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معرفی بهترین مترجم های کتاب ها در ایران؛ 
بیش از ۱۳ مترجم سرشناس

یکــی از مــواردی کــه می توانــد مطالعــه یــک کتــاب را بــرای مــا لذتبخــش کنــد، 
ــه قــدری خــوب  ــر اســت. در واقــع برخــی ترجمه هــا ب ترجمــه صحیــح و روان آن اث
هســتند کــه حتــی اعتبــار خــود اثــر را هــم بیشــتر می کننــد. بعــد از اینکــه در مقالــه 
قبلــی یــاد گرفتیم چگونــه بهتریــن مترجــم را بــرای کتــاب انتخــاب کنیــم، حــال در 
ایــن مقالــه قصــد داریــم برخــی از بهتریــن مترجــم هــای کتــاب در ایــران را بــه شــما 
معرفــی کنیــم. هــر کــدام از ایــن مترجم هــا در زبــان و زمینــه خاصــی تبحــر داشــته 
ــرای شــما  ــن مترجــم را ب ــم انتخــاب بهتری ــن موضــوع ه ــد. همی ــان دارن ــا همچن ی

آســانتر خواهــد کــرد. حــال بیاییــد بــه ســراغ لیســت مترجمیــن خــود برویــم.
 

۱- استاد محمد قاضی
ــخ  ــاب در تاری ــای کت ــم ه ــن مترج ــی از بهتری ــک یک ــدون ش ــی ب ــد قاض محم
ــن  ــود. آموخت ــان گش ــه جه ــم ب ــاد چش ــال ۱۲۹۲ در مهاب ــت. وی در س ــران اس ای
ــع او  ــرد. در واق ــروع ک ــی ش ــو مکریان ــزد گی ــی ن ــان کودک ــه را از هم ــان فرانس زب
ــه در  ــرد و همیش ــوش نک ــه را فرام ــود فرانس ــل خ ــول دوران تحصی ــگاه در ط هیچ
ــتانی  ــرد داس ــه ک ــه قاضــی ترجم ــری ک ــن اث ــود. اولی ــان ب ــن زب ــری ای ــال یادگی ح
ــاری  ــه آث ــه او ترجم ــود. در کارنام ــرد ب ــود ولگ ــام کل ــه ن ــو ب ــور هوگ ــاه از ویکت کوت
چــون شــازده کوچولــو )کــه بــه دفعــات تجدیــد چــاپ شــد(، زوربــای یونانی، مــادام 
ــز  ــت نی ــاب تاریخ اس ــن کت ــروش تری ــه خود پرف ــوت ک ــی دن کیش ــوواری و حت ب
بــه چشــم می خــورد. همانطــور کــه گفتیــم بــه دلیــل تســلط او بــر زبــان فرانســه، او 
ــار را از زبــان فرانســه بــه فارســی برگردانــده اســت. قاضــی در  تقریبــا همــه ایــن آث

ــا تالیــف کــرده اســت.  ــه فارســی ترجمــه ی طــول حیــات خــود ۶۸ کتــاب ب
البتــه برخــی از ایــن ترجمه هــا بــه دلیــل تفاوت هــای نگارشــی کــه بــا 
ــه هــر حــال  ــدار نیســتند. امــا ب ــد، امــروزه خیلــی پرطرف ــر دارن نســخه های جدیدت
ــی  ــن ایران ــن مترجمی ــت بهتری ــوان از لیس ــی را نمی ت ــد قاض محم

ــت.  ــرون گذاش بی
 

۲– نجف دریابندری
نجــف دریابنــدری همانطــور کــه از اســمش پیداســت زاده جنــوب 
ــادان اســت. او کــه مجبــور شــد تحصیــل را در پایــه  کشــور و شــهر آب
ســوم دبیرســتان رهــا کنــد، زبــان انگلیســی را بــه صــورت خودخــوان 
آموخــت. در واقــع حضــور ســربازان انگلیســی در جنــوب کشــور یکــی 
ــود. او حتــی بــرای  ــان انگلیســی ب ــه زب از دالیــل عالقه منــد شــدن او ب
ــت.  ــز می پرداخ ــربازان نی ــن س ــا ای ــو ب ــه گفتگ ــر ب ــری بهت یادگی
اولیــن ترجمــه او کتــاب وداع بــا اســلحه، اثــر ارنســت همینگــوی بــود. 
دریابنــدری بــه دلیــل قلــم روان و ترجمه هــای خوشــخوانی کــه دارد بیــن مترجمیــن 
ایرانــی بســیار محبــوب اســت. آثــاری همچــون بازمانــده روز، اثــر کازو ایشــی گــورو 
ــز  ــای او نی ــن ترجمه ه ــی از بهتری ــه یک ــد ک ــم می خورن ــه چش ــه او ب ــز در کارنام نی
ــی  ــندگان بزرگ ــار نویس ــهورترین آث ــه مش ــن ترجم ــی رود. او همچنی ــمار م ــه ش ب

