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 چکيده

است، به بررسی موارد تشـابه   ای صورت گرفته شناسی مقابله پژوهش حاضر که در چارچوب زبان
پردازد. برخی از آثار ادبـی جهـان بـه علـت      اختالف زمان فعل در دستور زبان فارسی و فرانسه میو 

رسند  های متعدد می شوند و به چاپ شهرت و اهميت، از سوی مترجمان گوناگون ترجمه و منتشر می
نقـش   کند. يکی از مواردی که و اين موضوع نياز به ترجمۀ صحيح اين آثار را بسيار حائز اهميت می

بسيار مهمی در انتقال مفهوم دارد، نحوۀ ترجمۀ فعل از زبان فرانسـه اسـت. فعـل در زبـان فرانسـه      
يابد. بنابراين، ترجمۀ صـحيح آن نقـش    برحسب وجه، زمان، حالت، شخص، عدد و جنسيت تغيير می

ای زمـان  هـ  هـا و تفـاوت   در اين جستار، ابتدا به بررسی همانندی مهمی در انتقال مفهوم جمله دارد.
اثر آلبر کامو را با سه ترجمۀ  بيگانهپردازيم. در ادامه، رمان  افعال در دستور زبان فارسی و فرانسه می

هـای افعـال در دو زبـان و     کنيم. هدف اين پژوهش، مقابلـۀ زمـان   آن از منظر زمان فعل بررسی می
 توجه به نقش مهم آن در کنش ترجمه و انتقال مفهوم صحيح متن مبدأ است.

 ای، زبان فارسی، زبان فرانسه، بيگانۀ آلبرکامو. فعل، زمان افعال، تحليل مقابله ها: کليدواژه
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 مقدمه .1

. پـردازد  مـی زمان افعال در دستور زبـان فارسـی و فرانسـه     ۀپژوهش حاضر به مقايس
که صرف  ای کلمهتوجه به زمان افعال در ترجمه بسيار حائز اهميت است. فعل به عنوان 

و  يابـد  یيعنی بر حسب وجه، زمان، حالت، شـخص، عـدد و جنسـيت تغييـر مـ      ،شود می
، نقـش  (Grevisse, 2011: 1159) دهد میهمواره بخش اصلی گزاره را در جمله تشکيل 

تـر مـتن    صحيح افعال در ترجمه، سـبب درک کامـل   ۀ. ترجمکند میمهمی در جمله ايفا 
هدف اصلی  د.شو فهم متن را سبب می منسجم، زيبا و بدون ابهام در ای ترجمهو  شود می

 جستار پيش رو پاس  به دو پرسش زير است:
 موارد تشابه و اختالف زمان افعال در دستور زبان فارسی و فرانسه کدام است؟ـ 

ن بـه وسـيلۀ مترجمـا   زمان افعال در دو زبان فارسی و فرانسۀ يک کتـاب   ۀترجم ۀنحوـ 
 ؟است گرفتهمتفاوت چگونه صورت 

 هـای  زبـان مختلف  های وجهزمان افعال در  ۀابتدا به بررسی و مقايس ،ژوهشدر اين پ
معـادل   هـايی  زمـان و  هـا  وجـه پردازيم تا ابتدا مشخص شود که چه  می فارسی و فرانسه
يکی از دو زبان است و در زبان ديگـر معـادل دسـتوری     ويژۀ هايی زمانيکديگرند و چه 

اثـر آلبـر کـامو     بيگانـه ر سه ترجمه از رمـان  زمان افعال د ۀسپس به بررسی ترجم .ندارد
 اسـت  شدهبودی ترجمه  يهيمی، ليلی گلستان و مهران زندهخشايار د به قلمکه  پردازيم می

نوآوری پژوهش حاضر اين اسـت کـه بـا     يم.نماين را بررسی ۀ اين مترجماترجم ۀتا نحو
به طور اختصاصی  که است شدهترکيب بحث گرامر تطبيقی و نقد ادبی، اين امکان فراهم 

 آثار ادبی از ديد زمان افعال بپردازيم. های ترجمهبه بررسی 

 . پيشينۀ پژوهش6
ادبی بـه   های ترجمهنقد  نيزای دستور زبان فارسی و فرانسه و  بررسی مقابله ۀدر زمين

 های زمان( قابليت تطابق 1399هاشمی ) است؛ مثالً شدههايی انجام  مجزا تحقيق صورت
افعـال بـا توجـه بـه ارزش      ۀدر دو زبان فارسی و فرانسه را به صورت مطالعوجه اخباری 

بـا توجـه    ،است. در اين پژوهش دهکرزمان و موارد تشابه و تفاوت زمان دستوری بررسی 
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وجه اخبـاری کـه    های زمان ۀترجم شيوۀمختلف دو زبان فارسی و فرانسه،  های زمانبه 
 .است شدهديگر وجود ندارد، ارائه  يک زبان است و در وجه اخباری زبان ويژۀ

ــ ــ » ۀمقال ــر ترجم ــدی ب ــاهم ۀنمايشــنام ۀنق ــوء تف ــالی، « س ــ91: 1371)کم ( از 14ـ
جـالل   ۀترجمـ  ،که در آن است گرفتهنقد ترجمه صورت  ۀکه در زمينهايی است  پژوهش

 بـه مـواردی از ترجمـه    ،اين مقالـه  در .است شدهنقد  سوء تفاهمکتاب  ۀآل احمد از ترجم
فظی و لال های تحت ترجمهمانند تحريف، اشکاالت و خطاهای سهوی،  است؛ شدهه پرداخت
 .شود ولی در ترجمه ديده می ،عباراتی که در متن اصلی کتاب وجود ندارد نيز

است و به مـواردی   شدهبررسی  اند تشنهخدايان از کتاب  دو ترجمه ،در پژوهشی ديگر
حـاوره در نقـل قـول، آوردن توضـيحات     مانند اِعمال سليقه در ترجمـه، رعايـت زبـان م   

 (.74ـ27: 1372کمالی، ر.ک؛ است ) ضروری در پاورقی و غيره پرداخته شده

 . مبانی نظری3
، عامل زمان را دو است شدهشته نو ای مقابلهشناسی  چارچوب زبانکه در  جستار حاضر

