عیدمحمد عزیزپور
هر پیامبر برای قوم خودش

سخنی از پیش:

اگر در قرآن جستجو کنیم ،ده ها آیت را می یابیم که در آن یاد شده است که هللا برای هر قومی 1حتی هر
دهکده یی 2پیامبری از میان خود آن قوم یا آن دهکده فرستاده است تا آنان را به راه راست هدایت کند .یعنی
هیچ قوم ،هیچ قریه و هیچ امتی نیست که هللا برای هدایت آنان رسولی از میان خود شان و به زبان خود
شان نفرستاده باشد .به عبارت دیگر ،مطابق به ایات زیر هللا رسولی را از یک قوم برای قوم دیگر نمی
فرستد.
این کالم هللا را شما در آیت های زیر میخوانید .البته دهها آیه دیگر نیز درین باره در قرآن هست که من به
خاطر دراز نشدن نوشته نمی آورم و تنها به همین بس می کنم.
من فکر می کنم که به خاطر دانستن قرآن برای هر مسلمان الزم است که خودش قرآن را به زبان خود
بخواند تا بداند که در آن چه نوشته شده است .هیچگاه به سخنان مال ،آخند ،مولوی ،مفتی ،رهبر دینی و
غیره اعتماد نباید کرد ،زیرا آنان بیطرف نیستند .قرآن یگانه منبعی است که باید به آن اتکا کرد و از کم و
کاست آن نباید ترسید .از سوی دیگر ،آیات قرآن نیز براستی مومنان را به گونه مستقیم مخاطب قرار داده
است ،مانند (یا ایها المومنون!) یعنی ای مومنان ،نه اینکه ای مالها ،ای آخندها ،ای مولوی ها ،ای مفتی ها
و ای رهبران دینی .قرآن به زبان بسیارساده وفهما برای مردم سادۀ چوپان و کوچی آن زمان عربستان
آمده است .ترجمه آن نیز فهمیده می شود.
البته مال ها و رهبران دینی به خاطر منفعت های دنیایی خود می گویند که به فارسی نخوانید زیرا کلمه
های عربی معنای دیگر دارند که تنها مال می داند! آنان می دانند که فارسی زبانها عربی نمی دانند .حال
اینکه مترجمان قرآن نیز همین مالها اند .از سوی دیگر الزم است که ترجمه قرآن را به زبان خویش با
معنای واژه به واژه باید خواند نه با تفسیر و تاویل این مالها .زیرا مفسران به نام تفسیر معنای قرآن را و
آنچه هللا گفته تغییر میدهند و نا جوانمردانه کالم هللا را دستکاری می کنند تا مردم پسند شود .مثال های
فراوان را می توان از دستکاری اینان در قرآن یافت .اما هرقدر به تفسیرهای قدیمی تر بنگریم می بینیم که
دستکار کمتر است.
اصل موضوع
حاال می رسیم به این موضوع که درین آیات درباره پیامبری پیامبر اسالم چه گفته شده است؟
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علَيْنا نَص ُْر ْال ُمؤْ مِ نينَ ().
سالً إِلي قَ ْومِ ِه ْم فَجا ُؤهُ ْم بِ ْالبَيِنا ِ
ک ُر ُ
ت فَا ْنتَقَ ْمنا مِ نَ الَّذينَ أَجْ َر ُموا َو کانَ َحقًّا َ
س ْلنا مِ ْن قَ ْب ِل َ
َو لَقَ ْد أَرْ َ
ترجمه:
و در حقيقت  ،پيش از تو فرستادگانی به سوی قومشان گسيل داشتيم  ،پس داليل آشکار برايشان آوردند  ،و از کسانی که مرتکب جرم شدند
انتقام گرفتيم  ،و ياری کردن مؤمنان بر ما فرض است.