ــز در کارنامــه دارد. ــن را نی چــون ارنســت همینگــوی و مــارک توای
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آیا می دانستید
ــه  ــی ب ــوده مدت ــزب ت ــت در ح ــبب عضوی ــه س ــدری ب ــف دریابن نج
ــد  ــم عالقه من ــفی ه ــث فلس ــه مباح ــه وی ب ــود ک ــا ب ــاد. آن ج ــدان افت زن
ــد راســل  ــر برتران ــخ فلســفه غــرب اث ــاب تاری ــس از آزادی کت شــد. او پ
ــدار راســل و  ــه ســاز دی ــدا زمین ــه بع ــه ای ک ــه کــرد. ترجم ــم ترجم را ه

ــد. ــدری ش دریابن

۳– بهمن فرزانه
بهمــن فرزانــه را می تــوان یکــی از مترجمیــن نابغــه ایرانــی 
دانســت. او بــه چهــار زبــان انگلیســی، فرانســوی، اســپانیایی و ایتالیایــی 
ــد  ــاری باش ــر آث ــه خاط ــهرت او ب ــده ش ــاید عم ــا ش ــود. ام ــلط ب مس
ــد  ــت. او ص ــرده اس ــه ک ــی ترجم ــه فارس ــپانیایی ب ــان اس ــه از زب ک
ــمار  ــه ش ــای جهان ب ــاب ه ــن کت ــی از بهتری ــه یک ــی را ک ــال تنهای س
مــی رود، بــه زیباتریــن شــکل ترجمــه کــرده اســت. ایــن اثــر در کنــار 
آثــاری از کــه او از گراتزیــا دلــدا، نویســنده ایتالیایــی ترجمــه کــرده او 
ــرد  ــل ک ــران تبدی ــاب در ای ــای کت ــم ه ــن مترج ــی از بهتری ــه یک را ب
ــث  ــی باع ــه فارس ــف ب ــای مختل ــه از زبان ه ــر او در ترجم اســت. تبح
شــده کــه نــام بهمــن فرزانــه بــرای همیشــه در تاریــخ ترجمــه ایــران 

ــد.  جــاودان بمان
 

۴– سروش حبیبی ؛ بهترین مترجم کتاب های روسی
ــر  ــه ب ــن فرزان ــد بهم ــم مانن ــه او ه ــران ک ــه در ای ــزرگان ترجم ــر از ب ــی دیگ یک
ــد  ــده تســلط دارد. ســروش حبیبــی در ســال ۱۳۱۲ و در تهــران متول ــان زن چهــار زب
ــن موضــوع  ــان شــد. همی ــازم آلم ــل ع ــه تحصی ــرای ادام ــال ۱۳۳۹ ب شــد. او در س
ــه فارســی  ــان ب ــن زب ــه از ای ــا ترجم ــی و بعده ــان آلمان ــری زب ــذار یادگی ــم پایه گ ه
ــز  ــی نی ــی و انگلیس ــوی، روس ــه فرانس ــی، ب ــر آلمان ــالوه ب ــی ع ــروش حبیب ــد. س ش

ــده  ــه فارســی برگردان ــا ب ــن زبان ه ــام ای ــاری را از تم تســلط دارد و آث
اســت. در واقــع او فــردی بــوده کــه نویســندگانی چــون رومــن گاری را 
بــا ترجمــه آثارشــان بــه ایرانیــان معرفــی کــرده اســت. البتــه اغلــب 
ــوص  ــه خص ــی و ب ــان روس ــار او از زب ــه آث ــا ترجم ــی را ب ــراد حبیب اف

شــاهکارهای داستایوفســکی می شناســند.

