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ننـد، امـا بايـد    ك يدر آموختن زبان بيگانه نم يچندان كمك يتنهاي  به يگمان، اصطالحات دستور يب

ميـان   يهـا  شود، بايـد تفـاوت   نوشته  ي، به هر دليل، به زبان فارسيه چنانچه دستور زبانكتوجه داشت 
بيشـتر  . ن نيز در نظر گرفته شوند تا خواننـدگان دچـار لغـزش نشـوند    اين دو زبا ياصطالحات دستور

 يدر برگردان اصـطالحات دسـتور   يه گاهكاند  يايران يدانها يدر ايران، آلمان ينويسندگان دستور آلمان
ار كآموزش زبان به  ةرد و در زمينك يبررس يمعناي يخطا ةتوان در مقول يه مك ياند، امر دچار خطا شده

زبـان در ايـن مقـال     ييفيـت فراگيـر  كدر سرعت يا  ياصطالحات دستور يثير احتمالأت يسبرر. گرفت
 يها رايج در دستور زبان يچند از خطاها يهاي رو، برآن است تا با بازتاب نمونه جستار پيش. گنجد ينم

 يدر دو نظـام زبـان   ياصـطالحات دسـتور   يلـ كتبـاين   ي، به بررسـ ينگاشته شده به زبان فارس يآلمان
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  مقدمه
آن  يدانند و فراگير ي، اين زبان را دشوار مياز آموزندگان و آموزگاران زبان آلمان يبسيار
نبـود   ،از مـوارد  ي، در بسـيار شـود  يمـ  يهـاي  ياما آنچه سبب چنين داور. شمارند يرا سخت م

و  يار فراگيـر كـ ه كـ اسـت   يدستور يها هو مقول يدر اصطالحات دستور يو برابر يهمخوان
موجـود در   يهـا  يها و نـاهمگون  ينشان دادن نابرابر. سازد يمآموزش زبان را سخت و دشوار 

پيروز  ين دشواريآموزندگان و آموزگاران قرار دهد، تا بر ا يفرارو يراه تواند  ياين دو زبان، م
  .شوند

بايـد بـه    يو فارسـ  يآلمان يها زبان يعمده در اصطالحات دستور يها تفاوت يدر بررس
 يها در نظام يلكاز تباين  يو نيز اختالفات ناش يفرهنگ يها از تفاوت يه ناشك يزبان يخطاها

چـرا  داد،  يا ويـژه  يدر ايران مشهود است، بها ياست و در نوشتار دانشجويان زبان آلمان يزبان
ـ    يفرهنگ يها ما از آموخته يزبان يها ه آموختهك از همـين   يما متأثرند و دستور زبـان نيـز جزئ

يـا   يفرهنگ بر دسـتور زبـان و سـنجش درسـت     يفرض تأثيرگذار پيش. است يساختار فرهنگ
 يدر راه يـادگير  يتواند افـق جديـد   يه در اين جستار مورد توجه بوده است، مكآن  ينادرست

است  يا ردن زمينهكگيرد، تنها روشن  يقرار م يآن چه در اين جا مورد بررس. باشد يزبان آلمان
در ايـن   ياوكنـدو ك. اين دو زبان اشـاره دارد  يدر اصطالحات دستور يهاي ه بر وجود تفاوتك

 يدستور زبـان آلمـان   يها در امر آموزش و فراگير ه روشن بودن تفاوتكباب نشان خواهد داد 
گفته يـا نوشـته    يبه زبان فارس يه اگر دستور زبان آلمانك يبدين معن. اشتتأثير مثبت خواهد د

  .ندك يها فهم را دشوار م از آن يبردار يا گرته ياصطالحات دستور ةواژ به   واژه ةشود، ترجم يم
تـالش   هكـ منتشـر شـده اسـت     يسـتور زبـان آلمـان   د ةدر زمين يبسيار يها تابكنون كتا

 يرسـت بيشـتر فه اين گونه آثار . تقدير و ستايش است ةخود شايست يدر جااين آثار نويسندگان 
توان  ياز اين ميان م. اند بوده يه در اصل خود به زبان آلمانكدهند  يرا ارائه م ياز قواعد دستور
شـده   يبـردار  هـا اصـطالحات گرتـه    ه در آنكرد، كاشاره  يو گوير يچ ، پنبهيبه حريريان، نبو
) يگـوير (در لوشـر   يدسـتور  يها زمان ةتوان به مقول ينمونه م ياخورند، بر يبسيار به چشم م

حـرف  «حرف تعريف بـه   ةو در مقولشود  يگفتگو م»  زمان حال ساده«ه در آن از كرد كاشاره 
 يبـرا  يبرابـر فارسـ  نيـز   يو در مـوارد . خوريم يبرم) در هر چهار اثر(» تعريف معين و نامعين

» lassenفعـل «تنها سرفصل  يساختار سبب يبرا) 55لوشر (در  مثال، يبرا ،اند نيافته يساختارهاي
ارج  يدارا يآمـوز  زبان ةو در حيطند اين گونه آثار، گرچه در نوع خود ارزشمند. شود يديده م

چگونـه بايـد   ه خوانندگان كاند  ردهكاند و بيان ن نداشته ينگرش آموزش كاما هيچ ي ،و اعتبارند
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 يهـا  تـاب كدانسـت و نـه   » تـب مرجـع  ك«توان  يع اين آثار را مدر واق. اين قواعد را ياد بگيرند
تواند در راه  يم يميان اصطالحات دستور يها از اين ديدگاه تشريح و توضيح تفاوت. يآموزش

  .ننده باشدك كمكزبان روشنگر و  يآموختن و فراگير

  يبحث و بررس
  نقش و ضرورت بكارگيري اصطالحات دستوري در آموزش زبان آلماني

تـوان   يايـن ابـزار مـ    كمـ كبـا  . دشـو  يارتباط ياد م يبه عنوان ابزار برقرار بيشترزبان از 
رد، كـ تـوان حـديث نفـس     يرد، مـ كها را توصيف  يتوان زيباي يخود را بازگفت، م يها انديشه