را در دو زمـان افعـال   تا موارد مشـترک و متفـاوت    کند میزبان فارسی و فرانسه بررسی 
 شناسـی  زبـان از  ای مجموعـه کـه زير  ای مقابلـه  شناسـی  زبـان شده مقايسه کند. زبان ياد

هـا را در سـطح و    آن هـای  تفـاوت و  ها شباهتدو يا چند زبان،  ۀبا مقايس ،کاربردی است
. شود مینظری و کاربردی تقسيم  ۀشاخه به دو گونکند. اين زير میبافتی خاص مشخص 

و  پـردازد  مـی دو يا چند زبان  های شباهتو  ها تفاوتسی جامعی از نظری آن به برر ۀگون
که کداميک از عناصر زبانی بـا يکـديگر    دهد میارائه و نشان  ها آن ۀالگويی برای مقايس

 :Willems & Etc., 2003پـذيرد )  مـی چگونه صورت  ها مقايسهند و اين هست  قابل مقايسه

و  شـود  مـی نظـری بنـا    ای مقابلـه  شناسـی  زبـان  هـای  يافته ۀکاربردی آن بر پاي ۀگون .(3
بيـل آمـوزش زبـان، ترجمـه، تحليـل      از ق ،علمـی  هـای  رشـته اطالعات مورد نياز برخی 

. از ايـن رو، هـدف نهـايی    (Keshavarz, 1994: 2-4) سازد میزبانگی و غيره را فراهم دو
ای مـورد  هـ  زبـان توصيف کامل و جـامع از مـوارد اخـتالف ميـان      ۀارائ ،ای تحليل مقابله

ــوعی سلســله   ــه ن ــتيابی ب ــرای دس ــانمرا مقايســه ب ــب زب ــناختی از  ت ــاوتش  هاســت تف
(ZiyāʼḤusaynī, 1994: 7). 
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با توجه به چارچوب انتخابی برای انجام اين پژوهش، به منظور مقايسه و بررسی متن 
ام تمـ  ۀزيرا مقايس ايم؛ پرداخته بيگانهاز رمان  هايی جملهآن به گزينش  های ترجمهمبدأ و 
مقالـه اسـت. بـه همـين منظـور،       ۀخـارج از حوصـل   هـا  آنو بررسی زمان افعال  ها جمله
مختلـف فعـل باشـند تـا بتـوانيم       هـای  زمان ۀدهند هايی را انتخاب کرديم که نشان جمله

کاربرد آن در زبان مبدأ و زبان مقصد نيز اشاره  ۀفعل، به نحو های ارزشعالوه بر تشريح 
در دو زبان را  ها زمانوجوه اختالف و اشتراک  ،پرداخته ها رجمهتنماييم. سپس به بررسی 

 .کنيم میتعيين 

 . زمان افعال در فرانسه و فارسی4
ميـزان قاطعيـت    ۀدهنـد  نشـان  گوينـد. وجـه،   ( میModeکارکرد فعل، وجه ) ۀبه شيو
کـه بـه دو    داردويژه فعل است. زبان فرانسه شـش وجـه    باب اجرای گزاره، به گوينده در

شـخص   يـا بـی   ( و غير تصريفیConjugables ou personnelش تصريفی يا شخصی )بخ
(Non-conjugable ou impersonnel تقسيم )شوند. فعل در وجه تصريفی يـا شخصـی    می
و محل قرارگيری آن هميشه در قسمت گـزاره   کند میشخصی تغيير  های صيغهحسب بر

و  کنـد  نمیخص دستوری تغيير حسب ششخص، فعل بر در وجه غير تصريفی يا بی است.
ر.ک؛ ) دارد بلکـه کـارکرد يـا نقـش ديگـری در جملـه       دهد، نمیگزاره را تشکيل  ۀهست

 (.9: 1313 کمالی،
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(، Indicatifشود، وجه تصريفی شامل وجه اخبـاری )  مشاهده می 6 که در جدول چنان
 اسـت.  (Conditionnel) ( و وجـه شـرطی  Impératif(، وجه امری )Subjonctifالتزامی )

( Participe( و وجه وصـفی ) Infinitifوجه غير تصريفی نيز شامل دو نوع وجه مصدری )
 باشد. می

 1که در شکل  چنانزبان فارسی دو وجه تصريفی و غير تصريفی دارد. وجوه تصريفی 
وجــوه  اخبــاری، التزامــی، امــری و تأکيــدی.وجــوه  عبارتنــد از اســت، شــدهنشــان داده 
 (.79: 1393فرشيدورد، ر.ک؛ ) وصفیعبارتند از: وجه مصدری و وجه ز نيغيرتصريفی 

 های فعل زمان. 1ـ4
 3ب و مرکب پيشين است. در جـدول  فعل در فرانسه سه شکل ساده، مرکّ های زمان

 .است شدهبرحسب وجوه مختلف نشان داده  ها زماناين 
 
 
 

Le mode 

conjugables 

Indicatif 

Subjonctif 

Impératif 

Conditionnel 

non-conjugable 

Infinitif 

Participe 

 وجه

 غيرتصريفی

 مصدری

 وصفی

 تصريفی

 اخباری

 التزامی

 امری

 تأکيدی

 انواع وجه در زبان فرانسه :6جدول 

  

 انواع وجه در زبان فارسی :1جدول 
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les temps 

surcomposés 
les temps 

composés 
les temps 

simples 
Le mode 

Passé compose, 

Plus-que-parfait, 

Passé antérieur, 

Futur antérieur 

Passé compose, 

Plus-que-parfait, 

Passé antérieur, 

Futur antérieur 

Présent, 

Imparfait, Future 

simple, passé 

simple 

Indicatif 

Passé, Plus-que-

parfait 
Passé, Plus-que-

parfait 
Présent, Imparfait Subjonctif 

Passé Passé Présent Impératif 

Conditionnel passé Conditionnel passé 

Conditionnel 

présent 

 

Conditionnel 

Passé Passé Présent Infinitif 

Passé Passé Présent Participe 

Passé Passé Présent Gérondif 

 انواع زمان در زبان فرانسه :3 جدول

شود که فعل از يک ماده  می يیها زمانشامل  (les temps simples) ساده های زمان
شود و هنگام صرف، به فعـل کمکـی    های فعلی مشخص می و با پايانه باشد  حاصل شده
ه از د کـ شو هايی اطالق می ( به زمانles temps composésب )های مرکّ زمان نياز ندارد.

