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 هرم زبانی و مسائل ترجمه در سطوح واژگانی و نحوی ۀنظری
 

  (الزهران و مترجمی فرانسه دانشگاه دانشیار گروه زبا) 9محمدرحیم احمدی

 

 چکیده

ر یاا گا ماان   واژگاان  نوا   گا ااترجمه )هرم زبانی با قائل شدن سه سطح برای  ۀنظری

باا اهااام از ایا  انهاار    در ایا  مااهاه .کنادیمرا بررسی  سطحو مشكلات هر  هاویژگی

یعنی سط ح واژگانی و نوا ی در ترجماه از   دو سطح مام اول درصدد هس یم به بررسی

نو ی زباان فرانساه همانناد وجاه   هایویژگیفرانسه به فارسی بپردازیم. تأکید بر برخی 

با انهارش ن عی نو  تطبیای به تولیل  دهدیمو جمله پیچید  به م رجم امكان  نم د  زمان

 .فرانسه و فارسی بپردازد هایزبانبی   هاتاابلو  هامشابات

هرم زبانی  سطح ترجمه  واژگان  نو   وجه  نم د  زمان  جمله پیچید   گا اار  :هادواژهیکل

 .مس ایم و غیر مس ایم

 مقدمه

م رجم  معم هاً. به هنهام ترجمه ردیگیاست که همه سط ح زبان را دربرم یاتیعمال  ترجمه

و  پردازیعباارت باه ساطح ازآنپس  شروع کرد   هامعادلاز سطح واژگانی )جس ج  و یاف   

 هاا یااز  ترپیچید در عمل ممك  است کار ترجمه  هرچند .کندیمسپس به سطح نو ی گذر 

شانا  امكاان به ترجماه ایتاانداز واژگانی  عبارتی و نو ی  سطح )بررسی ای  سه  باشد  اما

 بررسی دوضم   ک شش خ اهیم کرد در ای  مااهه به ت صیف عملیات ترجمه بپردازد. دهدیم

سطح واژگانی و نو ی از هواظ نظری  به مشكلات عملی ترجمه فرانساه باه فارسای در ایا  

ت جه به بافت ما   بارای    م ای  هرم استسط ح بپردازیم. در سطح گا ار یا م   که سطح س

خاص  هایویژگیو  هاپیچیدگیاساسی است. اما ای  سطح به دهیل  اینك ه  درک و ترجمه آن
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. در ن یجاه  تنااا طلبدیمنخ اهد ب د و مااهه جداگانه دیهری  ای  ن ش ه مودود م ض ع خ د 

 اک اا خ اهیم کرد. به بررسی دو سطح م رد اشار 

نظریاتی که مسئله سط ح ترجمه را به شكلی علمی مطرح کرد  نظریه هرمی زباانی كی از ی

 .اندکرد چ ن م نا بیكر مطرح  شناسانیزباناست که 

 هرم زبانی

 هااواژ م رجم در کار خ یش  در وهله نخست یک خ انند  است. برای ترجمه کردن اب دا 

 :خ اندیمجملات و در ناایت م   را  ازآنپسو 

دارای چنی  منطق طبیعی است که خ د زبان به ماا تومیال کارد   ابرای   فعاهیت ترجمهبن''

است. ساخ ار چنی  فعاهی ی هرمی است  ما در اب دا یک به یک واحادهای معناایی را خ اناد   

و باه همای  ترتیات  تاا خ انادن یاک  میکنایماگذر  یترعیوسبه واحدهای معنایی  ازآنپس

  (KPLI Y.K:3''مل.مجم عه وسیع گا اری کا

ت صایف کارد کاه در آن هار چاه باهااتر  1به یک هارم واژگا ن ت انیمرا  فعاهیت ترجمه

 :ش دیمسطح مشكلات ترجمه بیش ر  میرویم

 
 در ای  نم دار  جات فلش نشانه افزایش پایهانی پیچیدگی عملیات ترجمه است.

                                                 
 '' عن ان با  KPLI Y.K.Jean Françoisی )کپل فرانس ا-ژان مااهه از کامل ط ر به آنی اجزا و هرم  یا شكل -1

 La traduction métalinguistique I: niveaux lexical etی  )عبارت-شیپ وی واژگان سط حی: فرازبان ترجمه

pré-phrastique '' است شد  اخذ. 

 گفتـــــــــــار

 

 جملـــــه
 واژه
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 سطح واژگانی

گ ن واقع است  اماا اهمیات اساسای دارد. باه دهیال که سطح واژگانی در پایی  هرم واژ هرچند

برخای ملاحظاات  اینكه مسئله معادل گزینی برای اصطلاحات نیز تا حدی به واژگان نزدیک اسات 

 در م رد اصطلاحات نیز کاربرد دارد. هاواژ دربار  

معاااادل ''و اصااطلاحات  مساائله هاااواژ در سااطح  ویژ بااهامااروز  در تولیاال ترجمااه  

  مطرح است که هار دو جازی یعنای واژ  و اصاطلاح را در بار equivalence lexicale)''واژگانی

معاادل ''  باا عنا ان Christine Baggeباگاه )کریسا ی     در ای  بخش باا اهااام از مااهاهردیگیم

سعی خ اهیم کرد ایا  م ضا ع را  '' Equivalence lexicale et traductionترجمه )واژگانی و 

 نیز بسط دهیم. به ترجمه فارسی
 

 معادل واژگانی

معادل و معادل گزینی در ترجمه کاربرد فراوانی دارند: دو واژ  یا دو اصطلاح و ح ای گااهی دو 

بناابرای  در بررسای  ؛  دارای تشاابه معناایی باشانددیهرعبارتباهمعادل هم باشند   ت انندیمجمله 

