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چکيده
در اين مقاله تالش شده است تا با توجه به شواهد و مدارک ،خاستگاه واژۀ ترجمه و چگونگي صورت و معناي آن
تحقيق شود .پژوهشهاي انجامشده نشان ميدهد که واژه ترجمان که ترجمه نيز از مشتقات آن است از دو منشأ وارد زبان
عربي شده است ،يکي از زبان سرياني به معناي تفسير و تبيين سخن و ديگري از زبان فارسي به معناي زباني را به زبان
ديگر برگرداندن و هر دو معنا در آثار عربي شواهد بسياري دارد .اين کلمه در زبان عربي از اواخر دوره امويان ،بهويژه در
ابتداي دوره عباسيان ،مصادف با آغاز عصر نهضت ترجمه ،رايج شده است .در منابع ،واژۀ ترجمان و ترجمه در معاني
مختلفي به کار برده شده است که دو معناي آن اصلي و معاني ديگر در شمار معاني ثانوي آن هستند .در فارسي نيز در
آثار قرن چهارم به بعد به معناي مترجم به کار برده شده است.
کليدواژهها :ترجمه ،ترجمان ،ترگمان ،ترزبان ،ترزفان

 .1مقدمه
در دانش زبانشناسي ،ريشهشناسي واژه  ،شناخت خاستگاه واژه و چگونگي تغيير صورت و معناي آن در طي زمان است .از اين
رو ،ريشهشناسي واژه ترجمه مطالعۀ آن از نظر صورت و معنا و خاستگاه آن است .واژه ترجمه مشتق از ترجمان است و در
کتابهاي لغت معاني چندي براي آن بيان شده است .امروزه کاربرد غالب آن در معناي برگرداندن زباني به زباني ديگر است .در
خصوص ريشه اين کلمه بايد به چند سؤال پاسخ داده شود :نخست آنکه با توجه به اختالفي که در باره ريشۀ آن در عربي بودن يا
سر ياني و فارسي بودن وجود دارد ،الزم است پاسخ مناسبي به زبان خاستگاه اين کلمه داده شود؛ ديگر آنکه دربارۀ زمان و
چگونگي رواج اين کلمه در زبان عربي و فارسي مطالعه و تحقيق صورت گيرد؛ سوم آنکه سير تاريخي معناي آن از خاستگاه تا
کاربرد آن در عصر کنوني تبيين شود.

 استاديار گروه علوم قرآن و حديث ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران.
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 .2واژهشناسي ترجمه
«ترجمه» مصدر رباعي و مشتق از «تَرجُمان» است .کتب لغت عربي به عربي ترجمان را به سه صورت تَرجُمان ،تَرجمان و
تُرجُمان ضبط کردهاند .جوهري ميگويد« :التَرجمان والجمعالتراجم و يقال تَرجُمان و لك أن تضمّالتاء لضمّۀالجيم فتقول تُرجُمان»
(جوهري ) 121/1 : 331 ،و فيروزآبادي نيز مينويسد« :التُرجُمانُ ،کعُنفُوانٍ و زَعفَرانٍ و ريهُقانٍ( ».فيروزآبادي ) 3/1 : 1 1 ،ولي
در لغتنامههاي فارسي چهار وجه براي آن ذکر شده است .به فتح و ضمّ يکم و به ضمّ و فتح سوم که چهار حالت تَرجُمان،
تَرجمان ،تُرجمان و تُرجُمان حاصل خواهد شد (قوام فاروقي 213/ : 311 ،؛ فيضي سرهندي)361/ : 333 ،
در باره خاستگاه ترجمان نظرهاي مختلفي از سوي دانشمندان لغتشناس بيان شده است ،بيشتر لغتشناسان آن را مُعرَب و
برخي نيز آن را داراي ريشه عربي ميدانند که به شرح زير گزارش ميشود:
 .ترجمان بر وزن تفعُالن کلمهاي عربي و از ريشه رجم است (راغب اصفهاني )316 : 1 2 ،راغب اصفهاني نخستين کسي است
که ترجمان را از ريشۀ رجم دانسته است و براي آن ريشۀ عربي قايل است.
 .2ترجمان مُعرَب «ترگمانا »Targmana-سرياني است که خود مشتق از «ترگومانو »Targumanu -آکادي است و فعل آن در
زبان آرامي «ترگم يا ترجم  »Targemاست که به معني «شرح و توضيح دادن» است .تفاسير تورات به زبان آرامي را «ترجوم
 »Targumميخوانند که از همين واژه مشتق شده است (مشکور .)11 : 313
 .3ترجمان مُعرَب ترزبان يا ترزفان فارسي است .قديميترين اثري که ترجمان را مُعرَب ترزبان و ترزفان دانسته است ،کتاب
ترجمانالقرآن ميرسيد شريف جرجاني (م 1 6ق )1است (جرجاني.) : 361 ،

