نسبيّت يا اطلاق آزادي بيان به عنوان يکي از
مؤلفههاي حقوق بشر در مباني اسلامي و غرب

بدري برندگي
دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه اصفهان

چكيده
آزادي بيان يكي از مؤلفههاي حقوق بشر است .عدهاي از صاحبنظران با آزادي مطلق بيان موافقند .به نظر آنها ،آزادي بيان
موجب شنيده شدن صداي همه اعم از موافق و مخالف ،بالا رفتن ميزان مشارکت در جامعه ،حفاظت از مردمسالاري و مبارزه
با آيينهاي جزميميشود .عدهاي با آزادي مطلق بيان مخالفت کردهاند و با بيان تمثيل جلوگيري از توزيع غذاي مسموم
اظهار ميدارند که بايد کساني که آگاهند از انتشار افكار مسموم در جامعه جلوگيري کنند .آيا اسلام ،آزادي مطلق بيان را
مي پذيرد و يا محدوده و خطوط قرمزي را براي آن تعريف ميکند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به اين سؤال ،با
استفاده از روش اسنادي ،نوع نگرش اسلام و مباني غربي به آزادي بيان را مورد بررسي قرار دهد.

واژگان کليدي :آزادي بيان؛ حقوق بشر؛ اخلاق؛ نسبيّت.

مقدمه
نفس انسان بودن ،هرکسي را داراي حقوقي مستقل از تعلق او به فرهنگي و ملتي خاص
ميکند .اين اصول چون پايهاي هستند ،حقوق بشر ناميده ميشوند .حقوق بشر انسان را در برابر
افرادي که قصد ظلم يا آسيب رساندن به او را دارند ،حفظ ميکند .با پايبندي به حقوق بشر
همزيستي انسانها در صلح و آرامش امکانپذير ميشود .اساس اعلاميه حقوق بشر اين ايده است
که تماميانسانها از بدو تولد آزادند وحقوقي برابر دارند.
مجمع عموميسازمان ملل متحد در 2۱دسامبر سال  2۴۹3اعلاميه جهاني حقوق بشر را به
تصويب رساند .سازمان ملل متحد پس از تأسيس ،با توجه به فجايع فاشيسم و جنگ جهاني دوم،
تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر را در دستورکار گذاشت .کميتهاي ازکارشناسان به رياست
روزولت ،سندي را تنظيم کردند که درآن حقوقي را که هر انسان بايد ازآن برخوردار باشد ،خطاب
حقوق بشر ،جلد ،5شماره ( 2پاييز و زمستان .55 -81 ،)9831

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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به مردم جهان اعلام ميکرد .اين سند ،اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد ناميده ميشود
(دانشنامه آزاد ويکي پديا.)1۱۱2 ،
کهشماره
مفيد /
گفته شد،آزادي بيان يکي از مؤلفههاي حقوق بشر است .ولتر ميگويد« :به
نامهطور
همان
سي و هشتم /

طورکلي ،اين حق طبيعي ماست که همزمان از قلم و زبان خود به قيمت جان خويش استفاده
مهر و آبان 2831

