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 مقدمه

اسالم و مسیحیت به عنوان دو دین بزرگ و جهانی پیروان فراوانی را به خود اختصاص 

داده اند و  از این رو تبیین آموزه های این دو دین برای مسلمانان و مسیحیان از اهمیت 

بیان برای  باالیی برخوردار است. یکی از آموزه های اسالم و مسیحیت حق آزادی

شهروندان است. از آنجا که امروز جوامع مختلف بر احقاق این حق پافشاری می کنند و 

این حق را از حقوق اساسی بشر قلمداد می کنند الزم و ضروری است تا دیدگاه اسالم و 

مسیحیت در خصوص این حق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این مقاله به بررسی 

 ن در اسالم و مسیحیت می پردازد.تطبیقی حق آزادی بیا

 .آزادی بیان در مسیحیت1

مفهوم آزادی در تعالیم مسیحیت نقش پررنگی دارد. در تعالیم مسیحیت ابعاد گوناگونی 

برای مساله آزادی بیان شده است. لکن مبانی نظری آزادی در مسیحیت با برخی 

تعالیم مسیحیت منادی  عملکردها و رفتارهای رهبران مسیحی هم خوانی ندارد. اگرچه

آزادی و مدافع این حق مسلم انسانی است لکن در برخی دوران ها، رهبران مسیحی این 

حق را برنتافته و در مقابل مخالفان خود خشونت بارترین مواضع و رویکردها را اتخاذ 

نمودند. تشکیل و راه اندازی دادگاه های تفتیش عقاید یکی از بارزترین نشانه های 

ت رهبران دینی مسیحیت با حق آزادی بیان محسوب می شود. در ادامه حق آزادی مخالف

بیان در مسیحیت در دو ساحت مبانی نظری آزادی بیان و عملکردهای رهبران دینی 

 مسیحیت در خصوص مقوله آزادی بیان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 مبحث اول: مبانی نظری آزادی بیان در مسیحیت

 ی در کتاب مقدسحق آزاد
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 که دارند می اعالم یوحنا انجیل و رسول پولس های نوشته ویژه به جدید، عهد کتاب

 ،23 ـ 6/18 رومیان) گناه از آزادی موجب شده، مکاشفه مسیح عیسای در که خدا محبت

 از آزادی این( 8/21 بعد، به 6/21 رومیان. )گردد می مرگ از آزادی و( 36 ـ 318 یوحنا

 با متجانس که آزادی( بعد به 6/17 رومیان. )یابد می تعلق ما به خدا از اطاعت طریق

 پطرس دوم رساله. )است مغایر مسیحیت های آموزه با باشد، اخالقی منع فقدان یا و افراط

2/19) 

 آن متفاوت ابعاد و آزادی از تشریحی

 کاتولیک ایکلیس دینی تعالیم کتاب در توان می را آزادی از ای خالصه و معاصر تشریح

 عمل برای آزاد، اراده با فرد. دارد ریشه اراده و خرد در که است قدرتی آزادی»: یافت

 خود، مسئولیت به اعمالی آوردن جای به بنابراین و کار آن یا این انجام نکردن، یا کردن

 در پختگی و رشد برای است نیرویی انسان آزادی. دهد می شکل خود زندگی به آگاهانه

 ماست، سعادت که خدا به معطوف که رسد می کمال به زمانی و نیکویی و تیراس جهت

 «.باشد

. شود می داده انسان هر به خدا، ما خالق توسط که است ای عطیه چیز هر از پیش آزادی،

 بتوانیم که است شده داده ما به رو آن از آزادی این که گوید می مسیحی ایمان از بخشی

 از الینفک بخشی آزادی. کنیم جستجو اجبار بدون و خود واستخ به را خداوند خود، خالق

 آزادی. ایم شده آفریده رحیم و پرمهر خدایی توسط که است بشر افراد عنوان به ما شأن

 با آزادی از درک این. دارد بشر فرد شأن در ریشه آنها همه اساس که دارد گوناگونی ابعاد

 .است مرتبط انسان اساسی حقوق

 زندگی، در مناسب رشد» برای الزم امکانات و است «زندگی حق» بردارندهدر حقوق این

 خدمات سرانجام و تفریح پزشکی، امکانات مسکن، لباس، خوراک، به مربوط امور جمله از

 است، فرهنگی و اخالقی های ارزش به وابسته حقوق سایر« .شود می شامل را اجتماعی
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 این. شغل انتخاب آزادی نشر، و بیان آزادی حقیقت، جستجوی» در آزادی حق نظیر

 آموزش دیگر و مناسب عمومی تحصیالت از شدن مند بهره حق شامل همچنین حقوق

 نوع انتخاب آزادی شامل اساسی حقوق دیگر« .است خود کشور در ای حرفه و فنی های

 عادالنه حقوقی دریافت و کردن کار امکان شخص به که است اقتصادی حقوق و زندگی

 همنشینی و مالقات خود همفکر اشخاص با دارند حق ها انسان عالوه، به. دهد می را

 مردان این، بر عالوه. است بالمانع مهاجرت و کوچ حق انسانی، حقوق از دیگر یکی. کنند

 سیاسی اساسی حق یک که نمایند ایفاء اجتماعی زندگی در فعال نقشی دارند، حق زنان و

 مفهوم. است برخوردار دینی آزادی حق از انسانی هر نها،ای همه از فراتر. گردد می تلقی

 جمله: از. است برخوردار توجهی قابل معانی تنوع از مسیحیت دیدگاه از آزادی

 ریشه و ها بنیان از یکی آزادی آن، از منظور که است، آزادی متافیزیکی مفهوم معنا، اولین

 خوبی انتخاب نخست ی مرحله در را خود که است، اراده آزادی یعنی انسان، طبیعت های

 انسان شخصیت کل آن انحطاط با که است ای ویژگی اراده، آزادی. دهد می نشان بدی و

 ندارد، حاکمیت انسان ی اراده بر کس هیچ مسیحیت، تعالیم اساس بر. شود می دگرگون

 نبزرگا از یکی. خداوند خود حتی یا و فرشتگان و شیاطین نه و قدرتی و قانون هیچ نه

 است معنا بدان این« .دهد می نجات ما خود کمک به را ما خداوند»: گوید می مسیحیت

 .دهد نجات انسان خود تمایل و اراده بدون را انسان تواند نمی خداوند که

 فرد یک مشخص حقوق شامل آن معنای که است، اجتماعی آزادی آزادی، معنای دومین

 افراد جامعه، در زیرا شود؛ می مطرح یاریبس های پرسش زمینه این در و است دولت در

 در. هستند خود حقوق مدعی که دارند وجود مختلفی و متعدد انتظارات و حقوق با بسیاری

 .است انسان ظاهری های آزادی آزادی، گونه این کل،

 به ظاهری، های آزادی دیگر خالف بر آزادی این. است معنوی آزادی آزادی، نوع سومین

 این همچنین. است خود امیال و گناه های وسوسه خودپسندی، بر سانان حکومت معنای

 عامل تنها عنوان به خدا با ارتباط برقراری به قادر و معتقد انسان روحانی زندگی در آزادی
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 وسوسه از پاکان و مقدسان تنها معنوی آزادی این از اما. آید می دست به معنوی، آزادی

 برخوردار معنوی آزادی از نسبی طور به صرفا عادی نانسا. برخوردارند کامل نحو به ها

 از را خوبی که افرادی و القدس روح های شده نفرین بدی، در شده غر افراد تنها و است

 آزادی آل ایده مسیحیت، که است اساس همین بر. اند داده دست از را آن اند، برده یاد

 گونه هر وجود امکان که است منطق همین اساس بر و بیند می خداوند در را معنوی

 .کند می انکار را آن از جدای و مجزا موجود

 ی واسطه به تنها»: نویسد می سولوویف. س. و ،19 ی سده اواخر روسی بزرگ فیلسوف

 واقعی اختیار یک ما اختیار که است او خواست اساس بر رفتار و نامرئی خداوند به ایمان

 به بلکه شود، نمی پدیدار کاوی روان املع یک صورت به صرفا اراده اینجا. شود می

 نوع هیچ با که است ای پدیده نوع هر بانی و باعث که شود می مطرح خال نیرویی عنوان

 مطرح «موجودیت و وجود در آزاد» دیگر، عبارتی به. نیست تعریف قابل گیری نتیجه

 «.است

 که را انسانی او« .ستا آزادی آنجا باشد، خداوند روح که جا هر»: فرماید می قدیس پولس

 شدن متولد بر طریق این به که حالی در نامد، می «نو» انسان است، روحانی آزادی دارای

 را کسی منوال، همین بر. کند می تأکید انسان بدن و وجدان آزادی قلب، ذهن، ی دوباره

 ادی کسی عنوان به او از و نامد می «برده» یا «کهن» فردی کند، می زندگی گناه در که

 گوید، می او به او شرافتش و منطق اعتقاد، آنچه دنبال به تا ندارد را آن قدرت که کند می

 گونه این را بردگی قدیس، پولس. است او نفع به تردیدی هیچ بی که حالی در برود

 خواهم نمی که را کاری زیرا کنم؛ می چه که کنم نمی درک همانا»: کند می توصیف

 می که نیکی کار هر و... دهم می انجام متنفرم، آن از که را چه هر و دهم، می انجام

 بدن اعضای در... دهم می انجام خواهم، نمی و است پلید آنچه و دهم نمی انجام خواهم

 می قانون اسیر را من که من، منطق و قانون برخالف قانونی بینم، می دیگری قانون خود

 «.بیند
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 دینی آزادی به توجه خاص

 در دوم مجمع اعالمیه در دینی آزادی درباره کاتولیک کلیسای های موزهآ از ای خالصه

: است آمده بخش این در. است شده گنجانده شود، می نامیده «انسان شأن» که ای رساله

 افراد همه که است آن مفهوم به آزادی نوع این. است برخوردار دینی آزادی حق از انسان»

