
قرآن، حامی اتحاد و نافی تفرقه

سرمقاله

سید احمد زرهانی

ناگوار  تجربه های  اندوختن  حال  در  مسلمان  امت 
و تلخی از تفرقه و تضاد است. اكثر قريب به اتفاق 
مسلمانان در طول تاريخ باهم زندگانی مسالمت آميزی 
داشته اند و امروز هم اهل قبله كينه ای از همديگر در دل 
ندارند. اما همواره جريانهای متعصب و سخت گيری 
بوده اند كه متأثر از برداشتهای نادرست و تنگ نظرانه، 
اسباب تنازع و تنش را فراهم آورده و مسلمانان را 
جهان  هم  كنونی  شرايط  در  انداخته اند.  هم  جان  به 
است.  اختالف شده  و  تفرقه  امواج  اسالم دستخوش 
از رهگذر اين وضع ناهنجار در گوشه و كنار، جان، 
مال و سرزمين بی گناهان مورد تعّرض قرار می گيرد 
و حرث و نسل در آتش خشم و خشونت می سوزد. 
جهان  مصلحان  و  متفكران  عالمان،  سياستمداران، 
بايد برای رهايی امت اسالمی از اين مصائب  اسالم 
چاره انديشی كنند و جلوی گسترش طوفان تفرقه را 
استعمار  به  وابسته  سياستمداران  به  اميدی  بگيرند. 
منكری  هر  مرتكب  قدرت،  حفظ  برای  آنان  نيست. 
به  نبايد  مردمی  و  مستقل  دولتمردان  ولی  می شوند، 

تماشای اين صحنه های هولناك بسنده كنند و خود را 
بايد از موضع آمران  از معركه دور نگاه دارند، بلكه 
به معروف و ناهيان از منكر در كنار عالمان، مصلحان 
و  وارد صحنه چاره انديشی  مسلمان  انديشه ورزان  و 
اصالح شوند و مناسبات را بر وفق مصالح مسلمانان 

تغيير دهند.
تدريجی  اضمحالل  و  انحطاط  مقابل  در  سكوت 
آثار  و  است  نابخشودنی  گناهی  مسلمانان،  شوكت 
سوء آن گريبان گير همگان می شود. خداوند به درستی 
می فرمايد: »َواتَُّقوا ِفْتَنًة اَل ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم 
آتش  وقتی  الِْعَقاِب«.1  َشِدیُد  اهلَل  َأنَّ  َواْعَلُموا  ًة  َخاصَّ
در  كس  هيچ  می شود،  شعله ور  برادركشی  و  فتنه 

مصونيت به سر نمی برد و تبعات آن فراگير می شود.
مشاهده تحوالت منفی و خانمان برانداز و بی اعتنايی 
به دردهای سخت و آشكار پيكره امت مسلمان، افق 
پيش روی را تيره تر می كند و انسجام امت را متالشی 
همه  عوام  و  خواص  هنگامه ای،  چنين  در  می سازد. 

1. انفال، 25.
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رفتار  و  افكار  بازنگری  به  بايد  و  دارند  مسئوليت 
خود بپردازند و تا خود را اصالح نكنند، نبايد انتظار 
تحول مثبتی داشته باشند. به تعبير زيبا و تكان دهنده 
َما  ُروا  ُیَغیِّ َحتَّی  بَِقْوٍم  َما  ُر  ُیَغیِّ اَل  اهلَل  مجيد: »ِإنَّ  قرآن 
آسمان  تكفير  و  تفرقه  ابرهای  امروز  اگر  بَِأْنُفِسِهْم«،2 
مقابل  در  است،  كرده  كدر  را  اسالم  جهان  از  بخشی 
و  می دهد  صبح  نويد  هم  اسالمی  بيداری  بارقه های 
جوانه های اميد را در دلها می روياند و موحدان حكيم 
اخوت  احيای  و  سازنده  تحوالت  مهندسی  به  بايد 
همت  مسلمانان  انسجام  و  عزت  تجديد  و  اسالمی 
گمارند و با زدودن زنگار تعصبات خام، فضا را برای 

