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 *تاریخ و سنت ترجمه در ایران

 حکّاک یمیکراحمد  دکتر

   یوانیکمجدالدین  دکتربرگردان: 

 

شود  صحبت می یمرکزاز آسیای  ییها بخشامروز در ایران، افغانستان و  کهزبان فارسی 
مستقیم فارسی  ی دنباله، و ها انزبهند و اروپایی  ی خانوادهاز شاخه های هند و آریایی  یکی

گفتار روزانه و همچنین  ی عمده ی لهیوسباستان و میانه است. افزون بر هزار سال، این زبان 
استعمار، فارسی زبان  ی سلطهزبان علم، هنر و ادبیات در سرزمین ایران بوده است. پیش از 

گوناگون طی  یها زمان هند نیز بود. در ی قارهدولتی، قضا، و فرهنگ در شبه  التیتشک
از قفقاز و در دربارهای عثمانیان زبان ادبیات بوده  ییها بخشگذشته، فارسی در  یها دوران

 کاراز افغانان این زبان را به  یتیاکثر، و کانیتاجایرانیان و  ی همهاست. در حال حاضر، 
 یتان، و فروپاشایران، جنگ داخلی در افغانس ۷۵۳۱برند. همچنین به دنبال انقالب سال  می

از مهاجران  یو در حال رشدم اتحاد شوروی، فارسی به تدریج به صورت زبان جمعیت عظی
 دیگر درآمده است. یها ملتزبان در میان  فارسی

ایرانی و ایرانی شده در  یها تمدن تکاملای دراز و پرماجرا دارد و در  ترجمه به فارسی تاریخچه
ترجمه  ی دربارهاست. اطالعات  کردهش مهمی ایفا سراسر آسیای غربی و فراسوی آن نق

، های میانی هفتم میالدی بسیار ناچیز است. در ایران سده ی سدهپیش از ظهور اسالم در 
مربوط به ترجمه  یها تیفعال ی کننده نییتعمیان عربی و فارسی، ویژگی اصلی و  داد و ستد 

 یها واکنشو  کنشتا نهم هجری  های هفتم مغول و تاتار در سده یها ورشی یبود. در پ
، از سویی دیگر، پدید آمد، یترکهندی و  یها زبانای میان فارسی از سویی و شماری از  تازه

های سده سیزدهم قمری، چه  شدن این تاریخچه شد. از میانه تر گوناگونو موجب پیچیده و 
اروپایی بخش  یها انزبفارسی زبان خارج از ایران، ترجمه از  یها نیسرزمدر ایران چه در 

 سازی بوده است. امروزی گوناگون  های جدانشدنی از برنامه

 
 

 باستان رانیاشاهنشاهی 

 
 گونهدوم پیش از میالد بر اثر امواج  ی هزارهترین اطالعات ما، پارسی باستان در  طبق دقیق

بان سیبری و شمال اروپا به فالت ایران راه یافت، و سرانجام ز یها استپهای مهاجم 
ترین و نیرومندترین امپراتوری  بزرگ کهپادشاهانی  ی سلسلهم( شد،  ۵۵۳ ۳۳۹هخامنشیان )

 ی منطقهدر پرسیس، یعنی  عمدتا  را در دنیای قدیم بنیاد نهادند. با این همه، پارسی باستان 
رود  شد. تصور می به فارس معروف است، صحبت می اکنون کهایران امروزی،  یمرکزجنوب 

از آن  یمکتوب ی سابقهت این زبان به طور شفاهی منتقل شده است، چون هیچ ادبیا که
 کهدینی نوشته شده به زبانی است  یکتابداریم، و آن  اریدر اختنداریم. البته ما اوستا را 

با پارسی باستان دارد.  یکینزدپیوستگی  کهاند، زبانی  پژوهشگران آن را اوستایی نامیده
ای  پاره ی دربردارندهچهارم پیش از میالد نگاشته شده است،  ی سدهگرچه اوستا در  

 است.  یتر کهنایرانی  یها زبانرود به  گمان می کهسرودهای زرتشتی است 
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داد. با این ( ۷دیگر، از جمله پارتی و مادی ) یها زبانبه تدریج پارسی باستان جای خود را به 
ن، اوستایی زبان اصلی دین و فرهنگ میان هخامنشیان و ساسانیا ی دورهحال، در سراسر 

هخامنشی چند زبانه بود، و بسیاری از اسناد آن نه تنها به  یزرتشتی باقی ماند. شاهنشاه
شد. باز هم اطالعات  و عیالمی نیز نوشته می یبابلبه  بلکهگوناگون شاهنشاهی،  یها زبان
آن اندازه کم و ناقص است  ها انزبمربوط به ترجمه در میان این  ی ژهیو یها تیفعال ی دربارهما 
دهد. با بنیادگذاری  روندها و الگوهای ترجمه را نمی ی نهیزمهیچ بحث فراگیری در  امکان که

م( و ظهور فارسی میانه، معروف به پهلوی، رفته  ۲۳۲ـ ۲۲۲ساسانی در ایران ) ی سلسله
 کهآوریم  نی[ به دست میهای زبا تبادل فرهنگی ]میان گروه ی دربارهرفته آن اندازه اطالعات 

هایی به  اوستا ترجمه یها بخشای  بسیار انجام دهیم. از پاره یها یبررستوانیم بحث و  می
اند و در برخی جاها ابهام  اللفظی ها تحت این ترجمه کهمیانه در دست داریم، هر چند  یفارس

ش یافت؛ این شاید ها بسیار افزای ساسانی، شمار این گونه ترجمه ی دورهدارند. در اواخر 
انحرافی در آیین زرتشتی بود. بسیاری از  یها شیگرااز راه های مقابله با ظهور  یکی

های باقی مانده از اوستایی به فارسی میانه خصلت دینی دارند و عنصرهای سامی  ترجمه
گر هایی از اوستا و دی نبرگردا ی دربردارنده ها آنشود. برخی از  یافت می ها آنبه وفور در 

 کهنوشته شده، یا به خط عربی ( ۲اوستایی معروف به پازند ) ییا به الفبا کهاست  ها کتاب
شاهان ساسانی مشوق ترجمه  کهدانیم  گرفته شد. همچنین می کارهای بعدی به  در سده

پس از ج هرج و مر ی جهینتدر  کهاز یونانی و التین بودند. ایرانیان اطالعات تاریخی بسیاری را 
ها باز به  از دست داده بودند، از طریق این ترجمه ق. م( ۵۵۳) اسکندریران به دست فتح ا

های زیادی از آثار یونانی و هندی صورت گرفته، در  دست آوردند. شاپور اول فرمان داد تا ترجمه
اوصاف ارایه شده توسط  ی هیپادینی گنجانده شود. شاپور دوم بر  یها متنهایی از  مجموعه

