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   مالسا يمارگ ربمايپ هرابرد ريخا مليف راشتنا هناهب هب وگ و تفگ
  

ا در يگو. ان و حدود و ثغور آن را داغ کرده استيب يامبر اکرم دوباره بحث آزاديز به پين آميلم توهيها انتشارِ ف يتازگ   !جناب دکتر دباغ
 يز مقاله ايز شده بود نيکه بحث برانگ ين هم در مورد پخشِ ترانه اياز اش ين که پيد کما ايدر دست انتشار دار ينه هم مقاله اين زميا
 .مينه داشته باشين زميدر ا يد بد نباشد که نظرِ شما را به صورت اجماليشا. دينوشت  

ان مطلق يب يآزاد، يگرير ديروا بودن اهانت وجود دارد و به تعب يان و آزاديب يان آزاديم يک تفاوت مهميابم، ي يچنانکه من در م 
  .ستين

ن يمن بحثم ا. شود کرد يم يک کاري يهم درباره  يقضاوت اخالق يت شناخت وليبه رسم را »حق ناحق بودن « د يبله درست است، با
آن  به نظرم کارِ. ر موجه است ين کار ناروا و غين را روا داشته اند، گرفت؛ اين توهيکه ا يد جان افراديبا يست که به لحاظ حقوقين

توانستندد به نحو متمدنانه  يآن معترضان م ست ، يبود و اصال قابل دفاع ن يار نادرستيحمله کردند کار بس  به سفارت خانه ها  که  يافراد
 ين حال به نظرم از آن سو استدالل هايرندو در عيبگ يار را پک ييق قضايت کنند و از طريشکا ييو مثال به مراجع قضا اعتراض کنند   يا

د اصالً يد پرسيپس با. ز رواستيست پس همه چين و نقد نيان توهيم يشود گفت چون مرزِ روشن يز مخدوش است و نميطرف مقابل ن
از امور را  يار، پاره ايآن د ين است که بنا بر عرف جامعه يا يئت منصفه برايگذارند؟ ه يئت منصفه ميچه در دادگاه ها ه يبرا

  ست؟يا نيست، مصداق تمسخر هست يا نين هست يمصداق توهند مثالً يص بدهد و ببيتشخ
که يما در حالن است که يمرادم ا  را مخدوش کرد؛  ن يان نقد و توهيبرود؛ مرز م نداران باال يد آستانه تحمل دين حربه که بايشود با ا ينم

  .ميدفاع بکن ياز منپظر اخالق  گران ياهانت کردن به د يد از آزاديم نبايشناس يت ميکنند را به رسم ير از ما فکر ميکه غ يحقوق کسان
دل تا باد  ين است حرقف ايا «   ن يکه چند ماه تحت عناو يکه راجع به ترانه ا يدو مقاله ا است که من قبالً هم در  يزين لُب آن چيا
 يکنم که واکنش ها ين است و فکرميپاسخم ان قصه ياآلن هم در بابِ ا. نوشته بودم» ن اکنون مکنيچن يتا کنون کرد  « و » ييماينپ

د و يجن يرتشان ميغ يعده ا ک سو ياز    است، يبيروزگار غر . ندارد يچ سوديزند و ه ين قصه دامن مياز جانب مسلمانان به ا ياحساس
 يد آستانه يند که بايگو يز مين ينشان داد و از آن سو کسان يکيزيف د واکنش تند يکه با آورند  يبانگ بر م شوند و  ين ميخشمگ

 يتيکند و هر گونه آزار و اذ ينم يچ فرقياهانت است ه ينجا قصه، قصه ياگر ا! ن است که نهيتصورم ا  ... نداران باال برود ويتحملِ د
) approach(کرد يهستند که رو يسو کسان ک ياز  يعني. ک سکه اندي يدو رو ييادگرايو بن يزين ستيگر ، ديد يريبه تعب.نارواست

ن يهم هستند که د يگر کسانيد يزنند و از سو يب دست به خشونت ميو طَرد رق يحذف و نف ين اُمور و برايانه دارند در ايادگرايبن
ن آتش يکنند و بر ا يند؛ هر دو خطا ميسخن بگو  ينيف درباره معتقدات دياز در تخف کوشند  ين معنا که ميبه ا يزين ستيزند، ديست

ن يکنند و همچن ياهانت نم نداران يبه معتقدات د باور ندارند و  يانتيچ ديبه ه که  يو حضور کسان وجود  ن حال، يدر ع. زندير ينفت م
  .کند يار ميم، کمک بسيبر يکه در آن به سر م ييف فضا يبه تلط کنند،  ين ناباوران اهانت نميمعتقدات د به   که  ين باوران رواداريد

چ يه تو سعا جهان اسالم  ک در کشور ما و يشبرد ساز و کار دموکراتيپ يبرا زانه ين ستيانه و ديادگرايبن يمواجهه ها   باورم که ن يبر ا
ز يموضع سوم ن   آن. دفاع کرد ياز موضع سوم  د هر دو را فرو نهاد و يبا  هم ناموجه است؛  ياز منظر اخالق ن حال يندارد و در ع ينفع