 ترجماه و واحد کمینه عن انبه  و اصطلاح  معادل گزینی واژ  و اصطلاح  تعریف ای  دو )واژ مسئله

 .رسدیمبا مسئله معنا در ترجمه ضروری به نظر  هاآنارتباط 

میان دو زبان واحاد حاداقل اسات و باه  واحد واژگانی )واژ   اصطلاح  در مسئله معادل گزینی

 ر باشد:ی  باید دارای شرایط زCruseکروز ) گا ه

و اگار  -3تنااا یاک معناا دارد -2اسات ژ  تشاكیل شاد  واحد واژگانی حداقل از یک وا -1''

را تشاكیل  ناپاذیرتاكیکمرکت از بیش از یک واژ  باشد  بایاد یاک مجم عاه معناایی منساجم و 

  Bagge, 1992 :3)''دهد.

 با معادل گزینی واژگانی در ترجمه است. واحد واژگانی با معنا و همچنی  مسئله مام در اینجا ارتباط

 معادل واژگانی انتخاب معنا و واحد واژگانی،

مخ لاای داد   یهاادهاهتکلماه  معاانی و  ویژ باهک واحاد واژگاانی  یدر فرهنگ هغات  برای 

 زیر آورد  شد  است: معانی در فرانسه در فرهنگ روبر Carrière برای واژ  مثلاً .ش دیم
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 معدن سنگ  مول اس خراج سنگ•
 ه باید در مساباه طی کرد.  مساف ی کیدواناستمو طه موص ر برای •

 گذشت زندگانی•
 ساارتخانه تیعض    کار وکارکستپیشه  حرفه  •

ای  معانی خارج از م   و بافت م   و در فرهنگ زباان وجا د دارناد. اماا همای  واژ  در ما   

 ممك  است فاط یكی از معانی باها را داش ه باشد: یخاص

«Ô lac ! L’année à peine a fini sa carrière» 393 :1331   جانزاد( 

و  ان خاا  شا د ت انادیمواژ  در بافت م    فاط یكی از معانی واژ   یدر اینجا  با ت جه به معن

باشاد و بااقی معاانی  ''کاار ''ا یا''گذشت زندگانی''ای  واژ  فرانسه  معادل فارسی  یترکینزدشاید 

 ی  یشایت ای  است که اگار بخا اهیم باه کلمه م رد نظر در ای  م   ندارند. اما واقعهیچ ربطی به 

در خارج از معانی مندرج در فرهناگ هغات  آن رادر ای  بیت معنی کنیم  باید  ای  واژ  را یترقیدق

را  ''گاردش''هامارتی  معاادل  ''دریاچه ''شاا  م رجم شعر  یاهدشجاعجس ج  کنیم  و به همی  دهیل 

  ری  گزینه باشد:گذاش ه که شاید با Carrièreبه جای کلمه 

  391 همان:)''خ د را به پایان نرسانید  است؛... گردش ای دریاچه! هن ز سال''
ترجمه شناسان بر ای  باورند که با ت جه به ای  تااوت  معانی مخ لف یاک واژ   برخی  روازای 

 ''م نای را ایا  واژ  در یاک ما   و بافات  آن واژ  بنامیم و مااا م ''یهادهاهت''در فرهنگ هغت را 

بارای  ویژ باهبلكاه معنای اسات. ایا  نك اه  هادهاهتنه  کندیمجس ج   آنچه م رجمبنامیم.  ''معنی

بسیار مام است  چه برخی از م رجمان و دانشج یان ترجمه  در جس ج ی معاادل  کارتاز م رجمان 

و در بسایاری  رنادگذایمواژگان  همیشه اوهی  معادل آمد  در فرهنگ هغت را به جای واژ  خارجی 

بارای  .دیاآیمااش با  از آ  در  کاملاً ایمواسبهدر م  ن ادبی و عل م انسانی  چنی   ویژ بهاز م ارد  

است که ممك  اسات  ییهاواژ آن جمله  از ''Discours'': میآوریمدرک با ر ای  نك ه مثاهی دیهر 

 نی  است:آن در فرهنگ روبر چ ''یهادهاهت'' م رجم ش د. باعث دردسر

 سخ   گا ه   حرف  صوبت•

 به ص رت جمع ) یپرچانهحرافی   •
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 سخنرانی  نطق•
 رساهه  مااهه  مشروحه•

 )اجزای کلام در دس  ر زبان کلام •
 ف  خطابه خطابه ) •

 شناسی زبانگا ار )کاربرد ق   زبانی  •
   ن شا اری  در از جملاات باه زباان آماد   ما یار یزنججمله و مشاهد  )عبارت زبانی قابل •

 تاابل با ص رت ان زاعی زبان
   زبانی یک ح ز  شناختRéalisations) 1هایب دیافت ص رت خاصی از•

آشاكار بیاان آن را باه عااد   ط رباهعبارتی کاه راوی  در تاابل با قصه یا گزارش آن  )گا ه  •
 شناسی اصطلاح روایت) ردیگیم

  یشناسسبکشناسی بیان و زبان)گا مان )در تولیل گا مان یا گا ارکاوی •

 فلساه و منطق برهان )تاكر اس دهاهی  اس دهال  •

 یک م ض ع دربار جس ار ادبی ماصل •

 انشای ادبی•

در هار کادام از  '' discours ''واژ   یمعن :2میکنیمحال به کاربرد ای  واژ  در چند جمله ت جه 

