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 شناسینخستین کتاب پارسی در هستی "داد –هستی"
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 چکیده

ی اروالعباس ایرانشهری و آن کتار سخنن رر سر وور  ویح  نا  ی  کتا  اس  ا  ،در این مقاله 

. اما پس ا  انددانسخخته« هسخختی»اروالمعالی میمد رلنی نا  آن را  رحان الادیاناسخخ  که رر اسخخاس 

راید نا   ،در  ران و فرهاگ و تلقی فلاسفۀ ایرانی قرون اولحه« هستی»واژۀ  و مفهو جسختوو در معاا 

ر توجه ایرانحان ره  ران فارسی د ضرور رهراشد نه هستی. در پایان هم « داد_هسختی»اوخلی کتا  

نی وجود کتاری آسما ،ره این  ران هم اندد یدیمررارر عرری اشخار  شخد  که رسحاری ا  متفیرین لا   

تفسحر  ن وحی عقحدتی تبحمبان ،اشخته راشخد تا رراساس موا ین و معتقدا  تارینی و اسارحری ایراند

دیای غحر ا  اسخخلا  در فیخخای فرهاگ ایران م ر   اندخواسخختهینمکسخخانی که شخخود. ره همحن دلح  

 یعای قرآن را در دورۀ سامانی ره پارسی ررگرداندند. ،راشد، کتا  آسمانی اسلا 

    .ایرانی، اسلا  یاحرجهانداد، ایرانشهری،  ران فارسی،  -هستی ها:کلیدواژه
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( دررارۀ حیحم و 514)نوشخخخته در  الأدیانرحاندر گزارش کوتخاهی کخه اروالمعالی میم د رلنی در کتا  

ر کرد  ذک ایگونهرهوی را  هایکتا فحلسخخوا ایرانی اروالعب اس ایرانشخخهری داد  اسخخ ، عاوان ییی ا  

ر شخااخته ماند  اس . متأسفانه دکل ی ناهر ،موضخو  کتا  همدرنتحوه، که قرائ  آن راعث ارها  شخد  و 

ناگزیر راید ره عبار  یا جملۀ  ،لخاا ررای رفع ارها  ؛هحچ مابع دیگری هم این عاوان ذکر نشخخخد  اسخخخ 

 ای که دررارۀ ایرانشهری آمد  اس :جمله .خود اروالمعالی رجو  کرد

این مرد محمّدبن الایرانشههیرب ب د و دی ب نّ ّع ی ک کرد و چی ب عمک کرد ب  

   1ارسی و گفت: این وحی است ب  من، ب  عاب قرآن، بر زبان فرشت ، نام او هستی داد.پ

شدن ماهح    روشنره  هاآنضخمای ره نیا  مهمی اشار  شد  که را  کردن  روررهدر این جمله 

کاد. ییی ا  این نیا  این اسخ  که این کتا  ره پارسی و نتحوۀ وحی انگاشته شد  کتا  کم  می

ای ا  آسمان ره دل یا ره تعبحر امرو ی ره ذهن نویساد  القاء، یا نا ل کرد  را هم فرشخته اسخ . وحی

این  کهاینرور که قرآن را واسخخ ۀ جبرئح  ره حیخخر  میم د نا ل شخخد  اسخخ . دیگر همان ؛اسخخ 

وحی ره  ران پارسخی وخور  گرفته اس ، نه تا ی. پس ره خلاا کسانی که معتقد رودند که کتا  

تا ی اسخ ، یا فرشتۀ وحی  ران  تا ی اس ، ایرانشهری  همآناسخ  و  ران  منلوق غحر آسخمانی

توانسته اس  ا   ران فرشتۀ وحی )جبرئح  یا سروش( ره  ران اد عا کرد  اسخ  که کتا  آسخمانی می

پارسخی هم راشخد. اد عای آسخمانی رودن کتا  مزرور هم ملا   اد عای نبو   ا  سخوی نویسادۀ کتا  

ایرانشخهری رود  اسخ . پس ررای شخااخ  کتا  و ماهحتی که نویساد  ررای آن در ندر داشته  یعای

اسخخ  راید ره این اد عا هم پرداخ . ام ا ننسخخ  راید دید عاوان وخخیح  این کتا  آسخخمانی  ه رود  

 اس . 

