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 11/11/2112                 وفائي خالد

 مديدگاه اسال شتي ازآ صلح و

  ،صلح چند پیرامون گرا. دهد را حتي با گرفتن نامش آرامش مي افراد بشر ۀآرام بخش است كه هم زيبا والح طاص صلح 

 ، اديان عقايدجه به با تو وجود داشته و مختلف بشريجوامع  صلح ديدگاه هاي گوناگوني در اصطالحكاربرد  و  ارزش صلح

اق نظر كلي ها اتف يك كلمه میان تمامي انسان اما در. مداقه قرار داده اند مورد بحث و مختلف، آنرا اجتماعي مكاتب علمي و و

گان مصؤنیت ، نفرت بوده كه براي هم هیوالي جنگ و ها از نجات بخش انسان زيبا و ۀصلح كلم ست، وجود دارد كه آن اين

 .ات پايه دار را ببار مي آوردثب امنیت و

سايه  مي باشند، در نژاد ها اقوام و ساير كه از را بشريت ۀجامعظهورش تا اكنون  ان آغازهم بناًء دين مقدس اسالم نیز از

 اين مورد در (ج)داوند متعال چنانچه خ . ندکمي  دعوت آرامش سراسري دعوت نموده و ، محبت و، وحدتاتحاد، اتفاق

  :رموده استف

 «.متفرق نشويد و هم جدا از سنت است اهتمام ورزيده و همه به ريسمان الهي كه قرآن و»

دانسته شده  (ج)خوف خداوند  يكديگر تقوي و دين اسالم با نظر پذيري مردم از     همديگر انس و ،، اتحاداما مالك و اساس اتفاق

زندگي  خدا میان مسلمانان غالب آيد تنازعات بسیار بزرگ در خوف از ، كه هرگاه تقوي واستبه هرحال تجربه گواه . است

 : ده استآم ده وه شرداختوي پو تق گري به تدبريه دآي رين درب بنا. ان مي پذيرندايپ لحظه حل گرديده و چند ها در انسان

 ايمان داريد اگر » :آن چنین بیان شده است تشريح بیشتر در و  «.اصالح كنید را گروسیله تقوي روابط میان يك ديه يعني ب» 

تقوي است  اطاعت نتیجه اش يعني مقتضیات ايمان اطاعت است و «.بپردازيد( ص)رسول آن  و (ج)كاماَل به اطاعت خداوند 

 ها به جاي عداوت و دل بین خود بخود پايان يافته و درايمان درمیان جامعه پديد آيد پس تنازعات في ما هرگاه تقوي و و

باالي  یگروه ،كه نژادي باالئ نژاد ديگر گرائي را چند ، تفرقه واسالمدين . محبت جايگزين مي شود و ، دوستي دشمني

 معیار (ج)خداوند متعال  باطل اعالن نموده و مردود و به مبارزه برخواسته باشد آنها را زباني باالي زبان ديگر ،گروه ديگر

 .بس منوط و مربوط به تقوي دانسته است وفقط و فقط برتري را 

آشتي است كه بشريت را  صلح و احراز نموده و گاه خاصي راآن جاي، همیش بشريتنزد در طول تاريخ  ي صلحزيبا کلمۀ

و  ختي، شقاوت ، بدبنا میمون جنگ کلمۀمقابل  در اما. هاي متعالي رهنمون مي سازد تمدن ايجاد ، آسايش وبسوي رفاه

. کشاندنابودي مي  جامعه ها را به ۀشیراز ه به آتش كشیده وكبارهاي بزرگ بشريت را ي تمدن آورده و به بار نابودي را

داراي احساس طبعي ضد  بني آدم با وصف اين كه مدني الطبع و: دهد دشمني را جاي مي ، انزجار وها نفرت دل برعالوه در

رقیق احساسات  تمامَا برتري خواهي باالي هم نوع خويش و ی، زورگويطم امواج نفرتاما با طال. باشد خشونت مي جنگ و

رهائي  بخاطر. گردند بدبختي مي جنگ و ديو ۀخويش تسلیم نشان راه نابودي يكباره در ه وصلح جويانه را به چالش كشید

 از بشريت را نمود تاصلح فكر  ۀدوستان بشر توان به احساسات لطیف و جنگ فقط مي ويرانگر ننگین و اصطالح بشريت از

