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وام واژه ها در زبان ژاپني
هاشم رجب زاده (دانشگاه مطالعات خارجي اوساـکا٬ ژاپن)

آغاز سخن
يکي از ويژگي هاي زبان ژاپنِي امروز کثرت واژه هـاي بـيگانه در آن است. هـيچ زبـاني
ا٬ آسان گيري ژاپني ها در گرفتن و به نيست که واژه هاي بيگانه در آن راه نيافته باشد؛ امّ
gaª (واژه هاي آمده از خارج) مي گويند٬ iraª igo گو رايـ ـکاربردن اين واژه ها٬ که آنها را گايـ
اپني ها٬ در گذِر نزديک به دو هزار سال در ميان اقوام صاحب فرهنگ٬ کمتر نظير دارد. ژ
تماس و اقتباس فرهنگي و به تناسب نيازها و احوال زمان٬ خط و شيوه نگارش و نـيز
واژه هاي فراواني را از زبان هاي ديگر گرفتند و٬ به مرور ايام٬ جزء فرهنگ خود ساختند.
خاذ خط چيني٬ که از الفبا ساخته نشده است و براي هر کلمه نشانه اي نگارشي دارد با اتّ
و آن را مي توان خط انديشه نگار ناميد٬ بسياري از واژگان چيني را هم که در ژاپني معادلي
براي آن نبود پذيرفتند. بعدها٬ در تماس با حوزه هاي فرهنگي و تمّدني دورتر ماننِد ايران
ن ها٬ به ژاپني راه و روم و همراه هنر و فنون گوناـگون٬ واژه هايي نيز٬ از زبان اهل اين تمّد
پيدا کرد. از قرن شانزدهم ميالدي٬ با از راه رسيدن اروپاييان٬ بسياري از واژه هاي رايج
در زبان هاي مردم باخترزمين در زبان ژاپني جاي گرفت. با آغاز نهضت تجّدد ژاپـن در
نيمه دوم قرن نوزدهم٬ اين جريان شدت و شتاب بيشتر يافت و٬ در پِي دگـرگوني هاي
سياسي و در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم٬ واژگان بسيار٬ به ويژه از زبان انگليسي٬

1) Matsumoto

در زبان نوشتاري و گفتاري ژاپنيان جاي گير شد. ماتسوموتو١ ٬ در پيش سخِن کتاِب خود
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نامه فرهنگستان ٥ /٣
٢٨ مقاله

وام واژه ها در زبان ژاپني

( واژه هاي انگليسي در ژاپني ٬ ص٥٠) نمونه اي از گفتار هرروزه مردم برساخته که خواندني است:

(mansion = آپارتمان مجلّل) زندگي مي کنيم. اـکنون maª nshon ما خانواده ماتسوموتو در يک
(television) مي بينم. همسرم رفته است تا در terebi (baseball) را در beisuboª ru دارم مسابقه
(supermarket) suupaa department) خريد کند٬ و٬ پس از آن٬ سري هم به store) depaato

(jam) و jamu (butter) ـ٬ bataa pan (واژه پرتقالي براي نـان)٬ (beef) ـ٬ beefu بزند تا کمي
beauty = آرايشگـاه salon) byuujii saron (cheese) براي صبحانه بخرد. دخترم بـه cheesu

(telephone) terehon permanent = فِِر شش ماهه) بزند. آه٬ wave) paama زنانه) رفته است تا
دارد زنگ مي زند. زبان شناسان در برابر اين حقيقت ماتم مي گيرند و ملّي گرايان مي خواهند که
همه اين واژه ها را از قاموس ژاپني پاـک کنند. امّا راستش ما ژاپني ها يک روز هم نمي توانيم بي

(belt) زندگي کنيم. beruto (shirt) و shatsu (radio) ـ٬ rajiyo terebi ـ٬ (taxi) ـ٬ takushi

در اين مقاله٬ کوشش شده است تا جنبه هاي گوناـگون اخذ و اقتباس واژه هاي بيگانه و
جاافتادن و مستحيل شدن آن در زبان ژاپني٬ با مروري در جريان هاي فرهنگي و تاريخي
و نـيز نگـاهي بـه احـوال کـنوني٬ بـررسي شـود. نـمونه ها٬ اعـم از واژه هـاي ژاپـني يـا

بيگانه٬آوانويسي شده است تا درست خوانده شود.

خط چيني براي زبان ژاپني
زيرکي ژاپنيان در تقليد و اقتباس منحصر به عصر جـديد و مـحدود بـه تـوليد صـنعتي
نيست. شيوه و شگرد آنان در اخذ فکر و فرهنگ تاريِخ دراز دارد. تحقيق هاي انجام شده
نشان داده است که ژاپني ها تا قرن سوم ميالدي خط نداشتند و٬ چون ديدند که همسايگان
چينِي آنها زبان نگارشي دارند٬ بر آن شدند کـه شـيوه نـوشتن آنـها را فـراـگـيرند. پس٬

2) Kaª nji 3) Yin

نشانه هاي نگارشِي چينيان يا کانجي٢ را٬ که مي توان خط انديشه نگار ناميد٬ گرفتند و براي
ا اين واژه ها را به همان زبان خود خواندند. آن نشانه هاي مدلول هاي آن به کار بردند؛ امّ
نگارشي را نيز که مدلول ژاپني نداشت با تلفظش گرفتند و٬ در واقع٬ خط و لفظ و معني

را يک جا اقتباس کردند.
ـکانجي تاريخ دراز دارد. تا چند سال پيش٬ قديم ترين نمونه هاي به دست آمده به اين
ـا٬ در کـاوش خط از دوره تـاريخِي يـين٣ (حـدود سـال ١٤٠٠ پـيش از مـيالد) بـود. امّ
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نامه فرهنگستان ٥ /٣
مقاله ٢٩

وام واژه ها در زبان ژاپني

4) Longshan 5) Shandong

ويرانه هاي لونگ شان٤ در ناحيه شاندونگ٥ چين٬ قطعه سفال هايي با اين خط متعلق به
٤٠٠٠ تا ٤٥٠٠ سال پيش کشف شد.

چينيان٬ پس از ابداع انديشه نگاري٬ به ضرورِت کار و در گذر بيش از دوهزار سال٬
اين نشانه ها را به صورت پرداخته٬ خوش نقش٬ متناسب و موزون درآوردنـد. ژاپـني ها
نيز٬ که اين شيوه نگارش را اختيار کردند٬ در صدد سازش دادن آن با زبان و نيازهاي خود
آمدند. اين کار با دشواري هايي چند همراه بود. ژاپني ها نمي توانستند صداهاي چيني بر
را درست و دقيق تلفظ کنند. همه چيني هايي نيز که اين خط را ياد مي دادند به يک لهجه و
آهنگ سخن نمي گفتند. چنين بود که تداول تدريجِي دو يا سـه تـلفظ بـراي هـر نشـانه

نگارشي پيش آمد٬ برساخته از تلفظ هاي گوناـگون چينيان و تلفظ خوِد ژاپني ها.
براي نمونه٬ نشانه نگارشِي چيني که مدلول آن «انسان» است٬ دو قرائت چيني دارد:
ا٬ هرـيک از اين hito خوانده مي شود. امّ nin . اين نشانه در زبان ژاپني٬ هيتو jin و جين
ظ ها جايي و موردي دارد و نمي توان يکي را٬ به دلخواه٬ به جاي ديگري آورد. براي تلّف
jin-rik-sha مـي خوانـند٬ بـاربر را نـينـ شـوکو مثال٬ درشکه دستي را جـينـ ريکـ شـا
hito گفته مي شود. nin-shoku مي گويند و٬ اـگر فقط يک فرد انساني مراد باشد٬ هيتو

اپني ها٬ پس از اختيار شيوه نگارشِي چيني٬ اين خط را رفته رفته ساده تر کردند و٬ ژ
بهـتناسب نيازهاي خود٬ در آن تغييرهايي دادند٬ هم چنان که طرز خوش نويسي خـاص
خود را نيز در آن پديد آوردند. امروزه٬ با نگاهي کوتاه به دو متن نوشته شده بـه خـط
ـکانجي به زبان چيني و ژاپني٬ مي توان برفور دريافت که آن نگاشته دست و هنر چيني
است يا ژاپني. جريان ساده کردن و محدود ساختن نشانه هاي نگارشي که کاربرد عـام
دارد٬ به ويژه در سال هاي پس از جنگ و به مصلحت رشد اقتصادي و اجتماعي٬ شتاب
ـگرفت. شمار فراواني از کانجي ها کوتاه و ساده و پرداخته گرديده و شمار محدودي از آن
براي نيازهاي هرروزه٬ مانند مکاتبه اداري و کاربرد در رسانه هاي جمعي٬ انتخاب شده
است. وزارت فــرهنگ ژاپــن ١٨٥٠ کـانجي را کـه رواج عـام دارد مـعيّن کـرده است و
دانش آموزان ژاپني اين نشانه ها را٬ که دشوارترينش با ترکيب ٢٣ خط ساخته مي شود٬

در دوره نه ساله تعليمات اجباري فرا مي گيرند.
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نامه فرهنگستان ٥ /٣
٣٠ مقاله

وام واژه ها در زبان ژاپني

درباره گرفتن خط چيني و سازش دادن آن با زبان و زندگي ژاپني و جنبه هاي گوناـگون
ـکاربرد و تحول اين خط در ژاپن سخن بسيار مي توان گفت که مجالي ديگر مي خواهد.

