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 .1انفال.25 ،

سرمقاله

امت مسلمان در حال اندوختن تجربههای ناگوار
و تلخی از تفرقه و تضاد است .اکثر قریب به اتفاق
مسلمانان در طول تاریخ باهم زندگانی مسالمتآمیزی
داشتهاند و امروز هم اهل قبله کینهای از همدیگر در دل
ندارند .اما همواره جریانهای متعصب و سختگیری
بودهاند که متأثر از برداشتهای نادرست و تنگ نظرانه،
اسباب تنازع و تنش را فراهم آورده و مسلمانان را
به جان هم انداختهاند .در شرایط کنونی هم جهان
اسالم دستخوش امواج تفرقه و اختالف شده است.
از رهگذر این وضع ناهنجار در گوشه و کنار ،جان،
تعرض قرار میگیرد
مال و سرزمین بیگناهان مورد ّ
و حرث و نسل در آتش خشم و خشونت میسوزد.
سیاستمداران ،عالمان ،متفکران و مصلحان جهان
اسالم باید برای رهایی امت اسالمی از این مصائب
چارهاندیشی کنند و جلوی گسترش طوفان تفرقه را
بگیرند .امیدی به سیاستمداران وابسته به استعمار
نیست .آنان برای حفظ قدرت ،مرتکب هر منکری
میشوند ،ولی دولتمردان مستقل و مردمی نباید به

تماشای این صحنههای هولناک بسنده کنند و خود را
از معرکه دور نگاه دارند ،بلکه باید از موضع آمران
به معروف و ناهیان از منکر در کنار عالمان ،مصلحان
و اندیشهورزان مسلمان وارد صحنه چارهاندیشی و
اصالح شوند و مناسبات را بر وفق مصالح مسلمانان
تغییر دهند.
سکوت در مقابل انحطاط و اضمحالل تدریجی
شوکت مسلمانان ،گناهی نابخشودنی است و آثار
سوء آن گریبانگیر همگان میشود .خداوند به درستی
ين َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم
«وا َّتقُوا ِف ْت َن ًة َل ُت ِص َيب َّن الَّ ِذ َ
میفرمایدَ :
اص ًة َو ْاع َل ُموا َأ َّن َ
يد الْ ِعق ِ
َاب» 1.وقتی آتش
اهلل شَ ِد ُ
خَ َّ
فتنه و برادرکشی شعلهور میشود ،هیچ کس در
مصونیت به سر نمیبرد و تبعات آن فراگیر میشود.
مشاهده تحوالت منفی و خانمان برانداز و بیاعتنایی
به دردهای سخت و آشکار پیکره امت مسلمان ،افق
پیش روی را تیرهتر میکند و انسجام امت را متالشی
میسازد .در چنین هنگامهای ،خواص و عوام همه
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مسئولیت دارند و باید به بازنگری افکار و رفتار
خود بپردازند و تا خود را اصالح نکنند ،نباید انتظار
تحول مثبتی داشته باشند .به تعبیر زیبا و تکان دهنده
قرآن مجید« :إ َِّن َ
اهلل َل ُيغ َِّي ُر َما بِق َْو ٍم َح َّتى ُيغ َِّي ُروا َما
بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم» 2،اگر امروز ابرهای تفرقه و تکفیر آسمان
بخشی از جهان اسالم را کدر کرده است ،در مقابل
بارقههای بیداری اسالمی هم نوید صبح میدهد و
جوانههای امید را در دلها میرویاند و موحدان حکیم
باید به مهندسی تحوالت سازنده و احیای اخوت
اسالمی و تجدید عزت و انسجام مسلمانان همت
گمارند و با زدودن زنگار تعصبات خام ،فضا را برای
همدلی مهیا کنند.
رسالت اصلی عالمان ،مصلحان و دولتمردان مسلمان،
بلکه عموم مسلمانان ،این است که با تأسی از
پیامبر(ص) بر ق ّله یکتاپرستی بایستند و صف خود
را از تفرقه انگیزان جدا کنند .خداوند به پیامبر(ص)
ين َف َّرقُوا ِدي َن ُه ْم َو َكانُوا ِش َي ًعا لَ ْس َت
میفرماید« :إ َِّن الَّ ِذ َ
ِم ْن ُه ْم ِفي شَ ْي ٍء ِإن ََّما َأ ْم ُر ُه ْم ِإلَى ا ِ
هلل ث َُّم ُي َن ِّب ُئ ُه ْم بِ َما
ون» 3.وارثان حقیقی آراء و اندیشههای
َكانُوا َي ْف َع ُل َ
متقن نبوی ،باید روی عبارت پرمغز «لَ ْس َت ِم ْن ُه ْم ِفي
شَ ْي ٍء» ،قدری تأمل کنند و جایگاه خود را در این برهه

