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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[

 

 آسو  ]برگرفته از سایت:[

 1396تیر  1 ]تاریخ:[

 

 انسانی ی بهائی، مسئلهمسئله

 مهدی خلجی

ی ترین مسئله، یعنی مسئلهی بهائی را به بنیادیقانون اساسی جمهوری اسالمی با انکاِر وجوِد شهروندان بهائی، مسئله

ساز سرکوِب بهائیان است، بلکه ی مدرِن »انسان« در قانون اساسی، نه تنها زمینهسازد. غیاب ایدهانسان بدل می 

 .دهدهر انسان دیگری را نیز به دست می ای برای قربانی کردنِ بهانه

نامزدهای  های غیرقانونی، مانند رّد صالحیتدارد: یکی، تبعیضدولت ایران علیه شهروندان دو گونه تبعیض روا می

های مذهب از دستیابی به مقامات باالی دولتی. و دیگری، تبعیضهای سیاسی یا منعِ شهروندان سنّیانتخاباتی با انگیزه

 .هاستاند و دولت موظف به اِعمال آن های مذهبی در ایران، وضع و مفاِد قانون تبعیض یونی. بخش عمدهقان

المللی و نیز حقوق بشر های بینها و توافقتبعیض علیه مذاهب و ادیان، دو اصِل بنیادی قانون اساسِی مدرن، معاهده

عشری با جا که نسبِت تشیع اثنیها با یکدیگر. از آن کند: اصِل آزادی شهروندان و اصِل برابری آن را نقض می

های دیگر یکسان نیست، در قانون اساسی نیز حدود و ابعاِد تبعیض دینی بسته به هر آیینی تعریفی متفاوت یافته آیین

 .است

را از   ای دارد. جمهوری اسالمی، این شهرونداندر این میان، تبعیض علیه شهرونداِن بهائی شدت و خصلِت ویژه

ورزد. بر خالف  سازد و حتی در حفظ امنیت جانی و مالی آنان نیز عامدانه اهمال میی خود محروم میحقوق اولیه

ی های دیگر، تبعیِض علیه بهائیان نه با وضع قانون و تعییِن حقوق و وظائفی خاص، که از راه سکوت دربارهگروه

، پیروان ادیانی چون یهودیت و مسیحیت و زرتشتی را »به رسمیت بندد. به سخن دیگر، دولِت ایرانها صورت میآن 

شناسد؛ گویی کند، اما بهائیان را »به رسمیت« نمیها میان شهروندان ایرانی اعتراف میشناسد«، یعنی به وجود آنمی

 .وجود ندارند

وی بشناسیم؟ اگر بوِد او را نابود توانیم حقّی برای اگر کسی را نبینیم، او را پیِش روی خود حاضر ندانیم، چگونه می

بینگاریم، چه چیْز ما را از نابودکردن وی بازخواهد داشت؟ پرهیز از »به رسمیّت شناختِن« یک انسان یا گروهی از  

جا، مسئله فراتر از  ترین اشکال جنایت علیه بشریّت است. اینساز فجیعترین نوع تبعیض و زمینهها خطرناکانسان

 .رابری است؛ بودن یا نبودِن انسان در میان استحِق آزادی و ب

 جمهوری اسالمی ایران؛ استثناگرایِی شیعی

ای از آن، مذهب  ی ویژهاش، نه اسالم که شاخه جمهوری اسالمی ایران تنها دولت اسالمی است که در قانون اساسی

های گوناگون تشیع، مانند ن شاخه عشری، در مقام مذهب رسمی کشور تعیین شده است. افزون بر پیروای اثنیشیعه

و حدود دو درصد از پیروان ادیانی بجز  ی اسماعیلی، حدود یازده درصد از جمعیت ایران از اهل تسنّن پیروان شیعه

ها، مذهبی خاص را در  های اسالمِی دیگر جهان، فارغ از میزاِن نسبِت جمعیت شیعه و سنّی در آن اند. دولت اسالم

