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 چکیده
 خطاهای کند،می مواجه اختالل با را دوم زبان یا خارجی هایزبان یادگیری روند که عناصری از یکی
  این در آنچه ولی. است بینیپیش قابل و عادی ایمسأله یادگیری فرایند در خطا بروز البته است؛ زبانی
. هاستآن رفع برای راهکارهایی یافتن و خطاها این به نسبت آگاهی است، برخوردار اهمیت از رابطه
 خارجی هایزبان آموزش و آموزش اولیه اصول از هاآن بروز علل یافتن منظوربه خطا تحلیل و تجزیه

 در مختلف سطوح در آموزانزبان ژاپنی زبان آموزش جریان در که مواردی از یکی. شودمی محسوب
 ژاپنی زبان در مجهول هایجمله که آنجا از. است مجهول هایجمله شوند،می خطا دچار آن از استفاده

 پژوهش در ما. است برخوردار زیادی اهمیت از هاآن از صحیح ةاستفاد دارند، فراوانی و مختلف کاربردهای
 داشته ژاپنی زبان در مجهول هایجمله هایویژگی و ساختار بر کوتاه مروری نخست، کوشیدیم حاضر
 هنگام در ایرانی آموزانزبان خطاهای ترینرایج ارزیابی به میدانی روش از گیریبهره با سپس باشیم،
 عامل مادری زبان عنوانبه فارسی زبان که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. بپردازیم هایجمله این کاربرد
 کاربرد در خطا و کنشگر حذف فاعل، جایگاه در مفعول از استفاده نظیر زبانیبرون خطاهای بروز اصلی

 تفکیک در زبانیدرون خطاهای. است بوده ژاپنی به فارسی دستوری قواعد تعمیم با نحوی ساختار
 داده رخ بخشیسه مجهول ساخت و اضافه حروف کاربرد مشابه، دستوری هایفرم از مجهول هایجمله
 .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 three-
component part passive sentences. 
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 مقدمه .1

مندان آموختن زبان ژاپنی های اخیر، شمار عالقهدر سال

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

افزایش گذاشته است، اما زبان ژاپنی رو بهمندان بهعالقه

های ساختاری زبان های گوناگونی چون؛ تفاوتانگیزهبه

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

هایی همراه زبانان با دشوارییادگیری آن را برای فارسی

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

آموزان ایرانی همواره با چالش همراه بوده است، زبان

های های مجهول در زبان ژاپنی است. آموزش جملهجمله

شود، اما طور معمول در سطح پایه انجام میمجهول ژاپنی، به

ها ناربرد آآموزان سطوح باالتر نیز در کدر مواقعی، حتی زبان

ای هشوند. شناسایی، بررسی و یافتن انگیزهدچار خطا می

ها نقش تواند در راستای کاهش و رفع آنبروز این خطاها می

است ضرورت بررسی خطا از آن رو بایسته بسزایی ایفا کند.

-میها آنطریق از که یند شمندی ارزهاردخوزخطاها باکه 

ندیشی کنیم ره اشی چازموآضعف ط نقارۀ بادرنیم اتو

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

های مجهول در های جملهبررسی اجمالی ویژگینخست به

نجام اپردازیم، سپس با تکیه بر نتایج پژوهش زبان ژاپنی می

آموزان بررسی خطاهای زبانشده بر روی نمونۀ آماری، به

پردازیم و های مجهول ژاپنی میهنگام کاربرد جملهایرانی به

و  «زبانیخطاهای بین»ها را بهمنشاء بروزشان، آنبا توجه به

بندی کرده و مورد تحلیل قرار دسته« زبانیخطاهای درون»

ها، درصدد ی دادهدهیم. در این پژوهش با بررسمی

آموزان . خطاهای رایج زبان1هاییم: این پرسشپاسخگویی به

. چه 2های مجهول ژاپنی کدامند؟ هنگام کاربرد جملهبه

 راهکارهایی برای کاستن این خطاها وجود دارد؟ 

 مبانی نظری پژوهش  .2

، رددگها قبل باز میدههپیشینۀ پژوهش در زمینۀ خطا به

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

مطرح شد. به اعتقاد کوردر خطاها در فرایند یادگیری  (1967)

