةعلى أصابع الٌد الواحد

إصالحات "المٌجً" مثل تلك التً ألفها: رؤوف عباس عن المجتمع الٌابانً فً عصر 

الٌمجً تلٌها دراسات مسعود ضاهر والتً تجمع بٌن التارٌخ والكتابة السٌاسٌة ، وفً 

برره بسبب أّن المثقفٌن  العرب تطلعوا اعتقادنا أّن االهتمام بإصالحات المٌجً له ما ٌ

؛ وقد  أساسا إلى هذه الفترة الحاسمة فً تارٌخ الٌابان واعتبروها حدثا نموذجٌا ٌجب تقلٌده 

فً مقال ٌتساءل فٌه أسباب نجاح تجربة التحدٌث فً الٌابان  9879قال شارل عٌساوي 

للشرق األوسط أن مصر بٌنما فشلت فً مصر وفً رأٌه وهو الخبٌر السٌاسً االقتصادي 

كانت تتوفر على جل المقومات االقتصادٌة وغٌرها من المقومات التً تمكنها على سٌر 

التحدٌث وأنها تمٌزت من الٌابان بالموارد الزراعٌة والموقع االستراتٌجً ولم ٌجد من تبٌر 

االقتصاد على تفوق الٌابان سوى بعامل السلم الذي تنعم به الٌابان  كل هذا كان من جانب 

الٌابانً وكٌفٌة تفوقه فً مجاالت عدة وعن انبهار العرب بالتجربة الٌابانٌة فً مجال 

الذي شغل القطاعات الكبرى فً الٌابان من خالل اإلصالح التعلٌم التحدٌث والتطور 

وإصالح النظام الحكومً فً الدستور وطرٌقة الحكم فٌها .
1
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افً الدٌنً فقد كان للعرب تأثر كبٌر بالٌابانٌٌن أما من الجانب األخر وهو المجال الثق

وسوف نحاول أن نذكر بعض المحاوالت فً هذا المجال فقد حاولوا دراسة ما ٌوجد فٌها 

فقد احتل الرحالت من أوسع أبوبا المعرفة والثقافة اإلنسانٌة  إنّ بالقٌام بعدٌد من الرحالت 

الٌابان لؤلؤة الشرق وبالد الشمس تعد وة مرموقة الحالت جمٌع لغات العالم فً مكانأدب 

خون اعتبروها أقدم عنها بأّنها بالد الزالزل والبراكٌن والمؤرالمشرقة وتقول االطالس 

الممالٌك التً قامت وعرفت فوق األرض وقد تضمنت المشاهدات واالنطباعات عما رأٌته 

الحدٌثة التً كتبها  فٌها وإن الحافز إلى كتابة ذلك  وهو إٌجاد مجموعة من كتب الرحالت

أبناءها بلغتهم  ومحاولة نقل الصورة عن هذا البلد مما انطبع فً الذهن وإحٌاء فن عربً 

قدٌم فً أدب الرحالت حٌث كان أسالفنا من الرحالة هم أربابه وأصحابه ولهم أشعار كتب 

ثٌر من وأسفار حٌث طافوا ورحلوا فً مختلف بقاع العالم وجابوا أفاق الدنٌا وتتجسد الك

القٌم واألصالة والحقائق التارٌخٌة والجغرافٌة واألدبٌة واالجتماعٌة وهً ذخائر نفسٌة . 
1

 

ومن جهة أخرى أكد مسعود ضاهر بأّن المستعربٌن الٌابان عرفوا مهمتم فً دراسة مختلف 

 مناحً الحٌاة العربٌة واإلسالمٌة فً مقابل فتور عربً لهذا التعاون الفتا إلى تمٌز الجهة

الٌابانٌة فً هذا المجال رغم حداثة االهتمام والبحث األكادٌمً الٌابانً بالدراسات الشرقٌة 

ودراسة العالم العربً مقارنة باالستشراق الغربً وقاتل األكادٌمً اللبنانً خالل محاضرة 

المركز الثقافً اإلعالمً للشٌخ سلطان بن زاٌد عن أفاق التواصل الثقافً بٌن العرب 

أظهر الٌابانٌون موقفا  إٌجابٌا اتجاه العرب  1669سبتمبر  99ن أنه بعهد أحداث والٌابا

والمسلمٌن ورفضوا نظرة الغرب إلى اإلسالم باعتباره معقال لإلرهاب وهو ما دفع الحوار 

أنه خالل العقدٌن الثقافً العربً الٌابانً على مدى العقد األخٌر ؛ وٌذكر مسعود ضاهر 

باحثٌن الٌابانٌٌن المتخصصٌن بشؤون الشرق األوسط وصل عددهم األخٌرٌن زاد عدد ال

ونحو مائة وتسعٌن متخصص فً دراسة العالم  1668أكثر من سبع مائة دارس مع نهاٌة 

العربً وٌكره الٌابانٌون أن ٌؤمنوا بالمستشرقٌن نظرا للمركزٌة الغربٌة لهذا المصطلح 

؛ وتمٌز الجٌل األول من المستعربٌن وٌفضلون بأن ٌطلق علٌهم بدارسً الشرق األوسط 

الٌابانٌٌن الذٌن ظهروا مع نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة بتعاطفهم مع قضاٌا حركات التحرر 

والقضاٌا العربٌة  واتسمت دراستهم بالشمولٌة واالهتمام الواسع باآلداب والفنون والتراث 

ي شمل الٌابان أٌضا تبنت العربً واإلسالمً ومع قرار حظر تصدٌر النفط العربً الذ

ولكن الحكومة الٌابانٌة موقفا عملٌا من العرب أدى إلى زٌادة الباحثٌن فً شؤون العرب 

تمٌزت دراساتهم بنظرة أكثر حٌادٌة وموضوعٌة 
2

 . 
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فً  الفلسطٌنٌةوتمٌزت صورة العربً لدى النهضة العربٌة بعد دخول منظمة التحرٌر 

بالعالم العربً  واالجتماعٌةمفاوضات مع اسرائٌل رافقتها زٌادة حدة األزمات االقتصادٌة 

بٌة فً تبنً حوار ثقافً ٌابانً فانقطع االهتمام الٌابانً بدراسة قضاٌا وانعدام جدٌة عر

العرب؛ ومن ضمن المشارٌع الثقافٌة النً أشار إلٌها المحاضر بمنطقة الشرق األوسط 

سالم ومواجهة التحدٌث الذي بدأ فً النصف الثانً من الثمانٌنات ومشروع مشروع اال

التطور المدنً فً اإلسالم باإلشراف مع األستاذ :> أٌناغاتً <وأشرف كذلك > 

شوفٌناكاشافو< بجامعة طوكٌو على إنجاز الدراسات اإلسالمٌة المناطقٌة خالل فترة ما بٌن 

 1 وصدرت أعماله بالٌابانٌة . 1661

الٌابانٌٌن حققوا األخالق النبوٌة بالرغم من أنهم بشر مثلنا ، مع العلم أّن هذه األخالق  إن

عالمٌة ولٌست إسالمٌة فقط فاألمانة والنظافة والتواضع مبادئ جاء بها كل األشٌاء وروج 

ثقافة: لها كل المفكرون والفالسفة عبر العصور؛ الٌابانً لدٌه هذه المبادئ المستمدة من 

وبٌن الٌابانٌٌن أنهم حولوا هذه المبادئ إلى تطبٌق  بٌنناومن الدٌانة البوذٌة والفرق أشتو 

عملً ٌظهر جلٌا فً الحٌاة الٌومٌة فً الٌابان بٌنما نحن اكتفٌنا بالتغنً وكٌف كنا ، عنصر 