 .بخشندرسمیت نمی قانون اساسی خود
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برای نمونه، جمعیت شیعیان در جمهوری آذربایجان، هشتاد و پنج درصد است، یعنی کمابیش مشابه ایران. ولی در  

قانون اساسی این دولت، سخنی از مذهب رسمی کشور نیامده است. آمارهای غیررسمی، جمعیِت شیعیان کویت را 

اند. اصل دوم قانون اساسی  درصد دیگر از اهل تسنّن اتفاِق شصت دهند؛ اکثریت قریب بهحدود چهل درصد نشان می 

گذاری است.« درست همین عبارت، کویت چنین است: »اسالم، دیِن دولت است و شریعت اسالمی منبع اصلی قانون 

گویند چهل و نه ی »زباِن رسمی عربی است.« اصل دوم قانون اساسی بحرین است. آمارهای رسمی میبه اضافه 

 .اندِد جمعیِت مسلماِن این کشور شیعهدرص

المللی و نیز حقوق بشر های بینها و توافقتبعیض علیه مذاهب و ادیان، دو اصِل بنیادی قانون اساسِی مدرن، معاهده

  .ها با یکدیگرکند: اصِل آزادی شهروندان و اصِل برابری آن را نقض می

گیرد. اصل   َسلَفی میِ سعودی است که مشروعیِت خود را از نهاِد روحانیِت سنّیی دیگر، نظام حاکم بر عربستان نمونه

آغازد: »پادشاهی عربستان سعودی، دولِت عربی اسالمی مستقلی است. نخستین قانون اساسی این کشور، چنین می

های غم تبعیضدین: اسالم.« در آمارهای غیررسمی، شمار شیعیان احتماالً بیش از ده درصد جمعیت است. به ر

 .دهدها به دست نمیی دولتی علیه شهروندان شیعه، قانون اساسی دستاویزی برای این تبعیضگسترده

 تبعیض؛ اساِس قانوِن اساسی 

های گوناگون است: تبعیض علیه زنان، نامسلمانان، اهل تسنّن،  قانون اساسی جمهوری اسالمی، منشوری از تبعیض

پذیرند. این قانون، در شکل و شمایل  شیعیانی که تفسیِر رسمی از والیت فقیه را نمیشهروندان غیر روحانی، و نیز 

اساسی مدرن و در اصول و مبانی تباین کامل با آن دارد. همین بس، که مواّد بسیاری از آن ناسازگار با  شبیه قانون

 .ای چون »بشریت« یا »شهروندی« استمفاهیمی پایه

، انتخابات سراسری مجلِس بررسی نهائی قانون 1358ب، بیست و نهم تیرماه سال چند ماه پس از پیروزی انقال

این مجلس نشستند. در بیست و هشتم  اساسی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد که برندگاِن آن بر هفتاد و سه کرسی

 .انجامیدها به طول های سیاسی ماهمردادماه همان سال، مجلس گشایش یافت و در میان تندباِد تنش

بیشتر کسانی که به مجلس قانون اساسی راه یافتند از روحانیان سرشناس مناطق گوناگون ایران بودند که به رغم  

گرفتند. هللا خمینی از هم پیشی میها، در وفاداری متعصبانه به آیتاختالف مراتب علمی و نفوذ اجتماعی میان آن 

ی تلخ  روح فقهی بر سراسر روند تدوین قانون اساسی است. خاطرهصورِت جلسات این مجلس، بازتاب روشِن چیرگی 

چنان زنده بود. در آن عصر، روحانیت یا در برابر جنبش مشروطیت ایستاد یا عصر مشروطه در ذهن روحانیان هم 

بود  مدتش با آن دچار احساس غبن و خسارتی شکننده شد. فروپاشی انقالبی نظام پادشاهی فرصتی برای همراهی کوتاه

ی تجّدد سیاسی، را به رسم خویش از نو تا روحانیت داِد خویش از مشروطیّت بستاند و قانون اساسی، قلِب تپنده

