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  عبدالحسین آذرنگ
  شورای علمی دانشنامۀ ایران
   

این مقاله بـه احتـرام اسـتاد محمّـدعلی موحّـد و تحقیقـات و مطالعـات                  
 گستردۀ ایشان در زمینۀ ادبیات عرفـانی، تـاریخ معاصـر ایـران و مباحـث         

، طول عمر همـراه بـا         برای استاد گرامی  . شود  حقوقی، به ایشان تقدیم می    
امیدوارم همت و حمیّـت و پـشتکار ایـشان سرمـشق           . کنم  عزّت آرزو می  

  .جوانان پژوهشگر ما باشد
  

  ترجمه در ایران از چه زمانی آغاز شده است؟
تـوان پاسـخ     مـی   های زبـان نوشـتاری       به این پرسش فقط براساس پیشینه     

اما به  .  است  و به کار رفته     ابداع شده   در ایران زمین   ت، از آن هنگام که خط     گف
هـایی    زنی دربـارۀ دوره    توان راه را بر گمانه     نمیرغم این واقعیت انکارناپذیر،       

هـای       البته اگر پژوهش   . رواج نداشته است   این سرزمین بست که خط هنوز در      
دانـان بـا رویکـرد بـه           تـاریخ  شناسـان و    های باستانی، باسـتان       متخصّصان زبان 

هایی که در اکنون در برابر ماست به کمک بیاید، شاید بتوان پاسخ آنهـا               پرسش
  . را یافت

هـایی    ها و طایفـه     تملّهمۀ   که   شاهدهای تاریخی فراوان گواه بر آن است      
، انـد    داشـته   از زمانی که با هم داد و ستد کاال         هایشان یکی نبوده است،     که زبان 

                                                 
چهار مقاله از این .  منتشر شود»مترجم«ۀ  تاریخ ترجمه در ایران در مجلّ نگارنده دربارۀ قرار بود سلسله مقاالت*
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 پـذیر   امکانبدون ترجمه   کردند و این مبادالت       فرهنگی هم می  مبادلۀ  به تبع آن    
 ، ایـران، پـیش از ورود آریائیـان        )فـالت (بومیان ساکن در نجـد    از  .  است نبوده

 بـه چـه زبـانی صـحبت         ایـن بومیـان   . در دست نیست  اطالع در خور توجهی     
 اگـر آریائیـان     ؟انـد   مناسباتی داشته   مهاجر یا مهاجم   با آریائیان آیا  اند و     کرده می    

و راه یــافتن  آیــانــد، ا بــدون جنــگ و خــونریزی بــه ایــن ســرزمین راه یافتــه
پـذیر بـوده     گفتگو با بومیـان سـاکن امکـان       تماس مستقیم و     بدون   شاناستقرار
 کنـد، قـدمت     تأییـد این نکته را    دست آید و      به ی تاریخی ی اگر شاهدها  ؟است

 بـه   تقریبـاً یعنی  گردد،   می  باز به عصر ورود آریائیان       ترجمۀ نامکتوب در ایران   
  ). سال پیش4000( م. ق 2000حدود 

دسته و به صورت امواج مهـاجر بـه           آریائیان  دسته   فرض بر این است که    
هـا   هـا و هـزاره   مهاجرت آنها نه یکباره، بلکه طی سده. اند نجد ایران وارد شده   
 پاسـخ بـه ایـن       از کجا و چرا آمدند؟ در     دقیقاً  آنها  . ه است به تدریج ادامه داشت   

. هایی چند طرح شده است که موضوع بحث ما دراینجا نیـست       هپرسش، فرضیّ 
؛ نیـز بـه     شـود   دیده نمی ظران اتفاق نظر    ن   که در  این باب میان صاحب       دانیم  می

چنـد گـویش صـحبت      بـه   که آریائیان به چند زبان یـا        دانیم    نمی قطع و یقین    
بوده ای بسیار پهناور      منطقهشان    یگاه اصل   شود که سکونت    گفته می . اند کرده می  

هـا، بـا      ها و هزاره    سده طی   های پی در پی خود این طوایف          آیا مهاجرت . است
کرد، بدون نظم و هماهنگی،       همۀ خطرهایی که در آن روزگار آنها را تهدید می         

