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، به ویژه از صورت گرفته اجتماعی تحولبرای که در قرن بیستم  شگرفیمبارزات ۀ در صحن
 ،شدید جور تحت شرایط ظلم و ،ایران بهائیانۀ جامع ،و نافرمانی مدنی پرهیزخشونت نوع رویاروئی
دنبال کرده است. ادبیات مربوط به  اجتماعی تحولبه  را نسبت خصمانهغیرالً کامیک رویکرد 

درنتیجه این مقاله می کوشد به این الگوی غیر خصمانه نکرده است. توجه زیادی اجتماعی  تحول
 واکنشراهنمای بررسی اصولی که  با، و جور بهائی از ظلمۀ جامعۀ یک طرح کلی از تجربۀ تا با ارائ
بینش ای از و با استخراج مجموعه ،واکنشنتایج این ۀ ، با بحث درباربوده سرکوببه  آنان جمعی
، این الگو را مورد دباش تحولصلح و  پویائیۀ های بعدی دربارپژوهشدایتگر هد توانبکه تجربی 

 توجه قرار دهد. 
 
 

مقاومت »مبحث  در بارۀمجموعۀ وسیعی از ادبیات پژوهشی به مرور تا پایان قرن بیستم، 
-از آثار و فعالیت گیریبا بهره کتب و مقاالتاین   .به وجود آمد «در برابر سرکوب خشونت پرهیز

گاندی و مارتین لوتر کینگهای شخصیت هائی که آنان رهبر و نهضت و ،های بانفوذی نظیر مهاتما 
 شده الهام گرفته هاتری که از آنهای اخالقی و روحانی عمیقسنت همچنین و ،الهام بخش آن بودند

الً کامواکنش بهائی ایران ۀ جامع، در قرن بیستم شگرفاین مبارزات ۀ صحن در . نشأت گرفتبود، 
با  کمی را به خود جلب کرده است،اً که توجه نسبت کردشدید دنبال  سرکوببه  نسبتای خصمانهغیر
در « آمیزمقاومت صلحیکی از معدود موارد مستندی است که در آن یک اقلیت موفق به » که آن

 1 .شده است کشیبه قصد نسل مستمریافته و سازمان عملیاتیمقابل 
-هبهائیان ایران هدف امواج متوالی تبلیغات کینۀ بیش از صد و شصت سال است که جامع

های اجتماعی و اخراج، محرومیت از تحصیل، محرومیت از داشتن توزانه و سانسور، محرومیت
 جمعیشخصی و، غارت و نابودی اموال، توقیف اموال قانونی صحیح روندهایمحرومیت از شغل، 

-غیرقانونی، شکنجه حبسدستگیری و ، خشونت به ، تحریک اوباشافروزی، آتشاز سوی دولت

این  کن سازیریشهکه همه به قصد  ،ی و روانی، تهدید به مرگ، اعدام و ناپدید کردنانهای جسم
ای نسبت به بهائیان ندارند و تعالیم اسالم هم بیشتر ایرانیان کینه  2.است، بوده جامعه صورت گرفته



کمیت روحانیون شیعه در کند. اما، بخشمدارای مذهبی را ترویج میاً صراحت های قدرتمندی از حا
با جعل ، با پراکندن تهمت و افترا ،تر خود به ضدیت با بهائیانبا تحریک پیروان افراطی ،ایران

ها و همچنین با ارعاب کسانی که ممکن است به منبرهای خود و ازطریق رسانه باالی واقعیات از
ۀ جامعۀ تفاوتی گستردکنند که منجر به بیدنبال می راای توزانههکینۀ برنامنفع بهائیان حرفی بزنند، 

  3ایرانی نسبت به مصائب بهائیان شده است.
ای از آزار و تعقیب و خشونت توجه و اعتراض موج تازه، میالدی به بعد 1191ازسال 

للی حقوق بشر، المسازمان ملل، سازمانهای بین نهادهایمجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر 
داخل  های مختلف، نیروهای مترقی درنگاران کشور، دانشگاهیان و روزنامههای مختلفدولت
کن خارج از وطن و ۀ جامع فعاالن حقوق بشر مسلمان را برانگیخته که ایرانی، ایرانیان تبعیدی سا

اند که به از مقامات ایران خواسته های طوالنی بهائیان ایران شده وگناهی و رنجهمه متوجه بی
 در 4گیرد، پایان دهند.آنان صورت میۀ یافتسازمان حال حاضر برای  سرکوب ت خود که درعملیا
 جهانی نوخاستۀهای این دیانت روزافزونی متوجه سایر جنبهناظران خارجی به طور ، این توجهۀ نتیج
گسترش مداوم   .شکل گرفته استمعاصر ۀ میان خاور هایو پریشانی منازعاتمیان که در  اندشده

ای به طور گسترده وگرایشات دموکراتیک و تعهد آن به صلح و عدالت به دقت بررسی شده ، جهانی
وجه شده است. این مقاله کمتر ت سرکوببهائی به ۀ جامعواکنش به  کنون،تا  اما  5مستند گشته است.

اجتماعی در  تحولی از اغیرخصمانهالً کام ۀ به عنوان نمون سرکوببه  انبهائی واکنشاز کوشد می
 دهد. بتری ارائه تصویر روشن، شدید مقابل تعقیب و آزار

 
 ایراندر بهائیان  سرکوب: پیشینه

 
ایرانی به نام میرزا حسینعلی که به جوان دیانت بهائی در اواسط قرن نوزدهم از سوی یک 

به عنوان یک مرد جوان به ثروت و  بهاءاللّه( مشهور گشت، بنیان گردید. 1112-1119) بهاءاللّه
حاضر  ،برای این که بتواند به فقرا و محتاجان مملکت خود رسیدگی کندامتیازات خود پشت نمود و 

 ،سالگی تا زمان مرگ 33از سن  بهاءاللّهبپذیرد.  در دربار به وی پیشنهاد شده بود مقامی را کهنشد 
 از راه صلح یک نظم نوین اجتماعیبنای  هدفشمذهبی که « ملحدانه»به علت رهبری یک نهضت 

از این اعتقاد  بهائینهضت   6بود، از سوی مقامات ایرانی و عثمانی به زندان و تبعید فرستاده شد.



، اندهای دینی بزرگ جهان از یک منبع الیدرک الهی سرچشمه گرفتهنظامۀ ریشه گرفته است که هم
برند و پیش می د،آشکار می گرد متوالی ی که به طورمراحلطی روحانی را  تحولیک جریان واحد 
-آموزه. کننددیگر فرق میاند، با یک های فرهنگی و تاریخی که در آن ظاهر شدهفقط به علت زمینه

علم و  هماهنگیمفرط،  فقر و ثروت رفعشامل تساوی کامل حقوق زن و مرد،  آناجتماعی  های
یم این دیانت ترویج وحدت ترین تعل. اما محوریاستو همگانی دین و لزوم تعلیم و تربیت عمومی 

 9روز افزون است. و های متقابلجهانی با وابستگی در تلاو عد
کوچکی از جمعیت متنوع ۀ نمون، تشکیل گردید بهاءاللّه هایآموزهای که در پاسخ به جامعه

ۀ قبیل 2122میلیون عضو دارد که از بیش از  5بیش از  این جامعه در حال حاضر . است بشری
ۀ اقتصادی کر-ها و طبقات اجتماعیملتۀ همای از هنمای واند آمده گرد هم بومی، نژاد و گروه قومی

کنون به طور گسترده  1هستند.زمین  ای به عنوان یک دیانت جهانی مستقل به رسمیت دیانت بهائی ا
ه این جامعه ب . استشکلی  به هرروحانی ۀ طبقنظام کلیسائی یا  فاقداما  1شناخته شده است،

کمه ایمنظومهصورت  شورای 191و  ،شوندکه به صورت محلی انتخاب می ،از هزاران شورای حا
کمه کمهواحد و یک شورای  ،انتخاب می شوند ملی که به صورت ،حا که به صورت جهانی  ،حا

کند، سازمان یافته المللی هدایت و هماهنگ میهای آن را در سطح بینفعالیت شود وانتخاب می
ترین جوامع کرۀ زمین است که در سرتاسر یکی از متنوع ،امروز ،به همین سبب این جامعه  12است.

میان جوامع مذهبی و غیر  در، و بودهجهان گسترش یافته، از تشکیالت دموکراتیک برخوردار 
  دهد.به صورت مداوم به رشد خود ادامه می مذهبی

از دخالت در احزاب سیاسی خودداری کنند و ملزمند  ،بنا به اعتقاد دینی خود ،بهائیان
همچنین   11.اطاعت و وفاداری نشان بدهندین کشوری که در آن زندگی می کنند نسبت به قوان

با وجود  12نمایند. *«ادیان با محبت و دوستی معاشرتۀ با پیروان هم»اند که بهائیان تشویق شده
بهائی از بدو پیدایش خود مورد تعقیب و آزار شدید مقامات مختلف دینی و ۀ این تعهدات، جامع

مبشر دیانت بهائی، سید علی محمد، مشهور   13.و هواداران آنها قرار گرفته است حامیان کشوری و
 952آتش دولتی مرکب از ۀ سالگی توسط یک جوخ 32در سن  14(1111-1152به باب )
نفر از  که به دنبال آن آغاز گردید، حدود بیست هزار قلع و قمعیدر   15دار تیرباران گردید.تفنگ

 یترین وضعانسانیترین و غیررحمانهشدند، اغلب به بیها هم میزنان و بچهمؤمنین اولیه که شامل 

                                                           
 «.عاشروا یا قوم مع االدیان کلها بالروح و الرّیحان»اصل بیان این است:   *



شاهدان عینی اروپائی در این هائی که گزارش 16.گردیدواموالشان به غارت رفت یا نابود  ندکشته شد
گذاشتهدوره  ، سنگسار کردندمیداغ گداخته که چگونه پیروان باب را با آهن کند اند، روایت میبجا 
، به عنوان هدف  برای تمرین کردندمیدو نیم توپ  با، شکستندمیهایشان را ، جمجمهنمودندمی

-کشیدند، چشماز ریشه بیرون میهایشان را کردند، دندانمیتیراندازی وارونه از درختان آویزان 

را  بدن خودشانۀ شدههای بریدکردند تکهمیمجبور آنها را آوردند، میهایشان را از حدقه در 
 های ارتشی دردستهو آنها را با زنجیر به دنبال  ،کردندمیبدنشان فرو  های روشن دربخورند، شمع

نعل پاهایشان را کردند، در روغن داغ فرو  و کندندمیپوست کف پای آنها را ، ندنداگردمیکوچه ها 
 19دواندند.میآنها را ، شان کنندکردند و قبل از این که اعداممی

زندگی ، رقم زددر اواسط قرن نوزدهم را تولد این جامعه اولیه که قتل عام از زمان این 
تعقیب  های مکرردورهو توأم با  ،معرض حمله در ،ظلم و جوربهائیان ایران به صورت اقلیتی تحت 

