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یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی ،حق آزادی بیان است

*

کتا ا تر دا جام تاای

یشود کا فرد پس از اندیشا دا نهاد و نهان ختویش ،بتوانتد آن اا
سیاسی وقتی م ناداا م 
بیان کند .این امر از برخی آیات قرآن کریم کا بر شنیدن فتاا دیگران ،پیروی از احستن،
جدال احسن ،تب ی از برهان ،انتخاب زینۀ برتر و امر با م روف و نهی از منکتر تأکیتد
دااند ،قابل برداش اس هرچند این امر با م نای آن نیس کا آن آزادی ،حد و مترزی
ندااد بلکا اعای حقوق دیگران ،موازین شرعی و عقلتی و اعایت قتانون عادالنتا ،از
یآید.
حدود آن با شماا م 
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نباشد ،بخشی بزاگ از آزادی از دس افتا اس و طبی ی اس کا جلتوۀ بیرونتی آزادی
یدهد .این نوشتا دا پی براسی حق آزادی بیتان از
اندیشا ،خود اا دا آزادی بیان نشان م 
منظر قرآن کریم اس و با توجا با چااچوب مفهومی ،دا فرضیا بر این نکتا تأکیتد شتده
اس کا اصوالً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان ،چندان مفهومی نتدااد بلکتا آزادی

کلیدواژهها :قرآن کریم ،حق ،آزادی اندیشه ،آزادی بیان ،آزادی سیاسی.
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یکی از حقوق کلیدی در آزادی سیاسی که باا ااا هاای متتلان نیاو روباهرو باوده و
میباشد ،حق آزادی بیان است .ویژگی «بیاان» و گفات ،،آن اسات کاه اماور متتلان و
درهمشده را از هم جدا میکناد و مااا پیچیاده را شافاو و قابا تشاتید و داوری
مینماید .با بیان است که میان حق و باط و روشنی و تاریکی ،تفاوت گذاشته مایشاود
آن سان که عدل و ظلم از هم جدا میشوند و زمینا گارای جام اه باه عادا ت فاراهم
میگردد .آزادی بیان در همی ،راستا ،با توجه به شفاوسازیها و آگاهیبتشیهایی که در
جام ه انجام میدهد و احااس مائو یت را در میان حاکمان و شهروندان زناده مایکناد،
می تواند گامی مهم در جلوگیری از استبداد حاکمان باشد .از ایا ،منظار اسات کاه آزادی
بیان ،ارتباطی تنگاتنگ با قدرت سیاسی مییابد و بحث کلیدی آزادی سیاسای ،رسسات ،از
قدرت تمامیتخواه و خودکامه است آنانان که گشایندگی مایر آزادی بیان یا مادودی
آن ،هر دو به قدرت برمی گاردد و جریاان و اعماال آن را شافاو و قابا تحلیا و نقاد
میسازد.
آزادی های مدنی و سیاسای ،اماروزه از اهمیتای وار برخوردارناد و کمتار مکتا یاا
نظریهای سیاسی را میتوان یافت که باور به آن را انکار کند .با ای ،همه و با آنکاه های
کلمهای به اندازۀ کلم «آزادی» ،اذهان را متوجه نااخته ،و ی به هی واژهای همانند واژۀ
آزادی م انی متتلن داده نشده است (نک :منتااکیو )31 :3113 ،و باا توجاه باه ایا ،و ا
آشفته ،م مورً حکومتها و قدرتهای حاکم ،در مایر عملیاتی شدن آزادی ،اا آفرینی
میکنند و انی ،می پندارند که فضای آزاد و بیان واق یتها از سوی صاح نظران ،تتات
قدرت آنان را رزان میکند حال آنکه غا باً بیان خواستههاا و ماا باات ،ماوق یتی بارای
حاکمان به وجود میآورد تا از ریاههاای پنهاان جام ا خاوی خباردار شاوند و بارای
پاسخگویی و برآوردن تقا اهای شهروندان اقدام کنند.
آزادی بیان ،در اندیشه سیاسی و ادبیات قرآنی و اسالمی نیو مورد پذیرش قرار گرفتاه
است و با توجه به دایرۀ شامول و اررگاذاری ،آزادی بیاان ،برجااتگی بیشاتری دارد کاه
همواره با اا های علمی و ریوبینیهای دقیق از سوی اندیشاوران هماراه باوده اسات.
آنچه ای ،نوشته در جاتوجوی آن است ،بررسی حق آزادی بیاان از منظار قارآن کاریم
است و در فر یه بر ای ،امر تأکید شده که اصورً بحث از آزادی بدون حاق آزادی بیاان،
اندان مفهومی ندارد بلکه آزادی سیاسی وقتی م نادار میشود که فرد پس از اندیشاه در

نهاد و نهان خوی  ،بتواند آن را بیان کند .ای ،امر از آیات قرآن کریم که بر جدال احا،،
پیروی از برهان و انتتاب گوین برتر تأکید دارند ،قاب برداشت است هراند ایا ،ماائله
به م نای آن نیات که آن آزادی ،حد و مرزی نداشته باشد.
 .2چارچوب مفهومی
الف) آزادی بیان

 « .3المقادابالبناناكلاماایدلاعلىاالمقصودامُالرظاأااخطاأاارسماأاااشارةا..اأجلوااناالكالماأظهیقاافیقادا
البنانوا أداتهاااهوااللساناأطوعاأعضاءااإلنسانالإلنسانواااأكثقهااحقكةواااأعظمهااسقعةواااالایعقفاالتعی اا
ااالمللواااالاتوجداهذهاالصرةافیاسائقااألعضاء».
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در اص و ریش ای ،غت که از ا داد است ،انی ،میخوانیم« :البَینُ :االریقا واااالبَینُ :ا
الوصل:واااهوامُااألضداد» و «بیان» آن ایوی است که در ت امور را آشکار مایکناد
(جوهرى3131 ،ق ،ج .)2102 :5راغ در مفردات مینویاد که بیان ،کشن و آشکارساازی از
امری است که اعم از ناق است (راغ اصفهانی3132 ،ق .)351 :همچنی ،در کت تفاایری
آمده است که بیان ،شام ناق ،گفتار ،نوشتار و فهم نیو میگردد تاا بادان وسایله ،آنچاه
گوینده میگوید ،شناخته گردد و آنچه به او میگویند ،فهم شود« :النطقاااالكتابةاااالخطا
ااالرهمااااألفهاماحتىایعقفاماایقولاااماایقالاله» (طبرسی3111 ،ق ،ج.)113 :3
محمدجواد مغنیه بر ای ،باور است که مراد از بیان ،هر آن ایوی است که بار مقواود
در ت کند حال فظ باشد ،یا خا و شاک یاا اشااره بااری ،آشاکارتری ،و ظااهرتری،
موادیق بیان ،کالم است .وی سپس بر ای ،امر تأکید میکند که ابوار بیان ،زبان است که
ان ااوپذیرتری ،عضو اناانی است ،بیشتری ،حرکت و بارتری ،سرعت را دارد و خاتگی
نمیشناسد( 3مغنیه3121 ،ق ،ج.)211 :1
آزادی بیان به ای ،م ناست که افراد گذشته از داشت ،عقیاده ،دارای آزادی در اباراز و
بیان آن هم باشند (ج فری نگرودی .)21 :3111 ،در آزادی بیان ،نوعی ابراز و اظهاار آزادانا
باور بدون ترس از دو ت وجود دارد ذا آن را به آزادی اظهار اندیشاه ،اعام از نظریاههاا،
شناخت ها ،ارزشها و عقاید از راههای گوناگون ،مانند گفتار ،نوشتار ،توویر ،مابوعاات و
 ...ت بیر میکنند (پو  .)3 :3101 ،،آزادی بیان یکی از اقاام آزادیهای حقوقی است کاه در
مجموع حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد بدی،م نا که افراد ،گذشته از اینکه به د یا

