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چکیده
اجتماعی،  و  فکری  تحوالت  با  آن  نسبت  تشخیص  و  ایران  تاریخ  در  ترجمه  روندهای 
اسالمی  تمدن  و عصر  باستان  ایران  دورۀ  دو  در  ترجمه  کارویژۀ  تعیین  به عنوان شاخص 
کار رفته است:  در این مقاله بررسی شده اند. مفهوم ترجمه به دو معنی در این مقاله به 
یک  در  فرهنگ  یک  »بازخوانی  و  دیگر«  زبان  به  زبانی  از  نوشتار  یا  گفتار  »بازگردانی 
در  استناد  منبع  میان اجتماعی«.  یا  ارتباطی  یا  میان فرهنگی  امری  به مثابۀ  فرهنگ دیگر، 
گزارش هایی دربارۀ ترجمه است، بررسی روندهای برگردان شدن  که فاقد  گذشتۀ تاریخی، 
ترجمه وجود  امر  از  گزارش های مکتوب  که  و در دوره هایی  روند تحول خط ها  زبان در 
و دیدگاه  بررسی شده اند  به عنوان »متن«  منابع  بوده است.  گزارش ها  آن  از  استفاده  دارد 
نویسندگانشان به طور انتقادی داوری شده است. استنتاج پایانی بر مبنای رویکرد نظری 
که  پژوهش، »تغییرات فرهنگی« را معیار فهم تاریخ ایران قرار داده و احتمال داده است 
تا پایان عصر تمدن اسالمی، دو نوع »شرایط وقوع ترجمه« در ایران وجود داشته است. امر 
ترجمه در دوران پیش از اسالم از خصوصیت »درون فرهنگی« برخوردار بوده و در دورۀ 
کارویژۀ نهایی اش  که  تمدن اسالمی یک »اقتضای فرهنگی« برای ارتباط میان فرهنگی 
می تواند ایجاد یک فرافرهنگ بوده باشد. مفهوم اول داللت بر خصلت خود فرهنگ در 
جذب عناصر فرهنگ های دیگر دارد، و مفهوم دوم به عامل تکثر فرهنگی در محدودۀ 
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فهم هسـتی اجتماعی بی فهم هسـتی تاریخی غیرممکن اسـت؛ جامعه همان تاریخ اسـتمرار یافته و 
گاه فهم می شـود.1 کنون در امر جـاری تجربه و  کـه ا تاریـخ همـان واقعیـت مسـتمری اسـت 

پیش از مقدمه

کنـون نـازل  گفـت:... ا و تمـام جهـان را یـك زبـان و یـك لغـت بـود.. و خداونـد 
آنجـا  در  نفهمنـد...  را  یکدیگـر  سـخن  تـا  سـازیم  مشـوش  ایشـان  زبـان  و  شـویم 
.)11 پیدایـش:  سـفر  عتیـق،  )عهـد  سـاخت  مشـوش  را  جهـان  تمامـی  لغـت  خداونـد 

و این شاید اولین برخورد انسان ها با چندزبانی بودن به عنوان یک »مسئله « است.
کـه خداوند تحمل باال رفتن و دسـت اندازی }آدمی{  در اسـطوره ها و ماجـرای بـرج بابـل آمـده 
کـرد. امـا نمی گویـد چـرا به رغـم اختـالف زبان هـا  بـه آسـمان ها را نداشـت و زبـان ایشـان را مشـوش 

کرد! بـاز می تـوان زبان هـا را بـه یکدگـر ترجمـه 

مقدمه، در باب موضوع، رویکرد و روش

ترجمـه،  مطالعـات  تاریخـی،  جامعه  شناسـی  حـوزۀ  چهـار  میـان  موضـوع  حیـث  از  مقالـه2  ایـن 
از  ضرورتـاً  نیـز  وش  ر حیـث  از  یافتـه،  قـرار  تاریخـی  زبان  شناسـی  نیـز  و  معرفـت  جامعه  شناسـی 
ترجمـه،  وندهـای  ر زمان شـناختی3  عمدتـاً  بررسـی  از  پـس  اسـت؛  جسـته  سـود  تلفیقـی  وشـی  ر
از منظـر  ایـران  یـخ  تار یـا اجتماعـی در  تغییـرات فکـری  وندهـای  را در ر آنهـا  ویـژۀ  کار یـا  نقـش 
یافته هـای  اسـاس  بـر  را  ترجمـه  یـخ  تار ابتـدا  می  کوشـد  و  بررسـیده  تاریخـی  جامعه شناسـی 
ایـران  یـخ  تار ترجمـه، در طـول  ویـژۀ  کار فهـم  بـرای  بازخوانـده، سـپس فرضیه هایـی  محققـان، 

آورد. فراهـم 

مـا1. و  دنیـا  می شـود  نـو  نفـس  بقـــاهـر  انـــدر  شـــدن  نـــو  از  بی خبـــر   

می رسـد نـو  نـو  جـوی،  همچـون  جســــدعمـر  در  می نمایـــد  مســـتمری 
)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش 62(

کـه بـا عنـوان  کثیـری از مسـتندات و تفاسـیر ایـن مقالـه در شـمار یافته هـای پژوهـش جامـع و همه جانبـه ای اسـت  2. بخـش 
»بررسـی مسـائل اجتماعـی مترجمـان ایـران« از بهـار 1392 آغـاز شـده و در تابسـتان 1394 به صـورت خـود دسـت یافتـه. بایـد 
کالن تاریخی  تحلیـل ایـن داده هـا را، بـه تفصیـل منـدرج در پژوهش و شـرح حاضر، همچـون منصه ای برای آزمون یـک نظریۀ 

در خصـوص »نسـبت ذهـن ایرانـی و امـر مـدرن« نگریسـت.
3. Chronologic
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کل2 با جزء3 اسـت. از سـوی  موضع منطقی1 ما برای فهم تاریخ مبتنی بر ضرورت فهم نسـبت 
کلـی بـروز نمی یابـد، بلکـه  کلـی نیـز هیـچ گاه یک بـاره )دفعتـًا واحـده( در همـان هیئـت  دگـر، امـر 
کـه در مجموعـۀ پارادایم هـای غالـب یـا منطـق جـاری علـم  در عینیـت مشـخصی4 بـارز می شـود 
گرایـش  کلیـت تاریـخ و  امروزیـن، به نوعـی »مشـاهده پذیر« شـمرده می شـود. مـا رویکـرد خـود بـه 

کرده ایـم! کلیـت را نوعـی از فلسـفۀ تاریـخ پسـینی5 قلمـداد  عام مـان بـرای تفسـیر آن 
کـه تاریـخ را، تاریـِخ بقـاء نـوع  کلیـت تاریـخ آن اسـت  معیـار اصلـی در رویکـرد مـا بـرای تفسـیر 
کـه موضـوع فهـم تاریخـی قـرار  گونه هـا یـا انواعـی  کلیـت فرهنـگ و جامعـه بدانیـم؛  گونـه  ای در  یـا 
کلیـت مشـتمل بـر جامعـه و فرهنـگ بـروز تاریخـی و بالتبـع موضوعیـت  می گیرنـد، در هیئـت یـک 

علمـی می یابنـد6.
رویکـرد تفسـیری در ایـن مقالـه، ایـدۀ »تاریـخ به مثابـۀ یـک امـر  فرهنگـی« و  نیـز  فهـم فرهنگـی 
کـوب بورکهـارت8 و نیـز رویکـرد  کلیـت روش تبییـن مکتـب بـازل7، به ویـژه ایـدۀ یا تاریـخ، شـبیه 
گزاره هـای وصفـی،  لـذا  و  تاریـخ  شـارحان  مـا شـرح  منبـع  اسـت.  دیلتای9بـوده  ویلهلـم  تفسـیری 
پیـش  ایـران  در  ترجمـه  تاریـخ  خصوصیـات  بیـان  بـرای  تاریخ نگارانـی  کـه  بوده انـد  توصیفاتـی 
بـه ایجـاد  را  مـا  گزاره هـا به عنـوان »متـِن« بررسـی،  ایـن  گام بـه گام سنجشـی  نهاده انـد. بازخوانـی 
کـرده اسـت. مطلـق »روش« در  یـک درک تفسـیری از روندهـای تاریـخ ترجمـه در ایـران هدایـت 
کارویـژۀ پرهیـز از دخالـت پیشـداوری های محققـان در تفسـیر امـر مـورد بررسـی  ایـن مسـیر، واجـد 
گونه هایـی  کارویـژۀ »روش تحقیـق« نـه تنهـا تمهیـد ابزارهایـی یـا ارائـۀ دسـتور  اسـت. از ایـن منظـر، 
که می خواهیم به انتسـاب  گـردآوری10 داده هـای مـورد نیـاز، بلکـه به ویژه در آن هنگام اسـت  بـرای 

1. Logical
2. Total
3. Partial
4. Particular Objectivity
5. A posteriori

6. شرح این اجمال در اصل پژوهش آمده است.
7. دیدگاه هیچ یک از متفکران آن مکتب به طور خاص مبنای روش های تفسیری ما در این پژوهش نبوده اند، اما از یک 
کوب  متفکر  مهم این مکتب ملهم بوده ایم، یعنی از اثر  بورکهارت، فرهنگ رنسانس در ایتالیا )رجوع شود به: بورکهارت، یا

)1376(.  فرهنگ رنسانس در ایتالیا، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران: طرح نو(.
8. Burckhardt, Jacob (Born: May 25, 1818, Basel, Switzerland, Died: August 8, 1897, Basel, 
Switzerland)
9. Dilthey, Wilhelm (Born: November 19, 1833, Biebrich, Germany, Died: October 1, 1911, Seis am 
Schlern, Italy)
10. Context of  gathering
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دال هایـی بـه آن مدلول هـا، یعنـی بـه اسـتدالل و از آن طریـق بـه داوری1 دربـارۀ معنـای داده هـا 
که بررسـی تاریخ ترجمـه یکی از اجزای آن به شـمار  بپردازیـم. بـا توجـه بـه مسـئلۀ پسـینی پژوهشـی 
گفـت بررسـی نسـبت امـر ترجمـه بـا اندیشـه در ایـران، موضـوع  مـی رود و پرسـش پژوهـش، می تـوان 

کلـی یـا محـوری یـا »فراموضـوع« ایـن مقالـه اسـت. 
یـک فرضیـۀ بنیـادی پیشـینی نیـز سراسـر ایـن مقالـه را هدایـت می کنـد، و آن اینکـه »نـه تنهـا 
روندهـای تغییـرات فکـری بلکـه روندهـای تغییـرات اجتماعـی ایرانیـان در تاریـخ ایـران مرتبـط بـا 
نـوع رویکـرد ایـن فرهنـگ بـه نسـبت خویـش بـا غیـر خویـش و لـذا مرتبـط بـا رویکـرد ایـن فرهنـگ 
بـه امـر ترجمـه یـا، مشـخص تر، مرتبـط بـا روندهـای ترجمـه در ایـن فرهنـگ بوده انـد.2« پرسـش 

کـه: محـوری ایـن مقالـه، بـه ایـن صـورت قابـل تحریـر می نمایـد 
روندهـای تغییـرات فکـری و اجتماعـی ایران چه نسـبتی با رویکـرد فرهنگ ایران 
بـه فرهنگ هـای دگـر و ازایـن روی، چه نسـبتی بـا روندهای ترجمه در ایران داشـته 

و از آن چـه تأثیراتـی پذیرفته اند؟
مهم تریـن  شـمار  در  اخیـر  سـال های  در  ایرانیـان  اجتماعـی  و  فکـری  تغییـرات  دربـارۀ  پرسـش 

کـه علـوم اجتماعـی ایـران بـدان پرداختـه اسـت3. پرسـش هایی بـوده اسـت 
کهن، تنها می توانـد و نیز می باید تأیید  کاوش در تاریخ  منـاط ممکـن و منطـق تشـخیص بـرای 
کـه خـط  امـر در رجـوع بـه پیشـینه های زبـان نوشـتاری، یعنـی بـه خـط، باشـد؛ مـدارک آن زمـان را 
کاویـد و سـپس سـیر تحـول و تبـدل خط هـا را به یکدگـر دنبال  در دنیـای باسـتان ابـداع و رایـج شـد 

کـرد، تـا نحـوۀ ارتباط هـای میان زبانـی از آن طریق بازشـناخته شـوند.

