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"هستی– داد" نخستین کتاب پارسی در هستیشناسی

چکیده
در این مقاله ،سخنن رر سر وور ویح نا ی

کتا اس ا اروالعباس ایرانشهری و آن کتاری

اسخخ که رر اسخخاس رحان الادیان اروالمعالی میمد رلنی نا آن را «هسخختی» دانسخختهاند .اما پس ا
جسختوو در معاا و مفهو واژۀ «هستی» در ران و فرهاگ و تلقی فلاسفۀ ایرانی قرون اولحه ،راید نا
اوخلی کتا «هسختی_داد» راشد نه هستی .در پایان هم رهضرور توجه ایرانحان ره ران فارسی در
ررارر عرری اشخار شخد که رسحاری ا متفیرین لا میدید اند ره این ران هم ،کتاری آسمانی وجود
داشخته راشخد تا رراساس موا ین و معتقدا تارینی و اسارحری ایران ،مبانی عقحدتی تبححن و تفسحر
شخخود .ره همحن دلح کسخخانی که نمیخواسخختهاند دیای غحر ا اسخخلا در فیخخای فرهاگ ایران م ر
راشد ،کتا آسمانی اسلا  ،یعای قرآن را در دورۀ سامانی ره پارسی ررگرداندند.
کلیدواژهها :هستی -داد ،ایرانشهری ،ران فارسی ،جهانرحای ایرانی ،اسلا .
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شمارۀ اول

جستارهای نوین ادری (ادرحا و علو انسانی سارق)

در گزارش کوتخاهی کخه اروالمعالی میمد رلنی در کتا رحانالأدیان (نوشخخخته در  )514دررارۀ حیحم و
فحلسخخوا ایرانی اروالعباس ایرانشخخهری داد اسخخ  ،عاوان ییی ا کتا های وی را رهگونهای ذکر کرد
که قرائ آن راعث ارها شخد و درنتحوه ،موضخو کتا هم ،رهکلی ناشخااخته ماند اس  .متأسفانه در
هحچ مابع دیگری هم این عاوان ذکر نشخخخد اسخخخ ؛ لخاا ررای رفع ارها  ،ناگزیر راید ره عبار یا جملۀ
خود اروالمعالی رجو کرد .جملهای که دررارۀ ایرانشهری آمد اس :
این مرد محمّدبن الایرانشههیرب ب د و دی ب نّ ّع ی ک کرد و چی ب عمک کرد ب
پارسی و گفت :این وحی است ب من ،ب عاب قرآن ،بر زبان فرشت  ،نام او هستی

داد1.

در این جمله رهرور ضخمای ره نیا مهمی اشار شد که را کردن آنها ره روشن شدن ماهح
کتا کم

که این کتا ره پارسی و نتحوۀ وحی انگاشته شد

میکاد .ییی ا این نیا این اسخ

اسخ  .وحی را هم فرشختهای ا آسمان ره دل یا ره تعبحر امرو ی ره ذهن نویساد القاء ،یا نا ل کرد
اس خ ؛ همانرور که قرآن را واس خ ۀ جبرئح ره حیخخر میمد نا ل شخخد اس خ  .دیگر اینکه این
وحی ره ران پارسخی وخور گرفته اس  ،نه تا ی .پس ره خلاا کسانی که معتقد رودند که کتا
آسخمانی غحر منلوق اسخ
ادعا کرد اسخ

و ران آنهم تا ی اسخ  ،یا فرشتۀ وحی ران

که کتا آسخمانی میتوانسته اس

تا ی اس  ،ایرانشهری

ا ران فرشتۀ وحی (جبرئح یا سروش) ره ران

پارسخی هم راشخد .ادعای آسخمانی رودن کتا مزرور هم ملا ادعای نبو ا سخوی نویسادۀ کتا
یعای ایرانشخهری رود اسخ  .پس ررای شخااخ
اسخ

راید ره این ادعا هم پرداخ  .اما ننسخ

کتا و ماهحتی که نویساد ررای آن در ندر داشته
راید دید عاوان وخخیح این کتا آسخخمانی ه رود

اس .
«هستی» یا «هستی– داد»؟

مصخخییان رحانالأدیان و میققانی که دررارۀ گزارش اروالمعالی اظهار ندر کرد اند ،همه ردون اسخخت اا
نا کتا را "هسختی" خواند و پاداشختهاند که جملۀ اروالمعالی ردین گونه تما شخخد اس " :نا او

 .1رحانالادیان ادین رار تاکاون تصیح و اپ شد اس  .میققانهترین تصیح آن ،که در ایاوا مورد استفاد قرار گرفته
اس  ،تصیح جعفر واعدی اس

که در تهران ،در سال  ،1911ره اپ رسحد اس  .ررای اپهای دیگر این اثر ،ن .

