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  و نقدررسي ب

  »جلدي فارسي به ژاپني و ژاپني به فارسي معاصر فرهنگ يك«
  

  *سيد آيت حسيني    
 

  چكيده
جلدي فارسـي بـه ژاپنـي و ژاپنـي بـه فارسـي        فرهنگ يك«كوشد  مقاله حاضر مي

را معرفي و توصـيف  ) Tsuneo Kuroyanagi(ئو كوروياناگي  تأليف تسونه »معاصر
و  محاسن نگاري نوين بسنجد و را با معيارهاي فرهنگ نمايد و شكل و محتواي آن 

در حـوزه   آثـار پيشـين مؤلـف    چكيده كليه ،اين فرهنگ. را آشكار سازد معايب آن
است و در هر دو كشور ايران و ژاپن در غياب فرهنگ لغت دوزبانه نگاري  فرهنگ

گـران و مترجمـان    قابل اعتناي ديگري، مورد استفاده گسترده دانشجويان، پـژوهش 
مخاطبـان ايـن فرهنـگ در     اثر آمده است، پيشگفتارگونه كه در  همان .گيرد قرار مي

طبعاً اين فرهنـگ   هستند ووهله اول دانشجويان و عالقمندان زبان فارسي در ژاپن 
به همين دليل نيز استفاده از آن بـراي   با توجه به نيازهاي آنان تأليف گشته است و

مؤلـف  جا كه  از آن ، امادارد به همراه هايي دانشجويان زبان ژاپني در ايران دشواري
ـ  به استفاده دانشجوياندعاي خود در ابتداي بخش دوم اين فرهنگ، طبق ا از  يايران

اين فرهنگ نيز گوشه چشمي دارد، مقاله حاضر به طور خاص با محور قـرار دادن  
 .پردازد نيازهاي دانشجويان زبان ژاپني در ايران به نقد و بررسي اين فرهنگ مي

  يكوروياناگارسي، ژاپني، نگاري، فرهنگ دوزبانه، ف فرهنگ :ها ليدواژهك
  
  مقدمه .1

ي و شناسـ  از پيشـگامان ايـران   )1925-2014( ئـو كورويانـاگي   مؤلف اين كتاب تسـونه 
رو  شـيگه  پژوهشگراني چـون  ،پيش از وي. پن استمطالعه زبان و ادبيات فارسي در ژا

ترجمـه  با كوشيده بودند تا  )Rei-ichi Gamō( گاموايچي  رِيو  )Shigeru Araki( آراكي
                                                                                                 

  ayathosseini@ut.ac.irها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران استاديار زبان و ادبيات ژاپني دانشكده زبان *
    12/6/1395: ، تاريخ پذيرش3/4/1395: دريافتتاريخ 
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و پـس از وي نيـز    آشـنا سـازند   فارسـي هـا را بـا زبـان و ادب     ژاپنـي  ،آثار ادبي ايـران 
اشتند كـه همگـي   معرفي زبان و ادبيات ايران همت گم پژوهشگران بسياري در ژاپن به

پركـاري و  اما . آيند به طور مستقيم يا غير مستقيم از شاگردان كوروياناگي به حساب مي
ممتـاز   وي را بين همه اسالف و اخالف خود در ژاپن برجسـته و آثار كوروياناگي  تنوع
دانشـگاه تهـران زيـر نظـر     وي كه از شاگردان گامو بود تحصيالت خود را در . سازد مي

اهللا صفا، محمد معين و پرويز ناتل خانلري تكميل كرد و به اسـتادي   اساتيدي چون ذبيح
به عنوان اسـتاد  تا پايان عمر نيز  1989رسيد و از سال دانشگاه مطالعات خارجي توكيو 

عالوه بـر  كوروياناگي . كرد فعاليت مي )Daitōbunka( توبونكا بازنشسته در دانشگاه داي
ــان، ادبيــات و فرهنــگ ايــران و ترجمــه بســياري از   تــأليف آثــار متعــدد در زمينــه زب

 زبانـه فارسـي بـه   زبان ژاپني، چندين فرهنگ لغـت دو  شاهكارهاي نظم و نثر فارسي به
توان به آثار زير اشـاره   ها مي ژاپني و ژاپني به فارسي نيز پديد آورده است كه از ميان آن

فرهنـگ  «، )1995( »فرهنگ ژاپني بـه فارسـي  «، )1988( »فرهنگ فارسي به ژاپني«: كرد
عـالوه بـر   ). 1998( »فرهنگ جيبي فارسي به ژاپني«و ) 1996( »فارسي به ژاپني معاصر

 نيـز  كه كوروياناگي تأليف كرده است، چند فرهنگ دوزبانه ديگر اي هاي دوزبانه فرهنگ
اظ كيفيـت بـه   يك نه به لحاظ كميت و نه به لح هيچ اما ،اند در ژاپن و ايران منتشر شده

هاي  در نبود فرهنگ قابل اعتناي ديگري، فرهنگ از همين روي، رسند و پاي آثار او نمي
آمـوزان،   اي مـورد اسـتفاده زبـان    گسـترده  شكلبه  در هر دو كشور دوزبانه كوروياناگي

  .گيرند جمان و پژوهشگران قرار ميمتر
جلـدي فارسـي بـه ژاپنـي و      يعني فرهنگ يك كتاب مورد بررسي در اين مقالهاما 

 حاصـل اثر تصـريح كـرده اسـت،     پيشگفتارطور كه مؤلف آن در  همان ژاپني به فارسي،
و  »عاصـر فرهنـگ فارسـي م  «نـي  دو اثر پيشـين مؤلـف يع  صحيح، و ت تركيب، تلخيص

بـه دسـت   « ،مؤلف دليل اين تركيب را در مقدمه خـود . است »فرهنگ ژاپني به فارسي«
مندان به زبان فارسـي را   واحد و سبك و قابل حمل كه تمامي نيازهاي عالقهدادن كتابي 
   .عنوان كرده است »برآورده كند

ن فرهنگ، تا كنون نقد علمي پژوهان به اي با وجود مراجعه دائم دانشجويان و دانش
خالء انگيزه اصلي نگارش ايـن مقالـه    همينو  اي بر آن نوشته نشده است قابل مالحظه
 آن را با معيارهاي ،اين فرهنگ كوشد با بررسي هر دو بخش مقاله حاضر مي. بوده است

  .سازدو نقاط ضعف و قوت آن را آشكار بسنجد  )lexicography( يگارن فرهنگ نوين
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  ساختار معرفي كلي و كالن .2
پـردازيم و ضـمن    در اين بخش ابتدا به معرفي مشخصات عمـومي و ظـاهري اثـر مـي    

سـاختار يعنـي    رعايت مسائل نگارشي و غيره به بررسي كـالن ارزيابي كلي آن به لحاظ 
  .پردازيم ها مي ساختار و نظام كلي فرهنگ و نحوه گزينش و چينش مدخل

   
  اثر معرفي توصيفي 2.1
. گـرم وزن دارد  630منتشر شـده اسـت و حـدود     ) cm11cm×17(تاب در قطع جيبي ك

و عنوان كتاب و نـام نويسـنده    است عنابيجلد الستيكي نرم طرح چرم به رنگ داراي 
در اين . به صورت طالكوب چاپ شده استبه زبان ژاپني بر روي جلد و عطف كتاب 

كيفيت چاپ و صحافي آن بسـيار بـاال   استفاده شده است و انجيلي نازك  از كاغذ كتاب
ها و  خانه سال استفاده مداوم در كتاب چندينو حتي مشاهده شده است كه بعد از  است
در ايـن   .هاي مطالعه دانشگاهي، كيفيت اوليه خود را به خوبي حفـظ كـرده اسـت    سالن

و  نگـار كـانجي   هاي واژه شامل نويسه( فرهنگ از سه دسته حروف الفباي فارسي، ژاپني
التـين  حـروف  نيـز  و  ))Katakana( و كاتاكانـا  )Hiragana( دو دسته هجانگار هيراگانـا 

نگاري هر سه الفبا از كيفيت بسيار بااليي برخـوردار اسـت و    حروف. استفاده شده است
قالـب   نيـز  آرايي ايـن فرهنـگ   صفحه .در عين سادگي كامالً خوانا و روان و منظم است

ها در هـر صـفحه، در دو سـتون     هنگ و توضيحات ذيل آنهاي فر مدخل. اي دارد ساده
آرايي در هر دو بخـش فرهنـگ، يعنـي بخـش      اين قالب صفحه. اند كنار هم آورده شده

بـه دليـل سـادگي    . ژاپني به فارسي و بخش فارسي به ژاپنـي عينـاً تكـرار شـده اسـت     
ايـن  ت قيمـ  .پـذيرد  آرايي، جستجو در اين فرهنگ به سرعت و راحتي انجام مـي  صفحه
اسـت كـه در نـوع خـود كتـاب      ) دالر آمريكـا  230معادل حدود (هزار ين  24 فرهنگ
 .آسان نيستشود و تهيه آن براي دانشجويان ژاپني و ايراني  قيمتي محسوب مي گران

 و ژاپنـي  به ژاپنـي  فارسي دو فرهنگاي و  يك صفحه پيشگفتاراين فرهنگ از يك 
اضر براي سهولت، به بخش اول كتـاب يعنـي   در نوشته ح. تشكيل يافته است به فارسي

و به بخـش دوم كتـاب يعنـي بخـش ژاپنـي بـه       » بخش فارسي«بخش فارسي به ژاپني 
اي جداگانه دارنـد   ، مقدمهنيز هر كدام از دو بخش. خواهيم گفت» بخش ژاپني«فارسي، 

