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  چكيده
اين مقاله، معرفي و بررسي كتاب دوجلدي آموزش مقدماتي زبان  هدف از نگارش
سـال   15است كه بعد از نزديك » ژاپني براي همه، سطح مقدماتي«ژاپني زيرعنوان 

تجديـد  ا ميالدي با رفع اشكاالت نسـخه قبـل و تغييراتـي در محتـو     2012در سال 
حاضر نسخه زبان خارجي اين اثر به دوازده زبان انگليسي، درحال. چاپ شده است

اي، تايلنـدي،  فرانسوي، اسپانيولي، ايتاليايي، پرتقالي، روسـي، آلمـاني، چينـي، كـره    
اندونزيايي، ويتنامي در دسترس است و در بيشتر مراكز دانشگاهي و غيردانشگاهي 

ن و ازجمله گروه زبان و ادبيـات ژاپنـي دانشـگاه    آموزش زبان ژاپني درسراسر جها
. عنوان منبعي قابل اتكا و كارآمـد مـورد اسـتفاده اسـت    تهران در مرحله مقدماتي به

وسـيله كـار   هايي ازجمله رفع اشكاالت نسخه قبل، تهيه و تدوين كتـاب بـه  ويژگي
ي هاي كمكي متعدد براي پوشـش دادن چهـار توانـاي   گروهي و درنظر گرفتن كتاب

زباني گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن باعث شده است كه نسخه جديد كتاب 
امـاهنوز هـم   . هاي آموزش زبان ژاپني در دنيا محسوب شودحاضر از بهترين كتاب

هـا،  كوشد به ويژگي مقاله حاضر مي. هرچند اندك،ايراداتي بر اين كتاب وارد است
  . نقاط قوت و ضعف اين اثر بپردازد

هـاي كمكـي،   كتاب درسي، ژاپني براي همه، سـطح مقـدماتي، كتـاب    :ها هكليدواژ
  چهار توانايي زباني

  
  مقدمه.1

هـاي آموزشـي ايـن    هاي ديگر و تهيه كتابشايد بتوان گفت آموزش زبان ژاپني به زبان
آموزش زبان ژاپني در نيمه . ها، تاريخ چندان طوالني نداردنسبت به بسياري از زبانزبان

                                                                                                 

 ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران، تهران، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات ژاپني، دانشكده زبان *
s.azarparand@ut.ac.ir   
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جزيره كره و چـين محـدود   جمله شبهدر ابتدا به كشورهاي همجوار ژاپن از15دوم قرن 
هاي همسـايه  ايدر واقع كره. گرفتبود كه عمدتا با اهدف سياسي و بازرگاني انجام مي

آنهـا در سـال   .اولين ملتي بودند كه در خارج از ژاپن آموزش اين زبان را بنيـان نهادنـد  
را بـه  ) 伊呂波: Iroha(» ايروهـا «بـان ژاپنـي بنـام    ميالدي اولين كتاب آموزش ز 1492

ازطرفي، دربين كشورهاي اروپايي مبلغين مسيحي پرتغـالي از پيشـگامان   .چاپ رساندند
هـاي  ميالدي با ورود به بخـش  1543آنها در سال. آيندحساب ميآموزش زبان ژاپني به

آموزش زبان ژاپني هاي جنوبي ژاپن همراه با تبليغ دين مسيحيت به تهيه و تدوين كتاب
گشـاي مطالعـه   تدريج راهها بههاي پرتغاليپژوهش. و فرهنگ لغت زبان ژاپني پرداختند

هاي اروپايي همچون روسيه، هلند، فرانسه، بريتانيا، ايتاليـا  وسيله ديگر كشوراين زبان به
ه بـا  ويژه در دوران بعد از جنگ جهاني دوم همرابه. و اياالت متحده آمريكا و غيره شد

هاي متعددي رشد اقتصادي ژاپن و بيشتر مطرح شدن اين كشور در سطح جهاني، كتاب
مقالـه  نوشـت  در پي(در زمينه آموزش زبان ژاپني در داخل و خارج ژاپن به چاپ رسيد

هـاي  هركـدام از ايـن كتـاب   ). حاضرتاريخچه آموزش زبان ژاپني ضـميمه شـده اسـت   
تـرين آنهـا   اما يكي از پـر اسـتفاده  . د استآموزشي طبعا داراي نقاط قوت و ضعف خو

ژاپنـي بـراي همـه،    «كتاب مورد مطالعه در اين پژوهش يعني كتاب آموزشي دوجلـدي  
 Surie(است كه تهيه و تدوين آن به همت انتشارات سوري ئه نتّو وآكو » سطح مقدماتي

Nettowāku: 3A Corporation( انجام شده است.  
الدي، با هدف تهيه كتـاب آموزشـي زبـان ژاپنـي بـراي      مي 1973اين انتشارات در سال 

مبـاني زبـان   «كارآموزان فني ومهندسي در صنايع توليدي ژاپن و با انتشار كتاب درسـي  
توان گفت كه هـدف  مي. كار كردآغاز به )日本語の基礎：Nihongo no Kiso(»ژاپني

امـا در  . سـت هاي آموزشي زبان ژاپني اسنتي و اصلي اين انتشارات تهيه و ترويج كتاب
هاي آمـوزش زبـان انگليسـي، آمـادگي     هاي اخير دستي هم در تهيه و تدوين كتابسال

اي هاي ديگر ازجمله كرههاي آموزشي زبانو همچنين تهيه كتابTOEICبراي آزمون 
انتشـــارات و انـــدونزيايي و غيـــره دارد كـــه طبـــق ادعـــاي ســـايت رســـمي ايـــن 

)http://www.3anet.co.jp/company2(/ ها در اين زمينه رو به گسترش خواهـد  تالش
هـايي هـم در زمينـه    هاي آموزش زبـان، كتـاب  جز كتابالبته در اين انتشارات به.داشت

  .ها و اطالعات عمومي انتشار يافته استدرك متقابل بين فرهنگ
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، حاصل كـار گروهـي پـنج نفـر خـانم مـدرس و       نگارش كتاب دوجلدي مورد مطالعه
سـاوادا سـاچيكو    ،)Tanaka Yone(هاي تاناكا يونه ش زبان ژاپني به ناممتخصص آموز

)Sawada Sachiko(مي ، شيگهكاوا  آك)ShigekawaAkemi(  مـاكينو شـوكو ،)Makino 

Shōko( و ميكوگامي كيكو)Mikogami Keiko(    است كه به سردبيري و نظـارت خـانم
و  )Ishizawa Hiroko(هيروكووزاوا و خانم ايشي )Tsuruo Yoshiko(تسورواو يوشيكو 

در انتشارات سوري ئه نتّو وآكو  ) Kobayashi Takuji(به دست آقاي كوباياشي تاكوجي 
و  ) نفـر  4(فشـرده ضـميمه كتـاب    البته ضبط بخـش صـوتي لـوح   .به چاپ رسيده است

و طـرح جلـد و   )نفـر  2(هاي مـورد اسـتفاده در كتـاب      ، نقاشي)نفر 2(نظارت بر آن  
  . نفر ژاپني ديگر است 9نيز حاصل همكاري ) نفر1( صفحه بندي

هم اشاره شده است، كتـاب ژاپنـي بـراي همـه،      )p.iii(گفتار كتاب چنانچه در پيش   
» مبــاني زبــان ژاپنــي امــروزي«ســطح مقــدماتي دراصــل نســخه ارتقــاء يافتــه كتــاب  

)新日本語の基礎：Shin Nihongo no Kiso(   ايـن كتـاب   . اسـت  1990چاپ سـال
نسـخه  2012به چاپ رسيد و در ژانويه سال  1998انتشارات ابتدا در سال  توسط همين