ــان  ــون هرم ــی چ ــای بزرگان ــاب ه ــار کت ــن آث ــر ای ــالوه ب او ع
ــمیت را  ــل اش ــک مانوئ ــک و اری ــتاین ب ــان اش ــتوی، ج ــه، تولس هس
ــار ســروش  ــن کارنامــه پرب ــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. ای هــم ب
ــل  ــی تبدی ــاب ایران ــای کت ــم ه ــن مترج ــی از بهتری ــه یک ــی را ب حبیب

. می کنــد
 

۵- عبداهلل کوثری
ــه  ــی ک ــن ایران ــن مترجمی ــام تری ــال خوش ن ــن ح ــن و در عی ــی از پرکارتری یک
ــری  ــداهلل کوث ــرده اســت. عب ــه ک ــف ترجم ــای مختل ــر را در زمینه ه ــش از ۷۰ اث بی
ــاب  ــک کت ــرای انتخــاب ی ــا ب ــام آن ه ــه آوازه و ن ــی اســت ک از آن دســت مترجمین
کافــی اســت. حتــی در یــک نظرســنجی کــه در ســال ۱۳۹۷ انجــام شــد، او بــه عنــوان 
ــی  ــر خــالف برخ ــری ب ــد. کوث ــال انتخــاب ش ــاالی ۵۰ س ــم ب ــن مترج محبوب تری
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دیگــر از مترجمیــن ایــن لیســت، تنهــا بــر زبــان انگلیســی مســلط بــود. او کــه ابتــدا 
ــی و چــاپ  ــه ادب ــد از شــروع ترجم ــت، بع ــی جــدی نمی گرف ــردن را خیل ــه ک ترجم
ــغل و  ــک ش ــوان ی ــه عن ــه را ب ــه ترجم ــت ک ــم گرف ــه، او تصمی ــوان بلوای ــاب آنت کت

ــد. ــال کن ــه دنب حرف

ــای  ــادی را در زمینه ه ــای زی ــود کتاب ه ــی خ ــول دوران زندگ ــری در ط کوث
ــکار”  ــر “راز آش ــد اث ــی مانن ــای سیاس ــت. از کتاب ه ــرده اس ــه ک ــف ترجم مختل
ــم اقتصــاد”  ــل عل ــد “دوره کام ــای اقتصــادی مانن ــا کتاب ه ــه، ت گرفت
ــور  ــا “س ــد ی ــکار وایل ــالومه” از اس ــد “س ــی مانن ــب ادب ــن کت و همچنی
بــز” از ماریــو بــارگارس یوســا؛ همگــی بــه دســت او ترجمــه شــده اند. 
ــه  ــد درون مای ــم بای ــه، مترج ــگام ترجم ــه هن ــاد دارد ک ــری اعتق کوث
ــان مقصــد منتقــل کنــد. پــس ترجمــه کلمــه  مطلــب را بــه کمــک زب
ــا ایــن حــال اعتقــاد دارد مترجــم  ــه کلمــه را توصیــه نمی کنــد. امــا ب ب

ــود. ــرو نویســنده وارد ش ــه قلم ــد ب نبای

۶- لیلی گلستان
ــند،  ــات باش ــل ادبی ــم و اه ــر دو مترج ــما ه ــادر ش ــدر و م ــی پ وقت
ــوید  ــد ش ــی عالقه من ــن کارهای ــه چنی ــم ب ــما ه ــه ش ــال اینک احتم
ــه  ــم و فخــری گلســتان اســت. او ک ــد ابراهی ــی گلســتان فرزن ــد. لیل ــش می یاب افزای
ــک،  ــد، صــادق چوب ــی چــون جــالل آل احم ــد بزرگان ــت و آم ــی شــاهد رف از کودک
مهــدی اخــوان ثالــث، ســیمین دانشــور و برخــی دیگــر از بــزرگان فرهنــگ و ادب بــه 
خانــه آن هــا بــود، رفتــه رفتــه شــیفته ادبیــات شــد. ایــن موضــوع بــه همــراه تجربــه 
ــه  ــود. ترجم ــم ب ــک مترج ــه ی ــدن او ب ــل ش ــذار تبدی ــه پایه گ ــل در فرانس تحصی
کتــاب زندگــی، جنــگ و دیگــر هیــچ از اوریانــا فاالچــی بــرای اولیــن بــار نــام او را بــه 
عنــوان مترجــم مطــرح کــرد. مشــهورترین اثــر ترجمــه شــده توســط او رمــان بیگانه، 

شــاهکار آلبــر کامــو اســت. 

