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التی مرت  الظروف التاریخیة  لیإیرجع  كقرن:و ذلإن معرفة الیابان بالوطن العربی حدیثة حداثة العقد الثانی من ھذا ال
العزلة علی  -)1867-1603وغاوا(كشوجونیة طو  الذی عاشتھ الیابان فی ظل - فمنذ فرض النظام االقطاعی ،بھا الیابان

ز الوحید الذی كالمعلومات التی تسربت الیھم عبر المر كالخارجی علی تل  انیین عن العالماقتصرت معارف الیاب، البالد
 كفعبر تل. یكامام میناء نغاسا Deshima نعنی بھ جزیرة دیشیماو ،ارجیة مع الھولندیینتھ السلطة مفتوحا للتجارة الخكتر

الدنیا من حولھم من خالل ما   تلقی الیابانیون معلوماتھم عن - طلت منھا الیابان علی العالم الخارجیأالتی  -فیة النافذة الخل
عندما ، 1720بعد عام  Rangaku "لوم الھولندیةمدرسة الع"ون كخاصة عندما بدأت تتو ،»علم الغرب«عرف عندھم ب

فأخذ ، تب الالھوت التی ظلت محظورة)ك(فیما عدا  تب الغربیةكاستیراد ال  خففت السلطة من القیود التی فرضت علی
نون كبدأوا ی كبذلو .داتھم فی معرفة علوم الغربیتعلمون الھولندیة لتصبح ا  بعض المثقفین ّ  كلفلا  نواة المعرفتھم بعلومو
ن ك، فیةالنافذة الخل كوعبر تل. 1الجغرافیا والطب وغیرھا من الوان المعرفةو لخرائطاالنباتات وو ھرباءكوالفیزیاء وال ّ و

المبشرین و من خالل ما سمعوه من التجار ،وتاریخھ ،وحضارتھ ،شعوبھ : الیابانیون معلوماتھم عن الوطن العربی
 »Seiyo Kibun ربغما سمعتھ عن ال« بعنوان Hakuseki Arai  ی آرایكوسیكلفھ ھاأتاب الذی كان الوك .األوروبیین

 .  2تاب باللغة الیابانیة یتضمن بعض المعلومات عن الوطن العربیكھو اول ، الثامن عشر  ونشر فی العقد األول من القرن

(عام  السلطة االقطاعیة  عندما أجبرت، و شھد منتصف القرن التاسع عشر انھیار سیاسة العزلة عن العالم الخارجی
مام سفن االسطول أبموجبھا بعض موانیھا   فتحت، یةكول معاھدة مع الوالیات المتحدة األمریأ)علی توقیع 1854
 فتح باب االتصال بالعالم الخارجی علی كبذلو .بریكاألوروبیة ال ابرام معاھدات مماثلة مع الدول كتال ذلو ،یكاألمری

ربعة عشر عاما انھار نظام أالتاریخ بنحو  كثم بعد ذل. بان عن البلدان األخریالیا  رفبدأت تتنوع معاو ،ھمصراعی
وما ارتبط بھا من ، الذی شھد تأسیس الدولة الحدیثة) Meiji)1868-1912  علی انقاضھ عصر مایجی  قامو ،االقطاع

النظام السیاسی و البنیة االساسیة  یما صاحبھا من تغیرات فو ،طنیو قامة صناعة حدیثة وبناء جیشإنظم تعلیم عصریة و
 . 3ار والقیم االجتماعیةكفألوا

بما یجری فی الوطن العربی   اھتم بعض ساسة عصر مایجی، وعلی مدی السبعینات والثمانینات من القرن التاسع عشر
، الدولة العثمانیة ومصرخاصة قضیة االمتیازات األجنبیة فی و ،حراز النفوذ االمبریالیإلمن تسابق بین الدول األوروبیة 

االنجلیز  لمن احتال كوما ترتب علی ذل، یة علی المنطقةاالجنب  وزحف رؤوس األموال، م المختلطة بمصركوالمحا
، بالعرض والتحلیل تالصحافة الیابانیة فی الثمانینات عددا من المقاالت التی تناول  فقدمت، لمصر والفرنسیین لتونس
، استقاللھا  التدخل االجنبی وحذرت من التورط فی االستدانة من الغرب حتی ال تفقد الیابان تجربة المنطقة العربیة مع

ار جمال الدین األفغانی باعتبارھا نوعا كاف Yano Ryukei ایكقدم یانو ریو - واخر الثمانیناتأ - الحقبة كفی غضون تلو
ما ترجمت سیرة ك، "Keikoku Bidan صة الساسة"ق  تابھكفی  كذلو ،الغربی ر السیاسی المناھض لالستعماركمن الف

 . لیزیةكنسحق عن اإلإبن محمد إل

بصفة -بالثقافة االنسانیة  بالتراث العربی االسالمی یدخل فی نطلق اھتمام الیابانو غیر أن ھذا االھتمام بالوطن العربی
ّ فی مطلع القرن االھتمام ویتخذ طابع الدر كیتطور ذل لمو ،فی مرحلة التحول الرأسمالی - عامة اسات العلمیة المنظمة إال

 وعبرت عن اطماعھا التوسعیة فی الحرب مع الصین، ریةكحین نضجت الرأسمالیة الیابانیة ونمت القوة العس، العشرین
ثم تحالفھا مع ، وریا واالستیالء علی فورموزا وشبھ جزیرة لیاو تونجكانتھت بالسیطرة علی   التی )1894-1895(