در حال حاضر . جديد آن همراه با اصالحات و تغييراتي در محتوي منتشر گرديده است
انگليسي، فرانسوي، اسـپانيولي، ايتاليـايي،   (نسخه زبان خارجي اين كتاب به دوازده زبان

در دسترس اسـت  ) تايلندي، اندونزيايي، ويتنامي اي،پرتقالي، روسي، آلماني، چيني، كره
و در بيشتر مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي آموزش زبان ژاپني در سراسـر جهـان بـه    

گروه زبان و ادبيات ژاپني دانشكده زبانهـا و ادبيـات   . شكل گسترده مورد استفاده است
آن آمـوزش زبـان و   خارجي دانشگاه تهران به عنوان تنها مركز دانشگاهي كشور كـه در  

) خورشـيدي 1394(حـال  هجري شمسي تا به 1375ادبيات ژاپني داير است نيز از سال 
تاريخچـه  . اين كتاب را به منظور تدريس زبان ژاپني پايه مورد استفاده قـرار داده اسـت  

شـدن محتـوي آموزشـي آن طـي چنـد      روزنسبتا طوالني، رفع اشكاالت نسخه قبل، بـه 
هـاي كمكـي   وسيله كار گروهي و درنظر گـرفتن كتـاب  ن كتاب بهمرحله،  تهيه و تدوي

متعدد براي پوشش دادن چهار توانايي زباني گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن، ايـن  
. هاي آموزش زبان ژاپني مقدماتي در دنيا قرار داده اسـت كتاب را در زمره بهترين كتاب

بـا توجـه بـه    . بر اين كتاب وارد استتوان گفت هنوز هم هرچند اندك، ايراداتي اما مي
كوشد ضمن  جايگاه اين اثر در آموزش زبان ژاپني پايه در جهان و ايران مقاله حاضر مي

  . هاي آن، به نقاط ضعف و قوتش بپردازدمعرفي ويژگي
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  معرفي كلي  .2
سـپس بـه   .پـردازيم  اي اثر مـي در اين بخش ابتدا به معرفي مشخصات صوريو شناسنامه

هـاي مكمـل اثـر و    ها، معرفي كتـاب رچوب كلي اثر، چينش دروس و تمرينبررسيچها
  نگاري و غيره خواهيم پرداختحروف

  
 ساختار كتاب.2-1

. منتشر شـده اسـت  ) B5 )cm6 .17cm×250هر دو جلد اين كتاب درسي در قطع كاغذ 
. صـفحه اسـت   304درس و هرجلد  25جلد اول و دوم هر كدام به ميزان مساوي داراي

كه با رنگ زمينه سفيد و بسيار ساده طراحـي شـده   ) تصوير پايين(جلد اول كتاب طرح 
سمت راسـت روي  . رنگ از وسط به دو بخش تقسيم شده استاست، با يك نوار قرمز

بـه زبـان ژاپنـي و بـه شـكل       »みんなの日本語: ژاپني براي همه«جلد، عنوان كتاب 
 Minnaباال عنوان ژاپني كتاب  در نيم صفحه. عمودي و با قلم بزرگ به چشم مي خورد

no Nihongo    با حروف التين به شكل افقي و با قلم كوچك به رنگ قرمز نوشـته شـده
همـراه بـا   » جلد اول مقدماتي، نسـخه دوم «هايدر نيم صفحه پايين جلد، عبارت. است

  .نيز به زبان ژاپني نوشته شده است»لوح فشرده صوتي«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )طرح روي جلد اول(
نيز با رنگ زمينه سفيد و بسيار شبيه به طرح جلـد  ) تصوير پايين(طرح جلد دوم كتاب 
رنـگ از  با اين تفاوت اندك كه طرح جلد دوم با يك نـوار آبـي  . اول طراحي شده است

نوشته هاي روي جلد دوم كـامال ماننـد جلـد اول    . وسط به دو بخش تقسيم شده است
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و غيـره ماننـد   » جلـد دوم، نسـخه دوم  «و »  همهژاپني براي «است و عنوان كتاب يعني 
  .جلد اول كتاب نوشته شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )طرح روي جلد دوم(
اي از پرنـده مـورد   عالوه سمت راست نيم صفحه باالي هر دو جلد كتاب، نقاشيبه

در طرح جلد اول درنايي ديده مي شـود كـه از   . كشيده شده است» درنا«ها عالقه ژاپني
روي جلـد  . اي به منقار دارد رو به اوج گرفتن داردآمده و در حاليكه جوانه تخم بيرون

طور عمده در  هاي مختلف اين پرنده بهگونه. دوم كتاب، دو عدد درنا نقاشي شده است
توان در فرهنگ، ادبيـات  رد پاي درنا را مي. كنندشمال، غرب و جنوب ژاپن زندگي مي

-يمن محسـوب مـي  اي خوشرنا در فرهنگ ژاپن پرندهد. هاي ژاپن بسيار ديدو افسانه
رسد آوردن تصوير ايـن پرنـده   نظر مي به. شود و سمبل آزادي، صلح و طول عمر است

سـهم داشـتن در   «روي هر دو جلد كتاب با توضيحات سايت رسمي انتشارات مبني بر 
ط بـين  هاي آمـوزش زبـان ژاپنـي و اهميـت دادن بـه ارتبـا      صلح جهاني با انتشار كتاب

قيمت هر جلد كتـاب بـدون   .ارتباط نباشدعنوان يكي از اهداف انتشارات بيبه» هاانسان
معادل حـدود  (ين  5000ين ژاپن است كه جمعا نزديك به  2500درنظر گرفتن ماليات 

  . است) دالر آمريكا 42
به ميزان مسـاوي   50تا  26هاي و در جلد دوم درس 25تا  1ر جلد اول درس هاي د   

در ابتداي هر دوجلد كتـاب،  . صفحه چاپ شده است 304درس و هرجلد  25هر جلد 
استان اين كشور با اعداد مشخص شده است بـه انـدازه    47نقشه كشور ژاپن كه در آن 

همچنين در انتهاي هر دو جلد نقشه جهان در . طراحي شده استB5 فضاي دو صفحه 
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رده شده است كه در آن پنج قاره و اقيانوسهاي اطراف آنها مشخص شده همان اندازه آو
ها در نقشه مذكور مشخص شده است اما، بجز نام هر چند خطوط مرزي تمام كشور.اند

رسـد هـدف از   بـه نظـر مـي   . شود كشور ژاپن نام هيچ كشور ديگري در نقشه ديده نمي
ب، ابتـدا مشـخص كـردن جايگـاه     آوردن اين دو نقشه در ابتدا و انتهـاي دو جلـد كتـا   

اسـتان ايـن كشـور بـا جايگــاه      47ژاپن در نقشـه جهـان و سـپس معرفــي     جغرافيـايي  
  . آنها باشد جغرافيايي

به قلم آقاي اوگاوا  1998در ابتداي هر دو جلد، پيشگفتار نسخه اول اثر مربوط به سال 
در اين پيشگفتار . تمدير عامل آن دوران انتشارات آورده شده اس)Ogawa Iwao(وئايوا

به مطالبي از جمله چگونگي ارتقاء اثر از كتاب آموزشـي منتشـر شـده قبـل از آن زيـر      
-هاي اخيـر بـه  ، ضرورت آموزش زبان ژاپني در سال»مباني زبان ژاپني امروزي«عنوان 

دليل افزايش ارتباطات جهاني،و معرفي مخاطبين اين اثر كه نياز به يادگيري زبان ژاپنـي  
منظور ايجاد ارتباط در محيط كار، خانواده، مدرسه و دانشگاه و غيره دارنـد،  ي بهمقدمات

