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تاریخچه ایران شناسی در ژاپن

زهرا عابدینی
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی
دانشگاه گیالن

 

 

 

 

 

 

 

 :دهیچک

 ستمیدوم قرن ب مهیدر ژاپن، به ن یپژوهرانیمطالعات ا یطور کلو به یشناسرانیا سابقه
 ینید غیجنبه تبل ان،ییاروپا خالفبر ،یشناسرانیا نهیدر زم هایژاپن قاتی. تحقگرددیمازب

 یجوان تلق یادهیپد ها،یژاپن یشناسرانیچند انداشته است؛ هر یجنبه استعمار ایو 
 هاشناسی ژاپنیایران اند.داشته یاقابل مالحظه یهاشرفتی، پمدتکوتاه در یول ؛شودیم

، صورت گرفته )غربیان( شناسیبه تزاید ایرانیان نسبت به ایران بینی روروزگار خوش در
در  برند اماشناسی بهره میرانزمینه ای تجارت چندین قرن اخیر در آنان از که هرچند

شبه ره صدساله که یک دارند توان گفت مصداق طفلی راآنان می کارپیشرفت زمینۀ 
بوده  پرتکاپو سخت پرتالش وکوتاه نیز همین مدت  درها شناسی ژاپنیایران .پیموده است

ها شناسی ژاپنیتوجه داشت که ایران باید .داشته است ای نیزهای قابل مالحظهپیشرفت و
با انتخاب مضامین مشخص  را واقعیت همراه بوده است که آنان تاکنون تحقیقات خودبا این 

 دورهای عام درباره تاریخ و فرهنگ ایرانی بهافکنیشبهه از و اندجزئی صورت علمی داده و
اند. شده جهان ایرانی تحقیق و پژوهش کردهاند. درواقع آنان درچارچوب شناختهبوده

تا  له موجب شدهئمس این دو ای استعماری ندارند وایران سابقه ها درهمچنین ژاپنی
رای بعضی کشورهای غربی که ب یچنانمعضالت آن م با پیچیدگی وشناسی آنها توأایران

 نباشد.  ،ایمشاهد بوده

 واژگان کلیدی: 

 تحقیقات  -ژاپن  -شناسی ایران -تاریخ 
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  قدمه:م
نداشته و  یجنبه استعمار ایو  ینید غیجنبه تبل انییاروپا خالفبر ،یشناسرانیا نهیدر زم هایژاپن قاتیتحق
و آسوکا در ژاپن در  رانیدر ا یساسان یورتدو امپرا نیب یاند ارتباط فرهنگکرده یاز مواقع، سع یادر پاره یحت

. نگاه گرددیمازدر ژاپن، به انقالب مشروطه ب یشناسرانیا نهیزم نیتر. اما مهمکنندرا ثابت  یالدیقرن هفتم م
جهت داد و  رییتغ رانیبه ا هاینگرش ژاپن ،یاست. بعد از انقالب اسالم منظر نیاز هم رانیبه ا یژاپن نیمحقق

است که با توجه به  انینکته قابل ب نی. امنعطف شد یو اجتماع یبه مسائل هنر یاسسیو  یاز مسائل اقتصاد
 یرانیکه از آثار ا ییهاترجمهها و ها و پژوهشاند و با توجه به حضور آنداشته رانیدر ا هایکه ژاپن یالعاتمط

ها جنبه آن یشناسرانیکه ا ییاروپا یو کشورها کایبرخالف آمر هایرا گرفت که ژاپن جهینت نیا توانیاند، مداشته
که  یحال که در است نیطرح کرد ا توانیم جانیکه در ا یالندارند. اما سؤ یاسابقه نیداشته، چن یاستعمار

مثل ژاپن، چه  ،یکشور شرق کیدر  یس شناشرق بوده، انیدر دست غرب یشناسرانیتبع آن او به یشناسشرق
 دارد؟ ییهایژگیو

 یکردهایبه رو توانیاند، بلکه فقط مداشته نهیزم نیرا در ا یسبک خاص هایگفت که ژاپن توانینم اًواقع
 یو صنعت یتجار یاند و مرتبط با بازارهاداشته انهیبه نفت خاورم ازین هایجا که ژاپنآنها توجه کرد. از آن یقیتحق

خود  دیاست که شا ینکته قابل بررس نی. اکردندینگاه م انهیبه خاورم یمجموعه کل کیعنوان بودند، به رانیا
 اند.برده یپ رانیا تیاند و به اهممرتبط شده یرانیبا مطالعات ا شم،یجاده ابر یبر رو قیبا مطالعه و تحق هایژاپن

 شناسی در ژاپننگاهی به تاریخ و زمینه ایران
 ایرانیان و تمدن ایرانی در ژاپن

 .ندیدنام( میتازی) Ta-siسی -گفتند، و عربستان را تامی (پارس)Po-si  سی-ایران را پو قرون میانه  در هاژاپنی
 ،به ژاپن آمدند  Asukaشود که استادکارانی که برای ساختن معبدِ آسوُکاآمدنِ ایرانیان به ژاپن گفته می در

آن،  معابدِ زمانده در این ناحیه وهای باینیهای گوناگون در آسوُکا و شماری از آ، تندیسهمچنین ایرانی بودند؛
 رساند. این نظریه هممی ت زرتشتیها را با بناهای ایران و سنینینشان از ایران دارد و همگونی این بناها و آ

که پس از سرنگون شدنِ دستگاه ساسانیان، شاهزادگان و بزرگان این دولت به سوی خاور گریختند  وجود دارد
 .آمدند و شماری از آنها به ژاپن