بخش فارسـي و ژاپنـي را دو   . كه شيوه استفاده از فرهنگ در آن توضيح داده شده است
 هجانگار هاي ايران با حروف نام صفحه نقشه ايران از هم جدا كرده است كه در آن جاي

مخاطبـان ايـن فرهنـگ را     ،ابتداي كتـاب  پيشگفتارمؤلف در . كاتاكانا نوشته شده است
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مندان بـه ايـران و زبـان فارسـي در ژاپـن       دانشجويان زبان فارسي، پژوهشگران و عالقه
در ابتـداي ايـن    «شـود كـه    ر مقدمه بخش ژاپني متذكر مـي با اين حال، د. كند عنوان مي

ها بـا حـروف التـين آورده     هاي آن جدول حروف هجانگار ژاپني به همراه تلفظ ،بخش
دهـد كـه    ايـن نشـان مـي   . »آموزان ايراني نيز قابل استفاده باشد شده است تا براي ژاپني

تعداد . داشته است نيز مؤلف دست كم گوشه چشمي به استفاده از اين فرهنگ در ايران
هـاي   هـا و واژه  واژه است كه با احتسـاب مثـال   25000هاي بخش فارسي حدود  مدخل

در مقايسـه،  . رسـد  فارسي مـي فرد   به منحصرواژه  50000به حدود  ،تازه ذيل هر مدخل
هاي تازه ذيـل هـر    ها و واژه كه با احتساب مثال مدخل است 21000بخش ژاپني شامل 

صـفحه، و تعـداد    837تعداد صفحات بخش فارسـي . رسد مي 35000 به حدود ،مدخل
  .صفحه است 617صفحات بخش ژاپني 

 
  نگارشيمالحظات هاي اماليي و  غلط 2.2

رسـد كـه ويـرايش و     بسيار اندكي دارد و بـه نظـر مـي    و اماليي هاي چاپي اين اثر غلط
ه طـور تصـادفي از   اي كه ب صفحه 50در . خواني آن با دقت تمام انجام شده است نمونه
يافـت   بخش فارسي و ژاپني اين فرهنگ انتخاب و بررسي شد، تنها يك غلط چاپي دو
درج شـده   آمينر حقارتبه صورت  آميز حقارت، كلمه بخش فارسي 266در صفحه : شد

رسـد كـه كتـاب در چسـبيده و جـدا       هاي چاپي، به نظر مي نظر از غلط اما صرف. است
هـاي مشـتق و    برخـي واژه . همـاهنگي و آشـفتگي اسـت   نويسي كلمات فارسي دچار نا

هـايي   هاي ديگري با سـاخت  اند در حالي كه واژه مركب به صورت چسبيده نوشته شده
هـا را بـه همـان     رسد مؤلـف واژه  به نظر مي. اند كامالً مشابه به صورت جدا نوشته شده

شـي خاصـي   شكل كه در منابع مختلف ديده ثبت كرده است و از اصول و قواعـد نگار 
، پخـت  دست، پاچه دست، دوز دست، باف دستهاي  واژه ،براي مثال. پيروي نكرده است

، دسـتفروش هـاي   انـد در حـالي كـه واژه    به صورت جـدا نوشـته شـده   ... و  چين دست
بـه صـورت چسـبيده نوشـته     ... و  دسـترنج ، دسـتخوش ، دستخط، دستبوس، دستنويس

چسـبيده نوشـته   ... و  بيخـار ، بـيكس ، بيجان، بيفايده، بيحسي، بيدينيهمچنين،  .اند شده
به صـورت جـدا   ... و  گناه بي، شرم بي، فايدگي بي، حس بي، دين بياند، در حالي كه  شده

  .اند نوشته شده
ب لـ اغ. هاي فارسي است الخط واژه دقت به تنوع در امال و رسم ،از محاسن اين اثر

هـاي مختلـف ثبـت     بـه صـورت   ،دارنـد  رايج اماليي صورتهايي كه بيش از يك  واژه
فقـط بـه آوانگـاري ايـن واژه و عبـارت       هيـأت براي مثال خواننده در مـدخل  . اند شده
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 هيئـت شود كه اين واژه صـورت اماليـي ديگـر واژه     خورد و متوجه مي برمي» =هيئت«
شناسـي،   نيز عالوه بر اطالعات مربوط به تلفظ، ريشـه  هيئتهمچنين ذيل مدخل . است

همـين رويـه   . نيز درج شده است» =هيأت«معاني و توضيحات، عبارت طبقه واژگاني و 
، ذغـال و  زغـال ، بـاطري و  باتري، مسألهو  مسئله، آيتو  يهآهاي ديگر نظير  براي واژه
متأسـفانه دقـت بـه     ،با اين حال .غيره نيز در پيش گرفته شده استو  وخوشنود خشنود

براي نوشـتن  در زبان ژاپني . ه استالخط نيز تنها به بخش فارسي محدود شد  تنوع رسم
هاي لغت معموالً  توان استفاده كرد كه در فرهنگ ها از چند نويسه كانجي مي برخي واژه

به معنـي  ) すべて )subeteمثالً براي نوشتن واژه . شود ها اشاره مي به تمامي اين نويسه
حاضـر تنهـا   توان استفاده كرد، اما فرهنـگ   مي 総و  全 ،凡از سه نويسه » همه و تمام«

 全را براي اين واژه ثبت كرده است، در حالي كه از ميـان ايـن سـه نويسـه،      凡نويسه 
  .تر است تر و رايج عمومي

هـاي   صـورت تلفظ كـردن  مسأله ديگري كه خاص زبان فارسي است آن است كه 
زبانان دشوار  هاي آوايي براي غيرفارسي نشانههاي فارسي بدون  تاري بسياري از واژهشنو

هـاي مـدخل از آوانويسـي     فرهنگ خوشـبختانه بـراي واژه   اين در بخش فارسي .است
هـا آورده   هاي جديدي كه بـه عنـوان مثـال در ذيـل مـدخل      استفاده شده است، اما واژه

ــا اعــراب هســتند  شــده هــاي فارســي  از ســوي ديگــر معــادل. انــد فاقــد آوانويســي ي
و خوانـدن   وايي و اعراب هستندگذاري آ شده در بخش ژاپني نيز فاقد نشانه داده دست به

بـه عـالوه، برخـي از ايـن     . زبانان آسان نيسـت  ها براي غيرفارسي صحيح بسياري از آن
كننـد   زباناني را كه به بخش ژاپني فرهنگ مراجعه مـي  توانند فارسي هاي فارسي مي واژه

ـ ) 腰巻 )košimakiبراي مثال در ذيل مدخل . و سردرگمي كنند ابهامنيز دچار  ه صرفاً ب
از سويي درك تلفظ صحيح اين واژه بـراي مراجعـان   . خوريم برمي» لنگ«معادل فارسي 

ژاپني فرهنگ دشوار خواهد بود، و از سـوي ديگـر مراجعـان ايرانـي ناآشـنا بـا معنـاي        
košimaki نـگ هاي فارسي  يك از واژه نيز درنخواهند يافت كه با كداملَنـگ يـا   لُنـگ ، ل 

ؤلف در موارد اينچنيني كه احتمال ابهام هست، بـا افـزودن   بهتر بود كه م .سروكار دارند
اي  پارچـه  »لنگ«ساخت كه مثالً مقصود از  اعراب به صورت نوشتاري واژه مشخص مي

  .پيچند است كه در حمام به دور كمر مي
  
  ايراني دانشجويانهاي استفاده براي  دشواري 2.3

هاي بخش  تعداد مدخل چشمگيرتفاوت  ،درباره اين فرهنگ مالحظهنخستين نكته قابل 
كمتـر از تعـداد   % 30هاي بخش ژاپني حـدود   تعداد مدخل .ژاپني است با بخشفارسي 
هاي دو بخـش، كفـه    و اين عدم توازن بين تعداد مدخلهاي بخش فارسي است  مدخل
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افزون بر اين، همان گونه كـه   .كرده است تر بخش فارسي سنگين سودترازو را كامالً به 
اطالعات مربوط به آوانويسي و تلفظ، طبقـه  ، ي بعدي اين مقاله خواهيم ديدها بخشدر 

هاي بخش فارسي وجود دارند  شناسي و كاربرد سبكي صرفاً براي مدخل واژگاني، ريشه
كاربر ژاپني كتاب نياز چنـداني بـه ايـن    . و بخش ژاپني به كلي فاقد اين اطالعات است

، اما براي دانشجويان ايراني، دسترسي بـه ايـن   اطالعات در باره زبان مادري خود ندارد
   .توانست بسيار مغتنم و ارزشمند باشد اطالعات مي

. ايراني چندان آسان نيست ناستفاده از بخش فارسي نيز براي كاربرا ،از سوي ديگر
ها را با اسـتفاده از   متون آموزشي ژاپني رسم بر آن است كه تلفظ كانجيها و  فرهنگدر 

آموزان قـادر   ند كه زبانآور ها مي ازه كوچك در باالي كانجيهيراگانا با اندخط هجانگار 
فوريگانـا  اصـطالحاً  هـا   هاي كوچك باالي كانجي به اين نوشته .ها باشند به تلفظ كانجي

)furigana (هـاي فارسـي فقـط بـا      در بخش فارسي اين فرهنگ، معـاني واژه . گويند مي
انـد و از فوريگانـا بـراي نشـان دادن تلفـظ       شـده  نوشـته   هاي كـانجي  استفاده از نويسه

