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1  
  مقدمات

  ضرورت و ماهیت مباحث: گفتار اول
دین مبین اسالم، یگانه مکتبی است که خداوند متعال آن را براي سعادت ابدي بشر عرضه نموده و محتواي آن بـه گونـه   

با شرایط مختلف و در حوزه هاي فردي و اجتماعی داراي احکـام و دسـتورات    ها مکانو  ها زماناي است که در تمامی 
حکمت و راهبردي غنی در جهت سعادت بشري و احادیث و سـیره  قرآن کریم به عنوان منبعی سرشار از . الهی می باشد

به مثابه یک راهنما و مفسري بی بدیل، راه کمال انسانی و تقرب الهی را با در نظر گرفتن همه اعصار بیـان  ) ع(ائمه اطهار
دي و رحمـه و بشـري   شـیئ و هـ   لکـلّ  لنا علیک الکتاب تبیانـاً و نزّ ": سوره انعام می فرماید  38چنانکه آیه . نموده اند

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همـه چیـز و مایـه هـدایت و رحمـت و بشـارت بـراي        : للمؤمنین؛ ترجمه
آري، قرآن کریم کتاب آسمانی است که اصول اساسی زنـدگی انسـان را تبیـین نمـوده و قواعـد الزم را       "مسلمانان است

  .تبراي دریافت احکام الهی روشن کرده اس
حال که دین مبین اسالم، آخرین درجه از کمال و نهایی ترین نسخه سعادت را با خود تا ابد همراه دارد و با عنایـت  

مربوط به اجتماع و خارج از حوزه فردي است، می باید  اآشکاربه اینکه قسمت بزرگی از جوهر دین و احکام متعدد آن 
وجود داشته ) ع(ت و مسائل اجتماعی، اعم از آنکه در زمان معصومینراهکارها و دستوراتش را براي هر یک از موضوعا

یکی از این حوزه ها، مباحث مربوط به آزادي عقیده، آزادي بیان، حـریم  . و یا از مستحدثات باشد، جستجو و تبیین نمود
 "ارتباطـات   حقوق "خصوصی و مالکیت فکري است که البته این موضوعات، اصول اساسی یک رشته دانشگاهی با نام 

باید ببینیم که آیین مقدس اسالم چه احکام و توصیه هایی و چه حـدود و ثغـوري را بـراي ایـن     . را نیز تشکیل می دهند
  .موضوعات برشمرده و چگونه دینی که پرچمدار آزادگی و کرامت است، این مفاهیم را تثبیت و تأیید نموده است

اید در نظر داشت آن است که این پژوهش بـه عنـوان منبـع دو واحـد     تبیین ماهیت مباحث پیش رو ب که در نکته اي
نظر گرفته شده است که البته داراي مطالب تکمیلی دیگري نیز هست که به علت رعایت چارچوب ها و رشته درسی در 

تنظـیم  این شـاکله مباحـث و نحـوه    بنابر. آن مطالب خودداري شده است ذکرضوابط تنظیم پایان نامه هاي دانشجویی از 
و گفتارها با توجه به طرح کلی از پیش تعریف شده، تحریر گشته و لـذا در مطالـب پـیش رو تنهـا یـک بخـش        ها لفص

سـینما و حقـوق تبلیغـات     ،تلویزیـون  مباحث حقـوق مطبوعـات، حقـوق رادیـو،     وجود دارد و بخش دوم که مربوط به
  .امید است این کتاب به زودي چاپ و منتشر شودبازرگانی است، 

و  اسـت  که بیشتر تکیه بر قوانین حقوق بشـري  رسد ضروري به نظر میدر مورد قوانین به کاربرده شده نیز این نکته 
  .است فقط به طور موردي به دیگر قوانین اشاراتی شدهدر مواقع لزوم 
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 اصول حقوق ارتباطات در اسالم  6

  اسالم در ارتباط با حقوق ارتباطات دین مبین برخی از اصول عمومی: گفتار دوم
  عقلاعطاي : بند اول

زه یک انسان از دیگر موجودات این جهان اعم از  وجـود   ،اهمیت تفکـر و تعقـل  ) ذي شعور و غیر ذي شعور(فصل ممی
بـه  . اسـت  کـرده این قدرت بزرگ انسان را از دیگر کائنات برتر و از مخلوقات دیگر متمـایز  . است» عقل«قوه اي به نام 

بـه حیوانـات توجـه    . د، اما قادر به انجام نافرمـانی و سـرپیچی نیسـتند   فرشتگان نگاه کنید، آنها شعور و درك باالیی دارن
نمائید، آنها فاقد هر گونه شعور در جهات تعالی در کمال هستند و تنها مسئله مدرکه آنها ارضاي شهوات و امیال جسمی 

اب واختیار گـزینش پیـدا   که خداوند به او اعطا فرموده است، قدرت انتخ او به واسطه عقلیحال به انسان بنگرید، . است
. و اختیار انتخاب راه صواب و ناصواب را دارد تشخیص دهددرستی را از کژي می تواند خوبی را از بدي، . نموده است

ان شر الدواب عنـد اهللا  «: خداوند در قرآن می فرماید. قرآن کریم نیز در آیات متعددي بر تعقل و تفکر ارشاد نموده است
و در  1.»و نمی اندیشـند  ند بدترین جنبنده ها نزد خداوند ،کسانی هستند که کر والل: یعقلون؛ ترجمه الصم البکم الذین ال

خداوند پلیدي را بر آنان که خرد نمـی ورزنـد و   : و یجعل الرجس علی الذین ال یعقلون؛ ترجمه«: جاي دیگر می فرماید
که قرآن کریم وجود قوه عاقله را به عنـوان روشـنگر راه    بنابراین پر واضح است2.»عقل را به کار می بندند،مقرر می دارد

آري، خداوند متعال انسـانی را کـه از   . کنند بشریت قرار داده است و بدترین جنبنده ها را انسانهایی می داندکه تعقل نمی
  .نامیده است -و نه بدترین انسانها  -عقل خود کمک نمی گیرد، بدترین جنبده 

که خرد و عقل خـود را راهنمـاي خـود     کند ف ها را براي انسانهایی ترسیم میکژي ها و انحراپلیدي ها  قادر متعال،
و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنـا فـی   «: به این آیه شریفه دقت فرمایید که از زبان اهل دوزخ می فرماید. قرار نمی دهند

لـذا بـا    .3»عقل، رفتار می کردیم، از دوزخیان نبـودیم اگر سخن انبیاء را می شنیدیم یا به دستور : اصحاب السعیر؛ ترجمه
زه انسـان بـا      عنایت به آنچه ذکر گردید کامالً روشن است که عقل انسانی یکی از موهبت هاي الهی است که فصـل ممیـ
دیگر مخلوقات حق تعالی است و کار آیی آن، تعقّل و تفکّر و تدبر در تمـامی شـئون و مراحـل ابعـاد زنـدگی مـادي و       

نوي است، به طوري که   سر پیچی از دستورات عقلی و به کار نبستن تفکر و تعقل، بشر را بـه پلیـدي و گمراهـی و    مع
  .نهایتاً به دوزخ خواهد کشید

قیمـه کـل امـرئ    «: ، انسانیت انسان به عقل اوست، چنانکه ایشان مـی فرماینـد  )ع(از دیدگاه موالي متّقیان، امام علی 
اولین صـادر و مخلـوق   «: همچنین در روایتی دیگر حضرت می فرمایند» انسانی به عقل اوستارزش هر : ؛ ترجمه4عقله

و عزتی و جاللی ما خلقت احب «:می فرمایند که خداوند به عقل  فرمود) ع(و نیز امام محمد باقر  5.»خداوند، عقل است
بنا براین عقـل و تفکـر،   » خلق نکردم) عقل( به عزت و جاللم قسم که هیچ چیزي محبوب تر از تو : ؛ترجمه  6الی منک

باز بهتر اسـت بـه ایـن حـدیث     . قیمتی به ارزش بشریت دارد و در جایگاه رفیعی در نزد خداوند متعال قرار گرفته است
کسی که عقل ندارد، از دین : ال دین لمن ال عقل له؛ ترجمه«: نیز نظري بیاندازیم که می فرمایند) ع(شریف ازامیرالمؤمنین

  7»ره استبی به

                                                           
 22سوره انفال آیه  -1
  100سوره یونس آیه  -2
 10سوره ملک آیه  -3
 . 6763، چاپ چهارم، حدیث سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، غرر الحکم و دررالکلم، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدي -4
  .211، ص 2، باب1ش، ج 1363عالمه محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، نشر دارالکتب االسالمیه، چاپ دوم،  -5
 . 302، ص 1همان، ج -6
 . 406، ص 6، ج 1386محمدي ري شهري، میزان الحکمه، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، محمد  -7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7مقدمات  

7 

کفـاك مـن   «: چنانکه در نهج البالغه نیز فرموده انـد . این حدیث شریف ابتناي دین بر عقل را کامالً مشهود می سازد
ک من رشدك؛ ترجمه عقل، تو را کفایت کند که راه گمراهی از رسـتگاري برایـت روشـن    : عقلک ما اوضح لک سبل غی

  1».گردد
ر وجود عقل و وجدان در انسان ها خبر داده و می گویـد تمـام افـراد بشـر     ماده یکم اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز ب

همه داراي عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکـدیگر  . آزاد به دنیا می ایند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند
  .با روح برادري رفتار کنند

 :عقل ذهنی و عقل ارزشی
رین موجود نظـام آفـرینش اسـت و مصـداق اتـم و اکمـل آن نیـز وجـود رسـول          با توجه به این که عقل نخستین و برت

می باشد، این حقیقت روشن می شود که عقل ریشه و اساس تفکر دینی را نیز تشکیل می دهـد و بـه عنـوان    ) ص(اکرم
س بـر ایـن اسـا   . شریعت عقالنی توأم با شریعت وحیانی در همه عرصه هاي حیات مادي و معنوي انسـان حضـور دارد  

  2.در تبیین بیشتر، عقل را رسول حق و پیامبر درونی معرفی کرده است) ع(است که حضرت امام موسی کاظم
. اما در غرب، عقل و دین از یکدیگر جدا بوده و دین تنها در عرصه هایی حضور دارد که عقل در آن جا حکم نـدارد 

تفکر اسالمی داعیه دار اداره جامعـه جهـانی براسـاس    ، دوراست در حالی که ...دین در برنامه ریزي و مدیریت جامعه و 
خـرد یـا عقـل در تربیـت و تعلـیم      . بنابراین تعریف عقل و خرد غربی و عقل اسالمی باید تبیین شـود . عقل و نقل است

غرب به توانایی خاصی در حوزه شناخت انسان گفته می شود که غلـط یـا درسـت و ضـرر و منفعـت را بـا اسـتفاده از        
این نوع از عقل و خرد، همان ذهـن یـا اسـتعداد    . ي ادراك حسی انسان مثل بینایی و شنوایی تشخیص می دهدها هدستگا

ذهنی است که محصول فعالیت هاي انسان در حوزه مغز است و در اثر تعامل هوش و حافظه، در حوزه مغز انسان شکل 
پلیدي و پاکی فعـل سـخن نمـی گویـد و فقـط      ی است و دیگر از بدي و خوبی فاعل، عقل غربی، عقل تجرب 3.می گیرد

این عقـل، سـیطره آشـکار    . سخن از سود و زیان افعال است و هدفش صرفاً تصرف دنیا و استیال جویی بر طبیعت است
عقـل غربـی   . نفس اماره بر انسان مدرن است که فرامین و خواسته هاي آن را بر فرامین خداوند متعال، ترجیح مـی دهـد  

شده و با جهان نسبی تجربی و حسی به انکار خداوند متعال و واقعیت هاي فراحسی می پـردازد   همنشین حس و تخیل
، اما جالب است که نخبگان داعیـه دار مفهـوم عقـل غربـی، هنـوز بـه       4و انسان را معیار و میزان همه چیز         می داند

تی همچـون وجـود روح، عواطـف، وجـدان،     تعریف واحدي که جامع و مانع تبیین انسان باشد نرسیده انـد و در مقـوال  
  .، به شدت درمانده اند...رؤیاهاي صادقه و 

اما مکتب تربیتی اسالم، ضمن تایید وجود این نوع فعالیتهاي روح در حوزه مغز و دماغ در انسان، از توانایی شناختی 
عقل موجـود  . ن را تعقل می نامددیگري در وجود انسان سراغ میدهد که در حوزه سینه و قلب انسان شکل می گیرد و آ

لطیفی است ربانی و یا موجودي است روحانی در حوزه شناخت برتر انسان که به خاطر ماهیت و مأموریت آن، عقل نام 
این عقل ارزشی که حاصل تهذیب نفس و روح است شناختی برتر را موجب می شود کـه پـس از رشـد و    5.گرفته است

 امـا واالتـرین مرتبـه آن    ،قل ارزشی همچون ذهن، مرتبه اي از مراتب وجـود انسـان  ع. تعادل جسم و روح شکل میگیرد
بنابراین عملیات روح در حوزه مغز باید به حد الزم از رشد برسد تا عملیات روح در حوزه قلب براي تجلی عقل . است

                                                           
  .421نهج البالغه، حکمت  -1
  .12، حدیث 16، ص 1، ج 1369محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوي، کتابفروشی علمیه اسالمیه، چاپ اول،  -2
 .285، ص 1385ؤسسه فرهنگی صابره، چاپ اول، مرتضی زاهدي، نظریه تربیتی اسالم، م -3
  .112، ص 1390مریم صانع پور، نقدي بر مبانی معرفت شناسی اومانیستی، نشر کانون اندیشه جوان، چاپ دوم،  -4
  .مرتضی زاهدي، همان -5
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 اصول حقوق ارتباطات در اسالم  8

اده مـی کنـد کـه اولـین آنهـا،      زیرا عقل ارزشی از ابزار ادراکات متعددي اسـتف . ارزشی از هسته اولیه وجدان شروع شود
  1.بنابراین بدون رشد کافی ذهن، عقل ارزشی از وجدان نمی روید. ادراکات حسی مغز و تالشهاي ذهنی انسان است

  کرامت انسانی :بند دوم
کرامت انسانی از مباحث مهم در حوزه انسان شناسی است که درمکاتب مختلف الهی و بشري رویکردهاي متفـاوتی  

در ادیان آسمانی به ویژه در دین مبین اسالم و بـاالخص در کتـاب آسـمانی مسـلمانان و سـیره      . یده استرا موجب گرد
لکـن پـژوهش در حـدود و ثغـور کرامـت      . مبانی گران سنگی از کرامت انسان ارائه گردیده است) ع(نبوي و ائمه اطهار

اسـالمی کمتـر مشـاهده  میشـود در حـالی کـه        ، در طول تـاریخ ...انسان، مبانی و خاستگاه آن و چیستی و ماهیت آن و 
ضرورت پرداختن به این امر به ویژه در دنیاي معاصر، جهت تبیـین دیـدگاههاي اسـالم در زمینـه هـاي حقـوق بشـري        
ضروري است، به گونه اي که عدم پردازش رویکرد اسالمی نسبت به کرامت انسان موجب اتهام آموزه هاي اسـالمی بـه   

این در حالی است که مترقی ترین نوع کرامت انسانی در اسالم  ارائه گردیـده شـده   . ردیده استتناقض با حقوق بشر گ
است و تدوین کنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر و مکاتب انسان گـرا در ارائـه تعریفـی معتـدل و متـوازن از انسـان و       

  .حقوق وي عاجز مانده اند
تحلیل مفهوم کرامت در نظام معنایی . قرآن کریم به کار رفته استبار در  47باید دانست کرامت و مشتقات آن حدود 

قرآن کریم و دست یابی به انگاره هاي قرآنی در این زمینه، مقدمتاً نیازمند درك معانی لغوي و واژگانی آن می باشـد کـه   
  .در مطلب بعدي به آن پرداخته خواهد شد
  تبیین مفهوم و معنی لغوي کرامت 

  ان و واژه انگاراناز منظر لغت شناس* 
در معنـاي کـریم          »ابـن فـارس  «لغت شناسان و فرهنگ نامه نویسان براي واژه کرامت معانی مختلفی را ذکر کرده اند، 

کریم از اسماء «: ، او همچنین می گوید»کریم یا به مفهوم شرافت نفسانی و یا به معناي شرافت اخالقی است«: می نویسد
  2».اي بخشاینده گناهان می باشدالهی نیز هست که به معن

صـفتی  «: ابن منظور در معنـاي کـریم آورده اسـت    3.در کتاب العین نیز، کرم به معناي بزرگواري مرد تعبیر شده است
کـرم در  «: راغب اصفهانی در رابطه با معناي کرم مـی نویسـد  » 4.است که   دربردارنده انواع شرف و خیر و فضائل است

معناي خوي و کردار ستوده است که بالفعل از او ظاهر گردد و جز بر محاسن بزرگ اطـالق نمـی   مقام توصیف انسان به 
  »5.شود

صاحب النهایه فی غریب الحدیث واالثر نیز در بیان کرامت، کریم را در بردارنده همه انواع خیـر و نیکـی و شـرف و    
ودگی به هر آنچه که مخالف و عصیان در برابـر  کریم کسی است که خویشتن را از آل«: فضیلت ها معنا نموده و می گوید

  »6.پروردگار است، منزه و دور می دارد
  

همچنین در قاموس قرآن، کرامت به معناي بزرگواري و شرافت، بخشندگی و سخاوت و نیـز عزیـز بـودن و مانـدن،     
  1.معنا شده است

                                                           
  .286همان،ص  -1
 .923ق، ص .ه 1404علمیه قم، چاپ اول،  احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه -2
  .368ه ق، ص 1410خلیل بن احمد فراهیدي، العین، نشر هجرت، چاپ دوم،  -3
 . 75-77ه ق، ص  1420محمد بن یوسف اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، دار الفکر،   -4
 . 428، ص1362مرتضوي، چاپ دوم، حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ،کتابفروشی  -5
 . 535،ص 1422علی بن محمد بن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، دارالمعرفه، چاپ اول،  -6
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. همان نزاهت از پستی و فرومـایگی اسـت   کرامت«: آیت اهللا جوادي آملی نیز در بیان معناي کرامت انسان می نویسد
لذا اگر ما خواسته باشـیم  . کریم معنایی دارد که شاید در فارسی معادل بسیط نداشته باشد. کریم غیر از کبیر و عظیم است

روح بزرگوار و منـزه  . کلمه کریم را به فارسی ترجمه کنیم باید چند کلمه را کنار هم بگذاریم تا معناي کریم روشن شود
  »2.از هر پستی را کریم می گویند

بنابراین از مجموع آنچه که تا کنون در رابطه با معانی کرامت گفته شدبه دست می آیدکه واژه انگاران ولغت شناسان، 
کرامت را به معناي شرافت و بزرگواري و پر فضیلت تعبیر نموده اند که در مقابل پستی و دنائت قرار می گیرد و معـانی  

حال که معانی کرامت را از منظر لغت شناسان بررسی کـردیم، مـی بایسـت    . ادیق این معناي اصلی می باشنددیگر از مص
براساس برخـی تحقیقـات، حمایـت از کرامـت انسـانی عبـارت از       . مفهوم کرامت انسانی را در تعریفی ساده بیان نمائیم

ین احتـرام، قـدرت، روشـنگري، خوشـبختی،     پاسخگویی به ارزشهاي مبتنی بر نیازهاي هشت گانه انسـانی تحـت عنـاو   
  3.سالمتی، مهارت، محبت و راستی می باشد

شأن و منزلتی دانست که یک انسان فراتر از غرایـز و بـه صـفت انسـانیت در      ن کرامت یا حیثیت انسانی راشاید بتوا 
  .خود شهود و احساس می نماید

  از منظر قرآن کریم*
نی را بهتر بشناسیم، بهتر است این لفظ را در آیات قرآن کریم نیز مـورد بـازبینی   براي اینکه معنا و مفهوم کرامت انسا

  :برخی از آیاتی که این واژه در آن ها به کار رفته است و معانی آن به شرح ذیل می باشد. قرار دهیم
  از کتاب مشکل القرآن: الف

سوره مؤمنون،  115سوره فجر،  62سوره اسراء،  70سوره حجرات،  13در آیات : کریم به معناي شریف و با فضیلت -1
  .سوره نمل به این معنا اشاره دارند 29سوره نساء و  31

کریم به معناي صفوح، بخشنده، با گذشت، که این معنا نیز تعبیر دیگري از شرافت و فضیلت است، مانند آیه شـریفه   -2
  . سوره انفطار 6سوره نمل و آیه شریفه  40

  . سوره ق، به این معنا اشاره دارد 7سوره حج و  5سوره شعراء،  2آیه .نیکو که از جمله فضایل است  کریم به معناي -3
  4.این معانی گرچه ظاهراً کمی با هم متفاوت هستند، اما اصل تمامی آنها شرف است

  از کتاب االشباه و النظائر فی القرآن الکریم: ب
 .ین معنا آمده است و مراد از آن بهشت استسوره نساء ا 31کریم به معناي نیکو که در آیه -1
سوره حاقه در چنین معنـایی اسـتعمال شـده اسـت و      40سوره تکویر و  19به معناي بزرگوار و ارجمند که در آیات  -2

 .مراد جبرئیل است
 .سوره دخان 49به معناي کسی که خود را بزرگوار می پندارد مانند آیه  -3
 .انفطار چنین معنایی مراد است سوره 11به معناي مسلمانان که در آیه  -4
سـوره   40سـوره مومنـون،    116این معنا از آیات . به معناي صفت پروردگار تبارك و تعالی که آمرزنده گناهان است -5

 .سوره انفطار به دست می آید 6نمل و 
 5.باشند سوره فجر مفید این مفهوم می 15سوره اسراء و  62آیات . به معناي گرامی داشته شده و برتري یافته-6

                                                                                                                                                                                           
 .103، ص 1376سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، دارالکتب االسالمیه، چاپ دوازدهم،  -1
  .21، ص1366عبداهللا جوادي آملی، ،فلسفه حقوق بشر، اسراء، چاپ پنجم، -2

3-myresS.McDougal Hauman Rights and world public order,(1980)  
 .1384عبد اهللا بن مسلم ابن قتیبه دینوري، تأویل المشکل القرآن، آستان قدس رضوي، چاپ اول،  -4
 .1381علمی و فرهنگی، چاپ دوم،مقاتل بن سلیمان بلخی، االشباه و النظائر فی القرآن الکریم، ترجمه سید محمد روحانی، انتشارات  -5
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نتیجه اینکه همانطور که گفته شد می توان کرامت را در معناي اصلی شرافت وبزرگواري و پرفضیلت تعبیـر نمـود و   
چرا که به طور مثال کسـی کـه داراي شـرافت و شـرف     . معانی دیگر را از جمله مصداق هاي این معناي اصلی بر شمرد

  .دروحی است، بخشندگی نیز جزء اخالقیات او خواهد بو
  مراتب کرامت*

از آن ) human dignity(آن چه که در غرب و حقوق بشر غربی با عنـوان کرامـت انسـانی     شود گفته میدر این بحث 
یاد می شود تنها بخشی از کرامت حقیقی انسان است و بخش دیگر آن که وابسته به افعال و رفتـار انسـانی اسـت کـامالً     

فضیلتی که بعضی از حقوقدان هاي غربی از آن یاد می کنند نه تنهـا قسـمت    مغفول مانده است، در حالی که آن شرف و
ناقصی از کرامت و شرافت و فضیلت اعالي بشري است، بلکه می توان گفت بدون وجود قسمت دیگـري از کرامـت و   

تـا ایـن مراتـب     حال بـرآنیم . شرافت که در انسان به ودیعه نهاده شده است، آن بخش اولیه نیز ناقص و ابتر خواهد ماند
  :کرامت را که با توجه به آیات شریفه قرآن کریم به آن دست یافته ایم، بیان نمائیم

 )حصولی(کرامت ذاتی 
کرامت ذاتی یا حصولی که آن را کرامت طبیعی نیز می نامند عبارت از شرافت و فضیلتی است که انسان به صرف انسـان  

داوند متعال انسان را به واسطه اینکه انسان است شرافت بلنـد  مرتبـه اي   خ: به عبارت دیگر. بودن از آن برخوردار است
ما در این بحث بر آن نیستیم که دالیـل وجـود کرامـت    . داده است و او را از دیگر موجودات و کائنات برتر دانسته است

ل مـی گـوئیم کـه حضـرت     انسانی را در اسالم بررسی نمائیم و این بحث را در بندهاي بعدي خواهیم آورد اما به اجمـا 
باري تعالی یک ظرفیت باالیی را در وجود انسان به ودیعه نهاده اسـت کـه او را اشـرف مخلوقـات و سـرور کائنـات و       

انسان ها به وصـف اینکـه انسـان هسـتند، ذاتـاً داراي ارزشـی مـافوق دیگـر مخلوقـات مـی           . موجودات قرار داده است
و به تحقیق که ما بـه  بنـی   : منا بنی آدم؛ ترجمهولقد کرّ«: سوره اسراء می فرمایداز  70قرآن کریم که در آیه شریفه .باشند

ایـن درجـه از کرامـت،    . ، به همین مرتبه از کرامت، یعنی کرامت ذاتی وحصولی انسان اشاره می نماید»آدم کرامت دادیم
همـانطور  . ن قرار داده شـده اسـت  حصولی است و نیاز به اکتساب و تحصیل ندارد وبه طور فطري و طبیعی در نهاد انسا

که از آیه شریفه مستفهم است، بنی آدم که همان نوع بشر و انسانهاي مخلوق از قدیم تا ابد می باشـند، مـورد خطـاب و    
بنابراین زن و مرد، پیر و جوان، سیاه پوست وسفید پوست، عرب و عجم، آسیایی و اروپـایی  . مصداق آیه قرار می گیرند

در یک مرتبه از کرامت و شرافت انسانی قرار می گیرند و کسی را از لحاظ کرامت طبیعی ودیعه نهـاده  . ..و آمریکایی و 
مورد خطاب قرار داده و هیچ انسانی » بنی آدم«قرآن کریم همه رابا لفظ . شده در فطرت انسانی، بردیگري غلبه اي نیست

اسالم مردمان را «:به تعبیر       زحیلی . ي نداده استرا از جهت مراتب کمالی فضیلت حصولی و طبیعی بر دیگري برتر
برادر و همکار در راه حق و حقیقت میخواهد نه اینکه گروهی را بندگان گروهی دیگر و برخی را حاکم بر دیگران قـرار  

  1».دهد و هیچ کس را در نژاد بر دیگري امتیازي نیست
. این کرامت وشرافت ذاتی انسانی یک فضیلت بالقوه اسـت : که می باشد این است تأملاما نکته اي که در اینجا قابل 

بله، همه از کرامت ذاتی بشري و شرافت اعالي وجودي برخوردار هستند به شرط آن که بتوانند آن را بـه  : به تعبیر دیگر
هسـته وجـودي   مرحله فعلیت رسانیده و یا حداقل اگر تالشی براي به فعلیت رساندن این کمال ذاتی مبذول نمی دارند، 

  .در ذیل دقت نمائید)تحصیلی(براي روشن تر شدن موضوع به کرامت اکتسابی . آن را تضعیف و تذلیل ننمایند
  
  

                                                           
 ه ق،  1420وهبه الزحیلی، القیم االنسانیه فی القرآن الکریم، دارالمکتبی، چاپ اول،  -1
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 )تحصیلی(کرامت اکتسابی
همانطور که گفته شد عالوه برکرامت ذاتی، نوع دیگري از کرامت انسانی نیز در دین مبین اسالم بر شمرده شده است که 

نام این کمال وکرامت را کرامت اکتسابی یـا تحصـیلی مـی    . تکمیل کننده و به کمال رساننده کرامت طبیعی و ذاتی است
براي رسـیدن بـه   . ذاتی نیست، بلکه تحصیلی و به دست آوردنی است به این معناکه این نوع از شرافت و فضیلت. نامیم

آري، . این کمال و کرامت باید کوشید و تالش نمود و رفتار و کردار و منش و افعال را در راستاي کمال واقعی قـرار داد 
یف و تـذلیل نکـرده   اگر انسانی به این مرتبه و درجه از کرامت دست یازد، در حقیقت نه تنها کرامت ذاتی خود را تضـع 

ی اش را به کمالی حقیقی رسانیده و آن جوهره فطري را بـه مرحلـه فعلیـت واقعـی مبـدل      بلکه گوهره کرامت ذاتاست، 
همانـا گرامـی   : ان اکرمکم عنداهللا اتقیکم؛ ترجمـه « : سوره حجرات می فرماید 13آنجا که قرآن کریم در آیه . نموده است

بله، باز هم قرآن کریم در این آیه . ، به این درجه از کرامت اشاره می کند»رین شماستترین شما نزد خداوند ،پرهیزگارت
به طور ضمنی همه انسانها را از جهت خلقت و صفت انسانیت مساوي می داند و تنها فصل ممیزه انسانها را در قرب به 

هت حقوق اجتماعی و زنـدگی معیشـتی در   انسان ها از ج: به عبارت دیگر. حق تعالی، میزان تقواي آنها معرفی می نماید
البتـه نبایـد فرامـوش    . یک سطح قرار می گیرند، اما از لحاظ نزدیک به حضرت حق، تنها معیار و میزان، تقواي آنهاسـت 

کنیم که شرط برخورداري از حقوق اجتماعی مساوي، تضعیف ننمودن و ذلیل نکردن آن جـوهره کرامـت ذاتـی انسـانی     
 -اعمال و رفتار وگفتار ناشایست خود آن گوهر گرانبهاي کرامت و شرافت خویش را لکه دار سازد اگر انسانی با . است

قطعاً از صفت انسانیت واقعی بـه    -بگذریم از اینکه بااین اعمال و رفتار شوم خود،آن را به کمال و فعلیت نرسانده است
ازات و محرومیت هاي اجتماعی نیز دارد و بـه همـین   دور افتاده و براي بازگشت به حداقل این کرامت گاهی نیاز به مج

اگر انسانی با کرامت است، پس چگونه می تـوان  . دلیل است که در همه کشورهاي دنیا مجازاتی با نام حبس وجود دارد
او  را محبوس نمود و از حقوق آزادي رفت و آمد در اجتماع محـروم کـرد؟ آري، او مرتکـب اعمـالی شـده اسـت کـه        

ی خود را لکه دار و شالوده انسانیت خویش را متزلزل نموده است و براي برگرداندن این شرافت و فضـیلت و  کرامت ذات
لـذا بایـد دانسـت    . تذکر و تربیت در جهت اصالح و رجوع به آن ماهیت اصیل انسانی، نیازمند چنـین مجـازاتی هسـتیم   

امت و کمال است که البتـه حقوقـدانان غربـی از    کوشش در جهت ترقی و تعالی کرامت ذاتی و طبیعی،خود نیز نوعی کر
آنها فراموش کرده اند که اگر انسانی در جهت تعالی و تربیت روح انسانی خود تالش نکند، . آن به کلی غفلت نموده اند

به تدریج نیروي کرامت ذاتی خود را فراموش نموده و شاید با تمسک بـه اعمـال ناشایسـت، آن را بـه شـدت تضـعیف       
نابراین قرآن کریم عالوه بر اینکه بشر را واجد یک کرامت فطري می دانـد، او را بـه جهـت حفـظ واکمـال ایـن       ب. نماید

  .کرامت، به تقوي و پرهیزگاري توصیه نموده و عزیزترین افراد را نزد خود، با تقوي ترین آنها معرفی می نماید
است که انسان در سایه اختیار خـود بـه آن دسـت       به  عنوان نتیجه باید گفت، کرامت اکتسابی آن منزلت و جایگاهی

می یابد و این کرامت اختصاص به عده خاصی از انسانها دارد کـه در زنـدگی خـود بـه کمـاالت اختیـاري دسـت پیـدا               
به یقین، انسانها در کرامت اکتسابی یکسان و برابر نخواهند بود چرا که این عرصه اي است که بایـد مجاهـدت   1.می کنند

اگر متفکري یامکتبی ادعـا کنـد   «: به تعبیر مرحوم عالمه جعفري . نمود و به اختیار خود به کماالت اختیاري دست یافت
که همه انسانها در برخورداري از حق کرامت و شرف انسانی یکسانند و هیچ تفاوتی بـا دیگـري ندارنـد، قطعـاً سـخنی      

با ابن ملجم هوا پرست وجنایتکار بزرگ تاریخ، بدون تفاوت، ) ع(بآیا معقول است که علی بن ابیطال. نامفهوم می گوید
  2.از حق کرامت و شرافت انسانی برخوردار باشند

  

                                                           
 .129، ص 1379محمود رجبی، انسان شناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول،  -1
 .356، ص 1369محمد تقی جعفري، حکمت اصول سیاسی اسالم، بنیاد نهج البالغه،  -2
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  آیات مربوط به کرامت*
حال که در مباحث قبلی با معانی و مفاهیم کرامت و درجات و مراتب آن آشنا شدیم، در این مجال به آیـات شـریفه   

آري، این کتاب شریفه همـان  . این کرامت انسانی را از آیات شریفه استخراج می نمائیم قرآن کریم اشاره خواهیم نمود و
را بیان نموده و نماي انسان ها را بـا وصـف بنـی آدم حـائز کرامـت ذاتـی معرفـی                 1»لقد کرمنا بنی آدم«است که در خود

فتبـارك اهللا احسـن   «:ان بیـان مـی دارد  این همان کتاب آسمانی است کـه خداونـد در آن پـس از خلقـت انسـ     . می نماید
باید دانست وقتی خداوند متعال به ذات خودش به جهت خلق انسان، احسن الخالقین می گوید، پـس قطعـاً   .» 2الخالقین

عالوه بر آیاتی که تاکنون کرامت ذاتی انسان را متذکر می شدند، آیات شریفه ذیـل  . انسان نیز احسن المخلوقین می باشد
  :ننده این شرافت و فضیلت برتر می باشندنیز بیان ک

. از جمله جلوه هاي کرامت و نشانه هاي بزرگـی انسـان، آگـاهی و علـم بـه اسـامی الهـی اسـت        : علم به اسماء الهی -1
پرواضح است علم به اسماي الهی از منظر قرآن کریم از ارزش واالیی برخوردار است تا آنجا که مالئک و فرشـتگان  

و علّم اآلدم االسماءکلها ثـم عرضـهم علـی    «: خداوند متعال می فرماید. آگاهی از آنها را ندارندمقرب الهی شایستگی 
المالئکه فقال انبئونی باسماء هوالء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک ال علم لنا الّا ما علمتنا انـک انـت العلـیم الحکـیم؛     

اگر راست   مـی گوئیـد مـرا از    : ان عرضه کرد و گفتو همه نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگ: ترجمه
پاکی از آن توست، ما را دانشی نیست مگر آنچه که به ما   آموخته اي که تویی دانا و : نام هاي اینها خبر دهید، گفتند

 3.»با حکمت

قـرآن بـه   یکی از مظاهر کرامت انسان، مقام جانشینی نسبت به ذات اقـدس الهـی اسـت کـه در     : خالفت الهی انسان -2
: و اذ قال للمالئکه انـی جاعـل فـی االرض خلیفـه؛ ترجمـه     «: قرآن کریم می فرماید. یاد شده است» خلیفه اهللا«عنوان

این مقام نیز از ویژگیهـاي انسـان اسـت و در    » 4.همانا من در زمین جانشینی خواهم آفرید: هنگامی که خداوند گفت
این مقام، نشـانگر  . شتگان مقرب الهی به کار گرفته نشده استمورد هیچ موجودي از موجودات جهان هستی حتی فر

 .آن است که انسان برخوردار از وجودي جامع است که او را شایسته مقام خالفت الهی کرده است
چنانکه خداونـد  . یکی دیگر از زوایاي کرامت انسانی، سجده فرشتگان الهی بر انسان است: سجده فرشتگان بر انسان -3

و اذ قلنا للمالئکه اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابلیس ابی و استکبر و کـان مـن الکـافرین؛    «: فرموده است متعال در قرآن
و هنگامیکه به مالئکه گفتیم که بر آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند مگر ابلـیس کـه امتنـاع نمـود و     : ترجمه

بر آدم و مقام او، فرشته اي مانند ابلیس را از همانطور که واضح است سجده نکردن » 5.سرکشی کرد و از  کافران بود
فـاذا  «: خداوند متعال در جاي دیگري از قـرآن کـریم نیـز    مـی فرمایـد     . کافران و راندگان درگاه الهی قرار می دهد

یته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ ترجمه پس چون انسان را آفریـدم و در او از روح خـودم دمیـدم،    : سو
بنابراین کامالً روشن و مبرهن است که مقام باالي انسانی، بشر را مسـجود  » 6.به او به سجده در افتید)امر من به(همه 

 .مالئکه قرار داده است
قرآن کریم هر آنچه را که در زمین و آسمان وجود دارد، مسخّر انسان مـی دانـد و   : تسخیر آسمان و زمین براي انسان -4

ه در زمین و آسمان است را وسیله اي براي تفکر و تعقل انسان بـر مـی شـمارد تـا ایـن      البته در ادامه، تمامی آنچه ک

                                                           
 .70سوره اسراء،آیه -1
 .14سوره مومنون،آیه -2
 .32و  31سوره بقره،آیه -3
 .30سوره بقره،آیه -4
 .34سوره بقره،آیه -5
 .72سوره ص،آیه -6
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و سخر لکم ما فی السـموات و  «: قرآن کریم می فرماید. تفکر و تعقل به مرتبه دوم کمال و کرامت انسانی منجر گردد
ها و زمـین اسـت، تمـام را از    او آنچـه در آسـمان  : ما فی االرض جمیعاً منه ان فی ذلک آلیات لقوم یتفکرون؛ ترجمـه 

 »1.شما گردانید، به درستی که در آن نشانه هایی است براي جمعی که اندیشه کنند) رام(جانب خویش مسخر 
آري، این موضوع نیز یکی از جنبه هاي شرافت و فضیلت متعالی انسان اسـت کـه   .انسان امانتدار خداوند متعال است -5

انـا عرضـنا االمانـه علـی السـموات      «: در قرآن کریم آمده است کـه . ی می کندخداوند انسان را امانتدار خویش معرف
به درستی که ما عرضه کردیم امانت را بـر  : واالرض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان؛ ترجمه

 2.»ن را برداشتآسمانها وزمین و کوهها، پس امتناع نمودند که آن را بردارند و از آن ترسیدند و انسان آ

عالوه بر آیاتی که تاکنون کرامت انسانی را بیان داشته اند آیات دیگري وجود دارد که از احترام و اکرام اهـل کتـاب    
به آیات زیـر  . سخن گفته و بنابراین کرامت ذاتی که در مرتبه اول از کرامت قرار دارد را فقط مختص مسلمانان نمی داند

  : دقت کنید
اکرام ومنزلت انسانی سخن گفته و بـه همـین دلیـل  از اهـل کتـاب تجلیـل و        کریم که از حق احترام، ی از قرآنآیات -1

از : و من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یـؤده الیـک؛ ترجمـه   «: تعریف کرده است مانند این آیه شریفه که می فرماید
 3».ز می گردانداهل کتاب هست کسی که اگر مال کثیري هم به او امانت دهی، به تو با

ولو انهم اقاموا التوراه و االنجیل و مـا  «: به رسمیت شناختن تورات  و انجیل واقعی، مانند آیه شریفه اي که می فرماید -2
قل یـا اهـل   ... انزل الیهم من ربهم الکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون

تـورات  ) به راسـتی ( اگر آنها : تقیموا التوراه و االنجیل و ماانزل الیکم من ربکم؛ ترجمه الکتاب لستم علی شییء حتی
به پا می داشتند، مسـلماً از بـاالي سرشـان و    )قرآن(و انجیل و آنچه را که از جانب پروردگار به سوي آنها نازل شده 

ه همفکر متعادلی وجود دارنـد ولـی بسـیاري از    گرو) البته(در میان آنها . بهره می گرفتند) آسمان و زمین(زیر پایشان 
و )واقعـی  (مگر اینکه تـورات و انجیـل   )فاقد ارزشید(بگو اي اهل کتاب شما بر چیزي نیستند... آنها بد عمل می کنند

 4».آنچه را که از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شده است به پا دارید
  )ع(اطهارکرامت انسانی در سایه احادیث و سیره ائمه *

احادیث گرانبهایی را بیان داشته و سیره عملی ایشان نیز تأیید کننده این فضیلت بشري اسـت کـه در ایـن    ) ع(ائمه هدي
. نقـل نمـائیم  ) ص(بگذارید در ابتدا جریانی را از حضرت رسول اکـرم . مبحث به اختصار به این مقوله خواهیم پرداخت

بـه  ) ص(زه یک یهودي را از کنار ما عبور می دادنـد، مـا نشسـتیم، امـا پیـامبر     روزي جنا: جابربن عبداهللا نقل می کند که
هنگـامی کـه   : حضـرت فرمودنـد  . عرض کردیم آن جنازه از آن یک یهودي بود) ص(به پیامبر . احترام جنازه قیام کردند

جودي او یک انسان بوده با چنین عملی نشان دادند که هسته و)ص(رسول اکرم. 5جنازه اي را مشاهده کردید، قیام نمائید
ما به احترام اینکه جنازه یک انسـان حمـل مـی    . است و مسیحی یا یهودي یا مسلمان بودن در این موضوع دخالتی ندارد

این عمـل آن قـدر در بـین اصـحاب تـأثیر      . شود برمی خیزیم هر چند با دین و آیین او و از نظر عقیدتی مخالف هستیم
حاب در منطقه اي وقتی جنازه اي عبـور داده شـد و بـه احتـرام آن قیـام کردنـد، در       گذاشت که آمده است جمعی از اص

چنین ماجرایی براي ما هم پیش آمده اسـت  : اصحاب در جواب گفتند.جنازه از آن اهل ذمه است: مقابل به آنها گفته شد

                                                           
 .13سوره جاثیه،آیه -1
 .72سوره احزاب،آیه -2
 .75سوره آل عمران،آیه -3
 .69تا  66سوره مائده،آیات -4
 .87، ص 2، من قام الجنازه الیهودي، ج50، فی الجنائز، باب 23، صحیح بخاري،کتاب بخارياعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه ابوعبداهللا محمد بن اسم -5
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آیـا او یـک   : ل کـردیم فرمودنـد   در مقابل جنازه قیام کردند و وقتی ما نسبت به این موضوع از ایشان سـوا ) ص(و پیامبر
  1انسان نیست؟

نیز در نامه معروف خود به مالک اشتر در مورد حقوق مردم و برخـورد بـا آنـان     ) ع(موالي متقیان علی ابن ابی طالب
ا اخ لک فی الدین: فانهم صنفان... «: ایشان فرموده اند. جمله اي بسیار زیبا و پر از معانی انسانی بیان داشته اند او نظیر  ام

یـا بـرادر تـو در دیـن        مـی      : دو گروه هستند)) مردمی که تو بر آنها حکمران هستی((مردم : لک فی الخلق؛ ترجمه
چه زیبا انسانها را معرفی و چـه صـریح کرامـت    ) ع(آري، امام علی » 2.باشند و یا اینکه در خلقت هم نظیر تو می باشند

بنـابراین حاکمـان و   . هم در جهت حکمرانی امیر منصوب خویش بیان نموده اندانسانی را براي تمامی اعضاي بشري آن 
والیان باید بدانند که صرف مسلمان نبودن، موجب تفاوت در حقوق اجتماعی افراد نخواهد بود و این است گوشـه اي از  

  . تفسیر کالم بزرگ مرد تاریخ که اینگونه شرافت انسانی را در کالم خویش متبلور می سازد
بدون مالحظه عقیـده  (عالوه بر آنچه که از احادیث تا کنون گفتیم، می توان براي اثبات حرمت و کرامت ذاتی انسان 