موجود دائم فهو شعب شدٌد التواضع واالحترام حٌث ٌقول أحدهم :"  الٌابانالتواضع عند 

ت التواضع لدٌهم فً كثٌر من المواقف ولكن ما لفت انتباهً أنهم عندما تنتهً إنً الحظ

من لقاء أحدهم ٌخرج معنا إلى الخارج وٌستمر فً انحناء رأسه تقدٌرا لنا وٌبقى واقفا إلى 

السٌارة على مدى النظر وهذا لم أن تركب السٌارة وتسٌر وهو ما زال ٌنتظر إلى أن تخرج 

 2 كن حدثت طٌلة إقامتنا فً الٌابان .دث مغامرة أمرة ولٌح

قٌمة عظٌمة فً اإلسالم الذي حرص على وار والجدل بالتً هً أحسن ٌمثل ونجد الح

فً تبادل األفكار مع الناس كافة حتى مع غٌر المسلمٌن وخاصة الشخصٌة الحوار والتسامح 

حوار السٌاسً الٌابانٌة ففً حوار ما بٌن طرفٌن ٌتفهم أحدهما األخر فهما صحٌحا  وال

الٌابانً سٌكون له مردود مقدر فً اعتناء التفاعل بٌن األمتٌن العربٌة والٌابانٌة فقد اعتق 

اإلسالم مجموعة من الٌابانٌٌن بالرغم من أّن الٌابانٌٌن متمسكٌن بدٌنهم وحرٌصٌن على 

  القٌام بكل شعائرهم وواجباتهم الدٌنٌة.
3
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 : عند اليابان صورة العربالمبحث الثالث : 

 اإلقلٌمًأكد البروفٌسور " ٌوحى نتلنٌا " أستاذ باألكادٌمٌة الوطنٌة الٌابانٌة للدفاع أّن النظام 

فً منطقة الشرق األوسط ٌمر حالٌا بمرحلة تشكٌل نتٌجة لتغٌر موازٌن القوى التابع من 

لى مستوى ظاهرة فراغ السلطة المتعددة المستوٌات والتً تشكل فً ثالث مستوٌات : ع

الدولة حٌن انهارت معظم دول المنطقة على رأسها سورٌا ، العراق ، الٌمن ، لٌبٌا منذ 

الثانً على مستوى اإلقلٌم حٌث تعانً معظم الدول من ثورات الربٌع العربً بٌنما  اندالع

عدم االستقرار السٌاسً والحروب األهلٌة باإلضافة إلى استغالل إٌران لألوضاع الراهنة 

ولة مأل الفراغ وتوسٌع نفوذها اإلقلٌمً وثالثا أخٌرا على المستوى الدولً والمتمثل فً ومحا

االنسحاب األمرٌكً من المنطقة والتدخل العسكري الروسً لصالح نظام األسد ؛ فقلد 

خلصت هذه المناقشات فً الحوار العربً إلى التأكٌد على تعدد فرص وأطر مجاالت 

ٌد من البلدان فً المنطقة حٌث أّن هناك فرص  للتعاون االقتصادي التعاون بٌن الٌابان والعد

من خالل دعم المشارٌع االقتصادٌة الضخمة فً مجاالت الطاقة والتعلٌم بخالف االستفادة 

من الخبرات الٌابانٌة فً مجال األمن اإلنسانً وتسوٌة النزاعات وتقدٌم المساعدات 

اإلنسانٌة .
1

 

الثقافة والدٌن حٌث ٌعد : )توسٌهٌكو إٌزوشو( من أبرز الرواد الذٌن ثم ننتقل إلى مجال 

تمٌزت اعمالهم بكثٌر من الدقة والموضوعٌة فقد درس فً جامعتً )كٌو( و ) طوكٌو( 

ومارس التدرٌس فً الجامعة الٌابانٌة والكندٌة واإلٌرانٌة وكتب دراسات باإلنجلٌزٌة 

فرنسٌة واأللمانٌة ومن المؤكد أنه من األوائل الذٌن والٌابانٌة وكان على معرفة بالعربٌة وال

مباشرة من العربٌة إلى ترجموا القرآن الكرٌم إلى اللغة الٌابانٌة إال أّن ترجمته قد ال تكون 

الٌابانٌة بل من خالل ترجمات إلى اللغات األوروبٌة ؛ فقد كان متعمقا فً الدراسات 

تقرٌر خاص لدى الباحثٌن الذٌن ٌعتبرون أّن  اإلسالمٌة ومختلف جوانبها وحتى اآلن لدٌه

دراساته شكلت ركٌزة صلبة لوالدة تٌار عرٌض من الباحثٌن المهتمٌن بالدراسات العربٌة 

واإلسالمٌة فً الٌابان وهو من أشهر الباحثٌن المعاصرٌن الذٌن تغطً اهتماماته ساحة 

التراث الروحً والحضاري معرفٌة واسعة تنطلق من علم اللغة الحدٌث وعلم الداللة فً 

؛ ترجم الشواهد التً اقتبسها من القرآن بدقة لإلسالم ولألدٌان والثقافات الشرقٌة األسٌوٌة 

وكذلك من الشعر الجاهلً الذي ٌمتاز بلغة غرٌبة أحٌانا .
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وكان حالً فً هذا األمر أن أظل وقد أوضح إٌزوتسو من خالل العمل الذي قام به فقال:" 

 قادرا على اإلسهام بشًء جدٌد قً سبٌل فهم أفضل لرسالة القرآن لدى أهل عصره األول." 

... وفً دراسة للمفهومات األخالقٌة ٌؤكد أهمٌة العلمٌة بحٌث تتفادى قدر المستطاع التأثٌر 

إٌزوتسو وتضاده مع  باألحكام القبلٌة ألي موقف نظري للفلسفة األخالقٌة ، وما ٌؤكد

االستشراق ماتمٌزت به أعماله من الموضوعٌة والحٌاد العلمً واإلنصاف إن لم ٌكن 

االنحٌاز واالحترام للقرآن واإلنسان ، كما تتمٌز كتاباته بلغتها السهل وأسلوبهما المبسط 

الذي ٌبتعد عن التعقٌد بشكل عام ولكن المختص قد ٌد صعوبات فً المقدمات المنهجٌة 

لجدتها علٌها مع حرص واضح فٌها على الضبط المنهجً المفصل للقارئ مما ٌحسب له 

واعتماده المباشر على اللغة العربٌة واتقانه الدقٌق لتفاصٌلها ورفضه  فً الدقة والعلمٌة

دراسة المفاهٌم القرآنٌة من خالل لغة أخرى وسجل احترامه للغة العربٌة وتقدٌره لمصادر 

سالمً .التراث العربً اإل
1

 

بالدراسات العربٌة واإلسالمٌة لم ٌكن ولٌد مفكر واحد من خالل ال  إّن اهتمام الٌابان 

دراسات التً أجراها الباحثون ٌمكننا أن نمٌز بٌن عدة أجٌال من الباحثٌن الٌابانٌٌن بحسب 

طبٌعة الدراسات التً اهتم بها كل جٌل وبحسب منهجٌة الدراسات وطبٌعتها ؛فقد جندت 

حكومة الٌابانٌة بعد انتهاء الحرب العالمٌة األولى عددا من الباحثٌن الٌابانٌٌن الذٌن اكتسبوا ال

إقناع المسلمٌن فً آسٌا بأهمٌة معرفة شاملة عن تارٌخ الشعوب االسالمٌة من أجل 

والوقوف فً وجه السٌطرة االستعمارٌة الفرنسٌة ؛ فً الوقت  نهضة الالٌابان الفنٌة فً دور

ستعملت الٌابان االسالم أداة لتعبئة المسلمٌن فً الصٌن إندونٌسٌا  من الغرب وهذا ال ذاته ا

ٌعنً أّن الٌابان لم ٌكن لها ٌد ملوثة فً عالقتها مع المسلمٌن بمعنى أتها انتقلت تطلعات 

وطموحات الٌابان فً التوسع والهٌمنة ؛ إّن رغبة الٌابان فً كسب ود المسلمٌن ودعمهم فً 

