
	

 :نہیں جبر کوئی میں مذہب
 دین کا تصور کے‘‘ مذہب توہین’’

 جائزه تنقیدی دپر بنیا کی 
 

 

 

 

 

 

 

 



 "ہے ایگ ایک ابیدست سے طرف یک یآزاد یمذہب اور اسالم برائے مرکز ترجمہ اردو هی"

 تعارف
 میں 1999 سے طرف کی تنظیم کانفرنس اسالمی مسوده پہال کا قرارداد میں متحده اقوام پر معاملے کے‘‘  مذہب توہینِ ’’

 کو ستمبر 11 تاہم ۔ تھا‘‘ اسالم توہینِ ’’ عنوان کا اس پر طور بنیادی تھا۔ گیا کیا پیش میں حقوق انسانی    برائے کمیشن
 اخبار کے ڈنمارک میں 2005  لیکن ملی توجہ کچھ کو دستاویز اس تک واقعات کے دہشتگردی والے ہونے میں امریکہ
 بنایا۔ نگاه مرکز پر طور سیاسی اسے نے صورتحال بعد کے خاکوں کے) ص( محمد حضرت میں پوسٹن جیالن

‘ حقوق انسانی پہلے سے سب’ ہے۔ رہا ہوتا تبدیل بھی دازان اور زبان کی جواز کے اس اور قرارداد ساتھ ساتھ کے وقت
)Human Rights First (رپورٹ کی ’’Blasphemy Laws Exposed ‘‘) ِپرده سے قوانین کے مذہب توہین 

 ممانعتیں کی قسم اس کہ ہے دلیل کی ان ہیں کرتے حمایت کی تصور کے‘ مذہب توہینِ ’ لوگ جو’’، مطابق کے) چاک
 لیے کے کرنے تحفظ کا مذہب ٓازادی اور روکنے رویہ کا تشدد اور پسندی جارحیت سلوک، زیامتیا سے انسانوں
 ہیں۔ بناتے ماحول کا روادی عدم قوانین یہ دراصل ، ونکہیک‘‘ ۔1 ہیں ضروری

 توہینِ  دراصل قرارداد، خالف کے‘‘ مذہب توہین: ’’ہے رہی ہی یکساں اساس کی دستاویز باال مذکوره ، اسکے باوجود
 اخالقی وه کہ ہے جاتا مل اختیار یہ کو حکومتوں سے جس ہے کوشش کی دینے شکل منظم کو قوانین خالف کے مذہب
 کریں۔ تشریح کی نظریات غلط اور درست پر طور

 مذہب ہے۔ گئی کی بحث سے حوالوں کے پالیسی عملی اور مذہبی پر تصور کے) DoR( مذہب توہین میں مقالے اس
 کی بحث مدلل اور اظہار ٓازادی میں جس ہے متصادم سے ٓایات ان کی قرٓان داد قرار DoR تو دیکھیں سے زاویے کے

 کی تعلیمات ٓاسمانی کی اس اور خدا کہ ہے گیا لیا کر فرض میں قضیے کے داد قرار برٓاں، مزید ہے۔ گئی دی دعوت
 تعلیمات دینی بھی نظریہ یہ تو دیکھیں پر تصور کے خدا ناظر و حاظر کے اسالم ، ہے ضرورت کی کرنے حفاظت
 دیتا۔ نہیں دکھائی موافق سے

 ہے۔ وسیع بہت میں اساس اپنی بھی خود بذاتِ  تصور کا داد قرار  DoR کہ ہے گیا الیا بحث زیر بھی نکتہ یہ میں اس
 رکھنے رائے اختالف کو اکثریت سے زبان واضح غیر اور ڈھالی ڈھیلی’’، مطابق کے حقوق انسانی پہلے سے سب
 رائے اختالف صرف نہ افراد ورا حکومتیں ہے۔ جاتی مل گنجائش کی کارروائی خالف کے افراد کو ریاست اور والوں
 استعمال لیے کے نپٹانے جھگڑے معمولی اور دینے قرار قانونی کو تشدد دھمکانے، ڈرانے کو مخالفین بلکہ دبانے کو

 2‘‘ہیں۔ کرتی

 DoR :ہے نامناسب قرارداد DoR بھی پر بنیاد کی پالیسی ذیل مندرجہ کہ ہے  گئی کی بحث بھی پر اس میں مقالے
 ہے، ہوتی نفی کی اظہار ٓازادی کی انسان ذریعے کے اس کیونکہ ہے ورزی خالف کی حقوق انسانی بنیادی قرارداد
 و نظریات کے گروه مخصوص کسی اور فروغ کو پسندی انتہا مذہبی تشدد، مگر محدود کو پیل ریل کی تصورات  نئے

