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چگونه بهترین ترجمه را انتخاب کنیم + ویژگی های
 یک ترجمه خوب

تـا بـه حـال شـده کـه بعـد از خوانـدن چنـد صفحـه از یـک کتـاب ترجمـه شـده، 
دیگـر نتوانیـد بـا آن ارتباط برقـرار کنیـد؟ این اتفـاق اصال چیـز عجیبی نیسـت. گاهی 
اوقـات ترجمـه یـک کتـاب به قـدری ثقیـل اسـت کـه خوانـدن آن را برای ما مشـکل 
می سـازد. امـا عکـس ایـن موضوع هـم ممکـن اسـت بـرای شـما اتفـاق افتاده باشـد. 
برخـی ترجمه هـا بـه قـدری خوبنـد کـه می تـوان آن هـا را یـک اثـر ادبـی سـوا از متن 
اصلی دانسـت. اما همـه ما نمی دانیـم چگونـه بهترین ترجمـه را انتخاب 
کنیـم و اصـال ویژگـی هـای ترجمـه خـوب کدامنـد. بـرای همیـن هـم 
مـا تصمیـم گرفتیـم در ایـن مقالـه تصمیـم گرفتیم تا عـالوه بر نـکات ۶ 
گانـه ای که بـه مـا در انتخاب مترجـم کمـک می کنند، ویژگـی های یک 
ترجمـه خـوب را هـم معرفـی کنیم. بـا خوانـدن ایـن مقالـه می توانیـد 

بهتریـن ترجمـه را در هـر یـک از انـواع ژانـر کتاب انتخـاب کنیـد.

“بدون ترجمه، من به مرزهای کشور خودم محدود می شدم.”
ایتالو کالوینو

چرا دانستن اینکه چگونه بهترین ترجمه را
 انتخاب کنیم مهم است؟

تقریبـا همه مـا در طـول زندگی خـود کتاب هـای ترجمه شـده را مطالعـه کرده ایم. 
طبیعی اسـت که بـا برخـی از این کتاب  ها بیشـتر از سـایرین ارتبـاط برقـرار کردیم. اما 
شـاید هیچگاه توجهـی به دلیـل این اتفـاق نداشـتیم. مطالعه یـک متن ترجمه شـده در 
عیـن حـال کـه می تواند لـذت آشـنایی ما بـا یک فرهنـگ و زبـان جدیـد را بـرای ما به 
ارمغـان بیـاورد، ممکن اسـت بـه قدری برایمان سـخت و طاقت فرسـا شـود کـه کال از 
ادامـه خوانـدن آن منصـرف شـویم. دلیل ایـن اتفـاق کیفیت پاییـن ترجمـه آن کتاب 
اسـت. در واقع اولیـن ویژگی منفـی مطالعه یک ترجمه بد، دلسـرد کردن شـما نسـبت 
به مطالعـه آن کتاب اسـت. نکتـه ای که عکـس آن هم کامال صـدق می کنـد. این یعنی 
مطالعه یـک ترجمـه روان و به اصطـالح خوشـخوان می تواند میل شـما 

را بـه مطالعـه یک کتـاب افزایـش دهد.

امـا تشـخیص یـک ترجمه بـد چنـدان هـم کار سـختی نیسـت. در 
واقـع همـه مـا بـا مطالعـه چنـد صفحـه از یـک متـن می توانیـم متوجه 
میزان کیفیـت ترجمه آن شـویم. ترجمه هایـی که کیفیـت و دقت خوبی 
ندارنـد غالبـا مـا را در خواندن بـا مطالعـه مواجـه می کننـد. دلیلش هم 
ایـن اسـت کـه نویسـنده نه بـه زبـان مبـدا )زبـان اصلـی متن( مسـلط 
بـوده و نـه توانسـته آنچـه از متـن برداشـت کـرده را بـه زبـان مقصـد 
)زبانـی که متـن بـه آن ترجمـه شـده( برگرداند. بـرای همین هـم ما در 
مطالعـه چنیـن متونی دچار مشـکل می شـویم. برخی دیگـر از مترجمین 
هـم خیلـی بـه متـن اصلـی وفـادار نمی ماننـد و آنچـه خودشـان صالح 
می بیننـد را بـه متـن اصلـی اضافـه می کننـد! ایـن موضوع حـد و مـرز هم نمی شناسـد 
و از بهتریـن رمـان هـای عاشـقانه گرفته تـا برخـی از مشـهورترین کتـاب هـای 