ـ  یهـا  زمانشوند.  ترکيب فعل کمکی و اسم مفعول حاصل می ب در حالـت کـارگزار   مرکّ
هميشـه   ،و در حالت کارپذير )مجهول( êtreو يا گاهی  avoirبا فعل کمکی  غالباً)معلوم( 

 شوند. صرف می êtreبا فعل کمکی 
تند بی هسمرکّ یها زمان( شامل les temps surcomposésب پيشين )مرکّ یها زمان

شود و اسم مفعول فعل مورد نظـر   ب صرف میها خود به صورت مرکّ که فعل کمکی آن
ـ  یها زمان. تعداد گيرد یمپس از اسم مفعول فعل کمکی قرار  بـه   يبـاً تقرب پيشـين  مرکّ

 (.2: 1313کمالی، ر.ک؛ ب است )مرکّ یها زمانتعداد 
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 (Conjugables)ی تصريفی هاوجه. 6ـ4

 (L’indicatif) وجه اخباری. 1ـ6ـ4

در زبـان   رود، یمـ کـار  ی خبری و قضايای عينـی بـه   ها جملهاين وجه که برای بيان 
اين وجه  ،(. در زبان فارسی3شکل ر.ک؛ ) داردب فرانسه پنج زمان ساده و پنج زمان مرکّ

های اين وجه  د. از جمله تفاوتدارب اصلی چهار زمان ساده اصلی و حداقل دو زمان مرکّ
بعيـد   ۀنقلی استمراری وگذشت ۀفرعی گذشت یها زمانسی و فرانسه، وجود در دو زبان فار

بعيد در فرانسه بـه   ۀاستمراری و گذشت ۀاين دو زمان با گذشت در زبان فارسی است. نقلی
م در زبـان  مقـدّ  ۀم، آينـد دو زمان ماضـی مقـدّ   ،شوند. همچنين عنوان معادل انتخاب می

هـای ماضـی سـاده و ماضـی التزامـی       بـا زمـان   فرانسه معادل دقيقی در فارسی ندارند و
 شوند. جايگزين می

 (Indicatifهای وجه اخباری )زمان: 4جدول 

 Valeurs) ینمـود هـای   ارزش( Indicatif) هـای وجـه اخبـاری    زمـان  تمـام  يبـاً تقر

d'aspectارزش ،)  ( های زمـانیValeurs temporelleو ارزش )   ( هـای وجهـیValeurs 

modales زمـان حـال اخبـاری در زبـان فارسـی و فرانسـه        یهـا  ارزش( هستند و بيشتر
وجه اخباری هـم در زبـان فارسـی و     ،شود مشاهده می 4که در شکل  چنان. استيکسان 

 .ردداهم در زبان فرانسه هشت زمان 

  (Indicatif) وجه اخباری 

les temps surcomposés 
 مرکب فرعی زمان

les temps composes 
 مرکّب زمان

les temps simples 
 زمان ساده

 نقلی استمراری گذشتۀ
Passé compose 

 ۀ نقلیگذشت
Présent 
 حال

 بعيد نقلی ۀگذشت
Plus-que-parfait 

 بعيد ۀگذشت
Imparfait 

 ۀ استمراریگذشت

 
Passé antérieur 

 مدّۀ مقگذشت
passé simple 

 ۀ سادهگذشت

 
Futur antérieur 

 ممقدّ آيندۀ
Future simple 

 ۀ سادهيندآ
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 (Le subjonctif) وجه التزامی. 6ـ6ـ4

، پـس از افعـالی کـه    زبـان فرانسـه   در subjonctif وجه التزامـی در زبـان فارسـی و   
 هـا  آنقضايای ذهنی نظير احساسات، آرزو، خواسـته، شـک و ترديـد و ماننـد      ۀکنند بيان

اين وجه . رود یمکار  ، بهباشند و يا بعد از حروف ربط که داللت هدف، شرط و تباين دارند
ـ    ۀدر زبان فرانسه دو زمان ساده )حال و گذشت ب )گذشـته و  اسـتمراری( و دو زمـان مرکّ

 .داردبعيد(، و در زبان فارسی فقط شامل دو زمان حال و گذشته  ۀگذشت
مشابه زبان فرانسه است. اين وجـه در زبـان    تقريباًموارد وجه التزامی در زبان فارسی 

های وجه التزامـی در هـر دو زبـان     باشد. زمان و گذشته میفارسی فقط شامل زمان حال 
هـا از طريـق زمـان فعـل      ارزش زمانی ندارند و ارزش زمانی آن مستقالًفارسی و فرانسه 
شـود. زمـان حـال     در وجه اخباری اسـت، مشـخص مـی    معموالًپايه که  ۀهمراه در جمل

و ماضی استمراری فرانسه و حال التزامی  ۀمعادل دو زمان ساد توان میالتزامی فارسی را 
ب ماضـی التزامـی و ماضـی بعيـد التزامـی      التزامی فارسی را معادل دو زمان مرکّ ۀگذشت

 (.119: 1319کمالی، ر.ک؛ فرانسه دانست )

 (L’impératif) وجه امری. 3ـ6ـ4

عمل فعل به صورت دستور، تشويق يا ترغيـب، درخواسـت، توصـيه يـا      ،در اين وجه
اين وجه يک زمان سـاده و يـک زمـان     ،. در زبان فرانسهشود میدا خواهش و مانند آن ا

 در حالی که در زبان فارسی فقط زمان حال دارد. دارد،ب مرکّ

 (Le conditionnel) وجه شرطی. 4ـ6ـ4

زمان شـرطی حـال از يـک     .دارد( Passé( و گذشته )Présentاين وجه دو زمان حال )
اسـت و   کار رفته ۀ واحدی بهريش ها آنا در ساختار زير ؛ساده وجه مشترک دارد ۀسو با آيند