ه اقوام پيشـين در ارتبـاط بـا اقـوام ديگـر      ك ياما در روزگار .ردكها را دگرگون  توان انديشه يم
 ،است ياصل بنياد كها ي ه تفاوت در زبانكيافتند  جستند، در يخود بهره م ين بوماز زبا كهري

در ارتباط با همزبانـان خـود نيـز گـاه ريسـمان ارتبـاط گسسـته         يه حتكپس از آن انسان ديد 
منظـور طـرف    كعـدم در  ةبه نشان يا ه هم امروز در مقابل گفتهكآيد  يپيش م چه بسا. شود يم

م و يآيـ  يرمـ بدر مقـام توجيـه    يفـور  يدهيم ويا با ديدن چنين رفتـار  يم انكتنها سر ت ،مقابل
زبـان   يهـا  ماهيت و ويژگي ةباردر اين زمان انديشه و گفتگو در . »منظورم اين نبود« :گوييم يم

فلسـفه، آيـين   ابتـدا  . گيـرد  يزبـان نضـج مـ   » ةدر بار«زبان  كمكسخن گفتن با  شود و يآعاز م
 19نخسـت قـرن    ةو سـپس در نيمـ   گيرنـد  يرا بـه دسـت مـ    سـخن  ةو الهيات رشت يسخنور

). 11-9فلمـرت  . قس(شود يپژوهش و توصيف زبان مطرح م يبرا يبه عنوان راه يشناس زبان
يـن  اربرد اكـ ترين ييابد، همان اصل يآموز و آموزگار زبان اهميت م در هر حال آنچه از نگاه زبان

بنابراين . خواهيم يايجاد و حفظ ارتباط م يرا براما زبان  ييعن. ارتباط است يبرقرار يابزار يعن
  . ثر باشدأه روش آموزش و آموختن زبان بايد از اين هدف متكاست  يبديه

 يدر اصـل صـفت   كچيست؟ گراماتي كا گرامر يا گراماتيه اما دستور زبان يا به قول غربي
فـن نوشـتار    يعنبه م”γραµµατική τέχνη“ ييونانة واژ. موصوف را گرفته است يه جاكاست 
را در  يه قواعـد و قـوانين  كاست  يهاي ها و گفته نوشته ،امروزه منظور از دستور زبان يول است،

هنچـل  .(نـد ك ي، ساخت واژه، ساختار جمله و جز آن توصيف و بيان مـ يارتباط با ساختار آواي
 يهـا  هاز نشـان  يزبان چگونه و طبق چه قواعد كدهد گويشوران ي يدستور زبان نشان م) 118
ه كـ بل ،نبايد دستور بدهـد  ،آيد يدستور زبان بر خالف آنچه از نامش برم. نندك ياستفاده م يزبان

هـا   م بر آن نظام نشانهكهاست، دستور زبان قواعد حا از نشانه  ياگر زبان نظام. ندكبايد توصيف 
دستور آن زبـان   بايد گزيرنا ،زبان كآموختن ي يبنابراين برا. رود يلت اين بنا به شمار مكو اس
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دستور زبان و . ه آموختن دستور زبان هدف نيست و نبايد باشدكته اينجاست كاما ن. را آموخت
ند و پس از آمـوختن زبـان   كان عمل كودك كبايد همچون روروئ ،يبالطبع اصطالحات دستور

ه راه رفـتن را آموخـت، ديگـر بـه سـراغ      كـ پس از ايـن   كودكه كرود، چنان  يناركبه  يلك به
اين . باشد يه نگاه آموزگاران زبان بايد به نوع ديگركالبته روشن است . رود يخود نم كوروئر

ه كـ ته در آن است كاهميت اين ن. شود يه در اين جستار بدان پرداخته مكاست  يا همان انديشه
جـز   يگيرنـد و در پايـان چيـز    يزبان اشـتباه مـ   يآموزان، دستور زبان را به جا از زبان يبسيار
ـ  . انـد  ياد نگرفته ييا يونان يالتين ةآن هم با ريش يين اصطالح دستورچند سلسـله   كدانسـتن ي

بـه   كـي مكها چندان  آن ياربرد عملكو بدون توجه به  يتنهاي به يواژگان و اصطالحات دستور
ه فقـط  كـ  انـد  زبان و دستور زبان دو پديده جدا از هـم : به عبارت ساده. ندك يزبان نم يفراگير

  .است كها مشتر موضوعِ آن
 يبنـد  بـه دسـته   يدستور زبان سنت. شدهبه دستور زبان  يمتفاوت يردهاكاخير روي ةدر سد

دسـتور زبـان    يدرسـ  يها تابكپيش در  يه تا چندكآنچنان . پردازد يجمله م ةواژگان و تجزي
 لمه در زبانِ فالن عبارت است از اسم، فعل، قيـد، صـفت،  كانواع : همچون يسخنان. (ديديم يم

ايـن نگـاه بـه زبـان     ) 45-24قريب...) (لمه در اين جمله مضاف اليه است وكيا فالن ... ادات و
اما در ارتباط  تجزيه و تحليل بسيار مناسب است، يابرخوردار است و بر ياگرچه از دقت باالي

ت، اسـ  ياربرد ارتبـاط كه همانا كزبان  ياربرد اصلكچندان ندارد، زيرا با  يارايكبا آموزش زبان 
رد، دستور زبان در ارتباط با آموزش زبان كبا اين روي. از توضيح و توصيف عاجز است يلك  به

 يزبـان در راسـتا   يدسـتور  يها اما به ويژگي» يدستور زبان آموزش«نگاه .  رسد يبست م به بن
است  ياتكن يبند ، نقش دستور زبان در فهم يا طبقهيدر زبان مادر. است يآموزش زبان خارج

همان تـوانش   ياين حس زبان يتظاهر بيرون. داند ياش م»يحس زبان« ةگويشور آن را بر پايه ك
فاقد چنين حـس   يآموز خارج زبان). 17بوشا -هلبيگ. (شود يناميده م» Kompetenz«يا  يزبان
 كمـ كاست تـا با  يهاي بيانگر قواعد و روش ،آموزش با هدفرو دستور زبان  است، ازاين يزبان
ايـن دسـتور زبـان عناصـر موجـود در هـر جملـه را        . دست يابد يز به توانش زبانآمو زبان ،آن

