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 2فصل 
 ها دستکاری و تحريف حمايتی آيه

 
 
 
 

 
 "اهللا کالم"داران  امانت

 
 

مترجمان و مفسران معروف قرآن، طبق روش معمول، در بين متون 
کنند و مطالب توضيحی خود را در  هائی باز می ترجمۀ خود پارانتز

اين روش به اين معنی است که مطالب . داخل آن پارانتزها می نويسند
بيرون پارانتزها، ترجمۀ کلمه به کلمه و مستقيم آيات قرآن است و هر 
جا مترجم برای توضيح متن اصلی احتياج به توضيح بيشتری داشته، 

 به خداست، آن توضيح اضافی را در برای حفظ امانت متنی که منتسب
بر اساس اين روش، باور و انتظار عمومی . داخل پارانتز آورده است

 : بر آن است که
 اوًال متون خارج پارانتزها فقط بايد ترجمۀ کلمه به کلمۀ آيات قرآن -1

 باشند و، 
 : ها فقط بايد  ثانيًا توضيحات داخل پارانتز-2
  متن اصلی را توضيح دهند، -
 هيچ موضوع ديگری غير از آن چه به صراحت در متن اصلی -

 است را در بر نگيرند و،  آمده
 . هيچ جای معنی و منظور متن اصلی را هم تغيير ندهند-

اعتماد به اين روش، همچنين اين اطمينان را در خوانندگان متون 
آورد که هيچ معنی و مفهومی اضافه بر  ای قرآن به وجود می ترجمه

 . اصلی، در متون ترجمه ای وارد نشده استمتن 
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اين اطمينان همچنين با اين پيشداوری تقويت می شود که حتمًا کسی که 
گيرد، هم فردی متعهد به حرفۀ  کار مترجمی قرآن را به عهده می

مترجمی و هم مؤمن به الهی بودن قرآن است و کسی با اين 
ستش را هم خصوصيات و اعتقادات، هرگز و هرگز؛ يعنی حتی د

ببرند، دست به تغيير معنی و مفهوم متن قرآن نمی زند و به هيچ بهائی 
 . کند خيانت نمی" وحی و امانت خدا"به 
 

 154کنند هاست در اين مورد تبليغ می در ضمن، متشرعين اسالمی قرن
 : که طبق آيات قرآن

را " اهللا کالم"تواند  است و کسی نمی" خداوند حافظ کالم خود "-
 .  کند و در آن خللی وارد آوردتحريف

خداوند نسبت به حفظ قرآن از هرگونه تحريف "به بيان تفسير نمونه، 
، چرا که آيات مربوطه در قرآن در اين مورد 155"تضمين داده است
کالم خدای تو از روی راستی و عدالت به حد ": صراحت دارند که

 و او شنوای ردهيچ کس تبديل و تغيير آن کلمات نتواند ککمال رسيد و 
گمان کسانی که قرآن را  بی"، )115سورۀ انعام، آيۀ  (156"داناست

اش  در اکنون و آيندهکنند، و آن کتابی است گرامی، که  انکار می
ای از سوی فرزانه ستوده  ، فروفرستادهيابد باطل در آن راه نمی

همانا ما قرآن را نازل کرديم "و ) 41-42سورۀ فصلت، آيۀ  (157"است
 ). 9سورۀ الحجر، آيۀ  (158"نگهبان آنيمو ما 

اين تفسيرها و تأکيدها، اين باور، يا شبهۀ عمومی را هر چه بيشتر 
 : کنند که گويا تقويت می

 خيزند و،  سازان، به تحريف قرآن بر نمی  اوًال مفسران و شريعت-1

                                                 
آوری و به  شان به قرآنی که در زمان عثمان جمع راضات اوليهًا بعد از پس گرفتن اعت لزوم154

 .)های مربوطه در جلد دوم اين کتاب به بحث. ک. ر (لهجۀ قريشی بازنويسی شده بود
 .17، ص 11 و جلد 283به تفسير نمونه، فهرست موضوعی، ص . ک.  ر155
 .مشاهیالدين الهی قمشهء و قرآن، ترجمۀ بهاالدين خر  قرآن، ترجمۀ حسين محی156
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی157
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی158
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 ثانيًا اگر هم به چنين کاری برخيزند، طبق آيات مربوطه، با ممانعت -2
ی که نگهبانی آن را تضمين کرده، رو به رو شده و از ارتکاب خداوند