 جملات زیر با همدیهر فرق دارد:
1.  « Sa vision de l'univers, M. France nous la découvre ici en un long chapitre 

d'un rythme subtil, au cours duquel, à ce qu'il dit, on voit se dérouler les 

destinées du monde «en un discours aussi large et magnifique dans ses vues 

que le «discours sur l'histoire universelle» de Bossuet est étroit et triste dans 

les siennes». (Massis, 1923 :155) 
2.  « Écrire des articles de journaux, (...) prononcer des discours de meetings » 

(Guéhenno, 1939 :16) 
3.  « .... on médite toute sa vie, on feuillette nuit et jour les «oraisons funèbres» 

de Bossuet, et les sermons de Bourdaloue et de Massillon. Les discours des 

                                                 
 .امکرد  اس ااد ی آش ر  شیدار اس ادی انسان عل م فرهنگ ازی فارس معادل  یای برا -1

 Popup Lexical Pro فرهنگ در '' Discours '' واژ  رک -2
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orateurs chrétiens sont des livres, ceux des orateurs de l'antiquité ne sont que 

des discours. » (De Chateaubriand, 1803:106) 
4.  « Entre deux cœurs charmés, il faut peu de discours. » (Desbordes-

Valmore, 1833 : 196) 

5.  « Je compris ce geste mieux que de longs discours » (de Lamartine, 

1849 :218) 

6.  « Honneur des hommes, saint langage, Discours prophétique et paré, 

Belles chaînes en qui s'engage Le dieu dans la chair égaré... » (Valéry, 

1922 :136) 
7.  « .... autant sa manière [à Françoise] d'écouter nos assertions témoignait de 

son incrédulité, autant l'accent avec lequel elle rapportait (car le discours 

indirect lui permettait de nous adresser les pires injures avec impunité) le 

récit d'une cuisinière qui lui avait raconté qu'elle avait menacé ses maîtres et, 

en les traitant devant tout le monde de «fumier», en avait obtenu mille 

faveurs, montrait que c'était pour elle parole d'évangile. » (Proust, 

1921 :359). 
8.  « Ce Dieu que le discours [apophatique] n'appréhende qu'en le niant » 

(Bataille, 1954 :19). 
9.  « Le discours grave de l'orgue » (Pirro, 1907 :7) 

 به شرح زیر باشد: ت اندیم هاجملهمعنی مناست برای ای  واژ  در هر کدام از  با ت جه به بافت م   

 رساهه  مااهه  مشروحه -1
 سخنرانی  نطق -2

وعا    ( خطبهالف م ضاد به کار برد  است کاملاًان ای  واژ  را دو جا و به دو معنی شات بری -3 

 برای کاربرد دوم پ چ )حرف ت خاهی  ب( برای کاربرد اول   )

 صوبت  حرف -4
 پرچانهی -1

 گا ار -3
 گا ار  جمله شی  -7

 تاكر اس دهاهی  اس دهال  -3
 منطق  زبان  کلام-9
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کاری اسات  ''سخ  ''ا ی ''گا ار'' ''گا مان ''به  جاهمهدر  ''Discours'' بنابرای  معنی کردن واژ 

  از نظر کاربردی باه '' Sens) یمعن''از '' Significationدهاهت )''جدا کردنحاکی از خامی م رجم. 

تا با ت جه به بافت م    به دنبال معادل واژگانی مناسات آن بهاردد. فیلسا فان  دهدیمم رجم امكان 

رناه هاادمیرال -و ترجماه شناساانی چا ن ژان  Millet) هیمهمچ ن وی هنش ای  و  شناسانیانزبو 

به هنهاام کااربرد اسات کاه  هاآنبیش ر کاربرد هس ند تا معنی  یا به عبارت با ر   هاواژ مع ادند که 

در  واحادهای م ماایز عن انباه یواژگاان. در ای  دیادگا   واحادهای کنندیممعنی خ د را دریافت 

 . در واقع معانی مخ لاف یاک واژ  در یاکروندیمبه کار  و باهدف ایجاد ارتباط درون پیام یا گا ار

ر حاال  ها باه .ندیآیدرمب د  و در ای  یا آن م   ن ش اری یا شااهی به فعلیت  باها   یمعانفرهنگ 

کامل بار آن را داشا ه ادعای تسلط  ت اندینمنظام واژگانی بسیار گس رد  و باز ب د  و هیچ م رجمی 

باشد. اما م رجم با عنایت به کاربرد واحد واژگانی در بافت م   و همچنی  به ایا  نك اه کاه یااف   

حاشایه  ت انادیما  یزدگشا ا و حاصل جس ج  و خ انش دقیق و ناه  معادل کاری است زمان بر

 خطای خ د را در ای  ح ز  کاهش دهد.
 

 سطح نحوی

دسا  ری  یهاایساخ ارواحدهای واژگانی  یكی از مسائل اساسی  ترجمه بعد از مسئله واژگان و 

گاات کاه  تا انیماو نو ی است  و با ت جه به آنچه گا ه شد و با بازگشت به هرم زباانی واژگا ن  

مشكلات مرب ط به ترجمه در ای  قسامت  نسابت باه واحادهای واژگاانی بیشا ر اسات. مشاكل تاا 

 ی  مساائلهاازباننو ی باارز میاان  یهاتااوتزبان  با نظرداشت بدانجاست که ح ی برخی فیلس فان 

. اهب اه برخای از کشاندیماو در ن یجه ترجمه ناپاذیری را پایش  بینیجاانچ ن تااوت منطق زبانی و 

 یهاایهمهاانترجمه ناپذیری  مسئله ه ترجمه شنا  همچ ن ژورژ م ن   در ماابل اندیش شناسانزبان

ماا .داننادیماو ترجمه را نه فاط یاک عملیاات زباانی  بلكاه بیشا ر فرهنهای  کشندیمزبانی را پیش 