های زبانی ممکن بود، آن هم در حالی کـه شـاهدی بـر      و در واقع بدون تفاهم  
آنها در دست نیست؟ آیا آریائیان پیش از مهاجرت به ایران           وحدت زبانی میان    

هـای      هـای سـرزمین       کردنـد و بـا زبـان        و در میان خود از ترجمه اسـتفاده مـی         
کردنـد، آشـنایی      هایی که برای مهـاجرت انتخـاب مـی          پیرامونی شان، سرزمین  

  داشتند؟ 
ان مهـاجرت   ای از آریائیان که به خاک ایـر          دربارۀ تیره  تر  رایج ۀ فعالً فرضیّ

 فرعـی تقـسیم شـده، و در         ۀ اصـلی و      به چند شاخ   نها این است که آ    ند،  کرده
بـه اسـتقرار    . انـد   شـده  شرق، غرب و جنوب غربی ایران کنونی مـستقر           شمالِ

یــا (ه طایفــبــه ترتیــب شــمال شــرق،  و  جنــوب غربــی ویافتگــان در غــرب
ها    و جدایی، و بعد    این تفکیک . اند  گفتهها    ها، و پارت     مادها،، پارس  ی)ها  طایفه

هـای     از تفاوت   ناشی ، تا چه حد   ها با هم     این طایفه  نیز اختالفات و رودررویی   
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تـوان بـه ایـن        آیا بر پایۀ اطالعـات موجـود مـی         ؟ است بوده  و فرهنگی  زبانی
هـای      پـژوهش . ها بی پایان است     بینید که پرسش    پرسش پاسخی دقیق داد؟ می    

ای دست یافت که      وان دست کم به فرضیه    فراوانی الزم است تا به کمک آنها بت       
  .راه را به سوی بررسی شواهد تاریخی آغاز ترجمه در ایران بگشاید

  ترجمه در عصر مادها
/ به گفتۀ هرودتس  . های پاسخ نگرفته دربارۀ مادها هم فراوان است           پرسش

 طایفه تـشکیل  6مادها از ) م.  ق425 ـ ح  485ح  (نگار یونانی هرودت، تاریخ
ای از حدود تهران امـروز تـا دریاچـۀ            ها در منطقۀ گسترده     این طایفه . دشدن  می
تـا   و   زیـستند  مـی    به حالت پراکنده     ،ترکیه، و از سوی دیگر تا فارس        در    وان

آیا اختالف زبانی و فرهنگی     . های مدیدی با هم در جنگ و جدال بودند          مدت
فرهنگ، آن هـم       هم های همزبان و      های جنگ و جدال آنها نبود؟ طایفه          از علت 

  افتند؟ رو باشند، به جان هم می به در حالتی که با تهدید طوایف دیگر رو
هـای    ی بـه آنهـا از عامـل       جمی خار   های نظا    احساس خطر، و حمله    ظاهراً

بــسته شــدن گانۀ مــاد بــه همبــستگی و شــشهــای  هاصــلی روی آوردن طایفــ
آور و بنیـاد     ه خطـر هـول    ژ   وی به.  بود آنهاهای دفاعی و همکاری در میان         پیمان

که دمار   را از نظر دور نداریم       می و گسترش طلب آشور      برافکن امپراتوری نظا  
 بـه ایجـاد      حیـاتی  نیاز. های مجاورش درآورده بود      سرزمین  اقوام و  از روزگار 

از مادها به  داد و ستد و        زندگی بخشی   .  را هم در نظر بگیریم     امنیت در منطقه  
ایـن دسـته از مادهـا بـا         . بستگی داشت ز سرزمینشان   عبور کاالهای بازرگانی ا   

های مختلف سروکار داشتند و مبادلـۀ کـاال بـدون تفهـیم و                  ها و زبان    سرزمین
مادهـای  . پذیر نبـوده اسـت      تفاهم و اطمینان طرفین معامله در هیچ کجا امکان        

خواستند و از ایـن رو        ها، عبور و مرور،  و تجارت امنیت می          بازرگان برای راه  
  . هایشان بود تحاد، شرط الزم فعالیتا

 .مادها ظاهراً به این دالیل اختالف هایشان را کنار گذاشتند و متحد شدند            
 نخـستین دولـت متمرکـز را در ایـران تـشکیل             پس از اتحاد، قدرت گرفتند و     

