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  ١یجی یاماموتوکِ در سوگ درگذشت 

)۱۹۵۳- ۲۰۱۸ ()۱۳۳۲ - ۱۳۹۷(  

  ٢یو یانوچیم
  زینب کریمیانترجمۀ 

 نوشتن یاد
ً
م، پروفســور کیجــی یامــاموتو، کــه پــس از بودی در سوگ دوســت و همکــار جــوانطبعا

گیــز اســت. نا خیلــی غم درگذشــت، بــرایم ۲۰۱۸ ژوئیــۀ ۱۷رنجی طــوالنی از ســرطان در تحمل 
ــوامبر  ۳یامــاموتو در  ــان  ۱۲[ ۱۹۵۳ن ــتان ناگــانوی] ۱۳۳۲آب ــد. پــس از  ٣در اس ــد ش ــن متول ژاپ

ــرای ۱۹۷۹در توکیــو، در ســال  ٤التحصــیلی از دانشــگاه واســدا فارغ ادامــۀ تحصــیل در مقطــع  ب
 بخــشرفــت و تصــمیم گرفــت زبــان عربــی را در  ٥یوگتحصیالت تکمیلی به دانشگاه کیوتــو ســان

بیــاموزد. ایــن اولــین بــاری بــود کــه یامــاموتو را  ٦شناسی با راهنمایی پروفسور فومیو یاجیمــا زبان
کــردم و  گاه کــار میشناسی در همان دانش المللی علوم زبان مالقات کردم. آن زمان، در مؤسسۀ بین

  یادگیری زبان عربی را تازه شروع کرده بودم.
یادگیری  برایاین بار  -، فرصتی مطالعاتی فراهم شد و برای بار دوم ۱۹۸۲-۱۹۸۱های  در سال

دانشــگاه  مهمان - ٧خوانش متون نجومی و احکام نجومی به زبان عربی با پروفسور دیوید پینگری
ازگشتم، یاماموتو را راجع به اهمیت کار کــردن بــر روی نســخ عربــی، به کیوتو ب وقتی. شدم ٨براون

 در زمینۀ نجوم و احکام نجوم متقاعد کردم. برای مثال، نســخۀ منحصــر بــه فــرد ترجمــۀ 
ً
مخصوصا

را انتخاب کردم. پس از آن، خواندن رسالۀ بیرونی  ٩ۀ بطلمیوساربععربی عمر بن فرخان از رسالۀ 

                                                    
1.Yano, Michio, “Obituary: Keiji Yamamoto (1953-2018)”, SCIAMUS, vol. 19, 2018, pp. iv-v. 

  yanom@kyoto-su.ac.jp، میراث علمیمشاور علمی مجلۀ ، اسکیاموسسردبیر پیشین مجلۀ استاد بازنشستۀ دانشگاه کیوتو،  .٢
کوشیار گیالنی به همراه ترجمۀ انگلیسی و ترجمۀ کهن چینی آن،  احکام نجومبه پاس نشر متن عربی رسالۀ  ۱۳۸۶ سالپروفسور یانو در 

  شهروندی افتخاری گیالن را دریافت کرد.
3. Nagano 
4. Waseda  
5. Kyoto Sangyo  
6. Fumio Yajima 
7. David Pingree 
8. Brown  
9. Tetrabiblos 
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را شروع کــردیم. یامــاموتو ویــرایش ١ اب التفهیم ألوائل صناعة التنجیمکتدر احکام نجوم با عنوان 
 کرد. انتقادی متن عربی آن را با بیش از ده نسخه آماده می

، همکاری برجسته در موضوع تاریخ احکام نجوم یافتیم: پروفســور چــارلز ۱۹۹۰در اوایل دهۀ 
کــردم و اولــین  لندن. من پروفسور برنت را مرتــب بــه کیوتــو دعــوت می ٢رگوبرنت از مؤسسۀ وارب

: ابومعشــردستاورد همکاری مشــترکمان بــا عنــوان 
مختصر المدخل إلی أحکــام النجــوم، بــه انضــمام 

 ۱۹۹۴در  ٣های میانۀ التینی آدالرد باثی ترجمۀ سده
رســالۀ «دستاوردهای دیگر شامل مقالــۀ  .شدچاپ 

ــارۀ یــافتن گــنج ــاب و ٤»زیــر خــاک ِکنــدی درب  کت
 ٥المــدخل إلــی صــناعة أحکــام النجــوم القبیصی: 

هستند. پیش از انتشار این کتاب، یاماموتو و برنــت 
ابومعشــر: دربــارۀ کتاب مفصل دیگری را با عنــوان 

کتــاب ( الملل والــدول کتاب، احکام نجوم تاریخی
بودند. در این  کردهچاپ  ۲۰۰۰در سال  ٦)القرانات

را برنت و متن عربی را یامــاموتو کتاب، متن التینی 
ــود. یامــاموتو در اســتفاده از نرم افــزار  تهیــه کــرده ب

LATEX  وArabTEX ای آماده کرده بود. العاده فوق متخصص بود و متن عربی را با دقت  
، یاماموتو شغل ثابتی به عنوان استادیار زبان عربی و فرهنگ اسالمی در ۲۰۰۱در همان دوران در سال 

وقت توانست  می این ثبات شغلیبا گیو به دست آورد. مطالعات فرهنگی در دانشگاه کیوتو ساندانشکدۀ 
تا ماه مــارس  ۲۰۰۵شناسی عربی/ اسالمی احکام نجوم کند. از آوریل  بیشتری را صرف مطالعات زبان

وتو ادامه در بارسلونا اقامت داشت. همکاری من با یامام ٧، یاماموتو به کمک پروفسور خولیو سامسو۲۰۰۶
) به ایران سفر ۲۰۰۷) به هند و (در اوت ۲۰۰۶اوت  های عربی (در آوری نسخه گردیافت و ما به منظور 

                                                    
  ترجمۀ ژاپنی ما در سه بخش در خبرنامۀ زیر به چاپ رسید: .١

Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 (March 2010), pp. 303-371; 5.1-2 (February 2011), pp. 299-356; and 6 
(2013), pp. 467-539. 

