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  مقدمه

ژاپن به عنوان دو تمدن قدیمی در بنا بر برخی اسناد و مدارك، ایران و 

هاي دور به صورت غیرمستقیم و گاه مستقیم با  غرب و شرق آسیا، در گذشته

هاي  وجود برخی آثار هنر و تمدن ایران در موزه. اند یکدیگر ارتباط و مراوده داشته

ژاپن، برخی از پژوهشگران را به جست و جوي سبب راه یافتن این آثار به ژاپن 

در قرن نوزدهم که ژاپن قدرتی برتر در آسیا بود، ایران به عنوان یکی  .برانگیخت

هاي تمدنی و فرهنگی، توجه حکومت و بعدها محافل دانشگاهی ژاپن را  از کانون

بر پایه اسناد موجود، در دورة رضاشاه، مؤسسات فرهنگی با هدف . جلب کرد

رهنگ و تمدن ایرانی این اقدامات با معرفی ف. توسعۀ مناسبات تجاري ایجاد شد

هاي  در فاصله دهه. شناسی یافت همراه بود و به تدریج سمت و سوي ایران

اي دانشگاهی ایجاد شد و با  شناسی در ژاپن به عنوان رشته ایران 1330- 1350

شناسی در غرب نوپا بود، اما به زودي سطح آن به سطح غرب  آنکه نسبت به ایران

ة روابط فرهنگی ایران و ژاپن منتشر شده است، اما تاکنون مقاالتی در بار. رسید

هاي  در این مقاله با تکیه بر اسناد موجود در وزارت امور خارجه، برخی از جنبه

مؤسسه تمدن ایران "، "انجمن ادبی"دیگر از روابط به ویژه سابقۀ نهادهایی مانند 

  .بررسی خواهد شد "کمیتۀ دوستداران ایران"و  "و ژاپن

  

  پیشینۀ ارتباطات فرهنگینمادها و 

و  "یاماتو"برخی از پژوهشگران بر این نظر هستند که ایرانیان در دورة 

اند، اما این نظر، از حدس و گمان  به ژاپن راه یافته.) م350تا  710("آسوکا"
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بندر صور در غرب آسیا و ساحل  "جادة ابریشم"در قرون گذشته، . رود فراتر نمی

کرد و این جاده، عامل  انگان در شرق آسیا متصل میدریاي مدیترانه را به چ

اي در انتقال فرهنگ ایران به  چین نقش برجسته. مهمی در تبادالت فرهنگی بود

هاي مهمی از جادة ابریشم، تمدن  در دورة سلطۀ اشکانیان بر بخش. مشرق داشت

پیش از آن هم، در دورة هخامنشی . ایرانی به شرق آسیا نیز گسترش یافت

). 37: 1388ایموتو، (هاي مختص غرب آسیا به چین رسیده بود  ري از نشانهشما

تجار و مبلغان مذهبی بودایی از دیگر حامالن فرهنگ ایرانی به چین و از آنجا به 

  ).474: 1354مشکور، (ژاپن بودند 

به نظر برخی از محققان، آثار فرهنگ و تمدن ایرانی در اواخر امپراتوري 

به دربار آسوکا  2و تانگ 1با عبور از چین در دورة سویی.) م226-651(ساسانیان 

ها، بخشی از این تبادالت تمدنی و فرهنگی از  عالوه بر چینی. در ژاپن رسید

بنا بر شواهد، در سال  ).31: 1388ایموتو، (گرفت  طریق ایرانیان مهاجر صورت می

هاي  ژاپن راه یافت و طبق سالنامهیک ایرانی به نام رامیار به دربار امپراتور . م736

الجزایر ژاپن  نو پایتخت چین قدیم به مجمع - ان -ژاپن یک ایرانی از راه هسی

در ماه هفتم، امپراتور به سفیر : آمده است. م736در این سالنامه، ذیل سال . رفت

گشت، بار داد و سه نفر چینی و یک ایرانی، سفیر را در این  ژاپن که از چین بازمی

اند که سبب آن  نوشته 3ایی -می -نام این ایرانی را لی. کردند قات همراهی میمال

؛ 581: 1348نیر نوري، (روشن نیست، اما تأکید شده که وي پزشک بوده است 

                                               
1. Sui
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بنا بر خاطرات آکیو کازاما، در ). 13-14: 1379؛ امیري، 28: 1377کورویانگی، 

دشمن به سمت شرق دور دورة باستان دو شاهزادة ایرانی در جنگ از چنگ 

هاي  خون ایرانی در رگ] با آمدن آنان[اند که  پس کسانی گمان داده«گریختند 

  ).106: 1380کازاما، (» ژاپنی آمده است

شماري دیگر از پژوهشگران بر این نظرند که سابقۀ مراودات فرهنگی به 

را  1دوسیاي از فر در این سال دو تاجر ایرانی، سروده: گردد بازمی. م1217سال 

اند و این نوشته اکنون در موزة ملی  راهب ژاپنی، در چین نوشته 2براي کیوسی

به نظر هیرایاما ). 15: 1384؛ توکوها، 28: 1371رزمجو، (شود  کیوتو نگهداري می

هاي قدیمی جست  پژوهشگر جادة ابریشم، نخسیتن مرواده را باید در تاریخ پارچه

هاي خاص پارچۀ ایرانی دارد  کردند و نشانه ن میو جو کرد که سرداران ژاپنی به ت

  ).90: امیري(گردد  و سابقۀ آن به ایران باستان یعنی اشکانی و ساسانی باز می

  

  آغاز مراودات رسمی فرهنگی

در آغاز سلطنت رضا شاه پهلوي مناسبات سیاسی ایران و ژاپن در حال 

هاي دو کشور در اروپا،  گیري بود و عالوه بر مذاکرات فشرده در سفارتخانه شکل

از همان . انداز روابط سیاسی به ایران اعزام شدند هایی نیز براي رصد چشم هیئت

نخست . رفتگ زمان برخی اقدامات فرهنگی نیز اندك اندك شکل می

کات سوجی فز به عنوان نمایندة مطبوعات : نگاران قدم به ایران گذاشتند روزنامه

                                               
  ز مردم نماند جز از گفتنی/ جهان یادگار است و ما رفتنی. 1
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او وظیفه داشت ). 3: 1828ایران، ش (به تهران آمد  1304خرداد  3ژاپن در 

هنگام اقامت در ایران، در بارة اوضاع و احوال ایران براي درج در نشربات ژاپنی 

ات، اعزام دانشجویی به نام کیزو هوراتا را براي فرا از دیگر اقدام. گزارش تهیه کند

  1.گرفتن زبان فارسی بود

در . با تأسیس سفارت مقیم، برقراري روابط فرهنگی اهمیت بیشتري یافت

حسنعلی کمال هدایت وزیرمختار ایران در توکیو طی گزارش . ش 1311سال 

موضوع روابط هاي توسعۀ روابط دو جانبه را تشریح نمود و در  مبسوطی راه

فرهنگی پیشنهاد کرد که براي نزدیکی دو کشور، نخست مبادلۀ محصل و دانشجو 

ها که در آن  باید برخی از علوم را از ژاپنی ها می به نظر او، ایرانی. صورت گیرد

پیشرفت چشمگیري کرده بود، فرا گیرند و چند محصل، براي یادگیري فنون 

  2.به ژاپن بفرستندمختلف از جمله ابریشم کشی و شیالت 

  

  انجمن ادبی ایران و ژاپن

مقارن با ازدواج محمدرضا پهلوي و فوزیه، هیئتی . ش 1317در سال 

. عالیرتبه با هواپیمایی اختصاصی از سوي دولت ژاپن در این مراسم شرکت کرد

شد،  اي از مناسبات دوستانه محسوب می شرکت این هیأت عالوه بر اینکه نشانه

سابورا نگابوچی مدیر بنگاه هواپیمایی ژاپن و : گی نیز در بر داشتاي فرهن نتیجه

                                               
مکاتبۀ هیأت نمایندگی ژاپن در تهران با وزارت امور خارجه، آرشیو اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، .1

  .1305-68-1-1و2

  .1311-11-25/16-20همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 2

  



1394تابستان–63، ش 16، ستاریخ روابط خارجی فصلنامۀ34

  

المللی وزارت راه ژاپن از اعضاي این هیئت، از  تاکیوا کوبا رئیس ادارة امور بین

آنها پس از بازگشت با معاون . نزدیک با شرایط تمدنی و فرهنگی ایران آشنا شدند

نگار و استاد  مینوا و چند روزنامهادارة ادبیات و پرورش وزارت امورخارجه به نام 

دانشگاه و آکیو کازما نخستین وزیر مختار ژاپن در ایران که به فرهنگ و ادب ایران 

  1. را تأسیس کنند "انجمن ادبی ایران و ژاپن"مند شده بود، تصمیم گرفتند  عالقه

با شرکت  1940فوریه / 1318نخستین جلسۀ این انجمن ادبی در اسفند 

هیکوتا روایچی : ر و با حضور شماري از سرشناسان ژاپنی برگزار شدافراد مذکو

گوا، رئیس شعبۀ دوم ادبیات وزارت خارجه، تماهیدي اناتوي استاد دانشکدة 

دختران توکیو، هیچرو واتنا استاد دانشکدة اعیان، شین وا دا معاون کل بنگاه 

اسمو اگوچی  صنایع مستظرفه، یوا یروشی اگیشی مدیر مجمع ادبیات جوانان،

در این جلسه، که . رئیس بنگاه کارهاي شرق نزدیک در شمار آن فراد بودند

مدیریت آن با کازاما بود، هدف از تشکیل انجمن بیان گردید و اساسنامه تدوین 

هدف اولیۀ مؤسسان، پیگیري راهکارهاي جدید براي توسعۀ مناسبات . شد

هاي  نگی به شناخت بیشتر تواناییاز نظر آنها افزایش مراودات فره. فرهنگی بود

افتاد  این طریق در مناسبات تجاري هم مؤثر می. شد دو ملت از یکدیگر منجر می

از نظر  2.آورد و به نوعی ترویج و افزایش مراودات تجاري دو کشور را در پی می

بانیان؛ روابط دو کشور مخصوصاً در رشته ادبیات و اقتصادي به یکدیگر نزدیک 

  .وضعیت دنیاي کنونی چنین نزدیکی را الزم داردشوند،  می

                                               
  .ش1319-21- 1امور خارجه، همان، مکاتبه سفارت ایران در توکیو به وزارت . 1

  .همان. 2



35  روابط فرهنگی ایران و ژاپن در دورة پهلوي

در مرامنامه انجمن بر مبادلۀ ادبیات، دوستی میان دو کشور، 

. المللی و مشارکت در کارها براي ترقی دو کشور تأکید شد هاي بین موافقتنامه

به گزارش . کرد انجمن جلسات ساالنه داشت و با سفارت ایران به خوبی تعامل می

داد و البته کار خاصی جز  یران، انجمن سالی یکبار تشکیل جلسه میوزیر مختار ا

بنا بر همین گزارش، تشکیل این انجمن براي . معرفی کشورها از آنها ساخته نبود

با توجه به این . شناسایی ادبیات ایران براي مردم ژاپن و خاور دور سودمند بود

با تشکیل ) 1319ین فرورد 28(190شرایط، وزارت دربار در تلگراف شماره 

بعرض پیشگاه مبارك اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسید «. انجمن موافقت کرد

مقرر فرمودند با توضیحاتی که سفارت ایران داده در باب تشکیل انجمن ادبی 

  .»ایران و ژاپون اشکالی به نظر نمی رسد قدغن فرمائید پاسخ مثبت بدهند

در مراسمی در هتل  1319یبهشت ارد 16پس از موافقت ایران، انجمن در 

امپریال به صورت رسمی افتتاح شد و اعضاء، هوسوکرا از نظامیان متنفذ و برجسته 

ها و اهداف انجمن به صورت کلی عبارت  برنامه. ژاپنی را به ریاست آن برگزیدند

پیشرفت و ترقی دوستی میان اهالی ژاپون و ایران؛ شناساندن وضعیات : بودند از

ن در ایران به وسیلۀ سینما، نشریات و غیره؛ شناساندن ادبیات مشترکه در فعلی ژاپو

نامۀ  ژاپن و ایران؛ تشکیل مدرسه براي تدریس زبان فارسی؛ تهیه و چاپ لغت

ژاپنی؛ تهیۀ نشریات براي تحصیل زبان فارسی و ژاپنی؛ دعوت اشخاص  - فارسی

دانشجویان و متخصصین نویس ایرانی به ژاپن؛ دعوت  فاضل و دانشمند و روزنامه

بنا بر اسناد  1.ژاپنی به ایران؛ فرستادن دانشجویان و متخصصین ژاپنی به ایران

                                               
  .همان. 1
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موجود، مرام مجمع تشویق و ترقی دوستی دو کشور بود و افراد عضو آن را پیگیري 