 دیتی جواز کا سلوک، امتیازی یافتہ حمایت سے طرف کی ریاست یعنی ، سلوک امتیازی سے اس پر بنیاد کی خیاالت
 وئےہ لیتے جائزه کا قرارداد لیے اس ہے گئی کی میں ممالک سے بہت نشاندہی کی مضمرات منفی کے DoR  ہے۔
 ہے۔ ضرورت کی رکھنے مدنظر انہیں

 

																																																													
1 ’’Laws Exposed: The consequences of criminalizing ‘Defamation of Religions.’ Blasphemy ‘‘ ہیومن رائٹس

 /http://www.humanrightsfirst.org/wpcontent)۔ 2011فرسٹ (سب سے پہلے انسانی حقوق)، (مارچ 
uploads/Blasphemy_Cases.pdf,  ۔ 1پر دستیاب ہے۔ صفحہ  

  ۔ 1مذکوره باال، صفحہ  2



DoR  مضمرات مذہبی کے داد قرار 

 اور ہے کرنا حفاظت کی  افراد مقصد کا الذکر موخر ہے۔ مختلف سے کرنے توہین کی افراد کرنا توہین کی مذہب کسی
 قوانین والے گھومنے گرد کے توہین کی افراد سکیں۔ جا کیے تصدیق پر طور معروضی جو ہے ہوتا محتاج کا حقائق ان
 اور ہوں انداز اثر پر طور منفی پر روزگار کے ان جو ہے بچانا سے الزامات عام کھلے ایسے کو افراد’’ مقصد کا

 3‘‘ہوں۔ کے نوعیت ذاتی اور انفرادی بجائے کی رکھنے تاثر کا حقوق یا گروہی

 کے کرنے تحفظ کا فلسفوں اور نظریات عقائد، مخصوص’’ قوانین، والے گھومنے گرد کے مذہب توہین طرف، دوسری
 تاہم ، ہیں کرتے بھی دعویٰ  متصادم میں ٓاپس مذاہب کہ ہے حقیقت بھی یہ باوجود کے اس ہیں۔ جاتے کیے استعمال لیے
 تعین یہ جج میں کیس عدالتی کے مذہب توہین تاہم،4‘‘ ہے۔ کرتی ٓازادی مذہبی دعویٰ  کا تحفظ کے تنوع اسی کے سچ

 عقائد موضوعی سے طرح پوری فیصلہ کا اس ہے۔ درست دلیل عقلی/فلسفہ/مذہب سا کون کہ ہے ہوتا رمجبو میں کرنے
 تصدیق۔ قابلِ  پر طور معروضی نہ ہے ہوتا منحصر پر

 ،48 سورة کی قرٓان گیا۔ کیا نہیں ذکر کا مذہب توہین تاہم ہے گیا کیا تسلیم پر طور واضح تو کو توہین کی افراد میں قرٓان
 اور ڈھونڈو نہ عیب اور ہے جاتا ہو گناه گمان کوئی بیشک بچوں سے گمانوں بہت والو ایمان اے: ’’ہے میں 12 ٓایت
 24 سورة کی قرٓان کہ ہے گیا لیا سے سنجیدگی قدر اس کو لگانے الزام پر افراد بلکہ‘‘ کرو۔۔۔ نہ غیبت کی دوسرے ایک
 :ہے گیا دیا رک فراہم بھی ڈھانچہ قانونی خالف کے اس میں 13-10 ٓایت

 اسے تم ہے، گروه کیا سے ںیم یہ تم ںیہ الئے طوفان هی) متعلق کے عائشہؓ  حضرت( لوگ جو شک ے
 گناه عمل بقدرِ  ےیل کے کیا ہر سے ںیم ان ہے، بہتر ےیل تمہارے وه بلکہ سمجھو، نہ برا ںیم حق اپنے
 بات هی نے تم جب ہے۔ عذاب بڑا ےیل کے اس ایل حصہ ادهیز سے سب سے ںیم ان نے جس اور ہے،
 اور ایک نہ وںیک گمان کین ساتھ کے لوگوں اپنے نے عورتوں مسلمان اور مردوں مسلمان تو یتھ یسن
 الئے نہ گواه وه جب پھر الئے، نہ وںیک گواه چار پر اس لوگ هیہے۔ بہتان حیصر هی کہ کہا نہ وںیک
 ۔ںیہ جھوٹے یوہ کینزد کے هللا تو

 قبول قابلِ   کو حکومت بجائے کی فرد سے مذہب توہین کیونکہ کیا نہیں پر مذہب توہین اطالق کا اصول اس نے قرٓان
 تنوع  کا نظریات فکر کہ ہے کرتا واضح قرٓان جانب، دوسری ہے۔ جاتا مل اختیار کا کرنے متعین عقائد اور نظریات
 :ہے حصہ کا منصوبے کے خدا

