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  به ظلم و ستم یانسازنده: پاسخ بهائ استقامِت
  کارلبرگ یکلما

 یو نافرمان یزپرهمخالفت خشونت یقاز طر یات اجتماعییرتغ یجادا یبرا یستمقرن ب مهمِ  ی مبارزاتمیانهدر 
در . دنبال کرده استرا  یاجتماع اتییرتغ به یرخصمانهغ کامالً  ییافتره ،یرانا ییدهستمد ِیبهائ یهجامع ،یمدن
 یمقاله در پ ینا ین،. بنابرااندنکرده چندان توجه یرخصمانهغ یالگو ینبه ا ،یاجتماع ییراتمربوط به تغ آثار

 بررسی، به یبهائ یهجامع دیدگیستم یهاز تجرب یاهخالص یانب با ،منظور ینو به ا الگو است ینجلب توجه به ا
به و یم یگویپاسخ سخن م ینا یجاز نتا سپس، .پردازدمیبه ظلم و ستم  یانبهائ ِیجمع پاسِخاساسی  اصول

در  یبعد یهاکاوش یتواند راهنمایکه مپردازیم می )heuristic insights(ابتکاری  یهایافتاز در یامجموعه
  باشد.  ییرصلح و تغ یاییپوباِب 

  
در برابر ظلم و ستم  یزپرهخشونتمقاومت  ِیو عمل ینظر یبررس به یفراوانکتب و مقاالت  یستم،قرن ب یانتا پا

گاند یاشخاص بانفوذکارهای و  هانوشتهبر  یمبتن ،آثار ینا. ندپرداخت  ینگ،لوتر ک ینو مارت یهمچون ماهاتما 
 رفتند.یبخش آنها به شمار مبودند که الهام یترژرف یو روحان یاخالق یهاو سنت یشان،مُلهم از ا یهاجنبش
به ظلم و  یرانا یبهائ یهجامع یهیرخصمانغ کامالً پاسخ توان به یم یستممهم در قرن بهای مبارزه ینا یاناز م
موفق به  یتیکه اقل "است " یاز معدود موارد مستند یکی" پاسخ اینهر چند  .اشاره کرد یزآمخشونت ستمِ

   ۱.اما عمدتاً نادیده مانده است  ،شده یکشمستمر و منظم با هدِف نسل ی" در برابر کارزاریزآممقاومت صلح
خصمانه و سانسور، طرد و  یغاتتبل یاپیِدر معرض امواج پ یرانا یبهائ یهسال است که جامع ۱۶۰از  یشب

عادالنه، غارت و  یدادرس ینداز فرا یتاز اشتغال، محروم یتمحروم یل،از تحص یتمحروم ی،اجتماع یانزوا
خشونت اوباش، بازداشت و حبس  ی،سوزآتش ی،و جمع یفرد هایییدارا یدولت یهاموال، مصادر یبتخر

قرار داشته است. هدف از  شدنیدو ناپدربایش به مرگ، اعدام،  یدتهد ی،و روان یجسم یهشکنج ،خودسرانه 
کثر ا ۲جامعه بوده است. ینا یابودکارها ن ینا یههم  اسالم هم به یمندارند، و تعال یانبا بهائ یخصومت یرانیانا
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 ایران در شیعه روحانیت نهاد از مندیقدرت هایبخش این، وجود با. کندیم یجرا ترو ینید یصراحت روادار
 در و منابر فراز از برانگیخته، بهائیان با مبارزه به را خود تندرو پیروان و ورزیده دشمنی بهائیان با همواره
 یانبار بهائبه اوضاع اسف یرانیانا یعوس اعتنایییباعث ب یجهو در نت پرداخته، افترا و تهمت انتشار به هارسانه
  ۳.است کرده وبرعمرا  یانبهائ یو مخالفانِ نقضِ حقوق شهروند ،شده

 ینا یترا به خود جلب کرده و محکوم یان] توجه جهانیانبهائ یهآزار و خشونت [عل ید، موج جد۱۹۷۹از سال 
حقوق  المللیینب یهاسازمان ملل، سازمان ینهادها یگرسازمان ملل متحد و د ِیمجمعِ عموم توسطاقدامات 

گون، دانشگاه یهابشر، دولت در داخل و  پیشرو یرانیاناز کشورها، ا یشمار فراوان نگارانِ و روزنامه یانگونا
 یهیرینو رنج د گناهییمجامع به ب ینا یه. هماست را در پی داشته و فعاالن مسلمان حقوق بشر یران،خارج از ا

 یجه،در نت ٤دهند. یانپا یبهائ یهجامعمنظمِ اند به کارزار سرکوب خواسته یرانا یهااشاره کرده و از مقام یانبهائ
آشوب و  یانکه از م ینینوظهور جلب شده؛ د ِیجهان یند یناز ا یگریبه وجوه د یناظران خارجی فزایندهتوجه 

آن، و  یکدموکرات هاییش، گراآیین ینا مستمِر ِیمعاصر برخاسته است. گسترش جهان یهیانبحران خاورم
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(‘‘Anatomy of Prejudice: Reflections on Secular anti-Baha’ism in Iran’’), Mohamad Tavakoli-Targh (‘‘Anti-
Baha’ism and Islamism in Iran’’), and Reza Afshari (‘‘The Discourse and Practice of Human Rights Violations 
of the Iranian Baha’is in the Islamic Republic of Iran’’). 

  به یدنگاه کن یران،ا یانبه اوضاع اسفبار بهائ یاز توجه ناظران خارج ییهانمونه یبرا ٤
Human Rights Watch, ‘‘Iran: Scores Arrested in Anti-Baha’i Campaign,’’ Human Rights News (June 6, 2006); 
Amnesty International, ‘‘Iran: New Government Fails to Address Dire Human Rights Situation’’ (London, 
February 16, 2006); International Federation of Human Rights, ‘‘Discrimination against Religious Minorities in 
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Iran: Socio-Historical Studies (Oxford: Routledge, 2007). 

 یهبرند ی،عباد یرینبه ش توانیاند ماز حقوق آنها دفاع کرده یااعتراض  یانبه نقض حقوق بهائ یرًاکه اخ اییمترق یرانیاناز جمله ا
 یدو سع ی،منتظر علیینحس یالعظم اللهیتکانون مدافعان حقوق بشر در تهران، آ ی،دادگستر یلوک ی،نوبل، عبدالفتاح سلطان یهیزجا
 یرانکه در خارج از ا یفعاالن، و هنرمندان یسندگان،نگاران، نوروزنامه یان،دانشگاه یاناستاد دانشگاه، اشاره کرد. از م ی،کاشان ییحنا

بهروز ستوده،  ی،احمد باطب ی،طرق یمحمد توکل ینه،بهرام چوب یالنی،از عباس م توانیاند مپرداخته یاناز حقوق بهائ یبه دفاع علن
آذر  ی،حسن زره یدیان،جهانشاه رش یرانی،باقرزاده، خسرو شم ینحس یزدی، یرضا فان ی،فرهنگ فره یسی،نف یدمج ی،وحدت یالسه
نفر از  ۴۲ ی" با امضایمبا عنوان "ما شرمسار یاسرگشاده یهنام ًایراخ ین،کشتگر، و شهره آغداشلو نام برد. افزون بر ا یعل یسی،نف

کنون  یافتخارج از کشور انتشار  یرانیا ینمتخصص کرده یرانیانا یگرنفر از د ۲۶۰که تا اند. خارج از کشور هم آن را امضا 
منتشر  یرانا یاندر دفاع از حقوق بهائ هایییانیهب یرًاکه اخ اییرانیا یپژوهش یهاو انجمن یاسی،حقوق بشر، احزاب س یهاسازمان
 یران،ا خواهانیجمهور یهیاتحاد یران،حقوق بشر در ا المللیینب ینکمِپ یران،حقوق بشر در افعاالن  یهاند، عبارتند از مجموعکرده

کثر یرانخلق ا یانسازمان فدائ یران،ا یهحزب مشروط . عالوه بر یرانو انجمن پژوهشگران ا یران،ا هاییالیست)، سازمان سوسیت(ا
در  یدهستمد یاندفاع از حقوق بهائ با هدف خاِص یانحقوق بهائ یبرا یاسالم یهموسوم به شبک یسازمان حقوق بشر یک یرًااخ ین،ا

  . تأسیس شده است طور خاص، به یران،طور عام، و در ابه یانه،خاورم
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به  یبهائ یهاما پاسخ جامع ٥شده است. ثبت یاطور گستردهو به یدقت بررسبه صلح و عدالت به اشیبندیپا
 کامًال ِیبه عنوان الگو یانمقاله، جلب توجه به پاسخ بهائ ین. هدف ااستعمدتاً نادیده مانده  ،ظلم و ستم

  است.  یزآمخشونت در مواجهه با آزارِ ی،اجتماع ییرِتغ یهیرخصمانغ

  ایران بهائیان به ستم و ظلم: یشینهپ
- ۱۸۹۲معروف به بهاءالله ( علی،ینحس یرزابه نام م یرانیا یقرن نوزدهم توسط جوان یهیاندر م یبهائ آیین

در دربار شاه سر باز زد  یمنصب یرشبه ثروت و رفاه پشت کرد و از پذ ی)، بنا نهاده شد. بهاءالله در جوان۱۸۱۷
 ینِیجنبش د یک یعمر، به جرم رهبر یانتا پا یسالگ ۳۶کند. او از  یدگیکشورش رس یازمندانتا به فقرا و ن

 عثمانی و ایران هایدولت زندانِ و تبعید در بود، جدیدی اجتماعی نظم آمیزصلح بنای به متعهد که" یزآم"بدعت
 یرناپذاییو شناس یمنبع اله یکبزرگِ جهان از  ینِید یهانظام یهباور است که هم ینجنبش بر ا ینا ٦.برد سر به

از  یو تفاوت آنها تنها ناش دهندیرا شکل م یواحد یروحانند تکامل فرآی متوالی مراحل گیرند،یسرچشمه م
 از عبارتند جنبش این اجتماعی تعالیم. شوندیاست که در آن ظاهر م یمختلف یخیو تار یفرهنگ یهازمینه
 با. اما یعموم یتو ترب یمبه تعل یازو ن ین،علم و د ی، هماهنگمفرط مرد، محو فقر و ثروتِ و زن کامل برابری
 اینوحدت و عدالت در  یج، ترودین ینا یمتعال ینترمهم محور ی،متقابل جهان وابستگیِ روزافزون رشد به توجه
  ۷است. شرایط
کنون  یدبهاءالله پد یمکه بر اثر تعال یاجامعه  یبهائ یاست. جامعه ینزم یهکر یتیجمع تنوعاز  بازتابیآمد، ا

ملل و طبقات  یدارد که معرّف همه یو گروه قوم ،نژاد ی،بوم یهیلقب ۲۱۰۰عضو از  یلیونماز پنج یشب
کنون  ۸.روندیجهان به شمار م ِیاقتصاد-یاجتماع  یتبه رسم یجهان مستقل یند یکرا به عنوان  یبهائ آیینا

 یانتخاب ینظام شوراها یقاز طر یبهائ یهاست. جامع یروحان که فاقد هر گونه مقام و منصِب ینید ۹شناسند؛یم
 المللیینب یانتخاب یئته یککشور، و  ۱۷۹در  یمل یانتخاب یدر هزاران نقطه در سراسر جهان، شوراها یمحل

 ینبر ا ۱۰.شودیم یبر عهده دارد، سازمانده یجامعه را در سطح جهان ینا هاییتفعال یتو هدا یکه هماهنگ
یجهان ین،تراز متنوع یکی یبهائ یهجامع -یردینیو خواه غ ینید خواه –جوامع موجود یانم دراساس، امروزه 

  . است آنها یِنرشدتر به روو  ترین،یکدموکرات ین،تر
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Cambridge University Press, 1987); William Hatcher and Douglas Martin, The Baha’i Faith: The Emerging 
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کشور  ینو اطاعت از قوان یو آنها را به وفادار سازدیمنع م یحزب یاسترا از مداخله در س یانبهائ ی،بهائ یمتعال
 ینرغم ابه ۱۲اند.شده یه" توصیحانبالروح و الر یانبه "عاشروا مع االد یانبهائ ۱۱.خواندیمتبوع خود فرام
 یحکومت یهاو مقام ینیمراجع د یِزآمخشونت یتخود با آزار و اذ یدایشپ یاز ابتدا یبهائ یهتعهدات، جامع
گون و پ معروف به باب  محمد،یعل یدس ی،بهائ آیینر ّشمب ۱۳روبرو بوده است. یرانآنها در ا یانو حام یروانگونا

پس از  ۱٥.شد اعدام و سپرده نفر ۷۵۰ از مرکب یآتش یبه جوخه ی،سالگ ۳۰در سن  ۱٤)،۱۸۱۹- ۱۸۵۰(
 ترینیرانسانیو غ ترینیانهاو، از جمله زنان و کودکان، اغلب به وحش یروانهزار تن از پیستاعدام باب، حدود ب

نابود  یاشان غارت و مضروب شدند و اموال ی،از آنها شکنجه، زندان یشتریو شمار ب یدندبه قتل رس ها،یوهش
شان، یهاکردن جمجمهسنگسار آنها، خرد یان،کردن باباز داغ و درفش یعوقا ینا یِیاروپا ینیشاهدان ع ۱٦شد.
گلولشقه دو ها و از دندان یدنکشیرونب یراندازی،ت ینتمر یبستن آنها به درختان براتوپ، وارونه یهکردن آنها با 

آنها  کردنینآجبدن خودشان، شمع یهشدیدهبه خوردن قطعات بر یشانآنها، وادارکردن ا یهاحدقه درآوردن چشم
 سپسکردن آن، و دادن آن در روغن جوشان و نعلآنها و قرار یندن پوست کف پاَک ها،یاباندر خ یردر غل و زنج
   ۱۷.اندگفته سخن اعدام از پیش دویدن به ایشان وادارساختن
و  یدهستمد یتیاقل یرانا یانِ قرن نوزدهم رقم زد، بهائی میانهجامعه را در  ینکه تولد ا یهقتل عام اول یناز زمان ا

 به کهها یتآزار و اذ یناند. اقرار داشته یزآمخشونت یتِ آزار و اذ یاپیاند و در معرض امواج پبوده یرپذیبآس
 است یتالش بازتاب گرفته، صورت یارسانه یغاتتبلاز طریق  همچنینبر فراز منابر و  یونروحان یکتحر

از  ممکن بودهکه  یمنصف و دلسوز یرانیاِنو ارعابِ ا یانبهائ یهعل یعواطف عموم یختنبرانگ برای شدهحساب

                                                            
مجبور  کهینمگر ا شوندیم یقبه اطاعت از دول متبوع خود تشو یاندارد. در کل، بهائ یاطاعت از دولت حدود یاصل بهائ ینالبته ا ۱۱

و اطاعت از دولت،  یوفادار یهدربار یبهائ یمتعال یبررس یخود، شوند. برا یماناز جمله انکار ا ،اییروحان یبه نقض اصل اساس
  به  یدنگاه کن

Peter Khan, ed., Political Non-Involvement and Obedience to Government: A Compilation (Baha’i Publications 
Australia, 1979). 

