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معرفی بهترین مترجم های کتاب ها در ایران؛
بیش از  ۱۳مترجم سرشناس
یکــی از مــواردی کــه میتوانــد مطالعــه یــک کتــاب را بــرای مــا لذتبخــش کنــد،
ترجمــه صحیــح و روان آن اثــر اســت .در واقــع برخــی ترجمههــا بــه قــدری خــوب
هســتند کــه حتــی اعتبــار خــود اثــر را هــم بیشــتر میکننــد .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 مترجمهــا در زبــان و زمینــه خاصــی تبحــر داشــته
یــا همچنــان دارنــد .همیــن موضــوع هــم انتخــاب بهتریــن مترجــم را بــرای شــما
آســانتر خواهــد کــرد .حــال بیاییــد بــه ســراغ لیســت مترجمیــن خــود برویــم.
 -۱استاد محمد قاضی
محمــد قاضــی بــدون شــک یکــی از بهتریــن مترجــم هــای کتــاب در تاریــخ
ایــران اســت .وی در ســال  ۱۲۹۲در مهابــاد چشــم بــه جهــان گشــود .آموختــن
زبــان فرانســه را از همــان کودکــی نــزد گیــو مکریانــی شــروع کــرد .در واقــع او
هیچــگاه در طــول دوران تحصیــل خــود فرانســه را فرامــوش نکــرد و همیشــه در
حــال یادگیــری ایــن زبــان بــود .اولیــن اثــری کــه قاضــی ترجمــه کــرد داســتانی
کوتــاه از ویکتــور هوگــو بــه نــام کلــود ولگــرد بــود .در کارنامــه او ترجمــه آثــاری
چــون شــازده کوچولــو (کــه بــه دفعــات تجدیــد چــاپ شــد) ،زوربــای یونانی ،مــادام
بــوواری و حتــی دن کیشــوت کــه خود پرفــروش تریــن کتــاب تاریخ اســت نیــز
بــه چشــم میخــورد .همانطــور کــه گفتیــم بــه دلیــل تســلط او بــر زبــان فرانســه ،او
تقریبــا همــه ایــن آثــار را از زبــان فرانســه بــه فارســی برگردانــده اســت .قاضــی در
طــول حیــات خــود  ۶۸کتــاب بــه فارســی ترجمــه یــا تالیــف کــرده اســت.
البتــه برخــی از ایــن ترجمههــا بــه دلیــل تفاوتهــای نگارشــی کــه بــا
نســخههای جدیدتــر دارنــد ،امــروزه خیلــی پرطرفــدار نیســتند .امــا بــه هــر حــال
محمــد قاضــی را نمیتــوان از لیســت بهتریــن مترجمیــن ایرانــی
بیــرون گذاشــت.
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 –۲نجف دریابندری
نجــف دریابنــدری همانطــور کــه از اســمش پیداســت زاده جنــوب
کشــور و شــهر آبــادان اســت .او کــه مجبــور شــد تحصیــل را در پایــه
ســوم دبیرســتان رهــا کنــد ،زبــان انگلیســی را بــه صــورت خودخــوان
آموخــت .در واقــع حضــور ســربازان انگلیســی در جنــوب کشــور یکــی
از دالیــل عالقهمنــد شــدن او بــه زبــان انگلیســی بــود .او حتــی بــرای
یادگیــری بهتــر بــه گفتگــو بــا ایــن ســربازان نیــز میپرداخــت.
اولیــن ترجمــه او کتــاب وداع بــا اســلحه ،اثــر ارنســت همینگــوی بــود.
دریابنــدری بــه دلیــل قلــم روان و ترجمههــای خوشــخوانی کــه دارد بیــن مترجمیــن
ایرانــی بســیار محبــوب اســت .آثــاری همچــون بازمانــده روز ،اثــر کازو ایشــی گــورو
نیــز در کارنامــه او بــه چشــم میخورنــد کــه یکــی از بهتریــن ترجمههــای او نیــز
بــه شــمار مــیرود .او همچنیــن ترجمــه مشــهورترین آثــار نویســندگان بزرگــی
چــون ارنســت همینگــوی و مــارک توایــن را نیــز در کارنامــه دارد.