کنيم» .اين گفته ولتر مواد  2۱و 22اعلاميه  223۴را تشکيل ميدهد .درماده  2۱اعلاميه حقوق
بشر آمده است که «هيچ کس نبايد براي عقايد خود (حتي عقايد مذهبي) ترس به دل راه دهد».
درحاليکه ماده  22از «رابطه آزاد بين افکار و عقايد به عنوان با ارزشترين حقوق بشر» نام ميبرد
(جهانبگلو.)۹۹ :282۹ ،
از ديدگاه ميکل جان ( ،)2۴9۱حق آزادي بيان پيش نيازي براي جريان دموکراتيک است.
تم
برت اشنايدر ( )8۱ :1۱۱2بحث ميکند که حقوق آزادي بيان ضمانتهايي را براي شهروندان
آنها را به عنوان مشارکت کنندگان در امر قانونگذاري گسترش دهد .از نظر
تأمين مي کند تانامهنقشمفيد
لازمه دموکراسي اين است که شهروندانش آزاد باشند تا با نامزدها يا خط
)22۴
سي و
:2823شماره
دال ( /
حزبهايي که در معرض رسيدگي اجتماع قرار گرفتهاند ،مخالفت ورزند .اما اشتباه است
مشيها ياهشتم
که آزادي بيان را صرفاً در ميان مباني غربي جستوجو کنيم .قرآن به اشکال گوناگون ،به صورت
قانون الهي و سفارش اوليا ،به آزادي بيان توجه ويژهاي مبذول داشته است .قرآن برخورداري از
هدايت را گوش دادن به بيانهاي مختلف و برگزيدن نيکوترين آنها دانسته است و بدون وجود
نامه مفيد
آزادي بيان ،امکان رسيدن به چنين هدايتي را ميسر نميداند به اين جهت دوري ازحاکمان ستمگر
 /شماره سي و
که بر سر راه آزادي بيان مانع پديد مي آورند امري لازم است :پس به بندگاني که قول و سخن را
هشتم  /مهر و
گوش ميدهند و از نيکوترين آنها پيروي مينمايند بشارت دهد .قرآن با به رسميت شناختن آزادي
آبان 2831
بيان ،پيامبر را به مشورت با مردم فراخوانده است .از اين رو جامعه قرآني ،جامعهاي است که
زمينه هاي اظهارنظر و بيان آزادي مسائل مهم حياتي جامعه درآن فراهم است و شورا به عنوان
نمادي از اين شيوه در دستورکار اولياي امور قرار گرفته است.2
ابزار کارآمدي که قرآن براي نهادينه ساختن آزادي بيان فراهم آورده است ،امر به معروف و نهي
ازمنکر است .قرآن آن را برهمه واجب شمرده تا راه براي اظهار نظر و بيان حقايق در همه سطوح جامعه
تم
گشوده شود .ازسوي ديگر قرآن ،از پيامبر ميخواهد دربرخورد بامخالفان ،ضمن پيروي ازاصول حکمت
و شيوههاي عقلائي و مردمپسند زمينه را براي آزادي بيان و انتخاب آزادانه آنان فراهم آورد.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي
کارآمد
831
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مفهوم شناسي آزادي 1و آزادي سياسي
آزادي و معناي آن سرنوشت عجيبي داشته و در طول تاريخ و در اذهان انديشمندان ،معناي
متفاوت وحتي ضد ونقيضي به خود گرفته است .به قول منتسکيو ،هيچ کلمهاي به اندازه کلمه
آزادي اذهان را متوجه خود نساخته است و به هيچ کلمهاي معناي مختلف مانند آزادي داده نشده
است.
آزادي مقوله اي فلسفي ـ سياسي است  .ازنظر فلسفي  ،آزادي به معناي «اختيار» در برابر
«جبر» است  .از لحاظ سياسي  ،آزادي به مفهوم امکانات فرد از لحاظ حقوق مدني  ،اجتماعي و
سياسي در برابر قدرت دولت و جامعه مي باشد (علي بابايي و آقايي  .)289١ ،برخي آزادي
فلسفي را يک واقعيت 8وآزادي سياسي را يک حق تلقي کرده اند که اولي از نظر فلسفه
سياسي قابل بحث نيست ولي دومي که داراي قابليت اعطا يا سلب مي باشد ،موضوع فلسفه
سياسي است (سروش .)۹1 :282١ ،
بـرخي ديگر ارتباط تنگاتنگي ميان آزادي فلسفي و آزادي سياسي قائلند ،گويي آن دو را از
يکديگر نبايـد و نميشود تفکيک کرد .به ايــن تعبير که لازمه شعور و اراده که آزادي تکوينـي
است ،آزادي تشريعي و اجتماعـي است که بشر با آن سلوك اجتماعي خـود را انتخاب ميکند و
کسي حق ندارد بر ديگري استيـلا و حاکميت پيدا کند (فاضل ميبدي« .)83 :282١ ،آزادي»
نـاشي از يک اصل طبيعي و تکويني است ،که به نام «اراده» در نهاد انسان به وديعه گذارده شده
است و از کـار انداختن و سرکوب کردن آن موجب از بين رفتن حس و شعور و بالاخره انسانيت
ميشود .امــا چــون انسان موجودي اجتماعـي است ،هميشه اراده و افعال خود را در ضمـن اراده
و افعال ديگران قرارداده و هميـن معني موجب شده که در برابر قانون خضوع نموده و تسليم باشد.
ايشان در تفسير آيه شريفه «لااکراه في الدين» ميفرمايد« :اگر لا اکراه في الدين قضيه اخباري
باشد ،گزارش از تکوين و طبيعت مينمايــد؛ يعني در قاموس آفرينش عقيدهاي اکراهي نيست و
اگر گزاره انشايي باشد ،آدميان را نهي مينمايد که عقيدهاي را بر کسي تحميـل نسازيد و ايـن
نهي انشايي بر حقيقتي تکويني دلالت مينمايد» (طباطبـايي.)218 :289۹ ،
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جدول -2ارکان مفهوم آزادي سياسي
رکنشماره
نامه مفيد /

مفهوم

مداخله وديهشتم
عدم سي
گـران /و فقـدان

فقدان دخالت دولت و نهادهاي قدرت و نبودن هيچ گونه منع و زور و

منع ووآبان
جبر و مهر
2831زندان
زنجير و

زندان و زنجير.

امکـــان مشـــارکت و آزادي

مشارکت فعال و آزادانه و مؤنر نيز از اجزا مقوّم مفهوم آزادي سياسي

مشــارکت در امــور سياســي و

است و بدون مشارکت و سهيم بودن در سرنوشت سياسـي و انتخـاب

ســهيم بــودن و مــؤنر بــودن در

شکل حکومت و تييير آن ،معناي آزادي سياسي کامل نميشود.

تصــميم گيريهــا و تيييرهــا و
تثبيتها

تم

امکان سرپيچي و پشنهاد دادن،

حق انتقاد و اعتراض وسرپيچي و نيزحق پيشنهاد دادن و تأنيرگـذاري

جرأت انتقاد و اعتراض داشتن

برتصميم ها و اعمـال کـارگزاران حکومـت ،داخـل درمفهـوم آزادي

نامه مفيد

و حتي مخالفت

 /شماره سي و

هشتم

سياسي است و اگر چنين حقي نبود و ياجرأت اعتراض و شجاعت در
شهروندان و احزاب مرده باشد و ترس و دلهـره و ارعـاب و وحشـت
حاکم بود ،آزادي سياسي وجود ندارد.

