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جمعه، 24 خرداد 1398

باغ موقوفات دکتر محمود افشار یزدی - کانون زبان پارسی

یخی  جایزۀ ادبی و تار

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

یوشیفوسا  سکی





شورای تولیت

متولیان مقامی

رئیس مجلس- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر  فرهنگ )وزیر  آموزش و پرورش( 

 وزیر  بهداری ) وزیر  بهداشت و درمان و  آموزش پزشکی ( -   رئیس دانشگاه تهران )  یا معاونان اول 

هر یک از این پنج مقام ( )طبق مادۀ 2 وقفنامه(

متولیان منصوص

دکتر  سّید مصطفی محقق داماد ) رئیس شورا ( - دکتر  محمد  رضا شفیعی کدکنی )جانشین: دکتر  محمد اسالمی - بازرس( - 

سّید محمود دعایی- دکتر   علی محمد میر )جانشین: دکتر  احمد میر( - ساسان دکتر  افشار -  آرش افشار ) بازرس(

موسسۀ فرهنگی هنری دکتر محمود افشار

                             
دکتر   سّید  مصطفی محقق داماد  )رئیس هیأت مدیره( -   دکتر   محمد  افشین وفایی ) مدیر  عامل  ( - آرش افشار  )بازرس(  

هیأت گزینش کتاب و جوایز

دکتر  سّید مصطفی محقق داماد  - دکتر   محّمد رضا شفیعی کدکنی- دکتر  ژاله آموزگار - 

ه مجتبایی- دکتر  محمود امید ساالر- 
ّ
دکتر  جالل خالقی مطلق - دکتر  حسن انوری - دکتر  فتح الل

کاوه بیات- دکتر  محّمد افشین وفایی )مدیر  انتشارات(

 درگذشتگان

ه آموزگار - دکتر   جمشید آموزگار- ایرج افشار، سرپرست عالی و بازرس )منصوب واقف، از  
ّ
دکتر  مهدی آذر - حبیب الل

1363-1389(- مهربانو  دکتر  افشار- مهندس نادر  افشار- بهروز افشار یزدی-  دکتر  سّید جعفر  شهیدی، رئیس هیأت 
 مدیره ) از  1363 تا 1383(- دکتر  جواد شیخ االسالمی- اللهیار  صالح-  دکتر منوچهر  مرتضوی - دکتر  اصغر  مهدوی 

- دکتر  یحیی مهدوی - دکتر  محمدعلی هدایتی



 با سپاس از کسانی که در تهیۀ این کتابچه صمیمانه همکاری کردند؛ به ویژه دفتر پژوهش های نسخه شناسی برای تهیه، تنظیم و تدوین مطالب، 

آقای محسن طالبی آبکناری برای صفحه آرایی، و آقای دکتر مهدی فیروزیان برای یاری های بی دریغش.

محمد افشین وفایی



مقررات مربوط به جایزه های ادبی و تاریخی

مادۀ 34 وقفنامۀ اول

بر  تألیف  عالوه  می تواند  تولیت  شورای  یا  واقف  یابد  افزایش   قابلی  مقدار  به  موقوفات  درآمد  چنانچه 

دانش پژوهان،  دانشمندان،  تشویق  جوایز   برای  به  تخصیص  را  آن  از   کتب،  مبلغی  چاپ  و  ترجمه  و 

باید  این  بنابر  آینده.   نویسندگان و شاعران در مجلۀ  بهترین  برای  باالخص  بدهند،  نویسندگان و شاعران 

طرح  اجتماعی،  و  ملی  و  نثر   وطنی  و   نظم   قطعات  تصنیف  و  اشعار   سرودن  به  را  شعرا  و  نویسندگان 

در  امور  این  تشخیص  نمود.   ترغیب  و  تشویق  موقوفات  درآمد  جوایز    از   دادن  و  مسابقه ها  و  اقتراحات 

شش  هیأت  با  سپس  می دهد،  انجام  خود  مطلع  دوستان  مشورت  با  که  است  واقف  با  حیات  زمان 

آنها  را که  یا هر کس  آینده  از هیأت مدیرۀ شرکت مطبوعاتی  از متولیان و یک سوم   نفره است که دو سوم 

ب خواهد  بود.
ّ
و  اینها به جایشان معّین کنند، مرک

مادۀ 5 وقفنامۀ پنجم

به سبب انحالل شرکت مطبوعاتی آینده آنچه در مورد  تشخیص امور مربوطه بدان جوایز  طبق مادۀ 34 وقفنامۀ 

 به عهدۀ واقف و 
ً
اول مورخ دی ماه 1337 به عهدۀ آن شرکت محّول بوده از میان رفته و انجام آن امور منحصرا

سپس شورای تولیت است که می توانند از  اهل بصیرت یاری بخواهند.

یادداشت واقف

جوایزی که در این موقوفات تعیین شده نیز   مانند سایر   امور  آن پیرامون هدف آن است، تکمیل وحدت ملی به 

وسیلۀ زبان فارسی یعنی کتب و رساالت و مقاالت و  اشعاری که در   پیرامون این هدف نوشته شود، خواه به زبان 

فارسی، خواه به زبان های دیگر، خواه به وسیلۀ ایرانیان یا ملل دیگر، خواه در خود ایران، خواه در خارج می تواند 

 اصول آن را یادداشت می کنم.
ً
نامزد دریافت جایزه گردد. برای این کار   آیین نامه ای باید تهیه شود، اجماال

دکتر محمود افشار

گراس، 78/8/4 ]19[



جایزه های داده شده و تاریخ اعطای آنها

 
دانشمند هندی، استاد دانشگاه علیگره

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه فردوسی )مشهد(

دانشمند مصری، متخصص ادبیات فارسی، استاد دانشگاه 

عین شمس )قاهره(

دانشمند ایرانی، از مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا

دانشمند پاکستانی، استاد دانشگاه پنجاب )الهور( 

دانشمند چینی، استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاه پکن

دانشمند تاجیکستانی، استاد و متخصص ادبیات فارسی )دوشنبه( 

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

دانشمند انگلیسی، استاد دانشگاه منچستر

دانشمند ایرانی، استاد  دانشگاه تهران

سخنسرای نامور ایرانی

دانشمند ژاپنی، استاد ممتاز دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

دانشمند آمریکائی، استاد زبان فارسی دانشگاه هاروارد 

دانشمند هلندی، استاد زبان فارسی دانشگاه لیدن

دانشمند افغانستانی، پژوهشگر و مصّحح متون عرفانی

دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

دانشمند اتریشی، استاد دانشگاه های آلمان و اتریش 

دانشمند ایرانی، کتابشناس و فهرست نگار برجسته

دانشمند ایتالیائی، استاد  دانشگاه رم

دانشمند ایرانی

دانشمند ایرانی

سخنسرای نامور ایرانی

دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس

دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

دانشمند ژاپنی، استاد دانشگاه توکائی

۱(  1368/9/28             نذیر احمد   

۲(  1369/9/28            غالمحسین یوسفی  

3(  1369/۷/31           امین عبدالمجید بدوی    

۴(   1371/9/28           سید محّمد دبیرسیاقی

۵(  1371/9/28            ظهورالدین احمد

6(  1377/2/12            جان هون نین
7(  1377/12/22        کمال الدین عینی

۸( 1379/12/11          منوچهر ستوده

۹(  1380/7/14            کلیفورد ادموند باسورث

ین کوب ۱۰(  1382/6/24          عبدالحسین زر

یدون مشیری ۱۱(  1382/6/24          فر

۱۲(  1382/9/1             تسونه ئوکورویاناگی

یچارد نلسون فرای  ۱۳(  1383/4/2             ر

۱۴(  1385/3/10          هانس دوبروین

۱۵(  1385/9/28                نجیب مایل هروی

۱۶(  1386/3/30          شارل  هانری دوفوشه کور

یب ۱۷(  1387/10/8          بدرالزمان قر

۱۸(  1389/3/20         برت گ. فراگنر

۱۹(  1390/2/22         احمد منزوی

20(  1390/9/12         آنجلو میکله پیه مونتسه
۲۱(   28/   1392/9       احمد اقتداری

۲۲(  1393/9/28        محمد علی موحد

۲۳(  1395/7/10             امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( 

یلبر الزار ۲۴(  1396/4/13         ژ

۲۵(  1397/3/29               علی اشرف صادقی

26(  1398/3/24        یوشیفوسا سکی



Youshifusa Seki
یوشیفوسا  سکی
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 اهداشده به دانشمند ایرانشناس ژاپنی، یوشیفوسا سکی

 قالیچۀ ابریشمی، به ابعاد 220×143سانتی متر، یا 1300×2000 گره؛
و با استفاده از ۹۵ درصد مواد طبیعی از منطقۀ  تودشک و جوشقان، طراحی و بافت در نائین، کارگاه داوود زمانی    نائینی
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سالشمار زندگانی

21/11/1948 )30 آبان 27(         تولد.
134۶/1967)فروردین(                    ورود به دانشگاه توکائی )واقع در استان کاناگاوای ژاپن( در رشتۀ خاورشناسی

13۴9/1970 )آذر(               ورود به دانشگاه شیراز .
13۴9 )بهمن(                ورود به بخش دانشجویان خارجی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران.

یبای دانشگاه تهران )در رشتۀ موسیقی(. 1350 )بهمن(                ورود به دانشکدۀ هنرهای ز
یبای دانشگاه  اخذ درجۀ  لیسانس رشتۀ موسیقی ایرانی از دانشکدۀ هنرهای ز  13۵7
مقاصدااللحان  نسخۀ  ثانی  باب  شرح  و  تصحیح  تحصیلی:  رسالۀ  )عنوان  تهران 

عبدالقادر مراغی، زیرنظر دکتر مهدی برکشلی(.

استخدام در انستیتوی موسیقی شناسی )وابسته به فرهنگستان ادب و هنر؛ رئیس:   13۵7
دکتر پرویز ناتل خانلری؛ مدیر انستیتو: دکتر مهدی برکشلی(.

13۵9                    تدریس زبان فارسی و موسیقی در مدرسۀ ژاپنی ها )وابسته به سفارت ژاپن در تهران(
13۶1                برگشت به ژاپن.

اشتغال  در کتابخانۀ شرقشناسی توکیو )فهرست نویسی کتاب های فارسی چاپی  و خطی   13۶1
و نیز راهنمایی و مشاورۀ دانشجویان ایرانی و ژاپنی دربارۀ تاریخ و فرهنگ و هنر ایران(

یس زبان فارسی در دانشگاه توکائی. تدر 198۴تا 201۶ 
آمدن به ایران برای تهیه و ارسال منابع چاپ شدۀ فارسی به کتابخانۀ شرقشناسی   13۶۵)سه ماه تابستان( 

توکیو.

آمدن به ایران برای تهیه و ارسال منابع چاپ شدۀ فارسی به کتابخانۀ شرقشناسی  13۶7 )بهمن و اسفند( 
توکیو.

یس زبان فارسی در دانشگاه کی ئو. تدر 199۴ تا 2013 
بررسی چهار مرقع قدیم،   برای تحقیق و  ترکیه  ژاپن و  شرکت در طرح مشترک   1998 
نظر  زیر  استانبول؛  طوپقاپوسرای  اوقاف  خزینۀ  در  )محفوظ  مرقع«  »سرای  نام  به 

پروفسور میناکو میزونو(.
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بررسی مرقعات و نسخه های هنری محفوظ در  برای مطالعه و  ایران  به  آمدن  1377 )اسفند( 
کتابخانه های ایران.

بررسی مرقعات و نسخه های هنری محفوظ در  برای مطالعه و  ایران  به  آمدن  1378 )اسفند( 
کتابخانه های ایران.

آمدن به ایران به دعوت فرهنگستان هنر جهت شرکت و سخنرانی در کنفرانس  138۵)اسفند( 

روابط فرهنگی ایران و ژاپن.

کتابخانۀ  هنری  نسخه های  و  مرقعات  بررسی  و  تحقیق  جهت  ایران  به  آمدن  1388 )اسفند( 
مجلس شورای اسالمی.

آمدن به ایران به دعوت کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی برای مطالعه و تحقیق  1390 )بهمن و اسفند( 
مرقعات و نسخه های هنری.

آمدن به ایران به دعوت کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی برای مطالعه و تحقیق  1391 )بهمن و اسفند( 
مرقعات و نسخه های هنری.

کتابخانۀ  هنری  نسخه های  و  مرقعات  بررسی  و  تحقیق  جهت  ایران  به  آمدن  1392)بهمن و اسفند( 
مجلس شورای اسالمی.

آمدن به ایران به دعوت »دانشگاه هنر اصفهان« و »دفتر  پژوهش های نسخه شناسی«  1393 )بهمن و اسفند( 
جهت برگزاری دورۀ آموزش ساخت کاغذ ابری به شیوۀ سنتی ایران.

کتابخانۀ  هنری  نسخه های  و  مرقعات  بررسی  و  تحقیق  جهت  ایران  به  آمدن  1394 )بهمن و اسفند( 
مجلس شورای اسالمی.

آمدن به ایران به دعوت »دفتر پژوهش های نسخه شناسی« جهت تحقیق و بررسی  1395 )بهمن و اسفند( 
مرقعات و نسخه های هنری کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. 

پژوهش های  »دفتر  و  تهران«  دانشگاه  »کتابخانۀ  دعوت  به  ایران  به  آمدن  1397-1398 )یکسال( 
نسخه شناسی« جهت تحقیق و بررسی مرقعات کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

انواع  با  اجمالی  »آشنایی  عنوان  با  آموزشی  کارگاه  برگزاری  و  سخنرانی  ارائۀ  1397 )اول دی( 
یقۀ ساخت آنها«، توسط کتابخانۀ مرکزی و مرکز  کاغذهای دست ساز ژاپن و طر

»سلسله  چهارچوب  در  نسخه شناسی«،  پژوهش های  دفتر  و  تهران  دانشگاه  اسناد 

نشست های پژوهشی به یاد ایرج افشار«.

محمود  دکتر  موقوفات  بنیاد  یخی  تار و  ادبی  جایزۀ  بیست وششمین  یافت  در 1398 )24 خرداد( 
افشار یزدی.

¨
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گزیدۀ آثار یوشیفوسا سکی
)دربارۀ متون قدیمی و نسخه های خطی ایران(

کتاب 

الف. به ژاپنی

گلستان خیال )به انضمام شرح اصطالحات کتابسازی در ایرانـ  از مترجم(. تهران: سازمان میراث   1997
فرهنگی.

ب. به ژاپنی و انگلیسی و ترکی

نسخه برگردان مرقعات سلطان یعقوب. ترکیه با همکاری وزارت فرهنگ ژاپن )زیر چاپ(.  2020

ج. به فارسی

انتشارات  همکاری  با  نسخهشناسی،  پژوهشهای مجلۀ  ضمیمۀ  تهران:  ابری سازی.  آموزش   1398
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. 48ص.

مجموعۀ مقاالت یوشیفوسا سکی: در قلمرو نسخه پردازی و کتاب آرایی ایرانی )با تحریر و ویرایش   1398
لبی کاشانی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های نسخه شناسی.

ّ
جدید(. به کوشش نادر مط

                جلد1: جستارهایی در بارۀ  دو مرقع سلطان یعقوب: یادگاری از عصر قراقویونلوها و آق قویونلوها 

)محفوظ در موزۀ طوپقاپوسرای استانبول، به شماره های 21۵3خ و 21۶0خ(.

1399    جلد2: جستارهایی دیگر دربارۀ نسخه پردازی و کتاب آرایی ایرانی.
جلد3: بررسی فنی و محتوایی مرقعات کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.  1400



16

مقاالت
مقاالت تألیف شده به زبان ژاپنی )چاپ شده در ژاپن(

 :۴2-۴1 )توکیو(. ش  بررسی موسیقی شرق  دربارۀ  مقاصدااللحان عبدالقادر مراغی. در: مجلۀ   1977
.1۶0-1۵0

دربارۀ موسیقی سنتی ایران. در: مجلۀ  موسسۀتحقیقاتیزبانوفرهنگآسیاوآفریقا. ش۴7: 1۶-13.  1983
دربارۀ قطب الدین شیرازی. در:مجلۀ جهاناسالم)توکیو(. ش21: 38-22.  1983

نسخه سازی در ایران )1 و 2(. در: مجلۀ کتابخانۀدانشگاهزبانهایخارجیتوکیو. ش 101-99:    1990
۴-7 و 10-7.

چاپ کتاب در ایران. در:مجلۀدوهو)کیوتو(. ش 1۴3: ۴-7؛ 1۴۴: 10-7.  1990

مقاالت تألیف شده به زبان فارسی )چاپ شده در ایران(

درةالتاج شیرازی و شرح شرفیه. با همکاری مهدی برکشلی. در: آینده. س 6، ش ۶-۵: 3۴۴-3۴0.  1359
شرح متن باب ثالث مقاصدااللحان. در: فرهنگایرانزمین. ج 27: 9- 55.  1366

دیباچۀ قطب الدین محمد قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب. در: نامۀبهارستان. ش6: 31۶-309.  1382
گزارشی از صحافی دو مرقع سلطان یعقوب )محفوظ در موزۀ طوپقاپوسرای استانبول، ش 21۵3خ ـ   1383

21۶0خ(. در: نامۀبهارستان. ش 9: ۴۴-37.
آثار خوشنویسی در دو مرقع سلطان یعقوب: یادگاری از عصر قراقویونلوها و آق قویونلوها )محفوظ در   1385

موزۀ طوپقاپوسرای استانبول(. در: نامۀبهارستان. ش 12-11: 172-7۵.

بهارستان.  نامۀ استانبول(.  طوپقاپو سرای  موزۀ  در  )محفوظ  یعقوب  سلطان  مرقع  دو  در  زرافشانی  فّن   1387 
ش 1۴-13: 8۴-77.

مجموعۀ ترجیعات سرکاری: یادگاری از عصر قراقویونلوها. در: نامۀبهارستان. ش1۵: 176-137.  1388
شیخ محمود هروی. در: نامۀبهارستان. ش1۶: ۶0-۴۵.  1389

قراقویونلوها و  از عصر  یادگاری  نقاشی دو مرقع سلطان یعقوب:  آثار خوشنویسی و  یادداشت های   1390
آق قویونلوها )محفوظ در موزۀ طوپقاپوسرای استانبول(. در: نامۀبهارستان. ش17: ۵۶-31.

دیباچۀ محمد قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب )به خط شاه محمود نیشابوری، نسخۀ  کتابخانۀ    1391
ملک، کتابِت 9۶۴ق(. در: نامۀبهارستان. ش 19-18: ۵6-۴1.

با  )همراه  اسالمی  شورای  مجلس  کتابخانۀ  مرقع  دوازده  جداول  ترسیم  و  ساخت  شیوۀ  از  گزارشی   1391
بررسی مرقع میرعلی هروی(. در:نامۀبهارستان. ش 19-18: 1۵6-127.

قاعدۀ جدول سازی بر اساس دو مرقع سلطان یعقوب )محفوظ در موزۀ طوپقاپو  سرای استانبول(. در:   1395
پژوهشهاینسخهشناسی. ش 120-61:1.
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چند نکته دربارۀ کاغذ ابری ایرانی. در: جشننامۀاستادسیداحمداشکوری. به کوشش رسول جعفریان.   1395
تهران: نشر علم، با همکاری نشر موّرخ و خانۀ کتاب. ۵9۴-۵91.

مرکزی  کتابخانۀ  در  )محفوظ  کاتب  علی رضاء  خط  به  اشعار  مجموعۀ  مجموعه:  یک  سرگذشت   1397
دانشگاه تهران، ش۴7۵0(.در:پژوهشهاینسخهشناسی. ش 2: 108-71.

 .)11718 ش  اسالمی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  در  )محفوظ  مرآت الممالک  قاجاری  مرقع   1398 
در: پژوهشهاینسخهشناسی. دفتر سوم )در دست آماده سازی فنی(

فارسی  به  ژاپنی  از  ترجمه   ،)Kunio Takahashi( تاکاهاشی  تألیِف کونیو  ژاپن.  کاغذسازی در   1398 
پژوهشهاینسخهشناسی. دفتر سوم )در دست  سکی. در:  با مقدمه و اضافات از: یوشیفوسا 

آماده سازی فنی(

فارسی  به  ژاپنی  از  ترجمه  یقا.  آفر شمال  و  باختر  آسیای  و  میانه  آسیای  به  کاغذسازی  فّن  انتشار   1398 
پژوهشهاینسخهشناسی. دفتر سوم )در دست  سکی. در:  با مقدمه و اضافات از: یوشیفوسا 

آماده سازی فنی(

¨
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شرح زندگانی من
یوشیفوسا سکی

من در 21 نوامبر ۱۹۴۸)30 آبان ۱۳۲۷( درست سه سال بعد از جنگ دوم جهانی در شهر هیتاچی ژاپن که 

شهر صنعتی است به دنیا آمدم. چون خانۀ پدرم بر اثر بمباران ناوگان آمریکا ناپدید شده بود، خانه ای که ما 

در آن نشسته بودیم بسیار کوچک و محقر بود و از ساحل اقیانوس آرام ده بیست متر بیش فاصله نداشت. 