ای تبلیغات رسانهطریق  ازمنبر و  باالیتحریکاتی که از  باها این دوره . ه استبودو آزار شدید 
برای مسموم ساختن احساسات مردم  که  استای حساب شده هایو بازتاب کوشش دشومی هدایت

به کار ، منصف و دلسوزی که ممکن است به دفاع از آنان برخیزند نسبت به بهائیان و ارعاب ایرانیانِ
با وجود این واقعیت که دیانت بهائی تنها اقلیت غیر مسلمان در ایران است که   11.شودگرفته می
حقانیت قرآن را قبول دارد و منشاء الهی اسالم را پذیرفته ، به مقام حضرت محمد استمعترف 
های کشور اعطا شده های اساسی مدنی که به سایر اقلیت، بهائیان در بیشتر موارد از حمایتاست

 11.دانمحروم بوده
تمدن  ویژگیبه حاشیه راندن و تعقیب و آزار قانونی بهائیان در ایران با مدارای مذهبی که 

داخل ایران  در سراسر دنیا و در رومیانهاز سوی مسلمانان هنوز و اکنون  22اسالمی در اوج آن بود
بخش اعظم قرون نوزده  درکه  یمبارزات قدرتۀ به واسط، شود،  تضاد کاملی دارد.  باریترویج می
جریان داشته است،  هادرون هر یک از این گروه و در مقامات دولتی و مذهبی ایرانبین و بیست 

بهائیان نقش هدف و ، این مبارزات قدرتۀ در زمین  21از بین رفته است.اً بهائی کرارۀ امنیت جامع
اوایل قرن  در قرن نوزدهم و دراند، مانند نقشی که جوامع یهودی را داشته شناخته شدهگردانی بال

وقت  عالوه، به طور کلی، هره ب  22و به هولوکاست انجامید. نقاط اروپا بازی کرد بیستم در سراسر
روحانی بیشتر شده است، تعقیب و آزار وحانیون شیعه نسبت به مقامات غیرقدرت ردر ایران  
 23تر شده است.رنگ پربهائیان 



و با وجود بیانات  ،ستایشی که در تعالیم قرآن از مدارا شده استبا وجود  و ،زمینهبا این پس
و  a(119آیه ، بقرهۀ )سور« خداوند متجاوزین را دوست ندارد»روشن حضرت محمد در قرآن که 

های افراطی تعدادی از گروهقرن بیستم  در ،b(251آیه ، بقرهۀ )سور« اجباری در دین نیست»این که 
 جمعیتعبارتند از ها این گروه دیانت بهائی در ایران ظاهر شدند.  اسالمی با هدف نابود کردن

 ترکه بعدها به نام صادقانه انجمن تبلیغات اسالمیو  جمعیت تعلیمات اسالمی و مذهب جعفری
این گروه  مشهور شد.  ناجی موعود شیعه(، ت)اشاره به حجّ  حجتیهو همچنین  انجمن ضد بهائی

ۀ برای اذیت و آزار و ارعاب بهائیان شبک، مبارزه با دیانت بهائی است آنکه هدف اصلی ، اخیر
از درعین حال که که انداخت  عضو در سراسر ایران راه12222بیش از  ای ازیافتهگسترده و سازمان

ک مخفی شاه با پلیس  مالی مقامات روحانی برخوردار بود،پشتیبانی و حمایت   هممشهور به ساوا
   24همکاری داشت.

ه خمینی، موج ه روح اللّو به دنبال انقالب اسالمی به رهبری آیت اللّ ، 1191پس از سال 
ۀ شناخته شد دشمنکه ه خمینی آیت اللّ  گرفت.  بر بهائی را درۀ جامع، تازه ای از تعقیب و آزار

 هزار 322بهائی که با بیش از ۀ قبل از به قدرت رسیدن روشن ساخت که جامع ،دیانت بهائی بود
ی هادهد، از حقوق اساسی انسانی که سایر اقلیتبزرگترین اقلیت دینی را در ایران تشکیل می ،عضو

 انجمن ضد بهائیرؤسای  ،عالوه بر آن  25د، محروم خواهد بود.هستن از آن برخوردار راین کشو
 پسبنابراین، بالفاصله   26اشغال کردند.، شدهاعالمجمهوری تازهاین  بسیاری از مقامات مهم را در

ضدیت »ۀ رژیم اسالمی برنام که بهائیان در خطر عظیمی هستند زیرا در واقع انقالب معلوم شد از
هائی از جمعیت بالفاصله برای بخش  29.ه استپیش گرفت در« نسبت به بهائیان ای راتوزانههکین

. قانون اساسی تحریک شدند نداشت، رب درکه حمله به آنها مجازاتی  ،خشونت بر علیه بهائیان
از به رسمیت شناختن بهائیان یا  اًعمد( 1123 جدید اسالمی )به تقلید از قانون اساسی قبلی درسال

های رژیم دادگاه  21«کرد. اعالم این دین را غیرقانونیالً عم»باز زد و  حمایت مدنی از آنان سر
اضای جبران خسارت، یا حفاظت در خود بهائیان را از حق دادخواهی، تقۀ جدید اسالمی به نوب

سرقت اموال محروم کردند و حکم دادند که ایرانیانی که مرتکب چنین  و حمالت و مقابل کشتارها

                                                           
a
 ه الیحبّ المعتدین.لّ الانّ   

b
 ال اکراه فی الدّین  



ۀ شوند، زیرا بهائیان از زمرشوند، برای اعمالشان مسئول شناخته نمیعلیه بهائیان میکارهائی 
 21است. «خونشان مباحریختن »که  هستند کسانیو « مرتد»، «مکافران مهدورالد»

عالوه بر تشویق و بعد نادیده گرفتن اعمال شنیعی که برخی از شهروندان ایرانی نسبت به 
 ،که اسناد کامل آن موجود استرا ای یافتهسازمان عملیاتبهائیان مرتکب شدند، مقامات ایرانی 

آنان ۀ رشد و توسع»ولت ند تا تضمین کنند که توسط دپیش گرفت در« بهائیانۀ مسئل»برای مقابله با 
-نیروی قهری تمام»به بعد ایران شاهد آن بود که چگونه  1191به این منظور، ازسال   32«.دگردسد 

بهائی که  نفربیش از دویست ، عملیات مستمردر این   31.«گرفته شود علیه بهائیان به کارعیار دولت 
اعدام  ،که به روشی دموکراتیک انتخاب شده بودند ،بهائیۀ شامل بخش مهمی از رهبران جامع

دست دادند،  مشاغلشان را از نفر دیگر زندانی گشتند و هزاران نفر دیگر1222اً تقریب ؛شدند
که  راحقوقی  محروم شدند، مجبور شدند حقوق بازنشستگی وخود از حقوق بازنشستگی بسیاری 

و دانشگاهها اخراج شدند، از خدمات درمانی  دهند، از مدارسبدر گذشته دریافت کرده بودند پس 
 32.قرار گرفتحرمتی بیمورد هایشان شان به غارت رفت و  گورستانمحروم گشتند، اموال شخصی

اعدام شده را مجبور  قربانیانِۀ اعضای خانواد ،بعضی موارد رفتار با بهائیان به قدری بد بود که در
 19اعدام آنها به کار رفته بود، به دولت بپردازند و دختران هائی را که در بهای گلولهکه می کردند 

، آن عالوه بر  33.آویختندمیهایشان به دار کودکان بهائی در خانه و تربیت به جرم تعلیم را ساله
، رژیم اسالمی معظمرهبر اً . اخیرکردندویران  سراسر کشور در را تاریخی و مقدس بهائی هایمکان

ۀ بهائیانی را که در حوزۀ دستور داده است که همنهادهای پلیس به ارتش و » نیزای ه خامنهآیت اللّ 
شواهدی وجود دارد که این  .«تحت نظر بگیرند د، شناسائی کنند وکننمسئولیت آنها زندگی می

های استبدادی کشی است که رژیمآشنای عملیات نسل این عمل منادی  34حال اجراست. دستور در
 اند. به اجرا درآوردهدر سایر کشورها 

کشوری که امنیت آنها ) کشوری ندارند اً قانونکه  هستندمردم کشوری » بنابراین بهائیان ایران
اول بعد از ۀ در واقع، در دو ده  35«هستند. کشورآن دولت هدف عین حال  در و،  (را تأمین کند

محروم کرده بود، سیاستی که  هم دولت حتی بهائیان را از حق خروج از کشور، انقالب اسالمی
 تا بستندرا میهای شهرهای ایرانی دروازه قرن نوزدهم است که در آن  قتل عام بهائیان دریادآور 

  36کنند، نتوانند از شهر فرار کنند.وقتی بهائیان را خانه به خانه شکار می



اغلب متناقضی اساس و از اعمال خود برعلیه بهائیان با ادعاهای بی سردمداران حکومت
گر سیاسی است، بهائیان فتنه یک نهضت ،، به جای دینمبنی بر این که دیانت بهائی، کننددفاع می

 و عوامل صهیونیسم و جاسوسان اسرائیل هستند، بهائیان عوامل و جاسوسان آمریکا، بریتانیا
حکومتند، بهائیان  امپریالیسم روسیه هستند، بهائیان ضد اسالم و شیطان پرستند، بهائیان دشمنان

کنند و همدست کمونیسم هستند، بهائیان مروّج سراسرعالم منتشر می را در و جور عدالتی و ظلمبی
ک، پلیس مخفی شاه، الً گناهان هستند و بهائیان قب گری و سایرفساد اخالق، روسپی با ساوا

سازمان ملل،  سوی از این ادعاها به اثبات رسیده وۀ بی ارزش بودن هم اند. همکاری داشته
ادعای فساد اخالق و ، برای مثال  39طرف رد شده است.و پژوهشگران بی های حقوق بشرنهاد

دانند و به این عیت ناشی شده است که مراجع شیعه ازدواج بهائی را معتبر نمیگری از این واقروسپی
به همین منوال، اتهام  دانند. گری میهای بهائی را نوعی فساد اخالق و روسپیترتیب همه ازدواج

این که بهائیان عوامل صهیونیست و جاسوس اسرائیل هستند از این واقعیت ناشی شده است که مراکز 
در اسرائیل واقع شده است. با این حال تنها  اجهانی بهائی در عکا و حیفۀ روحانی و اداری جامع

از سوی مقامات  1112گذشتش درسال  تا در 1132از سال  بهاءاللّهدلیل این امر آن است که 
 . مانی در آنجا تبعید و زندانی بودایرانی و عث

شود قعیت آشکارتر میبا این وا سازندمطرح می مقامات ایرانیی که اتهامات آمیزفریبماهیت 
انداختن تعویق به یا  و به قربانیان بهائی خود پیشنهاد آزادی از زندان و شکنجه مستمراًکه آنها 
با این که این اعتقادات دینی خود را انکار کنند،  نآنا فقط به این شرط که ،دهندمی مجازات

-سازمان ملل و سازمان مورد آزادی عقیده است که توسط در حقوق اساسی بشر ناقض درخواست

تعقیب و آزار »این درخواست سند روشنی است بر این که  بیان شده است.  های مختلف حقوق بشر
مرکز اسناد در واقع   31دهد.رژیم برضد بهائیان انجام می این  اعمالی است که« اصلیۀ انگیزمذهبی 

« یادآور روش های تفتیش عقاید اسپانیا»این تالش برای تغییر اجباری عقیده را  ایران حقوق بشر
  31توصیف کرده است. 