، از يعناصر زبان يداند و به اين صورت در آموزش زبان ارتباط و وابستگ يديگر مكوابسته به ي
 مثال يبرا. آيد يدرم يملموس و قابل يادگير يبه صورت يدر دستور زبان سنت يل انتزاعكآن ش

ه بـرايش  كديگر آن  كيخريم، ي يه مكآن  كيبه دو مفعول نياز دارد، ي »نخريد«گوييم فعل  يم
» خـرم  يتاب، پدرم را مكمن از *«به صورت  يا بدين ترتيب جمله. خريم يمفعول نخست را م

توانسـت   يه فقـط مـ  كـ توانست بدهد، بل ينم يرا دستور زبان سنت يمكچنين ح. درست نيست
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  ... در اين عبارت متمم است و » تابك«: ند و بگويدكجمله را تجزيه 
ه كـ رد كـ توان به طور ساده بـه ايـن صـورت توصـيف      يرا م يروند آموختن زبان خارج

دستور زبـان   يمختلف نوع يها ها و وضعيت زبان در موقعيت يارگيرك آموز با شنيدن و به زبان
 يهـا  موقعيـت را در  هـا  يزن گمانهگيرد، سپس اين  يزبان جديد در نظر م يرا در ذهن خود برا

ها،  آن نتيجه كمكرسد تا با  يقابل اعتمادتر م يا زند و هر بار به نتيجه يآزمون م كديگر به مح
الين ك.(قاعده درست آن را حفظ نمايد كند يا به عنوان يكه قبال داشته رد كرا  يا بتواند نظريه

ه كـ داشـته باشـيم    اما در آموزش زبان به بزرگساالن بايد اين موضـوع را نيـز در نظـر   ) 27-34
 يو اگر مستقيما موضوعات دسـتور  ندبرخوردار يانديشه و استدالل برتر يبزرگساالن از نيرو

حـال اگـر مـا    ) 38-35الين ك( .گردد يايشان تسريع م يار گيرند، روند آموزشك  را بشنوند و به
ان كـ ا حـد ام درخور فهم و تـ  يه بدون پيچيدگي و با زبانكدست يابيم  يبتوانيم به دستور زبان

بزرگ را در  يتوانيم پيشرفت يند، مكرا تشريح  يآموزان، موضوعات دستور به زبانِ زبان كنزدي
  .آموزان چشم بداريم روند آموزش زبان

  يو فارس يزبان آلمان يدستور اصطالحات در اختالفات و ها ناهمگوني يبررس
  : گيرند يم يدر دو دسته جا مورد بحث عموماً يها يناهمگون

اند و بـه   شده يناش ينادرست اصطالحات دستور يها هه از ترجمك يهاي ناهمگوني) لفا
  .روند يمار كبه  يآموزگاران و فراگيران زبان آلمان يها هو گفت ها هل نادرست در نوشتكهمان ش
نـاهمگون و   يهـا  لكبـه شـ   يو فارسـ  يه در دو زبان آلمانك يو ساختارهاي ها همقول) ب

  .شوند يم يارز تلق به اشتباه هم يول ،نابرابر وجود دارند
رايج در نوشـتار   ياز خطاها يدر راه پيشگير يشايان كمكها  يدقيق اين ناهمگون يبررس

ها و اختالفات در اين جستار مورد تجزيه  چند نمونه از اين ناهمگوني. ردكآموزان خواهد  زبان
  . آيند يم يه در پكو تحليل قرار گرفته اند 

   Artikel -تعريف حرف )1

از هر دو اشتباه طرح شـده در بـاال باشـد،     يناش ن استكبرابر نهادن اين دو اصطالح مم
اين اصـطالح از دسـتور   . شناسد يمحرف تعريف را ن ةمقول يلكطور  بهامروز  يزيرا زبان فارس

بيه يا ش كنزدي يو آلمان ياربرد آن در دو زبان عربكه كست و از آنجا ا هبرگرفته شد يزبان عرب
تمايز اسم معرفـه از اسـم    يدر زبان فارس. ندا هنيز تعميم داد يست آن را به زبان فارسا ههم بود
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و معـين   28-26قريـب  ( نه در وجـود حـرف تعريـف    ،ستا هركن ةره در بودن يا نبودن نشانكن
  :يها هدر جمل مثال يبرا. )42

. به گلـه زد  يگرگ يروز از قضا.... »گرگ آمد، گرگ آمد«: ردك يمسبب فرياد  يب يچوپان
  ....شيد كچوپان باز فرياد 

 يناشـناختگ  ةبا نشـان ) اند نوشته شده كه پررنگ و ايرانيك(چوپان، روز و گرگ  يها هواژ
است مثل ديگر روزهـا و   ياست مثل ديگر چوپانان و روز روز يچوپان ،، زيرا چوپانندهمراه

چوپـان ديگـر   .) شـيد كچوپان باز فريـاد  (اما در ادامه . ها است مثل ديگر گرگ يگرگ هم گرگ
بنـابراين در  . اگـر نـامش را نـدانيم    يشناسـيم، حتـ   يمـ همان چوپان دروغگوسـت و مـا او را   

پسـين چوپـان معرفـه     ةو در جمل اند )رهكن(نخست چوپان و روز و گرگ ناشناخته  يها هجمل
بـه عنـوان اسـم عـام و     اسم مفرد  يگاه يدر فارس. گيرد يمار در اين جا هم پايان نكاما . است

ه نظـر بـه گـرگ    كـ در باال  گرگ آمد: با خود دارد، مثل يمفهوم ناشناختگ ،يا بدون هيچ نشانه
  .ندارد يخاص

 ةشوند و همين نبـود نشـان   يمندرت ديده  به ينوشتار ياسم معرفه اما در فارس يها هنشان
 مـرد . از راه رسـيد  يمرد :گوييم يمه كچنان . )52معين ( دشو يمره دال بر معرفه بودن اسم كن

