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يتناول الموضوع أبرز آلية تحديثية وظفهاا ههندساو دهاد الميجاي ل عا ع داة اليلاة الرار  وأسارار           :الملخص

برجا هتحركاا للتلااا المعرفاة وال حاث داة       تفوقه التلاني والعلمي واللانوني والعسكري...وقد هثلت بعثة إيواكارا

النمااج  التحديثياة التاي يمكنهاا أن تفياد بناااا الياباان الجدياد بعاد امعاااة بناااام التوكوجااوا. كاان الهاد  هاة بعثااة              

؛ باالموازا  ها    1781-1781إيواكارا هراجعة بعض التفاقيات السابلة التي ُفرضت دلى اليابان بعد املاة بياري   

ر الستخ ار وال حاث داة أسارار التفاوغ الررباي ناجساية أعارا نا ا الحادك الا ي يمكاة ادت اار              جلك شكل دنص

هحطة فاصلة في تاريخ اليابان المعاصر. تمياتت ال عثاة بالدقاة فاي ارتياار أد ااوها وتوزيا  المساؤوليات التلنياة           

بها ودهجهاا ضامة رصوصايات    وبتيار  ددد ههم هة ال لدان الرربية قصد تنوي  هصادر المعرفة فاي أفاا اساتيعا   

 الشخصية اليابانية.

 

 بعثة ايواكارا، اليابان، الميجي. :الكلمات األساسية

 
Iwakura mission-1871-1873 and question of modernization in Meiji  

Japan 
 

Boulahya Yahya 

 

Abstract:"Iwakura" mission 1871-1873, is  the most famous Japanese diplomatic and 

education  mission in the 19
th

century to the West; the new regime "Meiji" was 

concerned to ratify the treaties signed between Western countries and tokugawa 

regime after the arrival of American Commodore Perry and his "black ships" in 

1853-1854;  the question of reconstructing the new Japan, and strong competitor was 

the real purpose of this mission which happened in  a decisive phase in Japan 

contemporary. This mission has visited important Western countries in order to 

diversify the sources of knowledge on the horizon to integrate it into the Japanese 

personal privacy. 
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 توطئة
باعتبارها حمطة فاصلة يف تاريخ الياباا  اععاصا ف ف ا      Iwakuraا يأتي اهتمامنا ببعثة إيواكار

مسحت هذه ال حلة العلمياة اال بلوماياية بتو ال بلا  النيباو  ااو ملفااع اع ا عاة الوااملة ل ا اا            

السيايية اال يتورية االتعليمية...، كما توخت حت يق ه فني متكاملني، اهما م ا عاة اتتاايياا    

خالل نهاية دارتال السيايايةف اكاذا التعا       Tokugawaم التوكو ااا اليت ع  ها الغ بيو  مع نظا

على اعؤيسا  الغ بية من كثبف اتأتي ييمتها اعضاافة مان خاالل نوعياة الوت ايا  الايت  ااركت        

م(، Meiji ،1787-1115  )اعيجاي  Mutsuhito  فيها اانضاباهها بتعااليا اربمطاهاور ميتساو هيتاو     

اكذا حت ي ها جملموعة من اعزايا ايف م  متها اتياتتبار عان مؤيساا  الغا ل ازلغااه يوتال اتاويال        

 العسك ي االسيايي ااتيت ادي.

اغلاب عليهاا الطاابع العاام، ا      مل تهتا ال رايا  الع بية اععاص ة بتااصيل تاريخ اليابا  اععاص 

يف م ابل ذلك احتك   ال رايا  األنكلوياكساونية ااألعانياة االا نساية مياادين خاصاة احما دة يف       

 هذا التاريخ، من يبيل مو و  البعثا  التعليمية اعاليتها مبآل التح يث ال اخلي.

ي اءَة جت بة التح يث اااال من ثنايا اعو و  ت  يا تااصيل   ي ة لل ارئ الع بي هادفني 

م، اه ي اة التعامال اليابااني    1115-1787 -الياباني من ثنايا زب ه بعثة تعليمية خالل عها  اعيجاي  

 مع صور التح يث الغ بي بكل من الوتيا  اعتح ة ازاربا.

 

 التخطيط لبعثة إيواكارا
احلضاارة الغ بياة عاط    "الياباا  اياتااد مان     تؤك  األدبيا  الرتبوياة ال مسياة اليابانياة علاى ز     

ايت عاء األياتذة األ انب للتعليا باعؤيساا  اليابانياة، اإرياال الطلباة الياباانيني إر الاارا لل راياة        

االتعلا"

1

"زنل ليس من يبيال اعبالغاة ال اول إ  حتا يث      Koyama Noboru. ايؤك  نوبوراكوياما 

اليابا  ب ز مع ال راية بالارا"

2

 ارة تتبع اآللية األخرية احتليلاها، تياتنتاا   . اهو ما يا ض علينا  

 اليط الناظا الذي زه  عملية التح يث داخل جمتمع النيبو  من خالل بعثة إيواكارا اعوهورة.

. ات  اك ز  ت تياب   Edo ميكن اعتبار البعثة ت كيبا جململ البعثاا  الايت ع فهاا عها  اربيا ا      

م، اتسابب ذلاك يف   1787 ياادة العها  اد يا  مناذ     الو ع ال اخلي، احال التنايضاا  ال اخلياة  اغال    

الرتيث ااختاذ الويت اعنايب ربريال بعثة، ُع  ، األها يف تااريخ البعثاا  التعليمياة اليابانياة يف الع ا       

 اهادتل علاى زحا ال الاارتة، ياا ال        Fukuzawa Yukichi احل يث. اي  يجل فوكوهااايوكيتواي  

، Shogun اليت كانت حتظى يف السابق بتأييا  حكوماة الواو و    "يف ذلك الويت ت اعت كل اع ارس 

اتا ع م ريوها. امل يكن الويت ي  زتيح للنظام اد ي  ليوغل ناسل بالتعليا"

3

. 

                                                 

1- JAPAN'S MODERN EDUCATIONAL SYSTEM, in 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198103/index.html 

2 The Educational Policy of the New Meiji Government.. 
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مثلاات م ا عااةو األافاااع الاايت م ع اا ها مااع ال ااوه األ نبيااة، يف نهايااة عهاا  اربياا ا، اتهتمااام      

اس التعباوي الاذي ياام علاى زركانال نظاام اعيجاي،        األيا  اع كزي أله ا  احلكاا اد يا ، باعتبارهاا   

 ، هلاب يااانورييواي  م1780االطنامج السيايي الاذي زهايح مب تضااه باآخ  حكاام التوكو اااا. "ايف       

SawaNoriiyoshi        مساااع  اهياا  الار يااة، ماان ال ااوه األ نبيااة فااتح ينااوا  التاااااض ع ا عااة ،

اعسؤالني الغ بيني" اتتااييا  الساب ة، لكنل مل يتلق إ ابة من يبل

4

ارمبا كا  ذلك زحا  األيابال    .

ال  يسة اليت دفعت ال بلومايية اليابانية إر ن ال هوا ساها إر م اكاز صاناعة ال ا ار الغ باي داخال        

. ايا  مساح ذلاك بانت اال ن اا زعضااء احلكوماة، مبعياة جمموعاة مان           االوتيا  اعتح ة ازيطار زاربا 

 الغ بية. الطلبة ااعتعلمني، إر ال يار 

بعثاة إر الاارا، "ف ا  ُعاني     من  انب ملخ  كا  للتطاء األ انب دار يف التنبيل ألهمية إريال 

Guido Verbeck     مستوااارا لاا ه حكومااة اعيجااي، اكااا  داره مااؤث ا يف إيااااد بعثااة إيواكااارا اااو

"الوتيااا  اعتحاا ة ازاربااا

5

 اا ارَة  OkumaShigenobu ، "اياارتع علااى زاكيما اايجونوبوم1781. ايف 

اعت  ماة... ت اوم ب راياة فتلاا      إريال اعيجي بعثة مكونة مان كباار اعساؤالني إر البلا ا  الغ بياة     

العمومياااة االاصاااة، إ اااافة إر اعااا ارس اعتت  اااة، مثااال    نظاااا التعلااايا، بادامعاااا ، ااعااا ارس 

البوليتكنيك ااع ارس التجارية"

6

. 

 

 أهداف البعثة.

ألة الويااو  االتساااول، اماان ذلااك ز  البعثااة مل حتاا د لناسااها هاا فا ااحاا ا، اهااو  تساات عي اعساا

التاااض ع ا عة اتتاايا  غري اعتكافئة اليت ع  تها حكومة الوو و ، بل كا  اليابانيو  يا ركو   

صااعوبة مواف ااة ال ااوه الغ بيااة علااى مطالااب حكومااة اعيجااي. لكاان ب نااامج البعثااة حاا د فااارا           

 ليمية ب يلة، ميكنها تعويض الاول احملتمل يف م ا عة اتاايا  الوو و  الساب ة.ديبلومايية اتع

 من هذا اربهار  كلت مسألة اتياتتبار االاتعلا اجاا س األيااس الاذي علال زعضااء البعثاة         

معها إر الوتيا  اعتح ة ازاربا. ا"مثلت ب اية ح ي ية ل راية الغ ل امؤيساتل اجملتمعية"

7

. 

بالا ال ال اغرية االكابرية علاى حا        -مان خاالل بعثاة إيواكاارا    -ومايية اليابانياة  اهتمت ال بل

يواء، اكانت ت غب يف "اكتوا  زفضل ازحسن العناص  من بني اتختيارا  الكثريةف مل خيارت الياباا    

زية دالة صغرية كانات زم كابرية لكاي تكاو  هوذ ال اي اتال، اإهاا اختاار الط ياق الاذي يااده إر            

                                                 

4- Roy HidemishiAkagi,japan foreign relations(1543-1936)The Hokuseido 

press,Tokyo,1936-page:86 

5- http://en.wikipedia.org/wiki/Guido_Verbeck 

6- Akiko Ohta, The Iwakura Mission in Britain:their observations on education and 

Victorian society.in THE IWAKURA MISSION IN BRITAIN, The Suntory Centre, 

Suntory and Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines 

London School of Economics and Political Science.London, March 1998, pages: 14-

25, page 14.  

7
- Charles Kupchan, Power in transition the peaceful change of international order, 

Tokyo ; [Great Britain]: United Nations University Press, ©2001, page:40 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACharles+Kupchan&qt=hot_author
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الوهنية"التنمية 

8

. امن هنا تأث   بعثة إيواكارا بالغ ل تأث ا بالغاف ازصبح زعضااوها، بعا  عاودتها    

إر اليابا ، هعماء  ما ُع   بايا "حزل السالم" يف م ابل "حزل احل ل"

9

. 

ايعتط زح  البااحثني بعثاَة إيواكاارا ايارتاتيجيةب يابانياةب تيت  ااء عوامال التااوع بكال مان زارباا            

عتح ة األم يكيةاالوتيا  ا

10

. 

الكبري الذي يجلل اعاؤر  اع افاق لل حلاة كينتااكي      من هذه الزااية ت نستغ ل حجا  الت  ي 

م1787يف مخس جملا ا  يانة    م( اُنو 1111-م1711) KunitakeKumeكيا 

11

، إ اافة إر  

  Hirobumi Itō اإيتوهرياباومي  Kido Takayoshi  ا دانل بعض زفا اد البعثاة ككي اتاكايو اي   م

 اغريهما.

إنل إذا فولت البعثة  يف م ا عة اتتااييا  الساب ة، فإنها زصبحت على مع فة تامة ب ماوه ياوة   

از  ذلااك  الغاا ل الت نيااة االعسااك ية، ازدركاات  اا ارة امااتالق مااااتيح الت انااة اال ااوة الغاا بيتني،   

  اري اذا زالوية على إ  اء حمادثا  متكافئة مع الغ ل"

12

. 