1. Context of  judgment

کافی  2.به عنوان شاهدی از امکان طرح این فرضیه، می توان از ُرشد و افول اندیشه و عمل جریان چپ در ایران نام برد. 

آثار  از  کنیم؛  کتاب ها را، در دهه های سی تا پنجاه با دهه های شصت تا هشتاد مقایسه  انواع  است روند ترجمه و انتشار 
گل نسرین بچینیم  کتاب هایی چون زندگی، مرگ و دگر هیچ »اوریانا فاالچی، 1975-1961« یا برمی گردیم  گرفته )در  ادبی 
کتاب هایی چون آثار ژرژ پولیتسر، ژان پل سارتر  و حتی آثار مائو تسه تونگ(. چنین  »ژان الفیت، 1340«( تا آثار فلسفی )در 
که سه دهۀ اول  که فضای فکری ایران تا چه حد مرتبط با نوع آثار ترجمه ای بوده است، به طوری  مقایسه ای نشان می  دهد 

کامالً از سه دهۀ دوم این مقایسه متمایز می کند. را 
اجتماعی  و  فکری  تغییرات  چونی  و  چیستی  از  پرسش  بودن  دستور  در  و  »جاری  برای  می توان  متعددی  نمونه های   .3
کالم، 1374( »نخستین رویارویی  که در شمار برخی از مهم ترینشان باید از »ما چگونه ما شدیم« )زیبا  ایرانیان«، برشمرد 
ایرانیان با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب« )حائری، 1378(، مجموعه آثار و به خصوص آثار اخیر داریوش شایگان، همایون 

کرد. کاتوزیان، جواد طباطبایی و بسیاری دگر و نیز از برگزاری ده ها همایش و سمینار علمی در این خصوص یاد 
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گـردآوری، یعنـی در هنـگام ذکـر روندهـا، مطابـق  تقسـیم بندی یـا دوره بنـدی تاریـخ نیـز در مقـام 
گفته اند، آورده شـده اسـت1. که مرسـوم اسـت و منابع مورد اسـتفاده نیز بر آن اسـاس سـخن  همان چه 

اصطالح شناسی

ترجمه

گفتـار یـا نوشـتار اسـت از زبانـی بـه زبـان دیگـر. ترجمـه یکـی از  ترجمـه در اصطـالح، بازگردانـی 
کـه  راه هـای انتقـال تجربـۀ اقـوام مختلـف و عناصـر فرهنگـی جوامـع بـه یکدیگـر اسـت. از آنجـا 
کامـل  حفـظ و انتقـال هـر دو عامـل صـورت و محتـوای یـك نوشـته از زبانـی بـه زبـان دیگـر به طـور 
امـکان پذیـر نیسـت، مترجـم از یـك سـو نظـر بـه زبـان مبـدأ و از سـوی دیگر نظـر به زبـان مقصد دارد 

اسـالمی، 1388، ج15(. بـزرگ  )دایرة المعـارف 
که: »سـاخت های زبان مبدأ  عـالوه بـر ایـن تعریـف، فعـل مترجم نیز چنین تعریف شـده اسـت 
را بـه زبـان مقصـد منتقـل می کنـد و از زبـان و دنیای نویسـنده دور نمی گـردد« )دایرة المعارف بزرگ 

اسالمی، 1388، ج 15(.
»بازخوانـی یـک فرهنـگ در یـک فرهنـگ دگـر، یـا انتقـال یـک فرهنـگ بـه فرهنگی دگـر« نیز 
کـه در بحـث مـا اختصاصـاً  کالن، میان اجتماعـی و میان فرهنگـی از فعـل ترجمـه اسـت،  معنایـی 

مورد اسـتفاده بوده اسـت.
فرهنگ

کـه نـه تنهـا بسـیاری از رویکردهـای اصلـی علـم اجتماعی بر اسـاس فهم  فرهنـگ، مفهومـی اسـت 
آن پدیـد آمده انـد، بلکـه به عـالوه برخـی مفسـران تاریـخ ایـن علـم، آن را علـم فرهنـگ می نامنـد. 

کرده اسـت:  شـارون فرهنـگ را چنیـن تعریـف 
کـه شـیوۀ مشـاهده، تفسـیر،  گـروه اسـت  فرهنـگ زمینـۀ ذهنـی مشـترك اعضـا یـك 
بـا  فرهنـگ  می کنـد.  تعییـن  را  خـود  اعضـاء  ارزش گذاری هـای  و  مشـترك  معانـی 
ایجـاد یـك سـاختار ذهنـی مشـترك بین اعضا تا حـدود زیادی بین آنها همبسـتگی 

و فهـم مشـترک ایجـاد می کنـد )1379(. 

کـه  بودنـد  دوره ای  سـه  کنـون،  تـا  صفویـه  دورۀ  و  اسـالمی  دورۀ  باسـتان،  دوره هـای  یعنـی  تاریخـی،  اصلـی  فـراز  سـه   .1
ارائـۀ  مقالـه،  ایـن  آمـده.  ایـن مقایسـه حاصـل  از  پژوهـش  پاسـخ پرسـش  و  بـا یکدگـر مقایسـه  آنهـا  ترجمـه در  ویژه هـای  کار

دارد. عهـده  بـر  را  دو  آن  مقایسـۀ  و  نخسـت  دورۀ  دو  بررسـی  نتیجـۀ 
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رویکـرد مـا در تعریـف فرهنگ، رویکردی معرفت شـناختی اسـت. در ایـن رویکرد، فرهنگ، 
کـه از آن جملـه  در مرتبـۀ نخسـت مجموعـۀ تمامـی محصـوالت غیـر مـادی آدمـی را شـامل می شـود 
کـه تحـت عنوان  و در شـمار مهم ترینشـان، خـود زبـان را بایـد نـام بـرد. بدیـن ترتیـب، تمامـی آنچـه 
معـارف و شـیوه های درک، شـناخت، فهـم و تفسـیر عالـم برشـمرده می شـوند، از اجـزای فرهنـگ 

خواهنـد بـود. معنـای خـود ایـن واژه در زبان فارسـی مهم اسـت:
کشیدن  فرهنگ}فَ  هَ { )از: فر، پیشوند + هنگ از ریشۀ ثنگ اوستایی به معنی 
که به معنی  و فرهیختن و فرهنگ( هر دو مطابق است با ادوکات و ادوره در التینی 
کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است. )حاشیۀ برهان معین(. به معنی فرهنج 

که علم و دانش و ادب باشـد )لغت نامۀ دهخدا، نسـخۀ نرم افزاری(. اسـت 
که فرهنگ  منظور ما به معنی عام این واژه در زبان فارسـی بسـیار نزدیک اسـت. بدین معنی 
کشـیده« و حیثیتـی  کـه آدمـی را از حیثیـت طبیعـی خـود »بـر  را شـامل هرآن چیـزی بـر می شـمریم 
کـه شـناخت وی  متفـاوت بـدو می بخشـد؛ مـا یـک انسـان داریـم، از حیـث ماهیـت طبیعـی اش، 
کشـیده شـده و از  را علـوم طبیعـی بـر عهـده دارنـد، و یـک انسـان دگـر داریـم، از حیـث ماهیـت »َبـر 
کـه علـوم انسـانی در صـدد شـناخت وی هسـتند. مـا ایـن مفهـوم را بـه دو  طبیعـت خـود َبـر شـده« 

معنـی بـه  کار برده  ایـم:
که بیش از هر جـا در معارف مندرج در زبان،  به عنـوان مجمـوع تمامـی محصـوالت غیرمادی، 
قابل تشـخیص هسـتند و تمامی ارزش ها، هنجارها، »شـیوه های زیسـت« و »شـیوه های شـناخت و 
تفسـیر عالـم« در شـمار آن قـرار می گیرنـد. لـذا »تاریـخ فرهنگی ایران« عبارت اسـت از تاریخ فراشـد 

فرهنـگ در ایـران یـا خوانـش تاریـخ ایران بر اسـاس فراشـد فرهنگ ایـران در طول زمان.
کاربـرد اصطـالح »فرهنـگ تاریخی« اسـت: در طول فراشـد مذکور،  معنـی دوم ایـن مفهـوم، در 
کـه بـرای  در ایـران، شـیوه یـا الگوهـای بازتولیـد تکـرار شـونده و تـداوم یابنده ایـی پدیـد آمده  انـد 
کلیت  کلیـت واحـد در طـول زمـان موجـد امـکان بازتولید و به صـورت یک  انسـان ایرانـی در یـک 
فرهنگـی واجـد امـکان بقـاء بـوده اسـت. لـذا، بـا توجه بـه تعریف مـا از مفهوم فرهنگ، شـیوه های 
مـا،  تاریخـی«  »فرهنـگ  عبارتـی  بـه  بـود؛  خواهنـد  فرهنگـی  امـری  نیـز، خـود،  فرهنـگ  بازتولیـد 

فرهنـگ بازتولیـد فرهنـگ ماسـت.
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1. تأمل بر تاریخ ترجمه در ایران باستان
زبان هـای  بـه  سـومری  گیلگمـش  حماسـه  از  ترجمـه ای  از  ترجمـه1  تاریخـی  مسـیر  تعقیـب  در 
240 ق.م.، به عنـوان  تیـن در  جنـوب آسـیا، همچنیـن از ترجمـۀ اودیسـه هومـر2  از  یونانـی بـه ال
قدمـت  امـا   )15 ج   ،1388 اسـالمی،  بـزرگ  )دایرة المعـارف  می شـود  یـاد  سـند  قدیمی تریـن 
شـمار  در  زیـرا  اسـت!  تیـن  ال بـه  یونانـی  متـون  ترجمـۀ  قدمـت  از  بیـش  بسـیار  ایـران  در  ترجمـه 
فارسـی  متـن  کـه  هسـتند  بیسـتون  زبانـۀ  سـه  »کتیبه هـای  به جامانـده،  ترجمه هـای  قدیمی تریـن 
اسـالمی،  بـزرگ  )دایرة المعـارف  اسـت«  شـده  ترجمـه  کـدی  ا و  ایالمـی  زبـان  بـه  آن  باسـتانی 

.)15 ج   ،1388
 1-1. ترجمه پیش از مادها؛ تمدن ایالم

اسـتناد  نیسـت، بـه  مشـخص  دقیقـًا  هنـوز  نـگارش  فـن3  آغـاز  لحظـۀ  و  خـط  خاسـتگاه  هرچنـد 
و  ابـداع  بـه  کـه  بودنـد  کسـانی  نخسـتین  بین النهریـن  سـومریان  باستان شـناختی  پژوهش هـای 
یاییان  که پیـش از مهاجـرت آر گسـترش ایـن فـن پرداختنـد. در فـالت ایـران تمـدن ایالم اسـت 
)645-3000 ق.م( بـه فنـون مهمـی از جملـه خطـی معـروف بـه خـط پرتـو _ ایالمـی دسـت یافـت؛ 
کـه احتمـاال از خط سـومری اخذ شـده، می توان حـدود 2900  زمـان تقریبـی پیدایـش ایـن خـط را، 

