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 و تعامل محبت حقوق شهروندی ،

این پیش  ،در ماه گذشته،بالخره ،1حقوق شهروندی پیش نویس   چندین سال از انتشار   ت  شذگ  از پس

 توسط رئیس جمهور محترم ، 2"منشور حقوق شهروندی "نویس به صورت رسمی و به شکل

 .انتشار عمومی یافت

، از بسیاری جهات  ایران استون اساسی جمهوری اسالمی این منشور که خود مستخرج از قان

ریاست جمهوری و سازمانهای تابع، خود را ملزم  آنکه .فراوان و موجب مسرت به جلو  ستگامی

شادی  دانسته و در این راه قصد گام برداشتن نموده اند به رعایت حقوق حقه ملت شریف ایران

حقوقی دارند که جدای  است ملت ایران یادآوری شده اینکه به . جای خرسندی فراوانو بخش است

از هر باور و قومیت و جنسیت و نژاد باید پاس داشته شود، حقوقی که در زیر گرد و خاک حاصل 

این که رئیس جمهور  .بسیار فرح افزاست از بحرانهای مختلف به دست فراموشی سپرده شده بود

و دستیار ویژه ای را  ده اندنموموارد ذکر شده در این منشور را تعهدات دولت در قبال مردم عنوان 

، همه و همه باعث کرده اندتعیین " نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت"برای 

ع بود که علی رقم اطال تامل انگیزاز سوی دیگر این نکته بسیار اما . فراوان است شعف و سرور

و بسیاری از مردم به چشم  گسترده، استقبال شایان توجهی از این منشور صورت نپذیرفت ی  ناسر

وعده هایی به آن نگریستند که امکان تحقق آن بسیار بعید می نمود و عده بسیار محدودی حتی به 

درجه از ایران به این  ملت  عزیز اینکه چه اتفاقی صورت پذیرفته که.خواندن آن مبادرت ورزیدند

های مکتوب و غیر مکتوب  هدعو مثبت اندیشی و خوش بینی خود نسبت به بی تفاوتی رسیده اند و

بسیار قابل تامل  امارا از دست داده اند، نکته ای نیست که بخواهیم در این نوشتار به آن بپردازیم، 

   .است

گالیه از نقض  وق حقه ملت ایران است و نه آنچه که قصد نگاشتن راجع به آن را دارم، نه ذکر حق

بارها مورد استفاده قرار گرفته اند و امکان نقض حقوق هایی که در این منشور "مگر"آنها و نه 

یانی که به خاطر نه از بهائ. قوای مختلف می دهد  ، بهتنشهروندان را در صورت صالح دانس

که به خاطر  و نه از شهروندانی به حبس محکوم می شوند خواهم نگاشت ،و باور قلبی عقیده

از کمبود آب برای زمین های کشاورزیشان تا پارازیت هایی که باعث  ،اعتراض به موارد مختلف

دوستانی که به علت  از و نهآسیب رساندن به سالمت خود و خانواده شان شده، دستگیر شده اند 

محل کسبشان پلمپ شده  تعطیل کردن مغازه هایشان به علت باورشان در روزهای تعطیالت دینی،

 .است

مشکالت عالم بشریست و گام  نخستی  پایه تمامی از نظر نگارنده گارم کهمی خواهم از آنچیزی بن

که  از رئیس جمهور و وزرا تا آن اشخاصی ،تک تک ما ،که در راه بهبود کشور و جهانمان  است

هستند، باید  زباله هاقابل فروش در  به علت مشکالت مختلف مجبور به جمع آوری ضایعات  

 .برداریم
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 .انتشار یابدتوسط رئیس جمهور منتخب ایران تهیه گردید و قرار بود که به زودی به صورت رسمی  1991این پیش نویس در اوائل سال  
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آمده  01در ماده "حق کرامت و برابری انسانی"یعنی  (ب)در منشور حقوق شهروندی در بخش 

 مذاهب و ادیان پیروان و ها قومیت به نسبت تنفر ایجاد یا تحقیر توهین،":است

 ".است ممنوع سیاسی، و اجتماعی مختلف های گروه و

 
و تاکید بر لزوم ذکر  آن را دارم با اذعان به نیکویی و موجه بودن این ماده، چه که قصد نگارشآن

همین توهین، تحقیر و ایجاد  راجع بهآن در این منشور و سایر قوانین وضعی در تمامی کشورها، 
باید ایجاد  اصال چرابه طور کلی  ؟تنفر است و اینکه چرا باید الزم باشد که این عمل را ممنوع کنیم 

این ایجاد تنفری که ستون سیاست عالم در دنیای کنونی بر آن بنا با  ؟ تنفر در جهان  ما موجود باشد
در جهانی که حتی نگاه های ما به  ؟نمائیم توهین و تحقیر را ممنوعچطور می خواهیم  ،گشته