  :به چند دسته از روایات ذیل نیز تمسک نمود...) و فکر و نژاد و رنگ و 
ا، اعم از مسلمان و روایاتی که به طور مطلق داللت می کند بر توصیه به برخورد خوب و حسن خلق با تمام مردم دنی -1

پرواضح است هنگامی که حسن خلق ومعاشرت نیکو با تمامی مردم دنیا مطلوب شارع مقدس باشد، به . غیر مسلمان
بـراي تفصـیل   . طریق اولی هتک حرمت و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی مطلقاً مذموم و مورد نهی شارع خواهد بـود 

 3.کتاب کافی مراجعه گردد» شرحسن الب«بیشتر در زمینه این روایات به باب

در برخی از ایـن روایـات مـدارا بـا     . روایاتی که داللت بر مدارا بامردم می کند بی آنکه تفاوتی بین انسانها قائل گردد -2
این روایات نیز به طریق اولی داللت بـر قـبح هتـک حرمـت و کرامـت انسـانها       . مردم نصف ایمان شمرده شده است

جهـت اطـالع بیشـتر بـه روایـات      . ی بشري از این دست از روایات نیز کامالً مشهوداسـت نموده و مفهوم کرامت ذات
 4.همین باب درکتاب کافی مراجعه شود

اینگونـه روایـات هـم از لسـان مبـارك      . روایاتی که به طور مطلق داللت بر محبت نمـودن و دوسـتی بـا مـردم دارد     -3
در روایـات، فقـط   » ناس«نابراین نمی توان گفت که مقصو از نقل گردیده شده و ب) ع(و هم از ائمه اطهار) ص(پیامبر

ایـن دسـت از   . اهل سنت به معناي کنونی مطرح نبوده اسـت ) ص(چرا که در زمان حضرت رسول.اهل سنت هستند
 5.روایات را نیز در باب دوستی و محبت در کتاب کافی می توان مطالعه نمود

از جملـه اینکـه در روایتـی از    . هود و نصارا و دعا به آنان داللت داردروایاتی که بر مطلوبیت و مدح سالم کردن بر ی -4
چگونـه بـراي یهـودي و نصـرانی دعـا کـنم؟ حضـرت        : سوال شـد ) ع(نقل شده است که از امام صادق) ع(امام رضا
 6.شوددر این زمینه نیز به کتاب کافی، کتاب العشره مراجعه . بگویید خدا براي تو دنیا را مبارك نماید: فرمودند

آورده انـد کـه امیـر    . بسـیار مفیـد خواهـد بـود    ) ع(در پایان بحث نیز نقل این واقعه از زنـدگی امیرالمـومنین علـی    
از خرما براي مردي فرستاد و آن مرد از کسانی بود کـه جـود و بخشـش داشـت و هرگـز نـه از        7پنج وسق) ع(المومنین

سوگند به خدا، فالنی از تـو  : گفت ) ع(مردي به حضرت علی . و نه از کسی دیگر چیزي نمی خواست) ع(امیرالمومنین 
خدا مثـل تـو را در   «: فرمودندحضرت . یک وسق از پنج وسق، کفایتش می کرد)وانگهی(نکرده بود؛ ) درخواست(سؤال 

                                                           
 .همان -1
 .53نامه نهج البالغه،  -2
 .266، ص3ه ق، باب حسن البشر، ،ج 1429محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، کافی، دارالحدیث، چاپ اول،  -3
 .302، ص 3همان، باب المداراه، ج -4
 .696،ص 4همان،کتاب العشره،باب التحبب الی الناس و التودد الیهم،ج-5
 . 708، ص 4همان، باب التسلیم علی اهل الملل، ج-6
 .کیلو گرم است 3صاع و هر صاع تقریباً مساوي  60تقریباً مساوي » وسق«هر  -7
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شخصـاً  ((من می دهم و تو بخل می ورزي؟ سوگند به خدا، اگر من آنچه را که از من امید دارد. جامعه مؤمنان زیاد نکند
به او ندهم مگر بعد از اینکه از من درخواست نماید ،در این صورت، نداده ام به او مگر قیمـت چیـزي   )) یا از بیت المال
یعنی او را مجبور کرده ام که آبـرویش  (رفته ام، زیرا در این صورت، من او را در معرض دادن آبرو درآوردمرا که از او گ

  1»، آن رویی که در موقع عبادت براي پروردگار خویش  به خاك می ساید)را در برابر پنج وسق خرما بریزد
  در نظر گرفت؟آیامی توان براي اثبات کرامت و شرافت انسانی، مطلبی باالتر از این 

. نتیجه اینکه در اسالم، به طور واضح و مشخص، کرامت ذاتی و شرف جوهر انسانیت به منصه ظهـور رسـیده اسـت   
البته همانطور که گفته شد نوعی از کرامت نفسانی بشري در اسالم با عنوان کرامت اکتسابی یا تحصـیلی نیـز بیـان شـده     

ان است نیز سخن گفته شده و اسالم آن را وسیله اي براي فعلیـت یـافتن   است که بر آمده از اختیار و قدرت گزینش انس
آري، بـه واسـطه همـین کرامـت     . و به تعالی رساندن آن کرامت ذاتی ودیعه نهاده شده در فطرت انسـانی دانسـته اسـت   

باال مـی بـرد و   » 2یقاب قوسین او ادن«اکتسابی است که قرآن کریم در جایی از صعود نفسانی انسان یاد نموده و او را تا 
در جایی دیگر مرتبه کمال نفسانی او را به دلیل پیروي از هوسهاي نامعقول و شهوت هاي بـی پایـان و ذلیـل کننـده، آن     

  3.»کاالنعام بل هم اضل«: قدر پست و حقیر می شمارد که درباره او می فرماید
  کرامت انسانی دراسناد بین المللی و منطقه اي

دید اکثریت اسناد حقوق بشري، انسان را فقط از زاویه مادي نگریسته اند و بشر را بـا وصـف اینکـه    همانطور که بیان گر
مورد مطالعه قرار داده اند، فارغ از اینکه این انسـان، بعـد   ... نفس می کشد، راه می رود، غذا می خورد، حرف می زند و 

انـدك  . یات معنوي و متعالی نیز با او همـراه اسـت  دیگري هم در خود دارد و عالوه بر زندگی جسمانی و مادي، یک ح
افرادي که امروزه این حیات معنوي و روحانی را انکار می کنند نتوانسته اند وجود روح و دیگر وجودات غیر جسـمانی  

. ار کـرد آنها به این نتیجه رسیده اند که لزوماً هر آنچه دیدنی نیست را نمـی تـوان انکـ   . و غیر مادي را مستدالً انکار کنند
اگر هر چیزي را که نمی توان به صورت یک جسـم مـادي   . چرا که اولین موضوع مورد انکار، عقل خود آنها خواهد بود

  .مستقل دید، قابل انکار باشد، عقل انسانی، اولین انکار شده توسط این قانون خواهد بود
به اتفاق از اعتقاداتی برخـوردار بـوده    جالب است تدوین کنندگان اسناد مادري حقوق بشري امروزي، اکثریت قریب

  .اند که وجود عالمی معنوي و فرامادي و حیاتی روحانی و جداي از این زندگی مادي را براي انسان قائل هستند
حال چگونه شده است که این افراد از موضوع مهمی همچون تزکیه روحی و تعالی روحانی انسانی بـه کلـی غفلـت    

لذا فقط به طور گـذرا برخـی از   . گر را میخواهد و فرصت طرح بحث در این کتاب نمی گنجدنموده اند، خود مجالی دی
  :اسناد حقوق بشري را از جهت کرامت انسانی مختصراً مرور می نمائیم

 :4منشور ملل متحد
در مقدمه منشور سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانی دوم تصویب گردیده شده است نسـبت بـه کرامـت و ارزش    
انسانی غافل نبوده و با توجه به اینکه ملت ها از جنگ ها و خونریزیهـا خسـته و درمانـده شـده بودنـد، اولـین گامهـاي        

ما مردم ملل «: در مقدمه منشور آمده است. اساسی را با پشتوانه ها و ضمانت اجراهاي قوي تر نسبت به گذشته برداشتند
مان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسـانی و  اعالم مجدد ای... متحد که مصمم گردیده ایم به

 ».به تساوي حقوق میان مرد و زن و همچنین میان ملت ها اعم از کوچک و بزرگ

                                                           
 .118، ص 2ه ق، ج  1409، چاپ اول، )ع(محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت -1
 .9سوره نجم،آیه -2
 .179سوره اعراف،آیه -3
 .ن ملل متحد مجمع عمومی سازما) 20/9/1327مطابق با ( 1948مصوب دهم دسامبر  -4
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همچنین در چند مورد نیز از تساوي حقوق و حاکمیت کلیه اعضا بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مـذهب  
  1.بر محفوظ نگاه داشتن کرامت انسانی است سخن رانده است که خود تأییدي
 :اعالمیه جهانی حقوق بشر

از آنجـا کـه شناسـایی    «: در مقدمه آمده است. در ابتدا مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر کرامت انسانی را تذکر داده است
، عـدالت و صـلح در   حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اسـاس آزادي 

بـه  . همچنین در بسیاري از مواد این اعالمیه، می توان مصادیق کرامت انسانی را به وضوح مشاهده نمـود » ...جهان است
، ممنوعیت بردگـی  4، حق زندگی، آزادي و امنیت شخصی، ماده 3اعالمیه، مساوات همه انسانها، ماده  2عنوان مثال ماده 

، به رسمیت شناختن شخصـیت حقـوقی تمـامی افـراد     6کنجه یارفتار هاي تحقیر آمیز، ماده ، ممنوعیت ش5انسانها، ماده 
 2.همگی از جمله مصادیق مفهوم کرامت انسانی هستند... انسانی و 

 : 3میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ق یکسان و غیر قابل انتقـال  در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، عالوه بر مقدمه که شناسایی حیثیت ذاتی و حقو

ایـن   10مـاده  . کلیه اعضاء خانواده بشري را مطرح نموده و حقوق مذکور را ناشی از حیثیت ذاتی انسـان دانسـته اسـت   
درباره کلیه افراد که از ازادي خود محروم شده اند باید با انسـانیت و احتـرام بـه    «: میثاق نیز صریحاً بیان داشته است که 

و بنابراین در ادامه این ماده موضوع متهمین، نظام زنـدان هـا و صـغار بزهکـار را     » ص انسان رفتار کردحیثیت ذاتی شخ
در این میثاق نیز همانند اعالمیه جهانی حقوق بشر، بسیاري از مواد، مستقیم یا غیر مستقیم، مصادیقی . مطرح نموده است

  4.از کرامت انسانی را متذکر شده اند
 5:قوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگیمیثاق بین المللی ح

در مقدمه این میثاق نیز شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خـانواده بشـر مـورد تأکیـد     
بـه  . قرار گرفته و بسیاري از مصادیق اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مورد نیاز در یک جامعه انسان بر شمرده شده اسـت 

میثاق آمده است و یا حـق کـار و ایمنـی و بهداشـت کـار و نیـز حـق         13حق آموزش و پرورش که درماده عنوان مثال 
میثاق آمده است، همه به نوعی بازگشـت کننـده و    7و  6استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار که در مواد 

  .منشعب شده از مفهومی به نام کرامت انسانی هستند
  

                                                           
حصول همکاري بین المللی در حل مسائل بـین المللـی   «: منشور ملل متحد که در مودر اهداف ملل متحد است، اعالم می دارد 1ماده  3به عنوان مثال بند -1

آزادي هـاي اساسـی بـراي همـه     که داراي    جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و 
 ...و  2ماده  1همچنین مراجعه کنید به بند » .بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب

هر کس می تواند بدون هیچ گونه  تمایز، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یـا هـر نـوع    : اعالمیه جهانی حقوق بشر 2ماده   -2
ر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادي هایی کـه در اعالمیـه حاضـر ذکـر شـده      عقیده دیگ

به عالوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداري و قضایی یا بین المللی کشور یـا سـرزمینی باشـد کـه     . است، بهره مند گردد
  .به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشدشخصی 

  .هر فرد حق زندگی،آزادي و امنیت شخصی را دارد: اعالمیه جهانی حقوق بشر 3ماده 
  .شت و بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع استهیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه دا: اعالمیه جهانی حقوق بشر 4ماده 
  .هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاري ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد: اعالمیه جهانی حقوق بشر 5ماده 
 .عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شودهر کس حق دارد شخصیت حقوقی اش در همه جا به : اعالمیه جهانی حقوق بشر 6ماده 

 .مجمع عمومی سازمان ملل متحد) 25/9/1345مطابق با (میالدي  1966دسامبر  16مصوب  -3
 .مراجعه گردد... و  11و  9و  8و  7و  6و  3و  2به مواد  -4
 .مجمع عمومی سازمان ملل متحد) 25/9/1345مطابق با (میالدي  1966دسامبر  16مصوب  -5
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 1:ایت از حقوق بشر  و آزادیهاي اساسیکنوانسیون اروپایی حم
در این کنوانسیون هر چند از لفظی با نام کرامت انسانی نام برده نشده است، اما مصادیق و موارد کرامـت انسـانی در   

، حـق  4، حق بر آزادي و امنیـت 3، ممنوعیت برده داري و کار اجباري2ممنوعیت شکنجه. آن کامالً مشهود و مبرهن است
  .همه موارد روشنی از مفهوم موسع کرامت هستند... و  6، ممنوعیت تبعیض5ادالنهبر دادرسی ع

 7:کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
در این کنوانسیون که برخی از کشورهاي آمریکایی آن را به تصویب رسانیده اند نیز از کرامـت و حیثیـت ذاتـی بشـري     

کشورهاي امضا کننده با تأییـد مجـدد نیتشـان    «: آمده است که در مقدمه این کنوانسیون اینچنین . سخن رانده شده است
براي تحکیم نظام آزادي شخصـی و عـدالت اجتمـاعی بـر اسـاس احتـرام بـه حقـوق اساسـی در چـارچوب نهادهـاي            
دموکراتیک در این قسمت از جهان؛ با شناسایی این امر که حقوق اساسی انسان از رابطه تابعیت میان یک تبعه و دولـت  

نشأت نمی گیرد، بلکه مبتنی بر خصایص شخصیت بشري است و همین امر حمایت بین المللـی از طریـق تـدوین    معین 
بر آن شـد  ... کنوانسیون تقویت کننده یا مکمل حمایت مقرره توسط حقوق داخلی کشورهاي آمریکایی را توجیه می کند

  ».هاي مسئول براي این امر را تعیین نمایدکه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ساختار و صالحیت و آیین ارگان
  .، نیز مصادیق بارزي از این شخصیت بشري را به نمایش گذاشته است...و 10،هفتم9،ششم8همچنین مواد پنجم

 11:منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها
» ق بشـر و ملتهـا  منشور آفریقـایی حقـو  «در مقدمه این منشور که کشورهاي آفریقایی عضو سازمان وحدت آفریقا آن را 

  .نامیدند نیز با شناسایی ضمنی کرامت انسان، پاي بندي خویش را به این امر مبنایی ابراز داشته اند
شناسایی این امر که حقوق اساسی بشر، الزمه بشریت بوده و این ویژگی ... « : در مقدمه منشور اینگونه آمده است که

ست و از سوي دیگر این امر که حقیقت و احترام بـه حقـوق خلقهـا بایـد     توجیه کننده حمایت بین المللی و ملی از آن ا
  ». ...ضرورتاً تضمین کننده حقوق بشر باشد

، صـریحاً  5در این منشور عالوه بر شناسایی ضمنی و نام بردن البته غیر مستقیم از کرامـت انسـانی در مقدمـه، مـاده     
هر فرد، این حق را خواهد داشت که از احترام ذاتی و «: ابراز می داردماده پنجم . احترام ذاتی بشر را متذکر گردیده است
  ».شناسایی وضعیت قانونی برخوردار شود

 12:اعالمیه اسالمی حقوق بشر
اعالمیه اسالمی حقوق بشر که دولتهاي عضو کنوانسیون اسالمی در شهر قاهره مصر آن را به تصـویب رسـاندند نیـز بـا     

ن اسالم، کرامت و شخصیت انسانی نمود بارز و تجلی آشکاري را به خـود اختصـاص داده   عنایت به آموزه هاي دین مبی
                                                           

 .1953سپتامبر  3: ، تاریخ الزم االجرا شدن1950نوامبر  4: پذیرفته شده در رم -1
 .ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهاي اساسی -2
 .همان، ماده چهارم -3
 .همان، ماده پنجم -4
 .همان،ماده ششم -5
 .همان، ماده چهاردهم -6
 .1978ژوئیه  18: الزم االجرا از  -کستاریکا -سن خوزه – 1969نوامبر  22: مصوب-7
 .حق بر رفتار و برخورد انسانی-8
 .آزادي از بردگی-9

 .حق آزادي شخصی-10
 .، نایروبی کنیا1981ژوئن  27مصوب -11
 .ش، قاهره مصر.مرداد ه 5میالدي و  1990اوت  5ق، مطابق با .ه 1411محرم  14مصوب -12
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یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکـر و انثـی و جعلنـاکم شـعوبا و قبائـل      «: در ابتداي ورود به متن اعالمیه آیه مقدس. است
د هر دو مرتبه کرامت، یعنـی کرامـت ذاتـی و    آورده شده است که خود گواه بر وجو» 1لتعارفوا انّ اکرمکم عند اهللا اتقیکم

چرا که این آیه شریفه از کرامت اکتسابی و تحصیلی انسان که تحت اختیار بشر می باشد صحبت مـی  . اکتسابی می باشد
. البته الزمه و مقدمه وجود این کرامت اکتسابی، کرامتی است که خداوند متعـال در ذات بشـریت بنـا نهـاده اسـت     . نماید

لمانان نه فقط کرامت ذاتی، بلکه تعالی روح و بزرگی مقام معنوي یک انسان را نیـز فـارغ از مادیـات و جهـان     آري، مس
  .گذرا مورد توجه قرار داده اند

تصویب کنندگان اعالمیه اسالمی حقوق بشر، انسان را تنها موجودي که می خورد، می خوابد، می پوشد، راه می رود 
مت ذاتی و شرف انسانی را موضوعی فراتر از ارضاي برخی نیازهاي مادي و جسمی و جنسی ، ندانسته و معناي کرا...و 

آیا شرافت و فضیلتی که انسان را اشرف مخلوقات قرار داده است در ارضاي نیازهاي مادي : از شما می پرسم. دانسته اند
و گسـترده تـر از ایـن نیازهـاي      و جسمی و جنسی خالصه می گردد؟ یا اینکه نفس انسانی و روح بشري چیـزي فراتـر  

؟ یا اینکه ...زودگذر است؟ آیا خداوند به انسان، شرف اعال را اعطا نموده است تا فقط او خوب بپوشد، خوب بخورد و 
مفهوم کرامت ذاتی انسان گزاره اي مترقی تر از برآوردن حاجات مادي است؟ اگر جواب شما به این سؤاالت مثبت بوده 

فقط به ارضاي نیازهاي مادي و  جسمی او تعبیر نمائید، در واقع کرامت او را محدود به امور ابتـدایی   و شرافت انسان را
پس نقطه و فصـل  . و ارضاي غرایزي نموده اید که حیوانات نیز در پی همان، روز را به شب و شب را به روز می رسانند

در پی گذراندن هر چه بهتـر   -به سهم حیوانیت خودشان البته  -جدا کننده انسان از حیوان چه خواهد بود؟ حیوانات هم
حیات حیوانی خود هستند و اگر هدف انسان نیز فقط همین امور باشد که فرقی در فلسـفه وجـودي و نـوع خلقـت بـا      

  .حیوانات نخواهد داشت
آورده شـده اسـت، در   پس از اینکه این آیه شریفه در ابتداي ورود به اعالمیه . برگردیم به اعالمیه اسالمی حقوق بشر

:  در مقدمـه اعالمیـه آمـده اسـت    . مقدمه نیز به صراحت از کرامت و حیثیت خدادادي بشري سخن به میـان آمـده اسـت   
دولتهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی، با ایمان به اهللا، پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها، خداوند «

  »...آفریده و به او حیثیت داده و وي را خلیفه خود در زمین گردانیده که انسان را به بهترین وجه 
منظـور  )اعم از مسـلمان و غیـر مسـلمان   (همچنین در بند الف ماده یکم نیز اصل شرافت انسانی را براي تمامی مردم 

که بنـدگی نسـبت بـه     بشر به طور کلی، یک خانواده می باشند«: در این بند اینگونه بیان داشته شده است که. داشته است
خداوند و فرزندي نسبت به آدم، آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیـف و مسـنولیت برابرنـد،    

  »...بدون هیچ تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و 
  مساوات: بند سوم

اصول زیر بنایی مباحث آینده، بحث مساوات است کـه هـم در اسـالم و هـم در اصـول حقـوق بشـري از        یکی دیگر از 
اسالم برخالف آنهایی که می پنداشتند آفریدگار قبیله و  خداي شـهر و مملکـت آنهـا    . جایگاه ارزنده اي برخوردار است

گران برتر و باالتر می دانستند و در نتیجـه  با خداي قبایل و کشورهاي دیگر فرق دارد و روي همین جهت، خود را از دی
نظام طبقاتی در میان آنان، یک اصل مسلم به شمار می رفت، معتقد است آفریدگار تمـام موجـودات و تمـام افـراد بشـر      

و خـداي  : و الهکم اله واحد ،ال اله اال هو الرحمن الرحیم؛ ترجمـه «: یکی است و غیر از او آفریدگار دیگري وجود ندارد
اسالم هیچ گاه نظر آنان را کـه مـی پنداشـتند     2»، خداي یکتاست، نیست خدایی مگر او که بخشاینده و مهربان استشما

» برهمنـان «از قسمت سفالي او آفریده شده اند و در نتیجه »نجس ها«گروهی از قسمت علیایی خدا و گروهی دیگر مانند

                                                           
 .13سوره حجرات، آیه -1
 163سوره بقره آیه  -2
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قرار دارند، صحیح نمی داند بلکه عقیده دارد تمام افراد بشـر از   همواره باالترین طبقات اجتماع و دیگران در مرتبه بعدي
یـا  «هر نژاد و رنگ، از یک پدر و مادر آفریده شده و با هم برادر و برابرند و لذا همواره در قرآن کریم، آنهـا را بـا کلمـه    

  1.خطاب می کند» یا بنی آدم« و » ایها الناس
آب و هوا، نحوه تغذیه، وراثت، شرایط خـاص زنـدگی   : یایی از قبیلدرست است که عوامل گوناگون طبیعی و جغراف

و نظایر اینها افراد بشر را از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، ثروت، شغل و حتی عقاید سیاسی و مذهبی، متفاوت می سازند، ولی 
نیت تفـاوت و  به عقیده اسالم، این گونه اختالفات ظاهري هیچ گاه باعـث آن نمـی گـردد کـه در حقیقـت و ذات انسـا      

در ادامـه، ابتـدا مفهـوم    . امتیازي پدید آید به طوري که بعضی بر بعض دیگر، از نظر انسانیت امتیاز و برتري داشته باشند
مساوات و سپس انواع آن از دیدگاه اسالم بررسی می گردد و پس از آن تفاوت ها و اقتضائات آن در این دین مبـین بـه   

یان مبحث مساوات نیز برابري در اسناد بین المللی و منطقـه اي مختصـراً مـورد بحـث     در پا. طور گذرا مطح خواهد شد
  .قرار خواهد گرفت

  تبیین مفهوم*
  تعریف مساوات*

مساوات را از اصول حقوق عمومی می دانند به این معنا که همه مـردم صـرف   . 2مساوات در لغت به معناي برابري است
مثالً دادگاه براي صـنف  . ، باید از حقوق و تکالیف مساوي برخوردار باشند...نظر از جنس، طبقه، مذهب، ثروت، شغل و

  3.خاص نباشد یا صنف خاص از مالیات معاف نشود
البته اینکه در باال گفته شد برپایی دادگاه براي صنف خاص، مخالف مساوات است، از دیدگاه مساوات، غیـر صـحیح   

. ت که در آینده از آن سخن خواهیم گفت، بی عدالتی و ظلم نخواهـد بـود  اما از منظر عدال. و منجر به عدم تساوي است
به عبارت دیگر، مساوات گاه به معناي برابري و اتحاد و گاه به معناي عدالت اسـت، در حـالی کـه تـا حـدودي بـا ایـن        

  .ختدر بحث مربوط به عدالت خواهیم پردا) مساوات و عدالت (مفاهیم، متفاوت است که به این دو مفهوم 
بخشی از معناي مساواتی که ما از آن بحث می کنیم، ضد تبعیض است و تبعـیض در لغـت بـه معنـاي تجزیـه و در      
حقوق سیاسی، به هم زدن اصل مساوات در حقوق، البته آنجا که مجوز عقلی، قانونی یا عرفـی بـراي آن وجـود نداشـته     

ت، چرا که برخی از تفاوت ها به جـا و عـین عـدالت    پس بخشی از مفهوم مساوات، همان تبعیض ناروا اس. باشد، است
  .خواهد بود

می توان گفت که مراد از مساوات، برابري همه افراد در استفاده از موهبت ها و نعمتهاي الهی و مزیت هاي اجتماعی 
ی را بـه  وظیفه قانونگذرا در هر جامعه اي این است که امکانات و تسهیالت طبیعی، اجتماعی، اقتصـادي و سیاسـ  . است

قانونی مناسب و کامل خواهد بود که در این زمینه موفـق عمـل کـرده    . طور یکسان در اختیار همه افراد جامعه قرار دهد
  .باشد و حاکم و مجري خوب، کسی است که جلوي تجاوز افراد به حقوق دیگران را بگیرد

  رابطه مفهومی مساوات و عدالت *
البته واژه عدالت را به معناي مستقیم در مسـیر حـق مانـدن و    . 4استقامت است عدالت در لغت به معناي دادگري کردن و

مثالً وقتی می گویند این چیـز عـدل آن چیـز اسـت،     .(1به سمت جور میل نکردن و نیز به معناي مساوات هم آورده اند 
  ).2یعنی با او برابر است

                                                           
  .به عنوان مثال نگاه کنید به آیه اول سوره نساء -1
 .لغت نامه دهخدا، ذیل کلمه مساوات -2
 .، چاپ چهارم، ذیل ماده مساوات1388محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، گنج دانش،  -3
 .لغت نامه دهخدا،ذیل کلمه عدالت -4
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به مساوات هـم تعبیـر شـده اسـت، امـا آیـا مفهـوم        همانگونه که از معناي لغوي بر می آید، واژه عدالت به گونه اي 
اصطالحی این دو واژه یکی است یا تفاوت دارد؟ یعنی وقتی مساوات را به عنوان اصلی از اصول انسانی وعدالت را پایه 
 اي دیگر از آن می دانیم، یک معنا را اراده می کنیم یا بین این دو تفاوتی مفهومی وجود  دارد؟ هـر چنـد در ایـن کتـاب    
مجال و  فرصت تفصیل در این موضوع وجود ندارد، اما باید مختصراً عرض نمائیم  به نظر مـی آیـد هنگـامی کـه یـک      
انسان را صرف نظر از اجتماع او در نظر می گیریم و می خواهیم اثبات کنیم که وجود یا خلقـت او و نفـس حیـاتش بـا     

ست و تفاوتی ندارد از واژه مساوات که همان برابري و اتحـاد   دیگر موجوداتی که نام انسان بر آنها صادق است، یکسان ا
به عبارت دیگر وقتی می خواهیم اصل انسانیت بشر را تبیین نمائیم و اینکه انسان هـا از لحـاظ   . است، استفاده می نمائیم
یکسـان    -که البته این جوهره خود نیز داراي شعوب مختلفی در جسـم و روح انسـان اسـت    -خلقت و جوهره انسانی 

یـا ایهـا   «: آنجا که خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایـد . آفریده شده اند، از عنوان برابري و مساوات کمک می گیریم
 اي مردم از : ؛ ترجمه...الناس اتّقو ربکم الذي خلقکم من  نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجاالً کثیراً ونساء

تن آفرید و جفت او را از آن خلق کرد و از آن دو تن خلقـی بسـیار از مـرد و زن برانگیخـت     خدایتان که شما را از یک 
  .، به همین تساوي اشاره می نماید»3بترسید

اما هنگامی که انسان را با توجه به محیط اطراف و دیگر افرادي که در کنار او به عنوان یـک اجتمـاع بشـري زنـدگی             
) ع(زیرا عدالت همانطور که در کالم امـام علـی  . ، این بار از لفظ عدالت استفاده خواهیم نمودمی کنند، در نظر می گیریم

در نهج البالغه مستفاد می گردد به معناي قرار دادن هر چیزي در جاي خودش می باشد که در مقابل آن ظلم قرار گرفته 
عـدل بهتـر اسـت یـا بخشـش،      : پرسیدند) ع(علی از امام. و معناي آن عبارت از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود است

. عدالت، زیرا عدل هر چیز را سر جاي خود قرار می دهد ولی بخشـش از جـاي خـود بیـرون مـی آورد     : ایشان فرمودند
عدالت تدبیر کننده اي است به سود همگان ولی بخشش کاري است به سود عده اي خاص، پس عدل شـریف تـر و بـا    

  . 4فضیلت تر از جود است
حال اگر کسـی در جامعـه   . به عبارت دیگر تساوي یعنی اعطاي فرصت برابر جهت استفاده همگان از این فرصت ها

از این فرصت ها بهتر و بیشتر استفاده نمود، قطعاً داراي فضایلی خاص و صفتی ویژه می گردد که او را از دیگران ممتاز 
بنابراین هر گاه برابـري را در جـوهره ذات انسـانی و مواهـب      .نموده و مستحق دریافت اجرتی بیش از دیگران می باشد

خلقتی بشري از نظر بگذرانیم، از همان واژه تساوي یا برابري بهره خواهیم برد و هنگامی که برابري را به معناي رعایـت  
اده شـده در جسـم و   اگر انسانی از مواهب طبیعی به ودیعه نهـ . استحقاق ها بدانیم، از عنوان عدالت استفاده خواهیم کرد

روح خود بیشتر و بهتر استفاده نمود و ازمرتبه کمال اکتسابی هجرت کرد و با تحصیل کماالت اختیاري و بهـره بـردن از   
استعدادهاي خدادادي خویش، صاحب فضایل و صفات ارزنده و واالیی گردید، قطعاً اجر و مزد بیشـتر و سـنگین تـري    

گر، هر گاه شخصی با شرارت، به حقوق دیگـران تجـاوز و تعـدي نمایـد وحـق      از سوي دی. می بایست نصیب او گردد
ضعفا را پایمال کند و اجتماع خویش را آلوده سازد، مستحق مجازات واصالح خواهد بود و این است معناي عدالت کـه  

  .می نماید  ته در یک جامعه نمود و ظهور پیداالب

                                                                                                                                                                                           
 .12، ص 10، ج 1408جلدي،  24دائق الناظره، نشر موسسه نشر االسالمی، دوره شیخ یوسف بحرانی، ح -1
کفار کسی را عـدل و مسـاوي خـدا    : الذین کفروا بربهم یعدلون«مانند آیه اول سوره انعام . عدالت به معناي مساوات، چندین بار در قرآن کریم آمده است -2

 ».قرار می دهند
 .سوره نساء ،آیه اول-3
ما افضل العدل و الجود؟ فقال العدل یضع االمور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خـاص فالعـدل   ): ع(سئل علی-4 ای

 )437نهج البالغه، کلمه قصار (اشرفهما و افضلهما 
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ایشـان           . معنا می نمائیم که تعریفی جامع را ارائـه مـی دهنـد   ) ره(فريدر پایان این بحث، عدالت را از منظر عالمه جع
یعنی هر کس براساس استحقاق و قابلیتی . عدالت یعنی رعایت استحقاق ها در افاضه مزایاي مادي و معنوي«: می گویند

در دنیا و هم در آخـرت،  که از خود نشان می دهد حقی براي خود ایجاد می کند و اداي این حق بدون کم و کاست هم 
  »1.عدالت است

  انواع برابري ها از دیدگاه دین مبین اسالم*
  )کرامت، مقام و ارزش ذات انسان(برابري در اصل انسانیت *
  برابري در خالق*

همه افراد بشر از این حیث که از یک موجود عالی و قادر که خالق تمام هستی است بـه وجـود آمـده انـد، بـا یکـدیگر       
خدا است کـه همـه شـما را آفریـده     : واهللا خلقکم ثم یتوفیکم؛ ترجمه«: خداوند در قرآن کریم می فرماید. هستندمساوي 

نکته اي که حائز اهمیت است خلقت تمامی انسان ها از یک نفس واحده و از یک نفـس  » 2.است و سپس خواهد میراند
ال موجود بسیطی است که خلقت تمـامی انسـانها از او کـه    خداوند متع: به تعبیر دیگر. است» اهللا«و حقیقت بسیط به نام 

غیر مرکب است شکل گرفته  است، نه  اینکه عده اي از شعبه خاصی از خداونـد و عـده دیگـر از ناحیـه دیگـري از او      
  .براي     روشن تر شدن بحث، به تساوي در خلقت در ذیل توجه فرمائید. آفریده شده باشند

  برابري در خلقت*
کسـی را  . اه اسالم، همه انسان ها مخلوقات خداوند هستند و یکسان خلق شده اند و از این جهت با هم برابرنـد از دیدگ

. مبدأ و منشأ آفرینش بشریت یکی است و در این خصوص فرقی بین هیچ نوع و نژادي نیسـت . بر دیگري برتري نیست
نفـس  «، همـه و همـه از یـک حقیقـت کـه همـان       ...مرد و زن، پیر و جوان، سیاه و سفید، زرد و سرخ، عرب و عجم و 

یـا ایهـا النـاس اتّقـوا ربکـم      «:آنچنان که حق تعالی در آیه شریفه می فرماید. است، پا به عرصه وجود گذاشته اند» واحده
اي مردمان، پرواي پرودرگاري را داشته باشید که همـه شـما را از یـک نفـس و     : ترجمه... الذي خلقکم من نفس واحده 

  3»...قت آفریدحقی
آیه در صدد بیان ایـن  : در مورد آیه فوق الذکر بیان می دارد که ) ره(مفسر بزرگ قرآن کریم، مرحوم عالمه طباطبایی 

. 4واقعیت است که افراد انسان از حیث حقیقت یکی می باشند و با همه کثرتی که دارند، از یک ریشه منشعب شـده انـد  
در ایـام تشـریق، در حجـه    ) ص(پیـامبر اکـرم  : جابربن عبداهللا انصاري نقل می کند کـه  سیوطی در تفسیر الدر االمنثور از

همانا پدر شـما یکـی   . اي مردمان، همانا پروردگار شما یکی است: الوداع در منطقه منی براي ما سخنرانی نمود و فرمود 
ر سـرخ و نـه بـراي سـرخ بـر سـیاه       هیچ برتري نه براي عرب بر عجم، و نه براي عجم بر عرب  و نه براي سیاه ب. است

را رسـانیدم؟  )سـخنم (آیـا  . وجود ندارد، مگر به سبب تقوا، هر آینه بزرگوار ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است
  5.پس حاضران به غایبان برسانند: فرمود . بلی، اي رسول خدا: گفتند
  
  

                                                           
 .394محمد تقی جعفري، سیر تحول حقوق بشر، ص  -1
 .70سوره نحل،آیه -2
 . 1سوره نساء،آیه  -3
محمد باقر موسوي همدانی، دفتر انتشارات اسالمی جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، چـاپ       : محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه -4

 .213، ص 4، ج1374پنجم، 
 .363،ص 18همان،چ عربی،ج  -5
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  برابري در کرامت ذاتی*
ا از یک حقیقت واحده و نفس بسیط خلق نموده است، همه مخلوقات بشري خـویش  باري تعالی عالوه بر اینکه انسان ر

آنچنـان کـه قـرآن کـریم              . را واجد صفت کرامت نموده و احدي را بر دیگري در فضیلت انسان بودن، برتري نداده است
یبات و فضلنا هم علی کثیر ممـن خلقنـا   و لقد کرّمنا بنی آدم  و حملنا هم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الط«: می فرماید

ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا سوارکردیم و از غذاهاي لذیذ و پاکیزه، آنهـا  : تفضیالً؛ ترجمه
چنانکه از ترجمه آیه شـریفه دیدیـد، خداونـد    » 1.را روزي دادیم و آنان را بر بسیاري از مخلوقات خود برتري بخشیدیم

در حدیثی . را در بر گیرد» ...مسلمان و غیر مسلمان و«منسوب نموده تا تمامی افراد انسانی » بنی آدم«تعال کرامت را به م
از . هیچ چیز نزد خداوند گرامی تر از انسـان نیسـت  : آمده است که ایشان بیان داشته اند) ص(از وجود نازنین پیامبر اکرم

آري، چون فرشتگان بسان خورشید و ماه مجبورند ولی انسـان،  : ضرت فرمودندحتی فرشتگان ؟ ح: پرسیدند) ص(پیامبر
  2.مختار آفریده شده است

  برابري در کرامت اکتسابی*
همانطور که قبالً بیان گردید، یکی از مراتب کرامت در انسان، آن کرامتی است که بشر با به کار بستن تالش و کوشش و 

همه در داشتن این استعداد یکسانند . ماالت و ارزش هاي اختیاري به دست می آورداستفاده از استعداد براي وصول به ک
و تنها افرادي برتر و باالتر قرار نمی گیرند که از این استعداد و توانایی بهتر و بیشتر در جهـت نیـل بـه ارزش هـا، بهـره      

همانـا گرامـی تـرین شـما نـزد      : قیکم؛ ترجمـه انّ اکرمکم عنداهللا ات«: گیرند لذا ذات اقدس الهی در قرآن کریم می فرماید
  3».خداوند، پرهیزگارترین شماست

» 4.مردم مانند دندانه هاي شانه با هم برابرنـد : ترجمه؛ الناس سواء کاسنان المشط«: در روایت مشهور نبوي آمده است
حضورداشـت، وارد  در آن ) ص(داستان صدور این روایت چنین است که روزي سلمان فارسی به مجلسی که رسول خدا

مردم نیز به علت حسن سابقه و حق گویی که از او سراغ داشتند، احترام زیادي براي او قائل شـده و سـلمان را بـر    . شد
این عجمی کیست که در میـان عـرب بـر بـاالي مجلـس نشسـته       : آن گاه عمر داخل شد و گفت. باالي مجلس نشاندند

مردم از زمان آدم تا امروز، هماننـد دندانـه   «: ي منبر رفتند و فرمودند باال) ص(است؟ در این هنگام، حضرت رسول اکرم
  »...5هاي شانه هستند و برتري براي عرب بر عجم و سرخ بر سیاه نیست مگر به تقوا

  برابري هاي مدنی و اجتماعی*
  برابري در مسئولیت و مجازات *

لیت و تعهد هاي اجتماعی و نیـز مجـازات تعیـین شـده،     دین مبین اسالم تمامی انسانها و باالخص مسلمانان را در مسئو
همه در انجام تکـالیف اجتمـاعی و   . مساوي و برابر دانسته و شخص، گروه یا طایفه اي را بر دیگري فضیلت نداده است

رعایت عدالت که خـود نشـان   . برآوردن تعهدهاي مدنی یکسانند و در صورت تخلف، مجازاتی واحد را خواهند داشت
یکی از مسئولیت  هاي فرد فـرد اجتمـاع    -البته با تفسیري که از واژه عدالت نمودیم  -رابري اجتماعی می باشد دهنده ب

وال یجرمنّکم شنان قوم الّا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوي و اتقـو اهللا انّ  «: قرآن کریم در این باره می فرماید. اسالمی است

                                                           
 .70سوره اسراء،آیه  1-
 .34621ق ، حدیث .ه 1419العلمیه،  مال علی المتقی الهندي، کنزل العمال، نشر دارالکتب -2
 .13سوره حجرات،آیه  -3
؛ محمد بن علی ابن بابویه معروف به شیخ صـدوق، مـن   251، ص75ه ق ، ج  1403محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم،  -4

 .379، ص 4، ج 1413علمیه قم، چاپ دوم، ال یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 
 .341محمد بن محمد نعمان معروف به شیخ مفید، االختصاص، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص  -5
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دوات گروهی، شما را بر آن دارد که از طریق عدل بیرون روید، عدالت کنیـد کـه   و نباید ع: اهللا خبیر بما تعملون؛ ترجمه
  »1.عدل به تقوا نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا البته به آنچه می کنید، آگاه است

آري، مسئولیت حفظ کیان جامعه و رعایت احکام الهی و اخالق انسانی تنهـا بـر دوش حکمرانـان و والیـان ملتهـاي      
فریضـه امـر بـه معـروف و     : به عنوان مثال. بلکه مخاطب اصلی آن، تک تک افراد و آحاد ملت می باشند. ان نیستمسلم

ایـن اسـت   . 2نهی از منکر که در آینده بیشتر از آن خواهیم گفت، یک مسئولیتی است که همگان در ایفاي آن تعهد دارند
همه شما رعیت هسـتید و همـه   : مسئول عن رعیته؛ ترجمهکلکم راع و کلکم «: معناي حدیث شریف نبوي که می فرماید

یعنی شخصی که در یک اجتماع زندگی می کند، در عین حال که یک شهروند عـادي  » 3.شما مسئول از رعیت نیز هستید
و مرئوس       می باشد، در همان حال در قبال جامعه خویش مسئولیت داشته و همانند رئیسی دلسوز و حاکمی متعهد، 

  .ایست افراد جامعه را از پرتگاههاي احتمالی خبر داده و نجات دهد و ایشان را به کمال و ترقی رهنمون سازدمی ب
مساوات وبرابري تنها در تکلیف و اداي مسئولیت نیست، بلکه فرد فرد اشخاصی که در یک اجتماع زندگی می کنند، 

حتـی شـخص نـازنین ختمـی     . انون، یکسان می باشـند در نظر اسالم از جهت عقاب و مجازات در برابر اعمال خالف ق
، خود، همانند سایر شهروندان در دادگاهها شرکت جسته و در مقابل قانون، خضـوع  )ع(و نیز ائمه بزرگوار ) ص(مرتبت
امین یا ایها الذین آمنـوا کونـوا قـو   «: قرآن کریم در ارتباط با برابري در مسئولیت جزایی اینگونه بیان داشته است. کرده اند

اً او فقیراً فاهللا اولی بهما فال تتبعوا الهوي ان تعـدلوا   بالقسط شهداء هللا و لو علی انفسکم او الوالدین و االقربین ان یکن غنی
اي مؤمنان به عدل و داد برخیزید نگهدارنـده عـدل و قسـط    : و ان تلووا او تعرضوا فان اهللا کان بما تعملون خبیراً؛ ترجمه

فقط در راه رضاي خدا و موافق با حکم او شهات دهید، هر چند این شهادت به زیان خود شما یا پدر در جامعه باشید و 
چه توانگر باشد و چه تهی دستاز هیچکدام . براي هر کس که در دادگاه شهادت می دهید(و مادرتان و نزدیکان شماباشد،

در حکـم  (پـس  . تر از رعایـت دیگـران اسـت    بلکه رعایت حقوق الهی واجب. طرفداري نکنید و ازحق اعراض ننمائید
و مطلبـی غیـر واقعـی را بیـان     (از هواي نفس خود پیروي نکنید و اگر در شهادت دادن به نفع کسی زبان باز کنید) کردن
بدانیـد کـه خداونـد بـه ایـن      ) تا موضوع به نفع شما یا نزدیکان شما انجام پذیرد(یا از شهادت دادن روز بگردانید ) کنید

  4».که انجام می دهید، آگاه استاموري 
همانطور که مالحظه می فرمایید قرآن کریم همگان را به رعایت حقوق الهی دستور می فرماید و اعمال این حقوق را 

  .بر همگان مساوي و برابر انگاشته است
ارد در جهـت  ذکر یکـی از ایـن مـو   . در تاریخ اسالم موارد متعددي وجود دارد که شاهدي متقن بر ادعاي فوق است