 ی گستردهرواج  کهتر این  از امپراتوری رم شد. مهم ییها بخشیونانی، مدعی  سانینو خیتار
 ی جهینتتواند در اصل  فلسفه و علوم یونان در ایران درست پیش از ظهور اسالم می

ششم میالدی،  ی سدهبه طور عمده از میان رفته است. در اوایل  اکنون کههایی باشد  ترجمه
پزشکی در شهر  ی مدرسه کیبیمارستان و  کیان به تأسیس خسرو اول معروف به انوشیرو

 کارانهم  کناریونانی و سوری در  پزشکانُگندی شاپور فرمان داد. در آن جا فیلسوفان و 
مشغول شدند. این پادشاه همچنین دستور داد َپْنجه تَْنَتره به پهلوی ترجمه  کارایرانی خود به 

شماری در ادبیات ایران پس از اسالم قرار  آثار بی ی هیپاهندی  یها تیحکاشود؛ این مجموعه 
به سریانی صورت  کههای متأخرتری  ها یا تلخیص گرفت. بعدها، این اثر، شاید از راه ترجمه

عربی و  یها المعارف رهیدافراوانی در اروپای قرون وسطا شد.  یها داستانگرفته بود، بنیاد 
دارای اطالعاتی تاریخی درباره ساسانیان است  کهها نام چندین منبع مهم را  وقایع نامه

اند. بر طبق این منابع، در اوایل  اطالعات خود کرده ی مهیضمرا  ها آنآورده، و اطالعات مندرج در 
اول هجری بسیاری از آثار ادبی هندی نیز به فارسی میانه برگردانده شد. افزون بر  ی سده

و دمنه در آمد. این آثار  لهیکلیی داده شد و به صورت بعدها در آن تغییرها کهپَْنجه تَْنَتره، 
 سندباد نیز بود. یها کتاباز  کتابمتعدد دیگر، شامل دو  یها تیحکاافزون بر  ،هندی

 
  های میانی ایران سده

 
وقفه در سرتاسر فالت  اول هجری، اسالم به تدریج ولی پیوسته و بی ی سدهدوم  ی مهیندر 

از نظر فرهنگی و زبانی نیز در  بلکهویداد نه تنها به لحاظ دینی، ایران گسترش یافت. این ر
اتصال میان  ی حلقهترین  نظیری است. زبان فارسی ملموس عطف بی ی نقطهزندگی ایرانیان 

و گزیدن  یفرو گذاشتن خط پهلو کهپیش و پس از اسالم است. درست است  یها فرهنگ
تر و  اختی انجامید، خط جدید بسیار سادهشن به تغییرهای مهم زبانن خط عربی به جای آ

بی صدای فارسی نبود،  یها حرفتر بود. افزون بر آن، هر جا خط عربی دارای  پیش رفته
به خط عربی افزوده شد. خالصه، گزینش خط عربی برای فارسی، آن  ها آنبرای  ییها نشانه
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ای نشد.  قابل مالحظه یها یگسستگ، باعث اند کردهطلبان نوگرا گمان  برخی اصالح کهگونه 
 که کردندرا در حوزه ترجمه رهبری  ییها تالشطی دو سده بعد، گروهی از ایرانیان فرهیخته 

ادبی، دینی  یترین سندهای پهلو ایرانی پیش از اسالم بود. آنان مهم یها متنهدفش حفظ 
احتمال  که یشکل مندرجات آن سندها را در تنها کهرا به عربی برگرداندند به امید آن ن و جز آ

عبدهللا  اش یاسالمبه نام  کهباقی ماندنش وجود داشت، محفوظ نگه دارند. روزوه یا روزبه، 
 نامکشهرت دارد، پنجه تنتره و خوتای  تر شیبق(  ۷۲۲بن مقّفع )کشته شده در حدود 

. کردای از شاهان و قهرمانان ایرانی( را به عربی ترجمه  استوره یها داستانای از  )مجموعه
ششم،  ی سده یاصالح گرا، مزدکمربوط به  یها گزارش ی ترجمه مسئولبه احتمال زیاد، او 

بعدها باز از  که، ییها متنمربوط به پی روانش، به عربی نیز هست. چنین  یها گزارشو 
مربوط به فرهنگ پیش از ت شمار زیادی اطالعا ی هیپاعربی به فارسی نوین ترجمه شد، 

نامه از  فارسی باقی مانده، سیاست یها متنآن، گردید. در میان  یها متناسالم، به ویژه 
 کهدهند  ششم هجری، به روشنی نشان می ی سدهپنجم هجری، و فارس نامه، از  ی سده
بیش  اکنون کهتر،  قدیم یها متناند. آن  یا عربی بوده  به فارسی، یتر کهنهایی از آثار  ترجمه

اند. بنابراین، در طول  برگردان هایی از فارسی میانه بوده ودْ احتماال  خترشان مفقوداند، 
عرب بر حیات فرهنگی و سیاسی در فالت  ی طرهیسدوران  کههای دوم و سوم هجری،  سده

توان  بود؛ می کهنترجمه شوق به حفظ تمدن  ی حوزهدر  ها تیفعال ی زهیانگایران بود، 
مرهون همین  میا کردهاز اسالم حاصل  فرهنگ ایرانی پیش ی درباره کهرا  ییها یآگاه
 دانست. ها تیفعال

 یکمفالت ایران به آن سخن گفته شده، تغییرهای  ی پهنهافزون بر هزار سال در  کهفارسی، 
همسایه  یها زبان یکینزدشناختی ثابتی باقی مانده است.  واج ی مرحلهدر  اپذیرفته و اساس

و  یازبکتر عربی در غرب ایران، و  ستند )تأثیر قویهای زبانی متفاوتی ه متعلق به خانواده که
الفبای  ی تجربهسال  ۳۳گرایانه، و  ملی یها کشمکشدر شرق ایران(،  یترک یها زباندیگر 

ساختاری در میان  یها یوستگیپناچیزی بر  اثر  ( ۷۹۹۳ـ ۷۹۲۳شوروی ) کستانیتاجسریلی در 
های گوناگون  لحاظ معناشناسی، این گونه های گوناگون این زبان داشته است. البته، از گونه

شناختی هستند. با  زبان یها تصرفای از جذب و دخل و  فرایندهای پیچیده ی دهندهبازتاب 
. هر کنندزبان جدیدی خلق  کهاز این فرایندها چندان قابل مالحظه نبوده  کداموجود این، هیچ 

پر پیچ و خم و چند جانبه ی عربی و  بحثی از سنت ترجمه در زبان فارسی باید با رابطه بسیار
های دوم و سوم هجری آغاز شود. در این بحث باید دو فعالیت موازی را در  فارسی در سده

از  کههایی است  رشته ترجمه کیشد، شامل  ذکر تر شیپ کهگونه  نظر داشت. نخست، همان
دانده شد. دومین بر جای مانده به عربی ترجمه، و چندی بعد باز به فارسی برگر یها متن