 هر سوی از چه و اجتماعی های گروه سوی از چه اد،افر سوی از چه جبر، و فشار از باید

 یا مرد هیچ تا رود شمار به حق یک امر این که ای گونه به باشند، مصون انسانی، قدرت

 طبق کردن عمل از شخصی هیچ و نماید عمل اعتقاداتش علیه نباشد، ناگزیر زنی

 دیگران با اکتشر در یا تنها علنی، یا خصوصی زندگی در دینی، امور در اعتقاداتش

 مکشوف را آن خدا کالم که گونه آن انسان، شأن اساس بر آزادی حق. نشود بازداشته

 که گیرد قرار جامعه اساسی قانون شناسایی مورد چنان باید است، مبتنی عقل بر و ساخته

 است شخصی هر یا چیز هر از بودن آزاد مستلزم امر این. گردد تبدیل مدنی حق یک به

 را اجتماعی مسئولیت و آزاد اراده خرد، عطیه فرد یک چه است، اساسی حق این مانع که

 چون و کند جستجو را حقیقت که دارد حق هم و وظیفه هم است، داشته دریافت خدا از

 رفتار خود وجدان طبق دینی امور در که دارد حق فردی هر. نماید اختیار را آن یافت،

 «.است رخطی عدالتی بی یک حق این انکار. نماید

 در خارجی جبر از بودن مصون یعنی دینی، تسامح بحث صرفا مسیحیت، دیدگاه از آزادی

 هدف یک خود خودی به آزادی. است آن از فراتر بلکه نیست، دینی موازین به کردن عمل

 راهی آزادی. کرد درک خدا با اش رابطه در انسان شأن پرتو در را آن باید بلکه نیست،

 آنان فردی شأن در که ای گونه به را خود سرنوشت زنان و مردان آن طریق از» که است

 از و آگاهی با که دهد می آنان به را امکان این دینی آزادی. گیرند می دست در است،

 به دینی آزادی های بندی شاخه« .نمایند برین هستی آن به متعهد را خود اراده، روی

 می ایجاب انسان اجتماعی ماهیت اما»: است شده بیان «انسان شأن» رساله در وضوح
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 امور در سایرین با کنند، ابراز برونی ای گونه به را دینی درون کردارهای افراد که کند

 «.نمایند پیروی جامعه در خود دین از و باشند داشته شراکت دینی

 مقتضی موارد که هنگامی حتی) اجتماع در دین به نمودن عمل آزادانه حق انکار نتیجه

 بی و است انسان شخص به کردن عدالتی بی( شوند می رعایت حق به عمومی نظم

 گونه همان. است شده مقرر ها انسان برای خدا توسط که است نظامی همان به عدالتی

 اساسی بشر، حقوق بنای برای و شخص هر شأن اصلی الزامات از یکی دینی آزادی که

 شمار به جامعه همچنین بلکه افراد، تنها نه صالح و خیر جهت مطلق ضروریات از است،

 .رود می

 بیان چنین 1988 سال در صلح جهانی روز مناسبت به خود پیام در دوم پل ژان اعظم پاپ

 ضروری عوامل از خود، دین به کردن عمل و ابراز برای ها جماعت و افراد حق»: داشتند

 اجتماعی و دنیم حق که آنجایی از... است ها انسان میان آمیز مسالمت همزیستی

 برای ارجاعی نقطه است، مرتبط روح فضای ترین درونی به دینی آزادی از برخورداری

 «.گردد می تبدیل آنها معیار به ای گونه به حتی و است اساسی حقوق دیگر

 مسئولیت و آزادی

. هست نیز مسئولیت مستلزم بشر، حقوق با ارتباط در ویژه به و آن ابعاد تمام در آزادی

 اصل آزادی، نوع هر کاربرد در» که است دلیل همین به نیست، لیبرالیسم مفهوم به یآزاد

 آزادی مورد در خصوص به این. گردد مراعات باید اجتماعی و فردی مسئولیت اخالقی

 انسان که باشد هدف و مقصد این دارای عالوه به باید دینی آزادی زیرا است، صادق دینی

 عمل بیشتری پذیری مسئولیت حس با اجتاعی زندگی در دخو وظایف آوردن جا به در ها

 مقابل در و خدا مقابل در انسانی هر آزادی، از ما استفاده در دیگر، عبارت به« .نمایند

. اند وابسته یکدیگر به متقابال مسئولیت، و آزادی ترتیب، این به. است مسئول سایرین
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 نمی عمل واقعی آزادی در ما. باشیم ادآز که آن مگر باشیم، مسئول توانیم نمی ما براستی

 .کنیم رفتار مسسئولیت با دیگران به نسبت که آن مگر کنیم،

 حقیقت و آزادی

 که گونه همان. دارد وجود ارتباطی حقیقت و آزادی میان کاتولیک، کلیسای تعالیم در

 و طبیعت حسب بر هم مردم همه»: دارد می بیان واتیکان دوم مجمع «بشر شأن» رساله

 دینی حقیقت ویژه به نمایند، جستجو را حقیقت هستند ملزم اخالقی تکلیف سبب به هم

 تمام و نمایند اختیار را آن شناختند، را حقیقت که هنگامی اند موظف همچنین آنان. را

 به عیسی یوحنا، انجیل در« .بخشند نظم حقیقت های خواسته با تطابق در را خود زندگی

 و آزادی میان( 8/32 یوحنا)« .کرد خواهد آزاد را شما یقتحق» گوید، می شاگردانش

 کمال به حقیقت توسط جز و است حقیقت خاطر به آزادی. دارد وجود عمیقی پیوند حقیقت

 در آزادی» همواره بلکه نیست، «حقیقت از آزادی» هرگز «واقعی آزادی». رسد نمی

 وجود تواند نمی واقعی دیآزا هیچ حقیقت، با صادقانه رابطه این بدون. است «حقیقت

 .باشد داشته

 عدالت و آزادی

 موضوع باشیم، مند بهره خود اساسی آزادی و حقوق از دهیم اجازه یکدیگر به که این

 دنیای در موجود های ناآرامی از بسیاری موجب عدالتی بی اوقات بیشتر. است عدالت

 اگر. کشاند می نابودی به را جامعه افراد که است خشونتی سرآغاز اغلب و است امروز

 عدالت که کرد اضافه همچنین توان می ندارد، وجود عدالت بدون صلح که دارد واقعیت

 .ندارد وجود آزادی بدون

 احترام و محبت آزادی،
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 دیگران به عمیق احترامی و محبت دربردارنده بلکه است، عدالت مستلزم تنها نه آزادی

 آزادی واقع در. است گزاردن احترام دیگری، هب محبت دادن نشان های راه از یکی. است

 حاوی احترام. نماییم رفتار احترام کمال در یکدیگر با که دارد می آن بر را ما واقعی

 احترام کلمه ریشه. کنیم تحمل صرفا را یکدیگر که است آن از فراتر مفهومی

”respect“ التین کلمات از (respicio respicere) و (respicere 

respectare) نگریستن دوباره» یا «نگریستن عقب به» معنای به که شده گرفته» 

 با” ،“نمودن توجه” ،“کردن مالحظه” مفهوم به همچنین توانند می کلمات این. است

 است آن مفهوم به فقط نه گزاردن احترام. باشند نیز “بودن منتظر” و “کردن رفتار رعایت

 که است آن مفهوم به همچنین بلکه شماریم، محترم را دیگران حدود تخطی، عدم با که

 یعنی دیگران به گذاردن احترام. نگیریم فاصله آنان از یا نکنیم مضایقه دیگران از را خود

 .باشیم جویا را آنان های ویژگی بهترین و واالترین و نهیم ارج را آنان

 آن توان نمی هرگز که است رازی شخص هر که است واقعیت این شناخت گزاردن احترام

 در را آنان است ممکن کنیم، می نگاه دوباره دیگران به ما که هنگامی. فهمید تماما را

 هر با که نیست آن مفهوم به کردن رفتار دیگران با احترام و محبت با. ببینیم نوین پرتوی

 می انسان عنوان به را آنان که است آن مفهوم به بلکه موافقیم، گویند می و کنند می چه

 نداشته حقی اشتباهات خود شاید« .حقند فاقد اشتباهات» که شود می گفته اغلب. ریمپذی

 او با که است حق این دارای همواره شده، خلق خدا شبیه و صورت به که انسان اما باشند،

: گوید می مسلمان، پژوه دانش رمضان؛ طارق که گونه همان. شود رفتار احترام و محبت با

 کسی توانید می شما. داریم نیاز احترام به همچنین ما. نیست کافی تسامح دیالوگ، برای»

 نمی دیگر گزارید، احترام او به اگر اما بگیرید، نادیده را وی همچنان اما کنید، تحمل را

 «.بگیرید نادیده را او توانید

 میلیوره؛ چلستینو. است برخوردار خاصی اهمیت از صلح پیشبرد در دینی آزادی به احترام

 طی تازگی به که نطقی در ملل، سازمان در مقدس کرسی دائمی ناظر اعظم سقفا
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 از یکی»: داشت بیان چنین کرد، ایراد بشر حقوق مورد در سازمان آن عمومی اجالس

 را بشر حقوق بنای اساسی رکن آزادی این. است دین آزادی انسان، هر اساسی های آزادی

 اعظم، اسقف« .گذارد می تأثیر خالق با انسان طهراب اولیه عنصر بر زیرا دهد، می تشکیل

 به تنها نه گیرد، قرار احترام مورد دینی آزادی وقتی که کند می استدالل چنین میلیوره،

 ابزاری» همچنین بلکه کند، می کمک مردم میان آمیز مسالمت همزیستی پیشبرد

 سازد می قادر عمل در را شهروندان دینی، آزادی« .است پایدار صلحی بنای برای قدرتمند

 میان در را اخالقی کمال آورند، جا به بیشتری پذیری مسئولیت حس با را خود وظایف که

 هر برای خود درونی الهام» از که سازد می قادر را ها انسان گرداند، می مستحکم مردم

 .کنند پیروی «است حق و درست که آنچه

 صلح و آزادی

 به صلح و محبت مبنای بر تمدنی پیشبرد برای را خود آزادی تا ایم شده دعوت ما یکایک

 به ما همه که راهی شود، می شامل را زندگی سراسر که است تکلیفی این. گیریم کار

 سال در دوم پل ژان اعظم پاپ که گونه همان. ایم شده دعوت یکدیگر با آن پیمودن

 می فرا یا ما» مودند،فر صلح برای دعا جهانی روز پایان مناسبت به خود خطابه در 1986

 نابودی موجب و دور یکدیگر از یا برداریم گام هماهنگی و صلح در یکدیگر با که گیریم

 -پف اسی آلکسی آزادی؛ پروفسور مقاله -اورسوتو ر.ک:  دونا)«.شویم می دیگران و خود

 نشست سه مقاالت مجموعه -ادیان گفتگوی مرکز -مسیحیت دیدگاه از آزادی مقاله

 روسیه( ارتدوکس کلیسای با ادیان گفتگوی کزمر دینی

مبحث دوم: عملکرد رهبران مسیحی در خصوص آزادی بیان با تاکید بر 

 دادگاه های تفتیش عقاید

 عوامل شکل گیری تفتیش عقاید در کلیسای کاتولیک
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در قرن یازدهم میالدی، کلیسای ارتودوکس شرقی، با جدایی از کلیسای کاتولیک روم، 

لک بر اقتدار این کلیسا وارد نمود. البته مسأله به اینجا ختم نشد و به مرور، ای مهضربه