التی اسفرت عن تدعیم المصالح االمیریالیة الیابانیة فی  )1905-1904( حربھا مع روسیاو ،1902ی عام بریطانیا ف
 . منشوریا علی النحو المعروفو ورباك
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ونت كتو ،ھتمام علمی واسع النطاق بالدراسات الصینیة واألسیویة تحسبا للمستقبلإة التوسع االمبریالی كو صاحب حر
فت علی كع، شعبة لدراسة مجتمع المسلمین فی الصین  التی خصصت، »ن العظمی للحضارةجمعیة الیابا«لھذا الغرض

دی الی وضع أمما ، وین ھذا القطاع من الشعب الصینیكللوقوف علی خلیفة ت  دراسة الثقافة االسالمیة والتاریخ االسالمی
 :ثالث مراحلب -ا فی تطورھ -مرت  التی، الیابان االسالمیة والعربیة فی  بذور الدراسات

 ھزیمتھا فی الحرب العالمیة الثانیة)؛  الیابانیة حتی- (من انتصار الیابان فی الحرب الروسیة مرحلة المد االمبریالی الیابانی
 مرحلة ما بعد صدمة النفط )؛1973لی صدمة النفط إ  1945(من صدمة الھزیمة  مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

 . آلن)حتی ا 1973توبر ك(من حرب تشرین األول/ا

 المرحلة األولی
وراحت ترنو  ،ومنشوریا وریاكزت االمبریالیة الیابانیة علی كارت، الیابانیة-بعد انتصار الیابان فی الحرب الروسیة

البالد بحجة ك لدعت الی التوسع علی حساب ت  لی وسط وجنوب شرق آسیا استجابة للتیارات السیاسیة التیإببصرھا 
 كفشھدت تل، لی االسالمإتمی معظمھا البالد التی ین كحوال تلأان ال بد من دراسة وك .ین االستعمار الغربحمایتھا م

 :العربیة ھیو اھتمت بالدراسات االسالمیة، ربع ھیئات علمیةأالمرحلة نشاط 

ین الذین مارسوا برز الباحثأ  ان منوك ،Dai Nihon Kaikyo kyokai جمعیة الیابان العظمی للدراسات االسالمیة .1
تنوع اھتمامھم و. وبایاشی ھاجیمیكو ،وایواناجا ھیروشی ،نشاطھم العلمی فی اطار ھذه الجمعیة ماتسودا ھیساءو

 . من دراسة الشریعة االسالمیة الی دراسة العقیدة االسالمیة والتاریخ االسالمی

حدید جنوب  ككة سكمرتبطة بشر  بحوث ثابة وحدةان بموك ،Kaikyo-ken Kenkyujo معھد الدراسات االسالمیة .2
المعھد االستاذ مایجیما  كلذالباحثین الذین عملوا من خالل برز أان وك .حوال مسلمی الصینأتھتم بدراسة  ،منشوریا

تبھ كاھم ما  لعلو ،الذی یعد رائد االستعراب وشیخ المستعربین الیابانیین علی االطالق Maejima Shinji شنجی
عالج فیھ ، صفحة 1224یقع فی و »الغربالمؤثرات الحضاریة المتبادلة بین الشرق و« عن  سوعیالمؤلف المو كذل

 . لحضارة الغربیة من ناحیة اخریاو، التأثیر المتبادل بین الحضارة االسالمیة من ناحیة

الھتمام بدراسة اللغة انت وزارة الخارجیة الیابانیة رائدة اكذ إ، Gaimusho الیابانیة قسم البحوث بوزارة الخارجیة .3
بعثات باللحاقھم إلتمھیدا ، اللغة العربیة  لی مصر لتعلمإعلی ایفاد رجالھا  1926فدرجت منذ عام ، العربیة

ة العربیة ك(السفیر االسبق بالممل برز من درسوا بمصر تامورا ھیدیجیأان من وك .ةطقالدبلوماسیة القائمة بالمن
ز اھتمامھ علی دراسة كالذی ر، عربیة للعمل بقسم البحوث بالخارجیة الیابانیةختیر بعض من درسوا الأو .السعودیة)

 . تاریخ المنطقة العربیة والثقافة االسالمیة واألدب العربی

انت تضم بعض الباحثین المھتمین بالدراسات االجتماعیة المتصلة بالعالم االسالمی وك ،كمعیة ابحاث الباسیفیج .4
 . 4االسالمیةو اآلداب العربیة كذلوك ،وبخاصة المنطقة العربیة

فرع من فروع ك 1939ا للدراسات االجنبیة عام كأدخل تدریس اللغة العربیة بجامعة اوسا، و قبیل الحرب العالمیة الثانیة
ثر من كأتقوم علی جھود فردیة ، انت دراسة اللغة العربیة محدودة النطاقكالفرع ك وقبل افتتاح ذل. قسم اللغات السامیة

التأثر بالمصادر الغربیة التی  - الفترة كفی تل -  سالمیةإلاالدراسات العربیة و  وغلب علی. دراسة النظامیةالاعتمادھا علی 
الرجوع الی المصادر العربیة -یومئذ-ن باستطاعة معظم الباحثین الیابانیینكفلم ی، المستشرقین الغربیین  تاباتكتتمثل فی 

م الخاصة بالتاریخ العربی والحضارة العربیة متأثرة تماما بوجھة نظر المستشرقین امھكحأومن ثم جاءت ، صلیةألا
انت تعتمد علی مصادر رئیسیة تتمثل فی كف، الصین  دراسات الخاصة بالمسلمین فیأما ال. األلمان علی وجھ الخصوص

فی المجتمع المسلمین  المسلمین وغیر المسلمین تعطی صورة ألوضاع  تجار منو تبھا مسؤولونكوثائق ویومیات 
 ،مرا میسورا بالنسبة للباحثین الیابانیینأان الرجوع الیھا كفقد ، توبة باللغة الصینیةكم الوثائق كانت تلكولما . الصینی

