پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
شاپای چاپی2588-4123 :

شاپای الکترونیکی2588-7521:

www.jflr.ut.ac.ir

تحلیل خطاهای زبانآموزان فارسیزبان
در استفاده از جملههای مجهول زبان ژاپنی


فرزانه مرادی

استادیار گروه زبان و ادبیات ژاپنی ،دانشکده زبانها و ادبیات خارجی ،دانشگاه تهران
تهران ،ایران
Email: farzaneh.moradi@ut.ac.ir

اطالعات مقاله

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان  ،1399از صفحه  422تا 433

تاریخ ارسال1399/02/16 :
تاریخ پذیرش1399/03/26 :
تاریخ انتشار :تابستان 1399
نوع مقاله :علمی پژوهشی

کلید واژگان:
تجزیه و تحلیل خطا،
جملههای مجهول ،خطاهای
درونزبانی ،خطاهای بین
زبانی

چکیده
یکی از عناصری که روند یادگیری زبانهای خارجی یا زبان دوم را با اختالل مواجه میکند ،خطاهای
زبانی است؛ البته بروز خطا در فرایند یادگیری مسألهای عادی و قابل پیشبینی است .ولی آنچه در این
رابطه از اهمیت برخوردار است ،آگاهی نسبت به این خطاها و یافتن راهکارهایی برای رفع آنهاست.
تجزیه و تحلیل خطا بهمنظور یافتن علل بروز آنها از اصول اولیه آموزش و آموزش زبانهای خارجی
محسوب میشود .یکی از مواردی که در جریان آموزش زبان ژاپنی زبانآموزان در سطوح مختلف در
استفاده از آن دچار خطا میشوند ،جملههای مجهول است .از آنجا که جملههای مجهول در زبان ژاپنی
کاربردهای مختلف و فراوانی دارند ،استفادة صحیح از آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .ما در پژوهش
حاضر کوشیدیم نخست ،مروری کوتاه بر ساختار و ویژگیهای جملههای مجهول در زبان ژاپنی داشته
باشیم ،سپس با بهرهگیری از روش میدانی به ارزیابی رایجترین خطاهای زبانآموزان ایرانی در هنگام
کاربرد این جملههای بپردازیم .نتایج این پژوهش نشان میدهد که زبان فارسی بهعنوان زبان مادری عامل
اصلی بروز خطاهای برونزبانی نظیر استفاده از مفعول در جایگاه فاعل ،حذف کنشگر و خطا در کاربرد
ساختار نحوی با تعمیم قواعد دستوری فارسی به ژاپنی بوده است .خطاهای درونزبانی در تفکیک
جملههای مجهول از فرمهای دستوری مشابه ،کاربرد حروف اضافه و ساخت مجهول سهبخشی رخ داده
است.
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ABSTRACT

One of the factors that hinder the process of second language acquisition is the
linguistic errors. Indeed, making errors in the process of language learning is a normal
and predictable matter. However, the importance lies in being aware of these errors
and finding strategies to rectify them. Analyzing the error in order to find its sources
is considered as one of the essential parts of language teaching. During the process of
teaching the Japanese language, students with different levels of proficiency commit
errors in the use of passive sentences. Considering the frequent use of passive
sentences in the Japanese language, the correct usage of it is of high importance. As
the first step of our study, an overview of the structures and properties of passive
sentences in the Japanese language is carried out, followed by field research for an
investigation into the most common errors made by Iranian language learners when
using these sentences. Intrerlingual errors revealed that the Persian language is the
main cause of errors such as substituting objects for subjects, the omission of the doer
of the action and errors in the use of syntactic structures due to overgeneralization of
grammar rules between Persian and Japanese languages. Examples of intralingual
errors include failure in differentiating between passive sentences and similar
grammatical forms, misuse of postpositions and errors in the making of threecomponent part passive sentences.
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( )1967مطرح شد .به اعتقاد کوردر خطاها در فرایند یادگیری
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 .1مقدمه

