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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 بی بی سی فارسی ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷آبان   ۲۴ ]تاریخ:[

 

 گیرد؟نبش قبر و تخریب گورستان بهائیان در ایران چرا صورت می 

آرامگاهش در قبرستانی اوایل آبان ماه امسال، پیکر یک شهروند ایرانی بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظیمیان از 

های اطراف رها شد. این اقدم پس از اخطار مسؤوالن محلی به جامعه  اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابان

 بهایی منطقه نسبت به عدم دفن امواتشان در گورستان مخصوصشان صورت گرفت. 

ریب شده یا با هدف ممانعت دفن اموات در  ها گورستان عمومی بهائیان نیز در شهرهای مختلف ایران تخپیش از آن ده 

های بهایی حساسیت وجود دارد؟ چرا اقدام به تخریب آنها  اند. چرا نسبت به گورستانآن به طور کامل بسته شده 

شود؟ آیا چنین عملی از لحاظ قواعد شرعی فقه اسالمی و  صورت گرفته و از دفن امواتشان در آن ممانعت می

 نای عمل در نظام جمهوری اسالمی است درست است؟باالخص فقه شیعی که مب

های مختلفی رایج است، حاوی مضامین شیوه تعامل با پیکر اموات از جمله شیوه تدفین که در بین ادیان و فرهنگ

سمبلیک بسیاری است که به هویت فرهنگی و اجتماعی گروهی که شخص میت به آنها تعلق دارد وابسته است. از این  

ای صورت ات در مکانی عمومی و در کنار دیگر مردگان یک گروه اجتماعی و با آداب و مراسم ویژهرو، دفن امو

 گیرد که بیانگر تعلق فرد مرده به آن جامعه و هویت فرهنگی آن است.می

  های ناشی از تالشی تدریجیاز این رو دفن میت تنها راهی برای رهایی از پیکر مرده و پیامدهای بعدی مثل آلودگی

تری برای جامعه زندگان است که از  جسد نیست. بلکه افزون بر آن، این امر در واقع دارای کارکردهای بسیار مهم

های قدیم و انتقال آداب و رسوم و  این طریق هویت فرهنگی خود، استمرار تاریخی خود، ارتباط نسل جدید با نسل 

های  ر مردگان و اصرار بر یادآوری مکرر آنها در مناسبتکنند. زیارت مزاعقاید و رفتارهای اجتماعی را تعبیر می

های استمرار هویت ای یکی از نشانه های هر جامعهگیرد. در واقع، قبرستان مختلف نیز به همین سبب صورت می

 فرهنگی آنها و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر است. 

اموات وابسته به این فرهنگ ممانعت کرده و یا  شود که مخالفان یک هویت فرهنگی گاه از دفن این امر سبب می

های آنها را پس از دفن از بین ببرند تا از این طریق مانع تقویت این هویت و استمرار آن در بین افراد آن گردند.  مزار

ها یکی از مظاهر بروز حیات و استمرار یک جامعه فرهنگی هستند و در نتیجه زایل کردن آنها به تضعیف گورستان

انجامد. بنابراین، ممانعت از دفن بهائیان ین وجود و زوال تدریجی آنها، دست کم در مقام ظهور و بروز اجتماعی میا

ها و نبش قبرهایشان با هدف از بین بردن این جامعه فرهنگی های مخصوصشان یا تخریب این گورستاندر گورستان

ها همه در  شود. این سطح عمومی جامعه ایرانی انجام میدر ایران و زایل کردن بروز اجتماعی و تاثیرات آن در 

های مسلمانان را نیز حالی است که بهائیان در صورت اعالم پایبندی به دیانتشان امکان دفن امواتشان در گورستان 

 . ندارند. در نتیجه، عمال هیچ مکانی برای دفن اموات بهایی در صورت اصرار بر پایبندی به این دین نخواهد ماند