در آن زمان فقر تمام کشور را پوشانیده بود و مردم خوراک کافی نداشتند که بخورند. چون ما در ساحل 

دریا زندگی می کردیم، می توانستیم هر روز ماهی بخوریم. اما مردم همیشه از کمبود غذا به خصوص برنج 

می نالیدند. از خاطرات آن زمان است که روزی سحرگاه از سروصدا از خواب بیدار شدم. مادرم گفت در 

 از رختخواب پریدم و دویدم به سمت ساحل. مردم از کوچک و بزرگ جمع 
ً
ساحل جسدی پیدا شده. فورا

شده بودند. می گفتند بیچاره در جایی خود را به آب انداخته و خودکشی کرده است و جریان آب دریا او را 

به ساحل محل ما آورده. در زمان بچگی این گونه حوادث سالی چندبار می دیدم.

می آوردند.  را  شده  صید  ماهی های  آنجا  به  کشتی ها  روز  هر  داشت.  قرار  اسکله  ما  خانۀ  جلوی 

کوسه های بزرگ نیز صید می شد. همه می دانستند که گوشت کوسه بدمزه است. بدین سبب گوشت کوسه 

را نمی خوردند. اما فقط برای درست کردن نوعی غذای سنتی ژاپن به کار می رفت. بنابراین کوسه ها را با 

 به اندازۀ 50 سانتی متر تکه تکه می کردند و می فرستادند به توکیو. یک روز کسی که داشت بدن 
ً
اره تقریبا

کوسه را اره می کشید فریاد زد و گفت این استخوان آدم است! از شکم کوسه استخوان آدم درآمد و همچنین 

کت آن آدم، از جیب کتش یک پیپ و سه تا اسکناس هزار ینی نیز پیدا شد. ما می گفتیم که صاحب این 

 وضعش خوب بود، چه باعث شده که به شکم کوسه رفت؟ این سه هزار ین چه 
ً
کت پیپ داشت که حتما

می شود؟ برای مردم سرنوشت سه هزار ین از جسدش موضوع مهم تری بود. در آن زمان با صد ین غذای 

خوب می توانستیم بخوریم. در واقع ما فقیر بودیم و خالصه تماشا کردن وقایع فجیعی مانند این نیز نوعی 

سرگرمی محسوب می شد.
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در سال ۱۹۶۷)۱۳۴۶( وارد رشتۀ خاورشناسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه توکائی، یکی از دانشگاه های 

ملی ژاپن، شدم. چون در آن زمان در آن رشته یکی از زبان های آسیایی ازجمله چینی، هندی، عربی و 

فارسی واحد اجباری بود، من زبان فارسی را انتخاب کردم. در حقیقت تا آن زمان نمی دانستم که فارسی  

 ایرانیان بودند بلکه فقط از لحن Persia که از همه برای گوشم دلپذیرتر 
ّ

زبان ایرانیان است و هخامنشیان جد

و زیباتر به نظر می رسید خوشم آمد. بدین طریقه آشنایی من با زبان فارسی شروع شد. از آن هنگام بیش از 

پنجاه سالی است که دربارۀ تاریخ و فرهنگ و هنر ایران مطالعه می کنم. هر کتابی که دربارۀ ایران نوشته شده 

 در زمینۀ هنر ایران بیشتر مطالعه می کردم.
ً
بود جمع آوری می کردم، مخصوصا

 صفحاتی از مجموعۀ موسیقی خاورمیانه به دستم آمد و از میان سازهای گوناگون 
ً
در آن وقت اتفاقا

موسیقی خاورمیانه اجرای سه تار مرحوم احمد عبادی از همه جاذب تر بود. به سبب اینکه من از چهارده 

سالگی گیتار کالسیک کار می کردم می گفتم روزی به ایران بروم و سه تار یاد بگیرم. با این امید سر کالس 

زبان فارسی حاضر می شدم و برای موضوع تز لیسانس، تاریخچۀ سازهای زهی دسته دار را انتخاب کردم 

زیرا که ریشۀ تاریخی سازهای زهی دسته دار ژاپن به سازهای زهی دسته دار ایران باستان می رسید.

بهار سال ۱۹۷۰)۱۳۴۹(، هنگامی که وارد سال چهارم دانشگاه شده بودم، استاد زبان فارسی من خانم 

امیکو اوکادا به من پیشنهاد کرد که برای ادامۀ تحصیل به ایران بروم و برای مبادلۀ دانشجویی بین ایران و ژاپن، 

مرا به سفارت ایران در توکیو معرفی کرد. 

در مهر ۱۳۴۹ پذیرش از دانشگاه شیراز به دست من رسید. در آن موقع تمام واحدها را گذرانده بودم 

و تز را نیز به اتمام رسانیده بودم. بدین علت رئیس دانشگاه توکائی مرحوم آتسواوجی آشی کاگا )1901- 

1983( که از پیشقدمان ایرانشناسی ژاپن که در »جشن هزارۀ فردوسی« )1313ش( نیز شرکت کرده بود و 

با خوشنویس معروف  عمادالکّتاب  )1285 - 1335ق( رابطۀ دوستی داشت، به من اجازه داد که قبل از اتمام 

ترم عازم ایران بشوم. با همین الطاف آذرماه همان سال که سال تحصیلی چهارم به اتمام نرسیده بود، عازم 

ایران شدم و لیسانس آن دانشگاه را گرفتم. ناگفته نماند که آقای آشی کاگا تعدادی قطعات خوشنویسی از 

عمادالکّتاب و درویش عبدالمجید و علی اکبر کاوه را داشت و پس از درگذشتشان همسر استاد، آنها را به 

کتابخانۀ دانشگاه توکائی اهدا کرد.

دو روز بعد از رسیدن به تهران به دانشگاه شیراز خود را معرفی کردم اما به من گفتند که هم انگلیسی و هم 

فارسی خوب بلد نیستید، نمی توانید در این دانشگاه  درس بخوانید. دانشگاه تهران کالسی برای خارجی ها 

هست. بروید به تهران. بدین علت به تهران آمدم و وارد بخش خارجیان دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران 

شدم. البته از نظر من این پیشامد امیدبخش بود. من هم دوست داشتم در دانشگاه تهران بیایم چون رشتۀ 

موسیقی داشت. 

تهران که رسیدم در ترم دوم سال تحصیلی سال 1349در بخش خارجیان دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران 

نام نویسی کردم. در کالس های نظم فارسی)آقای دکتر تقی تفضلی(، نثر فارسی )دکتر امیرحسن یزدگردی(، 
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کردم.  شرکت  مقّربی(  مصطفی  فارسی)دکتر  زبان  دستور  بحرالعلومی(،  حسین  )دکتر  مکالمه  و   انشاء 

اما هیچ نمی فهمیدم که استادان چه می گویند. مجبور بودم که بعد از کالس از دوستانم کمک بگیرم. بدین 

طریقه امتحان آخر ترم را دادم بااینکه نمرۀ خوبی نگرفته بودم اما همۀ واحدها را گذراندم. بعد از گذراندن 

ترم دوم سال تحصیلی 1349 تصمیم داشتم که هرچه زودتر تغییر رشته بدهم و وارد رشتۀ موسیقی بشوم.

در اول مهر سال1350 به دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران مراجعه کردم و سرپرست گروه موسیقی 

آقای دکتر هرمز فرهت را دیدم و قصد و تقاضای خود را به ایشان توضیح دادم. پس از شنیدن حرف های من 

آقای دکتر با کمال لطف و مهربانی مرا پذیرفته و راهنمایی و پیشنهاد بسیار شایسته به من کرد که از گرفتن 

واحدهایی که در ژاپن گذرانده بودم و با واحدهای رشتۀ موسیقی مطابقت داشت معاف شوم و در رشتۀ 

موسیقی نام نویسی کنم. 

با خوشحالی به پیش متصدی بخش خارجیان ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات رفتم و پیشنهاد آقای دکتر 

فرهت را به اطالع رساندم اما به من گفت که فارسی بلد نیستید و هنوز زود است که تغییر رشته بدهید. بهتر 

 یک ترم دیگر در این بخش فارسی بخوانید. جریان این صحبت را به آقای دکتر فرهت گفتم. 
ً
است که اقال

 در ترم اول سال تحصیلی 1350 در بخش خارجیان ادبیات فارسی 
ً
آن استاد باز به من پیشنهاد کرد که رسما

ثبت نام کنم اما همزمان هم در کالس های زبان فارسی و هم کالس های موسیقی شرکت کنم و در هر دو 

رشته امتحان بدهم. بدین علت ترم اول سال 1350 سخت ترین دورۀ تحصیالتم شد. در واقع من از بچگی 

درس خوان نبودم و بچۀ تنبلی بودم. بخصوص خواندن و درک کردن تشبیهات اشعار قدیم به زبان ژاپنی برای 

من بسیار دشوار بود تا چه برسد به ادبیات فارسی.

در آن ترم در بخش خارجیان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، درس های امال و خط )دکتر تقی 

تفضلی(، مکالمه و انشاء )دکتر حسین بحرالعلومی(، نظم فارسی )دکتر خلیل خطیب رهبر(، نثر فارسی 

)دکتر مظفر بختیار( و دستور زبان فارسی )دکتر مصطفی مقربی( را داشتم.

در این ترم خاطره ای فراموش نشدنی دارم. آقای دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در جلسۀ اول کالس 

نثر فارسی آمد و به ما گفت که به من گفتند که در بخش خارجیان درس بدهم، اما نمی دانم که چه درسی 

بدهم؟! چون شماها هنوز فارسی خوب بلد نیستید و من زیاد حوصله اش را ندارم. این بخش خارجیان اگر 

چهار سال واحدها را بگذرانند و تز بنویسند می توانند درجۀ دکترا بگیرند، این چه دکتری است!؟ این گونه 

 یک ساعت ونیم زد و رفت. همین که استاد از کالس رفت شاگردان همه عصبانی شدند 
ً
 حرف را تقریبا

و گفتند این چه استادی است! من و دوست ژاپنی ام مرحوم تاکاشی ایوامی )استاد برجستۀ فلسفه اسالمی 

و شاگرد ممتاز پروفسور توشیهیکو ایزوتسو(  قدری خندیدیم و در راه برگشت از دانشگاه می گفتیم که استاد 

بسیار خوبی را دیدیم. چون می دانستیم که آنچه استاد می گفت درست بود. دکتر شفیعی کدکنی را فقط 

 بیست و اندی سال بعد یعنی در حدود 1377 آقای 
ً
همان روز دیدم چون بعد از آن دیگر نیامد. اما تقریبا

 قرار شد که در دانشگاه توکیو سخنرانی کند. دوست من آقای تاکه شیتا 
ً
شفیعی کدکنی به ژاپن آمدند و اتفاقا
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ـ استاد دانشگاه توکیوـ  که برنامۀ سخنرانی استاد را ترتیب داده بود به من تلفن زد و از من دعوت کرد که من 

هم آن سخنرانی را گوش کنم. همانگاه من همین خاطره را به دوستم تاکه شیتا گفتم. او بسیار ترسیده بود. 

روز سخنرانی به اطاقش رفتم که قرار بود در آنجا آقای دکتر شفیعی را ببینم. ایشان را دیدم و خود را معرفی 

کردم و جریان آن سال را هم عرض کردم. آقای دکتر خوب یادشان بود و با هم به آن روزها کلی  خندیدیم. 

به هرحال ترم اول سال تحصیلی 1350 به سختی گذشت و تمام واحدهایی را که در رشتۀ زبان و ادبیات 

نام نویسی کرده بودم گذراندم.

می دانم که ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی تفکیک ناشدنی است و درک نکردن اشعار فارسی، بزرگ ترین مانع 

ر است.
ّ

 متعذ
ً
درک موسیقی ایرانی خواهد بود. با این همه اآلن هم فهم دقیق اشعار فارسی برایم سخت بلکه بعضا

ایرانی ها در زندگی روزمره در حین مکالمه با دیگران ابیات فردوسی و حافظ و سعدی و غیره را برای 

توضیحات مضمون حرف هایشان به مثال می آورند و روش اینگونه معاشرت برای اشخاص کم سواد نیز 

معمول است. در کشور ما آوردن اشعار قدیم در موقع صحبت شاید مخاطب را سرگردان کند. به نظر 

می رسد که عمق فرهنگ ایران همین است که هنوز اشعار هزار سال پیش در دل مردم ایران زنده است. بدین 

سبب بود که گفتم ترم اول سال تحصیلی 1350 کالس زبان و ادبیات فارسی بخش دانشجویان خارجی 

دشوارترین دورۀ اقامتم در ایران بود.

اما حضور در کالس موسیقی در دورۀ لیسانس برایم بسیار سودمند بود برای اینکه تا آن زمان معلومات 

چندانی در موسیقی نداشتم. در ژاپن روزی چهارپنج ساعت گیتار می زدم. استاد گیتارم نوازندۀ معروف 

اما  گیتار شوم.  نوازندۀ  روزی  که  داشتم  آرزو  ایران  فرهنگ  و  زبان  با  آشنایی  از  قبل  بود.  ژاپن  در  گیتار 

 برایم تازگی 
ً
کالس های موسیقی در دانشگاه تهران، مانند سلفژ و دیکتۀ موسیقی، هارمونی، پیانو و غیره کال

داشت. در واقع سواد موسیقی فرنگی را در ایران یاد گرفتم. این کلمۀ »سواد موسیقی« را اولین بار از آقای 

دکتر فرهت شنیده بودم. روزی در سر کالس کنترپوان آقای دکتر فرهت یکی از دانشجویان که تخصصش 

ساز ایرانی بود به استاد شکایت کرد که اینگونه درس به درد ما نمی خورد. استاد عصبانی شد و به او توپید 

که اینجا دانشگاه است و علم موسیقی را تحقیق می کنند و برای این کار دانشجویان باید سواد موسیقی 

داشته باشند. اگر نمی خواهی برو پیش استاد ساز و فقط ساز کار کن، الزم نیست که به دانشگاه بیایی! حق 

با استاد بود. 

آقای دکتر فرهت اخالق قابل پسند و سنجیده داشت. همیشه سر ساعت به کالس می آمد و اگر کسی 

بعد از شروع کالس که زنگ شروع زده شده بود می آمد، می گفت که اگر دیر بیایی بهتر است هرگز نیایی. 

اگر دانشجو بهانه ای می آورد، بر خشم استاد می افزود و هیچ بهانه ای را قبول نمی کرد.

استاد یک زمان به امریکا رفته بود و بعد از انقالب به ایران برگشت. وقتی پایان نامۀ من را دید، گفت که 

آقای سکی، خوب نوشتید ولی خیال نکنید ایرانی ها بلد نیستند در این زمینه بنویسند؛ ایرانی ها می توانند 

خیلی خوب بنویسند، فقط حوصله  و همتش را ندارند! پاره ای از خاطرات از آقای دکتر هرمز فرهت است 
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که هنوز هم از ایشان تشکر می کنم.

در آن زمان دانشجویان رشتۀ موسیقی دو گروه بودند. برای آنهایی که از هنرستان موسیقی آمده بودند 

واحدهای ترم اول سال اول دانشگاه ساده بود و آنها همه سواد موسیقی داشتند؛ بقیه فقط پیش استادی 

 سلفژ و دیکتۀ 
ً
سازی کار کرده بودند و در تئوری موسیقی ضعیف بودند و در بعضی کالس ها مخصوصا

موسیقی عقب مانده بودند. بدین علت خانم پری برکشلی که استاد پیانو و سلفژ و دیکتۀ موسیقی بود کالس 

جداگانه ای در سطح پایین تر گذاشت و من هم در آن کالس حاضر شدم و هفته ای یک جلسه سلفژ و دیکته 

را در سطح ابتدایی کار می کردم. در حقیقت آن کالس برایم بسیار مفید و آموزنده بود. خانم برکشلی دختر 

استادم آقای دکتر مهدی برکشلی است که ذکر ایشان بعدتر می آید.

سخت ترین کالس در رشتۀ موسیقی کالس ساز ایرانی بود. نمی دانستم که ساز ایرانی را بدون نت 

موسیقی و به صورت گوشی  و دسته جمعی یاد می دهند. تا استاد گوشه ای از ردیف را می زد دانشجویان باید 

 همزمان شنیده می شد. نمی فهمیدم 
ً
همان گوشه را مشق می کردند. صدای ساز استاد و دانشجویان تقریبا

چه اتفاقی می افتاد. همان که به گوش بچه ها می رسید، پنجۀ شان حرکت می کرد. اآلن می فهمم که داشتن 

معلومات موسیقی ایرانی همین است. بچه ها تکه های زیادی از بر داشتند و برایشان قابل استنباط و درک 

بود که بعد از نت اول چه ملودی می آید. من بیچاره هیچ نمی فهمیدم. بعد از مدتی در حضور کالس ساز 

ایرانی متوجه شدم که شیوۀ درس دادن دسته جمعی برای شاگردان ناتوانی مثل من، بسیار سودمند است. 

چون قطعه ای را که دسته جمعی یاد گرفتند هر یک از شاگردان به تنهایی پیش استاد می زدند و استاد اجرای 

آنهارا یک یک گوش می کرد و تصحیح می کرد. من همۀ اجرای آنها را می شنیدم و چگونگی حرکات مضراب 

راست و چپ و نکات مشکل و پیچیده را مکرر به چشم و گوش خود می دیدم و می شنیدم و می توانستم 

برای خود آماده کنم. اما برای شاگردان بااستعداد، این روش شاید خسته کننده بود بلکه ضرر داشت. آنهایی 

که نوای استاد را با یک یا دوبار گوش کردن یاد می گرفتند در یک جلسه می توانستند از استاد بیشتر استفاده 

کنند. ولی آنان در تدریس دسته جمعی قربانی بی استعدادان می شدند.

در اواخر سال 1349 از شیراز به تهران آمدم و ساکن کوی دانشگاه شدم و دوستانی هم پیدا کردم 

نسخه شناس  )دانشمند  ریشار  فرانسیس  پروفسور  مانند  ایران هستند.  هنر  نام آوران عصر  از  اکنون  که 

فرانسوی( و پروفسور ژان دورینگ )استاد موسیقی ایرانی( که دوباره جلوتر به ایشان اشاره خواهم کرد.

همان موقع به کالس سه تار کوی دانشگاه رفتم و اولین آشنایی من با سه تار کالس موسیقی کوی دانشگاه 

بود. در آن کالس آقای محمدرضا روحبخش )د. 1393( که دانشجوی سال چهارم رشتۀ موسیقی بود معلم 

سه تار بود. چون سه تار نداشتم از او خواهش کردم که برایم سه تار تهیه کند و صد تومان آن زمان )هزار ریال( 

به او دادم و یک سه تار آورد. آقای روحبخش از روی نت سه تار را به من یاد می داد و خیال می کردم که روش 

تدریس سه تار همین است که او آموزش می دهد. هیچ نمی دانستم که در کالس ساز ایرانی دانشگاه تهران، 

بدون نت، و به طور دسته جمعی و سینه به سینه یاد می دهند.
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در اینجا از سه تاری که خریداری کرده بودم، خاطره ای، که برای خودم جالب و به یاد ماندنی است، 

دارم که آن را نقل می کنم. از این سه تار صد تومانی خوب صدا درنمی آمد. بنابراین تصمیم داشتم سه تار 

دیگری بگیرم. روزی دوستم آقای عباس باورچی ـ که دانشجوی رشتۀ موسیقی و کارمند دبیرخانۀ دانشگاه 

تهران بود ـ به من خبر داد که دوستم اسماعیل تهرانی به من گفت که آقای  عشقی تازه سه تار ساخته است. 

اگر سکی می خواهد سه تاری بخرد او را ببریم به پیشش. من به اتفاق آقایان باورچی و تهرانی به کارگاه آقای 

عشقی واقع در تجریش رفتم و با آقای عشقی آشنا شدم و از او سه تار تازه ساخته شده را به قیمت پانصد 

تومان )پنج هزار ریال( گرفتم. بعد از این آشنایی گاهی به دیدن ایشان به کارگاهشان می رفتم. روزی به آقای 

عشقی گفتم که سه تار قبلی من خوب نمی خواند. گفت که آن را بیاور. پیشش بردم. تا دید، گفت این سه تار 

خود من هست... . گفت روزگاری که از زندگی بیزار شده بودم و هیچ حوصلۀ کار جدی را نداشتم، بدون 

دقت سه تارهایی می ساختم و به قیمت ارزان می فروختم و این یکی از آنهاست. این را همین جا بگذار و برو 

و هفتۀ دیگر بیا. یک هفتۀ دیگر به پیشش رفتم. به من گفت که جای سیم گیر، درست نبود، من جایش را 

عوض کردم، بهتر شد. از ایشان سه تا سه تار داشتم. 

زمانی که ساکن کوی دانشگاه بودم و به کالس سه تار می رفتم با آقای فرانسیس ریشار که در کوی 

دانشگاه با او هم ساختمان بودم آشنا شدم. او در بخش خارجیان همکالسم بود. مرا به خانۀ دوست هموطن 

فرانسوی خود آقای ژان دورینگ برد تا با او آشنا شوم. در خانۀ او با آقای محمدرضا لطفی هم آشنا شدم. 