الخاضعة للنفوذ الٌابانً دفعهم إلى تأسٌس مراكز متخصصة عن اإلسالم  القضاٌا

والمسلمٌن وقد أفاد الباحثون الٌابانٌون المهتمون بالدراسة االسالمٌة من الدعم المادي 

الحكومً بل تعداه إلى دعم المؤسسات الحكومٌة أو الخاصة التً قامت بتشجٌع الباحثٌن فً 

خ الشعوب اإلسالمٌة وثقافتها وقد وصلت الدراسات اإلسالمٌة نشر أبحاثهم األولى عن تارٌ

دورها خالل ثالثٌنٌات وأربعٌنٌات القرن قبل الحرب العالمٌة األولى إلى  فً الٌابان ما

عمل بحثً ذي صلة بالموضوع خمسة عشر عاما  9166الماضً إذ تم نشر أكثر من 
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روفٌسور الٌابانً تورومبور سبب زٌادة وحتى نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة وهنا ٌؤكد الب

 السٌطرة فً النشر إلى تأسٌس معاهد ومراكز أبحاث كثٌرة مكرسة للدراسات اإلسالمٌة

 ومختصة شؤونها ومن أبرز تلك المراكز :

 9826_معهد دراسات العالم اإلسالمً الذي تأسس عم 

وقد  9646_ 9776ً برئاسة أوكو بووكوح_ مركز أبحاث المنطقة اإلسالمٌة الذي تأسس 

 نتٌجة لخسارة الحرب العالمٌة الثانٌة .9834تم حله عام 

وتعد من أكبر الجمعٌات الٌابانٌة حٌث 9827_ مجلة مسلمً الٌابان العظمى الذي تأسس 

اعتمدت فً تموٌلها بالدرجة األساس على الحكومة الٌابانٌة وترأسها رئٌس الوزراء الٌابانً 

عنوان أحوال اإلسالم وقد تم حله بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وصدرت عنها مجلة تحمل 

 لتحل محلها جمعٌة اسم جمعٌة الدراسات اإلسالمٌة الٌابانٌة .

والذي ٌعد البذرة األولى لتأسس جامعة الثقافة  9829_معهد الثقافات الشرقٌة تأسس سنة 

دراسات األوروبٌة حول اإلسالم الشرقٌة فً طوكٌو ، لقد اهتم الٌابانٌون بالمراجعة النقدٌة لل

تارٌخ الدول اإلسالمٌة ، والمسلمٌن كما صدرت أعمال بحثٌة متمٌزة منها لى سبٌل المثال 

التارٌخ الثقافً لألراضً القاحلة فً آسٌا وعلى الرغم من الصعوبات التً كانت تواجه 

اك كثٌرا من عملٌة بعث الطالب فً رحاالت دراسة إلى الخارج أثناء الحرب إال أّن هن

األعمال المتغٌرة أنتجت خالل هذه الفترة منها دراسة الموسٌقى العربٌة وبعض الدراسات 

التارٌخٌة كدراسة الممالٌك ن وقد شهدت هذه المرحلة اهتماما ملحوظا بترجمة الشعر 

العربً وبعض الدراسات األخرى كقٌام بعض الشعراء من المستعربٌن الٌابانٌٌن بترجمة 

هم بترجمة حكاٌة ألف لٌلة ولٌلة.عربً مثال ذلك قٌامالشعر ال
1

 

األكادٌمٌة واألدبٌة التً أنتجها المستعربون الٌابانٌون حول اإلسالم  األعمالمن خالل تتبع 

فً  أعمالهم هذه  اعتمدوهابصورة عامة والعرب بصفة خاصة نجد أّن المصادر التً 

ستوى من توثٌقها ورزانتها فنجد أّن تنوعت فً تخصصها وزمنها وتتباٌن من جهة فً الم

الببروفٌسور ) شوكٌتا كاساتو ٌشٌر إلى أّن معظم أعمال البروفٌسور ماجٌما شنجً اعتمدت 

م المعرب الٌابانً : فً المكتبات الٌابانٌة وكذلك قدٌ أنداكالمصادر العربٌة التً توفرت 

الٌابانً على فهم أعمق  جورج تاكا هاشً فً ترجمته للقرآن الكرٌم فلقد ساعدت القارئ

للدٌن اإلسالمً وأّن عمله بعد زائد بحق ، كما ٌعد كتابه : مبادئ اإلسالم والقرآن من 
2
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 المراجع األساسٌة للبعث اإلسالمٌة فً الٌابان ؛ فالباحثٌن الٌابانٌٌن لم ٌهتموا بدراسة  

عن العالم اإلسالمً  الفكر اإلسالمً بشكل واسع ودقٌق وإنما كانت غاٌاتهم جمع المعلومات

ألن الٌابانٌٌن وعلى كل المستوٌات لم ٌكونوا بحاجة إلى أكثر من ذلك وٌؤكد  البروفٌسور 

 بالدراسة ٌمٌٌن الٌابانٌٌن المهتمٌن:) كوجٌروناكامورو( أّن الجٌل األول من الباحثٌن واألكاد

لم للغة العربٌة من التع، أما نصٌب االعربٌة واإلسالمٌة كانوا ٌجٌدون اللغات الشرقٌة جٌدا 

 فقد كان قلٌال بٌن باحثً هذا الجٌل الذٌن اعتمدوا فً دراساتهم على اإلسالم باللغة التركٌة

اللغة الفارسٌة حٌث نجد مثال على ذلك أنهم ٌقومون بنشر بعض اآلٌات القرآنٌة بعد  أو

 1 ترجمتها إلى الٌابانٌة من التركٌة ولٌس من العربٌة لعدم معرفتهم بها .

وتخرج من جامعة أوساكس  9834ثم نجد ) أتسو موأوكادا ( وهو مستعرب ٌابانً ولد سنة 

بالعراق واتقن اللغة العربٌةوألف كتابا من األمثال من قسم اآلداب الشرقٌة وقد عاش 

الشعبٌة العراقٌة وهو أشبه بقاموس األمثال العراقٌة وترجمها إلى اللغة الٌابانٌة وقام بتألٌف 

وشارك فً تأسٌس جمعٌة بابل للتبادل  9878رواٌة الحرب الثانٌة نشرها بطوكٌو سنة 

ن المستعربٌن الٌابانٌٌن المتخصصٌن باللغة الثقافً العراقً كما شارك أٌضا مع مجموعة م

العربٌة وآدابها فً تأسٌس المنتدى الٌابانً الذي ٌهتم بالثقافة العربٌة وٌعقد حلقات نقاشٌة 

شهرٌة لمواضٌع تخص العالم العربًٌ وٌستصٌغون العدٌد من المثقفٌن العرب الزائرٌن أو 

تب والمقاالت باللغة الٌابانٌة عن الثقافة المقٌمٌن فً الٌابان إ، نشر أوكادا العدٌد من الك

وترجم رواٌة أمٌن معلوف وصخرة طانٌوس  1662العربٌة عموما والعراقٌة خصوصا فً 

نشر رواٌة على أرض  1667إلى الوقت الحالً وفً عام إلى اللغة العربٌة التً لم تنتشر 

ون بٌن السنة والشٌعة إلنقاذ هللا ( وكتب مقالة معمقة عن حادثة ) حبر األمة( فً بغداد بالتعا

الضحاٌا وكذلك نشر رواٌة : سٌد فً بغداد إلى اللغة العربٌة : بغداد بٌن الماضً والحاضر 

وقد حاول المقارنة بٌن ماضً وحاضر بغداد .
2
  

وهناك شخصٌة أخرى كان لها صدى كبٌر وهً ) أكٌكو سومً ( حٌث تقول أن الشعب 

فً على الثقافة العربٌة حٌث التزرال تسٌطر الصورة الٌابانً لٌس لدٌه االطالع الكا
3
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النمطٌة للعرب لدى الٌابانٌٌن  التً تربطه بالصحراء والنفط وعالء الدٌن والسندباد البحري 