نگاهي به تاريخ
عصر قديمـــ تأثير فرهنگ چين بر ژاپن٬ به خصوص در قرن هاي پنجم تا هشتم ميالدي٬
عميق بود. با اخذ خط چيني٬ گنجينه واژگان زبـان چـيني٬ بـراي آمـوزش ژاپـني ها٬ در
دسترس قرار گرفت. سرانجام٬ دو الفباي هجايي از نشانه هاي نگارشِي چيني ( ـکـانجي )
ساخته شد. يکي از اين دو الفبا براي نـوشتن واژه هـاي اشـتقاقي و بسـياري واژه هـاي

خودي و گونه ديگر آن براي نوشتِن نام ها و مفاهيم بيگانه و غير چيني به کار رفت.
تحقيقات نشان مي دهد که واژه هاي فارسي نيز٬ که در قديم به زبان ژاپني راه يافته٬
بيشتر از مسير راه ابريشم و همراه آثار تمدن و فرهنگ ايران باستان به ژاپن آمده است٬
bivaª به مـعني و از budoª به معني «انگور» (از ريشه «باده»ي پهلوي)٬ بيوا مانند بُودو
okuraª (از تره بار٬ که امروزه فارسي زبان ها «بـاميه» ريشه «بربط»٬ ساز ايراني٬ و اوکورا
مي گويند). در دوره هاي جديدتر نيز واژه هاي فارسي بسـياري٬ بـيشتر از راه زبـان هاي
pilau و مأخوذ pilaff انگليسي محّرف ( ـاز piraª fu اروپايي٬ به ژاپن آمده٬ از جمله پيرافو
kiosk انگليسي٬ kiyosuku ـ٬ به معني «ـکيوسک٬ باجه»٬ (از از «پلو»ي فارسي) و کيوسکو

محّرف «ـکوشک» فارسي).
دوره ميانهـــ نفوذ فرهنگي مستقيم اروپاييان از سال ١٥٤٢ که بازرگانان پرتقالي به ژاپن
غان مسيحي باز کردند. پس از اندک زماني٬ تّجار ـگام نهادند آغاز شد. اينان راه را براي مبلّ

6) Kyushu 7) Shoª gun 8) Nagasaki

هلندي نيز فر ارسيدند. آنها تازه مي خواستند نفوذ خود را در کـيوشو٦ (جـزيره جـنوب
غربي اين سرزمين) برقرار کنند که شوگون٧ (فرمانرواي لشکري ژاپن) به مقابله برآمد.
اه آمدگان اروپايي شد که از همان نـيمه قـرن رقابت ميان اميران واليات هم به زيان از ر
شانزدهم از داد و ستِد گسترده و تبليغ ديني منع شدند. فقط به هلندي ها اجازه داده شد
ـکه در جزيره کوچکي نزديک بندر ناـگاساـکي٨ بمانند و تجارت کنند و پـزشکي تـعليم
دهند. اسپانيايي ها٬ پرتقالي ها و هلندي ها اثري ماندگار بر زبان و فرهنگ ژاپن گذاشتند.
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مقاله ٣١

وام واژه ها در زبان ژاپني

چند واژه دخيل در ژاپني که هنوز به کار مي رود يادگار آن سال هاست و٬ از اين مـيان٬
pan (از پرتقالي) به معنِي «نان» است. نمونه واژه هلندِي دخيِل اين دوره رايج تر از همه
kop است. پس از آن که حکومت koppu به معني «ـگيالس» يا «فنجان» از لفَظ هلندِي

9) Tokugawa 10) Commodore Matthew C. Perry 11) Meiji

لشکري ژاپن (خاندان توکوگاوا٩ ) در اوايـل قـرن هـفدهم دروازه هـاي ژاپـن را بـه روي
خارجي ها بست و فقط چند بازرگان هلندي در آن جا ماندند٬ به مدت دو قرن و نيم هيچ
زبان اروپايي جز هلندي در ژاپن خوانده و آموخته نمي شد. شکارچيان روسِي ماهِي وال
ا هيچ واژه روسـي از آن دوره رايـج در قرن نوزدهم به شمال ژاپن آمدوشد داشتند٬ امّ

نمانده است.
عصر جديدـــ با رسيدن ناوگان امريکايي به فرماندهي پِري١٠ که آمده بود تا دروازه هاي
ژاپن را به روي بازرگاني خارجي باز کند٬ التهاب و آشـوبي در ژاپـن بـرخـاست کـه بـه
سرنگوني حکومت لشکري و اعاده قدرت به امپراتور (ـکه نهضت احياي ميجي١١ ٬ بـه
معني جنبش بازگرداندن حکومت به امـپراتـور مـيجي٬ خـوانـده شـد) در سـال ١٨٦٨
انجاميد. در اين سال ها و چند دهه پس از آن٬ ژاپن شماري از جوان هاي مستعد خود را
براي آموختن و الگو گرفتن درست به باختر زمين فرستاد. از آن جا کـه انگـليسي زبـان
واسطه ارتباط بود٬ ژاپني ها رفته رفته توجه بيشتري به آن کردند. در نتيجه بيشتر واژه هاي
(radio) ـ٬ rajio بيگانه که امروز در ژاپني رواج دارد از انگليسي گرفته شده است٬ مانند
(automation) ـ. از ايتاليايي٬ واژه هايي که به موسيقي و oª tomeshon (merit) و meritto

(macaroni) ؛ از makaroni (opera) و opera غذا مربوط است گرفته شده است٬ مانند
oª tokutuª ru (dessin) و د» dessan «طراحي مُ د٬ مانند فرانسه واژه هاي مربوط به هنر و مُ
haute) (همان «بوتيک»)؛ و از آلماني واژه هاي مربوط به علوم پزشکي٬ مانند couture)

(karte) آمده است. kurute به معني «پرونده پزشکي» (hormone) و horumon

در سال هاي نزديک به جنگ جهاني دوم و اثناي آن٬ که به کار بردن واژه هاي بيگانه
منع شده بود٬ وقفه اي در وام گيري واژه هاي تازه پيدا آمد. اما٬ با پايان يافتن جـنگ کـه
ممالک متحده امريکا نيروي مسلّط در متفقيِن حاـکم بر ژاپن شد٬ توجه به زبان انگليسي
قّوت گرفت و٬ به ويژه٬ صورت امريکايي آن بيش از گونه هاي ديگر به ژاپن راه يافت.
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٣٢ مقاله

 وام واژه ها در زبان ژاپني

وضع کنوني
در بيش از پنج دهه که از پايان جنگ جهاني دوم مي گذرد٬ جريان وام گيري تا اندازه اي از
شور و شتاب افتاده است؛ اما٬ هنوز زبان ژاپني نيازمند واژه هاي تازه به ويژه در زمينه
علوم و فنون و در حوزه هاي نو٬ مانند دنياي شگفتي آور الکترونيک است. پس وام گيري
واژه ها دنباله خواهد يافت؛ چون٬ اـگر هم براي مفهوم ها و محصول هاي تازه کلمه ژاپني
ساخته شود٬ نشانه نگارشي تازه نمي توان ساخت. انديشه نگارهاي چيني همان است که

هست و اشتقاق پذير نيست.
در يک قرن گذشته٬ ژاپني ها انگليسي را زبان واسطه در جهان يافته و آموزش آن را
برنامه تعليمات اجباري خود گنجانده اند و دانشگاه هاي برجسته معموًال توانايي باال در
در زبان انگليسي را از شرايط اصلي پذيرش دانشجو مي دانند. پيشرفت هاي تازه در علوم
فناوري را بيشتر با بهره بردن از منابع انگليسي زبان مي توان پـي گـرفت و ايـن وضـع و
اقتباِس واژه هاي انگليسي را فزاينده ساخته است. امروزه ژاپني ها عـمومًا انگـليسي را

زبان دوم مي خوانند.
در اين احوال٬ بارها موجي بـه مـخالفت بـا وام گـيري از انگـليسي و ديگـر زبـان ها
برخاسته و گفته اند که اين اقتباس به پاـکي زبان و خلوص فرهنگ ژاپني آسيب مي رساند.
طنز قضيه اين است که در بيانيه هاي اعتراضي بسياري واژه هاي وام گرفته از چيني ديده
مي شود. اما٬ با دامنه گرفتِن ناـگزيِر اقتباس واژه هاي بيگانه٬ اين مخالفت ها رنگ مي بازد و

از توان مي افتد.
در چند دهه گذشته٬ فرهنِگ وام واژه ها در زبان ژاپني (ـکه بـيشتر مـدخل هاي آنـها
واژه هاي مأخوذ از زبان انگليسي است)٬ يکي پس از ديگري٬ تدوين و نشر شده و شمار
مدخل ها در آنها از حدود ٢٠٠٠٠ در ميانه دهه ١٩٦٠ به بيش از ٣٠٠٠٠ در دهه ١٩٨٠
Shueisha کـه حـدود ١٠٠٠٠ رسيده است؛ از آن جمله است فرهنگ بنگاه انتشارات
Sanseido (چاپ اول آن در ١٩٧٢ و چاپ هاي مدخل دارد و فرهنگ سازمان انتشاراتي
متعدد پس از آن) که حاوي بيش از ٣٣٠٠٠ مدخل است (شماري از اين فرهنگ ها در

فهرست منابع اين مقاله شناسانده شده است).
رشد سريع اقتباس واژه هاي بيگانه شماري از زبان شناسان و اديبان را به تغييرهاي
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وام واژه ها در زبان ژاپني

12) Akira Miura

ج ـ ري ـ ان پديد آمد مـتوجه سـاخت. از جـمله٬ مـيئورا١٢ در آواي ـ ي و دستوري ک ـ ه در اي ـن 
فرهنگ خود به بررسي منتخبي از اين واژه ها پرداخت.

در سه دهه گذشته٬ گونه ها و شـيوه هاي کـاربرد واژه هـاي بـيگانه در ژاپـني بسـيار
فراوان تر و پيچيده تر شده است و٬ در بـررسي ايـن وام واژه هـا٬ نـمي توان جـريان ورود
هرـيک را طي سال هاي متمادي پي گرفت. بـررسي عـلمي از راِه يـافتن الگـوهاي ايـن
ب ــ ه هّمت گروه هاي تـخصصي مـيّسر است. مـطالعه ف ـ ق ـط  ک ـ ارب ـ رد وام واژه ه ـا و اس اق ـ ت ـ ب ـ
جريان اقتباس واژه هاي بيگانه در زبان هاي ديگر٬ مانند رواج الفـاظ عـربي در اسـپانيا
ف ــ ران ـ س ــ ه در ان ـ گ ــ ل ـ ي ـ س پس از غـلبه سـال ١٠٦٦ پ ـ سـاز ف ــ ت ـ ح ان ــ دل ـ س و واژه ه ــ اي زب ــان 
ميالدي و تداول واژه هاي فارسي در شبه قاره هند٬ به بررسي بهتر موضوع کمک خواهد

ـکرد.
هر زباني به دگرگوني هاي فرهنگي و اجتماعي در گستره خـود حّسـاس است. امّـا
مي توان گفت کـه زبـان ژاپـني سـهولت و سـازش ويـژه اي در تـطبيق خـود بـا زمـانه و
دگرگوني ها٬ چه درصدها سال پيش و چه در روزگار ما٬ نشان داده است. در اين چند دهه
ـگذشته٬ زبان انگليسي اثر نظرگيري بر ژاپني گذاشته است. واژه هاي ژاپنِي پذيرفته شده
در انگليسي همان نام چيزهايي است که برابـر نـهاِد انگـليسي نـدارد٬ مـانند کـيمونو و
سامورايي ؛ در حالي کـه بسـياري از وام واژه هـاي انگـليسِي رواج يـافته در ژاپـني مـعادِل
مناسب در اين زبان دارد و٬ با اين همه٬ شماري از آنها يکسره جايگزين معادل هاي ژاپني

شده است.
راه يافتن واژه هاي بيگانه به ژاپني بر همه جنبه هاي زندگي اين کشور و مردم آن اثر
نهاده استـــ از ذوقيات و معماري و هنرهاي زيبا گرفته تا زمينه هاي متنوع علوم و فنون٬

فلسفه٬ سياست٬ اعتقادات و اخالقيّات.