3

داشت ،عقیده متا ن ،اه در امور دینی و اه در امور سیاسای ،نبایاد ماورد ت قیا قارار
گیرند ،باید بتوانند عمالً عقیده خود را ابراز نمایند و برای اربات و احیانااً باه دسات آوردن
همفکران دیگر ،درباره آن تبلیغ کنند (آقابتشی.)305 :3102 ،
با ای ،ت ارین ،روش ،میشود آزادی بیان ،با جام ه ،سیاست و امور قدرتمندان ارتباا
دارد ذا ای ،نوع آزادی ،از آنجا کا ه باه تبیای ،مااا اجتمااعی و سیاسای و نقاد آنهاا
میپردازد و صاحبان قدرت را به اا میکشد ،درگیری آن با قدرت سیاسی ،بایار است
و به همی ،د ی  ،یکی از آشکارتری ،موداقهای آزادی سیاسی به شمار میآید که امروزه
بی از دیگر حقوق مربو به آزادی سیاسی ،مورد توجه اسات و مکاتا متتلان را باه
پرس میگیرد.
ب) آزادی سیاسی
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برای «آزادی» تاکنون بی از دویات ت رین برشمردهاند (بر ی )31 :3113 ،،و ادبیات ایا،
بحث در اندیش سیاسی غرب ،فربه است .جان استوارت می  )3011-3011( 3در آغاز کتاب
رسا های دربارۀ آزادی میگوید که مو وع کتاب «آزادی ،اراده و اختیاار» 2نیاات بلکاه
بحث از آزادی مدنی و اجتماعی است که دربارۀ سرشت و محدودیت قدرتی است کاه باه
طور مشروع مایتواناد بار افاراد اعماال گاردد ( .)Mill,1999: 8هاابو )3113-3500( 1در
ویاتان 1آزادی را دال بر نبود متا فت میداند .رك )3111-3112( 5آن را قدرتی میداند
که اناان برای انجام یا احتراز از عملی خاص داراسات و از نظار کانات)3121-3011 ( 1
آزادی عبارت از استقالل و رهایی از هر ایو ،جو قانون اخالقی است (گرناتون.)51 :3111 ،
برخی بر ای ،باورند که آزادی ،ی نی رهایی از بند و زندان تالش برای از میاان برداشات،
موان جلوگیری از مداخله ،بهرهکشی و اسارت اناان است به وسیل دیگران (بر ی:3113 ،،
 .)13مفهوم آزادی سیاسی همچنی ،دربردارندۀ رهایی از محدودیتهای درونی در رفتار یاا
1. John Stuart Mill.
2. Free-Will.
3. Thomas Hobbes.
4. Leviathan.
5. John Lock.
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6. Immanuel Kant.

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم

گفتار سیاسی نیو میشود قیدهایی مانند آداب و سنتها ،هماهنگی و سازگاری با جام ه و
رفتارهای احااسی ( .)Emerson, 2007: 277در ت ریفی دیگر ،بر م نای «موون مانادن از
ارادۀ ماتبدانه» تأکید شده است (آقابتشای .)15 :3102 ،برخی آزادی را اساتقالل اجتمااعی
افراد در ارتبا با دیگران ت ریان مایکنناد ( )MacIntyre, 2001: 23و برخای دیگار آن را
رواب آزاد از ستم ،تهدید و اجبار م نا کردهاند ( Marion Young, 1990: 65 or see: Sandel,
.)2010: 128
آمارتیاساا ،در کتاااب توس ا ه بااه مثابااه آزادی مااینویاااد کااه آزادی ،نبااود شاارای
محدودکننده برای افراد و انجام ف ا یت برای ایجاد شرای مالوب اسات ( Amartya Sen,
 .)2000: 185گل ،تیندر تأکید میکند که آزادی و ا ی اسات کاه در آن ،انااان ،منقااد
خواستههای خودکامانه و بی پایان هی مرج ی اعم از دو ت ،کارفرما ،خویشان یاا کااان
دیگر نباشد (تینادر .)313 :3115 ،در ای ،ت رین ،قید «خواستههای خودکامانه» مهام اسات
انی ،نیات که هر خواستهای از سوی دو ات ،محادودگر آزادی باشاد کاه دو ات ،خاود
میتواند و باید محافظ آزادی باشد.
برخی دیگر در م نای آزادی سیاسی ،روشها و ف ا یت های آزادانه را مورد توجه قارار
دادهاند به ای ،م نا که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود ،از راه انتتااب
زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جویاد یاا باه توادی مشااغ عماومی و سیاسای و
اجتماعی کشور خود نای آید و یا در مجام  ،آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضای
ابراز نماید (طباطبایی مؤتمنی .)31 :3111 ،به طور کلی در آزادی ،سه عنوار و مقو اه وجاود
دارد« :آزادیخواه»« ،نبود مان » و «هدو» .آزادی سیاسی زماانی شاک مایگیارد کاه
اشتاص و تشک های سیاسی در انجام رفتارهای سیاسی مالوب و برخورداری از حقاوق
اساسی ،از محدودیتها و موان ی که دو تها ممک ،است در برابر آنها ایجاد کنند ،رهاا و
آزاد باشند (میراحمدی )310 :3103 ،و آزادی خود را برای رسیدن به هدفی مشتد باه کاار
گیرند .شاید بتوان گفت فو مشترك ای ،ت ارین ،به رسامیت شاناخت ،حقاوق سیاسای
اجتماعی شهروندان برای دخا ت ،مشارکت ،نظارت و حضور در امور حکاومتی اسات باه
گونهای که کای نتواند ظا مانه ،مان آنان در ف ا یتهای سیاسی شود.
اشکا ی که به بایاری از ای ،ت ارین وارد میشود ،آن اسات کاه در ایا ،نگارشهاا،
گویی هم تالش آن است که اناان از موان قدرت سیاسی رهایی یابد اما اینکه به ااه
هدفی و برای رسیدن به اه جایگاهی ،دیگر مشتد نیات .ذا در نگرۀ قرآنی و اندیش
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برخی از ان دیشوران مالمان ،تالش بر آن است تا هدو مت ا ی آزادی نیو مورد توجه قرار
گیرد .پس در آزادی سیاسی ،گام مهمتری اون «عدا ت» در نظر گرفته میشود آنسان
که هر دوی عدا ت و آزادی سیاسی در جهات سا ادت و کماال بشاری باه کاار گرفتاه
میشوند .از دیگر سو ،در ای ،اندیشه و مناق ،هم ساحتهاای درونای و بیرونای آزادی
سیاسی در نظر گرفته میشود .انی ،نیات که آزادی سیاسی ،امری صرفاً بیرونی و عینی
باشد بلکه اگر اناان از درون ،گرفتار بندهای نفاانی باشد ،تجربا آزادی سیاسای را باه
طور کام نتواهد داشت و هر آینه امکان دارد در دام رروت و قادرت گرفتاار شاود و باا
افاون آن دو ،از آن ارمغان ا هی اشم پوشد و م ،اسارت خود ،در خدمت طااغوتهاا
درآید و حتی برای اسارت دیگران نیو فرمانبسری کند.
تو یح ای ،امر روری است که طب اً منظور از آزادی درونی ،یک گام قبا از و ا
قانون است و اینکه اناان ،با ارادۀ خود ،قب از حمایت دو تها و قانونگذاری ،از پیاروی
طاغوت درونی رهایی یابد .اهمیت ای ،امر آنجاست که اهباا دو تهاا تاالش کنناد تاا
آزادی شهروندان در جام ه حفظ شود اما کای که وارسته از نفاانیت نیات ،همچنان به
اسارت رروتمندان و قدرتمندان ت ،میدهد و از آزادی قانونی خود بهره نمیگیرد یا حتی از
آن ،سوءاستفاده میکند .به بیان شهید ماهری ،تقوا به انااان ،آزادی م ناوی مایدهاد
ی نی او را از اسارت و بندگی هوا و هوس آزاد میکند ،رشته آز و طم و حاد و شهوت و
خشم را از گردن برمیدارد و به ای ،ترتی  ،ریشه رقّیتها و بردگیهاای اجتمااعی را از
بی ،میبرد .مردمی که بنده و برده پول و مقام نباشند ،هرگو زیر بار اسارتها و رقّیتهای
اجتماعی نیو نمیروند (ماهری .)210 :3111 ،ای ،آزادی درونی ،امری شتوی و خووصای
است و ا بته آزادی سیاسی نیات و طب اً دو تها نیو نمیتوانند در ایا ،امار خووصای و
فردی دخا ت کنند و به ای ،بهانه ،آزادی را محدود سازند اما به هار حاال ،بایاد در نظار
داشت که حضور آن در جان اناانها ،مقدمهای برای رهایی از طاغوتهای بیرون است و
ای ،امر میتواند مقدمهای اررگذار برای حضور آزادانه فرد در جام ه شامرده شاود .فارد از
روی اختیار آن را برمیگویند و بر دو ت اسالمی است که زمین حضور ای ،نوع مت اا ی از
آزادی را در جام ه فراهم کند .پس ،در ای ،نگرش ،آزادی م نوی و سیاسی باه هام گاره
میخورند اما یکی نمیشوند.
در ای ،نگره ،هدفمندی مت ا ی و جام یت آزادی سیاسی ،باا میاوان م قاول باودن باا
اصول مفید اناانی سنجیده میشود :م قول بودن یا نبودن آزادی ،مربو به بهرهبرداری از