ماده یک اساسنامه، عضویت دیگران با معرفی دو نفر از  4مطابق بند . کردند می

انجمن رئیس افتخاري داشت که بنا بر مرامنامه، . گرفت اعضاي اصلی صورت می

ر رئیس بود که در مجمع عمومی انتخاب وزیرمختار ایران بود، اما همۀ امور در اختیا

ابوالقاسم نجم . کرد دو نایب رئیس، ناظر، رایزن و مدیر را رئیس انتخاب می. شد می

وزیرمختار ایران نخسیتن رئیس افتخاري، سرهنگ هوسوکرا نخستین رئیس و 

کازاما وزیرمختار سابق ژاپن در ایران اولین مدیر انجمن بودند؛ البته وظایف رئیس 

انجمن نشست سالیانه داشت و در مواقع . مدیر به درستی مشخص نشده است یا

این انجمن با وقوع جنگ جهانی به . داد العاده تشکیل می اضطراري نیز جلسات فوق

  . ها طول کشید تا به برخی از اهداف خود دست یابد محاق فراموشی فرو رفت و سال

  

  مؤسسۀ تمدن ایران و ژاپن

هنگی در روابط ایران و ژاپن، در دورة رضا شاه، تشکیل از دیگر اقدامات فر

اما در بارة آن اطالع چندانی در دست نیست، جز . بود "مؤسسۀ تمدن ایران و ژاپن"

چند سند با موضوع اقدام سفارت ژاپن در تهران براي تشکیل این مؤسسه و 

ارت خارجۀ اي به وز سفارت ژاپن با ارسال نامه 1319در خرداد ماه . اساسنامۀ آن

وزارت امور خارجۀ ژاپن قبالً اساسنامه  1.ایران، تأسیس این مؤسسه را پیگیري کرد

این مؤسسه، دو بعد تجاري و فرهنگی را به عنوان اهداف خود در . را تأیید کرده بود

اساسنامۀ مؤسسه، هشت فصل و . نظر گرفت و در اساسنامه نیز بر آن تأکید کرد

                                               
  . همان، مکاتبۀ سفارت ژاپن در تهران با وزارت خارجه ایران. 1
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ترین  ها مهم نتشار نشریه و مجله و استفاده از رسانها. بیست و یک ماده داشت

  1.برد ابزارهایی بودند که مؤسسه براي پیشبرد اهداف خود از آنها بهره می

  

  موافقتنامۀ فرهنگی ایران و ژاپن

در پی توسعۀ مبادالت تجاري و سیاسی دو کشور، روابط فرهنگی هم 

دو کشور از حیث فرهنگی به طور  از سوي دیگر با توجه به شواهد،. شد تر می گسترده

بنابراین ضروري بود به مراودات رو به . اند مستقیم یا غیرمستقیم با هم مراوده داشته

ها تنظیم  اي، همکاري توسعه سامان داده شود و در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه

 هاي همکاري و مبادالت فرهنگی دو کشور در وظیفۀ دو دولت، تدارك زمینه. گردد

عوامل بسیاري در مراودات فرهنگی نقش داشتند؛ از آن جمله . سطح مناسب بود

  .هاي فنی و علمی قابل بررسی است ها که همکاري میان آنها در قالب کمک دانشگاه

. شد در دو کشور با استقبال رو به رو می 2هاي فرهنگی برگزاري نمایشگاه

مندان هنر ایرانی بود و نقش مهمی در  پرنس میکاسا برادر امپراتور از عالقه

به تهران و  4هاي ورزشی برگزاري سفر تیم 3.هاي هنري داشت برگزاري نمایشگاه

هاي سفارت ایران قابل توجه بود؛ مثالً در بارة ورزش  توکیو نیز بنا بر گزارش

هدف برخی  5.دو، سفارت اقداماتی براي معرفی آن به جوانان ایرانی صورت دادجو

. مؤسسات ژاپنی، ایجاد ارتباط میان جوانان ژاپنی با جوانان دیگر کشورها بود
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بنا  1.تقاضا داشت که بتواند رابط جوانان دو کشور باشد Kodama Perssمؤسسۀ 

به عالقۀ دو کشور براي همکاري بر ارزیابی سفارت ایران، در مجموع و با توجه 

  2.فرهنگی، زمینه براي عقد قراردادي در این زمینه فراهم شده است

سفیر ایران قراردادهاي فرهنگی ژاپن با چند کشور را بررسی کرد؛ از نظر 

نوري اسفندیاري، قرارداد با برزیل بسیار کلی و فرانسه بسیار جزئی بود و به هر 

بنابراین پیشنهاد شد . کرد هاي فرهنگی را برآورده نمیحال، هر دو قرارداد، نیاز

هاي جدیدي به مقامات  که تلفیقی از دو قرارداد تهیه شود یا اساساً تهران طرح

در تهران ). 1335-2/11- 57-6آرشیو وزارت امور خارجه، (ژاپنی ارائه دهد 

عالیۀ  کمیسیونی متشکل از ادارة حقوقی وزارت امور خارجه و ادارة کل تعلیمات

. نویس بررسی و تهیه شود وزارت فرهنگ تشکیل شد تا در جلسات مشترك پیش

اي از قرارداد فرهنگی ایران و یونان  سرانجام ایران طرح جدیدي ارائه داد که نمونه

اما طرف ژاپنی در مادة سوم قرارداد پیشنهادي ایران، . با اندکی تغییرات بود

شدند تا زمینۀ تحصیل زبان و  متعهد می در این ماده طرفین. اي داشت مالحظه

سفارت ایران قرارداد آن . ها فراهم آورند آموزش تاریخ و فرهنگ را در دانشگاه

از  3کشور با ایتالیا را مطالعه و بررسی کرد و به ادارة حقوقی پیشنهاد داد مادة 

  3.قرارداد ایتالیا اخذ شود که طرف ژاپنی نیز با آن موافقت داشت

 18نویس، وزیر امور خارجه در جلسۀ  اکرات اولیه و تأیید پیشپس از مذ

وزیر امور خارجه، . نسخۀ نهایی را به تصویب هیأت دولت رساند 1336فروردین 

                                               
  .ش1339-92-16/7-84همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 1

  .   1335-9-18-2همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با اداره عهود و امور حقوقی وزارت امور خارجه، . 2

  . ش1335-2/11- 57-23همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 3
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حسین قدس نخعی سفیرکبیر را به عنوان نمایندة ایران براي امضاي موافقتنامه 

قتنامۀ دو مواف 1336فروردین  27پس از آن، در  1.به طرف ژاپنی معرفی کرد

در زمان امضاي این موافقتنامه، نوبوسک کیشی کفیل . کشور در توکیو امضاء شد

به نظر او، . وزارت امور خارجه در سخنانی خوشوقتی خود را از این اقدام اعالم کرد

قدس نخعی سفیر . عقد قرارداد گامی مهم براي نزدیکی دو ملت ژاپن و ایران بود

هاي سرشناس فرهنگی بود، در سخنان کوتاهی به کبیر ایران که خود از چهره

تمجید از فرهنگ و تمدن قدیمی دو کشور پرداخت و اظهار داشت که ایران و 

وجوه مشترك و موجبات نزدیکی بیشتر «: اند ژاپن از دیرباز با هم مراوده داشته

دیگر نیز بین دو ملت موجود هست و به همین جهت ضرورت داشت که به منظور 

توسعه روابط حسنه موجود فیمابین و تحیکم مبانی صلح از راه  تشیید و

پس از امضاي . 2»تفاهم موافقتنامه فرهنگی بین دو کشور منعقد گردد حسن

موافقتنامه، وزارت امور خارجه آن را به صورت قانون به مجلس شوراي ملی ارائه 

این . با اکثریت آراء به تصویب رساند 1337اردیبهشت  21کرد و مجلس در 

  3.نیز به تصویب مجلس ژاپن رسید 1957مه  15موافقتنامه در 

  

  مراودات دانشگاهی
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در اواخر دورة رضا شاه، شماري دانشجو از ژاپن براي تحصیل به ایران آمدند 

در اسناد آرشیو وزارت . هاي ایران زبان فارسی فرا گیرند تا در دانشگاه و آموزشگاه

بعید نیست که با وقوع . نشجویان به دست نیامدامور خارجه اطالعاتی از این دا

وضعیت نابسامان پس از جنگ و قطع . جنگ، آنها ناچار ایران را ترك کرده باشند

. ش1334در سال . خبري در این زمینه محسوب کرد توان سبب بی مناسبات را می

 در مالقات وزیر فرهنگ ژاپن با سفیرکبیر ایران، بحث دانشجویان اعزامی پیش از

با توجه به توسعۀ . جنگ مطرح شد و او از اعزام دانشجویان ابراز خرسندي کرد

مناسبات، دو طرف ضمن تأکید بر تمرکز بیشتر بر روابط فرهنگی، از اعزام دانشجو 

داد که  اظهارات وزیر فرهنگ نشان می 1.به مراکز دانشگاهی یکدیگر استقبال کردند

در نظام اداري پس از جنگ مشغول کار دانشجویان یا دست کم شماري از آنها، 

. اند؛ زیرا احتماالً فراگیري زبان فارسی در امور تجاري براي آنها کاربرد یافته بود بوده

پس از این مالقات و ابراز تمایل دو طرف براي گسترش مناسبات فرهنگی از اواسط 

حضور دانشجویان هر دو کشور در مراکز دانشگاهی . م1950./ ش1330دهۀ 

چندان که وزیر فرهنگ ژاپن از نوري اسفندیاري خواست تا دانشگاه . تر شد ررنگپ

  2.تهران و تبریز، شماري از دانشجویان ژاپنی را بورس کنند

جوانان و دانشجویان، نقش چشمگیري در معرفی فرهنگ دو کشور به 

ي هایی که برا حضور دانشجویان ایرانی در ژاپن و بالعکس ژاپنی. یکدیگر داشتند

توانست به تحکیم مناسبات یاري  فرا گرفتن زبان فارسی به ایران آمده بودند، می

                                               
  .ش1334-26-1/10- 80فرهنگ با دانشگاه تهران و تبریز، همان، مکاتبۀ وزارت . 1

  .همان. 2
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سفارت ایران نیز بر فراگیري زبان ژاپنی در ایران تأکید داشت و آن را . رساند

دانست و پیشنهاد کرد چند  گامی مؤثر در پیشبرد منافع فرهنگی و اقتصادي می

، که از دانشجویان خارجی "المللی ژاپنمدیر عامل خانۀ بین"دانشجو با مساعدت 

المللی ژاپن براي معلمان نیز  خانۀ بین 1.کرد، به توکیو اعزام شوند حمایت مالی می

هاي آموزشی ژاپن و  کرد و نقش مهمی در همکاري هاي آموزشی برگزار می دوره

تا این زمان هیچ معلم ایرانی براي گذراندن این دوره به . دیگر کشورها داشت

کیو اعزام نشده بود و به همین سبب، مدیر عامل خانه از سفارت ایران خواست تو

اعزام متخصصان دو  2.تا در این راه یاري رساند و معلّمان ایرانی را معرفی کند

و  1340هاي آموزشی کوتاه مدت ادامه یافت و در دهۀ  کشور براي طی دوره

شمار چشمگیري از معلمان و کارشناسان نهادهاي گوناگون از سوي . ش 1350

3.ها اعزام شدند دولت ایران براي آموزش دوره
  

پیگیري اهداف کردند و عالوه بر  ها نیز فراگیري زبان فارسی را تشویق می ژاپنی

هاي بزرگی مانند ایده میتسو و  فرهنگی از کسانی که فارسی فرا گرفته بودند، در شرکت

هاي گوناگون وزارت امور خارجه از جمله دایرة ایران، سفارت آن کشور در تهران  بخش

دانشگاه تهران با پیشنهاد سفارت ایران براي . ش1336در سال  4.بردند و کابل بهره می

معاون 5.انشجو و بورس دانشجویان معرفی شده از سوي دولت ژاپن موافقت کردمبادلۀ د

وزیر امور خارجۀ ژاپن در دیدار سفیرکبیر ایران از این اقدام ابراز خرسندي کرد و آن را 
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معاون وزارت امور خارجۀ «: گام مهمی براي توسعۀ مناسبات فرهنگی دو کشور دانست

