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 چکیده
آزادی بیان از جمله حقوق طبیعی و ذاتی انسان دانسته شده و تمام انسانهای پیشرو، اصالح طلب و 
ایجادگر، همیشه از این حق حمایه و پشتیبانی نموده اند. آنها چنین میپنداشتند که این حق یک  ودیعکه 
الهی و غیر قابل سلب است. مشروط به اینکه آزادی بیان منجر به تهمت، افشای راز، بدگویی، غیبت و 
در نهایت ترویج فساد نباشد. در آیات متعدد قرآن کریم، هتک  حرمکت اشک،اا، افکتراس، اسکته اس، 
عیب جویی در قالب آزادی بیان نهی شده و حتی القاب خاا بر افراد نهادن را آیات منع کرده است. 
بناسً ابراز مطالب ضد آداب و عفت عامکه، تکشوق بکه فکساد و بکی حیکایی تکوهین و تخقکیر اشک،اا، 
تخری  به جنگ و ایجاد آشوب و فتنه، ایجاد تبعیض و تفرقه میان مردم اعمکالی زشکت و نارواسکت 

یعنی آزادی بیان با تمام اهمیتی ککه دارد   که نمیتوان به دلیل آزادی اندیشه و بیان، آنها را توجیه نمود؛
این، با توجه بکه احککام دیکن مبیکن اسکالم و اعالمیکی اسکالمی   نباید این مخدودیتها را نقض کند؛ بنابر

حقوق بشر، هر گاه بیان افراد به یکی از این حقوق و آزادیهای دیگکران آسکیب وارد کنکد و موجکب 
آزار و اذیت افراد جامعه گردد، مخدودیت قابل قبول است. در واقع آن آزادی بیکان مکورد احکترام و 

 مورد حمایت نیست. 
 . محدویت، توهین به مقدسات، هتک حرمت  اسالم، آزادی بیان،کلید واژه ها: 



 .مقدمه1

آزادی فکر و بیان حقی است که به موجب آن هر ش،ص می تواند در رابطه به موضوع مش،کیی 

فکر نماید، تأمل کند و بعد از تعقل و تدبر عقیده قایم نماید و این اندیشه خود را به هر وسیله یکی ککه 

ب،واهد ابراز کند. هیچ ش،ص و مرجع به شمول دولت حق ندارد تا مانع این کار شود، افکار و عقایکد 

دیگران را تخت کنترول و سانسور قرار دهد یا با ایجاد موانع از رشد سالم فکری اشک،اا جلوگکیری 

نماید. یگانه حد و مرزی که در زمینه وجود دارد، رعایکت احککام شکریعت و قکانون اسکت ککه نبایکد 

 ش،ص از آن عدول نماید. 

خداونککد ( ن نککی  یکک  سلککسله آزادی بیککان بککه صککورت مطلککق پشیرفتککه نککشده و در اسککالم نککی  

در قرآنکریم وضکع نمکوده اسکت ککه ت،طکی از آن باعکد ایجکاد آزادی بیان   مخدودیتهایی را برای

در مادة بیست و دوم اعالمیکی اسکالمی حقکوق بکشر مخکدودیتهای مسؤولیت اخروی و دنیوی میشود. 

آزادی بیان عبارت اند: از مغایرت با اصول دین، عدم جواز تبلیغ سوس بر ضد مقدسات و کرامت انبیکاس 

(عن، عدم جواز بر انگی،تن احساسات مشهبی قومی، لسانی، نژادی، حقکوق و آزادیهکای دیگکران؛ بکه 

تعبیر بهتر میتوان گفت اصولی که بتوان به صورت مطلق آن را تأیید کرد، به ندرت یافت میشود. جکان 

استوارت میل نی  آزادی مطلق را نمیپشیرد و در صورت تخری  آمی  بودن آن را مشروع نمیداند. وی 

وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز میگکردد؛ چنکان باشکد ککه ا هکار «در این باره مینویسد:

عقیده را به صورت نوعی تخری  برای انجام کاری م،ل میالح مشروع دیگران در آورد، آن وقکت 

بنکاسً در ایکن تخقیکق سکعی گردیکده تکا  »حتی ا هار عقاید هم مکیونیت خکود را از دسکت میدهکد.

مخدودیتهای آزادی بیان از نظر قرآن کریم و اعالمیی اسالمی حقوق بشر مورد پژوهش و بررسی قرار 

 گیرد.

 . مفهوم شناسی آزادی بیان2 

در آثاری که در بارة آزادی بیان نوشته شده است و نی  در گفت و گکو هکا از آزادی برداشکتهای 

م،تلفی شده است که آشنایی با آنها برای فهم و تخلیل مسائل مرتبط بکا ایکن آزادی ضکروری اسکت؛ 

 است.مش،ص شود که کدام برداشت از آن مورد نظر زیرا، پیش از طرح مباحد راجع به این آزادی باید 

پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 1395، ز4ش 601    



 601 سال پنجم 

 . آزادی بیان و حق آزادی بیان2-1

گاهی س،ن بر سر مطلق آزادی بیان است و گاهی در مکورد حکق آزادی بیکان. فالسکفه و علمکای 

سیاست غالباً از مطلق آزادی بیان س،ن به میان میآورند؛ اما حقوقدانان از حق آزادی بیکان بکرای ملکال 

زمانی که جان اسکتوارت میکل در کتکاب رسکاله در بکارة آزادی از آزادی افککار و مباحلکات سک،ن 

میگوید، عمدتاً به معنای اول نظر دارد؛ اما هنگامی که میلاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا قانون 

اساسی یا قانون مطبوعات ی  کشور، حکمی دربارة آزادی بیان مقرر میدارد به معنای دوم نظکر دارد. 

