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  فكر رفاعة الطھطاوي وفوكوزاوا يوكیتشي) التنوير بین مصر والیابان (دراسة مقارنة في

    المؤلف: د/ رءوف عباس

 

  المنصوري بقلم : جمال

  

 :تقديم
  :كالتالي لقد قدم ھذا المؤلف إسھامه الفكري في ضوء خمسة فصول وھي

  لمیة مقارنةالفصل األول: فوكوزاوا والطھطاوي: صورة ق

  النظام السیاسي الجديد :الفصل الثاني

  الفصل الثالث: نحو نظام إجتماعي جديد

  التعلیم والمعرفة الحديثة :الفصل الرابع

  الفصل الخامس: على طريق الحضارة

 
  لعناصر الكتاب عرض موجز

ديث في الغرب تجربة النھضة والتح الفكرة األساسیة للكتاب: قیام المفكرين الیاباني والمصري بنقل
  ).والیابان إلى السیاق اإلجتماعي المقیمین فیه (مصر

  

  التحلیل الموجز
ً  كان كل من فوكوزاوا يوكیتشي ورفاعة الطھطاوي رائدا فذا للتنوير في بالده، وقد ترك كل منھما أثرا

وقد حاول  بالده وأثر تأثیرا كبیرا في جیل المثقفین المعاصرين له. بالغا على تطور الفكر الحديث في
ً جديدة في مجاالت السیاسة واإلقتصاد والنظام اإلجتماعي والتعلیم  كل منھما أن يصوغ أفكارا

ً في ذلك أسالیب راديكالیة والمعرفة، ً  وأن يطرح مفاھیم جديدة للحضارة وسبل ترقیتھا متبعا أحیانا
الذي كان متاحا في أواخر  ربيوتوفیقیة أحیانا أخرى. ولما كان الرجالن قد تأثرا بالفكر اللیبرالي الغ

مصادرھما بقدر ما إتفقت األطر المرجعیة  القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر فقد إتفقت
بالفكر الغربي والحضارة الغربیة، لم يمیال إلى إقتباس تلك  التي ركنا إلیھا. ورغم إعجابھما الصريح

تباع أسلوب إنتقائي عند اإلقتباس من الحضارة دون تحفظ. فقد فضال إ الحضارة وتبني ذلك الفكر
مع الثقافة الوطنیة لمجتمع كل منھما وظروفه الموضوعیة. ومن ھنا كان تأكیدھما  الغربیة ال يتعارض

تماما  أن يتخذ التطور الحضاري طابعا أصیال يقوم على السمات الجوھرية للمجتمع، وعارضا ضرورة
إدراكھما العمیق  بیة واقتباس مظاھرھا الخارجیة. ويعكس ذلكمبدأ التبني العشوائي للحضارة الغر

عندھما وتأثیر المكون التراثي  للتاريخ وفھمھما الشامل للحضارة بقدر ما يعكس نضج الوعي الوطني
  .في ثقافتیھما

  

تأثرا بنفس المصادر واألطر المرجعیة للفكر المغربي من خالل  واألھم من ذلك، لما كان الرجالن قد
بھا في الغرب، كانت أرؤھما متشابھمة في كثیر من الحاالت حول موضوعات  ات التي يلتحقواالبعث

الشعب والعالقات األسرية والتعلیم والحضارة، رغم إختالف الظروف التاريخیة  المساواة وحقوق
ً. غیر أن فوكوزاوا كان أكثر راديكالیة والثقافیة وجرأة في  للمجتمعین الیاباني والمصري إختالفا كبیرا

معینة كوضع المرأة  نقده للمكون األخالقي في الثقافة التقلیدية الیابانیة فیما اتصل بمسائل
 صالكتاب نفس الموضوعات بحر والعالقات األسرية والمعرفة التقلیدية. وقد عالج الطھطاوي في ھذا
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وبین األفكار  إلى التوفیق بینه شديد وإتجاه شديد التسامح مع الموروث الثقافي شديد المیل
السھولة بمكان بالنسبة لفوكوزاوا المفكر  المكستبة (الجمع بین الموروث والمكتسب). لقد كان من

