بررسی تطبيقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خالل رمان بيگانه اثر آلبر
کامو و ترجمههای آن


 .1طاهره خامنه باقری .6 ،نسرين الهینيا

1ـ استاديار زبان و ادبيات فرانسه ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ايران
6ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ايران
(تاري دريافت1312/19/16 :؛ تاري پذيرش)1317/96/14 :

چکيده
پژوهش حاضر که در چارچوب زبانشناسی مقابلهای صورت گرفتهاست ،به بررسی موارد تشـابه
و اختالف زمان فعل در دستور زبان فارسی و فرانسه میپردازد .برخی از آثار ادبـی جهـان بـه علـت
شهرت و اهميت ،از سوی مترجمان گوناگون ترجمه و منتشر میشوند و به چاپهای متعدد میرسند
و اين موضوع نياز به ترجمۀ صحيح اين آثار را بسيار حائز اهميت میکند .يکی از مواردی که نقـش
بسيار مهمی در انتقال مفهوم دارد ،نحوۀ ترجمۀ فعل از زبان فرانسـه اسـت .فعـل در زبـان فرانسـه
برحسب وجه ،زمان ،حالت ،شخص ،عدد و جنسيت تغيير میيابد .بنابراين ،ترجمۀ صـحيح آن نقـش
مهمی در انتقال مفهوم جمله دارد .در اين جستار ،ابتدا به بررسی همانندیهـا و تفـاوتهـای زمـان
افعال در دستور زبان فارسی و فرانسه میپردازيم .در ادامه ،رمان بيگانه اثر آلبر کامو را با سه ترجمۀ
آن از منظر زمان فعل بررسی میکنيم .هدف اين پژوهش ،مقابلـۀ زمـانهـای افعـال در دو زبـان و
توجه به نقش مهم آن در کنش ترجمه و انتقال مفهوم صحيح متن مبدأ است.
کليدواژهها :فعل ،زمان افعال ،تحليل مقابلهای ،زبان فارسی ،زبان فرانسه ،بيگانۀ آلبرکامو.
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 .1مقدمه
پژوهش حاضر به مقايسۀ زمان افعال در دستور زبـان فارسـی و فرانسـه مـیپـردازد.
توجه به زمان افعال در ترجمه بسيار حائز اهميت است .فعل به عنوان کلمهای که صرف
میشود ،يعنی بر حسب وجه ،زمان ،حالت ،شـخص ،عـدد و جنسـيت تغييـر مـیيابـد و
همواره بخش اصلی گزاره را در جمله تشکيل میدهد ( ،)Grevisse, 2011: 1159نقـش
مهمی در جمله ايفا میکند .ترجمۀ صحيح افعال در ترجمه ،سـبب درک کامـلتـر مـتن
میشود و ترجمهای منسجم ،زيبا و بدون ابهام در فهم متن را سبب میشود .هدف اصلی
جستار پيش رو پاس به دو پرسش زير است:
ـ موارد تشابه و اختالف زمان افعال در دستور زبان فارسی و فرانسه کدام است؟
ـ نحوۀ ترجمۀ زمان افعال در دو زبان فارسی و فرانسۀ يک کتـاب بـه وسـيلۀ مترجمـان
متفاوت چگونه صورت گرفتهاست؟
در اين پژوهش ،ابتدا به بررسی و مقايسۀ زمان افعال در وجههای مختلف زبـانهـای
فارسی و فرانسه میپردازيم تا ابتدا مشخص شود که چه وجـههـا و زمـانهـايی معـادل
يکديگرند و چه زمانهايی ويژۀ يکی از دو زبان است و در زبان ديگـر معـادل دسـتوری
ندارد .سپس به بررسی ترجمۀ زمان افعال در سه ترجمه از رمـان بيگانـه اثـر آلبـر کـامو
میپردازيم که به قلم خشايار ديهيمی ،ليلی گلستان و مهران زندهبودی ترجمه شدهاسـت
تا نحوۀ ترجمۀ اين مترجمان را بررسی نماييم .نوآوری پژوهش حاضر اين اسـت کـه بـا
ترکيب بحث گرامر تطبيقی و نقد ادبی ،اين امکان فراهم شدهاست که به طور اختصاصی
به بررسی ترجمههای آثار ادبی از ديد زمان افعال بپردازيم.

 .6پيشينۀ پژوهش
در زمينۀ بررسی مقابلهای دستور زبان فارسی و فرانسه و نيز نقد ترجمههای ادبی بـه
صورت مجزا تحقيقهايی انجام شدهاست؛ مثالً هاشمی ( )1399قابليت تطابق زمانهای
وجه اخباری در دو زبان فارسی و فرانسه را به صورت مطالعۀ افعـال بـا توجـه بـه ارزش
زمان و موارد تشابه و تفاوت زمان دستوری بررسی کردهاست .در اين پژوهش ،بـا توجـه
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به زمانهای مختلف دو زبان فارسی و فرانسه ،شيوۀ ترجمۀ زمانهای وجه اخبـاری کـه
ويژۀ يک زبان است و در وجه اخباری زبان ديگر وجود ندارد ،ارائه شدهاست.
مقال ـۀ «نقــدی بــر ترجمــۀ نمايشــنامۀ ســوء تفــاهم» (کمــالی91 :1371 ،ـــ )14از
پژوهشهايی است که در زمينۀ نقد ترجمه صورت گرفتهاست که در آن ،ترجمـۀ جـالل
آل احمد از ترجمۀ کتاب سوء تفاهم نقد شدهاست .در اين مقالـه ،بـه مـواردی از ترجمـه
پرداخته شدهاست؛ مانند تحريف ،اشکاالت و خطاهای سهوی ،ترجمههای تحتاللفظی و
نيز عباراتی که در متن اصلی کتاب وجود ندارد ،ولی در ترجمه ديده میشود.
در پژوهشی ديگر ،دو ترجمه از کتاب خدايان تشنهاند بررسی شدهاست و به مـواردی
مانند اِعمال سليقه در ترجمـه ،رعايـت زبـان محـاوره در نقـل قـول ،آوردن توضـيحات
ضروری در پاورقی و غيره پرداخته شدهاست (ر.ک؛ کمالی27 :1372 ،ـ.)74