آموزان سر اند و خطاهایی که از زبانزبان دوم دارای اهمیت

هایی است رسان در زمینۀ شناخت گسترهزند، راهنمای مدمی

 ، نقل از کشاورز1975)دهند. کوردر  که باید مورد توجه قرار

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

 داند که نتیجۀ تالشمیناپذیر فراگیری زبان بخش اجتناب

آموز برای شناسایی زبان جدید است. او خطاها را بر زبان

ا ی« زبانیخطاهای بین»سه دستۀ ها بهاساس منبع بروز آن

خطاهای »شود، خطاهایی که بر اثر تداخل زبان اول ایجاد می

یا خطاهایی که در اثر تعمیم قواعد زبان مقصد « زبانیدرون

که « های آموزشیراهکارطاهای مربوط بهخ»شود و ایجاد می

ی ارائۀ مطالب یا مواد آموزشی باعث روش آموزش و شیوه

کند. بر این اساس در این شود؛ تقسیم میها میبروز آن

هایی از خطاهای شناسایی شده از پژوهش، با ارائۀ نمونه

ریه ها بر مبنای نظبررسی و توصیف آننامه، بهطریق پرسش

، بندی کوردرردازیم. هر چند که بر اساس تقسیمپکوردر می

های آموزشی تواند ناشی از راهکاریکی از دالیل بروز خطا می

های کالسدر دسترسی به علت محدودیتباشد، اما به

ها، از بررسی این هنگام آموزش این جملهمدرسان مختلف، به

آموزان در قالب دو نظر شده و خطاهای زباننوع خطا صرف

مورد « زبانیخطاهای درون»و « زبانیخطاهای بین»دسته 

 اند.بررسی قرارگرفته

 پیشینۀ پژوهش .3

های مجهول در زبان های اخیر در رابطه با جملهدر سال

اراشی ایگفارسی و ژاپنی چندین مطالعه صورت گرفته است. 

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

(Moradi, F.)(2009)  ها مطالعۀ این جملهبه (2016)و

در  (2008)، (2007)(.Igarashi, S)ایگاراشی اند. پرداخته

 هایهبررسی تطبیقی جملدو پژوهش جداگانه؛ نخست به

 کند کهمجهول در زبان فارسی و ژاپنی پرداخته و عنوان می

-های مجهول غیرجمله»در زبان فارسی عباراتی که معادل با 

وجود ندارد، سپس در پژوهش در زبان ژاپنی است، « مستقیم
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رغم وجود ساختار مجهول در زبان کند که علیدوم بیان می

های استفاده از جملهزبانان تمایل بیشتری بهفارسی، فارسی

معلوم دارند. نگارندۀ پژوهش حاضر نیز در پژوهشی، افزون 

های مجهول در دو زبان فارسی و بر بررسی و تطبیق جمله

 ها را در محاورات روزمرهاز این جمله ژاپنی، میزان استفاده

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

شود که افزون بر عدم وجود معادل یاین پژوهش، عنوان م

ن زبان ژاپنی در زبا« مجهول غیرمستقیم»های دقیق برای جمله

های لحاظ میزان استفاده از جملهفارسی، هر دو زبان، به

مجهول در محاورات، تفاوت آشکاری دارند؛ میزان کاربرد 

و در مقابل در  % 2/7های مجهول در محاورات ژاپنی جمله

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

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

آن صورتی که آن میزان و بههای مجهول بهآموزان جملهزبان

 ,Moradi)مرادی شود وجود ندارد در زبان ژاپنی نمایان می

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

آموزان بررسی خطاهای زبانساختار مجهول در هر دو زبان به

ن رسد که بیشتریاین نتیجه میپردازد و بهزبان میفارسی

زبانان، ناشی از تأثیر ساختار مجهول فارسی خطاهای فارسی

 ،,.Moradi, F)مرادی آموز است عنوان زبان مادری زبانبه

، در پژوهشی i, S.)(Igarash (2017)ایگاراشی . (2016

 زبان در رابطه باآموزان فارسیبررسی خطاهای زباندیگر به

 نوعی بیانگرای از افعال ژاپنی که بهساخت مجهول از دسته

طا کند که بیشترین خپردازد و عنوان میتغییر و تحول اند، می

ر یافعال بیانگر تغییر مالکیت، تغییر فضا و مکان و تغیمربوط به

داند که این گونه وضعیت بوده است و علت آن را این می

-ریخت مجهول تبدیل میسختی بهافعال در زبان فارسی به

 شوند.

 روش پژوهش .4

در این پژوهش، روش پژوهش بر اساس تجزیه و 

منظور یافتن های آماری است. بهتحلیل خطاها و داده

ایرانی،  آمواناشکاالت یادگیری و علل بروز خطا در زبان

های مجهول در زبان ژاپنی ها و ساختار جملهنخست ویژگی

ین ترکنیم، و از آنجا که تشخیص خطا، اصلیرا بررسی می

 )دوستی زاده، فرقانیشرط تصحیح و ارزیابی آن است پیش

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

بندی و تجزیه و تحلیل این سپس طبقهشناسایی و به (53

 44کنندگان در این آزمون پردازیم. شمار شرکتخطاها می

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

آموختگان رشته زبان و ادبیات دختر و از دانشجویان و دانش

ها دانشجویان سال نفر آن 17اند. ژاپنی دانشگاه تهران بوده

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

اند که از سطح همگونی نسبتاً آموختگان این رشته بودهدانش

ها نیز فارسی بوده نزدیکی برخوردار بوده و زبان مادری آن

ا استفاده از است. انجام پژوهش بر پایۀ روش میدانی و ب

 های باز بوده است.نامه با پرسشپرسش

ها و نتایج آماری حاصل از . نوع پرسش4-1

 نامهپرسش

بخش سوال تشکیل شده است.  3نامۀ مذکور از پرسش

های مجهول آموزان خواسته شد که جملهدر سوال اول از زبان

 شده را با حروف اضافۀ از پیش طراحی

(postposition)شرحمناسب کامل کنند. نتایج آماری آن به 

 جدول زیر است. 