 . شوند به چنين کاری باز داشته می
توانند  سازان اسالمی مدعی اين انديشه، نمی متشرعين و شريعت

توضيح دهند که اگر مقصود از نگهبانی قرآن، جلوگيری از عدم 
دينی قرآن است، پس اين همه مذهب و فرقۀ » معنی و مفهوم«تحريف 

کنند و هر کدام  و اسالمی مختلف چگونه به کتاب يکسانی استناد می
سازند و  نيز از آيات آن، معانی متفاوت و خاص خواست خود را می
خود را  با اين معانی ابداعی و استخراجی، علت وجودی و مشروعيت

 . دهند توضيح می
  به معنیيک متن قرآن از معانی مختلف آيا استخراج اين همه -

های گوناگون در معنی و مفهوم قرآن و تحريف معانی آن  بردن دست
 نيست؟

 
اعتقاد به صحت عمل مترجمين و مفسرين قرآن، به خصوص از آن 
نظر در جامعۀ ما تقويت شده و جنبۀ عام و عمومی پيدا کرده که 

حتی با دانستن . بسياری قادر به خواندن و نوشتن زبان عربی نيستند
ن نظر که اغلب مسلمانان به سبب های دينی و تاريخی، اين زبان، از آ
خواهند يا از ترس  توانند، نمی جو و محقق نيستند، نمی مردمی حقيقت

قرائت مستقيم و «کنند تا برای  تابوها و انحصارگران دينی جرأت نمی
يی  خود همت بگمارند و به تحريفات معانی» بدون واسطۀ کتاب دينی

 . شوند، پی ببرند تلف اسالمی عرضه میهای مخ که از سوی فرقه
 

ها به قدری خالصه و ساده اند که  با اين وجود، گاهی جمالت آيه
ايرانيان و ساير مسلمانان غير عرب نيز با اطالع نسبی از کلمات 

شوند که کارها به اين سادگی  هاشان متوجه می عربی موجود در زبان
نگاهی، ولو . روند  نمیو شان پيش نرفته های و به درستی پيشداوری

ها و  نه چندان عميق به متون قرآن و مقايسۀ آن با متون ترجمه
ها در  دهند که نه تنها اين پيشداروی های موجود، نشان می تفسير
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ای قرآن صحت ندارند، بلکه اساسًا  نخوردگی متون ترجمه مورد دست
 : از وظائف مترجمين قرآن آن است که

ن مفسر و متکلم، در مفهوم آيات منسوب به خدا  به تبعيت از اين يا آ-
. تغيير دهند» نفع اسالم و اسالميان روز«ها را به  دست ببرند و آن

 : حال
  يکی مفهوم آيه را تغيير می دهد، --
 کند و،  های علمی را اصالح می  ديگری به نظر خود غلط--
رای در اين جا و آن جای قرآن، ب» تغييرات کوچک« يکی ديگر با --

خدای خود هوادار و نمازخوان و برای اربابان دينی و اسالمی نيز 
 . کند حکومت، شوکت و ثروت جمع می
قرآن دست » معنی و مفهوم«اند در  ظاهرًا اينان، از اين که توانسته

تطبيق دهند، افتخار هم ! گر ببرند و آن را با منافع اسالم حکومت
نتظار آن را هم دارند که نمايد که گويا ا حتی چنين می. کنند می

شان قرار گرفته،  که مورد سانسور" خداوند بخشنده و مهربانی"
را » !های خيرخواهانه تحريف«و » خدمات حمايت گرانه«عوض اين 

 . شان در آيد در اين يا آن دنيا بدهد و از شرمندگی
*** 

 
الدين الهی قمشهء، مترجمان معروف  بهاالدين خرمشاهی و حسين محی

 . طرف قرآن نيستند ای و بی  نيز، فقط مترجمان حرفهقرآن
آنان نيز تفسيرات و توضيحات اضافه بر متن اصلی را در داخل 

نويسند و آنان نيز به اين وسيله، اين اطمينان را به  پارانتز می
 : کنند که گويا شده القاء می خوانندگان قرآن ترجمه

 کلمه به کلمۀ آيات  هر چه در متن اصلی قرآن وجود دارد، ترجمۀ-
. قرآن است و هر چه اضافه بر آن است، با پارانتز مشخص شده است

