
32 
دورة دوم، سال پنجم، ضمیمة شمارة 1، اسفند 1390

ــار.که.پس.از.بیش. ــته.های.آگاهانندۀ.زنده.یاد.ایرج.افش از.نوش

ــت.حاصل. ــی.و.اعتبار.دارد،.وصفی.اس ــم.قرن.هنوز.تازگ از.نی

ــخه.های.خطی. ــام.نس ــاِن.بن ــی.از.کارشناس ــو.از.یک پرس.وج

ــور.که.در.میان. ــۀ.میراث.مکتوب.این.کش ــن.دربارۀ.گنجین ژاپ

ــفر.تحقیقی.خود.به.ژاپن.)نیمۀ.آذرماه.1350. یادداشت.های.س

ــی. ــت.»ژاپون.نشناس تا.اوایل.فروردین.1351(.به.قلم.آورده.اس

ــتهای.سفر.در.زمینۀ. ــفر:.یادداش ــی«،.در:.بیاض.س و.ایرانشناس

ــی،.تهران:.1354(.. ــی،.کتابشناسی،.و.نسخه.شناس ایرانشناس

ــت. ــوا.و.ارزش.این.تحقیق،.نخس ــناختن.محت ــرای.بهتر.ش ب

ــون.در.ژاپن.و.تحول.آن. ــیوه.های.چاپ.مت مقدمه.ای.دربارۀ.ش

ــرح.چمبرلَن.در. ــترس،.بخصوص.ش ــا.مراجعه.با.منابِع.در.دس ب

ــده.از. اثر.ارزندۀ.او،.چیزهای.ژاپنی،1.آورده،.و.آن.گاه.بهرۀ.یادش

یادداشت.های.استاد.ایرج.افشار.نقل.می.شود.

ــانه.های. ــال.پیش.تصویرها.و.نش چینی.ها.از.چند.هزار.س

ــر.لوح.های.چوبی. ــته.ب ــی.را.به.صورت.وارونه.و.برجس نگارش

ــار.دادن.آن.روی. ــطح.آن.و.فش می.َکندند.و.با.مرّکب.زدن.بر.س

ــاپ.می.کردند..فن. ــته.را.به.تعداد.کثیر.چ ــذ،..نقش.یا.نوش کاغ

ــر.از.فنون.و.هنرهای. ــودا.به.ژاپن.آمد،.اما.دیرت ــاپ.با.آئین.ب چ

ــتین. ــته.با.این.آئین.بود..نخس ــری.که.در.خدمت.یا.پیوس دیگ

نمونه.های.چاپ.چوبی.)یا.باسمه.ای؛.با.کندن.نوشته.یا.نقش.بر.

ــردن.آن.بر.برگ.کاغذ.یا.قطعه.های.پارچه(..در. لوح.چوبی.و.فش

ــال.770.میالدی.باز.می.گردد..در.این.سال.ها. ژاپن.به.حدود.س

ــتمین.امپراتور.در.تاریخ.ژاپن،.که. ملکه.شوءُتوکو.)چهل.و.هش

ــال.های.749.تا.758.با.نام.ملکه.کوءِکن.فرمانروا. پیش.تر،.در.س

ــال.765.دوم.بار.و.به.تدبیر.و.رأی.دوءکیوِء.راهب.به. بود،.و.در.س

ــت(.داد.تا.دو.کرور.ادعیه.یا.تعویذهای.بودایی.را.بر. تخت.نشس

باریکه.های.کاغذ.چاپ.کردند.تا.به.همۀ.زیارتگاه.ها.و.معبدهای.

ــود،.و.در.هرجا.برای.تیّمن.و.دفع.بال. ــتاده.ش بودایی.ژاپن.فرس

ــماری.ازین.برگ.ها،. در.بُرج.مطّبِق.معبد.)پاگودا(.نگاه..دارند..ش

ــق«.)به.ژاپنی:. ــذ.و.دعا.برای.بُرج.ُمَطَبّ ــه.»یک.میلیون.تعوی ک

.*.دانشگاه.رُیوکوُکو،.ژاپن
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هیاُکومان.تو.دارانی(.خوانده.شده،.امروزه.در.جاهایی.در.ژاپن-.