زمـان   های پايانهزيرا  ؛کند استمراری وجه مشترک پيدا می ۀبا زمان گذشت ،از سوی ديگر
ند. هستکننده زمان گذشته است، يکسان  ۀ استمراری که تداعیگذشت های پايانهشرطی و 

ـ  « شرطی حال»زمان  ،بر اين اساس ر.ک؛ ده در گذشـته ناميـد )  را بايد در اصل زمـان آين
 ،که زمان شرطی گذشته در بيان قضـايای گذشـته دارد   هايی ارزش(. 196: 1313کمالی، 
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هايی است که زمان شرطی حال در بيان قضايای حـال يـا آينـده دارد.     مانند ارزش تقريباً
رفتـه، ولـی تحقـق     مـی يعنـی امکـان وقـوع آن     تنها تفاوت در ارزش نمودی آن اسـت؛ 

 (.192همان: ر.ک؛ ست )ا نيافته
اما در مواردی که . يستن بيان شرط در زبان فارسی مانند فرانسه به صورت ساختاری

شـرطی باشـد،    یهـا  زمانهای وجهی  مفهوم فعل در زبان فارسی متضمن يکی از ارزش
برخـی   ،. همچنـين کرد های شرطی فرانسه را برای آن فعل فارسی استفاده زمان توان یم

های فارسی اشاره به احتمال يا قطعی نبـودن قضـايا دارنـد     ت که در جملهکلمات و عبارا
کننده زمان حال شـرطی در   توانند تداعی و...( می« رسد به نظر می»، «انگار»، «گويا»)مانند 

توان زمان حال شـرطی   های شرطی حال و آينده، می در جمله معموالًزبان فرانسه باشند. 
شـرطی گذشـته، ماضـی شـرطی      یهـا  جملهی فارسی و در فرانسه را با زمان حال اخبار

ر.ک؛ ) طـراز دانسـت   ماضـی بعيـد هـم    ندرت بهفرانسه را با ماضی استمراری فارسی و يا 
 (.111: 1319کمالی، 

 (Non-conjugable) ی غيرتصريفیهاوجه. 3ـ4

(Infinitif)وجه مصدری 1ـ3ـ4  . 

تنهـا بيـانگر   شـخص کنـد،   يا مفرد و جمع بـودن را م  که صيغهوجه مصدری بدون آن
اسم را هم ايفـا   های نقش، رود میکار  عالوه بر آنکه به صورت فعل به عمل است. مصدر

ـ    می ب )گذشـته(  کند. اين وجه در زبان فرانسه يک زمان ساده )حال( و يـک زمـان مرکّ
( در Prédicatاسم، بيشتر به عنـوان گـزاره )   های نقش. وجه مصدری عالوه بر ايفای دارد
 آيد. های پيرو پرسشی، موصولی يا مصدری می جمله

فعلی است که به صورت مصدر درآمـده باشـد؛ ماننـد:    در زبان فارسی، وجه مصدری 
ه در حکم فاعل يا وجه مصدری امروزه بيشتر مصدر کوتاه است ک«. بايد رفت»در « رفت»

فتن و شـروع  ، گـر شـود  یمـ ، تـوان  یميعنی افعالی مانند: بايد،  ساز است؛ متمم افعال وجه
)فرشـيدورد،   «شروع کـرد بـه گريـه کـردن    »و  «توان گفت نمی»؛ به عنوان مثال: «کردن
1393 :6 12.) 
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 (Participe)وجه وصفی . 6ـ3ـ4

فاصل ميان فعل و صفت است؛ يعنی گـاهی ماهيـت    وجه وصفی در زبان فرانسه حدّ
( و اسم مفعـول  Participe présentدارد. اين وجه اسم فاعل ) فعلی و گاهی ماهيت صفتی

(Participe passé )گاهی برای زيبايی کالم از ترکيب موصولیدارد . (qui+verbe)  استفاده
 (.169: 1319کمالی، ر.ک؛ شود ) می

وجه وصفی يا فعل جانشين، صفت مفعولی است کـه نقـش فعـل را     ،در زبان فارسی
ـ  نشين میهم ،آيد بعد از آن می غالباًکند و با فعلی ديگر که  بازی می بـه  »ال: او گردد؛ مث

غـذا  »صفت مفعولی و فعـل وصـفی اسـت و    « رفته» در اين مثال،«. خانه رفته، غذا خورد
 فرشـيدورد، ر.ک؛ ) استيکی « رفته»با فاعل  همنشين آن است که فاعل آن فعل« خورد
1393 :612.) 

امـا هميشـه    مطـرح اسـت.  صفت فاعلی و صفت مفعـولی   ۀدو مقول ،زبان فارسیدر 
معادل جايگزين سـاخت   ۀ فارسیاسم فاعل و اسم مفعول فرانسه را با يک کلم توان مین

شده يا يک عبارت قيدی بيان  صرفها را در قالب يک فعل  و الزم است گاهی مفهوم آن
 کرد.

Gérondif ارزش يـک   ،در زبان فرانسه داللت بر چگونگی وقوع فعل دارد و در واقع
آن را از جملـه   تـوان  مـی و صفت فاعلی،  Gérondifن کاربرد . برای تمايز مياردقيد را دا

در زبـان فارسـی، وجهـی موسـوم بـه       کرد. سؤالآن  ۀدربار Comment ۀحذف و با کلم
Gérondif اين وجه را به کمک يک عبارت قيدی يا ترکيبی از  توان یمولی  ،وجود ندارد

 پيرو قيدی به فارسی ترجمه کرد. ۀجمل چند کلمه به صورت
بـه   ، در ادامـه های فارسی و فرانسه گفتـه شـد   زمان فعل در زبان با بر آنچه در بابن

 .پردازيم یمآلبر کامو  بيگانۀبررسی فعل در سه ترجمه از کتاب 

 های فعل از خالل ترجمه زمان بيگانهبررسی رمان . 9

 Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi 

(Camus, 1950: 9). 

 « (9: 1319)ديهيمی،  «رسم میعصر  ،بشوماگر سوار اتوبوس ساعت دو. 
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 « (21: 1319)گلستان،  «رسم میو عصر  شوم میساعت دو اتوبوس سوار. 

