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اسالم ،مدارا ،و مسأله حقوق شهروندان بهايی ،آرش نراقی

من مايلام از موضع يک فرد مسلمان به اين پرسش بپردازم که آيا اسالم میتواند با فضيلت مدارا
بر مبنای احترام متقابل سازگار افتد و از اين رهگذر حقوق انسانی و مدنی شهروندان بهايی را
بهرسميت بشناسد؟ برای روشن شدن پاسخ اين پرسش ،نخست تجربه تاريخی مسلمانان را در
رويارويی با مفهوم "مدارا" به اختصار بررسی خواهم کرد ،و سپس مدلوالت آن را در خصوص
حقوق شهروندان بهايی خواهم کاويد

آرش نراقی ـ ويژه خبرنامه گويا
2
فضيلت مدارا دارای سه جزء اصلی است:
جزء نخست ،اعتقادی است .فضيلت مدارا تحقق نمی يابد مگر آنکه فرد باور خود را نسبت به امر
الف ح ّ
ق بداند ،و باور رقيب را در آن خصوص باطل بشمارد .بنابراين ،مدارا يا تسامح فقط به آن
دسته از عقايد و اعمال تعلق می گيرد که از منظر فرد ناحق يا نادرست تلقی می شود.
جزء دوّ م ،عملی است .فضيلت مدارا فقط صورتی تحقق می پذيرد که شخص علی رغم آنکه عقيده
يا عملی را ناحق می داند ،بنابر داليل يا مالحظاتی مايل است با صاحبان آن عقايد يا عامالن آن
رفتار به صلح و مسالمت زندگی کند.
جزء س ّوم ،معيار تمايزبخش است .مداراگری فقط تحت شرايط خاص و در نسبت با پاره ای امور
فضيلت بشمار می رود .به بيان ديگر ،شخص بايد معياری عقالً قابل دفاع در اختيار داشته باشد تا
بتواند به اعتبار آن ميان عقايد يا اعمال باطل اما درخور مدارا ،و عقايد يا اعمال باطل اما غيرقابل
مدارا تمايز بنهد.
بنابراين ،فضيلت مدارا در ميانه دو ح ّد يا وضعيت تحقق می پذيرد :مطلق گرايی و کثرت گرايی.
فرد مطلق گرا بر اين باور است که اگر معلوم شود امری ناح ّ
ق است ،تحت هيچ شرايطی نبايد آن
را تح ّمل کرد .به بيان ديگر" ،امر ناح ّ
ق در خور مدارا" مفهومی تهی و عاری از مصداق است .به
بيان ديگر ،فرد مطلق گرا وجه اعتقادی مفهوم مدارا را می پذيرد ،يعنی موضع خود را بر ح ّ
ق می
داند ،و موضع رقيب را باطل می شمارد .اما اختالف آن با فرد مداراگر در آن است که جزء عملی
مفهوم مدارا را مردود می شمارد ،يعنی اخالقا ً همزيستی با امر باطل را برنمی تابد ،و تالش او
حذف باطل (و گاه حذف حامالن يا عامالن آن باطل) است ،و نه تحمل آن.
از سوی ديگر ،فرد کثرت گرا بر اين باور است که تمايز ميان ح ّ
ق و باطل قاطع نيست ،و هيچ
دليلی وجود ندارد که فرد ديدگاه مختار خود را ح ّ
ق و ديدگاه رقيب را باطل بشمارد .به بيان ديگر،
ديدگاه های رقيب (دست کم) می توانند به يک اندازه برح ّ
ق باشند ،و دليل قاطعی برای برتری دادن
يکی بر ديگری وجود ندارد .يعنی ،از منظر ايشان "امرناح ّ
ق غيرقابل مدارا" مفهومی تهی و عاری
از مصداق است .به بيان ديگر ،ايشان وجه عملی مفهوم مدارا را می پذيرند ،يعنی به همزيستی
مسالمت آميز ميان عقايد و زندگی های متنوع باور دارند ،اما وجه اعتقادی مفهوم مدارا را مردود
می دانند ،يعنی معتقدند که ح ّ
ق دانستن خود و باطل دانستن رقيب از منظر معرفتی موضعی دفاع

پذير نيست.