2

ض فَيَ ْن ُ
دار ْاْلخِ َرةِ َخي ٌْر
ْف کانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِ ْن قَ ْب ِل ِه ْم َو لَ ُ
سيروا فِي ْاْلَرْ ِ
ک إِالَّ ِرجاالً نُوحي إِلَ ْي ِه ْم مِ ْن أَ ْه ِل ْالقُري أَ فَلَ ْم يَ ُ
س ْلنا مِ ْن قَ ْب ِل َ
َو ما أَرْ َ
ظ ُروا َکي َ
ِللَّذينَ اتَّقَ ْوا أَ فَال تَ ْع ِقلُونَ 109
ترجمه:
پيش از تو نفرستاده ايم مگر مردانی از اهل دهکده ها را که به آنها وحی می کرده ايم چرا در اين سرزمين نمی گردند تا بنگرند سرانجام
کسانی که پيش از آنان بوده اند  ،چسان بوده است؟ و  ،سرای آخرت برای کسانی که پرهيزگاری کرده اند بهتر است  ،چرا تعقل نمی کنند؟

ابراهیم آیه ،آیه ٤
َّللاُ َم ْن یَشا ُء َو یَ ْهدي َم ْن یَشا ُء َو ه َُو ْالعَ ُ
ُض ُّل َّ
زیز ْال َحکی ُم
س ْلنا ِم ْن َر ُ
سان قَ ْو ِم ِه ِلیُبَیِنَ لَ ُه ْم فَی ِ
َو ما أَ ْر َ
سو ٍل إِالَّ بِ ِل ِ
ترجمه :3ما هیچ پیامبری را  ،جز به زبان قومش  ،نفرستادیم تا ( حقایق را ) برای آنها آشکار سازد سپس
خدا هر کس را بخواهد گمراه  ،و هر کس را بخواهد هدایت می کند و او توانا و حکیم است.
سوره یونس ،آیه ٤٧
ْط َو ُه ْم َال ی ْ
ُظلَ ُمونَ
ي َب ْینَ ُه ْم ِب ْال ِقس ِ
سو ٌل ۖ فَإِذَا َجا َء َر ُ
َو ِل ُك ِل أ ُ َّم ٍة َر ُ
سولُ ُه ْم قُ ِ
ض َ
ترجمه :برای هر امتی ،رسولی است هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید ،بعدالت در میان آنها داوری
می شود و ستمی به آنها نخواهد شد.
سوره النحل ،آیه ٣٦
َّللاَ َواجْ تَنِبُوا َّ
س ً
الطا ُ
َّللاُ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َحقَّ ْ
غوتَ ۖ فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن َهدَى َّ
وال أَ ِن ا ْعبُدُوا َّ
علَ ْی ِه
َولَقَ ْد بَ َعثْنَا فِي ُك ِل أ ُ َّم ٍة َر ُ
ت َ
ض فَا ْن ُ
عاقِ َبةُ ْال ُم َك ِذ ِبینَ
الض ََّاللَةُ ۚ فَس ُ
ِیروا فِي ْاْل َ ْر ِ
ْف َكانَ َ
ظ ُروا َكی َ
ترجمه  :و همانا ما در میان هر امتی پیغمبری فرستادیم که خدای یکتا را پرستید و از بتان و فرعونان
دوری کنید ،پس بعضی مردم را خدا هدایت کرد و بعضی دیگر ضاللت و گمراهی بر آنان حتمی شد،
اکنون در روی زمین گردش کنید تا بنگرید عاقبت آنان که (انبیاء را) تکذیب کردند به کجا رسید (و آنها
چگونه هالک ابدی شدند).
درینجا بسیار آشکار بیان شده است که ما هیچ پیامبری را برای یک قوم روان نمی کنیم مگر اینکه او به
زبان قومش سخن بگوید .بس واضح است که پیامبر اسالم برای قومش و به زبان قومش که همانا عرب و
عربی است فرستاده شده است .او پیامبر عجم نیست.
در سوره یونس و سوره نحل باز هم همین مضمون را به شیوه دیگر تکرار می شود که مفهوم اش این
است که برای هر امتی رسولی از میان خود شان روان می کنیم.