آميختن خط انديشه نگار و خط الفبايي
پس از آن که ژاپني ها تصويرواژه ها يا خط انديشه نگار را از چينيان گرفتند٬ مـي بايست
براي ادات جمله٬ مانند حرف ربط و عطف و حرف اضافه٬ يا صرف افعال و حالت هاي
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وام واژه ها در زبان ژاپني

قيد و صفت و مانند آن٬ فکري بکنند؛ چون ساخت زبان چيني به گونه اي است که اين
ا زبان ژاپني٬ مانند بسـياري زبـان هاي ديگـر٬ بـه آن نـياز دارد. عناصر در آن نيست٬ امّ
ژاپني ها نخست کوشيدند تا براي ايـن ادات و حـاالت و صـرف افـعال هـم نشـانه هاي
ا٬ چون از اين راه به نتيجه دلخواه نرسيدند٬ بر آن شـدند تـا نگارشِي چيني بياورند. امّ
شماري از نشانه ها را کوتاه کنند و به صورت نشانه هاي آوايـي يـا هـجايي درآورنـد تـا
صيغه هاي افعال و عناصر پيوندي و ديگر اجزاي سخن را با آن نشان دهند. چنين بود که

13) kaª naª 14) hiraª gaª naª 15) kaª taª kaª naª 16) Heian

ـکانا١٣ پيدا آمد که خاص زبان ژاپني است و در چيني نيست. اين الفباي هـجايي٬ کـه از
ـکانجي ها گرفته شده٬ دو گونه است: يکي هيراـگانا١٤ و ديگري کاتاـکانا١٥ که هـر کـدام ٤٦

حرف دارد.
هيراـگانا٬ که بيشتر ترکيبي است از خطوط منحني٬ در واقـع شکـل شکسـته نويسِي
ـکوتاه شده نشانه هاي نگارشِي چيني است. اين الفباي هجايي٬ در قرن هاي هشتم و نهم
ي آن١٦ (سال هاي ٧٩٤-١١٩٢ م) ساخته و پـرداخـته ميالدي٬ درـاوايل دوره تاريخِي هِ
شد. کاتاـکانا شکل ديگري از کاناست که آن هم با گرفتن بخشي از نشانه هاي نگارشي
چيني و ساده يا کوتاه کردن آنها درست شده است. متن هاي ساده٬ مانند کتاب هايي براي
ـکودکاِن خردسال٬ سراسر به هيراـگانا نوشته مي شود. در نوشته هاي ديگر٬ هيراـگانا براي
نشان دادِن صرِف افعال٬ حالت هاي صفت و قيد و ادات پيوندِي کالم (مانند حرف عطف
و ربط) و همراه کانجي مي آيد. براي درست خواندِن کانجي هاي دشوار يا تلفظ صحيح
نام هاي خاص در برگ هاي رسمي و مانند آن٬ اسامي به تلفِظ هيراـگانا٬ در باال يـا کـناِر

ـکانجي٬ نوشته مي شود.
ـکاتاـکانا براي نوشتن واژه ها و نام هاي بيگانه يا هنگامي که بخواهند بر کلمه اي تأـکيد
ـکنندـــ چنان که در آـگهي هاـــ به کار مي رود. در مخابرات و٬ به تازگي٬ در کار رايانه ها و
واژه پردازها نيز٬ از کاتاـکانا زياد استفاده مي شود. در کـار بـا دسـتگاه واژه پـرداز٬ تـلفظ
ـکانجي را با نشانه هاي نگارشِي کانا نشان مي دهند. با زدِن دگمه اي٬ دستگاه هر واژه يا

عبارت را که به کانا داده شده است به صورت کانجي در مي آوَرد.
طرز نگارش واژه ها و ترکيب حروف کانا در هر واژه بيگانه اختياري نيست (چـنان
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ـکهـدر فارسي مثًال «ـکمپيوتر» يا «ـکامپيوتر» مي نويسند). براي هر وام واژه پذيرفته شده
درـزبان ژاپني٬ وزارت فرهنگ ژاپن شيوه نوشتن آن را به کانا معيّن و اعالم مي کند.

نارسايِي کاتاـکانا
ژاپنيان٬ تا چند دهه پيش٬ مـي کوشيدند تـا واژه هـا و نـام هاي بـيگانه را بـا هـمان خـط
انديشه نگار چيني با يک نشانه نوشتارِي کانجي٬ که آواي يکسان بـا تـلفظ واژه دخـيل
ا اين کار دشواري هاِي فراوان پيش مي آورد و رفته رفته کنار نهاده شد. داشت٬ بنويسند. امّ

امروزه همه وام واژه ها و نام هاي بيگانه را به کاتاـکانا مي نويسند.
زبان ژاپني فقط پنج مصّوت دارد٬ آ ٬ ئي ٬ او ٬ ئه و ئو ٬ و همه صامت ها در ترکيب با يکي
از اين پنج صوت به صورت هجايي درمي آيد٬ جز «ن» که تلفظ مستقل هم دارد. پيداست
ـکه٬ چون حـروف هـجايِي کـانا مـحدود است و مـنحصرًا بـرپايه صـداهـاي ايـن زبـان
ساختهـشده٬ زبان ژاپني حرف صامت مستقل جـز «ن» نـدارد. ضـمنًا٬ در نـظام آوايـي
اپني ها٬ طبعًا پاره اي از صداها موجود نيست. از اين رو٬ بيشتر واژه ها و نام هاي بيگانه به ژ
صورتي متفاوت با اصل آن خوانده مي شود. يک مسئله در تلفظ واژه هاي بـه صـورت
ـکاتاـکانا درآمده براي غيرژاپني ها اين است که٬ در تلفظ٬ تکيه در کدام بخش بايد قـرار
nee قرار مـي گيرد. manager = مدير) تکيه روي هجاي maneejaa (از ـگيرد؛ مثًال در
f در ژاپني مسئله ديگر تلفِظ درست حروف در هر لفظ است. زيرا که بسا حرفي مانند
f همان گونه تلفظ نشود که در انگليسي يا زبان ديگر. همين حرفf در ژاپني تلّفظي مياِن

h دارد. و
آنچه محدوديت آوايي کاتاـکانا را امـروزه بـيشتر بـه صـورت مسـئله اي فـرهنگي و
آموزشي درآورده اين است که زبان انگليسي هم در دوره هاي اول و دوم دبـيرستان بـا
الفباي کاتاـکانا و با اين آوانويسِي ناقص و عجيب به شاـگردان ياد داده مي شود. در نتيجه٬
لهجه اين دانش آموختگان براي انگليسي زبانان چندان مفهوم نيست و کاري که در نتيجه
شش سال خواندن زبان خارجي از آنها برمي آيد ترجمه نوشتاري ساده است. اين است
ـکه بسياري از منتقدان وجوِد کاتاـکانا را٬ به حق٬ از موانع راِه ژاپني ها براي درست يـاد
ـگرفتن انگليسي٬ به خصوص در تلفظ آن٬ دانسته اند. مي گويند که شاـگردان ژاپني براي
ا در آموختن درست آن و در مکالمه درمي مانند. ياد گرفتن انگليسي سخت مي کوشند٬ امّ
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اهل زبان انگليسي بر اين عقيده اند که کاتاـکانا دشمن انگليسي داني ژ اپني هاست و اين
طرز نگارش هيچ ثمري ندارد جز آن که الفاظ التيني را در قالبي نارسا و لباسي عاريتي و
ناساز جاي بدهد. اينان مي گويند که وام واژه ها را٬ که در ژاپني بيشتر از زبان هاي داراي
خّط التيني گرفته شده است٬ بايد به خط اصلي آن بنويسند و بخوانـند و يـاد بـدهند.
ـکساني هم مي گويند که طبيعي است که واژه هاي دخيل تـغيير صـورت و تـبديل لحـن
پيداـکند و با عادت و محيط و سليقه و آواي زبان تازه دمساز شود. لفظ هاي انگليسي هم

از اين قاعده مستثنٰي نيست.
شگفت اين است که امروزه٬ با همه وسايل و امکانات گسترده و پيش رفته چاپ و
نشر و ارتباطات٬ باز الفاظ انگليسي را با خط کاتاـکانا مي آموزند. کانا٬ که در اصل نوعي
تندنويسي به سبک و سياق قديم بوده٬ مناسب زبان ژاپني درست شـده است و بـراي
زبان هاي ديگر٬ به ويژه آنها که مصّوت و صامت هايي بس بيشتر از ژاپـني دارد٬ بسـتر
ناهمواري است. الفباي التيني هم براي رساندن الفاظ و آواي شماري از زبان هاي غني
آسيا و افريقا کارآمد نيست؛ اما٬ باز٬ به مراتب سازگارتر و مناسب تر از کاتاـکانا مي نمايد.
وام واژه هاي انگليسي بسيار بيشتر و با آهنگ تندتر از کلمه هاي ژاپني يا چينيـ ژاپني
دستخوش تغيير معنايي و رونق گرفتن يـا از رواج افـتادن است. وام واژه هـاي امـروزي
چندسالي ديگر کهنه مي نمايد و زود از رواج مي افتد. با اين همه٬ شمار واژگان بـيگانه
رايج در ژاپني در هر دوره نظرگير است. يک مسئله اين است که از لغت نامه هاي ژاپني
ـکمتر مفهوم امروزي يا معاني متعدد اين واژه ها به دست مـي آيد. بـيشتر فـرهنگ هاي
وام واژه ها نيز که براي استفاده ژاپني ها تأليف شده نـارساست. شـماري از ايـن واژه هـا
آسان فهم است و در همان گستره معنايي که در زبان انگليسي دارد به کـار مـي رود٬ و
مسئله ساز نيست. اما دسته اي پرشمارتر وجود دارد که در ژاپني فقط به يکي از معاني
متعدد آن يا در مناسبت هاي خاص کاربرد پيدا مي کند يا در جا و معنايي مغاير مـفهوم
درست آن مي آيد که اهل زبان نمي پسندند. خود ژاپني ها هم گهـگاه واژه هايي به قياس
انگليسي مي سازند که در نظر انگليسي زبان ها ناخوشايند است. ده سالي پيش تر٬ گروهي
از زنان انگليسي زباِن مـقيِم ژاپـن انـجمني سـاخته و راه افـتاده بـودند و بـه اهـل کسب
%... ( = ...درصـد تـخفيف) درج شـده در اعـالم هاي حـراج off مي گفتند کـه تـرکيب
ا٬ چون اين ترکيِب قـالبي در مـيان فروشگاه ها٬ در نزد اهل اين زبان٬ درست نيست. امّ
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نامه فرهنگستان ٥ /٣
مقاله ٣٧

وام واژه ها در زبان ژاپني

ژاپني ها جا افتاده بود٬ اندرِز زبان شناسانه به خرج کسي نـرفت و ايـن روزها گـاه ديـده
مي شود که شبکه هاي بزرگ فروش کاال نيز٬ که مشير و مشار اروپايي هـم دارنـد٬ ايـن