 دارداعتقادی دلیل ، هم دیانت بهائی برای نابود کردنبرخی از علمای شیعه  کوششاً ظاهر
به پذیرش احتمال ظهور اعتقادی تمایلی ۀ علما از جنبمادی. به عبارت کلی، بسیاری از  و هم

 آنها رااسالم ) و مقام ممتاز  ها ازآنفهم منطق تفسیری  این امرچرا که  مذهبی پس از اسالم را ندارند
بسیاری از علما میلی به تحمل این ادعای اً به طور دقیق تر ظاهر  42در درون آن( به چالش می کشد.



کرد، ندارند  بهاءاللّهمطرح گردید و توسط باب ، که توسط چالش برانگیز که بسط و گسترش پیدا 
بشریت به ، هنگامی که تدریج در قرون آیندهه های دینی بزرگ گذشته بنظامرزوهای و آ هاآرمانۀ هم

جائی اً که در آن علما نهایت ایدوره ؛گرددق میشود، متحقعدالت و روشنگری وارد میۀ یک دور
رود که بیم آن می آیدبه حساب میبنابراین دیانت بهائی یک تهدید فکری   41.نخواهند داشت

که شامل نظام گسترد و  حق العملاوقاف،  ازۀ موقعیت اعتقادی و اجتماعی و اقتصادی علما را 
د که موقعیت ممتاز خود را مانَفقط تا وقتی برایشان میبین ببرد، چیزهائی که  شود، ازمزایا هم می

نیرومندی را ۀ تفاسیر اعتقادی و منافع مادی انگیزگی پیوستاین   42ذهن ایرانیان حفظ کنند. در
 برای تعقیب و آزار بهائیان به مدت صد و شصت سال فراهم ساخته است. 

های کوچک ولی نیرومند همان طور که تاریخ بسیاری از کشورها نشان داده است، بخش
اغلب توان آن را دارند که با ، ایران روحانیون شیعه در ترطلبتر و جاهمتعصببخش مانند ، جامعه

و با ارعاب یا آحاد مردم  تفاوتی دربی فضایایجاد  تحریک احساسات، توسل به اشرار و اوباش،
کت کردن بخش دفاع از اقلیت مورد  صدد درغیر این صورت ممکن است  که در ،آنهای دلسوز سا

 پذیر سازمان دهند.های آسیبعلیه اقلیت را تعقیب و آزار و خشونتۀ آیند، عملیات گستردبر آزار
-سالهای اخیر به نحو چشمگیری بخش در  است.این همان امری است که در ایران به وقوع پیوسته 

شروع به دفاع از بهائیان  دیگر بارایرانی، اغلب با به جان خریدن خطرات زیاد، ۀ جامع های دلسوز
 43کرده اند.
 

 سرکوب درمقابل انواکنش بهائی
 

و  بهاءاللّهاز تعالیم اً ، مستقیمآن در باال آمدۀ خالصکه  بهائی به ظلم و جورۀ واکنش جامع
دستوراالعمل او  ،1112سال در  بهاءاللّهقبل از درگذشت  گیرد. جانشینان منصوب ایشان نشأت می
گذاشت و در ( را به عنوان 1111-1121فرزند ارشد خود عبدالبهاء ) آن مکتوبی از خود به جا 

نوزاد بهائی منصوب ۀ جامع جانشین و مرکز عهد و پیمان خود و منبع نهائی هدایت و مرجعیت در
-در الواح وصایای خود جانشینان دوگانه او عبدالبهاء تا پایان حیات در این مقام باقی بود.  نمود. 

( 1119-1159ایشان شوقی افندی )ۀ نو . نمودالعدل اعظم منصوب و بیت به نام ولی امررا ای 
شش سال پس از صعود  نمود. هدایت میبهائی را تا پایان حیات ۀ به عنوان ولی امر امور جامع



کم قادر بودبهائی به حدی رشد یافته بود که ۀ یشان، جامعا المللی را که در آثار بینۀ هیئت حا
العدل بیت 1133برای اولین بار درسال به این ترتیب  . بود، انتخاب نماید شده بینیپیش  بهاءاللّه

و به  دارد به عهدهسراسر دنیا  بهائی را درۀ جامع هدایت و هماهنگی امور حال حاضر اعظم که در
 هاینوشته  44.، انتخاب شدکندعنوان مرکز دائمی هدایت و مرجعیت در درون جامعه عمل می

کم بر ، ایشان عهد و پیمان مبنی بر سه مرجعاین  همراه با تبیینات، بهاءاللّه نگرش و اصول حا
 باال آمد.  درآن ۀ خالصکه  ، نگرشیکنندبیان می را واکنش بهائی به ظلم و جور

 
 بهائی نگرش

 
های متقابل جهانی است. وابستگی تعلیم اساسی دیانت بهائی ضرورت اتحاد در این عصرِ

نوع ۀ هم»ما آن است که شاهد آن باشیم که  مشترکاجتماعی  تحولهدف از  بهاءاللّههای در نوشته
ائتالف من کلی به »د که در گذشته، دهعبدالبهاء شرح می  c».45اندیک روح و یک تن شده بشر

-و فی اتحاد مفقود...اما حال وسائل اتصال بسیار زیرا وسائل و وسائطِ ،علی االرض غیرقابل

عالم حکم یک قطعه یافته...و همچنین قطعات عالم یعنی ملل و دول و ۀ الحقیقه قطعات خمس
اتحاد و از برای هیچ یک استغنای از دیگری نه...لهذا اتفاق کل و  ن و قری محتاج یک دیگردُمُ

وحدت عالم انسانی محور تعالیم »که  نویسدشوقی افندی در این زمینه می  46«.عموم ممکن
اهداف بهائی  یتمام اول و آخر ،وحدت»که: نماید العدل اعظم تصریح میبیت  49است.« ربانی
وابستگی شکل گرفته که وحدت و  نگرشبا این سرکوب بهائی به  واکنشاین زمینه،  در  41«است.
آن بلوغ جمعی انگر ای که نمایبشر است، مرحله مشترکاجتماعی  تحول بعدی درۀ مرحل متقابل

 د: دهشرح میشوقی افندی همان طور که  ست. ا
پیامش فقط ،... است بهاءاللّهجمیع تعالیم حضرت  عالم انسانی که محوراصل وحدت 

ممالک و ملل را  باید شود کهمی ایبه روابط ضروریهمربوط افراد نیست بلکه به  و منحصرمتوجه 
ۀ آن است که در بنیان جامع اشالزمهو نیز ...نماید یبشرۀ و عضو یک خانواد دادهبه هم پیوند 

خالصه .  ...کنونی تغییراتی حیاتی )ارگانیک( صورت پذیرد که شبهش را چشم عالم ندیده است
 41.دراین جهان استتحقق تکامل نوع بشر ۀ وحدت عالم انسانی نماینده و نشان

                                                           
c  .ٍاصل بیان مبارک این است :اّن رّبکم الّرحمن یحبّ ان یری من فی االکوان کنفِس واحدةِ وهیکل واحد 



نیروئی »، بلکه استاجتماعی  تحولیکی از اهداف اصلی نه تنها از نظر بهائیان وحدت 
کند میتصریح  بهاءاللّه  52«د.گردآن این اهداف به طور دائم التزایدی متحقق میۀ به وسیلاست که 

 اجتماعی تحولبراین رویکرد بهائی نسبت به بنا  51«.سازدمنور روشن و آفاق رافاق اتنور »که 
کی از احتراز از هر نوع فعالیت تفرقه خیلی بدیهی است که این  آمیز است. یا خصومت انگیزحا

   ابهائی خود را بۀ عالوه بر آن، جامع  52.باشدصور مقاومت یا انقالب خشونت بار ۀ شامل رد هم
های بسیاری از نهضتۀ که مشخص ،و نافرمانی مدنی پرهیزخشونت مخالفتِۀ نظریه و یا روی

نزاع و : »نمایدمیدر این مورد بیان  بهاءاللّه . کندنمی همراه، اجتماعی و سیاسی قرن بیستم است
و رویکرد بهائی به کلی غیرخصمانه بنابراین   53«.فی الکتاباً عظیماً نهی، جدال را نهی فرمود

ترین و نیرومندترین فرضیات قرن برخی از عمیق بهاءاللّه ،رویکردبه دنبال این   است. غیرتقابلی
 :اولۀ در درج که دهندبیستم را مورد سئوال قرار می

غیر قابل اً اتحاد یک آرمان بعید و تقریب است که وحدت و ]فرضیه[ این
از اختالفات و  بسیاریتوان به آن پرداخت که حصول است که تنها زمانی می

د، حوائج مادی به نحوی تأمین شده باشند و به نحوی حل شده باش نازعات سیاسیم
کید می بهاءاللّه . شوندها به نحوی اصالح عدالتیبی که عکس قضیه صادق نماید تأ

ما را مبتال ساخته و امراضی را تولید ۀ که جامع ایعمدهو بیماری اساسی  است. 
میان نوع  در است تفرقه و اختالف بهاءاللّهبه بیان ، دسازکه آن را فلج میکند می
است و پیشرفتش  ممتازبشری که به علت استعدادش برای معاضدت و معاونت  ؛بشر
 های مختلف و درکنون تا حدی منوط به اقدام متحد و یکپارچه بوده که در زمان تا

گون حاصل شده است.   54جوامع گونا
در اعتقاد  آنقدر– اجتماعی تحول هم وسیله و هم هدفِبه عنوان  –وحدت از  تصویراین 

 عملکرد ویژگی ،دهدبهائیان ایران نشان می مشترکۀ است که همان طور که تجرب بنیادیبهائی 
دنبال کردن این  ،تحت چنین شرایطیالبته  . رودشدید به شمار می جوردر مقابل ظلم و جامعه حتی 

و ضرر شخصی بسیاری از  زیانو منجر به  گذاشتهبه امتحان ایران را ان رویکرد اراده و تعهد بهائی
، برخی نسبت به تعالیم بهائی بی اندکناره گرفتهبهائی آئین  ازافرادی ، در هر نسل آنان شده است. 