مقدمۀ جعفر واعدی ،رحانالادیان ،وص  10و .39-5

"هستی– داد" ننستحن کتا پارسی در هستی شااسی

سال پاوا و ییم

هسختی نهاد" 1.را این قرائ
ولحین این قرائ

"داد" در واقع فع اسخ

13

و ره معای نهادن یا گااشتن ره کار رفته اس .

وخخیح نحسخ  .البته ا ندر دسخختوری اشخخیالی رر آن وارد نحسخ  ،هر اد که اگر

اروالمعالی میخواسخ

رگوید که ایرانشخهری نا کتار

را "هستی" گااشته اس  ،ما قی رود که ا

همحن فع "گااشخختن" یا "نهادن" اسخختفاد کاد و م لاع عبار را ردینوخخور رحان کاد" :و نا او را
هسخختی نهاد" یا "و نا او را هسخختی گااشخخ " ،یا اگر هم میخواسخخ
میگف

"و ره او نا هسختی داد" .ولی مشخی این قرائ

فع "دادن" را ره کار ررد

رحشختر معاایی اس ؛ یعای ا لیاظ معای

"داد" راید پسخوند "هستی" راشد ،نه فع جمله و عاوان کتا راید "هستی– داد" راشد نه "هستی".
این هم خود ره دلح معاایی اسخخ

که پسخخوند " داد" در ران پارسخخی داشخخته و نق

مهمی که این

پسخخوند ا لیاظ فلسخخفی میتواند داشخخته راشخخد .در ایاوا من سخخعی میکام ره پار ای ا این معانی و
نیتههایی که ره آنها مرروط اس  ،اشار کام.
کلمخۀ "هسخخختی" را مخا امرو معخادل لفت تخا ی "وجود" رخه کار میرریم و ا این ندر معاای
"هسخختی" تا حدودی تی

تأثحر معاای "وجود" اسخخ ؛ معاائی که رهخصخخو

ا مان ارنسخخحاا و

رهرور کلی مشخخائحان ره رعد ررای این لفت در ندر گرفته شخخد اسخخ  .ولی ما ررای پیرردن ره معاای
"هسختی" نزد حیحم ایرانشخهری راید ره قب ا دور ای رویم که "هسخختی" مترادا را "وجود" شد
اسخ ؛ رهعبار دیگر ،ما وقتی میخواهحم معاای کلمۀ "هسختی" را در قرن سو هوری /نهم محلادی
در ندر رگحریم ،راید سعی کاحم که ا معاای مشایی "وجود" فاوله رگحریم.
اگر در قرن سخخو ا فحلسخخوفی ایرانی ماناد ایرانشخخهری سخخ ال میکردند که معادل تا ی لفت
"هسختی" حس

او رهاحتمال یاد میگف

"کَون" ،نه "وجود"" .وجود" را عرفای ایرانی ره معاای

"یافتن" در ندر میگرفتاد 2.رهعبار دیگر ،معاای "وجود"ره معرف شخخخااسخخخی ()epistemology
مرروط میشخد نه ره هسختیشااسی ( .)ontologyمسئله وقتی پحچحد تر میشود که ما در ندر رگحریم

 .1پخار ای ا پژوهشخخخگرانی که عاوان کتا

را "هسخخختی" انگاشخخختهاند ،عبار اند ا موتبی محاوی (در .مقاله «اروالعباس

ایرانشخخهری» ،نقد حال ،تهران  ،1941وخخص  )90-52مهدی میقق (در فحلسخخوا ری ،چ  ،9تهران ،1931
موتبائی (در مقاله «رحرونی و علم ادیان ،یادنامه رحرونی ،تهران ،1940
 ،331ره عاوان کاملاع مندرآوردی «هستی نامه»).
 .0ن  .نصرالله پورجوادی ،دریای معرف  ،تهران  ،1935وص .53-41