 .3مبانی نظری
جستار حاضر که در چارچوب زبانشناسی مقابلهای نوشته شدهاست ،عامل زمان را دو
زبان فارسی و فرانسه بررسی میکند تا موارد مشـترک و متفـاوت زمـان افعـال را در دو
زبان يادشده مقايسه کند .زبـانشناسـی مقابلـهای کـه زيرمجموعـهای از زبـانشناسـی
کاربردی است ،با مقايسۀ دو يا چند زبان ،شباهتها و تفـاوتهـای آنهـا را در سـطح و
بافتی خاص مشخص میکند .اين زيرشاخه به دو گونۀ نظری و کاربردی تقسيم میشود.
گونۀ نظری آن به بررسی جامعی از تفاوتها و شباهتهای دو يا چند زبان مـیپـردازد و
الگويی برای مقايسۀ آنها ارائه و نشان میدهد که کداميک از عناصر زبانی بـا يکـديگر
قابل مقايسه هستند و اين مقايسهها چگونه صورت مـیپـذيرد ( Willems & Etc., 2003:
 .)3گونۀ کاربردی آن بر پايۀ يافتههـای زبـانشناسـی مقابلـهای نظـری بنـا مـیشـود و
اطالعات مورد نياز برخی رشـتههـای علمـی ،از قبيـل آمـوزش زبـان ،ترجمـه ،تحليـل
دوزبانگی و غيره را فراهم میسازد ( .)Keshavarz, 1994: 2-4از ايـن رو ،هـدف نهـايی
تحليل مقابلهای ،ارائۀ توصيف کامل و جـامع از مـوارد اخـتالف ميـان زبـانهـای مـورد
مقايســه بــرای دســتيابی بــه نــوعی سلســلهمراتــب زبــانشــناختی از تفــاوتهاســت
(.)ZiyāʼḤusaynī, 1994: 7

 /29بررسی تطبيقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خالل رمان بيگانه / ...طاهره خامنه باقری و نسرين الهینيا

با توجه به چارچوب انتخابی برای انجام اين پژوهش ،به منظور مقايسه و بررسی متن
مبدأ و ترجمههای آن به گزينش جملههايی از رمان بيگانه پرداختهايم؛ زيرا مقايسۀ تمـام
جملهها و بررسی زمان افعال آنهـا خـارج از حوصـلۀ مقالـه اسـت .بـه همـين منظـور،
جملههايی را انتخاب کرديم که نشاندهندۀ زمانهـای مختلـف فعـل باشـند تـا بتـوانيم
عالوه بر تشريح ارزشهای فعل ،به نحوۀ کاربرد آن در زبان مبدأ و زبان مقصد نيز اشاره
نماييم .سپس به بررسی ترجمهها پرداخته ،وجوه اختالف و اشتراک زمانها در دو زبان را
تعيين میکنيم.

 .4زمان افعال در فرانسه و فارسی
به شيوۀ کارکرد فعل ،وجه ( )Modeمیگوينـد .وجـه ،نشـاندهنـدۀ ميـزان قاطعيـت
گوينده در باب اجرای گزاره ،بهويژه فعل است .زبان فرانسه شـش وجـه دارد کـه بـه دو
بخش تصريفی يا شخصی ( )Conjugables ou personnelو غير تصريفی يـا بـیشـخص
( )Non-conjugable ou impersonnelتقسيم میشوند .فعل در وجه تصريفی يـا شخصـی
برحسب صيغههای شخصی تغيير میکند و محل قرارگيری آن هميشه در قسمت گـزاره
است .در وجه غير تصريفی يا بیشخص ،فعل برحسب شخص دستوری تغيير نمیکنـد و
هستۀ گزاره را تشکيل نمیدهد ،بلکـه کـارکرد يـا نقـش ديگـری در جملـه دارد (ر.ک؛
کمالی.)9 :1313 ،
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وجه

Le mode

تصريفی

غيرتصريفی
مصدری
وصفی

non-conjugable

conjugables

Infinitif

Indicatif

اخباری

Participe

Subjonctif

التزامی

Impératif

امری

Conditionnel

تأکيدی

جدول  :1انواع وجه در زبان فارسی

جدول  :6انواع وجه در زبان فرانسه

چنانکه در جدول  6مشاهده میشود ،وجه تصريفی شامل وجه اخبـاری (،)Indicatif
التزامی ( ،)Subjonctifوجه امری ( )Impératifو وجـه شـرطی ( )Conditionnelاسـت.
وجه غير تصريفی نيز شامل دو نوع وجه مصدری ( )Infinitifو وجه وصـفی ()Participe
میباشد.
زبان فارسی دو وجه تصريفی و غير تصريفی دارد .وجوه تصريفی چنانکه در شکل 1
نشــان داده شــدهاســت ،عبارتنــد از وجــوه اخبــاری ،التزامــی ،امــری و تأکيــدی .وجــوه
غيرتصريفی نيز عبارتند از :وجه مصدری و وجه وصفی (ر.ک؛ فرشيدورد.)79 :1393 ،

4ـ .1زمانهای فعل
زمانهای فعل در فرانسه سه شکل ساده ،مرکّب و مرکب پيشين است .در جـدول 3
اين زمانها برحسب وجوه مختلف نشان داده شدهاست.
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les temps
surcomposés
Passé compose,
Plus-que-parfait,
Passé antérieur,
Futur antérieur
Passé, Plus-queparfait
Passé

les temps
composés
Passé compose,
Plus-que-parfait,
Passé antérieur,
Futur antérieur
Passé, Plus-queparfait
Passé