بعد از پيشگفتار نسخه اول اثر، در هر دو جلد پيشگفتار نسـخه جديـد   .اشاره شده است
 )Kobayashi Takuji(ميالدي به قلـم آقـاي كوباياشـي تـاكوجي      2012مربوط به سال 

مل فعلي انتشارات مذكور خانم ايواسـاكي ماسـاكو   مدير عا(مدير عامل سابق انتشارات 
)Fujisaki Masako( همـانطور كـه در پيشـگفتار    . در هر دوجلد آورده شده است)است

تغييرات و اصالحات عمدتا به دليل تغيير جامعـه و   ،)p.v(جديد هم آورده شده است 
ييرات شامل اين تغ. فرهنگ ژاپن و درنتيجه آن تغييرات زبان ژاپني صورت گرفته است

هاي گفت ها و صحنهها، عبارتكاربرد و اضافه كردن واژهو عبارتهاي كم هاحذف واژه
همچنـين، در  . و شنودي است كه با محيط و فضاي كنوني ژاپن سـنخيت بيشـتري دارد  

پيشگفتار نسخه جديد اضافه شـده اسـت كـه در ايـن نسـخه بـه دو عنصـر يـادگيري         
توجه ويژه شده است و به همين دليل ) براي استاد(سانو آموزش آ) براي دانشجو(آسان
هـايي كـه پاسـخ بـه آنهـا      انـد و تمـرين  اي كاهش يافته يا حذف شدههاي كليشهتمرين

  .  طلبد، اضافه گرديده استخالقيت بيشتري مي
نكاتي براي استفاده «، »راهنماي استفاده از كتاب«در جلد اول اثربعد از بخش پيشگفتار، 

فرضي كـه در گفـت و   ) نفر ژاپني 7نفر خارجي و 11(نفر  18معرفي «،»از كتابمفيدتر 
شامل جدول حروف (» آغاز كتاب«و بخش » فهرست«، »شوندهاي كتاب ظاهر ميشنود

هيراگانا و كاتاكانا، توضيحاتي مختصر درمورد سيستم آوايـي در زبـان ژاپنـي، كلمـات     
بـه   25تا  1هاي سپس درس. آمده است) پركاربرد در گفتگوي روزمره و اعداد و غيره 
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تـا درس  » معرفي خود و آشـنايي ابتـدايي  «ترتيب درجه دشواري از درس اول با عنوان 
از درس يكم . آورده شده است» جمالت شرطي در زبان ژاپني«بيست و پنجم با عنوان 

 2به فاصله هرچند درس يكبـار و  » دوره«بخش تمريني زير عنوان  7تا بيست و پنجم، 
بنـدي  جمـع «) يكي بعد از درس دوازدهم و ديگري بعد از درس بيست و پنجم(بخش 

در نظر گرفته شـده  » هاهاي مورد استفاده در گفت و شنودها، حروف ربط و عبارتقيد
هاي تدريس شده را مرور كنـد تـا در   كند محتوي درسآموز كمك مياست كه به زبان 

اضـافه  » دوره«توي درس بيسـت و پـنجم و بخـش    بعد ازپايان مح. ذهنش نهادينه شود
كه مروري است بر تمامي محتـوي آمـوزش داده   » دوره كلي« عالوه بخشبه. شده است

سـاختار  «هـاي  در ضـمايم كتـاب بخـش   . شده در سراسر كتاب، هم آورده شـده اسـت  
در » نمايـه واژگـان  «به شـكل جـدول و   » نگاهي مختصر به مطالب مطالعه شده«، »افعال
 .اول درنظر گرفته شده است جلد

هاي جلد اول كه به آن اشاره شد، عينا فارغ از تغييرات محتوايي اندك، تمامي بخش 
با . است نيز با همان ترتيب آمده است 50تا  26هاي از ابتداي جلد دوم كه شامل درس

، محتـوي  »آغاز كتاب«جاي بخش به» فهرست«اين تفاوت كه در جلد دوم بعد از بخش 
زبان ژاپني براي همه، جلد اول آورده شده است تا چشم انـدازي از محتـوي   » هرستف«

 4بخش در جلد اول بـه   7از » دوره«بعالوه بخش . جلد اول به خواننده داده شده باشد
هـاي  جدول 233تا  229در انتهاي جلد اول صفحه.بخش در جلد دوم تقليل يافته است

به شـكل جـدول آورده شـده    » طالب مطالعه شدهنگاهي مختصر به م«و » ساختار افعال«
بندي افعال و اشكال صرف آنها و ديگر موارد در بيست و پـنج  است كه هدف آن جمع

بنـدي افعـال الزم و   جلد دوم كتاب جمـع  229و  228در صفحه . درس جلد اول است
الـب  كند تا افعال مذكور را در غآموز كمك مياين جدول به زبان. شودمتعدي ديده مي
  .   تر به ذهن بسپارددو صفحه آسان

  
  هاچينش دروس و تمرين .2-2

هر كدام از پنجاه درس اثر دوجلدي مورد مطالعه به شكلي كامال منظم و منسجم از يك 
» سـاختار جملـه  «هـاي  ترتيـب از بخـش  هر درس به. كندبندي يكسان پيروي ميتقسيم

)文型 ( ،» هـا مثـال «)例文 ( ،»  گفـت و شـنود «)会 話( ،» تمـرين اول «)練習A ( ،
تشـكيل شـده   )問題(» هـا پرسش«و )  練習C(» تمرين سوم« ،) 練習B(» تمرين دوم«

در ايـن ميـان   . خـورد اين هماهنگي از ابتدا تا انتهاي هر دو جلد اثر به چشم مـي . است
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» هـا پرسـش «و بخشي از » تمرين اول، دوم و سوم«، )会 話(» گفت و شنود«هاي بخش
)問題  (خوانـدن از روي بخـش   . ايي زبـاني شـنيداري و گفتـاري اسـت    مربوط به توان
-ي هر درس مي»هاپرسش«هايي از و بخش» تمرين اول، دوم و سوم«، »گفت و شنود«

در انتهـاي  (اضافه بر اين در پايان هـر درس . تواند در تقويت توانايي خواندن موثر باشد
ي نوشتن در نظـر گرفتـه   منظور پوشش دادن توانايهايي هم بهتمرين) »هاپرسش«بخش 

عنـوان  هاي نوشتاري كه استاد بهتواند با تمرينهرچند اين توانايي زباني مي. شده است
  .كند نيز تقويت شودتكليف تعيين مي

ازطرفي بجز نظم ساختاري فوق الذكر، انسجام و ترتيب مطالب از نظر درجه دشـواري  
آمـوز ابتـدا بـا اسـمهاي سـاده،      زبانبه اين معني كه . در دو جلد اثر كامال مشهود است

آشـنا شـده و   ) دقيقه...و...ساعت (پرسشي، بيان زمان/ ملكي/ اشاره/ ضميرهاي شخصي
تدريج با يادگيري صرف فعل زمان حال، گذشته، آينده و صـفات و قيـدها بـه    سپس به

تـر و  دانش زبانيش افزوده شده و با گذرندان هر درس قادر به ساخت جمالت پيچيـده 
اي اسـت بـراي   در طول پنجاه درس دوجلد كتاب همواره هر درس پايه. شوددتر ميبلن

ناگفته نماند كه هر درس داراي بخش گفـت و شـنود متناسـب بـا محتـوي      . درس بعد
زبـان  تواند نمود آنچه را كه بـه عنـوان دسـتور   دستور زباني خود است كه زبان آموز مي