تفاوت این دو معنا در آن است که حق آزادی بیان در مقایسه با مطلق آزادی بیان، چارچوب و قلمکرو 

مش،ص دارد؛ همانند سایر حقها دارندة این آزادی، طکر  آن، مختکوای آن، حکدود آن و ضکمانت 

اجراهای آن تا حد زیادی مش،ص است. در این تخقیق علی االصول، س،ن بر سر حق آزادی بیکان و 

 ن.7: 3مخدودیتهای آن است تا خود آزادی بیان (

 معانی عام و خاص آزادی بیان .2-2

برخی نظریه ها و به تبع آن نظریه ها در برخی از کشور ها همانند امریکا، آزادی بیان نه تنها شکامل 

آزادی در گفتار و نوشتار میشود؛ بلکه شامل هر نوع رفتاری است که حاوی ی  پیکام باشکد؛ بکر ایکن 

اساس، طرز پوشکش، برخکورد در مناسکبتهای م،تلکت اجتمکاعی و تکشکیل اجتماعکات و انجمنهکا و 

ن آزادی بیان در مفهوم عام قلمرو وسکیعی 8:  3برگ اری راهپیماییها مشمول مفهوم آزادی بیان میشود.(

دارد. این آزادی در بر گیرندة نوشته، کالم و همچنین اعمال و حرکات فی یککی اشک،اا اسکت ککه 

ممکن است مستل م حمایت باشند؛ به عبارة دیگر، آزادی بیان از انتقال عقاید یا نظریات به شیوه هکای 

صرفاً فی یکی نی  حمایت میکند و در ادبیات حقوق بشر و حقوق اساسکی عمکدتاً بکر ایکن معنکای عکام 

 ن.18: 88داللت دارد؛ اما در معنای خاا آزادی بیان یا بیان افکار و عقاید یا نظریات مخدود میشود(

 . مقایسة آزادی بیان با سایر آزادیها2-3

آزادی بیان در معنای خاا خکود سکایر آزادیهکای رسکانه یکی نظکیر آزادی مطبوعکات، ککالم و 

ارتباطات را نی  در بر میگیرد. آزادی مطبوعات متضمن آن است ککه مخکدودیت و نظکارت قبلکی بکر 

مالکان ی  نشریه آخکرین حکر  را در مکورد آنچکه   ن و مدیران یا52:  81انتشار وجود نداشته باشد (

که به معنی آزادی انتشار نی  یاد میشود. آزادی کالم شکمولیت دارد   بنویسند یا منتشر کنند.  می،واهند،
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پ،کش رادیویکی یکا تلوی یونکی   چکا  ککردن،  صخبت کردن،  بر آزادی  در مطبوعات؛ مانند نوشتن،

آزادی ارتباطات نی  اصکطالح جدیکدی اسکت   کنترول قبلی دولت.  و  عقاید یا اطالعات بدون مداخله

حق شرکت در اجتماعکات و مباحلکات بکه   آگاه کردن،  که بر حق برخورداری از امکان آگاه شدن و

طورکلی حقوق مراوداتی تأکید دارد. هد  این آزادی آن است که نقض آزادیهای بیکان، مطبوعکات 

و اطالعات را جبران کند و حامیان آن معتقدند که آزادیهکای مکشکور صکرفاً بکه جریکان یک  سکویه 

اطالعات از سوی وسایل ارتباطی به سوی مردم منتهی میشود؛ ولی آزادی ارتباط در صدد است زمینکی 

 ن.9: 3جریان دو سویه و متقابل اطالعات را فراهم آورد(

 . جایگاه آزادی بیان در اسالم 3

آزادی بیان که به عنوان ی  حق نهادینه در جوامکع امکروزی پشیرفتکه شکده اسکت، یککی اصکول 

تخقق دمکراسی در کشورها را بدون وجود آزادی بیان امکری اساسی و نهادینه در دموکراسی میباشد. 

که افغانستان نی  خود را مل م به رعایت این اصول دانکسته و آزادی بیکان را بکه عنکوان  ممتنع دانسته اند

 ن.85: 81ی  حق در قوانین داخلی خود جای داده است (

 آزادی بیان در دین اسالم .3-1

دین اسالم، آزادی نطق و بیان و آزادی قلم از حقوق مسلم افکراد بکه شکمار مکیرود. اولویکت و   در

اهمیت دادن اسالم به بیان و قلم را میتوان از همان آغاز بعلت و در ن،ستین آیاتی که در جبکل النکور و 

غار حرا به پیامبر (ان نازل شد، دریافت که در آن خداوند فرستادة خود را به خدایی دعکوت میکنکد 

ن در ایکن 2-1(علکق آیکات  »انسان را به وسیلی قلم تعلیم داد و آنچه را نمیدانست به او آموخکت«که 

حرکت علمی که دقیقاً مقارن آغاز وحی است، آزادی بیان و قلم بکرای انتقکال مکنونکات و مفکاهیم و 

ن. در چارچوب دین اسالم، تا آنجا که به کتکاب وسکنت 318:  82تبادل افکار و اندیشه ها، مستتر است(

مربوط میشود، آیات و احادید بسیاری را میتوان یافت که مفاد آنهکا داللکت بکر احکترام بکه اندیکشه و 