 همچنين، 
 آن چه در داخل پارانتز آمده، مربوط و منطبق با معنی آيۀ مربوطه -

 .کند است و فکر و باور ديگری را به خوانندگانش القاء نمی
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شان سوء   داریبا اين وجود، آنان نيز از اين اعتماد عمومی به امانت
 استفاده می کنند و، 

برند و کلماتی را به فارسی بر  شده دست می  هم در متن قرآن ترجمه-
" اهللا وحی الهی و کالم"گردانند که در متن اصلی قرآن، يا آنچه  می

 شود، وجود ندارند و،  خوانده می
 هم در داخل پارانتز ها مطالبی می نويسند که با محتوی متن اصلی -
خوانند و معنی و مفهوم آيات را تغيير  ت منسوب به خدا نمیآيا
 .دهند می

دهند که اينان نيز اين  دعای پايانی اين هر دو مترجم نيز نشان می
دخالت بشری در کالم خدا و اصالح، سانسور و تحريف معانی آيات 

اينان نيز اين را نيز . پندارند قرآن را خدمتی برای خدا و اسالم می
دانند که با دخالت خود در  خواهانۀ خود می ۀ مترجمی اسالمجزو وظيف

آيات قرآن، معنی و مفهومی بيافرينند که از معنی و مفهوم ظاهری و 
گر تمام  به سود اسالم حکومت» بهتر يا بيشتر«لزومًا مورد نظر خدا، 

 . شود
هائی تصادفی و لزومًا نه مهم از اين صدها و هزارها  در ذيل نمونه

 .کند  و تحريف در ترجمۀ قرآن را نقل میدستکاری
 
 
 "بنده"و فرشتگان » خدا« صف به صف -1
 

متون . هاست ترجمۀ آيات آغازين سورۀ الصافات يکی از اين نمونه
اند که در زبان  اند و هم از کلماتی تشکيل شده اصلی اين آيات هم ساده

يجه، در نت. اند فارسی نيز دارای همان مفهوم رايج در زبان عربی
ها برای قضاوت در مورد وجود کلمات ترجمه شده در  فارسی زبان

اصل متن آيات . ها، احتياجی به دانستن زبان عربی ندارند اين آيه
؛ )1آيه (صفًا والصفت : "مورد نظر سوره الصافات چنين است

"  الهکم لواحده ؛ ان)3 آيه (؛ فالتليت ذکرًا )2آيه ( فالزجرات زجرًا  
 ). 4آيۀ (
 : رجمۀ بهاالدين خرمشاهی چنين استت
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از  (و با بازدارندگان) 1آيه   ( صف در صف فرشتگانسوگند به"
 )های آسمانی قرآن و کتاب (و به خوانندگان ذکر) 2آيه )  (معاصی

 . 159)4آيۀ "  (که خدای شما يگانه است)  3آيۀ (
 

 فرشتگانسوگند به " و متن فارسی "والصفت صفًا"مقايسۀ متن عربی
که در متن » فرشتگان«دهد که کلمۀ   آيۀ اول نشان می" در صفصف

به بيان ديگر، در . ترجمه آمده، هيچ معادلی در متن عربی قرآن ندارد
يا هيچ " فرشتگان"ای مترادف کلمۀ  متن عربی آيه، هيچ کلمه

ترجمۀ . ای که يک چنين فهم و درکی را سبب شود، وجود ندارد اشاره
. است" سوگند به صف در صف: "اين عبارتدرست و کلمه به کلمۀ 

سوگند به آن ها : "نيز مشابه اين معنی، يعنی» تفسير نمونه«ترجمۀ 
 . کند  را مطرح می160"که صف کشيده اند

خورد، چه معنی و  که خدا با آن سوگند می» صف در صف«حال، اين 
. مفهوم دارد و اصوًال دارای معنی هست يا نيست، بحث ديگری است

تواند جزو آيات   اين آيه هيچ معنايی ندارد و از اين نظر میظاهرًا
به همين خاطر هم، مترجم قرآن، .  به حساب آيند161متشابه يا متشابهات

فاقد «بهاالدين خرمشاهی، خود را موظف ديده تا کالم و وحی ظاهرًا 
تغيير دهد ! ، يک کمی"فرشتگان"خدا را با اضافه کردن کلمۀ » معنی

 . به آيۀ اول اين سوره، معنی و مفهومی ببخشد! ح کوچکو با اين اصال
کاری   آيا اين کار به معنی اعتراف به نقص آيه و ناتوانی يا فراموش-

 خالق آيه نيست؟ و، 
خدای خالق جهان را محتاج تکميل و اصالح   آيا اصوال کسی که کالم-