اما اتحاد، همبستگی، داد و ستد گسترده و معامله با بیگانگان آیـا بـدون               . ندادد
 باره که مادها اصالً خط داشـته یـا نداشـته             بوده است؟ در این   پذیر    خط امکان 

، آیـا از خـط دیگـری، از سـامانۀ           انـد   هاگر نداشـت  . ها مختلف است    فرضیه اند،
 کتبـی   یاز زبان مادهـا سـند      اند؟ کرده می  نوشتاری اقوام همسایۀ خود استفاده      
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هـا   ایفـه هـا، ط  برجای نیست، و فقط شماری واژۀ مادی، شامل نام کسان، مکان     
هـای هخامنـشی، الـواح بـابلی،          های آشوری، بابلی، یونانی، در کتیبه       در نوشته 
هـا و مقایـسۀ       شناسان با بررسی این واژه     زبان.  مانده است  یمی بر جا    اسناد آرا 

که زبان مادها بـه      زنند، ازجمله این   می  هایی    های کهن ایرانی، گمانه     آنها با زبان  
های کردی، یا به زبانی که ما امروز          ، یا به زبان   زبان اوستایی نزدیک بوده است    

دربرخی نقاط شمال غرب و غرب       بازماندۀ آن،    گوییم، زبانی که   می  به آن تاتی    
هـای خـام فراتـر        هـا از حـد فرضـیه        زنی  این گمانه   در هر حال،   .شود  تکلم می 

های باستان شناختی در      ای به خط میخی در کاوش       هایی از نوشته    تکه. رود  نمی
ی حدسـ . پۀ نوشجان به دست آمده است که تاکنون رمزگـشایی نـشده اسـت             ت

   .ندشاب مادها نوآوری کرده داند که گویا میبازماندۀ خطی خام آن را 
کـه مادهـا     است    مهم است، این   این نوشته  موضوعای که با توجه به        نکته

کـه  می که در غرب ایران استقرار یافتند، با همسایگانی رو بـه رو شـدند                  هنگا
های نوشـتاری داشـتند، ماننـد بابلیـان،            و سامانه  تمدنی ممتدّ  -پیشینۀ فرهنگی 

جـز  . مجـاور هـای     عیالمیان، و دیگر اقوام ساکن در بخـش        / ایالمیان ،آشوریان
این، اقوام سکا، ماننا، هوری، لولوبی، گوتی هم دیر زمانی پیش از ورود مادها              

سـر کـردن در     . پرورانده بودنـد  های خود را      ها و تمدن    به غرب ایران، فرهنگ   
 و در احاطـه شـده  ای    هـای زنـده     هـا و تمـدن      فرهنگبا  که   محیطی جغرافیایی 

بـه نـاگزیر    ،  بودههای تجارتی     گذر کاالهای بازرگانی و داد و ستد       محل   ضمن
نخـستین  . کـرده اسـت     مـی  مراودات فرهنگی را ایجـاب        و  تفاهم ،گفت و گو  

هم و ترجمـه کـردن مقاصـد بـه زبـان             آشنایی دو طرف با زبان       ،شرط مراوده 
  .یکدیگر است

در ، سـکنی داشـتند   در خوزسـتان امـروزی   کـه حـدوداً   ،  مادها با ایالمیان  
بررسـی  درخـور   دیـدگاه ترجمـه      به ویـژه از      این تماس . تماس نزدیک بودند  

کهن هنـدی   های      میان تمدن مهمی  سر راه بازرگانی فعال و       ایالم بر است، زیرا   
اکـدی در سـرزمین بـین       / ی دیرینه سال سـومری و بـابلی       ها  و چینی، و تمدن   

ها تاثیر گرفتـه، و ترکیـب تمـدنی           ایالم از همۀ این تمدن    . النهرین قرار داشت  
هــا و یکجــا نــصیب  ای از آن خــود پدیــدآورده بــود، ترکیبــی کــه بعــد ویــژه

صـاحبان   مادهـا بـا     ای هم از آن خود داشت و         ایالم خط ویژه   .هخامنشیان شد 
مادهـا  فرض کنـیم    . ای برقرار ساخته بودند     مراودات گسترده و خط    تمدن   این
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. نیـاز نبودنـد     اند، اما از خط که بـی        اصالً خط و سواد خواندن و نوشتن نداشته       
 کتـاب و   و حـساب      خـط داشـتند    کردنـد کـه    مـی   مـی داد و سـتد         با اقوا آنها  