  . ۱۳۷)، ص ۱۹۹۲ ی،بهائ ی: مرکز جهانیفا(ح اقدس کتاببهاءالله،  ۱۲
  به یدتا امروز، رجوع کن ینیآ ینا یدایشپ یاز ابتدا هایتآزار و اذ یناز ا یادهندهتکان یهاشرح یبرا ۱۳

Olya Roohizadegan, Olya’s Story: A Survivor’s Dramatic Account of the Persecution of Baha’is in 
Revolutionary Iran (London: One World Publications, 1993); Baharieh Rouhani Ma’ani, Against Incredible 
Odds: Life of a 20th Century Iranian Baha’i Family (Oxford: George Ronald, 2006); Muhammad Labib, The 
Seven Martyrs of Hurmuzak (Oxford: George Ronald, 1981); Shaykh Muhammad Nabil Zarandi, The Dawn-
Breakers: Nabil’s Narrative of the Early Days of the Baha’i Revelation, trans. Shoghi Effendi (Wilmette, IL: 
Baha’i Publishing Trust, 1932); William Sears, A Cry from the Heart (Oxford: George Ronald, 1982); Christine 
Hakim-Samandari, ‘‘Victory over Violence: A Personal Testimony,’’ World Order, 20:1 (1985), 9–29. 

  به یدباب، رجوع کن یمو تعال یمرور زندگ یبرا ۱٤
H. M. Balyuzi, The Bab: The Herald of the Day of Days (Oxford: George Ronald, 1973); Abbas Amanat, 
Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844–1850 (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1989). 

 یهامور خارج یربه لرد پالمرستون، وز ۱۸۵۰ یهیژوئ ۲۲مورخ  یهدر تهران، در نام یکتوریاومختار" ملکه  یر"وز یل،ش ینسِر جاست ۱٥
 یهوزارت امور خارجه در ادار یودر آرش F.O. 60/152/88با عنوان سند  توانینامه را م یناعدام پرداخت. اصل ا ینبه ا یتانیا،بر

  . یافتدر لندن  یاسناد عموم
16 Moojan Momen, ed., The Babi and Baha’I Religions, 1844–1944: Some Contemporary Western Accounts 

(Oxford: George Ronald, 1981); Nabil Zarandi, The Dawn-Breakers. 
17 Momen, ed., The Babi and Baha’i Religions, 133–134. 
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 ینید هاییتاقل یگربه د نیراکه در ا اییاساس یمدن هاییتاز حما یاندر اکثر موارد، بهائ ۱۸دفاع کنند. یانبهائ
است که به رسالت  یرانا یرمسلمانغ یتِ تنها اقل یبهائ آیینکه  یتواقع ینرغم ابه —انداعطا شده، محروم بوده
   ۱۹.دهدیاسالم شهادت م ِیو منشأ اله ،محمد، اصالت قرآن

 یتضاد یتمدن اسالم ییدر دوران شکوفا ینید یبا روادار یراندر ا یانبهائ یو طرد حقوق یاجتماع یانزوا
 یهجامع امنیت اما. کنندیدفاع م ینید یاز روادار یرانرو در سراسر جهان و در ایانهمسلمانان م ۲۰آشکار دارد.

به خطر  یستمدر بخش اعظم قرن نوزدهم و ب یرانا یو مدن ینیمراجع د یانبر اثر جنِگ قدرت م یبهائ
 جوامع نقش به فراوانی شباهت امر این—اندو بالگردان شده یانقرب ،قدرت جنِگ یندر ا یانبهائ ۲۱است.افتاده 
در کل،  ین،افزون برا ۲۲.شد منتهی هولوکاست به که دارد بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن در اروپا سراسر یهودی

شدت گرفته  یانبهائ یتآزار و اذ یافته، یشنسبت به قدرت مراجع سکوالر افزا یعهش یونهرگاه قدرت روحان
   ۲۳است.

رغم شدند، به یلتشک یراندر ا یبهائ آیین یبا هدف نابود یاسالم یتندرو یهااز گروه یشمار یستم،در قرن ب
 یه" (بقره، آینالمعتد یحبّ که "اّن الله ال  گویدیصراحت م و محمد به کندیم یهرا توص یقرآن روادار کهینا

 یهجامع، یمذهب جعفر یتجمعا عبارتند از هگروه ین). ا۲۵۷ یه" (بقره، آینالد ی) و "ال اکراه ف۱۹۰
. هدف یهانجمن حجتو  یافت،شهرت  یانجمن ضد بهائ، که بعدها به یاسالم یغاتانجمن تبل، یاسالم یماتتعل
 را اییافتهگسترده و سازمان یهشبک یان،آزار و ارعاب بهائ یبود و برا یبهائ آیینمبارزه با  یهانجمن حجت یاصل
 شاه مخفی پلیس همکاری و دینی مراجع پشتیبانی و حمایت از که کرد ایجاد ایران سراسر در عضو ۱۲۰۰۰ با
   ۲٤.بردمی بهره ساواک همان یا

 یتاز آزار و اذ یابا موج تازه یبهائ یهجامع ینی،الله خمروح اللهیتآ یبه رهبر ۱۹۷۹ یپس از انقالب اسالم
سخن گفته و اعالم کرده بود  یبهائ آیینخود با  یاز دشمن یدن،از به قدرت رس یشپ ینیخم اللهیتروبرو شد. آ

 یگرِ بر خالف د رفت،یبه شمار م یرانا ینید یتاقل ینترعضو بزرگ ۳۰۰۰۰۰از  یشکه با ب ی،بهائ یهجامع
 یاری، بسیضدبهائ یرهبران انجمن ها ین،عالوه بر ا ۲٥از حقوق بشر محروم خواهد بود. یران،ا ینید هاییتاقل

                                                            
18 Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied; Mohammad Tavakoli-Targhi, ‘‘Anti-Baha’ism 

and Islamism in Iran,’’ in The Baha’is of Iran: Socio-Historical Studies, ed. Dominic Parviz Brookshaw and 
Seena B. Fazel (Oxford: Routledge 2007), 200–231; Douglas Martin, The Persecution of the Baha’is of Iran, 
1844–1984 (Ottawa: Association for Baha’i Studies, 1984). 

19 Cooper, ‘‘The Baha’is of Iran: The Minority Rights Group Report 51’’; Martin, The Persecution of the 
Baha’is of Iran. 

20 Boris Handal, ‘‘From Moorish Cordova to the Baha’is of Iran: Islamic Tolerance and Intolerance.’’ IDEA 
Journal of Social Sciences, 12:1 (2002), http://www.ideajournal.com/articles.php?id=45. 

21 Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period 
(Albany: State University of New York Press, 1980); Bahram Choubine, ‘‘Suppression of Baha’is of Iran in 
1955,’’ (2008), http://www.iranian.com/main/2008/sacrificing-innocent. 

22 Mohammad Tavakoli-Targhi, ‘‘Anti-Baha’ism and Islamism in Iran,’’ in The Baha’is of Iran: Socio-
Historical Studies, ed. Dominic Parviz Brookshaw and Seena B. Fazel (Oxford: Routledge 2007), 200–231; 
Affolter, ‘‘The Specter of Ideological Genocide: The Baha’is of Iran’’; Reza Afshari, Human Rights in Iran: 
The Abuse of Cultural Relativism (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001), 158. 

23 Tavakoli-Targhi, ‘‘Anti-Baha’ism and Islamism in Iran’’; Iran Human Rights Documentation Center, A Faith 
Denied. 

24 Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied; Martin, The Persecution of the Baha’is of Iran, 
32–39. 

25 Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied; Martin, The Persecution of the Baha’is of Iran, 
32. 
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در  یانبالفاصله پس از انقالب، معلوم شد که بهائ ین،بنابرا ۲٦را اشغال کردند. یاسالم یاز مناصب مهم جمهور
 ۲۷.کردی" را دنبال میانبهائ یهعل امانی"خصومت ب یهبرنام یاسالم یمرژ یراقرار دارند ز یدیمعرض خطر شد

 یرانداشت ز یقانون یگردکه حمله به آنها پ یانیشدند، بهائ یکحرت یانبهائ یهعل یتاز جمع ییهابخش درنگیب
 یا یانبهائ یشناختن حقوق یت)، عامدانه از به رسم۱۹۰۶ یصدا با قانون اساس(هم یدجد یاسالم یقانون اساس

 یجمهور یاهدادگاه ۲۸کرد". یرقانونیرا غ آیین ینبه آنها سرباز زد و "در عمل، ا یمدن هاییتحما یاعطا
محافظت در برابر قتل، حمله، و سرقت اموال  یاغرامت،  یافتعادالنه، در یرا از حق دادرس یانهم بهائ یاسالم

 یانبهائ یراز دنیستشوند، مجرم ن یانبهائ یهعل یاعمال ینکه مرتکب چن یرانیانیمحروم ساختند و حکم کردند که ا
   ۲۹.روندی"مهدور الدم" به شمار م و"، "مرتد" ی"کافر حرب

 ینمسئول یعی،اعمال شن یناز چن یپوشو چشم یانبهائ یهعل یتبه ارتکاب جنا یرانشهروندان ا یقعالوه بر تشو
 یو ترق یشرفتاز پ یری"جلوگ طریق از" یانحل "معضل بهائ یرا برا یو مستند منظمکارزار  یاسالم یجمهور

 یهیقهر یهشاهد "اِعمال قو یران، ا۹۷۹۱منظور، پس از سال  ینبه ا ۳۰آنها" توسط حکومت به راه انداختند.
از  زیادیاز جمله تعداد  —یبهائ یستاز دو یشکارزار، ب یندر ا ۳۱" بود.یانبهائ یهحکومت عل یههمه جانب

و  یزندان یگراند. حدود هزار نفر داعدام شده —شوندیانتخاب م یکطور دموکراتکه به یبهائ یهرهبران جامع
خود  یهگذشت یآنها قطع شده، مجبور به بازپرداخت حقوق و مستمر ی، حقوق بازنشستگشده کاریهزاران تن ب

شان به تاراج رفته و به اند، اموالمحروم شده یاز خدمات درمان وها اخراج ، از مدارس و دانشگاهشده
 یاعضا یکه در موارد هبود شنیعچنان  یاناز بهائ یاریرفتار با بس ۳۲هتک حرمت شده است. شانیقبرها
کردهگلوله یهینشدگان را مجبور به پرداخت هزاعدام یهخانواد ساله  ۱۷ دخترانی میانشان درکه  -زنان و ؛اندها 

 ین،افزون بر ا ۳۳اند.شده یختهبه دار آو ،شانیهادر خانه یکودکان بهائ یتو ترب یمبه جرم تعل  -وجود داشتند هم
کن مقدس و   یمرهبر رژ ،یرًااند. اخکرده یکسانرا در سراسر کشور با خاک  یبهائ یهجامع یخیتار یهابنااما

را که در  یانیبهائ یهدستور داده تا هم یسو پل ینظام یروهای"به ن ی،اخامنه یعل اللهیتآ ی،اسالم یجمهور
کیرند،نظر بگ یرکرده و ز ییشناسا کنند،یم یآنها زندگ یتمسئول یهحوز  یناز آن است که ا ی" و شواهد، حا

                                                            
26 Tavakoli-Targhi, ‘‘Anti-Baha’ism and Islamism in Iran.’’ 
27 Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied, 53. 
28 Ibid., 22. 
29 International Federation of Human Rights, ‘‘Discrimination against Religious Minorities in Iran’’; Baha’i 

International Community, The Baha’i Question: Cultural Cleansing in Iran, 50; Cooper, ‘‘The Baha’is of 
Iran: The Minority Rights Group Report 51.’’ 

 یاسالم ی، به درخواست رهبر جمهور۱۹۹۱در سال  یرانا یانقالب فرهنگ یعال یشورا یهمحرمان یادداشتها از عبارت ینا ۳۰
کبر هاشمیعل اللهیتآ یران،جمهور وقت ا ییسو ر ی،اخامنه یعل اللهیتآ یران،ا گر یانسند، ب یننقل شده است. ا ی،رفسنجان یا

نشود.  المللیینب یهاست که باعث جلب توجه جامع اییوهبه ش یرانا یبهائ یهآرام جامع سرکوِب یبرا یاسالم یراهبرد جمهور
از منابع، از  یاریافشا و در بس یران،سازمان ملل در امور ا یهیژگزارشگر و یندوپل،گال ینالدودر گزارش ر ۱۹۹۳سند در سال  ینا

  چاپ شد.  ید"، تجدیراندر ا ینید هاییتاقل یهعل یضحقوق بشر با عنوان "تبع المللیینب یونجمله گزارش فدراس
31 Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied, 2. 
32 Baha’i International Community, The Baha’i Question: Cultural Cleansing in Iran; International Federation 

of Human Rights, ‘‘Discrimination against Religious Minorities in Iran’’; Cooper, ‘‘The Baha’is of Iran: The 
Minority Rights Group Report 51.’’ 