 .3نقد و بررسي ديدگاهها در باره خاستگاه ترجمه
 .نخستين نظر از آن راغب اصفهاني است که ترجمان را بر وزن تفعالن و از ريشه رجم ميداند .وي با اين نظر معتقد به ريشه
عربي براي اين کلمه است .لغتشناس ديگري غير از راغب در اشتقاق ترجمان از ماده رجم اعالم نظر صريح نکرده است
ابنسيده در لغتنامه المحکم والمحيطاالعظم و ابنمنظور در لسانالعرب ترجمان را هم در ماده ترجم و هم در ماده رجم
آوردهاند و به نقل از ابنجني ميآورند که ترجمان بر وزن فُعْلُالن و تاء در آن اصلي است (ابنسيده12 /3 : 12 ،؛ ابنمنظور،
 .)221/ 2 : 1 1با توجه به اينکه اين لغتشناسان وزن ترجمان را فعلالن دانستهاند ،ذکر ترجمان در ماده رجم به دليل اصلي
بودن «ت» خطاي آنان بوده است؛ زيرا در ماده رجم فاءالفعل حرف «ر» است و در ترجمانِ بر وزن فعلالن فاءالفعل حرف «ت»
است .ابن منظور در ذيل مادۀ ترجم بر عکس آنچه در ذيل ماده رجم آورده که تا در آن اصلي است ،تا و نون را زايده دانسته است
(ابنمنظور .)66/ 2 : 1 1 ،شايد بتوان گفت ابنمنظور در اينجا با نظر راغب موافقت کرده است .اين پريشاني در سخن ابنمنظور
و نيز اين عبارت او که ميگويد« :اين وزن از جمله اوزاني است که سيبويه آن را ذکر نکرده است» (همان) موجب ميشود که
نتوان قاطعانه استنباط کرد که او ريشه اين کلمه را عربي ميداند يا مُعرَب ميشمارد .البته اجماالً ميشود برداشت کرد که
ابنمنظور نتوانسته ريشه دقيق ترجمان را به دست آورد ،به همين جهت ،گرفتار پريشاني در نظر شده است .بنابراين ،پايه و اساس
اين ديدگاه به داليل زير ضعيف است:
الف) به جز راغب اصفهاني کسي به صراحت مدعي اين نظر نشده است.
ب) همانطور که در بيان ابنمنظور نيز آمده است ،وزن ترجمان از اوزان مذکور در کتاب سيبويه نيست.
ج) با توجه به اينکه حروف اصلي کلمات عربي از پنج حرف فراتر نميرود ،در صورتي که تمام حروف ترجمان اصلي باشد،
نبايد ريشهاي براي آن در زبان عربي جستوجو کنيم.
د) دليل ديگري که ضعف اشتقاق ترجمان را از رجم نمايان ميسازد ،عدم ظهور ارتباط معنايي است که بايد بين ترجمان و رجم
باشد .با بررسي معاني رجم بهسادگي نميتوان بين معناي آن با ترجمان پيوند برقرار کرد .معانياي ،که براي رجم در منابع
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لغوي ذکر شده ،عبارت است از :قتل :کشتن ،رمي بالحجاره :سنگ زدن ،لعن :لعنت کردن ،شتم :دشنام دادن ،قذف :نسبت
فاحشه به کسي دادن ،هجران :جدايي کردن ،طرد :راندن و دور کردن و ظن :از روي حدس و گمان سخن گفتن .با نگاهي به
اصليترين معناي ترجمان که شخصي را گويند که لغتي را به زبان ديگري بيان نمايد ،متوجه خواهيم شد که بهسادگي
نميشود بين اين معاني با معاني رجم ارتباط برقرار کرد .احتمال ضعيفي که در اين باره ميشود ارائه کرد اين است که بگوييم:
همانگونه که در رجم به سوي کسي سنگ پرتاب ميشود ،ترجمان به معني پرتاب سخن به سوي افراد ديگر است يا ترجمان
کسي است که زباني را با حدس و گمان به زبان ديگري بر ميگرداند.
 .2نظر دوم ترجمان را مُعرَب «ترگمانا »Targmana-سرياني ميداند که فعل آن در زبان آرامي «ترگم يا ترجم »Targem
به معني «شرح و توضيح دادن» است .اين نظر دربارۀ ريشه ترجمان به داليل زير قابلقبول است:
الف) استعمال اين کلمه در زبان عربي در ابتدا به معناي تفسيرکننده و توضيحدهنده است که هممعنا با زبان سرياني و آرامي
آن است .چنانکه عبداهللبن عباس ،مفسر بزرگ عصر صحابه ،در روايتي ملقب به ترجمانالقرآن يعني مفسر قرآن شده است
(هيثمي  : 111ج.)236 :1
ب) وجود کلمه (פרשן) در زبان عبري به معناي مفسر و با تلفظ «تُرجِمان» مؤيد اين نظر است که هم زبان عبري و هم زبان
عربي اين کلمه را از ريشه آرامي اخذ کردهاند.
 .3نظر ديگر آن است که ترجمان مُعرَب ترزبان يا ترزفان فارسي به معناي برگرداننده زباني به زباني ديگر است .اين نظر
نخستين بار توسط ميرسيد شريف جرجاني در کتاب ترجمانالقرآن در آغاز قرن نهم بيان شده است (جرجاني .) : 361 ،پس از
او لغتنامهنويسان سده نهم مانند ابراهيم قوام فاروقي (131ق) در شرفنامه مَنيري به اين موضوع اشاره کردهاند .در لغتنامههاي
فارسي که قبل از قرن نهم تأليف شده است از قبيل لغت فرس اسدي (متوفاي 161ق) ،فرهنگ قوّاس غزنوي (تأليف بين
سالهاي  611تا 3 6ق) ،صحاحالفرس محمدبن هندوشاه نخجواني (متوفاي 336ق) ،دستوراالفاضل از حاجب خيرات دهلوي
(تأليفشده به سال313ق) ،واژهنامه فارسي – بخش چهارم معيار جمالي – از شمسي فخري اصفهاني (نوشتهشده در سال– 311
 )311نه واژه ترجمان وجود دارد و نه اثري از ترزبان و ترزفان ديده ميشود .اين در حالي است که شواهد بسيار زيادي بر
استعمال اين کلمه حداقل از قرن چهارم به بعد در ميان شعر و نثر فارسي وجود دارد که به ذکر نمونههايي از آن پرداخته ميشود.
فردوسي در شاهنامه ميسرايد:
يکييييي ترجمييييان را ز لشييييکر بجسييييت