 تعداد و درصد پاسخهای صحیح در رابطه با انتخاب حروف اضافه .1جدول 

شماره 
 سوال

 پرانتز دوم پرانتز اول
تعداد پاسخ 

 صحیح
 درصد

تعداد پاسخ 
 صحیح

 درصد

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

31 
38 
13 
4 
39 
34 
35 
37 
37 
39 

45/74 
36/88 
54/29 
09/9 
63/88 
27/77 
54/79 
09/84 
09/84 
63/88 

- 
- 
- 
- 
- 
39 
38 
31 
35 
34 

- 
- 
- 
- 
- 
63/88 
36/88 
45/74 
54/79 
27/77 

 

آموزان بود که زبانپرسش دوم اینگونه طراحی شده
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های دستوری که فعل های مجهول را از دیگر ریختجمله

های مجهول جملهها ویژگی ساختواژی یکسانی با فعل آن

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

 است.

 اندعنوان جملۀ مجهول انتخاب شدههایی که بهتعداد و درصد جمله .2جدول 

 شماره سوال و نوع جمله
تعداد انتخاب جمله 

 عنوان جملۀ مجهولبه
 درصد

 )مجهول( 1
 )مؤدبانه( 2
 )مجهول( 3
 )توانشی( 4
 )بیانگر امور خارج از اختیار( 5
 )مجهول( 6
 )مؤدبانه( 7
 )مجهول( 8
 )بیانگر امور خارج از اختیار( 9

 )توانشی( 10

31 
10 
39 
13 
26 
39 
13 
31 
22 
9 

45/70 
81/31 
63/88 
54/29 
09/59 
63/88 
54/29 
45/70 

50 
45/20 

های آموزان خواسته شد جملهدر سؤال سوم، از زبان

ح شرمجهول تغییر دهند. نتایج آماری آن بهفرم معلوم را به

 است. 3جدول 

 ساخت جملۀ مجهول های صحیح مربوط بهتعداد و درصد پاسخ .3جدول 

 درصد های صحیحتعداد پاسخ شماره سوال

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

39 
14 
42 
27 
18 
42 
23 
35 
24 
27 

63/88 
81/31 
45/95 
36/61 
90/40 
45/95 
27/52 
54/79 
54/54 
36/61 

 

 8ها ها در مرحلۀ بعد، از میان پاسخپس از بررسی داده

نوع خطا شناسایی و استخراج شد، سپس بر اساس منشاء 

زبانی مورد زبانی و دروندر دو گروه خطاهای بینها، بروز آن

-ها میشرح آنهای بعد، بهتحلیل قرار گرفت که در بخش

 پردازیم.

 بحث و بررسی .5

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

عامل بر روی ها، یکداند که در آنمجهول را عباراتی می

د؛ شوگذارد، اما آن عامل، فاعل محسوب نمیمعلولی تأثیر می

کنندۀ آن عمل است، فاعل له که دریافتبلکه عنصری از جم

شود. البته از نظر وی این عبارات باید جمله در نظرگرفته می

های را نیز های ساختواژی، نحوی و معنایی این جملهویژگی

توان گفت جملۀ مجهول در زبان دارا باشد. بر این اساس، می

ژاپنی، یک ساخت نشاندار بوده که در آن فاعل، عامل انجام 

یک عمل نیست و نقش گیرنده، دریافت کننده و یا هدف را 

-taro-wa jirō»عنوان مثال در عبارت معلوم کند. بهایفا می

o nagutta» ،)تارو، جیرو را زد( ،«tarō »عنوان عامل انجام به

عنوان به« jirō»شود و عمل، فاعل جمله محسوب مییک

مفعول جمله بر روی او انجام شده، « naguru»کسی که عمل 

 taro-wa jirō-ni »است، اما در حالت مجهول آن، یعنی 

nagura-reta » ،)ترجمه مستقیم: تارو، توسط جیرو زده شد(

گرفته است، فاعل قرار« tarō»تحت تأثیر عمل « jirō»اینکه  با

نوبهار طبق تعریف شود. نظرگرفته می جملۀ مجهول در

(Noubahar, M.)(1372 ،185)  از فعل مجهول در زبان

بت فاعل نسفارسی، فعل مجهول فعلی است که مستقیماَ به

کند. شود، بلکه جایگاه نهاد آن را مفعول اشغال میداده نمی

ی زبان ژاپنهای مجهول توان گفت، فاعل در جملهبنابراین می

 های مجهول فارسی در تطابق است. با مفعول در جمله

 (.Teramura,H)ترامورا  های ساختواژی:ویژگی

ی تغییرات در افعال های ساختواژی و نحوهویژگی (1982)

 دهد.صورت زیر نشان میحالت مجهول را بهبهو تبدیل 

ن شود:  بمصوت ختم میافعالی که بن فعلشان  به .1

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

( ختم eو iمصوتهای ) افعالی که بن فعلشان به .2

-sodate مثال:   rare (ru)+ شود: بن فعلمی

rare-ru→sodate-ru 
 →suru→ sare-ru    kuruافعال بی قاعده:  .3

korare-ru 

 

های مؤدبانه فعل در جملههای نحوی: ویژگی
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keigo)های های بیانگر امور خارج از اختیار، و جمله(، جمله

های ساختواژی مشابه با فعل (، نیز ویژگیkanōتوانشی )