تعد و، وجاءت معبرة عن وجھة النظر الیابانیة الخالصة، سالم فی الصین باألصالةإلبحوث المتعلقة بالاتسمت ا  من ثمو
 . الدراسات كز تلكمر - اآلن- ماجامعة ھیروشی

المرحلة علی خدمة متطلبات السیاسة الیابانیة الخاصة بمنطقة وسط  كالھیئات العلمیة التی ظھرت فی تلو اقتصر نشاط 
بری بما كالمؤسسات الرأسمالیة الو مكجھزة الحأتمد   ز للمعلوماتكون بمراكشبھ ما تأانت كف، وغرب وجنوب شرقی آسیا

 . المناطق كمات عن تلتحتاجھ من معلو
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 المرحلة الثانیة
، ریكظام العستصفیة الن  تمتو ،یكمریألوقوعھا تحت االحتالل احین انتھت الحرب العالمیة الثانیة بھزیمة الیابان و

رق الباحثون الذین وتف، انت قائمة من قبلكسالمیة التی إلاو یئات المعنیة بالدراسات العربیةالھ كانتفت الحاجة الی تل
لم یتوقفوا عن متابعة البحث -سالمیةإلوا ةتسبوا خبرة بالدراسات العربیكد او ق- نھمكول. الھیئات العلمیة كانت تضمھم تلك

-ف االستاذ مایجیما شنجیكع، علی سبیل المثالو .و ھیئة بذاتھاأدون أن ینتظمھم معھد علمی معین ، بجھودھم الفردیة
تابة بحوث فی التاریخ كعلی - منشوریا  حدید جنوب ككة سكسالمیة التابع لشرراسات االباحث بمعھد الدكالذی بدأ حیاتھ 

تاب وك ،ورحلة ابن بطوطة ،لیلةو لف لیلةأاللغة العربیة مثل   سالمی عنإلتب التراث العربی اكترجم بعض و ،االسالمی
تعربون الیابانیون یقدمون علی مشروع اد المسكال یو ،ستاذ ما یجیما رائد االستعراب فی الیابانألیعد او .البخالء للجاحظ

نھا استھوت ایضا الباحثین الذین كلو ،ستاذ ما یجیما وحدهألم تستھو دراسة الحضارة االسالمیة و .استشارتھ  علمی دون
حیث أسس األستاذ ، الدراسات فی الیابان ككز تلكیوتو مركتعد جامعة و .وسطیتخصصوا فی الدراسات المتعلقة بآسیا ال

 . مدرستھ العلمیة ھانیدا

لی إوقادتھم ھذه الدراسة ، المختلفة  بدراسة األدیان-قبیل الحرب-ثمة بعض رجال الدین البوذیین الذین بدأوا یھتمونو
من ھؤالء االستاذ ھوندا مونابو الذی اھتم بتاریخ و .والشریعة ،والفلسفة ،التاریخ : فعالجوه من مختلف زوایاه، سالمإلا

ستاذ ألاو ،یةكالحضارة الترو الذی تخصص فی دراسة التاریخ، اءوستاذ موری ماسألاو ،ول فی فارسفارس وتاریخ المغ
 ،سالمیةإلبیر بمدینة نارا الذی تنوعت اھتماماتھ العلمیة بالتاریخ والحضارة اكوسای رئیس معبد بوذا الكموریموتو 

 . ترجم مقدمة ابن خلدون الی اللغة الیابانیةو

اھتموا بدراسة و ،والمعاصر  لحدبثوروبی األحیاتھم العلمیة فی حقل التاریخ ا أواالباحثین الذین بدبعض  كلی ذلإف ضأ
عندما جذب ، ات التحرر الوطنیكمشروعا لدراسة حر  ثم بدأوا فی الخمسینات ،فریقیاأریالی فی آسیا وبة التوسع االمكحر

فوا علی دراسة خلیفة التوسع االستعماری فی البالد كفع ،1956نشوب حرب   عقبھ منأانتباھم تأمیم قناة السویس وما 
(الذی لعب دورا مھما فی تعلیم اللغة العربیة منذ منتصف  یوكز الثقافی المصری بطوكفتعلموا اللغة العربیة بالمر، العربیة

ول ألفوا أعربیة لی المصادر الإ  حتی اذا ما تیسرت لھم القدرة علی الرجوع، )1967بوابھ عام أالخمسینات حتی اغلق 
لی بعض الجامعات العربیة إثم اوفدوا ، الستینات  وائلأنشر فی  »تاریخ العرب الحدیث« تاب باللغة الیابانیة عنك

ی كایتاجا وھؤالء الرواد ھم:. الیابان لیقودوا اتجاھا جدیدا فی الدراسات العربیة  لیإثم عادوا ، تعمیق دراساتھممال وكالست
فی  لیھم عند الحدیث عن االتجاھات المعاصرة للدراسات العربیةإسنعود و، اطاروو یكمیو ،یكا سان اكاوكنو ،یوزو

 . الیابان

وارتبطت مع ، 1952عام   فقد استعادت الیابان استقاللھا فی، الجھود الفردیة اھتماما علی الصعید الرسمی كلقیت تلو
لی إادت تصل كوما . قتصادھا القومی فی نحو عشر سنواتواستطاعت أن تعید بناء ا، الوالیات المتحدة بمعاھدة دفاعیة

نت الصناعة ھی حجر اوك .5ان علیھ قبل الحربكیعادل ضعف ما   ان االنتاج القومی الیابانیكمطلع الستینات حتی 
بر كت أھربائیة فحققت الیابان خالل الستیناكساسا علی الطاقة الأواعتمدت الصناعة ، النھضة االقتصادیة كالزاویة فی تل