در نبود فوريگانا، دانشجوي ايرانـي كـه مـثالً بـراي درس     . ها استفاده نشده است كانجي
، بـدون دانسـتن تلفـظ    كنـد  ارش ژاپني به بخش فارسـي ايـن فرهنـگ مراجعـه مـي     گن

هـا   واژههـاي ژاپنـي    و جستجوي معادل كردن تايپ، قادر به خواندن، هاي دشوار كانجي
آموزان ايراني بيش از پـيش   استفاده از اين فرهنگ را براي ژاپني ،مشكل و همين نيست

   .دشوار ساخته است
هاي هر دو بخش كـه روش اسـتفاده از كتـاب در     مقدمهپيشگفتار كتاب،  همچنين،

منحصراً به زبان ژاپني  و شناسنامه و مشخصات كتاب همگي شرح داده شده است ها آن
  .اند و براي خوانندگان غير مسلط به زبان ژاپني قابل استفاده نيستند هنوشته شد

  
  ها مدخل گزينشآوري و  روش جمع 2.4

توان مطرح كرد آن است كه روش  ورد اين فرهنگ دوزبانه ميمه در ك پرسشي نخستين
هـاي فارسـي و ژاپنـي و معيـار وي بـراي تعيـين و تـدوين         مؤلف براي گردآوري واژه

فرهنـگ  يـك  بـه   ، عالوه بر آثار پيشين مؤلف،در مقدمه كتاب. بوده استها چه  مدخل
بـه  و همچنـين   روسي ژاپني به و فرهنگ دوزبانه ژاپني به انگليسي دوزبانه ژاپني و  يك

چنـد فرهنـگ دوزبانـه    نيـز  و  فارسـي عمومي و تخصصي هاي يك زبانه  برخي فرهنگ
 شـده  به عنوان منابع و مĤخذ اشـاره  و چيني آلماني، روسي فرانسه،، انگليسيبه  فارسي
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بـه   يـا منـابع ديگـر    هاي واژگاني از اين منابع است، اما نحوه انتخاب و استخراج مدخل
هاي ديگر استفاده  و مؤلف از ارجاعات درون متني به فرهنگ مشخص نيستهيچ روي 
چه معيارهايي براي انتخـاب يـك كلمـه بـه     يابد كه مؤلف  ميخواننده درن .نكرده است

فرهنـگ   ايـن  هـاي  هايي كه در بين مـدخل  ه است و آيا واژهعنوان مدخل واژگاني داشت
اند يا صـرفاً   بر اساس معيارهاي خاصي فاقد صالحيت تشخيص داده شده ،ندارندجايي 

تا چـه  شود كه آيا به جز منابع ذكر شده، مؤلف  ؟ همچنين مشخص نمياند از قلم افتاده
تون ديگري به عنوان پيكره زباني براي تـأليف ايـن   هاي شخصي و يا م از يادداشتحد 

ها و روش تأليف و  مدخل گزينشتوضيح در مورد معيارهاي  .هره جسته استفرهنگ ب
مقدمـه   نويسـان در  فرهنگامروزه است كه  اي ضروري مفيد واز نكات  ،تدوين فرهنگ

كـاربرد و   اعتبـار علمـي، دامنـه   زيرا ايـن توضـيحات   . كنند ميبدان اشاره  خود فرهنگ
 شاي محققـان گراه تواند ميو  كند ميمشخص  براي خواننده را فرهنگ مخاطبان اصلي

  .شود  نويسان بعدي و فرهنگ
بـه  اسـت، امـا   ) meta-lexicography(نويسي  اين فرهنگ فاقد اطالعات فرافرهنگ

رسد خط مشي مـنظم و الگـوريتم دقيقـي بـراي گـردآوري، غربـال و گـزينش         نظر مي
هاي اين فرهنگ حاصل كنار هم گذاشـتن   مدخل وجود نداشته است و مدخلهاي  واژه

هاي شخصي مؤلف در طي چنـدين   زبانه و چندزبانه پيشين و يادداشت هاي يك فرهنگ
از آنجا كه در بخش فارسي اين فرهنگ تعـداد زيـادي از اسـامي خـاص و     . سال است

گزينش ايـن   شيوه مندي يابي نظاماند، براي ارز ها نيز به عنوان مدخل آورده شده نام جاي
نتيجه اين بررسي نشان داد . هاي ايران را در آن بررسي كرديم ها، وجود نام استان مدخل

هاي ايران در اين فرهنگ آورده شده است كه از آن ميـان   كه نام حدود دوسوم از استان
ام بيش از يـك  در حالي كه ن. اشاره كرد... و  مركزي، همدان، سمنان، گيالنتوان به  مي

. ها ندارد جايي در بين اين مدخل... و هرمزگان، ايالم، بوشهر، زنجانها مانند  سوم استان
واحـدي  و دهد كه دست كم در اين مـورد، معيـار دقيـق     اين بررسي به خوبي نشان مي

شايان ذكر است كه در بخش ژاپنـي، تعـداد    .ها وجود نداشته است براي انتخاب مدخل
هـا بـه    نام اند و درمورد جاي هاي خاص به عنوان مدخل آورده شده ز اسمبسيار اندكي ا

آورده نشـده  از ژاپـن در آن  نام شهر يا استان ديگـري   )توكيو( 東京جز  رسد به نظر مي
 .است

آيـد آن اسـت كـه آيـا      هايي كه درمورد اين فرهنگ پيش مـي  يكي ديگر از پرسش
ها، و  ا امكان كاستن از تعداد مدخلو آي ه استهمه مدخل در آن ضروري بود وجود اين
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بسياري از حجم كتاب و قيمت آن وجود نداشت؟ در بخش فارسي، در نتيجه كاستن از 
شوند، در قالب مدخلي مسـتقل   ها ساخته مي به اسم» ياي نسبت«افزودن با ها كه  صفت

 و انيخوزسـت و  خوزستان، راستگوييو  راستگو، پرستاريو  پرستارمثالً . اند آورده شده
توانسـت   كه مؤلف مي در حالي. اند اي آورده شده هاي جداگانه همگي به عنوان مدخل... 

بـا افـزودن چنـد صـفحه      حتـي  ذكر كند و يـا  خوزستانرا ذيل مدخل  خوزستانيمثالً 
برخي تكواژهـاي اشـتقاقي زايـا از     توضيحات دستوري به ابتداي فرهنگ خود، كاركرد

هاي نسـبي   آوردن تعداد بسياري از صفتضيح دهد و از تودر آن را » ياي نسبت« جمله
قادر بـه درك معنـاي   » ياي نسبت«آشنا با  ي خواننده ،كه به دليل داشتن شفافيت معنايي

 .اي از حجـم كتـاب بكاهـد    به ميزان قابل مالحظه ،و بدين ترتيب ها است پرهيز كند آن
رگرفته شده از عربي نيز تعميم ب) داراي تنوين(توان به كلمات متنون  همين مسأله را مي

... و  تفضـيالً و  تفضـيل ، كنايتـاً و  كنايـه ، تفننـاً و  تفنن ي نظيركلماتدر اين فرهنگ . داد
كه كلمـات  نمايد  برجسته مياين مشكل از آن جهت  .هاي مستقلي هستند همگي مدخل

فارسـي  در  ...و عارضـاً   ، شـكالً ، سـطحاً هـا نظيـر    كه بسياري از آن اين فرهنگ متنون
هاي بخش فارسي را به خود  معاصر كاربرد چنداني ندارند، تعداد قابل توجهي از مدخل

كلمـات در ذيـل   ايـن  بـا آوردن   شـد  مـي در حـالي كـه دسـت كـم      .اند اختصاص داده
  .فرهنگ كاست ها و حجم از تعداد مدخل ،بدون تنوينهاي مرتبط  مدخل

كلمات و «يح داده است كه فارسي فرهنگ توض كه مؤلف در مقدمه بخش ديگر آن
جـاي   در جاي ،با وجود اين كوشش مؤلف .»اند شده زدودهمعاني مهجور از اين فرهنگ 

آمـوزان   خوريم كه دانستن آن بـراي زبـان   مي اي بر هاي قديمي و منسوخ شده اثر به واژه
تـوجيهي  » فرهنگ معاصر فارسـي بـه ژاپنـي   «ها در  و آوردن آن ي نيستفارسي ضرور

 تُخمـاق ، )ديـگ بـزرگ  ( قزغـان هاي تركي  واژه وام توان به ها مي ز ميان اين واژها. ندارد
دستاري كه اعراب بـر  ( كوفيه عربي هاي واژه و وام )دار چوبي بزرگ دستهآشپزي ابزار (

  . اشاره كرد... و  )درياي داراي جزاير بسيار( بحرالجزاير، )بندند سر مي
هـاي فارسـي كـه چنـد صـورت       برخـي واژه  گونه كه در باال اشاره شد، براي همان

هـا   ني و توضيحات ايـن واژه ااند، اما مع هاي مختلف آورده شده نوشتاري دارند، صورت
هاي ديگر با استفاده  نوشتاري آورده شده و در ذيل صورت  ترين صورت رايجفقط ذيل 

ايـن روش  اما متأسـفانه  . تر ارجاع داده شده است به صورت نوشتاري رايج» =« نشانهاز 
هاي داراي تنوع اماليـي رعايـت نگشـته و در برخـي از مـوارد       كارآمد، براي تمام واژه