آزادی تفکر و بیان آن با توجه به انفکاک ناپشیری این دو دارد. مخققان رقکم آیکات قرآنکی نکا ر بکه 

ن. در ی  دسته بندی اجمالی و صکریح 71: 81تدبر و تفکر را متجاوز از صد ها آیه برآورد کرده اند (

 یا آیات زیر به خوبی میتواند مؤید مدعای فوق باشد:

شان قفلهای   آیا منافقان در قرآن تفکر نمیکنند یا بر دلهای«آیات نا ر به ل وم تدبر و تفکر؛ مانند 
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ککه عالکم «آیا اندیشه نمیکنید  »بگو آیا کور و بینا برابر اند؟«ن. 51(مخمد، آیی »زده اند جهل و نفاق

 ن.21(انعام، آیی  »و جاهل یکسان نیست؟

کفار را گویند پیروی از شریعت و کتابی که خکدا «پیروی از نیاکان؛ مانند   آیات مربوط به نهی از

فرستاده کنید پاسخ دهند که ما پیرو کیش پدران خود خواهیم بود آیا بایست آنها تابع پدران باشند در 

 ن.871(بقره، آیی  »صورتی که آنها بی عقل و نادان بوده هر گ  به حق و راستی هدایت نیافته اند

در سنت نی  احادید و روایات زیادی که صریخاً یا ضمناً مفید آزادی بیکان اسکت، یافکت میکشود؛ 

       »هر کدام شکما نگهبکان و مکسؤول رعیکت خکویش هکستید«ملالً بیان معرو  پیامبر (ان را مبنی بر 

 می توان از جمله مستندات آزادی بیان تلقی نمود. 

در مورد آزادی بیان میان حقوقدانان اسالمی اختال  نظر وجود دارد. برخی آزادی عقیده و بیکان 

ترویج را ممنوع دانسته اند، برخی دیگر از این نکی  پیکشتر رفتکه و   را در این مورد پشیرفته و تنها تبلیغ و

ن؛ به هر حال، در اینککه بکه اتفکاق 581-519:  83تبلیغ سالم را که مبتنی بر کشب نباشد جای  دانسته اند(

نظر فقها، در دین اسالم نی  مانند سایر ادیان، بلکه همه تفکرات فلسفی و اجتماعی و نظامهکای حقکوق 

موضوعه، حدودی برای آزادی بیان در نظر گرفته شده است، تردیدی نیست. مختوای ایکن حکدود بکه 

اعتقاد برخی ماهوی است؛ مانند آیت اهلل مخمد حسین طباطبایی که مرز آزادی عقیده و بیان را مبانکی 

اسالم (توحید، نبوت و معادن میداند و آزادی در پشیرش یا نفی اصکول فکوق را مکستل م ویرانکی دیکن 

ن. به رعایت مبانی یا احکام دین باز میگردد و به اعتقاد برخی شکلی اسکت و نا کر 11:  85تلقی میکند(

به شیوه بیان از نظر صداقت در گفتار و نوشتار و عدم اغفال و مانند آن است. برخی دیگر نکی  متشککر 

هر دو جنبه شده اند؛ ملالً عبدالقادر عوده در این زمینه مینویسد: اگر چه حق هر انسانی است که آنچکه 

را حق میداند ابراز نموده و با زبان و قلم از عقیده خویش دفاع کند؛ ولی آزادی بیان، بی قیکد و شکرط 

نیست؛ بلکه مشروط است به اینکه نوشته و گفته آدمی، خار  از آداب عمومی و اخالق نی  و مغایکر 

با نیوا و قواعد شرعی نباشد. پیامبر اکرم (ان ن،ستین فردی بود که دامنی آزادی بیکانش مخکدود 

گردید. خداوند تعالی به رسول اکرم اجازه نداده است که در ابراز نظراتش بی حد و مرز باشکد؛ بلککه 

شیوه دعوت را برای وی معین نموده و او را مل م نمود تا در دعوت خویش به حکمت و موعظی حسنه 
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توسل جسته؛ به بهترین صورت احتجا  نموده؛ از جکاهالن دوری گ یکده و سک،ن ناپکسندی را ابکراز 

 ن. 588: 83ندارد و مبلغان شرک را ناس ا و دشنام نگوید(

 محدودیتهای آزادی بیان. 4

منکدی از ایکن حکق مطلکق و  مطکرح گکردد ککه بهرهباید ، این مسأله بیان  در خیوا حق آزادی

اجکرای حکق آزادی بیکان نامخدود نبوده، و باید در تمتع از این حق مخدودیتهایی وجود داشته باشکد. 

