
منطق قرآن در برابر تندروها

سرمقاله

سید احمد زرهانی

يكــی از آفتهاي جهان اســالم در عصر حاضر، 
تندروی، افراط و تفريط و روی آوردن به تنازع، 
ارهــاب و ارعاب اســت. از رهگــذر اين بالی 
خانمان سوز، امنيت و آسايش مسلمانان دستخوش 
بحران شــده است و هر روز فاجعه ای از مسلمان 
كشی در گوشه ای رقم می خورد. بی رحمی، شدت 
عمل، تهاجم و غلظت قلب رونق يافته اســت و 

ادب، اخالق، عقالنيت و مدارا كم رنگ می شود.
اســتعمارگران در آغاز قرن بيستم با فروپاشی و 
انحالل دولت عثمانی كه نماد اقتدار بخش بزرگی 
از جهان اســالم بود، توانســتند تعدادی كشور 
كوچك و متخاصم درســت كنند و از اين طريق 
بذر تفرقه و تضاد را در جهان اســالم افشاندند. 
امروز هم در آغاز قرن بيســت و يكم و پس از 
100 ســال، قطب استعمار و اســتكبار به تجزيه 
همان كشورها می انديشد و می خواهد كشورهايی 
نظير مصر، عربستان سعودی، تركيه، عراق، سوريه 
و افغانستان و ديگر بالد اسالمی را به ورطه تفرقه 

و تجزيه ســوق دهد، تا هــم جلوی طلوع تمدن 
نوين اســالمی را بگيرد و بيداری اســالمی را به 
انحراف كشــاند و هم با ايجــاد جنگ، ويرانی و 
عقب افتادگی در ســرزمينهای اســالمی، بازار 
پررونقی برای فروش كاالهای خود فراهم آورد و 
دولتمردان كشورهای مسلمان را مجبور به حراج 

نفت و گاز و معادن خود كند.
در اين فضای متالطم، اسرائيل غاصب نفس راحت 
می كشد و با خاطر آســوده به سركوب و كشتار 
مسلمانان اهل سنت و بی پناه فلسطينی می پردازد 
و هــر روز نقشــه ای برای تخريــب و مصادره 
مسجد االقصی می كشد. با آنكه گروههای مسلح 
تكفيــری، بيخ گوش رژيم اشــغالگر قدس اردو 
زده اند، حتی يك ضربه به آن وارد نمی كنند و در 
عوض با تمام قدرت به برادركشی روی آورده اند 
و ميليونها مسلمان را آواره و دربه در كرده اند. فقر، 
گرســنگی، فالكت و مرگ اين آوارگان، دل هر 
انســانی را جريحه دار می كند و شگفتا فريادرسی 
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هم نيست و هر روز شــرايط بحرانی تر می گردد. 
در جنگهای داخلی جهان اســالم، مســلمانان از 
هر طرف كشته می شــوند و نتيجه ای جز آوارگی، 
ويرانی، فقر، بيكاری و بيمــاری عايد نمی گردد. 
گويی جنگ افــروزان، قدرت تخميــن آينده را 
ندارنــد و از تجزيه و تحليــل پيامدهای حركت 
خويش درمانده اند و بدون راهبرد و چشــم انداز 
روشــن و عقالنی، ماشه ها را می چكانند و داغ بر 
روی داغ در دل اهل قبله می نشــانند. ريشه اصلی 
اين ماجرا انحطاط و انجمادی اســت كه در طرز 
تفكر طيفی از مســلمانان پديد آمده است كه خود 
را بــر حق و گروههای ديگر را بر باطل و از دايره 
مسلمانی به دور می دانند. در صورتی كه همه اين 
جريانها در توحيد، نبوت و معاد، مشترك و معادل 
می باشند و به رغم اختالفات فقهی، كالمی، تاريخی 
و فرهنگی، يك خاستگاه اعتقادی دارند و به تعبير 

رسای قرآن مجيد، مؤمن و برادرند.
اين سنت الهی است كه خداوند فرموده است: »ِإنَّ 
ْم«.1  ُروا َما بَِأْنُفِســهِ ُر َمــا بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغیِّ اهلَل اَل ُیَغیِّ
تــا آن انحطاط و اعوجاج فكری اصالح نشــود، 
انحراف در عمل اســتمرار دارد و آتش برادركشی 
خاموش نمی گردد. در اين شب ظلمانی بايد روی 
به خورشــيد قرآن آورد كه اليزال نور می افشاند 
و بارقه هــای هدايت را به جــای امواج گمراهی 
می نشــاند. منطق قرآن در برابر تندرويها روشــن 

1. رعد، 11.

