سرمقاله

دیدگاهقرآن
دربارهپایانبحرانهایجهاناسالم

سید احمد زرهانی

سرمقاله

5

امروزه بخشهایی از جهان اسالم در آتش برادرکشی
میســوزند ،شبه مجاهدانی که با تفکر تکفیری دست
به اجتهاد میزنند ،فرصــت را از مجتهدانی گرفتهاند
که میتوانند ســمت و ســوی جهاد اسالمی را تعیین
کننــد .از این رهگذر جریانهای متخاصم به نام جهاد
اســامی ،به جان هم افتاده و چهرهای ناســازگار و
خوفناک از دین را نمایان کردهاند ،در صورتی که این
مجتهدان امت هستند که برحسب ضرورت باید جهاد
را تجویــز کنند و با جامعیــت نگری و درک مصالح
امت واحده ،فتاوای جهاد صــادر نمایند .در اثر این
جابهجایی معیارها ،هــر گروهی یافتهها و بافتههای
خود را در لباس جهاد و اجتهاد درمیآورد و بر مبنای
آنها در آتش نزاعهای داخلی میدمد و فضا را دودآلود
میکند .به موجب این خودسریها و ندانمکاریها ،حرث
و نســل جمع زیادی از مسلمانان دستخوش مخاطره

و نابودی قرار گرفته است و هر روز به سود استکبار
جهانی ،بر وخامت اوضاع مسلمانان افزوده میشود.
اگر تصمیمسازیهای جهادی از شبه مجاهدان تکفیری
و عصبانــی ،به مجتهدان و عالمان ربانی و مســتقل
منتقل شود و اهل حل و عقد بر مبنای قرآن و سنت و
مصالح مسلمانان ،امر و نهی کنند و امور مسلمانان را
سروسامان دهند ،آتش منازعات درون امت اسالمی
خاموش میشــود .اما تا زمانی که طیفی از مجتهدان
خاموش ،تماشــاگر تاخت و تاز جریانهای تکفیری
و گروههای شــبه مجاهد پرخروش هستند ،آهنگ
برادرکشی رو به افزایش است.
تکفیریهــا و شــبه مجاهدانی که بر مبنــای امیال و
اســتنباطهای ناقص خود از دین ،با بیپروایی دست
به اجتهــاد میزنند و فتوای قتــل همدیگر را صادر
میکنند ،هرگز امت اســامی را سربلند و سعادتمند

6

سال دوازدهم
شماره  -45پاییز 1395

نمیکنند .جریانهای اســتعماری و اســتکباری وجود
آنان را مغتنم میشــمارند و آنها را به انجام جنگهای
نیابتی بــرای تاراج نفت و گاز و تجزیه کشــورهای
منطقه و فروش ســاحهای گرانقیمت میگمارند ،کما
اینکه امروز مســلمان مسلمان را از پای درمیآورد و
کمپانیهای بزرگ اســلحه سازی ســود سرشار آن را
میبرند و صهیونیسم جهانی از مزایای این برادرکشیها
به سود امنیت سیاه خود استفاده میکند و نفس راحتی
میکشد.
برای پایان دادن به این بحران خانمان ســوز چه باید
کرد؟ خیلی از ســران کشــورهای اسالمی و طیفی از
افکار عموم ،چشــم به راه معجزه ابرقدرتها و سازمان
ملل متحد برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه هســتند.
این امیدواری بیهوده است؛ زیرا سازمان ملل نه قدرت
اجرایی دارد و نه از استقالل در تصمیمسازی برخوردار
است .قدرتهای جهانی هم به منافع خود میاندیشند و
دنبال مصالح خویشند .مســلمانان باید بدانند که «إ َِّن
َ
ــر َما بِق َْو ٍم َح َّتى ُيغ َِّي ُروا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِ
ــه ْم» 1.قرآن
اهلل َل ُيغ َِّي ُ
مجید که محکمترین سند امت اسالمی است ،هم برای
پیشــگیری راهکار دارد و هم بــرای درمان درد امت
اسالمی ،روشــهای قابل اعتماد ارائه میکند .اگر امت
 .1رعد.11 ،

