
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 یفارس یسیبیب]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۱۷نوامبر  ۱ - ۱۳۹۶آبان   ۱۰]تاریخ:[ 

 

 مسلمانان یبرا انییبا بها یستیهمز تیاهم

 یهامراسم و سنت یدر اجرا   یخود را جشن گرفتند. آزاد امبریسالگرد تولد پ نیستمیگذشته، دو یدر روزها انییبها

 ای ینیدراست  یبا مدعا یحق، ارتباط نیاست که احقاق ا یهیهم بد نیمذاکره است. ا رقابلیو غ یهیبد یحق ،یمذهب

به   تواندیحق، نم کیو احقاق  داندیم یرستگار ریمس تنهاآشکارا خود را  ینیندارد، چرا که هر د نید کی  تیحقان

بر  دیتاک ی برا یابه بهانه توانستندیها ممناسبت نیتر، اعادالنه  یسپرده شود. در جهان انی" ادینیدرون د ی"ادعا

 .شوند لیگوناگون تبد دیباورها و عقا یستیهمز

 یآرزو د،یگویم کیفطر را به مسلمانان تبر دیروز ع س،یها تجربه کشمکش، پاپ فرانسکه بعد از قرن  همانگونه

 یبیغر یآرزو ند،یرا شادباش گو انییبها یمذهب یهامناسبت زیآنها ن یکه مسلمانان و بزرگان مذهب یروز دنیرس

 .ستین

سرنوشت خودشان،  رییتغ یحداقل برا شناسند،ینم تیمواجهه با اقل یبرا یکه تا امروز جز سرکوب، راه یتیاکثر

  یادر جامعه جیجهت، خالف تصور را نیبپردازند. از ا زیبا او ن یبه همدل ت،یبا اقل یست یهمز ریدارند که در مس ازین

"  ینیدجامعه، به "راست کی  تیشود که اکثر یشامل کسان دیاب ،ینید یتعصب و نفرت بوده، اتفاقا روادار ریکه اس

 یجستجو ی " دارند، و هم براگرید ییکه "باورها یبا مردم یستیندارند. پس هم از جهت همز یآنان باور

 .است یضرور انییجامعه ما با بها یکرده، همدل ریکه روح زمانه را تسخ ی" از وضع هولناکی "رستگار

از آن است.   یبخش ز،ین یو همدل دیآیبدست م گرگون،ید یشدن حق زندگ رفتهیبا "هنجار شدن" و پذ ،یستیهمز

  دیجد یهنجارساز ری گام در مس نیاند، اولشده لی" تبدیگریکه ستمگرانه به "د یتیجامعه ما با اقل یمواجهه و همراه

مشترک و   ستیآنان، زبا  ختنیدرآم ریدارند، از مس تفاوتم دهیکه عق یبا مردمان ی ستیباشد. و البته، همز تواندیم

  یساله نهادها ستی فراموش کرد که فرمان دو دیمتفاوت آنان ممکن خواهد شد. نبا یهاها و ارزش احترام به سنت

شدن(   یشدن و عاد  یعیاز "هنجار شدن" )طب یبه علت نگران ان،ییاز بها یو دور یگردانیبه رو ینیقدرتمند د

را فراهم کند. به   یرشد روادار نهی زم توانستی بود که م یهنجارساز نیآنها در جامعه بوده و اتفاقا هم متفاوت یزندگ

  زیبا آنان ن یو همدل یست یبه همز ازیبلکه ن ست،ین یکاف ان،ییاز سرکوب بها یتیامروز تنها ابراز نارضا ل،یدل نیهم

 .وجود دارد

 یرا نداشتند. هر داستان دیجد نیتحمل ظهور د ،یدوران قرون کهن و قرون وسط یجامعه مسلمانان در تمام  تیاکثر

  یروادار  -نشود یاآن مناقشه یاگر در درست یحت- شودیم تیروا گرید انیمسلمانان نسبت به اد ی که درباره روادار