ترکيب را در آـگهي هاي حراِج فصلي مي آورند.
مردم ژاپن نيز٬ که مصرف کننده واژه هاي وارداتي اند٬ با اين کاالي بـيگانه دشـواري
دارند. نتيجه بررسي آماري تازه اي که روزنامه يوميوري انجام داد (دسامبر ١٩٩٩) نشان
مي دهد که بسياري از مردم ژاپن زياده روِي راديو و تلويزيون را در کاربرد نـادرست يـا
غيرمفهوم واژه هاي کاتاـکانا (وام واژه ها يـا کـلمه هاي بـرساخته بـا واژه هـاي بـيگانه) از
دشواري هاي امروزِي زبان ژاپني و از مايه هاي تباه ساِز آن مي دانند. بر حسب حاصل اين
بررسي٬ ٨١ درصد پاسخ دهندگان برـآن اند که زبان ژاپني وضع آشفته اي پيدا کرده است

و ٧١ درصد از اينان راديو و تلويزيون را عامل اين وضع مي دانند.
در برابر اين پرسش که نگراني عمده درباره کـاربرد امـروزي زبـان ژاپـني چـيست٬
٣٨/٣ درصد پاسخ داده اند که فزوني بيش از حّد واژه هاي کاتاـکانا (وام واژه ها) براي زبان
ژاپني زيان بار است. در تعيين اين که واژه هاي کاتاـکانا چـه مسـئله اي بـه بـار آورده٬ ٥٣
درصد پرسش شوندگان گفته اند که اين وام واژه ها گاه نامفهوم است و ٢٥ درصد مواردي
را به ياد دارند که شنيدن اين لفظ ها مايه خشم و آزردگيشان شده است. فقط نـيمي از
revenge = انـتقام) يـا ) ribenji پاسخ دهندگاِن بـه ايـن نـظرسنجي مـعنِي وام واژه رايـج
millennium = هزاره) را مي دانستند. نزديک ٦٠ درصد پاسخ ها٬ از رواج ) mireniamu

بيش از اندازه واژه هاي بي ريشه و نامفهوم (من درآوردي) يـا نـام آوا مـاننْد (اـگـر بـتوان ايـن
صداها و آواها را «واژه» خواند) شکايت دارد. نيز شمار بسياري از مردم (٤٥/٥ درصد

پاسخ دهندگان در اين نظرسنجي) از کاربرد تعبيرات دور از ادب ناراحت اند.
يکي از کارشناسان گفته است که٬ از ميان مايه هاي تباه ساز زبان ژاپني٬ کاربرد بيش از
اندازه واژه هاي بيگانه و ساخت و پرداخت نام آواهاي بي ريشه و مفهوم که رسـانه هاي
جمعِي صوتي در ميان جوان ها رواج مي دهند نگران کننده تر است. به نظر اين کارشناس

17) Yasuo Kikuchi

(آقاي ياسوئو کيکوچي١٧ ٬ دانشيار زبان شناسي دانشگاه تـوکيو)٬ دو مسـئله ديگـر هـم
بيم آور است: يکي آن که امروز٬ شمار هر چه بيشتري از مـردم در درستـخـوانـدن و
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نامه فرهنگستان ٥ /٣
٣٨ مقاله

وام واژه ها در زبان ژاپني

درستـنوشتن به خط انديشه نگار چينيـ ژاپني ناتوان اند و٬ در نتيجه٬ در بـيان مـقصود
خود هم نارسايي دارند. ديگر رواج گرفتن زبان جاهلي است٬ چنان که امروزه الفاظ ناسزا
برزبان بچه هاروان است. حل اين مسئله که نسل پيش به آن لب نمي گشود٬ مانند «برو بمير»٬
يان و اهتمام بيشتر آنها در درست آموزش دادِن فرزندان است. در گرِو هّمت اوليا و مربّ

نوشتن و خواندن وام واژه ها به کاتاـکانا
چنان که پيش تر ياد شد٬ زبان ژاپني صامت مستقل جز «ن» ندارد و الفـباي آن هـجايي
است (ترکيب صامت و مصوت که با هم يک صدا مي سازد). شماري از آواها (در قياس
th ـ) t و a| (َزبَ ر٬ فتحه) و صامت هاي ژ٬ خ٬ غ و ق؛ يا٬ در قياس با انگليسي٬ | ـ با فارسي٬
در اين زبان نيست. اين محدوديت مايه عمده دشواري در تلفظ درست وام واژه ها (برابر

يا نزديک با تلفظ در زبان اصلي) است.
قواعد خواندِن صامت ها و مصوت ها در واژه هاي بيگانه در زبان ژاپـني را مـي توان

بهـترتيب زير خالصه کرد:
ــ ميان دو صامت٬ مصّوت گذاشته مي شود. هم چنين مصّوت به آخر واژه هاي داراي
naª ito present = هـديه)٬ ) purezent o صامت پاياني (جز «ن») افزوده مي شود٬ مانند

windo (wind = باد). night = شب)٬ و )
gaª ido baado (bird = پرنده) و do بدل مي شود؛ مانند d ـ٬ به ويژه در آخر کلمه٬ به ــ

(guide = راهنما).
moonin gu songu (song = آواز) و gu بدل مي شود٬ مانند g ـ٬ در آخر کلمه٬ به ــ

morning = بامداد). )
risuto r بدل مي شود؛ مانند l در ژاپني وجود ندارد و آن٬ تقريبًا در همه جا٬ به ــ

لف). golf) gorufu = بازي گُ (list = فهرست)٬ و
dorai (dry =خشک). يا چند صامت پياپي٬ هريک جداـگانه٬صدادار مي شود؛ مانند ــ گاه دو
ــ در وام گيري٬ صورت آوايِي وام واژه ها٬ بدون توجه به صورت نوشتاري آنها٬ اصل
r در آخر کلمه٬ حرف ماـقبل آن با کشش خوانده مي شود: به جاي شمرده مي شود؛ مثالً
elevater = آسانسور يا ) elebeª taª elebeª يا ta computer ـ)٬ ) conpyuª taª konpyuª يا taa

guitar = گيتار). ) gitaª باالبر)٬ و
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مقاله ٣٩

وام واژه ها در زبان ژاپني

v جانشين يکديگر مي شوند. b و sh ـ٬ s و g ـ٬ k و t ـ٬ d و n ـ٬ m و ــ
first) faasuto fruit = ميوه) و ) furuu tsu to بدل مي شود؛ چنان که در tsu يا t به ــ

= نخست).
بسياري از وام واژه ها در ژاپني دستخوش تبديل صورت و حتي تغيير معني شده اند؛
چنان که واژه هاي بلند کوتاه شده اند٬ واژه هايي در غير معنِي اصلي بـه کـار رفـته انـد و
biru واژه هايي محّرف و در واقع بازسازي شده اند. از جمله واژه هاي کوتاه شده است:
apartment = ـ آپارتمان)٬ ) apaª to television = ـ تلويزيون)٬ ) terebi building = ـ ساختمان)٬ )
= mass communications ) masu comi word-processor = واژه پرداز)٬ و ) waa-puro

رسانه هاي جمعي).
image up) imeª gi uppu تغيير معني وام واژه ها نيز نمونه هاي فراوان دارد؛ از جمله٬
iijioª da reform = اصالح افراد يـا نـوسازي جـايي)٬ ) rihoª mu ت)٬ = باالرفتن محبوبيّ

no = بي بزک و آرايش). make ) no meiku easy = نيمه سفارشي)٬ و order )

الگوهاي اقتباس
بررسي هاي زبان شناسانه٬ از الگوهاي زير براي وام گيري واژه ها به ويژه از زبان هاي در

اروپايي ياد شده است:
ــ اخذ واژه بيگانه براي رساندن مفهومي که واژه ژاپني براي آن وجود ندارد يا واژه

بيگانه از جهت يا جهاتي بهتر و کارسازتر مي نمايد.
ــ اختصاري ها که نمونه هاي فراوان دارد؛ مانند

compact) و disc) CD Research = تحقيق و توسعه)٬ and Development ) R & D

mini) ـ. نام بسياري از بنگاه هاي اقتصادي٬ صنعتي و بازرگاني ژاپن نيز اين گونه disk) MD

Nippon) ـ٬ Credit Bank) NCB Bank) ـ٬ of Japan) BOJ ساخته شده است٬ از جمله٬
Japan) ـ٬ Air Lines) JAL Fiance) ـ٬ Reconstruction Commission) FRC

Asahi) ـ٬ Broadcasting Corporation) ABC Nippon) ـ٬ Electric Company) NEC

«سازمان تجارت خارجي ژاپن» هم٬ که در حکم وزارتخانه اي است٬ به اين نام خوانده
Japan) ـ. External Trade Organization) JETRO مي شود:

inflation infureeshon از انگـليسي infure (مـختصِر ــ نام هاي کوتاه شده٬ مـانند
«تورم»).
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٤٠ مقاله

وام واژه ها در زبان ژاپني

engino از انگـليسي sutappo en (مـختصِر suto ــ ترکيب هاي کوتاه شده٬ مـانند
= professional wrestling puro (از انگليسي resu engine = از کار افتادِن موتور)٬ stop

waa puro human = فناوري انساني)٬ technology hyu (از انگليسي tekku شتِي کج)٬ ـکُ
word = واژه پرداز). processor (از انگليسي

ــ بازپردازي لفظ که رو به فزوني است. از اين نمونه ها٬ ژاپني ها خـود واژه اي را از
اصِل بيگانه درآورده و برساخته يا در غير معني نشانده اند. نمونه بارز آن نـاِم شـرکت

Akio ـ٬ پايهـگذار سوني٬ در کتاب خاطراتش نوشته است: «در نخستين سفرم به خارج در Morita ١٨ـ)ــآـکيو موريتا
Tokyo ـ٬ اسـم Tsushin Kaª bushiki kaª ishaª سال ٬١٩٥٣ به اين نتيجه رسيده بودم که نام بلندباالي شرکت ما٬
مناسبي براي محصوالت ما نيست. تلفظ اين نام در ژاپن هم دشـوار بـود و مـا گـاه آن را بـه اخـتصار تـوتسوکو
مي گفتيم. اما٬ در امريکا که بودم٬ دانستم که هيچ کس در اين جا نمي تواند هيچ يک از اين نام ها را راحت تلفظ کند.
Tokyo (از tele-tech تــرجــمه ايــن نــام بــه انگــليسي هــم نــاهنجار از کــار در مــي آمد. چــندگاهي نــام
Tele-Tech نـام يک ا زود مـتوجه شـديم کـه Tokyo ـ) را به کار برديم؛ امّ Telecommunication Technology

