
قرآن، کلید درهای بسته امت

سرمقاله

سید احمد زرهانی

در عصر ما، استعمار در جهان اسالم رخنه كرده است 
و مسلمانان دستخوش جنگ، فقر، ناامنی و برادركشی 
شده اند. هر روز بر حجم خصومتها و تهاجمها افزوده 
می شــود و بی رحمی و خشــونت به جای برادري و 
همدلی می نشيند. حتی مسلمانان در »حرم امن الهی« 
هم، دچار ناامنی می شوند و مظلومانه و دلخراش جان 
می سپارند. روزی نيست كه اخبار انفجار و بمبارانهای 
مهيب و ويرانگر، دل مردم را به درد نياورد. در حالی 
كه اسرائيل غاصب در ســايه سرنيزه، توپ و تانك، 
با خاطر آســوده، به تصّرف ســرزمينها و سركوب 
مسلمانان ادامه می دهد، مسلمانان از همديگر »عذاب 
اليم« می كشــند و به بهانه های مختلف، محيط كار و 
زندگی را تيره و تار می كنند. نه تكفيريهای تندرو به 
حرف عالمان »ناصح« و »منصف« گوش می دهند و 

نه از حكومتهای »فشل« منطقه حساب می برند.
منكراتی چون كشــتار، نسل كشي، غارت و تخريب، 
متأســفانه رنگ معروف گرفته انــد و افراد تندخو و 
مســّلح، بی محابا به همه جا می تازند و آهنگ شوم 

تفرقه و تكفير می نوازند. بمبارانهای خشــونت بار از 
مراكز نظامی، به بازارها، بيمارستانها و مجالس عزا و 
عروســی تسّری پيدا كرده است و هر روز دهها زن و 
كــودك و افراد بی گناه و غيرنظامی، در خاك و خون 
غوطه ور می شــوند. ســازمان همكاريهای اسالمی، 
ظرفيــت و قدرت مداخله و مصالحه ندارد و ســران 
كشورهای اسالمی و عالمان برجسته هم از سازوكار 
و برنامه ای، برای مهار بحرانها و ترويج فرهنگ مدارا 
و برادری برخوردار نيستند. در اثر همين هرج و مرج، 
صدها هزار مسلمان در اردوگاههای آوارگان، با فقر، 
بيماری و مرگ تدريجی دست و پنجه نرم می كنند و 
عده زيادی هم از فضای پرماجرای داراالســالم، به 
ناچار دل كنده، و با تحمل مشــقتها و دلهره ها، روانه 
اروپا شــده اند و با تحقير، فالكت و سركوب روزگار 

می گذرانند.
بخش عظيمی از نفت و گاز منطقه، با »ثمن بخس« به 
اين و آن فروخته می شود و بخش مهمی از درآمد آن، 
صرف خريد جنگ افزار از غرب و شــرق می گردد و 

5

اله
مق

سر



برخی از دولتمردان جهان اسالم، به جای پرداختن به 
آبادانی، سازندگی، توسعه، تعليم و تربيت، بهداشت و 
رفاه مسلمانان، عليه همسايگان نقشه می كشند و با تكيه 
بر انديشــه تنازع برای بقا، به حذف رقبا می پردازند و 
در اين مزرعه آفت زده، تخم طوفان می كارند و خداوند 
چه نيكو فرموده است: »َظَهرَ  الَْفَساُد ِفي الَْبرِّ  َوالَْبْحرِ  بَِما 

َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس«.1
راســتی برای برون رفت از اين بحرانهــا، كج رويها و 
ناراســتيها چه بايد كرد و با كدام كليد می توان درهای 
بسته امت اســالمی را گشود؟ در پاسخ بی درنگ بايد 
گفت: كليد دِر سعادت امت واحده، قرآن و سنت پيامبر 
اسالم)ص( است. تا امت مسلمان به سرچشمه حيات 
طيبه خود، برنگردد و بــه »ثقلين« روی نياورد، هيچ 
دری به روی او باز نمی شــود و به گفته امام دارالهجره 
يعنی مالك بن انس: »ســرانجام ايــن امت، با همان 
چيزی راســت شود كه انجامش راســت شد و انجام 
آن نيز، تنهــا با كتاب خداوند متعال و ســنت پيامبر 
گرامی اش)ص( راســت گرديد«.2 برخی از آموزه های 
دينی و آيات قرآن مجيد كــه درگاه خروج از بحران 
و تفرقه، و آســتانه ورود به هم گرايی، اتحاد و برادری 
قلمداد می شوند و راه رســتگاری را به روشنی نشان 