رت،  کتـاب تجـا   وگذشته از حساب  . کردند  می  به دقت یادداشت    را  تجارتشان  
های ادبـی دیرینـه       ادبیات مکتوب و غنی و سنت      از   شماری از همسایگان ماد،   

  . مند شده بودند ی بهرهسال
مـی وآمـوزش بـسیار پیـشرفته          سومریان در امور دیوانی، ادارۀ امور عمـو       

های تخصصی تـدوین کـرده        نامه واژهحتی   و   نی تهیه، های مدوّ   بودند، درسنامه 
زیستند و تمدنشان به مرتبۀ      می   که در غرب ایران      می  از کاسیان، قو  حتی  . بودند

زبان کاسی و    ای بازمانده است که به دو       نامه واژهرسید،    نمیتمدن بابل و آشور     
از .  که با ترجمـۀ بـابلی همـراه اسـت          هم بر جای مانده   ای    نامه نام. بابلی است 

ت دربـارۀ  اسبه ما رسیده    ای    میتانیان هم که در غرب ایران مستقر بودند، رساله        
هـا    نامۀ تخصصی این رساله در باب رام کردن اسب         واژه. اسب و به زبان هیتی    

  .با توضیحات همراه است ها، هو نگه داری ارابّ
شان بـه سـرزمین مادهـا       زادبومـ از اینها گذشـته، شـماری از یهودیـان از           

 با میزبانـان چگونـه اخـتالط    ،میهمانان. مهاجرت کردند و در میان آنان زیستند  
 رقیـب یـا متخاصـم، جاسوسـان و خبرچینـانی          های همجوارِ   کردند؟ دولت  می 

جاسوس یا خبـرچین، بـدون دانـستن زبـان          . اند  در میان یکدیگر داشته    مخفی
کشور بـه  آن کند، و ترجمه کردن خبرها از زبان     می  می که در میان آنها سر         مرد

ود عمل کند؟ در    های خ   تواند به ماموریت   می  ، چگونه   خواهان خبر  زبان کشورِ 
 قـع  بر چه کسی پوشیده است که در عرصۀ سیاست، به ویژه در موا             ،عین حال 

صحّت و دقـت    ؟ آیا   تا چه حدّ ضرورت دارد    بحرانی و حساس، دقت در خبر       
  ست؟پذیر ا امکاندقیق ۀ  ترجمبدون در گردآوری و انتقال اخبار و اطّالعات،

بیش از هرجنبۀ دیگری    ترین مسائل، که شاید      ترین و حساس   یکی از مهم  
 ترجمه در عصر مادها جلـب کنـد، تهدیـدهای           وضوعذهن ما را به م    تواند    می
بود  های همسایۀ آشور    های دیپلوماتیک کشور     و تالش  ،می امپراتوری آشور    نظا
قـدرت  قـدر   آشـور،   . کردنـد   در برابر آن تهدیدها حفـظ مـی       خود را     باید  که  

به سربازان جنگ دیـده و تعلـیم یافتـۀ بـا            های جنگی کارآمد و       ه به ارابّ   منطقه،
های امـروزی     های جنگی آشوری، کارکردی شبیه تانک       هارابّ. ح بود تجربه مسلّ 

داری ارتش بـزرگ و      ها، و نگاه   ها، بلندپروازی  طلبی آشور هزینۀ توسعه  . داشت
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هـا،   ف سـرزمین  را از راه یورش به خاک کشورهای همسایه، تصرّ  خود کارآمد
مادهـا در آغـاز جـزو کـشورهای نیرومنـد           . کرد می  بع آنها تامین    و استثمار منا  

حاد درونی و ائتالف با همسایگان، قـدرت         اتّ از راه منطقه نبودند، اما به تدریج      
ساز بدون مذاکرات پیچیده و سـری،   های سرنوشت گونه ائتالف  آیا این . گرفتند

نجی، یـا بـدون     به زبان میا  تسلط  بدون  بدون حضور مترجمان امین و دقیق، یا        
شـاه   (؟ هوخشتره بوده است پذیر   کافی طرفین مذاکره به دو زبان، امکان      تسلط  