 « (1: 1319بودی،  )زنده «خواهم رسيدو بعد از ظهر  شوم میساعت دو سوار اتوبوس. 

باشـد کـه نمايـانگر     سـاده مـی   ۀان آينـد دو فعل جمله به زمـ  فرانسوی، هر ۀدر جمل
 هـای  پيونـدد. يکـی از ارزش   است که نسبت به زمان حال در آينده به وقوع می ای يهقض

چون وقـوع قضـايا در آينـده، فرضـی و غيرحتمـی       وجهی اين زمان، بيان احتمال است،
ان دهـد  نشـ  آينده در زمان حال يارا تواند احتمال وقوع قضايا  ساده می ۀاست. زمان آيند

ساده در زبان فارسی اشاره به عملـی غيرقطعـی    ۀ(. زمان آيند142: 1313کمالی، ر.ک؛ )
کـه مشـاهده    از ايـن رو، چنـان   شود. در آينده دارد و بيشتر در زبان نوشتاری مشاهده می

. در اسـت  شـده ساده در وجه التزامی و حال اخباری ترجمه  ۀدر ترجمه اول، آيند ،شود می
 ۀآخر در زمان حال اخبـاری و آينـد   ۀدو در زمان حال اخباری و در ترجمهر  ،دوم ۀترجم

 .است شدهساده ترجمه 
 J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude (Camus, 1950: 

9). 
 « (2: 1319)ديهيمی،  «؛ رستوران سلستناهار خوردممثل معمول در رستوران. 

 « 1319)گلسـتان،   «؛ مثل هميشـه در رسـتوران سلسـت   ودمغذا خورده بدر رستوران :
26). 

 « (1: 1319بودی،  )زنده «ناهار خوردمطبق معمول در رستوران سلست. 

يکی از موارد سخن گفتن است.  ۀيافته در لحظ ای تحقق قضيه ۀکنند ماضی نقلی بيان
باشـد. کـاربرد    اختالف در زبان فارسی و فرانسه استفاده از ماضی نقلی و ماضی ساده می

سـت و  زمان ماضی نقلی در فارسی نسـبت بـه زمـان مشـابه در فرانسـه بسـيار کمتـر ا       
 ۀدهند به جای آن از ماضی ساده استفاده کنند. در ترجمـ  ترجيح می معموالًزبانان  فارسی
 به صورت ماضی ساده ،در دو مورد ديگر لی به صورت ماضی بعيد، وزمان ماضی نق ،دوم

 .است ترجمه شده
 Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile 

(Camus, 1950: 10). 

 «ديهيمـی،   «کـرد  مـی گريـه   ،آوردمش بيـرون  میسالمندان  ۀچند ماه بعد، اگر از خان(
1319 :7). 
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 « کـرد  مـی گريـه   حتمـاً ، بيـرونش ببرنـد  از آسايشگاه  خواستند میبعد از چند ماه، اگر» 
 .(23: 1319)گلستان، 

 « بـاز هـم    احتمـاالً ، خـارج کننـد  سـالمندان   ۀاو را از خان خواستند میچند ماه بعد، اگر
 .(3: 1319بودی،  )زنده «گريست می

های وجهی شرطی گذشته، بيان عدم تحقق در گذشته است. چون اين  يکی از ارزش
از کلمـاتی   هـا  جملـه ايـن گونـه    ۀبرای ترجمـ  پس ،دو زمان در زبان فارسی وجود ندارد

کـه قطعيـت را   « حتمـاً »از  ،دوم ۀکه اشاره بـه احتمـال دارنـد. در ترجمـ    شود  استفاده می
برای بيان « احتماالً» ۀکلم ۀ شرطی،آخر اين جمل ۀو در ترجم است استفاده شده ،رساند می

 .است رفتهکار  عدم قطعيت به
 D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de 

blancheur (Camus, 1950: 13). 

 «از قبـل   تـر  روشـن ، حاال سفيدی اتاق به چشمم حتـی  بسته بودمرا  يمها چشم چون
 .(11: 1319)ديهيمی،  «آمد یم
 «1319)گلسـتان،   «اسـت  تـر  درخشاناطاق  نظرم رسيده ب، بسته بود يمها چشم چون :

27). 
 «نـور اتـاق را شـديدتر و    که مدتی بسـته بودنـد  به خاطر اينگشودم، را که  يمها چشم ،

 .(7: 1319بودی،  )زنده «يافتمتر  زنده
ای  قضـيه م نسبت به گذشته يا مقدّدر ای  وجه مصدری برای بيان قضيه ۀزمان گذشت

رود و بر تحقق عمل فعل اشاره دارد. به دليل اختالف اين وجـه بـا وجـه     کار می ديگر به
مشـاهده   هـا  ترجمـه کـه در   چنانآن حائز اهميت است.  ۀترجم ۀفارسی، نحو مصدری در

تا مفهوم اين وجـه   است استفاده شده« کهبه خاطر اين»و « چون»لماتی مانند از ک ،شود می
ـ  ،نقلی اسـت  ۀکه در زمان گذشت a paruزبان برسانند. فعل  ۀ فارسیرا به خوانند  ۀدر جمل

دوم و سوم به صورت ماضـی سـاده ترجمـه     ۀر جملاستمراری و د ۀاول به صورت گذشت
 .است شده

 Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite (Camus, 1950: 

18). 

 «(11: 1319)ديهيمی،  «است شدهتشييع تندتر  بِحرکت مرکَ به نظرم آمد. 
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 «(73: 1319)گلستان،  «رود یمدرشکه کمی تند  نظرم رسيده ب. 
 «1319بـودی،   )زنده «شتاب گرفتکش و گروه همراه به خود  که نعش ه نظرم رسيدب :

14). 
تمرار کـه در گذشـته تـداوم و اسـ     ناتمـام اسـت   ای قضيه ۀکنند ماضی استمراری بيان

 meباشـد. فعـل    نمودی اين زمان بيان حالت يـا توصـيف مـی    های ارزشاست. از  داشته

semblait و  است شدهاده ترجمه در سه ترجمه به صورت ماضی سmarchait  ۀدر ترجمـ 
سـوم   ۀو در ترجمـ  ،دوم در زمان حال اخباری ۀاول به صورت ماضی استمراری، در ترجم

 .است شدهبه صورت ماضی ساده ترجمه 
 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). 

