
دیدگاه قرآن

 درباره پایان بحرانهای جهان اسالم

سرمقاله

سید احمد زرهانی

امروزه بخشهايی از جهان اسالم در آتش برادركشی 
می ســوزند، شبه مجاهدانی كه با تفكر تكفيری دست 
به اجتهاد می زنند، فرصــت را از مجتهدانی گرفته اند 
كه می توانند ســمت و ســوی جهاد اسالمی را تعيين 
كننــد. از اين رهگذر جريانهای متخاصم به نام جهاد 
اســالمی، به جان هم افتاده و چهره ای ناســازگار و 
خوفناك از دين را نمايان كرده اند، در صورتی كه اين 
مجتهدان امت هستند كه برحسب ضرورت بايد جهاد 
را تجويــز كنند و با جامعيــت نگری و درك مصالح 
امت واحده، فتاوای جهاد صــادر نمايند. در اثر اين 
جابه جايی معيارها، هــر گروهی يافته ها و بافته های 
خود را در لباس جهاد و اجتهاد درمی آورد و بر مبنای 
آنها در آتش نزاعهای داخلی می دمد و فضا را دودآلود 
می كند. به موجب اين خودسريها و ندانم كاريها، حرث 
و نســل جمع زيادی از مسلمانان دستخوش مخاطره 

و نابودی قرار گرفته است و هر روز به سود استكبار 
جهانی، بر وخامت اوضاع مسلمانان افزوده می شود. 
اگر تصميم سازيهای جهادی از شبه مجاهدان تكفيری 
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 كنند و امور مسلمانان را 
سروسامان دهند، آتش منازعات درون امت اسالمی 
خاموش می شــود. اما تا زمانی كه طيفی از مجتهدان 
خاموش، تماشــاگر تاخت و تاز جريانهای تكفيری 
و گروههای شــبه مجاهد پرخروش هستند، آهنگ 

برادركشی رو به افزايش است.
تكفيريهــا و شــبه مجاهدانی كه بر مبنــای اميال و 
اســتنباطهای ناقص خود از دين، با بی پروايی دست 
به اجتهــاد می زنند و فتوای قتــل همديگر را صادر 
می كنند، هرگز امت اســالمی را سربلند و سعادتمند 
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نمی كنند. جريانهای اســتعماری و اســتكباری وجود 
آنان را مغتنم می شــمارند و آنها را به انجام جنگهای 
نيابتی بــرای تاراج نفت و گاز و تجزيه كشــورهای 
منطقه و فروش ســالحهای گران قيمت می گمارند، كما 
اينكه امروز مســلمان مسلمان را از پای درمی آورد و 
كمپانيهای بزرگ اســلحه سازی ســود سرشار آن را 
می برند و صهيونيسم جهانی از مزايای اين برادركشيها 
به سود امنيت سياه خود استفاده می كند و نفس راحتی 

می كشد.
برای پايان دادن به اين بحران خانمان ســوز چه بايد 
كرد؟ خيلی از ســران كشــورهای اسالمی و طيفی از 
افكار عموم، چشــم به راه معجزه ابرقدرتها و سازمان 
ملل متحد برای ايجاد صلح و ثبات در منطقه هســتند. 
اين اميدواری بيهوده است؛ زيرا سازمان ملل نه قدرت 
اجرايی دارد و نه از استقالل در تصميم سازی برخوردار 
است. قدرتهای جهانی هم به منافع خود می انديشند و 
دنبال مصالح خويشند. مســلمانان بايد بدانند كه »ِإنَّ 
ْم«.1 قرآن  ُروا َما بَِأْنُفِســهِ ــرُ َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغیِّ اهلَل اَل ُیَغیِّ
مجيد كه محكم ترين سند امت اسالمی است، هم برای 
پيشــگيری راهكار دارد و هم بــرای درمان درد امت 
اسالمی، روشــهای قابل اعتماد ارائه می كند. اگر امت 

1. رعد، 11.

اسالمی روی به قرآن و سنت آورد، از استعانت ديگران 
و بيگانگان بی نياز می شود و روی پای خود می ايستد.