لق اين می داند، می تواند ادعا بکند که به قادر و توانا بودن خدای خا
 آيه و کتاب ايمان دارد؟ 

 

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی159
 . قرآن، ترجمۀ تفسير نمونه160
به توضيح . ک.ر. ای که دارای هيچ معنی نيست يا معانی مختلف و مخالف دارد  يعنی آيه161

 .در اين کتاب» ههای شناخت دينی بدون واسط دشواری«مربوطه در فصل 
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دخالت مترجم قرآن در معنی و مفهوم اين سوره از قرآن اما، در 
کلمه به « ترجمۀ ظاهرًا . شود جا و در همين حد خالصه نمی همين
آيات دوم و سوم سورۀ الصافات از متن عربی به فارسی نيز، به » کلمۀ

رآن تاثير پذيرفته شرح زير از اصالح و سانسور اين مترجم و مفسر ق
شود،  ناميده می" وحی و کالم خدا"اند که در کتابی که  و معانی يافته

 : هيچ معادلی ندارند
به " فالتليت ذکرًا" و " به بازدارندگان" به معنی" فالزجرات زجرًا"

ترجمه توضيحی اين آيات در تفسيرها . است" به ذکر کنندگان "معنی
 و "همان ها که قويًا نهی می کنند": تنيز مشابه اين معانی و چنين اس

 . 162"کنند ها که پی در پی ذکر را تالوت می و آن"
ترجمۀ خسرمشاهی اما توضيح بيشتری از معنی و مفهوم متن اصلی 

سورۀ  (" )از معاصی(و با بازدارندگان ": وی آيۀ دوم را: دارد
قرآن و  (به خوانندگان ذکر" : وآيۀ سوم را"ٌ )2الصافات، آيه 

 . ترجمه کرده است) 3سورۀ صافات، آيۀ  ()"یهای آسمان تابک
های توضيحی ساير  مقايسۀ توضيحات ترجمۀ خرمشاهی با ترجمه

 : سازد که روشن می» تفسير نمونه«سازان، مثال توضيحات  شريعت
 خرمشاهی در اين جا نيز، اين بار با افزودن عبارات توضيحی در -

ها،  م آيات دست برده و به اين آيهداخل پارانتزها، در معنی و مفهو
هيچ کدام از . معانی و مفاهيمی بخشيده که در متون اصلی وجود ندارد

قرآن و " در داخل پارانتز جلو آيۀ دوم و "از معاصی"عبارات 
در داخل پارانتز جلو آيۀ سوم، توضيح صحيح متن " یهای آسمان کتاب

اين . ر متن اصلی ندارندکدام نيز مفهوم مشابهی د آيه ها نيستند و هيچ
دخالت اضافی در ترجمه، به آيۀ دوم معنائی داده که در متن اصلی 

آيۀ » احتمالی يا ناقص«قرآن وجود ندارد و همچنين معنی و مفهوم 
 . دهد جلوه می» قطعی«سوم را هم 

 
دهد جز آن که خرمشاهی مترجم معروف  اين همه، چه را نشان می

فۀ مترجمی خود وفا نکرده و در معنی قرآن به زبان فارسی به وظي

                                                 
 .تفسير نمونهبه . ک.  ر162
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. خداست، دست برده است" کالم و وحی"متنی که به ادعای خود وی، 
با اين وجود، وی نيز مانند ساير متکلمين، مترجمين و مفسرين قرآن، 
حتما خوشحال است که فرصتی يافته تا به حمايت از قرآن و خدا 

ه البد از نظر وی يی دست بزند ک متون دينی» تکميل«برخيزد و به 
 . »ناقص، ناکفا و محتاج اصالحند«

 تواند از ايمان به خدای دانا و توانا ناشی شود؟ آيا چنين فکری می
 

نازل "خرمشاهی خود بهتر می داند که اصالح متنی که وی خود آن را 
 داند، می" شده از سوی خداوند خالق جهان

رد توانائی  و دانائی تواند به معنی آن باشد که نويسنده در مو  می-1
ای در عين حال  چنين فکر و ارزيابی. خدای خالق اين آيات شک دارد

اهللا مايشاء، ان اهللا علی کل : ("اند به معنی رد آياتی است که مدعی
، بيگمان خداوند بر آفريند خداوند هر چه بخواهد می)""... شی القدير