آقای دورینگ آن زمان تار وسه تار را خوب می نواخت و استاد گیتار بخش موسیقی دانشگاه تهران بود. بدین 

مناسبت به من شاگردان گیتار را معرفی کرد و به من گفت که ساعتی 30 تومان )300 ریال( درس بدهید. 

این پیشنهاد برایم کمک مالی خوبی شد. همیشه برای یادگرفتن موسیقی ایرانی کمک هایی می کرد و مرا 

 به آقای دکتر داریوش صفوت )د. 1392( معرفی کرد و آقای دکتر مرا به کالس سه تار آقای جالل ذوالفنون 

)د. 1390( که در »مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی ایرانی« تدریس می کرد فرستاد. 

آقای دکتر صفوت رفتم. همین که مرا دید  ایرانی  1350 به کالس ساز  این وضع در ترم اول سال  با 

 بجا بود چون 
ً
جاخورد و گفت هنوز هیچ یاد نگرفتی، در این کالس عقب خواهی ماند. حرف استاد کامال

من هم بسیار نگران بودم. در آن کالس آقای داریوش طالیی )استاد برجستۀ موسیقی ایرانی(، خانم ملیحه 

سعیدی )استاد برجستۀ  قانون(، خانم شهال نیک فال، آقای  داریوش شناسا، آقای خالقی و آقای وجدی  را دیدم. 

در همان جلسه ناگهان استاد بزرگ موسیقی ایران شادروان نورعلی خان برومند وارد کالس شد. آقای 

دکتر صفوت از مقدم آن استاد بزرگوار استقبال کرد و از استاد خواهش کرد که در آن جلسه به جای او به 

دانشجویان درس بدهد و استاد پیشنهاد آقای دکتر صفوت را قبول کرد و با تار به دانشجویان درآمد اول 

ردیف دستگاه شور را یاد داد. من وحشت زده از اول کالس تا آخر وقت سکوت کرده بودم و هیچ حرفی 

نزدم و به سه تار خود دست نبردم، چون می ترسیدم که حضور من در آن کالس شناخته بشود و خوشبختانه 

شناخته نشد. چون مرحوم استاد برومند نابینا بود!



25

آقای داریوش طالیی را گوش کردم. وقتی طالیی درآمد شور را زد،  تار  بار  اولین  در همین جلسه 

صدای تارش به قدری دلپذیر و گوش نواز بود که تا آن زمان نشنیده بودم. راستش در واقع تا آن زمان صدای 

تار را زیاد دوست نداشتم. چون خشن به نظر می آمد. اما صدای تار طالیی بسیار شفاف و تمیز و پرقدرت 

بود. همان وقت من تصمیم گرفتم که با طالیی دوست شوم و برای یاد گرفتن موسیقی ایرانی از او کمک 

بگیرم.

سرانجام نتوانستم در ترم اول سال 1350 واحد ساز ایرانی را طی کنم. حتی حق شرکت در امتحان هم 

نداشتم. در آن زمان من بسیار افسرده بودم و نمی دانستم چه کار کنم. مضراب موسیقی ایرانی برایم بسیار 

پیچیده و غیر قابل فهم بود. وقتی مرحوم محمدرضا لطفی را دیدم، گفتم هیچ بلد نیستم، چه کنم؟ گفت که 

نگران نباش، زیاد کار کن، یاد می گیری. اینگونه سخن از ناامیدی مرا نجات داد.

با اینکه در امتحان آخر ترم شرکت نکردم، تصمیم داشتم که در ترم دوم خود را برای کالس ساز ایرانی 

آماده سازم. همین فکر را در ترم اول زمانی که فقط سر کالس حاضر می شدم و استاد هم به من چندان 

عنایت و اعتنایی نمی کرد داشتم. زیرا به ندرت به من می گفت آقای سکی این گوشه را یاد گرفتید، بزنید. من 

هم بسیار بد می زدم. می گفت بیشتر کار کنید. در ترم اول چندبار این اتفاق افتاده بود. می دانستم استاد هنوز 

مرا طرد نکرده و نرانده است. بنابراین تصمیم داشتم که هرچه زودتر خود را برای شرکت در این کالس آماده 

بسازم. با این امید هرگاه دانشجویان با استعداد را می دیدم کمک می خواستم. یاد کنم از استادان نام آشنا و 

بزرگ امروز موسیقی ایران آقایان حسین علیزاده و مرحوم محمدرضا لطفی که در این کار به من خوب کمک 

کردند. اما باید اعتراف کنم که داریوش طالیی بود که تمام گوشه های ردیف شور را، که بایست در ترم اول 

یاد می گرفتم، به من یاد داد و او بود که ریزه کاری های مضراب را چنان روشن تجزیه و تحلیل کرد تا من 

بی استعداد نیز متوجه شوم. او بود که قسمت های مشکل و پیچیده را با سرعت کم برایم می زد و من برای 

تمرین ضبط می کردم. بعضی اوقات به تفنن روی پردۀ تار به سرعت شگفت انگیز بازی می کرد. تا به حال 

به چنان مضراب چابک و پرطنینی گوش نکرده ام. 

بعد از مدتی آشنایی یک روز به من گفت، کوک تارم را به هم بزن و هر سیمی و هر پرده ای که می خواهی 

بزن، من تشخیص می دهم. گفتم مگر چنین کاری ممکن است؟ گفت: بلدم. پس به من پشت کرد. من 

یک پردۀ پایین دست را در سیمی گرفته یک مضراب زدم. بالفاصله درست جواب داد و هر باری که مضراب 

می زدم درست تشخیص می داد. گفت که هر سیم و پرده، خصوصیت خود را دارد، بنابراین اشتباه نمی کنم. 

 معتقدم که استاد داریوش طالیی بزرگ ترین موسیقی دان در قرن بیستم در خاورمیانه است. 
ً
من شخصا

سرانجام با این آمادگی در ترم دوم سال 1350 سر کالس آقای دکتر صفوت حاضر شدم. با اینکه خوب 

نمی زدم اما می توانستم به سختی گوشه هایی را که استاد می نواخت، مشق کنم.

وقتی در امتحان آخر ترم سال 1350 تمام گوشه های ردیف دستگاه شور را پیش دکتر صفوت زدم طالیی 

من را نگاه کرد و طوری دست زد که صدا درنیاورد. این صحنه را هیچ وقت فراموش نمی کنم. اگر طالیی 
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نبود، من هرگز نمی توانستم ردیف موسیقی ایرانی را یاد بگیرم. با این همه، توانایی نوازندگی من هیچ وقت 

از حدی که گوشه های ردیف را از بر حفظ کنم نمی گذشت و هرچند کوشش کردم اجرای سه تار من بوی 

موسیقی ایرانی را بدهد، نمی داد و بدتر بر افسردگی من می افزود.

اگر اشتباه نکنم در ترم اول سال سوم رشتۀ موسیقی ایرانی واحدی به نام آهنگسازی موسیقی ایرانی بود 

که آهنگساز و نوازندۀ مشهور پیانو استاد جواد معروفی استاد آن کالس بود. آقای معروفی به ما تکلیف داد 

که پیش درآمد بسازیم. من در گام ماهور آن را ساختم و استاد بسیار کار مرا پسندید و تشویق کرد. بعد از 

ساختن پیش درآمد به ما گفتند حاال وقت آن است که تصنیفی بسازید، هر شعر که دوست دارید، انتخاب 

کنید. من بیتی از غزل حافظ را انتخاب کردم، بدین عبارت:
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست       پیرهن چاک و غزلخوان و ُصراحی در دست

یک هفته کوشش کردم تا ملودی مناسب برای این بیت پیدا کنم. در حقیقت مسأله را چندان مهم 

 از پانزده سالگی آهنگ هایی ساخته 
ً
ندانسته بودم و خیال می کردم کار مشکلی نیست زیرا که من تقریبا

 من درآوری بود. در حین 
ً
بودم و به آهنگسازی عادت داشتم.اکنون که فکر می کنم آهنگسازی من تماما

تصنیف سازی متوجه شدم که پیش درآمد قطعه ای است بدون کالم، اما ساخت تصنیف، توأمان است با 

درک دقیق و درست از شعر فارسی. یعنی واجب است. هفتۀ بعد تصنیف ساخته شده را پیش استاد بردم. 

استاد معروفی بعد از کمی سکوت، طوری نظر داد که من ناراحت نشوم. فهمیدم که خوب نیست. البته پیش 

از دانستن نظر استاد، خود می دانستم که آن را خوب نساخته ام. به خود گفتم که دوباره آن را می نویسم. هفتۀ 

دیگر نیز نتیجۀ مطلوبی نداشتم. سه هفتۀ بعد به استاد معروفی اعتراف کردم که استاد، من از تصنیف سازی 

ناامیدم! نمی توانم تصنیف بسازم، هرچه سعی کنم خوب از آب درنمی آید. استاد گفت: آقاجان، ناامید 

 می توانی تصنیف هم بسازی. بدین صورت مرا پشتیبانی و 
ً
نشو، چون پیش درآمد را خوب ساخته ای، حتما

حمایت می کرد و دلگرمی می داد. خدایش بیامرزاد.

اآلن بعد از گذشت چند دهه می فهمم که در تصنیف سازی درک شعر فارسی و احساسات ایرانی 

ضروری و الزم است. در واقع ملودی هایی که آن زمان می ساختم نه ایرانی بود و نه ژاپنی؛ بلکه ملودی هایی 

بی هویتی بود. به قول معروف غذای قرمه سبزی ایرانی را فقط ایرانی می تواند بپزد و بس! پس طبیعی بوده و 

 با شعر حافظ سازگار نباشد. یعنی بوی غذای ایرانی را نمی داد. 
ً
هست که تصانیفی که من ساخته بودم اصال

با ذکر این مقدمات روشن شد که سه تاری که می زدم بوی ساز ایران را نمی داد.

اآلن هم معتقدم که من بدترین دانشجوی ساز ایرانی در طول تاریخ رشتۀ موسیقی ایرانی دانشگاه تهران 

هستم. بگذریم.

پیش تر گفتم که در ترم اول سال 1350 برای اولین بار در کالس ساز استاد نورعلی خان برومند حاضر 

شدم. در جلسۀ اول خود را معرفی کردم، ولی از روی دلهره صدایم به قدری لرزان و آهسته بود که استاد 

برومند صدایم را نشنید. ناگهان داد زد که بلند بگو! خانم ملیحه سعیدی گفت استاد این شخص خارجی 
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است، ژاپنی است. بعد از این اتفاق آقای برومند بسیار به من مهربانی و کمک کرد. اگر نمی توانستم 

تکه ای از گوشه ها را درست یاد بگیرم و بنوازم، در آخر کالس چند دقیقه ای بیشتر می ماند و با حوصله و 

بزرگواری و بزرگ منشی آن قسمت ها را که ضعیف بودم، یا فرانگرفته بودم تکرار می کرد تا بلکه یاد بگیرم. 

این را هم بگویم که استاد برومند در پایان هر جلسه، در ضمن کشیدن سیگار وینستون، چند دقیقه ای 

هم صحبت های روزمره می کرد و بعضی اوقات در خصوص وضعیت موسیقی آن زمان و نیز موسیقی دانان 

گذشته و حال آن زمان نیز صحبت و درددل می کرد. در آن وقت مطالب جالبی از استاد می شنیدم. از آن 

ه خالقی به میان آمد و فرمودند روزی به آقای خالقی که 
ّ
جمله یادم هست که روزی صحبت استاد روح الل

از بچگی با هم دوست بودیم گفتم چرا سرودها فقط در دستگاه ماهور ساخته می شود، چرا در دستگاه 

دیگر نمی توانند سرود بسازند؟ خالقی گفت: پس من در مایۀ دیگر می سازم. با این پیشنهاد من )یعنی استاد 

برومند(، خالقی سرود معروف و خاطره انگیز »ای ایران« را در مایۀ دشتی ساخت. یک روز به ما گفت که 

در کتاب سرگذشتموسیقیایران که خالقی نوشت، در قسمت آخر جلد اول، عکس »ُسماع حضور« و 

 در آن زمان چهار یا پنج سال داشتم اما جالب است 
ً
دیگران هست که در آن عکس من هم هستم. تقریبا

بدانید که در ردیف ایستادگان، جوانی با لباس بلند دیده می شود که آن سرپاسبان رکن الدین خان مختاری 

است. فکر می کنم تا امروز کسی از بودن او در آن عکس آگاهی نداشته باشد. این را هم بیفزایم که من 

پیش درآمد اصفهان رکن الدین خان مختاری را در کالس درس استاد برومند یاد گرفته بودم. 

خاطرۀ دیگر آنکه، روزی استاد یادی از مرحوم عارف قزوینی کرد و گفت عارف به خانۀ ما می آمد و 

من که بچه بودم تصنیف عارف را که خود می خواند با تنبک همراهی می کردم و عارف دست مرا می بوسید. 

شیوۀ تدریس استاد برومند بسیار حساب شده و دقیق بود. خوب متوجه شدم که در زمانی که نت وجود 

نداشت به چه صورت دستگاه ها و گوشه ها را گذشتگان یاد می داد. آقای برومند بعضی اوقات قطعاتی را که 

در گوشه های مختلف به کار برده می شد به کالم می خواند و یاد می داد که باعث خندۀ دانشجویان می شد. 

 تصنیف »عزیز دل، دلبر کچل«، »گور بابات بابات بابات«. بچه ها نیز کالم های گوناگونی می دانستند 
ً
مثال

مانند »میخوام برم قم، گل شکر بیار« و غیره. 

فکر می کنم که انتقال موسیقی ایرانی به طریقۀ سینه به سینه مناسب تر از نت باشد. موسیقی سنتی ژاپن 

هم به طریقۀ گوش دادن )گوشی( انتقال داده می شد. چون همه می دانند که نت موسیقی فرنگی برای موسیقی 

فرنگی وضع شده است. بدین سبب ممکن است نت موسیقی فرنگی هرچند هم به دقت نوشته شده باشد، 

بازگوکنندۀ تمام خصوصیات موسیقی سنتی ایران نباشد، بلکه در عوض سلب کنندۀ آن باشد. شاید برای 

کسانی که موسیقی ایرانی را به طریقۀ گوش یاد گرفته اند، نت بهترین وسیلۀ نگه داری گنجینۀ هنر موسیقایی 

خود باشد. اما برای من خارجی، که با موسیقی ایران آشنایی نداشتم، فهم انواع و اقسام ریزه کاری های 

 نت های گوشه های 
ً
مضراب و نت های تزیینی و جای اکسان به وسیلۀ نت بی نهایت مشکل بود و مخصوصا

آوازی که براساس وزن شعر فارسی ساخته شده و دارای ریتم آزادی است، درک کردن و اجرا کردن آن اگرنه 
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محال، ولی سخت مشکل به نظر می آمد. بدین علت از کتابی به نامردیفهفتدستگاهموسیقیایرانی که 

توسط موسی معروفی نت نویسی شده بود، نتوانستم درست استفاده کنم. ولی آقای دورینگ همه را خوب 

می زد و این روزها شنیدم که خارجی های زیادی موسیقی سنتی ایرانی را خوب یاد گرفته اند. پس متوجه 

 استعداد موسیقی عملی را نداشتم.
ً
شدم که من اصال

به نظر این حقیر از میان نت های منتشرشده، شایسته ترین روش نت نویسی ردیف موسیقی ایرانی کتاب 

داریوش طالیی است که از همه قاعده مندتر و دارای اسلوب و روشن تر به نظر می رسد.

در آن زمان، غیر از نوازندگی سه تار، به تئوری موسیقی قدیم نیز عالقه ای خاص پیدا کرده بودم. به کالس درس 

دکتر مهدی برکشلی می رفتم و به سبب ایشان با خواندن متون قدیم موسیقی، مانند کتاب مقاصدااللحان 

عبدالقادر مراغی، آشنایی پیدا کردم. بعد از گذراندن واحد نیز از آقای دکتر برکشلی می خواستم از محضر 

ایشان استفاده کنم. آنگاه آقای دکتر به من گفت که بیایید به انستیتوی موسیقی شناسی وابسته به »فرهنگستان 

ادب و هنر« که زیر نظر استاد دکتر پرویز ناتل خانلری اداره می شد. آقای دکتر برکشلی مدیر آن انستیتوی 

موسیقی بودند. من در آنجا  و در پیش ایشان کتابمقاصدااللحان مراغی را مطالعه و بررسی می کردم.

در آن زمان تمام واحدها را گذرانده بودم و فقط پایان نامه مانده بود. اما در فکر نوشتن پایان نامه نبودم 

چون می دانستم که هنوز چیزی یاد نگرفته ام. بدین علت، بعد از نام نویسی در ترم جدید، به طور آزاد به 

کالس استاد برومند می رفتم و ردیف هایی را که گذرانده بودم باز پیش آقای برومند تکرار می کردم. دوست 

داشتم بیشتر از پیش از محضرشان کسب معرفت کرده و از دانش گستردۀ ایشان استفاده کنم. 

در سال 1355 رفتم به دانشگاه که سر کالس آقای برومند حاضر شوم. دم در ساختمان هنرهای زیبا یک 

آگهی زده بودند که درگذشت ناگهانی آقای برومند را خبر می داد. از این خبر بهت زده  و سخت متأثر شدم. 

پس از درگذشت آقای برومند، به دانشگاه سر می زدم ولی واحدی نداشتم که بگذرانم. دوست داشتم 

که با بچه ها صحبت کنم. جز دانشگاه به مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی ایرانی می رفتم و از طالیی استفاده 

می کردم. همچنین به انستیتوی موسیقی نیز می رفتم و  در من عالقۀ بیشتری به خواندن متون موسیقی پیدا 

 شش سال گذشت. نمی دانستم مهلت دورۀ لیسانس 
ً
شده بود. بدینسان  مدت تحصیل من در دانشگاه تقریبا

شش سال بود. مجبور شدم که تز لیسانس بنویسم. آن وقت درصدد بودم که بر متن مقاصدااللحان مراغی 

شرح بنویسم. می خواستم توضیحات مراغی را جمله به جمله به تئوری موسیقی امروزی بیان کنم. آقای 

دکتر برکشلی طرح کار مرا پذیرفت و خواندن و نوشتن شرح متن کتاب مقاصدااللحان پیش آقای دکتر 

برکشلی شروع شد. و این آغاز آشنایی من با نسخه های خطی بود.

روزی آقای دکتر از من پرسیدند که بعد از اخذ لیسانس می خواهید چه کار کنید؟ گفتم نمی خواهم به 

ژاپن برگردم، می خواهم بیشتر در ایران بمانم و این کار را ادامه بدهم. استاد بعد از کمی تأمل گفتند که بیایید 

به این انستیتوی موسیقی، در اینجا کار کنید. از سخن استاد بسیار شاد شدم. آقای دکتر برکشلی برای ماندن 

در ایران و کار در انستیتوی موسیقی بی نهایت زحمت کشید و باالخره در آنجا به عنوان مربی استخدام شدم.
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 در آن روزها که من پیش آقای دکتر متن مقاصدااللحان را می خواندم، بعضی اوقات به نکات نامفهوم 

تأئید  یا  از تأمل نظر مرا اصالح  ابراز می کردم و استاد هم بعد  و مشکل برمی خوردم و من نظر خود را 

می کردند. یک روز بعد از این مطالعه به من گفتند: »آقای سکی اینگونه مطالعه خیلی شیرین است«. به 

خود گفتم چه استاد خوبی دارم. بعضی خارجی هایی که برای یاد گرفتن موسیقی ایرانی به ایران آمده بودند 

به آن انستیتو می آمدند که از آقای دکتر برکشلی کمک بگیرند. یکی از آنها که خانم امریکایی بود )متأسفانه 

اآلن نام ایشان در خاطرم نیست(، بعد از برگشت به امریکا به آقای دکتر نامه ای برای تشکر فرستاد. همین که 

آقای دکتر آن نامه را خواند، خندید و به من گفت: آقای سکی این را ببینید! دیدم در آخر آن نامه نوشته بود: 

»غربون شما«! تصمیم گرفتم که پس از مراجعت به کشور خود هرگاه الزم شد که نامه ای به ایران بنویسم، 

نهایت احتیاط را بکنم. چون قبل از این نامه نیز از طریق مجلۀ راهنمایکتاب، نامه های خارجی ها را که به 

استاد ایرج افشار نوشته شده بود و چاپ عکسی شده بود می دیدم که بعضی نامه ها بدخط و دارای غلط های 

امالئی و انشائی بود. 

ساختمان »انستیتوی موسیقی شناسی« روبروی »بنیاد فرهنگ ایران« بود. در طبقۀ دوم این ساختمان 

»انجمن تاریخ« قرار داشت و استاد افشار مدیر آن انجمن بودند. 

