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  حقوق اقلّيت دينى

  کريستوفر باک

"عالم اسالمى"ترجمۀ فصل پايانى از کتاب 
١

  

گرايان افراطى  اسالم.  کند که بحرانى جهانى را سرعت بخشيده است اسالم بحرانى هويتى را تجربه مى

به .  نيست" ىاسالم حقيق"گرايى افراطى  اند که اسالم تقريبًا هر روزه در اخبار مطرحند، اّما غربيان آموزش ديده

شود که اسالم به معناى صلح و آرامش است، با اين همه آن هويت عمومى نوعًا در آينۀ اجتماعى  ما گفته مى

شود، تصوير اسالم  هر زمان که بمبى انتحارى منفجر مى.  گردد پسند منعکس نمى مطبوعات مشهور و عاّمه

در ذهن عاّمه، اسالم همان است که اسالم .  گردد مىطلب همراه با آن دچار انفجار شده از اعتبار ساقط  صلح

شود  طلبى سنجيده مى وسيلۀ سنجش ديگرى که با آن اّدعاهاى اسالمى نسبت به صّحت صلح.  کند عمل مى

هاى اسالمى و غربى، هر دو، مّدعى  عمومًا، دولت.  هاى دينى در کشورى اسالمى است نحوۀ رفتار با اقلّيت

هاى دموکراتيک، به حقوق بشر احترام  هاى اسالمى و ديگرى در متن آرمان زمينۀ آرمان هستند که، اّولى در

هاى دموکراتيک خودش، بلکه در  به عنوان دموکراسى نه تنها با آرمانهويت غربى دولت ملّى .  گذارند مى

معيارهاى  سنگ محّک دموکراسى، چه با.  شود مقابل مجموعه قوانين در حال ظهور حقوق بشر سنجيده مى

به .  همين مطلب در مورد دول اسالمى نيز مصداق دارد.  ها است المللى، نحوۀ رفتارش با اقلّيت ملّى يا بين

علّت تمامى اعترافات خالى از محتواى احترام اسالمى به حقوق بشر، مظالم بشرى درون جهان مدرن مسلمان 

  .ات نشودهنوز بايد مورد بررسى قرار گيرد، حتّى اگر جبران ماف

در مقام مقايسه، در .  شود هاى دينى به طور يکسان رفتار نمى در کشورهاى عمدًة مسلمان، با کلّيۀ اقلّيت

هاى يهودى و مسيحى نوعًا بهتر از ساير   کنند، با اقلّيت جوامع مسلمان که تحت شريعت اسالمى عمل مى

دينى در کشورهاى اسالمى در چنان ابعادى به هاى  اّما بعضى اقلّيت.  شود جوامع اقلّيت دينى رفتار مى

در اين فصل نگاهى .  اند المللى را به خود جلب کرده اند که توّجه جامعۀ بين شدهها مبتال  ها و شّدت سختى

شود و اين استدالل مطرح خواهد شد که رفتار اکثريت اسالمى  کوتاه به علويّه، احمديّه، و بهائيان انداخته مى

آيند چون داراى عقايدى هستند که براى آنها ناخوشايند  اى براى اکثريت به حساب مى که مسأله – ها با اقلّيت
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اى از ماهيت واقعى اّدعاهايى را  که به طور اخّص نسبت به صّحت و اعتبار اسالمى  بخش عمده –است 

  .سازد شود، برمال مى مطرح مى

راه و رسم اسالمى اکنون مجبور است در در اين فصل اين مطلب نيز مطرح خواهد شد که هويت و 

وضعيت نسبتًا جديدى که مسلّمًا در زمانى که اسالم، در  –المللى تاب بياورد  مقابل رسيدگى دقيق جامعۀ بين

ترديدى نيست که .  شد وجود نداشت دوران به اصطالح قرون وسطاى اروپا، َاَبرقدرت جهان محسوب مى

اى توّسط آن در تنگنا قرار  الملل سنجيده خواهد شد و به نحو فزاينده بينحقوق اسالمى در مقايسه با حقوق 

هاى دينى براى  قانونى اقلّيت" حقوق"تر آن که، در قرن بيست و يکم،  مطلب مهم.  گرفته محدود خواهد شد

حقوق ميهنى  جهان.  هاى مربوطۀ آنها حائز اهّميت باشد هويت" حقيقت"داشتن هويت ممکن است به اندازۀ 

  .بشر مستلزم حّقى نسبت به هويت اقلّيت در جايى است که آن هويت در تنش با هويت اکثريت قرار دارد

 –هاى دينى در عالم اسالم که بيش از همه محّل مناقشه قرار دارد در متن اجتماعى  سه مورد از اقلّيت

.  احمديّه در پاکستان و بهائيان در ايران علويه در ترکيه،.  تاريخى مربوط به آنها مورد بررسى قرار خواهد گرفت

هاى مذهبى در عالم مدرن  هاى اقلّيت اين سه جامعۀ مذهبى موضوعات مطلوب براى مطالعۀ تطبيقى هويت

يابد، هويت اسالمى  وطنى ميل مى اى به سوى جهان در دنيايى که به نحو فزاينده.  دهند اسالمى به دست مى

" هاى مسلمان اقلّيت"به عنوان " امر بهائى"توصيف احمديّه و .  نيز مذهبى استنهايتًا يک موضوع حقوقى و 

دانند اّما بهائيان خود را مسلمان  ساز است، زيرا پيروان احمديّه خود را مسلمان مى به خودى خود مسأله

جهان، کتب در واقع، هويت متمايز امر بهائى عبارت از دين جهانى مستقلّى است که در تمام .  خوانند نمى

گذارند، در حالى که  مقّدسۀ بهائى، مسئولين و مديران، و خود متمّسکين و پيروان اين دين بر آن صّحه مى

ها، مقامات مسئول و متمّسکين به احمديّه به همان شّدت و قاطعيت بر هويت قاطع اسالمى احمديّه  نوشته

ين دو اقلّيت مذهبى درون يک کشور اسالمى جايى که تشخيص هويت خود توّسط هر يک از ا.  تأکيد دارند

اى موردى را دربارۀ اّدعاى صّحت و اعتبار اسالمى فراهم  مورد نظر موضوعى مطرح باشد امکان مطالعه

  .آورد مى

تر است اين پرسش است که آيا کشورى  بنابراين، هويت اسالمى چيست؟  آنچه که به هدف نزديک

، هويت اسالمى هماورد )مانند علويّه(داراى هويت اسالمى ديگرى است  تواند اقلّيتى مذهبى که اسالمى مى

.  را تحّمل کرده نسبت به آن مدارا نمايد) مانند قضيۀ بهائيان(، يا هويت بعد از اسالمى )مانند قضيه احمديّه(

.  گيرد رار مىحّل اين مسائل بغرنج بستگى به عينکى دارد که به عنوان چارچوب و نقطۀ تمرکز مورد استفاده ق
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.  اى تعيين کنندۀ نتيجه است در اينجا، انتخاب چارچوب تحليل امرى حياتى است، زيرا به ميزان عمده

هاى مذهبى در کشورهاى  هويت اقلّيت.  زند که داراى سه وجه است مطالعۀ فعلى دست به تحقيقى مى

/ داخلى (هاى عامل  گزارش) ۲، )گرا اکثريت/ خارجى (هاى ناظر  گزارش) ۱: اسالمى متضّمن سه جنبه است

کنند که مناظر و  انداز، با هم، به عنوان منشورى عمل مى اين سه چشم.  المللى بينهاى  ديدگاه) ۳، و )اقلّيت

شکند و اّدعاها نسبت به  آورد، اّدعاها نسبت به هويت اسالمى را در هم مى مراياى آرمانى خود را پديد مى

هاى دينى در  که سنجش طيفِى آن عبارت از رفتار با اقلّيت  –ريزيد  نها را به هم مىهاى تشکيل دهندۀ آ رنگ

  .کشورى اسالمى است

خارجى،  –هاى اسالمى و غير اسالمى از منظرهاى متعّدد  به اين ترتيب، اين فصل به بررسى هويت

هويت .  مقتدر اسالمى استهويت خارجى مبيّن منظر مقامات متنّفذ و .  پردازد مى –المللى  داخلى، و بين

المللى نسبت به هويت اقلّيت و نيز اکثريت دينى  عقيدۀ بين.  گيرد داخلى از منظر خود جامعۀ دينى نشأت مى

براى آن که هر .  شود المللى حقوق بشر مشاهده مى کشور اسالمى مّد نظر در بهترين حالت از منظر موازين بين

هاى مذهبى توّسط مقامات اسالمى و نحوۀ رفتار   توصيف بعضى اقلّيتسه منظر درک شود، روابط بين نحوۀ

بنابراين روشن شدن اين نکته در طول .  با آنها با توّجه به حقوق بنيادى بشر مورد بررسى قرار خواهد گرفت

  .مطلب حائز اهّميت است که کدام منظر مطرح است

مّدتها قبل از الغاء مقام .  يت مرکزى استاسالم، که داراى عقايد و شعائر اصلى است، فاقد مرجع

عمدتًا مقام اسمى و تشريفاتى ۱۲۵۸، خليفه از سال ۱۹۲۴خالفت توّسط کمال آتاتورک در تاريخ دوم مارس 

از لحاظ عقيدتى، عقايد و رسوم اسالمى .  حتّى قبل از آن، خليفه مرجعيت جهانى در اسالم نداشت.  داشت

ها،  شناختى، در جهان اسالم، نه تنها دامنۀ قوميت از لحاظ جامعه.  تنّزل نيافتهرگز به يک آيين و رسم واحد 

.  هاى اسالمى نيز وجود دارد آورى از هويت زبانها، و سنن فرهنگى غنى و متنّوع است، بلکه گسترۀ حيرت

کنند و مرزها  مى هنجارها تعريف.  نهايتًا، هويت اسالمى به همان اندازۀ چندگانگى بودن تأثيرپذير نيز هست

.  اند، ادراکى نيز هستند التّغييرند؛ آنها به همان اندازه که تصّورى ثبات و دائم اين مرزها بى.  نمايند تحديد مى

.  رۀ مجّدد استهنجارى باشد، مرتّبًا مورد بحث و مذاکره و باز هم مذاک" اسالم"رود  آنچه که انتظار مى

هاى اسالمى، يا اسالمى رقيب، يا بعد از  مسائل اسالمى حول هويتتوان انتظار داشت،  همانطور که مى