اگر بدون هرگونه مخدودیتی صورت پشیرد، ممکن است حقوق و آزادیهای دیگر افکراد و جامعکه را 

منجر به از بیکن رفتکن   و  نابودی قرار دهد یا آنکه نظم عمومی جامعه را م،تل نماید  در معرض خطر و

 ن.32: 89اخالق جامعه را به شدت به م،اطره  اندازد( امنیت ملی شود. گاهی نی  میتواند سالمت و

 . مشروعیت حدود آزادی بیان 4-1

اعالمیی اسکالمی حقکوق بکشر بکه ایکن  55آزادی بیان مطلق نیست، مخدودیتهایی دارد که در مادة 

مخدودیتها اشاره شده است. مخدودیتهای قابل قبول آزادی بیان چند مورد را در بر میگیرد؛ از جملکه: 

مغایرت با اصول دین، تبلیغ سوس بر ضد مقدسات و کرامت انبیاس (عن، بر انگی،تن احساسکات مکشهبی، 

اسناد بین المللکی نکی  بکه رسکمیت  قوانین ملی و برخی از مخدودیتهای فوق در .قومی، لسانی و نژادی

المللی حقوق مکدنی و سیاسکی و همچنیکن در برخکی  میلاق بین 51و 89شناخته شده است که در مواد 

میلاق بین المللی حقکوق مکدنی و  89مادة اند. بند سوم   بینی شده المللی پیش های بین  دیگر از عهد نامه

ایکن مکاده  5اعمکال مکشکور در بنکد ”را در این راستا تدوین نموده اسکت:  معینیسیاسی مخدودیتهای 

مستل م حقوق و مسؤولیتهای خاا است. لشا ممکن است تابع مخدودیتهای معنوی شود که در قکانون 

 تیریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

 ن احترام به حقوق یا حیلیت دیگران؛8

 ؛“ن حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و میالح عامه5

 ن تبلیغ برای جنگ؛3

ن دعوت به کینه (تنفر ملی یا نژادی یا مکشهبین ککه مخکرتک تبعیکض، م،اصکمه یکا اعمکال زور          1

 ن.25: 88باشد(
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ن. 873:  9مشروط بر اینکه إعمال مخدودیت برای تأمین هدفهای موصو  ضرورت داشکته باشکد (

اولین مخدودیت حق آزادی بیان، آزادی و حیلیت دیگران است. زندگی اجتماعی متکضمن ایکن امکر 

است که افراد در امن و صلح و صفا کنار هم زندگی نمایند. به خاطر تأمین این مأمول فوق الزمیکست 

تا هر فرد حقوق و آزادی دیگران یا سایر افراد جامعه را در نظر گیرد و دست بکه عملکی ن نکد ککه بکه 

دیگران ضرر و اذیت وارد سازد. دومین مخدودیت آزادی بیان را در اسناد ملی و بین المللکی مکیالح 

عامه تشکیل میدهد. میالح عامه اموریست متعلق به همکه افکراد جامعکه؛ آنچکه میکان تمکام شکهروندان 

کشور مشترک بوده، رعایت و تطبیق آن در جامعه، نظم را تأمین مینماید، اخالق اجتماعی را حفا کت 

البتکه  ن.591:  8کرده، در آن خیر و بهبود جامعه مدنظر بوده و برای تأمین رفاه عامه به کار برده میشود (

میلکاق مکشکور  51بیان مطالبی که موجب شر و فتنه میشود نمیتواند توجیه پشیر باشد. همچنان که مادة 

هر گونه تبلیغ برای جنگ و هر گونه دعوت (ترغیبن به کینه (تنفرن ملی یکا نکژادی یکا ” اعالم میدارد: 

ن. به این 11:  1“(مشهبی که مخرک تبعیض یا م،اصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است

ترتیب، به بیان هر گونه مطالب خیومت آمی ی که موجب در معرض خطر قرار گرفتن صکلح بکشری 

ن. ممنوعیت تبلیغکات تنفکر انگکی  هکد  فکوری 818:  81شود، اصوالً نمیتوان آزادی بیان اطالق کرد(

واقعی و خیلی مهمی است؛ چنانکه به موجکب اسکناد بیکن المللکی، یک  رابطکه منطقکی روشکن میکان 

ممنوعیت تبلیغات تنفرانگی  و جلوگیری از اثرات و پیامکد هکای زیکان آور آن وجکود دارد؛ از ایکنرو 

 ن.19: 87ممنوعیت م بور نه افراطی و نه مبهم میباشد(

ی  مخدودیت منطقی و طبیعی دیگر نی  بر حق آزادی بیان متیور اسکت، و آن لک وم هماهنگکی 

این حق با دیگر حقوق و ارزشهای مندر  در اسناد بین المللی حقوق بشر است؛ بنابر ایکن آزادی بیکان 

را نمیتوان علیه دیگر اصول و معیار های حقوق بکشر؛ ملکالً بکرای حمایکت از تبعیکض اعکم از تبعیکض 

 ن.873: 9نژادی، مشهبی یا جنسی و غیره مورد استفاده قرار داد(

پیش بینی این مخدودیتها نوعی تعادل بین میالح عمومی و حقوق و منافع افراد را اقتضا میکند که 

برقراری آن به نخو منیفانه کار آسانی نیست؛ زیرا به کار بردن عناوینی همچون نظم عمومی و امنیکت 

عمومی مبهم و کشدار به نظر میرسد و ممکن است با تفاسیر موسع از سوی مراجکع رسکمی حکومتکی 

 مخدودیتهای آزادی بیان در اسالم



یعنکی ن؛ 818-811:  7س استفاده قرار گیرد و بدین وسیله عرصه را بر آزادی بیکان تنکگ کنکد(مورد سو

آزادی بیان با تمام اهمیتی که دارد نباید این مخدودیتها را نقض کند؛ بنابر این اگر بیان افراد بکه یککی 

از این حقوق و آزادیهای دیگران آسیب وارد کند، مخدودیت قابل قبول و در واقکع آن آزادی بیکان 

 ن.1: 53مورد احترام و مورد حمایت نیست (

 قواعد حاکم بر مشروعیت حدود .4-2

باشکند؛ یعکنی بکر طبکق اصکول و  »مخدودیتها در صورتی پشیرفتنی اند که از نظر حقوقی مکشروع