  . ه و فراگيردآموخته است، در گفت وشنود واقعي لمس كرد
  
  هاي كمكياثر و نقش آنها در تقويت چهار توانايي زبانيمعرفي كتاب .2-3

منظور آموزش موثرتر محتوي دو جلد اثر مورد مطالعـه،  انتشارات سوري ئه نتّو وآكو به
-تهيه تمامي ايـن كتـاب  . كتاب كمكي براي هر جلد زده است 7دست به تهيه و تنظيم 

كتـاب از ايـن مجموعـه مـدرس      1مخاطـب  . گروهي استهاي كمكي نيز حاصل كار 
در ايـن بخـش بـه    . باشـد آمـوز مـي  كتاب كمكي ديگر زبان 6آموزش زبان و  مخاطب 

  .كنيمهاي كمكي را معرفي مياختصار اين كتاب
  عنوان ژاپني كتاب : 1راهنماي آموزش ژاپني براي همه، سطح مقدماتي، جلد  ◄

（みんなの日本語初級Ⅰ・教え方の手引き） صـفحه تنظـيم    257است و در
  . شده است

 عنوان ژاپني كتاب:   2راهنماي آموزش ژاپني براي همه، سطح مقدماتي، جلد  ◄

（みんなの日本語初級Ⅱ・教え方の手引き） صـفحه تنظـيم    242است و در
  .شده است
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در اين دوجلد كتاب كمكي، مدرس زبان با نحوه موثر آموزش نكات دسـتوري، بخـش   
 .شودآشنا مي طور جداگانهمكالمه و غيره در هر درس به

هاي دستوري، كتاب ژاپني براي همه، سطح مقدماتي، خاطر سپردن قالبنوشتن و به▲
  عنوان ژاپني: 1جلد 

（みんなの日本語初級Ⅰ 書いて覚える文型練習帳） 143اســــت و در 
  .صفحه تنظيم شده است

هاي دستوري، كتاب ژاپني براي همه، سطح مقدماتي، خاطر سپردن قالبنوشتن و به ▲
  عنوان ژاپني: 2جلد 

)みんなの日本語初級Ⅱ 書いて覚える文型練習帳( ــيم   169و در ــفحه تنظ ص
  . شده است

. منظور تقويت توانايي نوشـتن بـه چـاپ رسـيده اسـت     كمكي باال به دو جلد كتاب
هاي آمـوزش داده شـده دسـتوري ماننـد صـرف      ها و قالبكارگيري واژهآموز با بهزبان

پـردازد و بـدين ترتيـب    هاي داده شده ميافعال، حروف اضافه و غيره به نوشتن تمرين
در هر دو جلد اين . تواند موارد آموزش داده شده را به حافظه درازمدت خود بسپاردمي

  . گوناگون استفاده شده است هايو نقشه هاي تمريني از تصوير، جدولكتاب
  عنوان ژاپني: جلد1تكليف شنيداري، كتاب ژاپني براي همه، سطح مقدماتي، جلد  25○

みんなの日本語初級Ⅰ 聴解タスク25)   ( صـفحه تنظـيم شـده     60است و در
  .است
عنـوان  : جلـد 2كتاب ژاپني براي همه، سـطح مقـدماتي، جلـد    تكليف شنيداري،  25 ○

صفحه تنظـيم شـده    51و در است) (みんなの日本語初級Ⅰ 聴解タスク25ژاپني
  .است

آيد، اين دو كتاب با هـدف تقويـت   درسي هم برميچنانچه از نام اين دو كتاب كمك   
-در هر درس از اين دو كتاب سعي شده است بـا بـه  . است توانايي شنيداري تهيه شده

كارگيري واژگان و نكات درسي آموزش داده شده در هر كدام از دروس دو جلد كتاب 
در دروس . آموز انتقال داده شودمورد مطالعه، لذت شنيدن و درك مطلب به زباناصلي 

آموز آن را در كتاب اصلي ياد كار برده شده باشد كه زباناي بهاين دو كتاب هركجا واژه
  .نگرفته باشد، همراه با معني انگليسي آن آورده شده است
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ژاپني بـراي همـه، سـطح     توان در سطح مقدماتي خواند، كتابموضوع كه مي 25 ■
 みんなの日本語初級Ⅰ(عنــــــوان ژاپنــــــي : 1مقــــــدماتي، جلــــــد 

初級で読めるトピック25(  است صفحه تنظيم شده 67است و در .  
توان در سطح مقدماتي خواند، كتاب ژاپني بـراي همـه، سـطح    موضوع كه مي 25 ■

ــد   ــدماتي، جلــــ ــد2مقــــ ــوان : جلــــ  みんなの日本語初級Ⅱ(عنــــ

初級で読めるトピック25 ( صفحه تنظيم شده است 91است و در.  
توان دريافت، اين دو اثـر بـا   درسي نيز ميهمانطور كه از عنوان اين دو كتاب كمك  

هاي كمكـي  در هر درس از اين كتاب. هدف تقويت توانايي خواندن تهيه شده است
ه به مطالب آموزش داده شده در دروس دو جلد كتاب اصـلي مـورد مطالعـه،    با توج

نامـه و  هاي بسيار كوتـاه، ايميـل، مصـاحبه، پرسـش    مطالب خواندني از جمله داستان
مطالب خواندني جذاب ديگر، لذت خواندن و درك مطلب بـا درنظـر گـرفتن وسـع     

كه در دنياي مدرن اشخاص در با توجه به اين. آموز به وي انتقال داده شودزباني زبان
زندگي روزمره با خواندن متون متعدد سروكار دارند، تهيه اين دو اثـر كمـك درسـي    

ذكر است كـه در دروس  الزم به. آموز بسيار كاربردي و مفيد باشدتواند براي زبانمي
لي آموز آن را در كتاب اصكار برده شده باشد كه زباناي بهاين دو اثر نيز هركجا واژه

  .ياد نگرفته باشد، همراه با معني انگليسي آن آورده شده است
: 1دفترچه تمرين حروف كانجي،  كتاب ژاپني براي همه، سـطح مقـدماتي، جلـد    

صــفحه 114اســت و در ) みんなの日本語初級Ⅰ 漢字練習帳(عنــوان ژاپنــي 
  .است تنظيم شده

: 2دفترچه تمرين حروف كانجي،  كتاب ژاپني براي همه، سـطح مقـدماتي، جلـد     
صفحه تنظيم 176است و در ) みんなの日本語初級Ⅱ 漢字練習帳(عنوان ژاپني

  . است شده
چاپ رسيده منظور آموزش حروف كانجي و تقويت توانايي نوشتن بهاين دو اثر به   

عـدد از   530آموز قادر خواهد بـود جمعـا تعـداد    با استفاده از اين دو اثر زبان. است
  .حروف كانجي پايه را ياد بگيرد

: 1هاي استاندارد،  كتاب ژاپني براي همه، سطح مقـدماتي، جلـد   مجموعه پرسش □
  عنوان ژاپني 

)みんなの日本語初級Ⅰ 標準問題集 (است صفحه تنظيم شده64و در  است .  
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: 2هاي استاندارد،  كتاب ژاپني براي همه، سطح مقـدماتي، جلـد   مجموعه پرسش □
صفحه تنظـيم  66است و در ) みんなの日本語初級Ⅱ 標準問題集(عنوان ژاپني 

  .است شده
مطالـب آمـوزش داده شـده در دو    سـپاري  درسي با هدف به ذهناين دو اثر كمك   

مطالب ايـن  . جلد اثر مورد پژوهش از راه تكرار و تمرين طراحي و تنظيم شده است
منظور كتاب تمرين مـورد اسـتفاده باشـد هـم بـا هـدف دوره       تواند بهدو اثر، هم مي