 

 

 بعثة إيواكارا ودقة التنظيم والتأطير.
احتا ت البعثة إر التنسيق لتيسري مهمتها العلمية ااتيتتبارية داخال الوتياا  اعتحا ة، امان     

، هاذا الا ار  بإت اا ، حياث     Mori Arinori هنا زده ال ا ا باألعمال الياباني بوا نطن، ماوري زريناوري  

ال الاة األم يكاي، ارد فيهاا  "زتوا        اهيا  Hon. Hamilton Fishا ل ريالة إر هو  هاملتو  فيش

بإخباركا زنين تل يت ريالة من حكوميت، تا ح عن إيااد إمطاهور اليابا  بعثة خاصاة إر الوتياا    

يبح ا  فيل ال بلوماييو  اليابانيو ، لكنين اعتح ة، ازنها على ا ك الوصول. لست زدري اليوم الذي ي

اييتا اربعال  عن زه ا  البعثة  -م1785يناي  -زظن زنها يي لو  إر اا نطن يف نهاية هذا الوه  

يف منايبة يادمة، لكنين زظنها ت مي إر تطوي  العاليا  الودية بني اليابا  االوتيا  اعتح ة"

13

. 

كاارا اهي ا للوؤا  اعاليةايرت  إريال البعثة بتعيني إينو 

14

، اهاو الواتا الاذي  كان مان      

، مع إيتوهريابومي اغاريه، إر لنا     Chochu مع فة ح ي ة ال وة الغ بية زثناء إيااده يف بعثة  وتوو

م، ام تعيينل على رزس الوهارة لتمويل الطوا  التح يثية اليت ب زها عه  اعيجي، امنها 1781ينة 

                                                 

 .58أكيرا تاناكا، دهد الميجي واليابانيون، هرج  سابا، ص:  -8

د د الرفار رشاد، التلليدية والحداثة في التجربة اليابانية، هؤسسة األبحاك العربية، بيروت، الط عة األولى  -9

 .18، ص: 1171

10- Gilda Massari Coelho, La société de la connaissance et les systémes d’information 

stratégique comme appui à la prise de decision, Université de droit ,d’économie et des 

sciences d’Aix-Marseille, Faculté des sciences et techniques de ST.Jérome,2001.page: 

174. 

11
- MIURA Nobutaka, Ibid, page: 18 

12- William K. Tabb  - ,The Postwar Japanese System Cultural Economy and 

Economic Transformation, Oxford University PressUS,1995,page:68 

13- Charles Lanman, The Japanese in America, Japan Advertiser Press, 1926, page: 5. 

14
- Claude Hamon

, ShibusawaEiichi (1840-1931): Bâtisseur du capitalisme japonais.Maisonneuve
 et Larose, 

Paris, 2007, page: 81. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kunitake_Kume
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Oxford+University+Press+US%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
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ارا، اليت ُع   األكط  يف تاريخ اليابا  احل يث، اما تطلبُتل مان م ااريا  مالياة    مستلزما  بعثة إيواك

 .باهظة

م غااادر  اليابااا   بعثااةو "إيواكااارا"، اهااي حتماال 1781يف الثالااث االعواا ين ماان ديساامط عااام 

الغ بياة.  تعاليا  اربمطاهور، احتاال اخت ار اعسافة بني همان العزلاة الطوعياة ااتناتااع علاى الا اا         

اي  زمضت اثنني اعو ين  ه ا يف كل من الوتيا  األم يكياة اب يطانياا اف نساا ابلجيكاا اهولنا ا      

ازعانيا اراييا اال اه ق االسوي  اإيطاليا االنمسا ايويس ا"

15

. 

فاا دا، اكااا  يادتهااا ماان  80كاناات البعثااة كاابرية العاا د " ف اا  كاناات تتااألا ماان حااوالي  

كومة اد يا ة... اكاا  متوياط عما  زفا اد البعثاة ثالثاني عاماا، امان هناا           الوت يا  البارهة يف احل

جمموعاة   Iwakaraا كانوا ينتمو  ديل يسهل عليل ت بل الث افاا  األخا ه. اراف ات بعثاة إااكاار     

هالباا"  81من الطالل بلغ عا دها  

16

اكاا  ها فها اتهاال  "علاى الت اناة الغ بياة ا اؤا  احلكاا          

اعتعلمااو ( يوظاااو  اعع فااة الاايت يكتساابونها يف ريااا معااامل اتيت اااد     ااجملتمعااا  هناااق، )اكااا   

الياباني"

17

. 

، اهياُ  الواؤا  السياياية، اكانات مهمتال      Tomomi Iwakuraا إيواكاار  ياد البعثاة، توماومي  

 Okubo Toshimichi ء مهمتاال بأربعااة نااوال، اهااا زاكيبوهو يميوااي    ياااارية، اايااتعا  يف زدا 

ااعؤر  كينتااكي كايا   ، Ito Hirobumi اإيتوهريابومي، Kido Takayoshi اكي ا هاكايو ي

KunitakeKume. 

ايتثمار اده  البو ي، ابال  رة  تعت خنبة بعثة إيواكارا مب وما  ال يادة الااعلة، احبسن 

. ات  ك ز  ينها اعت  م نسبيا منحهاا النضاج االاعالياة لتح ياق     اعلى ي اءة األح ال اايتثمار نتا جه

 ذلك. 

ميكن اعتبار بعثة إيواكارا الع ل  اتيرتاتيجي، الذي نظا ازه  الوفاود التعليمياة الايت كانات     

كياة ازارباا، امنحهاا الغاياَة ااععناى مان عملياة التحا يث، كماا          تتابع درايتها بالوتيا  اعتح ة األم ي

منح البعثا  التعليمية الالح ة عمق  اتنتماء ليابا  متحااز للتغايري احماالاة اللحااع باال وه الغ بياة.       

ات  ك ز  هذا الع ل اعنظا ااعو ل ااعستثم  للبعثا  اليابانية اعو ودة ب ال زاربا االوتيا  اعتح ة، 

 ثل زح   عناص  ال وة اليت تاس  جناع اليابا  يف مهمتل التح يثية بس عة ييايية.م

م، بامت اداتهما ال بلياة، زحا ي العناصا  الااعلاة يف إحيااء      1787مثل إيواكاراازاكوبو، منذ 

النظام اربمطاهوري. ااألكي  ز  ه فهما، مبعياة األيطاال اعتحالااة، "مل ي ت ا  علاى إر اا  السالطة        

اهور، بل امت  إر تع يل اعؤيسا  السيايية اات تماعية لليابا ، بايتلهام النماذا الغ بية"لإلمط

18

. 

امن  اناب ملخا  مثلات البعثاة اليابانياة ب  اا ح ي ياا للم ايباة اع اكماة اععلوماا  الكايلاة            

 يا ة،  بضبط إي ا  التواه  بني ا ع ياباني داخلي يف هاور التواكل علاى م اياا  يياياية اإدارياة        

اا ع خار ي يتسا بتنافس إمطيالي، ب ز يها د منط اة الوا ع األي اى اادهاا  ال  يباة مان زرض        

                                                 
15
أكيرا تاناكا، "دهد الميجي واليابانيون"، ضمة كتا  "رفايا المعجت  اليابانية"، ترجمة د د اهلل هكي  -

 .51، ص: 1111اللروص، الدار العربية للعلوم، بيروت، ل نان، الط عة األولى 

هيتشيو ناجاي، وأورشياهيجول، الثور  امص اية في اليابان، ترجمة دادل دوض، الهيئة المصرية العاهة  -18

 .511م، ص: 1115للكتا  

شارل ديساوي، تأه ت في التاريخ العربي، هركت دراسات الواد  العربية، بيروت، الط عة األولى  -17

 .510م.ص: 1111

18- Pierre Renouvin, La Question de l'extrême orient (1840-1949) Librairie Hachette, 

Paris 1946.page:62. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomomi_Iwakura
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kido_Takayoshi&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ito_Hirobumi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kunitake_Kume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kunitake_Kume
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النيبو . ا من هذا السياع، زحس اليابانيو  حب ا الارتة التارخيية، اتنبهوا لطورة العاليا  ال الية 

ا  ااتيتساالم للضاغو    اع يومة، فكانوا زمام ف  ني متنايضاني، يتماثال  إماا يف اتنكاااء علاى الاذ      

الغ بية، مع ما يعنيل ذلك من ع م ال  رة على  ابط ماا دا  الواياع ات تمااعي االسياياي الا اخلي       

اتك ار هوذا ال ني يف تعاملها ماع إجنلارتا خاالل حا ل األفياو ف زا  ارياة خطاة اججاوم، االتمهيا           

ظامال السياياي ااتيت اادي اات تمااعي     لذلك مبع فة الع ا اايتنتاا ملليا  ال وة اليت ي تكز عليها ن

االعلمي االث ايف، احماالة اتيتاادة منها لبناء عناص  ال وة ال اخلية، ماع تأ يال النظا  يف اتتاايياا      

 .م1781غري اعتكافئة اليت ع  ها نظام الباكوفو مع ال وه الغ بية ابت اء من 

 

 
 وضعية المرأة في بعثة إيواكارا.

 مت البعثة العو ا  من اعتعلمني، ايتم  تكوينها بع  نهاية مهمة البعثة، امن بينها مخس 

، الاايت UmekoTsuda متعلمااا  صااغريا ، ذهاال إر الوتيااا  اعتحاا ة، "اماان زباا ههن تسااودا إميوكااو 

م اع رية اعوهورة  إع ادية تسودا"1100زيست ينة 

19

اكانت، حني ذهابها، تبلغ من العما  يابع   . 

اعاد  إر اليابا  اهي يف ين الثامنة عو  ينوا ..

20

. 

م"1787"مل تكن فك ة إريال الاتيا  اليابانيا  للتعلا بالارا مستساغة يبل  

21

. امن هذه 

، زمساااء نسااا ية. Bakufu عااتعلمني اعوفاا ين إر الااارا، يف عهاا  الباااكوفوالزاايااة مل تتضاامن ت حااة ا

اي تبط ذلك بالو اع العاام للما زة يف جمتماع يابااني، مانح ال  ال ، زباا اها اا اابناا يالطة ذكورياة،             

الاا  يس الثاااني عؤيسااة   ، Hoshino Aiتطبعهااا يااي ا الطاعااة االااوتء األياا ي. اُيعبإاا  هو ااينو إي     

 عن نظ ة اجملتمع لتعليا اع زة يا ال  كولي ا تسودا

"ماان األفضاال زت تااتعلا اعاا زة، فاا ارها األياااس يكماان يف الطاعااة اعثلااى، علمااا ز  ياابيل الساالا    

بع ه، اهاعة ارببان  ات تماعي يكمن يف ثالل ز كال من الطاعة، هاعة األل يبل الزااا، اهاعة الزاا 

بع  الرتمل"

22

 ا اه تطاوي  فكا  اعا زة اتل ينهاا زياس ح ويهاا، يف        ايتساءل هو ينو، مع باا  "ماا    .

الويت الذي ت اد يف فتلا خطواتها من ِيبل ال  ل؟"

23

 

مل تكن "فك ة إريال الاتيا  لل راية بالارا مستساغة يبل عها  اعيجايف ابعا  عاودة تساودا،      

 TsudajukuUniversity forإثاا  فاارتة درايااتها الطويلااة بالوتيااا  اعتحاا ة، زيساات مااا مسااي تح ااا  

women      ،اهااي مؤيسااة زيااهمت، ؤانااب مؤيسااة كيااو الاايت  ااي  يواعاا  ها فوكوهااايوكيتوااي

، ب ار زياس يف دعا التعليا العالي الاا  يف تااريخ الياباا     Nijima’sDoshishaUniversityا امعة 

احل يث"

24

. 

                                                 
19

- Mission Iwakura dans: http://fr.Wikipedia.org/wiki/Mission_Iwakura 

20
- http://jasgp.org/content/view/433/179/ 

21- Bob Tadashi, Modern Japanese Thought, Publié 1998 Cambridge University 

Press, page: 61. 

22- Karen Kelsky, Women on the vergeJapanese Women, Western Dreams,Duke 

University Press, 2001, page:40. 

23- Ibid, page:40. 