بنابراين ،مطلق گرايان و کثرت گرايان (البته هريک بنا به دليلی متفاوت) در يک پيش فرض مهّم
مشترک هستند :مفهوم "امر ناح ّ
ق در خور مدارا" مفهومی تهی و عاری از مصداق است .مطلق
گرا بخش "درخور مدارا" بودن اين مفهوم را پذيرفتنی نمی يابد ،و کثرت گرا بخش"ناح ّ
ق" بودن
اين مفهوم را غيرقابل دفاع می يابد.
ّ
بنابراين ،مفهوم کانونی فضيلت مدارا "امر ناحق در خور مدارا" است ،يعنی فضيلت مدارا در
صورتی تحقق پذير است که فرد معتقد باشد که مفهوم "امر ناح ّ
ق در خور مدارا" مفهومی تهی و
عاری از مصداق نيست.
1
در تاريخ ت ّمدن اسالمی ،مسلمانان دست کم دو مدل از مدارا را در عرصه عمومی و در نسبت با
پيروان ساير اديان آزموده اند :مدل عثمانی ،و مدل اکبرشاه.
مدل عثمانی ،نظامی سياسی و حقوقی در قلمرو امپراتوری عثمانی بود که حدود پانصد سال (در
فاصله  ۶۵۴۱ميالدی تا سقوط امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اوّ ل) چارچوبی برای تنظيم
مناسبات مسالمت آميز ميان مسلمانان و دست کم سه "ملّت" يا اقليت دينی در قلمرو خالفت عثمانی،
يعنی ارتودکسهای يونانی ،ارتودکسهای ارمنی ،و يهوديان ،فراهم آورد .حکومت عثمانی بنابر
مالحظات دينی و سياسی به اين ملّت ها اجازه می داد که آزادانه آداب و مناسک دينی خود را به جا
آورند ،مدارس خود را داشته باشند ،و امور داخلی خود (خصوصا ً مسائل مربوط به خانواده) را در
محکمه های ويژه خود و بر مبنای نظام حقوقی خود سامان دهند .به اين ترتيب ،هريک از اين ملّتها
تحت نظارت پيشوايان دينی خود امور مربوط به خويش را تدبير می کردند.
مدل عثمانی عمدتا ً بر دو مبنای مهّم توجيه می شد:
مبنای ا ّول ،مجموعه ای از مالحظات عمل گرايانه بود .حاکمان عثمانی بدرستی تشخيص می دادند
که برسميت شناختن اين ح ّد از مدارا احيانا ً مؤثرترين شيوه برای مديريت و حفظ ثبات در قلمرو
امپراتوری گسترده ای است که ملّتهای بسيار متنوعی را زير چتر خود دارد.
مبنای د ّوم ،مجموعه ای از مالحظات دينی بود .فقه اسالمی بر مبنای قرآن و سنت ،اهل کتاب را
برسميت می شناخت ،و اگرچه مسلمانان را از حيث حقوقی بر ايشان برتر می نهاد ،اما ح ّدی از
حقوق فردی و جمعی را برای ايشان در متن جامعه اسالمی برسميت می شناخت.
اما مدل عثمانی سه محدوديت اساسی داشت:
نخست آنکه ،مناسبات ملّت های غيرمسلمان با حوزه اقتدار مسلمانان به نحو سخت گيرانه ای تحت
نظارت و کنترل بود .برای مثال ،غيرمسلمانان نمی توانستند به دينی جز اسالم تغيير کيش دهند،
ساختن بناهای مذهبی مانند کليسا يا کنيسه فقط با کسب اجازه از دولت مرکزی امکان پذير بود،
غيرمسلمانان مجبور بودند که در مالء عام لباسهای خاصی بپوشند که آنها را از مسلمانان متمايز
نمايد .همچنين ازدواج ميان پيروان اديان گوناگون هم با محدوديتهای روبرو بود (برای مثال ،زن
مسلمان نمی توانست با مردی غيرمسلمان ازدواج کند) ،و غيرمسلمانان ملزم بودند که در عوض
خدمات نظامی جزيه بپردازند .بنابراين ،در چارچوب خاصی که حکومت اسالمی برای ملّتهای
غيرمسلمان معيّن می کرد ،ايشان می توانستند آزادانه به احکام و آداب دينی خود پايبند باشند ،به
کسب و کار بپردازند ،و از امنيتی نسبی برخوردار شوند.