les temps
simples
Présent,
Imparfait, Future
simple, passé
simple

Le mode

Indicatif

Présent, Imparfait

Subjonctif

Conditionnel passé

Conditionnel passé

Présent
Conditionnel
présent

Impératif
Conditionnel

Passé

Passé

Présent

Infinitif

Passé

Passé

Présent

Participe

Passé

Passé

Présent

Gérondif

جدول  :3انواع زمان در زبان فرانسه

زمانهای ساده ( )les temps simplesشامل زمانهايی میشود که فعل از يک ماده
حاصل شده باشد و با پايانههای فعلی مشخص میشود و هنگام صرف ،به فعـل کمکـی
نياز ندارد .زمانهای مرکّب ( )les temps composésبه زمانهايی اطالق میشود کـه از
ترکيب فعل کمکی و اسم مفعول حاصل میشوند .زمانهـای مرکّـب در حالـت کـارگزار
(معلوم) غالباً با فعل کمکی  avoirو يا گاهی  êtreو در حالت کارپذير (مجهول) ،هميشـه
با فعل کمکی  êtreصرف میشوند.
زمانهای مرکّب پيشين ( )les temps surcomposésشامل زمانهای مرکّبی هستند
که فعل کمکی آنها خود به صورت مرکّب صرف میشود و اسم مفعول فعل مورد نظـر
پس از اسم مفعول فعل کمکی قرار میگيرد .تعداد زمانهای مرکّـب پيشـين تقريبـاً بـه
تعداد زمانهای مرکّب است (ر.ک؛ کمالی.)2 :1313 ،
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4ـ .6وجههای تصريفی ()Conjugables
4ـ6ـ .1وجه اخباری ()L’indicatif
اين وجه که برای بيان جملههای خبری و قضايای عينـی بـه کـار مـیرود ،در زبـان
فرانسه پنج زمان ساده و پنج زمان مرکّب دارد (ر.ک؛ شکل  .)3در زبان فارسی ،اين وجه
چهار زمان ساده اصلی و حداقل دو زمان مرکّب اصلی دارد .از جمله تفاوتهای اين وجه
در دو زبان فارسی و فرانسه ،وجود زمانهای فرعی گذشتۀ نقلی استمراری وگذشتۀ بعيـد
نقلی در زبان فارسی است .اين دو زمان با گذشتۀ استمراری و گذشتۀ بعيد در فرانسه بـه
عنوان معادل انتخاب میشوند .همچنين ،دو زمان ماضـی مقـدّم ،آينـدۀ مقـدّم در زبـان
فرانسه معادل دقيقی در فارسی ندارند و بـا زمـانهـای ماضـی سـاده و ماضـی التزامـی
جايگزين میشوند.
وجه اخباری ()Indicatif
les temps simples les temps composes les temps surcomposés
زمان ساده
زمان مرکّب
زمان مرکب فرعی
Présent
Passé compose
گذشتۀ نقلی استمراری
حال
گذشتۀ نقلی
Imparfait
Plus-que-parfait
گذشتۀ بعيد نقلی
گذشتۀ استمراری
گذشتۀ بعيد
passé simple
Passé antérieur
گذشتۀ ساده
گذشتۀ مقدّم
Future simple
Futur antérieur
آيندۀ ساده
آيندۀ مقدّم
جدول  :4زمانهای وجه اخباری ()Indicatif

