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 شناسي زبانعلل دشواري در فهم داستان كوتاه زبان آلماني از منظر 
 آموزان ايراني متن بر اساس پژوهشي از برگردان زبان
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  )29/04/93 :، تاريخ تصويب04/03/93 :تاريخ دريافت(

  چكيده
شناسـي   زبان از ديدگاه زبـان  آموزان فارسي  نزد آلماني  علل دشواري فهم داستان كوتاه    بررسي  جهت  

متن، نخست عوامل پيوستگي و انسجام متن آلماني به صورت مـوردي در داسـتاني كوتـاه مطالعـه                   
بـا اينكـه ايـن افـراد بـا سـاختار            . ان دانشجويان از اين داستان را بررسي كـرديم        سپس، برگرد . شد

تك جمالت متن آشنا بودند و از نظر دايرة واژگان نيـز مـشكلي نداشـتند، نتوانـستند                    دستوري تك 
در واقع، دشواري اين مـتن،  . ها حاوي جمالتي از هم گسيخته بود داستان را بفهمند و اكثر برگردان     

عوامـل  . سـاخت بـوده اسـت، نـه روسـاخت      ي از عدم تسلط اين افـراد بـر عوامـل ژرف        بيشتر ناش 
انگـاري و بـيش از همـه          بازدارنده در فهم داستان مذكور، بيشتر مربوط به عنوان، ايزوتـوپي، پـيش            

همچنين، در مواردي فقدان عوامل پيوستگي از جمله تكـرار  . ناهمخواني قالب و صحنه با هم است     
  .كند قش بازدارنده ايفا ميو اتصال صريح، ن

زبـان،    فارسـي  آمـوزان   پيوسـتگي مـتن، زبـان     ،  انسجام مـتن   آموزش زبان آلماني،   :هاي كليدي  واژه
  .فهم داستان كوتاه، شناسي متن زبان
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  مقدمه
اي   كه زبان پديـده    هاي بيشتري دارد، چرا     آموزش زبان بيگانه در مقايسه با ساير علوم پيچيدگي        

يادگيري آن عوامل بـسياري از جملـه دانـش قبلـي فـرد، سـن، قـدرت          است چندبعدي كه در     
البته، مسلم است كه براي فهـم متنـي بيگانـه، در           . وتحليل و حتي اجتماع تأثيرگذار است       تجزيه

وهلة نخست دارابودن سطح مشخصي از دانش دستوري، همچنين واژگان، شـرط الزم اسـت،               
ين باورند كه تسلط بر زباني بيگانـه بـا داشـتن ايـن              اشتباه بر ا    اغلب افراد به    . ولي كافي نيست  

شود، حال آنكه معلمان زبان بارها با ايـن سـؤال    طور كلي با فهم جمالت حاصل مي     دانش و به  
تـوانيم    فهميم، ولي نمي    چرا معناي اغلب جمالت اين متن را مي       «اند كه     آموزان مواجه شده    زبان
نمايد، چرا كـه از   صوص در مورد متون ادبي رخ ميخ  اين مشكل به  » منظور كل آن پي ببريم؟      به

 داليل مختلف، از جملـه حفـظ    جويند و به هاي ادبي سود مي ديگر متون متمايزند؛ زيرا از آرايه 
هاي   آموزان دشواري   كنند و لذا براي زبان      زيبايي ظاهري، گاه از آوردن بعضي موارد اجتناب مي        

  . خاص خود را دارايند
آلمـاني بـراي     شد جهت كشف علـل دشـواري در درك داسـتان كوتـاه            وك ميمقالة حاضر   

 2تئاتر پنجـره  شناسي متن، با مطالعة موردي داستان كوتاه          زبان از ديدگاه زبان     آموزان فارسي   زبان
  : دهد  پاسخ ها اين پرسش به  3اثر ايلزه آيشينگر

  ؟ شود چه عواملي سبب ايجاد انسجام و پيوستگي در متن آلماني مي. 1
  ؟ اي در خود نهفته دارد  چه عوامل انسجام و پيوستگيتئاتر پنجرهداستان كوتاه . 2
  آموزان دشوار است؟  چرا فهم اين داستان براي زبان.3
 تئـاتر پنجـره   تركيـب داسـتان كوتـاه         نخست نگاهي به     ،ها  منظور يافتن پاسخ اين پرسش      به
ـ     بررسي    سپس، به   . اندازيم  مي پـردازيم و     مـي سجام در مـتن آلمـاني       عوامل ايجاد پيوستگي و ان

هـاي   در انتهـا بـا مطالعـة برگـردان    . گـذرانيم  از نظـر مـي   در اين داسـتان كوتـاه       راعوامل فوق   
گـرايش  آموزان از منظـر    فهم آن در نزد زبان بررسي علل دشواري به  ، داستان دانشجويان از اين  

  . پردازيم شناسي متن مي زبانفراعبارتي 

                                                 