توانايي استفاده از فرصـتها و

دولت نبايد با بهوجود آوردن فقر و مشکلات ،وجود آزادي را بيهـوده

آزاديها (يعني فقـدان فقـر و

گرداند و يا با فريب و تبلييات و تلقينات شـهروندان را درمسـيرهاي

مشکلات و اغـوا و فريـب از

دلخواه خـود قـرار دهـد .دکتـر شـريعتي معتقـد اسـت در بعضـي از

طرف دولت و نهادهاي قدرت)

دموکراسيها ،با اينکه رأيگيري و رأي دادن و انتخابات آزاد است اما

نامه مفيد

 /شماره سي و

هشتم  /مهر و
آبان 2831

رأيها و نظرها آزاد نيستند؛ بلکه با تبلييات و تلقينات و اغوا وفريب،
رأيها و نظرها را جهت داده و به زنجير گرفتهاند که در اين صورت با
اينکه شهروندان آزادانه رأي ميدهند ولي به همان چيز يـا کسـي رأي
ميدهند که قدرتها و يا احزاب ميخواهند.

امنيت شهروندان و احزاب (در

هر شهروند و هرگروه و حزبي براي گفتن و نوشـتن (چـه پيشـنهاد و

کردار و گفتار و پندار)

ارائه راهکارها و چه انتقاد و اعتراض و  )...و براي کردار و عمل (مثل
تجمع و تحصن و  )...و براي قصـد و تصـميم بايـد امنيـت داشـته و

تم
منبع) :فراهاني(283۴ ،

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي
کارآمد
831

هيچگونه ناامني و ترس و وحشت نبوده و از هر گونه تعرض و آسيب
مصون باشند.
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آمارتياسن به نقل از لفت ويچ ( ،)283١پنج مقوله از آزاديها را طبقه بندي ميکند:
آزاديهاي سياسي که مردم را قادر ميسازد تا آن چنان دولتي به وجود آورند که مزيت پاسخگو
بودن را حفظ کند؛ امکانات اقتصادي که شامل فرصتهايي براي استفاده است تا منابع را براي
مصرف ,توليد يا مبادله مورداستفاده قرار دهند؛ فرصتهاي اجتماعي که اشاره به نظم و ترتيباتي
دارد که جوامع مثلاً براي مراقبتهاي بهداشتي وآموزش فراهم ميآورند ,نظم و ترتيباتي که واجد
ارزشي بنيادي اما درفراهم سازي مشارکت مؤنرتر درحيات سياسي و اقتصادي ميباشند؛
ضمانتهاي شفاف که در واقع ضمانتهايي درمورد سپردههاي اجتماعي و عمومي است که از
خلال افشاگري و شفافيت که ميتواند فساد و رشوهخواري را محدود سازد ,حاصل ميشوند؛ امنيت
که ابزاري مهم براي توسعه است و شبکه نهادينه ايمني اجتماعي به وجود ميآورد که افراد را از
سقوط در دامان فقر وگرسنگي نکبت بار محافظت ميکند.
همانطورکه مشاهده ميشود ،آزادي بيان به عنوان يکي از مطرحترين انواع آزادي و يکي از
حقوق بشر در نظريات و ديدگاههاي مختلف وجود دارد .در ادامه به مفهوم شناسي آزادي بيان
خواهيم پرداخت.
مفهوم شناسي آزادي بيان
معناي آزادي بيان در يک فرآيند طولاني ،قبض و بسطهايي ديده است و گاه آنچنان گسترده
شده که حق آزادي عقيده و آزادي عمل را نيز شامل شده است وگاه آنچنان محدود گشته که حتي
بعضي ازمصاديق بيان نيز از شمول دايره آزادي بيان بيرون رفته است .۹آزادي بيان صرفاً منحصر
به آزادي سخن گفتن نميشود بلکه به صور مختلف جلوهگر ميشود .بيان ،عبارت است از بروز
تبلور انديشهها ،تفکرات و عقايد اشخاص به هرشکل ممکن .اينگونه تبلور مکنونات ذهني انسان
ميتواند به شکل نوشتن ،هنر ،سخنراني کردن و  ...تجلي يابد و در پرتو اسناد بينالمللي و رويه
قضايي بينالمللي سعي شده است ،مصاديق مهم و اصلي آن آشکار شود.١
به نظرکوهن ،لازمه دموکراسي اين است که شهروندان آزاد باشند که شقوق مختلف راههاي
عمل را پيشنهاد کنند؛ يعني اين شقوق را براي مطالعه در برابر اجتماع قرار دهند .وجود هرنوع
محدوديتي دراجتماع در برابر پيشنهاد راههاي مختلف از جانب اعضا به طورمستقيم يا غيرمستقيم
به فلج شدن دموکراسي ميانجامد؛ يعني هم از ژرفاي مشارکت ميکاهد و هم نسبت به درستي و
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خلوص مشارکتي که انجام ميشود ،ايجاد بدگماني ميکند.
به نظر دال ،آزادي بيان به خودي خود مطلوب است و مانند ساير حقوق لازم براي روند
ارزششماره
نامه مفيد /
مخصوص به خود را دارد؛ زيرا براي استقلال اخلاقي ,داوري اخلاقي و يک
دموکراتيک
سي و هشتم /