 به طـور  آن دو.نبوپلسر، شاه بابل، محرمانه دیدار کردبا ) م. ق585 ـ  633ماد، 
هـا و     چنـین مـذاکره   پیداسـت کـه     . ضد آشور پیمـان اتحـاد بـستند        رسمی بر 

پنهان از نظر جاسوسـان، خبرچینـان    حتماًبر ضد ابرقدرت زمان، و  هایی    پیمان
آیا سران مـاد و     . اس بوده است  های ذینفع، تا چه حد حسّ        دولت یها  نفوذی و

 داشتند و اسناد دیوانی     خطّخود   که   یهایشان شفاهی بود؟ آیا بابلیان     بابل توافق 
کردنـد،   مـی   ت سومری و به سنت کهن خود بـر لـوح ثبـت و ضـبط                 را به سنّ  

آن اند؟ آیا مادها کـه        را مکتوب نکرده    مهمّ پایهتا به این    پیشینۀ توافقی سیاسی    
می تاریخـشان را بـا        ترین پیمان نظا    به بابل نزدیک شده بودند که راهبردی       قدر

بـه    در میـان بابلیـان     آنها بستند، از سامانۀ نوشتاری بابلی و از کاربردهای خطّ         
کنـد کـه منـابع       یمـ   ها این گمـان را تقویـت          الع بودند؟ این پرسش   اطّ بیکلّی  

 نـه ایـن   ،  از میان رفته است    این منابع    نوشتاری مادها به دست نیامده است، یا        
هـای الفبـایی مـادی        اگر روزی نشانه  . اند  بیگانه بوده  یکسرهکه مادها با نوشتار     

های همجوار اقتباس    یا احیاناً دربارۀ خطی که از تمدن       یافته و رمزگشایی شود،   
 فـصل   بردند اطّالع موثّقی به دست آید، به طـور قطـع            یکرده بودند و به کار م     

  .ترجمه در ایران گشوده خواهد شدآغازین ای در تاریخ  تازه
 بـا سـران      به دور از چشم آشوریان و بر ضد امپراتـوری آشـور            سران ماد 

 در  ی مترجمـان  آیا میان آنها به چه زبانی بود؟      مذاکرات   .پیمان بستند هم  ارارتو  
مـی     روند ترجمه به چـه صـورتی انجـام           انی حاضر بودند؟  ی پنه این دیدارها 

  . زنجیرۀ مجهوالت استی ازهای دیگر حلقهها  ؟ این پرسشگرفت
سران ماد    ی، سرانجام   ها مذاکرات طوالنی و سرّ      س از مدت  پدر هر حال،    

 م  .ق 614 های آشور خیالشان آسوده شده بـود، در         که از پشت و اطراف جبهه     
 بردند و در نبردی سنگین شهر آشور را تصرف          یورش  ابرقدرت زمان   خاک به

تـرین   دو سال بعد نینوا، پایتخـت آشـور، را هـم گرفتنـد، و سـهمگین               . کردند
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این پیـروزی نـامنتظر، آغـاز شـکل         . می روزگار را از پای درآوردند       قدرت نظا 
  . گرفتن امپراتوری ایران بود

  
 ترجمه در عصر هخامنشیان

م .  ق330 تــا 559 قــدرت رســیدند و از هخامنــشیان پــس از مادهــا بــه
زبان فارسی باستان در آن عصر زبان گفتاری بخشی از ایـران            . حکومت کردند 

بـه زبـان نوشـتاری      ) م.  ق 486-521(بود، اما در دورۀ پادشاهی داریوش اول        
تبدیل، و به کمک الفبای میخی نوشته شد، الفبایی کـه ایرانیـان از همـسایگان                

اگرچه زبان فارسـی باسـتان در همـۀ         . ر آن تغییراتی دادند   خود وام گرفتند و د    
شد، اما به هر ترتیب زبانی رسمی شده بود           نقاط آن روز ایران زمین تکلم نمی      

ترین ابزارهای شناخت ما دربارۀ       های مهمّ عصر هخامنشی، که از مهمم        و کتیبه 
 در در پایتخت هخامنشیان در شـوش و . آن عصر است، به این زبان نوشته شد    

