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 (2تاریخ ترجمه در ایران )
                                                  

 
 ذرنگعبدالحسین آ

 
  وضع مبهم ترجمه در عصر سلوکیان

یان او فتح کرده بودند هایی که سپاهق م ، سرزمین 233پس از مرگ اسکندر مقدونی در 
پوییر  کزی واحد و به صوور  متمرکوز امکوان   ها از مرای پهناور بود که ادارة آنبه اندازه

-ای که ایران زمین در آن قرار میو پاره ندها را چند پاره کردنبود. به ناگزیر این سرزمین

ق م بر  382تا  213او از  ی از سرداران اسکندر به نام سلوکوس سپرده شد.به یک گرفت،
ق م ،  352حودود  شود، توا  ای که به نام سلوکیان نامیده میایران حکومت کرد و سلسله

و سیاسوی داشوت، توا آنکوه      یران زموین سول ن نموامی   بع قرن بر اریعنی نزدیک به سه 
 تسل شان پایان دادند. اشکانیان/ پارتیان بر آنان شوریدند و به

کیان بسیار اندک اسوت، و بوه ویواه از وتوعیت     بارة عصر سلواطالعا  بازمانده در
از هوای پوس   داریم. بر پاین آنچه به دورهبسیار اندکی فرهنگی ایران در آن عصر، آگاهی 

توان حکم کرد که یورش اسوکندر بوه ایوران و حکوموت     سلوکیان انتقال یافته است، می
کرده است، آن هم بوه  بهرة فرهنگی نصیب ایران ن سال، 02به مد  بیش از  جانشینان او

های فرمانروایان سلوکی برای ترویج زبان و فرهنگ یونوانی در قلمورو   رغم همن کوشش
 متصرفا  خود.

-به مقدونیان و یونانیان سپرده میهای مالی و نمامی در حکومت سلوکیان، مسئولیت

ای سواختند و  شوهرهای توازه  سولوکیان   سوپردند. ری را به بومیان موی و کارهای ادا ،شد
 02 های مجاوردر قلمرو ایران و سرزمین ًهای ویران شده را بازسازی کردند. ظاهراشهر

و  کوه غیرمقودونیان   بوه وجوود آوردنود   بزرگوی   هوای مجتموع  کردند. تأسیس شهر تازه
ونوانی  های شهری زبوان رسومی ی  در مجتمع یونانیان در آنها اجازة سکونت نداشتند.غیر

شود. از ایون رو بوه نواگزیر     های پارسی و آرامی تکلم میها به زبانبود. بیرون از مجتمع
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ای شوک  گرفوت.   روز ایران ظهوور کورد و فرهنوگ توازه    زبانی در جامعن آن پدیدة چند
ده اسوت کوه   شماری از مقدونیان و یونانیان با زنان بومی ازدواج کردند. حتوی گتتوه شو   

آمیوزی  هوم  ایون سیاسوت در   کردند با زنان بومی ازدواج کنند.ار میبرخی از آنان را واد
) نوک  میور    نداشوت تحکیم سل ه و ترویج زبان و فرهنوگ یونوانی   هدفی جز  ،اجباری
 (.560 -561، ص1232احمدی، 

ال  بوه  زبان یونانی به عنوان زبان دربار و دیوان و زبان میانجی در موراودا  و مبواد  
هوای  استتاده کردند تا مناسوبا  سورزمین  سلوکیان از همن امکانا  خود  کار گرفته شد.