ایرانی آن را بر عهده گرفتند، به طور عمده به صورت نگارش  یها مسلمانتازه  کهفعالیت 
رفت.  خداوند، غیر قابل ترجمه به شمار می کالمبر قرآن ظاهر شد. قرآن، به عنوان  ییها شرح

 کهی تا پیام االهی را به مؤمنان کردندمهمی عرضه  یها متنپس، مسلمانان فارسی زبان 
آمد، دارای  ، گرچه از لحاظ فنی تفسیر به شمار میها متن. این کننددانستند ابالغ  عربی نمی

و نحو آیه های  ها جملههای لفظ به لفظ بود. شارحان مسلمان ساختار  شمار زیادی ترجمه
زیادی  یها حیتوضرا با تفسیرها و  ها آنداشتند و  بیش دست نخورده نگه می کماقرآنی را 

آفرید، و خصلت  ها اغلب احساس بیگانگی در خوانندگان می . این گونه ترجمهکردند یم لیتکم
 یها متنترین  هند. کدا بود، نشان می کردهخداوند پیام خود را به آن نازل  کهناآشنای زبانی را 

شعری، شامل  ی نوشکفتههای سنت  باقی مانده به زبان فارسی، افزون بر نخستین نمونه
جز از  ییها خطبا  کهتوان دو سند مهم را برشمرد  می ها نیا ی جملهمه است. از شماری ترج

 کتاباصالح شده و برای نگارش فارسی نوشته شده است. یعنی: شرحی بر  یخط عرب
 ی ترجمه، ها نیاای از مزامیر داوود به خط سریانی. افزون بر  حزقیال نبی به خط عبری و ترجمه

، داشت. مثال یتر شیبهای قدیم اهمیت  نمونه ی همهاز  کهی بود غیردینی از عرب یها کتاب
 یها بخشای است از برخی  بسیار مهمی از مؤلفی ناشناس، ترجمه کهن کتابحدود العالم، 

واژگان عربی را در فارسی  کاربردتاریخ طبری. این گونه آثار، از لحاظ لغوی مرز مجاز برای 
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 کهرجمه شده الگویی از نثرنویسی به دست دادند ت یها متن، و به عنوان کردندتعیین 
 بعد مورد استفاده بود. ها سده

های چهارم تا ششم، ترجمه به فارسی شتاب زیادی گرفت، و از این رهگذر  در سده
های گوناگون دانش، از پزشکی، نجوم، جغرافیا گرفته تا  بسیار بزرگی از رشته ی مجموعه

ان فارسی زبان قرار گرفت. فضای تحمل دینی و بحث و خوانندگ اریدر اختتاریخ و فلسفه 
 حکمبه همت خلیفه های عباسی در بغداد ایجاد شد، الگویی به دست  کهنظری  یها جدال

گوناگون ایران، به ویژه در منطقه های شمال شرقی یعنی خراسان  یها بخشرانان محلی در 
  التین، سریانی،  نتی، آثاری از یونانی،پشتیبانی دربارهای سلط ی هیساو ماوراءالنهر، داد. در 
رفته د به عربی ترجمه شده بو قبال کهاغلب از راه منابعی  تیسانسکرآرامی، حتا چینی و 

داشتند، با  کهرا با توجه به سودی  ها کتاب، ها تیفعالاین  ی همهرفته به فارسی درآمد. در 
الزم، مهم یا سودمند  کهآثاری  ی هترجم. مترجمان به کردند یمگرایانه ترجمه  دیدی مصلحت

دادند.  جار و جنجال و بدون خودنمایی انجام می را هم بی کار؛ این پرداختند یمدیدند  می
شدند،  تر بازنویسی می گرفتند: به بیانی ساده تغییرهایی قرار می خوش دست ها متن

در  ییها اصالح ییها تکمله کمکشدند، به  شد، کوتاه می نوشته می ها آنبر  ییها افزوده
 ی ژهیومناسب نیازهای  کهشدند  گرفت، یا به گونه ای جرح و تعدیل می صورت می ها آن

 یها متنغیردینی بیش از مترجمان قرآن و دیگر  یها متنخوانندگان جدید بشوند. مترجمان 
 انسبت کردیرودادند. در نتیجه، دو  دستوری فارسی توجه نشان می یها یژگیواسالمی، به 

 یکردیرو کهگفتارهای دینی و فلسفی و دیگری، ب مناس یکیمتفاوت به ترجمه رونق گرفت، 
توان  نمی کههای نوع اخیر به اندازه ای زیاد است  های علمی. نمونه مناسب ترجمه  آزادتر بود،

 یها سالاست. در میان  ذکردر این جا شایان  ها آن، ولی دو مورد از کردرا شمارش  ها آن
 تذکره یعرب کتابدست، برپایه ی  هجری، محمد بن منصور گرگانی، معروف به زرّین ۲۸۲ـ۲۱۲
با عنوان  یپزشکراهنما در چشم  یکتاباز دانشمندی مشهور به علی بن عیسی،  نیالکّحال

زبان سودمندتر سازد،  این اثر را برای خوانندگان فارسی کهنورالعیون نوشت. مترجم برای آن 
 کهر قالب جدیدی از پرسش و پاسخ ریخت. وی همچنین اطالعات زیادی را د کتاباصل عربی 

افزود. همین  کتاببود به این  کردهچشم پیدا  یها یجراح ی رشتهعملی در  ی تجربهبر اثر 
تاریخ  ی م ترجمهششمی ابونصر احمد ُقبادی سرگر ی سدهطور، هنگامی که پژوهشگر 

ای  به فارسی بود، این اثر را با افزودن ضمیمهچهارم هجری(  ی سدهبخارا، تألیف نَرَشخی )
از اثر دوم )ترجمه فارسی(  ییها دهیگزبعدها از میان رفت و فقط  کتاب. این هر دو کردروزآمد 

به  کردیرودیگری پیوست شده، بر جای مانده است. این  کتابپس از مرگ مؤلف به  که
نمونه  بهترینمیانی فراهم آورد. شاید های  ترجمه، اطالعات علمی فراوانی برای ایرانیان سده

، آغاز و نایسنام دار، پور  پزشکبه دست  کهاست  گونه المعارف رهیداعالیی، اثر  ی نامهدانش 
های  ای است کوتاه از رشته دانش نامه کتابشد. این  کاملبه کوشش شاگردش، جوزجانی، 

و  کمای  عالیی، به شیوه ی نامهانش تر است تا به ادبیات و هنر. د به علوم متمایل کهگوناگون 
های  پردازد، از نجوم و شاخه بشری می یها تیفعالتصور از ل قاب ی حوزهمند، به هر  بیش نظام

گوناگون آن گرفته تا فلسفه، االهیات، علم االخالق و عرفان؛ و نیز دارای اطالعاتی است 
، پادزهرها و ها سمء، گیاهان و اشیا  اجسام انسانی و حیوانی، یها تیخاصدرباره 