این اقدام در راستای مجموعه اقدامات دیگری مثل ممانعت از ممارست اعمال دینی، تحصیل با حفظ هویت دینی 

گیرد که هدف از همه آنها حذف وجود و بروز اجتماعی آنها بهایی، تاسیس مدارس و مراکز بهایی و غیره صورت می

ایرانی است. همچنین ایجاد فشار اجتماعی با هدف اجبار   تاثیر در جامعهو تبدیل آنها به یک گروه کامال نادیده و بی

 بهائیان به ترک دینشان و گرویدن به اسالم از اهداف این نوع اقدامات است.
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این شیوه قمع مخالفان فرهنگی سابقه درازی در تاریخ دارد. در تاریخ اسالم به شکل خاص، خلیفه سوم عثمان بن  

در قبرستان یهودیان که پس از مهاجرت آنها از مدینه به مکانی متروکه تبدیل  عفان پس از کشته شدن توسط مخالفانش

شده بود دفن شد. بعدها معاویه بن ابی سفیان با توسعه قبرستان مسلمانان در مدینه )بقیع(، مکان قبر عثمان را به بقیع 

شدند تا مانع از نامعلوم دفن می ملحق کرد. همچنین به همین جهت بود که برخی از سرشناسان تاریخ اسالم در اماکن

 نبش قبرشان توسط مخالفان گردند.

با این همه، موفقیت این اقدامات در رسیدن به هدف مطلوب آنها قابل مناقشه است. پیگیری و تشدید اقدامات ضد بهائی 

ر نتیجه افراد بیشتری از  به طور طبیعی به افزایش تمرکز جامعه بر این گروه و دالیل مبارزه با آنها خواهد انجامید. د

های جامعه به پرسش از هویت دینی و فرهنگی آنها و دالیل مقابله با آنها خواهند پرداخت. به عالوه، بکارگیری شیوه

شود که نتایج های دیگر جامعه با آنان میقمعی در مقابله با آنها سبب برانگیختن همدلی و دلسوزی افراد و گروه

های  های قمع متنوع گشته و تشدید شوند، شیوهآورد. در نتیجه، هر چه شیوهع آنها به بار میمعکوسی برای عامالن قم

شوند. این امر به ویژه در اقتضائات دنیای کنونی که وسایل ارتباطی بسیار مقاومت در برابر آن نیز متنوع و تشدید می

 د.کنها در آن رواج بسیار دارد صدق میمتنوع و خارج از کنترل دولت

انجام نبش قبر به طور مشخص در فقه اسالمی نیز نادرست شمرده شده و نوعی هتک حرمت نسبت به شخص مرده و 

رود. از این رو، انجام نبش قبر تنها در موارد محدودی و به جهت دالیل موجهی مثل کشف وابستگان وی به شمار می

 اند جایز شمرده شده است.شده  آثار قتل یا باز پس دهی اموال غصبی که به همراه مرده دفن

باشد آن است که فقیهان غالبا این احکام را در خصوص  آن چه البته در این بین نیازمند بازبینی و تجدید نظر فقهی می

اند. به عالوه، در موارد متعددی مثل نبش قبر شخص مرده مسلمان و نه هر انسانی فارغ از دین و مذهبش ذکر کرده

ای با وی، این امر را جایز شمرده و به عامل هتک حرمت توجهی  شدهدف دستیابی به گنج مدفون غیر مسلمانی با ه

اند. گویی که هتک حرمت به مرده مسلمان اختصاص دارد و یا درجات حرمت مرده غیر مسلمان کمتر از نشان نداده

 مرده مسلمان است.

می است که به انسان از حیث انسانیتش توجه کمی داشته و این امر در نگاهی کلی ناشی از اشکالی فراگیر به فقه اسال

شود. نتیجه این نوع  بندی کرده و احکام مختلفی برای هر یک قائل میاش دسته غالبا انسان را از لحاظ وابستگی دینی

 نگاه، تاسیس و ترویج تبعیض بر مبنای دین و مذهب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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