 معتبرة أّنه بشكل عام أّنه هناك فهم واضح للشعوب العربٌة وثقافتها بشكل جٌد. لدى الشعب

على فهم الشعوب العربٌة اعتمادا على األدب واللغة الٌابانً وأّن من واجبها أن تساعدهم 

وأشارت )سومً( إلى أّن كتابات فهما ٌمنحان اإلنسان القدرة على التعاطف نع األخرٌن 

خلٌل جبران كان سببا فً شغفها لتعلم اللغة العربٌة فقررت االلتحاق بقسم اللغة العربٌة فً 

ألشهر فً الٌابان حٌث ٌعرفه الكبار والصغار الجامعة وتغٌر ألف لٌلة ولٌلة العمل األدبً ا

.  ؛وقد تحدث ) مٌزوتاي( عن اللغة العربٌة وتعلٌمها
1

 

فً الٌابان بٌن الماضً والحاضر وعرض فٌها لتجربته فً تعلم اللغة العربٌة الفتا إلى 

 ظروف شخصٌة ساعدته على تعلم اللغة العربٌة ومن بٌن االهتمام بالدٌن اإلسالمً وهو

دفعه لتعلم العربٌة وتارٌخ العرب كما أنه أشار إلى عوامل ساعدت على توسع نطاق  ما

الحركات المشجعة على تعلم اللغة العربٌة ومن بٌنها وجود اكثر من أربع جامعات فً 

  وازدٌادالٌابان وتوفر فرص تعلٌم اللغة العربٌة وظهور حركة الترجمة لألدب والتارٌخ 

جد فً الٌابان وأما عن صورة اإلسالم فً الٌابان فهً غٌر عدد المسلمٌن وعدد المسا

وإن لم تكن مشوشة أو ال وجود لها على االطالق ومع تطور  اإلطالقى واضحة عل

العالقات مع بلدان الشرق األوسط بدأ اإلعالم الٌابانً ٌوجه اهتماما ولو بقدر قلٌل إلى 

الشرق األوسط والنزاعات القائمة بٌن اإلسالم وتقالٌده وبدأ ٌلقً الضوء على األحداث فً 

الدول هناك أو ما ٌتعلق بمصطلح اإلرهاب وصورة البعض األخر بالدٌن الذي ٌأمر بقطع 

 ٌد السارق أو برجم الزانً .
2

 

ومن جهة أخرى قام الدكتور محمد بن سعود بن عبد العزٌز السالم بافتتاح ندوة تناقش 

ابانٌة من ناحٌة التارٌخ والتطور واإلسالم فً الٌابان فً وطنٌا العالقات الثقافٌة السعودٌة الٌ

الماضً والحاضر وكذلك تشتمل على فعالٌات ومواضٌع اللغة العربٌة والدٌن اإلسالمً 

وعن السعودٌة بصفة عامة وقد أكد األمٌر اإلمبراطور "تاكا ما دو نومٌا  نور ٌهٌتوا" أّن 

متانة كبٌرة حرصت كلتا الدولتٌن  على دعمهما العالقات السعودٌة الٌابانٌة تتمتع بقوة و

وإرساء قواعدها وقال أّن البعد الجغرافً بٌن الدولتٌن السعودٌة والٌابانٌة خال دون 
3
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ثقافً غنً بٌنهما لذلك نجد عددا كبٌرا من الٌابانٌٌن ال ٌعرف الكثٌر عن المملكة تبادل 

السعودٌة والحضارة العربٌة واإلسالمٌة وأوضح "تا كامادو نومٌانور ٌهتوا "أنّنا عندما 

العالقات السعودٌة الٌابانٌة فإن تفكٌرنا ٌحب أن ال ٌنحصر على العالقات نتحدث عن 

ة فحسب بل ٌتعدى ذلك لٌشمل النواحً الثقافٌة وقال بأّنه من وجهة السٌاسٌة واالقتصادٌ

نظري أعتقد أّن إٌصال الصورة الحقٌقٌة والمعلومات الصحٌحٌة عن اإلسالم والعالم 

العربً إلى أفراد الشعب الٌابانً هو الخطوة األهم فً الوقت الحاضر وفً نفس الوقت 

ان سٌسلهم فً تعمٌق التفاهم وتعزٌز العالقات العمل على زٌادة معرفة أفراد العرب بالٌاب

 فً مجاالت  مختلفة ومتنوعة  وذلك من خالل :

_ إجراء البحوث البحوث والدراسات اللغوٌة والتربوٌة والتعلٌمٌة التً تعانً منها المدارس 

الكتب الدراسٌة العربٌة واإلسالمٌة فً الٌابان والمشاركة فً وضع أسس علمٌة لتألٌف 

 المعٌنة المناسبة وكذلك ترجمة األبحاث العربٌة اإلسالمٌة باللغة الٌابانٌة .الوسائل عداد وإ

_تقوٌة العالقات الثقافٌة بٌن المعهد والمؤسسات التربوٌة المماثلة داخل الٌابان وكذا تبادل 

الخبرات فً مجال اللغة العربٌة لغٌر العرب.
1
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 الفصل الثاني:

ثٌر حتكاك ولد جوانب التأٌق فً الثقافات العالمٌة وهذا اكان للعرب احتكاك عم

نوب مما وقع اختٌارنا على كتاب  والتأثر؛وقد كان الٌابان جزء من هذا التأثر

"العرب وجهة نظر ٌابانٌة "كً نوتو هارا الذي عنونه أ
1

 

فً الٌابان ؛درس اللغة العربٌة 0491فقد ولد الكاتب نوبو اكً نوتو هارا عام

ٌد من الرواٌات و القصص وعلومها فً الجامعات الٌابانٌة وقد ترجم العد

لى الٌابانٌة ؛عاش حٌاته متنقال بٌن الٌابان والكثٌر من الدول العربٌة العربٌة إ

فكار واالنطباعات عن العرب وجهة نظر ٌابانٌة ؛بعض األ هفقد طرح فً كتاب

الشخصٌة العربٌة المعاصرة والتً وصفها بالمتدٌنة والفاسدة فً نفس الوقت 

ا وفلسطٌن ومصر وقد تحدث فٌه عن رحالته فً العالم العربً مثل سورٌ

خالل زٌاراته  هموم العرب ومشاكلهم منوالمغرب وغٌرها وقد عاٌش 

نه اب وألدباء العرب وقراءاته فً أدبهم خاصة الرواٌة وقال بأالخاصة للكت

وٌسافر إلى العواصم العربٌة  قضى أربعٌن عاما من عمره وهو ٌبحث

 رٌاف والنوادي وٌرى وٌتأمل وٌكتب انطباعاته للقارئ واأل

كً نوتو هارا كتب ما أ فنوبواهم وحٌاة الشعوب العربٌة ؛ثقافاتالٌابانً وٌتعلم 

اء حد قررته بدقة قال بأنه أراد من خالل ذلك أن ٌكون أده أثناءزٌاجربه وشاه

 نهمتعة فً ذلك وتحدث بصراحة وقال بأوكان ٌجد  ؛دب العربً المعاصراأل

ٌفكر فً نقل مهمة تجربته إلى  قبل أن والكان ٌفكر بالتجربة من اجل نفسه أ

.اآلخرٌن
2 
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سبب تألٌفه لهذا الكتاب وٌذكر فنوبوا أكً نوتو هارا  ٌذكر فً المقدمة عن 

كٌف انه تعلم اللغة العربٌة ثم أصبح معلما لها ؛وعاش أربعٌن عاما لٌنقل 

للقارئ الٌابانً انطباعاته وٌتحدث للناس فً الٌابان وٌقرأ الرواٌة العربٌة 

وٌتعلم وٌترجم له أصدقاء كثٌرون فً العالم العربً ؛أقام مع الفالحٌن فً 

البادٌة ؛الشام ؛ كل هذه التجارب تدفعه إلى الكتابة عن مصر ومع البدو فً 

العالم العربً وانطباعاته؛ثم تكلم وقال فً المدخل بأنها أربعٌن عاما مرت على 

عالقتً بالثقافة العربٌة وخصوصا الرواٌة العربٌة؛ربما لعبت ظروف الٌابان 

نهوضه  دورا حاسما؛ ففً الخمسٌنات أو الستٌنات عرف االقتصاد الٌابانً

القوي ولذلك توسعت عالقات الٌابان بالخارج؛واعتقد أن دول البترول لعبت 

دورا أساسٌا فً االهتمام بالبالد العربٌة ؛كان اهتماما كبٌرا باألدب الٌابانً 

الحدٌث ؛وفكرت أن أدرس األدب األلمانً .وفً العام الذي حاولت فٌه أدخل 

األجنبٌة ؛ إ فتتاح قسم الدراسات  إلى الجامعة أعلنت جامعة طوكٌو للدراسات

وفجأة تحرك صوت داخلً ٌدعونً لدراسة اللغة العربٌة  0400العربٌة سنة 

ولم أكن أعلم شٌبا عن الثقافة العربٌة كأغلب الٌابانٌٌن.
1

 

وقال بأنه قد شاع الشعر الجاهلً وحده الجدٌر باالهتمام ؛وأنه لٌس لدى العرب 

إال نجٌب محفوظ ومن خالل قراءته ودراسته المعاصرٌن ما ٌستحق االهتمام 

له وجد أن تلك أراء السطحٌة والخاطبة ؛ فذهب بعد ذلك إلى غسان الكنفانً 

الذي أثار القضٌة الفلسطٌنٌة مما اختلج وجدانه خاصة "عابد إلى حٌفا" التً 

وقد كانت خطوته األولى فً تقدٌم  النثر  0404ترجمها إلى الٌابانٌة سنة 

معاصر  للقارئ الٌابانً ولم ٌقتصر على ذلك فقط فإنه قد تابع بحماس العربً ال

أعمال الروابٌٌن  القاصٌن المصرٌٌن ؛صنع هللا إبراهٌم وٌحً طاهر عبد هللا 

 ؛وحسٌن فوزي وٌحً حقً.

وبعد فترة وَجه نظره إلى العالم العربً فرأى البادٌة التً ال توجد فً الٌابان 

أفاقا إلى حب التطلع واالكتشاف مما جعلته ٌستلهم  وال فً أوروبا التً أعطته

الكتاب الذي ٌتحدث عن القضاٌا الموجودة عند العرب.  فً كتابة هذا
2
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ٌتكلم عن غٌاب العدالة اجتماعٌة  وٌؤكد علً أن هذا المبدأ هو مبدأ أساسً ٌعتمد 

تتعرض علٌه الناس مما ٌؤدي إلى الفوضى فتحت ظروف غٌاب العدالة االجتماعٌة ؛

حقوق اإلنسان للخطر لغٌاب الدٌمقراطٌة ؛ٌنشر القمع فعلى سبٌل المثال  الحاكم 

العام ٌحكم مدى الحٌاة فً الدولة الدٌنٌة أو الملكٌة أو الجمهورٌة أو اإلمارة أ السلطة 

وكذلك ال ٌنتظر الناس إلى شًء لصالحهم  وكمثال اخر فإن معظم الصحف العربٌة 

والرقابة على الكتب ؛والمجالت لٌست بأقل من الرقابة على تمنع من بلد إلى بلد 

الصحافة هناك المبات من الكتب العربٌة والغٌر العربٌة الممنوعة فً معظم البلدان 

العربٌة وخاصة الكتب التً تعالج الحقابق الٌومٌة الملموسة للناس ،الكتب التً 

عن واقع السجون والحرٌات تتعرض للدٌن أو الجنس أو الحٌاة لفبات حاكمة .وٌتكلم 

العامة ؛وكل مرة ٌقرأن الكتب الممنوعة  وكمثال على ذلك كتاب الشخصٌة مصر 

،للدكتور جمال حمدان رغم أن الكاتب ٌعبر بعروبته اعتزازا كبٌرا ال ٌقل عن 

اعتزازه بمصرٌته إضافة إلى أن الكتاب نفسه ال مثٌل له فً مٌدانه أو من تجربته 

أن أذكر عشرات الكتب الممنوعة فً البلدان العربٌة أدبٌة  الشخصٌة ؛ أستطٌع

فكرٌة بدأ من رواٌة محمد شكري"الخبز الحافً" إلى الثالوث المحرم لبعلً ٌاسٌن 

وفً حدود تجارب مع الكتاب العرب فإن معظمهم تعرض لمنع الرقابة جزبٌا، ومنع 

 ٌصدق ولكنه واقع بعض كتبه فً بلده أو فً البلدان العربٌة األخرى إنه أمر ال

 ملموس فً المجتمع العربً كل هدا فً غٌاب الحرٌة  الرأي وحرٌة الكالم .

حٌث ٌقول فً الٌابان ؛ال نستطٌع أن نتكلم بحرٌة ؛ عندما أفتح فمً فإن هواء 

الخرٌف ٌنقل البرد إلى شفتً ؛والعربً عندما ال ٌستطٌع أن ٌصرح كما فً نفسه 

جمرة".علٌه أن ٌقول"تحت لسانً 
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لقد كان القمع هو الداء فً المجتمع العربً فهو المرشح فً المجتمعات العربٌة حٌث أن ا

المجتمع العربً المشغول بفكرة النمط واحد على غرار الحاكم والدٌن وهذه الظروف تذوب 

المتشابهة تحت استقاللٌة الفرد وخصوصٌته واختالفه عن الدٌن لتحل مكانة فكرة الجماعة 

 المطٌعة للنظام السابد .

عندما تغٌب العدالة ٌسود القمع وتذوب استقاللٌة وقٌمة اإلنسان وٌغٌب الوعً بالمسؤولٌة ؛ 

ولذلك ال ٌشعر المواطن العربً بالمسؤولٌة عن الممتلكات العامة مثل الحدابق العامة 

ختصار المرافق العامة كلها والشوارع ومناهل المٌاه والوسابل النقل الحكومٌة والغابات با

لذلك ٌدمرها الناس اعتقادا منهم إنهم ٌدمرون ممتلكات الحكومٌة ال ممتلكاتهم ؛وهكذا ٌغٌب 

الشعور بالمسؤولٌة اتجاه أفراد المجتمع  اآلخرٌن فعلى سبٌل المثال سجناء السٌاسٌون فً 

نسمع عن  البلدان العربٌة ضحوا من اجل الشعب نفسه ٌضحً بأولبك الشجعان فلم

اإلضراب أو مظاهرة أو احتجاج عام فً الوطن أي بلد عربً ؛من أجل قضٌة سجناء 

السٌاسٌٌن ؛إن الناس فً الوطن العربً ٌتصرفون مع قضٌة سجٌن السٌاسً على إنها 

قضٌة فردٌة وعلى أسرة السجٌن وحدها إن تواجهه أعباءها أن ذلك من اخطر مظاهر عدم 

ف إلى ذلك أن السلطة تضحً بأولبك األفراد مع العلم بوجود قلة الشعور بالمسؤولٌة ثم أضا

قلٌلة تلقى تقدٌرا عالٌا 
1
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ٌقول نوبوا كً نوتو هارا :تتحدث الروابٌة األمرٌكٌة "فٌدا نٌكلً"فً رواٌتها األمل 

