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  کارگاه ترجمه:
 

 1بازتاب زمان دستوری در ترجمه
 

 جانعلیرضا خان
 

اثر جیمز جویس و دو ترجمۀ فارسی چهرۀ مرد هنرمند در جوانی زیر از رمان  جملهبه 
 بدیعی دقت کنید:آن به قلم مرحوم پرویز داریوش و دکتر منوچهر 

 
1) As soon as the boys had turned into Clonliffe Road together they 

began to speak about books and writers, saying what books they were 

reading and how many books there were in their fathers' bookcases 

at home (Joyce, 1914/2004: 69). 
 

به صحبت دربارۀ  چرخیدندهمین که پسران با هم به جادۀ کلونلیف  اول:ترجمۀ  (2
-و در کتابخانه خواندندمیکدام کتابها را  گفتندمی، و آغازیدندکتابها و نویسندگان 

: 0731)ترجمۀ پرویز داریوش، موجود است های پدرانشان در خانه چند کتاب 
011 .) 

 
به صحبت  شروع کردند پیچیدند« نلیفکال»همین که پسرها به جادۀ  :ترجمۀ دوم (7

و در قفسۀ  خوانندمیاینکه چه کتابهایی  گفتنکردن دربارۀ کتابها و نویسندگان و 
  (. 011: 0711)ترجمۀ منوچهر بدیعی، هست کتاب پدرشان در منزل چند کتاب 

 

                                                 
مجموعۀ جدید کارگاه ترجمه همچون گذشته با اهداف آموزشی و برای مخاطبین دانشجو یا هنرآموزان  - 0

داند تا بر فضل تقدم استادان ترجمه به رشتۀ تحریر در خواهد آمد. راقم این سطور بر خود فرض می
فر و یاد کریم امامی، آقای دکتر علی خزاعیاند )زندهقلم زده« کارگاه ترجمه»در  نظری که قبالًصاحب

احتماالً اساتید دیگر( خاضعانه اذعان نماید و مجموعۀ جدید کارگاه ترجمه را با یاد شادروان کریم امامی 
« کارگاه ترجمه» اندازیآغاز کند، مترجم فرزانه و دانشوری که چند سال قبل به دیار باقی شتافت و راه

 مرهون ابتکار ایشان است.   
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کنید، رویداد مبدأ در زمان گذشته اتفاق افتاده است و چهار فعل چنانکه مالحظه می
کنند و آن یکی هم کالم مبدأ به لحاظ صوری به زمان گذشته اشاره میز پنج فعل پارها

( به قرینۀ افعال ماقبل، خواننده را به زمان sayingکه صورت اسم مصدری دارد )
دهد. در ترجمۀ اول، اما، وضع بدین گونه است: در مقابل چهار فعل گذشته ارجاع می

زمان گذشته، سه فعل فارسی به زمان گذشته اشاره  های صرفیانگلیسیِ دارای نشانه
زمانِ اسم مصدری هم در زمان گذشته دارند و یکی به زمان حال و آن صورت بی

تصریح گردیده است. در ترجمۀ دوم نیز شاهد تطابق کامل زمان افعال مبدأ و مقصد 
فعل فارسی به  نیستیم: در مقابلِ چهار فعل انگلیسیِ صرف شده در زمان گذشته، تنها دو

دهند و زمان گذشته اشاره دارند و دو فعل دیگر خواننده را به زمان حال ارجاع می
 زمان مصدر استفاده شده است. زمانِ اسم مصدری هم از صورت بیبجای آن صورت بی

های فوق در وهلۀ نخست مبین آنند که در جریان ترجمه الزاماً تناظر صوریِ داده
گردد. اکنون پرسش رخداد فعل در متون مبدأ و مقصد برقرار نمییک به یک بین زمان 

شده به  ای مترجمان یادتوان توضیح موجهی برای انتخابهای ترجمهآن است که آیا می
دست داد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا الزم است به یاد آوریم که در یک ترجمۀ 

دلیل ا محتوای متنِ مبدأ قاعدتاًً بیباکیفیت و مقبول اِعمال هر نوع تعدیلی در صورت ی
پذیرد. از سوی دیگر، نخواهد بود بلکه نوعاً به منظور نیل به هدف مشخصی انجام می

گرا اگر به متنی ( تصریح نموده است، ترجمۀ لفظ37: 0811همانگونه که نیومارک )
. پس در نظام مقصد منتهی نشود، به هیچ عنوان قابلیت دفاع نخواهد داشت« طبیعی»

