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 چکيده
ـ ب يو گسـترة آزاد  ین نوشتار، مبانیاست. در ا» انیب يآزاد«اجتماعی،  يهايیکی از آزاد ـ ان از دی و  دگاه فقـه اسـالمی  ی
ـ ا يهاافتهیشود. براساس می یبررس یلیو تحل یفیتوص يکردیبا رو یالمللنیو ب یحقوق داخل ـ ب يق، آزادیـ ن تحقی ان از ی

ـ ، مشـورت، وجـوب ب  یرخـواه یحت و خیاز منکر، نص یهمچون امر به معروف، نه يبر امور متعدد یدگاه فقه، مبتنید ان ی
ـ یست و محـدود بـه حـدود د   یطلق نان میب يدگاه اسالم، آزادین از دیحق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچن  ین

ب آیات الهی، استهزا و تمسخر و ماننـد آنهاسـت.   ین، افترا به خداوند، تکذید يهمچون ارتداد، کفر و انکار ضرور يمتعدد
ـ ان مورد تأکیب يآزاد ی، به عنوان مبانی، منافع و مصالح عمومین و احکام اسالمی، موازین داخلیدر قوان د قـرار گرفتـه و   ی
  است. يشتر مادیان، بیب يو حدود آزاد ی، مبانیالمللنیبه مقدسات ممنوع شده است. در اسناد باهانت 
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  مقدمه
اراي اقسام متفـاوت  آزادي در تمامی ادیان، اعصار و امصار و در علوم انسانی محل بحث و نظر بوده و د

و  يفـرد  یان در زنـدگ یـ ب ياست. آزاد» انیب يآزاد«فردي و اجتماعی است. یکی از انواع اجتماعی آن، 
و  یر بسـزا دارد. مبـان  یو ماننـد آن تـأث   ي، اقتصـاد ی، علمیگوناگون فرهنگ يهانهیانسان، در زم یاجتماع

  ست.یکسان نیان و مکاتب گوناگون یان در ادیب يحدود آزاد
شـود: در قسـمت   می یان در سه قسمت بررسیب يآزاد یو حقوق یو گسترة فقه ین مقاله، مبانیدر ا

ان بـا ذکـر   یب يآزاد یگردد. در قسمت دوم، گسترة فقهیم یان بررسیب يآزاد یمتعدد فقه ینخست، مبان
و  یز مبـان نیـ  یانیـ شود. در قسمت سـوم و پا ح داده مییان توضیب يآزاد ین حدود فقهیتراز مهم یبرخ

 یگـردد. پـیش از بررسـ   می یالملل بررسنیو حقوق ب یدگاه حقوق داخلیان از دیب يآزاد یگسترة حقوق
  شود.طور خالصه تعریف میبه» انیب يآزاد«و » يآزاد«ن سه قسمت، یا

  هاي محل بحثهتبيين كارواژ
بـه دالیـل متعـدد،    » آزادي«تعریف واحد و قابل قبول تمام ادیان و مکاتـب از برخـی مفـاهیم همچـون     

رفـت از ایـن مشـکل، بررسـی     مشکل و ناممکن است. بنابراین، بهترین و کارآمدترین راهکار براي برون
شـود و حتـی   ها، متفاوت میزیرا تعریف با توجه به این مؤلفه؛ مبانی، مصادیق، حدود و آثار آزادي است

تـرین تعریـف   وجود دارد. شاید مناسـب » آزادي«در یک دین نیز در علوم گوناگون، تعاریف متمایزي از 
  باشد: يمطهر یمرتضد یهاي علمی متفاوت، تعریف علّامه شه، فارغ از عقاید و یا گرایش»آزادي«

بشر مختار و آزاد است؛ به این معناست که عمل او از خواست و رضایت کامل او و تصویب قوة تمیز او 
کند؛ نه قضـا  ف میل و رغبت و رضا و تشخیص او وادار نمىگیرد و هیچ عاملى او را برخالسرچشمه مى

  ).395، ص 1آثاراستادشهیدمطهرى، ج ، مجموعهي(مطهر و قدر و نه عامل دیگر
(راغب اصـفهانى،   استبوده و اعم از نطق  يزیکشف از چ يو به معنا» نیب«، از ماده ياز نظر لغو» انیب«

  ارائه شده است:   یف متفاوتیتعار» انیب يآزاد«دربارة  ).157ق، ص 1411
  د:یگومی» انیب يآزاد«ف یدر تعر یآمل يجواداهللا تیآ

از آن  یکسـان یانسان بـودن خـود، بـه طـور      يبه مقتضااست که همۀ افراد آدمی  یعیان حق طبیب يآزاد
گران و اصـول  یکه موجب نقض حقوق د ییشه و فکر خود، تا جایان اندیبرخوردار و به موجب آن، در ب

ـ یک حـق طب یان یب يف، اوالً، آزادین تعریاساس اد احترام جامعه نشود، مجازند. برمور یارزش  يبـرا  یع
شه و فکر خود یتوانند اندکسان از آن برخوردارند که مییاً، همۀ افراد به طور یهمۀ افراد انسان است، و ثان

دوم. موجب نقـض  ؛ گران نشودید ز است: اول. موجب نقض حقوقیرا ابراز کنند، و ثالثاً، محدود به دو چ
  ).1384، یآمل يمورد احترام جامعه نشود (جواد یاصول ارزش



   ۵۱ آزادي بيان و مباني و گسترة آن از ديدگاه فقه و حقوق

  د:یگومی یجعفر سبحاناهللا تیآ
گردد؛ مانند یگوناگون عرضه م يهاشه، که به صورتیان عبارت است از: ارائۀ هر نوع فکر و اندیب يآزاد

شـۀ انسـان را در   یتواند اندیکه م يزیه و هر چیتعزلم، تئاتر و یر و فیگفتار و سخن، قلم و نگارش، تصو
ـ  یده، به آنچه که اشاره شـد، منحصـر ن  یان افکار و عقیاذهان مخاطبان مجسم سازد. البته ابزار ب  یسـت، ول

  ).94، ص 1384، ید (سبحانیمهم آن همان است که مطرح گرد يهاراه
ف ذکـر  یاز تعـار  ياریکـه در بسـ  ـ    انیـ ب ف بودن آزاديیا تکلیمبانی، ابزار، حدود و حق صرف نظر از 

فقدان مانع براي اظهار اندیشه و عقیـده، اعـم از اندیشـه    «عبارت است از: » آزادي بیان«ف یتعرـ   شودمی
اظهار اندیشه و عقیده، اعـم از اندیشـه و    ییتوانا«گر، یر دیو به تعب» و مانند آن یاسیو س یو عقیدة مذهب

  ».آنو مانند  یاسیو س یعقیدة مذهب

  بيان يآزاد يفقه يمبحث نخست: مبان
عـام   یمبـان «توان آنها را انسان، و می ینیار تکویهمچون اخت؛ دارد يمتعدد یدگاه اسالم، مبانیاز د يآزاد

 يگـر انـواع آزاد  ینیـز دارد کـه بـه د    یخاص یمبان يک از انواع آزادیهر یشمار آورد؛ ولبه» يانواع آزاد
دگاه یـ اي دارد. از دویژه یدگاه اسالم، مبانیاست که از د» آزادي بیان«، ياز انواع آزاد یکیندارد.  یارتباط

و برائـت   ،از منکـر  یاز موارد، همچون امر به معروف، نه ياریز، بلکه در بسیتنها جاان نهیب ياسالم، آزاد
ان یـ ب يآزاد ن منـوط بـه  یـ از واجبات، بلکه اصول و فـروع د  یرا تحقق برخیاز مشرکان واجب است؛ ز

 یو عملــ يرة نظـر یم و سـ یات قـرآن کـر  یـ ان بـا اسـتفاده از آ  یـ ب يآزاد ین مبحـث، مبـان  یـ اسـت. در ا 
گوناگونی همچون امر به معـروف   يها، به روشياز بعد نظر شود. معصومانمی یبررس معصومان

 يآزاد دن سـخن منتقـدان، بـه   یو شـن ، یحت، مشورت و تضارب آراء، مباحث علمیاز منکر، نص یو نه
ان، یـ ب ياز آزاد يمـوارد متعـدد   معصـومان  یرة عملی، در سيرة نظریاند. افزون بر سه کردهیان توصیب

ان یـ ر ادیسـا  يو مناظره بـا علمـا   یدتیو عق يدن شبهات و سؤاالت و پاسخ به شبهات فکریهمچون شن
  شود:ذکر می ان، به اختصاریب ين مبانی خاص آزادیتروجود دارد. در این قسمت، برخی از مهم

  . تحقق رسالت و اهداف انبيا۱

اند و در هر دو صـورت، پیـام   ع سابق بودهیانگر شرایغ و بمبلّ یعت، و برخیکتاب و شر يا دارایانب یبرخ
شد و از سـنخ کـالم و بیـان    ، مکتوب دریافت نمیید به مردم ابالغ شود. شریعت الهیبا یو شریعت اله

ن، یالزم بـود. بنـابرا   یو کتبـ  یشـفاه  انیب بیام، به مخاطبان حاضر و غاین پیرساندن ا يبود. برا یشفاه
ا بـوده اسـت. آیـات متفـاوتی از قـرآن کـریم بـا        یو اهداف انب آزادي بیان شرط الزم براي تحقق رسالت

  شود:نه مطرح میین زمینجا، چند مطلب در ایت است. در این واقعیانگر ایعناوین گوناگون، ب
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  ان نامیده شده:یکتاب دینی اسالم است، بم که یالف. قرآن کر
)؛ این بیـانى اسـت بـراى عمـوم مـردم و      138عمران: للْمتَّقینَ (آل موعظَۀٌهذا بیانٌ للنَّاسِ و هدى و ـ 

  هدایت و اندرزى است براى پرهیزگاران.
ا این کتاب را بر تو نـازل کـردیم کـه بیـانگر     )؛ و م89ء (نحل: و نَزَّلْنا علَیک الْکتاب تبیاناً لکُلِّ شَیـ 

  همه چیز است.
یعنی: ایـن کتـاب (قـرآن) را بیـانى     » تبیاناً« «ر شده است: یتفس» انیب«به » انیتب«ر، یاز تفاس ياریدر بس

روشن و رسا، براى تمام امور دینى فرستادیم. هیچ مطلبى مربوط به امور دینى نیست، مگـر آنکـه قـرآن    
(فـیض  » و نَزَّلْنا علَیک الْکتاب تبیانـاً بیانـاً بلیغـاً   «). 412، ص 3، ج 1377(طبرسى، » داردپرده از آن برمى