 کو لوگوں تم کیا تو ٓاتے لے ایمان سب کے سب ہیں انسان بھی جتنے میں زمین چاہتا رب تمہارا اگر اور’’
 کے هللا مگر ٓائے لے ایمان کہ نہیں میں قدرت کی جان کسی اور جائیں۔ ہو مسلمان کہ یہاں گے کرو زبردستی
 )100-10:99( ‘‘۔ ںینہ سمجھتے  جو ہے ڈالتا پر ان عذاب وهاور سے حکم

: ہے ٓاتا نظر مسئلہ ایک دپر بنیا کی وجوہات مختلف مذہب ◌ِ  توہین تو دیکھیں کر رکھ سامنے تناظر کا عقائد اسالمی
 ایک کو انسانیت) کا قدرت( یہ  ۔ ہے لیتا لے حق کا کرنے انتخاب مطابق کے مرضی اپنی سے انسان یہ بات، پہلی

 )2:30( ۔ ہے منحصر بھی خالفت ہماری پر اسی اور ہے تحفہ خوبصورت

 معاشرے قوانین کے مذہب توہین ہیں۔ پڑتے اثرات منفی بھی پر رائے اظہار ٓازادی میں شرےمعا سے اس بات، دوسری
 بات مزید کر چل ٓاگے پر اس( ہیں کرتے شکنی حوصلہ کی مباحثوں والے ہونے پر پیمانے محدود اور اظہار ٓازادی میں
 اظہار راستہ کابہترین نپٹنے سے اس ہو نہ کیوں مشکل اور موافق غیر ہی کتنا چاہے ماحول کا نظریات ۔)گی جائے کی

																																																													
)۔ 2008۔ بیکٹ فنڈ فار ریلیجیئس لبرٹی (جون ‘‘Defamation of Religions’’بیکٹ فنڈ فار ریلیجیئس لبرٹی ایشوز بریف:  3

www.becketfund.org/files/87155.pdf  ۔6پر دستیاب ہے۔ صفحہ   
  ۔ 6مذکوره باال۔ صفحہ  4



 احسن کا نظریات اور خیاالت برے ہے۔ مباحثہ ٓازاد بھی طریقہ بہترین کا کرنے مقابلہ کا نفرت بلکہ ہے۔ ہی دینا حق کا
 :ہے گیا کیا ذکر کا اسی بھی میں ٓایت ذیل مندرجہ کی پاک قرٓان کہ جیسا ہیں۔ ہی اعمال اور نظریات اچھے جواب

 )10:125( سے نصیحت اچھی اور تدبیر پکی بالؤ طرف کی رب اپنے •
 ہم کہو اور کیا ظلم سے میں ان نے جنہوں وه مگر ۔پر طریقہ بہتر مگر جھگڑو نہ سے  کتاب اہل ، مسلمانو اے اور •

 کے اس ہم اور ہے معبود ایک تمہارا ہمارا اور اترا طرف تمہاری جو اور اترا طرف ہماری جو پر اس الئے ایمان
 )29:46( ہیں   ُجھکتے ورحض

 کے اس جائے۔ لیا چھین حق کا ظاہر رائے اپنی سے انسان کسی کہ دی نہیں  اجازت یہ نے خدا بھی کہیں میں قرٓان
 اچھے ذریعے کے اظہار ٓازادی اور بحث میں جواب کے نظریات برے کہ ہے گیا بتایا یہی میں ٓایات باال مذکوره بجائے
 ہے۔ احسن ہی کرنا پیش خیاالت

 بات کی ٓازادی کی عقائد اور فکر مذہب، کر چل ٓاگے ٓانقر میں حمایت اپنی لیے کے تقریر/ اظہار ٓازادی براں، مزید
 :ہے کرتا بھی

 )2:256(سے۔۔۔ گمراہی راه ہےنیک گئی ہو جدا خوب شک بے ۔ میں دین نہیں زبردستی کچھ •
 گا پوجوں میں نہ اور ہوں۔ پوجتا میں جو ہو پوجتے تم نہ اور ہو۔ پوجتے تم جو ہوں پوجتا میں نہ کافرو۔ اے  ، فرماؤ تم •

 )6-109:1(دین۔ میرا مجھے اور دین تمہارا تمہیں ہوں۔ پوجتا میں جو گے پوجو تم نہ اور پوجا۔ نے تم وج

 اور اخالق اپنے صرف اور صرف داری ذمہ کی) ص( محمد حضرت کہ ہے گیا دالیا یاد بارمتعدد میں قرٓان کہ یہ مزید
 ;54-17:53( تھا۔ گیا دیا نہیں اختیار کا کرنے مسلمان زبردستی کو کسی انہیں ۔ تھا کرنا قائل کو لوگوں سے دالئل