به تورویج زبوان    ًعاتحت تصرف را با یونان و روم گسترش دهند. داد و ستد خارجی طب
اه داشوت. آنچوه بوه نوام     ترویج فرهنگ را به همرهم  زد ، و ترویج زبانیونانی دامن می

، یونانی پدیدة ترویج زبان و فرهنگ یونانیهلنیسم( معروف است، همین  )ی یونانی مآب
های اختیاری در پییرش فرهنوگ  های فتح شده، یا گرایشزمینرکردن یا یونانی شدن س

ای است نکتهبر ترجمه روند یونانی مآبی  تأثیراما  یونانی در عصر پسا اسکندری است .
 بارة آن بسیار ناچیز است.که اطالعا  ما در

نوانی آموختنود و بوه    ، زبوان یو های ایرانی صاحب قدر  و ثرو خاندان از شماری
هایی از این آشنایی در دورة بعد، ز فرهنگ یونانی آشنا شدند. نشانههایی ابا جنبه تدریج

و بوه عصور   که بر این آشونایی داللوت کنود     در عصر اشکانیان دیده شده است، اما اثری
دانویم کوه جامعون ایرانوی آن     یکنون به دست نیامده است. نیز نمسلوکیان متعلق باشد، تا

عصر تا چه حد با زبان و فرهنگ یونانی آشنایی یافته، و ایون آشونایی احتموالی توا چوه      
گیاشته است. فرهنگ ایرانی این تووان را داشوت کوه     تأثیر جامعهبر شیوة زندگی  اندازه

که به هر علتی بوه آن راه یافتوه بوود، در خوود      ، عنصرهایی عنصرهای فرهنگی دیگر را
جنگجوویی کوه بوه ایوران و بوه       ، سوردار مقودونی  اسوکندر  حی  کند.جیب و حتی مست

و دست یوافتن بوه   گشایی کر کشیده و قصد فتح و ظتر و جهانبسیاری لش هایسرزمین
ً های عامیانه، به شخصیتی کامالر قصهد ها،ته، در ادب فارسی، در اسکندرنامهخزاین داش

ی و باورهوای مویهبی چنوان    هوای تواریخ  را با افسوانه است. گاه او  متتاو  تبدی  شده
، در قالوب شخصویت دیگوری،    فرهنوگ ایرانوی  وری در اند کوه پوس از غوطوه   درآمیخته

توان حدس زد که بوا آنچوه   آورده است. از این رو مینی شده، سر برایرا ًشخصیتی کامال
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کورده  همین کوار را  به اسکندر، جانشینان او و فرهنگ وابسته به آنان مربوط بوده است، 
 ، صتحا  مختلف(.1261برای آگاهی بیشتر در این باره، نک   صتوی، ) باشند

آن سوه ربوع قورن حکوموت     جامعن ایران، یا دسوت کوم نخبگوان ایرانوی، در      باری،
اث فکری و فرهنگی غنی پس از آشنایی با زبان و فرهنگ یونانی، چرا از میر سلوکیان، و
آن فرهنگ انتقوال نوداد؟   ای برنگرفت؟ چرا از میراث فرهنگی خود چیزی به یونان بهره
شوود؟ آیوا بوه ایون     ری و فرهنگی در آن دوره دیوده نموی  ای از داد و ستد فکچرا نشانه

ر کشوور  آرام و خشومگین د   جامعن نوا توان بر پاین این فرتیه پاسخ داد کهها میشپرس
ها مربوط ها را با هر آنچه به آنو آندید، سان تجاوزگران می اشغال شده، سلوکیان را به

حتی اگر آنان حام  فرهنوگ و اندیشون یونوانی هوم      شد، از جمله زبان و فرهنگشان،می
فرهنگ  به،  کردبه دالیلی دور نمی راآن دسته از عناصری کرد، و از خود دور می، دبودن
-فرهنوگ، نموی  در حالت رویارویی و تخاصم دو  کرد؟ح  میداد و در آن راه می خود

ارتش مسلح به فرهنگ ایرانیان با توان تتاهم، گتت و گو و تبادل فرهنگی انتمار داشت. 
های فکری آن. همچنان که بودند، نه با جنبه رو به رو شده یونانی و با روین نمامی یونان

آوری جدیود روسوین   می مدرنیته و با ارتش مجهز به فنایران در عصر قاجار با روین نما
های فکری، هنری یوا معنووی مدرنیتوه. در هموین دوره،     ری رو به رو شد، نه با جنبهتزا