۷- گیتــی خوشــدل ؛ شــاید بهتریــن مترجــم کتــاب هــای 
موفقیــت و  روانشناســی 

تقریبا کســی نیســت که بــه خوانــدن آثــار روانشناســی و انگیزشــی 
عالقــه داشــته باشــد امــا گیتــی خوشــدل را نشناســد. او تقریبــا از جمله 
ــرد.  ــه ک ــه فارســی ترجم ــاری را ب ــن آث ــه چنی ــود ک ــن کســانی ب اولی
ــه  ــد ک ــد ش ــای عالقه من ــن کتاب ه ــه ای ــه ترجم ــی ب ــع او زمان در واق
ــرای  ــه آشــنا شــد. ب ــای آن منطق ــا عرفان ه ــرده و ب ــد ســفر ک ــه هن ب
ــن  ــی از بهتری ــه برخ ــران ترجم ــه ای ــت ب ــد از بازگش ــم بع ــن ه همی
ــی کــه در حــوزه روانشناســی  ــه خصــوص کتاب های ــی و ب ــار عرفان آث
ــار او  ــهورترین آث ــرد. مش ــروع ک ــدند را ش ــته می ش ــت نوش موفقی
عبارتنــد از ترجمــه چهــار اثــر از فلورانــس اســکاول شــین، حکایــت دولــت و فرزانگی 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــتفن کاوی. ع ــر از اس ــان موث ــادت مردم ــت ع ــر و هف ــارک فیش از م
ــر  ــز منتش ــش نی ــروده های خوی ــعر از س ــاب ش ــن کت ــال چندی ــه ح ــا ب ــدل ت خوش

ــت.   کرده اس
 

۸- ذبیح اهلل منصوری ؛ پر حاشیه ترین و پرکارترین مترجم ایرانی
ــن  ــی دانســت. مهمتری ــم ایران ــن مترج ــی تری ــوان جنجال ــاید بت منصــوری را ش

خانم لیلی گلستان، از مترجمین ایرانی
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ــوری  ــح اهلل منص ــه ذبی ــت ک ــن اس ــود ای ــبت داده می ش ــه او نس ــه ب ــه ای ک نکت
ــته را  ــود داش ــه خ ــی ک ــه اطالعات ــوده و همیش ــادار نب ــی وف ــن اصل ــه مت ــگاه ب هیچ
نیــز بــه ترجمــه می افــزوده اســت. بــه همیــن دلیــل هــم بیشــتر آثــار ترجمــه شــده 
توســط او بــا متــن اصلــی تفاوت هایــی دارنــد. ادعایــی کــه چنــدان هــم غلــط نیســت. 
ــم او مترجــم برخــی از  ــه بدانی ــد ک ــدا می کن ــت بیشــتری پی ــی اهمی ــا زمان ــن ادع ای
ــه خــود  ــوده اســت. البت ــز ب ــار تاریخــی ماننــد خواجــه تاجــدار و ســایه عقــاب نی آث
ــه  ــع او ب ــد. در واق ــام می ده ــتباهی انج ــل اش ــه عم ــته ک ــاد نداش ــوری اعتق منص
ایــن بــاور داشــته کــه دو نــوع ترجمــه داریــم کــه در نــوع اول مترجــم متــن را عینــا 

ــد. ــه می کن ــن اضاف ــه مت ــود ب ــی را از خ ــوع دوم مطالب ــرده و در ن ــه ک ترجم
گفتــه می شــود او در طــول حیــات خــود بیــش از ۱۲۰۰ کتــاب، مقالــه و داســتان 
ــک  ــینوهه، پزش ــدار و س ــه تاج ــه خواج ــن ترجم ــن بی ــت. در ای ــرده اس ــه ک ترجم

ــد.  ــاب می آین ــه حس ــار او ب ــهورترین آث ــون مش فرع
 

۹- سپیده حبیب ؛ بهترین مترجم کتاب های اروین د. یالوم
د.  کتاب های ارویــن  از  خوبــش  ترجمه هــای  بــا  را  حبیــب  ســپیده 
ــار ایــن  یالوم می شناســند. او کــه در اصــل یــک روانپزشــک اســت، تقریبــا تمــام آث
روانپزشــک آمریکایــی را بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. در واقــع بســیاری افــراد 
بــر ایــن باورنــد کــه ســپیده حبیــب ارویــن د.یالــوم را بیشــتر بــه ایرانیــان شناســانده 
اســت. البتــه او چندیــن کتــاب از رولــو مــی را هــم ترجمــه کــرده اســت کــه خوانــدن 
ــوان  ــار ترجمــه شــده توســط او می ت ــی از لطــف نیســت. در میــان آث آن هــا هــم خال
بــه “وقتــی نیچــه گریســت”، “روان درمانــی اگزیستنســیال” و “درمــان شــوپنهاور” از 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــو م ــوم و “عشــق و اراده” از رول یال
 