2. Das Fenstertheater  
3. Ilse Aichinger  
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توانـد    صورت مـوردي نمـي       داستاني كوتاه به    اين است كه مطالعة دشواري    مسلم    قدر ،البته
اي براي مطالعات آتـي       توان آن را مقدمه     هاي اين نوع ادبي را دربرگيرد، ولي مي         تمامي دشواري 

  .دانست

  پيشينة پژوهش
بوده و  هاي دور همواره مورد عالقة دانشمندان         ها از زمان     منزلة عامل ارتباطي بين انسان      هزبان ب 

خود معطـوف كـرده، بلكـه دانـشمندان سـاير            ه  شناسان را ب    تنها توجه زبان    اين عنصر پيچيده نه   
ايـن مطالعـات منـشأ      . اند  خصوص فالسفه نيز از جهات مختلف به مطالعة آن پرداخته          هعلوم، ب 

  . است شناسي شده  هاي گوناگون در زبان پديد آمدن گرايش
تاريخچة ) 11: 1983( سووينسكي   گفتة  هعلوم بوده و ب   متن، موضوع پژوهش در بسياري از       

شناسـي،    بسياري از علوم، مانند فن شعر، بالغـت، روان        . گردد  زمان باستان برمي   ه  مطالعات آن ب  
موضوع متن  ه هاي گوناگون و با اهداف متفاوت ب الهيات، تاريخ و حقوق با در نظر گرفتن جنبه 

استنباط متون مذهبي است، در حالي كـه علـم           ه  معطوف ب براي مثال، توجه الهيات     . پردازند  مي
البتـه،  . ها در مـوارد معـين مواجـه اسـت     كارگيري آن  هحقوق با تعبير و تأويل متون حقوقي و ب        

در واقـع   . انـد   شناسي و ادبيات بيش از ساير علـوم بـا متـون در ارتبـاط                پرواضح است كه زبان   
شـود    اي از آن محـسوب مـي        ناسـي مـتن شـاخه     ش  اي است و زبان     رشته  شناسي دانشي ميان    متن

  ). 14: 1386البرزي، (
تـرين و   كلمـات كوچـك   يكي از انواع قديمي مطالعة زبان اسـت،    كه 4در دستورهاي سنتي  

 انواع ديگري از دسـتور نيـز پـا بـه             از بعد. ندهد  ترين واحد زباني را تشكيل مي      جمالت بزرگ 
 و  هـاي جديـد     كـه ديـدگاه    6وابـستگي سـتور   و د  5 مانند دستور زايشي   - وجود گذاشتند  ةعرص

 واحد جمله معطوف بود و پا را از اين حد            همچنان توجه فقط به   اما   - را مطرح كردند   متفاوتي
 نـوعي   شـصت  ةشناسي است كه در ده      جديدي از زبان   ةشناسي متن شاخ   زبان. فراتر نگذاشتند 

هـاي    كوتاه حيـاتش بـا گـرايش   البته، اين علم در طول دوران. اين ديدگاه مطرح شد    هواكنش ب 
  ):1: 2004آدامزيك، (طور كلي سه گرايش اصلي دارد  همتفاوتي مواجه بوده است و ب

                                                 

4. traditionelle grammatik  
5. generative grammatik  
6. dependenzgrammatik  
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مـتن    رفتاري كه -گرايش ارتباطي. 2گرايش فراعبارتي كه بر ابزارهاي زبان تمركز دارد،    . 1
ـ   گـرايش تفكـري     . 3نگرد كه عملكرد ارتباطي مشخـصي دارد و           را يك واحد زباني مي     ه كـه ب

. پژوهش حاضر، به گرايش فراعبـارتي توجـه دارد        . پردازد  فرايندهاي توليد و پردازش متون مي      
دارد كـه مـتن       كنـد و بيـان مـي        اين گرايش در مطالعات زباني، واحد بزرگ متن را مطالعه مـي           

 اين اجزا به كمك ابزارهـاي       .ترين جزء آن جمله است      ترين واحد زباني است كه كوچك       بزرگ
ـ  بلكـه    ،دستورياز طريق عوامل    نه تنها   باني با هم پيوند دارند و انسجام متن         خاص ز  كمـك   هب

   ).64: 2001فاتر،  (شود اين جمالت با يكديگر حاصل ميمحتوايي پيوند 
نـام بـرد،    ) 1386( اثر البرزي    شناسي متن   زبان مبانيتوان در اين زمينه از كتاب         در ايران مي  

البته شايان ذكر است كـه    . پردازد  امل انسجام و پيوستگي متن مي     بررسي عو   طور مفصل به      كه به 
گونه پژوهشي با رويكـرد آموزشـي در          دربارة اين موضوع در رابطه با زبان آلماني، تاكنون هيچ         