حرکت به
سوی
سعادت

برخورداری از
حقوق
شهروندی

رهایی از
تحمیل ظالمانه
قدرت

گذر از موانع
بیرونی

گذر از موانع

درونی
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آن است که اگر ماابق اصول و قوانی ،مفید اناانی باشد« ،آزادی م قول» نامیده میشود
و اگر بر د اصول و قوانی ،مفید اناانی باشد« ،نام قول» است (نک :ج فری.)111 :3113 ،
با توجه به آنچه گذشت ،در نگرشی فراگیر میتوان بیان داشت کاه در نظرگااه قارآن
کریم و اندیش سیاسی اسالم ،زوایای گوناگون آزادی در نظر گرفته شده اسات .از منظار
ای ،اندیشه ،آزادی سیاسی ی نی افراد ،گروهها و تشک ها برای انجام ف ا یتهای مالوب
سیاسی ،با گذر از بندهای درونی ،از موان بیرونی سیاسایا اجتمااعی و تحمیا ظا مانا
قدرت حاکم ،رهایی یابند و با برخورداری از حقاوق شاهروندی ،در جهات کماال انااانی
حرکت کنند .ای ،نکته قاب یادآوری است که روی آزادی در جام های امکانپذیر اسات
که در آن نظم ،نظام و قدرت سامانبت وجود داشته باشد که نبود دو ت ،سرآغاز هرج و
مرجی است ویرانگر ذا در ت رین ،تأکید شد که شهروندان از «تحمیا ظا مانا قادرت
حاکم» و فشار خودکامان دو تها برکنار باشند .باا ایا ،وصان ،آزادی سیاسای در برابار
استبداد سیاسی قرار میگیرد که هم حقوق بنیادی ،سیاسیا اجتماعی شاهروندان ،انکاار
میشود و داار محدودیتهای گوناگون میگردد.

 .3از آزادی اندیشه تا آزادی بیان

از وازم حتمی آزادی بیان ،آزادی اندیشه است هراند اصورً نمیتاوان آزادی اندیشاه را
قید و بند زد یا جلوی آن را گرفت .اندیشه ،امری نرمافاواری و نامحااوس اسات کاه در
هوارتو و ریههای درونی ذه ،اناانها شک مایگیارد و طب ااً کاای نمایتواناد آن را
محدود کند .با آنکه بحث حق آزادی بیان و اندیشاه ،همچناان محا منازعاه و مجاد ا
علمی است ،در ای ،نوشته با توجه به دادههای گوناگونی که در ادامه بیان میشود ،رویکرد
ارباتی به حق آزادی بیان مورد توجه است .بیان اندیشه ،بحثی کلیدی و مهم است و حقی
بنیادی ،که هم افراد به اقتضای اناانیت به طور برابر آن را دارند و میتوانند فکر خوی
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را آزادانه بیان کنند تا آنجا که حقوق دیگران و حادود ا های نادیاده گرفتاه نشاود .ساید
ابوا فض زنجانی با تماّک به آیه «الاکراه فی الدین» مینویاد« :اسالم ،آزادی فکار را
نهتنها یکی از حقوق بشر ،بلکه از وظاین طبی ی و تکوینی او میداند» .او به ساختاری که
قرآن برای رشد فکر اناان م رفی کرده است ،اشاره میکند و واژههای «تذکّر»« ،تدبّر»،
«تفکّر»« ،ت قّ » و «تفقّه» را در قرآن ،اشاره به همی ،مو وع میداند .در ای ،راه حتای
نیو مأمور بود امنیت محی و فرصت کافی را برای تفاهم با مشرکان آماده
پیامبر خدا
سازد اراکه وظیفه رهبران بشر «پرورش افکار مردم و آماده نمودن آن برای حقایق وجود
و کمک در تفکیک واق یات از موهومات» است (ناک :موساوی زنجاانی .)311 :3111 ،آزادی
فکر و آزادی در بیان و قلم و آزادی در عم  ،نهتنها یکی از حقوق مالّم انااان ،بلکاه از
مشتوات و از حدود موجودات ای ،نوع است .وی تأکید دارد که نباید فکر کای را خفاه
کرد یا زبان آن دیگری را فروبات و یا قلم ای ،یکی را در هم شکاات (موساوی زنجاانی،
 .)330 :3111سیدقا در همی ،باره مینویاد که دعاوت باا حکمات ،دقات در احاوال و
شرای متاطبان است .جدال نیکو ،بدون تحمی بر متا ن و تقبیح اوست ،تا او دریابد که
هدو ،غلبه و پیروزی نیات بلکه قان سازی و رسیدن به حق است (نک :سیدقا 3110 ،ق،
ج.)2212 : 1
اما طبی ی است بیان هر اندیشهای که به ذه ،میآید ،بدون در نظر گرفت ،هنجارهاا،
ارزشها و قوانی ،هر جام ه ،شایاته به نظر نمایرساد .در کتااب آزادی در قارآن انای،
میخوانیم که بدون تردید آزادی بیان در حقوق و قوانی ،اسالم پذیرفته شده است و از ای،
نظر محدودیتی وجود ندارد مگر آنکه ای ،آزادی به سوءاستفاده برخی افراد سودجو تبدی
شود .با توجه به اهمیتی که دی ،اسالم برای کا علم و دان قایا اسات ،نمایتاوان
پذیرفت انی ،دینی به ممنوعیت بیان و علم م تقد باشد .اگر ای،گونه بود ،باید قارآن باه
جای ای ،همه استدرل ،تو یح و نقد دیدگاههای متا فان خود و تأیید شیوه پیاامبر
در امر تبلیغ ،شیوه دیگری در پی میگرفت و با اشکارت مارحشده از ساوی متا فاان
متا فت میکرد و جلوی آنها را میگرفت .سپس نویانده به نکتهای م رفتشناختی اشاره
میکند که تمام حق و زوایای فرهنگ دینی برای ما روش ،نیات و حقِ کام در پیشگاه
حق ت ا ی و راستان در علم و متوالن به وحی است ذا اارهای نداریم جو اینکه بگوییم
م رفت دینی ما در جام ه ،همواره نیازمند نقد و بررسی همهجانبه است .پاس بایاد آزادی
بیان را بپذیریم و از نقد دیگران برای توحیح یا شفاوتر کردن م رفت دینی خود استقبال

کنیم (نک .ایازی .)303 :3113 ،بایاتگی ای ،امر در عرص سیاسی دواندان است که حاوزۀ
تکثرها و ت دد آرا و صداهای اندگانه است و همیشه در سیاستگذاری ،اجرا و اعمال آن،
دیدگاه موافق و متا ن بایار است .بناابرای ،،در گاام نتاات ،آزادی اندیشاه ،حضاوری
نرمافواری و مشروع دارد که کای نمیتواند آن را سد کند و در گام دوم ،آزادی بیان است
که آن اندیشه باید حضور سیاسی ا اجتماعی پیدا کند تا در تبادل و تضارب ،با سنج نقاد
و گفت وگو ،رأی صواب و برتر ،بر صدر نشیند و غث و سمی ،،و استوار و نااساتوار از هام
بازشناخته گردند.
اگر اندیشوران یک جام ه نتوانند آزادانه و بیهراسِ گومه و محتا  ،ست ،بگویناد و
از باور خود ،دفاع کنند ،آن جام ه ،راهی به سوی آزادی و ا بته به تب آن عدا ت ،نتواهاد
یافت .با توجه به اهمیت آزادی بیان و دستاوردهای آن ،شهید ماهری بر ای ،اعتقاد است
که اگر آزادی بیان و تحم دیدگاه متا ن نبود ،امروز اسالمی وجود نداشت:
غیرمذهبیها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در ماجد پیاامبر

یاا در مکاه بنشاینند و

حرو خودشان را آن طور که د شان می خواهد بونند ،خدا را انکار کنند ،منکر پیامبری شوند،
نماز و حج را رد کنند و بگویند ما اینها را قبول نداریم .در تاریخ اساالم از ایا ،نموناههاای
درخشان فراوان میبینیم .به د ی همی ،آزادیها بود که اسالم توانات باقی بماند .اگار در
صدر اسالم در جواب کای که میآمد و میگفت م ،خدا را قبول ندارم ،میگفتند او را بونید
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شما کی در تاریخ عا م دیدهاید که در مملکتی که همه مردم

احااسات مذهبی دارند ،باه

و بکشید ،امروز دیگر اسالمی وجود نداشت .اسالم به ای ،د ی باقی مانده که با شاجاعت و
با صراحت با افکار متا ن مواجه شده است (ماهری.)31 :3101 ،

انی ،است که هی گاه نمیتوان و نباید جلوی پرس و فهم و بیاان را گرفات .ماا از
آنهایی نیاتیم که در برابر ای ،پرس ها بگوییم وقتی که ایوی را وحی گفته ،دیگر بپذیر
و ایوی هم نگو .ما میگوییم بپذیر اما حرفت را هم بون .ای ،دو خیلی با هم فارق دارد.
نه خیر ،بپذیر ،حرفت را هم بون ،پرس خود را هم بک .،اگر پرسشی داری ،مارح کا.،
پرسشی که به صورت یک عقده در فکر مالمان بماند ،مث موریانه ،ایمان او را میخورد.
هر پرسشی داری مارح ک ،و آن کاانی که ای ،پرس ها برایشان عر ه میشود ،بایاد
به آنها گفت در برابر پرس ها بردبار باشید و از جا در نروید .با ترشرویی و تشدد و اماق
به جنگ پرس ها عقدهزا رفت ،،اصالً شیوۀ اسالم نیات (نک .حاینی بهشتی.)11 :3133 ،
پس هنگامی که ست ،از آزادی اندیشه به میان میآید ،آزادی بیان نیو طرح میشود و
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بدون آن ،نمیتوان به منو گاهی ام ،دست یافت .با آزادی بیان ،بورگراهی به سوی آزادی
اندیشه و سپس نظریهپردازی و در نهایت رشد فکری و پیشرفت علمی در جام ه گشاوده
میگردد.
 .4آزادی بیان ،گزینش و جدال احسن

در آیات قرآن کریم ،اص آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است و آیاتی اند بار ایا،
امر در ت دارد .یکی از آیات مشهور ای ،باب ،در سورۀ زمر (آیه  )30آمده است:
الَّذِیَُایسْتَمِعُونَاالْقَوْلَافَنتَّبِعُونَاأَحْسَنَهُاأ:الئِكَاالَّذِیَُاهَیداهُمُاااللَّیهُاااَاأ:الئِیكَااهُیمْااأ:ال:یواا
الْأَلْباب.
به ست ،گوش فرامىدهند و بهتری ،آن را پیروى مىکنند .ایناناند که خدایشان راه نماوده
و ایناناند همان خردمندان.
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ای ،آیه ،یکی از آیات محوری در طرح بحث آزادی بیان در قرآن کریم است آنساان
که آزادی انتتاب را نیو مارح میکند و طُرفه آنکه ،ای ،آیه در کنار دوری از طاغوت آمده
است ،پس از آنکه میفرماید« :اَاالَّذیَُااجْتَنَبُوااالطَّاغ:وتَاأَنْایعْبُدُاهاااَاأَنابُوااإِلَیىااللَّیهِا
لَهُمُاالْبُشْقى» (زمر.)31 :
آیه یکی از ویژگی های بندگان خدا را بیان میکند که همانا عادم پیاروی از طااغوت
است اما در ادامه ،به آنان کاه اقاوال متتلان را مایشانوند و از میاان آنهاا ،بهتاری ،را
برمیگوینند ،بشارت میدهد .طبرسی در مجم ا بیان مینویااد« :الَّذِیَُایسْتَمِعُونَاالْقَوْلَا
فَنتَّبِعُونَاأَحْسَنَهُ» ی نی کای که در پذیرش یک قول و عم بر اساس آن ،آن را او ویات
میبتشد و او را به سوی حق ،راهبری میکند .سپس کالمی از ابوا درداء نق میکند که
اگر سه ایو نباشد ،دوست ندارم حتی یک روز زنده بمانم :تشنگی در روزهای گرم ،سجده
در دل ش و همنشینی با افراد و گروههایی که بهتری ،ست ،را برمیگوینند آنگونه که
خرمای خوب را از بد جدا میکنند( .طبرسی ،3111 ،ج)111: 0
همچنی ،در تفایر ا وافی آمده است افرادی که میشنوند و انتتاب میکنند ،کااانی
هاتند که میان حق و باط را تشتید میدهند و قول برتر را برمیگوینند .سپس فیض
نق میکند که فرمود« :انّااللَّهابشّقااهلَاالعقیلاااالرهیمافییا
کاشانی از امام کاظم
كتابهافقالافَبَشِّقْ خداوند به اه عق و فهم ،بشارت داده است با ای ،قاول کاه فرماود:
"فبشّر"» (فیض کاشانی ،3135 ،ج.)130 :1
به همی ،د ی  ،در آخر آیه فرمود« :أ:الئِكَاهُمْاأ:ال:وااالْأَلْباب» افارادی کاه دارای آن

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم

ویژگی هاتند ،دارای عق و فهم هاتند .آناان باا خارد خاوی برمایگوینناد و قادرت
جداسازی دارند .به بیان سید قا  ،عق سلیم ،همان است که دارندهاش را به سوی پاکی
و نجات ،هدایت می کند و کای که انی ،نکند ،گویی از ای ،ن مت ا های محاروم اسات
(سید قا 3110 ،ق ،ج.)1115 :5
به هر روی ،میبینیم ای ،آیه بر شنیدن اقوال گوناگون تأکید دارد .پاس مفاروآ آن
است که زمینه برای طرح دیدگاههای متتلن در جام ه وجود دارد و صااحبان فکار ایا،
باتر را مهیا میبینند تا دیدگاه خود را بیان کنند و زمینه برای صاحبان عق فراهم آید تا
گوین نمایند .بنابرای ،،در جام ه اسالمی ،آزادانه دیدگاههای متتلن ارایه میشود و افراد
میتوانند سنج گرانه ،قول حق را انتتاب کنند و به راه صواب برسند.
طبق ای ،آیه ،در صورتی تب یت از احا ،اقوال میار است که اندی ،راه و کالم باشد
و شنیدن همه آنها ممک .،اگر آزادی بیان نباشد ،طب اً امکان باروز اندیشاههاای متاا ن
وجود ندارد تا مردم بتوانند اقوال متتلن را مقایاه و بهتری ،آن را گوین کنند .پس ای،
دستور قرآنی فق در سایه آزادی تبادل افکار و نقد و مقایاه آنها ممک ،مایگاردد (ناک:
ایازی .)300 :3113 ،رزم هم ای ،امور آزادی بیان است .شنیدن ،در کنار هام قارار دادن،
مقایاه و گوین  ،همه با آزادی بیان ممک ،است و ای ،امر در عرص سیاسی بی از هر
بحث دیگر جایگاه دارد.
یکی از دیگر آیاتی که در ای ،باب مارح است ،آی  325سورۀ نح است که فرمود:
ادْعُاإِلىااسَبنلِارَبِّكَابِالْحِكْمَةِااَاالْمَوْعِظَةِاالْحَسَنَةِااَاجادِلْهُمْابِالَّتیااهِیاأَحْسَُ.:
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت ک ،و با آنان به [شیوهاى] که نیکوتر اسات
مجاد ه نماى.

