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 �مل پکنع مۀرناسازي اعالمیه و ببراي بررسی پیشرفت در پیاده سازمان ملل متحد کشورهاي عضو حال که
، زمان براي گفتگویی جدي اندگرد هم آمده 2015توسعه  بعد از سال  دستورکارپرداختن به برابري جنسیتی در  و

و سیاسی  اجتماعی ي بسیجمردان فرا رسیده است. دین به عنوان مبنایی برادربارة نقش دین در پیشبرد برابري زنان و 
این  ا بیش ازرفراد ادین در زندگی و هویت  همیشگی واقعیتی است که باید صراحتاً مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت

ت و ن و نیز ماهیاي در اجتماع ایفا کند، خودِ مفهوم دیتوان نادیده گرفت. اگر دین قرار است نقش سازندهنمی
گرایانه بلهاي تقاههایی که ما را در مجادلهدف آن باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند. باید آماده باشیم تا برچسب

و  »کارفظهبرابر محا لیبرال در«، »برابر سنتی مدرن در«، »سکوالر در برابر دینی« از جمله رها کنیم اندانداختهبه دام 
تر از آن که به هایی هستند پیچیدهین در زندگی انسان و برابري زن و مرد واقعیتنقش د». غربی-رغربی در برابر غی«

 در آن باشد که فتمانی که مناسب نیازهاي عصريگ -هایی فروکاسته شوند. گفتمانی جدید نیاز استچنین مقایسه
 یم باشد.تحرك بخشد و در آن سه ی بهائی خواستار آن است که  به چنین گفتمانیکنیم. جامعۀ جهانزندگی می

 
اقعیت انسانی است و نه اي از وجنبه انو مرد انبرابري زن به عقیدة ما که بیان داریممایلیم به روشنی  در ابتدا

شرافت و منزلت یعنی  –سازد به آن دست یافت. آنچه انسان را انسان می باید براي خیر عمومی که صرفاً وضعیتی
ت داشتن، خلق دوس منديبراي هدف و جامعه؛ تواننه زنانه است و نه مردانه. جستجو براي معنا،  -ذاتی انسانی
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دهی هر جنبه از راي سازمانب عمیقی ضمنی هايارند. چنین تاکیدي داللتجنسیت ند کردن و استقامت نمودن
 انسانی دارد. اجتماع

 
انگاریم که دین بینیم. بلکه مسلم میهاي متعارض نمیاي از عقاید جزمی یا فرقهمجموعه ما دین را به مثابه

یات آموزد که حشود و میعد روحانی حیات انسانی آگاه میآن از بُ به پیشرفت است که بشر به واسطۀ فرایندي رو
 ه در کنارکون دین وجود دارند حانی در کاناي از اصول روهمسو سازد. مجموعه عدبُ با آن ش راافردي و جمعی

 از جمله شرفت انسانی،سیر پی تاریخ و در هر مرحله ازدین دهند. یکدیگر میراث مشترك نوع بشر را تشکیل می
، ند. امروزهکهاي جدیدي پیدا میدها و نموداهمیت، کارکر معانی، جهانی، گیري یک جامعۀشکل در خالل ،وزامر

و  ترهتر، حیات فکري بالندجوصلح هایی سالم، جوامعیایجاد خانواده براي هاي زنانگونه که بصیرتهمان
 نگفتما ور خاص بایدي آنان است که به طشوند، صداضروري تشخیص داده میبیش از پیش  ،موثرترحکمرانی 

  .را شکل دهد ماهیت دین و نقش آن در زندگی معاصر حول
 

 در اختیار هنجاربنیاد ارچوبچیک ري برخاسته از آن بشحقوق اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و ابزارهاي 
ر بمبتنی  که اجتماعی هاییلیتوق و مسئوکند و حقکه شرافت ذاتی فرد را تصدیق می اندجهانی قرار داده جامعۀ

 ها و همچنین جوامعین وظیفۀ دولتانگیزتردهد. چالشط میشرح و بس را تواند ساخته شودمی هاآن صلح بر اساس
ماعی برابري تمامی موازین علوم اجت قانونی و ردم جهان بوده است. معیارهايها به واقعیت زیستۀ متبدیل این هنجار