 ،)11فت الله

 ،)152پرویز اذکائی (در یادداش های الآثار الباقحه،
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جستارهای نوین ادری (ادرحا و علو انسانی سارق)

که فلاسخفۀ اشخراقی ایرانی در هسختیشخااسخی خود ا مفهو "نور" و "ظلم " استفاد میکردند نه
"وجود" و "عد " ،ماناد شخح اشخراق شها الدین سهروردی .حیحم ایرانشهری هم ق ع عا در فلسفۀ
اسختفاد میکرد اس  1و ررای ما روشن نحس

خود ا مفاهحم نور و ظلم
را رر اسخاس نور و ظلم
را نزدی

ره هستح
در رح

راا نهاد یا هسختی و نحسختی .راری ،شاید رهترین کسی که مفهو "هستی"

ره معاای مورد ندر ایرانشخخهری ره کار ررد اسخ

ارتدای کتا مست ا

که او ندا فلسفی خود

حیحم اروالقاسخخم فردوسخخی راشخخد که در

شاهاامه ا "هستی خداوند" یاد کرد اس :
گفتار رحیار ییسو شوی

راید که خستو شوی

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

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

شخخد رود اسخخ

ملاحده میکاحم .اروالمعالی رلنی در کتا رحان الأدیان این عبار را ره گونۀ

یر نق کرد اس :
در تاریخ مقدسهی آورده اسهت ک در فارآ آتشهاهی است ک آن را قدیکتر دارند و در
آن ا کتابی اسهت ک زردشهت بیرون آورده است ب س باب :زند و پازند و ابستا و ابتداب آن
کتاب این لفظهاست :فی گمان هی ب روستخی  ،فی گمان هی ب هستی هرم د و امشاسپندان.
معنی این لفظها آن اسههت :بیگمان باش ب روز رسههتخی  ،و بیگمان باش ب هسههتی ای د
تعالی و فریشتهان

او2.

علاو رر اینکه فردوسخخی «هسخختی» را ره خدا نسخخب

داد اس خ

در اد رح

رعد نحز ا خداوند

جان و خرد رهعاوان هستی یاد کرد و ررای او تازیه و تعالی در ندر گرفته اس :
که او ررتر ا نا و ا جایگا

نحارد ردو نحز اندیشه را

ره هستی مر اندیشه را را نحس

ا ین پرد ررتر سنن گا نحس

 .1م لاع در جملهای که ارورییان رحرونی در الآثار الباقحه (تصیح پرویز اذکائی ،تهران ،1912

 )019نق کرد اس « :قال

الایرانشهری :أخا الله مح اق الاور و الدلمه یو الاورو و المهرجان».
 .2اروالمعالی رلنی .رحانالأدیان ،تصیح واعدی،

 .101ررای او این عبار

م هررن راهر مقدسی ،راگرید ره متن عرری :البدء و التاری  .ج ،1
تاری (تهران  ،)1915ج ،1
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پهلوی در کتا

البدء و التاری  ،تألحف

 30-9و ره ترجمۀ پارسی شفحعی کدکای :آفریا

و

"هستی– داد" ننستحن کتا پارسی در هستی شااسی

سال پاوا و ییم

راارراین« ،هسختی» ا ندر فردوسی اشار ره ذاتی اس

01

ررتر ا اسماء و وفا که دس

اندیشه و

فیر ا دامن او رهکلی کوتا اسخ  .ره ندر میرسخد که ایرانشخهری نحز "هستی " را ره همحن معای ره
کار ررد راشخخخد و ا هسخخختی خود وخخخانع عالم را اراد کرد راشخخخد؛ وخخخانع یا آفریدگاری که همه
موجودا  ،یا هسختیها ،داد های اویاد .ره کاررردن "هستی" ررای نامحدن مبدأ عالم نشان میدهد که
این کتا در حقحق

نه وخرفاع ی

کتا دیای رلیه کتاری اسخ

آن وحی ا جانب "هسختی" شخد راشخد ،دیای اسخ

فلسفی؛ رهعبار دیگر ،دیای که در

فلسفی .آنچه ا این مبدأ یعای هستی میض

وخادر میشود نحز داد های اوس ؛ یعای آفرید های او ،اانکه پسوند "داد" در موارد دیگر هم این
معای را نشان میدهد.
پس ند "داد"