  .گرايان اسالمى آزار دهنده است هاى دينى داخل حکومت ملّتى براى سنّت اسالمِى اقليت
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مفهوم مزبور آنقدر داراى .  ساز است اسالمى فى نفسه مسأله) آئينى يا درست" (گرايى سنّت"نفس پندارۀ 

) يا کژآئينى(بدعت .  کند گرايى اسالمى استداللى دورى را ايجاد مى خن گفتن از سنّتبار الهياتى است که س

اى که با ديدگاه اکثريت دينى اختالف بارز  يعنى هر عقيده –شود  گرايى جدا مى هر آن چيزى است که از سنّت

هاى  تر، پنداره قيقبه عبارت د.  و شگرف دارد و بنابراين براى ديانت غالب ناخوشايند و قابل ايراد است

در اينجا، و صرفًا به عنوان اصطالحى .  هاى اجتماعى است صرفًا واقعيت" کژآئينى"و " آئينى درست"

است که، " جريان غالب"يا " رسمى"اسالمى هرگونه تشکيالت اسالم " آئينى درست"مناسب، مقصود ما از 

هايى داراى  ها را در جايى که چنين گروه لّيتگرانه تا موجوديت اق به برکت استياليش، داراى قّوۀ سرکوب

گرا که به آزادى دين متعّهدند، حتّى اکثريت دينى  در جوامع کثرت.  ساز نمايد عقايد ناخوشايندى باشند، مسأله

" صحيح"ه اعتقاد به دستور عمل باور اّما در حکومتى ک.  هاى دينى نيست گرانى بر اقّليت داراى قّوۀ سرکوب

گراى  هاى دينى که عقايد و شعائرشان با موضع اکثريت ، وجود اقلّيتتنفيذ گرددد داشته باشد و اسالمى وجو

آزمايد، که ممکن است دبه استفاده  هاى رهبرى دينى غالب را مى فرمايشى اختالف داشته باشد غالبًا محدوده

هدف غايى به حاشيه راندنش و از  از ابزار دولت براى سرکوبى متوّسل گردد و، در بعضى موارد، اقلّيتى را، با

  .حيّز وجود خارج کردنش، مورد ظلم و ستم قرار دهد

به بيان ساده، علويان آشکارا بنا به موازين تجويزى اسالمى کژآئين هستند، در حالى که احمديه و 

ه گروه مزبور هر س.  شوند بهائيان به علّت اّدعايشان نسبت به ظهور بعد از اسالم دو چندان کژآئين محسوب مى

اين بخصوص تحت قانون شريعت .  دارند آنها کژآئين محسوب مى) و شيعۀ(هاى به ترتيب سنّى  را اکثريت

هاى غيرمسلمان  ميزانى از  تواند از لحاظ نظرى به اقليت ساز باشد؛ زيرا قانون شريعت مى تواند مسأله مى

ين فقط در صورتى است که آنها در چارچوب مذهبى طلبى، اگر شبه برابرى نباشد، اعطاء کند، اّما ا مساوات

اقّليت مذهبى که در چارچوب مزبور قرار گيرد تا حّدى از حمايت و ذّمه برخوردار .  اى قرار گيرند شده توصيه

صادق است که، حداقّل از لحاظ نظرى، در  –" اهل کتاب" –اين در مورد مسيحيان و يهوديان .  شود مى

 –زرتشتيان، هندوها و ساير جوامع مذهبى .  رد شناسايى رسمى و حمايت قرار دارندچارچوب صريح قرآنى مو

نيز از لحاظ تاريخى   –گيرند  هاى بسيار متفاوتى که تحت توضيح قرآنى صابئين قرار مى از قبيل مجموعۀ گروه

ملکتى اسالمى که در اّما اقلّيتى مذهبى در م.  اند به ميزان معيّنى از مدارا در ممالک اسالمى دست يافته

در اينجا است .  از چنين حمايتى برخوردار نيست) از قبيل علويّه، احمديّه و بهائيان(چارچوب مزبور قرار نگيرد 

اى اين کار  و با تناوب فزاينده –تواند، بر اساس مورد به مورد، مداخله نمايد  المللى حقوق بشر مى که رژيم بين

  .دهد را انجام مى
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هاى شريعت، عمدتًا، از لحاظ تاريخى تدابيرى براى بقا يافتن به وسيلۀ  ذشته در ظّل رژيمعلويّه در گ

کردند، تا آن که، مانند قضيۀ ترکيۀ نوين، جدايى دين از دنيا از درون جوشيد و مداخله  کارى اتّخاذ مى مخفى

در قضيۀ احديّه در .  ندهاى از لحاظ حقوقى تحت حمايت محفوظ ما کرد تا موقف آنها به عنوان اقلّيت

هاى حقوقى کشورهاى مربوطۀ آنها مانع از شناسايى رسمى و احقاق حقوقشان  پاکستان و بهائيان در ايران، رژيم

به عنوان قّوۀ بهبودبخش و مقيّد کننده  –الملل  به شکل حقوق بين - شوند، و جدايى دين از سياست را   مى

هاى اسالمى  هاى دينى تا آن حّد که حکومت ار آن نيست که اقلّيتمقصود از اين گفت.  گذارند کنار مى

با اين همه از بعضى تعديالت .  شوند ترى برخوردار مى هاى شريعت را کنار بگذارند از وضعيت مطلوب رژيم

که در اين فصل بيشتر مورد بحث واقع (المللى حقوق مدنى و سياسى  اگرچه اجراى ميثاق بين.  بايد دفاع کرد

  .سازد مستلزم چنين تعديالتى است، اّما جدايى دين از دنيا در ممالک اسالمى را الزامى نمى) اهد شدخو

مانند قضيه (اش  تواند هويت اسالمى اقلّيتى مذهبى چگونه مى: در کژآئين بودن تناقضى وجود دارد

گرايى  در حالى که سنّت را تحفظ کند) مانند قضيۀ بهائيان(اش  يا هويت مستقّل بعد از اسالمى) احمديّه

کنند به عنوان هويت غيرمجاز، غيرمعتبر، و  هايى را که خود آنها تعريف مى مسلّط اسالمى قاطعانه هويت

اسالمى ) احياگرايانۀ(گونۀ  شمارد؟  به بيان ساده، هويت شبه اسالمى علويّه، هويت رقيب غيرقانونى مردود مى

گرايانۀ اسالمى  هاى سنّت مى بهائيان، همه تخّطى و تجاوز از هويتبعد از اسال) مستقلّ (احمديّه و هويت 

هاى گوناگون تهديدى واقعى  بدون اين که قصدى داشته باشند، به شکل  - ها  تخّطى –ها  اين اهانت.  است

  .شوند هاى سنّتى اسالمى تلّقى مى براى هويت

 ۲۰۰۷و در سال  –گذار  ه برچسب بدعتعلويان در گذشت.  هاى اسالمى نيز کند و هويت زمان تغيير مى

اند، اّما اکنون در ترکيه تحت  خورده –" مشرک"شان برچسب  به علّت مراسم موسيقى مذهبى و آداب ليبرالى

) که به نام علويّه در آنجا مشهورند(تر، علويان در سوريۀ فعلى  از آن مهم.  حمايت نسبى دولت قرار دارند

همانطور که .  شوند اّما احمديّه و بهائيان عمومًا مرتّد محسوب مى. دهند يل مىبخشى از نخبگان حاکم را تشک

هاى مذهبى درون جهان مسلمان امروز، جدايى دين از دنيا در تلفيق  خواهيم ديد، با توّجه به اصطکاک هويت

ند، غالبًا بر گونه، و بعد از اسالمى هست هاى شبه اسالمى، اسالمى رقيب هاى مذهبى که داراى هويت اقلّيت

  .حکم شريعت برترى دارد

حتّى ).  مگر آن که مانند علويّه، نخبگان حاکم باشند(شوند  ها تعريف مى ها توّسط اکثريت اقلّيت

خاورميانۀ اسالمى .  دموکراسى اسالمى ممکن است از برقرارى حقوق برابر در کشورى اسالمى عاجز بماند
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يريت اّطالعات در دست اکثريت تعيين کنندۀ سياست اجتماعى دهد که مد مدرن، هر از گاهى، نشان مى

مثًال، در پاکستان، احمديّه معترف به .  ها از هويت خويشتن اهّميتى قائل نيست است و براى تعريف اقلّيت

.  کند اش محروم مى مسلمانى است، در حالى که قانون پاکستان جامعۀ احمديّه را از حق ابراز هويت اسالمى

دانند، در حالى که رژيم ايران در خوددارى از  الى ديگر، بهائيان ايران خود را جامعۀ دينى مستقلّى مىدر مث

به اين ترتيب، گروهى واحد .  ناپذير است اعطاء اجازه به بهائيان در اجراى شعائر دينى خود سرسخت و سازش

کند،  اکثريت غالب مسلمان تعريف مى هويتى که:  باشد) و حتّى متناقض(ممکن است داراى دو هويت متمايز 

هاى قدرت نه تنها موانعى چشمگير براى محّققين  خوانى اين ناهم.  و آنچه که خود گروه اقلّيت معتقد است

بخصوص در مذاکرۀ جهت يک زمينۀ ميانه بين مجادالت ضّد اقلّيت و مدافعان (ها  جهت درک اين هويت

  .کند ها هم ايجاد مى کارا مسائلى براى خود اقلّيتآورد، بلکه آش پديد مى) حامى اقلّيت

هاى دينى در کشورى اسالمى محترم شمرده  هاى مسلمان قاطعانه معتقدند که حقوق اقلّيت اکثريت

براى اسالم به شمار نروند، اين ) اعم از واقعى يا تصّورى(هاى مزبور هيچ تهديدى  مادام که اقلّيت.  شود مى

هاى اسالمى در  به ديگرسخن، نحوۀ رفتار با اقلّيت.  جات متفاوت، صحيح باشداّدعا ممکن است، به در

ها در کشورهاى اسالمى  هاى مذهبى اين اقلّيت جهان اسالم، به ميزان زيادى، مبتنى بر اين است که هويت

هاى مربوط به هايى دربارۀ اّدعا تواند به قضاوت اين، به نوبۀ خود، مى.  محّل زندگى آنها چگونه تعريف شود

  .هويت اسالمى توّسط جهان عمدتًا غيرمذهبى اطراف منجر شود

کند مناقشاتى درون جهان اسالم نوين است که منجر به مشتعل شدن آتش  تر مى آنچه که اوضاع را وخيم