ن کتاب را آن بگو اي"و ) 45سورۀ نور، آيۀ  (163"هر کاری تواناست
ها و زمين  ه به علم ازلی از اسرار آسمانخدائی فرستاده ک

 ).  6سورۀ فرقان، آيۀ  (164"آگاهست
تواند به معنی رد ادعای قرآن در مورد ساده، روشن و همه فهم   می-2

ای از آيات  بودن آيات قرآن باشد و از اين نظر نيز در تضاد با دسته
ساده، روشن، قابل فهم و «يعنی ؛ 165»مبين«قرار گيرد که قرآن را 

آری نور و کتابی "... :  کنند معرفی می" نياز از تفسير و توضيح بی
ها آيات کتابی  اين: "بيه سوی شما آمده است) روشنگر(مبين 

ما آن را به صورت قرآنی عربی نازل کرديم؛ . است) مبين(روشنگر 
اين جز اندرز و "... ،  )1سورۀ يوسف، آيۀ ( 166"باشد که انديشه کنيد

در حقيقت قرآن را   "،)69سورۀ ياسين، آيۀ  (167"نيست» قرآن مبين«

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی163
 .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی164
در جلد دوم اين » نزول و آثار نزول قرآن از سوی خدا«به توضيحات مربوطه در فصل . ک.  ر165

 .کتاب
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی166
 .ن خرمشاهی قرآن، ترجمۀ بهاالدي167
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 168" آورديم پس آيا متذکر شونده ای هست؟بس آسانبرای تذکر 
. الف(الر "، ) و ديگر40، 32، 22 و آيات مکرر 17سورۀ قمر، آيۀ (
،  استوارکتابی است از سوی فرزانه ای آگاه که آيات آن) راء. الم

و آيات ) 1-2سورۀ هود، آيات  (169"وا بيان شده استروشن و شي
 .170فراوان ديگر

اگر انس : "تواند به معنی رد صحت و کفايت قرانی باشد که  يا می-3
سورۀ اسراء،  ("توانند نظير آن را بياورند نمی... و جن هم گرد آيند

 .171)88آيۀ 
*** 

 
گران، با اين نوع الدين الهی قمشهء و دي خرمشاهی، همانند حسين محی

دهد که بر خالف اين همه آيه در مورد  ها نشان می تحريفات و دخالت
سازان اسالمی به راحتی  محافظت قرآن از سوی خدا، شريعت

توانند آيۀ الهی را اصالح و تکميل کرده، در آيۀ الهی دست برده و  می
 .يی را که الزم و صالح باشد، بر زبان خدا جاری کنند هر معنی

 
» اصالح حمايتی«سازان،  بينيم که طبق معمول همۀ شريعت یم

کند، بلکه باعث بروز  خرمشاهی نيز نه فقط کمکی به دين و خدا نمی
کنند و  سؤاالتی می شود که با اساس دين و صحت قرآن برخورد می

 : با اين وجود. برند ها را زير سؤال می آن
ترين مورد و اتفاق  مهم نه اين نمونه در قرآن ترجمه شدۀ وی تنها و -

 است و، 
 نه وی ار نظر دست بردن در متن قرآن و اصالح، تحريف و تغيير -

شده، يا وحی شده از سوی خدا، تنها، يا " نازل"معنی و مفهوم آيات 
 .موردی استثنائی است

 
                                                 

 .15، پيشين، ص 2 و 1 سيد محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج 168
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی169
در جلد دوم اين » نزول و آثار نزول قرآن از سوی خدا «به بحث مربوطه در فصل  . ک.  ر170

 .کتاب
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی171
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 داشت کم را »بشر طوايف« "الهی وحی" -2
 

ر قرآن در ايران الدين الهی قمشه ای، مترجم و مفسر ديگ حسين محی
او . روند رود که ساير مفسران و متکلمان می نيز به همان راهی می

گر،  کند که به سود اسالم حکومت نيز قرآن را به نوعی ترجمه می
شرع و مقامات اسالمی است و او نيز در زمان ارتکاب به اين کار، 

برای نمونه . هيچ ترديد و تعهدی نسبت به صحت دينی نشان نمی دهد
 سورۀ هود نظر می افکنيم و آن را 17به ترجمۀ الهی قمشه ای از آيۀ 

در قرآن . کنيم مسلکانش از همين آيه مقايسه می با ترجمۀ جمعی از هم
 : ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی اين آيه چنين آمده است