عالیی، نخستین نمونه  ی نامهشمار. به لحاظ تاریخی، دانش  و نوادر و غرایب بی ها ییگو شیپ
یا سنتزی از  بیترک کنند یم کوشش کهمتعدد فارسی است  ی گونه المعارف رهیدااز آثار 
وجود  موجود، چه نظری چه عملی، به دست دهند. پدید آمدن چنین آثاری بدون یها دانش

[ و عرف و آداب ها آنمربوط به انتساب ]آثار به مؤلفان  یها تیمحدودسنت ترجمه، آزاد از 
 ناشدنی بوده است. احتماال  اجتماعی، 

 با  یتقربود.  مشترکهای میانی، همچون در دیگر نقاط جهان اسالم، زبان  عربی، در ایران سده
و شمار بسیار زیادی از اهل دانش و   ،نویسندگان و دانشمندان ایرانی دو زبانه بودند ی همه

مورخ و پور سینای  ینوشتند. به جز طبر همچنان به عربی می عمدتا  فیلسوفان، همگی یا 
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فقیه شیعی، محمد توسی )د.  یترین دانشمندان دین و فیلسوف، سه تن از بزرگ پزشک
 کهق(  ۳۵۹معتزلی مشرب )د.  یق( و زمخشر ۳۳۳غزالی )د.   (، اصالحگر سنّی،ق ۲۲۸

ق( را  ۲۳۲همچنین فقیه و فیلسوف معروف فخرالدین رازی )د. د نحوی و لغوی بزرگی نیز بو
به عربی نوشته  اصال کهاین گروه شمرد. این افراد برخی اوقات از آثاری  ی زمرهتوان در  می

، یا شاگردان خویش را در انجام چنین کردند یمهای فارسی فراهم  بودند خود ترجمه گونه
 که یشکلمیان ترجمه و اصل، به  مرز  چرا  که؛ این دلیلی است بر این کردند یمهدایت  یرکا

 د.رس شده، به نظر ما مبهم و نامشخص می در آن فرهنگ تصور می

داد تا هم زمان هم نویسندگانی  امکانپذیری به دانشمندان و فیلسوفان ایرانی  این انعطاف
را  ییها تالش ی هیپااثر در آن روزگاران  تیمالکبابت حق باشند هم مترجم. نبود نگرانی  مبتکر
. اعمال اقتباس، جرح و کند یمشود سست  تألیف از ترجمه می کردنامروزه برای متمایز  که

گنجند.  بندی های امروزی نمی در مقوله کهگرفت  هایی صورت می تعدیل و انتحال به شیوه
 یعرب یها بیترکدو زبانه یا  یها متنز آثار فلسفی و علمی فارسی پر است ا ی مجموعه
اصلی و تفسیر آن به دو زبان گوناگون است.  ی نوشته ها آندر  که ییها متنو   فارسی،

شود و  خصلتی بینابین دارند؛ این گونه آثار را هم می کهفراوان دیگری هم هست  یها متن
هایی با حاشیه و  ا ترجمهاصیل به شمار آورد زیرا بعدها تفسیرها ی ییها کتابشود  هم نمی
های  الحاق شده است. منشأ چنین آثاری را با توجه به اوضاع ایران سده ها آنافزوده به 

 یها زمان معموال  در ها کتابآن ثابت شود. این  عکس کهمیانی، باید عربی دانست، مگر آن 
 شد. اردو یا هندی ترجمه می  ،یترکبعد، از فارسی به 

هفتم هجری،   ی سده: پیش از یورش مغول در کردی در این جا اشاره شاید بتوان به گرایش
 کههای میانی را،  زبان دانش بود. ایرانیان سده عمدتا  زبان ادبیات و عربی  افارسی اساس

توان متولیان و وارثان سه سنت پیش از اسالم در  نوشتند، می به عربی می اعموم
و هندی. آنان آثار علمی را از   نانی هلنیستی،علمی شمرد: ایرانی باستانی، یو یها نگارش

 ۲۱۵ی )د. سافزودند. بدین ترتیب نصرالدین طو و آراء خود را به آن می کردند یمعربی ترجمه 
تئودوسیوس ( ۵) ُاَکرهای اصلی ریاضی و هندسه، از جمله اصول اقلیدس و  ق( درس نامه

. او در هر کرداز عربی به فارسی ترجمه نجوم بطلمیوس را  احکامرا به عربی برگرداند، و  ،(۲)
بر ما ناشناخته  کهآثاری هندی  ی هیپاها افزود. خواجه نصیر نیز بر  مورد، آرا خود را به ترجمه

 ی خچهیتارو بدین ترتیب دومین روند ]در  ت.فارسی در حساب نوش ی رسالهاست، چند 
همیت دومین زبان جهان اسالم فارسی از حیث ا  های میانی، شود: در سده ترجمه[ دیده می

از طریق آن  کهترین زبانی است  است. فارسی مهم کردهآن را حفظ  تاکنون کهای  بود، مرتبه
پس از هجوم مغول. در آن زمان،  ی دورهاسالمی به اروپا راه یافتند، به ویژه در  یها دانش

شد. در  رجمه میبه زبان فارسی آغاز، و بعدها به عربی ت علمی اصال یها کتابنوشتن 
بر مشاهده های مستقیم  کهنجومی را جای داد  یها کتابتوان آن  فهرست این نوع آثار می

، یا زیر نظارت الغ بیگ، هالکوهفتم هجری به امر  ی سدهاستوار است و در آذربایجان 
نهم هجری، ثبت و ضبط شد. هر چه بر اهمیت این  ی سدهروای دانشمند سمرقندی در فرمان
 تواند زیاده از حد باشد. نمی ،شود دیتأکهند  ی قارهترجمه در شبه  تکاملدر  روند

 
 دوران پس از مغول

 
هفتم هجری، فارسی به عنوان زبان علم، دین، ادبیات، حقوق، و نیز  ی سدهتا پیش از 

شماری از آثار مهم از  ی ترجمهو  کردهجای خود را باز  کامالارتباط در هندوستان  ی لهیوس
سلطه استعماری  ها سدههای هندی به فارسی آغاز شده بود.  و دیگر زبان تیسکرسان

ن گرایانه در ایران و دیگر جاها در جها ملی یها یدئولوژیابریتانیا در هند و اعتالی نوگرایی و 
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ای از  فارسی زبان، باعث شده است اهمیت این آثار شناخته نشود. با این حال، پاره
توان اشاره  به این موردها می ها آن ی جملهای ما شناخته شده است. از تر بر های مهم ترجمه
را )د.  ینجوم کتابعزیز نوری دهلوی از  ی ترجمه: کرد ه  هشتم  ی سدهدر  کهم(  ۳۸۱َوَرْهرا م 

ای در  رساله( )۳هجری از لیالواتی ) ۹۹۳ای مربوط به سال  هجری صورت گرفت؛ ترجمه
ای در باب جبر  (، و رسالهبهاسکاراششمی هندی  ی سدهحساب و هندسه تألیف دانشمند 