 اٹھتا سوال میں دل یقیناَ  تو ںڈالی نظر پر ٓایات ان سے حوالے کے) ص(اکرم نبی اگر میں تناظر کے DoR ۔)88:21-22
 حکم سے طرف اپنی جن ہیں کون ہم تو تھا رکھا دے حکم کا منانے اور کرنے قائل محض کو نبی خدانے اگر: ہے

 کریں؟ مسلط پر دوسروں عقائد اپنے اور کریں صادر

DoR   اثرات پالیسی کے قرارداد 

 کمزور اور مبہم نہایت ایک‘‘ توہین’’ کہ ہیں ہوتے پیدا ےس حقیقت اس اثرات منفی بیشتر کے قرارداد کی مذہب توہینِ 
 ره قابل کے استعمال پر طور امتیازی اور میں انداز  مخصوص قرارداد یہ سے جس ہے اصطالح حامل کی تعریف
 نہیں ممکن کرنا عمل امتیاز بال اور یکساں میں ممالک والے اداروں مستحکم غیر اور کمزور پر اصول اس 5ہے۔ جاتی
 ہو متاثر بھی ساکھ کی ممالک جمہوری مکمل جبکہ گی بگڑے مزید صورتحال کی حقوق انسانی وہاں سے جس گا ہو
 مذہب توہین’’ کہ  ہے گیا کہا میں ،چاک دهپر سے قوانین کے مذہب توہینِ  رپورٹ، کی حقوق انسانی پہلے سے سب گی۔
 کی ہجوم مشتعل اور  قتل حملوں، یہ اور ہے نکال میں صورت کی حراستوں گرفتاریوں، نتیجہ کا الزامات کے

 6‘‘ہیں۔ بنے سبب کا کارروائیوں

 کی زیور خالف کی حقوق انسانی جہاں ہیں گئے کیے رپورٹ کیسز 50 والے ٓانے پیش میں ممالک 15 میں رپورٹ
 رائے اختالف اور مباحثے عام کھلے جو قوانین) 1: ہے کرتی تقسیم میں اقسام چار کو قوانین مذہب توہینِ  HRF گئی۔
 کی عقیدے اور فکر مذہب، جو قوانین) 3 بنیں، سبب کا تشدد سے طرف کی ہجوم مشتعل جو قوانین) 2 ہیں، دباتے کو

   ہوں۔ ہوتے استعمال ہتھیار بطور میں ازعاتتن نجی جو قوانین) 4 اور، ہوں خالف کے ٓازادی

 The‘‘ (اثرات کے قوانین کے مذہب توہینِ ’’  رپورٹ کی ہاؤس فریڈم ،)Jo-anne Prud’homme( پروڈہم جویانا
Impact of Blasphemy Laws (ہیں رکھتے وسعت بہت میں اساس اپنی قوانین کے مذہب توہینِ ’’، ہیں کہتی میں 

																																																													
)۔ 2010۔ فریڈم ہاؤس، (اکتوبر ‘‘Policy Brief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights’’ پروڈہوم، جوایانا 5
.http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/95.pdf ۔3 صفحہ دستیاب۔ پر  
6 ’’Blasphemy Laws Exposed‘‘ ۔ 1صفحہ  



 والی‘‘ مذہب توہینِ ’’ والے معنوں وسیع ایسی‘‘ ۔7ہے سکتا ال میں زد کی الزام اس کو ٓاپ کام بھی کوئی بھگ لگ اور
 گے۔ پڑیں اثرات منفی پر صورتحال کی حقوق انسانی میں ممالک تمام والے بنانے قوانین ایسے کرنا منظور کو قرارداد

DoR متاثر حقوق کے شہریوں دوسرے سے جس گے بنیں سبب کا سلوک ترجیحی یا امتیازی سے گروپوں مخصوص 
 توہینِ  بھی لیے کے حملوں پر  مسلمانوں والے رکھنے رائے اختالف اور اقلیتوں مذہبی بھی نے پسندوں انتہا گے۔ ہوں
 بھی لیے کے دینے قرار جائز سلوک امتیازی کو قوانین ان تو مرتبہ بعض کہ حتیٰ  ہیں۔ کیے استعمال قوانین کے مذہب

 عدم جہاں گی کرے پیدا ماحول ایسا کر چل ٓاگے قرارداد والی چڑھانے پروان سلوک امتیازی پس8 گیا۔ کیا استعمال
 گی۔ ہو چکی بن معمول برداشت