آیا میدانستید
نجــف دریابنــدری بــه ســبب عضویــت در حــزب تــوده مدتــی بــه
زنــدان افتــاد .آن جــا بــود کــه وی بــه مباحــث فلســفی هــم عالقهمنــد
شــد .او پــس از آزادی کتــاب تاریــخ فلســفه غــرب اثــر برترانــد راســل
را هــم ترجمــه کــرد .ترجمــهای کــه بعــدا زمینــه ســاز دیــدار راســل و
دریابنــدری شــد.
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 –۳بهمن فرزانه
بهمــن فرزانــه را میتــوان یکــی از مترجمیــن نابغــه ایرانــی
دانســت .او بــه چهــار زبــان انگلیســی ،فرانســوی ،اســپانیایی و ایتالیایــی
مســلط بــود .امــا شــاید عمــده شــهرت او بــه خاطــر آثــاری باشــد
کــه از زبــان اســپانیایی بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت .او صــد
ســال تنهایــی را کــه یکــی از بهتریــن کتــاب هــای جهان بــه شــمار
م ـیرود ،بــه زیباتریــن شــکل ترجمــه کــرده اســت .ایــن اثــر در کنــار
آثــاری از کــه او از گراتزیــا دلــدا ،نویســنده ایتالیایــی ترجمــه کــرده او
را بــه یکــی از بهتریــن مترجــم هــای کتــاب در ایــران تبدیــل کــرد
اســت .تبحــر او در ترجمــه از زبانهــای مختلــف بــه فارســی باعــث
شــده کــه نــام بهمــن فرزانــه بــرای همیشــه در تاریــخ ترجمــه ایــران
جــاودان بمانــد.
 –۴سروش حبیبی ؛ بهترین مترجم کتاب های روسی
یکــی دیگــر از بــزرگان ترجمــه در ایــران کــه او هــم ماننــد بهمــن فرزانــه بــر
چهــار زبــان زنــده تســلط دارد .ســروش حبیبــی در ســال  ۱۳۱۲و در تهــران متولــد
شــد .او در ســال  ۱۳۳۹بــرای ادامــه تحصیــل عــازم آلمــان شــد .همیــن موضــوع
هــم پایهگــذار یادگیــری زبــان آلمانــی و بعدهــا ترجمــه از ایــن زبــان بــه فارســی
شــد .ســروش حبیبــی عــاوه بــر آلمانــی ،بــه فرانســوی ،روســی و انگلیســی نیــز
تســلط دارد و آثــاری را از تمــام ایــن زبانهــا بــه فارســی برگردانــده
اســت .در واقــع او فــردی بــوده کــه نویســندگانی چــون رومــن گاری را
بــا ترجمــه آثارشــان بــه ایرانیــان معرفــی کــرده اســت .البتــه اغلــب
افــراد حبیبــی را بــا ترجمــه آثــار او از زبــان روســی و بــه خصــوص
شــاهکارهای داستایوفســکی میشناســند.
او عــاوه بــر ایــن آثــار کتــاب هــای بزرگانــی چــون هرمــان
هســه ،تولســتوی ،جــان اشــتاین بــک و اریــک مانوئــل اشــمیت را
هــم بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت .ایــن کارنامــه پربــار ســروش
حبیبــی را بــه یکــی از بهتریــن مترجــم هــای کتــاب ایرانــی تبدیــل
میکنــد .
 -۵عبداهلل کوثری
یکــی از پرکارتریــن و در عیــن حــال خوشنــام تریــن مترجمیــن ایرانــی کــه
بیــش از  ۷۰اثــر را در زمینههــای مختلــف ترجمــه کــرده اســت .عبــداهلل کوثــری
از آن دســت مترجمینــی اســت کــه آوازه و نــام آنهــا بــرای انتخــاب یــک کتــاب
کافــی اســت .حتــی در یــک نظرســنجی کــه در ســال  ۱۳۹۷انجــام شــد ،او بــه عنــوان
محبوبتریــن مترجــم بــاالی  ۵۰ســال انتخــاب شــد .کوثــری بــر خــاف برخــی
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دیگــر از مترجمیــن ایــن لیســت ،تنهــا بــر زبــان انگلیســی مســلط بــود .او کــه ابتــدا
ترجمــه کــردن را خیلــی جــدی نمیگرفــت ،بعــد از شــروع ترجمــه ادبــی و چــاپ
کتــاب آنتــوان بلوایــه ،او تصمیــم گرفــت کــه ترجمــه را بــه عنــوان یــک شــغل و
حرفــه دنبــال کنــد.