فلسـفی دچار ارن دخـل و تصرف هـا شـده اند. 
امـا تشـخیص اینکـه چگونـه بهتریـن ترجمـه کتـاب را انتخـاب کنیم شـاید کمی 
چالـش برانگیـز باشـد. بـه خاطـر همیـن هـم مـا چنـد نکتـه مهـم را در ادامه به شـما 
آمـوزش می دهیـم کـه بـه شـما در انتخـاب صحیـح مترجـم کمـک خواهنـد کـرد.
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۱- تخصص مترجم
اولیـن نکتـه ای کـه هنـگام انتخـاب ترجمـه یـک کتـاب بایـد بـه آن توجـه کنیم، 
تخصـص مترجـم اسـت. ایـن موضـوع مخصوصـا در هنـگام کتاب   هـای تخصصـی و 
نیمه تخصصـی اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد. چـرا کـه اگـر مترجم بـا ماهیـت متن 
آشـنایی نداشـته باشـد، ممکـن اسـت نتواند مطالـب را بـه خوبـی منتقل کننـد. عالوه 
بـر آن چنیـن فـردی احتمـاال در ترجمـه اصطالحـات و مفاهیـم کلیدی هم به مشـکل 
برمی خـورد. مثـال اگـر قصد داریـم یـک کتـاب در مـورد فیزیـک کوانتـوم را بخریم، 
بهتر اسـت قبـل از خرید در مـورد مترجمیـن آن تحقیق کنیـم و ببینیم کدامیک رشـته 

تحصیلـی مرتبـط یـا حداقـل سـابقه ترجمه متـون مشـابه را داشـته اند.

امـا متـون ادبـی چطـور؟ چگونـه می توانیـم بهتریـن ترجمـه کتـاب هـای رمان و 
ادبیاتـی را انتخـاب کنیـم؟ اگرچـه بیشـتر افـراد تصـور می کننـد داشـتن مهـارت و 
آشـنایی بـا ماهیت متـن فقط بایـد هنـگام ترجمـه کتاب هـای تخصصی رعایت شـود، 
تجربـه نشـان داده کـه ترجمـه کتاب هـای ادبـی می توانـد حتـی چالـش برانگیزتر از 
کتاب هـای تخصصـی و نیمـه تخصصـی باشـد. در واقـع فـردی کـه قـرار اسـت یکـی 
از بهتریـن رمـان هـای کالسـیک را ترجمه کنـد، باید بـه قدری بـر روی زبـان مقصد 
و ادبیـات آن مسـلط باشـد کـه بتوانـد عـالوه بر قصـه، حـس و حـال موجـود در آن را 
نیـز بـه خواننـده اثـر منتقـل کنـد. تسـلط ادبـی، قلـم روان و آگاهـی فرهنگـی از جمله 

پیش نیازهـای یـک مترجـم ادبـی خـوب بـه شـمار می رونـد.
 