فضای  اعمال کنیم؟چگونه میخواهیم این ممنوعیت را  است و تنفر یکدیگر گاهی همراه با تحقیر
مجازی ما پر است از تحقیر قومیت های مختلف ، از جوک هایی که با خواندنش می خندیم تا فیلم 

،اینها همه تحقیر و توهین را به تمسخر می گیریم ساده دلی دیگران یا های کوتاهی که لهجه و
 .ندهاییست که ایجاد تنفر نموده و در دراز مدت به باور ذهنی ما تبدیل می شو

 متاسفانه بلکه ،تنها مربوط به یک مملکت و ملت نیست ،این مسئله تبعیض و تحقیر و ایجاد تنفر
 .یافته است تمامی مللای عمیق در فرهنگ ریشه 

نیز حقوق برابر انسانها در تمامی موارد مورد  0491دسامبر01در اعالمیه حقوق بشر مصوب 

همه در برابر قانون برابرند و همگان ":آمده استآن اعالمیه  7تاکید قرار گرفته و در ماده 

همٔه انسانها . سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند
حق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این م  
همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی  .باشند است، می« اعالمیه»
 ".منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوندکه 
 

آنچه که در اعالمیه حقوق بشر آمده و آنچه که در منشور حقوق شهروندی ایران اعالن شده و 
مختلف در قوانینشان منعکس شده همه در جهت محکوم  ه که در کشورهای مختلف به اشکالآنچ

 اما چرا در عمل همچنان این موارد در جهان وجود دارند؟ ،کردن  تبعیض، تحقیر و دشمنیست
درس های جالبی برای عالم بشریت داشت، انتخاب دونالد ترامپ در ایاالت متحده  6102سال

خروج )و وقوع برکسیت مهاجرین انیهای معروفش راجع به اقلیت ها ،زنان و با سخنر آمریکا
ری را دچار شوک و تعجب نمود ، و این بودند که بسیاهر دو اتفاقاتی ( بریتانیا از اتحادیه اروپا

 .فاقات به وقوع پیوست؟چرا این ات که مختلف ایجاد نمودن اذهادر را سوال 
 

مسئله ای ، انهتقسیم جهان به خودی و بیگ ی مسئله ،از بدو پیدایش فرهنگها و تمدن های مختلف

 .سطوح  محدود  منطقه ای، قومی، دینی و کشوری و عاملی وحدت بخش در است اساسی بوده

شهرهای دولت ،داریم( سند مکتوب)آن اطالع پیشرفته شهری که ما از هایاولین فرهنگیکی از 

سال پیش شکل  در دوهزار و پانصدشهروندی در بطن جامعه یونان  مفهوم و بوده اند ییونان

ز اما به راستی چه چی. دنیای امروز است کشورهای صنعتی در ی  جامعه ای که پدر  فرهنگ میگیرد،

شاید بتوان پاسخ های متعددی به این سوال  شهرهایشان بود؟ باعث پیوند مردم یونان به دولت

ه ترین دالیل اما از نظر نگارنده یکی از عمد که هریک می توانند به نوبه ی خود صحیح باشند،،داد

یونانی به  ساکنان دولتشهرهایباور  و سایر دولتشهرهای یونان، شهر آتندولت ی پیوستگی جامعه
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. بربرها -یونانیان . برتری خودشان و حفظ این برتری و باور به ضعف سایر مردمان جهان بود

شهر مذکور زاده می که حتی فرزندان آنان که در دولت 3غالمان،زنان و متیک هایی -شهروندان 

 .درآیند (آن شهر  خاص)4می توانستند  به عضویت پولیسبه علت تبار والدینشان ن ،شدند

با وجود این اندیشه که مردمان همگی ساکنین شهر جهانند در  ،شهر ها نیزبعد از سقوط دولت

اندیشه رواقی و عدم تفاوت میان مردمان با گسترش فرهنگ هلنیستی و گسترش قلمرو اسکندر 

میان مرد  ،مسیحی ، باز هم در اندیشه رواقیمقدونی و آمیزش فرهنگ ها و نفوذ آن به تفکر 

که خداوند نمی تواند او را راهنمایی کند بلکه باید او را به دنبال بکشد ،  ینادان خردمند و مرد  

اگر  .میان مومنان و کافران تبدیل گشتتفاوت وجود داشت، تفاوتی که در اندیشه مسیحی به تفاوت 

چه در ابتدا بنا به آموزشهای حضرت مسیح با غیر مومنان مهربانانه برخورد می شد اما در اوج 

مورد شکنجه قرار گرفته و  ،با کوچکترین اختالفی با تفکرات کلیسای حاکم ، افراد ، قرون وسطی

یروی الزم میان مومنان و کافران بود که ن تفاوت   تفکر   دامن زدن به همین  .به قتل می رسیدند