کيييه گفيييييتار ترکييييييان بدانيييد درسيييت
(کزازي)11/1 : 313 ،

و در جايي ديگر گفته است:
بييييدان انجيمييييين تييييو زبيييييان منييييي

بهييييير نييييييك و بييييد ترجمييييييان منييييي
(همان)62/1 ،

ناصر خسرو ميگويد:
اگيييير هييييارون زموسييييي ترجمييييان بييييود

کيييه حجييييت گفيييت بييير فرعيييون و هاميييان
(ناصرخسرو)3 1 : 312 ،

ترزفان نيز حداقل از قرن چهارم به بعد در زبان فارسي رايج بوده است .فردوسيميگويد:
زلشيييييييکر يکييييي ترزفييييييان برگزيييييد

کيييه گفتيييييار ايشيييييان بييييداند شنييييييد
(دهخدا)6621/1 : 333 ،

و سوزني ميگويد:
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وصييف تييو آن اسييت کييز زبييان تييو گفييتم

مييين بيييه مييييان راسييييت تييييرزفان بيييييييانم
(همانجا)

اين نظر با توجه به شواهد زير مانند نظر دوم صحيح است:
الف) در زبان پهلوي واژه ترگمان به همين معني ،يعني شخصي که لغتي را از زباني به زبان ديگر تقرير نمايد ،وجود داشته
است (فرهوشي)111 : 312 ،؛ «مردي وسيِل اَپايذ کردن ،زيرک ترگمان -که شوذ او بگويذ پت هندوکان -که اَماه چه ديت هچ
دشتي تاجيکان /مردي گسيل بايد کردن ،زيرک ترجمان که شود و بگويد به هندوستان که ما چه ديديم از دشت تازيان» (انوشه،
 .)331 /2 : 311ترگمانِ زبان پهلوي در زبان دري به صورت ترژمان و ترزمان رايج شده است .در فرهنگ جامع شاهنامه در
معناي ترجمان آمده است :ترژمان ،ترزمان و مترجم (فرهنگ جامع شاهنامه : 332 ،ترجمان) .بعدها کاتبان به شباهت لفظي و
معنوي آن را به صورت «ترزبان» و «ترزفان» خواندهاند (تبريزي.) 21/1 : 313 ،
نتيجه مطالعات نگارنده در باره خاستگاه ترجمان اين است که کاربرد ترجمان در عربي به دو معنا بوده است؛ نخست به
معناي مفسر و توضيحدهنده که از زبان آرامي وارد زبان عربي شده و ديگر به معناي شخصي که مطلبي را از زباني به زبان ديگري
تقرير نمايد که از زبان فارسي وارد زبان عربي شده است .ابن منظور به اين اختالف معنا با توجه به تلفظ ترجمان اشاره کرده
است ،ولي به جهت آنکه تحقيقات او در باره ريشه و خاستگاه آن کافي نبوده است ،پي نبرده که اين اختالف معنا ناشي از دو
خاستگاه متفاوت آن بوده است .ابنمنظور در باره معناي آن با توجه به نوع قرائت تفاوت قايل ميشود و مينويسد« :التّرجُمان
والتَرجمان :المفسر للسان .الترجمان ،بالضم والفتح :هوالذي يُتَرجِمالکالم :أَي ينقله من لغۀ إلي لغۀ أخري ،والجمعالتَراجِم»
(ابنمنظور .)66/ 2 : 1 1 ،چنانکه مالحظه ميشود ،ابنمنظور با دو تلفظ متفاوت دو معناي مختلف از ترجمان ارائه داده است.
بعد از ورود اين کلمه به زبان عربي ،به دليل کثرت استعمال ،وزن ترجمان به فتح «ت» و ضم «ج» بر ساير اوزان غلبه کرده و
عالوه بر آنکه در هر دو معنا کاربرد داشته ،معناي برگرداندن زباني به زبان ديگر از ساير معاني رواج بيشتري پيدا کرده است.