کوثــری در طــول دوران زندگــی خــود کتابهــای زیــادی را در زمینههــای
مختلــف ترجمــه کــرده اســت .از کتابهــای سیاســی ماننــد اثــر “راز آشــکار”
گرفتــه ،تــا کتابهــای اقتصــادی ماننــد “دوره کامــل علــم اقتصــاد”
و همچنیــن کتــب ادبــی ماننــد “ســالومه” از اســکار وایلــد یــا “ســور
بــز” از ماریــو بــارگارس یوســا؛ همگــی بــه دســت او ترجمــه شــدهاند.
کوثــری اعتقــاد دارد کــه هنــگام ترجمــه ،مترجــم بایــد درونمایــه
مطلــب را بــه کمــک زبــان مقصــد منتقــل کنــد .پــس ترجمــه کلمــه
بــه کلمــه را توصیــه نمیکنــد .امــا بــا ایــن حــال اعتقــاد دارد مترجــم
نبایــد بــه قلمــرو نویســنده وارد شــود.

خانم لیلی گلستان ،از مترجمین ایرانی
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 -۶لیلی گلستان
وقتــی پــدر و مــادر شــما هــر دو مترجــم و اهــل ادبیــات باشــند،
احتمــال اینکــه شــما هــم بــه چنیــن کارهایــی عالقهمنــد شــوید
افزایــش مییابــد .لیلــی گلســتان فرزنــد ابراهیــم و فخــری گلســتان اســت .او کــه
از کودکــی شــاهد رفــت و آمــد بزرگانــی چــون جــال آل احمــد ،صــادق چوبــک،
مهــدی اخــوان ثالــث ،ســیمین دانشــور و برخــی دیگــر از بــزرگان فرهنــگ و ادب بــه
خانــه آنهــا بــود ،رفتــه رفتــه شــیفته ادبیــات شــد .ایــن موضــوع بــه همــراه تجربــه
تحصیــل در فرانســه پایهگــذار تبدیــل شــدن او بــه یــک مترجــم بــود .ترجمــه
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.
 -۷گیتــی خوشــدل ؛ شــاید بهتریــن مترجــم کتــاب هــای
روانشناســی و موفقیــت
تقریبا کســی نیســت که بــه خوانــدن آثــار روانشناســی و انگیزشــی
عالقــه داشــته باشــد امــا گیتــی خوشــدل را نشناســد .او تقریبــا از جمله
اولیــن کســانی بــود کــه چنیــن آثــاری را بــه فارســی ترجمــه کــرد.
در واقــع او زمانــی بــه ترجمــه ایــن کتابهــای عالقهمنــد شــد کــه
بــه هنــد ســفر کــرده و بــا عرفانهــای آن منطقــه آشــنا شــد .بــرای
همیــن هــم بعــد از بازگشــت بــه ایــران ترجمــه برخــی از بهتریــن
آثــار عرفانــی و بــه خصــوص کتابهایــی کــه در حــوزه روانشناســی
موفقیــت نوشــته میشــدند را شــروع کــرد .مشــهورترین آثــار او
عبارتنــد از ترجمــه چهــار اثــر از فلورانــس اســکاول شــین ،حکایــت دولــت و فرزانگی
از مــارک فیشــر و هفــت عــادت مردمــان موثــر از اســتفن کاوی .عــاوه بــر ایــن
خوشــدل تــا بــه حــال چندیــن کتــاب شــعر از ســرودههای خویــش نیــز منتشــر
کرده اســت  .
 -۸ذبیح اهلل منصوری ؛ پر حاشیه ترین و پرکارترین مترجم ایرانی
منصــوری را شــاید بتــوان جنجالــی تریــن مترجــم ایرانــی دانســت .مهمتریــن

نکتــهای کــه بــه او نســبت داده میشــود ایــن اســت کــه ذبیــحاهلل منصــوری
هیچــگاه بــه متــن اصلــی وفــادار نبــوده و همیشــه اطالعاتــی کــه خــود داشــته را
نیــز بــه ترجمــه میافــزوده اســت .بــه همیــن دلیــل هــم بیشــتر آثــار ترجمــه شــده
توســط او بــا متــن اصلــی تفاوتهایــی دارنــد .ادعایــی کــه چنــدان هــم غلــط نیســت.