 ؟«داد –هستی»یا « هستی»

ا اند، همه ردون اسخخت اهار ندر کرد و میققانی که دررارۀ گزارش اروالمعالی اظ الأدیانرحانمصخخییان 

نا  او "اند که جملۀ اروالمعالی ردین گونه تما  شخخد  اس : خواند  و پاداشخته "هسختی"نا  کتا  را 

                                                           
رفته که در ایاوا مورد استفاد  قرار گ، ترین تصیح  آنالادیان  ادین رار تاکاون تصیح  و  اپ شد  اس . میققانه. رحان 1

های دیگر این اثر، ن . ، ره  اپ رسحد  اس . ررای  اپ1911 اس ، تصیح  جعفر واعدی اس  که در تهران، در سال

 .39-5 و 10 ، وصالادیانرحانمقد مۀ جعفر واعدی، 
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در واقع فع  اسخ  و ره معای نهادن یا گااشتن ره کار رفته اس .  "داد"را این قرائ   1."هسختی نهاد

که اگر  هر اددسخختوری اشخخیالی رر آن وارد نحسخخ ، ولحین این قرائ  وخخیح  نحسخخ . البته ا  ندر 

ه ا  گااشته اس ، ما قی رود ک "هستی"خواسخ  رگوید که ایرانشخهری نا  کتار  را اروالمعالی می

ا  او را و ن"رحان کاد:  وخخور ردیناسخختفاد  کاد و م لاع عبار  را  "نهادن"یا  "گااشخختن"همحن فع  

را ره کار ررد  "دادن"خواسخخ  فع  ، یا اگر هم می"اشخخ و نا  او را هسخختی گا"یا  "هسخختی نهاد

عای یعای ا  لیاظ م ؛. ولی مشخی  این قرائ  رحشختر معاایی اس "و ره او نا  هسختی داد"گف  می

 ."هستی"راشد نه  "داد –هستی"و عاوان کتا  راید  راشد، نه فع  جمله "هستی"راید پسخوند  "داد"

در  ران پارسخخی داشخخته و نق  مهم ی که این  "داد "پسخخوند  این هم خود ره دلح  معاایی اسخخ  که

و  ای ا  این معانیکام ره پار تواند داشخخته راشخخد. در ایاوا من سخخعی میپسخخوند ا  لیاظ فلسخخفی می

 اشار  کام. ،مرروط اس  هاآنهایی که ره نیته

ن ندر معاای رریم و ا  ایرخه کار می "وجود"را مخا امرو   معخادل لفت تخا ی  "هسخخختی"کلمخۀ 

 و سخخحااارنا   مان  خصخخو رهمعاائی که  ؛اسخخ  "وجود"تا حدودی تی  تأثحر معاای  "هسخختی"

ن ره معاای رردکل ی مشخخائحان ره رعد ررای این لفت در ندر گرفته شخخد  اسخخ . ولی ما ررای پی رورره

د  ش "وجود"ا مترادا ر "هسخختی"ای رویم که نزد حیحم ایرانشخهری راید ره قب  ا  دور  "هسختی"

را در قرن سو  هوری/ نهم محلادی  "هسختی"خواهحم معاای کلمۀ ، ما وقتی میدیگرعبار ره ؛اسخ 

 فاوله رگحریم. "وجود"در ندر رگحریم، راید سعی کاحم که ا  معاای مش ایی 

کردند که معادل تا ی لفت اگر در قرن سخخو  ا  فحلسخخوفی ایرانی ماناد ایرانشخخهری سخخ ال می 

را عرفای ایرانی ره معاای  "وجود". "وجود"، نه "کَون"گف  می  یاداحتمالره حس  او  "هسختی"

( epistemologyشخخخااسخخخی )ره معرف "وجود"، معاای دیگرعبار ره 2گرفتاد.در ندر می "یافتن"

شود که ما در ندر رگحریم تر می(. مسئله وقتی پحچحد ontologyشااسی )شخد نه ره هسختیمرروط می