۱۰- حسن کامشاد
ــت.  ــتانی نیس ــار داس ــم آث ــدل مترج ــی خوش ــد گیت ــم مانن ــاد ه ــن کامش حس
البتــه زمینــه فعالیــت او ۱۸۰ درجــه بــا خوشــدل تفــاوت دارد. او بیشــتر بــه ترجمــه 

آثــاری کــه در زمینه هــای تاریخــی، سیاســی و فلســفی نوشــته 
شــده بودنــد عالقــه داشــت. کامشــاد تــا بــه حــال بــش از ۳۰ کتــاب 
ــاب  ــه کت ــار او ترجم ــهورترین آث ــه مش ــت. البت ــرده اس ــه ک را ترجم
ــتین  ــر یوس ــوفی اث ــای س ــت کار و دنی ــر ادوارد هال ــت اث ــخ چیس تاری
ــان فارســی در دانشــگاه  ــن اســتاد زب گــردر هســتند. کامشــاد همچنی

ــوده اســت.  ــز ب ــج نی کمبری

۱۱- داریوش آشوری
ــا دســتی هــم در ترجمــه  ــان فارســی کــه اتفاق ــزرگان زب یکــی از ب
داشــته اســت. داریــوش آشــوری شــاید بــه انــدازه ســایر مترجمیــن 
ایــن لیســت پــرکار نباشــد، امــا بــی شــک کتاب هــای بســیار 

ــگ  ــتن فرهن ــه، در نوش ــر ترجم ــالوه ب ــوری ع ــت. آش ــرده اس ــه ک ــی را ترجم مهم
ــه طــوری کــه دانشــنامه سیاســی او کــه در  و دانشــنامه هــم تبحــر داشــته اســت. ب
ــه عنــوان مرجــع  دوران دانشــجویی وی نگاشــته و منتشــر شــده اســت، هنــوز هــم ب
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. عــالوه بــر ایــن او بــا نوشــتن فرهنــگ علــوم انســانی، 
ــه  ــی اضاف ــه فارس ــهر را ب ــان ش ــان و آرم ــی، گفتم ــد همه پرس ــا مانن ــی واژه ه برخ
کــرد. واژه هایــی کــه پیــش از آن معــادل دقیقــی در فارســی برایشــان وجود نداشــت. 
بیشــتر آثــار ترجمــه شــده توســط او هــم در زمینــه فلســفه و علــوم انســانی هســتند. 
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ــی و  ــخ فلســفه کاپلســتون، شــهریار ماکیاول ــر نیچــه، تاری ــت زرتشــت اث ــن گف چنی
ــه  ــوری ب ــای آش ــزو برجســته ترین ترجمه ه ــی ج ــور همگ ــس م ــهر از تام آرمان ش

ــد.  ــاب می آین حس
 

۱۲- پیمان خاکسار
ــز از کل  ــی ج ــز یعن ــتیو تولت ــاهکار اس ــه ش ــا ترجم ــما او را ب ــتر ش ــاال بیش احتم
ــوب  ــا محس ــق م ــوان و موف ــن ج ــه مترجمی ــار از جمل ــان خاکس ــید. پیم می شناس
می شــود. بــد نیســت بدانیــد او هیچوقــت بــه مترجمــی نگاهــی جــدی نداشــت. امــا 
ــه  ــت ترجم ــم گرف ــه او از اشــعار بوکوفســکی، خاکســار تصمی ــس از انتشــار ترجم پ
ــه پســند  ــان عام ــه ســراغ ترجمــه رم ــن هــم ب ــرای همی ــد. ب ــال کن ــر دنب را جدی ت
ــر ســر  ــام خاکســار را ب ــی کــه بیــش از همــه ن ــه کتاب ــن نویســنده رفــت. البت از همی
ــه  ــود. ترجم ــول ب ــدی ت ــان کن ــر ج ــان اث ــه ابله ــان اتحادی ــت، رم ــا انداخ زبان ه
ــه دســت  ــن ب ــن منتقدی ــه اول را دربی ــاب توانســت در ســال ۱۳۹۱ رتب ــن کت او از ای
آورد. البتــه جــز از کل بــا بیــش از ۵۰ بــار تجدیــد چــاپ همچنــان موفــق تریــن اثــر 
ــار ترجمــه شــده توســط وی  ترجمــه شــده توســط او بــه حســاب می آیــد بیشــتر آث