33 Baha’i International Community, The Baha’i Question: Cultural Cleansing in Iran, 14. 
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 یگرخودکامه در د هاییمتوسط رژ یجمع یاز کشتارها یشاست که پ یهمان کار ینا ۳٤دستور اجرا شده است.
  کشورها انجام شده است.

از آنها حکومت ( ی این کشور نیستند، تبعهیاز نظر حقوق برند اما سر میدر کشوری به" یرانا یانبهائ ین،بنابرا 
نخست پس از انقالب  یهدر واقع، در دو ده ۳٥". حکومتند ینا تو در واقع آماج حمال)، کندحمایت نمی

قرن  یهاعامقتل یادآورکه  یاستیس —را از حق خروج از کشور هم محروم ساخت یانبهائ یدولت حت ی،اسالم
از  کنند،یآنها را خانه به خانه شکار م ینتوانند وقت یانتا بهائ بستندیشهر را م یهاآن دروازه ینوزدهم بود که ط

   ۳٦.یزندشهر بگر
 شوندیمتوسل م یو اغلب متناقض اساسیب یبه ادعاها یانبهائ یهدر دفاع از اقدامات خود عل یرانا یهامقام
 یلند؛و جاسوس اسرائ یونیسمعامل صه یانبهائ کهینگر است؛ افتنه و یاسیس یجنبش یبهائ آیین کهینبر ا یمبن

در جهان دارند و متحد  عدالتییظلم و ب یهدر اشاع یصفتند؛ دشمن حکومتند؛ سعیطانضد اسالم و ش
ک، پل پردازند؛یم یلرذا یگرو د ،فحشا عفتی،یب یج؛ به ترواندیسمکمون اند. بوده ،شاه یمخف یسو همکار ساوا

 حقوق بشر، و پژوهشگرانِ یهاو سازمان ملل، سازمان یدهادعاها به اثبات رس ینا یهو اساس بودن هم پایهیب
ازدواج  یعهاست که مراجع ش یتواقع یناز ا یو فحشا ناش عفتیینمونه، اتهام ب یاند. براآنها را رد کرده طرفیب

 ین. به همرودیبه شمار م عفتییفحشا و ب ی،بهائ یهاازدواج یههم یجه،و در نت دانند،یرا معتبر نم یبهائ
 یو ادار یاست که مرکز روحان یتواقع یناز ا یناش بودنیلاسرائ و جاسوسِ یونیسمصه عامِل اتهام یب،رتت

امر آن است که بهاءالله در  ینا یلقرار دارد؛ اما تنها دل یل،واقع در اسرائ یفا،در عکا و ح یبهائ یجهان یهجامع
 یدر آنجا زندان ۱۸۹۲عمر در سال  یانشد و تا پا یدبه آنجا تبع یو عثمان یرانا یهاتوسط دولت ۱۸۶۸سال 
   ۳۷بود.

است که  یتواقع ینا سازدیآشکار م یشاز پ یشرا ب یانبهائ یهعل یرانبودن اتهامات دولتمردان ا یآن چه واه
خواهند  ییو اعدام رها ،خود از زندان، شکنجه ینید یدبه شرط انکار عقا دهندیوعده م یانهمواره به بهائ

گون حقوق بشر با  یهاکه سازمان ملل و سازمان یاست، حق یدهعق یکه نقض حق آزاد یدرخواست —یافت گونا
" یاصل یهیزانگ ینید یتکه "آزار و اذ دهدینشان م یروشندرخواست به یناند. اصراحت از آن سخن گفته

 یاجبار یند ییرتغ یها براتالش ینا یرانمرکز اسناد حقوق بشر ا ۳۸بوده است. یانبهائ یهعل یرانا یماقدامات رژ
   ۳۹" خوانده است.یادر اسپان یدعقا یشتفت یهاروش یادآوررا "
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International Federation of Human Rights, ‘‘Discrimination against Religious Minorities in Iran.’’ 

39 Community under Siege, 3. 



٨ 
 

و  یتیااله یلدو دل یبهائ آیین ینابود یهمان علما، برا یا یعه،ش یوناز روحان یتالش برخ که رسدیبه نظر م
امر با  ینچون ا یستندپس از اسالم ن ینید یرشبه پذ یلما یتیااز علما از نظر اله یاریبس ی،طور کلدارد. به یماد

طور خاص، به ٤۰.ناهمخوان است ) آن در خودشان ممتاز جایگاه نیزفهم اسالم (و  یآنها برا یریمنطق تفس
 یجیبر تحقق تدر یمبن ییادعا یستند؛باب و بهاءالله ن یزچالش برانگ یبه مدارا با ادعا یلاز علما ما یاریبس

وارد  یبه عصر عدالت و روشنگر یتکه بشر یزمان یعنی ی؛بزرگ گذشته در قرون آت یانها و آمال ادوعده
 یمفهوم یدتهد یرا نوع یبهائ آیین ین،بنابرا ٤۱نخواهند داشت. ییدر آن جا علماکه سرانجام  یعصر شود،یم

اوقاف، حق یه، از جمله نظام گستردروحانیون یو اقتصاد یاجتماع ی،تیااله یگاهکه جا آورندیبه شمار م
در  علماممتاز  یگاهممکن است که جا یکه حفظ آنها تنها تا وقت یزهاییچ کند،یم یدها و منافع آنها را تهدالعمل
آزار و  یبرا یرومندیق نمشّو ی،و منافع ماد یتیااله یرتفاس یدگیتندرهم ینا ٤۲دست نخورده بماند. یرانیانذهن ا

  سال گذشته بوده است.  ۱۶۰در  یانبهائ یتاذ
 یونکوچک اما قدرتمند جامعه، همچون روحان یهااز کشورها نشان داده، بخش یاریبس یخطور که تارهمان

 اعتنایییجّو ب یجاداوباش، ا یکتحر ی،عواطف عموم ییجاغلب قادرند با ته یران،ا متعصبطلب و جاه یهیعش
کت یامردم، و با ارعاب  یاندر م  یدهستمد هاییتدلسوز جامعه که ممکن است به دفاع از اقل اقشارن کردسا
امر در  ینرا به راه اندازند. هم یرپذیبآس هاییتاقل یهو خشونت عل یتآزار و اذ یعوس یکارزارها یزند،برخ
اغلب با به  یران،ا یهدلسوز جامع اقشار یر،اخ یهااست که در سال یندارد ا یترخ داده است. آنچه اهم یرانا

   ٤۳اند.برخاسته یانبه دفاع از بهائ ید،شد یخطرها یدنجان خر

  به ظلم و ستم یانپاسخ بهائ
از  یشمنصوب او دارد. بهاءالله  پ ینانبهاءالله و جانش یمدر تعال یشهها، رظلم و ستم ینبه ا یبهائ یهپاسخ جامع

)، را به عنوان ۱۸۴۴-۱۹۲۱مکتوب پسر ارشد خود، عبدالبهاء ( ی، در دستورالعمل۱۸۹۲در سال  شدرگذشت
 یانمنصوب کرد. عبدالبهاء تا پا یبهائ ینوپا یهجامع در اقتدار و هدایت مرجع ترینعالیو  یثاقمرکز عهد و م

 ینالعدل اعظم را به عنوان دو جانشیتامرالله و ب یخود ول یهنام وصیتسِمَت خدمت کرد. او در  ینعمر در ا
 یبهائ یهامرالله امور جامع یبه عنوان ول یاتح یان)، تا پا۱۸۹۷-۱۹۵۷( یافند یاو، شوق یه. نوبرگزیدخود 

کم یئتآن قدر رشد کرده بود که توانست ه یبهائ یهرا اداره کرد. شش سال پس از درگذشت او، جامع  یهحا
بار  یناعظم نخست العدلیتب ین،، انتخاب کند. بنابراخود را، که در آثار بهاءالله از آن سخن گفته شده  المللیینب

                                                            
40 Tavakoli-Targhi, ‘‘Anti-Baha’ism and Islamism in Iran’’; Affolter, ‘‘The Specter of Ideological Genocide: 

The Baha’is of Iran’’; Nash, Iran’s Secret Pogrom: The Conspiracy to Wipe out the Baha’is; Buck, ‘‘Islam 
and Minorities: The Case of the Baha’is’’; Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000). 

41 Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran; Cooper, ‘‘The Baha’is of Iran: The Minority 
Rights Group Report 51’’; The Universal House of Justice, Letter to the Followers of Baha’u’llah in the 
Cradle of the Faith, dated November 16, 2003. 

42 Martin, The Persecution of the Baha’is of Iran; Abbas Amanat, ‘‘The Historical Roots of the Persecution of 
Babis in Iran,’’ in The Baha’is of Iran: Socio-Historical Studies, ed. Dominic Parviz Brookshaw and Seena B. 
Fazel (Oxford: Routledge, 2007), 173; Payam Akhavan. ‘‘Implications of Twelver Shı´’ih Mihdı´sm of 
Religious Tolerance: The Case of the Baha’i Minority in the Islamic Republic of Iran,’’ in Islamic Law 
Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders, ed. Tore Lindholm and Kari Vogt. Oslo: Nordic 
Human Rights Publications, 1993, 197–218. 

  . ۴و  ۳ یهابه پانوشت نگاه کنید د،انبرخاسته یانکه به دفاع از حقوق بهائ ینامدار یهاافراد و سازمان یهبحث دربار یبرا ٤۳
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امور  یسازو هماهنگ ،و اقتدار، اداره یتهدا یانتخاب شد و اکنون به عنوان مرکز دائم ۱۹۶۳در سال 
 یعبدالبهاء، شوق یعنیسه مرجع [ ینا یحاتآثار بهاءالله و توض ٤٤را بر عهده دارد. یبهائ یجهان یهجامع
  . دهدیبه ظلم و ستم را شکل م یانکه پاسخ بهائ کندیرا مشخص م یو اصول ینشاعظم]، ب العدلیتو ب ی،افند

 یبهائ ینشب
است. به نظر بهاءالله، هدِف  یمتقابل جهان یعصر وابستگ ینبه وحدت در ا یازن ی،بهائ آیین یاساس یمتعل

عبدالبهاء  ٤٥".واحد هیکل و ةاالکوان کنفس واحد یَمن ف یرین است که "َا ینما ا ِیجمع ِیتکاملِ اجتماع
وسائل و وسائط اتحاد  یرا، زحصول قابل یراالرض غ یائتالف من عل یکه در گذشته، "به کل دهدیم یحتوض

 ین... و همچن یافتهقطعه  یکعالم حکم  یهقطعات خمس یقهالحق یو ف یارمفقود ... اما حال وسائل اتصال بس
نه! ... لهذا  یگریاز د یاستغنا یکیچه یو از برا یکدیگرمحتاج  یرملل و دوَل و مُدُن و ُق یعنیقطعات عالم 

که "وحدت نوع بشر"، "اصل  گویدیامر م یندر شرح و بسط ا یافند یشوق ٤٦اتفاق کل و اتحاد عموم ممکن."
 وحدت بهائی، آیین اهداف تمام اساسی اصلِکه " کندیاعظم تکرار م العدلیتب ٤۷است. یبهائ آیین" یمحور
در  یبعد یمتقابل را مرحله ِیاست که وحدت و وابستگ ینشیبه ظلم و ستم، متأثر از ب یانپاسخ بهائ ٤۸".است

 ی،افند یشوق نوع بشر است. به قول ِیگِر بلوغِ جمعکه نشان یامرحله —داندیم یتبشر یجمع یتکامل اجتماع
 یهحضرت بهاءالله است ... نه تنها دربار یمتعال یعکه محور جم یاصل وحدت عالم انسان

 یدکه با شودیمربوط م اییهآن روابط ضرور یتاول به ماه یهافراد کاربرد دارد بلکه در درج
دهد ...  یوندپ یکدیگربه  یبشر یهخانواد یک یمثابه اعضاها و ملل را بهحکومت یههم
 یرکه جهان نظ ییریاست، تغ یکنون یهدر ساختار جامع یک،ارگان ییریاصل، متضمّن تغ ینا

  ٤۹است. ینشانگر بلوغ تکامل بشر ییرتغ یناست ... ا یدهآن را به چشم ند
 یناست که ا یا"قوه یناست بلکه همچن یتکامل اجتماع یاز اهداف اصل یکیوحدت نه تنها  یان،به نظر بهائ
که "نور اتفاق آفاق را روشن و منوّر  کندیم یحبهاءالله تصر ٥۰".یافتد نآن تحقق خواه یقاز طر یجتدراهداف به

ک یاجتماع ییربه تغ یانبهائ یافتره ین،بنابرا ٥۱سازد".  یا یزانگاز اجتناب از هر گونه کنش تفرقه یحا
 ٥۲.کندیرا رد م یزآمانقالب خشونت یاهر گونه مقاومت  یبهائ یافتاست که ره یهیاست. بد یزآمخصومت

                                                            
  به نگاه کنید ی،بهائ یجهان یهجامع یتو کارکردش در حفظ وحدت و تمام یثاقعهد و م یهبحث دربار یبرا ٤٤

Adib Taherzadeh, The Child of the Covenant (Oxford: George Ronald, 2000). 
  . ۵۰، ص ۱) جلد ۱۹۹۶ ی،معارف بهائ ۀ: موسسیو(دانداس، انتار یآثار قلم اعلبهاءالله،  ٤٥
  . ۳۵۶، ص ۱) جلد ۱۹۱۰ یه،(قاهره: کردستان العلمحضرت عبدالبهاء  یبمکاتعبدالبهاء،  ٤٦

47 God Passes By, 281. 
48 Letter to the National Spiritual Assembly of the Baha’is of the United States, dated May 19, 1994, 29. 
49 World Order of Baha’u’llah (Wilmette, IL: US Baha’i Publishing Trust, 1938), 42–43. 
50 One Common Faith, commissioned by The Universal House of Justice (Haifa, Israel: Baha’ı´ World Centre, 

2005), 54. 
  . ۱۳۲)، ص ۱۹۸۵ ی،و عرب یبه لسان فارس ینشر آثار امر یهآلمان: لجن ین،(النگنها از آثار حضرت بهاءالله یمنتخباتبهاءالله،  ٥۱
 کنندیم یتحما المللیینب یِ جمع یِتچارچوب امن یکاز  یراز یستندطلب نکلمه صلح یقدق یبه معنا یانخاطرنشان کرد که بهائ یدبا ٥۲