رد، نوه بوه آنچوه در    ایران برای دفاع از خود به تجهیز نمامی و تسلیحا  جدید روی آو
مرزها، چوه سیاسوی و    ، از همنود و به اقتضای جهان در عصر جدیدپس مدرنیته پنهان ب
 گیشت.چه فرهنگی می

شاید بتوان این فرتویه  اند، های تاریخدانانی که دربارة عصر سلوکیان نوشتهر نوشتهد
های آشکار و پنهان در پس تتسیرهای تاریخی آنان دید. اما این فرتیه چه را به صور 
در  تری نیواز دارد. تر و شواهد بسیار بیشو چه برای رد، به م العا  گستردهبرای اثبا  

شوالودة   اقلویم و بور دو   دو درهوای آن  به سان پلی باشد کوه پایوه  اند تو، ترجمه میواقع
سوازد.    ، داد و ستد و انواع مبوادال  را فوراهم  ، انتقالطارتباو امکان فرهنگی قرار گیرد 

ای از میو  و  نشوانه آورد. است که امکان مبادله را فراهم میهمی  و توان پییرش شالوده
یوابی ایون   شود. شاید علتایران عصر سلوکی دیده نمی توان پییرش فرهنگی در جامعن

 بدهد.هایی که یاد شد پاسخ نکته بتواند به پرسش
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 / پارتیانترجمه در عصر اشکانیان
قورن دوام   5م، نزدیوک بوه    336 توا حووالی  ق م  352/ پارتیان از حودود  عصر اشکانیان

 سلسلن پس از پارتیوان طالعا  ما بسیار اندک است، زیرا قرن هم ا 5بارة این داشت. در
آثوار بازمانوده از    توانسته استتا جایی که می و داشتهبه سبب عداوتی که با این سلسله 

 -؟101 حکوموت  ) بر پاین اطالعا  تاریخی، مهرداد اول اشکانی آن را نابود کرده است.
 اشکانیان. ، با سپاهیانی که گرد آورده بود، سلوکیان را از ایران بیرون راندق م( 128/120
. من قن وسیعی حاکم شده بوود  که زبان و فرهنگ یونانی بر ندبه قدر  دست یافت زمانی

بوه دسوت بگیرنود،    های مختلوف  در زمینهکارها را سررشتن توانستند متخصصانی که می
ید ایران بورای برطورف   شاطر، حاکمان جدزبان بودند. به گتتن احسان یارییونانی و یونان
را بور   "دوسوتدار یونوان  " اری عناصر یونوانی، لقوب  کردن همک ها و جلبکردن نگرانی

بسوتگی  گنجانیدند، اما به تدریج و با تثبیت حکومت، این واکه ترب کردند،  هاییسکه
های کاهش وابستگی، به کاربردن زبوان و خوآ آراموی بوه     کاهش یافت، و یکی از نشانه

 (.132، ص 1208یارشاطر، ) جای زبان وخآ یونانی بوده است
زبان رسمی قرار دادنود،   اشکانیان پس از تحکیم قدر  خود، زبان پهلوی اشکانی را

بود. برای مثال، زبان بابلی  دهای دیگر در کشور رایجرهای دیگری هم برای کارباما زبان
بردنود ، یوا بورای    داد و ستد کاال به کار می به قصد بازرگانان در مسیرهای تجارتی و که

البتوه دانسوتن یوک     کردنود. استتاده می زبان از زبان یونانیهای یونانیتجار  با سرزمین
به ویاه زبان میانجی، همواره از تروریا  بازرگانی خارجی بوده است. اموا  زبان دیگر، 
 نو دالال انبیشتر در حد رفع نیاز بود، گو اینکه از آن همه بازرگانو  ،میانجیدانستن زبان 
اسوت کوه    دانستند، اثری بر جای نماندهداد و ستد که دو یا چند زبان می و عامالن دیگر