بط فرهنگی دو کشور تأثیر نکویی خواهد داشت اظهار ژاپن از این اقدام که در بسط روا

اعالم کرد که دولت  1956اوت  29سفارت ژاپن نیز در یادداشت . 1»خرسندي نمود

ژاپن نیز یک بورس براي دانشجویان ایرانی در نظر گرفته است و خواستار معرفی هر 

نژاد دانشجوي رشتۀ  مهدي بهادري 2.چه زودتر دانشجوي واجد شرایط شد

الکترومکانیک و مهین سیاح سپانلو دانشجوي رشتۀ زبان انگلیسی تنها دانشجویانی 

هزینۀ زندگی در ژاپن باال بود و . بودند که براي بورس ژاپن اعالم آمادگی کردند

پیش از این نیز، ساسان جوان تنها  3.بنابراین، از این بورس چندان استقبال نشد

رضایتی از هزینۀ زندگی، از مسئوالن سفارت دانشجوي ایرانی در ژاپن به سبب نا

به صورت  4از دانشجویان ژاپنی، کان کاگایا. مساعدت و تخصیص ارز خواسته بود

شخصی به سفارت ایران رفت و تقاضاي بورس کرد و سفارت اطالعات او را براي بررسی 

دانشگاه . دولت ژاپن دانشجوي دیگري به نام ایموتو را معرفی کرد 5.به تهران فرستاد

تهران ضمن پذیرش هر دو نفر، هزینۀ ایاب و ذهاب و تحصیل آن دو را نیز پذیرفت و 

. ش1339در سال  6.این اقدام را گام مناسبی براي همکاري فرهنگی دو کشور خواند

  7.ژاپن چهار بورس به دانشجویان ایرانی در رشتۀ تربیت بدنی اهداء کرد
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وکیو به دانشگاه تهران اعالم کرد که سفارت ایران در ت. ش1335در تابستان 

وابسته به دانشگاه کیوتو قصد دارند  "انجمن علمی خاورمیانه"هیأتی از دانشجویان 

سفارت ژاپن در یادداشتی به وزارت  1.براي تحقیقات میدانی به ایران مسافرت کنند

نشگاه امور خارجه اطالع داد که این هیأت متشکل از سه دانشجو و یک پروفسور از دا

مسیر آنها بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان، . ژوئیه وارد خرمشهر شدند 20کیوتو روز 

ها تحقیق و  این هیأت قصد داشت که در این زمینه. یزد، اصفهان، کاشان و قم بود

تکنیک باستانی ایران در زمینۀ نساجی؛ تغییر و تحول در گیاهان در ": بررسی کند

؛ )به ویژه قنات(برداري  مناطق خشک از نظر نقشه مناطق گرم و خشک؛ خصوصیات

هاي قدیمی ارتباطات و حمل و نقل شرق به غرب؛ مبادلۀ دوستی با دانشجویان  راه

سفارت ایران  1335در تیرماه . 2"هاي جدید صنعتی در ایران ایرانی و مطالعۀ تکنیک

شگاه توکیو در نفره، شامل اعضاي هیأت علمی دان 12در توکیو اعالم کرد که هیأتی 

شناسی در شهریور  شناسی، موزه و انسان شناسی، هنرهاي زیبا، دین هاي باستان رشته

بازدیدها دو طرفه بود و برخی از محققان ایرانی  3.ماه به ایران مسافرت خواهند کرد

نیز به ژاپن سفر و در مراسم گوناگون، در بارة تاریخ و فرهنگ ایران سخنرانی 

هاي توکیو و  عالی چند بار در دانشگاه باس فاروقی استاد دانشسرايدکتر ع: کردند می

یکی از جلسات این . مندان ژاپنی از آن استقبال کردند کیوتو سخنرانی کرد و عالقه

در  4.سخنرانی را پرنس میکادو ترتیب داد که به فرهنگ و تاریخ ایران عالقه داشت
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  . ش1335-4/20-74-30و 31همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با دانشگاه تهران، . 2

  . ش1335-4/20- 74-54همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 3

  .ش1335-4/20- 74-111همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 4
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شرق دانشگاه توکیو نیز در پروفسور ایزوکا رئیس مؤسسه فرهنگ . ش1339سال 

. سفر به ایران، در دانشگاه تهران در بارة ارزش تمدن اسالمی در جهان سخنرانی کرد

در همین سال، سهراب سپهري شاعر و نقاش پرآوازة ایرانی به ژاپن رفت و تأثیر این 

همچنین دکتر سید حسین ). 19: 1392عابدي، (سفر در نقاشی و شعر او پیداست 

به دعوت سازمان نمایشگاه جهانی اوساکا به ژاپن رفت و در . ش1349ل نصر در سا

هاي سالیانۀ وزات امور خارجه،  گزارش(بارة علوم و تمدن بشري چند سخنرانی کرد 

ها همواره در هر دو کشور برقرار بود و ذکر همۀ آنها در  از اینگونه برنامه). 132: 1349

  . گنجد این مقاله نمی

ها در نظر  شناسی را نیز باید در گسترش همکاري زمینشرایط اقلیمی و 

هاي  خیز است و به همین سبب در طول تاریخ راه اي زلزله گرفت، زیرا ژاپن منطقه

سفارت ژاپن . ش1335در سال . مقابله و همزیستی با این پدیده را فرا گرفته است

مطالعات مربوط  شناسی ژاپن براي اي اعالم کرد که مرکز مطالعات زلزله در مکاتبه

دانشگاه تهران نیز با . به زلزله چند متخصص به دانشگاه تهران معرفی کند

استقبال از این پیشنهاد اعالم کرد که همۀ امکانات را براي آنها فراهم خواهد 

باید براي تحقیق و بررسی از  آورد، از جمله شرایط بازدید از جاهایی که می

هاي علمی در جریان بود و با  تمی هم همکاريدر زمینۀ علوم ا 1.نزدیک ببینند

توجه به درخواست دولت ژاپن براي آموزش متخصصان ایرانی، دانشگاه تهران 

  2.دکتر علی اصغر آزاد را براي گذراندن دوره آموزشی معرفی کرد

                                               
  . ش1336- 4/20-74- 47همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با دانشگاه تهران، . 1

  . 1339-92-16/7-151همان، مکاتبۀ دانشگاه تهران با سفارت ایران در توکیو، . 2
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هاي دانشگاهی دو کشور در بخش کشاورزي، نتایج قابل توجهی به  همکاري

مهندس حبیب نفیسی معاون فنی وزارت  .ش1338در سال . همراه داشت

فرهنگ، در جریان سفر به توکیو، با مقامات ژاپنی براي همکاري در امور 

در نتیجۀ این مذاکرات، دو نفر متخصص کشاورزي صنعتی . کشاورزي مذاکره کرد

به نام پروفسور اوسویی و کاساکاتو موري تومو براي بررسی امور کشاورزي به مقام 

از دیگر اقدامات و  1.و در مرکز کشاورزي ساري مشغول کار شدند ایرانی معرفی

ایران نخستین کشور . اي بود هاي صورت گرفته، ایجاد مراکز فنی و حرفه همکاري

طرف . اي تأسیس کردند ها در آن مدارس فنی و حرفه خاورمیانه بود که ژاپنی

  2.بینی کرد ژاپنی براي آن، هفت نفر متخصص و دویست هزار دالر بودجه پیش

  

  کمیتۀ دوستداران ایران

دکتر جواد صدر سفیرکبیر ایران، ضیافت شامی . ش 1339در فروردین 

پروفسور . شناسان ژاپنی نیز دعوت کرد ترتیب داد و از چند تن از محققان و ایران

که به ایران رفته و از فعاالن حوزة تاریخ و فرهنگ ایران بود، به نمایندگی از  3میزونو

دیگر میهمانان از سفیرکبیر خواست تا براي تشکیل کمیتۀ دوستداران ایران یاري 

وزارت 4.صدر ضمن استقبال از این پیشنهاد، براي همکاري اعالم آمادگی کرد. رساند

تشکیل انجمن ایران و ژاپن را گامی بلند براي فرهنگ با استقبال از این پیشنهاد، 

                                               
  .1335د مردا1ش؛ اطالعات، 1339-92-16/7-137همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 1

  . ش1339-92-16/7-145همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 2

3. S. Mozuno
  . ش1339-92-16/7-2، همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه.4
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وزارت فرهنگ از چنین ": شناساندن ایران به ملّت فرهنگ دوست ژاپن دانست

کند و امیدوار است که تشکیل کمیتۀ دوستداران ایران ملت ژاپن  امري استقبال می

یو با این همه، در اسناد آرش 1".را با فرهنگ و هنر درخشان ملت ایران آشنا سازد

  .اي از سرنوشت این کمیته به دست نیامد وزارت امور خارجه، سابقه

  

  شناسی در ژاپن ایران

شناسی و توجه به پیشینۀ فرهنگ ایران، از قرن پانزدهم میالدي با  ایران

ورود سیاحان و جهانگردان اروپایی به مشرق زمین و به ویژه ایران، به تدریج به 

ها در مقایسه با  اگر چه ژاپنی. ها تبدیل شد اهیک حوزة فعال مطالعاتی در دانشگ

شناسی وارد شدند، اما با عالقه و  کشورهاي اروپایی، بسیار دیرتر به حوزة ایران

کوششی که از خود نشان دادند، کارنامۀ کمابیش موفقی از خود به یادگار 

بهتر ها نیز در پی شناخت  ها و سیاحان، ژاپنی در جریان اعزام هیأت. اند گذاشته

  .ایران بودند؛ به ویژه بدین سبب که ایران در مسیر جاده ابریشم قرار دارد

شناسی موجب شد تا محققان نسبت به رد پاي فرهنگی ایران در  چین

هاي  آثار کهن و باستانی از فرهنگ و تمدن ایرانی در موزه. مشرق نیز آگاهی یابند

به تاریخ و فرهنگ ایران سلطنتی و اشرافی ژاپن، توجه دانشمندان ژاپنی را 

کرد که در باب جهان اسالم،  عالوه بر این، منافع ملی ژاپن ایجاب می. انگیخت برمی

از این رو، . به ویژه مسلمانان همسایۀ چین و روسیه شناخت بهتري داشته باشد

                                               
  .ش1339-92-16/7-23همان، مکاتبۀ وزرات فرهنگ با سفارت ایران در توکیو، . 1
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مؤسسۀ شرق آسیا، مؤسسۀ مطالعات اسالمی، جمعیت ژاپن و آسیا تأسیس 

  ).180: 1371شناسی، متی و کدي، ایران ؛Nakanishi, 1987:131(شد

، نخستین دانشمندي بود که 1، پروفسور ساساکی.م1931./ ش1310در سال 

هایی در موضوع ایران، هند،  او سخنرانی. مطالعات در بارة ایران را در ژاپن آغاز کرد

پروفسور شاگرد وي، . هاي ایرانی میانه، چین و ژاپن در دانشگاه توکیو ایراد کرد زبان

ریاست . م1957شناسی در ژاپن سر و سامان داد و در سال  آشی کاگا به مطالعات ایران

).147: 1374ایموتونه و رجب زاده، (انجمن مطالعات غرب آسیا را بر عهده گرفت 

او در . داشت 2آراکی. نخستین گام براي شناخت ادبیات فارسی را پروفسور آ

زرگ ویلیام جکسون بود و از همین طریق با ادبیات شناس ب آمریکا از شاگردان ایران

رباعیات خیام را به زبان ژاپنی ترجمه کرد و . م1920آراکی در سال . ایران آشنا شد

این کتاب مختصر . کتاب او با عنوان تاریخ ادبیات ایران منتشر شد. م1922در سال 

ستین اثري بود که گرفت، نخ که تاریخ ادبیات فارسی را از رودکی تا جامی در برمی

  ).21و  22: 1370کورویانگی، (کرد  ادبیات فارسی را در ژاپن معرفی می

با فرا  3پس از آن، یکی از استادان زبان و ادب اردو، پروفسور ریچی گامو

او چند ماه در ایران . گرفتن زبان فارسی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد

با برخی از پژوهشگران ادب ایرانی، از جمله و ) 831: پارسی نژاد(4به سر برد

پروفسور کورو یانگی، وي را . عیسی صدیق و رضازادة شفق دوستی عمیق داشت

او تا هنگام . بنیانگذار واقعی تحقیقات در بارة زبان فارسی در ژاپن دانسته است

                                               
1. Sasaki
2. A. Araki
3. R. Gamo

  . ش1357/1356-48- 7/108همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، . 4
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آثار بسیاري تألیف کرد، از جمله کتاب تاریخ و فرهنگ . م1977مرگ در سال 

