
تحول در جهان اسالم

سرمقاله

سید احمد زرهانی

جهان اســالم دســتخوش تغييرات و تحوالت همه 
جانبه اي قرار دارد. از يك ســو اســتكبار جهاني و 
استعمار نو با قصد جلوگيري از ظهور تمدن اسالمي و 
غارت نفت و گاز منطقه و حفظ كيان رژيم نامشروع 
اسرائيل و انحراف در مسير بيداري اسالمي، به دخالت 
در سرنوشت مسلمانان و تجزيه كشورهاي اسالمي از 
طريق راه اندازي جنگهاي خانگي روي آورده اســت 
و از ســوي ديگر عده اي از مسلمانان تندرو با تكفير 
ســاير اهل قبله، به مسلمان كشــي و تنازع و تفرقه 
افكني ســرگرم شــده اند و برايند و دستاورد اين دو 
حركت چيزي جز اسالم هراسي و تضعيف كشورهاي 
اسالمي و تسهيل تسلط استعمار در منطقه نيست. در 
برابر اين دو جريان ناميمون، حركت تكاملي بيداري 
اسالمي بارقه هايي از اميد به آينده را در دل مسلمانان 
ايجاد كرده اســت و مسلمانان با خودباوري به ايجاد 
تغييرات ســازنده در مســير زندگاني خــود اهتمام 
ُر َما  مي ورزند و با اعتقاد به آيه شريفه »ِإنَّ اهلَل َل ُيَغيِّ

ُروا َما بَِأْنُفِسِهْم«،1 براي معماري فرداي  بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ
امت اســالمي نقشه راه مي كشند و راه مصلحان ديني 

را تداوم مي بخشند.
در تقاطع سياســتهاي اســتعماري و تكفيري با موج 
بيــداري اســالمي، وضعيتهاي گوناگونــي در پيش 
روي قــرار مي گيرد كه براي عبــور فعاالنه از آنها، 
بايد چاره انديشــي كــرد و با خالقيــت، نوآوري و 
برنامه ريزي به مهندســي آينــده پرداخت و با انجام 
مطالعات راهبردي، افقهاي پيش روي امت اســالمي 
را روشــن ســاخت. در صدر اين چاره انديشــيها، 
برخورد هوشــمندانه براي صيانت از حركت بيداري 
اســالمي و جلوگيري از تبديل و استحاله اين پديده 
مبارك به جنگ خانگي است، آن گونه كه مقام معظم 
رهبري)مدظله العالي( بيان مي دارد: »بيداري اسالمي 
حركتي ضد آمريكايي، ضد اســتبداد و ضد دســت 
نشــاندگان آمريكا بود، اما جريان تكفير، اين حركت 

1 . رعد، 11.
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عظيم ضد استكباري را به جنگ خانگي و برادركشي 
ميان مسلمانان تبديل كرد«.2

در اين برهه خطير، عالمان دين و نخبگان مســلمان با 
قلم و قدم صدق بايد مرزهاي حركتهاي تكفيري را از 
حركت بيداري اســالمي تفكيك كنند و راه سعادت و 
رستگاري را به مسلمانان نشان دهند و سرزمين اسالمي 
را از باتالق تفرقه نجات بخشند. مرزبندي معقول بين 
اين دو مفهوم، پشــتوانه ارزشمندي براي عبور جهان 
اســالم از بحران كنوني و پرداختن به ايجاد و آفرينش 
تمدن نوين اسالمي و سازماندهي امت واحده است كه 
اين تحول يكي از آرمانهاي بلند انقالب اســالمي و از 
اهداف همه مصلحان ديني به شمار مي آيد. مقام معظم 
رهبري در اين خصوص مي گويد: »هدف نهايي را بايد 
امت واحده اســالمي و ايجاد تمدن اسالمي جديد بر 

پايه دين و عقالنيت و علم و اخالق قرار داد«.3
اگر مسلمانان خداي ناكرده با تحوالت كنوني برخورد 
انفعالي و متفرقه كنند، استكبار جهاني به اهداف خود در 
جهان اسالم نزديك تر مي شود و اگر عموم مسلمانان با 
هوشمندي و رصد حوادث و پيش بيني برايند اقدامات، 
ابتكار عمل را به دست گيرند و با اتحاد و اتفاق، براي 
ساختن آينده اي روشن همدل و هم داستان شوند، ديوار 
استعمار طعم شكست را مي چشد و سرافكنده از منطقه 

2 . »سخنراني مقام معظم رهبري«، 1393/9/4ش.
3 . »سخنراني مقام معظم رهبري«، 1390/6/26ش.

بيرون مي رود و خورشــيد امت واحده و تمدن نوين 
اسالمي در افق جهان معاصر نمايان خواهد شد.