اندیشه ی دشمنی را  و آتش برای جنگ های صلیبی و جنگ با مناطق مختلف را فراهم می نمود

 .گرم نگاه می داشت

که بسیاری او  5هابزنرفت، در دنیای مدرن در تفکر اما این تفکر متاسفانه با روند رشد بشر از بین 

ه گذار اندیشه قرارداد اجتماعی به ست که پایا و کسی را پایه گذار فرد گرایی در غرب می دانند

فرد انسانی را  ،توماس هابز. شکلی متفاوت به خود گرفت ،حساب می آید، این تفکر  دشمن

برای  که دانست یکدیگر گرگ را اهانسانتعریف نمود و موجودی تنها در مقابل تمامی دیگر مردمان 

د تا مورد هجوم دیگر مردمان نقراردادی را با شخصی به عنوان حاکم منعقد می کن ،حفظ منافع خود

دشمنی و جنگ  با یکدیگر اینگونه  سوالی که پیش می آید آن است که چرا این تفکر  . دنقرار نگیر

نیاز به ترس مردمان از  شاید علتش آن باشد کهدر ذهن و فرهنگ بشری جای گرفته است؟

، همه با یکدیگر طه قرار دادنشان باعث گشته که این اندیشه یعنی دشمنی  برای تحت سل ،یکدیگر

 .عمیقا ریشه بدواند ،تمامی مردمان در طول قرون در ذهن   توسط رهبران جهان شدیدا تبلیغ شده و

این تفکر گاهی به صورت دشمنی دو کشور با یکدیگر و گاهی دشمنی گروهی نژادی با گروهی 

ل دشمنی یک مذهب با مذهب دیگر مورد استفاده حاکمان قرار گرفته و باعث دیگر و گاهی به شک

 .پیوندهایی شده که اگر چه در ظاهر بسیار قویند اما در بطن خود دارای پارادوکسی اساسیند

وگاه حرکتهایی  همیشه در طول تاریخ مایه پیوند اقوام و گروه های مختلف "دشمن دیگری  "تفکر  

 که پس از جنگ جهانی اول،ایجاد این تفکر در ذهن مردمان کشورآلمان . شده است حیرت آور

باعث تحمیل غرامتی سنگین در قرارداد ورسای به ضرر آلمان   ،نژاد ژرمنو  این سرزمیندشمنان 

مطلق  دستمایه به قدرت  ، این برتریتری نژادی و دشمنی دیگران با تفکر بر تکیه برشدند و 

 فاجعه ی بسیاری از مردمان آلمان بر علیه دیگر مردمان جهان و در نتیجه هیتلر و بسیج  رسیدن  

 .جنگ جهانی دوم گردید

                                                             
3
 که در یکی از شهرهای یونان ساکن می شدند غیر بومیانی 

4
 به معنی شهر در یونان باستان است 

5 Thomas Hobbes(1588-1679) 



4 
 

سرمایه  در مقابل   ا شعار برابری،مان، کمونیسم بکامل آل و تقسیم پس از جنگ جهانی و انهدام

تفکر خود، به کوچک نمودن و طرد   هر یک با اعتقاد به برتری   قرار گرفت و ا شعار آزادی، داری ب

اتحاد جماهیر  .نددیدگاه دیگری و تصویر سازی از دشمنی  دیگری نسبت به باورهای خود پرداخت

را اصل اساسی و شعار خود قرار داده بود ،غرب به رهبری ایاالت متحده را  "برابری"شوری که 

را اساسی ترین نیاز بشر تعریف می  "آزادی"نامید؛ و کشورهای غربی نیز که می برابری  دشمن  

. آزادی خطاب می کردند نمودند ، کشورهای بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی را دشمن  

روه دیگر فراهم مورد نیاز برای همبستگی گروه های مختلف و دشمنی با گ دشمن   و بدین ترتیب

بر مردمان جهان و به  ،هزینه های نظامی و امنیتی سر سام آور همراه با ،و جنگ سرد. گردید

 .تحمیل گردیدوره یعنی آمریکا و شوروی خصوص دو ابر قدرت آن د

برخورد " او با عنوان نظریه  و 6هانتیگتون، انتشار مقاله ای از ساموئل پس از فروپاشی کمونیسم

اری اما تفکری شد که بسی ،پردازان قرار گرفت مورد مخالفت بسیاری از نظریهاگر چه 7"تمدن ها

حرکات ظاهرا  و رهای شرقی و به خصوص خاورمیانهکشودر  ، غربی از حرکت های کشورهای

 .کرده استرا توجیه  پیشگیرانه ی آنها

و حقوق   از شهروندی جهانی ،امروزه نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی و بسیار از ما مردمان

صحبت می کنیم ، اما سوال اینجاست که چطورمیتوانیم حتی به  برابر انسانی و ممنوعیت ایجاد تنفر