2. Warburg 
3. Abū Maʻšar: The Abbreviation of the Introduction to Astrology, together with the Medieval Latin Translation of 

Adelard of Bath, E. J. Brill, 1994. 
4. “Al-Kindī on Finding Buried Treasures”, Arabic Sciences and Philosophy 7 (1997), pp. 57-90. 

  است. شدهچاپ  ۹۹- ۹۱ )، ص۱۳۹۲(پاییز و زمستان  میراث علمیمجلۀ  ۴این مقاله در شمارۀ زینب کریمیان از ترجمۀ فارسی 
5. Al-Qabīṣī (Alcabitius): The Introduction to Astrology, The Warburg Institute Studies and Texts 2, London-

Turin, 2004. 
6. Abū Maʻšar: On Historical Astrology, The Book of Religions and Dynasties (On the Great Conjunctions), 2 

vols., Brill, 2000. 
7. Julio Samso 
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به ما  ٢. در هندوستان پروفسور رضاءالله انصاریبودما  نیز همراه ١کردیم. در هر دو سفر، دکتر تارو میمورا
 قات خوشی را سپری کردیم.کمک کرد و در ایران، به لطف دوستی با دکتر محمد باقری او

(در دو  : المدخل الکبیر إلی أحکام النجــومابومعشرهمکاری یاماموتو با چارلز برنت در کتاب 
به اوج خود رسید. جلد اول این اثر مشترک شامل متن اصلی عربی و ترجمۀ انگلیســی آن و جلد) 

یس دستی مت ست. پیشها نامه بر نسخۀ یونانی و واژه جلد دوم مشتمل کی ن یونانی را پینگری اندنو
خط  دســت خوانــدنبود. به یــاد دارم کــه یامــاموتو بــرای  کردهتمام  ۲۰۰۵پیش از وفاتش در سال 

کرد و چقدر مایۀ تأسف است که نتوانست صورت نهایی این کتاب  می یتالشچه پینگری [دشوار] 
  .٣ببیند شود، میچاپ  ۲۰۱۹را که در فوریۀ 

به همکــاری  را یاماموتو ،»پروژۀ بطلمیوس در عربی و التینی« پژوهشیدکتر بنو ون دالن، مدیر 
. او قرار بود به عنوان یکی از محققان برتر بخش عربــی ایــن پــروژه، ویــرایش انتقــادی از فراخواند

  را فراهم کند. بطلمیوس ۀاربعترجمۀ عربی رسالۀ 
رایانــۀ او از من خواست که  :د، آخرین درخواستش را از من مطرح کریاماموتو چند روز پیش از مرگ

کسی خواست که  های به روز شدۀ آثارش بود. می ای شوم که حاوی فایل تاپش را باز کنم و وارد پوشه لپ
 خواست میبود. او  ۲۰۱۵سال  هسوم مِ  ،، آخرین تاریخ اصالحاتتاریخ پوشهرا ادامه دهد. طبق  کارش

. در کــامپیوترش شــودکتــابی منتشــر  صورتتا به  اصالح کندرا بیرونی  التفهیمترجمۀ ژاپنی ما از رسالۀ 
در دو  : کتاب تحویل سني الموالیــدابومعشرهای مفصل همکاری او با برنت با عنوان  یکی دیگر از پروژه

 کامل بود. نیز را جلد 
ً
های به جای مانده از کــامپیوتر او و  پوشهبا استفاده از  امیدوارم کسییافتم که تقریبا

  آوری کردیم، کار یاماموتو را ادامه دهد. هایی که جمع ممیکروفیل
م عربی/ اســالمی ودر پژوهش داشت، بلکه در شناساندن تاریخ عل نقش بارزییاماموتو نه تنها 

در ژاپن نیز نقش مهمی ایفا کرد. از میان کتب متعددی که یاماموتو از انگلیسی به ژاپنی ترجمه کرد، 
های یونانی به عربــی  ، نهضت ترجمۀ کتابتفکر یونانی، فرهنگ عربی به اثر دیمیتری گوتاس به نام

  کنم. اشاره می ٤در بغداد و جامعۀ آغازین عباسی
۲۰۱۸نوامبر  ۴کیوتو،   

                                                    
١. Taro Mimura این تصحیح به همراه ترجمۀ  کوشیار گیالنی را تصحیح کرده است. رسالۀ اسطرالبدانشجوی میچیو یانو که متن عربی

در مؤسسۀ پژوهشی میراث  ۱۳۹۲به کوشش محمد باقری در سال  کوشیار گیالنی رسالۀ اسطرالبژاپنی و فارسی رساله در کتاب 
  مکتوب منتشر شده است.

 
2. S. M. Rezaullah Ansari 

 چاپ شد. ۲۰۱۹این اثر در اواخر مارس  .٣
4. Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture; the Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and 

Early ʻAbbāsīd Society (2nd- 4th/ 8th- 10th Centuries), 1998, London and New York. 
در مرکز نشر دانشگاهی  ۱۳۸۱ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی که در  ، از جملهترجمۀ فارسی در ایران منتشر شده از این کتاب چند

 .شده استچاپ 