  .  مطالب تدريس شده يا آزمون تعيين سطح استفاده شود
بان انگليسي،  كتاب ژاپني براي همـه، سـطح   زبان به زترجمه و توضيحات دستور ●

  :كتاب عنوان ژاپني: 1مقدماتي، جلد 
（みんなの日本語Ⅰ、翻訳・文法解説ローマ字版・英語） اســـت و در

  .صفحه تنظيم شده است 189
زبان به زبان انگليسي،  كتاب ژاپني براي همـه، سـطح   ترجمه و توضيحات دستور ●

  :كتاب عنوان ژاپني: 2مقدماتي، جلد 
（みんなの日本語Ⅱ、翻訳・文法解説ローマ字版・英語） اســـت و در

  .صفحه تنظيم شده است 167
هاي كمك درسي باال كه مكمل دو جلد اثـر مـورد مطالعـه محسـوب     اضافه بر كتاب

شوند، هر دو جلد اثر همراه با ترجمه واژگان و توضيحات به زبان انگليسـي نيـز   مي
اليل مختلف قصـد  آموزاني كه به دويژه براي زباناين دو اثر به. به چاپ رسيده است

دارند بدون حضور در كالس درس زبان ژاپني مقدماتي را ياد بگيرند، بسيار مفيـد و  
  . باشدموثر مي

  
  نگاريحروف .2-4

نگاري هر دو جلد اثر مذكور، هر چهار نوع حـرف مـورد اسـتفاده در زبـان     در حروف
و همچنين حروف  ژاپني يعني حروف الفباي التين، حروف هجانگار كاتاكانا و هيراگانا

انـدازه و نـوع قلـم اسـتفاده شـده در      . نگار كانجي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  واژه
عـالوه  بـه . باشـد آموز مبتدي مينگاري كتاب بسيار سنجيده و مناسب براي زبانحروف

ها، حروف ربط، حروف اضافه و ديگر اجـزاء جملـه در   طور معمول بين واژههرچند به
آمـوزان مبتـدي در   دليل رعايت حال زبانشود، بهاي درنظر گرفته نميلهزبان ژاپني فاص

از طرفي، در سراسر دو جلـد اثـر   .ها فاصله گذاشته شده استهر دوجلد كتاب بين واژه
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به حروف هجانگار هيراگانـا كـه   (» فوريگانا«نگار كانجي تلفظ آنها به روي حروف واژه
آورده )  شـود گفته مـي furiganaشود شته ميبا اندازه كوچك درباالي حروف كانجي نو

البتـه بايـد گفـت    . آموز مبتدي استشده است كه اين مطلب نيز براي رعايت حال زبان
آموزان مبتديانديشه شده است اما، همانطور هرچند اين تمهيدات براي رعايت حال زبان

هم اشاره شده است، در اين اثر اصوال آموزش  vi)صفحه (كه در پيشگفتار هر دوجلد 
حروف ژاپني هيراگانا، كاتاكانا و كانجي گنجانده نشده است و تنهـا بـه آوردن جـدول    

جلـد اول در  » آغاز كتاب«در بخش ) حرف 46(و كاتاكانا ) حرف 46(حروف هيراگانا 
اب، ابتـدا بايـد   آموز قبل از ورود به اين كتبنابراين، زبان.بسنده شده است 3و2صفحات 

تـدريج بـا   حروف هيراگانا و كاتاكانا را در كتاب درسي ديگري آموزش ببيندو سپس به
  استفاده از 

ويژه آموزش حروف كانجي كه در بـاال بـه آن اشـاره شـد، ايـن حـروف را نيـز         كتاب
ها و ادبيات خارجي دانشـگاه  در برنامه آموزشي فعلي دانشكده زبان. جداگانه ياد بگيرد

 Japanese for Youngحرف هيراگانا و كاتاكانا با اسـتفاده از كتـاب    92ران، مجموع ته
People هايو براي آموزش حروف كانجي از مجموع كتابKanji Master استفاده مـي-

) 文化庁(ميالدي سازمان فرهنگ ژاپـن  7/6/2010الزم به ذكر است طبق مصوبه . شود
حرف مصوب سـال   1945ها از مره ژاپنيتعداد حروف كانجي مورد نياز در زندگي روز

هاي اين تعداد حروف در مطبوعات، كتاب. حرف افزايش يافت 2136ميالدي به  1981
 .علمي و غيره مورد استفاده است

  
  نقد و ارزيابي اثر .3

عنوان كتاب آموزش هاي اثر دو جلدي مورد پژوهش بهدر اين بخش به ارزيابي نوآوري
  .پردازيماندك وارد برآن ميزبان ژاپني و ايرادات 

  
  هاي اثرنوآوري .3-1

 .شكل زير خالصه كردتوان بههاي نوآوري در اثر دوجلدي مورد مطالعه را مينمونه

دليل ارتباط تنگاتنگ زبان و فرهنگ در دو جلد اثر سـعي شـده اسـت تـا محتـوي      به.1
هاي زباني محـض نباشـد و در تنظـيم    ها تنها بر اساس ويژگيها و تمرينگفت و شنود

آنها با استفاده از تصاوير ساده نقاشي شـده بـه معرفـي فرهنـگ، جامعـه ژاپـن و آداب       
. اين موضوع در سرتاسر دو جلـد اثـر مشـهود اسـت    . زندگي روزمره نيز پرداخته شود
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خـانمي را نشـان   ) 7ص (براي نمونه تصوير بخش گفت و شنود درس يكم جلـد اول  
زمـان معرفـي شـدن بـه كارمنـد جديـد شـركت بـه سـبك ژاپنـي تعظـيم            دهد كـه  مي

)ojigi:お辞儀 (معرفي يكي از جشن. دهدكرده و احترام خود را به مخاطب نشان مي-
در محتـواي گفـت و   ) お花見：Ohanami(» اوهانـامي «هاي سنتي ژاپن بنام هانامي يا 

كيوتو بنـام  ترين جشن سنتي شهر و معرفي مختصر معروف) 49ص (شنود درس ششم 
در فضاي گفت و شـنود درس دوازدهـم   ) 祇園祭：Gion matsuri(» گيون ماتسوري«
تـوان بـه   همچنين در جلد دوم كتاب هم براي نمونه مـي . نيز از اين جمله اند) 99ص (

اشاره كـرد كـه تقريبـا تمـام     )  3ص ( 26معرفي فرهنگ تفكيك زباله در مكالمه درس 
هـاي  كه اشاره به آمادگي) 35ص(30هاي مكالمه درس همچنين. ها به آن پايبندندژاپني

كـه توضـيحاتي درمـورد مراسـم     ) 69ص( 34ضروري براي زلزله دارد، مكالمـه درس  
كـين  «كه به معرفي مختصـر معبـد   ) 97ص ( 37سنتي چاي ژاپني دارد و مكالمه درس 

پـردازد و غيـره از آن   ثبت شده در ميراث جهاني مي) 金閣寺：Kinkakuji(» كاكوجي
  .اندجمله

-1(منظور استفاده مدرسان كه در بخـش  تهيه و تنظيم دو جلد كتاب كمكي قطور به.2
هاي كمكي اثر و نقش آنها در تقويت چهار توانايي زباني نيـز معرفـي   معرفي كتاب .)4

مدرس زبان با مطالعه ايـن دو كتـاب   . رودهاي اين اثر به شمار ميشد، از ديگر نوآوري
شـود تـا بتوانـد    روز شده و گوناگون آموزش زبان ژاپني آشنا ميبههاي كمكي با روش