ق.م دانسـت )محمدی فـر، بی تـا:22-3(.
کتیبـه  کتیبه هـای تخـت جمشـید، ترجمـه ایالمـی  کـه برخـی از  ایـن بررسـی ازآن رو مهـم اسـت 
کـدی و ایالمـی بوده اند4. نسـخه های آنهـا را می توان  سـه زبانـی فارسـی باسـتان، بـه لهجـه بابلـی، ا
کتیبه هـا، نـه بـه یـک  نخسـتین مـدارك ملمـوس از  تاریـخ ترجمـه در ایـران بـه شـمار آورد، زیـرا  ایـن 
کتیبـه  زبـان، بلکـه بـه سـه زبـان متفـاوت نوشـته شـده اند!5 ایـن یافتـه رهنمـون تشـخیص نـوع دوم 

کهکشان ارتباطی، محسنیان راد، جلد اول و دوم. 1. در باب تاریخ ترجمه نیز ر.ک. ایران در چهار 
منابع  و  اقوال  بررسی  از  و مرگ وی پس  تولد  تاریخ  تاریخ  یونانی )ح701-800 ق.م( -  معروف  2. هومر )Homer( شاعر 

گزیده شده است. متعدد، از وبگاه »زندگی نامه« 
را نمایندگی می کند و هم  گاهی  آ از سطوح  که هم سطحی  گرفته ایم  را به عنوان یک فن در نظر  اینجا اجماالً »خط«   .3

سطحی از سطوح  ارتباط را.
کمپانی هند شرقی )که منابع متعددی رسم تصاویر این سنگ نبشته ها را به وی نسبت داده اند( در  4. ساموئل فالور، مأمور 
کرد،  سال 1667 نخستین تصاویر را از نشانه های خط میخی در شهر هخامنشی تخت جمشید و در نزدیکی نقش رستم تهیه 
کدی و ایالمی  کتیبه سه زبانی فارسی باستان، به لهجه بابلی، ا کتیبه ها، ترجمۀ ایالمی  که بعدها معلوم شد برخی از این 

بوده اند. مرجع ما در این قول، دانیل پاتس است.
کاشف آلمانی  که یک ریاضی دان، نقشه بردار و  کشف و ترسیم نخستین تصاویر خط میخی بود  5. بیش از یك قرن پس از 
در  استخدام دولت دانمارک به نام  کارستن  نیبهور )Carsten Niebuhr or Karsten Niebuhr/1733-1815( در سال 

کتیبه های تخت جمشید به سه زبان متفاوت نوشته شده اند. که  1778 به این نکته پی برد 
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کردن زبان آن به نام های ایالمی شوشی و سکایی بود )پاتس1، 1385: 22(.  هخامنشی و مشخص 
گلـی تخـت جمشـید بـه خـط میخـی ایالمـی، مـدرك بسـیار مهمـی بـرای تشـخیص تاریـخ  الـواح 
ترجمـه در ایـران بـه شـمار می رونـد؛ زیـرا بـا تشـخیص خصوصیـات خـط ایالمـی )کـخ، 1377: 

31(، نشـانه ها و مـدارک مهمـی دربـارۀ ترجمـه در ایـران بـه دسـت می آیـد2.
1-2. ترجمه در عصر مادها

کـه نخسـتین دولـت متمرکـز  را در ایـران تشـکیل  قـوم مـاد از آریاییـان مهاجـر بـه فـالت ایـران اسـت 
داد. اولیـن بـار در سـال 836 ق.م در سـالنامۀ سـلمنصر سـوم پادشـاه آشـور از مادهـا تحـت عنـوان 

کونـوف، 1345: 109-107(. »مـادای« سـخن آمـده اسـت )دیا
»مادهـا بنـا بـه شـرح هـُردوت )یـا هُردوتـوث3ح 485-ح 425 ق.م( از شـش طایفـه تشـکیل 
کـه ایـن طایفه هـا تـا مدت هـای مدیـد بـا یکدیگـر در جنگ بودنـد« )آذرنـگ، 1390(. می شـدند 
کـه پیشـینۀ ممتـد فرهنگـی ـ تمدنـی و نظام  هـای نوشـتاری  و شـدند  وبـه ر آنـان بـا همسـایگانی ر
داشـتند )ماننـد بابلی هـا، آشـوری ها و ایالمی هـا /عیالمی هـا(. محـاط بـودن در میـان فرهنگ هـا 
گفت و گو، تفاهم و  گزیـری  کاالهـای بازرگانـی و داد و سـتد، موجب نا گـذار  و تمدن هـای زنـده و 
مـراودات فرهنگی شـان بـوده. نخسـت شـرط مـراوده، آشـنایی دو طـرف بـا زبان یکدیگـر و ترجمه 
کاسـیان،  کـردن مقاصـد دو طـرف اسـت )آذرنـگ، 1390(. حتـی از یکـی از ایـن اقـوام، یعنـی 

کاسـی و بابلی اسـت )آذرنـگ، 1390(. کـه بـه دو زبان  واژه نامـه ای نیـز بـاز مانـده اسـت 
گویش هـای احتمالی شـان نیـز بـر مـا نامعلـوم اسـت، زبان شناسـان احتمال  گرچـه زبـان مادهـا و 
کـه زبـان مادهـا بـه زبـان اوسـتایی نزدیـك بـوده اسـت. امـا برخـورداری مادهـا را از خـط  می دهنـد 
کتابتـی در هـزاره اول پیـش از میـالد بایـد قطعـی محسـوب داشـت4. اصـل و منشـاء خط پارسـی  و 
کـرد  جسـتجو  مـاد  سـرزمین  در  بایـد  کونـوف  دیا نوشـته های  بـه  توجـه  بـا  نیـز  را  باسـتان )میخـی( 

)سـرفراز و فیروزمنـدی، 1388: 82(.5

1. Potts, Daniel T
تخت  در  ایالمی  میخی  خط  به  گلی  لوح   30000 حدود   1934 و   1933 درحفاری های  مکتوب  مدارك  این  از  جدای   .2
که مدرك بسیار مهمی نه تنها برای توضیح  که حدود 6000 هزار لوح آن تقریبًا سالم بود؛ این یافته است  جمشید یافت شد 

فرهنگ و خط ایالمی، بلکه به عالوه برای تشخیص تاریخ ترجمه در ایران به حساب می آید.
3. Ο Ηρόδοτος
کدی( به  کونوف نیز اشاره می کنند،یکی از شاهان تحت نفوذ مادها به نام »آبدادانا« )به زبان ا که هرتسفلد و دیا 4. زیرا همان طور 
کتابت در آن سرزمین می باشد؛ از این روی می توان  که این خود دلیل بر وجود خط و  اسم یك مرد آشوری نامه ا  ی ارسال داشته 
که به زبان های سایر اقوام تسلط داشته و  کو بوده اند  کارآزموده ای در دستگاه ماد به خصوص در زمان دیاا پی برد حتماً دبیران 

این نامه ها را می نگاشته و همچنین وظیفۀ ترجمۀ این اسناد و مدارك را برعهده می گرفته اند )سرفراز و فیروزمندی، 1388: 82(.
که این خط نیز  کوروش دوم و اواسط قرن شش پیش از میالد خط پارسی باستان متداول بوده  که در زمان  5. بدان دلیل 
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کـه ذهـن مـا را بـه امـر ترجمـه در عصـر مادهـا جلـب  از مهم تریـن و حسـاس ترین خصوصیاتـی 
اورارتوهـا،  ایالمیـان،  آشـوریان،  بابلیـان،  ماننـد  منطقـه  قدرت هـای  حضـور  و  می کنـد، هم زمانـی 
سـکاها و ... اسـت. نمونه های بسـیار از تعامالت و نیز درگیرهای سیاسـی و نظامی )پیوتروفسـکی، 
گیرشـمن، 1384: 94-95 و سـرافراز و فیروزمنـدی، 1388:  1348: 42؛ بهمنـش، 1347 :325 و 
21( شـواهد وجـوه مسـئله آمیز و نیـز داللت هـای ضمنـی یـا مصرحشـان بـر امـر ترجمـه و ماهیـت یـا 
کـورش  کارویـژۀ ترجمـه در آن عصـر هسـتند؛ آخریـن واقعـه نامه  نـگاری بیـن برخـی درباریـان مـاد و 

کـه بـه عمـر دولـت مـاد پایـان داد. هخامنشـی اسـت 
کـه بـدون فهـم زبـان یک دگـر تقریبـا غیـر ممکـن اسـت،  از تمامـی ایـن ارتباطـات و مـراودات 
کاتبـان و منشـیان توانایـی در دسـتگاه همـه دولت هـای درگیـر، به ویـژه  کـه  گرفـت  می تـوان نتیجـه 
کار برگـردان، ترجمـه و نامه نـگاری را بـه  کـه  کـوروش می بایسـت بـوده باشـند   سـرانجام در دربـار 

برسـانند. فرجـام 
1-3. ترجمه در عهد هخامنشی ها )500-330 ق.م.(

هُردوتـوث می گویـد پارسـی ها بـه شـش طایفـه شـهری و ده نشـین و چهـار طایفـه چادرنشـین تقسـیم 
شـده اند. هخامنشـیان از طایفـه پاسـارگادیان و سرسلسـله آنهـا هخامنـش بـود. 

گفتـاری  کردنـد، زبـان پارسـی باسـتان، زبـان  کـه از 559 تـا 330 ق.م حکومـت  در زمـان آنـان 
کـرد در دفتـرش عـالوه  کـوروش در سـال 539 ق.م. بابـل را فتـح  بخشـی از ایـران بـود. بعـد از اینکـه 
گمـارد. در دوره داریـوش اول )521-486 ق.م(  کار  بـر منشـیان ایالمـی، منشـیان بابلـی و آرامی را بـه 
کـه ایرانیـان از همسـایگان  کمـك آن الفبـای میخـی،  زبـان پارسـی بـه زبـان نوشـتاری تبدیـل و بـه 
در  باسـتانی  فارسـی  زبـان  اینکـه  بـا  شـد.  ابـداع  بودنـد،  داده  تغییراتـی  آن  در  و  گرفتـه  وام  خـود 
کتیبه هـای مهـم بـه ایـن زبان  همه جـا تکلـم نمی شـد ولـی بـه هـر ترتیـب بـه زبـان رسـمی بـدل شـد و 
گرفت )سـرافراز  کهـن فرهنگـی اش بـه شـیوه ای صلح آمیـز در اختیـار هخامنشـیان قـرار  }بـا پیشـینۀ{ 
و فیروزمنـدی، 1388( در خانواده هـای متمـول هخامنشـی آمـوزگاران ایالمـی حضور داشـتند و این 
که زبـان ایالمی نیـز یکی از  زمینـه ای شـد بـرای دوزبانـی شـدن فرزنـدان هخامنشـیان؛ چنیـن اسـت 

زبان هـای سنگ نبشـته های بیسـتون اسـت.