 به پاسخ یا اجتماعی تغییر برای را خشونت کاربرد این، وجود با. بردیطور عادالنه به کار مرا به ینظام یرویکه در صورت لزوم ن
 ی،نظام یروین یهو کاربرد عادالن یجمع یتامن ی درباره یانبهائ یدگاهد یهدربار بحث برای. شمارندنمی مجاز دینی اذیت و آزار

  ؛ ۱۵۹-۱۶۰، صص از آثار حضرت بهاءالله یمنتخباتبه بهاءالله،  یدنگاه کن
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 یهکه مشخص یمدن یو نافرمان یزپرهخود را در نظر و عمل با مخالفت خشونت ی،بهائ یهجامع ین،اافزون بر 
 ی"نزاع و جدال را نه گوید،ی. بهاءالله مبیندیبود، همراه نم یستمقرن ب یاسیو س یاجتماع یهااز جنبش یاریبس

 یباست. با تعق آمیزیرتقابلغ یا یرخصمانهغ کامالً یانبهائ یافتره ین،بنابرا ٥۳الکتاب". یف یمًاعظ یاًفرمود، نه
  آنها  ینِ تر. مهمکنندرد میرا  یستممفروضات قرن بترین رایجاز  بعضی یانبهائ یافت،ره ینا

 یاست و تنها زمان ینشدنحاصل تقریبًادور از دسترس و  یاست که وحدت، آرمان یدهعق ینا
برآورده  یماد یازهایحل شده، ن یاسیس یهااز اختالف یاریبه آن پرداخت که بس توانیم

صادق  یهقض ینکه عکس ا کندیم یحرفع شده باشند. بهاءالله تصر هاعدالتییشده، و ب
که آن  آفریندیم یو امراض سازدیکه جامعه را مبتال م اییاصل یماریاو، ب یهیداست. به عق
 یاست که برا یتیقابل یازشکه وجه امت یتینوع بشر است؛ بشر یهتفرق کنند،یرا فلج م
کنون وابسته به م یشرفتشدارد و پ یهمکار ها و جوامع بوده که در زمان یوحدت یزانتا

گون به آن دست    ٥٤است. یافتهگونا
 یبهائ یاز باورها یچنان اساس یجزئ ی،اجتماع ییراتو هدف تغ یلهوس یمثابهوحدت، به ن نوع نگرش بهیا

در مواجهه با  یحت یبهائ یهاقدامات جامع دهد،ینشان م یرانا یانبهائ یجمع یهطور که تجرباست که همان
 یاناراده و تعهد بهائ یطیشرا یندر چن ینشب ینبه ا یبندی. البته پاسازدیم یزرا متما یزآمظلم و ستمِ خشونت

از  یبرخ ی،است. در هر نسل یدهاز آنها انجام یاریبس نیارا در معرض امتحان قرار داده و به درد و رنج و ز یرانا
، انددوری گزیده یبهائ یو از نهادها اعتنایب یبهائ یمبه تعال یاندک یهاند، عدکرده یریگکناره آیین یناز ا یانبهائ

 یاناند. اما اکثر بهائمانده یبهائ یطور صوراند هرچند بهگرفته یدهرا ناد یرفتار بهائ یناز آنها مواز یو معدود
از خود نشان داده، و  یریگاستقامت چشم یبهائ یهجامع ،کل در ،اند، وخود راسخ مانده یماندر ا یرانا

بلندمدتِ مندرج در آثار بهاءالله  ینشسازگار با ب یجامعه را به شکل ینا یهتوسع ی،بهائ یهجامع ینهادها
 ییبه کارا دهد کهبه ما اجازه می یرانا یبهائ یهجامع ِیجمع یخیتار یهنظر، تجرب یناند. از اکرده یتهدا
و اصول  یماز مفاه ی. ابتدا به بعضنگاهی گذرا بیندازیم  یاجتماع ییراتبه تغ یرخصمانهغ کامًال یافتیره
  . کنیمیم یتجربه را بررس ینو سپس ا یمپردازیم یافتره ینا یادینبن

  به ظلم و ستم یانپاسخ بهائثر بر ؤم یماصول و مفاه
 یو روحان یماد یهدو جنب یبشر یعتکه طب کندیم ییدتأ یشین،بزرگ پ یاناد بنیانگذاران بهاءالله، همچون 
 یکه زندگ کندیم رشد یمتعامل یو روحان یماد یروهایاز ن یادر شبکه یاو، روح انسان یمدارد. براساس تعال

  یافند یشوق یر. به تعبسازندیما را متأثر م یرونیو ب یدرون
  

                                                                                                                                                                                         
Shoghi Effendi, World Order of Baha’u’llah, 40, 191– 192; Sovaida Ma’ani Ewing, Collective Security within 
Reach (Oxford: George Ronald, 2007). 

کحضرت محبوب  یهیادعبهاءالله،  ٥۳   . ۳۵۶-۳۵۷)، ص ۱۹۲۰ ی،الکرد ی(قاهره: فرج الله ذ
54 Baha’i International Community, Who Is Writing the Future? Reflections on the Twentieth Century (New 

York: Baha’i International Community, 1999), 7. 
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دو اصالح  یناز ا یکی یجدا ساخت و گفت وقت یرونب یطقلب انسان را از مح توانینم
او  یدرون یدارد. زندگ یکارگان یهاصالح خواهد شد. انسان با جهان رابط یزشود، همه چ

 بر دو این از یک هر. شودیمتأثر م یطشدت از مححال به ینو در ع دهدیرا شکل م یطمح
متقابل  یهاواکنش ینا یهنتیج انسان، زندگی در پایداری تغییر هر و دارد تأثیر دیگری
  ٥٥است.

غلبه بر ظلم و  یاز جمله راهبردها —یدارپا ِیاجتماع ییراتتغ یجادا یراهبردها که دارند یدهعق یانبهائ ین،بنابرا
توجه کنند. از  ،ظالمان و مظلومان قلوبِ یباز جمله تقل ییر،تغ ِیو روحان یبه ابعاد ماد یدبا —یزآمستم خشونت

گروه آمیزیرخشونتغ یا یزآمخشونت یهرا به مبارز یکه گروه یزیآمتقابل یرو، راهبردها ینا  یگرد یبا 
 یاز هر گونه کنش اجتماع یانبهائ یجه،. در نتانجامندینم یدارپا ییرو تغ یروحان یبه دگرگون دارد،یوام

اعظم به  العدلیت. بگزینندیم یدور ی،حزب یاسیو مخالفت س یدهاز جمله مشارکت در سازمان ز،یآمتفرقه
  :کندیم یهتوص ینچن یبهائ یهجامع

" یاز "مشکالت واقع یدنگز یبه دور یاست،اغلب به علت اجتناب از مشارکت در س یانبهائ
 افراد این که باشیم داشته یاد به باید شنویممی را اتهام این هرگاه. گردندمی متهم شانهمنوعان
 یدر حال شمارند،یم یرا تنها هدف واقع یکه هدف ماد  ندخواهآرمان یانیگرامادی معموًال
 ییراوضاع را تغ یناست و تا نتوان ا یاز اوضاع روحان یتنها بازتاب یماد یایدن دانیمیکه ما م
  ٥٦حاصل نخواهد شد. یدر امور ماد یداریپا ییرتغ یچداد، ه

و  یاجتماع یهتوسع یندهایقلوب بشر، بهاءالله بر فرا یباز جمله تقل ییر،تغ ِیتوجه به ملزوماتِ روحان بر عالوه
ک به یجمع ِینهاد  ِیو خردسال ینوزاد بامشابه  مراحلی از یتکه بشر گویندیم ی. آثار بهائکندیم یدشدت تأ
 به عنوانخود  جسمانی یقوا یهبه هم یدنبخشیتو سرگرم فعل یدهرس یجمع بلوغ یهمرحلعبور کرده و به  یآدم
 تعدیل و ترکیب ،که مالزم بلوغ است یرتیبا حکمت و بص را قوا این که یاموختهاست؛ اما هنوز ن نوع یک
 یاموزیمب یدخود با یجمع یشرفتمرحله از پ یندر ا یم،اها منتظرش بودهکه مدت یبه بلوغ یابیدست یبرا ٥۷.کند

 بهائیان البته. یمخود را سامان بخش یو امور جمع یمکن یزندگ یکدیگربا  یدارعادالنه و پا اییوهکه چگونه به ش
 یناش یادیز یزانگذار به م ینآنها، ا یهیدتر آسان باشد. به عقبالغانه اجتماعِی نظم به گذار این که ندارند انتظار

  ٥۸مانده است. یبندنابالغانه پا یرفتار یکه هنوز به الگوها یتیافزون اوضاع بشر خواهد بود، بشر روزاز وخامت 
 
 
 

                                                            
  . ۱۹۳۳ ییهفور ۱۷مورخ  یان،از بهائ یکینامه به  ٥٥

56 Messages from the Universal House of Justice, 1963–1986: The Third Epoch of the Formative Age (Wilmette, 
IL: Baha’i Publishing Trust, 1996), 283. 

  خصوص در  یندر ا یبه بحث یدنمونه، رجوع کن یبرا ٥۷
The Universal House of Justice, To the Peoples of the World, October 1985. 
58 Shoghi Effendi, Messages to America: Selected Letters and Cablegrams Addressed to the Baha’is of North 

America, 1932–46 (Wilmette, IL: US Baha’i Publishing Trust, 1947), 15; Shoghi Effendi, World Order of 
Baha’u’llah (Wilmette, IL: US Baha’i Publishing Trust, 1938), 42, 170. 



١٢ 
 

  ی،افند یبه قول شوق
 یمتقابل ملل و اهال یسرنوشت خود در حرکت است. وابستگ یبه سو یقت،جهان، در حق

 یوستهپ یتبه واقع یا،دن یزبرانگتفرقه یکردار رهبران قوا یاصرف نظر از گفتار  ین،زم یهکر
کنون وحدت اقتصاد  است کل بهروزِی گرِو در جزء بهروزِی. اندیرفتهو پذ یدهرا فهم یاست. ا

شده،  ورشعله یمعظ یبال ینا یهیجکه در نت ی.... آتش کل پریشانیِ سبب جزء پریشانِی و
. بخشدیوحدت را شتاب م ینآتش تحقق ا یناست. البته هم یتواقع ینا یرفتناز نپذ یناش

جهان را  ملِل ی،عموم یرانیو زجرآور، همراه با آشوب و و ی،جهان ی،طوالن ییبال یدناچار با
مفهوم  در نفِس یدشد ییریها را آگاه کند، تغسازد، توده یدارجهان را ب تکان دهد، وجدانِ

واحد  یکلینوع بشر را به صورت ه آلودِپاره و خونتکه یآورد، و سرانجام اعضا یدجامعه پد
  ٥۹درآورد. یراپذناییدجو 

و  یمیقد ینهادها کنارگذاشتِن  یراچند نسل به طول انجامد ز ،دشوارِ گذار یندفرا ینانتظار دارند که ا یانبهائ
 در پاسخ به فشارِ و یجتدربه  یدجد ِیرفتار ینهادها و الگوها پذیرشسخت است، و  یموروث یِ رفتار یالگوها
به  یانبهائ یافتره ین،بنابرا نوع انسان رخ خواهد داد. یکیو تکنولوژ یدیتول هاییتاز موفق یناش یفزاینده

که چند نسل را  شودیدنبال م اییاز جمله پاسخ آنها به ظلم وستم، در چارچوب زمان ی،اجتماع ییراتتغ
 معموًال یندهای"فرآ که است واقعیت این پذیرش و دوراندیشی، ایمان، پایداری، مستلزم امر این. گیردیدربرم
  ٦۰."است دردناک صبری لزمتمس یاجتماع تکاملِ آرامِ
 ِیجهان یهجامع یکگذار به  ِیکه در عصر فعل پردازندیمتضاد م ینددو فرا یفبه توص یآثار بهائ ینه،زم یندر ا

و  یوند"پ همزماِن یندهایبا عنوان فرا یندهافرا یناز ا یافند ی. شوقیاننددر جر ینزم یهتر در سراسر کرهماهنگ
 ینهادها یراندارند ز یازگسست و آشوب به کمک ن یقوا یان،به نظر بهائ ٦۱.کندیم یادگسست، نظم و آشوب" 

کارآمد و هنجارها  یانجهان از م یکنون یطخود با شرا یو ناسازگار یبه علت ناتوان یاجتماع یهفرسود ینا
سازگار  یانمتقابل روزافزون جهان یکه با وابستگ یمدار یاجاحت یگزینیجا ی. ما به نهادها و هنجارهاروندیم

  باشند. 
نظم  یک یبنا یکه الزمه کنند سازییکپارچه آیندهایخود را صرف فر یکه وقت و انرژ شوندیم یقتشو یانبهائ
است. در  یاسیس یزآمتفرقه یندهایاز مشارکت در فرا یانبهائ یخوددار یلدال یگراز د یکی ین. ااست یدارپا

که به  یافرینندرا ب یو تعامل اجتماع یکدموکرات یاز حکمران یدیجد یالگوها کوشندیم یان، بهائمقابل
  اعظم، العدلیتبه قول ب ٦۲خواهد شد. یموروث یاجتماع-یاسینظم س یگزینجا یجتدرآنها به یهیدعق
  

                                                            
59 The Promised Day Is Come (Wilmette, IL: US Baha’i Publishing Trust, 1941), 122–123. 

  . ۲۰۰۷سپتامبر  ۲مورخ  یران،در ا یلمحروم از تحص یاعظم، نامه به دانش آموزان بهائ العدلیتب ٦۰
61 The Advent of Divine Justice, 2nd ed. (Wilmette, IL: US Baha’i Publishing Trust, 1939), 72. 