کردند، امـا پـس از     می  جاهای دیگر، به این زبان، یا صورتی از این زبان، تکلّم            
هـا و     اینکه دولت هخامنشی گسترش یافت، به امپراتوری تبدیل شـد، و ملـت            

اقوام بسیاری درون این امپراتوری جای گرفتند، پدیـدۀ دو و چنـد زبـانگی و                
متمـوّل، آموزگـاران و     هـای     خـانواده . هـای دیگـر رشـد کـرد         آشنایی با زبـان   
در خدمت داشتند، و فرزندانشان از کودکی بـا         ) عیالمی(= می    خدمتکاران ایال 

م شـکل گرفتـه بـود،      .  ق 2400ایالم کـه از حـدود     . شدند  می  می آشنا     زبان ایال 
 سال پیش از تشکیل دولـت هخامنـشی، بـا           2000یعنی تقریباً با قدمتی حدود      
آمیـز در اختیـار       ای صـلح    اش، بـه شـیوه      تمـدّنی   ــ   همۀ میراث کهـن فرهنگـی     

. هخامنشیان قرار گرفت و در فرهنگ و تمدن ایرانی در حال تکوین حلّ شـد              
هـای    بردند، و یکی از نتیجـه       می  های ایالمیان سود      بزرگان هخامنشی از توانایی   

هـای    زبـان ایالمـی، از زبـان      . این سود، آشنا شدن فرزندان آنها با دو زبان بود         
ای گسترده رواج، و ظاهراً با زبان ساکنانی در شـبه قـارۀ هنـد                 قهکهن، در منط  

اگـر  . مند بود   از این گذشته، از پشتوانۀ ادبی غنی هم بهره        . خویشاوندی داشت 
زبانـۀ بیـستون، یکـی از آن سـه زبـان              ی سه )کتیبه(نبشته    می در سنگ    زبان ایال 
منـشی، یـا    دلیل نیـست، و جایگـاه ممتـاز آن زبـان را در عـصر هخا                 است، بی 

  .دهد می کم دیوان و دولت آن عصر، به خوبی نشان  دست
می بود، زبانی که در شمال سرزمین         زبان رایج دیگر در آن عصر، زبان آرا       
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عربستان رواج داشته، و الفبای این زبان هم در مقایسه با الفباهای دیگری کـه               
ــشیان  ــی هخامن ــاده م ــناختند، س ــوده اســت  ش ــر ب ــس. ت ــان، در مقای ــا آرامی ه ب

ای از    آمدند و دبیـران کـاردان و باتجربـه          می  تر به شمار      همسایگانشان فرهیخته 
 530 ـ  559(پس از آن که کـورش، شـاه هخامنـشی    . میان آنان برخاسته بودند

بابل را گشود، شماری از آرامیان، به ویژه دبیران کـارآزمودۀ آرامـی، بـه               ) م. ق
می به عنوان زبان دیوانی       بان آرا خدمت دستگاه دیوانی هخامنشی درآمدند، و ز      

مـی از ایـن امتیـاز         دبیران آرا . امپراتوری در حال تکوین هخامنشی انتخاب شد      
هـای محلـی    گیر برخوردار بودند که در نواحی مختلف امپراتوری با زبان  چشم

هـای دیـوانی را دسـت کـم             توانستند مکاتبات و گـزارش      می  آشنایی داشتند و    
ها و دستورهای شاهان هخامنشی از پارسی باستان          فرمان. دوسویه ترجمه کنند  

شماری نامـۀ  . شد  می  ابالغ  ) والیات تابع (ها    می ترجمه و به ساتراپ      به زبان آرا  
ایـن  . می ترجمه شده، در مصر به دست آمده است          دیوانی هخامنشی که به آرا    

ۀ ارتبـاطی  المللی، با خطّی سـاده، وسـیل     زبان، به عنوان زبان میانجی، زبانی بین      
در . های تحت تابعیّت و نفوذ بود       مناسب در امپراتوری پهناور ایران با سرزمین      

واقع کاربردی بودن این زبان و خط، علت اصلی انتخاب آن بـه عنـوان زبـان                 
میانجی بود، و همین نقش بـه مبـادالت و داد وسـتد مـادی و معنـوی کمـک                    

  . کرد می 
می به کار رفتـه در مکاتبـات          ن آرا گویند زبا   می  های کهن     متخصّصان زبان 