  .منتشر شد. م1941، که نخستین اثر او بود و در سال ایران

شناسی در محافل دانشگاهی ژاپن جایگاه خاصی  میالدي ایران 50در دهۀ 

سه سردار  1یافته بود و بنا به گزارش سفارت ایران، آشی کاگا، گامو و نیامو اگامی

قابل کوریانگی که به گفتۀ خودش، بخش  2.شناسی در ژاپن بودند نسل اول ایران

توجهی از هستی و حیات خود را وقف زبان و ادبیات فارسی کرد، از شاگردان 

او زبان فارسی را نخست نزد گامو فرا گرفت و تحصیالت ). 23: یانگی(گامو بود 

در دانشگاه تهران زیر نظر استاد دکتر محمد معین و . م1959خود را در سال 

ینۀ مثنوي، رباعیات خیام، غزلیات وي در زم. دکتر پرویز ناتل خانلري ادامه داد

از دیگر آثار 3.حافظ، قابوسنامه و هفت پیکرنظامی آثاري به زبان ژاپنی تألیف کرد

رستم و سهراب، اساطیر ایرانی، شاعران ایرانی، تاریخ ادبیات فارسی، : اوست

از جمله آثار مهم کورویانگی، . فرهنگ ژاپنی به فارسی و فرهنگ فارسی به ژاپنی

  4.فرهنگ فارسی به ژاپنی است که با یاري انجمن ایران و ژاپن منتشر شدکتاب 

بیش از . م1977شناس سرشناس با آنکه در  آشی کاگا آتسواوجی زرتشت

آگامی با شور و . کرد هشتاد سال داشت، همچنان در دانشگاه توکیو فعالیت می

دیو و تلویزیون شناسی فعال بود و با مصاحبه از طریق را اشتیاق در حوزة باستان

  5.پرداخت به معرفی ایران و خاورمیانه می

                                               
1. NamioEgami

  .  ش1357/1356-48- 7/108همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 2

  . ش1352/1351- 20-5/45- 15همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه،  . 3

  . ش1351-1352-19-20/40-35-همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 4

  . ش1356-1357-48- 7/108همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه،  .5
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 1.یک کالس مطالعات ایرانی در دانشگاه اوزاکا تشکیل شد. ش1339در سال 

نفره براي مطالعه در امور فرهنگی کشورهاي خاورمیانه  5هیأتی . ش1340در سال 

روز اقامت  9ژوئیه وارد ایران شدند و  4آنها بنا بر برنامه در . به غرب آسیا آمدند

عضو وزارت فرهنگ،  2کائی چی میاچی: اعضاي این هیأت عبارت بودند از. داشتند

کارشناس  4جویان خارجی، تسوسوشی ایوایاماعضو شوراي مشکالت دانش 3هیدتو ایتو

مشاور علمی دفتر تحصیالت عالی و  5ها چیرو میاما دفتر تحقیقات وزارت فرهنگ، هی

با پیش آمدن بحران نفت  7.عضو وزارت فرهنگ 6و علمی وزارت فرهنگ، سابورو ستا

شناسی در ژاپن آغاز شد که  دورة جدیدي از مطالعات شرق. م1967نفت در سال 

ر خاورمیانه و موضوع ایران تمرکز یافت؛ شوك نفتی، خاورمیانه و از جمله بیشتر ب

ایران به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت مورد توجه کشور صنعتی ژاپن قرار 

با حمایت  8.گرفتند و انجمن مطالعات خاورمیانه نقش مهمی در این موضوع داشت

شناسی و به صورت  اسالم شناسی بیشتر به صورت گروهی آغاز شد و دولت، شرق

؛ متی و Nakanishi,1987:131(شناسی مورد توجه قرار گرفت خاص، ایران

کرد و این  مؤسسۀ اقتصادي خاورمیانه، از این گونه مطالعات حمایت می). 180:کدي

در سال . دهد که مروادات فرهنگی، رنگ اقتصادي گرفته بود موضوع نشان می

                                               
  . ش1340-95-16/7-30همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه،  .1

2. kanichiMyaji
3. Hideto Ito
4. Tsuyoshi Iwayama
5. HeihechiroMiyayama
6. SaburoSetta

  .ش1340-95-16/7-63همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 7

  .ش1356-1357-48- 7/108همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 8
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خاورمیانه از جمله ایران، توجه ژاپن به این منطقه را از به  1سفر تاکئو فوکودا. م1978

سیاستمداران بر این نظر بودند که همسو با روابط سیاسی . لحاظ فرهنگی بیشتر کرد

وزیر  چندي پس از سفر نخست. و اقتصادي، باید به تبادالت فرهنگی نیز توجه کرد

 ,Nakanishi(د ژاپن، دولت چند هیأت فرهنگی دیگر به ایران و منطقه فرستا

هاي  خانم امیکو اکادا مدرس زبان فارسی در دانشگاه). 183: ؛ متی و کدي1987:133

توکایی و کیو، در دانشگاه تهران تحصیل کرده بود و رسالۀ او به مقایسه میان 

بدون تردید از دوستداران "او . هاي ملت ژاپن و ایران اختصاص داشت حماسه

  .)1351:157افشار،("ن زبان و ادب فارسی بودصمیمی ایران و مبشران راستی

. م1961در سال . شناسی داشت تدریس زبان فارسی نقش مهمی در ایران

هاي خارجی دانشگاه مطالعات خارجی اوزاکا  کرسی زبان فارسی در بخش زبان

هاي موجود، خانم ملوك کاظم پور فعالیت در این برنامه را  بنا بر گزارش. ایجاد شد

جواد صدر سفیرکبیر ایران در  2.آغاز کرد. م1958یررسمی، در سال به صورت غ

به آن دانشگاه رفت و از نزدیک با نحوة فعالیت استادان و . ش1340اردیبهشت 

نفر در کالس حضور داشتند، در حالی  25آن زمان . تدریس زبان فارسی آشنا شد

3.نفر بودند 250که متقاضی آموزش زبان فارسی 

شناسان، با تکیه بر  میالدي نسل جدیدي از ایران 60/ یشمس 40در دهۀ 

استاد جغرافی  4پروفسور موریو اونو. بخش کشاورزي و روستاییان وارد عرصه شدند

شناسان نسل دوم است و در زمینۀ اصالحات  جغرافی دانشگاه توکیو در زمرة ایران

                                               
1. Takeo Fukuda

  .ش1352-55- 33-13/40- 90همان، گزارش سفارت ایران در توکیو به وزرات امور خارجه، . 2

  . ش1340-95-16/7-30همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 3

4. Morio Ono
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همزمان،  1.ارضی و تأثیر آن بر شرایط اجتماعی روستاییان تحقیقاتی انجام داد

نیز در اثري با عنوان کشاورزي ایران، آب و قنات به تحلیل  2پروفسور اوکازاکی

میالدي  70در دهۀ . هاي حاشیۀ دریاي خزر پرداخت ساختار روستاهاي استان

  .مطالعات خود را در بارة روستاي فورك در شرق ایران ارائه داد 3پروفسور هارا

  

  شناسی باستان

شناسی ایران  میالدي به تحقیقات در باستان 40محققان ژاپنی از دهۀ 

پروفسور کیو اي تو و پروفسور آشیکاگا در بارة دین زردشتی و کتاب . مند شدند عالقه

آشی کاگا بنیانگذار ). 185: ؛ متی و کديNakanishi:134(اوستا آثاري منتشر کردند

رد هانري ماسه و پیشرو پژوهش در باب زبان و تاریخ ایران باستان در ژاپن، شاگ

  . شناس فرانسوي بود و از این طریق با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا شد ایران

سفارت ایران در ژاپن اطالع داد که هیأتی از استادان . ش1335در سال 

اوائل / شناسی دانشگاه توکیو براي دیدار از آثار تاریخی در اوسط شهریور باستان

شناسی وزارت فرهنگ  ادارة کل باستان. دسپتامبر به ایران مسافرت خواهند کر

ها و نقاط  را از تپه "شناسی و فرهنگی ژاپن هیأت باستان"بازدید و تحقیق 

این هیأت را انجمن فرهنگ خاوري دانشگاه توکیو، با  4.تاریخی بالمانع دانست

شهرهاي . هزینۀ وزارت فرهنگ ژاپن و مؤسسۀ آساهی به ایران اعزام کرده بود

ان، آبادان، قزوین، کاشان، چالوس، رشت، اهواز، قم، مالیر، کرمانشاه، تبریز، تهر

                                               
  . ش1356-1357-48- 7/108همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، . 1

2. Okazaki 
3. Hara

  .ش1335-20-94-20همان، مکاتبۀ وزرات فرهنگ با سفارت ایران در توکیو، . 4
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/ 1339در بهمن  1.یزد، شیراز، همدان و اصفهان به عنوان مقاصد سفر اعالم شدند

هیأت دیگري به ریاست پروفسور آگامی براي تکمیل و انجام  1960فوریه 

ریاست (کردند  تحقیقات جدید به بویه، دیلمان و مورویو در گیالن مسافرت

هایی از ارتباط میان  ها در اندیشۀ یافتن نشانه ژاپنی ).172- 74: 1380جمهوري، 

حدود یکصد هزار نفر و از جمله امپراتور و . ایران و خاور زمین به ویژه ژاپن بودند

  . شاهزاده نی کازا، از نمایشگاه دستاورهاي آنها در دانشگاه توکیو دیدن کردند

هیأت دیگري، نتیجۀ اکتشاف در منطقۀ طاق . م 1965./ ش1344در سال 

./ ش1350در سال ). 147: امیري(بستان را در دو مجلد کتاب مصور منتشر کرد 

شاسی دانشگاه هیروشیما براي کاوش در طهماسب تپه  گروه باستان. م1971

آنها در پی کشف ارتباط میان شیوة زراعی شرق آسیا . نزدیک قزوین، به ایران آمد

چندي بعد، هیأتی از دانشگاه توکیو به ریاست پروفسور ماسودا . غرب آسیا بودند با

براي انجام تحقیقات و حفاري در تپۀ چخماغ شاهرود و مرودشت با همکاري ادارة 

در سال ). 184-185، ص1350سال (شناسی وارد ایران شدند  کل باستان

در . حقیق کردندهیأت دیگري در بارة نقوش برجستۀ طاق بستان ت. م1975

شناس به ریاست پروفسورشین جی  باستان 10هیأتی شامل . م 1976- 1978

از مؤسسۀ فرهنگ شرق وابسته به دانشگاه توکیو، براي مطالعه بر  2فوکایی

در درة شهران گیالن به این  "رمه زمین"در حلیمه جان و "شاه پیر"هاي  ویرانه

بارة طاق بستان، از روابط هنر مناطق آمدند و در کنار تحقیقات تکمیلی در 

محققان ژاپنی عالقه داشتند در بارة . ایرانی، رومی و تانگ نیز تحلیلی ارائه کردند

                                               
  .ش1335-20- 94-45همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 1

2. Shinji Fukai
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هاي چینی مرتبط بود، پژوهش  هاي ایرانی، که به نوعی به هنرهاي و سفال سفال

ها را به تاریخ ایران باستان کشاند، تحقیقات در  آنچه ژاپنی). 148: امیري(1کنند

ارة بودا و جست و جوي ارتباط میان فرهنگ ایران باستان به ویژه در دورة ب

  2.اشکانی و ساسانی با شرق دور و ژاپن بود

  

  نتیجه

مراودات فرهنگی ایران و ژاپن، گرچه با تأخیر بیشتري نسبت به روابط 

ها براي اهداف تجاري خود به  سیاسی و تجاري آغاز شد، اما از آنجا که ژاپنی

سطح دیگر  دادند، به سرعت توانست هم کشورها نیز توجه نشان میفرهنگ 

شناسی  از سوي دیگر، ایران نیز در دورة پهلوي دوم به ایران. مناسبات توسعه یابد

در جهان توجه داشت و با پشتیبانی و تأیید مقامات ارشد کشور، توجه به 

هبردي در هاي را گسترش فرهنگ و شناسایی تمدن ایرانی به یکی از سیاست

سابقۀ باستانی ایران براي دانشگاهیان و محققان . روابط خارجی ایران تبدیل شد

هایی از تأثیر و تأثر تمدن ایران بر شرق  ژاپنی جذابیت داشت و آنها در پی نشانه

منابع غنی نفت و گاز رابطۀ دو کشور را از نظر اقتصادي سخت . آسیا بودند

میالدي بر توسعۀ  70قتصادي ژاپن در دهۀ هاي سیاسی و ا گسترش داد و مقام

  .کردند مناسبات فرهنگی به عنوان ابزار تحکیم مناسبات تأکید می

                                               
  .ش1356-57-49-11/108-15همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 1

  .ش1356-57-49-11/108-20همان، مکاتبۀ سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، . 2
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محمد چگینی[footnoteRef:1] [1: تاریخ دریافت مقاله:	5/2/1394		تاریخ پذیرش مقاله: 16/4/1394
1. کارشناس اسناد و پژوهش وزارت امور خارجه   Mohammad.chegini58@gmail.com] 






· چکیده

از سابقة روابط فرهنگی ایران و ژاپن در ادوار پیشین تا قرن نوزدهم، اطلاعات اندکی در دست است. پس از انقلاب میجی، توجه به کشورهای مشرق زمین از جمله ایران اهمیت یافت. در قرن بیستم به تدریج روابط فرهنگی نیز همپایة روابط سیاسی توسعه یافت: اعزام دانشجو، ایرانشناسی، باستانشناسی و تأسیس نهادهایی مانند انجمن ادبی و کمیتة تمدن ایران و ژاپن از مهمترین نشانههای گسترش روابط فرهنگی است. در این مقاله، مناسبات فرهنگی دو کشور در دورة پهلوی بر اساس اسناد آرشیو وزارت امور خارجه بررسی خواهد شد.



