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   رفع و رجوع تعارضات قرآن-۴
  

  :   سورۀ القصص چنين است۵٢آيۀ 
نگاهی دقيق به اين . "الذين اتيناهم الکتاب من قبله هم به مؤمنين"

رسی زبانان هم معنی تقريبی آن را روشن می جملۀ قرآن حتی به فا
) قرآن(ايم به آن   ها داده کسانی که قبًال کتاب آسمانی به آن= ": کند

کسانی که پيش از آن به ايشان کتاب "، يا ١٨٣"آورند  ايمان می
کسانی که قبل از "، يا ١٨٤"آورند آسمانی داده بوديم، به آن ايمان می

 . ١٨٥"آورند  ايمان میقرآن کتاب به آنان داديم به قرآن 
  

الدين الهی قمشهء از اين متن قرآنی اما معنی و  ترجمۀ حسين محی
گيرد که در متن اصلی  مفهوم ديگری دارد و عباراتی را در بر می

آسمانی (آنان که ما به آن ها پيش از اين کتاب : "معادلی ندارند
آن يعنی موسی و عيسی و پيروان حقيقی (فرستاديم ) لتورات و انجي

سورۀ  (١٨٦"آورند به اين کتاب آسمانی قرآن البته آنان ايمان می) ها
 ). ۵٢القصص، آيۀ 

  
بينيم موضوعی که وی در داخل پارانتز اول نوشته، توضيحی بر   می

متن اصلی است و طبق پيشداوری مورد بحث در صفحات پيشين، بايد 
، که با معنی متن اصلی ترجمه شدۀ قبل از خود خوانائی داشته باشد

ای در اين يا آيات قبل   اما توضيح داخل پارانتز دوم، هيچ سابقه. دارد
از خود ندارد و حرفی ديگری است که وی به زبان و نام خدا بيان 

  . کرده است
بردن آشکار در معنی و مفهوم قرآن، خوانندۀ قرآن  اين دست

  : دهد که شدۀ وی را در برابر اين سؤال قرار می ترجمه
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م قرآن الهی قمشهء چنين آشکار و بی محابا برای تغيير  چرا مترج-
کوشد؟ و مگر چه موضوع و مسألۀ   ای از قرآن می معنی و مفهوم آيه

خواه اسالمی، خطر  مهمی باعث اين شده که چنين چهرۀ شريعت
های ديندارش را به جان  مسلک مجازات الهی و گاليۀ احتمالی هم

موسی و عيسی و پيروان يعنی "کردن عبارت  بخرد و با اضافه
به متن قرآن، برای اصالح و تغيير کالمی که نام خدا را "ها حقيقی آن

  بر خود دارد بکوشد؟ 
 مگر از نظر وی متن موجود آيۀ قرآن چه ايرادی دارد و چه -

کند که وی برای رفع و رجوعش به کاری چنين  ای ايجاد می مسأله
ر داده و نتايج آن را نيز به ، تن د"وحی و آيۀ خدا"مهم، يعنی سانسور 

  خرد؟ و،   جان می
که اين فکر را به او القاء کرده و   چرا او و مفسران و متکلمانی-

توانند فکر  کنند و می  اند، فکر می  اش شتافته متشرعينی که به ياری
اند که با وجود اين سانسور و تحريف آشکار معنی و مفهوم آيۀ  کرده

د خالق اين آيات، بخشيده خواهند شد، بلکه قرآن، نه فقط از سوی خداون
  حتی به دريافت پاداشی در خور نيز نايل خواهند آمد؟ 

  
ظاهرًا داستان از اين قرار است که اين آيه پيش بينی می کند که اهل 
کتاب، يعنی يهودی ها و مسيحی ها به اين دليل که کتاب دينی مشابهی 

 و به دين اسالم گردن دارند، الهی بودن قرآن را خواهند پذيرفت
بينی، ديديم که يهوديان مورد  بر خالف اين آيه و پيش. خواهند نهاد

نظر شبه جزيرۀ عربستان آن روز، قرآن را نپذيرفتند و حتی در اين 
راه به جنگ بود و نبود تن دادند و جان و مال خود را در راه امتناع از 

  . ندترک دين يهودی و نصاری و پذيرش اسالم، فدا داد
در همان حال، ظاهرًا الهی قمشهء به خوبی واقف بوده که در قرآن، آيۀ 

آيا طمع داريد يهوديان به دين شما : "ديگری وجود دارد که می گويد
بگروند در صورتی که گروهی از آنان کالم خدا را شنيده و به دلخواه 