مـثالً ذيـل   . تكرار شده اسـت  عيناً تمامي مطالب مدخل در زير هر دو صورت نوشتاري
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هـاي   به اطالعاتي از قبيل آوانويسي، طبقه واژگاني، گونه سبكي، معـادل  قلمدخل واژه 
اما در ذيـل مـدخل   . خوريم بر ميها  و معاني آن دادن قلو  وردنخ قلژاپني و دو مثال 

نيـز   دادن غلو  خوردن غلهاي  و مثال نيز تمام اين اطالعات عيناً تكرار شده است غل
توانست اين اطالعات را صـرفاً بـراي يكـي از     در حالي كه مؤلف مي. آورده شده است

بـه آن ارجـاع   » =«تفاده از نشانه هاي نوشتاري بياورد و و صورت ديگر را با اس صورت
  .دهد

توان مطـرح كـرد    هاي اين فرهنگ مي پرسش مهم ديگري كه درباره گزينش مدخل
هاي اين فرهنگ ندارنـد، بـر اسـاس چـه      هايي كه جايي در بين مدخل آن است كه واژه

 هاي رايج علمي و فني و همچنين بسياري از واژه. اند اي كنار گذاشته شده سنجهمعيار و 
هـاي دو   هايي عمومي كه كاربرد روزمره دارنـد، جـايي در بـين مـدخل     بسياري از واژه

در  برانگيـز  چـالش و  كردن چالش، چالشهاي  براي مثال واژه. بخش اين فرهنگ ندارند
در ايـن  » گام بلند«به معناي  شلنگ قديميواژه . بخش فارسي اين فرهنگ غايب هستند

. يـابيم  را در آن نمي» پذير لوله انعطاف«به معناي  نگشلواژه رايج  فرهنگ هست، اما وام
نيز در اين فرهنگ هست، اما معادل فارسي رايج و پركاربرد آن يعنـي   كوفيهواژه عربي 

 .بينيم هاي اين فرهنگ نمي را نيز بين مدخل چفيه
هاي زباني و منابع متني الكترونيكي  نويسي به سمت استفاده از پيكره امروزه فرهنگ

نويسان از اين امكاناتي كه فناوري امروز در اختيـار مـا    رفته است و اغلب فرهنگپيش 
هـا را دارد كـه اوالً در گـزينش     استفاده از پيكرهاي زباني اين مزيت. برند نهاده بهره مي

از روشـي جـامع و فراگيـر و متـوازن      ،اي ها به جاي انتخـاب تصـادفي و سـليقه    مدخل
هاي مورد استفاده بـه لحـاظ گونـه سـبكي،      ظارت بر نوع پيكرهثانياً با ن. شود استفاده مي

گيري فرهنگ به سود يا زيان گونه  توان از جهت حوزه كاربرد و دوره زماني نگارش، مي
هـا   توان با محاسبه فراواني و بسامد وقـوع واژه  خاصي از زبان جلوگيري كرد و ثالثاً مي

هـا بـه دسـت داد تـا كـاربر       يـل مـدخل  هاي موجود، اين اطالعات را نيز در ذ در پيكره
معني با توجه به بسامد هر واژه، واژه مورد نظـر خـود    هاي هم فرهنگ بتواند از بين واژه

  .را برگزيند
  
 خردساختار .3

اين فرهنگ يعني طرح و سـاختار داخلـي   در اين بخش به بررسي تفصيلي خردساختار 
هـاي دو بخـش ايـن     در مدخل دهاطالعات به دست داده ش ابتدا. پردازيم هر مدخل مي
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كنـيم و در ادامـه بـا ذكـر مثـال بـه        هاي به كار رفته در آن را معرفي مي فرهنگ و نشانه
  .پردازيم بررسي كمي و كيفي اين اطالعات مي

  
  اطالعات هر مدخلمعرفي  3.1

هـاي دو بخـش فارسـي و     قسمت اطالعاتي را كه ذيل هريـك از مـدخل   اين ابتدايدر 
هـا بـه طـور جداگانـه      هاي اختصاري مربـوط بـه آن   اند به همراه نشانه دهژاپني آورده ش

  .كنيم معرفي مي
 
  هاي بخش فارسي اطالعات ذيل مدخل 3.1.1

واژه مـدخل بـا امـالي     -1: انـد از  اطالعات ذيل هـر مـدخل عبـارت    ،در بخش فارسي
شناختي  اطالعات ريشه -3).  (آوانويسي واژه مدخل با حروف التين درون  -2. فارسي

هـــاي  واژه بـــراي وام〈E〉هـــاي عربـــي، واژه بـــراي وام〈A〉مـــثالً. واژه مـــدخل
مركبـي كـه جـزء     هـاي  واژهبـراي  〈P+A〉هاي فرانسـه،  واژه براي وام〈F〉انگليسي،

هـاي غيـر دخيـل     در مقابـل واژه . نخست آن فارسي و جزء دوم آن عربي است و غيـره 
ادل و يا توضـيح واژه مـدخل بـه    معنا، مع -4. اي درج نشده است فارسي نشانه) اصيل(

تركيبات يا اصطالحات رايج فارسي كه واژه مدخل در آن به كـار رفتـه    -5. زبان ژاپني
. طبقه واژگاني واژه مدخل -6. است، به همراه معنا، معادل و يا توضيح آن به زبان ژاپني

كـاربرد سـبكي واژه    -7. و غيـره  براي صفت 形,○براي فعل،  動,○براي اسم،  ㊔مثال 
براي سبك  〈詩〉براي سبك قديمي، 〈古〉براي سبك عاميانه، 〈俗〉مثال. مدخل

بـراي   〈法〉براي پزشـكي، 〈医〉مثالً. حوزه كاربرد واژه مدخل -8. شاعرانه و غيره
عالوه بر اطالعات ذكر شده در بـاال، از برخـي    -9. براي مذهب و غيره〈宗〉حقوق،
مـثالً  . ي نيز براي انتقال برخي اطالعات بهره گرفته شده اسـت ها و عالئم اختصار نشانه

. استفاده شده است ～براي جلوگيري از تكرار واژه مدخل در ذيل آن، به جاي واژه از 
نشانه . دهد واژه متضاد با مدخل را نشان مي ↔واژه هم معنا با مدخل و نشانه = نشانه 

وجود كسره اضـافه بـين آن واژه و واژه    قبل يا بعد از يك واژه ذيل مدخل، به معناي *
درون  –نشـانه  . دهـد  اختياري بودن كسره اضافه را نشـان مـي  ) *(مدخل است و نشانه 

هاي ديگر  به مدخل →دهد و نشانه  آوانوشت، مرز بين دو جزء واژه مركب را نشان مي
 در بخش فارسي فرهنگ كورويانـاگي كتاب مدخل واژه  1شكل  .دهد فرهنگ ارجاع مي

  :دهد را نشان مي
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3  
  هاي بخش ژاپني اطالعات ذيل مدخل  1.2.

  
  

واژه مـدخل بـا حـروف     -1: اند از در بخش ژاپني اطالعات ذيل هر مدخل عبارت
معنا يا معادل  -3. 〔〕هاي چيني كانجي درون واژه مدخل با نويسه -2. هجانگار ژاپني

تركيباتي كه واژه مدخل در آن به كـار رفتـه اسـت، بـه      -4. واژه مدخل به زبان فارسي
. حـوزه كـاربرد واژه مـدخل    -5. همراه معنا، معادل و يـا توضـيح آن بـه زبـان فارسـي     

عـالوه   -6. براي مذهب و غيره 〈宗〉براي حقوق، 〈法〉براي پزشكي،〈医〉مثالً
بـراي جلـوگيري از تكـرار واژه     ―ظيـر  ن  بر اطالعات ذكر شده در باال، از چند نشـانه 

  .هاي ديگر فرهنگ نيز استفاده شده است براي ارجاع به مدخل →مدخل و 
 usage(اين فرهنگ به كلي فاقد توضيحات دستوري، جمالت مثـال، نكـات كـاربردي    

notes(اي بـراي ايجـاد    همچنين از هـيچ نشـانه  . ، نمايه، پيوست و شكل و عكس است
مـدخل   2شـكل   .ها استفاده نشده اسـت  با ساير واژه) اعالم(خاص  هاي تمايز بين اسم

  :دهد در بخش ژاپني فرهنگ كوروياناگي را نشان مي »كتاب«به معناي ) 本 )honواژه 
  
  
  
  

  
 در بخش فارسي فرهنگ كوروياناگيكتابمدخل واژه1شكل

  
  در بخش ژاپني فرهنگ كوروياناگي »كتاب«به معناي)本)honمدخل واژه 2شكل 
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  ني و توضيحات ذيل هر مدخلمعا 3.2
هـا و   دهد كه معـاني، معـادل   هاي هردو بخش اين فرهنگ نشان مي بررسي دقيق مدخل

اند به طـور كلـي داراي پـنج     ها به دست داده شده توضيحاتي كه براي بسياري از مدخل
اين عيوب كه در هر دو بخـش فارسـي و ژاپنـي مشـاهده     . نارسايي و عيب كلي هستند

ويـژه در خصـوص    هـا بـه   لدقيق و مناسب نبودن برخي معاد -1: اند از شوند عبارت مي
هـاي مهجـور و منسـوخ و جعـل      استفاده از برخي معـادل  -2اسامي اشياء و جانداران، 