پسخخوند "داد" ،که در ران پارسخخی جدید هم ره کار میرود ،معمولاع رعد ا اسخخامی خدا یا موجوداتی
میآید که جابۀ الهی دارند ،یا ره تعبحری سخخخایۀ خداوند (ظ الله) رر سخخخر آنان افتاد اسخخخ ؛ یعای

پخادشخخخاهخان .م لخاع خداداد ،رغداد (که رغ ره معای خداسخخخ و رغداد ره معای خدا داد ) 1،یزدانداد،
خسخخروداد ،مهرداد ،دیوداد (که دیو در ایاوا ره معاای قدیم آن ره کار رفته ،یعای خدا) .این پسخخوند یا
ا "دا َ" ( )dâtāمشختق شخد که اسخم مفعول" دا "( )dâاسخ

و در "فرس هناماشی و اوستا ره

معای دادن و آفریدن و رنشخحدن اسخ  ،یا ا "دا َ" ( )dâtaگرفته شخد که "در فرس هناماشی و
اوسخختا ره معای قانون اسخخ " .در وخخور اول «هسخختی داد» ره معاای همه منلوقا یا موجوداتی
که ا وانع و خداوندگار عالم هستی وادر شد ( )emanationsو در وور

اسخ

قانون یا ندمی اس

که حاکم رر ربحع

و ک ندا هستی اس

دو ره معاای

(.)cosmos

پسخخخوند "-داد" ررای ررخی دیگر ا کلما هم ره کار ررد میشخخخود که معاای آن رر ی ره دو
معاای قبلی ندارد .م لاع ،در "خرداد" و "امرداد" پسخخوند "داد" نه ره معاای داد و آفرید و رنشخخحد
شخد اسخ

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

 .1پورداوود ،فرهاگ ایران راستان ،چ  ،0تهران ،1935
(اوشحدری در ضمن تعریف «رغداد» توضح داد اس

41؛ جهانگحر اوشحدری ،دانشاامۀ مزدیساا ،تهران ،1911
که رعییها میپادارند رغداد ره معاای" راغ داد" اس

نحس ).
 .0ن  .ارراهحم پورداوود ،فرهاگ ایران راستان،

41؛ جهانگحر اوشحدری ،دانشاامه مزدیساا،

.049
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و امرداد نحسخخخ

شمارۀ اول

رلیخه ماناد «داد» در "خدا داد" 1و "یزدان داد" اسخخخ ؛ یعای همان معاای داد و

رنشخحد و آفرید شخد را القا میکاد و رعحد نحسخ

که رهرور ضمای مفهو ندم و قانون را هم القا

نماید.
را توجه ره این معانی ،شخاید میتوای کتا "هسختی داد" شبحه ره میتوای کتا "وندیداد" رود
راشد ،کتاری که گفتهاند:
م م یاً  22فرگرد (فص ه ا اسههت :فرگرد او در آفرینی زمین و کش ه رهاسههت.
دومی در داسههتان عک (یکا .سهه می در ش شههی و ناش شههی عیان .امّا االب م الب
فرگردها تا فرگرد بیست و یکک در ق انین و احکام

است2.

را این ووخف کتا "هسختی – داد" که هم کتاری دیای و ره عم ایرانشخهری آسمانی رود و هم
کتاری فلسخفی ،رهنوعی کتا جهانشخااسی ( )cosmologyرود که در ضمن شر موجودا عالم،
قوانحن ربحعی و مسخخخائ مرروط ره جامعه و ندم و داد و قوانحن آن (شخخخریع ) را نحز دررر میگرفته
اس .
دررارۀ کتا "هسخخختی – داد" ره دو نیتۀ دیگر هم راید توجه کرد .اروالمعالی رلنی ،هم خود در
جملۀ خوی

ره هر دو نیته اشخار کرد اس " .هستی – داد" کتاری خواند شد که ا رریق وحی
و کسخی که آورندۀ وحی رود فرشته اس  .نیتۀ دیگر این اس