ز ندگي خوب جنبه ابزاري دارد .بيان آزاد تنها بدان معني نيست که حق داشته باشيد حرفتان شنيده
مهر و آبان 2831

شود ،بلکه اين نيز هست که حق داشته باشيد حرف ديگران را نيز بشنويد (دال-22۴ :2823 ،
21۱؛ برت اشنايدر .) ۹9 -۹١ :1۱۱2 ،بنابراين حق آزادي بيان نه تنها برظرفيت شهروندان به
عن وان حاکمان بلکه همچنين بر پايگاه آنها به عنوان مخاطبان قانون متمرکز است مخصوصاً ايده
آزادي بيان به عنوان يک حق براي شنيدن بر اهميت ارزشهاي بنيادي براي شهروندان درظرفيت
غير رويهاي تأکيد ميکند (ناگل.)۹8 :1۱۱1 ،
تم
مهمترين و اولين سندي که به صراحت حق آزادي بيان را رسميت بخشيد اعلاميه جهاني
.کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،ميثاق بينالمللي حقوق مدني وسياسي،
است مفيد
حقوق بشر نامه
حقوق بشر و منشور آفريقايي حق بشر و ملتها اسناد مهم ديگري هستندکه
امريکايي
سي و
کنوانسيون شماره
/
جامعي آن را اعلام ميکنند .9مواد مربوطه در جدول  8آمده است.
به طور هشتم

آزادي بيان در مباني غربي
در مباني غربي ،تأکيد زيادي برآزادي بيان شده است .به عقيده کوهن ( )2828و بيتهام و
نامه مفيد
بويل ( )282۴بر انر سرکوب ،نه تنها زمينههاي اعتقاد از ميان ميرود بلکه گاهي اصل محتواي
 /شماره سي و
حقايق مورد اعتقاد نيز نابود ميشود .کوهن بر اين باور است که اگر بخواهيم دموکراسي پا برجا
هشتم  /مهر و
بماند ،بيان بايدکاملاً آزاد باشد .سؤال اين است که آيا اين خطر نيست که آزادي نامحدود بيان
آبان 2831
موجب شود تعدادي از مردم فريب بخورند،گمراه شوند و به اعمال غيرقانوني ترغيب گردند؟
اوپاسخ ميدهد که اين خطر است و دموکراسي هميشه با آن مواجه است و بايد باشد .او مطرح
ميکند که هيچ دموکراسي اي نيست که از خطر اشتباه در سياست اجتماعي مصون باشد .بنابر
نوشته برندايس 2به نقل از کوهن ( ،) 2828چاره درد بيشتر گفتن است و نه سکوت اجباري.کوهن
با تامس جفرسون همراه است که اگر ما خود را در برابر دموکراسي متعهد ميدانيم ،معتقد خواهيم
تم
بود که عقل سليم مردم همواره بهترين ارتش جامعه است .ممکن است مردم براي مدتي گمراه شوند
ولي فوراً اشتباه خود را تصحيح خواهند کرد .مردم تنها قيّم حاکمان خويشند و حتي خطاهايشان
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي
کارآمد
831
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نيز آنها را به اصول حقيقي نهادهايشان پايبندتر خواهد ساخت.
عدهاي به مخالفت با آزادي بيان پرداختهاند .ازآن جمله استوارت ميل ( )2۴۹3در باب
آزادي مينويسد :مطالعات تجربي نشان ميدهند که آزادي بيان به تحريف حقيقت منجر ميشود.
برخي بر اين باورند که آزادي بيان ،مطلق و تخطيناپذير نيست .3اين شرايط درجدول  8خلاصه
شده است.
به طورکلي ،آزادي در غرب فقط يک شرط دارد و آن اينکه مزاحم ديگران نباشد و از آنان
سلب آزادي نکند.آزادي درغرب ازطريق قانون ،محدود ميگردد و سر وکار قانون با امور
اجتماعي و روابط افراد با يکديگر و در مجموع با دولت است در اين صورت آزادي افراد تا آنجا
محترم است که با مصالح جامعه در تضاد نباشد (سبحاني ،بي تا .)3 :در ادامه به بررسي آزادي بيان
درمباني اسلاميخواهيم پرداخت.
آزادي بيان درمباني اسلامي
بنابر ديدگاههاي اسلامي ،انسان کارگزار خداوند دراجراي قوانيني است که خود وضع نکرده
است .اين وضعيت ،اساساً با آزاديهاي مطلق براي انسان منافات دارد .در نگرش اسلامي ،اين
«عبد» بودن ،براي آزاديهاي مطلق جايي باقي نميگذارد .در جوامع ديني ،شريعت و فقه حدّ
آزادي است ،علاوه براينکه اخلاق ديني نيز محدوديتهايي در اين زمينه به بار ميآورد
(اسعدي .)2١ -29 :282١،در ميان انديشمندان اسلامي ،عدهاي با آزادي بيان مخالفت کردهاند.
اين ادلّه عبارتند از:
 .2بر قياس اين تمثيل در ميان افکار ،ويروسهايي وجود دارد که بايد نسبت به آنها حساس بود
يعني همانگونه که نسبت به غذاي جسم خود حساسيت داريم ،بايد در مورد خوراك فکري خود
نيز حساس باشيم.
 .1وضعيت موجود در آزادترين کشورها که درآنها نيزآزادي بيان به نحو مطلق وجود ندارد .در
هرکشوري اگر کسي بخواهد ازآزادي بيان درجهت تجزيه آن کشور استفاده کند يا براي ايجاد
فتنهها و آشوبهاي قومي بهره گيرد و مردم را به جان هم اندازد با او برخورد ميکنند .خاك،
سرزمين ،کشور ،مليت آنقدر محترم است که تماميت آن بالاتر از هرارزشي است ،حتي ارزش
آزادي بيان.
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 .8آزادي مطلق ،هرج و مرج است و در مقام عمل هيچ وقت آزادي بيان وجود نداشته است؛ زيرا
انواعي از منعهاي نانوشته وجود دارد و ارزشها و ساختارها چنان در اين کشورها شکل گرفتهاند
شماره محدود کردهاند .اگر هرکسي صرفاً بر اساس اميال و خواستههاي خود و
مفيدرا /کاملاً
که فکر ونامهبيان
سي و هشتم /

