
هم سنگران پیامبر)ص( از دیدگاه قرآن

سرمقاله

سید احمد زرهانی

در گرماگــرم اختالفات، همه فرق اســالمی خود را 
هم ســنگر پيامبر اعظم)ص( به شمار می آورند، حتی 
كســانی كه ندای تفرقه سر می دهند و خود را از همه 
برتر می بينند و اهل قبله را تكفير و تفســيق می كنند. 
راســتی حق با چه كسانی اســت و كدام جماعت بر 
»ســبيل ســداد« حركت می كند و همراهان رسول 
اكرم)ص( چه ويژگيهايی دارند؟ برای يافتن پاســخ، 
بايــد بی طرفانه در قرآن و ســنت خاتم النبيين)ص( 
نگريست و حقايق را با چشــم دل دريافت. در اين 
نوشــتار به اختصار تنها به چند آيه استناد می شود، 
تا گروههای متخاصم مســلمان، خود را در آينه اين 
آيات، بنگرند و نســبت خويش را با اسوه مسلمانان، 
حداقل در عمق وجــدان خود پيدا كنند و اگر ديدند 
با گل سرسبد هستی فاصله دارند، به تجديدنظر روی 

آورند.
ٌد َرُســوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه  خداونــد می فرمايد: »ُمَحمَّ

اُء َعَلى الُْكفَّاِر ُرَحَماُء بَْيَنُهْم«.1 از اين آيه شريفه به  َأِشدَّ
خوبی روشن می شود كه هم سنگران رسول خدا)ص( 
كسانی هستند كه نسبت به همديگر و در برابر مؤمنان، 
مهربان و نرم دل می باشند و در مقابل دشمنان متجاوز 
و كفار مهاجم، سخت گيرند و با شّدت عمل ايستادگی 
می كنند. حال از پرچم داران تفرقه و برادركشــی بايد 
پرسيد: شما كجا ايستاده ايد، با پيامبر خدا)ص(، يا در 

اردوگاه كج روان و منحرفان؟
يكی ديگر از آيات شريفه قرآن كه تكليف هم سنگران 
رســول اعظم)ص( را روشــن می كند و جايگاه آنان 
ُقوا  را نشــان می دهد، بدين قرار است: »ِإنَّ الَِّذيَن َفرَّ
ِديَنُهْم َوَكانُوا ِشــَيًعا لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء«؛2 يعنی تو 
در گروه و مجموعه كسانی نيستی كه در اثر اختالف و 
تفرقه با همديگر، دچار پراكندگی در دين شده و گروه 
گروه گرديده اند، و با آنان هيچ گونه پيوند و ارتباطی 

1 . فتح، 29.
2 . انعام، 159.
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نداری. اين معنا روشن می كند كه اهل تفرقه و انشعاب 
و اختالف توفيق هم ســنگری با رسول اكرم)ص( را از 
دست می دهند و پيامبر خدا)ص( با آنان نسبت و پيوند 
و پيمانی ندارد. كار آن جماعت فقط به خداوند واگذار 
می گردد. سپس خداوند آنان را از كارهايی كه كرده اند، 
باخبر خواهد كرد و ماهيت اعمالشان را به آنان نشان 

خواهد داد.
حال بايد از كســانی كــه در عصر ما ديــن خود را 
دستخوش تفرقه كرده اند و با روی آوردن به گروههای 
متخاصم، از برادركشــی لذت می برند، سؤال كرد: در 
كجای اردوگاه رســالت ايســتاده ايد و به چه حقی به 
نام دين، جان و مال و ســرزمين مسلمانان را به يغما 
می بريد؟ كافر شمردن و كشتن مسلمانان، گناه كوچكی 
نيست. مگر نمی دانند كه استكبار جهانی اين خشونتها 
را به نام دين در جهان بازتاب می دهد و چهره نورانی 
اسالم را ســياه جلوه گر می سازد؟ اسالم عزيز كه تنها 
منطق روشن و انديشــه نجات بخش آخرالزمان است، 
چرا بايد در افكار عمومی ملتها ســرافكنده شود؟ آيا 
در قرآن مجيد نخوانده اند: »َمْن َقَتَل نَْفًســا بَِغْيِر نَْفٍس 
َأْو َفَســاٍد ِفي اْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتــَل النَّاَس َجِميًعا«3 كه 
اين گونه بی محابا خون پــاك نمازگزاران را در خانه 
خدا به زمين می ريزند و احساس آرامش می كنند؟ آيا 
آنان متوجه نيستند كه اسرائيل غاصب در اين هنگامه، 
نفس راحتی می كشــد و لبخند رضايت می زند و اين 
مسلمان ستيزی را پديده مباركی برای حيات ناميمون 
خود قلمداد می كند؟ ســران منطقه چرا پنهان و آشكار 

3 . مائده، 32.

آب به آســياب اين بحران می ريزند و حق و باطل را 
درهم می آميزند و افق اتحاد مســلمانان را تيره و تار 

می سازند؟
يكی ديگر از ويژگيهای هم سنگران رسول اكرم)ص(، 
پايداری در راه حق و اجتناب از طغيان و سركشــی 
اســت. خداوند می فرمايد: »َفاْســَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن 
َتاَب َمَعَك َوَل َتْطَغْوا ِإنَُّه بَِما َتْعَمُلوَن بَِصيٌر«.4 تعّرض 
به هســتی كســانی كه مبدأ و معــاد را از صميم دل 
پذيرفته انــد و حالل و حرام خدا را مراعات می كنند و 
ندای وحدت و اخوت سر می دهند، از مصاديق روشن 
طغيان است. تنها گناه اين مسلمانان اين است كه مثل 
اهل تفرقه فكر نمی كنند و به آنان مشابهت ندارند و به 
همين جرم واهی تكفير می شــوند و از زندگی ساقط 
می گردند. راستی اگر خداوند می خواست همه را مثل 
هم می آفريد، ولی چنين نكــرده و حكمت بالغه الهی 
اقتضا كرده است كه انســانها در پرتو وحی با تعقل و 
تفكــر راه حيات طيبه را بپيماينــد و مجتهدان با غور 
در قرآن و ســنت، احكام الهی را استنباط كنند و راه 
دين داری و دين باوری را هموار سازند. آيا اختالف در 
استنباط مجتهدان و مفتيان امت واحده، مجوزی برای 
تعّدی و تجاوز به همديگر اســت؟ در مكتبی كه درآن 
پرچم »اول ما خلق اهلل العقل« برافراشــته شده است، 
نبايد اين همه هيجانات تند و تعصبات كور رواج پيدا 
كند و جا دارد كه عقالی امت اســالمی جمع شوند و 
با سرانگشــت تدبير گره از كار فروبسته تندروان امت 

بگشايند و اخوت را به جای تنازع بنشانند.

4 . هود، 112.
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