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اأ. د/ �ضمري عبد احلميد نوح

من مواليد م�سر، حا�سل على دكتوراه يف اللغة الأردية، عمل اأ�ستاذا بجامعة 

اأ�ستاذا  حاليا،  يعمل،  و  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإم��ام  وجامعة  القاهرة 

بجامعة دو�سي�سا باليابان.

والتف�سري  الرتجمة  و»اجتاهات  اليابان«  يف  والأدي��ان   :»الإ�سالم  موؤلفاته  من 

القراآين يف اللغة الأردية« و»اللغة العربية وق�سية التنمية اللغوية يف باك�ستان«، كما 

ترجم العديد من املوؤلفات منها:»واقعنا وم�ستقبلنا يف �سوء الإ�سالم  و»الإن�سان 

القراآين«  لوحيد الدين خان، و »ياباين يف مكة« ل�سوزوكي تاكي�سي وغريها.
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

نوفمرب 2009م / ذو القعدة 1430 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2009 / 505

ردمك:   978-99906-952-8-1
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اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

معريف  �سياق  داخل  ما  دللة  والأرق��ام  لالإح�ساءات  تكون  اأن  اأمكن  اإذا 

وح�ساري معني، فاإنها تتمتع باأقوى الدللت حني نتحدث يف مو�سوع العالقة 

املنجزة  والكتب  الدرا�سات  عدد  اأن  وذلك  واليابان،  الإ�سالمي  العامل  بني 

تتجاوز   واإن�سانها وقيمها  اليابان  لتحليل »ظاهرة«  الغربية  الدوائر  من قبل 

واإىل  من   الرتجمة  وحركة   ، وامل�سلمون  العرب  اأجن��زه  ما  كثرية،  ،بن�سب 

من  الرتجمة  كبرية، حركة  بدرجات   ، تتجاوز   ، الأوربية  واللغات  اليابانية 

واإىل العربية واليابانية.

اليابانية  الظاهرة  بفهم  اخلا�سة  اخلطط  طبيعة  ذلك  اإىل  اأ�سفنا  واإذا 

وامل�سلمني  العرب  فاإن ح�سيلة  وقوتها،  نه�ستها  اأ�سرار  واإدراك  وا�ستيعابها 

تكاد تكون منعدمة.

، ومنها  اأ�سبابا معينة، منها ما هو تاريخي   الو�سع  اأن وراء هذا  حقيقة 

ما هو ح�ساري، لكن قد يفاجاأ القارئ، حني يعلم، من خالل �سفحات هذا 

واليابان �ساربة يف عمق  الإ�سالمي  العامل  التوا�سل بني  اأن ج�سور  الكتاب، 

التاريخ، ومتفرعة اإىل توا�سل جتاري  و�سيا�سي وثقايف.

وا�ستجابة من وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت اإىل دورها  

احل�ساري املتمثل يف التوا�سل مع العامل اخلارجي  مبا فيه خدمة الإ�سالم 

والإن�سانية جمعاء، ومبا من �ساأنه اأن يدعم قيم ال�سالم والتعاي�ص والتفاهم، 

وحر�سا منها على تفعيل قيم ال�سراكة مع املوؤ�س�سات واجلهات اإقليميا وعربيا 

التوا�سل  ج�سور  مد  مبو�سوع  الهتمام  اإىل  بادرت  فقد  وعامليا،  واإ�سالميا 

خالل  من  وذلك  اليابان،  فيها  مبا  العامل،  دول  من  العديد  مع  احل�ساري 

العديد من املحطات، لعل اأهمها  الندوة الأخرية حول البيئة وروؤية الإ�سالم 

الروؤية  طبيعة  ا�ستجالء  على  العكوف  خالل  من   ، اإليها  اليابانية  والثقافة 
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احل�سارية لدى اجلهتني، والبحث يف �سبل الإ�سهام يف اإنقاذ البيئة العاملية 

من الرتديات التي تهدد النوع الإن�ساين.

فاإن  الكويت،  بدولة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزارة  اإىل  وبالن�سبة 

البحث يف ج�سور التوا�سل لي�ص  وليد اقرتاح  من قبل هيئة الأمم املتحدة، اأو 

غريها من املوؤ�س�سات املعنية بال�ساأن الدويل، كما اأنه لي�ص ا�ستجابة ملطالب 

اآنية، واإمنا هو جزء ليتجزاأ من وظيفة امل�سلمني يف العامل، باعتبار اأن دينهم 

يو�سي بالتوا�سل مع الإن�سانية جمعاء، ويدعو اإىل ال�سري يف الآفاق ون�سر قيم 

اخلري واحلكمة والأخوة الإن�سانية.

ولهذه العتبارات، فاإن اإدارة الثقافة الإ�سالمية ، التابعة لقطاع ال�سوؤون 

الثقافية بالوزارة ، جعلت من اأولوياتها لفت انتباه مفكري الإ�سالم وعلمائه 

اإىل هذا املو�سوع الذي يكت�سي اأهمية متنامية، ويتيح مداخل عديدة لتناول 

اآليات التوا�سل احل�ساري مع اليابان ثقافيا وح�ساريا ، وهي تطمح اإىل اأن 

، ذلك  اأبعاده  باملو�سوع يف خمتلف  تعنى  موؤ�س�سية  الأمر قنوات  لهذا  يتهياأ 

اأن احلديث عن �سبل التوا�سل احل�ساري مع اليابان يثري اأ�سئلة عديدة لدى 

الإن�سان العربي وامل�سلم على حد �سواء، من مثل: 

من اأين ت�ستمد اليابان هذه القوة الروحية والثقافية التي اأتاحت لها اأكرب 

معدلت ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي ؟

ما �سر تقدم اليابان على كافة امل�ستويات؟ وهل لطبيعة الإن�سان الياباين 

الدينية والثقافية عالقة بذلك؟

كيف ا�ستطاع الإن�سان الياباين اأن يحقق نوعا من التوازن بني قيمه الرتاثية  

والقيم احلداثية دون وقوع يف �سروخات نف�سية واجتماعية وفكرية؟ 

العوملة  هيمنة  ظل  يف  املتوارثة  اليابانية  للثقافة  احل��ايل  الواقع  هو  ما 

واكت�ساحها للخ�سو�سيات الثقافية واحل�سارية؟ وكيف هي ماآلتها يف املنظور 
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امل�ستقبلي؟

واملوؤمترات  املفكرين  جهود  تت�سافر  اأن  يتعني  التي  الأ�سئلة  من  وغريها 

والندوات واملوؤ�س�سات البحثية واملراكز الر�سدية من اأجل تقدمي تف�سريات 

علمية لظاهرة توؤكد خ�سو�سيتها وقوتها من حني لآخر.

ويف هذا ال�سياق،  ي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية اأن تقدم اإىل القراء الكرام 

الإ�سالمي  العامل  بني  احل�ساري  التوا�سل  ج�سور  كتاب«  اجلمهور  وعموم 

واليابان« ملوؤلفه الأ�ستاذ �سمري نوح، اأمال يف اأن تتوا�سل الكتابات يف املو�سوع، 

مبا من �ساأنه اأن يغر�ص قيم التعارف والت�سارك واحلوار احل�ساري، ويق�سي 

على »طفيليات« ال�سراع  والتع�سب والإق�ساء والتطاحن واحلروب.

لقد حر�ص الكاتب ، وهو الذي يعي�ص باليابان لعقود طويلة، على اأن يحلل 

بع�ص الأ�سباب التي تكمن خلف طبيعة الثقافة اليابانية ، واأن يقدم مقارنات 

دالة بني القيم احل�سارية اليابانية والإ�سالمية، ليوؤكد اإمكانية بناء ج�سور 

للتوا�سل بني احل�سارتني، بل ليك�سف عن وجود حماولت حميدة ومتوا�سلة 

يف هذا املجال.

واإذا كان الكاتب قد وثق للندوة العلمية التي اأقامتها وزارة الأوقاف وال�سوؤون 

الإ�سالمية بدولة الكويت مع الطرف الياباين يف مو�سوع البيئة والتحديات 

وخربتهما  احل�سارتني  م��رياث  وتقدمي  جتاهها،  الب�سرية  تواجهها  التي 

يف  ال��وزارة  حتكم  التي  الروؤية  فاإن  البيئة،  عنا�سر  خمتلف  مع  التعامل  يف 

ا�سرتاتيجيتها العامة كفيلة باأن تو�سع من دائرة احلوار بني الطرفني لي�سمل 

خمتلف املو�سوعات التي تكت�سي اأهميتها يف الع�سر احلديث، تنفيذا لواجب 

احل�سارية  الوظيفة  جوهر  ميثالن  اللذين  ال�سامل  والتعارف  العام  البالغ 

لالإن�سان امل�سلم يف هذا العامل.

                                             واهلل املوفق للفالح
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�سيدنا  املر�سلني  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  احلمد هلل 

حممد وعلى اآله و�سحبه.. وبعد،

حوار  موؤمتر  ثمرة  ك��ان  اليابان  مع  ب��احل��وار  يعنى  ال��ذي  الكتاب  فهذا 

احل�سارات بني العامل الإ�سالمي واليابان الذي عقد يف دولة الكويت برعاية 

وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية الكويتية، ففي اأجواء ذلك املوؤمتر، تولدت 

فكرة مباحث هذا الكتاب الذي ي�سرين اأن ي�سدر عن وزارة الأوقاف �سمن 

�سل�سلة »روافد املتميزة«.

اإن حوار الإ�سالم مع اليابان قد يختلف بال�سرورة عن حوار الإ�سالم مع 

على  التعرف  اإىل  بحاجة  الإ�سالمي  العامل  يف  فنحن  واليهودية،  امل�سيحية 

اليابان،  النا�ص يف  بني معظم  تنت�سر  التي  ال�سرقية  الثقافات  اأو  املعتقدات 

ا بحاجة اإىل التعرف على ما يعرفه  حتى يكون احلوار مفيًدا، كما اأننا اأي�سً

اأن  ال�سطور  هذه  كاتب  وياأمل  الإ�سالمية،  وعقيدتنا  ثقافتنا  عن  اليابانيون 

يهتم املتخ�س�سون يف العامل الإ�سالمي باحلوار مع اليابان؛ ملا يف ذلك من 

فوائد ل تخفى على اأحد.

ل �سك اأن للحوار �سوابط ورد ذكرها يف كثري من الكتب يف وقت انت�سرت 

البحثية  املراكز  م�ستوى  على  والثقافات  الأدي��ان  بني  احل��وار  دع��وات  فيه 

ا من  واملوؤ�س�سات احلكومية وغريها، اإل اأن الهدف هنا اأو ما نطمح اإليه حقًّ

خالل اإيجاد ج�سور للتفاهم بني العامل الإ�سالمي واليابان هو جتاوز مرحلة 

التعرف على ما لدى الآخر، وذلك لت�سحيح املفاهيم،  اإىل مرحلة  احلوار 

تفهم  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  والتفاهم.،  التعاي�ص  مرحلة  اإىل  والو�سول 

املوقف الداعي اإىل عدم التطرق اإىل م�ساألة العقيدة، لأن لكل دين عقيدته 

اخلا�سة، ولكل معتقد خ�سو�سيته واأ�س�سه التي بني عليها، ولكل منها مكانة 

مقد�سة لدى اأ�سحابها جتعلها ل تدخل يف اإطار املناق�سة واحلوار، بل رمبا 
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.
)((

تعمق اخلالفات وتثري الكثري من احل�سا�سيات بني املتحاورين

لقد كان موؤمتر احلوار بني العامل الإ�سالمي واليابان الذي عقد يف الكويت 

يف  يعتمد  مل  فهو  الياباين،  الإ�سالمي  احل��وار  جمال  يف  نوعي  تغيري  بداية 

واإن  اجلانبني،  لدى  الدينية  املوؤ�س�سة  يف  الر�سميني  املمثلني  على  الأ�سا�ص 

كانت اجلهة الراعية موؤ�س�سة اإ�سالمية، لكن امل�ساركني يف معظمهم كانوا من 

خارج هذه املوؤ�س�سة، كما اأن الطرف الياباين اأي�سا �سم يف معظمه م�ساركني 

من خارج املوؤ�س�سات الر�سمية. التي، عادة، ما توجه احلوار وت�سع له حدوًدا 

ل حتقق الهدف الذي من اأجله عقدت موؤمترات احلوار، بل توؤدي اإىل عدم 

فعالية احلوار، الذي يتحول اإىل جمرد لقاءات ر�سمية لي�ص اإل.

ل يعني هذا بال�سرورة اأن نبتعد عن بيان ما لديننا احلنيف من �سفات 

وبر�سله  باهلل  الإمي��ان  تتمثل يف  عقيدة  ي�سمه من  ما  بيان  اأو  وخ�سائ�ص، 

وكتبه واليوم الآخر، وما ي�سمه من ت�سريع ينظم العالقة بني جميع الب�سر، 

فهذا اأمر �سروري، وهو يقت�سي ال�ستماع اإىل الطرف الآخر، ومن هنا جاءت 

بع�ص مباحث هذا الكتاب للتعريف باملعتقدات اليابانية واملقارنة بني القيم 

العربية الإ�سالمية والقيم اليابانية يف جوانب معينة.

من  والثقافات  الأدي��ان  ح��وار  جمال  يف  تطورات  اليوم  ي�سهد  العامل  اإن 

واحلوار  والعاملية،  الإقليمية  امل�ستويات  ومبادراته على جميع  اأطرافه  حيث 

يتم بني  لأنه  معينة  وله خ�سو�سية  املجالت،  اأحد هذه  الياباين  الإ�سالمي 

دين �سماوي هو اآخر الأديان وبني معتقدات �سرقية، قد ل متثل بال�سرورة 

ديًنا لليابانيني، لكنها متثل بالن�سبة لهم تراثا ثقافيا ي�سل اأحيانا اإىل درجة 

العقيدة.

ول ميكن لكاتب هذه ال�سطور اأن ينكر التاأثري املتبادل بني الأبعاد ال�سيا�سية 

الدين عند اهلل  اأن  على  ين�ص  الذي  القراآين  املبداأ  ينطلقون من  امل�سلمني  باأن  التاأكيد  مع  )- هذا 

الإ�سالم، واأنه م�سدق ملا بني يديه من الكتب ومهيمن عليها.
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قدر  على  الكاتب  ح��اول  َث��مَّ  ومن  الياباين،  الإ�سالمي  احل��وار  يف  والدينية 

امل�ستطاع بيان هذه العالقة من منظور ديني ثقايف ح�ساري.

الإ�سالمي  العامل  �سورة  اإي�ساح  ب�سرروة  ال�سطور  هذه  كاتب  ي�سعر  كما 

اليابان  لأن  نظرا  املثقفني؛  وخا�سة  اليابانيني  لدى  الإ�سالمية  واحل�سارة 

خالل  من  الإ�سالمي  العامل  على  التعرف  اإىل  البداية  يف  م�سطرة  كانت 

يف  اأث��ره  لهذا  وك��ان  الغربية،  واملقولت  ال�ست�سراقية  واملوؤلفات  الكتابات 

فكانت  طويلة،  لفرتة  اليابان  يف  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  مالمح  بلورة 

يتعلق  وفيما  الإ�سالمي.  العامل  على  للتعرف  مادة  وليلة  ليلة  األف  حكايات 

بالقراآن وال�سنة يالحظ اأن اليابان اعتمدت كلية على امل�سادر الغربية وعلى 

كتابات امل�ست�سرقني الغربيني، وكان الهدف من الرتجمة خدمة الدرا�سات 

الذي متيزوا  اليابانيني  الأدي��ان، ومع هذا ظهر عدد من  اخلا�سة مبقارنة 

ا من الثقافة  بالدقة ومعرفة احلق، ثم بداأت اليابان تاأخذ عن ال�سني بع�سً

ُكِتب  اأو  ال�سينية  اإىل  ترجم  الذي  الإ�سالمي  الفكر  يف  املتمثلة  الإ�سالمية 

بال�سينية.

بالتدريج ت�سل وا�سحة  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  بداأت مالمح  واأخريا 

اليابانيني  الدار�سني  بني  املبا�سر  الت�سال  خالل  من  الياباين  ل�سعب  اإىل 

البحثية  املراكز  قيام  خالل  ومن  الر�سميني،  وامل�سوؤولني  العرب  والعلماء 

البلدان  ب�سوؤون  املهتمني  اليابانيني  الباحثني  من  دفعات  بتخريج  اليابانية 

العربية والذين يتقنون اللغة العربية؛ اإذ بداأ اليابانيون يهتمون باللغة العربية 

والإ�سالم، ون�سطت اأق�سام اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية ومقارنة الأديان 

اليابانيني  امل�ستعربني  من  عدد  ظهور  النتيجة  فكانت  اليابان،  جامعات  يف 

العربية،  اللغة  واأتقنوا  الإ�سالمية،  والبالد  العربية  البالد  الذين در�سوا يف 

وكتبوا يف مو�سوعات الأدب العربي واللغة العربية، كما كتبوا يف مو�سوعات 

مرحلة  اإىل  و�سلوا  اأن  اإىل  ودقيقة،  متخ�س�سة  واأخ���رى  عامة  اإ�سالمية 

احلاجة اإىل مزيد من التعارف عن طريق احلوار، فكانت الدعوة اإىل احلوار 
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وح�سارته  بالإ�سالم  الهتمام  اأن  �سك  ول  الإ�سالمي،  والعامل  اليابان  بني 

وثقافته اهتمام موجه خلدمة البحث العلمي من جهة وخدمة اليابان ودعم 

اأن  لنا  بد  وعليه فال  اأخ��رى،  والإ�سالمي من جهة  العربي  بالعامل  عالقتها 

ن�ستفيد بدورنا من هذا احلوار يف بيان �سورة الإ�سالم ال�سمحة لليابانيني، 

احل�سارة  عن  اليابان  يف  انت�سرت  التي  اخلاطئة  املفاهيم  بع�ص  وت�سحيح 

امل�ست�سرقني،  اليابان قدمًيا على كتابات  نتيجة لعتماد  الإ�سالمية  العربية 

موؤمترات  اأهداف  تتحقق  حتى  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء  هذا  وي�ستلزم 

احلوار الإ�سالمي الياباين يف امل�ستقبل.

وهو  املوفق،  واهلل  الكبري  البناء  يف  متوافقة  لبنه  اإل  اجلهد  هذا  ولي�ص 

الهادي اإىل �سواء ال�سبيل. 
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املبحث الأول

العوملة وحوار احل�ضارات من 

منظور اإ�ضالمي
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مل يعد مو�سوع حوار احل�سارات اأو العوملة جديًدا على الباحثني يف ال�سرق 

 ب�سطه 
)((

والغرب، لكن اجلديد الذي يحاول الباحثون يف العامل الإ�سالمي

يف جمال البحث هو نظرية تالقح احل�سارات اأو بالتعبري القراآين )تعارف( 

احل�سارات، انطالقا مما جاء يف القراآن الكرمي {

ففي   ،)(3 )احل����ج����رات:   {            

ثورة  خالل  من  للجميع  ا  مرئيًّ كله  العامل  �سار  والع�سرين  احل��ادي  القرن 

الت�سالت امل�سموعة واملرئية، ومل يعد النقد موجها حل�سارة دون اأخرى، 

نف�سها،  تنحر  اأخذت  املادي  التفوق  القائمة على  الغربية  اأن احل�سارة  كما 

بتعبري ال�ساعر حممد اإقبال؛ نظرا ملا و�سلت اإليه من تدهور اجتماعي؛ وهو 

اأ�س�ص  اأخرى تقوم على  اإىل وجود ح�سارة  ما جعل الغرب ينتبه بال�سرورة 

اأخالقية جاذبة، اأو وجود ح�سارات اأخرى تقوم على نه�سة تعليمية و�سناعية 

كتلك التي ي�سهدها العامل يف بع�ص بلدان اآ�سيا، وهي ح�سارات مل تتبع نهج 

، ويختلف هذا بالطبع 
)((

احل�سارات الغربية القائم على التدمري ونفي الغري

عن التعاي�ص ال�سلمي لل�سعوب املختلفة يف ظل احل�سارة الإ�سالمية يف فرتات 

ازدهارها.

روجيه  عنها  عرب  التي  احل�سارات،  بني  التعارف  فكرة  تاأتي  هنا  ومن 

)- ذكر املفكر الإ�سالمي زكي امليالد الذي يحمل على عاتقه التعريف بهذه النظرية اأن نظرية تعارف 

احل�سارات ما زالت من الأفكار اجلديدة، وقد تطرق اإليها بع�ص الكتاب والأكادمييني من دول عربية 

اأحمد البغدادي  اأ�ساتذه مغاربيون، والأ�ستاذ  خمتلفة ويف منابر ومنا�سبات متعددة؛ فقد كتب عنها 

الواحد علواين من �سوريا،  الربيعو من �سوريا، والأ�ستاذ عبد  الكويت، والأ�ستاذ تركي علي  بجامعة 

والدكتور ر�سول حممد ر�سول من العراق، والدكتور �سمري عبد احلميد اإبراهيم، والدكتور �سيف الدين 

عبد الفتاح، والدكتورة نادية م�سطفي من م�سر. انظر التفا�سيل يف جملة احلج والعمرة، لقاء مع 

املفكر الإ�سالمي زكي امليالد. وملعرفة وجهة نظره انظر: احلركة الإ�سالمية واملنهج احل�ساري، دار 

البيان العربي، 997)م.

)- كان قيام اإ�سبانيا ح�سيلة حروب ا�ستمرت قرونا، ثم غزت اأ�سبانيا القارة الأمريكية فق�ست على 

90% من �سكانها خالل قرن واحد، ثم تقوم اإ�سبانيا وفرن�سا واإجنلرتا وهولندا بتنظيم جتارة العبيد، 

وتنقل 00) مليون اإفريقي اإىل القارة اجلديدة. انظر: زكي امليالد، احلركة الإ�سالمية ومعامل املنهج 

احل�ساري، دار البيان العربي، بريوت، )99)م، �ص 30) وما بعدها.
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 القائلة بوجوب التعلم 
)((

غارودي يف كتابه )من اأجل حوار بني احل�سارات(

من احل�سارات الأخرى املعنى احلقيقي لعالقة امل�ساركة الإن�سانية، وبتعبري 

اآخر: التعارف بني الب�سر، اأو التعارف بني الأمم واحل�سارات.

ن�ص  خالل  من  وا�سح  احل�سارات،  بني  التعارف  اأي  القراآين،  واملفهوم 

الآية الكرمية �سابقة الذكر: {

الذكر  اإىل  النا�ص،  اإىل  اخلطاب  بتوجيه  تبداأ  التي   {    

عن  للتعبري  الكرمي  القراآن  ا�ستخدمه  الذي  امل�سطلح  هو  والنا�ص  والأنثى، 

كونهم  النا�ص جميعا، يف مناطقهم اجلغرافية من حيث  الب�سري،  اجلن�ص 

�سعوبا، وباأعراقهم واأجنا�سهم من حيث كونهم قبائل، وهذا هو تف�سري قوله 

تعاىل )�سعوبا وقبائل(، فالقراآن يذكر اأن ال�سعوب والقبائل مطالبة بالتعارف 

كمبداأ يف العالقات املحلية والدولية، الداخلية واخلارجية، وهذا املبداأ يفيد 

. ومن 
)((

يف نفي النزاع وال�سراع وال�سيطرة والهيمنة بني ال�سعوب والقبائل

هنا فالتعارف �سرورة يف ظل التنوع والتعدد الإن�ساين الذي يقرره القراآن 

الكرمي يف الآية ال�سابقة، كما اأن وحدة الأ�سل الإن�ساين ل تعني اإلغاء التنوع 

بني النا�ص.

ومن هنا، فالتعارف بني الأمم وال�سعوب واحل�سارات ي�ستلزم بال�سرورة 

»التعارف«  القراآين  واملفهوم  تعارف،  دون  يتم  اأن  للحوار  ول ميكن  حوارا، 

ي�ستلزم التوا�سل والنفتاح والتعاون والرتابط والتبادل وغريها.

لقد ورد يف القراآن الكرمي -كما اأو�سح نبي الإ�سالم عليه ال�سالة وال�سالم 

يف  مت�سابهة  وحمتوياتها  وكتبهم  املختلفة  الوحي  اأتباع  ديانات  اأن  اأي�سا- 

فاإن   ،
)3(

بو�سه هربرت  ذكر  وكما  لغاتها.  يف  فقط  خمتلفة  وهي  الأ�سا�ص، 

)- الطبعة  الفرن�سية 977)م، والطبعة العربية 978)م، �ص 90) وما بعدها، نقال عن زكي امليالد.

)- زكي امليالد، �ص 3)، جملة الكلمة، الإنرتنت.

3- هربرت بو�سه، اأ�س�ص احلوار يف القراآن، ترجمة اأحمد حممد هريدي، مراحعة عمر �سابر، امل�سروع 

القومي للرتجمة.. املجل�ص الأعلى للثقافة بالقاهرة 005)م.
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تطابق الكتب ال�سماوية رغم اختالف اللغات نابع من افرتا�ص وجود ن�ص 

، ويف الوقت 
)((

�سماوي اأ�سلي يطلق عليه يف القراآن الكرمي )اللوح املحفوظ(

نف�سه، ي�سري الق�راآن الكرمي اإىل انق�س�ام الب�س�ر {

، والقراآن يحث على احرتام الطوائف املوؤمنة، 
)((

} )املائدة: 48(  

فهذه اإرادة اهلل {          } )املائدة: 48(، ويرى 

عباده،  يخترب  اأن  يريد  اهلل  اأن  اإىل  ي�سري  الكرمي  القراآن  اأن  بو�سه  هربرت 

وعلى املوؤمن اأن يدرك اإرادة اهلل وحكمته، وحتى لو مل يدرك هذا، ففي هذا 

النطاق عليه اأن يفعل اخلري كما تر�سم العقيدة، وينبغي له اأن ي�سلك جتاه 

العقيدة  يعتنق  فيمن  النهائي  القرار  لأن  �سمًحا؛  م�سلًكا  الأخرى  الديانات 

ال�سحيحة هو هلل يوم احل�ساب: 

}

} )املائدة: 48(.  

ويقرر القراآن الكرمي اأي�سا فكرة التعدد العرقي {

              })اإبراهيم: 4(. والإ�سالم تعامل مع اأهل 

اأي�سا  اأمة واحدة، ودخل املجو�ص  وامل�سلمني  اأنهم  البداية على  الكتاب منذ 

دائرة هذه الأمة، ثم جاءت مرحلة الت�سامح الكامل ليبقى حكم اهلل الذي 

، على اأن يعمل النا�ص مًعا من اأجل اإعمار 
)3(

اأجله رب العباد اإىل يوم القيامة

الأر�ص، وال�ستعداد ليوم اجلزاء بالعمل ال�سالح، يف ظل �سالم ي�سود العامل 

عن طريق التعارف بني الب�سر لتحقيق اخلري للجميع، من خالل احلوار لفهم 

بواقع  الب�سر دون متييز، والعرتاف  الآخر، مع احلفاظ على حقوق  ثقافة 

وجود ال�سدام بوجود عوامله املوؤججة له، والعمل على احلد منه، بالتناف�ص 

من اأجل خري الب�سرية و�سالحها. 

)- وهو امل�سطلح الذي ورد ذكره يف �سورة الربوج:)).

)- اأ�س�ص احلوار يف القراآن �ص 67.

3- امل�سدر ال�سابق �ص 69، املجل�ص الأعلى، �سل�سلة امل�سروع القومي للرتجمة رقم 906 عام 005)م.
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حوار احل�ضارات والعوملة:

قدم  العامل قدمي  �سعوب  وبني  الب�سر  بني  ال�سراع– بني  – كما  احلوار 

التاريخ، وقد كان لُبْعد امل�سافات و�سعوبة و�سائل املوا�سالت اأثرها يف الإبقاء 

حوارات  عليها  نطلق  اأن  ميكن  التي  ال�سعوب،  بني  احل��وار  من  نوعية  على 

اأجل  اإىل حوار من  التعارف، ورمبا انقلب الأمر فيما بعد ليتحول  اأجل  من 

القرن  ويف  ال�سعوب.  بني  ال�سدام  النهاية  يف  عنه  ينتج  ما  وهو  ال�سيطرة، 

الواحد والع�سرين ظهرت اإفرازات القرن املا�سي، تلك التي ميكن اخت�سارها 

وال�سيا�سية  القت�سادية  مفاهيمها  بجميع  »العوملة«  هي  واح��دة  كلمة  يف 

اإىل  الهادف  الطبيعي  ب�سكله  احلوار  كان  وملا  اأي�سا،  والعقائدية  والثقافية 

التعارف قد حتول اإىل حوار من طرف واحد بهدف فر�ص منهج معني على 

�سور  اإح��دى  بالتايل  العوملة هي  اأن  البع�ص  راأى  فقد  الآخ��ر،  على  اأو  الغري 

الإمربيالية اجلديدة، ونظًرا لت�سارع الأحداث العاملية، فقد تغريت تعريفات 

احلوار وتعريفات العوملة، بل راأى البع�ص اأن مرحلة احلوار قد وّلت، وحّلت 

م�سميات  ظل  يف  بالقوة،  العوملة  فر�ص  يف  املتمثلة  ال�سدام  مرحلة  حملها 

ف�سفا�سة، مثل: ن�سرة ال�سعوب املقهورة، وحتقيق الدميقراطية، والق�ساء 

على الديكتاتورية... وغريها، مما �سيظهر لحقا يف م�سانع املفكرين الذين 

ي�سوغون لل�سيا�سيني امل�سطلحات التي ت�سهل عليهم حتقيق ما يريدون، مبا 

.Soft Power ي�سمى القوة الناعمة اأو ال�سوفت باور

لقد عا�ست دول العامل عرب التاريخ يف �سّد وجذب من اأجل ال�سيطرة على 

م�سادر الطبيعة وخرياتها، ومع التطور الذي طراأ على العامل، مل تعد الدول 

القوية –ممثلة يف �سركاتها العمالقة– تخفي رغبتها يف ال�سيطرة على موارد 

الرثوة يف البالد التى نالت ا�ستقاللها يف الن�سف الثاين من القرن املا�سي، 

التجاري بني  التبادل  وزيادة حركة  والتقنية  املعلوماتية  الثورة  لتطور  وكان 

دول العامل، وانفتاح العامل على بع�سه من خالل تو�سع ال�سركات الكربى اأثره 
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يف تخيل انتفاء احلدود وزوال احلواجز بني دول العامل، وظهور ما ي�سميه 

الياباين كني اإيت�سي اأومائيه Kenichi Ohmae »عامل بال حدود«؛ وهو ما 

اأدى اإىل القول بفكرة نهاية اجلغرافيا ل نهاية التاريخ، ورغم اأنه يركز على 

فقد  �سواء،  العامل على حد  زبائنها حول  ال�سركات يف معاملة  بع�ص  جناح 

طور البع�ص هذا امل�سطلح لي�سمل احلديث عن احلدود ال�سيا�سية، والعرقية، 

والثقافية، والعلمية، واملعرفية ف�سال عن اجلغرافية، اإل اأن هذه الأفكار اأو 

التعريفات ل يتم تطبيقها بنوايا ح�سنة، اأو بهدف خدمة الب�سرية، بل هي تتم 

من اأجل حتقيق منفعة، كما حتمل اأي�سا نوعا من الهيمنة التي ل تنح�سر يف 

الهيمنة القت�سادية فقط، بل تتعداها اإىل جمال ال�سيا�سة والفكر والثقافة 

مهما حاول منظرو العوملة اإلبا�سها ثوبا �سفافا من الرقة والوداعة والنزوع 

الإن�ساين الطامح اإىل الوحدة الإن�سانية والتاآلف بني خمتلف الأمم.

واإذا كان كني اإيت�سي اأومائيه Kenichi Ohmae قد اأ�ساد بنجاح �سركة 

هوندا، يف حديثه عن عامل بال حدود، فيمكن القول اإن احلوار املفتقد من 

ِقَبل معظم ال�سركات يف الو�سول اإىل اأ�سواق العامل وحماولة فر�ص ما لديها 

اإجراء حوارات  ياأتي بنتيجة عك�سية، فبينما حر�ست ال�سني مثال على  قد 

مع امل�ستهلكني يف العامل الإ�سالمي لتوزيع منتجاتها مثل الأثواب يف اململكة 

العربية ال�سعودية، واملنتجات الإ�سالمية ال�ستهالكية مثل �سجاجيد ال�سالة 

ف�سلت  ذاته  الوقت  يف  النظري،  منقطع  جناحا  فحققت  رم�سان،  وفواني�ص 

ال�سركات اليابانية يف تلبية حاجة امل�ستهلك العربي من الأثواب، ومن هنا 

فاإن احلوار بات اأمًرا �سروريًّا لفتح احلدود، ول اأقول لإلغائها.

 Ikyo Morita موريتا  اإكيو  حماولة  اإىل  الإ�سارة  هنا  ال�سروري  ومن 

ت�ستطيع  )اليابان  كتابهما  يف   Shintaro Ishihara اإي�سيهارا  و�سينتارو 

تنحني  األ  عليها  يجب  اليابان  اأن  على  التاأكيد  اأرادا  حني   ،
)((

ل( تقول  اأن 

وهي املحاولة التي ووجهت بالرف�ص لأ�سباب �سيا�سية، ف�سدرت الطبعة الثانية خالية من ا�سم   -1
الأول، وا�سطر الثاين ملراجعة الكتاب وتنقيحه.
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بو�سوح  يوؤكد  فهذا  الأ�سلحة،  تطوير  جمال  يف  حتى  اخلارجية  لل�سغوط 

على اأنه ل جمال هنا للحوار حتى بني �سديقني اإذا ما تعلق الأمر ب�سيطرة 

اقت�سادية اأو حماولة ا�سرتجاع حق من حقوق الأمة.

هو  باحلوار  اليوم  ي�سمى  ما  يتم عن طريق  الذي  التعارف  اإن م�سطلح   

باآخر  اأو  ب�سكل  يعني  ال��ذي  امل�سطلح  وهو  الواقع،  اإىل  الأق��رب  امل�سطلح 

الدعوة اإىل العمل ال�سالح جلميع الب�سرية، وميكن العودة اإىل منوذج الدولة 

العربية الإ�سالمية الأوىل، حني عا�ص النا�ص جميعا �سعوبا وقبائل للتعارف 

والتعاون ل للتباغ�ص والتنازع والتحاقر، وهذا مغزى قوله تعاىل:{

املودة  اللقاء على  يعني  الكرمية  الآية  فالتعارف يف   {..   

والرتاحم يف اأمن و�سالم ل يف حرب وخ�سام، ويعني النتفاع بكل خريات 

اإذ  تعارًفا؛  ل  تناكًرا  يكون  ذلك  لأن  اآخر؛  اإقليما  اإقليم  يحتقر  فال  الأر�ص 

لتعارف بغري احرتام احلرية، ويعني التعارف يف الآية اأي�سًا حماية العقيدة 

الإ�سالمية هي  الفقهية  والقاعدة  عليها،  ُيعتدى  اأن  من  للمخالفني  الدينية 

مرنا اأن نرتكهم وما يدينون(.
ُ
)واأ

ومن هنا، فاحلوار يعني، بامل�سطلح القراآين، التعارف، والتعارف �سامل 

حث  التعارف،  مفهوم  اإطار  ويف  فالقراآن،  �سواء،  حد  على  وللعوملة  للحوار 

على ال�سرب يف الأر�ص، فالأر�ص كلها لالإن�سان، لبني اآدم، امل�ستخلفني فيها، 

لعمارتها، وال�سرب يف الأر�ص يعرف الإن�سان باأخيه الإن�سان، كما اأن اللقاء 

يدعو  وهكذا  ال�ساملة،  الأخ��وة  روح  ي�سرتوح  البعيدة  البلدان  يف  بالآخرين 

�سدرها  تفتح  الإن�سانية  والأخ��وة  للرزق احلالل،  طلًبا  الهجرة  اإىل  القراآن 

للكادحني واملجتهدين. واحلقيقة اأن التعارف، اأي العوملة باملفهوم امل�ستخدم 

لبال�سيطرة           الأر���ص،  يف  الإقليمية  احلواجز  اإزال��ة  مع  كامال  يكون  اليوم، 

يكون                القراآين ل  باملفهوم  التعارف  اأن  كما  ال��دول،  تر�سيم حدود  اإع��ادة  اأو 

اإل بالق�ساء على التفرقة العن�سرية، فال تفرقة باجلن�ص ولبالعن�سر باللغة، 
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والتفا�سل يكون بالأعمال.

لقد انفتح امل�سلمون منذ البداية على غريهم، وتعارفوا على ال�سعوب التي 

يف  وا�سعة  خربة  لديهم  فتكونت  ح�ساراتهم،  من  وا�ستفادوا  بها،  اختلطوا 

�ستى املجالت، ف�سهروها يف بوتقة الإ�سالم، وظهرت يف �سورة احل�سارة 

الإ�سالمية التي �سملت امل�سلمني وغري امل�سلمني من اأهل الكتاب، بل وال�سابئة 

وعبدة   )[ ذكرالر�سول  )كما  واملجو�ص  الكرمي(  القراآن  يف  جاء  )كما 

الأوثان )كما �سرح القا�سي عبد الرب(، فاإن اهلل يحكم بينهم يوم القيامة 

فيما كانوا فيه يختلفون، فالأهم هو العمل ال�سالح جلميع الب�سرية.

ويالحظ اأن دعوة الإ�سالم دعوة عاملية الهدف والغاية والو�سيلة، كما اأن 

اخلطاب القراآين يرتكز على توجيه ر�سالة عاملية للنا�ص جميعا، وقد ُو�سف 

اخلالق عز وجل باأنه »رب العاملني« وُذكر الر�سول ] مقرتًنا بالنا�ص والب�سر 

جميعا، كما يالحظ من ناحية اأخرى اأن ح�سارة الإ�سالم قامت على القا�سم 

وتفاعلت  به،  وقبلت  الآخ��ر،  على  فتعرفت  العامل،  ح�سارات  بني  امل�سرتك 

معه اأخًذا وعطاًء، بل اإن ح�سارة الإ�سالم تعاملت مع الختالف بني الب�سر 

باعتباره من حقائق الكون و�سننه، لذلك دعا اخلطاب القراآين اإىل اعتبار 

فوارق اجلن�ص والدين واللغة من عوامل التعارف بني الب�سر، وعليه فالإ�سالم 

اخللق،  اأ�سل  حم��ددة:  جزئيات  يف  ون�ساًء  رج��ال  جميعا  الب�سر  بني  يوحد 

والن�ساأة، والكرامة الإن�سانية، واحلقوق الإن�سانية العامة، ووحدة الألوهية، 

وحرية الختيار، وعدم الإكراه، ووحدة القيم واملثل الإن�سانية العليا.

وهكذا فالتعارف بني النا�ص، والتعارف بني احل�سارات باملفهوم القراآين، 

رد  على  القراآين  املفهوم  يقوم  فبينما  املعا�سر،  العوملة  مفهوم  عن  يختلف 

العاملية لعاملية اجلن�ص الب�سري والقيم املطلقة واحرتام خ�سو�سية اجلن�ص 

الب�سري وتفرد ال�سعوب والثقافات املحلية، فاإن العوملة املعا�سرة ترتكز على 

فر�ص  وحماولة  ال�سعوب،  وح�سارات  الأمم  ثقافات  وا�ستبعاد  نفي  عملية 
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ثقافة واحدة لدول متلك القوة املادية وتهدف عرب العوملي لتحقيق مكا�سب 

.
)((

ال�سوق ل منافع الب�سر

وهكذا ميكن القول –كما ذكر ح�سن حنفي–: اإن العوملة احل�سارية هي 

ال�سمة الغالبة على ح�سارة الإ�سالم منذ ن�ساأته الأوىل، فقد حول الإ�سالم 

العرب اإىل قوة تاريخية �ساعدة.. فر�سالة الإ�سالم التوحيد، والتوحيد عوملة 

يت�ساوون  حدود  بال  جميعا  والب�سر  واحدة(  قرية  )العامل  العامل  ت�سور  يف 

جميعا اأمام الإله الواحد، ويتمثلون قيما اإن�سانية واحدة »كلكم لآدم واآدم من 

تراب«، و»ل ف�سل لعربي على عجمي اإل بالتقوى والعمل ال�سالح«، ومن هنا 

فامل�سلم يوؤمن باأن عدل اهلل جلميع عباد اهلل، م�سلمني وغري م�سلمني، كما 

ق�ال تع���اىل: {

املوؤمن احل��ق ملن يحب،  8(، وبهذا ل يتحيز  } )امل��ائ��دة:            

ول يحيف على من يكره، بل يوؤدي احلق لأهله، م�سلما كان اأم غري م�سلم، 

.
)((

�سديقا كان اأم عدوا

احل�سارات  اإن  القول  ميكن  الإ�سالمي،  املفهوم  منطلق  وم��ن  وه��ك��ذا، 

الإن�سانية تختلط ببع�سها، وتت�سكل احل�سارات واحدة تلو الأخرى، وجميعها 

ح�سارات اإن�سانية، ولهذا وجب تو�سيع دائرة احلوار على جميع امل�ستويات، 

فاحل�سارات واإن كانت تتميز عن بع�سها اإل اأنها لي�ست كيانات منف�سلة، واإمنا 

هي ح�سارات اإن�سانية متداخلة ومتكاملة تهم جميع ال�سعوب على اختالف 

ال�سيا�سي                                                                                                                                 الطابع  اإ�سفاء  �سرورة  يرى  ل  والإ�سالم  ومعتقداتها،  اأجنا�سها 

اأو ال�سبغة ال�سيا�سية على احل�سارة؛ لأن اإ�سفاء ال�سبغة ال�سيا�سية على اأي 

ح�سارة يتناق�ص كلية مع واقع التاريخ والأ�س�ص العلمية ال�سليمة، فاحل�سارة 

العمل  اإىل  الأمم  تدفع  التي  هي  احل�سارية  والقيم  لل�سيا�سة،  املوجدة  هي 

)- هموم العوملة، عمر عبد الكرمي.

)- القر�ساوي، انظر: مو�سوع احلوار بني الإ�سالم وامل�سيحية.. جمالت م�سرتكة للتعاون الإ�سالمي 

امل�سيحي، يف موقع ال�سيخ القر�ساوي على �سبكة الإنرتنت.
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ب�سيا�سات معينة، وهكذا يدعم املفهوم الإ�سالمي الوارد يف القراآن الكرمي 

هذا البعد احل�ساري ليكون عامل تقريب بني �سعوب الأر�ص، كما اأنه لي�ص 

الإن�سان من جانب  اإنتاج  والتكنولوجي يف  العلمي  التقدم  بني  تالزم  هناك 

وم�سمى احل�سارة الإن�سانية من جانب اآخر، فقد يكون املجتمع املتقدم يف 

اإنتاجه يف جمالت التقدم  البحوث والتكنولوجيا جمتمًعا ح�ساريا اإذا كان 

اإرادة  وبا�سرته  للب�سرية،  اإ�ساءة  على  ينطوي  ل  اأي  اأخالقي؛  ذا طابع  اآنئذ 

 .
)((

حرة وهي الإرادة اخللقية

احلوار والعوملة القت�ضادية:

العوملة  نفوذ  من  للحد  البع�ص،  اإليه  ي�سعى  ال��ذي  احل�سارات  ح��وار  اإن 

القت�سادي،  البعد  وهو  للعوملة،  الأ�سا�سي  البعد  كثريا  يتناول  ل  املتزايد، 

رغم اأن للعوملة اأبعاًدا اأخرى تتعدى ال�سيا�سة والأيدلوجية والثقافة اإىل الفكر 

ورغم  ذلك.  �سابه  وما  الثقافية  والأمناط  ال�سلوكية  واملمار�سات  والأعراف 

اخلطوات العديدة التي اتخذتها الدول الكربى لدفع عجلة العوملة باملفهوم 

القت�سادي يف ظل فكرة عامل بال حدود، فلم تتحقق لل�سعوب ب�سفة عامة 

فوائد ملمو�سة، بل على العك�ص تعاين هذه ال�سعوب من عدم تكافوؤ الو�سائل، 

اأن املزايا املمنوحة لل�سعوب غري عادلة،  وعدم ت�ساوي الأدوات، ف�سال عن 

وهكذا نالحط اأن الفقر ل يزال منت�سرا، كما اأن التدهور البيئي و�سل اإىل 

؛ فالعوملة القت�سادية القائمة على دعوى فر�ص 
)((

درجة مل ي�سبق لها مثيل

اقت�سادي  نظام  اإن�ساء  دعوى  وحتت  القت�سادية،  الآخرين  مل�ساكل  حلول 

واجتماعي جديد يعتمد على مبادئ �سليمة من ناحية البيئة ل�سمان حقوق 

اأكرب  من  هو  بل  حتقيقه،  ميكن  ل  اأم��ر  الب�سر،  حاجات  وتلبية  الإن�سان 

التحديات التي يواجهها العامل لأنه يعالج ق�سية بقاء النوع الإن�ساين وبقاء 

1- د. حممد البهي: الدين والدولة.. من توجيه القراآن الكرمي، مكتبة وهبة 980)م، القاهرة ط )، 
�ص 8).

)- د. عبد القادر حامت، العوملة ما لها وما عليها، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 005)م، �ص 4).
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كوكب الأر�ص ذاته، ففي ظل فكرة العوملة الغربية �سار العامل كله خا�سعا 

والبيئية  الجتماعية  العتبارات  يتجاهل  واح��د،  هيكلي  تعديل  لربنامج 

.
)((

والأخالقية ل�سالح املكا�سب التجارية

واإذا كانت العوملة احل�سارية هي ال�سمة الغالبة على ح�سارة الإ�سالم منذ 

ن�ساأته الأوىل –كما يذكر الدكتور ح�سن حنفي– اإل اأن العامل القت�سادي 

كان وا�سحا على م�ستوى الإعداد لتلك العوملة احل�سارية، وهي عوملة تقوم 

على تراكم اخلربات الب�سرية من ال�سرق اإىل الغرب، وتقوم على عالقة القوي 

بال�سعيف، والغني بالفقري، وال�سيد بالعبد، و�ساحب راأ�ص املال بامل�ستهلك، 

وهي ظاهرة اقت�سادية اأول مثل طبيعة النظام الراأ�سمايل نف�سه، ومن هنا 

تظهر اأهمية احلوار للحد من امل�ساوئ اإن مل ميكن الق�ساء عليها نهائيا.

فر�سالة الإ�سالم تعني التوحيد، والتوحيد عوملة يف ت�سور العامل، والب�سر 

جميعا بال حدود يت�ساوون جميعا اأمام الإله الواحد، ويتمثلون قيما اإن�سانية، 

طبقا  وال�ستحقاق  واح��د،  معاد  ومعادهم  واح��دة  نف�ص  من  خلقوا  والب�سر 

التكافل  يبداأ  والفقري  الغني  بني  خول  الدُّ يف  تفاوت  حدث  واإذا  لالأعمال، 

الجتماعي لتحقيق وحدة املجتمع.. اإل اأن الوحدة ال�ساملة ل تلغي التعددية، 

فالوحدة ل تنفي التن��وع، وال�تن����وع تن��اغ�م ي���وؤدي اإىل ال�وح�دة: {

داخل  كرثة  والنحل  وامللل  الكون،  �سنة  فالختالف   {..   

الوحدة كما عرب عن ذلك د�ستور املدينة املنورة: اليهود والن�سارى وال�سابئة 

الأوثان(  الرب عبدة  القا�سي عبد  والرباهمة واحلنفية واملجو�ص )واأ�ساف 

كل منها اأمة لها كيانها املت�سق ولغتها واأعرافها وعقائدها و�سرائعها داخل 

.
)((

الأمة الواحدة

وهكذا يالحظ اأنه ل عالقة للعوملة املتحققة اليوم باحل�سارة، فهي عوملة 

)- حامت، �ص )8، نقال عن اآثار العوملة على اليابان.

)- ح�سن حنفي، الإ�سالم والعوملة.. �سل�سلة مقالت، جريدة الزمان، يونيو )00)م، العدد )4)) وما بعده.
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اقت�سادية تقوم على تراكم اخلربات من ال�سرق اإىل الغرب، وعلى متييز دفني 

يقوم على تف�سيل الأبي�ص على الأ�سود والأ�سمر والأ�سفر، وهي تتاأ�س�ص على 

عالقة القوي بال�سعيف، والغني بالفقري، وال�سيد بالعبد، و�ساحب راأ�ص املال 

بال�سيا�سة  ارتبطت  اقت�سادية  بامل�ستهلك كما ذكرنا من قبل، فهي ظاهرة 

التي تعمل على اإ�سقاط ال�سيادة الوطنية للدول القومية، ومناه�سة اأي جتمع 

اأن العامل �سهد حماولة للعوملة القت�سادية من  اإقليمي. ويرى ح�سن حنفي 

اأوربا  ت  اْلتفَّ حني  اأحيانا،  امل�سيحي  الدين  با�سم  عوملة  وكانت  اأوربا،  خالل 

على اإفريقا واآ�سيا، وحني حاولت فرن�سا ت�سدير الثورة الفرن�سية وحتويلها 

ال�ستعمار احلديث  كان  ثم  العاملية،  با�سم اجلمهورية  ا�ستعمار جديد  اإىل 

�سعيا لإقامة عوملة من نوع ما.

حاليًّا،  فعاًل  القائم  ال�سراع  ف��اإن    ،
)((

�سولت�ص اإيكيهارد  يذكر  وكما 

والذي ن�سهد تطوره كل يوم، هو، يف جوهره لي�ص �سراع ح�سارات اأو اأديان 

القت�سادية  امل�سالح  �سراع  املطاف  اآخ��ر  يف  هو  بل  ذل،ك  �ساكل  ما  اأو 

البرتول  فم�سادر  البرتول،  منابع  على  ال�سيطرة  و�سراع  وال�سرتاتيجية، 

اخلا�سة  العلمية  والبحوث  م�سمونة،  تعد  الغرب مل  عليها  يعتمد  كان  التي 

باإيجاد م�سادر بديلة ومتجددة للطاقة ما زالت يف بداية الطريق، والتو�سل 

اإىل نتائج اإيجابية يف هذا ال�سدد ذات جدوى اقت�سادية قد ي�ستغرق عقوًدا، 

اجلانب  ماأمونة  اأ�سبحت غري  الأو�سط  ال�سرق  البرتول يف  م�سادر  اأن  كما 

�سيا�سيًّا، ومبا اأن البرتول ي�سكل �سريان احلياة بالن�سبة للغرب كان ل بد له 

اإذن من التحرك ل�سمان م�سادر برتولية اآمنة ُيعتمد عليها حتى لو اقت�سى 

الأمر �سن احلروب و جتريد ال�سعوب من ثرواتها.

تعاون  من  اليوم  به  ُيَنادى  ما  فاإن  الإ�سالمي،  املفهوم  اإىل  عدنا  ما  واإذا 

من  حاجته  عن  بالزائد  الآخ��ر  على  اإقليم  كل  يفي�ص  اأن  يعني  اقت�سادي 

الطعام، وما يحتاج اإليه الإن�سان يف اأي مكان، ومن التعاون اأي�سا اأن يفي�ص 

)- اإيكيهارد �سولت�ص، حوار احل�سارات م�ساحلة اأم م�سالح؟
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ويف  العاملة.  الإن�سانية  القوى  وهي  الرثوات  اأغلى  من  عنده  اإقليم مما  كل 

املفهوم القراآين ل يقف التعاون على امل�سلمني بل يتجاوزه اإىل غري امل�سلمني، 

وحماية  اخلري  على  التعاون  اأ�سا�سه  حلفا  اليهود  مع  عقد   [ فالر�سول 

واأكد  الظلم،  ودف��ع  اعتداء  كل  من  املدينة  وحماية  الأذى  ودف��ع  الف�سيلة، 

الر�سول ] ذلك باملواثيق لإقامة احلق املجرد، فهو ي�سبه ما ي�سمى اليوم 

بالتعاي�ص ال�سلمي، لكنه كان اأبلغ لأنه ل يكتفي فيه بدفع ال�سر، بل الجتاه فيه 

اإىل جلب اخلري، والقراآن يقول: {

 {         

الوا�سعة  اأر�ص اهلل  اإىل ال�سرب يف  8(. ودعوة القراآن الإن�سان  )املمتحنة: 

والع�سرين،  الواحد  القرن  م�ساكل  اأكرب  من  م�سكلة  الو�سيلة حلل  اليوم  هو 

وهي الختاللت ال�سكانية املتنامية يف العامل بني تراجع معدلت ال�سكان يف 

الدول الغنية، وبني انفجارها يف الدول الفقرية، وهذا اأمر يحتاج اإىل احلوار 

فهو  والتفاهم،  احلوار  �سوى  الب�سر  لبني  �سبيل  فال  التفاهم،  اإىل  وال�سعي 

 ،
)((

�سرورة وحتمية ل اختيارا ميلك هذا الطرف اأو ذاك الأخذ به اأو نبذه

احلوار  اإىل  تدفع  التي  املهمة  العوامل  من  القت�سادي  فالعامل  وهكذا 

ال�سلع بني  انتقال  والتخ�س�ص و�سهولة  التجارة احلديثة  والتعاون، فو�سائل 

بع�سها،  على  والعتماد  بع�سها  اإىل  بحاجة  الأق��ط��ار  كل  جعلت  الأ���س��واق 

العدالة املطلقة،  العدالة، ولي�ست  اأكرب قدر من  واحلوار هنا يكون لتحقيق 

جعلها  التي  والثقافات  والتقاليد  العادات  يف  والتمايز  لالختالف  مراعاًة 

اهلل طبيعة يف الب�سر، يقول تعاىل: {

         })الروم: ))(.

التعاون  اإىل �سرورة  الكرمي  القراآن  الب�سرية، يدعو  القوى  اإىل  بالإ�سافة 

جلية  الختالفات  تبدو  هنا  ومن  للب�سر،  اهلل  وهبه  ال��ذي  ال��رزق  توزيع  يف 

)- الإ�سالم والآخر، اأحمد اجلهيني وحممد م�سطفى، �ص 3)).
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حتقيق  اإىل  تهدف  اقت�ساديا  فالعوملة  العوملة،  ومفهوم  الإ�سالم  عاملية  بني 

اخلطاب  مو�سوع  هم  النا�ص  اأو  والب�سر  الب�سر،  منافع  ل  ال�سوق  مكا�سب 

القراآين دائما، وهو خطاب يهدف اإىل امل�ساواة بينهم، والق�ساء على نزعات 

العن�سرية وال�ستعالء: {

          } )الن�ساء: )(. والرزق للب�سر جميعا هو 

من عند اهلل {

يف  جانب  اأي  مثل  مثله  القت�سادي،  والتمايز   )70 )ال�سراء:   {  

احلياة اأمر، اأقره الإ�سالم يف حديثه عن الرزق وعن الأغنياء والفقراء وحدد 

مع  التعاون  اإىل  يدعو  والإ���س��الم  الجتماعي،  التكافل  حتقيق  طريقة 

قاعدة  �سمن  امل�سرتكة  القيم  اإطار  يف  كلها  الب�سرية  نفع  لتحقيق  الآخر 

تع��اىل:{ يق�ول  اخلي���رات(  )ا�ستباق 

    

الأ�سياء  ما يف  تراعي  وا�سحة،  القراآن  فتعاليم   )48 )املائدة:   {  

اليوم  الذي يدور  وال�سراع  من م�سالح فتبقيها، ومن م�سار فتنهي عنها، 

الذي  الإ�سالم  ال�سيطرة القت�سادية، وهو مرفو�ص يف  اأجل  هو �سراع من 

يعرتف بالتناف�ص من اأجل اخلري للجميع ولي�ص الإ�سرار بالآخر، ويعرب عنه 

القراآن بالدفع:{

فالقراآن   ،)(5( )البقرة:   {              

يقرر �سنة من �سنن احلياة، وقد اأطلق عليها العلماء م�سطلح »الديالكتيك«                    

واقعية،  �سراعات  لالأفكار،  بالإ�سافة  رمب��ا  يت�سمن،  ال��ذي  ال�سراع  اأو 

فامل�سلحة حترك املت�سرر منها، ومن هنا يبقى التدافع حتى لت�ساب كائنات 

الأر�ص من خملوقات اهلل مبا فيها الب�سر بالركود واجلمود، ويحدد الإ�سالم 

مالمح هذا التدافع اأو ال�سراع و�سبطه عن طريق الواجبات الأخالقية.
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وقد ف�سر بع�ص الغربيني هذه الفكرة باأن احلروب تقوم من اأجل ال�سالم 

مثلما ذكر كارل بوبر يف لقاء مع جملة دير �سبيغل، لكنه هنا ل يقول بالتدافع 

 .
)((

من اأجل اخلري لكن من اأجل �سيطرة القوى العظمى

احلوار يف مواجهة العوملة الثقافية:

اإن فر�ص العوملة الثقافية يعني فر�ص ثقافة معينة على جميع الب�سر، وهو 

اأمر يتعار�ص مع طبائع الب�سر، ومن هنا يحر�ص القراآن على توجيه خطابه 

للنا�ص جميعا، ور�سم منهج اأخالقي لقانون اأخالقي ياأتي ب�سالم بني الب�سر 

دون اعتداء اأو عدوان، ونداء القراآن لأهل الكتاب:{

الع�سر،  مبفهوم  يعني،  ن��داء  هو   )64 عمران:  )اآل   {   

احلوار والتفاهم يف ظل مبادئ اأخالقية واإن�سانية، وهذا النداء يعني اأي�سا 

عن  النظر  ب�سرف  والواجبات  احلقوق  يف  املواطنني  جميع  بني  امل�ساواة 

 { اختالف الدين، ففر�ص الدين على النا�ص مرفو�ص: {                  

} )البقرة: 5))(، وبالتايل  )البقرة: 56)(، و{   

فاإن فر�ص الثقافة اأمر مرفو�ص، وتنوعها مرغوب اإذا ما كانت حترتم مبادئ 

واجلرمية  العنف  ثقافة  ل  الكرمية،  الأخ��الق  نهج  على  ومت�سي  الب�سرية 

.
)((

واجلن�ص وثقافة ال�ستهالك وقيم البذخ والغنى والرتف

لقد احرتمت الثقافة العربية الإ�سالمية ثقافات ال�سعوب املفتوحة اليونانية 

والرومانية غربا والفار�سية والهندية �سرقا.. واأ�سهمت الدولة نف�سها يف ذلك 

فكان التعرف على ثقافات ال�سعوب املفتوحة وترجمة اأعمالها م�سروع الدولة 

يلتقطها           املوؤمن  �سالة  واحلكمة  املعرفة،  يرف�ص  ل  فالإ�سالم  معا،  والأم��ة 

واأنظر:  000)م.  العرب، دم�سق، عام  الكتاب  العوملة، احتاد  انهيار، مزاعم  اأحمد  ال�سيد  )- عزت 

انهيار اأ�سطورة ال�سالم، مكتبة دار الفتح، دم�سق 995)م. و كيف �ستواجه اأمريكا العامل.

)- انظر ح�سن حنفي: الإ�سالم والعوملة.. �سل�سلة مقالت، جريدة الزمان، العدد )4)) وما بعده.
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من اأي مكان، بل وي�سعى اإليها حتى لو كانت يف اآخر العامل، والتاريخ ي�سهد 

.
)((

على ذلك

اإن دوائر متنفذة يف احل�سارة املعا�سرة حتر�ص على طم�ص مالمح ثقافة 

اعتبار  ودون  احلوار،  اإىل  امليل  دون  العوملة،  م�سمى  الأخرى حتت  ال�سعوب 

الب�سرية، وهي، بهذا، تروج ملفاهيم مثل  اأجل خري  لتالقح احل�سارات من 

احل�سارات،    و�سراع  وامل��راأة،  الإن�سان،  وحقوق  والأقليات،  املدين  املجتمع 

التي تتعار�ص  اإىل فر�ص ثقافتها  وما بعد احلداثة وغريها بهدف الو�سول 

التي تتغلب  للعوملة  مع ثقافة الآخرين ومثلهم، ومن منطلق املفهوم الغربي 

الثقافات؛  تدمري  احلتمية  النتيجة  تكون  والهيمنة،  ال�ستئثار  ن��وازع  فيه 

الآن                 ي�ساهد  ما  وهذا  عليه،  التجان�ص  بفر�ص  الآخ��ر  اإلغاء  هو  الهدف  لأن 

من خالل ما تبثه القنوات الف�سائية فهي متار�ص ما ي�سبه العدوان املمنهج 

على ثقافات ال�سعوب وقيمها وخ�سو�سياتها واإبداعات تراثها، فيكون على 

البلدان جميعا اأن تقراأ الكتاب الواحد، واأن تلب�ص الرداء الواحد، واأن ي�ساغ 

.
)((

لها فكرها ومنط حياتها

 
)3(

 وهذا ما جعل روثكوبوف يقرر اأف�سلية احل�سارة الأمريكية على غريها

يف نوع من التحيز، ويحذر من الأفكار التي ينادي بها »يل كوان يوي« رئي�ص 

ديوان  املاأمون  فاأ�س�ص  ال�سرع،  مع  املتفق  العقل  على  تقوم  التي  اأر�سطو  كتب  ترجمت  هنا  ومن   -(

والرتجمة،  النقل  حركة  يف  العرب  الن�سارى  واأ�سهم  له،  رئي�سا  اإ�سحاق  بن  حنني  وعني  احلكمة، 

فاملرتجمون كانوا عربا ن�سارى دينا، وم�سلمني ثقافة، كان ولوؤهم للثقافة العربية؛ فكانوا يطوعون 

اإله باملفرد،  اإىل  للعامل، فالآلهة جمعا ترتجم  املتلقي وت�سوراته  اإىل ثقافة  اليوناين املرتجم  الن�ص 

 (6  ،((44 الزمان، عدد  انظر: ح�سن حنفي، جريدة  ال�سريعة.  والنامو�ص يرتجم  واملالئكة جمعا، 

الإ�سالم  مفكري  اهتمامات  على  الرتجمات  لتلك  ال�سلبية  التاأثريات  نغفل  اأن  دون  )00)م.  يونيو 

واآرائهم ومذاهبهم مما اأفا�ص يف نقده علماء الإ�سالم اأمثال ابن تيمية وغريه. 

)- مي�سيل اأده: م�ستقبلنا العربي وحتديات العوملة، �ص 4) وما بعدها، نقال عن د/ عزت ال�سيد اأحمد 

انهيار: مزاعم العوملة.. قراءة يف توا�سل احل�سارات و�سراعها، من من�سورات احتاد الكتاب العرب، 

دم�سق عام 000)م.

3- امل�سدر ال�سابق: �ص 9).
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وزراء �سنغافورة اأو »مهاتري حممد« رئي�ص وزراء ماليزيا، تلك الأفكار التي 

.
)((

تقول بوجود »طرف اأ�سيوي«

اإثارته  يف  الإ�سكالية  هذه  اأث��ار  قد  هانتنغتون  �سامويل  اأن  املعروف  ومن 

لل�سوؤال القائل: هل يتعني على املجتمعات غري الغربية اأن تتخلى عن ثقافتها 

 
)((

وتتبنى عنا�سر الثقافة الغربية اجلوهرية اإن اأرادت اأن تتحدث وتتطور؟!

اخل�سوع  هو  هنا  والثقافات  احل�سارات  بني  احل��وار  مفهوم  فاإن  وبالتايل 

لالآخر ل احلوار معه، وهذا يتنافى مع ما يدعو اإليه القراآن الكرمي من �سروة 

التعارف بني احل�سارات والثقافات، وهو ما يطلق عليه التالقح الثقايف عن 

طريق احلوار، واأن تاأخذ كل ثقافة ما ي�سلح لها من ثقافة الآخر، وحتافظ 

 { على ثقافتها، وتعرتف بثقافة الآخر يف نف�ص الوقت: {   

)الكافرون: 6(، والأمثلة التاريخية على التالقح الثقايف كثرية عرب التاريخ 

اأمة �سعدت وكانت �سمحة  ، فهناك 
)3(

الذي �سهد �سعود الأمم وانحطاطها

بينما  نف�سها،  بحق  وتخاذلت  تخلفت  اأمة  وهناك  انحطت،  التي  الأم��ة  مع 

اأن تتخلف لكنها مل تق�سر يف �سعيها، فاأعادت  هناك اأمم انهزمت وكادت 

�سريتها الأوىل، وهكذا دورة التاريخ، لأن العوملة باملفهوم الغربي ل ت�ستطيع 

اأن متحو الثقافات جميعها ل�سالح ثقافة عوملية واحدة. وهذا ما يلمح اإليه 

ق�سمها  يف  متثل  الثقافة  اإذ  ؛ 
)4(

احل�سارات �سدام  يف  هانتنغتون  �سامويل 

م�ستحيال،  يكن ذلك  اإن مل  تغيريها  الع�سري  مقومات جوهرية من  الأكرب، 

وهذا �ساأن الثقافة الإ�سالمية التي ترتبط ارتباطا جوهريا بالدين وبالقراآن 

ال�سنوات  ملئات  الغرب  لحتالل  الإ�سالمية  البلدان  تعر�ست  وقد  وتعاليمه، 

لكنها خرجت من اأزمتها، وظلت حمافظة على ثقافتها بعد اأن اأ�سربتها روح 

الع�سر، وا�ستفادت من الثقافات الأخرى وعلى راأ�سها ثقافة املحتل نف�سه، 

)- امل�سدر ال�سابق: �ص 36.

)- �سامويل هانتغتون: الغرب.. اإنه فريد ولكنه لي�ص كليا جامعا، �ص )6.

3- �سامويل هانتغتون: امل�سدر ال�سابق، �ص )6.

4- ال�سفحات الأوىل من كتاب �سدام احل�سارات.
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ويالحظ هذا يف ال�سحوة الإ�سالمية عرب ال�سنوات املا�سية، واإن كان البع�ص 

قد حاد عن الطريق لأ�سباب عدة، فالثقافة مرتبطة بجذور تاريخية عميقة 

.
)((

يجعل تهديدها تهديدا للدين ولل�سلف وتهديدا جلوهر الهوية

 { اإن مفهوم التعارف اأي تعارف الثقافات يف:{     

ت�سكل  اأن  يجب  العوملة  اأن  يرون  الذين  املفكرين  من  كثري  لدى  قبول  يجد 

نظاما مت�سابكا لعوامل مت�سلة اأي مرتابطة فيما بينها، وبالتايل فاإن العوملة 

الثقافية ل تنتج عوملة عاملية، ولكنها تنتج عاملا تختلط فيه الثقافات وتتعاي�ص 

اأو تتناف�ص ل تت�سارع، والثقافة هنا ل تعني الزي والطعام وال�سراب لكنها 

اإليه الغرب،  تعني اأ�سلوب الفكر، وما ينتج عنه من �سلوك، وهذا ما ي�سعى 

لعتزاز  نظرا  كله  العامل  على  الفكرية  ال�سيطرة  حتقيق  يف  �سعوبة  ويجد 

وال�سيطرة  الأ�سلحة،  اأنواع  كل  اأهميتها  يف  تفوق  والثقافة  بثقافته،  اجلميع 

بالن�سبة  والأم��ر  الثقافة.  على  ال�سيطرة  تعني  ل  والأدوات  الو�سائط  على 

للعامل الإ�سالمي مهم جدا؛ لأن اأفراده يحملون ثقافة ل تنف�سل عن الفكر 

الواقي  احلقيقي  ال�سياج  ميثلون  والأف��راد  والجتماعي،  والديني  العقدي 

هوؤلء  لأن  نظرا  الآخر،  ثقافة  اإلغاء  مبفهوم  الثقافية،  العوملة  هجمات  من 

من  والجتماعي  واحل�ساري  الثقايف  اإرثهم  على  متاما  يحافظون  الأف��راد 

باأن  اأكده هانتنغتون حني ذكر  خالل مت�سكهم بعقيدتهم ودينهم. وهذا ما 

ثقافة عاملية موحدة هي  نحو  ي�سري  العامل  باأن  الغرب  الكثريين يف  اعتقاد 

ثقافة غربية اأ�سا�سا اإمنا هو اعتقاد متغطر�ص زائف خطر؛ فانت�سار ال�سلع     

.
)((

ل يعني انت�سار الثقافة

�سد  تقف  اأن  ميكن  ل  الغربي  مبفهومها  الثقافية  العوملة  اأن  واخلال�سة 

الدين الذي هو بحد ذاته عامل فكري وثقايف و�سيا�سي واجتماعي واأخالقي، 

القول  اإىل  املفكرين  هدى  ما  وه��ذا  عنده،  ويتالقون  اأبناوؤه  حوله  يتمحور 

)- كما يذكر دافيد روثكوبف يف كتابه: يف مديح الإمربيالية الثقافية، �ص 7)، نقال عن عزت.

)- �سدام احل�سارات: �ص 0) وما بعدها.
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باأنه ل يوجد ارتباط بني الإ�سالم والعوملة.. فالدول تتغري وتزول ويبقى من 

اأ�سكال  كل  اأتت  كما  وتذهب  تاأتي  والعوملة  وقيمه،  وروؤيته  ثقافته  الإ�سالم 

.
)((

الهيمنة وذهبت

احلوار يف �ضبيل احلفاظ على حقوق الإن�ضان:

الأمم  فاأع�ساء  عاملية هذه احلقوق،  بفكرة  الإن�سان  تاريخ حقوق  ارتبط 

حلقوق  العاملي  الإع��الن  ويف  امليثاق،  يف  العاملية  مببداأ  يلتزمون  املتحدة 

القول  يجب  وهنا  الإن�سانية،  من  جزء  الإن�سان  حقوق  مفهوم  اأن  الإن�سان 

الواجبات                                ووجود  الثقايف،  التنوع  مع  تتعار�ص  ل  الإن�سان  حقوق  عاملية  اإن 

ويوؤكدون  الإن�سان  امل�سلمون يف موؤمترات حقوق  يقرر  ولهذا  املبداأ،  ينفي  ل 

اأن احلريات العاملية جزء اأ�سيل من العقيدة الإ�سالمية، ولي�ص لأحد انتهاك 

هذه احلقوق اأو جتاهلها، فلقد وردت يف القراآن الكرمي، وقدمها للعامل خامت 

ي�سعرون  الأمة  وعلماء  حمايتها،  عن  م�سوؤولة  والأمة   ،[ حممد  املر�سلني 

الإيجابي  للتعامل  حتديدا  واأكرث  اأو�سح  تقنني  اإىل  ما�سة  حاجة  هناك  باأن 

مع انتهاك حقوق الإن�سان يف ظل ما ي�سهده العامل من اأحداث وتطورات يف 

 .
)((

ال�سنوات املا�سية

به خامت  الأدي��ان جاء  الكرمي– هو خامت  القراآن  ورد يف  –كما  الإ�سالم 

دينا  لي�ص  الإ�سالم  اأن  كما  وعقلية،  نقلية  عدة  لعلوم  �سامل  وهو  الأنبياء، 

 ،
)3(

وفتوحات ودول  و�سكان  تاريخ عمران  وهو  علوم وح�سارة،  بل هو  فقط 

والإ�سالم ب�سموليته هذه ل يقول بالعوملة مبفهومها املعروف بل هو يدعو اإىل 

الإ�سالم  تعاليم  من  كبريا  ن�سيبا  تنال  الإن�سان  وحقوق  واحلوار،  التعارف 

)- ح�سن حنفي، جريدة الزمان، عدد 44))، 6) يونيو )00)م.

الإن�سان بني  اإىل كتاب حقوق  اأي�سا  الرجوع  59). وميكن  �سابق، �ص  القادر حامت، م�سدر  )- عبد 

قم،  الإ�سالمية،  والعالقات  الثقافة  رابطة  الت�سخريي،  علي  حممد  والعاملي،  الإ�سالمي  الإعالنني 

997)م، �سدر يف ثالث طبعات بالعربية والإجنليزية والفار�سية.