امر میکند که با متا فان و آنان
در ای ،آیه ،خدای مت ال به پیامبر گرامی اسالم
که دیدگاه تو را نمیپذیرند ،با شیوۀ نیکو ،جدل ک .،میدانیم که گفتوگو و جدل ،بادون
طرو مقاب و دیدگاه متا ن ،م نا ندارد .خداوند نفرمود دیدگاه حق خود را بر آنان تحمی
ک ،و آنان را مجبور ساز آن را بپذیرند ،و نفرمود به هر نحوی که دوست داری ،آنان را به
دی ،حق ،فرابتوان بلکه ایشان امر میشود که با متا فان ،مجاد ا نیکاو داشاته بااش.
رزم گفت وگو و جدال آن است که طرو مقاب و متا ن بتواند سات ،خاوی را بیاان
کند و بدون هراس از صاحبان قدرت ،آن را مارح سازد.
در آیهای دیگر ،خداوند بهصراحت ،پیامبر خوی را به جدال احا ،با اه کتااب امار
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با توجه به واژۀ «ار» ،مجاد ه با آنان ،تنها باید در فراگردی نیکو بر پاگردد .ای ،رفت و
برگشتهای استدر ی ،حتی اگر از سوی منکر رسا ت و م اد هم باشاد ،بایاد در بااتری
از آن باه جادال نیکاو ت بیار مایکناد
علمی و گفتوگویی انجام شود و امام صادق
(بحرانی3131 ،ق ،ج .)111 :1هنگامی که ای ،جدالهاا و کشامک هاای علمای در مااا
بنیادی ،توحید و م اد وجود دارد ،به طریق او ی ای ،آزادی باید در حوزۀ سیاسی و اجتماعی
نیو وجود داشته باشد زیرا حوزۀ سیاست ،عرص دیدگاههای متکثار ،مت اارآ و متفااوت
است.
یکی از دیگر ساحتهاای دال بار آزادی بیاان ،طلا د یا و برهاانآوری از ساوی
متا فان است .در قرآن کریم آیاتی است که به متا فان تأکید میکند تاا برهاان و د یا
خوی را بیان کنند:
ق:لْاهات:واابُقْهانَك:مْاإِنْاك:نْت:مْاصادِقنَُا(بقره.)333 :
بگو :اگر راست مىگویید ،د ی خود را بیاورید.

طل استدرل برای باور نادرست ،به م نای آن است که در جام اسالمی ،باتر برای
عقاید متفاوت ،باز است مهم آن است که عقاید همراه با د ی باشد .طل برهان ،نیازمند
جام آزاداندی است جام های که هم افراد و گروهها میتوانند عقیدۀ خوی را اظهاار
کنند.
در کالم خداوند مت ال ،نهتنها مالمانان به بیان حقایق ،تشویق و ترغی مایشاوند و
در اظهار آنها آزادند بلکه در برخی از آیات ،بیان حقیقت ،امری واج و وظیفهای اساسی
تلقی میشود و آنان که حقیقت را میپوشاانند و اظهاار نمایکنناد ،سارزن مایگردناد
(آلعمران.)13 :
با حاظ آیات و واژگان مت دد قرآنی مانند محاجه (آلعمران 21 :ان ام ،)01 :برهاانآوری
(بقره ،)333 :شنیدن قول دیگران و اتباع احا( ،زمر ،)30 :امر باه م اروو و نهای از منکار
(آلعمران 311 :و  ،)331جدال احا( ،نح  ،)325 :مشورت (آلعمران ،)353 :نوایحت (اعاراو:
 ،)10موعظه نیک (نح  )325 :دادخواهی آشاکار (ناااء )310 :و تواصای باه حاق (عوار،)1 :
میتوان گفت آزادی بیان ،امری مفروآ و پذیرفتهشده در قارآن کاریم اسات .پاس باه
عنوان حقی که خداوند برای اناانها در نظر گرفته است ،در عرص سیاسی نیو نمیتاوان

بهسادگی آن را محدود ساخت مگر آنکه اموری مهمتر در جام اسالمی در میان باشد.

محاجه
برهانآوری

شنیدن قول
دیگران
تواصی به
حق

جدال احسن

آزادی بیان
دادخواهی
آشکار

اتباع احسن

نصیحت و
موعظه حسنه

واژگان مرتبط با آزادی بیان در قرآن کریم

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم

امر به معروف
نهی از منکر

شوری

 .5حق آزادی بیان در نظام اسالمی و استبدادی

ای ،حق مهم و اا انگیو در آزادی سیاسی ،در پیوند ،ت ام یا تقاب همیشگی با قدرت
سیاسی است .ا بته ای ،وجه از آزادی میتواند وجوه صرفاً فکری و علمی داشته باشد ،اماا
غا باً در جام ه و در عرص اعمال قدرت و حاکمیت ،دارای نق بوده ،همواره پای قادرت
سیاسی در محدودیت یا نامحدودیت آن باز بوده است وگرناه ،کاای ماان پارداخت ،باه
مباحث علمی صرو نیات آنسان که بنیانبراندازتری ،نقادها و بیاانهاا درباارۀ اصاول
عقیدتی مالمانان در جام ه اسالمی ارا ه گردیده ،نقدها و نقضهای فراوان بر آنهاا شاده
است و کمتر از محدودیت یا زندانی شدن و حتی تکفیر متا فان ،گوارشی باه ماا رسایده
است .اما هم نواعها و کشمک های ویرانگر آنگاه آغاز میشاود کاه بیاانهاا باه نقاد
عملکرد قدرتمندان میانجامد یا به حوزۀ فکر و اندیش مرتب با قدرت سیاسی و بررسای
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آن وارد میشود .در ای ،زمان است که زندانها ،موان و حتی تکفیرها با بهارۀ اباواری از
دی ،به وجود میآید.
ای ،نکته را باید به یاد داشت که جام های میتواند درست بیندیشاد و در آن ،تضاارب
آرا و آزاداندیشی به وجود آید که موان بیان اندیشه و نظریهورزی ،از آن برداشته شده باشد
و اندیشهها مجال طرح و بیان داشته باشند .اگر انتظار آن باشد که تنها اندیشههاایی کاه
قدرت مال آنها را رسمی و مالوب میپندارد ،شایاته تلقی گاردد و اجاازۀ بیاان یاباد،
نتاتی ،گام در خفقان و خاموشی اراغ آزاداندیشی برداشاته شاده اسات اماری کاه در
نظام های استبدادی و با حاکمیت طاغوت ،جلوۀ عینی مییابد .پس مهم آن اسات کاه در
فرایند آزادی بیان ،دیدگاهها و باورهای ماتدل بیان گردد حال ممک ،اسات آن بااور باا
اندیش مال قدرت حاکم ،همتوانی داشته باشد یا متا ن آن باشاد .بااروری اندیشاه و
زای افکار آنگاه رخ میدهد که آزادی بیان در جام ه حضاوری عمیاق و جادی داشاته
باشد.
ای ،مائله را نمیتوان انکار کرد که یکی از ساحتهای آزادی در نظام سیاسی اسالم،
و
آزادی گروههای سیاسی و ف ا یت سا م و سازندۀ آناان اسات .از سایره م واومان
نحوۀ برخورد با کاانی که دیدگاهی متفاوت یا حتی متا ن داشتند ،میتوان دریافت حتی
متا فان تومیمهای حاکم اسالمی نیو حق اظهارنظر و آزادی بیان داشتند .بارای نموناه،
با متا فان ،از جمله خوارج ،از ای ،نوع آزادی حکایت دارد .ایشان در
ت ام امام علی
ماجد کوفه ،در حال ستنرانی بود که یکی از خوارج برخاست و گفت «رحکام ار هلل».
سپس ساکت شد و ب د دیگری و دیگری برخاستند و آنگاه که گویندگان ای ،ست ،بایار
شدند ،حضرت فرمود:
كَلِمَة:احَقٍّایقَادُابِهَاابَاطِلٌ.

و انی ،ادامه داد:
لَك:مْاعِنْدَنَااثَلَاث:ااخِصَالٍاالَاانَمْنَعُك:مْامَسَاجِدَااللَّهِاأَنْات:صَلُّواافِنهَاااَالَاانَمْنَعُك:مُاالْرَیاءَامَااكَانَتْا
أَیدِیك:مْامَعَاأَیدِینَاااَالَاانَبْدَؤ:ك:مْابِحَقْبٍاحَتَّىاتَبْدَءُانَاابِهِا(اب،حیاون ،3105 ،ج 100 :3نیاو
نک :نورى3110 ،ق ،ج.)321 :32
برای شما نود ما سه ویژگی و حق خواهد بود :مان ورود شما به مااجد خدا نمیشاویم کاه
در آن نماز بگوارید ،سهم بیتا مال شما را قا نمیکنیم تا آنگاه که دستان شما با ماسات
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(و شورش نمیکنید) و آغازگر جنگ نتواهیم بود مگر آنکه شما شروعکننده باشید.

همچنی ،در تاریخ آمده که یکی از خوارج وقتی جملاهای حکیماناه از اماام علای
شنید ،به ایشان گفت:
قَاتَلَهُااللَهُاكَافِقًاوامَااأَفْقَهَهُ!
خدا ای ،کافر را بکشد! اقدر با درایت و فهم است!

اصحاب حضرت خواستند او را بکشند اما ایشان فرمود:
رُاَیدًا!اإنَّمَااهُوَاسَ ٌّابِسَ ٍّواأَاْاعَرْوٌاعَُْاذَنْ (شرین ر ی3131 ،ق :حکمت .)121
آرام باشید! او دشنام داده است جوای او یا دشنام است یا برای گناهی که کرده ،بتش .

الَاتَقْت:ل:وااالْخَوَارِجَابَعْدِیوافَلَنسَامَُْاطَلَ َاالْحَقَّافَأَخْطَیأَهُواكَمَیُْاطَلَی َاالْبَاطِیلَافَأَدْرَكَیها
(همان :خابه .)13
پس از م ،خوارج را نکشید زیرا آن کس که حق را میجوید و به گمراهی میرود ،همانناد

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم

در کوفاه ،فضاا بارای
ای ،رفتار و گفتار به ما بیان میکند که در اوج قدرت علی
بیان و نقد شتد حا کم ا هراند نقد غیرمنوفانه ا باز باوده و باا آنکاه حااکم اساالمی
میداند گروه شورشی بر باط اند و اه سرنوشت خارناکی در انتظار آنان است ،تا زماانی
که امنیت جام اسالمی را با خار جدی مواجه نمیکنناد ،حقاوق آناان را مایپاردازد و
ایشان را از حق خود محروم نمیسازد .آزادی بیان و گفتوگوی آناان را کاه باه خاون او
تشنه بودند ،پاس میدارد و اجازۀ اظهار عقیده میدهد ،و صادقانه و صبورانه به پرس هاا
و حتی بهانهجویی آنان پاسخ میدهد و سفارش میکند:

آن نیات که باط را طل کند و بیابد (مث م اویه و اصحاب او).

در زمان خالفت ،مواحم متتلفان از بی ات و
ذا به بیان شهید ماهری ،امام علی
نیو خارجشدگان از بی ت (خوارج) و کاانی که شتد او را تکفیار و تضالی مایکردناد،
نمیشد و حتی سهم بیتا مال آنها را نبرید تا اه رسد به اینکه امنیت ما ی و جانی آنها را
تهدید کند .اینها برای ای ،بود که همه بدانند قدرت حاکم ،نباید و نمیتواند جلوی اظهاار
رأی و عقیدۀ دیگران را بگیرد (ماهری ،3102 ،ج.)321 :3
در آن زماان
با برپایی حکومت اسالمی در مدینه و با آنکه پیامبر گرامای اساالم
دارای قدرت برتر بود و بایاری از مردم شبهجویره حجاز به اسالم گرویده بودند ،همچنان
فرایند گفت وگویی وجود داشت .خداوند به پیغمبر خوی در برخورد باا مشارکان و اها
کتاب میفرماید:
فَإِنْاحَاجُّوكَافَق:لْاأَسْلَمْتُااَجْهِیالِلَّهِااَامَُِااتَّبَعَُِااَاق:لْالِلَّذیَُاأ:ات:وااالْكِتابَااَاالْیأ:مِّننَُاأَا
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أَسْلَمْت:مْافَإِنْاأَسْلَمُواافَقَدِااهْتَدَاْاااَاإِنْاتَوَلَّوْاافَإِنَّمااعَلَنكَاالْبَالغ( :آلعمران.)21 :
اگر با تو به گفتو گو و ستیو برخیوند ،بگو :م ،و پیروانم در برابر خداوند تالیم شدهایم و به
آنها که اه کتاب هاتند [یهود و نوارى] و بىسوادان [مشرکان] بگو :آیا شما هام تاالیم
شدهاید؟ اگر تالیم شوند ،هدایت مىیابند و اگر سرپیچى کنند ،بر تو ،تنهاا اباالغ (رساا ت)
است.
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در پایان آیه ،خداوند با واژۀ «انما» بیان میکند که تنها رسااندن پیاام ا های برعهادۀ
پیامبر است تا آنان آزادانه قول حق را برگوینند .با ای ،وصن است که مناظره ،گفتوگو و
مباحثه در جام اسالمی امکان حضور مییابد تا متاطبان بتوانناد باا دیادی گشااده ،راه
درست را انتتاب کنند .اما در نظامی که با حاکمیت طاغوت همراه باشد ،فضاا و بااتری
برای طرح اقوال گوناگون به وجود نمیآید زیرا حرو اول و آخر را ماتبد میزند و اصورً
گفتوگویی در جام ه پدیدار نمیشود تا کای بتواند انتتاب احا ،داشته باشاد .هار ااه
هات ،پیروی محض و اشمبااته اسات و جام اه را خماودگی و خفقاان فرامایگیارد.
قدرتمندان با ای ،مناق ،خود را ارباب مردم میپندارند و حتی حق اندیشیدن و اجازۀ تفکر
و باور را از دیگران سل میکنند در حا ی که ای ،امر ،ابتداییتری ،حقوق اناانی به شمار
میآید .ای،گونه نظام ها ،هی نابتی با اسالم ندارند اراکه نتاتی ،کار نظام استبدادی،
پایمال کردن حقوق دیگران و ستم ورزیدن است امری کاه قا ااً خاالو شارع اسات و
همی ،امر است که آن را کامالً از نظام اسالمی جدا میکند .برای نمونه ،فرعون در جریان
ایمان آوردن ساحران به حضرت موسی گفت:
آمَنْت:مْابِهِاقَبْلَاأَنْاآذَنَالَك:مْ.
آیا پی

از آنکه به شما رخوت دهم ،به او ایمان آوردید؟

سپس تهمتزنان ادامه داد:
إِنَّاهذاالَمَكْقٌامَكَقْت:مُوهُافِیاالْمَدینَةِالِت:خْقِجُواامِنْهااأَهْلَهاافَسَوْفَاتَعْلَمُونَ.
قا اً ای ،نیرنگى است که در شهر به راه انداختهاید تا مردم

را از آن بیارون کنیاد .پاس

بهزودى خواهید دانات.


و در ادامه به شکنجه تهدید کرد:
لَأ:قَطِّعََُّاأَیدِیك:مْااَاأَرْجُلَك:مْامُِْاخِالفٍاث:مَّالَأ:صَلِّبَنَّك:مْاأَجْمَعنَُ (اعراو.)321-321 :
دستها و پاهایتان را یکى از اپ و یکى از راست خواهم بُرید ،سپس هماه شاما را باه دار
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خواهم آویتت.

طاغوت

اهلل
نظام طاغوت :خفقان

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم

آی بار نشان مىدهد فرعون جبّار که جنون قدرتطلبى هم وجود او را فراگرفته بود،
نهتنها مردم مور حق ندارند بدون اجاازه او عملاى انجاام دهناد یاا ساتنى
ادعا میکرد 
بگویند بلکه بدون فرمان و اذن او ،حق اندیشایدن و فکار کاردن و ایماان آوردن را نیاو
ندارند (مکاارم شایرازی ،3113 ،ج .)111 :1قدرتمنادان باا ایا ،مبناا ،جام اهای اختنااقزده و
استبدادی به وجود میآورند که در آن ،هی نشانی از حقاوق ماردم و آزادی بیاان وجاود
ندارد.
در قرآن کریم ،فرعون ،نمرود و طاغوتهای دیگر ،نماد به اسارت گرفت ،اناانها باه
شمار میروند .قرآن کریم دربارۀ ظا مان و طواغیت اشاره میکند که آنان هنگام حاکمیت
خود ،به زیردستان ستم میکنند ،آنان را میکشند ،زنانشان را (بارای اساارت) زناده نگاه
میدارند (غافر ،)25 :مردم را شکنجه میکنند (اعاراو ،)313 :مورد آزار و اذیت قرار میدهناد
(اعراو ،)323 :حق آزادی اسکان را از رسورن ا هی میگیرند و آنان را از شهرشاان بیارون
میکنند (ابراهیم ،)31 :حق آزادی انتتاب را از مردم سل مینمایند (اعراو ،)321 :حق آزادی
آیی ،و اندیشه را از آنان میگیرند (ش راء )13 :و شهروندان را زندانی میسازند (ش راء.)23 :

نظام اسالمی :آزادی بیان

شنیدن اقوال دیگران

عدم طرح اقوال

پیروی از احسن

پیروی از طاغوت

جدال احسن

نبود گفتوگو

برهان آوری

تقلید بیمنطق

امر به معروف و نهی از منکر

خمودگی جامعه

19
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آزادی و اختیار ،با هویت اناان همراه است که اگر آزادی نداشته باشد ،از اناانیت خوی
خارج شده است و همانند حیواناتی میشود که گرفتار غریوه و جبر طبی تاند .ای ،ویژگای
هنگام ورود به عرص سیاست و اجتماع نیو با او حضور دارد ذا باید بتواند مبتنی بر آزادی
خوی  ،در امور جام خوی دخا تکننده و انتتابکننده باشد .با همی ،فرآ است کاه
اساساً اص آزادی مورد پرس قرار نمیگیرد آنچه از آن میتاوان و بایاد پرسا کارد،
حدود ،محدودیت ها و واب آن است و به طور طبی ی آدمی با ورود به جام ه ،میپاذیرد
بتشی از آزادی خوی را بارای خیار بیشاتر وانهاد ی نای بتشای از امتیااز خاوی را
وامیگذارد تا به بهرههای دیگر اجتماعی دست یابد .با همی ،پرس میتوان به ای ،مهم
دست یافت که آزادی طبی ی اناان ،نباید مان آزادی دیگران شاود ،ما کیات دیگاران را
نادیده انگارد ،مقدسات و هنجارهای جام ه را زیر پا گذارد و دیدگاههاای فتناهآور را نشار
دهد .طبی ی است مالك پذیرش ای ،محدودیت ،قانون عادرنه است که هر جام اهای باا
حاظ ارزشهای خود آن را و میکند قانونی که ما را به همراه آزادی به هدو میاانی
عدا ت سیاسی میرساند و از آنجا مایر باه ساوی هادو نهاایی ،ی نای سا ادت هماوار
میشود.
توجه به حد و قلمرو آزادی بیان ،مهم است زیرا اناان دارای خولت طغیاانگاری و
زیادهخواهی است و به همی ،د ی  ،هی قانونی در هی جای دنیا ،اناان را مالاق و رهاا
نکرده است .انی ،نیات که اناان ،آزادِ مالق باشد و هر کاری که خواست ،انجام دهاد.
آزادی به م نای بیبندوباری و رهایی مالق را ،نه عق میپذیرد ،نه فارت ،نه دی ،و ناه
جوام اناانی .اناان در عی ،آزاد بودن ،در اب اد اخالقای ،حقاوقی ،اقتواادی ،سیاسای و
نظامی ،حدّ و مرزهایی دارد که باید آنها را رعایت کند و اگر نکند ،در همه جای دنیا برای
او تنبیه و مجازاتی وجود دارد و اگر انی ،نباشد ،هرج و مرج و فااد ،هماه جواما را باه
نابودی میکشد (جوادی آملی.)23 :3110 ،
به ت بیر سید محمدحای ،فض اهلل ،اینکه فقها بر حرمت حفظ کت االل و پتا
آن در بی ،مردم اجماع کردهاند ،برای آن است که ای ،کار جام ه را در م رآ رواج فاااد
و گمراهى قرار مىدهد .آنان استدرل مىکنند که ای ،مائله از ماا لى اسات کاه عقا ،
ماتقالً به قبح آن حکم مىکند و با توجه به مالزمه بی ،حکم عق و شرع ،در حکمى که
علت آن را عق به طور قا ى دریافته است ،انی ،استدرل مىکنند که ما از ذوق شاارع

حکیم درمىیابیم او با گشودن دریچههاى کفر و گمراهى به روى مردم موافق نیات زیرا
حکمت او بر تحکیم پایههاى حق به عنوان ساتون اساتوار انااان و زنادگى تأکیاد دارد
انانکه از ای ،دو آیه انی ،درمىیابیم:
بَلْانَقْذِفُابِالْحَقِّاعَلَىاالْباطِلِافَندْمَغ:هُافَإِذااهُوَازاهِقٌا(انبیاء.)30 :
بلکه حق را بر باط فرومىافکنیم پس آن را در هم مىشکند و به ناگاه آن نابود مىگردد.

و ای ،آیه که میفرماید:
اَامااخَلَقْنَااالسَّماااتِااَاالْأَرْضَااَاماابَننَهُمااالعِبنُ (دخان.)10 :
و آسمان و زمی ،و آنچه را میان آن دو است ،به بازى نیافریدهایم.

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم

با توجه به اینکه خداوند بناى آسمانها و زمی ،را بر حق نهاده و اراده کرده است کاه
حق بر باط هجوم برد و آن را در هم شکند و ریشه ک ،کند ،اگوناه ممکا ،اسات باه
مردم اجازه دهد در باط غوطهور گردند و در تقویت و تثبیت و ترفی آن بکوشند اندان
که باط در دلها و افکارشان وارد شود؟ (فضا اهلل3133 ،ق .)22 :توجه به ای ،نکتاه ،مهام
است که تشتید کت الل ،ا بته کاری تتووی و پیچیده است و به نظر میرسد باا
توجه به آنکه ای ،امر میتواند بهانه و منفذی برای نقض آزادی سیاسی باشد ،بایاته است
جنههای کامالً علمی ،به دور از ت لقات حکومتی ،به همراه قوانی ،دقیق و شفاو بر ایا،
امر نظارت کنند.
«مُحسدِّد آزادی نمیتواند عنوان عدا ت ،حقوق بشر ،دموکراسی و مانند آن باشاد زیارا
اگر تحدیدکننده خودْ دارای حدود مشتد نباشد ،هرگو توان تحدید ایو دیگار را نادارد.
عدا ت که از بهتری ،واژهها و محبوبتری ،فضیلتهای اناانی است ،در مکات گونهگون
م انی و حدود مت ددی دارد .تنها عاملی که میتواند حادود آزادی را کاامالً تحدیاد کناد،
شری ت ا هی است که حق هر صاح حق را ت یی ،میکند و تأدیه آن را رزم و تتری و
تهدیم آن را تحریم و دفاع از آن را تبیی ،کرده است .بنابرای ،،تنهاا ایاوی کاه آزادی را
تحدید ،بلکه در حقیقت ت رین میکند ،شاری ت ا های اسات» (جاوادی آملای.)113 :3103 ،
خداوند مت ال نیو در قرآن کریم یکی از صفات مؤمناان را حافظاان حادود ا های م رفای
میکند (توبه )332 :و در آیهای دیگر تأکید مینماید که از حدود ا هی تجاوز نشود« :تِلْیكَا
حُدُادُااللَّهِافَلَااتَعْتَدُاهَاااَمَُْایتَعَدَّاحُدُادَااللَّهِافَأ:الَئِكَاهُیمُاالظَّیالِمُونَا» (بقاره )223 :و در
بیانی دیگر آمده است« :فَلَااتَقْقَبُوهَا» (بقره.)301 :
خوان آزادی بیان در مکات متتلن ،متفاوت است .برای نمونه به بیان شهید صادر11 ،
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آزادی فکری در تمدن غربی به م نای آن است که هر فردی اجازه داشته باشد هار گوناه
میخواهد فکر کند ،افکارش را اعالن نماید و افراد را به سوی آن فراخواناد اماا دیادگاه
اسالم با نگرش دموکراسی سرمایهداری تفاوت دارد و آن ،نتیج اختالو در مبنای فکری
است که توحید باشد و اینکه هم عا م به ما ک و پروردگاری یگانه ،واباته است .اساالم
هم اجازه میدهد که فکر اناانی ،آزاد باشد و آن را اعالم کند اما تا زمانی که از آن قاعده
و مبنای فکری که بنیاد حقیقی برای ارا آزادی اناان است ،سرپیچی نکناد .اساالم باه
اناان ،شتویتی آزاد و کریمانه میبتشد تا در برابر شهوات ،از میاان نارود و در مقابا
بتها سر خم نکند (صدر3123 ،ق ،ج .)311 :5آن گونه که به بهان آزادی بیان ،نباید امنیات
اجتماعی ،آبرو و حیثیت افراد را به خار انداخت ،جام ه را به هرج و مرج کشاند و تاوهی،
به مقدّسات ،آزاد پنداشته شود .به بیان دیگر« ،اسالم با رفتار تتریبی ،جاسوسی ،دزدی و
هر آنچه امنیت و آرام را بر هم زند و به آشفتگی انجامد ،م ار شدید میکند مانناد
شای هپراکنی ،ترویج اتهامات و تردیدهای باط » (سبحانی تبریوی :3123 ،ج .)132 :2بنابرای،،
آزادی سیاسی اگر بر اساس م یارها و حدود ،مباحثات م قول و گفتوگوی صاحیح و باه
ت بیر قرآن «جدال احا »،باشد ،همه از آن استقبال میکنند و جواما علمای هام آن را
میپذیرند و قدرت و حاکمیت نیو باید وازم آن را بپذیرد .به ت بیار عالماه ج فاری ،اگار
رفتار ،ماتند به اص و قانون و ارادۀ برانگیتته از تماایالت طبی ای قاانونی باوده باشاد،
آزادی در انی ،رفتاری م قول است و اگر رفتار به هی اص و تماایالت طبی ای قاانونی
ماتند نباشد ،نام قول است (ج فری )132 :3111 ،که به رر مادی یا م نوی اناانی خواهد
بود (سبحانی.)110 :3111 ،
اون به ژرفایی بنگریم ،ای ،ااراوبها و قیدها ،در حقیقت ،مان آزادی نیاتند بلکاه
به نوعی حفظ آزادی به شمار میآیند زیرا آزادی برای نگاه داشت ،کرامت اناانی ،حفاظ
ارزش های جام ه ،باترسازی برای طرح م قول و سنجیدۀ هنجارهاا و ت اما و تضاارب
مناقی دیدگاهها ،همراه با ادب بحث و مذاکره است اما اگر به بهان آن ،باور منشای و
مکرمت اناانی ،و ارزش ها و شتویت افراد نادیده انگاشته شاود و فضاایی آ اوده بارای
کینهکشی ،توهی،پراکنی ،تهمت و مباحث صرفاً احااسی پدید آید ،زمین ناابودی خاود را
فراهم کرده ،ای ،گونه آزادی قاب دفاع نتواهد بود .در ای ،موق یتها ،غا بااً قادرتهاای
نامالوب به بهان ایجاد امنیت ،آزادی ناقد شهروندان را نیو به یغما میبرند و هم اماور
را به نف فراگیر کردن قدرت خوی موادره میکنند .در ای ،باترهای ماموم ،نتاتی،