· واژگان کلیدی

ایران، ژاپن، روابط فرهنگی


 مقدمه

بنا بر برخی اسناد و مدارک، ایران و ژاپن به عنوان دو تمدن قدیمی در غرب و شرق آسیا، در گذشتههای دور به صورت غیرمستقیم و گاه مستقیم با یکدیگر ارتباط و مراوده داشتهاند. وجود برخی آثار هنر و تمدن ایران در موزههای ژاپن، برخی از پژوهشگران را به جست و جوی سبب راه یافتن این آثار به ژاپن برانگیخت. در قرن نوزدهم که ژاپن قدرتی برتر در آسیا بود، ایران به عنوان یکی از کانونهای تمدنی و فرهنگی، توجه حکومت و بعدها محافل دانشگاهی ژاپن را جلب کرد. بر پایه اسناد موجود، در دورة رضاشاه، مؤسسات فرهنگی با هدف توسعة مناسبات تجاری ایجاد شد. این اقدامات با معرفی فرهنگ و تمدّن ایرانی همراه بود و به تدریج سمت و سوی ایرانشناسی یافت. در فاصله دهههای 1350- 1330 ایرانشناسی در ژاپن به عنوان رشتهای دانشگاهی ایجاد شد و با آنکه نسبت به ایرانشناسی در غرب نوپا بود، اما به زودی سطح آن به سطح غرب رسید. تاکنون مقالاتی در بارة روابط فرهنگی ایران و ژاپن منتشر شده است، اما در این مقاله با تکیه بر اسناد موجود در وزارت امور خارجه، برخی از جنبههای دیگر از روابط به ویژه سابقة نهادهایی مانند "انجمن ادبی"، "مؤسسه تمدن ایران و ژاپن" و "کمیتة دوستداران ایران" بررسی خواهد شد.



نمادها و پیشینة ارتباطات فرهنگی

برخی از پژوهشگران بر این نظر هستند که ایرانیان در دورة "یاماتو" و "آسوکا" (710 تا 350م.) به ژاپن راه یافتهاند، اما این نظر، از حدس و گمان فراتر نمیرود. در قرون گذشته، "جادة ابریشم" بندر صور در غرب آسیا و ساحل دریای مدیترانه را به چانگان در شرق آسیا متصل میکرد و این جاده، عامل مهمی در تبادلات فرهنگی بود. چین نقش برجستهای در انتقال فرهنگ ایران به مشرق داشت. در دورة سلطة اشکانیان بر بخشهای مهمی از جادة ابریشم، تمدن ایرانی به شرق آسیا نیز گسترش یافت. پیش از آن هم، در دورة هخامنشی شماری از نشانههای مختص غرب آسیا به چین رسیده بود (ایموتو، 1388: 37). تجار و مبلغان مذهبی بودایی از دیگر حاملان فرهنگ ایرانی به چین و از آنجا به ژاپن بودند (مشکور، 1354: 474).

به نظر برخی از محققان، آثار فرهنگ و تمدن ایرانی در اواخر امپراتوری ساسانیان (651-226م.) با عبور از چین در دورة سویی[footnoteRef:2] و تانگ[footnoteRef:3] به دربار آسوکا در ژاپن رسید. علاوه بر چینیها، بخشی از این تبادلات تمدنی و فرهنگی از طریق ایرانیان مهاجر صورت میگرفت (ایموتو، 1388: 31). بنا بر شواهد، در سال 736م. یک ایرانی به نام رامیار به دربار امپراتور ژاپن راه یافت و طبق سالنامههای ژاپن یک ایرانی از راه هسی- ان- نو پایتخت چین قدیم به مجمعالجزایر ژاپن رفت. در این سالنامه، ذیل سال 736م. آمده است: در ماه هفتم، امپراتور به سفیر ژاپن که از چین بازمیگشت، بار داد و سه نفر چینی و یک ایرانی، سفیر را در این ملاقات همراهی میکردند. نام این ایرانی را لی- می- ایی[footnoteRef:4] نوشتهاند که سبب آن روشن نیست، اما تأکید شده که وی پزشک بوده است (نیر نوری، 1348: 581؛ کورویانگی، 1377: 28؛ امیری، 1379: 14-13). بنا بر خاطرات آکیو کازاما، در دورة باستان دو شاهزادة ایرانی در جنگ از چنگ دشمن به سمت شرق دور گریختند «پس کسانی گمان دادهاند که [با آمدن آنان] خون ایرانی در رگهای ژاپنی آمده است» (کازاما، 1380: 106). [2: . Sui]  [3: . Tang]  [4: . Li-mi-i] 


شماری دیگر از پژوهشگران بر این نظرند که سابقة مراودات فرهنگی به سال 1217م. بازمیگردد: در این سال دو تاجر ایرانی، سرودهای از فردوسی[footnoteRef:5] را برای کیوسی[footnoteRef:6] راهب ژاپنی، در چین نوشتهاند و این نوشته اکنون در موزة ملی کیوتو نگهداری میشود (رزمجو، 1371: 28؛ توکوها، 1384: 15). به نظر هیرایاما پژوهشگر جادة ابریشم، نخسیتن مرواده را باید در تاریخ پارچههای قدیمی جست و جو کرد که سرداران ژاپنی به تن میکردند و نشانههای خاص پارچة ایرانی دارد و سابقة آن به ایران باستان یعنی اشکانی و ساسانی باز میگردد (امیری: 90). [5:  . جهان یادگار است و ما رفتنی/ ز مردم نماند جز از گفتنی]  [6: . Kyosei] 




آغاز مراودات رسمی فرهنگی

در آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی مناسبات سیاسی ایران و ژاپن در حال شکلگیری بود و علاوه بر مذاکرات فشرده در سفارتخانههای دو کشور در اروپا، هیئتهایی نیز برای رصد چشمانداز روابط سیاسی به ایران اعزام شدند. از همان زمان برخی اقدامات فرهنگی نیز اندک اندک شکل میگرفت. نخست روزنامهنگاران قدم به ایران گذاشتند: کات سوجی فز به عنوان نمایندة مطبوعات ژاپن در 3 خرداد 1304 به تهران آمد (ایران، ش 1828: 3). او وظیفه داشت هنگام اقامت در ایران، در بارة اوضاع و احوال ایران برای درج در نشربات ژاپنی گزارش تهیه کند. از دیگر اقدامات، اعزام دانشجویی به نام کیزو هوراتا را برای فرا گرفتن زبان فارسی بود.[footnoteRef:7]  [7:  . مکاتبة هیأت نمایندگی ژاپن در تهران با وزارت امور خارجه، آرشیو اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 2و1-1-68-1305.] 


با تأسیس سفارت مقیم، برقراری روابط فرهنگی اهمیت بیشتری یافت. در سال 1311 ش. حسنعلی کمال هدایت وزیرمختار ایران در توکیو طی گزارش مبسوطی راههای توسعة روابط دو جانبه را تشریح نمود و در موضوع روابط فرهنگی پیشنهاد کرد که برای نزدیکی دو کشور، نخست مبادلة محصل و دانشجو صورت گیرد. به نظر او، ایرانیها میباید برخی از علوم را از ژاپنیها که در آن پیشرفت چشمگیری کرده بود، فرا گیرند و چند محصل، برای یادگیری فنون مختلف از جمله ابریشم کشی و شیلات به ژاپن بفرستند.[footnoteRef:8]  [8: . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 20-25/16-11-1311.
] 




انجمن ادبی ایران و ژاپن

در سال 1317 ش. مقارن با ازدواج محمدرضا پهلوی و فوزیه، هیئتی عالیرتبه با هواپیمایی اختصاصی از سوی دولت ژاپن در این مراسم شرکت کرد. شرکت این هیأت علاوه بر اینکه نشانهای از مناسبات دوستانه محسوب میشد، نتیجهای فرهنگی نیز در بر داشت: سابورا نگابوچی مدیر بنگاه هواپیمایی ژاپن و تاکیوا کوبا رئیس ادارة امور بینالمللی وزارت راه ژاپن از اعضای این هیئت، از نزدیک با شرایط تمدنی و فرهنگی ایران آشنا شدند. آنها پس از بازگشت با معاون ادارة ادبیات و پرورش وزارت امورخارجه به نام مینوا و چند روزنامهنگار و استاد دانشگاه و آکیو کازما نخستین وزیر مختار ژاپن در ایران که به فرهنگ و ادب ایران علاقهمند شده بود، تصمیم گرفتند "انجمن ادبی ایران و ژاپن" را تأسیس کنند. [footnoteRef:9] [9:  . همان، مکاتبه سفارت ایران در توکیو به وزارت امور خارجه، 1-21-1319ش.] 


نخستین جلسة این انجمن ادبی در اسفند 1318/ فوریه 1940 با شرکت افراد مذکور و با حضور شماری از سرشناسان ژاپنی برگزار شد: هیکوتا روایچی گوا، رئیس شعبة دوم ادبیات وزارت خارجه، تماهیدی اناتوی استاد دانشکدة دختران توکیو، هیچرو واتنا استاد دانشکدة اعیان، شین وا دا معاون کل بنگاه صنایع مستظرفه، یوا یروشی اگیشی مدیر مجمع ادبیات جوانان، اسمو اگوچی رئیس بنگاه کارهای شرق نزدیک در شمار آن فراد بودند. در این جلسه، که مدیریت آن با کازاما بود، هدف از تشکیل انجمن بیان گردید و اساسنامه تدوین شد. هدف اولیة مؤسسان، پیگیری راهکارهای جدید برای توسعة مناسبات فرهنگی بود. از نظر آنها افزایش مراودات فرهنگی به شناخت بیشتر تواناییهای دو ملت از یکدیگر منجر میشد. این طریق در مناسبات تجاری هم مؤثر میافتاد و به نوعی ترویج و افزایش مراودات تجاری دو کشور را در پی میآورد.[footnoteRef:10] از نظر بانیان؛ روابط دو کشور مخصوصاً در رشته ادبیات و اقتصادی به یکدیگر نزدیک میشوند، وضعیت دنیای کنونی چنین نزدیکی را لازم دارد. [10:  . همان.] 


در مرامنامه انجمن بر مبادلة ادبیات، دوستی میان دو کشور، موافقتنامههای بینالمللی و مشارکت در کارها برای ترقی دو کشور تأکید شد. انجمن جلسات سالانه داشت و با سفارت ایران به خوبی تعامل میکرد. به گزارش وزیر مختار ایران، انجمن سالی یکبار تشکیل جلسه میداد و البته کار خاصی جز معرفی کشورها از آنها ساخته نبود. بنا بر همین گزارش، تشکیل این انجمن برای شناسایی ادبیات ایران برای مردم ژاپن و خاور دور سودمند بود. با توجه به این شرایط، وزارت دربار در تلگراف شماره 190 (28 فروردین 1319) با تشکیل انجمن موافقت کرد. «بعرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسید مقرر فرمودند با توضیحاتی که سفارت ایران داده در باب تشکیل انجمن ادبی ایران و ژاپون اشکالی به نظر نمی رسد قدغن فرمائید پاسخ مثبت بدهند».

پس از موافقت ایران، انجمن در 16 اردیبهشت 1319 در مراسمی در هتل امپریال به صورت رسمی افتتاح شد و اعضاء، هوسوکرا از نظامیان متنفذ و برجسته ژاپنی را به ریاست آن برگزیدند. برنامهها و اهداف انجمن به صورت کلی عبارت بودند از: پیشرفت و ترقی دوستی میان اهالی ژاپون و ایران؛ شناساندن وضعیات فعلی ژاپون در ایران به وسیلة سینما، نشریات و غیره؛ شناساندن ادبیات مشترکه در ژاپن و ایران؛ تشکیل مدرسه برای تدریس زبان فارسی؛ تهیه و چاپ لغتنامة فارسی- ژاپنی؛ تهیة نشریات برای تحصیل زبان فارسی و ژاپنی؛ دعوت اشخاص فاضل و دانشمند و روزنامهنویس ایرانی به ژاپن؛ دعوت دانشجویان و متخصصین ژاپنی به ایران؛ فرستادن دانشجویان و متخصصین ژاپنی به ایران.[footnoteRef:11] بنا بر اسناد موجود، مرام مجمع تشویق و ترقی دوستی دو کشور بود و افراد عضو آن را پیگیری میکردند. مطابق بند 4 ماده یک اساسنامه، عضویت دیگران با معرفی دو نفر از اعضای اصلی صورت میگرفت. انجمن رئیس افتخاری داشت که بنا بر مرامنامه، وزیرمختار ایران بود، اما همة امور در اختیار رئیس بود که در مجمع عمومی انتخاب میشد. دو نایب رئیس، ناظر، رایزن و مدیر را رئیس انتخاب میکرد. ابوالقاسم نجم وزیرمختار ایران نخسیتن رئیس افتخاری، سرهنگ هوسوکرا نخستین رئیس و کازاما وزیرمختار سابق ژاپن در ایران اولین مدیر انجمن بودند؛ البته وظایف رئیس یا مدیر به درستی مشخص نشده است. انجمن نشست سالیانه داشت و در مواقع اضطراری نیز جلسات فوقالعاده تشکیل میداد. این انجمن با وقوع جنگ جهانی به محاق فراموشی فرو رفت و سالها طول کشید تا به برخی از اهداف خود دست یابد.  [11:  . همان.] 