آنهـا  . هخامنشی، از نظر سبک نگارش، عمیقاً متأثّر از زبان فارسی باستان است         
مـی   کنند  که از این زبان عیناً به آرا می هایی اشاره  ها، و جمله   ها، عبارت   به واژه 

 هایی در ایران بـه زبـان        نبشته  افزون بر زبان آرامی، سنگ    . برگردانده شده است  
مـی هـم در خـدمت دسـتگاه      دهد که دبیران ایـال  می می است، و این نشان   ایال

در امپراتـوری متنـوعی کـه پهنـاورترین امپراتـوری      . اند دیوانی هخامنشی بوده  
های بسیاری کاربرد داشت، و ترجمـۀ شـفاهی           جهان تا روزگار خود بود، زبان     

شاهدهای بازمانده،  . ترف  می  از زبانی به زبان دیگر، ضرورتی روزمره به شمار          
می و پارسی باسـتان، گـواه بـر کـاربرد             می و ایال    های آرا   افزون بر کاربرد زبان   

  . های بابلی، مصری، یونانی و چندین زبان دیگر در آن امپراتوری است زبان
مـی در ایـران شـد و         پس از حملۀ یونانیان، زبان یونانی جانشین زبـان آرا         

هـایی کـه اکنـون زبـان آنهـا            در سرزمین . رفتنقش کاربردی آن را به عهده گ      
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هـایی کـه از       نبـشته   سـنگ . عربی است، زبان عربی جای زبان یونانی را گرفت        
های دیگری ترجمه شده است، بـه سـه دسـتۀ             عصر هخامنشی به زبان یا زبان     

هـا هـم    نبـشته  برخی سنگ. شود می بندی   دوزبانه، سه زبانه، و چهارزبانه تقسیم     
می، بابلی و     ها آرامی، ایال    زبان ترجمه . ط پارسی باستان است   فقط به زبان و خ    

هـای پارسـی        هایی به زبـان     نبشته  در تخت جمشید، سنگ   . مصری باستان است  
  .می برجاست باستان و ایال

ای در ایران به اهمیـت   کنیم، هیچ سنگ نبشته    به دالیلی که به آن اشاره می      
های جهان نـام      ین کتیبه و عروس کتیبه    تر  مفصّل  ،    این کتیبه . کتیبۀبیستون نیست 

شناسی زاده شد و کلید       با رمزگشایی این کتیبه بود که علم باستان       . گرفته است 
هـایی کـه بـه خـطّ میخـی نوشـته              های بابلی، آشوری و همۀ زبان       کشف زبان 

این کتیبه بـر  . های باستانی افتاد شناسانِ رمزگشای خط    اند، به دست باستان     شده
ترین آثار ایران پـیش از     نظیر  کوه بیستون، نزدیک کرمانشاه، از کم     دیوارۀ سنگی   

ترین مـتن ترجمـه    های منحصر به فرد در تاریخ ترجمه، و مهم اسالم، از پدیده  
 متـر   8/7  متـر درازا و       22کتیبۀ بیـستون،    . شده در ایران عصر هخامنشی است     

تون، و متن بـابلی      س 8در     ستون، متن ایالمی   5متن پارسی باستان در     . پهنا دارد 
ترین سطر کتیبه تا جادۀ       ارتفاع پائین .  بخش جانبی کتیبه نوشته شده است      2در  

کتیبۀ بیستون به فرمان داریـوش اول،       .  متر است  80بیستون به کرمانشاه حدود     
م، بـه سـه زبـان پارسـی باسـتان،           .  ق 517 تا   521 احتماالً بین     شاه هخامنشی، 

های علمی به این نتیجه رسیده اسـت          بررسی. ستمی و بابلی نوشته شده ا       ایال  
ویـرایش  «رو، اگـر بتـوان اصـطالح          از این . اند  که کتیبه را در یک زمان ننوشته      

را مسامحتاً به کار برد، در واقع پیداست که با توجه به            » کتیبه ویرایی «یا  » کتیبه
بنا بـه   های جدید را      ای معین، محل افزودن متن      ها و کتیبه از فاصله      نمای نقش 

سـه مـتن      . انـد   شناسی ترکیب و آرایش آنها تعیین کـرده         ضرورت و نیز زیبایی   
. هـای ترجمـۀ دقیـق اسـت     های کوچک، از نمونـه  کتیبه، به رغم برخی تفاوت    

