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  !بياموزيمژاپني زبان بياييد هاي  كتاب مجموعهنقد 

  *سهراب آذرپرند

  چكيده
 يزبـان ژاپنـ   ياييـد ب عنـوان  بـا  را، زبان ژاپنـي  شش جلدي آموزش ةمجموعاين پژوهش 

سـازي    هـاي هماهنـگ    ويژگـي  دليـل  بـه يادشده  ةمجموع .كند معرفي و نقد مي ،!ياموزيمب
، )JLPT( سنجش توانـايي زبـان ژاپنـي    المللي بينآزمون  ةگان  پنجمحتواي كتاب با سطوح 

هـاي    دادن توانايي زبان ژاپني از سطح مقدماتي تا پيشرفته و تهيه و تـدوين كتـاب    پوشش
 ،گفتـاري، شـنيداري، خوانـدن    ل چهار مهارت زبانيِيتكم منظور بهمختلف  آموزشي كمك
در بسـياري از مراكـز دانشـگاهي و     كتـاب درسـي   صـورت  هاي اخير بـه   در سال نوشتن

اسـت. در گـروه زبـان و     آموزش داده شـده  جهاندانشگاهي آموزش زبان در سراسر  غير
دورة جديـد   برنامـة درسـي  با تصـويب   راه هم 1394از سال  ،ادبيات ژاپني دانشگاه تهران

ريـزي آمـوزش عـالي وزارت علـوم،      برنامـه دفتر  ازسويزبان و ادبيات ژاپني  كارشناسي
 يژاپنـ  مناسبي براي كتاب درسي دو جلـدي  گزين جاياين مجموعه  تحقيقات و فناوري

 بـه  باتوجـه اسـت.   از آن بهره برده شـده تدريج  بهقلمداد شده و  يسطح مقدمات ؛همه يبرا
ضمن  تا كوشد حاضر مي ةمقال ،در آموزش زبان ژاپني در جهان و ايران كتابجايگاه اين 

  معرفي آن، به نقاط ضعف و قوتش بپردازد.
 ةكليشـ  ،رويكرد ارتباطي، رويكرد سـاختاري  سطح مقدماتي، سطح پيشرفته، :ها كليدواژه

  .آموزشي ةمجموع، بياني
  

 مقدمه. 1
دو كشـور ايـران و    ةخارجـ بار در ايران با همكـاري وزارت   گروه زبان و ادبيات ژاپني اولين

در  )،Japan Foundationف به بنياد ژاپن (ومعر ،ژاپنالمللي  بينبنياد تبادالت  چنين همژاپن و 
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و تا امروز تنها مركز دانشـگاهي آمـوزش زبـان     گذاري شد  در دانشگاه تهران پايه 1373سال 
هـا و    زبان ةدانشكدآموزش زبان ژاپني در  منظور به، كنون. از آن زمان تاژاپني در كشور است
 ،است. اولين مجموعـه  كار گرفته شده بهكتاب آموزشي مختلف  مجموعهادبيات خارجي، سه 

پيوسته  هم بهي ا، شامل سه جلد كتاب با محتوآموزش داده شدگروه گذاري  پايهكه در ابتداي 
 يژاپنو  )日本語中級Ⅰ( جلد اول ـ متوسطه يژاپن، )日本語初歩( يمقدمات يژاپنعنوان  با

 منتشر شدهم  1985بنياد ژاپن در سال  زيرنظربود كه  )日本語中級Ⅱ( جلد دوم ـ متوسطه
، آموزش زبان ژاپني را تا سطح متوسطه نش پيداستاز عنوا طوركه همان ،بود. اين مجموعه

در ايـن   كـه  ، داشـت كتاب تمرين ازجمله، آموزشي كمكداد و چند جلد كتاب   پوشش مي
 يبـرا  يژاپنـ  كتـاب دو جلـديِ   ،مجموعه. دومين نيستها  آن معرفيبراي  مقاله مجالي

كوشـش انتشـارات    بـه  اين كتاب .ذكر آن رفت چكيدهاست كه در  يمقدماتسطح  ؛همه
 چـاپ رسـيد و در سـال    بـه م  1998ابتدا در سـال  در) 3A corporationسوري ئه نتّو وآكو (

 ايـن اثـر  بـه معرفـي و نقـد    تـر    پيشآن وارد بازار شد. نگارنده  ةشد اصالح ةنسخ ،م 2012
 م 2008در سـال   يادشـده ). الزم به ذكر است كـه انتشـارات   1395پرداخته است (آذرپرند 

 بـا  راه هـم در دو جلـد و  اين مجموعه را نيـز هماننـد سـطح مقـدماتي      ةمتوسطكتاب سطح 
 )みんなの日本語、中級( متوسطهسطح  ؛همه يبرا يژاپنعنوان  بامتعدد  كمكيهاي   كتاب

 دانشگاه تهـران در گروه زبان و ادبيات ژاپني گاه  هيچاين اثر  ةمتوسطاما بخش  ،انتشار داد
مقالـة  كه معرفـي و نقـد آن موضـوع     ،. سومين مجموعهكار گرفته نشد براي آموزش به

 !بيـاموزيم  يژاپنـ  زبـان  ياييـد باي است شـش جلـدي بـا عنـوان       مجموعه حاضر است،
) Manabō Nihongo!( )学ぼう！日本語(  ــنمون م در  2005كــه از ســال انتشــارات س

هـاي كمكـي     و هنـوز هرازگـاهي كتـاب   ) نشر آن آغاز شـده  Senmon Kyouikuكيوئيكو (
  .شود ميجديدي به آن افزوده 

و بـه  طور گسترده  بهكه  ،تنها در دانشگاه تهران نه، در زمان خود يادشده ةمجموعهر سه 
آمـوزش   منظـور  بـه  جهان بسياري درها و مراكز آموزشي   در دانشگاهترتيبي كه معرفي شد، 

د. در بخش دوم پژوهش حاضر، دارن يضعف و نقاط قوت و اند بودهاستفاده  موردزبان ژاپني 
 ژاپني زبان بياييدشش جلدي  ةمجموعاي   به معرفي مشخصات صوري و شناسنامه نخست
 د شـد. خواه نقد و بررسي در بخش سوم محتواي آن ،سپس ه خواهد شد.پرداخت !بياموزيم

هـا،    و تمرين ها آموزشي، چينش درس ةمجموعساختار  ازجملههايي   ويژگي ،در بخش دوم
 دربـارة  نگاري آن بررسي خواهد شد. در بخـش سـوم،    و حروف ،هاي كمكي  معرفي كتاب

  .سخن رانده خواهد شدها و نقاط قوت و ضعف آن   نوآوري
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 كتاب معرفي كلي. 2

  ي و توصيفيساختارهاي  ويژگي 1.2
 مطلوب ةاندازمنتشر شده است كه  cm18×cm26در قطع  مجموعة آموزشيهر شش جلد اين 

محتواي آموزشـي آن حاصـل كـار     ةتهي هاي درسي است و  ژاپن براي كتاب ناشران تر بيش
گروهي متخصصان آموزش زبان ژاپني است كه بسته به جلد، بين سيزده تا هفده نفر متغيـر  

 درحـدود ژاپن ( نِيِ 10200وي شش جلد اصلي مجموعه شده ر درجاست. جمع كل مبلغ 
 طرح جلدي ساده و مشابه در تمام مجموعـه  مجموعة آموزشيدالر آمريكا) است. اين  93

. روي عطف و جلدها عنوان كتاب و روي جلد سطح استرنگ هر جلد متفاوت  دارد، اما
1هدف در آزمون 

JLPT  .كه در آن معدود تصاوير  ،جلد پنجم و ششم جز بهدرج شده است
 هـاي رنگـي    شده سياه و سفيد است، بقيه جلـدها از تصـاوير و جـدول    آوردهو نمودارهاي 

شده كـه در سراسـر مجموعـه     سببتهيه و تنظيم با كار گروهي  كار رفته است. متعددي به
هاي صوري هر جلد بـه شـرح     هيچ اشتباه ويرايشي و تايپي مشاهده نشود. ساير ويژگي

  است. 1 جدول

  هاي صوري هر جلد . ويژگي1 جدول
  هدف سطح  صفحات دتعدا  ها درس تعداد  ها  كتاب فارسي عنوان
 N5 200 20  1ـ  مقدماتي سطح

 N4 184 20  2ـ  مقدماتي سطح

 N3 188 20  متوسطه ـ مقدماتي سطح

 N2  188 20 متوسطه سطح

 180 15 پيشرفته ـ متوسطه سطح
N1  184 15 پيشرفته سطح 

براي يـادگيري هـر درس از ايـن     الزمزمان  ه،مجموع اين ريزي انتشارات  طبق برنامهبر
ساعت و اين مدت براي هر درس از جلدهاي پنجم  دهمجموعه در جلدهاي اول تا چهارم 

