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 گرامی و ویراستار مترجم

 متن فارسی به این نکات توجه فرمایید:و ویرایش لطفا در نگارش 

 

 نزدیک نوشتن اجزای اصلی جمله:  (1

 شود: دارد که از نهاد و گزاره تشکیل می «ایپایه»هر جمله خبری یک بخش 

 زیباترین شهر ایران است. شیراز

 قبول شدند. علوی مدرسۀدانش آموزان  ۀهم

. کمیلیتهای عبارتتوضیحی و  هایتمانند قیدها، عباربیفزاییم، اجزایی  یمتوانیپایه م به این جملۀ

ا جایی ت ، رایعنی نهاد و گزاره، پایه بکوشیم اجزای جملۀتر شدن جمله باید تر شدن و سادهبرای روان

یم وانت. برای این کار میبرای خواننده راحت کنیم یا تشخیص آن را شود در کنار هم قرار دهیمکه می

 :راهکار استفاده کنیم 4از 

 تر.تر و سادههای کوتاهجملهو تبدیل کردن آن به  جملهشکستن  .1

 تاس آرژانتینی اینویسنده است داده انجام بورخس با را مصاحبه این که سورنتینو فرناندو

 .است ینیآرژانت اینویسنده سورنتینو. است داده انجام بورخس با سورنتینو فرناندو را مصاحبه این

 دهد که دربردارندۀ تاریخی نو )تضاد قدرتمندی در این ترکیبآمریکای التین همواره نوید می 

 است( است.

جود و« تاریخ نو»دهد. تضاد قدرتمندی در ترکیب آمریکای التین همواره تاریخی نو را نوید می

 دارد. 

 د.پایه بیای از جملۀ یا قبل بعد ،وابسته عبارتِ صورتِتکمیلی و توضیحی، به هایبارتع .2

 .است رفته آمریکا به پیری، در باریک و نوجوانی در باریک دوبار، علی

 .پیری در باریک و نوجوانی در باریک است، رفته آمریکا به دوبار علی

در میان دو های توضتتتیحی و عبارت قیدها   استتتتفاده درستتتت از عارم نگارشتتتی، مانند قرار دادن       .3

 ویرگول.
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 هرهب مداخله از دیگری نوع از نامید تنهایی سال صد را آن نمونۀ بهترین بتوان شاید که مدرن رمان

 جویدمی

 همداخل از دیگری نوع از نامید، تنهایی سال صد را آن نمونۀ بهترین بتوان شاید که مدرن، رمان

 .جویدمی بهره

 اجزای جمله جاییهجاب .4

های داستانی آمریکای کند در نوشتهها بیان میآگاهی علمی که خود را از طریق سفرنامه نوعی

 ن نوزدهم مشهود است.التین در قر

 از که است مشهود علمی آگاهی نوعی نوزدهم، نقر در التین آمریکای داستانی هاینوشته در

 .شودمی بیان هاسفرنامه طریق

 

 :ردازپپرداز و پسپیشهای جمله (2

ۀ پرداز. جملهای پسنه از جمله پرداز استفاده کنیمهای پیشز جملهفارسی ا بهتر است در نگارشِ

 ،هاهنگام خواندن این جمله و کنیممطلب را زنجیروار بیان می ،ای است که در آنجمله پردازپیش

ا به سازۀ قبلی یها، برای درکِ یکی از سازهکند و الزم نیست ها را یک به یک درک میسازهخواننده 

برای درک ساختار جمله  ،ذهن خوانندهبرعکس، پرداز، های پسهای بعدی رجوع کند. در جملهسازه

باید مدام به سازۀ قبل یا بعد رجوع کند و گاهی باید جمله را  ،جمله و جایگاه هر سازه در ساختار کلیِ

پرداز فهم مطلب را های پیشکاماً درک کند. استفاده از جمله تا آخر بخواند تا ساختار جمله را

 کند.تر میساده

 . کرد دعوت را خادمی آقای ام بی آی موسسه رایانه، کارشناسی آموزشی دوره اندازی راه منظور به

 .کند اندازیراه را رایانه کارشناسی آموزشی دورۀ تا کرد دعوت خادمی آقای از ام.بی.آی موسسۀ

 اعام باًق که اداره، تعاونی صندوق از بود شده بیشتر گذشته سال از که حسین شهریۀ پرداخت برای

 .گرفتم وام دهد،می تحصیل وام بود کرده

 شهریۀ ات گرفتم وام آنجا از بنابراین دهد،می تحصیل وام که بود کرده اعام قباً اداره تعاونیِ صندوق