 تعدیل ذاتیِ ترجمه است. 
های فوق، ترجمۀ دوم تعدیالت بیشتری را برای کنید که در میان ترجمهمالحظه می

نیل به متن مقصدِ طبیعی و روان به انجام رسانده است. مسئله آن است که در زبان 
-میافعال الزاماً با یکدیگر مطابقت ای از رشتهانگلیسی زمان فعل در ساختارهای دارای 

یابد در حالی که در زبان فارسی عموماً چنین نیست. در فارسی نه تنها الزام نحوی برای 
ای وجود ندارد بلکه برعکس، عدم مطابقت زمان فعلِ متأخر با زمان فعلِ چنین مطابقه

شود. بنابراین، با آنکه در ترجمۀ مرحوم تری منتهی میمتقدم عموماً به ساختار طبیعی
از نظر دستوری  were readingدر مقابل  خواندندمیصورت گذشتۀ  داریوش انتخاب

انجامد، شمّ زبانی این ساز نیست و به قطع ارتباط خواننده با زمان رُخداد فعل نمیمسئله



 فصلنامه مترجم/ سال بیست و سوم/ شماره پنجاه و چهارم //////  939

 

نگارنده حکایت از آن دارد که انتخاب صورت حالِ فعل یادشده از سوی دکتر بدیعی 
تری منتهی گردیده است تر و مقبولیعیبه ترجمۀ طب (خوانندمی)یعنی صورت فعلیِ 

خوانی بیشتری دارد. زیرا با هنجارهای حاکم بر چنین ساختارهایی در فارسی معاصر هم
رسد مرحوم داریوش دست کم در این موردِ بخصوص بین انتخاب به نظر می

هنجارهای دستوری زبانهای مبدأ و مقصد مردد مانده است چون بالفاصله پس از 
(، فعل دیگری را در زمان حال و مطابق با خواندندمیورت فعلی گذشته )انتخاب ص

به نمونۀ دیگری دقت  .2(موجود استهنجارهای دستوری زبان فارسی برگزیده است )
 کنید:

4) At the same moment he thought he saw a likeness between his 

father's mind and that of this smiling well-dressed priest (Joyce, 

1914/2004: 73). 

-که میان ذهن پدرش و ذهن این کشیش خوش اندیشیددر همان لحظه  ترجمۀ اول: (7

 (.017: 0731)ترجمۀ پرویز داریوش،  دیدمیلب شباهتی پوش خندان

که بین طرز فکر پدرش و طرز فکر این  به ذهنش رسیددر آن لحظه  ترجمۀ دوم: (6
 (. 001: 0711)ترجمۀ منوچهر بدیعی،  بیندمیپوش شباهتی کشیش خندان خوش

گرای مرحوم داریوش با هنجارهای دستوری غالب بر بینید که ترجمۀ لفظباز هم می
تصریفِ زمان فعل در فارسی معیار همخوانی ندارد و برعکس، دکتر بدیعی با فاصله 

مقصد به گرفتن از متن مبدأ به اقتضای همخوانی با هنجارهای دستوری غالب در زبان 
 تری دست یافته است. ترجمۀ طبیعی

                                                 
( است و به tenseدر اینجا الزم است خاطرنشان کنم  که موضوع این نوشتار صرفاً زمانِ دستوریِ فعل ) - 2

( که در ارتباطِ تنگاتنگ با تصریف زمان فعل modality( و وجهیت )aspectابعاد دیگری همچون نمود )
نخواهیم پرداخت. با این حال، از آنجایی که در دستورهای سنتی این ابعاد هستند در این مجال کوتاه 

اند و این مغالطه در کمال تأسف به کتب چندگانه مخصوصاً زمان دستوری و نمود در یکدیگر خَلط شده
 (، بد نیست به اجمال اشاره072-021: 0731/0780آموزش ترجمه نیز راه یافته است )مثالً رک به رشیدی، 

و « نمود»یم که ویژگیهای مربوط به ثبات، طول زمان، استمرار و اتمام یا عدم اتمام عمل و نظایر آنها را کن
ویژگیهای معناییِ مربوط به اِعمال ذهنیت گوینده نسبت به ضرورت، قطعیت، احتمال، امکان، اجازه و الزام 