 Seicho ایچو ماتسوُموتونویسنده فقید سِی ،Gikkio Ito  یو ایتوویژه گیکهدر میان پژوهندگان ژاپنی، ب
Matsumotoایچی ایموتو، و استاد ئه Eichi Imoto های آمدن ایرانیان به ژاپن و تأثیر اند تا نشانهکوشیده

 Nihongi نیهونگی .سده هفتم میالدی( را پیدا کنند)مرکز فرهنگی ژاپن در  تمدن و فرهنگ ایران بر آسوکا
 میالدی 697و روایت رویدادها تا سالِ  ه، نخستین تاریخنامه ژاپن که در آغاز سده هشتم میالدی فراهم آمد

یاد کرده است. استاد  Kotoku در دوره امپراتور کؤتوکوُ میالدی 654از آمدن مردمی از تُخارا در سال است، 
یران دیرزمانی هایی از آثار تمدن و فرهنگ اد که شماری از ایرانیان و نمونها بر این عقیده استوار بوهسال ایموتو

 است. بیش به ژاپن آمده
دوزی، زریای، ظروف شیشه صنایع فلزی و چوبی، گری،ایران از قبیل کوزهزیبای دستی  صنایع شیفتهها نیژاپ

صوص در تاریخ آسیای مرکزی و خهها سهم بسیار بااهمیتی در تاریخ، و بایرانی .بافی و مینیاتور هستندقالی
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هایی مانند مسائل سازد تا در موضوعمینی را قادر پژوهندگان ژاپ، بهتر تاریخ ایران اند. شناختداشته غربی
 .آورندای فراهم ع دستی و کشاورزی اطالعات ارزندهنظامی، اقتصاد، تجارت، صنایسیاسی، اداری، 

 :شناسی در ژاپن را از نظر زمانی، به سه دوره تقسیم کنیمهای کلی مطالعات ایرانتوانیم گرایشمی
 تا پایان جنگ جهانی دوم 1930/1310دهه  -1 
نشین داخل چند که بیشتر توجه به مناطق مسلمانز شد؛ هرای در ژاپن، در این دهه آغامطالعات خاورمیانه 

آسیا بوده است. پیشروی نظامی ژاپن در شمال غربی چین و جنوب شرقی آسیا یکی از چین و جنوب شرقی 
ای این مطالعات بود. »موسسه مطالعات اسالمی«، »موسسه شرق آسیا«، و »جمعیت ژاپن ترین عوامل انگیزهمهم

 .اتمه یافتسسات با ختم جنگ جهانی دوم خؤچند که فعالیت این مها تأسیس شدند؛ هرو اسالم« در این سال
 1960/1340تا پایان دهه  1950/1330دهه  -2

ریج انتشار یافت. تد. مطالعات محققان جوان بهشدژاپن آغاز  ایدر این دهه، عصر جدیدی در مطالعات خاورمیانه
رد این مطالعات ایفا کرد. هدف این ایی« تأسیس شد و نقش مهمی در پیشبمؤسسه اقتصاد آسیدر همین ایام »

 .های اقتصادی بین ژاپن و کشورهای آسیایی بودمؤسسه تسهیل و تشویق همکاری
 تاکنون 1970/1350دهه   3-

ای و ایرانیِ ژاپن شکل گرفت. ، گرایش جدیدی در مطالعات خاورمیانه1967با پیش آمدن بحران نفت در سال 
مطالعه ژه گروهی آنها تحت عنوان »ی آوردند. نخستین پرومحققان ژاپنی به مطالعات گروهی و تحقیق جمعی رو

صورت به 1980ین مطالعات در اوایل دهه گرایی و تجدد در آسیا و آفریقا« آغاز شد. نتایج ادر باب اسالم
 .گزارش انتشار یافتمجموعه

 شناسی ژاپنیانایران
زمینیان در نیمه دوم سده نوزده( از باختر) د ژاپنکه الگوی کارِ خود را پس از تجد شناسان سرزمین آفتابایران

های غرب آسیا و شمال نامیدند، از دو انجمن پویای پژوهش« گرفتند، این پویش و پژوهش را »شرق شناسی
نام  رشناسیانجمن خاو Oriento Gakkai« ایتر است »اورینتو گاکتر و اصیلیکی قدیمکه فریقا در ژاپن، آ

انجمن  Chuto Gakkai« ای»چوُتو گاک های روز استجریان و در پی جویای نامدارد و دیگری که نوپا و 
 شود. خوانده می شناسیخاورمیانه

تمدنی و فرهنگی  رد و حوزه پژوهش آن قلمرو پهناورشناسی« دامجمع تحقیقی دیگری که نام »انجمن ایران
 .شودژاپن برگزار می هایبیست سال پیش در هر بهار در یکی از دانشگاهبیش از که است،  ایران بزرگ

در این میان، موزه مؤسسه . شناسی استهای شرقها و کتابخانهموزه های خاوری،از دیگر بنیادهای پژوهش
نفایس در ایالت توکیو از بنیادهایی است ویژه مطالعات خاوری، که  Mitaka خاوری در شهر میتاکا مطالعات

فراوان نیز در موزه و گنجینه خود دارد، عمده آن از آثار میراث فرهنگی ایران. فعالیت این مؤسسه زیر نظر 
تا  Namiyo Egami و استاد فقید نامیو اِگامی ژاپن است یخاورشناس امپراتور Mikasa شاهزاده میکاسا

 ، بخش منابع شرقیToyo Bunko  نکوتویو بوُ .داشتبرعهده ریاست آن را  2002در نوامبر  مرگش هنگام
های مطبوع چینی کتاب منابعخصوص هشناسی در ژاپن، و بهای شرقکتابخانه مجلس ژاپن، مخزن عمده کتاب