24- Bob Tadashi Wakabayashi,Modern Japan thought,Combridge University 

Press,1998, page: 61. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsuda_Umeko&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_Iwakura
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Cambridge+University+Press%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Cambridge+University+Press%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Duke+University+Press%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Duke+University+Press%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
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 بعثة إيواكارا بين تحوالت الداخل وإكراهات الضغوط الخارجية.
م 1781ايرت  إريال هذه البعثة مع جمموعاة مان األحا ال اعهماة يف تااريخ الياباا ف فااي عاام         

"زنوأ اليابا  اهارة التعليا اليت تبنت يف العام التالي مبا  ة خطة هموحاة لنظاام تعليماي علاى در اة      

ر مساتوه  كبرية من اع كزية ااتتساع، على هط النموذا التعليمي الا نسي الذي ي ال بالطالاب إ  

عاعي من التعليا االث افة"

25

. 

يف ناس السنة زصبح التعليا اتبتا ا ي إ بارياا، ام ا اع النمااذا الغ بياة يف م ا را  التعلايا        

العالي

26

اهاي   الياباا  بتنوياع معاار  زبنا ال بتعا د اعنااهق الايت هارتهاا بعثاة إيواكاارا           ا. كماا اهات  

الوتيااا  اعتحاا ة، اب يطانيااا اف نسااا ابلجيكااا اهولناا ا ازعانيااا اراياايا االاا اه ق اإيطاليااا االنمسااا        

م اادرها،   ايويس اف ادل ذلك على اهتماام منظا ي اربصاالع، يف ياباا  اعيجاي، مبطلاب الت اناة اتنوياع        

 ل الغ ل ال زمسالي.بعي ا عن زي توظيا ييايي زا يف يياع ايتغالل التنايضا  السيايية بني دا

 م،يضاى بإلغااء الساينوريا    1781غوات   51كما  ياز  هاذه السانة بإصا ار يا ار مهاا يف       

Seigneuries احتطيا الاوارع الطب ية

27

احت ي  األينا ف اإر  انب ذلك "م إريااء ح ياة التن ال     

اح ية الع ي ة ثا ب ية احل يا  الا دية كح ية ال زي االتعبري االتجمع"

28

 . 

م حاا ثا متمياازا يف هااط التحااوت  1781ر ارب ااارة إر ز  اليابااا   ااه  يباال ذلااك ياانة  اجتاا 

ف   ي ر "يادة م اهعاا  ياتسوماا وتواو اتاوها اهياز  ا اع  زرا ايها ايااكنتها حتات          العاعيةف

اتابعها يف ذلاك ياادةو اع اهعاا  األخا ه...، ايبلات حكوماةو اعيجاي هاذا العاا ض           ت ا   اربمطاهاور،  

ادة ال اا امى حكامااا علااى م اهعاااتها"   اعيناات الساا 

29

. اهااو مااا ماانح اليابااا  نوعااا ماان التمايااك       

 اجملتمعي،ااتخن ا  الطوعي يف بناء التنمية الوهنية.

اهتمت حكومة اعيجي ببناء ال اخل ااياتثمار كافاة اربمكاناا  ال اخلياة االار ياة اعسااع ة       

 على حت يق هذا اج   اتيرتاتيجي.

  احلكومة اليابانية بناء خطو  السكك احل ي ية األار باني هوكياو   م "ي ر1780ايف ينة 

ايوكوهاما اكوبي ازاهاكا، اايرت ت من زجنلرتا األموال الالهمة لذلك"

30

. اكا  اج   من ذلاك  

"حت يق الوح ة اتيت ادية ا اما  احلماياة الوهنياة"   

31

. اتا ل هاذه ارب ا اءا  علاى زاراع العمال      

عيجي  ا منح العمق ااألياس لتج بة التح يث الياباني الايت كانات مان زبا ه     الكطه اليت فتحها عه  ا

 مللياتل بعثة إيواكارا. 

 

                                                 

، المجلس الوعني للثلافة 118أدوية رايشاور، اليابانيون، ترجمة ليلى الج الي، سلسلة دالم المعرفة، ددد  -25

 .510والفنون واآلدا ، الكويت، ص: 

26
- C.D.Encarta, Le Japon, Microsoft corporation, 1993-2003.page1 

27
- Pierre Renouvin, La Question d’extrême orient… op.cit, p: 80. 

28
، النه ة الحديثة في اللرن التاس  دشر، لماجا فشلت بمصر وتونس ونجحت باليابان، سراس المحجوبيدلي  -

 .188، ص: 1111للنشر، تونس 

29- René Grousset et Emile Léonard, Histoire universelle 3, Editions Gallimard, 1958, 

page: 1551. 

30- Pierre Renouvin, La Question …,op.cit, page:92. 

31- Ibid, page:92. 
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 بعثة إيواكارا وطبيعة االستخبار الياباني بالواليات المتحدة وبريطانيا.
كانت البعثة متميزة من حيث الظ ا  اليت انبث ت مان خالجاا، ااألها ا  الايت رمستهااف ل ا        

إيواكارا عن كل  ايء يف الغا ل، مباا يف ذلاك السياياة ااتيت ااد االواؤا  العساك ية         "ت  ت بعثة 

اال ااناعية اات تمااا  االث افااة االاكاا . اياا  زعاا   البعثااة ت  ياا ا مكونااا ماان ما ااة جملاا  يف مخسااة          

ف ول"

32

. ااحتو  هاذه الا اول   KunitakeKumeكينتاكي كيا  ، اتور حت ي ها مؤرُ  ال حلة

على مواه ا  ما لة "حول اع ارس ااجملالس النيابية ااع انع ااديوع االسجو ، بل احتى بياو   

البغاء"

33

. 

ف اول  1ف اول ألعانياا، ا  10رتا، اف ال لكل من الوتياا  اعتحا ة اإجنلا    50"خ ا الت  ي  

ف ال للبل ا  األخ ه جمتمعة" 15ف ول للنمسا ا 1ف ول ل اييا، ا 8لا نسا ا

34

. ااعتم  ماؤر   

البعثااة يف تاا اين معلوماتاال علااى اعواااه ا  العيانيااة ألفاا اد البعثااة، اايااتعا  يف إ ااام الت اااري  علااى    

 إياااامتها ب يطانياااا ماااثال، امااان بيااانها مواااه ا  بعاااض اعاااتعلمني الاااذين راكماااوا التج باااَة زثنااااء 

HatakeyamaYoshinar     زحاا  الطلبااة الااذين زافاا تها م اهعااة ياتسااوما اااو ب يطانيااا االوتيااا ،

الرتمجاة اهاو ي افاق، كي اتاكايو اي     ةم ا تكلاا مبهما  1788اعتح ة ينة 

35

. اتاأخ   ت مجاة   

م5005الت  ي  الذي زجنزه مؤر  ال حلة إر اللغة اربجنليزية إر ينة 

36

. 

                                                 
32
 .51أكيرا تاناكا، دهد الميجي واليابانيون...، هرج  سابا، ص:  -

33
 .51نفسه، ص:  -

34
- MIURA Nobutaka, La modernisation du Japon et la France, Conférence à 

l’Université de Genève, les 5 et 12 janvier 

2005,.site:http://www.ksm.fr/miura/geneve1. ,page:17 

35- Andrew Cobbin, Life in Victorian London through the Eyes of KumeKunitake, 

Chronicler of the IwakuraMission,in THE IWAKURA MISSION IN BRITAIN, 1872 

The Suntory Centre Suntory and Toyota International Centres for Economics and 

Related Disciplines London School of Economics and Political Science, London 

March 1998, page: 6.  

36
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م، ااصالت إر ياا    1785غوات   8ينااي  إر   18دامت ال حلة، داخال الوتياا  اعتحا ة، مان     

م على منت ياينة زم يكياة 1785ف انسيسكو يف يناي 

37

امان هنااق م التو ال إر اا انطن علاى       

وعة منت ال طارف اتنبغي ارب ارة إر ز  زف اد البعثة يسموا جمال عملها، امل يكونوا "يساف ا  كمجم

ااحاا ةف اإذا كااا  بعضااها مهتمااا بزيااارة اعاا ارس ااع ااانع االسااكك احل ي يااة، فااإ  ملخاا ين كااانوا    

يااا او  ر اال اربدارة األم يكياة. ايف نااس الويات كاا  بعضاها اآلخا  يازار اعواايا  اادامعااا            

ااعتاحا امكاتب احلكومة بوا نطن، انيويورق ابويطن"

38

. 

"إيواكاراتومومي، الذي ياد البعثة مان مينااء يوكوهاماا يف     ا من هذا السياع ميكن ال ول إ 

م، مل يكن يعلا زنل ت جيتاه ف ط احمليط اجادي، الكان زيضاا ح باا تارخيياة"    1781د نط 

39

هويلاة   

 ا ت ة.

مع ب اية احملادثا ، "اكتوا اعااا و  اليابانيو  فسحة األمال ال ليلاة يف إحا اه اجا   اععلان      

للبعثة"

40

. اهو م ا عة اتتاايا  السالاة اليت ايعها حكام التوكو ااا مع الا ال الغ بياة،  اا دفاع     

 اليابانيني للتا غ للمهمة اتيتتبارية عن يوة احلضارة الغ بية.

م( ماان زباا ه يااادة بعثااة إيواكااارا، ف اا  اهلااع علااى  1788-1711اعُتااط كي اتاكايو ااي )

"زي ظااوا sonnojoi undo ار مهااا يف ح كااة مااا يساامى  التعلاايا العسااك ي الغ بااي بإياا ا، ازيااها باا 

اربمطاهور ااه داا الطاب ة"، از    على ع   التحاالا الاذي مجاع م ااهعيت ياتسوماا وتواو يانة       

م1788

41

الذي جنح يف اربهاحة بنظام الباكوفو ازر ع السلطة إر اربمطاهور اعيجي، احتا ل عان    

 مواه اتل بالوتيا  اعتح ة يا ال 

كماا   هاال..  1100ا 1100نا بزيارة ثالثة م ارس ابت ا ية،  مت الكبرية منها ما بني "يم

ايت   التعليا يف بعضها على زحا  ادنساني ف اط، يف حاني  اا بعُضاها اآلخا  الاذكور  ااربناال"         

42

 .

ايتابع "من الاالهم ز  تكاو  لناا ما ارس إذا زردناا تواجيع ت ا م بلا نا احتضا ه، كماا يتو اب عليناا             

معار  هلبتنا، ابناء يوتنا ااحلااظ على ايت اللنا اييادتنا"حتسني 

43

. 

اصااا كياا ا مواااه اتل بالوتيااا  اعتحاا ة، الااات اهتمام اال النمااوذُا التعليمااي األم يكااي،        

اايتحض ، بوكل  مين، علل  التعليا ااربدارة باليابا ، ادعا إر   ارة اتعتناء بهذا ال طاا ، ااعتاطه   

 م اربة تنموية داخل جمتمع النيبو .حج   الزااية يف زية 

                                                 

37- Dorothy Perkins , Japan Goes to War: A Chronology of Japanese Military 

Expansion from the Meiji Era to the Attack on Pearl Harbor, 1868-1941, 

Publié1997.DIANE Publishing, page: 43. 

38- William G. Beasley, The rise of modern Japan, Publié 1990 St. Martin's Press; 

page: 40.  

39- Michael R. AuslinNegotiating with Imperialism: The Unequal Treaties and the 

Culture of Japanese Diplomacy. Publié 2004Press, page: 176. 

40
- Wiliam Gerald Beasly,collected writings of W.G.Beasly.Routledge, Japan ,2001 

,page: 34. 

41
- Kido, Takayoshi,http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/65.html؟c=0 

42- DaikichiIrokawa, The Culture of the Meiji Period, Traduit par Marius B. Jansen, 

Collaborateur Marius B Jansen, Publié 1985Princeton UniversityPress, page: 54. 