عذاب هولناک آسمانی و زمینی و تالی تلو سونامی
است .خداوند حکیم میفرماید« :ق ُْل ُه َو الْقَا ِد ُر َع َلى
َأ ْن َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َع َذابًا ِم ْن َف ْو ِق ُك ْم َأ ْو ِم ْن َت ْح ِت َأ ْر ُج ِل ُك ْم
يق بَ ْع َض ُك ْم بَ ْأ َس بَ ْع ٍ
ض ان ُْظ ْر َك ْي َف
َأ ْو َي ْل ِب َس ُك ْم ِش َي ًعا َو ُي ِذ َ
4
ن َُص ِّر ُف ْ َ
ال َي ِ
ون».
ات لَ َع َّل ُه ْم َي ْف َق ُه َ

حال باید از کسانی که با ادعای مسلمانی در آتش
تفرقه ،فتنه و برادرکشی هیزم میریزند ،پرسید در روز
ون» 5که بسیار نزدیک است ،در
«و ِق ُفو ُه ْم ِإنَّ ُه ْم َم ْسئُولُ َ
َ
برابر این انذارهای الهی چه پاسخی دارند و چرا با
6
ون»،
شادکامی و به مصداق « ُك ُّل ِح ْز ٍب بِ َما لَ َد ْي ِه ْم َف ِر ُح َ
به دستاوردهای بیارزش خود در وادی تح ّزب و
تفرقه مبتهج و مفتخر هستند؟ وقتی در جهان اسالم
آن همه فقر ،عقب افتادگی ،بیماری و درماندگی ،جمع
کثیری از مسلمانان را رنج میدهد ،انتحار و انفجار در
مساجد ،بازارها و مراکز اسالمی چه معنایی دارد؟ کدام
اونُوا َع َلى
انسان فرزانهای این اعمال را از مصادیق « َت َع َ
اونُوا َع َلى ْ ِ
الث ِْم َوالْ ُع ْد َو ِان» 7تلقی
الْ ِب ِّر َوال َّتق َْوى َو َل َت َع َ
میکند؟ هنگامی که استعمار و استکبار و صهیونیسم
مثل یک اژدهای مخوف در کمین جهان اسالم
نشسته و اراده کرده است ،تا جلوی ظهور تمدن نوین
اسالمی را سد کند ،چرا باید مسلمانان به منازعات
پرآشوب مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار دهند و اگر داخلی روی آورند و فضای زندگانی را تیره و تار
نسبتی با اهل تفرقه دارند ،از آن نسبت تبری جویند و کنند؟ دانشگاهها ،حوزههای علمیه و مراکز تحقیقاتی
موضع خود را منطبق با سنت پیامبر(ص) اصالح کنند.
در منطق قرآن تفرقه ،انشعاب و گروهگرایی در ردیف  .4انعام.65 ،