ولی ما از خواندن تاریخ میدانیم که مردمان غیر عرب ،در آغاز ،به زور شمشیر مسلمان شده اند ،حال
اینکه نظر به این آیات محمد بن عبدهلل را هللا به پیامبری عجمیان نفرستاده است .او را تنها برای مردم
عرب فرستاده شده است.
سوره الزخرف ،آیه ٣
ع َربِیًّا لَعَلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ ﴿﴾٣
إِنَّا َجعَ ْلنَاهُ قُ ْرآنًا َ
ترجمه  :همانا ما آن را قرآنى عربى قرار دادیم باشد كه در آن تعقل كنید.
سوره یوسف ،آیه ٢
ع َر ِبیًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ
ِإنَّا أَ ْنزَ ْلنَاهُ قُ ْرآنًا َ
ترجمه  :همانا ما آن را قرآنى عربى نازل كردیم ،باشد كه بیاندیشید.
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ترجمه های آيه ها برگرفته از دانشنامه اسالمی است.

سوره طه ،آیه ١١٣
ص َّر ْفنَا فِی ِه ِمنَ ْال َو ِعی ِد لَعَلَّ ُه ْم یَتَّقُونَ أَ ْو یُحْ د ُ
ِث لَ ُه ْم ِذ ْك ًرا
َو َك َٰذَلِكَ أَ ْنزَ ْلنَاهُ قُ ْرآنًا َ
ع َربِیًّا َو َ
ترجمه  :و این گونه آن را قرآنی عربی [ فصیح و گویا ] نازل کردیم ،و انواع وعیدها ( و انذارها ) را در
آن بازگو نمودیم ،شاید تقوا پیشه کنند یا برای آنان تذکری پدید آورد.
سوره رعد ،آیه ٣٧
ق
ک ِمنَ َّ ِ
ک ِمنَ ْال ِع ْل ِم ما لَ َ
ع َر ِبیًّا َو لَئِ ِن ات َّ َبعْتَ أَ ْهوا َء ُه ْم َب ْعدَ ما جا َء َ
ک أَ ْنزَ ْلناهُ ُح ْکما ً َ
َو کَذ ِل َ
َّللا ِم ْن َو ِلي ٍ َو ال وا ٍ
ترجمه  :ما این چنین قرآن را قانونی به زبان عرب نازل کردیم ،اگر با وجود این دانشی که به سوی تو
آمده ،هوسهای آنها را پیروی کنی ،در قبال خدا دوست و نگهداری نخواهی داشت.
سوره انعام ،آیه ٩٢
صد ُ
ِق الَّذي بَیْنَ یَدَ ْی ِه َو ِلت ُ ْنذ َِر أ ُ َّم ْالقُري َو َم ْن َح ْولَها ...
بار ٌ
ک ُم َ
َو هذا کِتابٌ أَ ْنزَ ْلناهُ ُم َ
ترجمه  :و این کتاب مبارک را که تصدیق کننده کتب پیشین است نازل کردیم تا اهالی ام القرا (ده مادر ،ده
بزرگ که همانا مکه است) و اطراف آن را هشدار دهی.
سوره شوری ،آیه : ٧
ْب فی ِه فَ ٌ
ریق فِي ْال َجنَّ ِة َو
ک قُ ْرآنا ً َ
ک أَ ْو َحیْنا إِلَ ْی َ
َو کَذ ِل َ
ع َربِیًّا ِلت ُ ْنذ َِر أ ُ َّم ْالقُري َو َم ْن َح ْولَها َو ت ُ ْنذ َِر یَ ْو َم ْال َج ْم ِع ال َری َ
فَ ٌ
َّعیر7
ریق فِي الس ِ
مردم (أ ُ َّم ْالقُري َو َم ْن َح ْولَها) مکه و کسانی را
ترجمه  :و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا
ِ
روز گردآمدن (خلق) که تردیدی در آن نیست ،بیم دهی گروهی در
که پیرامون آنند هشدار دهی ،و از ِ
بهشتند و گروهی در آتش.