 « اضـای دو روز  يسـم، وقتـی تق  دفعه به ذهـنم آمـد کـه چـرا رئ     يک شدم میبيدار که
 (.11: 1319)ديهيمی،  «خلق شده بود: امروز شنبه استدقدر ب مرخصی کرده بودم، آن

 «اش  قيافـه از رئيسم خواسـتم،  ، فهميدم چرا وقتی دو روز مرخصی را وقتی بيدار شدم
 (.72: 1319)گلستان،  «هم رفت: امروز شنبه استدر
 «دريافتم که چرا رئيسم هنگـامی کـه دو روز مرخصـی از او خواسـتم    بيدار که شدم ،، 

 (.12: 1319بودی،  )زنده «کشيده داشت: امروز شنبه است مدره ای چهره
است که در  ای قضيه ۀکنند ف بيانيا قيد فاعلی است. ژروندي شروع جمله با ژرونديف

ۀ اسـت. از مـوارد اسـتفاد    ع اسـت و هنـوز خاتمـه نيافتـه    سخن گفتن در حال وقـو  ۀلحظ
 ،که ژرونديف در زبان فارسـی وجـود نـدارد   به دليل اين ژرونديف بيان علت و تباين است.

ـ    توان میآن  ۀبرای ترجم  پيـرو  ۀاز عبارت قيدی يا ترکيبی از چند کلمه بـه صـورت جمل
 ۀکـه در ترجمـ   شـود  مـی شده مشاهده  های انجام ترجمهدر  قيدی به فارسی ترجمه کرد.

از  ،دوم ۀو ماضـی اسـتمراری، در ترجمـ   « کـه »از ژرونديف به فارسـی   ۀبرای ترجم ،اول
 .است شدهکار برده  و ماضی ساده به« که»از  ،سوم ۀو در ترجم ،و ماضی ساده« وقتی»

 Je suis resté longtemps à regarder le ciel (Camus, 1950: 23). 

 «(.69: 1319)ديهيمی،  «مدتی طوالنی همان جا نشستم و آسمان را تماشا کردم 
 «(.99: 1319)گلستان،  «مدتی به تماشای آسمان ماندم 
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 «(.11: 1319بودی،  )زنده «است ــــــــ ترجمه نشده ـــــــــ 
ی يا تأخر زمانی نسبت زمان داللت بر همرزش زمانی است و فقط زمان مصدری فاقد ا

ـ   regarder ،اول ۀهمراه خود دارد. در ترجم ۀشد به فعل صرف ب در به صورت فعـل مرکّ
 .است شدهدوم به صورت اسم ترجمه  ۀزمان ماضی ساده و در ترجم

 Il m'a demandé si je n'étais pas trop fatigué et il a voulu savoir aussi 

l'âge de maman (Camus, 1950: 25). 

 «(.61: 1319)ديهيمی،  «بود مامان چند سالش پرسيدو  نيستمخيلی خسته  پرسيد 
 «گلسـتان،   «بودمادرم چند سالش  خواست بداند میو  ام نشدهزياد خسته  از من پرسيد(

1319 :96.) 
 «بـودی،   )زنده «بداندمامان را  سنّ خواست می ،. همچنيننيستم که خيلی خسته پرسيد

1319 :66.) 
. اسـت  شـده در اين جمله، ماضی نقلی در زبان فرانسه به صورت ماضی ساده ترجمـه  

زبانان تمايل به استفاده از زبان ماضی ساده به جای ماضـی   ، فارسیکه گفتيمگونه همان 
( در دو ترجمـه بـه صـورت ماضـی سـاده و در يـک       étaisنقلی دارند. ماضی استمراری )

بـه   ه،در دو ترجم savoirو فعل مصدری  است شدهاضی نقلی ترجمه ترجمه به صورت م
 .است شدهترجمه  ماضی سادهصيغۀ 

 En montant, dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon 

voisin de palier (Camus, 1950: 26). 
 « رويـی در   ۀ روبه، همسايبه ساالمانوی پير برخوردم، رفتم که باال میتاريک  های پلهاز

 (.39: 1319ديهيمی، ) «من ۀهمان طبق
 « ام طبقـه  ، همسـايۀ هـم  ديدم، ساالمانوی پير را رفتم باال میاز پلکان تاريک وقتی...» 

 (.93: 1319)گلستان، 
 « برخـورد کـردم  ام،  طبقـه  ۀ هـم ، به ساالمانوی پير، همسـاي آمدم که باال میپلکان را »

 (.63: 1319بودی،  )زنده
ه از يا قيد فاعلی را با اسـتفاد  «ژرونديف»فرانسوی، مترجمان  ۀاين جمل های ترجمهدر 

ر سـه  ند. ماضی نقلی نيز در ها هبرای بيان تباين ترجمه کرد «وقتی»و « که»کلماتی مانند 
 .است شدهکار برده  ترجمه به صورت ماضی ساده به
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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). 

 « کسـی از   دوست ندارديس دانم که رئ ، چون میگوشی را بگذارم فوراً خواست یمدلم
 (.49: 1319)ديهيمی،  «شهر به ما تلفن کند

 «از شهر بـا مـن حـرف     شتدوست نداتلفن را قطع کنم، چون رئيس  فوراً خواستم یم
 (.93: 1319)گلستان،  «بزنند

 « کـه از بيـرون بـا مـا      دوست نداردچون رئيس  ،گوشی را بگذارم فوراًبعدش خواستم
 (.37: 1319بودی،  )زنده «تماس بگيرند

سـاده و در دو   ۀدوم بـه صـورت گذشـت    ۀدر وجه حال اخبـاری در ترجمـ   aimeفعل 
. موارد کاربرد وجه اخبـاری در زبـان   است شدهترجمه در زمان حال اخباری  ،ديگر ۀترجم

 ۀيکسان است. اين وجه در فارسی چهار زمان ساده )حال، گذشـت  يباًتقرفارسی و فرانسه 
بعيـد(   ۀنقلـی و گذشـت   ۀب اصلی )گذشتساده و آينده( و دو زمان مرکّ ۀاستمراری، گذشت

بعيـد نقلـی    ۀی و گذشـت نقلـی اسـتمرار   ۀزبان فارسی، گذشت ۀاست. دو زمان گذشته ويژ
هـای   ها به ترتيـب از زمـان   آن ۀکه معادلی در زبان فرانسه ندارند و برای ترجم باشند یم

Imparfait  وPlus-que-parfait  م در مقدّ ۀم و آيندمقدّ ۀ. دو زمان گذشتشود یماستفاده
تزامـی  ساده يا زمـان حـال ال   ۀهای گذشت فرانسه معادل دقيقی در فارسی ندارد و با زمان

 شود. جايگزين می

 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). 