 .کنم پرداخت بود، شده بیشتر قبل سال به نسبت که را، حسین

 اند.دلیلِ عدمِ پرداختِ به موقعِ قبضِ مکالماتِ تلفنِ همراهش، ارتباط تلفنی او را مسدود کرده به
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 .است نکرده پرداخت موقعبه را شهمراه تلفن مکالمات قبض زیرا اند،کرده قطع را او تلفنی ارتباط

 

 :نویسیمجهولنحوۀ دقت در  (3

 مجهول همراه با فاعل:  جملۀالف( 

فعل هم در جمله آمده فاعل  و آن مجهول باشدفعل که  گویندنمیای جملهعموماً  ،در زبان فارسی

 مثاً نادرست است که بگوییمدانند. نادرست میه از فعل مجهول همراه با فاعل را برخی استفادباشد. 

کنند. ها بسیار استفاده میاز این گونه جملهدر زبان انگلیسی  «.قالۀ حاضر توسط من ترجمه شده استم»

توجه ت. سهاگونه جملهمترجمان ترجمۀ اینهای انگلیسی، یکی از معضات هنگام ترجمۀ متن ،بنابراین

که  نگامی استیکی از موارد کاربرد این ساختار ه ،به این نکته مفید است که در زبان انگلیسی

غییر آورند و ساختار جمله را تن دلیل مفعول را مقدم بر فاعل میکید کنند. به همیبخواهند بر مفعول تأ

ترتیب از این راهکارها که فاعل هم در جمله آمده است به های مجهولیدر ترجمۀ جملهدهند. می

 کنیم:استفاده می

کید ا تأت کنیمآوریم و بعد فاعل را ذکر می  کنیم و مفعول را ابتدای جمله می  فعل جمله را معلوم می   (1

 :حفظ شود

my bag was stolen by thieves. 

 ن دزیدند.کیفم را سارقا

 کردن فعل جمله و آوردن فاعل در ابتدای جمله:معلوم (2

 ن کیفم را دزدیدند.سارقا

  جزء در جمله درنکته: دلیل ترجیح راه اول بر این راه این استتتت که عموماً معتقدند تقدم یک 

راه با فاعل در    هم از آنجا که جمله مجهولِ    ،پسستتتت. کید بر روی آن ا فارستتتی به معنای تأ     

مفعول را مقدم بر فاعل آورد.  کید بر مفعول استتتت، در فارستتتی هم بایدانگلیستتتی به قصتتتد تأ

طوالنی،  یهاجملهدر  شتتتدن جمله شتتتود، مثاً اگر چنین راهکاری موجب بدخوان    حال، بااین 

 معلوم نوشت و فاعل را مقدم کرد.  بهتر است از راهکار دوم استفاده کرد، یعنی جمله را

 استفاده از توسط، از سوی و نظایر آن: (3
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 را نتوان استفاده کردو دوم استفاده از این راهکار فقط در صورتی مجاز است که راهکار اول 

 و هیچ راه دیگری نظیر شکستن جمله و بازنویسی ممکن نباشد. ... شود(موجب ابهام و کژتابی و)

 مجهول بدون فاعل:  جملۀب( 

یغۀ سوم با آوردن فعل در ص ،یمتوانمی همچنینهایی مُجاز است. در فارسی چنین مجهول نویسی

 :ترتیب جمله را معلوم بنویسیمو بدین مشخص جمع، فاعل را مبهم کنی

 «.را دزدیدند کیفم»ه: شود بتبدیل می «کیفم دزیده شد»جملۀ 

 اعلِف در چند جمله قبلاگر  ت که ابهام در جمله پیش نیاید و مثاًاسشرط به این ستفاده از این راه ا

ع اشتباه جم مبهم این فعل با آن فاعلِ تا فاعلِ ر است از این راهکار استفاده نکنیمبهت ،آمده باشد جمع

 نشود.

 های اسمی و فعلی:دقت در نحوۀ کاربرد جمله (4

ت. در فعلی اس جای جملۀفارسی استفاده بیش از حد از جملۀ اسمی به ثیرات ترجمه در زبانیکی از تأ

آید و به همین دلیل باید هر چه زودتر جمله تمام شود تا بین نهاد و زبان فارسی فعل در انتهای جمله می

عمل  ،تدر بسیاری از جما ،آید. لذافعل پس از نهاد و قبل از مفعول می ،فعل فاصله نیفتد. در انگلیسی

 شود. تر میدهیم و جمات طوالنیاصلی را با اسم انجام می

 که امکان داشتشود درحالیای است که درآن جزری از جمله با عبارت اسمی بیان میاسمی جمله جملۀ

 :گیرد. نهاد، مفعول، متمم، مسند و...همان عبارت با فعل بیاید. عبارت اسمی در جاهای مختلفی قرار می

 کنم که اعضا متحد شوند. کنم/ باور نمیرا باور نمیمتحد شدن اعضا 

 از مدیر شدن پدرش خوشحال شد/ خوشحال شد که پدرش مدیر شد.

