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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[

 

 صلحخط  از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۶خرداد  ۱۶ ]تاریخ:[

 

 ی بهاییاناسالم و حقوق فراموش شده

 حسن فرشتیان

محروم کردن بهاییان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی، از قبیل حق تحصیل، حق اشتغال مناسب، حق استخدام دولتی، 

ت. بدون تردید، در اکثر های آشکار به پیروان بهاییت اسها و اجحافهای بارزی از ستمحق سکونت و غیره، نمونه

توان شود، رفتاری اجحاف گرانه و غیر اخالقی و غیرانسانی است. حتی میجوامع اسالمی، رفتاری که با بهاییان می

 .دانست” غیر اسالمی“گامی به جلو رفت و رفتار با آنان را 

های اسالمی است. بر خالف آموزشهای گوناگونی در تعارض با تعالیم اسالمی و رفتار تبعیض آمیز با آنان از جنبه

و از ” حقوق شهروندی بهاییان“کنیم: از جهت نقض در ذیل، نامشروع بودن این رفتار را از دو منظر بررسی می

 .”ی حاکمیت اسالمی در برابر دگراندیشانوظیفه“جهت نقض 

 خالف شرع بودن نقض حقوق شهروندی -الف

ی فکری عقیدتی، ممکن است به هر دلیلی یک گروه از افرادی که با هادر امت اسالمی، بسان سایر امم و گروه

هایی که هایی ببندند و به اعضای خویش امتیازات متقابلی بدهند و به آنیکدیگر هم عقیده و هم مرام هستند، با هم پیمان

است در برخی شرایط،  خارج از این امت قرار دارند، امتیازی ندهند. این پیمان، در درون یک گروه هم پیمان، ممکن

پیمان،  پیمانی عادی تلقی شود، و افراد امت، شبیه اعضای یک کلوپ، چنین حقی را داشته باشند. در این صورت، این

 .یک پیمان درونی میان افراد یک امت است

شود. در یبه همین دلیل، امتیازات درون آئینی که به برخی از پیروان یک آئین داده می شود، امری طبیعی محسوب م

( این امتیازات درون مذهبی، تا ۱”.)شماست تقواترین با خدا پیشگاه درشما  ترینگرامی“قرآن تصریح شده است که 

ی های تشویق گرایانهجایی که به عنوان یک امتیاز درون آئینی محسوب شود، محل اشکال نیست، بلکه به دلیل جنبه

 .شوداخالقی آن، امری شایسته محسوب می

هاى رایج فقهی و کالمی، در مورد مسلمان و غیر بندىبا برپایی حکومت اسالمی در ایران، مبانی و تعاریف و تقسیم

عضویت در امت “، به مفهوم ”شهروندی“مسلمان، به همین شکل، وارد حقوق عمومی و حقوق اساسی شد. مفهوم 

ی اسالمی تلقی شدند. می، شهروندان اصلی جامعهکاهش پیدا کرد. در نتیجه، فقط اعضای امت اسال” اسالمی

ها هاى عقیدتی رایج در علم فقه و علم کالم، در چارچوب سایر گروهبندىنامسلمانان و دگراندیشان، با توجه به تقسیم

 .قرار گرفتند و به عنوان شهروندانی درجه دو و یا سه تلقی شدند

رایج فقهی و کالمی، توانایی همسان سازی با مفاهیم مدرن شهروندی را نداشت. زیرا در بین  هاىبندىآن تقسیم

ی ی شهروندی برقرار است، در این رابطهشهروندان یک کشور و ارتباط آنان با حاکمیت کشور، یک رابطه

ان در بین شهروندان یک توی شهروندان از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار هستند، بنابراین نمیشهروندی، همه

 .کشور، قائل به تفاوت و تبعیض شد
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ی شهروندان و حاکمیت در چارچوب یک شود؛ زیرا رابطهنقض حقوق شهروندان، عملی خالف شرع تلقی می

سپارند و از ی متقابل و یک عقد و قرارداد طرفینی است. شهروندان اگر مقدرات کشور را به دست حاکمان میرابطه

کنند، در برابر، انتظار دارند که حاکمیت نیز، حقوق متقابل شهروندی آنان را به مقررات مربوطه پیروی میقوانین و 

توان شهروندان را بر مبنای عقاید و باورهای آید، نمیرسمیت بشناسد. هنگامی که پای حقوق شهروندی به میان می

 .هایی را تحمیل کردو یا بر برخی دیگر، محرومیتای داد مذهبی تقسیم کرد و به برخی از آنان امتیازات ویژه

ها، بر حق شهروندی آنان تکیه کرده، و آنان را هللا حسینعلی منتظری در پاسخ به پرسشی در مورد بهاییآیت

چون یهود، مسیحیان و ی بهاییت چون دارای کتاب آسمانی همفرقه“کند: شهروندی بسان سایر شهروندان تلقی می

اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند های مذهبی شمرده نشدهستند در قانون اساسی جزو اقلیتزرتشتیان نی

چنین باید از رافت اسالمی که مورد تاکید قرآن و باشند؛ همحق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می

 .”مند باشنداولیاء دین است، بهره

 حاکمیت اسالمی در برابر دگراندیشان ینقض وظیفه -ب

دهد که در پاسخ تکذیب کنندگان های آموزش رفتار با دگراندیشان، خداوند به پیامبرش دستور میدر اولین گام

اگر تو را تکذیب کردند، پس بگو پروردگارتان صاحب رحمتی فراگیر است “رسالتش، سخن از رحمت فراگیر گوید: 

 (۲).”شدنی نیست مجازات او از مجرمان رد  

ی فوق، ناظر بر رفتار مومنان با نامومنان است. در این رفتار با تصریح به رحمت فراگیر الهی، راه رحمت برای آیه

شود تا در ضمیر ناخودآگاه جامعه، رحمت الهی به عنوان یک اصل قرار داده شود. بر دگراندیشان نیز باز گذاشته می

چنان ط برای دینداران نیست، بلکه توصیف او به رحمانیت، در برابر معاندان نیز هممبنای این آیه، رحمت خداوند فق

 .پابرجاست

سپس، در آیاتی دیگر، هنگام بیان دستورالعمل رفتار اجتماعی مسلمانان با دگراندیشان، باز به این رحمت تصریح شده 

ا کسانی بیان شده است که با مسلمانان در حالت ی ممتحنه، دستورالعمل رفتار بی هشتم از سورهاست؛ از جمله در آیه

دهد که در مورد این گروه از غیر مومنان که کنند. قرآن دستور میجنگ نبوده و مسلمانان را از دیارشان بیرون نمی

 خدا شما را از کسانى که در کار دین با شما نجنگیده و“با شما در حالت جنگ نیستند، رفتاری عادالنه داشته باشید: 

دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را اند، باز نمىشما را از دیارتان بیرون نکرده

 (۳.")دارددوست مى

ی رحمت و رافت و مدارا پیشه بگیرد. حضرت علی به حاکمیت اسالمی، موظف است که با شهروندان خویش شیوه

ی خویش به فرماندارش مالک اشتر نخعی، هنگامی که وی را به سوی عهدنامهی اسالمی، در عنوان حاکم جامعه

کند. علی ضمن هایی را برای تنظیم روابط میان حاکم و رعیت بیان میکند، دستورالعملفرمانداری مصر اعزام می

به رعیت را  مهربانى و محبت و لطف“دهد که: توصیه کردن مالک به خوش رفتاری با شهروندان، به وی توضیح می

چون حیوان درنده مباش که شکار و خوردن آنان را غنیمت شمارى؛ که همانا شعار قلب خود قرار ده، بر رعیت هم

 (۴.")هایى مانند تورعیت بر دو گروهند: یا برادر دینى توانَد، یا انسان

دو گروهند: یا برادران دینی تو  ها بردهد که انسانشود در این نامه، امام به مالک توضیح میچه مالحظه میچنان

ی دینداران با های دینی، رفتار مومنانه و برادرانههای مانند تو. در مورد برادران دینی، آموزشهستند، یا انسان

های معنوی و کند و دینداران بر مبنای باور دینی خویش، بین خویش علقهتبیین می” درون دینی“یکدیگر را در مدار 

، به ”همسان بودن در آفرینش“کنند. اما در مورد غیر مومنان، حضرت علی با تعبیر ادی را ایجاد میپیوندهای اعتق

ها و پیوندهای مهمی است که با های کرامت ذاتی انسان، خود علقهکند. آن جنبههای کرامت ذاتی انسان اشاره میجنبه

 .ی همنوعان خویش را پاس بداردی کرامت انسانی، انسان بایستی حرمت کرامت ذاتیادآوری شاخصه

ی فوق الذکر علی به هللا منتظری در استفتایی دیگر در مورد بهاییت، با اشاره به همین آیه، و با استناد به نامهآیت

ی به طور کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه“… کند که مالک اشتر، تصریح می

 .”باید حقوق انسانی آنان رعایت شود… السالم در نامه به مالک اشترش امیرالمومنین علیهو فرمای… شریفه
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ی کالم، این که اجحاف و ستم به بهاییان و محروم کردن آنان از حقوق شهروندی، نه تنها هیچ مشروعیت دینی چکیده

ها، نه تنها بایستی حقوق شهروندی آموزشهای اسالمی منافات دارد. بر مبنای این ترین آموزشندارد؛ بلکه با بدیهی

گونه تبعیضی رعایت کرد، بلکه به مقتضای دستور به رافت و رحمت با آنان را بسان سایر شهروندان و بدون هیچ

 .شهروندان، بایستی با آنان مدارا کرد، هرچند باورهای آنان مورد پذیرش حاکمیت و یا شهروندان مسلمان جامعه نباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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