در نظـر نگـرفتن كليـه     -3تـر،   تـر و مناسـب   هـاي رايـج   معادل، علي رغم وجود معادل
آوردن معاني قديمي برخـي   -4ويژه معاني كنايي و استعاري،  ها به هاي معنايي واژه جنبه
عدم رعايت ترتيب مناسب  -5 و ها آن يد و امروزيندر نظر نگرفتن معاني جد ها و واژه

هـا و   در ادامه اين بخـش بـا ذكـر مثـال    . هاي مختلف يك واژه براي ذكر معاني و معادل
  .جزئيات متعدد به بررسي هريك از اين پنج نارسايي خواهيم پرداخت

دسـت داده شـده     توضيحات بهها و  معاني، معادلگونه كه ذكر شد،  كه همان نخست آن
هاي هر دو بخش اين فرهنـگ مناسـب و دقيـق نيسـتند و مؤلـف       در ذيل برخي مدخل

. تري دست يابد تر و دقيق مناسبهاي  به معادل ،جستجوي بيشترتحقيق و توانست با  مي
عداد قابل توجهي از اسامي اشياء و جانداران، مؤلف معادلي نزديك و مشابه تبراي مثالً 
ديگـر،  منـابع   توانست با صرف وقت بيشتر و جسـتجو در  مياست، در حالي كه   هآورد
اي  حشره عاميانه نام نهاخرچسبراي مثال . تر و رساتري به دست دهد هاي نزديك معادل

در بخـش  . كند بدبو است كه در بسياري از نقاط جهان از جمله ايران و ژاپن زندگي مي
بـه عنـوان   ) ごきぶり)gokiburi، تنهـا واژه  خرچسـانه فارسي اين فرهنگ ذيل مدخل 
در زبـان ژاپنـي نـام عمـومي      gokiburiدر حـالي كـه    .معادل ژاپني آورده شـده اسـت  

اين . معادل مناسبي نيستاصالً  خرچسانهفارسي  هاي خانگي است و براي واژه  سوسك
جالـب   .شود  ناميده مي) かめむし )kamemušiحشره در زبان ژاپني و در تداول عامه 

 عبـارت  gokiburiوجود نـدارد، و ذيـل مـدخل     kamemušiكه در بخش ژاپني، واژه  آن
در توضـيح   به همـين ترتيـب،  . به عنوان معادل فارسي آورده شده است سوسك گرمابه

ココ椰子)kokoyaši (»درخـت  «تر ايـن واژه   آورده شده است، اما معادل دقيق» نارگيل
  .گويند مي) ココナツ )kokonatsuاست و نارگيل را به زبان ژاپني » نارگيل

مناسب در دو زبان، مؤلف از   هاي معادل رغم وجود واژه در برخي موارد ديگر علي
كلماتي مهجور و غيررايج به عنوان معادل استفاده كرده اسـت و يـا دسـت بـه ابـداع و      

) 湿地 )šiččiبراي مثال در بخش ژاپنـي ذيـل مـدخل     .هاي معادل زده است واژه جعل
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در حـالي كـه معـادل دقيـق ايـن واژه در زبـان       . آورده شده است طوبزمين مرعبارت 
 水溜りو ) 池 )ikeدو واژه  تـاالب در بخـش فارسـي نيـز ذيـل     . اسـت  تاالبفارسي 

)mizutamari ( در بخـش   يـا . اسـت  آبگيـر و  بركهآورده شده است كه هر دو به معناي
ــي ــدخل  ،ژاپن ــل م ــادل ) シャープペンシル )šāpupenširuذي ــه مع ــيب ــداد پيچ  م

مـداد  هاي رايج براي نام ايـن وسـيله در زبـان فارسـي      در حالي كه معادل. خوريم رميب
اصطالح مداد پيچي در زبـان فارسـي امـروز بـه     . است مداد اتود يا مداد نوكي، فشاري

بـه توضـيح   ) えら )eraيـا ذيـل مـدخل     .شـود  نوعي وسيله آرايشي بانوان اطالق مـي 
اي بـه واژه جاافتـاده و پركـاربرد     هيچ اشاره خوريم و برمي» برانشي، آلت تنفسي ماهي«

» قاش كـردن «تنها به معادل ) 薄切り )usugiriهمچنين ذيل مدخل  .نشده است آبشش
هـاي بسـيار    ورقهشكل بريدن به « اين واژه ژاپنيمعناي دقيق  خوريم، در حالي كه برمي
 社宅ه و يـا در مقابـل واژ   .معادل دقيقـي بـراي آن نيسـت   » قاش كردن«است و  »نازك

)šataku ( شـناخته شـده و   خوريم، در حالي كـه معـادل    برمي» مسكن شركت«به معادل
  .است »خانه سازماني« رايج براي اين واژه

ها آورده شده است، به نظـر   در توضيحاتي كه در ذيل برخي مدخلاز سوي ديگر، 
ر نظـر  رسد تمام معاني عبارات و اصطالحات، اعم از معاني كنـايي و اسـتعاري آن د   مي

آب خنـك  ، اصطالح آببه عنوان مثال در بخش فارسي، ذيل مدخل . گرفته نشده است
با راحتي و آسـايش  «آورده شده است و در توضيح اين اصطالح به زبان ژاپني  خوردن

در حالي كه نخستين معنايي كه با شنيدن اين اصـطالح  . آورده شده است» زندگي كردن
است كـه  » در زندان بودن«آن يعني  ديگر معناي كنايي آيد زبان امروز مي به ذهن فارسي

 兎小屋اي مشــابه،  يــا در نمونــه. اي بــدان نشــده اســت در ايــن فرهنــگ هــيچ اشــاره
)usagigoya ( معني شده است، در حـالي كـه ايـن واژه در زبـان     » قفس خرگوش«فقط

كـار  بـه  » اتـاق يـا خانـه تنـگ و كوچـك     «ژاپني امروز بيشتر در معناي كنايي آن يعني 
  .رود مي

روز نبـودن برخـي معـاني و     شود بـه  مشكل ديگري كه در اين فرهنگ مشاهده مي
هـا و   رغم ادعاي مؤلـف مبنـي بـر زدودن واژه    علي. است هاي به دست داده شده معادل

هـا در گـذر زمـان پيـدا      معاني جديدي كه واژهمعاني مهجور و قديمي، همچنان برخي 
مـثالً  . اند ها ذكر شده تر واژه اند و صرفاً معاني قديمي هدر اين فرهنگ لحاظ نشداند  كرده

معنا شده اسـت   »مهارت و كاربلدي«در زبان ژاپني صرفاً  كاردانيدر بخش فارسي واژه 
اسـت در نظـر   » اهييكي از مقـاطع تحصـيلي دانشـگ   «و معناي مصطلح امروزي آن كه 
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 準学士معنـا يعنـي    توانسـت معـادل ژاپنـي واژه در ايـن     مؤلف مي. گرفته نشده است
)jungakuši (و يا در نمونه مشـابه ديگـري فعـل    . را نيز به محتواي ذيل مدخل بيافزايد

履修する )rišūsuru ( در زبان ژاپني معاصر بيشتر به عنوان اصطالحي دانشگاهي و در
كه در   رود در حالي به كار مي» انتخاب واحد كردن«و يا » گذراندن درس يا دوره«معني 

آورده  »درس خوانـدن و تحصـيل كـردن   « يعنيتر واژه  صرفاً معناي قديمياين فرهنگ 
  .هاي دقيق و مناسبي باشند توانند معادل اند كه امروز نمي شده

شـود،   ده ميهدهي توضيحات و معاني اين فرهنگ مشا مشكل ديگري كه در سامان
ي مرسـوم  نويس در فرهنگ. ها و معاني است عدم رعايت ترتيب مناسب در آوردن معادل

و  آورنـد و معـاني   پركـاربردتر را نخسـت مـي   تـر و   هـا و معـاني رايـج    است كه معادل
در بخش فارسـي ايـن   . كنند تر را بعد از آن درج مي هاي مهجورتر و دور از ذهن معادل

انـد   اين معاني با درج شماره مرتب شدههايي كه معاني مختلف دارند،  واژهذيل فرهنگ 
ها پشت سـر   ت و معاني و معادل گذاري انجام نپذيرفته اس هولي در بخش ژاپني شمار

هـاي بخـش    رسد ترتيب آوردن معـاني در بعضـي مـدخل    به نظر مي. اند هم آورده شده
هاي مهجـورتر   تر بعد از معادل تر و رايج هاي مناسب ژاپني مناسب نيست و برخي معادل

برميخوريم و پـس  » گارنگرن«نخست به ) 色々 )iroiroمثالً ذيل مدخل  .اند آورده شده
كه خاستگاه معنـايي ايـن واژه و ريشـه     با اين. اند آورده شده» مختلف و گوناگون«از آن 

مختلـف و  «آن در زبـان ژاپنـي معاصـر صـرفاً      اسـت امـا معنـاي   » رنگارنگ«لغوي آن 
باشـد، ايـن   » رنگارنـگ «است و اگر نيازي نيز به آوردن معناي قديمي يعنـي  » گوناگون
يا به عنـوان مثـال ذيـل    . آمد ايست پس از معناي امروزي و رايج اين واژه ميب معني مي
پـس از آن آورده  » خـالكوبي «بينيم و  را مي» خال سوزني«ابتدا ) 刺青 )irezumiمدخل 

در  .اسـت  پركاربردتريو  تر واژه متداول» خالكوبي«در حالي كه بدون شك . شده است
مشـخص كـردن معـاني مختلـف يـك واژه      بخش فارسي نيز كه در آن از شماره بـراي  