» اي: بیاناً لکـل امـر مشـکل. و التبیـان و البیـان واحـد      » ءتبیاناً لکُلِّ شَی) «150، ص 3، ج 1415کاشانى، 
  ).275ق، ص 1412، (شبر» بیانا» تبیاناً«القرآن » و نَزَّلْنا علَیک الْکتاب«. )418، ص 6، ج تابی(طوسى، 

  ر، این آیات کتاب و قرآن مبین است.  ): ال1(حجر:  الر تلْک آیات الْکتابِ و قُرْآنٍ مبینٍـ 
مرتبـه و  ایـن آیـات بلنـد   «ان کننده و جدا کنندة حق از باطـل اسـت:   یب» نیمب«ر قرآن، یبراساس تفاس

ن اسـت کـه جـدا    أالشـ اى که ما به تو نازل کردیم، آیات کتاب الهى است؛ آیات قرآن عظـیم الدرجهرفیع
تلْک آیـات الْکتـابِ و قُـرْآنٍ مبِـینٍ: ایـن      «). 139، ص 12 ، ج1374(طباطبائى، » کنندة حق از باطل است

، ص 13، ج 1360(طبرسـى،  » دهـد است آیات کتاب آسمانى و قرآنى که میان حـق و باطـل، تمیـز مـى    
بـراى ایـن    "مبین"است، و توصیف آن به  عنوان تأکید، در حقیقت به"کتاب"بعد از  "قرآن"ذکر ). «163

  ).6، ص 11، ج 1374، يرازی(مکارم ش» باشداست که بیان کنندة حقایق و روشنگر حق از باطل مى
ک و إِنْ   «ت و امامت مستلزم آزادي بیان است: یب. ابالغ وال بـنْ ر مـ کلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیولُ با الرَّسهیا أَی

): اى پیامبر، آنچه از طرف پروردگـارت بـر تـو نـازل شـده اسـت،       67(مائده: » فَما بلَّغْت رِسالَتَه لَم تَفْعلْ
  اى!کاملًا (به مردم) برسان! و اگر نکنى رسالت او را انجام نداده

ـارف د  از انسان، بـه یت و آموزش تمام معارف و علوم مورد نیج. ترب ازمنـد فـراهم نمـودن    ین ینـ یویـژه مع
ه یـ شـود. تزک ان محقق مـی یب يبا آزاد علمی ییان است و اساساً رشد و شکوفایب يجمله آزادمناسب، ازط یشرا

والً    «پذیر است: است که تنها با آزادي بیان امکانیم از اهداف مهم بعثت انبیو تعل سـینَ ریـأُم ی الْ ثَ فـعالَّذي ب وه
)؛ 2(جمعـه:  » ضَـاللٍ مبـینٍ   و إِنْ کانُوا منْ قَبلُ لَفی الْحکْمۀَیهِم و یعلِّمهم الْکتاب و منْهم یتْلُوا علَیهِم آیاته و یزَکِّ

ـا بخوانـد و   او کسى است که در میان جمعیت درس نخوانده پیامبرى از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنه
  راهى آشکارى بودند.یاموزد؛ هرچند پیش از آن در گمکند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت بآنها را تزکیه مى

لْناك بِـالْحقِّ   «شوند: مهم انبیاست که بدون آزادي بیان محقق نمی ۀد. بشارت و انذار دو وظیف سـإِنَّا أَر
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فَقَـد  «)؛ ما تو را به حق، بـراى بشـارت و بـیم دادن (مـردم جهـان) فرسـتادیم.       119(بقره:  »بشیراً و نَذیراً
  دهنده، به سوى شما آمد.دهنده و بیمبشارت )اکنون پیامبر( )19(مائده: » ءکُم بشیرٌ و نَذیرٌجا

  ر وحي و دينيتبيين و تفس. ۲
ـ ین و تفسییازمند تبین ین و کتاب آسمانید ر قـرآن در  یر است. اول امبر یـ پ یعنـ یافـت کننـدة آن،   ین مفسـ

اسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـیهِم     «د: یفرمانه میین زمیاست. خداوند متعال در ا اکرم ینَ للنـَّ تُبـالذِّکْرَ ل کأَنْزَلْنا إِلَی و« 
] را بر تو نازل کردیم، تا آنچه را به سوى مـردم نـازل شـده اسـت بـراى      )؛ و ما این ذکر [قرآن44(نحل: 

  آنها روشن سازى.
  د:نسینوه میین آیر ایدر تفس یعلّامه طباطبائ

کتاب، براى همه بشر بود و در این کار تو و همۀ افراد بشر یکسان هستید، و اگـر   مقصود از فرو فرستادن
شخص تو را مورد خطاب قرار دادیم براى این نبود که قدرت غیبى و ارادة تکوینى الهى را بر تو تحمیـل  

ریجاً براى مردم نموده و تو را بر آنان و بر هر چیز مسلّط کنیم، بلکه براى دو چیز بود: یکى اینکه آنچه که تد
رسد، و ناگزیر باید کسى از چون معارف الهى بدون واسطه به مردم نمى؛ شود براى ایشان بیان کننازل مى

میان ایشان به این منظور منصوب گردد و این همان غرض از رسالت است که عبارت است از: تحمل وحى 
دم دربارة تو تفکر نموده، بینا شوند و بفهمند آنچه و سپس مأموریت بر ابالغ و تعلیم و بیان آن. دوم اینکه مر

  ).378، ص 12، ج 1374(طباطبائى،  اى حق بوده و از ناحیۀ خداى تعالى استرا که آورده
»ي اخْتَلَفُوا فیهالَّذ منَ لَهیتُبإِالَّ ل تابالْک کلَیما أَنْزَلْنا ع یم، مگـر  )؛ ما قرآن را بر تو نازل نکرد64(نحل: » و

  براى اینکه آنچه را در آن اختالف دارند، براى آنها روشن کنى.
  ند:یگوۀ مذکور مییر آیدر تفس یعلّامه طباطبائ

همان اعتقاد حق و عمـل حـق   » آنچه در آن اختالف کردند«گردد، و مراد از به مشرکین برمى» لهم«ضمیر 
حجت است ... معناى آیه ایـن اسـت کـه ایـن     ، ایضاح و کشف به منظور اتمام »تبین«است. پس مراد از 

ایم جـز  وضع و حال مردم در اختالفى که دربارة معارف حق و احکام الهى دارند و آنچه بر تو نازل کرده
براى کشف حقیقت براى اختالف کنندگان نبود؛ تنها منظور این بود کـه حجـت بـر ایشـان تمـام شـود       

  ).410، ص 12، ج 1374(طباطبائى، 
هسـتند   ین و کتاب الهـ ین دیمفسران ا ائمۀ اطهار یعنیشان، ینان معصوم ایجانش امبر اکرمیپس از پ

زمـان   یعنـ یان وجـود نداشـت،   یـ ب يکه آزاد یشود. در زمانان محقق مییب ين با آزادیان دیر و بیو تفس
تـا   ، کـه ن صورت گرفت و در زمان امام صادق و امام باقرین آموزش دیث، کمتریت نقل حدیممنوع

شـتر آمـوزش و   یهـا ب ر زمانینسبت به سا ینین فراهم شده بود، معارف دیر دیتفس ن وییط تبیشرا يحد
  توسعه داده شد.

۵۴     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

  ن، تبليغ و نشر آنيتفقّه در د. ۳
ت یـ شـناس، مرجع ن و اسـالم یـ عنوان متخصـص د الشرائط بههان جامعیفق بت امام معصومیدر زمان غ

د: یـ فرمانـه مـی  ین زمیعهده دارند. خداوند متعال در ا ن را بریغ دیو تبلر ین و تفسییفۀ مهم تبیو وظ ینید
لیتَفَقَّهوا فی الدینِ و لینْذروا قَـومهم إِذا   طائفَۀٌمنْهم  فرْقَۀٍفَلَو ال نَفَرَ منْ کُلِّ  کَافَّۀًو ما کانَ الْمؤْمنُونَ لینْفرُوا «

لَع هِموا إِلَیعجونَرذَرحی مسـوى میـدان جهـاد) کـوچ     )؛ شایسته نیست مؤمنان همگى (بـه 122(توبه: » لَّه
کند تا در دین (و معارف و احکام اسالم) آگاهى یابـد  اى کوچ نمىکنند؛ چرا از هر گروهى از آنان طایفه

دگـار) بترسـند، و   سوى قوم خود، آنها را بیم دهد؟! شاید (از مخالفت فرمان پرورو به هنگام بازگشت به
  خوددارى کنند!

ـا یز تبلین و نیو تخصص در د يریادگی شـود. پـیش از انقـالب    ان محقـق مـی  یـ ب يۀ آزادیغ آن تنها در س
ن سـبب،  یالمنبر شـدند. بـه همـ   شناسان ممنوعنیاز د يادیتعداد زو ار محدود بود ین بسیغ دیران، تبلیا اسالمی

بـا   ییآشـنا  ن، هـم در داخـل  یـ غ دینۀ تبلیانقالب و فراهم آمدن زم يروزیپس از پ ین کم بود. ولیبا د ییآشنا
  ان شده است.یو ب یشتر معرفیب ینیشتر شده و هم در خارج از کشور، معارف دین اسالم بین مبید

  دين بر برهان و استداللابتناي . ۴

اسـت؛   یعقلـ اسالم دین منطق و برهان و استدالل است. پذیرش اصول دین مبتنی بر برهان و اسـتدالل  
روي، در اصـول دیـن   نیشـود. بـد  است که با اکراه و اجبار حاصل نمـی  یدرون يمان امریرا اعتقاد و ایز

  تقلید جایز نیست و هر کسی باید خود، آزادانه با تحقیق و استدالل و بدون اکراه دین را بپذیرد:
» نَ الْغَیم نَ الرُّشْدیتَب ینِ قَدی الدف ةِ   ال إِکْراهرْوبِـالْع ک سـفقد استَم نْ بِاللَّهؤْمی و کْفُرْ بِالطَّاغُوتنْ یفَم

)؛ در قبول دین، اکراهى نیسـت؛ (زیـرا) راه درسـت از    256(بقره: » الَ انْفصام لَها و اللَّه سمیع علیم الْوثْقى
ان، و هر موجود طغیـانگر] کـافر   راه انحرافى روشن شده است. بنابراین، کسى که به طاغوت [بت و شیط

شود و به خدا ایمان آورد به دستگیرة محکمى چنگ زده است که گسستنی براى آن نیسـت. و خداونـد،   
  شنوا و داناست.