گ فاقد فرهنگ نقد: فرهن رویند./ موجود نبودن چیزی: چیزی موجود نیست/روییدن گیاهان: گیاهان می

 نقد نداریم. 

ه از شود. استفاد گویاترشود که خبر زودتر رسانده شود و جمات فعلی باعث می استفاده از جملۀ 

تفاده از تر شود. گویا با اسطرفانهتر و بیتر، رسمیشود که سبک نوشته خشکجمات اسمی باعث می

یشتر بهایشان در نوشتهها غربیظاهراً جمات اسمی نویسنده تعهدی نسبت به صحت ادعای خود ندارد. 

 اسمی استفاده کنند تا فعلی. جملۀ تمایل دارند از 
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عبارت اسمی جمله را  .2فعل وضوح بیشتری از اسم دارد.  .1اسمی: جملۀ فعلی بر جملۀ دالیل برتری 

 رد.گیثیر نوشته را میاثر و تأ ؛کندعبارت اسمی نثر را یکنواخت و خشک می .3کند. تر میطوالنی

 می باشد.برای استفاده از جملۀ اس علی استفاده کنیم، مگر آنکه ضرورتیبنابراین بهتر است از جملۀ ف

 ایصهخا باید تنهایی سال صد در تاریخ و اسطوره حضور چگونگی و چرایی دادن توضیح منظور به

 .دهم دست به امکرده استوار آنها بر را خود هایاستدالل که وسیعی نظریۀ از مختصر

حضور اسطوره و تاریخ در صد سال تنهایی را توضیح دهم، باید  برای آنکه چرایی و چگونگی

 ام.های خود را بر آن استوار کردههم که استداللای از نظریۀ وسیعی اراره دخاصه

 

 ها: یکدست نوشتن زمان (5

اشته ده زمان مشخصی شود التزام بکه می ا ترجمۀ آنها، تا جاییها، یبهتر است در هنگام نوشتن جمله

 هم تغییر ندهیم.درها را پیباشیم و زمان فعل

 .کندمی اراره خداوند اثبات برای را خود ۀادل و کرد مطرح شفا انتهای در را وجود بحث سینا ابن

  د.کنکند و ادلۀ خود را برای اثبات خداوند اراره میسینا بحث وجود را در انتهای شفا مطرح میابن

 

 :پرهیز از تتابع افعال (6

    فریب که دستاویز کسانی که چشم بسته     های مردمدر من صدای وجدان از صدای همۀ این استدالل

 کنند شده است بلندتر است. اطاعت می

که دستاویز کسانی فریب های مردمدر من صدای وجدان بلندتر است از صدای همۀ این استدالل

 کنند.بسته اطاعت میشده است که چشم

 فی.لحسن نجاابوغلط ننویسیم جوع کنید به مدخل تتابع افعال در برای توضیح بیشتر، ر

           شورای حکام که ست  ش سته ای ایران در ن شنهادی تازه در مورد برنامۀ ه وزیر امور خارجه هند پی

 .فردا قرار است برگزار شود مطرح خواهد کرد

 هند قرار است فردا پیشنهادی تازه در نشست شورای حکام مطرح کند. وزیر امور خارجۀ

 ایستم مطمئنم.زنم میبر این نکته که بر سر حرفی که می 

 ورزم.مطمئناً بر سر حرف خود اصرار می
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 .این موضوع چندان تفاوتی با آنچه در بین النهرین که بخش شرقی این هال است بود ندارد 

، واقع در بخش شرقی این هال، اتفاق با آنچه در بین النهرینندارد  چندان تفاوتیاین موضوع 

 افتاده است.

 .قانون همان بایدها و نبایدهایی که ملزم به اجرای آن هستیم است 

 قانون همان بایدها و نبایدهایی است که ملزم به اجرای آن هستیم.