بهائی هستند، معیارهای اً اند ومعدودی درحالی که هنوز اسمیا از اولیاء امور آن رنجیده گشته تفاوت
گذاشته رفتار بهائی را زیر کثر اند. پا  اند و جامعه در بهائیان ایران براعتقاد خود راسخ مانده ولی ا



 ۀ رشد و توسع بهائی نهادهایخود را به اثبات رسانده است و  استقامتای العادهکل به طور فوق
اند. از این نظر، بیان شده، هدایت کرده بهاءاللّههای نوشتهمدتی که در را مطابق با رویکرد بلند جامعه
 این امکان را برای ما فراهم می سازد که به اختصاربهائیان ایران ۀ جامع مشترکتاریخی ۀ ربتج

پس از بررسی  . داشته باشیماجتماعی  تحولبه  خصمانهغیرالً رویکرد کامیک به کارآئی نظری 
 پردازیم. سی این تجربه میبه برر ،استاین رویکرد مشخصه مفاهیم و اصول بنیادینی که 

 
 سرکوب به  بهائی واکنش و اصول مفاهیم

 
که طبیعت  نمایدمی، تصریح گذشته درهای بزرگ دینی اران سایر نظامذگبنیانمانند  ،بهاءاللّه

قالب  ایشان، روح انسان در هایآموزهبر  بنا . روحانیۀ مادی است و هم جنبۀ بشری هم دارای جنب
-حیات بیرونی ما تأثیر می بر که هم بر حیات درونی و هم ،تعامل متقابل نیروهای مادی و روحانی

 : نویسدشوقی افندی در تشریح این موضوع می کند. گذارند، پیشرفت می
کنیم و بگوئیم همین که  آن بیرونِ را از محیطِ آدمیتوانیم قلب ما نمی جدا 

 ارگانیک ارتباطانسان با جهان  شود. می اصالحیکی از اینها اصالح شد، همه چیز 
-می تأثیراز آن اً عمیقهم و  ،دهدبه محیط شکل میهم  ،حیات درونی او دارد. 

ۀ پایداری در حیات انسان نتیج تحولهر  و کندروی دیگری عمل میهریک  . پذیرد
 55متقابل است. تعامالتاین 

 دنشواتخاذ میاجتماعی ۀ پایند تغییرهائی که برای رسیدن به راهبرد بنابراین بهائیان معتقدند
هر  ،مادی و روحانی تحولد ابعاباید به  – شدید آمیزسرکوب خشونتهای غلبه بر راهبرد جمله از –

-تصور نمیرو،  . از اینگرددمی دیدگانکاران و هم ستمستمقلوب  تحولکه هم شامل  ندتوجه ک دو،

گروهکه یک گروه را  ،تقابلیهای راهبرد که شود بار انگیزد، چه خشونتمی بر دیگر یبه مبارزه با 
ه نوع بنابراین بهائیان از هم . گردد روحانی تحولو ی پایدار تحول، باعث پرهیزباشد و چه خشونت
-احتراز می ،مخالفتدهی احزاب سیاسی و شامل شرکت در سازمان انگیز،نفاق فعالیت اجتماعی

 : کندبهائی توصیه میۀ العدل اعظم به جامعبیت جویند. 
که از  گردندمتهم می ،به علت احتراز از دخالت در سیاست ،بهائیان اغلب

-کنند. ولی وقتی این اتهامات را میگیری میهمنوعانشان کناره« مشکالت واقعی»



گراهای مادی هستند که برایشان کامیابی آرمانۀ از زمر اینان فراموش نکنیم که، شنویم
دانیم کارکردهای دنیای در حالی که ما می ،است« واقعی»کامیابی  نوع تنها ،مادی

دهیم، به نشرایط روحانی را تغییر تا بازتابی از شرایط روحانی است و اً مادی صرف
  56.یابیمنمیامور مادی دست  تغییر پایدار و مثبتی در هیچ

روی  بهاءاللّه ،تقلیب قلب انسان، از جمله تحولروحانی  ضروریاتتوجه به عالوه بر 
کید زیادی دارجمعی دست به صورت  مؤسساتیِاجتماعی و  توسعۀ فرایندهای -در نوشته د. نیز تأ

 ،فرد است گذشته بشریت از مراحلی که شبیه مراحل شیرخوارگی و کودکیِشده که بهائی تشریح  های
به  حال پی بردن در که در آن ای، مرحلهاست دست جمعیایم که شبیه بلوغ ای شدهو وارد مرحله

ایم که چگونه با نیاموخته اما هنوز ،هستیمو نژاد  موجودبه عنوان یک  نیروهای فیزیکی خودتمام 
میان درسهائی که در این  در  59کنیم. تعدیلاین نیروها را است بلوغ مالزم که  یحکمت و بصیرت

-بوده آن انتظاردر بلوغ که مدتهاست ۀ خود باید بیاموزیم تا به دور جمعیفت رشد و پیشر مرحله از

دیگر زندگی کنیم و امور جمعی خود را به نحوی برسیم، یکی هم این است که چگونه با یک ایم،
به که انتقال به یک نظم اجتماعی کاملتر  انتظار ندارندبهائیان ، البته عادالنه و پایدار سازمان دهیم. 

-های دائماثر سختی در ییزان زیادبه ممعتقدند که این انتقال  اندر واقع، آن . ی صورت گیردآسان

با آن ، استدل بسته خود نابالغ الگوهای رفتاری به  هنوز که بشریتی که گیردالتزایدی صورت می
 : نویسدمیدر این باره  شوقی افندی  51.می شودروبه رو 

 ارتباط و اختالطِ . رودپیش می خود سرنوشتبه سوی  جهاندر حقیقت 
 ،ند و بكنندیا چه بگویدنۀ كه پیشوایان مختلف این صرف نظر از ،ارض ملل و شعوبِ

کنون به  اقتصادی ۀ در عرص جهانوحدت اینک پیوسته.   واقعیتامری است که ا
و پریشانی جزء سبب رفاه کل است  گرو در. رفاه جزء تصدیق شده استو  درک

را م  عظی مصیبتاین  عجز انسانها از درک این حقیقت آتش  ....پریشانی کل
باید  ناچاره ب. بخشدشتاب میرا  این وحدت تحققخود ۀ به نوبکه  آتشی ؛برافروخته
 ،عمومیویرانی و هرج و مرجی همراه با  ،گسترو جهان رنج آور وطوالنی  مصیبتی

ملل را متشنج سازد، وجدان جهان را تکان دهد، توده ها را بیدار سازد، تغییر 
به خون مفهوم جامعه شتاب بخشد و سرانجام اعضای تکه پاره و  اصلشدیدی در 



ائتالف  و با وحدتی ارگانیک، الینفکواحد و  هیکلیبشریت را به صورت  ۀ آغشت
 51بخشد.

چرا که  کشدچندین نسل طول میانتقالی  دشوارِ کنند که این روندِبینی میبهائیان پیش
گردند و مؤسسات و رفتارهای جدید مؤسسات کهن و الگوهای رفتاری موروثی به سختی ترک می

کنشبه تدریج و در   ایجاد کرده نوع انسانهای فنی و تولیدی که موفقیت، ایبه فشارهای فزاینده وا
ائی به ظلم و اجتماعی، شامل پاسخ به تحولگردند  . بنابراین رویکرد بهائی به می پذیرفته است،
. این امر مستلزم گردد، دنبال میکشدکه چندین نسل طول میبندی زمان یک قالب در، جور

ند و کُ غالباًهای صبری که در جریان»استقامت، ایمان، دوراندیشی و تشخیص آن است که گاهی 
 62«.رنج آور است، اجتماعی الزم است تحول تدریجیِ

و این کره  در سراسرکنند که توصیف مینیز متضاد را  فراینددو بهائی های نوشتهدر این زمینه 
را  فرایندهااین  شوقی افندی. ندکار تر جهانی درهماهنگۀ کنونی انتقال به یک جامعۀ در طول دور

. از منظر نمایدمیتوصیف  61« انقالب تألیف و تحلیل و انتظام و»به عنوان جریانات همزمان 
شکست و نظمی احتیاجی به کمک ندارند چرا که مؤسسات درحالبیبهائی نیروهای تجزیه و 

ناتوانی و ناسازگاری خود با شرایط کنونی جهان درحال  بار زیراً اجتماعی دائمۀ هنجارهای فرسود
وابستگی  محیطی که شدیداً به باکه  ستهائی عملی اجایگزیناست  ضروریآنچه  فروپاشی هستند. 

 .باشد ی داشتهسازگاربه خوبی  نیاز دارد، متقابل
که مربوط به  یتألیف فرایندهایاند که نیرو و وقت خود را صرف بنابراین بهائیان تشویق شده

از اً ، نمایند. این نیز دلیل دیگری است که چرا بهائیان عموماجتماعی استساختن یک نظم پایدار 
عوض  در و کنندکرده است، پرهیز میکه آنان را احاطه ی انگیزدخالت در جریانات سیاسی تفرقه

 ؛کوشندتعامل اجتماعی میۀ و روشهای تاز 62دموکراتیک حکومتبرای ساختن الگوئی جدید از 
-های پایداری برای نظم اجتماعیبه عنوان جایگزینخود را تدریج ه ب به اعتقاد آنهاکه  هائیروش

  :نویسدتشریح این موضوع میالعدل اعظم در بیت رسانند. سیاسی موروثی به اثبات می
متفاوتی را نسبت به روش معمول کسانی که خواهان الً روش کامبهائیان 

-برای دستیابی به اهداف خود از روش آنانکنند. اصالح اجتماعی هستند، دنبال می

اذهان و رفتار مردم  واحیای قلوب توجه خود را به و  ورزندهای سیاسی اجتناب می



 تا شاهدی باشد بر سازندمعطوف میمؤثر و اثبات شده  کاری گوییک الۀ ارائ بهو 
 63و عملی است. بینانه واقع سازندروشی که آنان برای زندگی مطرح میکه این مدعا 

ۀ حیات جامع دیگر هاییا جنبهزمامداری ۀ دربار را خودهای خواهند نظراما بهائیان نمی
و  ،آنبنای حال  که درزمامداری  الگویآنان معتقدند که ، بلکه بهائی به دیگران تحمیل کنند. 

یک جریان  که در است ، تنها زمانی پایدارهستند آنحال آموختن  های تعامل اجتماعی که درروش
اشکال زور، قهر، اجبار، فشار یا ۀ به این جهت بهائیان هم  64پذیرفته گردند.« داوطلبانه کامالً»

سازندگی و آنها  راهبرد . دانندود میردماجتماعی  تحولبرای  ایوسیلهبه عنوان را دعوت دینی 
های با نظام خود را به اثبات برساند وکه، تا حدی که بتواند  پایدار گزینۀیک بنای است:  باجذان

مردم را به ای از شمار فزایندهباشد، به تدریج  مغایرت داشته نظم کهن جهانی ناعادالنه و ناپایدار
 65.نمایدخود جذب 
شدید کیفیت خاصی پیدا می کند. همان طور که بیت العدل  جوردر مقابل ظلم و  راهبرداین 

های سرکوبگران مقابل ظلم نه قبول خواسته واکنش صحیح در» برای بهائیان: ، اعظم می فرمایند
اتکا به توانند با نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند می است و نه پیروی از خوی و روش آنان. 