مسلمانان را   انیبعد از اسالم و در م ینید چینان، ظهور هاز اسالم بوده است. اما مسلما شیپ انیدر برابر مومنان به اد

محقق شده در  ریتنها مس ن،یهم، عدم تحمل و مقابله خون ینیدرون د یهادر برابر فرقه  یتحمل نکردند. بجز آن، حت

  نیو بنابرا ،بود ری"، شمشیپاسخ به هر "خروج ان،یو نقطو انیتا حروف انیلیو اسماع انیاسالم بود. از قرمط خیتار

با   یستیتجربه همز یبرا یبخت بان،یآنکه مسلمانان با حذف و سرکوب رق جهی. نتماندیخروج ناتمام م ندیهمواره فرا

 .افتندییخود را نم ی  گرید

https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-41831474


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

نسبت  ان،یاد نیجهت، نسبت آن با ا نیکرد و از ا فیتعر  یسام انیاد ریاز همان سرآغاز، خود را در تداوم مس اسالم

 نیشیپ ان یکرد که اد"، ادعا  دیجد نیضرورت برآمدن "د ییچرا حیتوض یاسالم برا گر،ید یانکار نبود. از طرف

در برابر  زین تیحیاست که مس یریهمان مس نی . استندین ان یبه آن اد یمومنان واقع روانشانیاند و پشده فیتحر

 ییمدعا نیکند. اما چن یط خواستیم زیبعد از اسالم ن  دیاست که هر دعوت جد یکرده بود و همان راه یط تی هودی

"،  تنبو انیدرباره "پا شانی نیدرون د  یاز آنان توجه نداشتند که ادعا یاریمسلمانان قابل تحمل نبود. احتماال بس  یبرا

مسلمانان،  ینیآنجا که حجت درون دکه "حجت" باشد. و از  تواندی دارند، نم یگرید مانیو ا نید  هیکه داع یکسان یبرا

 یهاخونبار مواجهه با جنبش خیبود. تار بیحذف رق ماندهیباق نهی توان اقناع ناباوران به آن را نداشت، ظاهرا تنها گز

 .مدعا دارد نیبر ا یکاف  یبعد از اسالم، شواهد ینید

 یمسلمانان، تنها راه رستگار تیو ارتداد بودند، اکثر ینیاشکال آن( که خود متهم به بدد ی)در تمام انیگرایباطن بجز

احتماال آنان   ،ی. از طرفدانستندیم یرا منتف گرید یو راه گرید ییدر جا تیو امکان هدا دندیدی را در انحصار خود م

هست،   زیآن ن تیحقان رشیمتفاوت، به منزله پذ یو باورها دیعقا یراب اتیحق ح رشی که هرگونه پذ کردندیتصور م

وجود  زین گرید یکشتار و حذف آنان، راه ایو  نانی[ بددتیکنند. اما بجز اقناع ]و البد هدا یستادگیدر برابرش ا دیو با

بود که  یریمس ی. هرچند روادارختیانگ یبرنم یکه توجه چندان گذشتی م یو روادار یستیهمز انیداشت که از م

 .به آن نداشت یازین  ت،یاما اکثر گفتند،یشدگان از آن سخن مهمه سرکوب

 انیدر م یو فرصت گسترش روادار نهیشدگان بود، زمدر حق حذف یعالوه بر آنکه ستم بان،یآنکه حذف رق باالخره

 بیرق نید نیم و تکوطرف امکان خروج کامل از اسال کیاز  د،ی. با سرکوب هر دعوت جدکردیکم م زیرا ن تیاکثر

 .شدینابود م  تیاکثر انیدر م  یگسترش روادار جهی با آن و در نت یستیبخت همز گرید یو از سو رفتیم انیاز م

که جان صدها   یو مذهب یافرقه  یهارا دربرگرفته و جنگ انهیکه کل منطقه خاورم یبحران خونبار انیدر م دیشا