پـس از  . در کوفه، زره آن حضرت گم شـد ) ع(در زمان خالفت حضرت علی. تبیین بیشتر موضوع، خالی از فایده نیست
ایـن زره  : او را به محضر قاضی برده و اقامه دعوا کرد و فرمـود ) ع(علی . چندي آن را در دست یک مرد مسیحی دیدند
نمـود و  ) ع(قاضی رو بـه امـام   .ه بخشیده ام و اکنون در دست او می بینمبراي من است، نه آن را به کسی فروخته ام و ن

خندیدند ) ع(امام . پس بر شماست که شاهدي بر ادعاي خود بیاورید. شما مدعی هستید و این مرد مسیحی، منکر: گفت
عـوا خاتمـه   راست می گویی، من شاهدي ندارم و قاضی به همین دلیل به نفع مـرد مسـیحی حکـم کـرد و د    : و فرمودند

مرد مسیحی که خود بهتر   می دانست زره مال چه کسی است، وقتـی آن را برداشـت و چنـد قـدمی از محکمـه      . یافت
بیرون رفت، از این عظمت و بزرگی دستورات دینی که بین امام مسلمین و یک کافر اهل کتاب، فرقی گذاشته نمی شـود  

به نزد قاضی برگشت و اقرار کـرد زره متعلـق بـه    . به لرزه افتادو مثل سایرین قضاوت می گردد به شگفت آمد و بدنش 
                                                           

 .8سوره مائده،آیه  -1
 .104و سوره آل عمران ،آیه  71مراجعه شود به سوره توبه،آیه  -2
 . 38،ص 75ج محمد باقر مجلسی، همان،  -3
 .35سوره نساء، آیه  -4
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طولی نکشید که او را دیدند که مسلمان شده و با شـوق و ایمـان در   . است و آن را پس داد و رفت) ع(علی ابن ابیطالب 
  1.در جنگ نهروان با دشمنان می جنگد) ع(زیر پرچم امام خویش، علی

کـه   -را با کنیه مورد خطـاب قـرار داد  ) ع(ارد وقتی قاضی دادگاه، حضرت علی همچنین نقل می کنند در یکی از مو
حضرت براي اینکه این کار با اصل برابري اسـالمی در دادگـاه ناسـازگار     -این کار نزد عرب، نشانه احترام و ادب است 

را به اعمال برابري بین طرفین ایشان قضات . 2بوده و نوعی امتیاز براي ایشان در مقابل خصم بود، قاضی را نهی فرمودند
در نامه اي که به بعضی از نمایندگان ) ع(امیر المومنین. دعوا در نگاه ها و اوقات اختصاص داده شده، سفارش می کردند

واس بینهم فی اللحظه و النظره واالشاره والتحیه، حتی ال یطمع العظماء فـی  «: خود مرقوم فرموده، چنین تحریر نموده اند
در مقام قضاوت در تقسیم زمان و نگاه و اشاره ها و خوش آمـد گـویی   : ؛ ترجمه...ال ییاس الضعفاء من عدلکحیفک و 

، مساوات را رعایت کن، تا اگر کسی به دلیلی داراي مقام بود، طمع جور در تو نکنـد و ضـعفاء نیـز از عـدل تـو      ...ها و 
ه احکام بلند الهی را با بیانی چنین شـیوا و اسـتداللی چنـین    آري، این است بزرگ مرد تاریخ که اینگون» 3.مایوس نگردند

  .در نگاه او، غنی و فقیر، عرب و عجم، مسلمان و غیر مسلمان در اجراي قانون برابرند. محکم، بیان می نماید
  برابري در آموزش و پرورش *

تمهیـدات و احکـام مقتضـی را در ایـن     دین مبین اسالم تأکید فراوانی بر مقوله علم آموزي و تعلیم و تربیت داشته و 
باید دانست از دیدگاه اسالم، همه انسان ها حق بهره مندي یکسان از امکانـات آموزشـی را دارا   . جهت ایفاد نموده است

اهمیت آموزش در اسالم به گونه اي است که در برخـی  . می باشند و   نمی توان هیچ انسانی را از این حق محروم نمود
هـل یسـتوي   «قرآن کریم با بیان این آیه شـریفه  . 4وجوب آن داده شده و تحصیل آن را الزم شمرده است موارد حکم به

اسـالم تمـامی   . فضیلت انسان هاي عالم و دانشمند را بر جاهالن متذکر گردیده اسـت » 5الذین یعلمون والذین ال یعلمون
ایـن  . تا پایان و در همه حال، سـفارش نمـوده اسـت   انسان ها را به  علم اندوزي و کسب دانش آن هم از دوران کودکی 

جستجوي دانش در هر حالی واجب : طلب العلم فریضه من کل حال؛ ترجمه«: است که می فرمایند) ع(سخن امام صادق
  .»6.است

چنانکه آیات و روایات جستجوي دانش را به شخصـی یـا گـروه     -همانطور که از اطالق آیات و روایات بر می آید 
در   -نظیـر سـحر   -در نظام حقوقی اسالم، غیر از مواردي که تعلیم وتعلم آن ممنوع اسـت   -تخصیص نداده اندخاصی 

  .موارد دیگر تفاوتی بین افراد در کسب علوم مورد نیاز و دلخواه گذارده نشده است
  برابري در اشتغال*

نعمت هاي دنیوي براي اسـتفاده کـردن و    همانطور که بیان گردید انسان، شریف ترین موجود عالم هستی است و تمامی
کوشش و تالش زمینه ساز بهره بردن از مواهب . همه چیز آماده است تا انسان آن را به کار گیرد. نفع بردن او از آنهاست

یکی از نمودهاي بارز این تالش و کوشش، مجاهدتی است که جهت کسب شغل و تأمین معاش صورت می . الهی است
البته برخی از مشاغل به علـت اینکـه   . هر انسانی حق داشتن شغل مناسب و دلخواه خویش را دارا است در اسالم،. گیرد

                                                           
 .34، ص 1، ج 1387مرتضی مطهري، داستان راستان، ، انتشارات صدرا،  -1
جلدي، نشر کتابخانه عمومی آیت اهللا مرعشی نجفـی،   20معروف به ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، دوره  الحدیدی فخرالدین ابوحامد عبدالحمید بن اب -2

 .185، ص 4، ج 1337چاپ اول، 
 .46نهج البالغه، نامه  -3
لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلمهـم یحـذرون؛   و ما کان المؤمنون لینفروا کافّه، فلوال نفر من کل فرقه منهم لیتفقّهوا فی الدین و « : قرآن کریم می فرماید -4

در دیـن  ) دسته اي بماننـد و  (پس چرا از هر فرقه اي از آنان، دسته اي کوچ نمی کنند تا . کوچ کنند)براي جهاد(و شایسیته نیست مؤمنان همگی: ترجمه
 .122سوره توبه، آیه » .بترسند) از کیفر الهی(نان باشد که آ. بیم دهند -وقتی به سوي آنان بازگشتند -آگاهی پیدا کنند و قوم خود را

 .2سوره زمر، آیه  -5
 .172، ص 1محمد باقر مجلسی، همان، ج  -6
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به عنوان مثال فردي در جامعه اسالمی کـه شـرب خمـر در آن حـرام و     . موضوع آنها خالف شرع است، ممنوع می باشد
این حـق  انتخـاب شـغل مشـروع و البتـه      بنـابر . 1غیر قانونی است، نمی تواند عامل فروش رسمی مشروبات الکلی گردد

شایسته و دلخواه، از آن تمامی افراد یک جامعه اسالمی است و هیچ کس نمی تواند مردم را از این حقوق بشري محروم 
  .سازد

قرآن کریم در این باره که زمین و نعمت هاي آن متعلق به همه انسان ها است و همگان حق استفاده از تمامی نعمـت  
هو الذي جعل بکم االرض ذلوالً فامشـوا فـی مناکبهـا و    «: جهت کسب اشتغال و تأمین معاش دارند، می فرمایدها را در 

او آن خدایی است که زمین را  براي شما آرام و هموار قرار داد پس شـما در پسـتی   : کلوا من رزقه و الیه النشور؛ ترجمه
بـه سـوي او   ) بدانیـد کـه  (و از روزي آن بخوریـد و  ) ویددر گوشه و کنار آن رهسپار شـ (و بلندي هاي آن حرکت کنید

  »)2به سوي او باز می گردید(برانگیخته می شوید 
خداوند متعال در جهت شرافت اشتغال و فضیلت کسب و کار در آیه اي دیگر دستور می دهد که پس از انجام نماز، 

: ا قضـیت الصـاله فانتشـروا فـی االرض؛ ترجمـه     فـاذ «: آنجا که در قرآن آمده است. به سوي کارهاي خود پراکنده شوند
. ، بـه همـین موضـوع اشـاره مـی نمایـد      »3در زمین پراکنده شوید) در پی کسب و کار خود(هنگامی که نماز پایان یافت 

  .همچنین در قرآن کریم، انجام تجارت در حین به جا آوردن اعمال حج مجاز شمرده شده است
کم« : قرآن در این باره بیان می دارد کـه  (اشکالی بر شـما  نیسـت   : ؛ ترجمه...لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضالً من رب
  ».4از فضل خدا روزي بطلبید) هنگام حج، کسب معاش کنید و 

در این ) ص(چنانکه پیامبر . نیز کامالً مشهود است) ع(توجه به اشتغال و اکرام شخصیت کارگران در کالم ائمه اطهار
و (کسی که بخاطر معاش خانواده اش تالش می کنـد  : اد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اهللا؛ ترجمهالک«: باره می فرمایند

اینچنـین آمـده   ) ص(در مقابل نیز در روایتی از حضـرتش » 5.همانند رزمنده در راه خدا می باشد) به کاري مشغول است
یش را بـر دوش دیگـران بیانـدازد، ملعـون     کسی که وزر و وبـال خـو  : ملعون من القی کلّه علی الناس؛ ترجمه«: است که
  »6.است

طبیعتاً به حکم عقـل و اقتضـائات اجتمـاعی    . البته باید دانست که همگان، صالحیت وارد شدن به هر شغلی را ندارند
ورود به برخی مشاغل، نیازمند کسب دانش آن شغل و نیز اشتغال به برخی از کارها، مستلزم امکانـات و احیانـاً اسـتعداد    

بنابراین هر کس آزاد است تا با توجه به کوششی که در راه اکتساب شغل کرده و امکانـاتی کـه   . ص همان رشته استخا
  .در اختیار اوست، شغلی را تحصیل نماید و از عواید آن بهره مند گردد

سفارشـات  الزم به ذکر است که ائمه بزرگوار ما در خصوص اعطاي فرصت هاي شغلی دولتی به افراد، توصیه هـا و  
بـه  . زیادي در جهت رعایت برابري و توجه به شایستگی و لیاقت ها نموده اند تا مبادا روابط بر ضوابط ترجیح داده شود

اگر هـر کـاري را فقـط بـا     : لو سلّمتم االمر الهله سلّمتم؛ ترجمه«: در این خصوص فرموده اند) ع(امام علی : عنوان مثال
  »7.نها بدهید، درست عمل کرده اید و موفق خواهید شدتوجه به  شایستگی هاي افراد به آ

                                                           
ي شغل : به عنوان مثال. البته اشتغال به بعضی از مشاغل براي عده اي نیز صحیح نمی باشد-1 برخی از علماي اسالمی بر این اعتقادند که زن نمی تواند متصد

و یا اینکه طبابت مردان براي زنان در اموري که مختص زنـان اسـت و   ) منظور قاضی حکم است نه قاضی تحقیق مانند دادیار و بازپرس.(ددقضاوت گر
 .زنانه به حساب می آید و بالعکس در حال عدم ضرورت، ممنوع است

 .15سوره ملک، آیه  -2
 .10سوره جمعه، آیه  -3
 .198سوره بقره، آیه  -4
 .13، ص 103قر مجلسی، همان، ج محمد با -5
 .139، ص 77همان، ج  -6
ه ق،  1415محمد بن جریر بن رستم طبري معروف به ابن جریر طبري، المسترشد فی امامه علی بن ابی طالب علیه السالم، نشر کوشان پـور، چـاپ اول،    -7

 .404ص
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  برابري اقتصادي*
مسئله مورد بحث در این قسمت این است که معنا و مفهوم برابري اقتصادي چیست و آیا اسـالم بـه ایـن برابـري قائـل      

هر کـس  . ت استبلکه مقصود، همان عدال. است؟ در پاسخ باید گفت که منظور از برابري اقتصادي، برابري مطلق نیست
به     اندازه اي که زحمت کشیده و استعداد و امکانات خویش را به کار گرفته اسـت، بـه همـان انـدازه مسـتحق رشـد       

دین مبین اسالم نیز اعطاي فرصت برابر جهت تعالی اقتصادي را حـق همگـانی   . اقتصادي و سطح معیشت باالتري است
بـا  . مباحث مالکیت، انسجام و تعادل اقتصادي اجتماعی را برقرار نموده اسـت دانسته و با وضع قوانین دقیق در ارتباط با 

اندك تفحص در مباحث ارث، وصیت و بخش  معامالت در فقه اسالمی، به آسانی دقت و ظرافـت اندیشـه هـاي واالي    
  .اسالمی در ارتباط با همگون سازي اقتصادي جامعه، هویدا می گردد

  هدف از برابري اقتصادي*
معیشت را در اختیـار نداشـته    گذراندنقابل بحث این است که آیا اگر شخصی یا خانواده اي امکانات الزم براي موضوع 

باشد و یا اینکه به دالیل مختلف نتواند خویش را به سطح گذران مناسب زندگی برسـاند، مـی بایسـت رهـا گـردد و در      
اع نیز می باشد، عمیقـاً فـرو رود؟ منجالبـی کـه در آن،     منجالب فقر و تهی دستی که خود عاملی براي فساد فرد و اجتم

آیا می توان از این واقعیـت چشـم پوشـید    . فقر، فقر می آورد و تهی دستی، بیچارگی هاي پی در پی را تحمیل می نماید
  رند؟که برخی از افراد اجتماع، از لحاظ اقتصادي ضعیف بوده و در بعضی موارد حتی مؤونه گذران یک وعده را نیز ندا

دین مبین اسالمی با عنایت به این واقعیات و با توجه به اینکه منظور از برابر اقتصادي، برابري سطح در آمـد نیسـت،   
اسـالم نمـی   . بلکه مقصود، رعایت توازن و تناسب در سطح معیشت  افراد جامعه است، دستوراتی را بیان نمـوده اسـت  

شان افزوده گردد و برخی در نهایت فقر، زیـر چکمـه هـاي بیچـارگی و     پذیرد که عده اي در کمال غنی، هر روز بر ثروت
کلکـم راع و کلکـم   «: آري، این همان دینی است که پیامبر عظیم الشأن آن مـی فرمایـد  . درماندگی اقتصادي، نابود گردند

طور حتم، یکی از به 1».همه شما رئیس قافله هستید و همه شما در قبال مردم مسئول می باشید: مسئول عن رعیه؛ ترجمه
بنـابراین  . مصادیق بارز این مسئولیت، احساس تعهدي است که هر فرد نسبت به فقرا و مساکین در جامعه بـر دوش دارد 

جلوگیري از انباشـت ثـروت هـاي بـی مـورد کـه بـدون        ) با معنایی که از آن اراده کردیم(هدف از این برابري اقتصادي 
سوء استفاده از فقر و نیاز اقتصادي گروهی دیگر، فراهم گشته و نیز ممانعت از  زحمت و با تکیه بر ثروت هاي پیشین و
  .نابودي فقرا و ضعفاي یک جامعه است

دارایی هایی که نزد افراد جامعه وجود دارد و بین آنهـا  « : شهید آیت اهللا صدر، این هدف را چنین تحریر نموده است
یعنـی سـطح   . براي هر فردي زندگی در سطح عمومی را ممکـن سـازد   دست به دست می گردد، باید به میزانی باشد که

البته با وجود اختالفاتی که در درون هر سطح، که موجب تفـاوت معیشـت افـراد مـی     . معیشت افراد جامعه یکسان باشد
شود، هر چند این تفاوت ها داراي درجات است و به حد تناقض در سطح معیشت نمی رسد، همانند تناقض هـایی کـه   

  » 2.در نظام سرمایه داري وجود دارد
  در جهت برابري اقتصادي راهکارهاي دین اسالم*
  :راهکارهاي ایجابی*

منظور از راهکارهاي ایجابی، دستورات و توصیه هایی است که دین مبین اسالم نسبت بـه انجـام برخـی از امـور صـادر      
  .تقسیم می گردند این دستورات خود نیز به دو قسم وجوبی و استحبابی. فرموده است

                                                           
 . 38،ص75محمد باقر مجلسی، همان، ج  -1
  . 708ق، ص .ه1399نا، دارالتعارف، سید محمد باقر صدر، اقتصاد -2
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ایجاد نهاد خمس و زکات از نمادهاي روشن دستورات اسالمی در جهـت همگـون سـازي اقتصـادي     : موارد وجوبی
دین اسالم با واجب نمودن خمس و زکات بر کسانی که توانایی مـالی الزم را دارنـد، سـعی بـر آن داشـته      . جامعه است

البته این بـه آن  . به هر دلیل آن را تحصیل نموده اند جلوگیري نماید است تا از انباشت فراوان ثروت در دست افرادي که
معنا نیست که هر کس با تالش و کوشش، اموالی را کسب کرد می بایست تا آن اموال را به عنوان خمـس یـا زکـات در    

بـر آنهـا واجـب    اختیار دیگران قرار دهد، بلکه در دین مبین اسالم، شرایط و موارد وجوب و کسانی که خمس یا زکات 
می گردد و نیز میزان خمس و زکات به دقت و ظرافت تعیین گردیده شده است تا زحمات و تالشهایی را کـه افـراد در   

این پایان داستان نیسـت، بلکـه    1.کسب مال و منفعت به کار می گیرند محترم شمرده شود و حقی از آنان نیز زایل نگردد
کنت الزم مالی را در جهت ایفاي خمس و زکات دارند، مـوارد مصـرف آن را نیـز    اسالم عالوه بر دستور به کسانی که م

در کتب فقهی در ارتباط با مستحقین خمس و زکات، فقراء و مساکین از اهمیت واالیی برخـوردار  . مشخص نموده است
  2.هستند

مـوارد دیگـري در    عالوه بر خمس و زکات که تحت شرایطی ایفاي آن بـر عـده اي واجـب اسـت،    : موارد استحبابی
اسالم نیز وجود دارد که انجام آنها جزء واجبات نمی باشد، اما توصیه هاي فراوانی در ارتباط با آنهـا وجـود دارد کـه آن    

درست است کـه ایفـاي چنـین مسـئولیت هـایی جـزء واجبـات و        . موارد را جزء مصادیق اعمال مستحبی قرار می دهد
ارش هایی که نسبت به این گونه نهادها در اسالم به دست آمده است، نشان از آن الزمات دین مبین اسالم نیست، اما سف

توجه و انجام چنین توصیه هایی قطعاً مورد نظر شارع  است و فاعل آن در نزد خداوند متعال از اجـر و ثـواب   : دارد که 
، همه گواه بر این است کـه  ...سفارش اسالم به قرض دادن، هبه نمودن، وقف کردن و .  خاصی برخوردار خواهد گردید

خداوند متعال خواستار جامعه اي بوده است که در آن افراد بی بضاعت بتوانند حداقل معیشتی خود را به دست بیاورنـد  
به عنوان مثال در کتب روایی، قرض دادن یک درهم مساوي بـا  . و نوعی هماهنگی اقتصادي در جامعه وجود داشته باشد

درهـم قـرض داده شـده    « :و در کتب فقهی یکی از دالیل آن را چنین بیان داشته اند کـه  3ه استهیجده درهم شمرده شد
یعنی شخص قرض گیرنده مجبور است تا کار کنـد و تـالش نمایـد تـا مبلـغ قـرض داده شـده را         -دوباره بر می گردد 

گر نیز به مصرف قرض می رسـد  و باردی -برگرداند و این خود باعث و عامل حرکتی مثبت یک فرد در جامعه می گردد 
  .»4و این فرآیند همچنان ادامه پیدا می کند

  راهکارهاي سلبی*
آري، در دیـن  . منظور از راهکارهاي سلبی، دستوراتی است که دین اسالم در جهت عدم انجام اعمالی صادر نموده است

همگونی اقتصادي اقشار جامعـه اسـت   مبین اسالم از برخی امور که موجب اخالل اقتصادي شده و نتیجه و حاصل آن نا
، ممنوعیت کسب در آمـد از راه هـاي    7، ممنوعیت رشوه6، ممنوعیت اخذ ربا5نهی از اسراف و تبذیر. نیز نهی شده است

                                                           
سید روح اهللا موسوي خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات : براي اطالع از موارد و شرایط وجوب خمس و زکات و نحوه مصرف آن مراجعه کنید به -1

 . 167تا  310ص  1ق، ج .ه 1409دار العلم، چاپ اول، 
  .267تا  365و ص  344تا  333همان، ص  -2
 . 4، حدیث 6حمد بن حسن حر عاملی، همان، ابواب الدین و القرض، باب م -3
ق، .ه 1410، کتابفروشـی داوري، چـاپ اول،   )کالنتـر -المحشـی (زین الدین بن علی عاملی معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه  -4

  . 11، ص4ج
 .31، سوره اعراف آیه 27و  26راء آیات ، سوره اس28، سوره غافر آیه 15سوره شعرا آیه  -5
 .130، سوره آل عمران آیه 161، سوره نساء آیه 39سوره روم آیه  -6
شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر «: نظر خود را در مورد رشوه در قالب نقل یک برخورد اینگونه بیان فرموده اند) ع(حضرت علی  -7

هدیه : به او گفتم. چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمی یا قی کرده آن، مخلوط کرده اند. در آن ظرف بود معجونی. از حلوا داشت
زنان بچه مـرده بـه تـو    : گفتم. نه زکات و نه صدقه، بلکه هدیه است: گفت. حرام است) ص(است؟ یا زکات یا صدقه؟ که ا ین دو بر ما اهل بیت پیامبر
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 اصول حقوق ارتباطات در اسالم  28

از مصادیق  و موارد ممنوعه در اسالم است که رعایت این احکام، نوعی تـوازن اقتصـادي را بـه     1ناصحیح همچون قمار
  .دنبال خواهد داشت

عیاشی از ابـان بـن تغلـب از حضـرت     . را نقل می نمائیم) ع(در پایان بحث مساوات اقتصادي، حدیثی از امام صادق
مال و ثروت از آن پروردگار است که آن را در نزد مـردم بـه امانـت گذاشـته     «: نقل می کند که ایشان فرمودند) ع(صادق

بیاشامند و لباس بپوشند و نکاح کنند و مرکـب سـواري داشـته    است و به آنها اجازه فرموده که در حد اعتدال بخورند و 
باشند و مازاد بر آن را به فقراي مؤمنین ببخشند و بدین وسیله اختالف طبقاتی را از بین ببرند و پراکنـدگی هـا را تـرمیم    

او و اسـتفاده از  کنند و کسی که این گونه عمل می کند، آنچه را که می خورد و می آشامد و اعمالش مباح است و نکاح 
اسراف نکنید که خداونـد  : مرکوبش نیز حالل می باشد و کسی که از این حد تجاوز کند بر او حرام است و سپس فرمود

  »2.مسرفان را دوست ندارد
  تفاوت ها و اقتضائات آن*

اختالفها را مـی تـوان در   منشأ . یکی از مباحثی که قبالً نیز به طور گذرا مطرح شد، تفاوت هاي موجود در اجتماع است
استعدادها، توانایی ها و کوشش هـاي شخصـی کـه شـخص و گروهـی را در دسـتیابی بـه آن         -1: دو چیز جستجو کرد

بی عدالتی ها و ستمگري ها و بهره کشی ها که منجر به محرومیت برخی انسـانها   -2امتیازات از سایرین جلو می اندازد 
ن می شود و در مقابل، گروه هاي دیگري را بدون توجه بـه اسـتعداد هـا و تـالش     از گرفتن حقوق فردي و اجتماعی آنا

آري، آنچه که صحیح است و دین مبین اسالم نیز وجـود آن را تأییـد   . 3هاي آنان، از مواهب اجتماعی برخوردار می کند
علـو خـود، تـالش و     آن نابرابري، ظالمانه نیست که شخص عالی براي رسیدن بـه درجـه  . می کند همان قسم اول است

وجـود تفـاوت و اخـتالف  یکـی از     . کوشش نموده و از امکانات و تسهیالت موجود، بهره بیشتري را کسب کرده است
جنبه هاي عمومی و همیشگی جوامع انسانی است و به تعبیر داهرندورف از بدو پیدایش جوامع تاکنون، هیچ جامعـه اي  

نظر ابراز ارضاي نیاز و امکاناتش برابر باشـند و اساسـاً امکـان نـدارد برابـري و       را نمی توان یافت که در آن، انسان ها از
تساوي تحقق یابد، زیرا انسان ها به طور طبیعی از نظر توانایی جسمی و فکري با هم متفاوتند و حتی در شرایط یکسـان  

 4.هم از محیط و طبیعت به طور متفاوت بهره برداري می کنند

  دگاه قرآنعلت تفاوت ها از دی*
آب و هوا، نحوه تغذیه، وراثـت، شـرایط خـاص زنـدگی،     : درست است که عوامل گوناگون طبیعی و جغرافیایی از قبیل

استعدادهاي مختلف و نظایر اینها، اموري هستند که افراد بشر را از لحاظ  نژاد، رنگ، زبان، ثروت، شغل و غیره متفـاوت    
نه اختالفات ظاهري هیچ گاه باعـث نمـی گـردد کـه در حقیقـت و ذات انسـانیت       می سازند، ولی به عقیده اسالم، اینگو

اسالم معتقـد  . تفاوت و امتیازي پدید آید، به طوري که بعضی بر بعض دیگر، از نظر انسانیت امتیاز و برتري داشته باشند
  :است این گونه اختالفها که الزمه طبیعی و آفرینش افراد بشر است، براي دو منظور است

مردم از این راه آفریدگار جهان را بشناسند و بدانند طبیعت بی شعور، هیچ گاه نخواهـد توانسـت ایـن همـه نقـش و       -1
نگار سحر انگیز که بر در و دیوار وجود، نقش بسته است و این همه جلوه هاي گوناگون که همچون چشم و خـط و  

بی شک این تفاوت ها و مظاهر گونـاگون از  . آورد خال و ابرو، هر کدام به جاي خویش نیکو گذارده شده اند، پدید
                                                                                                                                                                                           

نچـه  آیا از راه دین وارد شدي که مرا بفریبی؟ آیا عقلت آشفته شده یا جن زده شدي؟ یا هذیان می گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را بـا آ . دبگرین
 .224خطبه  -نهج البالغه» زیر آسمانها است به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوي را از   مورچه اي به ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد

  .29، سوره نساء آیه 219، سوره توبه آیه 90سوره مائده آیه  -1
 .10،ص  2ق، ج .ه1416سیدهاشم بحرانی،تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، چاپ اول،   -2
  .443، ص 1380فرامرز رفیع پور، آناتومی جامعه، سهامی انتشار، چاپ دوم،  -3
  .442همان، ص -4
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و من آیاته خلق السموات «: قرآن کریم در این باره اینگونه می فرماید. اراده حکیمی دانا و توانا سرچشمه گرفته است
از نشانه هـاي شناسـایی خـدا، آفـرینش     : و االرض و اختالف  السنتکم و الوانکم انّ فی ذلک آلیات للعالمین؛ ترجمه

 1».آسمان ها و زمین و اختالف زبان ها و رنگ هاي شماست که در این براي جهانیان، عبرتی است
همانطور که گلهاي گلستان، به الوان و اشکال و بوهاي مخصوصی زینت یافته و خود نمایی می کنند و آنچه که بیش  -2

او می افزاید، همـین تنـوع و اخـتالف     از همه چیز، شخص ناظر و تماشاکننده را تحت تأثیر قرار می دهد و بر نشاط
اختالف رنگها و شکل ها و بوهاي آن ها است که آنها را از یکدیگر ممتاز و در عین حال خواسـتنی تـر   . رنگها است

اختالف افراد بشر از لحاظ رنگ و زبان و نژاد و نظایر اینها نیز به این منظور است که آنهـا بـدین وسـیله از    . می کند
ه شوند تا نظام زندگی اجتماعی از هم پاشیده نشود نه آنکـه ایـن گونـه اختالفـات، دلیـل بـر تفـاوت        یکدیگر شناخت

یـا  «: چنانکه قرآن کریم           می فرماید. شخصیت انسانی افراد و مالك حقانیت نظام طبقاتی و افسانه نژادي باشد
اي مـردم  : ل لتعارفوا ان اکرمکم عند اهللا اتقیکم؛  ترجمهایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائ

ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم و شما را ملت ها و قبایل مختلف قرار دادیم، تـا یکـدیگر را بشناسـید، گرامـی     
مـی  مطالعه و دقت  در جمالت این آیه شریفه به خـوبی نشـان   . »2ترین شما نزد  خداوند، پرهیزگار ترین شما است

قرآن تمام مردم را مخاطب می . دهد که اسالم چگونه و با چه منطقی با نژاد پرستی و اختالف طبقاتی مبارزه می کند
به آنها خطاب می کندو قبیله خاص و یا ملـت و نـژاد مخصوصـی را مـورد توجـه و      » یا ایها الناس«سازد و با کلمه 

ی آنها که همان آدم و حوا باشد، می دهد تـا بـدین وسـیله بـه     قرآن، مردم را توجه به اصل اول. خطاب قرار نمی دهد
اگر چه بعضـی   -آنها یاد آور شود شمایی که از نسل یک پدر و مادر هستید و از لحاظ نسب با هم برادر و خواهرید 

ایـن گونـه    -زیبا و بعضی دیگر زشت، برخی غنی و برخی دیگر فقیر، جمعی عرب و جمعـی دیگـر عجـم هسـتند     
هاي جزئی که الزمه طبیعی و جغرافیایی افراد است، نباید عامـل جـدایی و مایـه گسسـتن پیونـد اخـوت و       اختالف 

برادري شما گردد، بلکه فلسفه این نوع اختالف تنها بـراي شناسـایی و برقـراري نظـم اجتمـاع اسـت نـه دشـمنی و         
 .استثمار

ر و نحـوه اسـتفاده از نعمـت هـاي الهـی و در      یکی دیگر از عواملی که باعث بروز تفاوت و اختالف می گردد، مقدا -3
آري، اشخاصی که براي رسـیدن بـه تعـالی و تکامـل زحمـات بیشـتري       . خدمت گرفتن استعداد و عقل انسانی است

کشیده و رنج و مشقت هاي بزرگتري را پشت سر گذاشته باشند و از دستورات الهی تبعیت کامل تري را انجـام داده  
چنانکه قرآن کریم در این بـاره مـی   . فرادي که چنین محاسنی را دنبال نکرده اند، نخواهند بودباشند، قطعاً مساوي با ا

به دنبال علم رفتـه و   –بگو آیا کسانی که می دانند : قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون؛ ترجمه«: فرماید
 3»یکسـان و مسـاوي هسـتند؟    -ی مانـد انـد   و در جهل خویش باق -با کسانی که نمی دانند -د انایی کسب کرده اند

بنابراین انسانهایی که در جهت تحصیل علم می کوشند و معلومات خود را افزایش می دهنـد بـر دیگـر افـرادي کـه      
زحمت تحمل کسب علم و دانش را به خود روا نمی دارند، قطعاً توفق و برتري داشته و از لحاظ مادي و شخصـیتی  

 .تماع قرار می گیرنددر جایگاه باالتري در اج
  تعارض برابري با تبعیض نه تفاوت*

تفاوت ها و اختالف هایی که در مورد امتیازات و حقوق برخی افراد و گروه هاي اجتمـاعی نسـبت بـه سـایرین وجـود      
دارد، منافاتی با بحث برابري و عدالت اجتماعی ندارد، چیزي که در مقابل عـدالت اجتمـاعی قـرار مـی گیـرد نـابرابري       

                                                           
  .22روم، آیه سوره  -1
 .13سوره حجرات، آیه 2
 . 9سوره زمر، آیه -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اصول حقوق ارتباطات در اسالم  30

برخاسته از روابط ناسالم اجتماعی و بهره مندي عده اي خاص از امتیازات اجتماعی، بـدون شایسـتگی و تنهـا از طریـق     
  .رانت و زد و بند هاي سیاسی است

آن چه مذموم است، تبعیض است و در واقع مقابـل عـدالت   «: در این باره می گوید) ره(استاد شهید مرتضی مطهري 
در جهـان خلقـت   . تفاوت و اختالف، تبعیض آن است که در شرایط مساوي فرق گذاشته شودهمان تبعیض می باشد نه 

تفاوت وجود دارد نه تبعیض و تفاوت قائل شدن براي افراد و گروه هـاي نامسـاوي، عـین عـدالت اسـت و خـالف آن       
  »1.چنانکه معلم براي شاگرد فعال و خوب با شاگرد غیر فعال فرق قائل است. تبعیض است و ظلم

جامعه بی طبقه اسالم، یعنی جامعه بی تبعیض، یعنی جامعه اي که امتیازات موهوم در آن بی اعتبار است، نه جامعـه  «
  .»2بی تفاوت که حتی امتیازات و مکتسبات و لیاقت ها و استعداد ها نیز در آن اجباراً نادیده گرفته می شود

بشـر داراي فطـرت بشـري هسـتند و اسـالم شـریعت خـود را         تمام افراد« : می فرماید) ره(مرحوم عالمه طباطبایی 
براساس فطرت و خلقت بنا کرده است و آن چه فطرت اقتضا دارد این است که باید حقوق  و وظایف، یعنی گرفتنی هـا  

ر و    دادنی ها بین تمام افراد و اجزاي اجتماع مساوي باشد و اجازه نمی دهد که یک طایفه، از حقوق بیشتري برخـوردا 
به عبارت دیگر تمامی افراد بشر باید در هر حکمی برابـر و مسـاوي   . و طایفه اي دیگر از حقوق اولیه خود محروم باشد

باشند و در نتیجه احکامی که علیه  آنها است، با احکامی که به نفع آنـان مـی باشـد، برابـر باشـد و ایـن همـان عـدالت         
دانست که مقتضاي این تساوي در حقوق کـه عـدل اجتمـاعی بـه آن      ولی باید. اجتماعی است که اسالم منادي آن است

حکم می کند این نیست که تمامی مقام هاي اجتماعی، متعلق به تمامی افراد جامعه باشد، بلکه معناي تساوي ایـن اسـت   
نـاي  احکام اسالم در عین حال که بـه مع ... . که هر صاحب حقی به حق خود برسد و هر کس به قدر وسعش پیش برود

تساوي حقوق افراد خاص است تفاوت را هم نادیده نمی گیرد، چنانکه در موضوع زنان، از طرفی ارث آنان کمتر و آنان 
را از تصدي مصدر قضاوت و والیت منع می کند ولی از طرفی تدبیر منـزل و اوالد را کـه بیشـتر بـا احسـاس و عاطفـه       

  »3.تناسب دارد به زن می سپارد
  بین المللی و منطقه ايبرابري در اسناد *
با اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشـر و بـه حیثیـت و    ... « : در مقدمه منشور آمده است:منشول ملل متحد -1

ارزش شخصیت انسانی و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط 
دهنده این است که دولت ها به این نتیجـه رسـیدند کـه بـدون ایجـاد برابـري و       که نشان » ....الزم براي حفظ عدالت

منشور، توسـعه روابـط دوسـتانه در بـین      1ماده  2همچنین در بند . عدالت، پیشبرد اهداف جهانی ممکن نخواهد بود
تحکـیم صـلح    الملل بر مبناي احترام به اصل تساوق حقوق و خود مختاري ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی بـراي 

 .جهانی به عنوان یکی از مقاصد و اهداف ملل متحد نام برده شده است
سازمان بر مبناي اصل تساوي حاکمیت کلیه اعضـا آن قـرار   « : عالوه بر آن، بند یکم ماده دوم نیز چنین  بیان می دارد

  ».دارد
  نابرابري ها در منشور ملل متحد*

ر جهت رعایت تساوي و برابري ملت ها و دولت ها مبذول نمود، امـا وجـود   با اینکه منشور ملل متحد تالش خود را د
چگونه می تـوان از مسـاوات، عـدالت و    . برخی نابرابري هاي صریح در متن منشور، اعتبار آن را خدشه دار نموده است

یتانیـاي  برابري سخن راند در حالیکه در مـاده سـی و دوم منشـور بـه صـراحت کشـورهاي چـین، روسـیه، فرانسـه، بر         

                                                           
  . 113و  112، ص 1372مرتضی مطهري، عدل الهی، انتشارات صدرا، چاپ هفتم،  -1
  .136، ص 1370مرتضی مطهري، بیست گفتار، انتشارات صدرا، چاپ هفتم،  -2
 .232، ص2ق، ج.ه 1417اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم،  سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات -3
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و ایاالت متحده آمریکا را بر دیگر کشورها برتري داده و آنها را عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل قرار )انگلستان(کبیر
داده است و با ایجاد حق وتو براي پنج کشور مذکور، روح برابري و برادري را نابود نمود؟ آري، آنچه که در عمل واقعـاً  

که کشورهاي دیگر در جهت حفظ و پایداري خویش مجبور بـه تـن دادن بـه خواسـته هـاي      اتفاق افتاده است این بوده 
همگی یا حداقل برخی از این پنج کشور بوده اند تا بتوانند حیات خویش را پاینده نگاه دارند و از گزنـد آسـیب هـا در    

آن هـم آنگونـه کـه سـردمداران و      آیا این یعنی مساوات؟ آیا در چنین وضعیتی می توان صحبت از برابـري، . امان بمانند
  مدعیان عدالت و مساوات از آن دم می زنند، نمود؟

 اعالمیه جهانی حقوق بشر
تقریباً در تمامی مواد . در اعالمیه جهانی حقوق بشر مصادیقی ارزشمند از مساوات را می توان به وضوح مشاهده کرد

استفاده شده است که این خود نشان دهنده وجود برابري  »هر کس، هر شخص، هر فرد یا هیچ کس«این اعالمیه از واژه 
از آنجـا کـه   «: به طور خاص می توان مقدمه اعالمیه را نیز متذکر شد که می گویـد . بین تمامی افراد یک جامعه می باشد

ت و شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنـان اسـاس آزادي، عـدال   
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند «: همچنین ماده دوم اعالمیه نیز اینگونه بیان داشته ا ست که » ... .صلح در جهان است

همه داراي عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر بـا  روح بـرادري   . و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند
برابري همگان در برابر قـانون را مطـرح مـی     7صیت حقوقی براي تمامی افراد و ماده ماده ششم، وجود شخ» .رفتار کنند

  .نماید
اراده » هـر کـس و هـیچ کـس    «: میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز با ذکرکلماتی همچون: میثاق حقوق مدنی و سیاسی -2

قدمـه شناسـایی حیثیـت    در م. تصویب کنندگانش را بر مد نظر داشتن مبحث مساوات و برابري به اثبات مـی رسـاند  
ذاتی و حقوق یکسان  غیر قابل انتقال را متذکر می شود و در بند یکـم مـاده یکـم ، کلیـه ملـل را داراي حـق خـود        

ماده دوم، دولت ها را مکلف به رعایت حقوق مندرج در این میثاق درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو . مختاري می داند
مصـداق صـریح   . در ماده سوم از تساوي حقوق مردان و زنان صحبت می نمایـد  تابع حاکمیت هر کشور می نماید و

ماده چهاردهم تساوي همگان را در مقابـل  . دیگر برابري را می توان در ماده چهاردهم و بیست و ششم مشاهده نمود
قـانون، بـدون    دادگاه ها و دیوان هاي دادگستري بیان می دارد و ماده بیست و ششم، برابري همه اشخاص در مقابـل 

بحثی که در اینجا مطرح است آن است کهآیا برشمردن این تساوي ها، بیـانگر  . ( هیچ گونه تبعیض را مقرر می نماید
عدالت است؟ به عنوان مثال آیا تساوي بین زن و مرد صحیح است؟ آیا تبعاتی که در این تساوي براي زنـان جامعـه   

 )به بار خواهد آمد، قابل توجیح است؟ 
در این میثاق نیز که بیشتر بر مسـاوات و برابـري جنبـه هـاي اقتصـادي      : اق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیمیث -3

نمود ابراز اراده در جهـت همگـون سـازي و ایجـاد     » هرکس و هیچ کس«زندگی بشري تاکید دارد، کاربرد واژه هاي 
ماده یکم آن مجـدداً برخـود مختـاري ملـل      مقدمه این میثاق خواستار حقوق یکسان است و. برابري در جامعه است

در ماده هفتم نیز مزد منصفانه و اجرت مساوي بـراي  . وماده سوم بر تساوي حقوق زن و مرد صریحاً اشاره می نماید
تسـاوي  . کار با ارزش مساوي بدون هیچ نوع تمایز به ویژه از حیث مرد یا زن بودن مورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت    

 .که بتواند به مدارج مناسب عالی تري ارتقاء یابد نیز از مندرجات ماده هفتم میثاق می باشدفرصت براي هر کس 
در مقدمه این کنوانسیون، اعالمیه جهانی حقوق بشر : کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی  -4

حـق  . آن به تصویب رسیده اسـت به عنوان سندي راهبردي تعریف شده است که کنوانسیون حاضر در جهت رعایت 
بر دادرسی عاالنه براي هر فرد در ماده ششم و نیز ممنوعیت مجازات بدون قانون در ماده هفتم و حـق بـر دسترسـی    
مؤثر به مراجع قضایی براي همگان، نشان از تصمیم اعضاي تصویب کننده در جهت همگون سازي و برابري حقـوق  
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یون به صراحت از کلمه برابري یا مساوات سخنی به میان نیامده اسـت، امـا مـواد    هر چند در این کنوانس. انسانی دارد
آن نشان دهنده برقراري و ایجاد عدالت و برابري همه اعضاي جامعه در امور مختلف مـی باشـد و گـواه بـر آن نیـز      

 .می باشد» هر کس و هیچ کس«همان کاربرد کلماتی همچون 
قدمه این کنوانسیون از عدالت اجتماعی سخن به میان آمـده اسـت کـه بیـانگر     در م: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر -5

همان اصل اعطاي فرصت برابر به همگان و نیز اعتبار بیشتر اجتماعی براي کسانی که از این فرصت ها بهتر و بیشـتر  
در مقابل قـانون  در ماده بیست و چهارم کنوانسیون نیز حق حمایت مساوي همه اشخاص . استفاده می کنند می باشد

در ایـن  . و استحقاق کلیه افراد در بهره مندي از قوانین و مقررات غیر تبعـیض آمیـز بـه صـراحت بیـان شـده اسـت       
 .کنوانسیون نیز نوع نگارش، نماینگر انگیزه آن در جهت  تعالی مفهوم عدالت و  مساوات می باشد

با عنایت به منشور سازمان ... « : اً اینگونه آمده است کهدر مقدمه منشور ابتدائ: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها -6
وحدت آفریقا که آزادي، برابري، عدالت و احترام به مقام انسان را از اهداف اساسی نیل به آمال مشـروع خلـق هـاي    

هـاي  و در ادامه همین مقدمه نیز تعهد به از بین بردن هر گونه تبعیض به خصوص تبعـیض  » ...آفریقا ذکر کرده است
مـاده  . مبتنی بر نژاد، قوم، رنگ، جنسیت، زبان و مذهب را از وظایف دولت ها و کشورهاي آفریقـایی دانسـته اسـت   