و شاهدی ) پيامبر(آيا کسی که حجت آشکاری از پروردگارش دارد  "-
مانند کسی است ( او پيرو آن است 172)يقابوبکر الصد(از خويشان 

 مايۀو پيش از او هم کتاب موسی راهنما و ) که پيرو و شاهدی ندارد؟
های مشرکين  هر کس از گروهرحمت بود، اينان به آن ايمان دارند و 

 173  ..."...گاه اوست  ، آتش دوزخ وعدهکه به آن کفر و انکار ورزد
 ). 17سورۀ هود، آيۀ (

های مشرکين که  هر کس از گروهو : "وق به شرحجملۀ مشخص شدۀ ف
و من "، ترجمۀ خرمشاهی از متن قرآنی ."..به آن کفر و انکار ورزد 

ديگر مفسرين و .  است"...يکفر به من االحزاب فالنار موعده 
مترجمين نيز اين جمله را در همين معنی يا مشابه آن ترجمه و تفسير 

 : اند از آن جمله. اند کرده
 . 174"... به آن کفر ورزد هر کس از احزاب: "احسن الحديثتفسير 

 به او کافر شود، های مختلف هر کس از گروهو : "تفسير الميزان
..."175. 

                                                 
 .تفسير سورآبادی قرآن، ترجمۀ ابوبکر عتيق نيشابوری، 172
 .  قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی173
 .  قرآن، ترجمۀ علی اکبر قرشی، تفسير احسن الحديث174
 . قرآن، ترجمۀ سيد محمد حسين طباطبائی، تفسير الميزان175
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و هرکه به او نگرود به خدا و به رسول و به قرآن ": تفسير سورآبادی
 .  176"... که باشند  کافران از هر گروههمۀاز 

ی قمشهء به آن جنبۀ عمومی و الدين اله از آن ميان فقط حسين محی
ای خود، جمله را به صورتی برگردانده  جهانی داده و در قرآن ترجمه

و هر کسی از : "است که از نظر معنی با بقيۀ ترجمه ها فرق می کند
گاهش البته آتش دوزخ   به او کافر شود وعده(!)طوايف بشر 

 . 177"است
 
: دی چنين بوده که گويااين آيه بنا به بيان تفسير سورآبا" شأن نزول"
". يا محمد، گواه داری بر آن که تو رسول خدايی؟: "کافران مکه گفتند"

اين شاهد من "پيامبر عليه السالم دست بر دوش ابوبکر نهاد و گفت 
ها و تفاسير ديگر در مورد اين که اين آيه در رابطه  ترجمه. 178"است

دارند، ولی آن  ز میشده يا نه، نظرهای مختلفی ابرا" نازل"با ابوبکر 
ها نيز همه می پذيرند که اين آيه در رابطه و برخورد با گروهی از 

شده و در نتيجه، همان گونه که از متن آيه هم بر " نازل"کافران مکه 
 پاسخ کفار مکه در زمان رسول) احزاب(گروه های آيد، به  می
 همۀ شود، اين است که تا جائی که به مخاطب آيه مربوط می. دهد می

الدين الهی قمشهء، مشخصًا  ها، به جز ترجمۀ حسين محی اين ترجمه
در اين ميان فقط الهی قمشهء است که کلمۀ . کنند  اشاره میکفار مکهبه 

 سال 1400احزاب کفار قريش در زمان و مکان معين « را نه احزاب
، آن هم در معنی "طوايف بشر"، بلکه »پيش از اين عربستان

های اجتماعی  های بعدی و از آن جمله گروه عی زمانهای اجتما گروه
 . امروزه، معنی کرده است

 
کار زيادی نکرده، جز " طوايف بشر"وی البته با اضافه کردن عبارت 

زمان و «در » مردمی معين«را که خطاب به " حرف خدا"آن که 

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ ابوبکر عتيق نيشابوری، تفسير سورآبادی176
 .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی177
 .1046، ص 2بادی، پيشين، ج  تفسير سورآ178
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داده و به آن ُبعد زمانی و مکانی همگانی و " تغيير"بود، » مکان معينی
 !فقط همين. نی بخشيده استجها

 : البد به نظر وی
بوده، ولی » همۀ طوايف بشر« خدا منظورش مورد خطاب قرار دادن -

 ، يا شايد،!را فراموش کرده" بشر"قيد کلمۀ 
داند چگونه  الدين الهی قمشهء خود را بهتر از خدا می  حسين محی-