صبحت أو، لی النفطإحاجة الیابان  - كتبعا لذل- ازدادتو .ا عدا سیبریا)(فیم ھربائیة المولدة فی آسیاكقدر من الطاقة ال
فی صناعة استخراج النفط بالخلیج  ةاالستثمارات الیابانی  ما دخلتك، لی الیابانإالبالد العربیة المورد الرئیسی للنفط 

لی تطویر الدراسات إصبحت الحاجة ماسة أومن ثم . منطقة العربیةاللی إالیابانیة   راتما ازدادت قیمة الصادك، العربی
الیابانیة   اتكخصوصا أن الشر، الدبلوماسیة الیابانیةو العداد المتخصصین الذین یلبون حاجة الرأسمالیة  العربیة فی الیابان

 ،عمال غیر الفنیةألالتی تزاول نشاطھا فیھا علی ا بناء البالدأالعاملة فی الخارج درجت علی استخدام الوطنیین من 
ات التی تزاول نشاطھا بالبالد كالعمل بالشر  انكولما ، ةداریإلاو عمال الفنیةأللیا علی الیابانیین فی اكاعتمدت اعتمادا و

 . ابانیة المعنیةبیرا من اھتمام الھیئات الیكالعربیة حظا   فقد نال تدریس، العربیة یقتضی االلمام باللغة العربیة

لعربیة بجامعة فرع اللغة ا  وتحول ،جنبیةألیو للدراسات اكتم تأسیس قسم اللغة العربیة بجامعة طو )1961( ففی عام
وواسادا ، ی یوكو، وكشوكطوو ،تنریو ،ایكطو  خذت جامعاتأمات ك، لی قسم مستقل بذاتھإنبیة األجا للدراسات كاوسا
لی بعض الھیئات الخاصة التی تنظم دراسات للغة العربیة إھذا باالضافة ، آدابھاو یةبرامجا لتدریس اللغة العرب تنظم

 -والفصول المسائیة لتدریس اللغة العربیة التی تنظمھا بعض جمعیات الصداقة الیابانیة، افریقیاو مثل:معھد لغات آسیا
وطلبة الدراسات العلیا ، العمل بالبالد العربیةالدراسات الراغبون فی  كتل ویقبل علی. یوكز االسالمی بطوكوالمر، العربیة

 . 6الذین یرومون اعداد اطروحاتھم حول الشؤون العربیة

 ،الصناعةو والتجارة الخارجیة ،ات التعلیمفخصصت وزار، عادت الدراسات العربیة فی الیابان لتشھد ازدھارا جدیداو
رصد المنح  عمال الیابانیة فیأللم تتردد دوائر او، العربیةشؤون لعتمادات المالیة لدعم برامج البحوث المتعلقة باإلا

. و جمع المعلوماتألی البالد العربیة للدراسة إالباحثین الذین یوفدون   نفقات ةو تغطیأالبرامج  كللمساھمة فی تمویل تل

                                                             
 W. W. Lockwood, The Economic: انظر، ةیالثان ةیبعد الحرب العالم یابانیحول اعادة بناء االقتصاد ال لیمن التفاص دیللمز 5

Development of Japan (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1979), PP. 594-621 . 
6 I Keda Osamu, “Arabic Teaching in Japan in Arab-Japanese Relations”, in: Tokyo Symposium, Tokyo, 

1980, PP. 75-78 . 



تجعلھا قادرة علی تلبیة العربیة فی الیابان بالجامعات ومعاھد البحوث المتخصصة بالصورة التی   وأعید تنظیم الدراسات
 . حاجات الدبلوماسیة الیابانیة والمصالح االقتصادیة الیابانیة

ز المعنیة بالدراسات العربیة كالمرا أھم Tokyo Gaikokugo Daigaku جنبیةألیو للدراسات اكوتعد جامعة طو
باالضافة ، عامة واألدب الحدیث خاصة العربی  الجامعة بدراسة النحو واألدب كفیھتم قسم اللغة العربیة بتل. میةواالسال

عمال أی بعض كستاذ نوتاھارا نوبواألوترجم ا، ریویشی بحوثا فی النحو  یكفنشر االستاذ نای ، لی الفلسفة االسالمیةإ
وفی مجال الفلسفة ، الشرقاوی ونشر العدید من الدراسات التی تناولت األدب العربی الحدیث  نجیب محفوظ وعبد الرحمن

العقل العربی بعنوان   ریكخری عن التراث الفألة خلق القرآن وكینو شنیا دراسة عن مشكمیة نشر االستاذ مااالسال
وھو  »Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyujo افریقیاو حضارات آسیاو معھد لغات« یتبع ھذه الجامعةو .العربی

علی رأسھ االستاذ . سیا یعنی بالدراسات العربیةقسما لدراسات غرب آ  قسامھأیضم بین ، 1964معھد للبحوث تأسس عام 
  ویشیكستاذ یاجیما ھیألما یضم اك، ربی فی العصر العثمانیی واطارو الذی نشر عددا من البحوث حول المجتمع العكمی

ربیة مقارنة المصادر الع  لیإاستنادا ، الذی درس التجارة بین الصین وبالد العرب فی القرنین الرابع عشر والخامس عشر
ستاذ ناجاتا یوزو فیھتم بدراسة تاریخ العثمانیین فی آسیا ألما اأ، یوكتبة الشرقیة بطوكبالوثائق الصینیة المودعة بالم

 . الصغری

استمر د " التجدیواالسالم "مشروعا علمیا موسعا لدراسة  1967عام  »فریقیاأمعھد لغات وحضارات آسیا و« وقد نظم
م المشروع، مدی سبع سنوات ، فغطت الصین، واحدة منھا بدراسة منطقة معینة  لكلی ست لجان فرعیة تھتم إ وقسّ