                                                           
 اروالعباس»مقاله  اند ا  موتبی محاوی )در.اند، عبار انگاشخخخته "هسخخختی"ای ا  پژوهشخخخگرانی که عاوان کتا  را . پخار  1

الله (، فت 11،   1931، تهران 9، چ فحلسخخوا ریمیق ق )در مهدی  (90-52 ، وخخص1941، تهران نقد حال، «ایرانشخخهری

، الآثار الباقحه های(، پرویز اذکائی )در یادداش 152،   1940، تهران یادنامه رحرونیرحرونی و علم ادیان، »در مقاله )موتبائی 

 «(.هستی نامه»درآوردی ، ره عاوان کاملاع من331  

 .53-41، وص 1935، تهران معرف دریای . ن . نصرالله پورجوادی،  0
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د نه کردناستفاد  می "ظلم "و  "نور"شخااسخی خود ا  مفهو  که فلاسخفۀ اشخراقی ایرانی در هسختی

سهروردی. حیحم ایرانشهری هم ق عاع در فلسفۀ  الدینشها ، ماناد شخح  اشخراق "عد "و  "وجود"

روشن نحس  که او ندا  فلسفی خود  و ررای ما 1کرد  اس خود ا  مفاهحم نور و ظلم  اسختفاد  می

 "هستی"راری، شاید رهترین کسی که مفهو   را رر اسخاس نور و ظلم  راا نهاد  یا هسختی و نحسختی.

را نزدی  ره معاای مورد ندر ایرانشخخهری ره کار ررد  اسخخ  حیحم اروالقاسخخم فردوسخخی راشخخد که در 

   اس :یاد کرد "هستی خداوند"ا   شاهاامهارتدای کتا  مست ا  

 ره هستح  راید که خستو شوی                        گفتار رحیار ییسو شوی

میمول  ، که خداوند هم ماناد سخخایر موجودا  ا  آن ررخوردار اسخخ ،«هسخختی»در رح  فوق 

رر خداوند را در عبارتی که ره  ران پهلوی رود  و در آتشگا  فارس « هسختی»اسخ . حم  « خداوند»

ه گونۀ این عبار  را ر رحان الأدیانکاحم. اروالمعالی رلنی در کتا    ملاحده میثب  شخخد  رود  اسخخ

  یر نق  کرد  اس :

تر دارند و در در تاریخ مقدسهی آورده اسهت ک  در فارآ آتشهاهی است ک  آن را قدیک

آن ا کتابی اسهت ک  زردشهت بیرون آورده است ب  س  باب: زند و پازند و ابستا و ابتداب آن 

 هاست: فی گمان هی ب  روستخی ، فی گمان هی ب  هستی هرم د و امشاسپندان. ب این لفظکتا

 گمان باش ب  هسههتی ای دگمان باش ب  روز رسههتخی ، و بیها آن اسههت: بیمعنی این لفظ

 2تعالی و فریشتهان او.

را ره خدا نسخخب  داد  اسخخ  در  اد رح  رعد نحز ا  خداوند « هسخختی»فردوسخخی  کهاینعلاو  رر 

 و تعالی در ندر گرفته اس : تازیههستی یاد کرد  و ررای او  عاوانرهجان و خرد 

 ا  نا  و ا  جایگا  ررترکه او  اندیشه را  نحزنحارد ردو 

 مر اندیشه را را  نحس  هستیره  ا ین پرد  ررتر سنن گا  نحس 

                                                           
قال » ( نق  کرد  اس :019،   1912 ای که ارورییان رحرونی در الآثار الباقحه )تصیح  پرویز اذکائی، تهران. م لاع در جمله 1

 «الایرانشهری: أخا الله مح اق الاور و الدلمه یو  الاورو  و المهرجان.

