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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:[ 

 ١٣٩٢شهریور  ١١]تاریخ:[ 

 

 تواند بهائیان را به عنوان 'اهل کتاب' به رسمیت شناسد؟آیا فقه اسالمی می 

 یاسر میردامادی

 حوزه علمیه و پژوهشگر دین و فلسفهسابق  آموختهدانش

 ای از سر گذراندهللا منتظری در موضوع حقوق بهائیان تحول فقهیآیت

مندی  های نظامها را به سوی تنگناها و تبعیضقتل عطاءهللا رضوانی، شهروند بهائی ساکن بندرعباس، دیگربار توجه

 .کنندجلب کرده است که بهائیان ایران با آن دست و پنجه نرم می

رسد، با تغییر نظام سیاسی در سال  ها که عمِر آن به پیش از انقالب پنجاه و هفت در ایران می این تنگناها و تبعیض

 .ای یافتپنجاه و هفت تشدید گردید و ابعاد تازه

ی دولتی  ها)و حتی در مواردی پیش از آن( را ندارند. از حق استخدام در شغل  بهائیان اکنون حق تحصیل در دانشگاه

 .اندو عمومی به طور کامل محروم اند. در بسیاری موارد از داشتن شغل آزاد نیز محروم

چنین اکنون حق داشتن دانشگاهی مخصوص به خود را نیز ندارند. افزون بر این، حق برگزاری مراسم  ها همآن 

 .مذهبی و نیز حق تبلیغ مذهبی ندارند

های دراز مدت  و یا به زندان  ها به قتل رسیده و یا غارت شده و یا خود آن  در موارد بسیاری اموال بهائیان مصادره

 .چنان ادامه داد و موارد متعدد دیگری به آن افزودتوان هم اند. این سیاهه را میمحکوم شده

مصر از  از این گذشته بهائیان در دیگر کشورهای اسالمی نیز با تنگناهای مشابهی مواجه اند و به عنوان نمونه در 

 .شودها کارت هویت و شناسنامه صادر نمیآید و برای آن ها در مدارس عمومی جلوگیری به عمل مینام آن ثبت

مندی که علیه بهائیان از سوی حکومت ایران به کار گرفته  های نظامتردیدی نیست که بخش مهمی از تنگناها و تبعیض

را تهدیدی برای کسب، حفظ و بسِط  تابد و آنکمابیش »دیگری« را برنمیسیاسی دارد. حکومت ایران،  شود، جنبهمی

 .داندسیاسی خود می سلطه 

انقالبی اما منتقد حکومت در قم  تواند شامل مرجع تقلیدی با سابقهگستر است که میاین »دیگری« چنان دامن  دایره

 .نامی در بندرعباسباشد و یا تاجر بهائی خوش

مندی که علیه بهائیان از سوی حکومت ایران به کار های نظامبخش مهمی از تنگناها و تبعیض تردیدی نیست که" 

را تهدیدی برای کسب، حفظ  تابد و آنسیاسی دارد. حکومت ایران، کمابیش »دیگری« را برنمی شود، جنبهگرفته می

 ." داندسیاسی خود می و بسِط سلطه

سازی در  سازی و دیگریساز حکومت، یعنی فقه اسالمی، برای تبعیضعیتبا این حال امکاناتی که دستگاه مشرو

دهد، تفاوت مهمی میان آن دو نوع دیگری، یعنی مرجع تقلید منتقد و فرد بهائی، اختیار حاکماِن روحانی قرار می

 .ستکننده( ادوازده امامی است و دومی »ضالّه و مضلّه« )گمراه و گمراه نهد: اولی مسلمان شیعهمی
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بر این اساس، فرزنِد آن مرجع تقلید منتقد ممکن است بتواند به دانشگاه برود و در دستگاه دولتی استخدام شود اما فرد  

 .بهائی چنین امکانی ندارد

اسماعیلی و میان شیعه به طور کّل  دوازده امامی با شیعه نهد میان شیعهچنین فرق مهمی میساز هماین دستگاه تبعیض

ان سنّی و میان مسلمان به طوِر کل با غیر مسلماِن اهل کتاب )مسیحی، زرتشتی و یهودی( و میان غیر مسلماِن با مسلم