3- ح�سن حنفي: جريدة الزمان، ال�سالم والعوملة �سل�سلة مقالت، املقال رقم ) ))، يونيو )00)م.
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وخطابه للب�سر جميعا ولي�ص للم�سلمني فقط، وعبارة حقوق الإن�سان �سارت 

�سلعة يتباهى بها من ينتجها منذ الثورة الفرن�سية واإعالن حقوق الإن�سان يف 

نهاية احلرب العاملية الثانية 945)م اأو الإعالن العاملي حلقوق ال�سعوب عام 

)97)م يف اجلزائر، ويالحظ اأن هذه الإعالنات تركز على حقوق اجلماعة، 

دون الهتمام بحق الإن�سان الفرد، ومن هنا فحوار الإ�سالم يختلف متاما 

عن حوار العوملة اأو فر�ص العوملة وبخا�سة فيما يتعلق بحقوق الإن�سان، فاملراأة 

مثال يف الإ�سالم لها حقوقها وعليها واجباتها، وكذلك الرجل، فهناك قواعد 

هذا  كل  اإلغاء  على  تعمل  والعوملة  ذلك،  اإىل  وما  وامل��رياث  للطالق  حمددة 

اأن يطبق كل  اإىل  يدعو  الإ�سالم  بينما  امل�ساواة بني اجلن�سني،  حتت دعوى 

الأحوال  )اأي  العائلية  معامالتهم  داخل  واأ�سولهم  قواعدهم  دين  اأ�سحاب 

ال�سخ�سية( �سواء اأكانوا من اأهل الكتاب: يهودا اأو ن�سارى، اأم كانوا من غري 

امل�سيح  الآيات عن  والقراآن ورد فيه من  بالر�سل،  هوؤلء، فالإ�سالم يعرتف 

مامل يذكر يف كثري من الأناجيل، واأكرث من ذلك، فالإ�سالم يعترب الب�سرية 

اأو�سح�ه  ما  لآدم، وهذا  والنبوة  العبودية هلل  ت�سرتك يف  واحدة  اأ�سرة  كلها 

ربكم  اإن  النا�ص،  »اأيها  ال��وداع:  امل�سلمني يف حجة  اأمام جموع   [ الر�سول 

واحد، واإن اأباكم واحد، كلكم لآدم، واآدم من تراب، ل ف�سل لأحد على اأحد 

اإل بالتقوى«. رواه اأحمد يف م�سنده.

وفيما يتعلق بحقوق غري امل�سلمني، فقد اأو�سح القراآن الكرمي هذا القانون 

البني: {

 

       } )املمتحنة: 8- 9( وهذا يف �ساأن امل�سركني، لكن الإ�سالم اأفرد 

ن�سائهم،  من  والزواج  م�ساهرتهم  اأجاز  حتى  خا�سة  مبعاملة  الكتاب  اأهل 

اأولده  واأم  حياته  و�سريكة  زوجته  تكون  اأن  للم�سلم  اأج��از  اأن��ه  هذا  ومعنى 

وهم  اأ�سهاره  اأهلها  يكون  اأن  هذا  ومقت�سى  يهودية(،  اأو  )م�سيحية  كتابية 
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كذلك اأجداد اأولده وجداتهم واأخوالهم وخالتهم واأولد اأخوالهم وخالتهم، 

وهوؤلء لهم حقوق اأويل الأرحام وذوي القربى.

ومن هنا يوؤكد القراآن حفظ حقوق النا�ص، يف اإطار حوار بّناء، نظرا لوجود 

القائل:                                                                                                                               فهو  خا�سة  ب�سفة  الكتاب  اأه��ل  وبني  الب�سر  بني  م�سرتكة  قوا�سم 

}

     

�سفة  الإ���س��الم  يعطي  وه��ذا   ،)46 )العنكبوت:   {         

اإكراه  ل  مثل:  الإ�سالم  اأخذت مببادئ  والدول  ال�سعوب  من  فكثري  العاملية، 

وما  والت�سامح،  فليكفر،  �ساء  ومن  فليوؤمن  �ساء  ومن  وال�سورى،  الدين،  يف 

يتعلق بحقوق الإن�سان، فالإ�سالم يحمي امل�ست�سعفني، ومن هنا كانت الدعوة 

الإن�سان من  للحفاظ على حقوق  فاحلوار  واحلوار،  التعارف  اإىل  امل�ستمرة 

ال�سلوك،  يف  الإباحية  واأدعياء  امللحدين  من  الإن�سان  اأعداء  مواجهة  �ساأنه 

وزواج  اجلن�سي،  وال�سذوذ  والإجها�ص،  اجلن�سي،  والتحلل  العري  ودع��اة 

املثليني، و�سفك الدماء، وا�ستباحة الأموال وغريها.

الب�سر  باختالف  الع��رتاف  يعني  الإن�سان  بحقوق  يتعلق  فيما  واحل��وار 

يقول:            الكرمي  فالقراآن  وحكمته،  اهلل  م�سيئة  وهذه  و�سرائعهم،  اأديانهم  يف 

}

ما  ليختلفوا  خلقهم  اأي   )((9-((8 )هود:   {    

دام قد منحهم احلرية والعقل والإرادة.

اإن�سانا، وقد روى  فالإ�سالم يحرتم ويقدر كرامة الإن�سان من حيث كونه 

] مروا عليه بجنازة فقام لها، فقالوا: يا ر�سول اهلل،  اأن النبي  البخاري 

اإنها جنازة يهودي! فقال: األي�ست نف�سا ؟! وهذا دليل على احرتام الإ�سالم 

لالإن�سان مهما اختلفت ديانته اأو عرقه اأو جن�سه، فامل�سلم احلق ل يتحيز ملن 
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اأو غري م�سلم  لأهله م�سلما  يوؤدي احلق  بل  يكره،  ول يحيف على من  يحب 

�س�ديقا اأم ع�دوا، فقد ج�اء يف الق�راآن الكرمي: {

.
)((

               } )املائدة: )3(

دولة  لي�ست  الإ�سالمية  الدولة  حتى  اأنه  يو�سح  القراآين  فاملفهوم  وهكذا 

الدين  رجال  يحكمها  التي  الثيوقراطية  اأو  اهلل،  يحكمها  التي  الثيوقراطية 

با�سم اهلل، بل هي الدولة التي تكفل امل�سالح العامة جلميع القاطنني فيها 

والثقافية، وهكذا  واللغوية  والطائفية  العرقية  اأ�سولهم  النظر عن  ب�سرف 

فالدولة الإ�سالمية دولة تعددية تقوم على حق الختالف يف العقيدة واملذهب 

والراأي والل�سان، وهذا لي�ص حلما بل حدث كثريا يف تاريخ الإ�سالم، واأقرب 

 .
)((

مثال له ما ح�سل يف الأندل�ص

)يا  وا�سحا:  خطابا  الدولة  يف  يعي�سون  من  الإ�سالم  يخاطب  هنا  ومن 

اأيها النا�ص اأو يا اأيها الذين اآمنوا( دون حتديد مل�سمون الإميان القلبي بل 

بتحققاتها اخلارجية يف العمل ال�سالح )الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات(، 

تفاوتوا  واإن  الإن�سان،  طبيعة  هي  واحدة،  طبيعية  خ�سائ�ص  عامة  فللنا�ص 

فيما بعد يف منو هذه اخل�سائ�ص وتطورها يف ظل التاأثر باختالف ظروف 

البيئة والعوامل الوراثية واجلغرافية، وما بني الأفراد من اختالف اأو فروق 

يف منو اخل�سائ�ص الب�سرية وتطورها يجب اأن يكون �سببا للت�سامن والتعاون 

تطور  مدى  يف  الختالف  لأن  والتنابذ؛  التخا�سم  اإىل  طريقا  ولي�ص  بينهم 

خ�سائ�ص الطبيعة الب�سرية لدى الأفراد من �ساأنه اأن يولد فيما بينهم حاجة 

1- ال�سيخ القر�ساوى: احلوار بني الإ�سالم وامل�سيحية جمالت م�سرتكة للتعاون الإ�سالمي امل�سيحي، 
يف موقع ال�سيخ القر�ساوي على �سبكة الإنرتنت.

)- لي�ص الدين مهنة وحرفة يف الإ�سالم متار�سها جمموعة خا�سة من املوؤمنني.. واإذا كان احلكم يف 

املجتمع الإ�سالمي بكتاب اهلل فتطبيق كتاب اهلل من املوؤمنني ومن الذين يطبقونه من الولة يخ�سع 

للتخطئة والت�سويب، ولذا وجبت ال�سورى يف الأمة الإ�سالمية بني احلاكم واملحكومني جميعا ولي�ست 

هاك ع�سمة يف تطبيق كتاب اهلل بل تطبيقه يخ�سع للمراجعة كما خ�سع من قبل لتبادل الراأي فيه.. 

حممد البهي، �ص439.
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بع�سهم اإىل بع�ص، واحلاجة توؤدى –على اأكمل وجه– عند تعارف الأفراد 

وتعاونهم ولي�ص عند تخا�سمهم وتنابذهم، واإذ ي�سوي الإ�سالم بني النا�ص يف 

العتبار الب�سري فاإنه ي�سعهم مرة اأخرى اأمام م�سوؤولياتهم الفردية ويوؤكد 

 )46 } )ف�سلت:  لهم اأن: {                 

ويكون احل�ساب طبقا لقانون ال�ستحقاق ل فرق بني م�سلم وغري م�سلم: 

                      }

.
)((

            } )الزلزلة: 8-7(

وامل�سلم اإذا عا�ص يف دولة غري م�سلمة وجب عليه طاعة قوانينها واللتزام 

باأوامرها، فطاعة حاكم كافر عادل خري عند اهلل من طاعة م�سلم ظامل،            

الدولة،  تلك  داخل  منعزلة  جماعات  تكون  اأن  امل�سلمة  لالأقليات  يجوز  ول 

اأو تدعو لنف�سالها، ومن هنا ميكن  ول يجوز لها اأن تهدد وحدة الأوطان، 

املتاأ�سلة يف الإن�سانية امل�سرتكة والقيم  العاملية  حتقيق نوع من الأخالقيات 

بالآخرين،  الأذى  اإحل��اق  جتنب  مثل  الب�سر،  دي��ان��ات  فيها  ت�سرتك  التي 

مثل:  عليها  املتفق  الإن�سان  حقوق  عن  ف�سال  والت�سامح،  واملحبة  والعطف 

الإقرار بامل�ساواة والكرامة والقيمة الإن�سانية والحرتام املتبادل والت�سامح 

حفظ  اإىل  ال�سدام  ل  احل��وار  طريق  عن  العامل  ي�سل  وبالتايل  والعدالة، 

احلقوق الإن�سانية و�سيانتها، فمفهوم التعارف الإ�سالمي اأو العوملة باملفهوم 

احلايل هو مفهوم يحرر العوملة من هياكلها الغربية ال�سيقة، ويعطيها، بدل 

من ذلك، ُبعًدا روحيا واأخالقيا، ففكرة العوملة الإ�سالمية عن طريق التعارف 

لي�ست عملية ا�ستيعاب اأو احتواء بل حركة م�سوؤولة تتجه نحو الإقرار مبا يوحد 

الإن�سانية من حيث اهتماماتنا كب�سر، ومن ثم ي�سمح لالإن�سانية با�ستنباط 

اأ�ساليب وقواعد وقوانني يف �سبيل ال�سالح العام الأكرب. وما قدمه الإعالن 

العاملي حلقوق الإن�سان من بنود ميكن اأن جند اأ�سداء لها يف �سياغات مبكرة 

يف الإ�سالم مثل اإعالن النبي حممد ] عن امل�ساواة، وا�ستنكاره للتق�سيمات 

)- حممد البهي: م�سدر �سابق، �ص 400.
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.
)((

القائمة على فكرة الأعراق اأو الأجنا�ص

ت�سري على  الإ�سالم  التي يقرها  القيم  اأن منظومة  بالذكر  ومن اجلدير 

غري امل�سلم كما ت�سري على امل�سلم، يقول تع��اىل: {

          } )الن�ساء: 58( 

فالأمانة يجب اأن توؤدى ل�ساحبها م�سلما كان اأم غري م�سلم، كما اأن العدل 

حماية  م�سلم.  غري  اأم  م�سلما  اخل�سم  اأك��ان  �سواء  اإع��الوؤه  يجب  الذي  هو 

امل�ستجري هي حق من حقوق الإن�سان والإ�سالم يح�ص على اإجارة امل�ستجري 

امل�سلم وغري امل�سلم، وعلى عدم العتداء، يقول تعاىل: {

 {          

)النحل: 90(.

اأما فيما يتعلق بالعدل الأخروي فالإ�سالم يتعامل مع غري امل�سلم ب�سفته 

فيما  بينهم  يحكم  ال��ذي  جميعا  الب�سر  خالق  هلل  اأم��ره  وي��رتك  الإن�سانية، 

اختلفوا فيه يوم القيامة: {

     } )احلج: 7)( فاهلل هو الذي يحكم بني هوؤلء يوم القيامة فيما 

كانوا فيه يختلفون.

ومن اجلدير بالذكر اأي�سا اأن احلقوق التي اأقرها الإ�سالم لالإن�سان امل�سلم 

وغري امل�سلم لي�ست جمرد حقوق من حق الفرد اأو اجلماعة اأن يتنازل عنها  

اأي�سا  واجب  عليها  واحلفاظ  اإن�سانية  �سروريات  واإمنا هي  بع�سها،  اأو عن 

.
)((

ياأثم الن�سان اإذا فرط فيها

)- انظر: الأمري احل�سن بن طالل، ورقة قدمت اأمام موؤمتر امل�ساهري بدبلن اأيرلندا، 30 - )3 مايو 

)00)م باللغة الإجنليزية.

)- اأحمد اجلهيني وحممد م�سطفى، الإ�سالم والآخر، �ص )) - )).
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لقد اأقر الإ�سالم مبداأ امل�ساواة يف العتبار الب�سري بني النا�ص جميعا، ومن 

هنا جاء طابع الدولة يف الإ�سالم طابعا اإن�سانيا وعامليا؛ اأي ل يقوم على اتباع 

تقاليد اأو اأعراف معينة، ول على رعاية ملا يدعى من مميزات عن�سر على 

عن�سر، ول على �سمان حقوق خا�سة ملجموعة بعينها من النا�ص كمجموعة 

وال�سناعة       املال  �سئون  يف  العمل  اأرب��اب  كمجموعة  اأو  النبالء  اأو  الأ�سراف 

اأو كمجموعة اأ�سحاب الأجور من العمال، فاحل�سارة الإ�سالمية �َسَمْت فوق 

فهي  العرق؛  اأو  العن�سر  روابط  اأ�سا�ص  التكتل على  اإىل  تدعو  التي  القومية 

العتبار  وهو  الإن�ساين،  العتبار  فقط  تت�ستهدف  وعاملية  اإن�سانية  ح�سارة 

.
)((

الذي حتدده ر�سالة اهلل وتر�سم معامله ول يتميز فيه فرد عن فرد

الآخر  الإ�سالم يف حتديدها حلقوق  اأو مبفهوم  القراآن  والعوملة، مبفهوم 

اأو املبادئ والقواعد التي حددها الإ�سالم، ُتفهم من خالل ما حدده القراآن 

الكرمي وال�سنة النبوية مع التدقيق اأي�سا يف الجتهاد، فما كان ي�سلح بالأم�ص 

اإعادة النظر فيه يف ظل الظروف الراهنة، مع  يف ظل ظروف معينة يجب 

النظر اإىل ما ورد من ثوابت يف القراآن الكرمي، فاخلطاب الإلهي مل يوجه 

للم�سلمني فقط بل للب�سرية جميعها {

     } )احلجرات: 3)(،{

 {....     ..           

يفرق  ل  والقراآن  �سبق ذكره،  ال��وداع مما  ورد يف حجة  وما   .)( )الن�ساء: 

مة مبا و�سعه اهلل فيها من  بني نف�ص موؤمنة ونف�ص غري موؤمنة، فالنف�ص مكرَّ

اأ�سرار، �سواء اأكانت موؤمنة اأم كافرة، قال تعاىل: {

             } )املائدة: )3(.

وكان كل هذا نتيجة اإميان امل�سلمني مبا ورد 

)- البهي: م�سدر �سابق، �ص )40.
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 القراآن، فمن حكمة اهلل الختالف والتنوع بني الب�سر وهي �سنة اإلهية حتى 

تقوم ال�ساعة، قال تعاىل: {                } )النحل: 

 .)99 )ي��ون�����ص:   {               } ،)93

والعوملة باملفهوم القراآين ل تق�سي بوجود حكومة موحدة يف العامل، ولكنها 

تق�سي فقط باأن يكون املجتمع الإ�سالمي يف اأي مكان ويف اأي وقت مفتوحا 

 .
)((

للنا�ص جميعا، واأن يكون نظام حكمه اإن�سانيا فوق كل الفوارق واحلواجز

مفهوم ال�ضدام يف القراآن:

يقول اهلل تعاىل:{

 {        

)البقرة: 3))(. فالقراآن هنا يقرر حقيقة اختالف الب�سر رغم كونهم كانوا 

اأي�سا جاء حلكمة  ال�سدام  اإلهية، ثم  اأمة واحدة، فاختالفهم جاء حلكمة 

اإلهية، وهو يعني التناف�ص حتى ل ي�ساب العامل بال�سكون، وهو تناف�ص من 

اأجل اخلري، ومن اأجل الأطيب والأح�سن، فهناك تناف�ص من اأجل ال�سيطرة، 

الدفاع  اأجل  اأو من  اأذى  اأجل دفع  املت�سرر من  ين�ساأ من  وهناك �سدام قد 

عن م�سلحة ما وحتقيق العدالة، وقد يكون التناف�ص من اأجل اخلري املطلق، 

بينما قد يكون من اأجل الك�سب على ح�ساب الآخرين.

ومن هنا، فاإذا اختلفت امل�سالح، فقد يلجاأ القوي اإىل ال�سراع مع الآخرين 

من اأجل ال�سيطرة، ولذلك فاإن دفع اهلل النا�ص بع�سهم لبع�ص هو من اأجل 

الرقي والتقدم، يقول تعاىل: {

           } )البقرة: )5)( فلول 

هذا الدفع لف�سدت الأر�ص، فالتدافع بني اجلماعات الب�سرية �سنة من �سنن 

)- حممد البهي: �ص )40.
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ف�ساده،           �سبب  هو  املاء  فركود  راك��دة،  احلياة  ل�سارت  ذلك  ولول  احلياة، 

، وقد ف�سر 
)((

اأما حركته وجريانه ف�سبب نقائه وعذوبته وا�ستمرار �سالحه

املفكر الأملاين هيغل )770)م- )83)م( التاريخ على اأنه �سراع املتناق�سات 

ي�سمل  عاما،  كونيًّا  قانوًنا  اإياه  معترًبا  »الديالكتيك«  م�سطلح  عليه  واأطلق 

الوجود كله، فالتناق�ص لي�ص يف الآراء فقط بل يف �سميم الواقع وحقيقته، 

فما من ق�سية اإل وتنطوي يف ذاتها على نقي�سها ونفيها.

والفكرة حترك نقي�سها، ومن ثم ين�ساأ ال�سراع، اأو بالتدافع بال�سطالح 

التدافع                     يبقى  هنا  ومن  منها،  املت�سرر  حترك  امل�سلحة  اأن  القراآين،كما 

اأو ال�سراع �سنة كونية ي�ستعل هنا لينطفئ هناك، والإ�سالم يقر هذه احلقيقة، 

ثم يركز على اجلانب الأخالقي يف ال�سراع، فغياب اجلانب الأخالقي من 

باخللق  اإ�سرار  اإىل  اخلري  على  التناف�ص  ويحول  بالب�سرية،  ي�سر  اأن  �ساأنه 

واخلليقة، ومن هنا كانت العوملة باملفهوم الغربي حتويل الفقراء اإىل خدم 

فيزداد  العاملة،  لليد  رخي�سة  �سوق  اإىل  الفقرية  الدول  وحتويل  لالأغنياء، 

الأغنياء ثراء وغنى، ويزداد الفقراء فقرا.

اإن الإ�سالم يقر التناف�ص بني النا�ص من اأجل اخلري، فال�سعوب كما يرى كني 

اإت�سي اأومائيه Kenichi Ohamae هي التي تتقاتل دون �سدام للح�سارات 

كما يرى بع�ص املنّظرين لنظرية �سدام احل�سارات، فاحل�سارات مبا فيها 

من قيم، واحل�سارات باختالفها ل ت�سجع على ال�سراع لكن ال�سدام يحدث 

م�سكالتهم،        حل  اأو  اأحالمهم  لتحقيق  عنيفة  طرق  اإىل  القادة  يلجاأ  حينما 

بناًء  اأنقا�سه  على  ليوؤ�س�ص  النا�ص،  عليه  كان  ما  ليهدر  الإ�سالم  ي��اأِت  ومل 

جديدا له �سلة بفطرة الب�سر وما تقت�سيه �سنة الجتماع، واإمنا كان ينظر 

اأبقاه،        كان �ساحلا  فما  وم�سار  فيها من م�سالح  ما  الأ�سياء من جهة  اإىل 

وما كان مف�سدا نهى عنه وحرمه، وما قرره القراآن الكرمي يف عالقة املوؤمنني 

)- عبد القادر حامت: م�سدر �سابق، �ص )46.
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ال�سرائع  ي�سوغ جعل احرتام  ل  اأنه  الأخرى هو:  الديانات  اأهل  بغريهم من 

ا�ستباق  هو  �سرعا  ي�سوغ  ال��ذي  واإمن��ا  ل�سرعنا،  املخالفني  معاداة  يف  �سببا 

اخلريات لقوله تعاىل: {

} )املائدة: 48(.       

بالقول  منع  فاإنه  والتناف�ص،  التدافع  اإىل  ي�سري  الكرمي  القراآن  كان  واإذا 

والفعل اإهدار كرامة الإن�سان وال�سيطرة عليه، واأكد اأن كرامة الإن�سان اأ�سبق 

من كل انتماء وهوية ح�سارية، فقد كرم اهلل الإن�سان وجعله خليفة يف اأر�سه 

كما ورد ذكره يف القراآن الكرمي، ومن هنا فالتناف�ص وال�سراع وال�سدام، 

واإن كانا من اجراءات اأمورا من ال�سنن والفطرة فال ينبغي لهما اأن يهدرا 

.
)((

حق ال�سعوب يف التعامل اأو الوجود

اأبدا  ح�ساريا  �سراعا  العوملة  با�سم  احلايل  ال�سراع  يكون  اأن  ميكن  ول 

�سيا�سي  ديني، وهو �سدام  تغليفه بغالف  الطابع مت  �سيا�سي  بل هو �سدام 

اأجهزة الإعالم الغربية كاأنه توجه ا�سرتاتيجي يهم من  لعقائدي، تروجه 

و�سعوا اأنف�سهم يف خدمة ال�سلطة امل�ستبدة لت�سويغ جرائمها �سد الإن�سانية 

.
)((

اأو �سد املجتمع

احلوار وتالقح احل�ضارات )التعارف(:

كما  تت�سارع  ل  احل�سارات  اأن  على  ت��دل  املتتابعة  التاريخ  م�ساهد  اإن 

تتعلق  الذين يت�سارعون ويتحاورون لأ�سباب  النا�ص هم  اأنها ل تتحاور، بل 

من  تنبع  ل  ه��وؤلء  مواقف  اأن  يالحظ  هنا  ومن  الأول،  املقام  يف  بامل�سالح 

)- د. يو�سف احل�سن: حوار احل�سارات ملاذا؟ كتاب العربي، عدد 49.

ت�سويغ  ب�سدد  الأمريكي  لل�سعب  الذي وجهوه  اأكادمييا على اخلطاب   60 وقع  املثال،  �سبيل  )- على 

احلرب )العادلة( التي �سنتها الوليات املتحدة على الإرهاب بعد هجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب 

)00)م.
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معطيات ح�سارتهم اأو ثقافتهم بقدر ما تنبع من مواقعهم بحكم منا�سبهم 

يف بلدانهم، ومن ناحية اأخرى يالحظ اأن الغرب مثال يرى اأنه اأجنز ماديا، 

واإن ح�سارته هي احل�سارة التي يجب اأن يقتدى بها، وبف�سل هذا الإجناز 

العالقة وفق ما متليه عليه م�ساحله هو،  له احلق يف حتديد طبيعة  يكون 

وعليه يحاول فر�ص قيمه، مبعنى اأن الآخرين عليهم اأن يكت�سبوا بال�سرورة 

قيم الغرب كما هي، مع اأن هذا يتعار�ص مع فكرة احلوار، لقبول ما يتنا�سب 

مع ح�سارة اأمة ما، ورف�ص ما ل يتنا�سب، وعليه فيمكن للغرب نف�سه مراجعة 

قيمه، وما و�سلت اإليه احل�سارة الغربية من اأمور تتعار�ص مع طبيعة النف�ص 

الب�سرية وذلك من جراء فو�سى احلرية اأو ما يطلق عليه احلرية املطلقة.

يجب مراجعة املفاهيم الغربية لتتنا�سب مع مفاهيم احل�سارات الأخرى 

التي ت�سمو بالروح الب�سرية، واحل�سارات من هذه الناحية ل يجب اأن تت�سادم 

اأو تت�سارع بل يجب اأن تتالقح من خالل التعارف ثم الإفادة وال�ستفادة، ومن 

هنا وجب على الغرب اأن يرتك العامل الثالث ي�سلك طريقه نحو التحديث، 

كل ح�سب الطريقة التي تتنا�سب مع مفاهيمه وقيمه احل�سارية، ثم التفاعل 

اإيجابية مع الدول التي حتقق تقدما اقت�ساديا �سواء كان ذلك يف  بطريقة 

اأو يف غريه. كما ميكن يف ظل فكرة تالقح احل�سارات من  الغربي  الإط��ار 

خالل احلوار م�ساعدة الدول التي ل ت�ستطيع حتقيق التقدم بح�سب النموذج 

الغربي حتى ل يحدث ال�سدام بني الغرب والآخرين، وهو ما يروج له بع�ص 

املفكرين يف ظل فكرة �سراع احل�سارات.

راأت  ما  اإذا  �سديدة  ب�سهولة  اليوم  يتم  اأن  ميكن  احل�سارات  تالقح  اإن 

الب�سر،  بني  املحبة  ت�سوده  عامل  اإىل  ال�سبيل  هو  احل��وار  اأن  الغربية  ال��دول 

بني  امل�سافات  تاأثري  من  كبري  حد  اإىل  قللت  قد  الت�سال  تكنولوجيا  ف��اإن 

تالقح  اأخ��رى:  وبعبارة  والثقافات  الأ�سخا�ص  بني  التفاعل  وازدي��اد  ال��دول، 

احل�سارات؛ وهو ما يقود اإىل تكوين ثقافة عاملية جديدة تت�سف بالتنوع يف 

الثقافية  فلكل منطقة احلرية يف احلفاظ على خ�سو�سياتها  الوحدة،  ظل 
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التي تتفق مع قيمها احل�سارية والدينية، اأما الدعوة لالندماج اأو املواجهة 

اأو ت�سعى  اأو ال�سدام ل احلوار،  اإىل ال�سيطرة  فهي نابعة من جهات ت�سعى 

اإىل اأن تعطي الطابع العوملي ملا هو حملي لديها من اأجل حتقيق م�ساحلها 

اخلا�سة، وت�سهم بالطبع و�سائل الإعالم يف تلك البالد يف حماولة حتقيق 

.
)((

هذه الرغبة

ويالحظ اأن دعوة الإ�سالم كانت دعوة عاملية الهدف والغاية والو�سيلة، كما 

اأن اخلطاب القراآين ارتكز على توجيه ر�سالة عاملية للنا�ص جميًعا، وو�سف 

اخلالق عز وجل نف�سه باأنه »رب العاملني«، وذكر الر�سول ] مقرتًنا بالنا�ص 

والب�سر جميًعا. ومن هنا قامت ح�سارة الإ�سالم على القا�سم امل�سرتك بني 

اإن ح�سارة  اأخًذا وعطاًء، بل  ح�سارات العامل، فقبلت الآخر وتفاعلت معه 

الإ�سالم تعاملت مع الختالف بني الب�سر باعتباره من حقائق الكون، لذلك 

واللغة من عوامل  والدين  اإىل اعتبار فوارق اجلن�ص  القراآين  دعا اخلطاب 

الب�سر  بني  الإ�سالم  يوحد  املبادئ،  نف�ص  مع  وات�ساًقا  الب�سر،  بني  التعارف 

والكرامة  والن�ساأة،  اخللق  اأ�سل  ون�ساًء، يف جزئيات حمددة:  رجاًل  جميًعا 

الإن�سانية واحلقوق الإن�سانية العامة، ووحدة الألوهية، وحرية الختيار وعدم 

الإكراه، ووحدة القيم واملثل الإن�سانية العليا.

الرقي  اإىل  ت��وؤدي  تالقح،  لعملية  الطريق  يف�سح  لالإ�سالم  الغرب  وفهم 

اأخرى،  جهة  من  )ال�سرقي(  الروحي  والرقي  جهة  من  )الغربي(  امل��ادي 

فالعوملة باملفهوم الغربي ترتكز على عملية »نفي« و«ا�ستبعاد« ثقافات الأمم 

وال�سعوب، وحماولة فر�ص ثقافة واحدة لدول متتلك القوة املادية، وتهدف 

العوملة  فكرة  بينما  الب�سر،  منافع  ل  ال�سوق  مكا�سب  لتحقيق  العوملة  عرب 

باملفهوم القراآين تقوم اأ�سا�سًا على رد العاملية لعاملية اجلن�ص الب�سري والقيم 

وهكذا  املحلية،  والثقافات  ال�سعوب  وتفّرد  خ�سو�سية  وحت��رتم  املطلقة، 

ي�سبح من الواجب العمل بجد على تالقي احل�سارات، اإن مل ميكن العمل 

على تالقح احل�سارات، وهنا تقع امل�سوؤولية على الدول غري الغربية وبخا�سة 

)- ويطلق الباحثون على تلك العملية »عوملة امل�سالح املحلية«.
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الدول الإ�سالمية اأو الدول الداعية اإىل حق الختالف واخل�سو�سية الدينية 

باملفهوم  العوملة  ملواجهة  ذاتها  العوملة  اأدوات  توظيف  اإذ ميكنها  والثقافية، 

عن  الدفاع  يف  جديد  كل  توظيف  ي�ستطيع  حال  كل  على  والإن�سان  الغربي، 

مرحلة  هذا  وي�سبق  اإن�سانيته،  وعن  بل  وتقاليده،  قيمه  وعن  وذات��ه،  هويته 

النا�ص جميعا، فهم بحاجة  فيه  ي�سرتك  اأمر  بهويته وقيمه، وهذا  التعريف 

، على ما هو جوهري فقط 
)((

اإىل معارف ترتكز، كما قال اإيكيهارد �سولت�ص

حلامل هذه املعارف؛ اأي ما ي�سمى بجوهر هويته، اأي الهوية ال�سخ�سية يف 

التوا�سل ال�سخ�سي اأو التوا�سل بني الأ�سخا�ص اأو الأفراد والهوية احل�سارية 

اأو الثقافية يف التوا�سل بني الثقافات اأو احل�سارات. 

وميكن حتديد امل�ستوى ال�سخ�سي اأو اجلماعي على اأ�سا�ص حتديد امل�سافة 

بيننا وبني الآخر؛ اأي ما هي الختالفات اأو التباينات بيننا؟ وقد اأ�ساف باأنه 

ل ميكن اأن يت�سور اأن العامل كله يتبنى القيم نف�سها وياأكل الأكل نف�سه... 

اإلخ؛ وذلك لإميانه بتعدد احل�سارات. 

اإن »التعارف« –وبحق– هو الوجه الآخر لعملية »التدافع«، والعالقة بني 

احل�سارات هي عالقة جدلية مركبة، وهنا تاأكيد على مفهوم التعارف الوارد 

يف القراآن الكرمي، ومفهوم التدافع اأي�سا، وهو ما ورد بيانه من قبل.

– ل ال�سراع– هو ال�سبيل اإىل الو�سول اإىل مرحلة التالقح،  اإن احلوار 

والتالقح ي�ستلزم التعارف بني احل�سارات، وهذا ل ميكن اأن يتم دون تقدمي 

اإذا كانت له �سلة  اإل  مقرتح يت�سف بال�سرعية، ومثل هذا املقرتح ل يكون 

على  ال�سوء  ت�سليط  مع  املختلفة،  والقانونية  والثقافية  الدينية  بالتقاليد 

اأهمية القيم الروحية والأخالقية التي يحتويها تراثنا الديني امل�سرتك، غري 

اأن مفتاح حت�سني العالقات بني احل�سارات وبني الأديان، على املدى البعيد، 

يكمن يف ا�ستحداث ثقافة �سيا�سية واجتماعية تتمتع بالرثاء الناجت عن التنوع، 

)- حوار احل�سارات م�ساحلة اأم م�سالح؟
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ول بد من معاجلة عدم الت�سامح عن طريق اإدخال د�ستور اإن�ساين لالأخالق 

يف هذا العامل الذي نتقا�سم العي�ص فيه، وهو ما ي�سمح بتالقح احل�سارات، 

حتى يوجد بينها ما هو م�سرتك ونافع للب�سرية جمعاء، والو�سول اإىل درجة 

من العوملة تكون مقبولة لدى �سعوب العامل، ووفًقا لالأ�ستاذ الدكتور اأكرب بن 

خة يف احلوار، فحني انطلَق الإ�سالُم من  اأحمد، فاإنَّ جذوَر الإ�سالم مرت�سِّ

�سبِه اجلزيرِة العربيِة انهمَك على الفور يف حواٍر مع احل�سارات..

وعلى نحو م�سابه، فاإن احلواَر متاأ�سٌل يف الإ�سالم، لكنَّ النقا�َص خمنوٌق 

كما  الإ�سالمي،  للعامل  الكاريكاتريية  ال�ساخرة  ال�سورة  تلك  من  ب�سبب 

فالت�سورات  الإ�سالمي.  العامل  اأعني  يف  الغرب  ل�سورة  بالن�سبة  احلال  هو 

والأعمى.  والأبكِم  الأ�سمِّ  اإنه احلوار بني  ومفِرطة،  متبادلة  اإذن  اخلاطئة، 

اأنف�ِسهم،  الأنبياِء  تكرمُي  املختلفة  ينيَّة  الدِّ الطوائف  اأبناِء  باإمكاِن  كاَن  واإذا 

واعتبارهم مناذَج يجدُر القتداء به؛ فرمبا ل نكون بعيدين كثرًيا عن احلوار 

.
)((

الذي ن�سبو اإليه جميًعا

الإ�سالم  العاملي يف  والتكامل  التكامل،  يعني  اإحدى �سوره  التالقح يف  اإن 

لي�ص عملية ا�ستيعاب �سائبة، ويجب اأن ل يكون كذلك مهما اختلف ال�سياق؛ بل 

هو حركة م�سوؤولة تتجه نحو الإقرار مبا يوحد الإن�سانية من حيث اهتماماتنا 

كب�سر؛ ومن ثم ي�سمح لالإن�سانية با�ستنباط اأ�ساليب لإعادة تقومي اأولوياتنا، 

والعمل يف �سبيل ال�سالح العام الأكرب، وبناء مناذج جديدة للعمل الإيجابي، 

الإن�ساين  اأي حقل كان– فالت�سامن  –يف  بامل�سوؤولية يف عالقاتنا  والتحلي 

يتطلب التقاء �ستى الثقافات يف نطاق احل�سارة الإن�سانية؛ كي تتفاعل من 

.
)((

دون اأن تت�سادم، وُيغني بع�سها بع�سا

بدبلن-  امل�ساهري،  موؤمتر  اأمام  قدمت  بحث  ورقة  احل�سارات،  حوار  طالل:  بن  احل�سن  الأمري   -(

اإيرلندا، والذي ُعقد يف 30 - )3 اآيار/ مايو )00)م. والورقة مرتجمة عن الأ�سل الإجنليزي.

)- امل�سدر ال�سابق.
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خامتة: 

اإن الإ�سالم يوؤمن باحلوار، فامل�سلمون ماأمورون به �سرعا، والقراآن الكرمي 

فيه مناذج كثرية من احلوارات بني ر�سل اهلل واأقوامهم، بل بني اهلل تعاىل 

اإبلي�ص،  وهو  خلقه  �سر  حاور  وتعاىل  تبارك  اهلل  اأن  لدرجة  عباده،  وبع�ص 

والقراآن يخاطب الر�سول ] قائال: {

 {                 

)الغا�سية: )) - 4)(.

الب�سر مبنية  للتعارف والتعاي�ص بني  القراآن الكرمي ير�سم �سيغة  اأن  كما 

هذا  ا�ستمل  كثرية،  اآيات  يف  ذلك  جاء  وقد  وال�سلم،  والت�سامح  الأمن  على 

البحث على بع�ص منها، والقراآن الكرمي يركز على القوا�سم امل�سرتكة بني 

امل�سلمني وغريهم وبخا�سة اأهل الكتاب، ولهذا قال تعاىل: {

 {         

نقاط  ل  التفاق،  نقاط  ذكر  ينبغي  احلوار:  ففي جمال   .)46 )العنكبوت: 

التمايز والختالف. وهناك من امل�سلمني من يزعم اأنه ل توجد بيننا وبني 

اليهود والن�سارى اأية جوامع م�سرتكة، ما دمنا نحكم عليهم بالكفر، واأنهم 

لوا كالم اهلل، وهذا فهم خاطئ للموقف الإ�سالمي من القوم..  فوا وبدَّ حرَّ

اأباح اهلل تعاىل موؤاكلتهم وم�ساهرتهم؟ وملاذا حزن امل�سلمون حني  فلماذا 

انت�سر الفر�ص -وهم جمو�ص يعبدون النار- على الروم، وهم ن�سارى اأهل 

يف  �سينت�سرون  ال��روم  باأن  امل�سلمني  يب�سر  قراآنا  اهلل  اأن��زل  حتى  الكتاب؟ 

امل�ستقبل القريب {           } )ال���روم: 

4- 5( كما جاء يف اأول �سورة الروم.

من ثمار احلوار الوقوف مًعا ملواجهة اأعداء الإميان الديني، ودعاة الإحلاد 

يف العقيدة والإباحية يف ال�سلوك، من اأن�سار املادية ودعاة العري، والتحلل 
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والن�ساء  بالرجال،  الرجال  وزواج  اجلن�سي،  وال�سذوذ  والإجها�ص  اجلن�سي 

ال�ستهالكية  النزعة  وتغذية  الأم��وال،  وا�ستباحة  الدماء،  و�سفك  بالن�ساء، 

املادية يف الإن�سان كما �سبق ذكره من قبل. فينبغي اأن يقف اأهل الكتاب يف 

امل�سللة،  بدعاواهم  الب�سرية  دمار  يريدون  الذين  هوؤلء  �سد  واحدة  جبهة 

و�سلوكياتهم الغاوية، واأن يهبطوا بها من اأفق الإن�سانية اإىل درك احليوانية: 

}

 {         

)الفرقان: 43- 44(.

وقد راأينا الأزهر ورابطة العامل الإ�سالمي والفاتيكان يقفون يف )موؤمتر 

ال�سكان( يف القاهرة �سنة 994)م ويف موؤمتر املراأة يف بكني 995)م يف �سف 

واحد ملواجهة دعاة الإباحية، وهدم الأ�سرة، وزلزلة الثوابت الفطرية التي 

اأرادها اهلل ل�سالح احلياة الإن�سانية.

والرحمة  ال�سماحة  روح  اإ�ساعة  الدعوة:  هذه  تت�سمنه  اأن  ينبغي  ومما 

والعنف،  والق�سوة  التع�سب  روح  ل  الأدي��ان،  اأهل  بني  التعامل  يف  والرفق 

فقد خاطب اهلل تعاىل ر�سوله حممدًا ] بقوله: {

} )الأنبياء: 07)(. وقال ] عن نف�سه: »اإمنا اأنا رحمة مهداة«   

اإ�سرائيل بقوله يف  )اأخرجه احلاكم ووافقه الذهبي(. وذم اهلل تعاىل بني 

 { خم�اطب�ت�هم: {                

)البقرة: 74(. كما اتفق البخاري وم�سلم على اأن النبي ] قد قال لزوجه 

.
)((

عائ�سة: »اإن اهلل يحب الرفق يف الأمر كله«

اإن من طبيعة الإن�سان اأن يعتقد –فيما يتعلق بالدين– اأنه على حق واأن 

اإىل  غريه على باطل، واأنه هو الذي ميلك الهدى، وهذا العتقاد قد يوؤدي 

التع�سب، ورغم هذا فامل�سلم مطالب باأمور هي من �سميم فكره و�سمريه، 

)- القر�ساوي: احلوار بني الإ�سالم وامل�سيحية جمالت م�سرتكة للتعاون الإ�سالمي امل�سيحي، م�سدر 

�سابق.
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فامل�سلم  اإميانه،  و�سروط  اعتقاده  اأ�سول  من  القر�ساوي  يذكر  كما  هي  بل 

يعتقد باأن اختالف الب�سر يف اأديانهم واقع مب�سيئة اهلل تعاىل كما قال تعاىل: 

}

قد  دام  م��ا  ليختلفوا  خلقهم  اأي  – 9))(؛   ((8 )ه���ود:   {        

منحهم العقل واحلرية والإرادة. كما يعتقد امل�سلم باأن احل�ساب على �سالل 

ال�سالني، وكفر الكافرين لي�ص يف هذه الدنيا، ولكن يف الآخرة، ولي�ص موكول 

اإلينا، ولكن اإىل اهلل احَلَكم العدل، واللطيف اخلبري، كما قال تعاىل لر�سوله:     

}

} )ال�سورى: 5)(،{      

   

          } )الغا�سية: 3) – 6)(.

وامل�سلم ل يقبل مبداأ احرتام خ�سو�سيات الآخرين فقط، بل اإنه يطالب 

نف�سه والآخرين بالوقوف مع الداعني حلماية اخل�سو�سيات، خ�سو�سيات 

ال�سعوب على تنوعها، من لغات وتاريخ واآداب وثقافات، ل من اأجل حتويلها 

اإىل جدران مانعة حتول بني ات�سال الب�سر بل من اأجل م�ساعدة الب�سر -كل 

الب�سر- على اإدراك اإن�سانيتهم امل�سرتكة، واإيجاد حالة التعارف التي توؤدي 

اإىل التاآلف الذي يقود اإىل التعاون على ما عرف يف الإ�سالم باملعروف، وهو 

ما تعرفه الب�سرية اأو ما ميكن اأن تتعارف عليه وتتبناه، واإ�سعاف املنكر؛ اأي 

اأن يجتمعوا  للنا�ص  الب�سرية، ول ميكن  الطبيعة  الفطرة وترف�سه  تنكره  ما 

.
)((

عليه – كما ذكر طه جابر العلواين

)- طه جابر العلواين: الأ�سول املنهجية لفقه التعارف والتعاون وثقافة التعاي�ص، �ص5) وما بعدها، 

واأي�سا د/حممد عمارة: مرتكزات التعاي�ص بني الأديان يف القراآن الكرمي والتطبيق النبوي، �ص 04) 

وما بعدها، ق�سايا اإ�سالمية مغا�سرة، العدد )) �ستاء 003) – 3)4) هجرية.
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اأم�ص احلاجة اليوم اإىل اعتماد لغة احلوار والتفاهم  اإن العامل اأجمع يف 

درًءا للعديد من املخاطر التي باتت حتدق باجلميع ومنها التطرف والإرهاب 

العاملي الذي يربطه البع�ص بالأديان. اإن احلوار مطلوب لإيجاد حلول ناجحة 

واأخرى، فالب�سر جميعا  اأو بني ملة  واآخر  بيئية لن تفرق بني �سعب  لكوارث 

مطالبون بحوار من اأجل التفكري يف املاأزق الأخالقي والروحي الذي تعي�سه 

.
)((

الب�سرية الآن

ومن ال�سروري اأن يكون احلوار عقالنيا يتوخى املو�سوعية ويراعي مقت�سى 

الثوابت  يراعي  اأن  وذاك  واأه��م من هذا  ومتفهما لظروق كل طرف،  احلال 

يراعي  واأن  اأط��راف احل��وار،  لكل طرف من  وال�سرعية  الفكرية  واملنطلقات 

الختالف والتمايز يف العادات والثقافات: {

                 } )الروم: ))(. 

)- اأحمد اجلهيني: الإ�سالم والآخر، �ص ))) وما بعدها. 
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املبحث الثاين:

 حوار الإ�ضالم مع املعتقدات 

اليابانية.. خطوة نحو التوا�ضل
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مدخل:

تركز هذه ال�سفحات على احلوار مع املعتقدات اليابانية، تلك التي متثل 

فكًرا ميكن اأن نطلق عليه باملفهوم العام معتقدا دينيا، ول يهدف البحث اإىل 

حماولة اإيجاد متاثل بني ما لدى النا�ص يف اليابان وبني ما لدينا يف البالد 

اأو معتقد  الإ�سالمية، فالهدف لي�ص حماكمة القيم املن�سوبة اإىل دين معني 

معني، اأو عر�ص قيمنا الدينية كاأ�سا�ص للحوار مع معتقدات الآخرين؛ ذلك 

باختالفات  اأي العرتاف  الثقافية؛  التعددية  اإىل  اأ�سا�سا يدعو  الإ�سالم  اأن 

الثقافات واحل�سارات، والعرتاف بعدم �سمو ثقافة على اأخرى اإل ب�سروط 

تهدف اإىل خدمة الب�سر جميعا.

من ال�سروري الإ�سارة اإىل �سعوبة الكتابة عن مو�سوع احلوار مع املعتقدات 

يف اليابان، لأ�سباب من اأهمها: اأن اليابان حتر�ص على اأن تو�سف باأنها دولة 

علمانية، وتتجنب –على امل�ستوى الر�سمي– ذكر كل ما ي�سري �سراحة اإىل 

الأ�سبق  الياباين  ، فالتحرك الذي بداأه وزير اخلارجية 
)((

اليابان الدين يف 

كونو يوهيه يف فرباير عام )00)م/ ذي القعدة 0)4) هجرية كان لتعزيز 

العالقات بني اليابان والعامل الإ�سالمي؛ اأي حوار ح�ساري بني اليابان والعامل 

)00)م/  مار�ص  يف  البحرين  يف  منه  الأوىل  اجلولة  وعقدت  الإ�سالمي، 

، ثم اجلولة الثانية يف اأكتوبر عام 003)م/ �سعبان 
)((

املحرم 3)4)هجرية

اليابان ويف  التي ت�سم ممثلني عن الأديان يف  الدينية  اللقاءات  )- لكنها حتر�ص على امل�ساركة يف 

العامل و�سريد ذكر ذلك فيما بعد.

ال�ساد�ص  املنتدى  الإنرتنت، كما عقد موؤخرا  �سبكة  الإ�سالمي على  الياباين  انظر: موقع احلوار   -(

 (7-(5 الريا�ص  الأدي��ان( يف  الإ�سالمي حتت عنوان )الثقافة واحرتام  والعامل  اليابان  للحوار بني 

للخارجية  التابع  الدبلوما�سية  الدرا�سات  008)م، نظمه معهد  3)-5) مار�ص   / 9)4)م  الأول  ربيع 

وزير  نائب  فيه  و�سارك  ال�سعودية،  اخلارجية  بوزارة  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  والإدارة  ال�سعودية 

اإيتاغاكي،  الربوف�سور  بينهم  من  اليابانيني،  الأ�ساتذة  من  وعدد  اأون��و  اأو�سامو  الياباين  اخلارجية 

الربوف�سور �سم�ص  امل�ساركة بح�سور  وو�سع نطاق  والربوف�سر ها�سيزومي،  والربوف�سر هيديكي كانو، 

البو�سنة م�سطفى �سريبت�ص مع عدد من املتخ�س�سني  الدين من جامعة جاكرتا، كما ح�سر مفتي 

ال�سعوديني والباحثني يف جمال احلوار بني الأديان واحل�سارات، من بينهم الدكتور علي النملة.
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4)4)هجرية يف طوكيو، ودار احلوار عن ق�سايا ال�سالم والتنمية والتحديث 

وتالقح الثقافات، وكيف يرى العامل الإ�سالمي اليابان.. اإلخ. اأي اإن احلوار 

على امل�ستوى الر�سمي ل يناق�ص املعتقدات �سمن حماوره، وعلى الرغم من 

اأن الإ�سرتاتيجية التي و�سعتها جلنة الدرا�سات الإ�سالمية بوزارة اخلارجية 

العام  ال��راأي  اأمام  ال�سحيحة  الإ�سالم  �سورة  اإي�ساح  اإىل  تهدف  اليابانية 

، فاإن درا�سة مو�سوع العقائد يعر�ص يف 
)((

الياباين وتعميق معرفته بالإ�سالم

اليابان بحرية كاملة �سمن موؤمترات وندوات وحلقات النقا�ص يف اجلامعات 

ويف مراكز البحوث والدرا�سات املتخ�س�سة.

ومن هنا �سريكز هذا البحث على درا�سة املعتقدات يف اليابان مع التطرق 

اإىل اآراء بع�ص فال�سفة اليابان ومفكريها ممن اعتنقوا امل�سيحية اأو الإ�سالم 

فيما يتعلق باحلوار؛ لأن ذلك يك�سف لنا عن الروؤية اليابانية لكيفية احلوار 

مع الآخر داخل اليابان وخارجها، مع ذكر اأمثلة للحوار من خالل موؤمترات 

اإىل  والإ�سارة  دو�سي�سا،  بجامعة  التوحيدية  الأديان  درا�سات  وندوات مركز 

جهود بع�ص اجلهات الأخرى يف اليابان يف �سبيل دعم احلوار الديني. 

حوار اليابان مع جريانها )حوار اجلوار(:

ح�سارته،  اأو  وثقافته  املجتمع  تكوين  يف  اأ�سا�سيا  دورا  املعتقدات  متار�ص 

 نظًما 
وال�سرق الأق�سى مبا فيه اليابان ميثل –كما يرى بع�ص الباحثني–))(

النظم             هذه  اأن  اإل  ديانات،  كونها  من  اأك��رث  �سرقية  معتقدات  اأو  اأخالقية 

اأو املعتقدات اأوجدت ح�سارات تخ�سها، وياأبى اأهلها اإل اأن ي�سمونها ديانات 

3)، بحث يف  اأ�سول حوار احل�سارات بني اليابان والعامل الإ�سالمي، �ص  )- ع�سام حممد حمزة: 

حممد  حترير  الإ�سالمي،  والعامل  اليابان  بني  احل�سارات  حوار  الآ�سيوية،  الدرا�سات  مركز  جملة 

ال�سيد �سليم، جامعة القاهرة، 005)م. وانظر اأي�سا بحث حممد ال�سيد �سليم يف الف�سل الثاين من 

الكتاب املذكور، �ص 38 وما بعدها.

�سراع  لنظرية  اإ�سالمي  ت�سور  الآخ��ر..  مع  احل�ساري  واحل��وار  امل�سلمون  ح�سن:  خليفة  حممد   -(

احل�سارات، �سل�سلة احلوار بني الأديان والتقاء احل�سارات، العدد الثاين، مركز الدرا�سات ال�سرقية، 

جامعة القاهرة، 003)م.
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فقد حتولت هذه  كل  وعلى  اليهودية،  اأو  امل�سيحية  اأو  الإ�سالم  ي�سمى  مثلما 

املعتقدات ال�سرقية اإىل ديانات بعد اأن حتولت ممار�سات النظام الأخالقي 

اإىل �سعائر هي يف حد ذاتها نظام للعبادة.

اإىل  فيها  ما  وكل  الطبيعة  بعبادة  اخلا�سة  املعتقدات  تطورت  اليابان  يف 

عقيدة �سملت اأي�سا تقدي�ص روح الأ�سالف باعتبارها �سارت اآلهة، ومل يكن 

اأو بني الطبيعة والإل��ه، وهكذا  اإلهي وما هو ب�سري  هناك متييز بني ما هو 

�سارت عقيدة »ال�سنتو« هي الدين الفطري يف اليابان، بعد اأن وجدت عنا�سر 

 .
)((

للعبادة تبداأ بالطهارة ثم تقدمي القرابني وال�سالة والحتفال الرمزي

واملوؤمن بعقيدة ال�سنتو يرى هذا العامل الدنيوي الذي نعي�ص فيه يورث اخلري 

الذي يجعل �سعادة الإن�سان متطورة وم�ستمرة، وقد ينالها يف الآخرة اأي�سا 

.
)((

اإذا ح�سن عمله يف هذه الدنيا

اأو اخلطيئة يف الإن�سان الذي  وعقيدة ال�سنتو ل تقول بفكرة تاأ�سل ال�سر 

جبل على اخلري، فالإن�سان مولود على الفطرة، واإذا ورد ال�سر على الإن�سان 

ي�ستمرون يف احلياة  املوتى  اأن  اليابانيون  ويعتقد  والإغ��راء.  ف�سببه اخلداع 

العامل من حنٍي لآخر ويتقبلون ما ُيرتحم به عليهم  ك��اأرواح، ويزورون هذا 

اأبناوؤهم. اأما فكرة العامل الآخر فهو يف ال�سنتوية الوادي الأعلى يف ال�سماء 

مكان نزول الكامي الإله الأعلى حيث حياة اخللود، اأما عامل الأ�سباح امليتة 

.
)3(

والأرواح ال�سريرة النج�سة فهو عامل الظلمة اأو اجلحيم

وميكن القول: اإن عقيدة ال�سنتو ل تزال باقية بني اأفراد املجتمع الياباين 

دينية  ممار�سات  اإىل  يدعون  اأع�ساء  ت�سم  وكالت  اأو  تنظيمات  خالل  من 

)- انظر: �سمري عبد احلميد، الإ�سالم والأديان يف اليابان، الق�سم اخلا�ص بال�سنتو، مكتبة امللك عبد 

العزيز العامة، الريا�ص، )00)م.

))، جملة درا�سات �سرقية، جملة  الياباين، �ص  الفكر  الديني يف  )- �سمري عبد احلميد: اخلطاب 

ال�سرقية يف  والدرا�سات  الأبحاث  004)م، ت�سدر عن مركز  �سنة   ((  -(( العددان  فكرية ف�سلية، 

باري�ص.

3- امل�سدر ال�سابق: �ص )).
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معينة يف مزارات ال�سنتو التي تقوم بتنظيم الحتفالت واملهرجانات وت�سهم 

.
)((

يف دعم الرفاه الجتماعي

اأما فيما يتعلق بالبوذية، فيمكن القول: اإن اأول ات�سال عقدي حدث بني 

التاريخ املقرتح  ، وهو 
)((

)55م الكورية كان يف عام  اليابان و�سبه اجلزيرة 

لدخول البوذية اإىل اليابان، وطبقا للحوليات اليابانية وجد يف اليابان �سنة 

3)6م املوافق للعام الثاين من الهجرة النبوية نحو 46 معبدا بوذيا، و6)8 

راهبا و569 راهبة، ثم كان الت�سال بني اليابان وال�سني؛ وهو ما نتج عنه 

تعاليم  معها  حملت  التي  تلك  جهة  من  املختلفة  مبدار�سها  البوذية  انت�سار 

الكونفو�سية ومبادئها، وعليه تاأ�س�ست مدينة نارا عام 0)7م املوافق لعام )9 

هجرية على �ساكلة العا�سمة ال�سينية ت�سانك اآن، و�سارت طقو�ص العقيدة 

املعابد  تاأ�سي�ص  ومع  اليابان،  البالط يف  احتفالت  من  البوذية متثل جزءا 

اأن اعتربت و�سيلة حلماية  بعد  البوذية عقيدة دينية وطنية  املحلية �سارت 

.
)3(

الدولة

وحني ا�ستقدمت اليابان العقيدة البوذية اأفادت منها يف البداية كو�سيلة 

فكرية وكاأ�سلوب تنظيمي اأكرث من كونها عقيدة دينية، ورغم ا�ستفادتها من 

الكونفو�سية اإل اأن اليابان مل تتخّل عن معتقدات ال�سنتو رغم التفوق الثقايف 

واحل�ساري ال�سيني الذي قدم لليابان اأهم وعاء ثقايف وهو حروف الكتابة، 

وحني اعتنق ال�سعب الياباين مبادئ البوذية يف القرن الثاين ع�سر امليالدي 

كان الرهبان قد اندجموا مع عامة النا�ص، ومل تعد البوذية فل�سفة قا�سرة 

البوذية  امل�سطلحات  بتب�سيط  قاموا  هنا  ومن  املجتمع،  يف  ال�سفوة  على 

بو�سعها يف قالب ما تعارف عليه النا�ص من م�سطلحات �سنتوية، وظهرت 

مدار�ص بوذية يابانية لها مكانتها، انت�سرت تعاليمها لي�ص يف اليابان فقط 

1-  Skyo،Ono: Shinto the Way of Kami pp.96
)- اأي مائة �سنة تقريبا قبل الهجرة النبوية.

3- �سمري عبد احلميد: الإ�سالم والأديان يف اليابان، �ص )9.
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.
)((

بل يف ال�سني اأي�سا

يجد  مل   ،
)((

ط��وي��ال ي��دم  مل  ت��ردد  بعد  البوذية  اليابان  ا�ستقدمت  وح��ني 

مع                     يتعار�ص  ما  الكونفو�سية  تعاليم  يف  حتى  اأو  تعاليمها  يف  اليابانيون 

مكملة  ج��اءت  البوذية  اأن  كما  ال�سنتوية،  العقيدة  يف  تعاليم  من  ورث��وه  ما 

اأوكل متاما  اأمر  اإ�سكالية يف ال�سنتوية مثل التعامل مع املوتى، وهو  جلوانب 

اأن  كما  املحرمات،  من  ال�سنتو  م��زار  اإىل  املوتى  اأج�ساد  فدخول  للبوذية، 

الكاهن ال�سنتوي ل يحق له ال�سرتاك يف مرا�سم الدفن، من هنا كان النا�ص 

.
)3(

يدفنون موتاهم عن طريق كهنة البوذية

اأما الكونفو�سية التي انتقلت تعاليمها اإىل اليابان بداية من كوريا يف الن�سف 

الثاين من القرن الرابع امليالدي فلم تكن عقيدة اأو دينا اإل اأن البو�سيدو اأي 

روح اليابان اأو املعتقد الأخالقي الياباين، اإن �سح التعبري، ا�ستوحت ف�سائل 

للمبادئ  فاإقرارها  بالأخالق  املتعلق  تكوينها  يف  واعتمدتها  الكونفو�سية 

والبن،  والأب  واملحكوم،  واحلاكم  وامل�سود،  ال�سيد  بني  اخلم�سة  الأخالقية 

توؤيد ما كانت تتمخ�ص عنه الغريزة  اإمنا هي جميعا  والزوجني والأ�سدقاء 

اليابانية قبل ت�سرب تعاليم كونفو�سيو�ص اإىل اليابان قادمة من ال�سني، كما 

..
)4(

ذكر الفيل�سوف الياباين اإينازو نوتوبيه

وكان اليابانيون قد �سعوا اإىل التعرف على الكونفو�سية فاأر�سلوا الوفود اإىل 

ال�سني لدرا�سة ثقافتها؛ لأن ذلك يخدم نظام احلكم القائم على ال�سلطة 

)- ل يت�سع البحث لتناول هذه املدار�ص، لكن ميكن الرجوع اإىل كتاب )الإ�سالم والأديان يف اليابان(، 

واإىل كتابات امل�ست�سرق الياباين تو�سيهيكو اإيزوت�سو، وبخا�سة عن بوذية الزن مثل:

 Towards a philosophy of Zen Buddhism 1977 by the Imperial Iranian 
Academy of Philosophy واأي�سا The Interior and Exterior in Zen Buddhism 
Spring.

)- انظر الف�سل اخلا�ص بالبوذية يف )الإ�سالم والأديان يف اليابان(، مكتبة امللك عبد العزيز العامة، 

م�سدر �سابق.

3- اخلطاب الديني يف الفكر الياباين، �ص 3)، درا�سات �سرقية، باري�ص.

4- Notobeih،Bushido pp1617-
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املركزية املتمثلة يف الإمرباطور. وظهرت مدار�ص فكرية كونفو�سية متنوعة، 

الع�سر احلديث  الإ�سالح يف  اليابانية يف ظل حكومة  املوؤ�س�سات  ومت�سكت 

مببادئ الكونفو�سية الرامية اإىل احلفاظ على العالقات بني الكبري وال�سغري 

والرئي�ص واملرءو�ص، ول تزال قيم الكونفو�سية باقية داخل املجتمع الياباين 

حتى يومنا هذا.

ت�ضكيل  واإعادة  اليابانية  )املعتقدات  اليابان  مع  الغرب  حوار 

:
(((

امل�ضيحية(

مل يجد اليابانيون ما مينعهم من قبول املعتقدات ال�سرقية التي وردت اإليهم 

من كوريا وال�سني بل �سعوا اإليها للتعرف عليها بعمق من اأجل تطوير منوذج 

ياباين، قاموا بعد ذلك بت�سديره اإىل ال�سني يف �سورة بوذية الزن، ويرجع 

اأن البوذية والكونفو�سية والطاوية التي وردت  ال�سبب الرئي�سي يف هذا اإىل 

الدنيا،  واحلياة  املادة  اأخالقية بخريية  تقر كنظم  ال�سني  اليابان من  اإىل 

ومن ثم الن�سغال بعملية التكيف البناء مع الواقع الجتماعي والطبيعي يف 

ومثله  ال�سيني  املفكر  يوؤمن  وهكذا   ،
)((

الدنيا يف  املح�سو�ص  املادي  �سكلها 

اأو الدين واحلياة هو  الياباين بالواقع، ويعترب كل منهما اأن مهمة العتقاد 

العي�ص على اأح�سن ما ميكن اأن تقدمه القيم الأخالقية من اإمكانية للتكيف 

مع الواقع املعي�ص وحت�سينه اإىل الأف�سل، فاملوقف من احلياة عموما موقف 

تقدي�ص  اأو  ال�سرية  التقوى  نوعا من  ال�سينية  الأخالقيات  وتعك�ص  اإيجابي. 

، كما اأن احلاكم هو مبثابة الأب للعائلة الكبرية 
)3(

الأ�سرة وطاعة ويل الأمر

اأو خليفة ال�سماء على الأر�ص، فاإذا كان  التي هي الدولة، وهو ابن ال�سماء 

�سلوكه اأخالقيا فالدولة يف اأح�سن اأحوالها، واإذا ف�سل ففي هذا تهديد للنظام 

الجتماعي وا�ستدعاء للكوارث والنوازل، ومن هنا فاحلاكم ال�سيا�سي يقوم 

)- مرت هذه العملية بثالث مراحل هي: ال�سدام، فاخل�سوع، ثم التطويع.

)- حممد خليفة: تاريخ الأديان.. درا�سة و�سفية، �ص 3))، دار الثقافة، القاهرة، )00)م. 

3- امل�سدر ال�سابق: �ص 4)).
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اأمور  بت�سيري  اخلا�ص  الإداري  دوره  اإىل  بالإ�سافة  واأخ��الق��ي  ديني  ب��دور 

الدولة.

الأخالقي  باملعنى  مهذب  اإن�سان  ت�سكيل  اإىل  الكونفو�سية  تهدف  وبينما 

لها،  وم�سححة  للكونفو�سية  مكملة  ج��اءت  الطاوية  ف��اإن  والجتماعي، 

�سبب ذلك يف  الب�سرية، وحددت  م�سكلة  والتعا�سة  ال�سر  اعتربت  فالطاوية 

جماهدة  طريق  عن  الكون  مع  التوحد  هو  امل�سكلة  وحل  الرغبات،  ت�سارع 

الرغبات والتخلي عنها، بالأعمال التي تنطلق من الطاو، الذي هو م�سدر 

، ومن هنا كان من ال�سهل 
)((

الوجود ذاته، ومن ثم تتوحد الإن�سانية مع العامل

اأن تنغر�ص معتقدات الكونفو�سية والطاوية يف تربة اليابان جنبا اإىل جنب 

مع ال�سنتوية والبوذية؛ ذلك لأن الأخالقيات اليابانية اأو املعتقدات اليابانية 

مبعنى الدين ل متيل اإىل التحليل العقلي املجرد اأو الت�سورات الفل�سفية، واإن 

كانت البوذية والكونفو�سية تركت اأثرها على التفكري الوطني وعلى �سريحة 

اأكان  �سواء  ح�سن  هو  ما  كل  يقبلون  فاليابانيون  اليابانيني،  املفكرين  من 

فكرا اأم معتقدا، وال�سنتوية مع البوذية والكونفو�سية متثل ثقافة الت�سامح يف 

املجتمع الياباين، فلتفعل ما �سئت ما دمت على خلق: اعبد اهلل اأو اعبد بوذا 

اأو اعبد اجلبل اأو اعبد النهر اأو احلجر.. لكن كن اإن�سانا، وكن مت�ساحما، 

وكن اأخالقيا!.

 وهنا نت�ساءل: ملاذا عار�ص اليابانيون يف البداية املعتقد الغربي املمثل يف 

امل�سيحية التي جاءتهم عن طريق الغرب؟

بهم  وحلق  هجرية   950  / 543)م  عام  اليابان  اإىل  الربتغاليون  و�سل 

من�سرو املجمع الي�سوعي وعلى راأ�سهم فران�سي�سكو خافيري عام 549)م / 

ثقافتهم  ون�سر  التن�سريية،  اأن�سطتهم  مبمار�سة  لهم  و�سمح  هجرية،   956

العا�سمة  كيوتو  يف  لهم  م�ستعمرة  باإقامة  ثم  اجلنوبية،  اجلزر  يف  الدينية 

)- تاريخ الأديان درا�سة و�سفية، �ص 30) – )3). 

وانظر اأي�سا:  Wing-Tsitchan، The Religions of China ، �ص )5) وما بعدها.
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الإمرباطورية اآنذاك عام 569)م / 977 هجرية، اإل اأن ما �ساحب اأن�سطة 

التن�سري من تع�سب ديني جتاه من مل ي�ستجب لها من املواطنني اليابانيني 

والقرى  املناطق  من  الق��رتاب  اأو  الإقامة  من  ومنعهم  كفارا،  واعتبارهم 

وبع�ص اأجزاء من املدن التي ا�ستقطعتها الكني�سة اأو كان بع�سها قد خ�س�ص 

لها ثم حرمتها على غري امل�سيحيني، دفع باملجتمع الياباين الذي مل يعرف 

غري التعاي�ص ال�سلمي الآمن بني دياناته املختلفة ومذاهبه اإىل خطر احلرب 

اأحرق املتع�سبون املعابد البوذية وال�سنتوية؛ وهو ما ا�سطر  الدينية؛ حيث 

حاكم البالد يف ذلك الوقت اإىل منع الأن�سطة التن�سرية عام 587)م /995 

هجرية.

8)0) هجرية تبعهم  609)م /  اليابان عام  اإىل  الهولنديون  وحني و�سل 

يد  على  اأخ��رى  مرة  التن�سريية  الأن�سطة  ع��ودة  ذلك  و�ساحب  الإجنليز، 

الربتغال والأ�سبان، اإل اأن حكومة توكوغاوا الع�سكرية ا�ست�سعرت اخلطر فلم 

يعد الأمر جمرد اخلوف من �سراع ديني قد ين�ساأ يف الداخل بل كان خطر 

منعت  وهكذا  اخلارج،  من  القت�سادية  امل�سالح  ذي  الع�سكري  ال�ستعمار 

ميناء  دخول  من  ال�سينية  عدا  ما  الأجنبية  ال�سفن  كل  اليابانية  احلكومة 

ناغا�ساكي، ومنعت التن�سري امل�سترت بعباءة التجارة، واأغلقت املقر التجاري 

الإجنليزي يف »هريادو« وقطعت عالقتها مع اأ�سبانيا، كما منعت كل الكتب 

ال�سينية التي تتناول مو�سوعات متعلقة بامل�سيحية اأو اأي دين اآخر، وحرمت 

.
)((

اعتناق الن�سرانية بني اليابانيني

بعد قرنني ون�سف من العزلة الطوعية ا�سطرت اليابان اإىل فتح حدودها 

اأمام الغرب بعد اقرتاب ال�سفن احلربية الأمريكية من اليابان عام 853)م/ 

اأ�سباب  على  التعرف  اإىل  م�سطرة  نف�سها  اليابان  ووج��دت  69))هجرية، 

اإىل  البعثات  فاأر�سلت  القوة،  امتالك  من  ال��دول  هذه  مكنت  التي  النه�سة 

)- انظر: ع�سام حممد حمزة: اأ�سول حوار احل�سارات بني اليابان والعامل الإ�سالمي، �ص 9، 0)، 

�سمن كتاب )حوار احل�سارات بني اليابان والعامل الإ�سالمي(، م�سدر �سابق.
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اأوربا واأمريكا، ومل ت�سمح رغم ذلك بدخول امل�سيحية اأو الأن�سطة التب�سريية، 

ويف فرتة لحقة تاأ�س�ست مدار�ص ذات طابع م�سيحي، وقام اليابانيون الذين 

وبخا�سة  الغربي  النظام  على  حديثة  مدار�ص  بتاأ�سي�ص  اخل��ارج  يف  در�سوا 

اأ�سا�سيا يف بنائها،  الأمريكي الذي كان املذهب الربوت�ستانتي ي�سكل عمادا 

وقد تقبل اليابانيون هذه املدار�ص لعدة اأ�سباب منها:

)- اأنهم هم الذين اختاروها كفكر وفل�سفة تقرتب كثريا من الكونفو�سية 

يف جانبها العملي، وقد قبلوها وف�سروها بطريقتهم اخلا�سة ومب�سطلحاتهم 

التي اعتادوا عليها متاما، مثلما فعلوا مع البوذية عندما كان ل بد لها من 

اأن تنت�سر كعقيدة �سعبية، ومل يكن الهدف من ال�سماح للمذهب الربوت�ستاين 

بالدخول اإىل اليابان ب�سبب احلاجة اإىل معتقد اأو اإىل دين، اإمنا كان بهدف 

فهم الثقافة والفكر اللذين كانا وراء ذلك التقدم احل�ساري حتى ي�ستطيعوا 

التقليد  لأن  للغرب؛  مقلد  غري  ياباين  ح�ساري  منتج  �سناعة  اإىل  الو�سول 

 ،
)((

يف املنتج احل�ساري يجعل الإن�سان اأ�سري منط اأو منوذج غري منا�سب له

الياباين مبا  الفكر  التي طوعها  امل�سيحية  العقيدة  وينطبق هذا متاما على 

يتما�سى مع معتقداته ال�سرقية.

يعتنقه  الذي  الفكر  املن�سرون يحملون فكرا جديدا يختلف عن  )- كان 

الذين  اليابانيون  املوت، وقد فهم  يتعلق باحلياة بعد  اليابانيني فيما  عموم 

يف�سح  املن�سرون  بها  ما جاء  اأن  وراأوا  الأمر جيدا،  امل�سيحية هذا  اعتنقوا 

املجال لحرتام روح الأجداد بل هناك اأمل يف اأن يدخل هوؤلء اجلنة؛ لأنهم 

مل يعرفوا �سيئا عن الكتاب املقد�ص يف حياتهم ومل يبلغهم اأحد هذا الدين، 

وقد ا�ستخدم املن�سرون الن�سو�ص التي ت�سري اإىل هذا الأمر، واأفادوا منها 

من اأجل خال�ص من ماتوا قبل و�سول ر�سالة امل�سيح اإليهم.

3- اأدرك القائمون على التن�سري مدى ما يكنه ال�سعب الياباين للرهبان 

البوذيني من احرتام وتقدير، كما لحظوا ما يتمتع به اليابانيون من ح�سن 

)- امل�سدر ال�سابق: �ص )).
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اأن  فحاولوا  ذلك،  اإىل  وما  الأ�سرية  والعالقات  املنزلية  والنظافة  الطباع 

يكونوا مفيدين للمجتمع، كما تعلموا طاعة ال�سلطة قدر امل�ستطاع، ومار�سوا 

دورا عن طريق املدار�ص التن�سريية يف التقريب بني الفكر امل�سيحي وال�سعب 

الياباين، وبخا�سة بعد الإعالن عن احلرية الدينية يف فرباير 873)م / ذي 

احلجة عام 89))هجرية.