  های پاوهشی دیگر کمک کند.رة ترجمه یا بررسیاکنون به م العا  ما دربا
ان آن روزگوار زبوان   زادگوان اشوکانی و درباریو   گتته شده است که شماری از اشراف

-نامهنمایش جایی داشته ودانستند. گویا ادبیا  یونانی در دربار اشکانی یونانی خوب می

( ق م 20/26- 50  )حکوموت  ارد اول است. شدهرا میجهایی به زبان یونانی در دربار ا
میراحمودی،  ) کورده اسوت  به این زبان صوحبت موی   و گویا حتی ،دانستهمی زبان یونانی

انی در کتواب  ننگار یو، تاریخم(132ح -16= پلوتارک، ) پلوتارخوس (.533 ، ص1232
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، در ارمنسوتان  اقوامتش  ، اثر معروفش آورده است کوه ارد در ایوام  سرگیشت مردان نامی
ذشان را بعدها که اشکانیان دامنن قدر  و نتو دید.نی را به زبان اصلی میهای یونانمایش

گاه  چند هرمرز و شک  گرفت و با امپراتوری روم هم اشکانیگسترش دادند، امپراتوری 
یوان  رومبرای کسانی که ناگزیر بوه مویاکره بوا     التینیدر جنگ و صلح شد، دانستن زبان 

ون بور یونوانی، یوا زبوان     شده است که شاهان اشکانی افز . گتتهناپییر بوداجتناب ،بودند
و گو با رومیوان بوه التینوی    شدند. آنها در گتت آموختند یا با این زبان آشنا میالتینی می
گتتند. شماری از شاهزادگان اشکانی برای مدتی در شهر رم زندگی کردند و به سخن می

ز سران کشور و شواهزادگان و  برخی ا ناگزیر با زبان التینی و فرهنگ رومی آشنا شدند.
 های یونانی و التینی را داشتند. سورن، سوردار زادگان اشکانی امکان آموختن زباناشراف

با این حوال،   (.310 ، ص1 ، ج1281رجبی، گتت )معروف اشکانی، به التینی سخن می
نگواران  ریخهوای توا  یرامون آن، که در گوزارش پها در دربار اشکانی و ی با این زبانآشنای

نیز شوواهد   آمده است، حاصلی مکتوب نداشته و چیزی از آن به دست ما نرسیده است.
 دهد که زبان یونانی و التینی به درون جامعن ایران و به میان مردم رفته باشد.نشان نمی

از ایون زبوان و توا ایون     پهلوی اشکانی یا پارتی بود، اما ، اشکانیعصر  در زبان رایج
 را آثار بسیار انودکی به دست ما نرسیده است. ، ای دینیای ادبی، حتی نوشتهنوشتهزمان 

چنود   ، بیش ازاست هایی بر جای ماندهها نوشتهو بر آن که از مهلکن نابودی نجا  یافته
سوکه و مهور و    و تعودادی  شوماری سوتالینه و کووزه و خموره     ،چند چرم نوشته، کتیبه

 .نیست جواهرا 
ای متعلق بوه بوالش چهوارم )حکوموت      است، از جمله کتیبه ا دو زبانههکتیبه برخی

مون  جبه زبان پهلوی اشکانی بوا تر  تندیسی سنگیبر تندیسی مترغین و م( بر  131-323
هایی یافت شده اسوت کوه یکوی بوه زبوان پهلووی       نوشتهچرمکردستان ایران  یونانی. در

هوای کسوان و   هوا نوام  هوا و خموره  کوزهها، الینهستر شکانی و دیگری به یونانی است. با
ها و مهرها و جواهرا  وی اشکانی نوشته شده است. بر سکهها به زبان و خآ پهلجاینام
ی بوه  هاهاژشود، اما این آثار بازمانده به قدری اندک و وهایی به این زبان دیده میهم نام