که

ره ایرانشخهری القاء شخد اسخ

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

که

اروالمعالی در جملۀ خود ردان تصخری کرد اسخ  .پس ما ررای شخااخ

"هستی – داد" راید ربحاحم

اولاع دعوی نبو ره ه معای اسخخ  .ه رور شخخنصخخی که حیحم و فحلسخخوا رود درعحنحال ره
نبو هم اعتقاد داشخخته اس خ ا علاو رر این ،نبی رودن ایرانشخخهری ماهح
میکاد" .هسختی – داد" حاوخ وحیای اسخ

کتا او را هم مشخخنص

که توسط فرشته ره ایرانشهری نا ل شد اس  .این

وحی هم را قرآن فرق دارد ،همانرور که نبو ایرانشهری را نبو حیر میمد (

) فرق دارد.

نبو ا ندر ایرانشخخهری قومی اس خ ؛ یعای هر نبیای ررای قو خاوخخی فرسخختاد میشخخود .میمد
عرری (

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

 .1معادل  Theodoreدر انگلحسی.
 .0همان،
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) اسخلا رود و نا دین میمد ایرانشهری دین یا آئحن ایرانشهری .هر قومی هم ران خا

خود را دارد .ران قو عر تا ی رود و ران قو ایرانی پارسی.
این مسخخخائ در عهد ایرانشخخخهری در محان متیلمان و فلاسخخخفه ره وخخخور حادی م ر رود و
ایرانشخخخهری هم را ادعائی که ررای نبو خود و وححانی رودن کتا خود میکرد در واقع موضخخخع
فلسخفی خود را در قبال این مسخائ معلو میکرد؛ راارراین ،ما ررای روشن شدن موضع ایرانشااسی
و ادعای او ،ییی ررای نبو و دیگر وححانی رودن کتار  ،راید ره ریثهایی که فلاسخخخفه و متیلمان
معاوخخر او ،ماناد اروریر میمدرن کریای را ی و ارونصخخر فاراری ،در پاسخخ ره این مسخخائ م ر
میکردند رپردا یم .ارتدا مسئلۀ دعوی نبو عوم کردن.
منظ ر از زبان چیست؟

وقتی ایرانشخخخهری میگویخد هر پحغمبری راید ره ران مرد یا ام

خود سخخخنن گوید ،مراد ا ران در

وهلخۀ اول همحن کلمخا و الفاظ اسخخخ ؛ حزی که در تا ی ره آن "لغ " میگویاد و در انگلحسخخخی
 language.ررای حیخخخر میمد (

) این "لغ " تا ی رود و کتا او هم ره همحن لغ

یا ران

رود .ررای ایرانحان این لغ پارسخی یا دری رود و کتاری هم که پحغمبر ایرانشخهری میخواس رحاورد ره
این لغخ رود .در ریخثهایی که متیلمان مسخخخلمان دررارۀ قرآن و ران آن میکردند همحن معای را در
ندر میگرفتاخد .م لاع وقتی میگفتاد جبرئح قرآن را ره ران عرری ره حیخخخر میمد (
مراد همحن لغخ

رود .این لغ

) وحی کرد

رود که متعصخخخبان عر میپاداشخخختاد در ا ل در نزد راریتعالی وجود

داشخته و جبرئح هم آن را ره میمد (

) گفته و ون میمد عرری میدانسخته اس پحا را درک کرد

اس .

ایرانشخخهری مایر احن معاائی ررای ران وحی نحسخخ  .ران وحی همحن "لغ " اسخخ که ررای
تخا یان تا ی ،ررای ایرانحان پارسخخخی ،ررای یهودیان عبری اسخخخ  .اما این فقط ی
وحی اسخخخ  .ایرانشخخخهری در حقحق مفاهحم خا

جابه ا معاای ران

قومی و اسخخخ ور ها و داسخخختانها و تم ح های

حیمخ آمحز و اخلخاقی و متخافحزییی را هم رخهعاوان تاروپود هر ران قومی در ندر میگحرد .لاا وقتی
ادعا میکاد که وی کتاری ره پارسخی آورد که "وحی اسخ ره من ره جای قرآن رر ران فرشته" ،مادور
این نحسخ که فقط الفاظ و کلما و "لغ " ره پارسخی رود  ،رلیه مفاهحم و اسخ ور ها و داسخختانهای
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قومی و تم حخ هخا و حیمخ هخا همخه متعلق ره فرهاگ ایرانشخخخهری اسخخخ  .درواقع را این مفاهحم و
اسخخ ور ها و داسخختانها و تم ح ها و ام الوحیم قومی اسخخ که دین هر قومی ره "رحان" درمیآید.
همچاخان کخه م لاع تورا دررردارندۀ تاری و اسخخخ ور ها و داسخخختانهای قومی و تم ح های اخلاقی و
فلسخخخفی دیخان