قواعد و منطق حقوقی پیش بینی شده باشند. قواعدی که مشروعیت مخدودیتهای آزادی بیان بر اساس 

 ن.881: 5آنها سنجیده میشود، از نظر مبنا به دو دسته تقسیم میشوند(

 . قواعد عقلی یا منطقی4-2-1

همواره باید به یاد داشته باشیم که آزادی بیان، اصل اسکت و مخکدودیتها، اسکتلناس؛ بنکابر ایکن، در  

تعیین احکام حاکم بر رابطه بین آنها باید از قواعدی پیروی کرد که به حکم عقل و منطق بر رابطه بین 

اصل و استلناس یا اصل و فرع حاکم است؛ برای ملال هیچ مخدودیتی نمیتواند آزادی بیان را حکش  یکا 

از مختوا تهی کند؛ زیرا در این صورت، رابطه بین اصل و فرع معکوس میشود؛ هیچ اسکتلنایی نمیتوانکد 

از اصل خود بیشتر باشد؛ زیرا استلناس اکلر، قبیح و مردود است و  نباید مبهم باشد؛ زیکرا اسکتلنای مبهکم 

 باطل است. استلناس باید به صورت مضیق تفسیر شود و در تعیین مفاد آن باید به قدر یقین بسنده گردد

 ن. 881: 5(

 . قواعدی را که نظام حقوقی تحمیل میکند4-2-2

حل تعارض بین قواعد حقوقی است (قواعدی که به عنوان استلناس بکر   سر  با توجه به اینکه س،ن بر

باید مخدود ککردن قواعکد   ن قواعد حاکم بر آزادی بیان و مطبوعات و فعالیتهای رسانه یی وارد میشود

اصلی و مادر در چهارچوبی صورت گیرد که نظام حقوقکی ککشور اجکازه میدهکد؛ بکه دیگکر سک،ن، 

تخمیل استلناس بر اصل آزادی بیان یا اطالعات باید در چهارچوب نظام حقوقکی مکشروع باشکد؛ بکرای 

ملال اگر حق بر خورداری از آزادی بیان در زمرة یکی از حقوق شناخته شده در قکانون اساسکی باشکد 

استلناهای آن نی  باید در قانون اساسی پیش بینی شود یا نهایت آنکه با اجازة قانون اساسکی، در قوانیکن 

عادی پیش بینی شود؛ زیرا، قانون عادی صالحیت مخدود ککردن حقکوق پیکش بیکنی شکده در قکانون 
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اساسی را ندارد. قانون مطبوعات نمیتواند مخدودیتهای غیر از آنچه قانون اساسی اجازه داده اسکت بکر 

آزادی بیان وارد نماید. بر این اسکاس، در هیکچ مکیوبه یکی غکیر از قکانون نمیتکوان بکر حکق مکشکور، 

 ن.887-881: 5مخدودیت وارد کرد (

 . قواعدی را که نظام حقوق بشر تحمیل میکند4-2-3

با توجه به اینکه حق برخورداری از آزادی بیان و سایر آزادیهای رسانه یی در زمره حقوق بشر (یکا 

شهروندی یا بنیادینن شناخته میشوند، مخدودیتهایی هم که بر این حق وارد میشود. باید با معیکار هایکی 

که برای مشروعیت مخدودیتهای حقوق بشر مش،ص شده است، مغایرت نداشکته باشکند؛ بکرای ملکال 

نباید به مخدود کردن آزادی بیان اقدام شکود؛ مخدودیکت  »ضرورت معقول«ج س در صورت وجود 

هماهنگی داشکته باشکد؛ اگکر تخقکق  »جامعی دموکراتی «وارد بر آزادی بیان، باید با مقتضیات ی  

ی  هد  با استفاده از وسایل و روشهای دیگری که در مقایسه بکا مخکدود ککردن آزادی بیکان ککم 

اهمیت هستند ممکن باشد، نباید به تخمیل مخدودیت اقدام شود و از مخدود کردن آزادی بیان تنها به 

 عنوان آخرین چاره میتوان استفاده کرد و این مخدود کردن نباید با نقض سایر حقوق همراه باشد. 

 . محدودیتهای آزادی بیان در اسالم5

ن. اعالمیی اسکالمی حقکوق 27:  83در حقوق اسالم نی  مخدودیتهایی برای آزادی بیان وجود دارد (

 82میالدی مطکابق بکا 8991اگست  2بشر در اجالس وزرای امور خارجی سازمان کنفرانس اسالمی در 

هجری شمسی در قاهره به تیویب رسکید. حکق آزادی بیکان در ایکن اعالمیکه نکی  بکه  8319اسد سال 

اعالمیی اسالمی حقوق بشر صریخاً بکه ایکن موضکوع  22 رسمیت شناخته شده است قسمی که در مادة

هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانکه «  اشاره شده:

. از این ماده استنباط میشود که اعالمیی اسالمی حقوق بشر نی  مخکدودیتهایی را در (73 :51ن»بیان دارد

 زمینی آزادی بیان وضع نموده است.