تقريبـاً تمـام زمـانهـای وجـه اخبـاری ( )Indicatifارزشهـای نمـودی (
 ،)d'aspectارزشهای زمـانی ( )Valeurs temporelleو ارزشهـای وجهـی ( Valeurs
 )modalesهستند و بيشتر ارزشهـای زمـان حـال اخبـاری در زبـان فارسـی و فرانسـه
يکسان است .چنانکه در شکل  4مشاهده میشود ،وجه اخباری هـم در زبـان فارسـی و
هم در زبان فرانسه هشت زمان دارد.
Valeurs
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4ـ6ـ .6وجه التزامی ()Le subjonctif
وجه التزامـی در زبـان فارسـی و  subjonctifدر زبـان فرانسـه ،پـس از افعـالی کـه
بيانکنندۀ قضايای ذهنی نظير احساسات ،آرزو ،خواسـته ،شـک و ترديـد و ماننـد آنهـا
باشند و يا بعد از حروف ربط که داللت هدف ،شرط و تباين دارند ،بهکار میرود .اين وجه
در زبان فرانسه دو زمان ساده (حال و گذشتۀ اسـتمراری) و دو زمـان مرکّـب (گذشـته و
گذشتۀ بعيد) ،و در زبان فارسی فقط شامل دو زمان حال و گذشته دارد.
موارد وجه التزامی در زبان فارسی تقريباً مشابه زبان فرانسه است .اين وجـه در زبـان
فارسی فقط شامل زمان حال و گذشته میباشد .زمانهای وجه التزامـی در هـر دو زبـان
فارسی و فرانسه مستقالً ارزش زمانی ندارند و ارزش زمانی آنهـا از طريـق زمـان فعـل
همراه در جملۀ پايه که معموالً در وجه اخباری اسـت ،مشـخص مـیشـود .زمـان حـال
التزامی فارسی را میتوان معادل دو زمان سادۀ حال التزامی و ماضی استمراری فرانسه و
گذشتۀ التزامی فارسی را معادل دو زمان مرکّب ماضـی التزامـی و ماضـی بعيـد التزامـی
فرانسه دانست (ر.ک؛ کمالی.)119 :1319 ،
4ـ6ـ .3وجه امری ()L’impératif
در اين وجه ،عمل فعل به صورت دستور ،تشويق يا ترغيـب ،درخواسـت ،توصـيه يـا
خواهش و مانند آن ادا میشود .در زبان فرانسه ،اين وجه يک زمان سـاده و يـک زمـان
مرکّب دارد ،در حالی که در زبان فارسی فقط زمان حال دارد.
4ـ6ـ .4وجه شرطی ()Le conditionnel
اين وجه دو زمان حال ( )Présentو گذشته ( )Passéدارد .زمان شـرطی حـال از يـک
سو با آيندۀ ساده وجه مشترک دارد؛ زيرا در ساختار آنها ريشۀ واحدی بهکار رفتهاسـت و
از سوی ديگر ،با زمان گذشتۀ استمراری وجه مشترک پيدا میکند؛ زيرا پايانههای زمـان
شرطی و پايانههای گذشتۀ استمراری که تداعیکننده زمان گذشته است ،يکسان هستند.
بر اين اساس ،زمان «شرطی حال» را بايد در اصل زمـان آينـده در گذشـته ناميـد (ر.ک؛
کمالی .)196 :1313 ،ارزشهايی که زمان شرطی گذشته در بيان قضـايای گذشـته دارد،
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تقريباً مانند ارزشهايی است که زمان شرطی حال در بيان قضايای حـال يـا آينـده دارد.
تنها تفاوت در ارزش نمودی آن اسـت؛ يعنـی امکـان وقـوع آن مـیرفتـه ،ولـی تحقـق
نيافتهاست (ر.ک؛ همان.)192 :
بيان شرط در زبان فارسی مانند فرانسه به صورت ساختاری نيست .اما در مواردی که
مفهوم فعل در زبان فارسی متضمن يکی از ارزشهای وجهی زمانهـای شـرطی باشـد،
میتوان زمانهای شرطی فرانسه را برای آن فعل فارسی استفاده کرد .همچنـين ،برخـی
کلمات و عبارات که در جملههای فارسی اشاره به احتمال يا قطعی نبـودن قضـايا دارنـد
(مانند «گويا»« ،انگار»« ،به نظر میرسد» و )...میتوانند تداعیکننده زمان حال شـرطی در
زبان فرانسه باشند .معموالً در جملههای شرطی حال و آينده ،میتوان زمان حال شـرطی
فرانسه را با زمان حال اخباری فارسی و در جملههـای شـرطی گذشـته ،ماضـی شـرطی
فرانسه را با ماضی استمراری فارسی و يا بهندرت ماضـی بعيـد هـمطـراز دانسـت (ر.ک؛
کمالی.)111 :1319 ،
4ـ .3وجههای غيرتصريفی ()Non-conjugable
4ـ3ـ .1وجه مصدری ()Infinitif
وجه مصدری بدون آنکه صيغه يا مفرد و جمع بـودن را مشـخص کنـد ،تنهـا بيـانگر
عمل است .مصدر عالوه بر آنکه به صورت فعل بهکار میرود ،نقشهای اسم را هم ايفـا
می کند .اين وجه در زبان فرانسه يک زمان ساده (حال) و يـک زمـان مرکّـب (گذشـته)
دارد .وجه مصدری عالوه بر ايفای نقشهای اسم ،بيشتر به عنـوان گـزاره ( )Prédicatدر
جملههای پيرو پرسشی ،موصولی يا مصدری میآيد.
در زبان فارسی ،وجه مصدری فعلی است که به صورت مصدر درآمـده باشـد؛ ماننـد:
«رفت» در «بايد رفت» .وجه مصدری امروزه بيشتر مصدر کوتاه است که در حکم فاعل يا
متمم افعال وجهساز است؛ يعنی افعالی مانند :بايد ،میتـوان ،مـیشـود ،گـرفتن و شـروع
کردن»؛ به عنوان مثال« :نمیتوان گفت» و «شروع کـرد بـه گريـه کـردن» (فرشـيدورد،
.)12 6 :1393
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4ـ3ـ .6وجه وصفی ()Participe
وجه وصفی در زبان فرانسه حدّ فاصل ميان فعل و صفت است؛ يعنی گـاهی ماهيـت
فعلی و گاهی ماهيت صفتی دارد .اين وجه اسم فاعل ( )Participe présentو اسم مفعـول
( )Participe passéدارد .گاهی برای زيبايی کالم از ترکيب موصولی ( )qui+verbeاستفاده
میشود (ر.ک؛ کمالی.)169 :1319 ،
در زبان فارسی ،وجه وصفی يا فعل جانشين ،صفت مفعولی است کـه نقـش فعـل را
بازی میکند و با فعلی ديگر که غالباً بعد از آن میآيد ،همنشين میگردد؛ مثـال :او «بـه
خانه رفته ،غذا خورد» .در اين مثال« ،رفته» صفت مفعولی و فعـل وصـفی اسـت و «غـذا
خورد» فعل همنشين آن است که فاعل آن با فاعل «رفته» يکی است (ر.ک؛ فرشـيدورد،
.)612 :1393
در زبان فارسی ،دو مقولۀ صفت فاعلی و صفت مفعـولی مطـرح اسـت .امـا هميشـه
نمیتوان اسم فاعل و اسم مفعول فرانسه را با يک کلمۀ فارسی معادل جايگزين سـاخت
و الزم است گاهی مفهوم آنها را در قالب يک فعل صرفشده يا يک عبارت قيدی بيان
کرد.
 Gérondifدر زبان فرانسه داللت بر چگونگی وقوع فعل دارد و در واقع ،ارزش يـک
قيد را دارد .برای تمايز ميان کاربرد  Gérondifو صفت فاعلی ،مـیتـوان آن را از جملـه
حذف و با کلمۀ  Commentدربارۀ آن سؤال کرد .در زبـان فارسـی ،وجهـی موسـوم بـه
 Gérondifوجود ندارد ،ولی میتوان اين وجه را به کمک يک عبارت قيدی يا ترکيبی از
چند کلمه به صورت جملۀ پيرو قيدی به فارسی ترجمه کرد.
بنا بر آنچه در باب زمان فعل در زبانهای فارسی و فرانسه گفتـه شـد ،در ادامـه بـه
بررسی فعل در سه ترجمه از کتاب بيگانۀ آلبر کامو میپردازيم.

 .9بررسی رمان بيگانه از خالل ترجمه زمانهای فعل
 Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi
(Camus, 1950: 9).
« اگر سوار اتوبوس ساعت دو بشوم ،عصر میرسم» (ديهيمی.)9 :1319 ،
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« ساعت دو اتوبوس سوار میشوم و عصر میرسم» (گلستان.)21 :1319 ،
« ساعت دو سوار اتوبوس میشوم و بعد از ظهر خواهم رسيد» (زندهبودی.)1 :1319 ،
در جملۀ فرانسوی ،هر دو فعل جمله به زمـان آينـدۀ سـاده مـیباشـد کـه نمايـانگر
قضيهای است که نسبت به زمان حال در آينده به وقوع میپيونـدد .يکـی از ارزشهـای
وجهی اين زمان ،بيان احتمال است ،چون وقـوع قضـايا در آينـده ،فرضـی و غيرحتمـی
است .زمان آيندۀ ساده میتواند احتمال وقوع قضايا را در زمان حال يا آينده نشـان دهـد
(ر.ک؛ کمالی .)142 :1313 ،زمان آيندۀ ساده در زبان فارسی اشاره به عملـی غيرقطعـی
در آينده دارد و بيشتر در زبان نوشتاری مشاهده میشود .از ايـن رو ،چنـانکـه مشـاهده
میشود ،در ترجمه اول ،آيندۀ ساده در وجه التزامی و حال اخباری ترجمه شـدهاسـت .در
ترجمۀ دوم ،هر دو در زمان حال اخباری و در ترجمۀ آخر در زمان حال اخبـاری و آينـدۀ
ساده ترجمه شدهاست.
 J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude (Camus, 1950:
9).
« مثل معمول در رستوران ناهار خوردم؛ رستوران سلست» (ديهيمی.)2 :1319 ،