  .كشور انجام نگرفته است

  بحث و بررسي
   تئاتر پنجره كوتاه تركيب داستان ه نگاهي ب

شود كه    با وصف احساس تنهايي يك زن شروع مي        آيشينگر،ايلزه  اثر   تئاتر پنجره داستان كوتاه   
كند، ناگهان  وي در حالي كه از پنجره بيرون را تماشا مي. كند در ساختماني چندطبقه زندگي مي

كنـد، بـه سـمت خانـة او       رو زندگي مـي     پيرمردي كه در ساختمان روبه    . بيند  مورد مشكوكي مي  
 زن  از آنجـا كـه طبقـة پـايين خانـة       . دهـد   مـي اي انجـام      دهد و حركات مسخره     دست تكان مي  

كارگاهي است كه عصرها بسته است و طبقة باال هم مدتي است كه خالي اسـت، وي مطمـئن                   
هـاي   شدت نگران است، با ادامة اين شـكلك  هاو كه ب. شود كه خودش مخاطب پيرمرد است  مي

ـ      وادهشود كـه خـان      آيد، مشخص مي    وقتي پليس مي  . كند   پليس را خبر مي    ،مضحك   هاي اخيـراً ب
كـرده و كـاري بـا زن          ها بازي مـي     اند و پيرمرد در واقع از دور با پسر كوچك آن            طبقة باال آمده  
  . نداشته است
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   تئاتر پنجرهعوامل پيوستگي و انسجام در داستان كوتاه نگاهي به 
يم كـه از نظـر      عواملي توجه دار  داستان كوتاه، به    در اين    8و انسجام  7پيوستگيمنظور بررسي    هب

عوامـل ايجـاد    نخـست . كنـد  در اين زمينه نقش ايفـا مـي  ) 238-215 :2004(لينكه و همكاران   
  .كنيم ميمطالعه را انسجام عوامل ايجاد پيوستگي و سپس 

   پيوستگيعوامل ايجاد . 1
وي .  پيوستگي است   بودگي هفت معيار دارد كه نخستين آن        متن) 152: 1386(طبق نظر البرزي    

بـر  دهـد و      هاي روساختي متن را با يكديگر پيوند مـي          د پيوستگي عاملي است كه مؤلفه     گوي  مي
 بـين   دستوريارتباط  در واقع، منظور از پيوستگي،      . گيرد  هاي دستوري شكل مي     مبناي وابستگي 
ايجـاد  زبـاني   ابزارهـاي   . گيـرد   ه را دربرمي  جمل ترجيحاً روابط فراتر از       است كه  واحدهاي متن 

سازي، اشكال مـوقتي، حـرف تعريـف          تكرار، جانشين  :از اين قرارند  ون آلماني   در مت  پيوستگي
در ادامـه بـه     . معين و نامعين، عناصر اشاره، حذف، اتصال صريح متن، زمـان و عناصـر ربطـي               

  .پردازيم بررسي اين ابزارها مي

   تكرار. 1.1

منظور «. از جمله است   يك جزء    9ترين ابزار براي ايجاد پيوند بين جمالت يك متن، تكرار           ساده
» بار در متن آورده شده است، در متن پـسين اسـت       از تكرار از سرگيري يك عنصر متن كه يك        

دقت بسيار نيـاز دارنـد،       ه  تكرار در متون تخصصي مانند شيمي و فيزيك كه ب         . )1386البرزي،  (
 ادبي، نقشي مهم    اي  عنوان آرايه   ناپذير است، ولي در ادبيات فقط در شعر دورة باروك به            اجتناب
كاهـد، در   كه تكرار از زيبـايي مـتن مـي    اين دليل  ه طور كلي، ب هب). 33: 2001فاتر،  (كرد    ايفا مي 

هاي  خانواده جاي ذكر دوبارة يك عبارت، از استعمال هم همتون ادبي زياد كاربرد ندارد و بيشتر ب
  . جوييم آن سود مي

 10شود و از ابتدا با عنوان زن        استان برده نمي  در اين داستان كوتاه، نامي از شخصيت اصلي د        
كه نمايندة ايـن اسـم اسـت، در كـل      ،11مؤنثي همچنين، ضمير او. شود خواننده معرفي مي ه ب

                                                 

7. kohäsion 
8. kohärenz  
9. rekurrenz  
10. die frau  
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همراه ضـمير   است كه به   12تكرار متن، پيرمرد    دومين اسم پر  . است  داستان چند مرتبه تكرار شده      
  .  آمده است، چندين بار 13جايگزينش، يعني اوي مذكر

 سازي  جانشين. 1.2

ـ     ) واژه  واژه يا گروه    (هرگاه در متن    « ـ       هعنصري تكرار شود كه ب   عنـصر اوليـه     ه  لحـاظ محتـوا ب
  اي واحـد در عـالم خـارج          پديده ه  ب) عنصر اوليه و بديل   (ارجاع گردد و چنانچه اين دو عنصر        