DoR تصور کا حقوق نسانیا گی۔ دے کر بند دروازه کا سوچ نئی اور نظریات نئے کہ ہے بھی یہ مسئلہ ایک ساتھ کے 
 ایک والے کرنے کام پر ٓازادی مذہبی ہے۔ پوشیده میں حفاظت اور تفہیم کی قوانین االقوامی بین اور حقوق کے افراد
 افراد بجائے کی شناخت کی گروہوں یا تصورات کو حقوق انسانی’’ ہے، کہنا کا) Becket Fund( فنڈ بیکٹ ادارے
 مزید گروپ‘‘ہے۔ حصہ شده تسلیم کا ادب اور اصولوں سماجی عمومی ، روایات سماجی اور معاہدوں جوڑنا ساتھ کے
 مطلب کا حقوق انسانی کہ گئی کی کوشش کی کرنے تبدیل یا چیلنج کو خیال اس بھی جب میں ماضی کہ ہے کہتا

 ہے۔ گئی کی ہی مخالفت ہمیشہ  کی اس تو ہے، حقوق انفرادی

 ٓائی پیش رکاوٹ میں اظہار ٓازادیِ  کو لوگوں گئی کی کوشش کی کرنے محدود بھی جب کو سوچ نئی اور نظریات نئے
 :ہوئے اثرات سماجی منفی متعدد کے جس

 رکھنے سوچ مختلف ہی سے میں اکثریت نتیجہ کا جس گیا آ  غالب نظریہ مذہبی مخصوص ایک پر سماج .1
 ہوا۔ ثابت کن تباه لیے کے اقلیتوں اور والوں

 پر بیانات درست اور مبنی پر حقائق اور موضوع کسی کیونکہ ہے جاتی ہو عام زیاده برداشت عدم اور جہالت .2
 جاتا۔ دھرا نہیں کان

 ہے۔ ہوتا متاثر ماحول تعلیمی ثقافتی متنوع .3

 نہیں۔ ممکن تحفظ کا حقوق انفرادی اور انسانی ہوئے کرتے تحفظ کا نظریات کے گروه مخصوص کسی

 جا پایا قابو پر نفرت طرح کس سے ٓازادی کی بحث کہ ہے چلتا پتہ سے وںمثال حالیہ دو والی ٓانے سامنے میں امریکہ
 :ہے۔ سکتا

 کرنے حاصل اجازت کی کرنے تعمیر مسجد یہ کو سنٹر کمیونٹی کیلیفورنیا۔ ویلی، ٹمیکوال ، سنٹر اسالمک •
 وائٹ جھنڈا کا مسلمانوں’’ کہ گئے کیے تبصرے یہ دوران اس پڑی۔ لڑنی جنگ قانونی کی ماه چھ لیے کے
 امریکی9‘‘ ہے۔ نظریہ نہیں، مذہب ایک اسالم ہے۔ ضرورت کی کرنے ہوش گا۔۔۔ہمیں جائے لہرا بھی پر ہاؤس

 ٓازادی سے اس گئی۔ دی دے اجازت کی کرنے تعمیر مسجد باوجود کے کالمی نفرت سے طرف کی مسلمانوں
 گیا۔ کیا تسلیم بھی کو حق کے مسلمانوں کے کرنے قائم عبادت جائے اپنی ساتھ ساتھ کے اظہار

 جوابی اور احتجاجوں متعدد بھی کو سنٹر کمیونٹی اور گاه عبادت یہ :ٹینیسی مرفرزبرو، سنٹر اسالمک •
 حق اپنے فیصلہ عدالتی نے صالحیت کی کرنے احتجاج جوابی اور اٹھانے ٓاواز اپنی رہا۔ سامنا کا احتجاجوں

 ہوا باال بول کا حکمرانی کی قانون باالخر، کی۔ دمد کافی کی سنٹر اسالمک مرفرزبرو لیے کے کرانے میں
 غمازی کی بات اس احتجاج جوابی/احتجاج گئی۔ مل اجازت کی کرنے تعمیر مسجد کو سنٹر اسالمک اور
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 رہتا کرتا کام بھی نظام عدالتی وہاں ہو  ٓازادی کی مباحثے بحث اور اظہار میں معاشرے جس کہ ہیں کرتے
 10ہے۔

 رائے عوامی لوگ اگر ہے مطلب کا اس ہوئی۔ مکمل تعمیر کی ان باوجود کے جذبات بھرے نفرت خالف کے مساجد ان
 پاتیں۔ بن نہیں مساجد یہ شاید تو ہوتے نہ قابل کے ہونے شامل یا کرنے احتجاج میں

 Confronting Hatred while Respecting‘‘ ( سامنا کا نفرت میں احترام کے اظہار ٓازادی’’ رپورٹ اپنی
Freedom of Expression (ٓازادیِ  حکومتیں تمام کہ ہے کرتی تجویز تنظیم نامی حقوق انسانی پہلے سے سب میں 

 کے مثال کریں۔ اقدامات ٹھوس لیے کے کرنے مقابلہ کا نفرت بجائے کی ڈالنے روایت نئی کے کر محدود کو اظہار
 پر تشدد خالف کے گروه مخصوص کسی پر ادبنی کی مذہب کہ چاہیے کو عہدیداروں سرکاری اور حکومتوں پر، طور