دشمن امری  بیندیشیم هنگامی که در نهانگاه ذهنمان برای هرگونه حرکتی وجود   اتاین موضوع

سعی  تنفرزایی با قوانین  مختلف  ضد  تبعیض و مخالف  است اگر چه که ساله ؟الزامی به نظر می رسد

میالدی رخ داد باید این زنگ خطر  6102اما با اتفاقاتی که در سال  .ودن  آن کرده ایمدر برطرف نم

در گوش تمامی جهان به صدا آمده باشد که نمی توان یک بام و دو هوا داشت ، نمی توان در پشت 

ما در جهت دامن  های آموزشی  نظامی و فعالیت  تریبون ها دم از آشتی و پیوند زد اما صنایع مختلف

 .زدن به نفرت ها حرکت نمایند

در آمریکا را یک اتفاق می دانند، اما از نظر  6102ات سال یا و انتخابدر بریتان 8بسیاری برکسیت

پر از تناقض ما بود که آشکار  بنده این اتفاق نشان دهنده واقعیت پنهان شده در زیر ظواهر جهان  

نمی توان دم از حقوق برابر زد اما چشم را .  فکری اساسی به حال آن نمودگشت، واقعیتی که باید 

بر تفاوت های فاحش میان جهان سرمایه داری و کشورهای فقیر بست، نمی توان از برابری حقوق 

تمامی بشر دم زد اما در رسانه ها به تصویر سازی و دشمن سازی از جمعیتی دینی پرداخت، نمی 

جهانی زد اما با زمامدارانی که در کشورهایشان حقوق بشر  سمت دموکراسی  توان دم از حرکت به 

نمی توان از . را به صورت اساسی نقض می کنند و حامی تروریسم بین الملی اند زد و بند نمود

مردمان خواست که همه ابنا بشر را دوست بدارند در صورتی که بنیان ایجاد انگیزه  را بر پایه 

حال می خواهد آن دشمن یک دین باشد ، یا یک ایدئولوژی سیاسی یا . ده ایمدشمن سازی بنا نها

 .یک کشور باشد یا یک نژاد خاص

                                                             
6
 Samuel P.Huntington(1927-2008) 

7
 Clash of Civilizations1993 

 دیه اروپاخروج بریتانیا از اتحا 8
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بزرگترین سمبل های دموکراسی جهانی در  به عنوان شهروندان   بریتانیا،مردم آمریکا و بسیاری از 

خشی که از این سال به بخش غیر آشکار در قوانین ، اما موجود در ضمیرشان رای دادند، ب

می خواهند کشور و تمدنشان را از آنها  گوید، از دشمن هایی کهفردگرایی بیش از حد سخن می

 .گرفته و نابود کنند

 ،تا زمانی که تناقضات درون نظام های سیاسی را نشناسیم و به راه حل ها توجه نکنیماز نظر بنده ،

عدم تبعیض و "شعار  ان جهان با ردمدنیا رو به آرامش نخواهد رفت و هر روز بیش از پیش م

 . ، تنها و تنهاتر خواهند شد، مردمانی که به گفته هابز گرگ یکدیگرند "تنفر

حال باید دید که با توجه به تمام آنچه که پیش آمده به واقع چه می توان کرد ، چطور می توان 

در  (به ظاهر)مردمان جهان را به یگانگی فراخواند؟ چگونه می توان آنچه را که در طی هزاره ها 

 آدمیان به امری طبیعی تبدیل گشته تغییر داد؟

اعضای دولتشهر را به هیکل "  جمهور"ر کتاب دوهزار و چهارصد سال پیش افالطون د حدود

 بدن   هر یک از اعضای   بشری تشبیه نمود و سخن از آن گفت که همانگونه که در صورت آسیب  

شهر دچار ر صورتی که هر یک از  اعضای دولتبه همین گونه د ،آدمی ، آن بدن دچار رنج می شود

ز این شهر منظم ا ....: " وی می گوید .گردیدآن جامعه دچار رنج خواهد  رنج و فاقه شوند ، تمامی

مثال موقعی که آسیبی به انگشت کسی برسد مجموع دستگاه جسم و ، حیث شباهت تام به فرد دارد

واحد  اداره می شود احساس همدردی کامل با عضو مصدوم می نماید، و از  روح که به فرمان حکم  

خواه در  ،دیگر همچنین است حال همه اعضای  . اینجاست که می گوییم انگشت آن کس درد می کند

گفت آری . مورد احساس درد ، خواه در مورد احساس افاقه ای که بر اثر شفا دست می دهد

همینطور است و چنانکه می گفتی شهر منظم شهری است که از این حیث شباهت تام به فرد داشته 

اعم از خوب و بد ، یک چنین شهری  گفتم پس اگر برای یکی از مردم شهر واقعه ای رخ دهد.باشد