کند و از آنهـا برهـان   یافزون بر این، اسالم با دادن آزادي بیان به دیگران، آنها را به استدالل دعوت م
  خواهد:می

»قالُوا لَنْ ی نَصارىو وداً أَونْ کانَ هنَّۀَ إِالَّ مخُلَ الْجقینَ  دصـاد إِنْ کُنْتُم رْهانَکُمقُلْ هاتُوا ب مهیأَمان لْکت« 
)؛ آنها گفتند: هیچ کس، جز یهود یا نصارا، هرگـز داخـل بهشـت نخواهـد شـد. ایـن آرزوى       111(بقره: 

  بر این موضوع) بیاورید!گویید دلیل خود را (آنهاست. بگو: اگر راست مى
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 از منکر ي. امر به معروف و نه۵

 يزیـ چ» منکر«شود و ا شرع شناخته مییکو بودن آن توسط عقل یاست که حسن و ن يهر کار» معروف«
  ).561ص  ق،1412اصفهانى،  لۀ عقل و شرع حسن آن انکار شود (شناخته نشود) (راغبیوساست که به
چیزهایى است که خداوند فعل آن را واجب کرده یا از » معروف«ور از منظاز مفسران،  یر برخیبه تعب

آن چیزهایى است که خداوند انجام آن را قدغن » منکر«نظر عقلى یا شرعى مردم را بدان واداشته است. و 
  ).152، ص 11، ج 1360گیرى از آنها دستور داده است (طبرسى، کناره کرده و از نظر عقل و یا شرع، به

اسـت   ین و از واجباتید یگر، از اصول عملیر دین و به تعبیه معروف و نهى از منکر از فروع دامر ب
هـا و مقابلـه بـا    که در ردیف نماز و حج و جهاد است. امر به معروف و نهى از منکر براي ترویج خـوبی 

مراتبی از جمله مرحلۀ قلبـی، مرحلـۀ گفتـاري و در     يها و اصالح فرد و جامعه تشریع شده و دارازشتی
ر مختص افراد خاص و نوعی عمل حکـومتی  ینهایت، مرحلۀ عملی و برخورد شدید است که مرحلۀ اخ

از  یکـ ین، یترین مرحلۀ تحقق و عملی شدن این فریضۀ الهی مرحلۀ گفتار و بیان است. بنـابرا است. مهم
 از منکر است. یو نه ان، امر به معروفیب يآزاد ینید یمبان

دعونَ     «از منکر واجب است:  یم، امر به معروف و نهیبراساس دستور قرآن کر ۀٌ یـ أُمـ نْکُم لْـتَکُنْ مـ و
ونَ    حـفْلالْم م هـ ک أُولئـ نْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهی و رُوفعرُونَ بِالْمأْمی ِر و؛ بایـد از  104عمـران:  (آل» إِلَى الْخَی(

  میان شما، جمعى دعوت به نیکى، و امر به معروف و نهى از منکر کنند. و آنها همان رستگارانند.
ن امـت  یات، بهتریآ یح شده است. در برخیضۀ مهم تصریبه این فر يات متعددیم، در آیدر قرآن کر

 یکـ یات، یـ آ ی). در بعض110عمران: کنند (آلاز منکر می یاند که امر به معروف و نهمعرفی شده یکسان
گـر از  ید ی). در مقابل، در برخـ 71ان شده است (توبه: یاز منکر ب یاز اوصاف مؤمنان امر به معروف و نه

  ).67(توبه:  از معروف ذکر شده است یات، از جمله صفات منافقان امر به منکر و نهیآ

  يرخواهيحت و خي. نص۶

رخـواهى، کـه در   یحت و خیاست. نص» یرخواهیحت و خینص«ان، یب يآزاد یو قرآن ینید یگر مبانیاز د
 یز از آن یـاد شـده، از واجبـات   یـ ن» بِالنَّصیحۀِ لأَئمۀِ الْمسلمینَ باب ما أَمرَ النَّبِی«تحت عنوان  ینیمنابع د

  ست.یر نیپذان امکانیب ياست که تحقق آن بدون آزاد
را  یر و صـالح کسـ  یـ دن، خیـ ورزخـالص ا يگرفته شده و در لغت، بـه معنـا  » نصح«از » حتینص«

). بنـابر  693، ص 1383حت و تـذکر دوسـتانه اسـت (آذرنـوش،     یخواستن، پند و اندرز خالصـانه، نصـ  
ن) بمعنـى اخـالص    - نُصـح (بضـم  «اسـت:   یرخـواه یحت همراه با خیشناسان، نصلغت یح برخیتصر

۵۶     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

ت و خیرخـواهى    باشد ... پند دادن را از آن [جهت] نُصح و نصیحت گویند کـه از ر می وى خلـوص نیـ
  ).71، ص 7، ج 1371(قرشى، » محض است

ی    «ان شده است: یحت بیهمراه با نص امبریپ یم، ابالغ رسالت الهیدر قرآن کر بـر رِسـاالت لِّغُکُـمأُب
لَکُم حأَنْص کنم و خیرخواه شما هستم.هاى پروردگارم را به شما ابالغ مى)؛ رسالت62(اعراف: » و  

اى مردم، مرا بر شما و شما را بر مـن  «فرمایند: می یرخواهیدربارة نصیحت و خ امیرالمؤمنین علی
خواهى شما دریغ نورزم ... و اما حق مـن بـر شـما    که از خیرحقى واجب شده است؛ حق شما بر من آن
 ).87ص  ،34، خ 1379البالغه، (نهج »خواهى کنیداین است که ... در آشکار و نهان برایم خیر

 . مشورت۷

گـر اسـت (راغـب    یبـه بعـض د   یبا مراجعۀ بعضـ  ياستخراج نظر و رأ يمعناکه در لغت، به» مشورت«
 یو اجتماع يان است. اصل مشورت در امور فردیب يآزاد یگر از مبانید یکی)، 470، ص 1412اصفهانى، 

ان و گفتار است که افراد نظر یب يرا تنها در صورت آزادیان ممکن است؛ زیب يالزم و تحقق آن تنها با آزاد
  فرماید:می کنند. خداوند حکیم با سفارش به مشورتابراز می یگونه نگرانچیخود را بدون ه یمشورت
»منَهیى بشُور مرُهأَميگـر یۀ دیـ دهنـد. در آ می )؛ کارشان را با مشورت یکدیگر انجام38(شورى: » و 

)؛ در 159عمـران:  (آل» مرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللّه إِنَّ اللّه یحب الْمتَوکِّلینَوشَاوِرهم فی األَ«فرماید: می
) بر خدا توکّل کن؛ زیـرا خداونـد   تصمیم گرفتی (قاطع باش و کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که

 متوکالن را دوست دارد.

  ان حق و حرمت کتمان آني. وجوب ب۸

که انسان نسـبت بـه    ییدر جا» حرمت کتمام حق«قت و در مقابل، یو بیان حق و حق» گوییوجوب حق«
مسـتلزم   ین دسـتور الهـ  یدارد، یکی از دستورات خداوند متعال است. تحقق ا یشناخت و آگاه یقتیحق

  ان است و در آیات متفاوتی ذکر شده است:یآزادي ب
  )؛ دربارة خدا، غیر از حق نگویید!171(نساء: » الْحقَّال تَقُولُوا علَى اللَّه إِالَّ «ـ 
  )؛ سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. 105(اعراف: » أَنْ ال أَقُولَ علَى اللَّه إِالَّ الْحقَّ حقیقٌ على«ـ 

  آمیختن حق و باطل و کتمان حق ممنوع است:
ونَ  و ال تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ و تَکْتُموا« لَمـتَع أَنْتُم قَّ و؛ حـق را بـا باطـل نیامیزیـد، و     42(بقـره:  » الْح(

  دانید کتمان نکنید.حقیقت را با اینکه مى
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  شود:کنندگان میکتمان آنچه از طرف خداوند نازل شده است موجب لعن خداوند و تمام لعن
»و ناتینَ الْبونَ ما أَنْزَلْنا مکْتُمدى إِنَّ الَّذینَ یالْه        و ه نُهم اللـَّ لْعـی ک ـابِ أُولئـ ی الْکت ـاسِ فـ منْ بعد ما بینَّاه للنَّ

ـازل کـرده  159(بقره: » یلْعنُهم الالَّعنُونَ ایـم، پـس از آنکـه در    )؛ کسانى که دالیل روشن و وسیلۀ هدایتى را که ن
 کنند.کنندگان نیز آنها را لعن مىکند و همۀ لعنلعنت مىکتاب براى مردم بیان نمودیم، کتمان کنند خدا آنها را 

  ند:یگوفه مییۀ شرین آیر ایدر تفس يزدیمصباح اهللا تیآ
کننـد  ها مبارزه نمیکنند و با بدعتمردم بازگو نمی يم برایاان کردهیرا که ما ب ینیق دیکه حقا یآن عالمان

، آنان مورد لعن خدا و لعـن مالئکـه و همـۀ    کنندار مییخودشان سکوت اخت یو به جهت مصالح شخص
ن واجبات اسـت و تـرك   یتراز واجب» انیب«م، ی، به نص قرآن کرين مواردیکنندگان هستند. در چنلعنت

سـت، بلکـه اعـم از    یز فقط گفتـار ن ین» انیب«ن یگردد. مقصود از اکنندگان میآن مستوجب لعن همۀ لعنت
ق و نجات یآن بتوان در جهت نشر حقا ياست که ممکن است برا يارسانهون و هر یزیو، تلوینوشتار، راد

  ).350، ص1، ج 1388، يزدی(مصباح  استفاده کرد ینیدیو جهالت و ب یها از گمراهانسان

  . برائت از مشرکان۹

  یکی از واجبات شرعی که مستلزم بیان است، اعالم برائت از مشرکان است که در آیات متعددي ذکر شده:
»ري وب رِ أَنَّ اللَّهالْأَکْب جالْح موإِلَى النَّاسِ ی هولسر و نَ اللَّهأَذانٌ م ولُه سـر شْرِکینَ ونَ الْمم ؛ 3(توبـه:  » ء(

] کـه:  و این اعالمى است از ناحیۀ خدا و پیامبرش به (عموم) مـردم در روز حـج اکبـر [روز عیـد قربـان     
  شرکان بیزارند!خداوند و پیامبرش از م

  مأمور به اعالن برائت از مشرکان بودند: م، انبیایح قرآن کریر تصرببنا
و مـن از  بگو: اوست تنها معبود یگانـه،  )؛ 19(انعام: » ء مما تُشْرِکُونَبري قُلْ إِنَّما هو إِله واحد و إِنَّنی«

  دهید، بیزارم.آنچه براى او شریک قرار مى

  يزيست. ظلم۱۰

ان سـخن بـد را   یـ ان مخالفت با ظالمـان اسـت. خداونـد متعـال، کـه ب     یاز واجبات عدم سکوت و ب یکی
نْ     «ز شمرده است: یدوست ندارد، اما در مقابل ظلم آن را جا لِ إِالَّ مـنَ الْقَـو مـ وء رَ بِالسـهالْج اللَّه بحال ی

ممگـر  ها (ى دیگران) را اظهـار کنـد،   خود، بدي )؛ خداوند دوست ندارد کسى با سخنان148(نساء: » ظُل
 آن کس که بدو ستم شده باشد.