های را از یکدیگر تفکیک مجهول را دارند اما آنچه این جمله

ترامورا های نحوی است. از دیدگاه کند، ویژگیمی

(Teramura, H.) (1982)های مجهول باید ، جمله

 فرمول زیر تبعیت کند: 2ساختارشان از 

1. Xガ(ga) Y二(ni) V－reru、（rareru） 
2. Xガ(ga) Yニ(ni) Zヲ(o) ～V－reru、

（rareru） 
 

و فرمول « مجهول مستقیم»های ساختار جمله 1فرمول 

دهد. در این دو ساختار، را نشان می« مجهول غیرمستقیم» 2

((X  فاعل جمله است که تحت تأثیر اقدام یک عامل یعنی

((Y گیرد. در فرمول دوم، )میقرار(Z چیزی متعلق به((X 

است، یعنی یا از اجزای بدن، متعلقات و یا خویشاوندان 

حرف （二）حرف اضافۀ همراه با فاعل، (ガ)اوست.

نیز حرف اضافۀ همراه  (ヲ)اضافۀ همراه با عامل انجام کار و 

مجهول ایهای گذراست. برای اینکه جملهبا مفعول فعل

هم به (Z)و  X)غیرمستقیم شمرده شود، باید درآن جمله )

 باشند. مرتبط 

های مجهول را از دیدگاه جمله های معنایی:ویژگی

گر مجهول بیان»و « مجهول خنثی»ی دو دستهتوان بهمعنایی می

از  توانتقسیم کرد. تفاوت این دو را می«  زحمت یا خسارت

 های زیر دریافت.طریق جمله

1. wataši  wa  ani  ni  nagūrareta. 
2. Tonari-no hoteru-de rippa-na pāti-ga 

okonawa-reteiru. 
 برادرم مرا کتک زد. .1

در هتل مجاور مهمانی باشکوهی در حال انجام  .2

 است.

 

)من( که فاعل است و از عمل « wataši»در جملۀ اول، 

)کتک زدن( دچار زحمت و « nagura-reru»فعل یعنی 

های شود. بر اساس مفهومی که در این نوع جملهآسیب می

-نامیده شده« نگر زحمت یا خسارتمجهول بیا»نهفته است، 

شود. بر این اند. اما در جملۀ دوم چنین مفهومی دیده نمی

 نامگذاری شده است.« مجهول خنثی»اساس 

 تحلیل و دسته بندی خطاها .6

 . خطاهای بین زبانی6-1

 استفاده از مفعول در جایگاه فاعل 

آموزان خواسته شد، نامه از زباندر سؤال سوم پرسش

مجهول تبدیل کنند. از جمله( را به 10ی معلوم )هاجمله

مورد خطا  149پاسخ صحیح و  291پاسخ،  440مجموع 

خطاها  %81/16مورد یعنی  19ها، وجود داشت که از میان آن

 هایاستفاده از مفعول در جایگاه فاعل بود. جملهمربوط به

 زیر نمونۀ این خطاهایند.  

1. Tanaka san-wa wataši-no ie-no mae-

ni kuruma-o tometa. → *Kuruma-ga 

Tanaka san-ni wataši-no ie-no mae-

ni tometa. 
ۀ من پارک آقا/خانم تاناکا ماشینش را جلوی خان .1

 کرد.

 
2. Okāsan-wa Yū chan-no te-o shibatta.

→*Yū chan-no te-wa okāsan-ni 

shibara-reta. 
 هایش را بست.مادر یوو، دست .2

 

از مراحل ساخت مجهول در زبان فارسی این است یکی 

که مفعول جملۀ معلوم با از دست دادن نشانۀ مفعولی در 

ی هانمونهگیرد. باتوجه بهجایگاه فاعل جملۀ مجهول قرار می

وجه تزبان بهآموز فارسیشود که زبانبرگفته؛ مشخص می

های زمینۀ ذهنی خود از زبان مادری، این ویژگی جملهبه

مجهول ژاپنی تعمیم داده و مفعول هول فارسی را بهمج

-Yū-chan»)ماشین( و « kuruma»های معلوم، یعنی  جمله

no te »ی مجهول عنوان فاعل جملههای یوو( را به)دست

 برده است. بکار

 های مجهول ژاپنیحذف کنشگر در جمله 

های مجهول ژاپنی های نحوی جملهدر قسمت ویژگی
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مستقیم، عامل دو نوع مجهول مستقیم و غیر دیدیم که در هر

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

طور کامل ساخت مجهول در زبان فارسی که در آن عامل به

زبانان بسیار رایج است و اصوال شود در بین فارسیحذف می

شود که از ساخت مجهول در زبان فارسی زمانی استفاده می

ناخته باشد و یا نخواهیم آن را ذکر کنیم عامل ناش

های زیر . نمونه(Mahootian, S., ،143،1997)ماهوتیان

 اند:آموزان مرتکب شدهخطاهایی است که زبان

1. Tomodači-wa shōtaijō-o okuri-

mashita.→*Šōtaijō-ga okura-reta.  
 نامه را برایم فرستاد.م دعوتدوست .1

 
2. Tanaka san-wa wataši-no ie-no mae-

ni kuruma-o tometa.→*Ie-no mae-ni 

kuruma-ga tomera-reta. 
آقا/ خانم تاناکا ماشینش را جلوی خانۀ من پارک  .2

 کرد.