مختلف به  يها هه در لهجكخوريم  يممعرفه بر  يها هبه نشان ،يگفتار يالبته در فارس. ردكسالم 
ِ در پايان اسم اين –سره يا ك يتهران ي در لهجه مثال يبرا. ندشو يم اركآشمختلف  يها صورت

يد و در همدان گ به آخر آ يمو در آخر اسم – يشيراز يگيرد و در لهجه  يمنقش را به عهده 
  . آيد يماسم در 

يـا   يره در حالت فـاعل كن يها هنشان :يدر آلمان ها هاين نشان يحال برگرديم بر سر برابرها
معرفـه در همـين حالـت     يهـا  ههستند و نشان "eine"و  "ein" يدر آلمان) Nominativ( ينهاد

 يلمـات در آلمـان  كايـن  . )347هنچـل  (ندشـو  يمـ شـناخته   "die"يا  "der"،"das"با  يدستور
"Artikel"  هـا را   ه در صورت نخسـت آن كنام دارند"unbestimmte Artikel"   و در صـورت

ار كـ ل كجاست؟ مشكل كاما مش. )36-35هنچل ( ناميم يم "bestimmte Artikel"ها را  دوم آن
يـف  حـرف تعر «بـه   يها و مواد درسـ  تابكدر عموم  يه اولكاين دو اصطالح است  ةدر ترجم

 ايـن دو اصـطالحِ  . )82لوشـر  ( سـت ا هترجمـه شـد   »حرف تعريف نـامعين «به   يمو دو »معين
) transparent(اصطالح روشـن و شـفاف    به يدهد يعن يمآموز ن به زبان يهيچ پيغام »يساختگ«

اسـت و   يمعين و نامعين به چه معنـ ه كداند  يمآموزگار زبان ن يحت يزبان آموز و گاه. نيست
  .ندك يمآموختن را دشوار  اركاين خود، 
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ه ك است »معرفه ةنشان«و  »رهكن ةنشان«استفاده از اصطالح  ،پيشنهاد نگارنده در اين مبحث
ره كمعرفه و ن يها هديگر استفاده از نشان ةتكن .آن روشن است يدارد و هم معن يهم نظير فارس

چنـد   يهـاي  زات و تفاوتتماي ياربرد آن در دو زبان مورد بحث داراكه كاسم عام است  ةباردر
  .است

آن را بـه   )اسـم نـوع  ( نـيم كره بيـان  كرا به صورت عام و ن  يماگر بخواهيم اس يدر فارس
تـاب  كديروز به بـازار رفـتم و   : گوييم يمه ك، چنان )147 يوت الدينكمش(آوريم يمل مفرد كش

گوينده اشـاره   هكاست  يعن، بدين مجملهدر اين  )تابك(ره كن و مفرد لكشاستفاده از . خريدم
ه بگويـد،  كـ نيست  يا نيز نشانه) يا شايد بيشتر؟ كيشايد ي(ست ا هتاب خريدكه چند كند ك يمن

هـم داللـت بـر    ) تـاب ك(ره كـ ل مفرد و نكبنابراين ش. ستا هخريده شد يهاي تابكتاب يا كچه 
را بـه   هـا  تـاب ك) آن(«: گوييم يمل معرفه آن را بخواهيم، كاگر ش. مدلول جمع دارد و هم مفرد

در جملـه   »آن« ةبـودن يـا نبـودن صـفت اشـار      ».تاب را به خانه آوردمك) آن(«يا  ».خانه آوردم
ه سـخن از  كدهد  يمجمع يا مفرد اسم نشان  لكند و همين شك يمدر آن ايجاد ن يتفاوت اساس

 در ايـن زبـان عمومـاً   . اسـت  ياما وضع طور ديگر يدر آلمان. تابكتاب است يا چندين ك كي
تعريـف   ةبه حالت جمع و بدون نشاناسم نوع ) 147( يوت الدينكيا به گفته مشره كم ناسم عا

ه اسم مورد نظـر جمـع و معرفـه    ك يآيد و در صورت يم) » Null-Artikel«يا  يته ةهمراه نشان(
  )387-366بوشا -هلبيگ) (36هنچل (.آيد يممعرفه همراه آن  ةباشد نشان

Im Kühlschrank haben wir noch [Ø]Eier.  

  .داريم تخم مرغدر يخچال هنوز 

 ضمير و اسم يدستور مختلف يها حالت) 2

اسـت   ياسم و ضمير در زبان آلمـان  ي چهارگانه يها ، حالتيدستور يها منظور از حالت
ايـن  . شناسـيم  يم »Genitiv«و »Nominativ« ،»Akkusativ« ،»Dativ«: يها عنوانه ما آنها را با ك

زبـان   يبسـيار بـرا   يشناخته نيسـتند و موجـب دردسـر و دشـوار     يساصطالحات در زبان فار
مختلـف صـرف    يهـا  اسم و ضمير در حالت يدر زبان فارس. اند آموزان و آموزگاران زبان شده

  .آيند يمل و صورت كش كشوند و هميشه به ي يمن
  .مفيد است معلمتاب ك. هديه دادم معلمبه . را ديدم معلم. آمد معلم

  . مفيد است اوتاب ك. هديه دادم اوبه . يدمرا د او. آمد او
ار كه نقش آن را در جملـه آشـ  كاسم يا ضمير است  ةل صرف شدكش ياما در زبان آلمان
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ل كو شـ  يحالـت دسـتور   ةننـد كتعيـين   ،اسم يا ضمير ينقش دستور: يا به زبان ديگر. ندك يم
  )359بوشا -هلبيگ(.آن است يصرف

Der Lehrer ist gekommen. Ich habe den Lehrer gesehen. Ich habe dem Lehrer 

etwas geschenkt. Das Buch des Lehrers ist nützlich. 

Er ist gekommen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihm etwas geschenkt. Sein 

Buch ist nützlich. 

غـزش  زبانـان در برگـردان ايـن اصـطالحات دچـار ل      يه نه تنها ما فارسكته اينجاست كن
بنابراين نه . 1اند وام گرفته يزبانان خود نيز اين اصطالحات را از زبان التين يه آلمانكايم، بل شده

 يبه معنـ  »Nominativ« ةواژ يدر آلمان. يروشن است و نه در آلمان ها هاين واژ يمعن يدر فارس
سوء تفـاهم   كي ةه خود ميوكعليه است، ٌ كيحالت متشا يبه معن »Akkusativ«حالت ناميدن و 
» Genitiv«گيرنـده اسـت و    يحالت دسـتور  يمعن در يدر لغت التين »Dativ«. در ترجمه است

در   يمبدفه كي ةه باز نتيجكاست  ييا جاي ياهليت و اصليت از چيز يحالت دستور يمعندر 
 يدرسـت و روشـن   يهم اين واژگان معن يآلمان ه در خودكبنابراين روشن است . استترجمه 
  .نيمكها استفاده  اربرد اين اصطالحات را بدانيم تا بتوانيم از آنكه كمهم اين است . ندارند

بود فاعل يا نهـاد  » Nominativ« ه در حالتك يه نه هر اسم و ضميركنخست بايد بدانيم 
بود، مفعول مستقيم اسـت و نـه هـر     »Akkusativ«ه در حالت ك ياست و  نه هر اسم و ضمير

ه كـ  يبود مفعول غير مستقيم است و نه هر اسم و ضمير »Dativ«الت ه در حك ياسم و ضمير
و در  اند يها و اصطالحات همه قرارداد ه اين اسمكبل. اليه است بود مضافGenitiv« «در حالت 

س ديگـر  كما و هر . باشد يمها مستقل  آن يا نامه واژه يه از معنكنهان است  ياربردكها  پس آن
شـود بـا    يمرا  يدستور يلهاكاين ش. بنامد يرا چيز ديگر يدستور يها توانست اين حالت يم

 يصـدا  يجـر يعنـ  « : گـوييم  يمچنين  يدر زبان عرب. ردكقياس  يدر زبان عرب »اعراب«مبحث 
ـٍ باشد و يا با    حرف ـِ يا  ه كـ گيـريم   يمبعد ياد  ةدر مرحل » ...سازيم و يم يمثن »ـين«آخر اسم 

حال ببينـيم  . )185-171 يفيل(بريم يار مكاسم را در حالت جر به اليه باشد آن  مضاف ياگر اسم
  .چه نام دارد يگفتند، در آلمان يبه آن اعراب م يآنچه در عرب

از  كنـاميم و هـر يـ    يم» Kasus«يا  »der grammatische Fall« يها را در آلمان اين حالت

                                                           

ـ . 1  زيـر  .Duden Herkunft (SW). Dudenverlag, Sat_Wolf, Bayern :دودن يفرهنـگ ريشـه شناسـ   : كن
  .مربوط يمدخلها
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 »Genitiv«يــا  »Dativ«يــا  »Nominativ«  ،»Akkusativ«همچــون   يهــا را بــه نــام ايــن حالــت
 كيـ و سپس هر.) رفع و نصب و جر ياد شد يها ها با نام از آن يه در عربكآنچنان (خوانيم  يم

بينـيم   يها را ياد گرفتيم، م از اين حالت كهر ي يلهاكه شكو تازه بعد از آن . نيمك يرا تعريف م
 مثـال  يبـرا ه كـ ر ايـن  كـ براين ذبنـا . آينـد  يمار كار ببريم يا به چه كجا بايد به كدام را كه هر ك
»Nominativ« يه بايد گفت اسم يا ضميرك، بلاستنادرست  يلكب ،فاعل يا نهاد است يبه معن 
آيد، زيـرا فاعـل يـا     يم »Nominativ« يل دستوركشود به ش يمه در نقش فاعل يا نهاد ظاهر ك

يول اند ينقش دستور ةاز مقول... اليه و نهاد، مفعول، مضاف »Nominativ« ،»Akkusativ«  وغيره
هم  يه در آلمانكبر همين اساس است . )141هنچل( باشند يم يل و حالت دستوركاز جنس ش

ه كـ هـا   از اسم يه بسياركچرا . گويند يمن... و »Objekt«يا  »Subjekt« يدستور يبه اين حالتها
 ياسـناد  يا ن اسـت مسـند جملـه   كمثال مم يبرا .هستند فاعل نيستند »Nominativ«در حالت 

شـوند،   يمـ ظاهر  »Akkusativ«ه در حالت كها  از اسم يو بسيار ) StudentinSie ist.: (باشند
  ... و در آورد » Akkusativ«ن است اسم را به حالت كه حرف اضافه ممكچنانمفعول نيستند 

 يوجه يها معين، فعل يها ، فعلكيمك يها فعل) 3

 ،سـت ا همطـرح شـد  ) 179قريـب  (از جملـه   يدستور زبان فارسـ  يها تابكدر ه كسان  آن
از اين گونه  يا ه نمونهكست ا هعنوان آمد كهر دو زير يو فعل معين،  كيمكفعل  طور عموم به

  :يابيم يمتعاريف را در دستور پنج استاد 
شـود و آن   يمـ و معاونـت آن صـرف    كمـ كه افعال ديگر به كرا گويند  يفعل معين فعل«

  )179قريب  (» .ن، خواستناستن، بودن، شد: چهار است
  :ديگر يا هيا نمون

ابعـد   يو ماض يالتزام يبعيد وماض ي، ماضينقل ياز افعال مانند ماض يدر ساختمان بعض«
گرفتـه   كمـ ك يفعـل مـورد نظـر از فعـل ديگـر      ةل و مقاربه، عالوه بر ماده و يا صيغيو مستق

و  »بـود «. تـه بـود، خـواهم گفـت    گف: مثال. شود يميا معين گفته  كيمكه به آن افعال كشود  يم
  .در اين دو مورد فعل معين است »خواهم«

  :معين به قرار زيرند يفعلها
 پور يفرض( ».است، بود، شد، گشت، خواست، شايست، توانست، يارست، بايست، داشت

55( 
عموماً به افعال خواسـتن، بايسـتن،   ) باال يها نمونهدر از جمله (دستور زبان  يها ابتكدر 



  1390 بهار و تابستان، 1شمارة  ، 1، دورة هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 14

جـز   ياشاره نشده و يا نام خاصـ  ي، توانستن، شايستن و از اين دست، زير عنوان خاصيارستن
 يالبته دستور نويسان مدرن همچون بـاطن . )99-75ور كمش(ستا هها داده نشد به آنافعال معين 

ژرفتـر زبـان آشـنا     يهـا  هشـناس بـا اليـ    ه به عنوان زبانك )68( يوت الدينكمشو  )111-126(
افعـال   ينيز تنهـا بـه جنبـه سـاختار     يگرچه باطن. اند را از ديده دور نداشته اند اين مبحث بوده

مطـرح اسـت    يدستور زبان فارس يها تابكبه هر حال، آنچه در عموم . توجه ويژه داشته است
 يه آن را فعـل اصـل  كـ اسـت   يها با فعل ديگر ها و نيز ارتباط آن ها و صرف آن وجود اين فعل

نــه  ســاختارگرايانه و يردكــايــن موضــوع عمومــاً بــا روي. )215-214 يابوالقاســم( نامنــد يمــ
: هكـ شـود   يمـ به عنوان نمونه گفتـه  . ستا هقرار گرفت يمورد بررساربردگرايانه كو گرايانه  يمعن
صـرف   ياشخاص دسـتور  ةهم يبرا »بايد«به صورت  يدر زمان مضارع اخبار »بايستن«فعل «
امـا در  ) 55پور  يفرض(» .آيد يم يل التزامكدر ش ،منامي يم يه آن را اصلكشود و فعل ديگر  يم

ـ   يمقايسـه بـا زبـان آلمـان    ايـن خـود در مقـام    . رود يمـ ن ياربرد آن سـخن كـ و  يخصوص معن
  .به آن اشاره خواهد شد يه در پكشود  يم يتضادهاي يو حت يبدفهم ةپديدآورند

به خالف آنچـه  و خواستن ) »گشتن«يا (، شدن )»بودن«يا (استن  يها ه فعلكنخست اين 
خواستن، بايستن، يارسـتن،   يها در گروه فعلگويند  يم) 214( يو ابوالقاسم) 99ص (ور كمش

سـاختن   يگـروه اول بـرا   يهـا  ه فعـل كـ قرار ندارند، چرا ) يوجه يها فعل(توانستن، شايستن 
  .آيند يمار نكگروه دوم به اين  يها روند اما فعل يمار كمختلف به  يها ها و باب زمان

  : المث
  يا معين كيمكافعال 

. آمـد  خواهدآن مرد  ←) ينقل ةگذشت. (ستا هآن مرد آمد ←) ساده ةگذشت. (آمد مرد آن
  )آينده(

  )مجهول. (شيده شدكدر بند  كضحا ←) معلوم. (شيدكرا در بند  كفريدون ضحا
 يافعال وجه

 ) يرارمضارع استم. (خواهد بيايد يمآن مرد  ←) يمضارع استمرار. (آيد يمآن مرد 

را در  كفريدون توانست ضـحا  ←)ساده، معلوم ةگذشت.(شيدكرا در بند  كفريدون ضحا
  )ساده، معلوم ةگذشت( .شدكبند ب

 يهـا  ه فعـل كـ اسـت   يمعنـاي  يهـا  است، سايه روشن يه در اين زمينه گفتنك يبعد ةتكن
در  ينـاي مع يهـا  اين سايه روشن. )130-119 يحداد( دهند يمبه جمله  يدر زبان آلمان يوجه

  .دنوجود ندار يزبان فارس
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ه كـ و چه بسا از همـين روسـت    روشن است ياربرد افعال وجهكو  يمعن يدر زبان فارس
بـا   يخاصـ  يشود، زيرا دستور نويسان تفاوت سـاختار  يها اشاره نم دستور به آن يها تابكدر 

ماننـد  . (بيننـد  يدر آنها نمـ ) 214 يابوالقاسم( »گرفتن«و  »آغازيدن«همچون  كيمكديگر افعال 
 يهـا  و تفـاوت ) معنـايي  يهـا  سـايه روشـن  (تـه  كاين ناما ) »گريستن گرفت«و » رفتن آغازيد«

 يه بـه فارسـ  ك يدستور زبان آلمان يها تابكآن در  يخال يه جاك اند ياز جمله موارد ،جودمو
  . شود يمديده  ااركند، آشا هنگاشته شد

يم تـا ايـن سـايه    نـ ك يم يرا بررس يوجه يها لاز فع كيبه عنوان مثال در اين زمينه تنها ي
در نظـر بگيريـد و آن را    يرا در زبان آلمان» können« فعل :11را بهتر دريابيم يمعناي يها روشن

  اين دو باهم برابرند؟ يراست آيا به. ينيد با برابرنهاد آن در فارسكمقايسه 
، »قـدرت «د، از آن اسـتفاده شـو   ياگر از فعل توانسـتن بـه عنـوان فعـل وجهـ      يدر فارس

ه ايـن سـه   كـ  يبا اين يـادآور . شود يمبرداشت  »احتمال« يو يا حت »پيشنهاد« ،»اجازه«، »انكام«
ما ديده  كالسيكدر ادبيات  ،نگارنده يها يبا بررس) اجازه داشتن، پيشنهاد و احتمال(مورد آخر 

ـ . يـابيم  يمـ روزمـره آن را   يه تنها در ادبيات قرن اخير و گفتگوهاكشود، بل يمن ترديـد ايـن    يب
ه در قرن اخير انجـام  كاست  ييها هترجم ةنتيجو  ياروپاي يها از زبان يبردار پيامد گرته ،موارد

 موضـوع وشيم، كگفتار را ادامه دهيم يا در از ميان برداشتن آن ب ةه ما اين شيوكاين . است رفتهگ
  .ندارد يه در اين مجال جاكاست  يديگر

  : مثال
  :كالسيك ادبيات
) يانغـ دام يمنوجهر( يمان سود ندارد هرب زآفتاب و مه  ه از ماه و ستاره برهيمك نتوانيم

  2.ندارد يما سود ي، زيرا گريز از ماه و آفتابمان برااز ماه و ستاره نداريم هيدنر توانِ: ييعن
 ديـدنش  دلِ: ييعن) يتاريخ بيهق. (ديد نتوانيمچون به هرات رسد ما او را بر آن حال [...] 

  .را در آن حال نداريم
. ه از تو به سر بـريم كتو به سر بريم و نه زهره آن داريم  يار بكه اين ك توانيم يم نه! ياله

  .تو به سر بريم يه بكقدرت آن را نداريم : ييعن) يمناجاتنامه خواجه عبد اهللا انصار(
                                                           

  40صص  5بخش . تهران 1387نشر پاييزه، . آسان است يآلمان: به حسن خان، حسين. ك.بيشتر ن يآگاه يبرا. 1
   68صص  1366الديني ةيز قياس شود با مشكون
اش، اشـاره بـه انگـور     امهـن چـ ــدر اين بيت و دو بيت پيشي يمنوچهر. گريختن .فرار. گريز،  [harab] :هرب. 1
  .است) گذر زمان(= آفتاب و ماه  كمكه باروريش به كند ك يم
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ـ و  ينـ كمـن ن  ةه چـار كآن  يتوي  توانم  يمن و نمك تو خدمت هك آن منم  ينتـوا  يم
  ...آيد  ياز دستت بر م ييعن) يبسطام يفروغ(

  و ادبيات مدرن يمحاورات امروز
  .)اجازه ندارم./ رسد يمزورم ن. (نمكدر را باز  توانم ينم .2.1
  )يردن را داركان تلفن كام./ ينكه تلفن كاست  يپيشنهاد خوب. (ينكتلفن  يتوان يم .2.2
در خانه بودن برايش ناراحت ./  در خانه استاحتماالً. (در خانه باشد تواند يمپرويز . 2.3

  .)ننده نيستك
 ياين هـم راهـ  : ييعن) فروغ فرخزاد[...] (پرداخت  يتنها به حل جدول توان يم[...] . 2.4

  ...است 
درشـت روزنامـه را    يهـا  خـط  توانست يم. گران روبه راه شده بوديزودتر از د[...] . 2.5

  .سواد خواندن را داشت: يعني) اشرف درويشيان يعل. (خوب بخواند
. باغ بـاران باشـد   وچهكغريب در  يا پرسه سرآغاز تواند يمديدار ساده  كي. هنوز هم. 2.6

  ...ن استك، مم...احتمال دارد: ييعن) يصالح يسيد عل(
 يمعـان  يامـروز از فعـل وجهـ    يشود، در زبان فارس يباال ديده م يها ه در نمونهكآنچنان 

 يهـا و خطاهـا   بـرداري  ه به لطـف گرتـه  كچرا ) 2.3تا  2.1 يها مثال(د شو يبرداشت م يمتفاوت
ه اگر از موارد كار است كاما آش. خود نيستند ياربرد روشن و اصلكها ديگر در  ترجمه اين فعل

هـر   يدر فارس يه بگوييم، افعال وجهكاز اين دست چشم بپوشيم، دور از واقع نيست  ياستثناي
  . روند ير ماكبه  يروشن يدام در معناك

اربرد دارند و بسته به كه در باال ياد شد، ك يمعناي يها سايه روشن ةهم ياما در زبان آلمان
  .گردد يماز آن دريافت نيز  يروشن يموقعيت، معنا

Ich kann die Tür nicht aufmachen. نمكتوانم در را باز  ينم.  
Ich darf die Tür nicht auf machen. نمكباز  اجازه ندارم در را.  
Parviz könnte zu Hause sein. پرويز احتماالً در خانه است.  

 Perfekt -ينقل يماض: يدستور يها زمان) 4

از جملـه  انـد،   تنظـيم و نوشـته شـده    يه به فارسك يدستور زبان آلمان يها تابكدر عموم 
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اما ايـن  . ستا هبرابر نهاده شد »ينقل يزمان ماض» «Perfekt« ياصطالح دستور يبرا) 15(لوشر 
  . است يبيشتر يو گفتگو يته نيازمند بررسكن

  :ستا هچنين تعريف شد ينقل ي، زمان ماض) 38پور  يفرض( يدر دستور زبان فارس
نـدارد و   يچندان ةه تا زمان حال فاصلك كنزدي ةدر گذشت ياركانجام  يبرا ينقل يماض«

  : مانند. بريم يار مكبه  ينقل ياست، ماض يبعضاً اثر آن هنوز هم باق
  ايم جان بدان دو نرگس جادو سپردههم 

  ايم هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده
 پـور  يفرض(» .)ه عمل رفتن هنوز هم ادامه داردك. ( ستا هتابخانه رفتكو نيز فاطمه به [...] 

38(  
اصـالً تعريـف   .!!!) عمل رفتن هنوز ادامـه دارد (است،  يمعن يه مثال آخر بكگذشته از اين 

ه تا زمـان حـال   ك كنزدي ةدر گذشت ياركانجام  يبرا[...] «ه كبه اين صورت  ينقل يان ماضزم
ه كـ چـرا  . نادرسـت اسـت   يلكبه  »[...]است يندارد و بعضاً اثر آن هنوز هم باق يچندان ةفاصل

افزون بر اين، تـداوم  . ان نداردكاست، اصوالً ام يتابخانه همچنان باقكه اثر رفتن به كتصور اين 
تابخانه كهنوز در راه رسيدن به  يه وكآن  كيدو چيز باشد، ي يتواند گويا  يش فاطمه منك

البته شايد خيس بودن زمين پس از بـارش  . تابخانه مانده استكنون در كه تا كاست و دوم اين 
اما در . ستا هاحتماالً ديشب باران باريد: را اثر باريدن باران دانست، و بر اين اساس بتوان گفت