43- DaikichiIrokawa, The Culture of the Meiji Period,…, op. cit, page:54. 

http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22DIANE+Publishing%22&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22St.+Martin's+Press%22&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Princeton+University+Press%22&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0


 121 2102(، 7)3 هجلة األكاديمية األهريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، -أماراباك

 

احبااس ايااتتباري زارد تاكايو ااي معلومااا  تتعلااق حبجااا البنيااة الرتبويااة األم يكيااة ياانة    

ماتعلا  8510000ما رس ا  551100م رياة ا 111800م، فذك  ا ود 1785

44

، اانت ال  

  اللل يف اعنظومة من مهمة الوصا إر حالة اع ارنة مع الوايع الرتبوي الياباني، ادعا إر ت ارق عناص

 التعليمية ليابا  اعيجي احسا مويال م  را 

"من اآل  ف اع ا، ما مل هنح ي را كبريا من اتهتمام ألهاالنا، فإ  احلاااظ علاى النظاام العاام     

يف بل نا ييكو  مستحيال"

45

. اهكذا ي بح التعليا مطلبا تنموياا، تتأياس، مب تضااه، يواعا  األمان      

 تمع يف يابا  اعيجي.ادماعي لل الة ااجمل

اانسجاما مع هذه ال وية، عاط ماوري زريناوري، الاذي ت لا  من اب اهيا  التعلايا فيماا بعا ، يف           

"جيااب اعتبااار  م، عاان ييمااة التعلاايا ااتناتاااع علااى التجااارل البواا ية ال ا اا ة، جممااال 1785 ااتنط 

  ال ااوة"اععااار  الاايت ت اا مها اربباا اعاُ  البواا ية يف العااامل، عن اا ا ماان عناصاا  

46

. اياا   ااكلت هااذه 

ارب ارا  م  مة زيايية لتاعيل اعواه ا  االت اري ، داخل جمتمع متحاز للتغيري، ا من إهاار نظاام   

ييايااي اإداري ياا ام التتلااي عاان مسااتلزما  ييايااة العزلااة، االتحلااي باألهااا  التعليميااة االت نيااة   

 الواف ة.

نيني الذين كانوا يتابعو  درايتها بالوتياا   الطلبة الياباMoriم، "زبلغ موري 1781يف فطاي  

اعتحااا ة، بضااا ارة مااا ه مب اااات  ي ااارية، مااان اختياااارها الاااا ، حاااول اعوا ااايع ات تماعياااة      

االث افية"

47

. 

ي م زرينوي موري دعما معنوياا لبعثاة إيواكاارا، بتو يهال لساري اعااا اا ، اتهيئاة الظا ا          

اي  هار إجنلرتا اال ارة األاربياة ازم يكاا، اتعا   "علاى الغا ل      اعنايبة للمباحثا  اليابانية األم يكية. 

زخا ه يف ع ا  اعيجاي، اكاا  يا عو، بو اوع ها ا ، إر فكا ة ز          تع فا عيما زكث  من زي  ت اية  

اليابا  حبا اة إر ز  يساتوعب كال ماا يساتطيع مان معاار  الغا ل، اكاا  ين اح الوابال الياباانيني             

ال اا  الوراثياة ل ماة اليابانياة   تح ة بالزااا من زم يكيا  لتحسني الذين ي ريو  يف الوتيا  اع

48

. يف 

م زصبح موري زال  اهي  للتعليا يف اليابا ، ااعتط بأ  اج   من التعلايا" يف الياباا  لايس    1778ينة 

تكااوين زناااس يسااتوعبو  ت نيااا  العلااوم ااآلدال االانااو ، اإهااا هااو تهيئااة األ ااتا  اعطلااوبني          

لل الة"

49

. 

زحا    Niijima Jo (1843 – 1890)م، الت اى ماوري بكال مان نييجيماا  او       1781يف فطايا   

م(  ثاال م ي يااة  - 18451909) Tanaka Fujimaro الطلبااة اعاا اف ني للبعثااة اتاناكافيجيمااارا

التعليا لا ه بعثاة إيواكاارا، ايا  ايارتع ماوري علاى نييجيماا، بساب إت انال اللغاة اربجنليزياة، العمال               

كمرت ا ل ه تاناكا، زثناء هيارتل للم ارس ااربع اديا  بو ع الوتيا  اعتح ة

50

نل رفض ذلك ف إت ز

 ادخل يف مناارا  للح ول على تعويض مالي م ابل ذلك.

                                                 

44- Ibid, page:54. 

45
- 

Ibid, page:54
.
 

46- Arinori Mori, MoriArinori, Akira Iriye, John E. Van Sant, Mori Arinori's Life and 

Resources in America, Publié 2004 Lexington Books, page: XLI  

47- Ibid, page: XXII. 

 .111م، الكويت، ص: 5001، 587جديد ، سلسلة دالم المعرفة، ددد باتريك سميث، اليابان، رؤية  -48

 .110نفسه، ص:  -49

50- John E. Van Sant, Roger Daniels, Pacific Pioneers Japanese Journeys to America 

and Hawaii, 1850-80, University of Illinois Press2000, page: 74. 
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م اجل  مؤيسااَة الساااانة 1780 تااع نييجيمااا بتج بااة مهمااة منااذ نهايااة عهاا  اربياا ا  فاااي    

م التحق بالوتيا  اعتحا ة كمهاا   يا ي، حياث درس العلاوم االثيولو ياا، ايف       1781احل بية، ايف 

لاااا، مااان خاااالل بعثاااة إيواكاااارا، ب راياااة الااانظا       م كو1785م التحاااق ببوياااطن، ايف  1788

التعليمية

51

. 

ااألكياا  ز  نييجيمااا ح اال علااى  اا اهل، ايتضااح ذلااك ماان خااالل مواف تاال علااى هلااب       

تاناكافيجيمارا ام اف تل إياه إر زاربا لزيارة اع ارس التعليمية

52

. 

  عنوا ا تغل زف اد البعثة يف إهار نظام اجملموعا ، اُتوا عملها بإص ار "ت  ي  ب

RijiKotei ،  اهااو عبااارة عاان يااجل اصااا  الاانظا الرتبويااة االتطبي يااة بالبلاا ا  الغ بيااة، ام

ت  مياال للحكومااة، اتضاامن الن ااو  اعنظمااة للماا ارس بكاال ماان الوتيااا  اعتحاا ة اإجنلاارتا اف نسااا 

ابلجيكا ازعانيا اهولن ا اال اهارق اراييا"

53

. 

مثااال اعث ااا الياباااني الااذي رزه يف النمااوذا األم يكااي  اااَلتل امتمنياِتاال،  يعاا  مااوري زرينااوري

"اكا  دا ا  اتنت اد ل يلول الذي يار  عليل احملادثا  اليابانية مع األم يكيني، حيث اهتمت ياارة 

إيواكارا، يف مااا اتها مبسألة اعزي  مان اتحارتام الا الي جتااه الياباا "     

54

. اهاي يضاية مل يكان مان     

السهولة النجاع يف حت ي ها دا  حضور م  ما  ال وة اعادية ااععنوية. اي  يكو  احلماس الزا   عوري، 

اتنك ه لبعض مظاه  ال  اية اليابانية، يببا يف اغتيالل ياعا  يليلة يبل حضور احلال اربمطاهاوري  

 م.1771مبنايبة اربعال  عن ال يتور الياباني ينة 

ي انيااة ألاراع ال ااناعا  اعتتلاااة، اال طاعااا  اع نيااة اات تماعيااة     ماان خااالل الزيااارا  اع   

اعتباينة، "زدرق زعضاء بعثة إيواكارا زهمية ال وة العسك ية يف احلااظ على السيادة اليابانية، ايف ناس 

الويت تبني جا زهمياة ز  يتباوز الياباا  مكاناة جتعال منال ياوة ذا  يايادة علاى اعساتوه العااعي"           

55

 .

ارياة حاول   » ا م  ما  الاك  التويعي  لية من خالل ما زارده إيواكارا يف اثي ة هيأهاا بعناوا    اتب

، كتااب فيهااا مااا يلااي  "ت ينبغااي لنااا حتماال اربهانااة. جيااب ز  نويااع جمالنااا      «العاليااا  ال بلومايااية 

احليوي"

56

. 

لتنبيال ععاامل   مل تكن انطباعا  إيواكارا اِمن يبلل، كي ا اموري اغريها لونا مان التانظري اا  

م، 1785اللل، بل يو ر جذه اعالحظا  ز  جت  ه ي ها للتطبيق بس عة ييايية، فاي "فااتح فطايا    

                                                 

51- http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/157.html 

52- John E. Van Sant, Roger Daniels, op.cit, page: 74. 

53- JAPAN'S MODERN EDUCATIONAL SYSTEM, 

CHAPTER II THE FORMATION OF THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM 

3- Education during the Period of the Education System Order 

 (1) The Enforcement of the Education System Order 

 c. Tanaka Fujimaro and David Murray. 

54- Arinori Mori, MoriArinori, Akira Iriye, John E. Van Sant, Mori Arinori's Life and 

Resources in America, Publié 2004Lexington Books,page:XXIX 

55- Alexis Dudden, Japan's Colonization of Korea: Discourse and Power, Publié 

2004, University of Hawaii Press, page: 50. 

56- Ibid, page:50. 
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زعلنت اهارة الرتبية يف اليابا  عن إح ال م ارس التعليا اتبت ا ي العمومي يف م اهعاة هوكياو"  

57

 .

...ا كاانوا مملاو  معهاا ك اياا      ااتسا "اليابانيو  الذين ياف اا إر الارا ملنذاق ب اوة اعالحظاة  

ال يا ي مسو  فيها كل  يء ي انل ت  يبا"

58

. 

يستطيع اليابانيو  التكيا مع األا ا  اعستج ة، اينت لاو  مان موياع إر ملخا  بيسا  اذكااءف       

امان هاذه الزااياة مل ياااو  ياادة بعثاة إيواكااارا الا صاة، اا اعوا أل ناا تها جمموعاة مان اعتااارا          

رتكيز علاى دراياة الانظا ااعؤيساا  األم يكياة، ا اكلوا باذلك اياتم ارية لبعثاا           ااحللول، امنها ال

م، ماع فاارع  اوه ي، يتعلاق باحل ياة الواياعة       1788ا 1780الباكوفو إر الوتيا  اعتح ة يانيت  

اليت  تع بها رفاع إيواكارا يف اتهال  على فتلا مظاه  التح يث األم يكي، يف حاني خضاع زعضااء    

 اكوفو ل يابة صارمة ت مجت ي ارا  يياية العزلة الطوعية.بعثا  الب

يوما، اتأث  زعضاوها مبا  اه اه مان ياوة اعؤيساا      508مكثت البعثة بالوتيا  اعتح ة م ة 

احلكومية، احيوياة اجملتماع األم يكاي   

59

م، تو ال زعضااء البعثاة ااو ب يطانياا،      1785ف ايف "نهاياة  

امكثوا بها مخسة ز ه "

60

 د  البعثة ألعضا ها ثالثة زه ا  ر يسة . ابها ح 

 دراية ال وانني ااعؤيسا  السيايية، امن  منها غ فيت الطعا . -

 البنوق انظام الض ا ب.ااعواصال  ايطا   دراية البنية اتيت ادية، ال ناعية االن ل -

عتاحا"حتليل خ وصيا  النظام التعليمي، اايا ل التكوين العسك ي االبح ي، اإدارة ا -

61

. 

ايتضح، من خالل مسارية البعثاة، ت كيُزهاا علاى اماتالق العلاا ااعع فاة، اباذل ادها  اعاادي           

ااععنوي لاليتتبار ااتيتاسار عن م تكزا  ال وة الغ بية، اليت زهانت الوعور الياباني منذ همن علة 

 م.1781بريي على الوواهئ اليابانية عام 

هاات بعثااة إيواكااارا اااو كاال اعاا   ال  يسااة...اهار  اعاا ارس    زثناااء اربيامااة بطيطانيااا، "تو  

 اك يسااتال بااال  Kensington اتبت ا يااة، اح ي ااة احليوانااا  بلناا  ، امتاااحا كينساايغتو  

Crystal Palace".ا امعة إي ميبورغ..

62
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 ، ياا ال  McQuornRankine ايف"  امعة كاليكو، يأل إيتوهريابومي األيتاذ ماكورن انكني

"ماان فضاالكا زيااتاذ رانكااني كيااا ميكننااا إيامااة معماال ل ااناعة السااالع باليابااا  ؟ فأ ااال إناال ماان   

األفضل لليابا  ز  يؤيس م رية لتكوين  با  صغار يف مي ا  اجن ية." 