استاد افشار را در اوایل سال های پنجاه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران دیده بودم و در اطاق ایشان 

آقای کرامت رعناحسینی را هم دیده بودم و همه مهربان بودند؛  مرحوم استاد محمدتقی دانش پژوه و 

به  با من حرف می زد که فراموش نشدنی است. استاد دانش پژوه گاهی  افشار دوستانه  آقای   
ً
مخصوصا

دیدن استاد افشار به انجمن تاریخ می آمدند. چون در آن زمان آقای دانش پژوه فهرست نسخه های خطی 

دربارۀ موسیقی نوشته بودند، به انستیتو نیز سرمی زدند تا آقای دکتر برکشلی را ببینند. من که آن فهرست 

را بهترین منبع تحقیق دربارۀ نسخ خطی موسیقی می شناختم از آمدن ایشان بسیار خوشحال می شدم و 

از ایشان سؤاالتی می کردم تا مستفید شوم. ایشان همیشه مطالب جدید به من یاد می دادند. هنوز یادم 

از ایشان جویا  مانده است که شمارۀ نسخۀ خطی اهدائی مرحوم استاد فروزانفر »تذکرۀ امیرخان« را 

شدم زیرا آن نسخه را فقط در نمایشگاه دیده بودم، شمارۀ ثبت آن را نمی دانستم. آقای دانش پژوه گفتند 

پس  فردا اینجا می آیم و به شما می گویم، ولی بدانید این کار را فقط برای شما می کنم. من هم خیلی 

خجالت کشیده بودم که استاد را به چنین کاری واداشته ام. دو روز بعد شماره اش را برایم آوردند. بسیار 

تشکر کردم.

استاد دانش پژوه در آن موقع، هرگاه مرا می دیدند می فرمودند: »آقاجان! چیزی پیدا کردی؟« از این 

بنابراین سعی  تنبلی من آشکار می شد.  و  اگر می گفتم خیر، بی عرضگی  سخن می ترسیدم، می دانستم 

می کردم همیشه مطلبی داشته باشم. وقتی پایان نامه ام را که »شرح باب ثانی کتاب مقاصد االلحان« بود، 

تقدیم ایشان کردم، به دقت دیدند و گفتند با خود می برم تا بلکه چاپ کنم. گفتم: ببخشید استاد، باید از آقای 

دکتر برکشلی هم اجازه بگیرم. وقتی دربارۀ ترجمۀ قطب الدین شیرازی از رسالۀ شرفیۀ صفی الدین ارموی 
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مقاله ای نوشتم و استاد افشار  آْن را در مجلۀ آینده چاپ کردند، فرمودند: درست گفتی.

 
ً
آخرین دیدار من با استاد دانش پژوه در سال 1369 در راهرو کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران بود. اتفاقا

در آنجا استاد را با کارمندان کتابخانه دیدم. آقای دانش پژوه پس از سالم به دیگران که در آنجا بودند گفتند 

که این آقای ژاپنی بهترین موسیقی شناس خارجی است، پس کمکش کنید. یکبار هم به من گفتند که شما 

جورج فارمر می شوید.

در زمانی که در انستیتوی موسیقی شناسی مشغول مطالعه بودم، دکتر محمود حسابی هم برای دیدن 

آقای دکتر برکشلی می آمدند. ایشان وقتی پایان نامۀ مرا دیدند گفتند که می توانم نسخه ای از این رساله 

را داشته باشم. من به ایشان تقدیم کردم. تا آن زمان نمی دانستم که ایشان از فیزیکدان های معروف ایران 

هستند.

اوراق نسخه براق است   در زمانی که دربارۀ نسخ خطی موسیقی مطالعه می کردم، متوجه شدم که 

و ساختمان کتاب هم با کتاب هایی که به شیوۀ فرنگی صحافی شده است تفاوت دارد و بعضی قسمت های 

نسخه تذهیبات رنگارنگ دارد. از همه جالب تر، کاغذ ابری بود که در جلد و آستربدرقۀ نسخه دیدم. تا آن 

وقت خیال می کردم که کاغذ ابری از اروپا به ایران آمده است. گفتم چرا کاغذ ابری که طرح و رنگش با 

کاغذ ابری اروپا تفاوت دارد در نسخۀ فارسی می بینم. بعد از مطالعۀ فراوان دانستم کاغذ ابری در ایران ابداع 

شد و از راه ترکیه به اروپا شناسانده شد. عالقۀ من به نسخه پردازی و کتاب آرایی و کاغذ ابری به طور عملی 

از اینجا شروع شد.

در آن موقع با صحافی به نام محمد حسینی اکبرنژاد که هم سن من بود آشنا شدم. او شاگرد استاد 

صحافی فرنگِی آلمانی االصِل ساکن تهران فردریش النکامرر )1302-29 آذر 1380( بود و سالیانی هم 

در بخش صحافی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران اشتغال داشت و در آن زمان کارمند دانشکدۀ حقوق 

دانشگاه تهران بود و همزمان در کارگاه صحافی خود در نزدیک میدان انقالب نیز مشغول کار صحافی 

بود. آقای حسینی مقدمات فنون کتابسازی و جلدسازی را به من یاد می داد و به مناسبت همسن بودن من 

 با او دوست صمیمی من شد و همیشه دربارۀ کتاب های صحافی شده در ایران و طریقۀ صحافی سنتی 

و فرنگی بحث می کردیم. در مدت بیست و چند سال گذشته، هرگاه به ایران می آمدم در خانه اش می ماندم. 

متأسفانه او در فروردین ماه 1395 بر اثر سرطان درگذشت و جسدش بنا به وصیتش به دانشکدۀ پزشکی 

دانشگاه تهران بخشیده شد تا برای پیشرفت دانش علم پزشکی دانشجویان مورد کالبدشکافی قرار گیرد. 

بعد از بازگشت از ایران به کشور خود )1361(، مدتی در کتابخانۀ شرقشناسی ژاپن کار می کردم و 

فهرست کتاب های فارسی را تهیه می  کردم. چون آن کتابخانه کارگاه صحافی داشت، با استاد آن کارگاه 

آشنا شدم و از ایشان نیز فنون مختلف صحافی را آموختم. بعدها خود کتاب ها را صحافی می کردم. در 

 تکرار می کردم. همچنین 
ً
حقیقت راهنمایی هایی را که مرحوم حسینی کرده بود پیش استاد ژاپنی عمال

دست به شناختن رموز و ساخت کاغذ ابری سبک سنتی ایران زدم و آشپزخانۀ من به آزمایشگاه ابری سازی 
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تبدیل شد. زیرا در آن زمان استادی نداشتم که ابری سازی را یاد بدهد. رسم استادان ابری ساز بود که هرگز 

شیوۀ کار خود را به کسی یاد ندهند. پس هر کتابی که مربوط به این فن بود می خریدم و می خواندم و 

عمل می کردم. اغراق نیست اگر بگویم که هزارها دالر صرف خرید کتاب  های گران قیمت به زبان های 

مختلف و نیز وسایل مربوط به آن مانند خرید انواع کاغذهای شرقی و فرنگی و رنگ ها و غیره کردم. 

اما مع األسف باید بگویم بیشتر آنها جزئیات طریقۀ ابری سازی را درست توضیح نداده بودند. یکی از 

 صدهزار ین )به نرخ فعلی نزدیک هزار دالر( بود.
ً
گران ترین کتاب های ابری سازی که خریده بودم تقریبا

در کتابخانۀ شرق شناسی ژاپن دورۀ کامل اکثر مجالت علمی معتبر ایران مانند یادگار، یغما، ارمغان، 

راهنمایکتاب، فرهنگایرانزمین و غیره موجود بود و من تمام صفحات آنها را یک به یک ورق می زدم 

و هرچه مربوط به چاپ کتاب و نسخه سازی مانند صحافی، تذهیب، جلدسازی، مرکب سازی، رنگ سازی 

و غیره بود کپی می گرفتم و می خواندم. مقاالت استاد افشار و استاد دانش پژوه از همه بیشتر جمع آوری شد. 

این عالقۀ جدید مرا از پرداختن به کار عملی و نظری موسیقی دورتر کرد.

سرانجام در سال 1377 در ژاپن برای تحقیق مرقع سلطان یعقوب محفوظ در خزینۀ اوقاف طوپقاپوسرای 

استانبول دعوت شدم و پژوهش ساختمان و قطعات خوشنویسی این مرقع بر عهدۀ من گذاشته شد.

از آن هنگام مطالعۀ من در زمینۀ هنر خوشنویسی و نسخه پردازی جنبۀ جدی تر پیدا کرد. در حقیقت تا 

آن زمان خواندن نوشته هایی مربوط به هنرهای آن زمینه نوعی وسیلۀ سرگرمی زندگی من بود و هر فنی را که 

در کتاب آرایی ایرانی می دیدم سعی می کردم بفهمم و خود به آن حرفه عمل کنم؛ مانند صحافی، تذهیب، 

تشعیر، حلکاری، طالاندازی، جدول کشی، ساخت کاغذ ابری، کاغذبری، منبت کاری جلد، معرق کاری، 

خوشنویسی و غیره. با اینکه نتیجۀ مشغول شدن به فنون مذکور، جز ساختن کاغذ ابری، هیچ یک از حد 

آماتور فراتر نرفت، اما برای درک متون قدیم فارسی بسیار کمک کرده بود.

که  شدم  متوجه  است  مندرج  زیادی  هنرمندان  احوال  تراجم  آن  در  که  تذکره ها  مطالعۀ  طی   
ً
ضمنا

خوشنویسان و نقاشان زیادی از موسیقی سررشته داشتند و بعضی از آنها در نوازندگی با مهارت و برخی 

در علم ادوار متبحر بودند. حتی در کتابگلستانهنر قاضی احمد قمی، ذکر خوشنویسی به نام موالنا 

عبدالهادی آمده که شعر خوب می گفت و برای شعر او تصنیف نیز ساخته شده بود )ص 156-157(.تصور 

می شود که موسیقی دانان و خوشنویسان و نقاشان، و به عبارت دیگر عموم هنرمندان قدیم، با همدیگر رابطۀ 

دوستی و نزدیکی داشتند. این وضعیت مرا بسیار امیدوار کرد که اطالعات و معلومات موسیقی من در کار 

تحقیق مرقع بیهوده نیست. 

 دست 
ً
با این همه بر نگرانی من  در پژوهش مرقع افزوده می شد، زیرا اولین بار بود که به این رشته رسما

می زدم. همان زمان بود که باز به یاد استاد ایرج افشار افتادم. آقای افشار از زمانی که در ایران اقامت داشتم 

و در سفرهای پی در پی که چند سال درمیان که اتفاق افتاده بود، همیشه و همه جوره به من کمک می کردند. 

برای هر نسخه ای از کتابخانه که من در آنجا آشنایی نداشتم تلفن می زدند و ترتیب مراجعۀ مرا به آنجا آسان 
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می کردند. گاهی می گفتند که فالن استاد را بهتر است ببینید و شمارۀ تلفن او را به من می دادند. من می گفتم 

استاد بنده می ترسم تلفن بزنم و نمی خواهم مزاحم شوم و تماس بگیرم. بالفاصله گوشی را برمی داشتند و 

ترتیب مالقات را می دادند. با آقای دکتر سمسار و آقای جعفریان نیز به معرفی استاد آشنا شدم. در واقع اآلن 

هم دوست ندارم تلفن به کسی بزنم. بدین علت موبایل هم ندارم. دوست ندارم تلفنی صحبت کنم. اما 

آقای افشار را دوست داشتم. هرگاه به ایران می آمدم به استاد تلفن می زدم. همین که متوجه می شدند من به 

ایران آمده ام، می فرمودند همین اآلن بلند شو، بیا خانه ام. بدین علت برای کمک گرفتن از آقای افشار به ایران 

آمدم و طرح تحقیق مرقعات سلطان یعقوب را خدمت ایشان عرض کردم و هدف تنظیم فهرست و طریقۀ 

فهرست نگاری آثار خوشنویسی را که در آن مرقع موجود است توضیح دادم و مواردی را که در آن فهرست 

باید منعکس شود نشان دادم. استاد به دفترچۀ من که آنها را در آن نوشته بودم دقت کرد و برای هریک از موارد 

نظر داد و راهنمایی ها و پیشنهاد های ارزشمند و راهگشای خود را  فرمود و برای انجام آن کار مرا تشویق 

کرد. چند ماه بعد آقای دکتر هاشم رجب زاده که تازه از سفر ایران به ژاپن برگشته بود به من گفت که آقای 

افشار به دیگران می گفت که سکی دارد فهرستی عجیب و غریب برای مرقع سلطان یعقوب درست می کند. 

از این حرف بسیار خشنود شدم و مطمئن شدم که طرح فهرست نویسی مقبول نظر ایشان قرار گرفته است. 

پس از آن هر سال پیش استاد می رفتم و نتایج کارم را نشان می دادم تا استاد تمام مطالب نوشته شده را 

نظارت کند. با اینکه این کار همیشه طول می کشید اما استاد هر بار باحوصله برای هر موضوع با دقت نگاه 

می کردند و نظر خود را می فرمودند. بعد از این نظارت استاد، من با خوشحالی و با گرفتن انگیزۀ تازه تر به 

ژاپن برمی گشتم. 

لبی کاشانی را در خانۀ استاد دیدم. آقای افشار به من ایشان را معرفی 
ّ

همان سال ها بود که آقای نادر مط

کرد و توصیه کرد تا با ایشان آشنا شوم. آقای کاشانی می خواست در روز دیگر در جایی قرار بگذارد که 

همدیگر را ببینیم. قرار شد که در کارگاه صحافی آقای محمد حسینی ببینیم. ایشان سر ساعت آمد و در 

میان سر و صدای کار صحافی صحبت می کردیم. چند سال بعد برای من از ایران مجله ای فرستاده شد 

و دیدم که مجلۀ نامۀبهارستان دربارۀ نسخه شناسی بود و آقای کاشانی سردبیر آن مجله بود. خواندم و 

است.  شده  منتشر  نسخه شناسی  دربارۀ  کنون  تا  که  است  مجله ای  بهترین  مجله  این  که  شدم   متوجه 

در دلم به آقای کاشانی آفرین گفتم. اما چون تنبلم، هیچ اعالم وصول مجله را نفرستاده بودم. وقتی آمدم 

به ایران، یک روز در کتابفروشی طهوری مشغول جستجوی کتاب ها بودم. ناگهان از پشت سر من صدا 

آمد، »آقای طهوری مرقعگلشن دارید؟« پیش خود گفتم عجب خنگی است. آن مرقع چاپ نشده است. 

ولی او چندبار همین سوال را تکرار کرد. برگشتم، که بگویم آقا مرقعگلشن که چاپ نشده، بروید به کاخ 

گلستان. دیدم آقای کاشانی است که مرا شناخته و داشت امتحان می کرد که من همان آدم مورد نظر او 

ری از بابت ارسال مجله نکرده بودم. ایشان مرا به 
ّ
هستم یا نه. بعد از سالم عذرخواهی کردم که هیچ تشک

دفتر نامۀبهارستان دعوت کرد. در آنجا از من مقاله ای خواست. گفتم حوصلۀ نوشتن مقاله ندارم. همان گاه 
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یادم آمد که من دیباجۀ مرقع شاه طهماسب از قطب الدین محمد قصه خوان را تصحیح کرده بودم. گفتم 

اگر دوست دارید همان را می فرستم. گفت هرچه زودتر بفرستید زیرا در شمارۀ بعدی چاپ می کنم. بعد 

از برگشت به ژاپن این موضوع را فراموش کردم یا بی خیال شدم. بعد از چند ماه نامه ای پرعتاب و خطاب 

 خیلی ناراحت است.از این نامه خوشم نیامد. درست است که 
ً
از آقای کاشانی رسید و دیدم که ظاهرا

تقصیر من بود که کوتاهی کرده بودم ولی از طرز نامه نگاری او بدم آمد. بدین علت تصمیم گرفتم نامه ای 

مؤدبانه بنویسم، مقاله را هم بفرستم و با او قطع رابطه بکنم. با این همه از مرور کردن مجلۀ نامۀبهارستان 

متوجه شده بودم که آقای کاشانی دربارۀ طرح تحقیق نسخه شناسی استعداد بی مثل و مانند دارد و برای  

توانایی طرح ریزی این زمینه احترام قائل بودم و اآلن هم نزدیک به دو دهه است که هنوز برای ایشان مقاله 

می فرستم. بارها به ایشان گفته ام که تا آخر عمر فقط به شما مقاله می دهم. اخالق پسندیدۀ او اینکه بسیار 

صبور است و بدخویی مرا همیشه تحمل می کند و یا هیچ وقت نمی گوید که در فالن موضوع بنویسید. 

فقط می گوید که هرچه نوشتید برایم بفرستید. من هم همین کار را می کردم، زیرا من تا به حال به قصد 

نوشتن مقاله مطالعه نکرده ام. دوست داشتم در موضوعی که عالقه مند هستم پیگیری کنم. در حین این 

مطالعات اگر انگیزه ای برای نوشتن به ذهنم می آمد می نوشتم.

از درگذشت استاد افشار حدود هشت سال گذشته است و اآلن هم به یاد استاد افشار مقاالتی می نویسم. 

هرگاه به مشکلی برمی خورم آقای افشار را به یاد می آورم و می گویم اگر استاد بود به چه صورت مشکل مرا 

حل می کرد؟ طرز فکر استاد در دل من هنوز زنده است و آزادی فکر استاد در کار تحقیق برایم بهترین طریقۀ 

حل مشکالت است. تمام مقاالتی را که اینجانب در زمینۀ مرقعات و نسخه پردازی و کتاب آرایی نوشته ام 

مدیون الطاف استاد فقید می دانم. 

در حال حاضر من به مساعدات ریاست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران آقای دکتر رسول جعفریان 

می توانم در آن کتابخانه به تحقیقاتم ادامه بدهم. ایشان از بدو آشنایی که در ریاست کتابخانۀ مجلس شورای 

اسالمی مشغول بودند همواره در هر مورد مرا یاری می فرمودند. این بار نیز با کمال مهربانی به من اجازه 

دادند که مرقعات و نسخه های خطی آن دانشگاه را مطالعه کنم. 

درحقیقت آرزوی دیرینۀ من بود که بعد از بازنشستگی از تدریس در دانشگاه به ایران بیایم و یک سال 

لبی کاشانی و دکتر رسول جعفریان برای نقش بستن این 
ّ

در ایران در زمینۀ مرقع مطالعه کنم. آقای نادر مط

 ده ماه است که مشغول مطالعه هستم و احساس می کنم که در این مدت 
ً
آرزویم هیچ دریغ نفرمودند. تقریبا

به مطالب سودمندی برخورده ام. مایل هستم دربارۀ آنچه دیده ام و متوجه شده ام گزارشی بنویسم تا تجربۀ 

من هدر نرود.

در سال 1349 روزی که وارد فرودگاه مهرآباد شدم دیدم که همه فارسی صحبت می کنند. من بیچاره 

هیچ نفهمیدم که دارند چه می گویند. گفتم کی می توانم فارسی را یاد بگیرم. بسیار ترسیدم و نگران شدم. 

هر ایرانی را که می بینم هرچند کم سواد و خردسال هم باشند احساس می کنم که اینها ایرانی هستند و از من 
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 موسیقی 
ً
ایرانشناس تر هستند و از استادان من هستند. من از روی عالقۀ خاص خود در زمینۀ هنر ایران مثال

سنتی و مرقع سازی مطالعه می کنم. از این لحاظ معلومات من به طور کلی بسیار محدود است. طبیعی 

است که دربارۀ مرقع سازی و موسیقی ایرانی از ایرانی هایی که در این زمینه کار نکرده بودند اطالعات 

بیشتری دارم. اما ایرانی ها در رشتۀ ایرانشناسی مانند ماهی طبیعی هستند و من ماهی پرورشی. آنها از زمانی 

که به دنیا آمده اند توسط پدر و مادر و دیگر اشخاصی که طی زندگی رابطه ای داشته اند تربیت شده اند و 

اخالق و عقاید جامعۀ این کشور را به طور طبیعی دربردارند. من می دیدم که ایرانی هایی که در وزن شعر 

فارسی اطالعی ندارند و تقطیع را بلد نیستند می توانند بیتی یا مصرعی را تشخیص بدهند که درست خوانده 

شده یا نه. من می دانم که ایرانیان در هر رشتۀ ایرانشناسی همین خاصیت را در باطن خود دارند. شاید تا 

زمانی که این احساس را داشته باشم می توانم به مطالعۀ فرهنگ و هنر ایران ادامه بدهم.

لبی کاشانی نوشتم.
ّ

من این مختصر را به درخواست و اصرار دوستم آقای نادر مط

تهران، خرداد 1398

¨



مقاله های پیش تر نوشته شده
و  پیشکش شده به استاد یوشیفوسا سکی
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ب ژاپونی1 »سکی« مذِهّ
ایرج افشار

زاکا تدریس فارسی و فرهنگ ایرانی را برعهده 
ُ
دیروز دکتر هاشم رجب زاده ـ دوست دیرینم که در دانشگاه ا

دارد و در 15 سال اخیر مقاالت زیادی دربارۀ ایرانشناسی در ژاپن نوشت و مقداری از فلسفه و ادبیات اصیل 

و قدیم ژاپنی را به فارسی ترجمه کرد ـ از در درآمد و دیدارمان تازگی یافت.

این بار هدیۀ زیبایی که به یادگار آورد، کارت پستالی است که نمونه ای از کارهای تذهیب یوشیفوسا 

سکی ژاپونی بر آن چاپ شده است.

سکی از ایرانشناسان ژاپونی است. فارسی را خوب فراگرفته است. چندسالی در ایران به مطالعۀ موسیقی 

ایرانی پرداخت. با مرحوم مهدی برکشلی کار می کرد. مقاله ای هم در زمینۀ موسیقی نوشت که در فرهنگ

ایرانزمین چاپ کرده ام.