براي راهيابي به اين ســاحت پرافتخار، رســالت همه 
مســلمانان به خصوص عالمان ژرف انديش ســنگين 
است و آنان از قدرت ايجاد هم گرايي و مبارزه با تفرقه 
برخوردارند. مقام معظم رهبري در اين باب مي گويد: 
»شيعه و سني بايد خود را متعهد كنند كه در راه نزديك 
كردن فرق اســالمي به يكديگر بكوشند و از محبت و 
تعامل برادرانه با يكديگر، حراست و پشتيباني كنند«.4

اكنون كه انقالب اســالمي سي و هفتمين بهار فرخنده 
خود را به مســلمانان جهان نويد مي دهد، جا دارد كه 
يك بار ديگر بر انديشــه هاي ژرف و الهي بنيان گذار 
انقالب اســالمي امام خمينــي)ره( تأمل و تفكر كنيم، 
تا روشن شــود چرا آن بزرگ مرد تاريخ ساز آن همه 
بر وحدت كلمه تأكيد داشــت و مسلمانان را به اتحاد 
فرامي خواند. رسيدن به وحدت كلمه مستلزم بازگشت 
به قرآن و شســتن اذهان از كدورتها و رعايت اخالق 
الهي به وسيله همه كساني است كه باهم اختالف دارند. 
شــرط اول اجتناب از اهانت و تحقير همديگر است، 
قرآن مجيد مي فرمايد: »َوَل َتُســبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن 
وا اهلَل َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم َكَذلَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ  ُدوِن اهلِل َفَيُســبُّ

ٍة َعَمَلُهْم«.5 ُأمَّ
4 . »سخنراني مقام معظم رهبري«، 1368ش.

5 . انعام، 108.

6

م 
ده

ل 
سا

13
93

ن 
ستا

زم
-3

8 
ره

ما
ش



وقتي اســالم اجازه اهانت به مقدســات مشركان را 
صادر نمي كند، چگونه مســلمانان انتظار دارند به رغم 
تندخويي و اهانت به همديگر و توهين به مقدســات 
مذاهب اسالمي، در زير يك سقف جمع شوند و پرچم 
وحــدت را به اهتزاز درآورنــد و امت واحده و تمدن 
جديد اســالمي را ايجاد كنند؟ از اين رو بايد باور كرد 
كه هــر تحولي مبتني بر شــرايط و مقدمات فكري و 
رفتاري ويژه اي اســت و بدون سرمايه گذاري علمي و 
عقالني و صرفًا با سفارش وحدت اسالمي تحقق پيدا 
نمي كند. خوشبختانه مقام معظم رهبري با صدور فتوا، 
اهانت به مقدسات مذاهب اسالمي را تحريم كرده است 
و چنين حركتــي بايد در همه حوزه هاي فكري جهان 
اســالم رخ دهد و در عمل، مســلمانان فنون و آداب 
مدارا و مهرباني نســبت به همديگر را ياد گيرند و به 
هم احترام متقابل روا دارند. كساني كه امروز راه تكفير 
و افــراط را در پيش گرفته اند، بايد با تمكين از تعاليم 
جــاودان قرآن مجيد، راه خود را اصالح كنند، قرآن با 
َلَة َوَآَتُوا  صراحت مي فرمايد: »َفــِإْن َتابُوا َوَأَقاُموا الصَّ
يِن«.6 آنان وقتي كه با چشــم  َكاَة َفِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ الزَّ
خود مي بينند كه پيروان مذاهب اسالمي به احكام دين 
براســاس فقه خود عمل مي كنند و در رديف برادران 
ديني به شــمار مي آيند، نبايد به بهانه هاي واهي جان، 
مال و سرزمين آنان را مورد تعّرض و تعّدي قرار دهند 

6 . توبه، 11.

و آشوب به پا سازند. قرآن با روشني مي فرمايد: »َوَل 
َم لَْسَت ُمْؤِمًنا«.7 بايد از  ــلَ َتُقولُوا لَِمْن َألَْقى ِإلَْيُكُم السَّ
تكفيريها پرســيد چرا برخالف نــص صريح قرآن، به 
مسلمانان و موحدان برچسب كفر مي زنند و آنان را از 
زندگي ساقط مي كنند؟ وقتي اسالم در برخورد با افراد 
بي ايمان مي فرمايد: »َفاْصَفْح َعْنُهْم َوُقْل َسَلٌم«،8 چگونه 
برخــي به خود اجازه مي دهند كــه به دليل اختالفات 
فكــري، ديگران را خارج از دين قرار دهند و از ميان 
بردارند؟ متأسفانه امروزه استعمارگران با سياست يكي 
به نعل و يكي به ميخ، جريانهاي اســالمي را عليه هم 
تحريك كــرده و انرژي و توان آنــان را صرف آزار 
همديگر مي كنند. در مكتبي كه پيامبر بزرگوارش)ص( 
مي فرمايد: »اعقل الناس اشدهم مداراة للناس«،9 چرا 
بايد اين همه ناسازگاري در بين گروههاي تندرو ظاهر 
شود؟ به اميد روزي كه مســلمانان با خردمندي همه 
باورها و رفتارهاي خود را بازنگري كنند و با تمسك 
به قرآن و سنت و سيره رسول خدا)ص( و اولياي دين، 

راه تعاون و برادري را باهم بپيمايند.

7 . نساء، 94.
8 . زخرف، 89.

9 . من ال يحضره الفقيه، ح5840.
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