 اور افراد دوچار سے خطرے کے تشدد براں، مزید کریں۔ مخالفت اور مذمت پر طور عوامی کی بیانات والے اکسانے
 پر سطح عوامی حکومتیں کہ ہے کرتی تجویز تنظیم میں ٓاخر جائے۔ کی فراہم سکیورٹی ضرورت بمطابق کو گروپوں
 بھی لیے کے بنانے یقینی درٓامد عمل پر ان اور الئیں قوانین مطابق کے معیار االقوامی بین خالف کے سلوک امتیازی
 کریں۔ اقدامات

 خالف کی تقریر، ٓازادیِ  بالخصوص حقوق، انفرادی وه گا لے جنم جو مسئلہ اور ایک سے قرارداد کی مذہب توہینِ 
 ایک پر ٓازادی کی فرد لیے کے اظہار کے نظریات و خیاالت وه کہ ہے دیتی اجازت کو ریاست قرارداد یہ ہے۔ ورزی
 کا مذہب ایک بلکہ نہیں فرد’’ قرارداد خالف کے مذہب توہینِ  کہ ہے کہتا فنڈ بیکٹ ہے۔ دیتی ترجیح کو عقیدے دوسرے
 11۔‘‘ہے کرتی تحفظ

 جو دینا ترجیح کو نظریے اس ہے مسئلہ بڑا بھی سے اس مگر ہے، مسئلہ ایک دینا ترجیح کو نظریے پر فرد کسی
 اور لیے کے مفادات کے والوں رکھنے رائے اختالف دینا ترجیح کو نظریے کے اقتدار اہل ہو۔ بھی نظریہ کا اشرافیہ
 ہے۔ خطرناک زیاده بھی

 کے ان پر زندگیوں کی والوں رہنے میں ممالک والے قوانین خالف کے مذہب توہینِ  اور سلوک امتیازی پر سطح قانونی
 :ہیں رہی جا دی میں ذیل مثالیں ایک چند کی اثرات

 حوالے کے ویڈیو یوٹیوب ایک پر) Street Children‘‘ ( چلڈرن سٹریٹ’’ گروپ کے مزاح و طنز :مصر •
 کی کاسٹرز براڈ کے سٹیشن ریڈیو قرٓان سرکاری  ارکان کے گروپ میں جس لگایا الزام کا مذہب توہینِ  سے
 مگر کی حمایت کی الزامات عام کھلےِ  نے کریمہ احمد سکالر ایک کے یونیورسٹی االظہر ۔تھے رہے اتار نقل
 جو لیکن دیکھی نہیں ویڈیو تو خود نے میں’’ کہا، نے  انہوں تو  گیا پوچھا میں بارے کے ویڈیو سے ان جب
 کے قانون نہیںا اور ہے کیا کفر نے گروپ اس کہ گا کہوں یہی میں ، ہے ہوا اندازه سے کوریج میڈیا کچھ
 باعث کے دباؤ تاہم، گیا کیا گرفتار لیے کے عرصے کچھ کو ارکان کے گروپ12‘‘اچاہیے۔ ملنی سزا مطابق
 کلمات ایسے نے انہوں کہ لگا الزام کا مذہب توہینِ  پر کریمہ احم خود بعد ماه چند پڑا۔ کرنا رہا باالخر انہیں

 دین ◌ِ  عالم میں االظہر یہ شاید ۔13تھے کیے یںنہ ادا نے انہوں جو کیے منسوب سے  )ص( محمد حضرت
 پہنچے۔ نہیں تک کارروائی کسی الزامات تمام خالف کے کریمہ باالخر کہ تھا فائده کا ہونے حیثیت کی ہونے
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 مطابق کے وکلم گیا۔ لیا کر گرفتار میں الزام کے جالنے پاک قرٓان کو ک الملو سیف نوجوان ایک :پاکستان •
 جالنا مطابق کے روایت اسالمی نے اس ملےجنہیں اوراق ہوئے پھٹے کے پاک قرٓان سے مسجد مقامی اسے
 ٹانگ کی الملوک سیف نے شخص مشتعمل ایک ٓاتی، پولیس کہ پہلے سے اس ہو۔ نہ بیحرمتی کی ان تاکہ چاہا
 14دی۔ مار گولی میں

 مذہبی کہ گو گیا، روکا بھی سے کرنے لعم پر مذہب اپنے انہیں بلکہ گیا بنایا نشانہ صرف نہ کو افراد میں واقعات ان
 ہے۔ ضرور انداز ایک کا اظہار پھر مگر ہیں نہیں کالم/تقریر اعمال