کات شان با سایر خطوط آسیایی قدیم، نمی توان خط  کامالً متفاوت است و با وجود اشترا با خط میخی بابلی و ایالمی 
از آنها دانست. در سنگ نبشته های پادشاهان هخامنشی، لغات مادی فراوانی وجود دارد و چه  پارسی باستان را مأخوذ 
گیالن و  که در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میالد در منطقه  بسا این خط مأخوذ از خطوت مدنی بوده است 
گسترش یافته بود )سرافراز  کاشان و جنوب غربی لرستان و در شمال تا قفقاز  مازندران مرکزیت داشته و تمدنشان تا نواحی 

و فیروزمندی، 1388(.
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کـه بـه احتمـال زیـاد ابتـدا در سـرزمین های شـمال  اینـک بایـد به ویـژه زبـان آرامـی را نـام بـرد 
عربسـتان رواج داشـته و الفبای آن، در مقایسـه با دگر زبان های  عصر هخامنشـیان، بسـیار سـاده تر 
کارآزمـوده، بـه خدمت هخامنشـیان  اسـت. پـس از فتـح بابـل، عـده ای از آرامی هـا به ویـژه دبیـران 
کـه  درآمدنـد و زبـان آرامـی زبـان رسـمی دسـتگاه دیوانـی شـد. شـماری نامـۀ دیوانـی هخامنشـیان 
بـه آرامـی ترجمـه شـده، در مصـر پیـدا شـده اسـت. ایـن زبـان بـا خط سـاده در مقـام زبـان میانجی 
و بین المللـی آن عصـر، وسـیلۀ ارتباطـی بخش هـای امپراتـوری پهنـاور ایـران بـا یک دگـر و دیـوان 
کاربـردی بـودن ایـن زبـان و خـط علـت اصلـی برگزیدنـش  مرکـزی بـا سـرزمین های تابـع  اش بـود. 

به عنـوان زبـان میانجـی بـوده اسـت.
پـس از حملـۀ یونانی هـا بـه ایـران، زبـان یونانـی  جانشـین زبان آرامی شـد و نقـش آن را به عهده 
کـه  از دوره هخامنشـی بـه زبـان یـا زبان هـای دیگـر ترجمـه شـده اسـت، بـه  کتیبه هایـی  گرفـت. 
سـه دسـتۀ دوزبانـه، سـه زبانه و چهارزبانـه تقسـیم بندی می شـوند )سـرافراز و فیروزمنـدی، 1388: 
کتیبـه(  کتیبـه بیسـتون )ایـن مفصل تریـن  278(. البتـه هیـچ سنگ نبشـته ای در ایـران بـه اهمیـت 

گرفتـه اسـت1. کتیبه هـای جهـان« نـام  کـه »عـروس  نیسـت 
پارس هـا نیـز از خـود خطـی نداشـتند. در اواخـر سـال 520 یـا اوایـل 519 ق.م. پادشـاه فرمـان 
کارهـای  گـزارش  کـه بی درنـگ خطـی ایرانـی بسـازند و بعـد دسـتور داده شـد نبشـتۀ مربـوط بـه  داد 
انجـام شـده مجـدداً بـه پارسـی برگردانـده شـده و بـرای تصویـب خوانده شـود و پـس از تصویب به 
خـط جدیـد ایرانـی )آریایـی( بـر صخـرۀ بیسـتون حجاری شـود. منشـیان همه اجـزای خط میخی 
یعنـی میخ هـای افقـی عمـودی و زاویه هـا را مورد اسـتفاده قرار دادند و بـا خصوصیت خط الفبایی 

آرامـی، یعنـی عبـری امـروزی، درآمیختنـد )هینتـس، 1379: 21(.
کتیبه هـای  بخـش  در  کـه  بدان سـان  باسـتان  پارسـی  خـط  می نویسـد  فردریـش  یوهانـس 
وجـه  یـك  تنهـا  شـده،  کاربـرده  بـه  باسـتان  ایـران  فرمانروایـان  بزرگداشـت  در  عصـر  آن  سـه زبانۀ 
ظاهـری، خـط  شـباهت  ایـن  بجـز  اسـت.  میـخ  شـکل  آن  و  دارد  بابلـی  میخـی  خـط  بـا  مشـترك 
کامـاًل خالـص، دارای نظـام الفبایـی اسـت )فردریـش،  پارسـی باسـتان، هـر چنـد نـه بـه صـورت 

.)53-1367:52

1. در زمینه ترجمه در دوران باستان: رجوع شود به: »آریائیان« )1374(. در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، ج )1(، تهران؛ علییف، 
شاهنشاهان  فرمان های   .)1384( رلف،  شارپ،  نارمن   ققنوس؛  تهران:  میرنیا،  کامبیز  ترجمۀ  ماد،  پادشاهی  اقرار   .)1388(

هخامنشی، چاپ دوم. تهران: پارینه؛ صادقی،علی اشرف)1357(. تکوین زبان فارسی،تهران: دانشگاه آزاد ایران.
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گسـترش  کارگیـری خـط آرامی اسـت. با  از تحـوالت مربـوط بـه خـط در عهـد هخامنشـیان، بـه 
در  باشـد.  اسـتفاده  قابـل  کشـورها  گسـترۀ  در  بتوانـد  کـه  یافـت  ضـرورت  خطـی  شاهنشـاهی، 
و  فرمان هـا  تمامـی  و  یافـت  کامـل  نفـوذ  آرامـی  داریـوش، خـط  از  پـس  هخامنشـی  دیوان سـراهای 
دسـتورات بـه خـط آرامـی صـادر می شـد )احتشـام، 2523: 49-51(. نکتـۀ مهـم دگـر نیـز از منظر این 
کـه ایـن امر مسـتلزم تشـکیل دبیرخانـه و تربیت عده زیادی منشـی، نویسـنده و  مقالـه چنیـن اسـت 

کـه بعدهـا بـه دبیـر1 تغییـر یافـت. گفتـه می شـد  کـه بـه ایـن اشـخاص ُسـُپر یـا سـوفر  مترجـم بـود 
البتـه چـون هخامنشـیان بـه آداب، رسـوم و دیـن ملـل امپراتـوری خـود احتـرام می گذاشـتند، هـر 
کردنـد. مثـالً مکاتبـات دربـار  کشـورها هـم قوانیـن و هـم خـط خـاص خـود را حفـظ  یـک از ایـن 
کـه از  کارگـزاری منشـیان و مترجمان انـش، بـا مصریـان بـا خطـی بـه نـام دموتیـك  هخامنشـیان، بـه 

هیروگلیـف آسـان تر بـوده و مصریـان بـدان نیـز می نوشـتند، صـورت می گرفـت.
گرفتـه  بـه اعتقـاد اومسـتد، خـط آرامـی حتـی قبـل از داریـوش مـورد اسـتفاده هخامنشـیان قـرار 
کـوروش بـه بعـد، دریافتـه می شـود  و ایـن امـر از فرمان هـای شـاهانه بـه یهودیـان در عـزرا، از زمـان 
که  )2537: 5(. امـا پـس از هخامنشـیان خـط میخـی در ایـران متـروک و منسـوخ شـد و خـط آرامـی، 
در زمـان هخامنشـیان نیـز معمـول بـود و بعدهـا در عهـد پارت هـا و ساسـانیان خـط پهلـوی اشـکانی و 
گرفت. البته خط یونانی نیز در اثر حملۀ اسکندر  گرفته شد، بیشتر مورد استفاده قرار  ساسانی از آن 
کـه روی اغلب  کـم و بیـش مـورد اسـتفاده بـود، تـا آنجـا  بـه ایـران رواج یافـت و تـا زمـان ساسـانیان نیـز 
کتیبه های  کنار اغلب  مسـکوکات نخسـتین شـاهان اشـکانی، نام پادشـاه با خط یونانی اسـت و در 
پهلـوی ساسـانی، ترجمـۀ یونانـی آن نیـز نوشـته شـده اسـت. در میـان سـایر ملـل مجـاور ایـران نیز  پس 
از سـقوط هخامنشـیان، خـط میخـی بـه تدریـج مهجور شـد و در قـرن دوم پیش از میـالد، خط آرامی 

گرفـت )سـامی، 1341: 90-89(. کلـی جـای آن را  به طـور 
1-4. ترجمه در عصر سلوکی

آرامـی  اداری  و  بین المللـی  رایـج  زبـان  زمیـن،  مشـرق  سـرزمین های  بـر  اسـکندر  چیرگـی  هنـگام 
کـم رواج یافـت. فـرای  کـم  کـه در سرتاسـر آسـیای غربـی رواج داشـت. سـپس زبـان یونانـی  بـود 
کـه  بـود  رایـج  قسـمت هایی  آن  در  تنهـا  و  داشـت  کمـی  رواج  یونانـی  زبـان  و  خـط  اسـت  معتقـد 
کتیبه هـای یونانی  مهاجرنشـینان یونانـی می زیسـتند. وی شـاهد ایـن ادعـای خـود را تعـداد اندک 

1. لغت نامۀ دهخدا، از جمله با استناد به پور داوود )1356: 102( این واژه را به معنی نگارنده و واژۀ »دبیره« را به معنای 
کاتبی،  و منشی،  بودن، عمل دبیر  بودن، منشی  را دبیر  یعنی »دبیری«  آن  و فعل  کلمه ای است عربی(  که  نگاره )خط، 

کتابت و قرائت دانسته است )نقل به مضامین(. نویسندگی، سوادخوانی، سواد، خط داشتن، هنر 
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کـه نشـان می دهـد یونانی}زبان{ هـا  در ایـران دانسـته و می نویسـد شـواهد جالبـی در دسـت اسـت 
کـه  کتیبـۀ مهـم دوزبانـۀ آشـوکا  کنـار یک دگـر می زیسـتند.  و آرامی }زبان{هـا در مرزهـای شـرقی در 
کـه یونانیـان و  کـه حتـی در بخشـی از شاهنشـاهی موریـا  گـواه بـر ایـن اسـت  در قندهـار پیـدا شـده، 

ایرانیـان جایـگاه داشـتند، آرامـی زبـان نـگارش ایرانیـان بـود )فـرای، 1344(.
زبـان  بـا  کـه  شاهنشـاهی  ادارۀ{  و }سـازمان  دیـوان  بـا  دبیرخانـه  آوردن  سـلوکیان، پدیـد  بـرای 
که دسـت کم در بخش شـرقی  کارهـا را بگذرانـد، مدتـی زمـان می گرفـت و چنیـن می نمایـد  یونانـی 
کارهـا را می گذراند  کـه میراث هخامنشـی بـود،  شاهنشـاهی دبیرخانـه بـه دو زبـان یونانـی و آرامـی، 

)فـرای، 1344: 240(.
دبیـران و منشـیان در دسـتگاه اداری بـه زبـان آرامـی سـخن می گفتـه، نامه هـا و مکاتبات دولتی 
کـه  گرفـت  کار ترجمـه و برگـردان آن را نیـز سـامان می دادنـد. ولـی می تـوان نتیجـه  را می نگاشـته و 
کتیبه های آرامی را به زبان بومی مردم می خواندند1.  کهن هخامنشـیان، سـند ها و  ایشـان به روش 
سـویی  از  همچنـان  کـه  دریافـت  می تـوان  رونـد  ایـن  در  را  بـودن  دوزبانـی  از  دگـر  نوعـی  بنابرایـن 
کـی از تـداوم ترجمه ونـدی در سـاختار فرهنگـی، از سـوی دگـر شـاهد تـداوم سـازگاری دسـتگاه  حا
اداری بـا اقتضـای فرهنگـی و اجتماعـی )و نـه بالعکـس( و سـرانجام نشـانی از تـداوم تقـدم امـر 