برانگیز ور بالقوه در ترجمه چالشنامند. نمود و وجهیت هر دو ممکن است بطمی« وجهیت»رخداد فعل را 
 کنند. واقع شوند و از این رو، مجال دیگری را برای بحث و بررسیِ مفصل طلب می
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یکی از اصطالحاتی است که « زمان دستوری»چیست؟  و اما زمان دستوری
اند و امروزه نیز به همان مفهوم اولیۀ خود به کار گرفته دستوریان سنتی آن را به کار برده

-گرفته شده است. در زبان زمانبه معنای  tempusشود. این اصطالح از واژۀ التینِ می

اند تعریف کرده« نمودن بیانِ مکان در زماندستوری»شناسی، زمان دستوری را عمدتاً 
در آنِ واحد هم به زمان « زمان»(. در زبان فارسی واژۀ 711: 0861به الینز،  .ک.)مثالً ر

هوم . بدیهی است که این هر دو مف(time) گردد و هم به وقت وقوع فعلدستوری برمی
: 0737ارتباط نیستند اما این رابطه یک رابطۀ یک به یک نیست )باطنی، به یکدیگر بی

ساز ( و این خود ممکن است، چنانکه خواهیم دید، برای ترجمه در مقام عمل مسئله73
 شود.

بندی کلی، زمان دستوری به سه گروه اصلیِ گذشته، حال و آینده در یک تقسیم
بندیِ مفهوم زمان است اما واقعیت آن ترین مقولهاهر بدیهیشود و این به ظتقسیم می

است که حتی در مورد این سه زمان دستوریِ عمده نیز برداشتهای شناختیِ سخنگویان 
ای انتزاعی است و زبانهای مختلف تفاوتهای اساسی دارد. مسئله آن است که زمان مقوله

کنیم )لیکاف و جانسون، استفاده می« مکان»ترِ تر و عینیبرای درک آن از مقولۀ ملموس
در »گوییم ( مثالً می7: 0717به نقل از کرد زعفرانلو کامبوزیا و سادات فیضی،  0811

معموالً برای نشان دادن فاصلۀ مکانی به « دور»و حال آنکه صفت « زمانهای خیلی دور
عاری در قیاس رود. بر همین اساس، زمانهای گذشته و آینده را در یک بیان استکار می

کنیم. در زبانهایی مثل سنجیم و درک میبا زمان حال که فهمی آنی از آن داریم می
پیش رویمان و این برای همۀ « آینده»پشت سر ماست و « گذشته»فارسی و انگلیسی، 

سخنگویان این زبانها امری بدیهی است. به همین دلیل، احتماالً اهالی زبانهای یادشده 
د شد اگر بدانند که برخی از زبانهای بکر و ناشناختۀ سرخپوستان قارۀ زده خواهنشگفت

-کنند بلکه آن را پیش رو تصور میآمریکا گذشته را بر خالف ما پشت سر تلقی نمی

دهیم. استدالل اهالی این نمایند یعنی همان جایی که ما عرفاً آینده را بدان نسبت می
ایم، پس برایمان : اینکه گذشته را )قبالً( دیدهزبانها نیز به نوبۀ خود بسیار جالب است

روشن و معلوم است چنانکه گویی جلوی چشممان قرار گرفته است؛ در عوض، آینده 
ایم، بر آن اشراف رای اینکه آن را ندیدهبپیش روی ما نیست بلکه پشت ما واقع شده 

 نداریم و بر ما معلوم نیست. 
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براحتی تصور کرد که زمان دستوری نه تنها در توان با خواندن سطور فوق، اکنون می
( نیست یا دست کم در شمار شمولجهانهای های زبان )اصول و مقولهزمرۀ همگانی

 -های زبانیِ مطلق قرار ندارد بلکه برعکس یکی از تمایزات دستوری زبانهمگانی
ا چه از نظر است و مشکل بتوان دو زبان را نام برد که بین زمانهای دستوری آنه 7ویژه

صورت و چه از حیث کارکرد تناظر یک به یک وجود داشته باشد. در واقع، بر خالف 
شود، در همۀ زبانهای طبیعی زمان دستوری وجود ندارد اما این بدان آنچه تصور می

های فاقد ابزارهای تظاهر صوری زمان[ معنی نیست که سخنگویان آن زبانها ]یعنی زبان
ذهنی میان رخدادی در گذشته و حال و یا گذشته و آینده تمایز  توانند به لحاظنمی