زبان دوم دارای اهمیتاند و خطاهایی که از زبانآموزان سر

در سالهای اخیر ،شمار عالقهمندان آموختن زبان ژاپنی

میزند ،راهنمای مدرسان در زمینۀ شناخت گسترههایی است

در جهان ،رشد فزونتری داشته است .در ایران نیز شمار

که باید مورد توجه قرار دهند .کوردر ( ،1975نقل از کشاورز

عالقهمندان بهزبان ژاپنی رو بهافزایش گذاشته است ،اما

 ،)101،1999Keshavarz, M.H.خطاهای زبانی را

بهانگیزههای گوناگونی چون؛ تفاوتهای ساختاری زبان

بخش اجتنابناپذیر فراگیری زبان میداند که نتیجۀ تالش

فارسی و ژاپنی و نیز؛ نداشتن ارتباط ساختاری بین دو زبان،

زبانآموز برای شناسایی زبان جدید است .او خطاها را بر

یادگیری آن را برای فارسیزبانان با دشواریهایی همراه

اساس منبع بروز آنها بهسه دستۀ «خطاهای بینزبانی» یا

ساخته است .یکی از مواردی که فراگیری و کاربرد آن برای

خطاهایی که بر اثر تداخل زبان اول ایجاد میشود« ،خطاهای

زبانآموزان ایرانی همواره با چالش همراه بوده است،

درونزبانی» یا خطاهایی که در اثر تعمیﻢ قواعد زبان مقصد

جملههای مجهول در زبان ژاپنی است .آموزش جملههای

ایجاد میشود و «خطاهای مربوط بهراهکارهای آموزشی» که

مجهول ژاپنی ،بهطور معمول در سطح پایه انجام میشود ،اما

روش آموزش و شیوهی ارائۀ مطالب یا مواد آموزشی باعث

در مواقعی ،حتی زبانآموزان سطوح باالتر نیز در کاربرد آنها

بروز آنها میشود؛ تقسیﻢ میکند .بر این اساس در این

دچار خطا میشوند .شناسایی ،بررسی و یافتن انگیزههای

پژوهش ،با ارائۀ نمونههایی از خطاهای شناسایی شده از

بروز این خطاها میتواند در راستای کاهش و رفع آنها نقش

طریﻖ پرسشنامه ،بهبررسی و توصیﻒ آنها بر مبنای نظریه

بسزایی ایفا کند .ضرورت بررسی خطا از آن رو بایستهاست

کوردر میپردازیﻢ .هر چند که بر اساس تقسیﻢبندی کوردر،

که خطاها بازخوردهای ارزشمندیند که از طریﻖ آنها می-

یکی از دالیل بروز خطا میتواند ناشی از راهکارهای آموزشی

توانیﻢ دربارۀ نقاط ضعﻒ آموزشی چاره اندیشی کنیﻢ

باشد ،اما بهعلت محدودیت در دسترسی بهکالسهای

(کمالی .)1394،Kamali, M.,از این رو در جستار پیش رو

مدرسان مختلﻒ ،بههنگام آموزش این جملهها ،از بررسی این

نخست بهبررسی اجمالی ویژگیهای جملههای مجهول در

نوع خطا صرفنظر شده و خطاهای زبانآموزان در قالب دو

زبان ژاپنی میپردازیﻢ ،سپس با تکیه بر نتایج پژوهش انجام

دسته «خطاهای بینزبانی» و «خطاهای درونزبانی» مورد

شده بر روی نمونۀ آماری ،بهبررسی خطاهای زبانآموزان

بررسی قرارگرفتهاند.

ایرانی بههنگام کاربرد جملههای مجهول ژاپنی میپردازیﻢ و
با توجه بهمنشاء بروزشان ،آنها را به«خطاهای بینزبانی» و

 .3پیشینۀ پژوهش

«خطاهای درونزبانی» دستهبندی کرده و مورد تحلیل قرار

در سالهای اخیر در رابطه با جملههای مجهول در زبان

میدهیﻢ .در این پژوهش با بررسی دادهها ،درصدد

فارسی و ژاپنی چندین مطالعه صورت گرفته است .ایگاراشی

پاسخگویی بهاین پرسشهاییﻢ .1 :خطاهای رایج زبانآموزان

( )2017( ،)2008( ،)2007( )Igarashi, S.و مرادی

بههنگام کاربرد جملههای مجهول ژاپنی کدامند؟  .2چه

) )2009((Moradi, F.و ( )2016بهمطالعۀ این جملهها

راهکارهایی برای کاستن این خطاها وجود دارد؟

پرداختهاند .ایگاراشی ) )2008( ،)2007((Igarashi, S.در
دو پژوهش جداگانه؛ نخست بهبررسی تطبیقی جملههای

 .2مبانی نظری پژوهش

مجهول در زبان فارسی و ژاپنی پرداخته و عنوان میکند که

پیشینۀ پژوهش در زمینۀ خطا بهدههها قبل باز میگردد،

در زبان فارسی عباراتی که معادل با «جملههای مجهول غیر-

نظریۀ تحلیل خطا ،نخستین بار توسط کوردر )(Corder, P.

مستقیﻢ» در زبان ژاپنی است ،وجود ندارد ،سپس در پژوهش
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دوم بیان میکند که علیرغﻢ وجود ساختار مجهول در زبان

نخست ویژگیها و ساختار جملههای مجهول در زبان ژاپنی

فارسی ،فارسیزبانان تمایل بیشتری بهاستفاده از جملههای

را بررسی میکنیﻢ ،و از آنجا که تشخیص خطا ،اصلیترین

معلوم دارند .نگارندۀ پژوهش حاضر نیز در پژوهشی ،افزون

پیششرط تصحیح و ارزیابی آن است (دوستی زاده ،فرقانی

بر بررسی و تطبیﻖ جملههای مجهول در دو زبان فارسی و

تهرانی،1390 ، Dousti Zadeh, M.& Forghani, A.،

ژاپنی ،میزان استفاده از این جملهها را در محاورات روزمره

 )53بهشناسایی و سپس طبقهبندی و تجزیه و تحلیل این

این دو ،بررسی کرده و بهنتایج مشابهی دست یافته است .در

خطاها میپردازیﻢ .شمار شرکتکنندگان در این آزمون 44

این پژوهش ،عنوان میشود که افزون بر عدم وجود معادل

نفر با میانگین سنی  20تا  25سال ،متشکل از  16پسر و 28

دقیﻖ برای جملههای «مجهول غیرمستقیﻢ» زبان ژاپنی در زبان

دختر و از دانشجویان و دانشآموختگان رشته زبان و ادبیات

فارسی ،هر دو زبان ،بهلحاظ میزان استفاده از جملههای

ژاپنی دانشگاه تهران بودهاند 17 .نفر آنها دانشجویان سال

مجهول در محاورات ،تفاوت آشکاری دارند؛ میزان کاربرد

سوم 14 ،نفر دانشجویان سال چهارم و  13نفر از تازه

جملههای مجهول در محاورات ژاپنی  % 7/2و در مقابل در

دانشآموختگان این رشته بودهاند که از سطح همگونی نسبتاً

زبان فارسی  %0/4است و یکی از علل بروز خطای زبان-

نزدیکی برخوردار بوده و زبان مادری آنها نیز فارسی بوده

آموزان ایرانی ،میتواند ناشی از آن باشد که در زبان مبدأ این

است .انجام پژوهش بر پایۀ روش میدانی و با استفاده از

زبانآموزان جملههای مجهول بهآن میزان و بهآن صورتی که

پرسشنامه با پرسشهای باز بوده است.