ا با آن که در کالم خدا تعقل کرده و معنی آن ر. کنند خود تحريف می
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می بينيم که اين دو آيه کامال با ). ٧۴سورۀ بقره، آيۀ  (١٨٧"در يافته اند
اولی دال بر پيش بينی پذيرش قرآن و اسالم . همديگر مغاير و متضادند

از سوی يهوديان است و دومی حتی فکر سازش و گرويدن آنان به 
 .  برد  اسالم و قرآن را زير سؤال می

  
 سورۀ البقره، که اختالف بين ٢۵٣يۀ تازه، آيۀ سومی هم وجود دارد، آ

کند و بر آن است که اساسًا از ازل  اين اديان را امری الهی معرفی می
اين انگيزه خلق شده که اينان به دين اسالم نگروند و حتی با مسلمانان 

رفته   در نتيجه، هرگز انتظار آن نمی. در جنگ و اختالف به سر برند
ان بياورند، يا کتاب قرآن را تأييد کرده و است که اينان به دين اسالم ايم

اينان پيامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی برتری : ""بپذيرند
، خواست کسانی که پس از ايشان  آمدند  و اگر خدا می... بخشيديم 

کشمکش و کار زار هايی که برايشان آمد،  پس از روشنگری
شان ايمان آوردند ، ولی اختالف پيشه کردند؛ و بعضی از ايکردند  نمی

خواست کشمکش و کارزار  اگر خدا میو بعضی کفر ورزيدند، و 
 ( ١٨٨"دهد  کردند، ولی خداوند هر آن چه اراده کند انجام می نمی

 ). ٢۵٣سورۀ بقره، آيۀ 
  
بينيم اين آيه با هر دو آيۀ قبلی در تضاد قرار دارد و به جای   می

و ارادۀ خداوند برای گرويدن اهل کتاب به اسالم و قرآن، از خواست 
» عدم سازگاری و ضرورت وجود اختالف بين مؤمنين به اين اديان«

  .دهد  خبر می
  

وظيفۀ «خواهد به  می» متعهد اسالمی«حال ظاهرًا اين مترجم 
خود عمل کرده و اين مسأله و دوگانگی مندرج در کتاب دينی » شرعی

ای دراز در  در نتيجه، به ابتکاری که سابقه. خود را حل و فصل کند
آورد و برای رفع و رجوع اين تعارضات،  علم تفسير دارد رو می

ظاهرًا برای انجام اين . را تغيير می دهد» معنی و مفهوم اين آيۀ قرآن«
                                                 

  .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی187
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی188
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نگرانۀ   ، او مطابق معمول، ولی بر خالف پيشداوری ساده!مهم
اش، اسم پيامبران اين اديان را به متن  شده خوانندگان قرآن ترجمه

کند و برای خالی نبودن عريضه، عبارت من در  مه اضافه میترج
اين در . دهد آوردی خود را در داخل پارانتز داخل متن قرآن جا می

يهوديان «حالی است که او کامًال آگاه است که بحث آيۀ مربوطه بر سر 
  . »پيامبران يهوديان و مسيحيان«است و نه بر سر » و مسيحيان

دهد که مقصود آيۀ   می مشهء به باور خود نشان با اين تردستی، الهی ق
بلکه پيامبران اين ، نه خود يهوديان و مسيحيان سورۀ القصص، ۵٢
در "اند که مثال می توان مثل برخی مفسرين اسالمی ادعا کرد که   اديان

  : و از اين طريق" روز قيامت به اين کتاب ايمان خواهند آورد
   .بينی قرآن تحقق خواهد يافت  پيش-

افزايد  را می" حقيقی"کلمۀ " پيروان اينان"وی در عين حال، جلو کلمۀ 
بينی قرآن درست در نيامده، برای آن  تا نشان دهد که اگر اين پيش

اين اديان بوده و اينان که ايمان " حقيقیپيروان "است که نظر قرآن بر 
ی  بين  در نتيجه، در حرف و پيش. نيستند" پيروان حقيقی"اند،  نياورده

  ! قرآن خالفی نيست
خود را موظف بدانند تا اشکاالت و " بندگان خدا"وای به روزی که 

منسوب به خدا را رفع و رجوع " وحی"اشتباهات کالم کتاب دينی و 
  . کنند

 آيا چنين کسانی که نسبت به صحت آيات کتاب دينی خود مطمئن -
الم و خالق توانند مدعی ايمان به خدائی قادر، توانا، ع  نيستند، می

  باشند؟ 
  

و سؤال اين است که اينان، با اين همه تحريف و دست بردن های ولو 
گذارند، سر خود را،  يک را کاله می  حمايتی در آيات قرآن، سر کدام