در حالى که هنجارهاى اکثريت هويت اسالمى داخل کشورهاى .  گردد مناقشات خارج از جهان مزبور مى

. نمايد هاى اسالمى را تعريف مى هاى غربى همان هويت کند، هنجارهاى اقلّيت ارزش ا تعريف مىاسالمى ر

موّرخ اجتماعى پى آر .  سازد تر مى هاى خارج از آن را وخيم برخوردهاى درون جهان اسالم اصطکاک

انگيز بوده و بار سياسى بر ها غالبًا مناقشه مباحثات دربارۀ اقلّيت"کند که  بيان مى) ۲۰۰۳:۲۴۴(کوماراسوامى 

دولتها نوعًا از هر گونه انتقاد خارجى در مورد نحوۀ رفتار آنها با جمعيت اقلّيتشان منزجرند و در ." داشته است

.  دارند ناپذير محسوب مى دهند و آن را موضوعى مربوط به حاکميت و تخّطى مقابل آن مقاومت نشان مى

ها به عنوان وسيلۀ  نها در استفاده از نحوۀ رفتار مخالفانشان با اقلّيتآ"معهذا، بنا به گفتۀ کوماراسماوى، 

به عبارت ديگر، موضوعات مربوط به اقلّيت درون کشورهاى ."  کنند سودمند سياست خارجى درنگ نمى

  .  اسالمى عبارت از ميلۀ برقگير براى انتقادهاى کشورهاى خارجى است
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کند سياسى  ثير گذارد به آن معنايى که کوماراسوامى تصريح مىنه هر آنچه که بر اجتماعى سياسى تأ

، سخنگو به ابراز نگرانى ۲۰۰۶مارس  ۲۸براى مثال، در جلسۀ توجيه خبرى کاخ سفيد در تاريخ .  است

هاى مربوط  در حالى که بيان نگرانى.  تر شدن وضعيت بهائيان در ايران پرداخت پرزيدنت بوش در مورد وخيم

در اينجا، .  از اين قبيل بيانگر سياست اياالت متّحدۀ امريکا است، اّما، تعيين کنندۀ آن نيست به حقوق بشر

هاى اسالمى جزء آنها، و  هاى گوناگون اسالمى، کژآئينى گرايى ها بين سنّت بندى تنش ما شاهد مثلّث

ل، که بسيارى از کشورهاى المل هاى هنجارى جهانى هستيم که جمعًا توّسط قوانين حقوق بشر حقوق بين ارزش

در اين مورد که آيا موازين حقوق بشر حقوق .  اسالمى نيز امضاء کنندگان آن هستند، تعريف شده است

هاى جهانى مطالب بسيارى نوشته شده، و اين ديدگاه که آنها  هاى غربى است يا ارزش الملل مبيّن ارزش بين

  .ى از آنها مطرح شده استغربى هستند غالبًا به عنوان مستمسکى براى تخّط 

هاى متناقض اسالمى وجود دارد که درکشورى اسالمى در مورد هر  به اين ترتيب سه مجموعه هويت

ها در اينجا با سه مجموعه گروه مورد بحث  اقلّيت مورد نظر داراى کنش و واکنش هستند و اين مجموعه هويت

از اين .  بهائيان در ايران) ۳احمديه در پاکستان، و  )۲علويان در ترکيه؛ ) ۱: تحت بررسى قرار خواهند گرفت

به علّت نقض "، )۰۲۰۰۵المللى دين  سه کشور، پاکستان و ايران را کميسيون اياالت متّحده در امر آزادى بين

برچسب زدن به .  تعيين کرده است" کشورهاى سبب نگرانى خاّص "به عنوان " مداوم و فاحش آزادى دينى،

: ضرورتًا متضّمن ارتباط برقرار کردن با سه هويت است" کشور سبب نگرانى خاّص "به عنوان هر کشور اسالمى 

تشخيص ) ۲تر هويت گروهى اکثريت غالب اسالمى؛  هويت تصّورى آن اقلّيت دينى درون چارچوب وسيع) ۱

رابطه با اين المللى در  قضاوت توّسط جامعۀ بين) ۳هويت خود توّسط اقلّيت دينى درون کشورى اسالمى؛ و 

اينها، به .  اقلّيت مذهبى داراى حوزۀ اخالقى و قوانين مذهبى خود است.  ساز و مسأله –هاى جمعى  هويت

هاى  به اين ترتيب، هويت.  شوند المللى محدود و مقيّد مى نوبۀ خود، حداقّل در اصول، تحت حقوق بين

اليه  به يکديگر داراى کنش و واکنش هستند، اليه المللى که نسبت المرکز در متن محّلى، ملّى و بين متّحد

  .شوند مى

  

  اکثريت –هاى خارجى  ديدگاه

  علويّه در ترکيه
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درصد جمعيت  ۲۵تا  ۲۰تعداد علويان ترکيه حدود دوازده تا پانزده ميليون نفر بود که  ۲۰۰۲در سال 

علويان، از لحاظ .  دهند را تشکيل مى علويان ترکيه گروه متمايز مذهبى و شبه قومى.  داد آناتولى را تشکيل مى

هاى  اکثريت عظيمى از علويان از ترک.  مذهبى جمهورى ترکيه هستند –تعداد جمعيت، دومين اقلّيت قومى 

درصد کّل جمعيت کرد  ۵/۲درصد از علويان ُکردند که معادل حدود  ۲۰اند، گو اين که حدود  قومى و زبانى

  .سکونت دارند) بخش آسيايى ترکيه(ق ترکيه يا آناتولى علويان عمدتًا در شر.  ترکيه است

علويان، که در دوران حکومت عثمانى شديدًا تحت اذيت و آزار قرار داشتند، براى بقاى خود به 

اگرچه علويان داراى تبارشناسى متمايزى هستند .  کارى روى آوردند و به اين ترتيب تقيه را در پيش گرفتند پنهان

اعم از مفهوم  –رسد؛ برخى از عوامل ظاهرى شناسايى مسلمان بودن  وايل تاريخ شيعه مىکه قدمت آن به ا

در . گيرند المثل، علويان در ماه رمضان روزه نمى فى.  در ميان آنها وجود ندارد  –گرا  شيعه يا سنّى سنّت

رود، روزى پنج  نتظار مىآنها، بر خالف آنچه که از مسلمانان ا.  عوض، دوازده روز در ماه محّرم صائم هستند

سه رکن از  –اين واقعيت که روزه، نماز و حج .  روند براى اعمال حّج به مّکه نمى.  خوانند مرتبه نماز نمى

شود، سؤاالتى جّدى را در مورد هويت اسالمى آنها  آشکارا در ميان علويان رعايت نمى –ارکان خمسۀ اسالم 

  .کند مطرح مى

اى عمدتًا غيرمذهبى و دموکراتيک، هم در ترکيه و  يان مجّددًا به صورت جامعهدر دو دهۀ گذشته، عليو

است " ترکى –اسالم "تر از آن اين که هويت علوى در رابطه با اصطالح تلفيقى  مهم.  هم در اروپا ظاهر شدند

ترکى،  که هدفش متحّول ساختن اختالف و منازعۀ بين جوامع به مفهوم وحدتى بزرگتر، و بخصوص اتّحاد

دولت ترکيه از علويه به صورت عملى احتياطى در مقابل "کند که  چنين بحث مى) ۲۰۰۵:۵۱۲(پويراز .  است

اند به عنوان سپر  دولت ترکيه در علويان، که ثابت کرده."  کند زدايى مخالفند عمل مى کسانى که با مذهب

اّما براى .  ستند، متّفق و پشتيبانى يافته استکار مسلمان، سودمند ه دفاعى عليه پيشروى روحانيون فوق محافظه

از آنجا که : "تر نهفته است به رسميت شناختن حقوق اقلّيت علويّه، بنا به توضيح ساهين، دليلى مبرم و عملى

شود قوانينى را در  گفتگوى جهانى هويت به عنوان حقوق توّسط اتّحاديه اروپا پذيرفته شده، ترکيه ملزم مى

مسألۀ هويت اسالمى اقلّيت ).  ۲۰۰۵:۴۶۷" (اش رسمًا اعالم کند هاى دينى و قومى اقلّيتشناسايى رسمى 

توّجهى که در قضيۀ احمديّۀ پاکستان و بهائيان  –علويّه، در شکل مثبت آن، متضّمن توّجه جّدى دولتى است 

  .ه استايران مشاهده خواهيم کرد، اّما در اين موارد به طرقى آشکارا منفى و سرکوبگران

  احمدّيه در پاکستان



٩

احمديّه حدود چهار ميليون .  اى جهانى و رهبر عالى آن حضرت ميرزا طاهر احمد است احمديّه جامعه

ترين احمدى در دوران اخير ِسر محّمد ظفرا خان  شايد معروف).  ۲۰۰۳:۲۱۸خان (نفر پيرو در پاکستان است 

، اّولين وزير خارجۀ پاکستان، مترجم قرآن و پدربزرگ پدرى المللى ، رئيس پيشين دادگاه بين)۱۹۸۶وفات (

دانشکدۀ حقوق دانشگاه هاروارد باشد، که  ۲۰۰۴التّحصيل سال  مؤلّف احمدى، امجد محمود خان، فارغ

  .منتشر ساخت) ۲۰۰۳( نشريۀ حقوق بشر هارواردتحليلى حقوقى از مصيبت احمديّۀ پاکستان در 

ه رسمى اسالمى حکومت پاکستان، جامعۀ احمديّۀ پاکستان، و رژيم خان در مقالۀ خود، ديدگا

مذهب  گراى سنّى علماى سنّت ۱۹۷۴کند که در سال  خان بيان مى.  کند المللى حقوق بشر را مطرح مى بين

.  آميز بر نخست وزير وقت، ذوالفقار على بوتو، وارد آوردند که احمديّه را غيرمسلمان اعالم کند فشارى موّفقيت

معرفى پارلمان پاکستان را مورد بررسى قرار داد؛ اينها ) ۳(۲۶۰هاى الف و ب در ماّده  در نتيجه، بوتو رديف

شوند  هايى را که، از لحاظ حقوقى، غيرمسلمان تلّقى مى را در متن پاکستانى تعريف و گروه" مسلمان"اصطالح 

تنفيذ گرديد، صريحًا هويت اسالمى را از  ۱۹۷۴بر سپتام ۶اين اصالحيۀ قانون اساسى که از . سازد مستثنى مى