مقرّ
محدوديت د ّوم آن بود ،که ملّتهای غيرمسلمان در چارچوبی که حکومت اسالمی برای ايشان ر
کرده بود می توانستند آزادانه هم کيشان خود را که آرايی متفاوت ،انتقادی ،يا اصالح گرانه داشتند،
به اتهام بدعت يا ارتداد به شديدترين وجهی مجازات کنند ،بدون آنکه دولت مرکزی در اين
خصوص به نحو مؤثری دخالت نمايد.
محدوديت سوّ م اما ناظر به مسلمانان بود .مدل عثمانی با مسلمانان دگرانديش يا مسلمانانی که به
دينی جز اسالم تغيير کيش می دادند ،بسيار سختگيرانه و باخشونت برخورد می کرد.
مدل عثمانی بر مبنای نوعی هرم قدرت سامان پذيرفته است ،يعنی رابطه مدارا در اين مدل رابطه
ميان فرادست و فرودست است .پيروان دين غالب در رأس هرم قدرت قرار دارند ،و بر مبنای پاره

ای مالحظات دينی يا عمل گرايانه گروه ها يا ملّت های اقليت را در محدوده ای معين برسميت می
شناسند ،و به ايشان اجازه می دهند که در آن محدوده خاص مطابق باورها و هنجارهای ويژه خود
زندگی خويش را سامان بخشند .حريم اقليتها مادام که در آن محدوده خاص باقی بمانند و برای خود
شأنی برابر با مسلمانان قائل نباشند و اقتدار مسلمانان را در عرصه عمومی به چالش نگيرند،
محترم می ماند)۲( .
مدل اکبرشاه ،نظامی سياسی حقوقی در دوران اکبرشاه امپراتور مسلمان در شبه قاره هند بود که در
اواخر قرن شانزدهم چارچوبی برای تنظيم مناسبات مسالمت آميز ميان مسلمانان و پيروان ساير
اديان در شبه قاره هند فراهم آورد .مدل اکبرشاه دست کم بر سه رکن اصلی استوار بود:
در گام نخست ،اکبر شاه تنوع شگفت انگيز عقايد و اديان را در درون هند برسميت می شناخت.
البته هدف بلندپروازانه او اين بود که اين تنوع شگفت انگيز را در زير چتر واحدی وحدت بخشد.
از همين رو بود که ايده "تاريخ الهی" و "دين الهی" را در ميان آورد تا پيروان اديان مختلف را در
عين حفظ تنوع و تکثرشان با يکديگر هم نشين و سازگار سازد.
رکن د ّوم مدل اکبرشاه "التزام به منطق گفت و گو" بود .او سخت معتقد بود که گفت و گو و تبادل
نظر ميان پيروان اديان گوناگون می تواند درک ايشان را از يکديگر ارتقا دهد ،و اين مفاهمه می
تواند به همدلی بيشتر ميان آنها بينجامد و آستانه تحمل و مدارای ايشان را نسبت به يکديگر باال برد.