مـدت زمـان    بنـدي،   نظر گرفته شده اسـت. براسـاس ايـن زمـان     ساعت در دوازدهو ششم 
سـاعت) در نظـر گرفتـه     200ماه ( سه سان يكطور  هبشده براي اتمام هر جلد كتاب  تعيين

سـاعت) خواهـد بـود     1200نـيم (  و سـال  يـك برابـر بـا    ،ماه هجدهشده است كه جمع آن 
)Manabō Nihongo  2010: vol. 6, 4.(  
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  ها و تمرين ها نش درسيچ 2.2
جلـدهاي اول و  «توان اين مجموعه را بـه سـه گـروه      ها، مي  و تمرين ها ازنظر چينش درس

جلـدهاي پـنجم و   «و  ،سطح متوسطه در» جلدهاي سوم و چهارم«سطح مقدماتي،  در» دوم
در ايـن سـه سـطح     هـا  درسجزئيات چينش  ،ادامه درسطح پيشرفته تقسيم كرد.  در »ششم

  .شود توضيح داده مي
درس است كـه   20به ميزان مساوي هر جلد » جلدهاي اول و دوم« هاي درسالف. تعداد 

، »)まえがき( گفتار پيش«هاي   پيوسته آورده شده است. اين دو جلد در بخش 40تا  1از عدد 
   كمكـي مختلـف  هـاي   كتـاب «معرفي  ،»)学習者のみなさまへ( آموزان زبانسخني با «
)多彩な関連教材(« فهرست« بخش )もくじ(« بعد از بخش ،ند. در جلد اولا مشترك 

آورده » )課の構成と練習の仕方( و روش تمـرين  هـا  درسسـاختار  «فهرست، بخش 
بـا  شش جلـدي  مجموعة سپس، توضيحات اوليه قبل از ورود به  .)ibid.: vol. 1: 10( شده
در پنج قسمت آمده است كه » )学習をはじめるまえに( پيش از آغاز يادگيري« عنوان

تا انتهاي فقط هاي فرضي   شخصيتآفرين (اين   هاي فرضي نقش  شامل معرفي شخصيت
كنند)، آموزش اعداد يـك تـا     ايفاي نقش مي ها درسهاي مختلف   جلد چهارم در بخش

هـاي ابتـدايي     و واژه ،در كـالس درس  پركـاربرد هـاي    واژه  روزانـه،  پرسـي  احوالصد، 
هاي يكم تا بيسـتم و بعـد از     درس ،در زندگي روزمره آورده شده است. سپس ضروري

معمـولي و  حالـت  هايي ماننـد جـدول افعـال الزم و متعـدي،       اتمام درس بيستم، بخش
 آورده شـده  ،به ترتيـب حـروف الفبـا    ،در كتاب كاررفته بههاي   واژه فهرستافعال، مؤدبانة 
يادآوري، بعـد از فهرسـت دوبـاره     منظور به ،. در جلد دوم)ibid.: vol. 1: 174 - 184( است

 شود ديده مييكم  و بيستآفرين قبل از آغاز درس   فرضي نقشهاي  شخصيتبخش معرفي 
در كتاب بـه   كاررفته بههاي   واژه فهرستو بعد از اتمام درس چهلم، جدول صرف افعال و 

  .)ibid.: vol. 2: 172 - 174(ترتيب حروف الفبا آورده شده است 
الزم به ذكر است كه در دو جلد مـذكور، هـر درس بـدون استشـنا در هشـت صـفحه       

آموزش داده شده است. ايـن هشـت    2بياني ةكليش 4تا  3گنجانده شده و در هر درس بين 
ورود بـه  «و با نظمي ويژه از پنج بخش  سان يكطور  به صفحه تا انتهاي درس چهلم عمدتاً

وگـو   گفـت «، »)練習( تمرين«، »)文型と基本文( هاي بياني  كليشه«، »)導入ページ( درس
)対話( « ي و درك مطلبگزين جايتمرين «و )やってみよう( « شـنود  و گفـت «و )会話( «

توان دريافت، در هـر درس    ها نيز مي  از نام اين بخش كه چنان چنين، همتشكيل شده است. 
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 تكرار و تمرين چهار مهارت زباني پرداختهو  به آموزش مند هدفجداگانه و صورت  به
  شده است.

 20به ميـزان مسـاوي هـر جلـد      يكنيز هر »جلدهاي سوم و چهارم«ها در   تعداد درس
سـخني بـا   «، »گفتـار  پـيش «هاي   اين دو جلد نيز در بخش است. 40تا  1 ةشماردرس و از 

بـا دو جلـد اول و دوم   » فهرست«بخش  و »هاي كمكي مختلف  كتاب«، معرفي »آموزان  زبان
و  هـا  درسسـاختار  «ند. در جلد سوم بعـد از فهرسـت، بخـش    ا مشترك مجموعة آموزشي

اما در )، ibid.: vol. 3, 6 -7( آورده شده است» )課の構成と説明「初中級」( توضيحات
در  كاررفتـه  بـه هـاي    واژه فهرستهاي بياني تدريس شده و   پايان هر دو جلد، جدول كليشه

  .آورده شده استه ترتيب حروف الفبا جلدها ب
 ،مـنظم  ةمساوي براي هر درس، در هشت صفح كامالًدو جلد به ميزان در اين  ها درس

مشـابه از پـنج    كامالًهر چهل درس به شكلي  ةصفح، هشت چنين همگنجانده شده است. 
هدف از خوانـدن  »  ،»متن اصلي درس«اول و دوم شامل  ةصفحقسمت تشكيل شده است. 

اسـت.  » )質問(مربوط به متنهاي   پرسش«، »)新出語彙( هاي جديد  واژه«، »)目標( درس
ـ صفحات سوم و چهـارم هـر درس بـه     و  )»新出文型の提示( هـاي بيـاني    كليشـه « ةارائ

اختصـاص   )»定着練習のための問題( هاي بيـاني   سپاري كليشه ذهن بههايي براي   تمرين«
 ،)»復習と関連表現( هاي مرتبط  دوره و بيان«داده شده است. در صفحات پنجم و ششم، 

هاي   تمرين«و  ،)»その表現の使い方( شده دادههاي آموزش   مناسب از بيان ةاستفادتمرين «
تمرين «طور مشخص  به ،هفتم ةصفحدر  ،ادامه درگنجانده شده است.  )»復習問題( مكمل

هشـتم   ةصـفح تقويت مهارت گفتـاري و در   درجهت» )応用練習-話す( گفتن كاربردي
شـده در   دادهكـاربرد مـوارد آمـوزش     منظور به» )応用練習-書く(تمرين كاربردي نوشتن«

نظر گرفته شده است.  افزايش تقويت مهارت نوشتاري در منظور بهصورت عملي و  بهدرس 
بـه آمـوزش،    مند هدفتوان ديد كه در هر درس از اين دو جلد جداگانه و   بدين ترتيب مي

  توجه شده است. نظر،بسته به سطح مد ،و تمرين چهار مهارت زباني ،تكرار
جلـدهاي پـنجم و   «در  ،ديگـر  عبـارت  بـه شش جلدي يـا  مجموعة در سطح سوم از 

كـاهش   . علتدرس تقليل يافته است 15درس به  20در هر جلد از  ها درستعداد » ششم
شـده اسـت   بيـان   ها درسبودن متن   تر  تر و دشوار  در اين دو جلد طوالني ها درستعداد 

)ibid.: vol. 6: 4( .كه در جلـدهاي اول تـا چهـارم     ،طرفي، مدت زمان يادگيري هر درس از
شده بود، در دو جلد آخر مجموعه به  بيانساعت براي هر درس  10مساوي  كامالًشكل  به

. ايـن دو جلـد نيـز در    )ibid.: vol. 5: 4(ساعت بـراي هـر درس افـزايش يافتـه اسـت       12
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 بخش و »كمكي مختلفهاي  كتاب«معرفي  ،»آموزان زبانسخني با « ،»گفتار پيش«هاي   بخش
ند. در جلد پـنجم، بعـد از فهرسـت،    ا مشترك مجموعة آموزشيبا جلدهاي قبلي » فهرست«

 آورده شده اسـت » )課の構成と説明「中上級」( و توضيحات ها درسساختار «بخش 
)ibid.: 6 - 9(هاي بيـاني    مانند جلدهاي سوم و چهارم، جدول كليشه ،. اما در پايان هر دو جلد