بدون لحاظ منافع ديگران و مصالح کلان جامعه حرکت کند ،مسلماً مفاسدي پيش ميآيد که
مهر و آبان 2831

کمترکسي از اين وضعيت سود ميبرد .به همين دليل اصل لزوم حکومت و اهميت نظم و قانون،
امري است که عقل به ضرورت آن حکم ميکند و کمتر کسي با آن مخالف است .مخالفت با
آنارشي به معناي نفي بيبند و باري مردم و لزوم پـايبندي آنان به قانون است (سروش،2831 ،
سعيدي 282۴ ،و بي نا 2838 ،و اعرافي.)82 :2832 ،
شکل .2محدوديتهاي آزادي درانديشه و بيان از ديدگاه امام خميني (ره)
تم
ممنوعيت آزادي عقايد مبتني بر

ممنوعيت آزادي توطئه

نامه مفيد

 /شماره سي و
هشتم

ممنوعيت آزادي خدعه،

محـدوديتهـاي

جهل و خرافه

آزادي درانديشه
و بيان

محـدوديت آزادي بر مصالح

فريب و نفاق

مفيد امام خميني (ره) ،مصلحت نظام و يـا حفظ نظام مقدم برهمه امور است،
ازآنجا کهنامهدر بيان
ايـن دايره محدود ميشوند .البته شواهدي هست که آزادي را تا حد زيادي از
سياسي در
سي و
هاي شماره
آزادي /
مسلخ ومصلحت نظام نجات ميدهد و آن اينکه اينگونه مصلحتها؛ اولاً در موارد
قرباني شدن
هشتمدر /مهر
توسط کارشناسان دانا بايد تأييد شود (امام خميني.)۹2 :2893 ،
آباننانياً
نادر است و
2831
از طرف ديگر ،مصلحت نظام در انـديشه امـام اساساً ميـدان دادن به عقـل بشري در برابر
احکام اوليه و نانويه است .بدين معنـا که احکام حکومتي برمبناي مصلحت جـامعه و نظام و
مطابق بـا نيازها و مقتضيات زمانه وضع ميشوند و بر اساس عقل و تجربه بشري به عنوان احکام
اوليه و مقدم بر ساير احکام شناخته ميشوند و به نوعي دست بشر را در تأسيس ،قوانين فارغ از
محدوديتهايتماحکام اوليه و نانويه ،باز ميگذارنـد .در واقع ميدان براي آزادي انديشه او و به تبع
آن آزاديهاي سياسي بازتر ميشود (امام خميني.)22۱ :289۴ ،
از ديدگاه شهيد مطهري ( ،)2892هر مکتبي که به ايدئولوژي خود ايمان ،اعتقاد و اعتماد
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي
کارآمد
831
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داشته باشد ناچار بايد طرفدار آزادي انديشه وآزادي تفکر باشد و برعکس هر مکتبي که ايمان و
اعتقاد به خود ندارد جلوي آزادي انديشه وآزادي تفکر را ميگيرد .اينگونه مکاتب ميخواهند
مردم را در يک محدوده خاص فکري نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگيري کنند.
محدوديتهاي آزادي در ديدگاه شهيد مطهري از اعتقـاد او درباره منشأ آزاديهاي انسان
سرچشمه ميگيرد .در انديشه اين متفکر ،منشأ آزادي در اسلام بر خـلاف غرب ،استعدادهاي
انساني انسان و نه اميـال اوست و يا «انسانيت رها شده» و نه حيوانيت رهـا شده ميبـاشد،
بنابراين آزادي ،محدوديتهايي در بردارد و ايـن محدوديتها براي تقـويت و گسترش درجه
عالي وجود آدمي در مقـابل درجه داني اوست (مطهري 282١ ،الف )2 :و منافاتي با حقوق فطري
و طبيعي آزادي ندارد.
برخي از تضيقات عقلايي نظير :ممنوعيت آزادي توطئه وآزادي خدعه و فريب و نفاق،
اختصاصي به جامعه ديني ندارد .هر چند جامعه ديني در اين موارد ،به ويژه در مـورد نفاق
عقيـدتي ،حساسيت بيشتري نشان ميدهد .در اين باره استاد مطهري ميگويد« :احزاب و افراد
اگر بخواهند زير لواي اسلام  ،افکار و عقايد خـودشان را بگويند ،مـا حـق داريم که بگوييم به
نـام اسلام اين کار را نکنيد .هرجور مي خواهيد عقيده خودتان را ابراز کنيد به شرطي که فکر
واقعي خودتان باشد نه آنکه به نام آزادي عقيده دروغ بگوييـد» (مطهري 282١ ،الف81 -89 :
و  282١ب .)١۹ -١١ :اما نکتهاي که در ساير مکتبها شايد سابقه نداشته بـاشد محدوديت در
آزادي عقيده و آزادي متکي بر مصالح انسانيت است .با توجه به آنار شهيد مطهري ميتوان
استنباط کرد که مصالح انسانيت از ديدگاه او عبارتند از )2 :مصالح انسانيت يعني تقويت همان
جنبه عالي انسان در مقابل جنبه حيواني او و به اصطلاح محدوديت آزاديهاي بروني براي
رسيدن به مراتب بهتر و بادوامتر آزادي معنوي و دروني؛  )1استاد مطهري اصل توحيد و
مصلحت توحيد را جز مصلحت انسانيت و حقوق عمومي انساني اعلام و شرك را ريشه فساد
معرفي کرده است و لذا جنگ بـا مشرك را به عنوان دفاع از حريم توحيد و قطع ريشه فساد
جايــز شمــرده است .البته نه به خاطر تحميل عقيده تـوحيد که توحيد و ايمـان تحميل شدني
نيست ،بلکه به عنوان برداشتن ريشه فساد که مانع و زنجيري است براي رشد انديشه بشري
(مطهري 282١ ،الف .)١2-١۱ :بنابراين ،مصلحت انسان آزادي در عقايد شرك آميز را ممنوع
و حتي مبارزه با آن را جايز ميشمرد.