او برای همين منظور در پايتخت خود گفت و گوهای منظمی را ميان هندوها ،مسلمانان ،مسيحيان،
پيروان آيين جين ،يهوديان ،و حتّی الادريان و ملحدان برگزار می کرد .اکبرشاه در مقام دفاع از
مدارا و برسميت شناختن جامعه متکثر مک ّرراً بر نقش عقل و استدالل تأکيد می ورزيد .او معتقد
بود که "عقل الجرم دست باال را دارد ،زيرا حتّی برای نفی عقل هم بايد دليل عقلی آورد )۳( ".او
خطاب به وزيرش ابوالفضل عالمی می گويد" :پيروی از عقل ،و پرهيز از تقليد کورکورانه از
سنت امری چندان مسلّم و آشکار است که محتاج هيچ دليلی نيست )۵( ".او معتقد بود که سنت ها و
رسوم جاری در جامعه را بايد به محک عقل سنجيد .برای مثال ،او فرمان داد تا تمام مالياتهاتی
ويژه ای را که برای غيرمسلمانان وضع شده بود ،لغو کنند ،و برای توجيه اين فرمان استدالل کرد
که اين قوانين ناقض اصل برابری شهروندان و لذا تبعيض آميز است .او در سال  ۶۴۵۲فرمان داد
تا تمام بردگان امپراتوری آزاد شوند ،زيرا "خالف عدالت و مروّت" است که فرد "به اجبار" از
دسترنج ديگران منتفع شود .او با ازدواج کودکان مخالف بود و استدالل می کرد که " [در ازدواج با
کودکان] غرض از ازدواج [يعنی توالد و تناسل ،به علّت خردسالی کودک] هنوز دور از دسترس
است ،و امکان آسيب و جراحت طفل ج ّدی است ".او همچنين مخالف آن بود که زنان سهم کمتری
از ارث داشته باشند ،و در توجيه نظر خود استدالل می کرد که چون زنان آسيب پذيرتر از مردان
هستند بايد سهم بيشتری از ارث داشته باشند)۴( .
رکن س ّوم اين مدل آن بود که حکومت بايد نسبت به اديان مختلف در جامعه بی طرف بماند .اکبرشاه
خود مسلمانی مؤمن و عامل به دين بود ،اما بصراحت معتقد بود که "هيچ کس حق ندارد بر مبنای
دين در امور ديگری دخالت کند ،و هر کس بايد ح ّ
ق داشته باشد از آن دينی پيروی کند که می
پسندد)۱( ".
ً
بنابراين ،مدل اکبرشاه نهايتا بر پايه برابری حقوقی شهروندان صرفنظر از باورها و گرايشهای
دينی ايشان ،التزام به خرد و منطق گفت وگو در عرصه عمومی ،و نيز بی طرفی حکومت در امر
دين بناشده بود .او کوشيد بر اين مبانی تلقی ای از مدارا بر مبنای احترام متقابل به دست دهد ،و بر
اين مبنا ،چارچوبی منصفانه برای همزيستی مسالمت آميز ميان شهروندان جامعه عميقاً متکثر هند
فراهم آورد .مدل اکبرشاه با مرگ او ديری نپاييد ،اما قرنها بعد ،يعنی در سال  ۶۱۵۱پس از
استقالل هند از دولت بريتانيا ،مبنای قانون اساسی سکوالر هند واقع شد.
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اکنون پرسش اصلی من اين است که آيا مسلمانان می توانند صورتی از مدل اکبرشاه را دوباره احيا
کنند ،و زندگی سياسی و اجتماعی خود را برمبنای آن سامان بخشند؟ به نظر من می توان گوهر
مدل اکبرشاه را اينگونه بيان کرد :می توان ديگری را ناح ّ
ق دانست ،اما حقوق او را محترم داشت.

به بيان ديگر ،می توان ادعا کرد که مدل اکبرشاه بر مبنای اين فرض بنا شده است که مفهوم "امر
ناح ّ
ق اما در خور مدارا" تهی و بدون مصداق نيست .به زبان امروزی تر ،تلقی اکبرشاهی از
ق ناح ّ
فضيلت مدارا بر مبنای "ح ّ
ق بودن" بنا شده است .در اين صورت ،پرسش اصلی اين است که
ق ناح ّ
آيا يک مسلمان می تواند در عين پايبندی به ايمان دينی خود" ،ح ّ
ق بودن" را در منظومه
فکری -دينی خود به نحو سازگاری بپذيرد؟
ق ناحقّ
پيش از آنکه به اين پرسش پاسخ دهم ،خوبست که درک فلسفی عميقتری از مفهوم "ح ّ
بودن" داشته باشيم.
ق ناح ّ
"ح ّ
ق بودن" من در رابطه با (برای مثال) عمل الف متضمن دو ادعا است:
ً
( )۶انجام عمل الف (اخالقا) نادرست/ناح ّ
ق است.