آنهوا و  زبوان در دورة  بوارة کواربرد   ای محودود اسوت کوه در   ها به انودازه کار رفته در آن
 توان پروراند.ای نمیچگونگی ترجمه در همان دوره نمریه
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زبوان آراموی بوود. از     رفوت، وانی اشکانیان در آغاز به کار موی زبانی که در دستگاه دی
سلسوله، خوآ    تأسیسپس از گیشتن دو قرن از  ًحدود نیمن سدة یکم ق م، یعنی تقریبا

چپ، به  آرامی ساخته شد. این خآ را از راست بهپارتی( بر اساس خآ ) پهلوی اشکانی
خآ پهلوی اشکانی پس از رواج جای خآ آرامی  نوشتند.عکس خآ پارسی باستان، می

، و نیز مدتی هم به یونوانی  میو خآ یونانی را گرفت. اسناد و مکاتباتی را که به زبان آرا
های ها و خآاین حال، زبان اشکانی نوشتند. بااز حدود همان زمان به پهلوی  نوشتند،می

ها به هم در برخوی نقواط امپراتووری    رفت، ترجمه از این زبانآرامی و یونانی به کار می
جامعون   ها که خبرش به موا رسویده، و از  مه، از این گونه ترجمهرایج بود. با این هایران 

هوای بسویار   وز یافت نشده است، جز همان ترجمهای کتبی هنچند زبانن اشکانی، پیشینه
 کوتاه که به آن اشاره شد.

ند، اما به نوشوتن گرایشوی   فرهنگ نبودز رجبی، ایران پاوه، اشکانیان کمبه گتتن پروی
هوا و  هوا، افسوانه  اس وره و اینکه سرچشمن بسیاری از(؛ گ331 ، ص1 ، جهمو) نداشتند
 أهوا، منشو  فراتر از ایون  (. 321 ، ص1 ج ،همو)های ایرانی از عصر اشکانیان است قصه
بخشوی از ادبیوا     انود. گرفته ی را در عصر اشکانیان سراغفردوس شاهنامنروایت  اصلی

، ادبیاتی بسیار غنی که نگرش است از اشکانیان، پروردة دورة اشکانی متعلق به عصر پس
شتاهی بودن ادبیا  اشکانی را به معنای فقودان   و آگاهی ادبی در  آن به خوبی پیداست.

 ادبیا  در آن دوره نیست.
های مانوی به زبوان سوغدی از زبوان    های خاورشناسان، برخی از متنپاوهش بر پاین

 ، که پشتوانن ادبی در خوور تووجهی دارد،   زبان سغدی ده است.شپهلوی اشکانی ترجمه 
تورین و  از جملون بوا ارزش  آسیای میانه بود. به مد  چند قرن به منزلن زبان ارتباطی در 

ترین آثار مانوی به زبان سغدی چند قصه است که به این زبان ترجمه شوده اسوت.   مهم
ای یافوت شوده   هوای صوومعه  زبان سریانی به سغدی، در ویرانه های ترجمه شده ازتنم

گوری  های دیکه در آن عصر آثار دیگری به زباناست. بر این اساس، احتمال بسیار دارد 
کنون اثری به دست نیامده اسوت کوه احتموال را بوه یقوین      هم ترجمه شده باشد. البته تا

ای زده بودنود و اندیشوه و اعتقادشوان را    که دست به فعالیت گسترده مانویان تبدی  کند.
د ترجمه پوی بورده بودنود.    رکردند، به اهمیت و کاربدر من قن وسیعی تبلیغ میمجدانه و 
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موجب شدند که چینیان با برخی متاهیم و مقوال  ریاتوی و نجوومی آشونا     هاآن حتی
 لانتقوا (. 328-320 ، ص1208، شواطر یران زمین پرورانده شوده بوود )یار  ر اشوند که د

پوییر  به جامعن دیگور، بودون ترجموه امکوان    ای ز زبانی به زبان دیگر و از جامعهدانش ا
بوه عنووان یکوی از     زبان پهلوی اشوکانی  زا هم مانویان در عصر پس از اشکانیان نیست.
ای مانوی بوه چنود   علت، آموزهبه همین  .کردندهای تبلیغا  کیش خود استتاده میزبان