سوره سجده ،آیه :٣
ک لَعَلَّ ُه ْم یَ ْهتَدُونَ .
َذیر ِم ْن قَ ْب ِل َ
أَ ْم یَقُولُونَ ا ْفتَراهُ بَ ْل ه َُو ْال َح ُّق ِم ْن َربِ َ
ک ِلت ُ ْنذ َِر قَ ْوما ً ما أَتا ُه ْم ِم ْن ن ٍ
ترجمه  :آیا مىگویند« :آن را بربافته است»؟ [نه چنین است] بلكه آن حق و از جانب پروردگار توست ،تا
.مردمى را كه پیش از تو بیمدهندهاى براى آنان نیامده است هشدار دهى ،امید كه راه یابند
درین چهار آیه واضحتر بیان شده است که آن قرآن به زبان عربی فصیح فروفرستاده شده است تا عرب ها
بیاندیشند و تقوا پیشه کنند .بازهم به زبان عربی و بازهم برای عربها.
درین آیت ها حتا از نگاه مکانی روشن است که قرآن برای مردم ساکن در کدام جا و مکان فرستاده شده
است و آن مردم مکه و سرزمین پیرامون آن است که ما اکنون آن را جزیره نمای عربستان می نامیم .حتا
در سوره سجده می گوید :بلكه آن حق و از جانب پروردگار توست ،تا مردمى را كه پیش از تو بیمدهندهاى
براى آنان نیامده است هشدار دهى ،امید كه راه یابند .عرب ها ،بر خالف یهود و نصارا هوشداردهنده یا
پیامبری نداشتند.
ولی تاریخ گواه است که سرزمین ما پیامبر داشته است و آن زردهشت پیامبر است که چند هزار سال پیش
آیین یکتاپرستی را به سرزمین ما آورده بود .باید بگویم که من بدین وسیله دین زردهشت را تبلیغ نمی کنم.
شما می توانید آیت های قرآن را بخوانید.

تا کی به کشتار هموطنان خود به نام اسالم ادامه میدهید .تا چه وفت وطن ویرانه خویش را ویران تر می
کنید .چه وقت دست از کشتار و بی رحمی بر نمی دارید.
سورۀ فصلت آیۀ ٤٤
صلَ ْ
ي ۗ قُ ْل ه َُو ِللَّذِینَ آ َمنُوا ُهدًى َو ِشفَا ٌء ۖ َوالَّذِینَ َال
ي َو َ
َولَ ْو َجعَ ْلنَاهُ قُ ْرآنًا أَ ْع َج ِمیًّا لَقَالُوا لَ ْو َال فُ ِ
ع َربِ ٌّ
ت آیَاتُهُ ۖ أَأَ ْع َج ِم ٌّ
َٰ
َان بَ ِعی ٍد
علَ ْی ِه ْم َ
یُؤْ ِمنُونَ فِي آذَانِ ِه ْم َو ْق ٌر َوه َُو َ
ع ًمى ۚ أُولَئِكَ یُنَادَ ْونَ ِم ْن َمك ٍ
ترجمه  :و اگر(این کتاب را) قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم ،قطعا مى گفتند« :چرا آیه هاى آن روشن
بیان نشده؟ کتابى غیر عربى و[مخاطب آن ] عرب زبان؟» بگو«:این [کتاب ] براى کسانى که ایمان آورده
اند رهنمود و درمانى است ،و کسانى که ایمان نمى آورند در گوشهایشان سنگینى است و قرآن بر ایشان
نامفهوم است ،و[گویى ] آنان را از جایى دور ندا مى دهند.