و به شادی او شاد و از اندوه او  بیش از همه خود را شریک در احساسات وی نشان خواهد داد

 هب عجار نوطالفا نخس نیا هچ رگا 9"گفت از شهری منظم باید چنین انتظار داشت. متالم خواهد شد

 و تدحو رکفت ، اما دریگ یمن رب رد ار رهشتلود رد نکاس ریغ د  ارفا ریاس و تسا رهشتلود یاضعا

 رت عیسو یحطس و هتفای دومن یدعب نادنمشیدنا زا یرایسب راثآ رد ، وا هتشون رد روکذم ی  گچراپکی

 :به همین مضمون دارد و در گلستان می نگارد آشنا سخنی سعدی علیه الرحمه  .دریگ یم رب رد ار

 ی یکدیگرند               که در آفرینش ز یک گوهرندبنی آدم اعضا

سخن سر داده اند  و بر لزوم احساس همبستگی میان  و اندیشمندان دیگری نیز در این باب داد  

بدین  حرکتی اساسی و ریشه ایرا تا کنون جامعه بشری انسانها سخن به میان آورده اند، اما چ

سال است که راجع به رابطه افراد بشری سخن به  هزار چندبا این که بیش از سمت نداشته؟ چرا 

 دشمنی در عالم طبیعت در حال دوران است؟ ی میان می آید اما هنوز این چرخه

امری  بشریدر جامعه و دین الهی  تفکرات اجتماعی میان به این سواالت است که تعامل در پاسخ

یابیم که از اتحاد سخن گفته باشند اما تنها در طول تاریخ افراد زیادی را شاید ب .الزام آور می شود

به واقعیت تبدیل نمایند کسانی بودند که خود را پیام آوران  کسانی که توانسته اند این سخن ها را
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الهی می نامیدند و عامل وحدت بخش آنان یعنی کالمشان تا قرن ها در روح و جان افراد بسیاری 

طلب پس از گذشت  چندین  تعدادی قدرتاگر چه که شاید . است اثر نموده و ایجاد برادری می نموده

ذهن عده ای از ساده اندیشان  ام آن دین، تقالید و خرافات را وارد  ، به نقرن از ظهور این ادیان

تاثیری که کالم الهی بر  ،اما این مطلب ؛ صحیح آنان سوء استفاده کرده اند عقل  و از عدم ت ،نموده

حال  . را نزد هیچ شخص منصفی کمرنگ و یا محو نمی کند داشته استافراد انسانی در طی قرون 

 در چیست؟ گفته اندیشمندان و پیامبران تفاوت سوال این است که

شاید عمده ترین تفاوت را در این موضوع بتوان مشاهده کرد که پیامبران برای نهادینه سازی و 

کلی به جهانیان  عد  ل آرمانها به واقعیت دستورات خود را به مردمان سرزمین خود و در ب  تبدی

خواهد  داشته و عرضه می دارند اما فالسفه و سخنوران ، اگر چه که کالمشان بر عده ای تاثیر

و قدرت  وقتی که از کالم خالق الهی. داشت اما قابلیت نهادینه سازی در کالمشان یافت نمی شود

می گوید باش  ،است 10"ُكْن َفیُكونُ "سخن به میان می آید موضوع همین است ،موضوع  مة هللاکل

گفته اند و با کمی استثنا رواقیون از پیش اندیشمندانی از وحدت  سال  هزاران  ی،بل. پس می شود

اما سخن حضرت مسیح بود که وحدت  ،مردمان زمین سخن به میان آورده اند ی  یکی بودن تمام

و  نگرد و متخاصم را به وحدت رسانیدحضرت محمد بود که قومی بیابا خالق   بخش گردید و کالم  

اگر حضرت موسی از وحدت اسباط . آن دوران نمود در ساالر قسمت عظیمی از عالم شناخته شده

ت مسیح جنبه محبت و وداد را آن وحدت ایجاد گشت، اگرحضر ،دوازده گانه بنی اسرائیل سخن گفت

هستی روح محبت جاری شد، اگر حضرت محمد  در عالم   ،در قوانین صادره از حضرت موسی دمید

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوة  "از  آنچه که  .گشتند، مومنین به برادری نائل  ندسخن بر زبان  را 11"إِنَّ

اگر چه بسیار  اما سخن اندیشمندان، ،گردید ظاهر ذهن و عمل پیروانشاندر  اراده نمودند،پیامبران 

ر کالمشان موجود اما خالقیت کالم پیامبران د ،و قابل واالترین ستایشها استبوده متعالی و زیبا 

 .ه استبه جهان پدیدار ها گام ننهاد آنگونه که باید، ه اندو آنچه که در بعد اخالقی گفت نبوده