 .های مختلفی به انتقاد از کلیسای کاتولیک پرداختندگروهها و فرقه

های متعدد، تشویش خاطر رهبران کلیسایی را به دنبال داشت.یکی از این تشکیل فرقه

دانستند.ظهور این را مسیحیان راستین می گروهها، کاتارها در جنوب فرانسه بودند که خود

گروه، نگرانی عمیقی را برای دستگاه پاپی به وجود آورد چه اینکه این فرقه، توانست از 

محبوبیت قابل توجهی برخوردار شود و میان اقشار ستمدیده و مستضعف، پیروانی را گرد 

 (20، ص1384د.)بکراش، خود آور

میان پیروان کلیسای کاتولیک، از یک سو پادشاهان و های جدید و تشتت در تأسیس فرقه

از دیگر سو، رهبران کلیسایی را دچار واهمه نمود چه اینکه تفرقه میان کلیسا، هرج و مرج 

نشین همراه و همسو آورد.از همین رو، پادشاهان کشورهای مسیحیو نزاع را به دنبال می

ی آن ت از این وضعیت افتادند که نتیجهرفای برای برونبا رهبران کلیسایی به فکر چاره

 .تشکیل دادگاههای تفتیش عقاید بود

 تأسیس دادگاههای تفتیش عقاید 

شود اما گذار تفتیش عقاید یاد میاگرچه معموال از پاپ گریگوری نهم به عنوان بنیان

حقیقت آن است که تفتیش عقاید پیش از وی و در زمان پاپ لوکیوس سوم پا گرفته 

میالدی، طی دستورالعملی اسقفان را موظف نمود تا در حوزه 1184در سال  بود.وی

د.)همان، نظارتی خویش به تفتیش عقاید پرداخته و از رشد و توسعه بدعتها جلوگیری نماین

 (21ص
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تشکیل رسمی دادگاههای تفتیش عقاید در دوره پاپ گریگوری نهم محقق گردید.در 

میالدی ورود ملحدان و 1226در سال  (Aragon)زمان وی، ژاک اول، پادشاه آراگون

کفار را به قلمرو پادشاهی خویش ممنوع ساخت و به دنبال این اقدام، از پاپ گریگوری 

بر پا سازد.این "دادگاه تفتیش عقاید"نهم درخواست نمود تا دادگاهی را تحت عنوان 

های تفتیش عقاید، به پیشنهاد پادشاه، مورد موافقت پاپ قرار گرفت و از این زمان، دادگاه

 (12 ص ،1378.)مارتینلی، صورت رسمی آغاز به کار نمود

نشین بر پا این دادگاهها گسترش قابل توجهی یافت و در مناطق مختلف مسیحی

اند که گردید.اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و ...همگی دارای دادگاههایی معروف بوده

 .خورده استنامشان در صفحات تاریک قرون وسطی رقم 

 تفتیش عقاید در کشورهای مختلف 

چنانکه پیشتر گفتیم، تفتیش عقاید، صرف نظر از ایتالیا که تحت رهبری مستقیم پاپ قرار 

داشت، در مناطق مختلف اروپا تشکیل شده بود. در این بخش و به خاطر اختصار، تنها به 

 :کنیمره میدو محکمه دیگر معروف تفتیش عقاید در اروپای قرون وسطی اشا

اسپانیا: اسپانیا، از جمله کشورهایی بود که تفتیش عقاید در آن دیرتر از سایر مناطق، به 

وقوع پیوست اما بیش از دیگر کشورها دوام آورد و قرنهای متمادی، مردم این کشور، زیر 

تا همتوان در خشونت، بیگران قرار داشتند.دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا را میتیغ تفتیش

 (52-51)بکراش، همان، صدانست

دستگاه تفتیش عقاید، در کشور هلند نیز، دست کمی از اسپانیا نداشت، شهرت این  هلند: 

نامیدند.این دادگاه، می"شورای مرگ"دادگاه در خشونت تا بدانجا بود که این محکمه را 
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این کشور، تمام گیر بود و از نگاه دادگاه تفتیش عقاید نسبت به پروتستانها بسیار سخت

 .آمدندپروتستانها بدعتگزار به حساب می

حد و حصر دادگاه تفتیش در این کشور، مثال زدنی است. آنان گاهی اقدام به خشونت بی

کردند. هدف از این کار آن بود که در حال فریادزدن متهم سوزاندن زبان متهمان می

رمی و تفریح رهگذران افزوده بخت، شاید از وی صدایی جالب صادر شود و بر سرگنگون

 (91-89.)همان، صشود

 وظایف این دادگاهها 

بایست هر گونه تخلف از تعالیم کلیسای کاتولیک را مورد دادگاههای تفتیش عقاید می

داشتند. البته در بسیاری از موارد، توبه نیز کافی بررسی قرار داده و متهمان را به توبه وا می

گردید. در یکی از فهرستهای متحمل مجازاتهای مقرر می نبود و شخص گناهکار باید

منتشره که در قرن پانزدهم میالدی در اسپانیا مورد استفاده مقامات دادگاههای تفتیش 

بود، گناهان ذیل به عنوان مواردی که باید مرتکبان آن تحت تعقیب قرار گیرند بر شمرده 

 :شده بود

 ت به خداوند و سایر اولیاء الهیدادن صفات نادرسخدعه و دروغ و نسبت.1

 سحر، جادوگری و غیبگویی در مراسم و آیینهای دینی.2

 کمک گرفتن از اجنه و شیاطین.3

 .اصرار بر گناهانی که برای آنها مجازات در نظر گرفته شده بود.4

 انکار برتری رم و سر باز زدن از اطاعت پاپ.5
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 گزارانپناه دادن به بدعت.6

 تفتیش عقاید مخالفت با نظام.7

 اندگزاری از سوی دادگاهها محکوم شدهکفن و دفن ملحدان و کسانی که به جرم بدعت.8

خودداری کردن از ادای سوگند در دادگاهها در صورتی که از آنان خواسته .9

  (139 – 138 ص همان، .)مارتینلی،شود

 های مجازاتشیوه

ها در ود.نوع، میزان و شدت شکنجههای مجازات در این دادگاهها، بسیار متنوع بشیوه

های مختلف زمانی کامال متفاوت بود.پاپ لئوی نهم، با هر گونه مناطق مختلف و در برهه

گزاران مخالف بود و در مقام مجازات، به تکفیر آنان بسنده آزار و اذیت بدعت

آن پس،  اما این شیوه، دوام چندانی نیاورد و از(1044 ص ،4 ج ،1378 .)دورانت،نمودمی

ناپذیر دادگاهها، تلقی گردید. البته در اوایل فعالیت شکنجه متهمان به عنوان اصل جدایی

شد که سبب این دادگاهها، شکنجه و آزار متهمان، تنها در صورتی مجاز شمرده می

ریزی و یا جراحت دائمی نشود ولی این رویه نیز به زودی تغییر شکل داد و در سال خون

 ص همان، .)بکراش،گیرانه! را لغو نمودکساندر چهارم، این قانون سختم، پاپ ال1256

44) 

گیری از متهمان گوی های اعترافهای تفتیش عقاید، در اعمال شیوهبه زودی دادگاه

 .سبقت را از یکدیگر در ربودند
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خواستند که به جرم خود اعتراف کند. در صورتی که وی از اعتراف، آنان ابتدا از متهم می

گردید.مأموران تفتیش، پیش از شکنجه به نمود دستور شکنجه وی صادر میودداری میخ

شدند که در صورت ایجاد جراحت، شکستگی اعضاء و یا حتی مرگ، تنها وی یادآور می

خود متهم، مسئول خواهد بود چه اینکه از اعتراف به گناه خویش، سر باز زده 

 (95 .)مارتینلی، همان، صاست

شد.خوراندن مقدار زیادی آب از طریق قیفی که در دهان متهم ها آغاز میسپس شکنجه

دادند، سوزاندن پاها، کشیدن بدن به حدی که اعضاء و مفاصل پاره شود، نشاندن قرار می

های فلزی داغ، کندن گوشت بدن با انبر داغ و شکستن استخوان با بر روی چهارپایه

  ص ،1348 .)ولف،ها بودازاتهای رایج این دادگاههای آهنی بخشی از مجاستفاده از گیره

 (97 – 93 ص همان، مارتینلی، ؛50 – 45 همان، ص بکراش، ؛161

تصور عمومی، آن بود که اعتراف متهمان در زیر شکنجه، معتبر نخواهد بود.برای حل این 

کردند و سپس به مدت سه ساعت او را به حال مشکل، آنان ابتدا متهم را شکنجه می

خواستند تا به گناه خود اعتراف کند.در صورتی که از کردند و آنگاه از او میویش رها میخ

نمودند و باز پس از گذشت سه ساعت کرد دوباره وی را شکنجه میاعتراف خودداری می

توانستند به نتیجه خواستند تا به گناه خود اعتراف کند. مأموران از این طریق، میاز وی می

.)دورانت، همان، دست یابند و از متهمان در حالت عادی! اعتراف بگیرند دلخواه خویش

 (1051ص

بینی شده بود، گناهکار را به جالد در خصوص گناهانی که مجازات مرگ، برای متهم پیش

نمود، در سپردند. در این موارد رسم بر آن بود که اگر متهم به گناه خویش اعتراف میمی

جان او را ین حالت ابتدا متهم را خفه کرده و سپس جسد بیگردید.در احق وی لطف می
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سوزاندند. اما در صورتی که متهم، از اعتراف به گناه خویش و ابراز پشیمانی خودداری می

 (162-161  ص همان، ولف، د.)سوزاندنکرد، او را زنده میمی

موارد، اجازه  در مورد دفن اجساد متهمان نیز رویکردهای متفاوتی وجود داشت.در برخی

شد.در این صورت اگر کسی از اقدام به دفن جسد فرد گناهکار دفن بدن آنان داده نمی

گردید و تنها راه رهایی از بخشایش، آن بود که مرده را از قبر در آورده نمود، تکفیر میمی

 (1049 – 1048 همان، ص .)دورانت،انداختو بدنش را دور می

 ی تفتیش عقایدهاقربانیان مشهور دادگاه 

ها، آمار معتبر و دقیقی در دست نیست.گفته شده است در مورد تعداد قربانیان این دادگاه

ها هزار نفر متحمل انواع شکنجه 340های تفتیش عقاید، که در طول فعالیت محکمه

 (165 ص همان، .)ولف،هزار نفر نیز زنده در آتش سوختند 32گردیدند و 

ری از سوی این دادگاهها محکوم به مرگ گردیدند.برخی از در این مدت، افراد مشهو

 :شخصیتهای مشهور که توسط دستگاه تفتیش عقاید کشته شدند عبارتند از

وی رهبری جنبش اصالح دینی در چکسلواکی را بر عهده داشت.مقامات ؛ جان هاس.1

 پس ماا کند شرکت( م1418 - 1414کلیسایی از وی دعوت کردند تا در شورای کنتانس )