نیز  تر تیاهم کم ی ترجمه ها دههجری ترجمه شد. به  ۷۳۲۲در سال  که(، ۲با نام ویجا گانیتا )
الدین  ( از نجمق ۷۲۲۹در جبر و مقابله ) ی رساله ها آنترین  معروف که، کردتوان اشاره  می

 است. یککوراو

دهم  ی سدهدوم  ی مهینبزرگ در  اکبرهم ترجمه دربار امپراتور از مرکزهای بسیار م یکی
ت ، ابوالفضل، با صدور فرمانی فارسی را زبان رسمی دولاکبرهجری، وزیر  ۹۹۳هجری بود در 

هند تا بنگال سیطره  ی قاره. در نتیجه، فارسی بر سرتاسر شبه کردامپراتوری مغول اعالم 
 ها نیا نیتر مهمبه فارسی ترجمه شد. از  تیسکرسانادبی بسیاری از  یها کتابیافت و 
 م ۷۲۳۳-۷۳۹۳ یها سالدر  کههای عبدالقادر بدائونی از مهابهاراتا و رامایانا است  ترجمه

ترجمه شده، و بدین  تیسانسکرمهم نیز از فارسی به  کتابچندین  متقابال  انجام گرفت. 
 .اروپایی نیز شد یها دانشورود به  ی دروازهترتیب فارسی 

فرهنگی فارسی خارج از ایران  مراکزهای دهم و سیزدهم هجری  به چند دلیل، میان سده
توجه در  کانوندهم هجری  ی سده. رسمی شدن تشیع در ایران در کردرونق بسیار پیدا 
پیامبر و  یها سنتمربوط به  یها متن، به ویژه کرددینی منتقل  یها متنترجمه را باز به 

سخنان  مطلوب در فصاحت و بالغت شد که  کماللبالغه مظهری از ا سخنان امامان. نهج
در ترجمه بسیار  ها آنحفظ  کهصنایع بالغی گوناگونی است  ی دربردارندهآن  ی مانهیحک

های علمیه شیعی در قم، اصفهان، و دیگر  حوزهش در حال گستر ی شبکهاست. در  مشکل
مشابه به زبان فارسی نه تنها اوج  ییعش یها متنالبالغه و  نهج ی ترجمهشهرهای ایران، 

به ترجمه با  کردیرودر هند، د. آم خدمتی بزرگ به امت اسالمی به شمار می بلکهتوفیق ادبی 
تر  آن چه در ایران رواج داشت بسیار متفاوت بود. چند زبانگی در هندوستان به مراتب گسترده

میان فارسی و  ها کلمهب داشت. تبادل ترجمه بازتا یکردهایرواز ایران بود، و این وضعیت در 
مخلوط  یکاربردهاگرفت، و مقداری آسان گیری نسبت به  تر صورت می دیگر آزادانه یها زبان

پدید  یمرکزای میان فارسی ایران و فارسی هند و آسیای  خود فاصله ی نوبهپیدا شد. این به 
و نیز انگلیسی و روسی نیز  یترکی، هند یها زباناز  بلکهآورد. افزون بر این، نه فقط از عربی 

 گرفت. ترجمه صورت می

 عنی پیدایش تشیع در ایران که قبالی  دلیل اصلی، کیگوناگون تاریخی به  یها تحولسرانجام، 
استعمار بریتانیا در هند و  د ...میان فارسی زبانان انجامی ییها شکافاشاره رفت، به ایجاد 

 ها سیانگل. م ۷۸۵۲نبود. در  تر تیاهم کمنیز  یرکزمبه داخل آسیای  ها روسدست درازی 
با   هند بود. همچنین، ی قارهفارسی از شبه  محو   اش عمال نتیجه که کردندرا آغاز  یحرکت

 یها تیفعال ی همه با  یتقر  نوزدهم، ی سدهبه چنگ روسیه در اواخر  یمرکزافتادن آسیای 
( و روسی یاوزبکَجَغتایی )بعدها  یها زبانفارسی زبان، با  یمرکزمربوط به ترجمه در آسیای 

 هماهنگ شد.

المللی این زبان را سخت ضعیف  ترجمه در ایران تأثیر گذاشت، و ویژگی بین کارهمه بر  ها نیا
این  ی جملهتر شده است؛ از  چندین عامل وخیم ی جهینت. این وضعیت در عصر جدید در کرد

تغییر دادند، در  یکیتاجنام آن را به  ها روس که  ،یمرکزآسیای  یقرار گرفتن فارس ها عامل
هیچ  کهو روسی و پیدایش جنبش اصالح زبان در ایران است  یازبک یها زبانارتباطی جدید با 

چنین  ی جهینتها و اقدامات خود در مورد فارسی نداشته است.  توجهی به عواقب بیانیه
های انجام شده  و انبوه عظیم ترجمهمتقابل بوده است  یزبانم وضعی، بروز بحرانی در تفاه
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است. با توجه به  کردهثمر  بی با  یتقر کشورایران را در بیرون از مرزهای این  یبه فارسی امروز
ترجمه در افغانستان یا در  ی حوزهمهمی در  حرکتاخیر، هیچ  ی سدهدر  کهاین واقعیت 

 ی سدهدر پایان توان گفت که  نگرفت، می شکل یمرکزآسیای ن فارسی زبا یها بخش
حساسی قرار گرفت که  ی نقطهالمللی در  بیستم سرنوشت فارسی به عنوان زبانی بین

 همچنان ادامه دارد.

 
 دوران جدید در ایران

 
رنسانس ترجمه در  کیبه پیدایش  ها تحولنوزدهم، شماری از  ی سدهپایانی  یها سالدر 

تا  ۷۲۷۳از  کهقاجار ) ی سلسله، ثباتی سیاسی سده و نیم بی کیایران انجامید. پس از 
بودند  کردهایرانی برقرار  ی جامعه( در اوایل این سده ثباتی ظاهری در کردند حکومتق  ۷۵۲۲

فرهنگی منظم با اروپا آغاز  یها تماسو بیش  کمو با فرستادن دانش جویان ایرانی به اروپا، 
چاپ سنگی راه  ی وهیش. کرددید را تش ها دولتشد، و این، نیاز فوری به برقراری تماس میان 

آغاز شد و  کتابخود را به ایران یافت، به دنبال آن مطبوعات فارسی و صنعت نوپای تولید 
 کار ترجمه انجامید. ی ج دوبارهاروپایی و روا یها زبانبا  تر شیبهمه به آشنایی  ها نیا