 « چند بـار صـدايم کنـد و تکـانم دهـد      ناچار شديکشنبه، سختم بود بلند شوم. ماری» 
 (.91: 1319)ديهيمی، 

 «گلسـتان،   «زد یمـ و صدا  داد یمماری مرا تکان  بايدر شوم و يکشنبه سختم بود بيدا(
1319 :193.) 

 « که مـرا تکـان داد و صـدا زد تـا     يکشنبه بيدار شدن برايم دشوار بود و اين ماری بود
 (.44: 1319بودی،  )زنده «که بيدار شدماين

در زمان  ای قضيهزمان حال التزامی عالوه بر زمان حال، برای بيان همزمانی يا تأخر 
ـ  کار می گذشته، حال يا آينده به اصـلی   ۀرود. ارزش زمانی حال التزامی به زمان فعل جمل
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اول  ۀهمانند فرانسه است. در ترجمـ  تقريباًبستگی دارد. موارد کاربرد اين وجه در فارسی 
استمراری بـرای ترجمـه اسـتفاده     ۀگذشت از ،دوم ۀساده و در جمل ۀو سوم از زمان گذشت

 .است شده
 Il sifflait en descendant et il avait l'air très content (Camus, 1950: 44). 

 « 1319)ديهيمی،  «...زد و حالش خيلی خوش بود سوت می ،آمد که پايين می ها پلهاز :
96.) 
 « 1319)گلسـتان،   «رسيد بسيار خوش اسـت  نظر میه و ب آمد پايين میو  زد یمسوت :

194.) 
 « (.44: 1319بودی،  )زنده «زد ، سوت نيز میآمد پايين می ها پلهکه از همين طور 

ژرونـديف کـه در زبـان     ۀن برای ترجمشود، مترجما مشاهده می ها ترجمهکه در  چنان
هـای تصـريفی    گيـرد، از فعـل   غيرتصريفی قرار می های وجه ۀفارسی وجود ندارد و در رد

 ند.ا هکار برد های مستقل به جمله en descendant ۀاند و برای ترجم استفاده کرده
 J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini (Camus, 

1950: 50). 

 « (.26: 1319)ديهيمی، « تمام شوداز فکرم گذشت که کافی است برگردم و همه چيز 
 «(.113: 1319)گلستان،  «شد تمام میدوری بزنم و بعد  فکر کردم بايد نيم 
 «يافتـه تلقـی خواهـد گشـت     پايـان کافی است برگردم و همـه چيـز    :به خودم گفتم» 

 (.94: 1319بودی،  )زنده
هـای   زمـان آينـده و پايانـه    ۀشرطی حال است که از ريشـ  ،serait finiارزش زمانی 

 بايد آن را به نوعی زمـان آينـده در گذشـته    ،از اين رو .شود استمراری ساخته می ۀگذشت
نشده در زمان حـال  ای تأييد يهقض(. بيان احتمال وقوع 197: 1319کمالی، ر.ک؛ دانست )

های شـرطی )حـال و گذشـته( در زبـان      های وجهی اين زمان است. زمان از جمله ارزش
معادل فارسی اين وجه  ،شود ها مشاهده می که در ترجمه گونه  فارسی وجود ندارند. همان
باشـد و در   مناسـبی مـی   یهـا  معادلکه  است شدهده ترجمه به صورت حال التزامی و آين

 .است شدهکار برده  به استمراری ۀگذشت ،دوم ۀترجم
 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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 «رنـد،  الی از شـاهد دا که آيا سـؤ  پرسيده شدئت منصفه و وکيل من که از هيبعد از اين
 (.13: 1319)ديهيمی،  «يس شهادت نگهبان را شنيدرئ
 « الی ندارند، رئـيس دادگـاه   صفه و وکيلم در مورد اينکه آيا سؤهيأت من پرسشپس از

 (.146: 1319)گلستان،  «شهادت سرايدار را گوش کرد
 «الی کـه آيـا سـؤ    پرسيداعضای هيأت منصفه و از وکيلم  که ازرئيس دادگاه پس از آن

 (.96: 1319بودی،  )زنده «برای پرسيدن دارند يا نه، شهادت دربان را شنيد
وجه مصدری بيانگر تقدم و فاقد ارزش زمـانی اسـت و    ۀدر زبان فرانسه، زمان گذشت

اسـت.   ام يافتـه يا پيش از عملی ديگر انجن کند که پيش از زمانی معيّ بر عملی داللت می
م عملی را نسبت بـه عمـل ديگـر در زمـان حـال، گذشـته و آينـده نشـان         اين زمان تقدّ

ۀ اين وجه بـه  دهد. وجه مصدری در زبان فارسی و فرانسه متفاوت است و برای ترجم می
از ماضی نقلـی و ماضـی    ،م بر زمان حال، آينده و گذشته باشدکه مقدّفارسی برحسب اين
کـار   بـه « avoir demandé»اول، معادلی که مترجم برای  ۀود. در ترجمش بعيد استفاده می

ـ « پرسـش »به صورت اسـم   ،دوم ۀدر ترجم باشد و می« پرسيده شد» ،است برده  ۀو در جمل
 .است رفتهکار  ، ماضی ساده بهسوم

 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). 
 «جا بود کـه حـق داشـتم، يـا بهتـر      رسيدم و فقط بعد از رسيدن به اين جا که میاين به

 «شـوم  بـديل را هـم بررسـی کـنم: عفـو      ۀکه فرضـي  دادم میبه خودم اجازه  ،بگويم
 (.117: 1319)ديهيمی، 