سوم برابري همگانی در برابر قانون و نیز حمایت مساوي قانون از تمامی اشخاصی را مقرر نموده و ماده نـوزدهم بـه   
آنها باید از احترام مساوي برخوردار و حقوق مساوي داشـته   همه خلق ها با یکدیگر برابر هستند،«: وضوح می گوید

 ».هیچ چیز تسلط خلقی بر خلق دیگر را توجیه نخواهد کرد. باشند
یـا ایهـا النـاس انـا خلقنـاکم مـن ذکـر و انثـی و         «در مقدمه این اعالمیه، ذکر آیه شریفه : اعالمیه اسالمی حقوق بشر -7

نشانگر و نمود واقعی این حقیقت اسـت کـه انسـان هـا     » 1رمکم عند اهللا اتقیکمجعلناکم شعوباً  و قبائل لتعارفوا ان اک
، در جوهره انسانیت و در جامعـه اي  ...اعم از مرد و زن، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، غنی و فقیر، عرب و عجم و 

در مقدمـه  آري، همانگونـه کـه   . که در آن زندگی می کنند به لحاظ انسان بودن و شخصیت بشـري مسـاوي هسـتند   
، )ص(اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز هویدا است دین اسالم و منادي وحدت بخـش آن، حضـرت محمـد مصـطفی    

برابري را میان همه بشریت اعالم نموده و هیچ اولویتی براي کسی بر دیگري جز در تقوا قائل نشده اسـت و  فاصـله   
شر را یک خانواده می پنـدارد کـه بنـدگی خداونـد متعـال و      ماده اول این اعالمیه، ب. ها را از میان مردم برداشته است

آن ها را گرد هم آورده  است و تبعیضی که ناشی از نژاد، رنگ، زبان، جنس، اعتقاد دینـی،  ) ع(فرزندي حضرت آدم 
، باشد را کامالً نفی نموده و تکلیف و مسـئولیت برابـر را نسـبت بـه همگـان      ...وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و 

 .همچنین در همین ماده باز تذکر می دهد که احدي بر دیگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نیک. ادآور می شودی
ماده ششم نیز زن و مرد را در حیثیت انسانی مساوي می داند و ماده سیزدهم مساوات همگان و به خصـوص زن و مـرد   

در مـاده نـوزده،   . وط به کسب معیشت مقرر مـی نمایـد  را در امور اقتصادي و شغل و مزد و اجرت و دیگر امور مرب
  .برابري مردم در شرع و دادگاه را بیان نموده و در این امر حاکم و محکوم را مساوي و یکسان دانسته است

  

                                                           
  13سوره حجرات،آیه -1
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2  
  اصول مشترك موضوعات محتوایی حقوق ارتباطات در اسالم

  آزادي عقیده: فصل اول
  تبیین مفاهیم: گفتار اول

که عمل او به سـلب حقـوق   حق انتخاب نظري و عملی انسان در تمامی زمینه ها است، مادامی : تعریف آزادي: بند اول
آزادي عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد : به تعبیر دیگر. دیگران و اخالق در نظم و اخالق عمومی منجر نشود

بتوانند استعدادها و توانایی هاي طبیعی و خدادادي خویش را به کار گیرند، مشروط به آنکه آسیب و زیـانی بـه دیگـران    
  1.وارد نسازد

مجموعه دیدگاهها، نظریات، آراء، باورهـا و برداشـتهاي هـر فردانسـانی ازهسـتی، جامعـه،        :تعریف عقیده:بند دوم 
  ...  .تاریخ، انسان، دین، فرهنگ و 

نوعی عقیده، مجموعـه اي از دیـدگاههاي نظـري دربـاره انسـان، جهـان مشـهود و        :تعریف مذهب یا دین: بند سوم
لی است که دیندار بر آن است که با ایمان و عمـل بـه آن تعـالیم کـه توسـط      ماوراي آن، منش هاي اخالقی و احکام عم

به عبارت دیگر، آزادي عقیده عبارت از ایـن اسـت   . پیامبر در اختیار آدمیان قرار گرفته است به سعادت ا بدي دست یابد
تغال، امـري بـاطنی و درونـی و     که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه اي اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه ایـن اشـ  

خواه به صورت موضع گیري عمومی باشد، یعنی اینکه هر کس بتواند به دور از هر تحمیل و فشـاري بیندیشـد و بـدون    
  .2ترس، باور خود را بیان کند

گـر  بـه عبـارت دی  . حق انتخاب و پاي بندي انسان به هر عقیده اي را آزادي عقیده گوینـد  :آزادي عقیده: بند چهارم
همچنین عمل بر طبـق عقیـده نیـز یکـی از نتـایج بـارز       . حق اندیشیدن را   می توان از شعب اصلی آزادي عقیده نام برد

  .آزادي عقیده است
  آزادي تفکر و اندیشه همراه با آزادي عقیده: بند پنجم 

تا زمانی که انسـان  . شه استنکته اي که نباید از نظر دور داشت این است که مقدمه آزادي عقیده، آزادي تفکر و اندی
بنابراین آزادي عقیده، نتیجه آزادي تفکـر و  . نتواند آزادانه بیندیشد، نخواهد توانست عقیده و مسلک صحیحی را برگزیند

در بخش مقدمات نیز اشاره خوبی به بحث عقل و تفکر در اسالم نمودیم که به جهت عدم اطاله، خوانندگان . تعقل است
آیه در قرآن کریم، مردم  300خش ارجاع  می نمائیم و فقط در اینجا مختصراً متذکر می شویم که حدود محترم را به آن ب

                                                           
  . 196، ص 1، ج 1378سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، نشر دادگستر، چاپ دوم،  -1

-1-rober, Jacques, droit del´home et libertes fondamentales. p 528. 3e ̀me éd , puf , paris 1997.     
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زیرا کرامت و شرافت انسان به اندیشه ورزي و برگزیدن است و به همین جهـت  . 1را به تفکر و تعقل ترغیب کرده است
عـالوه بـر پـذیرش آزادي تفکـر و     . 2ه شـده اسـت  براي رشد و تکامل هر چه بیشتر، به اندیشیدن و تدبر و تعقل، توصی

یعنی انسان آزاد است آرمان خویش . اندیشه، آزادي عقیده نیز که از نتایج آن است در اسالم، مورد تأیید قرار گرفته است
ه در ادامه این فصل، مبحث آزادي عقیده و آزادي تفکر و اندیشه در کنار هـم مـورد مطالعـ   . 3را برگزیند و تصدیق نماید

  .قرار گرفته و از یکدیگر تفکیک نشده است، اما نباید از نظر دور داشت که آزادي فکر مقدمه اي است بر آزادي عقیده
  خاستگاه آزادي عقیده در اسالم: گفتار دوم

در این گفتار سعی بر آن است تا دالیل تأیید کننده و شواهد اثبات کننده آزادي عقیده را در اسالم به صورت مختصر 
لذا این گفتار را به دو بند تقسیم نموده و در بند اول خاستگاه آزادي عقیده در قـرآن کـریم و در بنـد    . مفید بیان نماییم و

  .مطالعه می نمائیم) ع(دوم وجود و ثبوت آن را در کالم و سیره ائمه اطهار 
  آزادي عقیده در قرآن کریم: بند اول

به نحوي آزادي عقیده و مذهب را اثبات می کنند در ضمن هفت دسـته،  در این مجال، مهمترین آیات قرآن کریم که 
  .مورد تحلیل قرار می دهیم

  نفی اکراه و اجبار در دین و ایمان: دسته اول
  .اهم آیات این دسته، آیه ذیل است

ی الانفصام لهـا  الاکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باهللا فقد استمسک بالعروه الوثق« - 1
در دین، اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است، پـس هـر کـس    : ترجمه؛ و اهللا سمیع علیم

که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به راستی ه به دستاویز استواري دست زده است که گسستگی نـدارد و  
 »4.خداوند شنواي دانا است

ازادي عقیده و عدم اکراه را به دلیل اطالقی که از آیه شریفه به دست می آید بـه دیـن اسـالم اختصـاص     قرآن مجید 
چنـین حریـت و آزادي کـه ارتبـاط     . نداده بلکه هرگونه فشار و اکراه را موضوعاً از کلیه ادیان، منتفی اعالم کـرده اسـت  

 5.رفع طبیعی و ذاتی با ماهیت بشر دارد، نه قابل وضع است و نه قابل

در شأن نزول آیه از مجاهد روایت شده که مردي از انصار صبیح، خـدمتکار سیاهپوسـت خـود را بـه پـذیرش دیـن       
برخی دیگر شأن نزول آیه را چنین روایت کرده . این آیه نازل شد و مسلمانان را از این عمل بازداشت. اسالم مجبور کرد

دو پسر داشت که گاهی با بازرگانان خارجی در کار تجـارت همکـاري   مردي از انصار که ابوالحسن نامیده می شد، : اند
آنان دو پسر مذکور را به دین مسیح دعوت کردنـد و  . برخی تجار روغن، وارد مدینه شدند که مسیحی بودند. می نمودند

بـود،  ) ص(پدرشـان کـه از اصـحاب پیـامبر    . آنان نیز مسیحی شدند و با هم کیشان تازه خود به سوي شام رهسپار شدند
  . 6ال اکراه فی الدین: آیه نازل شد. خبر داد) ص(ماجراي دو فرزند خود را به پیامبر 

. در جمله ال اکراه فی الدین، دین اجباري نفی شده اسـت «: در تفسیر این آیه چنین نگاشته است) ره(عالمه طباطبایی 
بال دارد و جامع همه آن  معارف یـک کلمـه   چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی، که معارف عملی به دن

                                                           
  . 8، ص 27سید حسین صفایی، حقوق بشر در اسالم و اعالمیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش  -1
ی االسـالم، مجلـه ادب   ؛  عثمان بطیخ ، حریـه الـرأي فـ   104، ص 1380سید محمد علی ایازي، آزادي در قرآن، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ دوم،  -2

  www.isesco.org.ma/pub/arabic/adabikhtilaf:قابل دسترس در ISESCO، منشورات 13االختالف فی االسالم، ص 
  .113سید محمد علی ایازي،همان، ص  -3
  .256سوره بقره،آیه  -4
  . 67-76، ص 1341، 4، اسالم و اعالمیه حقوق بشر، سالنامه مکتب تشیع، شماره مهدي حائري یزدي -5
  . 631، ص2، ج 1372فضل بن حسن طبرسی، معروف به عالمه طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم،  -6
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چـون  . و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبی است که اکـراه و اجبـار در آن راه نـدارد   » اعتقادات«است و آن عبارت است از 
کارآیی اجبار، تنها در اعمال ظاهري است که عبارت است از حرکات مادي و بدنی و اما اعتقاد قلبی، براي خود، علـل و  

اب دیگري از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است که مثالً جهل، علم را نتیجه بدهد و یا مقدمات غیر علمـی  اسب
اخبـاري بـودن از   : سپس ایشان دو احتمال درباره عبارت ال اکراه فی الدین مطرح می کنـد » .1یا تصدیقی، علمی را بزاید

قد تبین الرشد «عالمه طباطبایی عبارت . مبتنی بر امري تکوینی است امري تکوینی و انشایی بودن، که در این صورت نیز
را دلیلی براي اجباري نبودن گوهر دین می شمارد و در پاسخ کسانی که حکم جهاد را با این امر ناسازگار مـی  » من الغی

ـ «: دانند، می فرماید ه مـالك زورمـداري نیسـت    قتال و جهادي که اسالم، مسلمانان را به آن خوانده است، قتال و جهاد ب
ونخواسته است با زور و اکراه دین را گسترش داده و آن را در قلب تعداد بیشتري از مردم رسوخ دهد، بلکـه بـه مـالك    
حق مداري است و اسالم به این جهت جهاد را رکن شمرده تا حق را زنده کرده و از نفیس ترین سرمایه هـاي فطـرت،   

هر چنـد آن دیـن،    -ز آنکه توحید در بین مردم گسترش یافت و همه به آن گردن نهادند اما پس ا. یعنی توحید دفاع کند
اسالم نباشد، بلکه دین یهود یا نصاري باشد، دیگر اسالم اجازه نمی دهد مسلمانی با یـک موحـد دیگـر نـزاع و جـدال      

  »2.کند
و اگر پروردگارت   مـی  : منین؛ ترجمهولو شاء ربک آلمن فی االرض کلهم جمیعاً افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤ« -2

مردم را بـه اکـراه وا مـی داري تـا اینکـه مـؤمن       ) اي پیامبر(خواست تمامی اهل زمین، ایمان می آوردند، پس آیا تو 
با اینکه ایمان آوردن به خدا و آخرت حق است، اما خداوند، اراده تکوینی بر ایمان آدمیان نکرده است، چـه  » 3شوند؟

 .اختیار مردم منتفی می شد و ثواب و عقاب بر کفر و ایمان عبث بوددر این صورت، 
قال یا قوم أرأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمه من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انـتم لهـا کـارهون؛    « -3

 -ماندهوبرشـمامخفى  -اگرمندلیلروشنىازپروردگارمداشتهباشم،وازنزدخودشرحمتىبهمندادهباشـد :نوحگفـت : ترجمه
 »4؟توانیمشمارابهپذیرشایندلیلروشنمجبورسازیم،بااینکهشماکراهتدارید آیامامى! ؟)کنید آیابازهمرسالتمراانکارمى(

آنگاه که پیام الهی خود را بر مردم عرضه کرد، با انکار مردم عصر  خویش مواجه شد و او را تکـذیب  ) ع(پیامبر  نوح
اندیشه دعوت می کند که چه بسا او از جانب پروردگارش حجت داشته باشد و  او در اجتماع با قومش آنان را به. کردند

آیا پیامبر مجاز است در حالی که مردم ازحق،کراهت می کنند آنها را ملزم بـه  . این حجت از دید مردم مخفی مانده باشد
  .ندارد پذیرش حق کند؟ در اینجا استفهام، انکاري است یعنی واضح است که پیامبر چنین اجازه اي

  آزادي دراختیار ضاللت و هدایت در دنیا: دسته دوم
اي پیـامبر، بگـو حـق از    : ؛ ترجمـه ...و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً« -1

کاران جانب پروردگارتان است، پس هر کس که می خواهد ایمان بیاورد و هرکه می خواهد کافر شود، ما براي سـتم 
با اینکه در حقانیت اسالم، تردیدي نیست، قرآن کریم به صراحت اعالم می کند هـر کـه مـی    » 5...آتشی مهیا کرده ایم

سـیاق شـمردن   « : در تفسیر المیزان آمـده اسـت  . خواهد بپذیرد و ایمان آورد و هر که می خواهد نپذیرد و کافر شود
بـر وضـع   : رآن و اصرارشان بر کفر است و معنایش چنین استدر قبال کفر کفار نسبت به ق) ص(وظائف رسول خدا

کفار تأسف مخور و آنچه که بر تو وحی شده تالوت کن و نفس خویش را بردبار ساز تا با این مؤمنین فقیر بسازد و 
به کفار بگو حق از ناحیه پروردگارتان است و بیش از این کاري صورت مده، هر که خواست ایمـان آورد، بیـاورد و   

                                                           
  . 342، ص 2محمد حسین طباطبایی، همان، ج -1
  . 343همان، ص  -2
  .99یونس، آیه سوره  -3
 .28سوره هود، آیه  -4
  .29سوره کهف، آیه  -5
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آري، ایمان ایشان سودي به ما نمی رساند و کفرشان ضرر نمی زنـد، بلکـه آنچـه    . هر کس خواست کافر شود، بشود
 .»1سود و زیان و ثواب و عذاب دنبال کفر و ایمانشان هست، به خودشان عاید می گردد

یضل علیها و ما انا علیکم  قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدي فانما یهتدي لنفسه و من ضل فانما« -2
بگو اي مردم حق از جانب پروردگارتان آمد، پس هر که راهیاب  شود همانا به سود خویش راهیـاب  : بوکیل؛ ترجمه

 »2.شده است و هر کس به بیراهه رود، همانا به زیان خویش بیراهه رفته است و من نگهبان شما نیستم
ختیار و آزادي اراده را تاکید می کند، دلیل بر این است کـه پـذیرش حـق در    این آیه عالوه بر اینکه بار دیگر مسأله ا

در واقع تعلیمـات رهبـران الهـی و    . درجه اول به سود خود انسان است، همانگونه که مخالفت با آن به زیان خود اوست
خدا مـی افزایـد و نـه    کتب آسمانی کالس هایی است براي تربیت وتکامل انسانها، نه موافقت با آن چیزي که بر عظمت 

  .3مخالفت با آن چیزي از جالل او می کاهد
  .سوره نمل نیز مراجعه گردد 93و  91سوره زمر و آیات  41براي مطالعه بیشتر در این دسته از آیات به آیه 

  پیامبر، مبلّغ حق است، نه اجبار کننده بر  حق: دسته سوم
وظیفـه  . در ارتبـاط بـا دیـن مـردم بـه دقـت تعیـین شـده اسـت         ) ص(در قرآن کریم شأن و جایگاه رفیع پیامبر اکرم

  .او حق اجبار و اکراه مردم در پذیرش دین حق را ندارد. پیام آوري، ابالغ ارشاد و راهنمایی است) ص(پیامبر
پس تذکر بده که همانا تو تذکر دهنده اي و تـو بـر آنـان سـیطره     : فذکر انما انت مذکّر لست علیهم بمصیطر؛ ترجمه« -1

او حق را به مردم متذکر می شود، هر که خواسـت       مـی پـذیرد و از    . ابالغ دین است) ص(وظیفه پیامبر» 4ريندا
مزایاي فراوان حق بهره مند می شود و هر که نخواست نمی پذیرد و البته زیان هاي فراوان بیراهـه رفـتن را متحمـل    

ان می دهد که این عالم بی حساب نیست و آفـرینش  آري، آفرینش آسمان و زمین و کوه ها و حیوانات نش. می شود
اکنون که چنین است آنها را با تذکرات خویش به اهداف خلقت و آفرینش آشـنا  . انسان نیز هدفی در پی داشته است

البتـه راه کمـال در صـورتی    . ساز و راه قرب خدا را به آن ها نشان ده و در مسیر تکامل، رهبـر و راهنمایشـان بـاش   
تو هرگز نمی تـوانی آنهـا را مجبـور سـازي و اگـر هـم مـی        . شود که با میل و اراده و اختیار همراه باشد پیموده می

 5.توانستی، فایده اي نداشت

ما به آنچه می گویند،  آگاه تریم و : نحن اعلم بما یقولون  ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید؛ ترجمه« -2
این آیه در واقـع تحلیلـی اسـت    » .6هر که از وعده عذاب من می ترسد، به قرآن پند دهتو بر آنها زورگو نیستی، پس 

، و معناي آیه این است که تو بر آنجه می گویند، صبر کن »فاصبر علی ما یقولون«: براي چند آیه قبل که فرموده است
ینـد و بـه زودي بـه سـزاي     و به حمد پروردگارت تسبیح گوي و منتظر بعثت باش که ما می دانـیم چـه      مـی گو   

 7.اعمالشان در برابر و مطابق آنچه کرده اند، می رسانیم

سـوره   40سـوره فرقـان و آیـه     58تا  56براي اطالع بیشتر از آیاتی که در این دسته قرار می گیرند می توان به آیات 
  .رعد اشاره نمود

 

  اراده خداوند براختالف عقاید بشري و البته نجات عقاید حقّه : دسته چهارم
                                                           

  . 420،ص 13، ج1374سید محمد باقر موسوي همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ پنجم،  -1
  .108سوره یونس، آیه  -2
 .400، ص 8ج  1374ی، چاپ اول، ناصر مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، دارالکتب االسالم -3
 .22و 21سوره غاشیه، آیات  -4
  .432، ص 26ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -5
  .45سوره ق، آیه  -6
 . 542،ص18سید محمد باقر موسوي همدانی، همان، ج  -7
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و اگر پروردگارت می خواست، همه مردم را یک : ترجمه؛ ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده و الیزالون مختلفین« -1
وند در آیه مـورد بحـث،   آن اختالفی که خدا» 1قرار می داد ولی همواره آنها مختلفند) بدون هیچ گونه اختالفی(امت 

منظور دارد، همان اختالفی است که در آیات قبل بیان داشته بود و آن اختالف در امر دین بـود کـه مـردم دو طایفـه     
و اگـر  :   بنابراین معناي آیه مورد بحث چنـین مـی شـود   . اندکی اهل نجات و بیشتر ستمکاران و اهل هالکت. شدند

دین وسیله عاجز نمی کنند، چون اگر خدا می  خواست می توانست مردم را یـک  اختالف کنند در امر دین، خدا را ب
 2.امت قرار دهد و در نتیجه در امر دین اختالفی میان آنان پدید نیاید

آیا آنها که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر خدا : افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشا ء اهللا لهدي الناس جمیعاً؛ ترجمه « -2
این آیه در پاسـخ جمعـی از   : در شأن نزول این آیه آورده اند که » 3.هدایت می کند) به اجبار ( همه مردم را  بخواهد

) ص(پیـامبر اکـرم  . فرستادند) ص(مشرکان مکه نازل شده است که در پشت خانه کعبه نشسته بودند و به دنبال پیامبر
دوست داري از تو پیروي کنـیم ایـن کـوه هـاي مکـه را بـه       اگر : نیز به امید هدایت آنان نزد آنها آمده، عرض کردند

تو به گمان خود کمتر از داوود نیستی کـه  . وسیله قرآنت عقب بران تا کمی این زمین تنگ و محدود ما گسترش یابد
ز یا این که باد را مسخر ما گردان، همان گونه که مسخر سلیمان بـود و نیـ  . خداوند کوه ها را براي او مسخر کرده بود

. نیسـتی ) ع(مردگان را زنده می کرد و تو کمتر از عیسی) ع(را زنده کن، زیرا عیسی) جد طایفه قریش(» قصی«جدت
در این هنگام آیه نازل شده که شما همه آنچه را که می گوئید از سر لجاجت است نه براي ایمان آوردن و البتـه اگـر   

 4.هدایت می فرمود) اجباراً(خدا می خواست همه را 

  شیوه هاي دعوت دینی: ته پنجمدس
ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی أحسن ان ربک هو أعلم بمن ضل عن سـبیله و هـو   « 

به راه پروردگارت با حکمت و پندهاي پسندیده فراخوان و با آنان با شـیوه اي کـه بهتـر اسـت     : أعلم بالمهتدین؛ ترجمه
روردگارت داناتر است که چه کسـانی از راه او بـه در افتـاده انـد و هـم او بـه راه یافتگـان  دانـاتر         مجادله کن، چرا که پ

  »5.است
استفاده از عقل و خرد مـردم، تـذکر و پنـد و    . منطق قرآن در دعوت مردم به دین، طرق معقول و مسالمت آمیز است

  .باالخره جدال احسن
اسالم دین رحمت است و دعـوت دینـی آن نیـز رحیمانـه     . ق جایی نداردارعاب و  تهدید یا اکراه و قتل در این منط

  .است
در آیات پایانی سوره نحل یک رشـته  : اینک قسمت هاي از تفسیر نمونه را در جهت تبیین آیه شریفه ذکر می نمائیم

بـر توطئـه هـا و    دستورات مهم اخالقی از نظر برخورد منطقی و طرز بحث، چگونگی کیفر و عفو، نحوه ایستادگی در برا
مانند آن، بیان شده است می توان آن را به عنوان اصول تاکتیکی و روش مبارزه در مقابل مخالفین اسالم، نامگذاري کـرد  

مـا  :  ( این برنامه در ده اصل خالصه مـی شـود  . و به عنوان یک قانون کلی در هر زمان و در همه جا از آن استفاده نمود
بحث است خواهیم آورد  و براي مطالعه دیگر اصول ذکر شده در تفسیر نمونه، به این کتاب فقط اصولی را که مربوط به 

حکمـت بـه   . به وسیله حکمت به سـوي پروردگـارت دعـوت کـن    : نخست، آیه می فرماید -1) تفسیري مراجعه گردد 
در طریـق دعـوت بـه راه    به وسیله اندرزهاي نیکو؛ و این دومـین گـام    -2. معناي علم و دانش و منطق و استدالل است

                                                           
  .118سوره هود، آیه -1
 . 82، ص 11سید محمد باقر موسوي همدانی، همان، ج -2
 . 31سوره رعد، آیه  -3
 . 220، ص10ناصر مکارم شیرازي، همان، ج -4
 .125سوره نحل ،آیه  -5
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چرا که موعظه و اندرز بیشتر جنبه عاطفی دارد که با تحریک آن     مـی  . یعنی استفاده کردن از عواطف انسانی. خداست
در حقیقت حکمت از بعد عقلی وجود انسان و موعظه حسنه . توان توده هاي عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت

مقید ساختن موعظه به حسنه، شاید اشاره به آن است که اندرز در صورتی مؤثر می . کنداز بعد عاطفی انسان استفاده می 
. افتد که خالی از هر گونه خشونت، برتري جویی، تحقیر طرف مقابل، تحریک حس لجاجت او و ماننـد آن بـوده باشـد   

له و مناظره نیز زمانی مؤثر می افتـد  بدیهی است مجاد. به طریقی که نیکوتر است به مناظره بپرداز) مخالفان(و با آنها  -3
حق و عدالت و درستی و امانت و صدق و راستی بر آن حکومت کند و از هرگونه تـوهین و  . باشد» بالتی هی احسن«که 

  1.تحقیر و خالفگویی و استکبار خالی باشد
  )ع(آزادي عقیده در کالم و سیره ائمه اطهار: بند دوم

به یهودیان مدینه اجازه دادند ) ص(دینه و تشکیل اولین جامعه مدنی اسالمی، پیامبر به م) ص(پس از هجرت پیامبر اکرم
در همـین  . 2که بر اعتقاد خود باقی بمانند و بر اساس پیمانی، برابري حقوق یهودیان و مسلمانان را به رسـمیت شـناختند  

ونـد و رسـولش از کلیسـاها، خـدمات     نامه اي به مسیحیان نجران نوشت که در آن حمایـت خدا ) ص(راستا، پیامبر اکرم
مذهبی و سازمان هاي رهبانی آنها و آزادي از هر گونه تعرض و مداخله در حقوق آنها، مادامی کـه بـه تعهـدهاي خـود     

براسـاس تعـالیم قـرآن مبنـاي روشـنی از آزادي عقیـده و       ) ص(به طور کلی پیامبر اکرم. 3وفادار باشند، تضمین شده بود
روان دین یهود و مسیح بنیان گذاشت و با وجـود حسـادت هـا و دشـمنی هـایی کـه بـه خصـوص         مذهب را در برابر پی

یهودیان مدینه نسبت به ایشان و مسلمانان از خود بروز می دادند، در مقابل بدرفتاري آنان صبور بود و از نفاقشان چشـم  
ایشـان  . وم دینشان را محترم مـی شـمرد  می پوشید و آنان را از نظر حقوق اجتماعی با مسلمانان یکسان می دانست و رس

از . براي نشر اسالم در خارج از عربستان نیز روش مسالمت آمیز در پیش گرفت و به زمامـداران آن عصـر نامـه نوشـت    
به سران ممالک بزرگ جهان در عصر بعثت فرستاده است، چنین بر مـی آیـد کـه    ) ص(مضمون نامه هایی که پیامبر اکرم

  4.کامالً مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه تهدید و اجباري وجود نداشته استدعوت ایشان به شیوه 
مـن  ... «: در سال دوم هجرت با مسیحیان سینا امضاء نمود، چنین آمـده اسـت  ) ص(در عهد نامه اي که پیغمبر اسالم

ا از سفر باز نـدارم و  عهد می کنم کشیش و راهب آنان را تغییر ندهم و اشخاص تارك دنیا را از صومعه نرانم و مسافر ر
نماز خانه ها و خانه هاي آنان را خراب نکنم و چیزي از کلیسا هاي آنان براي سـاختمان مسـجد نیـاورم و هـر کـس از      

به هیچ کس از آنان نباید زور گفته شود و باید با مـدارا بـا آنـان رفتـار     ... مسلمانان چنین کند پیمان خدا را شکسته است
  5»...مسیحیان در اعمال مذهبی خود کامالً آزادند... رسد و هر جا باشند معزز و محترم خواهند بودشود و آزاري به آنها ن

نقـل  ) ع(در ارتباط با اندیشیدن و تفکر که شالوده آزادي عقیده است نیز احادیث معتبر و متواتر ارزشـمندي از ائمـه   
ی اهل سنت و شیعه، به طـور متـواتر ایـن مضـمون از     در منابع روای.شده است که ذکر برخی از آنها بسیار سودمند است 

لحظه اي تفکـر از عبـادت هفتـاد    : تفکر ساعه خیر من عباده سبعین سنه؛ ترجمه«: نقل شده است  که) ص(پیامبر اسالم 
رسـش  برترین پ: افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و قدرته؛ ترجمه«: نقل شده است) ع(از امام صادق » 6.سال باالتر است

فـان التفکـر   « : در حدیثی دیگر فرمـوده انـد  ) ص(پیامبر اکرم » 7.ها مداومت و اندیشیدن درباره خداوند و قدرت اوست
                                                           

 . 455، ص 11ناصر مکارم شیرازي، همان، ج-1
؛ علـی   341-343ق، ص .ه1325عبدالملک ابن هشام، سیره ابن هشام، تصحیح مصطفی السقاء، ابراهیم االبیاري، عبدالحفیظ شبلی، کتابفروشی مصطفوي،  -2

 .241و  263، ص 1363یب الرسول، نشر یس، احمدي میانجی، مکات
 . 88، ص 1، ج1367احمد بن یحیی بن جابر البالذري، فتوح البلدان، ترجمه و مقدمه محمد توکل، نشر نقره،  -3
 .329-350، ص 1379عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسالم، انتشارات سمت،  -4
 . 398، ص1375عابدین قربانی، اسالم و حقوق بشر، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ پنجم، زین ال -5
 . 129، ص 86محمد با قر مجلسی، همان ، ج -6
 . 312، ص  68همان، ج  -7
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بنابراین اندیشیدن از نظر اسالم از جمله عبادات » 1.همانا اندیشیدن، مایه زندگانی دل بینا است: حیاه قلب البصیر؛ ترجمه
آیا می توان . ریشه و منشأي است براي وصول به عقیده حق و انتخاب رأي صوابو بلکه برترین عبادات است که خود 

ایشان به فرزندشـان  . فرمودند را نادیده گرفت) ع(که به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی) ع(کالم امیرالمومنین، علی
یگري مباش، چرا که خداوند تـو را آزاد  بنده د: ... ؛ ترجمه...والتکن عبد غیرك و قد جعلک اهللا حراً ... «: چنین فرمودند
 2»...آفریده است

در توصیه خود به مالک اشتر نیز بر رعایت حقوق مردم اعم از کافر و مسـلمان تأکیـد مـی کنـد و          ) ع(حضرت علی 
رادر دینی تـو  یا ب: مردم دو دسته اند: فانهم صنفان، إما اخ لک فی الدین و إما نظیر لک فی الخلق؛ ترجمه... «: می فرماید

در کالم خود اینگونه انسـان هـا را بـراي والـی منصـوب از      ) ع(آري، امام مؤمنان، علی » 3.هستند و یا همانند تو انسانند
سوي خویش، معرفی می کنند که اگر شخصی مسلمان نبود، عقیده و مرام او قابـل احتـرام اسـت و بـه صـرف مسـلمان       

این است معناي آزاد اندیشی کـه اینگونـه در کـالم    . ت و یا وهن و تحقیر قرار دادنبودن، نمی توان او را مورد آزار و اذی
  .ظهور و بروز پیدا نموده است) ع(و امیرالمؤمنین) ص(خاتم االنبیاء
  آزادي عقیده در کالم اندیشمندان معاصر: بند سوم

نظـر، اصـل آزادي عقیـده را در بیـنش     فقها و اندیشمندان اسالمی نیز با تبعیت از مضمون آیات و روایات، به اتفـاق  
بنیانگذار جمهـوري  . اسالمی مورد تأیید قرار داده اند، هر چند ممکن است در باب حدود و شروط آن کامالً متفق نباشند

اسالم بیش از هر دینی و بـیش از هـر مسـلکی، بـه     «: در این باره اینگونه بیان داشته است) ره(اسالمی ایران، امام خمینی
آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند براي همـه انسـان هـا قـرار داده     . اي مذهبی، آزادي داده استاقلیت ه

در جمهوري اسالمی ایران، کمونیست ها نیز در بیـان  . ما به بهترین وجه از آنان نگهداري می کنیم. است، بهره مند شوند
  »4.عقاید خود آزادند

نه تنها آزادي بیان در اسالم هست، بلکه        مـی  «: نیز اینگونه توضیح می دهد کهاستاد شهید دکتر مرتضی مطهري 
بایست براي شناخت و مقابله با افکار دیگران در دانشگاه الهیات، عقاید مارکسیستی، توسـط اسـتادي کـه معتقـد بـه آن      

و در زیر پوشش افکار اسالمی، افکار و است، تدریس گردد، اما به شرطی که التقاط و دروغ و حقه بازي در آن راه نیابد 
  .از مجموع این سخنان کامالً آزادي عقیده و اندیشه مشهود و معلوم است» 5.اندیشه هاي مخالف، با آن ممزوج نگردد

  چارچوب و حدود آزادي تفکر و عقیده: گفتار سوم
  ارتداد: بند اول

  تعریف ارتداد : الف
و مصدر باب افتعال است و در اصـطالح ، فـردي را   7ت به راهی که از آن آمده و بازگش 6ارتداد در لغت به معناي رجوع

معناي لغوي ارتداد و نیـز مفهـوم   9.و اجماالً از آن به کفر بعد اسالم تعبیر می شود 8گویند که پس از اسالم به کفر برگردد
                                                           

 . 18، ص 89همان، ج  -1
 . 31نهج البالغه، نامه  -2
 . 150، ص 1370، بهمن 27نشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکاه تهران، ش حسین مهرپور، دیدگاههاي جدید در مسایل حقوقی، نشریه دا -3
 .48، ص 3، ج 1378، صحیفه نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ) -ره-امام خمینی(روح اهللا موسوي خمینی  -4
 . 13، ص4آزادي بیان، نشریه حوزه، سال هفتم،شماره  -5
م، 1990؛ اسماعیل بن حماد جوهري، الصحاح، تـاج اللغـه و صـحاح العربیـه، دارالعلـم المالیـین،       86ص  2همان، ج ابوالحسن احمد ابن فارس قزوینی،  -6

 .473ص 2چاپ چهارم، ج
 .197حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات، همان، ص  -7
 .همان -8
 . 174، ص 3ق، ج.ه 1405محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر ادب حوزه،  -9
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ي کفر و بازگشت بـه عقـب، یعنـی    اصطالحی آن با تعابیر مختلفی چون بازگشت از ایمان به کفر، برگشت از دین به سو
همچنین از نظر روایات، ارتداد اجماالً به معنی رویگردانی فرد مسـلمان  . 1اتخاذ روش جاهلیت در قرآن کریم آمده است

در منابع فقهی نیز   قدیمی ترین تعبیـر مربـوط بـه    . 2نازل شده، آمده است) ص(از اسالم و کفر نسبت به آنچه بر پیامبر 
ت که حقیقت ارتداد را کفر بعد از ایمان می داند و شیخ طوسی که استوانه مهم فقه شیعه بـه شـمار مـی    سید مرتضی اس

ارتداد کفر بعد از ایمان است خواه در اصل مسلمان بوده، سپس مرتد شـود یـا در   : رود، در بیان مفهوم ارتداد گفته است
  3.اصل، کافر بوده، آنگاه مسلمان شود و سپس از اسالم برگردد

  موجبات ارتداد: ب
انکار معاد . به اتفاق آراي فقها از موجبات ارتداد به شمار می روند) ص(انکار الوهیت خداوند و نیز رسالت نبی اکرم -1

 4.نیز از طرف برخی فقها به عنوان سبب مستقل براي تحقق ارتداد شمرده شده است

ارتداد نام می برند، انکار ضروري دیـن اسـت، امـا     موضوع دیگري که فقها باالجماع از آن به عنوان یکی از موجبات -2
یا سببیت آن غیر مستقل و از این حیث است کـه   5در اینکه انکار ضروري دین در تحقق ارتداد سببیت استقاللی دارد

 .بین علما اتفاق نظر وجود ندارد 6منتهی می شود) ص(به تکذیب رسالت پیامبر اکرم
  انواع مرتد و مجازات آنها: ج

اگر کسی که پدر و مـادرش یـا یـک از آن دو مسـلمان هسـتند، از دیـن خـود روي        . فطري و ملّی: دو گونه است مرتد
گرداند، مرتد فطري نامیده می شود و اگر کافري پس از گرویدن به اسالم به کفر باز گردد، مرتد ملّی محسوب       مـی  

فقهاي امامیه در تشخیص فطري بودن مرتـد یکـی از امـور    . فقهاي شیعه میان آن دو از  نظر مجازات تفاوت قائلند. شود
. بلوغ در خـانواده مسـلمان   -3والدت از والدین مسمان  -2انعقاد نطفه در خانواده مسلمان  -1: ذیل را مالك دانسته اند

 در ایـن صـورت، اگـر والـدین    . صاحب جواهر پس از بررسی و تحلیل آراي گوناگون، فقط قول اول را پذیرفتـه اسـت  
  7.کودك پس از انعقاد، مرتد شوند، وي همچنان فطرتاً مسلمان به  شمار می آید

انتقـال   -2جدا شـدن از همسـر    -1: مرتد فطري مرد، به نظر امامیه، عالوه بر قتل، عقوبت هاي زیر را خواهد داشت
ی جهـت توبـه مـی دهنـد و در     البته به مرتد ملـی، مهلتـ  . همچنین توبه اش نیز پذیرفته نخواهد شد. اموال به وارثان وي

صورت اصرار بر ارتداد، مجازات می گردد و در صورت توبه، از حکم ممنوعیـت در تصـرف امـوالش ونیـز جـدایی از      
امـا زن مرتـد محکـوم بـه حـبس ابـد همـراه بـا                      . تمامی این احکام متعلق به مرد مرتد اسـت . همسر، خارج خواهد شد

دالیل این احکام، عالوه بر اجماع، شـماري از روایـات   . 8در صورت توبه، رها می شود سخت گیري هایی خواهد شد و
  9.نیز می باشند

                                                           
 .217ثال نگاه کنید به سوره بقره،آیه براي م -1
ق، .ه 1409محمد بن حسن عاملی معروف به حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه،مؤسسه آل البیت علیهم السـالم، ، چـاپ اول،    -2

 .169، ص 22ج 
ق، ج .ه1413، به کوشش علی اصغر مرواریـد، مؤسسـه فقـه الشـیعه،     محمد بن الحسن طوسی معروف به شیخ طوسی، المبسوط در سلسله الینابیع الفقهیه -3

 .169، ص31
 .59، ص 2ق، ج.ه1398سید ابوالقاسم موسوي خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، مطبعه اآلداب،  -4
، 1ق، چـاپ اول، ج .ه1398مطبعـه اآلداب،   ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به محقق حلی، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحـرام،  -5

 .53ص
 .199، ص3ق، ج .ه 1413احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، مؤسسه نشر اسالمی،  -6
بـه   599، ص 41، چـاپ هفـتم، ج   1404محمد حسن نجفی معروف به صاحب الجواهر، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، داراحیاء التراث العربـی،   -7

 .بعد 
  . 344 – 337، ص 9شهید ثانی، همان، ج -8
 .22محمد بن حسن عاملی معروف به حر عاملی، همان، ج  -9
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  ارتداد و آزادي عقیده، تعامل یا تقابل؟: د
مسئله مورد بحث این است که اگر در اسالم، آزادي عقیده یک اصل است و براي آن شواهد بسیاري وجود دارد، چگونه 

م را با ارتداد که یک مجازات سنگین براي آن وضع شده اسـت، جمـع نمـود؟ بـه عبـارت دیگـر       می توان این اصل مسلّ
چگونه می توان از ارتداد و مجازات آن به عنوان حکم مسلّم فقهی سخن گفـت بطوریکـه مبـانی اسـالم در بـاب آزادي      

این سوال می توان دو مبناي اساسی عقیده خدشه دار نگردد؟ آیا تصور این دو با یکدیگر قابل انطباق است؟ در پاسخ به 
  .را که در ذیل به آنها اشاره می کنیم، متذکر شد

  تضاد وتناقض بین احکام ارتداد با آزادي عقیده در اسالم: مبناي اول
بر طبق این مبنا می پذیریم که بین احکام ارتداد و اصل آزادي عقیده در اسالم، واقعا ًتنـاقض و تضـاد وجـود دارد و بـه     

در درون این مبنا، می توان دو تفکر مختلـف را  . اي در صدد رفع این تناقض و از میان برداشتن تضاد خواهیم افتادگونه 
  .شناسایی نمود
به عبارت دیگر معتقد بر این باشـیم  . با انکار آزادي عقیده در اسالم، احکام ارتداد را جاري و ساري بدانیم: تفکر اول

عقیده وجود نداشته و اجباراً افراد می بایست دیـن اسـالم را حتـی بـدون تفکـر و تعقـل       که در دین مبین اسالم، آزادي 
  .بپذیرند و اگر نپذیرند، احکام ارتداد را بر آنها جاري خواهیم ساخت

به روشنی در می یابیم که ) ع(وائمه اطهار) ص(پرواضح است که با مراجعه به متون دینی اسالم ونیز سیره پیامبر اکرم
با اندك تفحص در قرآن کریم و روایات معتبر خواهیم دیـد کـه اصـل آزادي    . ر، از اساس باطل و ناصواب استاین تفک

در بـین نویسـندگان و   . عقیده در اسالم، اصلی خدشه ناپذیر و استوار است که به هیچ وجه قابلیت انکار آن وجود ندارد
 .متفکران اسالمی نیز معتقد به این تفکر یافت نمی شود

در این تفکر، به عکس مورد قبل، اصل آزادي عقیده را مسلم شـمرده امـا در نقطـه مقابـل کوتـاه آمـده و       : ر دومتفک
وقتی وجود اصل ثابتی مانند آزادي عقیده در دین اسـالم، مبـرهن   : به این معنا که. احکام فقهی ارتداد را منکر می گردند

جرح و تعدیل قرار دهـیم و فقـط تـا جـایی کـه بـا آزادي عقیـده         است، پس باید به ناچار، احکام فقهی ارتداد را مورد
این تفکر، طرفدارانی نیز از اندیشمندان اسالمی دارد کـه در ذیـل عمـده دالل ایشـان در     . تعارض پیدا نکند، پیاده نمائیم

  :ارتباط با معتبر نمودن ادله فقهی مربوط به احکام مرتد بیان خواهد شد
ارتداد، روایاتی می باشد که همگی خبر واحد بوده و همانگونه که در اصـول فقـه آمـده    مستند عمده احکام مجازات  -1

از نظر سـیره عقـالء حجیـت نداشـته و     ) حیات و سلب حیات(است، خبر واحد در امور مهمی همچون مبحث دماء 
 1.بنابراین قابلیت اثبات چنین احکامی را ندارد

بر فرض پذیرش اینکه اخبار رسیده در باب ارتـداد، خبـر واحـد    : ت کهمی توان در پاسخ به این دلیل چنین بیان داش
هستند، در عین حال قرائنی وجود دارد که این اخبار را تا سر حد خبر متواتر ارزشمند کرده اند همـانطور کـه در اصـول    

عمـل بـه خبـر    فقه آمده است، خبر واحدي که محفوف به قرائن قطعیه باشد، در حکم خبر متواتر اسـت وعمـل بـه آن،    
یکی از بهترین این قرائن آن است که هیچ یک از فقهاي شیعه و سنی حتی امثال سید مرتضی . واحد محسوب نمی گردد

  .و          ابن ادریس که به خبر واحد، عمل نمی کنند، در باب ارتداد با اصل مجازات مرتد، مخالفت نکرده اند
در تعارض هستند و درمقام تعـارض بـین آیـات قـرآن و روایـات،       2»...الدینال اکراه فی «احکام ارتداد با آیاتی نظیر  -2

