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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[

 

 وایر ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣شهریور  ١١]تاریخ:[ 

 

 محمد تقی فاضل میبدی

 بهائیان پاک هستند 

مسلمانان سه نوع فتوا از سوی فقها صادر شده است. بعضی فقها، معتقدند غیر مسلمانان در مورد نجاست و پاکی غیر 

کامال نجس هستند. بعضی فقها اعتقاد دارند که غیرمسلمانان اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان پاک  

 .طلق انسان پاک استی سوم اعتقاد دارند که مهایی که اهل کتاب نیستند، نجس هستند و دستههستند و آن

که  ام که مطلق انسان صرفنظر از نوع اعتقادش، پاک است مگر آنام به این نتیجه رسیدهبنده تا جایی که تحقیق کرده

هللا جناتی هم چنین هللا صانعی و آیتبه چیزهایی الوده شود که از دیدگاه اسالم نجس است مثل خون یا مردار. آیت 

 .دانند، بهاییان هم پاک هستندبه عقیده من و فقهایی که مطلق انسان را پاک میاعتقادی دارند. بنابراین 

ی شهروندان یک کشور، مسلمان، بهایی، زرتشتی و یا هر انسانی با هر از لحاظ رعایت حقوق شهروندی هم، همه 

 .ای که تابع یک کشور است باید از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشدعقیده

شد. یعنی در کشوری فقه قدیم، میان ادیان مزربندی وجود داشت و تعبیر داراالسالم و دارالکفر به کار گرفته میدر 

شدند و از حقوق تابعیت برخوردار بودند. مثال فرض  که دین اسالم حاکم بود فقط مسلمانان تابع آن کشور محسوب می

در ایران از حقوق تابعیت برخوردار بود اما یک ایرانی  کنید اگر ایران کشوری مسلمان بود، یک مسلمان افغانی

غیرمسلمان حق تابعیت نداشت اما در دنیای مدرن مرز دینی از میان برداشته شده و مرز جغرافیایی جایگزین شده 

ی شهروندان یک کشوربا مرزهای جغرافیایی مشخص، با هر اعتقادی باید از حقوق برابر در آن کشور  بنابراین همه

 .خوردار باشندبر

توان به صرف داشتن اعتقاد به بهاییت از حقوق شهروندی مثل کار یا تحصیل محروم بر این اساس، کسی را نمی 

که در قانون اساسی مسلمان بودن به عنوان شرط یک کاری در نظر گرفته شده باشد. به عنوان نمونه، کرد، مگر این

توان یک بهایی یا غیر مسلمان دیگر را در این  اید مسلمان شود، نمیوقتی در قانون اساسی ذکر شده، رییس جمهور ب

ی موارد مثل حق تحصیل، حق استخدام، حق انتخاب مسکن و... بین مسلمان با بهایی، جایگاه قرار داد. اما در بقیه 

 .های دینی نباید فرقی وجود داشته باشد یهودی و مابقی اقلیت

شده و در وق شهروندی عرفی است و عرف در زمان پیامبر یک جور تعریف میی من مساتل تقسیمات و حقبه عقیده

بندی ها شدند و االن تقسیمشود. در زمان پیامبر، مرزها یک جور تقسیم بندی میحال حاضر طور دیگری تعریف می

ی ین حقوق همهتغییر کرده پس باید با توجه به عرف در ظرف زمان حال به این مسائل توجه شود و عدالت برای تام

 .انسانها رعایت شود

 

 

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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