  سـازي    انـشين گـاه بـا مفهـوم ج        از زبان ارجاع گردد، يعني داللـت يكـساني داشـته باشـند، آن             
 بـرخالف  14سـازي  ذكـر اسـت كـه در جانـشين     شايان). 156: 1386البرزي،  (» شويم  مواجه مي 
ـ      داللتي ساده وجود ندارد و اغلب از اين طريق، جنبه  تكرار، هم  ه هـاي جديـد معنـايي نـسبت ب

معنايي نسبي است؛ يعني، تابع بافـت مـتن اسـت و     آيد و البته اين هم   داللت مورد نظر پديد مي     
در ). 156: 1386البـرزي،   (رونـد     كار مـي    نشيني خاصي مترادف به     دو واژه تنها در شرايط و هم      

ـ  15مردهـا شود و آن اسـتفاده از كلمـه           سازي مشاهده مي    اين داستان يك مورد جانشين     جـاي   ه ب
 .است 16ها پليس

 اشكال موقتي. 1.3

  حتـوا تهـي هـستند بـه        در اتصال متون از طريق اشكال موقتي، عناصـر زبـاني كـه از زاويـة م                «
   17مـوقتي اشـكال  ). 157: 1386البـرزي،  (» دهنـد  يك عنـصر عطفـيِ بافـت زبـاني ارجـاع مـي       

ـ       كنند و تنها خواننده را راهنمايي مي        روابط محتوايي ايجاد نمي    هـا    دنبـال مرجـع آن     هكننـد تـا ب
ايـن مـتن    در  . انـد   ضماير، قيود و قيود ضميري از جمله اشكال موقتي در زبـان آلمـاني             . بگردد

انـد، ولـي قيـود ضـميري مـشاهده            كـار رفتـه     ضماير شخصي، نسبي و ملكي، همچنين قيود به       
  . شود نمي

  

                                                                                                                                                                                                                           
11. sie  
12. der alte  
13. er  
14. substitution  
15. die männer  
16. die polizisten  
17. die pro-formen  
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 حرف تعريف معين و نامعين. 1.4

هايي است كه براي بيان معرفه و نكـره بـودن اسـامي، از حـروف                  زبان آلماني از آن دسته زبان     
دهنـده بـين اجـزاي        يف نقش ارتباط  همين حروف تعر  . جويد   مي   بهره 18تعريف معين و نامعين   

، هـر گـاه در مـتن حـرف          )218: 2004(طبق نظر لينكه و همكاران      . گيرد  عهده مي  همتن را نيز ب   
دهد كه چيزي مد نظر اسـت كـه هنـوز آن را               خواننده پيام مي    هتعريف نامعين استعمال شود، ب    

يامي درست عكس اين    حرف تعريف معين پ   . شناسي يا هنوز از آن سخني گفته نشده است          نمي
دنبال آن  هشناسي، يا قبالً در متن ذكر شده، ب      گويد چيزي وجود دارد كه آن را مي         دربردارد و مي  

كنيم كه از همان ابتدا، براي معرفـي شخـصيت اصـلي داسـتان و                 در اين متن مشاهده مي    . بگرد
البتـه، حـرف   . انـد  تهكار رف همكاني كه داستان در آن جريان دارد، اسامي با حرف تعريف معين ب        

 . كار رفته است هتعريف نامعين نيز چند بار ب

 عناصر اشارة موقعيتي. 1.5

هـم پيونـد دهنـد، بلكـه         ه  تنها قادرند جمالت متن را ب       اشكال موقتي و حروف تعريف معين نه      
 دهنـد كـه در ايـن        دنياي خارج از متن ارتباط مي      ه  ها را ب    گاهي نيز كنش فرامتني دارند و پديده      

  .كار نرفته است البته، چنين موردي در اين متن به. شوند  ناميده مي19صورت عناصر اشاره

 حذف. 1.6

كند   پيوند جمالت كمك مي    ه  همين فقدان ب  البته  شود كه      مي 20گاهي در متن يك عبارت حذف     
ـ             «). 221: 2004لينكه و همكاران،    ( ه حذف كلمه در جمله معموالً يا بنا بر عرف زبان است يا ب
تمـامي اجـزاي جملـه قابليـت        ). 207: 1387انـوري،    و   احمدي گيوي (» قرينة لفظي يا معنوي    

 مورد  دودر اين داستان    . شود  قرينة لفظي حذف مي     هحذف را دارايند و گاه نيز كل يك جمله ب         
اسـت و      آمده   24جاي تودة مردم   ه ب 23و توده  22جاي پيرمرد  ه ب 21كلمة پير . شود  حذف مشاهده مي  

 .اند قرينة لفظي حذف شده  هو مردم بكلمات مرد 

                                                 

18. bestimmter und unbestimmter artikel  
19. deixis  
20. ellipse  
21. der alte  
22. der alte mann  
23. die menge  
24. die menschenmenge  
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 ٢٥اتصال صريح متن. 1.7