مؤسسة تمدن ایران و ژاپن

از دیگر اقدامات فرهنگی در روابط ایران و ژاپن، در دورة رضا شاه، تشکیل "مؤسسة تمدن ایران و ژاپن" بود. اما در بارة آن اطلاع چندانی در دست نیست، جز چند سند با موضوع اقدام سفارت ژاپن در تهران برای تشکیل این مؤسسه و اساسنامة آن. در خرداد ماه 1319 سفارت ژاپن با ارسال نامهای به وزارت خارجة ایران، تأسیس این مؤسسه را پیگیری کرد.[footnoteRef:12] وزارت امور خارجة ژاپن قبلاً اساسنامه را تأیید کرده بود. این مؤسسه، دو بُعد تجاری و فرهنگی را به عنوان اهداف خود در نظر گرفت و در اساسنامه نیز بر آن تأکید کرد. اساسنامة مؤسسه، هشت فصل و بیست و یک ماده داشت. انتشار نشریه و مجله و استفاده از رسانهها مهمترین ابزارهایی بودند که مؤسسه برای پیشبرد اهداف خود از آنها بهره میبرد.[footnoteRef:13]  [12:  . همان، مکاتبة سفارت ژاپن در تهران با وزارت خارجه ایران. ]  [13:  . همان، مقررات مؤسسة تمدن ایران و ژاپن. ] 




موافقتنامة فرهنگی ایران و ژاپن

در پی توسعة مبادلات تجاری و سیاسی دو کشور، روابط فرهنگی هم گستردهتر میشد. از سوی دیگر با توجه به شواهد، دو کشور از حیث فرهنگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هم مراوده داشتهاند. بنابراین ضروری بود به مراودات رو به توسعه سامان داده شود و در چارچوب قرارداد یا موافقتنامهای، همکاریها تنظیم گردد. وظیفة دو دولت، تدارک زمینههای همکاری و مبادلات فرهنگی دو کشور در سطح مناسب بود. عوامل بسیاری در مراودات فرهنگی نقش داشتند؛ از آن جمله دانشگاهها که همکاری میان آنها در قالب کمکهای فنی و علمی قابل بررسی است.

برگزاری نمایشگاههای فرهنگی[footnoteRef:14] در دو کشور با استقبال رو به رو میشد. پرنس میکاسا برادر امپراتور از علاقهمندان هنر ایرانی بود و نقش مهمی در برگزاری نمایشگاههای هنری داشت.[footnoteRef:15] برگزاری سفر تیمهای ورزشی[footnoteRef:16] به تهران و توکیو نیز بنا بر گزارشهای سفارت ایران قابل توجه بود؛ مثلاً در بارة ورزش جودو، سفارت اقداماتی برای معرفی آن به جوانان ایرانی صورت داد.[footnoteRef:17] هدف برخی مؤسسات ژاپنی، ایجاد ارتباط میان جوانان ژاپنی با جوانان دیگر کشورها بود. مؤسسة Kodama Perss تقاضا داشت که بتواند رابط جوانان دو کشور باشد.[footnoteRef:18] بنا بر ارزیابی سفارت ایران، در مجموع و با توجه به علاقة دو کشور برای همکاری فرهنگی، زمینه برای عقد قراردادی در این زمینه فراهم شده است.[footnoteRef:19]  [14:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو، 16-77-4/20-1334ش. ]  [15:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 32-77-4/20-1334ش.؛ 13-74-4/20-1335ش.]  [16:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خاجه، 13-74-4/20-1335ش.]  [17:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیوبا وزارت امور خارجه، 37و 28-74-4/20-1335ش.]  [18:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 84-16/7-92-1339ش.]  [19:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با اداره عهود و امور حقوقی وزارت امور خارجه، 2-18-9-1335.   ] 


سفیر ایران قراردادهای فرهنگی ژاپن با چند کشور را بررسی کرد؛ از نظر نوری اسفندیاری، قرارداد با برزیل بسیار کلی و فرانسه بسیار جزئی بود و به هر حال، هر دو قرارداد، نیازهای فرهنگی را برآورده نمیکرد. بنابراین پیشنهاد شد که تلفیقی از دو قرارداد تهیه شود یا اساساً تهران طرحهای جدیدی به مقامات ژاپنی ارائه دهد (آرشیو وزارت امور خارجه، 6-57-2/11-1335). در تهران کمیسیونی متشکل از ادارة حقوقی وزارت امور خارجه و ادارة کل تعلیمات عالیة وزارت فرهنگ تشکیل شد تا در جلسات مشترک پیشنویس بررسی و تهیه شود. سرانجام ایران طرح جدیدی ارائه داد که نمونهای از قرارداد فرهنگی ایران و یونان با اندکی تغییرات بود. اما طرف ژاپنی در مادة سوم قرارداد پیشنهادی ایران، ملاحظهای داشت. در این ماده طرفین متعهد میشدند تا زمینة تحصیل زبان و آموزش تاریخ و فرهنگ را در دانشگاهها فراهم آورند. سفارت ایران قرارداد آن کشور با ایتالیا را مطالعه و بررسی کرد و به ادارة حقوقی پیشنهاد داد مادة 3 از قرارداد ایتالیا اخذ شود که طرف ژاپنی نیز با آن موافقت داشت.[footnoteRef:20] [20:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 23-57-2/11-1335ش. ] 


پس از مذاکرات اولیه و تأیید پیشنویس، وزیر امور خارجه در جلسة 18 فروردین 1336 نسخة نهایی را به تصویب هیأت دولت رساند. وزیر امور خارجه، حسین قدس نخعی سفیرکبیر را به عنوان نمایندة ایران برای امضای موافقتنامه به طرف ژاپنی معرفی کرد.[footnoteRef:21] پس از آن، در 27 فروردین 1336 موافقتنامة دو کشور در توکیو امضاء شد. در زمان امضای این موافقتنامه، نوبوسک کیشی کفیل وزارت امور خارجه در سخنانی خوشوقتی خود را از این اقدام اعلام کرد. به نظر او، عقد قرارداد گامی مهم برای نزدیکی دو ملت ژاپن و ایران بود. قدس نخعی سفیر کبیر ایران که خود از چهرههای سرشناس فرهنگی بود، در سخنان کوتاهی به تمجید از فرهنگ و تمدن قدیمی دو کشور پرداخت و اظهار داشت که ایران و ژاپن از دیرباز با هم مراوده داشتهاند: «وجوه مشترک و موجبات نزدیکی بیشتر دیگر نیز بین دو ملت موجود هست و به همین جهت ضرورت داشت که به منظور تشیید و توسعه روابط حسنه موجود فیمابین و تحیکم مبانی صلح از راه حسنتفاهم موافقتنامه فرهنگی بین دو کشور منعقد گردد»[footnoteRef:22]. پس از امضای موافقتنامه، وزارت امور خارجه آن را به صورت قانون به مجلس شورای ملی ارائه کرد و مجلس در 21 اردیبهشت 1337 با اکثریت آراء به تصویب رساند. این موافقتنامه در 15 مه 1957 نیز به تصویب مجلس ژاپن رسید.[footnoteRef:23] [21:  . همان، مکاتبة وزارت امور خارجه با سفارت ایران در توکیو، 21-65-3/11-1336ش. ]  [22:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 11و8-65-3/11-1336ش. ]  [23: . همان، مکاتبة وزارت امور خارجه با سفارت ایران در توکیو، 62-57-2/11-1335ش.؛ موافقتنامة فرهنگی ایران و ژاپن، مخزن معاهدات، 34-32-65-3/11-1336ش. ] 




مراودات دانشگاهی

در اواخر دورة رضا شاه، شماری دانشجو از ژاپن برای تحصیل به ایران آمدند تا در دانشگاه و آموزشگاههای ایران زبان فارسی فرا گیرند. در اسناد آرشیو وزارت امور خارجه اطلاعاتی از این دانشجویان به دست نیامد. بعید نیست که با وقوع جنگ، آنها ناچار ایران را ترک کرده باشند. وضعیت نابسامان پس از جنگ و قطع مناسبات را میتوان سبب بیخبری در این زمینه محسوب کرد. در سال 1334ش. در ملاقات وزیر فرهنگ ژاپن با سفیرکبیر ایران، بحث دانشجویان اعزامی پیش از جنگ مطرح شد و او از اعزام دانشجویان ابراز خرسندی کرد. با توجه به توسعة مناسبات، دو طرف ضمن تأکید بر تمرکز بیشتر بر روابط فرهنگی، از اعزام دانشجو به مراکز دانشگاهی یکدیگر استقبال کردند.[footnoteRef:24] اظهارات وزیر فرهنگ نشان میداد که دانشجویان یا دست کم شماری از آنها، در نظام اداری پس از جنگ مشغول کار بودهاند؛ زیرا احتمالاً فراگیری زبان فارسی در امور تجاری برای آنها کاربرد یافته بود. پس از این ملاقات و ابراز تمایل دو طرف برای گسترش مناسبات فرهنگی از اواسط دهة 1330ش./ 1950م. حضور دانشجویان هر دو کشور در مراکز دانشگاهی پررنگتر شد. چندان که وزیر فرهنگ ژاپن از نوری اسفندیاری خواست تا دانشگاه تهران و تبریز، شماری از دانشجویان ژاپنی را بورس کنند.[footnoteRef:25]  [24: . همان، مکاتبة وزارت فرهنگ با دانشگاه تهران و تبریز، 80-1/10-26-1334ش.]  [25:  . همان.] 


جوانان و دانشجویان، نقش چشمگیری در معرفی فرهنگ دو کشور به یکدیگر داشتند. حضور دانشجویان ایرانی در ژاپن و بالعکس ژاپنیهایی که برای فرا گرفتن زبان فارسی به ایران آمده بودند، میتوانست به تحکیم مناسبات یاری رساند. سفارت ایران نیز بر فراگیری زبان ژاپنی در ایران تأکید داشت و آن را گامی مؤثر در پیشبرد منافع فرهنگی و اقتصادی میدانست و پیشنهاد کرد چند دانشجو با مساعدت "مدیر عامل خانة بینالمللی ژاپن"، که از دانشجویان خارجی حمایت مالی میکرد، به توکیو اعزام شوند.[footnoteRef:26] خانة بینالمللی ژاپن برای معلمان نیز دورههای آموزشی برگزار میکرد و نقش مهمی در همکاریهای آموزشی ژاپن و دیگر کشورها داشت. تا این زمان هیچ معلم ایرانی برای گذراندن این دوره به توکیو اعزام نشده بود و به همین سبب، مدیر عامل خانه از سفارت ایران خواست تا در این راه یاری رساند و معلّمان ایرانی را معرفی کند.[footnoteRef:27] اعزام متخصصان دو کشور برای طی دورههای آموزشی کوتاه مدت ادامه یافت و در دهة 1340 و 1350 ش. شمار چشمگیری از معلمان و کارشناسان نهادهای گوناگون از سوی دولت ایران برای آموزش دورهها اعزام شدند.[footnoteRef:28] [26:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، 5-74-4/20-1335ش. ]  [27:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، 10-74-4/20-1336ش.]  [28:  . همان، مکاتبة وزارت امور خارجه با سفارت ایرن در توکیو، 80و48و 44-16/7-92-1339ش.] 