و موجب تداوم رفتار منطقی  داردقدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می
العدل اعظم بیت، در این زمینه  66«شود، ورای ظلم و عدوان بنگرند و برآن فائق آیند.و اخالقی می

در تشریح این   ه است.توصیف کرد استقامت سازندهای از را جلوه سرکوبواکنش بهائی نسبت به 
قاماتی که مصمم بودند آنها را که از سوی م ،العدل اعظم خطاب به جوانان بهائی ایرانمفهوم، بیت

بودند، خورده ها فریب برای ورود به مدارس عالی و دانشگاه شان را متوقف سازندامید و پیشرفتنا
  :نویسدمی

رحمانه علیه بیهای وقایع جانسوزی از نیرنگۀ این اتفاقات اخیر خاطر
کان روحانی شما عزیزان را در آن سرزمین زنده می شما عزیزان این ۀ شایست سازد. نیا

مقابل تزویر  که اسالف روحانی شما در استقامت سازندهۀ است که با همان روحی
آن نفوس مقدسه که  حالیه فائق آیید. ۀ تضییقات وارد دشمنان از خود نشان دادند بر

ایشان هجوم نموده بود، معطوف داشتند، سعی  ای مشکالتی که برنظر خود را ماور
جهت حصول مقاصد  عدالتی، تعالیم دیانت جدید الهی را درنمودند که در مقابل بی

شما نیز در این زمان ۀ وظیف آورند.  عمل درۀ اجتماعی به مرحلۀ روحانی و توسع



تقویت و بهبود تار و ، هدف آن قهرمانان شجاع امر مبارک سازندگی همین است. 
پود اجتماع زادگاه خود بود و به این نیت به تأسیس مدارس برای تعلیم و تربیت 

، اصول و عقاید جدید مترقیانه، ترویج علوم و فنونۀ یکسان دختران و پسران، ارائ
بهداشت و صنایع موفق شدند ، های مختلف کشاورزیهای مهم در زمینهمعرفی کمک

شما عزیزان نیز سعی در خدمت به  فع آن متوجه تمامی ملت بود. اقداماتی که منا –
وطن مألوف و کمک به احیای تمدنش دارید. آن سالکین راه حق در مقابل اعمال 

انقطاع و تعاون و تعاضد از خود ، ثبوت و رسوخ، صبر و آرامش، غیرانسانی دشمنان
با حسن نیت نسبت به و ظلم و ستم را  ،نشان دادند و حیله و نیرنگ را با صداقت

ق به همان صفات و اخالق حسنه و با تمسک به عموم جواب گفتند. شما نیز با تخلّ
دهند اساس بودن اتهامات ناروائی را که به شما نسبت میهمان اصول روحانیه بی

 69اید.تحسین اهل انصاف را برانگیخته، ثابت نموده
قوانین کشوری به این معنا نیست که و اطاعت از  استقامت سازنده مربوط به اما اصول

مجاری صحیح از طریق های تحت ستم سایر اقلیت در مورد خود و مورد دربهائیان از دادخواهی 
برای دفاع « اخالقیۀ هر وسیل» اند که ازبهائیان هدایت شده، در واقع  61.باشندقانونی ممنوع شده 

کجا  هر دهی به مردم تحت ستم درو برای توان 61استفاده کنند از خود و سایرین درمقابل ظلم و جور
  92دارند. پشت سر مسلم از مدافعه و فعالیت اجتماعیۀ سابقکه هستند، بکوشند و از این نظر یک 

اند که در نیست، تشویق شده دسترس درخودشان عدالت ۀ وقتی در رابطه با جامع ،با این حال
بینی و واقع»، «مقابل تضییقات متتابعه در» ، حتی«شور و هیجان»هایشان برای حفظ تالش
 91از خود نشان دهند.« جوئی و کاردانی و ابتکارچاره

دنبال خصمانه های غیراز روش را مسیر عدالتاین که  عین در ،واکنش بهائی به ظلم و جور
که  دیگری اصول، به کمک حفظ نماید طول مسیر دررا  استقامت سازنده موضع کوشدمی وکند می
 ازجمله . این اصولشود، هدایت میگشتهسایر آثار بهائی تشریح  و در ،شد فوق به آن اشاره ۀنامدر 

کینه و آزار به رو شدن اصل روگردد: شامل موارد زیر می اصل این ، 92محبت و مهربانی از طریق با 
کردن که میاصل این ، ها و بالیا نیرو بگیریمتوانیم از سختیکه می -نیازها و آسودگیتوانیم با فدا 

 اصل پرورش خصائل و ،93های واالتر روحانی دست یابیمبه اهداف و ارزش ،تر مادیهای پست
و  ،94جذب و اصالح قلوب دیگران برایتکا به نیروی الگوی شخصی و ا ،فضائل روحانی در خود



مبنی  تمایزاتبدون در نظر گرفتن  مردمۀ هم وضعیت ایجاد بهبوداصل خدمت فعاالنه به بشر برای 
دانشجویان به العدل اعظم بیت طبق توصیۀ  95های هویتی.بندیاعتقادات دینی یا سایر طبقه بر

 بهائی درایران: 
بین، با احتراز کامل از دخالت در بنابراین با وجدانی روشن و دیدگاهی عالم

هیچ نوع سیاست حزبی و با رعایت حرمت قوانین و نظم اجتماعی، برای احیای 
با اعمال و خدمات پسندیده و مهر و  وطن خود بیش از پیش جهد و کوشش نمایید. 

محبت واقعی به همه، قلوب اطرافیان خود را به دست آورید حتی احترام دشمنان 
صداقت و امانت و خلوص نیت خود را به ثبوت  نیز جلب نمایید. سرسخت خود را 

و پذیرش روزافزون به  اسم اعظم در سرزمین زادگاهش حرمتۀ رسانید و برای جامع
شود سنت تاریخ است ظاهر میاً دست آورید... ضدیت با هر حقیقت الهی که جدید

ن استمرار به آن واقعیت دیگری که تاریخ با هما شود. و در هر عصری تکرار می
ای گردد که وقت تواند مانع پیشرفت عقیدهشهادت داده آن است که هیچ عاملی نمی

 –خرد و ایمان  –توافق علم و دین ، وقت آزادی عقیده و زمان آن فرا رسیده است. 
ل مختلف وَاحترام  متقابل افراد و د  ، دوری و بیزاری از هر نوع تعصب، آزادی زنان

خدمت به   وحدت و اتحاد تمامی نوع بشر فرا رسیده است... و در حقیقت عصر
دست اندر دست دیگران و دوش   دیگران صراط مستقیم و راه نجاح و فالح است...

المنفعه جهد و به دوش دیگر شهروندان آن سرزمین مقدس برای ترویج امور عام
 96کوشش نمائید.

 انسانیت مشترکی که با دیگران دارند، به توجه خود رااً اند که دائمبهائیان تشویق شدهپس 
ک » کهعبدالبهاء بهائیان را نصیحت  نبینند.  «گیبیگان»و  معطوف نمایند نظر را از مشاهده غير پا

بيگانگی محبّت و يگانگی ۀ بلکه جميع را آشنا دانيد زيرا با وجود مالحظ ،بيگانه نبينيد  .نمائيد
 99.«مشکل است

گردد: های زیر مشخص میاجتماعی با آرمان تحولبهائی به جامعۀ رویکرد ، به طور خالصه 
همراه با  دوراندیشیبه وحدت بشر، تشخیص ابعاد روحانی و مادی وجود انسان،  جمعیتعهد 

، وفاداری و هو خصمان انگیزنفاقفعالیت اجتماعی یا سیاسی  انواعایمان، صبر و استقامت، رد 
کنند، پرورش خصائل روحانی و اتکا به نیروی آن زندگی میاطاعت از قوانین سرزمینی که در 



جلب نظر کسانی ، آمیزصلحاز طرق  جایگزینمؤسسات  ی پایدار ازئهانمونه بنایالگوی شخصی، 
حالت داشتن داوطلبانه الگوهای حیات فردی و جمعی را بپذیرند، به طور  شوندمیدعوت که 

کینه و آزار  در استقامت سازنده حبت و ماز طریق مقابل ظلم و جور شدید، تعهد به مقابله با 
فردی و همچنین جمعی  توانند در روند رشد و ترقی مهربانی، پذیرش نقشی که مشکالت و بالیا می

حتی  وصرف نظر از سوابق و اعتقادات آنها  صل خدمت فعاالنه به سعادت دیگرانو ابازی کنند، 
 . ورجتحت شرایط ظلم و 

-ورزند. در هر جامعهها قصور میاین آرمانۀ البته در عمل گاهی افراد بهائی در اجرای هم

طبیعی است که سطح اذعان دارد، جامعه بهائی به آن ۀ تجربۀ دربار همان طور که بحث زیر ای،
تفاوت میان افراد  آن جامعه درۀ های اعالم شدآرمان آمیزسازی و بکارگیری موفقیتنهادینهتعهد، 

تواند نیروئی قوی برای ها میتاریخ نشان داده است که تعهد به آرمان، به هرحال . داشته باشد
کاری شخصی  تحول، هانگیز  اردر این خصوص، شاید بهترین نمود خیر عموم باشد.  جهت درو فدا

گذشتن از جان خود از روی باال برشمرده شد رغبت هزاران شهید بهائی به  هائی که درنیروی آرمان
 91.طول سالها تعقیب و آزار خشونت آمیز باشد دیانت دراین ها و پایبندی به این آرمان

 
 بهائیۀ جامعۀ تجرب

 
پیچیده و سرکوب، دنبال کردن یک واکنش سازنده و غیرخصمانه به  از بهائیۀ جامعۀ تجرب

باال مطرح شد  که در تعهد به آرمانهائی تمایلاز بهائیان توان یا  اندکی شمار وجهی بوده است. چند
کاری یا ایمان  وکناره گرفته اند و از جامعه طلبند، نداشتهها میکه این آرمانرا هائی و یا انجام فدا

سیاسی را اصولی نظیر عدم دخالت دراحزاب اً علن معدودی، در هر نسل اند. نمودهخود را انکار 
این جامعه از داخل  در خود رابهائی حق عضویت ۀ انتخابی جامع مؤسساتنقض کرده و از سوی 

و با  است اند که با تعالیم بهائی مغایرت داشتهبه اموری مشغول شده نیز گروهی دیگر . انددست داده
تهمت  عملیاتاند تا و بهانه به دست دشمنان داده بهائی افزودهۀ های جامعشدت گرفتاری بر ن کارای

برقرار  بینس آرامشکه ی ئهابرای نمونه در دوره . نمایندیا به کل جامعه حمله ، آغاز کنندرا و افترا 
بدون اً تقریبرا تحصیالت و مشاغل خود در داخل ایران وقتی بهائیان فرصت داشتند تا  ،بود

رعایت لزوم  و اجتناب از فقر و ثروت مفرطۀ دربارافراد تعالیم بهائی از دنبال کنند، برخی ممانعت 



های عظیم پرداختند که حسادت و دشمنی ثروت به اندوختن را نادیده گرفتند و راموۀ اعتدال در هم
اما  حمله علیه کل جامعه گردید.  سازخود زمینه ۀ به نوب وبرخی از ایرانیان را برانگیخت و سوء ظن 

نشان هائی که در تعالیم بهائی تجسم یافته است را به آرمان استواری جمعیبهائیان تعهد  ،کل در
 . بود سرکوبدر مقابل  استقامت سازندهآرمان  آنهاۀ ازجملکه دادند 