همدلی مهيا كنند.
رسالت اصلی عالمان، مصلحان و دولتمردان مسلمان، 
از  تأسی  با  كه  است  اين  مسلمانان،  عموم  بلكه 
خود  صف  و  بايستند  يكتاپرستی  قّله  بر  پيامبر)ص( 
پيامبر)ص(  به  كنند. خداوند  انگيزان جدا  تفرقه  از  را 
ُقوا ِدیَنُهْم َوَکانُوا ِشَیًعا لَْسَت  الَِّذیَن َفرَّ می فرمايد: »ِإنَّ 
بَِما  ُئُهْم  ُیَنبِّ ُثمَّ  اهلِل  ِإلَی  َأْمُرُهْم  ِإنََّما  َشْيٍء  ِفي  ِمْنُهْم 
انديشه های  و  آراء  حقيقی  وارثان  َیْفَعُلوَن«.3  َکانُوا 
متقن نبوی، بايد روی عبارت پرمغز »لَْسَت ِمْنُهْم ِفي 
َشْيٍء«، قدری تأمل كنند و جايگاه خود را در اين برهه 
پرآشوب مورد ارزيابی و تجديد نظر قرار دهند و اگر 
نسبتی با اهل تفرقه دارند، از آن نسبت تبری جويند و 
موضع خود را منطبق با سنت پيامبر)ص( اصالح كنند. 
در منطق قرآن تفرقه، انشعاب و گروه گرايی در رديف 

2. رعد، 11.
3. انعام، 159.

تلو سونامی  تالی  و  زمينی  و  آسمانی  هولناك  عذاب 
َعَلی  الَْقاِدُر  ُهَو  »ُقْل  می فرمايد:  خداوند حكيم  است. 
َأْن َیْبَعَث َعَلْیُكْم َعَذابًا ِمْن َفْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم 
َأْو َیْلِبَسُكْم ِشَیًعا َوُیِذیَق بَْعَضُكْم بَْأَس بَْعٍض اْنُظْر َکْیَف 

َیاِت لََعلَُّهْم َیْفَقُهوَن«.4 ُف اْلَ نَُصرِّ
آتش  در  مسلمانی  ادعای  با  كه  كسانی  از  بايد  حال 
تفرقه، فتنه و برادركشی هيزم می ريزند، پرسيد در روز 
»َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئولُوَن«5 كه بسيار نزديك است، در 
با  چرا  و  دارند  پاسخی  چه  الهی  انذارهای  اين  برابر 
شادكامی و به مصداق »ُکلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْیِهْم َفِرُحوَن«،6 
و  تحّزب  وادی  در  خود  بی ارزش  دستاوردهای  به 
اسالم  جهان  در  وقتی  هستند؟  مفتخر  و  مبتهج  تفرقه 
آن همه فقر، عقب افتادگی، بيماری و درماندگی، جمع 
كثيری از مسلمانان را رنج می دهد، انتحار و انفجار در 
مساجد، بازارها و مراكز اسالمی چه معنايی دارد؟ كدام 
انسان فرزانه ای اين اعمال را از مصاديق »َتَعاَونُوا َعَلی 
ْثِم َوالُْعْدَواِن«7 تلقی  الِْبرِّ َوالتَّْقَوی َواَل َتَعاَونُوا َعَلی اْلِ
استكبار و صهيونيسم  و  استعمار  كه  می كند؟ هنگامی 
اسالم  جهان  كمين  در  مخوف  اژدهای  يك  مثل 
نشسته و اراده كرده است، تا جلوی ظهور تمدن نوين 
منازعات  به  مسلمانان  بايد  چرا  كند،  سد  را  اسالمی 
تار  و  تيره  را  زندگانی  فضای  و  آورند  روی  داخلی 
كنند؟ دانشگاهها، حوزه های علميه و مراكز تحقيقاتی 

4. انعام، 65.
5. صافات، 24.

6. مؤمنون، 53؛ روم، 32.
7. مائده، 2.
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كار شوند  به  بايد دست  اسالم  دنيای  پژوهی  آينده  و 
و  كنند  چاره انديشی  تحميلی  معادالت  تغيير  برای  و 
افكار عمومی را به صلح و برادری فراخوانند. امروز 
جنگهای  به  آشكار  ترفندهای  با  استعمار  قدرتهای 
دالرهای  رندی  با  و  می زنند  دامن  مسلمانان  داخلی 
نفتی را می گيرند و انبار اسلحه به دولتها و گروههای 
متخاصم می فروشند و بی اعتنا به حقوق بشر و فقر و 
آوارگی برخاسته از اين جنگها، با درآمدهای سرشار، 
فكرها  اتاق  طريق  از  و  می پردازند  نوش  و  عيش  به 
تفرقه را تئوريزه می كنند و به ساده لوحی ما می خندند 
و قرآن مجيد چه حكيمانه فرموده است: »َواَل َتَناَزُعوا 
قابل  بخش  كه  افسوس  و  ِریُحُكْم«8  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوا 
توجهی از وجاهت جهان اسالم در اثر اين تنازعها از 
بين رفته است و برخی از دولتمردان كشورهای اسالمی 
مثل اطفال صغير خود را در آغوش رجال استعمارگر و 
مستكبر می اندازند و از آنان درخواست عزت و تمنای 
 ِ »َوهلِلَّ می دانند  كه  حالی  در  دارند!  حمايت  و  نوازش 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنیَن«9 و لبخند مستكبران صرفًا  الِْعزَّ
در جهت حفظ و ارتقای منافع نامشروع خودشان است 
و اين قبيل دريوزه منشان را منهای تمكن و فوايدشان 
كه  ديدند  معاصران  شگفتا  و  نمی آورند  حساب  به 
قدرتهای شيطانی با محمدرضا شاه و حتی مبارك در 
َیا  كردند: »َفاْعَتِبُروا  برخورد  ادبارشان چگونه  هنگام 

ْبَصاِر«.10 ُأولِي اْلَ

8. انفال، 46.
9. منافقون، 8.
10. حشر، 2.

اكنون كه تنازع در ميان مسلمانان رخ داده است، بايد 
بر مبنای حكمت قرآنی و با اعتقاد راسخ به مبدأ و معاد 
به خدا و پيامبر)ص( پناه برد و با ارجاع اختالفات و 
منازعات به قرآن و سنت و عترت پيامبر)ص( راهكار 
می دهد:  تعليم  ما  به  مجيد  قرآن  كه  آن گونه  كرد  پيدا 
ُسوَل  الرَّ َوَأِطیُعوا  اهلَل  َأِطیُعوا  َآَمُنوا  الَِّذیَن  َأیَُّها  »َیا 
ِإلَی  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  ِفي  َتَناَزْعُتْم  َفِإْن  ِمْنُكْم  ْمِر  اْلَ َوُأولِي 
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهلِل َوالَْیْوِم اْلَِخِر َذلَِك  اهلِل َوالرَّ
خاطر  به  اگر  مسلمانان  ما  َتْأِویاًل«.11  َوَأْحَسُن  َخْیٌر 
استنباطهای فقهی تبديل به پيروان تعدادی از مذاهب 
اسالمی شده ايم و هركدام بر وفق اجتهاد و تفقه عالمان 
خود به وظايف دينی عمل می كنيم، ولی در اصل شاخ 
و  برادريم  باهم  همه  و  هستيم  درخت  يك  برگ  و 
آن گونه كه خداوند فرموده است: »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة 
َفَأْصِلُحوا بَْیَن َأَخَوْیُكْم َواتَُّقوا اهلَل لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن«12 و 
ذات  اصالح  به  بايد  آسمانی  اخوت  اين  مقتضای  به 
كنيم  صيانت  واحده  امت  كيان  از  و  آوريم  روی  بين 
كه خداوند قوام بخش اين امت است كه فرموده است: 
ًة َواِحَدًة َوَأنَا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن«.13 به  ُتُكْم ُأمَّ »ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
اميد روزی كه در اثر نسيم رحمت الهی همه باهم برای 
رضای خدا قيام كنيم و جهان اسالم را از گرداب تضاد 

و تنش بيرون آوريم. ان شاء اهلل.

11. نساء، 59.
12. حجرات، 10.

13. انبیاء، 92.
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