 های فارسی و عربی ویی هم از کتابهای جهانی است. این کتابخانه مجموعه قابل اعتناترین گنجینهآن از مهم
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در گنجینه خود  نیز های خطی فارسیاز کتاب ایهای ژاپن مجموعهنهکتابخاشماری از  .)عثمانی( دارد ترکی
 .کتب خطی فارسی کتابخانه دانشگاه مطالعات خارجی کیوتو قابل توجه است منابعدارند و در این میان 

 های مطالعات ایرانی در ژاپنگرایش
العه درباره آیین بودا به مطالعه نخستین گرایش مهمی که در این زمینه مشهود بوده، انتقال از حوزه مط -1

چند که این گروه از محققان، از جنبه ستا یکی از کارهای آنان بوده؛ هردرباره ایران است. بررسی او
 .است از مطالعات ایرانی در اروپا بودهکه این روش متأثر  اندبه آن پرداخته شناسانهزبان

جوار آن است، که حوزه اصلی مطالعه نواحی همگرایش دیگر ناشی از سنت مطالعه در تاریخ چین و  -2
(، یعنی 1868جی )داد. این گرایش عمدتاً بعد از اصالحات امپراتور میدر تاریخ شرق را تشکیل می

این امر باعث توجه و عالقه  .زمانی که چارچوب آموزش جدید در مطالعه تاریخی شکل گرفت، آغاز شد
طالعه درباره خاندان یران شد. در چنین حال و هوایی بود که مبرخی از محققان به مطالعه در تاریخ ا

 .صورت حوزه اصلی مطالعه در تاریخ ایران درآمدایلخانان به
بوده است.  (1911 -1905)و خصوصاً انقالب مشروطه ،یش، نگاه ویژه به ایران عصر جدیدگرا دراین  -3

سترسی عی، ولو محدود در این زمینه، دمعطوف شدن به این حوزه ناشی از آن بود که در ژاپن به مناب
لحاظ در دسترس بودن منابع حقیق درباره اوضاع جدید ایران بهاروپا، ت خالفداشته باشند. در ژاپن بر

های دیگر ممکن بوده است. انقالب اسالمی توانست توجه بسیاری از مربوط به آن، بیشتر از دوره
های مختلف مطالعات ایرانی زمینهر ی دقات قابل توجهحقیر نتیجه تها را به خود جلب کند؛ دژاپنی

 .اندانجام داده

 مسافران فرهنگی
برای ادامه  1930خورشیدی و از دهه  1310سال نخستین نمایندگان جامعه علمی و دانشگاهی ژاپن، در 

 .به اوج رسید  (1340)1960ها در دههاین پژوهش؛ تحصیل یا تحقیق به ایران آمدند
شناسی و رشته زبان فارسی و ایران شناسی به اجرا درآمدهباستان زمینۀویژه در گروهی، به -های پژوهشی برنامه

 .اکا، گشایش یافته بودزدر دانشگاه او
شفق زادهرضا او زبان پهلوی را نزد. از جمله این محققان، آشی کاگا نخستین دانشمند ژاپنی بود که به ایران آمد

های ایران توان به آیینهای او می، که از جمله کتابها و مقاالت خود را به ژاپنی نوشتکتابهمه  و آموخت
 .باستان و تاریخ شاهنشاهی ایران اشاره کرد

( و 1980شناسی ژاپن در اوایل دهه )مؤسس انجمن ایران نو، کاتسوفوجیئمحققان دیگری مانند اوتوان از می
 .خانم اوکادا نام برد

 ها در ایرانهای پژوهشی ژاپنیحوزه
 :شناسی و هنرباستان

های شناسان ژاپنی، به تحقیق در خاورمیانه و ایران پرداختند. کاوشبعد از جنگ جهانی دوم، باستان
شد، نه از طرف ها حمایت میه کار اروپا و آمریکای شمالی، از سوی دانشگاهها برخالف رویشناسی ژاپنیاستانب
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در ایران پرداخت که تا سال ، یک گروه ژاپنی به بررسی و حفاری 1955ستین بار، در سال برای نخ ها.موزه
ها دو شناسی طی این سالمأموریت باستان .و هنگام جنگ ایران و عراق فعالیت خود را متوقف کردند 1979

 :هدف عمده داشت
شناسان ن؛ در واقع شماری از باستانالنهریاستگاه بررسی، خاستگاه کشاورزی روستاهای ایران و بینخ .1

 .بر این گمان بودند که این مناطق بر تمدن کشاورزی آسیای شرقی اثر بسیار داشته است
ای که مسیرهای بازرگانی آن آسیا را به اروپا و کشف مناسبات فرهنگی از طریق جاده ابریشم؛ جاده .2

 .کرددر نهایت ژاپن را به ایتالیا متصل می
های تر، مطالعه تطبیقی سفالینهعبارت دقیقهای ایران و بهیشی به مطالعه سفالینهتاریخ هنر، از قدیم گرادر 

ینات ئها و تزمینه انتشار یافته، »طرحترین آثاری که در این زایرانی و چینی وجود داشته است. یکی از شاخص
 چینی در سفالینه های ایرانی« است. 