ترتيب معاني مناسـب نيسـت و    ،رسد در بسياري از موارد استفاده شده است، به نظر مي
 گونـه به عنوان مثال، ذيل مـدخل  . اند تر آمده تر بعد از معاني نامتداول برخي معاني رايج

. انـد  شـده  هاي يك تا چهار مشخص خوريم كه با شماره به چهار واژه معادل ژاپني برمي
) šurui( 種類 شماره دومعادل . است» روش«به معني ) 方法 )hōhōمعادل شماره يك 

است و معـادل  » رنگ«به معني ) 色 )iro شماره سهاست، معادل » نوع و قسم«به معناي 
بـه نظـر    .اسـت  »شـناختي  گونـه زيسـت  «به معنـاي   )種 )šu〈動、植〉 شماره چهار

تر خواهد  تر و صحيح ارسي امروز زماني منطقيها براي زبان ف رسد ترتيب اين معادل مي
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هاي شماره يك و سه به ترتيب پـس از معـادل هـاي شـماره دو و چهـار       بود كه معادل
بـه درسـتي   » عضوي در صـورت «به معناي  گونهالزم به ذكر است كه براي واژه  .بيايند

 .ر گرفته شده استظاي در ن مدخل جداگانه
  
  آوانگاري 3.3

اين فرهنگ گرفـت،   در هاي فارسي شيوه آوانگاري واژه بهتوان  كه مي ايرادي ترين مهم
هدف آوانويسـي   اساساً. يك آوا است بازنمايي براي متوالي بردن دو نشانه آوايي به كار

بـراي   .استاختصاص دادن يك آوا براي هر نشانه استفاده از يك نشانه براي هر آوا و 
بـا تـوالي    در اين فرهنگ، دشو مي نوشته »ش« انهنش آوايي كه در الفباي فارسي بامثال، 

تـوان از نشـانه الفبـاي     در حالي كه بـه سـادگي مـي   . بازنمايي شده است/ sh/دو نشانه 
/ š/نشانه  ،ها فرهنگاده كرد و يا مانند بسياري از فبراي اين آوا است/ ʃ/آوانگاري جهاني 

نيز وجود دارد كه به ترتيب بـه   همين مشكل براي چ، ژ، خ و غ  .به كار برد را براي آن
، /ʧ/هـا را بـا    شـد آن  در حالي كه مي اند آوانويسي شده /gh/و  /ch/ ،/zh/ ،/kh/صورت 

/ʒ/ ،/χ / و/ɢ / صـورت يا به سادگي بـه  و نشان داد /č/ ،/ž/ ،/x / و/q /  آوانگـاري كـرد. 
، بـه  شـناختي  عـالوه بـر اشـكاالت نظـري و روش     ،استفاده از دو نشانه بـراي يـك آوا  

هـا مشـدد تلفـظ     هايي كه اين آواهـا در آن  در واژه. انجامد سردرگمي خوانندگان نيز مي
كه  مشاطهو  بچهشوند، دشواري و نازيبايي اين روش به مراتب آشكارتر است مانند  مي

خواننده غير مسلط بـه   .اند آوانويسي شده/ mashshāte/و / bachche/به ترتيب به شكل 
 شتوقتي در آوانو -تاوس كه مخاطب اصلي آوانگاري هم-فارسي نظام نوشتاري زبان 

سـر و كـار   / h/و / s/كه بـا دو آواي   يابد درنميرسد،  مي shيك واژه به توالي دو نشانه 
آوانويسي   /mesh/ در اين فرهنگ به شكل مشبراي مثال واژه  ./ʃ/دارد يا با يك آواي 
 hو  sده شده است كه توالي دو نشـانه  نشان دا /mash/ به شكل مسح شده است و واژه

  .است/ h/و / s/و در دومي بازنماينده توالي دو آواي /  ʃ/در اولي بازنماينده آواي 
مؤلف اين فرهنگ در مقدمه اثر خود با صراحت آورده است كـه آواهـايي كـه در    

بـه   شوند، در فارسـي امـروز   نشان داده مي» ق«و » غ«نظام نوشتاري فارسي با دو نشانه 
رغـم ايـن تشـخيص صـحيح، در آوانگـاري       علـي . گردنـد  طور كامالً يكسان تلفظ مـي 

 را» ق«و / gh/را با » غ«هاي فارسي، مؤلف تحت تأثير خط فارسي و زبان عربي،  مدخل
در  الغـا و  القـا كه در حـال حاضـر دو واژه    براي مثال با اين. آوانگاري كرده است/ q/ با

و / elqā/گردند، مؤلف اولـي را بـه صـورت     سان تلفظ ميگويش معيار فارسي كامالً يك
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اگـر هـدف از آوانگـاري كـردن     . آوانويسـي كـرده اسـت   / elghā/دومي را به صـورت  
ها باشد، كـه قطعـاً هسـت، بازنمـايي يـك آواي       ها، نشان دادن تلفظ صحيح واژه مدخل

داختن كاربران اي جز سردرگم ساختن و به اشتباه ان واحد با دو نشانه مختلف چه نتيجه
اي واحـد   بود مؤلف ايـن آوا را بـا نشـانه    ميبنابراين بهتر  ؟دشته باشتواند دا فرهنگ مي

همـين مشـكل در    .گـردد داد تا از بروز آشفتگي و اشتباه جلوگيري  نشان مي/) q/مثالً (
در . خـورد  نيز به چشم مـي  )glottal stop( هاي داراي آواي انسدادي چاكنايي مورد واژه

بـراي  / ‘/شـود از نشـانه    نشان داده مـي » ع«ها اين آوا با حرف  هايي كه در آن واژه كليه
هـايي كـه ايـن آوا بـا حـرف       در واژهاما . بازنمايي انسدادي چاكنايي استفاده شده است

از در جايگـاه آغـازين واژه    :دو رويكرد متفاوت اتخاذ شده است شود نوشته مي» همزه«
كه  با اين ،براي مثال .استفاده نشده است نسدادي چاكناييدن ااي براي نشان دا هيچ نشانه
و / līā/شـوند، اولـي بـه شـكل      كامالً يكسان تلفظ مـي  عاليو  آليهاي  واژهدر فارسي 

/ ’/اما در جايگاه مياني واژه، ايـن آوا بـا نشـانه     .اند آوانويسي شده/ ‘līā/دومي به شكل 
تلفظ  مانند همكامالً  معمورو  مأمورهاي  ه واژهك با اين ،براي مثال. نشان داده شده است

در . انـد  آوانويسـي شـده  / ma‘mūr/و دومي به شكل / ma’mūr/شوند، اولي به شكل  مي
كـامالً يكسـان تلفـظ    » ع«و » همـزه «حالي كه در زبان فارسي بر خـالف زبـان عربـي،    

ن آوانويسـي  بايست به شـكل يكسـا   در نتيجه مي ها نيست و گردند و تفاوتي بين آن مي
  .شوند تا از بروز اشتباه و سوءتفاهم جلوگيري گردد

هاي زبـان فارسـي و بازنمـايي آن در آوانگـاري      كشش واكهمسأله ديگر مربوط به 
مؤلف شش واكه فارسي را به دو دسته بلند . است اين فرهنگ هاي بخش فارسي مدخل

هاي كوتاه را  و واكه/ ū/و / ā/ ،/ī/هاي  هاي بلند را با نشانه كند و واكه و كوتاه تقسيم مي
وي صراحتاً در مقدمه فرهنگ خود، و نيز در . كند آوانگاري مي/ o/و / a/ ،/e/هاي  نشانه

هـاي بلنـد نسـبت بـه      تر تلفظ شـدن واكـه   هاي فارسي بر كشيده شيوه آوانگاري مدخل
نظـام آوايـي   طور كه خوانندگان آشـنا بـا    كه همان حال آن. كند هاي كوتاه تأكيد مي واكه

هاي موسوم به بلند بستگي به گونـه   تر تلفظ شدن واكه كشيدهدانند، اوالً  زبان فارسي مي
ـ گرد لزوماً هميشـه بـه صـورت كشـيده توليـد نمـي       ها اين واكه دارد و سبكي گفتار . دن

مـثالً  . نيز در كشيده و كوتاه تلفظ شدن واكه نقش دارد واژه شناختي منشأ ريشه ،هچنين
هاي غيردخيل  منحصر به واژه فارسي بلند تلفظ شدن سه واكهكشيده رسد كه  به نظر مي

بـا   مكانيـك و  پيتزاتر نظير  هاي جديد واژه هاي قديمي است و تلفظ كردن وام واژه  و وام
فرهنـگ بـدون در    اين اما مؤلف. آيد قبول مي هاي كشيده به نظر عجيب و غيرقابل واكه
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موسوم به بلند را در كليه موارد به شـكل   واكه  وايي، سهبافت آريشه واژه يا گرفتن نظر 
نويس، شش واكه فارسـي را فقـط بـا     كه فرهنگ بودكافي  .است هكشيده آوانگاري كرد

آوانگـاري كنـد تـا از بـروز ايـن      هـا   بدون توجه به كشـش آن فرد  منحصربه شش نشانه
  .ها جلوگيري شود اشتباه

ها در كلمـات   ي نشان دادن مرز بين واژهدر آوانگاري بخش فارسي اين فرهنگ برا
هاي مركب متشكل  اين قاعده در مورد همه واژه. استشده استفاده » -«نه مركب از نشا