  .آورده شده است ه ترتيب حروف الفبادر جلدها ب كاررفته بههاي   واژه فهرستشده و   تدريس
نيز به ميزان برابر، هشـت تـا ده    مجموعة آموزشيدر دو جلد پاياني  ها درسچينش 

 ،ازاي هـر درس يـك موضـوع بسـيط     بـه  ،براي هر درس است. در اين دو جلد ،صفحه
نظر گرفته شـده و   در ،»فرهنگ ژاپن«، »مسائل مربوط به محيط زيست«، »سالمتي«مانند 

. شـود  مـي و تمـرين و تكـرار    شـود  مي چهار مهارت زباني در ارتباط با آن آموزش داده
، »موضـوع درس « را در بـر دارد؛ هاي   بخش اين سان يكطور  بهدر اين دو جلد  ها درس

 هاي جديد متن اصـلي   واژه«، »)この課を学ぶ前に( هايي قبل از يادگيري درس  پرسش«
)長文の新出語彙(« ،»هاي درك مطلب  پرسش )質問(« ،»هـاي    ها و كليشـه   يادگيري بيان

ــاني ــلي درس «، »)重要な文型と表現の学習( بي ــتن اص ــيص م ، »)まとめよう( تلخ
، »)聞く練習( تمـرين شـنيداري  «، »)みんなで話そう( بياييد بـا هـم صـحبت كنـيم    «
كلـي  توسـعة  تمرين «و  ،»)語彙を増やそう( را گسترش دهيمدامنة واژگانمان بياييد «

بدون استثنا در هـر درس چهـار تـا پـنج      ،اين دو جلددر ». )総合発展練習(ها   مهارت
، مانند جلدهاي قبلي در هر درس از اين دو جلد چنين همشود.   بياني تدريس ميكليشة 

به سطح بسته  ،تكرار و تمرين چهار مهارت زبانيو  به آموزش مند هدفنيز جداگانه و 
  است. توجه ويژه شده ،تدريس مورد
  
  آموزشي كمكو مواد  ها كتاب 3.2

، هرچنـد در  ه شـد آوردها  و تمرين ها درسدر بخش چينش  كه چنان ناشر، براساس ادعاي
پژوهش به چهـار مهـارت زبـاني     مورد مجموعة آموزشيهاي اصلي   كتاب ها درستك  تك

و تقويـت ايـن   ثرتر ؤمـ آمـوزش   منظـور  بـه توجه شده است، اما انتشارات سنمون كيوئيكو 
 علـت   بـه فراواني نيز تهيـه و تنظـيم كـرده اسـت.      آموزشي كمكها و مواد   كتاب ،ها  مهارت

 2، در جـدول  آموزشـي  كمكزيادبودن تعداد اين مواد و  محدودبودن تعداد صفحات مقاله
بـه   و صـرفاً  شـده بسـنده   آموزشي كمكها و مواد   بردن از عنوان ژاپني اين كتاب نامبه  فقط

كـه در   آموزشـي  كمـك موارد  .داخته شده استپربررسي و نقد شش جلد اصلي مجموعه 
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 آموزشـي  كمـك و ساير مـوارد   ،هاي فشرده  ، لوحها كتابشامل  شده است، آورده 2 جدول
و چاپ اين دست مواد آموزشي ليف أت ناشر،طبق ادعاي برتهيه شده است.  كنوناست كه تا

  .)ibid.: vol. 6, 5(از اين به بعد هم ادامه خواهد داشت 
  آموزشي به فارسي و ژاپني ها و مواد كمك نام كتاب. 2 جدول

 آموزشي كمكبراي هر جلد از مجموعه، دو فرهنگ واژگان  ،شده ذكرموارد  اين دركنار
 اسـتاندارد  مجموعـة «و » )一万語語彙分類集( شـده  بنـدي  تقسـيم  واژة هزار ده مجموعة«

نيـز در همـين   » )語彙別漢字基準( واژگـان  بنـدي   تقسـيم  برحسـب  كـانجي  هـاي   نويسه
هاي استانداردي كه در دو   گان در آزمون  چاپ رسيده است. اين دو فرهنگ واژه بهانتشارات 

. شـود  كـار بـرده مـي    به، شود ميطرف اين انتشارات برگزار  ازدوره  پاياندوره و  ميان ةمرحل
افزايش كيفيت آموزش و يادگيري، تاكنون براي جلدهاي اول تا چهـارم   منظور به ،چنين هم

ــاب  ــدهاي اول و » )教師用マニュアル( اســتادان راهنمــاي«كت ــراي جل ــاب و ب دوم كت
  چاپ رسيده است. به» )学生用マニュアル( آموزان زبان راهنماي«

  
  نگاري حروف 4.2

 ،زبان ژاپنيچهارگانة از حروف  ،مجموعة آموزشي اين نگاري هر شش جلد  در حروف
  و كاتاكانـا   ،)ひらがな(، حـروف هجانگـار هيراگانـا    )ローマ字( يعني حروف التـين 

)カタカナ(  3كانجينگار   هاي واژه  نويسه چنين همو)漢字(    استفاده شده اسـت. انـدازه و
آموز خـارجي    نگاري كتاب بسيار سنجيده و مناسب براي زبان  در حروف كاررفته بهنوع قلم 

  ي ارائه خواهد شد.تر بيشتوضيحات  1.3در بخش  ،است. در اين مورد

  آموزشي كمكمواد  يرو سا ها كتاب ژاپني عنوان  هاكتاب فارسي نام
  ويژه  مشترك

練習問題集、漢字練習帳、中間  1ـ  مقدماتي سطح
テストのCD、終了テストのCD 

聴解練習問題集＋CD、フ
ラッシュカード、絵カー
ド、総合表現練習帳  

練習問題集、漢字練習帳、中間  2ـ  مقدماتي سطح
テストのCD、終了テストのCD 

聴解練習問題集＋CD、フ
ラッシュカード、絵カー
ド、総合表現練習帳  

練習問題集、漢字練習帳、中間  متوسطهـ  مقدماتي سطح
テストのCD、終了テストのCD 作文練習帳 

練習問題集、漢字練習帳、中間 متوسطه سطح
テストのCD、終了テストのCD 作文練習帳 

練習問題集、漢字練習帳、中間 پيشرفتهـ  متوسطه سطح
テストのCD、終了テストのCD   作文練習帳、聞く

練習CD 

練習問題集、漢字練習帳、中間 پيشرفته سطح
テストのCD、終了テストのCD 作文練習帳、聞く練習CD  
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  نقد و بررسي محتوايي اثر. 3
  ها و نقاط قوت نوآوري 1.3

سراسـر   هاي بياني براي آموزش دستورزبان ژاپنـي در   استفاده از كليشه كه توان گفت  مي. 1
درمـورد   ،تا به امروز. رود شمار مي بهقوت آن  ةنقطبحث بارزترين نوآوري و  مورد ةمجموع
هـاي    ها در فراگيري زبان اول و آموزش و يادگيري زبان دوم پژوهش  اين كليشه مؤثرنقش 

هـا از ايـن     كه از اولـين پـژوهش   ،)Brown 1973براون (متعددي انجام شده است. پژوهش 
هاي بياني در فراگيري زبـان اول و تحقيقـات     به بررسي نقش كليشه ،رود  شمار مي بهدست 

آفرينـي    ند كه به اين نقشا هايي  پژوهش ازجمله) Ito 1984و ايتو ( )Fillmore 1979( مور  فيل
هـا همـه حكايـت از      بندي ايـن پـژوهش    ند. جمعا  در آموزش و يادگيري زبان دوم پرداخته

  در يادگيري زبان اول و دوم دارد.هاي بياني   بودن نقش كليشه محوري
ابتـدا  در، شـود  دانسته مـي كه سطح مقدماتي  ،پژوهش موردمجموعة در جلد اول و دوم 

آمـوز انتقـال داده     هايي بـه زبـان    مفهوم آن با آوردن مثال ،سپس شود. ميبياني معرفي  ةكليش
 تـا  شـود   شنود سـعي مـي   و گفت و يگزين جايهاي مختلف   تمرين ةارائ. درادامه، با شود مي

كـه   ،آموز حك و ماندگار شود. از جلد سوم تـا انتهـاي مجموعـه     بياني در ذهن زبان ةكليش
ـ شـود، پـس از     مـي  تـر  بـيش آموز   تدريج مهارت زباني زبان به  سـاختار و مفهـوم ايـن    ةارائ

، دو تـا  »)重要な文型と表現( هاي مهـم   ها و بيان  قالب«نام  بهبياني، در بخشي هاي  كليشه
و  وشنود گفت و يگزين جايهاي   سپس، تمرين .شود  آورده مي كليشة بيانيسه مثال براي هر 