ــو.بُونکو.)کتابخانۀ. ــد.و.موزه.ها-.بازمانده،.و.در.توءی مانند.معاب

شرقی.ژاپن(.در.توکیو.هم.نمونه.ای.از.آن.محفوظ.است.

نخستین.نمونۀ.کتاب.چاپ.شده.در.ژاپن.که.به.دست.آمده،.

ــت؛.و.کهن.ترین.نمونۀ.موجود.متعلق. از.سدۀ.دهم.میالدی.اس

ــناخته. ــال.های.1198.و.1211.میالدی.ش به.تاریخی.میان.س

شده.است.

ــدن.و.رواج.گرفتِن. ــال.پس.از.پیدا.آم ــصد.س تا.حدود.شش

ــید،.متون.و. ــۀ.آنچه.به.طبع.می.رس ــاپ،.نزدیک.به.هم .چ فِنّ

ــیوس،.حکیم.نامدار. برگ.های.بودایی.بود..حکمت.نامۀ.کنفوس

ــال. ــتین.بار.در.س ــی،.به.نام.مکالمات2.یا.هزار.اندرز،.نخس چین

1364م..در.ژاپن.طبع.شد؛.و.ازین.تاریخ.تا.پایان.سدۀ.شانزدهم.

ــیک.چین،.از.نظم.و.نثر،. ــای.تازۀ.آثار.متنوع.ادب.کالس چاپ.ه

ــد..تصّرف.سرزمین.کره.در.اواخر. ــر.می.ش گه.گاه.در.ژاپن.منتش

ــانزده،.جهش.و.رونق.تازه.ای.به.چاپ.آثار.مکتوب.در. ــدۀ.ش س

ــو،.)1542-1616(.نخستین. ژاپن.داد؛.و.حمایت.بیدریِغ.یِه.یاُس

ــوُگون.یا.فرمانروای.خاندان.سپهساالرِی.توُکوگاوا،.بر.رونق. ش

ــتفاده.از.حروفچینی.)یا،. ــر.کتاب.افزود..ژاپنی.ها.اس چاپ.و.نش

ــدن.نقش.معکوس. ــی.کنار.هم.چی ــع،.کلمه.چینی،.یعن در.واق

نشانه.های.مفهوم.نگار.چینی-.ژاپنی.در.صفحه.و.لوح.بسته.شده.

برای.چاپ(.را.از.کره.ای.های.مغلوب.آموختند؛.اما.این.طرز.چاپ.

ــدۀ.هفدهم.باز.از.رواج.افتاد،.زیرا. ــر.آثار.مکتوب.تا.میانۀ.س و.نش

ــانه.های.نگارشِی.مورد.نیاز.برای.نوشتن.به. که.شمار.عظیم.نش

خط.چینی.کاربرد.این.روش.را.بس.دشوار.و.آزارنده.می.ساخت.

ــتین.نمونۀ.به.واقع.ژاپنِی.اثر.مکتوِب.طبع.شده،.کتاب. نخس

نیهونگی.)تاریخنامۀ.کهن.ژاپن(.یا،.به..سخن.دقیق.تر،.دو.فصل.

ازین.کتاب.بود.که.در.سال.1599م..به.زیور.طبع.آراسته.شد..این.

اثر،.حاوی.اساطیر.ژاپن.و.تاریخ.دورۀ.متقّدم.این.سرزمین،.حدود.

سال.720.م..تألیف.شد..مجموعۀ.کهن.شعری.ژاپن،.مانیوءُشو،.

ــدۀ.هشتم.فراهم.آمد،.نیز.نخستین.بار.در.همان. که.در.میانۀ.س

ــید..از.آن.پس،.کار.به.چاپ.رساندِن.گنجینۀ. سال.ها.به.طبع.رس

ــد.پیش..رفت،.و.در. ــی.ادب.ژاپن.با.آهنگی.تن ــخه.های.خط نس

همان.حال.آثاِر.گونه.های.ادبی.تازه،.شامل.تفاسیر،.تاریخ،.شعر،.

ــند،.و.کتاب.های.راهنما،.لوح.سازاِن.چاپ. داستان.های.مردم.پس

ــمه.ای.را.همواره.در.کار.نگه..می.داشت..نقش.اندازی. چوبِی.باس

ــاختن.لوح.از.آن.برای. ــمه.ای.)َکنده.کاری.روی.چوب.و.س باس

چاپ.باسمه.ای(.نیز.در.همین.دوره.به.عرصه.آمد.