دهد و بـراي مثـال، عبـاراتي          موردي در همان متن ارجاع مي      ه  گاهي نويسندة متن، خواننده را ب     
از آنجا كه اين ارجاعات در متون ادبي        . برد  كار مي  هرا ب » در ذيل «، و   »طور كه ديديم    همان«نظير  

 . يز موردي مشاهده نشدجايي ندارد، در اين متن ن

 زمان  .1.8

 فعل گوياي ترتيب وقوع اتفاقات در متن است و مسلم است كه نويسنده براي برگشت                26زمان
آينده، همچنـين بـراي بيـان تقـدم و تـأخر رويـدادها از ايـن ابـزار سـود                ه  عقب يا جهش ب    ه  ب

دو دسـتة گفتگـويي و       ه  بكاربرد زمان فعل را در زبان آلماني        ) 198: 2003(واينريش  . جويد  مي
هاي حال سـاده، گذشـتة نقلـي و آينـده بـراي گفتگـو و                  گويد زمان   كند و مي    روايي تقسيم مي  

ـ      . رود  كار مي  هگذشتة ساده و دور براي روايت كردن ب        زمـان خاصـي      هبنابراين، بعـضي متـون ب
ـ    هتوان ب   شود و در اين موارد مي       نوشته مي  بـراي مثـال،   . نـوع مـتن پـي بـرد      هكمك زمان فعل ب
  .شود كمك زمان گذشتة ساده بيان مي  هحكايات ب

زمان گذشتة ساده نگاشته شده و در مواردي براي بيان          ه  اين داستان كه حالت روايي دارد، ب      
البته، در موارد بيان نقل قول نيز از زمان حـال سـاده             . كار رفته است   هتقدم زماني، گذشتة دور ب    

  .استفاده شده است

  ربطيعناصر . 1.9

دهنـد و بـا       هم ربـط مـي      هآيد، جمالت متن را ب      طور كه از اسمشان برمي     ، همان 27عناصر ربطي 
تـر، اجـزاي      اين كلمات در سطحي پايين    . هايند  تعيين روابط سببي يا زماني، عامل پيوند بين آن        

 اين  در. شناسي متن مدنظر نيست     كنند كه البته اين مورد در زبان        هم وصل مي    هجمالت را نيز ب   
ه موصولي، كلمات پرسشي، همچنين ضماير نسبي، ب      » كه«،  »و«پاية    متن چند بار حرف ربط هم     

 . اند ايفاي اين نقش پرداخته 

                                                 

25. explizite textverknüpfung  
26. tempus  
27. konnektive  
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 انسجام . 2

ه شود، بلكه اغلب در متون ب       تنها روساخت متن يا پيوستگي نيست كه موجب فهم كامل آن مي           
ـ       خوريم كه ذكر نشده     مواردي برمي   ـ             ه  اند و در واقع ب ه ابـزار نحـوي تعلـق ندارنـد و مربـوط ب
كند، زيرا متن را در       ها را درك مي    راحتي آن  هشوند، ولي در عين حال خواننده ب        ساخت مي   ژرف 

انـد و     كند روابطي را ايجاد كند كه با ابزار پيوسـتگي شناسـايي نـشده               ذهن پردازش و سعي مي    
بديهي است كـه وي بـراي       . كند  يكمك دانش قبلي خويش پرم     هگونه جاهاي خالي متن را ب       اين

شناسـي،    اين مقصود، عالوه بر دانش زباني، ناخودآگاه ساير علوم را نيـز همچـون روان               ه  نيل ب 
ـ       ) 229: 2001فـاتر،   (گيـرد     خدمت مي  ه  فلسفه و منطق ب    مـتن انـسجام      هو در ذهـن خـويش ب

، انگـاري  يزوتـوپي، پـيش   پردازيم؛ يعنـي، ا         بررسي عوامل انسجام متن مي      هدر ادامه ب  . بخشد  مي
  . نظرية قالب، صحنه و موضوع

 ايزوتوپي . 2.1

ـ «. گوينـد   مـي  28پيوستگي معنايي يا برابري كالم و سطح واقعيت ايزوتوپي          هب عبـارتي ديگـر،    هب
هاي معناشناختي    كار روند كه شامل مؤلفه     ههايي ب   آيد كه در متن واژه      ايزوتوپي هنگامي پديد مي   

ـ ). 174: 2007البرزي،  (» تركي باشند يا واحدهاي معنايي مش    : 2004(نظـر لينكـه و همكـاران         هب
نظـر از نـوع واژه، بـر     هـا، صـرف   شود كه معناي واژه   ، ايزوتوپي در متن زماني حاصل مي      )230

هاي معناشناختي، فراتر از سـطح جملـه بـا يكـديگر تركيـب                ها و تفاوت    اساس برخي شباهت  
در اين مـتن كلمـاتي      . راي چندين زنجيرة ايزوتوپي باشد    البته، هر متني ممكن است دا     . شود  مي