 شود.  ارائه مي ،آموز  هاي بياني در ذهن زبان  شدن اين كليشه  ثابت منظور به ،نوشتن

و سـاير   ،ها، حروف اضافه، حـروف ربـط    معمولي، بين واژه نوشتار ژاپنيِهرچند در . 2
در  جـز  بـه  ،آموز خـارجي   رعايت حال زبان منظور بهشود،   اجزاي جمله فاصله گذاشته نمي

در سـاير   منـد  هـدف  كـامالً ) جلـدهاي اول و دوم، بـه شـكلي    会話( وشـنود  گفتبخش 
اما از ابتـداي جلـد    ،فاصله گذاشته شده استها   اين دو جلد بين واژه يها درسهاي  بخش

آمـوز بـه     برداشته شده تا زبان ها درسهاي   غيرمعمول در تمام بخش ةفاصلسوم به بعد اين 
نگذاشـتن فاصـله    كه توان گفت  و خواندن واقعي در زبان ژاپني عادت كند. مي   نوع نگارش
 ازجملـه  ،مي جلدهاي مجموعـه تما وشنود گفتها در بخش   جمله ةدهند تشكيلبين اجزاي 

آمـوز بـا نـوع نگـارش       رسد، در خـوگرفتن زبـان    نظر مي بهجلدهاي اول و دوم كه عامدانه 
آمـوز    تقويت مهارت خوانـدن و نوشـتن زبـان    موجباست و  مؤثرها بسيار   معمولي ژاپني

اسـت. ايـن ويژگـي در بخـش مقـدماتي سـاير        همجموعـ  اين خواهد شد و از نقاط قوت
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، يسـطح مقـدمات   ؛همـه  يبرا يژاپن، يمقدمات يژاپنهاي آموزشي زبان ژاپني مانند   مجموعه
 زبـان  ؛مقدماتي سطح ماروگوتو،«و » )初級日本語・げんき( گنكي ؛مقدماتي ژاپني زبان«
شود و از   مشاهده نمي »)日本語初歩まるごと・日本のことばと文化( ژاپن فرهنگ و

  است.كتاب آموزشي  اين مجموعههاي   نوآوري
به حروف هجانگار هيراگانا كه بـا  » )ふりがな(فوريگانا «يا » )ルビ( روبي«درمورد . 3

شود، روبـي يـا     نوشته ميها  آن كانجي در باال يا پايينهاي  نويسهقلم كوچك براي خواندن 
، اسـت  كه درواقـع سـطح مقـدماتي    ،در سراسر جلدهاي اول و دوم .شود  فوريگانا گفته مي

اي كانجي فوريگاناي آن اضافه شـده اسـت كـه ايـن نيـز      ه  بدون استثنا باالي تمامي نويسه
اما از ابتـداي جلـد سـوم تـا انتهـاي مجموعـه        ،آموز مبتدي است  رعايت حال زبان علت  به
شـده اسـت.   تـر   محـدود هـاي كـانجي محـدود و      تدريج استفاده از فوريگانا روي نويسه به

در كادر  ها درسهاي جديد   واژه فهرستكه در  بوده پژوهش بر اين مورد ةمجموعمشي  خط
حتـي دو جلـد آخـر سـطح پيشـرفته،       ،در سراسـر مجموعـه  و  دوشكل نوشته شـ  مستطيل

هـاي    در سـاير بخـش   ،. اماودآورده ش N1تا  N5كانجي سطح هاي  نويسهفوريگاناي تمامي 
 N2و دشوار سـطح  كاربرد  كمهاي   كانجي جز به ،ويژه از ابتداي جلد سوم به بعد به، ها درس

مجموعـه قيـد    آموزشـي  كمكهاي كانجي   در كتابشده  داده آموزشهاي   فوريگاناي كانجي
نيز فوريگاناي  ودهاي كانجي بيش از دوبار استفاده ش  ، هرجا كه نويسهچنين همنشده است. 

 ةتكيـ از شده  حساباين ويژگي  ).Manabō Nihongo  2010: vol. 6: 9( آن حذف شده است
تقويت مهـارت  به  ،كاهد و درنهايت  ز به فوريگانا براي خواندن كانجي ميآمو  بيش از حد زبان

هـاي مجموعـه     و از نقاط قوت و نوآوري انجامد مي كانجيپيچيدة خواندن و نوشتن حروف 
  شود.  مشاهده نمييادشده هاي آموزش زبان ژاپني   است كه در بسياري از ساير مجموعه

 هـاي  قلم ةانداز، از نوع و مجموعه اين جلدهايهر درس از  گوناگونهاي   در بخش. 4
آموز با چند   چشم زبان تا شود  مي موجب كه متنوعي استفاده شده است. اين تنوع ضمن اين

ها   از نوآوري ويژگيكاهد. اين   نواختي در نگارش اثر نيز مي نوع قلم ژاپني آشنا شود، از يك
 يژاپنـ مانند  ،ديگر اي آموزشي زبان ژاپنيِه  و در بسياري از مجموعه استو نقاط قوت اثر 

 تـر  بيشدر  كاررفته بهشود. قلم   تر مشاهده مي كم ،يسطح مقدمات ؛همه يبرا يژاپن، يمقدمات
امـا ايـن    ،اسـت  »HGKyokashotai«هـا قلـم     ها و خـارجي   هاي درسي براي ژاپني  مجموعه

  .برده استاز چند قلم متفاوت بهره مجموعه خود را محدود به استفاده از اين قلم نكرده و 
جلد از مجموعه در مدت زمان مورد ادعاي  آموز قادر به اتمام هر  كه زبان فارغ از اين. 5
ـ  پـنج سـطوح  در هر جلـد بـا    اين مجموعهاست يا نه، محتواي آموزشي  ناشر آزمـون   ةگان
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انتظار بعد از اتمـام هـر    موردهماهنگ شده است و سطح  مند هدفطور  به JLPT المللي بين
هـاي    گـذاري از ويژگـي   هـدف ايـن نـوآوري و   ذكـر شـده اسـت.     آشـكارا جلد، روي آن 

حـال   بـه  تـا ادعاي هيچ كتاب مطرح آموزش زبان ژاپني ديگر  موردفرد اثر است و  به منحصر
انتظـار   مـورد سطح توانايي  كه تواند  جلد مي آموز با اتمام هر  زبان ،با اين ويژگينبوده است. 

يدن بـه سـطح   متوجه شـود و بـراي رسـ    يتاحد JLPTزبان ژاپني خود را برحسب آزمون 
  كند. مند ي هدفشده تالش تعيين
يـادگيري   نـد و اصـوالً  ا ، زبان و اجتماع در ارتباطي ناگسستني و تنگاتنـگ ترديد بي .6
اجتمـاعي حـاكم بـر آن    ــ   يك زبان بدون درنظرگرفتن و آموزش عناصـر فرهنگـي   مؤثر

م  1970دهـة  در  هايي بود كه عمدتاً  پژوهش ةنتيج درناممكن است. توجه به اين موضوع 
كالمي تنهـا   مؤثرارتباط  گرفتنِ كرد كه انجام  ات ميبثها ا پژوهشانجام رسيده است. اين  به

 )language competence( عبـارتي، توانـايي زبـاني محـض     بهبا داشتن دانش دستورزبان يا 
 نيست و توانايي انتقال مفهوم با مـدنظر قـراردادن عناصـر فرهنگـي و اجتمـاعي      پذير امكان

)communicative competence(      گـذار  اثرشرط الزم براي برقـراري ارتبـاط كالمـي مفيـد و
 تـر  بـيش بـودن فرهنـگ و اجتمـاع ژاپـن، در      فـرد  منحصـربه  به باتوجهاست. به هر ترتيب، 

هاي   مؤلفهدر آموزش اين زبان به بيگانگان  تا زبان ژاپني سعي شده استآموزش هاي  كتاب
آمـوز بـه درك     زبـان  درنهايـت فرهنگي و اجتماعي كشور ژاپن نيز آمـوزش داده شـود تـا    

هـاي   مؤلفـه نيز توجـه خاصـي بـه معرفـي      همجموع اين از زبان ژاپني برسد. درتري  عميق
رود. هرچنـد    شـمار مـي   بـه هاي اثر   از برترييادشده معطوف شده است كه اين ويژگي نيز 

ادامه چنـدين نمونـه از    درتوان ديد،   جاي مجموعه مي ردپاي آموزش اين عناصر را در جاي
  .شود آورده ميجلدهاي اثر  هشمارآن به ترتيب 

