
 
 
 

 (10) ۀ نحوترجممباحثی در 
 

  های شرطیترجمۀ جمله
 سمیه دلزندهروی
   دانشگاه ولیعصر رفسنجان

های در انگلیسی و فارسی، جمالت پایه و پیرو در ساختارهای شرطی به زمان
های زمانشود که نتوان شوند. این تفاوت باعث میکاماًل مختلفی بیان می

شبیه در فارسی ترجمه کرد. هایی زمانانگلیسی را به شرطی ساختارهای 
دان مثل عبدالله کوثری هدف از این مقاله این است که ببینیم مترجمی فارسی

کند و آیا از بررسی ترجمه میساختارهای شرطی انگلیسی را چگونه به فارسی 
توان به الگویی کلی برای آموزش ترجمه ساختارهای شرطی کار ایشان می

 انگلیسی دست یافت.
 

دانند که متشکل مرکب میهای شرطی را زیرمجموعۀ جمالت در زبان فارسی جمله
آن را جملۀ شرط و اگر جملۀ پیرو با مفهوم شرط همراه باشد، »از جمله پایه و پیروست و 

)انوری و « نامندآید جملۀ جزای شرط و یا جواب شرط میجملۀ پایه را که با آن می
جمالت شرطی بر سر انواع  ، برخالف انگلیسی،اما در زبان فارسی(. 316: 1386گیوی، 

 بندیدستهاین جمالت را به طرق مختلف مختلف دستورنویسان توافق نظر وجود ندارد و 
جمالت شرطی را بر اساس هدف شرط  ،(1364)وحیدیان کامکار  برای مثالاند. کرده

گوید در حالت محال زمان کند و میبه سه دستۀ محتمل، محال و شرط ساده تقسیم می
آمد، با هم صحبت اگر امروز می اری یا ماضی بعید است:ماضی استمر فعل  در پایه و پیرو 

آینده   یحت در حالت محتمل بند شرط با فعل ماضی نقلی، ماضی بعید و کردیم.می
اگر سارا آمده است، حتماً مادرش را هم با خودش  آید:با ماضی نقلی می پایه  و آیدمی

 در شرط ساده، فعل پیرو در وجه اخباری است.  آورده است.
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 زامی، اخباری،ـرطی فارسی از وجه التـالت شـاین است که در جمآنچه مسلم است 
ه میزان احتمال و حقیقی بودن شرط استفاده ا توجه بماضی استمراری و بعید و زمان آینده ب

ی، برآن شدیم تا ببینیم با توجه به تنوع ساختارهای زمانی در جمالت شرطی فارسشود. می
چگونه بینی دارد پیشمعین و قابلزمانی  هایجمالت شرطی انگلیسی را که ساختار 

مبنای این پژوهش را یکی از توان به جمالت شرطی مناسب در فارسی ترجمه کرد. می
. روش کار به جنگ آخرالزمانقرار دادیم: عبدالله کوثری های مترجم سرشناس ترجمه

بندی این صورت بود که نخست کلیه جمالت شرطی متن انگلیسی را استخراج و دسته
هایشان مقابله کردیم تا ببینیم به چه الگوی ثابتی کردیم و سپس این جمالت را با ترجمه

 توان دست یافت. می
معنی و کلمات هم  ifه با پیدا کردیم کجملۀ شرطی  294در اصل انگلیسی این کتاب 

بندی براساس دستههای شرطی در این کتاب انواع جملهبیان شده بودند. میزان آن 
 به شرح زیر است:جمالت شرطی در انگلیسی 

شرطی نوع سوم: ؛ 15شرطی نوع دوم: ؛ 710شرطی نوع اول: ؛ 95شرطی نوع صفر: 
هایی که کوثری بدون شرطی؛ if :10شرطی با کلماتی به غیر از ؛ 22شرطی ترکیبی: ؛ 52

 02ترجمه کرده است: « اگر»استفاده از 
  پردازیم.ترجمۀ این جمالت می در ادامه به شرح

بیان حقایق علمی یا حقایق از منظر شرطی برای جمالت این نوع  شرطی نوع صفر:
 روند. ساختار این نوع جمالت عبارت استمیگوینده )و لذا تکرارپذیر( به کار 

  present tense… + present tense… + If                                          از:
اگر ... + مضارع التزامی از ساختار  معمولً  کوثریدر ترجمۀ این نوع جمالت شرطی، 

  ... + مضارع اخباری استفاده کرده است:
All virtues are compatible if reason rather than faith is the axis of life. 