را به قانون جزاى خود افزود؛ بخشى که عمومًا به ) سى( ۲۹۸، دولت بخش ۱۹۸۴در سال .  احمديّه گرفت

هاى مذهبى  اين بخش، که مورد استفادۀ حکومت و گروه.  شود به آن اشاره مى" قانون ضّد احمديّه"عنوان 

ر دادن احمديان و اذيت و آزار آنها قرار دارد، احمديّه را از مسلمان خواندن خود ضّد احمديه جهت هدف قرا

دار کردن احساسات مذهبى  يا تظاهر به مسلمانى، از دعوت ديگران به اقبال به مذهب احمدى، و از جريحه

را از تظاهر  بندى مبهم ماّدۀ مزبور که احمديّه جمله.  کند ن سنّى به رسميت شناخته شده منع مىمسلمانا

کند جريان اصلى رهبران دينى مسلمان را قادر ساخته احمديّه  به مسلمان بودن منع مى" مستقيم يا غيرمستقيم"

.  را به علّت استفاده از تحيّت متداول اسالمى و نيز ناميدن فرزندان خود به اسم محّمد مورد اتّهام قرار دهند

در دادگاه عالى با اکثريت قاطع  ۱۹۹۶اى در سال  در قضيهبا قانون اساسى ) سى( ۲۹۸منطبق بودن بخش 

  .مجازات تخّطى از اين بخش تا سه سال زندان و پرداخت جريمه است.  تأييد گرديد

احمديّه از جمع مسلمانان به زور قانون توسعۀ آشکار حيطۀ ُسلطه است که روحانيون مسلمان " طرد"اين 

اش با تحکيم و تثبيت قانونى  جامعۀ احمديّۀ پاکستان از هويت اسالمى محروم کردن.  گرا به کار بردند سنّت

کنى هر  هدف سيستماتيک اين مواّد ريشه.  مواّد ضّد توهين به مقّدسات در قانون جزاى پاکستان دنبال شد

طور کلّى بديهى است که احمديّه به .  گونه آثار باقيمانده از هويت اسالمى است که احمديّه از آن برخوردارند

دانند، قّوۀ مسلّط مذهبى  در حالى که احمديّه خود را مسلمانان اصيل و صحيح مى: اند در محظور قرار گرفته
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گرايى اسالمى  در اينجا، سنّت.  افکند قانون پاکستانى هرگونه ظهور مشهود هويت مزبور را به مخاطره مى

احمديّه را از اجراى علنى شعائر مذهبى خود به عنوان  متداول، از طريق وسيله قرار دادن قانون دولتى، قانونًا

  .کند افراد معترف و معتقد به اسالم منع مى

  

  بهائيان در ايران

با توّجه به .  هويت امر بهائى عبارت از ديانتى جهانى و مستقل است نه گروهى فرعى در ديانت اسالم

موقف مستقل امر در سراسر جهان، اين صرفًا موضوع  آور شناسايى ديرين، تقريبًا جهانى و از لحاظ حقوق الزام

اين موضوع هر قدر براى خود .  اّدعاهاى داخلى بهائى در مقابل اّدعاى بعضى از مقامات اسالمى نيست

بهائيان بديهى باشد، مقامات ايرانى ديدگاهى مخالف آن دارند که مبتنى بر آموزۀ اسالمى است که ظهور 

آنچه که براى هويت اسالمى اهّميتى .  شمارد تى بعد از حضرت محّمد را ممنوع مىمشروع و قانونى هر ديان

سورۀ احزاب، آيۀ " (النّبيّين خاتم"مطلقًا اساسى و بنيادى دارد خاتميت حضرت محّمد است که قرآن به عنوان 

اين، از نقطه نظر مؤّکدًا بنابر.  دارد بخشد و به اين ترتيب او را آخرين پيامبر محسوب مى به او اعتبار مى) ۴۰

از زمان تأسيس امر بهائى در .  اسالمى، ظهور هر پيامبرى بعد از حضرت محّمد، بالمّره مستحيل و محال است

اّدعاهايش نسبت به حّق و حقيقت، به علّت آموزۀ خاتميت نبّوت به حضرت محّمد، به خودى قرن نوزدهم، 

  ).۲۰۰۷، باک ۱۹۱-۸ت ، صفحا۱۹۹۵باک (خود مردود شمرده شده است 

هاى اسالم است نتوانسته هيچ بردبارى و تحّملى را در مقامات  اين نظريه که امر بهائى يکى از فرقه

اين .  اى دربارۀ منشأ امر بهائى عمدتًا يا توصيف نادرست غربى است اين پندارۀ فرقه.  مسلمان پديد آورد

است، اگر در متن و زمينۀ مناسب قرار داده " لّيتى اسالمىاق"پنداره که امر بهائى داراى هويتى اسالمى و 

دهد؛ به هر حال، امر بهائى، به  نشود، تصوير غلط مخّرب و مضّرى دربارۀ امر بهائى را مورد تأييد قرار مى

به بيان ساده، امر .  تر، به عنوان اقلّيتى دينى در هر کشور مورد نظر اسالمى توصيف شده است نحوى مناسب

ارتباط و پيوستگى بسيار زيادى با فرقۀ اسالمى شيعه ، ئى داراى منشأ اسالمى ايرانى است، و از اين روبها

ظهور کرده، و مشحون از آثار و صحف مقّدسه، احکام و هويت  دارد، اّما به عنوان ديانتى کامًال مستقل

اده شده از اسالم دانست که توان ز در يک کالم، امر بهائى را به همان طريق مى.  مخصوص به خود است

در اين رابطه، هر دو آيين مسيحى و بهائى اديان توحيدى ثانوى . مسيحيت را برخاسته از آيين کليمى تلّقى کرد

  .اند، اّما ذاتًا مستقل هستند اگرچه از لحاظ تاريخى اقتباسى.  اند هستند که از اديان توحيدى اّوليه برخاسته
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کند که اسالم از مّدتهاى مديد،  به حمايت از حقوق بشر است، و استدالل مى جمهورى اسالمى ايران معترف

از قضا، قسمى از .  به مراتب قبل از عبارات تدوين شدۀ غيرمذهبى غربى، مرّوج و حامى حقوق بشر بوده است

ن اصول کلّى در بيا.  کالم حقوق بشر سازمان ملل متّحد به قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران راه يافته است

ايرانيان زرتشتى، کليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته : "حاکى از آن است که ۱۳قانون اساسى، ماّدۀ 

شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق  مى

شوند و لذا  محسوب مى" اهل کتاب"روحانيون ايران پيروان اين سه دين از نظر ."  کنند آيين خود عمل مى

.  تأثير اين ماّده انکار آزادى دينى بهائيان است.  گردند تلّقى مى" اهل ذّمه"تحت حمايت قرآن قرار داشته 

توان مصون از هر گونه مجازاتى، شايد حتّى  شوند؛ يعنى مى بهائيان مرتد تلّقى شده و مهدورالّدم محسوب مى

  .وحانيون، خون آنها را ريختبا تصويب ر

اصطالحات حقوق بشر، که در قانون اساسى جمهورى اسالمى به کار رفته، بيان کنندۀ کاربرد جهانى 

 ۲۰، ماّده "حقوق مردم"در جاى ديگر در قانون اساسى، تحت عنوان .  الملل نيست ويژگى حقوق بين

،  انساني  حقوق  قرار دارند و از همه  قانون  در حمايت  و مرد يكسان  از زن  اعم  افراد ملت  همه"افزايد،  مى

بديهى است، بهائيان با اين ."  برخوردارند  اسالم  موازين  با رعايت  و فرهنگي  ، اجتماعي ، اقتصادي سياسي

 در حالى که حکومت ايران انکار نکرده که بهائيان شهروندان ايران هستند، اّما.  معيار حقوقى انطباق ندارند

  .آنها از حقوق برابر برخوردار نيستند

ايران، روحانيون دستور دستگيرى خودسرانه و مستبّدانۀ  ۱۹۷۹در سالهاى بالفاصله بعد از انقالب 

را صادر ) هاى ادارى بهائى بخصوص اعضاء هيأت(بهائيان و شکنجه و اعدام بيش از دويست تن از آنها 

تند پول تيرهايى را که براى کشتن آنها استفاده شده بود پرداخت ها خواس و گاهى اوقات از خانواده(کردند 

هاى بانکى، اخراج از مدارس و  ديگر اقدامات عليه بهائيان شامل مصادر اموال، اخذ دارايى).  نمايند

هاى بازنشستگى که توّسط دولت  و مطالبۀ حقوق(ها، جلوگيرى از استخدام، قطع حقوق بازنشستگى  دانشگاه

هاى  ، تخريب و اهانت به قبرستانها و اماکن مقّدسۀ بهائى، جرم قلمداد کردن فّعاليت)پرداخت شده بودبه آنها 

هاى بهائى به عنوان اعمال  هاى ادارى بهائى، و اعالم ازدواج بهائى و ملزم کردن آنها به انحالل هيأت

به هدف مشتعل ساختن احساسات ضّد امانى  هاى تبليغاتى بى عالوه، فّعاليت به.  گرى بود غيرقانونى روسپى

بسيارى موارد مستند از .  بهائى جهت تحريک خشونت و ضوضاء عمومى و جنايت عليه بهائيان جريان داشت

؛ باک ۲۰۰۲نگاه کنيد به قانع (اين تحريک عاّمۀ مردم توّسط دولت جهت ايجاد خشونت در دست است 

پاکسازى فرهنگى که  –" مرگ مدنى"نحو مناسبى به عنوان ستيزى به  اين مرحله از فّعاليت بهائى).  ۲۰۰۳

  .توصيف شده است –نفر از ايرانيان وارد کرده  ۳۰۰ر۰۰۰اى متشّکل از تقريبًا  اى جمعى بر جامعه لطمه

هاى دينى، از  ، بعد از رسوا شدن ايران به علّت نقض حقوق بهائيان و ساير اقلّيت۱۹۸۵بعد از سال 

، اکثر بهائيان زندانى آزاد ۱۹۸۸و  ۱۹۸۷به حّد چشمگيرى کاسته شد، و، در سالهاى ميزان اعدام بهائيان 



١٢

اگرچه اين ممکن است تلويحًا داّل بر آن باشد که بهبود رفتار با بهائيان در ايران  ناشى از تمرکز توّجه .  شدند

را بر اين قرار داد که فشار المللى بر موضوع باشد، اّما علّت بهبود معلوم نيست و از اين رو بايد فرض  بين