می دهند، از اين قرارند:

1( اعتصام بحبل اهلل
قرآن مجيد می فرمايد: »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلِل َجِميًعا َوَل 
َتَفرَّ ُقوا«.3 عمل به آموزه های اين آيه شــريفه، موجب 
هم گرايی و دســتيابی به افق ســلم، صلح و برادری، 
و غفلت از آن، هالكت بار و خطرآفرين اســت. قرآن 
مجيد با حكمت می فرمايــد: »َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم ِإلَى 
التَّْهُلَكــِة«.4 عبــور از وحدت و ورود بــه تفرقه، از 

1. روم، 41.
2. منشور اتحاديه جهانی علمای مســلمان، به نقل از: المعجم الكبير، 

طبرانی؛ المستدرك علي الصحيحين، حاكم نيشابوري.
3. آل عمران، 103.

4. بقره، 195.

مصاديق بارز مهلكه است.

2( دیدار و گفتگو
مقام معظم رهبري و همه مصلحان دينی اعم از شــيعه 
و سنی، مدافع گفتگو می باشند. قرآن مجيد می فرمايد: 
»اْدُع ِإلَى َســِبيِل رَ بَِّك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَســَنِة 
َوَجاِدلُْهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَســُن«5 و همچنين حكيمانه ندا 
ــرْ  ِعَباِد. الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن  می دهد: »َفَبِشّ
َأْحَســَنُه«.6 در مكتبی كه فراخواندنش به ســوی راه 
پروردگار، آميخته با »حكمت«، »موعظه حســنه« و 
»جدال احسن« است و در فضای عقالنی آن، بندگان 
بايد سخنان را بشنوند و برترين آنها را برگزينند، جايی 
برای خصومت، آشــوب و برادركشی وجود ندارد و 
ناديده انگاشــتن اين تعاليم روشن، نشانگر »انحراف« 
و »اعوجاج« است. اسالم مدافع »نيكوكاري و پاسخ 
بدی را به نيكی دادن« است و قرآن حكيمانه می فرمايد: 

ِيَّئَة«.7 »اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّ
وقتی اســوه مســلمانان پيامبر اســالم)ص( است كه 
ـَك لََعَلى ُخُلٍق  خداوند در حــق او مي فرمايد: »َوِإنَـّ
َعِظيٍم«8 و همان فرســتاده خدا، فلســفه نبوت خود 
را اتمــام و اكمال مكارم اخالق اعــالم می دارد، چرا 
برخی از مســلمانان موازين شرعی و فضايل اخالقی 
را ناديده می گيرند و جان، مال و ســرزمين مسلمانان 
را نابود می كنند؟ آيــا آنان در قرآن مجيد نخوانده اند: 
»َوَل ُتْخِســرُ وا الِْميَزاَن«.9 امروز به جای گفتگوهای 
رودررو و ســازنده، برخی از مسلمانان از راه دور به 
»تقبيح« و »تحقير« همديگــر از طريق ماهواره ها و 
رسانه های مجازی می پردازند و با تمسك به »أنا خير 
منه« نســبتهای ناروا به هم می دهند. اين روش كجا با 
مسلمانی سازگار اســت؟ وقتی در آيين اسالم، آمده 

5. نحل، 125.
6. زمر، 17و18.
7. مؤمنون، 96.

8. قلم، 4.
9. الرحمن، 9.
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است: »اگر كسی برادر مسلمان خود را تحقير كند، در 
شمار اشرار است«،10 چرا بايد اين همه درشت گويی و 
اهانت عليه پيروان مذاهب اسالمی، در فضای مجازی 
مبادله شود؟ آيا وقت آن نرسيده است كه عقالی امت 
اسالمی چاره ای بيانديشند و جلوي اين همه تجاوز را 
بگيرند و مرهمی بر اين زخمها بگذارند؟ بي ترديد زمان 

اصالح امت محمدی)ص(، فرا رسيده است.