  يا سر خدا يا مردم را؟ 
اند و   بی خبر  ها و تحريفات  بردن ظاهرًا مردم که از اين دست

ساز راه افتاده و   جماعت شريعتبسته به دنبال اين   بسته و گوش  چشم
خرند، اولين  به جان می" حرف و کالم اهللا"شان را به عنوان  تحريفات
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، و الجرم بازندگان واقعی "ها بردن  اصالحات و دست"قربانيان اين 
  .اند بازی های دينی اين شعبده

  
  
  

  »دين مادر«سانسور حمايتی 
  
  
   کی بود کی بود، من نبودم-١
  
بردن در کالم منسوب به خدا و تحريف   گر گناه دستعدالتی است ا  بی

اين کار به . قرآن را به گردن مترجم، مفسر يا متکلم معينی بيندازيم
جا نامی از آنان برده نشده، فرصت  سازانی که در اين ديگر شريعت

را به گردن اين و آن بيندازند و " اهللا کالم"خواهد داد که گناه تحريف 
  .  دخالت خود را از انتقاد دور نگه دارندبا اين کار، تحريف و

  
منتشر شد، » زن و اسالم شريعتی«وقتی کتاب نويسنده با عنوان 

کسانی از متشرعين وطنی، در پاسخ به انتقادات نويسنده از ستم شرعی 
وارده به زنان مسلمان اظهار داشتند که گويا اين کتاب و 

و ربطی به هايش فقط شامل شخص علی شريعتی بوده  افشاگری
  : دانستند که اينان البته خود می. کند  سايرين پيدا نمی

ستيزانۀ علی شريعتی    محتوی اين کتاب فقط به انتقاد از نظريات زن-
شود، بلکه همۀ احکام و نمايندگان شرع اسالمی، که بر   محدود نمی

مشروعيت ظلم جنسی و به بردگی کشانيدن زنان مسلمان صحه 
تازه نقد اين کتاب بيش از . دهد  خطاب قرار میگذارند، را مورد  می

. آن که از متشرع باشد، از شرع و احکام شرعی ملقب به اسالمی است
  : حال

  کند،    روزی اين احکام را مطهری عنوان می-
  گيرد و،  اش را به عهده می  روزی ديگر شريعتی نمايندگی-
 . شود  روزی نيز در اين يا آن فتوا و رساله بيان می-
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فاطمه «انتخاب علی شريعتی برای آن بود که نظريات وی در کتاب 
تر، بهتر و  متفاوت«از سوی بسياری، به غلط » فاطمه است

از . شد های علمی ارزيابی می از نظريات ماليان حوزه» تر انسانی
بر آن بود تا با نشان دادن » زن و اسالم شريعتی«اين رو، کتاب 

ين بنيادگرای اسالمی به اصطالح ستيزانۀ ا واقعيت نظريات زن
، اين فکر را به خوانندگانش منتقل کند »طلب و هومانيست اصالح«
  : که
چنين » طلب و هومانيست  اصالح« حاال که بنيادگرائی معروف به -

ای دارد، وای به حال بنيادگرايان  ستيزانه افکار ضد بشری و زن
چ معيار انسانی کار و سنتی، که افکارشان با هي معروف به محافظه

  »  !تازه خوبش اين است، وای به حال بدش«: ، مثال١٨٩خواند  نمی
با اين وجود، متشرعين ديگر اسالمی با مراجعه به نام شريعتی در 
روی جلد کتاب اين نويسنده، سعی کردند تا نقش خود در ظلم شرعی 

 احکام«ها بپوشانند و علت را نه در   وارده بر زنان مسلمان را از ديده
عقايد فرد «، بلکه در »وسطائی شرع ملقب به اسالمی ضد زن قرون

از اين زاويه بايد يادآوری کنم که . جستجو کنند» معينی از جمع خود
الدين الهی قمشهء، بهاالدين خرمشاهی،  قيد نام کسانی چون حسين محی

محمود طالقانی، عبدالکريم سروش وغيره در اين کتاب، در رابطه با 
ر اين يا آن آيۀ قرآن، به اين معنی نيست که فقط اينان بردن د دست

اند، يا فقط اين موضوعات مطرح  دست در معنی و مفهوم قرآن برده
  :واقعيت اين است که! نه. اند شده مورد تحريف قرار گرفته

  اند،    نه اين موضوعات و معانی آيات قرآن، تنها موارد تحريف شده-
شوند،   که در اين کتاب نام برده میسازانی   نه متشرعين و شريعت-