که می تواند هم  و عاملی وحدت بخش ابزاری قدرتمند است دین در دنیای امروز نیز همانند گذشته،

قوانین و علوم انسانی و اجتماعی، عالم  به زیباترین وجه مورد استفاده قرار گرفته و با همکاری  

سمت نیکویی و بهزیستی هدایت کند و وحدتی جهانی را متحقق سازد و هم مورد بی بشری را به 

و به ابزاری در  بی تفاوتی قرار گیرد مورد   و نخبگان  دلسوز اندیشهمهری قرار گرفته و توسط اهل 

و نفرت انگیزاننده نسبت به  یئطلبان تبدیل شده  و وحدت هایی جزقدرت دست سود جویان و 

 .جان جهان کنونی گشته استرا پدید آورد که بالی  دیگران

نقطه ای که ما ایستاده ایم جهان به ، امروز در طول تاریخ به وقوع پیوسته  اقاتی کهبا تمامی اتف 

، هرگونه تبعیض را در جهان امروز است ه حقوق بشر که الگوی قوانین کشورهااعالمی .رسیده

  .تمامی شهروندان سخن به میان آمدهدر قانون اساسی تمامی کشورها از برابری  .محکوم نموده

 و همدردی ابراز با یکدیگر ،در وقوع بحران ها نژادها و مذاهب مختلفمردمان از ملیت ها ،

مردمان در مناطق  کمک به  ،دست در دست یکدیگر ،مردمانی از سراسر گیتی .می نمایند همراهی

محروم جهان می شتابند؛ اما هنوز جهان خالی از خشونت نیست، هنوز هم تعصب ملی ، مذهبی ، 
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 حاصل از فجایع صفحات خبری مملو ازست و جنسیتی و نژادی در جهان به وفور درجریان ا

 افراطی ی ، تفکرات ملی گرایانهی مذهبی تعصبات  خرافی و انحصار جویانه .است تعصبات مختلف 

با کمال تاسف هنوز در جهان متمدن و در تمامی کشورهای صنعتی  خشونت بار قومی،باورهای  و

، آتش تنفر از یکدیگرور نمودن   و غیر صنعتی موج میزند و دامن زدن  به این تعصبات و شعله

و سیاست مداران عالقه مند به بحران در سراسر  مورد سوء استفاده کارخانجات اسلحه سازی

 .قرار گرفته و می گیرد و عده ای را برای دشمنی با عده ای دیگر ، گرد  هم می آورد جهان

 میان   ایجاد شده و مودت   همدردی ی با گسترش ارتباطات در سراسر عالم و روحیه اما امروز،

به  عالم، جهانیان باید گامی به جلو برداشته و وحدت های ملی و دینی را مختلف   نقاط   مردمان  

سیاست مداران بر مبنای جدایی و انحصار  تبلیغات   ی پایهوحدتی جهانی تبدیل نمایند که در آن 

 .طلبی و دشمنی نباشد

محبت و  ض ها و تنفر ها جای خود را به تفکر  یعها و تبنیازمند آن است که دشمنی دنیای امروز 

ی به خاطر منافع ور  دشمنیکدلی دهند و جهانیان زندگی و تفکری جدید را پایه ریزی نموده و این د  

حال سوال این است که کدام تفکر در جهان  .از میان برداشته گردد و دینی ملی محدود منطقه ای ،

ون در نظر گرفتن هیچ بد ،ار در سراسر عالمی وحدت و محبت  ندیشها امروز قدرت نهادینه سازی  

 گونه تبعیض داراست؟

یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را  ای دوستان سراپرده:"...حضرت بهاهلل می فرمایند

کل عباد را نصیحت نمودیم که :"و همچنین 12...."همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار  مبینید،

قسم به آفتاب افق تقدیس که اگر ....متعرض احدی نشود و نفسی با نفسی مجادله ننمایداحدی 

در اثری دیگر بیان  و. 13..."احبابم کشته شوند محبوب تر است نزد این عبد از سفک دم نفسی

قلم اعلی در هر یک از آیات ابواب محبت و اتحاد باز نموده قلنا و قولنا الحق عاشروا مع :"نمایندیم

االدیان کلها بالروح و الریحان از این بیان آنچه سبب اجتناب و علت اختالف و تفریق بود از میان 

برخاست و در ارتقا وجود و ارتفاع نفوس نازل شده آنچه که باب اعظم است از برای تربیت اهل 

ار که مبین منصوص آث بدانجا میرسد تاکید حضرت بهاهلل بر محبت به جمیع نوع بشر . 14"عالم

ضرت بهاهلل اعالن وحدت ح: "در نطق مبارکشان می فرمایند ،احضرت عبدالبه یعنیمبارکه شان 

اگر دین  ،عالم انسانی کرد و اعالن نمود که دین باید اسباب محبت و الفت شود و سبب حیات باشد