 

قواعد مجهول در  تبعیت ازآموز بهها، زباندر این نمونه

)دوستم( و « tomodači»زبان مادری خود، عامل؛ یعنی 

«Tanaka San » را حذف کرده و با انتقال منفی قاعدۀ حذف

ست. اژاپنی، مرتکب این نوع خطا شدهعامل از زبان فارسی به

نامه، سؤال سوم پرسشمورد خطای مربوط به 149از مجموع 

 رد( بود.مو 21) %58/18میزان این نوع خطا، 

 خطا در کاربرد ساختار نحوی صحیح 

ها پاسخ %23مورد خطای مذکور ،  149از مجموع 

ای هکاربرد ناصحیح ساختار نحوی جملهمورد( مربوط به26)

 صورت زیر است.های آن بهمجهول بود که نمونه

1. Tomodači-wa šōtaijō-o okuri-mašta.

→ *Šōtaijō-ga tomodači-ni okura-

reta. 
 نامه را برایم فرستاد.دوستم دعوت .1
 

2  Suri-ga Suzuki san-no saifū-o sutta.

→ *Suzuki san-no saifū-ga suri-ni 

sura-reta. 
 دزد کیف خانم سوزوکی را زد. .2
 

-shōtai»های باال، مفعول جملۀ معلوم یعنی در نمونه

jō »نامه( و )دعوت«Suzuki San-no saifu » کیف خانم(

« suri»)دوستم( و « tomodači»در جایگاه فاعل و  سوزوکی(

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

دستوریند، های غیراند. هر دوی این جملهگرفته مجهول قرار

Xガ(ga) Y二(ni) V－reru、（rareruزیرا در ساختار

）、Xガ(ga) Yニ(ni) Zヲ(o) ～V－reruو  （

rareru）   جایی ندارند. در زبان فارسی در هنگام ساخت

جملۀ مجهول، مفعول مستقیم جملۀ معلوم با از دست دادن 

گرفته و نشانۀ مفعولی در جایگاه فاعل جملۀ مجهول قرار

جایگاهی پس از فاعل در جملۀ مجهول فاعل جملۀ معلوم به

 و« توسط»، «وسیلۀبه»یابد و با حروف اضافۀ انتقال می

آموز با رسد که زباننظر میشود. بهمشخص می« تدسبه»

های معلوم زمینۀ ذهنی خود از زبان مادری، جملهتوجه به

ژاپنی را بر اساس ساختار نحوی و معنایی مجهول فارسی، 

 مجهول تبدیل کرده است.به

 . خطاهای درون زبانی6-2

 های های مجهول از جملهخطا در تشخیص جمله

 spontaneous)ز اختیار بیانگر امور خارج ا

form)  
های های مؤدبانه، جملهدر زبان ژاپنی فعل در جمله

-های توانشی نیز ویژگیبیانگر امور خارج از اختیار و جمله

های ساختواژی مشابه با فعل مجهول را دارند و این باعث 

های مجهول، برای زبان ها از جملهشود که تشخیص آنمی

-های پرسشنامه از زبانیکی از پرسشآموزان مشکل باشد. در 

های مجهول را از بین این آموزان خواسته شد که جمله

ها، بیشترین آمار خطا کنند. در میان پاسخ ها انتخابجمله

های بیانگر امور خارج از اختیار بود. انتخاب جملهمربوط به

جملۀ بیانگر امور خارج از اختیار وجود  2های در میان جمله

های آموزان این جملهزبان % 50و  %09/59ترتیب که بهداشت 

بودند، که این آمار های مجهول انتخاب کردهعنوان جملهرا به

آموزان در تشخیص این دو از یکدیگر نشانگر ضعف زبان

 است.

در رابطه با چگونگی تشخیص این دو از یکدیگر، 

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مرادی2.docx%23ماهوتیان


 

429 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ی 

خت
شنا

ان
 زب

در
ره 

دو
ی، 

رج
خا

ی 
ها

10
ار

شم
 ،

2ه 
ن 

ستا
تاب

 ،
13

99
ه 

فح
ص

از 
 ،

42
2

 
تا 

43
3

 

 
معتقد است که در  (273،1982) (.Teramura, H)ترامورا

های های مجهول، کنشگر حضور دارد اما در جملهجمله

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

های با نوعی از مجهول که وی در بارۀ تفاوت این جمله

های کند که در جملهشود، عنوان میکنشگر در آن بیان نمی

ا نهفته استۀ ام« کسی انجام شدن کاری توسط»مجهول مفهوم 

های بیانگر؛ خارج از اختیار وجود ندارد. این مفهوم در جمله

 های پرسشنامه آمده است:عبارت زیر از جمله

1. Šašin-o mi-te, kazoku-ga omoi-dasa-

reta. 
 یاد آوردم.ام را بهها، خانوادهبا دیدن عکس .1

 

معنای به« omoi-dasa-reru»در این عبارت فعل جمله 

عامل وجود است که برای انجام آن نیاز به« خاطرآمدنبه»