)، ibid.: vol. 1: 7اول از درس يــك (صــفحة جلــد اول، تصــوير در بــراي مثــال، 
سبك ژاپنـي تعظـيم    بهژاپني، خانوادة دهد كه هنگام آشنايي با   ميدانشجويي چيني را نشان 

دادن بـراي   دسـت كند. در فرهنگ سنتي ژاپـن،    و اداي احترام مي )お辞儀：ojigi( اُجيگي
استقبال  پرسي احوالدادن و  دستكردن دست براي  درازاز  و عموماً رسم نيست پرسي احوال
سنتي ژاپني و با طرحي شيوة  بهاول درس دهم آداب غذاخوردن صفحة . در شود نميگرمي 
حـين  درآغـاز غـذاخوردن،   مرحلـة  سـه   ،تصوير كشيده شده است. در اين تصـوير  بهساده 

مرسوم هاي   فرد و واژهحالت و پايان غذاخوردن نمايش داده شده و در آن نوع  ،غذاخوردن
، در درس چنـين  هـم شـده اسـت.    در اين سه مرحله با نقاشي سـاده و گويـا نمـايش داده   

و قـوانين   )玄関(هاي ژاپني بـه نـام گنكـان      بخش ورودي خانه دوم،ششم از جلد  و بيست



 35   !بياموزيم ژاپني زبان بياييد هاي كتاب مجموعه نقد

 محل قرارگرفتن ها، محل درآوردن و پوشيدن كفش،  محل گذاشتن كفش، مانند حاكم بر آن
هفـتم   و سـي ششم و  و سيهاي   ). در درسibid.: vol. 2, 51تصوير كشيده شده است ( بهچتر 

هاي محترمانه و فروتنانه در زبان ژاپنـي    ) به ترتيب بيانibid.: vol. 2, 131 - 146همين جلد (
توان   پررنگ است و ميها  آن اجتماعي درـ  آموزش داده شده است كه نقش عناصر فرهنگي

هـا    يانكارگيري اين ب هها بدون ب  و كارآمد كالمي به زبان ژاپني با ژاپني مؤثرارتباط  كه گفت
) ibid.: 124 - 125) و پانزدهم (ibid.: vol. 3, 52 - 53هاي ششم (  بسيار دشوار است. در درس

طـور   بـه هـاي مـرتبط بـا آن      هاي موسمي و واژه  جلد سوم به ترتيب درمورد زلزله و طوفان
ناپـذير اقلـيم     هاي موسـمي بخـش جـدايي     خالصه آموزش داده شده است. زلزله و طوفان

هـاي    الجزاير ژاپن است و هرساله به شكل سـونامي، رانـش زمـين، سـيل و طوفـان       مجمع
دوم از  و سـي ايـن، در درس   بـر  افزونكند.   سهمگين خسارات مالي و جاني بسياري وارد مي

توضيحاتي ارائـه شـده    ،پايتخت ژاپن ،) درمورد توكيوibid.: vol. 4, 100 - 101جلد چهارم (
) و دوازدهم از جلد پنجم نيز بـه ترتيـب   ibid.: vol. 5, 102 - 103هاي دهم (  است. در درس

مقايسة شدن جمعيت مناطق ژاپن و  كمتوكيو و شدن  قطبي تكبه توضيحاتي درمورد مشكل 
ها در گذشته و حال اختصاص داده شده است   آداب و اخالقيات در زندگي اجتماعي ژاپني

)ibid.: vol. 5, 122 - 123(.  
مجموعـه   ايـن  ي آمـوزش زبـان  ااجتماعي در محتـو ـ  عناصر فرهنگيگنجاندن آموزش 

شـود.    آمـوزان و قـدرت درك مطلبشـان بـارزتر مـي       با افـزايش توانـايي زبـاني زبـان     راه هم
ارائة درخالل آموزش زبان در سراسر پانزده درس جلد ششم به معرفي و  كه تقريباً صورتي به

اجتماع پرداخته شـده اسـت. معرفـي كُشـتي     توضيحاتي درمورد زواياي گوناگون فرهنگ و 
 كه همواره اخبار مربوط به آن در صدر اخبار ورزشي راديو» )相撲( سومو«نام  بهسنتي ژاپن 

) و معرفـي جـرائم امـروزي    ibid.: vol. 6, 44 - 45زيون ژاپن است در درس نـوزدهم ( يتلو و
 )ibid.: vol. 6, 64 - 65يكـم (  و بيسـت و غيـره در درس   راه هـم تلفـن  و  ازطريـق اينترنـت  

  اند.  جمله  آن  از
شناسـي اجتمـاعي     هـاي زبـان    در پـژوهش  تـر  بيشكه  ،توجه به آموزش عناصر يادشده

)sociolinguistics( هدف ارتبـاط   ةجامعآموز با   زبان تا شود  مي موجب، شود ميكيد أت بر آن
 اغلـب  كـه  نشود معمولهاي  سوءتفاهمانتقال مفهوم و  ناتوانيتري برقرار كند و دچار مؤثر

  .افتد  اين عناصر در آموزش زبان اتفاق مي ندادن آموزش راثرب
، توجـه خاصـي معطـوف بـه آمـوزش زبـان رسـمي و زبـان         كتاب مجموعه اين در. 7

هـا    سبك نوشتاري زبان ژاپني شده است كه اين مطلب نيز از نوآوري چنين همو اي  محاوره
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هرچند به پررنگي آن در  )diglossia(گونگي  دوزبان ةپديد. بايد گفت استنقاط قوت اثر  و
 نـدادن  زبان ژاپني است. آمـوزش  ناپذيرهاي انكار  هاي عربي و يوناني نيست، از ويژگي  زبان

كه  شود سبب ميشود،   تر مشاهده مي  هاي آموزش زبان قديمي  كه در كتاب ،اي  زبان محاوره
ماننـد خوانـدن از    تـر  بيشهدف زبان نياموخته،  ةجامعآموز خارجي كه در   زبان گفتنِ سخن

درسـتي   بـه  كتـاب آموزشـي،   مجموعه اين نظر نرسد. در بهروي كتاب و متن باشد و طبيعي 
درس هفـدهم  » وشـنود  گفـت «بخـش   150 ةصـفح زبان رسمي و سپس از ابتداي  نخست

ي وگـو  گفـت گنجانده شده است.  ها سدراي در   تدريج آموزش زبان محاوره  ازجلد اول، به
رفـتن نرسـيده    مدرسـه هنوز به سن  پيداست وگو گفتسياق  و سبكاز  كه بين مادر و فرزند

اي   محاوره كامالًبه زبان توان مثال خوبي از توجه   از جلد دوم نيز مي 162 ةصفحدر  و است
  .مشاهده كردرا 

 ،هـا، مقـاالت    در متـون روزنامـه  اين، به آموزش سـبك نوشـتاري زبـان ژاپنـي      بر افزون
ناميـده  » )である体(دآروتـاي  « اصـطالحاً  كـه  ،هاي علمي، متون حقوقي و غيـره  گزارش

طور پراكنـده از درس   بهمجموعه پرداخته شده است. كاربرد اين سبك  اين نيز در ،شود مي
پس تا انتهاي مجموعه بدون اسـتثنا،   آن ازشود و   آغاز مي )ibid.: vol. 4, 86(جلد چهارم  30

هاي گفتاري و نوشتاري   سياق و سبكآشنايي با كار رفته است.  بهدر تمام متون اصلي جلدها 
كـار   بـه است  هزيبندكه  را تا در هر موقعيت سبكي ساختآموز را قادر خواهد   زبان يادشده

هـا    سياق و سبكون تفكيك اين تر برقرار كند. هرچند بدمؤثرببرد و بتواند ارتباطي مناسب و 
دادن ايـن   تميـز ترديـد،   بياما  ،آموز خارجي قادر به رساندن منظور خود خواهد بود  نيز زبان
  آموز خواهد بود.  نايي زباني زبانهاي گفتاري و نوشتاري شاخصي براي ارزيابي توا  سبك
تصويرسازي و كمك به يادگيري بهتـر نيـز از    منظور بهاستفاده از نمودارها و تصاوير . 8
تصاوير  و كه نمودارها اين دليل بهتوان گفت   بحث است. مي مورد ةمجموعهاي ممتاز   ويژگي

ها را در ذهـن خـود   وشـنود  گفـت فضاي حاكم بر  تا كند  آموز كمك مي  ها به زبان  و نقاشي
آمـوز را بـه دادن پاسـخ صـحيح       هاي متعدد نيـز زبـان    در حل تمرين چنين همتصور كند و 