ز یوه جـا ین شـ یـ از دستورات خداوند متعال است، اما در مقابل ظالمـان، عـدول از ا  » مجادلۀ احسن«
نْه    و ال تُجادلُوا أَهلَ الْکتابِ إِالَّ بِالَّتی«است:  وا مـ ذینَ ظَلَمـ )؛ بـا اهـل   46(عنکبـوت:  » مهی أَحسنُ إِالَّ الـَّ

  اند.کتاب جز به روشى که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانى از آنان که ستم کرده

۵۸     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

  گويي به آندگاه مخالفان فكري و پاسخيدن دي. شن۱۱

همچون غناي علمی و معرفتی، به مخالفان آزادي بیان داده است. در صدر اسـالم، کفّـار    یلیاسالم به دال
ات یـ آ ياریشد. بسـ یکردند و پاسخ آنان نیز داده ممشرکان آزادانه نظرات و شبهات خود را مطرح میو 

م، در مـوارد  یهمچون کفار و پاسخ آنهاست. در قـرآن کـر   يمربوط به نقل قول مخالفان فکر» سبأ«سورة 
    دگاه ناصواب کفار و مشرکان نقل، به آن پاسخ داده شده است:ید يمتعدد
ذینَ  کَـذَّب  کَذلک ءشَی منْ حرَّمنا ال و آباؤُنا ال و أَشْرَکْنا ما اللَّه شاء لَو أَشْرَکُوا الَّذینَ سیقُولُ« نْ  الـَّ مـ 
هِملتَّى قَبنا ذاقُوا حأْسلْ قُلْ به کُمنْدنْ علْمٍ مع وهونَ إِنْ لَنا فَتُخْرِجنَّ  إِالَّ تَتَّبِع ونَ  إِالَّ أَنْـتُم  إِنْ و الظـَّ تَخْرُصـ« 

خواسـت، نـه مـا مشـرك     گویند: اگـر خـدا مـى   زودى، مشرکان (براى تبرئۀ خویش) مىبه ؛)148 انعام:(
گونـه  کردیم! کسانى که پـیش از آنهـا بودنـد نیـز همـین     شدیم و نه پدران ما و نه چیزى را تحریم مىمى

. بگو: آیا دلیل روشـنى (بـر ایـن موضـوع) داریـد؟      گفتند و سرانجام (طعم) کیفر ما را چشیدنددروغ مى
  زنید.هاى نابجا مىکنید، و تخمیناساس پیروى مىپس آن را به ما نشان دهید. شما فقط از پندارهاى بى

جاد شده و با توجه بـه اتقـان و اسـتحکام    یدر طول تاریخ، همواره نسبت به دین شبهه و تردیدهایی ا
شـبهات   اي بدون پاسخ نمانده است. در زمان حضور معصومانشبهه معارف و منشأ وحیانی آن، هیچ

هـاي علمـی بـه    با برگزاري مجالس و منـاظره  یۀ مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح شد، ولیاز ناح یمختلف
شبهات و سؤاالت پاسخ داده شد. در زمان غیبت نیز این شبهات متناسب با شرایط زمانی و مکـانی و بـا   

اسـت. در ایـن زمـان نیـز      تـر شـده  متنـوع » سکوالریسم«و » لیبرالیسم«بشري همچون  يهاشهیظهور اند
ها و معارف عمیق هاي مناسب شفاهی و کتبی با استفاده از آموختهشناسان همواره با شیوهعالمان و اسالم

فروش کتب دهند. بنابر نظر فقها، خرید و هاي عالمانه به شبهات میهاي دقیق فلسفی، پاسخدینی و برهان
شناسان جایز، بلکه واجب دانسته شـده  مه است، ولی خرید آنها براي اسالمضالّه حرام و از مکاسب محرّ

  است، تا با شناخت و آگاهی کامل، نقد و بررسی شده، پاسخ مناسب به آنها داده شود.
 يفکـر  يهـا انحـراف هـا و  شناسان معاصر، که همواره به شبههاز اسالم، علّامه شهید مرتضی مطهري

  گوید:پاسخ داده است، در زمینۀ آزادي بیان و تشکیک مخالفان می
تنهـا متـأثّر   من هرگز از پیدایش افراد شکّاك در اجتماع، که علیه اسالم سخنرانى کنند و مقاله بنویسند، نـه 

اسـالم   شـود کـه چهـرة   دانم پیدایش اینها سبب مىشوم؛ چون مىشوم، از یک نظر خوشحال هم مىنمى
کنند وقتى خطرناك اسـت کـه   بیشتر نمایان شود. وجود افراد شکّاك و افرادى که علیه دین سخنرانى مى

العمل نشان ندهنـد. امـا اگـر    روح باشند که در مقام جواب برنیایند و عکسقدر مرده و بىحامیان دین آن
العمـل  ل ضربت دشمن، عکـس همین مقدار حیات و زندگى در ملت اسالم وجود داشته باشد که در مقاب
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آثار استاد شهید مطهرى، ، مجموعه ينشان بدهد مطمئن باشید که در نهایت امر، به نفع اسالم است (مطهر
  ).400، ص 24ج 

اساس یک سلسله مصالح است، در این س فکر و عقل و حساب و فلسفه و براسادینى که منطقش بر اساساً
ز صدر اسالم تا کنون آن آزادى تفکرى که اسالم به مسلمین و به جهت نگرانى ندارد. روى همین حساب، ا

  ).401ملل دیگر دربارة اسالم داده، هیچ دین دیگرى نداده است، و این از افتخارات اسالم است (همان، ص 

  دگاه برتريها و انتخاب ددگاهيدن دي. شن۱۲

متفـاوت، بهتـرین نظـر و     يهادگاهین ددیدر علوم گوناگون، نظرات متفاوتی وجود دارد. انسان باید با شن
روي از شود. خداوند علیم پـی دگاه را انتخاب کند و این انتخاب تنها در صورت آزادي بیان محقق میید

رْ  «یافتگان الهی و خردمندان معرفی کرده و به آنها بشـارت داده اسـت:   بهترین نظر را ویژگی هدایت فَبشـِّ
م أُولُـوا الْأَلْبـابِ    عباد الَّذینَ یستَمعونَ  هـ ک أُولئـ و اللَّه مداهالَّذینَ ه کأُولئ نَهسونَ أَحتَّبِعلَ فَیزمـر:  » الْقَو)

روى یشـنوند و از نیکـوترین آنهـا پـ    )؛ پس بندگان مرا بشارت ده؛ همان کسانى که سخنان را مى18ـ17
  آنها خردمندانند. کنند. آنان کسانى هستند که خداوند هدایتشان کرده ومى

و قُـلْ لعبـادي یقُولُـوا    «افزون بر انتخاب بهترین دیدگاه، انسان موظف به گفتن بهترین سخن اسـت:  
)؛ به بنـدگانم بگـو:   53(اسراء: » هی أَحسنُ إِنَّ الشَّیطانَ ینْزَغُ بینَهم إِنَّ الشَّیطانَ کانَ للْإِنْسانِ عدوا مبیناً الَّتی

کنـد.  وسیله سخنان ناموزون)، میان آنها فتنه و فساد مـى خنى بگویند که بهترین باشد؛ چراکه (شیطان بهس
  همیشه شیطان دشمن آشکارى براى انسان بوده است.

ۀ یاست، در سـا  ینیح، که از دستورات دید علم صحیتول يها برادگاهید یتضارب آراء و نقد و بررس
د   بِبعضٍ الرَّأْيِ اضْرِبوا بعض«ند: یفرمانه میین زمیدر ا یمؤمنان عل ریشود. امان محقق مییب يآزاد یتَولـَّ
نْهم ابویاز نظـرات را بـه برخـ    ی)؛ برخـ 158ق، ص 1410 آمدي، ؛91، ص 1376(لیثى واسطى، » الص 

  دگاه درست حاصل شود.ید) تا دیکن یها را نقد و بررسدگاهید ید (برخیگر بزنید

  دگاه مردم توسط مسئوالنيدن دي. شن۱۳

دهنـد قسـمتی از وقـتش را بـه مـردم اختصـاص دهـد تـا         دستور مـی  مالک اشتربه  مؤمنان علی امیر
  سخنگوي آنان با آزادي و بدون مانع، نظراتش را بیان کند:

گى کنـى،  بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسید
و در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش، و سـربازان و یـاران و   

وگـو  نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفت
اضطراب و ان را از زورمندان، بىملّتى که حق ناتوان«فرمود: بارها شنیدم که مى کند. من از رسول خدا

پس درشتى و سخنان ناهموار آنـان را بـر خـود همـوار کـن، و      ». نستاند، رستگار نخواهد شداى بازبهانه

۶۰     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

بینى را از خود دور ساز، تا خدا درهاى رحمت خود را به روى تو بگشاید، و تـو  بزرگخویى و خودتنگ
  ).583، ص 53ن  ،1379البالغه، را پاداش اطاعت ببخشاید (نهج

  هابه بدعت يي. لزوم پاسخگو۱۴

سـت  یز نین صورت، سکوت جـا ین است. در ایجاد بدعت در دیا یدتیو عق يفکر يهااز انحراف یکی
ها تنهـا در صـورت   ها هستند و پاسخ به بدعتبا بدعتشناسان موظف به مقابلۀ علمی و عالمان و اسالم