 .كرد ايیبسوي آرمانهاي واقعي رهنم هاي نفساني سلطه جوئي طبعي و راه هاي غیر

 اعمال ستن ها بوده كه بانتوا توانمندي ها و ،، ارزش هاجهان شمول دوستي ها اصطالح، نامش پیداست صلح همانگونه كه از
  .آورد  ان ميمتعالي انساني به ارمغ جلوه های آن زندگي ايده آل بشري را با

اساسي نسل هاي  نشانه و هدف مل بشريت وأت . كرده اند فكرزيادتر آشتي  به صلح واوالد آدم  ،پیچ طول تاريخ پرخم و در

تاريخ معاصر بشري  اما . راه بدست آوردن آن كوشیده اند همواره در نبوده و آشتي بدور ايده صلح و متوالي آن هیچگاهي از

توان باالي  كشورهاي بزرگ اقتصادي كه از بشريت گويا سوق نموده و ۀبلند پروازان ني تولید را به آرمانیاقتصاد ماش ديو كه
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زمین با  ۀمشترك بشريت يعني كر ۀاين خان در جوئي هاي بیشتر تسلط همواره بخاطر ،باشند مي برخوردار.  . .نظامي و

 براي زدودن صلح را یمهلك ۀزمین ویژي هاي خويش را طرح ريزي نموده ستراتخود  خاصديد  طرز هاي متفاوت وه ديدگا

اما  . متحمل گرديده اند ي راشمار اين چنیني رنج بي اين وضعیت ناهنجار هاي امروز نسل بشر از كه انسان فراهم ساخته اند

  .در روي زمین گردد ها انسان ۀسعادت همه جانب تواند ضامن صلح و اين دين اسالم است كه مي تنها

 دعوت کردهمیمیت ص و صفا از پر به اجتماع سالم و بشريت را يگانه راهي است كه فكر ها را شیرازه بندي نموده واسالم 

ي ي مسالمت آمیز گیر مانده اند نظرهمزيست و ، اتفاقكه مسلمانان به مشكالت عدم اتحادلحظات اساس تاريخ  هرگاه در است و

دعوت نموده كه همانا توجه به ارشادات اين  داده و يك نقطه تمركز دررا  مي يابیم كه اسالم آنها مروري كنیم در بیافگنیم و

تمامي توجه شان را به كانون  حال حاضر جوامع اسالمي در اگر. آشتي است كه آنان را نجات داده است دين مقدس در صلح و

 فكري و ۀاي پراگنده الهام بجويند خواهند توانست نیروحیات بخش آن  افكار از اساسات اين دين آسماني معطوف بدارند و و

آن صورت  در باز يابند ودوباره  شان را ۀمادي از دست رفت افتخارات معنوي و فزيكي شان را بوسیله آن توحید ساخته و

   :نجات يابند حیله هاي دشمنان  و مكر ۀدام هم خواهند توانست از

حاال . را جديد بساز كه بحر عمیق است عني كشتي خودي (ن البحرعمیقجدِّدالسفینة فا)فرموده ( ص)چنانچه رسول اكرم 

 نابود گردد و معنوي ما اينكه همه داشته هاي مادي و افغانستان اين است، قبل از مجاهد پرور لیت همه ملت مظلوم وؤومس

عملي گرفته  هاي سدر (ص)دساتیر نبوي  فرامین الهي و مي بايد كه از ،ما بروز كند ۀجامع اين در معضالت بیشتر از

تعهد خويشتن را به برنامه هاي نجات آفرين الهي كه  و به پروردگار خويش رجوع و خود ساخته  ۀپیش فداكاري را شهامت و

 نفاق خانمان سوز الطم جنگ وامواج پرط را كه در استوار باشیم؛ تا كشتي ما ديد نموده ويكدلي است تج وحدت و ،همانا صلح

با يك  الت فعلي آگاهانه عبور نموده وح از بوم است نجات دهیم و و اين مرز ۀدشمنان سوگند خورد دسايس واقع از كه در

مقطع حساس تاريخ اين  جهانیان در وحدت ملي را براي ملت مظلوم خويش و يك حركت شكوهمند و عاشقانه صلح و صدا و

 .به ارمغان آوريم

 : فرموده استصد سال قبل از امروز ششسعدی شیرازی  حضرت

 که در آفرينش ز يک جوهرند  بنی آدم اعضای يک ديگـرنـــد
 ديگر عضو ها را نمانــد قرار چو دردی به درد آورد روزگار

 

  پايان  