4-  قيام الكنائ�ص بالدعوة اإىل ال�سالم يف مواجهة الو�سع الع�سكري، وكان 

لإله  ي�سلون  اأنهم  موؤكدين  ال�سنتو  مزارات  يزورون  الكني�سة  يف  امل�سوؤولون 

واحد، لكن معظم امل�سيحيني اليابانيني رف�سوا هذا الأمر يف وقت كانت فيه 

احلكومة تركز على احلفاظ على الهوية اليابانية املتمثلة يف عقيدة ال�سنتو 

الوطنية.

مل ي�ستمر الأمر على ما هو عليه؛ فقد بداأت مرحلة جديدة من العالقة 

املطالبة  ظل  يف  وامل�سيحية،  ال�سرقية  اليابانية  املعتقدات  بني  الت�سادمية 

بقيادة يابانية للم�سيحية اأو اإخ�ساع امل�سيحية اإىل عملية »يبننة«؛ اأي ت�سكيلها 

على الطريقة اليابانية وتطويعها للمعتقد ال�سرقي الياباين اإن �سح التعبري، 

وهنا يظهر �سراع من نوع معني بني امل�سيحيني اليابانيني واملجتمع الياباين 

الذي  امل�سيحي  الزعيم  كانزو  اأوت�سيمورا  ق�سة  كمثال  هنا  ون�سوق  ككل، 

رف�ص اأن ينحني اأمام الإمرباطور رغم تاأكيد اأ�سدقائه امل�سيحيني اأن هذا ل 

 ،
)((

ميثل نوعا من العبادة، فكانت �سابقة خطرية يف تاريخ املجتمع الياباين

ال�سراع  عن  مقالت  و�سدرت  امل�سيحية،  ملهاجمة  ذريعة  احلادثة  و�سارت 

بني التعليم والدين، واأعلن اأحد اأ�ساتذة اجلامعة الإمرباطورية اأن العقيدة 

الياباين، ويف نهاية حياته  امل�سيحية ل تتما�سى مع مبادئ و�سعائر املجتمع 

عار�ص اأوت�سيمورا كانزو فكرة اأن امل�سيحية متثل ح�سارة اأعلى، كما عار�ص 

ربط امل�سيحية بالغرب، واأ�س�ص حركة موكيوكاي اأو امل�سيحية التي ل تنتمي 

 Richard Henry، A History of Christianity in Japan، Michigan :انظر -1
1971 p 203.
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متحررة  يابانية  م�سيحية  تاأ�سي�ص  اإىل  احلاجة  على  ا  ُم�سرًّ ما،  كني�سة  اإىل 

من النفوذ الغربي، وهو يق�سد احلاجة اإىل دين قائم على جماعات �سغرية 

م�ستقلة تهتدي بالإجنيل واملمار�سة الدينية ال�سخ�سية للموؤمن دون العتماد 

على موؤ�س�سة ر�سمية، بينما اعترب اأوميورا ما�ساهي�سا )وهو من رواد امل�سيحية 

يف اليابان( اأن البو�سيدو منحة اهلل لليابان، واأنها متاما مثل التوراة، وكان 

يوؤمن باأن ال�سنتو الوطنية حتمل �سهادة على وجود اهلل، وهو يعد املوؤ�س�ص الأول 

للكني�سة اليابانية امل�ستقلة، ورمبا كان تاأ�سي�ص الكني�سة اليابانية نوعا من بدء 

 ،Social Christianity مرحلة ما يطلق عليه الن�سرانية الجتماعية  

وميثل هذا الجتاه كاغاوا تويوهيكو )مات 960)م/380)ه�( الذي اأ�سهم يف 

تاأ�سي�ص املوؤمتر القومي �سد احلرب 8)9)م /347)ه� وحركة مملكة اهلل، 

وكوريا  اليابان  مدن  طاف  حني  الب�سري  اجلن�ص  اأبناء  بني  بالأخوة  ونادى 

. اأما توكوتومو روكا فقد �سرخ يف وجه الغرب الذي 
)((

وال�سني وتايوان والهند

كان يقود حربا با�سم الدين، وكان قد زار فل�سطني عام 905)م / 3)3)ه� ثم 

عاد وزارها وزار م�سر عام 9)9)م / 338)ه�، وقد عار�ص ب�سدة ا�ستخدام 

ا�سم امل�سيح يف ت�سويغ احلروب على بلدان ال�سرق، واعتزل احلياة يف اآخر 

.
)((

عمره ونزع اإىل عقيدة �سبيهة بعقيدة جماعة الأموتو ال�سنتوية

فلم  امل�سيحي  بالفكر  املوحدة-  اآ�سيا  فكرة  -رائد  �سوميه  اأوك��اوا  اأعجب 

على  اأقبل  وهكذا  التقليدية،  بامل�سيحية  بالإميان  نف�سه  يقنع  اأن  من  يتمكن 

اجلمعية امل�سيحية اليابانية التي تكونت لن�سر الدين امل�سيحي املعدل ح�سب 

يوليو  الأول  العدد  ويابانية،  �سرقية  اليابان، جملة درا�سات  الت�سامح يف   ،(6 و �ص   7 انظر: �ص   -(

007)م، مركز الدرا�سات ال�سرقية بجامعة القاهرة.

والآخر  الأنا  بني  ال�سراع  والوطن يف  الدين  )اإ�سكالية  بعنوان  بحث  �سمري عبد احلميد:  انظر:   -(

يف اأدب الرحلة - الرحلة اليابانية منوذجا(، بحث قدم يف املوؤمتر الدويل للدرا�سات الأدبية واللغة 

املقارنة احلا�سر وامل�ستقبل، كلية الآداب جامعة القاهرة 8)-30 اإبريل 007)م، ن�سر اجلمعية الأدبية 

اخلا�ص  الف�سل  اليابان،  يف  والأدي��ان  الإ�سالم  انظر:  الأوموتو  جماعة  وعن  القاهرة.  اآداب  واللغة 

بالأديان اجلديدة.
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، وقد تعمق يف درا�سة البوذية 
)((

الفكر الياباين، وقد �سميت بجمعية الطريق

وامل�سيحية والإ�سالم وال�سنتو.. اإل اأن الأمر املثري للجدل هو ظهور جماعات 

الياباين  العقائدي  الرتاث  بني  خلطا  اأوجد  ما  وهو  العدد؛  كثرية  م�سيحية 

عرب  الهند  من  اأ�سا�سا  القادمة  البوذية  تعر�ست  اأن  �سبق  وقد  وامل�سيحية، 

يابانية  بوذية  بالتايل  اأوج��د  ما  وهو  اخللط؛  هذا  مثل  اإىل  وال�سني  كوريا 

اأن  الذكر  �سابق  كانزو  اأوت�سيمورا  راأى  وقد  الياباين،  املجتمع  تتفق وطبيعة 

ُتقّدم  فيها  املت�سمنة  اأو  الكونفو�سية  خالل  من  الوا�سحة  البو�سيدو  تقاليد 

اأنه  على  فهمه  ميكن  الإجنيل  فاإن  ثم  ومن  اليابانية،  للم�سيحية  الأ�سا�ص 

تلبية لالإلهامات الدينية للبوذية اليابانية، ومن هنا ي�سبه البع�ص م�سيحية 

..
)((

اأوت�سيمورا بالزن

التقليدية،  امل�سيحية  انتقد  فقد  كاي�سيكي،  مات�سومورا  الياباين  اأم��ا 

والبوذية  امل�سيحية  يف  ما  بع�ص  على  تعتمد  التي  اجلديدة  عقيدته  واأو�سح 

وتكوين  الكون،  اإله  باهلل  الإمي��ان  يف  كلها  الأدي��ان  واخت�سر  والكونفو�سية، 

ال�سخ�سية التي تت�سف بالأخالق احلميدة، وحب اجلار، واحلياة يف الآخرة 

اأن  )38)ه���(   / )96)م  �سين�سوي )مات  كوائي  راأى  بينما  )دنيا اخللود(، 

ال�سروري  ومن  تعاليمه،  عن  ول  ذاتها  امل�سيح  ر�سالة  عن  يعرب  ل  الإجنيل 

ال�ستفادة من الكونفو�سية والبوذية.

اأوت�سوكي  واليهودية مثل  امل�سيحية  اأن هناك من خلط بني  اأي�سا  يالحظ 

القلب  القد�ص، وو�سع رمز جماعته  ال�سالم يف  ليحل  الذي ي�سلي  تاكيجي 

مع جنمة داود، ومل يكن اأوت�سوكي وحده �ساحب هذا الجتاه، فهناك تي�سيما 

اإيكوروؤو الذي راأى اأن على امل�سيحيني اليابانيني اأن يتعلموا كثريا من التقاليد 

)- �سمري: الت�سامح يف اليابان، �ص 8).

 Christianity Made in Japan، A Study of Indigenous Movements :انظر -(

  pp.65 Mark R. Mullins University of Hawaii Press Honolulu 1998
امل�سيحية �سناعة يابانية، وقد �سدرت للكتاب ترجمة يابانية عام 005)م.
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الإجنيلية الكتابية مبا�سرة من اليهود يف اإ�سرائيل بدل من الكنائ�ص الغربية 

اأن  الياباين  ال�سباب  اأن على  يرى  النظرية، وهو هنا  والدرا�سات  التقليدية 

يتعلم من خربة احلما�ص القومي اليهودي يف اإ�سرائيل؛ لأن هذا ي�ساعدهم يف 

ا�ستلهام الروح اليابانية التي �سعفت بعد هزمية 945)م / 364)- 365)ه�، 

الرتاث  وبني  باليهودية  املمزوجة  الن�سرانية  بدعا حني خلط بني  يكن  ومل 

اأي حكايات احلوليات  الياباين القدمي وحكايات الكوجيكي ونيهون �سيكي؛ 

اإىل التطهر باملاء املقد�ص وكذلك امل�سي  التاريخية القدمية، ومن هنا دعا 

.
)((

باأقدام عارية على الفحم املحرتق

وقد بالغت جماعة يابانية م�سيحية يف الأمر، فراأت اأن امل�سيح مدفون يف 

 Aomori يف حمافظة اأوموري shingo اليابان، وقربه يف قرية �سينغووؤو

امل�سيح جاء  اأن  ويّدعي هوؤلء  اليابان وداخلها،  ال�سائحون من خارج  يزوره 

اإىل اليابان ومكث يف القرية بعد اأن فّر من فل�سطني، واأر�سل مكانه �سحية 

�سنوات   (06 عن  عي�سى  مات  وقد   ،
)((

اإي�سوكريي الياباين  اأخوه  هو  ي�سبهه 

ودفن يف قرية �سينغووؤو، وهناك �سلبان كثرية للدللة على مكان دفنه، حيث 

تختلف  اأنغام  على  رق�سات   
)3(

الياباين الأوب��ون  عيد  يف  اليابانيون  يرق�ص 

عن الأنغام التي ت�سمع عادة يف املنطقة، كما يقوم مكتب ال�سياحة احلكومي 

.
)4(

بطبع ن�سرات باليابانية والإجنليزية للرتويج لهذه الحتفالت

 

)- �سمري: الت�سامح يف اليابان �ص 49، وكتاب امل�سيحية اليابانية بالإجنليزية �ص 3))، 4)).

)- اإي�سو باليابانية تعني عي�سى.

3- عيد الأوبون هو عيد عودة الأرواح يف اليابان، ويعترب عيدا دينيا.

4- امل�سيحية �سناعة يابانية، م�سدر �سابق، �ص 93)-94).
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حــوار اليابان مــع الــعــامل الإ�ــضــالمــي )حـــوار اجلـــوار وحــوار 

ال�ضراكة(:

الدولة  مع  عالقات  اإقامة  اإىل  اليابان  �سعت  و)88)م  880)م  عامي  يف 

كانت  كما  حم�سة،  �سيا�سية  لأ�سباب  لرو�سيا  املتاخمتني  واإي��ران  العثمانية 

اإىل  تهدف  اليابان  تكن  مل  م�سر،  ع��رب  مت��ر  اأورب���ا  اإىل  املتجهة  وف��وده��ا 

التعرف على ثقافة تلك الدول الإ�سالمية، ومل يظهر ما ي�سري اإىل الهتمام 

بالدين الإ�سالمي اأو الثقافة الإ�سالمية، وعن طريق الغرب ا�ستقت اليابان 

معلوماتها عن الإ�سالم، وحمل بع�ص املفكرين اليابانيني فكرة م�سوهة عن 

يوكت�سي  فوكوزاوا  الياباين  املفكر  اأن  لدرجة  الإ�سالمية  والثقافة  الإ�سالم 

)مات )90)م /  9)3)ه�( اأطلق على دول اآ�سيا مبا فيها الدول الإ�سالمية 

.. ا�ستمرت الفكرة امل�سوهة باقية لفرتة طويلة لرت�سخ يف 
)((

»اأ�سدقاء ال�سوء«

ذهن اليابانيني اأن الإ�سالم دين يدعو اإىل احلرب والقتال، ول ي�سمح بوجود 

دين اآخر معه داخل الدولة الواحدة، ويرغم اأ�سحاب العقائد الأخرى على 

.
)((

الدخول فيه بحد ال�سيف، وما اإىل ذلك من روايات

نظام  على  التعرف  على  اليابانيون  ال�سا�سة  حر�ص  اأخ��رى  ناحية  من 

اخلالفة وقدر اخلليفة يف قلوب امل�سلمني، كما اأنهم كانوا يقدرون قوة العامل 

الإ�سالمي لو احتدت اأقطاره، وقد غ�سب بع�ص اليابانيني حني ُخِلع ال�سلطان 

 ،
)3(

عبد احلميد واأدخل ال�سجن، فقد ا�ستنكروا اأن يهان اخلليفة بهذا ال�سكل

وظهرت كتابات باأقالم يابانيني غري م�سلمني عن الإ�سالم، اأما على امل�ستوى 

الإ�سالم،  يف  للدخول  ياماوكا  ُيدعى  ب�ساب  احلكومة  دفعت  فقد  الر�سمي 

)- ع�سام حمزة: م�سدر �سابق، �ص 4).

)- حوار مع عطاء اهلل مهاجراين، مرتجم يف خمتارات اإيرانية، القاهرة، نوفمرب )00)م،  �ص 74، 

نقال عن ع�سام حمزة: �ص 4).

�سويل  هي  كتاب  انظر:  اإبراهيم،  الر�سيد  عبد  مذكرات  يف  مظاهرات  لتنظيم  ق�سة  ت  ورد   -3

.Hiso Lee،The Advent of Islam in Korea 9( بالإجنليزية �ص
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فرتة         و�سهدت  بعد،  فيما  اإ�سالمه  ح�سن  وقد  للحج،  احلجاز  اإىل  واأر�سلته 

ما قبل احلرب العاملية الثانية جهودا يابانية لدعم العالقات مع امل�سلمني يف 

ال�سني ويف بقية بلدان اآ�سيا لأ�سباب �سيا�سية يف املقام الأول ي�سعب ذكرها 

.
)((

يف هذا البحث

لقد �سجعت ال�سلطات اليابانية اليابانيني امل�سلمني على الت�سال بالعامل 

اإن  بل  امل�ساجد،  اإقامة  و�ساعدت يف  البحوث  مراكز  دعمت  كما  الإ�سالمي 

ال�سلطات اليابانية اأعادت النظر يف ال�سفحات املتعلقة بامل�سلمني وبالأتراك 

يف الكتب املدر�سية اليابانية، واعتمدت الت�سحيحات من قبل وزارة الرتبية 

، و�سهدت الفرتة ذاتها ظهور عدد من امل�سلمني اليابانيني 
)((

والتعليم اليابانية

رين يف �سنع القرار داخل اليابان، وعلى راأ�سهم احلاج نور حممد تناكا  املوؤثِّ

، واأي�سا �سوزوكي تاك�سي حممد 
)3(

اإيبيه ثاين حاج ياباين بعد عمر ياماوكا

غري  من  وهناك  اإندوني�سيا،  يف  مبهام  يقوم  وكان  احلج،  اأدى  الذي  �سالح 

القراآن  ترجم  الذي  �سوميه  اأوك��اوا  مثل  النبوية  بال�سرية  تاأثر  امل�سلمني من 

.
)5(

، وغريهم كثريون
)4(

الكرمي

يف تلك الفرتة دار احلوار بني م�سلمني يابانيني وبني مواطنيهم يدعمهم 

)العالقات  بعنوان  بحثه  باقادر يف  بكر  اأبو  واأي�سا  اليابان،  والأدي��ان يف  الإ�سالم  �سمري،  انظر:   -(

اليابانية العربية الإ�سالمية م�سائل للتاأمل(، �ص 60 وما بعدها، بحث يف درا�سات �سرقية، 004)م.

 The Crescent انظر: ميان عبد العزيز، الهالل يف اأر�ص ال�سم�ص امل�سرقة، ط لندن، 935)م -(

 in The Land of The Rising Sun by M. Abdul Aziz former Presedent of
 The  All-India  Moslem  League Blades،East and Blades LTD،Abchurch
 Lane،London 1941.

3-انظر: �سمري، الإ�سالم والأديان يف اليابان. واأي�سا كتاب تناكا رائد الدرا�سات الإ�سالمية يف اليابان 

ورحالته اإىل اجلزيرة العربية وبلدان اآ�سيا، ترجمة �سمري عبد احلميد و�سارة تاكاها�سي، ط مركز 

امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، موؤ�س�سة امللك في�سل، الريا�ص 006)م.

فتحي  حممد  فتحي  ترجمة  املوحدة،  اآ�سيا  مبداأ  رائد  �سوميه  اأوك��اوا  تاكيهريو  اأوؤوت�سوكا  انظر:   -4

واآخرين، �ص 40)، وكالة الأهرام، القاهرة، دون تاريخ اأو نا�سر.

5- انظر: درا�سات �سرقية، باري�ص، م�سدر �سابق، �ص )36-3.
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اأحيانا م�سلمون قادمون يف الغالب من ال�سني اأو تتار�ستان اأو الهند اأو حتى 

، كما اأن اليابانيني الذين اأ�سلموا كانوا يف معظمهم ممن اأ�سلم 
)((

من م�سر

خارج اليابان �سواء يف الهند اأو ال�سني اأو يف غريها، ونالحظ اأن فرتة ما قبل 

احلرب الثانية، ولأ�سباب �سيا�سية يف الأغلب، �سهدت ثراًء كبريا يف الكتابات 

املتعلقة بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية اأو املتعلقة بالفكر الإ�سالمي ب�سفة 

اليابانية كانت تعد عدتها خلو�ص حرب  ال�ساحة  اأن  عامة، وهذا يدل على 

اليابانيني–  املفكرين  نظر  وجهة  من  الأقل  –على  للم�سلمني  فيها  �سيكون 

احلوار  وكان  امل�سلمني،  ه��وؤلء  عقيدة  فهم  يجب  وبالتايل  ميار�سونه،  دور 

متداخال، يزيد من تداخله تغلب العقائد الرتاثية لدى اليابانيني جميعا دون 

متييز بني ن�سراين اأو م�سلم اأو بوذي اأو �سنتوي اأو كونفو�سي، ففكرة الإله ل 

تزال غري وا�سحة يف الأذهان، وفكرة البعث يتم تقدميها باأ�سكال خمتلفة ل 

تتفق مع عقيدة الإ�سالم، ول حتى مع ما يراه الن�سارى، ومل تتي�سر الفر�سة 

لإجراء حوار بني اليابان والإ�سالم يف �سورة مب�سطة ووا�سحة.

اإدارة �سوؤونها عام  اأن ا�ستعادت اليابان حقها يف  بداأ احلوار الهادئ بعد 

)95)م / )37)ه� وتاأ�س�ست جمعية م�سلمي اليابان عام )95)م / )37)ه�، 

و�سافر عدد من امل�سلمني اليابانيني اإىل البلدان العربية والإ�سالمية، وعادوا 

ليحاولوا بقدر جهدهم اإدارة حوار داخلي ياباين ياباين بني الإ�سالم وبقية 

كان  احل��وار  اأن  اإل  البوذية،  راأ�سها  وعلى  اليابان  يف  تروج  التي  املعتقدات 

اإ�سدار  اأو  ندوات  انطالقه من خالل عقد  اأن يحدد م�سارات  يريد  �سعيفا 

مطبوعات اأو امل�ساركة يف العمل الإ�سالمي داخل اليابان وخارجه.

)- مثل عبد الر�سيد اإبراهيم من تتار�ستان، ومولوى بركة اهلل من الهند، واليوزبا�سي اأحمد ف�سلي 

من  وغريهما(  اليابانية  والنف�ص  9)3)ه���،   / ))9)م  م�سر  ط  اليابان،  تقدم  �سر  كتاب  )�ساحب 

م�سر. للمزيد من املعلومات انظر: الإ�سالم والأديان يف اليابان.
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هذا  وطبيعة  اإ�ضالمي  ياباين  حوار  اإجــراء  اإىل  اليابان  �ضعي 

احلوار:

اليابان  اهتمام  كبريا يف  دورا  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف  مار�ست 

بتقوية عالقاتها مع العامل العربي والإ�سالمي، ودعم تاأ�سي�ص مراكز البحوث 

فرع  بتاأ�سي�ص  رحبت  كما  الأو�سط،  ال�سرق  بدرا�سات  املهتمة  واجلمعيات 

جلامعة الإمام يف طوكيو عام )98)م / 403)ه� حتت م�سمى املعهد العربي 

الإ�سالمي، رافقه افتتاح مبنى متعدد الطوابق للمركز الإ�سالمي ليوؤدي دورا 

بارزا يف دعم احلوار الإ�سالمي الياباين من خالل اأن�سطته املتعددة، جنبا 

اإىل جنب مع اأن�سطة جمعيات اجلاليات الرتكية والإندوني�سية والباك�ستانية 

وغريها، وظهرت جتمعات اإ�سالمية حول طوكيو، ون�سر عدد من املطبوعات 

اليابانيني  يد  على  الإ�سالمية  العربية  الدرا�سات  وازده��رت  الإ�سالمية، 

ال�سعودية  ال�سداقة  جمعية  اأن�سطة  و�ساعدت  امل�سلمني،  وغ��ري  امل�سلمني 

الإ�سالمي  احلوار  دعم  على  اليابانية  الكويتية  ال�سداقة  وجمعية  اليابانية 

الياباين، لكن املالحظ هو وجود خلط وتداخل يف لغة احلوار ب�سكل كان من 

ال�سعب التمييز فيه بني املعتقدات ذاتها، فاليابان بلد علماين، وهو ي�سمح 

ومن  معتقد،  اأي  اإىل جانب  الر�سمية  اجلهات  تدخل  دون  الدينية  باحلرية 

هنا ظهرت اأ�سوات اأربكت م�سرية احلوار الإ�سالمي الياباين داخل اليابان، 

اإيران  بني  الإ�سالمي كاحلرب  بالعامل  اأملّت  التي  املوؤ�سفة  الأح��داث  اأن  كما 

والعراق كان لها تاأثريها ال�سلبي ب�سكل اأو باآخر على نظرة ال�سعب الياباين 

ال�سراع  تاأ�سيل  حت��اول  يابانية  كتابات  ظهرت  وقد  وامل�سلمني،  لالإ�سالم 

املذهبي يف الإ�سالم، وتنب�ص يف التاريخ الإ�سالمي عن �سراعات �سبيهة، ثم 

اليابانيني بني �سدام  العديد من  للكويت، فربط  كانت جرمية غزو �سدام 

والإ�سالم، ووقعت حوادث اأخرى متفرقة اأثارت ال�سعب الياباين، مثل حادثة 

اليابانيني وجعلت  التي �سدمت  7)4)ه�   / 996)م  الإرهابية عام  الأق�سر 

اإحدى  ن�سرت  كما  اإره��اب،  دين  اأنه  الإ�سالم  عن  تكتب  اليابانية  ال�سحف 
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ال�سحف حديث �سفري اليابان يف ال�سودان اآنذاك الذي �سرح باأن الإ�سالم 

دين يحث على قتل غري امل�سلم.

ومع هذا،  فقد دخل يف احلوار نفر من الباحثني اليابانيني الذين ف�سروا تلك 

الأحداث وربطوها بالإرهاب العاملي بل ب�سيا�سات الدول العظمى التي تربي 

قادة الإرهاب على اأرا�سيها، بل نالوا اأحيانا حمايتها بدعوى الدميقراطية، 

كما كان لزيارات ال�سخ�سيات العربية املهمة مثل زيارة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري عبد اهلل بن عبد العزيز ويل العهد اآنذاك، وحديثه الوا�سح لالإعالم 

ميتثلوا  واأن  وطنهم،  خلدمة  يعملوا  اأن  اليابان  م�سلمي  ودعوته  الياباين، 

لقوانني بالدهم وقيمها لأنها ل تختلف يف �سيء عن قيم الإ�سالم، كان ملثل 

اإىل جمراه  الإ�سالمي  الياباين  الأثر يف عودة احلوار  اأعظم  الزيارات  هذه 

من جديد، وخا�سة اأن خادم احلرمني ال�سريفني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

عبد اهلل بن عبد العزيز، ويل العهد اآنذاك، يف زيارته لل�سني وجه م�سلمي 

الزيارة  هذه  اليابانية  ال�سحف  غطت  وقد  اأي�سا،  الن�سيحة  بهذه  ال�سني 

واأ�سادت بالأفكار التي عر�سها ويل العهد ومب�سوؤولية احلوار الإ�سالمي الذي 

قدمه منوذجا ُيحتذى به يف التخاطب مع ال�سعب الياباين.

هكذا بداأ احلوار ياأخذ طريقا وا�سحا، وظهر عدد كبري جدا من املفكرين 

باإ�سباع  اهتموا  م�سلمني،  وغري  م�سلمني  اليابانيني،  والباحثني  اليابانيني 

 .
)((

حاجة الدار�سني وال�سعب الياباين اإىل التعرف على الإ�سالم

الإ�سالمية  الدرا�سات  جمال  اأن  اليابان  اأدرك��ت  الر�سمي  امل�ستوى  وعلى 

ال�سرق  بلدان  على  قا�سرا  لي�ص  الإ�سالمي  واحل��وار  الإ�سالمية  واحل�سارة 

اآ�سيا  �سرق  وجنوب  الو�سطى  اآ�سيا  بلدان  لي�سمل  يت�سع  بل  فقط  الأو�سط 

والبلقان وغرب اإفريقيا، ومن هنا بداأ امل�سروع الذي اأداره الربوف�سور �ساتو 

اإ�سراف وزارة الرتبية والتعليم واأطلق عليه ا�سم درا�سات  ت�سوغيتاكا حتت 

)- انظر: الأ�سماء �ص )4 وما بعدها، درا�سات �سرقية، باري�ص.
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.
)((

احل�سارة الإ�سالمية

كان احلوار هنا تلبية حلاجة املجتمع الياباين اإىل التعرف على الإ�سالم 

وعلى امل�سائل احلياتية التي كان ي�ستع�سي على اليابانيني فهمها، وقد اهتم 

بالأمر الباحثون اليابانيون امل�سلمون وغريهم من بع�ص املقيمني اأو الوافدين 

مو�سوع  لدرا�سة  تعقد  ندوات  خالل  من  ينطلق  احلوار  وكان  اليابان،  على 

العامل  اإىل  اليابان بداأت تنظر  اأن  معني تفر�سه متطلبات الظروف، ويبدو 

بل  البرتول  م�سدر  الأو�سط  ال�سرق  هو  يعد  فلم  �ساملة؛  نظرة  الإ�سالمي 

اآ�سيا الكربى بزعامة اليابان، ومن هنا تو�سعت  بداأت ت�ستعيد ذكرى فكرة 

رقعة احلوار بني اليابان والإ�سالم لت�سمل كل ما يتعلق بالإ�سالم وامل�سلمني 

على خارطة العامل، وهنا ن�سري اإىل اأن اليابان هي التي كانت ت�سعى يف معظم 

الزيارات  على  الإ�سالمي  العامل  اقت�سر جانب  بينما  التحاور  الأحيان رىل 

الر�سمية التي قام بها امللوك اأو الروؤ�ساء، فكان احلوار يدور يف نطاق �سيا�سي 

وينتهي بانتهاء الزيارة و�سدور تو�سية قد يتم تفعيلها اأو تن�سى.

اإذا  الإ�سالمي  العامل  مع  احل��وار  تفعيل  اإىل  ت�سعى  اليابان  كانت  وبينما 

باأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب تفاجئ العامل اأجمع، وملا كانت الأحداث 

تتعلق ب�سكل اأو باآخر بالإ�سالم، فقد كان من ال�سروري اأن ت�سعى اليابان اإىل 

اأثار  اأجمع، وقد  العامل  الذي هز  اإىل هذا احلدث  اأدت  التي  الأ�سباب  فهم 

هذا احلدث ت�ساوؤلت كثرية لدى اأبناء ال�سعب الياباين بجميع طوائفه الذين      

مل يعرفوا –يف جملتهم– �سيئا عن الإ�سالم والعامل الإ�سالمي، وكان على 

الذين غامروا         اأولئك  التي جعلت  العقيدة  ما طبيعة  الت�ساوؤلت:  راأ�ص هذه 

اأو �سحوا باأنف�سهم يتحولون –باملفهوم الياباين– اإىل عا�سفة اإلهية اأو كامي 

اإىل  الأف��راد الذين ينتمون  اأولئك  Kami Kaze؟ ما الذي وحد بني  كازيه 

بلدان واأقطار خمتلفة؟ وغريها من الت�ساوؤلت التي احتلت م�ساحات وا�سعة 

على �سفحات ال�سحف واملجالت املنت�سرة يف عموم اليابان.

)-بداأ العمل يف امل�سروع عام 997) وا�ستمر خلم�ص �سنوات.
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لقد �سّرعت اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب من وترية �سعي اليابان اإىل 

احلوار مع العامل الإ�سالم لي�ص على امل�ستوى القت�سادي –كما كان متوقعا– 

اليابانيون،  الباحثون  وان�سغل  الأول،  املقام  يف  الثقايف  امل�ستوى  على  بل 

تدعمهم مراكز البحوث املدعومة من قبل احلكومة اليابانية، بالكتابة عن 

الإ�سالم وامل�سلمني، وحتليل مفاهيم اجلهاد يف الإ�سالم ومفهوم ال�سهادة، 

واأكرث من ذلك الهتمام بالقراآن الكرمي د�ستور الإ�سالم وم�سدر الت�سريع، 

والهتمام بال�سرية النبوية وع�سر انت�سار الإ�سالم، ودخل ال�ساحة مفكرون 

امل�سلمني،  املفكرين  كبار  لدى  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  الفكر  بتحليل  اهتموا 

وترجمت العديد من الكتب عن العربية والإجنليزية، وكان ال�سعب الياباين 

يفت�ص يف املكتبات عن كل ما يتعلق بالإ�سالم.

للدعايات  نظرا  الغربي  بالإعالم  الآون��ة  تلك  يف  الياباين  الإع��الم  وتاأثر 

الإعالم  اأجهزة  عنها  تاأخذ  التي  الغربية  الإع��الم  اأجهزة  قبل  من  املكثفة 

اليابانية ما تبثه فيما يتعلق بالإ�سالم، وحماولة الربط بينه وبني الإرهاب، اإل 

اأن اجلامعات اليابانية ومراكز البحوث ف�سال عن املنظمات اليابانية الدينية 

الر�سمية، كان لها موقف خمتلف؛ فقد �سعت اإىل التعرف على احلقائق حول 

الإ�سالم،  ودرا�سة الأ�سباب وامل�سببات عن طريق احلوار الفعال مع املفكرين 

امل�سلمني، وهكذا عقدت هيئة الأديان اليابانية ندوة عاملية يف اأغ�سط�ص عام 

)00)م يف مدينة كيوتو حتت عنوان )حوار مع الإ�سالم من اأجل ال�سالم( 

وا�ستمع احل�سور اإىل فكر اإ�سالمي يختلف متاما عما اأذاعته اأجهزة الإعالم 

الغربية عن الإ�سالم وامل�سلمني؛ وهو ما دفع بالقائمني على الندوة اإىل العمل 

يف  واجلامعات  العلمية  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع  م�ستمرة  �سالت  عقد  على 

 ،
)((

بلدان العامل الإ�سالمي للتعرف ب�سكل مبا�سر على كل ما يتعلق بالإ�سالم

)- جريدة الأهرام )) اأغ�سط�ص )00)، واأي�سا 9) اأغ�سط�ص )00)م، اأحمد ح�سيني ها�سم. وانظر: 

الأ�سبوعية  تاميز  كيوتو  و�سحيفة  )00)م،  اأغ�سط�ص  والإجنليزية  باليابانية  ال�سادرة  املوؤمتر  ن�سرة 

اليابنية 8 اأغ�سط�ص )00)، واأي�سا جملة ال�سداقة ال�سعودية اليابانية، العدد 09) �سبتمرب )00)م، 

�ص )).
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طائفة  اإىل  معظمهم  يف  ينتمون  وهم  العاملي،  املوؤمتر  هذا  منظمو  وحر�ص 

البوذية  اليابانية:  يف  الدينية  الطوائف  جميع  تدعمهم  البوذية  التنداي 

بلدان  من  دينية  طوائف  ممثلي  دعوة  اإىل  وامل�سلمة،  وامل�سيحية  وال�سنتوية 

العامل املختلفة من الهند واأمريكا الالتينية واإفريقيا وغريها لإجراء حوار 

ي�ستمر يومني، ثم يقومون بعد ذلك بالدعاء، كل طبًقا لعقيدته، من اأجل اأن 

يحل ال�سالم بني الب�سر جميعا.

اإىل  اليابان  يف  الدينية  الهيئات  دفع  على  اليابانية  احلكومة  وحتر�ص 

وامل�ساركة  اليابان  اإىل  القدوم  اإىل  العامل  ومعتقدات  اأدي��ان  ممثلي  دع��وة 

املوؤمترات  هام�ص  على  ديني  ح��وار  ن��دوة  اليابان يف  الأدي��ان يف  مع ممثلي 

اآخرها  وكان  الكربى،  الثماين  الدول  جمموعة  موؤمتر  وبخا�سة  ال�سيا�سية 

 .
)((

تلك الندوة التي عقدت يف 7- 8 يوليو 008)م يف �سابورو ب�سمال اليابان

وهكذا فالهيئات الدينية اليابانية الر�سمية تلقى الدعم املادي واملعنوي من 

احلكومة لي�ص ب�سبب م�ساندة احلكومة لالأديان؛ فهذا غري م�سموح به قانونا 

فيما يطلق عليه بالدولة العلمانية، لكن ب�سبب ما �سيتحقق من نتائج اإيجابية 

طوائف  معتقدات  وممثلي  العامل  اأدي��ان  ممثلي  بني  بناء  ح��وار  طريق  عن 

العامل املختلفة.

اإن الدعوة التي اأطلقها ال�سيد كونو للحوار مع العامل الإ�سالمي تدل على 

حر�ص اليابان على اأن متار�ص دورا قياديا بني دول اآ�سيا وال�سطالع بدور 

 The Japan Times: Thursday، July 3،2008 under the title، G8:انظر-(

 Summit 2008 Religious Leaders hold peace parley in Hokkaido
ملناق�سة  اجتماعا  عقدوا  دولة  ع�سرين  من  اأكرث  من  الأدي��ان  ممثلي  من   300 اأن  ال�سحيفة  ذكرت 

واليهودية  امل�سيحية  عن  ممثلني  وي�سمل  الكربى،  الثماين  ال��دول  لقاء  انعقاد  قبل  وذل��ك  ال�سالم، 

والبوذية والإ�سالم والزرد�ستية، قاموا باإعداد �سيغة ملقرتحات ال�سالم خالل موؤمترهم الذي ا�ستمر 

ليومني، وناق�سوا انت�سار احلروب وم�ساكل الفقر والتغريات املناخية والإرهاب ليقدموا مقرتحاتهم 

اإىل رئي�ص الوزراء الياباين يا�سوؤو فوكودا الذي تراأ�ص اجتماع قمة الدول ال�سناعية الثماين الكربى 

ما بني 7-9 يوليو يف �سابورو.
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عقد  اإىل  �سعت  هنا  ومن  قدمية،  تاريخية  خربة  ولديها  املنطقة،  يف  مهم 

.
)((

ندوات حوار اإ�سالمي ياباين خارج اليابان

 من خالل 
اإن اليابان ت�سعى –كما يذكر اأحد الباحثني املتخ�س�سني–))(

مبادرة احلوار احل�ساري مع العامل الإ�سالمي اإىل » حتقيق الدور القيادي 

ل�ستكمال م�سروعها القومي يف القرن اجلديد«.

القت�سادي  اجلانب  على  تركز  اليابانية  املبادرة  اأن  من  الرغم  وعلى 

باملفهوم الوا�سع، فاإن اليابان ترى ال�سرق بتعدديته احل�سارية لي�ص يف حاجة 

اإىل ال�سراع، ففل�سفاته مل تنَب على ال�سراع بل على التعاي�ص والأخذ من كل 

، وملا كان الغرب يوؤمن 
)3(

الثقافات، واملجتمع الياباين خري مثال على ذلك

بنظرية ال�سراع، فاليابان التي متثل منوذج التوا�سل احل�ساري والمتزاج 

الثقايف ترى اأن يتميز دورها بتحقيق اأمن الب�سرية يف اآ�سيا، ومن هنا عليها 

العربي  اجل��زء  وبخا�سة  الإ�سالمي،  العامل  مع  ح�ساريا  ح��وارا  تدير  اأن 

ُتقبل  اأن  بدورها  تتوقع  اليابان  اإن  الإ�سالمية.  الأقطار  �سائر  املوؤثر يف  منه 

ال�سعوب الإ�سالمية على احلوار معها حتى يعرف اليابانيون املزيد عن العامل 

الإ�سالمي، فالدول الإ�سالمية مهمة بالن�سبة لليابان.

دعم اليابان الر�ضمي للمراكز البحثية املتخ�ض�ضة يف احلوار:

تهتم اليابان اهتماما وا�سحا بدعم البحوث والدرا�سات التي تهدف، يف 

النهاية، اإىل حتقيق �سراكة يف جمال تبادل املعلومات الدقيقة املتعلقة مبا 

يفكر فيه الآخر، ومن هنا تاأ�س�ست مراكز بحوث داخل اجلامعات اليابانية 

 COE ي�سعب ح�سرها �سمن برنامج اأطلق عليه »برنامج املراكز املتميزة

للقرن الواحد والع�سرين«، وتتعدد املراكز البحثية يف اجلامعة الواحدة طبقا 

)- كتلك التي عقدت يف البحرين ثم يف طوكيو، وتلك التي عقدت يف الريا�ص والقاهرة وطهران، 

انظر موقع ندوة احلوار - مملكة البحرين على الإنرتنت.

)- ع�سام حمزة: م�سدر �سابق، �ص 5).

3- ع�سام حمزة، امل�سدر ال�سابق، �ص 7).
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لهتمامات اجلامعة املتعددة، وقد حظيت جامعة دو�سي�سا بدعم وزارة التعليم 

اخت�سارا  يعرف  الذي  التوحيدية  الأدي��ان  درا�سات  مركز  ليكون  اليابانية 

با�سم )�سي�سمور CISMOR( �سمن هذه املراكز املتميزة COE وقد تاأ�س�ص 

عام 003)م، ويعد منوذجا لإدارة حوار علمي بناء بني الديانات التوحيدية 

واملعتقدات ال�سرقية الأخرى كالبوذية وغريها، فلم توؤخذ الديانات التوحيدية 

اأي اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم بب�ساطة على اأنها درا�سة مقارنة لالأديان 

بل على اأنها درا�سة متنوعة ومتعددة املو�سوعات فيما يتعلق بهذه الديانات 

النظر واختالف  تنوع وجهات  الأخذ يف العتبار  العظيمة، مع  وح�ساراتها 

. وي�سم 
)((

الروؤى عن الأمن العاملي ونظرية احل�سارة والتمدن وتاريخ العلوم

عدد  عن  ف�سال  الإلهيات  كلية  من  معظمهم  ع�سوا  ع�سرين  نحو  املركز 

البحثية  والهيئات  البحوث  ومراكز  اليابانية  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  كبري 

والإعالميني وال�سحافيني ممن ينتمون اإىل تخ�س�سات متنوعة، ي�ساركون 

.
)((

يف برنامج البحوث من خالل املجموعات البحثية املتنوعة

يرتبط مركز »�سي�سمور CISMOR« بكلية الإلهيات للدرا�سات العليا التي 

�ساركت منذ مدة يف اأن�سطة بحثية وتعليمية تتعلق بدرا�سة الالهوت امل�سيحي 

وبخا�سة الالهوت الربوت�ستانتي، لذا حني مت اختيار مو�سوع درا�سات الأديان 

التوحيدية ليكون �سمن برنامج املراكز املتميزة قامت الكلية بتو�سيع جمال 

اأن�سطتها البحثية والتعليمية لت�سمل البحث يف الأديان كلها، وعينت اأ�ساتذة 

متخ�س�سني يف الدرا�سات الإ�سالمية منهم اأ�ستاذان يابانيان م�سلمان.

وكانت هناك عدة اأ�سباب دعت كلية الإلهيات اإىل تو�سيع اأن�سطتها البحثية 

بال�سرورة  يعك�ص  اأولها   »CISMOR »�سي�سمور  اأعمال  �سمن  والتعليمة 

�سبتمرب  من  ع�سر  احل��ادي  اأح��داث  اأن  الوا�سح  فمن  الع�سر،  احتياجات 

)- تقدمي موري كوئت�سي موري، �ص 4، �سجل ندوة احلرب والعنف يف الأديان ردود من عامل التوحيد، 

مركز الدرا�سات املتعددة املو�سوعات لالأديان التوحيدية، جامعة دو�سي�سا، فرباير 004)م.

www.cismor.jp :انظر موقع �سي�سمور -(
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واحلرب على العراق ف�سال عن م�سكلة فل�سطني لها تاأثري على �سالم العامل 

املعا�سر واأمنه، كما اأن الأديان التوحيدية ترتبط ارتباطا وثيقا باأي م�سكلة 

من امل�ساكل، وال�سبب الثاين هو تطوير اخلدمات الجتماعية لكلية الإلهيات 

عن طريق تقدمي معلومات دقيقة للمجتمع الياباين عن هذه الأديان، وال�سبب 

الثالث يتمثل يف تطوير منهج درا�سة علم الالهوت امل�سيحي؛ وذلك لإيجاد 

الالهوت  الأخرى، ومن هنا ميكن تطوير نظرية  الأديان  للحوار مع  و�سيلة 

هذا  ومن  ذاته،  امل�سيحي  الالهوت  درا�سة  لإعادة  كو�سيلة  باحلوار  املتعلقة 

املنطلق ن�سعر باأن التعاي�ص ال�سلمي بني الأديان واحل�سارات اأ�سبح �سرورة 

.
)((

حتمية يف عامل اليوم

ندوات »�ضي�ضمور CISMOR« الدولية واحلوار:

بداأت اأن�سطة »�سي�سمور CISMOR« عام 003)م/4)4)ه� بعقد ندوة عن 

احلرب والعنف يف الأديان على اأن تكون الردود من ممثلي الأديان التوحيدية 

الندوة ثالثة  4)4)ه���، وقد �سارك يف  004)م /  ذو احلجة  خالل فرباير 

اإىل عدد كبري من طالب  بالإ�سافة  دولة  اثنتي ع�سرة  باحثا من  وع�سرون 

وخريجي  اليابانيني  الباحثني  مع  احل��وارات  يف  �ساركوا  الذين  الدكتوراه 

اجلامعات من طالب الدرا�سات العليا، وبينما كانت اجلل�سة الأوىل مفتوحة 

�سارك فيها نحو ثالثمائة وخم�سني م�ساركا فقد اقت�سرت اجلل�سات الثالث 

الأخرى على الباحثني املتخ�س�سني، ومتت طباعة البحوث واحلوارات وما 

العربية  لغات:  بثالث  �سدر  الذي  للندوة  العلمي  ال�سجل  نقا�ص يف  من  دار 

الندوة:  يف  دار  الذي  احلوار  مو�سوعات  بني  ومن  والإجنليزية،  واليابانية 

اجلهاد يف الإ�سالم ونظرية احلرب املربرة اأو العادلة واأخالقيات الالعنف 

مفهوم  لختالف  نظًرا  �ساخنة  مناق�سات  هناك  وكانت  الن�سرانية،  يف 

احلرب يف الأديان واأي�سا ق�سايا الفل�سطينيني وم�ساكلهم، واأحداث احلادي 

)- �ص 6 ، �سجل ندوة احلرب والعنف يف الأديان، م�سدر �سابق.
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ع�سر من �سبتمرب، واحلرب على العراق.

وكان من املوؤمل، كما ذكر مدير مركز »�سي�سمورCISMOR« الربوف�سور 

الأديان �سمن »مناق�سات جذابة« بني  اأن يكون احلوار بني  كواإت�سي موري، 

تبادله  الذي  الالذع  النقد  اأن  اإل  م�سرتكة  نظر  وجهات  ميتلكون  حماورين 

املحاورون كان ال�سمة العامة التي �سادت تلك الندوة العاملية، وتطور الأمر 

اأحيانا اإىل اأن و�سلت املناظرة اإىل نقا�ص �ساخن بني اأفراد ينتمون اإىل نف�ص 

.
)((

الدين وذلك نتيجة لختالف فهمهم ملفهوم احلرب يف الن�ص الديني

يف  العاملية  الندوات  يف  الإن�ساين  التفاعل  اأ�س�ص  من  انطالقا  اأن��ه،  كما 

البحوث،  تبادل  ات�سحت من  التي  الروؤى  العالقة، ومن خالل  املواقع ذات 

راأى الباحثون يف �سي�سمور CISMOR القيام مب�سح �سامل وتقييم وزيارات 

بحوث  اإج��راء  اإمكانية  درا�سة  اأج��ل  من  وغريها  الأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة 

العليا  الدرا�سات  اأق�سام  اأو  كليات  مع  البحوث  تبادل  اأجل  ومن  م�سرتكة، 

.
)((

ومراكز البحوث املنت�سرة حول العامل

متخ�س�سني  تربية  هو  املتميزة  املراكز  برامج  �سمن  التعليم  هدف  اإن 

فيه  ي��زداد  عامل  يف  احل�سارات  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  يف  الإ�سهام  ميكنهم 

على  قا�سر  بحث  مو�سوع  لي�ص  احل��وار  درا�سة  اإن  يوم.  بعد  يوما  ال�سراع 

الأفراد اأو خا�ص بطالب الدرا�سات العليا ممن يدر�سون الأديان ومعتقدات 

يف  للمتخ�س�سني  امل�ستقبلي  العمل  اأ�سا�سيات  من  �سي�سبح  لكنه  ال�سعوب، 

التعاي�ص ال�سلمي بني احل�سارات، ومن هنا راأى املركز عمل دورات لطالب 

رحالت  يف  اإر�سالهم  مع  والإجنليزية  العربية  اللغتني  يف  العليا  الدرا�سات 

)- �ص 8 ، �سجل ندوة احلرب والعنف يف الأديان.

�سعود يف طوكيو،  بن  الإم��ام حممد  فرع جامعة  الإ�سالمي  العربي  املعهد  مع  ات�سالت  )- مت عقد 

وعقد املركز اتفاقية مع مركز ال�سيخ كفتارو يف دم�سق، وعقد اتفاقية مع اجلامعة الإ�سالمية الدولية 

يف ماليزيا، وعقد اتفاقية ر�سمية مع مركز الدرا�سات ال�سرقية بجامعة القاهرة، و�سدر العدد الأول 

من املجلة امل�سرتكة، درا�سات يابانية و�سرقية يف يوليو 007)، العدد الثاين يف يوليو 008)م، وهناك 

اتفاقيات مع جامعات ومراكز بحوث اأخرى حول العامل، انظر موقع �سي�سمور على �سبكة الإنرتنت.



86

خارجية اإىل البالد العربية والإ�سالمية واإىل غريها.

�سوال  م/   (005 نوفمرب  يف  عقدت  التي  الثانية  الدولية  الندوة  ورك��زت 

وماليزيا  اإندوني�سيا  من  باحثني  مع  اآ�سيا،  �سرق  مع  احل��وار  على  6)4)ه��� 

تتخطى  دينية  �سحوة  ت�سهد  اآ�سيا  �سرق  فبلدان  والفلبني،  وكوريا  وال�سني 

التحديث  بخ�سو�ص  ال�سابقة  للتنبوؤات  معاك�ص  نحو  على  القومية  احلدود 

لفتقاره  اإقليمية  وحدة  اإىل  يفتقر  اآ�سيا  �سرق  اأن  عادة  ويعتقد  والعلمانية، 

اإىل ح�سارة م�سرتكة اأو دين م�سرتك اأو تاريخ م�سرتك مثل الحتاد الأوربي 

جمتمعا  �سكل  عديدة  لأجيال  اآ�سيا  �سرق  اأن  بيد  العربي،  العامل  اأو  مثال 

متعدد الأبعاد، وجمال للتفاعل، يتقا�سم اأديانا ومعتقدات متعددة مبا فيها 

الكونفو�سية والطاوية والهندو�سية والبوذية وامل�سيحية والإ�سالم. ومن هذا 

الغني،  الديني  بالعمق  تتميز  متقدمة  منطقة  اآ�سيا  �سرق  ميثل  املنطلق، 

التي  للعوملة  نقي�ص  اأو  بديل  ت�سكيل  اإمكانية  وحتمل  رائعا،  تنوعا  وتتقا�سم 

تدعو اإىل التجان�ص العاملي القائم على املنطق املادي اأو القت�سادي.

يف هذه الندوة التي �سارك فيها اأحد ع�سر باحثا من خارج اليابان، دار 

بلدان  يف  القومية  الهوية  وت�سكيل  التحديث  يف  النظر  اإع��ادة  حول  احل��وار 

والفلبني،  وكوريا  وال�سني  وماليزيا  اإندوني�سيا  من  قدموا  الذين  املحاورين 

والآراء  الأفكار  وتبادل  الدين،  واإحياء  بالعوملة  يتعلق  فيما  ح��وار  واإجن��از 

ال�سريحة حول م�ستقبل منطقة �سرق اآ�سيا بخا�سة والعامل بعامة، وتقدمي 

واملعتقدات  والأدي��ان  واحل�سارات  الثقافات  فيه  تتعاي�ص  لعامل  نظر  وجهة 

.
)((

املتنوعة

التوحيدية،  الأدي��ان  درا�سات  مركز  ا�ست�سافها  التي  الثالثة  الندوة  اأما 

فعقدت يف نوفمرب 006)م / �سوال 7)4)ه�، وكانت من اأجل حوار لفهم اأوربا 

لذاتها والأديان الإبراهيمية، وكان اختيار املو�سوع راجعا لعدة اأ�سباب من 

نوح،  احلميد  عبد  �سمري  حترير  005)م،  الدولية  �سي�سمور  لندوة  العلمي  ال�سجل   ،3 �ص  انظر   -(

�سي�سمور كيوتو، 006)م.
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اأفراد بريطانيني  واإ�سبانيا وحماولة  اإجنلرتا  التي وقعت يف  الأحداث  بينها 

تفجري طائرات ركاب، وال�سطرابات العنيفة التي ارتبطت ببع�ص امل�سلمني 

وبيان   ،
)((

الدمنارك الكاريكاتريية يف  الر�سوم  فرن�سا، وحادثة  املقيمني يف 

اإدارة  ما جعل جمل�ص  وهو  ؛ 
)((

الإ�سالم ال�ساد�ص ع�سر عن  بينديكت  البابا 

�سي�سمور CISMOR ي�سعر باأن الكيفية التي ينبغي اأن تفهم بها اأوربا ذاتها 

ت�سكل ق�سية ملحة يف وقت تتحرك فيه القارة نحو احتاد ي�سمها يحمل ا�سم 

م�سكل  باأن   CISMOR �سي�سمور  اإدارة  من  وا�ست�سعارا  الأورب��ي،  الحت��اد 

اأي�سا بقرار الحتاد الأوربي  التعاي�ص وعدمه بني التدين والعلمانية يرتبط 

املو�سوع  اختيار هذا  كان  لهذا  الكاريكاتورية،  الر�سوم  اأظهرت حادثة  كما 

للحوار، فمن الوا�سح اأن فهم اأوربا لذاتها اأ�سبح ق�سية ملحة لدول الحتاد 

الأوربي نظرا لتزايد اأعداد املهاجرين امل�سلمني واملواطنني املقيمني يف هذه 

الدول، ودار حوار وطرحت ت�ساوؤلت عديدة منها: كيف ميكن التعاي�ص مع 

العوملة  بني  توا�سل  طرق  اإيجاد  ميكن  كيف  الإ�سالمية؟  الدينية  التقاليد 

ق�سايا  فهذه  بينهما؟  التعاي�ص  ميكن  وكيف  الإ�سالمية،  والتقاليد  الغربية 

للعامل  بل  فقط  الأورب���ي  لالحتاد  لي�ص  احلا�سر  الوقت  يف  حا�سمة  مهمة 

اأجمع. كما اأن م�سكلة فل�سطني وال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ي�سكل رمزا 

ومن  الإ�سالمي،  والدين  الغربية  الدوائر  يف  ممثلة  العوملة  بني  للمواجهة 

اأوربا لذاتها يف  الندوة على م�سكلة فهم  هنا كان الرتكيز يف حوارات هذه 

امل�سار  والأيدلوجية  والدينية  والجتماعية  وال�سيا�سية  التاريخية  ال�سياقات 

.
)3(

اإليها �سابقا

)- على هام�ص اأن�سطة �سي�سمور، �سدر باليابانية كتاب عن ردود فعل الر�سوم الكارتونية امل�سيئة للنبي 

اإ�سداره الربوف�سور كواإت�سي موري،  اأنحاء العامل، وقد حرره واأ�سرف على  �سلى اهلل عليه و�سلم يف 

و�سارك يف اإعداد بحوثه معظم اأ�ساتذة �سي�سمور، ف�سال عن باحثني من اأوربا. انظر جملة الفي�سل، 

عر�ص للكتاب بقلم �سمري عبد احلميد.

)- كتب الربوف�سور كواإت�سي موري بحثا عن هذا املو�سوع، وميكن الطالع عليه باليابانية اأو الإجنليزية 

اأو العربية على موقع �سي�سمور.

3- انظر �ص 3، 4، كواإت�سي موري.
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 طبيعة احلوار بني الأديان التوحيدية واملعتقدات ال�ضرقية:

نظمت  التوحيدية،  الأدي���ان  درا���س��ات  ملركز  البحثية  الأن�سطة  �سمن 

م�سروعات بحثية متخ�س�سة تقوم بها جمموعات معينة، فاملجموعة الأوىل 

على �سبيل املثال متخ�س�سة يف مو�سوع »اإعادة البحث يف التوحيد وال�سرك 

نحو حوار جديد للح�سارات«، واملق�سود هنا التمعن يف الأديان التوحيدية 

واملعتقدات ال�سرقية كالبوذية وال�سنتوية وغريها اأو ما يطلق عليه ال�سرك، 

والكلمة هنا مقبولة غري مبذولة، بل قد يحدث فهم عك�سي للتوحيد وال�سرك 

من خالل تقومي بع�ص الباحثني الذين ل ينتمون اإىل عقيدة معينة. اأما م�سروع 

واملجموعة  التوحيد«،  وعامل  العاملية  »الإ�سرتاتيجية  فهو  الثانية  املجموعة 

الثالثة تبحث يف »العلم والتحديث يف عامل التوحيد«، واأي�سا »اآراء الأديان 

التعاي�ص  يف  اخلام�سة  املجموعة  وتبحث  التوحيدية«،  الأدي��ان  يف  اليابانية 

 ،
)((

املعا�سر« للعامل  وال�ستجابة  التقليد  بني  والإ�سالم  الأخرى  الأدي��ان  مع 

كل  مو�سوعات  وتتنوع  م�سرتكة،  نقا�ص  معا حلقة  تعقد جمموعتان  واأحيانا 

.
)((

جمموعة من �سنة لأخرى

اإليها  يدعى  عامة  حما�سرات   »CISMOR »�سي�سمور  ينظم  واأخ���ريا 

متخ�س�سون من داخل اليابان وخارجها، يتبعها يف معظم الأحيان حوارات 

مغلقة مع الباحثني، وفيما يلي ذكر مناذج تدل على طبيعة احلوار الذي دار 

بني الأديان التوحيدية، وبخا�سة الإ�سالم، واملعتقدات الأخرى �سمن اأن�سطة 

العام الدرا�سي 005)- 006)م والعام الدرا�سي 006)-007)م:

- حوار بني الأديان التوحيدية يف ال�سرق الأو�سط: حما�سرة األقاها ال�سفري 

ح�سن اأبو نعمة )املعهد امللكي للدرا�سات الدينية يف عمان( يف كلية الإلهيات، 

ودار بعدها حوار مايو 005)م / ربيع الثاين 6)4)ه�.

التوحيدية،  والأدي��ان  لذاتها  اأوربا  006)م، فهم  �سي�سمور  لندوة  العلمي  ال�سجل   :6  ،5 انظر �ص   -(

حترير �سمري عبد احلميد نوح، �سي�س�سمور، كيوتو، فرباير 008)م.

)- انظر: �سجل ندوة �سي�سمور لعام 005)م، �ص ))-9).
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عن  اليابانيني  نظر  بوجهة  مقارنة   – الإ���س��الم  يف  الدينية  العاطفة   -

الأ�ستاذة  اأودا  يو�سيكو  الأ�ستاذة  الإلهيات  كلية  األقتها يف  الدين: حما�سرة 

بجامعة كان�ساي، وعلق واأدار احلوار تاكيهيتو مياكيه بجامعة دو�سي�سا، 8) 

يونيو 005)م / جمادى الثانية 6)4)ه�.

كازوكو  الأ�ستاذة  األقتها  حما�سرة  القراآين:  التف�سري  �سوء  يف  اجلهاد   -

 / 005)م  اأكتوبر  الإلهيات،  كلية  يف  ت�سوكوبا  بجامعة  الأ�ستاذة  �سيوجريي 

6)4)ه�، وعلق واأدار احلوار كل من الأ�ستاذ معمر جونيا �سينوهيه  �سعبان 

وح�سن كو ناكاتا الذي حاور بورقة بعنوان )اجلهاد والعامل الإ�سالمي( يف 

اأعقبت املحا�سرة، ودار احلوار يف مبنى »كانباي كان« خارج  جل�سة بحثية 

كلية الإلهيات، و�سارك فيه عدد من باحثي �سي�سمور، وا�ستمر قرابة ثالث 

�ساعات ون�سف.

- التعاي�ص مع الأديان الأخرى يف الإ�سالم: قام عدد من الباحثني يف نوفمرب 

005)م / ذو القعدة 6)4)ه� باإلقاء بحوث متنوعة ليدور حوار يف جل�ستني، 

كان مو�سوع الأوىل عن م�ستقبل جنوب الفلبني وق�ساياه بعد اتفاقية ال�سالم 

مينداناو  جامعة  من  غيام  رفا  الأ�ستاذ  فتحدت  7)4)ه���،   / 996)م  عام 

احلكومية عن جلب املهم�سني اإىل التيار الأ�سا�سي، دور ن�ساء البانغان�سمورو 

 ،ARMM يف عملية ال�سالم يف اإقليم احلكم الذاتي يف مينداناو الإ�سالمية

امل�ستقبلية  نيوز بريك عن الحتمالت  ثم حتدث ماريتي�ص فيتوغ من جملة 

اإت�ص كني الباحث ب�سفارة  وعلََّق مي   ARMM لتفاقية ال�سالم مع منظمة 

الإ�سالمية  الدرا�سات  الثانية:  �سنغافورة. وكان مو�سوع اجلل�سة  اليابان يف 

من  حممد  �سوحلني  وحت��دث  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  يف  الإ�سالمية  واحلركة 

اجلامعة الإ�سالمية الدولية يف ماليزيا عن التقليد واملعا�سرة يف الدرا�سات 

الإ�سالمية يف جنوب �سرق اآ�سيا، بينما حتدث اإ�سماعيل يو�سانتو من اجلامعة 

جنوب  يف  الإ�سالمية  احلركات  تنوع  عن  الإندوني�سية  الوطنية  الإ�سالمية 

�سرق اآ�سيا، وعلق كوبايا�سي يا�سوكو من جامعة نانزان اليابانية. وقد ح�سر 
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واحلوار  النقا�ص  يف  و�ساركوا  وغريهم  اليابانيني  الباحثني  من  كبري  عدد 

انتهاء  عقب  6)4)ه���  القعدة  ذو   5  / 005)م  نوفمرب   8 يوم  ا�ستمر  ال��ذي 

6)4)ه�،  3-4 ذو القعدة  005)م /  5-7 نوفمرب  الندوة الدولية ل�سي�سمور 

التي عقدت بعنوان »التحديث والهوية القومية يف �سرق اآ�سيا- العوملة واإحياء 

.
)((

الدين«، و�سدر �سجلها العلمي بالعربية والإجنليزية واليابانية

الإ�سالمية يف  الأدي��ان غري  بت�سور  اخلا�ص  البحثي  امل�سروع  اإط��ار  - يف 

الكتب الدرا�سية يف ال�سرق الأو�سط وتداعياتها، األقى الأ�ستاذ حممد بودودو 

 »CISMOR »�سي�سمور  يف  حما�سرة  باملغرب  اخلام�ص  حممد  جامعة  من 

بعنوان: الإ�سالم الهجرة و�سيا�سة الدمج الأوربية، ثم األقى الأ�ستاذ امل�سطفى 

الرزرازي من م�سروع الإ�سالم الآ�سيوي العربي البحثي ورقة بعنوان: التعليم 

ذو   / 005)م  دي�سمرب  وذلك يف  ونقا�ص،  ودار حوار  الآخ��ر،  وقبول  الديني 

احلجة 6)4)ه�.

- �سارك �سي�سمور يف ندوة دولية عقدت مبركز ال�سيخ اأحمد كفتارو بدم�سق 

يف مو�سوع: الإ�سالم وامل�سلمون يف الدول غري الإ�سالمية، ما بني يومي 8)-

9) دي�سمرب 005)م  / 6)-7) ذو احلجة 6)4)ه�.

حتدث  املختلفة  اليابانية  اجلامعات  من  اأ�ساتذة  ح�سرها  ن��دوة  يف   -

الربوف�سور يا�سو�سي كو�سوغي من جامعة كيوتو عن: الدميقراطية الإ�سالمية 

جامعة  من  توميتا  كينجي  وعلق  تطبيقها،  واإمكانيات  وجتربتها  مناذجها 

يف  اأخرى  مو�سوعات  تناول  ومت  �سي�سمور،  مدير  موري  وكواإت�سي  دو�سي�سا 

الندوة التي عقدت يف )) يناير 006)م / 0) ذو احلجة 6)4)ه�.

- ويف ندوة عقدت يف 5) مار�ص 006)م / 7) �سفر 7)4)ه� األقى تيت�سو 

ياما اأوري الأ�ستاذ غري املتفرغ مبركز البحوث الدولية للدرا�سات اليابانية 

بحثا بعنوان: اآراء الأديان التوحيدية يف اأديان اليابان، وعلق عليه كواإت�سي 

)- ال�سجل العلمي لندوة �سي�سمور عام 005)م، حترير �سمري عبد احلميد نوح، �سي�سمور 006)م.
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من  عدد  احل��وار  يف  و�سارك  دو�سي�سا،  جامعة  من  تي�سيما  واإي�سايا  م��وري 

الباحثني من اجلامعات اليابانية.

الأ�سلمة  �سيا�سة  اإىل  اإ�سارة خا�سة  مع  ماليزيا  والتحديث يف  الإ�سالم   -

بكر  عثمان  املو�سوع  عر�ص  لبدوي،  احل�ساري  والإ���س��الم  حممد  ملهاتري 

الباحثني  مع  ح��وار  ودار  مباليزيا،  العاملية  الإ�سالمية  باجلامعة  الأ�ستاذ 

والأ�ساتذة من جامعة دو�سي�سا وغريها، وذلك يف 6 مايو 006)م / 4 ربيع 

الثاين 7)4)ه� يف مقر �سي�سمور.

7)4)ه� مبكتب  )) ربيع الثاين  006)م /  3) مايو  - يف ندوة عقدت يف 

بني  احل��وار  مو�سوع  بكر  عثمان  الأ�ستاذ  ب�سط  طوكيو  يف  دو�سي�سا  جامعة 

من  تي�سيما  اإي�سايا  وعلق  الإ�سالمية،  احل�سارة  تاريخ  منظور  من  الأدي��ان 

ودار  اليابانية،  اخلارجية  وزارة  من  كاواباتا  وتاكافومي  دو�سي�سا  جامعة 

نقا�ص وحوار مع الباحثني من خمتلف اجلامعات اليابانية وبخا�سة جامعات 

طوكيو.

7)4)ه�  الثانية  3 جمادى  006)م /  يونيو   4 - يف ندوة عامة عقدت يف 

تي�سيما  اإي�سايا  املحا�سرون  ناق�ص  يف جامعة دو�سي�سا، وعلى مدار جل�ستني 

وكات�سوهريو كوهارا وح�سن كو ناكاتا من جامعة دو�سي�سا مو�سوع: اليهودية 

وامل�سيحية والإ�سالم كاأديان توحيدية: الفهم امل�سرتك من منظور الأ�سولية، 

وعلق عليهم �ساداميت�سي اأ�سينا من جامعة كيوتو، ويف اجلل�سة الثانية ناق�ص 

اأكريا اأو�سوكي من جامعة اليابان للبنات وكواإت�سي موري من جامعة دو�سي�سا 

وما�سانوري نايتو من جامعة هريو�سيما مو�سوع: معامل الأ�سولية املعا�سرة.. 

عليهم  وعلق  الأورب��ي،  والحت��اد  املتحدة  والوليات  الأو�سط  ال�سرق  حالت 

اإي�سايا تي�سيما، ودار حوار ونقا�ص �سارك فيه عدد من الأ�ساتذة والباحثني 

من جامعة دو�سي�سا وغريها.

- يف دي�سمرب 006)م / ذو القعدة 7)4)ه�، األقى ال�سفري ال�سعودي الأ�ستاذ 
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اململكة  بعنوان  الإلهيات  كلية  يف  عامة  حما�سرة  ط��راد  ح�سن  بن  في�سل 

العربية ال�سعودية ودورها يف اإر�ساء ال�سالم وال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط، 

كبري من اجلمهور من  والباحثني، عدد  الأ�ساتذة  ف�سال عن  وقد ح�سرها 

كيوتو وخارجها، ودار حوار ونقا�ص بعد املحا�سرة. 

- يف مكتب اجلامعة  بطوكيو، عقدت حلقة نقا�ص يف 6) دي�سمرب 006)م 

/ 4) ذو القعدة 7)4)ه� بعنوان: التوحيد وال�سرك: فكرة التوحيد يف الهند، 

فقدم تو�سيفومي غوتو الأ�ستاذ بجامعة طوهوكو بحثا بعنوان: التوحيد من 

الأ�ستاذ  م��اروي  هريو�سي  وق��دم  القدمي،  الهندي  الإي��راين  الدين  منظور 

بجامعة طوكيو بحثا بعنوان: التحقق من فاعلية ال�سعائر الدينية يف الفل�سفة 

�ساواي  يو�سيتوغو  من  كل  البحثني  على  وعلق  والت�سامح،  الدفاع  الهندية: 

الأ�ستاذ بجامعة تيرني، وح�سن كو ناكاتا الأ�ستاذ بجامعة دو�سي�سا. 

- يف 7 مار�ص 007)م / 8) �سفر 8)4)ه�، عقدت حلقة نقا�ص لبحث اآراء 

التوحيدية وذلك يف مقر �سي�سمور، وحتدث  الأديان  اليابانية يف  املعتقدات 

ميجي  عهد  يف  املفكرين  عن  للفنون  تاما  جامعة  من  اأندو  رئيجي  الأ�ستاذ 

احلوار  واأدار  عليهما  وعلق  اأوريكوت�سي،  و�سينوبو  اأوكاوا  �سوميه  والتوحيد: 

الأ�ستاذ كو اإت�سي موري مدير �سي�سمور.

احلوار مع املعتقدات ال�ضرقية يف اإطار احلوار احل�ضاري الياباين 

الإ�ضالمي:

اخلارجية  وزي��ر  حر�ص  000)م  عام  من  ب��دءًا  فاإنه  ذل��ك،  قبل  ورد  كما 

الإ�سالمي،  والعامل  اليابان  العالقات بني  الأ�سبق كونو على تعزيز  الياباين 

مبثقفي  اليابان  مثقفي  تربط  بحثية  �سبكات  اإقامة  باقرتاح  امل�سروع  وبداأ 

العامل الإ�سالمي عن طريق اإقامة اأن�سطة لتعزيز التفاهم املتبادل، ثم زار 

كونو نف�سه قطر ليقدم مبادرته لإجراء حوار ثقايف مع دول اخلليج العربي، 

ومن اجلانب الآخر ويف 9) مايو من عام 000)م/3) �سفر ))4)ه� عقدت 
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الأق�سى  »ال�سرق  الإ�سالمي موؤمترا يف طوكيو حتت عنوان  املوؤمتر  منظمة 

والعامل الإ�سالمي: العالقات اليابانية الإ�سالمية يف قرن« بالتعاون مع املركز 

يف  الإ�سالمية  للمراكز  ممثلون  املوؤمتر  يف  و�سارك  اليابان،  يف  الإ�سالمي 

اأ�ستاذ وداعية م�سلم،  اآ�سيا ونحو مائتي  ال�سني ومعظم دول جنوب �سرقي 

كما �سارك ممثلون مل�سلمي اليابان وكان هدف املوؤمتر اإي�ساح حقيقة الإ�سالم 

وت�سحيح املغالطات حول املفاهيم الإ�سالمية، ودعم العالقات بني اليابان 

ودول منظمة املوؤمتر الإ�سالمي.

اليابانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دع��ت  )00)م،  �سبتمرب   (( اأح���داث  وبعد 

جولة  عقد  اإىل  الإ�سالمية  ال��دول  من  عدد  خارجية  وزارات  مع  بالتعاون 

حلوار احل�سارات بني اليابان والعامل الإ�سالمي يف البحرين ))-3) مار�ص 

.
)((

)00)م/7 -8 حمرم 3)4)ه�

بل كان  الإ�سالمي،  والعامل  اليابان  اأن احلوار مل يكن بني  ومن املالحظ 

بني اليابان والدول العربية واإيران، فيبدو اأن اليابان حتر�ص على اأن يكون 

من  املتحاورون  وكان  النفطية،  م�ساحلها  يف  توؤثر  التي  ال��دول  مع  احل��وار 

الدول العربية واإيران ميثلون بلدانهم ر�سميًّا، اأو يتولون منا�سب ر�سمية يف 

تلك الدول، بينما امل�ساركون اليابانيون كانوا من اأ�ساتذة اجلامعات اليابانية 

 .
)((

املتخ�س�سة يف الدرا�سات الإ�سالمية

للحوار يف  الثانية  4)4)ه���، عقدت اجلولة  �سعبان  003)م /  اأكتوبر  ويف 

الرتكيز على حمورين:  لي�سمل ماليزيا، ومت  امل�ساركة  وات�سع نطاق  طوكيو، 

كيف يرى العامل الإ�سالمي اليابان، وكيف ترى اليابان العامل الإ�سالمي ثم 

اآفاق امل�ستقبل، ويف اليابان تكون اجلل�سات مغلقة عدا اجلل�سة الفتتاحية، 

)- انظر التفا�سيل يف موقع احلوار احل�ساري على �سبكة الإنرتنت، وانظر �ص )4، د.حممد ال�سيد 

�سليم، مفهوم حوار احل�سارات مع الإ�سارة اإىل خربة احلوار احل�ساري بني اليابان والعامل الإ�سالمي، 

حوار احل�سارات بني اليابان والعامل الإ�سالمي، مركز الدرا�سات الآ�سيوية، جامعة القاهرة 005)م.