  به  یدالگو، نگاه کن ینا یقدق یبررس یپرداخت. برا یحکمران یبهائ یالگو یبه بررس یلبه تفص توانیمقاله نم یندر ا ٦۲
Ali Nakhjavani, Towards World Order (Ariccia, Italy: Casa Editrice Baha’i, 2005) or Michael Karlberg, 
‘‘Governance, Democracy, and Social Change: A Baha’i Perspective,’’ presented to the Lectures in Baha’i 
Studies Series at the University of Haifa, March 13, 2008. 
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 یابیدست یبرا یانجداست. بهائ کامًالکه خواهان اصالح جامعه هستند،  یاز کسان یانراه بهائ
و رفتار مردم  ،قلوب، افکار یایو به اح شوند،یمتوسل نم یاسیس یهابه اهداف خود به روش

 اییبودن روش زندگ یو عمل یاست بر واقع یکه شاهد پردازندیکارآمد م ییالگو یو ارائه
  ٦۳.کنندیم یجکه ترو

 یگرانبر د ی،بهائ یهجامع یاتح یهاجنبه یگرد یا ی،حکمران یهخود دربار یآرا یلتحم یدر پ یاناما بهائ
که مشغول  اییتعامل اجتماع ی، و الگوهاندآن یهکه سرگرم توسع اییحکمران یالگو ،آنها یهید. به عقیستندن

هر  یانبهائ ٦٤شود. یرفتهداوطلبانه" پذ کامالً" یخواهد بود که به صورت یدارپا ی، تنها در صورتیندآنها یریفراگ
و  یسازندگ. راهبرد آنها کنندیرد م یاجتماع ییراتتغ یرا برا ینید یغتبل یا ،فشار یل،گونه زور، اجبار، تحم

 یهابتواند خود را به اثبات رساند و با نظام یشترب یگزینجا اینهر قدر  ید؛بساز یدارپا یگزینیاست: جا جذب
از مردم را جذب خواهد  یشتریتعداد ب یجتدرداشته باشد، به یرتکهن مغا ینظم اجتماع یداِرناعادالنه و ناپا

   ٦٥کرد.
 اعظم العدلبیت که طورهمان. کندیم یداپ یخاص یژگیو یزآمخشونت راهبرد در مواجهه با ظلم و ستِم ینا

. ستمگران خوی و خلق از پیروی نه و است تسلیم نه ستم و ظلم به مناسب"پاسخ  بهائیان، نظر به گوید،می
 و منسجم رفتار و کندمی حفظ نفرت و کینه از را روح که درونی قدرتی کمک به تواندمی ستم و ظلم قربانی
به ظلم وستم را ترجمان  یاناعظم پاسخ بهائ العدلیتب ٦٦."کند غلبه ستم و ظلم بر بخشدمی تداوم را اخالقی

مطلب را شرح و بسط داده  ینا یرانیا یبه جوانان بهائ اینامه در اعظم العدلبیت. داندیماستقامت سازنده 
ها دروغ گفته بودند تا و دانشگاه یجوانان به مدارس عال ینورود ا یهدربار یاسالم یاست. مسئوالن جمهور

 آنها را متوقف کنند: یشرفتسازند و پ یدآنها را ناام
کانین هیعل ظالمانه یهارنگین و امر خیتار جانگداز عیوقا ر،یاخ یدادهایرو  ادی به را شما ا
 انینیشیکه پ یااستقامت سازندهبا همان  دیاست که بکوش نیا زانیشما عز یهستیشا. آوردیم

کنش به تزو . آن نفوس دیخصومت غلبه کن نیدشمنان از خود نشان دادند، بر ا ریشما در وا
تا  دندیهجوم آورده بود، نظر دوختند و کوش شانیکه بر ا یفراتر از مشکالت یقهرمان به امر

 نیهم زیشما ن یهفی. وظرندیبه کار گ یو اجتماع یروحان شرفتیپ یرا برا دیجد آیین میتعال
 سیبه تأس ن،یخود بود و بنابرا یهتار و پود جامع بیو تهذ ت،یاست. هدف آنان بنا، تقو

 یمهم یهاو علوم را رواج دادند؛ و گام یدختران و پسران پرداختند؛ اصول مترق یمدارس برا
به سود ملت بود.  یبهداشت و صنعت برداشتند که همگ ،یکشاورز رینظ یمختلف یهادر حوزه

کانی. ندیتمدن مشارکت کن یایو در اح دیبه وطن خود خدمت کن دیشما هم بکوش شما در  ا
و  لهیکردند و ح شهیپدشمنان صبر، آرامش، ثبوت و رسوخ، و رضا  یرانسانیبرابر اعمال غ

                                                            
  . ۱۹۹۵ یلآور ۲۷ یان،از بهائ یکینامه به  ٦۳
  همان منبع. ٦٤
  به یدموضوع، نگاه کن ینشرح و بسط ا یبرا ٦٥

Michael Karlberg, Beyond the Culture of Contest: From Adversarialism to Mutualism in an Age of 
Interdependence (Oxford: George Ronald, 2004). 

  . ۲۰۰۹ژوئن  ۲۳ یران،ا ینامه به جوانان بهائ ٦٦
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 نیهم زیبه همگان پاسخ دادند. شما ن تیرا با صداقت، و ظلم و ستم را با حسن ن رنگین
و اساس بودن  هیپایاصول، ب نیو با تمسک به هم دیاصفات حسنه را از خود نشان داده

  ٦۷.دیاختهیاهل انصاف را برانگ نیثابت کرده و تحس دهند،یرا که به شما نسبت م یاتهامات
خود و برای  یدادخواه از انیبهائ که ستین معنا نیا به کشور نیقوان از اطاعت و سازنده استقامت اصول نیاما ا
خواسته شده که از "هر  انیدر واقع، از بهائ ٦۸مناسب منع شده باشند. یقانون یاز مجار دهیستمد یهاتیاقل گرید

 دگانیستمد یتوانمندساز یدر برابر ظلم و ستم استفاده کنند و برا گرانیدفاع از خود و د ی" برایابزار مشروع
 نهیزم نیادر  یاجتماع تیو فعال دگانیاز ستمد تیدر حما یانهیرید یهسابق یبهائ ی؛جامعه٦۹جهان بکوشند

"در  یخود حت یهنسبت به جامع یعدالتیاند در صورت تداوم بشده قیتشو انیهمه، بهائ نیبا ا ۷۰د.دار
" خود را از دست تیو خالق ینیبپرشور"، " واقع یاجتماع اتیحفظ "ح ی" هم در تالش براطیشرا نیترسخت
   ۷۱ندهند.
دارند، بر اساس اصول یعدالت گام برم یردر مس یرخصمانهغ هایییوهکه با استقامت سازنده به ش یدر حال یانبهائ

 محبت و عشق از عبارتند اصول این. دهندیبه ظلم و ستم پاسخ م یآثار بهائ یگرگفته و دیشپ یهمندرج در نام
ها و اهداف واالتر به ارزش یابیو دست یبت،بر اثر بال و مص یتتقو ۷۲اذیت؛ و آزار و نفرت به واکنش در

                                                            
  . ۲۰۰۷سپتامبر  ۹ یران،در ا یعال یالتمحروم از تحص یام. نامه به دانش آموزان بهائرا من افزوده یتالیکحروف ا ٦۷
   .۲۰۰۶دسامبر  ۲۱مصر،  یاناعظم، نامه به بهائ العدلیتب ٦۸
  . ۲۰۰۷سپتامبر  ۹ یران،در ا یعال یالتمحروم از تحص یاعظم، نامه به دانش آموزان بهائ العدلیتب ٦٩

از مردم  یمختلف یهابه موضوع ظلم و ستم بر گروه یرخصمانهسازنده و غ یاز راهبردها یامجموعهبر اساس  یانسالهاست که بهائ ٧٠
سازمان ملل،  یرنظ ییبا نهادها یبهائ یهجامع یرسم ی: همکارشودیگسترده دنبال م یهیطراهبردها در سه ح یناند. اپرداخته
گرفته تا  یکوچک فرد یاز ابتکارها ی،بهائ یمملهم از تعال یهنوآوران یاجتماع هاییتفعال ی؛دولت یرغ یهاسازمان یاها، دولت
 یهامراقبت یت،و ترب یمتعل یرنظ ییهادر حوزه یانهائو اشتغال ب ی،و اقتصاد یاجتماع یهتوسع یهیچیدپ یجمع یهاپروژه
در  المللیینب یعرصه در سازمان ملل در یبهائ المللیینب یهنخست، دفاتر جامع یهیط. در حیعمومدیپلماسی رسانه و  ی،پزشک
جلب توجه  یبرا یاسالهده ینکمپ ینه،زم یندر ا یانمهم بهائ یاز کارها یکیاند. بوده یشتازکشورها پ یهزنان در هم ییامر رها
کنون متخصصان توسع یتو ترب یمتعل یتبه اولو یجهان  ینثرترؤاز م یکیکار  ینکه ا اندیافتهدر المللیینب یهدختران بوده است. ا

 یهیاعالم یهیاز هنگام ته یانبهائ ین،در سراسر جهان است. افزون بر ا یدهستمد یا یرجوامع فق یارتقاء سطح زندگ یاقدامات برا
اند. بوده یشگامپ المللیینب یهاعرصه یگرحقوق بشر در سازمان ملل و د یجترو یه، در حوز۱۹۴۸حقوق بشر در سال  یجهان

سازمان ملل  یهمتبوع خود، از جمله معاهد یهامعاهدات حقوق بشر توسط دولت یباز تصو یتدر حما یمل یجوامع بهائ
و مجازات کشتار  گیرییشپ المللیینب یهمعاهد یاسی،و س یحقوق مدن المللیینب یهمعاهد ی،نژاد یضرفع هر گونه تبع یهدربار
. اندپیشرو بوده یرآمیز،تحق یا یرانسانیغ رحمانه،یب یهارفتارها و مجازات یگرمنع شکنجه، و د المللیینب یهو معاهد ی،جمع

کنون   یهیطحقوق کودک است. در ح یهزنان و معاهد یهعل یضع هر گونه تبعرف یهمعاهد یبها معطوف به تصوتالش یههم ا
 یفعل یازهایاز مسائل و ن یاگسترده یفدر سراسر جهان شرکت کرده و به ط یاجتماع یتفعال یهدر هزاران پروژ یاندوم، بهائ
  به یدنگاه کن ی،اجتماع هاییتفعال یهدر حوز یانبهائ یو دستاوردها یافتبر ره یمرور یاند. براپرداخته

For the Betterment of the World: The Worldwide Baha’i Community’s Approach to Social and Economic 
Development (United Nations Plaza, New York: Baha’i International Community Office of Social and 
Economic Development, 2008). 

  
  . ۲۰۰۳نوامبر  ۲۶حضرت بهاءالله در مهد امرالله،  یرواناعظم، نامه به پ العدلیتب ۷۱

72 ‘Abdu’l-Baha´, Selections, 21, 24, 258; ‘Abdu’l-Baha´, Paris Talks, 12th ed. (London: Baha’i Publishing 
Trust, 1995), 24, 29;  

کستان: محفل روحان یاالواح وصاعبدالبهاء،  کستان،  یانبهائ یمل ی(پا   . ۱۵)، ص ۱۹۶۰پا
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کردن آسا یروحان در خود و اتکا بر  یپرورش صفات و فضائل روحان ۷۳تر؛نازل یماد یازهایو ن یشبا فدا
بهبود اوضاع  یمردم برا یهو خدمت فعال به هم ۷٤یگران؛قلوب د یبجذب و تقل یبرا یشخص یقدرت الگو

به  یامیاعظم در پ العدلیتب ۷٥.یگرید یتیهو یههر مقول یا ینید یدبر عقا یمبتن یزهایفارغ از تما ،همگان
  : گویدیم ینچن ،ندمحروم یلکه از تحص یرانیا یدانش آموزان بهائ
 ی،حزب یاستکامل از هر گونه س یزگستر، با پرهجهان ینشیروشن و ب یبا وجدان ینبنابرا

 یده،. با خدمات و اعمال پسندیدکشور خود بکوش یاینظم و قانون، در اح یتو با رعا
خود را هم  یهخورداحترام دشمنان قسم یو حت ید،خود را جذب کن یانقلوب اطراف

و احترام و  یددر مهد امرالله را به اثبات رسان یبهائ یهجامع گناهییب یدتا شا یزیدبرانگ
 ینوظهور اله یق... مخالفت با حقا یدروزافزون هموطنان خود را جلب کن یرشپذ

 ینبه ا یخ. اما تارشودیتکرار م یبشر بوده و در هر عصر یخاز تار یهمواره بخش
شود که  اییدهتواند مانع از گسترش عق ینم یامر یچکه ه دهدیشهادت م یتواقع

 یترق یمان،عقل و ا ین،علم و د یهماهنگ یده،عق یاست. زمان آزاد یدهزمانش فرا رس
ملل و مردم جهان، و، در واقع،  یاناز انواع تعصبات، احترام متقابل م یزنان، آزاد
تنها راه است ... دست در  یگراناست ... خدمت به د یدهنوع بشر فرا رس وحدت کِل

  ۷٦.یدالمنفعه بکوشامور عام یجترو یهموطنان خود برا یهاندست و شانه به ش
. ینند" نبیریتتوجه کنند و "غ یگرانمشترک خود با د یتاند تا همواره به انسانشده یقتشو یانبهائ ین،بنابرا

 یدرا آشنا دان یعبلکه جم ینید،نب یگانه. بیدپاک نمائ یرغ یکرده: "نظر را از مشاهده یهتوص یانعبدالبهاء به بهائ
  ۷۷مشکل است." یگانگیمحبت و  ،یگانگیب یبا وجود مالحظه یراز

به وحدت عالم  یها استوار است: تعهد جمعآرمان ینبر اساس ا یاجتماع ییراتبه تغ یبهائ یافتدر کل، ره
صبر و استقامت، رد هر گونه  یمان،همراه با ا یشیدوراند ی،انسان یتواقع یو روحان یابعاد ماد یرشپذ ی،انسان

در آن به سر  یانکه بهائ یکشور ینو اطاعت از قوان یوفادار یز،انگخصمانه و تفرقه یاسیِ س یا یکنش اجتماع
 یگزین،جا ینهاد یالگوها یزآمصلح یبنا ی،شخص یو اتکا به قدرت الگو یپرورش صفات روحان برند،یم