. دان امـین و معتمـد مطابقـت داده باشـند     ها را چنـد زبـان      احتمال دارد ترجمه  
همـراه بـا     و امـین،   دقیـق  همین کتیبه به تنهـایی، گـواه آن اسـت کـه ترجمـۀ       

ای رسیده بـوده      های هنری نقش و نقر برسنگ در آن دوره به چه مرتبه             ظرافت
  . است

ــه از داریــوش و پــسرش خــشایارشا    3در )  م.  ق465 ـ   485( دو کتیب
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ها که به گنجنامه هـم        این کتیبه . ستون در دامنۀ کوه الوند در همدان، برجاست       
  .ی سه زبانۀ عصر هخامنشی استها  کتیبهمعروف است، یکی دیگر از 

ای کوتاه به مهم ترین آثار نوشتاری بر جای مانـده از              آنچه گذشت، اشاره  
دولت هخامنشی است، اما از ترجمه در میـان مـردم و جامعـۀ آن عـصر چـه                   

های نهفته در       توان تاثیری را که ایران آن روز از دیدگاه اندیشه           دانیم؟ آیا می    می
ها و چگونگی ادارۀ آموزش و پرورش و          رداری، شیوه آئین زردشت، آئین کشو   

های دیگر بر سایر کشورها، به ویژه بر اندیشمندان یونانی داشت، نادیـده                 جنبه
.  ق348 ـ  428ح (هایی در فلسفۀ افالطون، فیلـسوف یونـانی    گرفت؟ به نکته

شی اند که نشانۀ آشنایی او با سامانۀ فکری ایران در عصر هخامن             اشاره کرده ) م
شود که تاثیر آئین زرتـشت        هایی فکری در اندیشۀ یونانی یاد می        از رگه . است

انـد کـه      برخی از پژوهشگران اروپـایی بـر ایـن نظـر          . دهد  را آشکارا نشان می   
 460(های ایرانی، حتی پیش از زمان سقراط ـ آموزگار تفکر فلـسفی ـ      اندیشه

ــان راه یافتــه، و نــه)م.  ق399ـــ  ــه یون هــای شــماری از   اندیــشهتنهــا بــر  ، ب
  . مندان یونانی، بلکه بر مسلک اورفئوسی هم تاثیر گذاشته است اندیش

هـای    هـایی بـا اندیـشه    پرسش این است که یونانیان چگونـه و از چـه راه    
دیگر، جز از راه ترجمه       های قومی     ایرانی آشنا شده بودند؟ آیا آشنایی با اندیشه       

های ایرانـی بـر اندیـشمندانی در            یر اندیشه پذیر است؟ پژوهشگران به تاث      امکان
ای دیگر بر اندیشمندانی      اند، اما از تاثیر فکری جامعه       جامعۀ دیگری اشاره کرده   

در جامعۀ ایران در عصر مادها و هخامنـشی، اکنـون و بـه ظـاهر،  نـشانی در                    
اش در    مگر ممکن است که زرتشت با آن دستگاه فکری پیچیـده          . دست نیست 

 در محیطی فارغ از اندیشه  ظهور کرده باشد؟ فلسفه، نگرش و             خالء فکری، و  
شود، بدون پشتوانۀ فکـری و زمینـۀ          که در سامانۀ بدیع آئین او دیده می         قوامی  

هایی از  قـوام فکـری را در           توان جلوه   می. اجتماعی مستعدّ، تصورپذیر نیست   
شخیص داد،  ها ت   میان نخبگانی ناشناس در جامعۀ آن روز ایران در برخی جنبه          

آیـا  . های دیگـر دنبـال کـرد          های جامعه     و ردّ تاثیرهای فکری آنها را بر اندیشه       
های دیگر به زبان خود، و از زبـان خـود بـه                 ممکن است بدون ترجمه از زبان     

های دیگر، به چنان قوام و تـاثیری دسـت یافتـه باشـند؟ فقـط بـه یـاری                        زبان
شـناختی، مطالعـات تطبیقـی و         انهای گستردۀ زبـانی، تـاریخی، باسـت           پژوهش

  . ها پاسخ گفت توان به این پرسش های دیگر می  مطالعات در زمینه
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