٢ 
 

 يت شناخته ميبه رسم» حق ناحق بودن «بر مدارا و مدارا محور است و در آن  ياز اسالم است که مبتن يا قرائتيفهمم اسالم  يچنانکه من م
  .ناموجه است ين عمل از لحاظ اخالقيا  اهانت ممنوع است و  يآزاد  مطابق با آن   ن حال يدر ع يشود ول

» نقد«مستقل   يدو واژه  نبود که اصالً  يزين چياگر چن م؛ يدان ياز اهانت م يمصداق) intuitive(   يبه نحو شهود ما   از امور را  يبرخ 
» نقد«   حال، يا يبردند؛ عل يشتر به کار نميواژگان را ب  ن ياز ا يکي يشد و کاربران زبان فارس يوضع نم يانتقال معان يبرا» اهانت«و 

م ؛ بهتر است درباره يابين دو را دريم تفاوت ايتوان يم يشهود يما به نحو  نطور؛يهمهم  » و اهانت ن يتوه«دارد،  يا ييحدود و ثغورِ معنا
ان يمرز و تفاوت م  م و در مقام مخدوش کردن ين مفاهيم نه بر سر خود ايو آنها را به بحث بگذار  م يبکن يشتريم تأمل بين مفاهيق ايمصاد 
  .ميياين دو مفهوم برنيا

ز ين يگرد حقوقيقابل پ ينژاد ين هايد کرده اند که همانگونه که توهيه نشان داده اند تاکين قضيکه به ا يواکنشور هم در ياتفاقاً دکتر کد
  .کاستيموجود در آمر ييبا همان قانون جزا يگرد قانونيقابل پ ينِ مذهبيض و توهيز از منظر مصداقِ تبعيلمساز نين فيهستند، عملِ ا

ه ين قصّه سويم که ايخواهم بگو يض بنده هم بود ميد و در عرايکن ياما همان طور که شما اشاره م. ده اميالبته آن بحثشان را من نشن. بله
اما اآلن من . ز بکننديت نيتوانند شکا يشده است اگر بخواهند م ينيتصور کنند که به آنان توه  يا کساني يهم دارد و اگر کس يحقوق ي

تحملتان را  يم شما آستانه ييست که بگوينگونه نينطور است و ايهم کامالً هم يبه لحاظ حقوق يدارد ول ياخالق يشتر صبغه يشتر بحثم بيب
ئت منصفه هم حکم ين شده، هيکند که به او توه يفکر م يک کسيکنند؟  يچه م يت ها را براين شکاينگونه بود پس اياگر ا! ديباال ببر

  .گريشود د ين کرده، طرف محکوم ميکه توه يشخص  شده باشد،   ن يا نشده، اگر توهين شده يکند که توه يم
فقط به    کنند، ياهانت دفاع م ياز آزاد حا يحا و تصريزنند و تلو ين حرف ها را مياز هموطنان ما که ا ينجاست که برخيطنز روزگار ا

 يکنند ، نم يم يکه زندگ ييکايو آمر ييدر همان شهرها و ممالک آزاد اروپا يزنند و حت ين حرف ها را ميزبان ا يهموطنان فارس
 يهودي يه هايچرا که ممکن است همسا  ان کنند؛ يان بيگر اديدرباره د  يوليا اسپاني  يا فرانسوي يا آلماني يسيبه انگل ن سخنان را يتوانند ا

شوند و  ينگونه کنند ، دچار مشکل مياگر ا  ف کنند و مورد اهانت قرار دهند؛ يتوانند معتقدات آنها را تخف ينم داشته باشند و  يحيو مس
 يم يرانيا هموطنان  به  يمجاز ر يا غي يمجاز يدر فضا  ين افراد وقتياما جالب است که ا. شوند يمحرز شود، محکوم م  اگر جرمشان

  .نديگو ينگونه سخن ميرسند، ا
 ين نبوده که حقوق همه يجز ا يزيچ  اصل قصه  ان ماست ؛ يدر م» شدن موضوعات ين سومجها«است از  يک نمونه اين يبه نظرم ا

هموطن ما   يست، آنوقت عده ايشان اصال روا نيا ياهانت کردن به آنها و نقض کرامت انسان  ن حقوق و ينقض ا  ان محترم است و يآدم
 يشان نميبه ا يندارند و اهانت يان کاريهوديان و يحيمس اند و به معتقدات رفته يپذ ييگو ن موضوع را يدر ممالک آزاد نشسته اند و اصل ا

در داخل کشور دست به  که امروزه با آنها  يد رفع مشکالتيکنند، به ام يف ميشان و هموطنان خود را تخفيکنند؛ اما معتقدات همک
 : ميبانيگر

  کند يت جان ميخبر از معص يب  / کند يخواجه پندارد که طاعت م
ن ها در حکم سم يا ي؛ که هر دو يزين ستيگر بر ديد يينهاد و نه از سو صحه   ينيد ييادگرايبن  بر  د يبا چنان که عرض کردم ،ا نه  

 .نديگشا ينم يبه ده يکنند و راه يهستند و بارِ ما را بار نم
 