 .2رعد.11 ،
 .3انعام.159 ،

 .5صافات.24 ،
 .6مؤمنون53 ،؛ روم.32 ،
 .7مائده.2 ،

توجهی از وجاهت جهان اسالم در اثر این تنازعها از
بین رفته است و برخی از دولتمردان کشورهای اسالمی
مثل اطفال صغیر خود را در آغوش رجال استعمارگر و
مستکبر میاندازند و از آنان درخواست عزت و تمنای
«و ِ َّ ِ
ل
نوازش و حمایت دارند! در حالی که میدانند َ
ين» 9و لبخند مستکبران صرف ًا
الْ ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُمؤْ ِم ِن َ
در جهت حفظ و ارتقای منافع نامشروع خودشان است
و این قبیل دریوزه منشان را منهای تمکن و فوایدشان
به حساب نمیآورند و شگفتا معاصران دیدند که
قدرتهای شیطانی با محمدرضا شاه و حتی مبارک در
اع َت ِب ُروا َيا
هنگام ادبارشان چگونه برخورد کردندَ « :ف ْ
ِ 10
ُأولِي ْ َ
ال ْب َصار».
 .8انفال.46 ،
 .9منافقون.8 ،
 .10حشر.2 ،

به مقتضای این اخوت آسمانی باید به اصالح ذات
بین روی آوریم و از کیان امت واحده صیانت کنیم
که خداوند قوام بخش این امت است که فرموده است:
اع ُب ُد ِ
ون» 13.به
«إ َِّن َه ِذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َأنَا َرب ُّ ُك ْم َف ْ
امید روزی که در اثر نسیم رحمت الهی همه باهم برای
رضای خدا قیام کنیم و جهان اسالم را از گرداب تضاد
و تنش بیرون آوریم .ان شاء اهلل.

 .11نساء.59 ،
 .12حجرات.10 ،
 .13انبیاء.92 ،

7

سرمقاله

و آینده پژوهی دنیای اسالم باید دست به کار شوند
و برای تغییر معادالت تحمیلی چارهاندیشی کنند و
افکار عمومی را به صلح و برادری فراخوانند .امروز
قدرتهای استعمار با ترفندهای آشکار به جنگهای
داخلی مسلمانان دامن میزنند و با رندی دالرهای
نفتی را میگیرند و انبار اسلحه به دولتها و گروههای
متخاصم میفروشند و بیاعتنا به حقوق بشر و فقر و
آوارگی برخاسته از این جنگها ،با درآمدهای سرشار،
به عیش و نوش میپردازند و از طریق اتاق فکرها
تفرقه را تئوریزه میکنند و به سادهلوحی ما میخندند
«و َل َتنَازَ ُعوا
و قرآن مجید چه حکیمانه فرموده استَ :
يح ُك ْم» 8و افسوس که بخش قابل
َف َت ْفشَ ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُ

اکنون که تنازع در میان مسلمانان رخ داده است ،باید
بر مبنای حکمت قرآنی و با اعتقاد راسخ به مبدأ و معاد
به خدا و پیامبر(ص) پناه برد و با ارجاع اختالفات و
منازعات به قرآن و سنت و عترت پیامبر(ص) راهکار
پیدا کرد آنگونه که قرآن مجید به ما تعلیم میدهد:
ين َآ َم ُنوا َأ ِطي ُعوا َ َ
الر ُس َ
ول
« َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
اهلل َوأ ِطي ُعوا َّ
َو ُأولِي ْ َ
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإ ِْن َتنَازَ ْع ُت ْم ِفي شَ ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِإلَى
هلل َوالْ َي ْو ِم ْ َ
ال ِخ ِر َذلِ َ
ون بِا ِ
ا ِ
الر ُس ِ
ك
ول إ ِْن ُك ْن ُت ْم تُؤْ ِم ُن َ
هلل َو َّ
خَ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِو ًيل» 11.ما مسلمانان اگر به خاطر
استنباطهای فقهی تبدیل به پیروان تعدادی از مذاهب
اسالمی شدهایم و هرکدام بر وفق اجتهاد و تفقه عالمان
خود به وظایف دینی عمل میکنیم ،ولی در اصل شاخ
و برگ یک درخت هستیم و همه باهم برادریم و
ون إِخْ َو ٌة
آنگونه که خداوند فرموده استِ « :إن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
َف َأ ْص ِل ُحوا بَ ْي َن َأخَ َو ْي ُك ْم َوا َّتقُوا َ
ون» 12و
اهلل لَ َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ

