
١٣٧  ت جهانيصلح كلّ ـ ايجادكنندة اخو  

  

  صلح کلّ ـ ايجادکنندة اخوت جهاني
  ∗الظّفر سيد احسن

صلح کل يکي از موضوعات مهمخصوص صوفيه  رود که به شمار مي هف ب تصو
ست از زيستن ا  عبارتصلح کلّ. دهند ت زياد ميوجودي بدان ارزش و اهمي وحدت

اوت و  دشمني و عدانگيزةگونه  بدون داشتن هيچ همنوعان خود با صلح و امنيت و با
 هاي مختلف از بناي نژاد، کيش و منطقهم بريکديگر که عموماً نفرت نسبت بهو تعصب 

 ١»آميز همزيستي مسالمت«اصطالح امروزي سياست  توان آن را به رود و مي مردم انتظار مي
قرار زير  آويز خود به ل مخصوص و دةشيو  را به»صلح کل«رزا عبدالقادر بيدل يم: گفت

  .دهد توضيح مي
و . است، از ارتکاب ناداني مخل اوقات کس مباش وضع خود خرسند عالمي به”

اگر نفست . شوعظ دم سردي آب تکلف مپا  به.جهاني سرگرم آتش سوداست
اثر دارد، صرف ارشاد خود بکن، تا پيش مردم هرزه درانباشي، و اگر ناخنت 

  .٢“شاده عقده خود بپرداز، تا جراحت ديگران نتراشيگ رساست، به
ر اثر جنگهاي خونين جهاني اول و دوم و تباه کننده بشريت، سياستمداران جهان ب
براي از همان زمان هر چه بيشتر   بردند و»آميز همزيستي مسالمت«ارزش سياست  پي به

در  »حدسازمان ملل متّ«تشکيل  شان به باآلخر تالشهاي. ها کردند تبليغ آن سياست تالش
ارچگي و حاکميت پين سياست مبتني است بر احترام يکا. منتهي شد ميالدي ١٩٤٥سال 

  .ارضي منطقه و عدم مداخلت در امور کشور ديگر
                                                   

  .ار بخش فارسي دانشگاه لکهنويدانش  ∗
1. Peaceful Co-existance. 
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  ١٣٨  قند پارسي

  

ا متصوايشان خود . اند ارزش آن قايل شده اين نکته بردند و به  قبل پي بهيفه بسام
گرايي  مکتب عشق و انسان دوستي و دل سوزي و انسان. دانند را خدمتگزار بشريت مي

  :ته آقاي دکتر بهرام طوسيگف به. دارند
براساس استنباط صوفيان و عارفان از مفاهيم اديان الهي، همه موجودات مظهر ”

آن  هاي او هستند پس بايد همه کس و چيز را دوست داشت و به و نشانه
زيست و جنگل و درخت و   و از تخريب محيطدورزيد و احترام کر عشق

  .1“عشق او لطمه وارد نيايد ديگران خودداري کرد که به  بهزدن آسيب
  انسان دوستي

فكري  افراد بشر، در سراسر جهان، امروزه بيش از هر زمان ديگر محتاج به دوستي و هم
  .اند و همكاري
  :حافظ

  شـمار آرد    بي  رنج نهال دشمني بر کن که       آرد بـار  ي بنشان که کام دل به     تدرخت دوس 
  :مولوي

  که تا ناگه ز يکديگر نمانيم       در يکـديگر بـدانيم    ا قـ  ا ت بي
  :سعدي

ــد   ــضاي يکديگرن ــي آدم اع   که در آفرينش ز يـک گوهرنـد         بن
ــرار    درد آورد روزگـار   ه  چو عضوي ب   ــد ق ــضوها را نمان ــر ع   دگ

  :بيدل
   آدم شو باين مقـدارها     ,اي ز معني غافل     لطفي امدادي، مداراتي، نيازي، خـدمتي     

  :گويد غالب مي
اشد خواه هندو خواه نصراني دوست من فرزند آدم را خواه مسلمان ب! پرور بنده

  .٢دانم دارم و او را برادر خود مي
                              ِ                            
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١٣٩  ت جهانيصلح كلّ ـ ايجادكنندة اخو  

  

قة د هستيم و کيش ما ترک رسوم است، ما موحهمهت چون از بين رفتملّتفر  
  .اجزاي ايمان شدند

  :حالي
ـ دن بر  در بـاغ عـ     غلموم  از س   چيست انساني؟ طپيدن در غم همسايگان         دنان شـ  ي

  :اقبال
ــي  ــرام آدم ــت احت   با خبر شو از مقام آدمي       آدمي

  عشق
  :موالنا روم

  ت خداسـت عاشقان را مذهب و ملّ   دينها جداسـت   ت عشق از همه   ملّ
  :حافظ

  تا به خلوت گه خورشيد رسي چـرخ زنـان     شو، عشق بورز  مه اي پست    ه ن ذرکمتر از   
  جز از عشق تو باقي همه فاني دانـست ه  ب  ان بـر دل کـار افتـاده       ردم دوجه رضه ک ع

  :بيدل
  گزيده ايم چو پروانه سوختن مذهب       ر عشق نه دانـيم هـيچ آيينـي       غيه  ب

*  
  :شمس مغربي

ــتيم   ــه رس ــمعه و مدرس ــه و ص   در کوي مغان با مي و معشوق نشـشتيم    از خانق