 .4معاني ترجمه
واژه ترجمان در منابع لغوي داراي معاني متعددي است که دو معناي آن اصلي و ساير معاني از معناهاي ثانوي است .در زير ،ابتدا
دو معناي اصلي و سپس ساير معاني ذکر ميگردد:
 .گفتار يا نوشتاري را از زباني به زبان ديگر برگرداندن؛ و يقال :قد تَرجم کالمه إذا فسره بلسان آخر (الجوهري: 113
.) 121/1
 .2شرح و تفسير سخن؛ المفسر للسان (ابنمنظور 66/ 2 : 1 1 ،؛ فيروزآبادي ) 3/1 : 1 1 ،تفسير سخن ممکن است به
زبان اصلي يا به زباني ديگر باشد« .ترجمانالقرآن» که در روايات لقب ابنعباس است به معني مفسر قرآن است .عن ابنعباس
قال :دعاني رسولُاهلل (ص) ،فقال« :نِعم ترجمانالقرآن أنتَ و دعا لي جبريل مرتين» (هيثمي .)236/1 : 111 ،طبري در تفسير سوره
حمد ميگويد« :و قد اختلفت تراجمۀالقرآن فيالمعني بالصراطالمستقيم» (طبري )16/ : 1 1 ،که در اين عبارت تراجمه به معناي
مفسران است .در برخي از روايات و ادعيه شيعه ،ائمه (ع) به عنوان تراجمهالوحي خوانده شدهاند که بيانگر همين معناست.
 .3تبليغ و رساندن سخن به کسي که آن سخن به گوش او نرسيده باشد؛ عوفبن محلم شيباني وقتي بر عبداهللبن طاهر امير
خراسان وارد شد و به او سالم کرد و او سالمش را نشنيد ،گفت:
ييييا ابييينالييييذي دان ليييهالمشيييييرِقان

وألبييييييسالعيييييييدلَ بييييهالميغرِبييييييان
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إنّالثييييييييييمانين ،و بُلـغتَيييييييييييييييها

قيييد أحوجي يتْ سيييمعي اليييي ترجميييان
(حموي)2 31/ 1 : 31 ،

«اي پسر آن کس که شرق و غرب در اطاعت او درآمد و بهواسطه او لباس عدل بر تن نمود ،در سن هشتاد سالگي ،که بيشتر
از آن شوي ،گوشم نيازمند کسي است که سخن را برايم تکرار کند و به گوشم برساند»
شايد از همين باب باشد که در تصوف ترکي ،کسي که طريقه صوفيه را به مبتدي القا ميکند ،ترجمان گفته ميشود.
 -1سرگذشت و شرح سيرت و نسب اشخاص؛ کتب تراجم کتابهايي هستند که شرح حال اشخاص و ذکر اخالق و نسب
آنان را نوشتهاند[ .لويس معلوف ،ترجم] ترجمه احوال و ترجمه مؤلف در همين معنا به کار رفته است« .ترجم حياته» يعني
زندگينامه و احوال او را شرح داد .اين معنا براي ترجمه پس از دو معناي اصلي ترجمه از معروفترين معاني و مفاهيم ترجمه
است.
 -1آغاز و ديباچه کتاب؛ در المنجد آمده است« :ترجمهالکتاب :فاتحته».
 -6عنوان مطالب کتاب؛ ابواسحاق مستملي در مقام خردهگيري بر صحيح بخاري ميگويد« :انتسخت کتاب البخاري من
اصلهالذي کان عند صاحبه محمدبن يوسف الفريري فرأيت فيه اشياء لم تتمّ ،و أشياء مبيَضه ،منها تراجم لم يُثبِت بعدها شيئاً ،و منها
أحاديث لم يترجم لها »...کتاب بخاري را از روي نسخه اصل نزد محمدبن يوسف استنساخ ميکردم ،پس در اين نسخه مطالبي
ديدم که کامل نشده و مطالبي به صورت پاک نويس بود ،قسمتي از نوشتهها عناويني بود که در ذيل آن چيزي ثبت نشده و براي
بخشي از احاديث عنواني ذکر نشده بود (عسقالني « )6/ : 111ترجم لهذاالباب» يعني براي اين باب عنواني وضع کرد.
 -3سطور باالي نامه؛ که شامل نام کسي است که نامه را نوشته و نيز کسي که نامه را دريافت ميکند؛ مثالً «من حسنبن علي
إلي معاويهبن أبي سفيان» .عبارت «و اکتب معها رقعۀ غيرمترجمۀ -نامهاي بدون عنوان براي او مينويسم در معجماالدباء مؤيد
همين معناست (حموي.)331/ : 31 ،
 -1رمز و معنا؛ در اسکندرنامه قديم  -نسخه سعيد نفيسي -آمده است :حکيم (ارسطو) نامهاي به خط خويش به ترجمهاي که
ميان او و اسکندر بود بنوشت؛ چنانکه هيچ کس نتوانستي خواندن االّ شاه و حکيم .در اين عبارت ،مراد از ترجمه ميان ارسطو و
اسکندر ،رمز و معنايي است که ميان آن دو بوده است.
 -1سفير ،رسول و واسطه :در ترکي به رابطها و واسطههاي سياسي و تجاري ميان دولتهاي اسالمي و دولتها و ملل
غيراسالمي ترجمان اطالق ميشد و خود يکي از مهمترين منصبهاي حکومت عثماني بوده است .سعدي در بيت زير ترجمان را
به همين معني به کار برده است:
سييخن سيير بييه مهيير دوسييت بييه دوسييت