و با اين همه:
( )۲من ح ّ
ق دارم که عمل الف را انجام دهم.
ق" از جنس "حقوق تکليف آور" است ،يعنی به محض اثبات آن ح ّ
در گزاره ( )۲مفهوم "ح ّ
ق برای
فرد معين ،بی درنگ تکليف يا وظيفه ای از جنس عدم مداخله بر عهده کس يا کسان ديگر فرض
می شود .به بيان ديگر ،گزاره ( )۲متضمن گزاره ( )۳است:
( )۳ديگران (از جمله تو) مکلّف هستند که مانع من در انجام عمل الف نشوند.

آرش نراقی
ق ناح ّ
اين تحليل بی درنگ چند پيش فرض مهم را در مفهوم "ح ّ
ق بودن" آشکار می کند:
ق بودن" و "ح ّ
ق بودن" متضمن دو مفهوم کامالً متمايز"ح ّ
ق ناح ّ
نکته اوّ ل آنکه" ،ح ّ
ق داشتن" است:
ق بودن" صفت عقيده يا عمل است ،و "ح ّ
"ح ّ
ق داشتن" صفت صاحب عقيده يا فاعل عمل .يک
ّ
ّ
عقيده يا عمل می تواند حق يا ناحق باشد ،اما اين فقط فرد صاحب عقيده يا فاعل عمل است که می
تواند صاحب ح ّ
ق باشد يا نباشد.
ّ
ّ
نکته د ّوم آنکه ،مطابق اين تحليل ،هيچ رابطه تالزم منطقی ميان "حق بودن" و "حق داشتن" وجود
ق بودن" يک عقيده يا عمل لزوماً منافی "ح ّ
ندارد .به بيان مشخص تر" ،ناح ّ
ق داشتن" صاحب آن
عقيده يا فاعل آن عمل نيست .برای مثال ،از اين مقدمه که "کشيدن سيگار کاری نادرست /ناح ّ
ق
ق ندارم سيگار بکشم يا ديگری يا ديگران ح ّ
است" منطقا ً نتيجه نمی شود که "پس من ح ّ
ق دارند که
مانع سيگار کشيدن من شوند( ".البته در شرايطی که استفاده از اين ح ّ
ق موجب نقض حقوق ديگران
نمی شود).
بنابراين ،مطابق اين تحليل نقش و کارکرد اصلی "حق" ،صيانت از يکی از بنيادی ترين عاليق

انسان يعنی اختيار يا قدرت و آزادی انتخاب او است" .ح ّ
ق" در واقع ضامن خودمختاری و استقالل
هويت آدمی است .مطابق اين تحليل ،اگرچه ممکن است من انتخاب تو را نادرست و برخطا بدانم،
اما تصميم تو را از آن حيث که نشانگر هويت انسانی تو به عنوان فاعلی مختار و اخالقی است،
ق ناح ّ
محترم می شمارم" .ح ّ
ق بودن" به معنای دقيق کلمه حرمت نهادن به قدرت و آزادی انتخاب
فاعالن مختار و اخالقی است.
ق بودن" را بپذيريم ،در آن صورت پرسش از سازگاری اسالم و "ح ّ
ق ناح ّ
اگر اين تحليل از "ح ّ
ق
ناح ّ
ق بودن" ،به اين صورت درخواهد بود که "آيا يک مسلمان ،از آن حيث که مسلمان است ،می
تواند ح ّ
ق آزادی و انتخاب انسانها را برسميت بشناسد؟
به نظر من پاسخ اين پرسش مثبت است .برای روشن شدن اين مدعا ،خوبست که بحث را در دو
سطح مورد بررسی قرار دهيم :سطح فردی ،و سطح جمعی.