 :شونداپن، به دو دسته تقسیم میکارهای هنر ایران در ژ
 .به ژاپن آورده شد اواقع صنایع دستی که در قرون وسط دست و در کارهای فرآورده -1
  .در بازارهای هنری خریداری شده است تاکنون که 19 قرن از هاییساخته -2

چین و کشورهای باختری به لحاظ تاریخی است، زیرا این اشیا عمدتاً از طریق تجارت با اهمیت گروه اول، به
 .ژاپن آورده شده است

  مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی
شناسی در رشته ادبیات و علوم انسانی، عمدتاً در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و دانشگاه مطالعات ایران

 .شناسانه داشتزبان وجههشد، بیشتر ها انجام میشگاهمطالعات خارجی اوزاکا آغاز شد. تحقیقاتی که در این دان
ها به طور کلی، اکثر این انجمنبه. های مطالعات خاورمیانه قرار دارنددر ژاپن، مطالعات ایرانی در ذیل انجمن

ترین اند. یکی از بزرگالنهرین و یا مطالعات چینی مشغولباستانی منطقه بین مطالعات شرقی، همچون تاریخ
 .تأسیس شده است 1956لعات شرقی است که در سال ها، انجمن ژاپنی مطااین انجمن

صلی »مؤسسه حکومت ژاپن در خصوص مؤسسات تحقیقاتی، توجه بیشتری نشان داده است؛ مثال پشتیبان ا
ی دولت ژاپن ریزی اقتصاداداره برنامه همان و ز بحران نفت تأسیس شده بودکه بعد ااست  ای«اقتصاد خاورمیانه

دهد. اما دولت ژاپن ها میایتخوبی نشان از انگیزه اقتصادی دولت ژاپن در پشت این حماست. چنین جریانی به
دانست که الزم است عالوه بر تحکیم پیوندهای سیاسی و اقتصادی، به توسعه مبادالت فرهنگی نیز خوبی میبه

ها، راهی ایران از آن اورمیانه اعزام کرد که یکیحکومت ژاپن چند هیئت فرهنگی به خ 1978در سال . توجه کند
شناسی ژاپن، که مدیر آن از اعضای همین هیئت فرهنگی اعزامی به ایران بود، به شد. از آن پس موزه قوم

عنوان »بررسی ویژه در  باگروهی،  ییک طرح تحقیقات 1980ست. در سال ای برخاتشویق مطالعات خاورمیانه
اسی تدوین و اجرا شد. بخش ایرانی این طرح، عمدتاً به تشیع شنباب خاورمیانه و اسالم« زیر نظر موزه ملی قوم

 .اسالمی ایران پرداخته است و انقالب
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 های مربوط به حوزه تاریخ ایرانپژوهش
به تاریخ باستان و تاریخ قرون میانه و تاریخ توان میاساس زمان، ربوط به حوزه تاریخی ایران را برهای مپژوهش

 .بندی کردتقسیمجدید و معاصر 
ایچی ماتسوموتو، آقای سه از تخت جمشید تا آسوکایکتاب  های مهمباستان، یکی از پژوهش در حوزه تاریخ

ای معتقدند که احتماالً تعدادی از تو، هر دو به نظریهایو پرفسور گی کیو وینویس ژاپنی است که داستان
اند که در برخی نظریه خود را بر این مبتنی کرده ،اند. این دوزرتشتیان ایران در دوره آسوکا به ژاپن آمده بوده

داری وزه مشهور »شوسواین« در نارا نگهآثار و بناهای تاریخی ژاپن، مانند »پرده تاشوی تاریخی« که در م
عتقد است این شی مچند که آقای هیسائه ناکانیخورد. هربه چشم می شود، عناصر و حروف و عالئم فارسیمی
 .تواند چیزی را اثبات کندپای شباهت فرهنگی گذاشت و نمیتوان تنها بهیرا م

تو و پرفسور آتسو اوجی آشیکاگا درباره شناسانه اروپایی، پرفسور گی کیوایعالوه بر آن، تحت تأثیر رهیافت ایران
ررسی متون مقدس بودایی اند. مطالعات و تحقیقات ایشان درباره اوستا، عمدتاً بر بدیانت زرتشتی تحقیقاتی کرده

 .مبتنی بوده است
بوی مطالعه در تاریخ مغول را دارد. پروفسور ورنگ بیشتر در تاریخ ایران ،اما تحقیقات مربوط به تاریخ قرون میانه

مو، هر دو و پرفسور هیروتوشی شی العه تاریخ ایران در ژاپن استداران و پیشگامان مطمینورو هندا که از طالیه
سس یک مؤ دخان را بایمعتقد است که غازاناند. شیمو خان توجه داشتهخصوص غازانایلخانان، به به حکومت

 باه خود قدرت ایلخانی. محقق دیگری به نام پرفسور کوزو ایتانی، در مقال مدعی اًسلسله جدید دانست، نه صرف
پرداخته است. درمورد  طان ایلخانیجوقی روم و اقتدار سلنشین سلایلخان و روم« به رابطه بین سلطان» عنوان

 .باره پرداخته استی هاندا به تحقیق و پژوهش در اینتاریخ صفویان نیز پرفسور ماساش
ترین زمینه مطالعات توان مهمها مربوط به تاریخ معاصر ایران است که آن را میهای ژاپنیاما دوره بعدی، پژوهش

ها، انقالب مشروطه بوده که آن را آغاز دوره، موضوع مورد عالقه آنر این شناس ژاپن دانست. دمحققان ایران
 .دانندایران نوین می

نخستین اثر جامعی که از او . در تاریخ سیاسی و دینی ایران پروفسور هیروشی کاگایا به تحقیق پرداخته است
 .نام دارد تاریخ ایران جدید، 1975درباره ایران منتشر شده در سال 