زبانـی )فرهنگـی( بـر امـر سیاسـی )اداری( اسـت!
کـه چـرا ایرانیـان زبـان خویـش را بـا الفبای خود ننوشـتند. زبان شناسـان پاسـخ  می  تـوان پرسـید 
کـه  محتمـل ایـن سـؤال را در پشـتیبانی از دبیرخانـه و دیـوان هخامنشـی و پذیرفتـن روش ایشـان، 

همـه بـه آرامـی بـود، می داننـد )فـرای، 1344(.
سیاسـی«  از »دیـوان  دیوانـی«  تفکیـک »سیاسـت  کـه  نهـاد  پیـش  را  فـرض  ایـن  می تـوان  امـا 
محصـول فهـم مـا از سیاسـت در قـرون اخیـر اسـت، حـال آنکـه وحـدت امـر فرهنگـی بـا امـر سیاسـی 
کـه احتمـاالً تاریـخ آن عصر به چنین پرسشـی  و حتـی »فرهنگـی بـودن امـر سیاسـی« پاسـخی اسـت 
کهن« به دلیل تطابق آن با فرهنگ و دسـت کم فقدان  می دهد؛ به دگر سـخن، »پشـتیبانی از روش 
کـه بعدهـا در پذیـرش خـط عربـی در  تعـارض اش بـا امـر فرهنگـی،  تـداوم می یافـت، خصوصیتـی 

زبـان پارسـی نیـز پدیـدار شـده و تـا همیـن امـروز نیـز ادامـه یافته اسـت.
1-5. ترجمه در عصر اشکانی

گرفتـه بـود، رواج یافـت و بـه پهلـوی  کـه از خـط آرامـی نشـأت و ریشـه  در دورۀ اشـکانی خطـی 

کلمات پهلوی و غیر پهلوی، از  کهن شیوه هزوارش )نگاشته شدن  که از دوران های  کتیبۀ آرامی آشوکا نشانۀ آن نیز هست   .1
جمله آرامی، در یک متن( در فارسی میانه رواج یافته بود.
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کـه بـه زبـان فارسـی میانـه نیـز شـهرت  کلیـت زبـان آن دوره اسـت  معـروف شـد. البتـه ایـن عنـوان 
کـه پـس از انقـراض ساسـانیان به نـام »دری«  کـه بیـن فارسـی باسـتان و آن زبـان فارسـی  دارد. چـرا 
گونۀ پهلوی اشـکانی و پهلوی ساسـانی تقسـیم می شـود  رایج شـد قراردارد. زبان پهلوی خود به دو 
کـه درواقـع، بایـد آن را تحول یافتـۀ پهلـوی اشـکانی دانسـت. بسـیاری از پارتیـان و حداقـل آنهایـی 
کـه آمـوزش یافتـه بودنـد، یونانـی نیـز می دانسـتند. در همیـن زمـان، در بین النهریـن زبان های سـامی 
کـه با هـزوراش و با واژه ها  کـه از اسـناد سـنا و اورامـان بـر می آیـد، زبان پارسـی  رواج داشـت و چنـان 

و حـروف آرامـی نوشـته می شـد، نیـز مـورد تکلـم بـود )سـامی 1342: 20-19(.
کـه قـرن اول میـالدی را آغـاز تجدیـد حیـات تمدن ایرانی می داند، معتقد اسـت  کریستین سـن 
که از این زمان، ضرب سـکه ها از شـیوۀ یونانی خارج و خط پهلوی در ردیف خط یونانی نوشـته 
کاربـرد زبـان یونانـی در برخـی نواحـی ایـران باقـی مانـد و نخسـتین  می شـده اسـت. بـا وجـود ایـن، 
کنار زبان پهلوی  کتیبه هـای خـود زبان و خط یونانـی را در  شـاهان ساسـانی تـا مدتـی در بعضـی از 

کار می بردند )1367: 67(. بـه 
1-6. ترجمه در عصر ساسانی

گاهـی بـا ایـن خـط تنهـا لغـات پهلـوی نوشـته  خـط دورۀ ساسـانی همـان خـط پهلـوی اسـت، امـا 
دگـر  و  کتیبه هـا  زبـان  البتـه  شـده اند.  آورده  هـم  بـا  آرامـی  و  پهلـوی  واژه هـای  گاهـی  و  نمی شـد 

.)272-271  :1362 )پیرنیـا،  بـود  پهلـوی  زبـان  بـه  تحریـرات 
اسـت.  شـاه دبیره  خـاص  خطـوط  ایـن  از  یکـی  اسـت؛  متعـدد  خطـوط  واجـد  عصـر  ایـن  امـا 
کـه پادشـاهان، اسـرار و مکاتبـات خـود را بـا آن می نگاشـتند و آموختن ـاش  شـاه دبیره خطـی بـود 
که  بـرای مـردم ممنـوع بـوده اسـت )کریستین سـن، 1367: 62(. دگـر خـط خـاص، خـّط مانی اسـت 
کثـر نقـاط عالـم آن روز منتشـر سـازد. اختـراع او از نظـر ادبـی  بـا اختـراع آن توانسـت دیـن خـود را در ا
کـه شـباهت حـروف آن موجـب ضبـط و اشـتباه  یـک اصـالح مهـم بـود. وی بـه جـای خـط پهلـوی 
کـرد و بـه طـرزی بسـیار ماهرانه توانسـت الفبای سـریانی  در قرائـت می شـد، خـط سـریانی را معمـول 
کلمات و اصوات  )لهجه جنوب غربی و شمالی( }را با زبان{ وفق دهد و تا حدود امکان، ِاعراب 
کند )کریسـتین سـن، 1367: 223(. حروف پهلوی را به وسـیلۀ حروف مصوتۀ سـریانی، قید و ثبت 

کتابت هـای  جـای  بـه  نمی دانسـت، مانوی هـا  سـریانی  زبـان  کسـی  شـرقی  نواحـی  در  چـون 
کـه بـه زبـان سـریانی بودنـد، ترجمـۀ آنهـا را بـه زبـان پهلـوی جنـوب غربـی در دسـت  اصلـی خـود 
آنهـا  دینـی  متـون  بیشـتر  زیـرا  می آموختنـد،  کان  کمـا نیـز  را  شـمالی  پهلـوی  زبـان  ولـی  داشـتند، 
به خصـوص سـرودها و اشـعار مذهبـی بـه ایـن زبـان تحریـر شـده بـود )پیرنیـا، 1362: 225-226(.   
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بـر  دال  کـه  فرهنـگ2  ریخت شناسـی  ایـن  یـا  فرهنـگ  زبانـۀ  چنـد  سـاخت  از  کلـی1  طـرح  ایـن 
همزیسـتی زبان هـای متعـدد در عصـر اشـکانی و عصـر ساسـانی اسـت، روایتـی از تاریـخ نسـبت 
کـه می توانـد، بـه اسـتناد  زبان هـا در ایـران فرهنگـی یـا تاریـخ فرهنگـی ایـران بـه دسـت می دهـد 
کـی از تـداوم ایـن تاریـخ فرهنگـی بـه صـورت یـک سـنت تاریخـی  خـود متـون مـورد بررسـی، حا
کـه بـه  کـه نشـانه های ایـن سـنت بـر تعامـل زبان هـا، نـه تنهـا زبان هایـی  باشـد. می تـوان دریافـت 
لحـاظ جغرافیایـی هم جوارنـد، بلکـه تعامـل زبان هـای حتـی غیرهم جـوار، و لذا بر تعامل اندیشـه و 

ارزش هـای موجـود در زبان هـا، در عیـن حفـظ و تـداوم عنصـر بومـی ایرانـی داللـت می َبـَرد.

بازخوانی امر ترجمه در ایران باستان
گـر مبـدأ تاریخی مـان را تمـدن ایـالم بگیریـم، قدمتـی پنج  کهـن )ا ترجمـه در ایـران قدیـم، تاریخـی 
گـر  گـر ایـن مبـدأ را از تشـکیل دولـت مادهـا بدانیـم، تاریخـی بیسـت و هشـت قرنـی و ا هـزار سـاله و ا
آغـازش را تشـکیل دولـت هخامنشـی بدانیـم، پیشـینه ای دو هـزار و پانصـد سـاله( دارد. داریـوش 
کتیبه هـا سـه  کتیبـۀ بیسـتون آورده اسـت. ایـن  کارهـا و پیروزی هایـش را در  هخامنشـی شـرحی از 
که به زبان فارسـی باسـتانی اسـت و دو ترجمه به زبان های بابلی  قسـمت مجزا دارند: متن اصلی 
کتیبه ها دولـت آن روزگار بود،  کـه بانی ترجمۀ این  و ایالمـی. ایـن نکتـه حائز اهمیت بسـیار اسـت 
گفـت اولیـن مترجـم در ایـران دولـت بوده اسـت. در ایران قبل از اسـالم ترجمه های  یعنـی می تـوان 
کـه معروف تریـن آنهـا  کلیلـه و دمنـه بـا ترجمـه  زیـادی از زبـان سانسـکریت و یونانـی انجـام شـد 
برزویـه طبیـب از زبـان سانسـکریت بـه پهلـوی اسـت. البتـه بنـا بـه روایاتـی، برجسـته ترین مترجـم 
کـه متـون علمـی و فلسـفی و بـه ویـژه منطـق  قبـل از اسـالم فـردی اسـت بـه نـام »پولـوس پارسـی« 
کـرده اسـت و جالـب اینکـه همیـن منطـق ارسـطو بعدها بـرای اولین بار  ارسـطو را بـه پهلـوی ترجمـه 

بـه زبـان عربـی ترجمـه شـد )فانـی، 1389: 45(.
بـه اسـتناد آنچـه دربـارۀ چگونگـی هم جـواری زبان رسـمی دیوان هـای ایرانی بـا زبان های بومی 
گفتـه شـد، دیـوان ایرانـی همـواره نقـش مترجـم دوسـویه را بـر عهـده داشـته، نـه  قلمـرو شاهنشـاهی 
مترجـم یـک سـویه3. در ایـن میـان دو نکتـۀ مهـم قابـل تشـخیص هسـتند: نخسـت اینکـه در میـان 
گـر از دورۀ مـاد بگذریـم، به طـور قطـع در تمـام ایـن دوران سـیزده قرنـی بـا  جوامـع ایـن سـرزمین، ا

1. Schema: a conception of  what is common to all members of  a class; a general or essential type or 
form (especially in Kantian philosophy).
2. Culture morphology

3. مطلقاً متفاوت از نحوۀ عمل ترجمه در قرون اخیر است.
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کتابـت بـا  کاربـرد و به خصـوص نـگارش و  روندهـای متعـدد ترجمـه و از آن مهم تـر بـا روندهـای 
کـه دولـت در ایـن امر، نـه تنها اولین مترجـم، بلکه بیش  زبان هـای متعـدد روبـه رو هسـتیم؛ دوم ایـن 
کارگزار فرهنگ تاریخی ای  از آن، واجد نقِش پذیرنده، همجواری و همزیستی میان فرهنگی و لذا 
کـه تـداوم ایـن نقـش را ممکـن و حتـی میسـر می کـرده اسـت؛ از شـمار داللت هـای ایـن  بـوده اسـت 