)- �ص )4، 43: امل�سدر ال�سابق.
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ولهذا انتقد د. حممد �سيد �سليم الأمر على اأ�سا�ص اأن الفر�سة مل تتح لعدد 

، اإل اأن هذا هو الأ�سلوب 
)((

اأكرب من امل�ساركني من اليابان لالإدلء باآرائهم

للتعبري  املغلقة  اجل��دران  بني  للمناق�سني  حرية  لإعطاء  اليابان  يف  املتبع 

ال�سيد  قال د.حممد  كما  الت�ساوؤل  ويظل  قوله،  يريدون  ما  كل  �سراحة عن 

�سليم: ما الهدف؟ هل هو حماية امل�سالح اليابانية يف العامل العربي اأم بناء 

اأثناء  ال�سعوديون يف  امل�سئولون  اإىل ذلك  �سراكة ثقافية ح�سارية كما �سعى 

زياراتهم الر�سمية لليابان؟ ثم هل يتم التو�سع لي�سمل احلوار مع املعتقدات 

الدينية يف اليابان؟

اإن اإثارة هذا الت�ساوؤل عن احلوار مع املعتقدات الدينية يف اليابان وبخا�سة 

ال�سرقية منها، اأي ال�سنتوية والبوذية والكونفو�سية والطاوية، قد تبدو اإثارة 

املو�سوع يف  هذا  تناولوا  قد  اليابانيني  الباحثني  من  اأن عددا  رغم  جديدة 

كتاباتهم �سواء ب�سكل جممل اأو �سمني اأو ب�سكل ح�سري، كما اأن املوؤمترات 

والندوات وحلقات النقا�ص التي عقدت يف مركز درا�سات الأديان التوحيدية 

 توؤكد اأهمية اإثارة املو�سوع، 
)((

�سي�سمور CISMOR خالل ال�سنتني املا�سيتني

بل و�سعي الباحثني اليابانيني اإىل مناق�سة املو�سوع �سمن اإطار تعاون علمي 

للو�سول من خالل احلوار اإىل نتائج اإيجابية ت�سهم يف التعاي�ص ال�سلمي بني 

�سعوب العامل.

 مناذج احلوار يف التاريخ الياباين:

الياباين حاور  التاريخ  �سديد مناذج من  باخت�سار  نعر�ص  اأن  املفيد  من 

معتقداتهم  الإ�سالم،  اأو  امل�سيحية  اعتناقهم  بعد  اأنف�ُسهم،  اليابانيون  فيها 

ال�سرقية التي كانت متجذرة يف كيانهم. 

)- فالياباين »تناكا اإبيه« اأو احلاج نور حممد تناكا الذي اأ�سلم يف ال�سني 

)- حمد �سيد �سليم، مفهوم حوار احل�سارات، مرجع �سابق، �ص 43.

)- كما اأو�سحنا من قبل، وملزيد من املعلومات، انظر ال�سجل العلمي لندوات �سي�سمور الدولية.
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ح��وارات مع دعاة  اأكرث من مرة  اأجرى  اأكرث من مرة،  واأدى فري�سة احلج 

البوذية يف اليابان، ومل مينعه اإ�سالمه من الن�سمام اإىل جماعة )كوهوكو 

كيوريو تاي�سي كوتان كان( البوذية ثم الت�سال بجماعات اأخرى كان يقوم 

باإلقاء حما�سرات بني اأفرادها عن الإ�سالم، ويجرى معهم حوارات دينية، 

ثم كان يزور مزار اإي�سيه الذي ميثل ال�سنتوية اليابانية.

349)ه�، فكر احلاج نور حممد تناكا مليًّا، ثم اأو�سح  )93)م /  يف �سنة 

باأن الديانات كلها تدعو اإىل عبادة اهلل الواحد الأحد، فقد كان تناكا يركز 

»اأود  الإ�سالم:  دخل  ملاذا  ي�سرح  كتب  العقدية.  ل  الأخالقية  التعاليم  على 

م�سرتكة  خم�سة  اأخالقية  تعاليم  فهناك  بالأخالق،  تتعلق  اأم��ورا  اأو�سح  اأن 

بني الإ�سالم والكونفو�سية وهي: احرتام الكبري وتوقريه، والحرتام املتبادل 

بني الأب والبن، والحرتام املتبادل بني الزوج وزوجه، والحرتام املتبادل 

بني الأخ واأخته، والحرتام املتبادل بني الأ�سدقاء«، وبعد اأن دخل الإ�سالم، 

وحني كتب عن احل�سارة اليابانية مل ي�سر اإىل عقيدة اأو دين ب�سكل وا�سح 

فقد كتب: ح�سارتنا اليابانية تطورت ب�سرعة لكننا اأخذنا النموذج الغربي 

النا�ص                واأمريكا، وهكذا وبعد خم�سني �سنة من حكم ميجي، باَت  اأوربا  من 

ل يخ�سون اهلل، ول يخ�سون الر�سول، ول يخافون مما جاء به الر�سل والأنبياء 

من حتذيرات.

وي�سري اإىل حر�سه على اأن يكون منوذجا للمتم�سك بتعاليم الإ�سالم اأمام 

اأ�سحاب املعتقدات الأخرى يف اليابان: اأعتقد اأن كلماتي و�سلوكي وت�سرفاتي 

تعطي م�سلمي اليابان انطباعا خا�سا.. اإنني اأومن بديني واأمت�سك به، اأحاول 

اأن اأركز اأكرث فاأكرث. 

ويف حوار له ي�سرح الفرق بني الإ�سالم والعقائد الأخرى يف ال�سني كتب: 

امل�سلمون يف عموم ال�سني متطورون مع ثقافتهم ال�سينية ومع الكونفو�سية 

اإل اأن معتقداتهم الدينية ل تزال ثابتة على ما هي عليه، قائمة على اأ�س�ص 
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الإ�سالم املتينة... والإ�سالم لي�ص مثل الن�سرانية اأو اأي دين اآخر يعتمد على 

اإنه قوة دينية اإميانية، وقوة الإميان قوة عظيمة ل  اأو املظهر فقط،  ال�سكل 

ت�ساويها قوة اأخرى.

بلده  يف  يعي�ص  الذي  للياباين  الوجداين  التكوين  ندرك  اأن  من  لنا  بد  ل 

داخل  كيانا يف  فالوطن ميثل  العامل،  بلدان  بقية  يتميز جغرافيا عن  الذي 

به  جاء  ما  مع  يتعار�ص  ل  اأمر  وهو  الدين،  مع  يت�ساوى  الياباين  الوجدان 

بلغ  فحني  الإمي��ان«،  من  الوطن  ف�»حب  لوطنه  الإن�سان  حب  من  الإ�سالم 

احلاج تناكا اخلم�سني من عمره، واجته اإىل مكة لأداء فري�سة احلج، كان 

يحمل بداخله الوطن بكل ما فيه من تاريخ وتراث وعقيدة، وهكذا ويف يوم 

ال�سابع من دي�سمرب اأكرث الأيام حظا يف التقومي الياباين، يزور مزار ميجي 

قبل مغادرة طوكيو، يزور عددا من ال�سخ�سيات، يزور اأهل اآ�سيا، ي�سافر يف 

ذلك اليوم، ويتذكر �سفره قبل ع�سر �سنوات، مل ياأت اأحد لوداعه: » قبل اأن 

اأغادر طوكيو اأقف جتاه ق�سر الإمرباطور، تنهمر الدموع من مقلتي، جاء 

اأخي لوداعي، وجاء اأي�سا �سديقي امل�سلم �سكاي... رحلتي الآن من املدينة 

املقد�سة اإىل املدينة املقد�سة..»فهو يزور مزار اإي�سيه ال�سنتوي«، اإنني اأغادر 

املكان املقد�ص ل�سرق اآ�سيا اإىل املكان املقد�ص لغرب اآ�سيا يف �سباح هادئ، 

ميطر مطرا يطهر كل �سيء يف هذا العامل«.

راأى  لأنه  الأدي��ان،  به يحتوي كل  اآمن  الذي  الإ�سالم  باأن  تناكا  �سعر  لقد 

يتعلق مبفهوم  فيما  ال�سنتوية حتى  وتعاليم  الإ�سالم  تعاليم  بني  فرق  ل  اأنه 

، فبعد زيارته للمزار ال�سنتوي يزور املعبد البوذي معبد 
)((

الإله الواحد الأحد

ها�سيه جي حيث وجد الراهب كوبايا�سي، كتب تناكا: كان الراهب كوبايا�سي 

يرتدد  �سل�سلة  يحدث  الناقو�ص  قرع  كان  بينما  بال�سالة  اهلل  اإىل  يت�سرع 

)- ل يعني هذا اأن تعاليم الإ�سالم ن�سخة من تعاليم ال�سنتوية، ولكن احلديث، هنا، من�سب على اأوجه 

الت�سابه والتقارب، واإل فاإن الإ�سالم دين الفطرة، تلك الفطرة التي قد تعرب عن نف�سها مبعتقدات 

و�سلوكات قريبة من عقائد الإ�سالم وقيمه.
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.
)((

�سداها يف املنطقة اجلبلية متداخلة مع �سوت الرتانيم والرتاتيل

اعتنقوا  الذين  اليابانيني  املفكرين  من  فهو  �سوميه«  »اأوك���اوا  اأم��ا   -(

امل�سيحية، ورغم ذلك، فقد ركز يف بحوثه على احلوار مع الإ�سالم، وفهم 

اأن الإ�سالم هو الروح الدافعة لأ�سحابه كي يعملوا على ا�ستقالل بالدهم، 

عن  يختلف  بالتايل  وهو  التقليدي،  الياباين  باملفهوم  دين  جمرد  لي�ص  فهو 

املعتقدات التي تنت�سر يف اليابان؛ لأنه طريق حياة ونظام �سيا�سي اقت�سادي، 

وقد حاور الكثريين، وقدم �سورة م�سرقة عن الر�سول ]، بل ذكر اأنه راآه 

عنه  ا�ستهر  وقد   .
)((

الكرمي القراآن  معاين  قام برتجمة  ثم  ومن  املنام،  يف 

اأنه كان عا�سقا للنبي ] حتى كتب بع�ص �سعراء اليابان هذا يف اأ�سعارهم، 

وامل�سيحية  وال�سنتوية  البوذية  درا�سة  اأبحاثه يف  اأدار حوارا من خالل  وقد 

والإ�سالم، واألقى ت�سع ع�سرة حما�سرة بعنوان )حوار حول الأديان(، جمعها 

اأن عقيدة  اأنه كياباين يوؤكد  اإل  اأ�سول الأدي��ان«،  يف كتاب بعنوان »حوار يف 

لأن  ذلك  ال�سيا�سي؛  خطها  واأ�سا�ص  اليابان  دولة  هيكلة  اأ�سا�ص  هي  ال�سنتو 

الكربى  الآلهة  اأحفاد  من  الأول  الإمرباطور  اأن  القدامى �سدقوا  اليابانيني 

اآلهة  خدمت  التي  املتفرعة  الآلهة  �ساللة  من  اأنف�سهم  واأنهم  »اأماتريا�سو«، 

.
)3(

ال�سماء الكربى، ومل ي�سّكوا اأبدا يف تلك العقيدة

يرى اأوكاوا �سوميه اأن جميع الب�سر هم �ساللة ال�سماء، وجميعم �سوا�سية 

)- انظر: �سمري عبد احلميد: اإ�سكالية الدين والوطن يف ال�سراع بني الأنا والآخر يف اأدب الرحلة- 

احلا�سر  املقارنة  واللغة  الأدبية  للدرا�سات  الدويل  املوؤمتر  يف  قدم  بحث  منوذجا،  اليابانية  الرحلة 

اآداب  واللغة  الأدبية  اجلمعية  ن�سر  007)م،  اإبريل   30-(8 القاهرة  جامعة  الآداب  كلية  وامل�ستقبل، 

القاهرة، وانظر: �سمري عبد احلميد و�سارة تاكاها�سي، ترجمة تناكا اإيبيه رائد الدرا�سات الإ�سالمية 

ورحالته اإىل اجلزيرة العربية وبلدان اآ�سيا، م�سدر �سابق.

عام  للن�سر  غيوا�ساكي  دار  ون�سرتها  948)م،  دي�سمرب   (( اجلمعة  ي��وم  الرتجمة  من  انتهى   -(

950)م.

3- وذلك يف كتابه معاين احل�سارة اليابانية وقيمها، انظر �ص 7) وما بعدها، الت�سامح يف املجتمع 

الياباين، جملة درا�سات يابانية و�سرقية العدد الأول يوليو 007)م، مركز الدرا�سات ال�سرقية، جامعة 

القاهرة.
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كاأ�سنان امل�سط، ويجب احرتام اآدميتهم، كما اأن وجود الكون ووجود الب�سر 

لي�ص ب�سيء عفوي خاٍل من املعنى، وقد ان�سم اإىل اجلمعية امل�سيحية اليابانية 

و�سميت  الياباين،  الفكر  ح�سب  املعدل  امل�سيحي  الدين  لن�سر  تكونت  التي 

بجمعية الطريق، بينما كان املذهب الذي يعتنقه اأهله هو »جوؤودو �سو« اأحد 

اجلانب  اإ�سالح  اإىل  يدعو  وكان  به.  مقتنعا  يكن  مل  لكنه  البوذية  املذاهب 

الروحي يف املجتمع، وهو يلح على التم�سك ب�سمات ال�سخ�سية اليابانية التي 

تتم�سك بالأ�سول، وتقبل الآخر دون اأن تفقد الذات اأو الأنا، وذلك يف ت�سامح 

�سديد قد يثري حرية الآخر الذي ي�سعب عليه فهم طبيعة الذات اليابانية، 

ومل يكن معاديا لثقافة الآخرين بل داعيا اإىل التفاعل مع العنا�سر الإيجابية 

فيها.

3- اإينازو نيتوبيه: فيل�سوف ياباين وحماور من الدرجة الأوىل، اأدار حوارا 

مع الغرب، �سارحا املعتقدات اليابانية املمثلة يف ال�سنتو والبوذية والكونفو�سية 

اليابان«،  روح  »البو�سيدو  عليها  اأطلق  حزمة  يف  و�سعها  اأن  بعد  والطاوية 

وجعلها مقابل كلمة الدين يف امل�سيحية اأو الإ�سالم، ورغم اأنه م�سيحي، فاإنه 

يرى اأنه، كياباين، يحمل يف قلبه عقيدة اأخرى ي�سعب و�سع ا�سم لها، ومن 

هنا اختار لها ا�سم البو�سيدو و�سرح اللفظة باأنها روح اليابان، وهو يرمز اإىل 

التي متثل من وجهة  املتاأ�سلة  اليابانية  والعادات  والتقاليد  القيم  جمموعة 

نظره ما يطلق عليه الآخرون »الدين«، مو�سحا اأن لدى اليابانيني الكثري مما 

هو يف امل�سيحية والإ�سالم من قيم واأخالق واأ�سول، وهو نف�سه ي�سعر باحلرية 

اأن يكون لليابان  اأنه ل بد  األي�ص لليابان دين؟! ويرى  حني ي�ساأله الكثريون: 

دين، وي�ست�سهد مبا جاء يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: {

          } )اإبراهيم: 4(.

البوذية  اأو  ال�سنتوية  اليابانية  املعتقدات  امل�ستمدة من  اليابانية  القيم  اإن 

اأو الكونفو�سية معتقدات مرنة بل مطاطة اإن �سح التعبري، تت�سع ل�ستيعاب 
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غريها من العقائد دون اأن تفقد �سفتها الأ�سا�سية، ومن هنا فالياباين يقد�ص 

اآلهته اخلا�سة، ويحرتم اآلهة الآخرين، وهذا بالتايل يوؤدي يف بع�ص املراحل 

اإىل ا�ستيعاب املعتقدات واملفاهيم الأخرى، وهذا هو الذي �سهل مهمة دخول 

ال�سنتوية  اأن احت�سنتها  ياباين بعد  اإىل منط  اليابان وحتويلها  اإىل  البوذية 

واأعادت توظيفها خلدمة املجتمع. 

 ومن هنا، ذكر الفيل�سوف الياباين نيتوبيه اإينازو اأن البو�سيدو هي د�ستور 

اليابانيني الديني، وهي مثل القراآن عند امل�سلمني، وجنده اأحيانا ي�ست�سهد 

.
)((

باآيات من القراآن الكرمي، مثلما ي�ست�سهد بفقرات من الإجنيل

م�ضتقبل احلوار واآفاقه:

قاعدة  الثانية  العاملية  احلرب  قبل  اتخذت  اليابان  اأن  �سبق  مما  يظهر 

اأخالقية اأو دينية –من وجهة نظر مفكريها– ب�سكل اأو باآخر جعلتها اأ�سا�سا 

اليابان  وهزمية  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد  الآخ��ر،  مع  والتعامل  للحياة 

ُفر�ست عليها حياة ل عالقة لها بالدين والأخالق، وطورت الإن�سان الياباين 

التي  العلمانية  القيم  والأخالقية يف ظل جمموعة  الدينية  القيم  بعيدا عن 

تقد�ص املادة والعقل والعلم وجتعلها جميعا م�سادرها لالأخالق والقيم، وهي 

قيم منغلقة على ذاتها هدفها اإ�سعاد اإن�سانها وحتقيق ال�سقاء لغري اإن�سانها، 

وقد ظهرت نتائج البعد عن القاعدة الأخالقية اليابانية اأو املعتقدات الدينية 

اليابانية بو�سوح هذه الأيام فيما يالحظ من خلل يف العالقات الجتماعية 

والأ�سرية داخل املجتمع الياباين املعا�سر، وهو ما ت�سري اإليه اأجهزة الإعالم 

اليابانية ويقر به الرتبويون اليابانيون يف ت�سريحاتهم.

خالل  من  جاهدة  حتاول  العلمانية،  بقانون  مقيدة  وهي  اليوم،  واليابان 

نظرية العوملة ونظرية حوار احل�سارات وحوار الثقافات التخل�ص من قيود 

�سمري،  وانظر:  �سابق.  م�سدر  الإجنليزية،  باللغة  اليابان  روح  البو�سيدو  نيتوبيه:  اإينازو  انظر:   -(

الت�سامح يف اليابان، درا�سات يابانية �سرقية.
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العلمانية للعودة اإىل جمتمع الأخالق والقيم الرتاثية اليابانية، وقد عقدت 

التفاهم  من  نوع  اإىل  للو�سول  والبوذيني  امل�سيحيني  الباحثني  بني  ن��دوات 

والثقة املتبادلة، وال�سعي اإىل تقدير العقيدتني امل�سيحية والبوذية معا يف ظل 

اأجنبية، ويف حماولة  اأنها عقيدة  للم�سيحية على  اليابانيني  ا�ستمرار نظرة 

ران(  �سني  بوذية  )وبخا�سة  البوذية  بني  تخلط  درا�سات  ظهرت  للتقريب 

وامل�سيحية )اليابانية( التي تختلف عن امل�سيحية التقليدية.

بخا�سة        اليابان  يف  واملعتقدات  بعامة  ال�سرقية  املعتقدات  مع  احلوار  اإن 

ل يجب اأن يكون حوارا عقديا يف املقام الأول، كما ل يجب اأن يغفل احلوار 

اإذا كان ذلك يوؤدي اإىل حتقيق التقارب بني النا�ص وجت�سيد  اأي�سا  العقدي 

التعاي�ص ال�سلمي، واأن نتخذ العتدال والت�سامح نهجا يف �سلتنا مع اأ�سحاب 

املعتقدات ال�سرقية. اأمل يكتب نيتوبيه يف كتابه البو�سيدو اأنه ي�سعر باحلرية 

اأن يكون لليابان  اأنه ل بد  األي�ص لليابان دين؟! ويرى  حني ي�ساأله الكثريون: 

دين، وي�ست�سهد مبا جاء يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: { 

          } )اإبراهيم: 4(. 

يف  الدين  و�سع  اإىل  العلمانية  �ستار  وراء  من  قوة  بكل  ت�سعى  اليابان  اإن 

ت�سم  التي  اليابان  يف  الأدي��ان  منظمة  اأو  هيئة  ترعى  فهي  الأول؛  ال�سف 

ممثلني عن جميع الأديان يف اليابان: ال�سنتو بطوائفها، والبوذية بطوائفها، 

وامل�سيحية بطوائفها، والإ�سالم مبمثليه. ومن خالل هذه الهيئة تعقد ندوات 

احلوار، بل ت�سجع احلكومة هذه الهيئة على عقد اجتماعاتها ودعوة ممثلني 

من جميع اأنحاء العامل اإىل امل�ساركة يف هذه الندوات واملوؤمترات التي تواكب 

اجتماعات الدول النهائي الكربى.

يف عام 006)م / 4)4)ه�، ا�ست�سافت مدينة كيوتو الجتماع العاملي الثامن 

ملوؤمتر الأديان العاملي من اأجل ال�سالم، وكان للجنة اليابانية دور يف املوؤمتر 

 WCRP العاملي لالأديان من اأجل ال�سالم الذي يعرف اخت�سارا باحلروف
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الذي �سارك فيه رئي�ص الوزراء الياباين ال�سابق اإت�سريو كوئيزومي، وح�سره 

و�سمن  دين،  زعيم  ثمامنائة  من  اأكرث  عددهم  بلغ  دولة  مائة  عن  ممثلون 

حلقات النقا�ص اجتمع ممثلو الأديان املختلفة اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم 

والهندو�سية والبوذية وال�سيخ واجلينية وال�سنتوية والزراد�ستية، ومت التاأكيد 

كرامة  وحفظ  الب�سر  بني  وامل�ساواة  الإن�ساين  املجتمع  وح��دة  اأهمية  على 

واحلفاظ  الأف��راد  والتن�سي�ص على حرية جميع  اأجمع،  العامل  الإن�سان يف 

على  التاأكيد  ومت  الأدي��ان.  جميع  فيها  ت�سرتك  التي  الأخالقية  القيم  على 

�سرورة مواجهة �سوء ا�ستخدام الدين لتحقيق مطامع خا�سة، واعتبار الدين 

اأن  الدينيني  والقادة  الدينية  املجتمعات  ال�سالم، وعلى  لتحقيق  ال�سبيل  هو 

يتخذوا خطوات عملية ملنع اإ�ساءة ا�ستخدام الدين، ثم ن�ص البيان اخلتامي 

التاأكيد على احرتام  العربية على  بينها  لغات من  بعدة  وزع مطبوعا  الذي 

.
)((

التنوع والختالف الديني والعمل من اأجل اخلري مع الأديان كلها

وبحرية  مفاهيمه،  بكل  الديني  للحوار  ذراعيها  تفتح  فاليابان  وهكذا، 

كاملة، ومن هنا فال بد اأن يكون احلوار الإ�سالمي قائما على اأ�سا�ص امل�سرتك 

الإن�ساين لتحقيق التعاي�ص ال�سلمي بني الب�سر، وهذه هي الر�سالة التي جاء 

بها خامت املر�سلني، وهذه هي اأ�سا�ص دعوته التي جاء بها للنا�ص جميعا، فهو 

رحمة للعاملني.

اإن ال�سعب الياباين يتطلع اإىل مكة من حيث خرج نور الإ�سالم ليهدي الب�سرية، 

 وقد فهم الكثري من الباحثني اليابانيني هذه احلقيقة، لقد كتب تناكا اإيبيه:

»... كنت كلما مررت بتمثال بوذا تخيلت حممدا ] وتذكرته ومل اأكن اأدري 

. ويذكر اأنه كان يدر�ص البوذية من خالل جماعة رين 
)((

كيف يحدث هذا؟«

زن �سيو، ورغم ذلك » كان هناك �سعور بوجود خا�ص ملحمد ] يف اأعماق 

)- انظر �سجل وقائع املوؤمتر 006)م.

)- �ص 6))، تناكا اإيبيه، م�سدر �سابق.
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.
)((

قلبي مل يفارقني هذا ال�سعور على الإطالق...«

اليابانية  والبوذية  ال�سنتو  اليابانية:  املعتقدات  مع  احل��وار  اإدارة  اإن 

والكونفو�سية تتطلب منا يف امل�ستقبل الطالع على ما كتبه اليابانيون امل�سلمون 

ويف  الإ�سالم  يف  والأخالقي  القيمي  للم�سرتك  اإي�ساح  من  امل�سلمني  وغري 

املعتقدات اليابانية، فبعد اأن ي�سرح تناكا الدخول يف الإ�سالم يذكر اأن هناك 

ي�سيف:  ثم   ،
)((

والكونفو�سية الإ�سالم  بني  م�سرتكة  اأخالقية خم�سة  تعاليم 

حممد كان هو الإن�سان الذي امتلك الت�سامح والرحمة للعاملني جميعا، وقد 

اأر�سله اهلل رحمة للعاملني، ثم يذكر الطهارة: اإن اهلل ل يقبل ال�سالة من عبد 

اإل اإذا كان طاهرا، ول يقبل منه �سالة غري �سحيحة، واأهم �سيء يف ال�سالة 

هو اأن يكون الإن�سان طاهرا، وهذا ال�سيء نف�سه فيما يتعلق بالطهارة موجود 

ترجمته  ميكن  اليابان  يف  فالتطهر  وهكذا  اليابان،  بالدي  يف  ال�سنتوية  يف 

. وهكذا يحاور تناكا 
)3(

بتطهر الإن�سان من احلدث الأكرب اأو احلدث الأ�سغر

ال�سنتوي           ومعتقدهم  الإ�سالم  بني  م�سرتكة  قوا�سم  لهم  ويقدم  م�ستمعيه 

اأو الكونفو�سيو�سي.

وقد راأى تناكا، وهو يف ال�سني، اأنه ل يوجد تعار�ص بني الإ�سالم وامل�سرتك 

يفكرون  فال�سينيون  الكونفو�سية،  مثل  الأخرى  الأدي��ان  تعاليم  يف  الفكري 

نف�سه  هو  النبوية(  ال�سنة  )اأي   [ النبي حممد  ر�سمه  الذي  الطريق  باأن 

ال�سينية  فالفكرة  ذلك؛  يف  اختالف  ول  كونفو�سيو�ص،  بينه  الذي  الطريق 

القدمية كانت تعتمد عقديا على ال�سماء، وهذه الفكرة تتنا�سب مع ما جاء 

. لقد حاور 
)4(

به الإ�سالم، ولهذا ال�سبب حتول كثري من املثقفني اإىل الإ�سالم

تناكا وحا�سر يف ربوع اليابان بني طوائف ال�سنتو والبوذية واأي�سا يف ال�سني، 

وترجم معنى كلمة الإ�سالم باليابانية على اأنها »�سيه �سني« اأي الطاهر النقي، 

)- امل�سدر ال�سابق: �ص 6)).

)- انظر: �ص 30)، تناكا وال�سفحات ال�سابقة.

3- امل�سدر ال�سابق: �ص )3).

4- من كتاب تطور ال�سني واملفكر ريوكايكو، نقال عن تناكا اإيبيه، �ص 40.
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ويعني الإ�سالم اأي�سا النقاء وال�سفاء، والإ�سالم ل ين�سب اإىل �سخ�ص حممد 

.
)((

]، ولهذا فيخطئ من يطلق على امل�سلم بالإجنليزية كلمة حممدي
والإله بالن�سبة للمعتقد ال�سنتوي موجود بنف�سه وهو واحد اأحد، وقد حاول 

تناكا �سرح املفهوم الإلهي يف حواره مع مواطنيه، فذكر اأن هلل يف الإ�سالم 

 {...      
ٌ
�سفات، واأنه مل يلد ومل يولد، وقد جاء يف القراآن: {

اأن يوجد عالقة من نوع ما بني الإ�سالم  الآيات. وكان تناكا يحاول جاهدا 

وال�سنتو والبوذية والن�سرانية والطاوية فيما يتعلق بوجود اهلل، وو�سل اإىل 

نتيجة مفادها: رغم وجود خالف يف ال�سم كامي هوتوكيه، و God، واهلل، 

باإله  يوؤمنون  وتني وكامي وهو ال�سم الذي يطلقونه على اهلل لكنهم جميعا 

.
)((

واحد

العربية،  اللغة  اإىل  ترجمتها  ت�ستلزم  اليابانيني  موؤلفات  على  الطالع  اإن 

بل وترجمتها اإىل لغات اأخرى اإذا تطلب الأمر ذلك لأنها تر�سدنا اإىل القيم 

الأخالقية يف املعتقدات التي يوؤمن بها النا�ص يف اليابان وحتى يف ال�سني، 

ال�سرق  مبعتقدات  التوحيد  ديانات  جتمع  م�سرتكة  قيم  هي  القيم  وه��ذه 

يوؤكدون  واليابانيون  املثال،  �سبيل  وكوريا على  وال�سني  اليابان  الأق�سى يف 

العقائد  يف  لالختالف  اهتماما  يعريون  ول  الأخ���الق،  على  الت��ف��اق  على 

وجهة  –من  التي  هي  عقائدهم  اأخرجتها  التي  الأخالقية  فالنظم  الدينية 

نظرهم– تنظم عالقة الإن�سان بالإن�سان داخل املجتمع، ول يهم ما يثار من 

الربط بني ما هو قادم وما هو كائن  اختالف حول م�سدر الأخ��الق، لكن 

القدا�سة  ثباتها من  ثابتة متغرية،  ال�سعور بالرتياح، والقيم هنا  اإىل  يوؤدي 

والبوذية  ال�سنتوية  على  القائم  اليابان  تراث  يف  وا�سعوها  اكت�سبها  التي 

والتعديل  والتف�سري  لل�سرح  قابليتها  يكون بحكم  بينما تغريها  والكنفو�سية، 

اأو التطوير على يد �سراحها من تالميذ الوا�سعني الأوئل لها، كما اأن تغريها 

)- �ص 48، تناكا اإيبيه.

)- من كتابه الإ�سالم يف ال�سني )الف�سل الرابع(، نقال عن تناكا اإيبيه، �ص 68.
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ياأتي بحكم م�سدرها الإن�ساين القابل لإعادة التف�سري، وميكن الوقوف على 

بوذية  فرق  ال�سنني  عرب  وظهرت  تطورت  وكيف  اليابانية،  البوذية  تاريخ 

.
)((

خمتلفة، ما تزال تتوالد حتى اليوم، وي�سدق الأمر نف�سه على امل�سيحية

اإن املفكرين يف اليابان –واأح�سبهم كذلك يف ال�سني– ل يرون اأبدا وجود 

اأي ت�سادم بني احل�سارة الإ�سالمية ككل واحل�سارة الكونفو�سية اأو البوذية 

فهي  �سدام،  ح��دوث  عدم  اإىل  اأدت  بينها  امل�سرتكة  فالقيم  ال�سنتوية،  اأو 

والت�سامح                                                                                                                                      العلم  وطلب  واحلب  وامل�ساوة  والعدل  ال�سالم  اإىل  تدعو  جميعها 

معتنقيه–  قلة  –رغم  اليابان  يف  لالإ�سالم  املتميز  والواقع  ذلك،  اإىل  وما 

الندوات  اليابانيون، من خالل  ويوؤكد  ال�سدام،  اأ�سحاب  نظريات  يدح�ص 

اأن الغرب هو الذي يتحر�ص باحل�سارات الأخرى،  واحلوارات واملناق�سات، 

ولو تخلى الغرب عن هذه ال�سفة لأمكن الدخول يف حوار حقيقي للحفاظ 

.
)((

على الهويات الدينية والثقافية

وحاول  تاريخية،  مراحل  وال�سنتوية يف  امل�سيحية  بني  حوارات  دارت  وقد 

طورت  ال�سنتوية  اأن  بدعوى  ال�سنتوية  مع  التقارب  اليهودية  امل�سيحية  اأتباع 

فر�سا  هناك  وب��اأن  والكونفو�سية،  بالبوذية  بلقائها  الفكر  من  نوعا  �سابقا 

واعدة يف مالقاة الفكر امل�سيحي عن طريق اللقاء الب�سري الإلهي يف امل�سيحية 

اأن  اإل   ،
)3(

�سكال مميزا يتخذ  ال�سنتو  الإلهي يف  الب�سري  فاللقاء  اليهودية، 

معتقدها  على  نطلق  متنوعة، جتعلنا  هيئات  لها من  املعا�سرة، مبا  ال�سنتو 

عمومية يف الإميان اأو اأنها توؤمن مبفاهيم عاملية، وميكن مالحظة ذلك يف 

بالإجنليزية،  يابانية،  �سناعة  الن�سرانية  وانظر:  اليابان.  يف  والأدي��ان  الإ�سالم  �سمري،  انظر:   -(

م�سدر �سابق.

)- انظر �ص )3)، �سجل موؤمتر امل�سلمون وحوار احل�سارات يف العامل املعا�سر، الأردن عمان 5- 7 

يوليو 995)م، جملة الكلمة، العدد 0)، ال�سنة الثالثة، بريوت، 996)م.

عن  ال�سادرة  008)م  الرابع  العدد  العربي(،  )الإ�سدار  جي�سمور  جملة   7 �ص  انظر  للمزيد،   -3

�سي�سمور، حترير �سمري عبد احلميد، التوحيد يف ديانة ال�سنتو احلديثة Aasulv. Lande، اأ�سولف 

لندي، جامعة لوند بال�سويد.
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جماعة الأوموتو التي ل يرى بع�ص اأفرادها حرجا يف الإعالن عن دخولهم 

اأكرث من ع�سر  منذ  دم�سق  زاروا  قادتهم حني  بع�ص  اأعلن  فقد  ما،  عقيدة 

�سنوات اإ�سالمهم، وذكروا باأن عقيدة الإ�سالم ل تختلف يف �سيء عن عقيدة 

.
)((

ال�سنتو بل حر�ص بع�سهم على اأداء منا�سك العمرة

اليابان  يف  والبوذية  امل�سيحية  بني  الديني  للحوار  موؤمترات  عقدت  كما 

منذ بدايات القرن املا�سي، لكن التعاون –كما يذكر الربوف�سور كات�سوهريو 

كوهارا–بني الأديان مل ينتج عنه يف كل الأحيان ن�سر الت�سامح ب�سكل كامل 

يف املجتمع الياباين ككل، وهو هنا ي�سري يف الأغلب اإىل ال�سراع الذي يظهر 

عادة ما بني ال�سعور الوطني وال�سعور الديني لدى الإن�سان الياباين، ومن هنا 

�سارت امل�سيحية اليابانية جزءا من الوطن اليابان، وهكذا �سعت امل�سيحية 

فيها  مبا  اليابانية  املعتقدات  مع  جنب  اإىل  جنبا  ورعايته  الوطن  دعم  اإىل 

، وهذا نف�سه ما قام به امل�سلمون اليابانيون يف �سعيهم اإىل التقريب 
)((

البوذية

بني اليابان وبلدان اآ�سيا الإ�سالمية قبل احلرب العاملية الثانية.

خامتة وتو�ضيات:

للحوار  طريقا  تر�سم  اأن  ميكن  كثري  وغريها  اجلزئيات  ه��ذه  مثل  اإن 

وتو�سح  اليابان  يف  املعتقدات  وبخا�سة  ال�سرقية،  املعتقدات  مع  امل�ستقبلي 

اآفاق هذا احلوار التي ميكن اإيجازها �سمن العنا�سر الآتية:

- اإن املعتقدات ال�سرقية ل تف�سل ف�سال �سارما بني ما هو ديني وما هو 

علماين، بل ميثل الدين واحلياة �سيئا واحدا متطابقا اإىل حد يجعل معتنقي 

)- انظر: �سمري، الإ�سالم والأديان يف اليابان. وحممد ع�سيمة: عظماء يدخلون الإ�سالم، ط دم�سق ، 

ومعلوم اأن احلديث عن اأمور يظهر بينها الت�سابه، وقد يكون الختالف جوهريا يف م�سائل اأخرى..

 Kirisutokyo Kenkyu)Studies in Christianity)Vol.LXX June 2008 :انظر -2
No.1 Katsuhiro Kohara ” Antireligious Dialogue” in Modern Japan: 

Focusing on the Formation of ”Religion” and the Separation of State 
and Religion )in Japanese(.
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 ،
)((

اأديانهم للغرباء بع�ص الأديان كال�سنتوية والطاوية يتحرجون من �سرح 

وطقو�ص  وتعاليم  عقائد  ميار�سون  الديانات  ه��ذه  اأب��ن��اء  اأن  هو  وال�سبب 

و�سعائر خا�سة بهم، يعتربونها روتينا يوميا طبيعيا ل كيانا منف�سال ي�سّوغ 

اأن ن�سرف اإليه انتباها خا�سا اأو ن�سرحه �سرحا معينا، ومن هنا فاملمار�سة 

تعترب  مثال  فالكونفو�سية  الإن�سان،  بداخل  تتعلق  �سخ�سية  م�ساألة  الدينية 

ال�سماء    عامل  الكبري  العامل  من  م�سغرا  عاملا  الفوؤاد،  اأي  الإن�ساين،  القلب 

فالإمرباطور  الإن�ساين،  القلب  تتجلى يف  ال�سماء  اإرادة  اأن  وترى   ،Ti En
يعتلي من�سة احلكم لتلقيه عناية ال�سماء، وعلى النا�ص اأن يطيعوا ويّل الأمر 

.
)((

فهو مندوب ال�سماء، وهذا ما تنادي به الأخالق يف البوذية اأي�سا

اإلغاًء  الروحية  واحلياة  الدنيوية  احلياة  بني  الف�سل  الإ���س��الم  يلغي   -

جازما، ويعترب الدين منهج حياة مقد�سا �سامال كامال ل يقت�سر على تنظيم 

الأخالق فقط بل ي�سمل كل اأنظمة احلياة ومظاهرها الفردية والجتماعية 

التي تر�سمها ال�سريعة الإ�سالمية، وهي ل تتعار�ص مع �سعادة الب�سر جميعا، 

اإىل حياته اليومية واأن يرتقي  اأن يعيد القيم الدينية  وعلى املجتمع العاملي 

الدين من و�سفه الغريب الذي ُيبث يف وجدان النا�ص، وال�سبيل اإىل ذلك هو 

تقدميه يف اإطار معا�سر.

الإ�سالم  اأو  الإ�سالمية  اأن تن�سيب احل�سارة  اليابانيون  الباحثون  - يرى 

مر�سا  ُيعد  قد  البع�ص–  ي�سوره  –كما  احلديثة  الغربية  للح�سارة  عدوا 

تاريخيا انت�سر يف كل مكان يف العامل، ويرى الباحثون اليابانيون اأن التاريخ 

وم�سبباته،  الديني  العداء  مع�سلة  حل  يف  ي�ساعدان  قد  الآ�سيوية  واحلكمة 

ففي اليابان هناك �سكل من التوفيق بني املعتقدات املتعار�سة، وهذا موجود 

اأي�سا يف ال�سني ويف تايوان، وهناك اأدلة واأمثلة على ال�سيغة التوافقية التي 

)- انظر ما كتبه اإينازو نيتوبيه يف البو�سيدو.

)- انظر ال�سجل العلمي لندوة �سي�سمور �ص 7)، نوفمرب 005)م، حترير �سمري عبد احلميد، العوملة 

يف امليزان، بحث د. قمر الزمان.
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تتخذها اأديان ومعتقدات �سرق اآ�سيا، فٍال�سالم يف �سرق اآ�سيا يعي�ص جنبا اإىل 

جنب مع البوذية والهندو�سية، وعلى الرغم من وجود امل�سيحية اأي�سا فلي�ست 

ذو  الديني  ال�سلمي  فالتعاي�ص  ال�سراع،  ن�سوب  احتمال  اإىل  اإ�سارات  هناك 

، ومن هنا فالتعاي�ص الديني امل�سرتك 
)((

جذور عميقة يف جنوب �سرق اآ�سيا

اأمر يجب اأن يثار يف حوارات امل�ستقبل، خا�سة واأن مناذج هذا التعاي�ص بني 

العامل  �سعوب  تاريخ  من  ا�ستح�سارها  وميكن  كثرية،  واملعتقدات  الأدي��ان 

اأجمع حتى ميكن اأن جند حال ملع�سلة العداء الديني املتف�سي يف عاملنا اليوم 

اأو على الأقل التخفيف منه.

- اإن علماء الإ�سالم ومفكريه، وبخا�سة علماء الفقه، ميكنهم اأن ميار�سوا 

الفقهي  بالت�سكيل  اأدرى  ال�سرقية، فهم  املعتقدات  دورا مهما يف احلوار مع 

الدينية  باحلرية  يقر  فالإ�سالم  امل�سلمني،  غري  مع  عالقته  يف  لالإ�سالم 

كاملجو�ص  املعتقدات  ولأ�سحاب  الكتاب  لأهل  اأجاز  وقد  اعتقادا وممار�سة، 

اأن ميار�سوا طقو�سهم الإميانية، و�سمن للجميع، يف نطاق الدولة الإ�سالمية، 

كيانا  لهم  وجتعل  مظهريتهم  ُتعلي  التي  الأن�سطة  وخمتلف  التعبد  حرية 

منطقة  و  الهند  وتاريخ  ذلك،  على  �ساهد  الأندل�ص  وتاريخ  متميزا،  ثقافيا 

جنوب �سرق اآ�سيا �ساهد على ذلك، فمن واجب الفقهاء اأن يبينوا اأن الطريق 

عالقات  وه��ي  واملعتقدات،  الديانات  اأه��ل  بني  طيبة  عالقات  اأم��ام  ُي�سٌر 

ميكن اأن تقوم على القواعد امل�سرتكة للب�سرية جمعاء، ومن واجب الفقهاء 

الذاتية  امل�سالح  على  تت�سامى  التي  لالإ�سالم  اخُللقية  الروؤية  يو�سحوا  اأن 

ال�سيقة ملجتمع �سيا�سي معني، يطلق عليه )الأمة(، فالأمة يف الإ�سالم تعني 

امل�سلمني وغريهم، فهي لي�ست اأمة من امل�سلمني بل هي اأمة متعددة الأعراف 

واللغات والعقائد واملذاهب والطوائف، يجمعها ميثاق وعهد، فالولء لالأمة، 

القبيلة  اأو  للفئة  ولي�ص  الأم  للجماعة  والنت�ساب  الطائفة،  اأو  للعرق  ولي�ص 

)- انظر: ال�سجل العلمي لندوة �سي�سمور نوفمرب 005)م، �ص 40 وما بعدها، كني اإت�سي مات�سوموتو، 

الهوية القومية والبيت الآ�سيوي امل�سرتك.
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كما اأو�سح نبي الإ�سالم، وكما عا�ص امل�سلمون تاريخهم وازدهرت ثقافتهم 

الذهبي  الع�سر  الأندل�ص  ذروتها يف  وبلغت  والقريوان،  والقاهرة  بغداد  يف 

جلميع الثقافات دون اعتبار لدين اأو ملة اأو جن�ص، ومن هنا يجب اأن يدور 

احلوار لإي�ساح اإن�سانية الإ�سالم، وهو املو�سوع الذي يتم جتاهله بل و�سياعه 

التغا�سي عن  يعني هذا  ول  الأ�سا�ص،  املو�سوع  ُتغّيب  اأخرى  درا�سات  و�سط 

دور الإميان الرا�سخ بالغيب يف ل اإله اإل اهلل، وهو يعني النقياد وال�ست�سالم 

هلل خالق كل �سيء.

- اإن احلوار ينطلق اأي�سا من اأن الأف�سلية بني الب�سر هي اأف�سلية للجانب 

الب�سر                     بني  والتفا�سل  التفاخر  جوانب  من  اآخ��ر  جانب  اأي  على  اخللقي 

{                            }، واخلطاب هنا موجه لالإن�سان يف كل 

مكان ويف كل زمان، الإن�سان الذي نفخ اهلل فيه من روحه، ثم جعله خليفة 

الأر�ص،  على  الأخالقي  النظام  اإقامة  وهي  الأمانة،  ليحمل  الأر���ص،  على 

يف  ورد  ال��ذي  واخلطاب  الأمانة،  هذه  بحمل  مطالب  كان  اأينما  فالإن�سان 

القراآن الكرمي موجه اأي�سا اإىل الإن�سان يف كل مكان ويف كل زمان. 

- اإن القراآن الكرمي يو�سح اأن اهلل اأر�سل لكل اأمة ر�سول بل�سانها، وبع�سهم 

اأن  اهلل  م�سيئة  �ساءت  فقد  وعليه  يذكر،  مل  وبع�سهم  القراآن  يف  ذكره  ورد 

يكون هناك ر�سل مل نعرفهم حتى يومنا هذا، لكن من املالحظ اأن امل�سرتك 

الإن�ساين لدى اأ�سحاب الديانات واملعتقدات جتعل التقارب بني الب�سر اأمرا 

اأمرا  واجلغرافية  والأخالقية  التاريخية  التفرقة  اأ�سباب  وجتعل  مي�سورا، 

لالإن�سانية  الطائفية  الروؤية  على  ت�سمو  روؤية  القراآنية  فالروؤية  له،  داعي  ل 

بو�سفها دول ذات �سيادة، وهي روؤية حتطم اأ�سنام الفخر املذهبي والبنية 

وخليفة  الب�سر  اأب  ال�سالم  عليه  فاآدم  الديني،  والتفرد  التاريخية  الثقافية 

فالب�سر  كلها دون متييز، ومن هنا  الب�سرية  تنت�سب  واإليه  الأر�ص  اهلل على 

اأ�سا�سها  التي على  الطبيعية  نف�ص احلقوق  ولهم  مت�ساوون من حيث اخللق 

قامت ال�سرائع.



109

- اإن اليابانيني يتفهون م�ساعر العامل الإ�سالمي الذي يعي�ص ح�سارا يف 

والجتماعية  والثقافية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  احليوية  املجالت  من  العديد 

طريق  عن  ال�سرح  من  مزيد  اإىل  يحتاج  التفهم  هذا  اأن  اإل  والقت�سادية، 

اإ�سكاليات  واإىل  ذل��ك،  اإىل  اأدت  التي  التاريخية  الأ�سباب  لإدراك  احل��وار 

عمليات التحديث، وما اقرتن بها من تطورات اجتماعية، فالعامل الإ�سالمي 

له قيمه ومفاهيمه الإن�سانية التي ميكنه عن طريقها حتقيق التقدم والتفاعل 

الغربية          املُُثل  هي  مرجعيتهم  تكون  اأن  دون  املتقدمة،  العامل  دول  بقية  مع 

اأو النموذج الغربي، ومن هنا يجب اأن ن�ساعد اليابان التي ت�سعى دائما اإىل 

اأن ين�سب احلوار على ق�سايا النا�ص وم�سالح الب�سر.

-  اإن احلوار مع املعتقدات يف اليابان ينطلق من مفهوم التوا�سل الإن�ساين، 

اإذ هناك حاجة  نقل معلومات؛  اأو جمرد  التوا�سل باحلا�سوب  يعني  وهو ل 

اأحداث  بعد  وبخا�سة  اليابانيون  اإليه  ي�سعى  ما  وهو  م�سرتكة،  معارف  اإىل 

القيم  حول  م�سرتكة  معارف  اإىل  بحاجة  اإنهم  �سبتمرب،  من  ع�سر  احلادي 

وهم  اليابان،  بلدهم  من  موقفنا  وحول  للعامل  روؤيتنا  وحول  نتبناها،  التي 

ُيتحاور  فيما  اإجماع  اإىل  الو�سول  اأجل  يكون احلوار من  اأن  يوؤكدون على  ل 

وهم                                                                             الخ��ت��الف،  ا�ستمرار  مع  حتى  التوا�سل  اإىل  ي�سعوون  بل  اأجله،  من 

لعدم  �سببا  يكون  والآراء  القيم  وحتى  العقائد  اختالف  اأن  اأب��دا  ي��رون  ل 

اأن  اإل  التوا�سل فالتوا�سل يكون ناجحا حتى يف وجود مثل هذا الختالف، 

احلوار يجب اأن يكون من اأجل اأن يعرف كل طرف روؤية الآخر ب�سكل جيد، 

وهذا هو ال�سبيل اإىل حتقيق التعاي�ص بني ال�سعوب.

- اإن املفكرين والباحثني يف اليابان يفهمون جيدا اأن ال�سراع الذي يدور 

�سراع  هو  بل  قيم  اأو  ُمُثل  اأو  معتقدات  اأو  اأدي��ان  اأو  ح�سارات  �سراع  لي�ص 

موؤمترات  عادة  اليابان  تربط  ولهذا  والإ�سرتاتيجية،  القت�سادية  امل�سالح 

احلوار بني الأديان واملعتقدات مع املوؤمترات التي تتناول ال�سوؤون القت�سادية 

مع  اخلا�سة  موؤمتراتها  مع  اأو  الثماين  الكربى  ال��دول  موؤمتر  مثل  العاملية، 
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بلدان ال�سرق الأو�سط؛ لأن احلوار حلل م�ساكل التوا�سل بني ال�سعوب ل ميكن 

اأو القت�سادي،  الثقايف  اأو  الديني  يعتمد على جانب واحد مثل اجلانب  اأن 

اإل اإىل حلول جزئية. لهذا يرى اليابانيون  لأنه، يف نهاية املطاف، ل يوؤدي 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  فروع  خمتلف  يت�سمن  اأن  يجب  احل��وار  اأن 

واأ�سحاب  والعلماء  الفال�سفة  بينها، ومن هنا يقدمون عادة  فيما  والتعاون 

الدرا�سات الثقافية وال�سيا�سية والتاريخية والدينية والقانونية والقت�سادية 

اإىل موؤمترات احلوار، حتى لو كانت خم�س�سة حلوار الأديان واملعتقدات؛ 

التي  امل�ساكل واحلواجز  الك�سف عن  بها  التي ميكن  الطريقة  لأن هذه هي 

تعرقل م�سرية الب�سرية يف �سبيل حتقيق الأمن وال�سالم.

ثقافة  هي  عامة،  ال�سرقية  املعتقدات  ثقافة  اأو  اليابان،  يف  الثقافة  اإن   -

اأهل  اإن�سانية واإلهية، فلدى  اأي�سا، مثلما الثقافة الإ�سالمية  اإن�سانية وغيبية 

املعتقدات ال�سرقية ما يوؤمنون به غيبيا رغم التقدم املادي الكبري، واأ�سحاب 

بالرحمة  اإلههم  اأو  ربهم  يدعون  باأنف�سهم،  يختلون  ال�سرقية  املعتقدات 

واملغفرة والتوفيق، ولهم يف ذلك منهاجهم و�سرعتهم، كما يذكرنا القراآن: 

{          }، ومن هنا ينطلق احلوار بالتفاق على كل                                                                                                                                  

ما يتعلق بالثقافة الإن�سانية، ثم التحاور من اأجل التعارف على الفكر الإمياين 

الغيبي الت�سليمي لدى كل طرف، فاحلوار بني العقائد داخل الفكر الديني 

اأجل  التعارف من  منه  الهدف  كان  اإذا  ي�سهل  لكنه  �سك،  دون  حوار �سعب 

التناف�ص يف الو�سول اإىل اأعلى درجات التقوى الب�سرية؛ اأي مكارم الأخالق.

اأن  ال�سرقية  املعتقدات  اأ�سحاب  مع  علينا يف حوارنا  يتوجب  هنا  ومن   -

جوانب  اإب��راز  طريق  عن  الراهن  الو�سع  مواجهة  اإىل  احلاجة  اإىل  ن�سري 

الأخالق الكرمية امل�ستمدة من القوا�سم امل�سرتكة يف الفكرالإمياين الغيبي 

لكل طرف، وهنا يجب علينا العرتاف باأننا منر يف بالدنا باأزمة اأخالقية 

�سب  ويرجع  تف�سريها،  البع�ص  واإ�ساءة  ال�سحيحة،  القيم  البعد عن  نتيجة 

ذلك اإىل الظروف التاريخية املعقدة التي مرت بها منطقتنا، التي تتذبذب 
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اليوم بني القدمي والوافد والواقع، يف حماولة للو�سول اإىل اجلديد الأ�سيل، 

تراه  ما  الوافد  من  تاأخذ  التي  اليابان  فعلت  مثلما  نفعل  اأن  ميكننا  ورمبا 

�ساحلا لتطوير قيمها، وحتافظ يف الوقت نف�سه على قدميها، فتحقق بذلك 

التجديد القائم على الأ�سالة، وتاريخنا الإ�سالمي فيه �سواهد كثرية لعملية 

التجديد الفكري الديني، التي ظهرت نتيجة لإعمال النظر العلمي الإ�سالمي 

يف املوروث الديني.

-  لقد قام واحد من علماء اليابان نيابة عنا بهذه املهمة حني اأعمل فكره 

يف موروثنا الديني وجذب اإليه الباحثني والقراء لي�ص يف اليابان فقط بل ويف 

اإيزوت�سو تو�سيهيكو الذي دارت  العامل اأجمع، واأق�سد هنا الباحث الياباين 

حوله ندوة علمية يف اجلامعة الإ�سالمية مباليزيا، وقد ترجمت بع�ص كتبه 

لأكرث من لغة، من بينها العربية.

 ومن هنا ميكن ال�ستفادة من كتابات العلماء اليابانيني مثل اإيزوت�سو بعد 

املبا�سر– مع  –غري  اأ�سلوب احلوار  التعرف على  العربية يف  اإىل  ترجمتها 

البوذية وال�سنتوية والطاوية، فالباحث لديه معرفة عميقة بالثقافة العربية 

الإ�سالمية وله موقف مو�سوعي من الإ�سالم، وهو يف كتاباته ير�سدنا اإىل اأن 

اأقرب اإىل الإ�سالم، واأقدر على فهمه من  اأ�سحاب املعتقدات ال�سرقية هم 

.
)((

الداخل، وهذا يجعل للحوار مع املفكرين من اأمثاله قيمة علمية

التعرف  ي�ستلزم  والطاوية  وال�سنتوية  البوذية  مع  فاحلوار  هنا،  وم��ن   

للعامل،  القراآنية  الروؤية  دللة  درا�سة  القراآن..  والإن�سان يف  اهلل  لكتابه:  العربية  الرتجمة  انظر   -(

وقد  اأوىل.  ط  للرتجمة،  العربية  املنظمة  من�سورات  �سمن  اجلهاد،  حممد  هالل  د.  وتقدمي  ترجمة 

�سدرت الطبعة الإجنليزية اأكرث من مرة وهناك ترجمة للكتاب بعنوان: بني اهلل والإن�سان يف القراآن 

عام  بحلب  امللتقى  دار  عن  �سدرت  العاكوب  على  د.عي�سى  العامل،  اإىل  القراآن  نظرة  دللة  درا�سة 

007)م، العدد ال�سابع من جملة احلكمة، موؤ�س�سة احلوراء للثقافة والإر�ساد، وقد عرب م�سعود �ساهر 

عن حزنه لأن العرب جتاهلوا ترجمة اأعمال الباحثني الآ�سيويني عن الرتاث العربي والإ�سالمي، وقد 

ترك هذا اأثرا �سلبيا على تطور العالقات الثقافية بني اجلانبني، جريدة امل�ستقبل، الأحد 0) حزيران 

007)م، العدد 639)، الياباين اإيزوت�سو والروؤية القراآنية للعامل.
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الأوىل  املرحلة  ال�ستفادة يف  اأنه ميكن  اإل  املعتقدات،  على هذه  بال�سرورة 

من الدرا�سات اليابانية التي ن�سرت عن الإ�سالم اأو عن العالقة بني الإ�سالم 

عن  البحوث  من  كبريا  ع��ددا  اإيزوت�سو  اأج��رى  لقد  ال�سرقية.  واملعتقدات 

ال�سوفية والطاوية كما كتب عن مفهوم الإميان يف علم اأ�سول الدين، وكتب 

عن املفاهيم الأخالقية الدينية يف القراآن، وكتب عن البنية الأ�سا�سية للفكر 

امليتافيزيقي يف الإ�سالم وغريها.. ون�سرت هذه البحوث وترجمت اإىل لغات 

اأوربية. وقد اأ�سار هو نف�سه اإىل اأهمية التعرف على معتقدات الآخرين بهذه 

تعتمد  وال�سرقي  الغربي  العامل  �سعوب  بني  والأخ��وة  ال�سداقة  »اإن  العبارة: 

على الفهم الفل�سفي العميق لالأفكار اخلا�سة لكل منهما، وهو �سيء �سروري 

.
)((

جدا يف الوقت احلا�سر ويف الظروف الراهنة التي مير بها العامل

- اإن م��ا ي��روج م��ن م��ق��ولت ع��ن خ��ط��ورة ال��ع��ودة اإىل ال��دي��ن، وت�سوير 

قد  له،  الت�سدى  يجب  الديني يف جملته ميثل خطًرا  الفكر  اأن  على  الأم��ر 

جتد �سداها يف جمتمع كاليابان يكره احلرب لأنه قا�سى ويالتها من قبل، 

الباحثني  بع�ص  بل يرى  املقولة بجملتها  يقبل هذه  الياباين ل  املجتمع  لكن 

؛ 
)((

اليابانيني اأن ما يعاين منه العامل اليوم اإمنا هو ب�سبب الأديان التوحيدية

يزال  ل  الذي  الطائفي  النزاع  كان  ورمبا  الدين،  با�سم  �سنت  لأن احلروب 

م�ستمرا يف منطقتنا، وترويج اأجهزة الإعالم لفكرة النزاع الطائفي هي التي 

اليابانييون مع  يتحاور  اليابانيني، ومن هنا  بع�ص  املنظور لدى  �سكلت هذا 

اأنهما عقيدتان ودينان خمتلفان، وقد �ساعد  الت�سيع على  ال�سنة واأهل  اأهل 

على ذلك الفهم اإحياء التمايز الديني ال�سيا�سي بني اأهل ال�سنة واأهل الت�سيع 

اأمر  وهذا  لبنان،  يف  اأحيانا  يدور  ما  وكذلك  العراق،  هوية  تق�سيم  بهدف 

مثري للجدل، وكثريا ما �سرح كاتب هذه ال�سطور يف اأكرث من ندوة وموؤمتر 

اأننا م�سلمون واإن اختلفنا يف اأمور لي�ست من �سلب الإ�سالم، واأن ما يحدث 

)- مقدمة مقالت يف فل�سفة الفكر ال�سويف الإ�سالمي، بالإجنليزية.

)- انظر ندوات �سي�سمور: ر�سائل من عامل ال�سرك اإىل عامل التوحيد.
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اأن احلوار الياباين مع العامل  هو اإقحام للمذاهب الدينية يف ال�سيا�سة، اإل 

، ومن هنا علينا اأن 
)((

الإ�سالمي يق�سم العامل الإ�سالمي اإىل حدود ومناطق

جنعل من دائرة احلوار الإ�سالمي مع املعتقدات ال�سرقية دائرة تت�سع لت�سم 

لت�سم  الإ�سالمية،  املذاهب  اأتباع  جميع  وت�سم  الت�سيع،  واأه��ل  ال�سنة  اأهل 

اآ�سيا ويف �سمال  امل�سلمني يف البلدان العربية وامل�سلمني يف غريها يف غرب 

فهذا من  اإفريقيا،  ويف  اآ�سيا  �سرق  اآ�سيا ويف جنوب  و�سط  اآ�سيا، ويف  �سرق 

�ساأنه اأن ي�سكل لدى اليابانيني فكرة وا�سحة عن ثقل العامل الإ�سالمي من 

 من جهة اأخرى، ويجعله ي�سعر بالرتياح 
)((

جهة، وتنوعه الفكري واملذهبي

اأمام هذا التنوع، ويجعله يدرك باأن الإ�سالم قريب من حدوده يف اإندوني�سيا 

وماليزيا والفلبني وال�سني والهند.

- هناك �سرورة لتنويع احلوار الإ�سالمي مع املعتقدات ال�سرقية ليتم من 

خالل مفكرين وباحثني م�سلمني من اأقطار خمتلفة، وبخا�سة تلك القريبة من 

اليابان، وقد لفت الربوف�سور موري مدير مركز درا�سات الأديان التوحيدية 

جنوب  مفكري  مع  دارت  التي  احلوار  ندوات  اإحدى  يف  النتباه  »�سي�سمور« 

– العوملة واإحياء  اآ�سيا  اآ�سيا عن »التحديث والهوية القومية يف �سرق  �سرق 

الدين« قائال: اإننا ن�سعر اأننا نتحاور مع مفكرين من بيننا، واأن الفرق كبري 

بني ندوات عقدت مع مفكرين قدموا من اأماكن خمتلفة من اأوربا واأمريكا 

والبلدان العربية مثال وبني هذه الندوة التي �سمت مفكرين من اإندوني�سيا 

وماليزيا والفلبني وال�سني.

 وعليه فال بد اأن ن�ستفيد من قدرات الباحثني واملفكرين امل�سلمني يف بلدان 

جنوب �سرق اآ�سيا لإدارة حوار هادئ بناء مع البوذية وال�سنتوية والكونفو�سية؛ 

)- انظر ال�سفحات ال�سابقة عن احلوار الإ�سالمي الياباين املنعقد يف قطر.

)- هو تنوع ملحوظ، لكن العقل امل�سلم ياأ�سف لوجود بع�ص اخلالفات التي حتتاج اإىل حترير الكالم 

فيها حتريرًا علميًا يقوم على حتقيق الروايات وحتكيم قواعد القراآن الكرمي يف روؤيته لالآل والأ�سحاب، 

واإبراز العالقات الأخوية بني جميع ال�سحابة يف ال�سرية النبوية.
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لأن النتائج �ستكون بال�سرورة مثمرة، ويرتبط بهذه النقطة �سرورة التعرف 

على الإ�سهامات الفكرية جلامعات دول جنوب اآ�سيا مثل ماليزيا واإندوني�سا 

والفلبني فيما يتعلق ب�سالتها الثقافية والفكرية مع اليابان، فاليابان حتر�ص 

على دعم عالقاتها الثقافية والفكرية وا�ستقطاب عدد كبري من الدار�سني 

يف هذه البالد عن طريق تقدمي املنح الدرا�سية لهم وت�سجيع الكثريين على 

الرتباط باجلامعات اليابانية ومراكز البحوث فيها، فال�ستفادة من هوؤلء 

يف ك�سف اآفاق احلوار واإدارته �سيكون مفيدا جلميع الأطراف.

-  اإن احلوار مع املعتقدات ال�سرقية يف اليابان وال�سني والفلبني وغريها 

ي�ستلزم اأن نثري ق�سية الأقلية الإ�سالمية يف بلدان اآ�سيا، ونو�سح اأن امل�سلم 

فامل�سلم يف  فيه وهو عزيز عليه،  يعي�ص  الذي  البلد  واإىل  اإىل وطنه،  ينتمي 

الفلبني يجب اأن يعتز بوطنه، وكذلك امل�سلم يف ال�سني يجب اأن يعتز بوطنه، 

ويعمل مع مواطنيه من اأتباع الأديان واملعتقدات الأخرى، والإ�سالم يحث على 

ذلك اأي�سا، وهذا ل يعني التغا�سي عما يتعر�ص له البع�ص من اأذى وا�سطهاد 

واليابانيون على  الدين،  �سعائر  اإقامة  اأو منع من  الثقافية  للهوية  اأو طم�ص 

دراية تامة بو�سع امل�سلمني يف الدول املجاورة لهم، لكن احلوار من �ساأنه اأن 

ي�ساعد على اإحالل ال�سالم يف مناطق الأقليات امل�سلمة، وميكن لليابان اأن 

متار�ص دور الو�سيط يف هذا الأمر، وبخا�سة اأنها ت�ستقدم عددا من الطالب 

يكون من بينهم م�سلمون ينظر اإليهم عادة بحذر؛ نظرا اإىل الدعايات التي 

.
)((

ترّوج لربط الإ�سالم بالإرهاب يف تلك املناطق

م�سروعات  م��ن  مت  م��ا  على  التعرف  ي�ستلزم  اليابان  م��ع  احل���وار  اإن   -

درا�سية على م�ستوى اجلامعات اليابانية ومراكز البحوث املعنية بالدرا�سات 

الإ�سالمية  درا�سات احل�سارة  با�سم  الذي مت  امل�سروع  وبخا�سة  الإ�سالمية 

حتى  997)م  عام  من  وا�ستمر  ت�سوغيتاكا  �ساتو  الربوف�سور  عليه  واأ�سرف 

اأوربا  اإقليم �سيني يطالبون  – برلني، م�سلمو  008) خالد �سمت  اإبريل   (8 )- انظر: اجلزيرة نت، 

بدعمهم مثل التبت.
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عام )00)م، ثم تبعه م�سروع اآخر مكمال له بعنوان »الدرا�سات الإ�سالمية 

املعا�سرة » يف اإبريل 003)م، وهو يقوم على درا�سات اإ�سالمية مقارنة للبالد 

العربية وايران وتركيا، والهدف هو درا�سة الدميقراطية وتراجعها يف بلدان 

الوثائق العربية والفار�سية والرتكية، وبدءا  ال�سرق الأو�سط بالعتماد على 

جلامعة  التابع  املناطق  درا�سات  معهد  على  الرتكيز  بداأ  006)م،  عام  من 

وا�سيدا بالتعاون مع معاهد اأخرى للدرا�سات العليا يف جامعة طوكيو و�سوفيا 

املناق�سات  عن  بعيدا  يبدو  اأ�سا�سا  فاملو�سوع  نالحظ،  وكما   .
)((

بونكا وتويو 

الجتاهات  درا�سة  �سيتناول  بال�سرورة  اأنه  اإل  العقائد  درا�سة  اأو  الدينية 

الإ�سالمية يف املناطق املذكورة، ومن هنا ي�ستلزم الأمر امل�ساركة يف مثل هذه 

امل�سروعات، خا�سة واأن جامعة وا�سيدا تلقت منحة كرمية من �ساحب ال�سمو 

.
)((

امللكي ويل العهد الأمري �سلطان لدعم درا�سات ال�سرق الأو�سط

والتعبري،  التفكري  فيها  مينع  ل  موؤ�س�سات  اليابان  يف  اجلامعات  اإن   -

مع  والتوا�سل  املعرفة  اأج��ل  من  العلمي  البحث  حرية  دائما  ت�سمن  وه��ي 

الثقافات واحل�سارات املختلفة من منطلق التعارف والتفاعل، و�سيكون من 

تعقد  التي  واملوؤمترات  الندوات  خالل  من  م�سرتكة  ح��وارات  اإج��راء  املثمر 

على  ياأتي  �سرحها،  يطول  لأ�سباب  اليابان  داخ��ل  اليابانية  اجلامعات  مع 

للتعرف  الياباين  املجتمع  من  كبرية  �سريحة  تبديها  التي  امل�ساركة  راأ�سها 

على الإ�سالم، وقد ظهر هذا جليًّا يف املحا�سرات العامة وجل�سات الندوات 

بجامعة  الإلهيات  وكلية  �سي�سمور  مركز  اأقامها  التي  املفتوحة  واملوؤمترات 

اأخرى مثل جامعة طوكيو  اأقامتها جامعات  التي  دو�سي�سا، ويف املحا�سرات 

وجامعة وا�سيدا وجامعة تاك�سوك وغريها. ومن خالل التجربة ال�سخ�سية، 

فاإن اجلامعات اليابانية ومراكز البحوث اليابانية املعنية ترحب كثريا بعقد 

 :-Sato Tsugitaka Islamic Area Studies Project in Japan، 19972002انظر -1

Its Achievements and Future Prospects Reprint from Asian Research 
Trends. News Series No.1 Published by The Toyo Bunko pp4243-..

)- وقد ن�سر هذا اخلرب يف جريدة اأ�ساهي يوم 8) يونيو 009)م.
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مثل هذه الندوات واملوؤمترات التي تهدف اإىل دعم احلوار بني الإ�سالم بل 

كما  اليابان،  يف  املعتقدات  من  وغريها  والبوذية  التوحيدية  الأدي��ان  وبني 

اأنه من ال�سروري اأن تعقد ندوات وحما�سرات يف مرحلة تالية يف جامعات 

بلدان العامل الإ�سالمي ي�سارك فيها اأ�ساتذة اجلامعات اليابانية والباحثون 

يف مراكز البحوث والدرا�سات املتعلقة بال�سرق الأو�سط وبالأديان والقت�ساد 

والدرا�سات ذات العالقة مبو�سوعات احلوار.

اليابان  اأكرثها– يف  –وما  الإ�سالمية  ال�سفارات  لدعم  حاجة  هناك   -

مع  احل���وار  تخدم  درا���س��ات  ب��اإج��راء  يقومون  ال�سباب  م��ن  مبتخ�س�سني 

اليابان، وميثلون فيما بعد قاعدة بيانات ب�سرية تدعم احلوار بني الإ�سالم 

واليابان، ولي�ص هذا بجديد، فال�سفارات اليابانية يف بلدان العامل الإ�سالمي 

درا�سة  اأو  الإ�سالمية  ال�سعوب  لغات  يف  متخ�س�سون  �سباب  باحثون  فيها 

ال�سفارة  بني  العالقة  بدعم  ه��وؤلء  ويقوم  الإ�سالمية،  ال�سعوب  جمتمعات 

اليابانية والبلدان الإ�سالمية من جهة، وتقدمي املعلومات ال�سرورية لبلدهم 

خلدمة هذه العالقة من جهة اأخرى، وميكن اأن نحذو حذو اليابان، ون�ستفيد 

يف  النتيجة  وتكون  الباحثني،  هوؤلء  من  ال�سفارات  وت�ستفيد  �سفاراتنا  من 

اأن بع�ص  بالذكر  واليابان. ومن اجلدير  الإ�سالم  �سالح تطوير احلوار بني 

�سفارة  ب��داأت  وقد  املجال،  هذا  يف  مهما  دورا  متار�ص  العربية  ال�سفارات 

اململكة العربية ال�سعودية يف طوكيو بتطبيق نظام ا�ستقدام الدار�سني ال�سبان 

للعمل بال�سفارة وا�ستكمال درا�ساتهم، كما اأن وجود املعهد العربي الإ�سالمي 

فرع جامعة الإمام يقدم من خالل ندواته وموؤمتراته خدمة جليلة للحوار مع 

اليابان، وي�سر �سعادة �سفري اململكة العربية ال�سعودية على اأن يجعله معهدا 

للم�سلمني جميعا، ولي�ص للملكة العربية ال�سعودية فح�سب، كما ذكر يف اأكرث 

من ندوة ويف اأكرث من لقاء.

مراكز  ومن  الإ�سالمي  العربي  املعهد  من  ال�ستفادة  ميكن  هنا  ومن   -

البحوث اليابانية التي تدعمها اململكة العربية ال�سعودية وغريها من املراكز 
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ال�ستفادة  كما ميكن  ودية،  الإ�سالمية عالقات  ال�سفارات  معها  تقيم  التي 

ويف  ناغويا  ويف  كيوتو  ويف  الثقافية يف طوكيو  الإ�سالمية  املراكز  من  اأي�سا 

الياباين،  ال�سعب  من  عري�سة  ب�سريحة  املبا�سر  لت�سالها  نظرا  غريها؛ 

الذين  وغريهم  اليابانيني  البوذيني  مع  مبا�سرا  حوارا  تدير  اأن  ميكنها  اإذ 

اليابانيني  لأن  نظرا  وبينهم،  بيننا  امل�سرتكة  القيم  على  للتعرف  يت�سوقون 

اأجهزة الإعالم، وهو يف معظمه  اإل ما تبثه  عموما ل يعرفون عن الإ�سالم 

ماأخوذ من الغرب.