  کنند و،  يا می  و تحريف کرده اند که دست در قرآن برده  تنها کسانی

                                                 
سازی  برای جلوگيری از اين شبهه» زن در گرداب شريعت« کتاب نويسنده تحت عنوان 189

های اين نظريات با  ینگارش يافته و از طريق مقايسۀ نظريات شريعتی با مطهری و توجيه يگانگ
های ظاهرًا مختلف، سر و ته کرباس سيستم  گر نشان داده که بی توجه به بيان منابع اسالم حکومت

همه نيز عمدتًا به گردن بنيادگرانی است که مردساالرانه و زن ستيزانۀ اسالمی يکی اند و گناه اين 
تحميل و ی فرض کرده و برای را امروز های گذشتۀ مدفون در تاريخ اين احکام ناظر به زمان

  .  کوشند میکوشيده و جاانداختنش 
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 نه کسی از متشرعين قديم و جديد، يا زنده و مرده، اعم از متکلم، -
مفسر، فقيه، قاضی و عالم دينی، از تجاوز به حريم آن چه وحی و 

  .کند  میشود، پرهيز کرده و  اهللا خوانده می کالم
  

بردن در معنی و مفهوم قرآن و   در ضمن، بايد اضافه کرد که دست
شوند، فقط  تحريف موضوعات و آياتی که در اين جا نقل می

گيرند که متناسب با حوصلۀ اين کتاب انتخاب  را در بر می مواردی
شده،  های نويسنده از موارد و موضوعات تحريف  يادداشت. اند  شده

شدۀ قرآن و  عداد موارد و موضوعات تحريفدهند که ت گواهی می
های غيرمجاز در معنی و مفهوم آيات، از مرز صدها و  بردن دست
ها تحقيقی جداگانه و مستقل الزم  گذرد و ثبت و ضبط آن ها می  هزار
  . دارد

ها نيز، نه در بخشی از يک کتاب، بلکه  ذکر اين موارد و توضيح آن
. گيرد و قابل عرضه نيست  نمیدر کتابی مستقل نيز به آسانی جا 

شان،  های مسلک اند با بقيۀ هم  جا نام برده شده  تفاوت اينانی که در اين
. شان در بازار دينی روز است  بيشتر تصادفی يا به خاطر شهرت دينی

و گرنه، همۀ اين متشرعين از متکلم و فقيه تا مفسر و عالم دينی، از 
شده از  "نازل" "وحی"و " کالم اهللا"نظر تجاوز به حريم آن چه خود 

  . نامند، سر و ته يک کرباسند  می" سوی خدا
  
  
  "اهللا کالم"و سر و ته کرباس سانسور " علما" اجماع -٢
  
   سنت تحريف و گذر زمان-

کافيست که کلمه . است دستکاری در متن قرآن، سنتی قديمی و جاافتاده
ان نخورد و ساز   دنيوی شريعت-ای در قرآن به درد کار دينی و جمله

 قرآن،کافی است که کسی برای راست و ريس کردن آن کلمه و جملۀ 
 از .کند پيشنهاد ای  فريبانه عوام حل راه و شود نائل پسند عامه کشفی به
 ابزار اند، وی توان و علم و خدا به معتقد ظاهرًا که اينانی همۀ پس، آن

نی و کالمی، گيرند و هر کس با زبا تفسير و تأويل خود را به کار می
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زنند و بدون   نخور دست می به سانسور آن کلمه و جملۀ قرانی به درد
فريبانه را به جای  هرگونه ترديد دينی يا اخالقی، کشف جديد عوام

  . دهند معنی و مفهوم متن اصلی قرآن جا می
در اين جريان، البته هر کس سليقه و ابداع کالمی خود را دارد و هر 

 و راهی به سانسور و جا به جائی اين يا آن کلمه و ای کس نيز به بهانه
زند و حرف و معنی مناسب حال و هوای خود و   جملۀ قرآن دست می

  . کند  فرقۀ خود را جايگزين می
بهشت درهای فراوان دارد و هر "مگر نه اين که به قول خودشان، 

  "کدام از اين حضرات از دری وارد آن خواهند شد؟
  

 سال، هنوز هم کار تفسير و تأويل ١۴٠٠پس از هم از اين روست که 
، بدون »سازد  عمارتی نو می«آيد   آيات به پايان نرسيده و هر که می
  : اين که مورد سؤال قرار گيرد که

   تا کی اين بازنويسی معانی آيات قران دوام خواهد آورد؟ و باالخره -
و غير قابل  نهائی« کی و چه موقع، مردم مسلمان، کتاب دينی -