ال ٌموت تتحدث عن المساعدات التً كانت تقدم لالجبٌن الفلسطٌنٌٌن بعد نكبة 

أمل أن تجد شٌبا مناسبا بعد أن وجدت مالبس صغٌرة من اجل لٌلة حاولت  0490

لكن كانت كل المالبس قصٌرة جدا ؛وأمل تفضل مالبسها الوطنٌة المحتشمة التً 

تغطً جسمها زوج من فٌزونات النسابٌة الصفراء إنها صدمة  ثانٌة لها إن قٌمة 

ناك ثالثة أثواب للبنات كان ه"البنطلونٌن تعادل عشرة نقاط وألنها للنساء ال ٌستط

ولكن قٌاسها كان للبنات أكبر من لٌلى وهناك تنورا قصٌرة ولكن كٌف ٌمكن 

الركبة هذه "لوالدٌها أن ٌسمحا البنتهما أن تلبس تنورا القصٌرة إلى ما فوق 

وأمل شابة "الرواٌة تصور أوضاع الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن مباشرة بعد نكبة ؛

ذ فترة قصٌرة فأما زوجها التحق بالمجاهدٌن وهً فلسطٌنٌة كانت قد تزوجت من

ال تعرف مكانه لذا أدخلت الزوجة الشابة أمل إلى المخٌم الالجبٌن ؛حٌث أن 
1

علٌها أن تقبل نصٌبا من المساعدات من المنظمة  فلٌس ألمل أي مصدر 

للرزق و"لكن المالبس كانت قصٌرة جدا" وهً تفضل مالبسها الوطنٌة 

مرأة عربٌة أن تلبس ذلك البنطلون الذي ٌلتصق بالجسم وبأنه المحتشمة ومأمن ا

."كان للنساء فال ٌستطٌع الرجال أن ٌرتادونه
2

 

المسألة لٌست متعلقة بالذوق أو الحجم إنها مسألة فرد اغتصبت ثقافته ووطنه 

وعاداته ؛إن الرواٌة تتحدث عن معنى اغتصاب الوطن واغتصاب الثقافة ؛إن 

هنا لالجبٌن لٌستهتر بشكل همجً بنظام القٌم فً الوطن المالبس التً قدمت 

العربً ؛هذا النظام الذي ٌشمل مالبس المرأة المسلمة المسٌحٌة على السواء 

إذن األهم قبل المساعدة المالٌة فهو أن نفكر بثقافة اآلخرٌن الذي نقدم له 

المساعدة.
3

 

منً صبً ال ٌتجاوز عمره ٌقول عندما توقفنا فً قرٌة صغٌرة بٌن عدن وصنعاء اقترب 

 عشرة سنوات مدٌدة دون أن ٌنبس بكلمة واحدة كان صامتا مضطربا.   

لقد قدرت عندبذ أنه ٌمد للمرة األولى تلك الحادثة بقٌت حٌة فً نفسً فً نفسً هو ٌقصد 

 معنى التوتر حاد الذي ٌعانٌها اإلنسان عندما ٌطلب شٌبا من اآلخرٌن.

لماذا ٌشعر اإلنسان  بالحرج عندما ٌستجدي شٌبا من  ٌطرح الكاتب تساؤالت أهمها

اآلخرٌن برغم أنه ٌكون فً أمس الحاجة ولماذا ٌطلب عندما تصل الحاجة إلى المستوى 
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حاد ؟ لماذا ال ٌمكن أن نحل مشكلة الجوع فقط ؟ أي لماذا ٌرتبط الجوع بقٌم أخرى ؟كٌف 

ما هو نوعها تلتقً فً نقطة هً ٌجب أن نساعد األخر ونفكر فً حل مشكلة ؟هذه أسبلة و

قرب شرق اإلنسان أو فٌما ٌسمى فً لغة العربٌة الكرامة أو الشعور بالشرق هو الذي 

ٌصعد من الداخل عندما ٌضطر الفرد فً حالة خاصة أن ٌطلب من اآلخرٌن و لكن علٌنا 

 ة  أن نفهم الكرامة فً حركتها  وتطورها إذ ال ٌكفً الوصف وال ٌكفً أن نرد المشكل

للشعور بالشرق البد من مراقبة ظهور حاالت جدٌدة لمتابعة كافة تغٌرات الكرامة على 

مستوى الفردي وعلى مستوى الشعب؛ واعتقد أن علٌنا أن نوسع مفهوم كرامة إنسان من 

 خالل أعماله وسلوكه ومسٌرته كلها. 

قسم اللغة   ٌقول:" مرة كنت  استمع من رادٌو  إلى حوار  مع الطالب مصري تخرج فً

 الٌابانٌة  فً الجامعة  القاهرة وذلك الشاب جاء إلى الٌابان ٌتحدث  عن تجربته و مشاهداته؛     

تحدث عن مواصالت فً طوكٌو و تنظٌمها ودقة  مواعٌدها وقارن بٌن مواعٌدها  وقارن 

 بٌنهما و بٌن  المواصالت  فً مصر عند  قال معلقا  البد أن نتعلم من تجربة الٌابان والبد 

أن نضفً فً حٌاتنا شٌبا جدٌدا من االزدهار والتطور فً مجال الثقافة   وغٌرها من 

 المجاالت

كل نظامنا فجأة قطعوا المذٌع قابال الكالم عن تغٌر النظام غٌر مسموح عندبذ التفت أن نغٌر 

إلى كلمة النظام تذكرت كم هً حساسة فً مصر وفً بلدان العربٌة األخرى و تذكرت 

كٌف ٌخاف العرب من استعمال بعض الكلمات.  
1

 

كبٌر؛  ثم  ٌضٌف أن بعض الموظفٌن ٌستغلون لمصالحهم الشخصٌة مع وجود فساد

 وسرقة أمالك العامة دون مراقبة وحساب.

حادثة السرقة :"مرة كنت عابدا من أسكندرٌة إلى القاهرة مع زوجً ولقد وضعت 

جهاز الرادٌو  فً صندوق السٌارة الخلفً و على الطرٌق نزل بعض الركاب ؛المهم 

ال ٌعرف بعد وصولنا إلى  محطة األخٌرة لم أجد الرادٌو وعندما سألت عنه قال أنه 

 أٌن هو أنا غضبت

 أخذته إلى قسم الشرطة .لكم ندمت على ذلك ؟

فور وصولنا قدمت للشرطً قصة الرادٌو المسروق وعلى الفور بدأ ٌعامل السابق 

كمجرم بعد قلٌل جاء ضابط وفً طرٌقه أمسك برجل وفً ٌدٌه قٌد وأخذ ٌضربه 
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كنت مذهوال من األمر ضربا عشوابٌا حتى سال الدم من رأسه كمظاهرة من تهدٌد ؛

كله ولذلك لم أقل كلمة واحدة ولم أطلب التدخل نحن فً الٌابان ال نستطٌع أن نفهم أو 

نقبل سلوكا من هذا النوع ؛ ولقد اختفى هذا السلوك من عندنا وحتى عندما ترٌد 

الشرطة أن تراقب شخص أو رقم هاتف  فان أجهزة األمن تراقب هواتف األفراد 

هواء بال إذن وال محكمة وال قانون  ذلك هو القمع الذي اعتبره كارثة والبٌوت حتى ال

مقٌمة فً المجتمعات العربٌة 
1

 

ٌقول :"منذ عشرون سنة كنت أجلس فً البٌت العمدة فً الرٌف مصر و كنا نرى  

الشارع مباشرة ؛ ولقد شاهدت ٌومها طفال ٌلف خٌط على عنق عصفور صغٌر 

على التراب ؛ كان الطفل وكأنه ٌجر حمارا أو كلبا و وٌجره ورابه العصفور  ٌرفرف 

كان الناس ٌمرون بجانب الطفل دون أن ٌقول له شٌبا إذن كان المنظر طبٌعٌا بنسبة 

لهم ؛طفل ٌتسلى بلعبته الحادثة توضح أن الناس ٌقبلون السلوك المسٌطر القوى 

ف منها. وٌرضخون له أي ٌسمح له المجتمع أن تسٌطر القوة على األخرى أضع
2

 