�سواء  الياباين  الإع��الم  اأن  اإىل  الإ�سارة  الإع��الم  يفر�ص احلديث عن   -

اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب على  اأو اخلا�ص، يحر�ص، منذ  الر�سمي 

ن�سر اأخبار العامل الإ�سالمي اأو اإعداد برامج تتعلق بالإ�سالم، وهناك كثريون 

يتوقون اإىل التعاون من اأجل اإعداد برامج تو�سح لليابانيني مبادئ الإ�سالم، 

التي  املغالطات  عن  وتك�سف  ال�سمحة،  الإ�سالم  وروح  الإ�سالم،  ومفاهيم 

تعر�ص اأحيانا على التلفاز الياباين، لكن هوؤلء يحتاجون اإىل من ي�ساعدهم 

رم�سان                                                                           �سوم  اأو  احلج  �سعائر  برامج  وتلقى  الربامج،  هذه  مثل  اإع��داد  يف 

لدى  لأن  نظرا  اليابان؛  يف   
)((

قبول ال�سوفية  بالطرق  املتعلقة  الربامج  اأو 

�سعائر  ولديهم  بهم،  خا�سة  للحج  مرا�سم  ال��ب��وذي��ة  العقيدة  اأ���س��ح��اب 

ال�سوفية  مبوالد  �سبيهة  ومهرجانات  موالد  وعندهم  بهم،  خا�سة  لل�سوم 

ومهرجاناتها، ومن هنا، يتوق هوؤلء مل�ساهدة هذه الربامج، اإل اأن اليابانيني 

بحاجة اإىل تقدمي برامج من نوع اآخر، تو�سح لهم الإ�سالم بجوانبه املتنوعة 

تاريخيا وجغرافيا، ول �سك اأن الإعالم الإ�سالمي قادر على تفهم احتياجات 

ال�سعب الياباين، وذلك من اأجل دعم م�سرية احلوار الذي يوؤدي يف النهاية 

اإىل فهم متبادل للقيم الإن�سانية امل�سرتكة، وي�سحح ما يبثه الإعالم املغر�ص 

الذي يربط بني الإ�سالم والإرهاب اأو بني الأديان والعنف، فالإعالم الياباين 

ي�سعر اليوم قبل اأي وقت م�سى ب�سرورة اإحياء القيم الدينية التي بداأ املجتمع 

)- مع اأن كل الربامج ل تخ�سع للتقومي ملعرفة ال�سحيح من ال�سقيم.
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يفتقدها نظرا لتدهور املعتقد الديني.

اإن تدهور الأخالق وتغري القيم الإن�سانية نتيجة لغياب املعتقد الديني   -

ال�سرق  يف  م�سلمني،  وغري  م�سلمني  جميعا  علينا  يفر�ص  املعا�سر  عاملنا  يف 

ويف الغرب، يف ال�سمال ويف اجلنوب، اأن نت�سدى لالآثار املرتتبة على ذلك، 

بالتحاور من اأجل ت�سليط ال�سوء على اأهمية القيم الروحية والأخالقية يف 

الثقافة الب�سرية والرتاث الب�سري امل�سرتك، والقراآن الكرمي د�ستور امل�سلمني 

فيه من اخلطاب الإن�ساين ما يكفي لإدارة حوار بناء مع اأ�سحاب الديانات 

واملعتقدات املختلفة لي�ص فقط يف اليابان اأو ال�سرق بل يف غريها من مناطق 

العامل.
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املبحث الثالث:
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مدخل:

مايزال ال�سوؤال عن الدين يف اليابان هو الذي ُيعاد اإثارته مرات ومرات 

ال�سوؤال  يتبادر هذا  ال  بينما  العربية،  البلدان  وبخا�سة يف  ِقَبل اجلميع  ِمْن 

ال�سفحات  تت�سح من خالل  اأن  اآمل  الأ�سباب  اأنف�سهم  اليابانيني  اإىل ذهن 

التالية.

ال بد اأن يبداأ املو�سوع هنا من حيث بداأت احلكايات اأو االأ�ساطري اليابانية 

احلكايات  جمموعة  اأو  »الكوجيكي«  باليابانية  عليه  يطلق  ما  اأو  القدمية 

ياباين..  اأ�سطوري  منظور  من  اليابان  خلق  ق�سة  تت�سمن  التي  القدمية 

واأرجو اأن يكون ا�ستخدامي للتعبريات العربية وامل�سطلحات العربية مقبوال 

اأو  ال�سامع  تربك  قد  اأنها  اأدري  واأنا  االأفكار،  بع�ض  تو�سيح  اإىل  �سعيا  هنا، 

القارئ اأو تثري بع�ض االنتقادات بدعوى اأن هذه التعبريات ت�ستخدم فقط اإذا                                                                                                                                             

ولي�ض  االآخ���ر،  يعتقده  ما  نقل  هنا  الهدف  الأن  االإ���س��الم؛  عن  حتدثنا  ما 

االآخرين  يطالب  اأو  املعتقد،  هذا  على  هنا  املتحدث  يوافق  اأن  بال�سرورة 

باملوافقة عليه.

 .
(((

2)7م �سنة  حكاياته  جتميع  مت  اأدق  بعبارة  اأو  الكوجيكي  كتاب  ظهر 

والكوجيكي يف عبارة واحدة هو جمموعة حكايات اأ�سطورية، هدفها حماولة 

 ،
(2(

والأباطرتها اليابانية  للجزر  االإلهي  االأ�سل  اأو  ال�سماوي  االأ�سل  اإثبات 

بنات  هي  اجل��زر  بل  االآلهة،  فعل  املنظور– هي  هذا  –من  اليابان  فجزر 

االآلهة، وكل ما عليها من جبال واأنهار واأ�سجار وغريها يجب ا�ستلهامه يف 

اأي وفق طبيعة  احلياة، وينبغي العي�ض وفق قوانني الفطرة يف هذه اجلزر، 

)- حممد ع�سيمه، مرتجم الكوجيكي، ط بريوت، �ض 83. انظر اأي�سا: كرم خليل: التيارات االأدبية 

يف االأدب الياباين احلديث واملعا�سر، كتاب الريا�ض، العدد 68 اأغ�سط�ض 999)م، �ض 8). وللتعرف 

 Nihongi ،chronicles of Jpan باالإجنليزية:  انظر  اليابانية  احلوليات  كتاب  على 

translated by W. G. Aston Japan 1998
2- الكوجيكي، �ض 8).
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عند  الدينية  املقد�سات  من  مقد�ض  الوطن  ف��اإن  هنا  وم��ن  االإل��ه��ي،  الفعل 

اليابانيني، وال يوجد ف�سل بني الوطن وبني االإمرباطور –ويل االأمر– من 

ناحية القد�سية، فال�سعب يوؤمن باأنه نزل اأ�سال من ال�سماء، وهو يف االأ�سا�ض 

. ومن خالل حمتوى الكوجيكي نالحظ اأن العامل ينق�سم اإىل: 
(((

ابن ال�سم�ض

�سماوي، واأر�سي، و�سفلي؛ �سماوي يخلق الفرح وال�سعادة على االأر�ض، بينما 

لهذا  االأر�ض،  وال�سر على  االأذى  ال�سفلي  العامل  ال�سريرة يف  االأرواح  ت�سبب 

.
(2(

يجب التو�سط بني هذه العوامل الثالثة كي ي�سود االن�سجام

اأن كلمة »كامي« التي تظهر با�ستمرار يف »الكوجيكي« ميكن  كما نالحظ 

اأن تعني اهلل، لي�ض فقط اهلل الرحمن الرحيم الذي منه اخلري، بل اأي�سا اهلل 

اإله  اإلهية حيث هناك  اأوجدوا و�سائط  اجلبار املنتقم الذي منه ال�سر، وقد 

لل�سوؤم مثال وغري ذلك، ومن هنا نالحظ اأن املعتقد االأكرث داللة و�سعبية من 

بني املعتقدات املتعددة التي يكت�سفها قارئ الكوجيكي، هو تقدي�ض ال�سم�ض 

ب�سفتها نبع احلياة والنور، ممثلة يف �سخ�سية )االآلهة الكبرية املهيمنة »اأما 

اأن معبد »اإي�سيه« الكبري  اليابانيون  يعترب  ال�سبب  ولهذا  – �سو«(،  – تريا 
ظهر  هنا  ومن  جميعا«،  االأقدا�ض  »قد�ض  هو  االآلهة  هذه  لعبادة  املخ�س�ض 

يف  جديد  �سنتوي  مبذهب  )780)-850)م(  تارا  ُمني  كروزومي  الياباين 

ع�سر اإيدو يركز على تقدي�ض ال�سم�ض، يقول: »اإذا تنف�ستم روح ال�سم�ض يف 

ال�سم�ض ج�سدكم  روح  بالتايل  واإذا مالأت  �سهيقكم،  كل حركة من حركات 

. ويقول اأي�سا: »على االإن�سان اأن 
(3(

ف�سوف لن يكون داخل روحكم انقطاع...«

ي�ستيقظ والدنيا ال تزال ظالما، ثم يتاأمل �سروق ال�سم�ض باإجالل واحرتام، 

على اأن يكر�ض نف�سه متاما لواجبه اليومي وذلك حتى غروب ال�سم�ض، يف كل 

يوم ت�سرق ال�سم�ض، فاعمل يف كل يوم، و�سوف تنام بهدوء يف كل ليل، ويف اليوم 

)- نف�سه: �ض 22.

2- نف�سه: �ض 70.

3- نف�سه �ض 98.
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التايل ت�ستطيع اأن تتمتع من جديد ب�سروق ال�سم�ض، هنا تكون حياة االإن�سان، 

.
(((

عند �سروق ال�سم�ض يولد االإن�سان وعند الغروب ميوت االإن�سان«

االإمرباطور  عهد  يف  بالكوجيكي  االهتمام  اأعيد  الر�سمي،  امل�ستوى  وعلى 

اأو اال�ستعادة كما يقال اأحيانا،  867)م �ساحب حركة االإ�سالح  ميجي عام 

التكنولوجيا  جانب  اإىل  اليابانية  للروح  ممثال  الكوجيكي  يكون  اأن  ف��اأراد 

االأوربية امل�ستوردة من اخلارج، نظرا لوجود قلق جتاه �سياع الروح اليابانية 

عندما قررت اليابان االنفتاح على العامل اخلارجي.. وهكذا اأخذوا يدر�سون 

قبل  املدر�سي  املنهج  داخ��ل  تدر�ض  فكانت  ويعلمونها،  الكوجيكي  حكايات 

اجلامعة، وكانوا يركزون على احلكايات املتعلقة باالإمرباطور ب�سفته اإلها، 

اأو باإحدى ال�سخ�سيات القريبة منه.

ورغم اأن هذا االأمر انتهى فيما بعد، وانتهى االآن اأي�سا، اإذ مل تعد تدرج 

مثل هذه احلكايات داخل املناهج الدرا�سية، لكن يتم اإي�سال هذه االأ�سياء 

بطرق عديدة، منها امل�سل�سالت التلفزيونية واالأفالم وامل�سرحيات والر�سوم 

املتحركة وغريها، ومن خالل االأ�سرة التي تلقن ذلك لالأطفال ب�سكل عفوي 

تلقائي، وكما يذكر حممد ع�سيمة مرتجم الكوجيكي للعربية: »اإنهم يعتربون 

ينرثون  بل  امليكرفونات،  يف  يرددونه  ال  مقد�ض،  كتاب  من  اأكرث  الكوجيكي 

.
(2(

حمتواه يف الرياح مع احلياة، دون اإ�سارة اإىل اأنه من الكوجيكي«

اإىل عقيدة،  الطبيعة وما فيها  بعبادة  املعتقدات اخلا�سة  وهكذا تطورت 

�سملت اأي�سا تقدي�ض اآلهة االأ�سالف اأو روح االأ�سالف، ومل يكن هناك متييز 

الدين  ال�سنتوية هي  تعد  ومن هنا  واالآلهة  الطبيعة  وبني  والب�سر،  االإله  بني 

الفطري يف اليابان. ثم كان دخول البوذية الذي يعد من اأهم االأحداث التي 

انعطفت بتاريخ اليابان، ومنذ ذلك احلني مل يتغري اليابانيون فقط بل تغريت 

)- نف�سه �ض 23.

2- نف�سه �ض )8.
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، مثلما كان دخول 
(((

جميع اأ�سكال الثقافة باليابان وتطورت يف اجتاه جديد

الكونفو�سية اليابان يف عهد االإمرباطور »اأوجني« منعطفا يف تاريخ احل�سارة 

كونفو�سيو�ض  فل�سفة  يبجلون  اليابانيون  الفل�سفة  علماء  وظل   ،
(2(

اليابانية

التي �سهدت قبوال وانت�ساًرا اإبان ع�سر اأ�سرة طوكوكاوا يف الفرتة الو�سيطة 

القرنني  بني  ما  ال�سينية )دخلت  الكونفو�سية  الأن  اليابان؛ ذلك  تاريخ  من 

ال�ساد�ض والتا�سع امليالديني( هيمنت بفل�سفتها على الفكر الياباين وانت�سرت 

. واحلقيقة اأن البوذية جلبت معها اأي�سا بع�سا من 
(3(

�سلوكياتها يف املجتمع

اأفكار العقيدة الطاوية والكونفو�سية. ومن هنا �سار الدين يف اليابان ثقافة 

اأكرث منه عقيدة و�سارت احلياة الدينية يف اليابان خ�سبة متنوعة عرب تاريخ 

طويل من تداخالت عدد من التقاليد الدينية والقيم واملعتقدات واملمار�سات 

وخا�سة ما يعود منها اإىل ال�سنتو الدين الر�سمي )رغم كل �سيء(، الذي ميد 

جذوره بعمق داخل الرتبة اليابانية رغم كل زالزل التاريخ.

ال�سنتو  عن  للحديث  الفقرات  بع�ض  اإف��راد  لنا  ج��از  االعتبارات،  لهذه 

باعتباره دينا. 

ال�شنتو :

للتعبري  اجلديد  امل�سطلح  وهي  االإله،  اأو  الكامي  تعني طريق  �سنتو  كلمة 

 (2 الياباين، وقد ا�ستخدمت الكلمة منذ القرن  عن االإميان باهلل باملفهوم 

امليالدي للتعبري عن هيئة اأو جماعة حتمل عقائد دينية، ولي�ض لل�سنتو موؤ�س�ض 

االإميان  على  توؤكد  لكنها  كتاب مقد�ض،  لها  ولي�ض  مثال  بوذا  مثل  ر�سول  اأو 

بالكامي عن طريق االت�سال بعقل اأو ذهن الكامي، والكامي م�سطلح يطلق 

اأنها االآلهة، ولكل كامي �سخ�سية خا�سة به، وقدرة  على كل الكائنات على 

خا�سة به، ورغم عدم وجود ن�سو�ض مقد�سة، فهناك اأماكن للعبادة يطلق 

)- نف�سه �ض 83.

2- �سمري عبد احلميد: االإ�سالم واالأديان يف اليابان، مكتبة امللك عبد العزيز بالريا�ض، �ض 32.

3- امل�سدر ال�سابق: �ض )5. 
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مكان  اأو  للكامي  مهبط  اإيجاد  هو  للمزار  االأ�سا�ض  املزارات،والهدف  عليها 

لعبادة الكامي، وال تبنى املزارات لن�سر العقيدة اأو تعليمها، ويف املزار حجرة 

واملراآة  القرابني،  لتقدمي  للكامي، وهناك مكان  املقد�ض  الرمز  فيها  يو�سع 

ال�سايف  العقل  اإىل  ترمز  وهي  ال�سنتو،  عقيدة  يف  العامة  الرموز  اأحد  هي 

ورايات  للتطهري  �سوجلان  وهناك   ،
(((

ق��دمي��ة اأ�سطورة  من  ماأخوذ  وه��ذا 

باأ�سكال خمتلفة، وهي يف الغالب حلية وزينة، وهناك اأ�سياء رمزية مثل املجن 

والرت�ض وال�سيف، وهناك احلبل املقد�ض من الق�ض. واملزار يقام يف منطقة 

تتميز مبا يحيطها من مظاهر الطبيعة، ومتثل البوابة املقد�سة عالمة من 

عالمات املزار الرئي�سية. اأما عنا�سر العبادة الرئي�سية فهي الطهارة وتقدمي 

القرابني وال�سالة ثم االحتفال الرمزي.

قد يت�ساءل البع�ض: كيف انتقلت هذه العقيدة من جيل اإىل جيل عرب اآالف 

ال�سنني ؟ ويرد رجال ال�سنتو باأن النا�ض ت�سيدوا هذه العقيدة ومل يتعلموها، 

من خالل حا�سة تقبل هذه ال�سعرية والطقو�ض واملهرجانات اخلا�سة، ورمبا 

من خالل التعليم الذي يتعلق باالأخالق واملثل.. ورغم كل ذلك كان النا�ض 

معا  مرتبطون  باأنهم  دراي��ة  على  معينة  �سكانية  دائ��رة  اأو  معني  حي  داخ��ل 

ال�سنتو، وهذا يعني بالتايل كل  وحمكومون دون �سعور منهم بوا�سطة مزار 

�سيء يف احلياة اليومية، ومع هذا ميكن اأن نالحظ عبادة االأ�سجار، وعبادة 

اجلبال، وهي من اأقدم اأنواع العبادات يف اليابان التي دخلت البوذية اأي�سا. 

اأما فكرة العامل االآخر فهو يف ال�سنتوية الوادي االأعلى يف ال�سماء مكان نزول 

الكامي االأعلى حيث حياة اخللود، اأما عامل االأ�سباح امليتة واالأرواح ال�سريرة 

.
(2(

النج�سة فهو عامل الظلمة

واملوؤمن بال�سنتوية يرى اأن هذا العامل الذي نعي�ض فيه يورث اخلري الذي 

وال�سنتو         االآخ��رة.  يف  ينالها  وقد  وم�ستمرة،  متطورة  االإن�سان  �سعادة  يجعل 

)- نف�سه: �ض 69.

2- نف�سه �ض 75.
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اأو اخلطيئة يف االإن�سان الذي جبل على اخلري،  تاأ�سل ال�سر  ال تقول بفكرة 

واإذا ورد ال�سر على االإن�سان ف�سببه اخلداع واالإغراء، وم�سدره عامل الظلمة، 

وال�سبب هو االأرواح ال�سريرة، ومع هذا فال�سر موؤقت ولي�ض بدائم.

وتف�سر عقيدة ال�سنتو ال�سر على اأنه كل ما يربك الو�سع االجتماعي، ويجلب 

وال�سر،  التمييز بني اخلري  ولهذا يجب  الكامي،  ويعرقل عبادة  �سوء احلظ 

التي ميكنها ذلك، وهذا  االإن�سان فهي وحدها  روح  بينهما هو  والذي مييز 

يكون مب�ساعدة الكامي احلكم ال�سحيح، ويتم هذا عن طريق االت�سال بعقل 

الكامي  اأي  الكامي، وهذا ممكن حني توجد حالة من االحتاد بني املقد�ض 

م�سيء،  بعقل  الكامي  من  يقرتب  اأن  االإن�سان  لهذا  ميكن  وحني  واالإن�سان، 

نقي، طاهر يف اأثناء العبادة.

»كيه  املوت  يعني  الذي  وامل�سطلح  لعنة،  اأو  �سر  ال�سنتو  عقيدة  واملوت يف 

 ي�سري اأي�سا اإىل معنى »اأمر غري عادي« اأو »�سذوذ« اأو »حظ �سيئ«. 
(((

جاريه«

ويعتقد اليابانيون اأن املوتى ي�ستمرون يف احلياة كاأرواح ويزورون هذا العامل 

اأحفادهم، ومقابل ذلك يرتحمون  لهم  ويتقبلون ما يقدمه  من حني الآخر، 

عليهم. ومن اجلدير بالذكر اأن دخول اأج�ساد املوتى اإىل املزار ممنوع، كما 

اأنه لي�ض للكهنة احلق يف اال�سرتاك يف مرا�سم الدفن، لهذا اأخذت البوذية يف 

الع�سور املتاأخرة هذا االأمر وطلبت حكومة طوكوكاوا )603)م – 868)م( 

من النا�ض جميعا دفن موتاهم عن طريق كهنة البوذية.

ال�ضنتو يف الع�ضر احلا�ضر: 

املجتمع  اأفراد  بني  باقية  تزال  ما  ال�سنتو  اإن عقيدة  بو�سوح  القول  ميكن 

الياباين من خالل منظمات اأو وكاالت ت�سم اأع�ساء من عبدة الكامي، وتدعو 

اإىل ممار�سات دينية معينة، ف�سال عن قيامها بجمع التربعات، حتى يتمكن 

غري القادرين من احلجاج املوؤمنني بال�سنتو اإىل ال�سفر اإىل بع�ض املزارات، 

1- Skyo، Ono: Shinto the way of Kami PP 9697.
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وحني اأممت حكومة ميجي املزارات، �سارت بع�ض منظمات ال�سنتو، وخا�سة 

تلك التي كانت تقد�ض املزار الكبري يف اأوزومي، فرقة م�ستقلة عرفت با�سم 

منظمة طوائف ال�سنتو، وعلى كل حال فاملزارات تعد و�سيلة لتطوير اأو دعم 

العالقة بني اأهل احلي اأو الدائرة ال�سكانية، يف �سبيل دعم عالقتهم بعقيدة 

الكامي.

بعد احلرب العاملية الثانية، ظهرت احلاجة اإىل تدريب بع�ض النا�ض على 

اأداء ال�سعائر والطقو�ض، وظهرت كتابات تهم الكهنة اأنف�سهم، واأخرى تهم 

النا�ض العاديني، باالإ�سافة اإىل عقد الندوات واملحا�سرات، كما اأن�ساأت بع�ض 

املزارات دور ح�سانة ومدار�ض للتمري�ض وحتى مالعب، وطبقا الإح�سائية 

مزارات  داخل  ح�سانة  دار  وثمانني  مائة  نحو  هناك  كان  فقد   (96( عام 

.
(((

ال�سنتو، وارتفع عددها كثريا هذه االأيام

واملهرجانات،         االحتفاالت  تنظيم  على  االأي��ام  هذه  امل��زارات  تقت�سر  وال 

بل ت�سهم اأي�سا يف دعم ال�سئون االجتماعية والرفاه االجتماعي واجلمعيات 

اخلريية داخل احلي نف�سه؛ وهو ما يوؤكد قوة عقيدة االإميان بالكامي.

البوذيـة اليابانية:

الكورية بعام  اليابان من �سبه اجلزيرة  اإىل  البوذية  يوؤرخ ر�سميا لدخول 

بع�ض  اليابان، ومعها  اإمرباطور  اإىل  بعثة  بايكت�سي  امللك  اأر�سل  552م حني 

يف  رواي��ة  وهناك  ال�سوترا،  ن�سو�ض  وبع�ض  ب��وذا  متثال  بينها  من  الهدايا 

احلوليات اليابانية »نيهون جي« ت�سري اإىل و�سول متثال بوذا اإىل اليابان عام 

545م، وهناك اإ�سارة اأي�سا اإىل اختالف م�ست�ساري االإمرباطور يف اأمر قبول 

الدين اجلديد، ثم االتفاق على قبول فكرة بوذا كتجربة موؤقتة، وقد حدث 

الوطنية  االآلهة  باأن  لالعتقاد  نظرا  اليابان  يف  احلاكمة  االأ�سر  بني  خالف 

لبوذا، وجتلى هذا  اإىل معبد  االإمرباطور �سوجا ق�سره  غ�سبت، حني حول 

)- �سمري عبد احلميد، االإ�سالم واالأديان يف اليابان، �ض )9.
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الغ�سب يف �سكل طاعون، فاأحرق املعبد واألقى بتمثال بوذا يف النهر، ورغم 

و�سهد  اأخ��رى،  بعثة  تلتها  كوريا،  من  بعثة  577م  عام  و�سلت  الرتاجع  هذا 

الن�سف الثاين من القرن ال�ساد�ض امليالدي تغلغل البوذية يف اليابان، وطبقا 

للحوليات اليابانية، وجد يف اليابان عام 623م نحو 46 معبدا بوذيا و6)8 

.
(((

راهبا و569 راهبة

كما   ،
(2(

املختلفة البوذية مبدار�سها  انت�سار  بال�سني يف  االت�سال  واأ�سهم 

كان دخول املدار�ض البوذية من ال�سني عامال يف دخول التعاليم الكونفو�سية 

ومبادئها، وبخا�سة تاأكيد االن�سجام والرتابط ورف�ض كل ما يوؤدي اإىل خلخلة 

نظام البالط، وكان ذلك وا�سحا يف د�ستور »�سوتوكو« امل�سمى بد�ستور ال�سبع 

�سوتوكو  جعل  وقد  االأوىل،  بالدرجة  كونفو�سيا  د�ستورا  وكان  م��ادة،  ع�سرة 

االأمور الدينية �ساأًنا من �سوؤون البوذية، بينما جعل االأمور الدنيوية �ساأنا من 

�سوؤون الكونفو�سية، واأدرك اأهمية ال�سني لتطوير الثقافة.

ال�سينية  العا�سمة  �ساكلة  على  0)7م  �سنة  نارا  مدينة  تاأ�س�ست  وهكذا 

»ت�سانك اآن«، وكانت اأول عا�سمة ثابتة ت�سم احلكومة وت�سم املعابد والق�سور، 

ووجدت البوذية قبوال ب�سبب ما قيل من اأنها حتمي معتنقيها من االأمرا�ض، 

فكان النا�ض يرددون املواعظ البوذية )ن�سو�ض ال�سوترا املقد�سة( دون فهم 

ومع  البالط،  احتفاالت  من  ج��زًءا  متثل  البوذية  طقو�ض  وكانت  معانيها.. 

تاأ�سي�ض املعابد املحلية �سارت البوذية ديًنا وطنيًّا، واأقطعت االأرا�سي لبناء 

طوائف  ظهرت  وبالتدريج  الدولة،  حلماية  و�سيلة  البوذية  واعتربت  املعابد 

.
(3(

بوذية متعددة

انتقلت العا�سمة من نارا اإىل هييان مدينة كيوتو احلالية )794م(، ورمبا 

االإمرباطور  وتوىل  ن��ارا،  يف  البوذية  الطوائف  نفوذ  تزايد  ب�سب  ذلك  كان 

)- للتعرف على هذه املذاهب انظر امل�سدر ال�سابق �ض 72) وما بعدها.

2-للمزيد من املعلومات عن هذه الطوائف انظر امل�سدر ال�سابق، �ض 07-97).

3- �سمري عبد احلميد، االإ�سالم واالأديان يف اليابان، �ض 76).
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اأي  كيوؤو«  »هييان  عليها  اأطلق  التي  املدينة  يف  املعابد  عدد  حتديد  )كاّمو( 

عا�سمة ال�سالم والهدوء، وهناك قام الراهب »�سايت�سو« باإذن ر�سمي ومنحة 

القريب من  رهباًنا على جبل هيئي  اتباعه  مائة من  بتعيني حوايل  ر�سمية 

، وظهرت 
(((

نارا البوذية يف  اأثار غرية طوائف  ما  العا�سمة اجلديدة؛ وهو 

بوذية ال�سفوة اأو بوذية االأ�سرار القا�سرة على طائفة معينة، وظهرت فكرة 

ال�سنتو  الثنائية، خليط من  ال�سنتوية  اأو فكرة  والبوذية  ال�سنتوية  املزج بني 

مزارات  على  البوذية  رهبان  ي�سيطر  اأن  العجيب  من  يكن  ومل  والبوذية، 

مًعا حتت  عقيدتان  اأن متار�ض  اأي عجب يف  يرون  ه��وؤالء  يكن  ومل  ال�سنتو، 

�سقف مبنى واحد ومن جانب اأفراد بعينهم.

معار�سيها  هزمية  من  ميناموتو  اأ�سرة  متكنت  85))م،  �سنة  حوايل  يف 

حكومتهم  وعرفت  كاماكورا  ع�سر  عليه  اأطلق  ع�سر  وب��داأ  الع�سكريني، 

نظام  تطور  ويف عهدهم  الع�سكرية،  كاماكورا  اأو حكومة  ال�سوجن  بحكومة 

للمتغريات  نتيجة  البوذية  النظر جتاه  وجهات  وتغريت  كثريا  ومنا  االإقطاع 

اإىل  البوذية  دفع  �سرورة  كاماكورا  حكومة  وراأت  واالجتماعية،  ال�سيا�سية 

من  نابًعا  املنحى  هذا  وكان  اخلطيئة،  من  النجاة  على  يوؤكد  جديد  منحى 

�سعبيا،  دينا  مرة  الأول  البوذية  واأ�سبحت  اأنف�سهم،  املقاتلني  حياة  تقلبات 

وتواكب ن�سر البوذية بني ال�سعب مع تاأميمها، فكانت تقدم على اأنها عقيدة 

يابانية خال�سة، فقد طورت الطوائف البوذية العقيدة على مر ال�سنني حتى 

�سارت يف ع�سر كاماكورا متثل امل�ساعر اليابانية ال�سادقة، ومن هنا �سعد 

جنم عقيدة الزن البوذية التي ا�ستوردت اأ�سا�سا من ال�سني، واأثرت عقيدة 

الزن على جميع جوانب احلياة االأدبية والفنية واملعمارية وغريها.. فتناول 

يف  التواجد  خالل  من  معينة  جتربة  اإيجاد  الزن  طائفة  لدى  يعني  ال�ساي 

حميط الطبيعة من اأجل فهم واإدراك املقد�ض اأو التفكر يف االإله والتدبر يف 

)- امل�سدر ال�سابق 37).
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اإىل فنجان �ساي،  اإىل فخار ثم  الفنجان يتحول من طني  اأن  ، كما 
(((

خلقه

فكذا االإن�سان يتحول اإىل وعاء له قابلية ا�ستقبال التنوير، والبوذية واإدراك 

الطبيعة يكون عن طريق اإدراك الذات، ولهذا فالزن توؤكد كثريا على اإدراك 

الذات للو�سول اإىل اخلالق.

�سخ�سيات  لهم  رهبان  وظهر  الدولة،  عقيدة  ال��زن  عقيدة  �سارت  وقد 

متباينة، اأ�سهموا يف ن�سر عقائدهم بني النا�ض، واأ�س�سوا فرقا خمتلفة، كان 

لها اأثرها يف املجتمع الياباين، اإال اأنها اأثرت �سلبا على البوذية يف ال�سنوات 

ظل  يف  للبوذية  موؤقت  �سقوط  فحدث  امل��ي��الدي،   (6 القرن  من  االأخ���رية 

ا�ستتباب احلكم املركزي يف »اإيدو«، طوكيو حاليا.

املحلية  القوانني  با�سم  عرف  قانون  �سمن  وحتديدها  البوذية  و�سع  ومت 

املتعلقة بالفرق واملعابد )ن�سر ما بني عام 0)6)-620)م(، وهكذا �سيطرت 

اإليها  امل�سار  القوانني  كانت  بينما  بالبالط،  املرتبطة  املعابد  على  احلكومة 

تقف �سد الن�سرانية، ومن هنا مل يكن هناك ما يزاحم البوذية مدة قرنني 

ون�سف، كما قاربت القوانني بني البوذية وال�سنتو، وطلبت من النا�ض ت�سجيل 

حددت  كما  طوائفهم،  عن  النظر  ب�سرف  بوذي،  معبد  اأقرب  يف  اأنف�سهم 

اأياما للح�سور االإجباري، وكان املعبد يحتفظ ب�سجالت اأع�سائه اأو اأتباعه، 

وهكذا  اأي�سا،  واحلكومة  واأتباعه  املعبد  بني  عالقة  وج��ود  اإىل  هذا  واأدى 

حتولت البوذية اإىل اأداة يف يد احلكومة.

لكنها            الر�سمية  باحلماية  تتمتع  كانت  الكونفو�سية  اأن  اإىل  ن�سري  وهنا 

مل تغت�سب �سيئا من البوذية؛ الأنها مل ت�سبح اأبدا دينا باملفهوم الذي كانت 

لتعلن  بال�سنتو  االهتمام  بعد  مكانتها  فقدت  البوذية  لكن  البوذية.  عليه 

حني  طوكوجاوا  اأ�سرة  داخل  اجتاه  ظهر  فقد  868)م(،  )عام  للدولة  دينا 

طبع ميت�سوكوين )مات 700)م( كتابه داي نيهون �سي، اأي »تاريخ اليابان« 

)- نف�سه 62).
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بالرتكيز على كل ما هو ياباين، ومل يعار�ض الكونفو�سية لكنه هدم األف معبد 

حتى  و9)   (8 القرنني  يف  ال�سنتو  حركة  وانت�سرت  فقط،  اأقاليمه  يف  بوذي 

حققت ال�سنتو مكانة �سيا�سية يف البالد يف ظل االهتمام بكل ما هو ياباين، 

ومل يظهر اأي بطل يدافع عنها كعقيدة.

عام  ال�سهري  ميجي  د�ستور  و�سدر  االإ�سالحية  ميجي  حركة  ب��داأت  حني 

889)م، �سدر قانون يطلق حرية االأديان، وكان قد �سبق �سدوره بعام واحد 

تفريغ  ثم  االأوق��اف،  من  املعابد  وجتريد  البوذية  املوؤ�س�سات  على  الق�ساء 

البوذية من  نقل متاثيل  و�سعاراتها، ومت  االإمرباطوري من رموزها  الق�سر 

و�سدر  لل�سنتو،  احلكومية  الهيئة  تاأ�سي�ض  مع  هذا  وترافق  ال�سنتو،  مزارات 

احلكومة  ون��ادت  وال�سنتو،  البوذية  بني  الر�سمية  ال�سالت  بقطع  مر�سوم 

.
(((

بجعل ال�سنتو دينيا وطنيا

اأي جتديد ديني ملواجهة  اإجراء حتديث ديني،  اإىل  البوذية  اأتباع  ا�سطر 

الظروف، فاأر�سلوا بعثات اإىل اأوربا واأمريكا، واأعلنوا اأن عقائدهم ال تتعار�ض 

مع عقائد الن�سرانية، رغم اأنها تتفوق عليها، وان�سمت البوذية اإىل االجتاه 

الوطني، وهاجمت الن�سرانية باعتبارها عن�سرا اأجنبيا، وكان على البوذية 

خالل ع�سر ميجي اأن تتوافق مع التغيري ال�سريع جدا الذي كان ي�سود عموم 

اليابان.

الكونفو�ضية وعقائد اليابانيني:

من  اليابان  اإىل  تعاليمها  انتقلت  التي  الكونفو�سية  تكن  مل  ذكرنا،  كما 

ال�سني دينا اأو عقيدة، واأكرث من هذا فاإن الفال�سفة اليابانيني البارزين مثل 

»اإينازو نيتوبيه« يرون اأن البو�سيدو ا�ستوحت ف�سائل الكونفو�سية واعتمدتها 

يف تكوينها املتعلق باالأخالق، فاإقرارها للمبادئ االأخالقية اخلم�سة ما بني 

اليابان،  واالأدي��ان يف  االإ�سالم  اأي�سا:  وانظر   (7-(6 I. Notobeih ، Bushido PP  -(

�ض 94).
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واالأ�سدقاء،  والزوجني  واالبن،  واالأب  واملحكوم،  واحلاكم  وامل�سود،  ال�سيد 

اإمنا هي جميعها توؤيد ما كانت تتمخ�ض عنه الغريزة اليابانية قبل ت�سرب 

.
(((

تعاليم كونفو�سيو�ض اإىل اليابان قادمة من ال�سني

يف  كوريا  طريق  عن  اليابان  دخلت  الكونفو�سية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

الن�سف الثاين من القرن الرابع امليالدي، ومل يكد القرن ال�ساد�ض ينتهي 

حتى كانت اليابان قد بداأت باإر�سال وفود اإىل ال�سني لدرا�سة ثقافتها، وكانوا 

ينظرون اإىل ال�سني كنموذج ومثال على احلكم القائم على ال�سلطة املركزية 

النظام،  هذا  يدعم  الذي  الفكر  جت�سيد  على  وكنموذج  االإمرباطور  يد  يف 

االأمري  ع�سر  ومنذ  وهكذا  الكونفو�سية،  يف  الفكري  النظام  هذا  ويتج�سد 

موؤ�س�ساتها  القدمية  ال�سني  عن  اليابان  اأخ��ذت  تقريبا(  )604م  �سوتوكو 

كما  طقو�ض،  اأنها  على  �سديد  باحرتام  وعوملت  وال�سيا�سية،  االجتماعية 

ميكن  وكيف  احلياة،  طقو�ض  تطبيق  اأج��ل  من  االأخالقية  اجلوانب  اأخ��ذت 

.
(2(

لالإن�سان اأن يكون بطبعه اأو ب�سكل تلقائي اإن�سانيا

ال�سامورائ،  ومع  الياباين  االإقطاعي  النظام  مع  الكونفو�سية  تعاي�ست 

تقول  التي  الطريق  وفكرة  لها،  املكملة  الطاوية  اأي�سا  لت�سمل  تطورت  كما 

دعم  اإىل  باالإ�سافة  اليابانية،  الثقافة  على  كبري  اأثر  لها  كان  الطاوية  بها 

فن  خالل  من  عنها  التعبري  مت  وقد  للبو�سيدو،  ال�سويف  اأو  الروحي  البعد 

اخلط والكتابة )�سودو(، وفن تن�سيق الزهور )كادو( وفن املبارزة بال�سيف 

)كيندو(، وفن امل�سارعة اليابانية )جودو( وبقية جوانب الثقافة اليابانية، 

وكان ذلك خالل ع�سر طوكوجاوا.

وظهرت البو�سيدو، اأي طريق الفار�ض اأو ال�سامورائ حني ظهر من جديد 

يتعمق عن طريق  ال�سعور  هذا  وبداأ  املحاربني،  للفر�سان  االأخالقي  ال�سعور 

)- انظر: حممد خليفة، تاريخ االأديان، ط القاهرة، �ض 23).

2- انظر البو�سيدو وقيم احل�سارة العربية االإ�سالمية، مكتبة امللك عبد العزيز العامة، ال�سفحات 

املتعلقة.
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، وقد ظهرت 
(((

ات�سال �سفوة منهم بالفكر الكونفو�سي خالل ع�سر االإقطاع

يف اليابان مدار�ض للفكر الكونفو�سي �ساعدت على انت�سارها بني اليابانيني؛ 

وهو ما جعل املجتمع الياباين ينق�سم خالل فرتة من تاريخه طبقا للنظام 

الكونفو�سي اإىل طبقات: اأي ال�سامورائ، والزراع، واحلرفيني، والتجار.

ومت�سكت املوؤ�س�سات اليابانية يف ظل حكومة االإ�سالح يف الع�سر احلديث 

مببادئ الكونفو�سية الرامية اإىل احلفاظ على العالقات بني الكبري وال�سغري 

والرئي�ض واملرءو�ض، ورغم التغيريات التي حدثت، فاإن هناك ما يدل على اأن 

قيم الكونفو�سية ما تزال باقية داخل املجتمع الياباين ومتغلغلة بني اأفراده. 

الن�ضرانية:

ر يف جزر الهند ال�سرقية  يف �سنة 549)م، اجته فران�سي�ض زافئيري اأكرب من�سِّ

 وو�سلها يف 
(2(

اإىل جزيرة كيو�سو اليابانية، ويف نيته لقاء اإمرباطور اليابان

�سهر اأغ�سط�ض، ويف غ�سون �سنة تن�سر على يديه نحو 50) مواطنا يابانيا، 

وبعد �سنتني و�سهرين تقريبا تن�سر األف ياباين، ثم ارحتل فران�سي�ض زافئيري 

اإىل كيوتو العا�سمة، لكنه ف�سل يف حتقيق اأي جناح، فعرج على ياماجوت�سي 

�سنة  ياباين، ويف   600 )55)م، حيث متكن من تن�سري  �سنة  اليابان  غرب 

582)م ذكرت التقارير التي اأر�سلت اإىل روما اأن عدد املتن�سرين اليابانيني 

ن�سطا  ياباين على يد خم�سة و�سبعني ع�سوا  األف  و�سل نحو مائة وخم�سني 

من هيئة اجلزويت، وكان احلكام املحليون يريدون اال�ستفادة من التجارة 

الربتغالية، ومن ثم تعاون التجار مع االإر�ساليات اجلزويتية، وكان الهدف 

بينما  ال�ساحلية،  املدن  يف  ما  حد  اإىل  الهدف  حتقق  وقد  احلكام،  تن�سري 

توقف التن�سري يف املدن الداخلية، ويقال اإنه خالل خم�سني �سنة حتول 300 

األف ياباين اإىل الن�سرانية، وحتولت قرية جنا�ساكي التي كانت تعي�ض على 

1- William Forbs ، Japan Today P 104، وانظر اأي�سا: Japanese Religion P 77.

2- �سمري عبد احلميد، االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض 295.



134

ال�سيد اإىل ميناء جتاري لليابان، حتت اإمرة ن�سرانية �سنة 638)م.

البوذيني  الدين  قلوب رجال  يدب يف  بداأ اخلوف  الظروف  ويف ظل هذه 

الع�سكريون  احلكام  خ�سي  بينما  اخلطرية،  املناف�سة  جّراء  من  اليابان  يف 

وهكذا  لوطنهم،  والئهم  من  روم��ا  لبابا  والء  اأك��رث  تن�سروا  من  ي�سبح  اأن 

ق�سى  اأن  بعد  ب�سدة  الن�سرانية  بقمع  4)6)م  �سنة  اإيا�سو  طوكوجاوا  قام 

من  تن�سر  من  ويعاقب  اأعداءه  يعاقب  وا�ستمر  ال�سيا�سيني،  معار�سيه  على 

الق�ساء  ومت  الن�سرانية،  ترك  وبني  العقاب  بني  يخريهم  وكان  اليابانيني، 

على الن�سرانية، وقطعت اليابان عالقتها مع العامل اخلارجي �سنة 639)م 

ا ملدة 235 �سنة. اإال اأن بع�ض الن�سارى اأخفوا عقيدتهم �سرًّ

فتحت اليابان حدودها للعامل، وهكذا و�سل اإىل كيوتو ق�ض كاثوليكي عام 

اإيدو )حاليا طوكيو(، وفتحت الكني�سة  859)م ليعمل يف �سفارة فرن�سا يف 

بعد  فزارها  865)م،  �سنة  جنا�ساكي  يف  اأبوابها  الكاثوليكية  الرومانية 

�سهر اآالف املتن�سرين اليابانيني، وبداأت الكني�سة الكاثوليكية تن�سط قليال 

ب�سبب �سيا�سة الت�سامح التي تتبعها احلكومة، ومما ال �سك فيه اأن الد�ستور 

اجلديد يف عهد ميجي الذي اأعلن عن حرية الدين اأف�سح املجال لالإر�ساليات 

التن�سريية للعمل بحرية، كما اأن الن�سارى لعبوا دوًرا يف دفع عجلة التعليم 

يف اليابان، وعلى االأخ�ض تعليم البنات. 

ويرى بع�ض الباحثني اأن الت�سامح مع الن�سرانية كان يف �سالح اليابان، كما 

اأن احلركة اال�سرتاكية يف اليابان تدين بوجودها للن�سرانية، فقد فكر كثري 

و�سار  الن�سرانية،  املثاليات  لتطبيق  كو�سيلة  اال�سرتاكية  يف  الن�سارى  من 

وبالتدريج  وهكذا  اليابان.  يف  االأوىل  العمالية  للحركة  قادة  بالتايل  هوؤالء 

النظر  اليابان ب�سرف  االأخرى يف  الديانات  �سيئا من  الن�سرانية  امت�ست 

عقيدة  يف  املتعار�سة  الدينية  املعتقدات  بني  للتوفيق  ال�سارخ  املثال  عن 

اليابانية )نيهون  بالن�سرانية  ال�سنتو والن�سرانية الذي نتج عنه ما ي�سمى 
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.
(((

تيكي كري�ستو كيو(

وعلى كل حاٍل من املالحظ اأن الن�سرانية مل تتمكن من خماطبة اليابانيني 

تدجني  اإىل  بالتايل  اأدى  م��ا  وه��و  املعا�سر؛  املجتمع  يف  معنى  ذا  خطابا 

الن�سرانية اأو حتويلها اإىل عقيدة حملية اأو وطنية بعد اأن احتفل اليابانيون 

�سنة 959)م بذكرى مرور مائة عام على دخول الن�سرانية بالدهم.

وقد ظهرت طوائف ن�سرانية جديدة يف اليابان من بينها طائفة املوحدين 

القائلة برف�ض التثليث والقول بالتوحيد، توحيد الرب، وطائفة الطريق وهي 

العامل يف روح  والكونفو�سية، وحركة توحيد  الن�سرانية  التوفيق بني  حتاول 

، وظهرت طوائف �سبيهة مثل طائفة اإهوبا وغريها.
(2(

امل�سيح وغريها

واإذا كان ع�سر ميجي 868)م- 2)9)م قد اأ�سهم يف انت�سار الن�سرانية، 

فاإن �سنوات االحتالل االأمريكي لليابان بعد احلرب العاملية 945)م - 952)م 

قد اأ�سهمت هي اأي�سا يف انت�سار الن�سرانية، لكن يظل ال�سوؤال املهم هو: اإىل 

اأي مدى قبلت الن�سرانية كحركة اأخالقية ؟! واإىل اأي مدى بقيت كديانة يف 

االأذهان دون  �سوؤال حائر ما يزال قائما يف  اليابانيني؟ وهو  واأذهان  قلوب 

جواب.

ظهور ديانات جديدة واأثر املوروث الديني يف اليابان:

حتى  اأو  البوذية  اأو  لل�سنتو  االنتماء  عن  معظمهم  اليابانيون يف  ان�سرف 

باحلاجة  �سعروا  من  اجته  بينما  اليابان،  يف  تقليدية  كديانات  الن�سرانية 

طابع  لها  التي  ال�سعبية  احلركات  اأو  اخلرافية  املعتقدات  اإىل  الدين  اإىل 

ديني، �سكلت جتمعا اأطلق عليه )الديانات اجلديدة(، فكانت هذه الديانات 

فيه  توجد  اأن  دون  خا�سة،  جتمعات  تكوين  اإىل  وميله  الياباين  حاجة  ت�سد 

جمل�ض  ت�سكل  وق��د  ال��ك��ون،  خالق  عن  البحث  على  حتث  جديدة  م�ساعر 

)- نف�سه: �ض 300.

2- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض 225.
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 �سنة 952)م لالإ�سراف على اجلانب الدعوي للديانات 
(((

الديانات اجلديدة

وتهتم   .
(2(

االأع�ساء جميع  الأق��الم  مفتوحة  �سفحاتها  جملة  وله  اجلديدة، 

املوت،  بعد  باحلياة  اهتمامها  اأكرث من  الدنيوية  بالقيم  الديانات اجلديدة 

وتركز على مقوالت جتذب االأفراد، مثل حت�سني الذات وحتقيق ال�سعادة من 

والديانات املعرتف  ال�سحرية،  املمار�سات  اأو حتى من خالل  االإميان  خالل 

االإح�سائيات  تقرر  )7)، كما  بالتحديد  اأو   
(3(

املئتني بها يقرب عددها من 

.
(4(

الر�سمية

ل�سد احتياجات  القدمي كان �سرورة  الديني  املوروث  اإحياء  اأن  يبدو  لكن 

حاجتهم  من  اأكرث  كبرية  اأهمية  اليابانيني  لدى  مثلت  التي  اليومية  احلياة 

اإىل الهيئات الدينية املختلفة، واملوروث الديني واملعتقدات الدينية اكت�سبت 

من ال�سنتوية والبوذية والطاوية والكونفو�سية وغريها من العقائد، واملوروث 

الديني ال يقوم على عقيدة معينة اأو تنظيم معني، وال يهدف اإىل ك�سب اأتباع 

اأو ن�سر عقيدة ما، بل هو عادات وتقاليد انت�سرت بني النا�ض.

ومهرجانات  واأعياد  احتفاالت  من  يت�سمنه  مبا  ال�سعبي،  امل��وروث  وهذا 

وممار�سات تتم على مدار العام، ال يوؤكد فقط على االأفكار بل يهتم بال�سعائر 

والطقو�ض ذاتها، وقد كان هذا املوروث الديني، عرب تاريخ اليابان، م�سدر 

باالإله  يتعلق  ديني  م��وروث  فهناك  اجلديدة؛  الدينية  احلركات  من  الكثري 

متار�ض  وطقو�ض  �سعائر  وهناك  وامل��ح��رم��ات،  وال��ث��واب  والعقاب  وال���روح 

االعتدال  بيوم  واالحتفال  بالعام اجلديد،  االحتفال  مثل:  ال�سنة  مدار  على 

الربيعي، ويوم االعتدال اخلريفي، واالحتفال مبهرجان الزهور، اأو مهرجان 

1- E. Saunders، Buddhism in Japan P 206.

2- انظر اإدوين راي�سار، اليابانيون، الكويت، �سل�سلة عامل املعرفة، �ض 7)3.

3- Buddhism in Japan P268.

4- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �سفحات 270-253.
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 .
(((

النجوم اأو عيد املوتى وغريها

اأن املوروث الديني يبدو وا�سحا يف حياة اليابانيني املعا�سرة،  واحلقيقة 

ويبدو هذا جليًّا يف ان�سراف اليابانيني عن الديانات التقليدية وميلهم اإىل 

�سكل  يف  اأحيانا  امل��وروث  هذا  ظهر  وقد  بالدين،  اخلا�ض  ال�سعبي  امل��وروث 

ريكيو،  �سني  واأوم  ج��اّك��اي،  �سوكا  ومثل  ري��وك��اي،  مثل  اجلديدة  الديانات 

.
(2(

واالأخرية نحت منحى اإرهابيا اأدى باحلكومة اإىل حماكمة زعمائها

الإ�ضالم:

واالآن ياأتي احلديث عن االإ�سالم يف اليابان، ورمبا يكون من املفيد اقت�سار 

اخلطاب  مناق�سة  خ��الل  م��ن  االإ���س��الم��ي  الديني  اخل��ط��اب  على  احل��دي��ث 

االإ�سالمي الياباين- الياباين يف اليابان، واخلطاب االإ�سالمي غري الياباين 

يف اليابان يف ت�سل�سل تاريخي ي�سل بنا اإىل ما بعد اأحداث احلادي ع�سر من 

�سبتمرب.

ترجع  االإ�سالمي  والعامل  اليابان  بني  املبكرة  ال�سالت  اإن  القول  وميكن 

واالأت��راك يف  اليابانيني  بني  متبادلة  زي��ارات  )87)م، ومتثلت يف  �سنة  اإىل 

ال�سلطان عبد احلميد يف  اأ�سار  ، وقد 
(3(

الثاين ال�سلطان عبد احلميد  عهد 

.
(4(

مذكراته اإىل قلق الرو�ض من تنامي العالقات الرتكية اليابانية

�سحيفة  ذلك  اإىل  واأ�سارت  امل�ساألة،  بهذه  االأوربية  ال�سحف  اهتمت  وقد 

ماي نيت�سي اليابانية ال�سادرة يف الرابع من اأغ�سط�ض 893)م، واإىل اإ�سالم 

اأن الدولة العثمانية و�سعت  بع�ض اليابانيني ممن و�سلوا اإىل تركيا. ويذكر 

التطبيق  وواقعيات  الدعاية  نظريات  بني  اليابان  يف  االإ�سالمية  الدعوة  احلميد،  عبد  �سمري   -(

اجلري�سي، القاهرة، ال�سفحات املتعلقة.

2- �سمري عبد احلميد، االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض 330-)33.

3- Hiso Lee ، The advent of Islam in Korea P 163.

4- انظر: مقدمة الرحلة اليابانية للجرجاوي، حتقيق �سمري عبد احلميد، ط �سوريا، �ض 53.
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واليابان،  ال�سني  اإىل  و�سلت  اأن  اإىل  االإ�سالمية  اخلالفة  فكرة  ن�ساط  من 

ويذكر علي اأحمد اجلرجاوي �ساحب )الرحلة اليابانية( اأن ال�سلطان اأر�سل 

�سعادة برتو با�سا، اأحد قادة اجلي�ض العثماين، اإىل اليابان ملا قامت احلروب 

.
(((

الرو�سية اليابانية 904)-905)م

وعلى كل حال فقد اأ�سلم خليل يامادا يف تركيا ومعه �سوتارا نودا، بينما 

اأ�سلم بون بات�سريو اأريجا يف الهند. وبدا اأن بع�ض اليابانيني يدخلون االإ�سالم 

الأ�سباب متعددة، منها فر�ض االإ�سالم عليهم الأ�سباب �سيا�سية، وتظل ق�سة 

، وترتبط 
(2(

اإ�سالم ميت�سو تارو ياماوكا اأول حاج ياباين حمل ت�ساوؤالت عدة

اإىل  الذي قدم  التاتاري  اإبراهيم  الر�سيد  بالداعية عبد  للحج  �سفره  ق�سة 

اليابان عام 909)م.

موؤمتر الأديان بني احلقيقة واخليال: 

يف  ن�سر  كتابا  لها  زيارته  عن  وكتب  اليابان  زار  قد  اجلرجاوي  كان  اإذا 

يحاول  البع�ض  ف��اإن  واح��د،  بعام  �سدوره  بعد  االأردي���ة  اإىل  وترجم  حينها 

موؤمترا  اأن  توؤكد  القرائن  اأن  اإال  االأدي��ان،  موؤمتر  عقد  فكرة  يف  الت�سكيك 

فطبقا  الثقافات،  على  االنفتاح  من  نوعا  �سهدت  التي  الفرتة  هذه  عقد يف 

اأثناء احلرب  ميجى  االإم��رباط��ور  بالط  بقي يف  ال��ذي  با�سا  برتو  ذك��ره  ملا 

الرو�سية اليابانية، فاإن االإمرباطور ميجي طلب من ال�سلطان عبد احلميد 

اإر�سال علماء م�سلمني ميكنهم �سرح روح االإ�سالم وتنوير ال�سعب الياباين، 

اإليهم  اأر�سل  ما  اإذا  االإ�سالم  �سيعتنق  الياباين  ال�سعب  باأن  ال�سلطان  و�سعر 

دعاة موؤهلني وخمل�سني لدين اهلل، وهكذا فمن املمكن اأن يكون االإمرباطور 

قد طلب التعرف على الدين االإ�سالمي عن طريق الدعوة اإىل عقد موؤمتر 

االأديان يف طوكيو عام 906)م.

)- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض )34.

2-Hiso Lee، P 172.
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االإمرباطور  ال�سلطان عبد احلميد، فقد كان  وطبقا ملا جاء يف مذكرات 

يود التعرف اأكرث على اأ�سلوب احلياة االجتماعية يف االإ�سالم، وعلى مفهوم 

الت�سامن بني امل�سلمني، وعلى نظام الوقف االإ�سالمي املعمول به يف الدول 

بع�ض  اأر�سل  اخلليفة  اأن  يل  �سو  هي  الكوري  الباحث  وذكر   .
(((

االإ�سالمية

الكتب ال الدعاة، بينما ذكر اجلرجاوي اأن اخلليفة اأر�سل مندوبا عنه ح�سر 

.
(2(

موؤمتر االأديان، واألقى فيه خطبة �سرح فيها مبادئ االإ�سالم

يف الوقت نف�سه، اأ�س�ض بع�ض االأ�سراف والنبالء يف اليابان جمعية با�سم 

»اجلمعية اليابانية للبحث يف حقائق االأديان«، وقرروا عقد موؤمتر للبحث يف 

املعتقدات الدينية، وطبقا للباحث الكوري، فاإن الهدف االأ�سا�ض من املوؤمتر 

–طبقا للوثائق املتوفرة لديه– كان درا�سة مبادئ االإ�سالم.
�سراي«  »بهات�سي  يف  ال�سادرة  جازيت(  )تركمان  جريدة  ن�سرت  كما 

اإقدام ال�سادرة يف  ال�سيء نف�سه جريدة  املوؤمتر، وذكرت  اإىل  خرب الدعوة 

وكذا �سحيفة جابان  املوؤمتر،  ت�سيو جاي كوهو  اإ�ستانبول، وذكرت �سحيفة 

.
(3(

تاميز

وهكذا ميكن القول اإن عبد الر�سيد اأفندي اإبراهيم ن�سط يف جمال الدعوة 

االإ�سالمية، ثم كان قدوم اجلرجاوي امل�سري والدكتور حممد ح�سني الهندي، 

منها  امل�ساجد،  بع�ض  تاأ�سي�ض  كله  ذلك  وواكب  الهندي،  اهلل  بركة  ومولوي 

م�سجد كوبيه عام 935)م، وم�سجد طوكيو عام 938)م الذي كان للداعية 

حممد عبد احلي قربان علي الف�سل الكبري يف العمل على بنائه، وقد اأقام 

مدر�سة ومطبعة باحلروف العربية، واأ�سدر جملة �سهرية بالرتكية التتارية.

)- اجلرجاوي، الرحلة اليابانية، ال�سفحات املتعلقة.

2- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض 353.

3- ومثال ذلك ما حدث لقربان علي الذي قبل يف البداية ومت الرتحيب به، ثم طرد فيما بعد.
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العاملية  احل��رب  )قبل  الإ���ض��الم  لدرا�ضة  يابانية  جمعيات 

الثانية(:

ظهرت قبل احلرب العاملية الثانية جمعيات تهدف اإىل درا�سة االإ�سالم، 

رئي�ض  يراأ�سها  كان  التي  العظمى  لليابان  االإ�سالمية  اجلمعية  اأهمها:  من 

وزراء اليابان �سنجيورو هيا�سي )مات 943)م(، ومعهد الثقافات االإ�سالمية 

دايتو بونا كاوكو اإين، وقد مت حظر اجلمعية االإ�سالمية قبيل احلرب العاملية 

الثانية، وظهرت مكانها جمعية خا�سة ت�سمى جمعية الدرا�سات االإ�سالمية، 

ورغم طابع هذه اجلمعيات الديني فاإن اأع�ساءها يف االأغلب كانوا من غري 

اليابان بع�ض امل�سئولني والباحثني والعلماء من البالد  امل�سلمني، وقدم اإىل 

االإ�سالمية مثل حفيد �سيد اأحمد خان ال�سري �سيد م�سعود الذي زار اجلامعات 

برال�ض  اأحمد  احل�سن  نظري  الربوف�سور  ومثل  املحا�سرات،  بع�ض  واألقى 

الرابطة  رئي�ض  العزيز  عبد  ميان  ومثل  االأردي��ة،  يعلم  كان  الذي  الدهلوي 

االإ�سالمية لعموم الهند الذي ح�سر حفل افتتاح م�سجد كوبيه، واألقى عددا 

من املحا�سرات، ومثل ال�سيخ حافظ وهبه واآخرين ممن ح�سروا حفل افتتاح 

اليابانيني يف جمال  امل�سلمني  ون�سط عدد من  938)م.  م�سجد طوكيو عام 

اإيبيه، وموموتارو اينوموتو،  التعريف باالإ�سالم مثل احلاج حممد نور تناكا 

تاكي�سي،  �سوزوكي  �سالح  حممد  واحل��اج  هو�سوكاوا،  املنعم  عبد  وحممد 

920)م،  عام  الكرمي  القراآن  ملعاين  ترجمة  اأول  و�سدرت  اإيزومي،  و�سادق 

كما �سدرت الرتجمة الثانية عام 930)م.

اأن  املت�سابكة،  والعالقات  االأح��داث  ا�ستقراء  خالل  من  املالحظ،  ومن 

اليابان مل تكن تهدف اإىل التعرف على االإ�سالم كدين وعقيدة بقدر ما كانت 

يف  االجتماعية  واحلياة  االإ�سالمي  العامل  �سعوب  على  التعرف  اإىل  تهدف 

االإ�سالم، ونظم الدولة االإ�سالمية االإدارية لال�ستفادة منها. وكان للظروف 

اأر�سها                  على  الدعاة  وج��ود  قبول  يف  دور  اليابان  يف  الداخلية  ال�سيا�سية 
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.
(((

اأو رف�سهم

ويذكر اأنه يف عام 873)م �سّنت احلكومة بع�ض القوانني حماولة التدخل 

يف عقائد النا�ض يف اليابان، فحدث تذمر اأو ما اأطلق عليه انتفا�سة يف مار�ض 

873)م، ا�سرتك فيها ع�سرون األفا من اأتباع طائفة ال�سني مطالبني باحلرية 

الدينية.

االإ�سالمي  العامل  انت�سرت يف  التي  الدعاية  برال�ض  الربوف�سور  �سرح  وقد 

 35 الهندية، جملد  بقوله يف جملة معارف  اليابان  االإ�سالم يف  انت�سار  عن 

عدد 5، �سنة 935): »... هذه االأخبار عارية من ال�سحة، فال االإمرباطور 

اأي  اليابان  لدى حكومة  ولي�ض  م�سلم،  ياباين  األف  ع�سرون  يوجد  وال  اأ�سلم 

م�سجد  الأن  مت�سائما،  كان  الرجل  اأن  اأظن  لكني  م�سجد!!«.  لبناء  ا�ستعداد 

كوبيه افتتح، وبني م�سجد طوكيو بعد عدة �سنوات. 

الإ�ضالم بعد احلرب العاملية الثانية:

جلميع  الدين  حرية  اجلديد  الد�ستور  كفل  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد 

اليابانيني، و�سمح لكل ياباين باأن يعتقد ما يراه منا�سبا من دين واأن ميار�ض 

فرتة  يف  اليابان  م�سلمي  جمعية  تاأ�س�ست  وهكذا  بها،  يوؤمن  التي  ال�سعائر 

ا�ستقاللها،  على  واآ�سيا  اإفريقيا  يف  االإ�سالمية  الدول  معظم  فيها  ح�سلت 

وفتحت لها �سفارات يف اليابان وبداأت اليابان تهتم بدرا�سة لغات ال�سعوب 

االإ�سالمية من منابعها ب�سكل مبا�سر،  الدرا�سات  والتعرف على  االإ�سالمية 

وقدمت  االإ�سالمية،  البلدان  اإىل  اليابانيني  الدار�سني  من  ع��دد  ف�سافر 

اجلامعات العربية واالإ�سالمية املنح للطالب اليابانيني، ومار�ست ال�سفارات 

.
(2(

العربية واالإ�سالمية دورا اإيجابيا يف دعم امل�سلمني اليابانيني

)- جملة املعارف الهندية )باللغة االأردية(، م 35، عدد 5 �سنة 935)م.

2- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض 439 وما بعدها.
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ن�سطت جمعية م�سلمي اليابان منذ تاأ�سي�سها 952)م اأو 953)م، وبعد ذلك 

تاأ�س�ض املركز االإ�سالمي العاملي الذي حتول اإىل املركز االإ�سالمي يف اليابان 

عام 974)م، وله جهود م�سكورة يف جمال الدعوة، وهناك احتاد للجمعيات 

اجلمعيات  م��ن  ع��ددا  ي�سم  976)م  ع��ام  تاأ�س�ض  اليابان  يف  االإ�سالمية 

تاأ�سي�ض  وجاء  االإ�سالمية،  ال�سداقة  جمعيات  احتاد  وهناك   ،
(((

االإ�سالمية

باالإ�سالم  للتعريف  قوية  دفعة  مبثابة  طوكيو  يف  االإ�سالمي  العربي  املعهد 

والثقافة االإ�سالمية.

ومن اجلدير بالذكر اأن الدار�سني اليابانيني اهتموا برتجمة معاين القراآن 

الكرمي ف�سدرت ترجمة �سومي اأوكاوا يف فرباير 950)م، وترجمة تو�سيهيكو 

اإيزوت�سو عام 957)م، وترجمة اأ�سامو اإيكيدا ويا�سوناري بان �سنة 970)م، 

عام  االأوىل  طبعتها  �سدرت  التي  ميتا  عمر  احل��اج  برتجمة  ذل��ك  ج  ت��وِّ ثم 

.
(2(

972)م والثانية عام 982)م

كما �سهدت هذه الفرتة تاأ�سي�ض عدد كبري من امل�ساجد، مثل م�سجد اأو�سكا 

عام 977)م، وم�سجد املوؤمتر االإ�سالمي يف �سنجكو، وم�سجد املعهد العربي 

االإ�سالمي، واأعيد بناء امل�سجد اجلامع يف طوكيو، ثم اأ�س�ست م�ساجد �سغرية 

اأو م�سليات عديدة يف طوكيو وما حولها و�سل عددها اأكرث من 30 م�سلى، 

موؤّلف،  وبع�سها  مرتجم  بع�سها  االإ�سالمية  الكتب  من  كبري  عدد  و�سدر 

اليابان  وبداأت  يابانيني،  يابانيون وغري  اإ�سالمية يحررها  وظهرت جمالت 

بع�سها  انتهى  بحثية  مل�ساريع  وتخطط  وم��وؤمت��رات،  ن��دوات  لعقد  تخطط 

ومايزال الباقي يف طور التنفيذ.

خوجه،  اأحمد  كمال  ترجمة  اليابانية:  االإ�سالمية  والعالقات  اإبراهيم،  الر�سيد  عبد  �سو يل  )- هي 

خمطوط غري مطبوع، �ض 75.

2- ذكر عبد الر�سيد اإبراهيم اأنهم طبعوا منه خم�سة ماليني ن�سخة، امل�سدر ال�سابق �ض 89.
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نظرة فاح�ضة على اخلطاب الديني الإ�ضالمي يف اليابان:

نتوقف هنا لكي نحلل باأ�سلوب علمي دقيق اخلطاب الديني االإ�سالمي يف 

اليابان الذي ميكن تق�سيمه تاريخيا اإىل:

- فرتة البدايات 

- فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية.

- فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية. 

- فرتة ما قبل اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب

- فرتة ما بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب. 

1- فرتة البدايات:

على  التعرف  يف  اليابانيني  املثقفني  بع�ض  رغبة  البدايات  فرتة  �سهدت 

الكتب  ترجم من هذه  وما  الغربيون،  كتبه  ملا  قراءتهم  االإ�سالم من خالل 

اإىل اللغة اليابانية، ومل تكن العالقة املبكرة بني اليابان والعامل االإ�سالمي 

تهدف اإىل التعرف على االإ�سالم كعقيدة، بقدر ما كانت تهدف اإىل التعرف 

على حياة امل�سلمني اأنف�سهم يف بالدهم، وقد تاأثر بع�ض اليابانيني باحلياة 

االإ�سالمية يف تركيا والهند، واأعلنوا اإ�سالمهم، لكنهم مل يعملوا على دعوة 

بني جلدتهم اإىل االإ�سالم، واإن كان اأحمد اأريجا الذي اأ�سلم يف الهند �سعى 

اإىل ن�سر ترجمة ملعاين القراآن الكرمي باليابانية.

906)م لبحث مو�سوع  اأن املوؤمتر الديني الذي عقد �سنة  ون�سري هنا اإىل 

االأديان وقيام اجلرجاوي ومعه بع�ض امل�سلمني بالدعوة اإىل االإ�سالم يحتاج اإىل 

درا�سة متعمقة. واحلق اأن هناك كتابات �سدرت عن يابانيني تتعلق باالإ�سالم 

ن�سرت يف ال�سنة ال�سابقة للموؤمتر ورمبا كانت اإرها�سات الإثارة الت�ساوؤل االأكرب 

والرغبة يف التعرف على االإ�سالم من اأهل االإ�سالم اأنف�سهم.
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اأما ال�سا�سة اليابانيون فكانوا حري�سني على التعرف على نظام اخلالفة 

العامل  قوة  يقدرون  كانوا  اأنهم  كما   ،
(((

امل�سلمني قلوب  يف  اخلليفة  وق��در 

االإ�سالمي لو احتدت اأقطاره معا، ويتمنون لو اأن االإ�سالم قدم اإىل اليابان، 

لكنهم اأ�ساروا اإىل م�ساألة تعدد الزوجات كاأمر غري مقبول، وفهموه على اأنه 

من �سروط االإ�سالم.

 اأن الن�سارى �سعوا لدى احلكومة اليابانية 
(2(

ويرى عبد الر�سيد اإبراهيم

ابتداء  وخا�سة  اليابان  االإ�سالم يف  اإىل  الدعوة  امل�سلمني من  منع  اأجل  من 

من عام 906)م حني عقدوا اجتماعا بهذا الهدف، اإال اأن احلكومة اليابانية 

رف�ست؛ الأن الد�ستور يرى باأن ال تتدخل احلكومة يف م�ساألة الدين، ومن هنا 

بداأ الن�سارى اأنف�سهم يف العمل �سد االإ�سالم، فاأ�سدروا كتاب »حممد« وفيه 

 ووزعوه يف القرى واملدن جمانا، ون�سر 
(3(

ما فيه من افرتاءات على االإ�سالم

املن�سرون االأوربيون والرو�ض كتبا اأخرى من هذا القبيل.

حاول بع�ض امل�سلمني املقيمني يف اليابان ك�سف احلقائق، فقام اليوزبا�سي 

لطوكيو  املجاورة  نيبوري  بلدة  يف  يقيم  كان  ال��ذي  امل�سري  ف�سلي  اأحمد 

 مع عبد الر�سيد اإبراهيم باإلقاء ثالث حما�سرات باالإجنليزية 
(4(

)اآنذاك(

اإىل اليابانية ال�سيد بابا املحرر يف جريدة جابان تاميز، وقد كان  ترجمها 

يف  منها  مقتطفات  ون�سرت  اليابانيني،  لدى  كبري  �سدى  املحا�سرات  لهذه 

يف  تكلم  من  ك��اأول  ف�سلي  باأحمد  الر�سيد  عبد  وي�سيد  اليابانية.  ال�سحف 

اأو�ساط املجتمع الياباين يبني حقائق االإ�سالم.

ظهرت يف هذه الفرتة املبكرة كتابات باأقالم يابانيني وغري يابانيني دافع 

بع�سهم فيها عن االإ�سالم ونبيه الكرمي عليه ال�سالة وال�سالم، ومن هوؤالء 

)- نف�سه: �ض 82.

2- حديث االأمري اإيتو مع عبد الر�سيد يف امل�سدر ال�سابق، �ض )8.

3- وردت الق�سة يف مذكرات عبد الر�سيد، انظر: هي �سو يل، �ض )9.

4- وهي االآن حي يقع يف قلب اأحياء طوكيو التي متثل طوكيو الكربى.
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ال�سيد ميهارا �سديق وف�سلي وعبد الر�سيد، وهكذا بداأ اليابانيون يتعودون 

على �سماع كلمة االإ�سالم، ومتنى بع�سهم وهو غري م�سلم اأن يدفن اإذا مات يف 

. ومن العجيب اأن 
(((

مقابر امل�سلمني، وكان ذلك قبل احلرب اليابانية الرو�سية

يغ�سب بع�ض اليابانيني حني خلع ال�سلطان عبد احلميد واأدخل ال�سجن، فقد 

ا�ستنكروا اأن يهان اخلليفة بهذا ال�سكل، واأبدوا رغبتهم يف تنظيم مظاهرات 

، وعلى كل حال �سهدت فرتة البدايات تلك اهتمام اليابانيني من 
(2(

ا�ستنكار

عن  ثم  اأ�سا�سا،  الكرمي  القراآن  عن  خمت�سرة  اأبحاث  بن�سر  امل�سلمني  غري 

مبادئ االإ�سالم. فكتب نوكاريا راكوؤو )وينطق اأي�سا كاي تني( بحثا يف 28 

�سفحة ن�سره على حلقتني بعنوان )حول القراآن( يف 5 يونيو 905)م ويف 5 

)عن  بعنوان  مقاالت  �سل�سلة  اأي�سا  كي�سوؤو  فوجيتا  كتب  كما  905)م،  يوليو 

القراآن( ن�سرها خالل �سنة 907)م، ثم كتب يف �سهر اأكتوبر من العام نف�سه 

مقاال بعنوان )طبعات وترجمات معاين القراآن الكرمي(. ويف العام التايل 

ويق�سد  االإ�سالم(،  يف  املقد�ض  الكتاب  )عن  بعنوان  مقاالت  �سل�سلة  ن�سر 

القراآن الكرمي، وكان نوكاريا راكوؤو �سابق الذكر مهتما باالإ�سالم حيث ن�سر 

جمموعة من االأبحاث منها »عن املحمديني« ويق�سد بهم امل�سلمني و»االأديان 

قبل حممد« و»حممد وامل�سيح وبوذا«. وهناك من اهتم اأي�سا مبقارنة االأديان 

واالإ�سالم  البوذية  كتاب  االأملانية  عن  ترجم  ال��ذي  ريت�سوهيكو  اآوك��ي  مثل 

والن�سرانية ل�ساحبه Farke،Robat ون�سره يف يوليو 903)م.