عملی بارای ترجماه  هایرا کنیم و بیش ر در جس ج ی  ییهابوثدرگیر چنی   خ د را میخ اهینم

 هس یم. هافاصلهبا ر و نزدیک کردن 
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 چند نکته درباره نحو و عناصر نحوی

نجاای   اب اهوسا ن شا ه  کاربرد آن در زبان فارسیشناسی و زبان یک ا  مباننو  چیست؟ در 

 نو  چنی  تعریف شد  است:
 پرداخت و ق اعاد درونای ترکیات بندیجملهکار باید به چه نهی ساخت عبارت یا   یازاپس''

را   هااآناهمیات  مراتتسلساله  و هاآنیعنی ناش ) هریكدیبا  هاآنو روابط  واحدهای تجزیه اول

   به دست آورد. ای  کار مرب ط به مبوثی است کاهگ یندمیکه به آن جمله  یتریکلبه اع بار واحد 

شناسای را زباان هاایبخش  یتارمامو   یترد یاچیپو   یترماصالو یكای از  ش دیمنامید   نحو

 . 1331:97)نجای  ''.دهدیمتشكیل 

زباانی   یهاایهمهاان  مع اد است کاه در کناار مسائل نظری ترجمه ژورژ م ن  در اثر خ یش

ساه  کاه دارای ییهااپژوهشدر  هاایهمهاانکه ای   دیگ یمنو ی نیز وج د دارد و  یهایهمهان

 :اندشد جس ج   اندم ااوتجات 

 یهااتلاشیادآور  م أساانه چراکه ؛جات اول هن ز بسیار بندرت در پیش گرف ه شد  است''

 هاازبانمنطای است که در هماه  یهاما هه هیبر پاهمهانی  دس  ر زبانپیشی  در جات برپایی 

حاداقلی از  شا دیمام اااوت   کاملااًوج د دارد... اگر ب  ان ثابت کرد کاه در زیار نو هاای 

از آن  بسااچه یک نظریاه ترجماه کارکردهای بزرگ و روابط نو ی مش رک بزرگ را بازیافت 

هناد ب د...جاات نوا ی خ ا یهاایهمهاانکارکردها و روابط هماان  من اع خ اهد شد. و ای 

 یهااپژوهشاست که برخای  ینو ی هس یم  جا  یهایهمهانو دومی که در آن شاهد ظا ر 

ص ری  یاا  شناخ یزبانسطح آنچه که ب  ان منطق   یتریکل  اما در اندگرف هساخ اری در پیش 

 یهاانهنشاآنچه خلمسل ف در م رد روابط ممك  میان  مثالعن انبهزبانی نامید...  اص ل بدیای

 یهمبساا ه: او در ایاا  زمینااه تناااا بااه سااه گ نااه رابطااه اع ااااد دارد: دیااگ یماا یزبااان

(Interdépendance   یگر  تعیی (Détermination   یكربنادیپو (Constellation اهب اه . 

...ای  ساه گ ناه دهادینماخلمسل ف هیچ جا ای  سه خصلت را به ط ر خاص به نو  ارجاع 

ترتیات    باهTesnière)تسانیر 'تا حدی در آنچاه کاه  ت انیمبا نو   باطکلی روابط را در ارت

  خ اناادیماا  Translation)''ان اااال''   Connexion) ''وابساا هی''   Jonction)''پی نااد''
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بارای هار نظریاه  دهادیمابازیافت...چنی  رویكردی که هر نو ی را به سه ن ع رابطه تالیال 

  در اندشاد و ی همچنی  در جات س می نیاز جسا ج  ن یهایهمهانماید است... ایترجمه

حاصال    کهCommutation) ینیجانشروش  کهییازآنجازبانشناسی ساخ اری...  یهاپژوهش

تعمیم داد  شد  با د  چیازی کاه در واقاع  -به کلمات -داهی تولیل واجی است  به واحدهای

در )''اجازای کلاام ''رسایدسات باه بر تا انیمن عی تولیل ت زیعی گس رش یاف ه است  پس 

  هماه  Fries) زیفرازد. به ق ل  زی  نیاف ه شد  در جمله داهی هایبخشماا م واژ :   یتریماد

 یااهاها یجااز  ایهامجم عال اانهلیسای حداقا ایجملاهدر اهه هاای  ت اننادیمکه  کلماتی

 ,Mounin)''لامی تعلااق داشاا ه باشااند.ایكسااان را اشااغال کننااد  بایااد بااه همااان بخااش کاا

1963 :252-255  

نوا ی در عمال چنادان در ترجماه  یهاایهمهااندر زمینه  گرف هانجام یهاامروز  پژوهشاما 

تاابلاات  در زمینه سااخ ارهای نوا ی رسدیمشناسی بازتا  نداش ه است و از س ی دیهر  به نظر 

ه و نما د بیشا ر از دسا  ری  وجا هاایزمانچ ن  ییهاح ز در  ویژ بهمیان زبان فرانسه و فارسی 

در زمیناه مطاهعاات نوا ی یكدسات  ها  یشایكی از با ری   رسدیمبه نظر  آن باشد. یهایهمهان

 گازار   یو ح اکلماتی چ ن جمله  عباارت و واژگان مرب ط به ای  ح ز  باشد.  کردن اصطلاحات

ح ای در    تشا ت  ایش ندیمو گاهی از هم جدا  روندیمگاهی در فارسی به جای همدیهر به کار 

ارد. باه همای  دهیال  نیز وجا د د سندین یمگرامر فرانسه و انهلیسی به فارسی  مثلاًمیان مؤهاانی که 

 ترجمه و نو  ضروری است: در بررسی مسئله تعریف و تاكیک برخی اصطلاحات نو ی

را  لاهجم. بار ایا  اساا  گ ینادمی عباار  بیش از یک تكا اژ  را معم هاًکلام )هر پار  از ''

مرتبط با یک یا چناد عنصار دیهار از هماان  اشسازند عبارتی دانست که هریک از عناصر  ت انیم

چه از هوااظ آهنهای و چاه از ) خ دبسند ب  اند یک دس ها   هاآنمجم ع  کهط ریبهعبارت باشد 

  93-97: 1331)نجای  ''هواظ دس  ری و چه از هواظ معنایی  را تشكیل دهد.