 اور پسندوں انتہا رائے کی اس کیونکہ ہے کرتی سلب پر بنیاد کی اس حقوق کے فرد قرارداد خالف کے مذہب توہینِ 
 ایک میں جس ہے نکلتا میں شکل کی بندی صف یاسیس ایسی نتیجہ کا اس ۔رکھتی نہیں مطابقت سے رائے کی اشرافیہ
 کہ) ہیں مختلف وجوہات کہ گو( ہے ہی ایک مقصد کا دونوں لیکن ہیں پسند انتہا طرف  دوسری اور ہے اشرافیہ طرف
 پر سطح ریاستی تو  کرے تحفظ کا اظہار ٓازادی حق کے گروه ایک کسی ریاست کوئی جب لگانا۔ قدغن پر اظہار ٓازادی
 جن) وغیره ، استعمال کا کشی نسل ہولوکاسٹ،( ہیں واقعات سے بہت ایسے میں تاریخ جدید ہے۔ کہالتا سلوک یامتیاز
 ہے۔ سکتا جا لگایا اندازه کا راستے خطرناک کے سلوک امتیازی پر سطح ریاستی سے

 ہوا مزید اسے بجائے کی کرنے کم کو تشدد یہ کہ ہے یہ حقیقت باوجود کے دالئل گئے دئیے میں حق کے قرارداد اس
 مولے ٹوڈنگ قانون ماہر کے انڈونیشیا ہوئے کرتے بات کی قوانین خالف کے مذہب توہینِ  کے ملک اپنے گی۔ دے

 کے اس کو   گروپ ایک کسی ٓاپ جب ہے ہوتا وقت اس تصادم’’ ہیں، کہتے) Todung Mulay Lubis( لیوبس
 پاکستان’’( ہیں، کہتے احمد ایس اکبر ماہر کے سالمیاتا15‘‘ روکیں۔ زبردستی سے کرنے عبادت مطابق کے عقیدے
 16‘‘  ہے۔ دیا جنم کو برداشت عدم نے اطالق کے قوانین خالف کے مذہب توہینِ ) میں

 کی ہاؤس فریڈم ہے۔ تشدد پسند انتہا وه ہے سکتی بن باعث کا جس قسم اور کی تشدد قرارداد خالف کے مذہب توہینِ 
 اور عدلیہ اداروں، والے کرنے نافذ قانون عناصر پرست بنیادی اور پسند انتہا میں ممالک بعد کہ ہے کہتی رپورٹ
 17ہیں۔ رکھتے بھی طاقت کی چالنے مطابق کے مرضی اپنی کو عہدیداروں ریاستی

 اور قرارداد یہ ہیں۔ سکتی دے سزا کو والوں بولنے خالف اپنے کہ ہیں چلتی پر بل کے صالحیت اس تنظیمیں پسند انتہا
 افراد کہ ہے مطلب کا ہیں، رہے بڑھ طرف کی تصادم عناصر پسند انتہا اور حکام شاید کہ حقیقت اس  ساتھ ےک اس
 ہے سکتی جا لے پر نہج اس حاالت قرارداد DoR ہے۔ سکتا جا بنایا نشانہ کا تشدد یا/اور سزا پر رائے اختالف اور
 گے۔ جائیں ره قبول قابل ہی نظریات پسندانہ انتہا صرف میں کمیونٹی یا ریاست کسی جہاں

 :ہیں کافی لیے  کے کرنے واضح نکتہ یہ مثالیں ذیل مندرجہ

 ڈرانے کو ملزموں کے مذہب توہینِ  کے کر مشتعل کو ہجوم نے پسندوں انتہا میں واقعات سے بہت :پاکستان •
 گئے ہو داخل میں تک گھروں لیے کے کرنے حملہ پر  ملزموں مبینہ کہ حتیٰ  ہے کی کوشش کی دھمکانے

 18ہیں۔
 اپنی تھا۔ الزام کا کرنے شائع مواد ٓامیز توہین میں بالگ اپنے پر جن ہیں مسیحی قبطی ایک ناذیر، ہانی :مصر •

 19گئیں۔ دی سزائیں ٓامیز توہین اور ظالمانہ انہیں اور گیا کیا حملہ پر ان کہ بتایا نے انہوں دوران کے قید
																																																													

14 ’’Blasphemy Law Exposed‘‘ ۔ 6۔ صفحہ  
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 بھگ لگ کے 500 ہے۔ کی توہین کی اسالم نے اس کہ پھیلی افواه میں بارے کے ٹیچر سکول ایک :انڈونیشیا •
 بہت میں نتیجے کے جن پڑے پھوٹ فسادات اور گیا ہو جمع باہر کے ٓافس ایجنسی ایجوکیشن ہجوم کا لوگوں
 20ہوئے۔ بھی زخمی افراد متعدد اور گئے دئیے جال چرچ اور مکانات سے