ایــن ادعــا زمانــی اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد کــه بدانیــم او مترجــم برخــی از
آثــار تاریخــی ماننــد خواجــه تاجــدار و ســایه عقــاب نیــز بــوده اســت .البتــه خــود
منصــوری اعتقــاد نداشــته کــه عمــل اشــتباهی انجــام میدهــد .در واقــع او بــه
ایــن بــاور داشــته کــه دو نــوع ترجمــه داریــم کــه در نــوع اول مترجــم متــن را عینــا
ترجمــه کــرده و در نــوع دوم مطالبــی را از خــود بــه متــن اضافــه میکنــد.
گفتــه میشــود او در طــول حیــات خــود بیــش از  ۱۲۰۰کتــاب ،مقالــه و داســتان
ترجمــه کــرده اســت .در ایــن بیــن ترجمــه خواجــه تاجــدار و ســینوهه ،پزشــک
فرعــون مشــهورترین آثــار او بــه حســاب میآینــد.

معرفی بهترین
مترجم های کتاب ها
در ایران

 -۹سپیده حبیب ؛ بهترین مترجم کتاب های اروین د .یالوم
ســپیده حبیــب را بــا ترجمههــای خوبــش از کتابهای ارویــن د.
یالوم میشناســند .او کــه در اصــل یــک روانپزشــک اســت ،تقریبــا تمــام آثــار ایــن
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
آنهــا هــم خالــی از لطــف نیســت .در میــان آثــار ترجمــه شــده توســط او میتــوان
بــه “وقتــی نیچــه گریســت”“ ،رواندرمانــی اگزیستنســیال” و “درمــان شــوپنهاور” از
یالــوم و “عشــق و اراده” از رولــو مــی اشــاره کــرد.
 -۱۰حسن کامشاد
حســن کامشــاد هــم ماننــد گیتــی خوشــدل مترجــم آثــار داســتانی نیســت.
البتــه زمینــه فعالیــت او  ۱۸۰درجــه بــا خوشــدل تفــاوت دارد .او بیشــتر بــه ترجمــه
آثــاری کــه در زمینههــای تاریخــی ،سیاســی و فلســفی نوشــته
شــده بودنــد عالقــه داشــت .کامشــاد تــا بــه حــال بــش از  ۳۰کتــاب
را ترجمــه کــرده اســت .البتــه مشــهورترین آثــار او ترجمــه کتــاب
تاریــخ چیســت اثــر ادوارد هالــت کار و دنیــای ســوفی اثــر یوســتین
گــردر هســتند .کامشــاد همچنیــن اســتاد زبــان فارســی در دانشــگاه
کمبریــج نیــز بــوده اســت.
 -۱۱داریوش آشوری
یکــی از بــزرگان زبــان فارســی کــه اتفاقــا دســتی هــم در ترجمــه
داشــته اســت .داریــوش آشــوری شــاید بــه انــدازه ســایر مترجمیــن
ایــن لیســت پــرکار نباشــد ،امــا بــی شــک کتابهــای بســیار
مهمــی را ترجمــه کــرده اســت .آشــوری عــاوه بــر ترجمــه ،در نوشــتن فرهنــگ
و دانشــنامه هــم تبحــر داشــته اســت .بــه طــوری کــه دانشــنامه سیاســی او کــه در
دوران دانشــجویی وی نگاشــته و منتشــر شــده اســت ،هنــوز هــم بــه عنــوان مرجــع
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .عــاوه بــر ایــن او بــا نوشــتن فرهنــگ علــوم انســانی،
برخــی واژههــا ماننــد همهپرســی ،گفتمــان و آرمــان شــهر را بــه فارســی اضافــه
کــرد .واژههایــی 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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ارسالن فصیحی

چنیــن گفــت زرتشــت اثــر نیچــه ،تاریــخ فلســفه کاپلســتون ،شــهریار ماکیاولــی و
آرمانشــهر از تامــس مــور همگــی جــزو برجســتهترین ترجمههــای آشــوری بــه
حســاب میآینــد.