 تبیین و توضیح در ایمالحظه قابل سهم شوکواوکازاکی، پروفسور ایران، اقتصادی ویخ اجتماعی در زمینه تار
عنوان  بای اادی ایران در اواخر قرن نوزدهم داشته است. یکی از آثار برجسته او در این زمینه، مقالهاقتص اوضاع

 .« به زبان انگلیسی است1871و  1870های »قحطی بزرگ سال
به دو شهر  بیشتر نای کامالً جدید است که تاکنوشناسی در ژاپن زمینههای شهری در مطالعات ایرانبررسی

 .پرداخته شده است اصفهان و تهران

 ادبیات
ای از ادبیات ترجمه آثار عمدهاند، در ابتدا، تنها به محققان ژاپنی که امروزه به مطالعه درباره ادبیات ایران مشغول

ترجمه و تحقیق ادبی اند و به شناسان ژاپنی بسیار پرکار بودهدر این حوزه نیز، ایران.اندی عالقه داشتهکهن فارس
ها بوده و برای پنیها و سرگذشت بزرگان ایرانی به چند دلیل، مورد توجه ژااند. افسانهآثار بزرگان ایران پرداخته
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مانان، تاریخ کهن و جلوه آن در آثار هنری، آنچه که از آن جمله سرشت و سرنوشت قهر ؛آنها جذاب بوده است
شاهنامه فردوسی دربردارنده . سانی با تاریخ و فرهنگ ژاپن دارد و رویدادهای شگفتهای ملل دیگر همدر داستان

 بی برجسته ایرانی است،های ادفردوسی، که یکی از شخصیتشاهنامه همه این عوامل بوده است؛ به همین دلیل 
انگیز سهراب در شاهنامه را با دوستان ژاپنی، فرجام غمبیست سال قدمت دارد. ادبوصدیکبیش از در ژاپن 

های ترجمه داستان از جمله افرادی که به .کنندحماسه ملی خود برابر می «کی مونوگاتاریهی»ای از بهره
ئو کورویاناگی آراکی، ماساهارو هیگوچی، تسونهواند، بونمی تسوچیا، آکی جیروءلوءما، شیگه رشاهنامه پرداخته

 .و امیکواوکادا هستند
 ها به سعدی درها را به خود جلب کرده و یکی از نخستین اشارهسعدی، شاعر دیگری است که توجه ژاپنی

( که دوره 1912 -1867) . یوشیدا در سیزدهمین سال پادشاهی امپراتور میجیاستسفرنامه ماساهارو یوشیدا 
رود. او ی میجا به دربار عثمانبه دربار ناصرالدین شاه و از آن شود،و را سرآغاز عصر تجدد در ژاپن شناخته میا

که یکی از اینان سعدی  ،اندبسیاری از گویندگان و نویسندگان نامور در ایران برآمده نویسدمیاش در سفرنامه
رو آراکی، چوءکاکاتوء، ریوءتان توکوزاوا، اننده بسیار دارد. شیگهستار و خوترجمه آثار او در اروپا خواپرآوازه است و 

 اند.یپژوهان ژاپنوء از سعدییچی گامئی اچی یوشی تاکاسه، ایزوساوا و رکوواش
های خیام بیشتر با روایت فیتز جرالد و با تکیه و تأکیدی که در بازنویسی شاعر بزرگ دیگر، خیام است. رباعی

ها شناخته شد. میان ست«، برای ژاپنیاش گذراندن زندگی را خو»»لحظه را دریافتن« و  این ادیب انگلیسی بر
ها را به ژاپنی دارد. آریاکه کامبارا و بون کیچی کاتانو از ترجمههای خیام بیشترین آثار ماندگار فارسی، رباعی

 .اندمترجمین رباعیات خیام به ژاپنی بوده
ای از ترجمهاستاد کورویانگی  1976کند، و در سال ای، حافظ را معرفی میبار ریچی گاموء در مقالهنخستین

( از 1962) ویس و رامین و (1981) لیلی و مجنون ،(1977) های حافظ منتشر کرد. خسرو و شیرینغزل
 .ترجمه کرده استهای مشهور فارسی است که امیکو اوکادا داستان

های زیادی مهترجزمینه معارف اسالمی، عرفان و فلسفه، توشیهیکو ایزوتسو در میان مترجمان آثار کالسیک در 
لحاظ . ایزوتسو، بهاست( 1978مالصدرا در سال ) مشاعرموالنا و کتاب « فیه ما فیه»کرده که از جمله آنها 

بررسی » ترین محققان در این زمینه است. مقالهشناسی خاصی که در فلسفه تطبیقی دارد، یکی از برجستهروش
« از جمله آثار در طریق تدوین فلسفه ذن بودیسم»« و وف و دائوییسمتطبیقی مفاهیم فلسفی اساسی در تص

 .اوست
های کوتاه فارسی ود کشانده است. از نخستین داستانسوی خمندان ژاپنی را بهههم، عالقایران ادبیات معاصر 

 .ترجمه شده است 1959توسط ایچیرو نوما در سال  که « نوشته بزرگ علوی استخائنکه به ژاپنی درآمد، »
به عقیده او باورهای بودایی  .درباره صادق هدایت نیز، پروفسور کوسوکوناکامورا تحقیق و مطالعه کرده است

ت اش نسبت به فقرا و حیواناخوارانه او و مهربانیهای گیاهگرایشت و خصوصاً عقیده وی به تناسخ درصادق هدای
 دادی دیگر از آثار ایرانی، همچوننوری ناکامورا و تعترجمه کیمیزاده لهای جمابازتابیده است. داستان