 : ر ویبايد آيه نوشت و چه محتوائی بايد به قرآن داد، يا از نظ
 هر کسی از مفسران، معنی و مفهومی برای قرآن نوشته و حاال هم -

نوبت اوست که معنی و مفهوم خود را به زبان خدا بيان کند و به نام 
 . آورد به بازار می" وحی خدا"قرآن و 

دهد  سبب هر چه هست، آن چه در پيش روست به صراحت نشان می
 :که
اری دست زده که در بهترين الدين الهی قمشهء به ک  حسين محی-

ناميد » اصالح، سانسور و تحريف مصحلتی آيات قرآن«حالتش 
 . شود می

داد،  اين کاری است که حتی پيامبرش هم به خود اجازۀ انجامش را نمی
 . داد بايست می يا نمی
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  حکمی برای عالم و عالميان-3
 

 يا دست »اصالح و تغيير، سانسور و بازنويسی«مورد فوق اما، تنها 
از . يستالدين الهی قمشهء در معنی و مفهوم قرآن ن بردن حسين محی

ها در کتاب قرآن ترجمه شدۀ  اين اصالحات، سانسورها و دست بردن
الدين الهی  ترجمۀ حسين محی. وی بارها و بارها به چشم می خورد

ای آن  به مفهوم حرفه» ای متن ترجمه«قمشهء در واقع بيش از آن که 
 . از قرآن است» ای تفسير و تأويل خالصه شده«شد، با

االبته تفاوت او با ساير مفسرين و متکلمين در اين نيست که مثًال وی 
برد، ولی ديگر  در معنی و مفهوم کالم منسوب به خدا دست می

دست بردن در معنی «! نه. زنند مفسرين به چنين کاری دست نمی
اوت او با بقيه در آن است که تف. »سازان است قرآن کار همۀ شريعت
بنامد تا » تفسير قرآن«بيند که کار خود را  وی حتی احتياجی نمی

اش با معنی و مغهوم مستقيم  حداقل فرقی بين حرف و نظر شخصی
بيند که همۀ تغييرات و  تر می او بهتر و راحت. ايجاد شود" کالم اهللا"

 . ن کندتحريفات خود را، مستقيمًا به نام خدا و قرآن بيا
های  دست بردن«ای از اين نوع   سورۀ االحقاف نمونه12ترجمۀ آيۀ 

 :دهد را نشان می» مستقيم در معنی و مفهوم آيۀ قرآن
 مهربان پيشوای و امام که موسی بر  تورات کتاب قرآن از پيش و" 

 به پيشين آسمانی کتب مصدق قرآن کتاب اين و گرديد نازل بود خلق
 (... »بترساند را عالم ستمکاران« تا شده نازل است عربی فصيح زبان
 االحقاف، سورۀ( 179"دهد بشارت را نيکوکاران و ...)ظلمو الذين لينذر
  ).12 آيۀ
 لينذر "...  عربی جملۀ در که شويد متوجه تا بدانيد عربی نيست الزم
 حسين و ندارد وجود »عالميان و عالم« به راجع ای کلمه ..."ظلمو الذين
 کرده آيه معنی وارد و آورده در خودش از را آن قمشهء الهی الدين محی
  .است

                                                 
 .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی179
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 ستم تا "... را  )...ظلمو الذين لينذر ...( عبارت قرآن، مترجمين ديگر
 ستم که را  کسانی تا  "... و 180."..دهد هشدار را )مشرک( پيشگان
  .اند کرده ترجمه 181"...ندک انذار کردند
 دو جز و نيست زياد ديگر، مترجمين با قمشهء الهی تفاوت که بينيم می
 قمشهء الهی واقع در .گيرد نمی بر در را »عالميان و عالم« کوچک کلمۀ
 خداوند به منتسب کالم به کلمه اين افزودن با که اين جز نکرده کاری
 از و  داده تغيير را "وحی" و آيه معنی راحتی و آسانی به جهان، خالق

 حکمی و آيه ،دارد معينی "ولنز شأن" که مشخصی مورد موضوع
  !همين فقط .است ساخته »عالميان و عالم« تمام برای

*** 
 
 در بردن دست که دهد می نشان ديگر يکبار »خروار نمونۀ مشت« اين

 »بخشيدن دينی مشروعيت« برای جديد دينی مبانی ساختن و قرآن معانی
 تر سانآ بسيار امروز، در »اسالمی اصطالح به شريعت و حکومت« به
 اين در .رود می انتظار و گنجد می ذهن در که است آن از تر رايج و