بتعاليم  ومقارنته  باالإ�سالم  اهتموا  اليابانيني  املفكرين  بع�ض  اأن  ويبدو 

الديانات االأخرى؛ فقد ن�سر كاتو كني اإيت�سي كتابا بعنوان )التاريخ املقارن 

للديانات ال�سرقية والغربية(، ن�سره يف نوفمرب من عام 903)م، وكتب مقاالت 

منها: »مغزى االإ�سالم يف تاريخ ديانات العامل«، عام 907)م، »االإ�سالم من 

وجهة نظر �سنتوية«، �سنة 938)م.

)- نف�سه.

2- انظر مقال ل�سالح ال�سامرائي بعنوان »الدعوة االإ�سالمية يف اليابان تاريخا وتطورا«، �سدر عن 

املركز االإ�سالمي بطوكيو، �ض 2 و �ض 0). 
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للح�سارة                             ال��ع��ظ��م��ى  ال���ي���اب���ان  ج��م��ع��ي��ة  ن�����س��رت  0)9)م،  ���س��ن��ة  ويف 

عن  كتابا   )Greater Japan Association of Civilization(

من  قليلة  ب�سنوات  ذلك  بعد  وظهر  العامل.  ديانات  �سل�سلة  �سمن  االإ�سالم 

كتب عن عقائد االإ�سالم وهو تاكانو �سوؤوجي الذي ن�سر بحثا بعنوان )عقائد 

االإ�سالم وفرائ�سه( عام 6)9)م، وبعدها ب�سنتني كتب �سئيكاوا كاميه كتابا 

بعنوان )االإ�سالم( وذلك يف اإبريل من �سنة 8)9)م.

بح�سب              اأ�سهموا،  قد  اليابانيني  غري  من  امل�سلمني  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 

اإمكانيات، يف التعريف باالإ�سالم؛ فمولوي بركة اهلل الهندي  ما لديهم من 

الذي و�سل طوكيو عام 909)م ليعمل اأ�ستاًذا للغة االأردية يف جامعة طوكيو 

وعبد  ف�سلي  اأحمد  امل�سري  اليوزبا�سي  اإىل  ان�سم  االأجنبية  للدرا�سات 

اإ�سدار جملة )االأخوة  واأ�سهم ف�سلي يف  الرتكي،  التتاري  اإبراهيم  الر�سيد 

 (9(0 عامي  بني  ما  طوكيو  يف  اهلل  بركة  مولوي  اأ�س�سها  التي  االإ�سالمية( 

اأ�سلم على يد بركة اهلل الكونت الياباين  اأنه قد  . ومما يذكر 
(((

 (9(2  –
هاتانو وت�سمى بح�سن هاتانو، وقد اأ�سلم هاتانو وزوجته ووالد زوجته واأ�سدر 

�سنة  ويف  االإ�سالمية،  االأخوة  وقف  بعد   Islam و   Gunjin هاتانو جريدة 

8)9) اأ�سدر جملة Islamic Brotherhood، وهي جملة �سهرية م�سورة 

.
(2(

باالإجنليزية

يدعى  �سابا  اليابانية  احلكومة  دفعت  فقد  الر�سمي،  امل�ستوى  على  اأم��ا 

ال  فكان  اإىل احلجاز،  اإر�ساله  تريد  كانت  اإذ  االإ�سالم،  للدخول يف  ياماوكا 

االإ�سالمي  اأن اخلطاب  على  تدل  اإ�سالمه  وق�سة  اإ�سالمه،  يعلن  اأن  بد من 

يف اليابان مل يكن وا�سحا على االإطالق حتى عام 909)م، وهو العام الذي 

اليابانيني  اأن �سفوة املفكرين  اإال  للحج،  ياماوكا  اأو عمر  ياماوكا  ذهب فيه 

)- ال�سامرائي: املقال ال�سابق، �ض )).

2- �سمري عبد احلميد، البو�سيدو روح اليابان وقيم احل�سارة العربية االإ�سالمية، مكتبة امللك عبد 

العزيز العامة بالريا�ض.
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منوذج  اإىل  ن�سري  وهنا  وتعاليمه،  االإ�سالم  عن  وا�سح  ت�سور  لديهم  كان 

للبو�سيدو  نّظر  الذي  نيتوبيه  اإينازو  الياباين  والفيل�سوف  املفكر  واحد، وهو 

روح اليابان التي تعد الد�ستور االأخالقي لليابان لريد على االتهام الذي يوجه 

عادة لليابان، باأنه ال دين لها على حد قوله، فهو يرف�ض هذه املقولة رغم اأنه 

اعتنق الن�سرانية !!. وقد اأ�سار يف كتابه الذي كتبه عام 905)م اإىل جوانب 

يف الفكر االإ�سالمي، كما اقتب�ض من القراآن الكرمي ما يدل على فهم عميق 

.
(((

لالإ�سالم ومعرفة جيدة بال�سرية النبوية والتاريخ االإ�سالمي

2- فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية:

كان اخلطاب االإ�سالمي يف اليابان يف فرتة ما قبل احلرب العاملية خطابا 

هاجر  فقد  االأم��ر،  هذا  يف  دورا  ال�سيا�سية  الظروف  مار�ست  ورمبا  موؤثرا، 

عدد كبري من م�سلمي تتار�ستان، ووجدوا ترحيبا من امل�سئولني اليابانيني، 

كما حر�ست اليابان على ك�سب ودِّ م�سلمي ال�سني الذين كانوا ميثلون قوة 

اإىل  العطف  بعني  تنظر  اليابان  كانت  اأخرى  ناحية  ومن   ،
(2(

بها ي�ستهان  ال 

بالعمل  امل�سلمني،  من  كثري  منهم  وك��ان  الهنود،  للتجار  و�سمحت  الهند، 

ميناء  يف  كبري  م�سجد  بناء  الهنود،  التجار  جتمع  اأثمر  وهكذا  اليابان،  يف 

اأثمر ن�ساط اجلمعية الرتكية برئا�سة قربان علي،  935)م، كما  كوبيه عام 

الذي ان�سم اإليه عبد الر�سيد اإبراهيم بعد عودته اإىل اليابان �سنة 933)م، 

واعرتفت احلكومة  938)م،  عام  العا�سمة طوكيو  امل�سجد اجلامع يف  بناء 

يقول  وكما  وهكذا،  وغريها،  الن�سرانية  بجانب  دينا  باالإ�سالم  اليابانية 

الباحث الكوري هي �سو يل )جميل(: �سار امل�سلمون من اأ�سل ياباين حتت 

.
(3(

�سمانة وحمايته القانون

)- انظر: تناكا اإيبيه رائد الدرا�سات االإ�سالمية، حترير نخبة من جامعة تاك�سوك، ترجمة �سمري عبد 

احلميد و�سارة تاكاها�سي، حتت الطبع.

2- هي �سو يل: العالقات االإ�سالمية اليابانية، �ض 32).

3- نف�سه.
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ومن ي�ستقرئ اأحداث تلك الفرتة يدرك باأن الظروف كانت مواتية النت�سار 

تو�سع  دون  اأ�سخا�ض  ب�سعة  على  الدعوة  اقت�سار  لكن  اليابان،  االإ�سالم يف 

الر�سيد  عبد  وح��اول  ذل��ك،  دون  حال  امل�سلمني  قبل  من  الدعوي  الن�ساط 

اهلل  جار  مو�سى  القازاين  العامل  اإليه  فقدم  العلماء،  بع�ض  دعوة  اإبراهيم 

بيجي، وجرى التخطيط الإ�سدار املجالت والكتب االإ�سالمية، لكن احلرب 

اأن ميان  التنفيذ. كما  الثانية منعت من و�سع هذا املخطط مو�سع  العاملية 

عبد العزيز رئي�ض الرابطة االإ�سالمية لعموم الهند ا�ستمر مدة عام تقريبا 

بعد افتتاح م�سجد كوبيه يلقي حما�سرات هنا وهناك عن مبادئ االإ�سالم، 

 .
(((

وقد ن�سر حما�سراته واآراءه عن و�سع االإ�سالم يف اليابان

ويالحظ اأن اخلطاب االإ�سالمي يف اليابان يف تلك الفرتة وجد اآذنا �ساغية 

املتعلقة  ال�سفحات  يف  النظر  اأع��ادت  التي  اليابانية،  ال�سلطات  قبل  من 

الت�سحيحات  واعتمدت  اليابانية،  املدر�سية  الكتب  يف  واالأت��راك  بامل�سلمني 

.
(2(

من قبل وزارة الرتبية والتعليم اليابانية

و�سهدت الفرتة ذاتها ظهور عدد من امل�سلمني اليابانيني املوؤثرين يف �سنع 

القرار داخل اليابان، وياأتي على راأ�سهم احلاج نور حممد تناكا اإيبيه ثاين 

حاج ياباين بعد عمر ياماوكا، وقد تتلمذ على يديه عدد من اليابانيني، وكان 

يلتقي بقربان علي الذي كان يعمل يف �سركة خط �سكة حديد من�سوريا، وتناكا 

اأن نعده  اليابان، وميكن  –بحق– رائد الدرا�سات االإ�سالمية يف  اإيبيه يعد 

بالقلم  االإ�سالم  اإىل  يدعو  كان  فقد  ياباين،  اإ�سالمي  داعية  اأول  دون حرج 

املحا�سرات،  من  العديد  األقى  كما  واملجالت،  ال�سحف  يف  كتب  والل�سان، 

وهو  الياباين،  الياباين  االإ�سالمي  اخلطاب  نوعية  بحق  ميثل  اإيبيه  وتناكا 

الوافدين  الدعاة  قبل  من  املوجه  االإ�سالمي  اخلطاب  نوعية  عن  يختلف 

 Crescent in the Country يف كتابه الذي �سدر باالإجنليزية يف لندن عام 935)م بعنوان -(

of Rising Sun.

2- انظر: تناكا اإيبيه، رائد الدرا�سات االإ�سالمية يف اليابان، ال�سفحات املتعلقة.
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فكالهما  العك�ض،  اأو  الثاين  على  االأول  تف�سيل  يعني  ال  وهذا  اليابان،  على 

يكمل االآخر ويع�سده، وهناك ماآخذ على اخلطاب االإ�سالمي عند تناكا اإبيه 

مردها اإىل اأن الرجل تثقف ثقافة اإ�سالمية يف ال�سني، ثم عاي�ض امل�سلمني 

ال�سينيني، وترجم ما كتب بال�سينيية )ريوكاي كو( عن الر�سول ]، وبعد 

فري�سة  يكمل  اأن  واأراد  ال�سني  اإ�سالمه يف  اأعلن  باالإ�سالم  اقتنع متاما  اأن 

احلج، وبعد احلج كتب عن رحلته، واألقى عددا من املحا�سرات عن جتربته 

.
(((

يف احلج، وعن حياة امل�سلمني اليومية وخا�سة يف اأيام احلج

اأمور  اإىل  االإ�سالمي  خطابه  يف  يتطرق  مل  اإيبيه  تناكا  اأن  املالحظ  ومن 

واإن  القراآن،  لغة  العربية  اللغة  بتعلم  يهتم  مل  كما  بالعقيدة،  تتعلق  كثرية 

اأحد  �سوت  اإىل  ي�ستمع  كان  حني  وبكائه  ال�سديد  تاأثره  اإىل  اأ�سار  قد  كان 

ال�سيوخ يرتل القراآن الكرمي، وقد نقل تناكا اإيبيه كتاب ال�سرية النبوية عن 

ال�سينية. وهناك  الكرمي عن  بالقراآن  يتعلق  الكثري مما  ال�سينية، وترجم 

من اليابانيني من تاأثر بال�سرية النبوية، ومل يكن م�سلما اإال اأنه اأحب الر�سول 

املنام.. وظن هوؤالء  راآه يف  باأنه  اأ�سدقاءه  اأنه كان يحدث  ا لدرجة  ا جمًّ حبًّ

رائد  الياباين  املفكر  هنا  واأق�سد  عليه،  تظهر  ب��داأت  اجلنون  اأعرا�ض  اأن 

فكرة اآ�سيا املوحدة اأوكاوا �سوميه، وهو اأول من ترجم معاين القراآن الكرمي 

اأن من ال يعرف العربية ي�سعب عليه فهم هذا الكتاب  اليابانية معلنا  اإىل 

.
(2(

املقد�ض

الفرتة  تلك  يف  االإ�سالمي  اخلطاب  من  اآخر  منط  وجود  نالحظ  وهكذا 

كان �سادرا عن ياباين غري م�سلم، واحلقيقة اأنه ي�سعب علينا االآن ح�سر 

الكتابات التي ظهرت يف تلك الفرتة والتي تناولت الفكر الديني االإ�سالمي يف 

اليابان، ونذكر هنا بع�سها حتى نو�سح اجتاهات اخلطاب الديني االإ�سالمي 

فتحي،  حممد  د.اأحمد  ترجمة  املوحدة،  اآ�سيا  مبداأ  رائد  �سوميه  اأوك��اوا  هريو،  تاكيه  اأووت�سكا   -(

القاهرة، ال�سفحات املتعلقة. 

2- ا�ستفدت من كتاب بيبلوجرافيا الكتب واالأبحاث التي ن�سرت يف اليابان منذ البداية وحتى عام 

985)م.
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ال�سادر من اليابانيني غري امل�سلمني.

كتب املفكر الياباين اأوكوبو كوؤوجي اأبحاثا متنوعة تلقي يف جمملها ال�سوء 

منها  واالإجنليزية،  والفرن�سية  باليابانية  يكتب  وكان  االإ�سالم،  تعاليم  على 

و»قراءات  املحمدين«  »عن  و  االإ�سالمية«  وال�سرائع  و»العقائد  »االإ���س��الم« 

القراآن  عن  و»درا�سات  احلا�سرة«  واحلالة  االإ�سالم  »مبادئ  و  اإ�سالمية« 

الكرمي« باالإ�سرتاك مع كاجامي�سيما هريوؤوكي.

اأما كوبايا�سي هاجيميه �سابق الذكر، فقد كتب »مذكرات عن رم�سان« يف 

يناير 938)م، ويف يونيو 939)م �سل�سلة مقاالت بعنوان )التاريخ االإ�سالمي( 

عن  مقاالت  �سل�سلة  ن�سر  يف  وا�ستمر  ال�سيف(،  اأو  )القراآن  بعنوان  ن�سرت، 

االإ�سالم حتى عام 960)م. 

وهكذا وجد مفكرون بدوؤوا كتاباتهم عن االإ�سالم يف تلك الفرتة وا�ستمروا 

اإىل ما بعد احلرب العاملية الثانية، مثل �سودا ما�سات�سوجو الذي كتب �سنة 

بعنوان   (955 �سنة  مقاالت  �سل�سلة  و  االإ�سالم«  »عن  بعنوان  مقاال  م   (937

»حكاية االإ�سالم«.

واأجنز بع�ض الكتاب مراجعات لكتب الغربيني عن االإ�سالم، ومنهم تا�ساكا 

كوؤودو الذي كتب مراجعة لكتاب )اأربري االإ�سالم وديانات ال�سرق القدمي( 

ون�سرت هذه املراجعة يف اأكتوبر )94)م.

ومن العجيب اأن يهتم بع�ض املفكرين اليابانيني باملذاهب التي ن�سبت نف�سها 

اإىل االإ�سالم واالإ�سالم منها براء، مثل البهائية، فقد كتب نايتو ت�سي�سو بحثا 

ق�سريا بعنوان »املذهب البهائي وموؤ�س�سه« ن�سر يف يناير 929)م، كما كتب هو 

نف�سه �سل�سلة من املقاالت منها »حركات ال�سالة يف االإ�سالم«  و»مدخل اإىل 

االإ�سالم«، و»ظهور املذاهب وتطورها يف االإ�سالم« اأكتوبر 938)م، و»الثقافة 

االإ�سالمية« و »ال�سالة االإ�سالمية« ، كما كتب مات�سوميا �سون اإت�سئريو مقالة 
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بعنوان )البهائية( ن�سرت يف دي�سمرب 930)م.

الفرتة على �سرح مبادئ  تلك  اليابانيني يف  وباخت�سار، فقد ركز معظم 

يف  االإ�سالم  مبادئ  ناجايو�سي  نوكئيوت�سي  كتب  فقد  عام،  ب�سكل  االإ�سالم 

939) و)94)م، وكتب فوجيو جوجني: »  �سل�سلة من املقاالت ن�سرت مابني 

العبادة والواجبات الدينية يف االإ�سالم«، اإبريل 939)م، وكتب ميتاين كوؤورو 

ها�سي  ميت�سو  وكتب  940)م،  فرباير  يف  للطعام  االإ�سالمية  ال�سروط  عن 

واهتم  942)م،  يوليو  يف  امل�سلمون«  ي�ستخدمه  الذي  الطهارة  »ماء  فوجيو 

اآخرون بالكتابة عن راأي غري امل�سلمني يف االإ�سالم، فكتب هاراميت�سي ت�سوجو 

»وجهات نظر رو�سية عن االإ�سالم« ون�سر بحثه يف اأول اأكتوبر من عام 939)م 

وترجم �ساكي اكئيو كتاب C H Bcker عن االأملانية الن�سرانية واالإ�سالم 

ون�سره عام 939)م.

وهناك كتابات جمهولة املوؤلف، رمبا �سدرت بهدف الدعاية ملذهب معني 

»املذاهب  ومنها  دين احلب«،  »البهائية  ومنها:  ما،  لغة  كانت مرتجمة عن 

وامل�ساجد والفرق يف االإ�سالم« اأغ�سط�ض 938)م، ومنها »احلج يف االإ�سالم« 

ومنها  939)م،  مايو  لالإ�سالم«  املعا�سر  »املفهوم  ومنها  939)م  فرباير 

.
(((

»املفهوم االإ�سالمي للحياة بعد املوت« دي�سمرب 939)م وغريها

هذا  وا�ستمر  الكرمي  بالقراآن  البدايات  مرحلة  يف  اليابانيون  اهتم  لقد 

تاكاها�سي  مع  )اأحمد(  اأريجا  ترجمة  ف�سدرت  كثريا  زاد  بل  االهتمام، 

و�سدرت  مقدمة،  �سفحات   8 مع  �سفحة   878 يف  938)م  يونيو  يف  ج��وروؤو 

�سل�سلة مقاالت ت�سمنت ترجمات ملعاين اآيات من القراآن و�سرحا لبع�سها، 

وكوبايا�سي  كوجي،  واأوكوبو  رين�سي،  كئني  �ساكاموتو  من  كل  بهذا  قام  وقد 

)- انظر: عبد الكرمي تومئيوكا، بحث عن االإ�سالم يف اليابان، مكمل لدرجة البكالوريو�ض باجلامعة 

االإ�سالمية باملدينة املنورة ))4) هجرية، غري مطبوع. واأي�سا: �سمري عبد احلميد: االإ�سالم واالأديان 

يف اليابان، �ض 405.
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هاجيميه )مقاالت خمت�سرة ن�سرت خالل 938) و 939)م(، وقام اأوكوبو 

 Koran der :كوؤوجي برتجمة �سل�سلة من املقاالت �سدرت باالأملانية بعنوان

وكتب  و944)م.   (94( بني  ما  خالل   Japanischen Ubersetzung
�ساكوما تيجيئريو مقاال بعنوان »حتليل اأو �سرح القراآن« يف فرباير 936)م. 

اإيكيدا تادا�سي بالكتابة عن �سحيح البخاري و�سحيح م�سلم، فن�سر  واهتم 

مقاال عن ال�سحيحني يف �سبتمرب 939)م.

وظهرت كتابات جمهولة املوؤلِّف اأي�سا عن القراآن الكرمي واحلديث النبوي، 

938)م، وف�سول من  اأغ�سط�ض  االإ�سالم يف  املقد�ض يف  الكتاب  منها: حول 

احلديث النبوي يوليو 939)م، واحلديث النبوي �سبتمرب 940)، وهي مقاالت 

ق�سرية يف اأربع اأو خم�ض �سفحات.

واإذا ما انتقلنا اإىل ال�سرية النبوية الحظنا االهتمام بالرتجمة عن اللغات 

االأخرى، فقد �سبق ذكر تناكا اإيبيه وترجمته ملو�سوعة ال�سرية النبوية التي كتبها 

ريو كايكو بال�سينية )94)م، وقد ترجمت اجلمعية االإ�سالمية اليابانية عام 

934)م كتابا لعبد املجيد قري�سي يف ال�سرية النبوية عن اللغة االأردية بعنوان 

 Dermenghem،Emile هادي عامل(، اأما فورونو كئيوتو فقد ترجم كتاب(

عن الفرن�سية )حياة حممد La Vie de Mahammet( وذلك يف دي�سمرب 

940)م، كما اأ�سدرت جمعية اليابان االإ�سالمية اأي�سا ملخ�ض �سرية حممد 

تطور  هريو�سي  وكتب  935)م،  اإبريل  يف  وني�سيموتو  )اأحمد(،  اأريجا  بقلم 

الدرا�سات اخلا�سة ب�سرية حممد يف يوليو )94)م، وكتب اأوكازوا �سوميه مقاال 

بعنوان )االإ�سالم وموؤ�س�سه( ن�سر يف مار�ض 923)م، بينما كتب اأوكودائي را 

�سوؤواإت�سي مقالة �سغرية بعنوان )حياة النبي حممد( يف يوليو 938)م، وكتب 

وكتب  942)م،  اأغ�سط�ض  يف  االإ�سالم(  ظهور  )مغزى  روؤو  �سئيتا  اأوكاجيما 

)93)م،  نوفمرب  يف  ال�سيف(  اأو  القراآن  حممد:  )مبداأ  هات�سريوؤو  كو�سانو 

وكتب نايتوؤو ت�سي�سو )حممد املوؤ�س�ض( يف اأغ�سط�ض 938)م، وكتب نوجوت�سي 

زين�سريو )حياة حممد( يف يناير 930)م.
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وهكذا نالحظ الرثاء الكبري الذي �سهدته هذه الفرتة �سواء يف الكتابات 

االإ�سالمي  بالفكر  املتعلقة  اأو  النبوية  وال�سرية  الكرمي  بالقراآن  املتعلقة 

متنوعا  كان  االإ�سالمي  الديني  اخلطاب  اأن  على  يدل  وهذا  عامة،  ب�سفة 

عدتها  تعد  كانت  التي  اليابانية  ال�ساحة  داخل  تعددت  التي  مل�سادره  طبقا 

خلو�ض حرب، �سيكون فيها للم�سلمني –على االأقل من وجهة نظر املفكرين 

اليابانيني– دور ميار�سونه، وبالتايل يجب فهم عقيدة هوؤالء امل�سلمني.

وترية  على  االإ�سالمي مل مي�ِض  الديني  اأن اخلطاب  اأي�سا  املالحظ  ومن 

مب�سلمي  وتاأثر  ال�سني  يف  اأ�سلم  تناكا  حممد  نور  اأو  اإيبيه  فتناكا  واح��دة، 

املناطق  يف  االإ�سالم  �سورة  هي  ذهنه  يف  االإ�سالم  �سورة  وكانت  ال�سني، 

البهائية  مثل  املذاهب  بع�ض  اأرباب  حاول  بينما  فيها.  عا�ض  التي  ال�سينية 

اإ�سماع اأ�سواتهم لليابانيني، وحاول بع�ض املن�سرين الدخول يف املجال نف�سه 

الغرب  وتقدمي ت�سور  التي ميكن ترجمتها،  الكتب  بع�ض  عن طريق تقدمي 

عن االإ�سالم، وو�سط كل هذه االأ�سوات كان هناك من يحاول الرتكيز على 

اإ�سماع �سوت القراآن عن طريق ترجمة معانيه، اأو من يكتب اأو يرتجم كتبا 

عن ال�سرية النبوية لتقدمي منوذج مثايل حلياة امل�سلم.

لدى  الرتاثية  العقائد  تغلب  تداخلها  يف  ويزيد  للغاية،  متداخلة  �سورة 

�سنتوي            اأو  ب��وذي  اأو  م�سلم  اأو  ن�سراين  بني  متييز  دون  جميعا،  اليابانيني 

اأو كونفو�سي... ففكرة االإله ما تزال غري وا�سحة يف االأذهان، وفكرة البعث 

االإ�سالم، وال حتى مع  تتفق مع عقيدة  باأ�سكال خمتلفة قد ال  تقدميها  يتم 

ما يراه الن�سارى، ومن هنا كانت حماوالت الربط واخللط والتداخل الذي 

هناك  فكانت  الياباين..  ال�سعب  لدى  املعتقدات  بني  الف�سل  معها  ي�سعب 

االإ�سالم  تقدمي  ي�ستطيعون  ممن  عدد  وج��ود  اإىل  و�سرورية  ما�سة  حاجة 

االأمر                                اأن هذا  على  توؤكد  والقرائن  ووا�سحة،  مب�سطة  �سورة  اليابان يف  يف 

مل يتي�سر على االأقل يف تلك الفرتة، اأي فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية. 
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3 – فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية:

اأمريكا  بعد ا�ست�سالم اليابان يف احلرب العاملية الثانية نتيجة ا�ستخدام 

واملنظمات  املوؤ�س�سات  وتعطلت  الظروف  تغريت  ال�سامل،  الدمار  الأ�سلحة 

اأو ن�سره، وتوقف  ومراكز البحوث التي كانت تعمل على التعريف باالإ�سالم 

�سدور املطبوعات التي تتعلق بالثقافة االإ�سالمية والفكر االإ�سالمي؛ ذلك الأن 

اأهمية االإ�سالم عند ال�سيا�سيني والباحثني قد انتهت بعد ف�سل حتقيق حلم 

.
(((

اآ�سيا الكربى، وهكذا توقف الن�ساط االإ�سالمي حتى اإعالن اال�ستقالل

اأ�س�ست  )95)م،  �سنة  �سوؤونها  اإدارة  يف  حقها  اليابان  ا�ستعادت  اأن  بعد 

الد�ستور  الأن  ذلك  952)م،  عام  لهم  جمعية  اليابان  م�سلمي  من  جماعة 

اليابانيني  من  عدد  و�سافر  اليابانيني،  جلميع  االأدي��ان  حرية  كفل  اجلديد 

دعاة  وظهر  واالإ�سالمية،  العربية  البلدان  يف  للدرا�سة  وغريهم  امل�سلمني 

يابانيون مثل: �سادق اإيزومي، واحلاج عمر ميتا، واحلاج عبد الكرمي �سايتو، 

وظهرت  الدعوة،  حقل  يف  عملوا  ممن  وغريهم  مورميوتو  بكر  اأبو  وال�سيخ 

مار�ض  يف  تاأ�س�ض  الذي  العاملي  االإ�سالمي  املركز  منها،  اأخ��رى،  تنظيمات 

عام 966)م لي�سارك يف الدعوة من خالله عدٌد من املقيمني يف اليابان من 

، وقد حتول فيما بعد، 
(2(

خمتلف البلدان االإ�سالمية من طالب ودبلوما�سيني

وبالتحديد �سنة 974)م، اإىل املركز االإ�سالمي يف اليابان.

وميكن القول اإن هذه الفرتة ت�سبه فرتة البدايات، وكاأن اخلطاب االإ�سالمي 

العربية  باللغة  اليابانيني  اهتمام  خ��الل  من  جديد،  من  يبداأ  اليابان  يف 

واالهتمام ب�سئون البلدان العربية واالإ�سالمية، وال�سعي اإىل التجارة مع هذه 

اليابان.  يف  واالإ�سالمية  العربية  للبلدان  �سفارات  فتح  عن  ف�سال  البلدان، 

مثل  ال�سابقة  الفرتة  عا�سروا  دعاة  من  �سادًرا  االإ�سالمي  اخلطاب  وكان 

)- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض 429.

2- الن�سرة التعريفية باملركز االإ�سالمي يف اليابان، �ض ).
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اأ�سلم على يديه يو�سف اإميوري، و�سادق كاتاياما،  �سادق اإميايزومي الذي 

واالأول يعد من اأف�سل الباحثني يف اللغة العربية يف اليابان. واحلاج عمر ميتا 

هو اأي�سا من املنتمني للفرتة ال�سابقة، لكنه ن�سط بعد احلرب العاملية ون�سر 

كتابيه »من اأجل فهم االإ�سالم« و»مدخل اإىل االإ�سالم«، وترجمة لكتاب »حياة 

ال�سحابة« عن االأردية، وبداأ ترجمة معاين القراآن الكرمي.

وهناك من اأ�سلم يف هذه الفرتة مثل احلاج عبد الكرمي �سايتو عام 957)م، 

ومن خالل عمله اأ�ستاذا بجامعة تاك�سوك اأدى خدمة جليلة لالإ�سالم ومل�سلمي 

اليابان.

ومما يالحظ يف هذه الفرتة اأن اخلطاب االإ�سالمي ال�سادر عن املقيمني 

انطالقه، من  م�سارات  يحدد  اأن  يريد  �سعيفا،  كان  اليابان  على  الوافدين 

خالل عقد ندوات، اأو اإ�سدار مطبوعات اأو امل�ساركة يف العمل االإ�سالمي مع 

اإخوانهم من م�سلمي اليابان. 

4- فرتة ما قبل اأحداث احلادي ع�ضر من �ضبتمرب:

)97)م، وهي ال�سنة التي  املق�سود بها الفرتة التي تبداأ تقريبا من �سنة 

زار فيها املرحوم »جاللة امللك في�سل بن عبد العزيز« اليابان، وهي فرتة 

مهمة، وحتتاج اإىل قليل من التف�سيل؛ الأنها �سهدت ارتفاع �سوت اخلطاب 

اأحيانا،  متباينة  ورمب��ا  متنوعة،  �سوت  مكربات  عرب  االإ�سالمي  الديني 

اليابان �سمن برنامج حمدد يتلخ�ض  فبينما ا�ستمر ن�ساط جمعية م�سلمي 

اللغة  تعليم  باليابانية، وعقد ندوات، وتنظيم ف�سول  اإ�سدار مطبوعات  يف 

العربية، واإر�سال الطالب اليابانيني امل�سلمني اإىل اخلارج، والرد على اأ�سئلة 

العامل  يف  تنت�سر  مكاتبها  بداأت  التي  ال�سركات  وم�ساعدة  باالإ�سالم،  تتعلق 

العربي واالإ�سالمي، فقد قام املركز االإ�سالمي الذي كان يعرف قبال باملركز 

كمنظمة  به  اليابانية  احلكومة  اعرتاف  على  باحل�سول  االإ�سالمي  العاملي 

فكرة  اإعطاء  على  يركز  الديني  خطابه  وكان  980)م،  عام  قانونية  دينية 
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العربية،  لتدري�ض  ندوات  عقد  من  املي�سرة  بالطرق  االإ�سالم  عن  �سحيحة 

 ون�سط املركز كثريا، وبخا�سة 
(((

وترجمة وطباعة كتب عن تعاليم االإ�سالم

بعد تاأ�سي�ض مبناه اجلديد، وتزويده بكوادر ن�سطة عن طريق دعم من رابطة 

العامل االإ�سالمي، ووزارة االأوقاف الكويتية، ودار االإفتاء بال�سعودية، ووزارة 

ال�سوؤون االإ�سالمية يف االإمارات، وغريها.

اخلطاب  دعم  يف  مهما  دورا  مار�ست  االقت�سادية  الظروف  اأن  �سك  ال 

االإ�سالمي يف اليابان، كما كانت زيارة امللك في�سل لليابان ذات اأثر عظيم، 

من الناحية املعنوية واملادية؛ اإذ زاد االهتمام بدعم العمل الدعوي املنظم، 

باالإ�سالم،يف  للتعريف  مهياأة  الظروف  اأن  تدرك  الثاقبة  نظرته  كانت  فقد 

وقت ا�ستد فيه حر�ض اليابان على التعامل مع بلدان العامل االإ�سالمي املنتجة 

اأر�سلت اململكة  اأي�سا للتعرف على االإ�سالم، وهكذا  للنفط، ومن هنا �سعت 

العربية ال�سعودية اإىل اليابان عددا من الدعاة وقامت بدعم عدد اآخر.

يف اأعقاب ذلك، تاأ�س�ست جمعية الثقافة االإ�سالمية يف اليابان التي كانت 

ت�سم م�سلمني وغري م�سلمني، واأ�س�ست �سركة لن�سر مطبوعاتها، ثم �سهدت 

مدينة طوكيو العا�سمة تاأ�سي�ض املوؤمتر االإ�سالمي الياباين الذي بداأ رئي�سه 

اإىل االإ�سالم من خالل عياداته الطبية؛ وهو  الطبيب �سوكت فوتاكي يدعو 

، وتاأ�س�ست 
(2(

ما اأ�سهم يف حتول عدد كبري جدا من اليابانيني اإىل االإ�سالم

يف  اإ�سالمية  وموؤ�س�سات  جمعيات  وب��داأت  الفاحتة،  موؤ�س�سة  با�سم  جمعية 

االإ�سالمية،  البلدان  االقت�سادي يف  الرخاء  بفعل  ذلك  كان  ورمبا  الظهور، 

و�سكلت هذه اجلمعيات احتادا عرف با�سم احتاد اجلمعيات االإ�سالمية يف 

اليابان، وذلك يف منت�سف �سنة 976)م.

وكان االأمر الذي لفت اأنظار اليابانيني وغريهم هو تاأ�سي�ض املعهد العربي 

)- تذكر بع�ض امل�سادر اأن 775) يابانيا اعتنقوا االإ�سالم يف �ستة اأ�سهر. 

2- من هذه الدول العراق واإيران وليبيا 2- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: �ض 465 وما بعدها.
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االإ�سالمي يف طوكيو عام 982)م، ثم افتتاح املبنى اجلديد للمركز االإ�سالمي 

ال�سموع  بقية  اأ�سواء  تخبو  اأن  املوؤ�سف  من  وكان  املتعددة،  ن�ساطاته  وبدء 

تدريجيا، وتظل بع�ض اجلمعيات تعمل مبفردها مثل جمعية اجلالية الرتكية 

الهندية  اجلاليات  اأبناء  اأ�س�سها  التي  واجلمعيات  االإندوني�سية،  واجلمعية 

والباك�ستانية والبنغالية. اإال اأن اأهم ما مييز هذه الفرتة هو بدء ت�سكيل ما 

ميكن اأن نطلق عليه التجمعات االإ�سالمية حول طوكيو، وظهور اأعداد كبرية 

من املطبوعات االإ�سالمية، وبروز بع�ض املجالت االإ�سالمية اليابانية ال�سادرة 

عن موؤ�س�سات اأو عن اأفراد، وازدهار الدرا�سات العربية واالإ�سالمية على يد 

، وزيادة تاأثري جمموعة الدعاة املنتمني 
(((

اليابانيني امل�سلمني وغري امل�سلمني

جلماعة التبليغ، وزيادة اأن�سطة جمعية ال�سداقة ال�سعودية اليابانية وجمعية 

ال�سداقة الكويتية اليابانية، مقابل تراجع ن�ساط املوؤمتر االإ�سالمي الياباين 

، وكذلك املكاتب الثقافية العربية 
(2(

الذي كان يراأ�سه الدكتور �سوكت فوتاكي

التي اأغلقت اأو توقف ن�ساطها متاما. 

ومن ناحية اأخرى كانت هناك اأحداث اأملت بالعامل االإ�سالمي اأثرت ب�سكل 

اأو باآخر �سلبا اأو اإيجابا على نظرة ال�سعب الياباين لالإ�سالم وامل�سلمني، ومنها 

احلرب العراقية االإيرانية، التي اأثارت الباحثني اليابانيني، فاأ�سدروا عددا 

ال�سراع املذهبي  تاأ�سيل  املقاالت، حماولني  البحوث، وكتبوا عددا من  من 

بني اجلارتني امل�سلمتني، بل وجتذير هذا ال�سراع، والنبي�ض يف دروب التاريخ 

االإ�سالمي عن �سراعات �سبيهة.. ثم كان غزو �سدام ح�سني لدولة الكويت، 

الياباين بني �سدام  ال�سعب  اأفراد  ت�ساوؤالت عديدة، بل ربط بع�ض  فاأثريت 

العربية  ال��دول  التي طالت معظم  االإره��اب  اأح��داث  كانت  ثم  واالإ���س��الم.. 

الياباين  لل�سعب  �سدمة  996)م  عام  االأق�سر  حادثة  وكانت  واالإ�سالمية، 

نظرا الأن بع�ض ال�سحايا كانوا من ال�سياح اليابانيني.

)- امل�سدر ال�سابق.

2-امل�سدر ال�سابق، �ض 476.
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يف  تثار  التي  الق�سايا  لبع�ض  تف�سريات  تقدمي  الياباين  االإع��الم  ح��اول 

العامل االإ�سالمي، وتعد بالن�سبة للقارئ اأو امل�ستمع اأو امل�ساهد الياباين غري 

مفهومة؛ نظرا لندرة امل�سادر التي تتناول الق�سايا االجتماعية يف املجتمعات 

ق�سية  االنت�سار  وا�سعة  �سنبون  اآ�ساهاي  جريدة  تناولت  وهكذا  االإ�سالمية، 

مرتدا،  باعتباره  حكم  و�سدور  امل�سري،  اجلامعي  االأ�ستاذ  زيد  اأبو  ن�سر 

بع�ض  ل�سان  على  ال�سحيفة  �سرحت  هنا  ومن  زوجته،  بتطليق  املطالبة  ثم 

و�سرحت  االأ�سوليني،  على  الرتكيز  م��ع  مرتد  كلمة  معنى  املتخ�س�سني 

القراآن  باأحكام  وارتباطه  ال�سخ�سية،  االأحوال  قانون  ورد يف  ما  ال�سحيفة 

واأهمية االأ�سرة يف املجتمع. ويف اأعقاب حادثة االأق�سر بداأت بع�ض ال�سحف 

 
(((

ال�سحف اإحدى  ون�سرت  اإرهاب،  دين  كاأنه  االإ�سالم  تتكلم عن  اليابانية 

اإن االإ�سالم دين يحث  اآنذاك الذي قال:  حديث �سفري اليابان يف ال�سودان 

على قتل غري امل�سلم. مل يكن هذا اخلطاب هو اخلطاب الوحيد الذي ي�سمعه 

ال�سعب الياباين، فقد ن�سط بع�ض الباحثني يف تف�سري تلك االأحداث وربطها 

قادة  بع�ض  تربي  التي  العظمى  ال��دول  وب�سيا�سات  بل  العاملي،  ب��االإره��اب 

االإرهاب على اأرا�سيها، بل نالوا اأحيانا حمايتها.

العامل  بلدان  امل�سئولني من  وكبار  القادة  كبار  زيارات  واأهم من كل هذا 

العربي واالإ�سالمي لليابان، وهنا ن�سري اإىل زيارة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

ورئي�ض  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ونائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 

الياباين،  لالإعالم  الوا�سح  وحديثه  اليابان،  اإىل  اآن��ذاك  الوطني  احلر�ض 

ودعوته م�سلمي اليابان اأن يعملوا خلدمة وطنهم اليابان، واأن ميتثلوا لقوانني 

غطت  وق��د  االإ���س��الم،  قيم  عن  �سيء  يف  تختلف  ال  الأنها  وقيمها  بالدهم 

العهد  ويل  ذكرها  التي  باالأفكار  واأ�سادت  الزيارة،  هذه  اليابانية  ال�سحف 

.
(2(

اآنذاك، �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبد اهلل بن عبد العزيز

)- �سحيفة نيهون كئيزاي �سينبون.

2- انظر: ال�سحف ال�سادرة يف اأكتوبر 998)م / رجب 9)4) هجرية. 
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اإن اخلطاب االإ�سالمي يف اليابان  وعلى كل حال ميكن القول باخت�سار: 

بداأ مي�سي على خط �سحيح، رغم وجود من يحاول الت�سوي�ض اأو من يحاول 

الباحثني  م��ن  ع��دد  ع��ن  معظمه  يف  ي�سدر  ه��ادئ  خطاب  فهو  ال�����س��راخ، 

اليابانيني امل�سلمني ومن غري امل�سلمني اأي�سا ممن تعمقوا يف درا�سة االإ�سالم 

من مثل الربوف�سور ه�سام كرودا، والربوف�سور يو�سف اإميوري، والربوف�سور 

الدكتور ح�سن كو ناكاتا، وحبيه كاوؤري تناكا، والربوف�سور يو�سف كا�سيورا، 

توكوما�سو  واأمني  توكوما�ض  فاطمة  وال�سيدة  موري،  الدين  نور  والربوف�سور 

اأوكي،  وعادل  يا�سوي،  واأ�سرف  اإي�سوزاكي،  ورم�سان  موتو،  الطيب  وخمتار 

واأحمد  هاماناكا،  و�سليمان  كو�سوجي  ويا�سر  �سينوهي،  معمر  وال�سيخ 

تومئيوكا،  وحنيفة  تومئيوكا،  الكرمي  وعبد  كيمورا،  الوا�سع  وعبد  �سوزوكي، 

وقد در�ض البع�ض يف م�سر واململكة العربية ال�سعودية وقطر وليبيا وباك�ستان 

ناكامورا،  وكوجريو  اإيزوت�سو،  تو�سيهيكو  مثل:  غريها..  يف  اأو  واإندوني�سيا 

كينو،  ما  و�سينيا  كامادا،  و�سيجريو  اأوجوتو،  وميت�سو  فوجيتا،  و�سو�سومو 

وجوهي �سيمادا، وتاكي�سي يوكاول، وكاتوجي فوجيموتو، وكو�سي مورميوتو، 

و�سات�سيكو موراتا، وناري اآكي هانادا، وغريهم، واهتم هوؤالء مبا ي�سبع حاجة 

الدار�سني وحاجة ال�سعب الياباين للتعرف على االإ�سالم.

بقلم  البخاري  ل�سحيح  ترجمة  �سدرت  الكرمي  القراآن  اإىل  فباالإ�سافة 

بقلم  م�سلم  ل�سحيح  ترجمة  و�سدرت  ماكينو،  �سينيا  الياباين  امل�ست�سرق 

واآخرين، كما �سدرت ترجمة خمت�سرة  اأي�سوزاي  اإميوري ورم�سان  يو�سف 

ح�سن  وترجم  �سيمادا،  جوهيه  الياباين  امل�ست�سرق  بقلم  ه�سام  ابن  ل�سرية 

ناكاتا كتاب د. م�سطفى ال�سباعي »ال�سرية النبوية درو�ض وعرب«، كما ترجم 

للماروردي،  ال�سلطانية«  »االأحكام  كتاب  يوكاوا  تاكي�سي  الياباين  امل�ست�سرق 

وترجم اأي�سا باال�سرتاك مع ح�سن ناكاتا »ال�سيا�سة ال�سرعية« البن تيمية، كما 

ترجم كاتوجي فوجيموتو »املنقذ من ال�سالل« الأبي حامد الغزايل، وترجم 

كوؤو�سيه مورميوتو »مقدمة ابن خلدون«، وترجم امل�ست�سرق الياباين ناري اآكي 
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هنادا »التاريخ يف اأن�ساب االأ�سراف واأخبارهم« و»فتوح البلدان« للبالذري، 

اأما يا�سر كو�سوجي فرتجم »اخلالفة« لر�سيد ر�سا، و»االإ�سالم ومنطق القوة« 

ملحمد ح�سني ف�سل اهلل، واهتم تو�سيهيكو اإيزوت�سو بالرتجمة عن الفار�سية، 

ونقل بع�ض موؤلفات �سدر  الرومي،  الدين  »فيه ما فيه« جلالل  فنقل كتاب 

ناكامورا  كوجريو  واأ�سوله فرتجم  بالفقه  البع�ض  واهتم  ال�سريازي،  الدين 

»علم اأ�سول الفقه« لعبد الوهاب خالف، بينما اهتم اآخر باالقت�ساد فنقل 

ه�سام كورودا كتاب »اقت�سادنا« ملحمد باقر ال�سدر، وترجم لل�سدر اأي�سا 

كتاب »فل�سفاتنا«.. وهناك من اهتم بالق�سايا املعا�سرة وال�سريعة فرتجم 

اأحمد  لل�سيخ  املعا�سرة«  والق�سايا  االإ�سالمية  »ال�سريعة  �سانارا  يو�سينوري 

زكي مياين.

وقد �سدرت يف هذه الفرتة درا�سات كثرية جدا عن القراآن الكرمي وترجمة 

ترجمة  حرر  الذي  كات�سومي  فوجيموتو  مثل  يابانيني  باحثني  بقلم  معانيه 

القراآن، و�سدرت  اأو�سامو وبان كو�سائي وفوجيموتو كات�سوجي ملعاين  اأكيدا 

الرتجمة عام 970) يف 566 �سفحة، باالإ�سافة اإىل اأبيه هاريو )علي( الذي 

ترجم معاين القراآن الكرمي نوفمرب 982)م، ثم ترجمة معاين القراآن التي 

.
(((

اأ�سرفت على اإعادة اإ�سدارها جمعية م�سلمي اليابان

كما �سارك امل�سلمون )من غري اليابانيني( املقيمون باأبحاث عن القراآن 

القراآن  يف  ال�سناعات  »ذك��ر  بعنوان  مقاال  الرحمن  اأف�سل  فكتب  الكرمي 

القراآن  يف  االأخالقية  »التعاليم  ال�سامني  علي  ال�سيخ  وكتب   ،
(2(

ال��ك��رمي«

اأحمد  اأ�سرار  كتب  بينما  القراآن«،  لفهم  »حماولة  اأي�سا  وكتب   ،
(3(

الكرمي«

.
(4(

»مباذا يدين امل�سلمون للقراآن«، اأو »ف�سل القراآن على امل�سلمني«

)- االإ�سالم واالأديان يف اليابان: ال�سفحات املتعلقة برتجمة معاين القراآين الكرمي.

2- جملة ال�سالم: 9/25/)98)م.

3- جملة ال�سالم: 2/25)/)98)م.

4- االإ�سالم واالأديان يف اليابان، �ض 467 وما بعدها.
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فكتب  ال��ك��رمي؛  ال��ق��راآن  ع��ن  الكتابة  يف  اليابانيون  الباحثون  و���س��ارك 

امل�سلمني«  حياة  وطريقة  »القراآن  )يو�سف(  كا�سوكيه  اإميوري  الربوفي�سور 

اأكتوبر 972)م، وكتب تو�سيهيكو اإيزوت�سو عن تالوة القراآن مقالني ن�سرا يف 

اإبريل 982)م، ويونيو 983)م، وكتبت الباحثة اأودا يو�سيكو �سل�سلة مقاالت 

�سنة  يف  امل�سلم  املجتمع  – اأ�سا�ض  الكرمي  القراآن  يف  االأمة  مفهوم  بعنوان: 

984)م، ومفهوم التقوى يف القراآن الكرمي يف مار�ض 985)م، ون�سرت بحثا 

بعنوان »الفكر القراآين« يف 9/30/ 985)م. وكتب خالد كتيًبا عن »القراآن 

2/25)/989)م )جملة ال�سالم(، وعن تاريخ  الت�سريع االإ�سالمي«  م�سدر 

تناكا  كتب  كما  )ال�سالم(،  5)/)/986)م  ع��اد(  )ق��وم  القراآن  يف  االأمم 

�سريوؤ »حكمة القراآن الكرمي« 2/20)/ 972)م، و»القراآن الكرمي كتاب حي« 

القراآن  يف  بالقراءات  اهتم  فقد  ما�سارو  اأوت�سي  هوري  اأما  )/975/4)م، 

فكتب عن »الوقف يف القراآن الكرمي ووظيفته يف التالوة« اأغ�سط�ض 972)م، 

جمعية  )جملة  977)م  مار�ض  الكرمي  القراآن  وت��الوة  الب�سملة  عن  وكتب 

ال�سداقة(، وكتب عن مدار�ض القراءات نوفمرب 979)م، كما كتب مايجيمي 

�سنجي عن القراآن واحلياة اليومية للنا�ض ن�سرت يف مار�ض 980)م، واأعيد 

ن�سرها يف �سنة 978)م.

هوؤالء  ومن  ومقاالت،  اأبحاثا  الر�سول  �سرية  عن  يابانيون  باحثون  وكتب 

�ساداموتو اإيزو�ساكي الذي كتب عن معراج الر�سول حممد ] اإىل ال�سماء 

980)م   /8/20 ال�سريف«  احلديث  يف  »حممد  اأي�سا  وكتب  977)م،  يناير 

)جملة ال�سالم(، وكتب جوتيه اأكريا �سل�سلة مقاالت كان قد بداأها يف فرتة 

دي�سمرب  والعرب«  و»حممد  )/978/8)م،  حممد؟  هو  من  ومنها:  مبكرة، 

980)م، و»املدينة املنورة وقت هجرة النبي اإليها« فرباير 984)م، ومالحظات 

على امل�سادر التاريخية لل�سرية النبوية يف ما بني 985) و 987)م.

ومل يقت�سر االأمر على مو�سوعات تتعلق بالقراآن وال�سرية النبوية، بل اهتم 

فرتجموا  االإ�سالم،  يف  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  بالفكر  اليابانيون  الباحثون 
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»ال�سيا�سة  ناكاتا  تيمية وكتبوا عن فكره، فقد ترجم ح�سن  ابن  بع�ض كتب 

»ابن  بعنوان  بحثا  )يو�سف(  كا�سوكيه  اإميوري  وكتب  تيمية  البن  ال�سرعية« 

تيمية وع�سره« اإبريل 976)م، وكتب اإميوري نف�سه عن مفهوم االأمة وتطوره 

مار�ض )98)م )ال�سالم(.

وفر�ست هذه الفرتة االهتمام مبو�سوعات معينة مثل مفهوم ال�سالم يف 

االإ�سالم، وهو عنوان مقال لل�سيخ عبد اهلل عمر ن�سيف ترجمه كوميه ت�سئي 

988)م، كما ن�سر معهد كاجيما لل�سالم  20 يناير  ون�سر مبجلة ال�سالم يف 

الدويل ترجمة ما كتبه عبد الرحمن عزام بعنوان »ر�سالة اخللود التي بعث 

بها حممد« )يناير 975)م(، و�سدرت جمموعة اأبحاث مرتجمة ل�سيد ح�سني 

ن�سر، ون�سر اهلل واآخرين قام برتجمتها تو�سيهيكو اإيزوت�سو واآخر و�سدرت 

عام 988)م، كما كتب اإي�سوزاكي �ساداموتو عن »اجلهاد يف االإ�سالم« مار�ض 

اإيتاجاكي يوزو عن  979)م، وكتب  973)م، و»الت�سامح يف االإ�سالم« مار�ض 

نوفمرب  يف  االإ���س��الم  م�ستقبل  وع��ن  980)م(  )فرباير  واملجتمع  االإ���س��الم 

والت�سامح  ال�سالم  دين  االإ�سالم  عن  يو�سيهارو  اأوجا�ساورا  وكتب  983)م، 

مار�ض 980)م.

و�سهدت هذه الفرتة عقد �سل�سلة من الندوات، منها: ندوة »املفهوم الديني 

 325 البحوث يف  االأو�سط«، و�سدرت  ال�سرق  االأخرى يف  واالأدي��ان  لالإ�سالم 

�سفحة يف دي�سمرب 984)م، كما �سدرت وقائع ندوة عن احلج يف جملدين 

املجلد االأول يف 333 �سفحة يف �سبتمرب 986)م واملجلد الثاين يف 295 �سفحة 

ون�سرت  ال�سرقية يف طوكيو  الدرا�سات  988)م، كما عقد موؤمتر  يف مار�ض 

اآيا�سوفيا  جلامعة  التابع  االآ�سيوية  الثقافة  مركز  يف  ندوة  وعقدت  بحوثه، 

و�سدر  واملجتمع،  وال�سالم  باالإ�سالم  تتعلق  مو�سوعات  وتناولت  بطوكيو، 

الندوات  ح�سر  ميكن  وال  988)م.   عام  جملدين  يف  الندوة  اأعمال  �سجل 

املتعلقة باالإ�سالم التي تعقد �سنويا يف اليابان، لكن ن�سري هنا اإىل الندوة التي 

نظمتها جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية يف معهد طوكيو، وقدمت 
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فيها بحوث منها: درا�سة الفقه يف اليابان وترجمته للدكتور ح�سن كو ناكاتا، 

ومن ق�سايا امل�سلمني يف اليابان للدكتور عبد اهلل اليحي، واالإ�سالم وحكومة 

العوملة للربوف�سر اأكودا اأت�سو�سي، وغريها.

وعلى امل�ستوى الر�سمي، اأدركت اليابان اأن جمال درا�سة االإ�سالم واحل�سارة 

اأي�سا  ي�سمل  بل  فقط،  االأو�سط  ال�سرق  بلدان  على  قا�سرا  لي�ض  االإ�سالمية 

بلدان اآ�سيا الو�سطى وجنوب �سرق اآ�سيا والبلقان وغرب اإفريقيا، ومن هنا 

بداأ امل�سروع الذي اأداره الربوف�سور �ساتو ت�سوجيتاكا االأ�ستاذ بجامعة طوكيو 

حتت اإ�سراف وزارة الرتبية والتعليم، واأطلق عليه بالعربية درا�سات احل�سارة 

االإ�سالمية، وباالإجنليزية Islamic Area Studies، وبداأ العمل به �سنة 

البحوث  املح�سلة �سدور عدد من  وكانت  �سنوات،  وا�ستمر خلم�ض  997)م 

القيمة والكتب التي تناولت مو�سوعات ال�سريعة االإ�سالمية واملذاهب والفرق 

العامل  االإ�سالم وبالد  اأمور ح�سارية �ساملة عن  الدولة وغريها من  واإدارة 

االإ�سالمي، وهناك مالحظات عامة ال جمال لذكرها هنا.

وهكذا نالحظ اأن اخلطاب الديني يف تلك الفرتة كان يلبي حاجة املجتمع 

الياباين اإىل التعرف اإىل االإ�سالم وامل�سائل احلياتية التي كان ي�ستع�سي على 

امل�سلمون وغريهم  اليابانيون  الباحثون  باالأمر  اليابانيني فهمها، وقد اهتم 

تعقد  الندوات  كانت  بينما  اليابان،  على  الوافدين  اأو  املقيمني  بع�ض  من 

الر�سمي  امل�ستوى  وعلى  الظروف،  متطلبات  تفر�سه  معني  مو�سوع  لدرا�سة 

بداأت اليابان تنظر اإىل العامل االإ�سالمي نظرة �ساملة، فلم يعد هو ال�سرق 

االأو�سط م�سدر البرتول، بل بداأت تتذكر فكرة اآ�سيا الكربى بزعامة اليابان، 

ومن هنا كان التوجه لدرا�سة كل ما يتعلق باالإ�سالم وامل�سلمني على خارطة 

اإليه من  اأ�سرنا  العامل من خالل م�سروع درا�سة احل�سارة االإ�سالمية الذي 

قبل. ويبدو اأن هذا التوجه ا�ستمر بل قوي يف الفرتة التالية؛ اأي فرتة ما بعد 

اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب.
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5- فرتة ما بعد اأحداث احلادي ع�ضر من �ضبتمرب:

بداأ ما ي�سمى بع�سر العوملة بعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي، وهي الت�سمية 

املزرك�سة لع�سر هيمنة القطب الواحد، ومل يكد الباحثون ين�سغلون ب�سرح 

�سبتمرب  من  ع�سر  احل��ادي  ب��اأح��داث  العامل  فوجئ  حتى  العوملة  م�سطلح 

اأ�سباب احلدث وم�سوغاته  ليبدوؤوا من جديد االن�سغال ب�سرح  )200م  عام 

ونتائجه... اإلخ.

وملا كانت االأحداث تتعلق ب�سكل اأو باآخر باالإ�سالم، فقد كان من ال�سروري 

اأن توؤثر تلك االأحداث على اخلطاب الديني االإ�سالمي يف اليابان، وال �سك 

اأن اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب تركت اأثرا �سلبيا على العمل االإ�سالمي 

اأثارت  اأخرى  ناحية  من  لكنها  الر�سمي،  امل�ستوى  على  اليابان  يف  الدعوي 

اأبناء ال�سعب الياباين، الذين مل يعرفوا �سيئا من قبل  ت�ساوؤالت كثرية لدى 

عن االإ�سالم والعامل االإ�سالمي، وكان على راأ�ض قائمة الت�ساوؤالت التي طراأت 

على اأذهانهم: 

- ما الدوافع التي اأدت اإىل هذه االأحداث؟ 

- من اأولئك النا�ض الذين غامروا باأنف�سهم اأو �سحوا باأنف�سهم، اإن �سح 

التعبري، للقيام بهذا العمل؟ 

- ملاذا اختاروا اأمريكا؟

اإىل  الياباين–  –باملفهوم  يتحولون  جعلتهم  التي  العقيدة  طبيعة  ما   -

عا�سفة اإلهية اأو كامي كازيه Kami Kaze؟ 

واأقطار  بلدان  اإىل  ينتمون  الذين  االأف���راد  اأولئك  بني  وح��د  ال��ذي  ما   -

خمتلفة؟ 
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ال�سحف  �سفحات  على  وا�سعة  م�ساحات  احتلت  ت�ساوؤالت  من  وغريها 

واملفكرون  الباحثون  ان�سغل  وهكذا  اليابان.،  عموم  يف  املنت�سرة  واملجالت 

بالكتابة عن االإ�سالم وامل�سلمني، وحتليل مفاهيم اجلهاد االإ�سالمي، ومفهوم 

ال�سهادة يف االإ�سالم، واأكرث من هذا وذاك االهتمام بالقراآن الكرمي الذي 

وع�سر  النبوية  بال�سرية  واالهتمام  ال�سريعة،  وم�سدر  االإ�سالم  د�ستور  هو 

انت�سار االإ�سالم، وقد دخل ال�ساحة مفكرون اهتموا بتحليل الفكر ال�سيا�سي 

االإ�سالمي لدى كبار املفكرين امل�سلمني، وترجمت بع�ض الكتب عن العربية 

واالإجنليزية وغريها، و�سكل بع�ض املتخ�س�سني فريقا لي�سدروا -يف جملد 

كتابات  �سدرت  كما   ،
(((

احل��دي��ث االإ�سالمي  العامل  معارف  دائ��رة  واح��د- 

اأخرى، ومنها على �سبيل املثال، الكتاب الذي اأ�سدره الياباين امل�سلم اأحمد 

�سوزكي يف �سبتمرب من عام 2002م وجعل عنوانه »معنى ما يريد امل�سلمون 

ف�سوال  ت�سمن  ال��ذي  الكتاب  لعنوان  احلرفية  الرتجمة  هي  وه��ذه  قوله«، 

عن االإ�سالم وال�سالم، وال�سهادة يف االإ�سالم، والو�سع يف فل�سطني وموقف 

النبوية  وال�سرية  االإ�سالم،  يف  والعبادات  االإ�سالم،  فهم  و�سوء  الفدائيني، 

والقراآن الكرمي وترجمة معانيه، واالإ�سالم يف الوقت احلا�سر، واالإ�سالم يف 

اليابانيني، وغريها من مو�سوعات  امل�سلمني  تواجه  التي  وامل�ساكل  اليابان، 

؛ ذلك الأن ال�سعب الياباين كان يفت�ض يف املكتبات عن كل 
(2(

تهم اليابانيني

ما يتعلق باالإ�سالم. واجته امل�سلمون اليابانيون اإىل ترجمة تف�سري القراآن بعد 

)-�سدرت يف 35 مار�ض يف جملد �سخم يقع يف 500 �سفحة، وقام باإعداده فريق يتكون من اأربعة من 

امل�ستعربني اليابانيني باإ�سراف الدكتورة موتوكوكاتاكورا االأ�ستاذة بجامعة ت�سيو يف طوكيو.

انظر: عر�ض وحتليل دائرة معارف العامل االإ�سالمي، �سمري عبد احلميد �ض38 وما بعدها، اأحوال 

املعرفة، مكتبة امللك عبد العزيز، ع26 ال�سنة ال�سابعة، �سبتمرب 2002م.  

اأديا  اأباه وعمه  اأن  اليابان، فقد ولد الأب م�سلم، ويذكر  الثاين مل�سلمي  اأحمد �سوزكي من اجليل   -2

فري�سة احلج، اأما هو فدر�ض يف االأزهر وعمل بال�سفارة اليابانية يف ال�سعودية، ثم يف �سركة �سوميتومو 

التجارية ق�سم ال�سرق االأو�سط، وعا�ض �سنوات يف ال�سودان واالأردن والبحرين واليمن، وا�ستقال من 

)200م �سار م�ست�سارا يف  الفلبني، ويف �سنة  للعمل م�ست�سارا اقت�ساديا يف  997) وانتقل  عمله �سنة 

املعهد العربي االإ�سالمي يف طوكيو. 
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 ،
(((

اأن انتهوا من مرحلة ترجمة معاين القراآن الكرمي وترجمة كتب احلديث

حبيبة  برتجمة  منه  االأول  اجلزء  و�سدر  اجلاللني  تف�سري  برتجمة  فقاموا 

�سهر  يف  وذل��ك  ناكاتا،  الدكتورح�سن  ومراجعة  وباإ�سراف  ناكاتا  ك��ااأوري 

.
(2(

اأكتوبر �سنة 2002م

بالقراآن  اهتم  الق�سة من  برعوا يف فن  الذين  اليابان  اأدباء  وهناك من 

من  �سل�سلة  كتب  ال��ذي   
(3(

تاكا�سي اأت��ودا  الياباين  االأدي��ب  واأعني  الكرمي، 

املقاالت يف املجلة ال�سهرية �سني ت�سوؤو بعنوان: هل تعرف القراآن؟ ا�ستمرت 

ل�سنة تقريبا، ثم جمعها ون�سرها يف كتاب هذا العام ليكون االأول على اأف�سل 

ثالثة كتب تباع طبقا الإح�سائيات منافذ البيع اخلا�سة بدور الن�سر اليابانية، 

والكتاب مفيد لليابانيني من غري امل�سلمني املهتمني بالتعرف على االإ�سالم، 

اإال اأن امل�سلمني اليابانيني قد ي�سعرون باأنه يكتب كتابة �سطحية غري متعمقة، 

رغم اأن الكتاب ككل يت�سمن معلومات مفيدة وجذابة، وقد زار املوؤلف اململكة 

العربية ال�سعودية وجتول يف معظم مناطقها، وبخا�سة تلك التي ورد ذكرها 

.
(4(

يف القراآن الكرمي، وا�ستفاد من خربته يف كتابة مقاالته تلك

وكان من الطبيعي اأن تدفع اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب والظروف 

التي تلتها غري اليابانيني املقيمني يف اليابان بعيدا عن ال�ساحة، فقد كان من 

ال�سعب على غري الياباين الدخول يف هذه احللبة، نظرا للدعايات املكثفة 

من ِقَبل اأجهزة االإعالم الغربية التي تاأخذ عنها اأجهزة االإعالم اليابانية، 

هذا           لكن  باالإرهاب.  كدين  االإ�سالم  ربط  وحماولة  باالإ�سالم،  يتعلق  فيما 

)- �سبق اأن �سدرت ترجمة �سحيح م�سلم يف ثالثة جملدات بالتعاون بني جمعية ال�سداقة اليابانية 

ال�سعودية وجمعية م�سلمي اليابان..

جمعية  بن�سره  واهتمت  االأع��راف،  �سورة  حتى  الفاحتة  �سورة  تف�سري  على  االأول  املجلد  ي�ستمل   -2

ال�سداقة اليابانية ال�سعودية.

3- ن�سرت له جملة الفي�سل ق�سة مرتجمة بعنوان القمي�ض املنحو�ض، كما ن�سرت له جملة نوافذ نادي 

جدة االأدبي ق�سة بعنوان »اإ�سارة اخلطر«.

4- انظر: م�سلم �سينبون، العدد 36) ال�سادر يف 20 نوفمرب 2003م. 
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ال يعني اأن �سوت غري اليابانيني من امل�سلمني مل يكن م�سموعا يف اخلطاب 

من  وخا�سة  اليابان،  ا�ستوطنوا  من  املقيمني  امل�سلمني  من  فهناك  الديني، 

اجلاليات الرتكية و�سبه القارة الهندية، وهم يتفهمون متاما طبيعة ال�سعب 

اأن  ويعرفون  ال�سعب،  هذا  اأو�ساط  بني  املقبول  اخلطاب  ونوعية  الياباين، 

ال�سعب الياباين ال بد اأنه ي�سرتجع التاريخ، واالأحداث التي مرت بها اليابان، 

يتحولوا  اأن  بعد  باأنف�سهم،  بلدهم، وت�سحيتهم  اليابانيني عن  ويتذكر دفاع 

اإىل ما ي�سمى بالعا�سفة االإلهية، ومن هنا اختلفت وجهات نظر معظم اأفراد 

ال�سعب الياباين عن وجهة النظر الر�سمية.

وقد �سعت اجلالية الرتكية اإىل اإقامة مدر�سة يابانية يدخل �سمن مناهجها 

يف  االإ�سالمية  اجلالية  كانت  طاملا  اأمنية  وهي  االإ�سالمية،  العلوم  تدري�ض 

اليابان حتلم بها، وال يزال البع�ض ي�سعى اإىل تاأ�سي�ض مدار�ض على هذا النحو 

وقد جنح بع�ض اأفراد جالية �سبه القارة الهندية الباك�ستانية اأي�سا يف تاأ�سي�ض 

مدر�سة، لكن على نظام املدار�ض الدولية، اأما املدر�سة التي اأ�س�ستها اجلالية 

الرتكية بالتعاون مع بع�ض امل�سلمني اليابانيني يف يوكوهاما فقد اتبعت النظام 

عام  يف  وب��داأت  اليابانية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اع��رتاف  ونالت  الياباين، 

 Horizon Yokohama International School وت�سمى:  2002م 

.
(((

ولها موقع على االإنرتنت ميكن الرجوع اإليه للمزيد من املعلومات

وقد �سعى اأحد الباك�ستانيني املقيمني يف طوكيو موؤخرا اإىل تاأ�سي�ض مدر�سة 

عرفت با�سم Sophia International School يف منطقة اإيكيبوكورو 

.
(2(

ال�سمالية يف حي تو�سيما وقد بداأت املدر�سة يف �سبتمرب 2003م

االإ�سالم،  على  بالتعرف  اليابان  يف  الر�سمية  الدينية  املنظمات  واهتمت 

عقد  الذي  املوؤمتر  ذلك  ومثال  امل�سلمني،  املفكرين  مع  فعال  حوار  واإدارة 

يف اأغ�سط�ض من عام 2002م يف مدينة كيوتو ونظمته هيئة االأديان العاملية 

www.horizonyokohama.org :موقع املدر�سة -(

 .www.sophia-school.com :2- موقع املدر�سة على االإنرتنت هو
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اأن  واختارت  ال�سالم«،  اأجل  االإ�سالم من  مع  »احلوار  باليابان حتت عنوان 

�سعود  بن  حممد  االإم��ام  جامعة  مدير  الندوة  يف  الرئي�ض  املتحدث  يكون 

الأنهم  اجلميع  ده�ض  وق��د  ال�سامل،  �سعد  ب��ن  حممد  الدكتور  االإ�سالمية 

ا�ستمعوا اإىل فكر اإ�سالمي يختلف متاما عما اأذاعته اأجهزة االإعالم الغربية 

عن االإ�سالم وامل�سلمني؛ وهو ما دفع القائمني على الندوة اإىل حماولة عقد 

�سالت م�ستمرة مع الهيئات العلمية واجلامعات يف بلدان العامل االإ�سالمي 

.
(((

للتعرف ب�سكل مبا�سر على كل ما يتعلق باالإ�سالم

ومن اجلدير بالذكر اأن احلكومة اليابانية �سعت هي االأخرى للتعرف على 

بالعامل  اإىل دعم عالقاتها  و�سعت  اليابان وخارجها،  االأحداث داخل  تاأثري 

كانت  هنا  ومن  االأو�سط،  ال�سرق  وبلدان  اخلليج  دول  من  بدءا  االإ�سالمي 

وبلدان  اليابان  بني  للحوار  وجل�سات  وم��وؤمت��رات  ن��دوات  عقد  اإىل  الدعوة 

العامل االإ�سالمي وبخا�سة دول اخلليج وال�سرق االأو�سط، فكان تنظيم ندوة 

وندوة  طوكيو،  يف  ثم  البحرين  يف  عقدت  التي  الياباين  االإ�سالمي  احل��وار 

احلوار ال�سعودي الياباين التي عقدت يف الريا�ض يف مقر مركز امللك في�سل 

للدرا�سات االإ�سالمية ونظمتها �سفارة اليابان يف الريا�ض بالتعاون مع املركز 

اأواخر عام 2004م، وتبعتها ندوات اأخرى كل عام تقريبا.

وكانت دعوة وزير اخلارجية ال�سابق ال�سيد كونو اإىل دعم احلوار مع دول 

العامل االإ�سالمي وا�سحة و�سريحة، وكاأن اليابان تريد اأن تاأخذ زمام املبادرة 

املنطقة، وهذا يذكرنا مبا  اآ�سيا من جديد، واالطالع بدور مهم يف  لقيادة 

كانت تقوم به يف فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية. 

)- والتدري�ض فيها باللغتني االإجنليزية واليابانية، وتقبل التالميذ من جميع اجلن�سيات دون تفرقة 

اأو متييز وهي تدر�ض لغة ثالثة ميكن اأن تكون الهندية اأو االأردية اأو البنغالية اأو ال�سينية اأو الكورية 

اأو العربية اأو االإندوني�سية اأو املاليزية اأو التجالوج اأو الرو�سية اأو االأ�سبانية اأو الفرن�سية وغريها، كما 

يوجد ترتيب لتدري�ض القراآن الكرمي مع اللغات املذكورة ويتوىل نظارة املدر�سة حممد كامران �سوكت 

علي من باك�ستان، ن�سرة املدر�سة باللغة االجنليزية 
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الر�سمية  وغ��ري  الر�سمية  اليابان  يف  املرئية  االإع���الم  و�سائل  واهتمت 

اأت�ض كيه« يذيع برامج لتعليم  باالإ�سالم، وبداأ التلفاز الياباين الر�سمي »اإن 

اللغة العربية يف مو�سم ال�سيف، ويبث برامج اأخرى تتعلق بثقافة وح�سارة 

تتناول  علمية  ن��دوات  لعقد  اليابانية  اجلامعات  و�سعت  االإ�سالمي،  العامل 

االإ�سالم وتاريخ االإ�سالم والفكر االإ�سالمي مع الرتكيز على �سماع ال�سوت 

االإ�سالمي عن طريق دعوة متخ�س�سني من البلدان االإ�سالمية، كما عقدت 

ندوات يف املعهد العربي االإ�سالمي تدور حول احلوار االإ�سالمي الياباين مع 

.
(((

الرتكيز على العالقات اليابانية ال�سعودية

االإ�سالم،  بدرا�سة  اليابانية  اجلامعات  اهتمام  ظهر  اأخ��رى  ناحية  ومن 

يف  اليابانية  تاك�سوك  جامعة  اأن�ساأت  وهكذا  درا�سته،  على  الطالب  وحث 

طوكيو مركز درا�سة ال�سريعة االإ�سالمية يف عام 2002م، ويديره الربوفي�سور 

نور الدين موري الذي تخرج يف جامعة اأم القرى مبكة املكرمة، ويعمل فيه 

عربية  جامعات  يف  معظمهم  تخرج  م�سلمون  يابانيون  وباحثون  اأ�ساتذة 

واإ�سالمية، كما ت�سكلت اأي�سا جلنة �سرعية يراأ�سها طيب املختار موتو..