، تألحف البدء و التاری  . ررای او  این عبار  پهلوی در کتا 101   اعدی،، تصیح  والأدیانرحان. اروالمعالی رلنی.  2

و ره ترجمۀ پارسی شفحعی کدکای: آفریا  و  30-9 ،  1 . جالبدء و التاری م  هررن راهر مقدسی، راگرید ره متن عرری: 

 .133 ،  1 (، ج1915 تاری  )تهران
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ه و ا  اسماء و وفا  که دس  اندیش ررترا  ندر فردوسی اشار  ره ذاتی اس  « هسختی»راارراین، 

ره  را ره همحن معای "هستی "که ایرانشخهری نحز  رسخدمیره ندر  کوتا  اسخ . کلیرهفیر ا  دامن او 

همه وخخخانع یا آفریدگاری که  ؛کار ررد  راشخخخد و ا  هسخخختی خود وخخخانع عالم را اراد  کرد  راشخخخد

ه دهد کررای نامحدن مبدأ عالم نشان می "هستی"اویاد. ره کاررردن  هایداد ، هاهسختی، یا موجودا 

، دیای که در دیگرعبار ره ؛این کتا  در حقحق  نه وخرفاع ی  کتا  دیای رلیه کتاری اسخ  فلسفی

 تی میضشخد  راشخد، دیای اسخ  فلسفی. آنچه ا  این مبدأ یعای هس "هسختی"آن وحی ا  جانب 

در موارد دیگر هم این  "داد"پسوند  که اانهای او، یعای آفرید  ؛های اوس شود نحز داد وخادر می

 دهد.معای را نشان می

 "داد"پس ند 

رود، معمولاع رعد ا  اسخخامی خدا یا موجوداتی ، که در  ران پارسخخی جدید هم ره کار می"داد"پسخخوند 

عای ی؛ عبحری سخخخایۀ خداوند )ظ  الله( رر سخخخر آنان افتاد  اسخخخ آید که جابۀ الهی دارند، یا ره تمی

داد، نیزدا  1)که رغ ره معای خداسخخخ  و رغداد ره معای خدا داد (، خداداد، رغدادپخادشخخخاهخان. م لخاع 

)که دیو در ایاوا ره معاای قدیم آن ره کار رفته، یعای خدا(. این پسخخوند یا خسخخروداد، مهرداد، دیوداد 

اوستا ره  و فرس هناماشی"اسخ  و در  (dâ)"دا  "( مشختق شخد  که اسخم مفعولdâtā) "دا َ"ا  

در فرس هناماشی و "( گرفته شخد  که dâta) "دا َ"معای دادن و آفریدن و رنشخحدن اسخ ، یا ا  

ره معاای همه منلوقا  یا موجوداتی « هسخختی داد»در وخخور  اول  ."اوسخختا ره معای قانون اسخخ 

( و در وور  دو  ره معاای emanationsگار عالم هستی وادر شد  )اسخ  که ا  وانع و خداوند

 (.cosmosقانون یا ندمی اس  که حاکم رر ربحع  و ک  ندا  هستی اس  )

که معاای آن رر ی ره دو  شخخخودمیررای ررخی دیگر ا  کلما  هم ره کار ررد   "داد-"پسخخخوند 

نه ره معاای داد  و آفرید  و رنشخخحد   "داد"د پسخخون "امرداد"و  "خرداد"، در م لاعمعاای قبلی ندارد. 

در خرداد  "داد"نحز ماناد  "داد _هستی "در "داد"پس لفت  2شخد  اسخ  و نه ره معاای قانون و ندم.

                                                           
 .131 ،  1911 ، تهراندانشاامۀ مزدیساا؛ جهانگحر اوشحدری، 41 ،  1935 ، تهران0 ، چفرهاگ ایران راستان. پورداوود،  1

  اس  که ویح "راغ داد "عاایپادارند رغداد ره مها میتوضح  داد  اس  که رعیی« رغداد»اوشحدری در ضمن تعریف )

 .(نحس 

 .049،   مزدیساادانشاامه ؛ جهانگحر اوشحدری، 41،   فرهاگ ایران راستاند، وداوارراهحم پور . ن . 0
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داد  و  یعای همان معاای ؛اسخخخ  "یزدان داد"و  1"خدا داد"در « داد»و امرداد نحسخخخ  رلیخه ماناد 

لقا ندم و قانون را هم ا ضمای مفهو  روررهرعحد نحسخ  که و  کادمیرنشخحد  و آفرید  شخد  را القا 

 نماید.