در زبان ژاپنی نمایان میشود وجود ندارد (مرادی Moradi,

 .1-4نوع پرسشها و نتایج آماری حاصل از

 .)39-58 ،2009 ،F.,وی در پژوهش دیگری ،ضمن مقایسۀ

پرسشنامه

ساختار مجهول در هر دو زبان بهبررسی خطاهای زبانآموزان
فارسیزبان میپردازد و بهاین نتیجه میرسد که بیشترین
بهعنوان زبان مادری زبانآموز است (مرادی ،Moradi, F.,
 .)2016ایگاراشی ) ،)2017( (Igarashi, S.در پژوهشی
دیگر بهبررسی خطاهای زبانآموزان فارسیزبان در رابطه با
ساخت مجهول از دستهای از افعال ژاپنی که بهنوعی بیانگر
تغییر و تحول اند ،میپردازد و عنوان میکند که بیشترین خطا
مربوط بهافعال بیانگر تغییر مالکیت ،تغییر فضا و مکان و تغییر
وضعیت بوده است و علت آن را این میداند که این گونه
افعال در زبان فارسی بهسختی بهریخت مجهول تبدیل می-
شوند.

 .4روش پژوهش
در این پژوهش ،روش پژوهش بر اساس تجزیه و
تحلیل خطاها و دادههای آماری است .بهمنظور یافتن
اشکاالت یادگیری و علل بروز خطا در زبانآموان ایرانی،
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در سوال اول از زبانآموزان خواسته شد که جملههای مجهول
از

پیش

را

طراحیشده

با

حروف

اضافۀ

)(postpositionمناسب کامل کنند .نتایج آماری آن بهشرح
جدول زیر است.
جدول  .1تعداد و درصد پاسخهای صحیح در رابطه با انتخاب حروف اضافه
شماره
سوال

پرانتز اول
تعداد پاسخ
صحیح

پرانتز دوم
درصد

تعداد پاسخ
صحیح

درصد

1

31

74/45

-

-

2

38

88/36

-

-

3

13

29/54

-

-

4

4

9/09

-

-

5

39

88/63

-

-

6

34

77/27

39

88/63

7

35

79/54

38

88/36

8

37

84/09

31

74/45

9

37

84/09

35

79/54

10

39

88/63

34

77/27

پرسش دوم اینگونه طراحی شدهبود که زبانآموزان
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خطاهای فارسیزبانان ،ناشی از تأثیر ساختار مجهول فارسی

پرسشنامۀ مذکور از  3بخش سوال تشکیل شده است.

جملههای مجهول را از دیگر ریختهای دستوری که فعل

ترامورا ) ،)212 ،1982((Teramura, H.عبارات

آنها ویژگی ساختواژی یکسانی با فعل جملههای مجهول

مجهول را عباراتی میداند که در آنها ،یکعامل بر روی

دارد ،جدا کنند .نتایج آماری آن در جدول زیر گردآوری شده

معلولی تأثیر میگذارد ،اما آن عامل ،فاعل محسوب نمیشود؛

است.

بلکه عنصری از جمله که دریافتکنندۀ آن عمل است ،فاعل

جدول  .2تعداد و درصد جملههایی که بهعنوان جملۀ مجهول انتخاب شدهاند

جمله در نظرگرفته میشود .البته از نظر وی این عبارات باید

شماره سوال و نوع جمله

تعداد انتخاب جمله
بهعنوان جملۀ مجهول

درصد

( 1مجهول)

31

70/45

( 2مؤدبانه)

10

31/81

( 3مجهول)

39

88/63

( 4توانشی)

13

29/54

( 5بیانگر امور خارج از اختیار)

26

59/09

( 6مجهول)

39

88/63

( 7مؤدبانه)

13

29/54

( 8مجهول)

31

70/45

( 9بیانگر امور خارج از اختیار)

22

50

( 10توانشی)

9

20/45

در سؤال سوم ،از زبانآموزان خواسته شد جملههای
معلوم را بهفرم مجهول تغییر دهند .نتایج آماری آن بهشرح
جدول  3است.
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جدول  .3تعداد و درصد پاسخهای صحیح مربوط بهساخت جملۀ مجهول

ویژگیهای ساختواژی ،نحوی و معنایی این جملههای را نیز
دارا باشد .بر این اساس ،میتوان گفت جملۀ مجهول در زبان
ژاپنی ،یک ساخت نشاندار بوده که در آن فاعل ،عامل انجام
یک عمل نیست و نقش گیرنده ،دریافت کننده و یا هدف را
ایفا میکند .بهعنوان مثال در عبارت معلوم «taro-wa jirō-

( ،»o naguttaتارو ،جیرو را زد) »tarō« ،بهعنوان عامل انجام
یکعمل ،فاعل جمله محسوب میشود و « »jirōبهعنوان
کسی که عمل « »naguruبر روی او انجام شده ،مفعول جمله
است ،اما در حالت مجهول آن ،یعنی « taro-wa jirō-ni

( »nagura-retaترجمه مستقیﻢ :تارو ،توسط جیرو زده شد)،
با اینکه « »jirōتحت تأثیر عمل « »tarōقرارگرفته است ،فاعل
جملۀ مجهول در نظرگرفته میشود .طبﻖ تعریﻒ نوبهار
) )185 ،1372((Noubahar, M.از فعل مجهول در زبان

شماره سوال

تعداد پاسخهای صحیح

درصد

1

39

88/63

فارسی ،فعل مجهول فعلی است که مستقیماَ بهفاعل نسبت

2

14

31/81

3

42

95/45

داده نمیشود ،بلکه جایگاه نهاد آن را مفعول اشغال میکند.