 ينقلـ  يزمان ماضـ   يبايد برا از اين رو . توان گرفت يمن يا مابيش چنين نتيجهكها  گر مثالدي
 ة، باور من در بـار يبه هر رو. ) 67-66حسن خان (ه جامعتر باشد جست كرا  يتعريف ديگر

  :چنين است ينقل ةگذشت
 نـد بـار  يـا چ  بار كه يكرود  يمار كدر زمان گذشته به  يبيان عمل يبرا ينقل يزمان ماض

 .نيست يضرور ةست و انجام دوبارا هانجام شد
  .ما هديدمن اين فيلم را . رمكنه، متش -به سينما برويم؟  يميĤي: مثال

يـا    ، امـا شـنيده  ستا هه گوينده آن را به چشم نديدكاست  يخبر گربيان ينقل يزمان ماض
 . ندك يم يو او آن را بازگوي  خوانده

ساده، خود بـه چشـم    يماض.(ستكبه زمين افتاد و پايش شدر خيابان  يديروز مرد: مثال
  .)ام ديده

 ،ام ، خود نديـده ينقل يماض. (ستا هستكشو پايش  افتادهدر خيابان به زمين  يديروز مرد
  .)ام اما شنيده
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موجـود   يهـا  هبـر اسـاس نشـان   ايم، اما  نديدهه آن را ك است يبيان عمل يبرا ينقل يماض
 .زنيم يمحدس 

  .ستا هشداز اينجا رد  يا هگرب گوياست، ا هستكشگلدان : مثال
ست، به طـور  ا هه در گذشته انجام شدك يگزارش عمل يبرا يديگر در زبان فارس ياز سو

ارا بـه ايـن مـورد    كدستور زبان آش يها تابكگرچه در  .نيمك يمساده استفاده  ةمعمول از گذشت
 يمطرح شده در باال، در زبـان آلمـان   ياربردهاكدام از كهر  يحال ببينيم برا .اشاره نشده است
در گذشـته، از   يگزارش ساده از انجام عمل يها برا زبان يآلمان .اربرد داردك يچه زمان دستور

ديروز : بگوييم ياگر در فارس مثال يبرا )231هنچل (.نندك يماستفاده » Perfekt« يزمان دستور
  :نندك يمرا به صورت زير بيان همين مفهوم  يدر آلمان) ساده يماض. (به مدرسه نرفتم

Gestern bin ich nicht zur Schule gegangen. (Perfekt) 

هميشـه   ،ناميم يم» Perfekt« يه آنچه در آلمانك گر آن باشدتواند نشان يمنمونه  كهمين ي
  .نيست يدر فارس ينقل يبرابر با ماض

 2 ةه در باال با شـمار ك، ناديده است ةبيان گذشت يدر فارس ينقل ياربرد ماضكنمونه ديگر 
 ينقلـ  يند، از زمان ماضـ كنديده را بيان  ةبخواهد گذشت يزبان ياگر فارس. ستا هنشان داده شد

ه كـ برنـد   يمـ ار كرا ب) Konjunktiv I( يوجه ديگر بارهزبانان در اين  يجويد، اما آلمان يمبهره 
  :گويند يم  .يردگ يم يجا »وجه« ةست و در مقولا يدستور يها زمان ةاز مقول يجدا

Nico erzählt, er sei gestern nicht in die Schule gegangen. 

و  يدر فارسـ  »ينقلـ  يماضـ « ي، برابـر نهـادن دو اصـطالح دسـتور    بنا بر آنچه گفته شـد 
»Perfekt« هـر دو   ياربردهـا ك ةبـار هميشه درست نيست و بايد در ايـن زمينـه در    ،يدر آلمان

  .رد تا نتيجه درست حاصل شودك يافكموش ،زبان ودر هر د ،اصطالح

  نتيجه
چـون شـمار و    يه مبـاحث كـ  ها متفاوتند، چنان زبان يها ها در سامانه اربرد آنكساختارها و 

مختلـف نشـان از    يهـا  در زبان) ي، اخباريالتزام(جنس و برداشت گويشوران از زمان و وجه 
توصيف و  يبرا يمختلف يردهاكديگر، روي ياز سو. دهند يبسيار م يها تقابل يها و حت تفاوت

ه در كـ اسـت   يردها، دستور زبان آموزشـ كاز اين روي كيي. دستور زبان وجود دارد يارگيرك به
ه در كپردازد، بل ينم يگيرد و تنها به تجزيه و تحليل عناصر زبان يقرار م يبرابر دستور زبان سنت

ام بـه آمـوختن زبـان اهميـت     آموختن دستور زبان و سرانج يبه چگونگ يهاي نار چنين تحليلك
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دسـتور زبـان    يهـا  تـاب كدر  ياصطالحات دستور يه براك يبرابر نهادهايبا اين نگاه، . دهد يم
آمـوزان   زبـان  يو سردرگم يژفهمكموارد موجب  يا در پاره ،اند نوشته شده يه به فارسك يآلمان

خـود را از بنـد    زمينـه ه دستورنويسـان در ايـن   كـ بنـابراين شـاينده و بايسـته اسـت     . دشـو  يم
 اتكـ ن. بپردازنـد  ييا به عبارت ديگر معـان  اربردهاكاصطالحات رها نمايند و بيشتر و ژرفتر به 

هـر   ياصطالحات دستور ماهيت ه دركهايي  ياز نابرابر اند كاند يا تنها نمونه ،ياد شده در باال
 يهـا  انديشـه رات و كـ تف ةمختلـف، نماينـد   يل زبانهـا كـ ه در كـ ، چرا وجود دارند يزوج زبان

بيـان التـزام و ديگـر     ةگوناگون از زمـان و نحـو   يها ها باعث برداشت متفاوتند و همين تفاوت
ايـن   يتوضيح و بررس. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجملحال . شوند يم يعناصر زبان

بـه زبـان    يبزرگـ  كمـ كتوانـد   يمـ نوع نگاه ات نه دشوار و نه چندان پيچيده است، اما اين كن
  .باشد يات دستوركن دريافت درستوزان در آم
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