و همچنین   15"محبت بین بشر است ،عدمش بهتر از وجودآن است زیرا مقصد ،سبب عداوت باشد

احّبای الهی میدانند و در جمیع الواح و زبر رّبانی خوانده و میخوانند که از ذکر  ....":می فرمایند  

ای اختالف جمال مبارک روحی الحّبائه الفدا چنان برمیافروختند که وجه مبارک تغییر میکرد و  ذّره

بکّرات بکمال  اند که ر شنیدههر یک از اشخاص موجوده البّته صد مرتبه بگوش خویش از فم مطهّ 

تأثر میفرمودند من اگر ببینم که امر هللّا سبب اختالف میان دو نفس میشود از امر هللّا می 

تمامی ابناء بشر  بر پایه وحدت و محبت به ریشه و بن مایه تمامی تعالیم دیانت بهایی  16..."گذرم

دیگران تاکید شده است  نسبت بهمحبت  و به قدری بر این امر یعنی وحدت و. و تمامی کائنات است
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به امری دین، در صورتی که باعث دشمنی شود ، خود   به تاکیید و تایید حضرت عبدالبها، که حتی

 .شود و عدمش بهتر از وجودش می گردد می مردود تبدیل

سایر افراد به علت تفاوت هایشان نسبت به  تفکر دشمن و دیگری  متفاوت  از من و تبعیض و تحقیر  

در کلمات  ما، در اندیشه بهایی، جای خود را به معاشرت ، وحدت و محبت می دهند وحضرت بهاهلل 

که اطفال را باید  نمایندذکر می تاکید بر تربیت افراد بشری از سنین طفولیت می فرمایند و  فردوسیه

و این بدان .ن به قدری که به حمیت جاهلیه منجر نگردددر کودکی به شرایط دین تعلیم دهند ولک

صفات  ،موخته شود که محبت به همنوع چیستبه کودک در همان اوان طفولیت آ باید معنیست که

نیکوی انسانی کدام است و مناهی کدام، این که بداند که تفاوتی بین هیچ یک از انسانها نیست و 

 .اینکه محبت ما تنها شامل انسانهای دیگر نیست بلکه به کل موجودات و کائنات باید عشق ورزید

رت بهاهلل چه تاثیری بعد رفتار گرایانه  به موضوع نظر افکنیم باید ببینیم بیانات حض ازاگر بخواهیم 

 بهایی دیانتبه گواهی تاریخ، ؟ کسانی از قلب این دیانت خارج گشته اند و چه داشته انبر پیروانش

 هرو تمامی مردمان را از  دادهکه به راستی کشته شدن را برکشتن ترجیح  افرادی را تربیت نموده

دیانت و تفکری دشمنی ندارند بلکه  بهائیان  نه تنها با هیچ .عاشقانه دوست میدارند تفکریگروه و 

 هدفشان ایجاد وحدت و آشتی در بین تمامی ابناء بشراست و تعامل و همدلی میان گروه های مختلف

و با فرهنگ محبت و ودادی که حضرت بهاهلل در قلوبشان دمیده اند با دیگران معامله می  ؛انسانی

شان از ابتدای ظهور این دیانت  نادیده گرفته  پیروان این آئین در ایران، با اینکه حقوق حقه.کنند

شده و در حکومت های مختلف به اشکال متفاوت و توسط گروه های مختلف مورد آزار و ستم قرار 

گرفته اند اما سرفرازانه و با عشقی زائد الوصف خود را شهروند ایران دانسته و در جهت اعتالی 

افراد و جامعه  ثار طلعات مقدسه بهایی و عملکرد  آ . این سرزمین و مردمانش گام بر می دارند

بهایی می تواند الگویی مناسب برای جامعه ای بدور از تنفر و تبعیض بوده باشد که محور عملکرد 

  .و تفکر در آن محبت و همدلیست

موقع آن فرارسیده است که تعصبات جاهالنه را به کناری گذاریم و نیاز عالم بشری به تعامل اً قطع

و با  نه دین به تنهایی این واقعیت که. عیتی انکار ناپذیر بپذیریممیان دین و علم را به صورت واق

جایگاهی واالتر رساند و بهزیستی را برای تمامی ابنا بشر به می تواند عالم را  انحصارطلبانه تفکر  

فاق هایی صوری از میسر کند و نه علوم مادی توانایی آن را دارند که با وضع  قوانین و ایجاد و

متعدد باید به جهانیان تجربیات تاریخی  . جلوگیری نمایند به صورت کلی جنگ و تبعیض و دشمنی

ثابت نموده باشد که هیچ یک از این دو بال عالم هستی یعنی علوم دینی و علوم مادی به تنهایی 

از این دو بال توسط  نمی توانند عالم بشری را به پرواز درآورند و همیشه نادیده گرفتن هریک