پس از موسیقی به هنرهای کاغذ و تذهیب پرداخت. ابتدا کاغذسازی ابری را آموخت و نمونه هایی از 

آن در ژاپن ساخت که جلد دفتر کرده بود و یکی از آنها را که به من داده بود اینک نزد محمدحسین اسالم پناه 

)کرمان( است.

حاال معلوم می شود که به تذهیب روی آورده است و کارش به آنجا رسیده است که از نمونه های هنرش 

کارت پستال چاپ کرده اند و می فروشند.

البته در تذهیب او آثار ایرانی و عثمانی مخلوط است. عیبی هم ندارد. همین قدر که توانسته است این 

هنر را در ژاپون به بازار آورد، باید به او آفرین گفت.

ه الرحمن الرحیم« است و آن را متأثر از هنر دورۀ تیموری بدین 
ّ
خط کوفی داخل کتیبۀ تذهیب »بسم الل

شیوه پرداخته است.

سکی سال هاست که در تویو بونکو )کتابخانۀ شرقی( در بخش کتاب های فارسی و ترکی و عربی کار 

می کند و از کسانی است که در مجموعه سازی کتاب برای آن کتابخانه رنج بسیار بر خویش هموار کرد و در 

هر سفری مقداری کتاب خرید و با خود برد.

1.    کلک، ش 55 و56 )آبان 1373(: 302. 
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ژاپونی و تذهیب و تشعیر2
ایرج افشار

یوشیفوسا سکیـ  سکی نام شناسایی اوستـ  از ایرانشناسان چند هنرۀ ژاپونی است. فارسی را آسان صحبت 

می کند. موسیقی ایرانی را خوب می شناسد. در متون کهن موسیقایی فارسی و عربی پژوهش کرده است، 

که یکی از کارهای او سال ها پیش در مجلۀ  فرهنگایرانزمین چاپ شده است.

در تذهیب و تشعیرسازی به سبک ایرانی استادی دارد. کاغذ ابری می سازد. این است نمونه ای از قطعۀ 

تذهیبی که به تازگی ساخته و آن را به صورت کارت پستال در ژاپون چاپ کرده است. اگر بدون این اشاره به 

بان عصر تیموری است. چاپ می رسید، تصور آن می رفت از کارهای مذِهّ

2.     بخارا،  ش 7 )مرداد و شهریور 1378(: 106-105.  
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دیداری دیگر با یوشیفوسا سکی
قضیۀ نعل در شمسه3

ایرج افشار

عجب  گفت  شد.  ژاپون  در  فارسی  خطی  نسخه های  صحبت  ژاپونی(  )ایرانشناس  سکی  یوشیفوسا  با 

است که از روزگار ناصرالدین شاه دیپلومات های ژاپونی به ایران آمد و شد داشته اند ولی هیچ یک ـ برعکس 

اروپایی ها ـ در صدد خریدن و بردن نسخۀ خطی نبوده اند. به همین مالحظه در ژاپون نسخۀ خطی مهمی 

به زبان فارسی نمی شناسم.

می گفت اما 20 سال پیش که از ایران به ژاپون برگشتم، دوستی به من گفت که پیش از جنگ جهانی، 

یک نقاش ژاپونی که در اروپا زندگی می کرد، چون به نسخه های مصور فارسی عالقه مندی داشت چندین 

نسخۀ خطی مانند گلستان و خمسۀنظامی و شاهنامه و اقران آنها خریده بود که بیشتر کار هندوستان بوده 

است و چون به ژاپون بازمی گردد )همان پیش از جنگ(، نمایشگاهی از آنها برگزار می کند و در همان موقع 

دفترچه ای در معرفی اجمالی آنها به چاپ رسانیده بود که بعدها نسخه ای از آن را در خانه ای که زنش 

زندگی می کرد دیده بودم. اما زنش گفت در جریان جنگ چون بمب قسمتی از خانۀ ما را خراب کرد چندتا 

از نسخه ها در شعلۀ آتش سوخت و نسخۀ شاهنامه که مصور بود از آن جمله بود. سکی گفت از آن شاهنامه 

عکس یک برگش در آن جزوه چاپ شده است و به طوری که 20 سال پیش دیدم چون خط آن نسخه نسخ 

بود، دانستم که نسخۀ ارزشمندی بوده است. سکی نه نام نقاش به یادش مانده نه اینکه در آن جزوه از چند 

نسخه سخن رفته بود. قرار شد چون به ژاپون بازمی گردد با پرس وجو بتواند آن زن بیوه را بیابد و عکسی از 

آن جزوه برایم فراهم کند.

 سکی دو سه 4 سال در ایران تحصیل کرد. در سفر اول خود عالقه مند به مطالعه در موسیقی ایران بود. 

3.     بخارا، ش 66 )مرداد و شهریور 1378(: 168-167.
4.    هفت سال صحیح است.
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دو مقاله هم به من داد )به فارسی( که یکی در آینده چاپ شد و دیگر در فرهنگایرانزمین.

فارسی  نسخه های خطی  در  مطالعه  برای  ترکیه  و  ایران  به  ده بار  از  بیش  آن سفر تحصیلی،  از  پس 

سفر تحقیقاتی کرده است. این سفرها همه در پی مطالعه و بررسی نسخه های خطی آرایشی و قطعات 

خوشنویسی بود و در این زمینه از جمله مرقع مشهور سلطان یعقوب را در طوپقاپوسرای مورد رسیدگی دقیق 

قرار داد و برای آن فهرستی ممتاز ساخت.

سکی فارسی را روان و مطمئن و روشن و درست صحبت می کند و اصطالحات مربوط به تذهیب و 

خط و تجلید را بسیار خوب می داند. از هنرهای او ساختن کاغذهای ابری دلپسند است به شیوۀ ایرانی.

این بار آمده است که از نسخه های قانونالصورصادقی، نقاش عصر صفوی، عکس بگیرد. زیرا به 

تصحیح آن متن و مطابقۀ چاپ روسی آن با چاپ دانش پژوه مشغول شده است تا پس از رفع ابهامات و 

اشکاالت آن را به ژاپونی ترجمه کند.

هنردوستی  به راستی  است.  هنر  گلستان دربارۀ  موشکافانه  مطالعۀ  دارد،  دست  در  که  دیگری  کار 

موشکاف و عاشق ریزه یابی در تحقیق است.

امشب از من پرسید چرا ایرانی های استاد در زمینۀ هنر نقاشی خود نوشتۀ مهمی که جنبۀ پژوهشی و 

غیراحساسی داشته باشد، ننوشته اند و نمی نویسند. امیدم آن است که کسی علت واقعی این سخِن راست 

را بنویسد.

سکی مشکلی را طرح و به من ایراد کرد و آن مربوط به ضبط اصطالحی در »عرضه داشت مالزمان 

فرزند  همت  به  مایل(،  رضا استاد )یادنامۀ بیبرگی  برگ کتاب  در  را  متنش  که  بود  بایسنغر«  کتابخانۀ 

دانشمندش نجیب مایل هروی چاپ کرده بودم. نگارش این عرضه داشت به جعفر تبریزی خطاط منسوب 

َرف دیباچۀ صورتگری را 
ُ

است. در آنجا این عبارت آمده است: »موالنا شهاب دیباچه و چهارلوح و ش

طال نهاده و هشت نعل شمسۀ میان دیباچه را تحریر کرده و حالی به یک موضعی دیگر از عمارت گلستان 

مشغول است«.

آن  اگرچه در فهرست اصطالحات متذکر  نداده ام،  بود که من توضیحی دربارۀ »نعل«  این  ایرادش 

شده ام. حق با او بود. زیرا مناسبت میان نعل و نسخۀ خطی چه می تواند باشد. به ایشان گفتم امروزه به 

اشکال نیم دایره ای که در کارهای هنری دیده می شود »دال بر« می گویند و در قدیم به نیم دایره هایی که اطراف 

»شمسه« رسم می شد، چون به شکل هالل نعل است آنها را نعل می گفته اند. کما اینکه همین اصطالح در 

بنایی برای نعل درگاه که قوسی بود تا چندی پیش به کار می رفت.

¨
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یادگارهای ملموس
     محمدحسین اسالم پناه )کرمان(41

سنتی  صحافی  راه اندازی  در  و  داشت  من  به  محبتی  و  لطف  افشار  ایرج  استاد  زنده یاد  که  آنجا   از 

از  می سپرد.  من  به  تجلید  و  مرمت  برای  را  کتبی  و  خانوادگی  قرآن های  بود،  من  مشوق  »کهنه کتاب« 

یادگارهای ملموس او به این بندۀ ناملموس، تعدادی باقی مانده است که عرض می کنم:

1. کتابی را که زنده یاد همایون صنعتی به او اهدا کرده بود با چرمی سرخ رنگ برایم فرستاد جهت تجلید 
که طبق دستورش عمل کردم. 

2. پاکتی محتوی مقداری تکه کاغذهای قدیمی و چرم مستطیل شکل خردلی رنگ به طول 40 × 16 
 یکصد سال دارد«.

ً
سانتی متر، با یادداشتی در پشت پاکت که »چرم اقال

3. دفترچه ای شامل 9 برگ کاغذ فرنگی ضخیم رنگی، به اندازۀ 21/5 × 14 سانتی متر، با یادداشتی در 
صفحۀ اول آن.

 نقل می گردد، در سلسلۀ »تازه ها و پاره های 
ً
4. و باالخره آنچه مورد نظر این یادداشت است و عینا

از  302( به چاپ رسیده است: »... ]سکی[ پس   :1373 آبان  ایرانشناسی« )کلک، ش 55-56، مهر و 

موسیقی به هنرهای کاغذ و تذهیب پرداخت. ابتدا کاغذسازی ابری را آموخت و نمونه هایی از آن در ژاپن ساخت 

که جلد دفتر کرده بود و یکی از آنها را که به من داده بود اینک نزد محمدحسین اسالم پناه )کرمان( است«. به اندازۀ 

26/5 × 18 سانتی متر، 30 برگ، کاغذ سفید، جلد ابری و ته دوزی ظریف سبک ژاپنی )تصاویر 1 و 2(.
این دفتر از دو نظر برایم اهمیت دارد: اول، یادگاری  ای است از استادم ایرج افشار، و دیگر حکایت از 

دقت و ظرافت دوخت ودوز عطف آن دارد.

 
ً
این اولین بار بود که اسم استاد سکی را می شنیدم و دقت و ظرافت کار او را در صحافی می دیدم. بعدا

هرچه کوشش کردم من هم عطف کتابی را به ظرافت و دقت ایشان تهیه کنم، امکان نداشت )تصویر 3(.

1.       مهندس در معدن و نیز مهندس در آب و فاضالب؛ صاحب دکان »صحافی کهنه کتاب« در بازار وکیل آباد کرمان.
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تصویر 1.

تصویر 2.
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بعد که از نزدیک با ایشان آشنا شدم و کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایشان را برای همکاری های 

علمی در خصوص بررسی مرقعات کتابخانه دعوت نمود و نیز آثار پژوهشی ایشان در مجلۀنامۀبهارستان 

لبی کاشانی( منتشر شد و دیدم، الحق پی به دقت و وسواس و خصوصیت 
ّ

دورۀ اول )به مدیریت نادر مط

کارهای ایشان بردم. ریزه کاری های تزئینات فنی نسخ خطی، اعم از قاعدۀ جدول کشی و فّن زرافشان و 

یا دیگر  به کاررفته در مرقعات سلطان یعقوب و  فنون و رموز نسخه پردازی  نیز تمام  ابری و  کاغذسازی 

نفایس خطی موجود در کتابخانۀ مجلس، دانشگاه و ملک. بعد هم مقاله ای عالمانه و محققانه از ایشان 

لبی کاشانی منتشر می گردد خواندم که 
ّ

در مجلۀ پژوهشهاینسخهشناسی که باز به اهتمام دوستم نادر مط

دوستداران نسخ خطی را موهبتی بادآورد است. سعیش مشکور و همتش واال.

¨

تصویر 3.
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ایرانشناس قلندر ژاپونی
5ایرج پارسی نژاد1

من با یوشیفوسا سکی در مدت اقامت 17  ساله ام در ژاپن )1985 تا 2002م( آشنا شدم. در آنجا او را بیشتر 

با دوست همکار و دانشمندش پروفسور تاکاشی ایوامی در کتابخانۀ شرقی »Toyo Bunko« می دیدم.

در همان آغاز برخورد دیدم که سکی به خوبی به زبان فارسی محاوره ای تسلط دارد. در آشنایی بیشتر 

دانستم که او چندسالی در تهران اقامت داشته است و در سال 1350 به بعد در دانشگاه تهران و »مرکز حفظ 

و اشاعۀ موسیقی ایران« به سرپرستی دکتر داریوش صفوت، همراه با هنرجویانی با اندک زمانی در قبل و 

همزمان و بعد از او مانند محمدرضا لطفی، داریوش طالیی، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده و دیگران 

 ردیف های موسیقی ایرانی را از محضر استادانی مانند دکتر نورعلی خان برومند، دکتر مهدی برکشلی، 

سعید هرمزی، هرمز فرهت، محمود کریمی و دیگران فراگرفته است.

 فنون و رموز مرقع سازی 
ً
سکی در سال های بعد به هنر نسخه پردازی و کتاب آرایی ایرانی و مشخصا

 عالقه مند شد و در کار خود به استادی رسید. چندسالی هم همراه با خانم پروفسور دکتر میناکو میزونو، 

ـ دانشمند ترک شناس ژاپنی و متخصص هنر اسالمی و همسر دوست فقیدم ایدین یامان الر ـ در کتابخانۀ 

موزۀ طوپقاپوسرای استانبول به تحقیق در مرقعات سلطان یعقوب پرداخت.

آنچه از خصلت و خصوصیات شخصی این دوست دانشمنِد وارستۀ ژاپنی می توانم گفت، اینکه او 

 قلندر آزاده ای است که در میان همکاران اهل تحقیِق دانشگاهی خود در ژاپن، همتای او را کمتر دیده  ام. 

به  تنها  طلبه وار  تعلق،  هرچه  از  آزاد  مادی،  جامعه ای  در  دنیوی  زخارف  به  بی اعتنا  که  معنایی  اهل 

دلبستگی های معنوی خود توجه داشته و در حوزۀ مطالعات ایرانشناسی در کار خود بی همتا و یگانه است.

¨

1.    استاد پیشین دانشگاه توکیو.  
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بازیابِی »ُمرّقِع بهزاد«؟
فرانسیس ریشار )پاریس(61

                                                                  ترجمۀ سحر وفایی تاج خاتونی

هدف من از نگارِش این یادداشت کوتاه، که به همکار و دوستمان یوشیفوسا سکی تقدیم می کنم، در واقع 

جلب نظر شما به سندی است که چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. همکارمان، یوشیفوسا، 

نسخه شناس حاذق، تاریخ داِن خوشنویسی و موسیقیدان، امروز یک دانشمند و استاد نامدار شده است. 

دوستی ما به زمان های دور باز می گردد، دوره ای که )1349-1350( در دانشگاه تهران دانشجو و در خوابگاِه 

کوی دانشگاه همسایه بودیم. در همان زمان هم، یوشیفوسا یک موسیقیدان بی مانند بود و با شوق جهاِن 

 ادبیات و خوشنویسی را کشف می کرد. من همواره با تحسین، کارهای او را، که همیشه بی نهایت خاص 

را  نتایج پژوهش هایش  و  برده ام  یا تهران رشک  استانبول  اکتشافاتش در  به  و دقیق هستند، دنبال کرده ام 

تحسین کرده ام. بسیار خرسندم که می توانم مراتب ارادتم را به او ابراز کنم و برایش آرزوی موفقیت کنم، 

چرا که موضوعات مورد عالقۀ ما همواره بسیار به هم نزدیک بوده اند. من حتی گاهی پنهانی به استعداد 

گاه است، بلکه یک دانشمند، به معنای واقعی کلمه و به   هنِر آ
ِ

او، رشک برده ام. چرا که او نه تنها یک مورخ

فاخرترین شکل ممکن آن است.

ه بهاری2 7 در کتابش در مورد بهزاد منتشر 
ّ
اگرچه سندی را که می خواهم از آن سخن بگویم، عبادالل

کرده، اما باز هم به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است. متن مورد بحث، نوعی دیباچه است که در چند 

 همگی از یک مجموعۀ واحِد متوِن گلچین شده توسط منشیان عصر 
ً
مجموعۀ منشآت یافت شده و احتماال

تیموری گرفته شده اند. همچنین، ما به تازگی نسخه ای دیگر از آن را یافته ایم که در مجموعه ای در کتابخانۀ 

ملی تاجیکستان )کتابخانۀ فردوسی سابق( نگهداری می شود. این نسخه نشان می دهد، این متن، به ویژه در 

زمان شیبانیان بخارا، در آسیای مرکزی منتشر شده است.

ی فرانسه و استاد رشتۀ  نسخه شناسی. 
ّ
1.    بازنشستۀ کتابخانۀ مل

2.   Ebadollah Bahari, Bihzad, Master of Persian Painting. London, Tauris, 1996
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است  اسنادی  و  رسمی  نامه های  حاوی  تاجیکستان  ملی  کتابخانۀ   1862 شمارۀ  منشآت  مجموعۀ 

که به عنوان نمونه استفاده می شدند و یادگار فعالیت منشیان ناشناسی است که گمان می رود از اطرافیان 

تیموریان بوده اند. به نظر می رسد که این مجموعه در دوران ظهیرالدین محمد باُبر )888 -937 ق /-1530

 1483م( شکل گرفته است، فردی که زندگی اش ارتباط تنگاتنگی با تاریخ آسیای مرکزی دارد. بدون تردید، 
ل این مجموعۀ منشآت نیز در همان زمان ساخته یا گردآوری شده اند.

ّ
بیشتِر بخش های متشک

ین کرمانی - طبیِب الغ بیگ 
ّ

در این منشآت به شمارۀ 1862، پس از رونویِس سندی که به گفتۀ برهان الد

)د. 890 ق(- در باب اجتناب از شرابخواری است، در میان اسناد گوناگون دیگر، به یک »پیشگفتار« 

بر می خوریم که دیباچۀ دفتری است که شامل چندین خوشنویسی و نقاشی بوده، یا قرار بوده که باشد. 

به نظر می رسد، نام این مجموعه یا مرقع، که به ظاهر آثار هنرمندان گوناگونی در آن گردآوری شده، 

ین بهزاد تدوین شده بوده 
ّ

 همانطور که از نام آن بر می آید، به دست کمال الد
ً
 موقع« بوده و احتماال

ِ
»مرقع

است، اما به احتمال زیاد پیشگفتار را یک منشی در هرات به آن اضافه کرده است. نام بهزاد هم چندین بار 

ین بهزاد همراه با القاب بسیار تحسین آمیزی در خود متن آمده و هنرش با مانی 
ّ

به صورت بهزاد یا کمال الد

قیاس شده است. 

مرقع موقع که جامع آن مظهر صور رشد و رشاد استاد بهزادست نویسند:
                                    نقـاش ازل گشاد چون چهرۀ  مهر            آراست مرقعی از اوراق سپهـــر

                                    تصویر در آن نمود بی رنگ و قلم           چندین صنم جلوه گر روشن چهر     

چون ارادت کاملۀ مصّور بیچون و مشیت شاملۀ صانع کن فیکون به ایجاد صور کارخانۀ بوقلمون متعلق 

شده، چهره گشای عنایت ازل بقلم مکرمت لم یزل ... 
        

ع ها به دست 
ّ
 شناخته شده بوده است. هر چند این مرق

ً
ع کاری3 8در عصر تیموریان کامال

ّ
بدون شک، مرق

ما نرسیده اند، چرا که مجموعه ها دست به دست شده و محتویاتشان پراکنده شده اند، اما ما بر اساس شعر 

ین علی یزدی _ منتشر شده توسط ایرج افشار _ دریافته ایم که مرقعی مربوط به نیمۀ 
ّ

کوتاهی از شرف الد

اول قرن چهاردهم وجود داشته که نقاشی رو بروی صفحۀ عنوانش مذهب بوده و متن آن را یزدی به تحریر 

درآورده بوده است. 

مجموعه،  این  کوچِک  دیباچۀ  اساس  بر  شاید  می شناختیم،  را  بهزاد«  ع 
ّ
»مرق خوِد  محتوای  اگر 

می توانستیم دانشمان را دربارۀ این نقاش و کتابداِر نامدار کامل کنیم. همچنین، این دیباچه امکان ازسرگیری 

بحث را درمورد داستان زندگی این نقاش و تاریخ عزیمتش به تبریز، هنگامی که به عنوان کالن تِر هنرمنداِن 

3.    David J. Roxburgh, The Persian album, 1600-1400: from dispersal to collection, New Haven: 
Yale University Press, 2005, xi377 p.; ill. en noir et en coul.
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شاه  که  ای  دوره  تمام  در  او  می رسد  نظر  به  واقع  در  می کرد.  فراهم  بود،  شده  انتخاب  صفویان  قلمرو 

 طهماسب حاکم بوده، یعنی تا سال 922 ق )1523/ 1524 م( تاریخ تاج گذاری اش4 9 در هرات مانده است. 