 .است ترجمه شدهدست مترجمان ژاپنی از سیمین دانشور بهشهری چون بهشت  های صادق چوبک وداستان
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 پژوهان ژاپن در ایرانایران 
سیاسی، اجتماعی و  های عمده در احواله آغاز دگرگونیبیستم کپس از نهضت تجدد ژاپن در نیمه دوم سده 

غرب، و در آن سوی های تحقیق یکی پس از دیگری به شرق و تهای سفارت و گروهئادی این کشور بود، هیاقتص
های )سال ت سفارت ژاپنئیدا و فوُروکاوا که با نخستین هیجا به ایران، فرستاده شدند. یوشخاور بیش از هر

 .اندبه یادگار گذاشتهکننده از خود هایی خواندنی و آگاهم( به ایران آمدند، سفرنامه1881-1880
  Shinji Fukai جی فوکائیفسور شینو، و سپس پرAkima ماگاه توکیو به سرپرستی پرفسور آکیت دانشئهی

ت دانشگاه کیوتو در حوزه تمدن قدیم بودایی ئود را در ایران و عراق دنبال کرد و هیشناسی خباستانفعالیت 
هایی در فسور هوندا پژوهشوت دانشگاه هوکایدو به سرپرستی پرئو افغانستان به تحقیق پرداخت. هیدر باستان 

 .در ایران انجام داد 1974تا  1971های سال
باید یاد کرد. فوُکائی ی فقید کائفسور فووو پر Mikami کامیفسور میوزمینه هنر ایران، از آثار منتشرشده پر در

های باارزش و مهم خود را کامی رسالهن ایران را در دو جلد منتشر ساخت و میر ظروف سفالیفهرست مصو
 .های اشکانی و ساسانی انتشار دادای دورهطاق بستان، فلزکاری و ظروف شیشه اریدرباره حج
 Society for Promotionانجمن ژاپنی رشد علوم ،شناسی در ژاپن یاری دادههایی که به ایراناز دستگاه

of Sciences   زیر نظر وزارت فرهنگ درآمد  1967بنیاد شد و از سال 1932است که در سال. 

 های ایرانی در ژاپنزبان
های فرهنگ خود، از یک سده ی خاور و نیز سرچشمه تمدن و مایهسویان برای شناختن رمز و رازهای آنژاپن

 .اندشوق نشان دادههای ایرانی، و از آن میان سغدی و پهلوی، آموختن زبانپیش به 
توکیو و متعلق به معبد بودایی  های پهلوی و سغدی بر لوح چوبین عطربیز در موزه ملیهایی به زبانکشفِ نوشته

ت این کشف، نیز بازتابی گسترده در محافل خاورشناسی ژاپن و باختر زمین داشت. اهمی Horyu-ji ریوجیوه
مه  9ری گزارشی مشروح درباره آن در صفحه اول شماره چنان بود که روزنامه معتبر یومیو، 1987در بهار سال 

تمدن و فرهنگ ایرانی به ژاپن  اوج انتقال ۀخاورشناسان، عصرِ ساسانی را دور خود آورد، و نوشت:» 1987
ز این راه زرگان ایرانی به آسیای مرکزی گریختند، و ادانند. نیز، پس از سقوط ساسانیان، خیلی از مردم و بمی

ای هم درباره آمدن فرضیه ؛های تمدن و فرهنگ ایرانی به چین و از آنجا به ژاپن آمدبسیاری از آداب و جلوه
 .وجود دارداین شاهنشاهی  سقوطان ساسانی به ژاپن پس از شماری از بزرگان و شاهزادگ
ه ژاپن راه یافت چند شعر است که یک یا چند بازرگان ایرانی در بندر زیتون گویا نخستین نوشته فارسی که ب
نوشتند. زبان و شعر فارسی ین بودا راهیِ هند شده بود، بر کاغذ او یای مطالعه آبه درخواست راهبی که از ژاپن بر

 .ویژه در نواحی غرب این سرزمین رواج داشتهو ب ژاپنهای میانه در در سده

 بهتر جامعه شیعه و مکتب تشیع در ایرانشناخت 
های وابسته به وزارت فرهنگ این طرح دو سال و نیمه، با حمایت مالی »انجمن ژاپن برای پیشرفت علم« از بنگاه

اکا به اجرا در زشناسی دانشگاه مطالعات خارجی اوو از سوی بخش ایران 2008تا  2005ژاپن، در فاصله پاییز 
ای اکا و تهران برگزار شد. هدف این طرح پژوهشی و مجالس دورهزطور متناوب در اوبهنار و طی آن پنج سمی آمد

 .پژوهان ژاپنی درباره ایران و جامعه، تمدن و فرهنگ آن بوده استآن، ایجاد تفاهم بیشتر و شناخت بهتر ایران
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 پژوهی ژاپنیاناسالم
هاکوسی  ،کوشید اسالم )ص(ه مطالعه اسالم و احوال پیامبر که پیش از دوره تجدد ژاپن ب گویا نخستین ژاپنی

ها نع آچند که تا دوره میجی، ژاپنیان آشنایی درست و دقیقی با اسالم نداشتند و منابع و مراجآرائی بود. هر
اسالم در ژاپن منتشر شد،  مسیحیان اروپا بود. از نخستین آثاری که درباره پیامبر های آمیخته با تعصبکتاب

نامه زندگی ،مان سال، کن ایچی ساکاموتوبود. در ه 1923مورا وجود نامرئی« نوشته کیتسونو کوچی »محمد)ص(،
ای از قرآن مجید ارائه داده بود. نشر ترجمه 1920تر، در سال )ص( را منتشر ساخت؛ او پیش حضرت محمد