شـكلي بسـيار مطلـوب و تاثيرگـذار بـه      تمامي نكات گنجانده شده در دو جلد اثر را به
 .  زبانĤموز انتقال دهد

درنظر گرفتن كتابهاي متعدد كمك آموزشي كه در باال هم به آن اشـاره شـد از ديگـر    .3
نحوي مطلوب چهـار   اثر دو جلدي است كه چنانچه ديديم به ها در تاليف اينخالقيت

 .دهدتوانايي زباني گفتاري، شنيداري، نوشتن و خواندن را پوشش مي

منظـور درك  هاي بسيار در دروس هر دو جلد كتاب بهدرنظر گرفتن تصاوير و نقاشي.4
كنـد  مـي  آمـوز كمـك  ها به زبانوجود تصاوير در بخش مكالمه. هامطالب و حل تمرين

تر درك محيط انجام مكالمه را در ذهن خود تصور كند و جو حاكم بر مكالمه را راحت
آموزرا به دادن پاسخ درست هاي متعدد نيز زبانازطرفي اين تصاوير در حل تمرين. كند

هـا كتـاب درسـي را از    توان گفت اين تصـاوير و نقاشـي  همچنين مي. شودرهنمون مي
 .آوردرون ميحالت خشك و يكنواخت بي
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 日本語初歩：Nihongo） درسي آموزش زبان ژاپني مقـدماتي  با نگاهي به كتاب

Shoho）      كه قبل از اثر مورد پژوهش، در گروه زبـان و ادبيـات ژاپنـي دانشـگاه تهـران
الـذكر  هـايفوق ها و نـوآوري راحتي متوجه خواهيم شد كه فاقد برتريشد، بهتدريس مي

ايـن قضـيه همچنـين    . باشـد قياس با اثر مورد مطالعه نمـي است و ازنظر كارآمدي قابل 
هـاي درسـي آمـوزش زبـان ژاپنـي مقـدماتي مانندجلـد اول و دوم        درموردديگر كتـاب 

（学ぼうにほんご：ManabouNihongo）و 
（初級日本語・げんき：Shokyu Nihongo-Genki） و غيره هم صادق است  

  
  ضعف اثرها و نقاطكاستي .3-2

-مقاله هم آورديم، هرچند كتاب درسي مورد مطالعـه مـا بـه   همانطور كه در ابتداي اين 
هـاي  وسيله كار گروهـي، درنظـر گـرفتن كتـاب    داليلي از جمله تهيه و تدوين كتاب به

كمكي متعدد براي پوشش دادن چهـار توانـايي زبـاني گفتـاري، شـنيداري، خوانـدن و       
اي مجموعـه  نوشتن و رفع اشكاالت نسخه قبل و غيره باعث شده است كه ايـن كتـاب  

جامع، كارآمد و قابل اتكا در آموزش زبان ژاپني مقدماتي باشد اما، هرچند اندك هنـوز  
  . چند نقطه ضعف درمورد آن قابل ذكر است

-مقاله آورديم براي رعايت حـال زبـان  ) نگاريحروف -5-1(همانطور كه در بخش .1
لفـظ آنهـا بـه    نگـار كـانجي ت  آموز مبتـدي در سراسـر دو جلـد اثـر روي حـروف واژه     

نظر نگارنده اين سطور هرچنـد ايـن رعايـت حـال     اما، به. آورده شده است "فوريگانا"
جا و مفيد است ولي ادامه درمورد آوردن فوريگانا بر روي حروف كانجي درجلد اول به

آموزان به فوريگانا براي خواندن اين روند تا پايان جلد دوم باعث تكيه بيش از حد زبان
شده و درنهايت باعث تضعيف توانايي صحيح خواندن و نوشتن حروف  حروف كانجي

آموزان مدتها قبل از وارد شدن بـه جلـد   براي نمونه با وجود اينكه زبان. شودكانجي مي
 به "人"اي مانند دوم كتاب مذكور، تلفظ و حتي چگونگي نوشتن حروف كانجي ساده

معنـي   بـه  "水"، "ژاپـن "معني  به "日本"، "كتاب"معني  به "本"، "انسان"معني 
معنـي   بـه  "電話"، "كشـور "معنـي   بـه  "国"، "چنـد /چـه "معني  به "何"، "آب"
آموزند، در درسهاي انتهـايي جلـد دوم   و بسياري از حروف كانجي ديگر را مي "تلفن"
كماكان روي اين حروف كانجي يادگرفتـه شـده، فوريگانـاي آن بـه     ) 50تا  40دروس (

ن گفت كه عدم رعايت اين مطلب از معدود اشكاالتي اسـت كـه   توامي. خوردچشم مي
 .بر اين كتاب آموزشي وارد است
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-طور معمول بين واژهنگاري ذكر شد هرچند بهعالوه همانطور كه در بخش حروفبه.2
اي درنظـر  ها، حروف ربط، حروف اضافه و ديگر اجزاء جملـه در زبـان ژاپنـي فاصـله    

آموزان مبتدي در هر دوجلد كتاب بين اجزاي يت حال زبانمنظور رعاشود، بهگرفته نمي
مختلف جمله مانند ضماير شخصي، حروف اضافه، افعال و غيره فاصـله گذاشـته شـده    

تواند مناسب باشد امـا ادامـه آن تـا انتهـاي     رعايت اين مورد هم در جلد اول مي. است
درس ژاپني در مواجهـه   50آموز بعد از اتمام فصل دوم اثر ممكن است باعث شود زبان

اس با متون معمول زبان ژاپني كه در آن بين اجزاء تشـكيل دهنـده جملـه هـيچ فاصـله     
توان گفت كه بهتر است از ابتداي يا اواسط جلـد  بنابراين، مي. نيست دچار مشكل شود

 .دوم فاصله بين اجزاء تشكيل دهنده جمله برداشته شود

له گفتيم كه در اثر دو جلدي مـورد پـژوهش   نگاري اين مقاازطرفي، در بخش حروف.2
اصوال آموزش حروف ژاپني هيراگانا، كاتاكانا و كانجي گنجانده نشده اسـت و تنهـا بـه    

جلـد اول در صـفحات   » آغاز كتاب«آوردن جدول حروف هيراگانا و كاتاكانا در بخش 
ر اثـر  هاي كمكـي متعـدد در كنـا   با توجه به تهيه و تدوين كتاب. بسنده شده است 3و2

اصلي، تهيه و چاپ كتاب آموزش حروف هيراگانا و كاتاكانا كـه دروازه ورود بـه دوره   
انتشـارات سـوري ئـه نتّـو     شود، توسط كادر مجرب مقدماتي زبان ژاپني محسوب مي

 . تر كندنظير را تكميلتوانست اين مجموعه بيميوآكو

ميالدي، كتـاب   2008در سال  ذكر است كه انتشارات سوري ئه نتّو وآكودرپايان الزم به
هاي كمكي متعدد در را نيز با كتاب» ژاپني براي همه، سطح متوسطه«آموزشي دوجلدي 

هاي مثبت ذكر شده در مورد دو جلد مقـدماتي  عمده ويژگي. دو جلد منتشر كرده است
امـا، كماكـان   . كنداين اثر در اين پژوهش، درمورد دو جلد سطح متوسطه هم صدق مي

. يه و تدوين سطح پيشرفته آموزش زبان ژاپني توسط اين انتشارات خالي اسـت جاي ته
رود چاپ سطح پيشرفته اين اثر توسط كادر مجـرب انتشـارات مـذكور كمـك     اميد مي

  .شاياني به آموزش زبان ژاپني در ايران و جهان بكند
  
 گيري نتيجه. 4

در پژوهش حاضر كتاب آموزشي دوجلدي ژاپني براي همه، سطح مقدماتي كه حاصـل  
كار گروهي تاناكا يونه و چندنفر مدرس و متخصص ديگر زبان ژاپني است را توصيف 