آوری اروپایی  لوم و فنبرای دست یابی به ع کهنیازی بود  اجنبش جدید ترجمه اساس ی زهیانگ
مند به نوسازی ارتش و نظام اداری ایران بود، در پی  عالقه کهشد. دولت قاجار  احساس می
آموزش عالی  مراکزالگوی   ی هیپابر  کههایی از دانش جویان به خارج دارالفنون را  اعزام گروه
نقش بسیار مهمی در . در تهران بنیاد نهاد که ق ۷۲۲۸ریزی شده بود، به سال  اروپایی طرح

ی استخدام شدند، گوناگون، آموزگاران اروپای یها موضوع. برای آموزش کردنوسازی ایران ایفا 
. این آموزگاران همچنین کردند یم یهمکاردر مقام دستیار و مترجم با آنان  او ایرانیان غالب

ار علمی اروپایی بر آث تر شیب که کردندگوناگون تدوین  یها دانشدرسی در  یها کتابشماری 
ایران  یهای آموزش فعالیت تکاملنقش مهمی در  کم کماستوار بود. به این ترتیب، ترجمه نیز 

  کرد.نوین پیدا 

آنان محمد  نیتر مهمآموختگان دارالفنون بودند.  بسیاری از نخستین مترجمان آثار اروپایی دانش
دربار به وی داد.  کهن لقبی بود به اعتمادالسلطنه معروف است و این آخری کهحسن خان بود 

 «دارالترجمه»جدیدی در دولت با نام  ی ادارههجری، اعتمادالسلطنه رییس  ۷۵۷۲تا  ۷۲۸۸از 
نظارت دولت  ی عهدهدر  کههایی بود  کار ترجمه یو سرپرست کردنهدفش هماهنگ  کهبود 

ان قرار گرفت، این یرانیبود. زیر نظر اعتمادالسلطنه، بسیاری از آثار مهم اروپایی در دسترس ا
به اقتباس  کهبرگردان های آزادی بود  ها آن تر شیبگرفت و  از فرانسه صورت می اها غالب ترجمه
 د.بو کینزد

شد و  دهیکشهایی چون تاریخ، سیاست و ادبیات  ترجمه به سوی رشته کهدیری نپایید 
جمه با این نیت انجام همیشه تر با  یتقرهای گوناگون نوسازی شد.  بخش الزمی از برنامه

 شان یافتادگعقب  یمتوجهخود،  شکوهمند ی گذشتهایرانیان را با عنایت به  کهگرفت  می
ادبیات  ی مطالعهخاورشناسان اروپایی با شوق و عالقه به  کهسده بود  کی. بیش از بکنند

به ویژه ایران ، فرهنگ و تمدن ایرانی، کیرمانتفارسی و تاریخ ایران اشتغال داشتند. گویندگان 
بایستی  خویش را باز یابند، می کهنفرهنگ  شکوهستودند. اگر قرار بود ایرانیان  باستان را می

 د. شدن از این گونه آثار ]اروپاییان[ با خبر می

منتقل یا  کهخود دانشی  ی اندازهبه  کمجنبش جدید ترجمه از لحاظ تأثیر فرهنگی دست 
 ی سدههای آخر  در دهه که ییها کتابمتنوع  ی مجموعهاهمیت داشت. در میان  کرد یمخلق 
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، ریکب اسکندرتاریخی ولتر در باره ی  یها داستانتوان به  نوزدهم به فارسی ترجمه شد می
و نیز  َملُکمتاریخ ایران   مردم گریز و طبیب اجباری مولیر، یها کتاب، شارل دوازدهم، ریکب پتر

لوساژ  ،(۱ان آن زمان اروپا، از جمله دومای پدر، فنلون )ترین نویسندگ آثاری از برخی از معروف
رفته رفته  ها کتاب. وجود این گونه کردورن و دانیل ُدفو اشاره  ژول  ،(۹برناردن دو َسن پیر ) ،(۸)

زنان در جامعه، تأثیر ت نگارش گرفته تا موقعی سبکهای فرهنگ ایرانی، از  جنبه ی همهبر 
 ت. گذاش
نگریم، این  نوزدهم می ی سدههای فارسی اواخر  سده به ترجمه کیت پس از گذش که اکنون
آید با  پردازی، قصه و تاریخ به نظر می و خیال یدئولوژیاها مخلوط عجیب و غریبی از  ترجمه

وجود این، چنان چه به این پدیده با توجه به نیاز ایران به بازسازی و اصالحات بیاندیشیم، 
تری قرار ، در موضع بهاند کردهاین گونه آثار از لحاظ تاریخی ایفا  کهشاید برای ارزیابی نقشی 

 م. بگیری
اثر برجستگی  کی  های سده بیستم، ترجمه ی همهزیباشناختی، در میان  تیفیکاز لحاظ 

 The «ماجراهای حاجی بابا اصفهانی»ز میرزا حبیب اصفهانی ا ی ترجمهدارد:  یتر شیب
Adventures of Haji Baba Esfahani م ۷۸۲۲در  کهموریه،  کتابجیمز موریه. این  ی نوشته 

 انهیگرا واقعو به عنوان اثری  کردهایرانی بسیار تند انتقاد  ی جامعهنوشته شده است، از 
از متن  م ۷۸۱۲در  کهحبیب اصفهانی  ی ترجمهگاه مورد پذیرش ایرانیان نبوده است.  هیچ

به  کیتکننند است. مترجم با استفاده از انواع فرانسوی صورت گرفته از بسیاری جهات بی ما
های  المثل ای نوشته و ضرب محاوره سبکاین اثر حال و هوای بومی داده است: متن را به 

 ی وهیشبرده و در جای جای اثر، شعر و طنز فارسی گنجانده است. این  کارفارسی بسیار به 
 ی هیپابر  احتماال  موریه  کار کها شد زمان این نظریه پید اندکپس از  کهچنان موفق بود  کار

خاطر را به ایرانیان  نیتسکاین نظریه این  کهاصل فارسی نوشته شده است. از آن جایی 
ایرانی صورت گرفته باشد، قوت و اعتباری پیدا  کیشاید از سوی  مورد نظرانتقاد  کهداد  می
 ردّ شده است.  یکلبه  اکنون. این نظریه کرد

ای از علوم و هنرهای اروپایی از طریق  نوزدهم بخش قابل مالحظه ی سدهتا پیش از پایان 
ای با  تازه یها حرکتآثار اروپایی به  یادب ی ترجمهترجمه در دسترس ایرانیان قرار گرفت، و 

ناپذیرش  هدف امروزی ساختن ادبیات فارسی انجامید. بدین ترتیب، ایران با اشتهای سیری
، اجتماع و فرهنگ از یحکومتی شدید برای بازسازی نظام به سبب تشنگ کهبرای ترجمه 

انقالب  یها وصفبیستم شد. شرح و  ی سدهنوع الگوهای اروپایی پدید آمده بود، وارد 
( ق ۷۵۲۵/۷۵۲۹به فارسی ترجمه شده بود نقشی مهم در جنبش مشروطیت ) کهفرانسه 