معهذا، شواهد بارزترى از اثربخشى حمايت ديپلماتيک در .  المللى يکى از عوامل تعيين کننده بوده است بين

احتماًال  –، تعداد نسبتًا زيادى از اطفال بهائى ۱۹۸۰اوايل دهۀ .  اعادۀ نسبى حق تحصيل در دست است

المللى سبب شد که اين  اّما فشار بين.  ى و خصوصى در ايران اخراج شدنداز مدارس دولت –اکثرًا نه همۀ آنها 

.  کارى ديگرى را در پيش گرفت ، رژيم ايران سياست مخفى۱۹۸۰سياست کنار گذاشته شود، و، اواخر دهۀ 

از  ۱۹۹۱ستيزى زير نقاب تدبيرى جديد و موذيانه قرار گرفت که در يادداشت محرمانۀ  اين تغيير روش بهائى

 ۱۹۹۳اين سند در سال .  تدوين گرديد" مسألۀ بهائيان"سوى شوراى عالى انقالب فرهنگى ايران با عنوان 

مان ملل متّحد سيون حقوق بشر سازکشف شد و ابتدا در گزارش رينالدو گاليندو پل، نمايندۀ ويژه، به کمى

اين سند که توّسط دکتر سيّد .  خّط مشى توصيه شده در اين سند هنوز به قّوت خود باقى است.  مطرح گرديد

توّسط شخص  ۱۹۹۱فوريه  ۲۵محّمد گلپايگانى، منشى شوراى عالى انقالب فرهنگى نوشته، و در تاريخ 

کند که از آن جمله در مورد  را توصيه مىاى تنفيذ شده، به مقامات دولتى مواردى  ا على خامنه آيت

همچنين در همين سند ذکر .  بايد اخراج شوند" زمانى که معلوم شد که بهائى هستند"ها است که  دانشگاه

اين ."  هاى مؤثّر به آنان داده نشود پست" "در صورت ابراز بهائى بودن اجازۀ استخدام ندارند،"شده است، 

ِاعمال شده  ۱۹۸۰کند؛ سياستى که از  يان را از حق تحصيالت عاليه محروم مىخّط مشى به طور مؤثّر بهائ

در نتيجه، بهائيان به تأسيس مؤّسسه بهائى .  تواند وارد دانشگاه شود عمًال، هيچ بهائى در ايران نمى.  بود

  .معروف است" دانشگاه علمى آزاد"تحصيالت عاليه مبادرت کردن که عمومًا به نام 

اى  دهد که از پذيرش بهائيان ايرانى که طالب ورود به مؤّسسات حرفه المللى بهائى گزارش مى جامعۀ بين

براى  ۲۰۰۷شود، زيرا در برگۀ ثبت نام سال  قويًّا جلوگيرى مى ۲۰۰۷-۸و فنّى ايران هستند در سال تحصيلى 

متقاضيان سه گزينه  براى.  امتحان ورودى تصريح شده که فقط يک خانه بايد براى ديانت عالمت بخورد

اگر هيچيک از اين .  زرتشتى، کليمى و مسيحى: هاى مذهبى تعيين شده جهت تعيين وابستگى خود به اقلّيت

اين براى بهائيان قابل قبول نيست زيرا عمًال به .  ها عالمت نخورد، متقاضى مسلمان تلّقى خواهد شد خانه

  .ودش معنى تبّرى از عقيده و ايمان خودشان محسوب مى

در بسيارى .  آور نيست با آن که اين رويّه براى مدافعان حقوق بشر نگران کننده است، اّما تعّجب

دو دليل اصلى براى اين امر .  ازکشورهاى خاورميانۀ اسالمى، بهائيان معموًال از آزادى کامل دينى محرومند

امر بهائى ديانتى ) ۲شوند؛ و  ى مستثنى مىبهائيان اهل ذّمه نيستند و بنابراين از حمايت قرآن) ۱: وجود دارد

، "النّبيّين خاتم"شناختى حضرت محّمد به عنوان  از لحاظ نظرى، با توّجه به مقام هستى –بعد از اسالم است 

تواند هيچ ظهورى بعد از اسالم را متصّور شود، چه  غير از روز داورى، اسالم نمى.  قبول آن غيرممکن است

  .اظ الهيات بتواند اّدعاى ظهور بعد از اسالم را تحّمل نمايدرسد به اين که از لح
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  اقلّيت/ هاى داخلى  ديدگاه

  علويان در ترکيه

ابن ابيطالب   علويه براى على.  است" پيرو على"و بنابراين به مفهوم " منسوب به على"علوى به معناى 

اين نشان دهندۀ .  نامند مى" اللّهى على"را به اين ترتيب آنها .  احترام قائلند) ميالدى ۶۶۱متوّفى به سال (

اگرچه علويان مّدعى هويتى متمايزند، اّما اين هويت نه با هويت .  مقام متعالى على در الهيات علويّه است

هويت مزبور مانع از تهديد ادغام علويّه در اکثريت سنّى .  ملّى ترکى منافاتى دارد و نه با دولت ترکيه مخالفتى

  :گويد ديويد زيدان مى . شده است

تر شده علويان را نيز به سوى  آغاز شد و اخيرًا به مراتب قوى ۱۹۵۰احياء بنيادگرايى تسنّن که در دهۀ 

بسيارى از علويان با تأکيد بر هويت جداگانۀ خود و تعبير مجّدد مکتب .  چپ سياسى سوق داده است

هاى برابرى و  رسد شباهت و قرابتى با آرمان مى علوى در اصطالح سوسياليستى و مارکسيستى که به نظر

  )۷۷؛ ص۱۹۹۹زيدان . (گرانه علوى داشته باشد، واکنش نشان دادند سنن عصيان

مزبور يک دور تمام ترکيه را گشته در حالى که اقلّيت علوى اکنون از برکات اکثريت متعادل " عصيان"

تهديد بنيادگرايى اسالمى در ترکيه شد؛ در اين کشور مسألى علوى جوابى به مقابله با .  سنّى برخوردار است

  .دهند سابق اکنون به جدايى دين از دنيا در ترکيه تجّسم ماّدى مى" للّهيان على"

  

  احمديّه در پاکستان

.  کنند دانند و شعائر اسالمى را رعايت مى احمديه خودشان را مسلمان مى: ديدگاه داخلى واضح است

، احمديه خود مقّر به مسلمانى هستند، و اّدعاى آنها نسبت )۴، يادداشت ۲۱۸، ص۲۰۰۳(بنا به گفتۀ خان 

شود نبايد آنها را مستثنى  به مسلمان دانستن خود معتبر است و اکثريت مسلمان بنا به منطقى که ذيًال نقل مى

ل قاديان هندوستان، که اه) ۱۹۰۸متوّفى به سال (احمديّه، به عنوان پيروان ميرزا غالم احمد قاديانى .  نمايند

اعاده دهندۀ اعتقاد به بازگشت به سعادت ازلى
٢

روح "و مّدعى موعودباورانه، مقّر بر آن چيزى هستند که  

آئينى ممکن  راست.  دانند آنها باورها و شعائر خود را اعادۀ اسالم  ناب و بکر مى.  کنند اسالم تلّقى مى" واقعى

اّما،  تير ممکن است به سرعت به سوى خود .  نى چيست و کژآئين کيستاست به خوبى تعريف کند که کژآئي

                                                          
و .  کسى که معتقد است بشر عاقبت به سعادت اّول خود نائل خواهد شد:  در فرهنگ آريانپور آمده است restorationist: مترجم ٢

اعتقاد به اين که همۀ افراد بشر باالخره به سزاى اعمال خود رسيده و سرانجام به سعادت : آورده است restorationismدر معناى 

  .گردند ابدى و استفاده از برکات الهى نائل مى
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 –کنند  از قضاى روزگار، احمديّه، در ديدگاه خود، شکل معتبرترى از اسالم را رعايت مى.  کماندار برگردد

 بنا به گفتۀ مقامات پاکستانى، احمديّه.  شکلى که از چهارده قرن ملحقات و اضافات پيراسته و پاک است

بنابراين اگرچه، وقتى .  آزادى دارند که به موجب شعائر دينى خود، اّما نه به عنوان مسلمان، رفتار کنند

تعيين کنندۀ " زور"کند  گرايى سنّى در پاکستان اجراى شعائر دينى را تحت کيفر قانون ممنوع اعالم مى سنّت

است" حق"
٣

  .کنند ض فاحش آزادى دينى تلّقى مىالمللى حقوق بشر دينى آن را نق ، اّما مدافعان بين

  

  بهائيان در ايران

بهائيان چه نوع هويت اسالمى دارند؟  مثًال، آيا بهائيان مسلمان هستند؟  جواب ساده اين است که خير 

در واقع بهائيان مقّر به مسلمانى نيستند، گو اين که به مقام .  نيستند، زيرا امر بهائى ديانت جهانى مستقلّى است

اّما، بهائيان به علّت منشأ اسالمى دينشان، موارد مشترک زيادى با مسلمانان .  ت الهى محّمد معترفندرسال

است که اصول ) ۱۸۹۲متوّفى به سال (سازد ظهور بهاءا  آنچه که امر بهائى را از اسالم متمايز مى.  دارند

"تغيير الگويى"اخالقى آن  –اجتماعى 
٤

ن به عنوان الگوى وحدت توصيف نمود، توا اى در آنچه که مى عمده 

  .رقم زد

کند و آن  توضيح رابطۀ امر بهائى با اسالم مفهوم بزرگترى را که امر بهائى بدان اعتقاد دارد مطرح مى

اگرچه امر بهائى پيوند تاريخ نزديکى با اسالم دارد، اّما هويتى که براى خود .  است" استمرار ظهورات الهيه"

اى عمده و بزرگ در  اسالم به عنوان واقعه.  شود عميقًا به کلّيه اديان بزرگ جهان مربوط مى قائل است ذاتًا و

شود که مربّيان بزرگ روحانى جهت شتاب دادن به سير  سازى مشاهده مى رشته لحظات تاريخى سرنوشت

اگر به .  دان تحّول اجتماعى به وسيلۀ تعاليم تجديد شدۀ روحانى و احکام جديد اجتماعى ظاهر شده

اللّفظى واژۀ  معناى تحت" (گويند سخن از زمان حال مى"اصطالحات غربى متوّسل شويم، اين پيامبران هم 