 (230 ص ،1380 سوزاندند.)لین، آتش در زندهزنده و دستگیر را او وی، حضور از

تیندل در اقدامی شجاعانه، اقدام به ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی ؛ ویلیام تیندل .2

نمود. او به زودی دریافت که انگلستان مکان امنی برای فعالیتهای وی نیست و به همین 

م توسط مقامات شهر آنتورپ دستگیر شد و یک 1535ت، اما در سال دلیل به آلمان رف

 .سال بعد، در آتش سوزانده شد
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وی دختری از طبقه پایین جامعه و فرزند کشاورزی فرانسوی بود. او در قرن ؛ ژان دارک.3

پانزدهم، رهبری لشکر فرانسوی را در مقابله با سپاه انگلستان بر عهده گرفت.زمانی که 

خواستند شهر اورلئان را به تسخیر خویش در آورند، وی با شجاعتی به می هاانگلیسی

 .نظیر، در مقابل آنان ایستادگی نمود و موفقیت قابل توجهی نیز کسب نمود

او ادعا نموده بود که صدای میکائیل، فرشته مقرب الهی را شنیده که از او خواسته است، 

ها بر عهده گیرد.همین ادعا ن یعنی انگلیسیرهبری فرانسویان را در مبارزه با سپاه دشم

ها او را جادوگر خوانده و سوگند خوردند که به هر شکل ممکن سبب آن شد که انگلیسی

او را دستگیر و مجازات نمایند.آنان نهایتا با استفاده از رشوه توانستند ژاندارک را گرفته و 

عقاید، به جادوگری متهم گردید  به محاکمه بکشانند.به زودی، ژاندارک در دادگاه تفتیش

 (.104– 97 ص ،6 ج همان، )دورانت،و در مقابل دیدگان مردم سوزانده شد

او دانشمندی برجسته بود که در علم فلسفه، ریاضیات و ستاره شناسی، ؛ جوردانو برانو.4

دارای شهرت بود.او در آثار خود، موضوع حرکت زمین به دور خورشید را مطرح نمود و به 

ین دلیل دستگیر گردید.دادگاه از وی خواست تا این نظریه را که با تعالیم کتاب مقدس هم

امتناع ورزید.دادگاه تفتیش عقاید نیز او را به "برانو"شد، باز پس گیرد اما ناسازگار تلقی می

 (123 – 122 همان، ص .)بکراش،گزاری محکوم و به آتش سوزاندخاطر بدعت

م دستگیر شد و در آب خفه 1527سران باپتیستها بود در سال وی که از  ؛فلیکس مانز.5

 (310 – 309 همان، ص د.)لین،گردی
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آمد، در همان سال دستگیر و او نیز که از رهبران باپتیستها به شمار می؛ مایکل ستلر. 6

ترین شکل شکنجه نمود. حکمی که دادگاه محکوم به اعدام گردید.دادگاه او را به سخت

 :در مورد وی صادر نمود، چنین بودتفتیش عقاید 

مایکل ستلر به جالد سپرده شود تا او را به محل اعدام ببرد و زبانش را ببرد، آنگاه او را »

هایی از بدنش را بکند ، پس از اینکه او به به گاری ببندد و با انبر تفتیده دو بار بخش

پس از انجام این «.دریده شودبیرون از دروازه برده شد پنج بار دیگر به همین شیوه بدنش 

، 1384 وورست، د.)وانجان ستلر را به عنوان یک بدعتکار، سوزاندنها، جسد نیمهشکنجه

 (321 ص

های فراوان صرف نظر از این شخصیتها، که همگی طعم مرگ را چشیدند، تاریخ، محاکمه

 .دیگری را نیز ثبت نموده است

 :کنیمورد بسنده میدر این بخش و به جهت اختصار تنها به یک م

گالیله، دانشمند بزرگ قرن هفدهم میالدی، به تبعیت از نگاه کوپرنیکی، اظهار داشت که 

گردد.این محوری صحیح نیست و این زمین است که به دور خورشید مینظریه زمین

شد، خشم مقامات کلیسا را بر دیدگاه گالیله که مخالف با تعالیم کتاب مقدس دانسته می

.دادگاه تفتیش عقاید او را مجبور نمود تا برای نجات از مجازات، نظریه خود را انگیخت

دید مجبور گردید، نظریه پس بگیرد.گالیله نیز که برای رهایی خویش، راه دیگری را نمی

خویش را پس گرفته و همسو با تعالیم کلیسایی، اعالم دارد: این خورشید است که به دور 

 (126 – 124 همان، ص بکراش، ؛ 713 – 712 ص ،7 ج همان، .)دورانت،گرددزمین می

 هاپشتوانه الهیاتی مجازات 
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از نگاه موافقان تفتیش عقاید، این رویکرد کلیسا یک وظیفه الهی بود که بر دوش رهبران 

گردید مسیحی نهاده شده بود.کشتن گناهکاران، به قطع عضو فاسدی از بدن تشبیه می

ردیدی به دور انداخت تا بدین وسیله بتوان، بدن انسان را از فساد و هیچ تکه باید آن را بی

تباهی در امان نگاه داشت.بر این اساس، مخالفان تعالیم کلیسایی همانند عضوی فاسد 

 .شدند که حضور آنان در جامعه، ممکن بود به حیات دینی کلیسا آسیب وارد کندتلقی می

اران اعمال فشار و اجبار در پذیرش اصول یک اصالح طلب کالونیست که خود از طرفد

ترین عقیده است، زیرا به این آزادی مذهبی، اهریمنی»ایمانی بود اظهار می داشت:

 فالورز،«.)!خواهد به جهنم برودای که میمعناست که باید اجازه داد هر کس به گونه

 (107 – 106 ، ص1384

 هاافول قدرت کلیسا و برچیده شدن دادگاه 

ها برچیده شد و شاید بتوان ل قدرت کلیسای کاتولیک، به مرور زمان، این دادگاهبا افو

 همان، ص )مارتینلی،میالدی باز گرداند 18ها را به قرن آخرین کشتارهای این محکمه

چه اینکه پس از این تاریخ، دیگر کلیساها قدرت پیشین را نداشتند و استفاده ابزاری (.390

 .گردید کلیساها از شکنجه متوقف

 دادگاه تفتیش عقاید در عصر حاضر 

گرچه با کاهش قدرت کلیسای کاتولیک، دادگاههای تفتیش عقاید نیز در اکثر کشورهای 

 .دنیا برچیده شد اما کلیسای کاتولیک، همچنان این دادگاه را بر پا داشته است
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ام داده است و نام این دادگاه که نام آن یادآور فجایع قرون وسطی بود در چند برهه تغییر ن

م، توسط پاپ 1965است.عنوان جدید، در سال  "مجمع دفاع از دکترین ایمان"کنونی آن 

 .پل ششم انتخاب گردید

مانده یعنی تکفیر، همچنان امروزه از تنها حربه باقی"مجمع دفاع از دکترین ایمان"

تواند حکم به یکند.بر اساس قوانین مصوب، این دادگاه، در مواردی چند، ماستفاده می

شود تکفیر افراد خاطی نماید. برخی از گناهانی که موجب تکفیر از سوی این دادگاه می

 :عبارتند از

 احضار یک اسقف )و به خصوص اسقف خود( به دادگاه غیر روحانی .1

 پرخاش نسبت به اسقف اعظم و یا اسقف.2

 هرگونه مانع شدن در اعمال قدرت یا داوری مجامع کلیسایی.3

ریاست این مجمع، تا مدتها بر عهده شخص پاپ بود اما امروزه، معموال ریاست این مجمع 

 – 96 ، ص1382 .)عبدخدایی،شودبر عهده یکی از کاردینالهای برجسته واتیکان نهاده می

99.) 

 .آزادی بیان در اسالم2

 آزادی بیان در قرآن-2-1

 الف( آزادی بیان برای مسلمانان

ا اسالم به پیروان خود، حق آزادی اظهار عقیده، در تمامی عرصه سؤال این است که آی

 های عقیدتی، سیاسی و اجتماعی را اعطا نموده است یا خیر؟
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در نصوص دینی وظایف و دستوراتی برای مسلمانان مقرر گردیده که انجام هر کدام از 

در متن دین، آنها، مستلزم وجود آزادی بیان برای پیروان دین است و بدون آزادی بیان 

بویژه در قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی، انجام چنین وظایفی امکان پذیر نیست، از 

 جمله:

 امر به معروف و نهی از منکر .1

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر بر کسی پوشیده نیست. آیات متعدد قرآن و احادیث 

یت این فریضه مهم دینی فراوان از ائمه معصومین علیهم السالم نشانگر عظمت و اهم

و « معروف»است. اسالم بر اساس این دستور، مسلمانان را موظف نموده که با تشخیص 

در راه گسترش معروف و زدودن منکر از پیکر جامعه با هر وسیله ممکن، تالش « منکر»

نمایند و بدین وسیله از فساد مسلمانان و انحراف جامعه و نظام اسالمی جلوگیری کنند و 

مت نظام اسالمی را از انحرافات داخلی و خارجی تضمین نمایند. انجام این وظیفه سال

 مراتبی دارد که زبان و قلم )بیان( از جمله مهمترین آنهاست.

منکر را، به دست و زبان و دل انکار می کنند، اینان تمام خصال »امام علی)ع( فرمود: 

 (.366 کمتح البالغه، نهج«.)نیک را در خویش جمع نموده اند

بنابراین، وجود چنین دستور مهمی در پیکره دین مبتنی بر آن است که اسالم آزادی بیان 

و ابراز عقیده را، به عنوان اصل مسلم، پذیرفته باشد و به پیروان خود اجازه ابراز عقیده در 

اجب برابر انحرافات فردی و اجتماعی داده باشد، تا این که زمینه مساعد برای اجرای این و

فراهم گردد و گرنه این همه تأکید در مورد امر به معروف و نهی از منکر بی معنا و به دور 

 از واقعیت خارجی خواهد بود.

 مشورت.2
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مسأله تشویق به مشورت، ریشه در قرآن، سنت و سفارشهای ائمه علیهم السالم دارد که 

ه نظرات صائب به انسانها را همواره در راستای حل معضالت، مشکالت و رهیابی ب

من شاور الرجال شارکهم فی »... : فرمود( ع)علی امام مشورت راهنمایی کرده اند.

 (.366 حکمت البالغه، نهج)«عقولهم.

با این که  )ص(در اهمیت مشورت و نظرخواهی از دیگران همین بس که خداوند، به پیامبر

: ه با اهل نظر مشورت کندعقل کامل بوده و با وحی الهی ارتباط دارد، فرمان می دهد ک

 (.159/  عمران آل )«وَ شاورهم فی االمر...»... 