این پیشگفتار یا دیباچه که تاریخی ندارد، می تواند متعلق به حوالی سال 926 ق/ 1520 م باشد. 

باشند:  گرفته  قرار  گلشن  ع 
ّ
مرق در  امروز  بهزاد،  ع 

ّ
مرق رقعه های  از  تعدادی  که  است  محتمل  بسیار 

امروز در کاخ گلستان تهران نگهداری  مجموعۀ ارزشمندی که در دورۀ مغول در هند گردآوری شده و 

می شود. این امر می تواند دربارۀ نقاشِی معروفی که تصویر باغی را نشان می دهد و خود هنرمند آن را امضا 

کرده است، نیز صحت داشته باشد. اما گمان می رود که عالوه بر آثار بهزاد، آثاری از دیگر هنرمندان نیز در 

ه 
ّ
آن وجود داشته است. این آثار کدام بوده اند؟ چه اتفاقی برایشان افتاده است؟ آیا ممکن است که عبیدالل

خان آنها را به بخارا برده باشد؟

 می توان در باب سرنوشت قطعات خوشنویسی ها نیز که در این پیشگفتار از حضورشان به تفصیل 

سخن رفته است، پرسش هایی مطرح کرد. و همچنین می توان از خود پرسید که آیا ممکن است بعضی از 

این رقعه ها، در مرقع برجستۀ اردبیل - مجموعۀ خوشنویسی هایی که بیشترشان از هرات آمده اند و امروزه 

ی سنت پترزبورگ نگهداری می شوند - جای گرفته باشند؟
ّ
در ردۀ  Dorn 147  کتابخانۀ مل

در مجموعۀ Dorn 147  تعدادی از آثار خوشنویسانی که در عصر بهزاد زیسته اند مانند یاری مذهب 

وجود دارد، اما بسیاری دیگر متعلق به بعد از سال 926 ق/ 1520م هستند و هیچ کدام از نقاشی هایی که در 

پیشگفتار به وجود آنها اشاره شده است، در این مجموعه موجود نیست. هرچند بعضی رقعه ها ممکن است 

 موقع صدق نمی کند.
ِ

ع
ّ
از آنجا آمده باشند، اما بدون شک این در مورد مرق

بنابراین باید امیدوار بود که کشف سرنخ های جدید، این امکان را فراهم سازد تا بتوانیم به این مهم 

دست یابیم که این مجموعه، به عنوان شاهد اصلی دانِش ما در باب مکتب هرات، چگونه پراکنده شده 

است؟ آیا صفحاتی از آن به جا مانده است؟ اگر چنین است این بخش ها چگونه به ما رسیده اند؟

اکتشافات یوشیفوسا سکی دربارۀ محیط کتابخانه های عصر تیموری و آق قویونلوها به ما نوید می دهد 

که ممکن است روزی این معما حل شود.

¨

  

4.    C’est la position adoptée par Sheila R. Canby dans Hunt for Paradise, Court Arts of Safavid 

Iran 1501-1576, Milan, Skira, 2003, p.80
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با درود بی حّد و قیاس
هاشم رجب زاده )ژاپن(

ایران پژوهی  و  رفیقی شفیق  قیاس  و   
ّ

بی حد مهر  از  و خاطره ها  یادها  دریای  از  قطره ای  که  را  نوشته  این 

ایران دوست در دیار آشناست چنین نامیده ام زیرا که این عبارت خاطره انگیز را همیشه و هربار در آغاز 

نامه های فراواِن وجدانگیز و ُپرمحتوای این دوست همیشه مهربان یافته ام.

در آغاز دورۀ دوم اقامتم در ژاپن، از تابستان 1361 و این بار برای تدریس و تحقیق، پس از آن که 

گاهی دادم به زودی نامه ای شوق برانگیز نوشتند که  زنده یاد استاد ایرج افشار را از حال و کار تازه ام آ

در آن پس از تأیید تصمیم به ادامۀ کار در محیط دانشگاهی خواسته بودند که نشانی آقای یوشیفوسا 

سکی و چند ایران پژوه دیگر )تا آنجا که در یاد دارم آقایان تاکاشی ایوامی، شیگه ُرو کاماتا و ماساتاکا 

تاکه شیتا( را که تازه دورۀ تحصیلشان را در ایران به پایان برده و به ژاپن بازگشته بودند برایشان بنویسم 

تا با آنها مکاتبه داشته باشند. پیغام را، بیشتر از طریق شادروان کوئیچی هانه دا، به همۀشان رساندم؛ 

دانشگاه مطالعات خارجی  در  اتاق مطالعه ام  به  در همان هفته  ایوامی و سکی  آقایان  میان  این  از  و 

توکیو آمدند و گفتند که خودشان برای استاد ایرج افشار نامه می نویسند. آشنایی و دوستی ام با این دو 

پژوهندۀ فاضل و ایران دوست که به فارسی روان و فاخر در تراز ادیبان فرهیختۀ ایرانی سخن می گفتند 

و می نوشتند از همان روز آغاز شد، و هرچه می گذشت بیشتر مجذوب آشنایی گسترده و عمیق آنها 

با استاد  ایرانی در زمینۀ کار و تحقیقشان و به خصوص در کتابشناسی شدم. پیداست که  با معارف 

نس و مکاتبه و مصاحبِت بیش تری داشتم؛ اما 
ُ
سکی که اجتماعی تر و به مکاتبه و محاوره شایق تر بود ا

همواره عمق دانش استاد ایوامی را ـ که روز جمعه 1 سپتامبر 2017/ 10 شهریور 1396 درگذشت ـ 

در معارف اسالمی و شاخه های دیگر ایران پژوهی و نیز استغنا و عزت  نفس این عالِم عارِف وارسته 

را ستایش می کردم.
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دیداری از یک کتابفروشی
در ایران هم، هرگاه که سفرمان هم زمان می شد، در هر فرصت با هم به کتابفروشی ها سر می  زدیم؛ بیشتر 

و و 
ُ
ودرت

ُ
به کتابفروشی های جلوی دانشگاه تهران و به گنجینه داران کتاب های کهنه و نایاب در راهروها ی ت

زیرزمین ها و باالخانه های دور و ِبر میدان نزدیک آنجا، که هم فال بود و هم تماشا و بارها و بارها چشمان 

تیزبین و شاهین ذهن تندپرواز دوست نازنینم به یک نظر کتابی را که دیرزمانی پی آن گشته و نیافته بودم 

میان انبوه کتاب ها و الیه های تودرتوی قفسه ها پیدا می کرد و بیرون می کشید و یک  دنیا شور و شادی در 

دل و جانم می ریخت.

به یاد ماندنی ترین خاطره ام از این گشت و گذارها دیداری است که یک یا دوبار با این دوست فرهیختۀ 

کتابشناسم از »آیینۀ کتاب« داشتم، که حجره و در واقع مخزن و گنجینه ای بود از بسیاری آثار چاپ شدۀ 

بر شرقی خیابان خاطره انگیِز  در  مغازه  دهنه  دو  در  اسالمی  معارف  و  ایرانی  دانش  و  اندیشه  در  قدیم 

ٍپردرختی که چند قدم پایین تر از آن خیابان آذربایجان آغاز می شود و راست و یکراه به خیاباِن خوش ُپر 

از یادها و یادگارهای سال های نوجوانی ام می رود. همان که وارد شدیم کتابفروش، یا به راستی کتابدار 

این گنجینه که قبای بلند و محاسن آراسته اش مرا به یاد استاد عزیز بزرگوارم در دانشکدۀ حقوق مرحوم 

دکتر محمود شهابی می انداخت به ما خوشامد گفت، و استاد سکی بی درنگ پشت پیشخوان رفت و از 

نزدیک در طبقۀ اول و دوم سرگرم دیدن قفسه ها و یافتن کتاب هایی شد که در جستجویش بود. شادروان 

آقای حسین فشاهی، صاحب کتابفروشی، مرا هم دعوت کرد که پشت پیشخوان و به باریکه راهی که 

مخصوص کتابفروش است بروم و قفسه ها را که به ترتیب موضوعی مرتب شده و انباشته از کتاب های 

ارزندۀٖ مطلوب اهل پژوهش بود از نزدیک و سِر فرصت نگاه کنم و هر کتاب را که می خواهم بردارم و 

ورق بزنم.

یادی از استاد روانشاد توشیهیکو ایزوتسو
 برایم گفت که از سال های آغاز تحصیل در ایران در دهۀ 1350 با آقای فشاهی آشنا شده 

ً
استاد سکی بعدا

بود، هنگامی که او در کوچه ای در خیابان ناصرخسرو با شراکت مرحوم حاج حسین بارفتنی کتابفروشی 

گاه و خبره است، و با دوست گرمابه و  »شمس« را داشت و همان سال ها هم معروف بود که کتابشناسی آ

گلستانش زنده یاد استاد تاکاشی ایوامی زیاد به آنجا می رفت و آقای فشاهی برایشان کتاب هایی را که در 

جستجویش بودند می یافت و نیز کتاب هایی را که در زمینه ها و موضوع های مورد عالقۀ شان بود معرفی 

می کرد. ذوق و دانش خوبی هم در علوم اسالمی داشت، و گاهی می دیدند که با روحانیان یا طالب 

علوم دینی که به مغازه اش می آمدند بحث و گفتگو یا تبادل نظر می کند. خلق وخویی هم داشت که او را 

از کتابفروش های دیگر متمایز می کرد، و برای نمونه نمی پسندید که مشتری ها چانه بزنند. در کتابفروشی 

شمس که تِه همان کوچه در خیابان ناصرخسرو بود بسیاری کتاب های چاپ سنگی را می شد پیدا کرد، 
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و زنده یادان استاد ایزوتسو و استاد ایوامی آنجا را بسیار دوست داشتند، و نرسیده به آن کوچه هم دکه ای 

بود که آقای منوچهری آن را می گرداند و پسر کوچکش هم او را یاری می کرد، و با همۀ کوچکی و کمِی 

جا کتاب های خوبی داشت و مرحومان ایزوتسو وایوامی می گفتند که او از فشاهی ارزان تر می فروشد. 

فاق ایزوتسو نزد او رفته و این کتاب 
ّ
َبسات میرداماد را خریده، و بعد که از روی ات

َ
یک بار ایوامی از او ق

را خواسته منوچهری به او گفته بود که آن را داشته اما به یک ژاپنی فروخته، و ایزوتسو فهمیده بود که 

آن ژاپنی ایوامی بوده است. باری دیگر هم کتاب کم برگی دربارۀ موسیقی در روزگار ساسانیان را به 30 

تومان، که آن سال ها برای یک کتاب کهنه بهای گزافی بود، از کتابفروشی دهخدا خریده بودند، و پس از 

چندی که نزد منوچهری رفتند و دیدند که از آن کتاب دارد قیمت آن را پنج تومان گفته بود.

ردی« در توکیو و اوساکا
َ
»کتاب گ

هربار که استاد سکی به اوساکا می آمد یا من فرصتی می یافتم که به توکیو بروم، بهرۀ عمده ای از وقت یکی 

دو روزۀ مان با هم به کتاب گردی یا پرسه زدن در خیابا ن های مرکزی شهر و گذرهای جلو دانشگاه های 

و  کاندا  محلۀ جیمبوچو  به  بیشتر  توکیو  در  می گذشت.  است  قدیمی  کتابفروشی های  محلۀ  که  معتبر 

خیابان روبروی دانشگاه توکیو، محلۀ کوئنجی، و محلۀ واِسدا و گذرهای نزدیک دانشگاهی به همین نام 

می رفتیم که ُپر بود از دکان های بزرگ و کوچک کتاب های کهنه که از مجموعه های همیشه پرخریدار 

یا کمیاب چند َده هزار ِینی تا کتاب های جیبی یکصد ِینی که به انبوه روی میزهای لبه دار بیرون مغازه 

 یادداشتها یا 
ً
می ریختند داشتند که حتی میان این کتاب های ارزان هم گاهی آنچه به دنبالش بودم )اکثرا

خاطره نوشته های ژاپنی های سفر کرده به ایران یا ترجمۀ ژاپنی آثار کالسیک ادب فارسی یا سفرنامه های 

وکی یوئه( که می شد 
ُ
ایراِن اروپاییان( پیدا می کردم، و گاهی هم نقاشی های چاپ چوبی قدیم ژاپنی )ا

قاب کرد یا در آلبوم نقش های قدیِم ژاپنی گذاشت یا روی جلد کتاب های فارسی مرتبط با ژاپن را با آن 

زینت داد.

کاغذهای دست ساز قدیم ژاپنی با طرح و نقش اندازی های هنری
 با استاد سکی به دکان کاغذفروشی سایتؤ در خیابان اصلی جلوی دانشگاه 

ً
در هر سفرم به توکیو حتما

توکیو هم سری می زدیم. آقای سایتؤ صاحب دکان آنجا را از پدر و اجدادش به  ارث برده و کسب وکار 

ُپراعتبار خانوادگی را نگه داشته بود. با همسرش روی سکوی ته دکان که پشت آن هم در پِس پردۀ منزل 

و مأوایشان بود می نشست و با خوشرویی ما را پذیرا می شد. کاغذها و نوشت افزار معمولی و نوبرآمده 

با اینها کاری نداشتیم، و به سفارش استاد سکی یا  را در ویترین های دو کنار دکان چیده بودند که ما 

انواع کاغذ  لوله شدۀ  قواره های  و  انبار پشت خانۀشان می رفت  به  بار  درخواست من خانم سایتؤ چند 

 ژاپنی بازمانده از دورۀ ادو )بیش از 150 سال پیش( یا دورۀ میجی)بیش از یکصد سال پیش( را می آورد 
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و آقای سایتؤ آنها را مانند آثار هنری گران بها روی تاتامی کف سکوی دکان باز می کرد و در وصف هرکدام 

شرحی می گفت. بیشترین خریدم در کتاب و کاغذ فروشی های توکیو را در آنجا می کردم، و هر بار میان 20 تا 

40 هزار ین قیمت کاغذهایی را که پسندیده و جداکرده بودم می دادم و شاد و شاکر از دکان بیرون می آمدیم. 
بیشتر این کاغذهای دست ساز از الیاف گیاهی درست شده و یک به یک با رنگ های طبیعی یا الک کایری 

ژاپنی طرح اندازی یا نقاشی شده است، و هر برگ و قطعۀ آن اصالت و ویژگی خود را دارد. بعدها و پس از 

نقش اندازی های گونه گون در خیال و تصورم، بیشتر این کاغذها را برای پوشاندن پنجره های چوبی ژاپنی 

)شؤجی( که جلوی پنجره های شیشه ای یا به دیوارهای خانه آویخته ام یا برای خوشنویسی فارسی به کار 

بردم یا  به دوستان هنرشناس هدیه دادم. این کاغذها ساختی هنرمندانه و طرح و نقش های بسیار زیبا 

داشت. دکان سایتؤ سرنوشت عجیبی پیدا کرد. حدود 20 سال پیش برنامۀ ویژه ای در تلویزیون شبکۀ 

 ملی سراسری ژاپن )NHK( دیدم که گنجینۀ کاغذهای قدیم و نفیس فروشگاه سایتؤ را معرفی می کرد؛ 

و پس از آن با افسوس فراوان شنیدم که فردای روزی که این برنامه نشان داده شد انبوهی از مردم از توکیو 

و نواحی دور و نزدیک آن که تازه دانسته بودند که چنین یادگارها و آثار هنر کاغذسازی ژاپن هنوز در 

اینجا یافت می شود مانند قحطی زدگانی که بوی نان داغ و تازه به مشامشان برسد به دکان سایتؤ هجوم 

آورده و هر چه را که داشت خریده و برده بودند.

در اوساکا اینگونه محل ها کم تر، و منحصر بود به یک راستۀ زیر ایستگاه مرکزی خط راه آهن شهری 

وِمه دا در مرکز شهر و چند دکان قدیمی در بازار سرپوشیده یا قیصریه محلۀ تجارِی 
ُ
ا هانکُیو در محلۀ 

شین سای باشی در پایین شهر. در چند سالۀ گذشته با افسوس فراوان دیده ام که نزدیک به همۀ دکان ها و 

حتی فروشگاه های بزرگ این محله به دکان های فروش اقالم لوازم آرایش خانم ها که مورد اقبال و هدف 

خرید یغماگرانۀ مسافران نوکیسۀ چینی است بدل شده، و جز یک دکان کوچک اثری از فروشگاه های 

کتاب های کهنه و نوشت افزار خوشنویسی ژاپنی در این راسته برجا نمانده است.

یافتن کتاب های مورد عالقه ام از سوی این دوست مشفق نازنین فقط با سرزدن به کتابفروشی ها در 

هر فرصت دیدارمان یا گشتن تنها در دکان های کتاب کهنه نبود. با آغاز عصر دیجیتال دروازۀ تازه ای هم 

به سوی این مقصود گشوده شد، و شماری از کتاب ها را که برایم می فرستادند با جستجو در اینترنت یافته 

و سفارش داده یا ردیابی کرده و به کتابفروشی رفته و گرفته بودند.

شرح و معرفی کتاب ها
در کتاب های تازه یافته که دوست دانشورم پس از پرس و جو به دست آورده یا از روی اتفاق در کتابفروشی 

به آن برخورده و مناسب حال و کارم یافته و برایم گرفته است،  به فرستادن و خالص شدن از زحمت و 

درخواست وقت گیر من بسنده نمی کند؛ و بیشتر آنها را خود می خواند یا فی الجمله از نظر نکته یاب و نقاد 

خود می گذراند و یادداشتی هرچند کوتاه در معرفی آن می نویسد و با این مهر و لطف ارزشمند خود کارم 
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را برای انتخاب مطالبی که باید برگرفته یا تحقیق یا ترجمه شود آسان می سازد. نمونۀ این لطف و یاری 

پنج صفحه یادداشت دربارۀ شش کتاب تازه یافته است که با نامۀ مهرآمیز۱۰ اوت ۲۰۱۵ با کتاب ها و در 

روزهای پرمشغلۀ انتقال محل کتابخانه و مقارن سفر خود به ایران برایم فرستاده اند. تصویر برگ دوم نامۀ شان 

را پیوست این نوشته می گذارم، و کوتاه شدۀ شرح معرفی کتاب ها را در زیر می آورم:

از  یکی  پیش  45 سال   
ً
تقریبا ُموراماتُسو.  نویسنده: گؤ  اسم  دعا.  و وشن خون عنوان کتاب:   -۱

ق است و در 
ّ

استادان دانشگاه تؤکای سِر کالس از او... می گفت... . صفحات 93-99 مربوط به مصد

ص۹۷ نوشته شده است: »به سال ۱۹۶۱ هنگامی که به تهران سرزدم بازرگانان بازار مرا صدا می کردند: 

ایِد ه میتُسو!« 

۲- عنوان کتاب:تحقیقدرفرهنگایران )قسمِت آموزش(. اسم نویسنده: ماساهاُرو )یا، شؤجی( 

وچی. ... این نویسنده کارمند شرکت هواپیمایی ژاپن بود... اگر اشتباه نکنم همین شخص داستان 
ُ
هیگ

و  کرده  معرفی  را خوب  ایران  آموزشی جدید  نظام  کتاب  این  در  بود.  کرده  ترجمه  را  و سهراب  رستم 

آیین نامه های مؤسسات آموزشی ایران را ترجمه کرده است، و همچنین نفوذ عقاید سعدی شیرازی در 

آموزش و تربیت را بیان کرده است. چون این کتاب در سال ۱۹۴۰ به چاپ رسیده و چندان شناخته نشده 

است شاید ارزش داشته باشد.«

ایران. اسم نویسنده: کاواساکی ِکی ایچی. این آقا به سال ۱۹۳۶ به ایران رفت  ۳- عنوان کتاب: 

و فارسی خواند. با اینکه این کتاب برای آشنایی مختصر با کشور و فرهنگ و تاریخ ایران نوشته شده 

تی که بر اثر پیشروی آلمان و به فشار 
ّ
 فصل اّولش جریان عودت موق

ً
مفاد آن جاذب است. مخصوصا

انگلیسی ها ژاپنی ها مجبور به ترک ایران شدند بسیار جالب توجه است... .«

وکانآساهی. اسم مقاله: سّری: وضع ایران. اسم نویسنده: ایشی یاما ِکی جیرؤ. در 
ُ
۴- هفته نامه:ش

روزهای هجوم انگلیس ها و روس ها این نویسنده به تهران سرزد و وضع شهر تهران  و ایرانیان را در این 

ه گزارش داده است. از اینکه ایرانیان به هجوم آنها چندان ناراحتی نشان نداده اند بسیار به شگفت 
ّ
مجل

ه بازی ها و زرنگی های انگلیسی ها اظهار ناراحتی کرده است. تاریخ انتشار: 
ّ

آمده است. همچنین از حق

».1941/12/7
قوانین  ه ای است دربارۀ 

ّ
این مجل ژوریست. شماره های ۲۵ و ۲۶، سال ۱۹۵۲.  ه: 

ّ
»۵- اسم مجل

حقوق. در شمارۀ ۳۵ زیر عنواِن قضیۀ نفت ایران، ارائۀ اعتراض شرکت نفت آنگلو-ایرانَین از شرکت ایِده 

میتُسو به دادگاه منطقۀ توکیو نوشته شده، و در شمارۀ ۳۶ حکم دادگاه درج شده است که شاید شما داشته 

باشید؛ اّما اگر در میان این دو گزارش چیزی پیدا شود خوشحال می شوم.«

هیچ ایرانشناس اروپایی و ژاپنی را سراغ دارید که فارسی را چنین روان و رسا و فاخر بنویسد؟
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یادداشت های کتابشناسانه
فرصت سفر و دیدارها اندک و کوتاه بود و در فاصلۀ این دیدارهای شوق انگیز دوست کتاب شناس فرزانه ام 

دست کم هر چند هفته یک بار در تماس تلفنی از آخرین یافته هایش از چاپ های قدیم و کمیاب حاصل 

بهره مندم  عرصه  این  در  خود  گستردۀ  دانش  از  مناسبت  هر  در  و  می گفت  ایران شناسی  پژوهش های 

می ساخت. چکیدۀ سخنش را تا آنجا که حافظه و مهارتم در کندنویسی! یاری می داد به قلم می آوردم تا با 

یادداشت های دیگر تلفیق کنم و پی گیر مطالب یافتنی و دانستنی باشم. چکیدۀ چندتا از این یادداشت ها را 

در زیر می آورم:

وِمی که پس از شکست ژاپن در جنگ از سوی متفقین محاکمه شد و در 
ُ

۱ سپتامبر ۲۰۱۵: اوکاوا ش

دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی توی سر متهم نشسته در ردیف جلوتر از خود می زد تا دیوانه نشان دهد دربارۀ 

ایران هم نوشته است. مردم ژاپن هنوز او را دیوانه می دانند، اما کارهایش سنجیده و از روی سیاست و حکمت 

بود. نسبت به ایران احساس دوستی داشت. 