در قرآن کریم صحبتی از مجـازات دنیـوي مرتـد    : در واقع ایشان می گویند 3.روایات از درجه اعتبارساقط می گردند
                                                           

وم، ق ، چـاپ سـ  .ه1415صبحی صالح، االسالم و مستقبل الحضاره، دارالکفـر،   -،14،1378-46،21عبدالکریم سروش، فقه در ترازو، مجله کیهان، شماره  -1
 1381.54-22،63محسن کدیور، آزادي عقیده و مذهب در اسالم، نشریه آفتاب، شماره  -213ص

 . 256سوره بقره،آیه  -2
 . 35مهدي بازرگان، دینداري و آزادي، نشر عروج، بیتا، چاپ اول،ص  -3
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اد و تنـافی  نشده است و بنابراین روایات که بحث از احکام مجازات دنیوي را مطرح می کنند با آیات قـرآن در تضـ  
 .هستند

. تنافی و تضاد واقعی بین روایات و آیات قرآن کـریم وجـود نـدارد   : در پاسخ به این دلیل نیز می توان بیان داشت که
در اصول فقه آمده است که بین مطلق و مقید و نیز بـین عـام و خـاص یـک     . بلکه این تنافی ظاهري و رفع شدنی است

. البته پس از تخصیص عام و یا تقید مقید، این تنافی و تعارض کامالً منحل می گرددتعارض ظاهري به چشم می آید که 
آیا مگـر  . درست است که درآیات قرآن از مجازات دنیوي مرتد سخنی به میان نیامده، اما وجود آن نیز نفی نفرموده است

الاکـراه فـی   «: ه قـرآن مـی فرمایـد   تمامی احکامی و مجازات هاي دیگر در قرآن کریم بیان شده است؟ اینکه آیـه شـریف  
چرا که دین و اعتقاد یک امر قلبی اسـت کـه بـا    . ، یعنی اکراه و اجبار براي داشتن یک عقیده و دین امکان ندارد»...الدین

به عبارت دیگر معنـاي آیـه   .  پدید آمدن موجبات تصدیقی در نفس انسان، شخص به آن عقیده معتقد می گردد و االخیر
مجازات مرتد هم به خاطر به وجود نیامدن این موجبات تصدیقی نیسـت،  . در امور قلبی، اجبار راهی ندارد: این است که

چرا که اصالً به وجود آمدن یا نیامدن موجبات تصدیقی بر کسی غیر از خود شخص، پدیدار نخواهد گشت تـا بتـوان او   
به دلیل ابراز و عمل به یـک اعتقـادات    -خواهیم گفت همانطور که در آینده  -مجازات مرتد . را مجازات نمود یا ننمود

قلبی است که آثار و نتایج آن از محدوده حق فردي فراتر رفته و به اجتماع و نظام سیاسی و جامعـه اسـالمی لطمـه وارد    
مرتـد،  از طرفی قرآن کریم در ارتباط با مجازات دنیوي . نموده است وبه عبارتی جنبه عمومی و اجتماعی پیدا کرده است

  .سکوت کرده است، نه آنکه تجویز نکرده باشد
نظر مشهور بر این است که مجازات ارتداد جزء حدود است و بنابراین بر فرض که ادله حکم مرتد، کامل هم باشـد،   -3

ایشان در این دلیل قول معـروف بـین فقهـاي     1.مورد تردید است) ع(اجراي آن در زمان غیبت و عدم حضور معصوم
 .می دانند) ع(جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم شیعه را عدم

بحث فعلی در ارتبـاط بـا   . در پاسخ به این دلیل نیز باید گفت که ذکر چنین استداللی خروج موضوعی از بحث است
در حالی کـه مستشـکل بحـث جدیـدي بـا      . کامل و صحیح بودن احکامی است که در ارتباط با ارتداد، به مارسیده است

مطرح می نماید که خود باب دیگري است که نیازمنـد پـردازش و   ) ع(کان اجراي حدود در زمان غیبت معصومعنوان ام
  .تفحص در مجال خود را دارد و در این پژوهش فرصت کافی براي رد یا پذیرش آن وجود ندارد

  عدم تضاد و تنافی بین احکام ارتداد و آزادي عقیده در اسالم: مبناي دوم
دان اسالمی بر این باورند که بین احکام ارتـداد و آزادي عقیـده در اسـالم، تنـافی و تعـارض حقیقـی و       اکثریت اندیشمن

آنچه که در ابتدا موهم تعارض است با اندکی تفحص در فلسفه احکام مرتـد و نیـز روشـن نمـودن     . واقعی وجود ندارد
رهاي مهـم ایـن دسـته از دانشـمندان  اسـالمی را      در ذیل، تحلیل ها و تفسی. زوایا و حدود آن کامالً از بین خواهد رفت

  .متذکر می گردیم
حتـی از روي  –اگر اجازه داده شود که هر کس به هر دلیلی : 2جلوگیري از تحقیر دین و لطمه به حیثیت نظام اسالمی -1

ون به اسالم وارد گردد و سپس دوباره هر گاه از احکـام آن خسـته شـد و نیـز بـد      -احساسات و بدون تفکر و تعقل
، می بینیم که دیـن  ...تفحص عقالیی از اسالم خارج گردد و باز هر زمان خوشش آمد بار دیگر به اسالم ورود کند و 

خداوند چگونه مورد تحقیر عده اي کوته بین قرار خواهد گرفت که هر از چند گاهی با احساسات خـود، اعتقـادات   
مل اینچنین شخصی است که بنیان هاي فکري و عقلـی او دسـت   آیا انسان واقعی و انسان کا. الهی را پایمال می کنند

 خوش احساسات و عواطف او هستند؟

                                                           
 .محسن کدیور، همان  -1
 .1377، 13-43، 2ه، سال چهارم، شماره سید علی خامنه اي، آزادي از نظر اسالم و غرب، مجله اندیشه حوز -2
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 1.مقابله با جنگ روانی علیه اسالم که نتیجه این جنگ روانی تضعیف روحیه مسلمانان و عقاید آنها است -2

و هیـاهو در جامعـه اسـالمی و    تغییر عقیده و ابراز آن و به راه انداختن جنجـال   2:مقابله با براندازي حکومت اسالمی -3
آن هم نه در یک فضاي علمی یـا تحقیقـاتی، بلکـه در فضـاي      -اظهار مطالبی که به اساس اسالم لطمه وارد می آورد

توجه داشته باشیم که در یـک جامعـه اسـالمی،    . به نوعی براندازي حکومت اسالمی تلقی می گردد -عمومی جامعه 
ورده  است و هر آنچه که اسالم را در فضاي عمومی، خدشه دار کنـد، جامعـه   دین اسالم با جامعه و حکومت گره خ

و اجتماع را خدشه دار نموده است و هر آن کس که در صدد نفی اسالم بر آید، در واقع در جهت براندازي حکومت 
پـس  : ن استحال سؤال ای. برآمده است که در تمامی نظام هاي دنیا، شخص برانداز، مستحق کیفر قلمداد شده است

نحـوه ایـن ابـراز    : هیچ کس حق ابراز عقیده اي که اعتقاد بر حق بودن آن را دارد، دارا نیست؟ در پاسخ بایـد گفـت   
که واقعاً انگیزه او شناساندن حق است یا سیطره بر وضـع   –عقیده، محل و مکان بیان آن، هدف وانگیزه در اظهار آن 

تصور کنید فردي با تمسخر و استهزاء نسبت به احکـام  اسـالمی   . ارند، همگی در جواب سؤال نقش د...و  -موجود 
و مسلمانان و جامعه اسالمی در صدد بیان عقیده خویش است و یا مجسم نمائید شخصی براي اینکه عقیده خـویش  

نی براي رسـیدن  آیا چنین انسا. را اظهار دارد به یک مدرسه ابتدایی رفته و باورهاي خود را به آنان بیان       می دارد
به حقیقت، راه درستی را پیموده است؟ آري، طرح موضوعات اعتقادي بدون تحقیر و استهزاء و با اسـتدالل و منطـق   

 .و در نزد اهل آن، به شرط وجود انگیزه شرافتمندانه و حقیقت طلبانه، قطعا امري ناپسند نخواهد بود
یان شد، تار و پود جامعه اسالمی با اعتقـاد بـه دیـن و احکـام     همانطور که ب: 3تعارض ارتداد با نظم و اخالق عمومی -4

هر گونه اتخاذ موضع بر علیه اسالم در فضاي عمومی جامعه، نظم جامعه را مختـل نمـوده و   . اسالم، تنیده شده است
 .نیز اخالق عمومی جامعه را مورد حمله قرار می دهد

به اتفاق مردم در آن مسلمان هستند از عـدم حقانیـت   تصور کنید شخصی را در یک مکان عمومی که اکثریت قریب 
پرواضح است مسلمانان که براي اعتقاد خویش ارزشـی معـادل جـان خـود قائلنـد در صـدد نفـی        . اسالم سخن می راند

سـر  . عده اي با استدالل و البته عده اي از روي ناراحتی او را مورد استنطاق قرار مـی دهنـد  . صحبت هاي او بر می آیند
آیا طرح چنین مسائلی در فضاي عمومی که اینگونـه نظـم را   . باال می گیرد و ناگهان نظم آن مکان مختل می گردد وصدا

شخصی با اعتقاد بر اینکه حکم مجازات زنا یـا لـواط در اسـالم    : نابود می کند، صحیح است؟ به مثال دیگري توجه کنید
در جامعه اسالمی است و چـون اعتقـاد بـر عـدم وجـود       وجود ندارد درصدد اثبات ادعاي خویش در یک مکان عمومی

آیا اخالق جامعه اسـالمی و نظـم آن، تـاب و    . چنین حکمی دارد، در همان مکان عمومی، چنین عملی را انجام می دهد
  دارد؟ -هر چند از فردي که معتقد بر عدم قبح آن است –تحمل چنین عمل شنیعی را 

به صدر اسالم اختصاص داده و بیان می دارند که نحوه اوضـاع در آن زمـان کـه    عده اي نیز احکام مربوط به مرتد را  -5
حکومت اسالمی تازه شکل گرفته بوده است، موجب تشریع چنین حکمـی بـوده اسـت و بنـابراین اجـراي آن را در      

 .4زمان کنونی منتفی می دانند
ادعـایی اسـت   ) ص(ط حضرت رسولالبته اختصاص احکام مرتد به صدر اسالم و بدو تأسیس حکومت اسالمی توس

آنهـا را  ) ع(و ائمـه  ) ص(چرا که اصل بر دوام و پیوستگی احکامی است که پیامبر. که اثبات آن چندان ساده نخواهد بود
  .بیان می نمایند و  خروج از این اصل نیازمند دالیل قطعی  است که وجود چنین دالیلی محل تردید جدي می باشد

  در ذات الهیممنوعیت تفکر : بند دوم
                                                           

 .536، ص 1عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی االسالمی، داراحیاء الکتب العربیه، بی تا ج -1
 .251،، ص 1383عیسی والیی، ارتداد دراسالم، نشر نی، چاپ دوم،  -2
 .129، ص 1384شه اسالمی، چاپ اول، سید حسین هاشمی، ارتداد و آزادي، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندی -3
 . 38م ، ص 1965محمد معروف دوالیبی، ندوات علیمه حول الشریعه االسالمیه و حقوق االنسان فی االسالم، دارالکتب  الجدید،  -4
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در توضـیح  . باید دانست که تفکر در کنه ذات الهی در دین مقدس اسالم نکوهش شده و ممنوع اعـالم گشـته اسـت   
در دین اسالم شناخت خداوند متعـال از طریـق شـناخت صـفات و تجلیـات حقتعـالی       : مطلب فوق باید بیان داشت که

و پی بردن به عظمت و صفات دیگر او هسـتیم، نبایـد در    یعنی اگر طالب اثبات وجود خداوند متعال. صورت می پذیرد
کنه ذات او تفکر کنیم، بلکه باید مخلوقات و آنچه که نشانه هاي او محسوب می گردد را مورد مطالعه قرار دهیم تـا بـه   

به آن تفکر در دین اسالم سفارش شده است به جاي اینکه . بگذارید مطلب را ساده تر بیان کنیم. خداوند متعال پی ببریم
نمائیم که خداوند چگونه به وجود آمده است، به این بیندیشیم آنچه که مخلوق خدا و از نشانه هاي اوست چگونه خلق 

به عبارت دیگر علت اینکه انسـان نبایـد   . شده اند، چگونه به وجود   آمده اند و از این راه، پی به وجود حق تعالی ببریم
اندیشه خود را به کار اندازد، آن است که انسان موجود ناقص و از هر جهت محـدود   در مورد حقیقت ذات الهی، فکر و

آگـاهی از حقیقـت و کنـه    . از این رو نمی تواند به کنه ذات مقدسی که در جمیع جهـات نامتنـاهی اسـت، برسـد    . است
پیـدا کنـد؟ تفکـر در کنـه     چگونه موجود محدود، می تواند بر ذات نامحدود، احاطه . چیزي، به معناي احاطه بر او است

. ذات الهی، سبب گمراهی فرد می شود، چون انسان وقتی نتواند حقیقتی را درك کند و آن را بشناسد، به بیراهه مـی رود 
از این رو، در روایات رسیده از پیشـوایان دیـن، انسـان را از اندیشـه در     . در نتیجه به انحطاط و بدبختی کشیده می شود

ایـاکم و التفکـر فـی اهللا ولکـن اذا اردتـم ان تنظـروا الـی        «: در این باره می فرمایند) ع(امام باقر . ندذات الهی منع کرده ا
از تفکر در ذات الهی پرهیز کنید و هـر زمـان کـه مایـل شـدید عظمـت خـدا را        : عظمته فانظروا الی عظیم خلقه؛ ترجمه

  »1.بدانید، به آثار و عجایب عالم آفرینش که آفریده خداست، بنگرید
هماننـد او چیـزي نیسـت و او شـنواي بینـا      : لیس کمثله شئ و هو السمیع البصیر؛ ترجمه«: همچنین قرآن می فرماید

ذاتی که شبیه و نظیر ندارد، هرگز انسان نمی تواند در خیال و گمان و فکر خود، او را تصـور کنـد و حقیقـت و    » 2.است
شدنی است که داراي مثل و مانند باشند و انسان نظیر آنهـا را دیـده    چون اشیایی براي انسان درك. کنه آن را درك نماید

اما موجودي که هیچ مانندي ندارد، در عقل و فکر ما هرگـز  . باشد یا با یکی دیگر از حواس خود، آن را درك کرده باشد
ستی، نشانه هـاي او مشـهود   انسان تنها می تواند به وجود ذات الهی از راه آثار و افعال او که در همه جهان ه. نمی گنجد

نه تنها ما انسان هـاي عـادي، حتـی پیـامبران     . همچنین می تواند به کنه صفات او از راه آثارش آگاه شود. است، پی ببرد
) ع(امام علـی  . 3مرسل و مالئکه هاي مقرب مانند جبرئیل و میکائیل نیز نمی توانند به حقیقت ذات و صفات او پی ببرند

کسی که براي خدا مثل و مانندي قرار دهد، به حقیقت ذاتش پی نبرده و هر کـس او را شـبیه   « :   رمایددر این باره می ف
چیزي شمرد، او را قصد نکرده و آن کس کـه بـه اشـاره کنـد یـا در وهـم و اندیشـه خـویش آورد، او را از ابعـاد منـزه           

  »4.ندانسته
ز تفکر و استدالل در ارتباط بـا خداونـد صـحبت کننـد، مـی      بنابراین نتیجه می گیریم که اگر در رسانه اي بخواهند ا

در انتها بـاز بـه زبـان سـاده بیـان مـی       . بایست از صفات و نشانه هاي او سخن گویند نه اینکه از کنه ذات او بحث کنند
در فکـر مـا   نمائیم که ما از طریق همین نشانه ها و صفات به خدا و وجود او کامالً دست پیدا می کنیم، اما گاهی اوقات 

چرا که ما خداوند و وجـود  . این القاي شیطان است. می آید که خوب به هر حال همین خدا از کجا به وجود آمده است
ازلی و ابدي را فهمیده ایم، اما چون عقل ما در برابر درك ذات الهی ناقص است، شیطان سوء استفاده کـرده و بـا القـاي    

لـذا اسـالم در   . عی عقل در ارتباط با وجود خدا و صـفات او را مخـدوش نمایـد   چنین شبهاتی سعی دارد تا آن نتایج قط
  .واقع می گوید پس از اینکه وجود خداوند متعال برایتان اثبات شد، دیگر به دنبال کنه ذات او نروید که گمراه می شوید

                                                           
 .126، ص 1، ج 1369اول  اصول الکافی، محمد بن یعقوب کلینی معروف به شیخ کلینی، ترجمه سیدجواد مصطفوي، کتابفروشی علمیه اسالمیه، چاپ -1
 .11سوره شوري، آیه  -2
 .265، ص 3،ج1385ناصرمکارم شیراي، پیام قرآن، نشر مدرسه االمام امیرالمومنین، -3
 .186نهج البالغه، خطبه  -4
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  آزادي عقیده در اسناد بین المللی و منطقه اي : گفتار چهارم
بند سوم ماده یکم منشور سازمان ملل، حصول همکاري بین المللـی در حـل مسـائل بـین     : منشور سازمان ملل متحد -1

المللی که داراي جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوسـتی اسـت و در پیشـبرد و تشـویق احتـرام بـه       
ثر اسـت را جـزء   حقوق بشر و آزادي هاي اساسی براي همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مـذهب مـو  

بنابراین عدم تمایز و تفاوت از لحاظ مذهب که شعبه اي از آزادي عقیده اسـت،  . اهداف و مقاصد ملل متحد می داند
 .خود یک هدف عالی و مقصد اصلی در منشور ملل متحد معرفی شده است

خصوصاً از  -بدون هیچ تمایزهر کس می تواند «: در بند یکم ماده دوم اعالمیه آمده است: اعالمیه جهانی حقوق بشر -2
، از تمام حقوق و کلیه آزادي هایی که در اعالمیه حاضر، ...حیث رنگ، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر

چنانکه روشن است در این ماده، تمایز و تفاوت بین افراد از لحـاظ مـذهب یـا هـر     » .ذکر شده است، بهره مند گردد
ماده هیجدهم نیز از آزادي فکر و وجدان که مقدمـه  . ي می باشد، ممنوع شمرده شده استآنچه که مربوط به عقیده ا

آزادي عقیده است و همچنین از آزادي مذهب که شعبه اي از آزادي عقیده است سخن رانده و اینچنین بیان می دارد 
آزادي تغییـر مـذهب یـا     این حق متضـمن . هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود« : که

عقیده و نیز متضمن آزادي اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات مـذهبی و اجـراي مراسـم دینـی     
بنـابراین در  » .هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخـوردار شـود  . است

آزادي گزینش یک عقیده، آزادي تغییر آن و نیز آزادي بیان آن عقیده تـذکر داده   این ماده ملزومات آزادي عقیده مانند
 .شده است

هر کس حق آزادي عقیده و « : ماده نوزدهم اعالمیه هم بار دیگر بر آزادي عقیده و بیان تاکید کرده و بیان می دارد که
چنانکه روشن است در ایـن  » ...ابی نداشته باشدبیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطر

ماده، ملزوم دیگري از آزادي عقیده را مطرح می نماید و آن نداشتن بیم و اضطراب به مجرد اعتقاد بر یک عقیده خـاص  
  .می باشد

بـا  نکته اي که نباید از نظر دور داشت، محدودیت هایی است که دربند دوم مـاده بیسـت و نهـم اعالمیـه در ارتبـاط      
مراعات حقوق و آزادي هاي دیگران، رعایت صـحیح مقتضـیات   . آزادي هاي مطرح شده در این اعالمیه، بیان شده است

  .اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی از جمله محدودیت هاي ذکر شده در این ماده می باشند
متعهد نموده است تـا آزادي هـاي شـناخته    ابتدائاً در بند یک ماده دوم میثاق، دولتها را : میثاق حقوق مدنی و سیاسی -3

. شده در این میثاق را بدون تمایز از حیث رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگـر، محتـرم شـمارند   
ایـن حـق شـامل    . هر کس حق آزادي فکر، وجدان و مـذهب دارد  -1« : سپس در ماده هیجدهم چنین بیان می دارد

هب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین ابراز مذهب یا معتقد ات خود، به طور فـردي  آزادي داشتن یا قبول یک مذ
هیچکس  -2. یا جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد

ه  انتخاب خودش لطمه وارد نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادي او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات ب
آزادي ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قـانون   -3. آورد

پیش بینی شده و براي حمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق عمـومی یـا حقـوق و آزادي هـاي اساسـی دیگـران       
ر این است که در ماده هیجدهم، اعمال محدودیت ها را منحصراً توسـط قـانون   نکته قابل ذک» ...ضرورت داشته باشد
بنابراین آزادي عقیده طبق این ماده با محدودیت ها و حدودي روبرو است کـه البتـه اجـراي ایـن     . الزم شمرده است

 .حدود متوقف بر ذکر آن در قانون می باشد
ده دوم این میثاق نیز همانند بند یکم مـاده دوم میثـاق حقـوق    بند دوم ما: میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -4

مدنی و سیاسی، تعهد دولت ها بر اعمال حقوق مذکور در این میثاق، بدون هیچ نوع تبعیضـی از حیـث نـژاد، رنـگ،     
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مـاده بیسـت ونهـم میثـاق نیـز      . جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر را خواسـتار شـده اسـت   
 .یت ها و حدود الزم براي اعمال چنین حق و آزادي هایی را صریحاً مشخص نموده استمحدود

در ماده نهم ایـن کنوانسـیون بـه صـراحت از آزادي     : کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی -5
ین ماده متـذکر شـده   عقیده، مذهب و وجدان سخن گفته شده و نیز محدودیت هاي وارد بر این آزادي را در ذیل هم

ایـن حـق، شـامل آزادي تغییـر     . هر کس حق آزادي اندیشه، وجدان و مذهب را دارد -1« : ماده نهم می گوید. است
مذهب یا عقیده و آزادي ابراز مذهب یا عقیده در پرستش، آموزش، عمل و رعایت، خـواه بـه تنهـایی یـا بـه همـراه       

ادي فرد براي ابراز مذهب یا عقایدش، فقط تابع        محدودیت آز -2. دیگران و به طور عمومی یا خصوصی است
هایی قرار خواهد داشت که به موجب قانون مقرر شده اسـت و در جامعـه دموکراتیـک بـه لحـاظ مصـالح سـالمت        

 ».عمومی، حمایت از نظم عمومی، بهداشت یا اخالقیات یا حمایت از حقوق و آزادي هاي دیگران الزم باشد
بند یکم ماده یکم در این کنوانسـیون، دول طـرف کنوانسـیون را متعهـد نمـوده تـا       : مریکایی حقوق بشرکنوانسیون آ -6

حقوق و آزادي هاي شناخته شده را محترم شمارند و هـیچ تبعیضـی از جملـه تبعـیض در مـذهب یـا اعتقـادات را        
ادات و نیز محدودیت هـاي  سپس در ماده دوازدهم به صراحت از حق آزادي وجدان و مذهب و اعتق. مرتکب نشوند

وارد بر آن صحبت نموده است که به علت همانندي متن این ماده با ماده هیجدهم میثاق حقـوق مـدنی و سیاسـی از    
 .همچنین بند یکم ماده سیزدهم از حق آزادي فکر و بیان نیز سخن رانده است. ذکر آن خودداري می نمائیم

مه این منشور از میان برداشتن تمامی صور تبعیض و به خصوص تبعیض در مقد: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها -7
در ماده دوم نیز حق هر فرد در برخـورداري از حقـوق و    آزادي هـاي    . هاي مذهبی یا اعتقادي را متذکر شده است

بـاالخره   شناخته شده را بدون هیچ تبعیضی و از جمله تبعیض در مذهب یا عقیده را مورد شناسایی قرار داده است و
هـیچ  . آزادي عقیده، حرفه و انجام اعمال مذهبی تضمین شـده اسـت  «: در ماده هشتم به روشنی بیان نموده است که 

 ».کس را نمی توان جز براساس قانون و مقررات، در عمل به این آزادي ها محدود کرد
افت انسـانی و تکلیـف و مسـئولیت    بند الف ماده یکم اعالمیه همه مردم را در اصل شـر : اعالمیه اسالمی حقوق بشر -8

بند ب همان ماده نیز مـی گویـد کـه    . بدون هیچ تبعیضی از جمله تبعیض نسبت به اعتقادات دینی، برابر دانسته است
« :             ماده دهم نیز به روشنی بیان داشـته اسـت  . هیچ انسانی بر دیگري برتري ندارد مگر در تقوي  و کار نیکو

است و به کار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداري از فقر یا جهـل انسـان، جهـت    اسالم، دین فطرت 
البته همانطور که مشاهده می شـود در مـاده دهـم فقـط از     » . تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد

است و از مواردي که اکراه و اجبار در پـذیرش  اکراه و اجبار نسبت  به تغییر دین از اسالم به دین دیگر صحبت شده 
در بند الف ماده هیجدهم اعالمیه هم از حـق انسـان در آرامـش    . دین ا سالم وجود دارد، سخنی به میان نیامده است

معناي دیگر آرامـش نسـبت بـه دیـن     . زندگی نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال صحبت به میان آمده است
 .اب عقیده و مذهب و نداشتن هراس نسبت به این آزادي استهمان آزادي انتخ

البته همانطور که می دانیم بر طبق ماده بیست و چهارم اعالمیه، تمامی حقوق و آزادي ها و مسئولیت هاي موجود در 
  .این اعالمیه، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسالمی است

تصویب گردیـد،   1981این اعالمیه که توسط سازمان ملل در سال : 1یاعالمیه رفع هر گونه نابردباري و تبعیض مذهب -9
این فهرست شامل آزادي انجـام مناسـک بـه صـورت     . فهرست جامعی در زمینه اعمال آزادي مذهب ارائه داده است

فردي و جمعی، آزادي تأسیس و نگهداري مراکز و محل هاي مذهبی، آزادي تأسیس و نگهداري نهادهـاي خیریـه و   
دوستانه، آزادي انتشار و چاپ و توزیع مطالب مذهبی، آزادي تعلیم مـذهبی در محـل هـاي مناسـب بـراي ایـن       نوع 

                                                           
1-Declaration on the Elimination of all from of Intolerance and of Discrimination based on religion or belief(1981) 
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منظور، آزادي دریافت کمک هاي مالی  و غیر مالی از افراد و نهادها، آزادي انتخاب و انتصاب رهبران مذهبی، آزادي 
خره آزادي ارتباطات بـا افـراد و سـایر نهادهـا در     بزرگداشت روزهاي خاص مذهبی از قبیل تعطیلی ها و اعیاد و باال

البته نباید از نظر دور داشت که آزادي هاي مطروحه در . سطح ملی و بین المللی در ارتباط با مسائل مذهبی می باشد
اخالق و نظم عمومی، امنیـت جامعـه، حقـوق    . این اعالمیه، قطعاً داراي حدود و چارچوب خاص خود نیز می باشد

 .، از عوامل عمده محدود کننده آزادي هاي فوق می باشد...نوع نظام سیاسی، تنوع و تشتّت فرهنگها و  دیگران،
  آزادي بیان: فصل دوم 
  تشریح مسئله: گفتار اول
  تبیین مفهوم: بند اول

همـراه  » بیان«کلمه اما هنگامی که این کلمه با . در ارتباط با کلمه آزادي قبالً توضیحاتی را در مباحث پیشین بیان نمودیم
همـانطور کـه دانسـته شـد در تشـریح      . می گردد، داراي بارمعنایی خاصی می شود که خود داراي مفهـومی ویـژه اسـت   

و ارائه تعریف از آن باید اذعان داشت که این اصطالح همانند بسیاري از امور و مقوالت انسانی دیگر از تعریفـی  »آزادي«
ت و هر کس با توجه به پیشینه ذهنی و عقبه علمی خود تعریفی بیان نموده کـه البتـه   دقیق و جامع و مانع برخوردار نیس

بنابراین ما در این بند، بار دیگر نگاهی کوتاه به مقوله آزادي خواهیم داشت و سپس آزادي بیان را تبیین . کامل نمی باشد
کردن روح و روان از قید عبودیت و بندگی هـر   بسیاري از عالمان دینی، آزادي را به جدال با خویشتن و آزاد. می نمائیم

  1.چه غیر خدا است، تعبیر نموده اند
و آزادي را مسـاوي بـا سـنجش    1را به کار بـرده انـد  » حکومت عقل«تعبیر » جان لویی«و » اسپینوزا«فالسفه اي مانند 

  .عاقالنه توان، موقعیت و امکانات شخص، با در نظر گرفتن موانع انجام عمل دانسته اند
آزادي قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که «: ، آمده است1793در ماده ششم قانون اساسی فرانسه مصوب

در یک تعریـف سـاده و قابـل فهـم همـه،      «: دکتر جالل الدین مدنی می نویسد» 2.به دیگران زیان نمی رساند، انجام دهد
ختیار انجام دادن هر کاري را داشته باشد مشروط بر اینکه ضـرر  گفته شده است که آزادي عبارت است از اینکه شخص ا

  »3.به دیگري نرسد
همانطور که از تعریف هاي فوق بر می آید، هر تعریف، نوعی از آزادي یا الزمه آن و یا مصداقی از آن را بیان نموده 

  .و ریشه و اصل و اساس آزادي و ماهیت آن را از نظر دور داشته است
آزادي عبارتست از حق در انجـام و  : عریف زیر را براي آزادي، حداقل کامل تر از تعاریف دیگر دانستشاید بتوان ت

ترك هر عملی که البته این حق به طور فطري و طبیعی با خلقت هر انسان به او تعلق مـی گیـرد و از او سـلب ناشـدنی     
ترام جامعه را به دنبـال نداشـته باشـد، نافـذ     است و تا جایی که نقض حقوق دیگران و یا شکستن اصول ارزشی مورد اح

را روشـن  » آزادي بیـان «را مورد کنکاش قرار دادیم باید منظور از » آزادي « حال که تا حدودي دوباره مفهوم. خواهد بود
است، اگر چه مصـداق بـارز آن، سـخن    » 5سخن گفتن«مفهومی فراتر از آزادي» 4آزادي بیان«ابتدا باید دانست که . نمائیم

. ، دانسـت ...را به روش انتقـال ایـده هـا، دیـدگاهها، اندیشـه هـا و       » بیان« در یک تعریف ساده می توان. گفتن می باشد
امروزه قالبهـاي نظریـه پـردازي فقـط در گفتـار      . امري ناصحیح به نظر می رسد» سخن و گفتار«به » بیان«بنابراین تحدید

                                                           
 . 54، ص 1362سید جالل الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوري اسالمی ایران، سروش،  -1
 . 232، ص1375، نشر دادگستر، 1، به نقل از ابوالفضل قاضی شریعت پناهی،گفتارهایی درحقوق عمومی، ج6م، ماده  1973فرانسه، مصوب .ا.ق -2
 . 76، ص1370ادهاي اساسی جمهوري اسالمی ایران، عالمه طباطبایی، سید جالل الدین مدنی، حقوق اساسی و نه -3

Freedman of expression-4  
5-Freedman of speech 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اصول حقوق ارتباطات در اسالم  48

، نیز خود، نوعی از بیان و انتقال ایـده اسـت   ...نقاشی، فیلم، موسیقی و  آثار هنري از قبیل کاریکاتور،. خالصه نمی گردد
، نـوع دیگـري از بیـان و ابـراز اسـت کـه       ...تجمعات، تحصن هـا، اعتصـابها و  . که گاه اثر آن از گفتار بسیار بیشتر است

آنچه تاکنون گفتـیم، آزادي بیـان   حال جهت عدم اطاله و با توجه به 1.، شامل آنها نیز           می گردد»آزادي بیان«مفهوم
آزادي بیان عبارت از حق انتخاب و به کارگیري روش یا روش هایی جهت ابـراز آنچـه در   : را اینگونه تعریف می نمائیم

درون انسان می گذرد، می باشد که البته این حق به طور فطري و طبیعی با تولد انسان به او اعطا می گـردد و ماهیـت آن    
ناشدنی است و تا جایی که باعث نقض حقوق دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعـه نشـود، ادامـه     از انسان سلب
  .خواهد داشت

  صور قابل تصور آزادي بیان در اسالم: بند دوم
در این بند قصد داریم تا به صورت مختصر و مفید، گونه هاي مختلف آزادي بیان را در ارتباط با دین مبین اسالم مطرح 

  :صور اجمالی قابل تصور به شرح ذیل می باشد. یمنمائ
آزادي بیان درون دینی؛ یعنی بعد از قبول اصول و کلیات دینی و نیز فرا گـرفتن احکـام و مختصـات دیـن، نـوعی      : الف

مانند برداشت هاي اجتهادي هر یک از مجتهدین که از احکام و فروع دین مطرح . تفسیر و برداشت از دین ارائه شود
  .ددمی گر

و خـارج از مسـائل و محـدوده دینـی               -نه اثباتـاً و نـه نفیـاً     -آزادي بیان و اظهار اندیشه اي که ربطی به دین ندارد : ب
مانند اینکه در پزشکی، جهت یافتن علت و یا داروي مورد نیـاز فـالن بیمـاري، نظریـات و اندیشـه هـاي       . می باشد

  .مختلفی ابراز گردد
  :ي که در مخالفت با دین می باشد؛ که این خود نیز به سه گونه زیر می تواند صورت پذیردبیان اندیشه ا: ج
بیانی که در ارتباط با روش و عملکرد مسلمانان می باشد؛ یعنی آزادانه درباره رفتار مسلمین و آنچـه را کـه آنـان در     -1

 .جامعه انجام می دهند، سخن گفته و عملکرد آنان را نقد و بررسی نمود
انی که اندیشه دینی را زیر سؤال برده و همه یا برخی از اصول مسلم دین را مورد نقد و انتقاد قرار می دهـد ماننـد   بی -2

 ... .زیر سؤال بردن توحید، نبوت و 

 .بیانی که مقدسات و اصول دین را دروغ پنداشته و صریحاً آنها را رد و یا به آنها توهین می نماید -3
، دراسالم بـه صـورت قطعـی    »ج«که آزادي بیان در موارد الف و ب و نیز شق اول از موردبه طور اجمالی باید گفت 

  .پذیرفته شده و تردیدي نیست که سیر مستمر علماء دین و حوزه هاي علمیه نیز بر آن بوده است
صلی از اصـول  البته تذکر این نکته مفید و ضروري است که آزادي بیان در اقسامی که نام برده شد تا زمانی است که ا

در » روزه«به عنوان مثال اگر مجتهدي بگویدکه من با اجتهاد بـه ایـن نظـر رسـیدم کـه      . و مسلّمات دین مخدوش نگردد
حال آیا کسی می تواند چنین نظـري  . اسالم وجود ندارد و آزادانه نظر خود را تبلیغ کند از شمول مورد الف بیرون است

» ج«مخدوش یا انکار کند؟ جواب این سؤال در توضیح شقوق دوم وسـوم از مـورد    را ارائه نماید و اصول مسلّم دین را
  .در ذیل بیان شده است

  .و نیز نسبت دادن دروغ که از شق سوم می باشد، نکات زیر راه گشا خواهد بود» ج«در مورد شق دوم از مورد 
را مخدوش می پندارد و می خواهـد   کسی که برخی از مسلّمات و اصول دین اسالم: سوء نیت یا حسن نیت در بیان -1

آن را بیان کند، حق ندارد به جهت سوء نیت و دشمنی که با اسالم و مسلمین در خـود دارد، اقـدام بـه بیـان مطـالبی      
به بیان دیگر او به دنبال روشن شدن حقیقت نیست و نیت او کشف واقعیت نمی باشد، بلکـه  مـی   . علیه اسالم نماید

                                                           
1-ston R.2    ed.1997),civil liber es,blankstone press,lovdon p-p .145-146 
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نفرت و دشمنی که با اسالم و یا مسـلمانان دارد، دیـن اسـالم را مغشـوش و مخـدوش جلـوه        خواهد به دلیل کینه و
 .نماید

باید دید کسی که اصول اندیشه دین را نقد نموده و یـا آن را دروغ مـی پنـدارد در چـه زمـانی و      : زمان و مکان بیان -2
ین دانش آموزان ابتدایی مطـرح      مـی   آیا مباحث تخصصی الهی و دینی را در ب. مکانی اندیشه خود را بیان می کند

طبیعتاً برخی از مباحث نیازمند پیش زمینه هاي علمی و آمـادگی  . نماید و یا در دانشکده هاي الهیات سخن می گوید
تصور کنید یک فیزیکدان مشهور و با سواد در یک جمع کارگري در یک کارخانـه سـیمان از عـدم    . هاي ذهنی است

د و با اندوخته علمی خود و بیان شیواي خویش، تمامی کارگران را به عدم حرکت زمین حرکت زمین سخن می گوی
آیا چنین عملی صحیح به نظر می رسد؟ در حالی که اگر این فیزیکدان در جمـع دانشـمندان فیزیـک    . اقناع می نماید

سـان، پـس از شـنیدن آن    نطق نماید، قطعاً اشکاالت عدیده و نقدهاي علمی جدي بر او وارد خواهد شـد کـه نظـر ان   
 .اشکاالت و نقدها به شدت متفاوت خواهد شد

کسی که می خواهد مسلّمات فقهی و اصول دینی را مورد کنکاش قرار دهد و یاحتی آنهـا را دروغ  : استدالل در کالم -3
مشـکالت   بپندارد، می بایست از استدالل و منطق بهره برده و بر انگیختن احساسات و یا دست آویز نمودن برخی از

 .اجتماعی جهت اثبات ادعا، نه تنها کافی نبوده بلکه ناشایست می باشد
آزادي بیان تا جایی اسـت کـه نظـم یـا اخـالق یـا امنیـت        : حفظ نظم، اخالق، امنیت جامعه و حقوق دیگران در بیان -4

نظر باشـد کـه مفهـوم     همیشه می بایست این نکته مد. اجتماعی به خطر نیفتد و به حقوق دیگران لطمه اي وارد نیاید
اگـر قـرار باشـد    . آزادي هنگامی ارزشمند و مفید خواهد بود که مفاهیم ارزشمند دیگر نیز به موازات آن حفظ گـردد 

امنیت فردي و اجتماعی اشخاص به بهانه آزادي بیان، مورد تعرض قرار گیرد و یا نظم و اخـالق عمـومی مخـدوش    
البتـه ایـن بـدان معنـا     . واهد بود، بلکه مضرات آن به مراتب بیشتر می باشـد گردد، چنین آزادي نه تنها مفید فایده نخ

نیست که به بهانه حفظ نظم و امنیت و اخالق، آزادي بیان نیز به طور نامعقولی مورد تحدید و یـا تقییـد قـرار گیـرد،     
بـا  . امالً محفـوظ بمانـد  بلکه صحیح آن است تا با توجه به رعایت شروط چهارگانه اي که بیان شد، آزادي بیان نیز ک

آیـا اگـر   «: ایشـان       مـی گوینـد   . توجه به شروط باال می توان کالم استاد شهید مرتضی مطهري را بهتر درك نمود
کسی واقعاً به تفکرش از نظر منطقی یک چیزي می رسد در باب خدا، در باب قیامت، در باب نبوت و فکر می کنـد  

رد این اشکال را به دیگران بگوید که براي من در این مسـئله شـبهه اي پیـدا    و یک اشکال به ذهنش می رسد، حق دا
و واقعاً باید قبـول کـرد     1البته آزاد است که چنین حرفی را بیان کند. بیائید این شبهه را براي من حل کنید. شده است

 ».2که از اسالم فقط با یک نبرد می شود پاسداري کرد و آن علم است
تـوهین کـردن، نشـان از عـدم     . ی می ماند و آن توهین نمودن به مقدسـات و اصـول دیـن اسـت    حال یک مطلب باق

هیچ کس حق نـدارد  . ، دارد که در هر صورت مذموم و ممنوع است...استدالل، ناتوانی مدعی در اثبات ادعاي خویش و 
  .، توهین نماید...به بهانه آزادي بیان، به هیچ شخص، عقیده، مذهب و 

  خاستگاه آزادي بیان در اسالم: گفتار دوم
  قرآن کریم: بند اول

کتـاب آسـمانی عزیـزي کـه              . در این بند دالیل وجودي آزادي بیان دراسالم را از منظر قـرآن کـریم بررسـی مـی نمـائیم     
، قطعـاً  »3خداوند متعال انسان را بیافرید و به وي سخن گفـتن آموخـت  : علمه البیان؛ ترجمه* خلق االنسان «: می فرماید

                                                           
  . 153، ص1379حسین یزدي، آزادي از نگاه شهید مطهري، صدرا،  -1
 . 261همان، ص -2
 . 4و 3سوره الرحمن، آیات  -3
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را به عنوان یکی از ویژگی هاي خلقت انسان متذکر شده » بیان«احترام خاص و مرتبه اي ویژه قائل است که » بیان«براي 
  :آیات شریفه ذیل هستی آزادي بیان را در دین مبین اسالم به وضوح بیان می نمایند. است

لست علـیهم بمصـیطر؛   * فذکّر انّما انت مذکّر «: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: ضرورت و اهمیت بیان حق -1
 »1.تذکر بده و یادآوري کن؛ زیرا وظیفه تو تنها تذکر دادن است، نه الزام و اجبار: ترجمه

تذکر دادن و بیـان نمـودن حقیقـت    ) ص(چنانکه روشن است، آن قدر بیان اهمیت دارد که اساسی ترین وظیفه پیامبر
البته آزادي بیانی ارزشمند است و مفید . و یادآوري نمود که آزادي بیان وجود داشته باشدزمانی می توان تذکر داد . است

  .خواهد بود که در جهت بیان حقایق و روشن شدن واقعیت قرار گیرد
قرآن کریم نه تنها بیان حق را مجاز می داند، بلکه کتمـان و سـرپوش گذاشـتن بـرآن را جـرم      : جرم بودن کتمان حق -2

یـا اهـل الکتـاب لـم تلبسـوا الحـق بالباطـل و        «: قرآن می فرماید. کتمان کننده را مستحق لعن می داندتلقی نموده و 
چرا حق را به باطل می آمیزید و حقیقت را کتمـان مـی کنیـد در    !اي اهل کتاب : تکتمون الحقّ وانتم تعلمون؛ ترجمه

 »2.حالی که شما از حقیقت آگاهید
بنـابراین در واقـع   . واقعیت را مخفی نگاه نداشت که آزادي بیان تأمین شده باشدهنگامی می توان حق را نپوشانید و 

  .الزمه تحقق محتواي آیه شریفه، ظهور آزادي بیان است
ـک بالحکمـه و    «: قرآن کریم در ا ین باره چنین فرموده است: فرمان به مناظره علمی و جدال احسن -3 ادع الی سـبیل رب

اي رسول خدا خلق را به حکمت و برهان و موعظه نیکو بـه راه  : هی احسن؛ ترجمهالموعظه الحسنه و جادلهم بالتی 
) ص(قرآن کریم در این آیه شریفه، ابتدا حضرت رسـول » .3خدا دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن

بـه  . دهـد و موعظه سفارش می نماید و سپس فرمان بـه منـاظره احسـن  مـی     ) منطق(را به دعوت از طریق حکمت 
. روشنی معلوم است که زمانی صحبت از روي منطق و نیز مناظره شکل می گیرد که آزادي بیان  وجود داشـته باشـد  
. هنگامی می توان از بحث و مناظره مصحبت نمود که طرفین مباحثه بتوانند آزادانه ما فی الضمیر خـود را بیـان کننـد   