  به دست خواهند گرفت؟ » تغييری
*** 

  
در اکثر موارد و موضوعات مربوط به سانسور و تغيير و تحريف 
معنی کلمات و جمالت قرآن، تقريبًا همۀ مترجمين و مفسرين جديد و 

ز اين تغييرات و فقط تفاوت در اين است که قسمتی ا. قديم شرکت دارند
ها برخی هنوز هم به همان  اند و از اين تحريفات، مسبوق به سابقه

شوند، در حالی که تفسير و تعبير  شکل و توجيهات سابق عرضه می
برخی ديگر با گذشته فرق کرده و لباس عاريتی متکلمان اسالمی زمان 

  . اند و مکان امروزی را به تن کرده
اند و اخيرًا بر اساس    و تحريفات اما، جديدقسمتی ديگر از اين تغييرات

نيازهای جامعۀ مدرن و پاسخ به مسايل جديد امروزی به وجود 
اند، يا برای تطبيق با علوم روز، و اختراعات و اکتشافات جديد،  آمده

اين دسته از تحريفات، با ابزار . اند  به معنی و مفهوم جديد آراسته شده
 .شوند میکالمی امروزی تفسير و تعبير 
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   در قرآن١٩٠"حنيف" دين -

ای از تحريفات   نمونه١٩٢»حنيف و حنفا «١٩١»کلمۀ کليدی«سانسور 
های جديد و قديم   در عين حال، مقايسۀ نمونه. مسبوق به سابقه است

دهد که در طول   ها و تفسيرات اين موضوع و مورد، نشان می ترجمه
زوده شده، يا به اين کلمه اف زمان بر ميزان و موارد سانسور و تحريف

بيان ديگر، متشرعان جديد از نظر دخالت در معنی و مفهوم قرآن 
ها جسورتر شده و به مرزهای جديدی از تعبير و   نسبت به قديمی
  . اند  نايل آمده" کالم خدا"تفسير و تحريف 

  
در مرکز "جريان از اين قرار است که در زمان ظهور دين اسالم، 

بنی «ای به نام  به نام يمامه، عشيرهعربستان و در منطقۀ وسيعی 
شود و بنا بر   حنيفه از مفهوم حنيف استنتاج می. اقامت داشت» حنيفه

ای دينی، لقب حضرت ابراهيم بوده که برای يکتاپرستی  اسطوره
قبل از ظهور اسالم، اکثر اعضای عشيرۀ . کرده است مبارزه می

 يکتاپرستی اديان حنيفه، يا گرايش به يکتاپرستی داشتند يا اصل  بنی
اينان اما، خواهان دين ساده و . يهودی و مسيحی را پذيرفته بودند

گريزی پاسخ   تری بودند که به تمايل آنان به زهد، انزوا و جهان ابتدائی
  . ١٩٣داد مطلوب می

و » حنظلة ابن صفوان«از عشرۀ ابس، » خالد ابن سنان«در يمامه "
  . ١٩٤"کردند  اپرستی تبليغ میاز عشيرۀ بنی حنيفه برای يکت» مسيلمه«

قرار گرفته تا ) ملقب به رحمان(مسيلمه مدعی بود که مخاطب اهللا 
او با نوشتن آياتی که جنبۀ ابالغی و اخالقی . برای پرستش او تبليغ کند

                                                 
در نقطۀ تالقی گرايشات يکتاپرستی باور دينی اسالم «به . ک.  برای اطالعات بيشتر ر190

  .در جلد دوم اين کتاب »عربستان
191 Koran Ensiklopedisi, Turan Dursun, cilt 7, s. 264.  

ساالری دينی در  ريخ دول اسالمی و داليل شکست مردم و تافرشيد فريدونی، نقدی بر فلسفه 192
در » باور دينی و خداشناسی در اسالم«به بحث .  ک.همچنين ر. ٨ص ، ٢٠٠۵استنسيل، ، ايران

  .جلد دوم اين کتاب
  .٢٢، پيشين، ص از جمله به پطروشفسکی. ک.  ر193
  . فرشيد فريدونی، پيشين194
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پس از اعالم ظهور . ١٩٥"کرد  داشتند، برای پيامبری خود تبليغ می
با او تماس گرفت و محمد، مسيلمه که قبل از وی مدعی بعثت شده بود، 

ولی محمد پيشنهاد او را رد کرد، زيرا فقط خود . پيشنهاد همکاری داد
  . ١٩٦"دانست  را منبع واقعی وحی الهی می

ورقه ابن نوفل هم از اعضای آئين حنفا بود که برای يکتاپرستی تبليغ 
قبًال او . او بخشی از انجيل را نيز به عربی ترجمه کرده بود. کرد  می