 هاایزمانبه ط ر نظری اغلات  هرچندرای ساخ اری دس  ری خاص خ یش است. هر زبانی دا

معادهاتی در زبان فارسای دارناد  اماا واقعیات ایا   باًیتارو نم دهای زبان فرانسه  هاوجهدس  ری  

 یهااانهار  همساان باشاند کااری اسات مواال. ااًیدقکه  ییهامعادلاست که در عمل یاف   چنی  



 اول شماره                                       فرانسه           و ترجمه هاي زبان پژوهش                                                                       01 

شااید نوا  تطبیاای . انادم ااوتنسه و فارسی از هواظ کارکردی بسایار از هام فرا هایزباننو ی 

  برخای ییهاامثالرا یاف ه و بررسی کند. در اینجاا  باه کماک  ییهاتااوتو  هاشباهتب  اند چنی  

 :میش یمفرانسه یادآور  نو یی هایژگیو

 چند مسئله نحوی زبان فرانسه

 وجه، نمود و زمان

به طا ر تنهاتناگ  Temps))و زمان  Aspectنم د )   Mode)عنصر وجه  در زبان فرانسه سه

 مرب ط هس ند: به هم

 : یعنی شی   بیان و تنظیم خبر از طرف گ یند :وجه ●

 وجه اخباری  اه زامی  شرطی  امری شخصی: یهاوجه-

 مصدری و وصای :یرشخصیغ یهاوجه-

 ساد  و مرکت است: هایزمان : هر وجای شاملزمان●

 در حال تواق است )که در حال انجام  دهندیمساد  عملی را نشان  هایانزم-

 دهندیمشد  و پایان یاف ه نشان  انجام عن انبهعمل را  مرکت هایزمان-

 :1دس  ری ممك  است ارزش وجای داش ه باشد زمان-

Il n’est pas venu, il aura oublié→او نیامد  است  اح ماهاً فرام ش کرد  است  

باه زماان )و فعال  کنادیمار اینجا زمان آیند  در واقع وجای است که فرض و اح مال را بیان د

 .دهدینمنشان  را یاند یآآیند   هیچ عمل 

و عماال انجااام نشااد   (accompliشااد  )انجااام  تااباال میااان عماال ط رمعم لبااه: نمااود●

(inaccompli) ط باشند:مرب به هم وق ی دو فعل در یک جمله  دهدیمنشان  را  
Quand on avait bu des vins corsés (accompli), on était malade 

(inaccompli) 

ماضی نالای و گذشا ه سااد  مایاد  هایزمانبرای درک کاربرد  چنی  تمایزی از هواظ دس  ری

گذش ه سااد  همیشاه عمال انجاام گردد )جایهزی  گذش ه ساد   ت اندیمنالی همیشه  یماض است.

                                                 
 .اندشد  گرف ه ''Initiation à la Grammaire nouvelle ''ک ا  از بخش  یا مثال 4 هر -1
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 ت انادینمماضی نالی بیانهر عمال انجام شد  باشد  گذش ه ساد   کهیوق  . اما دهدیمان شد  را نش

 جایهزی  آن گردد:

Dès que tu as corrigé ton devoir (accompli), je m’en vais. 

Dès que tu corrigeas ton devoir, je m’en vais. 

بارای ماضای  کاهیدرحااه ؛ر ارتباط باشدبا جمله به زمان حال د ت اندینمجمله به گذش ه ساد  

 نالی چنی  امری عادی است.

 :1به شكل زیر نشان داد ت انیممخ لف نم د فعلی را در زبان فرانسه  یهاجنبه
 

 دس  ری ساد /مرکت هایزمان
: (Accompli / inaccompliانجام شده/انجام نشده )

 هاوجهدر همه  ساد  و مرکت هایزمانتاابل 

 معنی فعل

در  ویژ به: (perfectif / imperfectif) یشیرایدکامل/

 دو فعل در مثلاً) دهدیممعنی فعل خ د را نشان 

Chercher-trouver 

 ساد  گذش ه اس مراری/ گذش ه

قاطع  نم د :(sécant / non-sécantقاطع )قاطع/غیر 

بیانهر یک روند از درون نهریس ه و نامودود است  نم د غیر 

یک  و نسبت به ط رکلیبه که کندیما بیان روندی ر قاطع

 ش دیممرجع زمانی واقع 

مرکت ترکیبات فعلی 

(périphrasesverbales:  

se mettre à, finir de  
 ش ندیمخ م   iser-به )آغازی که  یهاو فعل

: ای  دو نم د  inchoatif / terminatif) انگریپاآغازگر/

نم د آغازگر شروع  .ش ندیمدرون مودود  روند واقع  در

. برخی افعال دهدیمرا نشان  انانیپاروند  و نم د پایانهر  

 جزئی از نم د آغازگر هس ند.

ساخ   افعال فعل )ماع ل ظرفی زمان  معنی 

  -reبا پیش ند 

 : نم د تكباری semelfactif / itératif) یتکرارتکباری/

ر را نشانهر یک روند واحد است و نم د تكراری روندی مكر

 .دهدیمنشان 

 +allerحال )فعل رف  +وجه وصای 

participeprésent   être en train de 

.... 