رود   "دادوندی"شبحه ره میتوای کتا   "هسختی داد"را توجه ره این معانی، شخاید میتوای کتا  

 اند:راشد، کتاری که گفته

فصهه ا اسههت: فرگرد او  در آفرینی زمین و کشهه رهاسههت. ) فرگرد 22م م یاً 

)یکا. سهه می در ش شههی و ناش شههی عیان. امّا االب م الب دومی در داسههتان عک 

 2.فرگردها تا فرگرد بیست و یکک در ق انین و احکام است

ایرانشخهری آسمانی رود  و هم   عمرهدیای و  که هم کتاری "داد –هسختی "را این ووخف کتا  

موجودا  عالم، ( رود  که در ضمن شر  cosmology) شخااسیکتا  جهان نوعیرهکتاری فلسخفی، 

رفته گو مسخخخائ  مرروط ره جامعه و ندم و داد و قوانحن آن )شخخخریع ( را نحز دررر می قوانحن ربحعی

 اس .

ره دو نیتۀ دیگر هم راید توج ه کرد. اروالمعالی رلنی، هم خود در  "داد –هسخخختی "دررارۀ کتا  

اند  شد  که ا  رریق وحی کتاری خو "داد –هستی "جملۀ خوی  ره هر دو نیته اشخار  کرد  اس . 

ره ایرانشخهری القاء شخد  اسخ  و کسخی که آورندۀ وحی رود  فرشته اس . نیتۀ دیگر این اس  که 

وحی رود، ایرانشهری هم راید نبی یا پحغمبر راشد و این م لبی اس  که  "داد –هسختی "وقتی کتا  

بحاحم راید ر "داد –هستی " اروالمعالی در جملۀ خود ردان تصخری  کرد  اسخ . پس ما ررای شخااخ 

 ره حالدرعحناو لاع دعوی نبو   ره  ه معای اسخخ .  ه رور شخخنصخخی که حیحم و فحلسخخوا رود  

نبو   هم اعتقاد داشخخته اسخخ ا علاو  رر این، نبی رودن ایرانشخخهری ماهح   کتا  او را هم مشخخنص 

که توسط فرشته ره ایرانشهری نا ل شد  اس . این  اسخ  ایوحیحاوخ   "داد –هسختی "کاد. می

 ( فرق دارد. ) میم دکه نبو   ایرانشهری را نبو   حیر   رورهمانوحی هم را قرآن فرق دارد، 

شخخود. میمد ای ررای قو  خاوخخی فرسخختاد  مییعای هر نبی ؛نبو   ا  ندر ایرانشخخهری قومی اسخخ 

ایرانشخخهری ررای مرد  ایرانشخخهر. نا  دین میمد  ( ررای قو  عر  فرسخختاد  شخخد و میمد ) عرری

                                                           
 در انگلحسی. Theodore. معادل  1

 .512 . همان،   0
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هر قومی هم  ران خا   عرری ) ( اسخلا  رود و نا  دین میمد ایرانشهری دین یا آئحن ایرانشهری.

 خود را دارد.  ران قو  عر  تا ی رود و  ران قو  ایرانی پارسی.

م ر  رود و  این مسخخخائ  در عهد ایرانشخخخهری در محان متیل مان و فلاسخخخفه ره وخخخور  حاد ی

کرد در واقع موضخخخع کتا  خود می ایرانشخخخهری هم را اد عائی که ررای نبو   خود و وححانی رودن

 شااسیایرانراارراین، ما ررای روشن شدن موضع  ؛کردفلسخفی خود را در قبال این مسخائ  معلو  می

متیل مان  که فلاسخخخفه و هاییریثو اد عای او، ییی ررای نبو   و دیگر وححانی رودن کتار ، راید ره 

ر  م معاوخخر او، ماناد اروریر میمدرن  کریای را ی و ارونصخخر فاراری، در پاسخخ  ره این مسخخائ  