بـه   1998اين كتاب توسط انتشارات سوري ئه نتّـو وآكـو ابتـدا در سـال     . و نقد كرديم
آن همراه بـا اصـالحات و تغييراتـي در    نسخه جديد 2012چاپ رسيد و در ژانويه سال 
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اكنون نسخه زبان خارجي اين كتاب بـه دوازده زبـان   هم. محتوي به انتشار رسيده است
مختلف دنيا موجود است و در بيشتر مراكز دانشگاهي و غير دانشـگاهي آمـوزش زبـان    

  . ژاپني در ايران و سراسر جهان به شكل گسترده مورد استفاده است
ول و عمده اين پژوهش با بررسي و توصيف چهارچوب كلي اثر، چينش در بخش ا    

كمكي اين اثـر و   جلد كتاب 7نگاري، معرفي محتوي منسجم و منطقي دروس، حروف
نقش آنها در پوشش دادن چهار توانايي زباني گفتاري، شنيداري، خوانـدن و نوشـتن و   

همچنين بررسي كرديم كـه  . هاي اثر به معرفي نقاط قوت آن پرداختيمهمچنين نوآوري
هـاي  وسيله كار گروهـي، درنظـر گـرفتن كتـاب    داليلي از جمله تهيه و تدوين كتاب به

كمكي متعدد براي پوشش دادن چهار توانايي زباني، رفع اشكاالت و تغييرات محتـوايي  
در . عنوان  علل چربيدن نقاط قوت اثر بر نقـاط ضـعفش آورديـم   در نسخه جديد را به

هـا  هاي اثر و پيشنهاداتي براي رفع اين كاهسـتي و پاياني پژوهش به كاهستيبخش دوم 
تـرين  هـم آمـده اسـت، عمـده    ) iiiص(گفتار دو جلد اثر همانطور كه در پيش. پرداختيم

منظور ارتباط كالمي سريع هدف تاليف اين اثر ايجاد توانايي زباني در سطح مقدماتي به
سي ويژگيهاي ظاهري و محتوايي برجسته اين اثر و با با برر. و موثر به زبان ژاپني است

آموز كوشا بـه ايـن   توان گفت زبانهاي مكمل درنظر گرفته شده، ميگيري از كتاببهره
  .هدف خواهد رسيد

  
  نوشتپي

: مـيالدي  1414سـال  : مـيالدي  2013تاريخچه آموزش زبـان ژاپنـي از آغـاز تـا سـال      
هـاي  هاي خارجي در موسسه آموزش زبـان زبانديگر  شدن آموزش زبان ژاپني به اضافه

  .  )司訳院(»ياكواينشي«نام جزيره كره بهخارجي آن دوران شبه
بـه نـام   « يـاكواين شـي «انتشار كتاب درسي آموزش زبان ژاپنـي در  : ميالدي 1492سال 

  . ترين كتاب آموزش زبان ژاپنيعنوان قديميبه )『伊呂波』(»ايروها«
مبلغين مذهبي مسيحي بـه جزيـره كيوشـوي ژاپـن بـه       ورود هيات: ميالدي 1549سال 

آغـاز يـادگيري زبـان    .اسـپانيايي )Francisco de Xavier(سركردگي فرانسيس خـاوير 
  . نام فرناندز ژاپني توسط يكي از شاگردان خاوير به

 Joāo(» رودريگـز «نـام  ورود مبلـغ مسـيحي معـروف پرتغـالي بـه     : ميالدي 1577سال 

Rodriguez( هـاي او در راسـتاي يـادگيري و آمـوزش زبـان      غاز فعاليتبه ژاپن و آ
  .ژاپني
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هيكه «هاي هيات مبلغين مسيحي دو اثر ادبيات كالسيك ژاپن به نام: ميالدي 1593سال 
را ) 『伊曽保物語』(» ايســوهو مونوگاتــاري«و ) 『平家物語』(» مونوگاتــاري

  .كندپ ميعنوان كتاب درسي مكالمه زبان ژاپني به حروف التين برگردانده و چابه
هيـات مبلغـين مسـيحي، كتـاب آمـوزش حـروف كـانجي بـه نـام          : ميالدي 1598سال 
  .رساندرا  در شهر ناگاساكي به چاپ مي) 『落葉集』(» راكويوشو«
پرتغالي بـه   -هيات مبلغين مسيحي، فرهنگ لغت زبان عاميانه ژاپني: ميالدي 1603سال 
لغت زبـان ژاپنـي بـه زبـان      عنوان اولين فرهنگرا به) 『日葡辞書』(»نيپوجيشو«نام  

  .رساندخارجي در شهر ناگاساكي به چاپ مي
ن   «رودريگز كتاب دستور زبان ژاپني زير عنوان : ميالدي 1608سال  ن داي بـون تـنـيه «
)『日本大文典』(  رساندرا در شهر ناگاساكي به چاپ مي.  
  .كنددولت نظامي ژاپن مسيحيت را ممنوع مي: ميالدي 1612سال 
康遇(«كُگوسه«: ميالدي 1676سال 

こうぐう

聖
せい

در شبه جزيره كره، كتاب آموزش زبان ژاپنـي   )
』(» شوكاي شينگ«نام به 捷

しょう

解
かい

新語
しんご

هاي خـارجيِ  را در مدرسه آموزش زبان) 『
 .دهدمورد استفاده قرار مي» شي ياكواين«

گـزاري شـده و   در سن پترزبورگ روسيه مدرسه زبـان ژاپنـي پايـه   : ميالدي 1705سال 
 .شودتدريس زبان ژاپني توسط دو تاجر اهل اوساكا آغاز مي

ــال  ــيالدي 1782س ــارينف: م ــه   )АндреяТатаринов(تات ــي ب ــت روس ــگ لغ ، فرهن
  .كندرا منتشر مي) 『露日辞典』(ژاپني

نكات مهم درمـورد زبـان   «، كتاب )Franz Siebold(سيبولت آلماني : ميالدي 1826سال 
  .رساندرا در هلند به چاپ مي) 『日本語要略』(»   ژاپني

، براي اولـين بـار زبـان ژاپنـي بـه      )Leiden(در دانشگاه اليدن هلند: ميالدي 1851سال 
 .كار كردعنوان دپارتمان آغاز به

 )『日本語考』(» تفكري بر زبان ژاپني«، كتاب ()رونيِ فرانسوي : ميالدي 1856سال 
 .را منتشر كرد

كه اولين سـفير بريتانيـا در   ) Rutherford Alcock(آلكوك انگليسي : ميالدي 1861سال 
» اي بردستور زبان ژاپنـي، بـراي افـراد مبتـدي    مقدمه«شود، كتاب ژاپن محسوب مي

)『初学者用日本文法要説』 (را منتشر كرد. 

ــال  ــيالدي 1863س ــرون : م ــاب ) Samuel R. Brown(ب ــان  «كت ــه زب ــيمكالم » ژاپن
)『日本語会話』 (    همچنـين، كالسـهاي   .را در شانگهاي چـين بـه چـاپ رسـاند
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كـار  شناسي ملي فرانسه زير نظر رونـي آغـاز بـه   آموزش زبان ژاپني در مدرسه شرق
  .كرد

بـا حـروف   ) 『和英語林集成』(انگليسـي -فرهنگ لفـت ژاپنـي  : ميالدي 1867سال 
 .به چاپ رسيد) James Hepburn(» هبورن«دست التين به

» دسـتور زبـان ژاپنـي   «، كتـاب  )Meiji(همراه با ظهور دوران ميجي: ميالدي 1868سال 
)『日本文典』 (توسط هوفمن)Johann J. Hoffmann (منتشر شد. 