« در رستوران غذا خورده بودم؛ مثل هميشـه در رسـتوران سلسـت» (گلسـتان:1319 ،
.)26
« طبق معمول در رستوران سلست ناهار خوردم» (زندهبودی.)1 :1319 ،
ماضی نقلی بيانکنندۀ قضيهای تحققيافته در لحظۀ سخن گفتن است .يکی از موارد
اختالف در زبان فارسی و فرانسه استفاده از ماضی نقلی و ماضی ساده میباشـد .کـاربرد
زمان ماضی نقلی در فارسی نسـبت بـه زمـان مشـابه در فرانسـه بسـيار کمتـر اسـت و
فارسیزبانان معموالً ترجيح می دهند به جای آن از ماضی ساده استفاده کنند .در ترجمـۀ
دوم ،زمان ماضی نقلی به صورت ماضی بعيد ،و در دو مورد ديگر ،به صورت ماضی ساده
ترجمه شدهاست.
 Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile
(Camus, 1950: 10).
« چند ماه بعد ،اگر از خانۀ سالمندان میآوردمش بيـرون ،گريـه مـیکـرد» (ديهيمـی،

.)7 :1319
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« بعد از چند ماه ،اگر میخواستند از آسايشگاه بيـرونش ببرنـد ،حتمـاً گريـه مـیکـرد»
(گلستان.)23 :1319 ،
« چند ماه بعد ،اگر میخواستند او را از خانۀ سـالمندان خـارج کننـد ،احتمـاالً بـاز هـم
میگريست» (زندهبودی.)3 :1319 ،
يکی از ارزشهای وجهی شرطی گذشته ،بيان عدم تحقق در گذشته است .چون اين
دو زمان در زبان فارسی وجود ندارد ،پس برای ترجمـۀ ايـن گونـه جملـههـا از کلمـاتی
استفاده میشود که اشاره بـه احتمـال دارنـد .در ترجمـۀ دوم ،از «حتمـاً» کـه قطعيـت را
میرساند ،استفاده شدهاست و در ترجمۀ آخر اين جملۀ شرطی ،کلمۀ «احتماالً» برای بيان
عدم قطعيت بهکار رفتهاست.
 D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de
blancheur (Camus, 1950: 13).
« چون چشمهايم را بسته بودم ،حاال سفيدی اتاق به چشمم حتـی روشـنتـر از قبـل

میآمد» (ديهيمی.)11 :1319 ،
« چون چشمهايم بسته بود ،به نظرم رسيد اطاق درخشانتـر اسـت» (گلسـتان:1319 ،
.)27
« چشمهايم را که گشودم ،به خاطر اينکه مدتی بسـته بودنـد ،نـور اتـاق را شـديدتر و
زندهتر يافتم» (زندهبودی.)7 :1319 ،
زمان گذشتۀ وجه مصدری برای بيان قضيهای در گذشته يا مقدّم نسبت به قضـيهای
ديگر بهکار می رود و بر تحقق عمل فعل اشاره دارد .به دليل اختالف اين وجـه بـا وجـه
مصدری در فارسی ،نحوۀ ترجمۀ آن حائز اهميت است .چنانکـه در ترجمـههـا مشـاهده
میشود ،از کلماتی مانند «چون» و «به خاطر اينکه» استفاده شدهاست تا مفهوم اين وجـه
را به خوانندۀ فارسیزبان برسانند .فعل  a paruکه در زمان گذشتۀ نقلی اسـت ،در جملـۀ
اول به صورت گذشتۀ استمراری و در جملۀ دوم و سوم به صورت ماضـی سـاده ترجمـه
شدهاست.
 Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite (Camus, 1950:
18).
« به نظرم آمد حرکت مرکَبِ تشييع تندتر شدهاست» (ديهيمی.)11 :1319 ،
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« به نظرم رسيد درشکه کمی تند میرود» (گلستان.)73 :1319 ،
« به نظرم رسيد که نعشکش و گروه همراه به خود شتاب گرفت» (زندهبـودی:1319 ،
.)14
ماضی استمراری بيانکنندۀ قضيهای ناتمـام اسـت کـه در گذشـته تـداوم و اسـتمرار
داشتهاست .از ارزشهای نمودی اين زمان بيان حالت يـا توصـيف مـیباشـد .فعـل me
 semblaitدر سه ترجمه به صورت ماضی ساده ترجمه شدهاست و  marchaitدر ترجمـۀ
اول به صورت ماضی استمراری ،در ترجمۀ دوم در زمان حال اخباری ،و در ترجمـۀ سـوم
به صورت ماضی ساده ترجمه شدهاست.
 En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent
quand je lui ai demandé mes deux jours de congé: c'est aujourd'hui
samedi (Camus, 1950: 20).
« بيدار که میشدم يکدفعه به ذهـنم آمـد کـه چـرا رئيسـم ،وقتـی تقاضـای دو روز