رعايـت   كـن  پـاك  تختـه  و كتابخانه، دستفروشاز دو يا چند كلمه محتوايي مستقل نظير 
-takhte/و  /dast-forūsh/، /ketāb-khāne/ها به ترتيب بـه شـكل    شده است و اين واژه

pāk-kon/ رسد مؤلف كوشيده اسـت كـه از همـين قاعـده      به نظر مي. اند آوانگاري شده
عمل دچار  براي نشان دادن مرز ستاك با وندهاي مقيد اشتقاقي نيز استفاده كند، ولي در

و  ادب بـي ، دانشمندهاي  در آوانگاري واژه ،براي مثال. آشفتگي و ناهماهنگي شده است
-dānesh/:  اشـتقاقي نشـان داده شـده اسـت     هايونـد برخي ن ستاك و ، مرز بيغارتگر

mand/ ،/bī-adab/ و/ghārat-gar/.  هـاي مشـتق ديگـر نظيـر      واژه اما اين مرز در برخـي
هـا بـه صـورت     و غيره نشـان داده نشـده اسـت و ايـن واژه     خوراندن، تاكستان، ساالنه

/sālāne/ ،/tākestān/  و/xorāndan/ مـرز تكـواژ در    يا به عنوان مثال، .اند آوانگاري شده
نشان داده است، در حالي كه اين قاعده  /pār-sāl/ پارسالو  /parī-rūz/ پريروزهاي  واژه

در بخش ژاپنـي   .رعايت نشده است /emsāl/ امسالو  /dīrūz/ ديروزهاي مشابه  در واژه
در رز تكواژهـا  ها در كلمات مركب و مـ  اما از هيچ سازوكاري براي نشان دادن مرز واژه

پـذيرفت،   در حـالي كـه اگـر ايـن امـر صـورت مـي       . كلمات مشتق استفاده نشده است
در بسـياري   .شد هاي ژاپني به دست داده مي اطالعات مفيدي درباره ساختار صرفي واژه

دهنده كلمـات   هاي دوزبانه ژاپني، مرز بين تكواژها و همچنين اجزاي تشكيل از فرهنگ
تـوان بـه فرهنـگ     در اين خصوص، به عنـوان نمونـه مـي   ه گردند ك مركب مشخص مي

)Masuda, 1982 (خوبي رفع كرده استاشاره كرد كه اين كاستي را به.   
هاي  هاي تلفظي واژه عدم توجه به تنوع ،هاي ديگر آوانويسي اين فرهنگ از كاستي

ان بـيش از  شوند كه نزد اهل آن زب هايي يافت مي ها واژه در تمام زبان. هر دو زبان است
تنوع و گوناگوني را در نظر نگرفته اسـت   يك گونه تلفظي دارند، اما فرهنگ حاضر اين

براي مثال، . و در آوانويسي خود براي هر واژه تنها يك شكل آوايي به دست داده است
/ govāhī/ثبت شده است و به گونه تلفظي / gavāhī/تنها شكل آوايي  گواهيبراي واژه 
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  آوانويسي شده است و گونـه / gamān/تنها به شكل  گمانهمچنين . تاعتنايي نشده اس
  . است  از قلم افتاده/ gomān/يعني   ديگر تلفظي اين واژه

يك از دو بخش اين فرهنگ اطالعاتي در خصوص جايگاه تكيـه واژگـاني    در هيچ
هـاي   بينـي بـودن جايگـاه تكيـه در واژه     شايد اين مسأله به دليل قابل پيش. وجود ندارد

زبـان ژاپنـي داراي تكيـه     فارسي، براي بخش فارسي فرهنگ مشكلي ايجـاد نكنـد، امـا   
وجـود و   .توانند داراي تكيه و يا فاقـد آن باشـند   هاي اين زبان مي واژگاني است و واژه

. دارد دهنده تمايزدر اين زبان نقش  ،عدم وجود تكيه و همينطور محل وقوع آن در واژه
، بـا تكيـه روي   »هـاي غـذاخوري   چـوب «ا تكيه آغازين به معنـي  ب hašiبراي مثال واژه 

البته در نظام نوشتاري زبان  .است »لبه«و بدون تكيه به معناي  »پل«هجاي دوم به معناي 
به (جداگانه وجود دارد ) نويسه چيني(يك كانجي  ،ژاپني براي هر يك از اين سه معني

هـا در   براي توليـد و درك صـحيح واژه  آموزان زبان ژاپني  ، اما زبان)端و 箸 ،橋ترتيب 
بـه همـين منظـور در    . هـا هسـتند   بوط بـه تكيـه واژه  رگفتار، نيازمند دانستن اطالعات م

انـد محـل    هاي اخير منتشـر شـده   هاي دوزبانه زبان ژاپني كه در سال بسياري از فرهنگ
زبانـه  ي دوهـا  انـد كـه از ايـن فرهنـگ     نشان داده شده يوقوع تكيه در هر واژه با عالئم

  .اشاره كرد) Masuda, 1982(توان براي مثال  مي
 
  طبقات واژگاني اطالعات مربوط به 3.4

هاي مدخل يكي از امتيازات و محاسن فرهنگ  واژه يا مقوله نحوي نياطبقه واژگآوردن 
هـاي   و بـراي واژه  در بخـش فارسـي   فقـط  حاضر است، اما متأسفانه اين اطالعات نيـز 

در دسـت  هاي ژاپني  واژههيچ اطالعاتي درباره طبقه واژگاني  و فارسي نشان داده است
تـري از   توانست درك عميـق  هاي ژاپني مي كه آوردن طبقه واژگاني واژه در حالي. نيست

بـراي مثـال واژه   . هـا بـراي كـاربران بخـش ژاپنـي فـراهم كنـد        معنا و كاربرد اين واژه
いっぱい )ippai ( طبقه اسم و قيـد تعلـق دارد،    ه هر دوب »پر، شلوغ و زياد«به معناي

شـود، مشـاهده شـده     ختم مـي / i-/هاي ژاپني به  ولي از آنجا كه مانند بسياري از صفت
پندارند و به عنوان صفت به كـار   آموزان به اشتباه آن را صفت مي است كه خيلي از زبان

هاي  اژههايي از اين دست فراوانند و ذكر كردن طبقه واژگاني و در حقيقت مثال. برند مي
تواند به روشن شدن  مي ،هاي دوزبانه مانند اثر مورد بحث در اين مقاله ژاپني در فرهنگ

  . ها و جلوگيري از سوءتفاهم و اشتباه كمك شاياني نمايد كاربرد واژه
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آورده شـده   در آن هـا  در بخش فارسي نيز كـه طبقـه واژگـاني واژه    ،از سوي ديگر
ارد دقت الزم براي تشخيص طبقه واژگـاني بـه كـار    اي مو رسد در پاره است، به نظر مي

در ايـن   ،بـراي مثـال  . اسـت  گشتهنرفته است و اين عدم دقت به بروز اشتباهاتي منجر 
» ددر رفـتن «متعلق به مقوله قيد دانسته شـده اسـت و بـراي آن مثـال      ددرفرهنگ واژه 

، حـرف  »تنددر رفـ «در حالي كه مشخص است كه در تركيباتي نظير . آورده شده است
بـا  . در اينجا به مقوله اسم تعلـق دارد  ددرپيش از اسم محذوف است و واژه » به«اضافه 

و  تهـران ، »خانه رفـتن «و » تهران رفتن«اين قياس، با توجه به رايج بودن تركيباتي نظير 
هاي پيشين نظير  الزم به ذكر است كه فرهنگ! بايست قيد به حساب آورد را نيز مي خانه

  .اند شمرده را از مقوله اسم  ددرمعين نيز دهخدا و 
  
  شناسي مربوط به ريشه اطالعات 3.5

اي نكرده است، اما با اندكي  هاي فارسي اشاره مؤلف به منابع خود براي يافتن ريشه واژه
اسـت مشـخص     هاي فارسـي ذكـر كـرده    نگ براي واژهههايي كه اين فر دقت در ريشه

و بوده است، در منابع و مĤخذ ا نتري ترين و مهم ليگردد كه فرهنگ معين يكي از اص مي
تر  هاي جديدتراطالعات صحيح توانست با مراجعه به آثار و پژوهش حالي كه مؤلف مي

طبـق توضـيح مؤلـف، روش    . تـري از ريشـه كلمـات فارسـي بـه دسـت دهـد        و دقيق
ي شناختي به اين ترتيب است كه ريشـه كلمـات فقـط بـرا     گذاري اطالعات ريشه نشانه
شناختي همگي كلمات غير  هاي فاقد اطالعات ريشه ها درج شده است و مدخل واژه وام

هاي بسياري برخورد  واژه توان به وام با اين حال، با تورق كتاب مي. دخيل فارسي هستند
شناختي هستند و ظـاهراً مؤلـف اطالعـي از قرضـي بـودن ايـن        العات ريشهطكه فاقد ا

كـه   با ايـن براي مثال . هاي اصيل فارسي قلمداد كرده است واژهها را  ها نداشته و آن واژه
بـه   ... و دوقلـو و  آچـار و  اتراقو  اجاقهاي تركي نظير  واژه برخي وامهاي  ذيل مدخل

هـاي   واژه وامها اشاره شده است، ولي اين اشاره براي بسـياري از   واژه وام زبان مبدأ اين
وجـود نـدارد و   . ..و  بولـدوروم  اولدوروم، رهباقرق ،باسلق ،چنته، جلوتركي ديگر نظير 

