
 

 

  
 

 (3) تاریخ ترجمه در ایران
        

 های تاریخیترجمه در عصر ساسانیان: زمینه
       

 عبدالحسین آذرنگ   
 

م = بیش از  652تا  226)حکومت از حدود  تمدنی عصر ساسانیان ـمیراث فرهنگی
قرن(، به ویژه از دیدگاه تاثیر بر فرهنگ کنونی ایران در معنای گستردة آن، با دوره  4

ین عصر اسالم قابل مقایسه نیست. در عین حال، تاثیرهای فرهنگی اهای دیگر پیش از 
ث ماند، بخش شود. آنچه از روزگار ساسانیان به میرانمی تنها به ایران زمین محدود

های مختلف به گنجینة تمدن جهانی انتقال یافت و سپس از راه ن اسالمیمهمی به تمد
های فرهنگی، سهم بزرگی هم از آن ترجمه است، ها و انتقالافزوده شد. دراین تاثیر

های رفت و علت آن را در اصل در ویژگیفعالیتی که در دورة ساسانیان وسعت گ
شد با دیدی پذیرا و که سبب میهایی رو به رشد سراغ باید گرفت، ویژگیتمدنی 

 بدون واهمه از ترجمه استقبال شود. 
گذارند، هایی از حیات خود  که رو به رشد و گسترش میتمدن ها، معموالً در دوره

توانند عنصرهای بیگانه از فرهنگ های دیگر را جذب، در خود هضم، یا آنها را اخذ می
تر رشد کند، معموالً بیم و اکراه از وتتر و پرقو اقتباس کنند. هرچه تمدن شتابان

شود. گویی که رشد و گسترش، اعتماد به نفس عنصرهای فرهنگی بیگانه کمتر دیده می
تواند همه چیز ای سالم میوارهیابد، مانند اندامبخشد و تمدنی که اعتماد به نفس میمی

تبدیل کند.  را جذب، هضم و در عین حال از آن خود، و به بخشی از وجود خودش 
هایی از این اعتماد به نفس را در اوج شکوفایی و اقتدار سیاسی روزگار ساسانیان نشانه

 توان دید.می
سرداری نظامی در فارس، از  م،241ـ  226های حکومت: اردشیر بابکان )سال

ای بر ضد اشکانیان شکل سر باز زد. در پی آن، حرکت تازه برداری شاه اشکانیفرمان
به آن حرکت  رو به زوال رفته و ناکارآمد شده،ناراضیان بسیاری از حکومتِ  گرفت و
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های همجوار فارس، های محلی و در ناحیهپیوستند. اردشیر بابکان پس از پیشروی
ای را بنیاد شاهنشاهی، مسلط شود و سلسلة تازهپایتخت  ،م بر تیسفون226توانست در 

روایی کند. ق، فرمان21م/  652ها در که تا سقوط نهایی آن به دست عرب گذارد
دشمنان اردشیر بابکان در دورة حکمروایی خود توانست در برابر مخالفان داخلی و 

ینه را برای شکل گرفتن دورة ریزی کند، و زممندی پایهخارجی بایستد، حکومت قدرت
 15د. او پس از اند، فراهم آورنام داده« تمدن ساسانی»که به آن ای در تمدن ایرانی، تازه

م(  272 -241های حکومت: رت را به فرزندش شاپور یکم )سالسال حکومت، قد
 واگذار کرد و گویا کوتاه زمانی پس از آن در گذشت. 

یافتة نظامی و تثبیت موقعیت ایران در عصر حکومت شاپور یکم سبب قدرت باز
عرصة فرهنگی، فراهم  شد که زمینه برای رشد و توسعه در همة زمینه ها، از جمله در

بیاید. پس از آنکه ساسانیان بر اوضاع و احوال مسلط شدند و امنیت عمومی برقرار 
راه های ارتباطی ایمن شد، جریان داد و ستد بازرگانی و کاالها در مسیرهای  ساختند،

های دریایی، و به طور کلی روند عمومی شرق و غرب و شمال و جنوب، و نیز از راه
های علمی و م، به حالت عادی بازگشت و زمینه برای نضج گرفتن فعالیتزندگی مرد