63

 

علت بعثة إيواكارا هاا س  الساؤال، ارامات الت اا  زكاط يا ر مان اععلوماا  ال يي اة حاول           

عن اا  التحاا ي االبحااث عاان الويااا ل الاايت  كاان ماان كسااب رهااا       الغاا ل، ايف ناااس اآل   لكهااا 

 التح يث، االوصول إر م ا  ال وه الغ بية.

"ازثناء التاااض...، ح ل اليابانيو  على معلوما  كافية حول ع اها، احول النموذا الذي 

  العلاا  ميكن اتباعل، بوكل زينعها بضا ارة اربصاالع اداذري االواامل علاى الانمط الغ باي يف جماات        

ااعع فة بالسياية ال الية، يبل ال خول يف مااا ا  متكافئة مع الغ ل"

64

. 

 Fukuchi Gen’ichiro م ايااارتع "إيتوهرياباااومي علاااى فوكو يجينيواااريا 1781يف يااانة 

اتنضمام إر بعثة إيواكارا ل راية النظام البنكي"

65

ا كا  زح  زب ه اعتعلمني اعوفا ين إر زارباا يف    .

م. اهي مالحظاة تسات عي التوياا االتأمال، ذلاك باأ  زبا ه        1785 زريلها الباكوفو ينة البعثة اليت

م، االوفاود  1780يادة بعثة إيواكارا يابق لال اتنتساال للبعثاا  الايت ز ا   عليهاا البااكوفو مناذ          

التعليمية اليت نظمتها اع اهعا  الايودالياة اععار اة للحكاا اع كازي مثال ياتسوماا وتواواهيز        

ا. اميكااان ذكااا  الع يااا  مااان األمسااااء اعتضااا مة الااايت عايوااات اعااا حلتني، امااانها نكاااا ي     اهاااوه

، إ افة إر يادة البعثة ايف م  متها Kaneko Kentaro ، اكانيكوكينتاراNakaeChomin ومني

إيتوهريابااومي، اكياا ا تاكايو ااي، اهااو مااا ماانح زف ادهااا اعزياا  ماان النضااج االاعاليااة يف م اربااة     

 ل ايف اتناتاع اربجيابي على داا   الغ ل التح يثية.اختالت  ال اخ

 

 بعثة إيواكارا والعالقة مع الدولة العثمانية.
ميكاان تسااجيل مالحظااا  ات ااات بهااا بعثااة إيواكااارا اهااي ياا رة يادتهااا علااى ايااتثمار الكااااءا    

اتيرتاتيجية لليابا ، اهو ما تحظناه من خالل تكليا بعض اعتعلمني ب راياة   اتو يهها او األه ا 

النظا ال انونية االتعليمية ببعض الا ال األاربياة زا ات اطال  مبهماا  الرتمجاة ات ا يا اتيتواارة        

فوكو يجينيوااريا بزيااارة  للماو ااني اليابااانيني. اماان هااذا ادانااب َكلااا  يا ااُ  البعثااة إيواكااارا   

ل "ل راية ظ ا  اتتااييا  اتيتسالمية اليت ايعها البال العالي ا توابهها مع مأهع اتتاايا  إيطنبو

اعتكافئة اليت ايعها اليابا  مع ال اوه الغ بياة"  غري 

66

. ابالاعال نواأ ات اال دبلوماياي باني الياباا  اال الاة        

إر السالطا  عبا  احلميا  الثااني     اربمطاهور اعيجي رياالة   العلية ابعض إيالتها ايف م  متها م  . اا ل

 ا اء فيها  بإيطنبولم( همن  ا ود مجال ال ين األفغاني 1788-1115)

"...، من م لحتنا ام لحة  عوبنا تعميق التعاار  بينناا، اإريااء عالياا  زخوياة االتعااا  يف       

تال التبواريية،   موا هة دال غ بية،... تنظ  إلينا بالع ااة على حا  ياواء. ي يال الغا ل إر بلا نا بعثا     

                                                 

63- Olive Checkland, The Iwakura Mission, industries and exports, in THE 

IWAKURA MISSION IN BRITAIN.op.cit, page: 26-35 ,page: 26. 

64- William K. Tabb, The Postwar Japanese System Cultural Economy and Economic 

Transformation, Publié 1995Oxford University PressUS.page:68. 

65- James L. Huffman, Creating a Public People and Press in Meiji Japan, Publié 

1997,University of Hawaii Press,page:52. 

66- Bert Edstrom,The Japanese and Europe:Images and perceptions, Routledge, 2000, 

page: 102. 
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ح ية الت ين اليت نتمتع بها. زحسب زنكاا لان تنهجاوا نااس     لتب يل ديانة رعايانا، مستغلني يف ذلك 

ك ابطاة راحياة    -اربياالم -اععاملة الغ بية، ازهلب مانكا إياااد اعااظ يو احو  مباادئ ديانكا       

بيننا"

67

. 

ارب اارا  ال مزياة الايت    ت ميكن اع ار علاى الن او  اليابانياة دا  التسااول حاول مضاامينها ا      

حتملها. ايب ا ز  خطال اعيجي تمس اجا س  األيااس الاذي ظال ياؤرع ياياة اآلياتانة، اهاو تزايا          

الناوذ الغ بي مب كز ال الة ازه افها مع ما يعنيل ذلك من تبوري اته يا  الكينوناة اربياالمية. ايا      

عسااااة زمااام اععاناااة مان يااطوة الناااوذ   علااى ياا م ا -اليابااا  اال الااة العثمانياة –ا اع الاانا الا التني   

الغ بي،  ا عجل بع   ا تما  ايتثنا ي حض ه السلطا  ا يخ اربيالم ااهيا  التعلايا اكاذا مجاال     

ال ين األفغاني اخ ا ب  ار "بعث ريالة مهذبة إر إمطاهور اليابا  اإرفايهاا به ياة منايابة، اإعالمال     

ايذه إر ايا ل م  ية"بأ  هلبل حظي مبواف ة يامية، امتاا تن

68

. 

هل كا  اعيجي صاديا يف ال عوة اليت ي مها آلل عثما ، اهو الوتا الذي كا  ُينظا  إليال يف   

اعتيال الياباني على زنال مان يااللة اآلجاة، اظال اجملتماع اليابااني، خاالل فارتة حكمال، افياا لط ويال             

إيواكااارا االتمثيليااا  ال بلومايااية  األيااطورية؟ زمل يكاان اليابااانيو  علااى علااا تااام، ماان خااالل بعثااة 

االعاليا  اليت ب ز  ُتنسج مع ب يطانيا، بتااصيل اعسألة الو يية اال ار ال اياي ال ي ا ي يف إذكااء    

التنايضا  داخل ال الة العثمانياة ا ان احلا ال عليهاا اانتازا  اتتااياا  اجملحااة منهاا، اهاي نااس           

 يرتاتيجية عن ما تزاي   زهماعها يف كوريا؟  ال الة اليت زحس اليابانيو  خبطورتها ات

ميكن ال ول إ  ال ضية مل تتع  حتايز البال العالي لتمتني العاليا  ال بلومايية باني الطا فني   

بوكل يبعث  ادهود ال ايية بني الو ع االغ ل، اإ  يضاية اربياالم اإرياال الا عاة إر الياباا  جما د       

 العاليا . اييلة ملنية يتا من خالجا تأييس هذه

تتبع البا ايا  األار للعالياا  باني الا التني، ازر عهاا       Hiroshi Nagaba حاال هريا يناكابا

إر عهاا  اربياا ا. اياا  ح اال الباااكوفو، يف نظاا ه علااى معلومااا  حااول اتيت اااد الرتكااي اال ضااايا    

ات تماعيااااة االسيايااااية عاااان ه يااااق كتابااااا  بعااااض األارباااايني الااااذين هاراا اليابااااا  اماااانها   

GiovannniBatista Siddoti(1668-1715)     الذي ياف  إر زرض اعيكادا يف زااخ  ال ا   الساابع عوا ،

، ا ا يالل  "يتميز الواعب  AraiHakuseki(1657-1724)للميالد. ا كلت مادةو رحلِتل زياس  ما دانل 

الياوم   نا ي يف   500.000الرتكي بالوجاعة...، كما يت ا  يوها بال وة، حياث ميكنال تعبئاة    

الواح . اي ال إ  ال ال األاربية تستجمع يواها ايتع ادا للح ل    ت كيا"

69

. 

كا  ياادة بعثاة إيواكاارا علاى علاا بطبيعاة التحا يا  الايت با ز  توا ههاا ال الاة العثمانياة             

خالل هذه الارتة، اليت انت ل فيها اليابانيو  من جم د مع فة اآلخ  إر نسج عاليا  ديبلوماياية معال   

تع ادا عوا هة إمكانا  التويع ال ايي يف اعناهق ال  يبة من اليابا  اتوظيا اعسألة الو يية  امن  اي

 FukuchiGen’ichiro فوكو يجينيواااااارياز ناااااا ة السيايااااااة الار يااااااة اليابانيااااااة. اكااااااا  

.زال ماان ا ااعا ياا ميهما علااى زرض ت كيااا  MokuraiShimaji موكورايواايما يا
70

فاااي فطاياا  

كو ااي ببعثااة إيواكااارا اكلااا باابعض اعهااام امنهااا درايااة الاانظا اتيت ااادية  م التحااق فو1781

رياااالة إر  Terajima االسياياااية العثمانياااة. ا يف عوااا ينا  ال ااا   التاياااع عوااا  ا ااال تريا يماااا    
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UenoKaoru    اهي  الار ية الياباني،  اء فيها  "توبل ت كيا بل نا يف الع ي  من اعساا ل، اإذا زريالنا

 ايبا إر هذا البل  فبإمكاننا  ين الع ي  من اعزايا... اعلى  وء ذلك، ابالنظ  لع م ا اود  مبعوثا زا م

عاليا  جتارية بيننا زاد منك ز  تبلغ، ي ا، الساري الرتكاي يف لنا   رغبتناا يف إياماة عالياا  صا اية       

بني بل ينا"

71

. 

 

 بعثة إيواكارا والمسألة الدستورية.

"يا م زال جت باة    الوحي ، يف ملييا، الاذي يأخاذ بااحلكا األاتاوي اهي، لكنال     مل يكن اليابا  البل  

 ثيلية يف جمال احلكا داخل ال ارة"

72

. 

كينتااكي كايا     علات البعثاة زرع  الساؤال، ايلاق مواكباة التحا يث الغ باي، از اار اعاؤر         

KunitakeKume إر مالمح اع  ما  ال يتورية يف فك  النتبة اليابانية، يا ال ، 

"حتاات تااأثري الثااورة الا نسااية،  اااعات الاا ال األاربيااة ماان ح يااة  ااعوبها، اتبناات األ ااكال    

ال يتورية يف نظامها السيايي"

73

.ابإ ارة حتمل الن   اعبطن للنظام السيايي يف ياباا  اعيجاي ادعاوة    

ااهه او اعتماد منطق ال يتور يف توهيع اتخت اصا  ااألداار، يال  "باال غا مان زخاذ النمساا     إر جت

بالنظااام اعلكااي، ف اا  اختااار  النظااام ال يااتوري يباال عواا ين عامااا. اتعماال راياايا، رغااا نظامهااا       

األاتوي اهي منذ السنوا  العو  اعا ية على منح اعزي  من احل ياا  لواعبها"  

74

   . اهاي إ اارة تها   

 إر   ارة ايتااء النظام اربمطاهوري يف اليابا  ناس الطوا  الغ بية.

اختلا اليابانيو  يف النموذا ال يتوري الذي ميكن ز  يؤه  احلياة السيايية الياباا  فااي يانة    

م، "يار  إيواكارا بني ن و  ال يتور الطيطاني اال يتور الطايي، اايتنتج بأ  اليابا ، اليت 1771

فيل ت الي  التع دية السياياية، غاري مؤهال ل خاذ باالنموذا الطيطااني"      تغيب 

75

. فتلااا باذلك ماع    

"زحااا  السيايااايني اعناصااا ين   م(، اهاااو1717-1155)Shigenobuokuma   ااايجونوبوزاكوما

م"1771للنموذا الطيطاني، الذي ا ط  لاليت الة من احلكومة يف زكتوب  ينة 

76

. 