است و در اين مجال به برخی از شاخصه های آن 
اشاره می شود:

1( امت میانه، امت واحده و دین حنیف
شيخ االنبيا حضرت ابراهيم خليل)ع( و پدر موحدان 
تاريخ، مبلغ ديــن حنيف بود: »ُقْل بَْل ِملََّة ِإْبَراِهیَم 
َحِنیًفا َوَما َکاَن ِمَن الُْمْشِرِکیَن«.2 دين حنيف همان 
صراط مستقيم الهی اســت كه از كج روی، افراط، 
تفريط و شرك مصون است و به شكوفايی فطرت 
توحيدی انســانها و يكتاپرستی می انجامد. اگر هر 
فرقه ای به مصداق »ُکلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْیِهْم َفِرُحوَن«،3 
به طرف خود بكشد و خود را حق مطلق بپندارد، 
ديگر به ســادگی نمی توان شاهد امت واحده بود، 
در حالی كه جامعه مطلوب انبيا به خصوص پيامبر 
اسالم)ص(، امت واحده است و خداوند می فرمايد: 
ًة َواِحَدًة َوَأنَا َربُُّکْم َفاْعُبُدوِن«4  ُتُکْم ُأمَّ »ِإنَّ َهــِذِه ُأمَّ
و همين امت واحده به شــهادت قرآن، امت وسط 
ًة  هم هســت كه می فرمايد: »َوَکَذلَِك َجَعْلَناُکْم ُأمَّ
ُسوُل  َوَســًطا لَِتُکونُوا ُشَهَداَء َعَلی النَّاِس َوَیُکوَن الرَّ

َعَلْیُکْم َشِهیًدا«.5
ســؤالی را كه بايد تفرقه گرايان پاسخ بدهند، اين 
اســت كه آيا بــا تحزب و تعصب شــديد و طرد 
خشونت بار مســلمانان می شود امت وسط و امت 

2. بقره، 135.
3. مؤمنون، 53.

4. انبياء، 92.
5. بقره، 143.
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واحده را به منصه ظهور رســاند و دين حنيف را 
اقامــه كرد و برتری و حقانيــت آن را به جهانيان 
نشــان داد؟ آيا اين راههای هيجانی و سرشار از 
عصبانيت و تنازع، به تحقق اين مفاهيم عاليه قرآنی 
منتهی می شود؟ بايد با تعقل و تفكر اين مسيرها را 
ارزيابی كرد و دست به انتخابهای نجات بخشی زد 
و با اجتهادی برخاسته از قرآن و سنت و متناسب 
با اين عصر، به سبك ســلف صالح چراغ اصالح 
فكر دينی را روشــن ساخت و به آبادانی اين بنای 
ويرانه پرداخت وگرنه دير يــا زود، منادی فرياد 
برمی آورد: »َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْســُئولُوَن«6 و آن روز 
كاری از دســت كسی ساخته نيست و بايد به حال 
تباه آخرت خود گريست كه بهای سرزمين، جان و 
مال مسلمانان سنگين است و سزای تعّرض كننده 
به آنها، چوب انتقام الهی است كه دهشت آفرين و 

آتشين است.

2( اعتقاد به توحید، نبوت و معاد )وجه اشتراک 
مسلمانان( و کلمه سواء

مســلمانان از هر فرقه و مذهبی، به توحيد، نبوت 
و معاد اعتقاد راسخ دارند. به غير از غالت، عموم 
مســلمانان به يگانگی خداوند، روز جزا و رسالت 
انبيا بــاور دارند و از اين طريق به وادی ايمان راه 
يافته و از حقوق مسلمانی برخوردار شده اند. افترای 
شــرك زدن به طايفه ای از آنان به دليل تفاوت در 

استنباط، وجه شرعی و عقلی ندارد.

6. صافات، 24.

با آنكه اهل كتاب در فــروع دين به طور كامل با 
مســلمانان تفاوت دارند، ولی قرآن مجيد به پيامبر 
اسالم)ص( مأموريت می دهد كه از آنان برای تمركز 
روی مشتركات اعتقادی دعوت كند و می فرمايد: 
»ُقــْل َیا َأْهَل الِْکَتاِب َتَعالَْوا ِإلَی َکِلَمٍة َســَواٍء بَْیَنَنا 
َوبَْیَنُکْم َأالَّ نَْعُبَد ِإالَّ اهلَل َواَل نُْشِرَك بِِه َشْیًئا َواَل َیتَِّخَذ 
بَْعُضَنا بَْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اهلِل«.7 وقتی در انديشه 
اسالمی راه برای تعامل و تشريك مساعی با اهل 
كتاب باز است، چرا برخی از مسلمانان همديگر را 
تحمل نمی كنند و حق حيات برای هم كيشان خود 