  ر است.یپذان امکانیب يآزاد
د علم خود را آشـکار کنـد   یان امت من ظاهر شد، عالم بایبدعت در م یوقت«فرمودند:  اکرمامبر یپ

، 1ق، ج 1429(کلینـى،   »ن کار را نکند لعنت خدا بر او بـاد ید). اگر ایها پاسخ بگو(با علم خود به بدعت
  ).135ص 

  . تذكر و ارشاد۱۵

، ص 3، ج 1360(مصـطفوى،   اسـت » کـاري فرامـوش توجهی و بی«به معناي یادآوري، در مقابل » تذکر«
انسـان در اثـر غفلـت و     یاسـت. گـاه   يادآوریـ ازمنـد تـذکر و   یکار و نفراموش ي). انسان موجود318

را انجـام   يکـار  یناآگـاه  ياز رو یزدایی و توجه و بیدارسازي اسـت، و گـاه  ، محتاج غفلتیتوجهیب
ان است و یز نوعی بیت است. تذکر و ارشاد نیو هدا ییراهنماازمند ارشاد و ین صورت، نیدهد که در امی

و «است:  شود. خداوند متعال تذکر به مؤمنان را سودمند دانسته و فرمودهدر صورت آزادي بیان محقق می
  بخشد.د مىر به مؤمنان سو؛ زیرا تذک)؛ و پیوسته تذکر ده55(ذاریات:  »تَنْفَع الْمؤْمنینَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى

  ح دعوت به اسالميوة صحي. ش۱۶

دعوت به اسالم، بـا حکمـت و موعظـۀ حسـنه و مجادلـۀ احسـن صـورت         م، شیوةیح قرآن کریبه تصر
ۀِ سبیلِ ربک  ادع إِلى«شود: ان محقق مییب يز تنها با آزادین نیرد و ایگمی کْمـبِالْح  نَۀِ  و سـظَـۀِ الْحعوالْم  و

)؛ (اى 125(نحـل:  » هی أَحسنُ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِمنْ ضَلَّ عنْ سبیله و هو أَعلَم بِالْمهتَدینَ الَّتیجادلْهم بِ
رسول ما، خلق را) به حکمت (و برهان) و موعظۀ نیکو به راه خدایت دعوت کن و با بهترین طریـق، بـا   

ن نیست) که البته خداى تو (عاقبـت حـال) کسـانى را کـه از     اهل جدل مناظره کن. (وظیفۀ تو بیش از ای
  داند.اند بهتر مىراه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافته

  :نویسندمیه ین آیر ایدر تفس یعلّامه طباطبائ
(و خدا داناتر است) حجتى است که حق را نتیجه دهد؛ آن هم طورى نتیجـه دهـد کـه    » حکمت«مراد از 

عبارت از بیانى است که نفس شنونده را نرم، و قلبش » موعظه«هیچ شک و وهن و ابهامى در آن نماند. و 
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ـ مطالب عبرت را به رقّت در آورد، و آن بیانى خواهد بود که آنچه مایۀ صالح حال شنونده است از  ـآور
عبارت است از: دلیلى کـه  » جدال«دارا باشد. و ـ   که آثار پسندیده و ثناى جمیل دیگر آن را در پى دارد

ـیت     کند بهصرفاً براى منصرف نمودن خصم از آنچه که بر سر آن نزاع مى کار بـرود، بـدون اینکـه خاص
را که خصم خودش به تنهـایى و یـا او و   روشنگرى حق را داشته باشد، بلکه عبارت است از اینکه آنچه 

همۀ مردم قبول دارند بگیریم و با همان ادعایش را رد کنیم. بنابراین، این سه طریقى که خداى تعالى بـراى  
شود. چیزى کـه  منطبق مى» جدل«و » خطابه«و » برهان«دعوت بیان کرده با همان سه طریق منطقى، یعنى 

نُ «مقید ساخته و جدال را هم به قید  »حسنه«هست، خداى تعالى موعظه را به قید  سـأَح یی هد  » بِالَّت مقیـ
ها حسـن  ها حسنه نیستند، و بعضى از جدالنموده است، و این خود داللت دارد بر اینکه بعضى از موعظه

د    (نیکو) و بعضى دیگر احسن (نیکوتر) و بعضى دیگر اصالً حسن ندارند، و گرنه خداوند موعظـه را مقیـ
  ).534، ص 12، ج 1374کرد (طباطبائى، و جدال را مقید به احسن نمى» حسن«به 

  انيب يآزاد يقسمت دوم: گسترة فقه
 یمتناسب بـا مبـان   يها پذیرفته است، اما براى آن حدودرا همچون بیشتر آزادي» آزادى بیان«اسالم اصل 

ونی ایجـاد شـده اسـت؛ همچـون عـدم      ها به دالیل گوناگدر نظر گرفته است. این محدودیت ين آزادیا
اهانت به عقاید و مقدسات، جلوگیري از افکار و عقاید ناصواب و مضر، تعیین مکـان و محـیط مناسـب    

ح اندیشه و عقیده، رشد صحیح اندیشـه و توسـعۀ سـالم علـوم، تکامـل روحـی و       یبراي بیان و نقد صح
یت و حفـظ حکومـت و نظـام سیاسـی در     ح، ایجاد نظم و امنیشۀ صحیسعادت انسان در پرتو فکر و اند

، بـه  »انیـ ب يآزاد«ان مشـخص شـود تـا بـه بهانـۀ      یـ ب ين، الزم اسـت مـرز آزاد  یجامعه و مانند آن. بنابرا
ست، بلکه اهانـت  یده نیشود فکر و عقان مییکه ب یاز مباحث ياریرا بسیاهانت نشود؛ ز مقدسات اسالمی

اي از آزادي ابراز عقیده، زمانی باید سـخن گفـت کـه اصـوالً عقیـده     «سندگان، یاز نو یکیر یاست. به تعب
نیسـت، بلکـه یکـی از انـواع      "عقیـده "وجود داشته باشد و بتوان دربارة آن بحث کرد؛ اما اهانت کـردن،  

  ).35، ص 1371ن، ی(ابوحس »جرم است
 يداد، کفر و انکـار ضـرور  هاي آزادي بیان عبارت است از: ارتترین حدود و ممنوعیتبرخی از مهم

، تهمـت بـه   استهزا و تمسخر، دشمنی با خدا و رسول خـدا  ب آیات الهی،یافترا به خداوند، تکذ ن،ید
ن، طعـن در  یـ ف دیـ ن، تحریض در دین اسالم، تبعیدر برابر د يسازنی، سب و شتم و نصب، دامبریپ
بنده، گفتار و جـدال  یگمراه کننده و فر گفتار ن،ین، فتنه و انحراف در دین، استخفاف دین، بدعت در دید
  هوده و باطل، اهانت به مقدسات دیگران و مانند آن.یب

طور خالصه و در حـد ذکـر   هاي آزادي بیان بهترین حدود و ممنوعیتدر این قسمت، برخی از مهم
بـه   ن حـدود غالبـاً اعتقـادي و مربـوط    یـ شـود. ا ح داده مـی یث مربوط به آن توضیا احادیات و یآ یبرخ

  شود.یمقدسات است و ارتکاب آنها موجب اهانت به مقدسات م
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  الف. ارتداد

ن سـبب، ممنـوع و از   یشـود. بـه همـ   یده از اسالم است و موجب کفر مـ یر عقییان تغیاعالم و ب» ارتداد«
نْ  و ال یزالُونَ یقاتلُونَکُم «د: یفرمایان است. خداوند متعال دربارة ارتداد میب يحدود آزاد عـ وکُمرُدتَّى یح

ـ     ف ممـالُهأَع بِطَـتح ک رٌ فَأُولئـکاف وه و تمفَی هنْ دینع نْکُمم درْتَدنْ یم وا وتَطاعإِنِ اس کُمدین  نْیا وی الـد
جنگند تا اگـر  با شما مى )؛ و مشرکان، پیوسته217(بقره:  »الْآخرَةِ و أُولئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خالدونَ

تمـام اعمـال   بتوانند شما را از آیینتان برگردانند، ولى کسانى که از آیینشان برگردند و در حال کفر بمیرند 
  رود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود.شان در دنیا و آخرت بر باد مىنیک (گذشته)

  نيد يب. کفر و انکار ضرور

ن از حـدود و  یـ د يامـت و انکـار ضـرور   یو ق یات الهـ یـ ئکـه، کتـب، رسـل و آ   کافر شدن به خدا، مال
له و    «م ذکر شده: یان است که در قرآن کریب يآزاد يهاتیممنوع سـر و کُتُبِـه و ه کَتـالئم و کْفُرْ بِاللَّهنْ یم

هـا و پیـامبرانش و   و فرشـتگان او و کتـاب  )؛ کسى که خدا 136(نساء:  »الْیومِ الْآخرِ فَقَد ضَلَّ ضَالالً بعیداً
  روز واپسین را انکار کند در گمراهى دور و درازى افتاده است.

  ج. افترا به خداوند

بنـدد  یهاست و کسی که بـه خـدا افتـرا مـ    ترینافترا و دروغ بر خداوند حرام و از صفات کافران و ظالم
ونَ         افْتَرىفَمنْ أَظْلَم ممنِ «رستگار نخواهد شد:  رِمـجالْم ح فْلـال ی ه ه إِنـَّ بِآیاتـ کَـذَّب باً أَوکَـذ ه  »علَـى اللـَّ

بنـدد، یـا آیـات او را تکـذیب     کارتر است از آن کس که بـر خـدا دروغ مـى   )؛ چه کسى ستم17(یونس: 
  کند؟! مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد!مى

  ب آيات الهييد. تکذ

بیان، تکذیب آیات الهی و معاد است. این تکذیب در ردیـف کفـر و موجـب     يادیکی دیگر از حدود آز
دینَ فیهـا و بِـئْس       «خلود در آتش جهنم است:  ارِ خالـ حاب النـَّ أَصـ ک نا أُولئـوا بِآیاتکَذَّب الَّذینَ کَفَرُوا و و

اصحاب دوزخند؛ جاودانـه در  )؛ و کسانى که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند 10(تغابن:  »الْمصیرُ
  مانند و (سرانجام آنها) سرانجام بدى است!آن مى

  . استهزا و تمسخر ه

نَّم بِمـا کَفَـرُوا و     « حرام و موجب ورود به جهنم است: یامبران الهیات و پیاستهزاي آ هـج مزاؤُه جـ کذل
خـاطر آنکـه   گونه است! کیفرشان دوزخ است؛ بـه )؛ (آرى،) این106(کهف: » هزُواً و رسلی اتَّخَذُوا آیاتی

  کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند.
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ذینَ      «شده است:  ی، از مسخره کردن نهيگریات دیدر آ ک فَحـاقَ بِالـَّ لـنْ قَب لٍ مـ زِئَ بِرُسـتُهاس لَقَد و
تَهزِؤُنَ  سـی ما کانُوا بِه منْهرُوا مخ؛ جمعـى از پیـامبران پـیش از تـو را اسـتهزا کردنـد، امـا        10(انعـام:  » س(

  گرفت (و عذاب الهى بر آنها فرود آمد).کردند دامانشان را مىسرانجام، آنچه را مسخره مى

  دشمني و مخالفت با خدا و رسول و.

و مخالفت با خدا و رسول خداست که موجـب ذلـت و    یان دشمنیب يآزاد يهاتیگر از ممنوعید یکی
زْي   أَ«شود: ید در جهنم مخلو الْخـ ک داً فیها ذلـخال نَّمهج نار فَأَنَّ لَه ولَهسر و اللَّه دحادنْ یم وا أَنَّهلَمعی لَم

ظیمدانند هر کس با خدا و رسـولش دشـمنى کنـد بـراى او آتـش دوزخ اسـت.       )؛ آیا نمى63(توبه: » الْع
  ان رسوایى بزرگ است!ماند. این همجاودانه در آن مى

  امبريز. تهمت به پ

 ر گوناگونی همچـون شـاعر  یبا تعاب امبراکرمیان است. تهمت به پیب يز ممنوع و از حدود آزادیتهمت ن
)، 52ات: یـ )، ساحر دیوانـه (ذار 36)، شاعر دیوانه (صافات: 6)، دیوانه (حجر: 4)، جادوگر (ص: 5(انبیاء: 
) و ماننـد آن  67)، نـادان (اعـراف:   4گـو (فرقـان:   )، دروغ42ـ40(الحاقه:)، کاهن 38زننده (یونس: تهمت
  شد.یانجام م

  ح. سب و شتم و نصب

ک یـ ل متـرادف بـودن، در   یـ ان هستند که بـه دل یب يآزاد يهاتیاز حدود و ممنوع »سب، شتم و نصب«
  قسمت ذکر شدند.

  فرمودند: امبر اکرمیپ
که به من دشنام دهد به خداونـد دشـنام    یدشنام دهد به من دشنام داده است و کس یکه به عل یکس«ـ 

  ).282، ص 1، ج 1403؛ طبرسى، 97، ص 1376؛ همو، 67، ص 2، ج 1378، (صدوق» داده است
  ).673، ص 1376، صدوق( »را ابراز و اظهار کند با خدا جنگ کرده است یبا عل یکه دشمن یکس«ـ 
را اظهار کند کـافر اسـت و بـا خـدا و رسـولش محاربـه        یفۀ پس از من دشمنیخل یکه با عل یکس«ـ 

  ).260، ص م1982(علّامه حلّى، » کرده است

  جاد اختالل در آنيا اين اسالم يط. مقابله با د

ن اسالم ممنـوع و از  یدر برابر د يگریغ هر مکتب و مسلک دیان و تبلیب ن اسالم:یدر برابر د يسازنی. د1
فَغَیرَ دینِ اللَّه یبغُونَ و لَه أَسلَم منْ فی السماوات و الْـأَرضِ طَوعـاً و کَرْهـاً    أَ«ان است: یب يآزادحدود 
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هـا و  جویند، و حال آنکه آنچه در آسـمان آیا دینى جز دین خدا مى )؛83عمران: (آل» و إِلَیه یرْجعونَ
  شوید؟وست، و به نزد او بازگردانده مىزمین است خواه ناخواه تسلیم فرمان ا

سـت:  یرفتـه ن یر از اسـالم پذ یـ غ ینیچ دین اسالم است و هیت خدا فقط دیمقبول و مورد رضا ین الهید
)؛ امـروز دیـن   3(مائده: » و رضیت لَکُم الْإِسالم دیناً الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتْممت علَیکُم نعمتی«

  شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسالم را دین شما برگزیدم.
گـر  ید یو کافر شدن به بعض یمان به بعضیو ا یات و پیامبران الهین و آیض در دیتبعن: یض در دی. تبع2

در عـذاب آخـرت    يا و گرفتـار یـ در دن یین حرام است و موجب رسـوا یز هرگونه التقاط در دیو ن
نُ بِـبعضٍ  إِنَّ الَّذینَ یکْفُرُونَ بِاللَّه و رسله و یریدونَ أَنْ یفَرِّقُوا بینَ اللَّه و رسله و یقُولُونَ نُؤْم«شود: می

م الْکـافرُ    هـ ک بیالً أُولئـس کنَ ذلیذُوا بتَّخونَ أَنْ یریدی ضٍ وعنَکْفُرُ بِب رینَ    ولْکـافنا لتَـدأَع ا و قـونَ ح
خواهند میـان خـدا   کنند، و مى)؛ کسانى که خدا و پیامبرانِ او را انکار مى151ـ150(نساء: » عذاباً مهیناً

و » کنـیم یآوریم و بعضى را انکار مـ به بعضى ایمان مى«گویند: و پیامبرانش تبعیض قایل شوند و مى
انـد و بـراى کـافران،    راهى براى خود انتخاب کنند آنهـا کـافران حقیقـى   خواهند در میان این دو، مى

  ایم.اى فراهم ساختهمجازات خوارکننده
فَتَطْمعونَ أَنْ یؤْمنُـوا  أَ«ن است: یان در دیب يق ممنوع آزادیر دادن، از مصادییف و تغیتحر ن:یف دی. تحر3

)؛ 75(بقـره:  » الم اللَّه ثُم یحرِّفُونَه منْ بعد ما عقَلُوه و هم یعلَمونَلَکُم و قَد کانَ فَریقٌ منْهم یسمعونَ کَ
شـنیدند و پـس   اى از آنان سخنان خدا را مىآیا انتظار دارید به (آیین) شما ایمان بیاورند، با اینکه عده

  کردند، در حالى که علم و اطالع داشتند؟!از فهمیدن، آن را تحریف مى
و إِنْ نَکَثُـوا  «شـود:  یان محسوب میب ين، از حدود آزادیکردن دربارة د ییطعن و بدگون: ی. طعن در د4

ونَ  أَیمانَهم منْ بعد عهدهم و طَعنُوا فی نْتَهـی ملَّهلَع ممانَ لَهال أَی مۀَ الْکُفْرِ إِنَّهملُوا أَئفَقات کُمتوبـه:   »دین)
هاى خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قـرار دهنـد، بـا    )؛ و اگر پیمان12

  پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چراکه آنها پیمانى ندارند شاید (با شدت عمل) دست بردارند!  
همچـون   ینین، که با عنـاو یست و نسبت دادن آن به دین نیدجزو مطرح نمودن آنچه ن: ی. بدعت در د5

  شود، ممنوع است.ان مییب» بدعت و خرافه«
  ).56، ص1، ج1365کلینى، »(هر بدعتى گمراهى و هر گمراهى در آتش است«: فرمودند خدارسول

  (همان). »سوى آتش جهنم استهر بدعتى گمراهى و هر گمراهى راهش به«فرمودند:  امام باقر و امام صادق
  ان است.یب ين ممنوع و از حدود آزادیشمردن داستخفاف و سبک ن: ی. استخفاف د6
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فرمودند: من بر شما از استخفاف و سبک دم که مییشن از رسول خدا: «ندفرمود ین علیرالمؤمنیام
  ).227، ص 69، ج 1403؛ مجلسى، 42، ص 2، ج 1378(ابن بابویه قمی،  »ترسم.ن مییشمردن د

 تینه نسبت به ما اهل بیدارد؛ نشانۀ نخست او بغض و ک ییهازاده نشانهزنا«فرمودند:  امام صادق
نشانۀ سوم او سبک و شود که از او خلق شده است. مین است که خواستار حرامی یاست. نشانۀ دوم او ا

  ).227، ص 69، ج 1403؛ مجلسى، 417، ص 4، ج 1413(ابن بابویه قمی،  »ن استیشمردن د
، اغـوا و وسوسـه،   یبنـدگ یش، فریآزمـا «دارد:  یمتفـاوت  یدر لغت، معـان » فتنه«ن: ی. فتنه و انحراف در د7

کـه موجـب    يا). فتنـه 496، ص 1383(آذرنـوش،  » ینیچ، سخنینیدیسه، شورش و آشوب، بیدس
  ان و ممنوع است.یب يشود، از حدود آزادن و فکر انسان مییانحراف در د

» بِما أَنْزَلَ اللَّه منَهیب کُمأَنِ اح و    ک إِلَیـ ه » و ال تَتَّبِع أَهواءهم و احذَرهم أَنْ یفْتنُوك عنْ بعضِ مـا أَنْـزَلَ اللـَّ
]، طبـق آنچـه خداونـد نـازل کـرده اسـت، داورى کـن، و از        )؛ و در میـان آنهـا [اهـل کتـاب    49(مائده: 
کامى که خدا بر تو نـازل کـرده   حذر باش. مبادا تو را از بعض احو از آنها بر هاى آنان پیروى مکن،هوس

  است، منحرف سازند!