53

بدري برندگي

در قرآن ،آيات زيادي به مذمت تجاوز به حقوق ديگران اختصاص يافته است .اين آيات
نشانگر آن است که حتي در پاسخ به تجاوز ديگران نيز بايد رعايت حقوق ديگران منظور شود.
«پس هر نامه
شمارهتعدّي کرد ،همانگونه که بر شما تعدي کرده بر او تعدي کنيد» (بقره.)29۹:
مفيدبر/شما
کسي
سي و هشتم /

در آيهاي ديگر از پاسخگويي و مقابله فراتر نهي شده است« :و البته نبايد کينه توزي گروهي که
مهر و آبان 2831

شما را از مسجدالحرام بازداشتند ،شما را به تعدي وا دارد» (مائده .)1:بر اساس اين آيات و آياتي
مشابه ،يکي ازمحدوديتهاي جلوههاي آزادي سياسي در بيان و يا در عمل رعايت حقوق ديگران
چه به صورت انفرادي (افراد ديگر) و چه به صورت رعايت حقوق جامعه است (قاضي زاده،
.)2۹1 -2۹8 :283١
يکي از محدوديتهاي آزادي بيان که در قرآن ذکر شده است ،رعايت حريم خصوصي
تم
زندگي ديگران است .استفاده از آزادي سياسي در چارچوب امور عمومي جامعه است .هيچ کس
زندگي خصوصي فرد ديگر به بهانه آزادي سياسي وارد شود .قرآن کريم
حريممفيد
حق ندارد در نامه
جاسوسي ومکنيد و بعضي ازشما غيبت بعضي نکند» (حجرات .)21 :نهي از تجسس و
ميفرمايد« /وشماره سي
انحصار به عرصههاي شخصي ندارد و در عرصههاي اجتماعي نيز استفاده ازآزادي نميتواند
غيبت ،هشتم
مجوز ورود به حريم خصوصي ديگري ،تجسس و يا پخش اطلاعات در اين زمينه شود؛ «کساني که
دوست دارند زشت کاري در ميان آنان که ايمان آوردهاند ،شيوع پيدا کند ،براي آنان در دنيا و
آخرت عذابي پردرد خواهد بود و خداست که ميداند و شما نميدانيد» (نور .)2۴ :بر اين اساس
نامه مفيد
فاش ساختن زشتيهايي که در افراد با ايمان احياناً وجود دارد ،خود گناه مذموم است (قاضي زاده،
 /شماره سي و
.)2۹١ -2۹9 :283١
هشتم  /مهر و
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آزادي بيان پرداخته شده است ولي اين اصل به
آبان 2831
وجود محدوديتهايي پذيرفته ميشود .اصل  1۹قانون اساسي ،درحاليکه آزادي بيان را مقيد به
نشريات و مطبوعات نموده است ،ميگويد :نشريات و مطبوعات در بيان مطلب آزادند ،مگر آنکه
مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد .تفصيل آنرا قانون معين ميکند .به اين ترتيب اولاً
قانون اساسي ،اساس آزادي بيان و مطبوعات را پذيرفته و تصريح کرده است؛ نانياً ،اين آزادي به
طور مطلق در نظرگرفته نشده و داراي دو قيد است :مباني اسلامي و حقوق عمومي؛ نالثاً ،بيان
تم
کيفيت و تفصيل آن در قالب قوانين عادي مقرر گشته است (صالحي .)283١ ،اهم مواردي را که
خبرگان قانون اساسي در اين زمينه بيان داشتهاند ،درجدول  1آمده است.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي
کارآمد
831

نسبيت يا اطلاق آزادي بيان ...