با یاران خود در موارد متعدد مانند: جنگ بدر، احد،  )ص(بر اساس این دستور الهی، پیامبر 

خندق و... به رایزنی و مشورت می پرداخت و به آنان اجازه اظهار نظر و انتقاد می داد و 

 منظور احترام به رأی و نظر اکثریت صرف نظر می کرد. گاهی از رأی خویش، به

اساسا در اسالم، افکاری هستند که نیاز به بحث و بررسی دارند و باید در جایگاه خود طرح 

 و با بحث و گفتگو شفاف سازی شوند چنانکه امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرموده اند:

أی درست اینگونه پدید می آید، همچون ها را برخی بر برخی دیگر عرضه کنید که ررأی»

 شیری که برای بیرون کردن کره آن، در میان مشک می ریزند و می زنند.

یا در اهمیت بهره گیری از دیدگاههای دیگران و استقبال از افکار موافق و مخالف می 

 فرمایند:

ه های برای خردمند سزاوار است که رأی دیگران را به نظریات خود بیافزاید و دانست

 حکیمان را به دانستنیهایش اضافه کند.

از تشویق و ترغیب هایی که در آیات و روایات، نسبت به شور، مشورت و استفاده از آرای 

دیگران شده، به روشنی معلوم می گردد که اسالم، طالب محیط و جامعه ای است که 

ر جامعه و یکدیگر بپردازند، تا انسانها بتوانند در آن، آزادانه به اظهار رأی و عقیده خود در ام
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در پرتو تضارب آرای موافق و مخالف، گزینش بهترین رأی میسّر گردد و گرنه حق اظهار 

 عقیده، در موضوع مورد مشورت، تشویق و ترغیب به آن بی مورد خواهد بود.

 نصیحت و خیرخواهی 2

اساس آن، حدیث تعبیر شده است، پایه و « نصح»خیرخواهی که در متون دینی از آن به 

 که باشد، می «کلُّکم راع و کلُّکم مسؤول عن رعیّته.»معروف پیامبر صلی اهلل علیه و آله : 

ین خیرخواه و د پیشوایان بویژه مسلمانان، آحاد به نسبت تا نماید می موظف را مسلمانان

الحی، نیک اندیش باشند و آنان را از طریق ارائه نظریات و اندیشه های خیرخواهانه و اص

یاری رسانند و با انتقاد سازنده، که نشأت گرفته از تعهد اسالمی باشد، آنان را از فرو 

ما »افتادن در مسیر انحرافها، بازدارند. در کتب روایی، محدّثین بزرگوار، بابی را به عنوان 

 .اند داده اختصاص «امر النبی صلی اهلل علیه و آله بالنصیحة الئمة المسلمین

 علیه السالم آن را از حقوق پیشوایان دین بر رعیّت، برشمرده است:حضرت علی 

 «و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب.»

یعنی: حق من بر شما )رعیّت( وفای به بیعت و نصیحت و خیرخواهی در حضور و غیاب 

 من است.

ه مهم، به مسلمانان یادآور می همچنین در راستای هر چه بهتر انجام گرفتن این وظیف

 شود:

با من آن طور که با جباران سخن می گویید، سخن مگویید و چنانچه از روی ترس، از 

گفتن حق در برابر مردمان متکبر خودداری می کنید، با من از گفتن حق، خودداری نکنید 

ن حق بر من و با من با ظاهرسازی برخورد نکنید و درباره ام گمان بی جا نبرید که گفت

سنگین باشد و یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید، چون کسی که حق و یا پیشنهاد و 
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عدل بر او سنگین باشد، عمل بدان بر او سنگین تر است. پس، از سخن بحق و یا مشورت 

 .در عدل با من دریغ نورزید

 نهی از کتمان حق .3

کند، حرمت کتمان حق و لزوم بیان از اصول دیگری که لزوم آزادی بیان را تثبیت می 

 حقایق برای مردمان است. بر این اساس قرآن می فرماید:

قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ ما أَنَا مِنَ »

 «الْمُشْرِکِینَ

 له فرمان می دهد که:قرآن به پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آ

یعنی: بگو این راه من است که با بصیرت و بینش، همگان را به سوی خدا دعوت می 

کنیم، من و هر کسی که راه مرا برگزیند و دعوت مرا دنبال کند و پاک است خدا و من از 

 مشرکان نیستم.

دایت می همانطور که پیداست، پیامبران با بصیرت به دعوت می پردازند و دیگران را ه

 کنند.

از سوی دیگر خداوند، در موارد متعدد، از کسانی که از روی هوس یا ترس و طمع به 

کتمان حق و خود سانسوری روی می آورند، نکوهش کرده و خواستار تبیین حقایق شده 

 است.

 «لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »

 یعنی: چرا حق را با باطل پوشانده و آگاهانه به کتمان حق روی می آورید.

همچنین، کسانی را که از ادای شهادت سرباز زده و به اخفای حقایق می پردازند، 

 ظالمترین مردم معرفی نموده است:



 105 تیحیمس و اسالم در انیب یآزاد حق سهیمقا                                                                                              

 «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ »

رتر است از آن کس که گواهی و شهادت الهی را که نزد اوست، یعنی: و چه کسی ستمکا

 کتمان می کند.

در خصوص عالمان و دانشمندان، این وظیفه سنگین تر می شود. عالمان، می بایست در 

وقتی که افکار انحرافی و بدعت آمیز آشکار می شود، حق را از باطل آشکار کنند و بدعت 

 ول لعن الهی واقع خواهند شد:را از سنت بازشناسانند و گرنه مشم

آنگاه که بدعت در میان امّتم آشکار شد عالمان می بایست علم خود را آشکار کنند و گرنه 

 مشمول لعن خدا واقع می شوند.

لزوم بیان حق و ممنوعیت کتمان، با آزادی بیان در تالزم است و گرنه جایی برای 

 نکوهش از کتمان و لزوم بیان باقی نخواهد بود.

آنچه تاکنون ذکر شد تبیین این نکته است که در نظام اسالمی، مسلمانان حق آزادی بیان 

و اظهار عقیده در مسائل عقیدتی، سیاسی و اجتماعی را دارند، البته با رعایت حدودی که 

در جهت این آزادی معین گشته تا وسیله ای برای تجاوز به ارزشهای اسالمی و انسانی 

 ادامه، بدان اشاره خواهیم کرد.دیگر نگردد، که در 

 آزادی بیان برای غیر مسلمان .ب

در راستای حفظ آزادی بیان عقیده برای غیر مسلمانان، در نصوص دینی، وظایف و 

دستورهای مهمی به مسلمانان، در برخورد با اندیشه های مخالف داده شده که تمامی آنها 

 زادی به غیر مسلمانان است. از جمله:نشأت گرفته از پایبندی اسالم به دادن این حق آ

جدال احسن: جدال احسن که به معنای مجادله نیکو و کاوشی طرفینی برای یافتن و  1

کشف حق می باشد، از موضوعاتی است که قرآن کریم در آیات متعدد به آن تشویق و 
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علیه و آله ترغیب کرده و آن را شیوه برخورد با مخالفان و منکران رسالت پیامبر صلی اهلل 

 شمرده است از جمله:

 «ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»

یعنی: با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به طریقی که نیکوتر 

 است مناظره کن.

 «هْلَ الْکِتابِ إِالّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُوَ ال تُجادِلُوا أَ»

 یعنی: با اهل کتاب، جز به روشی که نیکوتر است مجادله نکنید.

تعبیر جامعی است که تمام روشهای صحیح و مناسب مناظره و مباحثه « احسن»تعبیر به 

 را شامل می شود، چه در الفاظ و محتوای سخن و چه در آهنگ گفتار و حرکات دیگر.

ون شک، این ترغیب و تشویق در صورتی ارزشمند و با معناست که شریعت مقدس بد

اسالم، به طرف مقابل فرصت ابراز عقیده و نظر مخالف را داده و او را در ارائه نظر و 

اندیشه خویش آزاد گذاشته باشد و گرنه در صورت نبود میدان برای بیان و اظهار عقیده به 

 ن، بی معنا خواهد بود.مخالفان، دستور به جدال احس

گزینش بهترین: هر اندیشه ای، به مقدار سهمی که از واقع نمایی داشته باشد، مورد  2

به انتخاب بهترین اندیشه و سخن  احترام اسالم است. از این رو، قرآن کریم مسلمانان را

دعوت می کند؛ زیرا انسان بر اساس فطرت، حق و رشد را طالب است و به هر سخنی که 

 گوش می دهد به آن امید گوش می دهد که در آن حقی بیابد.

 «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»... 

یعنی: بندگان مرا بشارت ده، آنهایی که به سخنان گوش فرا می دهند و بهترین آن را 

 برمی گزینند.
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ان راستین خود را کسانی می داند که به سخنانی که طبق این آیه شریفه، خداوند بندگ

گفته می شود، بدون در نظر گرفتن گوینده و خصوصیات دیگر، گوش فرا می دهند و با 

نیروی عقل و خرد بهترین آنها را بر می گزینند و هیچ گونه تعصب و لجاجتی در کار آنان 

ارد. آنان جویای حقند و تشنه نیست و هیچ گونه محدودیتی در فکر و اندیشه آنان وجود ند

 حقیقت، هر جا آن را بیابند از آن استقبال می کنند.

قرآن کریم، شخص پیامبر اسالم را نمونه عالی سعه صدر و تحمل آرای مخالف می شمرد 

به گونه ای که از جانب برخی نادانان مورد سرزنش قرار می گیرد و به حضرتش می 

 او گوش است.« هو اُذُنٌ»گویند: 

 نیکو گوشی برای شماست.«: قل اُذُنُ خَیْرٍ لکم»قرآن در پاسخ اینان می فرمایند: 

برهان طلبی: قرآن مجید، افزون بر آن که پیروان خود را به تبعیت از دلیل و برهان  3

فراخوانده است، همواره از مخالفان و معارضان خود نیز، دلیل و برهان طلب می کند. به 

 احتجاج با مشرکان می فرماید: عنوان نمونه در مقام

آیا عالوه بر خداوند خدایی وجود دارد؟ اگر راست می گویید دلیل و برهان خویش 

 رابیاورید.

 در مقام تخطئه پندارهای غلط اهل کتاب، همین معنا را یادآور شده و می فرماید:

آرزوهای گفتند: جز آنان که یهودی یا نصرانی باشند به بهشت داخل نخواهند شد. این 

 ایشان است، بگو: اگر راست می گویید برهانتان را بیاورید.