امواهاة مع إيااد البعثة او الارا، ب ز  احملاات  األار لو ع يواع  النظاام ال ياتوري، ف ا     

م إر زهميااة حت ياا  ديااتور اهااين،  1785يييوااريا ياانة  MIYAJIMA Seiichiro نباال ميا يمااا

يو ح ح وع ااا با  اعواهن الياباني جتاه احلكومة، اايارتع تأيايس مجعياة اهنياة توا يعية     

77

 .

ك ز  الاك ة ااتيرتاع تطلبا مساحة همنية تسمح باتهال  على التجاارل الغ بياة لالياتاادة مان     ات  

اع انا  ال يتورية الطايية ااربجنليزية، اتكلا إيتوهريابومي، من بع ، بتكوين ف يق خا  ربجنااه  

ا اليابا  خالل عها   هذه اعهمة اليت  اء  تتوجيا لسريارة من التحوت  ال اخلية االار ية اليت  ه ته

 اعيجي.
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 بعثة إيواكارا ومنطق القوة األلمانية.
من مااريا  األح ال ز  بعثة إيواكارا هار  ال ارة األاربية بعا  ز   اه   هاذه األخارية حا ثا      

م ايا  ثل يف احل ل الطايية الا نسية، اما زيا   عنل من ب اه ياوة   يا ة يف يلاب زارباا، زهانات      

سي ازلزمت يايتل با فع غ اماة ح بياة ث يلاة، اايتطعات، مان جمالال الرتاباي، مانط يت          الكطياء الا ن

 األلزايواللورين.

ماان هنااا رز  بعثااة إيواكااارا يف النمااوذا البيسااماركي  ااالت ها اعنوااودة، اهوذ  هااا التحاا يثي 

ازعانياا يف عها    الباره تعتبارا  زا ل التوابل الكبري بني هبيعة توكل ال الة يف كل من ياباا  اعيجاي   

ف كما حتا اتنت اُر األعاني الكبري على زعضاء بعثة إيواكاارا  ا ارَة الوياو       Bismarck,بيسمارق

الطاياي، باعتبارهماا م ا متني تاسا ا       زمام ملليا  النظام العساك ي الطاياي، اخ وصايا  ال ياتور    

الغ بياة، ابتا اء مان يابعينيا  ال ا        معامل ال وة اد مانية اليت احتلت مكانة متميزة يف موه  ال اوة  

 التايع عو .

الت ى زعضاء البعثة اليابانية باعستوار األعاني زاتو فو  بيسامارق، ا اا ذكا ه جاا  "ي اال، يف      

الويت احلا  ، إ   زياس التعامل ال الي ي وم على ييا ال  اية االو ام ااجملاملة، بي  ز  ذلك ت يع ا 

ذلك تكمن معامال  زخ ه، تتمثل يف اربهانا  اليت ميارياها ال اوي علاى الضاعيا،     ز  يكو  لغوا ، فوراء 

 ااهدراء الكبري لل غري.

عن ما كنت هاال، كانت ب اييا ف رية ا اعياة...، ازظان ز  ماا يسامى بال اانو  الا الي، ت       

ل ح فياا،  خي م يوه زه ا  ال وه الكطه  فإذا كا  ال انو  م ق م ااحلها، فإنهاا تساعى إر تطبي ا    

زماا إذا ف ا   اذبيتاال بالنسابة جاا، فإنهااا ت ماي بال  انبااا، اتساتعمل ال اوة بغااض النظا  عان هبيعااة           

الوييلة اعستت مة"

78

. 

، Von Moltke ل   كا  خطال ال وة، الاذي ياجلل كايا زكثا  ا اوحا لا ه فاو  ماولتكي        

يو  االض ا ب، باعتبار حيث يال "ت جيب ز  ت كز احلكومة على األالويا  اتيت ادية بتتايض ال 

حيويااة هااذه اعاا اخيل بالنساابة للم اااا الار يااة اد مانيااة. اإذا كاناات مبااادئ ال ااانو  االع الااة  

ااحل يااة  اا ارية حلمايااة بلاا نا علااى اعسااتوه الاا اخلي، فااإ  ال ااوة العسااك ية هااي الوياايلة الوحياا ة  

حلمايتل على ال عي  الار ي"

79

. 

 لي دالة اعتم ا اييلة احل ي  االنار يف حت يق الوح ة األعانية، مسع اليابانيو  لغة ال وة من ر

ايف دحاا  ال ااوا  الا نسااية اإرغامهااا علااى دفااع غ امااة ح بيااة ث يلااة. كمااا كاناات لبيساامارق ملراوه 

اتيت ادية اليت دافع من خالجا على احلما ية التجارية، يف م ابل يياية اتناتاع التجاري الذي زخاذ   

لعظمى. الذا ت نستغ ل اتيتااء اليابااني لطاوا  التحا يث الطاياي، يف  ا ل العساك ي       بل ب يطانيا ا

اال يتوري، ايف إريال اعزي  مان زفا اد البعثاا  التعليمياة إر باالد اد ماا ، ايف نهاج يياياة عا ياة          

 .حتاكي النموذا التجاري الطايي

ل اع رياة األعانياة، اعاط عان     اانسجمت ملراء فوكوهااايوكيتوي مع منطق ال اوة الاذي زيسات   

 Whatevery man should know about the rights of nationsذلك ص احة يف م التل 
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79- ICHIKAWA Shin-ichi, La Mission Iwakura (1871-1873) et la France,page: 119-

129, page:127, site: 

http://www.waseda.jp/prj-med_inst/bulletin/bull04/04_11ich.pdf 

http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Martinus+Nijhoff+Publishers%22&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
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 ، يا ال ما ينبغي ز  يعلمل كل إنسا  حول ح وع األما

"ماان الوا ااح ز  هناااق زياالوبني تيااتم ار احلياااة اربنسااانية، فإمااا ز  ت  تاال زا ُت تاال، ات ختاا ا   

ال الية يف مستوياتها ال نيا عن هذا اعب ز. تكتسي معاه ا  التجارة اال  اية اح وع هبيعة العاليا  

األما عبارا  مجيلة، لكنها جم د مظاه  مهذبة اخادعة"

80

 ا ارة   "اكا  ي رق مان خاالل ذلاك   . 

ا ود يابا  يوي لل فا  عن م احلل"

81

 .ةاربيرتاتيجي 

، حتا يني زياياني،   Bernd Martinحساب   مان هاذه الزااياة اا هات ال الاة اليابانياة احل يثاة،       

تطلبا من ر ال اعيجي حال ي يعا   ثل التح ي األال يف كياية ادمع بني فتلا ال وا  العسك ية 

ال  مية اعنتمية للم اهعا  الايودالية داخل مؤيسة عسك ية ح يثة ااحا ة، بواكل خيا م السياياة     

 الوهنية العامة.

عاان إياا يولو يا متمايااكة  اانح لليابااا  هويااة اهنيااة        ا ثاال التحاا ي الثاااني يف البحااث   

  ي ة

82

. ايف هذا اربهار ميكن فها احل كية ال ا بة الايت هبعات البعثاا  التعليمياة اليابانياة ااو       

الارا، اايو  يادتها مليا زمام اعثال الطايي الذي زنار جا معامل ه يق التح يث العساك ي اال اانوني   

 االالساي.

م، ز ااار بعبااارة 1785زثناااء رحلتاال إر زاربااا ياانة Yukichiة إر ز  يوكيتوااي تنبغااي ارب ااار

ماع انتواار ناوذهاا     -ب ايايا –متميزة للنموذا الطايي، ياا ال  "... ز ا  ذكا ا ل اوة عظيماة نا ائة       

كومس مو ية"

83

نسجتها الطموحا  اليابانياة مناذ تأيايس جت باة      -  اع الومس-. اهي صاة 

 العاعية الثانية بايتعمال لغة احل ي  اال م. اعيجي إر نهاية احل ل

ماان خااالل مااا يااجلل مااؤر  البعثااة كاايا، حيااث يااال    تباا ا مالمااح التااأث  بااالنموذا الطايااي

"خيتلا الطاس عن اربجنلياز االا نسايني  فهاا يبحثاو  عان يابل ت وياة بلا انها عان ه ياق مزاياا            

التجارة البح يةف اجيلبو ، من البلا ا  النا ياة، اعاواد  األالياة الضا ارية للماناااكتورا ، ثاا يعيا ا          

 م   ب اييا ناوذها داخل البل ا  النا ية عن ه ياق موااريعها   ت  ي  ها يف اجتاها  فتلاةف يف حني

العسك يةف اتوبل مالمح يياياتها ال اخلياة كاثريا الو اع يف الياباا ، اتكمان يابل جناحناا يف دراياة          

يياية هذا البل  اعاداتل، عوض ما تأخذ بل ب يطانيا اف نسا"

84

. 

الاذي يكنال األعاا  لإلمطاهاور اللمساألة       من  هة زخا ه تاأث  زفا اد البعثاة اليابانياة "بااتحرتام      

العسك ية، كما زعجبوا ب ار ال اخيستا  األعاني الذي دعا اتختيارا  العسك ية"

85

. 
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- Klaus Schlichmann, Faculty of comparative culture , Sophia Unniversity, Japan 

Germany and the idea of the Hague peace confernces, Journal of peace research , vol: 

40, no:4, Sage publications London, thousand Oaks, CA and new Delhi, 2003 , 

pp:385-402, page:387. 

81
- Ibid, page:387 

82- Bernd Martin,Japan and Germany in the Modern World, Publié par Berghahn 

Books, 2006,page:19. 
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84- ICHIKAWA Shin-ichi, La Mission Iwakura (1871-1873) et la France,page:119-

129, page:119. site: 
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85- MakiyoHori,The constitution of Japan, The United states constitution: its birth 

growth and influence in Asia Joseph Barton Starr, American studies,Hong-kong 

University Press,1988.,in page:218 
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يا ح النا عن الضالة اليت تااعل معهاا الع ال السياياي اليابااني اا ا  فيهاا النماوذا  ااعثاال         

كان تاساري ذلاك مبجموعاة مان اع ا ما        الذي ي لح أل  يكو  ي اة يف مسرية التح يث الا اخلي. امي 

، ايياام زيااس   «اع ا س »امن زب هها ح اثة البناء السيايي داخال الا التني، ااتعتازاه باتنتمااء ال اومي     

ال الة، داخل البل ين، على النمط اربمطاهوري، مع ما مملل ذلاك مان رماوه زياطورية اكاريزماتياة      

 ييايية.  

بالنموذ ني اتيت اديني لكل من ب يطانيا ازعانياا، فإنال    "متأث ا اإذا كا  زاكيبوتوميويمي

كااا  منجااذبا إر برياي اهيااة النظااام األعاااني اع كاازي. ارزه يف زعانيااا ماا ملة عاكسااة لطموحااا         

اليابا "

86

 اهماا ياماغاتاا   ناا  ثإكماا ز  "إيتوهرياباومي ابعاض زعضااء م اهعتال امانها عساك يا          

Yamagata ا اكاتسورkatsura اا إر األخذ مباهوم التح يث الطايي"اااه

87

. 

ركااز  البعثااا  التعليميااة اليابانيااة يف زعانيااا علااى األخااذ ماان العلااوم العسااك ية اعلااوم الطااب   

ادراية ال وانني اما انا  اربصاالع اجملتمعاي   

88

ف اياجل ماؤر  ال حلاة يف إ اارة ت ختلاو مان ه افاة        

 ارمزية دالتني ما يلي 

زوين  زداُء مهمة لمسة ز اتا  مان ب يطانياا اف نساا ازعانياا ازم يكاا يف       " ي ال يف زاربا  إنل إذا 

يف  -يااعتا  -م ة يت ياعا ،فإ  األم يكاي ينجاز اعهماة يف ما ة زرباع ياعا ،اي ضاي الويات اعتب اي         

التجااوالف زمااا الا نسااي فينهااي مهمتاال يف زربااع ياااعا  اخي ااا الوياات اعتب ااي يف الغناااءف اخب ااو   

مهمتل مخس ياعا  اينجز عمال ملخ  يف الساعة اعتب يةف لكن األعاني ت تكايال يات    اربجنليزي فت ام

ياعا  ايستأنا مهمتل يف اعساء، ايواصل العمل حتى يف زايا  الا اغ"

89

. 