ژاپنیها نیز فراگیری زبان فارسی را تشویق میکردند و علاوه بر پیگیری اهداف فرهنگی از کسانی که فارسی فرا گرفته بودند، در شرکتهای بزرگی مانند ایده میتسو و بخشهای گوناگون وزارت امور خارجه از جمله دایرة ایران، سفارت آن کشور در تهران و کابل بهره میبردند.[footnoteRef:29] در سال 1336ش. دانشگاه تهران با پیشنهاد سفارت ایران برای مبادلة دانشجو و بورس دانشجویان معرفی شده از سوی دولت ژاپن موافقت کرد.[footnoteRef:30] معاون وزیر امور خارجة ژاپن در دیدار سفیرکبیر ایران از این اقدام ابراز خرسندی کرد و آن را گام مهمی برای توسعة مناسبات فرهنگی دو کشور دانست: «معاون وزارت امور خارجة ژاپن از این اقدام که در بسط روابط فرهنگی دو کشور تأثیر نکویی خواهد داشت اظهار خرسندی نمود»[footnoteRef:31]. سفارت ژاپن نیز در یادداشت 29 اوت 1956 اعلام کرد که دولت ژاپن نیز یک بورس برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته است و خواستار معرفی هر چه زودتر دانشجوی واجد شرایط شد.[footnoteRef:32] مهدی بهادرینژاد دانشجوی رشتة الکترومکانیک و مهین سیّاح سپانلو دانشجوی رشتة زبان انگلیسی تنها دانشجویانی بودند که برای بورس ژاپن اعلام آمادگی کردند. هزینة زندگی در ژاپن بالا بود و بنابراین، از این بورس چندان استقبال نشد.[footnoteRef:33] پیش از این نیز، ساسان جوان تنها دانشجوی ایرانی در ژاپن به سبب نارضایتی از هزینة زندگی، از مسئولان سفارت مساعدت و تخصیص ارز خواسته بود. از دانشجویان ژاپنی، کان کاگایا[footnoteRef:34] به صورت شخصی به سفارت ایران رفت و تقاضای بورس کرد و سفارت اطلاعات او را برای بررسی به تهران فرستاد.[footnoteRef:35] دولت ژاپن دانشجوی دیگری به نام ایموتو را معرفی کرد. دانشگاه تهران ضمن پذیرش هر دو نفر، هزینة ایاب و ذهاب و تحصیل آن دو را نیز پذیرفت و این اقدام را گام مناسبی برای همکاری فرهنگی دو کشور خواند.[footnoteRef:36] در سال 1339ش. ژاپن چهار بورس به دانشجویان ایرانی در رشتة تربیت بدنی اهداء کرد.[footnoteRef:37] [29:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، 8-74-4/20-1335ش.]  [30:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، 11-74-4/20-1335ش.]  [31:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امورخارجه، 18-74-4/20-1335ش.]  [32:  . یادداشت سفارت ژاپن در تهران به وزارت امور خارجه ایران، همان مرکز،37-74-4/20-1335ش.]  [33:  . همان، مکاتبة وزرات امور خارجه با سفارت ایران در توکیو، 88-74-4/20-1335ش.]  [34: . Kan Kagaya]  [35:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، 90-74-4/20-1335ش. ]  [36:  . همان، مکاتبة دانشگاه تهران با سفارت ایران در توکیو، 94-74-4/20-1335. ]  [37: . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 14-16/7-92-1339] 


در تابستان 1335ش. سفارت ایران در توکیو به دانشگاه تهران اعلام کرد که هیأتی از دانشجویان "انجمن علمی خاورمیانه" وابسته به دانشگاه کیوتو قصد دارند برای تحقیقات میدانی به ایران مسافرت کنند.[footnoteRef:38] سفارت ژاپن در یادداشتی به وزارت امور خارجه اطلاع داد که این هیأت متشکل از سه دانشجو و یک پروفسور از دانشگاه کیوتو روز 20 ژوئیه وارد خرمشهر شدند. مسیر آنها بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان، یزد، اصفهان، کاشان و قم بود. این هیأت قصد داشت که در این زمینهها تحقیق و بررسی کند: "تکنیک باستانی ایران در زمینة نساجی؛ تغییر و تحول در گیاهان در مناطق گرم و خشک؛ خصوصیات مناطق خشک از نظر نقشهبرداری (به ویژه قنات)؛ راههای قدیمی ارتباطات و حمل و نقل شرق به غرب؛ مبادلة دوستی با دانشجویان ایرانی و مطالعة تکنیکهای جدید صنعتی در ایران"[footnoteRef:39]. در تیرماه 1335 سفارت ایران در توکیو اعلام کرد که هیأتی 12 نفره، شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه توکیو در رشتههای باستانشناسی، هنرهای زیبا، دینشناسی، موزه و انسانشناسی در شهریور ماه به ایران مسافرت خواهند کرد.[footnoteRef:40] بازدیدها دو طرفه بود و برخی از محققان ایرانی نیز به ژاپن سفر و در مراسم گوناگون، در بارة تاریخ و فرهنگ ایران سخنرانی میکردند: دکتر عباس فاروقی استاد دانشسرایعالی چند بار در دانشگاههای توکیو و کیوتو سخنرانی کرد و علاقهمندان ژاپنی از آن استقبال کردند. یکی از جلسات این سخنرانی را پرنس میکادو ترتیب داد که به فرهنگ و تاریخ ایران علاقه داشت.[footnoteRef:41] در سال 1339ش. پروفسور ایزوکا رئیس مؤسسه فرهنگ شرق دانشگاه توکیو نیز در سفر به ایران، در دانشگاه تهران در بارة ارزش تمدن اسلامی در جهان سخنرانی کرد. در همین سال، سهراب سپهری شاعر و نقاش پرآوازة ایرانی به ژاپن رفت و تأثیر این سفر در نقاشی و شعر او پیداست (عابدی، 1392: 19). همچنین دکتر سید حسین نصر در سال 1349ش. به دعوت سازمان نمایشگاه جهانی اوساکا به ژاپن رفت و در بارة علوم و تمدن بشری چند سخنرانی کرد (گزارشهای سالیانة وزات امور خارجه، 1349: 132). از اینگونه برنامهها همواره در هر دو کشور برقرار بود و ذکر همة آنها در این مقاله نمیگنجد.  [38:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با دانشگاه تهران، 23-74-4/20-1335ش. ]  [39:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با دانشگاه تهران، 31و 30-74-4/20-1335ش. ]  [40:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 54-74-4/20-1335ش. ]  [41:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 111-74-4/20-1335ش.] 


شرایط اقلیمی و زمینشناسی را نیز باید در گسترش همکاریها در نظر گرفت، زیرا ژاپن منطقهای زلزلهخیز است و به همین سبب در طول تاریخ راههای مقابله و همزیستی با این پدیده را فرا گرفته است. در سال 1335ش. سفارت ژاپن در مکاتبهای اعلام کرد که مرکز مطالعات زلزلهشناسی ژاپن برای مطالعات مربوط به زلزله چند متخصص به دانشگاه تهران معرفی کند. دانشگاه تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد که همة امکانات را برای آنها فراهم خواهد آورد، از جمله شرایط بازدید از جاهایی که میباید برای تحقیق و بررسی از نزدیک ببینند.[footnoteRef:42] در زمینة علوم اتمی هم همکاریهای علمی در جریان بود و با توجه به درخواست دولت ژاپن برای آموزش متخصصان ایرانی، دانشگاه تهران دکتر علی اصغر آزاد را برای گذراندن دوره آموزشی معرفی کرد.[footnoteRef:43] [42: . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با دانشگاه تهران، 47-74-4/20-1336ش. ]  [43: . همان، مکاتبة دانشگاه تهران با سفارت ایران در توکیو، 151-16/7-92-1339. ] 


همکاریهای دانشگاهی دو کشور در بخش کشاورزی، نتایج قابل توجهی به همراه داشت. در سال 1338ش. مهندس حبیب نفیسی معاون فنی وزارت فرهنگ، در جریان سفر به توکیو، با مقامات ژاپنی برای همکاری در امور کشاورزی مذاکره کرد. در نتیجة این مذاکرات، دو نفر متخصص کشاورزی صنعتی به نام پروفسور اوسویی و کاساکاتو موری تومو برای بررسی امور کشاورزی به مقام ایرانی معرفی و در مرکز کشاورزی ساری مشغول کار شدند.[footnoteRef:44] از دیگر اقدامات و همکاریهای صورت گرفته، ایجاد مراکز فنی و حرفهای بود. ایران نخستین کشور خاورمیانه بود که ژاپنیها در آن مدارس فنی و حرفهای تأسیس کردند. طرف ژاپنی برای آن، هفت نفر متخصص و دویست هزار دلار بودجه پیشبینی کرد.[footnoteRef:45] [44: . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 137-16/7-92-1339ش؛ اطلاعات، 1مرداد 1335.]  [45: . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 145-16/7-92-1339ش. ] 




کمیتة دوستداران ایران

در فروردین 1339 ش. دکتر جواد صدر سفیرکبیر ایران، ضیافت شامی ترتیب داد و از چند تن از محققان و ایرانشناسان ژاپنی نیز دعوت کرد. پروفسور میزونو[footnoteRef:46] که به ایران رفته و از فعالان حوزة تاریخ و فرهنگ ایران بود، به نمایندگی از دیگر میهمانان از سفیرکبیر خواست تا برای تشکیل کمیتة دوستداران ایران یاری رساند. صدر ضمن استقبال از این پیشنهاد، برای همکاری اعلام آمادگی کرد.[footnoteRef:47] وزارت فرهنگ با استقبال از این پیشنهاد، تشکیل انجمن ایران و ژاپن را گامی بلند برای شناساندن ایران به ملّت فرهنگ دوست ژاپن دانست: "وزارت فرهنگ از چنین امری استقبال میکند و امیدوار است که تشکیل کمیتة دوستداران ایران ملت ژاپن را با فرهنگ و هنر درخشان ملت ایران آشنا سازد."[footnoteRef:48] با این همه، در اسناد آرشیو وزارت امور خارجه، سابقهای از سرنوشت این کمیته به دست نیامد. [46: . S. Mozuno]  [47:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 2-16/7-92-1339ش. ]  [48:  . همان، مکاتبة وزرات فرهنگ با سفارت ایران در توکیو، 23-16/7-92-1339ش.] 




ایرانشناسی در ژاپن

ایرانشناسی و توجه به پیشینة فرهنگ ایران، از قرن پانزدهم میلادی با ورود سیاحان و جهانگردان اروپایی به مشرق زمین و به ویژه ایران، به تدریج به یک حوزة فعال مطالعاتی در دانشگاهها تبدیل شد. اگر چه ژاپنیها در مقایسه با کشورهای اروپایی، بسیار دیرتر به حوزة ایرانشناسی وارد شدند، اما با علاقه و کوششی که از خود نشان دادند، کارنامة کمابیش موفقی از خود به یادگار گذاشتهاند. در جریان اعزام هیأتها و سیاحان، ژاپنیها نیز در پی شناخت بهتر ایران بودند؛ به ویژه بدین سبب که ایران در مسیر جاده ابریشم قرار دارد.

چینشناسی موجب شد تا محققان نسبت به رد پای فرهنگی ایران در مشرق نیز آگاهی یابند. آثار کهن و باستانی از فرهنگ و تمدن ایرانی در موزههای سلطنتی و اشرافی ژاپن، توجه دانشمندان ژاپنی را به تاریخ و فرهنگ ایران برمیانگیخت. علاوه بر این، منافع ملی ژاپن ایجاب میکرد که در باب جهان اسلام، به ویژه مسلمانان همسایة چین و روسیه شناخت بهتری داشته باشد. از این رو، مؤسسة شرق آسیا، مؤسسة مطالعات اسلامی، جمعیت ژاپن و آسیا تأسیس شد (Nakanishi, 1987:131؛ متی و کدی، ایرانشناسی،1371: 180).

در سال 1310ش./ 1931م.، پروفسور ساساکی[footnoteRef:49]، نخستین دانشمندی بود که مطالعات در بارة ایران را در ژاپن آغاز کرد. او سخنرانیهایی در موضوع ایران، هند، زبانهای ایرانی میانه، چین و ژاپن در دانشگاه توکیو ایراد کرد. شاگرد وی، پروفسور آشی کاگا به مطالعات ایرانشناسی در ژاپن سر و سامان داد و در سال 1957م. ریاست انجمن مطالعات غرب آسیا را بر عهده گرفت (ایموتونه و رجب زاده، 1374: 147). [49: . Sasaki] 


نخستین گام برای شناخت ادبیات فارسی را پروفسور آ. آراکی[footnoteRef:50] داشت. او در آمریکا از شاگردان ایرانشناس بزرگ ویلیام جکسون بود و از همین طریق با ادبیات ایران آشنا شد. آراکی در سال 1920م. رباعیات خیام را به زبان ژاپنی ترجمه کرد و در سال 1922م. کتاب او با عنوان تاریخ ادبیات ایران منتشر شد. این کتاب مختصر که تاریخ ادبیات فارسی را از رودکی تا جامی در برمیگرفت، نخستین اثری بود که ادبیات فارسی را در ژاپن معرفی میکرد (کورویانگی، 1370: 22 و 21). [50: . A. Araki] 


پس از آن، یکی از استادان زبان و ادب اردو، پروفسور ریچی گامو[footnoteRef:51] با فرا گرفتن زبان فارسی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد. او چند ماه در ایران به سر برد[footnoteRef:52] (پارسی نژاد: 831) و با برخی از پژوهشگران ادب ایرانی، از جمله عیسی صدیق و رضازادة شفق دوستی عمیق داشت. پروفسور کورو یانگی، وی را بنیانگذار واقعی تحقیقات در بارة زبان فارسی در ژاپن دانسته است. او تا هنگام مرگ در سال 1977م. آثار بسیاری تألیف کرد، از جمله کتاب تاریخ و فرهنگ ایران، که نخستین اثر او بود و در سال 1941م. منتشر شد. [51: . R. Gamo]  [52:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، 7/108-48-1357/1356ش. ] 