اسالمی روی به قرآن و سنت آورد ،از استعانت دیگران
و بیگانگان بینیاز میشود و روی پای خود میایستد.
قرآن مجید برای پیشــگیری از بروز بحرانها ،تجاوزها
ون
و برادرکشــیها ،با صراحت میفرمایدِ « :إن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
َ
َ
ــم» 2.وقتی اصل برادری
إِخْ َ
ــو ٌة َفأ ْص ِل ُحوا بَ ْي َن أخَ َو ْي ُك ْ
و آهنگ اصالح مســتمر در جامعه اســامی جاری
شود ،زمینههای تجاســر و تخاصم کمرنگ میگردد
و نوعــی نظارت همگانــی بر روابط انســانی حاکم
میشــود و فرصت جنگ افــروزی فراهم نمیگردد.
«و َل َتنَازَ ُعوا
همچنین قرآن انذار میدهد و میفرمایدَ :
يح ُك ْم» 3.در مرحله درمان بحران
َف َت ْفشَ ــ ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُ
برادرکشی نیز قرآن راهحلهای مناسب را نشان میدهد
ــي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِإلَى ا ِ
هلل
و میفرمایدَ « :فإ ِْن َتنَازَ ْع ُت ْم ِفي شَ ْ
هلل َوالْ َي ْو ِم ْ َ
ال ِخ ِر َذلِ َ
ون بِا ِ
الر ُس ِ
ك خَ ْي ٌر
ول إ ِْن ُك ْن ُت ْم تُؤْ ِم ُن َ
َو َّ
4
ْ
َو َأ ْح َس ُن َتأ ِو ًيل» .اما وقتی آتش جنگ شعلهور میشود
و خون مسلمانان خاک را رنگین میکند ،قرآن مجید با
«وإ ِْن
حکمت تکلیف را روشن مینماید و میفرمایدَ :
َطائِ َف َت ِ
َت
ين ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا بَ ْي َن ُه َما َفإ ِْن بَغ ْ
ان ِم َن الْ ُمؤْ ِم ِن َ
إ ِْح َدا ُه َما َع َلى ْ ُ
الخْ َرى َفقَا ِت ُلوا الَّ ِتي َت ْب ِغي َح َّتى َت ِفي َء ِإلَى
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َأ ْم ِر ا ِ
هلل َفإ ِْن َفا َء ْت َف َأ ْص ِل ُحوا بَ ْي َن ُه َما بِالْ َع ْد ِل َو َأق ِْس ُطوا إ َِّن
َ
ين» 5.براساس این آیه شریفه ،جهان
اهلل ُي ِح ُّب الْ ُمق ِْس ِط َ
اســام نیازمند نهادسازی و ایجاد سازوکارهایی برای
پیشگیری از تنازع و تأمین صلح و ثبات است و باید
قبول کنیم که نهادهای بینالمللی که بعد از جنگ جهانی
دوم به وجود آمدهاند ،قادر نیســتند حرف آخر را در
جهان اســام بزنند و قدرتهای بزرگ هم دنبال تأمین
منافع نامشروع و استعماری خود هستند و از جنگهای
فرسایشی در ســرزمینهای اسالمی ،برای مهار بیداری
اســامی و توقف آهنگ تمدن ســازی دینی استقبال
میکنند .بنابراین این مجتهدان جامع الشرایط ،پارسا و
ماهر هستند که باید متناسب با نیازهای جهان امروز،
به شناخت دردهای امت اسالمی همت گمارند و ابتکار
عمل را از دست شبه مجاهدان تکفیری و خشن بگیرند
و نسخه شفابخشی برای درد جانکاه تکفیر تجویز کنند
و آثار سم تکفیر را از پیکره جهان اسالم بزدایند .مقام
معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای(مد ظله العالی)
میفرماید« :امروز کسانی هستند که سالحشان تکفیر
اســت ،ابایی هم ندارند که بگویند ما تکفیری هستیم،
اینها سم هســتند ،این ســم را باید از محیط اسالمی
خارج کرد».

از ایــن رو رســالت متفکران ،مجتهــدان و مصلحان
جهان اســام ،امروزه خطیر و سرنوشــت ساز است.
آنان میتوانند ذیل رسالت ســفیران الهی ،به صورت
مؤثرتری در اقصا نقاط سرزمینهای اسالمی وارد میدان
شوند و علم و حکمت خود را آشکار کنند و راه را از
بیراهه نشــان و خیل انبوه جوانان مسلمان را از آتش
تخاصم نجات دهند .در امتداد عصر بیداری اســامی،
ما نیاز به آفرینش نهادهای بینالمللی اســامی داریم
و این متفکران مســلمان و مجتهدان زبردست و باتقوا
هستند که میتوانند با مشورت ،بصیرت و درک شرایط
زمان و مکان ،براساس قرآن و سنت راهکارهای فقهی
نشــان دهند و نهادهایی برای تصمیمسازیهای کالن و
بحران زدایی به وجود آورند و با پشتوانه مردم از همه
مذاهب اسالمی ،مؤسسات بینالمللی اسالمی قدرتمند
ایجاد کنند ،تا از بروز جنگها ممانعت به عمل آورند و
آتش شعلهور منازعات را با حسن تدبیر و راهکارهای
الهی خاموش کنند ،تا مســلمانان در کمند برادرکشی
نیافتند و دوره گذار را با موفقیت پشــت سر گذارند و
در صبح تمدن نوین اسالمی با سالمت در کنار هم لذت
اونُوا َع َلى الْ ِب ِّر َوال َّتق َْوى» 6را بچشند.
« َت َع َ