ـ رو شـمار مـي   مجموعـه بـه   اين قوت ةنقط ها رو آن ازاين ،كند ميرهنمون  . ايـن ويژگـي   دن
مثبـت  ثير أتدرمورد  كند.  نواخت و خشك خارج مي ، كتاب درسي را از حالت يكچنين هم
هـاي    حـال پـژوهش   بـه  تـا هاي آموزش زبان ژاپنـي    گيري از تصاوير و نقاشي در كتاب  بهره

هـاي    لـوح فشـرده بـراي بخـش     ةتهي چنين هم. )Yokota 2008( انجام شده است گوناگوني
آموز را با   كه زبان اين علت به ،شش جلدي ةمجموعمربوط به مهارت شنيداري و گفتاري در 

  .رود شمار مي بهقوت اثر  ةنقطكند،   ژاپني آشنا مي وشنود گفتتلفظ صحيح و سرعت طبيعي 
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 زبـاني ــ   شنيداري«تلفيقي از روش سنتي  كتاب، مجموعه اين در روش آموزش زبان .9
)Audio - Lingual method( « ــا ــدتر » army method«ي ــاطي«و روش جدي ــرد ارتب  رويك
)communicative approach( «هـاي بيـاني يـا      اسـت. بـه ايـن شـكل كـه كليشـه       كار رفته به

 هـاي  ي يا جـدول گزين جايهاي   ا استفاده از تمرينابتدا بدررف مختلف ژاپني صهاي  حالت
در هـا   آن واقعـي  كـاربرد شـود و سـپس     شكل ماشيني تكرار و تمرين مـي  بهها  صرف فعل

تمـرين و   وشـنود  گفـت  و پاسخ و پرسش مانندهايي   و متون نوشتاري در بخش وشنود گفت
. استگيري تلفيقي از اين دو رويكرد آموزش زبان نيز از نقاط قوت اثر   شود. بهره  تكرار مي

 ازجملـه  رود؛ كـار مـي   بـه در رويكرد ارتباطي آموزش زبان، ابزارهـاي تمرينـي گونـاگوني    
بحـث و    ،)role play( وگـو  گفـت آفرينـي در    ، نقـش )game( دونفره يـا گروهـي  هاي  بازي
، يـادگيري زبـان ازطريـق    )simulation( وگو گفتسازي فضاي   ، شبيه)discussion( نظر تبادل

هـاي شـنيداري يـا      ، و بخش)project work(اي خاص   فعاليت زباني در قالب اجراي پروژه
هرچنـد بـا   . )Richards and Rodgers 2014: 72اند (  خواندني كه با اهداف خاص تنظيم شده

تـوان تلفيـق در دو     روشـني مـي   بـه وعه از جلد اول تا آخر مجم ها درسنگاهي به محتواي 
در ادامه براي نمونه يك مورد بـا ذكـر جلـد و      روش آموزش زبان يادشده را مشاهده كرد،

  .شود آورده ميصفحه 
  اي  كليشـة بيـاني  نخسـت   )Manabō Nihongo 2010: vol. 1, 156(در درس هجـدم  

)た／ないほうがいいです ( دادن از انجـام پرهيـز  يـا   دادن به انجـام  توصيه« منظور بهكه 
مثال از  ةارائبعد از » تمرين«است. سپس، در بخش  شده ، آموزش دادهرود كار مي به» كاري
مذكور با تغيير جمـالت حـال اخبـاري     كليشة بيانيشود تا با تقليد از   آموز خواسته مي زبان
هـاي    كـاري كنـد. بعـد از ايـن تمـرين      دادن انجام پرهيز ازيا  دادن شده توصيه به انجام ارائه
» وگو گفت«است، در بخش  بهره برده شدهزباني ـ  روش شنيدارياز  ها كه در آن گزين جاي

كند و  گزين جايمواردي را  ،وگو گفتپس از درك محتواي  تا شود  آموز خواسته مي  از زبان
ي و درك گزينـ  يجـا تمـرين  «عنـوان   ذيلرا تغيير دهد. در بخش بعدي  وگو گفتمحتواي 
را در درك مطلــب و  كليشــة بيــانيآمــوز نمــود واقعــي   زبــان» )やってみよう( مطلــب
 در پايان درس هجدهم چنين همشود.   خواند و با آن آشنا مي  اي مي  يي يك صفحهوگو گفت

)ibid.: vol. 1, 160(  كوتاهي ارائه شـده اسـت كـه در آن كـاربرد واقعـي      » وشنود گفت«نيز
تـوان    كـاربرد رويكـرد ارتبـاطي را مـي     ،شود. بدين ترتيـب   بياني درس ديده ميهاي   كليشه

تمـرين  «، »)対話( وگـو  گفـت «هـاي    زبـاني در بخـش  ـ  بالفاصله بعد از رويكرد شنيداري
در تمـام   ديـد. ايـن روش تقريبـاً   » )会話( وشـنود  گفـت «و  ،»ي و درك مطلـب گزينـ  جاي
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كـارگيري دو رويكـرد آمـوزش     بهشود. درمورد   جلدهاي اول و دوم مشاهده مي يها درس
سطح متوسـطه و جلـدهاي پـنجم و     درزبان مذكور بايد گفت كه جلدهاي سوم و چهارم 

  .برخورداند ها درسهاي مختلف   در بخش سان يك كامالًسطح پيشرفته از روشي  درششم 
  
  ها و نقاط ضعف كاستي 2.3

نقـاط   كتاب آموزشـي  اين مجموعه، ه شدبرشمرده مورد نوآوري و نقاط قوتي كه باوجود نُ
  .پرداخته خواهد شد ها كه در ادامه به آن داردهايي  كاستيضعف و 

  مجموعة آموزشيكه در باال به آن اشاره شد، در  آموزشي كمكها و مواد   باوجود كتاب. 1
به آوردن فقط  كاتاكانا گنجانده نشده است وو  آموزش حروف هيراگانا پژوهش، اساساً مورد

حرف) و تركيبات آن در پشت جلد كتاب  46حرف) و كاتاكانا ( 46جدول حروف هيراگانا (
مجموعـة  آمـوز قبـل از ورود بـه ايـن       اول سطح مقدماتي بسنده شده است. بنـابراين، زبـان  

بـه آمـوزش    يتوجه بيبايد اين حروف مقدماتي را در كتاب ديگري آموزش ببيند.  آموزشي
  آموزشي است،مجموعة گستردة كه شرط الزم براي ورود به اين  ،كاتاكانا حروف هيراگانا و

هـاي    ترديد بدون آموزش و يـادگيري نويسـه    . ازطرفي، بياين مجموعه استاز نقاط ضعف 
 ذيـل هاي مكمل اين مجموعه جداگانه و متناسب بـراي هـر سـطح      كه دربين كتاب ،كانجي
يـادگيري  درعمل در نظر گرفته شده است،  »)漢字練習帳( تمرينات كانجي ةدفترچ«عنوان 

كاتاكانـا و  و  نيست. يادگيري حروف ابتـدايي هيراگانـا  پذير  امكانمحتواي شش جلد اصلي 
هاي كانجي مستلزم صرف زمان بسيار است و احتساب زمان يـادگيري ايـن حـروف      نويسه

كـه   ،پيشـرفته  براي رسيدن از سطح مقـدماتي بـه  ناشر ادعاي  موردزمان  تا باعث خواهد شد
 4.شود ترديدآميزطور كلي  به) ibid.: vol. 1, 4( شده استآورده ماه) هجده ساعت ( 1200

رسـد،    نظـر مـي   بـه هاي بياني روشي مناسـب    هرچند آموزش زبان با محوريت كليشه. 2
متفاوت در يـك درس نيـز از نقـاط     كامالًبا مفاهيم و كاربردهاي  كليشة بيانيآوردن چندين 
هـايي    كاري  ها با ريزه  از اين بيان يك. به اين دليل كه آموزش هررود شمار مي بهضعف كتاب 

سـردرگمي  موجـب  دارد و گنجاندنشـان در يـك درس    نيـاز  است كه به زمان بسيار راه هم
چهـار مفهـوم و    )ibid.: vol. 1, 137 - 144(در درس شـانزدهم   ،شود. براي مثال  آموز مي  زبان

در  بينيم.  را در يك درس مي )た形…(افعال ژاپني گذشتة سادة متفاوت از زمان  كامالًكاربرد 
 ،اسـت  استفاده موردفعل  گذشتة سادةزمان  كليشة بيانيصفحات ذكرشده هرچند در هر چهار 

 متفاوت است. كامالًشود،  ادامه آورده مي ها به ترتيبي كه در  فعل گرفتن مفاهيم و زمان انجام
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1．歌舞伎を見たことがあります。 