۲- زبان
اگـر نگوییـم مهمتریـن، بـدون شـک زبـان مـادری مترجـم و زبان 
متنـی کـه از روی آن ترجمه کرده بسـیار در کیفیـت ترجمـه تاثیرگذار 
اسـت. بـرای مثـال اگر قـرار اسـت کتـاب جنـگ و صلـح تولسـتوی را 
بخوانیـد، بهتـر اسـت کـه ابتـدا بـه سـراغ زبانـی کـه متـن از روی آن 
ترجمه شـده برویـد. برخـی مترجمین کـه به زبانی جز انگلیسـی تسـلط 
ندارنـد، مجبورنـد کتـاب را بـه جـای زبـان اصلـی متـن )کـه در اینجـا 
روسی اسـت( از روی ترجمـه انگلیسـی آن بـه فارسـی برگرداننـد. ایـن 
کار بـه ۲ دلیـل کیفیـت ترجمه را پاییـن مـی آورد. دلیل اول اینکه شـاید 

ترجمه انگلیسـی بـه اندازه کافـی دقیق نباشـد. اما دلیـل دوم اینکـه وقتی متـن یکبار به 
زبـان دیگـری تبدیل می شـود، بخشـی از اصالـت خـود را از دسـت می  دهد. پـس اگر 

مـا دوبـاره آن را ترجمـه کنیـم، بیشـتر به متـن اصلـی صدمـه زده ایم.
پـس بهتر اسـت به سـراغ مترجمـی برویم کـه به زبـان اصلی کتاب مسـلط باشـد. 
بـرای مثـال سـروش حبیبـی ترجمـه کتاب  هـای روسـی اسـتاد اسـت. چـرا کـه خود 
او بـر زبـان روسـی مسـلط اسـت. یا بهمـن فرزانه که بـه دلیـل تسـلط بـر روی زبان 

اسـپانیایی، مترجـم خوبی بـرای آثـار نویسـندگان اسـپانیایی بـه حسـاب می  آید.

۳- تجربه
کارنامـه یک مترجـم می توانـد سـومین عامل مهمی باشـد که بـه مـا در انتخابمان 
کمـک می کنـد. مترجمیـن حرفـه ای معمـوال بیـش از یـک کتـاب ترجمـه شـده در 
کارنامـه خـود دارند. پـس اگـر کتابی بـه تازگـی منتشـر شـده و از کیفیـت ترجمه آن 
مطمئـن نیسـتید، می توانیـد به سـراغ سـایر آثـار وی برویـد. اصال شـاید بخت با شـما 
یار بـود و قبـال یکـی از آثـار وی را خوانـده بودیـد. در ایـن صـورت دید واضح تـری به 
اثـر او خواهیـد داشـت. همچنیـن می توانیـد از دوسـتانتان کـه سـایر آثـار مترجـم را 
خوانده انـد هـم بـرای انتخـاب کتـاب او نظـر بپرسـید. امـا اگـر کتابی کـه بـه دنبالش 
هسـتید اولیـن اثـر مترجم بود چـه اتفاقـی می افتد؟ در قسـمت بعـدی به ایـن موضوع 

اشـاره کرده ایـم.
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۴- خواندن ترجمه
شـاید بگوییـد چگونـه می توانـم قبـل از تهیـه یـک کتـاب، متـن آن را بخوانـم؟ 
خب ایـن کار چندان مشـکل نیسـت. بیشـتر ما بـرای خریـد کتاب بـه کتابفروشـی ها 
مراجعـه می کنیـم. زمانـی کـه در یـک کتابفروشـی هسـتید می توانیـد از فروشـنده 
بخواهیـد کتـاب مـورد نظـر را برای شـما بیاورد. سـپس بـدو هیـچ مشـکلی می توانید 
چنـد صفحـه از ان را خوانده و کیفیـت ترجمه آن را بسـنجید. حتی اگر بـه کتاب خریدن 
از کتابفروشـی هـم عـادت نداریـد، بـا مراجعـه بـه بیشـتر سـایت های 
فـروش کتـاب می توانید چنـد صفحـه از کتاب مـورد نظر را بـه صورت 
رایـگان بخوانیـد. آن گاه می توانید با چشـمانی بـاز و اطمینـان از کیفیت 

ترجمـه، کتاب مـورد نظـر را خریـداری کنید. 