ترین زرگب است که دار نسبت به ماهیت مردان و زنان و روابط میان آنانباورهاي ریشه اما نندکرا تایید می هاانسان
 آییِگردهم ترینزرگباینکه . بیست سال پس از اندرا ایجاد کرده حقق یک نظم اجتماعی عادالنهموانع بر سر ت

علیه  نوز تبعیضهجهانی آورد،  جنسیتی را به صدر دستورکاربرابري   (در آن زمان) مدنی جامعۀ و حکومت سران
  جهان امروز است. در عدالتیترین بیزنان شایع

 
براي  توجهی از بشریتبخش قابل دهد در طول تاریخکه نشان می وجود دارد شواهد و مستندات بسیاري

پیروزي  در پنداشتند. در حالی که بسیاري میو امروز نیز چنین است انددینی روي آوردهدیان و رهبران ا هدایت به
خود  حضور دیگرگونه نشد. دین بار ، اینمدرنیته از نفوذ دین خواهد کاست ،»غیرمعقول«بر باورهاي » عقل«آشکار 

مشترك که  انسانیت ولقبکند. به نام دین است که خدمت براي مصالح عمومی؛ هاي گوناگون آشکار میرا به شیوه
، نداي خود و آشتی پوشیچشمطبیعت؛ داري نسبت به رود؛ تکفل و امانتا و نژاد فراتر میههاي ملتبندياز تقسیم

 متحد اي توسط سازمان مللبه نحو فزاینده دهندة فرهنگ و حیات جامعهلش دین در مقام شکنق اند.نموده بلند را
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دسترسی به براي  ��دینیهاي توانایی سازمان با تشخیص متحد سازمان ملل نهادهاي از تعدادي تصدیق شده است.
در تعقیب اهداف ها ، در صدد همکاري با این سازمانمنابع مادي و انسانی در این زمینه آوردنو فراهم مناطق محروم

، در شوراي اجتماعی و اقتصادي سازمان ملل، مقام مشورتی دینی دولتیسازمان غیرچند صد  .اندبرآمده شانمشترک
  هستند. متحد فعال در مباحثات سازمان ملل کنندگانیاند و مشارکتدریافت داشته

 
ین ترویج دشونت به نام . تعصب و خبی گرفتار شده استطلجهالت و جاه در دام، دین عین حال در

دهند یم قرار ان)(نسبت به پسران و مرد ترپست مقامی را در دینی که دختران و زنان هايشود. تعابیري از آموزهمی
د. کننرا مسدود می که همچنان مشارکت کامل زنان در اجتماع انداي شدهها و ساختارهاي پدرساالرانهبه نظاممنجر 

شوند و آشکارا می ���ونه تبعیض علیه زنانسازي کنوانسیون رفع هر گهمچنان مانع پیاده هایی کهسرسختی اجتماع
شیده کبه چالش  المللی را به شدتجامعۀ بین کنندقانون دینی نقض می حقوق انسانی زنان را بر مبناي تعابیري از

 وسیلۀرد مشرف  ست،تعریف نشده ازناشویی در حوزة قانون در بستر ، تجاوز به عنوان مثال در برخی کشورها .است
. واج وجود نداردبراي ازد ل سنرود و شرط حداقاش به شمار میخانواده زنانقتل رساندن براي به  دفاعی موجهی

مار شضروري به اختیاري یا غیر هاآن از حق طالق یا ارث برخودار نیستند؛ تحصیل، زنان در برخی از دیگر کشورها
ی ها هنوز متداول هستند ولین نمونهااگر چه حضور ندارند.  ومی و ساختارهاي حکمرواییآید و در فضاهاي عممی

مومی و ع حیات زنان در ةدر مشارکت فزایند توانپیشرفت را می از یک سورو به کاهش است. ها شیوع آن میزان
 ر از طریقها براي ایجاد تغییاز کشور بسیاري هاي ارزندةدر تالش آن را و از سوي دیگر دید اجتماعی امور

 مشاهده کرد. متمرکزند بر آموزش زنان و دختران کارهایی کهراه
 

اي اد ما براعتق به که وجه کمیسیون را به سه حوزه جلب کنیممایلیم ت در این مرحله از حیات جمعی بشر
  زنان و دختران حیاتی هستند. پرداختن به وضعیت فعلی