دور به نظر برسد. اما از   ییهمچنان آرزو د،یجد نیمسلمانان با د یروادار یکرده است، آرزو مقداری هزار نفر را ب

  یباق ینیاز دعوت د یگری"، پاره قابل دفاع دریبه خ تکه جز "دعو میکنیم یزندگ یاما در زمانه  گر،ید یطرف

 .نمانده است

بار،  نینخست یدر آن است که برا دیجد نیو د امبری" او، و به دنبال آن، ظهور پدیجنبش باب و "دعوت جد  تیاهم

 یاز آن، سرنوشت شیخروج پ یهایدعو گریهمچون د  زی. هرچند که جنبش باب نشودی خروج از اسالم کامل م ندیفرا

 یهاهمچون نمونه دیدعوت جد ن، یآن با جنبش آغاز یخ یتار  ط" و ارتبادیجد امبری"پ یخونبار دارد، اما با ظهور ناگهان 

 ب،یترت نی. به اابدیگسترش  دیجد نیآمد که دبدست  یو فرصت دیگرد دیتبع تینشد. بهاءهللا در نها دیناپد گر،یمشابه د

شد.   ازغبصورت خاص، آ هیو امام یمسلمانان بطور کل یروادار دیبا تکامل طرح خروج از اسالم، دوران آزمون جد

 .گرفتی در برابر آن قرار م ،یبعد نیبا ظهور د ینیاست که هر د  یهمان آزمون نیا

  انیدر م یکه روادار توانستیخود م یخیتار ری اگر در س د،یبتوان گفت که دعوت جد دیشا یجهت، حت نیا از

 زین یخیاسالم تار ییبه تکامل نها یدر برابر اسالم نبود، بلکه درواقع حت یمسلمانان را گسترش دهد، نه تنها خطر

دوران  ت،یاو و در نها ینیدر دوره بحران جانش سباب، و سپ  جنبش نیآغاز یهاسال ی. اما در تمامکردیکمک م

و  یستیکه زمانه سازش، همز دادی ادامه داشت و نشان م انییو بها انیبا باب نیمواجهه خون د،یجد نید نیظهور و تکو

 .دور از دسترس است  یروادار

  دیاست؟ شا دهیبا آنان فرا نرس یهنوز هم زمانه روادار ایکه آ دیپرس توانیسال، م ستیپس از گذشت حدود دو اکنون

که جان صدها هزار   یو مذهب یافرقه  یهارا دربرگرفته و جنگ انهیکه کل منطقه خاورم یبحران خونبار انیدر م

  یدور به نظر برسد. اما از طرف ییهمچنان آرزو د،یجد نید امسلمانان ب یروادار یکرده است، آرزو مقدارینفر را ب

نمانده است.  یباق ینیاز دعوت د یگری"، پاره قابل دفاع دریکه جز "دعوت به خ میکنیم یزندگ یاما در زمانه گر،ید

تر از دفاع  رقابلیغ ز،یکردن آنان در برابر باورها ن یو قربان دشان، یتداوم جنگ و سرکوب مردم بر سر عقا ن،یهمچن

 .بشر شده است خیتار یتمام

" قرار  ری"دعوت به خ  یخواهد بود که بر جا یعمل نی "، شرورترینیدراست  ی"دعو ی جهت، سرکوب بر مبنا نیا از

دعوت برون  کی"، تنها یباشد. پس دعوت به"روادار زیرفتار ممکن در دوران ما ن نیترینیضدد دیو شا ردیگیم

و حضور   دیجد نی شده باشد. اگر ظهور د زی" نری روح "دعوت به خ یاز تجل یبخش دیشا یبلکه حت  ست،ین ینید

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 یحت نده،یمسلمانان شود، در آنصورت و در آ انیدر م یبسط روادار نهیآن، پس از دو قرن، بتواند که زم یخیتار

 نخواهد بود. دیمسلمانان، بع یاز سو بیو شادباش به رق رمقدمیخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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