شرکت امريکايي است . چنين يافتم که شرکتمان نمي تواند براي خود جا باز کند مگر آن که نام بديعي براي آن
پيدا کنيم. باز فکر کردم که هر نام تازه اي که بگزينيم بـايد دو کـار بکـند: هـم اسـم شـرکتمان و هـم اسـم کـلي
محصولمان باشد... در امريکا که بودم٬ در اين باره زياد فکر کردم و در آن جا ديدم که بسياري از شرکت ها سه
RCA و NBC ـ٬ ABC ـ٬ حرف را به عنوان نشانه اختصاري براِي نام يـا شـناسه خـود بـه کـار مـي برند٬ مـانند
AT ... مدت ها براي انتخاب اسم وقت صرف کرديم... احساس مي کرديم که به ر استي نياز به نامي داريم که & ـ T ـ
نمودار کار و هدفمان باشد. به دنبال اسم تازه اي بوديم که در همه جاي دنيا شناخته شود و در همه زبان ها يکسان
و بي اختالف به تلفظ درآيد. ده ها و صدها نام را بررسي کرديم٬ لغت نامه ها را بـراي يـافتن يک اسـم مشـعشع
Sonus به معنِي «صوت» رسيديم. خود اين واژه هم طنين دار به گوش مـي آمد. کـار و ـگشتيم تا به واژه التينِي
فعاليت ما انباشته از «صدا» بود. از اين رو٬ «سونوس» کم کم در کانوِن توجه ما قرار گرفت. در آن سال ها٬ در ژاپن٬
اسم دادن به ديگران با کلمه ها و کنايه هاي به عاريت گرفته شده از انگليسي رو به رواج بود و کساني پسرهاي
sonny هر دو معنا و آواي مثبت و روشني sunny و sonny مي گفتند. البته sonny-boys يا باهوش و نمکين را
sonny در ژاپن مايه درد سر مي شد؛ چون٬ ا واژه sonny-boys مي دانستيم. امّ داشت... در آن روزها ما هم خود را
son-ni (در ژاپني به معنِي پـول گـم کردن) در خط ژاپني براي واژه هاي بيگانه٬ اين نام طوري نوشته مي شد که
خوانده مي شد... تا يک روز راهي به ذهنم خطور کرد: چطور است که يکي از حرف ها را از اين کلمه برداريم و آن

sony درآوريم؟ پاسخ معما را يافته بوديم. را به صورت
اين نام تازه اين امتياز را داشت که در هيچ زباني معني ديگري جز «سوني» نمي داد٬ در ياد نگه داشتنش آسان
بود٬ و پيامي را که مي خواستيم برسانيم با خود داشت. به عالوه٬ از آن جا که اين نام با حروف التـيني نـوشته
مي شد٬ در بسياري از کشورها مردم آن را واژه اي از زبان خودشان مي پنداشتند (از: آـکيو موريتا٬ ترقي ژاپن٬ تالش

آـگاهانه يا معجزه ٬ ترجمه هاشم رجب زاده٬ نشر سروش٬ ٬١٣٧٤ ص١١٩ تا ١٢٢).

معروف سوني ژاپن است١٨ .
ميئورا٬ در تأليف خود٬ مثال هايي از آن ياد کرده است٬ مانند واژه هاي ساده و مرکّب
nighter ـ) کـه مـراد از آن بـازِي بـيسباِل شـبانه است؛ naitta (ظـاهرًا از انگـليسِي زير:
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مقاله ٤١

وام واژه ها در زبان ژاپني

one-man ـ) که به خودروي bus waª (از n man baª su one-man ـ)؛ car waª (از n man kaa

مسافربري گفته مي شود که شاـگرد راننده ندارد و راننده خود همه خـدمات (از جـمله
honeymoon full ـ)ـــ بـه قـياس moon furu (از muun ـگرفتن بليط) را انجام مي دهد؛
honey ( = عسل)ـــ در اصطالح براي سفر furu ژاپني ( = کهنه) و ( = ماه عسل) با ترکيب

دوم دوتايي زن و شوهر (پس از صد و بيست سال).
ــ ترکيب انگليسيـ ژاپني٬ که مثالي از آن در عـبارت پـيش يـاد شـد و نـمونه هايش
فزاينده است. مثال بارزي از اين ترکيب را چـند واژه سـاخته و رايـج شده در دانشگـاه
بين المللي مسيحي در توکيو ياد کرده اند (در اشاره به حالت دانشجويان به اعتبار مايه و
japanese ـ)٬ يعني «واقعًا honto-no «واقعي» + hon (برساخته از ژاپنِي japa منش آنها):
اپني»؛ japanese ـ)٬ يعني «نيمه ژ hanbun «نصفه» + han (برساخته از ژاپنِي japa اپني»؛ ژ
japanese ـ)٬ يعني «ژاپني نما hen-na «عجيب و غريب» + hen (برساخته از ژاپنِي japa

اما عجيب و غيرعادي».

واژه هاي دخيل و ساخِت واژگاني
اين پرسش اساسي پيش مي آيد که وام واژه ساخِت از نظر زبان شناسي٬ در وام گيري زباني٬
واژگانِي زباِن وام گيرنده را پيدا مي کند يا تحت تأثير ساخِت واژگانِي زباِن وام دهنده قرار
مي گيرد. در وام گيري زبان ژاپني٬ اين هردو حالت مصداق دارد. به خصوص٬ مواردي که
وام واژه با پسوند ژاپني مي آيد فراوان است. پيش ترها٬ که واژه هاي بسيار از چيني گرفته
suru ـ٬ به معناِي «ـکـردن»٬ افـزوده و افـعال صـرف مي شد٬ در فعل ها٬ فعل معين ژاپنِي
مي شد. در اقتباس واژگان انگليسي هم وضع چنين بود٬ با اين تفاوت که اين واژه ها به
ـکاتاـکانا (الفباي هجايي) نوشته و بدين سان از لغات مأخوذ از چيني متمايز مي شدند. اما٬
پس از چندي٬ واژه هاي انگليسي را نيز به کانجي (نشانه هاي نگارشي چيني) نوشتند.

در الگوي ترکيبي وام واژه ها نيز تصّرف مي شود٬ چنان که در اضافه وصفي٬ کـه در
na ميان صفت و موصوف e نشان داده مي شود٬ از ميان ادات گوناـگون ژاپني٬ فارسي با
romaª nchikku naª sutoª ri a) يـا modern building) moda naª biru مــي آيد؛ مــانند
o ـ٬ که هم چون پـيشوند در اول go و a) ـ. هم چنين٬ از ادات احترامي romantic story)

o-saraª daª o-koª «پالتوي شما» و toª o مي گيرند؛ مانند نام ها مي آيد٬ واژه هاي بيگانه بيشتر
«ساالِد شما».
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وام واژه ها در زبان ژاپني

memoru از نمونه هاي ترکيب واژگان انگليسي بـا ادات دسـتوري ژاپـني واژه هـاي
ru ـ٬ معادل نشانه مصدري در فارسي) «يادداشت memorandum انگليسي + memo از )
ru ـ) «تـظاهرات کـردن» را demonstration انگـليسي + demo از ) demoru ـکردن» و

مي توان ذـکر کرد.
نمونه هايي نيز از ترکيب واژه هاي ژاپـني بـا تکـواژهـاي دسـتوري انگـليسي ديـده
ri مأخوذ + soro soro ) sorosorori مي شود٬ چنان که در زبان گفتاري ترکيب هايي مانند
ey- ـ٬ پسوند قيدي انگليسي)٬ به معني کم کم برگشتن يا مرّخ صـشدن٬ سراغ داريم. از

بازي با الفاظ
جا دارد که از صناعت ادبِي بازي با الفاظ که ژاپني ها نهايت هنر و ظرافت را در آن نشان

داده و در اقتباس زباني هم آن را به کار برده اند ياد شود.
با آمدن خط چيني به ژاپن٬ ديري نگذشت که شاعران آموختند که٬ با بهرهـگيري از
نقش و نماي نشانه هاي انديشه نگاري چيني و تلفظ هاي چيني و ژاپني آنها٬ شعرهايي
بسازند که داراي ايهام باشد و دو يا چند معني را برساند. اين مفاهيم در جاهايي مُِعّد و
د يکديگر و در مواردي مجّزا و مستقل و در مواقعي متباين و متضادند. قدرت خاّلقه مؤيّ
اين شاعران در آوردِن اين تنوع در لفظ و معني تا سال ٧٦٠ ميالدي٬ که نخستين مجموعه
شعري ژاپن فراهم آمد٬ پيشرفت نظرگير يافته بود. براي کساني که امروزه بخواهند بـه
طبع آزمايي در صنايع لفظي و معنوي بپردازند٬ زمينه گسترده تر و منابع سرشارتر است.
واژگان ژاپني٬ با وام گيري از زبان هاي انگليسي و فرانسه و آلماني و هـلندي و جـز آن٬
غني تر شده است. بهره بردن از امکـانات و راه هـايي کـه زبـان ژاپـني بـراي جـناس يـا
ايهام سازي يا ديگر صنايع ادبي به دست مـي دهد نـموداري است از حـالت پـيش رفته
اقتباِس واژگاني از ديگر زبان ها. از نمونه هاي اين بهرهـگيري ترکيب و تلفيق زير است:

yu Ä Ãaª i

You and I

yu تلفظ مي شود و به جـاي در اين نمونه٬ نشانه انديشه نگار چيني به معنِي «دوست»
aª خـوانـده i you ـي انگليسي مي نشيند. نشانه ديگر٬ به مـعني دوست داشـتن و عشـق٬

I انگليسي است. اين ترکيب٬ با اين ايهام و باِر معنايي چندگانه٬ نام مي شود که هم صدا با
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وام واژه ها در زبان ژاپني

و عــنوان جــالبي بــراي پــاتوق ها و مـيعادگاه ها٬ مـانند چـاي خانه ها و نگـارستان ها و
نمايشگاه هاست.

be ـ) براي دعـوت بـه سکـوت در silent = ) bi-saª irento نمونه اي ديگر در عبارت
مکان هايي مانند کتابخانه يا بيمارستان است. عبارت انگليسِي داّل بـر حکـم بـي قيد و
شرط به سکوت در فرهنگ ژاپني موهن مي نمايد. پس اين عبارت را چنين تعبير مي کنند
bi تلفظ انديشه نگاري چيني به معني «زيبا»ست و مفهوم عبارت چنين درمي آيد که ـکه

«سکوت زيباست».
رد چشمگيري که نصيب نيز گفتني است که در روز جمعه ٢٩ اـکتبر ٬١٩٩٩ به دنبال بُ
تيم بيسبال فوکوئوکا٬ شهري بزرگ در کيوشو٬ جزيره جنوب غربي ژاپن٬ شد٬ رسانه هاي
جمعي گزارش دادند که چندين فروشگاه٬ به ميمنت اين پيروزي٬ حراج اعالم کردند و
ـکاالهايي را به بهاي ٣٩ يِن ژاپن به فروش رساندند به نشانه ٣٩ بار تشکـر: سـانـ کـيو

.«٩» kyu saª «٣» و n thank انگليسي٬ مرکب است از you saª ـ٬ تلفِظ ژاپنِي n-kyu

انگيزه ها و کارکردها
وام واژه ها در زبان وام گيرنده٬ سواي ايجاد ارتباط کالمي٬ کارکردهاي ديگر هم دارد و گاه
به چندين هنر آراسته است. شماري ازين کارکردها پيش تر ياد شد. انگـيزه هاي عـمده

وام گيري و کارکردهاي آن را در زبان پذيرنده مي توان چنين فهرست کرد:
چيِز تازه٬ لفِظ تازهـــ با تغييرات و ابداعاتي که در جهان فني و علمي روي مـي دهد٬
ناچار بايد يا واژه هاي نو ساخت يا آسان گيرانه واژه آماده را از زبان ديگر پـذيرفت. در
ژاپــن٬ ســاخته هاي نـِو صـنعتي٬ از مـدل هاي تـازه اتـومبيل گـرفته تـا انـواع نـوشابه و
نوشت افزار٬ تقريبًا همه نام هاي بيگانه مي گيرند؛ زيرا که ايـن نـام ها بـراي مـردم کشش

١٩ـ)ــگفتني است که نام اتومبيل مزدا هم از٬ اهوراـمزدا گرفته شده است. لفظ مزدا با نام بنيادگذار آن٬ ماتسودا٬ سجع
دارد. اين نام ژاپني که با دو کانجي ماتسو (ـکاج) و دا (رايج ترين پسوند در ترکيب نام هاي ژاپني) نوشته

مي شود به معنِي «ـکاجستان» است.