در دهة 50 میلادی ایرانشناسی در محافل دانشگاهی ژاپن جایگاه خاصی یافته بود و بنا به گزارش سفارت ایران، آشی کاگا، گامو و نیامو اگامی[footnoteRef:53] سه سردار نسل اول ایرانشناسی در ژاپن بودند.[footnoteRef:54] کوریانگی که به گفتة خودش، بخش قابل توجهی از هستی و حیات خود را وقف زبان و ادبیات فارسی کرد، از شاگردان گامو بود (یانگی: 23). او زبان فارسی را نخست نزد گامو فرا گرفت و تحصیلات خود را در سال 1959م. در دانشگاه تهران زیر نظر استاد دکتر محمد معین و دکتر پرویز ناتل خانلری ادامه داد. وی در زمینة مثنوی، رباعیات خیام، غزلیات حافظ، قابوسنامه و هفت پیکرنظامی آثاری به زبان ژاپنی تألیف کرد.[footnoteRef:55] از دیگر آثار اوست: رستم و سهراب، اساطیر ایرانی، شاعران ایرانی، تاریخ ادبیات فارسی، فرهنگ ژاپنی به فارسی و فرهنگ فارسی به ژاپنی. از جمله آثار مهم کورویانگی، کتاب فرهنگ فارسی به ژاپنی است که با یاری انجمن ایران و ژاپن منتشر شد.[footnoteRef:56]  [53: . Namio Egami]  [54:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 7/108-48-1357/1356ش.  ]  [55:  .  همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 15-5/45-20-1352/1351ش. ]  [56:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، -35-20/40-19-1352-1351ش. ] 


آشی کاگا آتسواوجی زرتشتشناس سرشناس با آنکه در 1977م. بیش از هشتاد سال داشت، همچنان در دانشگاه توکیو فعالیت میکرد. آگامی با شور و اشتیاق در حوزة باستانشناسی فعال بود و با مصاحبه از طریق رادیو و تلویزیون به معرفی ایران و خاورمیانه میپرداخت.[footnoteRef:57]  [57:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 7/108-48-1357-1356ش. ] 


در سال 1339ش. یک کلاس مطالعات ایرانی در دانشگاه اوزاکا تشکیل شد.[footnoteRef:58] در سال 1340ش. هیأتی 5 نفره برای مطالعه در امور فرهنگی کشورهای خاورمیانه به غرب آسیا آمدند. آنها بنا بر برنامه در 4 ژوئیه وارد ایران شدند و 9 روز اقامت داشتند. اعضای این هیأت عبارت بودند از: کائی چی میاچی[footnoteRef:59] عضو وزارت فرهنگ، هیدتو ایتو[footnoteRef:60] عضو شورای مشکلات دانشجویان خارجی، تسوسوشی ایوایاما[footnoteRef:61] کارشناس دفتر تحقیقات وزارت فرهنگ، هیها چیرو میاما[footnoteRef:62] مشاور علمی دفتر تحصیلات عالی و علمی وزارت فرهنگ، سابورو ستا[footnoteRef:63] عضو وزارت فرهنگ.[footnoteRef:64] با پیش آمدن بحران نفت در سال 1967م. دورة جدیدی از مطالعات شرقشناسی در ژاپن آغاز شد که بیشتر بر خاورمیانه و موضوع ایران تمرکز یافت؛ شوک نفتی، خاورمیانه و از جمله ایران به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت مورد توجه کشور صنعتی ژاپن قرار گرفتند و انجمن مطالعات خاورمیانه نقش مهمی در این موضوع داشت.[footnoteRef:65] با حمایت دولت، شرقشناسی بیشتر به صورت گروهی آغاز شد و اسلامشناسی و به صورت خاص، ایرانشناسی مورد توجه قرار گرفت (Nakanishi,1987:131؛ متی و کدی:180). مؤسسة اقتصادی خاورمیانه، از این گونه مطالعات حمایت میکرد و این موضوع نشان میدهد که مروادات فرهنگی، رنگ اقتصادی گرفته بود. در سال 1978م. سفر تاکئو فوکودا[footnoteRef:66] به خاورمیانه از جمله ایران، توجه ژاپن به این منطقه را از لحاظ فرهنگی بیشتر کرد. سیاستمداران بر این نظر بودند که همسو با روابط سیاسی و اقتصادی، باید به تبادلات فرهنگی نیز توجه کرد. چندی پس از سفر نخستوزیر ژاپن، دولت چند هیأت فرهنگی دیگر به ایران و منطقه فرستاد ( Nakanishi, 1987:133؛ متی و کدی: 183). خانم امیکو اکادا مدرس زبان فارسی در دانشگاههای توکایی و کیو، در دانشگاه تهران تحصیل کرده بود و رسالة او به مقایسه میان حماسههای ملت ژاپن و ایران اختصاص داشت. او "بدون تردید از دوستداران صمیمی ایران و مبشران راستین زبان و ادب فارسی بود" (افشار،1351:157(. [58:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 30-16/7-95-1340ش. ]  [59: . kanichi Myaji]  [60: . Hideto Ito]  [61: . Tsuyoshi Iwayama]  [62: . Heihechiro Miyayama]  [63: . Saburo Setta]  [64:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 63-16/7-95-1340ش.]  [65:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 7/108-48-1357-1356ش.]  [66: . Takeo Fukuda] 


تدریس زبان فارسی نقش مهمی در ایرانشناسی داشت. در سال 1961م. کرسی زبان فارسی در بخش زبانهای خارجی دانشگاه مطالعات خارجی اوزاکا ایجاد شد. بنا بر گزارشهای موجود، خانم ملوک کاظم پور فعالیت در این برنامه را به صورت غیررسمی، در سال 1958م. آغاز کرد.[footnoteRef:67] جواد صدر سفیرکبیر ایران در اردیبهشت 1340ش. به آن دانشگاه رفت و از نزدیک با نحوة فعالیت استادان و تدریس زبان فارسی آشنا شد. آن زمان 25 نفر در کلاس حضور داشتند، در حالی که متقاضی آموزش زبان فارسی 250 نفر بودند.[footnoteRef:68]  [67:  . همان، گزارش سفارت ایران در توکیو به وزرات امور خارجه، 90-13/40-33-55-1352ش.]  [68:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 30-16/7-95-1340ش. ] 


در دهة 40 شمسی/ 60 میلادی نسل جدیدی از ایرانشناسان، با تکیه بر بخش کشاورزی و روستاییان وارد عرصه شدند. پروفسور موریو اونو[footnoteRef:69] استاد جغرافی دانشگاه توکیو در زمرة ایرانشناسان نسل دوم است و در زمینة اصلاحات ارضی و تأثیر آن بر شرایط اجتماعی روستاییان تحقیقاتی انجام داد.[footnoteRef:70] همزمان، پروفسور اوکازاکی[footnoteRef:71] نیز در اثری با عنوان کشاورزی ایران، آب و قنات به تحلیل ساختار روستاهای استانهای حاشیة دریای خزر پرداخت. در دهة 70 میلادی پروفسور هارا[footnoteRef:72] مطالعات خود را در بارة روستای فورک در شرق ایران ارائه داد. [69: . Morio Ono]  [70:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزرات امور خارجه، 7/108-48-1357-1356ش. ]  [71: . Okazaki ]  [72: . Hara] 




باستانشناسی

محققان ژاپنی از دهة 40 میلادی به تحقیقات در باستانشناسی ایران علاقهمند شدند. پروفسور کیو ای تو و پروفسور آشیکاگا در بارة دین زردشتی و کتاب اوستا آثاری منتشر کردند (Nakanishi:134؛ متی و کدی: 185). آشی کاگا بنیانگذار و پیشرو پژوهش در باب زبان و تاریخ ایران باستان در ژاپن، شاگرد هانری ماسه ایرانشناس فرانسوی بود و از این طریق با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا شد. 

در سال 1335ش. سفارت ایران در ژاپن اطلاع داد که هیأتی از استادان باستانشناسی دانشگاه توکیو برای دیدار از آثار تاریخی در اوسط شهریور/ اوائل سپتامبر به ایران مسافرت خواهند کرد. ادارة کل باستانشناسی وزارت فرهنگ بازدید و تحقیق "هیأت باستانشناسی و فرهنگی ژاپن" را از تپهها و نقاط تاریخی بلامانع دانست.[footnoteRef:73] این هیأت را انجمن فرهنگ خاوری دانشگاه توکیو، با هزینة وزارت فرهنگ ژاپن و مؤسسة آساهی به ایران اعزام کرده بود. شهرهای تبریز، تهران، آبادان، قزوین، کاشان، چالوس، رشت، اهواز، قم، ملایر، کرمانشاه، یزد، شیراز، همدان و اصفهان به عنوان مقاصد سفر اعلام شدند.[footnoteRef:74] در بهمن 1339/ فوریه 1960 هیأت دیگری به ریاست پروفسور آگامی برای تکمیل و انجام تحقیقات جدید به بویه، دیلمان و مورویو در گیلان مسافرت کردند (ریاست جمهوری، 1380: 74-172). ژاپنیها در اندیشة یافتن نشانههایی از ارتباط میان ایران و خاور زمین به ویژه ژاپن بودند. حدود یکصد هزار نفر و از جمله امپراتور و شاهزاده نی کازا، از نمایشگاه دستاورهای آنها در دانشگاه توکیو دیدن کردند.  [73:  . همان، مکاتبة وزرات فرهنگ با سفارت ایران در توکیو، 20-94-20-1335ش.]  [74:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 45-94-20-1335ش.] 


در سال 1344ش./ 1965 م. هیأت دیگری، نتیجة اکتشاف در منطقة طاق بستان را در دو مجلد کتاب مصور منتشر کرد (امیری: 147). در سال 1350ش./ 1971م. گروه باستانشاسی دانشگاه هیروشیما برای کاوش در طهماسب تپه نزدیک قزوین، به ایران آمد. آنها در پی کشف ارتباط میان شیوة زراعی شرق آسیا با غرب آسیا بودند. چندی بعد، هیأتی از دانشگاه توکیو به ریاست پروفسور ماسودا برای انجام تحقیقات و حفاری در تپة چخماغ شاهرود و مرودشت با همکاری ادارة کل باستانشناسی وارد ایران شدند (سال 1350، ص185-184). در سال 1975م. هیأت دیگری در بارة نقوش برجستة طاق بستان تحقیق کردند. در 1978-1976 م. هیأتی شامل 10 باستانشناس به ریاست پروفسورشین جی فوکایی[footnoteRef:75] از مؤسسة فرهنگ شرق وابسته به دانشگاه توکیو، برای مطالعه بر ویرانههای "شاه پیر"در حلیمه جان و "رمه زمین" در درة شهران گیلان به این مناطق آمدند و در کنار تحقیقات تکمیلی در بارة طاق بستان، از روابط هنر ایرانی، رومی و تانگ نیز تحلیلی ارائه کردند. محققان ژاپنی علاقه داشتند در بارة سفالهای ایرانی، که به نوعی به هنرهای و سفالهای چینی مرتبط بود، پژوهش کنند[footnoteRef:76] (امیری: 148). آنچه ژاپنیها را به تاریخ ایران باستان کشاند، تحقیقات در بارة بودا و جست و جوی ارتباط میان فرهنگ ایران باستان به ویژه در دورة اشکانی و ساسانی با شرق دور و ژاپن بود.[footnoteRef:77] [75: . Shinji Fukai]  [76:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 15-11/108-49-57-1356ش.]  [77:  . همان، مکاتبة سفارت ایران در توکیو با وزارت امور خارجه، 20-11/108-49-57-1356ش.] 




نتیجه

مراودات فرهنگی ایران و ژاپن، گرچه با تأخیر بیشتری نسبت به روابط سیاسی و تجاری آغاز شد، اما از آنجا که ژاپنیها برای اهداف تجاری خود به فرهنگ کشورها نیز توجه نشان میدادند، به سرعت توانست همسطح دیگر مناسبات توسعه یابد. از سوی دیگر، ایران نیز در دورة پهلوی دوم به ایرانشناسی در جهان توجه داشت و با پشتیبانی و تأیید مقامات ارشد کشور، توجه به گسترش فرهنگ و شناسایی تمدن ایرانی به یکی از سیاستهای راهبردی در روابط خارجی ایران تبدیل شد. سابقة باستانی ایران برای دانشگاهیان و محققان ژاپنی جذابیت داشت و آنها در پی نشانههایی از تأثیر و تأثر تمدن ایران بر شرق آسیا بودند. منابع غنی نفت و گاز رابطة دو کشور را از نظر اقتصادی سخت گسترش داد و مقامهای سیاسی و اقتصادی ژاپن در دهة 70 میلادی بر توسعة مناسبات فرهنگی به عنوان ابزار تحکیم مناسبات تأکید میکردند.
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