  )همبس ه با افعال aspect progressif) نمود پیشرونده

ناقص : ای  نم د جنبه گس رش تدریجی عمال را بیان 

 .کندیم

 

                                                 
 .است Grammaire abrégée از شد  ترجمه و برگرف ه دولج  یا -1
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 انواع جمله عبار  و

م رجم بایاد  خ مان جمله در زبان فرانسه در بخش مرب ط به ساخ ارهای نو ی و درک سا

 هامشاابات ب  اند باشد وداش ه  هاآناز ان اع عبارت و جمله  ساخ ار و کارکرد  شناخت کاملی

بارای  تیاترت  یبدرا با ان اع جمله فارسی تشخیص داد  و  هاآنساخ اری  یهاتاابل ویژ بهو 

مسائله تاكیاک و تاسایر  سا  ری درخ د ن عی نو  تطبیای بسازد. دانسا   برخای نكاات د

 عبارات و جملات ضروری است:

 جمله اصلی پیرو نسبت به یهاجمله یعنی جایها  :مختلف عبار  یهامؤلفه جایگاه -

 یعنی فاعل  فعل و ماع ل و م مم در داخل جمله :دهندهلیتشکعناصر اصلی  جایگاه -

اعل  عبارت با فعل ربطی و مسند  با یا بدون ف عبارت :بدون جمله پیرو ساختار عبار  -

با یا بدون نایت فاعل  عبارت باا  با فعل معل م با یا بدون ماع ل  عبارت با فعل مجا ل عبارت

 فعل بی شخص  عبارت با یا بدون ماع ل ظرف

ر یاربطی یا مصدری  و عبارت با گا ار غ) یماع هعبارت : یاچندجملهساختار عبار   -

 ظرفی ربطی  عبارت با جمله م ص هیبا جمله  عبارت مس ایم 

بر کل جملاه باشاد  به اینكه پرسش و نای با ت جه :نحو عبار  پرسشی و عبار  منفی -

 یا بخشی از آن.

 روابط منطای باشند. دهند نشانحروف ربط پیروی که  :نشانگرهای رابطه -

 د .: با جمله پیرو ت صیای  مع رضه  فاعل  بدون فعل صرف شساختار عبارا  -

 ظا ر ای  جملات دارای اشكال م ااوت است.: موصولی یهاجملهدرج  -

  Constructions coordonnées)همپایاه  هایساختتشخیص همپایگی و وابستگی:  -

واژگانی ت جاه خااص  یهاگرو و همچنی  گاهی در سطح  در سطح جملات و عبارات ویژ به

ن عی ارتبااط نام ااارن میاان جملاه اصالی و   Subordination). وابس هی طلبدیمم رجم را 

از یكادیهر  هاآنعامل تمیز دادن  وابس ه پیرو یا یهاجملهنو ی  هایویژگیجمله پیرو است. 

 .هاستآن  تاسیر معنایی و ترجمه جهیدرن و 
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به هنهام ان اال از زبانی به زباان  ریو ناگزنو ی هازم  یهایدگرگ نعنی یآرایش نحوی:  -

خاص هر زبان بارای جاات دادن باه مجما ع جملاه  راهبردهای یش نو ی یكی ازدیهر. آرا

در ترجمه از زبانی به زباانی دیهار در همای  بخاش  است. بیش ری  تغییرات ص ری و نو ی

 .دهدیمروی 

ای  ت اهی ممك  اسات منطاق همیشاهی نوا  را دنباال عبار :  یهامؤلفهتوالی خطی  -

 یگسسااا ه   Inversion) یسااازوارونه ش مرجاااع پاای نظیااار ییهاد یااپد نكنااد  بلكاااه

(dislocation یآوردگ   پیش (Antéposition  را به هم بریزد. آن 

 گفتار مستقیم و غیر مستقیم

گا اار مسا ایم و غیار مسا ایم و  روایای  یهام  در م رد  ویژ به ترجمه یهاگر كی از ی

اسات اماا گا اار  صیتشخقابل یاح ربهاز یكدیهر است  هرچند گا ار مس ایم  هاآنتشخیص 

گا ار غیر مس ایم آزاد بسیار پیچید  ب د  و ممك  است م رجم را گمارا   ویژ بهغیر مس ایم و 

و رد گم کردن و پنااان کاردن منشاأ گا اار  سخنان دیهری بازی کردن با هایرا كی از یکند. 

 عن انباهی خ انند  و م ارجم گا ار مس ایم و غیر مس ایم است  مسئله اصلی برا همی  کاربرد

گا ار  یهاص رتاست.  خ انند   جدا کردن مرزهای میان گا ار نال شد  و گا ار خ د گ یند 

گا اار  نزدیكای همچا ن گا ارهای و از فراتر رف ه صرف نو  جملات چاارچ  نال شد  از 

فلا بر  پروسات و  یهاارمان در ترجماه ویژ به. ای  مسئله رندیگیمغیر مس ایم آزاد نیز بار  

 ن یسندگان رمان ن  و معاصر فرانسه بسیار مام است.