4

27

61/36

بنابراین میتوان گفت ،فاعل در جملههای مجهول زبان ژاپنی

5

18

40/90

6

42

95/45

7

23

52/27

8

35

79/54

9

24

54/54

( )1982ویژگیهای ساختواژی و نحوهی تغییرات در افعال

10

27

61/36

و تبدیل بهحالت مجهول را بهصورت زیر نشان میدهد.

با مفعول در جملههای مجهول فارسی در تطابﻖ است.
ویژگیهای ساختواژی :ترامورا )(Teramura,H.

 .1افعالی که بن فعلشان بهمصوت ختﻢ میشود :بن
پس از بررسی دادهها در مرحلۀ بعد ،از میان پاسخها 8
نوع خطا شناسایی و استخراج شد ،سپس بر اساس منشاء
بروز آنها ،در دو گروه خطاهای بینزبانی و درونزبانی مورد
تحلیل قرار گرفت که در بخشهای بعد ،بهشرح آنها می-
پردازیﻢ.

 .5بحث و بررسی

فعل  are (ru) +مثال šin-u→ šin-are-ru :

 .2افعالی که بن فعلشان بهمصوتهای (  iو )eختﻢ
میشود :بن فعل  rare (ru) +مثالsodate- :
sodate-ru→rare-ru
 .3افعال بی قاعدهkuru→ :

suru→ sare-ru

korare-ru

ویژگیهای نحوی :فعل در جملههای مؤدبانه
426

) ،)keigoجملههای بیانگر امور خارج از اختیار ،و جملههای

نهفته است« ،مجهول بیانگر زحمت یا خسارت» نامیده شده-

توانشی ( ،)kanōنیز ویژگیهای ساختواژی مشابه با فعل

اند .اما در جملۀ دوم چنین مفهومی دیده نمیشود .بر این

مجهول را دارند اما آنچه این جملههای را از یکدیگر تفکیک

اساس «مجهول خنثی» نامگذاری شده است.

میکند ،ویژگیهای نحوی است .از دیدگاه ترامورا
) ،)1982( (Teramura, H.جملههای مجهول باید
ساختارشان از  2فرمول زیر تبعیت کند:
）1. Xガ(ga) Y二(ni) V－reru、（rareru
、2. Xガ(ga) Yニ(ni) Zヲ(o) ～V－reru
）（rareru

فرمول  1ساختار جملههای «مجهول مستقیﻢ» و فرمول
« 2مجهول غیرمستقیﻢ» را نشان میدهد .در این دو ساختار،
( (Xفاعل جمله است که تحت تأثیر اقدام یک عامل یعنی
( (Yقرارمیگیرد .در فرمول دوم (Z( ،چیزی متعلﻖ به((X

است ،یعنی یا از اجزای بدن ،متعلقات و یا خویشاوندان
اوست (ガ).حرف اضافۀ همراه با فاعل（二）،حرف
اضافۀ همراه با عامل انجام کار و ) (ヲنیز حرف اضافۀ همراه
با مفعول فعلهای گذراست .برای اینکه جملهایمجهول
غیرمستقیﻢ شمرده شود ،باید درآن جمله ( (Xو ( )Zبههﻢ
ویژگیهای معنایی :جملههای مجهول را از دیدگاه
معنایی میتوان بهدو دستهی «مجهول خنثی» و «مجهول بیانگر

 .1-6خطاهای بین زبانی


استفاده از مفعول در جایگاه فاعل

در سؤال سوم پرسشنامه از زبانآموزان خواسته شد،
جملههای معلوم ( 10جمله) را بهمجهول تبدیل کنند .از
مجموع  440پاسخ 291 ،پاسخ صحیح و  149مورد خطا
وجود داشت که از میان آنها 19 ،مورد یعنی  %16/81خطاها
مربوط بهاستفاده از مفعول در جایگاه فاعل بود .جملههای
زیر نمونۀ این خطاهایند.
1. Tanaka san-wa wataši-no ie-no maeni kuruma-o tometa. → *Kuruma-ga
Tanaka san-ni wataši-no ie-no maeni tometa.
 .1آقا/خانم تاناکا ماشینش را جلوی خانۀ من پارک
کرد.
2. Okāsan-wa Yū chan-no te-o shibatta.
→*Yū chan-no te-wa okāsan-ni
shibara-reta.
 .2مادر یوو ،دستهایش را بست.

زحمت یا خسارت» تقسیﻢ کرد .تفاوت این دو را میتوان از
طریﻖ جملههای زیر دریافت.
1. wataši wa ani ni nagūrareta.
2. Tonari-no hoteru-de rippa-na pāti-ga
okonawa-reteiru.

یکی از مراحل ساخت مجهول در زبان فارسی این است
که مفعول جملۀ معلوم با از دست دادن نشانۀ مفعولی در
جایگاه فاعل جملۀ مجهول قرار میگیرد .باتوجه بهنمونههای

 .1برادرم مرا کتک زد.

برگفته؛ مشخص میشود که زبانآموز فارسیزبان بهتوجه

 .2در هتل مجاور مهمانی باشکوهی در حال انجام

بهزمینۀ ذهنی خود از زبان مادری ،این ویژگی جملههای

است.

مجهول فارسی را بهمجهول ژاپنی تعمیﻢ داده و مفعول
جملههای معلوم ،یعنی «( »kurumaماشین) و «Yū-chan-

در جملۀ اول( »wataši« ،من) که فاعل است و از عمل
فعل یعنی «( »nagura-reruکتک زدن) دچار زحمت و
آسیب میشود .بر اساس مفهومی که در این نوع جملههای

( »no teدستهای یوو) را بهعنوان فاعل جملهی مجهول
بکار برده است.


حذف کنشگر در جملههای مجهول ژاپنی

در قسمت ویژگیهای نحوی جملههای مجهول ژاپنی
427
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مرتبط باشند.