 گی، به شرطی که خرد به جای ایمان محور زند سازگارندها با هم همۀ خصائل نیک آدم
 ،باشد

If you don’t have a fatherland, you’re an orphan. 
  .استیتیم  نداشته باشدآدم اگر وطن 
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که انگلیسی کتاب را  هایبرای پیداکردن این نوع شرطی همۀ جمله اول:شرطی نوع 
کوثری در داشتند جستجو کردیم.   will/shall… + tensepresent … + If ساختار

 مضارع در بند شرط و از وجه 1التزامیمضارع از وجه  یشتربجمله شرطی ترجمۀ این نوع 
 های زیر دقت کنید:در بند جواب شرط استفاده کرده است. به نمونه 2اخباری

  اگر ... + مضارع التزامی ... + مضارع اخباری
If he positions himself in the rear his men may lose courage. 

  .شودمی، افراد ته دلشان خالی بکشدعقب اگر 
If that business in Canudos continues, Luiz Viana’s government will be 
plunged into crisis and sooner or later the federal forces will step in.  

بحران ییس ویانا گرفتار ، حکومت لو پیدا کنداگر این ماجرای کانودوس ادامه 
  .شودمی

جای از زمان آینده در جواب شرط استفاده کرده است؛ یعنی به چهار مورد همدر 
will ،«آورده است« خواهد: 

  اگر ... + مضارع التزامی ... + آینده
If they take any of these streets, in a matter of minutes they will reach 
São Pedro or Campo Grande, the heart of Belo Monte, and will be able 
to launch an attack on Santo Antônio, the Temple of the Blessed Jesus, 
and the Sanctuary. 

زدنی به سائوپدرو یا کامپو گرانده هم، در چشم بهبگیرندها را اگر هریک از این خیابان
به سانتو آنتونیو و معبد مسیح مقدس  قادر خواهند بودرسند و از آنجا مرکز بلو مونته، می

  خانه حمله کنند.و خلوت
 گاهی هم در هر دو بند از مضارع اخباری استفاده کرده است:

  اخباریاگر ... + مضارع اخباری ... + مضارع 
If you want to see the baron, he’ll receive you this minute.  

                                                           
 آید. می« ب»؛ گاه این فعل بدون پیشوند مضارع التزامی= ب+بن مضارع+شناسه های مضارع 1
 مضارع اخباری=می+بن مضارع+شناسه های مضارع 2
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  بیندت.میبارون را ببینی، همین حال  خواهیمیاگر 
کتاب را که  هایمۀ جملهجمله شرطی، هبرای پیداکردن این نوع  شرطی نوع دوم:

داشتند جستجو کردیم. کوثری در ترجمۀ این   would… + tensepast … + Ifساختار 
زیاد استفاده کرده است: یکی اینکه در هر دو بند شرط و جواب ساختار جمالت از دو 

های شرطی نوع دوم با همین الگو استفاده کرده )بیشتر جمله 3شرط از ماضی استمراری
اب شرط از ماضی اند( و دیگر اینکه در بند شرط از ماضی ساده و در بند جو ترجمه شده

 . مورد( 15)  استمراری استفاده کرده است
  ماضی استمراری...+ ماضی استمراری: اگر ...+

If they went on with him they might end up in jail or die like their five 
brothers who were now in the presence of the Father. 

یا مثل آن برادرانی که دیگر در  کشیدمی، احتماًل کارشان به زندان رفتندمیاگر با او 
 .شدندکشته میحضور خداوند بودند، 

If they noticed, they, too, would be paralyzed by fear and the entire 
structure devoted to caring for the Counselor would collapse.  