  .)ام  ديدهنمايش كابوكي را (
2．日曜日は映画を見たり、美術館へ行ったりします。 

  .)روم  ميو گاهي به موزه  بينم  ميها گاهي فيلم   شنبه يك(
3．めがねをかけたまま、寝ています。 

  .)، خوابش برده استزده است كه عينكش را حالي در(
4．犬の散歩をしたあとで、ご飯を食べます。 

 .)خورم مي، غذا بردمزدن  قدمبراي كه سگم را  بعد از اين(

فعل ژاپني، به  ةساد ةگذشتوجود استفاده از زمان  باهاي باال   بينيم در مثال  مي طوركه همان
كارهـاي   دادن . انجـام 2«، »نقلـي  ةگذشت. بيان تجربه، زمان 1«ترتيب با چهار مفهوم متفاوت 

 ةگذشـت زمـان دو كـار، زمـان     هـم  دادن . انجام3«، »متفاوت در يك زمان، زمان حال اخباري
سروكار داريم كه » ساده ةگذشتكاري بعد از انجام كاري ديگر، زمان  دادن . انجام4«و  ،»نقلي

 الًكامآوردن چهار مفهوم و كاربرد  ساده نيست و اصوالً ةگذشت شان هم لزوماًدادن زمان انجام
آمـوز    ا بر زبـان سطح مقدماتي كار يادگيري ر در هم آنيك نوع فعل در يك درس  متفاوت
 كرد.  خواهد  دشوار

ــدول بر. 3 ــق ج ــيحات  در  2 طب ــر و توض ــژوهش حاض ــوع آنپ ــاب، مجم ــاي  كت ه
 ةگفتـ  بـه اسـت كـه   جلد  چهلاصلي اثر، در حال حاضر بالغ بر  يجلد آموزشي شش كمك
كـه   اين باآموزشي فراوان   هاي كمك  خواهد شد. تهيه و تدوين كتاببه تعداد آن افزوده  ناشر

  نقطـه ، بـه دو دليـل   انجامد ميآموز   در ذهن زبانشده  دادهبه تقويت و تثبيت موارد آموزش 
خواندن و استفاده از محتواي ايـن همـه    ،اول ؛رود شمار مي به مجموعة آموزشيضعف اين 

بلكه باعـث سـردرگمي    ،مستلزم صرف زمان بسيار استتنها  نهآموزشي   كتاب و مواد كمك
كه مستقيم مربوط به جلـد   آموزشي كمكها و مواد   كتاب فقط ،براي مثالشود.   آموز مي  زبان
كنار  دربردن از اين تعداد كتاب و مواد آموزشي  بهرهرسد.   مورد مي نُهمجموعه است به  اول

هـا و    تمام اين كتـاب  ةتهي ،دوم ار خواهد بود.آموز مبتدي كاري دشو  جلد اصلي، براي زبان
 فقـط  ،براي مثالآموز ساكن ژاپن نيز ارزان نخواهد بود.   آموزشي حتي براي زبان  مواد كمك

گذاري   كه ذكر آن رفت، بنابر قيمت ،مربوط به جلد اول آموزشي كمكمورد كتاب و مواد  نُه
 دركلگرفتن قيمت كتاب اصلي  نظر درش، بدون ا انتشارات سنمون كيوئيكو در سايت رسمي

آمـوزي بخواهـد     چـه زبـان   رسد و چنان  دالر آمريكا) مي 273 درحدودين ژاپن ( 30110به 
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آموزشي را براي شش جلد كتاب تهيه و استفاده كند، بايـد نزديـك بـه      تمام اين مواد كمك
  شش برابر اين مقدار براي كل مجموعه هزينه كند.

 

  در دانشگاه تهراناين مجموعه ها و نقاط ضعف در روش استفاده از  كاستي 3.3
زعم نگارنده نقاط ضعف اثر است، درمورد چگونگي استفاده از آن  بهسه مورد باال كه  جز به

بـه   ادامـه كـه در  شـود  ديده ميضعفي  در گروه زبان و ادبيات ژاپني دانشگاه تهران نيز نقاط
  .شود ها پرداخته مي آن

 نكـردن  ، درجآورده شـد  1- 3هـا و نقـاط قـوت اثـر در       در بخش نوآوري وركهط همان .1
كاهـد و    به اين حروف براي خواندن كانجي ميآموز  زبانبيش از حد تكية حروف فوريگانا از 

شود كه اين ويژگي   تقويت مهارت خواندن و نوشتن اين حروف پيچيده ميموجب درنهايت 
اين پژوهش ذكر  3نوشت شمارة  پيخوبي لحاظ شده است. ازطرفي، در  بهمطالعه  مورددر اثر 

هاي كانجي در گـروه زبـان و ادبيـات ژاپنـي دانشـگاه تهـران، از         كه براي آموزش نويسهشد 
استفاده  )Kanji Master(و سپس  )Nihongo Charengi, N4 to N5, Kanji( هاي  مجموع كتاب

 ةمجموعـ  آموزشـي  كمـك هـاي    كتـاب  ازهـاي آمـوزش كـانجي كـه       نـه كتـاب   و شود  مي
هـاي كـانجي در     ترتيب آموزش نويسـه  كه لزوماً اين به باتوجه ،پژوهش است. بنابراين مورد

مربوط به اثر  آموزشي كمكهاي   استفاده در دانشگاه تهران و كتاب موردهاي مذكور   مجموعه
فوريگانا در اثر شـش جلـدي ناهمـاهنگي پـيش     پژوهش همانند نيست، در عدم درج  مورد

 ،آمـوزش كـانجي   ةويژ آموزشي كمكهاي   پس كتاب اين از كه شود  نهاد مي خواهد آمد. پيش
براي هـر   »漢字練習帳:Kanji Renshūchō«عنوان  باپژوهش و  مورد ةمجموعكه متلعق به 
 .شود  هماهنگي برطرفناه شود تا اين استفاد  جلد است،

كتاب آمـوزش زبـان ژاپنـي كـه      مجموعه، دربين سه ه شدگفتدر مقدمه  طوركه همان. 2
، اثـر  شـد  مـي  بهـره بـرده   هـا  از آندر گروه زبان و ادبيـات ژاپنـي دانشـگاه تهـران      كنونتا

دهـد.    اي است كه از سطح مبتـدي تـا پيشـرفته را پوشـش مـي       مجموعه فقطپژوهش  مورد
درحال حاضر، جلد اول تا جلد چهارم و گاهي بسته به توانـايي پيشـرفت جمعـي     ،درواقع

زبان و ادبيات  دورة كارشناسييك يا دو درس از جلد پنجم در  فقطدانشجويان هر ورودي 
ارشـد آمـوزش زبـان ژاپنـي      دورة كارشناسيژاپني و جلد ششم (تا انتهاي درس دهم) در 

مانـد.    ناتمام بـاقي مـي   عمالً مجموعة آموزشياين  شود و بدين ترتيب، تدريس  تدريس مي
ايـن رشـته در دانشـگاه تهـران دركنـار آمـوزش زبـان ژاپنـي،          دورة كارشناسي، درواقعدر
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شـود و    تاريخ و فرهنگ ژاپن نيز آمـوزش داده مـي   و ادبيات و مربوط به ترجمههاي  درس
دهد.   خود اختصاص مي را به دورة كارشناسيآموزش اين موارد بخش زيادي از واحدهاي 

ـ  موردهاي   ديگر، كاهش تعداد ترم ازطرف ه تـرم بـه   نياز براي اخذ كارشناسي اين رشته از نُ
مانـدن ايـن    ناتمـام  موجـب ، 1394آموزشـي جديـد در سـال     ةبرنامبا تصويب  ،هشت ترم

نهاد نگارنده اين است كه  وصف، پيش اين بادر دانشگاه تهران شده است.  مجموعة آموزشي
گروه، بخشـي ازواحـدهاي مربـوط بـه ترجمـه، ادبيـات،        ةآيندآموزشي  ةبرنامدر طراحي 

 طيمربوط به توانايي زبان ژاپني افزوده شود تا  يها درسو تاريخ ژاپن كاسته و به  ،فرهنگ
يس پيشرفته) اين مجموعه تـدر  ـ متوسطه ةمرحلهشت ترم تحصيلي، تا انتهاي جلد پنجم (

 آمـوزش اختيـاري   يهـا  درسبعضي از جاي  بهارشد نيز  دورة كارشناسيدر  ،ادامه در .شود
 پايان برسد. بهكل مجموعه آموزش  نهايت درجلد ششم در اولويت قرار داده شود تا 

چه توانايي زباني در اولويت قـرار گيـرد، دانشـجوي     چنان كه است بر اين نظرنگارنده 
ها   در اين زمينه كه و ترجمه قادر خواهد بود ،ادبيات، تاريخ، فرهنگهاي   مند به درس هعالق

