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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

محمد احسان پنجشیری

۲۰۲۱/۰۱/۰۶

صلح در آئینه اسالم
صلح در لغت هم به معنای آشتی و پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ آمده است ،و در اصطالح دانشمندان سیاست
صلح شرایطی آرام ،بیدغدغه و خالی از تشویش ،کشمکش و ستیز است.
مفهوم صلح را با آتش بس نباید اشتباه گرفت .آتشبس به وضعیتی اطالق میشود که در آن طرفین درگیر در یک
مناقشه به صورت یک طرفه یا دو طرفه تحت شرایط خاص از جنگیدن دست میکشند.
کشور عزیزمان افغانستان از مدتها به این سو تحت عناوین مختلف در آتش خانمانسوز جنگ و بدختی ،مظلومانه
میسوزد و بخش اعظم هست و بود آن به گونهیی صدمه و آسیب دیده و سرانجام هزارها انسان مظلوم اعم از زن،
مرد ،خرد ،بزرگ و حتی طفالن معصوم و بیگناه جانهای شرین شان را از دست داده اند و این روند هنوز هم
خاتمه نیافته بلکه به سرعت تام ادامه دارد .پس بر هر انسان با احساس ،با درک و دلسوز الزم است تا با استفاده از
امکانات دست داشته در خاموش ساختن کامل و یا حداقل کاهش شعله این آتش افروخته شده اقدام نموده و وجیبه و
مسئولیت ایمانی ،وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد .لل الحمد ما مسلمان هستیم و افتخار پیروی دین سعادت زا و
نجات بخش اسالم را داریم ،دینی که به اساس آیه کریمه "ان الدین عندهللا االسالم" یگانه دین مقبول و پسندیده نزد
خداوند (ج) است .پس بر ماست تا مقدمتر از همه ،هر پدیده را در چوکات اوامر و نواهی دین اسالم مطالعه و
بررسی نماییم بنا ًء میتوان گفت که از منظر و دیدگاه دین مقدس اسالم که در حقیقت معیار دیدگاه هر مسلمان است،
واژه و کلمه زیبای صلح یکی از کلمات قرآنی بوده و در قرآن عظیم الشان در معانی و مفاهیم متعددی همچو اصالح،
اتفاق و همبستگی ،رفع خصومت و دشمنی ،نعمت ،منفعت  ،گذشت وغیره استعمال شده که همه این مفاهیم متضمن
و در برگیرنده سعادت جامعه بشری می باشد.
صلح اصل ،اساس و قاعده جاودان و پایداری جهان و طبیعت است و جنگ حالتی است متضاد .زیرا در شرایط صلح
و امنیت به رشد و تعالی و رسیدن به تفاهم و همسویی آسانتر و بشر به حق و حقیقت گرایش و عالقه بیشتر پیدا
میکند اما در نتیجه جنگ ،همه داشته های مادی و معنوی به نوعی آسیب پذیر میشوند.
از اینرو صلح ،صفا و صمیمیت و زندگی مسالمت آمیز در راس برنامه های دینی قرار داشته و قرآن عظیم الشان
همواره بر احیاء و تداوم آن دستور داده و آنرا مایه خیر و نیکبختی های جامعه بشری شمرده و میفرماید که "والصلح
خیر" صلح و آشتی بهتر است.
این جمله کوتاه و پرمعنی گرچه در مورد اختالفات خانوادگی در آیه فوق ذکر شده ولی بدیهی است یک قانون کلی
و عمومی و همگانی را بیان میکند که در همه جا اصل نخستین ،صلح و صفا و دوستی و سازش است و نزاع و
کشمکش و جدایی برخالف طبع سلیم انسان و زندگی آرامبخش او است .صلح و ایجاد فضای مسالمت آمیز یکی از
وجایب و مسئولیتهای هر مسلمان است زیرا خداوند(ج) می فرماید" :انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم" در
میان برادرانتان صلح نمایید.
صلح دستور الهی (فاصلحوا بین اخویکم) دعای ابراهیمی (رب اجعل هذا بلدا امنا) سنت محمدی (صلح حدیبیه) و از
قدیمیترین نیازها و آرمان های بشریت به ویژه میهن دوست داشتنی ما افغانستان است.
صلح ضامن مصئونیت ،تامین امنیت ،برقراری عدالت و حفظ آزادی ها و ارزشهای مادی و معنوی انسانی است و
سرانجام به گفته یکی از دانشمندان (صلح در اسالم مساله ای اصیل و ریشه دار است و پیوندی ناگسستنی با طبیعت
اسالم و نظریه عمومی و کلی آن در باره جهان و زندگی انسان دارد .اسالم دین همبستگی و وحدت و یگانگی بزرگ
در سراسر جهان عظیم و پهناور است .آموزه توحید ،قرارداشتن همه هستی در تحت تدبیر واحد و حکیمانه الهی،
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پیوند نسلی همه آدمیان به یک پدر و مادر و اشتراک خانوادگی همه انسانها ،حرکت جهان و انسان به سوی غایت
واحد الهی ،وجود فطرت یگانه همبستگی جهانی در اسالم است.
باید گفت که از دیدگاه دین مقدس اسالم تامین صلح و آسایش و زندگی مسالمت آمیز مسئولیت ایمانی و وجدانی هر
انسان اعم از مرد و زن میباشد .و نیز میتوان از حضرت ام سلمه به عنوان بانویی که نقش موثری در صلح حدیبیه
ایفا نموده یادآوری نمود .پس برما افغانهاست که برای تامین صلح و آشتی ،صفا و صمیمیت ،وحدت و همبستگی و
فراهم نمودن زندگی مسالمت آمیز در کشور عزیز خود تالش پیگیر و کوشش جدی همه جانبه و خستگی ناپذیر نماییم
تا از یکطرف اطاعت و پیروی از دساتیر و فرامین الهی نموده و از جانب دیگر خوشبختی ها را از آن خود
گردانیده و با اطفاء و خاموش نمودن آتش جنگهای خانمانسوز ،ویرانگر ،شقاوتزا ،مصئونیت جان ،دین ،مال،
عقل و آبرو و عزت خویش را تامین نماییم .به امید تامین و برقراری صلح دائمی و پایدار در کشور عزیزما
افغانستان.
با احترام

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