 خالف کے مذہب توہینِ  جہاں ہیں سکتے دیکھ ہم میں پاکستان ہی پہلے وه ہے سکتی بن سبب کا طروںخ جن قرارداد یہ
 کے قوانین خالف کے مذہب توہینِ  پہلے پسند انتہا میں پاکستان ہے۔ بھی موت سزا کی جرائم کچھ اور ہیں موجود قوانین
 لیے کے دبانے کو مسلمانوں والے رکھنے ائےر اختالف کواور اقلیتوں مذہبی ہوئے کرتے استعمال کو تناظر وسیع

 کمیشن ایس یو لیے اسی ہے۔ گئی دی سزا کی تک  موت کو لوگوں ایسے مرتبہ بعض کہ حتیٰ  ہیں، رہے کر استعمال
 کے)  US Commission on International Religious Freedom( ٓازادی مذہبی االقوامی بین برائے
 کیا استعمال لیے کے انتقام ذاتی اپنے) کو قوانین خالف کے مذہب توہینِ ( انہیں نے راداف لگام بے’’ میں پاکستان مطابق
 یا/اور عقیدے یا مذہب نتیجہ کا  ہے، ہوتا ثابت ہی جھوٹا اوقات اکثر جو ، الزام کے مذہب توہینِ  میں پاکستان ہے۔

 21‘‘ہے۔ نکال میں صورت کی انصاف ہجومی

 نتیجہ
 میں مقالے اس گی۔ کرے متاثر طرح بری کو معیارات االقوامی بین کے حقوق انسانی دقراردا خالف کے مذہب توہینِ 
 نہیں۔ ضرورت صورت کسی کی قرارداد خالف کے مذہب توہینِ  کہ ہے گیا بتایا سے نظر نقطہ پالیسی اور مذہبی

 قرارداد ایسی ۔ ہے خالف کے ٓازادی کی  مذہب حق اور اظہار ٓازادی گئی دی میں ٓایات متعدد کی قرٓان قرارداد مذکوره
 ہے۔ جاتی ہو ضائع ہی میں نظر پہلی ہو، رہی کر دعویٰ  وه کا تحفظ کے جس خالف کے اصولوں ہی کے مذہب اس جو

 بین چونکہ ہے۔ ٓاتی نظر ناکام بھی پر سطح پالیسی عملی اور  اطالق ،نہیں ہی پر سطح مذہبی صرف DoR تاہم،
 درٓامد عمل پر قرارداد والی رکھنے معنی وسیع ایسی لہذا نہیں موجود مثالیں خالف کے مذہب توہینِ  میں قوانین االقوامی
 بن ہی سبب کا درٓامد عمل مساوی غیر صرف ہو حامل کی معنوں وسیع قدر اس جو قرارداد ایسی گا۔ ہو مشکل نہایت
 ہے۔ سکتی

 گی ہو بہتر صورتحال کی حقوق انسانی سے اس  ،ہیں کرتے دعویٰ  یہ حامی کے قرارداد خالف کے مذہب توہینِ  اگرچہ
 کو عمل کے کرنے پیش خیاالت نئے و نظریات نئے قرارداد یہ کیونکہ گا ہو الٹ سے اس نتیجہ کا اس میں حقیقت تاہم

 بدسلوکی سے اقلیتوں میں ان ہیں رائج قوانین خالف کے مذہب توہینِ  بھی میں ممالک جن الوقت فی گی۔ دے کر محدود
 ہے۔ گیا دیکھا ہوتے مضبوط کو عناصر پسند انتہا اور

 مقابلہ کا مسائل جیسے اکسانا پر تشدد اور سلوک امتیازی گفتگو، انگیز ۔۔نفرت مقاصد پرده پس کے قرارداد اس ہاگرچ
 کا اقدامات و خیاالت امن پُر سے قرارداد اس کہ ہے چکا ہو واضح یہ نہیں۔ طریقہ کا اس یکنل ہیں تعریف کرنا۔۔۔قابلِ 

 زبردستی کو والوں رکھنے رائے اختالف وه کہ گی کرے مضبوط مزید کو عناصر پسند انتہا یہ بلکہ گا؛ ہو نہیں تحفظ
 ہے۔ کرتی مخالفت پُرزور کی دادقرار خالف کے مذہب توہینِ  MPAC میں روشنی کی تحفظات ان کروائیں۔ خاموش

 
 یہ اُردو ترجمہ "اداره برائے مذہبی آزادی" کی جانب سے کیا گیا۔ 

IslamAndReligiousFreedom.org 

ReligiousFreedomInstitute.org

																																																													
  ۔55مذکوره باال۔ صفحہ  20
21 ’’Dangerous Idea of Protecting Religions from ‘Defamation’ The‘‘ ۔USCIRF  ۔ 2009رپورٹ، (خزاں(
,http://www.uscirf.gov/images/stories/pdf/uscrif_policy_focus_final.pdf ۔ 2 صفحہ  



 