                                                          
رو "يا " ت که زورد داردحق با کسى اس"که معادل آن در زبان فارسى   Might makes rightالمثل انگليسى  اشاره به ضرب: مترجم ٣

  ."حق تعيين کنندۀ قدرت است: "کرد آبراهام لينکلن عکس آن را استفاده مى.  تواند باشد مى" قوى شو اگر راحت جهان طلبى

هاى علمى، به  در اثر معروفش ساختار انقالب ۱۹۶۲در سال  Thomas Kuhnرا اّولين بار  paradigm shiftاصطالح : مترجم ٤

 http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift: نگاه کنيد به. در فرضيات اساسى در نظريۀ علمى حاکم، به کار برد معناى تغيير

.  
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.و نيز سخن از آينده گويند) prophētesيونانى 
٥

براى آينده " نبّوتى"هر يک از آنها پيامى براى زمان حال و نيز   

اش  داللت به ظهور بهاءا، موعود جهانى که اصول و تأثير روحانىنبّوات مربوط به آينده در .  اند را بيان کرده

مصلح "بهاءا به عنوان .  اند شود، با يکديگر تالقى کرده بر اين موضوع متمرکز شده موجد وحدت جهانى مى

اع االديان، برابرى جنسيتى و نژادى حمايت و دف ساالرى پارلمانى، اتّفاق بين از صلح جهانى، مردم" جهانى

اى جهانى، عبارت از جنبۀ  بينى قبل از موقع جامعه انداز تاريخى، سهم برجستۀ بهاءا، در پيش از چشم.  کرد

گرايانۀ غيرمذهبى است که در الگوى وحدت جهانى که به نحوى  تقّدس دادن به بعضى اصالحات تجّدد

از ديدگاه داخلى امر بهائى، .  شده استناپذير اصيل و بديع است و صلح در آن تقّدس يافته، ادغام  تحويل

اصول امر بهاءا داراى منشأ الهى است و اگر به مرحلۀ اجرا در آيد، وعدۀ رستگارى و نجات اجتماعى جامعه 

  .دهد را مى

به عنوان مبيّن آياتش، َمَثل اعلى و جانشينش ) ۱۹۲۱متوّفى به سال (بهاءا، با تعيين پسرش عبدالبهاء 

ر داشتن شوراهاى منتَخب که متعاقبًا تشکيل گردد، ميثاق خود را به عنوان اصل سازمان دهندۀ جامعۀ و با مقرّ 

شوقى .  بهائى و تضمين کنندۀ تماميت و يکپارچگى آن، و صيانتش در مقابل تفرقۀ عمده، تأسيس نمود

 "به عنوان  ۱۹۲۱که در سال ) ۱۹۵۷متوّفى به سال (افندى 
ّ
انشين عبدالبهاء شد، نظم ادارى امر بهائى ج" ولى

 ۱۹۶۳بهائى را به صورت نظامى از محافل روحانى محّلى و مّلى تکامل بخشيد و جنبۀ جهانى داد که در سال 

المللى حاکم بر جامعۀ بهائى است که در کوه کرمل  العدل اعظم منجر گرديد؛ و آن هيأتى بين به انتخاب بيت

  .گرديددر حيفا واقع در اسرائيل تأسيس 

کنند که اهّميت آنها بيشتر از  اگرجه به احساسات اسالمى بايد احترام گذاشت، اّما بسيارى استدالل مى

هاى مذهبى  توانند بيش از ارزش هاى غيرمذهبى گاهى مى از قضا، ارزش.  مالحظات حقوق بشر نيست

المللى ممکن است تنها  ق بينهاى ارزشى مذهبى، حقو در نتيجه، در برخورد نظام.  جهانى و عمومى باشند

در قضيۀ اسالم ايرانى، بين لّفاظى قانون اساسى دربارۀ احترام به .  داور و َحَکم عملى تا حّل مناقشه باشد

به عنوان نتيجۀ مستقيم رفتار .  حقوق اقلّيت و واقعيت متداول سياسى اجتماعى فاصلۀ قابل توّجهى وجود دارد

العالج بر شهرت اسالم در نظر مردمان  ، لطمۀ غايى در واقع عبارت از آسيب صعباش ايران با اقلّيت بهائى

با ِمالک حقوق .  کنند ناپذير مشاهده مى منتقدى است که بدون غور و بررسى غالبًا اسالم را سخت و انعطاف

  .استهاى اسالمى به ظّن قوى جز تحريف آنها تأثيرى نداشته  اقلّيت، مساعى ايران براى حفظ ارزش

  المللى هاى بين ديدگاه

                                                          
واژۀ اّول از آن جهت به پيامبران اطالق   .استفاده کرده است foretellerو  forth-teller (forthteller)نويسنده از دو واژۀ : مترجم ٥

.  اّما واژۀ دوم به معناى پيشگويى براى آينده است.  کنند گردد که کالم الهى براى زمان حال و نحوۀ رستگارى آنها را بيان مى مى

  . http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive/2000/Mouritsen&Rasmus.htm: براى اّطالع بيشتر نگاه کنيد به
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يعنى (حقوق بشر دينى .  کند الملل فشارهاى خارجى را بر کشورى که مّد نظر دارد وارد مى حقوق بين

اى را که از لحاظ  هاى غيرمنصفانه بانان حقوق بشر محدوديت ديده.  زيرمجموعۀ حقوق بشر است) آزادى دين

هاى دينى ِاعمال  به تهديدات تصّورى مذهبى بر اقلّيتها در واکنش  خّط مشى و نيز حقوقى که حکومت

المللى دينى را وضع کرد و آزادى  ، اياالت متّحده قانون آزادى بين۱۹۹۸در سال .  کنند تحت نظر دارند مى

 ۱۹۹۸اکتبر  ۹المللى دينى که در  قانون آزادى بين.  هاى سياست خارجى خود قرار داد دينى را يکى از ويژگى

 ۲۷سنا گذشت و مجلس نمايندگان روز بعد به اتّفاق آراء با رأى شفاهى آن را تصويب نمود در به تصويب 

قانون مزبور کميسيون مشورتى .  به امضاء پرزيدنت کلينتون رسيد و رسمًا جنبۀ قانونى پيدا کرد ۱۹۹۸اکتبر 

وزارت امور خارجه، داراى سفير  المللى دينى تأسيس کرد که مقّر آن در دوحزبى مستقلّى را دربارۀ آزادى بين

.  کند المللى دينى صادر مى المللى دينى است و گزارشى ساالنه دربارۀ آزادى بين سيّار در امر آزادى بين

  .عالوه، رئيس جمهور ملزم است به اقدامات معيّنى عليه کشورهاى ناقض آزادى دينى مبادرت نمايد به

ملل بيان شده به عنوان هنجار غيرمذهبى براى حقوق بشر عمل ال معيارهاى حقوق بشر که تلو حقوق بين

هاى  شود و اين ممنوعيت عليه تبعيض مذهبى از ويژگى تبعيض تحت عنوان دين يا عقيده محکوم مى.  کند مى

براى صيانت از آزادى دين، چندين سند حقوق .  اساسى منشورهاى حقوق بشر سازمان ملل متّحد است

منشور سازمان  ۱۳و ) ۳(۱ماّدۀ ) ۱: آنها عبارتند از.  تصويب شده است –م قانونى متفاوت با الزا –الملل  بين

 ۲۱۷، قطعنامۀ ۱۹۴۸دسامبر  ۱۰مصّوب (از اعالميۀ جهانى حقوق بشر  ۱۸، ۲، ۱مواّد ) ۲ملل متّحد؛ 

ى از جنايت از کنوانسيون جلوگير ۲ماّدۀ ) ۳؛ )A/810, 71مجمع عمومى، سند سازمان ملل به شمارۀ 

المللى حقوق مدنى و سياسى  ميثاق بين ۲۷و  ۲۶، ۱۸، ۲مواّد ) ۴؛ )۱۹۴۸(کشى و مجازات آن  نسل

هاى عدم مداراى  کنى جميع شکل اعالميه ريشه) ۵؛ )۱۹۷۶مارس  ۲۳و تنفيذ شده در  ۱۹۶۶مصّوب (

ازمان ملل متّحد دربارۀ اعالميه س) ۶؛ )۱۹۸۱نوامبر  ۲۵مصّوب (مذهبى و تبعيض مبتنى بر دين يا عقيده 

کنوانسيون حقوق  ۱۴ماّده ) ۷؛ و )۱۹۹۲(هاى ملّى يا قومى، مذهبى و زبانى  حقوق اشخاص متعلّق به اقلّيت

اين مسأله هيچ جا بهتر از مسائل الينحلى که بهائيان ايران .  لحن آنها قوى اّما تنفيذ آنها ضعيف است.  کودک

  .ستند به ظهور و بروز نرسيده ا ستو احمديّۀ پاکستان با آن مواجه ه

آزادى در "و " آزادى انديشه، وجدان و دين"المللى حقوق مدنى و سياسى از حّق  ميثاق بين ۱۸ماّدۀ 

فقط به حق شخص  ۱۸ماّدۀ .  کند به اختيار شخص، حمايت و صيانت مى" داشتن يا پذيرفتن دين يا عقيده

.  هويت دينى شخص ربطى ندارد" حّقانيت"شود و ابدًا به  مربوط مىاى و اجراى شعائر آن  به اقرار به عقيده

نمايد اين نيست که آنها اديان را  هاى اسالمى را به آن ملزم مى المللى دولت به اين ترتيب، آنچه که حقوق بين

نادى که از اس.  آنطور که هستند به رسميت بشناسند، بلکه آنها بايد حقوق بشر بنيادى دينى را تصديق نمايند

در باال به آنها اشاره شد، اين ماّده بيش از همه به طور مستقيم قابل اجرا است و از لحاظ حقوقى شرط 

المللى به  هاى بين ها و کنوانسيون اّما، اين تمايزات پيچيده در ميان ميثاق.  آورى در مورد آزادى دينى است الزام
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آور،  المللى و اسناد غيرالزام مايز حقوقى بين حقوق بيندر توضيح ت.  خودى خود تعيين کننده و قطعى نيست

کنوانسيون در (نبايد اين برداشت ضمنى وجود داشته باشد که تمايز مهم و دقيق عبارت از موقف حقوقى سند 

در حالى که .  هاى امضاءکننده اهّميت دارد است، بلکه فرايند تصديق و تصويب توّسط دولت) مقابل اعالميه

  .المللى حقوق بشر  دينى در حال تکامل است، اّما دول عضو بايد آن را به مورد اجرا گذارند قانون بين