رو و طبقـات، ايزوتـوپي مجتمـع مـسكوني را تـداعي               همچون خانه، آپارتمان، ساختمان روبـه     
كنند و كلمات پليس، مردم، شكستن در و پراكنده كردن افراد، ايزوتوپي محاصرة مكاني بـه                  مي

 .سازند دست پليس را مي

 انگاري  پيش. 2.2

درك و توضـيح نقـش دانـش خـارج از            ه  يازيدن ب   انگاري از جمله دست     پيشر از مفهوم    منظو«
ـ  29انگـاري   پيش). 27: 1386البرزي،  (» زبان در تركيب انسجام متون است      دو دسـته تقـسيم      ه   ب

                                                 

28. isotopie  
29. präsupposition  
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انگـاري    در پـيش  . نـوع كاربردشناسـي و نـوع بـافتي        ): 231: 2004لينكه و همكاران،    (شود    مي
دهد كـه مخاطـب براسـاس دانـش و            يا گوينده فرض را بر اين قرارمي       نويسنده   ،كاربردشناسي

كنـد، ماننـد اسـتفاده از     هـا خـودداري مـي       مواردي آگاه است و لذا از ذكر آن        ه  اطالعات خود ب  
انگاري بافتي تابع شكل عبارت زبـاني يـا معنـاي آن              پيش. حرف تعريف معين يا اسامي خاص     

در ايـن   . كه مفهوم تالش كردن را در خـود نهفتـه دارد          است، مانند استفاده از فعل موفق شدن        
همچنـين، فعـل    . انگاري كاربردشناسي، حرف تعريف معين استفاده شده اسـت          داستان، از پيش  

صدا گفتند كه در ايـن        ها را متفرق كند، يك      خواست آن   وقتي پليس مي  «در جملة   » موفق شدن «
  .اند  از نوع بافتي آمده31»بسته استكارگاه عصرها « و عبارت 30».كنند ساختمان زندگي مي

  نظرية قالب و صحنه. 2.3

پيوند دانش خارج از  ه شناسي راه يافته است، ب شناسي به زبان  كه از روان32نظرية قالب و صحنه
كند كه چگونه متن      اند و بيان مي     پردازد كه در متن از طريق زبان منتقل شده          متن با اطالعاتي مي   

كمك  هدر واقع، خواننده ب   ). 179: 1386البرزي،  (كن است منسجم باشد     فاقد پيوستگي الزم مم   
سازد و هر آنچه براي اين صحنه الزم          اي را در ذهن مي      موارد روساختي موجود در متن، صحنه     

) قالب(آيد    ميان مي  هبراي مثال، هرگاه سخن از بيمارستان ب      . افزايد  ساخت متن مي    ژرف ه  است ب 
  . كند مجسم مي) صحنه(دهد  معمول در اين مكان روي ميطور  هاتفاقاتي را كه ب

در اين داستان كوتاه، قالب اصلي خانة همسايه است، ولي صـحنة ذكرشـدة مـرتبط بـا آن                   
 . مبهم است

   عنوان. 2.4
گويد كه كجـا بايـد     خواننده مي   هگيرد و ب    محتواي اصلي متن را دربرمي     33عنوانطور معمول،    هب
ايـن  عنـوان   . كنـد   تر متن كمـك مـي       فهم سريع  ه  طور معمول ب   هگردد و ب  دنبال مطالب اصلي ب    هب

                                                 

  . دهد فرض قرارمي د در محل را پيشاين جمله حق ماندن افرا. 30
  .كند كه االن عصر است  اين جمله القا مي.31

32. frame- und script-theorie  
33. topik  
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ـ          ه   است كه ذهن خواننده را ب      تئاتر پنجره داستان،   او پيـام     هاين كلمة مركب معطـوف كـرده و ب
  . دنبال آن بگردد هپردازد و وي بايد در متن ب نوعي تئاتر مي ه دهد كه اين متن ب مي

  آموزان  براي زبان تئاتر پنجرهوتاه كبررسي علل دشواري فهم داستان 
يك بار در كالس درس تلخيص متون از دانشجويان سال سـوم رشـتة مترجمـي زبـان آلمـاني             

اثر ايلزه آيشينگر را خالصه كنند و مـشاهده شـد كـه             تئاتر پنجره   خواسته شد كه داستان كوتاه      
گونـه بـود كـه        ند و ايـن   رغم فهم اغلب جمالت متن، از اين كار عاجز          هباغلب اين دانشجويان    

آمـوزان بـا فهـم     ينكه اين زبـان ا ه بلذا، با علم . تصميم گرفته شد علل اين دشواري مطالعه شود  
. فارسـي برگـردان كننـد       ه  بها خواسته شد كه آن را         روابط متني اين داستان مشكل دارند، از آن       

  .ها تجزيه و تحليل شد سپس، مشكالت آن
رفت، مشخص شد كه از پانزده برگردان         طور كه انتظار مي    در مرحلة نخست پژوهش، همان    