سه شخص . ها در رابطه با يکتاپرستی بحث کرده بودند  عتو محمد سا
بن  عبيداهللا«، »زيد بن عمرو بن نفيل«سرشناس ديگر آئين حنفا 

زيد بن عمرو برای زهد . ١٩٧نام داشتند» عثمان بن حويرث«و » جحش
برد و در همان جا با محمد  و عبادت به کوهستان حراء پناه می

   .١٩٨کرد  پيرامون يکتاپرستی گفتگو می
» دين پاک و برحق«شناخت و ايشان را پيروان  محمد، حنفا را می"

های   وی در قرآن، حنفا را به اين معنی آورده و در آيه. شمرد  می
: قرآن" (پرستان ياد کرده است  عديده، از ايشان در نقطه مقابل بت

 ٩٨، سو رۀ ٣٠ آيۀ ٣٠، سورۀ ٣١ آيۀ ٢٢، سورۀ ١٠۵ آيۀ ١٠سورۀ 
: قرآن(شمرد    را پيروان کيش باستانی ابراهيم میاو حنفا. ١٩٩)۵آيۀ 

  ). ۶٧ آيۀ ٣ و سورۀ ١٣٠ آيۀ ٢سورۀ 
آيۀ : اند  بار در قرآن به کار رفته و از آن جمله١٢کلمۀ حنيف و حنفيه 

 سورۀ البقره، ١٣۵ سورۀ النساء، آيۀ ١٢۵ سورۀ يونس، آيۀ ١٠۵
 انعام،  سورۀ١۶١ و ٧٩های   سورۀ آل عمران، آيه٩۵ و ۶٧های  آيه
 سورۀ ٣١ سورۀ الروم، آيۀ ٣٠ سورۀ النحل، آيۀ ١٢٣ و ١٢٠های  آيه

  .  سورۀ البينه۵الحج و آيۀ 
شده اند که از " نازل"ها، پنج آيه مستقيمًا در مورد دين حنيف   از اين
 سورۀ ٣٠ سورۀ انعام؛ آيۀ ٧٩ سورۀ يونس؛ آيۀ ١٠۵آيۀ : اند آن جمله

   :اين آيات بر آنند که.  سورۀ البينه۵ سورۀ الحج و آيۀ ٣١الروم؛ آيۀ 

                                                 
  .د فريدونی، پيشين فرشي195
  .١٢پيشين، ص  فرشيد فريدونی، 196
  .يدونی، پيشين فرشيد فر197
  . فرشيد فريدونی، پيشين198
  .٢٢ پطروشفسکی، پيشين، ص 199
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به " = "ا و ال تکونن من المشرکينحنيفو ان اقم و جهک للدين  "-
سورۀ يونس، آيۀ " ( روی آور و هرگز از مشرکين نباشحنيفدين 
افطرت اهللا التی فطرالناس عليها ال حنيففاقم و جهک للدين "و ) ١٠۵

روی " = "رالناس اليعلمون القيم و لکن اکثالدينتبديل لخلق اهللا ذلک 
به سوی دين حنيف کن که مطابق فطرت خدا و مردمان است، در 

 استوار است ولی بيشتر مردم  اين دينآفرينش خدا تغييری راه ندارد؛
 ). ٣٠سورۀ الروم، آيۀ " (دانند  نمی

  
   :رسانيدند که  اين آيات بر روی هم اين معنی را می

ا در آغاز دعوت اسالم و زمان دين اسالم همان دين حنيف است، ي"-
نزول اين آيات چنين بوده، پيامبر اسالم عين همين دين را تبليغ 

  ".کرده و همراه با مسلمانان ديگر، موظف به پذيرش آن بوده است  می
بقيۀ آيات قرآن مربوط به اين دين در مورد پيوند دين حنيف با ابراهيم 

های   سورۀ البقره، آيه١٣۵ سورۀ النساء، آيۀ ١٢۵آيۀ : پيغمبر است
 و ١٢٠های    سورۀ انعام، آيه١۶١ سورۀ آل عمران، آيۀ ٩۵ و ۶٧
ابراهيم حنيف و : "کنند که   سورۀ النحل همه به تکرار تأييد می١٢٣

؛ سورۀ ۶٧عمران، آيۀ   سورۀ آل" (مسلمان است و مشرک نيست
  ). ١٢٣؛ سورۀ نحل، آيۀ ١۶١انعام، آيۀ 

  
   انکار قيد دين حنيف-
 با وجود اين دستور صريح خدا، و با وجود اين همه وحی و آيه در اما

