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  دينسآنچه بر نفس خویش نپ
  

  25/10/93شنبه، مورخ: سایت جرس، روز پنج :منبع
  

ي را  برانگیخته انجامیده ، مباحث بسیارکارکنان آن نشریه  پاریس که به کشته شدن» دوشارلی اب«  حملۀ تروریستیِ اخیر به نشریۀ
بنی بشري که وجدان اخالقی هر اخالقی. غیر انسانی و ضدل آزار است و ستاندن جان انسانها، بدین نحو دروشن است که است. 

حت خصوصا، از آنجائیکه این عمل  تبرائت می جوید و آنرا قویا محکوم می کند.  ثۀ نفرت انگیزبیدار و حساسی دارد، از این حاد
   نکنند. ارذاز هیچ کوششی فروگپیشقدم شوند و اسالم انجام شده، مسلمانان باید در این میان  پیامبرلواي مسلمانی و دفاع از 

  
ز دستاوردهاي ا» آزادي بیان«  بی قید و شرط این حادثه، خوب است به ابعاد دیگر این ماجرا نیز نظر افکنیم. افزون بر محکومیت

ارند مطابق با این ایده، آدمیان حق د نیز گنجانده شده است.  »اعالمیه جهانی حقوق بشر« رانسان مدرن است که د  گننیکو و گرانس
آفتاب افکنند و با دیگران در میان نهند. این حقّ را کسی به انسان نداده که بتواند آنرا از او منویات درونی و ایده هاي خویش را بر 

 ه اواست که بر انسان، از آن حیث که انسان است، بار می شود و ب 1ق در زمرة حقوق بنیادین ِهنجارياین ح سلب کند. در واقع، 
عبیر دیگر، به ت. دننیز برگرفتنی و موجه باش»   آزادي تمسخر« و » ي اهانتآزاد« اما الزمۀ این سخن این نیست که  تعلق می گیرد.

بیان  مصادیق آزادي نیز از  »کردن  اهانت« و » نفرت پراکنی« آزادي بیان، به رغم تلقی برخی، امري مطلق و بی حد و مرز نیست. 
است؛ بدین معنا که اگر مانع و رادعی در میان نباشد، انسانها می توانند به نفرت پراکنی و اهانت به دیگر همنوعان خود مبادرت 

ی ثیقوکه ارتباط  از آنجائیدر عین حال،  ورزند. اما، شهودهاي اخالقیِ عرفی عموم انسانها، بر ناروایی اخالقی این امور فتوا می دهد.
ی صورت حقوقی پاره اي از این شهودهاي اخالقاند،  2»محور -باید«چرا که هر دو   برقرار است، »حقوق«و  »اخالق«دیسیپلین میان 

ل کشی بر زبان آورد و یا در مقام ترویج نس» واقعه هولوکاست« گرفته است. از اینرو، اگر کسی سخنی در نفی  و قانونی نیز به خود
نفرت پراکنی   اق، چرا که این امر مصدکشورهاي اروپایی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرداز  م بردارد، در برخی سخن بگوید و گا
است. عنایت  »ینفرت پراکن« و  »توهین« ، مصداق اسالم . به نزد کثیري از مسلمانان، کشیدن کاریکاتورهاي پیامبرانگاشته می شود

 هاي رة رفتاربلکه استهزاء و تخفیف نیز در زم، و یا ضرب و شتم فیزیکی خالصه نمی شود توهین، در توهین کالمی اشته باشیم کهد
 ر زمرةسه، دفران ر جامعه اي مثل جامعۀکه  د مسلمانانی کشیدن کاریکاتور پیامبر گرامی اسالم، به نزد. اهانت آمیز قلمداد می شود

از مقومات ساز و کار دموکراتیک در یک جامعه ، پاسداشت . و آزار است اق اهانت، مصدینی  محسوب می شونداقلیت هاي د
ن حقوق مسلمانان و نادیده انگاشت حقوق اقلیتها، اعم از اقلیتهاي قومی و دینی است؛ امري که با روا انگاشتن نشرِ کاریکاتورهاي پیامبر

را به میان » اتمقدس« پاي تلقی متافیزیکی از  براي تبیین چرایی این امر، نباید راه دوري رفت ونقض شده است.   در جامعۀ فرانسه
وزه نحوة زیست خویش را بر اساس آمدیانت و هویت و معنوي است که  يردر حکم پداز مسلمانان آورد. پیامبر اسالم، براي کثیري 

                                                             
1.normative 
2. Normative-based 
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سی طور که اگر کآزار دهنده است؛ همان و تخفیف ایشان، براي این جماعت بی حرمتی  هاي او سامان بخشیده اند. روشن است که
  و بهم می ریزیم.  ، بر می آشوبیمبه پدر من و شما اهانت کند و او را به تمسخر بگیرد

اس اخالق ایمانوئل لوین فلسفۀ که از مقومات» دیگري« مفهوم  و ملحوظ کردنِ ي گرفتنه ام، جدچنانکه در جاي دیگري آورد
مسر، هانسانی گوشت و پوست و خوندار است و می تواند  که اي» یگريد«اي دیگري را داشته باشیم، ورکه پ است، اقتضا می کند

ه سکوالرهاي ستیزه گر در دنیاي کنونی، بالمرّ 1.ما باشد کیش، هموطن و هم نوع همخویشاوند، دوست، همکار، فرزند، همسایه، 
 ازآغ »من«  از اخالق که است مهمامر این  متضمن »دگرآیینی «را به فراموشی سپرده اند.  ي اخالقیاین آموزه هاي موجه و رهگشا