وضمت ھذه اللجان معظم المتخصصین بجمیع الجامعات ، البالد العربیةو ،یاكوتر ،یرانإو، والھند، وجنوب شرقی آسیا
العام   ذا انتھیإحتی ، ربعة شھور تخصص لموضوع معینأل كوجرت العادة علی عقد ندوة . الیابانیة  ومعاھد البحوث

 ،سالم والتجدیداإللقیت فی ندواتھ الثالث والمناقشات التی دارت حولھا فی مجلد واحد ینشر بعنوان أجمعت البحوث التی 
وحقق المشروع . الذی مولتھ وزارة التعلیم الیابانیة  قد صدرت سبعة مجلدات بعدد السنوات التی استغرقھا المشروعو

رسوا دعائم الدراسات العربیة أجیال من الباحثین:جیل الرواد الذین أفقد وصل بین ثالثة . ة نواحبیرا من عدكنجاحا 
الجیل الثانی من الباحثین الذین برزوا فی ھذا المجال بعد الحرب؛و و؛  الحرب العالمیة الثانیة  االسالمیة فی الیابان قبل

 كذلك. الثالثة  جیالألات بین ھذه االخبر لتیحت الفرصة لتبادأ كبذلو .ع الستیناتلالثالث الذی بدأ نشاطھ فی مط  الجیل
الدراسات التاریخیة والجغرافیة واالقتصادیة   فجمع بین، امل فی دراسة المجتمعات االسالمیةكحقق المشروع قدرا من الت

 . طار واحدإالمجتمعات فی   كالخاصة بتلوالفلسفیة  االنثروبولوجیةوواالجتماعیة 

ول جامعة أونھا كرغم ، العربیة  من حیث خدمة الدراسات، اجنبیة فی المرتبة الثانیةألا للدراسات كوساأعة وتأتی جام
یدا كإذ عنی االستاذ ای، ز علی دراسة النحوكالجامعة یر كفقسم اللغة العربیة بتل، العربیةیابانیة اھتمت بتدریس اللغة 

، )1977(نشر عام  تاب فی نحو اللغة العربیةكول أما وضع ك، اوسامو بنشر بعض الدراسات الخاصة بھذا المجال
  ا للقرآن ثانیكساتذة جامعة اوساأتعد ترجمة و ،لی اللغة الیابانیةإبان وفوجیموتو فی ترجمة القرآن   ستاذینألامع  كواشتر

لقرآن نشرتھا جمعیة ظھرت ترجمة ثالثة لو) 1957ستاذ ایزوتسو(عام ألولی األفقد وضع الترجمة ا، ترجمة یابانیة لھ
وھی جامعة بوذیة ، العربیة ھی جامعة تنری  وثالثة الجامعات الیابانیة المھتمة بالدراسات. 1972المسلمین الیابانیین عام 

ھم مجموعة من أتبتھا كوبم، االسالمیة یھتم بالشریعة والفقھ االسالمی  وبھا قسم للدراسات، دیان المقارنةألتعنی بدراسة ا
ساتذة الدراسات االسالمیة أحلقة دراسیة ضمت  -فی مطلع السبعینات- ونت بھاكوت، االسالمی  ث العربیتب التراك

  .یوتو لوضع تفسیر للقرآن باللغة الیابانیة علی مدی خمس سنواتكا وكوساأبجامعات تنری و

وتنظم دراسات خاصة ، المقارنة  دیانألفھی تعنی بالدراسات الخاصة با، یو االھتمام نفسھكولدی جامعة طایشو بطو
 . بالشریعة االسالمیة واللغة العربیة

معھد ، مثل، ةبالدراسات العربی  قیة التی تعنیعدد من المعاھد الخاصة بالدراسات الشر كھنا ،الجامعات لیإ ضافةإلباو
رات الشرقیة معھد الحضاو ،الدراسات كالمھتمة بتل  البحوثز كقدم مراأوھو من ، یوكالحضارات الشرقیة بجامعة طو

، المعاھد العلمیة المتخصصة التی ال ترتبط بالجامعات كلی ذلإضف أ. و یھتم بالتاریخ والحضارة االسالمیةتیوكبجامعة 
ھد خاص معك 1958ول تأسس عام ألالمعھد او ،وسطألمعھد دراسات الشرق او، معھد اقتصادیات البالد النامیة، مثل

ات الیابانیة بقیة كوتدفع الشر، میزانیتھ  بالمائة من 90ومی تغطی الدولة كمعھد حلی إبعامین  كثم تحول بعد ذل، مستقل
یع نطلق التعاون وضاع االقتصادیة للبالد النامیة بغرض توسألعداد الدراسات الخاصة باإساسیة ألومھمتھ ا، المیزانیة

حدھما ألی قسمین:إتنقسم بحوث المعھد  كلذلو .مام االستثمارات الیابانیةأمجاالت جدیدة   البالد وفتح كاالقتصادی مع تل
ا كمریأو افریقیاو یضم شعبا آلسیاو ،واآلخر خاص بالدراسات االقلیمیة، مرتبط بخطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجیة

ھیئة علمیة خاصة ترتبط بوزارة كواخر الستینات أوسط فی ألتأسس معھد دراسات الشرق او. وسطألالالتینیة والشرق ا
ات الیابانیة العاملة كبینما تغطی الشر، بالمائة من میزانیة المعھد 40فتغطی الوزارة ، خارجیة الیابانیة بصفة غیر رسمیةال

واھتمت وزارة الخارجیة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجیة بتوسیع نطلق نشاط . المعھد  بالشرق األوسط بقیة نفقات
ات الیابانیة صاحبة كروالش كبالشرق األوسط بالتعاون مع البنوعلومات المتعلقة ز للبحوث والمكلی مرإوتحویلھ ، المعھد