سوره شعرا آیه  ١٩٨و ١٩٩
علَ ْی ِه ْم ما كانُوا ِب ِه ُمؤْ ِمنِینَ
علَ َٰى َب ْع ِ
ض ْاْل َ ْع َج ِمین .فَقَ َرأَهُ َ
َولَ ْو ن ََّز ْلنَاهُ َ
ترجمه  :هر گاه ما آن را بر بعضی از عجم [ غیر عرب ] ها نازل می کردیم  .پس او آن را برایشان
مىخواند ،عربها به آن ایمان نمىآوردند.
درینجا می گوید اگر قرآن غیر عربى می بود ،قطعا ایمان نمی آوردید و می گفتید چرا آیه هاى آن روشن
بیان نشده؟ کتابى غیر عربى اما برای عربی زبان ها و همچنان اینکه هر گاه ما آن را بر بعضی ازغیر
عرب ها نازل می کردیم ،عربها به آن ایمان نمىآوردند.
از روی منطق این دو آیه ،این نتیجه به دست می آید که غیر عرب ها نیز همین سخن را می توانند بگویند:
وقتی که کتاب به زبان عربی است ،ما از او چه میدانیم .عرب ها که نمی خواهند به کتاب غیر عربی ایمان
بیاورند ،پس چگونه عجم ها به کتاب عربی ایمان بیاورند .ای پشتون ،ای تاجیک ،ای ازبک و ای فالن و
بهمان به معنای این آیت خوب توجه کن .کشتار به نام دین بس است.
یادآوری می کنیم که این نوشته برای آگهانیدن است و آزادی دین و آزادی عقیده حق طبیعی انسان است که
بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر انسانها در گزینش آن آزادی کامل دارند .اما دین نباید وسیله یی برای
کشتار تبدیل شود .دین باید و حتمن در حوزه خصوصی انسان جا بگیرد ،در غیر آن آزادی دین و عقیده
برای دیگران تحقق نخواهد یافت .تا وقتی که دین به حوزۀ خصوصی تبدیل نشود ،ما از شر جهاد و
جهادبازی رهایی نخواهیم یافت.
تازه عربستان تصمیم گرفته است که با ایجاد بیش از صد مدرسه ،وهابیزم را به جای مذهب حنیفی در
کشور ما افغانستان مستقر بسازد .آینده نامعلوم است.
البته فرستادن کسی برای هدایت یک قوم از سوی هللا به ذات خود پرسش برانگیز است .پرسش برانگیزتر
آن این است که یک قوم از نام هللا برای هدایت کردن دیگران دست به شمشیر بزند .زیرا توانای و دانای
ذاتی هللا را زیر سوال می برد مبنا براینکه هللا ،گویا ،توانای و قدرت هدایت دیگران را به تنهای ندارد و ما
بندگان باید به کمک اش بشتابیم.
اگر هللا این قدر به هدایت یک قوم و یا یک روستا و سرانجام همه آدمهای روی زمین عالقه مند است ،تا آن
حد که یک قوم را برای کشتار اقوام دیگر بر می انگیزد ،پس چرا آن قوم کافر را از اول ناسپاس و
نافرمان خلق کرد و یا چرا از قدرت و توانایی اش چنان استفاده نکرد تا آنان هیچگاه گمراه نشوند به جای
اینکه یک گروه را برای قتل و کشتار گروه دیگر روان کند تا آنان را به راه راست بیاورند.

این همه بی رحمی و کشتار ،زجر کردن ها ،شکنجه دادن ها و غیره به خاطر دین ،به شأن هللا رحمان و
رحیم نمی آید.
باید گفت که به اساس آنچه در فوق نوشتم ،هللا خودش گفته است «و در حقیقت  ،پیش از تو فرستادگانی به
سوی قومشان گسیل داشتیم ،پس دالیل آشکار برایشان آوردند »...پس این مجاهدان ،طالبان ،داعشیان،
بوکوحرام ها وغیره وغیره همه تنها برای گرفتن قدرت و پرکردن شکم که چیزهای دنیایی است ،جنگ می
کنند نه برای هللا و جزای آخرت .زیرا هیچ دلیلی دیگر بر کشتار دیگران وجود ندارد .بازهم «و در حقیقت
 ،پیش از تو فرستادگانی به سوی قومشان گسیل داشتیم ،پس دالیل آشکار برایشان آوردند ،»...شما که
هستید از نام او دست به شمشیر می زنید.