استقامت سازنده در مواجهه  ی،و جمع یفرد یزندگ یالگوها ینا یهداوطلبان یرشپذ یبرا یگرانجذب مداوم د
کنش به نفرت و آزار و اذ در  یبتنقش بال و مص یرشپذ یت،با ظلم و ستم، تعهد به عشق و محبت در وا

 یآنان، حت یدعقا یا یشینهفارغ از پ یگران،و اصل خدمت فعال به د ی،و جمع یفرد یهرشد و توسع یندهایفرا
  م. تحت ظلم وست

                                                            
  ؛٥۰و  ٥۱)، فقرات ۱۹۹٥دار الّنشر البهائيّة، : یلبرز یودوژانیرو،(ر الكلمات المكنونةبهاءالله،  ۷۳

‘Abdu’l-Baha´, Selections, 238–239, 45–46, 61–64; ‘Abdu’l-Baha´, Paris Talks, 178. 
: یفا(ح کتاب اقدسبه بهاءالله،  یدکن نگاه مثال،  ی. براکندیرا رد م کشییاضتو ر یترهبان یبهائ ینخاطر نشان کرد که آئ یدالبته با

  . ۳۶)، بند ۱۹۹۲ ی،بهائ یمرکز جهان
  . ۱۹۸۰ یهیفور ۱۰در سراسر جهان،  یرانیا یانبه بهائ یاماعظم، پ العدلیتب ۷٤

75 ‘Abdu’l-Baha´, Selections, 141; ‘Abdu’l-Baha´; Paris Talks, 38, 177. 
  .۲۰۰۷سپتامبر  ۹ یران،در ا یعال یالتمحروم از تحص یاعظم، نامه به دانش آموزان بهائ العدلیتب ۷٦
  . ۲۴۱)، ص ۱۳۵۷ ی،مطبوعات امر یمل ۀ(تهران: موسسعبدالبهاء  یبمکاتعبدالبهاء،  ۷۷
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 سازی،درونی تعهد، میزان که است طبیعی. مانندینم یبندها پاآرمان ینبه ا یگاه یاناز بهائ یالبته در عمل، بعض
نشان داده که  یخمتفاوت باشد. اما تاراعضایش  ینجامعه در ب هر یهشداعالم هایآرمان آمیزموفقیت اجرای و

بتوان قدرت  یدعموم باشد. شا یرخ یبرا یشخص یثارو ا ییردر جهت تغ یمهم یروین تواندیها متعهد به آرمان
 یبرا یز،آمخشونت یتِدراز آزار و اذ یاندر سال ی،بهائ یدهزاران شه یدر آمادگ یزاز هر چ یشفوق را ب یهاآرمان

  ۷۸.یدبه آنها د یمانها و اآرمان ینجان خود در راه ا یثارا

 یبهائ یجامعه یتجربه
بوده است. تعداد  یو چند وجه یچیدهبه ظلم وستم، پ یرخصمانهدر پاسخ سازنده و غ یبهائ یهجامع یهتجرب
دور  یبهائ یهاند و از جامعدر راه آنها نبوده یثارا یافوق  یهابه آرمان یبندیبه پا یلما یاقادر  یاناز بهائ یاندک

گاهانه اصول ،یاناز بهائ یمعدود ی،اند. در هر نسلخود را از دست داده یمانا یاشده   یاستاز س یزمثل پره یآ
اند. را سلب کرده یبهائ یهآنها در جامع یتحق عضو یبهائ یانتخاب ینهادها یجهاند و در نترا نقض کرده یحزب
بر وخامت  یجهناسازگار است و در نت یبهائ یماند که با تعالپرداخته یگرید هاییتبه فعال یاناز بهائ یبرخ

کارزار تهمت و افترا داده بهانه یبهائ آیینبه دشمنان  یرااند زافزوده یبهائ یهمعاوضاع جا  ینکل ا یهعلرا اند تا 
و کار  یلتحص یراناند در اداشته اجازه یانکه بهائ آرامی نسبتًا هایدورهنمونه، در  یبه راه اندازند. براجامعه 

امور، را  یه، و ضرورت اعتدال در هممفرطاز فقر و ثروت  یزپره یبارهدر یبهائ یمتعال یاناز بهائ یکنند، بعض
 ،یختهرا برانگ یرانیاناز ا یو خصومت بعض ،ظن، حسادتءپرداخته و سو یدشد یاندوزگرفته و به ثروت یدهناد
تعهد  یانحمله کنند. اما در کل، بهائ یبهائ یهتا به کل جامع اندآورده فراهم ایدشمنان بهانه رایب ،یجهدر نت ،و

از جمله آرمان استقامت سازنده در مواجهه با ظلم وستم،  ی،بهائ یممندرج در تعال یهابه آرمان یریگچشم ِیجمع
  اند. نشان داده
نمونه، در  یبهاءالله برداشته است. برا ینشدر جهت تحقق ب یبلند یهاگام یبهائ یهجامع یران،در داخل ا

 یگروه یناول یانمردان محرومند، بهائ یهاو فرصت ،حقوق ها،یاز آزاد یاریپدرساالر که زنان از بس یاجامعه
 یزندگ هاییطهح تمامدر  رااصل  این ،کامل زن و مرد یو با اعالم برابر نپذیرفتندبودند که حجاب زنان را 

مدارس  ینکردند. ا یستأس یرانمدارس دخترانه را در ا یننخست یان. بهائکردند اجرا یو اجتماع یخانوادگ
در  یراننسل از زنان متخصص در ا ینباز بود. در واقع، اول یاناد یههم یروانپ ینبود بلکه به رو یانمختص بهائ
   ۷۹گذاشتند. یرکردند و بر کل جامعه تأث یلتحص یمدارس بهائ

 یمگرفت که تعال یاد یجبه تدر یبهائ یهجامع یمحسوس بود. وقت کامالًزنان  یترق ی،بهائ یهدر داخل جامع
 یهدر هم یجتدرزنان به - بود یفرهنگ یهیریند یمستلزم نقض هنجارها البته که -کند اجرا عمل دربهاءالله را 

دوش  یبهائ یانتخاب هاییئت. پس از چند نسل، زنان در نهادها و هشدند همراهمردان  با یبهائ یهجامع یکارها
                                                            

 یهبحث دربار یآنها باشد. برا یارخارج از اخت یطیکه حاصل شرا پذیرندیم یبلکه شهادت را تنها زمان یستندطلب نشهادت یانبهائ ۷۸
  به یدشهادت، نگاه کن باِب در یبهائ یمتعال

Abdu’l-Missagh Ghadirian, ‘‘Psychological and Spiritual Dimensions of Persecution and Suffering,’’ Journal of 
Baha’i Studies, 6:3 (1994), 1–26. 
79 Ann Boyles, ‘‘Towards the Goal of Full Partnership: One Hundred and Fifty Years of the Advancement of 

Women,’’ in The Baha’i World: 1993–1994, ed. Baha’i World Centre (Haifa, Israel: 1994), 237–275; Moojan 
Momen, ‘‘Baha’i Schools in Iran,’’ in The Baha’is of Iran: Socio-Historical Studies, ed. Dominic Parviz 
Brookshaw and Seena B. Fazel (Oxford: Routledge, 2007), 94–121. 
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 و کرامت احساس و آوردند دست به را ارزشمندی هایمهارت فرایند، این در. کردندیم یتبه دوش مردان فعال
 یجنس یبرابرباِب در  یمشکل یچه یبهائ یهجامع در که نیست معنا این به امر این البته. کردند پیدا نفس عزت

همه،  ین. با اکنندیدست و پنجه نرم نم یجنس یضتبع یراثبا م یبهائ یهاافراد و خانواده کهینا یاوجود ندارد 
، ۱۹۷۴نمونه، تا سال  یبوده است. برا یرگزنان چشم یترق یهیندر زم یرانا یبهائ یهجامع یدر کل، دستاوردها

 یهبه نوب ۸۰درصد بود. ۱۵ یرانرقم در ا ینکه ا یسال باسواد بودند، در حال ۴۰ یرز یدرصد از زنان بهائ ۱۰۰
و  یاجتماع یهتوسع ی،او اخالق حرفه یتو ترب یمبه تعل یقزنان، همراه با تعهدات عم یتعهد به ترق ینخود، ا
 یاحرفه یهابخش یهدر هم یستم،قرن ب یهیاندر م یانداشت، و بهائ یرا درپ یبهائ یهجامع یِعسر یاقتصاد

  . داشتند یمناصب ممتاز یرانا
 یلو بر اثر تحم ۸۱مهم خود اخراج شدند، یهااز شغل یاناز بهائ یاری، بس۱۹۷۹ یپس از انقالب اسالم

به فقر دچار  یشده بود"، هزاران بهائ یطراح یبهائ یهجامع یاقتصاد حیات  ینابود یکه "برا یمقررات دولت
 یهمبارز یبه جا یاناما بهائ ۸۳محروم گشتند. یلدر سراسر کشور از تحص یو هزاران کودک و جوان بهائ ۸۲شدند،

 یبرارا  یاخالقانه هایشیوهمنابع محدود خود  یجو انفعال، با بس یمتسل یاحکومت  ینمسئول یهعل یاسیس
راندن آنها  یرونب یدشمنان برا یهاتالش وجود اب ی،بهائ یناناز کارآفر ی. برخگرفتند پیش درخود  یبقا ینتضم
را  یانیاز آنها، بهائ یاریامر، بس ینا یانحفظ کنند. در جررا  یکوچک یتوانستند کسب و کارها یدان،از م

 یکه حقوق بازنشستگ یمراقبت از سالمندان یبرا یرانا یاناز کار اخراج شده بودند. بهائ یشتراستخدام کردند که پ
را  ساختارهاییکه از مدارس اخراج شده بودند،  یکودکان یتو ترب یمتعل برای نیزخود را از دست داده بودند، و 

  آوردند.  پدید

                                                            
  همان منبع.  ۸۰
 یهاز هم یانبهائ یسازو پاک ستیزانهیبهائ ینقوان یهیجدر نت یهزار نفر از کارمندان بهائ ۱۱از  یش، ب۱۹۸۷نمونه، تا سال  یبرا ۸۱

  اخراج شده بودند.  ی،خصوص یهااز شرکت یاریو بس یدولت یهاشغل
Fergus Bordewich, ‘‘Holy Terror: Moslem Zealots Wage a Deadly War Against Baha’i Heresies,’’ The Atlantic 
Monthly, 259, April 1987.  
82 Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied: The Persecution of the Baha’is of Iran (New 

Haven, CT: IHRDC, 2006), 40. 
لغو  ی،دولت یهااز شغل یتمحروم یل،از تحص یتعبارتند از محروم یانبهائ کردنیرفق یبرا یاسالم یجمهور یناقدامات مسئول

بازنشستگان، اجبار به  یقطع مستمر ی،اخراج کارمندان بهائ یبرا یاناز کارفرما یاریکسب و کار، فشار به بس یاز جوازها یاریبس
 یهاقدامات سرکوبگران یناز حق ارث. اسناد ا یتو محروم ی،شخص هایییها و داراخانه یهمصادر ی،قبل هاییبازپرداخت مستمر

نگاه  ینموجود است. همچن یم،شاره کردبه آن ا یکه در پانوشت قبل یراندر چند منبع، از جمله گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ا یاقتصاد
  به یدکن

International Federation of Human Rights’ ‘‘Discrimination against Religious Minorities in Iran’’ (Paris: 
August 2003); and in Reza Afshari, ‘‘The Discourse and Practice of Human Rights Violations of Iranian Baha’is 
in the Islamic Republic of Iran,’’ in Dominic Parviz Brookshaw and Seena B. Fazel, The Baha’is of Iran: Socio-
Historical Studies (Oxford: Routledge, 2007), 232–277. 

 یم،از آن نام برد یشتر" که پیانبهائ یه"مسئل یهدربار یراندولت ا ۱۹۹۱سال  یهمحرمان یادداشتگرانه با اقدامات سرکوب ینا
  شود".  آنها یو ترق یشرفتبرخورد کند که "مانع از پ یانبا بهائ یابه گونه یددولت با یادداشت، یندارد. بر اساس ا یهمخوان

83 Iran Human Rights Documentation Center, A Faith Denied, 46.  
 به یدنگاه کن ینهمچن

Tahirih Danesh, ‘‘The Rights to Education: The Case of the Baha’is in Iran,’’ in Baha’i-Inspired Perspectives 
on Human Rights, ed. Tahirih Danesh (Hong Kong: Juxta Publishing, 2001), 216–230; Baha’i International 
Community, Closed Doors: Iran’s Campaign to Deny Higher Education to Baha’is (New York: BIC, United 
Nations Plaza, 2005). 
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 یسبقا" خوانده، "دانشگاه آزاد" خود را تأس یماهرانه برا یآن را "اقدام یمزتا یویورکنکه  یندیدر فرا یانبهائ
 یجوانان بهائ یآموزش یازهاین ینتأم یبرا ۱۹۸۷) در سال BIHE( یانبهائ یآموزش عال یمؤسسه ۸٤کردند.
کنون  مؤسسه ینا ۸٥محروم بودند. یرانا یهاو دانشگاه یبه مدارس عال یکه از دسترس یشد؛ جوانان یستأس ا

در سراسر  یانبهائ خانه و محِل کارهم در  یلیتکم هاییشگاهو آزما های درسکالس. کندیارائه م یندروس آنال
، مؤسسه ینبا حمله به صدها خانه و دفتر مرتبط با ا اندیده. مسئوالن حکومت کوششودیم تشکیل یرانا

 مؤسسه ینا یتها تن از استادان آن، از فعالده کردنیو زندان بازداشتآن، و  هایییاموال و دارا یمصادره
علوم و هنرها مدرک  ی،علوم انسان یهرشت ۱۴که در  یافتهدانشگاه، آن قدر توسعه  ینکنند. اما ا یریجلوگ

استاد و کارمند،  ۲۷۵ یدانشگاه با همکار ینا .کندیارشد اعطا م یرشته مدرک کارشناس ۳و در  یکارشناس
است که پس از  یرانیا یبهائ ینو متخصص یانبه خدمات دانشگاه یدانشگاه متک ین. ادهدمیدرس ارائه  ۷۰۰