ا، نخستین تالش برای شرح و تبیین فراگیر اندیشه اسالم بود. گاواسالم« اثر کامه سه»کتابی با عنوان 
اب و کت 1600به اوج رسید. تا آنجا که بیش از  1940و  1930های شناسی در ژاپن در دهههای اسالمپژوهش

 ،( انتشار یافت. این حجم زیاد از آثار1945دوم )جهانی باره در پانزده ساله منتهی به پایان جنگ مقاله در این
ها »مؤسسه مطالعات اسالمی« و »اتحادیه اسالمی شد؛ از جمله آن -پژوهشی  گیری چندین مؤسسهباعث شکل

ها، مساجدی در ژاپن بنا شد؛ نخست چنین در همین سالتأسیس یافت. هم 1938بزرگ اسالمی ژاپن« در سال 
 .1938، و سرانجام در توکیو 1937  ی(، سپس در ناگو1935در کوبه )

های دهد که این علم فراتر از کنجکاویشناسی نشان میتوان گفت مجموعه دستاوردهای ایراننهایت میدر 
خفته، شامل بررسی همه مظاهر تمدن ایران باستان و به موازات های خاموش و مفاخر درخاکق زباناولیه در ح

ها های آناند، تالشایران پرداخته رههایی که محققان ژاپنی درباآن، تمدن عصر اسالمی است. با توجه به حوزه
 .شناسی و ادبیات دارای اهمیت بیشتری بوده استدر بخش باستان

 تحقیق و ترجمه آثار ادب فارسی معاصر
صورت تین کارها در این زمینه بیشتر بهاز چند دهه پیش توجهی به ادب معاصر فارسی در ژاپن شده است. نخس

های های ژاپن، عنوانشناسی دانشگاهالتحصیالن زبان فارسی و ایرانهای فارغهنامه تحصیلی بود. در رسالپایان
شده در های نوشتههای کوتاه و نمایشنامهویژه ترجمه داستانهو ب ادب فارسی کم نیست، مربوط به احوال امروز

 .امروز از مشروطه( و بررسی و ترجمه شعر سده بیستم )پس
 موردتر و بیشتر از دیگران در ژاپن احمد پیشدیک به ما، صادق هدایت و جالل آلروزگار نزاز میان اهل قلم 

ها یکی این پنیهای صادق هدایت برای ژاییتر. از گیرااند، و البته هدایت به مراتب فزونعنایت و استقبال بوده
تا اندازه بسیار همانند سرگذشت و را او  (خودکشی) ها و نیز فرجام کارشاست که زندگی، حال و هوای داستان

 .بینندهاست، میویژه محبوب جوانهکه ب 1948 اصر خودشان اوسامؤ دازای درگذشتهآثار نویسنده مع
ذهبی های ایران و تأثیر اعتقاد مها گرم بود. نیز پژوهندگان این دیار در کندوکاو دگرگونیاحمد سالبازار آل

 .نداعلی شریعتی مأنوسهای مردم در آن همچنان با نوشته
صورت مقاله در مجالس ان فارسی امروز بوده که بیشتر بهبخشی از بررسی در ادب معاصر فارسی، پژوهشی در زب

 .شناسی ارائه شده استخاورشناسی و ایران
ایش، های نویسندگان معاصر ایران برای نمر معروف شعر و نثر قدیم یا نوشتههایی برگرفته از آثاتنظیم داستان

های اسی دانشگاهشنهای ایرانهای فارسی از سوی دانشجویان رشتهها و نمایشنامهو به صحنه آوردن این داستان
یز هر سال، صورت دیگری است از ارائه یها در پااکا و توکیو در جشن فرهنگی این دانشگاهزمطالعات خارجی او
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ار بزرگ ادب قدیم و نیز از هایی از شاهنامه و دیگر آثگذشته داستان ۀار ادب فارسی در ژاپن. در چند دهآث
 .آمده استدرها به نمایش نویسان معاصر در این جشنوارهدق هدایت و شماری دیگر از داستانهای صانوشته

مراجع مکتوب ها و رویدادها در ایران، توجهی تازه به ها و به تأثیر دگرگونیدر کنار آثار ادب فارسی، در این سال
 .ها به ژاپنی برگردانده شده استهای فقهی شده و چند عنوان از این نوشتهدینی و کتاب

 یادگارهای فرهنگ ایران در ژاپن
 سوئینوم شتر از همه در گنجینه سلطنتی ژاپن به ناو مهم های میراث فرهنگی ژاپندر بسیاری از گنجینه

Shosoin  دگار مانده؛ و این آثار گواه باستانی ژاپن، نفایس فراوان از ایران کهن به یادر شهر نارا پایتخت
یار از تاریخ تمدن و های بسایران و ژاپن، و هم روشنگر گوشه ستد تمدنی و فرهنگی و نیز روابط تاریخیدادو

سوئین ونمونه آن در شکه  ا بربط ژاپنی،»بیوا« ی که باور دارندزمین است. برای نمونه، اهل تحقیق فرهنگ ایران
 .بازمانده، از ایران به ژاپن آمده است

بافتی بود که تویوتومی قالی ظریف و خوش ،هاآمد. در میان این ارمغانظاهر از راه هند به ژاپن مینفایس ایران به
 جیمبائوریداد تا از آن برایش فرمان ، فرمانروای لشکری ژاپن، Toyotomi Hideyoshi  یوشیهیدِه

Jimbaori جی نگاهداری  - یا باالپوش درست کردند. این باالپوش زیبا و نفیس امروزه در گنجینه معبد کودای
 .شودمی