 .6تحلیل و دسته بندی خطاها

دیدیﻢ که در هر دو نوع مجهول مستقیﻢ و غیرمستقیﻢ ،عامل

( »jōدعوتنامه) و «( »Suzuki San-no saifuکیﻒ خانﻢ

ذکر شده و از عناصر اصلی جمله است .در مقابل نوعی از

سوزوکی) در جایگاه فاعل و «( »tomodačiدوستﻢ) و «»suri

ساخت مجهول در زبان فارسی که در آن عامل بهطور کامل

(دزد) همراه با حرف اضافۀ « »niدر جایگاه عامل جملۀ

حذف میشود در بین فارسیزبانان بسیار رایج است و اصوال

مجهول قرار گرفتهاند .هر دوی این جملههای غیردستوریند،

از ساخت مجهول در زبان فارسی زمانی استفاده میشود که

زیرا در ساختارXガ(ga) Y二(ni) V－reru、（rareru

عامل ناشناخته باشد و یا نخواهیﻢ آن را ذکر کنیﻢ

） و （、Xガ(ga) Yニ(ni) Zヲ(o) ～V－reru

(ماهوتیان  .)143،1997،Mahootian, S.,نمونههای زیر

） rareruجایی ندارند .در زبان فارسی در هنگام ساخت

خطاهایی است که زبانآموزان مرتکب شدهاند:

جملۀ مجهول ،مفعول مستقیﻢ جملۀ معلوم با از دست دادن

1. Tomodači-wa shōtaijō-o okurimashita.→*Šōtaijō-ga okura-reta.
 .1دوستم دعوتنامه را برایم فرستاد.

نشانۀ مفعولی در جایگاه فاعل جملۀ مجهول قرارگرفته و
فاعل جملۀ معلوم بهجایگاهی پس از فاعل در جملۀ مجهول
انتقال مییابد و با حروف اضافۀ «بهوسیلۀ»« ،توسط» و

2. Tanaka san-wa wataši-no ie-no maeni kuruma-o tometa.→*Ie-no mae-ni
kuruma-ga tomera-reta.
 .2آقا /خانم تاناکا ماشینش را جلوی خانۀ من پارک
کرد.
در این نمونهها ،زبانآموز بهتبعیت از قواعد مجهول در

«بهدست» مشخص میشود .بهنظر میرسد که زبانآموز با
توجه بهزمینۀ ذهنی خود از زبان مادری ،جملههای معلوم
ژاپنی را بر اساس ساختار نحوی و معنایی مجهول فارسی،
بهمجهول تبدیل کرده است.

 .2-6خطاهای درون زبانی
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زبان مادری خود ،عامل؛ یعنی «( »tomodačiدوستﻢ) و

خطا در تشخیص جملههای مجهول از جملههای

« »Tanaka Sanرا حذف کرده و با انتقال منفی قاعدۀ حذف

بیانگر امور خارج از اختیار (spontaneous

عامل از زبان فارسی بهژاپنی ،مرتکب این نوع خطا شدهاست.

)form

از مجموع  149مورد خطای مربوط بهسؤال سوم پرسشنامه،
میزان این نوع خطا 21( %18/58 ،مورد) بود.


بیانگر امور خارج از اختیار و جملههای توانشی نیز ویژگی-
های ساختواژی مشابه با فعل مجهول را دارند و این باعث

خطا در کاربرد ساختار نحوی صحیح

از مجموع  149مورد خطای مذکور  %23 ،پاسخها
(26مورد) مربوط بهکاربرد ناصحیح ساختار نحوی جملههای
مجهول بود که نمونههای آن بهصورت زیر است.
1. Tomodači-wa šōtaijō-o okuri-mašta.
→ *Šōtaijō-ga tomodači-ni okurareta.
 .1دوستم دعوتنامه را برایم فرستاد.
Suri-ga Suzuki san-no saifū-o sutta.
→ *Suzuki san-no saifū-ga suri-ni
sura-reta.
 .2دزد کیف خانم سوزوکی را زد.

در زبان ژاپنی فعل در جملههای مؤدبانه ،جملههای

2

در نمونههای باال ،مفعول جملۀ معلوم یعنی «shōtai-

میشود که تشخیص آنها از جملههای مجهول ،برای زبان
آموزان مشکل باشد .در یکی از پرسشهای پرسشنامه از زبان-
آموزان خواسته شد که جملههای مجهول را از بین این
جملهها انتخاب کنند .در میان پاسخها ،بیشترین آمار خطا
مربوط بهانتخاب جملههای بیانگر امور خارج از اختیار بود.
در میان جملههای  2جملۀ بیانگر امور خارج از اختیار وجود
داشت که بهترتیب  %59/09و  % 50زبانآموزان این جملههای
را بهعنوان جملههای مجهول انتخاب کردهبودند ،که این آمار
نشانگر ضعﻒ زبانآموزان در تشخیص این دو از یکدیگر
است.
در رابطه با چگونگی تشخیص این دو از یکدیگر،
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ترامورا) )273،1982( (Teramura, H.معتقد است که در

پرسشنامه  2جمۀ مؤدبانه قرار داده شده بود که دو جمله

جملههای مجهول ،کنشگر حضور دارد اما در جملههای

بهترتیب  % 31/81و  % 29/54بهعنوان جملۀ مجهول انتخاب

بیانگر امور خارج از اختیار ،این عنصر اصوال وجود ندارد.

شده بودند .برای اینکه تفاوت و شیوۀ تشخیص این دو

وی در بارۀ تفاوت این جملههای با نوعی از مجهول که

مشخص شود ،بهمقایسۀ دو جملۀ پرسشنامه میپردازیﻢ.