توانـايي زبـاني الزم    نكـردن  اما كسـب  بياموزد،مطالعه كند و بسته به عالقه متون مربوط را 
  آفرين خواهد كرد.  جو و مدرس مشكلرا براي دانش ها درسپرداختن به اين  درعمل

 

 گيري نتيجه. 4

 يژاپنـ  زبـان  ياييـد ب عنـوان  بـا  ،جلدي آموزش زبـان ژاپنـي   شش ةمجموع ،در اين پژوهش
هاي ساختاري،   ، مقوالتي مانند ويژگي»معرفي كلي«. در بخش ، توصيف و نقد شد!بياموزيم
. شـد نگـاري بررسـي     و حروف ،آموزشي كمكها و مواد   ها، كتاب  و تمرين ها درسچينش 
. ختـه شـد  پردابه بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف اثـر      » نقد و بررسي اثر«در بخش  ،سپس

پژوهش بـيش از نقـاط    مورد ةمجموعها و نقاط قوت   نوآوري كه توان گفت  مي ،مجموع در
هاي بياني براي آموزش دستورزبان، درج   استفاده از كليشه ازجملهضعف آن است. مواردي 

هاي كانجي، درنظرگـرفتن آمـوزش     فوريگانا بر نويسه ةشد  حسابو  مند هدفو عدم درج 
 ةپديـد ي آموزش زبـان مجموعـه، توجـه بـه     ااجتماعي ژاپن در محتوـ  هاي فرهنگي مؤلفه

تلفيق و كاربرد دو رويكـرد   ،هاي مختلف آن  در زبان ژاپني و آموزش گونه» گونگي دوزبان«
سازي محتـواي كتـاب     هماهنگ و تر زبانمؤثربراي آموزش » ارتباطي«و » زبانيـ  شنيداري«

. رود مـي شـمار   بهبارزترين نقاط قوت اثر  ازجمله JLPT المللي بينآزمون  ةگان پنجبا سطوح 
كنـار   درمـورد   40نزديـك بـه   ، بسيارآموزشي  كمكها و مواد   درمقابل، تهيه و تدوين كتاب



  1398 شهريور ششم، شمارة نوزدهم، سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   42

درنظرنگرفتن كتاب آموزش   ،آموزان زبانزياد به ة هزينو تحميل  ،شش جلد اصلي مجموعه
آموزشـي بسـيار و     هـاي كمـك    تهيه و تنظيم كتابرغم  بهحروف ابتدايي هيراگانا و كاتاكانا 

جموعـه از  براي اتمـام م  الزمبر زمان  مبني ناشرادعاي  مورددرمورد مدت زمان  نكردن دقت
  نقاط ضعف بارز اثر است.

 برنامة درسيبا تصويب  راه هم 1394نقد از سال  مورد ةمجموعكه  اين به باتوجهازطرفي، 
در گروه زبان و ادبيات ژاپني دانشگاه تهران نيز زبان و ادبيات ژاپني  دورة كارشناسيجديد 

ها و نقاط ضعف در روش استفاده از آن در دانشگاه تهران بررسـي    شود، كاستي  تدريس مي
  .شد ها بيان كاستيي رفع اين برا هايينهاد پيششد و 
  
  ها نوشت پي

 

بـار در   اولين )Japanese Language Proficiency Test( سنجش توانايي زبان ژاپنيالمللي  آزمون بين. 1
، )3級(كننده در سه سطح مقدماتي  نفر شركت 7000كشور جهان با تعداد كل  15در  1984سال 

اللملـي ژاپـن و انجمـن حمايـت از      و زيرنظر بنياد تبادالت بين )1級(و پيشرفته  )2級(متوسطه 
. از شـد برگزار  )JEES: Japan Educational Exchanges and Services( ژاپن المللي هاي بين  آموزش

كنندگان آن افـروده   شركت  آزمون و  ةهرسال به تعداد كشورهاي برگزاركنند كنونتام  1984سال 
كننـدگان آن   كشور برگزار شد و تعداد كل شركت 81م اين آزمون در  2017شده است. در سال 

، N1 يادشده، به پنج سطح ةگان تعداد سطوح سه ،م 2010از سال چنين،  همد. يرس  نفر  404106به 
N2 ،N3 ،N4 ،N5 )سطحN1 دشوارترين وN5   حـال   اسـت) تغييـر شـكل داد. در   ترين سطح  آسان

 رخـي از كشورها سـالي دوبـار و در ب   رخيتعداد شركت كنندگان در ب طبقاين آزمون بر ،حاضر
 بـار  م آغاز شـده و سـالي يـك    2012اين آزمون از سال  ،شود. در ايران  بار برگزار مي يك نهالسا
ـ ال مربـوط بـه   ئشود. جرئيـات مسـا    اوايل آذر) برگزاري مي  (در  ن در آدرس اينترنتـي آزمـو ن ي

<https://www.jlpt.jp> رس است. در دستهاي ژاپني و انگليسي   به زبان 

، »automatic speech«شـوند كـه     هاي گوناگوني در زبان انگليسي شناخته مـي   به نامهاي بياني   . كليشه2
»routine expressions« ،»formulaic utterances« ،»fixed expressions « شـايد مثـال    انـد.  جمله  از آن

هـا،    سپاري ايـن كليشـه     ذهن با يادگيري و به تنها [...]، بلكه [...]) باشد. ساده براي كليشة بياني (نه
، آن را در ذهـن خـود   شود  آشنا مي )nuance(آموز با قالب كلي جمله براي رساندن مفهومي   زبان

قادر به د و با افزودن محتواي جديد به آن، بر مي  كند و به معنا و كاربردش پي تحليل و تجزيه مي
شود. بنـابراين، بـرخالف روش سـنتي آمـوزش زبـان، كـه         تر مي  توليد جمالت جديد و پيچيده

هاي بياني نمايي كلي از مفهوم و   شود، آموزش كليشه  ازطريق تحليل و تجزية دستورزبان آغاز مي
آمـوز را    دهـد و درمـورد كـاربرد آن خالقيـت زبـان       آموز ارائه مـي   كاربرد كليشة بياني را به زبان

 



 43   !بياموزيم ژاپني زبان بياييد هاي كتاب مجموعه نقد

 

هاي بيـاني    مورد نقش كليشه اختصار چند پژوهش در مقالة حاضر، به )1.3(در بخش انگيزد.   برمي
  در آموزش زبان معرفي خواهد شد.

الزم در   هاي كـانجي    تعداد نويسه )文化庁(م سازمان فرهنگ ژاپن  7/6/2010طبق مصوبة . بر3
افزايش يافت. ايـن   2136م به  1981عدد نويسة مصوب سال  1945ها از   روزمرة ژاپنيزندگي 

كـار   هاي درسي علمي و دانشـگاهي و مجـالت و غيـره بـه      تعداد نويسه در مطبوعات و كتاب
راه هوشـمند و تبلـت    هاي هم  علت استفاده از رايانه و تلفن هاي اخير به  رود. هرچند در سال مي

اش كاسـته    شكل سنتي جمله ژاپني، از نوشتن به ها، از ارتباط جمعي در تمامي زبانهاي   و رسانه
هـاي كـانجي     تمـامي نويسـه  » نوشـتن «تر ژاپني را بتوان يافت كه ادعا كند قـادر بـه    شده و كم

ها براي يك ژاپني بـالغ    اين نويسه» خواندن و درك معني«مصوب يادشده باشد، اما ناتواني در 
هـاي اداري و غيـره     ها، مجالت، نامـه   شود و وي را در درك مطالب روزنامه  ه ميناپسند شمرد

  كند.  دچار مشكل مي
حـرف   92آموزشي حال حاضر گروه زبان و ادبيات ژاپنـي دانشـگاه تهـران، مجمـوع      ةدر برنام. 4

 و )Japanese for Young People( درسـي هيراگانا و كاتاكانا و تركيبات آن با استفاده از كتاب 
كارشناسـي زبـان و ادبيـات     ةدرسي جديـد دور  ةبرنام مطابق ،كانجي هاي  يسهنو 1200 مجموع

، 1374مصـوب   ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري   برنامهژاپني توسط دفتر 
 سپس و )日本語チャレンジ N4とN5かんじ( هاي كتاب  ابتدا با استفاده از مجموع در
)Kanji Master( شود.  آموزش داده مي  
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مطالعـات   و يعلـوم انسـان   يهـا  برنامـه متـون و   يانتقادنامة  پژوهش ،»)شده اصالحدوم،  يراست(و
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