 کردند رپردا یم. ارتدا مسئلۀ دعوی نبو   عوم کردن.می

 منظ ر از زبان چیست؟ 

ر اد ا   ران دمر د،یام   خود سخخخنن گو ایره  ران مرد   دیرا یغمبرحهر پ دگویخیم یرانشخخخهریا یوقت

 یسخخخحو در انگل ادگوییم "لغ "ره آن  یکه در تا  یزحکلمخا  و الفاظ اسخخخ ؛   نحوهلخۀ اول هم

language.  ران  ایلغ   نحرود و کتا  او هم ره هم یتا  "لغ " نیحیخخخر  میمد ) ( ا یررا 

ره  اوردحر خواس یم یرانشخهریا غمبرحهم که پ یرود و کتار یدر ای یلغ  پارسخ نیا انحرانیا ی. ررادرو

 را در یمعا نحکردند همیکه متیلمان مسخخخلمان دررارۀ قرآن و  ران آن م ییهالغخ  رود. در ریخث نیا

کرد  ی( وح)  دره حیخخخر  میم یقرآن را ره  ران عرر  حجبرئ گفتادیم ی. م لاع وقتگرفتاخدیندر م

جود و یتعالیدر ا ل در نزد رار پاداشخخختادیلغ  رود که متعصخخخبان عر  م نیلغخ  رود. ا نحمراد هم

رد  را درک ک ا حاس  پ دانسختهیم یهم آن را ره میمد ) ( گفته و  ون میمد عرر  حداشخته و جبرئ

 .اس 

 یاسخخ  که ررا "لغ " نحهم ی.  ران وحسخخ حن ی ران وح یررا یمعاائ نحمایر  ا یرانشخخهریا

 ران  یجابه ا  معاا  یفقط  نیاسخخخ . ام ا ا یعبر انیهودی یررا ،یپارسخخخ انحرانیا یررا ،یتا  انیتخا 

 یها تم ح و هاداسخخختان و هاو اسخخخ ور  یخا  قوم محمفاه ق حدر حق یرانشخخخهریاسخخخ . ا یوح

 یت. لاا وقردگحیدر ندر م یهر  ران قوم تاروپود عاوانرخهرا هم  یییزحو متخاف یو اخلخاق زحآمحیمخ 

، مادور "قرآن رر  ران فرشته یاسخ  ره من ره جا یوح"آورد  که  یره پارسخ یکتار یکه و کادیاد عا م

 یهاانو داسخخت اهو اسخ ور  محرود ، رلیه مفاه یره پارسخخ "لغ "که فقط الفاظ و کلما  و  سخ حن نیا
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و  محمفاه نیرا ا درواقعاسخخخ .  یرانشخخخهریهخا همخه متعل ق ره فرهاگ او حیمخ  هخا حخو تم  یقوم

. دآییدرم "انحر"ره  یهر قوم نیاسخخ  که د یوحیم قومو ام ال ها تم ح و هاداسخختان و هااسخخ ور 

و  یاخلاق یها حو تم  یمقو هایداسخخختان و هاو اسخخخ ور   یهمچاخان کخه م لاع تورا  دررردارندۀ تار

 ن اید انحر زآمحو حیم  یو فرهاگ یمواد  فیر نحاسخخخ ، قرآن هم را هم هودیقو   ان یخد یفلسخخخف

 ،یرانشهری عم ا، ره"داد یهست"و  ،ی ردشت ان ید انحر یرانیا یو فرهاگ یاسخلا ، و اوسختا را مواد فیر

 .اس  یرانشهریا ان ید انحر

آن قو  اختصخخا  ره  ان ید انحر یو حِیَم هر قو  ررا ها تم ح و هاداسخختان و هاره اسخخ ور  توج ه

ا   ییی انحرانیا یدو  تا پاوم ررا یهاوجه در قرننو  ت نینداشخخته اسخخ . در واقع ا یرانشخخهریا مححی

 نیا ا حرفهماد که پ خواستادیاسلا  م نیدر مواجه را د انحرانیرود  اس . ا دارینید یاول یهاموضخو 