سن و مباحثـه حسـن، خـود شـیوه اي دارد کـه بـا عنایـت بـه شـروط          البته باز نباید از نظر دور داشت که مناظره اح
 .چهارگانه گذشته و دیگر شرایط می بایست صورت پذیرد

خداوند در چندین مورد به پیامبرش دستور می دهد از کفار و مشرکان بخواهند تا براي اثبات : دستور به برهان طلبی -4
: ءاله مع اهللا قل هاتوا برهانکم ان کنتم صـادقین؛ ترجمـه  «: ی فرمایدبه عنوان مثال قرآن م. ادعاي خود، دلیل ارائه کنند

مشرکان را بگو اگر راست می گویند که غیر خدا هم کسی در آفرینش شـما مـؤثر اسـت، بـر دعـواي خـود، برهـان        
ي بحـث و  آري، آوردن دلیل و به کار بردن برهان و استدالل در جهت اثبات ادعا، نیازمند فضـایی آزاد بـرا  » 4.بیاورید

تبادل نظر است و بدون چنین فضا و محیطی، هیچگاه طرفین مباحثه یا یکی از آنها نخواهد توانست آنچه را کـه مـی   
در این آیه شریفه کامالً مشهود است که بحث آزاد، نیازمند ارائه برهان و دلیل مـی باشـد و ایـن    . خواهد،بی ان نماید

 .5می بخشدمنطق است که به آزادي بیان مفهوم و معنا 
یکی از بهترین شواهد موجود در قرآن کریم بـر تأییـد هسـتی آزادي بیـان در دیـن مبـین       : تشویق به گزینش بهترین -5

اسالم، آیه ذیل است که خداوند متعال به اشخاصی که اقوال و سخنان و نظرات مختلف را می شنوند و بهتـرین آنهـا   
آیـه  . ارت داده و ایشان را صـاحبان خـرد و اندیشـه مـی دانـد     را انتخاب و عمل می نمایند، به لطف خاص خود، بش

                                                           
  . 22سوره غاشیه، آیه  -1
 . 71سوره آل عمران، آیه  -2
 . 125سوره نحل، آیه  -3
 . 64سوره نمل، آیه  -4
 . 111جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به سوره بقره، آیه  -5
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بـه  : الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئک الذین هداهم اهللا و اولئک هم اولوااللباب؛ ترجمه«: شریفه می فرماید
آنـان  . ی کنندرحمت بشارت ده آن بندگان را که سخن ها را می شنوند، نیکوترین آنها را برگزیده و از آن تبعیت    م

چـه  » 1.کسانی هستند که خدا به لطف خاص خود هدایت فرموده است و به درستی ایشان خردمندان عالم می باشـند 
یـاد مـی   » اولـوا االلبـاب  «مضمونی باالتر از این آیه شریفه که چنین افرادي را هدایت یافته می داند و از آنها با عنوان 

آزادي بیان از منظر قرآن کریم امري جایز و حتی با توجه به آیه بـاال الزم مـی    بنابراین به وضوح پیدا است که. نماید
 .باشد تا افراد تمامی نظرها را دیده و آنچه که بهتر و نیکوتر است را برگزینند

  )ع(و ائمه اطهار) ص(آزادي بیان در روایات و سیره پیامبر اکرم: بند دوم
موارد زیادي وجود دارد که هستی آزادي بیان در اسـالم را بـه روشـنی بیـان مـی      نیز ) ع(در کالم و زندگانی ائمه اطهار 

  :در ذیل به دلیل ضیق فرصت، برخی از روایات و سیره آن بزرگواران بیان می گردد. نماید
  روایات: الف

تحقق جهت » 2.حقیقت دین، نصیحت نسبت به حاکمان و عموم مسلمین است«: فرموده اند) ص(پیامبر گرامی اسالم -1
چـرا کـه نصـیحت و تـذکر     . نصیحت و تذکر، می بایست آزادي بیان به نحو شایسته اي در جامعه رواج داشته باشـد 

مخصوصاً نسبت به حاکمان، امري است که نیازمند وجود آزادي بیان است و بنابراین خود حاکمان نیز      مـی بایـد   
 .بند سوم از همین گفتار بیشتر مباحثه خواهیم نموددر این رابطه در . در جهت تحقق این آزادي تالش نمایند

هر کـس بـه عقایـد و آراء    : من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء؛ ترجمه«: نیز می فرمایند) ع(امیرالمؤمنین علی -2
ه آري، کسانی که در مباحثه ها شرکت نمود» 3.، به خطا و اشتباه آگاه می شود)مراجعه نمود(گوناگون رو به رو گشت

و رأي خود را با نظرات دیگران به تضارب می گذارند، قطعاً کمبودها، نقایص و نقاط ضعف و قوت عقاید و گفتـار  
در حـدیث  ) ع(چه مفهومی باالتر از آنچه که امیر مؤمنان علـی . خویش را می یابند و در اصالح آن همت می گمارند
پرو اضح ا سـت کـه تضـارب آراء، محتـاج وجـود      . می نمایندباال فرموده اند که اینچنین لزوم تضارب آراء را معین 

 .آزادي بیان و نهراسیدن از سخن گفتن می باشد
ن اتاك بها و انظر الی ماقال وال تنظـر الـی مـن قـال؛     «: در حدیثی دیگرچنین فرموده اند) ع(امام علی  -3 خذ الحکمه مم

همانطور کـه  » .4ته می شود نگاه کن نه به گوینده آنحکمت را از هر کس که بیان می کند، بگیر و به آنچه گف: ترجمه
از حدیث شریف بر می آید ابتدائاً می بایست آزادي بیان و جود داشته باشد تا اهل حکمت توانایی بیان آن را داشـته  

همچنین فراز اخیر حدیث نیز مستلزم هستی آزادي بیان است؛ چرا که زمانی می توان در گفتـه هـا و سـخنان    . باشند
 .أمل نمود که قابلیت طرح آنها و رسیدن به گوش دیگران امکانپذیر باشد و این همان آزادي بیان استت

آیـا  «:حضرت خطاب به فردي می فرماینـد . وارد شده است که بسیار راهشگا است) ع(حدیث دیگري از امام صادق  -4
یـان مـی داریـد و از هـر آنکـه      وضع شما چنین است که در جایی می نشینید و سخن می گوئیـد وآنچـه بخواهیـد ب   

 ». 5آیا زندگی جز این است« : بلی، حضرت فرمودند: رواي پاسخ داد» خواستید بیزاري می جوئید؟
زندگی کورکورانه و بدون تفکر و تعقل و حیات خالی از بحث ) ع(حدیث باال به خوبی نشان می دهد که امام صادق

ند و بلکه بالعکس حقیقت زندگانی را همان مباحثـه و ارائـه اسـتدالل  و    و مناظره و تبادل استدالل و منطق را نمی پسند

                                                           
 . 18سوره زمر، آیه  -1
 . 21، ص 1385پ و نشر عروج، چاپ دوم، جواد فخار طوسی، امام خمینی و رسانه هاي گروهی، چا -2
  . 173نهج البالغه، حکمت  -3
 . 58عبد الواحد بن محمد آمدي، همان، ص -4
 . 54، ص 1محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج -5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اصول حقوق ارتباطات در اسالم  52

برهان می دانند که این خود نیز باعث رشد وتعالی تفکر و عقیده و استحکام باور به خداوند متعـال و دیـن مبـین اسـالم     
  1.می گردد

  سیره و رفتار: ب
از –نشسـته بـودم کـه ایـن ابـی العوجـا       ) ص(مبر من روزي در روضه، میان قبر و منبر پیا«: مفضل بن عمر می گوید -1

و حتی خداوند متعال مطالبی کفر آمیز          مـی  ) ص(با یارانش به آنجا آمدند و درباره پیامبر -ملحدان شهر مدینه
من ازخشم و عصبانیت نتوانستم خویشتن را نگاه دارم و گفتم اي دشمن خدا در دین خـدا بـه الحـاد کشـیده     . گفتند

اي فالن، اگر اهل کالم هستی با تو سخن  می گـویم و  : ابن ابی العوجا گفت. داوند سبحان را انکار کرديشدي و خ
اگر دلیلت ثابت گشت از تو پیروي می کنیم و اگر از اهل کالم نیستی سخنی بـا تـو نیسـت و اگـر از اصـحاب امـام       

اوسـخنان مـا را بـیش از    .ا مجادله نمـی کنـد   هستی او هرگز با ما چنین سخن نمی گوید و با شیوه تو با م) ع(صادق
هر آینه او بردبـار  . آنچه شنیده اي، شنیده است ولی در گفتگو با ما هرگز به ما دشنام نداده و به ما تعدي نکرده است

به سخن ما گوش فرا می دهد و کالم ما را مـی  . نادان و بی پروا و سبک مغز نیست. و با وقار و عاقل و استوار است
به سخنان ما خوب توجه می کند تا آنکه هرگاه تصور می کند که سخنان خـود را خـوب و کامـل گفتـه ایـم،      . دشنو

حجت ما را با دالیلی ساده و خطابی کوتاه، باطل و ما را به حجت خود مستلزم مـی کنـد و اگـر تـو از شـاگردان او      
 »2.هستی، همانند او با ما سخن بگو

. گشود، اصحاب خشمگین شدند و بـه مقابلـه برخاسـتند   ) ع(ت نسبت به امیر مؤمنانمردي از یهودیان زبان به جسار -2
بـا فشـار و زور و بـدون منطـق          . او را رها کنیـد و در مـورد وي شـتاب نکنیـد    «: حضرت ممانعت کردند و فرمودند

 ».3نمی توان حجت هاي الهی را براي او اثبات کرد
ابن ابی العوجاء یک سال در فصل حج، به مسجد الحرام رفته و با رفقاي زندقیش حلقه اي تشـکیل داده بودنـد و بـا     -3

این مردم را ببین مثل گاوي کـه بـه   «: ابن مقفع می گوید. ظاهراً ابن مقفع هم در آنجا بوده است. هم سخن می گفتند
اینها یک نفر آدمی که قابل صحبت کردن باشد نیست مگر  خرمن بسته باشند دور این سنگ ها  می چرخند و در بین

تو درباره او هم مبالغه می  : ابن ابی العوجاء گفت). بود) ع(منظورش امام صادق (آن شیخ جالس که آنجا نشسته است
 حـاال اگـر خیلـی   : ابن مقفع گفـت . بینشان مباحثه در گرفت. نه، این غیر از آنهاست: گفت. کنی، او هم چیزي نیست

ابن ابی العوجاء نیز چنـین  . برو با او صحبت کن. من  با او صحبت کرده ام. دلت می خواهد برو از او یک سؤال بکن
یابن رسول اهللا، می دانی آدم وقتی را حلقش را سرفه بگیرد، باید : ابتدا که نشست گفت. کرد، اما بسیار جسارت آمیز

بلـه،  : حضـرت فرمودنـد  . که در دلش پیدا می شود باید بگوید آدم، شک هم: بله، گفت: حضرت فرمودند. سرفه کند
تا کی شما می خواهید مثـل گـاو   : الی ما تدوسون هذا البیدر و تحومون حوله حوم البقر؛ ترجمه: من می گویم: گفت

جـوابش را داده و متـنش   ) ع(دور این خرمن بچرخید؟ بعد شروع کرد به سؤال کردن راجع به خداوندکه امام صـادق 
 »4.کتب حدیثی هست در

. با چنین زندیقانی، حکایت از اوج آزادي بیان و رهایی سخن دارد) ع(به روشنی هویدا است که رفتار ائمه معصومین
به عنوان شاهد دیگـري  . صبر و تحمل ایشان در برابر جسارت افرادي که اینگونه لب به سخن می گشایند، ستودنی است

                                                           
 .123، ص1367شهید مطهري، پیرامون جمهوري اسالمی، انتشارات صدرا، چاپ چهارم،  -1
 . 197سید محمد علی ایازي،همان، ص -2
 .همان  -3
 . 131شهیدمطهري، همان، ص -4
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می توان از جنگ ها و مبارزات اسـالم علیـه کفـار و مشـرکان       -بر آنچه تاکنون ذکر شدعالوه  -بر آزادي بیان در اسالم 
 1نام برد که در جهت کسب حق آزادي در تبلیغ و به عبارت بهتر حق آزادي بیان بودن است

  اصول تأیید کننده آزادي بیان در اسالم: بند سوم
  امر به معروف و نهی از منکر: الف

 تبیین مفهوم
نام هر کار نیکی را گویند که به وسیله عقـل وشـرع، حسـن و نیکـی آن روشـن      » معروف«: راغب آمده است در مفردات
ن مشخص شده و آن را پسـندیده  » عرف«این کلمه از ماده2.شده باشد است، یعنی آن کاري که نیکی اش براي مردم متدی

عالمـه  . 3یا شرع به زشتی و قبح آن حکـم کنـد   ازکلمه انکار است وعبارت از فعلی می باشدکه عقول صحیح» منکر«. اند
معروف از ماده عرف است وعرف بـه آن دسـته از سـنّت هـاي نیکـوي      «: می نویسد» معروف«در تعریف ) ره(طباطبایی 

به بیان دیگر، معروف چیزي اسـت کـه بـا    . رایج در جامعه اطالق می شود که عقالي جامعه آنها را به خوبی می شناسند
و بنـابراین طبیعتـاً منکـر در مقابـل آن قـرار خواهـد       »  4ول اخالقی رایج در جامعه مغایرت نداشته باشدعقل، شرع و اص

قرار داده، قطعاً نیکو و در زمره امر به معـروف قـرار   ) مستحب -واجب(البته باید دانست آنچه را که شرع حسن . گرفت
همچنین مواردي که عقل مسـتقالً  . منکر جاي می گیرد در حیطه نهی از) مکروه -حرام(می گیرد و آنچه را قبیح شمرده 

با سیري در نوشته هاي فقیهان . حسن یا قبح آنها را در می یابد در محدوده امر به معروف و نهی از منکر داخل می گردد
ار دریافته می شود که مقصود از معروف و منکر، نیک و بد شرعی است و اگر گاه به عقل اشاره مـی شـود بـه دلیـل قـر     

نکته دیگري که در تبیین مفهوم، شایسته بیان می باشد آن است کـه وجـوب   . 5گرفتن عقل در زمره منابع شرعی می باشد
منظور از واجبات شرعی، اعم از دسـتور  . امر به معروف و نهی از منکر در مورد واجبات شرعی مورد اتفاق نظر می باشد

باشد، اما در مورد مستحبات، مشهور فقیهان آن را واجب نشـمرده انـد؛   وجوبی به انجام و نیز دستور وجوبی به ترك می 
یعنـی  . امر به مستحب، فرع بر وجود خود مستحب اسـت : از هیچ مدرکی استفاده وجوب نمی گردد و ثانیاً : چرا که اوالً

امر به معـروف  . اگر عملی مستحب است، توابع، مقدمات و فروع آن نیز به تبع استحباب اصل عمل، مستحب خواهندبود
پاره اي از فقیهـان  . 6نسبت به یک مستحب، تابع و فرعی از آن مستحب است که منطق استحباب آن را ایجاب می نماید

آنچه باعث شده است تا در بحث آزادي بیـان از امـر   . 7در مورد نهی از منکر نیز نهی از مکروهات را مستحب دانسته اند
زمانی می توان فرمان به چنین فریضه اي داد که بتوان آزادانه افراد را : م آن است کهبه معروف ونهی از منکر سخن بگوئی

یکی از مراحل امر به معروف و نهـی از منکـر دادن،   . به سوي نیکی ها دعوت نمائیم و از پلیدي ها و زشتی ها باز داریم
بیـان،  . زادي در اظهار چنـین مطـالبی مـی باشـد    تذکر زبانی و بیان نیکی یا زشتی مورد تذکر می باشد که اساساً نیازمند آ

حکـم امـر بـه    . نقش زیادي در تشخیص حقیقت دارد و امر به معروف و نهی از منکر براي روشن شدن حقیقـت اسـت  
هر فرد نسبت بـه خـانواده، دوسـتان، حاکمـان وتمـام افـراد       . معروف ونهی از منکر در تمامی اجزاي جامعه حاکم است

و نه تنهـا ایـن انتقـاد    . 8الم به شهروندان حتی حق انتقاد و اصالح فعالیتهاي حاکمان را داده استاس. جامعه مسئول است
                                                           

 . 206، ص32ناصرمکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج  -1
 . 334حسین راغب اصفهانی، همان، ص -2
 . 507همان، ص -3
 . 380، ص 8سید محمد حسین طباطبایی ، همان، ج -4
 267، ش 2به بعـد؛ و ج   205و 15، ش1، ج1385شرکت سهامی انتشار، ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، . رك: براي دیدن بحث هاي تفصیلی در این زمینه -5

 .به بعد 
 . 414، ص2شهید ثانی، همان، ج : در این زمینه مراجعه کنید به -6
 . 363، ص21محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر، همان، نجفی، ج -7
 . 66، ص1381انی، قصیده سرا، محمد هاشم کمالی، آزادي بیان در اسالم، ترجمه محمد سعید حنائی کاش -8
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معقول، حقی است براي شهروندان، بلکه در اسالم وظیفه آنها نیز     می باشد تا با ایـن عمـل، مـانع از انحـراف جامعـه      
مات آن آزادي بیان است، بنابراین از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر در تما. شوند م اجزاء جامعه وجود دارد و مقد

آزادي بیان نیز در تمام اجزاء جامعه حاکم است وهیچ کس حق ندارد با سد کردن بیان، مانع از امر به معـروف و نهـی از   
ز منکـر بـا   آنچه به عنوان نقطه قوت نظام حقوقی دین مبین اسالم هویدا است، وجوب امر به معروف و نهی ا. منکر شود

این بدان معنا است که نه تنها در اسالم آزادي بیان تأیید شده است، بلکه در مواردي ابراز و . شرایط و مقتضیات آن است
بیان، الزم و واجب شمرده شده تا انسانها بتوانند آزادانه مافی الضمیر خود را بیان کننـد و مسـئولیت خـویش را در قبـال     

 .ایفا نمایندجامعه و افراد آن به خوبی 
 ادله وجوب شرعی

در قرآن وسنت به اندازه اي نسبت به لزوم امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است که هیچ فقیهـی در وجـوب آن   
  .در ذیل، برخی از آیات و سپس روایات باب امر به معروف و نهی از منکر ذکر گردیده شده است. 1تردید ندارد

 قرآن کریم*
 :به معروف و نهی از منکر را از صفات برجسته پیامبر و مؤمنان معرفی می کنندآیاتی که امر  -1
الـذین یتبعـون   «: می پردازد، می فرمایـد ) یهود و نصارا(به اهل کتاب) ص(قرآن در آنجا که به معرفی پیامبر اسالم -1-1

؛ ...ف و ینهـاهم عـن المنکـر   الرسول النبی االمی الذي یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات و االنجیل یـأمرهم بـالمعرو  
، کننـــــــد یابنـــــــد،پیروىمى آنانکهازاینرسول،اینپیامبرامىکهنامشرادرتوراتوانجیلخودنوشـــــــتهمى: ترجمــــــه 

 »2...دارد دهدوازناشایستبازشانمى آنکهبهنیکىفرمانشانمى
روف و والمؤمنون و المؤمنـات بعضـهم اولیـاء بعـض یـأمرون بـالمع      «: قرآن در توصیف مؤمنان چنین بیان می دارد-2-1

 »3...دارند دهندوازناشایستبازمى بهنیکىفرمانمى. مردانمؤمنوزنانمؤمندوستانیکدیگرند: ؛ ترجمه...ینهون عن المنکر
: همچنین خداوند در توصیف انسان هاي با ایمانی که با جان و مال خویش با خداوند معامله می کنند،   می فرماید-3-1

کعون السـاجدون اآلمـرون بـالمعروف و النـاهون عـن المنکـر و الحـافظون        التائبون العابدون الحامدون السائحون الرا«
ــه   ــؤمنین؛ ترجمــــــــــــــــــ ــر المــــــــــــــــــ ــدود اهللا و بشّــــــــــــــــــ : لحــــــــــــــــــ

آوران،آمرانبهمعروف،نهىکننـدگانازمنکروحاف  کنندگان،عبادتکاران،سپاسگویان،سیاحتکنندگان،رکوعکنندگان،سجده توبه
  » 4مؤمنان) اینچنین( وبشارتدهبه) اند مؤمنانحقیقى( الهى،) ومرزهاى( ظانحدود

یومنون بااهللا والیـوم اآلخـر و یـأمرون    «: قرآن کریم در وصف عملکرد انسانهاي صالح و شایسته چنین فرموده است-4-1
گروهی هستند که به خداونـد  : بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین؛ ترجمه

و نهی از منکر می نمایند و در انجام کارهاي خیر شـتاب مـی کننـد و آنـان از     و قیامت ایمان دارند و امر به معروف 
اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در این آیه شریفه درکنار ایمان بـه خـدا و روز معـاد،    » 5.شایستگان هستند

 .آورده شده است، حکایت از اهمیت و ضرورت آن در دین مبین اسالم دارد
 
 :ارج نهادن به مقام مومنان، آنان را موظف به برپایی امر به معروف  ونهی از منکر می کنند آیاتی که در ضمن -2

                                                           
عبدالحسـین  : ق، چاپ دوم، قم، مصـحح .ه 1408نجم الدین جعفر بن الحسن محقق حلی، شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان،  -1

 . 310، ص 1محمد علی بقال، ج
 .157سوره اعراف، آیه  -2
 . 71سوره توبه، آیه  -3
 . 112سوره توبه، آیه  -4
 . 110سوره آل عمران، آیه   -5
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و بایـد  : ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون؛ ترجمـه «-1-2
نـد و از کـار ناپسـند بـاز دارنـد و اینـان       از شما گروهی باشند که به نیکی فرا خوانـد و بـه کـار شایسـته فرمـان ده     

ممکن است در اینجا شبهه اي ایجاد شود که پس بر طبق آیه شریفه، امر بـه معـروف و نهـی از منکـر،     » 1.رستگارانند
در جواب این شبهه بایـد گفـت طبـق فرمـوده فقیهـان و از      . وظیفه گروهی خاص می باشد، نه وظیفه همه مسلمانان

  2».امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی شمرده می شود«): ره(جمله اما خمینی
تی هسـتید  : ؛ ترجمه...کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر «-2-2 شما مسلمانان بهترین ام

ت مـی کنیـد و از   که به نفع تمام مردم جهان برخاسته اید، زیرا توده هاي مردم دنیا را به نیکی ها و اعمال نافع دعـو 
 »3.بدي ها و پلیدي ها نهی می نمایید

 آیاتی که ترك کنندگان این دو فریضه بزرگ الهی را مورد نکوهش قرار می دهند -3

ن انجینا منهم و اتبع الذین ظلمـوا  « فلو ال کان من القرون من قبلکم اولوا بقیه ینهون عن الفساد فی االرض الّا قلیالً مم
 -پسچرادرقرونقبالزشما،صاحبانعلموقدرتىنبودندتامردمراازفسـاددرزمینبازدارند : ا مجـرمین؛ ترجمـه  ما اترفوا فیـه و کـانو  

-مگرگروهکمىازکسانىکهازمیانآناننجاتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندادیم
قــرآن کــریم » 4.مالومقامىشدندکهدرآنمستوسرکششــدهبودندوآنانمردمىمجرموگناهکاربودند روودلبســته وســتمگراندنباله

شود که آنچه موجب گسترش فساد و تباهی و هالکت انسانها می شود، امتنـاع و خـودداري    دراین آیه شریفه یادآور می
  .از عمل به قانون امر به نیکی ها و نهی از بدي ها است

 روایات*
  :به عنوان شاهدي بر عظمت فریضه امر به معروف و نهی از منکر ذکرمی گردد) ع(در ذیل، برخی از روایات ائمه اطهار 

ان اهللا «: ، ترك کننده این فریضه را بی دین معرفی می نماینـد و چنـین بیـان مـی دارنـد کـه      )ص(پیامبر گرامی اسالم -1
الّذي ال ینهـی  ): ص(فقیل و ما المؤمن الضعیف الذي الدین له؟ قال . عزّوجل لیبغض المؤمن الضعیف الذي ال دین له

مؤمن نـاتوان بـی دیـن کیسـت؟     : پرسیدند. ندارد، بدش می آیدخداوند از مؤمن ناتوانی که دین : عن المنکر؛ ترجمه
کسی که ایمان آورده باشد، اما نهـی از منکـر ننمایـد، طبـق گفتـه رسـول       » 5.آن کس که نهی از منکر نمی کند: فرمود
این است مقام امر به معروف و نهـی از منکـر کـه نبـودش بـا      . ، دین ندارد و ایمان او ارزشی نخواهد داشت)ص(اهللا

 .فقدان دین مساوي است
ت بین االحیاء؛ ترجمـه «: در این زمینه می فرمایند) ع(حضرت امیر  -2 من ترك انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو می :

آري، شخصی کـه بـراي افـراد    » 6.کسی که منکر را با قلب و دست و زبان، انکار نکند، او مرده اي میان زندگان است
ی قائل نیست و در جهت اصالح آنان و رهنمود سازي ایشان به خیرات و حسنات نمی دیگر و جامعه اش هیچ ارزش

کوشد و بد و خوب در نظر او فرقی نداشته، فرد مرده اي است که تنها جسم او حرکت می کند، اما در واقع، روح او 
 .زایل شده است

                                                           
 . 104سوره آل عمران، آیه  -1
 . 444، ص 1سید روح اهللا موسوي خمینی، همان، ج  -2
 . 110سوره آل عمران، آیه  -3
 . 116سوره هود، آیه  -4
 . 399، ص 11محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج -5
 . 16نهج البالغه، حکمت  -6
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امر به معـروف و نهـی از منکـر را    « : ندفرمود) ع(در وصیت خود به امام حسن و امام حسین ) ع(امیرالمؤمنین علی  -3
فراموش نکنید که اگر ترك کردید، افراد پست بر شما مسلط می شوند، پس هر چه دعا کنید مسـتجاب          نمـی   

 .بنابراین یکی از شرایط پذیرش دعا رواج امر به معروف و نهی از منکر و اجراي آن در جامعه است» 1.شود
انمـا  «: هدف خود را از قیام تاریخی خویش، امر به معروف و نهی از منکر ذکر می کنند) ع(سید الشهدا، امام حسین  -4

از (مـن بـدین هـدف    : خرجت لطلب االصالح فی امت جدي ارید ان امـر بـالمعروف و انهـی عـن المنکـر؛ ترجمـه      
ت جدم را اصالح نمایم و تصمیم دارم امر به معروف  و نهی از منکر)مدینه آن همه سـختی  » 2.کنم بیرون آمدم که  ام

و مشقت و آن بار مظلومیت و غربت و پدید آمدن صحنه هاي اندوه باري که هر شخصی را متـأثر        مـی نمایـد،    
 .تنها یک هدف اصلی داشت و آن امر به معروف و نهی از منکر بود

ن اصـل، سـایر     حـوزه هـا     به وسـیله ایـ  «: در توصیف اصل امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند) ع(امام باقر -5
اصالح می شود، راهها امن می گردد، کسبها حالل می شود، مظالم به صاحبان اصلی برگردانده می شود، زمـین آبـاد   

 »3.می شود، دشمنان انتقام گرفته می شوند و کارها رو براه می گردد
ت : پیوسته می فرمودند) ص(رسول خدا «: فرمودند) ع(امام رضا -6 من امر به معروف و نهی از منکـر را بـه   آنگاه که ام

 »4.عهده همدیگر گذارند، باید در انتظار بالي الهی باشند
 مخاطبان امر به معروف ونهی از منکر

  :امر به معروف و نهی از منکر را می توان به دو رابطه جداگانه تقسیم نمود
قانون و حمایت از اخالق اجتماعی اسـت و آمیـزه   در رابطه میان اشخاص، که نوعی دیده بانی و نظارت بر اجراي : الف

  .اي از فرماندهی و فرمانبري همگانی و ناشی از همبستگی اجتماعی و اعتقادي می باشد
  .در رابطه دولت و مردم، که ثمره آن از سوي حکومت، ارشاد و رهبري و از سوي مردم، نظارت و بازدارندگی است: ب

به معروف ونهی از منکر جزء واجبات عینی به کار می رونـد و یـا اینکـه در زمـره     نکته قابل ذکر آن است که آیا امر 
واجبات کفایی هستند؟ عده اي از فقیهان انکار قلبی و یا خشنودي باطنی که اولین مرحله از مراحـل امـر بـه معـروف و     

عـده اي دیگـر، تفکیکـی     5.ه انـد نهی از منکر است را از واجبات عینی دانسته، اما سایر مراحل را واجب کفایی قـرار داد 
دیگري قائل شده و آنچه که در رابطه میان اشخاص قرار گیرد را با توجه به توانایی فرد، جزء واجبات عینی و هر آنچـه  
در رابطه دولت و مردم و به عبارت دیگر به صورت دسته جمعی داخل شود به طوري که امتی موظـف باشـند تـا بـراي     

  6.نی هاي اجتماع دست به دست هم دهند را در شمار واجبات کفایی جاي داده اندپایان دادن به نابساما
 شرایط تحقق وجوب 

  :فقها چهار شرط اصلی در جهت تحقق وجوب امر به معروف و نهی از منکر را متذکر شده اند

شخصی که قصد بر انجام امر به معروف و نهی ازمنکـر دارد در مرحلـه اولیـه خـود بایـد       :علم به معروف و منکر: الف
معروف و منکر را بشناسد و به بیان دیگر شخص آمر یا ناهی می بایست هم از مفاد حکم آگاه باشد و هم از مصداق 

اینکه مصداق نهی    می باشـد   فردي که نمی داند و یا شبهه دارد که آیا فالن عمل منهی است یا نه و یا. خارجی آن
                                                           

 . 47نهج البالغه، نامه  -1
 . 329، ص 44محمد باقر مجلسی، همان، ج  -2
 . 395، ص 11محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج  -3
 . 397، ص11همان، ج  -4
 . 361، ص 21محمد بن حسن نجفی معروف به صاحب جواهر، همان، ج -5
 .  34، ص 3ناصر مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، همان، ج -6
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یا خیر، چگونه می تواند مرتکب آن عمل را امر یا نهی کند و چه بسا با عدم علم و آگـاهی الزم، بـه منکـر امـر و از     
 .معروف نهی نماید

پس از اینکه شخص آمر یا ناهی علم به حکم و مصداق را در خود داشت، حال باید احتمال تأثیر امر  :احتمال تأثیر: ب
در صورتی امر به معروف و نهی از منکـر واجـب اسـت کـه     . یا نهی خود را در شخص مرتکب نیز مد نظر قرار دهد
تصور کنید شخصی را امر بـه معـروف  و یـا نهـی از منکـر      . چنین احتمالی که البته ظن آور باشد، وجود داشته باشد
بلکـه او را در مقـام تجـرّي و لجبـازي قـرار داده و باعـث        نمائیم، اما همین امر یا نهی ما، نه تنها در او تأثیر نگذارد،

در اینجا نه تنها امر یا نهی او واجب نیسـت، بلکـه اگـر احتمـال     . شدت عمل بیشتري از ناحیه شخص مرتکب گردد
البته انکار قلبی مسـلمان و کراهـت وجـدانی نسـبت بـه اعمـال       . ترتّب مفسده اي بزرگ تر می رود، جایز نمی باشد

ع که اولین مرحله و از مقدمات مراحل دیگر نهی از منکر است و نیز شعف درونی که از مراحل اولیه امـر  خالف شر
به معروف است، مطلق بوده و به دلیل عدم بروز اعمال خارجی نیازمند شرط احتمال تاثیر نمی باشد، چنانکـه برخـی   

  .1از فقها نیز مطلب باال را متذکر شده اند
دیگر از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اصرار مرتکب بر انجـام فعـل حـرام و یـا      یکی :اصرار مرتکب: ج

پس هر گاه شخص مرتکب از کرده خویش پشـیمان گـردد و دسـت از معصـیت     . حداقل اراده بر تکرار آن می باشد
  .2، جایز نیز نمی باشدبردارد امر به معروف و نهی از منکر واجب نبوده و چنانکه برخی از فقها اشاره نموده اند

آخرین شرطی را که فقها در جهت وجوب امر به معروف و نهی از منکـر ذکـر نمـوده انـد، عـدم       :عدم ترتّب مفسده: د
الضـرر و الضـرار فـی    «حدیث معروف . ، می باشد...ترتب مفسده و ضرر جانی، مالی،م عنوي، عرضی، اجتماعی و 

اسـتفاده  . نچه موجب ضرر و زیان می باشد به حکم اصلی جایز نمـی باشـد  به روشنی بیان می دارد که هر آ» االسالم
دیگري که از این شرط نموده اند آن است که امر به معروف و نهی از منکر نباید موجب برهم زدن نظـم اجتمـاعی و   

گـردد و لـذا در جهـت     -که هر کدام بـه نـوعی داراي مفسـده مـی باشـد       -رواج خشونت و برخوردهاي شخصی 
  3.دانسته اند) ع(گیري از چنین اموري برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر را منوط به اذن حاکم یا امامجلو

 مراحل امر به معروف و نهی از منکر
همانطور که قبالً نیز اشاره گردید، شعف و تأیید قلبی و یا انکار و کراهیت وجدانی در مورد فعل معروف و یـا منهـی از   

و برخی دیگر از فقها در مقام بر شمردن مراحـل امـر بـه معـروف و     ) ره(حل به شمار آمده و لذا امام خمینیمقدمات مرا
باید توجه داشت که رعایت این مراحل واجب اسـت و   4.نهی از منکر، آن را مفروض دانسته و صحبتی از آن ننموده اند

  .در صورت عدم حصول نتیجه، می توان به مرحله دیگر وارد شد
بـر هـم نهـادن چشـم و     : انجام عمل یا اظهار حالتی که شعف قلبی یا کراهت قلبی را آشکار سازد، مانند: مرحله اول

،کـه  ...عبوسی و گرفتن صورت، روي گرداندن یا پشت گردن به شخص مرتکب، از او کنار کشیدن و ترك رابطه با او و 
  .دالبته در این مرحله نیز می باید از درجه ضعیف شروع نمو

واجب است در این مرحله که از آرام و آسان ترین درجه گفتار شـروع نمایـد و   : امر و نهی کردن با زبان: مرحله دوم
  .منتقل شود -البته با احتمال تاثیر –در صورت عدم حصول نتیجه، به درجه شدیدتر از آن 

                                                           
 . 362، ص 21جواهر، همان، ج محمد بن حسن نجفی معروف به صاحب  -1
مرتضـی  : ق، چاپ اول، مصحح.ه 1413ابوالقاسم بن محمد حسن گیالنی معروف به میرزاي قمی، جامع الشتات فی اجوبه السؤاالت، نشر موسسه کیهان،  -2

 .420، ص 1رضوي، ج 
 .به بعد  275، ص  21محمد بن حسن نجفی معروف به صاحب جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، همان، ج  -3
 . 311، ص 2ق، ج .ه 1425علی اسالمی، دفتر انتشارات اسالمی، : سید روح اهللا موسوي خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه -4
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ب با دو مرتبه سابق حاصل نشده است، اگر بداند یا مطمئن شود که مطلو): اعمال قدرت(انکار با دست : مرحله سوم
چنانکه از عبارات فقهاي عظام بر می آید گاهی اوقات در جهـت انجـام فریضـه    . واجب است به مرحله سوم منتقل شود

مانند اینکه مرتکب را حبس کـرد و یـا  اینکـه بـر او تنـگ      . امر به معروف و نهی از منکر می بایست به زور متوسل شد
که از فقهاي بزرگ معاصر به شمار می آید، زدن و آسیب رساندن را نیز ) ره(امام خمینی... . نمود و گرفت و حرج ایجاد

. به عنوان یکی از آخرین درجات مرحله سوم جایز دانسته که البته در همین زدن نیز می بایست از خفیف شـروع نمایـد  
تنگـی و حـرج بـا اذن از فقیـه جـامع الشـرایط        ایشان سزاوار دانسته است، زدن و آسیب رساندن، حبس کردن و ایجـاد 

ضمن اینکه ایشان در جایی که امر به معروف و نهی از منکر موجب کشته شدن یا قتل مرتکب گردد فتوا . صورت پذیرد
  .1و یا فقیه جامع الشرائط نائب از او، داده است) ع(به عدم جواز در صورت عدم اذن از امام معصوم

  مشورت: ب
. الزمه وجود و اجراي این اصل نیـز آزادي بیـان اسـت   . صول اساسی در اسالم، مشورت در امور می باشدیکی دیگر از ا

چگونه می توان دستور داد تا نظرات و پیشنهادات عرضه گردد اما آزادي بیان وجود نداشته باشد؟ آري، فرمان به شوري 
در ذیـل پـس از تبیـین    . ر این دین مبـین مـی باشـد   و مشورت در اسالم، خود گواه دیگري بر وجود مسلّم آزادي بیان د
  :مفهوم، اجماالً به بررسی این اصل در آیات و روایات می پردازیم

گرفته شده است، چنانکه » شار«منبعث شده و در لغت از » شور«مشورت و واژه هاي مترادف آن از ماده :تبیین مفهوم -1
از : و در اصطالح عبارت است 2ن عسل ناب از کندو می باشدبه معناي بیرون آورد» شار العسل«: وقتی گفته می شود

 .3هم فکري در کارها و رأي تخصصی خردمندان براي انتخاب اصلح
امروزه نیز مشورت و تشکیل شورا معانی جدیدتري به خود گرفته و به طور مثال نهادهایی که افراد آن از سوي ملت 

دیگر انتخاب می شوند تا در مـورد تنظـیم قـوانین مـدنی و نظـارت بـر       به عنوان نماینده و وکیل و یا مراجع ذي صالح 
اجراي قانون اساسی کشور و یا مسائل دیگري که شورا براي آن تشکیل گردیده است، تصمیم گیري نمایند را نیز شـامل     

  .می گردد
ردد که حکم صـریحی از  آنچه در بدو امر الزم به ذکر می باشد آن است که مشورت در اسالم مربوط به اموري می گ

و ما کان لمؤمن و المؤمنه اذا قضـی  «: چنان که خداوند متعال می فرماید. جانب خداوند نسبت به آن وجود نداشته باشد
هنگامی که خـدا و  : اهللا و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص اهللا و رسوله فقد ضل ضلالً مبیناً؛ ترجمه

حکم کردند دیگر براي هیچ مرد و زن مـؤمنی در امـور خـویش اختیـاري نیسـت و بایـد از فرمـان         رسول او در موردي
بنـابراین آنچـه را کـه    » 4.خداوند پیروي کنند و هرکس از فرمان خدا و پیامبر او سرپیچی کند، آشکارا گمراه شـده اسـت  

د، در آن مشاوره و مشورت راه نداشته و امـر  به عنوان حکمی از احکام الهی بیان می دارن) ص(خداوند متعال و پیامبران 
  .5مشاوره مربوط به آنها نمی گردد

 منابع شرعی
 قرآن کریم *

                                                           
 . 319، ص2همان، ج  -1
 . 434، ص 4ابن منظور، همان، ج  -2
 . 432ق، ص .ه 1408محمد قلعه جی، معجم اللغه الفقها، دارالنفاس،  -3
 . 36احزاب، آیه سوره  -4
 . 37، ص 16ق، ج .ه 1405ابو عبداهللا محمد بن احمد قرطبی، الجامع االحکام القرآن، مؤسسه التاریخ العربی،  -5
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در قرآن کریم شواهد گویائی بر لزوم و اهمیت مشاوره و مشورت در اسالم وجود دارد که در ذیل بـه دو آیـه اشـاره    
 :می گردد

فبما رحمه من اهللا لنت لهم و لو کنـت  « : چنین می فرماید) ص(خداوند متعال در ارتباط با مشورت خطاب به پیامبر  -1
فظا غلیظ القلب النفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی االمر فاذا غرمت فتوکـل علـی اهللا ان اهللا   

و و اگر تند خـ . به سبب رحمت خداست که تو با ایشان اینچنین خوشخوي و مهربان هستی: یحب المتوکلین؛ ترجمه
پس بر آنها ببخشاي و برایشان آمرزش بخواه و در کارها بـا ایشـان   . سخت دل می بودي از گرد تو پراکنده می شدند

 »1.مشورت کن و چون قصد کاري کردي بر خداي متعال توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد
شده است که انـدکی قبـل از جنـگ، پیـامبر     نکته شایسته بیان آن است که آیه شریفه پس از ماجراي جنگ احد نازل 

درباره چگونگی مواجهه با دشمن با یاران خود مشورت کردند و نظر اکثریت بر این شده کـه اردوگـاه، دامنـه    ) ص(اکرم
خداونـد  . و البته این نظر، محصول رضایت بخشی در پی نداشت -بود ) ص(هر چند مخالف نظر پیامبر -کوه احد باشد

خطاب به پیامبر گرامی اش می فرماید که باز هـم مشـورت نمایـد و از مشـاوره و       -حتی با توجه به شکست  –متعال 
  .2شور دست برندارد

چنانکه روشن است، خداوند متعال به کسی فرمان می دهد که او از باالترین درجه عصمت برخوردار بوده و عقل او 
دستور به امر مشورت می دهد، در حالی که او صاحب مقام نبـوت و   خداوند چنین کسی را. کاملترین عقل انسانی است

دانسته وبنابراین خداوند متعال در ) ص(لذا برخی خطاب آیه شریفه را از باب رهبري جامعه سیاسی پیامبر . تشریع است
  .را مخاطب و اجرا کننده آن خوانده است) ص(جهت آموزش این اصل به مردم، ابتدائاً خود حضرت رسول

. موضوع دیگري که آیه شریفه به وضوح آن را بیان می کند، لزوم مشورت گیري رهبران جامعـه از مـردم مـی باشـد    
چنانکه گفته شد، پیامبر عظیم الشأن اسالم با چنین مرتبه اي به مشـورت امـر شـده اسـت و ایـن نشـان دهنـده اهمیـت         

ان از نظر اسالم نیازمند شور و مشورت با مـردم مـی   موضوع مشورت می باشد که حتی بهترین رهبران و نخبه ترین والی
  .باشند و مقدمه این مشورت، داشتن فضاي آزاد براي بحث و تبادل نظر و ابراز عقیده می باشد

والذین استجابوا بربهم و اقاموا الصاله و امرهم «: باري تعالی در فراز دیگري از کالم خویش در قرآن کریم می فرماید -2
و کسانیکه دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نمـاز را بـر پـاي مـی     : ا رزقناهم ینفقون؛ ترجمهشوري بینهم و مم

آیـه  » 3.دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزي داده ایـم، انفـاق   مـی کننـد    
مؤمنین را مشورت ایشان در کارهـا مـی   آیه مبارکه یکی از صفات عملی . شریفه در رابطه با صفات مؤمنان می باشد

را محتـاج مشـورت در    -اعم از رئـیس و مرئـوس   -در این آیه، خطاب عمومیت بیشتري یافته و تماي مؤمنین. داند
چنان مقام مشورت در اسالم عالی است کـه در آیـه شـریفه بـاال مسـئله مشـورت در کنـار پیـروي از         . امور می داند

 .فاق در راه خدا آمده استپروردگار، بر پایی نماز و ان
 :روایات*

نیز مصادیق و احادیث بارزي در ارتباط با مبحث مشورت در اسالم وجود دارد که در ) ع(در روایات و سیره ائمه اطهار 
 :ذیل مختصراً برخی از آنها بیان می گردد

هیچکس هرگـز بـا مشـورت    : مهما شقی عبد قط بمشوره و ال سعد باستغناء رأي؛ ترج«: فرموده اند) ص(پیامبر اکرم  -1
 ».4بدبخت و با استبداد رأي، خوشبخت نشده است