کنشگر در آن بیان نمیشود ،عنوان میکند که در جملههای

1. Kōzui-keikokuhō-ga
točigi-ken
مجهول→mito-shi-ni happyō-sareta.
 .1گزارش سیل توسط شهر میتو از استان توچیگی،
اعالم شد.

مجهول مفهوم «انجام شدن کاری توسط کسی» نهفته استۀ اما
این مفهوم در جملههای بیانگر؛ خارج از اختیار وجود ندارد.
عبارت زیر از جملههای پرسشنامه آمده است:
1. Šašin-o mi-te, kazoku-ga omoi-dasareta.
 .1با دیدن عکسها ،خانوادهام را بهیاد آوردم.

2. Sensei-wa kono hon-o sakunen
مؤدبانه→ šippitsu-sareta.
 .2استادم این کتاب را سال گذشته نوشتهاند.

«بهخاطرآمدن» است که برای انجام آن نیاز بهعامل وجود

تحت تأثیر عمل فعل قرار گرفته است ،در مقابل در جملۀ

ندارد و بهطور طبیعی رخ میدهد؛ در برابر در مثال « Ha-ga

مؤدبانه ،فاعل یعنی « »senseiدر واقع خود ،کنشگر است،

( »nuka-retaدندانﻢ کشیده شد) ،که ترامورا ارائه داده است،

یعنی رابطۀ معنایی بین فاعل و فعل در جملههای مجهول و

در فعل جمله یعنی «( »nukuکشیدن) این مفهوم نهفته است

مؤدبانه تفاوت آشکاری دارد .افزون بر این ،در جملههای

که این عمل توسط یک عامل انجام شده است و اگر تصمیﻢ

مجهول ،میتوان انواع اسﻢ را در جایگاه فاعل قرار داد اما در

بگیریﻢ انجام دهندۀ عمل را بهعنوان یکی از عناصر جمله

جملههای مؤدبانه فقط اسﻢهایی مانند «رئیس» و «استاد» که

اضافه کنیﻢ ،از لحاظ نحوی و معنایی امکانپذیر خواهد بود

نشاندهندۀ افراد مافوقند ،در جایگاه فاعل قرار میگیرند .با

در صورتیکه این امکان برای جملههای بیانگر امور خارج از

وجود این تفاوتها ،یکسان بودن فعل آنها از لحاظ

اختیار وجود ندارد .تفاوت دیگر این است که از تمامی افعال

ساختواژی باعث بروز خطا شده است ،البته گمان میرود

میتوان فرم مجهول ساخت ،اما در جملههای بیانگر امور

علت بروز چنین خطایی تنها تداخل نبوده و یادگیری ناقص

خارج از اختیار ،فقط افعال بیانگر مسائل ذهنی و حسی نظیر

زبان مقصد نیز در بروز چنین خطایی بیتأثیر نباشد.

«( »miruدیدن)( »kiku« ،شنیدن)( »kanjiru« ،حس کردن)،
«( »omoidasuبه خاطر آوردن) و غیره بکار میروند .بهنظر



توانشی )(potential form

میرسد زبانآموز بهعلت عدم آگاهی از این موضوع مرتکب
خطاهای فوق شده است.


در بین خطاهای مربوط بهتشخیص جملههای مجهول،
خطاهای مربوط بهتشخیص جملههای مجهول از جملههای

خطا در تشخیص جملههای مجهول از جملههای

توانشی ،نسبت کمتری داشت .دو جملۀ توانشی بهترتیب

مؤدبانه ()honorific form

 %29/54و  %20/45بهعنوان جملۀ مجهول انتخاب شده بودند.

بعد از تشخیص خطا در جملههای مجهول از جملههای
بیانگر امور خارج از اختیار ،بیشترین خطا مربوط بهتشخیص
جملههای مجهول از مؤدبانه است .در میان جملههای
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خطا در تشخیص جملههای مجهول از جملههای

در ادامه بهبررسی شیوۀ تشخیص این دو از یکدیگر می-
پردازیﻢ .دو جملۀ زیر از جملههای پرسشنامه است:
ike-ba.
kari-

tošokan-ni
hon-ga

1. Hayame-ni
Nihon-no
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در این عبارت فعل جمله « »omoi-dasa-reruبهمعنای

در جملۀ مجهول »kōzui keihō« ،بهعنوان فاعل جمله

توانشی →raremasu.
2. Nebō-shita-tame, Nihongo-no honمجهول →wa sude-ni kari-rare-teita.
در زبان ژاپنی غیر از فرم « »reru/rareruاز فعل ،ساختار

 ،»yotteماسواُکا ) )181،1987((Masuoka, T.بهنقل از

« »dictionary form+koto-ga dekiruنیز برای بیان

کورودا ( )1979عنوان میکند که جملههای مجهولی که در

ساخت جملههای توانشی استفاده میشود .اگر فعل دو جملۀ

آنها عامل همراه با حرف اضافۀ « »niباشد ،معنای تأثیر

فوق را بهفرم « »dictionary form+koto-ga dekiruتبدیل

گرفتن آن از یک عمل وجود دارد اما ،این معنا در جملههای

کنیﻢ و جمله معنای خود را حفظ کند ،آن جمله بیانگر انجام

مجهول همراه با حرف اضافۀ « »ni-yotteدیده نمیشود و

کار است ،اما اگر مفهوم خود را از دست بدهد ،آن جمله

معنای آن در تطابﻖ با جملۀ معلوم است .بهعنوان مثال:

مجهول است.