زمین در آثار ادبی خود داشتند. تصویر ایران هایی به ایراناشاره ،رفته از ایران یافتندها با شناختی که رفتهژاپنی
های بیشتر که یافتند به حقیقت نزدیک شد، کم با آگاهیار و خیالبافی بود، اما کمبا پندبرایشان در آغاز آمیخته 

شده در ادب رمانان شناختههایی که در اواخر سده نوزده و اوایل سده بیست نوشته شد، قهکه در داستانچنان
 .ای و جایی یافتندهمچون شهرزاد و سهراب، چهره فارسی

ایالتِ نارا، و موزه آن، گنجینه ای سرشار از یادگارهای دانش و اندیشه و میراث ، در Tenri  ریدانشگاه تِن
های زیبای این گنجینه است. بسیاری از ساختهترین ذخایر ر برنزی از لرستان ایران از نفیسفرهنگی دارد. ابزا

به این مجموعه غنا  ایران،ویژه از گیالن و آذربایجان و لرستان و شوش و جنوب غرب هسفالی قدیم ایران، ب
  .انددار یادگارهای ایران کهنخصوص در نارا و کیوتو، گنجینههبخشد. بسیاری از معابد قدیم ژاپن، بمی

 :به چند دسته تقسیم کردتوان میها و مراکز تحقیقی ژاپن که مملو از آثار ایرانی است را موزه
های مدرن و سرامیک، اکا است که قالیزشناسی در اوقومتند که موزه ملی های ملی و محلی هسموزه ،دسته اول

 های باستانی و دوره اسالمی است. موزه ماتسودو دارایاز آثار ایرانی آن است. موزه ملی توکیو دارای سرامیک
 .ای است که متعلق به ایران است و موزه هنری هیروشیماظروف شیشه

توان به ظروف سرامیکی و ؛ از جمله آثار آن میس شدههایی هستند که توسط اشخاص تأسیموزه دسته دوم
 .... اشاره کردای و قالی و گلیم ابریشمی وشیشه

تو، موزه شرق اند. موزه سرامیک ایالت آئیچی در سهموضوعیهای تخصصی هستند که تکموزه دسته سوم
که ته و موزه شرقی ایالت اوکایاما ها پرداخهای دوره باستان و سفالینهآوری سکهباستان در توکیو که به جمع

 .شودداری میهای تخت سلیمان در آنجا نگهای از کاشیها و سکه و جواهر و مهر و مجموعهای از کاشیمجموعه
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اند که دانشگاه هیروشیما و تنری و موزه دانشگاه توکیو و دانشگاه تسوکوبا های دانشگاهیمجموعه دسته چهارم
 .های خود هستندوزهدارای آثار ایرانی در م

 گیری نتیجه
قرن ین مین چندزای طوالنی دارد. محققان مغربفرهنگ به ایران سابقه طورکلی عطف توجه اهل تحقیق وهب

آن  از شناسی که مراداند. درمجموع مفهوم ایرانداشته مدنظر نیز شناسی راایران ،مجموعه خویش است که در
تنها ای رسیده که ایرانیان نهبه درجه امروز ،فن غربیان است آن هم به مقتضای دانش و ،بیرون به ایران نگاه از

این میان موقعیت  در .انداین عرصه گام نهاده نیز در نتایج علمی آن ندارند بلکه خود این واژه و برابر استنکافی در
 است. تحسین تعجب و گاه درخور ای درخور توجه وها نکتهحتی موفقیت ژاپنی و
 رشد ،شناسیبه نام ژاپن ای، برای ایرانیان مقولهگوییمها سخن میشناسی ژاپنیایران رشد حالی که از در امروز 
 تنها تحقیقات مربوط به ژاپن که مطالعات ساده درباره آن نیزتوان گفت نهحتی میدهد؛ شان نمینپیشرفتی  و

 توجه ندارد. ای درخورتوسعه
 در و اندصنعتی ،همه ملل شرق اپیشنان پیشآ ؛میان ملل شرقی جای خاصی دارند ها درنیبدون شک ژاپ

رقی عضو گروه کشورهای ش اکنون نیز تنها کشور اند وگذشته مشارکت داشته سال صدیکمعادالت جهانی 
دیگر  اند که به شناختها بودها به شناخت ژاپن، این بیشتر ژاپنیهاند؛ اما با وجود نیاز دیگر جهان سومیصنعتی

 اما دارد.مقامی خاص  ها اکنون خودآنچنان که ایرانشناسی ژاپنی ،اندجمله ایران اقدام کرده از هاملل و فرهنگ
های مشترک زمینه رسد.شناسی آنان میمطالعات مغول هب ،ایران رابطه با خصوص درهب مطالعات و سابقه این
 اما .بسیار قوی است ،مسیر دریایی آن چه در زمینی راه ابریشم و مسیر ژاپن چه در مطالعاتی ایران و همکاری

 مترجمان ایرانی در یا محققان وو اند ایران نداشته در ای به انعکاس تحقیقات خودها عالقهژاپنی سفانه یامتأ
ایرانیان اکنون  و آیدمی شمارژاپن دانشی جوان به درشناسی ایران این همه، با اند.این خصوص کوتاهی کرده

عنوان ایران به الزم است واقع شوند. ثراین زمینه مؤ اپنی درگیری عالیق ژکه در شکل دارند این فرصت را
مقیاس  در را جایگاه ویژه خود غنای فرهنگی، تمدنی و نظر سوابق تاریخی و از غرب آسیا ترین کشورشاخص
 تعمیق شناخت متقابل است. توسعه و ،بدون شک مقدمه این مهم ؛دهد جهانی مدنظر قرار ای ومنطقه
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