ــال.1870،.ژاپنی.ها.روش.ها.و.فنون.اروپایِی.در. از.حدود.س

ــرا.گرفتند..در.نتیجۀ.این.اقتباس،. .کار.آوردن.حروف.چاپی.را.ف

ــاز.رواج.گرفت؛.هرچند.که. ــاپ.با.حروفچینی.)کلمه.چینی(.ب چ

ــره.به..کنار.نهاده.نشد..در.اواخر. ــیوۀ.پیشین.طبع.کتاب.یکس ش

ــدۀ.نوزدهم.و.اوایل.سدۀ.بیستم،.روزنامه.های.ژاپن.همچنان. س

ــتی.منتشر.می.شد؛. ــیوۀ.صفحه.چینی.و.چاپ.متحرک.دس با.ش

ــه.26.حرف.دارد،.با.28.حرف. ــه.با.خط.التینی،.ک اما.در.مقایس

نگارش.عربی.و.32.حرف.نگارش.فارسی،.در.صفحه.چینی.متن.

ــه.ژاپنی:.کانجی(. ــانه.های.مفهوم.نگار.)ب ژاپنی.برای.چاِپ.نش

ــّط.تصویری.که. ــدود.6.و100.نقش.یا.کلمۀ.خ ــت.ح می.بایس

ــاخته..شود،.و.از.هر.نشانه.هم.اندازه.های. کاربرد.هرروزه.دارد.س

ــت. ــود..پیداس ــاوت.)بلند،.تیره،.نازک.و.مانند.آن(.آماده.ش متف

ــانه.های.مفهوم.نگار.روی.میز.یک. ــمار.عظیم.از.نش که.این.ش

ــانه.ها.برای.چیدن. حروفچین.یا.صفحه.چین.نمی.گنجد..این.نش

ــی. ــانه.های.نگارش ــه..ترتیِب.ردیف.کردن.نش ــۀ.چاپی،.ب صفح

ــانۀ.مفهوم.نگار.)که. ــۀ.بُن.واژۀ.هر.نش ــط.چینی-ژاپنی.بر.پای خ

ــود(.در.چندین.هزار.سینی. ــی.radical.خوانده.می.ش در.انگلیس

ــد،.به.کمک.حروفچین.های. ــیع.چیده.می.ش گرداگرِد..اتاقی.وس

چاپخانه.که.به.هریک..از.آنان.صفحه.ای.برای.چیدن.داده.شده.

ــینی.دیگر.می.رفتند.و.کلمه.های.مورد. ــینی.به.س بود،.از.یک.س

ــتند.و.در.پایاِن.کار. ــتند.و.در.جعبه.ای.می.گذاش نیاز.را.برمی.داش

ــگار.را.در.صفحۀ.چاپی. ــانه.های.مفهوم.ن به.صفحه.چین.که.نش

می.چید.می.دادند..این.کمک.کارگران.چاپخانه.در.میاِن.گشتن.و.

پیداکردن.کلمه.ها.برای.صفحه.چینی،.متن.را.زمزمه.می.کردند.و.

آوازگونه.می.خواندند..البته.چاپخانه.های.ژاپن.می.بایست.نمونۀ.

ــت؛.یکی. ــربی.حروف.هجایی.ژاپنی.را.هم.)که.دو.گونه.اس ُس

ــرای.اجزاء.مکّمل.جمله.مانند.حروف.عطف.و.ربط،.و.دیگری. ب

ــی«.ندارد؛.و.هرکدام. ــتن.نام.های.بیگانه.که.»کانج برای.نگاش

ــا.صداهای.افزوده.64-.حرف.دارد.و.نمونۀ.چاپی.آن. 46-.و.ب

ــت.-..سیصد.نمونه.می.رسد(.آماده.کنند..در.مواردی.که. به.دویس

ــانۀ.مفهوم. چاپخانه.به.واژۀ.کم.کاربردی.)بیرون.از.6.و.100.نش

ــربی.ساخته.شده.بود(.در.نسخۀ. نگار.رایج.که.برای.آن.نمونۀ.س

ــتۀ.نویسنده.ای.برمی.خورد،.این.نشانه.یا.کلمۀ. خطی.یا.دستنوش
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مهجور.را.از.چوب.می.تراشیدند.و.در.صفحۀ.چاپ.می.گذاشتند.

