
13
91

ان 
مست

و ز
يز 

 پاي
، 7

6 و
ره 

شما
 ،

13
به نام خداوند داد و خرد 

تعارض بين آزادى مذهب و آزادى بيان 
بدون ترديد، آزادى موهبتى است الهى كه در راستاى تكريم بنى آدم، از سوى خالق هستى به 
اقتضاى حفظ حرمت  بشر،  ارزانى داشته شده است و رعايت كرامت تشريعى  انسانها  آحاد 

حريم آزادى را مى نمايد.  
تبيين بيين  و  ها  انديشه  بيان  اظهار عقيده است. هركس در  اين آزادى، آزادى در  انواع  از  يكى 
بيان  عقيده اى شخصى و يا گروهى خود آزاد است و كسى نمى تواند مانعى براى آزادى 
ايجاد كند مگر اينكه استفاده از اين آزادى با آزادى ديگران در تعارض باشد و يا مصلحت 
عمومى را تهديد نمايد كه البته چنين مصلحتى نيز بايد بر مدار قانون تبيين و تفسير گردد و 
نمى بايست كه با تفسير موسع از مصلحت عمومى، استثناء محدوديت آزادى را بر اصل آن 
مقدس  ساحت  به  آميز  اهانت  كاريكاتورهاى  انتشار  ماجراى  در  همه،  اين  با  داشت.  مقدم 
پيامبربزرگ اسالم كه به حق اشرف مخلوقات خوانده شده، در بعضى ازكشورها، با توسل به 
حق آزادى بيان، رسانه ها را در اين خصوص آزادى دانستند و مراجع قضائى ملى و اروپايى روپايى 
در سطح اين قاره، درخواست جامعه مسلمين را براى منع رسانه ها به نشر اين كاريكاتورهاى 
توهين آميز مورد اجابت قرار ندادند وهمگى مستند خود را حق آزادى بيان اعالم داشتند. اين 
نحوه برخورد، گرچه با اندك تأملى، به نظر مى رسد كه بيشتر تحت تأثير جو سياسى شكل 
گرفته تا براساس دغدغه هاى حقوقى، ليكن روشن است كه جامعه حقوقى مأموريت دارد از 
طرق علمى و با استفاده از نظريات حقوقى به كشف و شناساندن انحرافات مبنايى در بحث حق 

آزادى اقدام نمايد. 

سخن نخست 
وكيل دكتر عباس كريمى  

  - استاد دانشگاه تهران و عضو اصلى هيأت مديره كانون وكالى دادگسترى مركز 
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نگارنده اين سطور، در كنگره بين المللى حقوق اساسى كه در سال 1386 در يونان برگزار 
كشور  اين  دادگاههاى  آراء  از  دفاع  به  كه  فرانسوى  اساتيد  از  يكى  سخنرانى  نقد  در  شد، 
مى پرداخت، ايرادات كلى را كه متوجه مدافعين از حق آزادى به منظور اهانت به مقدسات قدسات 
دينى مى شد در آن كنگره بيان نمود و در حالى كه حدود هفتصد نفر از اساتيد حقوق اساسى 
و يا قضات دادگاههاى قانون اساسى مستمع اظهارنظرها بودند مبانى عمومى نظر خود را تبيين 
كرد. پرواضح است كه در فرصت كوتاه اختصاص يافته، بيان دقيق موضوع ميسر نيست، ليكن 
تكرار خالصه از آنچه مطرح شد در اين نوشته مى تواند پژوهشگران دلسوز اين عرصه را به 

تكميل راه و بررسى همه جانبه موضوع وا دارد. 
آزادى بيان، قبل از هرچيز همانند ساير شاخه ها و شعب آزادى، به آزادى ديگران محدود 
بيان در عرب ترويج مى شود، در واقع راهى است براى راى  مى شود. آنچه كه به بهانه آزادى 
جلوگيرى از ترويج دين مبين اسالم كه رو به گسترش است. به استهزاء گرفتن باورهاى دينى 
از  الهى،  بزرگ  دين  اين  پيروان  كه  مى شود  توطئه، موجب  اين  نظر طراحان  به  مسلمانان، 
اظهارعقيده و دين خود در مجامع عمومى خوددارى نمايند و بدين ترتيب گسترش دين اسالم 
تحت كنترل درآيد و محدود گردد. ولى به راستى آيا تجويز اعمال آزادى بيان به نحو فوق، 
براى  به دستورات آن  ابراز عقيده و آزادى مذهب و عمل  تهديد و تحديد آزادى  موجب 
پيروان دومين دين ساكنين قاره اروپا نخواهد شد و در نتيجه به علت تعارض اين دو آزادى 
نبايد دايره آزادى بيان را به نحوى تحديد نمود كه جمع هر دو آزادى ميسر گردد؟ از طرف طرف 
بنابراين  تمام آزاديها، دست كم يك محدوده دارد و آن هم آزادى ديگران است.  ديگر، 
چگونه مى توان به استناد آزادى بيان، اهانت به ديگران را تجويز نمود؟ از آن گذشته، آزادى 
بيان به منظور تعالى افكار و انديشه ها و در نتيجه تعالى جوامع بشرى از حيث مادى و رفاهى 
و نيز معنوى طراحى شده است. پس استفاده از اين آزادى در غير مجراى خود و براى هدفى 
از  سوءاستفاده  نظريه  كه  نرسيده  آن  وقت  و  مى گردد  قلمداد  آزادى  از  سوءاستفاده  شوم، 
و  نفاق  موجب  مشكالتى  چنين  تا  نمود  ساماندهى  حق  از  سوءاستفاده  كنار  در  را  آزادى 
برخورد قوميت ها و پيروان مذاهب نگردد؟ اميد است كه پژوهش هاى عميق، مقاالت، پايان ايان 
نامه ها و رساله هاى فوق ليسانس و دكترا زواياى اين موضوع را مورد فحص و بحث قرار 

دهند. 
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