 . المصالح االقتصادیة بالمنطقة



اختلفت فیما بینھا حول   تبلورت ثالثة اتجاھات بین المتخصصین بالدراسات العربیة فی الیابان، و فی مطلع السبعینات
 :ھی  تجاھاتإلا كوتل، علیھا المصادر التی یعتمدالمناھج التی یجب اتباعھا و

ة االستشراق كوتأثروا بحر، الذین تلقوا تعلیمھم فی الجامعات ومعاھد الدراسات الشرقیة األوروبیھ كولئأتجاه یمثل إ )1(
ستاذا لتاریخ العرب بجامعة أجامعة لندن ویعمل   ستاذ شیمادا جوھای الذی تخرج منألیتزعم ھذا االتجاه او ،الغربیة

بحجة أن الدراسات العربیة ، یةوروبأللی تبنی مناھج الدراسات االسالمیة والعربیة المتبعة بالجامعات اإ یدعوو ،شو
 كقطعت شوطا بعیدا فی تل، ھد متخصصةوأن لدی انجلترا وفرنسا والمانیا معا، عریقة دالجامعات ذات تفالی كبتل

لی إفتوفد الباحثین ، الخیرة الغربیة فی ھذا المجالیجب أن تستفید الیابان ب كاسات لما یزید علی القرن؛ولذلالدر
لی إ  وال یری ضرورة الرسال الدارسین، تساب الخبرات العلمیة فی ھذا المجالكوروبیة الألستشراق اإلمعاھد ا

وال  ،مورألتقف عند حدود النظرة الضیقة لو ،البالد العربیة ألن ھذه الدراسات متخلفة منھجیا فی البالد العربیة
لی أن الباحثین العرب إویلتمس عضدا لرأیھ باالشارة . لی مستوی التحلیل العلمی لواقع المجتمع االسالمیإقی تر

ز الدراسات االسالمیة كلی مراإویرنون بأبصارھم ، تاب الغرب حول مجتمعاتھمكالمعاصرین یستلھمون مؤلفات 
الباحثین الیابانییین الذین تأثروا بمدارس االستشراق ال بتأیید قلة من إوال یحظی ھذا االتجاه . والشرقیة فی الغرب

لی الجیل األول من الباحثین الذین بدأوا حیاتھم العلمیة فی حقل الدراسات إممن ینتمون  -فی معظمھم- وھم، الغربیة
 . الحرب العالیة الثانیة  العربیة قبل

  یكساتذة ھم:ایتاجاألا  یتزعمھ ثالثة من، د العربیةتلقوا تدریبھم العلمی بالبال ك الذینولئأاتجاه ثان یمثل  وثمة )2(
حضارات آسیا و ی واطارو(معھد لغاتكی(معھد اقتصادیات البالد النامیة)ومیكا سان اكاوكون، یو)كیوزو(جامعة طو

غفال إمع عدم ، العربیة فی الیابان علی الخبرات العربیة فی ھذه الناحیة  ویری ھؤالء أن تعتمد الدراسات. وافریقیا)
قدر من غیرھم علی فھم ظروف تطور أأن العرب  كحجتھم فی ذلو، غفاال تاماإ  عمال المستشرقین الغربیینأ

  عمال الباحثین العرب مرجعھمأون كأن تو، ون البالد العربیة قبلة الباحثین الیابانیینكیجب أن ت  ومن ثم، مجتمعاتھم
لی قصر الصالت علی إویعیبون علی من یدعون . صلیةألة اھمیة المصادر العربیأون لھا عندھم كوأن ی، األول

وال تری األمور ، االستعماری الغربی  تخدم التوسع-بالدرجة األولی-انتكة االستشراق كغفالھم حقیقة أن حرإالغرب 
صحیحة لیھا فی دراستھم للمجتمعات االسالمیة والعربیة إن النتائج التی توصلوا كلم ت كولذل، ال من زاویة مصالحھإ

ل البعد عن واقع المجتمعات كلی مسارب بعیدة إبالدراسات العربیة فی الیابان   واألخذ بھا وحدھا قد یؤدی، تماما
العربیة   ھذا االتجاه بتأیید غالبیة الباحثین الیابانیین الذین بدأوا نشاطھم العلمی فی میدان الدراسات  ویحظی. االسالمیة

 . فی الخمسینات والستینات

ینو شنیا(جامعة كستاذ ماألا  یعبر عنھ، نلیین من الباحثین الیابانییااتجاه ثالث محدود یمثل وجھة نظر االنعز كھناو )3(
مفھوم «وینكلی تإالعربیة فی الیابان   لی ضرورة توصل الدراساتإیذھب ، یو للدراسات االجنبیة)كطو

- بنتائج بحوث اآلخرین یر دون التأثركلیابانی فی التفا  یتسق مع األسلوب، لالسالم والمجتمعات االسالمیة»یابانی
صلیة العربیة ألیقتصر الیابانیون علی المصادر ا و یری أن- و الباحثین العربأالمستشرقین الغربیین  كسواء فی ذل

جدیدة  ضافةإیحققون  كبذلو ،تراثھم الثقافیری وكوینھم الفكیستخدمون فیھا مناھج تنفق مع ت  والدراسات الحقلیة التی
االختالف فی   انكومھما . 7 ال افراد قالئل بین الباحثین الیابانیینإوال یشایع ھذا االتجاه . الدراسات كمجال تل  فی

الدراسات حفلت بالنشاط  كلمرحلة الثانیة من مراحل تطور تلفإن ا، الرأی حول تنظیم الدراسات العربیة فی الیابان
 . مھدت الطریق للمرحلة التالیة لھا كبذلو، ة المشتغلین بھ من الباحثیناعدووسعت ق، المیدان ھذا العلمی فی

 المرحلة الثالثة
النفط  ةزموأ 1973توبر كا /عقبت المرحلة الثالثة من مراحل تطور الدراسات العربیة فی الیابان حرب تشرین األولأو