  بندهيکننده و فر. گفتار گمراه۸

ز بـه  یات ضاله نیت کتب و نشریان است. ممنوعیب يز نامشروع و از حدود آزادیگمراه و منحرف کردن ن
  ل است.ین دلیهم

م       و منَ النَّاسِ منْ یشْتَري لَهو الْحدیث لیضلَّ عنْ سبیلِ اللَّ« لَهـ ک زُواً أُولئـ ذَها هـ تَّخـی لْـمٍ ورِ ع بِغَیـ ه
خرنـد تـا مـردم را از روى نـادانى، از راه     )؛ و بعضى از مردم سخنان بیهوده را مى6(لقمان: » عذاب مهینٌ

  خدا گمراه سازند و آیات الهى را به استهزا گیرند. براى آنان عذابى خوارکننده است! 
 ان و ممنوع است.یب يکننده از حدود آزادبنده و گمراهیان فریهر نوع گفتار و ب

بعضٍ زخْرُف الْقَولِ غُـرُوراً   بعضُهم إِلى و کَذلک جعلْنا لکُلِّ نَبِی عدوا شَیاطینَ الْإِنْسِ و الْجِنِّ یوحی«
چنـین در برابـر هـر پیـامبرى، دشـمنى از      )؛ ایـن 112(انعام:  »و لَو شاء ربک ما فَعلُوه فَذَرهم و ما یفْتَرُونَ

اساس (بـراى اغفـال   طور سرى (و درِگوشى) سخنان فریبنده و بىشیاطین انس و جن قرار دادیم. آنها به
توانسـت جلـوي آنهـا    کردند (و مىخواست چنین نمىگفتند، و اگر پروردگارت مىمردم) به یکدیگر مى

  هایشان را به حال خود واگذار!  و تهمترا بگیرد، ولى اجبار سودى ندارد) پس آنها 

  هوده و باطلي. گفتار و جدال ب۹

  هوده و باطل است.یان، گفتار بیب يگر از حدود آزادید یکی
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ذاب   لَهم و منَ النَّاسِ منْ یشْتَري لَهو الْحدیث لیضلَّ عنْ سبیلِ اللَّه بِغَیرِ علْمٍ و یتَّخذَها هزُواً أُولئک«ـ  عـ
خرند تا مردم را از روى نـادانى، از راه خـدا   )؛ و بعضى از مردم سخنان بیهوده را مى6(لقمان: » مهینٌ

  گمراه سازند و آیات الهى را به استهزا گیرند. براى آنان عذابى خوارکننده است!
  )؛ از سخن باطل بپرهیزید!30(حج: » و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ« - 
  ، از صفات کافران شمرده شده و حرام است.»مشاجره، مباحثه و جدل باطل در آیات الهیمنازعه، «
قَّ و اتَّخَـذُوا   و ما نُرْسلُ الْمرْسلینَ إِالَّ مبشِّرینَ و منْذرینَ و یجادلُ الَّذینَ کَفَرُوا بِالْباطلِ لیدحضُوا بِـه الْ « حـ

دهنـده و انـذار کننـده    عنـوان بشـارت  )؛ مـا پیـامبران را جـز بـه    56(کهـف:   »و ما أُنْذروا هزُواً آیاتی
وسیلۀ آن، از میـان  کنند تا (به گمان خود) حق را بهفرستیم؛ اما کافران همواره مجادله به باطل مىنمى

  هایى را که به آنان وعده داده شده است، به باد مسخره گرفتند!بردارند. و آیات ما و مجازات

  نت به مقدسات ديگران. اها۱۰

دگاه اسـالم، اهانـت بـه    یـ گذارنـد. از د روانش بـه آنهـا احتـرام مـی    یدارد که پ یمقدسات ینیین و آیهر د
کننـد  گران حرام است. خداوند متعال از دشنام دادن به کسانی که خداوند یکتا را عبادت نمییمقدسات د

  کنند:انه را سب مینهی فرموده است؛ زیرا آنان نیز در مقابل، خداوند یگ
)؛ (بـه معبـود) کسـانى    108(انعـام:  » و ال تَسبوا الَّذینَ یدعونَ منْ دونِ اللَّه فَیسبوا اللَّه عدواً بِغَیرِ علْمٍ«

  خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها (نیز) از روى (ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند!که غیر خدا را مى
 بپرهیزید از اینکـه بـه دشـمنان خـدا دشـنام     «خطاب به اصحابشان فرمودند:  يانامه در امام صادق

مبـادا آنهـا از روى دشـمنى و نـادانى، بـه خـدا       "شنوند، که) سخن شما را مى یکه (زمان ییدهید در جا
را یـ د حد سب و دشنام دادن آنها به خدا چگونـه اسـت؛ ز  یسته است که بدانیشما شا ي. برا"دشنام دهند

 ینزد خدا سـتمگرتر اسـت از کسـ    یداده است. و چه کس دهد به خدا دشنام که به اولیاي خدا دشنامهر
  ).7، ص 15، ج 1429(کلینى،  »اي خدا شود؟یکه موجب دشنام به خدا و اول

  انيب يآزاد يو گسترة حقوق يقسمت سوم: مبان
ن قسـمت،  یـ اسـت کـه در ا   يو حـدود  یمبـان  يدارا یالمللـ نیو بـ  یدگاه حقوق داخلیان از دیب يآزاد

  شود:یم یبررس

  يالف. حقوق داخل

ان شـده  یـ ب» قـانون مطبوعـات  «و » یقـانون اساسـ  «شتر در یب ین داخلیان در قوانیب يو حدود آزاد یمبان
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» انیـ ب يآزاد یمبـان «عنوان ، بهیو منافع و مصالح عموم ین و احکام اسالمیبر مواز ن،ین قوانیاست. در ا
ن ین قسمت، اصـول و مـواد قـوان   یروي، در انیو اهانت به مقدسات ممنوع گردیده است. بدد شده یتأک

  شود:یم یمذکور بررس
ان هسـتند کـه در قـانون    یب يمهم آزاد يدو مبنا» کشور مصالح«و  »اسالمی موازین«: ی. قانون اساس1
ان یـ ب ين ابـزار آزاد یتـر مهـم  و یاند. صدا و سیما، که رسانۀ ملـ ران ذکر شدهیا اسالمی يجمهور یاساس

د یـ خـود، نبا  يریو تصـو  یصـوت  يهـا است و در برنامه ین مبانیت ایشود، موظف به رعایمحسوب م
قـانون   باشـد. براسـاس اصـل یکصـد و هفتـاد و پـنجم       ین مبـان یپخش کند که مخالف و مضر ا يزیچ

و  اسـالمی  موازین نشر افکار با رعایتو  بیان ، آزاديایران اسالمی جمهوري در صدا و سیماي«، یاساس
  ».گردد کشور باید تأمین مصالح

ن یو تبلیغـات بـا مـواز    انتشـارات  ي، بر انطباق آزاديیکصد و هفتاد و پنجم پیش از بازنگر در اصل
 طبـق  و تبلیغـات  انتشارات (رادیو و تلویزیون) آزادي گروهی هايدر رسانه«ح شده است: یتصراسالمی 
 عـالی  (شـوراي  قضـائیه  گانـۀ سـه  قـواي  ها زیر نظر مشـترك رسانه شود. این باید تأمین اسالمی موازین

  ».کندمی معین را قانون آن خواهد شد. ترتیب اداره و مجریه قضایی)، مقنّنه
ـانون اساسـ    آنها مبتنی باشد ( د برین و مقررات باین نظر که تمام قوانیاز ا اسالمی موازین ـارم ق  یاصـل چه

ن نظـر  یـ شوند، و از اده گرفت، مبنا محسوب مییتوان آنها را نادان نمییب يو در آزاد ران)یا اسالمی يجمهور
 آیند.شمار میان بهیب يو حدود آنها محترم شمرده شود، از حدود آزاد ن اسالمیید موازیان، بایکه در ب

ات و یاسـت و نشـر  » اسالم و حقوق عمـومی  یاخالل به مبان«ان یب ي، حدود آزادیبنابر قانون اساس
ن حدود هستند. براسـاس اصـل   یت ایان هستند، ملزم به رعایب يآزاد ين ابزارهایترمطبوعات، که از مهم

مبـانی  بـه  نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگـر آنکـه مخـل    « یست و چهارم قانون اساسیب
  ».کندتفصیل آن را قانون معین میاسالم یا حقوق عمومی باشد. 

(قـانون مطبوعـات، مصـوب    » قـانون مطبوعـات  «فصل سوم ان در یب يآزاد یمبان. قانون مطبوعات: 2
  ان شده است:یب» حقوق مطبوعات«مجلس شوراي اسالمی) تحت عنوان  1364		اسفند		22

ت مردم و مسـئولین را بـا   مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحا: «3ماده 
  ».به اطالع عموم برسانندرعایت موازین اسالمی و مصالح جامعه درج و 

اي درصـدد اعمـال فشـار    هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد براي چاپ مطلب یا مقاله: «4ماده 
  ».نشریات مبادرت کندبر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل 

۶۸     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

منظور افزایش آگاهی عمومی و حفـظ مصـالح   انتشار اخبار داخلی و خارجی، که بهکسب و : «5ماده 
  ».مطبوعات استجامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی 

 1364		اسـفند 		22(قـانون مطبوعـات، مصـوب    » قانون مطبوعـات «ان در فصل چهارم یب يحدود آزاد
) تحـت عنـوان   1379		فـروردین 		30و  1377		مـرداد 		21مجلس شوراي اسـالمی و اصـالحات مصـوب    

  ن قانون:یا 6ان شده است. براساس ماده یب» حدود مطبوعات«
، کـه در  ینشریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی و حقوق خصوصـ «

  شوند، آزادند:این فصل مشخص می
ساس جمهوري اسـالمی لطمـه   به ا. نشر مطالب الحادي و مخالف موازین اسالمی و ترویج مطالبی که 1

  وارد کند؛
  ها و تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی؛. اشاعۀ فحشا و منکرات و انتشار عکس2
  . تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛3
  ویژه از طریق طرح مسائل نژادي و قومی؛. ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه، به4
اب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منـافع جمهـوري اسـالمی    ها به ارتک. تحریض و تشویق افراد و گروه5

  ایران در داخل یا خارج؛
. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمی،     6

علنـی  ی مجلس شـوراي اسـالمی و محـاکم غیر   علنمذاکرات غیرامات نظامی، انتشار نقشه و استحک
  حقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی؛دادگستري و ت

  م تقلید؛. اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسل7ّ
ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقـی و حقـوقی کـه    . افترا به مقامات، نهادها، ارگان8

  عکس یا کاریکاتور باشد؛انتشار ق حرمت شرعی دارند، اگرچه از طری
هاي منحرف و مخالف اسـالم  هاي ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه. سرقت9

  ؛کند)نامه مشخص میحدود موارد فوق را آیینباشد ( داخلی و خارجی) به نحوي که تبلیغ از آنها(
در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین بـه جـنس زن، تبلیـغ    اعم از زن و مرد) . استفادة ابزاري از افراد (10

  تشریفات و تجمالت نامشروع و غیرقانونی؛
  . پخش شایعات و مطالب خالف واقع و یا تحریف مطالب دیگران؛11
  ».. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی12
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  يالمللنيب. حقوق ب