چیزی که  ١٤٠٠سال پیش جهادگران عرب به سر نیاکان ما در سده های نخست و دوم هجری کردند:
کشتار ،چپاول ،غارت ،شکنجه ،آزار ،کشتن مردان و تجاوز به زنان آن زمان و فروش آنان در بازارهای
برده فروشی آن زمان ،با تمام بی رحمی های که باخود دارد ،به آیات باال ناسازگار است و هیچ رحمان و
رحیمی قبول نمی کند.
چیزی که هم اکنون در سرزمین ما انجام می یابد ،عقل و منطق انسان نمی پذیرد و عاطفه بشر بر نمی
تابد .تنها انسانهای که وجدان بشری شان گندیده و عاطفه انسانی شان مرده است ،چنین اعمال را مرتکب
می شوند .مردم ما قربانی همان وحشت و کشتار اند .جهادگران به نام جهاد اسالمی هرچه میخواهند انجام
می دهند .آرامی و صلح از کشور رفته است .عربستان سعودی بیش از صد مدرسه دینی در افغانستان
خواهد ساخت .و بیرحمی دوام خواهد کرد .واضح است که عربستان در افغانستان برای دلسوزی به ما،
مدرسه نمی سازد بلکه برای آن می سازد که سهم افغانستان به درآمد ساالنه عربستان از حساب حج
روندگان آینده تامین گردد.
نتیجه
اما سخن ما درین نوشته مدرسه سازی نیست .سخن ما این است که وقتی که ده ها آیه در قرآن موجود است
که هللا حتا برای هر قوم و روستا پیامبرانی از میان خود شان فرستاده است ،چگونه شد که پیامبری را نازل
کرده است که پیروانش میگوید او پیامبر همه بشریت است در حالیکه آیات یادشده خالف آن را می گویند.
میدانم که کسی پیدا خواهد شد که آیاتی دیگر ذکر کند که چنین نیست ،انگاه من مجبور خواهم شد که
تناقضاتی قرآنی را یک به یک برشمارم که بیش از حد است .نظر به آیات قرآن ،هللا تناقض نمی گوید.
درین زمینه این داستان با اهمیت است:
می گویند در یکی از کشورهای اروپایی دومسلمان در شهر با هم جنگیدند :غوغا وفریاد شد ،مردم جمع
شدند و سرانجام پولیس رسید .پولیس هردو را گرفت و تحقیق می کرد که گناه کدام یکی شان است؟ هر
یکی دیگری را مالمت می کرد .پولیس مجبور شد از حاضران بپرسد که کسی شاهد هست که چیزی
بگوید؟ یکی از حاضران گفت بلی من شاهد هستم .او به پرسش پولیس که چگونه جنگ آغاز یافته است،
گفت که اینجا من نشسته بودم ،یکی از آن سو آمد ،آیاتی از قرآن را می خواند و دیگری از این سو آمد و
آیاتی از قرآن را خواند ،پیدا بود که هریک خود را برحق می دانست و سپس باهم درافتادند و آنقدر
همدیگر زدند و جنگیدند تا که شما رسیدید.
این لطیفه یک کتاب بزرگ مفهوم دارد.
اما فکر می کنم بهتر است بکوشیم تا این کشور ویرانه را به نام اسالم بیشتر ویران نکنیم و همه تالش ما
این باشد که دین را از سیاست جدا کنیم .این راه دراز است اما این یگانه راه از میان بردن جنگهای دینی

هست .کشورهای جهان همین را برگزیده اند .اما مردم حق صلح و آرامش را باید داشته باشند .زیرا این
حق طبیعی و سرشتین مردم یک سر زمین است.
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