توان  ها را نیز میاین تبعیض اهل کتاب )بهائی، اهل حق و ...(. سیاهه  اهل کتاب به طور کل با غیر مسلمان غیرِ 

 .ادامه داد و موارد متعدد دیگری به آن افزود

سازد، مخالفت نظری موجه کرد؟ به طور  ها را موجه میسازی که این تبعیضتوان با ذهنیت فقهِی دیگرییچگونه م

نهد، به توان( امکانات سرکوبی را که فقه اسالمی در اختیار حاکمیّت ایران میتوان )و آیا اصالً میخاص، چگونه می

 ناامکان تبدیل ساخت؟ 

ها فقه  ه اصالح دین باور دارند، به اصالح فقِه رایج باور ندارند. به نظر آن ای از روشنفکران دینی، گرچه بپاره

 .را برانداخت و فقهی نو با مبانی جدید کالمی و فلسفی برساختشدنی نیست بلکه باید آنموجود اصالح

شود، میهای فقه موجود از تصورات و تصدیقات سنتِی کالمی و فلسفی سیراب ها تا زمانی که ریشهبه نظر آن 

 .ستیز باقی خواهد ماندساز و دیگریسراسر تبعیض

به عنوان مثال، آنان معتقدند تصویر رایج از خداوند در کالم، فلسفه، فقه و اصول فقه سنتی، تصویر ارباب )مولی(  

 .داری است که بنده )عبد( او باید از او سراسر اطاعت کندقاهر سیطره

های  ن دینی )مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری( گرچه منتقد تبعیضبر این اساس، این عده از روشنفکرا

 او با انسان، مقوله  کوشند تصویر کلی سنتی از خدا و رابطهفقهی هستند اما به جای بازسازی جزیی فقِه موجود، می 

 .عقل و دین و مواردی از این دست را به نقد بکشند وحی و رابطه 

گرفته از سوی برخی دیگر از روشنفکران دینی )مانند محسن کدیور( و یا  های صورتی تالشها حتی در مواردآن 

زدایی از فقه را »رفوگری  هللا منتظری( در چارچوب امکانات فقه موجود برای تبعیضفقیهان نواندیش )مانند آیت

های است که با کوک و بستی بتوان رخنه  تر از آنفقِه موجود مندرس ها جامه اند؛ و این یعنی از نظر آنفقهی« نامیده

 .ای نو به تن کردآن را گرفت، بلکه این جامه را باید به کل دور انداخت و جامه 

های فقهی هستند  این عده از روشنفکران دینی )مانند عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری( گرچه منتقد تبعیض" 

وحی و  او با انسان، مقوله  ند تصویر کلی سنتی از خدا و رابطه کوش اما به جای بازسازی جزیی فقِه موجود، می

 ."ی عقل و دین و مواردی از این دست را به نقد بکشندرابطه

گریز و های »رفوگرانه«، سراسر تبعیضحتی اگر حق با سروش و شبستری باشد که فقِه موجود، با وجود جّد و جهد 

آمیز و قدری  تر تبعیضه: آیا چنین فقهی، این امکان را دارد که کم جا است کطلب نخواهد شد، پرسش این برابری

 طلب گردد؟برابری

ای است که  آن تحول فقهی دهد که چنین امکانی به روی فقه موجود گشوده است. نمونهتاریخ تحوالت فقهی نشان می

 .هللا منتظری در موضوع حقوق بهائیان از سر گذراندآیت

ها حقوق اولیه نیز قائل نبوده و در عمل نیز ستیز بوده و برای آن وایت خاطرات خود، بهائیاو که در جوانی، به ر

کوشیده، در دوران پیری فتوا به »اهل این کشور« بودن و »حق آب و گل« داشتن و  شان میبرای سلب حقوق اولیه 

 .دهدبرخوردار بودن بهائیان از »حقوق شهروندی« می

ای وی همراه شویم که او درکی نیکو از مفهوم مدرن حقوق شهروندی نداشته است، با این حال  حتی اگر با منتقدان فتو

 .شان )امنیت جانی، مالی، شغلی و تحصیلی( محروم ساختقدر هست که به نظر او نباید بهائیان را از حقوق اولیه این

