
 آئین بهائیت و پلورالیسم نجات
  

م نسبت به امن دربارة تلقی بندي بهائیِ سابق خود در زندان، ازاخیر با عنایت به دیدار فائزه هاشمی با هم يدوستان متعددي در روزها
موجهی بود.  کار اخالقی و انسانی واند. در مقام پاسخ، ابتدا باید عرض کنم که رفتار خانم هاشمی را پسندیدم، به نظرم بهائیان پرسیده

 پاسخ ایشان به حمالتی که شد نیز شجاعانه و نکته سنجانه بود. رفتار فائزه هاشمی، با قرائتی که من از دینداري دارم و می شناسم، کامالً
 متناسب و سازگار است....

  ی.توان بحث کرد: الهیاتی و حقوقافزون بر این ، درباره بهائیان از دو منظر می
نوان دانم. در عین حال، به عهاي آئین بهائیت باور ندارم و آن را موجه نمیبه عنوان یک مسلمان به ختمیت نبوت معتقدم و به آموزه

 ام، قائل به حقوق بنیادین بهائیان و دیگرنیز آورده "این است حریف اي دل تا باد نپیمایی"یک نواندیش دینی، چنانچه در مقاله 
کنم و نقض و نادیده گرفته شدن آن را اخالقاً ناروا و غیر موجه نی و خداناباوران در جامعه ایران هستم و از آن دفاع میهاي دیاقلیت

انگارم. درباره چگونگی تنظیم مناسبات و روابط با دیگران با ایمانوئل لویناس، فیلسوف فرانسوي معاصر، همدلی زیادي دارم و در می
 "ريدیگ"انگارم؛ بخش مناسبات انسانی اخالقی و موجه میرا قوام "دیگري"و گشوده بودن نسبت به نظر آوردن و لحاظ کردن 

اي که با اصناف مشکالت در زندگی روزمره هاي انضمامیتواند دوست و همسایه و همکار و همشهري و هموطن ... من باشد؛ انسانمی
  کشند.کنند و رنج میدست و پنجه نرم می

اندیشند و هایی که مثل ما نمیهاي پیرامونی باشد؛ انسانو خوارداشت انسان "کرامت انسانی"متضمن نادیده انگاشتن  هر رفتاري که
ناموجه است و فرو نهادنی. مدارا کردن با افراد است نه با  اند، اخالقاًتلقی دیگري از امور دارند و نحوه زیست دیگري را اختیار کرده

  عقاید ایشان.
مواضع سیاسی، الهیاتی، فلسفی ... کسانی مخالف بود و آن را موجه نینگاشت و در عین حال تمام قد از حقوق بنیادین و  توان بامی

ا کنم. به لحاظ االهیاتی نیز، به عنوان یک مسلمان بشهروندي ایشان دفاع کرد. پس، از منظر حقوقی تمام قد از حقوق بهائیان دفاع می
؛ همانطور که یک مسیحی و یا یک یهودي و ارم؛ همانطور که با مواضع مسیحیان و یهودیان همدلی ندارمهاي بهائیان همدلی ندایده

هایم ا و نوشتهههاي االهیاتی مسلمانان باور ندارند، در عین حال چون پلورالیست هستم و چنانکه در برخی از مصاحبهیک بهایی به آموزه
باور دارم، معتقدم عموم بهائیان، نظیر عموم یهودیان و مسیحیان و مسلمانان  "پلورالیسم صدق " نه و		" نجات پلورالیسم"اورده ام، به 
  اند.شوند و مهتديرستگار می

 