نقـش دولـت در ایـران، »ترجمـۀ متـون دیوانـی ایرانیـان بـه زبـان جوامـع قلمـرو شاهنشـاهی« اسـت.
کید بیشـتر قـرار دهیم  شایسـته اسـت ایـن نکتـه را به عنـوان مهم تریـن یافتـۀ ایـن بخـش، مورد تأ
کلیـت جامعـه از نوعـی خصلت »متعامـل فرهنگی« برخـوردار بوده اند؛  کـه اوالً خـود دولـت و ثانیـاً 
کـه فرهنـگ را نـه در هیئـت بسـته  لـذا جامعـه و دولـت از نوعـی نظـام ارزشـی برخـوردار بوده انـد 
کـه در داد و سـتد بـا دگـر فرهنگ هاسـت، سـازمان داده  و خودبسـنده، بلکـه در هیئـت متعامـل، 
معنـی  بـدان  و  توجـه  شـایان  دراز  بـس  دورانـی  طـول  متعامـل، در  فرهنـگ  یـک  وجـود  بوده انـد. 
کـه دولـت و جامعـه در جوهـر یـا شـیوۀ حیـات  یـا بـه تعبیـر دگـر در نظـام بازتولیـد هویت شـان  اسـت 
کـه عناصـر  یـا  از خصوصیـات فرهنـگ تعاملـی برخـوردار بوده انـد، و بـاز ایـن بـدان معنـی اسـت 
کـه در ایـن دوران طوالنـی در ایران تولید می شـده اند، چنیـن بوده اند. همین  خطـوط فرهنگـی ای1 
که آثـار ادبی قرن  کـه بعدهـا چنـان در ادبیـات ایـران نمـود و جلـوۀ تـام می یابد  خصوصیـت اسـت 
سـوم هجـری بـه بعـد را نیـز همـواره مشـحون از  عناصـر معنایـی، نمادهـا، اسـامی، باورهـا و بسـیاری 
دوران  کلیـت  در  ایـران  فرهنـگ  کـه  دیـد  می تـوان  می سـازد.  دگـر  فرهنگ هـای  آن  جلوه هـای  از 
مـورد بحـث،  ضمـن حفـظ و بازتولیـد دائـم خصوصیـت بوم َونـدی یـا بومی بـودن، فرهنگـی بسـیار 
برون گـرا یـا جهانـی اسـت! ایـن یافتـه، همچنین، رویکـرد مکتب بازل را در بـارۀ خصلت دولت در 
کـه بـه معنـای خـاص این  ایـران تأییـد می کنـد. از دیـد ایـن مکتـب، به ویـژه نـزد بورکهـات، دولـت 
پدیـدار، نخسـتین بـار در ایـران پدیـد آمـده، بـه صـورت یـک امـر فرهنگی زایـش یافته اسـت. خود 
وی از تعبیـر  »دولـت بـه مثابـۀ امـر هنـری« بـرای شـرح هویـت ایـن دولـت و تاریـخ فرهنگـی در ایران 
گرفتـه اسـت )بورکهـارت، 1376: فصـل یـک(. تفـاوت  باسـتان به ویـژه در عصـر هخامشـی بهـره 
کـه معمـواًل تاریـخ را بـر  رویکـرد مکتـب بـازل بـا رویکردهـای بیشـتر و پیشـتر متـداول تاریخ نـگاری 
کـه در ایـن رویکـرد، سـازمان قـدرت بـر حسـب  حسـب سـازمان قـدرت شـرح داده انـد، ایـن اسـت 
کـه همانـا تاریـخ فرهنگـی اسـت، قابـل شـرح خواهـد شـد، و نـه بالعکـس. از همیـن منظـر  تاریـخ، 
بن مایـۀ  حسـب  بـر  کـرد، یعنـی  بیـان  و  فهمیـد  دگـر  به گونـه ای   می تـوان  را  ایـران  تاریـخ  کـه  اسـت 

فرهنگـی، فرهنـگ، و نیـز صورت هـای بـروز بن مایه هـای فرهنگـی و فرهنـگ.

1. Culture Element / Trait
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از همیـن منظـر، جایـگاه ترجمـه را نیـز به نحـوی دگر می توان فهمید؛ ترجمه در چنین خوانشـی 
کـه نسـبت بـه فرهنـگ  از تاریـخ، در ایـران، یـک عنصـر فرهنگـی ویـژه بـه نظـر می آیـد؛ عنصـری 
کـه امـروزه شـاهد آن هسـتیم،  کـه »درون متنـی« محسـوب می شـود و بـا آنچـه  ایـران نـه »میان متنـی« 
کاربـرد دو مفهـوم »فرهنـگ متعامـل« و »فرهنـگ تعاملـی« در ایـن  به کلـی متفـاوت اسـت. وضـع و 
به شـدت  کـه  درعین حـال  ایـران  جامعـۀ  و  فرهنـگ  کـه  می کنـد  پیشـنهاد  و  داده  مقالـه، توضیـح 
بومی، به شـدت نیز جهانی بوده اسـت و همین خصلت، این جامعه را از چنین امکانی برخوردار 
کـه عناصـر فرهنگـی دگـران را از طریـق ترجمـه و تعامـل زبانی اخذ و بـه راحتی در  کـرده بـوده اسـت 
کاماًل معکوس شـده باشـد.  کـه بـه نظـر می رسـد در قـرون اخیـر  کنـد؛ فراینـدی  خـود منحـل و بومـی 
کـه همانـا تاریـخ  کـه دو سـویۀ بنیـادی در تاریـخ ایـران،  گرفـت  گـر چنیـن باشـد، می تـوان نتیجـه  ا
فرهنگـی ایـران، از یـک منظـر، و فرهنـگ تاریخـی ایـران از سـویۀ دگـر بررسـی هسـتند، همـواره بـر 
مـدار تعامـل بـا جهـان، یـا بـر مـدار »جهانـی بودن در عیـن بومی بـودن و بومی بـودن در عین جهانی 

گـردش قـرار داشـته اند. بـودن«1 در 

تأمل بر تاریخ ترجمه در دورۀ موسوم به عصر شکوفایی تمدن اسالمی
نیـز  ساسـانی  دوره  در  }یعنـی{  اسـالم،  از  پیـش  بالفصـل{  دورۀ  }در  کـه  اسـت  کـی  حا شـواهد 
کـه متـن ایـن آثـار  کتاب هایـی از زبـان سانسـکریت و زبان هـای دیگـر بـه زبـان پهلـوی ترجمـه شـده 
گرفتـه، باقـی مانـده اسـت  کـه از ایـن متـون بـه زبـان عربـی صـورت  بجـا نمانـده و امـا ترجمه هایـی 
گرفتـه در عصـر  گزارش هایـی نیـز از ترجمه هـای صـورت  )دایرة المعـارف اسـالمی، 1388، ج 15(. 
کـه بعدهـا سرمشـق  انوشـیروان خسـرو اول )حـك، 78-531 میـالدی( وجـود دارد، ترجمه هایـی 
گرفتـه در جهـان اسـالم شـد و بخشـی از ایدئولـوژی ترجمه در جهان اسـالم را  ترجمه هـای صـورت 

تشـکیل داد )دایرة المعـارف اسـالمی، 1388، ج 15(.
کـرده بـود  کـه پیامبـر؟ص؟ بـر علم انـدوزی  کیـدی  گسـترش دیانـت اسـالم و بـا تأ امـا بـا ظهـور و 
و همچنیـن فتوحـات مسـلمانان در جهـان )شـرق و غـرب(، بنـا بـه شـرح ابراهیـم مدکـور2 درهـای 
کـه می رفتند  کـرد  گشـوده شـد و بـا فرهنگ هـای جدیـدی آشنایشـان  جدیـدی بـر روی مسـلمانان 

کـرده و از نـو بسـازند )1362: 7(. تـا زیسـت بوم فرهنگـی و فکـری اینـان را دگرگـون 

کار برده اند. که برای نخستین بار عین همین عبارت را به  1. خود این تعبیر وامدار منوجهر آشتیانی است، 
2. ابراهیم مدکور )1902م -1996م(. زبان شناس، متخصص فلسفه، استاد دانشگاه های مصر، مصلح اجتماعی و سیاسی و 

رئیس »مجمع اللغةالعربیة« در قاهره پس ازسال 1974م، و جانشین طه حسین در این سمت.
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کوشـش ها، ترجمه هایـی خـرد خـرد  مترجمـان پیشـگامان ایـن مـراوده فرهنگـی بودنـد. اولیـن 
کالسـیك اسـالمی، این  گرفت. در عصر  بـود. »نهضـت واقعـی ترجمـه تنهـا از نیمـه دوم قرن دوم پا 

نهضـت بـه اوج خـود رسـید و تـا پایـان قـرن پنجـم ادامـه یافـت« )مدکـور، 1362: 94(.
که »اقتضای  کلی دو فرض در بارۀ شـروع نهضت ترجمه قابل طرح هسـتند؛ یکی این  به  طور 
کـه در متـن یـا حاشـیۀ یـک تمـدن نوپـا در  تاریخـی« آن عصـر یـا ضرورتـی بـود فـرا روی جوامعـی 
کـه نوعـی تدبیـر خردمندانـۀ  حـال خلـق فرهنـگ نـو و نیازمنـد تعامـل بـا هـم بودنـد؛ و دگـر ایـن 
کـه این سـرزمین های متنـوع را از اتحاد بهره مند سـاخته بود،  برخاسـته از نوعـی دولـت جدیـد بـود 
کـه در امپراتـوری هخامنشـی رخ داد، هرچنـد با تفاوت هـای قابل توجه.  شـبیه بـه همـان شـرایطی 
ویـژۀ امـر ترجمـه و در عیـن حـال ایـن دو  کار امـا یـک مشـابهت مهـم بیـن ایـن دو زمـان و ایـن دو 
سیاسـت ترجمـه ای را می تـوان در نقـش عامـل فرهنگـی در شـکل دهی بـه ایـن دو سـاختار قـدرت 
یافـت؛ در هـر دو دیـن و آییـن عنصـری بنیادیـن بـرای تشـکیل دولـت بـه شـمار می رفته انـد؛ یعنـی 
کننـدۀ سـاختار مناسـبات بیـن نظـام  در هـر دو یـک عامـل فرهنگـی راقـِم نـوع حکومـت و تعییـن 
کـه بعدها در تشـکیل دولت  رسـمی قـدرت و بدنـۀ جامعـه بـوده اسـت؛ و ایـن همان عاملی اسـت 
کتـاب تاریـخ ترجمـه تبیینـی دگـر  ارائـه داده  گرفتـه شـد. بـاری، نگارنـدۀ  کار  صفـوی نیـز، بـاز بـه 
کـه در آن عناصـر فرهنگـی ایـران و نقـش خـاص ترجمـه در ایـن فرهنـگ مـد نظـر نیسـت  اسـت 

)مدکـور، 1362: 94(.
کـه در جهان اسـالم  بـه قـول ابـن ندیـم1، نویسـندۀ اثـر معـروف  الفهرسـت، نخسـتین ترجمـه ای 
گرفـت بـه دسـتور خالـد بـن یزید بـن معاویه، حکمـران مصـر در زمان خالفـت امویان، بود  صـورت 
کیمیـا و طـب را از زبـان یونانـی یـا قبطـی بـه زبـان  کتـب  کـه  فرمـان داد تـا حکمـای اسـکندری، 
کـه در میان خلفای خاندان خود از همه بیشـتر  کننـد. »بـه فرمـان عمـر بن عبدالعزیز  عربـی ترجمـه 

بـه علـم رغبـت داشـت، رسـاله ای هـم در طـب بـه عربـی ترجمه شـد« )مدکـور، 1362: 94(.
که تـا زمان امویان تمـام ترجمه ها  در تفسـیرهای جـاری دربـارۀ تاریـخ ترجمـه، چنیـن می یابیـم 
کـه جریـان ترجمـه بـه صـورت  کـم وقـت( بـود؛ امـا ایـن ضـرورت می یافـت  سـلیقه ای )بـه سـلیقۀ حا
سیسـتماتیك بـه راه افتـد و جهـان اسـالم را از علـوم دیگـر بـالد بهره مند سـازد. چنین خـالء و نیازی 
کـه عصـر بـزرگ تفحصـات علمـی عـرب را  کارآمـدن حکومـت عباسـیان  مصـادف شـد بـا روی 
که ایـن فائق  کـه بـا رویکـرد فرهنگـی بـه تاریـخ می نگریـم، می توانیـم بگوییـم  کنـون  گشـودند. امـا ا