 . توهین به مقدسات5-1

همان طور که اشاره شد، آزادی بیان نباید حقوق و آزادیهای دیگران را نقض کند. بیان افراد نباید 

به گونه یی باشد که حقوق و آزادیهای دیگکران را سکلب کنکد. یککی از آزادیهکای دیگکران آزادی 

مشهب است؛ یعنی بیان اش،اا نباید مانع بهره مندی دیگران از مشهب مورد نظر آنهکا شکود و افکراد 

 مخدودیتهای آزادی بیان در اسالم



باید بتوانند آزادانه به مشهب خود عمل کنند؛ اما نکته یی که به نظر میرسد بیشتر به این مکسأله مربکوط 

است، بخد احترام به مشهب دیگران و عدم توهین به اعتقادات دیگران است؛ همکان طکور ککه اشکاره 

شد یکی از مخدودیتهای قابل قبول آزادی بیان رعایت حقوق و آزادیهکای دیگکران اسکت. در همیکن 

چارچوب میتوان بخد توهین به اعتقادات دیگران را هم در نظر گرفکت. البتکه ایکن غکیر از مقدسکات 

است. در اسناد بین المللی واژة مقدسات مورد استفاده قرار نگرفتکه اسکت؛ چکون واژة مقدسکات، واژة 

مبهمی است و هر چی ی ممکن است برای هر ککسی مقکدس باشکد؛ امکا تکوهین نککردن بکه عقایکد و 

ش،ییت و شان و من لت افراد که میتواند به اعتقادات آنها نی  مربکوط باشکد، از مخکدودیتهای آزادی 

بیان است. در واقع آزادی بیان این حق را به کسی نمیدهد که به ش،ییت دیگکران تکوهین کنکد. ایکن 

توهین نکردن به ش،ییت دیگران، شامل توهین نکردن به اعتقادات دیگران نی  هکست. بایکد در نظکر 

داشتی که نقد و بخد علمی و حتی رد علمی توهین مخسوب نمیشود. توهین بکه معنکای بکی احترامکی 

کردن، تخقیر کردن و بی اعتنایی به اعتقادات دیگران است. لشا آزادی بیان به معنای اهانکت و توهیکن 

 ن.3: 53به اعتقادات دیگران نیست (

اهانت و توهین به معنای عام میباشد و به کلیه مکوارد تکوهین و اهانکت اطکالق میگکردد و کیفیکت 

بارة اهانکت   شمول میداقی توهین و اهانت را حاکم اسالمی تش،یص میدهد. در آیات قرآن مکرر در

به آیات الهی از سوی مشرکان و کافران بخد شده و هر بار به آنان وعدة عشاب الهی داده شده اسکت 

و حتی در برخی از آیات خطاب به مسلمین میفرماید که حفظ مقدسات دینی و عدم توهین بکه حکدی 

است که اگر شما در مجلسی بودید و مشاهده کردید که توهین و افکترا صکورت میگکیرد، الزم اسکت 

ن. عکدم تکوهین و اهانکت بکه 2:  55سریعاً آن مجلس را ترک کنید و اال شما نی  ملل آنان خواهید بکود(

مقدسات تا حدی است که قرآن خطاب به مؤمنان میگوید: شما نبایکد بکه خکدایان مکشرکان دشکنام و 

ناسکک ا بگوییککد؛ چککرا کککه آنککان بککه خککدای شککما از روی جهالککت و نککادانی دشککنام خواهنککد                                      

 ن. 818: انعام، آیی 8کرد (

مقدسات مردمی را که غیر از خدا را ستایش میکنند، مورد بی حرمتی قرار ندهید؛ زیرا آنهکا نیک  « 

؛ بدین ترتیب خداونکد( ن توهیکن »از روی دشمنی و جهالت همین کار را با خدای شما خواهند کرد
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به مقدسات دینی را ممنوع اعالم نموده است تا از اختال  و تعیبات کور و بی منطق جلوگیری شکود 

ن. مطابق نص قرآنکریم، این امر اختیاا به امت پیامبر اسالم (ان نکدارد؛ بلککه شکامل 13-11: 83( 

ما از بنی اسرائیل پیمان گکرفتیم و «میفرماید:  83امتهای پیشین نی  میشود؛ چنان که در سورة بقره، آیی 

 .»با آنها گفتیم ج س خداوند یگانه را پرستش نکنید و با مردم زیبا س،ن بگویید

 . هتک حرمت 5-2

از جمله موارد نقض حدود آزادی بیان تعرض به حیلیکت، شکرافت و هتک  حرمکت اشک،اا از 

بیکان مطکالبی ککه باعکد هتک  حرمکت  ن.533:  83(  طریق استعمال الفاظ  و عبارات اهانت آمی  است

آزادی در آمکوزه هکای فالسکفی اش،اا میگردد یا منافی عفت قلم باشد، منع قرار داده شکده اسکت. 

سیاسی عبارت است از اینکه هر انسانی بتواند میلخت خویش را به شیوه مورد نظر خکود دنبکال کنکد، 

مشروط به این که به میالح دیگران، آسیبی نرساند؛ بدین سان اصل آزادی بیان و یکا هکر نکوع آزادی 

دیگر افراد، با میالح جمعی تخدید میشود. این تخدید بر اساس عر   مسلمین صورت میگیرد و ایکن 

 ن.1: 51مسأله در قانون اساسی نی  تجلی کافی داشته است (

ایجاد ضرر به دیگران از طریق دشنام، تخقیر و توهین کاری است نادرست. نبایکد بکه بهانکی آزادی 

دیگران را مورد هتاکی و دشنام قرار داد و یا آنکه به آنها چنان اعمال و افعکالی را نکسبت داد ککه   بیان