  اسات و Déclaratif) یاظااارآزاد عدم وج د فعل  كی از مشخصات جمله غیر مس ایمی

ممك  است بر حست اتاااق در  هرچند .گرداندیمچنی  ویژگی تشخیص منبع گا ار را سخت 

باه  مخ لف وج د داش ه باشد  اما بیش ر م اقاع ایهزبانمیان  ییهاشباهتشكل ای  ن ع گا ار 

و م ارجم ناچاار  ترندبرجسا هکه  هاستتااوتنو ی و هنجارهای ادبی ای   یهاتااوتدهیل 

ای  جملات را  ماصد  ت جه کرد  و با عنایت به آن) یمادراست در ترجمه آن به ساخ ار زبان 

 بر و به ترجمه ن ش ه گ س او فلمادام ب اری به شكلی دیهر بیان کند. با ذکر چند مثال از رمان 

 .میپردازیمبه ای  مسئله  مادی سوابی
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« Charles l’interrompit: il avait mille inquiétudes, en effet; les 

oppressions de sa femme recommençaient. Alors Rodolphe demanda si 

l’exercice du cheval ne serait pas bon.» (p. 185) 
افساردگی  کاهچ ن نهاران اسات؛ تیناایبشارل حرفش را قطع کرد و گات که در واقع ''

بارایش مایاد نخ اهاد  یسا اراستکه آیا  . دوهف پرسیدش دیمهمسرش دارد دوبار  شروع 

 . 222: 1339 )سوابی''ب د؟

 باه جملاه ارجااع نشاانه اطاهن دو ''Charles l’interrompit'' جمله از بعدی اصل م   در

 فعل از دوناطه یجا به م رجم  یسوابی ماد ترجمه در. است شارل به آزاد میمس ا ریغ گا ار

 م رجم کهیدرحاه ؛استی اس مرار گذش هی اصل م   زمان .است کرد  اس ااد  ''گات''ی اظاار

 .  ستین ''گات''فعل کاربرد با ارتباطیباست ) کرد  اس ااد  حال زمان از
«Alors il écrivit à sa mère pour la prier de venir, et ils eurent ensemble de 

longues conférences au sujet d’Emma. 

À quoi se résoudre? que faire, puisqu’elle se refusait à tout traitement? » 

(p.149) 

 یهاابواثاماا برای مادرش ن شت و از او خ اهش کرد بیایاد  و باا هام درباار   یانامه''

چاار  چاه  رفتیپاذینمارا  یامعاهجاههایچ  اما ازآنجاکه؟ کردندیمط هانی کردند. چكار باید 

 . 131: 1339سوابی ) ''ب د؟

هام چا ن  ستاماکه حاکی از نهرانی شارل از وضعیت  ایجملهدر ترجمه سوابی  هر دو 

لی باه شاكل در زباان اصا هر دو جمله کهیدرحاه ؛اندشد به ص رت پرسشی بیان  م   اصلی

 ییهااان خا . م رجم با چنای  اندشد گذش ه صرف  ص رتبهمصدری هس ند در زبان فارسی 

 هنیت خ انند  ایرانی تطبیق داد  است.در واقع م   را با طبیعت و شكل زبان فارسی و ذ
 «Elle réussit d’abord à éconduire Lheureux; enfin il perdit patience: on 

le poursuivait, ses capitaux étaient absents, et, s'il ne rentrait dans quelques-

uns, il serait forcé de lui reprendre toutes les marchandises qu'elle avait. » 

(Flaubert, 1972 :224) 

ناد  دکند وهی صبر او به اتمام رسید: طلبكارها دنبااهش ب  سربهاما م فق شد ه رو را دست''

نداشات کاه  جاز آن یاچاار  شدینموص ل  شیهاطلتبعضی اگر  و گشتیبرنم اشهیرماس

 . 233-221: 1339سوابی ) ''همه آنچه را که پیش اما ب د از او پس بهیرد.
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 میمسا ا ریاغ ق لنال شكل به را ه رو سخنان اندآمد :  ناطه ) دو نشانه از بعد کهی جملات

ی فارسا ترجمه و دارد وج د رگ لیو علامت 4 حداقل فل بر یهاجمله در .دهندیم نشان آزاد

ی داتیاتا و هااان خا  باا شیخا  کاار در م ارجم   هرحالبه. ش دیم د ید رگ لیو کی فاط

 و با د  زبان دس  ر جهین  داتیتا اوست ی سبك یهانشیگز حاصل هاان خا  اگر: روبروست

 .ردیبه د یناد ت اندینم رای فارس زبانی دس  ر چاارچ  ی سوابی ماد جه ین  در

و تا انداز  ن عی نال قا ل  گا ار غیرمس ایم آزاد نشانه چند صدایی ب دن رمان و قصه است

مبام است  مبام از آن جات که تعیی  منبع سخ  همیشاه آساان نیسات و ح ای گااهی غیار 

ساه نا ع  ن ش ه س اندال  تناا در یک بند  ممك  اسات هار ص معه پارمرمان  در ممك  است.

مس ایم  غیر مس ایم وابس ه  غیر مس ایم آزاد  با هم آمد  و هر کدام باه منعای شد  )گا ار نال 

چناد در هام باف اه هسا ند کاه جادا  حال یدرعشخصیت یا راوی  ارجاع دهند. اما جداگانه )

است کاه آن را تنااا باه  تریعیطبکردن آنان کاری است بس دش ار. و ح ی گاهی برای م رجم 

در ایا  زمیناه   1343) ن شا ه سا اندال ص معه پاارمیک منع گا ار نسبت دهد: مثاهی از رمان 

 بسیار گ یاست:

«Il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient 

encore; ils criaient évidemment pour demander du secours, et personne ne 

s'arrêtait pour leur en donner. Notre héros, fort humain, se donnait toutes les 

peines du monde pour que son cheval ne mît les pieds sur aucun habit rouge. 