ــانه.های.مفهوم.نگار.خط.چینی-ژاپنی.بر. ــمار.نش چون.ش

ــتاد.هزار.است.)سوای.ترکیب.های.بسیار. روی..هم.هفتاد.تا.هش

مهجور.که.تا.دویست.هزار.می.رسد(.فراهم.و.آماده.داشتن.نمونۀ.

سربی.همۀ.این.نشانه.ها.برای.چاپ.بسیار.پرهزینه.درمی.آمد؛.و.

ــاخته.بود؛.عالوه.بر. این.کار.از.چاپخانه.های.بزرگ.هم.کم.تر.س

این.که.کارگاه.و.جای.بسیار.وسیعی.هم.می.خواست.

***

ــته.بر.لوح.چوبی،.جز.در.طبع.و.تکثیر. روش.چاپ.با.نقش.برجس

نوشته.ها،.در.نقش.اندازی.بر.کاغذ.هم.کاربرد.یافت..از.هنرهای.

ــاله.دارد.چاپ. ــم.نواز.ژاپن.که.قدمت.چندصدس نگارگری.چش

ــیوۀ.کهن.چاپ.در. ــت،.که.این.هم.از.ش نقش.با.لوح.چوبی.اس

ــه.در.کتابخانه.های.چین.و. ــده.و.کتاب.های.کهن چین.گرفته.ش

ــا.با.گرفتن.خط. ــت..ژاپنی.ه ــده.اس ژاپن.با.این.روش.مصّور.ش

ــیوۀ.چاپ. ــی.برای.نگارش.خود،.و.قرن.ها.بعد.با.اقتباس.ش چین

چینیان.با.لوح.های.چوبی،.گونه.ای.خاص.از.نگارگری.برآوردند.

ــیوۀ.سیاه.یا.چندرنگ.بود.. که.اُوکی.یو-ئه.نام.گرفت،.و.به.دو.ش

برای.چاپ.تصویرهای.رنگارنگ،.برای.هر.رنگ.لوحی.جداگانه.

ــازند.و.خط.و.نقش.هایی.را.که.به.آن.رنگ.است.روی.آن. می.س

ــاخته.و.با.چنان. درمی.آورند..این.لوح.ها.باید.با.چنان.ظرافتی.س

دقتی.روی.کاغذ.زده.شود.که.رنگ.ها.در.هم.نرود.و.هر.رنگ.به.

جای.خود.بر.صفحۀ.کاغذ.بنشیند.

آثار.اُوکی.یو- ئه،.حتی.ساخته.های.هنرمندان.نامور.در.این.

شیوه،.تا.چند.دهۀ.پیش.فراوان.عرضه.می.شد؛.اما.در.این.سال.ها.

ــده.است،.زیرا.که. ــط.آن.هم.سخت.نایاب.ش نمونه.های.متوس

ــتم. ــدۀ.بیس موزه.های.هنر.و.مجموعه.داران.دنیا.در.نیمۀ.دوم.س

هرچه.بیش.تر.مجذوب.این.آثار.شدند.و.آنچه.را.که.یافتند.برای.

گنجینۀ.خود.خریدند.

ــرح.زنده.یاد.استاد.ایرج.افشار.دربارۀ. پس.از.این.مقدمه،.ش

ــی.و.طبع.و. ــوب.ژاپن.و.نگاهداری،.فهرست.نویس میراث.مکت

انتشار.آن،.به.عبارت،.نقل.می.شود:....
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امروز.طبق.وعده.ای.که.پرفسور.ُهندا.گذاشته.بود،.با.پرفسور.ک..

اوءُسومی.مالقات.کردم..این.شخص.یکی.از.ارباب.تخّصص.در.

ــخ.خطی.ژاپن.است..اگر.گفت.وشنودی.را.که.میان. شناخت.نَس

ما.دو.نفر.گذشت.)با.مترجمِی.پرفسور.ُهندا(.برای.شما.نقل.کنم.

خالی.از.فایدت.نیست.