خطا در کاربرد حروف اضافۀ )(postposition

مناسب

بکار روند عامل جملۀ مجهول همراه با حرف اضافۀ «ni-
 »yotteبیان میشود .در رابطه با نحوۀ تفکیک « »niو «ni-

1. Musume-wa muši-ni sasa-reta.
2. Genji-monogatari-wa
murasakišikibu ni-yotte kaka-reta.
 .1دخترم را حشره زد.
 .2گنجی مونوگاتاری توسط موراساکی شیکی بو
بهتحریر درآمد.
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در سؤالی جملههای مجهول بهصورت جای خالی ارائه
شد و از زبان آموزان خواسته شد جاهای خالی را با حروف

در جملۀ اول فاعل یعنی «( »musumeدخترم) تحت

اضافهی مناسب پر کنند .از میان پاسخها بیشترین میزان خطا

تأثیر عمل «( »mušiحشره) که عامل است قرار میگیرد اما

مربوط بهحرف اضافۀ « »karaبا  %9/09و « »ni-yotteبا

در جملۀ

فاعل یعنی « »gennji-monogatariاز

 %29/54پاسخ صحیح بود .در جملههای مجهول ژاپنی ،عامل

« »murasaki-šikibuهیچ تأثیری نپذیرفته است و در واقع

عمدتاَ همراه با حرف اضافهی « »niمورد استفاده قرار می-

« »genji-monogatariنتیجهی حاصل از عمل «»kaku

گیرد ،اما در مواقع خاصی بجای آن از حروف « »karaو «ni-

(نوشتن) است .همچنین ،جملهی معلوم مثال  2یعنی

 »yotteاستفاده میشود که با توجه بهمیزان خطا در این

« »murasaki-šikibu-wa genji-monogatari-o kaitaاز

پرسش ،بهنظر میرسد زبان آموز با قواعد حروف اضافه در

لحاظ معنایی با مجهول آن کامال یکسان است ،اما نمیتوان

جملههای مجهول آشنایی کامل نداشته و مرتکب این نوع

گفت جملۀ معلوم مثال  1یعنی « muši-ga musume-o

خطا شده است.

 »sašitaبا مجهول آن کامال یکسان است .در مثال  ،1عمل
« »muši-ni sasa-reruبهنوعی نشانگر تأثیر احساسی بر

⋆ مواقع استفاده از « »ni-yotteدر جملههای مجهول
جملۀ زیر یکی از جملههای پرسش نامه است که باید

روی «( »musumeدخترم) است ،در صورتی که در جملۀ 2
عمل انجام شده خنثی و بیاثر است.

در جای خالی حرف اضافهی « »ni-yotteقرار میگرفت.
آن شاهکار نقاشی توسط مونه بهوجود آمد.
Ano meiga-wa mone ( ) seisaku-sareta.
در این عبارت ،فعل جمله یعنی « »seisaku-suruبیانگر
نتیجهی حاصل از یک عمل است و پیشتر وجود نداشته،
سپس خلﻖ و ایجاد شده است .افعالی دیگری نظیر «،»kaku
« »tateruکه بیانگر چنین مفاهیمیاند ،اگر در جملۀ مجهول

⋆ مواقع استفاده از « »karaدر جملههای مجهول
جملۀ زیر یکی از جملههای پرسش نامه است که باید
در جای خالی حرف اضافۀ « »karaقرار میگرفت.
1. Sono yasaši obā-chan-wa rinnsetsujo-no jūmin ( ) šitaware-teiru.
 .1آن پیرزن را همسایگانش (ساکنان مجاور) دوست
دارند.
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موراکی ) )193،1991((Muraki, S.معتقد است

طبﻖ این فرمولها B ،که در جملۀ معلوم دارنده و

« »karaمواقعی استفاده میشود که فاعل ،اسمی باشد که برای

صاحب  ،Cیعنی مفعول است ،در جملۀ مجهول در جایگاه

انسان بکار میرود و فعل جمله نیز بیانگر رفتار ،نگرش،

فاعل قرار میگیرد و  Cهمراه با حرف اضافۀ « »oبدون تغییر

احساسات و فعالیتهای زبانی انسان باشد و یا انتقال کار و

جایگاه در جملۀ مجهول نیز استفاده میشود و فعل جمله

اطالعات را نشان دهد .از نظر وی در بسیاری از مواقع «»kara

بهحالت مجهول تغییر پیدا میکند .بر این اساس ،در جملههای

و « »niرا میتوان بهجای یکدیگر بکار برد .سوزوکی

 1و  2فقط قسمت  Bیعنی «( »hana-yomeعروس) و

) )96،1978((Suzuki, S.در این زمینه با موراکی هﻢ عقیده

«( »otōsanپدرش) در جایگاه فاعل قرار میگیرند و به«»te

است اما ،معتقد است که در بعضی مواقع ،اگر «»kara

(دست) و «( »pasokonکامپیوتر) جایگاه مفعول داده میشود

جایگزین « »niشود ،جمله غیر طبیعی و نادرست میشود و

و  Aکه در جملۀ معلوم فاعل بود در جملۀ مجهول در نقش

در رابطه با اسﻢهایی نظیر «( »gakkōمدرسه)»keisatsu« ،

عامل ظاهر میشود .بدین معنا که در نهایت جملۀ مجهول

(پلیس)( »kaiša« ،شرکت) ،که بهجای انسان بکار میروند،

از سه عنصر فاعل ،عامل و مفعول بهعالوۀ فعل تشکیل می-

فقط استفاده از « »karaامکانپذیر است .در جملۀ پرسشنامه

شود .بهنظر میرسد ناآشنایی ساختار این نوع مجهول ژاپنی

نیز قبل از جای خالی کلمۀ «( »jūminساکنان) آمده که بهافراد

علت اصلی بروز خطای بسیاری از زبانآموزان باشد.

و ساکنان مجاور اشاره دارد ،بنابراین برای جملههایی از این
قبیل ،فقط بکارگیری حرف اضافۀ « »karaمجاز است.