بيشتري دارند١٩ و نيز به راه يافتن کاال به بازارهاي دنـيا کـمک مـي کنند. سـاختمان ها و
مکان هاي کهنه هم٬ پس از بازسازي٬ نمايي و نامي بيگانه مي گيرند. هم چنين٬ بـا وارد
شدن پديده و فعاليت و نظر و انديشه اي به گستره و اقليم يک فرهنگ٬ واژه داّل بر آن نيز
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وام واژه ها در زبان ژاپني

e-mail از ايـن گونه انـد. پذيرفته مي شود. واژه هايي مـاننِد ُرنسـانس ٬ لوکـوموتيو ٬ راديـو ٬
پيش ترها مي گفتند که لفظ بيگانه بايد ٢٠ تا ٢٥ سال در جايي رواج داشته باشد تا بتواند
ا سرعت تحول و کثرت و تنوع ابداع ها در روزگار ما اين به قاموس آن زبان راه يابد. امّ

دوره انتظار را کوتاه ساخته است.
ِد روز بودن٬ در زبان مُِد روز بودنـــ پاره اي از لفظ هاي بيگانه٬ به دليل عام پسند يا مُ
وام گيرنده جاي گزين مي شوند. آوردن شماري از اين الفاظ وسيله روشن فکرنمايي است
و نمونه هاي آن در محيط ما هم٬ در عصر جديد٬ فراوان بوده است. شماري ديگر٬ به
دليل سهولت کاربرد و رفع نياز جامعه رو به تحول٬ به سرعت براي خود جا باز مي کنند.
نام ها و اصطالح هاي مربوط به رايانه و ابزار و ادوات آن يا ديگر ساخته هاي الکترونيک

از اين گونه بوده اند.
= kiss) kisu برخي از وام واژه ها مقبول تر از معادل ژاپني آن شناخته شده اند؛ مانند
seppun است. شماري از اين واژه ها را نـيز بوسه) که بسيار رايج تر از معادل ژاپني آن
بهـدليل نو و جاذب بودنشان بر واژه هاي خودي ترجيح مـي دهند؛ چـنان که بسـياري از
boots = چکمه) را رفته رفته به جاي ) butsu مردم و٬ بيش ازهمه٬ اهل کسب و تجارت
naª («ـکفِش ساق بلند») نشانده انـد٬ چـون نـوتر و خـوشايندتر gaª kutsu معادل ژاپني آن

مي نمايد.
دنماييـــ زبان شناسان ژاپني٬ از جـمله مـيئورا٬ نـمونه هايي را يـاد مـي کنند کـه متجّد
واژه هاي اروپايي در ژاپن براي متجددنمايي يا دادن پوشش و پيرايه اي نو بـه چـيزهاي
manshon (از ـکهنه به کار مي روند؛ چـنان که حـتي مـجموعه اتـاقک هاي فـقيرنشين را
mansion = آپارتمان مجلل و اعياني) مي خوانند يا خـانه هاي يک اتـاقه را کـه انگليسِي

dining ـ) مي نامند. and kitchen DK (اختصاري آشپزخانه جدا ندارد
واژه بيگانه گاه چيزي را که غربي يا متجّدد شده است مي رساند٬ حال آن که معادل
kitchen ـ)٬ که بـه kicchin (از انگليسِي ژاپني آن چنين مفهومي ندارد. ازين قبيل است
daª itokoro ي آن را به همان لفِظ ژاپني آشپزخانه فرنگي وار اطالق مي شود؛ اما نوع محلّ

مي خوانند.
تأثيرگذاريـــ شماري از وام واژه ها را براي تأثيرنهادن بر ديگران مي آورند؛ از اين قبيل
(inferiority) = عقده (حقارت)٬ که معادل complex konpurekkusu ـ٬ از انگليسِي است:
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وام واژه ها در زبان ژاپني

konpurekkusu آنها را ا کساني مي پندارند که به کار بردِن لفظ rettoª را دارد؛ امّ kan ژاپنِي
nihirisumu تحصيل کرده تر و مهم تر نشان مي دهد. نـمونه ديگـر ايـن دسـته از واژه هـا

emotional = احساساتي) است. ) emoª shonaru (nihilism) و

عي معجزات و کرامات است و آيـيني نـو سـاخته و ـکوجي تاـکاهاشِي ژاپني٬ که مّد
Life) ناميده است. Space ( ـ = raª ifu supeisu پيرواني گرد آورده٬ فرقه روحاني خود را
وي مّدعي است که افراِد رو به مرگ يا کساني را که به بيماري مهلک دچارند٬ با تلقين و
دِم خود٬ زنده نگه مي دارد و مغزهاي آشفته فرد را با نيم ساعت کوبيدن با کف دست

ايانه٬ که با ريش سفيد بلند و چشمان بيمار و خمار و نيم بسته ٢٠ـ)ــ نياز يا٬ در واقع٬ «ويزيِت » اين عيسي دِم عصر ر
احتي (يوکاتا) خود را به هيئتي قّديسي آر استه٬ براي هر ضربه درماني ٬ ٥ ميليون يِن (به نرخ اين روزها و کيمونوي ر
نزديک ٤٦ هزار دالر) است. پليس ژاپن٬ سر انجام٬ در روز ٢٢ فوريه ٬٢٠٠٠ او را٬ که از بستگان بيماِر رو به مرگي
٨ ميليون ين گرفته و سپس او را ماه ها موميايي شده در اتاق هتلي در بستر نگاه داشته بود٬ با انصارش دستگير

ـکرد.

خود به فرق سِر او شفا مي دهد (خداوند او را شفا بدهد!)٢٠ .

جلوه فروشيـــ در دوره اي از تاريخ ادب فارسي٬ عـربي نويسي و٬ در عـصر جـديد٬
فر انسه داني مايه تفاخر و وسيله فضل فروشي بود؛ چنان که دانش التيني در اروپاي قديم
همين حال را داشت. در ژاپن نيز٬ قرن ها دانستن چيني نشانه اشرافيت و امتياز شمرده
مي شد و مکاتبه رسمِي نخبگان به اين زبان بود. امروزه نيز٬ به کـار بـردن وام واژهـاي
ا اين واژه ها در نوشته هاي رسمي کمتر آورده انگليسي نوعي از فرهيخته نمايي است؛ امّ
مي شود. بنگاه هاي توليدي و بازرگاني هم چنان بر اين نظرند کـه دادن نـام اروپـايي بـه
مؤسسه ها و کاالها و خدمات (مثًال در زمينه گشِت داخلي و جهانگردي) اثر معجزه آسا
در جلب مشتري ورونق کسب و کار دارد. دشوار مي توان مجتمعي مسکوني يافت که نام
اروپايي نداشته باشد. فراورده هاي صنايع به نام اروپايي (التيني٬ انگليسي٬ فر انسه٬...)
خوانده مي شوند و حتي تيم هاي معروف بيسبال٬ رايج ترين و پـربيننده ترين ورزش در
ژاپن و٬ بهـتازگي٬ فوتبال و بسکتبال و واليبال و ديگر ورزش ها نام هاي اروپايي گرفته اند.
اما بنيادهاي مذهبي (شينتو و بودايي) و دربار ژاپن هنوز نگارش چيني را مايه فضل و

امتياز مي دانند.

تفنّن و لحن خودمانيـــ در مناسبت هايي٬ به ويژه ميان جوان هـا٬ آوردن لفـظ بـيگانه
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وام واژه ها در زبان ژاپني

نمودار باـروح بودن يا صميميت است. مثًال٬ براي تشکر از کسي (همپايه يا پـايين تر از
thank) مـي گويند. الفـاظي از you ( ـ = sankiyu خود)٬ به جاي الفاظ مؤدبانه رسـمي٬
اين گونه براي خداحافظي و گاه احوال پرسي يا پاسخ آن هم مي آيد. نيز ازين جمله است

OK) ـ. okkay ـ = ـ okay)

بيان مؤدبانه و پرده پوشيـــ از کاربردهاي واژه بيگانه٬ آوردن آن به جاي واژه اي خودي
است که چيزي ناخوشايند را مي رساند يا بر زبان راندنش دور از ادب شمرده مي شود.
در فارسي هم٬ لفظي مانند «مُ ردن» کلمه و ترکيب هاي جانشين فراوان دارد: درگذشتن٬
به رحمت حق پيوستن٬ به سراي باقي شتافتن و٬ در ادب قـديم٬ نـماندن٬ و مـانند آن.
قديمي ها٬ به جاي آن که بگويند نان يا آرد يا بـرنج يـا نـعمت هاي ديگـر «تـمام شـد»٬
مي گفتند «برکت شد». هنوز هم بسياري از ادب يافته هاي نسل گذشته چنين مي گويند. در
-o به لفظ مؤدبانه) به کار مي رفته و o-te-aª (به معني «دست شويي» با پيشوند raª u ژاپني٬
toilet انگليسي) جاي آن را گرفته است. نمونه ديگر در toiretto (از o-toirë يا سپس
jochuª است. maid = خــدمتگاِر زن) بـه جـاي واژه خـودي meido (از ژاپــني لفــظ
(silver seat ( ـاز shirubaa-shiito صندلي هاي مختص پيران در قطار و اتوبوس با نشانه
silver) مي گويند. در جامعه ژاپن٬ به age ( ـاز shirubaa eiji متمايز مي شود و سِن پيري را
اقتضاي مدارا و حفظ آرامش و هم بستگِي اجتماعي٬ بر آن بوده اند که نـبايد کسـاني را
زشت٬ نادار٬ کم هوش يا بي بهره از نعمت هاي ديگـر بـخوانـند و٬ بـراي رسـاندن ايـن