، جالب است که اکثريت »حنيف«مورد ضرورت پيوستن به اين دين 
قريب به اتفاق مترجمين و مفسرين مورد مراجعۀ نويسنده، از بيان اين 

هر کس، چه مترجم يا مفسر و . اند کلمۀ کليدی قرآن خودداری کرده
رای سانسور و حذف اين نام و کلمه از متن قرآن متکلم، از راهی ب

رفتن از قيد اين نام و عنوان،  کوشيده و هر کس نيز برای طفره
  . ابتکاری خاص به کار برده و راه فراری برگزيده است

  
سبب اين سانسور و انکار جمعی به درستی معلوم نيست، اما نگاهی به 

ورد سانسور آيات گيری تفسيرات گوناگون، سؤاالتی را در م جهت
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آيا اين همه برای آن : کنند  مربوط به آئين و دين حنف يا حنفا عمده می
  :است که

 سورۀ ۶ و ۵و از آن جمله، آيات ( اين آيات با ساير آيات قرآن -١
اند    که مدعی٢٠٠) سورۀ انعام١۵۶ سورۀ سجده، و آيۀ ٣ياسين، آيۀ 

برای آنان نيامده، قبًال پيامبری برای اعراب فرستاده نشده و دعوتی 
دين سابق «مغايرت دارند و اين متشرعين با سانسور نام اين 

که مورد تأييد قرآن هم قرار گرفته، برای حل و » يکتاپرستی عربی
  کوشند؟  فصل اين مغايرت در بين آيات قرآن می

که »  يکتاپرست اسالم٢٠١دين عربی« آيا اينان برای اثبات -٢
ای در ميان  گونه گذشته  بوده و هيچ ابقهس  بايست کامًال جديد و بی  می

ها در کالم منتسب به  اين قوم نداشته باشد، اين سانسورها و دست بردن
  : کنند؟ يا  خدا را مجاز تلقی می

سازان   اين همه انکار و سانسور ناشی از آن است که شريعت-٣
اسالمی نمی خواهند مطرح کنند که قبًال  کس و کسانی هم دعوت به 

  ستی کرده بودند و پيامبر اسالم اولين آنان نبود؟ يکتاپر
  

*** 
 

 
سازان در ترجمۀ آيات مربوطه، از  هر چه هست، اکثريت اين شريعت

اند   و چنان نشان داده سر باز زده» حنيف«بيخ و بن از ترجمۀ کلمۀ 
ای وجود نداشته و  که انگار در متن قرآنی اصًال و اساسًا چنين کلمه

قق اين انکار بزرگ، هر کدام نيز سعی کرده اند به اين برای تح. ندارد

                                                 
شان  قومی را که پدرانتا "."پيروزمند و مهربان است) خداوند(فروفرستاده ) اين کتاب"(  200

 يا گويند که آن"، )۶ و ۵سورۀ ياسين، آيات  ("، و خود غافلند، هشدار دهیهشدار نيافته بودند
) پيامبر(  را که  قومیرا بر ساخته است، نه بلکه حق است و از سوی پروردگار توست تا) قرآن(

سورۀ سجده،  ("، بيم دهی، باشد که به راه آيندشان نيامده بود هشداردهنده پيش از تو به سراغ
 دو قرآن را برای اين برای شما فرستاديم تا نگوئيد که کتاب تورات و انجيل پس بر"و ) ٣آيۀ 

 "ما از تعليم درس آن کتاب الهی غافل و بی بهره مانديمطايفه يهود و نصاری فرستاده شد و 
  ).  قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی) (١۵۶سورۀ انعام، آيۀ (

  .به جلدهای بعدی اين کتاب. ک.  برای توضيح بيشتر ر 201
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پوشی و سانسور وحی الهی و آيۀ قرآن، راه و چاه خاصی بيابند و  پرده
 : برای نمونه. تردستی بديعی را به کار ببندند

  
 سورۀ الروم، نام دين ٣٠ بهاالدين خرمشاهی در ترجمۀ بند اول آيۀ -
، آن هم »حق« جای آن از کلمۀ را تمامًا سانسور کرده و به» حنيف«

: ترجمۀ وی از اين عبارت قرآن. در داخل پارانتزاستفاده کرده است
پس : "نه  معادل درست آن به شرح" ...ا حنيففاقم و جهک للدين "

کدالنه روی به دين پا"، بلکه به صورت  ..." کنحنيفروی به دين 
 . است" ....بياور ) حق(
  
هء، مطابق معمول، از خود کلمات و الدين الهی قمش   حسين محی-

» اسالم«را نيز به دين » حنيف«عباراتی بر معنی آيه افزوده و نام دين 
مسقيم رو !) ی پيروانت با همه(پس تو ای رسول : "برگردانده است