 

 نحوۀ کاربرد افعال وصفی:دقت در  (7

صورت وصفی و صرفی به کار می رود. فعل صرفی دارای زمان و شخص فعل در زبان فارسی به دو 

است. ولی فعل وصفی بدون زمان و شخص است، یعنی برای همه زمانها و همه اشخاص به یک وجه به 

 رود:کار می

تو  من دیروز رفته بودم،رفت، او دیروز رفتی، تو دیروز رفتم، من دیروز فعل صرفی از مصدر رفتن: 

 ...واو دیروز رفته بود  ،بودیدیروز رفته 

 ...او دیروز رفته و ،فعل وصفی از مصدر رفتن: من دیروز رفته، تو دیروز رفته

به کاربرد  کنند. با توجهدهند و تبدیل به افعال صرفی میامروزه رایج است که افعال وصفی را تغییر می

اعل فما باید توجه کرد که استفاده کرد. اتوان از این افعال های نویسندگان مهم، میاین افعال در نوشته

فعل وصفی و صرفی یکی باشد: مثال درست: دیروز به موزه رفته، آثار باستانی را تماشا کردم. مثال 

 کرد. دیروز به موزه رفته، آقای وزیر در آنجا سخنرانی میعلی نادرست: 

 

 :حذف فعل بدون قرینۀ لفظیپرهیز از  (8

 نسخ هاآن با نداشت حق کسی و دادند قرار چوپانی درکلبۀ و جدا ازدیگران را نوزاد دو ،درآزمایشی

  .بگوید

در آزمایشی، دو نوزاد را از دیگران جدا کردند و در کلبۀ چوپانی قرار دادند و کسی حق نداشت با 

 ها سخن بگوید.آن

 .گرفتند نظر زیر اشخانه در و تبعید کشور شرق به را وی

  اش زیر نظر گرفتند.تبعید کردند و در خانه وی را به شرق کشود
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 میان فعل مرکب ۀدر شرایطی بهتر است هر دو فعل را بدون حذف آورد. برای مثال زمانی که فاصل -

 اول و دوم زیاد باشد:

 عدیب ۀمرحل آغاز و پشتیبان نیروهای رسیدن از پیش و آماده را گزینجای هایقایق مهندسی واحدهای

 .کنندمی گذاریشماره و بندیدسته را هاآن عملیات،

 ۀحلمر آغاز و پشتیبان نیروهای رسیدن از پیش ،و کرده آماده را گزینجای هایقایق مهندسی واحدهای

 .کنندمی گذاریشماره و بندیدسته را هاآن عملیات، بعدی

 

 :مفعولی کاربرد درست رای (9

له بعد از باید بافاص« را»گویند دانند و میرا غلط می یا بعد از متممی بعد از فعل «را»بیشتر ویراستاران 

 واسطه بیاید: مفعول بی

 .خواندم را بودی داده من به که کتابی

 .خواندم بودی داده من به کهرا  کتابی

 افزاید: اما این دستورالعمل گاهی به ابهام جمله می

 الف( رای پس از فعل

درونی فرهنگ و سیاست یهودی میان دوست داشتن خودمان و  شولم، با این رتوریک، انشقاق»

درونی فرهنگ و سیاست یهودی ر این جمله انشقاق د« کرد.یی که از ما نیستند را بازتولید میهاآن

نی انشقاق درو»شوند؛ درنتیجه، کل عبارت هایی دارد که در ادامۀ مفعول بیان میاما متمم مفعول است،

مفعول جمله به « یی که از ما نیستندهاآنمیان دوست داشتن خودمان و فرهنگ و سیاست یهودی 

 آید.حساب می

 ب( رای پس از متمم

خبر خروج داعش را »گونه تغییر دهیم اگر جمله را این«. خبر خروج داعش از سوریه را مخابره کردند»

ه است و خبرش را شود آیا داعش از سوریه خارج شدمی، مخاطب متوجه ن«از سوریه مخابره کردند

« خروج»متممِ « از سوریه»محل مخابرۀ خبر از سوریه بوده است. به عبارت دیگر،  اند یامخابره کرده

 مفعول است. بعد از متممِ« را»است و نه قیدِ فعل؛ پس جای درست 
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در  اجای حرف اضافه و در معانی متعددی به کار رفته است. اما این کاربردهبه« را»در متون فارسی  -

 متون امروزی مصطلح نیست:

 .کرد کمک را کودکان باید

 .کرد کمک کودکان به باید

 

 کاربرد درست یک:  (10

، یعنی زمانی که نویسنده قصد دارد به واحد بودن اسم رودعمدتاً برای شمارش به کار می« یک»زبان فارسی در 

 اشاره کند.