دسـتور  «كتـاب  ) Aston William George(ديپلمات انگليسي آستون: ميالدي 1869سال 
 .را منتشر كرد) 『日本口語小文典』(» ايزبان مختصري بر ژاپني محاوره

شناسـي دانشـگاه   گزاري آموزش زبان ژاپني در دانشـكده شـرق  پايه: ميالدي 1870سال 
  .پترزبورگ

شناسـي نـاپولي   گزاري آموزش زبان ژاپني در پژوهشگاه شـرق پايه: ميالدي 1871سال 
  .ايتاليا
» آمـوزش دسـتور زبـان ژاپنـي نوشـتاري     «آستون انگليسـي كتـاب   : ميالدي 1872سال 
)『日本文語文典』 (درا به چاپ رسان. 

كتـاب  ) Ernest Mason Satow(ديپلمات و پژوهشگرانگليسي ساتو: ميالدي 1873سال 
 .را در يوكوهاما منتشر كرد) 『日本語会話編』(» مكالمه زبان ژاپني«

كتاب درسي زبان ژاپني به « ) B.H. Chamberlain(چِنبارِن انگليسي : ميالدي 1886سال 
  .را به چاپ رساند) 『ローマ字日本語読本』(» حروف التين

وضع قانون درمورد ورود دانشجويان خـارجي بـه ژاپـن از طـرف     : ميالدي 1892سال 
  .وزارت آموزش عالي آن دوران دولت ژاپن

كار آموزش زبان ژاپني در بخش آموزش و پـرورش تحـت   آغاز به: ميالدي 1895سال 
» كتـــاب درســـي زبـــان ژاپنـــي«كتـــاب . حكمرانـــي ژاپـــن در كشـــور تـــايوان

)『日本語教科書』 (زش و پرورش مربوطه به چاپ رسيددر بخش آمو  . 

نظام آموزشي در كره تحت حكمراني ژاپن، دچار تغييرات بنيـادين  : ميالدي 1905سال 
 . شد و آموزش زبان ژاپني كاربردي آغاز گرديد

چـين كـه در آن   ) 関東州(ي » كان تـو «امپراطوري ژاپن در ايالت : ميالدي 1906سال 
ط بـه آمـوزش عمـومي را اعـالم كـرد و در      اش بود، قوانين مربودوران تحت سلطه
آمـوزش زبـان ژاپنـي را بـه اجـرا      )満鉄付属地(آهن منچوري مناطق وابسته به راه

 . گذاشت
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در راستاي سياست اجبار اداي احترام و اظهار وفاداري مردم تحـت  : ميالدي 1911سال 
و  هاي شرقي چين، تايوان، شبه جزيره كـره مردم بخش(فرمانروايي امپراطوري ژاپن 

-به امپراطور  ژاپن، فرمـان آمـوزش در شـبه   ) هايي ديگر از جنوب شرق آسيابخش
  .طور فراگير آغاز شدجزيره كره اعالم شد و آموزش زبان ژاپني به

  .گزاري گرديددر دانشگاه هاروارد، كرسي تمدن ژاپن پايه: ميالدي 1913سال 
الجزايـر جنـوبي   در مجمـع قانون مربوط به آموزش دوران ابتـدايي  : ميالدي 1915سال 

الجزايـر  الجزاير مارشـال، مجمـع  الجزاير مارياناي شمالي، مجمعمجمع(اقيانوس آرام 
كه آن دوران زير سلطه امپراطـوري ژاپـن بودنـد،    ) الجزاير گيلبرتكارولين و مجمع

  .الجزاير آغاز گرديداعالم شد و آموزش زبان ژاپني در مدارس ابتدايي اين مجمع
عنوان مدرس زبان ژاپنـي در سـفارت   به) 長沼直兄(ناگانوما نااُئه : ميالدي 1923سال 

 .ژاپن در اياالت متحده آمريكا منصوب شد

منظـور آمـوزش زبـان ژاپنـي بـه      انجمن دوستي بين المللي ژاپن به: ميالدي 1935سال 
  .دانشجويان آسيايي و همچنين ارائه محل اقامت به آنان تاسيس گرديد

) 満州国(دولت ژاپن با تغييراتي در نظـام آموزشـي در مـانچوري     :ميالدي 1938سال 

  .عنوان درس اجباري تعيين كردتحت سلطه، درس زبان ژاپني را به
هاي اقيانوس آرام، انجمن تـرويج و توسـعه   همزمان با شروع جنگ: ميالدي 1941سال 

  .كردكار عنوان بخش ضميمه وزارت آموزش و پرورش آغاز بهآموزش زبان ژاپني به
  .هاي اقيانوس آرامپايان جنگ: ميالدي 1945سال 
انحالل انجمـن تـرويج و توسـعه آمـوزش زبـان ژاپنـي و تاسـيس        : ميالدي 1946سال 

  .عنوان موسسه غيرانتفاعيِ جانشين آنپژوهشگاه مطالعات زبان و فرهنگ به
پـرورش و  در وزارت آمـوزش و  » ) ژاپني(زبان ملي «تعيين بخش : ميالدي 1952سال 

  .محول شدن آموزش زبان ژاپني به خارجي زبانان به اين بخش
  .كار برنامه پذيرش دانشجوي خارجي با بورسيه دولت ژاپنآغاز به: ميالدي 1954سال 
  . كار انجمن علمي آموزش زبان ژاپنيآغاز به: ميالدي 1962سال 
 .معروف به بنياد ژاپن كار بنياد تبادالت بين المللي ژاپنآعاز به: ميالدي 1972سال 

مـدت آمـوزش   هـاي كوتـاه  آغاز اعزام اساتيد زبان ژاپني براي دوره: ميالدي 1976سال 
  .زبان به خارج از كشور از سوي بنياد ژاپن

تاسيس مركز توسعه اقامت براي بازماندگان ژاپني جنگ جهاني دوم :ميالدي 1984سال 
آغاز برگزاري آزمون سـنجش توانـايي زبـان    . گشتندكه از كشور چين به ژاپن بازمي
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اعـالم آمـادگي بخـش    . المللي آموزش ژاپن و بنيـاد ژاپـن  ژاپني زير نظر انجمن بين
برنامـه  «دانشجويان خارجي سازمان بين المللـي وزارت آمـوزش و پـرورش بـراي      

  .«هزار دانشجوي خارجي 100جذب 
ي آموزش زبان ژاپني زير نظر انجمن برگزاري آزمون سنجش تواناي: ميالدي 1988سال 

كـار انجمـن تـرويج و توسـعه     آغازبـه : مـيالدي  1989سال  المللي آموزش ژاپنبين
  آموزش زبان ژاپني

هـايي كـه اصـل و    اصالح قوانين مهاجرت و افزايش ورود خارجي: ميالدي 1990سال 
  .نسب ژاپني دارند

زير » ي زبان ژاپني ويژه تجارتآزمون سنجش تواناي«آغاز برگزاري : ميالدي 1996سال 
  )JETRO: Japan External Trade Organization(نظر سازمان تجارت خارجي ژاپن 

زبـر نظـر   » منظـور تحصـيل در ژاپـن   آزمون ويژه به«آغاز برگزاري : ميالدي 2002سال 
  .المللي آموزش ژاپننجمن بين

  .»خارجي هزار دانشجوي 100برنامه جذب «عملي شدن : ميالدي 2003سال 
 新・はじめての日本語教育１：Shin Hajimete no Nihongo«برگرفته از كتاب(

Kyouiku-1« 257-277.صص(  
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