۹ دسامبر ۲۰۱۵: کتاب سفرنامه و خاطرات استاد زمین شناسی دانشگاه کیوتو را که دو سال 

می فرستد  برایم  و  است  یافته  گذراند  تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  مؤسسۀ  در  میهمان  استاد  مقام  در 

به تازگی  ایران  از  یاد و خاطره هایم  با عنوان  )ترجمۀ فارسی این کتاب، نوشتۀ هیده ئو هیگاشی ناکا، 

انتشارات طهوری(. در تهران منتشر شد )۱۳۹۷، 

شش  در  گسترده ای  تألیف  ژاپن  نامی  اسطوره شناس  ماتُسوُمورا  تاکه ئو   :۲۰۱۶ یه  فور اوایل 

و  ایران  د دوم آن در بارۀ 
ّ
۱۹۲۹( که مجل ِکندای شا، توکیو،  د در اسطوره های جهان دارد )نشر 

ّ
مجل

است. هند 

یل ۲۰۱۶: دیوانشرقی گوته )که ژاپنی ها نام او را ِگه ته تلفظ می کنند( به ژاپنی ترجمه  ۱۴ آور

ناشر آن را چاپ کرده اند(. و سایتؤ، که چند 
ُ

شده است )با عنواني نیشی-هیگاشی، گزارش شینش

سفرنامۀ کالویخو دو ترجمۀ ژاپنی دارد، که از آن میان کار نوُبوئو یامادا )با عنوان چیُمور ِتی کوکو 

و ریؤکوکی، به معنی سفر در قلمرو امپراتوری تیمور( بهتر است.
ُ
کیکؤ ُبون، یا چیُمور ِتی کوک

برایم  و  است  یافته  را  ژاپن  در  فارسی  ادب  پژوهندۀ  نخستین  آراکی،  ُرو   شیگه  یادنامۀ  کتاب 

می فرستد. این کتاب به تعبیر ژاپنی ها از گونۀ مانجو هون )کتاب خوردنی( است؛ و این تسمیه از 

برآمده است زیرا که گاهی  ایران-  رسم جایگزین کردن خیرات خوردنی- مانند حلوا و خرما  در 

این  در  کتاب می دهند؛و  آمدگان  به  یا خوراک  مانجو  به  جای  درگذشته ای  یادبوِد  پایان مجلس  در 

مورد هم کسی که نامش دانسته نیست این کتاب را برای توزیع میان حاضران در مجلس ترحیم و 

یادبود آراکی آماده کرده بود.
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فارسی دانی و فارسی نویسی
در  آنها  از  برخی  که  نوشته  فارسی  به  علمی  مقاله های  ژاپنی  ایران  پژوه  هر  از  بیش  سکی  استاد 

انتشار یافته است. از نخستین مقاله ها می توان از »درةالتاج شیرازی و شرح  مجله های معتبر ایران 

و  و۶(   ۵ شماره های   ،۱۳۵۹ ششم،  سال  آینده،  در:  برکشلی،  مهدی  دکتر  همکاری  شرفیه«  )با 

»شرح متن باب ثالث مقاصدااللحان«)در:فرهنگایرانزمین، جلد 27 –۱۳۶۶( یاد کرد، و پسین 

پژوهش های  مجلۀ  در  آن  از  پس  و   ۱۳۸۲ سال های  در  بهارستان  نامۀ نفیس  دفترهای  در  مقاله ها 

نسخه شناسی درج شده است. فهرستی هم از این مقاله ها در کتاب ایرانشناسیدرژاپن )نشر مرکز 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1389، ص186 و 182( آورده ام که باید روزآمد شود.

تحقیق در مرقع های ایرانی گنجینۀ طوپقاپوسرای
استاد  همراه  یامانالر  میُزونو  میناکو  پرفسور  خانم  سرکردگی  به  ژاپن  دانشگاهی  گروه  با  هم  سفری 

سکی به استانبول رفتم که بسیار خوش و آموختنی بود، به خصوص که می دیدم که دقت و شناخت 

موزۀ  مرقع  نفیس  و مجموعه های  برگ ها  بررسی  در  ارجمندم  نازنین  دوست  این  باالی  و تخصص 

ـ  هنری  آثار  و  برگ ها  این  باریک  و حقایق  دقایق  یافتن  در  که  ارزنده ای  نکته های  و  پقاپوسرای  طو

ـ  مرقع ها  و عناصر  اجزاء  دیگر  و  تجلید و صحافی  و  فارسی  یسی  و خوشنو و رنگ آمیزی  کاغذ  از 

استادان  و  موزه  این  کارشناسان  و  است،  برانگیخته  را  همگان  تحسین  و  تعجب  می رسیدند  آن  به 

هنرشناس ژاپنی شگفت زده اند که چرا و چگونه تا به آن روز به این رمز و رازهای پنهان در البه الی 

بودند. نبرده  پی  برگ های مرقع ها 

در بازار استانبول هم که دوسه بار با همراهان سفر به آنجا سر زدیم این دوست نکته داِن نازنین با 

لطیفه پردازی و اشاره های طنزآلود به زبان شیرین فارسی حجره داران صاحبدل آنجا را به شوق می آورد و 

به هر غرفه و سوق و سرایی که پا می گذاشتیم فضایی شاد و شور انگیز پیدا می شد. رهاورد علمی استاد 

سکی از این سفر چند مقاله دربارۀ صحافی و خوشنویسی و فن زرافشانی و دیگر جنبه ها و جلوه های 

دومرقعسلطانیعقوب محفوظ در موزۀ طوپقاپوسرای بوده که از سال ۱۳۸۳ در  هنری و کتاب آرایی 

دفترهای گرانقدر نامۀبهارستان انتشار یافته، و در جای خود مقدمه ای است برای تألیف عظیم و جامع 

و چندزبانۀ معرفی مجموعه های یادشده. 

حاصل عمر
سکی  استاد  هنری  و  علمی  توانایی های  و  فضایل  از  بهره هایی  و  جنبه ها  از  کوتاه  نوشتۀ  این  در 

فروتن  ایران شناس  دوست  این  هنری  و  معرفتی  اندوخته های  و  فضیلت ها  از  بسیاری  و  شد  یاد 

و  گاه  فهیم و دل آ دانشی مردی  دارد که  ماند. جا  ناگفته  ایران زمین  ادب  و  نستوه علم و هنر  پژوهندۀ  و 
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خوش قریحه و هنردوست با ذهنی پویا و فرصتی چند ساله ـ چنانکه در یک پایان نامۀ دکترا ـ به مایه ها 

و عرصه های تالش و توانایی های هنری و علمی استاد سکی بپردازد. در وصف موضوع های متنوعی از 

نمونه های زیر بسیار می توان گفت و نوشت: شناخت علمی موسیقی ایرانی، ساخت کاغذ ابری، آشنایی 

با احوال و آثار خوشنویسان، هنر عاج تراشی، طرح و تراش سنگ های قیمتی، تراش و ساخت آرایه های 

کتاب  جلد  روی  نقش های  و  طرح  کتاب،  تجلید  و  صحافی  هنر  کتاب آرایی،  الجورد،  سنگ  از  زیبا 

ی قدیم،زرافشانی 
ّ

 طال، جدول کشی کتاب های نفیس خط
ّ

به شیوۀ قدیم، طالکاری و آراستن کتاب با حل

و نیز اندودن کاغذ با برگ طال به اسلوب معمول در هنر کاغذسازی ژاپن، آهار و مهرۀ کاغذ دست ساز 

ّون، برای تهیۀ کاغدهای الوان 
َ
و آماده کردن آن برای کتابت و خوشنویسی، رنگ آمیزی کاغذ )اوراق ُمل

با رنگ های چشم نواز مانند آبی و آسمانی و ارغوانی و پیازی و حنایی و زرد و سبز و زعفرانی(، تذهیب 

و تشعیر.

برگی از تذهیِب کار سکی را که به قطع کارت پستال در ژاپن چاپ شده بود برای استاد ایرج افشار 

فرستاده بودم، و آن زنده یاد قطعه ای در تحسین هنرمندی وی در »تازه ها و پاره های ایرانشناسی« در مجلۀ 

بخارا به قلم آوردند.

¨
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یاد دوست قدیم پنجاه ساله ام
داریوش طالیی101

برای من جای بسی خوش وقتی است که می توانم چند کالمی دربارۀ یک دوست قدیمی بنویسم. جناب استاد 

یوشیفوسا سکی را از دوران دانشجویی می شناسم. زمانی که در سال 1350 به رشتۀ کارشناسی موسیقی دانشگاه 

تهران وارد شدم آقای سکی که چندی قبل از آن به ایران آمده و زبان فارسی تحصیل می کردند دانشجوی رشتۀ 

موسیقی نیز شدند و ما با هم همکالس شدیم. خیلی زود رابطۀ نزدیکی پیدا کردیم و دوستان صمیمی شدیم. 

خانۀ من در ضلع شرقی دانشگاه بود و ایشان ساکن کوی دانشگاه، نه چندان دور از منزل من بودند. ساعات 

زیادی را با هم به گفتگو و بحث دربارۀ فرهنگ و ادبیات و موسیقی می پرداختیم. برای من خیلی جالب بود که 

می توانستم با کسی که از سرزمینی بسیار متفاوت از من آمده بود گفتگو کنم و ببینم که با وجود همۀ تفاوت ها 

 احترام 
ً
گاه ارزش هایی انسانی و هنری با هم تالقی پیدا می کنند و البته که گاه نیز بسیار متفاوت هستند. خصوصا

به سنت ها، احترام به انجام کار درست، احترام به هرگونه دانایی، توانایی، حرفه و فن چیزهایی بودند که ما هر دو 

در آن همدلی داشتیم. هر دو نوعی نوستالژی ارزش ها و اخالق گذشته را داشتیم. از بحث های ما اینطور برمی آمد که 

وجوه مشترکی چون مطلق گرایی، فداکاری، جوانمردی و سلحشوری با فرهنگ ژاپن پیدا کرده بودیم.

در آن زمان که کالس ادبیات فارسی نیز با هم داشتیم آقای سکی عالقه و احترام بسیار زیادی برای 

شاهنامۀ فردوسی قائل بود و آن را یکی از بی نظیرترین آثار ادبی جهان می دانست. همینطور عشق و تعلق 

خاصی به خواندن و جمع کردن کتاب در هر موضوع علمی و فرهنگی و تاریخی ایران داشت که من در آن 

زمان فکر می کردم به دلیل عالقه و احترام به دانش و تاریخ است ولی رفته رفته متوجه شدم که عالقۀ ایشان 

فقط متعلق به مطالب کتاب نیست بلکه ایشان به کتاب به عنوان یک موجود و اثر هنری تعلق و دلبندی 

خاصی دارد. یادم است از همان دوران دانشجویی ایشان زمان های زیادی از وقت خود را در زیر و رو 

کردن انبار کتابفروشی های روبروی دانشگاه می گذراند و همۀ راستۀ کتابفروشان او را خوب می شناختند. 

با هنرمندان عالم کتاب و نیز صحاف ها دوست بود و همین باعث شد تا چند جلد از جزوه های من را هم 

یکی از دوستان صحافش به نام مرحوم حسینی جلد چرمی نفیس کرد.

1.    استاد رشتۀ موسیقی دانشگاه تهران. 
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بعدها که دست روزگار من را ساکن فرانسه کرد و او به ژاپن بازگشته بود سفری به پاریس کرد و ما آنجا 

باز یکدیگر را پیدا کردیم. در اقامت دوهفته ای اش در پاریس سعی کردم میزبان و راهنمای او باشم. در آن 

 
ً
سفر فکر می کنم او نه تنها عالقه ای به گشت وگذار در شهر زیبای پاریس نداشت، بلکه فکر می کنم احتماال

به برج ایفل نگاه هم نکرد. ولی درعوض من که راهنمای او بودم من را در محله سن ژرمن که هر روز از آن 

عبور می کردم به جاهایی برد که هرگز به آن توجه نکرده بودم. مغازه هایی که در کار صحافی و فروش مصالح 

مربوط به آن بودند. مقداری چرم و کاغذ و غیره تهیه کرد و در آنجا بود که برای اولین بار اصطالحاتی 

همچون کاغذ بدرقه، کاغذ مرمری، کاغذ ابری و غیره به گوشم خورد.

کشور ژاپن را در ایران همیشه به عنوان کشوری پیشرفته در تکنولوژی شناخته ایم و کاالهای صوتی 

تصویری، اتوموبیل و غیره با کیفیت باال را نشانۀ کاربلدی ژاپنی ها می دانیم؛ من به وجه دیگر ژاپن، هنرهای سنتی و 

رزمی، تئاتر نو، کابوکی و صنعتگرانی که شمشیر، ناقوس و سفال را در مراسمی آیینی و مقدس می سازند و 

گویی به همه چیز ُبعدی آیینی و مقدس می دهند؛ از دم کردن چای گرفته تا ساختن شمشیر و کاغذ.

و  تحسین برانگیز  همیشه  سکی  آقای  در  کمال طلبی  و  خستگی ناپذیری  پشتکار،  روحیه،  این  برای 

پایان نامۀ کارشناسی اش به تصحیح فصل ثانیمقاصدااللحان  ارزشمند بوده است، چه آنجا که برای 

می پرداخته و چه آنجا که به یادگیری فنون ساخت هنرهای مرتبط با کتاب و مرقع می پرداخته است. 

دوست دارم یادی هم از دانشمند و فیلسوف فقید استاد تاکاشی ایوامی )1940-2017( بکنم. دوست و 

هم خانۀ آقای سکی در دورۀ دانشجویی که به واسطۀ معاشرت با آقای سکی افتخار همنشینی ایشان نصیبم 

 بسیار احترام قایل بودم و رفتار و دانش و فضیلت های اخالقی او برایم بسیار آموزنده 
ً
شد. برای ایشان هم قلبا

بود. یکی از نکاتی که در این دو بزرگوار دانشمند برایم جالب و ممتاز بود بی اعتنایی آنها به مدارج و مدارک 

دانشگاهی بود. هدف آنها کسب هرچه بیشتر دانش و فضیلت و مهارت بود.

از زمانی که من به ایران بازگشته ام )حدود 25 سال پیش( آقای سکی بارها به ایران سفر کرده و کارهای 

خود را در مقولۀ نسخه های خطی ایرانی با کتابخانه های ایران و دانشمندان این رشته که - از حیطۀ کاری 

و دانش من خارج است - ادامه داده اند و مقاالت با ارزش ایشان در مجالت تخصصی نسخه شناسی نامۀ

بهارستان و بعد از آن در مجلۀ پژوهشهاینسخهشناسی به چاپ رسیده و بارها مایۀ مباهات و ستایش اهل 

فن قرار گرفته است. من فقط می دانم که تخصص و جایگاه برجستۀ ایشان باعث شده که به عنوان یکی از 

برجسته ترین های رشتۀ خود در سطح جهانی به شمار آیند. 

اکنون که به حق و به شایستگی از طرف بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، بیست و ششمین جایزۀ ادبی 

و تاریخی دکتر محمود افشار به پاس نیم قرن تالش و کوشش در تحصیل و پیشرفت دانش و هنر ایران به 

ایشان تعلق گرفته است، به عنوان یک ایرانی سپاسگزاری می شود و با ادای تبریکات صمیمانۀ خود، برای 

ایشان از خداوند تندرستی و شادکامی طلب می کنم.      

¨
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طرز تحقیق آقای سکی
میناکو میزونو )ژاپن(1 11

نزدیک به 50 سال از آشنایی من با استاد یوشیفوسا سکی می گذرد. از اینکه تحقیقات او در ایران گرامی 

داشته شده است و همچنین جهد و کوشش او، که سال های متمادی ادامه داشته، به ثمر رسیده است بسیار 

خشنودم. با توجه به شیوۀ تحقیقات او پیش بینی می کنم که حاصل کار او مانند رودخانه ای بزرگ است که 

در امتداد خود شاخه های فراوانی به وجود می آورد. 

زندگی پژوهشی آقای سکی که از تحقیق در ادوار موسیقی ایران آغاز شد، بعد از بازگشتش به ژاپن 

در سال 1982م/ 1361ش به زمینه های مختلفی گسترش یافت. عالقۀ دیرینه اش به نسخه شناسی او را به 

مطالعه در باب صحافی، خوشنویسی، تذهیب، رنگ سازی، کاغذ ابری و غیره برمی انگیخت. او برای 

کسب اطالعات در زمینۀ این هنرها در تعطیالت بهار و تابستان سفرهای متعددی به ایران می کرد. هرگاه که 

از ایران برمی گشت با خوشحالی موضوعات تازه ای را به همکاران هنر اسالمی توضیح می داد و خاطرات 

خوشی برای ما به جای می گذاشت.

از اواخر دهۀ 1990م گروه محققان ژاپن تحقیق جامعی را در دو مرقعسلطانیعقوب محفوظ در خزینۀ 

اوقاف طوپقاپوسرای استانبول آغاز کردند. در این تحقیق وظایف عمده را آقای سکی بر عهده داشت. در 

این بررسی، عالوه بر معاینۀ اوراق و ساختمان مرقعات، آقای سکی در توضیحات آثار خوشنویسی مرقع، 

که بیش از هزاروچهارصد قطعه در آن مشاهده می شود، و نیز طریقۀ صحافی و دیگر آرایش ها و تزئینات 

نیز مسئولیت اصلی را داشت و در این کار بارها ما را به شگفت آورد، زیرا از تکه های کوچک کاغذ، که 

مصراعی یا بیتی روی آنها نوشته شده بود، اطالعات تازه و بدیعی پیدا می کرد. 

در مدت طوالنی ای که بررسی ادامه داشت، عالقۀ آقای سکی از پایگاه تحقیق در مرقع به زمینه های 

مختلف فنون نسخه سازی گسترش یافت. عقیدۀ او این است که بدون دانستن جزئیات فنون کتابسازی، 

پژوهش هنر محال است. با مطالعۀ متون قدیم خوشنویسی و نقاشی می خواهد از آنجا فنون مختلف را 

به طور واضح آشکار کند. این طرز تحقیق او برای من که در پژوهش تاریخ هنرهای زیبای اسالمی اشتغال 

دارم بسیار دشوار به نظر می رسد، اما روحیه و اخالق او، که به هیچ وجه حاضر به منصرف شدن از هدف 

1.    استاد رشتۀ هنر اسالمی، بازنشستۀ دانشکدۀ هنر دانشگاه ریو کوکو کیوتو.
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اصلی کار نیست، ما را به انتظار برای نتایج ارزشمند تحقیقات او وامی دارد.

را  این حرف  بگیرم. همین که  یاد  از شما فن خیاطی  به من گفت که می خواهم  سکی  آقای  روزی 

شنیدم اسم احمد قره حصاری خوشنویس معروف قرن دهم در زمان حکومت سلطان سلیمان قانونی در 

امپراطوری عثمانی به خاطرم آمد. دربارۀ او گفته شده است که قبل از اشتغال در دربار سالطین عثمانی به 

خیاطی شهرت فراوانی داشت. می گویند چنان ماهرانه می دوخت که جای دوخت بسیار محکم و از چشم 

پنهان بود و هر قدر می پوشیدند هرگز شکل اصلی را از دست نمی داد. بدین ترتیب، فن دقیق خیاطی او با 

شیوۀ خوشنویسی اش، که پر قدرت و صاف می نویسد، مطابقت دارد. عالقۀ آقای سکی به خیاطی شاید 

از ته دوزی صحافی شروع شده باشد. بدین علت من انتظار دارم که در دوران اقامت در ایران با خیاطی 

او در  به وسیلۀ صیقل کردن سنگ الجورد، معلومات  پیدا کرده باشد. همان طور که  ایران آشنایی  سنتی 

الجوردشویی و رنگ های جسمی گسترش یافت، امیدوارم با این فن نیز آشنایی و در آن سررشته پیدا کرده 

باشد و در تحقیقات او به کار آید.