فً الٌابان نظام إمبراطوري ؛لكن اإلمبراطور نفسه لٌس له صالحٌات على اإلطالق 

وربٌس الوزراء ٌتغٌر حوالً كل سنتٌن كً ٌمنع ظهور رأي شكل من أشكال استبداد 

الحاكم للفرد فالحكم الطوٌل ٌعلم الحاكم القمع إذا كان ال ٌعرفه؛ولكن الحاكم فً البلدان 

اكما مدى الحٌاة ؛سواء كان ملكا أو سلطانا أو أمٌرا أو ربٌس جمهورٌة العربٌة ٌبقى ح

إال إذا اغتٌل أو حصل انقالب مسلح ضده ؛على أي حال نحن نظن أن الحاكم ٌجب أن 

ٌشعر بالمسؤولٌة اتجاه شعبه وعلٌه أن ٌعطً مجاال لغٌره كً ٌخدم هذا الشعب أما 

شًء واحد ال ٌمكن ال ٌمكن الفصل فً الوطن فً الوطن العربً فالسلطة و الشخص 

بٌنهما ؛فالحاكم العربً ال زال ٌتمتع باالمتٌازات كما ٌتمتع به الحاكم فً العصور ما 

قبل الحادثة ؛ بالطبع هناك استثناءات التً تثبت القاعدة ؛كما ٌقال المعٌار الوحٌد 

بحمده فً جمٌع لكرامة المواطن والوطنٌة هو مقدار والبه للحاكم وطاعته له والتسبٌح 

األوقات والظروف والمناسبات وهذا كله غرٌب علٌنا نحن الٌابانٌٌن فً الوقت 

الحاضر على األقل.
3
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بعد الحرب العالمٌة الثانٌة تناوب على منصب ربٌس مجلس الوزراء أكثر من 

عشرون شخصٌة سٌاسٌة ؛لٌس النهمك انو غٌر خطٌرٌن أو غٌر مخلصٌن ولكن قٌادة 

المعاصرة ولكن الن قٌادة الدولة المعاصرة أكثر من إمكانٌات أي فرد لوحدة الدولة 

مهما كان موهوبا وقوٌا؛ كما أن هذا المنصب ٌمارسه عندنا المسبول مرة واحدة فقط 

وهكذا نضمن عدم ظهور مركزٌة الفردٌة مهٌمنة أذكر على سبٌل الدعاٌة الواقعٌة أن 

رٌن فً الخارج ٌسألون السابق التاكسً الذي الٌابانٌٌن الذٌن ٌقٌمون أكثر من شه

ٌوصلهم إلى بٌوتهم من المحطة ٌسألون عن اسم ربٌسنا الحالً وأحٌانا ٌسمعون اسما 

جدٌدا ؛ولو افترضنا أن الزعٌم السٌاسً استثنابً فإننا نعرف أن مهام قٌادة الدولة 

 أوسع من أي فرد استثنابً .

ٌع دون استثناء فً الٌابان وقد ضرب مثاال وٌؤكد على إن القانون ٌطبق  على الجم

على ذلك ؛أما فً الوطن العربً فٌطبق القانون على الشعب المتدهور المغلوب على 

أمره
1 
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وٕذ فٟ اٌمب٘شح ٌّشبسوخ فٟ روشٜ ِشٚس ِبئخ سٕخ عٍٝ ٚالدح اٌىبرت طٗ حس١ٓ  9191فٟ عبَ 

اٌطش٠ك صذِذ  عشثذ ٠مٛد٘ب فزٝ ٌُ ؛ِٚشح وبٔذ رٛصٍٕب إٌٝ اٌفٕذق ِعشفزٟ ٌصبحجخ شمزٟ ٚلٟ 

٠زجبٚص اٌعبششح ِٓ اٌعّش ؛سمظ اٌفزٝ عٍٝ األسض ٚرٕبثشد اٌجضبئع اٌصغ١شح اٌزٟ وبْ ٠ج١عٙب ؛فٟ 

حبٌخ وٙزٖ فئْ ألً ِب ٠ّىٓ أْ ٠فعٍٗ اٌسبئك ٘ٛ أْ ٠طّئٓ عٍٝ ضح١زٗ ٚأْ ٠ٕمٍٙب إٌٝ ألشة ِسزشفٝ 

اد احزمبس ٚٚصفزٗ ثبٌح١ٛاْ اٌّزخٍف اٌغجٟ ٌٚىٓ اٌزٞ حصً ؛أْ رٍه اٌس١ذح سشمذ اٌفزٝ ثٕظش

 ؛ٚربثعذ س١ش٘ب وأْ ش١ئب ٌُ ٠حذس.

 األِش ثبٌٕسجخ إ١ٌٗ ٘ٛ سٍٛن عٕصشٞ ارجبٖ ِٓ ُ٘ ألً ِشرجخ سٍُ اٌغٕٝ ألٔٙب رٍّه س١بسح .

 ٠حىٟ ٌٕب لصخ ٚجّبي عجذ إٌبصش و١ف أصجح حبي اٌّجزّع ِٓ  ٍ٘ع ٚثىبء ٚٔذة عٍٝ فشالٗ .

ٌضع١ُ اٌحم١مٟ ٘ٛ رٌه اٌشخص عبِخ فٟ ا١ٌبثبْ ٚاٌضعبِخ عٕذ اٌعشة فمبي ثأْ افجذأ ٠مبسْ ث١ٓ اٌض

 ة ٚرفض١ً األخش٠ٓ عٍٝ اٌّشبغً إٌفس١خ .اٌسٍطخ ف١شعٝ اٌّسؤ١ٌٚخ ٚاٌشعٛس ثبٌٛاج

قبل ستة عشر سنة أقمت فً سورٌة عشرة شهور وفً دمشق طلبت من أحد 

اك زرنا بٌتا فلسطٌنٌا على األصدقاء أن ٌأخذنً إلى الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن وهن

أطراف المخٌم ؛الحظت أن البٌت مسقوف خفٌفة ربما من توتً أو ما شابهها 

؛استغربت األمر وسألت صاحب البٌت عن السبب فقال لً هذا بٌت مؤقت ؛بٌتً 

الحقٌقً هناك فً فلسطٌن ؛نحن نسكن هنا بصفة مؤقتة وسنعود إللى دٌارنا عاجال 

قفا بشكل كامل هذا ٌعنً  أننا نتنازل عن العودة ؛ إننا نحتفظ أم أجال ؛ وإذا وضعنا س

بإدراكنا أن هذا المخٌم مكان فقط .
1
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كان عند الرجل شًء نفٌس لٌرٌه إٌاه ؛غاب قلٌال فً غرفة داخلٌة وعاد ومعه مفتاح 

 بٌته فً فلسطٌن ؛وقال وهو ٌعرضه أمامً كلنا نحتفظ بمفاتٌح بٌوتنا .

البسٌطة مشتركة عند عدد كبٌر من الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن ولقد قرأت ما تلك الحكاٌة 

ٌشابهها أكثر من مرة ؛نحن فً الٌابان نفهم من مفاتٌح البٌت معنى العودة للفلسطٌنً 

 الالجا ونفهم إلى أي حد ٌتمسك الفلسطٌنً بوطنه فً قلبه وفً أعماق روحه .