نویس  ن سندی در پیشبه عنوا کیبلژ م ۷۸۵۷ یقانون اساس یفارس ی ترجمهو  کردایفا 
سال  ۷۳۳رفت. در  کارقمری به تصویب رسید، به  ۷۵۲۲به سال  کهقانون اساسی ایران 

طبیعت و  یها قانوناز  ییکایآمرترجمه شده گوناگونی از اصل اروپایی و  یها متنگذشته، 
 یها نقش یادار یها نییآآداب اجتماعی گرفته تا مقررات حقوقی، اسناد سیاسی و 

 یها پژوهشترجمه مبنای بسیاری از   ،تر یکله بیانی اند. ب کردهدر ایران ایفا مشابهی 
ایران در  یهای سیاس اجتماعی و برنامه یها تیفعالدوراندیشی فرهنگی،   فلسفی،
بیستم قرار گرفته است. ترجمه ابزار اصلی آشناسازی ایرانیان با  ی سدهسرتاسر 
به سوی  حرکتهای الزم  ای ادبی، و نیز از مؤلفهو رونده یفکر یها مکتبهای نو،  اندیشه

سابقه در تاریخ زبان فارسی  تجددگرایی بوده است؛ در نتیجه، ترجمه با اشتیاق و جدیتی بی
تا  افالطونو  ارسطوآثار مهم تمدن غربی از  ی همه با  یتقردنبال شده است. امروزه، 

و فرانسوی به صورت ترجمه در  ییاکیآمرنویسی  هایی از آخرین روندهای جاری در قصه نمونه
 گیرد. دسترس ایرانیان قرار می

برای دستیابی به شهرت بوده   ،کهترجمه گاه نیز راهی آسان، اگر نه برای رسیدن به ثروت 
است، به ویژه در علوم اجتماعی و ادبیات. گرچه ترجمه استعدادهای زیادی را به سوی خود 

شده  ییها تالشفرهنگ داشته و مانع  تکاملفی بر ، ولی گهگاه نیز تأثیری منکردهجلب 
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با  کهپیشرفت سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی  یها امکانو  ها تیقابل کشفبرای  کهاست 
، اهمیت ترجمه به عنوان ها نیاالگوهای غربی سازگاری ندارد، باید صورت گیرد. با همه 

مهارت  که کردهر را ترغیب معاصن برجسته ایرا روشنفکران ی همه با  یتقرفعالیتی فرهنگی 
ادبیات و علوم اجتماعی  ی گونههایی از  بیازمایند. اینان به ندرت در رشته کارخود را در این 
به ترجمه در شخص پس از زمانی  کششرسد شوق و  اند. در عوض، به نظر می تخصص یافته

الحیت سیاسی، یا صه مناسبتی برای آن بیابد یا آن را برای تقویت یا توجی کهشود  پیدا می
از  کههایی  تر و ترجمه های قدیم هنری خود ضروری تشخیص دهد. با وجود این، میان ترجمه

  نخست، ی دورهشد. در  قائلتوان تمایزی  رواج داشته، می تاکنونزمان جنگ دوم جهانی 
را  آمد. مترجمان ترجمه شیوه برای آشنا ساختن ایرانیان با غرب به شمار می بهترینترجمه 
نگریستند. آنان ترجمه  سازی  ایرانیان به سوی امروزی حرکتای برای شتاب دادن به  وسیله

نداشتند. پ ابزاری برای تحول اجتماعی و فرهنگی می  را، چه ادبی چه فلسفی چه تاریخی،
و  کشور ی توسعهای برای آموزش و پرورش و ابزاری برای  وسیله اترجمه در نظر آنان اساس

، الملک اعتصاماز جمله، یوسف ن مترجمان آن زما ی همه با  یتقررهنگی بود. انسجام ف
با نشان  کهعالقه داشتند  ااساس یعباس اقبال آشتیانی و سعید نفیس  محمدعلی فروغی،

 با  یتقر. کنندبه فرهنگ ایران خدمت   فرهنگی اروپاییان به خوانندگان ایرانی، یها تیموقعدادن 
های ادبی و سیاسی، و نیز مؤسسات آموزش  ، مجلهکتابنعت صافکار تمام وسایل نشر 

  ایرانیان باسواد، افکارو روشن کردن  یفرهنگ بخشبه منظور ر ای متأخرت عالی در دوره
 کهگوییم  های خود گنجاندند. به عنوان مثال می مربوط به ترجمه در برنامه یها تیفعالمقداری 

برای آگاه ساختن ایرانیان از تاریخ، ه ارمغان، وفا و آیند ،دانشکدهمانند: بهار،  یمجله های ایران
آنان این  آشکار ی خواسته، و کردند یم هیتکاروپایی بر ترجمه  یها ملتسیاست و امور جاری 

به  کار. آنان با این کنندپی روی  ها آناین موردها را الگوهایی نشان دهند تا ایرانیان از  کهبود 
ای  سنت ادبی تازه تا  ینهاجدید ارتباطات، و  یها روشایل و نگارشی جدید، وس سبکخلق 
 .کردند کمک

ایران جای فرانسه را گرفت و  یها رستانیدبپس از جنگ دوم جهانی، انگلیسی رفته رفته در 
اندیشه   گرفت. هم زمان با این تحوالت، از زبان انگلیسی صورت می عمدتا  ها نیز دیگر  ترجمه
شد، رفته  توسط حزب توده ایران هدایت می کههایی  ترجمه ، از طریقیستیمارکسهای 

قدرت را در ایران از دست  کههم  ها ییکایآمر کهرفته در ایران رونقی یافت. چندی نگذشت 
گرفته بودند، وارد صحنه شدند. در اواخر دهه شصت میالدی ترجمه به مرحله  ها سیانگل
های خود را از طریق ترجمه نیز به پیش  رنامهای پای نهاد، زیرا نیروهای سیاسی رقیب ب تازه
 د. بردن می

جوانی دانشمند و  ابتکار، با «کتاببنگاه ترجمه و نشر »شمسی،  ۷۵۵۲در سال 
غرب به نام احسان یار شاطر در تهران بنیاد نهاده شد. این بنگاه، تحت نظارت  ی کرده لیتحص
بود،  کتاباش انتشار چندین رشته  نتیجه که کردترجمه هدایت  ی حوزهرا در  ییها تالشدربار، 

 یها کتابو نوجوانان، رشته  کودکان یها کتابادبی خارجی، رشته  یها کتاباز جمله رشته 
انتشارات مبتنی بر ترجمه را به  ی دامنهفارسی. اگر چه این بنگاه  یها متنشناسی و  ایران
برای تأمین  کهر معیارهایی است اهمیت تاریخی آن در حقیقت د  زیادی گسترش داد، ی اندازه

 یکارهابود. این موسسه الگویی نیز برای  کردهمقرر  ها کتاباصالت، دقت و ویراستاری 
انتشاراتی  شرکت کیایران،  نیفرانکلتر مؤسسه  از همه برجسته کهمشابه به دست داد 