 (.7: 0717قائل شوند )کرد زعفرانلو کامبوزیا و سادات فیضی، 
های کالن زمان دستوری، به شرحی که گذشت، یا حتی تظاهر و بندیوقتی تقسیم

طبیعتاً های فاحش بینازبانی است، عدم تظاهرِ صوری زمان در نظام زبان مبین تفاوت
ترِ آن تنوع و گوناگونی بیشتری را نشان خواهد داد و این همه بطور جزئیات فرعی

های زمان برانگیز خواهد بود. به عنوان نمونه، یکی از ویژگیبالقوه برای ترجمه چالش
های دستوری در زبان فارسی آن است که در آن، یک زمان کلی مثالً گذشته به زمان

شود یعنی با وجود برخورداری از صورت یا آینده فرافکنی می کلیِ دیگر مثالً حال
دهد. مثالهای ذیل ظاهریِ گذشته، فعل مورد نظر عمالً به زمان حال یا آینده ارجاع می

  ( بخوبی مبین این ویژگی هستند:71: 0737)به نقل از باطنی، 
 )اشاره به زمان حال(.  گفتممی دانستممیاصرار الزم نیست، اگر  (3

 کوه )اشاره به زمان آینده(. رفتنامۀ او معلوم نیست، شاید فردا بر (1
 

بینید، صیغۀ گذشتۀ فعل در مثالهای فوق برای اشاره به زمانهایی غیر از چنانکه می
گذشته به کار رفته است و این با برداشت متعارف از زمان گذشته منافات دارد. این 

-جهانشود یک پدیدۀ از آن یاد می 1«توریفرافکنی اشاریِ زمان دس»پدیده که با عنوان 

نیست اما در تعدادی از زبانها از جمله سوئدی، روسی، ترکی، کردی و عربی  شمول
دانیم، در زبان (. تا آنجایی که می81: 2116شود )توانگر و عموزاده، مشاهده می

                                                 
3
 Language-specific 

4
 Deictic tense projection 
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ذشته به شود اما فرافکنی گانگلیسی زمان گذشته گاهی اوقات به زمان حال فرافکنی می
-آینده چندان معمول نیست مگر در برخی جمالت شرطی. به همین دلیل، ترجمۀ لفظ

توان معادل کارکردی آن به حساب ( را می8( بصورت جملۀ انگلیسی )3گرای جملۀ )
( اساساً 1گرای جملۀ فارسی شمارۀ )( در برگردان لفظ01آورد اما جملۀ انگلیسی )

( که صورت 00ت زبانی مورد نظر، جملۀ پیشنهادی )نادستوری است و با توجه به باف
 رسد:کانونیِ زمان آینده را به کار برده است، معادل مناسبتری به نظر می

 
9) There is no need to insist; if I knew, I would say.  

10) *His plans are not known; perhaps, he went to climbing.  

11)  His plans are not known; he may possibly go climbing.   

نگرد، در یک شناسی به زبان میسرشناسی که از منظر رده سشنابرنارد کامری، زبان
شود )کامری، تمایز قایل می« نسبی»و « مطلق»بندی دوگانه بین دو نوع زمان تقسیم
(. زمان مطلق زمانی است که بخشی از معنای آن دربردارندۀ لحظۀ حاضر به 76: 0817

نوان کانون اشاره است. در مقابل، زمان نسبی زمانی است که نسبت به یک نقطۀ ع
بندی، زمان گذشته در زبان فارسی شود. مطابق این تقسیمارجاع در بافتی معین تعبیر می

ای که اشاره به زمان حال یا آینده داشته یک زمان مطلق است اما صورت فعلی گذشته
( در زمرۀ زمانهای نسبی قرار 1و  3مثالهای شمارۀ باشد )همچون فعلهای مذکور در 

نشان )متعارف( فعل را در گونۀ گیرد. شاید بتوان گفت که زمانهای مطلق صورت بیمی
دار )نامعمول( صرف فعل دهند اما زمانهای نسبی صورتهای نشانمعیارِ زبان تشکیل می

- -تر و زمانهای نسبی زبانشمولجهان. بنابراین، زمانهای مطلق احتماالً 7رنندرا رقم می
توان بطور منطقی انتظار داشت که گروه دوم مشکالت تر هستند و از این رو، میویژه

بیشتری را در ترجمه ایجاد نماید زیرا عناصر و ویژگیهای زبانیِ نشاندار به ایجاد معانیِ 

                                                 
7
نشان دارد اگر معیار ایِ غیررسمی خود حالتی بیزمان گذشتۀ آینده محور در فارسی محاورهکاربرد البته  - 

نشان و معمول تلقی کنیم. با این حال، از آنجایی که ترجمۀ نوشتاری حالت بی« بسامد وقوع»نشانداری را 
توان با گردد، می( تلقی می”translation proper“« ترجمه به معنای اخص کلمه»ترجمه )یا به عبارتی، 

ترجمه از فارسی به انگلیسی  محور را در شناختی موضوع برگردان زمان گذشتۀ آیندهاندکی مسامحۀ روش
 نشاندار تلقی کرد. 
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م طلب انجامند و تسلط و دقت بیشتری را از سوی مترجضمنی و نقشهای جانبی می
 . 6( تا حدی نشان داده شد00( تا )3های شمارۀ )خواهند کرد؛ چیزی که با تحلیل داده

در عین حال، چنانچه صورت و کارکرد عناصر زبانی نشاندار در هر دو زبانِ مبدأ و 
مقصد تا حد قابل توجهی مشابهت داشته باشند، بار کمتری بر ترجمه تحمیل خواهد 

شدۀ فرافکنی زمان در زبان انگلیسی، کاربرد ی از موارد شناختهشد. به عنوان نمونه، یک
است که به موجب آن گاهی اوقات در متون روایی همچون  3«حال تاریخی»زمان 
های تاریخی یا در نقل داستان و لطیفه، صورت زمانیِ حال برای اشاره به گذشته روایت

فارسی نیز عیناً موضوعیت دارد و  شود. این نوع فرافکنی زمانی در زبانبه کار گرفته می
ساز نیست. مالحظه از این رو در ترجمه از انگلیسی به فارسی یا برعکس مسئله

  بفرمایید:
12)   'And how is Master David?' he says, kindly.  

            I cannot tell him very well. I give him my hand, which he holds in 

his. 'Dear me!' says Mr. Chillip, meekly smiling, with something 

shining in his eye. 'Our little friends grow up around us. They 

grow out of our knowledge, ma'am?' This is to Miss Murdstone, 

who makes no reply. (David Copperfield, Chapter 9).   
 دیوید چطور است؟: حال آقای گویدمیبا عطوفت  (07

و او  دهمدست میکه حالم خوب است. با او  توانم بگویمنمی         
 . داردنگاه میدستم را در دست خویش 

آقای چیلیپ تبسم خفیفی بر لب دارد و برقی در چشمانش مشهود          
 :کندمیبعد روی خود را به بانو مردستون  : جانم!گویدمیاست؛ 

لتفت رشد شوند و بدون اینکه انسان مها زود بزرگ مینم، بچهخا         
 .کشندآنها باشد، قد می

    )ترجمۀ فارسی مسعود رجب دهدنمیبانو مردستون هیچ جوابی            

 (. 078-071: 0713نیا،  
                                                 

محور در زبان ( نیز در مقالۀ خود کاربرد زمان گذشتۀ آینده006و  007، 010: 2116) گر و عموزادهتوان - 6
آفرین فارسی و عدم کاربرد آن را در زبان انگلیسی بطور بالقوه برای ترجمه از فارسی به انگلیسی مشکل

 کنند. تلقی می
7
 Historic present 
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کند، ( از آن یاد می01: 0887) 1پدیدۀ فرافکنیِ اشاریِ زمان یا، چنانکه دِکلرک

بویژه در گونۀ گفتاری زبان فارسی تداولِ بسیار دارد و توفیق در  8«چرخش منظر زمانی»
ترجمۀ آن نیز به همین دلیل حائز اهمیت بسیار خواهد بود مخصوصاً در فرآیند دوبلۀ 

های سینمایی یا در تهیۀ زیرنویس این نوع فیلمها. مسئلۀ بسیار مهم در ترجمۀ این فیلم
ث به شدت به بافت موقعیتی و ابعاد ویژگی دستوری آن است که پدیدۀ مورد بح

: 2116فرهنگی وابسته است )توانگر و عموزاده،  -کاربردشناختی و عوامل اجتماعی
(. بنابراین، کلید ترجمۀ توأم با توفیق آن در دست عناصری در ورای متن مورد نظر 22

خواهد بود؛ عناصری که مترجم با تجربه را همچون چراغ راهنما به تشخیص زمان 
 ستوری مناسب رهنمون خواهند شد.د