در سراسر جهان اتکا دارد که با  یاز استادان یابه شبکه ین،از کار اخراج شدند. افزون بر ا یانقالب اسالم
 یفیت. ککنندیم یتدانشگاه حما ینخدمات از ا یگرو د ی،درس یهابرنامه یهتوسع ین،الآن یهادرس یارائه
 ینا یالنفارغ التحص یاو استرال ،اروپا ی،شمال یکایدانشگاه معتبر در آمر ۲۵ممتازش سبب شده  یآموزش
طور مختصر به. یرندخود بپذ یارشد و دکترا یکارشناس یهادر دوره یلتحص یبرا یمطور مستقرا به مؤسسه

  است.  یرانا یانبهائ یهاز استقامت سازند یمثال بارز یان،بهائ یآموزش عال یمؤسسهگفت،  توانیم
 رسانیاطالع ،یبهائ یجهان یرد جامعهراهبدر برابر ظلم وستم،  یرانا یانبهائ یهمزمان با استقامت سازنده

گاه یشبه منظور افزا یرانا بهائیان وضعیت یبارهدر  نوظهور یدر چارچوب هنجارها یدادخواه نیزو  یجهان یآ
گاه یکه برا ارزارک ین. ااست بوده المللی،ینب یو اخالق یحقوق حقوق بشر و  یهاها، سازماندولت یسازآ

داشته است. مجمع  یریگچشم یتموفق ،به راه افتاده یرانا بهائیان وضعیتنگاران سراسر جهان از روزنامه
 یبتصو یرانا یاناز بهائ یترا در حما یمتعدد یهاقطعنامه ،آن یردوا یگرسازمان ملل متحد و د یعموم
 یحقوق بشر یهااند؛ سازمانرسانده یبتصو بهرا  یمشابه یهانامهعاز کشورها هم قط یاریمجالس بس ؛اندکرده

گون به دادخواه    ۸٦اند.توجه کرده یتوضع ینشدت به ابه المللیینب یهااند و رسانهپرداخته یگونا
 

                                                            
84 Ethan Bronner, ‘‘Iran Closes ‘University’ Run Covertly by the Baha’is,’’ New York Times, October 29, 1998. 

  به یدکن نگاهموسسه،  ینا ۀدربار یشتراطالعات ب یبرا ۸٥
Friedrich Affolter, ‘‘Resisting Educational Exclusion: The Baha’i Institute of Higher Education in Iran,’’ in 
Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 1:1 (2007): 65–77; R. Bollag, ‘‘Thirty-Six Professors Arrested 
in Iranian Crackdown on Underground Baha’i University,’’ Chronicle of Higher Education, 45 (1998); 

  موسسه ینا ینترنتیا یگاهبه پا یدنگاه کن ینهمچن
 http://www.bihe.org. 

  به یدمثال، نگاه کن یبرا ۸٦
Nazila Ghanea, Human Rights, the UN and the Baha’is in Iran; Amnesty International, ‘‘Iran: New Government 
Fails to Address Dire Human Rights Situation’’; International Federation of Human Rights, ‘‘Discrimination 
against Religious Minorities in Iran’’; Iran Human Rights Documentation Center, Community under Siege; 
Human Rights Watch, ‘‘Iran: Scores Arrested in Anti-Baha’i Campaign,’’ Human Rights News (June 6, 2006); 
International Federation of Human Rights, ‘‘Discrimination against Religious Minorities in Iran’’; Collins, ‘‘In 
the Eyes of the World.’’ 
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متقابل  یاز وابستگ یرانا یهامقام یرارا متوقف ساخته ز یانبهائ یهها علاز خشونت یها بعضتالش ینا
گاهند. یمللالبین یعرصهدر  یرانا یو اقتصاد یاجتماع  یبه نابود یرانا یهااز مقام یبرخ یلم ین،بنابرا ۸۷آ
کثر یخواستهبا  ی،بهائ یهجامع شده  یلجهان، تعد یبهتر در دادگاه افکار عموم یاکسب وجهه رایآنها ب یتا

 یگان،دوستان، همسا یراکاسته ز یزیستیاز شدت کارزار بهائ یتا حد یزن یرانا یانبهائ خوِب یاراست. رفتار بس
 انجام بهائیان از دفاع و محافظت برای اقداماتی و خریده جان به را خطر اغلب مسلمان کارفرمایان و ،همکاران

 خشن اوباش برابر در بهائیان هایخانه از محافظت برای را خود جان رومیانه روحانیون از برخی حتی. اندداده
 یهجامع یهانگاران، روشنفکران و سازماناز روزنامه یحال، شمار روزافزون یندر هم ۸۸.اندانداخته خطر به
 یتاز به رسم یرانیا یاسیاز احزاب س یاند و بعضپرداخته یاناز رفتار با بهائ یعلن یبه ابراز نگران یرانا یمدن

در  المللی،ینب یو اخالق یحقوق نوظهور یچارچوب هنجارها ین،بنابرا ۸۹اند.کرده یتحما یبهائ آیینشناختن 
است. همانطور  یو ارتجاع یمترق یروهایتعامل ن یهمعاصر، عرص یکشورها تمام هماننددارد که،  ییهمتا یرانا

 را یرومندین یاز جوامع، وجدان مل یارینوظهور در بس یمترق یروهاین دهد،ینشان م یبهائ یهجامع یهکه تجرب
به آن متوسل  توانندیم یاسی،س طرفییو ب گناهییدر صورت اثبات ب یده،ستمد هاییتکه اقل آورندیم یدپد

  شوند. 
 یهتعهد و اراد یران،هم داشته است. در داخل ا یگرید یراتبه ظلم و ستم تأث یرانیا یانتجربه و پاسخ بهائ

 المللیینخدمات ب یهرا هم به عرص یرانیا یبهائ یهداده است. هزاران پناهند یشرا افزا یاناز بهائ یاریبس
ها و شغل یقو از طر از نقاط جهان داشته یاریدر بس یجوامع بهائ یهبر رشد و توسع یریچشمگ یرکشانده که تأث

گون خدمات شا یهاحرفه  یران،در داخل و خارج از ا یرانی،ا یانبهائ یاند. الگوبه نوع بشر کرده یتوجه یانگونا
 یندر ب یو اقتصاد یاجتماع یهتوسع  یندهایسراسر جهان شده و تعهد و توجه آنها به فرا یانبخش بهائالهام

  داده است.  یشرا افزا تمدیده سمردم محروم و 
از  یاریکرد. بس پردازیخیال یا یانگارپراکنده در جهان ساده یرانیا یانبهائ یراتتأث یهدربار یدالبته نبا

 یماد هاییبدچار آس یگانهب یدر کشور یدجد یشروع زندگ یو تالش برا یرانبر اثر خروج از ا یپناهندگان بهائ
کاهش  یو تعهد بعض یمانشدند. ا یفراوان یو روان به درجات متفاوت، جذب  ی،. برخاست یافتهاز آنها 

نقل مکان کرده و تعدادشان  یکدیگر یکیبه نزد یند. بعضاهشد یزبانم یکشورها گراییماد یفرهنگ مصرف
را با  آنهاو  کرده ثرأمت عمیقاًدر جذب آنها داشتند،  یکه سع را یترکوچک یکه جوامع بهائ یافته یشچنان افزا
در سراسر جهان،  یرانیا یانبهائ یاند. اما در کل، پراکندگروبرو ساخته یدیجد یفرهنگ یها و تضادهاچالش

جوامع محروم  یگرخدمت به د یبوده و باعث تالش برا یبهائ یجهان یهجامع یهرشد و توسع یهمحرک یروین
  شده است.  یدهستمد یا
  

                                                            
87 Momen, ‘‘The Babi and Baha’i Community of Iran: A Case Of ‘Suspended Genocide’?’’; Bigelow, ‘‘A 
Campaign to Deter Genocide: The Baha’i Experience’’; Affolter, ‘‘The Specter of Ideological Genocide: The 
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88 Mohammad Tavakoli-Targhi, ‘‘Oneself as Another: Iranian Subjectivity and the De ⁄ Recognition of 
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  . ۴و  ۳ هایهشمار یهابه پانوشت یدنگاه کن ۸۹
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گاه برای یجهان ارزارک  یاقدامات جهان یبرا یدیجد ینهاد هاییتظرف یران،از اوضاع ا یافکار عموم یسازآ
 یناست. ا یبهائ یهداخل جامع دراز بلوغ  یدیجد یهمرحل یهکرده که نشان یجادا یبهائ یههماهنگ در جامع

که  یابه گونه ،کمک کرده یجهان یهدر عرص ینسب یامناز گم یبهائ یهخود، به خروج جامع یهامر، به نوب
کنون بس و از اصول  شناسندیم یتبه رسم یمستقل جهان یند یکرا به عنوان  یبهائ آیین ،از مردم یاریا

  دارند.  یو بهتر یشترب شناخِت یدشعقا
 در مواجهه با ظلم و ستمِ یو سازنده، حت یاصول یافتیبه ره یبندیبا پا ییانفت بهاگ توانیبه اختصار م

 نمایش بهرا  یاجتماع ییراتتغ برای یرخصمانهغ کامًال یالگو یک یبالقوه هایمندیتوان یز،آمخشونت
اند، اما اگر راه کار پرداخته ینا یبرا ینیسنگ یشخص یبها یاناز بهائ یاریدرست است که بس .گذارندمی

 یهاز جامع یبزرگ یهابخش یجهو در نت گرفتند،یم یشرا درپ یمدن یو نافرمان یاسی،مقاومت و مخالفت س
 یانو اذهان جهان دادندیم یارتمام ع یهحمل یبرا یاحکومت بهانه یهابه مقام کردند،یرا از خود دور م یرانا

 ین،. افزون بر اپرداختندیم تریینسنگ یاربس یهینهز احتماًال ساختند،یخود آشفته م گناهییب یهرا دربار
را  یدیشد یروان هاییبکه آس یانیبهائ یشناختو روان ینشان داده، استقامت عاطف یرطور که مطالعات اخهمان
 یناز ا یحداقل بخش که رسدیمطالعات، به نظر م ینبر اساس ا ۹۰.است بوده نظیراند، کمتجربه کرده یراندر ا

و  یشانا یماناز ا یناش یو هدف اخالق ینشآنها، معنا، ب یدرون یقدرت و انسجام باورها یوناستقامت، مد
اجازه  یرانا یانخود باشد. در اکثر موارد، بهائ یو روحان یسرنوشت اخالق یآنها در حفظ کنترل درون ییتوانا
اند از آنها اند؛ نگذاشتهسر باز زده ینقش قربان یرشکنند. از پذ یینرا تع یباز یهران قاعدگستم که اندنداده
اند؛ بر سر اصول خود مصالحه نکرده و خود را از دست نداده یهسازند یتِ شود؛ عامل زدایییتانسان

 اند. اعتقاداتشان را انکار نکرده

  یشترب یقدعوت به تحق
 یباب یهاناظر جنبش یککه از نزد یجاز پژوهشگران دانشگاه کمبر یکیبراون،  یل، ادوارد گرانو۱۸۸۹در سال 
تالش برای فهم آنچه  شکیو ب یست،ن یتاهمکم یاآمده، آسان  ینهابود، نوشت که " تحمِل آنچه بر سر ا یو بهائ

و  ینشبه ب یرونیبه روز بر توجه ناظران ب روزقرن بعد،  یکاز  یشب ۹۱." اند، ارزشمند استدر راهش جان داده
از جمله پاسخ  ی،اجتماع ییراتبه تغ یانبهائ یافتبه ره یسه،. اما در مقاشودمی افزوده یبهائ یهاعتقادات جامع

  . اندتوجه نکردهآنها به ظلم و ستم، چندان 
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Women’’ (The Chicago School of Professional Psychology, 2003); Abdu’l-Missagh Ghadirian, 
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 یاییِ از پو جدیدیابعادِ  بتواند یداست که شا یموضوع یبارهدر یقمقاله دعوت به تحق ینارائه شده در ا یلتحل
ک یبهائ یمسازد. تعال آشکار یمتقابِل جهان هایِیوابستگ یددر عصر تشد را یاجتماع ییراتتغ که  کنندیم یدتأ

بشر بازده  یخمرحله از تار یندر ا آمیز،یرخشونتغ یا یزآمخواه خشونت ی،اجتماع ییرتغ یزآمتقابل یراهبردها
عبارت است از  ی. به نظر بهاءالله، علت اصلپردازندیو ستم نم عدالتییب یاصل به علتِ یرادارند؛ ز ینزول
ها در انسان یههم—و منافع مشترک یتهو یا—متقابل یو وابستگ ارگانیکوحدت  یرشگسترده به پذ میلییب
ممکن است  هر چنددارند که  یدهعق یانبهائ یت،از واقع یریتفس چنین. با توجه به مادی و روحانی سطحدو  هر

راهبردها از  ینباشد، اما ا یدهانجام یمثبت یاجتماع ییراتبه تغ یزآمو تقابل یزتفرقه انگ یدر گذشته، راهبردها
 یر،تفاس یناست، ناتوانند. ا یکپارچگیکه به سرعت در حال  ی،جهان یهجامع یکنون یهاپرداختن به چالش

 تواندیکه م کندیرا ارائه مابتکاری  هاییافتاز در یامجموعه ی،بهائ یهجامع یکل یخیتار یههمراه با تجرب
  .یدرا بگشا یکمو  یستقرن بدر  یاجتماع ییراتتغ یاییپو یبارهدر یقباب تحق

ک یبهائ یهجامع ِیجمع کنِشو  یهنخست، نظر در تضاد  یو منافع اساس هایتکه هوتا زمانی از آن است که  یحا
 یخنث آمیزخشونتغیرظلم و ستم  یهیچیدپ یبا راهبردها توانیرا م یزپرهخشونت مخالفِت یباشند، راهبردها

مخالفت بر اثر رواج گفت  توانیم ین،. بنابراپردازندینم عدالتییظلم و ب یراهبردها به علل اصل ینا یراکرد؛ ز
 آمیزخشونتغیرنزاع و ظلم  یهاخود را به چرخه یجا یز،آمنزاع و ظلم خشونت یهاچرخه یز،پرهخشونت