مرخصی کرده بودم ،آنقدر بدخلق شده بود :امروز شنبه است» (ديهيمی.)11 :1319 ،
« وقتی بيدار شدم ،فهميدم چرا وقتی دو روز مرخصی را از رئيسم خواسـتم ،قيافـهاش
درهم رفت :امروز شنبه است» (گلستان.)72 :1319 ،
« بيدار که شدم ،دريافتم که چرا رئيسم هنگـامی کـه دو روز مرخصـی از او خواسـتم،
چهرهای درهمکشيده داشت :امروز شنبه است» (زندهبودی.)12 :1319 ،
شروع جمله با ژرونديف يا قيد فاعلی است .ژرونديف بيانکنندۀ قضيهای است که در
لحظۀ سخن گفتن در حال وقـوع اسـت و هنـوز خاتمـه نيافتـهاسـت .از مـوارد اسـتفادۀ
ژرونديف بيان علت و تباين است .به دليل اينکه ژرونديف در زبان فارسـی وجـود نـدارد،
برای ترجمۀ آن میتوان از عبارت قيدی يا ترکيبی از چند کلمه بـه صـورت جملـۀ پيـرو
قيدی به فارسی ترجمه کرد .در ترجمههای انجامشده مشاهده مـیشـود کـه در ترجمـۀ
اول ،برای ترجمۀ ژرونديف به فارسـی از «کـه» و ماضـی اسـتمراری ،در ترجمـۀ دوم ،از
«وقتی» و ماضی ساده ،و در ترجمۀ سوم ،از «که» و ماضی ساده بهکار برده شدهاست.
 Je suis resté longtemps à regarder le ciel (Camus, 1950: 23).

« مدتی طوالنی همان جا نشستم و آسمان را تماشا کردم» (ديهيمی.)69 :1319 ،
« مدتی به تماشای آسمان ماندم» (گلستان.)99 :1319 ،
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« ـــــــــ ترجمه نشدهاست ــــــــ» (زندهبودی.)11 :1319 ،
زمان مصدری فاقد ارزش زمانی است و فقط داللت بر همزمانی يا تأخر زمانی نسبت
به فعل صرفشدۀ همراه خود دارد .در ترجمۀ اول regarder ،به صورت فعـل مرکّـب در
زمان ماضی ساده و در ترجمۀ دوم به صورت اسم ترجمه شدهاست.
 Il m'a demandé si je n'étais pas trop fatigué et il a voulu savoir aussi
l'âge de maman (Camus, 1950: 25).
« پرسيد خيلی خسته نيستم و پرسيد مامان چند سالش بود» (ديهيمی.)61 :1319 ،

« از من پرسيد زياد خسته نشدهام و میخواست بداند مادرم چند سالش بود» (گلسـتان،
.)96 :1319
« پرسيد که خيلی خسته نيستم .همچنين ،میخواست سنّ مامان را بداند» (زندهبـودی،
.)66 :1319
در اين جمله ،ماضی نقلی در زبان فرانسه به صورت ماضی ساده ترجمـه شـدهاسـت.
همان گونه که گفتيم ،فارسیزبانان تمايل به استفاده از زبان ماضی ساده به جای ماضـی
نقلی دارند .ماضی استمراری ( )étaisدر دو ترجمـه بـه صـورت ماضـی سـاده و در يـک
ترجمه به صورت ماضی نقلی ترجمه شدهاست و فعل مصدری  savoirدر دو ترجمه ،بـه
صيغۀ ماضی ساده ترجمه شدهاست.
 En montant, dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon
voisin de palier (Camus, 1950: 26).
« از پلههای تاريک که باال میرفتم ،برخوردم به ساالمانوی پير ،همسايۀ روبهرويـی در

همان طبقۀ من» (ديهيمی.)39 :1319 ،
« وقتی از پلکان تاريک باال میرفتم ،ساالمانوی پير را ديدم ،همسـايۀ هـمطبقـهام»...
(گلستان.)93 :1319 ،
« پلکان را که باال میآمدم ،به ساالمانوی پير ،همسـايۀ هـمطبقـهام ،برخـورد کـردم»
(زندهبودی.)63 :1319 ،
در ترجمههای اين جملۀ فرانسوی ،مترجمان «ژرونديف» يا قيد فاعلی را با اسـتفاده از
کلماتی مانند «که» و «وقتی» برای بيان تباين ترجمه کردهاند .ماضی نقلی نيز در هر سـه
ترجمه به صورت ماضی ساده بهکار برده شدهاست.
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 J'ai voulu raccrocher tout de suite parce que je sais que le patron n'aime
pas qu'on nous téléphone de la ville (Camus, 1950: 37).
« دلم میخواست فوراً گوشی را بگذارم ،چون میدانم که رئيس دوست ندارد کسـی از

شهر به ما تلفن کند» (ديهيمی.)49 :1319 ،
« میخواستم فوراً تلفن را قطع کنم ،چون رئيس دوست نداشت از شهر بـا مـن حـرف
بزنند» (گلستان.)93 :1319 ،
« بعدش خواستم فوراً گوشی را بگذارم ،چون رئيس دوست ندارد کـه از بيـرون بـا مـا
تماس بگيرند» (زندهبودی.)37 :1319 ،
فعل  aimeدر وجه حال اخبـاری در ترجمـۀ دوم بـه صـورت گذشـتۀ سـاده و در دو
ترجمۀ ديگر ،در زمان حال اخباری ترجمه شدهاست .موارد کاربرد وجه اخبـاری در زبـان
فارسی و فرانسه تقريباً يکسان است .اين وجه در فارسی چهار زمان ساده (حال ،گذشـتۀ
استمراری ،گذشتۀ ساده و آينده) و دو زمان مرکّب اصلی (گذشتۀ نقلـی و گذشـتۀ بعيـد)
است .دو زمان گذشته ويژۀ زبان فارسی ،گذشتۀ نقلـی اسـتمراری و گذشـتۀ بعيـد نقلـی
میباشند که معادلی در زبان فرانسه ندارند و برای ترجمۀ آنها به ترتيـب از زمـانهـای
 Imparfaitو  Plus-que-parfaitاستفاده میشود .دو زمان گذشتۀ مقدّم و آيندۀ مقدّم در
فرانسه معادل دقيقی در فارسی ندارد و با زمانهای گذشتۀ ساده يا زمـان حـال التزامـی
جايگزين میشود.
 Le dimanche, j'ai eu de la peine à me réveiller et il a fallu que Marie
m'appelle et me secoue (Camus, 1950: 42).
« يکشنبه ،سختم بود بلند شوم .ماری ناچار شد چند بـار صـدايم کنـد و تکـانم دهـد»