۵- نشر
یکـی دیگـر از نکاتـی کـه می تواند به مـا در انتخـاب بهتریـن ترجمه 
کمک بکند، ناشـر یک کتاب اسـت. معموال نشـرهای با سـابقه و مشهور 
بـا مترجمینی همـکاری می کنند کـه کیفیت ترجمـه باالیی دارنـد. برای 
همیـن هم بهتـر ترجمه هایـی را انتخـاب کنیم که توسـط ایـن مترجمین 
و نشـریات منتشـر می شـوند. اگـر بـا بهتریـن ناشـران ایرانی آشـنایی 
نداریـد الزم نیسـت نگران باشـید، جدول زیـر برخی از بهترین ناشـران 

کتاب هـای داسـتانی و غیـر داسـتانی را به شـما معرفـی می کند.

زمینه فعالیتنام نشر
 داستانی و غیرداستانی )با تمرکز بیشتر بر روی کتاب های داستانی(نشر قطره

 داستانی و غیرداستانی نشر چشمه 
 داستانی و غیرداستانی )با تمرکز بیشتر بر روی کتاب های داستانی(نشر مروارید
 داستانی و غیرداستانی )با تمرکز بیشتر بر روی کتاب های داستانی(نشر مرکز
کتاب های داستانی و ادبیاتنشر نگاه 

 داستانی و غیرداستانی )با تمرکز بیشتر بر روی کتاب های داستانی(نشر نی
کتاب های داستانی و ادبیاتنشر نیماژ

 داستانی و غیرداستانی )با تمرکز بیشتر بر روی کتاب های داستانی(نشر ققنوس
کتاب های غیر داستانینسل نواندیش
کتاب های غیر داستانیکلک آزادگان

کتاب های غیر داستانیذهن آویز
کتاب های غیر داستانیفراگفت

*نکتـه: انتشـاراتی کـه در ایـن لیسـت از آن هـا نـام بـرده شـده، اغلـب آثـار 
ترجمـه شـده را نیـز منتشـر می کننـد.

 

ویژگی هایی که به ما کمک می کنند 
چگونه بهترین ترجمه را انتخاب کنیم؟

امـا برخـی ویژگی هـا هم هسـتند کـه مـا را در انتخـاب بهتریـن ترجمه یـک کتاب 
یـاری می کننـد. در واقـع کتابـی کـه به خوبـی ترجمه شـده باشـد، بایـد بیشـترین این 
نـکات و ویژگی هـا را نیـز درون خـود داشـته باشـد. حـال بیاییـد بـا هـم نگاهی بـه این 

ویژگی هـا بیندازیـم:

بهمن فرزانه، مترجم مشهور ایرانی
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۱- روان بودن ترجمه
شـاید مهمتریـن نکتـه ای کـه یـک مترجم بایـد رعایـت کنـد، روان بـودن ترجمه 
اوسـت. یادتـان باشـد، متـون و کتاب هایـی کـه ترجمه می شـوند، قـرار اسـت خوانده 
شـوند. پـس اگـر ترجمـه مـا بـه انـدازه کافـی روان نباشـد، مخاطـب نمی توانـد با آن 
ارتبـاط برقـرار کنـد. پس خود شـما هـم خیلـی راحت و بـا مطالعـه چند صفحـه از یک 

کتـاب، می توانیـد متوجـه روان بـودن یـا نبـودن ترجمه آن شـوید. 

۲- به دور بودن از دخل و تصرف
متاسـفانه برخـی از مترجمیـن عـادت دارند کـه نظرات خـود را نیز 
درون ترجمـه دخیـل کنند. ذبیـح اهلل منصوری کـه یکی از مشـهورترین 
مترجمین ایرانـی، از جمله مترجمینی اسـت کـه همـواره در ترجمه های 
خـود مطالبـی را هـم از خـود بـه متـن اضافـه می کـرده اسـت. ایـن کار 
برخالف شـهرت و آوازه او، کامال غیراخالقی بوده اسـت. چـرا که یکی از 
اولیـن اصول مترجمـی، پایبند بـودن و وفادار بـودن به متن اصلی اسـت. 
ایـن مـورد مخصوصـا زمانی کـه قصـد انتخـاب بهتریـن ترجمه کتاب 
هـای تاریخـی را داریـم بسـیار اهمیـت دارد. چـرا کـه هرگونـه دخل و 

تصـرف در چنیـن کتاب هـای موجب تحریـف تاریخ خواهد شـد.  

