
خطر عبور از قرآن

سرمقاله

قرآن چراغ راه مسلمانان برای حركت به سوی سعادت دنيا و آخرت است. عّزت و سرافرازی امت اسالمی در 
گرو عمل به قرآن مجيد و سنت پيامبر خدا)ص(، اجتناب از تخريب و تعصب نابجا و پايبندی به كلمه توحيد 

و توحيد كلمه است.
مسلمانان با يكديگر برادراند و حقوق متقابل بر گردن همديگر دارند. برادركشی، پديده ای ناميمون، نشانه ای 
از انحراف از مكتب اسالم و مهلكه ای خطرناك به شمار می آيد. قرآن با صراحت می فرمايد: »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن 
ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَْيَن َأَخَوْيُكْم ...«.1 پيشوايان همه مذاهب اسالمی معتقدند كسانی كه شهادتين را ادا كنند، مسلمان 
هستند و جان و مال آنان از تعّرض مصون است. ممكن است حتی بين برادران تنی و ايمانی در اثر تزاحم منافع 
و باورهای متفاوت، اختالف و دشمنی به وجود آيد. درمان اين بيماری از ديدگاه قرآن، اهتمام به اصالح ذات 

بين2 و خاموش كردن آتش خصومت است.
سنت پادرميانی و وساطت در جامعه اسالمی ريشه های محكم دارد و استمرار آن پشتوانه ای متين برای استحكام 
برادری دينی است. قرآن مجيد با صراحت عرصه مجاز و عرصه ممنوعه تعاون را بيان می كند و می فرمايد: »... 
ْثِم َوالُْعْدَواِن ...«.3 منطقه مجاز همكاری، گستره نيكوكاری و تقوی  َتَعاَونُوا َعَلى الِْبرِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا َعَلى اْلِ
و منطقه ممنوعه همكاری، ميدان گناهكاری و دشمنی است. حال اگر گروهی از مسلمانان با برداشتهای نادرست 
از دين و در اثر عصبانيت و عصبيت، دست خود را به برادركشی آلوده كنند، بايد با وساطت و ارشاد عالمان 
دين به راه درست هدايت و از محيط اثم و عدوان خارج شوند و روی به صالح و اصالح آورند و جامه تقوی 

و نيكوكاری بپوشند و برای ارتقای عزت امت اسالمی بكوشند.
بدعت  كه  بيم آن می رود  نيانديشند،  از همه مذاهب چاره ای  اسالم  اگر عالمان، حكيمان و خردورزان جهان 
برادركشی فراگيرتر شود و جاهليت آميخته با دين به جای دين حنيف در دلهايشان رسوخ كند و آتش دشمنيهای 
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ٌة  مخرب شعله ورتر گردد. قرآن مجيد تكليف آگاهان امت را روشن كرده است و می فرمايد: »َولَْتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
َيْدُعوَن ِإلَى الَْخْيِر َوَيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن«.4 از معارف قرآن به خوبی 
روشن می شود كه سكوت و بی طرفی در اين هنگامه ها جايز نمی باشد و بايد نور امر به معروف و نهی از منكر، 
دلها را روشن و راه را از بيراهه نمايان كند. اسالم به وضوح می گويد مسلمانان به بهانه دشمنی با همديگر، نبايد 
از جاده عدل و انصاف خارج شوند و به كژراهه ظلم و بيداد روند. قرآن مجيد می فرمايد: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا 
اِميَن هلِل ُشَهَداَء بِالِْقْسِط َوَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم َعَلى َألَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلَل ِإنَّ  ُكونُوا َقوَّ

اهلَل َخِبيٌر بَِما َتْعَمُلوَن«.5
اگر همه  تقوی می داند.  به  مقرون  را  به عدالت  بی عدالتی شود و عمل  باعث  كه دشمنی  نمی دهد  اجازه  قرآن 
يا  به خود اجازه می دهند كه دانسته  دليل برخی  به چه  بودن می دانند،  تعريف اسالم را تسليم خدا  مسلمانان 
نادانسته از قرآن كه كالم خدا است، عبور كنند و دشمنی را منجر به بی عدالتی، برادركشی و از بين بردن حرث 
و نسل اهل قبله نمايند و با ايجاد شكافهای سهمناك در امت اسالمی، دشمنان جهان خوار و مستكبر را شادمان 
سازند؟ آيا تفاوت علمای اسالمی در استنباط احكام دين مبين از قرآن و سنت و اختالف در شيوه های اجتهاد 
و تفقه، دليل محكمی بر تعارض و تفرقه به شمار می آيد؟ پيشوايان مذاهب اسالمی در طول تاريخ نسبت به آراء 
همديگر نقد علمی داشته و هرگز برای اين نقادی عالمانه تن به آزار و هتك حرمت مسلمانان نداده اند. پس چرا 
در عصر بيداری اسالمی و بازگشت به قرآن و احيای تفكر دينی، گروهی شمشير خشونت از نيام درآورده و 