اماان بااني النماااذا اعسااجلة رزه اليابااانيو  يف اعثااال األعاااني مااا ي االح أل  يكااو  حالااة لاليتاا اء   

غ ابة ز  يكو  اجملتمع الياباني خلياة اال ت تها ز مان ح كاة دا باة ت        الزااية تاالتمثل. امن هذه 

 تتويا.

مثلاات األخااالع الطاتسااتانتية حا اانا زخالييااا لتمجياا  العماال ااتيت اااد يف ادهاا ف ايف ادهااة  

ااس  اع ابلة حاز  بعثة إيواكارا امواه اتها الع ل  الياباني على توظيا ييا السااموراي يف حت ياق ن  

 اربجناه اد ماني.

ا    اعالحظا  ال يي ة اليت يجلتها مذك ا  البعثة ه يَ ها إر التنايذ، بأياليب ت ل على 

عمق يف التاكري احكمة يف التنزيل على زرض الوايع اليابانيف امن هنا ميكن فها ب ء حكومة اعيجاي يف  

التاا غ لتأيايس زال دياتور يابااني يانة       التأييس عتارا ال وة اتيت ادية االعسك ية االعلمية، يبال 

 م.1771

يوري زح  الباحثني إر ز  التحول او األخذ بالنموذا العسك ي األعاني ب ز يف التزايا  بعا  يانة    

Katsura Taro(1848-1913)م، يف عه  1770
90

، الاذي ُيعا  مان زبا ه النتاب العساك ية االسيايايةف        
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Japan,Cornell University Press, 2005, page:81. 
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يايية مهمة يف عه  اعيجيف   درس بأعانيا ات ل  مناصب عسك ية اي

91

 Wippich . ايظن ايبايش 

م، 1781بأ  هذا التحول م علاى زن ااض النماوذا الا نساي الاذي تاأث  بالغاا باجزمياة ال اياية يانة           

OmuraMasujiroاخاصااة بعاا  افاااة زاموراماياايجريا


م1781ياانة  

92

اهااو الوااتا الااذي كااا   

التوكو ااااا مبساااع ة ف نسااية يف زااخاا  حمسااوبا علااى تيااار اربصااالع العسااك ي الااذي باا زه باكوفو 

 يتينا  ال    التايع عو .

ااألكي  ز  التج بة اليابانياة تنبهات ل ضاية بالغاة ال تلاة اتتعلاق بالبحاث عان زيابال ال اوة           

مبتتلا ز كاجا ايف  تى مناهق ا ودها. امن هنا ميكان اعتباار البنااء ال ياتوري تتوجياا اتنظيماا       

زر اية جمتمعياة متناغماة ماع ماا دا  اجا م السياياي امتااعلاة ماع تطاور           عتارا ال وة النابعة من 

 م احل التنمية ال اخلية.

هو البحث إذ  عن عناص  ال وة ات ليب ا وهها اعناص ها تلت اا  ماا يناياب الاذا  اعن باة      

 عن زيابال ب ا هاا اتنافسايتها. ااألكيا  ز  األلويغار اية اليابانياة احلاكماة احتاظات، باال غا مان          

ذلك، مبسافة فاصلة يف مو و  العالياا  ال بلوماياية الثنا ياة باني الياباا  ازعانيااف ف ا  دخلات هاذه          

الطموحاا  اربمطيالياة األعانياة يف  ا ع      بالعاليا  م حلة من الطادة يف زااخ  ال    التايع عو  بسب

تنسايق ماع رايايا اف نساا،     ملييا، ابلاغ التاوت  ال بلوماياي باني البلا ين ذراتال عنا ما منعات زعانياا، ب         

اليابا   من السيط ة على موايع يف اعنط ة، اهو ما انعكس علاى زعا اد الطلباة الياباانيني اعتاو هني إر      

بالد اد ما  ل راية النظا العسك ية األعانية

93

. 

 

 بعثة إيواكارا بفرنسا.
بال غا من اجزمية ال ايية اليت تع  ت جا اديوع الا نسية زمام ب اييا، مل يلغ زف اد البعثاة  

اليابانية من يوميا  رحلتها درايَة النظا العسك ية الا نسيةف ف   كانوا يبحثو  عان السابب الاذي    

حالاة اياتثنا ية ت    ميكنل تاسري اتن حار الا نساي زماام ال اوة األعانياة النا ائة، كماا اعتاطاا احلا ل         

تلغي زهمية اعؤيسة العسك ية الا نسية اعوهود جا بالكااءة االاعاليةف ف   اهتمت ال حافة الا نساية  

 51، يف عا دها ال اادر   L’Illlustrationبالبعثة ازالتها عناية خاصة، امان ذلاك ماا ذك تال   يا ة      

 ، ا اء فيل 508م،    1781مارس 

ة ح ي ياة، ثاورة يالمية اذا  نتاا ج ااعا ة، ف ا  تحظناا، مان خاالل          "يع   اليابا  اليوم ثور

بعثة اعيكادا بباريس، تاويها اعتميز ااحليوي يف التعامال ماع عاداتناا احضاارتناف اميثال إياااد هاؤتء        

السا اء... حمطاة يف مسلسال اربصاالحا  الايت با ز تناياذها )بالياباا (، ااصالتنا بعاض اععلوماا  الايت            

ا يف كلما ... تنبئ ز  التغيري التام للجيش اليابااني ها ز باعال بعثاة عساك ية تواكلت       ميكن تلتي ه

من  با  ف نسيني"

94

. 
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م، 1781زب ياال، -مااارس,La revue des Deux mondesماان  هااة زخاا ه ارد يف جملااة   

ال اياية، يف  إثا  هزميتهاا    ، ص ع فيل اهي  الواؤا  الار ياة إيواكاارا عمثال ف نساا،     م ال، 181  

موا هة زعانيا، يا ال  "نعلا ح ي ة اآلتم اليت يببتها احل ل لا نسا، لكن ذلك ت يغري مويانا مان مزاياا   

ع دا" اديش الا نسي، الذي زبا  عن  جاعة متميزة يف موا هة زفواا تاويل

95

. زف ح إيواكارا عن 

لعاازاء للا نساايني، كمااا يااوغ  علماال باابعض تااصاايل احلاا ل الطايااية الا نسااية، اياا م نوعااا ماان ا  

هزميتها باختالل ميزا  ال وه ل اا األع اد الكبرية من فيالق اديش الطاييف اهو باذلك ت يواكك   

يف ال  رة الت نية للمؤيسة العسك ية الا نسية اليت ُدعيت إر ت  يا ال عا للجيش اربمطاهوريف ف   

نساية   يا ة لتكاوين ال اوا  الطياة اليابانياة       ا هت حكومة اعيجي ال عوة" ل  ام بعثة عساك ية ف  

م "1770م إر 1785احتاا يثها ماان  

96

. اياا  عااط الت  ياا  الااذي ا ااعل مااؤر  ال حلااة، كاايا        

كينتاكي، عن اعكانة اعتميزة الايت تتبوزهاا ف نساا يف زارباا، ياا ال  "مبويعهاا داخال اع كاز األكثا           

عبااور فتلااا البضااا ع، ايلااب ارب ااعا  الث ااايف   ت اا ما داخاال ال ااارة )األاربيااة(،  ثاال ف نسااا ن طااة   

األاربي"

97

. 
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 النص الجريد  والعدد

 م1785دجن ر  17وصول بعثة إيواكارا في: 

,le Moniteur universel 

 إلااااى كااااالي  الثناااايةال اراااااة  وصاااالت ال عثااااة.. 

Calais    الطريلاااة ...وبااادا أفاااراد ال عثاااة بل ااااس دلاااى

 85األوربية.ص:

تلاااديم بعثاااة إيواكاااارا إلاااى وزيااار الشاااؤون الخارجياااة   

 titutionnelsleCon ,الفرنسي في هجلة

 1785دجن ر  51

الخمساااااااة دشااااااار، بل ااااااااس  ال عثاااااااة، كاااااااان أفاااااااراد

بورجوازي...وي دو أنهام كاانوا ساعداا دنادها وضاعت      

الحكوهااة رنااة إشااارتهم إقاهااة هتمياات  تابعااة للدولااة.      

نتمام ركات دلاى وضا  أجاراس كهرباوياة      وي دو أن ال

 85مثار  الف ول الياباني المتحفت للمعرفة. ص:

 sleTemp ,أد اا ال عثة في قصر اميليتي

 1785دجن ر  57

لاام ي ااُد الحاار  دلااى أد اااا ال عثة)اليابانيااة( وكااانوا      

كمااا تلااول وكالااة    إنهاام، يرتاادون ل اسااهم بكاال رااااة..  

ن يلاااة. ويمثلاااون  جوي جكااااا داااالي وأرااا غ   نافااااس،

 .88الشخصيات األكثر أنمية ب لدنم. ص:

 le Moniteurأد اااا ال عثااة فااي قصاار اميليااتي  

, universel 

 1785دجن ر  57

كااان األد اااا الثمانيااة يرتاادون ل اسااا أزرغ هطاارزا     

وي اااعون ق عات...تشااا ه هاااا كاااان ي اااعه      بالااا نب،

رااا ل فتاااار    -الفرنساااايون -أد ااااا هجلااااس الناااوا   

 88الثانية...ص:امه راعورية 

 oragFiel,استل ال أد اا ال عثة في جريد 

 1781ف راير  18

راا ل افاال  غاادا األاااد،Thiers  يسااتل ل الساايد تيياار

دشااا، أد ااا ال عثاة اليابانياة؛ وي ادو أنهام سايرتدون        

أل سة بي اا هوااد  وهطارز  بالا نب وق عاات هتيناة      

 88بريشة.ص:

 l,ennutiottinsoC 51أل ساااة ال عثاااة اليابانياااة فاااي    

 1872 دجن ر

...كاااان أد ااااا ال عثاااة، الااا ية ي لاااغ داااددنم ااااوالي    

 87الخمسة دشر، يرتدون ل اسا بورجوازيا.ص:
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امن  اناب ملخا  اهتمات الع يا  مان ال احا الا نساية مبظااه  اربغ ابياة الايت تهمات بعثاة             

إيواكارا با نسا اميكن رص  معامل ذلك من اع تطاا  اآلتية

98

  

بانية يف إثارة اتنتبااه  جناع  البعثة اليا من ي اءتنا لن و  اع ات  ال حاية الا نسية، نستنتج،

لط ي ة لبايها الايت اتسامت باألناياة اال ياة ازخاذها بنماوذا اللبااس األارباي. ات اك ز  زفا اد بعثاة            

 إيواكارا زراداا، من خالل ذلك، إريال إ ارة اهمئنا  ل ه اآلخ  اعتالا ث افيا افك يا.

امتاظااو ، يف مكنوناااتها  ياات ن اليابااانيو  إريااال ارب ااارا  اال مااوه الاايت حتظااى بااال بول،     

 ال اخلية بالنوايا ال فينة. اهي لعبة ال نا  ااحل ي ة اليت  يز الوت ية اليابانية.  

 

 البعثة اليابانية وإشكال غزو كوريا.
من  هة زخ ه ا عت بعثة إيواكارا، الع ل  السيايي الياباني زمام امتحا  دييق، فأثنااء غياال   

كاموري، امن ب ي معل من زن ار النظاام اربمطاهاوري، غزا كوريااف    زف ادها بالارا، حاال صايغوتا

اكانتحجتها يف ذلك "رفضها )كوريا( إيامة عاليا  ديبلومايية افتحها ينوا  التبادل التجاري مع 

اليابااا "

99

 ، اكوتااو  ااو رياItagakiTaisuk. اتل ااى صااايغو دعااا كاال ماان "إيتاكاكيتايسااوق  

GotoShojiro    ،اإيتو ايم  مان م اهعاة تااوها EtoShimpei ايااو يماتانيومي SoejimaTaneomi 

من هيز ، الذين اتا وا على   ارة ال يام بغزا كوريا اف ض العاليا  ال بلومايية االتجارياة معهاا   

مثلما فعلت ال ال الغ بية مع اليابا "

100

. 