نموده است.  بهاءاللّهاجرای منویات بهائی پیشرفت زیادی به سوی ۀ جامع، در داخل ایران
را ئی هافرصت و هاآزادی حقوق وساالرانه که بسیاری ازهای مردای با جریانبرای مثال، در جامعه

کند، بهائیان اولین گروهی بودند که با حجاب زنان دسترس مردان است، از زنان دریغ می که در
های عرصهۀ مخالفت و تساوی کامل زنان و مردان را اعالم کردند و شروع به اجرای این اصل در هم

 اولین مدارس دخترانه را در ایران بنا نهادند.  این که ازجمله . نمودند حیات خانوادگی و اجتماعی
در واقع،  باز بود. هر زمینه و دینی  ازمردم ۀ هم روی این مدارس نه تنها به روی بهائیان بلکه به درِ
محسوس را تربیت کرد که نفوذشان در سراسر جامعه  ایران اولین نسل زنان متخصص ،مدارس این

 91.بوده است

که  همان حال در  و قطعی بود. بهائی، مسلمۀ درون خود جامع دربخصوص پیشرفت زنان 
که اغلب مستلزم تجاوز  ، امریآورد را به اجرا در بهاءاللّهآموخت که چگونه تعالیم بهائی میۀ جامع

با بهائی ۀ های جامعفعالیتۀ از هنجارهای نیرومند اجتماعی بود، زنان به طور روز افزونی در هم
دوش به دوش  یک دیگر و با همکاری کامل  زنان و مردان. در طول چند نسل شدندمی متحدمردان 

و گرانبها های زنان مهارت، در این جریان های انتخابی بهائی کار کردند. در مؤسسات و هیئت
کردند. البته این به آن معنا نیست که جامعالعادههمچنین حس شرافت و ارزشمندی فوق ۀ ای پیدا 

جنس را حل کرده است یا این که افراد  مسائل داخلی مربوط به تساوی دوۀ همبهائی با موفقیت 
خود با بقایای تبعیض جنسی ادامه ۀ های بهائی به طرق مختلف به مبارزبهائی و برخی خانواده

گیر بهائی ایران در رابطه با ترقی زنان چشمۀ های جامعموفقیتمجموع  در ،با این حال دهند. نمی
صد  صد درسواد میزان  ،سال 12درمیان زنان بهائی زیر  1191تا سال ، برای مثال بوده است. 

این تعهد به ترقی   12درصد بود. 15فقط  کشوربرای کل میزان همین میانگین در صورتی که ، بود
 نیرومنداخالقیات  همچنین همراه با تعهدی به همین اندازه عمیق به موفقیت تحصیلی و، زنان
حدی که در تا  ،ایران شد انبهائیۀ محرک پیشرفت سریع اجتماعی و اقتصادی کل جامع، شغلی

 کردند.احراز در داخل ایران ای های حرفهبخشۀ های رهبری را در هماواسط قرن بیستم، مقام



برخوردار از مقامات باالئی  ی که، بسیاری از بهائیان1191سال دربه دنبال انقالب اسالمی 
گشتند چرا که مقامات و  11اخراج شدند ،بودند وضع کردند که  مقرراتیهزاران نفر به فقر مبتال 

 نیز هزاران کودک و جوان بهائی.  12«بهائی طراحی شده بودۀ حیات اقتصادی جامع برای سرکوب»
از نظر خود را به جای این که بهائیان اما   13در سراسر کشور از دسترسی به تحصیل محروم شدند.

 شانخود را به عنوان قربانی نیروهای خارج از کنترلاینکه علیه مقامات سازمان دهند، یا  سیاسی
بقای آنها را  تا کردند ئی خالقها، شروع به بسیج منابع محدود خود برای ایجاد نظامکنندتسلیم 

گونآفرینان بهائی با وجود تالشهائی که از سوی دشمنان  از کار برخی تضمین نماید.  برای  گونا
صدا حفظ کنند. در این  و های کوچکی را بی سرشد، توانستند کسببیرون راندن آنها از میدان می

خود را از دست داده بودند،  توانستند سایر بهائیانی را که مشاغل از آنها بسیاریحتی ، جریان
را نیز برای مراقبت از سالمندان بهائی که حقوق  تشکیالتی. بهائیان ایران نماینداستخدام 

بازنشستگی خود را از دست داده بودند و تعلیم و تربیت کودکانی که از مدارس اخراج شده بودند، 
 .کردندایجاد 

 توصیف کرد،« برای بقای خود ماهرانهاقدامی »آن را  نیویورک تایمزکه فرایندی  بهائیان در
 BIHE)) بهائی برای تحصیالت عالیۀ مؤسس 1119در سال   14نهادند. خود را بنا« دانشگاه آزاد»

الی و شد تا نیازهای تحصیلی جوانان و بزرگساالن جوان بهائی را که از تحصیل در مدارس عایجاد 
کنون این مؤسسه  15برآورده سازد. ها محروم شده بودند،دانشگاه کند. از طریق دروس آنالین عمل می ا

بهائی در سراسر ایران برگزار  منازل و دفاتر هائی که درسمینارها و آزمایشگاه این دروس به کمک
این هائی که از سوی مقامات ایرانی برای متوقف کردن کار گردد.  با وجود تالششود، تکمیل میمی

 ،اندکه با آن مرتبط بودهخانه و دفتر بهائی  یورش بردن به صدها مانندبه عمل آمده است، دانشگاه 
به حدی توسعه یافته  BIHE، ها نفر از استادان آنده حبسو  یو دستگیراسناد اموال و ۀ مصادر
کند. مدرک فوق لیسانس در علوم، علوم اجتماعی و هنر عرضه می 3مدرک لیسانس و  14که است 

این  . ارائه می دهددرس  922و بیش از  شودمیاداره استاد و کارمند  295 با همکاریاین موسسه 
تا حدی متکی به خدمات دانشگاهیان و متخصصین  بهائی ایرانی است که بسیاری از آنان  مؤسسه

همچنین مؤسسه اند. بعد از انقالب اسالمی از سوی مقامات ایرانی از مشاغل خود اخراج شده
ۀ امآنالین، ایجاد برنجهان است که از طریق دروس  ای از استادان وابسته در سراسرمتکی به شبکه

باعث شده  این دانشگاهشهرت عالی بودن کیفیت  کنند. پشتیبانی می آندرسی و سایر خدمات از 



را  BIHEالتحصیالن اروپا و استرالیا فارغ و در آمریکای شمالی است که بیست و پنج دانشگاه معتبر
 BIHEهای درسی خود در سطوح فوق لیسانس و دکترا نمایند. به طور خالصه وارد برنامهاً مستقیم
 بهائیان ایران است.ۀ استقامت سازندبارزی از ۀ نمون

اند، کرده اتخاذ را استقامت سازندهموضع درپاسخ به ظلم و جور درحالی که بهائیان ایران 
گاهی به منظور ،جهانی بهائیۀ جامع در  ایران را اوضاعراهبرد روشن کردن ، جهانیان و دادخواهی آ
که برای  کمپین،این   .است نمودهدنبال  جهانینوظهور هنجارهای اخالقی و حقوقی ارچوب هچ

گاه صورت  وضعیت ایران ازنگاران سراسر جهان و روزنامه های حقوق بشرها، سازماندولتی آ
ها دهو سایر ادارات سازمان ملل از سوی مجمع عمومی  به نحو چشمگیری موفق بوده است.  ،گرفته

ها و هی از سوی پارلمانهای مشابقطعنامه ؛است صادر شدهحمایت از بهائیان ایران  قطعنامه در
دادخواهی به  یهای مختلف حقوق بشرسازمان ؛سراسر جهان به تصویب رسیده استهای کنگره

 16ده اند.های گروهی توجه چشمگیری به این وضعیت کراند و رسانهپرداخته
زیرا گیرد که علیه بهائیان صورت میشده است  هائیاز برخی از خشونتمانع ها این کوشش

به بزرگتر جهانی ۀ را به جامع خود کشوراجتماعی و اقتصادی مقامات ایرانی وابستگی متقابل 
با تمایل بهائی ۀ میل برخی از مقامات به نابود کردن جامع ،به این ترتیب  19.انددادهتشخیص خوبی 

کثریت آنان به داشتن مقبولیت بیشتر ۀ رفتار نمون دنیا تعدیل شده است.  عمومیِ دادگاه افکار در ا
بهائیان در داخل ایران نیز تا حدی عملیات ضد بهائی را تخفیف داده است چرا که بسیاری از 

که  رفتن خطراتیاغلب با پذی ،همسایگان، همکاران و کارفرمایان مسلمان در داخل ایران، دوستان
ند. حتی برخی از اهو دفاع از بهائیان کوشیدمحافظت  درجهتاین کار برای خودشان داشته، 

در مقابل اوباش خشمگین به خطر  انهای بهائیمعتدل جان خود را برای حفظ خانه روحانیون
دهندگان سازمانروشنفکران و ، افزونی از روزنامه نگارانهمین هنگام  تعداد روز در  11ند.اهانداخت
اند و برخی از شود، کردهرفتاری که با بهائیان می ازنگرانی خود علنی مدنی شروع به ثبت ۀ جامع

 ،بنابراین  11اند.نمودهاحزاب سیاسی ایران شروع به طرفداری از به رسمیت شناخته شدن بهائیان 
خل ایران دارد که مانند همتای خود را در دا جهانی هنجارهای اخالقی و حقوقینوظهور ارچوب هچ

از  است.  برخوردارنیروهای پیشرو و واپسگرا ۀ فعل و انفعال پیچید از ویژگی بسیاری از ملل معاصر
در بسیاری از  نوظهورو  مترقی دهد، نیروهایبهائی نشان میۀ جامعۀ این نظر، همان طور که تجرب



های تحت قوت بیشتری می گیرد و اقلیتکه روز به روز ملّی هستند  وجدانآفرینندۀ نوعی  ،جوامع
 توانند به آن متوسل شوند. شان معلوم شود، میطرفی سیاسیگناهی و بیبی، به شرطی که ظلم وجور

کنش بهائیان ایران سرکوبۀ تجرب در   است.تأثیرات دیگری هم داشته به آن  نسبت و وا
بهائی ۀ همچنین هزاران پناهند بسیاری از بهائیان را برانگیخته است. ۀ اراد داخل ایران، تعهد و
نفوذ ایشان روی رشد و پیشرفت که درآن المللی کشانده است، جائیخدمات بینۀ ایرانی را به عرص

خود  های مختلفو حرفه مشاغلاز راه که ی خدماتهمچنین جوامع بهائی در بسیاری از نقاط دنیا و 
و هم  این کشور هم در داخل ،بهائیان ایران الگوئی که قابل توجه بوده است.  اند،به بشریت کرده

با  یبهائیانسراسر عالم  در به دیگران ارائه داده اند، باعث شده است که  شانپراکندگی جهانیپس از 
تر شامل توجه بیش گردند. این امربه سطوح جدیدی از اشتیاق و تعهد برانگیخته  مختلف هایپیشینه

