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دیده می شود . معنا و « نینِتی»به جای « کانِتی»این بخش با کاغذ های دیگر متفاوت است . کانجی  .1

هست و به معنی خوشنویسی است . بنابراین « شو»، ارزشیابی است . کانجی بعدی « کانِتی»مفهوم کانجی 

شنویسی است . یکی ، معرفی این سند و ارزشیابی آن به صورت خو« کانِتی شو»معنی تحت الفظی عبارت 

را نوشته نظر کارشناس « کانِتی شو»این است که « نیهون تو»از اشتباهات رایج در میان دانشجویان غربی 

 معنی می کنند ، که نادرست است .

است که اندازه از « تاِکن». در این بخش اطالعات مربوط به طول تیغه ثبت شده است . این اندازه گیری 2

در این کاغذ توضیح داده که می گویند . « ناگاسا»است و به آن « کیّساکی»تا نوک تیغه « مونه ـ ماچی»

ترجمه به زبان انگلیسی ، این به معنی کمی بیشتر است( . « کیو)»بو ، کیو است  3شاکو و  2، « ناگاسا»

 905/11کمی بیشتر از ، « کیّساکی»تا نوک تیغه « مونه ـ ماچی»خط توضیح می دهد که طول تیغه از 

 سانتیمتر است .

است . اولین کانجی که مانند یک « کاتانا». در این بخش شرح آیتم شروع می شود . در این مورد ، آیتم 3

است . کانجی ایی که مستقیمًا زیر آن نوشته شده ، یعنی « آیتم»ی خط افقی دیده می شود ، به معنا

تلفظ کرد و به عنوان یک « تو»که در این زمینه از آن استفاده می کنیم . همچنین می توان آن را « کاتانا»

 اصطالح عمومی برای شمشیر از آن استفاده کرد .

مشیر آن را روی دسته تیغه نمایش می دهد. که سازنده ی ش )امضا( را توضیح می دهد« ِمی». این بخش 4

هنگامی که تیغه عالمت ندارد یا امضای خود را توضیح می دهد . « ِمی ایزومی نو کامی کونیسادا»این یکی 

در اینجا قرار می گیرد و اختصاص به مدرسه ایی « مو ـ ِمی»را به دلیلی از دست داده ، کانجی ایی برای 

نتز توضیح می دهد . نکته جالب اینجاست که باید توجه داشته باشید که این تیغه خاص دارد یا سازنده در پرا

بعضی نقاط دچار آسیب شده است ولی مراقبت های بسیار خوبی برای حفظ امضای اصلی  در طول تاریخ در

 و سوهان کاریش انجام گرفته است . 

  (رد سال قدمت دا 389این تیغه که شناسنامه آن را توضیح می دهیم ، )

بخواهد اطالعات خاصی در مورد این آیتم بدهد ، آن را در اینجا بیان می کند . « NBTHK». اگر  9

غیر معمول است . زمانی که در این قسمت اطالعاتی « NBTHK»تاحدودی دادن اطالعات جزئی از طرف 
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اطالعات اضافی ، در ثبت می شود ، نشان از اهمیت باالی آن اطالعات دارد و باید با دقت ذکر شوند . 

است . معنایش این « شو ـ دای»صورت وجود ، در پرانتز قرار می گیرند و آن هم اینجاست . این توضیحات 

جو جو »بوده است . او درجه « کونیسادا»است که نشان می دهد که دقیقًا سازنده این تیغه از اولین نسل 

بوده است . « شین کای»و پدر شمشیرساز معروف ، « اوساکا شینتو»داشته و از بنیانگذاران مدرسه « ساکو

در اینجا باعث « شو ـ دای»را داشته است . استفاده از « کونیسادا»همان امضای « شین کای»کارهای اولیه 

 بتواند توضیح روشنی در مورد صاحب این اثر بدهد .« NBTHK»می شود که 

«(NBTHK » مخفف«Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai»  انجمن »، که معنای آن

 .( است« حراست از هنر شمشیر ژاپنی 

بسیار شبیه است . متغیرها فقط رتبه و آیتم هستند . « NBTHK». این بخش با بیشتر کاغذهای مختلف  1

)شمشیر( است . « توِکن»است و آیتم هم طبقه بندی شده به عنوان « توکوِبتسو هوزون»در این مورد ، رتبه 

میگی وا توکیوکای نی اوایته شینسانو ِککا توکوِبتسو هوزون توِکن کانِتشی کوِر وو : »تلفظ این بخش 

معنایش این است که در شعبه توکیو مورد بررسی قرار گرفته است و گواهی صادر شده که این « . شوسورو

 آیتم یک شمشیر واقعی است که به خصوص منجر به حفظ ارزش شده است .

قرار نداشت . تاریخ « هوزون شینسا»تی مهمی است . این ویژگی ابتدا در سیستم این بخش ترکیب امنی. 7

دقیق اش مشخص نیست . برای دیدن این ویژگی امنیتی باید بسیار کاغذ را نزدیک چشم هایتان کنید تا 

و « تو»،  «نی»بتوانید آن را ببینید . کانجی هایی قهوه ایی ریزی که شبیه به رنگ همان کاغذ است ، 

مناطق خاصی که این ویژگی ها در آنجا قرار دارند در تصاویر زیر دیده می شوند . تکثیر این سه « . هو»

 کانجی بسیار دشوار است . از این رو ، این یک حفاظ امنیتی بسیار مهم در برابر کاغذهای جعلی است .
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که « ِهیِسی» 12از سال  12از ماه  27این بخش ثبت تاریخ نوشتن این کاغذ است . توضیح آن : روز .  8

 میالدی است .  2000دسامبر  27معادل 

موجود است . هدف این بخش توضیح دهنده ی « NTBHK». توضیحات این بخش در اکثر کاغذهای 5

به رسمیت « بنیاد ثبت»ًا به عنوان یک است و همچنین این سازمان رسم« NTBHK»تولید کاغذ توسط 

و معنای « زایدان هوجین نیهون بی جوتسو توِکن هوزون کیوکای»شناخته می شود . تلفظ این خط : 

 ، بنیاد ثبت است .« زایدان هوجین»

 . مهر10

 . شماره کاغذ11

 . مهر12

 . مهر حالت تمبری )حک شده(13

 . نقطه های پانچ شده14

 2000نوامبر  12= 12200011قطه پانج شده ، . تاریخ به صورت ن19

. واترمارک به عنوان نوعی ویژگی امنیتی دیگر است . نگه داشت این کاغذ روی یک منبع نور باعث 11

 در دو ناحیه می شود . « NTBHK»پدیدار شدن لوگوی رسمی 
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 مترجم : مصطفی پروار

 (بوشی ـ کانعضو انجمن تحقیق و پژوهش کن جوتسو ایران )

 Kenjutsu_Golestan@yahoo.comایمیل : 

 هرگونه کپی برداری فقط با ذکر نام مترجم و منبع مجاز و بالمانع است .

 1352بهار 
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