الزمه تحدی و برهان طلبی قرآن این است که اسالم به مخالفان آزادی داده است، تا آرا 

و عقاید خود را بی پروا و با استدالل و برهان، بیان کنند. در غیر این صورت، تحدی 

 )برهان طلبی( بی معنا خواهد بود.
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نقل آرا و نظرات مخالفین: یکی دیگر از شیوه های قرآن در مقام برخورد با آرا و اندیشه  .4

های مخالفان، این است که، کفرآمیزترین سخن آنان را همراه با استداللهایشان نقل می 

 نماید و سپس به نقد و ایراد آن می پردازد.

مشابه آن، بیانگر این حقیقت است و تعبیرات « قال الذین اشرکوا...»، «قال الذین کفروا...»

و به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری اگر مادّیین و غیر خداپرستان افکاری داشته اند و 

استداللهایی کرده اند همان است که در کتب مذهبی آمده و بر زبان ائمه علیه السالم 

 جاری شده و بدین وسیله به ثبت رسیده است.

وشن دیگری است بر این که نه تنها مخالفان در بیان عقیده این شیوه قرآن دلیل بسیار ر

و آرای خویش آزادند که مسلمانان به ثبت و ضبط دقیق نظرات آنان، که ضرورت یک 

برخورد صحیح با افکار دیگران است، تشویق شده اند. از نصوص دینی که به طور خالصه 

م، آزادی بیان، حتی برای بدان اشاره شد، به این نتیجه می رسیم که از دیدگاه اسال

ملحدان و منکران دین، امری روشن و بدیهی است و همه افراد، مجازند در برابر منطق 

اسالم به بحث و استدالل بپردازند و نظر خود را ارائه دهند و ابراز اندیشه و عقیده از جانب 

نان و هر کس که باشد محترم است و مسلمانان موظف به برخورد صحیح و نیکو با سخ

 عقاید مخالف می باشند.

مطلب دیگر که در تأیید نصوص یاد شده، دارای اهمیت فراوان می باشد، برخورداری 

اسالم از منطق قوی، در برابر مخالفان فکری خویش است. از سیره پیامبر اکرم صلی اهلل 

نیز می علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السالم در گفتگو با صاحبان عقاید و آرای باطل 

 توان بر آزادی بیان استدالل کرد.

 آزادی بیان در سیره معصومان-2-2

شیوه برخورد پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السالم با افکار مخالف 

بخوبی بیانگر وجود محیطی آزاد برای بیان اندیشه های مخالف در اسالم است. از سیره 



 109 تیحیمس و اسالم در انیب یآزاد حق سهیمقا                                                                                              

ان دریافت که آنان نه تنها با گفتار، که در عمل نیز سعی این بزرگان به روشنی، می تو

داشته اند محیطی سالم برای تضارب آرا در جامعه ایجاد نمایند، همگان، بدون ترس و 

 دلهره آنچه را می اندیشند بیان کنند و به نقد و بررسی آرای دیگران بپردازند.

یی است بر حقانیت ادعای ما در بنابراین، شناخت و آگاهی از این سیره سند زنده و گویا

 زمینه آزادی بیان در اسالم.

 الف( سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله

با نگاهی گذرا به تاریخ اسالم در می یابیم که علمای ملتهای مختلف از یهود، نصاری، 

دهری، مشرک و... به مدینه، مرکز حاکمیت اسالم، می آمدند و در کمال آزادی به اظهار 

خویش می پرداختند. ساعتها با پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله مناظره و گفتگوی  عقاید

عقیدتی داشتند و آن حضرت، با سعه صدر کامل و به دور از تنگ نظریها و حساسیتهای 

بی مورد، به سخنان آنان گوش می داد و با استفاده از باورهای خود آنان، به اقامه دلیل بر 

 الت خویش می پرداخت.حقانیت اسالم و رس

 به عنوان نمونه، به یکی از مناظرات آن حضرت با علمای ادیان دیگر، اشاره می کنیم:

علی علیه السالم فرمود: روزی علمای یهود، نصاری، دهریه، زرتشتیان، و مشرکان عرب 

 نزد پیامبر جمع شدند.

ا ببینیم تو چه می یهودیان گفتند ای محمد: ما معتقدیم عزیر پسر خداست. آمده ایم ت

گویی. اگر از ما پیروی نمایی، پس ما بحق از تو پیشی داریم و اگر مخالفت نمایی با تو 

 مخاصمه می نماییم.

علمای دیگر نیز، پس از بیان عقاید خود، جمله هایی همانند یهودیان به زبان آوردند و آن 

علیه و آله ، با کمال متانت حضرت را به مناظره دعوت کردند. پس از آن، پیامبر صلی اهلل 



 1397مطالعات تطبیقی حقوق در ادیان، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان    110

به هر یک از آنان پاسخ گفت؛ بدون این که در مقابل عقاید باطل آنان تندی و خشونت 

 نشان دهد و یا اظهار ناراحتی نماید.

این شیوه برخورد، از جانب پیامبر صلی اهلل علیه و آله به گونه ای مستمر در زندگی آن 

 تی آمده است:حضرت وجود داشته است، چنان که در روای

امام حسن عسکری علیه السالم از پدرش سؤال می کند که آیا پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

با یهود و مشرکان، مناظره و محاجّه داشته است. امام، در پاسخ به استمرار این سیره اشاره 

آیات می کند و می فرماید: آری، مناظره های بسیار زیادی داشته اند. امام، سپس برخی از 

را که، بیانگر مناظره و محاجه پیامبر با یهود و اهل کتاب است، نقل می کند و آنگاه 

 .مناظره ای از پیامبر را با سران مشرکان قریش، به عنوان نمونه می آورد

 علی علیه السالم امام ب( سیره

ع سخنان علی علیه السالم همانند پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله از رویارویی و استما

پیروان دیگر ادیان، اظهار ناراحتی نمی کردند؛ بلکه با آغوش باز از آنان استقبال می کردند 

و با آنان به بحث و گفتگو می پرداختند. علمای ادیان، با کمال آزادی، عقاید، پرسشها و 

شبهات خود را مطرح می کردند و علی علیه السالم نیز، با کمال احترام به سخنان آنان 

وش می دادند و سپس به آنها پاسخ می گفتند. حتی در برخی از موارد، مانع از گ

برخوردهای تند و خشن در برخی از مسلمانان در برابر شبهات و یا پرسشهای اهل کتاب و 

یا زنادقه می شدند و با برخوردهای منطقی عمالً نشان می دادند که در برخورد با آرای 

 کارساز است و بس. مخالف، تنها منطق و استدالل

به عنوان نمونه: روزی علی علیه السالم ، در مسجد سخنرانی می کرد و عده ای از 

 مسلمانان و غیر مسلمانان به سخنان وی گوش می دادند. آن حضرت فرمود:

 «سلونی قبل ان تفقدونی...»
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پاسخ پیش از آن که از میان شما بروم هر چه می خواهید از من سؤال کنید، تا به شما 

 بگویم.

 مردی از یهودیان با کمال آزادی گفت:

 «ایها المدعی لما الیعلم و المتقدم لما الیفهم أنا اسألک فاجب.»

ای کسی که ادعا می کنی چیزی را که نمی دانی و پیش داوری می کنی آنچه را که نمی 

 فهمی. اینک سؤال می کنم، جواب ده.

ند که به آن مرد تعرض کنند. حضرت آنان را اصحاب امام خشمگین شدند و در اندیشه بود

 از این کار منع کرد و فرمود:

او را رها کنید... با فشار و زور و بدون منطق و دلیل، حجتهای الهی را نمی توان ثابت 

 کرد.

سپس حضرت، رو به آن مرد یهودی کرد و فرمود: سؤاالت خود را مطرح کن تا پاسخ 

 طرح و پاسخ آن را دریافت کرد. گویم. او نیز تمام شبهات خود را

علی علیه السالم با این برخورد منطقی، سیره حسنه ای را استحکام بخشید که می باید 

 سرمشق همه مسلمانان، بویژه عالمان و مبلغان دین، در برخورد با افکار مخالف، قرار گیرد.

 ج( سایر ائمه علیهم السالم

ن الهی، بیانگر استمرار سیره پیامبر و امام علی سیره و برخورد عملی دیگر امامان و رهبرا

 علیه السالم ، در برخورد با عقاید و شبهات اربابان ادیان مختلف می باشد.

در زمان امام باقر و امام صادق و امام رضا علیهم السالم ، که تقریبا محیطی آزاد برای 

نشر فرهنگ اسالم و  گسترش معارف اسالمی پدید آمده بود و امامان، فرصتی را در راه

تفسیر قرآن پیدا کرده بودند، افراد گوناگونی را، از غیر مسلمانان، مشاهده می کنیم که 
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آزادانه در محضر آنان رفت و آمد می کردند و به بحث و تحقیق، درباره عقیده خود می 

پرداختند و سؤاالت و شبهات خود را با کمال آزادی در آن مجالس مطرح می کردند و 

مه نیز، با متانت و احترام، به آنان پاسخ می گفتند. گاه، این قبیل مناظرات، در مدینه و ائ

در مسجد پیامبر، انجام می گرفت. امام صادق علیه السالم و شاگردانش، نه تنها به منع 

آنان نمی پرداختند که با کمال خوش رویی به سخنان آنان گوش فرا می دادند و به 

آنان می پرداختند. اشخاصی همانند ابن ابی العوجاء، ابو شاکر دیصانی  مناظره و مباحثه با

و... در مجالس ائمه علیه السالم حاضر می شدند و افکارشان را در زمینه خداشناسی، نبوت 

مناقشه می پرداختند و ائمه علیه  و... بیان می کردند و درباره قرآن و پیامبر اسالم به

 احساسات و یا طرد آنان، به مناقشات آنان پاسخ می دادند. السالم نیز، بدون برانگیختن

 یک نمونه این برخوردها را از زبان یکی از محلدان می شنویم:

ابن ابی العوجاء، با رفقای مادی مسلکش، در مسجد پیامبر نشسته بودند و درباره شخصیت 

م صادق علیه السالم پیامبر و انکار صانع عالم، سخن می گفتند. مفضّل، که از شاگردان اما

ای دشمنان خدا خالق و »بود، وقتی سخنان کفرآمیز آنان را شنید، برآشفت و فریاد زد: 

 ابن ابی العوجاء، که مفضّل را نمی شناخت گفت:« مدبّر را انکار می کنید؟!