بوده و محروم نیز  دیدههای ستممیان سایر جمعیت سازندگی اجتماعی و اقتصادی در فرایندبه 
 .است

آن  دریا و انگاشت البته تجربه و تأثیرات این پراکندگی جهانی را نباید بیش از حد ساده 
زندگی  کردندزمان فرار از ایران و هنگامی که سعی می بسیاری از پناهندگان بهائی در . اغراق کرد
ایمان و تعهد  . قابل توجهی دیدندآسیب و خسارت  آغاز کنند، های خارجدر سرزمین را جدیدی

مصرفی  های مادی وبرخی از آنان به درجات مختلف جذب فرهنگ معدودی ضعیف شده است. 
برخی از آنها تغییر محل داده و در نزدیکی  اند. اند، شدهکشورهائی که در آنها سکونت گزیده

یکدیگر سکنی گزیدند و تجمع زیاد آنها برای جوامع بهائی کوچکتری که سعی در جذب آنها داشتند 
مجموع  اند. اما درکه این جوامع مجبور به حل آن بوده هدر پی داشت ئیهاچالشو منازعات فرهنگی 

گستر ا محرک نیرومندی برای رشد و توسعۀ جامعۀ جهانپراکنده شدن بهائیان ایرانی در سراسر دنی
های نیازمند و ستمدیده نیز ای برای خدمت به سایر جمعیتهای گستردهبهائی بوده و شامل کوشش

 شده است.
برای باعث شده که  ایران اوضاعبرای روشن کردن  های جهانیکمپیندرسراسر جهان، 

که  شودایجاد بهائی ۀ در درون جامعهای مؤسساتی جدیدی جهانی قابلیت اقداماتهماهنگ کردن 
خود به خروج ۀ این به نوب است.  نمودهدر بلوغ داخلی جامعه مشخص  را یجدیدۀ مرحل خود

کنون دیانت بهائی در آن به ای کمک کرده است، صحنهجهانی ۀ جامعه از گمنامی نسبی در صحن که ا



تری تر و مطلوبو اصول عقاید آن به طور گستردهعنوان یک دیانت مستقل جهانی شناخته شده 
 . استدرک گردیده 

یک رویکرد اصولی و سازنده، حتی در مقابل  ی که رویبهائیان با استقامت، به طور خالصه
اجتماعی را به نمایش  تحولۀ غیرخصمانالً قابلیت یک الگوی کام ،اندنشان داده شدید سرکوب
اند، اما احتمال دارد برای آن پرداخته های سنگینیبسیاری از بهائیان باند. درست است که  گذاشته

گر ،شدمیسنگین تر  به مراتبکه این بها  پیش  نافرمانی مدنی را در و سیاسی مخالفتبهائیان راه  ا
 ،از خود دور خودشان هایایرانی را با فعالیتۀ های بزرگی از جامعگرفتند و به این ترتیب بخشمی

گناهی خود گیج و جهانیان را در رابطه با درک بی ،تمام عیار مقامات آمادهۀ و زمینه را برای حمل
 یعاطف استقامت، 12است مطالعات اخیر نشان داده از ایآن، همان طور که پاره عالوه بر کردند. می

بر  بوده است.  عادهالفوقاند، ایران تجربه کرده های روحی شدیدی را درو روانی بهائیانی که ضربه
انسجام  دست کم تا حدی ناشی از قدرت و استقامترسد که این به نظر می ،این مطالعات اساس

و توانائی  ،ساختهمعنا، بینش و هدف اخالقی که دیانتشان برای آنها فراهم  آنها، اعتقادات درونی
 بهائیان ایران در سرنوشت اخالقی و روحانی شان بوده است.  یک کنترل درونی برحفظ  آنها در

کنند، شرایط رویاروئی آنها را تعیین اند کسانی که به ایشان ستم میبیشتر موارد هرگز اجازه نداده
، کنار گذاشتن اندنپذیرفتهزدائی را انسانیت، اندرا نپذیرفتهکردن نقش قربانی بازیاً کنند. آنها عموم

اصول یا انکار اعتقاداتشان  مورد درو سازش  ،اندرا نپذیرفته که عامل سازندگی هستند این احساس
 .اندنپذیرفته نیز را

 
 بیشتر پرس و جویدعوتی به 

 
کسفورد که از نرِ ، ادوارد گ1111ِدرسال  -نهضت نزدیکویل براون، یکی از پژوهشگران آ

 اند، کارتحمل کردن چیزی که اینها تحمل کرده»های بابی و بهائی را مشاهده کرده بود، نوشت که 
اند ارزش بذل جان را دارد، ارزش چیزی که اینها تصور کردهاً کوچک یا آسانی نیست و مسلم

ۀ پیوستتوجه  کمکمبهائی ۀ ، بینش و اعتقادات جامعپس از بیش از یک قرن  11«فهمیدن را دارد.
اجتماعی که واکنش آنها  تحولبه  اننموده است، اما رویکرد بهائی را به خود جلب ناظران بیرونی

 .چندان مورد توجه واقع نشده است، گیرددر بر مینیز  سرکوب رابت به نس



 ابعاد پویایپژوهش که ممکن است  از یاحوزه است بهدعوتی  فوق تحلیلدر این مفهوم، 
تعالیم درحقیقت  روشن کند. را جهانی  متقابلِ شدید و هایِابستگیو در این عصرِاجتماعی  تحول

و  آمیزخشونتباشند، چه تقابل  نی بر تقابلتمب اجتماعی که تحول راهبردهایند که نکبهائی ادعا می
چرا که   دارنداند که بازده نزولی ای رسیدهبه نقطه ، دراین مرحله از تاریخ بشرپرهیزخشونتچه تقابل 
 میلیِبی ،علت اصلی ،بهاءاللّه هاینوشتهبر  بنا . پردازندنمی و سرکوب عدالتیبی اصلیبه علت 

 –در سطح روحانی و فکری  –گستردۀ مردم نسبت به پذیرش وحدت ارگانیک و وابستگی متقابل 
ۀ با توجه به این تفسیر از واقعیت، بهائیان به نوب . یعنی منافع و هویت مشترک همۀ انسانها است

اجتماعی ت تحوالدر گذشته  تقابلینفاق افکنانه و  راهبردهای ممکن استخود معتقدند که هرچند 
 ،جهانیۀ جامع کنونیهای چالش پرداختن به ازنهایت  در راهبردهااما این  باشد، کردهایجاد مثبتی 
ۀ جامع تاریخی کلیۀ ند. این تفاسیر همراه با تجربحال یکپارچه شدن است، عاجز رعت درکه به س

توانند که می دهندرا تشکیل می تجربیهای ای از بینشمجموعه، آنهاست گرفته از بهائی که بر
  .ایجاد نماینداجتماعی در قرن بیست و یکم  تحولابعاد مورد  پژوهش در برایرا ای تازه مسیرهای

ها و هویتدهد که تا وقتی که بهائی نشان میۀ جامع جمعی عملکردنظریه و  این که  اول
و ممکن است به سادگی  پرهیزمخالفت خشونت نی برتمب راهبردهای، باشند تنازع درمنافع اساسی 
 ایتالفی شوند زیرا آنها علل ریشه پرهیزخشونت سرکوبۀ پیچید راهبردهای ای با به طور فزاینده

کنون که  استدالل نمودتوان مینتیجه  در دهند. عدالتی اجتماعی را هدف قرار نمیبی سرکوب و ا
 بارخشونتسرکوب و  تنازعۀ گیرندهای اوجچرخه ،پرهیزهای مخالفت خشونتنهضتۀ نتیج در

 توانمیواقع  در اند. داده پرهیزخشونت سرکوبو  تنازعۀ گیرندهای اوججای خود را به چرخه
 ،های غربیدموکراسی روشنفکرترین در پرهیزسیاسی خشونت-حزبی تنازعدو قرن که  کرداستدالل 

به طور  طلبمنفعت های نیرومندآن گروه منجر شده است که در و به وضعی به همین نتیجهاً دقیق
 که از ، کاریرا به نفع خود دستکاری کنند تقابلیاند که چگونه این سازمان های منظم یاد گرفته

بین  درها در داخل و فقیرترین جمعیتجمله منجر به افزایش عظیم و مداوم فاصله بین داراترین و 
پرستی در ایاالت متحده را در نظر بگیرید: وقتی یا تاریخ نژاد های معاصر شده است. حکومت

داری به سرعت داری پایان بخشید، بردهبه  نهاد رسمی برده 1132ۀ ده یک جنگ شدید داخلی در
بازسازی بعدی ۀ که در طول دور ،دپرستانهنژا آشکارهای آمیز و رویهقوانین تبعیضبه شکل خود را 

و از  پرهیزخشونتاً مدتآمیز به شکلی ع و قوانین تبعیضها رویهوقتی این  ظاهر شد، مطرح کرد. 



، به چالش کشیده شدکه یک قرن بعد به حرکت درآمد،  ،سوی نهضت حقوق مدنی ایاالت متحده
 و سر و بی نهادینهی که تر تبعیضظریفهای صور ظاهری و قانونی تبعیض جای خود را به شکل

امروز تداوم ۀ های نژادی در ایاالت متحدعدالتیبی ها وبه فاصلهکه  تبعیضی ؛داد شده بود صدا
کثریت رأی علیرغم ایند، بخشمی  -اولین رئیس جمهور آفریقائیاً اخیر آمریکائیدهندگان که ا

های تاریخی مهمی از طریق وجود این که پیشرفت بنابر این با اند. را انتخاب کرده خود آمریکائی
-ها ازسوی بخشرسد که تا وقتی منافع و هویتبه نظر میچنین این روشها به دست آمده است، اما 

دوباره به بازگشت خود پرستی ممکن است ، نژادشوداساس نژاد درک  های مهمی از جمعیت بر
، ل وحدت بشرممکن است تا وقتی که مردم از پذیرش کام ف نژادپرستیبه عبارت دیگر . ادامه دهد

 باز زنند، باقی بماند.  سر عملحد  نظریه و چه درحد  چه در
وقتی  سازد که تامطرح می بهائی این نکته راۀ جامع جمعی عملکردیه و دوم این که نظر

 پرهیزمخالفت خشونتموفق اً نسبت راهبردهایحتی ، بمانندباقی  تضادمنافع اساسی در  و هاهویت
د.  این هم دوباره به نممکن است فقط به وارونه شدن یا جا به جائی روابط ظالمانه منجر گرد هم

 تنازع راهبردهایبا  ،طلبمنفعتهای هویت و رقابت گروه تضاداساسی  پارادایماین علت است که 
-نهضتهای غربی سیاری از ملتدر داخل باین که  یابد.  برای مثال بعد ازتغییر نمی پرهیزخشونت

مزایای مختلفی را  پرهیز،خشونتاً مدتاما ع  ،سخت تقابلی از طریق مبارزاتاتحادیه کارگری  های
های ها شروع به هواداری از سیاست، بسیاری از این اتحادیهبرای کارگران خود به دست آوردند