در سطح فردی ،متکلمان مسلمان ،خصوصا ً متکلمان معتزلی ،از ديرباز با اين پرسش روبرو بودند
که مبنای پذيرش دين اسالم چيست؟ آيا اين دين را بايد بر مبنای حکم و فرمان خداوند (يعنی
مضمون قرآن) پذيرفت يا بايد آن را بر مبنای داليلی مستقل از حکم و فرمان خداوند (يعنی مضمون
قرآن) پذيرفت؟ ايمان آوردن به اسالم بر مبنای قرآن البته مستلزم دورباطل بود ،زيرا حجيت قرآن
به مثابه کالم الهی در گرو ايمان به اسالم است .اگر کسی به اسالم ايمان نياورده باشد ،البته قرآن را
کالم الهی تلقی نخواهد کرد ،و مضمون آن را به عنوان کالم خداوند فاقد حجيت خواهد دانست.
بنابراين ،اصل پذيرش دين ،جز به اختيار و به حکم عقل مستقل امکان پذير نيست .به اين اعتبار،
حکيمان اعتزالی به استقالل و تقدم عقل انسان بر وحی باور داشتند ،و قدرت اختيار انسان را پيش
شرط اعتقاد و التزام به دين می دانستند .اما اگر مبنای گزينش دين را اختيار و عقل مستقل آدمی
بدانيم ،در آن صورت به نظر می رسد که ديگر نمی توانيم پس از پذيرش دين آنچه را که مبنا و
مشروعيت بخش به دين باوری بوده است ،به نحو سازگاری نفی و انکار کنيم .حتّی آن کس که عقل
خود را پس از ايمان آوردن فرو می نهد ،در تحليل نهايی آن را به تشخيص عقل خود فرونهاده
است .اين مدعا صورتی است که همان سخن اکبرشاه است که نفی عقل هم الجرم به حکم عقل
ممکن است.
عالوه بر آن ،اگر ايمان آوردن بدون تکيه بر عقل مستقل ممکن نباشد ،در آن صورت مسلمانانی که
مشتاق اند ديگران نيز به اسالم بگروند ،الجرم بايد در تحقق شرايطی بکوشند که در آن اختيار
آدمی و بهره گيری از عقل مستقل امکان پذير باشد .در شرايطی که انسانها نمی توانند عقل خود را
آزادانه به کار برند ،يعنی ح ّ
ق اختيار و انتخاب آزاد ايشان سلب شده است ،اسالم آوردن به معنای
واقعی و تحقيقی آن امکان پذير نخواهد بود .به اين اعتبار است که مسلمان معتقد الجرم بايد عقل
مستقل را که ضامن انتخاب مختارانه انسان است ،برسميت بشناسد ،و نيز در مقام يک شهروند
مسؤول از قوانين و سياستهايی حمايت کند که نهايتا ً ح ّ
ق انتخاب و امکان استفاده و شکوفايی عقل
ق ناح ّ
مستقل را برای همه شهروندان امکان پذير سازد )۷( .به اين اعتبار" ،ح ّ
ق بودن" را که
ضامن اختيار و قدرت اختيار و آزادی انسان است ،بايد پيش شرط ضروری دين باوری و دين
ق ناح ّ
ورزی دانست .نفی ح ّ
ق بودن در واقع امکان دين باوری و دين ورزی واقعی و محققانه را
منتفی می کند.
ق ناح ّ
اما در سطح جمعی هم مسلمانان می توانند (و می بايد) "ح ّ
ق بودن" را برسميت بشناسند.
ق ناح ّ
برسميت شناختن "ح ّ
ق بودن" در سطح سياسی و اجتماعی را می توان بر مبنای سه اصل
اساسی که در فقه و کالم سنتی اسالمی ريشه دارد ،موّجه ساخت)۵( .
رکن ا ّول آن است که عرصه عمومی "ملک مشاع" تمام شهروندان يک جامعه است ،و از اين حيث
هيچ شهروندی بر ديگری برتری و مزيت ويژه ندارد .آيت هللا مهدی حائری يزدی ،در کتاب
حکمت و حکومت ،به تفصيل می کوشد اين اصل را در قالب مفاهيم فقه و فلسفه سنتی رايج در
ميان مسلمانان موّجه سازد.