از کدام گروهی؟ اگر از اهل کالمی، بیا با هم به بحث بنشینیم و اگر از یاران جعفر بن 

تی که او با ما، این گونه سخن نمی گوید. گاهی حرفهای تندتر و کفرآمیزتر از محمد هس

اینها که شنیدی، در محضر وی می گوییم، ولی او با کمال بردباری و متانت، حرفهای ما 

را می شنود و صبر می کند، تا جایی که کلمه ای باقی نماند و در مدتی که ما سخن می 

رفها و دالیل ما را گوش می دهد که ما گمان می کنیم، گوییم چنان با دقت و حوصله ح

تسلیم عقیده ما شده است و پس از آن، با مالیمت تمام و مهربانی و با جمالتی کوتاه و پر 

 مغز شروع به ارائه پاسخ می کند. تو اگر از یاران او هستی بسان او با من سخن بگو.
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اب، مشرکان و مادّیین آن زمان، اظهار در پرتو این گونه برخوردها بود که علمای اهل کت

عجز و ناتوانی می کردند و خاضعانه سر تسلیم فرود می آوردند و یا حداقل حاضر می 

 شدند به سخنانی که نفی باورهای آنان را در پی داشت گوش فرا دهند.

در زمان امام رضا علیه السالم ، مأمون عباسی، یکی از تشکیل دهندگان این مجالس 

و مباحثه بود. پس از آمدن امام رضا علیه السالم به خراسان، مأمون به فضل بن  مناظره

سهل دستور داد که علمای ادیان مختلف را برای مناظره با امام رضا علیه السالم دعوت 

کند. علمای زیادی از اهل ادیان مختلف، در آن جلسه شرکت داشتند، از جمله، جاثلیق 

وت )رئیس و عالم یهودیان(، رؤسای صائبین، هربذ اکبر )اسقف نصرانیان(، رأس الجال

)عالم و رئیس زرتشتیان( و برخی دیگر از علمای زرتشتی و متکلمین زبردست از ادیان 

 مختلف و...

امام رضا علیه السالم در مجلس مناظره حاضر شدند و هر یک از افراد مذکور، عقاید، 

ساختند و حضرت نیز با کمال آرامش و با شبهات و سؤاالت خود را با کمال آزادی مطرح 

 .استدالل از کتب خود آنان، به آنان پاسخ داد

این برخورد منطقی امام رضا علیه السالم چنان در این جمع عالمان و دانشمندان غیر 

 مسلمان تأثیر گذاشت که برخی از آنان اسالم آوردند و از مدافعین اسالم شدند.

 اه اسالماز دیدگ حدود آزادی بیان. 3

از مطالب گذشته روشن شد که اسالم، آزادی بیان و قلم را برای همگان، در جامعه 

اسالمی، پذیرفته، ولی حدود و مقرراتی را برای آن مشخص کرده است. این محدودیتها و 

شرایط، بیش از آن که مقرراتی دست و پاگیر و سانسوری تحمل ناپذیر باشد، دستور العمل 

تای استفاده بهتر از آزادی، که در صورت عدم رعایت آن، نه تنها آزادی هایی است در راس

همگان در جامعه تحقق پیدا نمی کند که به مقوله ضد ارزش تبدیل خواهد گردید و هرج 
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و مرج فرهنگی ایجاد خواهد شد. مهمترین محدودیتهایی که در این زمینه وجود دارد، 

 عبارتند از:

 ساتالف( ممنوعیت توهین به مقد

یکی از مطالبی که در مقام بیان عقیده و فکر می بایست رعایت گردد، خودداری از توهین 

به مقدسات اسالمی است. اساسا، اهانت به مقدسات دیگران و برخورد غیرمنطقی، نه تنها 

کمکی، در اثبات مدعا و مطلب نخواهد داشت که موجبات تنفر، انزجار و عکس العمل 

 می انگیزاند و چنین عملی در هیچ شرایطی، از کسی پذیرفته نیست. طرف مقابل را نیز بر

 اسالم مسلمانان را از اهانت به مقدسات دیگران بر حذر داشته و می فرماید:

کسانی که دعوت به غیرخداوند می کنند )کفار( را دشنام ندهید؛ زیرا آنها نیز همین کار را 

 با خدای شما خواهند کرد.

الم وقتی در جنگ صفین شنید که یارانش شامیان را دشنام می حضرت علی علیه الس

 دهند فرمودند:

من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید اما اگر کردارشان را تعریف و حاالت آنان را 

بازگو می کردید به سخن راست نزدیکتر و عذرپذیرتر بود. خوب بود به جای دشنام آنان 

ا را حفظ کن، بین ما و آنان اصالح فرما و آنان را از می گفتید: خدایا! خون ما و آنه

گمراهی به راه راست هدایت کن تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می 

 ستیزند پشیمان شده به حق باز گردند.

خود نیز، اجازه توهین به مقدسات اسالمی را تحت هیچ عنوانی، تحمل نمی کند و برای 

 مقدسات اسالمی مجازاتهای شدیدی را در نظر گرفته است. توهین کننده به

 ب( ممنوعیت هتک افراد
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باید در قلم و بیان، عرض و آبروی انسانها حفظ گردد و آزادی بیان را وسیله ای برای 

 هتک شخصیتهای محترم و بدگویی از یکدیگر قرار ندهند.

 امام صادق علیه السالم می فرماید:

 خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار بدارد.« ناس.اذل الناس من اهان ال»

 در روایت دیگر آمده است:

کسی که چیزی را نقل می کند و قصدش تحقیر و کوباندن شخصیت افراد و ساقط کردن 

آنها از چشم مردم باشد خداوند او را از والیت خود به طرف والیت شیطان بیرون خواهد 

 ساخت.

 دارای احترام است و یکی از وظایف مردم پاسداری از آن است.بنابراین، آبروی مسلمان 

 پیامبر گرامی اسالم در این باره می فرماید:

 هر کس پرده ای از روی آبروی برادر خود بردارد پرده هایی از آتش او را فرا می گیرد.

 در روایت دیگر آمده است:

تمسخر اخالق مؤمن یا  اخالق مؤمن از بزرگی و عظمت و توانایی های خداوند است پس

 رد گفتار او رد خداوند است.

شایان ذکر است که حرمت توهین به اشخاص اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه اهانت 

 کافر ذمی نیز ممنوع و حرام است.

از همه این دستورات بر می آید که آزادی بیان محدود به حفظ کرامت، آبرو و حیثیت افراد 

 است.

 اسرار و شایعه پراکنی و وجوب دفاع از حیثیت نظامج( ممنوعیت افشای 
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هر نظامی دارای اسراری است که بر کتمان و مستور ماندن آن از دید نامحرمان و نااهالن 

می کوشد و آن کس که مبادرت به افشا و کشف آن نماید خائن محسوب می شود و 

 آزادی بیان از وی سلب می گردد.

ه جدا نبوده و دارای اسراری است که هیچ کس آزاد نیست نظام اسالمی نیز، از این برنام

 به نشر و افشای آن بپردازد.

قرآن کریم از پخش اطالعات امنیتی مسلمانان صریحا نهی نموده و انتشار اسرار نظام 

اسالمی و مسلمانان را، گرچه به داعیه دلسوزانه باشد، به عنوان خیانت یاد کرده و مردم را 

و رسول، که در اینجا یکی از مصادیق بارزش همان افشای اسرار اسالم از خیانت به خدا 

 می باشد، بر حذر داشته است:

 ای مؤمنان به خداوند و پیامبرش خیانت نورزید.

همچنین قرآن کریم مردمانی که اخبار و اطالعات را، بدون تحقیق و بررسی، در جامعه 

، نکوهش کرده و خواستار ارجاع منتشر ساخته و اعتماد عمومی را متزلزل می سازند

 شایعات و اخبار به صاحب نظران و آگاهان گردیده است:

هنگامی که خبری از پیروزی و شکست به آنها برسد، )بدون تحقیق( آن را شایع می 

 سازند و اگر آن را به پیامبر و پیشوایان، ارجاع دهند، از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد.

اسالمی نیز از مسائلی است که باید از تعرض دشمنان محفوظ بماند. آبرو و حیثیت نظام 

در هتک حیثیت نظام، که در مواردی به هتک حرمت اسالم بر می گردد، هیچ کس آزاد 

 نیست.

 امام خمینی قدس سره فرموده اند:

تذکر خوب است، اما های و هوی خوب نیست... ما باید در فکر اسالم باشیم... باید فکر »

د که اگر صحبتی بر خالف باشد، که یک وقت، خدای نخواسته، به حیثیت جمهوری بکنی
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اسالمی صدمه بزند، ازش جلوگیری کنید. خودتان را بازدارید...در عین حالی که باید همه 

 «جا مناقشه باشد، لکن مناقشات طلبگی و مناقشات علمی...

مرز بین خیرخواهی و توطئه و اما نکته ای که می بایست مورد دقت قرار بگیرد این که، 

مرز بین اموری که مربوط به حیثیت، اسرار نظام و انتشار آن، مایه ضعف و سستی نظام 

است با اموری که نشر آن موجب آگاهی مردم و تقویت نظام می گردد، مرزی است دقیق، 

را  که می بایست به درستی تشریح گردد؛ چه بسا اشتباه بین این دو، گاه، خسارت بزرگی

 به بار آورده است و شخصیتهایی هتک شده اند.

 د( ممنوعیت توطئه

از محدودیتهای دیگر آزادی بیان و بلکه سایر آزادیها، حقوق سیاسی و اجتماعی، آن است 

که هیچ شهروندی در زیر لوای نشر، تبلیغ افکار، مکتب و حزب، اغراض سیاسی فاسد را 

نپروراند و گرنه، نظام اسالمی مجاز خواهد بود که دنبال نکند و هوای براندازی را در سر 

از نظر و آزادی بیان این گونه افراد، جلوگیری کند. این مسأله ای است که محتاج به 

استدالل نیست و همه عقال بر این مطلب هم داستانند و در تمام کشورهای مدعی 

 دموکراسی نیز این قاعده اعمال می شود.

و سوزاندن آن توسط پیامبر، بر این مبتنی بود که گروهی، « مسجد ضرار»ماجرای تخریب 

با اهداف توطئه گرانه، قصد داشتند از مسجد، کمینگاهی برای کفار و نقطه نفوذی برای 

 بیگانگان فراهم آورند.

آنان که مسجدی ساختند برای زیان به مسلمانان و تقویت کفر و تفرقه بین مؤمنان و 

با خدا و پیامبرش از پیش مبارزه کرده اند. آنان سوگند یاد می کمین گاهی برای آنانی که 

 .کنند که نظری جز نیکی نداشته ایم ؛ اما خداوند گواهی می دهد که آنان دروغگو هستند
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نکته مهم در سلب آزادی آنان، همان به کار گرفتن روش منافقانه و تزویری بود که از 

 وسته بود.ناحیه عده ای به ظاهر مسلمان، به وقوع پی

به همین دلیل است که امام خمینی قدس سره ، خطاب به آن عده از روشنفکران که به 

 خاطر سلب آزادی انتشار روزنامه ای متخلف فریاد بر آورده اند، فرمودند:

یک روزنامه ای، که بر خالف مقاصد ملت و مقاصد اسالم است و بی اذن هم منتشر می »

دفعه می بینیم در روزنامه، آن طایفه از روشنفکران،  شده، جلویش گرفته می شود، یک

شروع می کنند به اعتراض که خیر. خوب، قلم آزاد است؛ اما هر قلمی و بیانی آزاد است؟ 

اما هر بیان؟ یک بیان است که مملکت را به دامن ابرقدرتها می اندازد. آیا این بیان آزاد 

کلمه آزادی باید حدود آزادی آن چیزی است؟ باز هم بگوییم که شما آزادید به واسطه 

 «باشد که ملت می خواهد، نه این که بر خالف ملت... آزادی موازین دارد.