 «ه نوعی حق با من بود. بـه خـودم   توانم بگويم ب در اين لحظه، فقط در اين لحظه، می
 «شـده بـودم   که به دومين فرضـيه برسـم: بخشـوده    دادم میجوری اين اجازه را  يک

 (.124: 1319)گلستان، 
 « ،بـه  کـه   دادم میدر همين جا که حق داشتم و به خودم اجازه  يقاًدقدر اينجا بود، بله

 (.194: 1319بودی،  )زنده «بودشدنم  و آن مشمول عفو ۀ دوم بپردازم،فرضي
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باشـد کـه در گذشـته تـداوم      عملـی ناتمـام مـی    ۀکننـد  ۀ استمراری بيـان زمان گذشت
اسـتمراری   ۀهای زمان گذشـت  است و آغاز و پايان آن مشخص نيست. بيشتر ارزش داشته

سـه   از سوی donnaisاستمراری  ۀذشتدر دو زبان فارسی و فرانسه يکسان است. فعل گ
، étais و فعل ديگر در همين زمـان،  است شدهاستمراری ترجمه  ۀمترجم به صورت گذشت

بعيـد و متـرجم سـوم از     ۀساده، متـرجم دوم گذشـت   ۀزمان گذشت بهمترجم اول  از سوی
 است. کار برده ماضی ساده به و است تکنيک اضافه استفاده کرده

 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). 
 « ط يـک آرزو داشـتم   ، فقنکنمتنهايی  احساسکه همه چيز، برای آن کامل شدنبرای

از مـن  و با فريادهای سراپا نفـرت   باشندزياد  ها یتماشاچ ،که در روز اعدام من بکنم
 (.117: 1319)ديهيمی، « استقبال کنند

 « بـرايم  حـس کـنم  ، برای اينکه کمتر خودم را تنهـا  کامل شودبرای اينکه همه چيز ،
و بـا   داشـته باشـند  ضـور  تا آرزو کنم تماشـاگران بسـياری در روز اعـدامم ح    ماند یم

 (.124: 1319)گلستان،  «به پيشواز من بيايندفريادهايی از نفرت 
 «تنهـا کـار   کنمتنهايی کمتری  احساسکه ، برای اينخاتمه يابدکه همه چيز برای اين ،

و بـا   بياينـد مانده اين بود که آرزو کنم که به هنگام اعدامم تماشاچيان فراوانـی   باقی
 (.194: 1319بودی،  )زنده «مد بگويندخوشاز نفرت به من فريادهايی آکنده ا

سخن گفـتن هنـوز بـه وقـوع      ۀدهد که در لحظ زمان حال التزامی عملی را نشان می
ۀ ای نزديـک يـا دور انجـام شـود. زمـان گذشـت       رود در آينده ولی انتظار می ،است يوستهنپ

بپيوندد  ر عملی ديگر به وقوعم بکه قرار است مقدّ رود میکار  التزامی برای بيان عملی به
يکسـان   تقريباً(. موارد کاربرد وجه التزامی در فارسی و فرانسه 173: 1313کمالی، ر.ک؛ )

اول بـه صـورت فعـل     ۀالتزامی، در جمل ۀزمان گذشت در ،soit consomméاست. معادل 
ن از وجـه التزامـی   ، مترجمـا ديگـر  ۀو در دو جمل است شدهترجمه « کامل شدن»مصدری 
زمان حال التزامی، در سه ترجمه به صورت التزامی  در me sente. معادل اند کردهاستفاده 
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. اسـت  شدهنيز در هر سه ترجمه به صورت امری ترجمه  ait. فعل امری است شدهترجمه 
 باشد. عمل فعل به صورت دستور يا امر، درخواست، توصيه يا خواهش می ،در اين وجه

 گيری نتيجه. 2

زمـان فعـل در دسـتور زبـان فارسـی و فرانسـه        ای مقابلهبه بررسی  ،هشدر اين پژو
سـپس زمـان افعـال در سـه      ها را بررسـی کـرديم.   آنپرداختيم و موارد تشابه و اختالف 

دستور زبان فارسی و فرانسـه،   ۀديم. با مقايسنمورا تحليل بيگانه انتخابی از رمان  ۀترجم
مشاهده شد که در وجه اخباری، زبان فرانسـه  وجوه مختلف را بررسی کرديم و  های زمان

باشد کـه   میم( مقدّ ۀ)آيند Futur antérieur ( وممقدّ ۀ)گذشت Passé antérieur دو زمان
بعيـد   ۀساده و گذشت ۀگذشت های زمانمعادل دستوری آن در زبان فارسی وجود ندارد و با 

کـه در   داردبعيد  ۀاستمراری و گذشت ۀگذشتشوند. زبان فارسی نيز دو زمان  جايگزين می
های  شود. از ديگر تفاوت بعيد معادل گرفته می ۀاستمراری و گذشت ۀزبان فرانسه با گذشت

اين  ۀباشد. در زبان فارسی برای ترجم وجود وجه شرطی در زبان فرانسه می ،اين دو زبان
در دو زبان فارسی و  کنيم. وجه مصدری استفاده می ،وجه از کلماتی که احتمال را برساند

بـه   ،پـژوهش  ۀمتفـاوت اسـت. در ادامـ    کـامالً آن  ۀولی کاربرد و نحو ،فرانسه وجود دارد
و  بررسی، را از لحاظ زمان افعال ها ترجمهآن پرداختيم و  ۀو سه ترجم بيگانهرمان  ۀمقابل
 های مختلف مقايسه کرديم. ن گوناگون را در زمانۀ مترجماترجم

زمـان   ۀويـژه ترجمـ   نيز زبان مقصد، در ترجمه، بـه متن مبدأ و  تسلط مترجم به زبان
 کنـد. همـان   خواننده ايفا می از سویافعال نقش مهمی در انتقال مفهوم متن و درک آن 

 يابـد.  حسب وجه، زمان، حالت و غيره تغيير می، فعل در زبان فرانسه برکه اشاره شد گونه
دو  یا مقابلـه ی مترجم را از دستور زبـان  صحيح آن به زبان فارسی آگاه ۀترجم بنابراين،
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