کتاب شناسان سده چهارم هجری، دارای  1. محمدابن اسحاق ابن ندیم )متوفی به سال 385 هـ . ق(، مشهور به ابن ندیم از 
که در 377 هـ.  ق به فرجام رسید. اصالتی ایرانی و نویسندۀ الفهرست است 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 3
تابستان 1394

164

که روند تاریخ ترجمه را تغییر داد؛ بلکه چه بسـا تغییرات فرهنگی  آمـدن عباسـیان بـر امویـان نبـود 
کـه هـم ایـن رونـد و هـم سرشـت و نـوع حکمرانی و بـه تَبع  واقـع شـده در مجمـوع ایـن بـالد بوده انـد 

کـم را از خـود متأثـر سـاخته بوده انـد. آن سلسـلۀ حا
اسـحاق1  بـن  حنیـن  جـون  کسـانی  و  بـود  رفیـع  بسـیار  خلفـا  نـزد  در  مترجمـان  جایـگاه 
ترجمه هایشـان را برابـر بـا زر می فروختنـد. هرچنـد ایـن سـخن به افسـانه بماند، در عین حال نشـان 
کـه ترجمه هـای حنیـن از چـه اعتبـار بزرگـی برخـوردار بـوده اسـت )مدکـور، 1362: 94 و  می دهـد 

.)864  :1365 فرشـاد، 
کـه زبان هـای عربـی، فارسـی، سـریانی و یونانـی را خـوب می دانسـتند و در  حنیـن و اسـحاق 
جسـتجوی آثـار فلسـفی و علمـی بـه همـه جـا مخصوصاً سـرزمین های روم شـرقی سـفر می کردند، در 

پایه گـذاری بیـت الحکمـه و بـه اوج رسـاندن ترجمـه نقـش بسـیار درخشـانی دارنـد.

بیت الحکمه 
کیـه، حـران  در جهـان قدیـم بسـی حوزه هـای علمـی، به ویـژه چهـار حـوزه علمـی اسـکندریه، انطا
پیونـد  اسـالمی  فرهنـگ  بـه  زنجیـر  دانه هـای  همچـون  را  یونانـی  تمـدن  جندی شـاپور  و  الرهـا  و 
می دهنـد... حـوزه علمـی اسـکندریه در ریاضیـات و طـب و نجـوم دسـت بـه پژوهش هـای اصیلی 
زد و از یونـان باسـتان فراتـر رفـت، اقلیـدس و جالینـوس و ارشـمیدس چهره هـای تابنـاك ایـن حـوزه 
کیـه، درواقـع  مـرك  انتشـار علـوم یونانـی در خـاور نزدیـك بـود و در آن بـه نشـر  بودنـد ... حـوزه انطا

تعالیـم اسـکندریان می پرداخـت )فانـی، 1389: 96(.
کـه محمـد قزوینـی در بیسـت مقالـه می گویـد: بیت الحکمـه یـا »خزانـة الحکمـه« یـا  آن طـور 
کـه ابومنصور معمری نویسـنده مقدمه شـاهنامه ابومنصـوری آن را  »گنج خانۀ  »خزانـه دارالحکمـه« 
کرده اسـت مرکزی بود برای دور هم آمدن دانشـمندان و فضالی آن دوران )فانی،  مأمون« ترجمه 

.)96 :1389
بـرای فهـم چگونگـی وقـوع همـه ایـن دسـت آوردها، بایـد  به جهـان فرهنگی ای نیک نگریسـت 
کـه فراشـد ارتباطـی و تعاملـی جوامـع واقـع در مـدار خویش را رقم زده بود. یکی از وجـوه بارز این مدار 
کـه بـه مـا نشـان می دهـد یـک سـازوارۀ فرهنگـی در ژرفنای  فرهنگـی، نظـام نقـد در آن دوران اسـت، 
که  ایـن جریـان، جـاری بـوده، نـه تصمیـم انتخابـی عـدادی از آحـاد اهـل فرهنـگ، و مدلل مـی دارد 

ایـن مـدار از ماهیـت اجتماعـی برخـوردار بوده اسـت، نه صرفاً سیاسـی یـا دیوانی.

1. أبو زید حنین بن إسحاق العبادی، مشهور به شیخ المترجمین )متولد 194هـ. ق در حیره، متوفی260 هـ. ق در سامره(.
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و  مترجمـان  توجـه  مـورد  می شـد  ترجمـه  زمـان  آن  در  کـه  آنچـه  نقـد، هـر  سـازوارۀ  یـا  نظـام  در 
صاحب نظـران قـرار می گرفـت و نقـد می شـد. جاحـظ ) ابوعثمـان، عمـرو بـن بحـر، 150-255 ق( 

در کتـاب الحیـوان دربـاره ترجمـه عقیـدۀ خـود را این طـور بیـان می کنـد: 
مترجـم بایـد در آنچـه ترجمـه می کنـد توانـا و خـود نیـز صاحب همان دانشـی باشـد 
کـه بـه  کـه از آن ترجمـه می کنـد و هـم در زبانـی  کـه مؤلـف دارد، بایـد هـم در زبانـی 
کـه هـر دو زبـان را بـه یـك انـدازه  آن ترجمـه می کنـد، تبحـر داشـته باشـد، به قسـمی 
کـه بـه دو زبـان سـخن می گویـد بـه هر دو زبـان، زیان  و آنهـم به غایـت بدانـد. وقتـی 
می رسـاند، زیـرا هـر یـك از دو زبـان دیگـری را جـذب می کنـد، از آن اخـذ می کنـد و 

معـارض آن اسـت )1410:  75(.
که ابن خلـدون آن را یکی  کتـاب البیـان و التبییـن اسـت   البتـه مهم تریـن اثـر او در ایـن خصـوص 
کرده است )سرکیس،1346، ج 1، ستون 666(. کتاب اصول فن ادب و از ارکان آن معرفی  از چهار 
و  غربـی  و  شـرقی  تمـدن  بـا  زایـش  مرحلـۀ  در  اسـالمی  تمـدن  برخـورد  کـه  دریافـت  می تـوان 
کـه نـزد دین مـداران و شـریعت مداران آن زمـان از اسـالم وجـود داشـت، ابتدا  کنـه فهمـی  همچنیـن 
که با سـایر  کرد  امکان و سـپس این ضرورت یا اقتضاء را برای فرهنگ عصر میانۀ اسـالمی ایجاد 
فرهنگ هـا بیامیـزد. ایـن آمیـزش، از جملـه و در یکـی از مهم تریـن نقـاط تالقـی اش، از راه ترجمـۀ 

کـه بهتریـن راه بـوده اسـت، بـه دسـت آمـد. آثـار فاخـر آنـان، 

نتیجه
کـه ایـن مقالـه عامـداً بـر صوری تریـن انـواع فهـم هـم از ترجمـه نـزد  در ابتـدا شـایان یـادآوری اسـت 
کـرده و هیـچ نـوع هرمنوتیـک امـر  اصحـاب ترجمـه و هـم از تاریـخ اندیشـه نـزد اصحـاب آن تکیـه 
کـه از  ترجمـه و تاریـخ اندیشـه در ایـران را در مسـتندات خـود مداخلـه نـداده اسـت؛ از آن روی 
گـر ترجمـه از نوعـی تعامـل  هـر نـوع تأثیـر مبـادی تفسـیری بـر تفسـیر مـا از امـر مـورد نظـر پرهیـز شـود. ا
گفت وگـو بیـن زیسـت جهان های فرهنگـی متجانـب یـا حتـی متفـاوت امـا برخـوردار  یـا نوعـی از 
کـه بـر روی هـم زیسـت جهان بزرگتـری را پدیـد می آورنـد، پـس تفسـیر مـا  از امـکان تعامـل باشـد، 
بایـد بتوانـد، بـرای زمـان مـورد بررسـی، نسـبت زیسـت جهان مـا بـا آن زیسـت جهان های متجانـب 
کـه همـه را در بـر می گیـرد، شـرح دهـد. در ایـن شـرح، می تـوان  و لـذا بـا آن زیسـت جهان بزرگتـری 
کـه مـا تـا پایـان عصـر مرسـوم بـه دوران اسـالمی در دو نـوع »شـرایط وقـوع ترجمـه« بدیـن امـر  گفـت 
که محتمل  پرداخته ایـم. یکـی از ایـن دو بـه خصوصیـت »درون فرهنگـی« ترجمه در ایران باسـتان 
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اسـت هـم بـر عصـر بعـدی اثرگـذار بـوده و هـم احتمـاالً بقایـای آن تـا قرون ششـم یا هفتـم هجری نیز 
در ایـران قابـل یافـت باشـد، مربـوط می شـود؛ و دگـری از یـک »اقتضـای فرهنگـی« در قـرون میانـۀ 
عصـر موسـوم بـه تمـدن اسـالمی نشـان دارد. مفهـوم اول داللـت دارد بـر خصلـت خـود فرهنـگ در 
جـذب و انجـذاب عناصـر فرهنگ هـای دگـر، و مفهـوم دوم بـه عامـل تکثـر فرهنگـی در محـدودۀ 

بیناسـرزمینی یـا میان جامعـه ای داللـت می بـرد. 
موجـب  کـه  ون فرهنگـی  در اقتضائـات  نـوع  آن  یـا  دسـته  آن  فهـم  بـرای  را  نخسـت  مفهـوم 
بوده انـد،  ساسـانی  دربـار  مباحثـات  یـا  اشـکانی  مسـکوکات  یـا  بیسـتون  کتیبـۀ  بـودن  چندزبانـه 
کـه از جهـان فرهنگـی  پیـش می نهیـم، و مفهـوم دوم را بـرای فهـم اقتضائـات میان فرهنگـی ای 

هسـتند.  اسـتنباط  قابـل  و  نظامیه هـا  َربع رشـیدی ها  جندی شـاپور، 
عصـر  در  و  باسـتان  ایـران  در  ترجمـه  تاریـخ  می شـود،  پیشـنهاد  خوانشـی،  چنیـن  اسـاس  بـر 
کـه عصـر ترجمـه و نهضـت ترجمـه خوانـده می شـود، رهنمونـی بـرای فهـم  اسـالمی و به ویـژه آنچـه 
تاریـخ ایـران و بازنویسـی ایـن تاریـخ در مقوالتـی متفـاوت از پارادایم هـای مرسـوم تاریخ نـگاری در 
کـه روندهـای  کار آیـد؛ آن سـوی ایـن رهیافـت پیشـنهادی نیـز چنیـن اسـت  گرفتـه شـده و بـه  نظـر 
منطـق  کـه  شـود  کوشـش  و  شـده  ایـران« تفسـیر  تاریـخ  نظـری  نوآفرینـی  و  اسـاس »فهـم  بـر  ترجمـه 
گیـرد. در هـر  اقتضائـات درونـی و خصوصیـات همیـن فرهنـگ، مبنـای فهـم »تاریـخ ترجمـه« قـرار 
دو سـویۀ ایـن دو پیشـنهاد، خواننـده یـا جهـان علم می تواند، یافتۀ پیشـنهادی ایـن مقاله را بپذیرد 
که خـود رویکرد پیشـنهادی ما، از  یـا از پذیـرش آن امتنـاع ورزد، امـا در هـر صـورت بـه نظـر می رسـد 
کلیـت تاریـخ بر اسـاس  کـه »فهـم تاریـخ« )اعـم از فهـم  ایـن حیـث قابـل دفـاع و شـایان تأمـل باشـد 
روندهـای وقایـع فرهنگـی ای ماننـد ترجمـه، و فهـم روندهـا و وقایـع فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی 
کنـه و بن مایـۀ فرهنگـی ایـران قابـل تشـخیص باشـند( از منظـری  کـه در  بـر اسـاس خصوصیاتـی 
که در  کـه در صدد فهم ایـن تاریخ برآمده، بر اسـاس آنچه  متفـاوت و نـو، و ایـن بـار بـا اتـکاء ذهنـی 
کلی »فهم تاریـخ فرهنگی  متـن فرهنگیتاریـخ واقـع می شـود، صـورت پذیـرد. در ایـن منظـر، به طـور 