اأما جامعة دو�سي�سا يف كيوتو، فقد اأن�ساأت موؤخرا يف كلية االإلهيات ق�سما 

للدرا�سات االإ�سالمية والعربية. وجامعة دو�سي�سا تاأ�س�ست قبل اأكرث من مائة 

بهذا  العمل  بداأ  وقد   ،
(2(

اليابان يف  التن�سريي  الن�ساط  دعم  بهدف  �سنة 

الق�سم الذي يهتم بتدري�ض الفكر االإ�سالمي وتف�سري القراآن الكرمي ودرا�سة 

ال�سنة وال�سرية النبوية واللغة العربية واللغة الفار�سية والفقه واأ�سول الفقه 

العربية واالإ�سالمية يف  الدرا�سات  ال�سعودية يف دعم  العربية  الربيع: جهود اململكة  )- انظر حممد 

اليابان، ورقة عمل مقدمة لندوة العالقات ال�سعودية اليابانية مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات 

االإ�سالمية 23-24 رجب 424) هجرية، �ض 20. 

الفقه  اإىل  مدخل  وال�سنة،  ال�سرية  يف  درا���س��ات  اجلامعية  املرحلة  يف  تدر�ض  التي  امل��واد  من   -2

االإ�سالمي، وتف�سري اآيات االأحكام املتعلقة بالن�ساء، والبيوع والنظام االقت�سادي يف االإ�سالم، وعلوم 

القراآن واحلديث، مدخل اإىل فهم االإ�سالم، علم اأ�سول الدين، فقه العبادات، تاريخ الفكر االإ�سالمي 

مع قراءة ن�سو�ض من الرتاث االإ�سالم، مع درا�سة قواعد اللغة العربية واملحادثة. انظر موقعها على 

االإنرتنت للتعرف على تاريخها وكلياتها ومناهجها. 
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يف املرحلة اجلامعية ويف الدرا�سات العليا اأي�سا، ويراأ�سه حاليا الربوف�سور 

الدكتور ح�سن ناكاتا، ويعاونه ال�سيخ معمر جونيا �سينوهي ويعمل به م�سلمون 

العاملني  بلدان  من  ال�سطور،  هذه  كاتب  منهم  زائ��رون،  واأ�ساتذة  يابانيون 

العربي واالإ�سالمي. 

اأما املعهد العربي االإ�سالمي فيلقى هذه االأيام ترحيبا من اليابانيني على 

جميع امل�ستويات، كما اأن ن�ساطه املتزايد يلقى الرتحيب اأي�سا على امل�ستوى 

العامل  يف  املفكرين  بني  كثريا  يجمع  وهو  وال��داخ��ل،  اخل��ارج  من  الر�سمي 

االإ�سالمي واململكة العربية ال�سعودية واملفكرين اليابانيني.

اأعظم  العنكبوتية  ال�سبكة  اأو ما يطلق عليه  كما كان ال�ستخدام االإنرتنت 

وهو  نت«  »م�سلم  موقع  وهناك  اليابانيني،  بني  باالإ�سالم  التعريف  يف  االأثر 

موقع ح�سري، يقت�سر الدخول فيه على امل�سلمني اليابانيني فقط، يناق�سون 

فيه اأموًرا تتعلق باالإ�سالم وق�سايا العامل االإ�سالمي، ويتبادلون فيه املعلومات 

ناكاتا،  ال�سيدة حبيبة  وزوجته  ناكاتا  الدكتور ح�سن  عليه  وي�سرف  واالآراء، 

ويت�سف املوقع باحليادية املطلقة، وحرية الراأي والنقا�ض، وي�ستخدم اللغة 

وهناك  ذكرنا.  كما  اليابانيني  امل�سلمني  على  مق�سور  الأنه  فقط؛  اليابانية 

وامل�سلمات  اليابانيني  امل�سلمني  م��ن  كبري  لعدد  �سخ�سية  اأخ���رى  م��واق��ع 

اليابانيات، تهدف اإىل التعريف بالثقافة واحل�سارة االإ�سالمية، والكتابة عن 

التجارب ال�سخ�سية اأو اإثارة ت�ساوؤالت عامة.

طوكيو  م�سجد  وموقع  االإن��رتن��ت،  على  االإ�سالمي  املركز  موقع  اأن  كما 

اليابان،  م�سلمي  جمعية  وموقع  االإ�سالمي،  العربي  املعهد  وموقع  اجلامعة، 

ومواقع امل�ساجد التي اأ�س�ست حديثا مواقع مفيدة اأي�سا، مع اأنها تركز على 

الذي  نت  م�سلم  موقع  نوعية  عن  تختلف  فهي  ولهذا  بن�ساطاتها،  التعريف 

يتبادل فيه اليابانيون امل�سلمون اآراءهم ومعلوماتهم ويعلنون عن ن�ساطاتهم 

اأو ن�ساطات غريهم.
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وقد فر�ض الو�سع يف اليابان على جمعية م�سلمي اليابان اأن تن�سط وتعمل 

رغما عنها، فاملوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية واملنظمات املختلفة داخل 

اإليها للرد على الت�ساوؤالت واال�ستف�سارات التي تظهر  اليابان عادة ما تلجاأ 

فيما يتعلق ببع�ض ق�سايا ذات �سلة باالإ�سالم اأو العامل االإ�سالمي، وقد اأقبل 

اأحداث  بعد  اأنه  توكوما�ض  اأمني  ويذكر  االإ�سالم،  على  اليابانيني  من  كثري 

300 ياباين يدخلون االإ�سالم  احلادي ع�سر من �سبتمرب فاإن ما يقرب من 

كل �سنة.

كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن اجلمعية تتعاون مع جميع اجلهات الر�سمية وغري 

الر�سمية يف دعم اخلطاب االإ�سالمي ال�سحيح يف اليابان؛ فهي تتعاون مع 

اجلامعات اليابانية واخلارجية اليابانية واملعهد العربي االإ�سالمي وجمعيات 

املوؤ�س�سة حديثا وغريها؛  واملدار�ض  واالإ�سالمية  العربية  اليابانية  ال�سداقة 

الأن اأع�ساءها يعملون هنا وهناك، وين�سطون من خالل املوؤ�س�سات احلكومية 

وغريها.

اأما ال�سحافة االإ�سالمية فقد ن�سطت �سحيفة »م�سلم �سينبون« التي ت�سدر 

باليابانية كل �سهر وتوزع على امل�سلمني اليابانيني داخل اليابان وخارجها، 

وهي ت�سبه اإىل حد كبري موقع م�سلم نت؛ ف�سفحاتها مفتوحة جلميع القراء 

للتعبري بحرية عن اآرائهم.

ومن اجلدير بالذكر اأن اجلالية الرتكية يف طوكيو بداأت يف اإ�سدار جملة 

القارئ  تخاطب  واملجلة  اال�سرتاحة،  وتعني  جي«  را  �سو  »يا  بعنوان  �سهرية 

فاملجلة  الذكر؛  �سابقة  �سينبون  م�سلم  اأ�سلوب  عن  متاما  خمتلف  ب�سكل 

تت�سمن �سعرا ومقاالت مرتجمة وو�سفات الأطباق �سهية ف�سال عن ترجمات 

القراآن،  العلمي يف  االإعجاز  اأو  االإ�سالمي  بالتاريخ  تتعلق  كتب  ماأخوذة من 

.
(((

وميكن ت�سفحها يف موقعها على االإنرتنت

 ،http://isuramu.netfirms.com/m_yasuragi.htm االإنرتنت:  على  املوقع  )-انظر 

yasuragi_nihon@hotmai:وميكن االت�سال باملجلة على العنوان التايل
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وهناك جمالت اأخرى كانت ت�سدر من قبل، وما تزال م�ستمرة، مثل جملة 

جمعية ال�سداقة اليابانية ال�سعودية التي اأ�سبحت ت�سمى �سداقة، اأما جملة 

تقدم  وهي  »الدانة«،  ت�سمى  فاأ�سبحت  الكويتية  اليابانية  ال�سداقة  جمعية 

بع�ض مظاهر احل�سارة العربية االإ�سالمية ف�سال عن تغطية الن�ساطات التي 

تتعلق بالعالقة بني اليابان والبلدان املعنية، كما توجد جملة »االإ�سالم« ل�سان 

حال جمعية م�سلمي اليابان، وجملة »ال�سالم« ل�سان حال املركز االإ�سالمي، 

وقد قدمت خدمات عظيمة لن�سر الثقافة العربية االإ�سالمية يف اليابان عن 

وا�ستكتاب  الكتب،  بع�ض  وعر�ض  العربية  والبحوث  املقاالت  ترجمة  طريق 

بع�ض اليابانيني يف مو�سوعات تتعلق باالإ�سالم يف اليابان اأو تتعلق بالقراآن 

الكرمي وال�سرية النبوية اأو الفقه االإ�سالمي وغريها، وقد ورد ذكر بع�سها يف 

ال�سفحات ال�سابقة ويف احلوا�سي والتعليقات، واالأمل معقود على اأن ي�سدر 

– فرع جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية  املعهد العربي االإ�سالمي 

االإ�سالمية  العربية  الثقافة  عن  مو�سوعات  بن�سر  تهتم  باليابانية  جملة 

وجتذب الباحثني والكتاب اليابانيني. 
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 خامتة:

قويا  بدا  االإ�سالم،  على  ال�سر�سة  الهجمة  رغم  االإ�سالمي،  اخلطاب  اإن 

الدين  هذا  على  التعرف  اإىل  يتوق  ال��ذي  الياباين  ال�سعب  لدى  وم�سموعا 

وح�سارته، واإذا كان اأحد املفكرين اليابانيني قد ذكر باأن ال�سنتو ديانة مل 

اليابانيني  اإن  القول  فاإنه ميكن  باأنف�سهم،  ت�سيدوها  لكنهم  لليابانيني  تبلغ 

هذه االأيام يت�سيدون االإ�سالم، وما علينا اإال اأن نوفر لهم ال�سبل ون�ساعدهم 

على ا�سطياد كل ما يتعلق باالإ�سالم من ح�سارة وثقافة وعقيدة..

اليابانيني الذين ير�سلون بني احلني واحلني  اأن نطمئن امل�سئولني  وعلينا 

على  للتعرف  ا�ست�سعار  كقرون  االإ�سالمية،  البلدان  اإىل  الدار�سني  بع�ض 

جمريات االأحداث، وا�ستقراء ما ميكنهم من خالل امل�ساهدة، ومن خالل 

اللقاءات.

وقد بداأ الباحثون اليابانيون املكلفون من قبل امل�سئولني الر�سميني يف اإجراء 

درا�سات عن و�سع امل�سلمني املقيمني يف اليابان، وكانت النتيجة يف جمملها 

اأن اليابانيني امل�سلمني يتفهمون متاما الو�سع يف بالدهم، ويتفهمون �سرورة 

االن�سجام والتناغم مع املجتمع ككل، وكذلك اجلالية الرتكية التي َقِدمت اإىل 

اليابان منذ اأكرث من قرن وربع، فهي تفهم طبيعة املجتمع وحدوده وتقاليده، 

وقد عا�ست يف هدوء، متار�ض عقيدتها االإ�سالمية وتختلط بال�سعب، وتعي�ض 

يف وئام تام، اأما املقيمون من دول عربية مثال، فال حرج، فهم يق�سون ب�سع 

�سنوات ويعودون، وكذا من جاءوا من اإيران، فهم ال يهتمون ب�سيء، ويالحظ 

امل�ساألة  اأدراجهم، لكن  اإقامتهم ثم يعودون  اأنهم يندجمون يف احلياة مدة 

هنود  الهندية من  القارة  �سبه  اأبناء  على جالية  ترتكز  امل�سئولني  تهم  التي 

وباك�ستانيني وبنغاليني، فهوؤالء قدموا لي�ستقروا، فالتحقوا باالأعمال ال�سعبة، 

حولها،  وما  طوكيو  يف  جتمعات  وكونوا  واأجنبوا،  البالد  اأهل  من  وتزوجوا 

ومتكنوا بجهودهم ال�سخ�سية من بناء م�ساجد وم�سليات �سغرية، اقتطعوا 
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ثمنها من رواتبهم القليلة، واأثاروا اإعجاب من حولهم من اليابانيني، وجذبوا 

اإليهم جريانهم، الذين �سعروا بالراحة يف جوارهم بعد اأن متكن هوؤالء من 

�سراء دور القمار اأو املراق�ض التي تثري ال�سجيج طوال الليل، وحولوها اإىل 

م�سليات ي�سودها الهدوء، وتعمها ال�سكينة، وينظر النا�ض باإعجاب اإىل هوؤالء 

ويت�ساءل  احل�سن،  باخللق  ويت�سفون  ال�سالة  على  يداومون  الذين  النا�ض 

النا�ض �سبيهة مب�سكلة  امل�سوؤولون الر�سميون: ماذا لو ظهرت م�سكلة لهوؤالء 

اأوربا  قلق دول  ويثريون  الذين يطالبون بحقوقهم،  االآن،  اأوربا  امل�سلمني يف 

مثل فرن�سا وغريها ؟ ويظل ال�سوؤال معلقا ليجيب عليه الباحثون اليابانيون 

الذين ير�سدون نوعية اخلطاب االإ�سالمي يف اليابان..
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املبحث الرابع:

البو�سيدو.. روح اليابان

وقيم احل�سارة العربية الإ�سالمية
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مدخل:

اإذا كانت اليابان تعد من اجلماعات الوثنية، وينظر اإليها على اأنها دولة 

متاأخرة من ناحية ال�سمو الديني، نظرا لعدم وجود كتاب يدون معتقداتها، 

وي�سبط �سرائعها الدينية، كما هو احلال لدى اأ�سحاب الديانات ال�سماوية 

اإال اأن العلماء اليابانيني مل يغفلوا هذا االأمر، فاأو�سحوا يف موؤلفات عديدة 

االجتماعية  االأحداث  وتف�سري  التفكري،  يف  اأمتهم  ومذاهب  بلدهم،  عادات 

 
(2(

نيتوبيه اإينازو  الدكتور  الياباين  الفيل�سوف  �سرح  وهكذا   ،
(((

والكونية

اليابان  – روح  –بحق  يعد  الذي  »البو�سيدو«  ملفهوم  مف�سًرا  الق�سية  هذه 

ود�ستورها االأخالقي حني كتب ما يلي: »... ورد يف القراآن الكرمي  ما معناه 

، لكننا لو اجتهنا اإىل جميع 
(3(

اأن اهلل تعاىل اأر�سل لكل اأم�ة نبيا ينطق بلغتها

االأنحاء نبحث عن م�سدر ن�ستوحي منه النور والهداية والن�ساط والقوة فلن 

.
(4(

نرى –يف اليابان– م�سدرا خليقا باأن يحتل مكانة البو�سيدو«

ومن هنا تت�سح اأهمية هذا املو�سوع »البو�سيدو روح اليابان وقيم احل�سارة 

العربية االإ�سالمي�ة« حتى ميكن تف�سري معنى البو�سيدو، واإلقاء ال�سوء على 

االإ�سالمية،  العربية  والقيم  باملبادئ  والقيم  املبادئ  هذه  ومقارنة  مبادئها 

فما حققته اليابان من نه�سة جذبت اإليها االأنظار، مل تكن وليدة االندماج 

)- انظر �سمري عبد احلميد اإبراهيم، االإ�سالم واالأديان يف اليابان، مكتبة امللك عبد العزيز العامة 

بالريا�ض، )42)ه� / )200م، ال�سفحات االأوىل.

2- ولد الفيل�سوف الياباين اإينازو نيتوبيه �سنة 862)م ومات �سنة 933)م، والتحق  بالكلية االإمرباطورية 

الو�سل يف  اأن يكون همزة  اأراد  بعد تخرجه يف كلية الزراعة، وتخ�س�ض يف االأدب االإجنليزي؛ الأنه 

دبلوما�سية  منا�سب  منها  عدة،  منا�سب  تقلد  وقد  الغربية.  باحل�سارة  ال�سرقية  احل�سارة  التقاء 

�سمحت له بعر�ض اأفكاره على الغرب، ومن ثم تاأليف كتابه البو�سيدو روح اليابان باالإجنليزية حتى 

ي�سرح للغرب قيم احل�سارة اليابانية ال�سرقية، وكان الدكتور غينازو نيتوبيه ع�سوا باملجل�ض العلمي 

االإمرباطوري يف اليابان، واأحد اأ�ساتذة اجلامعة االإمرباطورية يف طوكيو.

} )اإبراهيم: 4(، انظر:  3- ي�سري اإىل قوله تعاىل: {    

البو�سيدو للدكتور اإينازو نيتوبيه، ترجمة خمتار كنعان، �سنة 938)م، �ض258.

4- انظر مقدمة الرتجمة العربية للبو�سيدو، خمتار كنعاين، �ض 9).
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االأهوج مع تقاليد الغرب وعاداته، واإمنا كانت نتيجة حر�ض اليابان ال�سديد 

على روحانيتها واأخالقها القومية التي ميكن الوقوف عليها من خالل تعاليم 

البو�سيدو التي متثل بالن�سبة لليابانيني »روح اليابان« وجمموعة القيم التي 

يوؤمنون بها ويتم�سكون بها، فالبو�سيدو هي املثل االأعلى لالأمة اليابانية، وقيم 

البو�سيدو هذه ت�سبه اإىل حد كبري قيم الفتوة والفرو�سية العربي�ة االإ�سالمية 

االإ�سالمية،  العربية  للح�سارة  ال�سامية  القيم  على  اأ�سلوبها  يف  تعتمد  التي 

من  تعاليمها  ا�ستمدت  قد  البو�سيدو  كانت  واإذا  اجلليلة،  االإ�سالم  وتعاليم 

اأو الفرو�سية قد ا�ستمدت قيمها  اأ�سا�سا، فاإن الفتوة  الكونفو�سية وال�سنتوية 

ومثلها من تراث احل�سارة العربية، ومن مبادئ االإ�سالم ونهجه القومي. 

 البو�ضيدو روح اليابان: 

ما تزال الدرا�سات والبحوث تناق�ض حتى يومنا هذا العوامل التي حفظت 

عليه  م�ست  ال��ذي  ال�سبيل  وتتلم�ض  وجتان�سها،  متا�سكها  اليابانية  لالأمة 

عليها  يطلق  التي  ال�سامية  وروحها  القومية  لها وحدتها  االأمة، فحفظ  هذه 

الفيل�سوف الياباين »اإينازو نيتوبيه« )البو�سيدو( فهو ي�سف البو�سيدو باأنها 

»روح اليابان«.

البع�ض– ثقافتها  يرى  ما  عك�ض  –على  لليابان  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

الدينية وح�سارتها الدينية، فلدى اليابانيني تهافت غريب على اتخاذ املثل 

واليابان  واجلماعة،  الفرد  حياة  لتنظيم  اأ�سا�سا  اخللقي  وال�سمو  االأعلى 

اإال  لها  هّم  ال  مال  اأمة  الغرب،  يف  وبخا�س�ة  البع�ض  ي�سورها  كما  لي�ست، 

باأنها  الربح، �ساربة يف �سبيل ذلك كل حاجز واعتبار معنوي حتى و�سفت 

»حيوان اقت�سادي«، واإمنا هي وليدة بطولة عريقة، اأ�سابت كا�سب جليلة من 

خالل الزهد يف احلياة، وال�سد عن توافه املادة والتبذل املفرو�ض و االرتقاء 

.
(((

على اأ�سباب الربح ومطالب االجتار

)- امل�سدر ال�سابق: �ض 20.
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تقارب  وجود  يالحظ  اإذ  الدرا�سة؛  هذه  خالل  من  االأم��ر  هذا  و�سيت�سح 

غريب بني مبادئ البو�سيدو وقيمها، وبني قيم احل�سارة العربية االإ�سالمية 

البو�سيدو– »هناك �سبه  –وكما ذكر خمتار كنعان يف تقدميه لرتجمة  بل 

خلق  وب��ني  اخلال�سة،  ال�سادقة  والعروبة  ال��ب��داوة  مبادئ  بني  ج��دا  جلي 

بطولته  اأغفل  العربي  اأن  هو  والفرق  والبطولة،  االإباء  يف  واإغراقه  الياباين 

بني حني واآخر، بينما الياباين حر�ض عليها كل احلر�ض فن�سج من البطولة 

.
(((

واخل�سائ�ض القومية �سباك مدنيته، ومظاهر تطوره ورقيه احلايل«

اأ�ضل البو�ضيدو ومفهومها:

و�سي  فار�ض،  مبعنى   )bu(بو مقاطع:  ثالثة  من  البو�سيدو  كلمة  تتكون 

)shi( مبعنى �سيد، ودو )do( مبعنى طريق، وهي بهذا تعني حرفيا »طريق 
»املنهج  هو:  اليابانية  باللغة  اال�سطالحي  مفهومها  ولكن  الفار�ض«.  ال�سيد 

العملية«.  حياته  يف  اأ�سلوبا  يتخذه  اأن  الفار�ض  على  ينبغي  الذي  االأخالقي 

وبعبارة اأخرى: ما ال�سلوك الواجب على الفار�ض وهو ميار�ض مهنته، اإن �سح 

القول باأنها مهنة؟!.

)- مع القرن الثاين ع�سر امليالدي �سعفت �سلطة احلكومة املركزية يف اليابان، وفقدت قوتها فاحتدت 

املجموعات املختلفة من زعماء االأقاليم املحليني، واأقاموا عالقات ترابط فيما بينهم لتوفري احلماية 

�سخ�سية  التفوا حول  الذين  واجل��ريان  االأق��ارب  البداية  ت�سم يف  املجموعات  تلك  وكانت  املتبادلة، 

من  فرقا  حقيقتهم  يف  وكانوا  اأنف�سهم،  اجلماعات  هذه  اأع�ساء  ونظم  بالوالء،  لهم  توحي  زعامية 

القرن  ويف  احلكم.  �سوؤون  يف  ذلك  بعد  و�ساركوا  حملية،  اأر�ستقراطية  �سكلوا  اأن  لبثوا  ما  الفر�سان 

اإدماج  خالل  من  لتطورات  اليابان  »الزراعي« يف  االإقطاعي  النمط  تعر�ض  امليالدي  ع�سر  ال�ساد�ض 

االإقطاعيات ال�سغرية االأقل كفاءة يف االإقطاعيات الناجحة ذات التنظيم االإداري املحكم، وا�ستمر 

هذا النظام قائما حتى ا�ستعادت اليابان وحدتها ال�سيا�سية بعد و�سول االأوربيني اإليها، ونتيجة جلهود 

تلقب  الذي  اإيا�سو  توكوجاوا  واأخ��ريا  وهايديو�سي،  تويوناجا  اأودا  مثل  اليابانيني  الع�سكريني  القادة 

من  ملزيد  الأبنائه.  خا�ض  وق�سم  به  خا�ض  ق�سم  ق�سمني  اإىل  كلها  اليابان  اأرا�سي  وق�سم  بال�سوجن، 

التفا�سيل انظر: اأدوين راي�ساور اليابانيون، ترجمة ليلى اجلبايل، �سل�سلة عامل املعرفة، الكويت، رقم 

ناجي  اإع��داد  اليابان،  االإ�سالحية يف  الثورة  اأي�سا:  وانظر  بعدها.  وما   96 �ض  989)م،  اإبريل   (36

مت�سيو، وترجمة عادل عو�ض، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، �سل�سلة االألف كتاب الثاين، رقم 08) 

992)م، �ض 57 وما بعدها، و�ض 223 وما بعدها.
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والتاأمل،  التفكري  يف  خا�سة  مناهج  تعني  تاريخيا  فالبو�سيدو  هذا،  ومع 

لطائفة من اجلماعات  بارزة  م�ستقلة  �سخ�سية  التعبري عن  تعني  اأنها  كما 

الب�سرية.

وملا كان من ال�سعب على الباحث اأن يحدد تاريخ ن�ساأة املبادئ االأخالقية، 

عن  احلديث  افرت�سنا  اإذا  لكن  البو�سيدو،  بداية  حتديد  ي�سعب  فهكذا 

 
(((

االإقطاعي العهد  يف  بداأت  اأنها  املرجح  فمن  التاريخي،  باملعنى  تطورها 

.. ففي بداية الع�سور الو�سطى، 
(2(

الذي مل يح�سل هو نف�سه كنظام فجاأة

امليكادو  ق�سر  جنود  على  اأطلق  امليالدي،  ع�سر  الثاين  القرن  قبل  ولنقل 

حني  لكن   ،
(3(

احلرا�سة جنود  مبعنى  »�سامورائي«  لقب  االإمرباطور(  )اأي 

يوريتومو« على مقدرات  »ميناموتو  ا�ستيالء  االإقطاع، وذلك منذ  بداأ نظام 

البالد ظهرت عبارة »بوكي اأو بو�سي« وتعني فار�ض بّطا�ض، وت�سري اإىل فئة 

االأفراد  اأ�سد  من  تتاألف  كانت  ولهذا  والتنازع،  القتال  داأبها  كان  اجتماعية 

، وهكذا كانت ن�ساأة ال�سامورائي وتكوينه 
(4(

رجولة، واأكرثهم اإقداما ومغامرة

االجتماعي، واتخذت كلمة ال�سامورائي يف ظل النظام االإقطاعي لتعني طبقة 

املحاربني كلها اأي طبقة الع�سكريني، وهي �سبيهة بطبقة املماليك يف م�سر، 

مع الفارق، وقد ترجمها املتخ�س�سون يف الغرب بكلم��ة gentry االإجنليزية 

اأو warriors؛ ذلك الأن الكلمة حتمل عبق التاريخ   military class اأو

الياباين وتعني اأن جميع ال�سادة gentlemen املحرتمني يجب اأن يكونوا 

جميعا جنودا يف خدمة الوطن، وجميع اجلنود يجب اأن يكونوا �سادة مهذبني 

، وقد حددت هذه الطائفة لنف�سها مناهج عامة، ونظما 
(5(

 gentlemen
م�سرتكة لتحديد طرائق عي�سها ومنهج حياتها، وتوحيد �سكلها العملي.

30. والف�سل املتعلق باالإقطاع يف كتاب راي�ساور  العربية ملختار كنعان، �ض  البو�سيدو، الرتجمة   -(

اليابانيون، ترجمة ليلى اجلبايل.

2- Basil Hall Chamberlain، Japanese Things Tokyo،1985 P.415
3-البو�سيدو: الرتجمة العربية، �ض )3.

4- Japanese Things p. 415.

5- البو�سيدو: �ض 34.
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الن�سرانية  االأفكار  راأيهم– اأن  الباحث يف  يوافقهم  –وال  البع�ض  ويرى 

واملتمثل  »البو�سيدو«،  با�سم  امل��ع��روف  ال�سارم  القيم  نظام  على  اأث���رت 

اخت�سارا يف احلكمة واليقظة وال�سجاعة، وهي الركائز الثالث لنظام القيم 

.
(((

الذي يعتمده الفار�ض الياباين

878)م،  �سنة   »Shizoku »�سيزوكو  اإىل  ال�سامورائي  كلمة  تغريت  وقد 

وحتت  نف�سه،  ال�سامورائي  مفهوم  تقريبا  يحمل  �سيني  م�سطلح  والكلمة 

التي  الطبقات  �سمن  كطبقة  ال�سامورائي  وج��ود  ا�ستمر  امل�سطلح  ه��ذا 

.. اإال اأن طبقة ال�سامورائي ظلت حتتفظ مبكانتها 
(2(

ت�سكل املجتمع الياباين

داخل املجتمع، فقد كانت متلك قدرا مهما من الثقافة الع�سرية، ف�سارك 

املعابد  جانب  اإىل  اليابانيني  تعليم  يف  بن�ساط  الطبقة  هذه  من  كبري  ق�سم 

واالإناث،  الذكور  ي�سمل  ال�سامورائي  طبقة  داخل  التعليم  وكان   ،
(3(

البوذية

ويتم داخل املنزل العائلي حتى اخلام�سة ع�سرة، ثم ينقل الطالب اأو الطالبة 

، وظل هذا حكرا على اأبناء ال�سامورائي حتى مطلع 
(4(

اإىل مدر�سة املقاطعة

القرن التا�سع ع�سر امليالدي ثم تغري الو�سع �سريعا، وفتحت املدار�ض الثانوية 

.
(5(

اأمام جميع طبقات ال�سعب

ويهمنا هنا اأن ن�سري اإىل اأنه نظرا الهتمام ال�سامورائي التاريخي بتعليم 

اأبنائهم وانفتاحهم على العلوم الع�سرية، كان اأبناء ال�سامورائي اأكرث املوؤهلني 

لرفد اجلهاز االإداري يف اليابان باأف�سل الكوادر املدربة، وذوي اخلربة يف 

اإدارة �سئون املقاطعات، واأف�سحت اإدارة ال�سوغن )احلاكم الع�سكري( املجال 

وخا�سة  املنتج،  العمل  يف  ه��وؤالء  فانخرط  ال�سامورائي،  اأبناء  اأم��ام  وا�سعا 

1- Japanese Things p. 416.

 .»Terakoya 2- كان يطلق على مدار�ض هذه املعابد »ترياكويا

 .»Hanko 3- كانت تعرف با�سم »هانكو

4- م�سعود �ساهر، النه�سة العربية والنه�سة اليابانية: �ض 52).

5- امل�سدر ال�سابق، �ض 58). وعن االإمرباطور ميجي انظر: راي�ساور، اليابانيون. وانظر اأي�سا: الثورة 

االإ�سالحية )ميجي اإي�سن(، لناجي مت�سيو واآخرون، ترجمة عادل عو�ض.
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ال�سرائح  كانت  وملا  املدينة.  اأبناء  اأي  �سونني  ا�سم  عليهم  واأطلق  املدن،  يف 

الطبقة،  هذه  اأبناء  من  ال�ساحقة  الغالبية  ت�سكل  ال�سامورائي  من  املنتجة 

التنفيذ  �سهلة  ب��دت  املجال  ه��ذا  يف  »ميجي«  االإم��رباط��ور  اإ�سالحات  ف��اإن 

)طريقة  التقليدية  ال�سكلية  االأم��ور  عن  التخلي  اإىل  ال�سامورائي  دعا  حني 

االأخالقية  البو�سيدو  قيم  اأن  اإال   .
(((

اإلخ ال�سيفني...  وحمل  ال�سعر  ت�سفيف 

الرفيعة ظلت كما هي مل تتغري؛ الأنها را�سخة يف اأعماق الفر�سان اليابانيني، 

ف�سال عن اأن الديانة البوذية تدعو اإىل طاعة ويل االأمر والنظام، والتم�سك 

ويالحظ   ،
(2(

واجلماعة الوطن  �سبيل  والت�سحية يف  ال�سائدة،  القيم  بنظام 

 Sumitomo �سوميتومو  مثل  والتجارية  املالية  العائالت  موؤ�س�سي  اأن 

Mitsui يعودون بجذورهم اإىل عائالت  Konike وميت�سوي   وكونويكيه 

ال�سامورائي العريقة املتم�سكة بقيم البو�سيدو، وقد �سملت ن�ساطاتهم جميع 

مدن اليابان الكربى.

بني  التوا�ضل  عملية  يف  ال���رتاث  على  واحل��ف��اظ  البو�ضيدو 

احل�ضارات:

االقت�سادية  البنية  وتغيري  الياباين  املجتمع  وحتديث  اليابان  تطور  اإن 

واالجتماعية معا، واجه، بال �سك، م�ساعب، متثلت يف ال�سراع بني احلديث 

والقدمي، وبني االأمناط التقليدية ال�سائدة واالأمناط اجلديدة، وبني الثقافات 

اتخذت  اليابان  لكن   !! الكونية  النزعة  ذات  الثقافات  وبني  املحلية  والقيم 

من ثقافتها الرتاثية، االأ�سيلة ركيزة لنجاح عملية التطوير والتحديث، فما 

لليابان  القومية  ال�سخ�سية  مالمح  حتدد  التي  هي  الرتاثية  الثقافة  تزال 

حتى يومنا هذا، فقد اهتم امل�سلحون اليابانيون بتحديث املجتمع الياباين 

انطالقا من تراثه االأ�سيل عرب تطوير اجلوانب االإيجابية فيه، واأولوا م�ساألة 

اإبان عملية التحديث، االأهمية الق�سوى يف  احلفاظ على الثقافة الرتاثية، 

)- نف�سه: �ض 44).

2- نف�سه: �ض 37 –47.
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.
(((

براجمهم االإ�سالحية

وقد اأو�سح العامل الياباين ناجيما نوبيت�سريو اأن القيم يف اليابان وال�سرق 

ا�ستجابة  عن  احلديث  ل  وف�سّ االأخرى،  للثقافات  باال�ستجابة  تتميز  بعامة 

 
(2(

العامل من  متفرقة  مناطق  يف  االأخ���رى  للح�سارات  اليابانية  الثقافة 

االحتفاظ  مع  حديث  قومي  جمتمع  بناء  اليابان  باإمكان  كان  اأنه  مو�سحا 

اأو معارفها القومية،  اأو البوذية  بقيمها التقليدية امل�ستمدة من الكونفو�سية 

اليابان بالثقافة الغربية من خالل الرتجمة،  ومل يتعار�ض هذا مع اهتمام 

.
(3(

واإر�سال البعثات، وما اإىل ذلك

وال �سك اأن �سراعا ظهر ما بني التحول للطابع الغربي، والتحول للطابع 

منذ عهد ميجي  والدرا�سية  التعليمية  االأو�ساط  االأمر  و�سغل هذا  الياباين، 

–الأ�سباب يطول �سرحها– اإىل  اليابانيون  حتى يومنا هذا، ومال املفكرون 

الطابع  اإىل  التحول  ميزة  وكانت  الياباين،  الطابع  اإىل  اأي  القومي  الطابع 

الياباين هي اأن الثقافة املحلية �ستعمل على ارتقاء املجتمع رغم وجود �سعوبة 

.
(4(

التوا�سل بني اليابان و�سعوب العامل االأخرى

وهنا ن�سري اإىل اأن طبقة ال�سامورائي )الفر�سان( التي حملت بني جنباتها 

الدرا�سات  بتلك  النهو�ض  م�سئولية  تولت  التي  ومبادئها هي  البو�سيدو  قيم 

كياي  واالإم��رباط��ور  848)م،  )كوكا(  االإم��رباط��ور  حكم  اأثناء  يف  الغربية 

)854)م( فانت�سرت املعارف الغربية ب�سرعة يف جمال علوم الطبيعة والعلوم 

عامل  يف  وتعاليمها  البو�سيدو  قيم  ب�سيادة  اليابانيون  واعرتف  االجتماعية، 

الروح، و�سيادة العلوم الغربية يف جمال التقنية، لذلك اعتمدوا على العلوم 

الغربية لتحقيق �سعار »االأخالقيات �سرقية اأما التقنيات فغربية« اأو »الروح 

)- ناجي مت�سيو واآخرون، الثورة االإ�سالحية يف اليابان )ميجي اإي�سن(، ترجمة عادل عو�ض، �ض 60) .

2- امل�سدر ال�سابق: �ض 74) .

3- نف�سه: 76). 

4- الثورة االإ�سالحية: �ض 38) .
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اليابانية واملعرفة الغربية«.

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن كبار قادة ال�سامورائي من الع�سكريني الذين 

تغريب  اإىل خماطر حركة  نبهوا  امل�سلحة،  بالقوة  اليابانية  الوحدة  فر�سوا 

الثلث  امليالدي، وحتى  ال�ساد�ض ع�سر  القرن  الثاين من  الن�سف  مبكرة يف 

اإىل  اليابان  حتول  عن  يقال  وما  امليالدي،  ع�سر  ال�سابع  القرن  من  االأول 

فَعامِل  ال�سحة،  عن  عار  الغربية  احل�سارة  مظاهر  اإىل  اأو  الغربية  الثقافة 

وعا�ض  ولد  الذي  –وهو  بو�سوح  ي�سري  راي�ساور  اأدوين  االأمريكي  اليابانيات 

يف اليابان وعمل �سفريا لبالده بها– اإىل اأن اليابان ا�ستطاعت اأن حتافظ 

على ح�ض وا�سح ل�سخ�سيتها الذاتية )ذكر عدة اأ�سباب( رغم اأن اليابانيني 

رحبوا بالثقافة الوافدة عليهم من ال�سني، ومزجوها بثقافتهم اخلا�سة )ق 

 .
(((

9)(، فاأنتجوا توليفة ثقافية جديدة متاما

على  بالرتكيز  كثريا  )ال�سامورائي(  الفر�سان  اهتم  فقد  حال  كل  وعلى 

وتقبل  النف�ض،  و�سبط  وال�سرف،  ال�سجاعة،  مثل:  )الع�سكرية(  الف�سائل 

ال�سخ�سي  الوالء  بالنف�ض ب�سرب وجلد، كما كانت ف�سيلة  والت�سحية  املوت 

املبادئ  على  يركز  ال�سني  عن  اليابانيون  نقله  الذي  االأخالقي  النظام  يف 

االأخالقية اأكرث من تركيزه على القانون، بل اإن القانون نف�سه كان خا�سعا 

على  النظرية  الناحية  من  اأحكامه  ي�سدر  الذي  االأخالقي  احلاكم  لتقومي 

اأ�سا�ض ما يتمتع به من حكم ومبادئ اأخالقية �سامية.

وبالن�سبة ملفهوم الوالء يف اليابان فاإن الوالء للحاكم، اأي لويل االأمر، هو 

االأ�سا�ض الذي يقوم عليه النظام كله، رغم اأهمية الوالء لالأ�سرة الذي ياأتي 

املجموعة  القدمي  منذ  اليابان  عرفت  وهكذا  للحاكم،  ال��والء  عن  متاأخرا 

اآخر  م�ستوى  اأي  يعلو  الذي  القبيلة،  نظام  ي�سبه  الذي  النظام  اأو  االأ�سرية، 

الع�سر  –يف  ه��ذا  �سهل  وق��د  نف�سها،  االأ���س��رة  االأهمية  يف  يفوق  كاأ�سا�ض 

)- امل�سدر ال�سابق: �ض 84 .
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تربطها  ال  التي  اجلماعات  واإىل  االأمة  اإىل  الوالء  انتقال  احلديث– عملية 

الياباين  النظام  ومالمح  �سمات  وا�ستمرت   ،
(((

ن�سب اأو  قرابة  عالقات 

املجتمع  اإىل  وانتقلت  باقية،  الو�سطى  الع�سور  يف  واالجتماعي  ال�سيا�سي 

االحتفاظ  يف  راي�ساور–  يقول  –كما  اليابانيون  وجنح  املعا�سر،  الياباين 

بكثري من ال�سمات التي �سملها التطور يف تلك الع�سور، لذا كان من ال�سهل 

على اجلي�ض الياباين احلديث اإحياء روح الفرو�سية وقيمها، واحلفاظ على 

، وهو ما ميثل اأ�سا�سيات 
(2(

روح الوالء والواجب، و�سبط النف�ض واإنكار الذات

تعاليم وقيم البو�سيدو، ومن هنا نالحظ اأنه اإذا كان املجتمع الياباين يتغري 

يتخذ من  فهو  ومن�سبط،  متنا�سق  اأي منوذج  مع  يتالءم  لكي  �سريعا  تغريا 

يناق�ض  اأن  الباحث  العملية. ويقت�سي هذا من  اأ�سا�سا لهذه  ثقافته الرتاثية 

م�سادر البو�سيدو التي متثل الثقافة الرتاثية لل�سعب الياباين. 

م�ضادر البو�ضيدو وتاأثريها على القيم احل�ضارية اليابانية:

والثالث  ع�سر  ال��ث��اين  القرنني  يف  ج��دي��دة  مذهبية  ح��رك��ات  ظهور  م��ع 

جند  نيت�سرين،  وجماعة  �سوترا،  ولوت�ض  اأميدا،  بوذا  مثل  امليالديني  ع�سر 

الزن  با�سم  عرف  مذهبا  البوذية  مذاهب  بني  من  يف�سلون  ال�سامورائي 

، وهو يركز على فل�سفة التاأمل، 
(3(

ZEN نقل من ال�سني يف عهد كاماكورا
والب�ساطة، وااللت�ساق بالطبيعة، ونادى هذا املذهب البوذي اأي�سا بتق�سف 

 zen الفر�سان، واالن�سباط ال�سارم للنف�ض من اأجل ممار�سة فل�سفة الزن

يف التاأمل كو�سيلة لتنمية اإرادة التحكم يف النف�ض، والو�سول اإىل ال�سخ�سية 

.
(4(

احلازمة، وهو الهدف من احلياة

)- نف�سه: �ض 85 .

2- انظر: �سمري عبد احلميد، االإ�سالم واالأديان يف اليابان، �ض 28) وما بعدها. البوذية يف ع�سر 

كاماكورا، وعن عقيدة الزن انظر �ض 34) وما بعدها. 

3- اليابانيون: �ض 88. 

4- البو�سيدو: الرتجمة العربية، �ض 37 .
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نظام  الرتقاء  تطورات  �سل�سلة  اإال  اليابان  االإقطاعي يف  النظام  يكن  ومل 

الفرو�سية »ال�سامورائي« )القائم على تعاليم البو�سيدو( وارتقاء الفتيان يف 

تفكريهم و�سعورهم نحو ال�سمو والنبل االأخالقي، اإال اأن تعاليم بوذا كان لها 

اأثرها يف دفع نف�سية الياباين اإىل االإميان بالقدر، واأوحت له ا�ست�سالما هادئا 

لالأمر الواقع، وتفاوؤال غريبا عند امل�سائب واملخاطر، كما اأخذت اليابان من 

البوذية الزهَد يف احلياة، وا�ستقباَل املوت يف غبطة وان�سراح.

والفتى )الفار�ض( حني ي�سل اإىل اأرقى الدرجات يتجه اإىل التدريب طبقا 

اأعماق الفكرة الب�سرية بطريقة التاأمل  اأي التغلغل يف  zen؛  جلماعة الزن 

معناها  فالزن  اللفظية،  واال�سطالحات  التعبري  بو�سائل  ولي�ض  وال�سعور، 

التاأمل واالإميان باأن وحدة نظامية ت�سود احلادثات الكونية، واالإميان بوجود 

. ومات�ستطيع 
(((

حقيقة مطلقة مع العمل على االندماج مع روح هذه احلقيقة

البوذية تقدميه للبو�سيدو قدمته ال�سنتوية، واملق�سود هنا واجب االإخال�ض 

باحرتام  ال�سادق  العميق  وال�سعور  امللك،  اأو  االإمرباطور  االأعلى:  للحاكم 

.
(2(

ذكرى ال�سلف، والطاعة البنوية، فال�سنتوية توؤمن بذلك

وتعتقد  ذلك،  نقي�ض  ترى  وهي  الغريزية،  ق�سية اخلطيئة  تنكر  وال�سنتو 

بطهر الروح االإن�سانية اأي نقاء الفطرة، فكل اإن�سان يولد على الفطرة، وهي 

تلم�ض بها م�سدرا يردد �سدى �سوت االإله يف �سدق واأمانة، لهذا ال يوجد 

اأو رموز دينية، وُيكتفى مبراآة تعرب عن قلب  اأي زخرفة  ال�سنتو  يف مزارات 

االإن�سان ال�سايف الطاهر النقي، وهكذا اأوجدت ال�سنتو يف اأعماق اليابانيني 

اإىل  باالإ�سافة  املقد�سة،  الأرا�سيها  قوية  وحرمة  البالد،  لطبيعة  ا غريبا  حبًّ

امل�سرتكة  القومية  م�سدر  هي  املالكة  العائلة  جعل  ما  وهو  ال�سلف؛  عبادة 

االآلهة  مرقد  هو  بل  وتربة  ا  اأر�سً لي�ض  فالوطن  ال�سواء،  على  الوطن  الأبناء 

)- نف�سه: �ض 38 .

2- انظر: تاكي�سي �سوزوكي، ياباين يف مكة، ترجمة �سمري عبد احلميد و�سارة تاكاها�سي، مكتبة امللك 

عبد العزيز العامة، الريا�ض، 9)4)ه�/ 999)م. انظر: �ض3)) وما بعدها، و�ض 8)) وما بعدها.
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املقد�سة، يطوي يف بطنه روح ال�سلف اخلالد.

وقد اأدى هذه ال�سعور ذاته بامل�سلم الياباين اإىل االإح�سا�ض القوي بحرمة 

هذه  احلرم  منطقة  يرى  فهو  العربية،  اجلزيرة  يف  هنا  املقد�سة  االأرا�سي 

حرًما للم�سلمني دون غريهم وي�سعر بهذا املعنى العميق، خا�سة بعد اأن يقف 

.
(((

عند البوابة التي تقوده اإىل مكة املكرمة يف طريقه اإىل الكعبة

اآخر  بتعبري  اأو  االأر���ض،  ال�سماء على  ال�سنتوية هو ممثل  واالإمرباطور يف 

خليفة اهلل على االأر�ض مع الفارق يف التعبري، مثلما امل�سلم يدرك اأن االإن�سان 

الكامل هو خليفة يف االأر�ض، وهكذا غر�ست ال�سنتوية يف البو�سيدو ف�سيلة 

ا له، وتعلقا غريبا  تها اأ�سدق العواطف حبًّ االإخال�ض للملك احلاكم، واأخ�سّ

 .
(2(

بربوع الوطن

مبادئ  تعد  املح�سة،  االأخ��الق��ي��ة  والتعاليم  بالنظريات  يتعلق  وفيما 

الكونفو�سية مبثابة اأخ�سب امل�سادر واأغزرها مادة، ا�ستوحت منها البو�سيدو 

االأخالقية  للعالقات  فاإقرارها  اخللقي،  تكوينها  يف  واعتمدتها  ف�سائلها 

اخلم�ض: 

واالبن،          االأب  وبني   * واملحكوم،  احلاكم  *وبني  وامل�سود،  ال�سيد  بني  ما   *
* وبني الزوجني، * وبني االأخوين واالأ�سدقاء..، 

تعاليم  ت�سرب  قبل  اليابانية  الغريزة  عنه  تتمخ�ض  كانت  ملا  تاأييد  هو 

تعاليم  لقيت  وق���د   ،
(3(

ال�����س��ني م��ن  ق��ادم��ة  ال��ي��اب��ان  اإىل  كونفو�سيو�ض 

من  كثريا  البو�سيدو  تعلق  وال  ال�سامورائي،  قلوب  يف  قبوال   
(4(

كونفو�سيو�ض

)- البو�سيدو: �ض 42 .

2- نف�سه.

3- انظر �سمري عبد احلميد، االإ�سالم واالأديان يف اليابان، الف�سل اخلا�ض بالكونفو�سية، �ض )9) 

وما بعدها.

4- البو�سيدو: �ض 46 .
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االهتمام على املعرفة املجردة، وال تقول بال�سعي اإليها كغاية م�ستقلة، واإمنا 

الياباين  الفيل�سوف  ذلك  عن  عرب  وقد  احلكمة،  الإدراك  و�سيلة  فيها  ترى 

اإينازو نيتوبيه قائال: »اإن من يجد معارفه على اأ�سا�ض العلم كغاية م�ستقلة 

.
(((

هو �سبيه باآلة ميكانيكية تن�سج �سعًرا وحتيك اأقواال«

احلياة  يف  تطبيقيا  وبرناجما  اأ�سا�سا  باتخاذها  تكون  باملبادئ  فاملعرفة 

اأن  اأو�سح  بعبارة  اأو  بالعمل  العلم  يقرتن  اأن  �سرورة  يعني  وهذا  العملية، 

يقرتن القول بالعمل، فهما كلٌّ ال يتجزاأ.

الديانات  تعاليم  مثل  البو�سيدو  تعاليم  اأن  الياباين  الفيل�سوف  وي��رى 

 اليابانيني قوله: »ملا كان 
(2(

ال�سماوية، ونقل عن اأحد تالمذة »وان يانغ مينغ«

ي�سبح  االإن�سان،  قلب  ت�سكن  الكائنات احلية  واالأر���ض، وجميع  ال�سماء  رب 

اإذن روحه وفكره، فالروح االإن�سانية يف هذا املعنى هي �سيء حي باق، و�سياء 

اأزيل خالد.

نقي، وهي جتعلنا منيز بني اخلري  اأمر طاهر  االإن�سانية  الروح  اإن �سياء 

وال�سر لذلك ت�سقل ال�سمري والوجدان، وتكون يف هذه احلالة اأ�سعة ت�سرق 

.
(3(

علينا من نور ال�سماء

يبالغ  –وال  لليابان  بالن�سبة  الروح  مبثابة  تعد  التي  البو�سيدو  تعاليم  اإن 

الباحث اإن قال اإنها بالن�سبة للياباين مثل تعاليم االبن بالن�سبة اإىل غريه- 

)- انظر ما ورد ذكره عن وانغ يانغ مينغ يف كتاب جوزيف مندهام )موجز تاريخ العلم واحل�سارة يف 

ال�سني(، ترجمة حممد غريب جودة، �سل�سلة االألف كتاب الثاين، العدد 94)، القاهرة 995)م .

2- البو�سيدو: �ض 48 .

3- فقد ذكر قوله تعاىل يف �سورة املائدة: {وكتبنا عليهم فيها اأن النف�ض بالنف�ض والعني بالعني واالأنف 

تعاىل:            قوله  اأي�سا  اأورد  كما   ،)45 )االآية  ق�سا�ض}  واجلروح  بال�سن  وال�سن  باالأذن  واالأذن  باالأنف 

{وما اأر�سلنا من ر�سول اإال بل�سان قومه ليبني لهم} )اإبراهيم: اآية 4(. ونقل عن حديث ر�سول اهلل 

البو�سيدو،  من  ع�سر  الثالث  الف�سل  من  االأوىل  الفقرة  ال�سيوف«  ظالل  حتت  اجلنة  »جعلت  قوله: 

ون�سها: »جعلت البو�سيدو ال�سيف رمزا لقوتها و�سعارا ل�سجاعتها وباأ�سها. وحني قال حممد �سلى اهلل 

عليه و�سلم: » جعلت اجلنة حتت ظالل ال�سيوف » فكاأنه كان يردد �سدى عاطفة يابانية«.
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ما تزال حية باقية، حتكم �سلوكيات املجتمع الياباين، ومل تتعار�ض مع تعاليم 

الثقافة  يف  الزاوية  حجر  فالبو�سيدو  اخل��ارج،  عليه  جمعت  التي  احلداثة 

اليابانية، والبو�سيدو الدرع الثقايف يف مواجهة الثقافات الغربية اإبان �سنوات 

االنفتاح على الغرب، بعد العزلة الطوعية التي ا�ستمرت قرنني، اإذ لي�ض يف 

تعاليم البو�سيدو ما يتناق�ض مع ما ب�سطته احلداثة الوافدة، وهكذا احتوت 

االأخالقية  وتعاليمها  البو�سيدو  قيم  اليابانية  املدار�ض  يف  التدري�ض  مناهج 

حتى تتم املحافظة على الروح اليابانية، من خالل ما ت�سمنته هذه املناهج 

ت�سكل  واأ�ساطري،  بل  واأ�سعار وحكم،  اأدبية  الدرا�سية من حكايات وق�س�ض 

الكتب  تت�سمنه  ما  كبري  حد  اإىل  ي�سبه  اأخالقيا  د�ستورا  الدار�سني  ل��دى 

العربية املوجهة لرتبية ال�سبيبة يف بالدنا العربية على قيم احل�سارة العربية 

.
(((

واالأخالق االإ�سالمية اجلليلة

ولهذا ذكر الفيل�سوف الياباين اأن البو�سيدو هي د�ستور اليابانيني الديني، 

وهي مثل القراآن عند امل�سلمني، وملعرفته مبكانة القراآن يف قلوب امل�سلمني، 

ا�ست�سهد باآيات القراآن الكرمي يف اأكرث من مو�سع، ولعل ما دفعه اإىل تنظري 

جتاه  بواجبه  �سعوره  هو  اليابان(  روح  )البو�سيدو  كتابه  يف  البو�سيدو  قيم 

اإحياء تعاليمها وقيمها االأخالقية، و�سعوره ب�سرورة اأن ي�سرح للغرب ما مل 

ي�ستطع مفكروه فهمه من اأخالقيات ال�سعب الياباين، واأن يثبت اأن ما لدى 

اأ�سحاب  واأخالقيات ومعتقدات �سبيه مبا لدى  الياباين من مبادئ  ال�سعب 

الديانات االأخرى يف العامل.

)- اأو�سح الدكتور ح�سني موؤن�ض يف معر�ض حديثه عن الثقافة واحل�سارة اأن الثقافة ثمرة كل ن�ساط 

اإن�ساين حملي نابع عن البيئة ومعرب عنها اأو موا�سل لتقاليدها يف هذا امليدان اأو ذاك. احل�سارة، ط 

2، �سل�سلة عامل املعرفة، رقم 237، �سبتمرب 998)م، �ض 370. 
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البو�ضيدو والرتبية واأ�ضاليب التقومي:

للرتبية والتعليم مكانة رفيعة لدى الياباين، فهما مبثابة اأب لليتيم ومر�سد 

ملن كتبت عليه ال�ساللة، واحلكمة اليابانية ترى اأن االأبوين هما مبثابة االأر�ض 

املايل  التوزيع  ترف�ض  والبو�سيدو  والقمر،  ال�سم�ض  مبثابة  والعلم  وال�سماء، 

الذي اتخذه اجليل احلا�سر اأ�سلوبا يقابل به اخلدمات واجلهود ال�سادقة. 

فاملعلم واالأ�ستاذ ترى يف جهودهم خدمات ال ميكن الأي قيمة نقدية مالية 

اأن تعادل اأو تقابل نتائجهما وثمارهما الطيبة. وهنا نلم�ض ابتعاد البو�سيدو 

عن املبادئ املالية واالقت�سادية وق�سر احرتامها وتقديرها للقيم ذات الكنه 

.
(((

واجلوهر املعنوي واالأخالقي

على  وتعويدها  الروح  تربية  على  البو�سيدو  حر�ض  بالرتبية  يت�سل  ومما 

االنتظام مع تقاليد املجتمع، وال بد اأن يحتفظ االإن�سان مبا يكنه من م�ساعر، 

والقوة،  باحلزم  باطل  وادع��اء  لرجولته،  مناق�ض  م�ساعره  عن  فالكا�سف 

الرجولة  والغيظ هما من ميزات  ال�سرور  اإخفاء  اإن  اليابان  يقال يف  لذلك 

.
(2(

ال�سادقة

وهكذا �سارت الطبيعة اليابانية متج التحدث والتقول مبا يت�سل بال�سعور 

بحيث            درج��ة،  واالإج��الل  القدا�سة  من  اأ�سابت  باأنها  تعتقد  التي  والعاطفة 

من  الياباين  اأذن  على  اأثقل  وال  املتداولة،  باالألفاظ  عنها  التعبري  يجوز  ال 

واإ�سغال  لل�سلوى،  مو�سوعا  وجعل احلياة اخلا�سة  القلب،  الت�سدق مب�ساعر 

 .
(3(

الفارغ من الوقت

ومن اأهم ما يجب ذكره هنا اأن البو�سيدو تربي الفرد على اال�ستقامة التي 

)- نف�سه: �ض 55).

2- نف�سه: �ض  58) .

 Inazo Nitobe، Bushido The Soul of                      25 3- البو�سيدو الن�ض االإجنليزي �ض

Japan Tokyo، 1983 .
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تعترب اأكرث الف�سائل احرتاما واإجالال يف الد�ستور االأخالقي عند الياباين، 

وهي، كما و�سفها م�ساهري ال�سامورائي، قوة االإن�سان على اتخاذ راأي منطقي 

والتم�سك  بذلك،  الواجب  ق�سى  اإذا  املوت  اختيار  مثل  تردد،  ودون  بحزم 

اأن  اآخ��ر  وي��رى  القومي،  والعقل  امل�سروع  املنطق  يفر�سها  كان  اإذا  باحلياة 

ال  االأع�ساء  دون  فالراأ�ض  احلزم،  منه  ي�ستمد  الذي  الع�سو  هي  اال�ستقامة 

تكوينهما  اكتمل  اال�ستقامة  مع  والف�سيلة  اجل�سد،  اأعلى  يف  يبقى  اأن  يعقل 

الذي  الهدوء  من  طويلة  مراحل  نتيجة  وذلك  االإقطاعي،  العهد  اأواخ��ر  يف 

�سرف جماعة الفرو�سية عن النزاع وال�سراع اإىل ال�سكينة والهدوء واالإبداع 

الفني؛ وهو ما جعل اجلماعات واالأفراد يتفننون يف تناول الف�سيلة، وابتداع 

االأ�ساليب الإدراكها.

 Gishi والف�سيلة التي ت�سعبت عن اال�ستقامة يطلق عليها الياباين كلمة

اأو ال�سعور  وتعني املنطق القومي، لكنها اأخذت تعني ب�سكل ما واجب عقدي 

، والتعبري الياباين Gi-Ri يعني 
(((

بالواجب الذي يتحتم على اجلميع اأداوؤه

الواجب ب�سورة مطلقة، وهو يعني الواجب جتاه الوالدين، وجتاه الروؤ�ساء، 

.
(2(

وجتاه اجلماعة، وباخت�سار جتاه املجتمع ككل

فاإن  العربية،  احل�سارة  وقيم  البو�سيدو  يتناول  البحث  ه��ذا  ك��ان  واإذا 

احل�سارة  وقيم  اليابانية  القيم  بني  مقارنة  يعقد  الباحث  اأن  يعني  ال  هذا 

العربية االإ�سالمية، لكنه يكتفي باالإ�سارة اإىل ما ي�ستحق املقارنة؛ الأن لالأمة 

احل�سارات  اأمم  مناهج  عن  متميزا  اأو  مغايرا  اإ�سالميا  منهجا  االإ�سالمية 

اإن�ساين  اأن��ه  اإال  امل�سدر  رب��اين  كان  واإن  االإ�سالمي  االأم��ة  ومنهج  االأخ��رى، 

املو�سوع، وهو منهج متميز جعل االإن�سان امل�سلم مميزا عن غريه يف الوحدة 

)- الن�ض االإجنليزي: �ض 25.

2- قوله تعاىل يف �سورة الفرقان: {                 } 

                { اآية 67، وقوله يف �سورة االإ�سراء: {      

)اآية 26). 
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وال�سريعة، وفيما اأثمرت  ومن ح�سارة متميزة هي احل�سارة االإ�سالمية.

الف�سيلة، ولالأمة يف  اإىل  بالو�سطية، ويدعوا  فاملجتمع اال�سالمي يت�سف 

(((

االإ�سالم مقام فريد.

حبه  امل�سلم  على  ينكر  وال  لوالدي�ه،  والءه  امل�سلم  على  ينكر  ال  واالإ�سالم 

لوطنه باملعنى االإقليمي، وهذا ال يتناق�ض مع حقيقة اأن الوالء االأول واالنتماء 

االإ�سالم حتت�سن  االإ�سالمية، فجامعة  امل�سلم هو اجلامعة  لالإن�سان  االأعلى 

كل دوائر ورموز الوالء واالنتماء، وقد علمنا الر�سول ] اأن منيز بني حب 

الوطن وبني حتول هذا احلب اإىل النقي�ض املعوق لالنتماء االأعظم لر�سالة 

االإ�سالم.

لالإمرباطور  الكلي  ال��والء  من  البو�سيدو  ت��راه  ما  بني  الفرق  يكمن  وهنا 

للجامع�ة  يابانيا  كان  لو  حتى  امل�سلم  والء  وبني  ال�سيق،  باملفهوم  وللوطن 

اإذا كان  االإ�سالمية، وهي ال تنكر عليه حبه لوطنه، لكنها تنكر هذا احلب 

�سيعوق انتماءه ووالءه االأعظم لر�سالة االإ�سالم.

اليابانية  واالأمة  املحبة،  النابع من  االإح�سان  الفرد على  البو�سيدو  وتربي 

ميزات  والراأفة  االإح�سان  الأن  االأم��راء،  بف�سائل  وم�ستقاتها  املحبة  ت�سف 

للف�سيلة النبيلة، وتلك اخل�سال �سرورة الزمة لكل اأمري، ولكل من يطمع يف 

قيادة اجلماعات واالأمم فاالإح�سان ياأتي يف طليعة ف�سائل االأمراء، والراأفة 

، وهذا اجلانب الرتبوي ماأخوذ من قول كونفو�سيو�ض: 
(2(

يف مقدمة واجباتهم

»اإذا االأمري غر�ض الف�سيلة، ال �سك اأن االأمة تنحدر اإليه، ويلتف ال�سعب من 

حليفه،  الغنى  ومي�سي  ال��رثوة،  له  تاأمن  اأمريها  االأمة  حتب  وعندما  حوله، 

لذلك تكون الف�سيلة مبثابة بذار، وتكون الرثوة ثمارا لها«.

الياباين  االإقطاعي  النظام  اإىل  النظر  اأدل على هذه احلقيقة من  ولي�ض 

)- د. حممد عمارة: »معامل املنهج اال�سالمي« دار ال�سروق، ط: 998). �ض 79 وما بعدها.

2-  نف�سه: �ض )7 .
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اأن يتحول اإىل ا�ستبداد ع�سكري لوال الراأفة التي ات�سف  الذي كان ُيحتمل 

بها قادته، فاليابانيون – كما يذكر نيتوبيه – ما يزالون مدينني بحرياتهم 

اللذين  واالإح�سان  الراأفة  اإىل  اال�ستبداد  ومظامل  العبودية  ماآ�سي  واجتناب 

.
(((

يت�سف بهما رجال العهد االإقطاعي

اأبوية ت�ستمد نفوذها من العطف  لقد دعت البو�سيدو اإىل ت�سكيل حكومة 

واملحبة، ولي�ض كما تعود النا�ض اأن يروا احلكومات التي تقيم نفوذها على 

بني  فالفرق  املوؤقتة،  امل�سالح  على حماية  �سلطتها  وتبني  واالإره��اب،  القوة 

الفيل�سوف  يقول  –كما  نلتم�سه  االأبوية  واحلكومات  امل�ستبدة  احلكومات 

االأوىل  االأمة يف ظلم  اأن  االآتية:  النواحي  تاأملنا  الذكر– يف  �سابق  الياباين 

اإمنا تطيع مكرهة مرغمة، بينما يف رعاية الثانية نراها ت�ستلذ اال�ست�سالم 

.
(2(

وتغتبط بالطاعة

الثقيل  بعبئه  ال�سعور  اإىل  يوؤدي  ال  اليابان  يف  املطلق  احلكم  ممار�سة  اإن 

ب�سورة  نالحظ  اإمنا  احلكومات،  بع�ض  رعايا  عاتق  على  اآث��اره  تبدو  الذي 

اليابان  النظام تتلطف خ�سونته نظرا ملا تظهره احلكومة يف  اأن هذا  عامة 

.
(3(

من العطف االأبوي نحو رعاياها

من  نزعة  يف  واإ�سراف  اإف��راط  كل  اإليه  ي��وؤدي  قد  مما  البو�سيدو  وحت��ذر 

اأن التطرف  اإىل خ�سونة، كما  اإن االإفراط باحلزم ي�ستحيل  هذه النزعات، 

ما  اأو  الو�سط  املنهج  مفهوم  هو  وهذا  �سعف،  اإىل  ينقلب  والراأفة  بال�سفقة 

يطلق عليه الو�سطية. 

من  مل�سلحة  تاأييدا  اإم��ا  تعمل  كقوة  ال�سفقة  ميزة  تفر�ض  والبو�سي�دو 

معظم  يف  الفار�ض  جعل  االأم��ر  هذا  ومثل   ،
(4(

ال�ستنكارها واإم��ا  امل�سالح، 

)- نف�سه: �ض 73.

2- نف�سه: �ض 75.

3- نف�سه: �ض 77، 78.

4- نف�سه: �ض 84.
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االأحيان، وبعد نهاية احلرب، مييل اإىل العزلة ويلقي �سالحه، ويلتف بثوب 

اجلنة  عن  فيبحث  اهلل،  حب  اإىل  احلياة  عن  وين�سرف  والزهد  الرهبنة 

 مثله مثل معظم جماعة الفتوة يف التاريخ االإ�سالمي 
(((

التي متنحه ال�سالم

التي مالت اإىل حياة الت�سوف يف النهاية نتيجة ظروف معينة �سملت العامل 

االإ�سالمي.

االإن�سان  معرفة  البو�سيدو  عليها  حتر�ض  التي  الرتبوية  اجلوانب  وم��ن 

من  وهما  املعاملة،  وح�سن  املجاملة  مثل  االجتماعية،  احلياة  يف  لواجباته 

املزايا التي ا�ستاأثرت بها االأمة اليابانية. ويوؤكد الفيل�سوف نيتوبيه اأن االأمة 

 ،
(2(

واالأجانب لالأغراب  معاملتها  يف  �سواهما  دون  بهما  ا�ستاأثرت  اليابانية 

اللذين  وال��ت��اأدب،  النف�ض  ريا�سة  طريق  عن  االأم��ر  هذه  اإىل  الفرد  وي�سل 

يفر�سان احرتام التقاليد العرفية، واملراكز االجتماعية القائمة على اأ�سا�ض 

اجلدارة، واال�ستعداد ال�سخ�سي، ولي�ض على فوارق الطبقات. 

املظاهر  اأناقة  باملحافظة على  اأي�سا  يرتبط  واالأعراف  التقاليد  واحرتام 

مالئما  وطرازا  ح�سنا،  اأ�سلوبا  اتخاذها  على  املجتمع  اتفق  التي  اخلارجية 

مهم  اأم��ر  وه��ذا  االجتماعية،  احلياة  يف  املعاملة  وطيب  املعا�سرة،  حل�سن 

اأحكام احلياة واالحتكاك  ال�سبيبة، وت�سيريها يف �سبيل تتنا�سب مع  لتقومي 

املجال�ض  يف  اجللو�ض  كيفية  االأبناء  يعلمون  االآب��اء  نرى  لذلك  االجتماعي، 

العامة واأ�ساليب التعارف واملعا�سرة.

ومن العجيب اأن الياباين يرى الغرفة العادية املجردة من كل زخرف اأمرا 

طيبا وهو يف هذا يخالف االأوربي الذي اعتاد نظره على الزخارف والبدع 

حني  ارتياحه  عن  تاكي�سي  �سوزوكي  امل�سلم  الياباين  عرب  وهكذا   ،
(3(

امللونة

زار مكة املكرمة الأداء فري�سة احلج ف�ساهد الغرف وب�ساطتها وخلوها من 

)- نف�سه: �ض 87.

2- نف�سه: �ض 90 .

3- نف�سه: �ض 94.
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 .
(((

الزخرفة

ومن اجلوانب الرتبوية اأي�سا ال�سدق اأو ال�سراحة واالإخال�ض، فال�سامورائي 

يرى اأن التاأدب الذي يفتقد اإىل ال�سراحة اإمنا هو وهم وحقيقة م�سبوهة، 

وهكذا ال مييل ال�سامورائي اإىل االإكثار من االأميان والتغليظ بها، فهذا يدل 

على ا�ستخفاف بال�سرف وهزء بقيمة الرجولة ووزن الكالم. ول�سنا بحاجة 

ال�سراحة  على  اأ�سا�سا  قائمة  العربية  احل�سارة  روح  باأن  هنا  التذكري  اإىل 

والو�سوح، واإذا كانت مظاهر �سدق النف�ض كثرية، و�سورها �ستى فاإن اأوالها 

اإىل  والرجوع  باالعرتاف باخلطاأ،  يت�سل منها  ما  بالتاأمل  واأحقها  بالعناية 

ال�سواب واالإن�ساف يف احلكم، ولو كان مما يجر اإىل االنتقا�ض من النف�ض، 

وهو ما يطلق عليه االآن املو�سوعية ونقد الذات.

ورغم اأن كلمة »اأو�سو« املجردة ترتجم يف اللغات االأخرى مبعنى الكذب، 

ومع ال�سدق وال�سراحة يجب تنمية ال�سعور باخلجل يف تربية االأبناء، وقد 

جميع  فيها  تنبت  التي  الرتبة  هي  احلياء  حا�سة  اإن  احلكماء:  بع�ض  قال 

الف�سائل االإن�سانية. ويف االإ�سالم احلياء �سعبة من �سعب االإميان. 

عن  يختلف  هنا  االأمانة  ومفهوم  االأمانة،  اأي�سا  الرتبوية  اجلوانب  ومن 

واالإخال�ض  االأمانة  تتخذ من  فاليابان  العربية،  لالأمانة يف  ال�سيق  املفهوم 

�سعارا للواجب الب�سري، بينما يف ال�سني يرون اأن طاعة الوالدين تاأتي يف 

مقدمة الواجبات االإن�سانية، والبو�سيدو توؤثر الواجب واالأمانة على العاطفة 

وال�سفقة.

واالأمانة التي كانت االأمهات يحملنها هي اإ�سراب اأطفالهن حب االإمرباطور 

الطبقات،  جميع  الفكرة  هذه  �سملت  وقد  �سبيله،  يف  والتفاين  واالإخال�ض 

وهكذا ذكر كبار علماء االجتماع باأن احلكومة من الفرد هي مبثابة اأب اأكرب، 

اأن  واجباته  مقدمات  يف  اأ�سبح  لذلك  منها،  �سغريا  جزءا  اإال  الفرد  ولي�ض 

)- انظر: ياباين يف مكة، الرتجمة العربية، �ض 62) وما بعدها.
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(((

يحيا من اأجلها، وي�ستميت دفاعا عن كيانها واأوامرها

البو�ضيدو وم�ضاألة الق�ضا�ص:

تربيته  نتيجة  ُجبل  )ال�سامورائي(  »الفار�ض  اأن  الياباين  الفيل�سوف  يرى 

الكرمي  القراآن  يف  ورد  مثلما  الق�سا�ض،  يقت�سي  والعدل  العدل،  حب  على 

فعاطفة   ،
(2(

ق�سا�ض واجل��روح  ب��االأذن  واالأذن  بالعني  العني  معناه(:  )ما 

الريا�سية،  االأ�سول  يف  والتدقيق  احلر�ض  فيه  ت�سبه  حلّد  الدقة  من  الثاأر 

فطاملا مل نتو�سل الإيجاد م�ساواة بني املعادالت اجلربية ال نزال بعيدين عن 

اإدراك التوازن املطلوب يف القواعد الريا�سية، واالأخذ بالثاأر يقا�ض على هذا 

.
(3(

املثل«

والبو�سيدو تختلف مع التعاليم التي ترى اأن الثاأر اأو الق�سا�ض ينبغي اأن 

يرتك اأمره لقوة غري القوة الب�سرية، بل ترى باأن الق�سا�ض من الواجبات 

االأولية التي يرتبط بها الفرد يف م�سوؤولياته وحياته االجتماعية ال�سيما واأن 

االقت�سا�ض  ي�سعها  العادية  وقوانينها  الطبيعة  باأن نظم  تعتقد  البو�سيدو ال 

. اإن �سوت كونفو�سيو�ض ينادي باأن 
(4(

والثاأر ممن اأ�ساء الإخوانه يف املجتمع

العدل يفر�ض الق�سا�ض، وينبغي اأن يقوم على اأ�سا�ض م�سروع، ومبداأ عادل، 

من  كانت  واأوالدن��ا  اأزواجنا  اأ�سابت  ل�ستيمة  الدم  وا�ستباحة  االنتقام  بينما 

.
(5(

االأمور املكروهة يف تعاليم البو�سيدو

يتفق  اأنه  الكرمي  القراآن  باآيات  الياباين  الفيل�سوف  ا�ست�سهاد  ويت�سح من 

متاما واالآيات القراآنية، وقد �سدق اهلل العظيم خالق اخللق حني قال: ولكم 

)- البو�سيدو: �ض 32) - 46). 

2- اأورد معنى االآية الكرمية: {

} )املائدة: اآية 45).       

3- البو�سيدو: �ض 80) وما بعدها.

4- نف�سه: �ض 82) .

5- نف�سه : �ض 83).
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يف الق�سا�ض حياة يا اأويل االألباب، وي�سعب ح�سر الكتابات التي �سدرت يف 

مو�سوع الق�سا�ض يف االإ�سالم، وميكن ملن �ساء اأن يرجع اإىل الكتب واالأبحاث 

اخلا�سة بهذا املو�سوع.