های فرهنگی مساعدتر شد. قلمرو بازرگانی ساسانیان بسیار گسترده بود. از سکه
شود که بازرگانی و داد و ساسانی یافته شده در چندین نقطه در خاور دور معلوم می

های تجارتی با روم و د و ستدستد ساسانی تا کجا گسترش داشته است. همچنین دا
های بازرگانی ها مبادلهارمنستان بسیار بود و بازرگانان با همتاهای خود در این سرزمین

های متفاوت در ها و زبانهای بسیاری  با فرهنگها و گروهها و قوم(. ملت1) داشتند
و بالقوة مبادلة زیستند. این تنوع قومی و زبانی،  امکان بالفعل امپراتوری ساسانی می

 ساخت.دانش ها و تجربه ها را در عرصه های مختلف فراهم می
« فارسی میانه» تر زبان رسمی در عصر ساسانیان، پهلوی ساسانی بود که با نام دقیق

شود. این زبان در فارسی باستان، زبانی که در عصر هخامنشی به آن سخن می از آن یاد 
های عصر اسالمی دستخوش تحوالتی دوران حکومتسپس در گفتند، ریشه داشت. می

های عربی به آن راه یافت، ساختارهای آوایی، واژگانی و نیز نحوی آن شد، واژه
تغییرهایی کرد و به مرور به فارسی دری )فارسی کنونی ما( تبدیل شد. فارسی میانه در 

ه قدرت رسیدند، ناحیة فارس رواج داشت و زبان مادری خاندان ساسانی بود. آنها که ب
به زبان رسمی تبدیل شد. اکنون اهمیت این  بان به زبان دربار و دولت، و سپساین ز
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ها آثار بسیاری است که به زبان برای ما از چندین و چند جنبه است که یکی از جنبه
های دیگر به آن ترجمه شده و برجای مانده است. افزون بر این زبان نوشته و از زبان

که فارسی ی که در عصری کهن به این زبان برگردانده شده، با توجه به ایناهمیت آثار
های به کار گرفته در آن زبان، هر یک به کنونی از فارسی میانه گرفته شده است، واژه

های واژگانی امروز ما الهام بخش باشد. هر آنچه به زبان تواند در بحثسهم خود، می
های فرهنگی ایرانی و ترین میراثمندارزشجزو  فارسی میانه برگردانده شده باشد،

 گیرد.زبان فارسی جای می
پدیدة چند زبانی در عصر ساسانیان هم رواج داشت. در امپراتوری پهناور ساسانی 

)باختری(، خوارزمی، سغدی، سیستانی، ارمنی،  های فارسی میانه، پارتی، بلخیزبان
آرامی، نوایالمی، عربی و چندین زبان  ،گرجی، آذری و گویش تاتی، ترکی، کردی، لری

شده است. زبان یونانی که زبان دانش و اندیشه بود، دیگر در نواحی مختلف تکلم می
در منطقة گسترده ای از مدیترانه تا شبه قارة هند رواج داشت. در شهرهایی که اسیران و 

شد. گفته شده میمهاجران سکنی داشتند، زبان های یونانی، التینی و سریانی هم تکلم 
اند که است که در میان اسیران رومی شماری از طوایف ژرمن و اسالو و گُت هم بوده

اند و حتی زبان آلمانی هم در ایران آن روز ناشناخته کردههای خود صحبت میبه زبان
 (. 2) نبوده است

ایران کرد از دشمن اسیر بگیرد و به داخل خاک ها سعی میارتش ساسانی در جنگ
ها را به کارهای بیاورد و به ویژه از میان آنها باسوادان، اهل دانش و صاحبان حرفه

گرفتند. این استفاده از گماشتند و در نهادهای مختلف به خدمت میتخصصی می
 دانستندهای دیگر و ترجمه میخارجیان  به کمک دبیرانی در دولت میسر بود که زبان

(3.) 
ز عصر ساسانیان چندین کتیبه بر جای مانده که معموالً دو یا اهای ساسانی: کتیبه
اند. متن کتیبه ها ارزش تاریخی دارد و ترجمة آنها، بخشی از تاریخ ترجمه در سه زبانه