 ".... آور اسالمبه جانب آئين پاک 
  
اسم حنيف را به صورت » ترجمۀ خالصۀ تفسير الميزان« نويسندۀ -

برابرسازی کرده » معتدل«کار برده و آن را با کلمۀ نامربوط صفت به 
 ."... کن که معتدل و حنيفیپس روی خود را به جانب دين : "است

  
را » دين حنيف«خود » تفسير نمونۀ« مکارم شيرازی و شرکاء، در -

روی خود را متوجه : "اند معادل قرار داده و نوشته» آئين خالص«با 
دهند که منظور از به  آنان توضيح نمی ...". ن پروردگار کآئين خالص
در اين آيه کدام آئين و دينی است و با کدام » آئين خالص«اصطالح 

  .بخش از اين آيه برابر سازی شده است
برای سانسور کلمۀ » الحديث تفسير احسن« سيد علی قريشی در کتاب -

معنی و ای بدون هر گونه   الذکر قرآن، از خود جمله حنيف در بند فوق
   ...".)؟(پيوسته کن  (!) اين دينتو جهت را به : "مفهوم ساخته است

برای نديده » تفسير سورآبادی« ابوبکر عتيق نيشابوری در کتاب -
: خالصه کرده است» اسالم«گرفتن اين کلمۀ کليدی قرآن، آن را در نام 
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های بد راست    بگشته از همه ديناسالمبر دين ) بايست(بيست "
 ...".) ؟( بر مسلمانی ايستاده

  
" تفسير ادبی و عرفانی قرآن مجيد" خواجه عبداهللا انصاری در کتاب -

به سليقۀ معمول و شيوۀ تأويلی خود به سانسور اين کلمۀ کليدی دست 
دين پاک و تو روی خويش و آهنگ خويش را به سوی : "زده است
دين «ز دهد که منظورش ا  او توضيح نمی". )...؟( راست دار يکتاگوی

  .چه دينی است» پاک و يکتا گو
  

قابل توجه است که در اين ميان فقط در ترجمۀ طباطبائی در تفسير 
 حنيفپس روی به دين : " الميزان، اين کلمه معادل خود را يافته است

که مطابق فطرت خداست فطرتی که خدا بشر را بر آن آفريده و "" کن
ين مستقيم، ولی بيشتر در آفرينش خدا دگرگونی نيست، اين است د

و به من وحی شده "(و ) ٣٠سورۀ الروم، آيۀ  (٢٠٢"دانند مردم نمی
 کن، و زنهار، زنهار حنيفوجه بندگی و دينداری را متوجه دين :) که

  ). ١٠۵سورۀ يونس، آيۀ  (٢٠٣"که از مشرکين نباش
اند که طباطبائی در تفسير  با اين وجود، اين دو مورد تنها مواردی

د به ذکر اين کلمۀ کليدی پرداخته و آن را به نام درست خود الميزان خو
 . ترجمه کرده است

  
 سانسور اين کلمۀ کليدی قرآن و وحی ضرورتتو گوئی که وی نيز از 

خدا آگاه بوده و تا حدودی هم در اين راه کوشيده، ولی به اندازۀ 
ده را در خود ندي" آيات و وحی خدا"آيندگانش جرأت انکار تمام موارد 

و در هر حال، راهی برای جواب به سؤاالت احتمالی خدای خالق 
 . جهان باز گذاشته است

  
مسلکان وی اصًال فکرش را نکرده  اين همان موردی است که ديگر هم

شان به وجود   دهند که به خاطر تعهد و ايمان دينی  و اساسًا نشان نمی
                                                 

  . قرآن، ترجمۀ تفسير الميزان202
  . قرآن، ترجمۀ تفسير الميزان203



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123

 برای خدائی خالق، از مصالح و منافع روز خود صرفنظر کرده و
شان، به خود اجازۀ سانسور آيات منسوب به خدا را  پيشبرد کار دنيوی

  . دهند  نمی
  
 برای دينی مبانی ساختن و  قرآن معانی در بردن دست که بينيم  می
 تر، آسان بسيار متشرعين، دنيوی نيات به »بخشيدن دينی مقبوليت«

 انتظار و گنجد می مسلمانان ذهن در که است آن از تر عمومی و تر رايج
  :که شود می مطرح سؤال اين مجددًا وجود، اين با .رود  می

ها و تحريفات، به کدام ترجمه و تفسير   بردن  با وجود اين همه دست-
  توان اعتماد کرد؟ ظاهرًا با امانت قرآن می
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