حيييييييييف باشييييد بييه ترجيييييمان گفييتن
(سعدي)132 : 316 ،

 .5سابقه استعمال واژۀ ترجمان در زبان عربي
واژه ترجمان کلمه اي مُعرَب است و چنانکه قبالً اشاره شد ،استعمال اين کلمه در زبان عربي در آغاز به معني شرح و تفسير سخن
به زبان اصلي به کار رفته و پس از آن به معناي مترجم متداول شده و اين معني به عنوان معناي غالبي آن رايج شده است .تاريخ
آغاز استعمال اين واژه و مشتقات آن در زبان عربي دقيقاً مشخص نيست .در اشعار جاهلي که جستوجو شد ،واژه ترجمان و
مشتقات آن يافت نشد .بررسي شواهد زير تأييد ميکند که از صدر اسالم اين کلمه در ميان اعراب رواج داشته است که هم در

 -تفتازاني «ترجمان» را در اين بيت به مفسر و مکرر معني کرده است (مختصرالمعاني ص ) 1
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معني شارح و مفسر به کار برده شد و هم به معني مترجم آمده است.
الف) روايات تاريخي حاکي از آن است که پيامبر اکرم (ص) ابنعباس را به عنوان «ترجمانالقرآن» ملقب ساخت .اين روايت
از زبان خود ابنعباس به پيامبر (ص) نسبت داده شده است .ابنعباس ميگويد :که آن حضرت (ص) در باره من دعا کرد و
فرمودِ « :عم ترجمانالقرآن أنتَ» و جبرئيل نيز دو بار در حق من دعا کرد (هيثمي.)236/1 : 111 ،
از ابنمسعود نيز از چند طريق اين روايت نقل شده است« :نعم ترجمانالقرآن ابنعباس» (طبري  6 -62/ : 1 1؛ حاکم
نيشابوري ،)133/3 116 ،ليکن ابنمسعود اين عبارت را از زبان خود گفته است و آن را به پيامبر (ص) نسبت نداده است .شيخ
عباس قيييمي اين عييييبارت را به عمربن خييطاب نسيييبت داده است (قمي ) 33/ 3 : 361 ،ولي در روايات شاهدي بر
ادعاي او نيافتم.
ب) از رسول خدا (ص) روايت شده است که فرمود« :کُلّکُم يکَلـم ربه يومالقيامه لَيس بينَه و بينَه تَرجُمان» روز قيامت هر يك
از شما با پروردگارش در حالي سخن ميگويد که مفسر و مترجمي ميان آنان نيست (راوندي 3 : 321 ،؛ نوري .) 11 /3 : 111
ج) در نهجالبالغه سه بار اين کلمه و مشتقات آن در معناي شرح و تفسير به کار برده شده است:
 إِنَا لَم نُحکِّمِالرجالَ و إِنَما حکمنَاالقُرآن هذَاالقُرآن إِنَما هو خَطٌ مسطُور بينالدفَتَينِ لَا ينطق بِلسان و لَا بُد لَه من تَرجمانٍ وانَما ينطق عنهالرجال؛ بهراستي ما مردان را حکم و داور قرار نداديم و بلکه صرفاً قرآن را داور کرديم و اين قرآن منحصراً خطي
است نوشتهشده ميان دو بر که به زبان سخن نمي گويد و ناگزير مترجم و مفسري براي آن بايد و فقط مردان راجع به آن زبان مي
گشايند (نهجالبالغه.) 23 : 361 ،
 رسُولُك تَرجم ان عقلك و کِتَابك أَبلَغُ ما ينطِق عنك؛ فرستادۀ تو ميزان عقل تو را تفسير و تبيين ميکند ،و نامۀ تو رساترينچيزي است که راجع به تو زبان به سخن ميگشايد (همان.)126 ،
 اتَخَذَهم إِبليس مطَايا ضَلَالٍ و جنداً بِهِم يصُولُ علَيالنَاسِ و تَراجِمهً ينطق علَي السنتهِم؛ شيطان آنها را به عنوان مرکبهايراهوار در گمراهي انتخاب نموده و سپاهي که به وسيلۀ آنها بر مردم ميتازند و مترجمان و مفسراني قرار داد که به زبانشان سخن
ميگويد (همان.)2 1 ،
د) المقنعالکندي از شاعران عصر اموي که والدت او در سال  31هجري ذکر کردهاند (زرکلي )3 1/6 : 121 ،در بيتي آورده
است:
ولَيييييه تَراجِميييييۀ بِأَلسييييينۀ لهُيييييم