 Ha-ga»دهد؛ در برابر در مثال طور طبیعی رخ میندارد و به

nuka-reta » ،دندانم کشیده شد(، که ترامورا ارائه داده است(

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

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

عنوان یکی از عناصر جمله بگیریم انجام دهندۀ عمل را به

پذیر خواهد بود اضافه کنیم، از لحاظ نحوی و معنایی امکان

های بیانگر امور خارج از در صورتیکه این امکان برای جمله

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

های بیانگر امور ل ساخت، اما در جملهتوان فرم مجهومی

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

«miru » ،)دیدن(«kiku » ،)شنیدن(«kanjiru » ،)حس کردن(

«omoidasu »نظر روند. به)به خاطر آوردن( و غیره بکار می

علت عدم آگاهی از این موضوع مرتکب آموز بهرسد زبانمی

 ی فوق شده است.خطاها

 

 های های مجهول از جملهخطا در تشخیص جمله

 (honorific form)مؤدبانه 

های های مجهول از جملهبعد از تشخیص خطا در جمله

شخیص تبیانگر امور خارج از اختیار، بیشترین خطا مربوط به

های های مجهول از مؤدبانه است. در میان جملهجمله

قرار داده شده بود که دو جمله جمۀ مؤدبانه  2پرسشنامه 

عنوان جملۀ مجهول انتخاب به % 54/29و  % 81/31ترتیب به

شده بودند. برای اینکه تفاوت و شیوۀ تشخیص این دو 

 پردازیم.امه مینمقایسۀ دو جملۀ پرسشمشخص شود، به

1. Kōzui-keikokuhō-ga točigi-ken 
mito-shi-ni happyō-sareta. →مجهول  

گزارش سیل توسط شهر میتو از استان توچیگی،  .1

 اعالم شد. 

 
2. Sensei-wa kono hon-o sakunen 

šippitsu-sareta.   →مؤدبانه

 اند.استادم این کتاب را سال گذشته نوشته .2

 

عنوان فاعل جمله به« kōzui keihō»در جملۀ مجهول، 

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

در واقع خود، کنشگر است، « sensei»مؤدبانه، فاعل یعنی 

های مجهول و یعنی رابطۀ معنایی بین فاعل و فعل در جمله

های مؤدبانه تفاوت آشکاری دارد. افزون بر این، در جمله

توان انواع اسم را در جایگاه فاعل قرار داد اما در مجهول، می

ه ک« استاد»و « یسرئ»هایی مانند های مؤدبانه فقط اسمجمله

ا گیرند. بدهندۀ افراد مافوقند، در جایگاه فاعل قرار مینشان

ها از لحاظ ها، یکسان بودن فعل آنوجود این تفاوت

رود ساختواژی باعث بروز خطا شده است، البته گمان می

علت بروز چنین خطایی تنها تداخل نبوده و یادگیری ناقص 

 تأثیر نباشد.یی بیزبان مقصد نیز در بروز چنین خطا

 

 های های مجهول از جملهخطا در تشخیص جمله

 (potential form) توانشی 

های مجهول، تشخیص جملهدر بین خطاهای مربوط به

های های مجهول از جملهتشخیص جملهخطاهای مربوط به

تیب ترتوانشی، نسبت کمتری داشت. دو جملۀ توانشی به

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

-بررسی شیوۀ تشخیص این دو از یکدیگر میدر ادامه به

 نامه است:های پرسشپردازیم. دو جملۀ زیر از جمله

1. Hayame-ni tošokan-ni ike-ba. 

Nihon-no hon-ga kari-
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raremasu. →توانشی   

2. Nebō-shita-tame, Nihongo-no hon-

wa sude-ni kari-rare-teita. →مجهول   

از فعل، ساختار « reru/rareru»در زبان ژاپنی غیر از فرم 

«dictionary form+koto-ga dekiru » نیز برای بیان

شود. اگر فعل دو جملۀ های توانشی استفاده میساخت جمله

تبدیل « dictionary form+koto-ga dekiru»فرم فوق را به

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

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

 مجهول است.

 

 خطا در کاربرد حروف اضافۀ (postposition) 

 مناسب

صورت جای خالی ارائه های مجهول بهدر سؤالی جمله

شد و از زبان آموزان خواسته شد جاهای خالی را با حروف 

طا ها بیشترین میزان خپاسخ ی مناسب پر کنند. از میاناضافه

با « ni-yotte»و  %09/9با « kara»حرف اضافۀ مربوط به

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

-مورد استفاده قرار می« ni»ی عمدتاَ همراه با حرف اضافه

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

yotte »میزان خطا در این ود که با توجه بهشاستفاده می

رسد زبان آموز با قواعد حروف اضافه در می نظرپرسش، به

های مجهول آشنایی کامل نداشته و مرتکب این نوع جمله

 است.  خطا شده

 

 های مجهولدر جمله« ni-yotte»مواقع استفاده از  ⋆

های پرسش نامه است که باید جملۀ زیر یکی از جمله

 گرفت.قرار می« ni-yotte»ی خالی حرف اضافهدر جای 

 وجود آمد.آن شاهکار نقاشی توسط مونه به
Ano meiga-wa mone (     ) seisaku-sareta. 