ای که برای و کل این مجموعه شدندمی ، خودشان هم پاک فلجبردندمیاگر بو 
  پاشید.میپرستاری از مرشد درست شده بود از هم 

 ماضی ساده...+ ماضی استمراری: +اگر ...
If there was heavy gunfire, hours would go by before they could be 
brought to the clinics. 
 

ها ... تا آنها را به درمانگاه کشیدمیها طول ، ساعتسنگین بودباران اگر گلوله
 برسانند.

If I were that sure, I wouldn’t be afraid either. 
 .ترسیدمنمی، آنقدر مطمئن بودماگر آنقدر 

 در یک مورد هم از ماضی ساده در هر دو بند استفاده کرده است: 

                                                           
 ماضی ساده می+ ماضی استمراری= 3
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… this must not be true, since, if it were, he would not be here in 
Queimadas. 

  .... اگر اینجور بود او اینجا در اوکیماداس نبود
در کاررفته، به to beم فعل شرطی نوع دو جمله رسد کوثری هروقت در به نظر می

  . و درغیر اینصورت از ماضی استمراری ترجمۀ آن از ماضی ساده استفاده کرده
 : با جستجوی الگویشرطی نوع سوم

 twould/could/might + perfec… + past perfect … + If  
کوثری نیمی از این شرطی نوع سوم در متن انگلیسی مشخص شد. جمله  25تعداد 
  ها را با استفاده از ماضی استمراری در هر دو بند ترجمه کرده است:جمله

 ماضی استمراری...+ ماضی استمراری: اگر ...+
If he had known that the man was an ex-bandit it might have been easier 
to talk with him. 

 .کردصحبت میتر باهاش طرف سابقًا راهزن بوده، راحتدانست میاگر 
He is imagining what the Counselor would have felt, said, if he had seen 
that flag fluttering up there. 

اگر پرپرزدن  گفتمیو چه  داشتمیزد که مرشد چه احساسی پیش خود حدس می
 .دیدمیآن پرچم را در آن بال 

  ماضی ساده...+ ماضی استمراری استفاده کرده: در سه مورد از الگوی اگر ...+
If it had been you, you wouldn’t have come to defend your wife.  

  تا از زنت محافظت کنی. آمدینمی بودیجای من اگر تو 
If I’d had the least influence on them, they wouldn’t have destroyed 
Calumbi. 

  .زدندمین، کالومبی را آتش داشتماگر من کمترین نفوذی در آنها 
 از عکس این الگو هم در دو مورد استفاده کرده است: 

  اگر ...+ماضی استمراری...+ ماضی ساده
It would have been better if he’d told his story publicly, in person. 
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  .بودبهتر  گفتنمیاگر این ماجرا را شخصًا جلوی مردم 
  از الگوی اگر ...+ماضی بعید...+ ماضی بعید هم در دو مورد استفاده کرده است:

If I’d finished him off there in Ipupiará I’d have offended you,”  
  .پامال شده بود، حق تو کنده بودم کلک طرف رااگر 

کوثری برای ترجمۀ شرطی نوع سوم ماضی بعید را درترکیب با ماضی استمراری و 
  کار برده است:همینطور ماضی ساده هم به

We would already have lost it if the second column hadn’t arrived to 
reinforce us when they ambushed us in these hills.”  

، کارمان تا نرسیده بوددادمان کردند به ها حمله میاگر ستون دوم وقتی اینها از تپه
 )بعید + ماضی ساده( .بود تمامحال 

Would his lot have been different if he had managed to speak with him? 
؟ )بعید + ماضی بودمیبا او حرف بزند، وضعش طور دیگری  توانسته بوداگر آیا 

 استمراری(
 

نوع دوم و سوم جمالت شرطی ترکیبی جمالتی است که از ترکیب  :شرطی ترکیبی
  شوند: )مثال اول( و ترکیب نوع اول و سوم )مثال دوم( ساخته می

1. If you hadn’t woken me up in the middle of the night, I wouldn’t 
feel so tired now. 

2. If you know London so well, you shouldn’t have got lost.   
شد.  پیداوم و نوع اول و سوم ترکیبی نوع دوم و س شرطیجملۀ مورد  22در متن انگلیسی، 

ماضی ایشان از تبعیت نکرده است. ها ترجمۀ این جملهبرای خاصی الگوی کوثری از 
استمراری در هر دو بند، یا ماضی بعید و ساده، و حتی از مضارع التزامی و  اخباری 

  ها توجه کنید: هایی از این ترجمهاند. به نمونهاستفاده کرده
Snakes, tarantulas, cougars would be friends of man, as it would be now 
if Adam had not been driven out of Paradise.  