البو�ضيدو وتربية املراأة: 

اإن البو�سيدو ُتكرب تلك املراأة التي تتحرر من خنوع جن�سها، وتتقرب من 

لغر�ض  الدفاعية  الو�سائل  على  امل��راأة  تعويد  تق�سد  وهي  الرجل،  بطولة 

تكون دون  اأن  يتفق  فاملراأة قد  املنزلية،  الرتبية  تعود مل�سلحة  فردي وغاية 

مرغمة  هذه  واحلالة  فت�سبح  كرامتها،  عن  ويدافع  عر�سها،  ي�سون  زوج، 

على الدفاع عن نف�سها، وتعليم الفتاة الرماية وا�ستعمال ال�سالح، اإمنا وراءه 

.
(((

مق�سد اأخالقي واأهداف معنوية

ومع هذا فمفرو�ض يف املراأة اليابانية العذوبة والرقة، وكل ما يت�سل بدالل 

�سرورة  اجلميلة  والفنون  اجلميلة،  ف��االآداب  وظ��رف،  مالحة  من  االأنوثة 

اجتماعية، وواجب اأعلى يف املراأة، واالأدب الياباين ي�سجل يف اأبرز �سفحاته 

ات�سالها  بن�سبة  تقا�ض  الفنون  قيمة  اأن  اإال   
(2(

الفنية النه�سة  يف  املراأة  اأثر 

بالف�سائل االأخالقية ومدى تاأثريها على الرتبية املعنوية والتكوين الروحي، 

وهذه   ،
(3(

وامل��ج��ون اخلالعة  اإىل  ت��وؤدي  التي  الفنون  من  العك�ض  على  وهذا 

النظرة تتفق ونظرة علماء االإ�سالم اإىل جميع اأنواع الفنون.

وتربي البو�سيدو املراأة كابنة ت�سحي كل ما بو�سعها يف �سبيل اأبيها، وكزوجة 

اال�ستقالل  تعرف  ال  وهي  اأبنائها،  ملطالب  اإر�ساء  وك��اأم  بعلها،  �سبيل  يف 

التي  الت�سحية  تقل  ، وال 
(4(

العائلي للواجب  الفردي، وتظل يف خ�سوع دائم 

)- البو�سيدو: �ض 99).

2- نف�سه: �ض )20 .

3- عمارة: �ض 240 .

4- ترجمة ن�سر اأبو زيد للبو�سيدو: ط اأوىل، دار �سعاد ال�سباح، الكويت، 993)م، �ض 89) .
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تقدم عليها املراأة بطيب خاطر و�سدر رحب نحو بيتها وعائلتها، ال تقل يف 

م�سدرها اإ�سالحا و�سرفا عن اال�ستب�سال والتفاين الذي يقوم به الرجل يف 

�سبيل الدفاع عن وطنه، والتعبري عن اإخال�سه ل�سيده ومليكه.

ق�ضية امل�ضاواة بني الرجل واملراأة:

ترى البو�سيدو املراأة نظرية للرجل يف جميع حاالته واأطواره، ومن التجاهل 

االأعمى واحلمق ال�ساذج الغريب اأن نفرت�ض وجود عدم الت�ساوي بني الرجل 

واملراأة باملعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة، ويذكر الفيل�سوف الياباين اإينازو 

اأن امل�ساواة بني الرجل والرجل  التاأمل يجعلنا ندرك  باأن قليال من  نيتوبيه 

لي�ست متحققة من كل جانب... لذلك يبدو اأمرا غريبا ذلك االن�سغال املرهق 

مبناق�سة ق�سية امل�ساواة بني اجلن�سني، اإن اإعالن اال�ستقالل االأمريكي حني 

يف  امل�ساواة  يعني  يكن  مل  فاإنه  مت�ساوين،  خلقوا  الب�سر  كل  اأن  اإىل  ذهب 

اأو اجل�سدية.. كان املق�سود بامل�ساواة الت�ساوي يف  ال�سمات واملزايا العقلية 

احلقوق القانونية، ولو كان معيار احلقوق القانونية هو امليزان الوحيد الذي 

اأن نح�دد وزنها  به توزن مكان�ة املراأة يف جمتمع ما، لكان االأمر يف �سهولة 

.
(((

باالأرطال واالأوقيات

واإذا كان القانون ا�ستقل بهذه امليزة واأ�سبح املقيا�ض الوحيد لتقدير ظروف 

وزنها  معرفة  نحاول  اأن  بنا  فاالأجدر  املجتمع،  يف  اأحوالها  وعر�ض  امل��راأة 

بالذهب، واأن نبحث عن مقيا�ض يليق مبقامها، ويكون كفيال الإعطائنا وزنا 

نت�ساءل عن وجود ميزان �سحيح، نتو�سل  اأن  �سحيحا عن قيمتها، وي�سعنا 

.
(2(

عن طريقه للمقارنة بني قيمتي النوعني االجتماعية؛ اأي الرجل واملراأة

ويت�ساءل الفيل�سوف الياباين: هل ي�سح اإقامة مقاي�سة بني الرجل واملراأة 

باعتبار مركزهما االجتماعي كما يجوز ذلك على الذهب والف�سة، واأن نتبني 

)- البو�سيدو: �ض 2)2 .

2- نف�سه: �ض 3)2 .
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من هذا االأمر العالقات والروابط الرقمية بينهما ؟! اإن اعتماد تلك القاعدة 

يجرد النوعني )الرجل واملراأة( عن جوهرهما ومادتهما االإن�سانية، ونكون 

بذلك فقدنا القيمة الكربى املتوخاة من هذه التجربة، نظرا للقيم املعقدة 

.
(((

التي يتمتع بها النوعان، ون�سبة خلطورة كل منهما يف احلياة االجتماعية

يكون  اأن  ينبغي  الن�سبية  لتحديد مكانتهما وعالقتهما  ال�سالح  فاملقيا�ض 

على �سيء من العمق، واإذا جاز لنا هنا ا�ستعمال اال�سطالحات االقت�سادية 

مقيا�سها  لها  فالبو�سيدو  ومركبا،  م�ساعفا  مقيا�سا  يكون  اأن  فيه  نقول 

اخلال�ض الذي تزن به قيمة املراأة واأثرها الن�سبي يف �ساحات القتال وحياة 

هي  بينما  االأثر،  و�سعيفة  الوزن  خفيفة  املراأة  االأوىل  احلالة  ففي  املنزل.. 

فهي  اليابان،  اإليها يف  ينظر  وهكذا  املنتج،  والكل  الكاملة  القوة  الثانية  يف 

املحرتمة اجلليلة كربة بيت واأم عائلة، واإمنا ككائن �سيا�سي واجتماعي مل 

.
(2(

تخ�ض بنف�ض القيمة وذات الوزن

اإن مذهب البو�سيدو فيما يتعلق بالق�سية الزوجية يختلف ويتباين يف بع�ض 

؛ فالبو�سيدو تذهب اإىل اأن الزوج والزوجة هما 
(3(

الوجوه مع الدين امل�سيحي

وحدة جديدة، ووحدة معنوية، وهذا يختلف عن النظرية القائلة باأن الزوج 

بع�سهما  ي�ستقل  ومنافع  منهما م�سالح  لكل  م�ستقالن،  �سخ�سان  والزوجة 

عن بع�ض، فالبو�سيدو تبحث عن مقيا�ض لالأخالق الزوجية يف مناخ يختلف 

العامة،  لالأخالق  الوحيد  فاملقيا�ض  ومو�سوعا،  �سكال  الغرب  اأ�ساليب  عن 

والرابطة التي ت�سل الرجل يف حياته الزوجية، وتنظم عالقاته مع الغري هو 

الواجب، وهنا ياأتي ذكر مبداأ االإخال�ض وال�سراحة الذي يقوم عليه الت�سابك 

االجتماعي الذي يعد اأ�سا�سا متينا للتعامل مع البيئة واجلماعات التي حتيط 

)- البو�سيدو: �ض 4)2، وانظر: ن�سر اأبوزيد، �ض 89)-90) .

2- البو�سيدو: �ض 9)2 .

3- نف�سه: �ض 9)2 .
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، فاملجتمع الياباين يف ظل تعاليم البو�سيدو يقوم على مبادئ خا�سة 
(((

بنا

 .
(2(

م�ستوحاة من فكرة االإخاء ال�سادق، وينابيع احلب ال�سحيح

ومن املالحظ اأن املراأة اليابانية مل ت�ستجب حلركة التحرير الن�سائية التي 

ظهرت يف بقاع كثرية من العامل الأن هذه احلركة ال تنا�سب اأ�سلوب حياتها، 

ومن ثم يكون االرتباط بهذه احلركة مبثابة فخ وقعت فيه املراأة اليابانية التي 

حتظى ب�سفات ال�سيدة املحرتمة، كما اأن اليابانية ال ت�سعر برد الفعل الذي 

ت�سعر به املراأة الغربية نتيجة للظلم الواقع عليها بو�سفها اجلن�ض ال�سعيف؛ 

فعال  ت�سعر  والأنها  االأ�سرة،  يف  امل�سيطر  احلاكم  بدورها  تفخر  الأنها  ذلك 

.
(3(

االأقوى اجلن�ض  املولد– باأنها  الياباين  االأمريكي  راي�ساور  يذكر  –كما 
ال بد اأن ن�سري هنا اإىل اأن ق�سية املراأة ال تزال تثار حتى اليوم يف اليابان 

ف�سال عن بقاع كثرية من العامل، وكما هو معروف يخاطب االإ�سالم االإن�سان 

االإ�سالم  نظرة  فكانت  ام��راأة،  اأو  كان  اإن�سانا، رجال  كونه  امل�سلم من حيث 

اإىل الرجل واملراأة باعتبارهما: االإن�سان امل�سلم، يت�ساويان يف ذلك م�ساواة 

االإ�سالم  فل�سفة  بداية �سبط  النظرة  ويف هذه  الواحد،  البدن  االأع�ساء يف 

ومنهجه يف عالقة الرجل باملراأة وموقف املراأة من الرجل.

اإن امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف »االإن�سانية« هي حقيقة مو�سوعية تدركها 

العقول وكل احلوا�ض، واإن امل�ساواة بينهما يف التكاليف، حقوقا وواجبات، ويف 

احل�ساب واجلزاء، وفيما يلزم النهو�ض بالتكاليف من عقل وقدرات منحها 

بها فيه، هي مما اأجمع عليها، ويجمع عليها الناظرون  اهلل لكل منهما وركَّ

يف فكر االإ�سالم.

)- نف�سه: �ض 9)2 .

2- راي�ساور، اليابانيون: �ض 303 .

3- نف�سه: �ض 58) .
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اأثر تعاليم البو�ضيدو على املجتمع: 

كان لتعاليم البو�سيدو ونظام الرتبية القائم على اأ�سا�ض هذه التعاليم اأثر 

وا�سح على املجتمع، فالبطولة مثال جعلت من الف�سائل الرفيعة واالأخالق 

ن�سر  االإ�سالحية من  لغاياتها ومقا�سدها  ورمزا  �سعارا الأغرا�سها،  النبيلة 

واآثار  قيمة  الف�سائل  ولهذه  املجتمع،  يف  اعتناقها  اإىل  والدعوة  مبادئها، 

، فاليابان قدميا وحديثا 
(((

بالغة م�ستحكمة يف امل�ستوى العام للحياة القومية

ال�سامورائي، فال�سعب يتلم�ض عندهم منهاجه  واأثر  البو�سيدو  اأثر  هي نتاج 

االأخالقي، ويقتدي يف حياته باأعمالهم وتقاليدهم، مهما قيل باأنه يف�سلهم 

عن ال�سعب هوة عميقة، وم�سافات بعيدة على امل�ستوى االجتماعي، وال اأدل 

العامة  الطبقة  نف�سية  اإىل  اآثارها  وامتداد  املعنوية،  ال�سامورائي  قوة  على 

عن  يتحدثون  وهم  الطائفة،  هذه  اأبناء  وتاأمل  النظر  من  ال�سعب  واأف��راد 

مغامرة الفوار�ض واأقا�سي�سهم، فالفار�ض الذي يطلق عليه لقب ال�سامورائي 

هو مثل املاركة اليابانية امل�سجلة، وهو �سيد الرجال.

وارتقائها  اليابانية،  االإم��رباط��ورة  ن�سوء  يف  اأث��را  البو�سيدو  تركت  وقد 

االجتماعي، لقد امتدت البو�سيدو اإىل �سائر الطبقات االجتماعية، والدليل 

داته«  كو  تو  »اأو  با�سم  معروفة  اليابان  يف  جديدة  طائفة  انبثاق  ذلك  على 

التي تعني القادة الطيبون – حماة الدميقراطية– وقد �سمت تلك الطبقة 

خرية رجال ال�سعب، واأكرثهم اإنتاجا، واأ�سدهم قوة، وقد تطوع هوؤالء للدفاع 

والن�سال عن حقوق ال�سعب، �ساربني يف �سبيل ذلك مبنافعهم وم�ساحلهم 

االأمة  حلق  حماية  الت�سحية،  عن  يتورعون  ال  احل��ائ��ط،  عر�ض  اخلا�سة 

األوف عديدة  املقد�ض. وينظر اإىل هذه القوة من الرجال التي يلتف حولها 

من االأفراد واجلماعات، مبثابة قوة رقيبة على القائمني على مقدرات االأمة، 

.
(2(

حتول دون ا�ستغالل �سالحيتهم، واإ�ساءة نفوذ بالدهم

)- نف�سه: �ض 228 .

2- نف�سه: �ض 237 .
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لقد انبثقت البو�سيدو من طائفة معينة، وطبقة حمدودة العدد والن�سبة، 

واحتدت مع عامة ال�سعب، وكانت له مبثابة مثل اأخالقي واأمنوذج رفيع، بعد 

اأ�سبحت  اأن كانت مبادئ البطولة وتقاليدها ميزة من ميزات فئة خا�سة، 

نزعة عامة تنحو اإليها االأمة باأكملها، ووحيًا ي�ستمد منه ال�سعب قوته وفتوة 

�سعوره الذي ي�سبح هو روح اليابان )يا ما تو داما�سي( اأو املظهر احلقيقي 

لالإمرباطورية اليابانية.

اإىل  ال��دع��وة  ظ��ل  يف  البو�ضيدو  لتعاليم  امل�ضتقبلي  التاأثري 

العوملة: 

)تغلغل التعاليم يف ال�سعب – التاأثري الغربي – بقاء التعاليم حية(

يف ظل الدعوة اإىل ما ي�سمى بالعوملة، اأثريت عدة اأ�سئلة منها: هل ميكن 

اأو�ساط اليابان وبيئتها املختلفة  للمدنية الغربية يف ت�سربها وامتدادها اإىل 

اأن تتخلل مبادئ اليابانيني، وتق�سي على طابعهم القومي؟ وما مدى تاأثري 

املدنية الغربية على عقائد اليابان وتقاليدها االجتماعية؟

القوميات  روح  اإن  القول  يف  الت�ساوؤالت  ه��ذه  مثل  على  االإج��اب��ة  تكمن 

وطوابعها اخلا�سة اإمنا هي من املتانة واخللود بحيث ت�ستمر، مثل ا�ستمرار 

اخل�سائ�ض الع�سوية التي متتاز بها االأنواع، اأما االأخالق وما يرتتب عليها 

ينتفع  وحدة  هي  واإمنا  اأخ��رى،  دون  اأمة  مبلكيتها  ت�ستاأثر  فلم  ميزات،  من 

بها كل من له ا�ستعداد للتاأثر بعواملها واأحوالها املتغرية. ويرى الفيل�سوف 

الياباين اإينازو اأن البو�سيدو، دون حاجة اإىل تدوين، �ستبقى الباعث الوحيد 

على الن�ساط القومي وروح الوحدة الوطنية، وهذا ما يثبته الواقع يف اليابان 

يف الوقت احلا�سر.

ورغم حماولة البع�ض تق�سيم اليابان اإىل يابان قدمية مل تفَن متاما، ويابان 

جديدة ما تزال يف مطلع البزوغ، ويابان و�سطى متثل فرتة االنتقال وجتتاز 
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اليوم اأدق املراحل واأكرثها تعقيدا، اإال اأن الفيل�سوف الياباين يرى اأن هذا 

حكم يحتاج اإىل مراجعة، فالبو�سيدو التي ينظر اإليها كنتاج لليابان القدمية 

مبادئها  مع  يتالءم  ما  اإىل  وتتجه  االنتقال  مرحلة  على  ت�سيطر  ت��زال  ما 

االإنتاج  وخ�سائ�ض  االإبداعية  القوة  على  �ست�ستويل  التي  وهي  ومقا�سدها، 

يف الع�سر اجلديد، فقادة اليابان وكبار رجالها الذين حتققت على اأيديهم 

النه�سة القومية، وا�سرتكوا يف تكوين اليابان احلديثة مل يتمذهبوا ويعتنقوا 

.
(((

تعاليم اأخالقية تختلف عن مبادئ الفرو�سية وتغاير تقاليدها وروحها

االإر�ساليات  اأن  البع�ض من  يعتقده  ما  اأن  اإىل  الياباين  الفيل�سوف  وي�سري 

ال�سحة،  عن  ع��اٍر  راأي  احلديثة،  اليابان  تكوين  يف  اأ�سهمت  الن�سرانية 

والق�سد منه اإيجاد جو من الدعاية والت�سليل تقنع الراأي العام باأن الغرب 

.
(2(

له اأياد بي�ساء، وم�ساع حميدة يف اإدراك اليابان للمدنية

وحر�ض  اليابان  مت�سك  هو  احلا�سرة  مدنيتها  اليابان  من  خلق  ما  »اإن 

الذي ميز بني  االأمر نف�سه هو  النزاهة، وهذا  ال�سرف، ومبادئ  اأمتها على 

اال�ستبداد يف اليابان واال�ستبداد يف �سائر البلدان ال�سرقية اإن �سح التعبري. 

وال �سك باأنه توج�د عوامل خمتلفة واأ�سباب متباينة ت�سافرت جميعها على 

تكوين اليابان احلديثة، واالنتهاء بها اإىل هذا االنقالب االجتماعي احلا�سر 

دائما، واإذا �سح وجود عامل اأ�سا�ض ا�ستفاد من اأكرب ن�سيب، و�ساهم باأوفر 

العامل،            هذا  تكون  وحدها  فالبو�سيدو  اجلديدة،  اليابان  اإن�ساء  على  اأث��ر 

وال اأعتقد –وهذا كالم الفيل�سوف الياباين اإينازو نيتوبيه– ثمة من يج�سر 

 .
(3(

وينكر هذه احلقيقة«

ويرف�ض املفكرون اليابانيون الفكرة التي يرددها البع�ض باأن الأوربا جليل 

اإرادة  نتاج  كان  اليابان  تطور  اأن  ويرون  ونه�ستها،  اليابان  اإرتقاء  يف  االأثر 

)- نف�سه: �ض 238 .

2- نف�سه: �ض 240 .

3- نف�سه: �ض 242 .
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اليابانيني،  لتثقيف  يتطوعوا  مل  والغرب  واأورب��ا  م�ستقلة،  ورغبة  �سخ�سية، 

بل قام اليابانيون بنتائج التحكيم واملناق�سة باالأخذ عن االأوربيني املنا�سب 

ا�ستعانوا مبن  والع�سكرية، ورمبا  املدنية  االأو�ساع  اأ�ساليبهم يف حت�سني  من 

يعينهم على اإ�سالح اإنتاجها الفني وال�سناعي كما فعل امل�سلمون )االأتراك( 

من قبل مع اليابانيني.

اإن م�سدر احلركة التي ولدها هذا االنقالب والتطور يف اليابان اإمنا هو 

، فقد 
(((

�سنع االأمة اليابانية، ومل يكن نتيجة موؤثرات غربية وعوامل اأجنبية

انتقلت البو�سيدو من مرحلة التفكري ال�سعوري القائم على التاأمل والتحكيم 

اإىل حالة ال �سعورية، ياأمتر الفرد واجلماعة بوحيها دون مناق�سة وحماكمة.

جتعلنا  اليومية،  اليابان  حياة  اإىل  التاأمل  من  وقليال  جم��ردة،  نظرة  اإن 

نقف على قوى البو�سيدو ومدى اآثارها، وهي تت�سح يف االأدب واالأناقة والقوة 

اإىل  مدينة  غدا  واليابان  اليوم  واليابان  الياباين،  به  يتمتع  ال��ذي  واجللد 

البطولة القومية ومبادئها ال�سامية، فالبطولة والفرو�سية وحدهما ت�ستحقان 

ال�سكر والثناء واالإعجاب. اأما ما يقال من خماطر العوملة فاإن اأحدا ال ميكنه 

اأن يجتث �سجرة املعتقدات القدمية من جذورها، وي�ستبدلها ببذور معتقدات 

اأخرى، قد ي�سلح هذا عند بع�ض ال�سعوب لكن لي�ض يف اليابان، فالعوملة جتد 

نف�سها عاجزة عن اخرتاق حدود اليابان القومية التي �سكلتها قيم البو�سيدو 

وتعاليمها اخلالدة، فمن ال�سعب القول اإن البو�سيدو اأو الفرو�سية اأو الفتوة 

قدميا  اليابان  فانت�سارات  انتهت،  قد  املحكمة  وقيمها  اخلالدة  بتقاليدها 

–على �سبيل املثال– مل تكن ب�سبب املدافع اأو االأ�سلحة االأوربية لكنها كانت 
ب�سبب الروح، فهي التي حتي وتبعث الن�ساط والهمة، وما عداها لي�ض له اأي 

قيمة فعالة، فاأكرث ال�سالح اتقانا ال ُيعقل اأن ينطلق لوحده، والرتبية احلديثة 

مهما كانت ال ميكنها اأن تخلق من اجلبان �سجاعا وجتعل من امليت حيا، لكن 

اأي  اخلالدة؛  اليابان  روح  �سوى  لي�ض  الياباين  والتطور  التقدم  اأحرز  الذي 

)- نف�سه: �ض 257-256 .
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.
(((

احلفاظ على قيم البو�سيدو وتعاليمها 

يف  اأمانة  والف�سائل  القيم  على  املحافظة  اأن  اليابانيون  املفكرون  ويرى 

اأعناقهم، ووقف لالأجيال القادمة ال يتجزاأ، وال يحق الأي كائن الت�سرف فيه، 

وهم مكلفون باحلر�ض على هذه االأمانة وال�سهر على م�سريها، واأجد لزاما 

مكانة  لبيان  نيتوبيه  اإينازو  الياباين  الفيل�سوف  كتبه  ما  ثانية  هنا  اأنقل  اأن 

البو�سيدو وقيمها التقليدية يف املجتمع الياباين: »ورد يف القراآن الكرمي اأن 

اهلل �سبحانه وتعاىل اأر�سل لكل اأمة نبيا ينطق بلغتها لكنا لو اجتهنا يف جميع 

االأنحاء نبحث عن م�سدر ن�ستوحي منه النور والهداية والن�ساط والقوة – 

 .
(2(

هنا يف اليابان– فلن نرى م�سدرا خليقا باأن يحتل مكانة البو�سيدو

)- نف�سه: �ض 258

2- نف�سه �ض 258.
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خ�ات�م�ة:

كان ال�سبب الرئي�ض الذي دفع الكاتب لدرا�سة هذا املو�سوع: )البو�سيدو 

روح اليابان وقيم احل�سارة العربية االإ�سالمية( هو ت�ساوؤل البع�ض عن القيم 

التي حتكم اليابان مع عدم وجود معتقدات دين �سماوي من جهة، وما يظنه 

البع�ض من اأن اليابان تتجه بح�سارتها اأو بقيمها احل�سارية اإىل احل�سارة 

الغربية، لهذا حاول الباحث اأن يو�سح اأن ما لدى االأمة اليابانية من ح�سارة 

تتمثل يف القيم والتقاليد والرتاث، هو مبثابة معتقد لالأمة اليابانية حتر�ض 

عليه حر�ض اأهل الديانات االأخرى على ما لديهم من معتقدات.

من  لها  يقدم  وما  ثقافة،  من  لها  يقدم  ملا  ذراعيها  تفتح  عادة  واليابان 

من  لتتخل�ض  ه��ذا،  كل  يف  النظر  تعيد  ما  غالبا  لكنها  ح�سارية،  عنا�سر 

عنا�سر التنافر والت�ساد مع ثقافتها وقيمها احل�سارية، وبعبارة اأخرى تقوم 

»بغربلة« كل ما ي�سلها من جديد يف جميع املجاالت النظرية والعملية. 

وهكذا كان الق�سد هنا؛ فهو حماولة الك�سف عن عنا�سر من احل�سارة 

العربية االإ�سالمية، يقدمها لالأمة اليابانية حتى تدرك هذه االأمة اأن ما يف 

قيمنا، وتقاليدنا، وتراثنا احل�ساري ال يتنافر مع ما لديها من قيم وتقاليد 

وتراث ح�ساري.

واإذا كان العامل يتجه اليوم اإىل احلوار، بل اإىل حوار احل�سارات، فيجب 

اأن ن�سعى اإىل اإيجاد التفاهم فيما بيننا من خالل فهم ثقافة االآخر وفكره 

االإ�سالمي  العربي  اجلانبني  من  حم��اوالت  هناك  اأن  �سك  وال  وعواطفه، 

لكنها  فكري،  تالقح  اأو  ثقايف  ح��وار  واإي��ج��اد  املعلومات  لتبادل  والياباين 

حماوالت حتتاج اإىل دعم على جميع امل�ستويات. 

باأن  توؤمن  واالإ�سالمية،  العربية  االأم��ة  مثل  مثلها  اليابانية،  االأم��ة  اإن 

احل�سارة تقوم على التوا�سل بني القدمي واجلديد، وتدرك اأن االنقطاع عن 
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القدمي يعني فقدان الهوية احل�سارية، ولهذا اأكد الدكتور اإينازو نيتوبيه على 

�سرورة و�سل احلا�سر بالرتاث حتى ال تفقد االأمة هويتها. واالأمة العربية 

واالإ�سالمية تنتمي اإىل ثقافتها التي متتد جذورها عرب التاريخ، وتنتمي اأي�سا 

االإ�سالمية  العربية  الوطن، وهكذا غطت قيم احل�سارة  اإىل ما يطلق عليه 

احل�سارة  قيم  اأن  البع�ض  يفهم  وقد  االأر�سية.  الكرة  من  وا�سعة  م�ساحة 

العربية االإ�سالمية تتوقف عند م�ساعر الدين، لكن يجب اأن نفهم اأن الدين 

وقد�سية �سرائعه ي�سمل القيم اخلالدة التي بنيت عليها احل�سارات كلها، وقد 

اأدرك الفيل�سوف الياباين هذا االأمر، فذكر اأن القراآن الكرمي يقرر باأن اهلل 

تعاىل بعث يف كل اأمة ر�سوال ينطق بلغتها وهو ي�سري اإىل قوله تعاىل يف �سورة 

اإبراهيم )االآية4( {       ... }. 

جمموعة  مناق�سة  املخل– يف  –غري  االخت�سار  اإىل  ال�سطور  كاتب  عمد 

القيم احل�سارية الرا�سخة يف اأعماق االأمة اليابانية، وهي تعد املثل العليا اأو 

املعتقد الذي يجب على كل ياباين اأن يتم�سك به، مو�سحا اأن هذه املثل هي 

نف�سها تلك املثل التي �سهدها املجتمع العربي قبل االإ�سالم، ثم جاء االإ�سالم 

فاأعطاها دفعات قوية حتى ا�ستوعبت الثقافة العربية فيما بعد ثقافة العامل، 

بل  ومثلها  قيمها  موؤثرة، وغطت  قوية  االإ�سالمية  العربية  وبرزت احل�سارة 

و�سرائع دينها م�ساحة �سا�سعة من العامل. 

وه��ن��اك ت��واف��ق غ��ري��ب ب��ني �سمو خ��ل��ق ال��ف��ار���ض ال��ي��اب��اين و���س��م��و خلق 

يف  مثيل  لها  اليابانية  البطوالت  ق�س�ض  اأن  كما  امل�سلم،  العربي  الفار�ض 

ي�سمح  يكن  املجال مل  لكن  وبعده،  االإ�سالم  قبل  العربية  البطوالت  ق�س�ض 

بالتف�سيل. 

واليوم ونحن يف ع�سر حوار احل�سارات يف حاجة ما�سة اإىل اأن نفت�ض يف 

اأبوابنا على  قيم احل�سارة العربية االإ�سالمية عما افتقدناه، نتيج�ة انفتاح 

قيم اأخرى قد ال تتما�سى مع قيمنا الرتاثية، بينما حتاول اليابان اليوم �سرح 
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ثقافتها للعامل، ومن املالحظ اأنه قد ي�سعب على بع�ض اأ�سحاب احل�سارات 

على  االأم��ر  ي�سهل  بينما  �سروحات  من  اليابانيون  يقدمه  ما  فهم  االأخ��رى 

اأ�سحاب احل�سارة العربية االإ�سالمية، كما يحاول اليابانيون يف الوقت نف�سه 

من  اإىل  بحاجة  يزالون  ما  لكنهم  االإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  قيم  فهم 

يقدم لهم يد العون، يف وقت غلبت فيه ال�سراعات بني الدول على املفهوم 

علينا  يوجب  ما  وهو  وتراثها؛  االإ�سالمية  العربية  احل�سارة  لقيم  احلقيقي 

القيام –على االأقل– برتجمة ما ن�سره املثقفون اليابانيون الذين كتبوا عن 

العامل االإ�سالمي، بعد اأن ارحتلوا اإليه وعاي�سوا اأهله، وا�ست�سعروا االألفة يف 

االإ�سالمية  العربية  قيم احل�سارتني  اأن  اأدركوا  الأنهم  وراأوا  �ساهدوا  ما  كل 

واليابانية تتحد متاما يف كل ما يخ�ض االإن�سان كب�سر، والطبيعة التي �سخرها 

اهلل لهذا االإن�سان، واأمره باملحافظة عليها، من خالل احلفاظ على العالقات 

االإن�سانية، والعي�ض يف وئام وتوافق مع كل ما هو حي على وجه هذه الب�سيطة، 

فهذه هي تعاليم �سريعتنا وهذه هي تقاليدنا العربية االإ�سالمية عرب تاريخنا 

تلك  اأوج��دت  منطقتنا  على  نف�سها  فر�ست  التي  ال�سراعات  لكن  الطويل، 

ال�سورة التي يراها البع�ض من على بعد ب�سكل خمتلف. 

اأخرى  ح�سارات  وتن�ساأ  وتندثر،  وتتال�سى  تنتهي  احل�سارات  كانت  واإذا 

تتغذى على بقاياها مثلما حدث عرب التاريخ، اإال اأن ح�سارة االإ�سالم –كما 

اأ�سا�سها  الأن  النظرية  هذه  عليها  تنطبق  موؤن�ض– ال  ح�سني  الدكتور  يذكر 

وهي  العقي�دة،  اأ�سا�سها  لكن  والبلى،  ال�سعف  يناله  ب�سريا  عن�سرا  لي�ض 

لغة  العربية،  اللغة  واأداتها  االأجيال،  حملها  على  وتتعاقب  تتجدد  تزال  ما 

–و�ستظل– قيم هذه  العربية ظلت  واللغة  االإ�سالم  بف�سل  وهكذا  القراآن، 

احل�سارة حية؛ الأن العقيدة ال تبلى ما دام هناك من يوؤمنون بها، على حد 

قول الفيل�سوف الياباين اإينازو نيتوبيه حني ذكر اأن البو�سيدة كعقيدة �ستظل 

باقية حتى لو ظن البع�ض اأنها انتهت.

لقد اأدرك العلماء واملفكرون اليابانيون اأهمية ما يف احل�سارة االإ�سالمية 
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من قيم اإن�سانية تكفي الإحالل ال�سالم واالأمن على هذه االأر�ض، فبدوؤوا يف 

درا�سة االإ�سالم واللغة العربية، و�سرعوا يف التعرف على احل�سارة العربية 

هذه  االإ�سالمية  العربية  الدرا�سات  وت�سهد  الرتجمة،  االإ�سالمية من خالل 

االأيام تطورا بف�سل جيل من الباحثني اليابانيني املنت�سرين بني اجلامعات 

للغة  اأق�سام  الإن�ساء  توجها  اأوج��د  ما  وه��و  اليابانية؛  ال��درا���س��ات  وم��راك��ز 

العربية واآدابها والدرا�سات االإ�سالمية والتاريخ العربي االإ�سالمي يف معظم 

اجلامعات اليابانية.

ولي�ض من �سك يف اأن هذا �سوف يرثي احلوار احل�ساري بني اليابان والعامل 

العربي االإ�سالمي عن طريق التوا�سل املبا�سر، وي�سبح من واجب امل�سوؤولني 

اإىل  ودعوتهم  اليابانيني،  املثقفني  مع  ومبا�سرة  وثيقة  عالقات  اإقامة  هنا 

زيارة اجلامعات العربية ومراكز البحوث، وخا�سة اأن امل�سوؤولني اليابانيني 

بني  العالقات  تعميق  على  احلر�ض  اأ�سد  م�ستوى– حري�سون  اأعلى  –على 
اليابانيون  املثقفون  فيه  يطالب  وقت  يف  االإ�سالمي  العربي  والعامل  اليابان 

ببناء عالقات وطيدة مع العامل العربي واالإ�سالمي، وي�ساعد على جناح هذه 

العربية  احل�سارة  قيم  بني  بنّي  متاثل  من  البحث  هذا  يف  ورد  ما  امل�ساعي 

االإ�سالمية وقيم احل�سارة اليابانية. 

وقد ظهر هذا جليا يف العديد من املنا�سبات، وميكن اعتبار ما �سريد يف 

املبحث اخلام�ض منوذجا واقعيا يج�سد درجة عالية من التقارب بني القيم 

احلاكمة للح�سارتني معا. 
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املبحث اخلام�س

موؤمتر احلوار الياباين 

الإ�سالمي بالكويت:

منوذج لبناء ج�سور التوا�سل 
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مدخل:

ظهر مفهوم حوار احل�سارات الأول مرة يف حقبة ما بعد احلرب الباردة 

يف اأدبيات املوؤمتر الربملاين االأول لالأمن والتعاون يف البحر االأبي�ض املتو�سط 

 كان 
(((

الذي عقد يف اأ�سبانيا �سنة 992)م، والذي حدد ثالثة حماور للتعاون

اأحدها هو احلوار بني احل�سارات، ويندرج التعاون الثقايف �سمن هذا املحور. 

ومت تخ�سي�ض اجلزء الرابع من االإعالن النهائي ملو�سوع حوار احل�سارات 

وحقوق االإن�سان، وقد ت�سمن هذا اجلزء اإ�سارات اإىل املبادئ العاملية والقيم 

امل�سرتكة للح�سارات ومبادئ الفهم املتبادل والت�سامح والتعاون يف ميادين 

الثقافة والريا�سة وحقوق االإن�سان، واأ�سارت الوثيقة اإىل اأن حوار احل�سارات 

ال بد اأن يتاأ�س�ض على القيم امل�سرتكة مثل احرتام احلياة االإن�سانية واحلاجة 

، ثم جاء اإعالن اجلمعية 
(2(

اإىل القيم الروحية والت�سامن االإن�ساين وغريها

)200م  عام  باعتبار  998)م  نوفمرب   4 يف  ال�سادر  املتحدة  لالأمم  العامة 

املوؤمتر  ال�سادر عن منظمة  واإعالن طهران  للحوار بني احل�سارات،  عاما 

االإ�سالمي يف مايو عام 999)م، ثم كانت اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 

عام )200م لتوؤكد اأهمية حوار احل�سارات، مقابل فكرة �سراع احل�سارات 

التي اأثارها هنتنغتون.

 اإال اأن مو�سوعنا هو احلوار بني العامل االإ�سالمي 
(3(

وهناك مناذج للحوار

2002م.  3)-4)مار�ض  البحرين  يف  دورات��ه  اأول  عقد  �سهد  الذي  واليابان 

وكان هذا احلوار نتيجة املبادرة التي اأعلنها وزير اخلارجية الياباين االأ�سبق 

منتدى  فكان  )200م،  عام  العربية  اخلليح  لدول  زيارته  اأثناء  كونو  يوهيه 

اإليه، وتناولت جل�ساته: االإ�سالم والعوملة، والعالقات الدولية  احلوار امل�سار 

www.eg.emb- ( انظر: حممد �سليم: متطلبات جناح حوار احل�سارات، بحث ن�سر، �ض -(

االقت�سادي. التعاون  الثاين  – املحور  االأمني  ال�سيا�سي  التعاون  االأول:  املحور   japan.go.jp
2- نقال عن حممد �سليم، امل�سدر ال�سابق: �ض2.

3- امل�سدر ال�سابق: �ض3.
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عام  كل  اأخرى  منتديات  وتبعه  واليابان،  االإ�سالم  بني  والتفاعل  والتعاي�ض 

ملناق�سة مو�سوع بعينه، وقد خ�س�ض املنتدى ال�ساد�ض مثال ملناق�سة الثقافة 

، ثم كان املنتدى ال�سابع يف دولة الكويت الذي هو مو�سوع 
(((

واحرتام االأديان

 .
(2(

هذه ال�سفحات املخت�سرة

 ندوة وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية بالكويت:

حتت رعاية �سمو ويل العهد –حفظه اهلل– ال�سيخ/ نواف االأحمد اجلابر 

ال�سباح اأقامت وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية ندوة »م�ستجدات الفكر 

االإ�سالمي.. حوار احل�سارات بني العامل االإ�سالمي واليابان«، وذلك بتاريخ 

ت�ساوؤالت ميكن  الندوة وت�سكيلها  اأثار عنوان  2009م. ورمبا  ))/2) مار�ض 

من  طرحت  التي  واملو�سوعات  ال��ن��دوة،  رع��ت  التي  اجلهة  يف  اخت�سارها 

الهدف  مع  متواكبة  النتائج جاءت  اأن  رغم  والياباين،  االإ�سالمي  اجلانبني 

املمثل يف  االإ�سالمي  امل�ستوى  �سواء على  الندوة  اأجله هذه  الذي عقدت من 

وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية الكويتية اأو على امل�ستوى الياباين املمثل 

يف وزارة اخلارجية اليابانية...

وهذا االأمر يت�سح اإذا ما اأدركنا فكرة احلوار احل�ساري بني العامل االإ�سالمي 

االإ�سالمية  والدول  اليابان  اهتمام  بعد  انطلقت  التي  الفكرة  تلك  واليابان، 

باإجراء حوار بني الطرفني، بعد اأن �سعرت اليابان باأهمية بل ب�سرورة فهم 

االإ�سالم والعامل االإ�سالمي ل�سمان م�ساحلها يف ال�سرق االأو�سط، وهو اأمر له 

، ومن جهتها �سعرت 
(3(

مناذج �سابقة يف تاريخ العالقات اليابانية االإ�سالمية

ثم  ومن  والتقدم،  ال�سالم  �سنع  اليابان يف  دور  باأهمية  االإ�سالمية  البلدان 

)- جريدة الريا�ض، 23 مار�ض 2008م، العدد 2372، ال�سنة 8.

2004م،  نوفمرب  طهران  2003م،  اأكتوبر  طوكيو  2002م،  مار�ض  البحرين  ن��دوات:  �ست  عقدت   -2

تون�ض 2006م، طوكيو 2007م، الريا�ض مار�ض 2008م.

باالإ�سالم يف  الق�سم اخلا�ض  اليابان،  واالأدي��ان يف  االإ�سالم  اإبراهيم:  انظر: �سمري عبد احلميد   -3

اليابان، مكتبة امللك عبد العزيز، الريا�ض.
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حترك الطرفان يف عام 2000م و�سكل وزير اخلارجة اليابانية اآنذاك كونو 

 وقدم 
(((

فريق عمل من الباحثني اليابانيني املهتمني بالدرا�سات االإ�سالمية

تقريرا ارتكز على اإقامة �سبكات بحثية تربط مثقفي اليابان مبثقفي العامل 

ثم  ومن  االأط��راف،  املتبادل بني  الفهم  تدعم  اأن�سطة  االإ�سالمي من خالل 

اأعلن كونو عن مبادرته للحوار بني اليابان والعامل االإ�سالمي يف قطر يف �سهر 

يناير عام )200م م�سريا اإىل اإجراء حوار ثقايف مع دول اخلليج العربية...

2000م  عام  مايو  اأواخر  قد عقدت يف  االإ�سالمي  املوؤمتر  وكانت منظمة 

موؤمترا يف طوكيو حتت عنوان ال�سرق االأق�سى والعامل االإ�سالمي: العالقات 

اليابانية االإ�سالمية يف قرن، وذلك بالتعاون مع املركز االإ�سالمي يف طوكيو 

بهدف دعم العالقات بني اليابان ودول منظمة املوؤمتر االإ�سالمي.

من  كبري  عدد  بدعم  والتعليم  الرتبية  وزارة  اهتمت  اليابان،  داخل  ويف 

م�سروعات  و�سمن  االإ�سالمي،  والعامل  االإ�سالم  لدرا�سة  البحثية  املراكز 

متنوعة تهدف اإىل اال�ستفادة من خربات الباحثني اليابانيني وتخريج عدد 

اليابان  بني  العالقات  دعم  م�سوؤولية  م�ستقبال  يتولون  الذين  ال�سباب  من 

العامل  بلدان  من  والعلماء  الباحثني  دع��وة  عن  ف�سال  االإ�سالمي،  والعامل 

 ،
(2(

االإ�سالمي اإىل امل�ساركة يف الندوات واملوؤمترات التي تقيمها هذه املراكز

بينما اهتمت وزارة اخلارجية اليابانية بدعم املبادرة اليابانية باإر�سال عدد 

من االأ�ساتذة والباحثني اإىل بلدان العامل االإ�سالمي للتعريف مببادرة احلوار 

بني اليابان والعامل االإ�سالمي.

وهكذا عقدت الندوات اأو املنتديات اأو موؤمترات احلوار على مدى ال�سنوات 

ال�ست املا�سية ليكون موؤمتر الكويت هو املوؤمتر اأو املنتدى اأو اللقاء ال�سابع 

ذلك  وتزامن  االإ�سالمي،  والعامل  اليابان  بني  �سل�سلة حوار احل�سارات  من 

االأوقاف  وزارة  تقيمها  التي  االإ�سالمي  الفكر  مل�ستجدات  الثامنة  الندوة  مع 

)- باإ�سراف الربوف�سور اأيتاغاكي، والربوف�سر يامااأوت�سي.

2- انظر مثال: �سي�سمور، وانظر: امل�سروعات املختلفة يف اجلامعات اليابانية املختلفة.
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الكويتية، وهكذا عقد منتدى حوار احل�سارات بني العامل االإ�سالمي واليابان 

ال�سابع متزامنا مع الندوة الثامنة مل�ستجدات الفكر االإ�سالمي، حتت عنوان 

»البيئة حتديات وروؤى«؛ وهو ما اأثرى ثراء وا�سحا فعاليات هذا اللقاء الذي 

وزارة  با�ست�سافته  وقامت  اليابان  ومن  االإ�سالمي  العامل  من  باحثني  �سم 

بف�سل  موفقا  ناجحا  لقاء  فكان  الكويتية،  االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوق��اف 

التن�سيق والتنظيم اجليد واالهتمام االإعالمي وال�سيافة الكرمية. 

تقييم ندوة م�ضتجدات الفكر الإ�ضالمي.. حوار احل�ضارات بني 

العامل الإ�ضالمي واليابان:

يعترب هذا احلوار من اأجنح احلوارات التي عقدت ح�سب تعبري الدكتور 

، واأظن 
(((

حممد �سليم الذي �سارك بنف�سه يف اأكرث من موؤمتر وندوة للحوار

اأن �سبب هذا النجاح يرجع اإىل عدة عوامل من اأهمها اأن احلوار هنا ميثل 

الدول  يف  اخلارجية  وزارات  كانت  فقد  كبري،  حد  اإىل  االإ�سالمي  العامل 

العربية واالإ�سالمية تقوم عادة برت�سيح امل�ساركني يف موؤمتر احلوار، وكان 

اليابانيون  امل�ساركون  بينما  �سيا�سية،  ويتولون منا�سب  الدول  هوؤالء ميثلون 

بالدرا�سات  عادة كانوا ميثلون مراكز بحوث وجامعات فقط ممن يهتمون 

االإ�سالمية ب�سكل وا�سع.

يف موؤمتر احلوار االأخري الذي اأقامته وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية 

اأو موؤ�س�سات  بالكويت الحظنا وجود عدد كبري من الباحثني ميثلون هيئات 

يف العامل العربي والعامل االإ�سالمي، واأي�سا من م�سلمي اأوربا واأمريكا، ومن 

اجلانب الياباين حدث نوع من التغيري يف امل�ساركني، فف�سال عن الباحثني 

يف  منا�سب  يتولون  ممن  عدد  اإليهم  ان�سم  اليابانيني  اجلامعات  واأ�ساتذة 

املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية وكذلك املوؤ�س�س�سات الثقافية اليابانية واأجهزة 

االإعالم ومن غري املهتمني بالدرا�سات االإ�سالمية اأي�سا؛ وهو ما اأوجد حتوال 

يف اجتاه الطرف الياباين ملجاراة الطرف االإ�سالمي يف دعم لقاءات احلوار 

.WWW.SHOROUKNEWS.COM انظر: مقال د. حممد �سليم: جملة ال�سروق، 7) مار�ض 2009م -(
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بعدد من خارج نطاق م�سوؤويل اخلارجية واجلامعات واملراكز البحثية مثل 

يف  امل�ساركة  نطاق  تو�سيع  كان  وقد  الدولية،  والهيئات  وال�سحافة  االإعالم 

االإ�سالمي  احلوار  ندوة  عقد  بف�سل  االإ�سالمي  والعامل  اليابان  بني  احلوار 

واختيار  جهة،  من  االإ�سالمي  الفكر  م�ستجدات  ندوة  مع  متزامنة  الياباين 

؛ وهو ما �سادف هوى لدى اجلانب الياباين 
(((

مو�سوع البيئة من جهة اأخرى

د.م�سعود  يذكر  وكما  البيئة،  ملو�سوع  االإ�سالمي  العامل  روؤي��ة  على  للتعرف 

بروتوكول  توقيع  اإىل  ودع��ت  البيئة،  بحماية  كثريا  اليابان  اهتمت  �ساهر 

»كيوتو« حلماية الكرة االأر�سية من االحتبا�ض احلراري والتلوث ال�سناعي، 

، وال بد 
(2(

فامل�ساألة مل تعد مقت�سرة على دول معينة بل تعم الب�سرية باأ�سرها

من تعاون جميع الدول يف خمتلف القارات من اأجل حماية البيئة وحماربة 

كل اأ�سكال التلوث واالحتبا�ض احلراري، كما اأن اجلانب الياباين ي�سعى دائما 

اإىل الربط بني احلوار احل�ساري ومو�سوعات احلياة املعي�سة ليكون احلوار 

منتجا للمعرفة من ناحية، ومت�سما بتطبيق القيم امل�سرتكة من ناحية اأخرى، 

واملقروء يف  واملرئي  امل�سموع  الكويتي  االإعالم  اإ�سراك  املهم هنا هو  واالأمر 

وهم  الندوة،  يف  ال�سباب  اإ�سراك  على  احلر�ض  واأخ��ريا  احل��وار،  فعاليات 

مل�ساركة  وكان  احلوار،  هذا  ا�ستمرارية  م�سوؤولية  بعد  فيما  �سيتولون  الذين 

اجلانب  لدى  اإيجابي  م��ردود  الكويتيات  الفتيات  وبخا�سة  معا  اجلن�سني 

الياباين املتحاور، فقد اأوجد فر�سة لي�ض فقط ملناق�سة ق�سايا �سباب العامل 

)- انظر مو�سوعات الندوات ال�سابقة يف: حممد �سليم، مقال بحريدة ال�سروق، ن�سر يف 7) مار�ض 

2009م على الرابط ال�سابق، جاء فيه: وفى كل موؤمتر مت االتفاق على اختيار فكرة اأو اأفكار حمورية 

البحرين  دورة  ناق�ست  فمثال  االأفكار.  تلك  وامل�سلمون  اليابانيون  يرى  كيف  الإي�ساح  حولها  للنقا�ض 

اأفكار االإ�سالم والعوملة، والتعاي�ض والتبادل بني االإ�سالم واليابان، واالإ�سالم والعالقات الدولية. وفى 

جولة طوكيو التالية مت تناول اأفكار العالقة بني ال�سالم والتنمية االإن�سانية، مع الرتكيز على ق�سايا 

التحديث والتفاعل بني الثقافات: كيف يرى اليابانيون العامل االإ�سالمى. وفى جولة طهران مت الرتكيز 

البيئة  التنمية،  ق�سايا  على  الرتكيز  كان  الثانية  اليابان  وفى جولة  االإن�سانية«،  »الكرامة  فكرة  على 

واحلياة، والتنوع الثقافى ودور اأجهزة االإعالم.

2- انظر: م�سعود �ساهر: »ج�سر احلكمة« حلوار اليابان مع العامل االإ�سالمي، جريدة امل�ستقبل، االأحد 

5 اإبريل 2009م.
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االإ�سالمي بل ملناق�سة ق�سايا �سباب اليابان اأي�سا، وبهذا يكون احلوار على 

االإ�سالمي  العربي  العامل  ق�سايا  مناق�سة  على  قا�سرا  ولي�ض  متماثال  االأقل 

فقط.

وكان للجوالت التي نظمتها وزارة االأوقاف دورها يف التعريف بجوانب من 

احل�سارة االإ�سالمية يف جمال فن املعمار مثال واإبداع اخلط العربي، وغري 

ذلك مع التعريف باأن�سطة املوؤ�س�سات املختلفة يف الكويت من خالل املنافذ 

التي قدمت مطبوعاتها وهداياها طوال انعقاد جل�سات املوؤمتر.

لقد كان احلوار ثريا، مع مالحظة اأن اجلانب االإ�سالمي يفتقد يف بع�ض 

املعتقدات  يت�سمن  الذي  الوا�سع  مبفهومها  اليابانية  الثقافة  فهم  االأحيان 

ال�سرقية اأي�سا؛ وهو ما جعل الندوة تو�سي بتاأ�سي�ض مركز م�سرتك ي�سهم يف 

تعزيز احلوار احل�ساري بني اليابان والعامل االإ�سالمي ي�سمى مركز احلوار 

االأوقاف  وزارة  بني  مقره  على  االتفاق  يتم  الياباين  االإ�سالمي  احل�ساري 

االأهداف  حتديد  ويتم  اليابانية،  واخلارجية  الكويتية  االإ�سالمية  وال�سوؤون 

. وقد قدم اجلانب 
(((

وخطة العمل والربنامج التنفيذي باالتفاق بني اجلانبني

الياباين يف الندوة مقرتحه املمتاز باإقاقة ما ي�سمى مب�سروع »ج�سر احلكمة 

 الذي ي�سم - وقت انعقاد الندوة- 24 جهة 
(2(

بني اليابان والعامل االإ�سالمي«

العربية  وبالدرا�سات  االإ�سالمية  اليابانية  بالعالقات  معنية  يابانية  بحثية 

االإ�سالمية، وي�سعى اجلانب الياباين اإىل م�ساركة مماثلة من جهات العامل 

االإ�سالمية املختلفة املهتمة مبو�سوع احلوار بني العامل االإ�سالمي واليابان، 

و�سياأتي احلديث عن امل�سروع فيما بعد.

فقد  الياباين  الوفد  على  متطفال  الندوة  ه��ذه  يف  م�ساركتي  خ��الل  من 

كنت قريبا من االأفكار اليابانية التي اأثريت ب�سكل خا�ض، يف �سورة اأمنيات 

)- انظر: م�سودة تو�سيات ندوة م�ستجدات الفكر الثقايف الثامنة ملوؤمتر حوار احل�سارات بني العامل 

االإ�سالمي واليابان، �ض 3-2 .

2- انظر �سجل الندوة، وقد وزعت اأوراق املقرتح يف اجلل�سات.
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االأمنيات  ه��ذه  وم��ن  اليابانيني،  الباحثني  من  امل�ساركني  بع�ض  عرّبعنها 

 ،
(((

ال�سعي اإىل اإ�سراك عدد معقول من بلدان العامل االإ�سالمي غري العربي

فامل�سروعات البحثية يف اليابان تهتم كثريا باأحوال م�سلمي جمهوريات اآ�سيا 

، كما ياأمل الباحث نف�سه اأن يتم تدريب ال�سباب العربي امل�سلم 
(2(

الو�سطي

االآخر،  اجلانب  مع  املفيدة  الت�ساوالت  واإث��ارة  احل��وار  واإدارة  احل��وار  على 

فما حدث يف لقاء ال�سباب على هام�ض الندوة هو اأن ال�سباب الياباين كان 

الكويتي كان هو الذي يرد  ال�سباب  املت�سائل دائما وامل�ستف�سر دائما، بينما 

االآخر؛  اجلانب  على  التعرف  حماولة  دون  والت�ساوالت  اال�ستف�سارات  على 

ال�سباب  هوؤالء  معرفة  عدم  اإىل  ال�سبب  يرجع  ورمبا  الياباين،  الطرف  اأي 

باحل�سارة والثقافة اليابانية ب�سكل متكامل، وق�سور معرفتهم بها على اأفالم 

الكرتون املرتجمة اإىل العربية التي ي�ساهدونها يوميا، ولهذا من املفيد اإعداد 

نخبة من �سباب العامل االإ�سالمي للتعرف على احل�سارة اليابانية وثقافتها 

بو�سائل متنوعة: درا�سة اأو زيارة اأو تلقيًنا اأو غري ذلك، ولدى اجلانب الياباين 

برنامج لل�سباب من خارج اليابان ميكن اأن ي�سهم يف هذا ال�سدد، وميكن 

مل�سروع »ج�سر احلكمة« االإ�سهام يف هذا االأمر اأي�سا اإذا ما �سعى اإليه اجلانب 

االإ�سالمي.

وفيما يتعلق بامل�ساركني من املالحظ اأن اليابان �سارت ت�سرك عددا من 

غري الباحثني واالأ�ساتذة املتخ�س�سني، كما ذكرنا من قبل، اإال اأنني اأتفق مع 

)- انظر: م�سعود �ساهر »ج�سر احلكمة« حلوار اليابان مع العامل االإ�سالمي، جريدة امل�ستقبل االأحد 

اليابان،  من  باحثا  وع�سرين  خم�سة  اأ�سماء  للمدعوين  الر�سمية  الالئحة  ت�سمنت  2009م،  اإبريل   5

اإليها من اململكة  واثنني وثالثني باحثا من الكويت، وخم�سة وثالثني باحثا من خارج الكويت،وفدوا 

العربية ال�سعودية، وم�سر وتون�ض، واملغرب، واالإمارات العربية املتحدة، والبحرين، وقطر، ولبنان، 

واالأردن، واجلزائر، وتركيا، واإيران، وبريطانيا، والواليات املتحدة االأمريكية، واإندوني�سيا، وماليزيا، 

والهند، وال�سنغال.

2- م�سروع درا�سات احل�سارة االإ�سالمية JAMES، انظر املوقع على االإنرتنت.
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 التي طاملا اأو�سحها يف كل ندوة من ندوات 
(((

وجهة نظر الدكتور حممد �سليم

االإ�سالمي  والعامل  اليابان  ميثلون  من  اأن  وهي  االإ�سالمي،  الياباين  احلوار 

والعامل  اليابان  يف  اخلارجية  وزارات  خالل  من  العادة  يف  اختيارهم  يتم 

االإ�سالمي، وهكذا تتكرر الوجوه، ورمبا تتكرر البحوث اأو تكون جمرد اإعادة 

ل�سياغة بحوث �سابقة، وبخا�سة من اجلانب االإ�سالمي، فاجلانب الياباين 

من خالل مالحظتي ي�ستعد مبكرا قبل الندوة بعدة اأ�سهر.

النق�ض  تاليف  حماولة  وهي  الكويت  ح��وار  ن��دوة  يف  مهمة  نقطة  وهناك 

عقد  طريق  عن  وذلك  االإ�سالمي،  اجلانب  من  امل�ساركني  بني  التن�سيق  يف 

خالل  من  وا�سحا  بدا  الذي  اجليد  التخطيط  اأو  مثال  االإعالمية  اجلل�سة 

البحوث التي قدمها ممثلو اجلانب االإ�سالمي، و�سياأتي التمثيل لذلك، فقد 

يف  االإع��الم  »دور  م�سمى  حتت  عقدت  التي  االإعالمية  اجلل�سة  مدير  جنح 

الياباين  فيه اجلانبان  تفاعل  ناجح  اإدارة حوار  املتبادل«، يف  الفهم  تعزيز 

يف  ورغبتهم  اجلميع  اهتمام  املناق�سات  ونالت  وا�سح،  ب�سكل  واالإ�سالمي 

، وكذا من�سق اجلل�سة اخلتامية التي 
(2(

ا�ستمرار اجلل�سة اأطول وقت ممكن

اأقيمت يف القاعة الغربية يف امل�سجد الكبري، وتناولت عر�ض اأدوات واأ�ساليب 

التعاون مع اجلانبني الياباين واالإ�سالمي.

ونظرا الأهمية كل ما دار من حوار ونقا�ض فاإن اإ�سدار �سجل علمي لهذه 

كثريا  اأْثرت  قد  واملناف�سات  فاحلوارات  مبكان،  ال�سرورة  من  يكون  الندوة 

الثقايف  امل���وروث  مو�سوع  يف  �سواء  املحا�سرون  قدمها  التي  املو�سوعات 

وخربات احل�سارة االإ�سالمية واليابانية يف التعامل مع البيئة اأو يف مو�سوع 

التحديات البيئية من وجهة نظر اجلانبني، اأو الروؤى واحللول املقرتحة من 

االإطار  اإىل  تفتقر  زالت  ما  فاإنها  احل��وارات  تلك  �سنوات على  �سبع  بعد مرور  اأنه  كتب: يالحظ   -(

يف  احل��وار  فاإن  وبالتاىل  الر�سمية...  احلكومية  بال�سيا�سات  متاما  يتاأثر  واأن��ه  امل�ستقل،  التنظيمى 

حقيقته لي�ض حوارا م�ستقال بني احل�سارات؛ اإذ ال يوجد دور ملوؤ�س�سات املجتمع املدين يف احلوار، كما 

اأن غالبية امل�ساركني اختارتهم احلكومات، ف�سال عن اأنها هي التي حتدد جدول اأعمال احلوار. 

2- ميكن الرجوع اإىل �سجل الندوة.
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يت�سمن كل ما قدم فيها  للندوة  فاإ�سدار �سجل  واليابان،  االإ�سالمي  العامل 

من حما�سرات وما دار فيها من مناق�سات �سيكون مفيدا م�ستقبال يف اأثناء 

اأي�سا  يراه  واليابان، وهذا هو ما  االإ�سالمي  العامل  عقد ندوات احلوار بني 

الربوف�سور م�سعود �ساهر يف حتليله لهذه الندوة. 

اختيار املو�ضوع وحتقيق الأهداف:

احلوار  الثامنة-  االإ�سالمي  الفكر  م�ستجدات  ندوة  مو�سوع  الختيار  كان 

االأوقاف  وزارة  ا�ست�سافتها  التي  االإ�سالمي  والعامل  اليابان  بني  احل�ساري 

وال�سوؤون االإ�سالمية الكويتية اأكرب االأثر يف النجاح الذي حتقق ومل�سه اجلميع، 

االإ�سالمي  الثقايف  امل��وروث  على  تعرف  ال��ذي  الياباين  اجلانب  وبخا�سة 

وخربات احل�سارة االإ�سالمية يف التعامل مع البيئة، كما اأن اجلانب الياباين 

اإر�سال ر�سالة اإىل اجلانب االإ�سالمي باأن املوروث  حاول ب�سكل غري مبا�سر 

الثقايف الياباين مبا فيه املوروث الديني لديه خربات يف التعامل مع البيئة، 

وجاء ذلك من خالل ورقة قدمها الربوف�سور ما�ساهيكو �سيباياما وهو ف�سال 

احلاكم،  احل��زب  عن  الربملان  يف  ع�سو  اأي�سا  فهو  بوذيا  راهبا  كونه  عن 

.
(((

احلزب الدميقراطي الليربايل

�سكل  قدمها يف  وقد  بالبيئة،  وعالقته  البوذي  املوروث  اإىل  ورقته  وت�سري 

والبيئة  واحليوان  االإن�سان  بني  العالقة  نظره يف  وجهة  ل�سرح  كرتوين  فيلم 

ال�سوفية  الفكرة  اإىل  النهاية  الو�سول يف  يريد  وكاأنه  حولنا،  من  الكون  اأو 

القائلة بوحدة الوجود لكن من منظور بوذي، اإال اأن املحا�سر وعلى الطريقة 

اليابانية مل يذكر �سراحة ما يريد اإي�ساله اإىل م�ستمعيه تاركا لهم الفر�سة 

هويته  على  اأكد  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن  روؤيته.  ح�سب  كل  العنان  الإطالق 

ورقته  اإلقائه  اأثناء  يف  الر�سمي  زيه  بارتدائه  ياباين  بوذي  كراهب  الدينية 

كجزء مكمل ملا �سيعر�سه على احلا�سرين.

./http://www.shibamasa.net ميكن الرجوع اإىل موقعه على �سبكة االإنرتنت -(
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ويف الورقة التي قدمها الربوف�سور اإيجي هاّتوري بعنوان »من ي�ستطيعون 

روؤية الالمرئي هم فقط الذين ي�ستطيعون فعل امل�ستحيل«، ركز على املفهوم 

 مُتثل نظام القيم. وي�سري اإىل خماطر العوملة على 
(((

احل�ساري، واأن الثقافة

النظام الثقايف العاملي وهو يق�سد القيم املتفق عليها يف الثقافات املختلفة، 

وي�سل اىل نتيجة مفادها اأنه من ال�سروري اأن نبني عاملا يقوم على االحرتام 

املتبادل، وهو اأمر اأكرث من الت�سامح ومرحلة اأبعد من الت�سامح يطلق عليها 

عامل التعاي�ض معا Co-viventia، وهذا ممكن اإذا ما اأعطينا االأف�سلية 

ال�سبب  ، ويرجع 
(2(

 Sophia للحكمة  بل  Scientua فقط  للمعرفة  لي�ض 

وعلى  دولة علمانية، ومن هنا  اليابان  اأن  اإىل  الفكرة  االإبهام يف عر�ض  يف 

به  يتحدث  ال��ذي  بال�سكل  الدين  عن  احلديث  ميكن  ال  الر�سمي  امل�ستوى 

اجلانب االإ�سالمي عن الدين االإ�سالمي، ومع هذا فاجلانب الياباين يتقبل 

احلديث عن الدين االإ�سالمي؛ الأن احلوار هنا بني اليابان والعامل االإ�سالمي؛ 

اأي العامل الذي يدين بالدين االإٌ�سالمي الذي ميثل ن�سيجا متكامال مع حياة 

اإذا انتفى لن يكون هناك هذا العامل االإ�سالمي الذي ُيجرى معه  امل�سلمني 

احلوار. 

ورغم هذا، فهناك عالقة بني الدين والبيئة يف اليابان، اأو�سحها كاتب، 

وهو روؤية تلك العالقة التي تربط بني الدين والبيئة، فاإذا ما اعتربنا الدين 

الكون، وحتدد  االإن�سان يف  التي حتدد و�سع  والت�سورات  العقائد  ن�سقا من 

�سديد  الياباين  املجتمع  فاإن  الب�سر،  من  وبغريه  وبالطبيعة  بالبيئة  عالقته 

التدين �سواء كان يوؤمن بال�سنتوية اأو البوذية اأو حتى بغريهما من العقائد، 

واالأ�سا�ض يف املعتقد الياباين هو االعتقاد االأ�سطوري يف وحدة الوجود الذي 

كان االإن�سان –طبقا لهذا املعتقد– جزءا منه، ورغم غياب مظاهر التدين 

)- وهي عادة تعني يف اليابان جمموعة القيم الدينية.

 Only those who can see the invisible      2- انظر: �سجل الندوة، ورقة الباحث بعنوان

are able to do the impossible by Prof. Eiji Hattori
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اإىل حد القول باندثارها بو�سفها نظاما دينيا اإال اأنها ما تزال باقية بو�سفها 

خلقا وف�سيلة.

عقدية  م�سادر  من  عنا�سره  ي�ستمد  الياباين  الروحي  الد�ستور  هذا  اإن 

�سرقية، تقد�ض الطبيعة على اأ�سا�ض اأن كل ما فيها له روح، وتقد�ض االأ�سالف 

الزن  وعقيدة  االآخر،  العامل  اإىل  اأرواحهم  وارتفعت  اأج�سامهم  فنت  الذين 

اليابانية عقيدة �سبيهة بالتاأمل لدى املت�سوفة امل�سلمني، اإال اأن مفهوم الدين 

عند اليابانيني يعني الثقافة مبعناها الوا�سع: اأ�سلوب احلياة بكل دقائقها من 

ال�سباح اإىل امل�ساء ومن امل�ساء حتى ال�سباح، ومن املولد اإىل الوفاة وما بعد 

الوفاة، فالعقيدة قبل كل �سيء هي ثقافة و ح�سارة.

وال�سعب الياباين ملت�سق بالطبيعة وبالبيئة باملفهوم اجلفرايف والتاريخي 

يحاول  وال  حوله،  من  البيئة  مع  يتكيف  هنا  ومن  اأي�سا،  والعقدي  والثقايف 

يهدم  ال  فهو  هادئة،  حياة  لتوفري  له  ليخ�سعها  يغازلها  بل  معها  الت�سادم 

اجلبل ولكنه ين�ساب من داخله اإىل الناحية االأخرى، وهو ال يجفف البحريات 

وال البحار، ولكنه يركبها ويعي�ض فوقها، ومن هنا فهو ال يحبذ ال�سدام بل 

ين�سد الوئام بكل معانيه وعلى جميع م�ستوياته، ويرى اأن العقيدة م�ساوية يف 

والكون من  بل  والبيئة  والطبيعة  االإن�سان  لكل من  واالأمن  لل�سالم  مفهومها 

حوله، فكل اإن�سان يعمل داخل نطاق ذاته دون اأن يعتدي على نطاق االآخرين 

�سارت  وهكذا  حوله،  من  الطبيعة  مظاهر  من  حتى  اأو  جن�سه  اأبناء  من 

التقدم،                        يعنى  والبيئة  ككل  الب�سر  بني  ال�سالم  اأو  امل�ساملة  اأن  توؤمن  اليابان 

اأو بعبارة اأخرى: يعني التطور، ودون م�ساملة اأو �سالم اأو اأمن بني الب�سر ككل 

والبيئة يعني اأنه لي�ض هناك تطور ولي�ض هناك تقدم، هذا ما اأراد الباحثون 

اليابانيون اأن يقدموه يف اأوراقهم دون التطرق اإىل الرتاث الديني الياباين، 

رغم اأنهم يحاورون من يهتمون بالرتاث الديني االإ�سالمي.
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العالقة  اأهمية  على  ركز  الياباين  اجلانب  اإن  باخت�سار،  القول،  وميكن 

ركزت  فقد   ،
(((

�ساهر م�سعود  د.  وح�سب  البيئة،  و  االإن�سان  بني  االإيجابية 

االأوراق البحثية املقدمة من اجلانب الياباين على اأهمية العالقة االإيجابية 

بني االإن�سان والطبيعة، فال حياة مريحة دون االحرتام املتبادل بني االإن�سان 

والطبيعية، فالبيئة بيت االإن�سان، وهي لي�ست خارجه بل داخله؛ الأن الدرا�سات 

ال�سيكولوجية واالجتماعية اأظهرت اأن البيئة عامل موؤثر يف بناء ال�سخ�سية 

الب�سرية.

وقد نالت ورقة املهند�ض لطف اهلل قاري بعنوان »حماية البيئة يف الرتاث 

العلمي العربي االإ�سالمي« اهتمام الباحثني واحل�سور؛ نظرا الأنها كانت يف 

املكتوبة  الرتاثية  واملوؤلفات  البيئة  الأهمية  عر�ض  اإذ  الندوة،  مو�سوع  �سلب 

عنها مع و�سع ثبت تف�سيلي لها، كما اأن الورقة قدمت احل�سارة االإ�سالمية 

باملفهوم الوا�سع، تلك احل�سارة التي �سمت بني اأجنحتها العلماء امل�سلمني 

وغري امل�سلمني وكان نتاجها خريا للب�سرية جمعاء، وقد قدم املهند�ض قاري 

تاريخية  كتب  من  �سدر  ما  لكل  حتليليا  تاريخيا  عر�سا  ورقته  خالل  من 

اهتمت بالبيئة.

باالإجماع  املوافقة  هو  الندوة  هذه  عنه  متخ�ست  ما  اأه��م  كان  واأخ��ريا، 

اأطلق  ث��ق��ايف  ج�سر  بتاأ�سي�ض  ال��ق��ا���س��ي  ال��ي��اب��اين  اجل��ان��ب  اق����رتاح  ع��ل��ى 

االإ�سالمي«                                                            وال��ع��امل  ال��ي��اب��ان  ب��ني  ال��راب��ط  احل��ك��م��ة  »ج�����س��ر  ا���س��م  عليه 

 »Wisdom bridging Japan and the Islamic World«

اأهدافه تبادل الباحثني واخلرباء وتنظيم ندوات احلوار بني  يكون من بني 

اليابان والعامل االإ�سالمي من خالل �سبكة ت�سم املوؤ�س�سات والهيئات املهتمة 

.
(2(

باحلوار الياباين االإ�سالمي

)- يف مقاله �سابق الذكر.

http://www. اأي�سا:  وانظر  الندوة.  و�سجل  الندوة  اأثناء  يف  وزع��ت  التي  الورقة  انظر   -2

dialogue-jpis.net،  وانظر اأي�سا: موقع احلوار االإ�سالمي الياباين باليابانية واالإجنليزية  
./http://www.dialogue-jpis.net/modules/newbb
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هيتوت�سبا�سي،  بجامعة  االأ�ستاذ  كاتو  هريو�سي  الربوف�سور  من  كل  وكان 

والربوف�سر اإيجي ناغا�ساوا االأ�ستاذ بجامعة طوكيو قد قدما معا يف اجلل�سة 

بني  احلكمة  ج�سر  التعاون..  اأجل  من  »اأ�سلوب  بعنوان  عمل  ورقة  الرابعة 

من  للم�ساركني  اليابان  مقرتح  ل�سرح  وذل��ك  االإ�سالمي«،  والعامل  اليابان 

االإ�سالمي،  والعامل  اليابان  بني  احلوار  تطوير  كيفية  عن  االإ�سالمي  العامل 

ويف الورقة �سرح لعدم معرفة ال�سعب الياباين باالإ�سالم واأ�سباب ذلك، مع 

االإ�سالمي، وغري  والعامل  اليابان  امل�سرتك بني  التفاهم  اإبراز كيفية تطوير 

.
(((

ذلك من اأمور

واالأمل معقود على تفعيل »ج�سر احلكمة«، على اأن ت�سارك هيئات وموؤ�س�سات 

اإ�سالمية يف هذا الن�ساط على امل�ستوى الر�سمي وغري الر�سمي، وميكن لوزارة 

اأن متار�ض دورا مهما بن�سرها بداية  االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية الكويتية 

بني  احل�سارات  حوار  االإ�سالمي..  الفكر  مل�ستجدات  الثامنة  الندوة  �سجل 

العامل االإ�سالمي واليابان، ومن ثم ت�سهم يف اأن�سطة ندوات احلوار القادمة، 

بلدان  اأو يف  اليابان  التي تعقد يف  النقا�ض واحلوار  وكذلك ندوات وحلقات 

اإمكانيات مادية وب�سرية، ميكنها  العامل االإ�سالمي، والوزارة مبا لديها من 

اأن متار�ض دورا مهما يف اإظهار اجلانب امل�سيء للح�سارة االإ�سالمية التي 

تفاعلت دائما وتتفاعل مع احل�سارات االأخرى من اأجل خري الب�سرية. 

 

)- انظر �سجل الندوة اجلل�سة الرابعة 

(Methods towards Collaboration، Wisdom bridging Japan and the 
Islamic World by Hirosh Kato، and Eiji Nagasawa(.
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