 

بیانگر « seisaku-suru»در این عبارت، فعل جمله یعنی 

ی حاصل از یک عمل است و پیشتر وجود نداشته، نتیجه

، «kaku»دیگری نظیر سپس خلق و ایجاد شده است. افعالی 

«tateru »اند، اگر در جملۀ مجهول که بیانگر چنین مفاهیمی

-ni»بکار روند عامل جملۀ مجهول همراه با حرف اضافۀ 

yotte »شود. در رابطه با نحوۀ تفکیک بیان می«ni » و«-ni

yotte» ، ماسواُکا(Masuoka, T.)(181،1987به ) نقل از

های مجهولی که در کند که جملهعنوان می (1979کورودا )

باشد، معنای تأثیر « ni»ها عامل همراه با حرف اضافۀ آن

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

شود و دیده نمی« ni-yotte»مجهول همراه با حرف اضافۀ 

 عنوان مثال:معنای آن در تطابق با جملۀ معلوم است. به

1. Musume-wa muši-ni sasa-reta. 

2. Genji-monogatari-wa murasaki-

šikibu ni-yotte kaka-reta. 
 . دخترم را حشره زد.  1

. گنجی مونوگاتاری توسط موراساکی شیکی بو 2

 آمد.تحریر دربه

 

)دخترم( تحت « musume»فاعل یعنی در جملۀ اول 

گیرد اما )حشره( که عامل است قرار می« muši»تأثیر عمل 

از « gennji-monogatari»در جملۀ  فاعل یعنی 

«murasaki-šikibu » هیچ تأثیری نپذیرفته است و در واقع

«genji-monogatari »ی حاصل از عمل نتیجه«kaku »

یعنی  2م مثال ی معلو)نوشتن( است. همچنین، جمله

«murasaki-šikibu-wa genji-monogatari-o kaita » از

توان لحاظ معنایی با مجهول آن کامال یکسان است، اما نمی

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

sašita » عمل 1با مجهول آن کامال یکسان است. در مثال ،

«muši-ni sasa-reru »احساسی بر نوعی نشانگر تأثیر به

 2)دخترم( است، در صورتی که در جملۀ « musume»روی 

 اثر است.ل انجام شده خنثی و بیعم

 

 های مجهولدر جمله« kara»مواقع استفاده از  ⋆

های پرسش نامه است که باید جملۀ زیر یکی از جمله

 گرفت. قرار می« kara»در جای خالی حرف اضافۀ 

1. Sono yasaši obā-chan-wa rinnsetsu-

jo-no jūmin (   ) šitaware-teiru. 

آن پیرزن را همسایگانش )ساکنان مجاور( دوست  .1

 دارند.
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معتقد است  (193،1991)(.Muraki, S)موراکی 

«kara »شود که فاعل، اسمی باشد که برای مواقعی استفاده می

رود و فعل جمله نیز بیانگر رفتار، نگرش، انسان بکار می

های زبانی انسان باشد و یا انتقال کار و احساسات و فعالیت

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

سوزوکی جای یکدیگر بکار برد. توان بهرا می« ni»و 

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

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

شود و شود، جمله غیر طبیعی و نادرست می« ni»جایگزین 

« keisatsu»)مدرسه(، « gakkō»ظیر هایی ندر رابطه با اسم

روند، جای انسان بکار می)شرکت(، که به« kaiša»)پلیس(، 

پذیر است. در جملۀ پرسشنامه امکان« kara»فقط استفاده از 

افراد )ساکنان( آمده که به« jūmin»نیز قبل از جای خالی کلمۀ 

 نهایی از ایو ساکنان مجاور اشاره دارد، بنابراین برای جمله

 مجاز است.« kara»قبیل، فقط بکارگیری حرف اضافۀ 

 

 بخشیهای مجهول سهخطا در ساخت جمله 

های سوال سوم بیشترین آمار خطا در میان پاسخ

مورد(  36) %85/31بخشی با مجهول سهپرسشنامه، مربوط به

های نامه و جملههای زیر از سؤاالت پرسشخطا بود.  جمله

 آموزان است.ساخته شده توسط زبانهای ها، جملهمقابل آن

1. Nakōdo-fujin-wa hanayome-no te-o 

totta.→*Hanayome-wa nakōdo 

fujin-ni tora-reta. 
 واسطه ) ازدواج( دست عروس را گرفت. .1
 

2. Hanako san-ga otōsan-no pasokon-o 

kowašta.→*Otōsan-no pasokon-ga 

Hanako san-ni kowa-sareta. 
 هاناکو کامپیوتر پدرش را خراب کرد. .2
 

های فوق در حالت معلوم و فرمول ترتیب اجزای جمله

 صورت زیر است.مجهول به

1. A (wa) B (no) C (o) …..suru  
→معلوم   

2. B (wa) A (ni ) C (o) …..sareru. 

 →   مجهول

 

که در جملۀ معلوم دارنده و  Bها، طبق این فرمول

است، در جملۀ مجهول در جایگاه ، یعنی مفعول Cصاحب 

بدون تغییر « o»همراه با حرف اضافۀ  Cگیرد و فاعل قرار می

شود و فعل جمله جایگاه در جملۀ مجهول نیز استفاده می

های کند. بر این اساس، در جملهحالت مجهول تغییر پیدا میبه

)عروس( و « hana-yome»یعنی  Bفقط قسمت  2و  1

«otōsan » گیرند و بهجایگاه فاعل قرار می)پدرش( در«te »