 .بنویسد

 ی قانون ناسازگاری ذهنیّت فقهی با اندیشه

ها در اسالم هم مفهوم قانون با ادیاِن دیگر، به ویژه یهودیت و مسیحیت، تفاوت بنیادی دارد؛ هم تاریخِ سیاسی آن 

سره از همدگیر جداست. از طرفی هم سرگذشت و سرنوشِت رویارویی دو قلمرو اسالمی و اروپایی با مفاهیم یک

های دینی و عرفی بومی اروپا برآمدند، ولی در قلمرو اسالمی، مدرن شباهتی به هم ندارند. مفاهیم مدرن از دِل سنّت

ی  عمار مرزها را درنوردیدند. روند ورود مفاهیم مدرن و ترجمهی استای بیرونی بودند که گاه با ضرِب چکمهبیگانه

ها شتابی بس تندتر داشت. ها به واژگاِن کهن یا نوساخته، از جریان طبیعی و ضرورِی آرام و تدریجِی فهِم آن مقوله آن 

ن« و »حکومِت رفته با »قانوچه متجّددمآباِن فرنگای گویاست. برای روحانیان آنی »قانون« نمونههمین واژه

ای جدید نبود و در سنّت اسالمی معادلی به نام شریعت داشت. در نتیجه، تدوین قانون  کردند، پدیدهقانون« از آن یاد می 

ی تنبیه االّمة و شمردند. میرزای نائینی در رساله را به معنای گنجاندن قانون شرع در قانون اساسی و قوانین عادی می

صراحت تأکید کرد که اصول و مبانی حکومت مشروطه از کتاب خدا و سنت پیامبر اسالم و تنزیه الملّة بارها به 

های آورند، در جریان جنگ دانند و به رفتار می داری میچه غربیان از قانون و حکومتامامان شیعه گرفته شده و آن 

گمشده اما بازیافته است. نائینی در اند و در نتیجه مشروطه نه امری وارداتی که گوهری صلیبی از مسلمانان آموخته

گوید ی وی میی رساله مایهنویسد که در آن امام دوازدهم شیعیان با تأیید درونآن رساله شرح رؤیایی را می 

  «.»مشروطه اسمش تازه است و مطلب قدیمی است
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دم پیروزی انقالب، هنگاِم سپیدهای دیگر گذر کرد. در جریان انقالب ایران برداشت فقهی از قانون اساسی به مرحله

ی والیت فقیه را اصِل بدیهِی اسالم و مخالفاِن آن را نادان یا بدخواه خواند. در نگاِه هللا خمینی، دیدگاِه خود دربارهآیت

و ی مقننه باید مطابق احکام شریعت سامان گیرد قضائیه و قوه یوی، مسلمانان و مراجعِ تقلید تردیدی ندارند که قوه 

ی نظارت بر حسن اجرای شریعت و شناس شیعه، فقیه، شایستهکار کند. حال که چنین است، چه کسی جز شریعت

ی قانون اساسی جمهوری اسالمی همین نکته به صراحت گنجانده شده است: نشستن بر مسند سلطان است؟ در مقدمه

یابد بنابراین نظارت دقیق آن و سنت، جریان می های مدیریت اجتماعی است بر مدار قر گذاری که مبیّن ضابطه »قانون

 « .شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد )فقهای عادل( امری محتوم و ضروری استی اسالم و جدی از ناحیه 

معنا ای پیش گذاشت که نه تنها قانون که فقه را نیز از بیخ و بُن بی هللا خمینی دیدگاِه تازهپس از پیروزی انقالب، آیت

هللا خمینی نام دیگری برای اقتدارگرایی مطلق است که در  : »مصلحت نظام.« مصلحت نظام به روایت آیتکردمی

 .سازبرانداز و بحران بازنگری قانون اساسی بدان وجاهِت قانونی داده شد؛ بدعتی بنیان

ای از آن، مذهب  ویژهی اش، نه اسالم که شاخه جمهوری اسالمی ایران تنها دولت اسالمی است که در قانون اساسی