قو یهود اسخخخ  ،قرآن هم را همحن مواد فیری و فرهاگی و حیم آمحز رحان دیان

اسخلا  ،و اوسختا را مواد فیری و فرهاگی ایرانی رحان دیان
رحان دیان

ردشتی ،و "هستی داد" ،ره عم ایرانشهری،

ایرانشهری اس .

توجه ره اسخخ ور ها و داسخختانها و تم ح ها و حِیَم هر قو ررای رحان دیان آن قو اختصخخا

ره

حیحم ایرانشخخهری نداشخخته اس خ  .در واقع این نو توجه در قرنهای دو تا پاوم ررای ایرانحان ییی ا
موضخو های اولی دینداری رود اس  .ایرانحان در مواجه را دین اسلا میخواستاد رفهماد که پحا این
دین حسخخخ  .پس رخایخد قرآن و لااق رنشخخخی ا احادیث را ره ران خود ررمیگرداندند .ا قرن دو
مترجمانی رودند که سخعی میکردند قرآن را ره ران پارسی ترجمه کااد و این ترجمهها هم در حقحق
نوعی تفسخحر رود .در قرن دو موسخی رن سخحار اسواری در رصر موالس تفسحر قرآن داش
موالس عر ها را سخم راسخ خود مینشاند و ررایشان ره تا ی تفسحر میگف

و در این

و ایرانحان را سم

پ خود مینشخاند و ررایشخان ره پارسی تفسحر میگف  .جاحت گفته اس که اسواری آنقدر ره این
دو ران مسخلط رود که هحچکس نمیتوانسخ رگوید او در کدا ران فصح تر سنن میگف  .او هم ره
پارسخی ترجمه و شخر میکرد و هم ره عرری تفسخحر میکرد .ا قرن سخو کوشخ هایی پراکاد ررای
ترجمخۀ قرآن نحز رخه عمخ آمخد .م لاع اروعلی جبائی (ا )929 .که معاوخخخر ایرانشخخخهری رود  ،ره قول
اروالیسخن اشخعری ،قرآن را ره ران میلی جبا (در خو ستان) ترجمه و تفسحر کرد و ران جبا هم ران
ایرانشخخهر یعای پارسخی رود اسخ ؛ البته ییی ا لهوههای پارسخی که ق عاع را لهوههای ماارق دیگر ،ا
جمله خراسخان ،فرق داشخته اسخ  .اما رزر ترین اقدامی که در این محاه وور گرف ترجمۀ تفسحر
ربری رود که در مان نو رن ماصخور سامانی و ره فتوای علمای ماوراءالاهر انوا گرف  .پسا آن هم
د ها ترجمۀ لغ

ره لغ

ا قرآن ره ران پارسی ره عم آمد.

اما ررای درک قرآن و رهرورکلی فهم دین اسخخخلا توسخخخط ی

قو ترجمۀ لغ

ره لغ

یا ترجمۀ

تی اللفدی کافی نحس خ  .قرآن و م الب دیای اسخخلامی را راید رهگونهای ررای ایرانحان رحان میکردند که
آنها رتواناد آن را درک کااد .پحا دین راید ره نحا روحی انسخان ررای تعالی جستن معاوی پاس گوید.
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ررای ایرانحان هم پحا اوخخلی اسخخلا را راید در قالب اسخخ ور ها و ام الوحیم و تم ح ها و رهرور کلی
عااوخخر فرهاگ ایرانی درمیآوردند .این وظحفه را در قرنهای رعد رحشخختر قصخخهگویان و شخخعرا و تاری
نویسخخان ایرانی ره عهد گرفتاد؛ کسخخانی که موضخخوعا دیای و اخلاق و رهرورکلی حیم دیای را
سخخعی میکردند ا رریق داسخختانها و اسخخ ور ها و افسخخانههایی که ررای ایرانحان قار درک رود رحان
نمایاد .شخخاهاامهها یا خدایاامههایی که در قرن سخخو و هار نوشخخته شخخد ،در همحن جه رود .این
حرک حتی ا مان پحغمبر (
رود و ره همحن جه

) هم را ترجمه رن هایی ا قرآن توسخخط سخخلمان پارسخی آغا شخخد

اروالعباس ایرانشهری سلمان را پحغمبر قو ایرانی میدانس .