تِبييييان ميييا يتليييون مييين ترجاميييه
(جاحظ)11/ : 121 ،

ه) ابنعباس ميگويد :ابوسفيانبن حرب براي من جرياني را تعريف کرد ،که در زماني که خبر نبوت محمد (ص) پخش شده
بود و ما براي تجارت به ش ام رفته بوديم ،هرقل شخصي را به کاروان قريش فرستاد و آنها را به مجلس خودش فراخواند «ثُمّ
دعاهم و دعا بِتَرجمانِه ،فَقال :اََيکُم اَقرب نَسباً بِهذاالرجُلِالذي يزعُم اَنَه نَبِيّ؟ فقال أبوسفيان :فقلتُ اَنا اَقربهم نَسباً .فقال :اَدنوهُ منّي
و قَربوا اَصحابه فاجعلوهُم عند ظَهره .ثم قال لتَرجمانِه :قُل لَهُم انّي سائلٌ هذاالرجُلَ فاٍن کَذَبني فَکذبوه» (بخاري .) / : 121
هرقل کاروان قريش را به آن مجلس دعوت کرد و مترجمي را فراخواند تا سخنان ما را ترجمه کند .آنگاه سؤال کرد در ميان شما،
کدام يك وابستگي نزديكتري با اين شخص که ادعاي نبوّت کرده است دارد؟ ابوسفيان اظهار داشت :وابستگي من به او بيشتر
است .گفت :او را به جايگاه من نزديك کنيد و کساني را که با او همراه هستند ،در پشت سرش قرار دهيد .آنگاه خطاب به
مترجمش گفت :به آنان بگو مطالبي که از اين مرد ميپرسم ،هر گاه بر خالف واقع جواب گفت ،شما او را تکذيب کنيد.
و) امام باقر (ع) ميفرمايد« :نَحن خُزّان علمِاهللِ و نَحن تَراجِمُۀُ وحيِاهلل و نحنالحُجۀُالبالغۀُ علي من دونالسماءِ و من
فَوقاالرض» (کليني  ) 12/ : 361ما خزانهدار علم خداييم ،ما مفسر وحي خداييم :ما بر هر که در زير آسمان و روي زمين است
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برهان آشکاريم.
ح) کليني در واقعه تاريخي حمله لشکريان ابرهه به مکه از امام صادق (ع) نقل کرده است :وقتي عبدالمطلب براي بازپسگيري شتران
نزد ابرهه رفت ،نزديکان ابرهه گفتند« :هذا عبدالمطّلبِبنهاشم قال و ما يشاءُ قالَ و ما يشاءُ قالَالتَرجمان جاء في ابلِ لَه ساقُوها يسالك ردها
فَقال ملكُالحبشۀ الَصْحابِه هذا رئيس قَومٍ و زَعيمهم جِئتُ الي بيتهالذي يعبده الَهدمه و هُو يساَلني اطالق ابِله اَما لو سألنياالمساک عن هدمه
لَفَعلتُ رُدوا عليه ابلَهُ فقال عبدالمطلب لتَرجمانِه ما قال لَكالملك فَاَخبره فَقال عبدالمطلب :اَنا رباالبلِ و لهذاالبيت رب يمنعه» (کليني،
 .)113/ : 361اين عبدالمطلببن هاشم است ،گفت :چه ميخواهد؟ مترجم گفت :آمده است و تقاضا دارد که شتراني را که لشکر تو
بردهاند به او برگرداني .پادشاه حبشه به اصحابش گفت :اين مرد رئيس و پيشواي قومي است که من براي خراب کردن خانهاي که عبادتش
ميکنند آمدهام ،و او رها کردن شترانش را از من ميخواهد ،اگر او خراب نکردن کعبه را از من ميخواست ،ميپذيرفتم .شترانش را به او
برگردانيد .عبدالمطلب به مترجمش گفت :سلطان به تو چه گفت؟ مترجم به او گزارش داد .عبدالمطلب گفت :من صاحب شتر هستم و
خانه صاحبي دارد که آن را نگه ميدارد.
هرچند اين شواهد کاربرد واژه ترجمان در صدر اسالم را تأييد ميکند ،به نظر ميرسد که اين واژه در زبان عربي از اواخر
دوره امويان ،بهويژه در ابتداي دوره عباسيان که مصادف با آغاز عصر نهضت ترجمه است ،رايج شده باشد؛ زيرا به دليل منع
کتابت حديث در قرن اول هجري و نقل روايات به صورت شفاهي ،بخشي از روايات نقل به معنا شده و احتمال دارد که در اين
نقلبهمعناها واژه ترجمان و ترجمه به جاي کلمهاي در معناي آن به کار رفته باشد.
نکتۀ قابل توجه دربارۀ ترجمان آن است که با گسترش کاربرد واژه ترجمان در ميان اعراب و رواج ترجمه متون يوناني به زبان
عربي ،اين واژه در مراودات فرهنگي اعراب با يونان به شکل « »dragoumanosبه زبان يوناني و از آن جا به صورت
« »dragumannusبه زبان التين وارد شده ،سپس در بسياري از زبانهاي اروپايي رواج يافته است .در ذيل ،به اشکالي از واژۀ
ترجمان در زبانهاي اروپايي اشاره ميشود:
 dragoman .در زبان انگليسي
 drogman .2و  truchemenدر زبان فرانسوي
 dragoman .3در زبان آلماني
 turcimanno .1در زبان ايتاليايي
 trujamán.1و  trujimánدر زبان اسپانيايي (نك)www.answers.com/topic/dragoman :
سابقۀ استعمال واژۀ ترجمان در زبان فارسي
رواج ترجمان در زبان فارسي دو مسير متفاوت دارد که در نمودار زير ترسيم شدهاند:
 .ترگمان (پهلوي)