سپس، بررسـي روسـاخت مـتن و        . اند  انجام شده، هيچ كدام محتوا را كامالً درست ارائه نكرده         
ها را منفصل در نظـر   هاي آن نشان داد كه تقريباً تمامي جمالت متن، در صورتي كه آن      برگردان

تر كرد كه ايـن افـراد بـا            فرضية اوليه نزديك    هب ما را    اين نتيجه . اند  بگيريم، درست ترجمه شده   
  . لذا، در مرحلة بعد بايد اين عوامل را بررسي كرد. درك پيوستگي و انسجام متن مشكل دارند

ـ داستان از نه بند كوتاه و بلند تشكيل شده اسـت، كـه در ادامـه                  هـاي     بررسـي برگـردان     هب
  .زيمپردا ها مي آموزان از آن و مشكالت آن زبان

  عنوان 
يجاد انسجام آن كمك    ا ه  بساخت متن است كه       طور كه گفتيم، عنوان يكي از عوامل ژرف         همان
اي نامأنوس اسـت،   آموزان كلمه  است، كه خود براي زبانتر پنجرهعنوان اين داستان، تئا   . كند  مي

ـ لذا  . شناسند، سنخيت ندارد    چرا كه با هيچ يك از انواع تئاتري كه احياناً مي           ـ جـاي اينكـه       هب ه ب
  .زند ها دامن مي  سردرگمي آن هبها كمك كند تا متن را بهتر بفهمند و آن را منسجم بدانند،  آن 

  بند يك
برد و از پنجره بيرون    پردازد كه از روزمرگي رنج مي       وصف حال زني تنها مي      ه  ببند نخست، كه    

آمـوزان     است، مشكلي براي زبـان      اينكه طوالني  باكند، ساختاري نسبتاً ساده دارد و         را تماشا مي  
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. ها توانستند پيوستگي و انسجام اين قسمت را درك كنند و مفهوم آن را دريابند                آن. ايجاد نكرد 
زنـي  (و صـحنه    ) كنار پنجـره  (رود، پرش زماني ندارد و قالب         صورت خطي جلو مي     هباين بند   

از نظـر پيوسـتگي و انـسجام    هـاي آن،   ترجمـه . نيز با يكديگر همخـواني دارد     ) تنها كنار پنجره  
  . مشكل خاصي ندارد

  بند دو
ـ كند و     رو زندگي مي    بند دوم دربارة پيرمردي است كه در ساختمان روبه          سـمت سـاختماني      هب

صـورت خطـي جلـو        هباين بند نيز همچنان     . دهد كه خانة زن در آن واقع است         دست تكان مي  
شـود، خواننـده اطمينـان      خانـة زن داده مـي      رود و با توضيحاتي كه دربارة طبقة باال و پايين           مي

ـ هاي اين بند نيـز      در ترجمه . كند كه مخاطب پيرمرد، زن است       حاصل مي  طـور كلـي مـشكل     هب
  . خاصي مشاهده نشد

  بند سه
ترين بند    پردازد، طوالني   اداهاي نامعمول پيرمرد و صداكردن پليس توسط زن مي          ه  ببند سوم كه    
زبان ناآشناست و در واقـع،        دهد، براي خواننده فارسي      رخ مي  آنچه در اين صحنه   . داستان است 

انـد و بيـشترين       آموزان دچار سردرگمي شده     زبان.  و با قالب همخواني ندارد     مبهم است صحنه  
ها را جهت اتصال جمالت با هم و درك پيوستگي و انسجام متن، در اين بنـد مـشاهده                     اشكال

  .كنيم مي

  بند چهار
اند بفهمند كه آيا در بند چهارم، زن شخصاً نزد پليس رفته يـا اينكـه                  ستهاغلب دانشجويان نتوان  

وي توانست صداي ماشين را از سـه        «: تلفني پليس را خبر كرده است، چون در متن آمده است          
ايـن  » .لرزيـد   ، چون توضيحاتش روشن نبود و صدايش مـي        ...تر تشخيص دهد    كوچه آن طرف  

قدر   دارد كه خانة زن آن      است و بيان مي     ر بند اول آمده     سردرگمي ناشي از اطالعاتي است كه د      
خواسـته تفـاوت      ولي اينجا نويسنده مـي    . رسند  آن نمي   ه  بها هم     باالست كه حتي صداي ماشين    

  . تصوير بكشد ه بكرده يا شايد نگراني وي از تأخير پليس را  واقعيت با آنچه زن فكر مي
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  پنج بند
انگـاري    دهد و دربردارندة پيش     ات مضحك پيرمرد توضيح مي    بند پنجم دربارة ادامه يافتن حرك     

و اين يعني   » .زن باالخره موفق شد از دست نگاه وي خالص شود         «: كند  بافتي است كه بيان مي    
اين قسمت دشواري خاصي نداشت و اكثر افـراد آن را           . زن براي اين موفقيت سعي كرده است      