(ديهيمی.)91 :1319 ،
« يکشنبه سختم بود بيدار شوم و بايد ماری مرا تکان میداد و صدا مـیزد» (گلسـتان،
.)193 :1319
« يکشنبه بيدار شدن برايم دشوار بود و اين ماری بود که مـرا تکـان داد و صـدا زد تـا
اينکه بيدار شدم» (زندهبودی.)44 :1319 ،
زمان حال التزامی عالوه بر زمان حال ،برای بيان همزمانی يا تأخر قضيهای در زمان
گذشته ،حال يا آينده بهکار میرود .ارزش زمانی حال التزامی به زمان فعل جملـۀ اصـلی
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بستگی دارد .موارد کاربرد اين وجه در فارسی تقريباً همانند فرانسه است .در ترجمـۀ اول
و سوم از زمان گذشتۀ ساده و در جملۀ دوم ،از گذشتۀ استمراری بـرای ترجمـه اسـتفاده
شدهاست.
 Il sifflait en descendant et il avait l'air très content (Camus, 1950: 44).

« از پلهها که پايين میآمد ،سوت میزد و حالش خيلی خوش بود( »...ديهيمی:1319 ،
.)96
« سوت میزد و پايين میآمد و به نظر میرسيد بسيار خوش اسـت» (گلسـتان:1319 ،
.)194
« همين طور که از پلهها پايين میآمد ،سوت نيز میزد» (زندهبودی.)44 :1319 ،
چنانکه در ترجمهها مشاهده میشود ،مترجمان برای ترجمۀ ژرونـديف کـه در زبـان
فارسی وجود ندارد و در ردۀ وجههای غيرتصريفی قرار میگيـرد ،از فعـلهـای تصـريفی
استفاده کردهاند و برای ترجمۀ  en descendantجملههای مستقل بهکار بردهاند.
 J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini (Camus,
1950: 50).
« از فکرم گذشت که کافی است برگردم و همه چيز تمام شود» (ديهيمی.)26 :1319 ،

« فکر کردم بايد نيمدوری بزنم و بعد تمام میشد» (گلستان.)113 :1319 ،
« به خودم گفتم :کافی است برگردم و همـه چيـز پايـانيافتـه تلقـی خواهـد گشـت»
(زندهبودی.)94 :1319 ،
ارزش زمانی  ،serait finiشرطی حال است که از ريشـۀ زمـان آينـده و پايانـههـای
گذشتۀ استمراری ساخته میشود .از اين رو ،بايد آن را به نوعی زمـان آينـده در گذشـته
دانست (ر.ک؛ کمالی .)197 :1319 ،بيان احتمال وقوع قضيهای تأييدنشده در زمان حـال
از جمله ارزشهای وجهی اين زمان است .زمانهای شـرطی (حـال و گذشـته) در زبـان
فارسی وجود ندارند .همان گونه که در ترجمهها مشاهده میشود ،معادل فارسی اين وجه
به صورت حال التزامی و آينده ترجمه شدهاست که معادلهـای مناسـبی مـیباشـد و در
ترجمۀ دوم ،گذشتۀ استمراری بهکار برده شدهاست.
 Après avoir demandé au jury et à mon avocat s'ils avaient des questions
à poser, le président a entendu le concierge (Camus, 1950: 73).
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« بعد از اينکه از هيئت منصفه و وکيل من پرسيده شد که آيا سـؤالی از شـاهد دارنـد،
رئيس شهادت نگهبان را شنيد» (ديهيمی.)13 :1319 ،
« پس از پرسش هيأت منصفه و وکيلم در مورد اينکه آيا سؤالی ندارند ،رئـيس دادگـاه
شهادت سرايدار را گوش کرد» (گلستان.)146 :1319 ،
« رئيس دادگاه پس از آنکه از اعضای هيأت منصفه و از وکيلم پرسيد کـه آيـا سـؤالی
برای پرسيدن دارند يا نه ،شهادت دربان را شنيد» (زندهبودی.)96 :1319 ،
در زبان فرانسه ،زمان گذشتۀ وجه مصدری بيانگر تقدم و فاقد ارزش زمـانی اسـت و
بر عملی داللت میکند که پيش از زمانی معيّن يا پيش از عملی ديگر انجام يافتـهاسـت.
اين زمان تقدّ م عملی را نسبت بـه عمـل ديگـر در زمـان حـال ،گذشـته و آينـده نشـان
میدهد .وجه مصدری در زبان فارسی و فرانسه متفاوت است و برای ترجمۀ اين وجه بـه
فارسی برحسب اينکه مقدّم بر زمان حال ،آينده و گذشته باشد ،از ماضی نقلـی و ماضـی
بعيد استفاده میشود .در ترجمۀ اول ،معادلی که مترجم برای « »avoir demandéبـهکـار
بردهاست« ،پرسيده شد» میباشد و در ترجمۀ دوم ،به صورت اسـم «پرسـش» و در جملـۀ
سوم ،ماضی ساده بهکار رفتهاست.
 À ce moment, à ce moment seulement, j'avais pour ainsi dire le droit, je
me donnais en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième
hypothèse: j'étais gracié (Camus, 1950: 91).
« به اينجا که میرسيدم و فقط بعد از رسيدن به اينجا بود کـه حـق داشـتم ،يـا بهتـر

بگويم ،به خودم اجازه میدادم که فرضـيۀ بـديل را هـم بررسـی کـنم :عفـو شـوم»
(ديهيمی.)117 :1319 ،
« در اين لحظه ،فقط در اين لحظه ،میتوانم بگويم به نوعی حق با من بود .بـه خـودم
يکجوری اين اجازه را میدادم که به دومين فرضـيه برسـم :بخشـوده شـده بـودم»
(گلستان.)124 :1319 ،
« در اينجا بود ،بله ،دقيقاً در همين جا که حق داشتم و به خودم اجازه میدادم کـه بـه
فرضيۀ دوم بپردازم ،و آن مشمول عفو شدنم بود» (زندهبودی.)194 :1319 ،
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زمان گذشتۀ استمراری بيـانکننـدۀ عملـی ناتمـام مـیباشـد کـه در گذشـته تـداوم
داشتهاست و آغاز و پايان آن مشخص نيست .بيشتر ارزشهای زمان گذشـتۀ اسـتمراری
در دو زبان فارسی و فرانسه يکسان است .فعل گذشتۀ استمراری  donnaisاز سوی سـه
مترجم به صورت گذشتۀ استمراری ترجمه شدهاست و فعل ديگر در همين زمـان،étais ،
از سوی مترجم اول به زمان گذشتۀ ساده ،متـرجم دوم گذشـتۀ بعيـد و متـرجم سـوم از
تکنيک اضافه استفاده کردهاست و ماضی ساده بهکار بردهاست.
 Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me
restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon
exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine (Camus, 1950:
97).
« برای کامل شدن همه چيز ،برای آنکه احساس تنهايی نکنم ،فقط يـک آرزو داشـتم