رکن د ّوم آن است که "الناس مسلطون علی اموالهم"" :هر انسانی حق هرگونه تص ّرف و حاکميت
در اموال خود را دارا می باشد )۱( ".و از آنجا که تمام شهروندان در آن ملک مشاع سهم برابر
دارند ،در مقام مديريت آن ملک مشاع نيز جملگی از ح ّ
ق برابر برخوردارند ،و هيچ فردی از اين
حيث بر فرد ديگر برتری ندارد .بنابراين ،تمام مالکان ملک مشاع در مقام تدبير و تنظيم امور آن

ملک از ح ّ
ق مشارکت مؤثر و برابر برخوردارند.
رکن س ّوم اصل عدالت است .مالکان ملک مشاع برای تنظيم و تدبير امور اين ملک مشاع بايد شيوه
ای عادالنه بيابند که ح ّ
ق تمام شرکای اين ملک مشاع را محترم بدارد ،و به تعبير حائری،
"بهزيستی" همگان را در ضمن "همزيستی مسالمت آميز" همگان تأمين کند .مطابق اصل عدالت،
امور ملک مشاع نبايد به نحوی تنظيم شود که حقوق و منافع پاره ای از مالکان آن ملک به نحو
يکسويه و سيستماتيک نقض گردد .به بيان ديگر ،قوانين الزام آور و سياستهای تنظيم کننده يک
ملک مشاع در صورتی عادالنه است که علی االصول برای تمام مالکان آن ملک پذيرفتنی باشد.
بنابراين اصل عدالت اقتضا می کند که قوانين الزام آور و سياستهای تنظيم کننده عرصه عمومی بر
مبنای اصول و ارزشهايی تنظيم نشود که فقط برای يک گروه خاص در آن جامعه پذيرفتنی و معتبر
است .به بيان ديگر ،قواعد تنظيم کننده عرصه عمومی بايد بر بنيانی استوار باشد که برای تمام
شهروندان ،صرفنظر از نظامهای عقيدتی و ارزشی خاص آنها (از جمله باورهای دينی شان) ،علی
االصول قابل فهم و پذيرش باشد)۶۱( .
از جمله پيامدهای مهّم اين اصول آن است که پيروان هيچ دينی ح ّ
ق ندارند عرصه عمومی را چنان
تنظيم کنند که پيروان اديان ديگر را از صحنه زندگی سياسی و اجتماعی حذف کنند يا به حاشيه
برانند .همزيستی مسالمت آميز بر مبنای اصل عدالت تنها با برسميت شناختن "ديگری" امکان پذير
می شود ،ولو آنکه عقايد آن ديگری از منظر من "ناح ّ
ق" باشد .به بيان ديگر ،اصل عدالت اقتضا
ّ
ّ
می کند که در عرصه زندگی سياسی و اجتماعی ح ّدی از "حق ناحق بودن" برسميت شناخته شود
(و به نظر می رسد که اين ح ّد بايد بر مبنای عقل مستقل از دين ،يعنی مبنايی که برای تمام شرکای
ملک مشاع پذيرفتنی است تعيين شود .برای مثال ،معيار تشخيص آن ح ّد می تواند چيزی از جنس
"اصل زيان" جان استيوارت ميل باشد).
۴
در جامعه ای که بر مبنای اصل عدالت بنا شده باشد ،صاحبان عقايد و اديان گوناگون می توانند بر
مبنای احترام متقابل با يکديگر همزيستی مسالمت آميز داشته باشند .بنابراين ،يکی از مهمترين
چالشهای مسلمانان برای برسميت شناختن حقوق پيروان آيين بهائيت چالشی نظری برای برسميت
ق بودن" است .پيروان اديان مختلف می توانند دين خود را ح ّ
ق ناح ّ
شناختن "ح ّ
ق يا دست کم از
ق بودن يا برتری دين ايشان ،به فرض صحت ،مطلقاً
حيث مهمی برتر از ساير اديان بدانند ،اما ح ّ
ايشان را مجاز نمی دارد که حقوق انسانی و شهروندی پيروان ساير عقايد و اديان را که در مالکيت
عرصه عمومی به مثابه ملک مشاع همه شهروندان شريک هستند ،ناديده بگيرند.