 عضوی خود که هاهمشهری منافع محدود خودشان را به ضرر کهتجاری و قوانین کاری کردند 
هدف از این مثال البته   پیش ببرند. ،تر دنیاهای فقیرو همچنین کارگران بخش ،ها نبودنداتحادیه

ه هدف آن است بلک، های کارگری را کوچک بشماریمنهضت های چشمگیراین نیست که موفقیت
 تقابلی راهبردهایو  طلبمنفعتهای هویت و رقابت گروه تضاداساسی  هایپارادیمکه نشان بدهیم 

ای کنند، ممکن است در نهایت به دنیای عادالنهایجاد می تغییر که برای پرهیزبار و خشونتخشونت
 گران اجتماعی به دنبال آن هستند، منجر نگردد. که بسیاری از اصالح
با  پرهیزدهد که مخالفت خشونتنشان میبهائی ۀ جامع جمعی عملکردنظریه و سوم این که 

 ،مؤسسات جایگزینبنا نهادن ساختاری با ارزش را از  انرژیزمان و ، ناعادالنه و ظالمانه مؤسسات
-وقتی نظام، سازد. از این نظرمنحرف می گیرد،سرچشمه می وابستگی متقابلاز اصول وحدت و  که

خالئی که به جای اً شوند، ظاهرسرنگون می یزپرههای مخالفت خشونتهای ظالمانه از سوی نهضت



اش منجر تنها نتیجه کهشود رقیب به سوی قدرت میطلبِ منفعتهای ماند باعث یورش گروهمی
 تحت رهبری ،استقالل پرهیزخشونتبرای مثال نهضت  . سرکوب استهای جدید شکلشدن به 
نهضت این اما چون  امپراتوری انگلستان آزاد ساخت. ۀ ظالمانبا موفقیت هند را از یوغ  ،گاندی

بخش برای حکومت هند ایجاد نکرده بود، خالئی که ایجاد عادالنه و وحدت، یک الگوی پایدار
های فرقه منجر به مرگ نیم میلیون نفر در خشونت ویورش به سوی قدرت را ممکن ساخت ، شد
تقسیم شبه ، هندو و مسلمانۀ پناهند میلیون12بیش از ۀ اجباری و اسکان دوبار هایمهاجرت، ای
مداوم در داخل و بین این دو  ایِو خشونت فرقه منازعهو نیم قرن  ،هند به دو حکومت متخاصمۀ قار

کنون تحت تهدید متقابل سالح دولت، هم منظور از این  باز . ردیدبرند، گهای اتمی به سر میکه ا
های یهنظر ازیا هایش را کم بشماریم، بکاهیم یا موفقیتاز مقام گاندی مثال آن نیست که 

ناپذیر و ستودنی های خستگییا تالش و ،تنوع دینی و قومی چشم پوشی کنیمۀ او دربارگرایانۀ روشن
های که محدودیتبلکه منظور این است  . د هماهنگی اجتماعی نادیده بگیریماو را برای ایجا

رای تری بو این سئوال را مطرح سازیم که آیا رویکردهای صحیحاحتمالی رویکرد وی را کشف کنیم 
 را به حداقل برساند؟  جانبیاجتماعی وجود دارد که این عوارض  تحول

 تحول تقابلیدهد که الگوهای بهائی نشان میۀ جامع جمعی عملکردو  یهچهارم این که نظر
گر  جوامع « یِفرهنگ رقابت» فضای نهایت در باشد، ممکن است در پرهیزخشونتاجتماعی، حتی ا

رسمی مسابقۀ بزرگ اجتماعی  به صورت یک  هر نهاداً آن تقریب که در ،رو به گسترش لیبرال غربی
های حزبی . به این ترتیب رقابتخود را شکست دهد، قدرت سازمان یافته است سر ای رقابت بربر

ۀ اندوزی در عرصسرمایه سر حقوقی، رقابت برۀ های وکال در عرصسیاسی، رقابتۀ در عرص
ورزش و ۀ های جسمانی در عرصآموزش و پرورش، رقابتۀ نمره در عرص اقتصادی، رقابت بر سر

 موضوعید. این کنبرنده و بازنده را تعیین می، قدرت مختلف هایکه در آن جلوهبینیم را می غیره
 تقابلیدر این زمینه، الگوهای   12دیگر بررسی شده است. نوشتۀ در ،بیشتری است که با عمق بسیار

سر قدرت صورت  هائی که برزیرا رقابت خود را به شکست بکشاننداجتماعی ممکن است  تحول
کم های به نفع گروهاً نهایتالً د، معموگیرمی  د که بیشترین قدرت را دارند. کناجتماعی عمل میحا
-چیزی است که باعث شده مردم به شکل هماند، شوهائی که از این ترتیبات حاصل میعدالتیبی

 دهد،ها را هدف قرار میعدالتیکه این بی ،سیاسی مخالفتو  اعتراض اجتماعیۀ های خصمان
به  هم د، بازباش پرهیزخشونت تقابلیهای چقدر این واکنش است که هراین  جالب . روی آورند



این توان اثبات کرد که می رو،از این  . دتفهیم میشوفرهنگ رقابت بخش جداناپذیری از عنوان  
سرکوب ۀ چرخاعمال نفوذ ، از طریق های جامعهامتیازات قدرتمندترین بخشواکنشهای تقابلی به 

فرضیات  یتربه نحو بنیادیحتی  این امر، بخشند. به آن اشاره شد، تداوم میقبالً که  پرهیزخشونت
منعکس ، و تداوم بخش فرهنگ رقابت هستند سازهمربوط به ماهیت بشر و نظم اجتماعی را که زمین

اساس آنها مؤسسات و نهادهای فرهنگ  فرضیات بنیادینی را که بر فراینددر این  و دکنو تقویت می
 – یابندمی یتیابد، مشروععدالتی تداوم میبه کمک آنها فرهنگ بی اًلباشوند و غرقابت ساخته می

 13«اعتراض در فرهنگ رقابت. پارادکس»است این 
به رو  با بدبینی زیادی روبدون شک  شدفوقاً به آنها اشاره که ای تجربه شدههای بینش البته

دربسیاری از  را کهماهیت انسان و نظم اجتماعی ۀ دربار که فرضیات ریشه دار د شد چراخواه
گفتگو و  دعوتی است برایاین مقاله  نتیجه در  به چالش می کشند. رایج هستند،جوامع کنونی 

-که بشریت با چالشحالی  و در ،های پیش رودهه این موضوعات حیاتی که درۀ دربار بیشترکاوش 

، باید مورد توجه روزافزونی قرار شودی دست به گریبان میبستگی متقابل جهانمربوط به واهای 
ها را در اختیار دارند یا تنها راه پاسخۀ ماین مقاله آن نیست که بگوید بهائیان ه از هدف . گیرند

بهائی ۀ کنند. بلکه، هدف آن است که خاطرنشان سازد جامعاجتماعی را دنبال می تحولدرست برای 
 دراست  که سئواالت جدیدی را  فکری منحصر به فردارچوب هاندوزی در یک چحال تجربه در
 . بدست دهدآنها ۀ بار درای بینش تازهسازد و ممکن است اجتماعی مطرح می تحول فرایندهایۀ بار

دانست که در آن اجتماعی بزرگ ۀ توان یک تجرببهائی را میۀ جامع، در این زمینه
-می، در نهایت، بهائیۀ جامع د. شواجتماعی آزمایش و بررسی می تحولۀ خصمانغیر راهبردهای

ارچوب یک هبخش و سازنده در چآمیز، وحدتهای صلحرا با روش تنازعها و منافع مکوشد هویت
وقتی به گذشته و به رفتار بسیاری از  آشتی دهد. جمعی هویت مشترک انسانی و منافع مشترک 

 به نظر بیاید. لوحانه سادهممکن است  راهبرد ، اینیمنگرطول تاریخ بشری می اعی درهای اجتمگروه
منزوی و مستقل اً های انسانی نسبتزمانی که جمعیت ،در گذشتهالً بهائی احتما راهبرداین در واقع، 

 از جهانی یارچوبهچ هنگامی که ، یاتوانستند وحدت اساسی خود را نادیده بگیرندبودند و می
بتواند به آن متوسل  ستمدیدهنبود تا یک جمعیت  گیریشکلحال  هنجارهای اخالقی و حقوقی در

 وابستگیِ افزایشِ که چه ،است در آینده حیاتی باشدممکن  راهبردی چنیننبود. اما  عملی شود،
هنگامی که  ،آن را انکار کند تواندنمی یتل به واقعیت گریزناپذیری گشته که دیگر بشردَ متقابل بَ



 را غیرقابل پرداخت چنین انکاریهزینه محیطی های اجتماعی و زیستحد زیان افزایش بیش از
 .بنماید

کنون به دو دلیل  تحولۀ و غیرخصمانبخش وحدت راهبرد، به عالوه اجتماعی ممکن است ا
ارتباطات و حمل و  یِو کارآهمبسته های آوریپیدایش فناین که  اول :در سطح جهانی عملی باشد

دیگر دور هستند فراهم ین امکان را برای مردمی که از یکنقل جهانی برای اولین بار در تاریخ بشر ا
نتیجه اصل وحدت را تشخیص  انسانی ببینند و در واحدۀ خانواد ساخته تا خود را به عنوان یک

صلح، عدالت ۀ دربار )ازجمله( های مترقی جهانیمانپیدایش گفت، دوم . دهند و عملی سازند
شدۀ هماهنگ  کنشو اجتماعی ۀ سازند تحولای را برای های تازهفرصت ،اجتماعی و حقوق بشر

نمایند.  به عبارت دیگر برای اولین بار در ، ایجاد میباشدداشته جهانی که با اصل وحدت تطابق 
است که گیری شکل ارچوب جهانی برای هنجارهای اخالقی و حقوقی در حالهتاریخ بشر، یک چ

ۀ واقع، ترکیبی از این دو عامل بوده که جامع در تواند به آن متوسل شود. می ستمدیدهیک جمعیت 
سوی خواهران و برادران خود که در ایران در محاصره  ست که ازگستر بهائی را قادر ساخته اجهان

های خود برای تخفیف رنجۀ به نوب تا هستند، به وجدان افراد منصف در سراسر جهان توسل جوید
 . اقدامات مؤثری نمایندبهائیان ایران 

اجتماعی است که به کلی  تحولجدید الً بهائی پیشرو یک الگوی کامۀ به این ترتیب جامع 
عملی  نیزشدید  سرکوبحتی درمقابل که رسد می به نظردر وحلۀ اول و ای دارد ماهیت غیرخصمانه

در این رابطه به عنوان را بهائی ۀ جامع رشددر حال ۀ توانند تجربمند میناظران عالقهۀ هم است. 
مخرب، از و یا  آمیزهای نفاقجای استراتژی تواند بهکه صلح و عدالت می ،آزمایش این فرضیه

آن  عملی شود، مطالعه کنند و ازاجتماعی  تحولۀ بخش و سازندوحدت راهبردهایطریق 
 14بیاموزند.
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