 روابط در قیاخال کنش عزیمت مبدأ. یابد می نتکو او به پرداختن و او به نسبت بودن گشوده با و »دیگري«  با بلکه شود، نمی
 می هک »او« و »من« رابطه شوم، می چهره به چهره او با و کنم می توجه» دیگري« به وقتی واقع، در. »من«  نه است »دیگري« انسانی،

 -من« ابطهر شود؛ می »تو -من«  اصیل انسانی رابطه یک به بدل بماند، باقی »موجود« دو میان رابطه حد در صرفا االصول علی تواند
   است. اخالقی مناسبات  بخش قوام که اي »تو

حی، ؛ چه مسلمان باشد، چه مسینکنیمیت ذرا نیازاریم و آزار و ا» دیگري« که  اقتضا می کند اشت حرمت و کرامت انسانیپاسد
 ؛این میان، باید از مسلمانان خواست تا شکیبایی پیشه کنند و هاضمه اي فراخ داشته باشندردچه یهودي، چه بهایی و چه دین ناباور. 

در جامعه  نی یاي دآموزه ه ربارةقائل شد و اولی را برکشید و نسبت به طرح مباحث انتقادي د تفکیک  » اهانت«و » نقد« میان  باید
تار خشونت باید رف ؛و خداناباروان دفاع کرد ینی باید از حقوق بنیادین دگر اندیشان و اقلیت هاي د و دومی را فرونهاد؛ گشوده بود

قویا  ه اند،بستیانت و اخالق و انسانیت کمر به هدم د»... القاعده« ، »بوکوحرام« ، »داعش« بنیادگرایان دینی که تحت  عناوین آمیز 
مه ترج« صورت لزوم به  ؛ باید احکام اجتماعی اسالم را درتراوزي اخالق و تلقیِ عرفی از عدالت توزین کرد و درمحکوم کرد

  آنها همت گمارد....» فرهنگی
از  به خوبی فهم نمی شود، این است که کثیري در این باب مسلمانان ه عصبانیت و تشویش خاطرچنانکه درمی یابم، سرّ اینک

به دین  ق خاطر عاطفی و معرفتیدمیانی که خصوصا در کشورهایی مثل فرانسه و یا ممالک اسکاندیناوي زندگی می کنند،  تعلّآ
رمی است. خود، شخصیت معزز ومحت ندمباور نمی توانند به درستی درك کنند که  تا چه میزان  پیامبر براي مخاطبانِ ندارند؛ از اینرو
 ونه کههمانگکنونی است. مدد گرفت که نماد ملی یک کشور در روزگار »پرچم«هن، می توان از مقوالتی چون ذبراي تقریب به 

ر اسالم نیز از اهانت به پیامب ، کثیري از مسلمانان اروپاییکثیري از فرانسوي ها از اهانت به پرچم کشور خود آزرده خاطر می شوند
  آزرده می شوند. 

  
ایی است و ، کار خطهکرد اهانت  به پیامبر گرامی اسالمن جان کسی که ن، بر این باورم که ستاندبعنوان یک رفرمسیت مسلما

قها است هر چند کثیري از فدر روزگار کنونی است، اخالقا قابل دفاع نیست، چرا که مصداقی از عدم تناسب میان خطا و مجازات 
تیزه و سکوالرهاي س دین ناباوران قا ناروا می دانم و مصداقی از ناشکیباییِرا اخال ر عین حال، توهین به پیامبرد 2.چنین فتوایی دارند

                                                             
  در لینک زیر:» این است حریف اي دل تا باد نپیمایی« د به مقاله کنی نگاه. 1

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/195.pdf 
  و مجازات آن  پرداخته ام:» سب نبی« نیز به مقوله »  غمی غمناك« در  مقاله   2.

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/369.pdf  
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س ایشان را پا و حقوق بنیادینِ حرمت نهند  باوراننا خدا اعتقاداتبه  بایدان دین باوران. همانگونه که دیندار اعتقادات  در برابر گر
سنگ  گیرند، در غیر اینصورتاران  را به سخره معزز به نزد دیندقدات و شخصیت هاي محترم و تعم بدارند، دین ناباوران نیز نباید

ی و  تلخی ب روانه می کند یگردجماعت المت و تخفیف و توهین را به سوي مهر جماعتی  کمانهاي و روي سنگ بند نمی شود
   رقم می زند.پایانی را 

 وآکنده از توهین و تخفیف  ی. جهانر نظر  آوردداخالقی و حقوقی ماجرا، می توان مالحظات عملی را هم هاي افزون بر سویه 
، به گوناگون و تربیتی و معرفتی متفاوت ايافراد با پیشینه ه در آن  براي زندگی است یا جهانی که تر و دلپذیرتريجاي امن  نفرت

حقق اولی اگربناي ما بر ت ؟محبت و مدارا و شفقت استم، مملو ازانتقاکینه ولهایشان بجاي د و ی گدارنداحترام م عمیقا  یکدیگر
ه سعدي . همان کرفتار کنند م با ماکه خوش داری چنان رفتار کنیم  یگر همنوعان خودبا د ،»قاعده طالیی«باید به اقتضاي  است،

  گفت: 
  

  دــر دانشمنــــدم ز پیـــمن شنی
  دـتو هم از من به یاد دار این پن

  آنچه بر نفس خویش  نپسندي
  دیگري مپسندر نفس ــز بــــنی

  
  
  
 