قربانی ،آزادی است.
تفا ،به ای ،مائله و بیان ای ،نکته بایاته است که مجازات ،بر اساس قوانینی است کاه
در جام ه وجود داشته و به نحاوی باه ناوعی توافاق اجتمااعی تبادی شاده اسات اذا
محدودیتهای د بتواهانه ،غیرقانونی یا در محی خفقان و تارس ،سال آزادی اسات و
نمیتوان به ای ،بهانهها آزادی را که غا باً از سوی صاحبان قدرت انجام میشود ،محادود
کرد.
آزادی ،اختیاا:
هوی انسانی

نهایی:
س ادت

عدال

سیاسی

آزادی

موازین عقلی/شرعی /قانون
عادالنا :شناسا ر حد آزادی

حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم

برونداد

برونداد میانی:

پرسش از ضوابط آزادی و نا خود

 .7نتیجه

در ای ،مقا ه تالش گردید تا حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم بررسی شاود و در کناار
آزادی اندیشه ،تأکید گردید که آزادی بیان به همراه «گوین برتار» و «جادال احاا»،
م نادار میشود .در ادامه به برخی از زوایای ای ،بحث اشاره میکنیم:
 .3وقتی اناان در باورها و اعتقادات خوی آزاد است که یکی از نتاتی ،آزادیهای
او به شمار میرود ا باوری که هم نرمافوار ذه ،و میر اناان را تاتیر مایکناد ا باه
طریق او ی در عرص زندگی سیاسی ا اجتماعی ،ای ،آزادی را دارد و کای نمیتواناد آن
قدرت انتتاب را از اناان برباید .حال اگر ای ،توان گوین گری در اناان وجود دارد ،او در
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آزادی بیان و دعوت و اندیشه نیو آزاد است و غا باً انی ،است که آزادی سیاسی ،خاود را
در قا نشاتها ،انجم،ها ،گفتوگوهای انتقادی ،تجم اات سیاسای ،مابوعاات آزاد و
اظهار نظرهای آزادانه نشان میدهد .از ای ،نظر است که آزادی بیاان ،آشاکارتری ،جلاوۀ
آزادی سیاسی به شمار میرود.
 .2یکی از وظاین دو ت اسالمی ای ،است که زمیناههاای رزم و کاافی را در جام اه
فراهم سازد تا گام به گام آزادی بیان در جام ه نهادینه شاود .افاراد عاادی کاه امکانااتی
آن انان در اختیار ندارند ،اگر هم در ای ،زمینه کاری انجام دهند ،هم ری نفوذ اندانی
ندارند و هم در م رآ برخورد و رویارویی قرار دارند اماا دو ات ،باهویاژه در کشاورهای
توس هنیافته که بیشتر رروت و قدرت را در اختیار خود دارد ،میتواناد باا رواداری و ایجااد
باترهای مالوب ،حضور آزادی را در جام ه بیمه کند و زمین رشد آن را در عرصاههاای
متتلن فراهم آورد .قدرت سیاسی میتواند فضای جام ه و زیرساختهای بایاته را پدیدار
سازد تا کارشناسان و دانایان قوم ،بیدغدغه و واهمه ،دیدگاه و نقد خود را بیان کنناد و از
پیامدهای احتما ی آن ،به دل هراس راه ندهند.
 .1یکی از موان جدی حق آزادی بیان ،نیروهای احااساتی و خودسار هااتند کاه در
جوّی سیاستزده ،برخالو قانون نظام اسالمی ،وظیفه خود میدانند تا هر صدا و قلمی را
که برخالو دیدگاه آنان است ،بشکنند و خفه کنند و انی ،میپندارند که تکلیان شارعی
خود را انجام میدهند امری که اراغ آزادی را کمنور و خاموش میسازد .ذا وظیف دو ت
اسالمی است تا با حاکمیت قانون ،جلوی ای ،گونه رفتارها را بگیرد و زمینه را برای فراگیر
شدن آزادی و رشد جام اسالمی فراهم کند.
 .1یکی از موان ی که حق آزادی بیاان را از درون در هام مایشاکند ،سارکوبهاای
روانشناختی است .فردی که گرفتار سرکوبهای شدید اجتماعی ا سیاسی مایشاود ،باه
طور خودکار ،در ساحت روانی و از درون نیو تهی میگردد .پس اظهار دیدگاه نمایکناد و
اگر انی ،کند ،بر بیان او خودساناوری ایره میشود .انی ،شتوی ،میلی باه مشاارکت
سیاسی ندارد و طب اً خواستههای سیاسی و حقوق شهروندی خود را پی نمیگیرد.
 .5آزادی بیان ،هر آینه در آستانه فروغلتیدن به گارداب هارزهگاویی ،شاای هپراکنای،
خرافه سازی ،توهی ،به مقدسات ،نقد غیرمنوفانه و غلیاان احااساات اسات .واق یات آن
است که پس از ایجاد فضای آزاد در باتر سیاسی ا اجتماعی و پس از پشت سر گذاشات،
فرهنگ خفقان و استبداد ،باید آداب آزادی و حق بیاان را آموخات ،آن را نهادیناه کارد و
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کوشید تا از ای ،گوهر بهدستآمده ،بهدرستی نگاهبانی شود تا باه ناام آزادی ،جام اه باه
آشفتگی و هرج و مرجِ بهتان ،دشنام ،بیانوافی و بیمروتی گرفتار نشود فضایی که غا باً
او ی ،قربانی آن ،خود آزادی است.
 .1ویژگی آزادی بیان آن ا ست کاه فضاا را بارای طارح علمای و عاقالناه مباحاث و
خواستههای شهروندان فراهم میکند اما با نبود آن ،جام ه گرفتار درگیریهای فرسایشی
و بیهوده میشود ،غوغاسارران میدانداری میکنند ،بر طب خشونت و قااوت میکوبند و
صاحبان خرد از میدان به در و خاموش و خاته و گوشهگیر مایشاوند .انای ،اسات کاه
کینهورزیها و کشمک های ناشایات سیاسی ادامه مییابد ،اندیشهای تو ید نمایشاود،
دشواریها انباشته میگردد و جام ه به انف ال ،بیخیا ی ،انووا ،ناامیدی و عق گارد دااار
میشود.
 .1با آزادی بیان ،فضا و باتر برای رسیدن باه اندیشا آزاد و راههاا و سارزمی،هاای
ناشناخت تفکر فراهم میشود و اهباا در ای ،مایر دیدگاهها و راه ح هایی ارا ه گردد که
قب از آن به ذه ،کای نرسیده باشد .آزاداندیشی ،امری بایاته برای زندگی و پویاایی و
طربناکی جام ه اسالمی است و نمیتوان با تکگویی و کمالپنداری باه جام ا مالاوب
رسید .انی ،جام های در گفت وگوها ،ت ام ها و تبادل افکار شک میگیارد .آزاداندیشای
همراه و همگام آزادی بیان است و با آن میتوان افقهای ناگشودۀ بایاری را گشود.
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