قائل نيستند.
انبيای الهی كالم حكمت آميز  هســته نهضت همه 
اُغوَت«،8 بوده اســت  »َأِن اُْعُبُدوا اهلَل َواْجَتِنُبوا الطَّ
و همه جهانيان شــاهدند كه انقالب اســالمی در 
قــرن مادی گرايــی، موضوع مهم يكتاپرســتی و 
اجتنــاب از طاغوت را احيا كــرد و تفكر دينی و 
نسيم حيات طيبه را برای جهانيان به ارمغان آورد. 
ناديــده گرفتن اين حقيقت بــارز، ظلم به حركت 
مصلحان دينی قلمداد می گردد. كسانی كه دوست 
را به جای دشمن محارب می نشانند، مگر در قرآن 
ٌد َرُســوُل اهلِل َوالَِّذیَن َمَعُه  مجيد نخوانده اند: »ُمَحمَّ
اُء َعَلی الُْکفَّاِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم«.9 آيا به غير از  َأِشــدَّ
اسرائيل غاصب و حاميان جهان خوارش، كسی از 
اين تفرقه انگيزی و برادركشــی منفعت می برد؟ آيا 

7. آل عمران، 64.
8. نحل، 36.
9. فتح، 29.
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اين جماعت تندرو در قــرآن نديده اند كه خداوند 
ُقوا ِدیَنُهْم َوَکانُوا ِشــَیًعا  می فرمايــد: »ِإنَّ الَِّذیَن َفرَّ
لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشــْيٍء«.10 در آسمان منطق قرآن، 
اتحاد و اتفاق و اعتصام بحبل اهلل مثل خورشــيد 
می درخشد و هرگز لكه های ابر تفرقه قادر به پنهان 

كردن آن موهبت الهی نمی باشند.
امروزه بخش عظيمی از جهان اسالم در آتش خشم 
گروههای متخاصم می ســوزد و شعله های جنگ 
داخلــی روز به روز مخوف تر می گردد و هنوز هم 
استكبار و صهيونيسم جهانی به اين مقدار ويرانی و 
انهدام حرث و نسل قانع نيست و می خواهد رسمًا 
كل خليج فارس و زيرســاختهای تمدن مسلمانان 
را به دست خودشان طعمه نفاق و خصومت كند و 
فلســطين مظلوم و مسجد االقصی را درهم كوبد و 
مصادره كند و ساليان متمادی نفت و گاز منطقه را 

به يغما برد و جهان اسالم را به قهقرا سوق دهد.
آيا وقت آن نرسيده است كه تفرقه انگيزان كارنامه 
خود را بازخوانی كننــد و راه اصالح را در پيش 
گيرند، تا از نســيم رحمت الهی بــه وجد آيند و 
جبــران مافات كنند، آن گونه كــه خداوند فرموده 
وَء بَِجَهالٍَة ُثمَّ  است: »ُثمَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذیَن َعِمُلوا السُّ
َتابُوا ِمْن بَْعِد َذلِــَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها 

لََغُفوٌر َرِحیٌم«.11

10. انعام، 159.

11. نحل، 119.

3( دین مهربانی و مدارا
در قرآن مجيد، پيامبر اســالم)ص( نماد مهربانی و 
محبت اســت و »صاحب خلق عظيم« و »رحمة 
للعالمين« ناميده می شود و همين نرم دلی و مالطفت 
را از رهگذر رحمت الهی به دســت آورده است و 
در همين باره خداوند می فرمايد: »َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 
وا  ــا َغِلیَظ الَْقْلِب اَلْنَفضُّ اهلِل لِْنــتَ لَُهْم َولَْو ُکْنَت َفظًّ
ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْســَتْغِفْر لَُهْم َوَشــاِوْرُهْم 
ْل َعَلی اهلِل ِإنَّ اهلَل ُیِحبُّ  ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ ِفــي اْلَ

ِلیَن«.12 الُْمَتَوکِّ
امــروزه جريانهای تندرو و تكفيری به عنوان نماد 
خشــونت و بی رحمی، مورد بهره برداری اســالم 
هراســان قرار می گيرند و مخالفان خود را صرف 
تفاوت در اســتنباط، ســركوب می كننــد و مردم 
مسلمان را از خود گريزان می سازند. اين روشهای 
افراطی در تضــاد با منطق قرآن و ســيره پيامبر 
اسالم)ص( است و تناســبی با سيره سلف صالح 
ندارد. در شريعتی كه پيامبر بزرگوارش »بِالُْمْؤِمِنیَن 
َرُءوٌف َرِحیٌم«13 اســت، نبايد كسانی به خود حق 
بدهند كه در آتش برادركشــی بدمند و با گسترش 
ناامنــی، كيان امت اســالمی را به خطــر اندازند. 
مؤمنانی كه واليت متقابل بر همديگر دارند، نبايد 
بــه دام تخاصم بيافتند، بلكه بايــد همانند »بُْنَیاٌن 

َمْرُصوٌص«14 در راه خدا جهاد كنند.

12. آل عمران، 159.
13. توبه، 128.

14. صف، 4.
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