ان (بجز در اعالمیۀ اسـالمى حقـوق   یب يدود آزادو ح ی، مبانیالمللنی، در اسناد بین داخلیبرخالف قوان
نگـاه   ير امور مـاد یف سایر و در ردییقابل تغ یک امر شخصیعنوان ن بهیاست و به د يشتر مادیبشر) ب

جـه،  یسـتند و در نت یالزم برخـوردار ن  یت قـانون یـ ل، مقدسـات از احتـرام و حما  ین دلیشده است. به هم
ان در سـه  یـ ب ي، آزادیالمللـ نین و اسناد بیان قوانیندارد. در م یخاص یاهانت به مقدسات مجازات قانون

  شود:یم ین قسمت بررسیشتر مطرح شده است که در ایسند ب
میثـاق   19مـاده   2ان در بنـد  یـ ب يآزاد یحقـوق  يمبنـا المللی حقـوق مـدنی و سیاسـی:    . میثاق بین1

 1966دسـامبر   16نی و سیاسـی، مصـوب   المللی حقوق مدالمللی حقوق مدنی و سیاسی (میثاق بینبین
ذکـر  ) http://www.unic-ir.org/treaties.htm()، مجمع عمومی سازمان ملل متحـد  1345		آذر		25(مطابق 

هر کس حـق آزادي بیـان دارد. ایـن حـق شـامل آزادي تفحـص و تحصـیل و        «ن بند، یشده است. بنابرا
ت، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یـا  اشاعۀ اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدا

  ».هر وسیلۀ دیگر به انتخاب خود شخص است به صورت هنري یا به
ایـن مـاده    2اعمـال حقـوقی مـذکور در بنـد     «ثاق آمده است: یم 19ماده  3ان در بند یب يحدود آزاد

نی بشـود کـه در   هاي معیهاي خاص است و لذا، ممکن است تابع محدودیتمستلزم حقوق و مسئولیت
دیگـران؛ ب.   ا حیثیـت ی به حقوق الف. احترام قانون تصریح شده و براي امور ذیل ضرورت داشته باشد:

  ».عمومی یا اخالق یا سالمت عمومی یا نظم ملی امنیت حفظ
اعالمیـۀ جهـانى حقـوق بشـر ذکـر       19و  18ان در مواد یب يآزاد يمبنا. اعالمیه جهانى حقوق بشر: 2

منـد  هرکس حق دارد که از آزادى فکر، وجدان و مذهب بهـره «ن اعالمیه، یا 18شده است. براساس ماده 
شود. این حق متضمن آزادى تغییر مذهب یا عقیـده و همچنـین متضـمن آزادى اظهـار عقیـده و ایمـان       

نفـرداً یـا   تواند از این حقوق، ماست و نیز شامل تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى است. هرکس مى
هـرکس حـق   «ه مذکور، یاعالم 19بنابر ماده ». طور عمومى برخوردار باشدطور خصوصى یا بهمجتمعاً، به

آزادى عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خـود بـیم و اضـطرابى نداشـته     
ل ممکـن و بـدون مالحظـات    باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمـام وسـای  

  ).288، ص 1385، یپژوه و خسروشاه(دانش »مرزى، آزاد باشد
هـرکس در اجـراى حقـوق و اسـتفاده از     «ه آمده است: ین اعالمیا 29در ماده  يآزاد يهاتیمحدود

هایى است که به وسیلۀ قانون، منحصراً به منظور تـأمین، شناسـایى   هاى خود، فقط تابع محدودیتآزادي

۷۰     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

هاى دیگران و براى مقتضیات صحیح اخالقى و نظم عمومى و رفاه همگـانى،  اعات حقوق و آزاديو مر
  ).290(همان، ص  »در شرایط یک جامعۀ دموکراتیک وضع گردیده است

اعالمیـۀ اسـالمى حقـوق بشـر      22ان در مـاده  یب يو حدود آزاد یمبان. اعالمیۀ اسالمى حقوق بشر: 3
  مطرح شده است:

  نى حق دارد نظر خود را به هر شکلى که مغایر با اصول شرعى نباشد آزادانه بیان دارد.الف. هر انسا«
  ب. هر انسانى حق دارد براى خیر و نهى از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسالمى دعوت کند.

ج. تبلیغات یک ضرورت حیاتى براى جامعه است و سوء استفاده و سـوء اسـتعمال آن و حملـه بـه     
ها، یا متشـتّت شـدن   ت انبیا یا به کارگیرى هر چیزى که منجر به ایجاد اختالل در ارزشمقدسات و کرام

  جامعه یا زیان یا متالشى شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د. برانگیختن احساسات قومى یا مذهبى و یا هر چیزى که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعـیض  

  ).297(همان، ص  »نژادى گردد، جایز نیست

  گيريجهينت
» انیـ ب يآزاد«دگاه اسـالم، اصـل   یرو، از دنیاقابل استفاده با اهدافی متفاوت است. از يابزار» انیب يآزاد«

در خـدمت انسـان    ين آزادیرا ایان و مکاتب متفاوت است؛ زیگر ادیآن با د یرفته شده است، اما مبانیپذ
ز از یـ ان نیـ ب يسـبب، حـدود آزاد   نیو فلسفه خلقت است و بـه همـ   یقیدن به سعادت حقیرس يو برا

ان یـ ب يآزاد ینیو حدود د یرو، مباننیاکند. ازن مییین تعین حدود را دیدگاه اسالم متفاوت است و اید
ن اسـالم گرفتـه   ین مبی، که غالباً از دیا و آخرت است. در حقوق داخلیدن انسان به سعادت دنیرس يبرا

 ین و احکام اسـالم ین حقوق، موازیرو، در ااست. ازاین ت شدهیرعا يتا حد یو حدود فقه یشده، مبان
مطرح شده و اهانت به مقدسـات ممنـوع گردیـده    » انیب يآزاد یمبان«عنوان ، بهیو منافع و مصالح عموم

اعالمیـۀ اسـالمى   در  ان (بجـز یب يو حدود آزاد یمبان یالمللنی، در اسناد بین داخلیاست. برخالف قوان
  است. يشتر مادیحقوق بشر) ب
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  منابع
 )، ترجمه محمد دشتی، قم، مشهور.1379نهج البالغه (

  )، االمالی (للصدوق)، چ ششم، تهران، کتابچى.1376بن على ((شیخ صدوق)، محمد ابن بابویه قمی
 ، تهران، جهان.عیون اخبار الرضاق)، 1378ـــــ (

  اسالمى.، چ دوم، قم، انتشارات من ال یحضره الفقیۀ ق)،1413(ـــــ 
  ، ترجمه احمد بهپور، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی.هاآزادي ابراز عقیده یا اهانت به توده)، 1371ابوحسین (

 ، چ چهارم، تهران، نی.فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی)، 1383آذر نوش، آذرتاش (

 ب االسالمی، قم.چ دوم، قم، دار الکتاغرر الحکم و درر الکلم، ق)، 1410محمد (آمدى، عبدالواحدبن

  .283، ش مجله پاسدار اسالم، 1384» آزادي بیان«جوادي آملی، عبداهللا، 
 .، چ دهم، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیفلسفه حقوق)، 1385اهللا خسروشاهی (دانش پژوه، مصطفی و قدرت

 .دارالعلم الدار الشامیۀ، ، دمشق بیروتالمفردات فی غریب القرآنق)، 1412بن محمد (راغب اصفهانى، حسین

 ، قم.، قم، موسسه امام صادقآزادي و دین ساالري)، 1384تبریزي، جعفر (سبحانی

  .دار البالغۀ للطباعۀ و النشر، بیروت، تفسیر القرآن الکریم، )1412شبر، سیدعبد اهللا (
 سیدمحمدباقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، انتشارات اسالمى.، ترجمه تفسیر المیزان)، 1374طباطبایى، سیدمحمدحسین (

 ، مشهد نشر مرتضی. االحتجاج على اهل اللجاجق)، 1403بن على (طبرسى، احمد

 ، ترجمه مترجمان، تحقیقِ رضا ستوده، تهران، فراهانی.، مجمع البیان فى تفسیر القرآن)1360بن حسن (طبرسى، فضل

خراسانى، چ دوم، مشهد، بنیـاد  زادهاهللا واعظ، ترجمه مترجمان، تحقیق با مقدمه آیتع الجامعتفسیر جوام، )1377( ـــــ
  پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.

ـیر القـرآن  التبیان فى، تا)بن حسن (بیطوسى، محمد ، تحقیـق بـا مقدمـه شـیخ آغـابزرگ تهرانـى و تحقیـق احمـد         تفس
 .العربى ، بیروت، دار احیاء التراثقصیرعاملى

 ، دار الکتاب اللبنانی.نهج الحقّ و کشف الصدقم)، 1982بن یوسف (عالمه حلى، حسن

 ، چ دوم، تهران، الصدر.، تحقیقِ حسین اعلمىتفسیر الصافىق)، 1415( یضرتم اهشندبمح، میاناشکضیف

 .30/1/1379و  21/5/1377مصوب  مجلس شوراي اسالمی و اصالحات 22/12/1364، مصوب قانون مطبوعات

  مجلس شوراي اسالمی. 22/12/1364ـــــ 
  .االسالمیۀ، چ ششم، تهران، دار الکتب قاموس قرآن)، 1371قرشى، سیدعلى اکبر (

 .االسالمیۀتهران، دار الکتب کافی، )، 1365بن یعقوب (کلینی، محمد

 ، قم، دار الحدیث.الکافیق)، 1429ـــــ (

 ، قم، دار الحدیث.عیون الحکم و المواعظ)، 1376بن محمد (لیثى واسطى، على

۷۲     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

 ، چ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.بحار االنوارق)، 1403مجلسى، محمدباقر (

 .)، چ سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، (مشکات، ج نظریه حقوقی اسالم)، 1388مصباح، محمدتقی (

 ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم)، 1360، حسن (مصطفوى

آینـده انقـالب   ، 24ج ؛ انسـان و سرنوشـت  ، 1، ج »آثـار اسـتاد شـهید مطهـرى    مجموعـه  «مطهري، مرتضی، نرم افـزار  
 .ایراناسالمی

 ، تهران.االسالمیۀ، تهران، دار الکتب تفسیر نمونه)، 1374مکارم شیرازى، ناصر (

هجـري شمسـی)، مجمـع     25/9/1345(مطـابق   1966دسـامبر   16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصـوب  
  عمومی سازمان ملل متحد.

  