تاب است. در حالی که بر اساس رأیی  اهل ک دیگر از این دست تحوالت فقهی، تغییر فتاوا در موضوع دیه نمونه

مسلمان است، نه تنها فقیهانی مستقل   فرد غیر مسلمان از اهل کتاب، نصف دیه نزدیک به اجماع در فقه اسالمی، دیه 

اند، بلکه حدود ده سال قبل بر اساس  هللا صانعی حکم به تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان داده از حکومت مانند آیت

 .مسلمان و غیر مسلمان در ایران، به طور قانونی، مساوی شد رهبر ایران، دیه  حکم ثانویه
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کم تا حدودی تواند دست»رفوگری فقهی« می-تا زمانی که فقهی طراز نوین برساخته نشده است-اگر بپذیریم که

 برای به رسمیت شود که: در فقِه موجود، چه امکانیگاه این پرسش مطرح میگرا باشد، آنزدا و برابریتبعیض

هللا منتظری در باب  بهائیان وجود دارد؟ بگذارید از نزدیک نگاهی بیندازیم به فتوای مشهور آیت شناختن حقوق اولیه

 :بهائیان، متن آن چنین است

چون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های  فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی هم»

مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و ِگل دارند و از حقوق شهروندی 

 «.چنین باید از رافت اسالمی که مورد تاکید قرآن و اولیا دین است بهره مند باشندبرخوردار می باشند، هم

کند اما این امکان را گشوده  کتاب به شمار آورد، رّد می منتظری در این فتوا این امکان که بهائیان را بتوان جزو اهل 

توان اصل حقوق شان محترم شمرده شود. این را می دارد که حقوق افراد یک کشور صرف نظر از باور دینینگاه می

 .شهروندی نام نهاد

است از دل فقه بیرون   مبارکی است که یک فقیه اصل حقوق شهروندی را بپسندد. اما پسند یک فقیه ممکن بسیار پدیده

 .رسد که موضوع از این قرار باشدنیاید و در مورد اصل حقوق شهروندی به نظر می

کننده است. فرد اگر مسلمان باشد، اهل هر  حقوق نیست بلکه عقیده تعیین کنندهاوال در فقه، ملیت به هیچ عنوان تعیین

اهل هر کشوری که باشد، از حقوق بیشتری برخوردار  کشوری که باشد، در مقایسه با کسی که مسلمان نیست، حال

 .است

که بهائیان »اهل این کشور هستند« و در نتیجه »حق آب و گل  هللا منتظری مبنی بر اینبر این اساس استدالل آیت 

 .دارند« استداللی نیکو است اما استداللی فقهی نیست

اند، بلکه حدود  حکم به تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان داده  هللا صانعینه تنها فقیهانی مستقل از حکومت مانند آیت"

 ".مسلمان و غیر مسلمان در ایران، به طور قانونی، مساوی شد رهبر ایران، دیه  ده سال قبل بر اساس حکم ثانویه

یار بعید طلبانه صادر کنند، اما بسگرچه فقیهان در عمل ممکن است تحت تأثیر اصل حقوق شهروندی، فتوایی برابری

 ای برساخت که مطابق آن افراد صرف نظر از عقیده است که در ساحت نظر بتوان بر اساس فقه اسالمی، قاعده

 .در یک ملیت، و یا به حکِم انسان بودن، از حقوق مساوی برخوردار باشند شان و صرفاً بر اساس عضویتمذهبی

انقالب در مبانی فقه، و به رسمیت شناختن استقالل حقوق توان بدون فتوایی مبتنی بر اصل حقوق شهروندی را نمی

 .شان، به جّد گرفتها از باور دینیانسان

حقوق، مستقل از باور  کند، و اینفرد است که حقوق او را تعیین می تا زمانی که بر اساس مبانی فقه سنتی، این عقیده

  دیگری را یافت که بر اساس آن، در فقه رایج، حقوق اولیه  شود، شاید بتوان امکان)یا عدم باور( دینی فرد تعیین نمی

 .بهائیان تأمین گردد

هللا منتظری در ابتدای فتوای خود راِه آن را بست: مفهوم اهل رسد همان چیزی باشد که آیت و این امکان به نظر می