هاى حاکم عليه  قوانين آزادى دينى در پاکستان و ايران به ترتيب با قوانين مخالف عليه احمديّه و سياست

ان وجود ندارد، بلکه فقدان بهائي" قانونى عليه"در حقيقت، در ايران هيچ .  گردد بهائيان تضعيف و تضييع مى

اقدام حکومت عليه بهائيان با قوانين تنفيذ . کند صيانت حقوق در اثر سکوت قانون اساسى ايران عمل مى

ها و رهنمودهايى از  اگرچه قوانين، سياست.  هاى حکومتى عامل آن است گردد بلکه فرامين و دستورالعمل نمى

هاى  گيرندۀ زبان حقوق بشر به عنوان حمايت پرطنين از ميثاقاين دست ممکن است، از لحاظ نظرى، در بر 

هاى گوناگون سازمان ملل  قطعنامه.  محتوا از لحاظ عملى باشد تواند بازتابى پوچ و بى المللى باشد، اّما مى بين

، ذيًال هايى از آنها، هر جا که مرتبط باشد مثال.  متّحد اين قوانين و عمل به موجب آنها را محکوم کرده است

  .گردد ذکر مى

  علويان در ترکيه

البتّه ترکيه بايد معيارهاى کپنهاک را تأمين نمايد تا بتواند به اتّحاديۀ اروپا ملحق شود، و نفس اين 

المللى، به عنوان الزام بيشتر عليه  در ترکيه و نفوذ حقوق بين) سکوالريزم(عمل، همراه با جدا شدن دين از دنيا 

صادر شده توّسط  المللى دينى آزادى بين ۲۰۰۵گزارش طبق .  وبگرانه عمل خواهد کردهرگونه واکنش سرک

اى را تجربه  آميز نسبتًا جزئى و پراکنده دفتر دموکراسى، حقوق بشر، و کار، علويان رويدادهاى تبعيض

آل دولت  ى ايدها اّما با توّجه به روابط به نحو فزاينده).  الف۲۰۰۵وزارت خارجۀ اياالت متّحده (اند کرده

درکيه در حمايت اخيرش از جامعۀ علوى به عنوان حصار محافظى در مقابل تهديد تصّورى و واقعى اسالم 

  .افراطى و تندرو، اين مسائل که علويان را در ترکيه مبتال کرده محتمًال به خود خود حّل خواهند شد

  احمدّيه در پاکستان

صادر شده توّسط دفتر دموکراسى، حقوق بشر، و کار،  دينى المللى آزادى بين ۲۰۰۵گزارش طبق همان 

وزارت خارجۀ اياالت (تر است  هاى حقوق بشر مذهبى به مراتب وخيم وضعيت احمديّه از لحاظ نگرانى

کنند که فرمان بيستم از قانونجزاى  منتقدان قوانين ضّد احمديۀ پاکستان خاطرنشان مى).  ب۲۰۰۵متّحده، 

هيچکس "المللى حقوق مدنى و سياسى است، زيرا با اين ماّدۀ آن که  ميثاق بين ۱۸اّده پاکستان،  ناقض م

نبايد تحت ِاعمال فشارى باشد که به آزادى او در داشتن يا پذيرفتن دين يا عقيده به اختيار خود، خلل وارد 

طبق اين تحليل، .  قرار گرفتسازمان ملل متّحد مورد حمايت و تأييد  ۲۱/۱۹۸۵اين تحليل در قطعنامۀ ."  آَوَرد
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هويت اسالمى آنها " حقيّت"احمديه در اعتقاد به اسالم و رعايت شعائر آن بيشتر از " حق"الملل به  حقوق بين

الملل با اثربخشى بيشتر تنفيذ گردد، عايد خواهد  مزاياى بارزى وجود دارد که اگر حقوق بين.  شود مربوط مى

  .شد

  بهائيان در ايران

وضعيت گزارش شده در فوق، ساير اقدامات اخير در ايران عليه جامعۀ بهائى توّسط سازمان ملل  عالوه بر

اى در انتقاد  ، مجمع عمومى سازمان ملل متّحد قطعنامه۲۰۰۵دسامبر  ۱۶در تاريخ .  متّحد برمال گرديده است

 آن آمده است
ّ
  :از موارد نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند که در طى

شديد و افزايش ميزان تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر عليه بهائيان، از جمله دستگيرى و بازداشت ت

اعتنايى به حقوق مالکيت، تخريب  خودسرانه، محروميت از آيادى دين يا اجراى علنى امور جامعه، بى

جامعه و محروميت از هاى اجتماعى، تحصيلى و مرتبط به ا اماکنى که اهميّت دينى دارند، تعليق فعاليت

  )۲۰۰۵عالم بهائى، . (تحصيالت عاليه، استخدام، حقوق بازنشستگى، مسکن کافى و ساير مزايا

.  بهائيان ايرانى مّدتهاى مديد است که به علّت ايمان و عقيدۀ دينى خود مورد اذيت و آزار قرار دارند

ثريتى مذهبى بر مبناى عقايد کژآيينى هاى ايذايى متضّمن سياست سيستماتيک تبعيض به وسيلۀ اک حرکت

صادره توّسط دفتر دموکراسى، حقوق بشر و کار  المللى دينى آزادى بين ۲۰۰۵گزارش .  اقلّيت ستمديده است

اين ممکن است تا ).  ج۲۰۰۵وزارت خارجه اياالت متّحده (کند  اين موارد نقض حقوق بشر را تصريح مى

کند که،  محّمد الّطيّب، متخّصص در زمينۀ حقوق بشر، خاطرنشان مى: اى بزرگتر باشد حّدى نشانى از مسأله

جايگزين پديد " اسالمى"اسناد حقوق بشر "، تعدادى از کشورهاى اسالمى سعى کردند ۱۹۷۹بعد از انقالب 

  ).۹۱-۲صفحات : ۲۰۰۳نقل در باک " (المللى بوده است تر از معيارهاى بين به مراتب پايين"که " آورند

اعالميۀ : تر شده است المللى حقوق بشر وخيم بهائيان با يک مسألۀ خاّص در موازين جارى بين مسدلۀ

المللى  حذف جميع َاشکال عدم مدارا و تبعيض مبتنى بر دين يا عقيده هنوز بايد به سطح کنوانسيونى بين

نژادى و تبعيض عليه زنان قبًال به هاى سازمان ملل متّحد دربارۀ ازالۀ تبعيض  ارتقاء يابد، گو اين که اعالميه

آنچه که در اينجا مطرح است تفاوت بين ).  ۹۱، ص۲۰۰۳باک (المللى در امده است  صورت قانون بين

المللى برخوردار  کنوانسيون به اين دليل از الزام قانونى بين.  الملل است اعالميه و کنوانسين در زمينۀ حقوق بين

اين واقعيت که اعالميۀ سازمان ملل متّحد سندى ارمانى .  کند ندجانبه عمل مىشود که به عنوان پيمانى چ مى

شود، زيرا ايران از مضاء  اى محسوب نمى است و نه قانون ذاتًا در ارتباط با صيانت بهائيان در ايران مسأله

اين بدان .  ن استآ ۱۸المللى حقوق مدنى و سياسى و به اين ترتيب ملزم به اجراى ماّدۀ  کنندگان ميثاق بين
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ايران را به حفظ ۱۸آور شود مفيد نخواهد بود، اّما ماّده  معنى نيست که اگر شرايط ذکر شده در اعالميه الزام

  .کند حقوق اساسى دينى بهائيان ملزم مى

الملل، منوط به  ، به عنوان موضوع حقوق بين)يا هر اقلّيت دينى در هر جا(صيانت بهائيان ايران 

هاى اسالمى، از آنها  به عّلت هويت مذهبى بعضى از حکومت.  به دين توّسط حکومت نيسترسميت دادن 

اّما، از .  توان انتظار داشت امر بهائى را به عنوان ديانتى مستقل به رسميت بشناسند هرگز، به هيچ وجه، نمى

اى به اختيار   پذيرش دين يا عقيدهاختيار و آزادى "توان و بايد انتظار داشت به کلّيه افراد اجازه دهند،  آنها مى

در بيان آشکار مذهب يا عقيده خود به طور فردى يا گروهى، اشکارا يا در نهان، و نيز انجام دادن "و " خود

به اين ). المللى حقوق مدنى و سياسى کنوانسيون بين(را داشته باشد " تعليمات مذهبى خود اختيار و آزادى

خواهان شناسايى رسمى هويت مستقل امر بهائى نيستند بلکه حق اعتقاد  ترتيب بهائيان از حکومت ايران

تفاوت اين دو ممکن است ظريف باشد، اّما حقوق .  داشتن و عمل به موجب احکام و شعائرشان را طالبند

به رسميت شناخته "ديانت بهائى لزومى ندارد .  دينى داراى اولويتى واضح بر شناسايى رسمى دينى است

  .که حقوق دينى بهائيان بايد به رسميت شناخته شود، بل"شود

المللى را در  اند لحن حقوق بشر بين از اين واقعيت که دول و مؤّسسات گوناگون اسالمى سعى کرده

 –بينى کند  يا حتّى پيش –قوانين اساسى و قوانين حقوقى خود منعکس سازند، ممکن است کسى اظهار دارد 

المللى را نقض  هاى اسالمى که هنجارهاى بين اى را بر رژيم ى فشارهاى فزايندهالملل که حقوق بشر دينى بين

اند و از لحاظ حقوقى ملزم به  کنند وارد آورد؛ هنجارهايى که اکثر کشورهاى اسالمى آنها را امضاء کرده مى

  .اجراى آن هستند

  کالم آخر و استنتاج

در حالى .  انداز است عمدتًا موضوع چشم هاى مسلمان هاى اسالمى اقلّيت ثابت شده است که هويت

برانگيزى در کشورى اسالمى هم مورد ترديد و هم در مخاطره  که مشروعيت و حقوق اقلّيت مذهبى مناقشه

آئينى  درست.  خواند بايد ملحوظ گردد" شناختى ديدگاه معرفت"است، تأثير متقابل آنچه که شايد بتوان 

تر، صّحت و درستى اسالمى  از آن مهم.  شود قطه نظر بيننده بررسى مىاسالمى، مانند حقيقت و جمال، از ن

المللى حقوق بشر داراى پتانسيل جهانى، منصفانه و  فقط فشار معيارهاى بين.  در دست افراد قدرتمند است