 -۱۲پیمان خاکسار
احتمــاال بیشــتر شــما او را بــا ترجمــه شــاهکار اســتیو تولتــز یعنــی جــز از کل
میشناســید .پیمــان خاکســار از جملــه مترجمیــن جــوان و موفــق مــا محســوب
میشــود .بــد نیســت بدانیــد او هیچوقــت بــه مترجمــی نگاهــی جــدی نداشــت .امــا
پــس از انتشــار ترجمــه او از اشــعار بوکوفســکی ،خاکســار تصمیــم گرفــت ترجمــه
را جدیتــر دنبــال کنــد .بــرای همیــن هــم بــه ســراغ ترجمــه رمــان عامــه پســند
از همیــن نویســنده رفــت .البتــه کتابــی کــه بیــش از همــه نــام خاکســار را بــر ســر
زبانهــا انداخــت ،رمــان اتحادیــه ابلهــان اثــر جــان کنــدی تــول بــود .ترجمــه
او از ایــن کتــاب توانســت در ســال  ۱۳۹۱رتبــه اول را دربیــن منتقدیــن بــه دســت
آورد .البتــه جــز از کل بــا بیــش از  ۵۰بــار تجدیــد چــاپ همچنــان موفــق تریــن اثــر
ترجمــه شــده توســط او بــه حســاب میآیــد بیشــتر آثــار ترجمــه شــده توســط وی
در نشــر چشــمه بــه چــاپ رســیدهاند.
 -۱۳ارسالن فصیحی؛ بهترین مترجم کتاب های ترکی
نوبتــی هــم کــه بایــد نوبــت بــه معرفــی بهتریــن مترجــم کتــاب هــای ترکــی
میرســد .اســماعیل فصیحــی را بیشــتر افــراد بــه دلیــل ترجمــه آثــار اورهــان
پامــوک توســط او میشناســند .او کــه هــم اکنــون بــه عنــوان سرویراســتار در
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
ملــت عشــق اثــر الیــف شــافاک نیــز توســط او بــه فارســی ترجمــه شــده اســت.
معرفی برخی دیگر از بهترین مترجم های کتاب ها در ایران
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عــاوه بــر بزرگانــی کــه در مــورد آنهــا صحبــت شــد ،برخــی افــراد دیگــر
هــم هســتند کــه ترجمههــای محبوبــی داشــتهاند .از جملــه ایــن افــراد میتــوان
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
کتابــی کــه او ترجمــه کــرده تئــوری انتخــاب ،اثــر ویلیــام گلســر اســت .بــه جــز
دکتــر صحابــی افــرادی ماننــد امیــر مهــدی حقیقــت هــم از جملــه مترجمیــن خــوب
کشــور مــا بــه حســاب میآینــد .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،
دلیــل اصلــی شــهرت اوســت .جنــاب محمــود اعتمــادزاده هــم از جملــه بــزرگان
ترجمــه ایــران بــه حســاب میآیــد.
امــا افــرادی همچــون جــال آل احمــد و صــادق هدایــت هــم در کنــار داســتان
نویســی ترجمههــای بــه یــاد ماندنــی داشــتهاند .آل احمــد بــا ترجمــه آثــاری از
ســارتر و آنــدره ژیــد توانســته نــام خــود را بــه عنــوان یــک مترجــم مطــرح کنــد.
ترجمــه هدایــت از رمــان مســخ هــم از جملــه ترجمههــای مانــدگار تاریــخ ادبیــات

مــا بــه حســاب میآیــد .احمــد شــاملو هــم برخــی آثــار را دوبــاره بازنویســی کــرده
اســت .البتــه ابراهیــم گلســتان چنــدان ترجمههــای شــاملو و آل احمــد را قبــول
نــدارد و بــه گفتــه او هیــچ کــدام از آنهــا زبــان انگلیســی را نمیدانســتند.
معرفی بهترین مترجم های کتاب ها ؛ سخن پایانی
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در ایــن مقالــه ســعی کردیــم بــه شــما برخــی از مهمتریــن مترجمیــن ایرانــی را بــه
شــما معرفــی کنیــم .هرکــدام از ایــن مترجمهــا در طــول دوران کاری خــود آثــاری
مانــدگار را بــه فارســی ترجمــه کردهانــد .بیشــتر ایــن ترجمههــا هنــوز هــم در
بــازار موجــود اســت .پــس ایــن بــار کــه قصــد خریــد کتابــی را داشــتید ،میتوانیــد
بهتریــن ترجمههــا را از بهتریــن مترجیمــن ایرانــی پیــدا و انتخــاب کنیــد.
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