دوست را به جای دشمن به مسلخ برده اند؟
اختالف در استنباطهای فقهی و كالمی مستمسكی برای تجاوز و تعّدی به همديگر قلمداد نمی  شود. اگر خدا 
می خواست همه مسلمانان بلكه همه انسانها را با يك سامانه بينشی و درك مشابه می آفريد، ولی اراده الهی در 
خلقت بر اين قبيل يكنواختيها تعلق نگرفته و حكمت بالغه حضرت حق مقتضای ديگری داشته است. خداوند 
ْت  ًة َواِحَدًة َوَل َيَزالُوَن ُمْخَتِلِفيَن. ِإلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخَلَقُهْم َوَتمَّ می فرمايد: »َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ
نَّ َجَهنََّم ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن«.6 از اين آيه به خوبی فهميده می شود كه مسلمانان بايد در  ْمَلَ َكِلَمُة َربَِّك َلَ
پرتو رحمت و هدايت الهی، از كمند اختالفات نفسانی برهند و به سرای سعادت ربانی راه يابند و فلسفه آفرينش 

در همين هدايت پذيری و راهيابی به ساحت توحيد و اتحاد است.
قرآن  ندارد.  تعلق  تفرقه  علم داران  به  اعظم)ص(  پيامبر  كه  بسپارند  دل  قرآنی  حقيقت  اين  به  بايد  مسلمانان 
ُقوا ِديَنُهْم َوَكانُوا ِشَيًعا لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ...«؛7 يعنی تو با كسانی كه در اثر تفرقه ورزی  می فرمايد: »ِإنَّ الَِّذيَن َفرَّ
گروهشان  و  در حزب  و  نداری  پيوندی  هيچ  شده اند،  گروه  گروه  و  آورده  وجود  به  پراكندگی  دين خود  در 
نمی باشی. هر مسلمان انديشه ورزی می  داند كه جدا افتادن از پيغمبر اكرم)ص( در دنيا و آخرت چقدر ناگوار و 
زيان بار است و شگفتا به رغم اين آيات محكم و مبين، تفرقه گرايان به نام مسلمانی، در آتش اختالف می دمند و 
از آشفته كردن جهان اسالم لذت می برند و در اينجا كالم حكيمانه خداوند دل را می لرزاند كه فرموده است: »... 

4 . آل عمران، 104. 
5 . مائده، 8. 

6 . هود، 118و119. 
7 . انعام، 159. 
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ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم َفِرُحوَن«.8
بدترين اختالف در بين مسلمانان اختالف بعد از علم است؛ يعنی پس از آنكه افرادی در معرض شناخت آيات 
روشن خداوند قرار می گيرند و می فهمند اختالف آفرينی نادرست است، پرچم اختالف را برمی افرازند و امت را 
گرفتار تفرقه می سازند و چنين رفتاری از مصاديق عبور از قرآن است. هرچند با خوش باوری و حق به جانبی 
َناُت َوُأولَِئَك  ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الَْبيِّ صورت پذيرد. قرآن مجيد می فرمايد: »َوَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ
لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم«.9 نتيجه بارز اعتصام بحبل اهلل، حركت از دشمنی به سمت الفت و همدلی است و اين موهبت 
در زبان قرآن شريف »نعمت اهلل« نام دارد و ثمره آن برادری و رهايی از پرتگاه آتش و نجات از لبه حفره جهنم 

است.
حال بايد برادركشان از هر گروه، قدری بيانديشند كه در كجا قرار دارند؛ در لهيب آتش تفرقه و بر پرتگاه حفره 
جهنم يا در كنار يار و متصل به حبل المتين پروردگار؟ در صدر اسالم آن گونه كه تاريخ نشان می دهد، مسلمانان 
عارف و عاقل، كسی را به اتهام دگرانديشی كالمی، فقهی و علمی از پای درنياورده و حتی منافقان هم در مدينه 

به رغم همه بدكاريها از حقوق انسانی برخوردار بوده اند.
افسوس كه در اين عصر متالطم، عده ای از مسلمانان به جای اهتمام برای خلق تمدن نوپای اسالمی و رويارويی 
معقول با ترفندهای استعمار نو و تهاجم استكبار جهانی، به جان همكيشان خود افتاده و زمام امور را به جای 
عقل، به دست احساسات آتشين داده اند و فضا را ناآرام می كنند. كسانی كه تخاصم را از اردوگاه دشمنان اسالم، به 
درون امت واحده می كشانند، بدانند كه همراه حضرت ختمی مرتبت)ص( نيستند؛ زيرا قرآن با صراحت می فرمايد: 
اُء َعَلى الُْكفَّاِر ُرَحَماُء بَْيَنُهْم ...«.10 عالمت همراهی با پيامبر اكرم)ص(، شّدت  ٌد َرُسوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ »ُمَحمَّ
عمل عليه كفار متجاوز و مهربانی با مسلمانان است. اگر جای اين جاذبه و دافعه عوض شود و دوستی با كافران 
و دشمنی با مسلمانان رواج پيدا كند، امت اسالمی آسيب پذير می شود و دشمن فرصت نفوذ و تاخت و تاز به 
دست می آورد و روشن است كه از هر دری تفرقه وارد شود، از همان در سعادت و رستگاری بيرون می رود و 

اسباب هالكت فراهم می آيد و چه زيبا قرآن مجيد فرموده است: »... َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم ِإلَى التَّْهُلَكِة ...«.11

8 . مؤمنون، 53.
9 . آل عمران، 105. 

10 . فتح، 29.
11 . بقره، 195.
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