بکنم که در روز اعدام من ،تماشاچیها زياد باشند و با فريادهای سراپا نفـرت از مـن
استقبال کنند» (ديهيمی.)117 :1319 ،
« برای اينکه همه چيز کامل شود ،برای اينکه کمتر خودم را تنهـا حـس کـنم ،بـرايم
میماند تا آرزو کنم تماشـاگران بسـياری در روز اعـدامم حضـور داشـته باشـند و بـا
فريادهايی از نفرت به پيشواز من بيايند» (گلستان.)124 :1319 ،
« برای اينکه همه چيز خاتمه يابد ،برای اينکه احساس تنهايی کمتری کنم ،تنهـا کـار
باقیمانده اين بود که آرزو کنم که به هنگام اعدامم تماشاچيان فراوانـی بياينـد و بـا
فريادهايی آکنده از نفرت به من خوشامد بگويند» (زندهبودی.)194 :1319 ،
زمان حال التزامی عملی را نشان میدهد که در لحظۀ سخن گفـتن هنـوز بـه وقـوع
نپيوستهاست ،ولی انتظار میرود در آيندهای نزديـک يـا دور انجـام شـود .زمـان گذشـتۀ
التزامی برای بيان عملی بهکار میرود که قرار است مقدّم بر عملی ديگر به وقوع بپيوندد
(ر.ک؛ کمالی .)173 :1313 ،موارد کاربرد وجه التزامی در فارسی و فرانسه تقريباً يکسـان
است .معادل  ،soit consomméدر زمان گذشتۀ التزامی ،در جملۀ اول بـه صـورت فعـل
مصدری «کامل شدن» ترجمه شدهاست و در دو جملۀ ديگـر ،مترجمـان از وجـه التزامـی
استفاده کردهاند .معادل  me senteدر زمان حال التزامی ،در سه ترجمه به صورت التزامی
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ترجمه شدهاست .فعل امری  aitنيز در هر سه ترجمه به صورت امری ترجمه شدهاسـت.
در اين وجه ،عمل فعل به صورت دستور يا امر ،درخواست ،توصيه يا خواهش میباشد.

 .2نتيجهگيری
در اين پژوهش ،به بررسی مقابلهای زمـان فعـل در دسـتور زبـان فارسـی و فرانسـه
پرداختيم و موارد تشابه و اختالف آنها را بررسـی کـرديم .سـپس زمـان افعـال در سـه
ترجمۀ انتخابی از رمان بيگانه را تحليل نموديم .با مقايسۀ دستور زبان فارسی و فرانسـه،
زمانهای وجوه مختلف را بررسی کرديم و مشاهده شد که در وجه اخباری ،زبان فرانسـه
دو زمان ( Passé antérieurگذشتۀ مقدّم) و ( Futur antérieurآيندۀ مقدّم) میباشد کـه
معادل دستوری آن در زبان فارسی وجود ندارد و با زمانهای گذشتۀ ساده و گذشتۀ بعيـد
جايگزين میشوند .زبان فارسی نيز دو زمان گذشتۀ استمراری و گذشتۀ بعيد دارد کـه در
زبان فرانسه با گذشتۀ استمراری و گذشتۀ بعيد معادل گرفته میشود .از ديگر تفاوتهای
اين دو زبان ،وجود وجه شرطی در زبان فرانسه میباشد .در زبان فارسی برای ترجمۀ اين
وجه از کلماتی که احتمال را برساند ،استفاده میکنيم .وجه مصدری در دو زبان فارسی و
فرانسه وجود دارد ،ولی کاربرد و نحوۀ آن کـامالً متفـاوت اسـت .در ادامـۀ پـژوهش ،بـه
مقابلۀ رمان بيگانه و سه ترجمۀ آن پرداختيم و ترجمهها را از لحاظ زمان افعال بررسی ،و
ترجمۀ مترجمان گوناگون را در زمانهای مختلف مقايسه کرديم.
تسلط مترجم به زبان متن مبدأ و نيز زبان مقصد ،در ترجمه ،بـهويـژه ترجمـۀ زمـان
افعال نقش مهمی در انتقال مفهوم متن و درک آن از سوی خواننده ايفا میکنـد .همـان
گونه که اشاره شد ،فعل در زبان فرانسه برحسب وجه ،زمان ،حالت و غيره تغيير میيابـد.
بنابراين ،ترجمۀ صحيح آن به زبان فارسی آگاهی مترجم را از دستور زبـان مقابلـهای دو
زبان ضروری میسازد.

 .7منابع و مآخذ
فتاح ،سهيال و وجيهه هواکشيان .)1394( .بررسی مقايسهای وجه و زمان فعل در زبانهای فارسی و
فرانسه .تهران :انتشارات سمت.
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فرشيدورد ،خسرو .)1393( .فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی .تهران :سروش (انتشارات
صدا و سيما).
کامو ،آلبر .)1319( .بيگانه .ترجمۀ خشايار ديهيمی .م  .14تهران :نشر ماهی.
ــــــــ  .)1319( .بيگانه .ترجمۀ ليلی گلستان .م  .61تهران :نشر مرکز.
ــــــــ  .)1319( .بيگانه .ترجمۀ مهران زندهبودی .مشهد :انتشارات محقق.
کمالی ،محمدجواد .)1313( .دستور زبان فرانسه فعل .تهران :انتشارات سمت.
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