م تشارك فٌها ولكن لم نتحمل وهناك جرابم ال نتحمل مسؤولٌتها مباشرة أي ل

مسؤولٌتها ؛إننً أعتقد أن البشر جمٌعا مسبولون عن أي جرٌمة تحدث على كوكبنا 

ولذلك فالعالم كله مسبول عن الجرٌمة التً ارتكبت فً حق الشعب الفلسطٌنً 

؛فالمسألة هً أن مجموعة بشرٌة جاءت من خارج فلسطٌن واستوطنت بقوة السالح 

صبت أرضه وثقافته وتارٌخه؛ فالقضٌة الفلسطٌنٌة خطأ ارتكبه ثم شردت شعبا واغت

العالم وما زال ٌتفرج علٌه دون أن ٌعمل جدٌا على حله ؛إن الموقف من القضٌة 

مرتبط بمسألتً العجالة ووعً المسبولٌة األمر بالنسبة لً لٌس معاداة ألحد أو 

حق البشر جمٌعا  تعصب ألحد ؛ألنً لست ضد حق الٌهود فً الحٌاة الكرٌمة؛فهذا

ولكن دون أن ٌكون هذا على حساب شعب أخر ؛أن حل مشكلة ما أو تجاوز جرٌمة 

جدٌدة ما ال ٌكون بإٌجاد مشكلة ما جدٌدة أو ارتكاب جرٌمة أخرى ؛فالجرٌمة 

امتحان كبٌر لعدالة البشر ولوعٌهم ومسبولٌتهم وامتحان لكرامة والشرف والضمٌر 

فً وقت واحد.
1

 

ٌم فً الوطن العربً  فٌقول أنه  قد زار  مدرسة  وٌحكً  عن حال وٌتكلم  التعل

التالمٌذ  فً بداٌة  األمر  حٌث كان الهدوء  فً بداٌة األمر  ثم ٌسمع  صوت صراخ 

األطفال  ٌتوسلون للمعلم  بعد  ضربهم  أسلوب قمع من جمٌع السلطات  المخولة لهم  

ؤكد على  أن  المجتمع  ال ٌهتم }}بتعلٌم سواء كان  أب  أو معلم  أو  بنظام  حاكم و ٌ

أطفالهم {{  و مراقبتهم  و ضمان  مستقبلهم  حٌث ٌنتقلون األطفال  فً أعمال  أخرى 

كالبٌع  و الرعً  و الفالحة  و مزال  ٌتكلم المجتمع  حٌث ٌؤكد على أن  المجتمع  

كغض  العربً  ٌخاف  هللا  و ٌبحث  على رزقه الحالل  وعلى  بعض السلوك 

 البصر و التزام  بالحرمة  و الحشمة  و  احترام و الكرم .

                                                           
00ٌابانٌةنوبوا كً نوتو هارا ؛ العرب وجهة نظر 

1
 



تطبيقية لكتاب نوبوأكينوتو هارا الفصل الثاني :                                دراسة  

 

51 
 

و ٌتكلم عن لباس  المجتمع العربً و الٌابانً فمثال فً الٌابان هناك قٌود فً المالبس 

و فً ألوانها على حساب المناسبات أما فً العرب لٌس هناك قٌود فالكل حر فً 

اختٌار مالبسه و اختٌار ألوانها.
1

 

ازدواجٌة المواطن العربً الذي ٌمتلك شخصٌتٌن ٌستخدمها فً حٌاته و ٌتكلم عن 

ٌومٌة لقد ضرب للنا مثال على شخصٌة ذلك الرجل الذي كان ٌتجول بكثرة فً 

الشوارع و األماكن المشبوه فٌها مع النساء و غٌر ذلك مع عابلته و هذا ما ٌسمى 

القات و الروابط بٌن بالنفاق و مما ٌحز فً النفس أن الموضوع الشرف ٌحطم الع

 العابلة  وحتى أنه ٌهدم األسر وٌشتته

و خالل تكلمه عن الثقة فً امتحانات أخر السنة فً جامعتنا أنا أوزع أوراق و أسبلة 

على طالب  و أتركهم بال مراقب و أعود إلى المكتب و فً نهاٌة حصة امتحان أعود 

ٌتصرفوا بثقة و إذا صادف أن ألجمع إجابات الطالب ؛أنا أرٌد أن أجعل الطالب أن 

غش أحدهم فإن زمالءهم ٌعتبرونه خابن للثقة وهذا األمر حتى ترسخ  الثقة فٌهم وفً 

وة الوطن العربً ظواهر كثٌرة على غٌاب الثقة فً العالقات اجتماعٌة واستخدام الق

وهناك أمثلة تدل على انعدامها وسط المجتمعات العربٌة فكل ٌغش فً عمله وفً 

 رمزا  اته اجتماعٌة وهم لٌسوعالقا
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هذا البحث ٌمكن الخلوص إلى مجموعة من النتائج والتً كانت دراسة بسٌطة فً  وفً ختام

توضٌح صورة العرب بالنسبة للٌابان ؛وذلك من خالل كتاب "العرب وجهة نظر ٌابانٌة" 

 لمؤلفه نوبوا أكً نوتو هارا ومن خالل ذلك البحث توصلنا إلى نتائج مفادها أن:

فً الٌابان والصٌن والهند ؛نستنتج أن أقدم موروثات  ما قمنا به فً دراسة األدبومن خالل 

األدب الٌابانً هو الشعر ثم ٌلٌه المسرح التً تعود أصوله إلى المسرح الٌونانً والمسرح 

 األوروبً الحدٌث.

 فً الشعر الذي ٌتمٌز باإلٌحاء والتركٌز والكشف الخفً العمٌق  الصٌنًوفً دراسة األدب 

القصة المقروءة ؛وكذلك  إدخالهمعد الفتح المغولً وذلك بعد وفً المسرحٌة فقد تطورت ب

درست الرواٌة والقصة ؛وهً ال ُتَعٌد فرعا من فروع األدب؛وفً فن المقالة ٌكاد النقاد 

 من النثر األدبً تعالج موضوعا خاص.ٌتفقون على أنها قطعة 

ساد من خالل اتصاله فً الهند فقد فقد كان مستحدثا ألنه كان ٌعد ضربا من الف األدبوأما 

 مع االروبٌٌن.

قمنا به فً الفصل الذي كان موضوعه ٌتحدث عن صورة الٌابان بصفة عامة  ومن خالل ما

حٌث عًرفنا بالٌابان باعتبارها دولة مَؤلفة من جزر واقعة فً المحٌط الهادي هذا من الناحٌة 

نجد الٌابان  االقتصاديفً مجال الدٌنٌة الثقافٌة ؛فإن أغلبٌة الٌابانٌٌن ال ٌهتمون بالدٌن ؛و

 عالمٌا. تحتل المركز الثانً

 كان جلٌاً من خالل الدراسة العربٌة اإلسالمٌة .أن نظرة الٌابان إلى العرب 

خالل امتزاج الثقافات  وتأثر منتأثٌر  الٌابان كانت نظرة أن نظرة صورة العرب إلى

 والدراسات المختلفة .

وفً الدراسة التطبٌقٌة ومن خالل معرفتنا بصورة العرب للٌابان قمنا بدراسة كتاب "العرب 

وجهة نظر ٌابانٌة" لصاحبه نوبوا كً نوتو هارا حٌث ٌعد من أهم من تعلم اللغة العربٌة 

وعلومها فً الجامعات الٌابانٌة وبتجربته فً البلدان العربٌة استطاع أن ٌنقل ثقافة العرب 

؛وانعدام الحرٌات وكثرة القمع  االجتماعٌةابان والتً تستخلص فً غٌاب العدالة إلى الٌ

؛وق تكلم عن القضٌة  اإلنسانقٌمة  الذي عده هدام للمجتمعات العربٌة وذوبان استقاللٌة

 ٌطمحون إلى الرجوع إلى وطنهم. مازالالفلسطٌنٌة باعتبار الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن 

 

 



لدارسٌن والباحثٌن بالتخصص فً هذا المجال وهو االدب بٌن ولم ٌبق لً إال أن أوصً ا

ٌَُعُد شبه منعدم.  الٌابان والعرب الذي 

تبٌٌن أرجو التوفٌق والسداد إلى كل من ساهم فً تطوٌر هذه الدراسة من أجل  األخٌروفً 

 . إلى القارئ األدبٌنتوصٌل العالقة الوطٌدة بٌن و
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