ثر البالد الصناعیة تأثرا بانقطاع امدادات كلیابان أانت اكفقد ، »صدمة النفط«طلق علیھ الیابانیونأو ما أ، التی نجمت عنھا
غیرت الیابان من مواقفھا  كلذل، من النفط من البالد العربیة بالمائة 80تستورد نحو   انتكالنفط العربیة عن التدفق ألنھا 

، العرب  اقة معومة الیابانیة رغبتھا فی تقویة اواصر الصدكبدت الحأو، االسرائیلی-الصراع العربی  السیاسیة تجاه
عمیق داة ضروریة لتأصبحت الدراسات العربیة تمثل أمن ثم و ،وعززت التعاون االقتصادی والتقنی مع البالد العربیة

اع السیاسة الیابانیة الجدیدة بالمشورة المستندة علی  مدول، العربی-التفاھم الیابانی ّ  . سس علمیةأصن

ثر میال كفأصبح الیابانیون أ، لی الصعید الشعبیإالعربیة من الصعید الرسمی  متد ھذا االھتمام بالوطن العربی والشؤونإو
عداد الطالب أفازدادت . الحیاة الیومیة للمواطن الیابانی  البالد التی تؤثر مجریات األمور فیھا علی كالتعرف علی تللی إ

تب كثر استعداد من ذی قبل لنشر الكالیابانیون أوأصبح ، الراغبیین فی االلتحاق بأقسام اللغة العربیة بالجامعات الیابانیة
األدبیة التی   عمالالقبل الناشرون علی طبع اأبل ، األوضاع السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة للبالد العربیة  التی تتناول

 . والتی تصور مالمح المجتمعات العربیة، لی اللغة الیابانیةإنقلت 

                                                             
مصادرھا المختلفة اثناء   قام المؤلف بجمعھا من ناتیو السبع ناتیالست یف انابیال یف ةیالمعلومات الخاصة بأوضاع الدراسات العرب 7

 . )1973/سبتمبر لولیا -1972 ویونی/رانی(حزویكبطو ةیالبالد النام اتیأستاذ زائر بمعھد اقتصادك ابانیوجوده بال



المؤسسات الیابانیة المعنیة و ومةكومیة التی أسست فی الستینات لتلبیة حاجة الحكالحضافة الی معاھد البحوث شبھ إلباو
اقتصادیات الشرق  معھد، عرف باسم، وسطاأل ختص بالشؤون االقتصادیة للشرقء معھد جدید ا أنشی، بالبالد العربیة

الیة ذات المصالح الحیویة ات والمؤسسات المكوالشر الة التخطیط االقتصادیكووقد ساھمت فی تمویلھ  ،األوسط
 ،جنبیةألة االستثمارات اكحرو ،ھتمامھ علی دراسة التنمیة االقتصادیة بالبالد العربیةاز المعھد الجدید كور. بالمنطقة

  موقف الرأی العام العربی منو ،و اخفاق السیاسات االنفتاحیة لبعض بالد المنطقةأالمحتملة لنجاح   والتوقعات
لی غیر إ، الرأسمالیة الیابانیة  ومدی استعداد الرأسمالیة المحلیة للتعاون مع، بیة عامة والیابانیة خاصةاالستثمارات االجن

 . صدمة النفطمن اھتمامات خلقتھا  كذل

 ،الراھنة فی الشرق األوسط  التكمشروعا بحثیا لدراسة المش معھد اقتصادیات البالد النامیةنظم ، و فی الوقت نفسھ
فی اطار ھذه الخطة ترجم و ،السیاسیة واالجتماعیة  عمال العربیة ذات الدالالتاألة ونشر بعض ووضع خطة لترجم
ترجم االستاذ  كذلك، لمحمد عودة الوعی المفقودیدا كما ترجم االستاذ ایك، یمكالح  لتوفیق عودة الوعیاالستاذ ھوریوتشی 

  .لیوسف ادریس الحرامو، لعبد الرحمن الشرقاوی األرضنوتاھارا 

ورصدت وزارة التعلیم الیابانیة اعتمادات سخیة لألبحاث الخاصة بقسم غربی آسیا بمعھد لغات وحضارات آسیا وافریقیا 
لدراسة التغیر  )1974(بدأ عام  برنامجا جدیدا  فاستطاع القسم أن یضع، یو للدراسات االجنبیةكالتابع لجامعة طو

ی واطارو طافت بمصر كوفدت بعثة من ثمانیة باحثین برئاسة االستاذ میفأ، االجتماعی فی البالد العربیة دراسة میدانیة
بیرة من المصادر كمیات كجمعت خاللھا ، وعمان وتونس والجزائر والمغرب مدة ستة شھور  وسوریة والعراق والیمن

لی إعادت البعثة  ذاإحتی ، وعنیت بفتح قنوات االتصال مع الجامعات العربیة، صلیة والتقاریر الرسمیة والمخطوطاتألا
ثمرت عددا من البحوث بدأت أ، فت مجموعة البحث علی دراسة ما تجمع لدیھا من مادة علمیةكع )1975(عام  الیابان

دراسات فی الحضارة بالیابانیة واالنجلیزیة والفرنسیة فی سلسلة من المطبوعات تحت عنوان  1978تنشر تباعا منذ عام 
قامة إلو، بالبالد نفسھا لتجمیع المصادر والمادة العلمیة الالزمة للمشروع- من جدید-فوعادت ھذه البعثة لتطو. االسالمیة

معھد وأخذ النشاط یدب فی . )1981آذار/مارس  - 1980(ایلول/سبتمبر  جسور التعاون العلمی مع الجامعات العربیة
ات دراسیة ضمت خبراء الشرق ل المعھد حلقكفش، (بصورة غیر رسمیة) الذی یرتبط بالخارجیة الیابانیة وسطألالشرق ا