اگر آزادی بیان من حید یک    هد  آن خورد ساختن و حقیر شمردن باشد.  عاری از حقیقت باشد و

حق اساسی برای افراد قبول شده هد  آن اصالح جامعه و ترویج علم یا خکدمت بکه مکردم و جامعکه 

است، نه ضرر رسانیدن به دیگران و وارد ساختن لطمه به حیلیت و ش،ییت آنهکا. ت،ریکب ش،کییت 

دیگران و ریا کاری به خاطر شهرت طلبی و نفع جویی، انتساب تهمت و افترا به دیگران که در اثر آن 

حیلیککت شکک،ص جریخککه دار شککود، عملککی ناشایککست و خککال  اخککالق انککسانی و اجتماعککی                            

 ن.591-593: 8(است 

 . قذف، افتراء و نسبت دادن کفر به مسلمان 5-3

قش  که در اسالم ی  امر ناپسند است عبارت از آن است که بکه زن یکا مکرد عفیکت و مکسلمان 

ن. در آیی 13-15:  85نسبت زنا و لواط داده شود. چنین امری ممنوع  و مستوجب مجازات و حد است (



البته کسانی که به زنان با ایمان و عفیفه و بی خبر از کار بد تهمکت بکستند، «سورة نور آمده است:  53

 .»مخققاً در دنیا و آخرت ملعون و مخروم از رحمت حق شدند و بر آنها عشاب ب رگکی خواهکد بکود

افتراس عبارت از متهم ساختن کسی است به ارتکاب جنخه یا جنایت بدون دلیل یا بکه معنکای آن اسکت 

که ش،یی به دیگری کار نادرست و جرمی را نسبت دهد. کسی نمیتوانکد بکه اسکتناد آزادی بیکان بکه 

ن. 33:  2دیگری توهین کند یا افترا زند و اال این امر نی  ممنوع و مکستوجب مجکازات و تع یکر اسکت (

سورة نساس میفرماید:  91یکی دیگر از مخدودیتهای آزادی بیان  نسبت دادن کفر به مسلمان است. آیی 

حکتی اگکر  »به آن کسی که ا هار اسالم کند و به شما سر تسلیم فرود آورد نسبت کفکر ندهیکد. . . .«

 ن.13-15: 83آن ش،ص گناهی مرتکب شده باشد نباید چنین نسبتی به او داد (

 . ترویج فساد و فحشا5-4

توجه به سالمت جامعه و افرادی که در آن زنکده گکی میکننکد، موجکب شکده اسکت تکا یککی از  

مخدودیتهای آزادی بیان جلوگیری از ترویج فساد و فخشا از طریق ا هار مطالب جنکسی مکستهجن و 

همانکا «سکورة نکور میفرمایکد: 89تخری  کننده میباشد؛ چنانچه خداونکد ( ن در قرآنککریم در آیکی 

کسانی که دوست دارند فخشا در میان مومنان شیوع پیدا کنکد، بکرای آنهکا در دنیکا و آخکرت عکشاب 

جهت روشن شدن اینکه چه چی ی فساد و فخکشا مخکسوب میکشود، بایکد بکه قواعکد  .»دردناک است

شرعی عر  مراجعه کرد؛ لیکن همیشه عر  مستقر و ثابت وجود ندارد، ممکن است این امکر باعکد 

در برخی از کتکب ن.  13:  83سوس استفاده  حکومتها قرار گیرد و به این بهانه آزادی بیان مخدود گردد (

آزادی بیانی را که موجب ترور ش،ییت مؤمنی شود معکادل دخکول در والیکت شکیطان و خکرو  از 

عالوه بر این مورد افشای اسرار و عیوب دیگران، نسبت دادن ن.  15:  83والیت الهی دانسته شده است (

کفر به مسلمان، بدعت، افتراس به خداوند ( ن، ابراز نظر در مسایل شکرعی بکر اسکاس هکوا و هکوس و 

ایجاد وحشت و اضطراب در جامعه نی  میتواند به عنوان مخدودیتهای آزادی بیان در آموزه هکای دیکن 

 مطرح باشد که به خاطر رعایت اختیار از توضیح آنها صر  نظر میشود.

 نتایج نقض حدود آزادی بیان . 6

روشن است حدود مقرر برای همی حقوق از جمله حق آزادی بیان تعهد قانونی را برای همکی افکراد 
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به رعایت آن ایجاد میکند. نقض این تعهد قانونی؛ مانند همه تعهدات و تکالیت قانونی موجکب ایجکاد 

مسؤولیت است. میدانیم که مسؤولیت گاه به معنی تعهد و تکلیت و و یفکه، و گکاه بکه معکنی قابلیکت 

بازخواست است. در بخلهای حقوقی در بسیاری از موارد مراد از مسؤولیت و قابلیت بازخواست ناشکی 

از نقض تعهد و عدم رعایت تکلیت است. این تعهد یا تکلیت ممکن است ناشی از قرار داد یکا قکانون 

باشد؛ چنان که مخدودیتهای آزادی بیان به عباره دیگر تعهکد یکا تکلیکت مربکوط بکه رعایکت حکدود 

آزادی بیان ممکن است ناشی از قرارداد (مانند قرارداد وکالت، مشاوره، معالجه و. . .ن باشد یا از قانون 

ناشی شده باشد. البته فرض اخیر شایع تر است؛ بدین ترتیب، میتوان گفت که نتایج نقض تعهدات اعم 

از قانونی و قراردادی به اختیار موجب ایجاد مسؤولیت مدنی یا کیفری و در صکورت جمکع شکرایط 