                                                           
 . 159سوره آل عمران، آیه  -1
 . 143، ص 3ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -2
 . 38سوره شوري، آیه  -3
 . 145، ص 3ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -4
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هنگامی که زمامداران شـما، نیکـان شـما باشـند و تـوانگران      « : در جایی دیگر فرموده اند) ص(همچنین خاتم االنبیاء -2
شـما بهتـر    شما، سخاوتمندان و کارهایتان با مشـورت انجـام گیـرد، در ایـن موقـع روي زمـین از زیـر زمـین بـراي         

ولی اگر زمامدارانتان، بدان و ثروتمندانتان، افراد بخیل باشند و در کارهـا  ) یعنی شایسته حیات و زندگی هستید(است
 ».1مشورت نکنید، در این صورت، زیر زمین از روي آن براي شما بهتر است

بـه درسـتی نیـز چنـین     . دانسته اندعدم مشورت را به گونه اي با مرگ و تباهی برابر ) ص(آري، پیامبر گرامی اسالم 
است که فردي که عقل خود را با عقول دیگر مشارکت ندهد و تنها به فهم و درك خویش اعتماد کنـد، یقینـاً بـه مقصـد     

  .نخواهد رسید 
من استبد برأیه هلـک و مـن شـاور الرجـال شـارکها فـی       «: درباره مشورت نمودن چنین بیان داشته اند) ع(امام علی  -3

کسی که استبداد به رأي داشته باشد، هالك می شود و کسی که با افراد بزرگ مشورت کند، در عقل : ترجمهعقولهم؛ 
 ».2آنها شریک شده است

تکرار می گردد و حضرت دوباره متذکّر می گردند که استبداد ) ص(، فرامین پیامبر اکرم)ع(بار دیگر در حدیث امام علی 
  .تباهی و هالکت را در پی خواهد داشت به رأي و تکیه بر مدرکات شخصی عقل،

هـیچ پشـتیبان و  تکیـه    : ال ظهیر کالمشاوره و االستشاره عین الهدایـه؛ ترجمـه  «: نیز بیان می دارند) ع(امیرمؤمنان علی -4
 »3.گاهی همچون مشورت نیست و مشورت عین هدایت است

امـور هماننـد جنـگ هـاي بـدر، احـد،       در مشورت با اصحابشان آن هم در خطیر ترین ) ص(سیره قطعی پیامبر اکرم
به روشنی نشانگر اهتمام آن بزرگواران در عمل به امر مشورت مـی  ) ع(، و رفتار و سیره رسیده از ائمه اطهار ...خندق و 

  .باشد که خواننده محترم می تواند به کتب تاریخی اسالمی در این زمینه مراجعه نماید
  در اسالمحدود و چارچوب آزادي بیان : گفتار سوم

هر عقل سالم و فطرت درستی به وضوح در می یابد کـه آزادي بیـان مطلـق نبـوده و الزم اسـت تـا حـدود و ثغـور آن         
آیا صحیح است که شخصی با دستاویز کردن حق آزادي بیان به دیگران فحش و ناسزا گوید؟ یـا آنهـا را   . مشخص گردد

بدیهی است که پاسخ تک تک ما به این سؤاالت، منفی        می مورد تمسخر قرار دهد؟ و یا موجب تحقیر آنان گردد؟ 
باشد و خواهان آن هستیم تا حدود و چارچوب آزادي بیان در جهت  جلوگیري از نابهنجـاري هـا و هـرج و مـرج هـا      

رافـت  دین مبین اسالم نه تنها از این مهم غافل نبوده، بلکه محدوده و  مـرز آزادي بیـان را بـا دقّـت و ظ    . مشخص گردد
  .در ذیل به تبیین این حدود و ثغور خواهیم پرداخت. تعیین نموده است

 ارتداد
مداقّه الزم قرار گرفت و بنابراین از ذکـر توضـیحات خـودداري نمـوده و خواننـده       مبحث ارتداد در مبحث پیشین مورد
 .عزیز را به آن مبحث ارجاع می دهیم

 اضالل
اضالل به معناي گمراهی اسـت و در  . است» اضالل«عقیده و آزادي بیان در اسالم یکی دیگر از محدودیتهاي ابراز آزادي 

 .قرار می گیرد» هدایت«مقابل آن
آن است که هیچ کس حق ندارد به منظور و با قصد اغوا و گمـراه سـازي، مطـالبی را    » ضاللت«یا » اضالل«منظور از 

  .1در پی داشته باشد بیان نماید که آن مطالب شایستگی و شأنیت گمراه نمودن را
                                                           

 . 146همان، ص  -1
  . 1165نهج البالغه، ترجمه و شرح فیض االسالم،  ص  -2
 . 40، ص 12محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج  -3
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تعبیر نموده اند و عقاید مسلمین را بـه سـه   » 2آنچه مخالف عقاید مسلمین باشد«هر چند بعضی از فقها ضاللت را به 
، اما به نظر می آید آنچه که با آیات و روایات رسیده در باب فسـاد   3توحید، نبوت و معاد تعریف کرده اند: اصل اساسی

می توان گفت هر آن چیزي که با عقایـد  . اطل تطبیق بیشتري دارد، آمیزه اي از دو تعریف استو گناه و سخنان لهو  و ب
مخالفت داشته و یا مخالفت با آن به مخالفت و انکار عقایـد مسـلمین برگشـت خواهـد     ) توحید، نبوت و معاد(مسلمین 

  .می گیردداشت و البته شأنیت اغوا کنندگی را نیز دارا باشد، تحت عنوان اضالل قرار 
همانطور که قبالً نیز بیان گردید، منظور از بیـان، اعـم از گفتـار مـی باشـد و بنـابراین ممکـن اسـت اضـالل نیـز در                

، که به نحوي حاوي پیـامی اسـت،   ...لذا هر نوشته، کالم، فیلم، موسیقی، نقاشی و . محدوده اي فراتر از سخن اتفاق افتد
را فقط به کتاب، بـار     نمـوده   » ضاللت«اینکه در برخی از کتب فقها، عنوان . د گیردرا به خو» ضاللت«می تواند عنوان 

الزم به ذکر اسـت آنچـه   . اند از باب اختصاص نبوده، بلکه یکی از مصادیق بارز آن که کتاب بوده است را بیان نموده اند
یعنی اضـالل و  . فقط صدور اضاللی استکه نگارنده در بحث ضاللت در محدودیت هاي آزادي بیان به آن توجه  دارد، 

ثمره آن می باشد که در این مجال، فقط ممنوعیـت اضـالل را   . گمراه کنندگی را از ناحیه صادر کننده آن بررسی می کنیم
از زاویه صدور آن نگاه می کنیم و بنابراین به طور مثال تنها از ممنوعیت نوشتن یا تکلـم اضـاللی، سـخن مـی گـوئیم و      

از کتات کتب ضاله، آیا حفظ آنها ممنوع است یا خیر و یا از بین بردن آنها واجب است یا خیر، موضوع بحث اینکه پس 
  .فعلی ما نیست

و من الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل اهللا بغیر علم و یتخدها هزواً «: قرآن کریم در این باره می فرماید
از ) دیگران را (مردم کسانی هستند که سخنان بیهوده را خریداري می کنند تا  پاره اي از: اولئک لهم عذاب مهین؛ ترجمه

آن ها به عـذابی دردنـاك   . به مسخره می گیرند) آیات خدا را(راه خداوند منحرف سازند، بدون اینکه علم داشته باشد و 
ه انسان را از حق باز می دارد و بـه  است ک 5در آیه شریفه، سخنان باطل و بیهوده» لهو الحدیث«منظور از » .4گرفتار شوند

حال این انحراف گاه به سبب محتواي سخن و گاهی به خاطر اسـباب و مالزمـات آن از قبیـل    . 6فساد و گناه می کشاند
با توجه به مفهوم اولویت، هرگاه خریداري و اختیار نمودن سخنان بیهوده براي گمـراه   7.آهنگ و امور همراه آن می باشد

امري مبغوض شارع و مورد عذاب می باشد، به طریق اولی، تکلّم به چنـین سـخنانی و بیـان نمـودن گفتـار      کردن مردم، 
البته در آیه شریفه بحث از مجازات افرادي است که مرتکب چنـین عملـی   . بیهوده، مورد غضب و نهی شارع خواهد بود

قـرآن کـریم در   . کنندگی است، بیـان نمـوده اسـت   گردند و لذا غایت و منظور مرتکبین را که همان گمراه نمودن و اغوا 
هـر چنـد برخـی از مفسـران در مـورد      » .8از سخن باطـل بپرهیزیـد  : واجتنبوا قول الزّور؛ ترجمه«: جایی دیگر می فرماید

، امـا  9چند وجه ذکر نموده و از جمله آن را به افترا به شریعت، شرك به خدا، تهمت و دروغ معنا نموده اند» سخن زور«
                                                                                                                                                                                           

، 22نجفی،صاحب الجواهر،محمدحسن نجفی معروف بـه صـاحب جـواهر، همـان، ج     : براي بدست آوردن این تعریف مراجعه به کتب زیر الزم می باشد -1
، 8ق ، ج .ه1403بیلی معروف به مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، دفتـر انتشـارات اسـالمی،    ؛ احمد بن محمد ارد58ص 
؛ مرتضی بن محمد امین انصاري دزفولی معروف به شیخ انصاري، مکاسب المحرمه و البیع  498، ص 1؛ سید روح اهللا موسوي خمینی، همان، ج 75ص 

؛ سید جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شـرح  233،   ص 1ق، ج .ه 1415نی بزرگداشت شیخ انصاري، چاپ اول، الخیارات، کنگره جها
 . 245، ص 1؛ سید ابوالقاسم موسوي خویی، مصباح الفقاهه، ج 62، ص 4قواعد العالمه، داراحیاء التراث العربی،چاپ اول، ج 

 .ی، همان؛ سید روح اهللا موسوي خمینی، همان احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیل -2
 .سید روح اهللا موسوي خمینی، همان  -3
 . 6سوره لقمان، آیه  -4
 . 13ص  17ناصر مکارم شیرازي، همان، ج -5
 . 229، ص9ش، ج.ه 1383محسن قرائتی، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ یازدهم،  -6
 .همان  -7
 . 30سوره حج، آیه  -8
؛ وهبـه الزحیلـی، التفسـیر المنیـر فـی العقیـده       1603، ص 3، ج 1380ابوبکر عتیق بن محمد سورآبادي، تفسیر سور آبادي، فرهنگ نشـر نـو، چـاپ اول،    -9

 . 207، ص 17ق، ج .،ه1418والمنهج، دارالفکر المعاصر، چاپ دوم، 
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ت مفهوم آیه بیش از این موضوعات بوده و هر گونه بیان باطلی را شامل مـی گـردد، چنانکـه در حـدیثی از پیـامبر      وسع
ایهـا النـاس   «: روزي حضرت برخاست و در میان مردم خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: می خوانیم) ص(گرامی اسالم

اي مـردم شـهادت بـه باطـل     : واجتنبوا قـول الـزّور؛ ترجمـه   عدلت شهاده الزور بالشرك باهللا فاجتنبوا الرجس من االوثان 
» قول باطل«به نظر می آید اگر » 1.همطراز شرك به خداست، ازپلیدي هاي بت ها اجتناب کنید و از سخن باطل بپرهیزید

نطور کـه گفتـه   البته هما. معنا کنیم به بیراهه نرفته باشیم) توحید، نبوت و معاد(را به بیان هاي مخالف با عقادي مسلمین 
» قـول باطـل  «شد هر آنچه که انکار و یا مخالف با آن به انکار و مخالف با توحید، نبـوت و معـاد برگـردد نیـز مصـداق      

  .خواهد بود
تصور کنید شخصی شبهه بـرایش پـیش   . منافاتی با آزادي بیان ندارد» قول باطل«این توضیح الزم است که اجتناب از 

حـال او اگـر چهـار    . و استدالل هاي خویش، به نادرست بودن عقاید فوق الذکر رسیده استآمده و یا اینکه با تصورات 
شرط پیشین آزادي بیان را رعایت نماید، حق در بیان مطالب از بین نخواهد رفت و او همچنان آزاد است تا مطالب خود 

  .را بیان نماید
. بنابراین ممنوع است و اجتناب از آن الزم مـی باشـد  باعث اغوا کنندگی واضالل بوده و » قول زور«بسیاري از موارد 

قـول  «آیه شریفه باال هر گونـه  . است» گمراه کنندگی« و » اضالل«البته آنچه که از آیه شریفه بر می آید، مفهومی باالتر از 
شـأنیت اغـوا   را ممنوع دانسته و دستور به اجتناب از آن داده است، خواه این قول باطل، صفت گمـراه کننـدگی و   » باطل

مـی  » قـول زور «، کـه از مصـادیق   ...البته در بسیاري از موارد همانند دروغ، تهمت، افتراء و . سازي را داشته باشد یا خیر
  .باشد تا حدود زیادي گمراهی و ضاللت و اغوا کنندگی دیگران نیز وجود دارد

 غیبت
غیبت نمودن به معناي ذکر عیب مستور و پوشیده مؤمن مـی باشـد،   . از موارد تحدید کننده آزادي بیان مسئله غیبت است

اهانـت و هتـک   ، هر چند در اظهـار عیـب مـؤمن قصـد     ...حال چه آن عیب را به گفتار بیان کند یا به رفتار بفهماند و یا
یره می باشد که حرمت آن در شرع قطعی اسـت و آیـات و روایـات    غیبت کردن از جمله گناهان کب2.حیثیت نداشته باشد

بنـابراین هـیچ کـس آزاد    . متواتري، قطعیت آن را ثابت نموده اند که به دلیل واضح بودن از ذکر آنها خودداري می گـردد 
  .نیست تا به بهانه آزادي بیان از دیگران غیبت نماید

  
  
 موارد جواز غیبت*

یعنی با اینکه تعریف غیبت بر آن صدق می کند اما حرمتی بـر  . مت غیبت، استثنا شده استمواردي وجود دارد که از حر
 : موارد زیر از این دست هستند. آن مترتب نیست

غیبت کردن از چنین شخصـی  . منظور از متجاهر به فسق کسی است که آشکارا و علنی گناه می کند: متجاهر به فسق -1
 .در همان گناه جایز است

 .مظلوم از ظالمی که بر او ظلم کرده،نسبت به آن ظلمغیبت کردن  -2
 .در مورد مشورت که اظهار عیب به قصد نصیحت مشورت کننده،در حدي که نصیحت محقق شود،جایز است -3
 .غیبت بدعت گذار در دین و کسی که موجب گمراهی مردم شود -4

                                                           
 . 93، ص 14ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -1
 . 402ق، ص .ه 1428د خراسانی، توضیح المسائل، مدرسه امام محمد باقر علیه السالم، چاپ نهم، حسین وحی -2
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بت او به اظهار فسق او براي آن کـه  یعنی اگر کسی که شهادت می دهد فاسق است، غی: غیبت براي اظهار فسق شاهد -5
 .به شهادت او حقی ضایع نشود، جایز است

 .غیبت کردن از شخصی براي دفع ضرر از جان یا عرض یا حال آن شخص -6
 1.غیبت کردن از گناهکار به قصد بازداشتن او از گناه ،در صورتی که به غیر آن، بازداشتن او ممکن نباشد -7

 

 )توهین(هتک حرمت 
حیثیت افراد از نگاه اسالم امري الزم و شکستن شخصیت اشخاص، گناه و در مواردي مستوجب حد یـا  حفظ حرمت و 
که به معناي تحقیر دیگران می باشد، متضمن مفهوم عامی است که بسیاري » هتک حرمت یا توهین«لفظ . تعزیر می باشد

حرمت دیگران در شرع مقدس اسالم به شدت  هتک. از گناهان و جرایم مرتبط با شخصیت انسانی را نیز در بر می گیرد
امـام  . آزادي بیان تا حدي است که حرمت و حیثیت اشخاص مورد تعرّض قـرار نگیـرد  . تقبیح و ممنوع اعالم شده است

: و نیز در حـدیث دیگـري آمـده اسـت کـه     » 2خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار بدارد«: می فرمایند) ع(صادق
نقل می کند و قصدش تحقیر و کوباندن شخصیت افراد و سـاقط کـردن آنهـا از چشـم مـردم باشـد،       کسی که چیزي را «

  :4در ذیل برخی از مصادیق توهین بیان می گردد» 3.خداوند او را از والیت خود به والیت شیطان بیرون خواهد ساخت
  تمسخر، عیب جویی، یاد نمودن با القاب زشت: الف

همچنـین  . ه هر دلیلی مورد تمسخر و استهزاء قرار دهد و شخصـیت او را تحقیـر نمایـد   هیچ کس حق ندارد دیگري را ب
قـرآن  . عیب جویی کردن از دیگران به سبب تخفیف شخصیت و تحقیر حیثیت افراد نیز امري ممنوع و مذموم می باشـد 

خیراً منهم و النساء من نساء عسی  یا ایها الذین آمنوا ال یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا«: کریم در این باره می فرماید
ان یکون خیراً منهنّ و ال تلمزوا انفسکم و ال تنابزوا بااللقاب بئس االسم الفسوق بعد االیمان و من لم یتـب فاولئـک هـم    

اي کسانی که ایمان  آورده اید، نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسـخره کننـد، شـاید آنهـا از     : الظالمون؛ ترجمه
ینان بهتر باشند و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آن گروه بهتر از آنان باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید و همـدیگر را  ا

به القاب زشت مخوانید، بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان، نام کفر آمیز بگذارید و آنهـا کـه توبـه نکننـد، ظـالم و      
اینکه چیزي بگویی که با آن، کسی را حقیر و خوار بشماري، حـال چـه اینکـه     استهزاء عبارت است از» 5.ستمگر هستند

، بـه طـوري کـه بیننـدگان و شـنوندگان      ...چنین چیزي را به زبان آوري و یا به این منظور با رفتارت به آن اشاره کنی و 
  .6بالطبع از آن سخن و یا رفتار بخندند

ال یحب اهللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلـم و کـان اهللا سـمیعاً    «: خداوند متعال در جایی دیگر چنین فرموده است
را اظهار کند مگر آن کـس کـه مـورد سـتم     ) ي دیگران(خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها : علیماً؛ ترجمه
  »7.خداوند شنوا  و داناست. واقع شده باشد

واي بـر هـر عیـب    : ویل لکل همـزه لمـزه؛ ترجمـه   «: است کههمچنین قرآن کریم در رابطه با عیب جویی بیان داشته 
  ».1جوي مسخره کننده اي

                                                           
 .همان  -1
 . 143، ص 72محمد باقر مجلسی، همان، ج -2
 . 168همان، ص  -3
ی توهین و مفاهیم بیان شده در ذیـل  آنچه که در ادامه بحث توهین خواهد آمد فارغ از مباحث حقوقی است و بنابراین جهت اطالع از تقسیم بندي حقوق -4

 .آن می بایست به قوانین و کتب حقوقی مراجعه نمود
 . 11سوره حجرات، آیه -5
 . 321،ص18سید محمد حسین طباطبایی، المیزان همان، ج -6
 . 148سوره نساء، آیه  -7
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آري اي  : آیا شما را از شریرترین افراد خبر دهم؟ گفتند«: آمده است که ایشان فرمودند) ص(در حدیثی از پیامبر اکرم
ند و براي افراد پاك و بیگنـاه در  آنها که بسیار سخن چینی می کنند، در میان دوستان جدایی می افکن: فرمود. رسول خدا

  »2.جستجوي عیوب هستند
آري، مسخره کردن دیگران، عیب جویی از آنها و به کار بردن الفاظ رکیک و زننده کـه هـر کـدام موجـب تحقیـر و      

  .تخفیف شخصیت انسان می گردد در شرع مقدس اسالم ممنوع بوده و به شدت تقبیح شده است
  دشنام: ب

پرواضـح اسـت کـه آزادي بیـان     . هتک حرمت را به دنبال دارد، فحـش و ناسـزا و دشـنام اسـت     از اقسام توهین که
از عالئم مشـارکت  «: می فرمایند) ع(امام صادق. دستاویزي براي ناسزا گفتن، فحش دادن و هتک حیثیت افراد نمی باشد

» 3.درباره دیگران مـی گویـد، باشـد    شیطان در نطفه آدمی این است که انسان، فحاش، هتاك و بی پروا نسبت به آنچه که
  .»4مبادا فحاش و حریض و لعنت کننده بر دیگران باشی«: همچنین حضرت در جایی دیگر می فرمایند

  قذف: ج
عبارت از آن است که » قذف«. می باشد» قذف«یکی دیگر از مواردي را که می توان تحت عنوان توهین داخل نمود، 

قـرآن  . ت زنا یا لواط داده شود و چنین امري ممنوع و مستوجب مجازات و حد استبه زن یا مرد عفیف و مسلمان نسب
ان الذین یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا فی الـدنیا و اآلخـره و لهـم عـذاب عظـیم؛      «: در این باره می فرماید

ازند، در دنیا و آخـرت از رحمـت   و مؤمن را متهم می س) از هرگونه آلودگی(کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر : ترجمه
این آیه را گواه بر آن دانسته که نسبت ناروا به زنـان  ) ع(امام صادق» 5.الهی به دور هستند و عذاب بزرگی براي آنها است

اسـت کـه تفصـیل آن در    » قذف«بنابراین یکی دیگر از محدودیتهاي آزادي بیان . 6پاکدامن و عفیف از گناهان کبیره است
  .یان شده استکتب فقهی ب

سات* توهین به مقد  
توهین به مقدسات یکی از محدودیتهاي قطعی آزادي بیان در تمامی جوامع و ادیان است هیچ کس حق ندارد به آنچه را 

این مسئله در دین مبین اسالم نیز مورد تذکّر و تبیین قرار گرفته و ارتکـاب  . که دیگران مقدس می شمارند، توهین نماید
در ابتداي مبحث توهین گفته شد کـه تـوهین، سـبک شـمردن، خـوار کـردن تخفیـف و        . جرم شمرده استآن ممنوع و 

بـا توجـه بـه    . در اسالم می باشـد » مقدسات«مطلبی که نیازمند تشریح مضاعف است، تبیین کلمه . تنقیص دیگران است
  :دآنچه که از کتب فقها مشاهده می گردد مقدسات اسالم در امور ذیل خالصه می گرد

 )ص(پیامبر اکرم
در ایـن  . در دین مبین اسالم، جرم بوده و مجازات اعـدام تـوهین کننـده را در بـردارد    ) ص(اهانت به پیامبر گرامی اسالم

گـاهی  ) ع(اگر چه در روایات رسیده از ائمه هـدي . 7مورد، شواهد بسیاري وجود دارد که این حکم را قطعی نموده است

                                                                                                                                                                                           
 . 1سوره همزه، آیه  -1
 . 310، ص 27ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -2
 . 327ص  11حسن حر عاملی، همان، ج محمد بن  -3
 . 328همان، ص  -4
 . 23سوره نور، آیه  -5
 . 165،ص  8محسن قرائتی، همان، ج  -6
  :براي مشاهده کالم فقها در این زمینه به کتب زیر مراجعه گردد -7

حمزه بن علی بن زهره حلبـی، غنیـه النـزوع الـی علمـی      ؛ 567ق، ص .ه 1405یحیی بن سعید حلی،الجامع للشرائع، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، چاپ اول، 
؛ نجم الدین جعفر محقق حلی، شرائع االسالم فـی مسـائل الحـالل و الحـرام،     428ق، ص .ه1417، چاپ اول، )ع(االصول و الفروع، مؤسسه امام صادق 
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استفاده شده است، اما با جمع روایـات  » تنقیص«و در روایات دیگري از واژه » 2شتم«کلمه و در جایی از » 1سب«از لفظ 
را در پـی  ) ص(در این زمینه می توان چنین نتیتجه گرفت که آنچه موجبات تحقیر و تنقیص پیامبر عظـیم الشـان اسـالم   

 .3داشته باشد، مشمول حکم فوق قرار گیرد
 )ص(کرمخانواده، اطرافیان و اصحاب پیامبر ا

س آن ثابت گشته، حضرت صدیقه طاهره، فاطمـه زهـرا   فقهـاي  . مـی باشـند  ) س(یکی دیگر از مقدسات اسالمی که تقد
را نیز در زمره مقدسات دین مبین اسـالم دانسـته انـد،    ) س(اسالم با استناد به روایات رسیده در این زمینه، حضرت زهرا

تـوهین بـه   ) س(و عده اي به دلیل اینکه توهین بـه حضـرت زهـرا    4اگر چه عده اي از ایشان، حضرت را به طور خاص
امـا اشـخاص دیگـري کـه بـه نـوعی بـه پیـامبر         . 5محسوب می گردد، چنین حکمی را استخراج نمـوده انـد  ) ص(پیامبر
در  -اعم از دختران دیگر، پدر و مادر، همسران، اقوام و اطرافیان واصحاب خاصه ایشان  -منسوب می گردند ) ص(اکرم
  6.باز گردد) ص(ورتی توهین به آنها توهین به مقدسات اسالم تلقی می گردد که به توهین به پیامبر اکرمص

 )ع(ائمه معصومین
نیز روایات فراوانی وجود دارد که توهین به ایشان نیز جـرم بـوده و مجـازات را در پـی خواهـد      ) ع(در مورد ائمه اطهار

. مـی باشـند  ) ع(عنوان موارد مجازات توهین نام برده اند،اهانت به ائمه هـدي  لذا یکی از مواردي را که فقهاء به 7.داشت
نیز جزء مقدسات واجب التعظیم در اسالم به شمار می روند که اهانت به ایشان، مجازات قتل ) ع(بنابراین ائمه معصومین

  .8در بین فقها چنین مجازاتی مورد اتفاق نظر می باشد. را در پی دارد
  
  

 انبیاي الهی
در اینکه آیا انبیاي الهی و پیامبران نیز در زمره مقدسات اسالمی محسوب می گردند یا خیر، عبارات فقهـا کـامالً روشـن    

عده اي از ایشان، انبیاي الهی را نیز مشمول حکم اعدام دانسته و بنابراین جزءمقدسات دین اسـالم         مـی   . نمی باشد
  10.و دیگر مقدسات، نیاورده اند) ص(و جمعی، نامی از انبیا و پیامبران الهی در مبحث توهین به پیامبر اسالم 9دانند

                                                                                                                                                                                           
؛ زین الدین بـن علـی   432، ص  41، همان، ج ؛ محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر154، ص 4ق، ج .ه 1408مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 

 . 452، ص 14ق، ج .ه 1413عاملی معروف به شهید ثانی، مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم، مؤسسه المعارف االسالمیه، چاپ اول، 
 213،ص 28محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج  -1
 . 259همان، ص  -2
؛ جواد بن علی تبریزي، اسس الحدود و التعزیـرات ، دفتـر مؤلـف، چـاپ اول،     171، ص 13دس اردبیلی، همان، جاحمد بن محمد اردبیلی معروف به مق -3

 .259ق، ص .ه 1417
؛ شهید ثانی، مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسـالم، همـان، ج   194، ص 9کالنتر، همان، ج -شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المحشی -4

 .453، ص 14
 .438، ص 41محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر، همان، ج  -5
 .همان -6
 .257،ص 19محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج -7
 .452، ص14؛ شهید ثانی، مسالک االفهام، همان، ج 438، ص 41محمد حسن نجفی، همان، ج  -8
 .453، ص14لک االفهام، همان، ج ؛ شهید ثانی،مسا194،ص9شهید ثانی، اللمعه المشقیه، همان، ج  -9

؛ محمد بن حسن بن یوسف حلی معروف به فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح مشـکالت القواعـد، مؤسسـه    567یحیی بن سعید حلی، همان، ص  -10
 . 509، ص 4ق، ج.ه 1387اسماعیلیان، چاپ اول، 
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اما آنچه که می توان از عبارات برخی از فقها و به خصوص متأخرین به دست آورد، جـواز اعـدام اهانـت کننـده بـه      
ود انبیـاء و نیـز تعظـیم و تکـریم ایشـان را جـزء ضـروریات و        چرا که وج. انبیاء و پیامبران الهی از باب ارتداد می باشد

  .1بدیهیات اسالم تلقّی نموده اند
  اشیاء، امکنه و ازمنه مقدس

همچنـین بعضـی از زمانهـا نیـز     . در دین مبین اسالم، برخی از اشیاء یا مکان ها داراي احترام و تعظیم خاصی می باشـند 
جام برخی اعمال یا حاالت در آن زمان خاص، موجبات وهن را پدید      می داراي تکریم و تعظیم ویژه اي هستند که ان

، از جملـه  ...، روز عاشـورا و  )ع(قرآن کریم، مساجد و به خصوص مسجدالحرام و مسـجدالنبی، قبـور معصـومین   . آورد
بـه عنـوان   . 2اسـت مقدساتی می باشند که اهانت به آنها، حرام و ممنوع و در برخی موارد، مستوجب اعدام دانسته شـده  

مثال نجس کردن عمدي قرآن کریم و یا انداختن این کتاب آسمانی در نجاسات و کثافات و یا ارتکـاب عمـدي قتـل در    
  .، از اموري هستند که توهین به مقدسات اسالم به شمار می آیند...کعبه و 

  توهین به عقاید و مذاهب دیگر،  مقدسات و شخصیت هاي آنها*
ناسزا گفتن، فحش دادن، استفاده از کلمات رکیـک  . دب و احترام و مراعات شئونات بسیار اهمیت دارددر اسالم رعایت ا

البته نفرین کردن با ناسزا گفتن تفاوتی دارد که در مجال این نوشته   نمـی  . (، همگی به شدت در اسالم مذموم است...و 
به این آیـه شـریفه دقّـت    . دالیل مختلف مذموم و قبیح است بنابراین حتی بی ادبی و توهین به عقاید دیگر نیز به) گنجد

کسانی کـه غیـر   ) به معبود: (؛ ترجمه...تسبوا الّذین یدعون من دون اهللا فیسبوا اهللا عدواً بغیر علم وال«: کنید که می فرماید
آنچه قابل توجـه اسـت   » 3.. ..جهل، خدا را دشنام دهند)ظلم و (از روي ) نیز(خدا را می خوانند، دشنام ندهید، مبادا آنها 

یعنی حتی کسانی که کافر و مشرك هستند نیز نباید مورد تـوهین و  . نزول آیه شریفه درباره مشرکین و بت پرستان است
این آیه یکی از ادب هاي دینی را خاطر نشان می سازد که با رعایـت آن، احتـرام مقدسـات جامعـه     . بی ادبی قرار گیرند

  4.ستخوش اهانت و ناسزا و یا سخریه نمی شوددینی محفوظ مانده و د
 ترویج فحشا

آنچه مسلّم می باشد این است که اشاعه و ترویج فحشا، ممنوع و غیـر  . 5عصیان شدید و آشکار را در بر می گیرد» فحشا
آزادي « 6.نیسـتند می باشند، امـا معـادل دقیـق آن    » فحشا«، همگی از مصادیق ...بدي، منکر، ظلم، زنا، گناه و . جایز است

انّ الـذین یحبـون ان تشـیع    «: قرآن کریم در این باره می فرماید. مجوزي براي نشر فساد و ترویج فحشا نمی باشد» بیان 
کسانی که دوسـت دارنـد   : الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و اآلخره و اهللا یعلم و انتم ال تعلمون؛ ترجمه

دم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی براي آنان در دنیا و آخرت است و خداوند    می داند و شـما  زشتی ها در میان مر
باشد، چنانکه مفسر بزرگ قرآن، مرحـوم  » مطلق فحشا«آنچه به نظر می آید آن است که منظور از آیه شریفه » 7.نمی دانید

فحشا اسـت، چـون زنـا و قـذف و امثـال آن و دوسـت       مقصود از فاحشه، مطلق «: چنین می گوید) ره(عالمه طباطبایی 
داشتن اینکه فحشا و قذف در میان مومنین شیوع پیدا کند، خود مستوجب عذاب الـیم در دنیـا و آخـرت بـراي دوسـت      
دارنده است و بنابراین دیگر علّت ندارد که ما عذاب در دنیا را حمل بر حد کنیم، چون دوسـت داشـتن شـیوع گنـاه در     

                                                           
 .453،ص 14شهید ثانی، مسالک الفهام ، همان، ج  -1
 .569عید حلی، همان، ص یحیی بن س -2
  . 108سوره انعام، آیه  -3
  . 314، ص 7محمد حسین طباطبایی، همان، ج  -4
 .35، ص9ق، ج.ه1402حسن مصطفوي، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول،  -5
 . 36همان، ص  -6
 .19سوره نور، آیه  -7
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را براي عهد بدانیم و مـراد از فاحشـه راهـم قـذف تنهـا بگیـریم و       » الفاحشه«بله اگر الم در . حد نمی آورد میان مؤمنین
را کنایه از قصد شیوع و خوض و دهن به دهن گرداندن قذف بدانیم، در آن صورت ممکن است عـذاب را  » حب شیوع«

رد ارتکاب حد می آورد و جهت ندارد کـه مـا آن   عالوه بر آن، قذف به مج. حمل بر حد کرد ولی سیاق با آن نمی سازد
د به قصد شیوع کنیم 1.را مقی«  

و اشاعه فحشـا را  » زنا«را فقط به معناي» فاحشه«این کالم عالمه که در باال ذکر گردید در پاسخ به مفسرینی است که 
  .2اند دانسته» حد قذف«تفسیر نموده اند و لذا منظور از عذاب دنیا را همان» قذف«بر خصوص 
در قرآن مجید غالباً در موارد انحرافات جنسی و آلودگی هاي ناموسی به کار رفته، ولی » فحشا«یا » فاحشه«البته کلمه

فحش و فحشا و فاحشه به معنی هر گونه رفتار و گفتـاري  : می گوید» مفردات«در » راغب«از نظر مفهوم لغوي چنان که 
: قرآن کریم نیز گاهی در همین معنـاي وسـیع اسـتعمال شـده اسـت، ماننـد       این لفظ در 3.است که زشتی آن بزرگ باشد

  ».4کسانی که از گناهان بزرگ و از اعمال زشت و قبیح اجتناب می کنند: والذین یجتنبون کبائر االثم و الفواحش؛ ترجمه«
در موارد پیشین به آن حتی غیبت که . آري، اشاعه فحشا، مفهوم وسیعی است که بسیاري از گناهان را در بر می گیرد

من اذاع فاحشـه کـان   «: می فرمایند) ص(پیامبر گرامی اسالم. اشاره گردید، خود می تواند مصداقی از ترویج فحشا باشد
  ».کسی که کار زشتی را نشر دهد همانند کسی است که از ابتدا آن را انجام داده است: کمبتدئها؛ ترجمه

آنچـه کـه در روزگـار کنـونی بـا      .را فراهم می نماید می بایست از بین برود بنابراین هر آنچه که موجبات نشر فحشا
استفاده از وسایل ارتباط جمعی اتفاق می افتد و مفهوم نشر و انتشار را به خوبی ملموس می کند، جایگاه ظریفـی اسـت   

گناه حداقل در یک جامعـه   که اگر گناهان در آنجا حتی به صورت اندکی تبلیغ و ترویج شوند، اثري به بزرگی انتشار آن
 .را خواهد داشت

 دروغ بستن به خدا
قرآن کـریم در  . آزادي بیان تا جایی ادامه دارد که شخص از روي هوي و هوس به خداوند متعال دروغی را نسبت ندهد

چه کسی سـتمکارتر  : من اظلم ممن افتري علی اهللا کذباً او کذب بآیاته انه ال یفلح الظالمون؛ ترجمه«: این باره می فرماید
» 5.است  از آن کس که به  خدا دروغ بسته و یا آیات او را تکذیب کرده است؟ مسـلّماً ظالمـان، رسـتگار نخواهنـد شـد     

و من اظلم ممن افتري علی اهللا کذباً او قال اوحی الی و لم یـوح الیـه شـیئ و    «: همچنین آیه شریفه دیگري بیان می دارد
و کسیت ستمکارتر از آن کس که بر خـدا افتـرا و دروغ بنـدد و یـا وحـی بـه او       : هللا؛ ترجمهمن قال سانزل مثل ما انزل ا

  »6...نرسیده گوید به من وحی می رسد و نیز گوید من هم محققاً مانند آن کتاب که خدا فرستاده خواهم آورد
. ب هاي آزادي بیان می باشـد بنابراین افتراي به خدا و یا بدعت گذاشتن در دین مبین اسالم یکی از مرزها و چارچو

لذا شخصی که می خواهد مطلبی را بیان کند باید ابتدائاً در مورد آن موضوع مطالعه کافی نمـوده باشـد و از روي هـواي    
کسی که نزد بدعت گذارنده اي رود و احتـرامش کنـد،   «: می فرمایند) ع(امام علی . نفسانی به طرح موضوع اقدام ننماید

  »7.ین اسالم قدم برداشته استهمانا در انهدام د
 اضرار به دیگران

                                                           
 .93،ص 15ج  محمدحسین طباطبایی، همان، -1
 . 113، ص17فضل بن حسن طبرسی، همان، ج  -2
 . 405، ص 14ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -3
 .37سوره شوري، آیه  -4
  . 21سوره انعام، آیه  -5
  . 93سوره انعام، آیه  -6
  . 3، حدیث 39محمد بن حسن حر عاملی، همان، باب  -7
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وارد نمودن ضرر نه تنها در مـواردي  . در دین مبین اسالم، ایراد ضرر به دیگران بدون توجیح شرعی، ممنوع و جرم است
هـیچ کـس   . که شخص وارد کننده هیچ حقی ندارد، ممنوع است، بلکه حتی در صورت ذي حق بودن او، غیر جایز است

آزادي بیـان تـا جـایی ادامـه مـی یابـد کـه        . اعمال حق خود را وسیله اي براي ایراد ضرر به دیگران قرار دهدحق ندارد 
بـه روشـنی   » 1الضرر و ال ضرار فی االسـالم «: حدیث معروف. استفاده از آن دستاویزي براي اضرار به دیگران قرار نگیرد

را معموالً در حوزه روابط معامالتی و بـه ویـژه   » الضرر«علماء اصل البته برخی از . بیانگر و مؤید این ممنوعیت می باشد
، اما به نظر می آید استفاده از اصل مذکور به دلیل اطـالق آن در دیگـر   2در قلمرو اعمال حق بر مالکیت مطرح نموده اند

را بـه عـدم فرمـان    نیز حاصل معناي روایـت  ) ره(همانطور که مرحوم شیخ انصاري. موضوعات نیز خالی از اشکال باشد
که چنین برداشتی نشان از اطالق مفهومی روایت در تمـامی ابـواب و موضـوعات     3شارع به حکم ضرري معنا می نماید

  .دارد
 افشاي اسرار کشور و مسائل امنیتی

یی ادامـه  آزادي بیان تا جا. یکی دیگر از محدودیتهاي آزادي بیان در اسالم، افشاي اسرار و رموز اطالعاتی و امنیتی است
چرا که مصالح جامعه، آرامش و امنیت موجود در اجتمـاع، نظـم و   . دارد که با فلسفه وجودي خودش تعارض پیدا نکند

، همه از مفاهیم ارزشمندي هستند که فقدان هر کدام از آنها زنـدگی اجتمـاعی انسـان را بـا خطـر      ...انضباط اجتماعی و 
. یان ارزشمند است که در کنار آن، مفـاهیم ارزشـمند دیگـر نیـز حفـظ گـردد      لذا زمانی آزادي ب. نابودي مواجه می سازد

در قرآن . 4، فاش سازد...بنابراین هیچ کس حق ندارد اسرار حکومت را در زمینه هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، نظامی و
ال تتخـذوا عـدوي و عـدوکم    یا ایها الذین آمنوا «: قرآن می فرماید. کریم نیز بر چنین محدودیتی تأکید گردیده شده است

اکم ان تؤمنوا باهللا ربکم ان کنتم خـرجتم   اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جائکم من الحق یخرجون الرسول و ای
جهاداً فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرّون الیهم  بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء 

شما نسبت به آنـان اظهـار   . اي کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید: السبیل؛ ترجمه
محبت می کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده،کافر شده اند و رسول خدا و شما  را به  خاطر ایمان بـه  

اگـر شـما بـراي جهـاد در راه مـن و جلـب       . ارتـان بیـرون مـی راننـد    خداوندي که پروردگار همه شماست از شهر و دی
شما مخفیانه با آنها رابطه دوسـتی برقـرار مـی کنیـد در     ) پیوند و دوستی با آنها برقرار نکنید(خشنودیم هجرت کرده اید 

از راه راست گمـراه  حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار     می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چنین کاري کند 
در این آیه شریفه از اظهار دوستی و فرستادن پیام براي دشمنان و انتخاب نمودن آنان بـراي دوسـتی، نهـی    » 5.شده است
  .رساندن اطالعات و اخبار و افشاي اسرار به دشمنان طبق آیه شریفه، قبیح و ممنوع است. شده است

بنابراین هر کـس چنـین کـاري را    . »له منکم فقد ضل سواء السبیلو من یفع«: به خصوص که در پایان آیه آمده است
انجام دهد هم از راه معرفت خدا منحرف گشته که گمان کرده چیـزي بـر خـدا مخفـی مـی مانـد و هـم از راه ایمـان و         
 اخالص و تقوي، که طرح دوستی با دشمنان خدا ریخته، و هم تیشه به ریشه زندگانی خود زده است کـه دشـمنش را از  
اسرارش باخبر ساخته و این بدترین انحرافی است که ممکن است به شخص مؤمن بعد از وصـول بـه سرچشـمه ایمـان     

  .6دست دهد

                                                           
  . 281ق، ص .ه 1403دفتر انتشارات اسالمی،  محمد بن علی بن بابویه قمی، معانی االخبار، -1
 . 534، ص 1ق، ج.ه 1421عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم،  -2
  . 161، ص  5مرتضی بن محمد انصاري دزفولی معروف به شیخ انصاري، همان، ج  -3
 . 104سید محمد علی ایازي، همان، ص  -4
 . 1 سوره ممتحنه، آیه -5
 . 13، ص 24ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -6
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چـرا منافقـان   : (؛ ترجمـه ...و اذا جائهم امر من االمن او الخوف اذاعـوا بـه   «: قرآن کریم در فرازي دیگر فرموده است
ه باعث ایمنی یا ترس مسـلمین اسـت و بایـد پنهـان داشـت منتشـر                     چون امري ک)اسرار جنگی اسالم را فاش می سازند

بنابراین آزادي بیان نمی تواند باعث افشاي اسرار محرمانه و یا اسناد امنیتی گردد که امنیت اجتماعی و ملـی  » 1.می سازند
  .را از بین ببرد

 )انتشار اکاذیب(ایجاد فتنه و پخش شایعات 
از عناوینی است که براي آن معانی مختلفـی ذکـر   » فتنه«. دي بیان، فتنه سازي و اشاعه شایعات استاز دیگر مرزهاي آزا

، آنچـه موجـب   2سخنانی که مشروعیت حکومـت را خدشـه دار نمایـد   . شده و البته مفهوم آن با ابهاماتی نیز همراه است
تشویش در اذهان عمومی و اختالف میان مردم  ایجاد. ، از جمله معانی آن می باشند...و  3برانگیختن هوي و هوس گردد

  4.و همچنین آنچه موجب وحشت و اضطراب مردم گردد نیز از معانی آن می باشد
پیامی است که در میان افراد جامعه، دهان به دهان می گردد ولی واقعیت، آن را «نیز عبارت از » شایعه«دریک تعریف 

، ترویج خبري ساختگی است و واقعیت ندارد و بر پایه بزرگ نمایی، رعـب  »شایعه«به عبارت واضح تر » .تأیید نمی کند
در بیان چنین خبري، جنبه کم رنگی از حقیقت و یا تفسـیري خـالف واقـع از خبـري     . آفرینی و یا تحریف استوار است

  .صحیح گنجانده شده است
عی دسـت یـابی بـه اهـداف سیاسـی،      هدف از پخش چنین خبري، تأثیر نهادن بر افکار عمومی، ملی، جهانی و یا نو

لئن لم ینته المنـافقون  «: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید. نظامی و یا اقتصادي در قلمرو یک کشور یا جهان است
اگـر منافقـان و   : و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم ال یجاورونک فیهـا اال قلـیالً؛ ترجمـه   

و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود برندارند، تو را بر ضـد   بیمار دالن
جالب توجـه آنکـه خداونـد در آیـه     » 5.آنان می شورانیم، سپس جز مدت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در مدینه بمانند

از همه جا طرد می شوند و هر جا یافته شوند گرفتـه  : یالً؛ ترجمهملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقت«: بعدي می فرماید
بنابراین مجازات منافقانی که با پخش شایعات در مدینـه مخصوصـاً بـه    » 6.خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید

برهـاي  و ارتش اسالم به غزوات می رفتند بـه تضـعیف روحیـه بازمانـدگان مـی پرداختنـد و خ      ) ص(هنگامی که پیامر 
لـذا آزادي بیـان نبایـد موجـب پخـش      . و مؤمنین         می دادند، قتل اعالم شده اسـت ) ص(دروغین از شکست پیامبر

شایعات دروغین و خود ساخته گردد به ویژه آن جا که به دروغ، امنیت و کیان یک جامعه را مورد خدشه قرار دهد و در 
  .صدد براندازي حکومت بر آید

انتشار شایعات یکـی از  : مطرح نمائیم آن است که» پخش شایعات «را در کنار » فتنه«است تا عنوان آنچه باعث شده 
چنانکه عالمه طباطبایی در تفسـیر  . مصادیق بارز فتنه انگیزي است که در بین مسلمانان ایجاد دلهره و اضطراب می نماید

خورم اگر منافقین و بیماردالن دست از فسـاد انگیـزي    سوگند می: و معناي آیه این است که«: این آیه شریفه آورده است
برندارند و کسانی که اخبار و شایعات دروغی در بین مردم انتشار می دهند تا از آب گل آلود اغراض شیطانی خود را بـه  

  »7...یام کنیدست آورند و یا حداقل در بین مسلمانان دلهره و اضطراب پدید آورند، تو را مأمور می کنیم تا علیه ایشان ق

                                                           
  . 83سوره نساء، آیه  -1

2-Mohammad hashim kamali,Freedom expression in Islam, kualalumpur,brita publishing sdn,1994,1 ed,p.183, 3- 15سوره تغابن، آیه : براي مثال نگاه کنید به .  
5- Mohammad hashim kamali, op.cit, p.185 4 5-  60سوره احزاب، آیه .  