معاني٬به تعبيرهاي غيرمستقيم و مجامله اي متوسل مي شده اند.
loan = وام) بـه جـاي واژه خـودِي loan (از نمونه ديگر وام واژه هـاي تـعارف آميز
shakkin است. در حقيقت٬ در ژاپن٬ زير بار دين بودن يا ماندن را ننگ مي شمردند و

رسم بوده است که آنچه را به وام يا امانت مي گرفتند تا سال نو نشده پس مي دادند. هنوز
هم ٬ با آن که بسياري از کارها با وام گرفتن و نسيه خريدن مي گذرد٬ اين احساس تا اندازه

بسيار بر جاست.
صراحتـــ زبان ژاپني٬ به تأثـير فـرهنگ آن٬ در بسـياري از حـاالِت بـيان٬ عـاري از
روشني و تعارف آميز و دوـپهلوست؛ چنان که٬ در پاسخ اين سـؤال کـه کسـي چـيزي را
ii ( = خوب است) و گاه دانسته نمي شود که جواب desu مي خواهد يا نه٬ گفته مي شود
مثبت است يا منفي. از اين رو٬ مثًال در اين مورد٬ براي پرهيز از ابهام و سوءتفاهم٬ حتي
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وام واژه ها در زبان ژاپني

OK (لفظ انگليسي) هم گفته مي شود. نمونه خاِص کاربرِد واژه بيگانه در بيان رسمي٬
براي تصريح قضيه اي است که يک سال پيش٬ در مصاحبه يکي از وزيران٬ پـيش آمـد.

21) Keiichi Miyazawa 22) Ozawa 23) Genji Monogâtâri

آقاي مي يازاوا٢١ ٬ نخست وزير پيشين و وزيـر دارايـِي دولت کـنوني ژاپـن کـه از مـعدود
بلندپايگان ژاپني مسلّط بر زبان انگليسي است٬ روز ١٨ ژانويه ٬١٩٩٩ در مصاحبه اي٬
(LDP) بـا حـزب در پاسخ اين که چرا در برابر ائتالِف ناـگزير حزب ليبرال دموکراتيک
نوساخته ليبرال به رهبري آقاي اوزاوا٢٢ سرد مانده است٬ گفت که نمي داند اوزاوا به چه
LDP و نخست وزير بود٬ LDP انشعاب کرد (چند سالي پيش که مي يازاوا رهبر جهت از
اوزاوا٬ که سردستگِي جناحي مؤثر را در ايـن حـزب داشت٬ از آن مـنشعب و مـوجِب
شکست کاِر نخست وزير و برافتادن دولت شد). مي يازاوا٬ سپس٬ پاسخ خود را با بيان
چند کلمه به انگليسي تصريح کرد. مي گويند که او٬ هرگاه که بخواهد مـوضوعي را بـه

روشني و دقت بيان کند٬ به انگليسي سخن مي گويد.
جناس و ايهامـــ در آثاِر ادب ژاپن از شعر و نثر٬ جناس و ايهام و ديگر صنايع لفظي و
معنوي فراوان آمده و سـخن پردازان و گـويندگان از ديـرباز در صـنايع گـوناـگـون ادبـي
اسـاـکـي طـبع آزمايي کـرده انـد. در گِـنجي مـونوگاتاري٢٣ ( داسـتان هاي گِـنجي ) نگـاشته مـور

24) Murasaki Shikibu

شي کي بو٢٤ (نديمه اي درباري در اوايل قرن يازدهم ميالدي)ـــ که براي ژاپني ها به اندازه
شاهنامه در نظر ما ايرانيان ارج داردـــ نمونه هاي اين شيرين کاري هاي ادبي٬ که سـخن را
رازگونه و دلنشين و پر لطف مي سازد٬ بسيار است. امروزه زمينه کاربرد اين گونه فـنوِن
بيان از عرصه شعر و ادب فراتر رفته و از افسون آن در نام ها و پيام هاي گوناـگـون و در
رسانه هاي جمعي بهره جويي شده است. چندسال پيش که بنگاه راه آهن سراسري ژاپن
به چند شرکت تقسيم شد٬ شرکت منطقه اِي راه آهن شرقي ژاپن که سهم عـمده را در
اختيار گرفت٬ براي انتخاب نامي زيبا و مناسب و مؤثر٬ عبارت ها و تـرکيب هايي را در
E ـ٬ در اين ترکيب٬ نمودار چند لفظ و معني گرفته E-den بود. نظر آورد که يکي از آنها
electric ( = قـطار بـرقي)؛ rail car مي شد: يکي٬ حرف نخستين در ترکيب انگـليسي
East ( = مشرق). نيز اين حـرف را مـي توان نشـانه ديگر٬ حرف آغازي کلمه انگليسِي
energy ( = نيرو) گرفت که economy ( = اقتصاد و صرفه)٬ و every ( = هر روز)٬ day
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وام واژه ها در زبان ژاپني

extern ( = بيرون) در ژاپن براي کار در جايي دور از خانه همه مربوط اند به راه آهن. باز٬
enjoy ( = ـلذت بردن) هم اشاره اي است بـه سـواري و سـفِر راحت و مصطلح است و
elegance ( = لطف و ظرافت) احتي)٬ easy ( = آساني٬ ر خوش. واژه هاي ديگري مانند
ii ـ) در ژاپني به E (لفظ را هم مي شد به سفر با قطار ربط داد. جز اينها٬ صداي حرف
E-den به صورِت لفظي خوشايند و دلنشـين معني «خوب» است. ديگر آن که ترکيِب

تلفظ مي شود که در انگليسي به معني بهشِت عدن يا باغ بهشت است.
ايــن دقت نــظر در جـنبه هاي لفـظي و بـاِر مـعنايي نشـان دهنده شـيوه سـنجيده و
پيش رفته اي است که ژاپني ها در گرفتن واژه هاي بيگانه دارند. در همين جريان انتخاِب
E-den را ناِم ساده و گويا و گيرا٬ راه آهن شرقي ژاپن٬ سرانجام٬ ترکيب زيبا و بـرازنـده
نپذيرفت٬ چون فکر مي شد که اختيار نامي که يک معني آن «خوب» است خودستايي

د. تلّقي مي شود که با فرهنِگ مبتني بر تواضع ژاپني نمي خوانَ
پيام و مفهومي مغاير با معناي اصليـــ پاره اي از وام واژه ها در ژاپني مدلولي جز آنچه در
boss در انگليسي (= رئيس يا مـافوق) مـعني زبان اصلي دارند پيدا مي کنند؛ چنان که
boss بيشتر کنايه از سردمدار و سـردسته bosu برگرفته از موهني ندارد؛ در حالي که
super به معني برتر و باالتر است؛ امّا ژاپـني ها ـکارهاي پنهاني است. يا٬ در انگليسي٬
super را به معني خوارـبارفروشِي بزرگ به کار مي برند (ـکوتاه شـده suª ـ٬ برگرفته از paª

slipper انگليسي = دم پايي) surippa (برگرفته از supermarket ـ). باز٬ آنچه را که در ژاپن

kurisumasu (ـکـريسمس مــي گويند مــدلولي ديگــر دارد. واژه هـاي بـيگانه اي مـانند
Christmas ـ) نيز٬ که بيش و کم همان مفهومي را مي رساند که در زبان اصلي دارد٬ به تأثير

تباين فرهنگي و تفاوت محيِط کاربرد٬ بار مـعنايي مـتفاوتي پـيدا مـي کند. در حـقيقت٬
ـکريسمس در ژاپن شبي نيست که٬ مانند مغرب زمين٬ افراد خانواده گرد هم آيند و بهترين
شام را تهيه ببيند و کاج را چراغاني و با هديه و آويزه ها زينت کنند و تولد مسيح را جشن
بگيرند؛ بلکه٬ براي جوانان٬ موسمي است مختص گشِت شبانه و مبادله هدايـا؛ بـراي
ـکودکان (به تأثير محيط آموزشي)٬ شبي که به اميد يافتن هديه اي در بامداد بر بالين خود٬
به بستر مي روند؛ براي کارخانه هاي شيريني سازي٬ فرصتي که هر چـه بـيشتر شـيريني
بفروشند؛ و٬ براي شرکت ها و بنگاه هاي بازرگاني٬ مجالي براي برگزارکردن مـهماني و

ديدار آخر سال کارمندانشان.
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 وام واژه ها در زبان ژاپني

پيشرفت هاي ژاپن و زبان ناهمساز
پس از نهضت تجّدد ژاپن در سال ١٨٦٨ و در گرم بازار انديشه هاي نوجويانه که بيش و
ـکم بيست سالي رواج داشت٬ اين زمزمه از گروهي از روشن فکران برخاست که يکي از

25) Mori Arinori

علت هاي عقب ماندن ژاپن از غرب خّط دشوار و پيچيده آن است. موري آرينوري٢٥ ٬ که
در سال ١٨٨٥ به وزارت فرهنگ ژاپن هم رسيد٬ پيشنهاد کـرد کـه ژاپـني را بـا الفـباي

اروپايي بنويسند و با قواعد معيّن تلفظ کنند و بخوانند.
در ميان روشن فکراني که٬ در پي نهضت تجّدد درباره اصالح خّط ژاپني٬ اظهار نظر
ـکردند٬ عده اي خواستار نشاندن الفباي هجايي کانا به جـاي خـط انـديشه نگار چـيني٬
بعضي جوياي ابداع خط و شيوه نگارشِي تازه٬ و کساني هوادار کنار گذاشتن يکسره زبان
خاذ زبان انگليسي در حوزه دانش بودند.نمايندگان هر يک از اين گروه ها٬ در ژاپني و اتّ
Meiroku (تنوير افکار )٬ ارگان Zasshi دهه ٬١٨٧٠ مقاله هايي در توجيه نظر خود در مجلّه
Meirokusha انتشار دادند. در سال هاي پاياني قرن نوزدهم که انجمني به همين نام يا
ژاپن از تالش و آزمون تجّدد پيروز بيرون آمد٬ حقايق اوضاع نشان داد که شيوه نگارشي
ـکانجي سّد راه پيشرفت اين کشور و نيز مانع توسعه و تعميم سوادآموزي نبوده است. از

اين رو٬ زمزمه هايي که براي تغيير خط و زبان برخاسته بود فرونشست.
امروزه هم کساني در ژاپن و بيرون آن بر اين نـظرند کـه زبـان نـامأنوس آنـها بـراي
بيگانگان سّد راه هاي آشنايي جهان با تـالش هاي عـلمي ژاپـن است. «سـازمان عـلم و
تکنولوژي» ژاپن نيز٬ در گزارش سال ١٩٩١ ( ـکتاب سفيد ) خود٬ بر اين نظر تأـکيد نـهاد.
درـاين گزارش٬ با عنوان «رشـد جـريان جـهاني شـدن فـعاليت هاي عـلمي و فـناوري و
مسائلي که ژاپن با آن روبه روست»٬ گفته مي شد که تبادل اطالعات ميان اياالت متحده
امريکا و اروپا حجم معتنابه دارد و حال آن که دسترسي اين کشـورها بـه مـنابع ژاپـني
اندکـاست. هم چنين٬ با آن که ژاپن٬ از نظر شمار مقاله هاي علمِي محققانش در رديف
سوم٬ پس از امريکا و انگليس٬ جاي دارد٬ نسبت ارجاع هايي که در گزارش هاي علمي
بهـاين مقال ـ ه ه ـ ا داده شده ف ـ ق ـ ط ٣/٤ درص ـ ِد کل منابع و مقاله هاي مـورد اسـتفاده بـوده
است. باز٬ در زمينه تحقيق و تأليف و مقاله نويسي مشترک٬ با آن که چنين همکاري هايي
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وام واژه ها در زبان ژاپني

ميان ژاپن و امريکا کم نيست٬ شمار آثار پژوهشِي مشترِک ژاپن و ديگر کشورها نـاچيز
است....