ترژمان

ترزفان

ترزبان

ترجمان (عربي)

ترجمان (فارسي) به

معناي مترجم و کسي که لغتي را از زباني به زبان ديگر تقرير نمايد.
 .2ترگمانا (سرياني)

ترجمان (عربي)

ترجمان (فارسي) به معناي مفسر و تبيينکننده.

به دليل نبود دسترسي به آثار فارسي قرنهاي دوم و سوم ،قديمي ترين آثاري که در زبان فارسي از واژه ترجمان و ترزبان
استفاده کردهاند مربوط به قرن چهارم به بعد است ،که پيش از اين به شواهدي از آن اشاره شد.

 .6نتيجهگيری
با توجه به شواهد و مطالب ذکرشده ،واژ ۀ ترجمان که ترجمه نيز از مشتقات آن است ،از دو منشأ وارد زبان عربي شده است؛
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يکي از زبان سرياني به معناي تفسير و تبيين سخن و ديگري از زبان فارسي به معناي زباني را به زبان ديگر برگرداندن و هر دو
معنا در آثار عربي شواهد بسياري دارد .اين کلمه در زبان عربي از اواخر دوره امويان بهويژه در ابتداي دوره عباسيان ،مصادف با
آغاز عصر نهضت ترجمه ،رايج شده است .در بارۀ کاربرد آن در روايات ،به جهت اينکه تا پايان قرن اول کتابت حديث ممنوع
بوده و نقل آن به صورت شفاهي انجام گرفته است ،اين احتمال وجود دارد که احاديثي که واژه ترجمان و تراجمه در آن است
نقل به معنا شده باشند .در فارسي نيز در آثار قرن چهارم به بعد به معناي مترجم به کار برده شده است.
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 .1انجو شيرازي ،ميرجمالالدين حسينبن فخرالدين .) 31 ( .فرهنگ جهانگيري ،ويراسته دکتر رحيم عفيفي ،مشهد:
دانشگاه مشهد.
 .6بخاري ،ابوعبداهلل محمدبن اسماعيل .) 121( .صحيحالبخاري ،بيروت :دار صادر.
 .3تبريزي ،محمد حسينبن خلف .) 313( .برهان قاطع ،تهران :امير کبير.
 .1تفتازاني ،سعدالدين ) 1 ( .مختصرالمعاني ،قم :دارالفکر.
 .1جاحظ .) 121( .الحيوان ،بيروت :دارالکتبالعلميه.
 . 1جاروتي ،ابوالعالء عبدالمؤمن .)2136( .فرهنگ مجموعۀالفرس ،به تصحيح دکتر عزيزاهلل جويني ،تهران :انتشارات
بنياد فرهنگ ايران.
 .جرجاني ،سيدشريف .) 361( .ترجمانالقرآن ،تدوين عادلبن عليبنالحافظ به کوشش دبير سياقي ،چ  ،2تهران:
بنياد قرآن.
 . 2جوهري ،اسماعيلبن جماد 336( .ق) .الصحاح ،تصحيح احمد عبدالغفور عطار ،بيروت :دارالعلم للماليين.
 . 3حاکم نيشابوري ،محمدبن محمد 116( .ق) .المستدرک عليالصحيحين ،بيروت :دارالمعرفه
 . 1حسيني مدني ،عبدالرشيدبن عبدالغفور .) 333( .فرهنگ رشيدي ،به تحقيق و تصحيح محمد عباسي ،تهران:
کتابفروشي باران.
 . 1حموي ،ياقوت .) 31 ( .معجماالدبا ،بيروت :دار احياءالتراثالعلمي.
 . 6دهخدا ،علي اکبر .) 333( .لغتنامه دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران.
 . 3دهلوي ،حاجب خيرات .) 312( .دستوراالفاضل ،به اهتمام دکتر نذير احمد ،تهران :بنياد فرهنگ ايران.
 . 1راغب اصفهاني ،حسينبن محمد .) 1 2( .مفردات ألفاظالقرآن ،بيروت :دارالقلم.
 . 1راوندي ،سيد فضلاهلل .) 321( .النوادر ،قم :دارالکتاب بيتا.