. ا  قرن دو  گرداندندیرا ره  ران خود ررم ثیا  احاد یقرآن و لااق  رنشخخخ دیخ. پس رخاسخخخ ح  نید

 ق ححق در هم هاترجمه نیترجمه کااد و ا یقرآن را ره  ران پارس کردندیم یرودند که سخع یمترجمان

 نیر اقرآن داش  و د رحتفس السدر رصر  مو یاسوار ارحرن سخ یرود. در قرن دو  موسخ رحتفسخ ینوع

ا سم  ر انحرانیو ا گف یم رحتفس یره تا  شانیو ررا نشاندیها را سخم  راسخ  خود مموالس عر 

 نیقدر ره اآن ی.  جاحت گفته اس  که اسوارگف یم رحتفس یره پارس شخانیو ررا نشخاندی پ خود م

. او هم ره گف یسنن م تر ح ران فص ا او در کد دیرگو توانسخ ینم کسچحدو  ران مسخلط رود که ه

 یراپراکاد  ر ییهاا  قرن سخو  کوشخ . کردیم رحتفسخ یو هم ره عرر کردیترجمه و شخر  م یپارسخ

رود ، ره قول  یرانشخخخهری( که معاوخخخر ا929)ا.  یجب ائ یرخه عمخ  آمخد. م لاع اروعل زحآن نترجمخۀ قر

ران کرد و  ران جبا هم   رحخو ستان( ترجمه و تفس رجب ا )د یقرآن را ره  ران میل ،یاروالیسخن اشخعر

ا   گر،یماارق د یهاکه ق عاع را لهوه یپارسخخ یهاا  لهوه یییرود  اسخخ ؛ البته  یپارسخخ یعای رانشخخهریا

 رحوور  گرف  ترجمۀ تفس اهح م نیکه در ا یاقدام نیترجمله خراسخان، فرق داشخته اسخ . ام ا رزر 

ا آن هم ماوراءالاهر انوا  گرف . پس یعلما یو ره فتوا یماصخور سامان نرود که در  مان نو  ر یربر

 .ره عم  آمد یها ترجمۀ لغ  ره لغ  ا  قرآن ره  ران پارسد 

مۀ ترج ایقو  ترجمۀ لغ  ره لغ    یاسخخخلا  توسخخخط  نیفهم د یرورکل درک قرآن و ره یررا اام 

که  کردندیم انحر انحرانیا یررا یاگونهره دیرا را یاسخخلام یای. قرآن و م الب دسخخ حن یکاف اللفدیتی 

. دیاس  گوپ یمعاو ستنج یتعال یانسخان ررا یروح ا حره ن دیرا نید ا حها رتواناد آن را درک کااد. پآن
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 یل رور کو ره ها تم ح و وحیمام ال و هادر قالب اسخخ ور  دیاسخخلا  را را یاوخخل ا حهم پ انحرانیا یررا

  یرو شخخعرا و تا انگویقصخخه شخخترحرعد ر یهارا در قرن فهحوظ نی. اآوردندیدرم یرانیعااوخخر فرهاگ ا

را  یایحیم  د یرورکل و اخلاق و ره یایدکه موضخخوعا   یره عهد  گرفتاد؛ کسخخان یرانیا سخخانینو

 انحقار  درک رود ر انحرانیا یکه ررا هاییها و افسخخانهها و اسخخ ور داسخختان قیا  رر کردندیم یسخخع

 نیجه  رود. ا نحکه در قرن سخخو  و  هار  نوشخخته شخخد، در هم هاییاامهیخدا ایها . شخخاهاامهادینما

  آغا  شخخد یا  قرآن توسخخط سخخلمان پارسخخ ییهارن  جمه) ( هم را تر غمبرحا   مان پ یحرک  حت

 .دانس یم یرانیقو  ا غمبرحسلمان را پ یرانشهریجه  اروالعباس ا نحرود و ره هم

 یهادر قرن یدررار  عل  ترجمه قرآن ره پارس ینیپرس  تار  یره  سخ حن مااسخب یر اوایا در