ابانيااة ات  ااك ز  الطوةملاعغااام ة كاناات حماوفااة باعتاااه ، يف اياات كااا  ال بلومايااية الي  

تبحث عن م  اييتها داخل ال ال اليت هارتهاا كالوتياا  اعتحا ة اب يطانياا اف نساا اهولنا ا، اهاي        

 دال كانت جا م احلها اتيت ادية االسيايية يف منط ة الو ع األي ى.

 من عظماء عه  اعيجي ثالثة  با  زداا زداارا ر يسية يف عملية البناء اها 

 Toshimichi Okubo ياانة(، تو يميتواايأاكيبو 58) SaigoTakamori تاكاموري ااايغو

يانةKido Takayochi (51  ) يانة( اتاكايوايكي ا   51)

101

، ات  اك ز  زا ال اتخاتال  ظلات     

ياتساوما، ادراياتها يف نااس    –عمي ة بني ال  لني األالاني، اباال غا مان انتما هماا لاناس اع اهعاة       

لث افة الساموراي األصايلة ادافاع، باياتماتة، مان ز ال      الا ل ال رايي، ف   مثل صايغو التيار  اعناص  

إر ا  السلطة لإلمطاهور. لكنل اختلا مع رفايل يف در ة اتناتاع علاى الغا لف اميكان اعتباار غيابال      

 عن ت حة زعضاء بعثة إيواكارا دليال على ذلك.

تيااار  اماان يااياع األحاا ال يباا ا ز  تاكاااموري، توياال، ماان اراء غاازا كوريااا، بعثاا ة زاراع    

اتناتاااع، اا ااعل زمااام مااأهع دبلومايااي، كمااا حاااال إعااادة تعبئااة الاا اخل، اتو ياال هايااة الاا فض  

اعنبعثااة ماان ب ايااا هب ااة الساااموراي اعنحلااة، اااو  بهااة خار يااة لعلااها تعياا  بعااض الااوهج عا اايها    

 الوميض.

                                                 

98-RyotaUchida, Etude de la mission IWAKURA d'après des journaux français, 

http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/3215/1/actes(2007)071-

079.pdf,page:70-79 

99- Marius B. Jansen, The Emergence of Meiji Japan, Publié 1995, Cambridge University, 

page: 223. 

 

100- Ibid, page: 223. 

101
- 

81با، ص: اتسوشيكادوواكي، الش ا  اليابانيون، ضمة رفايا المعجت  اليابانية، هرج  سا
. 

http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Cambridge+University+Press%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22Cambridge+University+Press%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
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الغ بياة،   مل يستسغ زعضاء بعثة إيواكارا فك ة غزا كوريا، اهاا الاذين  اه اا ح ي اة ال اوة     

اع  اا مع داجا اتتااييا  اعلزماة، ازجناز زعضااوها ت ااري  تا فع يف اجتااه تعا يل اع ا ما  اليابانياة          

 لتتالءم مع التح يا  الار ية اعتزاي ة.

زاكوبوهو يميتوي، مبوايال ال لبة، اُصنا يف دا  ة احملافظني. اجتلى ذلاك يف رفضال   ا ته  

الاايت باا ز  مالحمهااا يف ياابعينيا  ال اا   التايااع عواا ف ف اا  "كااا       لاليرتاحااا  ال يااتورية الواا ي 

زبع  ما يكو  عان ال مي  اهياة، كماا مل ياؤمن باحلكوماة التمثيلياة"       هو يميتوي

102

ات  اك ز    

مويال الو ي  من انتاا ة صايغوتاكاموري، كلاتل حياتل، بإيا ام زحا  الساامورراي علاى اغتيالال      

السيايي، كما منح ذلك يادة اعيجي اآلخ ين، امانها إيتوهرياباومي    يف حلظة حامسة يف تاريخ اليابا 

 م.1771ف صة اتنطالع او الت عي  ألال ديتور ياباني عام 

، كمو ل ميتلك حس ال يادة، امسن ي اءة األح ال، ايساتثم  الاا   اعتاحاة.    Ito ب ه إيتو

م، عن ما ظه  اليابا  ك الة ح يثة، كا  عم  "هريا بومي إتو" الاذي زصابح فيماا    1787ايف ينة 

بع  زال ر يس للوهراء يف اليابا  مثا  اعو ين ينة، بينما كاا  عما  "زريناوري ماوري" الاذي زصابح       

يف اهارة "هريا بومي إتو" اثنتني اعو ين ينة اهي ا للتعليا

103

. ينتمي هريا ياومي إتاو إر م اهعاة    

م اكاا  مان زن اار اتناتااع علاى الغا ل ازيا  التتلماذ علاى ي يال           1710الا  يانة    cho-su  وتوو

اداخل حم ابل، اجنح يف "جتااه ريابة الباكوفو االتحق بأجنلرتا مع زربعة من رفايل، يف بعثاة نظمتهاا   

م"1781هعتل الايودالية ينة م ا

104

. 

ايا  كلااال اربمطاهااور ب رايااة ال يااتري األاربيااةف ابعاا  رحلااة دراياية إر الغاا ل، امتاا   ياانة    

م(، جنااح، مااع جمموعااة ماان اعااث اني اليابااانيني، يف ا ااع م اا ما  مواا ا       1771-1775ان ااا )

وريف ابهاذا يكاو  الياباا  يا      م، زعلن اربمطاهور عن النا ال يات 1771فطاي   11ديتوري يابانيف ايف 

يانة لالنت اال مان النظاام اعلكاي اربيطااعي إر م حلاة اعلكياة اعطل اة ثاا اعلكياة             50ايت   علاى فارتة   

ال يتورية، اهي نتيجة تطلب حت ي ها ع ة ي ا  يف زاربا الغ بية

105

. 

كاااا  إيتاااو زال ر ااايس جمللاااس الاااوهراء اتاااأث  باااالنموذا السياياااي الطاياااي علاااى ا ااال         

ل و ا

106

م. ايا  عاني ر يساا    Iwakara 1781-1781 اكا  زح  زب ه زعضاء بعثة إيواكاارا  

م، ا يز  مواياال السياياية   1101، 1100ا 1711، 1717، 1718ا 1715للوهراء يف ينوا  

د ناط   58بالو وع، امبعار اة التوياع اليابااني يف كورياا، اتساببت لال مواياال هاذه يف اغتيالال يف          

م1101

107

. 

 

 

                                                 

102- Robert Tarbell Oliver, Leadership in Asia, PersuasiveCommunication in the 

Making of Nations, 1850-1950, Publié1989 University of Delaware Press , page: 34. 

 .80نفسه، ص:  -103

3
انار الم حث الخاص بال عثات اليابانية في نهاية دهد ال اكوفو-

. 

105
- Pierre Renouvin,La Question…, op.cit, p: 87. 

106
 .115...، هرج  سابا، ص: تجربة اليابانية، التلليدية والحداثة في الد د الرفار رشاد -

107
- Matière ItoHirobomi, C.D, Encarta 2005, collection Microsoft, p: 1.  

http://books.google.com/books?q=inpublisher:%22University+of+Delaware+Press%22&lr=&hl=fr&source=gbs_summary_r&cad=0
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 إيواكارا بالدول اإلسكندنافية وإيطاليابعثة 
ايكن نافياف ف ا  كاا  ياكانها يف اعا اي، حساب ماؤر         امن البل ا  األخ ه اليت هارتها البعثة 

ال حلاة، حمااربني متوحواني، احتولااوا، حا يثا، إر احلضاارة ايتمياازا  بالواجاعة اال اوة. امل يغااال        

Kume       اتيااكن نافية  فالاا اهاركيو  االسااوي يو    احلاا يث عاان اتخااتال  اعو ااود بااني الاا ال

االن اجييو  يتوهعو  داخل ثالثة بل ا  لكنها ينتمو  إر ناس الع ع ادنسي

108

. 

احبس ايتتباري يتوخى ال ية يف ن ل اععلومة، ميز مؤر  ال حلة باني الا اهاركيني ااصاا    

ال فاهياة، يف حاني ز   اعب     معيوتها بالتوا ع االبسااهة االعمال الوااع ااتبتعااد عان الارت  احيااة       

الن ايج يوي ا متم س يف عمليا  اربحبار. ايتميز السوي يو  باحليوية اال  رة االوجاعة
109

. 

امااا ميكاان يولاال يف هااذا اع ااام إ  اليابااانيني، زثناااء هيااارتها للبلاا ا  اربيااكن نافية، رزاا يف تاااريخ 

فضااى إر إكاا اه اليابااا  علااى توييااع ما ااي  ااعوبها احلالااة ال  ميااة جملتمااع الساااموراي. اهااو ا ااع ز

اتاايا  غري متواهنة مع ال وه الغ بية اعتنافسة. ات  ك ز  ا ع البل ا  الثالثة همن هيارة البعثة، بلغ 

در ة من التحض  اال وةف اهي إ اارة زفهماتها  ا ارة ياري الياباا  علاى نااس اعناوال اايتاااء نااس           

 الط يق.  

فلورنسااا حيااث "تحااد زف ادهااا، بإعجااال، الن ااب التذكاريااة،  ابإيطالياا هار  بعثااة إيواكااارا 

ازظه اا اهتماما ملحوظا بط ع صناعة ال خام االاسياساء االز  اصناعة احل ي "

110

. 

اماان هنااا ت ميكننااا إنكااار الاا ار ال يااادي الااذي زيااهمت باال إيطاليااا يف صااناعة الااان ايف باا اه     

 ك ز  البعثة رز  يف النموذا اربيطالي ماا ميكان ز  يايا     جمموعة من النحاتني االانانني العاعيني. ات 

 الذاك ة اليابانية بو ع الن ب التذكارية ل  تا  الذين ي موا خ مة جملتمع النيبو .« ختلي » يف

اياا  ا هاات احلكومااة اليابانيااة "الاا عوة لاابعض الانااانني اربيطاااليني لعاا ض زعماااجا الانيااة     

يية باليابا "باليابا  االت ريس مبعاه  فنية را

111

. 

 

 خاتمة

يتاابني  ااا يااالا األهاا ا  العمي ااة لبعثااة إيواكاااراف  ثلااة يف اتيت  اااء عاان زياا ار الت انااة  

الغ بية امع فة تااصايلها امللياتهااف كماا ها فت هاذه ال حلاة العلمياة ااتياتتبارية توظياا  نتاا ج           

يس جت بة ف ي ة يف صاور التغايري   عملها يف يريارة التح يث الياباني الذي انطلق من عمق التاريخ ليؤ

 ات تماعي االسيايي ااتيت ادي يف فرتة التاريخ اععاص .

اااان زماااام بااا ا متحااا ق تلت اااا  اععلوماااة اتوظياهاااا حبكماااة اذكااااء يف معادلاااة ثاااورة       

 م(ف 1115-1787اعيجي)

                                                 

108- Li Narangoa. Japan’s Modernization.TheIwakura Mission to Scandinavia in 

1873.in: 

 http://www.hum.au.dk/cek/kontur/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf,page: 20. 

109- Ibid,page:20 

110- Beverly Allen, Mary J. Russo, Revisioning Italy: National Identity and Global 

Culture, University of Minnesota Press, 1997,page: 286. 

111
- Beverly Allen, Mary J. Russo, Revisioning Italy,op.cit,page:286 



 140 2102(، 7)3 هجلة األكاديمية األهريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، -أماراباك

 

ء ف اا  ا ااع اليابااانيو  زهاا افا حماا دة افااارا متعاا دة لبعثااة إيواكااارا، اياا موا جااا بااإ  ا     

جمموعااة ماان ارب اا اءا  التح يثيااة علااى اعسااتوه الاا اخلي بالوااكل الااذي ح ااق التناااغا بااني حجااا   

التحوت  ال اخلية اربجيابية اال غبة اداحمة يف اتياتاادة بأي اى يا ر  كان مان إجنااها  الغا ل يف        

 ميادين اعع فة اعتتلاة. 
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