در ایاوا ریمااسخب نحسخ ره ی
سخخو و هار پاسخخ دهحم .این پرسخخ

پرس

تارینی دررار عل ترجمه قرآن ره پارسی در قرنهای

را دکتر آذرتاش آذرنوش در مورد ترجمه معروا ره ترجمه

ربری م ر کرد و پاسخخ دو تن ا میققان و مورخان غرری را نحز را گو کرد اسخخ  .این دو میقق،
ییی خخانم جولی مح می و دیگر التون دنح اند که در پاسخخخ ره این پرسخخخ

که را در نحمه دو قرن

هار ره دسخختور ماصخخور نو سخخامانی قرآن ره پارسخخی ررگرداند شخخد گفتهاند که حیوم سخخامانی
میخواسخخخ ا را ترجمه قرآن و تفسخخخحر آن ره پارسخخخی و نحز کتا «سخخخواد اعدم» ررای خود ی
ایدئولوژی رسخخمی ایواد کاد تا ره حیوم خود مشخخروعح ربنشخخد .آذرنوش این ندر را قبول ندارد،
ه ا ندر او « ران پارسخی حتی قب ا نحمه دو قرن هار هم در محان ایرانحان متداول شخخد رود و لاا
ربحعی رود که این کتا ها هم (قرآن و سخواد اعدم) ره پارسی در آید ».آذر نوش هر اد که ندر مح می
و دانح را رد میکاد ولی خودش پاس س ال م ر شد را نمیدهد.

پاسخ این س ال ،ره ندر این نگارند  ،این اس که را ورود اسلا ره ایران و شیس

آنان ا عر ها

پایههای اعتقادا دیای سخخخارق متزلزل شخخخد رود و ایرانحان ره دنبال دیای تا رودند؛ دیای که ا جانب
خدا ررای ایرانحان آورد شخد راشد را رانی که مرد آن را رفهماد و ران خودشان رداناد .ره همحن دلح
کوشخ هایی ا جانب پحغمبران قومی (ماناد رهآفرید و ایرانشخهری و احمد کحال) وور گرف
یخ

و هر

کتخاری ره ران پارسخخخی آوردند .ولی در این محان مدافعان دین اسخخخلا  ،اعم ا عر و ایرانی ،که

میخواسخختاد دین جدید همان دین میمد (

) راشخخد و کتا این دین هم قرآن راشخخد ،کوشخخحدند تا

همحن کتا را ره ران ایرانشخخهری درآورند تا مرد دنبال دینهای دیگری که پحغمبران قومی میآوردند
نروند .لاا ترجمۀ قرآن ره ران پارسخخی در واقع گامی رود ررای ایرانی کردن و مقبول نمودن دین اسخخلا
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و کتا آن .ترجمۀ سخخخواد اعدم ره پارسخخخی هم را همحن انگحز انوا گرف  .حتی کتا های که دررارۀ
تاری قدیم ایران و اسخ ور های ایرانی تألحف یا سخرود شخد را همحن انگحز تهحه شد .این کتا ها همه
ره نحا ایرانحان ررای داشختن دیای که کتا آسخمانی آن ره ران ایشخان راشخد و اسخ ور ها و دستورا
شخرعی و فقهی آن همه ره ران ایشخان ارائه شد راشد پاس میداد و آنها را ا روی آوردن ره کسانی
که داعی پحغمبری رودند رینحا میکرد؛ راارراین ،ره پارسخخخی درآوردن قرآن و فرهاگ و اسخخخ ور ها و
تاری و فقه و شخرعحا اسخلا م ثرترین اقدا ررای پحرو شخدن اسلا در ایران رود و اگر این ترجمهها
وور نمیگرف

معلو نحس

تا ه حد اسلا میتوانس

در ایران موفق شود.