 .عشری، در مقام مذهب رسمی کشور تعیین شده استی اثنیشیعه

-ی اصطالحِ مدرِن »حکومِت قانون« در ادبیات جمهوری اسالمی، گواه بیگانگی نظام حقوقیکاربرِد سراپا وارونه

ی ولی فقیه، و  یده و برگزیدهسیاسی حاکم با روح قانون اساسی مدرن است. هر قانونی تنها پس از تأیید فقیهاِن برکش

همه، دستگاِه پیچیده و پر پیچ و خم حکومت تا یابد. با این شان با شریعت، اعتبار مییافتن از سازگاریپس از اطمینان

ها را به زیان مصحلِت نظام نیابد، وگرنه با »حکم قوانین است که ولی فقیه اجرای آن  جایی ُملزم به اِعمال اجباری آن 

آید. ولی فقیه، یگانه شهرونِد استثنایی کشور است که هم از وجاهتی  « شخِص حاکم، قانون به تعلیق در میحکومتیِ 

ی شهروندان، نه در  شرعی برای نقض شرع برخوردار است و هم مشروعیتی قانونی برای تعلیق قانون دارد. همه 

که خود مجتهدی سان باید از او فرمان برند ولو اینپیشگاه قانون که در پیشگاه ولی فقیه برابرند، یعنی همگان به یک

 .گیرددر فقه و مرجعی دینی باشند. همه در پیشگاِه قانونی برابرند که خود، برابری شهروندان را نادیده می

 بازگشِت به گذشته با قطاِر تجّدد

نامید. ن رخ داد »انقالب« نمیچه را در ایراهانا آرنت، اندیشمند سیاسی آلمانی، زنده بود، آن  1357اگر در سال  

ای از زماِن حال است، نه صرفاً دگرگونی نظام سیاسی پیشین. انقالب، ی تازهانقالب از نگاه وی درگیرشدن با تجربه

ای جدید است  ها همواره در تاریخ بوده، ولی انقالب پدیدهآغازیدن است، خلق چیزی از عدم. تغییر ناگهانی حکومت

چنین، برای آرنت تعبیر »انقالب اسالمی« سابقه و بدون الگویی پیشینی است. هم نیاد نهادِن نظمی بیچون آرماِن آن، ب

جهانی و عرفی است. وی یکی از عوامل مهِم  فاقِد معناست، زیرا در نگاِه او، انقالب، آغاِز گشایش به روی قلمرو این

ت دیگر تفکیک دین از سیاست و ظهور یک قلمرو جهانی بخشیدن به امور، به عبارانقالب را »وجه عرفی و این 

ی گذر به یک قلمرو جدید  نامیم، دقیقاً مرحلهچه ما انقالب میشمرد. »آن دنیوی با شأن و حیثیت خاص خود« برمی

ها، توأمان بودن مفهوم انقالب و کند که از چشم ناظران و شاهدان انقالبدنیوی است.« افزون بر آن، آرنت تأکید می

هایی اطالق توان به انقالبی انقالب را تنها میکند که »واژهتافت. وی سخن کندرسه را نقل می دی تردید برنمیآزا

اند. آرنت بر تمایز میان »رهائی« و  شان آزادی است.« آزادی و آغازگری دو خصلِت ناگزیر انقالبکرد که هدف 

از رهائی و طغیانی نیست که در پی آن به استوارکردِن   ترنویسد: »هیچ چیز بیهودهورزد و می»آزادی« اصرار می

 « .آمده نپردازند... انقالب با بنیاد نهادِن آزادی برابر است نه با تالش برای رهائیدستبهبنیاِن آزادی تازه

شود. جاِن کالم  میناشدنی بشر قلمداد چنین است که در پی انقالب حقیقی، سه حّق حیات، آزادی و مالکیّت، حقوق سلب

توان از انقالب سخن گفت که دگرگونی به معنای آغازی تازه باشد و خشونت به منظور که: »فقط هنگامی می آن 

تشکیل حکومت به شکلی نو و ایجاد سازمان سیاسی جدیدی برای جامعه به کار رود که در آن رهائی از ستمگری به 