موجب ایجاد هر دو نوع مسؤولیت است. در واقع، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، هکر 

گونه نقض تعهد (قانونی یا قراردادین موجب ایجاد مسؤولیت کیفری نیست. نقض تعهدات قانونی یکا 

قراردادی تنها در صورتی موجب ایجاد مسؤولیت کیفری است که قانون صریخاً آن را جکرم تلقکی و 

برای آن مجازات تعیین کرده باشد؛ در حالی که ایجاد مسؤولیت مدنی همیکشه مبنکای خکاا قانونکی 

؛ به عالوه، جنبه ش،کیی »هر کس به دیگری خسارتی ب ند باید جبران کند« نمی،واهد. مطابق قاعده 

امور کیفری، موجب شده که غالباً نیت یا قید متهم به عبارت دقیق تر وجود سوسنیت در متهکم شکرط 

تخقق مسؤولیت کیفری باشد؛ در حالی که در مسؤولیت مدنی، خطا جنبکه اخالقکی خکود را از دسکت 

البته، از طر  دیگر، باید دانست ککه در ن.  21-23:  88(  داده و چهره نوعی و اجتماعی پیدا کرده است

تخقق مسؤولیت مدنی ورود خسارت شکرط اسکت؛ بکه همیکن جهکت، پکاره یکی از جکرایم، بکا اینککه 

مجازاتهای سنگینی دارند، به دلیل عدم ایراد خسارت به اش،اا، با مکسؤولیت مکدنی همکراه نیکستند؛ 

بدین ترتیب، میبینیم که نقض تعهدات قانونی و قراردادی، از جملکه مخکدودیتهای مربوطکه بکه آزادی 

بیان گاه تنها موجب ایجاد مسؤولیت مدنی و گاه تنها موجب ایجاد مکسؤولیت کیفکری اسکت. بکا ایکن 

وصت، در فرض نقض حدود آزادی بیان نی  مانند بسیاری از موارد به رسیدگی مکدنی و کیفکری بکی 

ارتباط نیست و غالباً خطای مشترک، یعکنی یک  عمکل نامکشروع و ناشایکست، میتوانکد منکشأ هکر دو 

 ن.558-551: 83( مسؤولیت مدنی و کیفری گردد



 نتیجه گیری

آزادی ج س حقوق اولیی انسانی مخسوب میشود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده است؛ امکا اصکل 

آزادی انسان با اصل دیگری معارضه پیدا میکند و آن اینکه آزادی انسان، با اصکول اخالقکی معارضکه 

نداشته باشد؛ بدین سان آزادی بیان در این آموزه ها (از این حیدن وجود دارد؛ ولی مشروط بکه اینککه 

آزادی بیان منجر به تهمت، افشای راز، بدگویی، غیبت و در نهایت ترویج فساد نباشد. در آیات متعدد 

قرآن کریم توهین به مقدسات، قش ، افتراس، نکسبت دادن کفکر بکه مکسلمان، تکرویج فکساد و فخکشا، 

تمس،ر، استه اس، عیب جویی در قالب آزادی بیان نهی شده و حتی القکاب خکاا بکر افکراد نهکادن را 

آیات منع کرده است. در ذیل به آیی حجرات اشاره میشود که موارد ممنوعی آزادی بیان به طور کامل 

احیا کرده است که عبارتند از: تمس،ر، اهانت، عیکب جویکی، نامگکشاری بکا القکاب بکد، سکوس  کن، 

ای اهل ایمان مؤمنان هر ک  نباید قومی قوم دیگر را مس،ره و استه اس کننکد شکاید «تجسس و غیبت: 

آن قوم را که مس،ره میکنید از مس،ره کنندگان بهتر باشند و زنکان نکی  نبایکد زنکان دیگکر را اسکته اس 

کنند، شاید زنان مورد تمس،ر از مس،ره کنندگان نیکوتر باشند و هر گ  از همدینان خود عیب جویی 

ننمایید و یکدیگر را به نام و لقبهای زشت م،وانید که پس از ایمان به خدا اگر نام فسق بر مؤمن نهنکد 

بسیار زشت است. ای اهل ایمان از بسیاری از پندار ها ( ن بدن در حق یککدیگر بپرهی یکد ککه برخکی 

 ن و پندار ها معییت است و نی  هر گ  از حال درونی همدیگر تجسس مکنید و غیبکت یککدیگر را 

روا مدارید آیا شما دوست میدارید که گوشت برادر مرده خود را ب،ورید؟ البته کراهکت و نفکرت از 

و به ترویج کننده آن وعده عشاب داده شده است. بناسً وضع مخدودیت در موارد مش،ص  »آن دارید

و با ذکر دالیل مؤجه به خاطر حفظ و بقای امنیکت در جامعکه، جلوگکیری از تعکرض بکه ش،کییت و 

حیلیت افراد، ترویج فساد و فخشا و بی حیایی در جامعه امریست ضروری؛ اما ایکن امکر بکه هیکچ وجکه 

عدول از شناخت آزادی فکر و بیان نمیباشد؛ بلکه هکد  اصکلی در آن، جلوگکیری از ضکرر رسکانی 

است؛ زیرا هر حق از خود حد و اندازه دارد که نباید از حدود معینی آن تجکاوز صکورت گکیرد یکا بکه 

 عبارت دیگر استفاده از این حق اسباب اذیت دیگران را فراهم سازد.
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