د شو)کامپیوتر( جایگاه مفعول داده می« pasokon»)دست( و 

که در جملۀ معلوم فاعل بود در جملۀ مجهول در نقش  Aو 

هایت جملۀ مجهول شود. بدین معنا که در نعامل ظاهر می

-عالوۀ فعل تشکیل میاز سه عنصر فاعل، عامل و مفعول به

آشنایی ساختار این نوع مجهول ژاپنی رسد نامی نظرشود. به

 آموزان باشد. علت اصلی بروز خطای بسیاری از زبان

در زبان فارسی در هنگام ساخت مجهول از عباراتی از 

 هادعنوان نصورت یکجا بهاین دست، مفعول و دارندۀ آن به

همراه فعل هاد و عامل بهروند و جمله از دو عنصر نبکار می

های جملهشود. با توجه بهصورت مجهول، تشکیل میبه

آموز بر اساس قواعد توان گفت زبانمجهول ساخته شده، می

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

مرتکب این خطا شده است. بنابراین این خطا جزء خطاهای 

 تواند دسته بندی شود. زبانی نیز میبین

 گیرینتیجه .7

هایی که آوردیم نمونهدر این پژوهش با استناد به

های آموزان ایرانی در کاربرد جملهخطاهای عمدۀ زبان

مجهول زبان ژاپنی را شناسایی و تحلیل کردیم. در این راستا، 

مقوله مورد بررسی قرار داده،  8خطاهای شناسایی شده را در 

ز هم ا« زبانیدرون»و « زبانیبین»سپس در قالب خطاهای 

مورد در زیر مجموعۀ  3مقوله،  8تفکیک کردیم. از میان آن 

خطاهای بین زبانی یا خطاهایی که ناشی از تداخل زبانی و 

دهند، قرارگرفتند که شامل تحت تأثیر زبان مادری رخ می

حذف عامل »، «استفاده از مفعول در جایگاه فاعل»خطای 

د. باشمی« یخطا در کاربرد صحیح ساختار نحو»، «انجام عمل
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زبانی مورد باقی در زیر مجموعۀ خطاهایی با منشاء درون 5

یا خطاهایی که در نتیجۀ یادگیری غلط یا ناقص و ناآشنایی 

طا خ»دهند، قرار گرفتند که شامل ساختار زبان مقصد رخ می

های بیانگر امور های مجهول از جملهدر تشخیص جمله

های مجهول از هخطا در تشخیص جمل»، «خارج از اختیار

های مجهول از خطا در تشخیص جمله»، «های مؤدبانهجمله

ی خطا در کاربرد حروف اضافه»، «های توانشیجمله

 باشند.می« های سه بخشیخطا در ساخت جمله»، «مناسب

سیم راین نتیجه میهای این پژوهش بهیافتهبا نگاهی به

ت فارسی نیس آموزانکه تداخل زبانی عامل اصلی مشکل زبان

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

قواعد زبان مقصدند. ناآشنایی ساختار دستوری این 

-آموز ایرانی دشوار میهای، فراگیری آن را برای زبانجمله

ود رخطاهای شناسایی شده، انتظار میکند، بنابراین، با توجه به

مجهول بازنگری گردد؛  هایدر نحوۀ کنونی آموزش جمله

عنوان مثال در این پژوهش مشخص گردید، که یکی از به

آموزان در رابطه با تفکیک پربسامدترین خطاهای زبان

ویژه های دستوری مشابه، بههای مجهول از فرمجمله

های های بیانگر امور خارج از اختیار است، اما در شیوهجمله

ی مورد کاربرد، هیچ آموزش کنونی و همچنین منابع آموزش

گر های از یکدینحوۀ تفکیک و تشخیص این جملهای بهاشاره

توانند با تمرکز بر شود، بنابراین، مدرسان میارائه نمی

ها تأثیرگذار بوده و با های برگفته، در رفع آنخطاهای بخش

های مناسب و یا های کالسی و ارائۀ تمرینطراحی فعالیت

های مجهول های جملهبر ویژگی تهیۀ جزوۀ کمک آموزشی،

وجود های مای تفاوتژاپنی تأکید کرده و با رویکردی مقایسه

آموز تفهیم زبانها را بهدر ساختار مجهول با سایر ساختار

دیگر از مواردی که نیاز است در هنگام آموزش فرم کنند. یکی

های موجود آن توجه و تأکید شود، تفاوتمجهول ژاپنی به

تار مجهول در زبان فارسی و ژاپنی است، مدرسان بین ساخ

آموزان را از معادل سازی با مجهول فارسی منع کرده باید زبان

ها را در جهت های، ذهن آنو برای کاربرد صحیح این جمله

تفکر و نگرش از دیدگاه گویشوران بومی هدایت کنند. 

منظور بهبود و ارتقای دانش پیشنهاد دیگر این است که به

خطاها و ایرادات زبانی آموزان بهزبانی و وقوف یافتن زبان

ها های متناسب ارائه شود و پس از انجام آنخود، تمرین

 هاها بررسی شده و خطاهای آنهای آنآموز، پاسختوسط زبان

یابی گردد. در این مرحله در حضور خودشان تحلیل و ریشه

یص خواهد آموزان قابل تشخخطاهای زیادی از سوی زبان

فع های رتوانند توصیهشد که با آشکار شدنشان، مدرسان می

 آموز ارائه دهند.زبانها را بهآن
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