در کتاب سفيِد سازمان علم و فناوري ژاپن٬ به صراحت آمده است که بزرگ ترين مسئله در
امر رواج و نفوذ جهاني داده هاي علمي و فناوري ژاپن ناشي از آن است که ژاپني زباني
جهان شمول نيست و فعاليت ژاپن در کار تحقيق بنيادي با مقام و موقع اين کشور در جهان
امروز تناسب ندارد. اين حقيقت از اين نيز پيداست که «در برابر حـدود ٦٠ درصـد از
محققان و مهندسان اروپايي و امريکايي که خود را در علم و فن برتر مي شناسند٬ فقط

٣ـدرصد از ارباب علم و فن ژاپن چنين احساسي دارند».
به رغم اين نگراني هاي رسمي و گز ارشي٬ پژوهشگران ژاپني ظاهرًا چندان دلواپسي
و دغدغه اي ندارند. ژاپني هاي هوشمند٬ هرچند که جز شمار اندکي از آنان نمي توانند
در پرتو تسلط بر زبان خارجي در مجامع بين المللي و مجالس چـندمليتي جـلوه کـنند٬
آن جا که پاي استفاده از منابع مکتوب و اقتباس علمي در ميان باشد درنمي مانند؛ و اـگر
ديگران نتوانند به همان اندازه از متون و مآخذ کتبي و نتايج تحقيق علمي آنان بهره گيرند٬

چه باـک!

چند نکته در پاياِن سخن
موج ورود واژه هاي بيگانه به زبان ژاپني و شتاب فزاينده آن در صد سال گذشته کساني
صالت و خلوص فرهنگي را در عرصه ادب و فرهنگ اين سرزمين نگراِن از دست رفتن َا
ا٬ ناظران و صاحب نظراني پرشمارتر٬ بـه پشت گـرمي و ارزش هاي ژاپني کرده است. امّ

استوارِي مايه هاي فرهنگ ژاپني٬ چنين دلواپسي و بيمي ندارند.
چنان که نمونه واژه هاي دخيل چيني نشان مي دهد٬ اقتباس و وام گيري از زبان بيگانه
هرگز به واژه هاي آن محدود نمي ماند بـلکه بـا تأثـيرهاي کـلي فـرهنگي٬ مـانند تـغيير

26) Miller

ارزش هاي اجتماعي و توسعه داد و ستد معنوي٬ همراه است. به قول ميلر٢٦ ٬ زبان ژاپني
براي عناصر و واژگان بيگانه زمينه قبول دارد و ژاپني ها پيوسته به ابداع و نـوجويي در
زبان و کاربرد آن شوق نشان داده و به طبع آزمايي در بازي با الفـاظ دل بسـته انـد. وي
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وام واژه ها در زبان ژاپني

مي افزايد که شمار فراواِن واژگاِن وام گرفته از بسياري از زبان هاي جهان از مايه ها و منابِع
پرمايگي و پرباري و سرشارِي زبان ژاپني است.

از ميان نتايج گوناـگون اين اخذ و اقتباس٬ تأثير فرهنگِي آن در کانون توجه زبان شناسِي
اجتماعي قرار دارد. گوناـگونِي موجبات وام گرفتن واژه هاي بـيگانه٬ تـنوع کـارکرد ايـن
واژه ها در زبان وام گيرنده٬ و ممنوع بودن آن در پـاره اي از مـناسبت ها از مـوضوع هاي
درخوِر توجه است و ظرافت و باريک بيني ژاپنيان در اين کار اقتباِس واژه هاي چيني در

هزار و چند صد سال پيش را به ياد مي آورد.
ژاپني ها زبان٬ خط٬ شيوه کشورداري٬ مـعماري٬ ديـن و چـيزهاي ديگـر را از چـين

27) Manyôshu 28) Hasegawa

ـگرفتند. پس از مدتي نسبتًا کوتاه٬ نخستين مجموعه بزرگ شعري ژاپن٬ مانيوشو٢٧ ٬ که در
سال ٧٦٠ ميالدي فراهم آمد٬ شعرهايي در بر داشت که ريزهـکارانه به بازي با الفاظ و
واژه ها و تعبيرهاي چيني و ژاپني پرداخته بود. هرچند که صناعات عالي ادبي در کاربرد
واژه هاي وام گرفته شده از زبان هاي مغرب زمين به درجه اي که در واژه هاي دخيل چيني
بود نرسيده٬ کساني بر آنند که تأثير فزاينده زباني مـانند انگـليسي در ژاپـني سـرانـجام
نظرگير خواهد بود. اـگر از جريان هزار و چندـصد ساله اخذ و مستحيل شدن واژه هاي
چيني قياس گرفته شود٬ مي توان گفت کـه واژه هـاي وامـگـرفته از زبـان هاي اروپـايي و
زبان هاي ديگر نيز٬ به مرور٬ شايد در گذر چندين ده يا صد سال٬ جزء پيکِر اصلِي زبان

ژاپني نوشته شود. ژاپني گردد و بسياري از آنها با نشانه هاي انديشه نگار چينيـ
ر ژاپني٬ در کتاب ارزنده خود٬ بر ايـن نـظر است کـه وارد شـدن هاسهـگاوا٢٨ ٬ متفکّ
واژگان بيگانه در زبان ژاپني آسيب رسان و مايه نگراني براي ارزش هاي ژاپني نيست. او
درباره گشوده شدن ژاپن به روي واردات کاال و فرهنگ در نيمه دوم قرن نوزدهم٬ پس از
دو قرن و نيم انزوا٬ نوشته است: «جايگير شدن سريع فرهنگ بيگانه در اين جا ضرورت
عملي داشت و به هيچ روي خالف قاعده نبود» (ص٣٥). وي اين وضع را با اتخاذ بسياري

از جنبه هاي فرهنگ چيني در روزگار ديرين مقايسه کرده و گفته است:

با آن کـه اقـتباس ژاپـن از فـرهنگي مـتعالي در ازمـنه قـديم طـبعًا مـتضّمن و فـراآوِر هـمه
دگرگوني هاي مالزم با اين تمّدن قاره اي (چيني) بود٬ باز٬ در همان روزگار هـم کـه هـر چـيز
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[ ـطِي دو سه قرن] قاره اي را ستايش مي کردند٬ مايه و ماهيّت فرهنگ بومي به آن امکان داد که
تا آغاز دوره تاريخي هي آن (از سال ٧٩٤ ميالدي) مرحله تقليد و اقتباس را پشت سر بگذارد
و به ايجاد گونه هاي فرهنگ ژاپني بپردازد و ادبيات و معماري و هنري به واقع ژاپني به بـار
آورد. ژاپن٬ پس از نهضت بازگشت قدرت به امپراتور ميجي يا نهضت تجّدد (از ١٨٦٨ م)٬ از
ا٬ اين بار هم٬ مسئله اصلي آن است که عنصر تمدن تازه نو چنين نگراني و مشکلي يافت. امّ
چگونه بايد ژاپني شود... آنچه مسلّم مي نمايد اين است که ژاپن در مرحله تـقليد مـحض از

باخترزمين نخواهد ماند. (همان جا)

شايد اين نظِر هاسهـگاوا در وضع وام گيري واژگاني امروزه هم صادق باشد. بايد توجه
داشت که تحّول و تغيير فرهنگي کند است و شايد چند قرن بايد بگـذرد تـا واژگـان و

فرهنگ وارداتي در زبان و زمينه تازه مستحيل و خودي شود.
ابداع و تغيير در زبان از جمله با آوردن واژگان بـيگانه را غـالبًا بسـياري از مـنتقدان

29) Fukuzawa Yukichi

مايهـآاليش و تباهي زبان ملي شناخته اند. در اوايـل دوره مـيجي٬ فـوکوزاوا يـوکيچي٢٩
(١٨٣٥- ١٩٠١ م)٬ از پـيشگامان آمـوزش نـوين در ژاپـن٬ نـظريه «بـريدن از آسـيا» را
مطرحـساخت. وي بر آن بود که ژاپن در مشرق آسيا بايد جامعه و کشور و حکومتي به
ب ـ اشد. آنان که خواهان حفظ خلوص زبان و مـخالف تـغيير و تـبديل در شيوه اروپ ـ اي ـي 
آن اند. اغلب زبان ژاپني را نمودار فرهنگ اين مرز و بوم مي دانـند. ايـن تـوجيهي است
خوشايند که مخالفت با هر نوگرايي و دگرگوني در جريان توسعه و تحول فرهنگي مطرح
ا چنين نيست که با تغيير و تحول و نوآوري در زبان٬ مانند وام گيري واژه ها٬ مي شود. امّ
ي از دست برود. واقعيت اين است که ارزش هاي عميق تر و واالتـر فـرهنگ فرهنگ ملّ
اصيل و غني مي تواند اين عناصر تازه زبان را در خود مستحيل کندـــ همان که هاسهـگاوا
«ژاپني کردن» خوانده است. زبان و فرهنگ٬ به اين اعتبار٬ عنصِر ايستا نيست بـلکه بـا
د٬ نيازهاي تازه منطبق و سازگار مي گردد. در صد و سي سال تاريِخ پس از نهضت تجّد
ژاپن٬ در جرياِن تعالي و رسيدن به پايه يکي از قدرت هاي اقتصادي جهان٬ در کاِر سازگار
ساختن خود با اين دگرگوني ها بوده است. زباِن زنده نيز٬ به سهم خـود و در تـالش و
تعامل اهل آن براي هم ساز شدن با جهاِن دستخوِش تغيير٬ در جريان دگرگوني و تجّدد

است.
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