 

 دینی مسئولیت رهبران
 

شان تران را از شکوفایی استعدادهاي بالقوههاي عظیمی که زنان و دخعدالتیدینی در پرداختن به بیرهبران 
اینکه رهبران دینی براي  .دارد سهمی اساسی دارندباز می در پیشبرد اجتماع شانبه حق ایفاي نقش و از

ه نقض حقوق بشر، علی باید بدون تردید تر باشندو عادالنه آمیزتردر ساخت اجتماعی صلح ايشایسته همراهان بتوانند
گیرد لب به سخن بگشایند. انکار برابري که به نام دین صورت میو علیه ونت و تعصب خش هايعلیه تمامی شکل

 آن جا کهشان را در ایجاد و تداوم وضع موجود بسنجند و شان یا سکوتشان، اقداماتتاثیر کالم باید رهبران دینی
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پاسخگو باشند. که وجه تمایز نوع انسان است را سرکوب کند  کرقواي ف تواندهایشان مینمودها و سرمشقره
 .باید نقش ایفا نمایندوي این مسائل تامل بر ر ها در تشویق برايدولت

 

 نقش مردان و پسران
 

سازي این لیباشد. عمجمعیت جهان محدود نیست که تاثیرش به نیمی از  برابري زنان و مردان کیفیتی
 شرفت حیاتش و پیتولید دان ی را به کلی زیر و رو خواهد ساخت از جمله؛انسان هاي اجتماعبرابري تمام جنبه

د که در د به این درك برسندان بایخانواده. مر، تخصیص منابع مادي و وضعیت حکمرواییهاي معمول شیوهفکري، 
 ایدتند که بهس پذیر نیست. مردانبه طور کامل امکان آنان خودِ هايلیتقاب شکوفاییرشد و فعلی،  نابرابريشرایط 

هاي د نقشکه بای دهستن شهامت اخالقی بیابند. آنان ،براي بیان فهم جدیدي از مردانگی و ارائۀ الگو در این زمینه
هایی، نر تحلیل هند. دد پرسش قراربه چالش بکشند و مورد  اندبه آنان نسبت داده هامحدودي را که اجتماع و رسانه

که  ف آن استه، هد. بلکزنان ایجاد کنیم نقش به حقیی براي ایفاي فضا این کافی نیست که در نظم اجتماعی فعلی
لملل اینبو امور  امعهج، کار، خانواده و هر یک به مثابه یار و یاور دیگري در بستر زنان و مردان دوشادوش یکدیگر

 دهد. زند که به همگان اجازة رشد و شکوفاییاجتماعی بساتا  تالش کنند
 

 ها از دینمبناي برداشتتبعیض علیه زنان بر 
 

اگیر ه هدف فرباه رسیدن راز دین یک مانع عمده در  هاتبعیض علیه زنان بر مبناي برداشت با توجه به اینکه
 ماید.نتفسیري تهیه خواهشمندیم تا در این زمینه شرح و رفع تبعیض علیه زنان  صلح است، از کمیتۀ

 
به حال  آنچه تا شتر ازبسیار بییتی نیازمند منابع مالی، اخالقی و فکري، به میزانی دستیابی به برابري جنس

هاي دین و علم، تعهد بصیرتگیري از بهرههاي بشریت، توده این امر به معناي تالش. باشدایم میشاهد آن بوده
یشرفت است که پ سابقه در تمام سطوح حکمروایی و درك این نکتهري بیزنان، همکا دلیرانۀ مردان دوشادوش

 ، پیشرفت همگان است. زنان
 

نماید تا در وت میکنند دعمیر بهبود اوضاع بشریت تالش که در مسی تمام آنانی را یجامعۀ جهانی بهائ
که به این نحو یادگیري حاصل کنیم، آن است  مسائل مطرح شده در این بیانیه به ما بپیوندند. امید ما گفتگو دربارة
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اي پیش یمان را به سمت تحقق نظم اجتماعیهاجمعی تالش هاي یکدیگر را بهتر درك نماییم و به صورتدیدگاه
 کند. مایت میشکوفایی همه حرشد و  که از  بریم

 
 
 

 
                                                           
i Beijing Declaration and Platform for Action 
i i Faith-based 
i i i Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 