و اما تفاوت هنجارهای دستوری مربوط به تطابق یا عدم تطابق زمان دستوری را که 
هایی از آن آغاز گردید بار دیگر با ذکر مثالهای دیگری از مقالۀ حاضر با ذکر نمونه

انگلیسی دهیم. یکی از مواردی که در زبان ساختارهای دربردارندۀ تتابع افعال ادامه می
یابد، تتابع فعل در جمالتی مسئلۀ مطابقۀ زمان دستوریِ دو فعل متوالی موضوعیت می

ای است. در چنین جمالتی، اگر فعل جمله است که مفعول آنها بصورت یک بند درونه
باید الزاماً در ای )یا بند مفعولی( نیز میدر زمان گذشته صرف گردد، فعل بند درونه

ای مان گذشته صرف شود؛ حال آنکه در فارسی اِعمال چنین مطابقهمطابقت با آن در ز
اساساً به ایجاد ساختهایی منجر خواهد شد که اگر نادستوری نباشند، دست کم 

   کند: اند؛ از این رو، طبیعتاً در ترجمه زمان فعل از گذشته به حال تغییر میغیرطبیعی
14)  He knew that Daisy was extraordinary, but he didn't realize just how 

extraordinary a “nice” girl could be (Scott Fitzgerald’s the Great 

Gatsby, 1925: 159).   
بود که یک دختر  وقت درنیافته، اما قبالً هیچاستالعاده زی فوقدانست که دیگتسبی می  (07

  (.018: 0711/0713)ترجمۀ کریم امامی،  باشد العادهفوق تواندمیتا چه اندازه « خوب»

                                                 
8
 Rennat Declerck  

9
 Shift of temporal perspective  
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کنید، مرحوم امامی به اقتضای هنجارهای دستوری زبان فارسی، چنانکه مالحظه می
در هر دو موردی که تتابع فعلی موضوعیت داشته است، زمان فعل دوم را از گذشته به 

 حال تعدیل نموده است.
ر ترجمۀ جمالت نقل قول وضعیت فوق، چنانکه قبالً به اشاره گفته شد، د

یابد؛ جایی که زبان غیرمستقیم )از انگلیسی به فارسی و بالعکس( نیز عیناً موضوعیت می
انگلیسی مطابقت زمانی و زبان فارسی عدم مطابقت زمانیِ فعل جملۀ نقل قول با فعل 

و ترجمۀ فارسی آن دقت  گتسبی بزرگکنند. به فراز دیگری از رمان را طلب می 01ناقل
  کنید:

16)  At eleven o’clock a man in a raincoat dragging a lawn-mower 

tapped at my front door and said that Mr. Gatsby had sent him 

over to cut my grass (Scott Fitzgerald’s the Great Gatsby, 1925: 

89).  

کشید زنی را پشت سرش میتن داشت و چمنساعت یازدۀ صبح مردی که بارانی به  (03
 چمن مرا ماشین کند.  فرستاده استاو را آقای گتسبی  گفتانگشت بر در زد و 

 
بندی آنچه گفته شد به پایان برسانیم. گفتیم که اوالً زمان بگذارید بحث را با جمع

الزاماً بر زبانی و چه در سطح بینازبانی دستوری و وقت رخداد فعل چه در سطح درون
یکدیگر منطبق نیستند؛ ثانیاً، از نظر شناختی، طرز تلقی سخنگویان زبانهای مختلف از 
مقولۀ زمان بطور عام و زمانهای نسبی بطور اخص الزاماً یکسان نیست؛ و ثالثاً، 
هنجارهای دستوریِ ناظر بر مطابقۀ زمانی در ساختارهای دربردارندۀ تتابع افعال در 

رساند: اینکه عضاً متفاوت است و این همه ما را به یک نتیجۀ کلی میزبانهای مختلف ب
ترجمۀ زمان دستوری به دلیل گوناگونی و تنوع بینازبانیِ موجود معموالً نیازمند اِعمال »

زمان دستوری  مسئلۀ مهم در نهایت میزان اشراف مترجم بر گوناگونی«. تعدیل است
ون هر یک از آن دو زبان و به تبع آن، تعیین بین دو زبان مبدأ و مقصد و نیز در در

 پذیر خواهد بود. میزان تعدیل مورد نیاز برای نیل به ترجمۀ مقبول، طبیعی و خوانش
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 Reporting verb 
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