 ه( ممنوعیت سرپیچی از مقررات و تعهدات

از موانع و حدود دیگر آزادیهای سیاسی و آزادی بیان، سرپیچی از مقررات جامعه اسالمی 

 لمانان است.و قراردادهای نظام اسالمی، برای غیر مس

نظام اسالمی، می بایست در مقابل تعهدات، جان، مال و آزادی بیان و مذهب را برای 

اقلیتها حفظ کند و آنان نیز ملزم به انجام وظایف و تعهدات خود هستند و در صورت وفای 

به پیمان،حق آزادی بیان، تبلیغ مذهب و انتشار کتاب را دارند و گرنه، حکومت اسالمی 

 از اعطای آزادی به آنان خودداری کند.حق دارد 

بسیاری از این شرایط، ثابت و دائمی است که همیشه باید مراعات گردد، مانند عدم 

مصرف مسکرات و گوشت خوک در اماکن عمومی و عدم ازدواج با زنان مسلمان و عدم 

المی جاسوسی برای دشمنان و... برخی نیز تابع شرایط و قراردادهایی است که حکومت اس
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بر طبق مصالح طرفین، در ازمنه مختلف، با اقلیتهای دار االسالم و دولتهای دیگر، می 

 بندد.

دین اسالم اصل آزادی بیان را می پذیرد اما محدودیتهای طبیعی آن را به رسمیت می 

شناسد و البته این تنها عالمان اسالمی نیستند که مواردی را از موضوع آزادی بیان استثنا 

ند بلکه عالمان غربی نیز در مواردی به محدودیت آزادی بیان اقرار کرده اند. از باب کرده ا

شهروندان می توانند حق »خود می گوید: « رساله مذهبی سیاسی»نمونه، اسپینوزا در 

داوری کردن و بیان آشکار داوریهای خویش را به شرط آن که معارض با صلح نباشد حفظ 

 «کنند.

 عتقدند:دانشمندان اسالمی م

آزادی بیان در دیدگاه اسالم همراه با سفارشها و توصیه هایی است که از اینها کشف می »

شود هر آزادی بیان که به ضرر مادی یا معنوی انسانی، مورد بهره برداری قرار بگیرد، 

 «.آزادی نامعقول خواهد بود

ق کرد؛ زیرا از دیدگاه قرآن مجید نیز نمی توان هر غذای فکری را به جامعه تزری

 پیامدهای شومی در دنیا و آخرت به همراه دارد.

 «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ اآلْخِرَةِ»

ناکی یعنی: کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب درد

 برای آنان در دنیا و آخرت است.

آیه فوق صریحا داللت دارد بر این که رواج فساد و فحشا به هرشکلی در جامعه ممنوع 

 است.

اساسا در اسالم اصل بر آزادی )از جمله آزادی ابراز عقیده( است مگر دلیل خالف، آن را 

 مومی متفاوت است.اثبات کند. حدود آزادی ابراز عقیده در مجامع علمی با مجامع ع
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الف( در مجامع علمی، در چارچوب ضوابط علمی )عرف رایج اهل علم( ابراز عقیده آزاد 

است و هیچ منع دینی ندارد. به این معنا که ابراز عقیده غیراسالمی و نقد آرای اسالمی در 

مجامع علمی و در حضور عالمان دین آزاد است. این آزادی ابراز عقیده در مجامع علمی 

حاکی از قوت، متانت و استحکام اندیشه اسالمی در مواجهه با دیگر آرا و اندیشه هاست. 

 در مجامع علمی تنها محدودیت آزادی ابراز عقیده، ضوابط علمی است.

ب( در مجامع عمومی، ابراز عقیده آزاد است با رعایت قیودی. دو قید ابراز عقیده در 

 مجامع عمومی عبارتند از:

 تبلیغ و اشاعه آرای منافی اسالم. عدم ترویج، 1

 عدم تمسخر و تحریف آرای اسالمی. 2

واضح است که قیود یاد شده متناسب با میزان بلوغ جوامع دینی از سوی عالمان بصیر 

دین در شرایط خاص زمانی و مکانی تعیین می شوند. ابراز عقاید مغایر )نه منافی( اسالم 

عایت ضوابط در جامعه اسالمی آزاد است؛ به عنوان )بدون تبلیغ و تمسخر و تحریف( با ر

 مثال اهل کتاب همواره در ابراز عقاید خود در جوامع اسالمی آزاد بوده اند.

بنابراین، آزادی بیان در حقیقت زیر مجموعه آزادی اجتماعی و سیاسی است. این آزادی در 

زد. مقام معظم رهبری اسالم ارزشها و مبانی خاصی دارد، که ساختار آن را روشن می سا

 می گویند:

همین آزادی اجتماعی که این قدر در اسالم ارزش دارد، اگر در خدمت ضایع کردن »

فراورده های ارزشمند معنوی یا مادی یک ملت به کار گرفته شود مضر است... ارزشها و 

 «حقایق ثابت مسلم این آزادی را محدود می کند.

 گوید: در مقابل، روسو متفکر فرانسوی می
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همه افراد بشر مساوی آفریده شده اند... کسی که از آزادی صرف نظر کند از مقام آدمیت، 

از حقوق و حتی از وظایف بشری صرف نظر نموده و هیچ چیزی نمی تواند این خسارت را 

جبران نماید... طبیعت، انسان را آزاد آفریده، ولی جامعه او را بنده گردانیده است. طبیعت، 

 را خوشبخت ایجاد کرده ولی جامعه او را بدبخت و بیچاره نموده است.انسان 

طرفداران آزادی مطلق از این غافلند که در آدمی نه تنها عقل بلکه هواهای نفسانی نیز 

 وجود دارد که می تواند همچون توفان، بنیاد برافکن باشد.

است. هرکسی آزاد است، در اسالم، به آزادی بیان اهتمام جدی، و بهای فراوان داده شده 

 هرچه را که اندیشیده بیان کند، مگر آن که مخالف با مبانی و مقدسات باشد.

حال آیا طبق رهیافتهای دینی و اسالمی، هر نوع بیانی می تواند آزاد باشد، یا این که 

 آزادی در بیان نیز همچون دو نوع آزادی دیگر، قید خورده و محدودیت می پذیرد؟

 ت که آزادی بیان را نیز مسائل زیر محدود می سازد:پاسخ روشن اس

 بیان موجب هدم شخصیت دیگران شود: 1

 «وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوءادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْوءُالً»

ای محترم، و مقدس متعرض بدینسان کسی حق ندارد به بهانه آزادی بیان، به شخصیته

 شود.

آزادی بیان، به هدم، سستی و اهانت به عقیده های مورد احترام و مقدس ملتی نینجامد.  2

هر چند ممکن است پاره ای از اظهارات بی پایه و سخن پراکنیها، سبب جذب عده ای 

از قرار داد و ناآگاه نیز بشود، اما هرگز نمی توان عقاید ملتی بزرگ را مورد حمله وتاخت و ت

 جریانی فکری و مقدس را در هم شکست.
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چه بسا انسانها که در جهالت غوطه ور می شوند و چه ارزشها و اصول عالی انسانی که »

تباه می گردد! برای چه؟ برای این که نویسنده یا گوینده گریبان مردم را بگیرد و به شدت 

شست و شوی مغزی مردم جامعه،  تکان بدهد و آنها را به سوی خودش متوجه سازد. آیا

به بهای خودنمایی انسانی که می خواهد خویشتن را مطرح کند، مساوی نابودی معنوی 

 «مردم آن جامعه نیست که یک انسان مطلق در بیان، انجام می دهد؟

بیانات، دروغ و مبالغه آمیز نباشد. ترویج دروغ و شایعات در جامعه، فتنه گری است و  3

مبنای تمایالت جناحی، فرقه ای، گروهی و شخصی در حق جریانها، کسانی که بر 

 اجتماعات و شخصیتها از این حربه استفاده کنند، محکوم هستند.

فاجعه این است که از آن هنگام که آزادی مطلق بیان در جوامع تجویز شد، هر کس هر »

است که در میان چه به ذهنش آمد آن را از راه زبان و قلم و بیان بیرون ریخت، درست 

امور بیان شده حقایقی نیز وجود داشت، ولی آن قدر مطالبی احمقانه و خود محورانه بیرون 

آمد و به مغزهای مردم سراسر دنیا سرازیر شد که رنگ اکثر قریب به اتفاق حقایق انسانی 

 «و اصول ارزشی ناشی از هستی شناسی مات شد.

است که هر کس آنچه می خواهد بگوید، درست در اندیشه اسالمی، آزادی بیان بدین معن

 و سنجیده باشد؛ صحیح، باطل، زشت و زیبا را با هم در نیامیزد.

آیا می توان از آزادی مطلق بیان، بدون هیچ قید و شرطی، دفاع نمود و آن را برای هر »

کسی و در هر محیط و شرایطی تجویز کرد؟ آری! می توان ولی یک شرط دارد و آن این 

که صاحبان این نظریه، نخست قهوه خانه و سینماها و میکده ها و قمارخانه و همه  است

اماکن عمومی و خصوصی از کودکستانها و دبستانها و دبیرستانها و خیابانها و وسائل نقلیه 

و هر یک از خانه های شخصی مردم را دانشکده ها و آکادمیهایی تلقی کنند که تمام 

خود جای داده است، سپس هر چه به ذهنشان خطور می کند  انسانهای روی زمین را در
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بگویند! واقعا جای شگفتی است که این گونه مطلق گوییها را از کسانی می شنویم که به 

 «تفکر و فراوانی معلومات مشهور شده اند.

 در قانون اساسی ما، حدی معقول و منطقی برای آزادی بیان در نظر گرفته شده است:

بوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسالمی و حقوق نشریات و مط»

 «عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.

در این اصل، دو مبنا برای آزادی بیان در نظر گرفته شده و به همان دو مبنا محدود 

 گردیده است:

 داشته باشد. مبنای اسالمی، آزادی بیان نباید با اندیشه های اسالمی تضاد 1

 با حقوق عمومی در تضاد نباشد و سبب نابودی حقوق افراد و جمعیتها و... نگردد. 2

در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین »

 (1388اسحاقی، )«اسالمی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
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