در زبان فارسی در هنگام ساخت مجهول از عباراتی از
این دست ،مفعول و دارندۀ آن بهصورت یکجا بهعنوان نهاد
بکار میروند و جمله از دو عنصر نهاد و عامل بههمراه فعل



بیشترین آمار خطا در میان پاسخهای سوال سوم

مجهول ساخته شده ،میتوان گفت زبانآموز بر اساس قواعد

پرسشنامه ،مربوط بهمجهول سهبخشی با  36( %31/85مورد)

زبان مبدأ از تفکیک مفعول و دارندۀ آن ،خودداری کرده و

خطا بود .جملههای زیر از سؤاالت پرسشنامه و جملههای

مرتکب این خطا شده است .بنابراین این خطا جزء خطاهای

مقابل آنها ،جملههای ساخته شده توسط زبانآموزان است.

بینزبانی نیز میتواند دسته بندی شود.

1. Nakōdo-fujin-wa hanayome-no te-o
totta.→*Hanayome-wa
nakōdo
fujin-ni tora-reta.
 .1واسطه ( ازدواج) دست عروس را گرفت.

 .7نتیجهگیری

2. Hanako san-ga otōsan-no pasokon-o
kowašta.→*Otōsan-no pasokon-ga
Hanako san-ni kowa-sareta.
 .2هاناکو کامپیوتر پدرش را خراب کرد.
فرمول ترتیب اجزای جملههای فوق در حالت معلوم و
مجهول بهصورت زیر است.
1. A (wa) B (no) C (o) …..suru
معلوم →
2. B (wa) A (ni ) C (o) …..sareru.
مجهول →
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در این پژوهش با استناد بهنمونههایی که آوردیﻢ
خطاهای عمدۀ زبانآموزان ایرانی در کاربرد جملههای
مجهول زبان ژاپنی را شناسایی و تحلیل کردیﻢ .در این راستا،
خطاهای شناسایی شده را در  8مقوله مورد بررسی قرار داده،
سپس در قالب خطاهای «بینزبانی» و «درونزبانی» از هﻢ
تفکیک کردیﻢ .از میان آن  8مقوله 3 ،مورد در زیر مجموعۀ
خطاهای بین زبانی یا خطاهایی که ناشی از تداخل زبانی و
تحت تأثیر زبان مادری رخ میدهند ،قرارگرفتند که شامل
خطای «استفاده از مفعول در جایگاه فاعل»« ،حذف عامل
انجام عمل»« ،خطا در کاربرد صحیح ساختار نحوی» میباشد.
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خطا در ساخت جملههای مجهول سهبخشی

بهصورت مجهول ،تشکیل میشود .با توجه بهجملههای
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 5مورد باقی در زیر مجموعۀ خطاهایی با منشاء درونزبانی

طراحی فعالیتهای کالسی و ارائۀ تمرینهای مناسب و یا

یا خطاهایی که در نتیجۀ یادگیری غلط یا ناقص و ناآشنایی

تهیۀ جزوۀ کمک آموزشی ،بر ویژگیهای جملههای مجهول

ساختار زبان مقصد رخ میدهند ،قرار گرفتند که شامل «خطا

ژاپنی تأکید کرده و با رویکردی مقایسهای تفاوتهای موجود

در تشخیص جملههای مجهول از جملههای بیانگر امور

در ساختار مجهول با سایر ساختارها را بهزبانآموز تفهیﻢ

خارج از اختیار»« ،خطا در تشخیص جملههای مجهول از

کنند .یکیدیگر از مواردی که نیاز است در هنگام آموزش فرم

جملههای مؤدبانه»« ،خطا در تشخیص جملههای مجهول از

مجهول ژاپنی بهآن توجه و تأکید شود ،تفاوتهای موجود

جملههای توانشی»« ،خطا در کاربرد حروف اضافهی

بین ساختار مجهول در زبان فارسی و ژاپنی است ،مدرسان

مناسب»« ،خطا در ساخت جملههای سه بخشی» میباشند.

باید زبانآموزان را از معادل سازی با مجهول فارسی منع کرده

با نگاهی بهیافتههای این پژوهش بهاین نتیجه میرسیﻢ

و برای کاربرد صحیح این جملههای ،ذهن آنها را در جهت

که تداخل زبانی عامل اصلی مشکل زبانآموزان فارسی نیست

تفکر و نگرش از دیدگاه گویشوران بومی هدایت کنند.

و بیشتر خطاها از نوع «درونزبانی» و ناشی از ناآگاهی از

پیشنهاد دیگر این است که بهمنظور بهبود و ارتقای دانش

قواعد زبان مقصدند .ناآشنایی ساختار دستوری این

زبانی و وقوف یافتن زبانآموزان بهخطاها و ایرادات زبانی

جملههای ،فراگیری آن را برای زبانآموز ایرانی دشوار می-

خود ،تمرینهای متناسب ارائه شود و پس از انجام آنها

کند ،بنابراین ،با توجه بهخطاهای شناسایی شده ،انتظار میرود

توسط زبانآموز ،پاسخهای آنها بررسی شده و خطاهای آنها

در نحوۀ کنونی آموزش جملههای مجهول بازنگری گردد؛

در حضور خودشان تحلیل و ریشهیابی گردد .در این مرحله

بهعنوان مثال در این پژوهش مشخص گردید ،که یکی از

خطاهای زیادی از سوی زبانآموزان قابل تشخیص خواهد

پربسامدترین خطاهای زبانآموزان در رابطه با تفکیک

شد که با آشکار شدنشان ،مدرسان میتوانند توصیههای رفع

جملههای مجهول از فرمهای دستوری مشابه ،بهویژه

آنها را بهزبانآموز ارائه دهند.

جملههای بیانگر امور خارج از اختیار است ،اما در شیوههای
آموزش کنونی و همچنین منابع آموزشی مورد کاربرد ،هیچ
اشارهای بهنحوۀ تفکیک و تشخیص این جملههای از یکدیگر
ارائه نمیشود ،بنابراین ،مدرسان میتوانند با تمرکز بر
خطاهای بخشهای برگفته ،در رفع آنها تأثیرگذار بوده و با
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