پرسخخ  را دکتر آذرتاش آذرنوش در مورد ترجمه معروا ره ترجمه  نی. امحسخخو  و  هار  پاسخخ  ده

، دو میقق نیرا گو کرد  اسخخ . ا زحرا ن یم ر  کرد  و پاسخخ  دو تن ا  میققان و مورخان غرر یربر

  قرن دو مهحپرسخخخ  که  را در ن نیکه در پاسخخخ  ره ا اند حالتون دن گریو د ی محم یخخانم جول ییی

 یاند که حیوم  سخخامانررگرداند  شخخد گفته یقرآن ره پارسخخ ی  سخخامان هار  ره دسخختور ماصخخور نو

  یخود  یررا« سخخخواد اعدم»کتا   زحو ن یآن ره پارسخخخ رحا  را  ترجمه قرآن و تفسخخخ خواسخخخ یم

د، ندر را قبول ندار نیربنشخخد. آذرنوش ا  حکاد تا ره حیوم  خود مشخخروع وادیا یرسخخم یدئولوژیا

متداول شخخد  رود و لاا  انحرانیا انحدو  قرن  هار  هم در م مهحقب  ا  ن یحت ی ران پارسخخ» ه ا  ندر او 

 ی محکه ندر م دآذر نوش هر ا.« دیدر آ یها هم )قرآن و سخواد اعدم( ره پارسکتا  نیرود که ا یعحرب

 .دهدیخودش پاس  س ال م ر  شد  را نم یول کادیرا رد م  حو دان

ها و شیس  آنان ا  عر  رانیاس  که را ورود اسلا  ره ا نیا نگارند ، نیس ال، ره ندر ا نیا پاسخ 

که ا  جانب  یایتا   رودند؛ د یایره دنبال د انحرانیسخخخارق متزلزل شخخخد  رود و ا یایاعتقادا  د هایهیپا

  حدل نحکه مرد  آن را رفهماد و  ران خودشان رداناد. ره هم یآورد  شخد  راشد را  ران انحرانیا یخدا ررا

ر ( وور  گرف  و هالحو احمد ک یرانشخهریو ا دآفری)ماناد ره یقوم غمبرانحا  جانب پ ییهاکوشخ 

ه ک ،یرانیاسخخخلا ، اعم ا  عر  و ا نیمدافعان د انحم نیدر ا یآوردند. ول یره  ران پارسخخخ یکتخار  یخ

تا  دندحهم قرآن راشخخد، کوشخخ نید نیمیمد ) ( راشخخد و کتا  ا نیهمان د دیجد نید خواسخختادیم

 آوردندیم یقوم غمبرانحکه پ یگرید یهانیدرآورند تا مرد  دنبال د یرانشخخهریکتا  را ره  ران ا نحهم

اسخخلا   نیکردن و مقبول نمودن د یرانیا یرود ررا یدر واقع گام ینروند. لاا ترجمۀ قرآن ره  ران پارسخخ
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ارۀ که درر یهاکتا  یرف . حتانوا  گ ز حانگ نحهم را هم یو کتا  آن. ترجمۀ سخخخواد اعدم ره پارسخخخ

ها همه ا کت نیشد. ا هحته ز حانگ نحسخرود  شخد را هم ای فحتأل یرانیا هایو اسخ ور  رانیا میقد  یتار

 ستورا د و هاراشخد و اسخ ور  شخانیآن ره  ران ا یکه کتا  آسخمان یایداشختن د یررا انحرانیا ا حره ن

 یآوردن ره کسان یها را ا  روو آن دادیارائه شد  راشد پاس  م شخانیآن همه ره  ران ا یو فقه شخرعی

 و اهدرآوردن قرآن و فرهاگ و اسخخخ ور  یره پارسخخخ ن،یرااررا کرد؛یم ا حنیرودند ر یغمبرحپ یکه داع

 هاترجمه نیرود و اگر ا رانیشخدن اسلا  در ا رو حپ یاقدا  ررا نیاسخلا  م ثرتر ا حو فقه و شخرع  تاری

 .موفق شود رانیدر ا توانس یتا  ه حد اسلا  م س حمعلو  ن گرف نمی وور 