 : شود که سؤال مطرح می اين صورت،
رسمی  که در طول تاريخ دراز اسالم» اصالحاتی« با وجود اين همه -

گر انجام شده و گاهی منظور و مفهوم آيات را به تمامی  و حکومت
توان اعتماد   با امانت قرآن میاند، به کدام ترجمۀ ظاهرا تغيير داده

 کرد؟
 : آيد که و سؤال پيش می

 چرا از اين همه اربابان دينی که به نام آيت و حجت خدا، سنگ خدا و -
زنند، در برابر اين همه تحريفات قرآن حرفی  قرآن را به سينه می

اين و آن » حمايتی«زنند و تکميل، تحريف، سانسور و اصالح  نمی
 کنند؟  با رضايت خاطر نظاره میشان را  مسلک هم

آميز کجا و بخشش جائی در  ها وسکوت موافقت بخشی اين حاتم
بهشت، يا تهديد به سوزاندن هست و نيست مردم برای فقط پس و پيش 

ای از قرآن کجا؟ و چقدر عمر و انرژی که برای تلفظ  کردن تلفظ کلمه
                                                 

 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی180
 .الميزان تفسير قرآن، ترجمۀ 181
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 تا شود، سورۀ حمد صرف می» والضالين«عربی حرف ضات کلمۀ 
خداوند خالق جهان، که انگار جز به زبان عربی آشنا نيست، دعا و 
نماز بندۀ غير عربش را با تلفظ صحيح عربی بشنود و از محتوای 

 . ها سر در آورد آن
آيد و اين سنت   چرا چنين است، اين يک بام و دو هوائی از کجا می-

 گيرد؟  پذيرش  و توافق پنهانی از کجا ريشه می
 :  مقابل اين گونه سؤاالت، تنها پاسخ ممکن آن است کهظاهرًا در

 اگر دست بردن در قرآن برای توجيه آيات دينی و دنيوی و قابل قبول -
نشان دادن احکام، حکومت و شرع اسالمی است، جايز است، تأييد 

 آورد و بر عکس،  های دنيوی را در پی می شود و انواع پاداش می
سازان و اربابان دينی اسالم  د شريعت اگر از اين کار سودی عاي-

گر نشود، و بد تر از آن، اگر چنين کاری عليه حکومت دينی  حکومت
ای به  خواهان نوع به نوع دينی و فرقه و دنيوی و دکانداری شريعت

ها که نه، تلفظ نه چندان  کار رود، تغيير معنی و مفهوم آيه و آيه
آيد،  و کفر به حساب میای از آيات قرآن، حرام  صحيح حرف و کلمه

آورد و  شود، کيفر اين جهانی و تهديد آن جهانی در پی می محکوم می
 . شود با واويالهای متشرعان و ماليان رو به رو می

 
ها در قرآن البته کار امروز و فردا نيست،  اين تحريفات و دست بردن

ه اين همان تردستی يی است که در فق. 182 ساله دارد1400ای  بل سابقه
معروف است و بسياری از " علم کالم"و » تفسير«و سنت اسالمی به 

، به خود حق »های جا افتاده شيوه«سازان با تبعيت از اين  اين شريعت
می دهند که آيات قرآن را به دلخواه خود تغيير دهند و با گذاشتن حرف 

وقت، آيات نوع به نوع جديدی  به دهان خدای خالق جهان، وقت و بی
های سياسی و  کرده و به بازار آورند؛ و با اين کار به پاداشتقرير 

 .  اقتصادی برسند
طبيعی است که يک چنين خدمات حمايتی برای حاکمان دينی، که هم 

های محروم مسلمان  غارت ثروت مردم و توده» نعمت«از 
                                                 

در جلد » تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به بحث مربوطه تحت عنوان . ک.  ر182
 .سوم اين کتاب
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 بدون اجر و ،داری بهشت برين خدايند برخوردارند و هم مدعی کليد
  .ماند پاداش نمی

های مترجمان و خاصان در معنی و مفهوم قرآن، و از آن  بردن دست
الدين الهی قمشهء، و همچنين پذيرش اين  ميان تحريفات حسين محی

تحريفات از سوی اربابان دينی حاکم بر مقدورات مردم مسلمان را، 
 . بايد در زمينه مورد ارزيابی و بحث قرار داد

 
 

 
 