 .21زرکلي ،خيرالدين .) 121( .االعالم ،ط  ،1بيروت :دارالعلمالماليين.
 .2زنجاني ،محمود .) 332( .فرهنگ جامع شاهنامه ،تهران :عطايي.
 .22انوشه ،حسن .) 311( .فرهنگنامه ادبي فارسي (دانشنامه ادب فارسي) ،تهران :وزارت ارشاد اسالمي.
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 .23سعدي ،مصلحالدين .) 316( .کليات سعدي ،تصحيح محمد علي فروغي ،چ  ، 1تهران :اميرکبير
 .21شيخ طوسي .) 361( .التهذيب ،تهران :دارالکتباالسالميه.
 .21صدوق ،محمدبن عليبن بابويه .) 1 3( .من اليحضرهالفقيه ،قم :جامعه مدرسين.
 .26طبري ،ابو جعفر محمدبن حرير .) 1 1( .جامعالبيان في تفسيرالقرآن ،بيروت :دارالفکر.
 .23عسقالني ،ابنحجر .) 111( .مقدمه فتحالباري شرح صحيحالبخاري الطبعۀالثانيۀ ،بيروت :دارالطباعه والنشر.
 .21نهجالبالغه .) 331( .ترجمه جعفر شهيدي ،تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
 .21فره وشي ،بهرام .) 312( .فرهنگ پهلوي ،تهران :دانشگاه تهران.
 .31فيروز آبادي ،محمدبن يعقوب .) 1 1( .القاموسالمحيط ،بيروت :دارالکتبالعلميۀ.
 .3فيضي سر هندي ابناسدالعلماء ،اهلل داد .) 333( .مداراالفاضل ،به اهتمام محمد باقر الهور.
 .32قوام فاروقي ،ابراهيم .) 311( .شرفنامه منيري يا فرهنگ ابراهيمي ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.
 .33قوامي غزنوي ،فخرالدين مبارکشاه .) 313( .فرهنگ قواس به اهتمام نذير احمد ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .31قمي ،شيخ عباس .) 361( .الکني وااللقاب ،تهران :مکتبۀالصدر.
 .31کاشاني ،محمد قاسمبن حاجي محمد متخلص به سروري .) 331( .مجمعالفرس ،به کوشش محمد دبير سياقي،
تهران :کتابفروشي علي اکبر علمي.
 .36کزازي ،جاللالدين .) 313( .نامه باستان ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي ،تهران :سمت.
 .33کليني ،محمد بين يعقوب .) 361( .الکافي ،تهران :دارالکتباالسالميه.
 .31لويس معلوف .) 361( .المنجد ،انتشارات اسماعيليان.
 .31محمد پادشاه .) 331( .فرهنگ آنندراج ،زير نظر محمد دبيرسياقي ،تهران :کتابخانه خيام.
 .11مشکور ،محمد جواد .) 313( .فرهنگ تطبيقي عربي با زنهاي سامي و ايراني ،تهران :بنياد فرهنگ ايراني.
 .1ناصر خسرو قبادياني ،حميدالدين .) 312( .ديوان ناصرخسرو ،تصحيح سيد نصراهلل تقوي ،تهران :ثالث.
 .12نخجواني ،محمدبن هندو شاه .) 311( .صحاحالفرس ،به اهتمام عبدالعلي طاعتي ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .13نفيسي ،سعيد .) 363( .فرهنگ فرانسه -فارسي ،تهران :انتشارت صفي عليشاه.
 .11نفيسي ،علياکبر .) 3 3- 3 1( .فرهنگ نفيسي ،تهران :شرکت چاپ رنگين.
 .11نوري ،حسينبن محمدتقي .) 111( .المستدرکالوسائل ،قم :مؤسسه آل بيت.
 .16هيثمي ،نورالدين .) 111( .مجمعالزوائد و منبعالفوائد ،بيروت :دارالکتبالعلميۀ.
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