قرآن مجيد برای پيشــگيری از بروز بحرانها، تجاوزها 
و برادركشــيها، با صراحت می فرمايد: »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن 
ِإْخــَوٌة َفَأْصِلُحوا بَْیَن َأَخَوْیُكــْم«.2 وقتی اصل برادری 
و آهنگ اصالح مســتمر در جامعه اســالمی جاری 
شود، زمينه های تجاســر و تخاصم كم رنگ می گردد 
و نوعــی نظارت همگانــی بر روابط انســانی حاكم 
می شــود و فرصت جنگ افــروزی فراهم نمی گردد. 
همچنين قرآن انذار می دهد و می فرمايد: »َواَل َتَناَزُعوا 
َفَتْفَشــُلوا َوَتْذَهَب ِریُحُكْم«.3 در مرحله درمان بحران 
برادركشی نيز قرآن راه حلهای مناسب را نشان می دهد 
وُه ِإلَی اهلِل  و می فرمايد: »َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشــْيٍء َفُردُّ
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهلِل َوالَْیْوِم اْلَِخِر َذلَِك َخْیٌر  َوالرَّ
َوَأْحَسُن َتْأِویاًل«.4 اما وقتی آتش جنگ شعله ور می شود 
و خون مسلمانان خاك را رنگين می كند، قرآن مجيد با 
حكمت تكليف را روشن می نمايد و می فرمايد: »َوِإْن 
َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا بَْیَنُهَما َفِإْن بََغْت 
ِإْحَداُهَما َعَلی اْلُْخَری َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّی َتِفيَء ِإلَی 

2. حجرات، 10.
3. انفال، 46.
4. نساء، 59.
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َأْمِر اهلِل َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا بَْیَنُهَما بِالَْعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ 
اهلَل ُیِحبُّ الُْمْقِسِطیَن«.5 براساس اين آيه شريفه، جهان 
اســالم نيازمند نهادسازی و ايجاد سازوكارهايی برای 
پيشگيری از تنازع و تأمين صلح و ثبات است و بايد 
قبول كنيم كه نهادهای بين المللی كه بعد از جنگ جهانی 
دوم به وجود آمده اند، قادر نيســتند حرف آخر را در 
جهان اســالم بزنند و قدرتهای بزرگ هم دنبال تأمين 
منافع نامشروع و استعماری خود هستند و از جنگهای 
فرسايشی در ســرزمينهای اسالمی، برای مهار بيداری 
اســالمی و توقف آهنگ تمدن ســازی دينی استقبال 
می كنند. بنابراين اين مجتهدان جامع الشرايط، پارسا و 
ماهر هستند كه بايد متناسب با نيازهای جهان امروز، 
به شناخت دردهای امت اسالمی همت گمارند و ابتكار 
عمل را از دست شبه مجاهدان تكفيری و خشن بگيرند 
و نسخه شفابخشی برای درد جانكاه تكفير تجويز كنند 
و آثار سم تكفير را از پيكره جهان اسالم بزدايند. مقام 
معظم رهبری حضرت آيت اهلل خامنه ای)مد ظله العالی( 
می فرمايد: »امروز كسانی هستند كه سالحشان تكفير 
اســت، ابايی هم ندارند كه بگويند ما تكفيری هستيم، 
اينها سم هســتند، اين ســم را بايد از محيط اسالمی 

خارج كرد«.

5. حجرات، 9.

از ايــن رو رســالت متفكران، مجتهــدان و مصلحان 
جهان اســالم، امروزه خطير و سرنوشــت ساز است. 
آنان می توانند ذيل رسالت ســفيران الهی، به صورت 
مؤثرتری در اقصا نقاط سرزمينهای اسالمی وارد ميدان 
شوند و علم و حكمت خود را آشكار كنند و راه را از 
بيراهه نشــان و خيل انبوه جوانان مسلمان را از آتش 
تخاصم نجات دهند. در امتداد عصر بيداری اســالمی، 
ما نياز به آفرينش نهادهای بين المللی اســالمی داريم 
و اين متفكران مســلمان و مجتهدان زبردست و باتقوا 
هستند كه می توانند با مشورت، بصيرت و درك شرايط 
زمان و مكان، براساس قرآن و سنت راهكارهای فقهی 
نشــان دهند و نهادهايی برای تصميم سازيهای كالن و 
بحران زدايی به وجود آورند و با پشتوانه مردم از همه 
مذاهب اسالمی، مؤسسات بين المللی اسالمی قدرتمند 
ايجاد كنند، تا از بروز جنگها ممانعت به عمل آورند و 
آتش شعله ور منازعات را با حسن تدبير و راهكارهای 
الهی خاموش كنند، تا مســلمانان در كمند برادركشی 
نيافتند و دوره گذار را با موفقيت پشــت سر گذارند و 
در صبح تمدن نوين اسالمی با سالمت در كنار هم لذت 

»َتَعاَونُوا َعَلی الِْبرِّ َوالتَّْقَوی«6 را بچشند.

6. مائده، 2.
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