 «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است»

 به کار برد:« هر»به جای  را نباید« یک» -

 .کند دفاع وطنش از باید ایرانی یک

 .کند دفاع وطنش از باید ایرانی هر

 نباید یک را پیش از اسم جنس و نوع به کار برد: -

 .دارد نیاز آب به گیاه یک

 .دارد نیاز آب به گیاه

؛ اده کرد، استف«ی»رایج زبان فارسی، یعنی  ۀعنوان عامت نکره از نشانبه« یک»به جای استفاده از  توانیممی -

 :این کار باید با در نظر گرفتن سبک و لحن نوشته انجام شود

 .کندمی زندگی دورافتاده ۀمحل یک در او

 .کندمی زندگی دورافتاده ایمحله در او

 :پرهیز از تتابع اضافات  (11

یعنی آوردن چند اضافه پشت سر هم )چه در ترکیب وصفی چه در ترکیب اضافی(  تابع اضافاتت

  شود فهم جمله به تأخیر بیفتد. تتابع اضافات سبب می کاربرد بیش از حد
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 .دانندنمی بعید خط از را آریزونا مسیرِ مسافریِ قطارِ شدنِ خارج حادثۀ بودنِ عمدی هاآن

 .باشد عمدی مسیرآریزونا در خط از مسافری قطار شدن خارجحادثۀ  که دانندنمی بعید هانآ

 

 :نویسیپرهیز از دراز  (12

در من صدای وجدان بلندتر است از صدای همۀ این استداللهای مردم فریب که دستاویز کسانی شده است که 

 کنند.چشم بسته اطاعت می

 تر تبدیل کنیم:توانیم به دو جملۀ کوتاهاین جمله را می

هایی که دستاویز کسانی استدالل فریب،های مردمی همۀ این استداللوجدان بلندتر است از صدادر من صدای 

 کنند.بسته اطاعت میشده است که چشم

 :کردن آنهاو برطرف هاتوجه به کژتابی  (13

  سال زندگی کرد و در   20)در پرینستون   درگذشت.  سال زندگی در پرینستون   20پس از  ینااینشت

 سال زندگی کرد و در پرینستون درگذشت؟( 20ا آنجا درگذشت؟ ی

       .شد شر خواهد  سال منت سوم و آخر این اثر تا پایان  سوم هما  جلد  ست یا بعد از  )جلد  ن جلد آخر ا

 شود؟(جلد آخر منتشر می جلد سوم

 مداران برجستتتۀ از ستتیاستتتوزیر ستتابق انگلستتتان، جونز، فرزند ستتر جورج جونز، نخستتت ادوارد

 وزیر سابق انگلستان ادوارد جونز بود یا جورج جونز؟()نخست روزگار خود بود.

 هرکس که پدربزرگ کند.پدربزرگ من مرد ثروتمندی است و به هر کس که بخواهد کمک می( 

 من بخواهد یا هرکس که نیازمند کمک باشد و کمک بخواهد؟(

 :های واژهنشینهمتوجه به   (14

های خاصی برای ی واژهنشینهمایج در آن سیاق، در هر زبانی، به تناسب سیاق سخن و واژگان ر

مه رسد. در ترجها برای مخاطب غریب و نازیبا به نظر میینشینهمست و برخی زیبا مخاطب مأنوس و

 ها توجه کرد:ها و اصاح آنینشینهمها، باید به این یا ویرایش متن

 به راه انداختم.دربارۀ این موضوع وپاگیری بحث دست آن شب،
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از  اق متن،به فراخور سی ،ندارد. بهتر است «بحث»ی مناسبی با نشینهم «وپاگیردست» در جملۀ باال کلمۀ

 مناقشه، دردسرساز و نظایر آن استفاده کرد.هایی مثل پرچالش، پرواژه

 

ند از آن توانعنوان پیشنهاد است و مترجمان می  این مورد به) استفاده از امکانات زبان:   (15

ستفاده کنن  ستار هم می د و نکتها واند این نکات را تهای دیگری نیز به آن بیفزایند. ویرا

 عنوان پیشنهاد با مترجم مطرح کند.(به

  سی، امکان واژه ساده. می    در زبان فار ست تا از فعل  شتر از ا سازی از فعل مرکب کمتر ا فعال توان بی

 احیا شود:فارسی ساده استفاده کرد تا این قابلیت زبان 

 نالید به جای ناله کرد.  

 جای زندگی کرد. زیست به

 جای بررسی کرد. بهبررسید 

  جای پژوهش کرد.به پژوهید

     :سازی ستفاده از امکانات واژه  ستفاد توان بهبرای مثال میا از  ابل،قو غیر بیش از حد از قابل ۀجای ا

نیز نوشت و   «برنتافتنی»توان را می« غیر قابل تحمل»استفاده کرد:  برای رساندن معنا  های دیگری راه

 «.  پذیردسترس»را « قابل دسترس»