ــد.کلمه.ای. ــای.معمولی.و.چن ــه.و.خوش.وبش.ه ــس.از.معارف پ

ــد،.گفتم:.خیلی. ــای.معمولی.تر.که.در.مورد.وطنم.ش صحبت.ه

ــی.در.ژاپن.مختصر. ــخ.خّط ــوابق.مربوط.به.نَس میل.دارم.از.س

اطالعی.حاصل.کنم.

گفت:.ُدزو.)به.ژاپنی.یعنی.خواهش.می.کنم(.

گفتم:.به.زبان.ژاپنی.چه.مقدار.کتاب.تألیف.شده.است؟

گفت:.نوشته.های.ژاپنی.به.دو.دوره.تقسیم.می.شود؛.یک.دسته.

ــد،.عبارت.است.از.کتبی.که.بعد.از. که.مربوط.به.دورۀ.جدید.باش

عهد.ِمیجی.)=.بعد.از.سال.1867م.(.به.چاپ.رسیده.است،.یعنی.

ــت. ــتۀ.دیگر.که.ادبیات.قدیم.ماس ــاِل.اخیر......برای.دس صد.س

ــت.مجلّد.که.هر.جلدی. ــتی.در.هش )یعنی.قبل.از.ِمیجی(.فهرس

ــت.نام.کمی. ــاپ.کرده.اند..در.این.فهرس ــت.چ هزار.صفحه.اس

ــده.و.آنچه. بیش.از.پانصدهزار.کتاب.ژاپنی.اعّم.از.آنچه.چاپ.ش

ــت.دیده.می.شود..برای.تدوین. به.صورت.خّطی.باقی.مانده.اس

ــت،.تعداد.پانصد.متخصص.ژاپونی.مدت.چهل. این.دوره.فهرس

سال.کار.کرده.اند.

ــی.که.به.صورت.اصل.باقی. ــم:.قدیم.ترین.اثر.مکتوب.ژاپن گفت

مانده.از.چه.قرنی.است؟

ــت..اما. گفت:.از.قرن.هفتم.میالدی،.و.آن.به.صورت.کتاب.اس

قدیم.ترین.»سند«.موجود.از.قرن.هشتم.میالدی.است.

گفتم:.کتب.خطی.شما.را.با.چه.وسایلی.می.نوشته.اند؟

ــاختند.و. ــغال.و.خرگوش.می.س گفت:.با.قلم.موئی.که.از.موی.ش

ــیاه.که.از.دوده.و.صمغ.کاج.ساخته.می.شد..هنوز.هم. مرکب.س

هردو.را.می.سازند.

ــای.زیادی. ــما.طوماره ــا.و.کتابخانه.های.ش ــم:.در.موزه.ه گفت

دیده.ام..قصه.اش.چیست؟

ــیزدهم.میالدی.آنچه.کتاب.می.نوشته.اند. گفت:.قبل.از.قرن.س

به.صورت.طومار.بود..بعدها.یک.ورقۀ.طوماری.کاغذ.را.چندین.

تا.می.کرده.اند.و.یک.لبۀ.آن.را.سرتاسر.می.دوخته.اند.و.سپس.در.

ــته.اند..چون.کاغذهای.ژاپنی.نازک.بود.فقط.بر. آن.دفتر.می.نوش

ــته.می.شد..به.این.علت.است.که.ورق.ها.را. یک.روی.کاغذ.نوش

تا.می.کرده.اند..طبعًا.صفحات.الیی.اوراق.تاشده.سفید.می.مانده.

است.

گفتم:.اسناد.خطی.شما.چه.وضعی.دارد؟

گفت:.ژاپن.مملکتی..است.که.گرفتار.تهاجم.اقوام.خارجی.نشده.

است؛.لذا.گنجینه.های.زیاد.از.اسناد.خطی.آن.از.قدیم.ترین.ازمنه.
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ــاهی«.ذی.قیمتی.که.در. ــت،.مثل.»گنجینۀ.ش محفوظ.مانده.اس

ــود..در.این.گنجینه.آثار.حیرت.آوری.جمع. »نارا«.نگاهبانی.می.ش

ــت؛.مثاًل.پارچه.های.ایرانی.عصر.ساسانی.که.از.طریق. شده.اس

ــیده..همچنین.اسناد.خطی.ژاپنی.به.دست.آمده. چین.به.ما.رس

ــت.که.در.آنها.ادویۀ.قدیمی.چینی.یا.ایرانی.را.می.پیچیده.اند. اس

و.در.گوشه.ای.می.گذاشته.اند.