 تواریخی   به رغم این اطالع که منوابع  اما شد.ترجمه می ز جمله به پهلوی اشکانیزبان، ا
ت موا نرسویده   سو به د وحتی یک نمونه یافت نشده  هاکند، از این ترجمهآن را تائید می

 است.
و  هوا ای بودایی در عصور اشوکانیان بررسوی   هشناس، دربارة ترجمهچین ،دنهال تجد

-گاهگوید نخستین پرستش. او میگر باشدتواند روشنمیها دارد که اشاره به آن هایییافته

-میام ایرانی هم در قندهار زندگی ساخته شد. اقوق م در قندهار  2از سدة های بودایی 

های بودایی به چند زبان، از جمله به زبان های قندهار سبب شدند که متنکردند. بودایی
هوای بوودایی را   ایرانیانی که به آئین بودا گرویده بودند، متن ترجمه شود. اشکانی پهلوی

در چین، نه چینی  رو، نخستین مترجمان آئین بودایی به زبان چینی ترجمه کردند. از این
های سنسکریت و چینی که زبان بودند یانیهندی، بلکه ایرانی اشکانی یا سغد بودند و نه

-د. به گتتن نهال تجدد، ترجمن موتن کردن، و از سنسکریت به چینی ترجمه میدانستندمی

-گیشته از ترجموه، مبحو   ن ایرانی، م آغاز شد. مترجما 3از سدة  های بودایی به چینی

ارشک( نخسوتین   شی =آن گائو ) کردند. آن شیمی ی بودایی را تدریس و تتسیر همها
هوای مختلوف   ای اشکانی بود. او بر دانشگر آئین بودا در چین، شاهزادهمترجم و ترویج

ا بوا تسولآ الزم   های بودایی رخوبی آموخته بود. متن، و زبان چینی را هم به تسلآ یافته
اند. مترجم معروف دیگر، ترجمه را به نام او ثبت کرده 55 کرد. تعدادبه چینی ترجمه می
د، زبان م از سرزمین اشکانیان به چین رفت، در آنجا بودایی ش 181آن سو آن بود که در 

بان سنسکریت به چینوی ترجموه کورد    های بودایی را از زچینی را خوب آموخت و متن
 (.203-260 ، ص1203برای تتصی  م لب در این باره، نک   تجدد، )
 
 



 05 ////// فصلنامه مترجم/ سال بیست و سوم/ شماره پنجاه و چهارم

 

  منابع
 

 (.1203پائیز ) 1 ، ش18سال ه، ایران نام،  "نخستین مترجمان آئین بودا در چین "تجدد، نهال،

 .1206، سخن، ، به کوشش ژالن آموزگار، تهرانتاریخ ادبیا  ایران پیش از اسالم تتضلی، احمد،

 ها.پار   اشکانیان/ 1 ، ج1281، تهران، توس، های گمشدههزارهرجبی، پرویز، 

 .1288المعارف بزرگ اسالمی، ، تهران، مرکز دائرههای ایرانیتاریخ زبان ،رتائی باغ بیدی، حسن

 .1261، تهران، امیرکبیر، اسکندر و ادبیا  ایران و شخصیت میهبی اسکندرصتوی، حسن، 

 مجلن، ترجمن حسن رتائی باغ بیدی،  "پارتی –زبانن یونانی ای از کتیبن دوترجمه"مورانو، انریکو، 

 .12013)3 ، ش3، سال شناسیزبان

، 10، سوال  ایران نامه،  "مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسالم  "یارشاطر، احسان،

 (.1208)بهار  3ش
" Arsacids", in: Encyclopedia Iranica, 1986, vol. 2, pp. 525-546.   

Briant,P., "Alexander The Great", in: Encyclopedia Iranica, 1985, vol. 1, pp., 

827-30. 

Hanaway, W., “Eskandarnama”, in: Encyclopedia Iranica, 1998, vol. 8, pp.,609-

612. 

 
****** 