مله از ج ییها سازمانبنیاد نهاده شد. چنین  یشمس ۷۵۵۵در سال  کهبود  ییکایآمر
، شرایطی را کندژنو را امضا  «رایت یکپ»قرارداد  کنندتا دولت ایران را متقاعد   دندیکوش یم

ترجمه شده تعیین  یها متنها وضع و معیارهایی برای ویرایش  برای حق انحصاری چاپ ترجمه
للی الم آمیز نبود، چون ایران سودی در پیوستن به قرارداد بین چندان موفقیت ها تالشکند. این 

آموزی، به ویژه در  های مهم زبان از مؤلفه یکیدید. در ضمن، ترجمه همچنان  رایت نمی یکپ
 کهشد  سنتی دنبال می اهایی نسبت به شیوه کارسطح دانشگاه، باقی ماند. ولی این 
های عملی  عمده شامل ترجمه کارانجامید.  ای نمی همیشه به تربیت مترجمان الیق و حرفه
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است به میان  حاکمبر فرایند نگارش متن  کهانی از مبانی نظری یا اصولی بود، و بحث چند
گرفت و  صورت می ییها بحث، پس از آن کردند یمهای خود را ارایه  آمد، محصالن ترجمه نمی

 شد. از فالن متن اصلی پیشنهاد می ممکنترجمه  بهتریندر پایان متنی به عنوان 

در دانشگاه تهران، مدرسه عالی ترجمه  ییها کوشششمسی،  ۷۵۳۱ـ ۷۵۲۸ یها سالطی 
به روش  برعکسادبی از انگلیسی به فارسی و  ی ترجمهو جاهای دیگر صورت گرفت تا 

های موجود و بحث درباره  بررسی ترجمه ی هیپابر  اای آموزش داده شود. تدریس اساس هتاز
 یها تفاوتو  ها باهتشجو دانش کهبود و هدف آن هم این بود  ها آننسبی  یها بیعحسن و 

بیان و  ی وهیش، سبک ی دربارهمفصل  یها بحث. کند درکمورد بررسی را  یها متنو  ها زبان
 ی همهترجمه، با  یها روشگزین شرط خلق متن ]ادبی[ شد. آموزش بافت هر متن جای

قرار نگرفته  مورد نظرترجمه  کاردارد، هرگز به صورت مؤلفه بسیار مهمی در  کهاهمیتی 
 ست. ا

دولت جمهوری  یها تالشبه عنوان بخشی از   ،شمسی تا چند سال پس از آن ۷۵۳۸در سال 
به  یا تهیکماسالمی به منظور گرداندن جهت نظام آموزشی ایران به سوی ایدئولوژی خود، 

شد. این ستاد با  لیتشکدر ستاد انقالب فرهنگی  «ترجمه، انشاء و ویراستاری ی تهیکم»نام 
فراهم شده بود، به  کشوربه دنبال تعطیل شدن موقت دانشگاه های  کهرصتی استفاده از ف

های علوم و  . حوزهکرد، مبادرت دهد یمتر بازتاب اصول عقاید را به کهدرسی  یها متن ی هیته
اغلب از  که  درسی دانشگاهی، یها کتابگوناگون تقسیم شد و  ی رشته ۵۳معارف به حدود 

رشته  کیشد، برای هر رشته آماده شد. بدین ترتیب،  یانگلیسی و فرانسه ترجمه م
تهیه گردید. این   اروپای غربی بود، یها کتابترجمه و گردآوری از  ااساس کهدرسی،  یها کتاب
 شود. روزآمد شده و هنوز در نظام آموزشی ایران استفاده می تاکنوناز آن زمان  ها کتاب

 ی ترجمهنوشتاری و  ی ترجمهمربوط به  یها تیفعالترجمه و  یها روشدر حال حاضر، تدریس 
مربوط به  یکارهاو  ها برنامهتعیین  کهویژه ای  ی مؤسسهو هیچ   اند، شفاهی به هم آمیخته

ای به نام  ای حرفه انتشار مجله  شمسی، ۷۵۲۸ وجود ندارد. در سال  کندترجمه را هدایت 
نخستین تالش برای برانگیختن این  ( ۷۳د. )در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز ش «مترجم»

رشته  کیترجمه بود. طی پنج سال انتشار نامنظم، این مجله  ی دربارهعلمی  یها بحث
است.  کردهمندان حرفه مترجمی ارایه  های عملی برای عالقه مالحظات نظری و راهنمایی

ای و  ههایی با مترجمان حرف همچنین، به منظور راهنمایی تازه کاران گهگاه در آن مصاحبه
طیفی از  ی رندهیدربرگخورد. مقاله های آن  ویرایش شده به چشم می یها متنمعرفی 
ترجمه  یها متنو ماشینی گرفته تا ویرایش  یوتریکامپ ی ترجمهگوناگون است، از  یها بحث

ای  حرفه یکارهاشده و غیره. ترجمه در ایران همچنان بخش مهمی از مطالعات دانشگاهی و 
ای برای  دهد، و به عنوان وسیله می لیتشکدارد  کارخارجی سر و  یها زبانبا  کهرا 

به ویژه با توجه به تنگناهای ن فرهنگی و ادبی میان ایران و بقیه جها  اجتماعی، یها ارتباط
 ممکناست. گرچه ترجمه ]در ایران[  کردهای پیدا  برجسته ت نمود  اخیر بر تجارت و مسافر

ما و پشتیبانی سازمانی نباشد، ولی هنوز فعالیت فرهنگی زنده دارای اصول راهن ااست ظاهر
 بینی در آینده همچنان ادامه خواهد داشت. است و تا مدتی قابل پیش یپرتحرکو 
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شده است. این زبان پس  بدون هزوارش اطالق می یبه زبان پهلو ادقیق بلکهـ پازند نام الفبا نیست ۲
و سوم میالدی نشأت گرفته است. در آن زمان لغات  دوممو شاید در سده های  ها عرباز تازش 

را از متن پهلوی بیرون  شده است( با تلفظ پهلوی خوانده می کههای آرامی  کلمههزوارش )= 
 المعارف رهیدا، نگاه کنید به تر شیبو به جای آن واژه های پارسی نهادند. )برای توضیح  دندیکش

 ا( فارسی، ذیل پازند و اوست
، spherics م اَُکر )عل یکروهندسه   . در اصطالح دانشمندان اسالمی،ُکره ی، به معناُْکَره، جمع اَُکرـ ۵
 د. شو ه میخواند( Sphericaاز 
  Theodosiusـ ۲
  Lilavatiـ ۳
  Vija-Ganitaـ ۲
  Fenelonـ ۱
  Le Sageـ ۸
  Bernardin de Saint-Piereـ ۹
 هیچ سازمانی وابسته نیست.شود و به  در مشهد منتشر می ۷۵۱۳مترجم از سال  ی نامهـ فصل ۷۳