L'escorte s'arrêta; Fabrice, qui ne faisait pas assez d’attention à son devoir 

de soldat, galopait toujours en regardant un malheureux blessé.» 
1. il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient 

encore; ( شخصیت–گا ار غیرمس ایم وابس ه )  
2. ils criaient évidemment pour demander du secours, et personne ne 

s'arrêtait pour leur en donner. ( یا راوی شخصیت–گا ار غیر مس ایم آزاد  ) 

3. Notre héros, fort humain, se donnait toutes les peines du monde pour 

que son cheval ne mît les pieds sur aucun habit rouge.                         
 (قضاوت راوی  دخاهت مس ایم راوی در گا ار)

4. L'escorte s'arrêta; روایت( 
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5. Fabrice, qui ne faisait pas assez d’attention à son devoir de soldat, 

galopait toujours en regardant un malheureux blessé.                            
 (روایت ت صیای همرا  با ت قف ک تا  بر زاویه دید شخصیت)

 رویکرد مترجم در قبال مسائل نحوی

 : کسی کهکندیما به م رجم تومیل نو ی میان دو زبان قید و بندهای فراوانی ر یهاتااوت

دس  ر زباان فارسای و سااخ ارهای نوا ی آن را  ت اندینم کندیماز فرانسه به فارسی ترجمه 

بسیار هاظی و کلماه باه کلماه  اشترجمهممك  است  ص رت  یادر غیر  چراکهنادید  بهیرد  

در آن  چراکاه؛ باشاد بارخیبانیاز  مباد از ساخ ار نو ی زباان  ت اندینماو  حال یدرعباشد. 

 اش با  باشد. کاملاً بساچهص رت درک او از م   اصلی ناقص و 

 ت اننادیمارواباط  دیهر در ترجمه نو   روابط میان عناصر جمله است: ای  كی از مسائلی

 ت انادینما یاک م ارجم هرحالبهباشد.  هر سه تای آن یا همزمان یو کارکرد یص ر معنایی 

ناامیدن منطق آشكار  عدم درک ای  ارتباط به معنی چراکهرا نادید  بهیرد ارتباط اجزای جمله 

 و پناان جمله است.

یاک  مثلااًنیاز ت جاه داشات:  میان دو زباان هاتااوتدر ترجمه ساخ ارهای نو ی باید به 

: دیگ یمیک ایرانی  کهیدرحاه  j’ai mal à la tête :) ''در سر درد دارم ''' دیگ یمفرانس ی 

 .1''کندیمسرم درد  ''

و  بخشادیمدهاهت و معنا  ساخ اربندی یک م   که در واقع وظیاه اصلی نو  است  به م  

خاصای باه  آرایش نو ی یكی از راهبردهای یک زبان برای معناسازی است. م رجم باید ت جه

ه تعبیه که مؤهف م   اصلی برگزید  و در م   آگاهانه یا ناآگاهان ساخ ارهای نو ی داش ه باشد

ای  ساخ ارهای نو ی خاص دربردارند  پیاام مؤهاف هسا ند. عباارتی کاه  چراکهکرد  است  

پیرو م عددی است حامل ص رت  سبک  و معنایی اسات کاه عادم درک  یهاجملهدربردارند  

نوا  در واقاع سااخ اربندی . سازدیمرا باشكست م اجه  هاآنان اال  روابط میان ای  جملات 

                                                 
 '' .Ma tête me fait mal '': است  یچن یفارس جمله  یای فرانس  ترجمه -1
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 تا انیمابلكه از نو  جملات و عبارات   نو ی نیست-فاط صرفی ساخ اربندی است  اما ای 

 م   رسید. نو  به

 یریگجهینت

شاناخ ی  و ترجماه شاناخ یزبان دسا  ری  از برخای ماااهیم یریاگبار در ای  مااهه  با 

واژگاانی و نوا ی را بررسای کنایم. در ساطح  در دو ساطح ماام ک شیدیم مشكلات ترجماه

به بافت م   است و در  دقیق با عنایت  ه اساسی برای م رجم یاف   معادل واژگانیواژگانی  نك

یاریهر م رجم باشد. در سطح  ت اندیم ''معنی''و ''دهاهت ''ای  م رد  ت جه به تااوت دو ماا م 

در جملاات  ویژ باه) د یاچیپنو ی  مشكلات ترجمه فرانسه به فارسی و برعكس در جملات 

ای  و غیر   و همچنی  در تاابل مااهیمی کلیادی همچا ن وجاه  نما د و پیرو م ص هی  وص

 هاافارسی برای یاف   مشاابات-تدوی  ن عی نو  تطبیای فرانسه بار  یدرا. کنندیمزمان بروز 

باه ناام دسا  ر تطبیاای و  یترگسا رد ضروری است. چنی  نو ی توت مجم عه  هاتاابلو 

 تاابلی قرار خ اهد گرفت.

بسیار ماام  سطحی  پژوهش  به دهیل چاارچ   مودود یک مااهه  ن  انس یم به دو اما در ا

هرچناد  پارداخ    ؛  بپردازیمDiscoursگا مان )  و گا ار یا Phraséologie) پردازیعبارت

و  رودیما شناسای فراتاردش ار که از مرزهای صرف زبان امری است به سطح گا مانی ترجمه

 همچنی  ناد ترجمه مرب ط است. تولیل گا مان و بیش ر به

 کتابنامه

 مرکز.: تاران .فارسی-انهلیسی فرهنگ عل م انسانی  .1374. )داری ش  آش ری

 ان شارات جانزاد . :تاران. ف  ترجمه  .1331) .علی  جانزاد 

 .نشر مرکز تاران: .ن ش ه گ س ا فل بر .مادام ب اری  .1339) .مادی  سوابی

ان شارات  :تاران .ساخ مان جمله در زبان فرانسه  ناش واژ   ساز   ساخ ار  .1331) .مومد تای  غیاثی

 مروارید.

   .ان شارات نیل فر . تاران:شناسی و کاربرد آن در زبان فارسیمبانی زبان  .1331) .هوس ااب   نجای
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