 .دیگری، باعث سقوط  طیر  بشریت شده است

برقرار  و دشمنی  تحقیر ،توهین  ،می توان و باید قوانین مختلفی بر علیه تبعیض ها و ایجاد تنفر 

این مناهی شود؟ آیا نگاه های تحقیر آمیز را می  ا می تواند مانع از ارتکاب  نمود، اما قانون تا کج

از ذهن ها زدود؟ خودخواهی  با وضع قوانین د؟ تفکرات  دشمن بینانه را می توانتوان از بین بر

های افراطی که به اشکال مختلف از جمله میهن پرستی افراطی بروز می کند را می توان با قوانین 

مجازات ها و مکافات هایی که در قوانین مشخص می شوند ، بسیار مفید و مثمر ریشه کن نمود؟ 

گامی فراتر گذارده و با تمام توانمان در راه ریشه کن ، اما امروز نیازمند آنیم که  ثمربوده اند
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 رادع دو انسانی درعالم :"حضرت عبدالبها می فرمایند  .نمودن نفرت ها و دشمنی ها گام برداریم

 ولی، مینماید عقاب و راعذاب مجرم که قانونست ،رادع یک، مینماید حفظ رذایل ارتکاب از که است

 رادع ، الهی دین معنوی رادع واما .نیست مخفی ازجرماز جرم مشهود است، رادع، رادع ،قانون

 ومجبور.میکند  اخالق وتهذیب  می نماید تربیت وانسانرا است دو هر ومخفی مشهود جرم   ،از

اما مقصد از دین،  . میکند انسانی عالم سعادت تکفُّل که است جامعه جهت واعظم مینماید برفضایل

 17."اساس ادیان الهی است، نه تقالید بشری. دین تحقیقی است، نه تقلیدی

اسی به هدف جلب آرا انتشار  منشور  حقوق  شهروندی هر چند که از نظر بسیاری از تحلیل گران سی

شد  گامی بسیار مهم بود که برداشته به علت نزدیک شدن به انتخابات صورت پذیرفت، ولی بالتردید

چطور می توان به اجرای مفاد آن امیدوار بود ، هنگامی اما . و جای تشکر و قدردانی فراوان دارد

 هستند؟ و اقلیت ها دیگر رت پراکنی نسبت به کشورها و ادیانکه رادیو و تلوزیون دائما در حال نف

حال  اندیشه  شاید آنچه که بیش از همه کشور ما بدان نیازمند است آن باشد که فکری اساسی به

کشور و  ،تا با پذیرش یکدیگر و دست در دست هم ،دشمنی و نفرت پراکنی های دائمی نمائیم

  . جهانمان را به جایی بهتر تبدیل نمائیم

بر نیاییم و آن را با روح و جان " دیگری  دشمن"یعنی  ،اگر در صدد ریشه کن کردن این اندیشه

میخته ننمائیم، هرگز نمی توان انتظار داشت که با ممنوع آ از طریق  تربیت  روحانی افراد انسانی

و هر چند . و تحقیر داشته باشیم کردن و وضع قوانین مختلف ، جهانی به دور از خشونت و تبعیض

در حرف، این سخن را بر زبان رانیم که تبعیض بد است و تحقیر دیگران ممنوع است و برای آن 

هنگام عمل ثابت می شود که بسیار از بیانات ما م باز هم در قانون وضع کنیم و منشور تهیه نمائی

تا زمانی که جهانیان نخواهند تفکر  .موجود نیستآنها  در جنبه شعاری دارند و قابلیت اجرایی

 از سیاستمدرانی که در تا زمانی که دوستی و آشتی و محبت را جایگزین تفکر دشمنی نمایند و

. مایت کنند، جهان هرگز روی آرامش و شادی را نخواهد دیدح جهت کینه پراکنی سخن می رانند

تنها باید اندیشه  ،جهت سنجش هر تفکری در دنیای امروز ،محک معیار و میزان هر عملی و سنگ 

هر چند واالترین اهداف را در پی داشته است، آشتی و محبت باشد و هر عملی که منافی این معیار 

و دانسته شود که این عمل به نتیجه ای مطلوب منجر  کناری نهاده شدهدر همان ابتدا به باشد باید 

 . گردیدنخواهد 

تعصبات را باید به کناری نهاد و از تمامی . امروز روز تعامل است، روز همفکری و هم اندیشی

ر ده نمائیم تا جهانمان را به مکانی بهتااستفآنچه که علوم مادی و علم الهی به ما ارزانی داشته اند 

و این مهم غیر ممکن است مگر آنکه کینه ها و دشمنیها را . برای خود و فرزندانمان تبدیل نمائیم

  .به کناری نهیم و از قوای روحانی عالم در کنار قوای مادی و دانش بشری استفاده نمائیم

 فرزان معصومی                                                                                                                 
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