 ،بار المراسلین الصحفیین بالمنطقةكو، بلوماسیین ذوی الخبرة بالمنطقةدوال ،ینصالمتخص  ساتذة الجامعاتأ( وسطألا
فت ھذه الحلقات الدراسیة علی دراسة موضوعات وثیقة الصلة برسم السیاسة الیابانیة المتعلقة كع، عمال)ألا  ورجال

سلسلة من المطبوعات محدودة التداول  وتنشر نتائج ھذه الدراسات فی. ستثمارات الیابانیة بالمنطقةوباال ،بالشرق األوسط
 . عمالألاو  المالودوائر ، ومیة المعنیةكاالت الحكیوزعھا المعھد علی الو

ز البحث كانات مراكفیھا ام  عبئت، ذا تمیزت المرحلة الثالثة فی تطور الدراسات العربیة بالیابان بالطابع البراغماتیكوھ
ل كلخدمة المصالح االقتصادیة للیابان قبل ، واخر الستیناتأونت عقب الحرب العالمیة الثانیة وازدھرت فی كالعلمی التی ت

فی  ویمثل حجر الزاویة، حد مظاھر ھذه المرحلةأان التوسع فی تدریس اللغة العربیة بالجامعات الیابانیة ھو كذا إو .ء شی
ا كوساأ  یجدر بنا أن نلقی نظرة علی برامج الدراسة بأقسام اللغة العربیة بجامعتی، البالد كالعربیة بتل  تدعیم الدراسات

 . عداد طالب الدراسات العربیةإیفیة كلنتعرف علی ، یو للدراسات االجنبیةكوطو

الدراسی بالیابان احد  لعام(اربع سنوات دراسیة أیدرس الطالب اللغة العربیة للحصول علی درجة اللیسانس علی مدی 
، لی جانب دراسة الحضارة االسالمیةإتابة والمحادثة كیز علی القراءة والكوفی السنة األولی یتم التر، عشر شھرا)

ما فی السنتین الثالثة والرابعة فیدرس الطالب النحو أ، التوسع النسبی  ویستمر البرنامج نفسھ فی السنة الثانیة مع بعض
  لی جانب التاریخ االسالمی والحضارة االسالمیة وتاریخإ، ابة العربیة والترجمة من العربیة وإلیھاتكویتدربون علی ال

. ومقدمة ابن خلدون، والسیرة النبویة، والشعر الجاھلی، والشریعة االسالمیة، وجغرافیة البالد العربیة، األدب العربی
یدرس طلبة قسم اللغة العربیة بجامعة ، األجنبیة  للدراساتا كلی ھذه الموضوعات التی تدریس بجامعة اوساإ ھضافإلباو

. الت السیاسیة المعاصرة بالوطن العربیكموضوعات تتصل بالمشو  یو للدراسات االجنبیة األدب العربی الحدیثكطو
  منذ منتصفو. وتستعین الجامعات الیابانیة بعدد محدود من االساتذة العرب لتدریس اللغة العربیة وخاصة دروس المحادثة

 . آدابھاو ا شعبة للدراسات العلیا فی اللغة العربیةكافتتحت جامعة اوسا، السبعینات

المتعلقة بمناطق اعتبرتھا   لی المعلوماتإلقد جاءت بدایة الدراسات العربیة فی الیابان لتلبیة حاجة االمبرایالیة الیابانیة 
مة خانقة عندما اختفت متطلبات وجودھا بعد ھزیمة الیابان فی الدراسات بأز كمرت تلو، ضمن المجال الحیوی لتوسعھا

تاحتھ حرب أ(بفضل المناخ المالئم الذی  ن صحوة الرأسمالیة الیابانیة فی الخمسینات والستیناتكول. الحرب العالمیة الثانیة
خلق ، وسطألط الشرق اتمادھا المتزاید علی نفوما صاحبھا من ازدھار الصناعة الیابانیة واع، م)حرب فیتناوریا وك

 كعادت تلو. السبعینات  انت صحوة الستینات ومطلعكف، األزمة كاز تلالتی اتاحت للدراسات العربیة فرصة اجتی  الظروف
لما و. 1973توبر كوسط بعد حرب األالشرق ا  القتصادیة الیابانیة فیساسی فی خدمة المصالح األالدراسات تلعب دورھا ا

ثارت أفقد ، لدراسات وتطورھا یرتبطان بنمو المصالح االقتصادیة الیابانیة فی المنطقة واتساعھاا كانت استمراریة تلك
ادیمیة لھذا المیدان من میادین كألرساء التقالید اإمر استقرار وأالیابانیین الذین یعنیھم   ھذه الظاھرة قلق بعض الباحثین

الدراسات العربیة   آثارا سلبیة علی كوسط سوف یترألیة فی الشرق ایابانتجاه السیاسة الای تغیر فی أألن ، العلمی  البحث
یتولی مھمة التنسیق بین ، والدراسات العربیة  ز للبحوثكبیرة القامة مركیبذل ھؤالء الباحثون جھودا  كالیابان؛ولذل فی

ن كلو. عمالألادوائر المال و و فیأومة كویتمتع باستقالل تام إن فی الح، البحوث الجاریة فی مختلف الجامعات الیابانیة



بیرة ال بد من مساھمة كلی اعتمادات مالیة إز تحتاج كقامة مثل ھذا المرإف ،بالنجاح – اآلن  حتی - للكجھودھم لم ت
ذا وجدت فیھا استثمارا إال إعتمادات المالیة  تقبل األخیرة تقدیم مثل ھذه اإلوال ،المؤسسات الرأسمالیة فیھاوومة كالح
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