ی انقالب در کاربرِد پیشامدرنش به دهد که واژه که آرنت خود شرح میقصد استقرار آزادی صورت پذیرد.« ُطرفه آن 

های جهان قدیم، نظِم  ها و شورشمعنای »بازآوری« یا »بازگشت« است؛ درست خالف معنای مدرِن آن. دگرگونی

ود که تامس پین، جا بانداختند تا به گذشته، به الگوی اصیِل نخستین و آرمانی بازگردند. از این مستقّر فاسد را برمی

 .دانستتر میهای فرانسه و آمریکا مناسبی »ضّد انقالب« را برای توصیف انقالبهنوز واژه
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ای را با نگاه به محتوای قانون اساسی و نوع حکومتی سنجید که پیش آرنت انقالبی بودن یا انقالبی نبودن طغیان توده

کند و میان دو نوع قانون اساسی تمایز ، یعنی تأسیس، اشاره میگذارد. او به یکی از معناهای اصلی کنستیتوسیونمی

اند شود، زیرا مردم حتی به کمک انقالب نتوانستهی حکومتی غیرانقالبی اختیار میکه به وسیله گذارد: »یکی آن می

ی کوشش تیجهکه به قول گالدسون "از تاریخِ پیشرو یک ملت برآمده است" و نحکومتی از خود تأسیس کنند؛ دیگر آن

آورد که »قانون  ی مردم برای بنیادگذاری یک سازمان جدید سیاسی است.« سپس سخن تامس پین را می ی همه آگاهانه

ساز کنند.« موضوع اثِر دوران اساسی ناشی از عمل حکومت نیست، ناشی از عمل مردم است که تأسیس حکومت می

 [ 1]  .ستمونتسکیو، روح القوانین، »تأسیس آزادی سیاسی« ا

 بازاندیشی قانوِن اساسی، آغاِز آینده

کم، معنای سکوت آن را  ی غیربهائی ایران باید دستِ پس از گذشِت چهار دهه از تصویب قانون اساسی، جامعه

ی بهائی را به ی بهائیان دریافته باشد. قانون اساسی جمهوری اسالمی با انکاِر وجوِد شهروندان بهائی، مسئلهدرباره

ساز ی مدرِن »انسان« در قانون اساسی، نه تنها زمینهسازد. غیاب ایدهی انسان بدل می ترین مسئله، یعنی مسئلهبنیادی

سوئی دهد. هم ای برای قربانی کردِن هر انسان دیگری را نیز به دست می سرکوِب بهائیان است، بلکه بهانه

به رهبری آن، نه فقط شرط ورود به دستگاِه حکومت که آمیز ایدئولوژیک با نظام سیاسی و وفاداری مطلق و مبالغه 

 .ی اثنی عشریشود، حتی شهرونداِن شیعهها میی ارزش انسان معیاِر داوری رسمی درباره

ی دموکراتیک و آزاد ایران بدون تدوین پذیریم که تصّور آیندهاگر به اهمیّت بنیادین قانون اساسی باور داشته باشیم، می

ی آینده، اندیشیدن و سنجیدِن رسد آغازگاِه ناگزیر تأمل نخبگان ایرانی دربارهدید ُمحال است. به نظر میقانون اساسی ج

ی قانون اساسی از نو باشد. قانوِن آینده، پیش از هر چیز، باید یکایک شهروندان خود را ببیند، به رسمیّت بشناسد، ایده

توان  که باشد، به روی همه ببندد. انسانی بودن هر قانون اساسی را میو راِه انکاِر وجودشان را به هر بهانه و بهائی 

ی کدام انسان یا جمع انسانی توان پرسید: این قانون دربارهبا همین معیار اندازه گرفت. در برابر هر قانونی می

 .خاموش است؟ سکوِت قانون، مرگ آدمی است

آرنت، انقالب، عّزت هللا فوالدوند، تهران، انتشارات خوارزمی، چه از آرنت آوردیم، از این کتاب است: هانا آن  [1]
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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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