51

آزادي در اسلام دوشرط دارد .اولين شرط همان است که در مباني غربي نيز وجود دارد:
آزادي فرد ،مزاحم ديگران نباشد و از آنان سلب آزادي نکند .شرط دوم اين است که بايد
برسعادت فرد ،لطمهاي وارد نسازد ،اينجاست که آزادي در عقيده و انديشه و رفتار از محدوديت
بيشتري برخوردار ميگردد (سبحاني ،بي تا.)3 :
جدول  -1محدوديتهاي آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلاميايران
مخلّ مباني اسلامي

مخلّ حقوق عمومي

مخالفت با عفت عمومي

فاش کردن اسرار نظامي

توهين به مقامات اسلامي و شعاير ديني

مطالب مخلّ به استقلال و تماميت ارضي کشور

افترا و تعرض به شرف و حيثيت اشخاص.

مطالب مخل به امنيت عمومي

ترويج فساد

نشر اکاذيب

انتشار مطالبي که موجب گمراهي مردم ميگردد

توطئه و تحريک مردم عليه حکومت

نشر کتب ضالّه و مضله که مبتني بر رد خدا و
پيامبر و قرآن باشد

هتک حيثيت اشخاص
توهين و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي ،مراجع

تضعيف عقايد مردم

تقليد و رهبر انقلاب اسلامي
انتشار عکس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت
عمومي

منبع( :بهمني)۹8 :283۹ ،
نتيجهگيري
با توجه به مباحث مطرح شده ،به اين نتيجه ميرسيم که آزادي بيان هم در مباني اسلامي و هم
مباني غربي مورد تأکيد قرار گرفته است و يکي ازحقوق اساسي بشر به شمار ميرود .آزادي بيان
يک اصل ديني بوده ،برخلاف نظر کساني که از آن واهمه دارند و حتي تعطيلي آنرا تجويز
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ميکنند .نگراني اين افراد ،مورد بهره برداري حاکمان مستبد قرار گرفته و زمينههاي اختناق
سياسي را فراهم ميکند.
آزادي مفيد /
نامه
شمارهجامعه زماني تحقق مييابد که انديشمندان و بلکه مخالفان به ابراز عقايد
واقعي در
سي و هشتم /

خويش پرداخته و نهادهاي قانوني جامعه ،صيانت آنان و تشکّلهاي منعکس کننده نظراتشان را
مهر و آبان 2831

برابر گروههاي غيررسميفشار ،تضمين نموده و از کنار تعرضات ،بي تفاوت و آسان نگذرند.
آزادي بيان داراي ارزشها و آنار مفيدي براي جامعه است )2 :بلوغ فکري مردم و پيشرفت
سازمانهاي اجتماعي؛  ) 1شناخت حق از باطل و تحصيل اعتقادات واقعي و مبتني برعقل؛ )8
ايجاد نبات و تعادل در اجتماع؛  )۹کنترل و نظارت اجتماعي در خصوص عملکرد نهادهاي
حکومتي؛  )١جلب مشارکت عمومي در حل مشکلات.
تم

صاحبنظر

جدول  -8ديدگاههاي مطلق و نسبي به آزادي بيان
نامه مفيد
 /شماره سي و
هشتم

دليل :اعمال زور و فشار در عرصه فکر و فرهنگ نه تنها نمربخش نبوده بلکـه غالبـاً

کوهن

اعتقاد به آزادي بيان

نتيجه معکوس مي دهد .ايجاد محدوديت و برخورد غير فکري و غير تربيتي با افکـار

مطلق

نه تنها نمي تواند جلوي ابراز صريح عقايد را بگيـرد بلکـه هرگـز نميتوانـد موجـب

نامه مفيد

اعلاميه جهاني حقوق بشر

/

ديدگاه نسبت به آزادي بيان و دليل يا شروط آن

اضمحلال و يا حتي مانع انتشار آن شود.

ماده  2۴به خوبي حق آزادي بيان را مورد حمايت قرار داده و بر حق مطلق داشتن عقيده بدون هيچ هراسي و حـق

شمارهآن بهسي
طرقومختلف و بدون توجه به مرزتأکيد ميورزد :هرکس از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار است
ابراز

داشتنو عقايد خود بيم و اضطرابي داشته باشد و در کسب اطلاعات و انتشار آن ،به تمامي وسايل ممکن
و
هشتمنبايد /ازمهر
و بدون ملاحظات مرزي ،آزاد باشد.

آبان 2831

ماده  :23هر کس حق دارد که از آزادي فکر ،وجدان و مذهب بهرهمند شود .اين حق متضمن آزادي تييير مـذهب
يا عقيده و همچنين متضمنآزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم دينـي
است .هر کس ميتواند از اين حقوق ،منفرداً يا مجتمعاً ،به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.
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ماده  )2 :1۴هرکس در مقابل آن جامعهاي وظيفه دارد که رشـد آزاد و

شرايط :هر کس در اجراي حقـوق و اسـتيفاي

کامل شخصـيت او را ميسـر سـازد؛  )1هـرکس در اجـراي حقـوق و

آزاديهاي خود فقط تابع محدوديتهايي است

استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديتهايي است که به وسـيله

که به وسيله قانون ،منحصراً بـه منظـور تـأمين

قــانون ،منحصــراً بــه منظورتــأمــين شناســايي و مراعــات حقــوق و

شناســايي و مراعــات حقــوق و آزاديهــاي

آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضـيات صـحيح اخلـاقي و نظـم

ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم

عمومي و رفاه همگاني ،در شرايط يک جامعه مردمسالار وضع گرديـده

عمومي و رفاه همگاني وضع شـده اسـت .ايـن

است؛  )8اين حقوق و آزاديهـا درهـيچ مـواردي نميتوانـد برخلـاف

حقوق و آزاديها در هـيچ مـوردي نميتوانـد

مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود.