)پهلوی ساسانی( و ترجمة آنها به  ایران باستان است. متن اصلی کتیبه ها به فارسی میانه
ترین متن سیاسی دو زبان دیگر در ترجمة رسمیهای پارتی و یونانی است. کاربرد زبان

گر جنبة با اهمیت دیگری در تاریخ ترجمه در ایران آن زمان، به سهم خود نمایش
گفته یا با آنها هایی داشته و شماری  به آنها سخن میها کاربرداست. هر کدام از آن زبان

-ها را میاند که آن زباندستگاه دولتی ساسانی بودهشنایی داشته اند. دبیرانی هم در آ
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اند. افزون بر این، ایران در عصر کردهدانسته و با تسلط کافی به آن زبان ها ترجمه می
های بسیاری درون مرزهای خود سر و کار ساسانیان، همانند عصر هخامنشیان، با زبان

ناپذیر های مختلف اجتنابداشته، پدیدة چند زبانگی رایج و اصوالً ترجمه در مقیاس
 بوده است. 

 16و  14ای از دورة شاپور یکم، به دو زبان پارتی و فارسی میانه، به ترتیب در کتیبه
سطر در پُلوار، نزدیک شهر باستانی استخر در فارس، باقی است. مفاد اصلی این سنگ 

-نوشتة دیگری آمده است. سنگ نوشتة مفصلای مختصرتر، در سنگنوشته، اما به گونه

دیوارة کعبة زردشت در نقش رستم در فارس برجاست. این شاپور یکم بر سه ز تری ا
نوشته که طی روزگاران آسیب بسیاری دیده، اهمیت تاریخیش حتی با کتیبة سنگ

نوشتة کعبة زردشت به سه زبان فارسی میانه، (. سنگ4) بیستون مقایسه شده است
سطر و متن  30تن پارتی در سطر، م 35پارتی و یونانی است. متن فارسی میانه در 

های ایران نام سطر است. در این سنگ نوشته از سرزمین ایران و استان 70یونانی در 
ها به شهر، که در جنگ 37برده شده، از جنگ میان ایران و روم ذکری به میان آمده و 

دست ایران افتاده، نام برده شده است. به ساختار اداری کشور و نیز چند منصب مهم 
هم اشاره شده است. همین اطالعات، به رغم اختصار آن، سند تاریخی منحصر به فرد 

 (. 5) آیدو با اهمیتی به شمار می
سنگ نوشتة سه زبانة دیگری نیز متعلق به شاپور یکم در نقش رجب در فارس باقی 

ر است. احتمال می دهند که شاپور  مطلبی را برای دو یا چند دبیر تقریر کرده و در نق
ای که شدن آنها  به طورجداگانه در دو محل، اختالف تحریر به بار آمده باشد. در دوره

های ساسانیان بر مصر تسلط یافتند، با توجه به مخاطبانشان در آن سرزمین، فرمان
ای در مصر به های سه زبانهکردند. پاپیروسحکومتی را به زبان قبطی هم ترجمه می

ها به فارسی میانه، و ترجمه های آنها به زبان های قبطی و دست آمده که متن اصلی آن
یونانی است. گویا تا کنون یک مورد هم ترجمه از فارسی میانه به چینی دیده شده 

های های دو زبانة ساسانی شمارشان بسیار بیشتر از سنگ نوشته(. سنگ نوشته6) است
شهر بیشابور در فارس به های سه زبانه است. سنگ نوشتة به دست آمده از ویرانه

(. سنگ نوشتة پایکولی، در جنوب شهر سلیمانیه در 7) فارسی میانه و پارتی است
-ترین متنم(، از مهم 303-293 های حکومت:سال) عراق، متعلق به عصر نِرسی یکم

نوشتة شیان در چین به دو زبان پارتی و فارسی میانه است. سنگ های تاریخی ساسانی،
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انه و چینی است. این سنگ نوشته از آن بانویی است که پدرش در چین به فارسی می
هایی به دست آمده که نام ها، سفال(. جز سنگ نوشته8) ماموریت نظامی داشته است

ها ها به دو زبان فارسی میانه و پارتی بر آنها و پیشهافراد، کاالها، غالت و برخی سمت
 نوشته شده است.
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