  . درست برگردان كردند

  شش بند
  زنـان   نفـس  زن نفـس «بينـيم و اينكـه جملـة     جة اشتباه در ترجمة بند چهار را مـي    در اين بند نتي   

  دهـد كـه زن جـايي نرفتـه بـوده             با ترجمة آن بند در تضاد است و نـشان مـي           » .پايين رسيد   ه  ب
  اينجـا قالـب    . زنـد   آمـوز دامـن مـي       گسيختگي متن در ذهن زبـان       از هم   ه  باين مسئله نيز    . است

  اي دسـتگيري مجـرم در آن حـضور دارد و صـحنة اتفاقـاتي اسـت                 مكاني است كه پلـيس بـر      
البتـه،  ...). تجمع و ازدحام همسايگان، كنجكـاوي آنـان و   (دهد  كه در پي حضور پليس رخ مي    

آموزان همخواني دارد و لـذا دشـواري ايجـاد            هاي زبان   اين قالب و صحنه با تصورات و تجربه       
  .نكرد

  هفت بند
كنـد و اينكـه او هنـوز پـشت        خانة پيرمرد را بيان مـي       هببراي ورود   اين بند، تالش افراد پليس      

اند، چرا كه در قالب جمالت كوتاه         هاي اين بند كمتر دچار اشكال       برگردان. پنجره ايستاده است  
  .اند به هم وصل شده» و«كمك حرف ربط  هبنگارش يافته و اين جمالت 

  بند هشت
، فرشي را روي    )جاي اينكه زير سرش باشد      هب(شته  در اين بند پيرمرد بالشي را روي سرش گذا        

ـ اي    اينجا صحنه . دهد  اداهايش ادامه مي    ه  باش انداخته است و همچنان        شانه  تـصوير كـشيده      هب
ـ آموز بيگانه است، لذا قادر        شود كه با ذهنيات زبان      مي . درك و برگـردان درسـت آن نيـست          ه  ب

است، كـه گـاه جـاي بعـضي مـوارد خـالي                 گسيخته  هاي اين بند، شامل جمالتي از هم        ترجمه
  .است  شده  گذاشته
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  نه بند
خانة طبقة باال  ه بكند كه اخيراً يك زوج  اين بند كه بند پاياني و نقطة اوج داستان است، بيان مي 

وي در حال . اي دارند و اين بچه در حال درآوردن اداهاي نامعمول است           ها پسربچه   آن. اند  آمده
ـ داد، ولي ايـن ارتبـاط          كه پيرمرد انجام مي    انجام كارهايي است   طـور مـستقيم بيـان نـشده و           هب

در واقع، از يك سـو جهـت حفـظ          . خواننده بايد بتواند خود اين ارتباط را در ذهن برقرار كند          
زيبايي متن، اتصال صريح صورت نگرفته و از سوي ديگر، جهت جلوگيري از تكـرار مكـرات                 

مفهوم اين بنـد   ه بآموزان    اين امر موجب شده زبان    . اي نشده است   ارتباط پيرمرد و بچه اشاره      ه  ب
هاي مورد بررسي، اين بند، گسيخته    همين علت در ترجمه     هب. نبرند  و ارتباط آن با كل داستان پي      

  .  درستي برگردان نشده است هباز ساير بندها آمده و ارتباط آن با متن 

  نتيجه
زبان، دشواري متن، اغلب ناشـي        آموزان فارسي   لم زبان در برگردان داستان كوتاه آلماني به ق      

. ها تك آن دهندة متن است، نه فهم تك از عدم توانايي براي برقراري ارتباط بين جمالت تشكيل   
از آنجا كه در متون ادبي حفظ جنبة زيبايي اهميت بسزايي دارد، از ذكر بعضي موارد خودداري                 

در واقع،  . باط الزم بين اجزاي متن را در ذهن برقرار كند         شود و خواننده بايد بتواند خود ارت        مي
ـ كنـد، بيـشتر مربـوط         آنچه در فهم اين متون اختالل ايجاد مـي         هاسـت نـه      سـاخت آن     ژرف  هب

روساخت، چرا كه تسلط بر روساخت با فراگيري روابط دسـتوري و گـسترش دايـرة واژگـان                  
شـود و   العات خود فـرد مربـوط مـي    دانش، تجربيات و اط    هبساخت    گردد، ولي ژرف    ميسر مي 

  . آموختني نيست
رفت، عوامل انسجام متن يعني عنوان،  طور كه انتظار مي در داستان كوتاه مورد مطالعه، همان  

انگاري و بيش از همه قالب و صحنه، مانعي بر سر فهم محتواينـد، همچنـين در    ايزوتوپي، پيش 
  .كنند تصال صريح، نقش بازدارنده ايفا ميمواردي فقدان عوامل پيوستگي از جمله تكرار و ا
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