ایـران منـوط بـه فهـم فرهنـگ تاریخـی ایـران و بالعکـس« خواهـد بـود.
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Abstract
In this article, we declare the preliminary approaches of  translation in Iran's 
history, includes some results of  a research about translation trends in Iran’s 
cultural history, in order to understand any probable relation between the 
assumed approaches and the socio-cultural changes, in which there is two 
major historical periods, the ancient Iran and the Islamic cultural period. 
Then the probable relation between translation approaches and socio-
cultural changes has been considered and conceptually used as an index for 
understanding the social functions of  translation in those periods, and also 
finding out any socio-historical role of  translation in the cultural history 
of  Iran. The concept of  “translation” in this article has been used in two 
different, but related conceptual meaning: the first one considers translation 
as the process of  rendering words or texts from one language into another, 
the second approaches includes any reading and re-reading of  a culture by 
another culture, as an intercultural process. Methodologically, older periods 
have been studied by pursuing the relations between transitional engravings, 
scripts and monuments. The newer periods have been studied through 
historical reports. The final conclusion proposes two different functions of 
translation; it seems that translation in the ancient period is an inner cultural 
trait; and in the Islamic era seems to function more as a “necessity for 
intercultural communications”, and also as a way to provide basic needs for 
constructing a trans-cultural society.
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of   Niente e così sia), translated by: Golestān, L. Tehrān: Amirkabir.

Fāni, K. (1389 [2010 A.D]). Noqteh-ye ‘atf  ferānklin bud nah mašruteh. Mehrnāmeh, Vol: 
9, No:7.

Fārābi, M. (1355 [1976 A.D]). Jam΄-e beyn-e ra΄-y ol-hakameyn. translated by: Meškāt ol-din, 
΄A. Tehrān: Šorā-ye ΄Āli-ye Farhang va Honar.

Fārābi, M. (1361 [1982 A.D]). Ārā΄-e ahl-e madineh-ye fāzeleh. translated by: Sajādi, S. J. 
Tehrān: Tahuri.

Fārābi, M. (1390 [2011 A.D]). Ehsā΄ al-΄olum. Edited & translated by: Xadiv Jam, H. (4th 
ed.). Tehrān: ΄Elmi va Farhangi.

Faršād, M. (1365 [1986 A.D]). Tārix-e ‘elm dar Irān. Tehrān: Amir Kabir.

 Friedrich, J. (1367 [1988 A.D]). Zabān hā-ye xāmuš. (Persian translation of  Entzifferung 
verschollener schriften und spachen (Entinct languages)  ), translated by: Samareh, Y., 
& Qarib, B. Tehrān: Mo΄seseh-ye Motāle΄āt va Tahqiqāt-e Farhangi.

Frye, R. (1344 [1965 A.D]). Mirās-e bāstāni-e Irān. (Persian translation of  The heritage of 
persia), translated by: Rajab Niyā, M. Tehrān: Amirkabir.

24



Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Fukuyama, F. (1393 [2014 A.D]). Pāyān-e tārix va ensān-e vāpasin. (Persian translation of 
The end of  history and the last man), translated by: ΄Arabi, ΄A., &΄Arabi, Z. (1st ed.). 
Tehrān: Soxankadeh.

Ghirshman, R. (1384 [2005 A.D]). Irān az āghāz tā eslām. (Persian translation of  L’Iran des 
origines a l ’Islam), translated by: Mo΄in, M. Tehrān: Entešārāt-e ΄Elmi va Farhangi.

Hā'eri, 'A. (1378 [1999 A.D]). Naxostin ruyāruyi hā-ye andišeh garān-e Irān bā du raviyeh-ye 
tamadon-e buržuāzi-e gharb. Tehrān: Amirkabir.

Hanāyi Kāšāni, S. (1389 [2010 A.D]). Tarjomeh, Tārix, farhang. Māhnāmeh-ye ‘olum-e ensāni-e 
mehrnāmeh. Vol: 9, No: 7.

Hegel, G. (1356 [1977 A.D]). ΄Aql dar tārix. (Persian translation of  Vorlesungen uber die 
Philosophie der Geschichte Einleitung.), translated by: ́ Enāyat, H. Tehrān: Dānešgāh-e 
San΄ati.   

Hegel, G. W.(1899). The philosophy of  History, Translated by J. sibree, New York: he Colonial 
press.

Hinz, W. (1376 [1997 A.D]). Donyā-ye gomšodeh-ye Ilām. (Persian translation of  The lost 
world of  Elam), translated by: Firuzniyā, F. Tehrān: ΄Elmi va Farhangi.

Hinz, W. (1380 [2001 A.D]). Dāryuš va Pārs-hā: tārix-e farhang-e Irān dar dureh-ye haxāmanešiyān. 
(Persian translation of  Darius and die perser: e kulturgeschichted), translated by: 
Sadriyeh, ΄A. Tehrān: Amirkabir.

Koch, M. H. (1377 [1998 A.D]). Az zabān-e Dāryuš. (Persian translation of  Es kundet 
dareios dar konig), translated by: Rahimi, P. Tehrān: Našr-e Kārang.

Laffite, J. (1340 [1961 A.D]). Barmigardim gol-e nasrin bečinim. Translated by: Nuruzi, H. 
Tehrān: Negāh.

Löwith, K.(1983). Weltgeschichte und Heilsgeschehen: Zur kritik der geschichtsphilosophie, Stuttgart: 
Metzler.

Madkur, E. (1362 [1983 A.D]). Nehzat-e tarjomeh dar jahān-e eslām. Našr-e dāneš, Vol: 5, 
No: 3.

Majid Zādeh, Y. (1388 [2009 A.D]). Tārix va tamadon-e beyn ol-nahreyn dar tārix-e siyāsi. (Vol:  
1). (3rd ed.). Tehrān: Markaz-e Našr-e Dānešgāhi. 

Mehrin, M. (1362 [1983 A.D]). Din behi, falsafeh-ye din-e zartošt. (1st ed.). Tehrān: Foruhar. 

Mohamadi Far, Y. (n.d). Jozveh-ye darsi-e bāstān šenāsi va honar-e Ilām. Hamedān: Dāneškadeh-
ye Honar va Me’māri-e Dānešgāh-e Bu ‘Ali Sinā.

Mohseniyān Rād, M. (1384 [2005 A.D]). Irān dar čehār kahkešān-e ertebāti. Tehrān: Soruš.

Momtahen, H. ‘A. (1370 [1991 A.D]). Koliyāt-e tārix-e 'omumi. Tehrān: Dānešgāh-e Šahid 
Behešti. 

Nardo, D. (1387 [2008 A.D]). Beyn ol-nahreyn-e bāstān. (Persian translation of  Ancient 
Mesopotamia), translated by: Sāqeb Far, M. Tehrān: Qoqnus.

Nasri, ‘A. (1386 [2007 A.D]). Ruyāruyi bā tajadod. Tehrān: ‘Elm.

Olmstead, A. T. (1380 [2001 A.D] ). Tārix-e šāhanšāhi-e haxāmaneši (Persian translation of 
the History of  the Persian Empire), translated by: Mogadam, M. Tehrān: Amirkabir.

25



Vol.7
No.3

Summer 2015

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Panoussi, E. (1356 [1977 A.D]). Ta΄sir-e farhang va jahān bini-e irāni bar Aflātun. (Persian 
translation of   The Influence of  Persian Culture and World - View upon Plata ). Tehrān: 
Anjoman-e Falsafeh-ye Irān.      

Pāšāyi, 'A., & Kāzem Zādeh, M. (1369 [1990 A.D]). Farhang-e andišeh-ye nu.Tehrān: Māziyār.

Piotrovsky, B. (1348 [1969 A.D]).  Tārix-e urārtu. (Persian translation of   Māt Urartu 
(Armenian), māt Urartu (Assyrian)), translated by: Rezā, ΄E. Tehrān: Bonyād-e 
farhang-e Irān.

Pir Niyā, H., & Eqbāl, 'A. (1364 [1985 A.D]). Tārix-e Irān. (4thed.). Tehrān: Ketābxāneh-ye 
Xayām.

Potts, D. (1385 [2006 A.D]). Bāstān šenāsi-e Ilām. (Persian translation of  The archaeology 
of  Elam: formation and tranformation of  ancient Iranian state), translated by: Bāsti, 
Z. Tehrān: Samt.      

Pur Dāvud, E. (1356 [1977 A.D]). Farhang-e Irān-e Bāstān. Tehrān: Dānešgāh-e Tehrān.

Rezāyi Bāgh Bidi, H., & Āzarang, ΄A., & Diyānat, ΄A. A., & et al. (1388 [2009 A.D]). 
Madxal-e tarjomeh. Dāyerat ol-ma’āref-e Bozorg-e Eslāmi, Vol: 15. Tehrān.

Ritzer, G. (1988). Sociological theory, New York: Alfred A. Knopf.

Sāmi, 'A. (1341 [1962 A.D]). Tamadon-e haxāmaneši. Tehrān: Čāpxāneh-ye Fulādvand.

Sarfarāz, 'A. A., & Firuzmandi, B. (1388 [2009 A. D]). Bāstān šenāsi va honarvarān-e tārixi-e 
mād, haxāmaneši, aškāni, sāsāni. (5thed.) Tehrān: Mārlik va (Našr-e ‘Efāf). 

Sarkis, Y. (1410 [1990 A.D]). Mo’jam ol-matbu’āt el-arabiyat-e v al-mo’arabeh. (Persian translation 
of  Dictionary of  arabic printed books). Qom: offset from Qāhereh (1346/1928).

Tabātabā'i, J. (1373 [1994 A.D]). Ebn-e Xaldun va ‘olum-e ejtemā’i. Tehrān: Tarh-e Nu.

Xalili, E. (1386 [2007 A.D]). ‘Olum-e ensāni-e novin va ensān-e irāni, darāmadi bar ‘olum-e ensāni-e 
enteqādi. Tehrān: Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.

Xalili, E. (1391 [2012 A.D]). Nesbat-e zabān-e pārsi bā bāzsāzi-e jāme’eh-i. hamāyeš-e zabān 
va mafāhim-e ‘olum-e ejtemā’i. Tehrān: Anjoman-e Jāme’eh šenāsi-e Irān.

Zibā Kalām, S. (1377 [1998 A.D]). Mā čeguneh mā šodim? (6th ed.). Tehrān: Ruzaneh.

Zokāyi, M. S., & Esmā’ili, M. J. (1393 [2014 A.D]). Javānān va bigānegi-e tahsili. Tehrān: 
Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.

26