3( تعاون و همکاری متقابل
خداونــد می فرمايد: »َتَعاَونُوا َعَلى الِْبــرِّ  َوالتَّْقَوى َوَل 
ْثِم َوالُْعْدَواِن«.11 براســاس اين آيه  َتَعاَونُوا َعَلــى اْلِ
شريفه، قرآن مجيد دو ميدان مجاز و غيرمجاز در تعاون 
را به نيكی نشان می دهد. »ميدان نيكوكاری و تقوا« كه 
بهترين قلمرو مســلمانان برای هم گرايی، دادوستد و 
تعاون است و »ميدان گناه و دشمني« كه منطقه ممنوعه 
و خطرخيز در عرصه همكاريهای معصيت  آلود است. 
متأسفانه امروزه در جهان اسالم، در برخی از مناطق، 
جای اين دو ميدان عوض شده است و از منكر به جای 
معروف استقبال می شود. مهم ترين نماد تعاون، سازمان 
كنفرانس اسالمی اســت كه پرچم همكاری مسلمانان 
را بر دوش می كشــد و اگرچه مفيد است، ولی كفايت 
نمی كند و از قدرت و نفوذ اقتصادی، سياسی و فرهنگی 
چندانی برخوردار نيست و در مقايسه با اتحاديه اروپا، 
كارايی قابل ذكر ندارد. آيا زمان آن نرســيده است كه 
سران كشورهای اسالمی باهم به تبادل نظر بپردازند و 
نهاد توانمندی برای حل و فصل مشكالت جهان اسالم 
با اختيارات كافی و قدرت بازدارنده به وجود آورند؟ 
هم گرايی برخی از كشــورهای منطقه با سياســتهای 
آمريكا و اســرائيل، مانع از پيدايش چنين ساختاری 
است و بايد متفكران اســالمی چاره ای بيانديشند. به 
هر حال اين شــب رخوت و سستی، به بامداد بيداری 
و نشــاط می انجامد و خورشيد وحدت اسالمی از افق 

10. منشور اتحاديه جهانی علمای مسلمان، به نقل از: صحيح مسلم.
11. مائده، 2.

اراده اهالی قبله طلوع می كند.

4( احیای اخوت اسالمی
قرآن مجيد بــا صراحت می فرمايد: »انََّمــا الُْمْؤِمُنوَن 
ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَْيــَن َأَخَوْيُكْم«.12 اقتضای عمل به اين 
ســخن حكمت آميز، حل و فصــل اختالفات در پرتو 
برادری اســت، ولی در عصر ما، اســتعمار نو در كنار 
جنگ نرمی كه عليه مسلمانان راه انداخته است، وظيفه 
جنگ سخت را بر عهده دولتهای سركش و گروههای 
تندرو گذاشــته اســت و به آتش »ارهاب« در منطقه 
دامن می زند و دوســت دارد و مرموزانه تالش مي كند، 
تا دو كشور ايران و عربســتان را درگير جنگ كند و 
نفت و گاز منطقه را به يغما برد و از اين رهگذر، امنيت 
اسرائيل را تضمين كند. هرچند رهبری انقالب اسالمی، 
هوشمندانه تحوالت جاری را رصد می كند و به موقع 
هشــدار می دهد، اما رفتارهای تحريك آميز قدرتهای 
نفتی منطقه، استمرار دارد و به رغم پوسيدگی ساختاری 
و مشــكالت داخلی، رسمًا شاخ و شانه می كشند و بر 
آتــش تفرقه می دمند. »اصالح ذات بين« و ايجاد يك 
نظــام داوری »مرضی الطرفيــن« و »نافذ الكالم« در 
جهان اسالم، اجتناب ناپذير است. اگر آتش جنگهای 
سفارشی و نيابتی استعمار نو، شعله ورتر شود، ناامنی از 
منطقه فراتر می رود و دامن آتش افروزان را می گيرد. 
آيا وقت آن نرسيده اســت كه عقالی جهان اسالم به 
خود آيند و دری به ســوی هم گرايی، گفتگو، تعاون و 

برادری بگشايند؟

12. حجرات، 10.
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