اما به نظر من ،مسلمانان در مقام برسميت شناختن حقوق پيروان آيين بهائيت با چالش عملی ای هم
روبرو هستند که به همان اندازه مهّم و خطير است .مدارا و همزيستی مسالمت آميز با "ديگری" را
دشوار بتوان صرفا ً از طريق بحثهای نظری و عقلی تأمين کرد .همزيستی مسالمت آميز و تؤام با
احترام متقابل بيش از هر چيز محصول همدلی و شفقت است .و اين همدلی و شفقت دست نمی دهد
مگر آنکه انسانها بتوانند آزادانه با يکديگر بياميزند ،درد ديگری را از آن خود کنند ،و جهان را گاه
از پس پنجره ديگری بنگرند .توانايی انسان در تغيير نظرگاه ،و خود را جای ديگری نهادن ،و درد
او را از آن خود کردن ،همدلی و شفقت می آفريند .قاعده طاليی زندگی اخالقی ،يعنی "آنچه را که
بر خود نمی پسندی بر ديگری هم مپسند" ،در جان فرد نمی نشيند مگر آنکه فرد بتواند دست کم گاه
خويشتن را با ديگری يکی بپندارد .و اين همذات پنداری دست نمی دهد مگر آنکه فرد از ح ّدی از
تخيّل اخالقی بهره مند باشد .اما متأسفانه گسترش فرهنگ نفرت و خشونت در جامعه انسانی پيش و
بيش از هر چيز قدرت تخيّل اخالقی انسان را فلج می کند .نفرت "ديگری" را به مرتبه ای فروتر
از انسانيت می راند ،و امکان همذات پنداری و به تبع همدلی با او را می ستاند .درد او ديگر دل
مرا به درد نخواهد آورد و آه او ديگر شفقت مرا برنخواهد انگيخت .در فضای نفرت درهای گفت و
گو بسته می شود ،و تنها صدايی که به گوش می رسد هياهوی آه و فرياد است .جريان غالب
روحانيت شيعه در طول قريب به دو سده برای مقابله با آيين بهائيت در روح و جان مسلمانان بذر
نفرت و کينه افشانده و خون و خشونت درويده است ،و به جای نقد منصفانه عقايد حريف تمام جهد

خود را مصروف حذف خشونت آميز او کرده است .بايد ميان بهايی ستيزی و نقد عالمانه و
منصفانه آيين بهائيت تمايز نهاد .تفاوت منتقد منصف آيين بهائيت و فرد بهايی ستيز فقط در روش
پژوهش و محتوای مدعيات ايشان نيست .منتقد منصف ،برخالف فرد ستيزه گر ،بر خود فرض می
داند که پيش از گشودن باب بحث انتقادی اطمينان يابد که شريک گفت و گوی او در موقعيت امن و
برابر به بحث گام می نهد .پيش شرط نقد منصفانه آيين بهائيت آن است که منتقد منصف اطمينان
يابد که حقوق انسانی و مدنی شهروندان بهايی به عنوان شهروندان محترم و برابر برسميت شناخته
شده است .در شرايطی که حريف در معرض انواع تحقيرها و قربانی انواع خشونتهاست ،و حقوق
انسانی و مدنی او به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می شود ،نقد ،ولو نقد منطبق بر موازين
علمی ،می تواند (و در غالب موارد به آسانی می تواند) دستمايه تشديد و توجيه سرکوب و خشونت
شود ،و به جای نقد انديشه رقيب به نفی زندگی رقيب بينجامد .در اينجاست که به گمان من
روشنفکران و نوانديشان مسلمان بايد حساب خود را از جريان غالب در ميان روحانيت شيعه جدا
کنند ،و برای تلطيف فضای اخالقی و معنوی جامعه ايرانی از تاريخ خونباری که در طول قريب به
دو سده برای شهروندان بهايی ايرانی آفريده شده است ،تبری بجويند ،و برای گشودن باب گفت و
گوی عالمانه و منصفانه با صاحبان عقايد گوناگون ،از جمله پيروان آيين بهائيت ،نخست اطمينان
يابند که حقوق و کرامت انسانی تمامی شهروندان ،صرفنظر از آرا و عقايدشان ،به يکسان حرمت
يافته است.
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