ماده  :8۱هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتـي يـا
فردي باشد که به موجب آن بتوانند هر يک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرنـد و يـا در
آن راه فعاليتي بکنند.

حقوق بشر

کنوانسيون اروپايي

مدني و سياسي

ميثاق بينالمللي حقوق

هرکس داراي حق آزادي بيان است .اين حق شامل آزادي داشتن عقيده ،دريافت و رساندن اطلاعات وانديشه،
بدون مداخله مقامات دولتي و بدون توجه به ملاحظات مرزي است.
ماده  :2۴هرکسي از حق آزادي عقيده و بيان بدون هيچگونه مداخلـه برخـوردار

احترام بـه حقـوق و حيثيـت

است .اين حق مشـتمل بـر آزادي جسـتوجو ،دريافـت و رسـاندن اطلاعـات

ديگـران ،حمايـت از امنيــت

وانديشه ها از هر نوع ،به هر وسيله ديگر فارغ از ملاحظات مرزي است.

ملي و نظم عمومي ،اخلـاق و
رفاه همگاني

امام

ممنوعيت آزادي توطئه ،آزادي خدعه ،فريب و نفاق ،آزادي عقايد مبتني بر جهل و خرافه ،محدود بـودن آزادي بر مصالح
هرمکتب و ايدئولوژي که به عقيده خود اطمينان دارد از آزاديانديشـه هراسـي

مطهري

نخواهد داشت و طرح اشکالات مخالفان را نه تنها مضر به عقايد و انديشه خـود
نميداند که موجب شفافيت و رونق خود ميداند

استعدادهاي انساني انسان
مصالح انسانيت

قرآن کريم

رعايت حقوق و حدود ديگران در پاسخ به تعدي آنها ،رعايت حريم خصوصي زندگي ديگران

مخل مباني

قانون اساسي

اسلامي

مخالفت با عفت عمومي ،توهين به مقامات اسلامي و شعاير ديني ،افترا به و تعرض به شرف و
حيثيت اشخاص ،ترويج فساد ،انتشار مطالبي که موجب گمراهي مردم ميگـردد ،نشـر کتـب
ضالّه و مضله که مبتني بر رد خدا و پيامبر و قرآن باشد ،تضعيف عقايد مردم.
فاش کردن اسرار نظامي ،مطالب مخلّ به استقلال و تماميت ارضي کشـور ،مطالـب مخـل بـه

مخلّ حقوق

امنيت عمومي ،نشر اکاذيب ،توطئه و تحريک مردم عليه حکومـت ،هتـک حيثيـت اشـخاص،

عمومي

توهين و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي ،مراجع تقليد و رهبر انقلاب اسلامي ،انتشار عکـس
ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
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بجز تعدادي محدود از صاحب نظران ،حتي در مباني غربي نيز آزادي بيان مطلق پذيرفته
نميشود و در اعلاميه حقوق بشر نيز محدوديتهايي براي آزادي بيان مطرح شده است .درجدول،8
شماره
مفيد /
ديدگاه نامه
مختلف و شروط آنها ذکر شده است.
نظران
صاحب
سي و هشتم /

به قول معروف« ،هرسخن جايي و هر نکته مکاني دارد» .هرگوينده و نويسندهاي بايدکاملاً
مهر و آبان 2831

زمان و مکان انتشار و ايراد سخن و پيام خود را در نظر بگيرد؛ چراکه انتقاد و اعتراض به
هرحکومتي چنانچه با ابزار نامشروع و به انگيزه نامشروع و غيرمنطقي صورت گيرد ،طبيعي است
که تعادل و آرامش جا معه را برهم زده و ممکن است گوينده در عملي که انجام داده به خطا رفته
باشد و در نتيجه صرف اظهار نظر و بيان مطلب ،حتي اگر حق نيز باشد ،موجب مشکلاتي گردد .از
همين روست که در هرجامعه اي عقلاي آن ،جلوگيري از انتشار و بيان مطالب مسموم و تشنج
تم
آفرين را غيرمعقول و غيرمنطقي ميدانند.
نامه مفيد

يادداشتها
 /شماره سي و
 .2و امرهمهشتم
شوري بينهم
1. Liberty
8. Fact
 . ۹نگاه قرآن به آزادي بيان وعمل مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،روزنامه کيهان (.)38/1/1۹

نامه مفيد

 . ١دو روي يک سکه  :آزادي بيان  -مهمترين شاخص حقوق بشر ،روزنامه اعتماد (.)3۹/۴/2۴

 /شماره سي و

 . 9پيشين.هشتم  /مهر و
آبان 2831

2. Brandeis

 . 3پيشين.
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