ريشـه  كـه  در حـالي  . هاي اصيل فارسي پنداشـته اسـت   ها را واژه پيداست كه مؤلف آن
  .هاي فارسي نظير دهخدا آورده شده است ها در ساير فرهنگ همگي اين واژه

 انـد  هاي اروپـايي گرفتـه شـده    هايي كه از زبان واژه اي كه در مورد برخي وام مسأله
هاي مختلف اروپايي رواج داشـته   ها در زبان وجود دارد آن است كه بسياري از اين واژه

و دارند و در برخي موارد تشخيص اينكه هر واژه دقيقاً از چه زباني وارد فارسـي شـده   
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هايي است كه بـا   بهترين راه حل اين مسأله مراجعه به پژوهش. است امر دشواري است
هاي تاريخي مختلـف   مي تأليف شده يا ترجمه شده در دورهكنار هم گذاشتن متون قدي

. كننـد  ها را مشخص مـي  واژه ها، زبان مبدأ وام آورندگان آن ن سوابق پديدو در نظر گرفت
هاي روسـي در زبـان فارسـي و     واژه هاست كه وام يكي از اين پژوهش) 1384(صادقي 

هـايي   دهد كه بسـياري از واژه  كند و نشان مي ها را بررسي مي تاريخچه و نحوه ورود آن
در حقيقـت   ،شوند مي قلمداد و آلماني كه اغلب به اشتباه مأخوذ از فرانسوي و انگليسي

در فرهنـگ كورويانـاگي بـه تبعيـت از      ،براي مثـال . اند از زبان روسي وارد فارسي شده
، يطبلـ ، بـالن ، اپـرا ، كاپيتـان هـايي نظيـر    فرهنگ معين و منابع قديمي ديگر، ريشـه واژه 

همگي زبان فرانسوي قلمداد شده است، ... و  گالش، كوپه، )فرمان ماشين( رل، اسفالت
ها نه از زبان فرانسه، بلكـه از   دهد كه همه اين واژه نشان مي) 1384(كه صادقي  در حالي

زبان التين، و ريشـه واژه   امپراطورهمچنين ريشه واژه . اند زبان روسي وارد فارسي شده
ها نيـز   ركي ذكر شده است، در حالي كه بر اساس پژوهش صادقي اين واژهزبان ت جليقه

  .اند از زبان روسي وارد فارسي شده
و در بخـش ژاپنـي    فقط براي بخش فارسي وجود دارد نيز شناختي طالعات ريشها

در حـالي كـه دانسـتن    . ها به دست داده نشـده اسـت   هيچ اطالعاتي راجع به ريشه واژه
بسـيار   نيـز  و مراجعان ايـن بخـش   آموزان زبان ژاپني براي زبانتي شناخ اطالعات ريشه
هـاي   واژه هاي اصيل ژاپنـي، وام  هاي ژاپني به چهار طبقه اصلي واژه واژه. ضروري است

هـاي   شوند و هريك از اين طبقات ويژگي آواها تقسيم مي هاي غربي و نام واژه وامچيني، 
كـه   goو  oاز بـين دو تكـواژ    ،براي مثال. اژي منحصر به خود را داردو واجي و ساخت
هـاي   روند، اولـي بـر سـر واژه    به شكل پيشوند به كار ميهاي مؤدبانه  براي ساختن اسم
. گردد اضافه ميهاي چيني  واژه به ابتداي وام اغلبكه دومي  آيد در حالي اصيل ژاپني مي

و ضـرورت آوردن  آمـوزان زبـان ژاپنـي     ها به زبـان  واژهآموزش ريشه  اهميتمثال اين 
  .دهد هاي لغت ژاپني به خوبي نشان مي شناسي را در فرهنگ اطالعات مربوط به ريشه

  
  اطالعات مربوط به گونه سبكي و حوزه كاربرد 3.6

هـاي   از ديگر امتيازات اين فرهنگ آوردن گونه سبكي و حـوزه تخصصـي كـاربرد واژه   
هـاي عاميانـه، زننـده،     سبكدر بخش فارسي چهار نشانه براي نشان دادن . مدخل است

بـه   هاي مـدخل  نشانه براي نشان دادن حوزه كاربرد واژه 30 شاعرانه و قديمي به همراه
گونه عاميانه بسـيار  مربوط به 〈俗〉هاي سبكي، از نشانه در زمينه گونه. كار رفته است



 119   آيت حسينيسيد 

هرچند براي برخي اصطالحات عاميانـه نظيـر   . ها استفاده شده است بيش از ساير نشانه
هاي اين بخش فاقد برچسب حوزه كـاربرد   اغلب واژه. اين نشانه از قلم افتاده است درد

عمـومي   هـاي حـوزه    دهد كه بخش بزرگي از اين فرهنـگ را واژه  است و اين نشان مي
هاي فاقد برچسـب، بـه    رسد برخي از اين مدخل با اين حال به نظر مي. دهند تشكيل مي

هـاي   ها از نشـانه  تر بود كه مؤلف در اين مدخلحوزه تخصصي خاصي تعلق دارند و به
، قصـاص ، دادنامـه ، تعزير، اعسارهايي نظير  براي مثال مدخل. حوزه كاربرد استفاده كند

〈法〉توانسـت نشـانه   فاقد نشانه حوزه كاربرد هستند ولـي مؤلـف مـي   ... و  حضانت

ي سـبكي  هـا  در بخش ژاپني امـا گونـه  . مربوط به حوزه حقوق را در اين مدخل بياورد
بـا ايـن   . نشانه براي حوزه كاربرد واژه استفاده شده است 18اند و تنها از  مشخص نشده

ها براي مشخص كردن حوزه كاربرد  حال در اين بخش نيز مؤلف به ندرت از اين نشانه
هـاي ايـن بخـش نيـز از ديـد       توان دريافت كه اغلب واژه ها بهره جسته است و مي واژه

 .ي عمومي تعلق دارندها مؤلف به حوزه واژه
 
 گيري نتيجه .4

جلدي فارسي به ژاپني و ژاپني به فارسي  فرهنگ يك«توصيف و نقد مقاله حاضر به در 
اين فرهنگ تا به امروز هم به لحاظ كمي . ئو كوروياناگي پرداختيم تأليف تسونه »معاصر

شـود امـا بـه     محسوب ميژاپني -فرهنگ دوزبانه فارسي ترين كاملو هم به لحاظ كيفي 
كه با توجه به نيازهاي كاربران ژاپنـي تـأليف شـده اسـت، اسـتفاده از آن بـراي        آن دليل

تـوان گفـت بـا اينكـه      به طور خالصـه مـي  . هايي به همراه دارد كاربران ايراني دشواري
 ها، دقيق بودن هاي بسياري نظير تعداد باالي مدخل فرهنگ دوزبانه كوروياناگي از مزيت

برد، به دليل عدم استفاده از  فراوان سود مي شناختي زبان و به دست دادن اطالعات بينس
هـاي سـنتي    در زمـره فرهنـگ   ،نويسي و فناوري روز فرهنگمند  نوين و نظامهاي  روش

 سليقه ،ذوق اتكا به مؤلف به تنهايي و در طول ساليان متمادي با ،گيرد كه در آن قرار مي
. پـردازد  هـا مـي   هـاي آن  ها و تهيه معـاني و معـادل   آوري واژه به جمعخود  و شم زباني

هـاي   معايب و نواقصي كه در اين مقاله براي اين فرهنگ برشمرديم همگـي از ويژگـي  
اميد است كه در آينده نزديك شـاهد  . روند هاي سنتي به شمار مي جدايي ناپذير فرهنگ

هـاي   ي از فنـاوري روز و گـروه  گيـر  روزتر با بهـره  تر و به هاي دقيق فرهنگپديد آمدن 
  .سته كاربران ايراني و ژاپني باشيمد هر دو زبان و توجه به نيازهاي هر دو متخصص

  



 ... جلدي فارسي به ژاپني و فرهنگ يكبررسي و نقد    120

  منابع 
نامـه نامـه فرهنگسـتان     ويـژه ، »مروري بر مقولة نقد فرهنـگ لغـت و مبـاني آن   «). 1392(جعفري، زهرا 

  .92-75: ، صص6و 5، شماره 1392، ارديبهشت )فرهنگ نويسي(
، مجلـه زبانشناسـي  ، »كلمات روسي در زبان فارسي و تاريخچه ورود آنها«). 1384(اشرف  ي، عليصادق

  . 46-3: سال بيستم شماره دوم، صص ،1384پاييز و زمستان 
فرهنـگ  (نامـه نامـه فرهنگسـتان     ويژه، »نويسي امروز شناسي در فرهنگ نقش زبان«). 1386(قطره، فريبا 

  .93-68: ، صص1، شماره 1386، زمستان )نويسي
  

Atkins, Beryl T. Sue and Michael Rundell (2008). The Oxford Guide to Practical 

Lexicography, Oxford: Oxford University Press. 

Jackson, Howard (2002). Lexicography: An Introduction, London: Routledge. 
Kuroyanagi, Tsuneo (1998). Pe-Nichi/Nichi-Pe Gendai Perushiago Jiten [Modern 

Persian-Japanese and Japanese Persian Bilingual Dictionary], Tokyo: Daigaku 

Shorin.  

Masuda, Koh (ed.) (1982). New Japanese-English Dictionary, Tokyo: Kenkyusha. 

The Japan Foundation (1986). Basic Japanese-English Dictionary, Tokyo: 

Bonjinsha. 

Zgusta, Ladislav (1971). Manual of Lexicography, The Hague: Mouton. 

  