۳- حفظ سبک و روش نگارشی
همانطـور کـه در مـورد قبل هـم بـه آن اشـاره کردیم، وفـادار بـودن به متـن اصلی 
نکتـه ای اسـت که یـک مترجم بایـد در اثری کـه ترجمه کـرده بـه آن پایبند باشـد. اما 
ایـن وفـاداری صرفا در مـورد محتـوای متـن نیسـت. در واقـع ترجمه ای خوب اسـت 
کـه عالوه بـر خـود متن، سـبک نگارشـی، برخـی توصیفـات و به طـور کلی فضاسـازی 
نویسـنده را هم بـرای ما تداعـی کند. اگـر اینطور نباشـد شـما حتـی از خواندن بهترین 

کتـاب هـای جهان هم حـس خوبـی نخواهید داشـت. 

۴- تداعی فرهنگ
هـر زبـان همـراه یـک فرهنـگ می آیـد و ترجمـه کـردن فرهنگـی کـه در دل یک 

زبان نهفته اسـت شـاید کار مشـکلی باشـد. اما دقیقا همین چالش اسـت 
کـه می توانـد یـک ترجمـه را عالی، یـا ضعیـف کند. سـعی کنیـد هنگام 
بررسـی ترجمه یـک کتاب، بـه بحث فرهنـگ هم توجه داشـته باشـید. 
البتـه تشـخیص ایـن موضـوع نیازمنـد آشـنایی شـما بـا فرهنـگ زبان 

مبدا یـک ترجمه اسـت. 

۵- تفاوت با متن اصلی
الکس زوکـر، مترجم زبـان چک بـه انگلیسـی، عقیده دارد کـه وقتی 
یـک فـرد در حال خوانـدن کتـاب ترجمه شـده توسـط شماسـت، نباید 
ایـن احسـاس را پیـدا کند کـه اثـری که در دسـت اوسـت یـک ترجمه 
اسـت. در واقع یـک ترجمه خوب به قـدری روان، بـا کیفیـت و خواندنی 
اسـت که شـما متوجـه فـرق آن با اثـر اصلـی نمی  شـوید. این یعنی شـما 

حـس خوانـدن یـک کتـاب مسـتقل را خواهیـد داشـت. نـه مطالعه متنـی که خـود از 
روی یک متـن دیگر ترجمه شـده اسـت. 

           چگونه بهترین ترجمه را انتخاب کنیم ؛ سخن پایانی
فرامـوش نکنید مترجمیـن تنها کلمـات یک متن را بـه زبان مقصـد برنمی گردانند. 
آن ها عـالوه بـر زبان، فرهنـگ، سـبک نوشـتاری و افکار پشـت یک اثـر را نیـز ترجمه 

خانم لیلی گلستان، از مترجمین ایرانی



چگونه 
بهترین ترجمه را 

انتخاب کنیم
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می کنند. پس بـا انتخاب بهتریـن ترجمه می توانید بیشـترین بهـره و لـذت را از مطالعه 
یـک اثر ببریـد. دفعه بعد کـه قصد خریـد یک کتـاب را داشـتید، چک لیسـتی از موارد 
گفتـه شـده تهیـه کنیـد و آن را با مترجـم اثـر تطبیق دهیـد. اگـر مترجم توانسـت نمره 

قبولـی را از شـما بگیرد، درنـگ نکنید و حتمـا ترجمه او را تهیـه کنید. 