ــن.کاغذها.کاغذ. ــران.خودمان..ما.به.ای ــت.مثل.ای گفتم:.درس

عطاری.می.گفتیم.

ــی. ــای.این.ادویه.که.در.زمان.خود.ارزش ــت:.باری،.کاغذه گف

ــت.امروز.از.لحاظ.مطالعات.تاریخی.بسیار.باارزش.است.و. نداش

ــی.قرار.داده.اند..باید.بگویم.که.اسناد. همه.را.با.دقت.مورد.بررس

ــالیان.دراز.در.اختیار.خانواده.های.مهم.بود.زیرا.میان. قدیمی.س

ــک.روش.مالکیت.مهمی.در. ــرون.نهم.تا.پانزدهم.میالدی.ی ق

ژاپن.برقرار.بود.)پرفسور.ُهندا.در.حین.ترجمه.گفت.مثل.اِقطاع.

ــلجوقی(.و.خاندان.ها.هریک.برای.این.که.اصل.و.نسب. زمان.س

و.اهمیت.تاریخی.خود.را.به.رخ.یکدیگر.بکشند،.مجموعه.های.

وسیع.از.اسناد.آبا.ء.واجدادی.جمع.کرده.بودند..جزاین،.هریک.از.

ــتگاه.حاکم.نیز.اسناد.مربوط.به.مالکیت.های.خود. معبدها.و.دس

را.نگاهداری.می.کرد.

گفتم:.آیا.تاکنون.از.این.نوع.اسناد.چیزی.چاپ.شده.است؟

گفت:.به.جز.چاپ.عکسِی.بعضی.از.طومارها.و.نقشه.های.مهم،.

ــهور.توسط.دولت.)به..مباشرت.دانشگاه.توکیو(. دو.مجموعۀ.مش

ــیده.است:.یکی.مجموعه.ای.است.که.تا.حاال.بیش. به.چاپ.رس

ــن.مجموعه.بازنویس. ــار.یافته!.ای ــد.جلد.از.آن.انتش از.صدوچن

اسنادی..است.که.در.مراکز.و.کتابخانه.ها.و.معابد.مختلف.موجود.

ــتن.آنها.در.آن. ــاس.قرارداش ــت،.و.ترتیب.تنظیم.آنها.بر.اس اس

ــت..مجموعۀ.دیگر.که.دویست.و.پنجاه.جلد.از.آن.به. محل.هاس

ــیده.است،.حاوی.اسناد.تاریخی.ملت.ماست.به..ترتیب. چاپ.رس

و.نظم.تاریخی.نگارش.آنها.

گفتم:.به.راستی.حیرت.آور.است..پس.دیگر.چیزی.نمانده.است!.

ما.کجاییم.در.این.بحر.تفکر.تو.کجا!

ــاب.کرده.اند.که.برای.چاپ.شدن.تمام.اسناد.موجود. گفت:.حس

ــت..برای.مثال.باید. ــال.دیگر.وقت.الزم.اس ــت.س ژاپنی.دویس

ــت.و. ــت.من.اس بگویم.که.برای.اتمام.این.یک.مجلّدی.که.دس

ــده. ــزار.صفحه.دارد.به..طور.تخمین.عمر.صد.نفر.مصروف.ش ه

است.

گفتم:.میان.صحبتتان.از.نقشه.نام.بردید..چه.نقشه.ای؟

ــوم.بوده.است.که.برای.مزارع.برنج.کاری.و. گفت:.در.ژاپن.مرس

ــه.می.کشیده.اند؛.تقریبًا. دیگر.اراضی.تحت.تصرف.مالکین.نقش

مثل.همین.نقشه.های.امروزی..این.نقشه.ها.روی.پارچه.بوده.و.

قدیم.ترین.آنها.از.قرن.هشتم.میالدی.است.

....و.چون.چند.نمونه.از.آنها.را.که.به..صورت.عکسی.چاپ.کرده.اند.

ــان.داد،.به.قول.معروف.دود.از.کله.ام.بلند.شد....خداحافظی. نش

ــی.و.ایران.شناسی«،.در:. کردم.و.بیرون.آمدم.«.)از:.»ژاپن.نشناس

بیاض.سفر،.صص.64-60(

■