والتعالیم الصینیة التقلیدية وأن ينتقد أفكار الحكماء ويسفه من  الیاباني أن يحارب بضراوة الكنفوشیة
 لم يكن بإستطاعة الطھطاوي أن يفعله، ألن القیم الخلقیة التقلیدية في الثقافة تعالیمھم، وھو أمر

الطھطاوي  العربیة ذات إتصال بالدين، وللدين وضع خاص لیس له نظیر عند الیابانیین، ولذلك تمتع
اإلسالمیة فوظف الجوانب  بمیزة لم تتوفر لفوكوزاوا فقد إستفاد من اإلطار الرحب الفضفاض للثقافة

محاولة إلقناع الناس بھا وتبديد  يجابیة منھا لدعم وتمرير األفكار التي طرحھا ألول مرة فياإل
القیم الثقافیة المتوارثة وإيجاد نوع من الرابطة  مخاوفھم منھا وذلك في سیقا نقد القصور في تفسیر

  .يدعو إلیھا بینھا وبین األفكار الجديدة التي

  

الفريد بین الشنتوية والفكرة  ع بوعي وطني نتج عن ذلك المزجأضف إلى ذلك أن فوكوزاوا كان يتمت
الیابانیة" و"العنصر الیاباني" و"الثقافة الیابانیة" كثیرا  القومیة الحديثة، وبذلك وردت مصطلحات "األمة

بھا. ولما كان الیابانیون يشعرون بذواتھم ويشتركون معا في اإلحساس  في كتاباته كأمور مسلم
 تضرب بجذورھا في أعمال الثقافة الیابانیة المستمدة من العقیدة الشنتوية، فإن بھوية متمیزة

 فوكوزاوا لم يكن في حاجة إلى مناقشة تلك المسلمات، بینما كان على رفاعة الطھطاوي أن
شعور فضفاض  يستفیض في الحديث عن الھوية الوطنیة لبالده في محاولة لبلورة تلك الھوية من بین

التي تطورت فیما بعد  األمة اإلسالمیة، وبذلك وضع الطھطاوي أصول الفكرة القومیة باإلنتماء إلى
  .على يد الجیل التالي من المثقفین المصريین

  

 بالذكر، أن وعي فوكوزاوا بعدوانیة الغرب وخطورته على بالده جعله يركز على فكرة ومن الجدير
واإلعتماد  م إال من خالل اإلستقالل الفردياإلستقالل الوطني الذي رأى أن السبیل لتحقیقه ال يت

الطھطاوي لم يدرك تماما  على الذات والسعي لبلوغ درجة الرقي الحضاري التي بلغھا الغرب. ولكن
ضرورة األخذ بالمعارف الغربیة كسبیل  خطر العدوان الغربي (اإلستعمار البريطاني) رغم إصراره على

إتخذ موقفا متسامحا إزاء تغلغل المصالح الغربیة  إال أنه للرقي الحضاري والحفاظ على اإلستقالل،
على تقدم البالد ولم يدر بخلده أبدا أن ذلك التغلغل كان مقدمة  في مصر بل رأى فیھا عامال مساعدا

  .لعدوان الغرب

  

كانت  النھاية أود القول أن كل من المفكرين قد قام بنقل أفكار قد عايشوھا في الغرب سواء وفي
النقطة المھمة ھنا  أو إجتماعیة أو دينیة أو أخرى إلى الیابان ومصر ، لكي يطبقوھا، ولكنسیاسیة 

ھي أوجه التشابه واإلختالف بین  كیف طبقت كل من مصر والیابان تجربة التحديث أو التنوير ؟ أو ما
د. ھذه ھي التساؤالت التي كان المؤلف  كل من البلدين؟ وما ھي معايیر النجاح والفشل؟ وكل

   .الفصول رؤوف عباس يحاول أن يعلق علیھا خالل ھذه
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