¨
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مردی آشنا با ظرایف و دقایق موسیقی ایرانی
بهنام وادانی121

استاد یوشیفوسا سکی را از سال 1356 می شناسم. ایشان در آن زمان به »مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی ایران« 

آمد و رفت داشتند، اما دوستی ما از سال 1368 در سفری که به ژاپن داشتم شکل اساسی گرفت.

ایشان دانش آموختۀ رشتۀ موسیقی از دانشگاه تهران هستند و سه تار را خوب می نوازند و با ردیف های 

سازی و آوازی موسیقی ایرانی آشنا هستند.

خاطرۀ جالبی از ایشان به یاد دارم که نقلش خالی از لطف نیست. چندی پیش قطعه ای را با تار نواختم 

و همان قطعه را ضبط کردم و آن قطعۀ ضبط شده را برایشان پخش کردم تا بشنوند و نظر دهند. ایشان پس از 

شنیدن آن قطعه، به من گفتند: نوع صدایی که درآورده ای معلوم می شود که مضراب تار را با این زاویه اجرا 

کرده ای! و من از این دقت نظر حیرت کردم.

ایشان به جز موسیقی عملی و اجرایی، تاریخ موسیقی ایران را خوب می شناسند و با بسیاری از نامداران 

موسیقی آن وقت دانشگاه تهران تعامل داشته و االن نیز کم و بیش دارند.

خوشبختانه ایشان هربار که به ایران می آیند، اگر فرصتی پیش آید با سه تار همنوازی می کنیم.

 وقتی می خواهند یک اثر را 
ً
یکی از ویژگی های آقای سکی هوشمندی و بی غرضی ایشان است. مثال

نقد کنند، آن نقد جنبۀ تخریبی ندارد که فقط بگوید و ایراد بگیرد، بلکه در کنار ذکر اشکاالت، محاسن کار 

را نیز متذکر می شود تا کار بی نقص و پخته تر شود.

از ویژگی های اخالقی ایشان، فروتنی و خفض جناح است، به طوری که هرگاه ایشان را به عنوان »استاد« 

 متکبرانۀ آلوده به نفاق می گوید: »این را نگویید،من همچنان و تا آخر عمر 
ِ

خطاب می کنند، بدون تواضع

شاگردی عالقه مند به دانستن و فهمیدن و کشف کردن هستم«.

¨

1.    مدرس موسیقی و نوازندۀ تار و سه تار.





پیوست
تصویر مقالۀ  »درة التاج شیرازی و شرح شرفیه«
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 ?  بازچاپ عکسی مقالۀ چاپ شده در مجلۀ آینده )به مدیریت و خواستاری استاد ایرج افشار(  )برگرفته از رسالۀ  کارشناسی(. 
زیر نظر دکتر مهدی برکشلی. در: آینده. ش۶-۵ )1359(: 3۴۴-3۴0.
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 به نظر این بنده، ایشان در عرصۀ موسیقی ایرانی اعم از تاریخ موسیقی، یا ردیف دانی و شیوه ها 
ً
اجماال

و توانایی های نوازندگی برخی سازهای ایرانی آشنا و صاحب نظر هستند.

¨
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  چند عکس از استاد سکی
و نمونه هایی از آثار هنری او
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تهران: کوی دانشگاه تهران، ساختمان350 نفری، بهار 1350.
ایستاده از راست: مرحوم فیاض احمدخان )پاکستانیـ  ساکن کنیا(ـ  اجود )عراقی(ـ  مرحوم ویچك میخاالک )لهستانی(ـ  یوشیفوسا 

سکیـ  ناشناخته )عراقی(ـ  نامعلوم و ناشناخته.
نشسته از راست: فرانسیس ریشار )فرانسوی(ـ  لوزی المحمد )مراکشی(ـ  میرچا الزرسکو )رومانی(

عکس از: شادروان پروفسور تاکاشی ایوامی، با دوربین شخصی یوشیفوسا سکی )عکس از مجموعۀ شخصی پروفسور فرانسیس 
ریشارـ  پاریس(.

پاریس، 1361.
از سمت راست: شادروان پروفسور تاکاشی ایوامی )1940-2017(، خانم ای گاتا، داریوش طالیی، یوشیفوسا سکی، مایاکو ایوامی 

)همسر مرحوم ایوامی(. )عکس التفاتی استاد داریوش طالیی(.



استانبول، 2003، موزۀ طوپقاپوسرای؛ مدیران پروژۀ بررسی مرقع سلطان یعقوب.
از راست: پروفسور دکتر میناکو میزونو )متخصص هنر اسالمی و مدیر پروژه(؛ یوشیفوسا سکی؛ پروفسور دکتر فیلیز چاغمن )متخصص 

هنر اسالمیـ  ایرانی، رئیس پیشین موزۀ طوپقاپوسرای استانبول( )عکس التفاتی خانم پروفسور میزونوـ  ژاپن(.
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تهران، 1389، دفتر مجلۀ نامۀ بهارستان.



78

مشهد، 1390.
یوشیفوسا سکی و دکتر محمدجعفر یاحقی

تهران، مرداد 1397؛ کنار مخزن نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی 
دانشگاه تهران، اولین روز کاری استاد سکی در خصوص بررسی 
نسخ هنری و مرقعات کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران )عکس از 

دکتر رسول جعفریان(.

توکیو، 1377، رستوران ایرانی عالءالدینی.
از سمت راست: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، یوشیفوسا سکی، شادروان پروفسور تاکاشی ایوامی، نفر ایستاده در پشت از استادان 

دانشگاه توکیو.
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اصفهان، 1393؛ مهمانسرای دانشگاه اصفهان.

اصفهان، 1393؛ دانشگاه هنر اصفهان؛ مشغول ایراد سخنرانی دربارۀ شیوۀ زرافشانی در مرقعات سلطان یعقوب.
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اصفهان، 1393؛ میدان نقش جهان. یوشیفوسا سکی و نادر مّطلبی کاشانی.

اصفهان، 1393؛ کارگاه کاغذسازی سنتی خانم سعیدی.
از سمت راست: دکتر جلیل جوکار، یوشیفوسا سکی، دکتر فریبا سعیدی.
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connaissance de l’école de Hérat, s’est trouvé dispersé, s’il en subsiste des pages et 
comment elles ont été transmises…

Les découvertes faites par Yoshifusa Seki sur les milieux du kitābkhāna à 
l’époque timuride et aq-quyunlu nous font pressentir que l’énigme pourrait un 
jour être résolue…
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de la première moitié du XVème siècle portait un frontispice enluminé avec une 
inscription dont Yazdī  avait rédigé le texte.

Le petit dībāča  du « Muraqqa’ de Behzād » nous aurait sans doute permis –  
si le contenu de l’album lui-même nous était connu - de compléter très utilement 
notre connaissance de la figure du célèbre peintre et kitābdār. Il permet aussi de 
relancer le débat sur la biographie du peintre et sur la date de son départ pour 
Tabriz lorsqu’il fut nommé « prévôt » (kalāntar ) des artistes du royaume safavide. 
Il semble en effet qu’il était resté à Hérat durant toute la période où Tahmāsp 
en était gouverneur, et donc jusqu’en 1522 ou même jusqu’en 1524 date de son 
couronnement3. Non datée, cette préface ou dībāča  pourrait être des alentours  
de 1520.

Il est fort probable qu’un certain nombre des pièces du muraqqa’ de Behzād se 
retrouvent aujourd’hui dans le muraqqa’ Gulshan, le prestigieux album constitué 
dans l’Inde moghole aujourd’hui conservé au Palais de Gulistan de Téhéran.  
Ce pourrait être le cas de la fameuse peinture représentant un jardin, que l’artiste 
a signée. Mais, outre les œuvres de Behzād, il devait y avoir d’autres œuvres 
peintes par d’autres artistes. Quelles étaient-elles? Que sont-elles devenues ? 
Furent-elles emportées à Bukhara par Ubayd-ullah Khan ? . 

S’agissant des calligraphies, dont la présence est largement évoquée dans cette 
préface, on peut aussi se demander quel fut leur sort. Et dès lors se demander 
si certaines pièces n’auraient pas trouvé par la suite place dans le magnifique 
muraqqa’ d’Ardabil, recueil de calligraphies venant pour la plupart de Hérat, qui 
est aujourd’hui conservé sous la cote Dorn 147 à la Bibliothèque nationale de 
Saint-Pétersbourg.

On trouve dans le recueil Dorn 147 nombres d’œuvres de calligraphes qui 
vécurent à l’époque de Behzād, comme Yārī Muzahhib, mais beaucoup d’autres 
sont postérieures à 1520 et il n’y a aucune des peintures dont la préface évoque 
la présence. Même si telle ou telle pièce pouvait en venir, ce n’est certes pas là le 
Muraqqa’i mawqi’…

Il faut donc espérer que la découverte de nouveaux indices permettra 
de déterminer dans quelles conditions cet album, témoin essentiel de notre 

3.  C’est la position adoptée par Sheila R. Canby dans Hunt for Paradise, Court Arts of 
Safavid Iran 1501-1576, Milan, Skira, 2003, p.80.
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notamment sous les Shaïbanides de Bukhara.
Le recueil de Munša’āt n° 1862 de la Bibliothèque nationale du Tadjikistan 

renferme des lettres officielles et différents documents destinés à servir de 
modèles et à garder la mémoire de l’activité d’un munšī inconnu, probablement de 
l’entourage des Timourides. Ce recueil semble constitué à l’époque de Zahīr al-Dīn 
Muhammad Bābur (1530 – 1483), dont la vie est alors étroitement liée à l’histoire 
de l’Asie centrale. C’est certainement là qu’ont du être composées ou rassemblées 
la plupart des pièces qui composent ce recueil de Munša’āt.

Dans ce ms. n1862° on trouve en effet, après la copie d’une pièce concernant le 
renoncement au vin selon Burhān al-Dīn Kirmānī – le médecin d’Uluġ Bēg, mort 
en 1449 -, au milieu d’autres documents de types divers, le texte d’une «préface», 
qui est - dans le manuscrit lui-même - nommée muqaddima. Cette préface est 
destinée à constituer le dībāča  d’un album qui, visiblement, renfermait ou devait 
renfermer des calligraphies et des peintures. 

Cet album ou  muraqqa’,  regroupant apparemment des pièces d’artistes divers, 
semble avoir porté le nom de Muraqqa’i mawqi’ et il aurait été constitué, comme 
le titre de la pièce l’indique, par Kamāl al-Dīn Behzād, tandis que la préface était 
ajoutée par un munšī, très probablement à Hérat. Le nom de l’artiste Behzād 
apparaît d’ailleurs à plusieurs reprises dans le texte lui-même, sous la forme 
Behzād ou  Kamāl al-Dīn Behzād, accompagné d’épithètes fort élogieuses et il est 
comparé à Mānī.

En voici l’incipit :
مرقع موقع که جامع آن مظهر صور رشد و رشاد استاد بهزادست نویسند:

                                    نقـاش ازل گشاد چون چهرۀ  مهر            آراست مرقعی از اوراق سپهـــر

                                    تصویر در آن نمود بی رنگ و قلم           چندین صنم جلوه گر روشن چهر     

چون ارادت کاملۀ مصّور بیچون و مشیت شاملۀ صانع کن فیکون به ایجاد صور کارخانۀ بوقلمون متعلق 

شده، چهره گشای عنایت ازل بقلم مکرمت لم یزل ... 
                

La pratique de constituer des muraqqa’2 semble avoir été déjà bien connue à 
l’époque timouride. Même si ces muraqqa’ ne sont pas parvenus jusqu’à nous, car 
les albums ont changé de mains et leur contenu s’est trouvé dispersé, on sait par un 
petit poème de Šaraf  al-Dīn ‘Alī Yazdī  - publié par Iradj Afšār - qu’un muraqqa’ 

2.    Davi d J. Roxburgh, The Persian album, 1400-1600: from dispersal to collection, New Haven : Yale 
University Press, 2005,xi-377 p. ; ill. en noir et en coul.
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Retrouver le « muraqqa’ de Behzād » ?
Francis Richard )Paris(

Cette petite note dédiée à notre collègue et ami Yoshifusa Seki n’a pas d’autre 
ambition que d’attirer l’attention sur les questions que pose un document passé 
relativement inaperçu des chercheurs. Notre collègue Yoshifusa, codicologue averti, 
historien de la calligraphie et musicien est devenu un savant et un maître renommé. 
Notre amitié remonte à la lointaine époque où, en 50-1349=(1971-1970), nous 
avons été étudiants à l’Université de Téhéran et voisins à la cité universitaire du 
Kuy-e Daneshgah. Yoshifusa était déjà un musicien hors pair et il découvrait avec 
passion le monde de la littérature et de la calligraphie. J’ai suivi avec admiration 
ses travaux, toujours extrêmement originaux et précis, envié ses découvertes, à 
Istanbul ou en Iran, et admiré les résultats de ses recherches. Je suis très heureux 
de pouvoir lui exprimer toute mon amitié et lui adresser tous mes souhaits, car 
nos centres d’intérêt ont toujours été fort voisins. J’ai même toujours éprouvé une 
secrète jalousie pour son talent, car il est à la fois un historien d’art averti et un 
véritable lettré, au sens le plus noble du mot.

Bien qu’il ait été publié par Ebadollah Bahari1 dans son livre sur Behzād, le 
document que je veux évoquer n’a certainement pas été assez pris en compte. 
Le texte en question, une sorte de dībāča,  se retrouve dans quelques recueils de  
Munša’āt dérivant probablement tous d’un même florilège de textes composés par 
des munšī timourides. Nous en avons d’ailleurs récemment retrouvé une copie 
dans un recueil conservé à la Bibliothèque nationale du Tajikistan (anciennes 
bibliothèque Ferdowsi), ce qui atteste de la diffusion de ce texte en Asie centrale, 

1.  Ebadollah Bahari, Bihzad, Master of  Persian Painting, London, Tauris, 1996.
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ヤマンラール・⽔野美奈⼦ 

 

関喜房⽒の研究姿勢 

 

関⽒を20代からほぼ50年間にわたり知る者として、近年イランで彼の学術研究が評価されている

ことを聞くことに喜びを禁じ得ない。また⻑年にわたり地味な研究を続けてきた関⽒の努⼒が実を

結び始めたことは、彼の研究姿勢からして、⼤河の⽀流が網⽬状に枝分かれしていくように、さら

なる新たな研究へと繋がることが予⾒され、楽しみである。 

イラン⾳楽理論の研究から始まった関⽒の研究⽣活は、1980年代⽇本に帰国後、いくつかの新

たな分野に展開を⾒せた。書誌学へ関⼼は、関⽒を製本、書道、タズヒープ、エブルー等々の技

術探求へと導いた。夏休みを利⽤してイランに⾏くたびに新たな技術を習得して嬉々として研究

仲間たちにそれを披露する彼の姿は私たちの記憶から消えることがないであろう。 

1990年代末から⽇本の研究グループによって始められたトプカプ宮殿所蔵のスルタン・ヤァクーブ・ベ

クの2冊のムラッカァの総合研究で、関⽒は中⼼的な役割を担った。2冊のムラッカァの紙葉、装丁

、作品の調査はもとより、総合カタログでは、1400点を超える書の作品の解説を担当した。⼩さな

断⽚に書かれた短い書の出典を⾒つけ出して、私たちを驚かせたことも⼀度や⼆度ではなかった。

⻑い年⽉をかけたこの研究期間中も関⽒は、ムラッカァ研究から発する新たな研究へと邁進を続

けた。技術を知らずして研究は不可というのが関⽒のモットーである。画論を読んで、そこから技術

を学ぼうとする。美術史を研究する私から⾒るとそれは、⽔墨で描かれた深⼭を⾒て、その⼤気を

肌で感じる如くに難しい事であると思うが、関⽒の執拗なまでの探求⼼は、⽂字で書かれた⽂脈

と技術を結び付けることを可能にするかもしれないという期待感を抱かせる。 

関⽒が私に裁縫を習いたいと⾔ったことがあった。とっさにオスマン帝国スレイマン⼀世 

の治世16世紀に活躍した能書家カラ・ヒサーリーを思った。彼は伝承によれば宮廷書家となる前に

縫物師として名を馳せた⼈物で、その縫⽬は固く、⽬に⾒えず、服は着崩れすることがなかったと

いわれ、その技法は精緻にしてしっかりとした彼の書体にも通じると⾔われる。関⽒の縫物への関

⼼は製本などで培われた縫いという技術に発しているのだろうが、その縫いの技術の習得が彼の

研究の中でどのように⽣かされるかが楽しみである。ちなみに私はミシンを使⽤しての洋裁はできて

も縫物はできないので、彼がイランの伝統的な縫いの技法を習得することをひそかに期待している。
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Recipients and Dates of  the Awards

1. 1989 Dec. 19 Nazir Ahmad  India: Aligarh University
2. 1990  Dec. 19 Gholamhossein Yousefi Iran: Ferdowsi University (Mashhad)
3. 1990 Oct. 23 Amin Abdolmajid Badawi Egypt: Ein al-Shams University (Cairo)
4. 1991 Dec. 19 Mohammad Dabirsiyaghi Iran: Dehkhoda Institute (Tehran)
5. 1991 Dec. 19 Zohuruddin Ahmad Pakistan: Punjab University
6. 1998 May 2 Zhang Hong-nein  China: Peking University
7. 1997 Mar. 13 Kamaluddin Aini                Tajikistan: Tajikistan Academy of Science
8. 2001 Mar. 1 Manuchehr Sotoudeh Iran: University of  Tehran
9. 2001 Oct. 6 Clifford Edmund Bosworth England: Manchester University
10. 2003 Sep. 15 Abdolhossein Zarrinkoub Iran: University of  Tehran
11. 2003 Sep. 15 Fereydoun Moshiri  Iran: Prominent Persian poet
12. 2003 Nov. 22 Tsuneo Kuroyanagi Japan: Tokyo University
13. 2004 June 22 Richard Nelson Frye             United States: Harvard University
14. 2006 May 31 Hans de Bruijn  Holland: University of  Leiden
15. 2006 Dec. 19 Najib Mayel Heravi Afghanistan: Researcher and editor
16. 2007 June 20 Charles-Henri de Fouchecour France: University of  Paris III
17. 2008 Dec. 28 Badrozzaman Gharib   Iran: University of  Tehran
18. 2010 June 10 Bert G. Fragner  Austria: Institüt für Iranistik (Wien)
19. 2011 May 12 Ahmad Monzavi  Iran: Cataloguer
20. 2011  Dec. 3 Angelo Michele Piemontese Italy: University of  Rome
21. 2013  Dec. 19  Ahmad Eghtedari  Iran: Scholar
22. 2014  Dec. 19  Mohammad Ali Movahhed Iran: Scholar
23. 2016 Oct. 1 Amir Houshang Ebtehaj (Sayeh)  Iran: Prominent Persian poet
24. 2017 July 4 Gilbert Lazard  France: University of  Paris III
25. 2018 June 19 Ali Ashraf  Sadeghi  Iran: University of  Tehran
26. 2019 June 14 Youshifusa Seki  Japan: Tokai University



Provisions Concerning Literary and Historical Awards

Article 34 of  the first endowment document
Should there be a considerable increase in the income of  the Foundation, the endower 
or the endowment’s board of  trustees may use some of  the funds as prizes to encourage 
scholars, researchers, authors, and poets in their works – particularly those who have 
published their works in the journal, Ayandeh. Devoting part of  the income of  the 
foundation to award such authors and poets who take part in, and succeed in literary 
competitions encourages them to compose works of  a nationalist and social character. 
Management of  such affairs is the responsibility of  the endower during his lifetime. He will 
carry out this duty in consultation with experts of  his acquaintance. Following his death, 
this task is assigned to a panel of  six of  which two thirds may be member of  the board of 
trustees of  the endowment, and one third may be members of  the editorial board of  the 
Ayandeh publishing firm, or alternatively, may be chosen from among individuals who are 
selected by these two entities.

Article 5 of  the fifth endowment document
Due to the dissolution of  the Ayandeh publishing firm, all the rights and duties that were 
assigned to it with respect to the dispersing of  awards in article 34 of  the first endowment 
document (dated Dey 1337/ January 1959), are hereby transferred to the endower and to 
the board of  trustees, who may rely on the advice of  experts in the field.

Endower’s note
Awards: Awards that are administered by this endowment are, like its other affairs, geared 
to its primary goal of  promoting national unity through support of  the Persian language. 
In other words, books, treatises, articles, and poems that may be composed with this goal 
in mind, be they in Persian or in other languages, and be they authored by Iranians or other 
nationals, in Iran or abroad, qualify for nomination. A set of  rules and regulations should 
be prepared for this purpose. I briefly list the principles features of  these rules ... .

Dr. Mahmoud Afshar
Gras, 4 August 1978
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