رانده ، درست همانطور که اگر آدم از بهشت کردندمیمار و رطیل و یوز با آدم رفاقت 
  ، همین الن هم مونس آدم بودند.شدنمی
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I would have killed myself before this if God didn’t forbid it, if it wasn’t 
a sin.  

  .کشته بودم، تا حال خودم را نبود ، اگر گناهنکرده بوداگر خدا خودکشی را منع 
I doubt that he would have been of any use to us, even if our war with 
Epaminondas goes on…”  

پیدا تردید دارم، حتی اگر دعوای ما با اپامینوداس ادامه  خوردمیدر اینکه به دردمان 
  کند.

کاربردن مورد را بدون به 20جملۀ شرطی که در این کتاب بود، آقای کوثری  294از 
 «وقتی» و گاهی هم از «اینکه/کهحال()»از بیشتر جای آن اند و بهترجمه کرده« اگر»

  اند: استفاده کرده
Do you think the baron would like it if Rufino helps the thieves who stole 
his ranch from him?”  

که  روفینو به دزدهایی کمک کند اینکهآید از کنید بارون خوشش میفکر می
  اند؟اش را ازش دزدیدهمزرعه

It wouldn’t be right if they captured everyone on account of your 
sneezes.  

  به خاطر عطسۀ تو اینها گیر بیفتند. کهدرست نیست 
But how to get away if they had forbidden him to leave?  

 توانست فرار کند؟رفتن را قدغن کرده بودند، چطور میبیرون حال کهاما 
If he eats, he’s happy, and if he doesn’t, he’s sad,” he thought.  

 خورد غمگین است.نمی وقتیچیزی بخورد خوشحال است،  وقتی
به طور ضمنی از آن « اگر»به کار نرفته بوده، اما معنای « if»جمله هم که  28در 

 اند:کار بردهرا به« اگر»شده است، آقای کوثری در ترجمه برداشت می
...the battle might take you by surprise, out in the open, with no 
protection, Father. 

 ای ببیند.پدر، اگر این جور بی هیچ حفاظی بیرون بیاید، ممکن است ناغافل صدمه
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That men who were once irreconcilable enemies are now marching 
together is the work of the Father, up there in heaven, and of the 
Counselor, here below.  

دارند از اند امروز در کنار هم گام برمیوپنیر بودهداگر این مردان که زمانی با هم کار 
 مرشد است.معجزه پدر آسمانی و 

 :گیرینتیجه
ساختار جمالت های شرطی از انگلیسی به فارسی نشان داد که بررسی ترجمۀ جمله

و فارسی انعطاف نیست بینی و قابل پیششرطی در فارسی بر خالف انگلیسی چندان ثابت 
دهد. معنی این حرف این است که بیشتری برای استفاده از زمانهای مختلف نشان می

توان در ترجمه ساختارهای شرطی انگلیسی از ساختارهایی استفاده کرد که از نظر نمی
دان مثل کوثری صورت شبیه ساختارهای انگلیسی باشند. ولی بررسی کار مترجمی فارسی

گذارد. تصور بر این است که هایی احتمالی پیش روی ما میاین فایده را دارد که گزینه
طور ت زمان دو جملۀ پایه و پیرو در جمله انگلیسی را بهکوثری در ترجمۀ این جمال

کرده بر اساس درک شّمی که از دستور زبان صوری به فارسی منتقل نکرده بلکه سعی
فارسی دارد جمالتی شرطی متناسب با معنی و بافت جمله بنویسد. از این رو دانشجوی 

 ت شرطی فارسی نزدیک شود. تواند به ساختار جمالترجمه با پیروی از چنین الگویی می
 منابع
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