ــیده اند.  ــاپ رس ــه چ ــمه ب ــر چش در نش

۱۳- ارسالن فصیحی؛ بهترین مترجم کتاب های ترکی
ــی  ــای ترک ــاب ه ــن مترجــم کت ــی بهتری ــه معرف ــت ب ــد نوب ــه بای ــم ک ــی ه نوبت
ــان  ــار اوره ــه آث ــل ترجم ــه دلی ــراد ب ــتر اف ــی را بیش ــماعیل فصیح ــد. اس می رس
ــتار در  ــوان سرویراس ــه عن ــون ب ــم اکن ــه ه ــند. او ک ــط او می شناس ــوک توس پام
انتشــارات ققنــوس مشــغول بــه کار اســت بیشــتر آثــار پامــوک از جملــه کتــاب نــام 
مــن ســرخ را بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. همچنیــن کتــاب مشــهور و محبــوب 
ــه فارســی ترجمــه شــده اســت.  ــز توســط او ب ــف شــافاک نی ــر الی ــت عشــق اث مل
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ــر  ــراد دیگ ــی اف ــد، برخ ــت ش ــا صحب ــورد آن ه ــه در م ــی ک ــر بزرگان ــالوه ب ع
ــوان  ــراد می ت ــن اف ــه ای ــته اند. از جمل ــی داش ــای محبوب ــه ترجمه ه ــتند ک ــم هس ه
بــه دکتــر علــی صاحبــی اشــاره کــرد. او کــه خــود یــک روانشــناس اســت برخــی از 
بهتریــن کتــاب هــای روانشناســی را بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. مشــهورترین 
ــز  ــه ج ــت. ب ــر اس ــام گلس ــر ویلی ــاب، اث ــوری انتخ ــرده تئ ــه ک ــه او ترجم ــی ک کتاب
دکتــر صحابــی افــرادی ماننــد امیــر مهــدی حقیقــت هــم از جملــه مترجمیــن خــوب 
کشــور مــا بــه حســاب می آینــد. ایــن مترجــم جــوان هــم توانســته کارنامــه خوبــی 
از خــود بــه جــا بگــذارد. مهــدی ســحابی هــم از دیگــر مترجمیــن ایرانــی اســت کــه 
ترجمــه او از رمــان طوالنــی در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه مارســل پروســت، 
ــزرگان  ــه ب ــم از جمل ــادزاده ه ــود اعتم ــاب محم ــی شــهرت اوســت. جن ــل اصل دلی

ــد.  ــه حســاب می  آی ــران ب ترجمــه ای
ــار داســتان  امــا افــرادی همچــون جــالل آل احمــد و صــادق هدایــت هــم در کن
ــاری از  ــه آث ــا ترجم ــد ب ــته اند. آل احم ــی داش ــاد ماندن ــه ی ــای ب ــی ترجمه ه نویس
ــد.  ــوان یــک مترجــم مطــرح کن ــه عن ــام خــود را ب ــد توانســته ن ــدره ژی ســارتر و آن
ترجمــه هدایــت از رمــان مســخ هــم از جملــه ترجمه هــای مانــدگار تاریــخ ادبیــات 
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مــا بــه حســاب می آیــد. احمــد شــاملو هــم برخــی آثــار را دوبــاره بازنویســی کــرده 
ــول  ــد را قب ــاملو و آل احم ــای ش ــدان ترجمه ه ــتان چن ــم گلس ــه ابراهی ــت. البت اس

ــان انگلیســی را نمی دانســتند.  ــا زب ــدام از آن ه ــچ ک ــه او هی ــه گفت ــدارد و ب ن
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در ایــن مقالــه ســعی کردیــم بــه شــما برخــی از مهمتریــن مترجمیــن ایرانــی را بــه 
ــاری  ــن مترجم هــا در طــول دوران کاری خــود آث شــما معرفــی کنیــم. هرکــدام از ای
ــم در  ــوز ه ــا هن ــن ترجمه ه ــتر ای ــد. بیش ــه کرده ان ــی ترجم ــه فارس ــدگار را ب مان
بــازار موجــود اســت. پــس ایــن بــار کــه قصــد خریــد کتابــی را داشــتید، می توانیــد 

ــد.  ــدا و انتخــاب کنی ــی پی ــن ایران ــن مترجیم ــا را از بهتری ــن ترجمه ه بهتری

پیمان خاکسار