طرفانۀ الزم براى محدود کردن صاحبان قدرت منتسب به اسالم بى
٦

ى ها و باز داشتن آنها از سرکوبى اقلّيت 

  .نسبتًا ضعيفشان است

                                                          
نه مستقيمًا به خود "آن را به عنوان آنچه که است که  Marshall Hodgsonاز ابداعات موّرخى به نام   Islamicateواژۀ : مترجم ٦

جتماعى و فرهنگى مرتبط با اسالم و مسلمانان، در ميان خودشان و حتّى وقتى که در ميان دين اسالم، بلکه به مجموعه موضوعات ا

  )Venture of Islam, v.1, p. 59(کند  تعريف مى" شود، اشاره دارد غيرمسلمانان مشاهده مى
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المللى  المللى بر اين باورند که دنياى اسالم بخشى از جامعۀ بين بسيارى از کسان در زمينۀ حقوق بشر بين

بديهى است، آنچه که الزم است پذيرش .  المللى حقوق بشر را از همه کمتر قبول دارد است که رژيم بين

هاى  انديشانۀ مقامات اسالمى، و نيز مصالح اقلّيت شخصى روشنالمللى حقوق بشر، اعم از منافع  قوانين بين

هاى دينى که در کشورهاى اسالمى داراى عقايدى هستند که براى  اقلّيت.  دينى تحت حاکميت آنها است

همچنان معضلى را  –مانند علويان در ترکيه، احمديّه در پاکستان و بهائيان در ايران  –حکومت ناخوشايند است 

آميز است نه  اين معضل توهين.  کنند شدۀ آن ايجاد مى دار و تثبيت هاى ريشه گرايى ويت اسالمى سنّتبراى ه

  .جويانه مقابله

يک زوج بهائى مصرى از : المللى را به سوى خود جلب کرده است مورد نمونه در مصر اخيرًا توّجه بين

ادارۀ مزبور از استرداد .  گذرنامۀ آنها وارد کندادارۀ گذرنامه و مهاجرت تقاضا کردند نام دخترانشان را در 

به ظّن قوى در نقض حقوق قانونى آنها  –هاى هويت آنها را نيز گرفت  هاى آنها خوددارى کرد و کارت گذرنامه

، دادگاه ۲۰۰۶آوريل  ۴در تاريخ .  که قانون اساسى مصر و اعالميۀ جهانى حقوق بشر تضمين کرده است

ذکر دين در اين کارت، حتّى اگر ديانتى باشد که شعائرش براى اجراى علنى به "رد که بدوى ادارى حکم ک

حکومت مصر از ."  رسميت شناخته نشده باشد، مانند بهائيت و امثال آن، متناقض با اصول اسالمى نيست

سى و رانيا ، دادگاه عالى ادارى در قضيۀ حسام عّزت مو۲۰۰۶دسامبر  ۱۶در تاريخ .  اين حکم استيناف داد

عنايت رشدى، قضاوت نهايى را صادر کرد و سياست حکومت را مورد تأييد قرار داد که فقط به وابستگان به 

دهد ديانت خود را  اجازه مى –هاى کليمى، مسيحى و مسلمان  يعنى آئين –سه ديانت به رسميت شناخته شده 

موازين مصرى حقوق بشر دينى را در مخالفت  اين حکم.  در کارتهاى هويت دولتى و اسناد حکومتى ذکر کنند

اعالم  االخبار، روزنامۀ ملّى رسمى مصر موسوم به ۲۰۰۸مارس  ۳۱اّما، در .  دهد المللى قرار مى با موازين بين

کرد که شوراى ملّى حقوق بشر انتصابى حکومت در چهارمين گزارش ساالنۀ خود که تازه انتشار داده، در زمرۀ 

ها در زمينۀ دينى در  به عنوان يکى از گزينه" بهائى"توصيه کرده که حکومت اجازه دهد که ساير موارد، 

زمان نشان خواهد داد که آيا اين توصيه مبّشر طلوع عصرى جديد در آزادى .  هاى رسمى هويت وارد شود کارت

  .هاى دينى ستمديده در کشورهاى اسالمى است غايى اقلّيت

المللى بر مقامات اسالمى جهت  هاى اخير بر اهّميت فشار مداوم جامعۀ بيناين وقايع و ساير رويداد

ها از  اقلّيت  از اين رو، اين فصل نه تنها دربارۀ هويت.  المللى حقوق بشر افزوده است انطباق خود با موازين بين

هويت اکثريت حاکم،  المللى، بلکه دربارۀ تهديد تصّورى نسبت به اندازهاى بين ديد داخلى و خارجى، و چشم

الملل با حق انتخاب و  حقوق بين.  الملل حامى آنها است ها و نيز مقتضيات حقوق بين در اثر وجود اين اقلّيت

حق نسبت به دين آنچنان که در حال حاضر در حقوق .  نيز اجراى شعائر و مناسک دين يا عقيده ارتباط دارد

است، و مستقّل از ديدگاه هر دولت يا اّمت يا حتّى خود جامعۀ  الملل وارد شده، حّقى فردى، و نه جمعى بين

گروه دينى در آنجا " هويت"ارتباط اين با .  المللى نسبت به هويت، ماهيت يا ارزش عقيده يا دين است بين
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سياسى   با بسيج ارادۀ.  شوند هاى اسالمى با انکار حقوق گروهى حقوق فردى را نيز منکر مى است که دولت

المللى و جز آن، جهت صيانت از حقوق اعضاء گروه مذهبى،  هاى بين لتها براى دفاع، از طريق هيأتدو

  .رود هاى سياسى تالشها براى اجراى هنجارهاى حقوق بشر زير سؤال مى واقعيت

گيرند که به  المللى حقوق بشر دينى قرار مى از آنجا که مقامات اسالمى با فشار مضاعف تحت قانون بين

اعم از آن که خود را  –شناسند حفظ کنند  هاى دينى اجازه دهند هويّتى را که خود براى خويشتن مى يتاقلّ 

مانند آنچه که بهائيان (گرايانى با هويت متمايز  جدا از مسلمانان  ، يا دين)مانند عقيدۀ احمديّه(مسلمان بدانند 

ترين معضل  ينى شايد دشوارترين و هولناکاسالمى کردن کامل موازين غيرمذهبى حقوق بشر د –) معتقدند

  .باشد

  

کنوانسيون بين المللى حقوق مدنى و سياسى سازمان ملل متحد
٧

  

  ۱۹۷۶مارچ  ۲۳، ۴۹قدرت اجرائى بنابر ماده  A 2200قطعنامه / ۱۹۶۶دسامبر  ۲۶مصوبه 

  ماده چهارم

لتى را تهديد ميکند و کشورهاى عضو اين ميثاق درزمان پيشامدهاى اضطرارى عمومى که حيات م -۱

وجود آن پيشامد بطور رسمى اعالم گرديده است، ميتوانند اقدامات الزم را خارج از مواد اين پيمان و تعهدات 

خود نسبت به آنرا بنا بر وضعيت و مقتضيات بعمل آورند، مشروط براينکه اين اقدامات متناقض با ديگر 

عيض انحصارى بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء تب) و نيز(تعهدات حقوق بين الملل خود نباشد 

  .مذهبى يا اجتماعى در بر نداشته باشد

  .انجام گيرد) ميثاق(اين قانون  ۱۸و۱۶-۱۵-۱۱) ۲و۱بند ( ۸-۷-۶نبايد خارج از مواد ) اين اقدامات( -۲

ده ميکند، بايد پيشامدهاى اضطرارى اين پيمان استفا) حق(هر يک از کشورهاى عضو اين ميثاق که از  -۳

بالفاصله موارد پيشامد اضطرارى و داليلى که موجب اين اضطرار شده است را توسط دبير کل سازمان ملل 

تاريخى که ) مبنى بر ذکر(اطالعيه اى ) همچنين اين کشور. (متحد به ديگر کشورهاى عضو پيمان اطالع دهد

به اطالع ديگر ) دبير کل(طريق همان واسطه اين پيشامد اضطرارى پايان مى پذيرد را صادر نمايد و از 

  .کشورهاى عضو برساند

  ماده هيجدهم

                                                          
.صورت گرفته است http://www.mehr.nl/qawanin/qawanin%20index/new_page_130.htmنقل ترجمۀ اين ميثاق از  ٧
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اين حق شامل اختيار و آزادى در پذيرش يک مذهب و يا . هر کس حق آزادى انديشه، عقيده و مذهب دارد-۱

همچنين هر کسى، در بيان آشکار مذهب يا عقيده خود بطور فردى يا . عقيده اى، به انتخاب خود است

  .وهى آشکارا يا در نهان و نيز انجام تعليمات مذهبى خود اختيار و آزادى داردگر

و نيز نبايد به آزادى او در پذيرش يک مذهب يا ) روبرو گردد(در اين موارد، هيچکس نبايد با زور و اجبار -۲

  .عقيده اى که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسيب رساند

ادى بيان، مذهب يا اعتقادات کسى محدود گردد که بموجب قانون آنهم در در صورتى ممکن است آز-۳

  .جهت حفظ امنيت عمومى، نظم، سالمتى اخالق يا حقوق و آزاديهاى اساسى ديگران، پيش بينى شده باشد

کشورهاى عضو اين ميثاق، متعهد ميگردند که آزادى والدين و سرپرستان قانونى را در مورد آموزش مذهبى و -۴

  .القى کودکانشان و مطابق با عقايدشان محترم شمارنداخ

  ماده بيست و ششم

از . مساوى در مقابل قانون مى باشند) حمايت(تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعيض، مستحق حفاظت 

ثر و مساوى را عليه هر نوع مو) حمايتهاى(اين لحاظ قانون بايد هر نوع تبعيض را مانع شود و براى تمام افراد حفاظتهاى 

تبعيض و در هر مرحله اى مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسى و يا ديگر عقايد، منشاء ملى يا 

  .و يا هر وضعيت ديگرى تضمين نمايد) نسب(اجتماعى، دارائى، تولد 

  ماده بيست و هفتم

دارد، افرادى که متعلق به اين اقليتها هستند را نبايد از حق  در کشورهائى که اقليت هاى نژادى، مذهبى و يا زبانى وجود

مذهبى و يا کاربرد زبان ) فرايض(بهره مندى از فرهنگ و اظهار و انجام ) نيز(اجتماعات با اعضاى گروه خود و ) تشکيل(

  .خودشان، محروم نمود
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