  صلح کل
  :خسرو

  عامخسرو اگر وصل خواهي صلح کن با خاص و       
ــبـــ ــملسا مـ ــان اهللا اهللا بـ   ن رام راممرها بـ

  :بيدل
  بيــا زاهــد طريــق صــلح کــل هــم عــالمي دارد 

  تو و تسبيح و ما و مي کشي، هر کاري و مـردي         
  زين تفنگ و تير پرخاشـي کـه دارد جهـل خلـق       

  نيست ممکـن تـا نيـارد درميـان شمـشير صـلح            



  ١٤٠  قند پارسي

  

خواران سروکاري ندارد  يبا عيب و هنر ماو گويد که  درس گرفته مي و از جام مي
 را »کل صلح«برداري بخشيده سياست ت بهرهو هر يکي را بدون تفريق مذهب و ملّ

 .پيش گرفته است
  ١چراغي ز صلح کـل افروختـه     به عيب و هنر چشم نا دوخته       

  :گويد  ناميده مي»سمندر مشربي«در جاي ديگر خود را مخمور 
ــعم ــا بـ ــرهـ ــودم مخمـ ــشمنور سـ   ربيدر مـ

  خـاک مـا شـراب   ه ز انصاف اگر ريزي ب نيست ا 
  .کاربرده استه  برايش ب»مشرب«و در جاي ديگر اصطالح 

ــش ــرب زن و از قدِر مـ ــيـ ــگب بذاهد مـ   زريـ
  عافيت نيست در آن بزم که سازش جنگ است        

  :خبر بي
  ت صلح کـل داريـم و بـس   ما به هفتاد و دو ملّ     

ـ    جاده   اهـر مـذهب طريـق ديـن مـ         ه  اي دارد ب
  همرنگــي عــالم رد بــينتــوان کــير جــاي ســب

  ايران مـومن و در هنـد بايـد بـرهمن باشـم         ه  ب
ــ ــبانــگ يکرنگــي دگ ــر م ــافر زدمر ب   ومن و ک

  داشت غيـرت، يکـه بـر لـشکر زدم           وحدتم مي 
  رسوحدت آبـاد اسـت هنـد از سـاکنان او مپـ            

  تجمله منـصورند ايـن جـا و هـراس دار نيـس            
*  

ود در جهان از ارزش بيکران اين موضوع در شرايط کنوني و اوضاع سياسي موج
دانيم سرتاسر جهان در حال حاضر در گرو  طور که مي زيرا همان. برخوردار است
اي و  هاي هسته  تروريسم و ضد تروريسم و وجود سالحةبر اثر مسئل. تروريسم است

برود و زندگي مردم  خواهد ازبين ت عالم ميمهلک، جهان با وضعي مواجه است که امني
  . معرض خطري قرار دارد که در سراسر تاريخ بشري نبوده استهمواره در
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١٤١  ت جهانيصلح كلّ ـ ايجادكنندة اخو  

  

  :خبر بي
  در دل فتد ز کجروي شان بداغ پا  وختيم ز وضع جهانياناز بسکه س

خواهم در عمق اين وضع وخيم سياسي بروم اما خطري که ما بدان مواجه  بنده نمي
يکي از  م هرچه زودتر دريافت نکردي ن هر آي ازياي براي رها هستيم اگر چاره

ثير آن قرار أت تح يا بالواسطه، تمستقيمکشورها، چه پيشرفته و چه در حال رشد، 
ت جهاني را تهديد خواهد کردخواهد گرفت و امني.  

 منظره، اگر سياست صلح کل را پيش بگيريم اميد بلکه يقين است که پرتودر اين 
  .آن امنيت سراسر جهان را تضمين خواهد کرد

  :بيدل
   عاقل بهر تقدير با تقدير صلحگفت اي  دوش از پير خرد جستم طريق عافيت

ش و وخواهم توجهات سران کشورها و علي الخصوص آقايان جورج ب در آخر مي
شان را بدان نکته جلب کنم که تنها همين سياست است که بربناي آن در  بلر و همنوايان

  :اند نا روم فرمودهطوري که موال ا همانجهان امنيت برقرار خواهد شد و الّ
  ي دارديهر عمل اجري و هر کرده جزا

  :گفتهخوب حافظ چه 
  خوش باش که ظالم نبرد راه بمنزل  دور فلکي يکسره بر منهج عدل است

  :بيدل
ــ ــر ضــعيم آخــام ظــالمق ــفان اســر ب   يت ارزان

  که چون آتش ز پا افتد به خاکـستر دهـد جـارا            
  :گويم تحد را هدف انتقاد قرارداده ميبلکه يک قدم جلوتر رفته سازمان ملل م
  در زمين تيره دالن سايه مشترک نشود        از مــزاج اهــل دول رســم اتحــاد مجــو
  جهان جمله مينا و سنگ اسـت و بـس          کجا صـلح، امـروز جنـگ اسـت بـس          

  منابع
  . هجري١٢٨٧مطبع نولكشور، لكهنو،  ،کليات بيدل :آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم .١
مرتّبة دكتر خليق انجم، ايوان غالب  ،             : زا اسداهللا خانغالب دهلوي، مير .٢

  .۱ ج ،. م١٩٨٤نو،  ، دهلي)مؤسسة غالب(



  ١٤٢  قند پارسي
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