" یشاند"روشن هاییکثر دموکراسدر ا یزپرهخشونت ِیحزب یاسیگفت دو قرن نزاع س توانیم . در واقعدهندیم
 هاینظام این چگونهکه  اندگرفته یاد منظم طوربه نفع،ذی هایگروه زیرا داشته اینتیجه چنین دقیقاً غربی
 و ثروتمندترین میان فزاینده و عظیم نابرابری امر، این نتایج از یکی. کنند کاریدست خود نفع به را آمیزتقابل

 جنگ وقتی: بگیرید نظر در را آمریکا در نژادپرستی تاریخ. است کشورها بین و داخل در هاگروه فقیرترین
به سرعت خود را در قالب  یداد، نژادپرست یانپا ۱۸۶۰ یهده در داریبرده رسمی نهاد به آمیزخشونت داخلی
قرن  یکساخت.  یانظاهر شد، نما یدوران بازساز یکه ط یانژادپرستانه اآشکار هایهّیو رو آمیزیضتبع ینقوان

را به  آمیزیضتبع هایهیّ و رو ینقوان ینا یز،پرهخشونت عمدتًا هاییوهبه ش یکاآمر یجنبش حقوق مدن یبعد وقت
و  ینهنهاد یاز نژادپرست ترییفظر یهاخود را به صورت یجا ینژادپرست یصور آشکار و حقوق ید،چالش کش

گفته کثر  یتواقع ینرغم ابه —یدهرا تداوم بخش یکادر آمر ینژاد هایعدالتییو ب هایداد که نابرابر نا که ا
 ینهرچند ا ین،دادند. بنابرا یأر تباریقاییآفر-یکاییجمهور آمر ییسر ینبه نخست یرًااخ یکاییآمر دهندگانیأر
منافع و  ،از مردم یفراوان شمارکه  تا وقتی رسدیبه نظر م اما ،انجامیده یمهم یخیتار هاییشرفتبه پ هایوهش
ظاهر شود. به عبارت  یدیدوباره به شکل جد تواندیم یکنند، نژادپرست یفخود را بر اساس نژاد تعر یتهو
  . یافتادامه خواهد  ینژادپرست یرند،طور کامل نپذکه مردم وحدت نوع بشر را، در نظر و عمل، به یمادام یگر،د

 یدر تضاد باشند، حت یو منافع اساس هایتکه هو یمادام دهدینشان م یبهائ یهجامع یجمعکنشِ و  یهدوم، نظر
روابط ظالمانه  ییجابجا یا یهم ممکن است تنها به وارونه ساز یزپرهخشونت موفِق مخالفِت نسبتًا یراهبردها

و رقابت  یتیتضاد هو یاصل یهاچارچوب یز،پرهخشونت بلاقت یامر آن است که راهبردها ین. علت انجامدیب
از  یاریدر بس یکارگر یهاتحادی هایجنبش کهاین از پس نمونه، برای. دهدینم ییررا تغ نفعیذ یهاگروه

گون کارگران را از طر یغرب یکشورها  ینتضم یزپرهخشونت فرسا و عمدتاًطاقت یزآممبارزات تقابل یقمنافع گونا
آوردند که منافع  یرو یکار ینو قوان یتجار هاییاستاز س یتبه حما هایهاتحاد یناز ا یاریکردند، بس
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جهان بود. البته  یرترو کارگران مناطق فق آنها یهیاتحادبی یاناما به ضرر همشهر کردیم ینآنها را تأم یهینانبکوته
کر ا که  ییمبگو خواهیمی. بلکه میستن یمهم جنبش کارگر یشمردن دستاوردهایتاهممثال، کم ینهدف از ذ

 یزیپرهخشونت یا یزآمخشونت تقابل یو راهبردها نفع،یذ یهاو رقابت گروه یتیتضاد هو یاصل یهاچارچوب
  را به وجود نخواهد آورد. اجتماعی مصلحان نظرِ مورد یعادالنه یای، دنکنندمی ارائه ییرتغ برای که

ناعادالنه و  یبا نهادها یزپرهمخالفت خشونت که دهدینشان م یبهائ یهجامع یجمعکنِش و  یهسوم، نظر
 یبر اساس اصول وحدت و وابستگ یگزینجا ینهادها یصرف بنا یدرا که با یارزشمند یرویظالمانه، وقت و ن

 یز،پرهخشونت تقابل بر مبتنی یهاظالمانه توسط جنبش یهانظام ی. پس از سرنگوندهدیمتقابل شود، هدر م
 یهاصورت صرفًا و داردیکسب قدرت وام یرا به مبارزه برا یبنفع رقیذ یهاکه گروه آیدیبه وجود م یخالئ
ظلم  یوغهند را از  ،یگاند یزپرهنمونه، جنبش استقالل خشونت ی. براآفریندیاز ظلم و ستم را م یدیجد

هند  یهادار یبرا یاو متحدکننده ،عادالنه یدار،پا یجنبش الگو ینآزاد کرد اما چون ا یتانیابر یامپراتور
بر اثر  یهند میلیونیمقدرت درگرفت که به مرگ ن بر سِر یاشد، مبارزه یجادکه ا ینساخته بود، در خالئ

شبه  یهیهندو و مسلمان، تجز یهپناهند یلیونم۱۲از  یشب یاجبار ییو جابجا ،مهاجرت ی،افرقه یهاخشونت
کنون  یدانجام یدو کشور یندر داخل و ب یاقرن منازعات فرقه یممتخاصم، و ن هند به دو کشوِر یهقار که ا

کر از هدف البته. کنندیم یدتهد یارا به جنگ هسته یکدیگر یتاهمکم ی،قرب گاند و ارج از کاستن مثال این ذ
به  اعتنایییب یا ینی،و د یتنوع قوم یهاو دربار یمترق هاییدگاهانگاشتن دیدهاو، ناد دستاوردهایشمردن 
 یاحتمال هاییتمحدود خواهیمیبلکه م یستن یاجتماع یهماهنگ یجادا یبراوی  یزبرانگینتحس یهاکوشش

ارائه  یاجتماع ییربه تغ یبهتر هاییافتره توانیم یاکه آ یمرا مطرح کن پرسش ینو ا یماو را نشان ده یافتره
  بردارد؟  یاناز م یاناخواسته را کاهش دهد  یامدهایپ ینکه ا هایی، رهیافتکرد

که  یغرب- یبرالیل به رشدِ  رو" یکه در "فرهنگ رقابت دهدینشان م یبهائ یجامعه یجمعکنشِ و  یهچهارم، نظر
 ییرتغ یِزآمتقابل یالگوها گرفته، شکلاساس رقابت بر سر قدرت  بر یاجتماع یهر نهاد عمده تقریبًاآن  در

 ،رو یناز ا .نرسند خود دلخواه نتایج به یتدر نها ت، ممکن اسندباش یزپرهخشونت که هم اندازههر ی،اجتماع
رقابت بر سر انباشت  ی،حقوق یهدر عرص یوکالت یهارقابت یاسی،س یهدر عرص یحزب یهاشاهد رقابت

ورزش و  یهدر عرص یرقابت جسمان ی،آموزش یهمحور در عرص -رقابت نمره ی،اقتصاد یهدر عرص یهسرما
گون قدرت، برنده و بازنده را تع یهاآنها ترجمان یهکه در هم یمآنها هست یرنظا  ی. در جاکنندیم یینگونا
ممکن است به ضرر خود  یاجتماع ییرتغ یِزآمتقابل یالگوها ۹۲ام.مطلب پرداخته ینا یلبه شرح و تفص یگرید

کم تمام  یاجتماع یهاگروهترین قویبه نفع  معموًالقدرت  رقابت بر سرِ یت،در نها یراتمام شود ز آنها حا
 یِزآممخاصمت یهامردم به صورتگرایش از عوامل  یکی وضعیت ینحاصل از ا هایعدالتیی. بشودیم

 یزآمتقابل یهاپاسخ ینهر قدر ا کهین. جالب ااست هاعدالتییب ینبا ا یاسیو مخالفت س یاعتراض اجتماع
 قدرتمندترین امتیازات هاپاسخ این. روندیاز فرهنگ رقابت به شمار م یباشند، باز هم بخش یزپرهخشونت
 این تر،مهم این از. بخشندیگفته، تداوم مپیش پرهیزِ خشونت ستم و ظلم هایچرخه طریق از را جامعه هایبخش
 یهستند، مفروضات یو نظم اجتماع یانسان یعتمفروضات مربوط به طب یهکنندیتو تقو دهندهبازتاب هاپاسخ

                                                            
  به یدمطلب، نگاه کن ینا یو تجرب ینظر یلشرح و تفص یبرا ۹۲
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 یها به مفروضات اساسپاسخ ین. ابخشندیم استمرارو آن را  دهندیم یلفرهنگ رقابت را تشک یهکه شالود
. "پارادوکس دهندیم یتمشروع بخشند،یتداوم م عدالتییفرهنگِ رقابت که اغلب به فرهنگ ب ینهادها

   ۹۳.شودیم یامر ناش یناعتراض در فرهنگ رقابت" از هم
در  یجرا یهشدیتمفروضات تثب یراروبرو خواهد شد ز یفراوان یدفوق با شک و تردابتکارِی  هاییافتدر قطعاً
 یمقاله دعوت ینا ین،. بنابراکشدیرا به چالش م یو نظم اجتماع یبشر یعتطب یهاز جوامع معاصر دربار یاریبس

کردن بشر که به علت دست و پنجه نرم یموضوعات مهم است، موضوعات ینا یبارهدر یشترب یقبه گفتگو و تحق
 یندامن خواهند زد. ا یندهآ یهدر ده فزاینده هاییبه نگران ی،متقابل جهان یحاصل از وابستگ یهابا چالش
 یجاداتنها راه درست  کهینا یادارند و  یارسواالت را در اخت یهجواب هم یانبهائ که یدبگو خواهدیمقاله نم

 ِیدر چارچوب مفهوم یاندوزسرگرم تجربه یبهائ یهجامع یدبگو خواهدیراه آنهاست بلکه م ،یاجتماع ییراتتغ
و ممکن است  کندیمطرح م یاجتماع ییرتغ یندهایفرا یهرا دربار یدیاالت جدؤاست که س یفردمنحصر به

  آنها به دست دهد.  یهدربار یدیجد هایینشب
 ییراتتغ یهیرخصمانغ یراهبردها یامتحان و بررس یبرا یآزمون بزرگ اجتماع یک توانیرا م یبهائ یهجامع

و  یمشترک انسان یتو منافع متضاد را در چارچوب هو هایتهوکه  کوشدیم یبهائ یهشمرد. جامع یاجتماع
به رفتار  یدهد. وقت یآشت یکدیگرو سازنده با  ،بخشوحدت یز،آمصلح یهاروش یقاز طر یمنافع مشترک جمع

به نظر رسد. در  یشانهاندممکن است خام یراهبرد ینچن نگریم،یبشر م یخدر تار یاجتماع یهااز گروه یاریبس
در  یرانبوده ز یعمل ی،جوامع بشر یدر هنگام انزوا و استقالل نسب یعنیدر گذشته،  یراهبرد بهائ واقع، احتماًال

 یبرا ینوظهور یچارچوب جهان یچو ه یرندبگ یدهخود را ناد یوحدت ذات توانستندیم یجوامع بشر ،آن زمان
در  یراهبرد ینبه آن متوسل شوند. اما ممکن است چن یدگانوجود نداشت که ستمد یو حقوق یاخالق یهنجارها

قادر به  یگربدل شده که بشر د یزناپذیریگر یتمتقابل روزافزون به واقع یوابستگ یراشود ز یضرور یندهآ
  .آیدیبر نم یانکار ینچن یشناختو بوم یاجتماع هایینهپرداخت هز یهو از عهد یستن  شکاران

کنون  ین،افزون بر ا در سطح  یاجتماع ییرتغ یهیرخصمانبخش و غراهبرد وحدتبه دو دلیل ممکن است که ا
بار در  یناول یبرا یارتباطات و حمل و نقل جهان کارآمدِ هاییآورظهور فن کهینباشد. نخست ا یجهان عمل

بدانند و اصل  یبشر یهخانواد یک یفراهم کرده که خود را اعضا یامردم سراسر دن یامکان را برا ینبشر ا یختار
همچون صلح،  یامور یهدربار یجهان یمترق یهاظهور گفتمان کهینسازند. دوم ا یو عمل یرندوحدت را بپذ
 ِیسازنده و کنش هماهنگ جهان یاجتماع ییراتتغ یبرا یدیجد یهاو حقوق بشر، فرصت ی،عدالت اجتماع

 یبرا یجهان یبشر، چارچوب یخبار در تار یننخست یبرا یگر،. به عبارت دآوردیسازگار با اصل وحدت فراهم م
دو  ینا یبواقع، ترک. در یندبه آن توسل جو توانندیم یدگانشده که ستمد یجادا یو حقوق یاخالق یهنجارها

به  یرانخود در ا یهیدبرادران و خواهران ستمد به نیابت ازکه را قادر ساخته  یبهائ یجهان یهعامل، جامع
 یرانا یانکاهش درد و رنج بهائ یرا برا یثرؤاسر جهان متوسل شود تا اقدامات موجدان افراد منصف در سر

  انجام دهند. 
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که به نظر  ، الگوییاست یاجتماع ییراتتغ یهیرخصمانغ کامالً یدجد یالگو یمناد ی،بهائ یهجامع ین،بنابرا
 ی بهائی، تحقِقی جامعهبر اساس فرضیهاست.  یهم عمل یزآمخشونت در مواجهه با ظلم و ستمِ  یحت رسدیم

بخش و سازنده انگیز یا مخرّب بلکه از طریق راهبردهای وحدتصلح و عدالت نه از طریق راهبردهای تفرقه
 کنند مطالعهی بهائی را ی جامعهتجربه ،یهفرض ینا یشآزما یبرا توانندیناظرانِ عالقمند م یههماست. ممکن 

   ۹٤.بیاموزند آن از و
  

  برگردان: عرفان ثابتی
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