 کتاب. چرا نتوان بهائیان را مصداقی جدید از »اهل کتاب« دانست؟

ها در  توان برشمرد که نامی از آن نه اشکال شود که در اسالم تنها ادیانی را به عنوان اهل کتاب میگوممکن است این

 .شودقرآن به این عنوان آمده باشد که فقط شامل مسیحیت، یهودیت و صابئین می

که  توان گفت در قرآن مصادیق اهل کتاب، به نحو مشخص برشمرده نشده است. و از این رو است در پاسخ می 

که از این دین نیز اند، حال آن هند آیین هندو را نیز جزئی از اهل کتاب به حساب آورده بسیاری از فقهای شبه قاره 

 .نامی در قرآن برده نشده است

آیند، در قانون اساسی ایران )اصل  و از این رو است که در حالی که عموماً زرتشتیان جزء اهل کتاب به حساب نمی

 .انداین آیین به عنوان »اقلیت دینی« به رسمیت شناخته شدهسیزده( پیروان 
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توانند اهل  اند، میممکن است اشکال شود که تنها ادیان پیش از اسالم که هیچ حکمی از احکام اسالم را نقض نکرده

تواند است، نمی رو منکر خاتمیت نبوِت محمد پیامبر اسالمکتاب خوانده شوند. اما بهائیت که پس از اسالم آمده و از آن 

 .مصداقی از اهل کتاب به حساب آید

دانند، اصل آسمانی بودن اسالم  توان گفت مسیحیت و یهودیت نیز هر دو از آن رو که خود را دین خاتم میدر پاسخ می 

 .انداند اما در عین حال از سوی اسالم به عنوان اهل کتاب شناخته شدهرا نقض کرده

نهد. از این رو اگر معیار اهل کتاب بودن، نقض بهائیت، بر آسمانی بودن اسالم صّحه می این در حالی است که 

 .تر از یهودیان و مسیحیان اندکتابنکردن اسالم باشد از قضا بهائیان اهل 

 در قرآن مصادیق اهل کتاب، به نحو مشخص برشمرده نشده است. و از این رو است که بسیاری از فقهای شبه قاره "

که از این دین نیز نامی در قرآن برده نشده  اند، حال آن آیین هندو را نیز جزئی از اهل کتاب به حساب آوردههند 

 ." است

توان اهل کتاب شمرد، اما بهائیت دینی بشرساخته و سرانجام شاید این اشکال مطرح شود که تنها ادیان آسمانی را می

 .خوانده شود تواند مصداقی از اهل کتاباست و از آن رو نمی

اند، و این بدین معنا است که توان گفت از نظر اسالم، مسیحیت و یهودیت هر دو ادیانی تحریف شدهدر پاسخ می 

مطابق رأی اسالم، صورِت فعلی این ادیان بشرساخته است. با این حال اسالم پیروان این دو دین را اهل کتاب به 

 .آوردحساب می

را بشرساخته بینگاریم، چنین امری لزوماً مانع از اهل کتاب به شمار آوردن پیروان آن  بر این اساس، حتی اگر دینی 

 :هاکند و نه نقاط افتراق آنشود. افزون بر این، قرآن بر نقاط مشترک اهل کتاب تأکید مینمی

تیم و چیزی را بگو اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرس

شریک او نپنداریم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا )به عنوان( پروردگار برنگیریم.« پس اگر )از این  

  «....چون و چرا مسلمان ایم )و نه شما(پیشنهاد( رویگردان شدند، بگویید: »شما شاهد باشید که ما بی 

)٣:۶۴( 

ادیان مختلف، در نزد قرآن، شرط مسلمانی است. بر این اساس مسلمانان  مشترک توحیدی میان  تأکید بر این نقطه

 .توحید است ها و بهائیان یکسان است و آن کلمه توانند، به تعبیر قرآن، بر سخنی بایستند که میان آن می

اب آسمانی بودن ها را محترم شمارند و داوری در بآن توانند بهائیان را اهل کتاب بشمارند، حقوق اولیهمسلمانان می

 .دین را به روز جزا حوالت دهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