  . 61سوره احزاب، آیه  -6
 . 103، ص 16محمدحسین طباطبایی، همان، ج  -7
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نـاً  « : خداوند متعال در آیه دیگري می فرماید اذ تلقّونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هی
به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سـخنی  : و هو عنداهللا عظیم؛ ترجمه

این آیه شریفه توضیح » 1.ین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ استمی گفتید که به آن یق
از این آیه شـریفه  . و تبیین آیات گذشته است که آن آیات در رابطه با متهم کردن همسران به عمل منافی عفت بوده است

  :سه نکته قابل برداشت است
 )پذیرش شایعه(ن یکدیگر گرفتن به استقبال چنین شایعاتی رفتن و از زبا -1
نشر شـایعه بـدون   (منتشر ساختن شایعه اي را که هیچگونه علم و یقین به آن نداشتند و بازگو کردن آن براي دیگران  -2

 )هیچگونه تحقیق
آن را عملی ساده و کوچک شمردن در حالی که نه تنها با حیثیت دو فرد مسلمان ارتباط داشـت، بلکـه بـا حیثیـت و      -3

 )2کوچک شمردن شایعه و به عنوان یک وسیله سرگرمی از آن استفاده کردن(معه اسالمی گره خورده بود آبروي جا
نه مفسده جو هستند و نه فتنـه انگیـز، نـه در پـی اظهـار و      «: در وصف مؤمنان راه یافته می فرماید) ع(حضرت علی

  »3.هستند و نه مردمی سفیه و لغو گو) فحشا(اشاعه
شده، ادلّه ممنوعیت کذب و دروغ در اسالم نیز همگی مؤید مطالب ذکر شده هستند که بـه دلیـل   عالوه بر آنچه ذکر 

  .وضوح این ادلّه از ذکر آنها خودداري می گردد
  آزادي بیان در اسناد بین المللی و منطقه اي: گفتار چهارم

ردد صـراحتاً از کلمـه   در منشور ملل متحد که سند اساسی سازمان ملـل متحـد محسـوب مـی گـ      :منشور ملل متحد -1
اما با مطالعه آن به روشنی دریافته می شود که آزادي بیان یکی از زیر بناهاي آن می . استفاده نشده است» آزادي بیان«

حصـول همکـاري   : به طور مثال در بند سوم ماده یکم، که از مقاصد سازمان ملل صحبت می کند، آمـده اسـت  . باشد
مللی که داراي جنبه هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگـی یـا بشـر دوسـتی اسـت و      بین المللی در حل مسائل بین ال

پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسی براي همگان بدون تمایز از حیثیت نژاد، جنس، زبـان یـا   
یکی از پایه هـاي   همانطور که مالحظه می گردد احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسی که آزادي بیان» ...مذهب

عـالوه بـر آن قـرار دادن حـق رأي     . اصلی آن می باشد، نشانگر اهتمام تدوین کنندگان به مبحث آزادي بیان می باشد
براي تمامی اعضاي مجمع عمومی سازمان ملل، خود یکی دیگر از نشانه هاي وجود حق آزادي بیان در منشور ملـل  

این منشور یـا  مجمع عمومی می تواند هر مسئله یا امري را که در حدود «: منشور اعالم می دارد 10ماده . متحد است
و بند یکم مـاده  » ...و وظایف هر یک از رکن هاي مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهدمربوط به اختیارات 
» راي امنیـت شو«البته وجود رکنی با عنوان » .هر عضو مجمع عمومی داراي یک رأي خواهد بود«: هیجدهم می گوید

که اعضاي دائمی آن را فقط پنج کشور تشکیل می دهند باعث شده است تا برخی از ادعاهـاي بیـان شـده در همـین     
منشور و اهداف مطرح شده در آن زیر سؤال رود و حق دیگران براي اظهار نظر مؤثر در جریان هاي بین المللـی بـه   

 .شدت پایمال گردد
را با معناي عام خود در نظر بگیریم که معناي آن فراتر از سخن گفتن باشـد و  » یانب«اگر  :اعالمیه جهانی حقوق بشر -2

قـوق بشـر   هر عمل یا حالتی را که نوعی آگاهی دهی و ابراز نظر در آن وجود دارد شامل گردد، در اعالمیه جهانی ح
ق انتخاب شدن و انتخاب حق آموزش و پرورش، حق کار، حق ازدواج، ح. نده آن می باشدبسیاري از مواد، در برگیر

                                                           
  . 15سوره نور، آیه  -1
 . 400، ص 14ناصر مکارم شیرازي، همان، ج -2
  . 103نهج البالغه، خطبه  -3
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امـا مـاده   . داخـل شـود  » بیـان «، همگی می تواند در معناي عام ...کردن، حق مراجعه به دادگاه جهت تظلم خواهی و 
هـر  «: ماده می گوید. را به صراحت ابراز نموده و لوازم آن را نیز متذکر شده است» بیان«نوزدهم اعالمیه معناي خاص
رد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد فرد حق آزدي عقیده و بیان دا

البتـه در  » .و در کسب و دریافت و انتشار اطالعات و افکار، به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد
ي آیین ها و مراسم دینی به تنهـایی  ها و اجرا ماده هیجدهم نیز از آزادي اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش، عبادت

آنچه الزم است تا مد نظر قرار گیرد محـدودیت  . یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی، سخن گفته است
هایی است که در ماده بیست و نهم همین اعالمیه در ارتباط با      آزادي هاي بیان شده تـذکر داده شـده اسـت و از    

شناسایی و مراعات حقوق و آزادي هاي دیگران و نیز رعایت اخالق، نظـم عمـومی و رفـاه     مهمترین آنها مثل تأمین
 .همگانی نام برده شده است

به معناي اعم فراوان یافت می گـردد، امـا   » بیان«در این میثاق نیز مصادیق : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی -3
به ماده هیجدهم بر می خوریم که در  در میثاق نخست. ر استمواد زی به معناي خاص را شامل می گردد» بیان«آنچه 

سـخن گفتـه و   » آزادي ابراز مذهب یا معتقدات به طور فردي یا جمعی یا به طور علنی و یـا در خفـا  «بند یکم آن از 
 این حق، شامل آزادي تفحص و تحصیل. هر کس حق آزادي بیان دارد«: سپس در بند دوم ماده نوزدهم بیان می دارد
ات، خواه بهو اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل، بد یا به صورت نوشته یا چاپ یـا   طور شفاهی ون توجه به سر حد

بند سوم مواد هیجدهم و نـوزدهم نیـز محـدودیت    » .به صورت هنري یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد
 .ق عمومی،حقوق و حیثیت دیگران را متذکّر شده اندهایی از قبیل امنیت ملی یا نظم عمومی، سالمت عمومی، اخال

با توجه به ماهیت و محتواي این میثاق، صـریحاً در آن از   :میثاق بین المللی  حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -4
در آن بـه  را در معنـاي اعـم   » آزادي بیان«به معناي خاص سخن به میان نیامده است اما می توان » آزادي بیان «بحث 

در مقدمه آن از ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق و آزادي هاي بشر سـخن رانـده کـه آزادي    . وضوح مشاهده کرد
صـحبت کـرده و در مـاده    » تبیین آزادانه وضع سیاسی«م ماده یکم از در بند یک. داق این آزادي ها استبیان شاه مص

تکلیـف دولتهـا بـراي بـه     «ین در ماده پانزدهم بـه  همچن. نام برده است» حق هر کس براي تشکیل اتحادیه«هشتم از 
حـق آزادي کـار و انتخـاب    «. اشاره نمـوده اسـت  » رسمیت شناختن افرادي که در زندگی فرهنگی مشارکت می کنند

که در ماده ششم از آن نام برده شده است نیز نوعی آزادي بیان است، چرا که بسـیاري از ابـراز نظرهـا و بیـان     » شغل
به عنوان مثال یک نویسنده یا خبرنگار و یـا یـک   . شغلی صورت می گیرد که فرد در آن مشغول است عقاید از طریق

بازیگر با ابراز عقیده خود در قالب نوشته یا تحلیل خبري و یا ایفاي نقشی خاص، مـافی الضـمیر خـود را بیـان مـی      
  .کنند

آزادي ابراز مذهب یـا  «ه نهم کنوانسیون از در ماد :کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی -5
سخن » عقیده در پرستش، آموزش، عمل و رعایت، خواه به تنهایی یا به همراه دیگران و به طور عمومی یا خصوصی

این حـق شـامل آزادي دارا بـودن    . هر کس حق آزادي بیان دارد«: در ماده دهم نیز اعالم می دارد. به میان آمده است
این مـاده مـانع   . اشاعه اطالعات و اندیشه ها بدون مداخله مراجع دولتی و قطع نظر از مرزها است ت،ت، دریافنظریا

» .، تلویزیونی و سینمایی را ملـزم بـه اخـذ پروانـه کننـد     )خبري(از آن نخواهد بود که دولتها، مؤسسات سخن پراکنی
م دقیقاً پس از ذکر آزادي عقیده و ابـراز  موضوعی که در این مواد به چشم می آید ایجاد محدودیت هاي جدید آن ه

وانسیون از به طور مثال بند یکم ماده نهم کن. آن و آزادي بیان و نیز آزادي برگزاري اجتماعات مسالمت آمیز می باشد
مذهب و ابراز آن صحبت می کند و سریعاً در بنـد دوم همـین مـاده از مصـالح امنیـت ملـی،        آزادي اندیشه، وجدان،

حمایت از حقوق و     آزادي هاي دیگران بـه عنـوان    ،اخالقیات ،ی، حمایت از نظم عمومی، بهداشتسالمت عموم
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همچنین در بند یکم ماده دهم، آزادي بیـان و اسـتلزامات آن را توضـیح مـی     . هاي بند یکم سخن می راند محدودیت
ادي بیـان و بالفاصـله در بنـد دوم از    به عنوان اولـین محـدودیت آز  » اخذ پروانه« دهد و در جمله اخیر همین بند از 

محدودیت هایی نظیر تشریفات،شرایط، تصمیمات یا مجازاتهایی که به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیـت ارضـی یـا    
ري از جرایم، حمایت از بهداشـت و اخالقیـات، حمایـت از حیثیـت یـا حقـوق       یسالمت عمومی، حفظ نظم و پیشگ
ی که به طور محرمانه دریافت شده و حفظ اقتدار و بی طرفی قـوه قضـائیه، نـام    دیگران، جلوگیري از افشاي اطالعات

 .برده است
آزادي اقرار یا ابراز مذهب «در این کنوانسیون نیز در بند یکم ماده دوازدهم از حق  :کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر -6

رمان داده اسـت و در بنـد دوم و سـوم    ف» یا اعتقادات، خواه به صورت فردي یا جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا
بـر هـیچ کـس نبایـد     «در بنـد دوم تاکیـد شـده اسـت کـه       ابتـدا . دیتها سخن گفتـه شـده اسـت   همین ماده از محدو

و سپس » محدودیتهایی را تحمیل کرد که محتمل باشد به آزادي وي در حفظ یا تغییر مذهب یا اعتقاداتش لطمه آورد
بـه عنـوان محـدودیتهاي ابـراز     » هـاي دیگـران   حقوق یا آزادي داشت، اخالق عمومی،امنیت، نظم، به«د سوم از در بن

حق آزادي فکر و بیان که شامل آزادي تفحص، تحصیل و اشـاعه  «در بند یکم ماده سیزدهم از . عقیده یاد نموده است
هنري یا به هر وسـیله  اطالعات و افکار از هر قبیل، صرف نظر از مرزها، شفاهاً، به صورت نوشته، چاپ، به صورت 

دستور داده است و بال فاصله در بنـدهاي دوم، سـوم، چهـارم و پـنجم از محـدودیتها      » دیگر به انتخاب خود شخص
نکته اي که باز در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به وضوح قابل مشـاهده اسـت، تحدیـد بیشـتر     . سخن گفته است

ودیت هـا و مصـادیق آن عینـاً بنـدهاي دوم، سـوم، چهـارم و پـنجم        براي التفات به نـوع محـد  . آزادي بیان می باشد
اعمال حقوق مقرر در بند پیشین پیشاپیش سانسور نخواهـد شـد، امـا مسـتلزم      -2«: کنوانسیون در ذیل ذکر می گردد

احترام به حقوق یا حیثیـت  : الف: تحمیل بعدي مسئولیت است که در قانون براي تضمین امور زیر تصریح شده باشد
حـق بیـان از رهگـذر شـیوه هـا و       -3حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا بهداشت یا اخالق عمومی؛ : دیگران؛ ب

وسایل غیر مستقیم همچون سوء استفاده دولت یا کنترل هاي پنهان بـر ضـبط اخبـار، ارسـال فرکانسـهاي رادیـویی،       
به منظور ممانعت از ارتباطات و پخش افکـار   تجهیزات مورد استفاده براي پخش اطالعات یا به هر وسیله دیگري که

قطع نظر از مقررات بند دوم، نمایشها و تفریحات عمومی می تواننـد براسـاس    -4و عقاید اشد، محدود نخواهد شد؛ 
قانون فقط براي در دسترس بودن آنها به جهت حفظ مصالح اخالقی کودکان و نوجوانان پیشـاپیش سانسـور شـوند؛    

ت براي جنگ و هر نوع تحریک کنیه ملی، نژادي یا مذهبی که محرّك تجاوز غیـر قـانونی یـا هـر     هر گونه تبلیغا -5
نژاد، رنگ، مـذهب، زبـان یـا    : عمل مشابه غیر قانونی دیگري علیه شخص یا گروهی از اشخاص به هر دلیل از جمله

 ».منشأ ملی باشد براساس قانون، جرم قابل مجازات تلقّی خواهد شد
صـحبت  » آزادي عقیده، حرفه و انجام اعمـال مـذهبی  «درماده هشتم منشور از : ی حقوق بشر و ملتهامنشور آفریقای -7

سـخن بـه میـان آمـده     » حق دریافت اطالعات و نیز حق ابراز و انتشار عقاید مطابق بـا قـانون  «شده و در ماده نهم از 
ت، در حالیکه در مواد بعدي   محدودیت در ماده هشتم و نهم، فقط از قانون به عنوان محدودیت یاد نموده اس. است

وظایف فرد در مقابل خانواده «از جمله این محدودیت ها می توان به . هاي دیگري را براي آزادي ها بیان کرده است
همچنـین  . نـام بـرد  » خود و جامعه و دیگر جوامع و نیز رعایت حقوق دیگران، امنیت جمعی، اخالق و منافع عمومی

از » ،...الحظه همنوعان و نیز امنیت و همبستگی اجتماعی، استقالل ملی و تمامیت ارضی کشور و رعایت احترام و م«
 . دیگر حدود بیان شده در این منشور می باشد

امـا آنچـه کـه    . در معناي اعم به وفور یافت می گـردد » آزادي بیان«در متن این اعالمیه  :اعالمیه اسالمی حقوق بشر -8
هـر انسـانی   : الف«: این ماده اعالم می دارد. متذکر شده است ماده بیست و دوم می باشد مفهوم خاص آزادي بیان را
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هر انسـانی حـق دارد بـراي    : حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد، ب
ده می شود آزادي بیـان در ایـن   همانگونه که مشاه» .خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسالمی، دعوت کند

اعالمیه منوط به عدم تغایر با اصول شرعی و نیز امر به معروف و نهی از منکر که از مصـادیق بـارز آزادي بیـان مـی     
 .باشد مالزم با ضوابط شریعت اسالمی می باشد

  حریم خصوصی: فصل سوم
  تشریح مسئله: گفتار اول
  تعریف حریم خصوصی: بند اول

در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرّر استعمال می شـود ولـی   » حریم خصوصی« با آنکه عبارت
مفهوم حریم خصوصـی، ریشـه هـاي عمیقـی در مباحـث جامعـه       . هنوز تعریف متقن و مشخص از آن ارائه نشده است

دشواري . 1رزش قائل شده اندشناختی و انسان شناختی دارد که نشان می دهد چگونه در فرهنگ هاي مختلف براي آن ا
تعریف حریم خصوصی تا بدان جا رسیده است که برخی نظریه پردازان هویت مسـتقلی بـراي حـریم خصوصـی قائـل      

اما به هر حـال  . 2نشده و حمایت از آنچه را که به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثببیت شده احاله داده اند
حریم خصوصی عبارت است از حق بـر   -1: را در شش دسته طبقه بندي کرد می توان تعاریف مختلف حریم خصوصی

حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجـاد مـانع در برابـر دسترسـی هـاي       -2تنها ماندن؛ 
حـریم خصوصـی یعنـی     -4حریم خصوصـی یعنـی کنتـرل بـر اطالعـات شخصـی؛        -3ناخواسته و ناخوانده  دیگران؛ 

حـریم   -6حریم خصوصی  یعنی حمایت از شخصـیت و کرامـت؛   -5رمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران؛ مح
  .3خصوصی یعنی حق بر عالم صمیمیت و کرامت انسانها

اشخاص حقیقی یا حقوقی که در صدد تعریف حریم خصوصی بر آمدند، هر یک به صـورت مفهـومی یـا مصـداقی     
  .اند که البته جامع و مانع نیست تعریفی از آن را به دست داده

اعـم از اطالعـات،   (آنچه از تعاریف رسیده بر می آید این است که هر فرد انسانی داراي یک سري متعلّقات شخصی 
است که در وهله نخست به او اختصاص دارد و دسترسی، اطالع و یا افشاي آن متعلّقات نیازمند ...) ارتباطات، فضاها و 
ه اگـر حـریم خصوصـی را   : بیان می کنـد  مثال زیر به نوعی، تعریف حریم خصوصی را. فرد می باشدکسب اجازه از آن 

یه کنیم،الیه اول حریم خصوصی شامل امور جسمانی و نفسانی فرد است که حتی شامل خاطرات او نیـز مـی   بپیازي تش
ذر مـی کنـد و بخشـی از روابـط     الیه دوم آن، روابط خانوادگی فرد را در بر می گیرد که از یک شخص واحـد گـ  . شود

این الیه . در الیه سوم، همه روابط اجتماعی فرد،  از حریم خصوصی او تلقّی می شود. اجتماعی او را نیز شامل می شود
می تواند شامل روابط دوستی، شغلی، سکونتی، اقتصادي، تفریحی و هر فعالیت دیگري باشد که توسـط فـرد دراجتمـاع    

نـام   -1: ن موارد زیر را به عنوان نمونه اي از مصادیق اصلی مقوله حریم خصوصی بیان داشتمی توا. 4صورت می گیرد
تصـویر یـا حـق     -3نشانی از اعم از نشانی محل سـکونت یـا نشـانی الکترونیکـی؛      -2و سایر مشخصات شناسنامه اي؛ 

 -7تگی صنفی و مـذهبی؛  وابس -6سطح تحصیالت فرد؛  -5جسمی، روحی و روانی؛ : وضعیت سالمتی فرد -4تصویر؛ 
منابع و شیوه هاي تأمین نیازهـاي   -9اوقات فراغت و چگونگی گذران آن؛  -8عقاید و دیدگاه هاي سیاسی و اجتماعی؛ 

احساسـی؛  و زنـدگی عـاطفی    -13روابط دوستانه؛  -12موقعیت خانوادگی؛  -11روابط خانوادگی؛  -10مالی و معیشتی؛
                                                           

 . 11، ص 1386باقر انصاري، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول،  -1
 . 12همان، ص  -2
  . 13همان، ص  -3
  .حمید شهریاري، حریم خصوصی و جامعه اطالعاتی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال هشتم، شماره سوم و چهارم  -4
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اعضا بـدن،   -17شغل اشخاص؛  -16گذشته اشخاص به خصوص سواق کیفري؛  -15شیوه ادامه تحصیل فرزندان؛  -14
مکاتبات و مراودات مخابراتی یا کتبی و   -20محل سکونت؛ -19تمایالت و آرزوها؛  -18برخی نواحی و اندام جنسی؛ 

  . 1... خانواده فرد و  -21امثال آن و نیز محموالت پستی؛ 
همه ازمنه و امکنه وصف خصوصی بودن را ندارند، اما اصل بر خصوصـی   البته مصادیق و موارد حریم خصوصی در

به عنوان مثال، تصـور کنیـد شخصـی بـراي اخـذ گواهینامـه       . بودن آنهاست و خروج از این اصل، نیازمند دلیل می باشد
نام از زمره حریم هـاي   رانندگی به این ارگان مراجعه کرده است، اما از دادن نام و نام خانوادگی خود با استدالل بر اینکه

پر واضح است که هر انسان عاقلی درخواست نـام، توسـط اداره راهنمـایی و    . خصوصی و شخصی است، امتناع می کند
  . رانندگی را امري مجاز و بلکه الزم می داند

 نسبیت حریم خصوصی* 
مرزهاي متغیري داشته  حریم خصوصی مفهوم سیالی است که ممکن است در جوامع و فرهنگ هاي مختلف، حد و 
حتی این مفهوم در مقایسه با نوع افرادي که در یک جامعه و با یک فرهنگ واحـد در کنـار یکـدیگر زنـدگی مـی      . باشد

به عنوان مثال برخی از خانم ها نسبت به محفوظ نگه داشتن نام کوچک یـا سـن و سـال خـود بـه      . کنند، متفاوت است
حوالی که براي احراز متعارف و معقول و مشروع بـودن ادعـاي افـراد دربـاره     عوامل و اوضاع و ا. شدت حساس هستند

عمـومی یـا    -1: حریم خصوصی استفاده می شوند و دایره انتظار آنها از حریم خصوصی را ترسیم می کننـد، عبارتنـد از  
اس بودن موضوع حریم خصوصی؛  -2خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی؛  مالی از استفاده احت -3عادي یا حس

 -7رضایت یا عدم رضایت فرد نسبت بـه نقـض حـریم خصوصـی اش؛      -6اطالعات حاصل از نقض حریم خصوصی؛ 
 .2وجود یا نبود رابطه بین مدعی حریم  خصوصی و نقض کننده آن

آنچه باعث شده است تا مقوله حریم خصوصی به عنوان یک موضوع و علم جداگانه بیش از پیش مورد کنکاش قرار 
و از زمره حقوق بشر آورده شود، پیشرفت روز افزون تکنولـوژي هـاي ارتبـاطی اسـت کـه ورود بـه حـریم هـاي         گیرد 

شخصی انشانها را بسیار ساده تر و آسان تر از گذشته کرده و البته سرعت انتقال داده هاي شخصی دیگـران و انتشـار آن   
العات خصوصی افراد بـر روي کاغـذها نوشـته مـی شـد و      اگر تا دیروز، اط. ها صدها و و بلکه میلیونها برابر شده است

بنابراین امکان محو، از بین بردن و یا گم شدن آنها وجود داشت، امروزه بـا پیشـرفت فـن آوري اطالعـات و مقتضـیات      
اجتماعی، تمامی اطالعات شخصی انسانها در تمامی مقاطع زندگی اشان در دسـترس افـراد حقیقـی و حقـوقی مختلفـی      

لذا اگر حریم خصوصی شخصی افشا گردد، نباید امید داشته باشـد کـه حـداقل کـاربران رایانـه هـا، آنهـا را        . وجود دارد
  .فراموش می کنند

  
  تطبیق موضوع حریم خصوصی در دین مبین اسالم: بند دوم 

در حال که تعریف و تا حدودي مصادیق حریم خصوصی در بند اول مشخص گردید، به دنبال آن هسـتیم تـا ببینـیم    
تحقیـق  . اسالم عزیز، چه سفارش ها و توصیه هایی وجود دارد که به نحوي با متعلّقات شخصی انسانها مرتبط می گردد

در منابع حقوق اسالم نشان می دهد که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسالمی بسیار بیشتر از سایر    نظام 
سال پیش  1400ر خصوصی و افکار و عقاید شخصی، بیش از حریم خصوصی منازل، ارتباطات، امو. هاي حقوقی است

                                                           
 . 40و  39سید علی محسنیان، ورود رسانه ها به حریم خصوصی، نشریه پژوهش و سنجش، سال یازدهم، شماره  -1
 . 24همان، ص باقر انصاري،  -2
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مورد تأکید اسالم قرار گرفته است، در حالی که  نخستین جرقّه هاي حمایت جدي از حریم خصوصی حتی در مواضـع  
  .1میالدي بر می گردد 18و17تحویل گرایان سنت غرب به قرون 

امـا لفـظ   . م خصوصی را کامالً مشهود و مبرهن مـی نمایـد  در اسالم، مفاهیم متعددي وجود دارد که حقی به نام حری
بنابراین الزم است تا بـا درك مفهـومی حـریم خصوصـی،          . حریم خصوصی در متون مقدس اسالمی ذکر نگردیده است

به را » لزوم حفظ اسرار و حرمت افشاي آن«به نظر می آید می توان . مقوله هاي مربوط به آن را در اسالم جستجو نمائیم
عنوان مفهوم حریم خصوصی در اسالم دانست که البته عالوه بر اینکه نفـس عنـوان مـذکور، داراي ادلـه شـرعی اسـت،       

  .مصادیق مفهومی مختلفی نیز در آیات و روایات بر آن داللت می کنند
مطالـب بـه کـار      در لغت به معناي چیزي است که انسان، مخفی می نماید و بدین معنا در اشیاء و در مفاهیم و » سرّ«

یا ایها الذین آمنوا التتخذوا بطانه من دونکم ال یـألونکم خبـاالً    «: قرآن کریم در دستوري به مسلمانان می فرماید. 2می رود
نـا لکـم اآلیـات ان کنـتم تعقلـون؛ ترجمـه        وا ما عنتّم قد بدت البغضاء من افواهم و ما تخفی صدورهم اکبر قـد بیاي : ود

از هیچ نابکاري در حق شما کوتاهی نمـی  ) آنان. (همراز نگیرید) دوست و (رده اید، از غیر خودتان، کسانی که ایمان آو
دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آنچـه سـینه هایشـان نهـان            مـی      . آرزو دارند که در رنج بیفتید. ورزند

  »3.راي شما بیان کردیم، اگر تعقّل کنیدرا ب) دشمنی آنان(در حقیقت، ما نشانه هاي . دارد، بزرگ تر است
آیه درصدد بیان عدم افشاي اسرار در نزد کافران و منافقان است، اما اطالق فراز اول آیـه کـه بـه سـوره مطلـق بیـان       

قرآن کریم در جایی دیگـر از افشـاي اسـرار    . ، هر شخصی را شامل می گردد»از غیر خودتان همراز نگیرید«: داشته است
یـا ایهـا الـذین آمنـوا ال     «: آنجا که می فرماید. یاد می نماید) ص(ظامی با عنوان خیانت به خدا و پیامبر اکرمحکومتی و ن

) ص(اي کسانی که ایمـان آورده ایـد، بـه خـدا و پیـامبر      : تخونوا اهللا و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون؛ ترجمه
ابـو جعفـر        » .4)این کار، گناه بزرگی اسـت (دارید در حالی که می دانیددر امانات خود خیانت روا م) نیز(خیانت نکنید و 

خداوند عزّوجل در قرآن گروههایی را به جرم افشاي اسرار و اطالعات سرزنش : به من فرمود) ع(امام صادق: 5می گوید
ف اذاعـوا بـه ولـو ردوه الـی     و اذا جائهم امر من االمـن اوالخـو  «: در این آیه: قربانت شوم،کجا؟ فرمود: گفتم. کرده است

و هنگامی که خبري از پیروزي یا شکسـت در جنـگ   : الرّسول و الی اولی االمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم؛ ترجمه
و (و پیشـوایان  ) ص(را بـه پیـامبر   ) خبـر (آن را شایع و افشا می کنند، در حالی که اگـر آن  ) بدون تحقیق(به آنها برسد، 
  »6.ارجاع دهند، از ریشه هاي مسائل آگاه خواهند شد) درت تشخیص دارندفرماندهان که ق

در اسالم، نه تنها افشاي اسرار شخصی و غیر شخصی، توسط خود کسـی کـه راز متعلـق بـه اوسـت، امـري ناپسـند         
بـه دنبـال    چه بسا اطالع بر امري، پیامدهاي نـاگواري را . است، کنکاش و اطالع بر هر سرّ و رازي نیز صحیح نمی باشد

اي کسـانی کـه   : ؛ ترجمـه ...یا ایها الذین آمنوا التسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسـؤکم «: قرآن کریم می فرماید. داشته باشد
  »7.ایمان آورده اید از چیزهایی نپرسید که اگر برا ي شما آشکار گردد، شما را ناراحت می کند

تدالل قرآن بر جستجو نکردن از برخی امور، ناراحتی افراد پـس  اس. پذیر نیست ري، اطالع از هر راز و رمزي توجیهآ
از اطالع از محتواي آن امر پنهانی است و حال آنکه می دانیم ناراحت شدن از چنین اموري که بـه یکبـاره بـراي انسـان     

  .پدید می آید، عالوه بر اثرات روحی و روانی، احتمال انجام اقدامات ناگواري را نیز به دنبال دارد
                                                           

  . 66، شماره 1383تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال  -باقر انصاري، حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسالم -1
 . 356، ص 4ق، ج .ه1414ابوالفضل جمال االدین ابن منظور، لسان العرب، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ سوم،  -2
  . 118وره آل عمران، آیه س -3
 . 27سوره انفال، آیه  -4
 . 505ق، ص.ه1429جمعی از محققان، فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات، انتشارات زمزم هدایت، چاپ اول،  -5
  . 83سوره نساء، آیه  -6
  . 101سوره مائده، آیه  -7
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روا نیست هر رازي براي تو بازگو شود، چنانچه مجاز نیستی هر رازي را که می دانـی بـه   «: می فرمایند) ع(امام علی 
  »1.دیگران بگویی

بنابر آنچه تاکنون گفته شده به دست می آید که در دین مبین اسالم، حفظ اسـرار شخصـی و غیـر شخصـی، چـه از      
از جانب غیر او، الزم است و افشاي اسرار موجبات ناگواري هاي فـراوان را   ناحیه فردي که اسرار متعلّق به اوست و چه

نسـبت بـه اسـرارت    «: در این باره می فرماینـد ) ع(امیر مؤمنان علی. به بارخواهد آورد و جرم و گناه نیز تلقّی شده است
پیش تو به امانـت گذاشـته    و هرگز راز و سرّي که) از اخبار و اطالعات سري خویش هرکسی را آگاه نساز. (بخیل باش

  »2.اند، فاش مساز، زیرا فاش کردن اسرار، خیانت و گناه است
  :درارتباط با اهمیت تحفظ بر اسرار می فرمایند) ع(امام صادق 

راز و اسرار تو به منزله خون توست، پس سعی کن که جـز در  : سرّك من دمک فال یجرینّ من غیر اوداجک؛ ترجمه«
  »3.نیفتد شاه رگهایت به جریان

نکته جالب آنکه در اسالم، نه تنها افشاي اسرار دیگران گناه و جرم است، بلکه حتی واکاوي رازهاي آنها نیـز ممنـوع   
هر کس اسـرار دیگـري را   « : در رابطه با همین موضوع بیان داشته اند که) ع(موالي متّقیان، امام علی . شمرده شده است

  » .د ساختبکاود، خداوند اسرارش را فاش خواه
است بـه عنـوان   » لزوم حفظ اسرار و ممنوعیت افشاي آن«در گفتار بعدي مصادیقی را که به نوعی در بردارنده مفهوم 
  .مصادیق مفهومی حریم خصوصی در اسالم، بیان خواهیم کرد

  مصادیق مفهومی حریم خصوصی در اسالم: گفتار دوم
  ممنوعیت عیب جویی و افشاي عیوب: بند اول
آمـوزه هـاي   . مفاهیمی که در اسالم نهی شده است، عیب جویی و بر مال کردن  خطاها و عیـوب دیگـران اسـت   یکی از 

البته نفس عیب جویی حتی بـا عـدم   . اسالمی به روشنی ممنوعیت واکاوي عیوب و اشتباهات دیگران را هویدا می سازد
پوشـانیدن عیـوب و خطاهـاي دیگـران و فـاش       وجود قصد بر انتشار، نیز ممنوع و مذموم شمرده شده است و در مقابل

عیـب  . نساختن آنچه که انسان از لغزش ها و اشتباهات اشخاص می بیند، امري واجب و پسندیده به شـمار آمـده اسـت   
جویی، یعنی اطالع بر عیوب، نقایص و گناهان که اشخاص آن را از دیگران مخفی نگه داشته اند، اما عیب جو، در صـدد  

فقط صفات منفی مد نظر است که در اسالم واکاوي و افشاي آن، گنـاه و جـرم   » عیب«ابراین در بحث بن. کشف آنهاست
  .می باشد

اعم از متعلّقات مثبـت و   -، جستجو و افشاي هر آنچه که سرّ و راز محسوب می گردد»حریم خصوصی«در موضوع 
در یـک تعریـف از حـریم    . دنبال می نمایـد فقط متعلّقات منفی اشخاص را » عیب«مورد نظر است و مبحث  -منفی فرد

اطالعات، ارتباطات، فضاها و متعلّقاتی که خواه از نظـر فطـري و خـواه از نظـر فرهنگـی در وهلـه       «خصوصی آن را به 
تعریف نموده انـد، یکـی از   » نخست به فرد معنی اختصاص دارد و پیش از این به طور علنی و عمومی منتشرنشده است

در اسالم اینطور نیسـت کـه   . یف با آنچه که در اسالم وجود دارد، سابقه نشر علنی آن موضوع استتفاوت هاي این تعر
دیگري در افشاي هر آنچه که جزء متعلّقات شخصی به حساب بیاید و قبالً به صورت علنی یا عمومی منتشر شده باشد، 

فسق خود را درارتباط  ها وبارها خودش آشکارار گناهی، باربله، در برخی از موضوعات که فردي با اصرار ب. مجاز باشد
حال تصور نمائید شخصی از روي جهالت خـویش یـک   . با آن گناه ظاهر کرده است، انتشار مجدد آن فسق ایرادي ندارد

                                                           
 . 503جمعی از محققان، همان، ص  -1
 .همان  -2
  . 71، ص 75محمدباقر مجلسی، همان، ج  -3
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بار مرتکب دزدي شده است و اتّفاقاً در روزنامه اي عکس او را با دستور مقام قضایی جهت پیـدا کـردن سـارق، چـاپ     
آیا هر یک از افراد جامعه مجاز است، هر بار که او را دیـد، دزدي او  . سپس جرم دزدي او نیز ثابت شده باشدکرده اند و 

را به رخ بکشد و یا گناهش را هر دفعه براي دیگران بازگو کند؟ قطعاً در اسالم چنین چیزي مجاز نیست و بردن آبـروي  
ت آنان جز در موارد اندکی که در دیگـران یـا جامعـه، اسـتثناء شـده        دیگران و شکستن شخصی جهت حفظ مصالح اهـم

بسیار پوشاننده عیـب  «به معناي » ستّار العیوب«خداوند متعال یکی از صفات عالی و بارز خود را . است، جایز نمی باشد
در عیـوب   بنابراین در اسالم نه تنهـا نفـس کـاوش   . این مهم، کامالً توجه دهدندگان خویش را به قرار داده است تا ب» ها

ایـن  . دن عیوبی را که به هر دلیل به آن اطالع حاصل شده است، الزم و واجب اسـت بلکه پوشانشده است،  نهیدیگران 
همـزه   ویـل لکـلّ  «: موضوع تا بدان جا رسیده است که قرآن کریم با لحنی شدید نسبت به عیب جویان بیان     می دارد

  »1.دهواي بر هر عیب جوي مسخره کنن: لمزه؛ ترجمه
آنها کسانی هسـتند کـه سـخن چینـی      مـی      «: آمده است» همزه و لمزه«در سخنی از ابن عباس در تفسیر دو کلمه 

همزه، کسـی  «: در تفسیر جامع آمده است» 2.کنند، و میان دوستان جدایی می افکنند و مردم را با عیوب توصیف می کنند
زه آن است که در پشت سر او چنین کاري را انجام    می دهـد  را گویند که در حضور شخص، عیب جویی می کند و لم

که این همان غیبت است و بعضی گفته اند، همزه، عیب جویی به زبان، و لمزه، عیب جـویی بـه چشـم و ابـرو و اشـاره      
غیبـت  ) ص(این آیات در شأن ولید بن مغیره نازل شدند، زیرا او بود که در غیاب پیامبر «: مجمع البیان می گوید» 3.است

بر فرض اینکه شـأن نـزول ایـن آیـات، خصوصـی باشـد،       . می کرد و در حضور آن بزرگوار به آن حضرت، طعنه می زد
ت معناي آن به قوت خود باقی است یعنی هر کسی که از مسلمانان غیبت و عیب جویی نمایـد، مشـمول   .معذلک عمومی

علی بن ابراهیم قمی، در خبر معراج از » 4.د خواهد گردیداین آیات خواهد شد و مستوجب عذابی که این آیات می گوین
پس مرور نمودم به دسته اي که براي آنهـا لـب هـایی    «: روایت نموده است که ایشان فرمودند) ص(حضرت پیامبر اسالم

تند این کیس: از جبرئیل پرسیدم. بود مانند لب هاي شتر و می چیدند گوشت ازپهلوهاي آنان و می انداختند در دهان آنان
  »5.اینها غیبت کنندگان و طعنه زنندگان اند: جماعت؟ گفت

که نشان از بزرگی گنـاه آنـان دارد، مخاطـب قـرار داده     » ویل«آري، اینچنین است که قرآن کریم هم ایشان را با لفظ 
ت جستجوي عیوب فرموده اند) ص(پیامبر اکرم. است ورده اید و ایمـان  اي گروهی که به زبان اسالم آ«: در ارتباط با مذم

در قلب شما جاي نگرفته است، از مسلمانان بد گویی مکنید و در جستجوي عیب هاي آنان مباشید، چرا که هر کسی در 
پی کاستی هاي آنان برآید، خداوند در جستجوي عیوب او خواهد بود و آن که خداوند با او چنین کند، رسوایش خواهد 

  »6.ساخت، هر چند درون خانه اش باشد
هر کسی در راه جستجوي عیوب و کشف لغزش هاي بـرادرش  «: در همین باره می فرمایند) ص(پیامبر گرامی اسالم

  »7.گام نهد، پاي در آتش دوزخ گذارده است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد
جستجوي عیـوب فـی نفسـه در اسـالم     نیز کامالً مشهود است، ) ص(همانطور که قبالً بیان شده و از کالم رسول اهللا 

ممنوع و گناه است و بنابراین به طریق اولی انتشار و افشاي آن گناهی بس سنگین تـر و مجـازاتی شـدیدتر را بـه دنبـال      
دن عیوب دیگران، آن را به نجات شخص زنـده بـه گـور تشـبیه کـرده      در بیان لزوم پوشان) ص(حضرت . شتخواهد دا

                                                           
  . 1سوره همزه، آیه  -1
  . 310، ص 27ناصر مکارم شیرازي، ج  -2
  . 491، ص7، ج1366سیدمحمدابراهیم بروجردي، تفسیرجامع، انتشارات صدر، چاپ ششم،  -3
  . 372، ص 18ق، ج .ه1398محمد جواد نجفی خمینی، تفسیر آسان، انتشارت اسالمیه، چاپ اول،  -4
  . 340، ص 14، ج 1363حسین بن احمد حسینی، تفسیر اثناعشري، انتشارات میقات، چاپ اول،  -5
  . 77، ص 8احمد بن محمد اردبیلی، همان، ج  -6
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حفظ شخصیت آنان از سنت هاي بزرگ الهی است که قطعاً در بسیاري از موارد کمتـر از جـان   آري، آبروي افراد و  1.اند
بر کسانی کـه گنـاه ندارنـد و از    «: در کالمی شیوا قبح عیب جویی را اینچنین بیان می نمایند) ع(امام علی. آنان نمی باشد

و شکر این نعمـت بگذارنـد، چندانکـه ایـن      سالمت دین برخوردارند، سزاست که بر گناهکاران و نافرمانان رحمت آرند
شکر گزاري آنان را مشغول دارد و به گفتن عیب مردمان وانگذارد تا چه رسد به عیب جوئی که برادر را نکوهش کنـد و  

کـه   آیا به خاطر ندارد که خدا چگونه بر او بخشید و گناهان او را که از گنـاهی . به آنچه بدان گرفتار است، سرزنش کند
بزرگتر بود،پوشانید، چگونه او را به گناهی سرزنش می کند که خود مانند آن را مرتکب دیگري را سرزنش می کند بدان 

شده است و اگر چنان گناهی نداشته، گناهان دیگري داشته که از آن گناه بزرگتر است و به خدا سوگند اگـر گنـاهی کـه    
تن زشتی مردمان، باید گناهی بزرگتر شمرد، اي بنـده خـدا   کرده بزرگ  نیست و گناهی کوچک است، جرأت او را بر گف

در عیب گیري کسی که گناهی کرده  است، شتاب مکن، زیرا امید می رود که آن گناه را بر او ببخشند و بر گناه کوچـک  
  »2...پس اگر از شما کسی عیب دیگري را دانست، بر زبان نراند. خود ایمن مباش، شاید که تو را بر آن عذاب کنند

  ممنوعیت تجسس و تفتیش: بند دوم
س و تفتـیش        یکی دیگر از مفاهیمی که در اسالم با موضوع حریم خصوصـی ارتبـاط نزدیکـی دارد، ممنوعیـت از تجسـ

سـوا؛ ترجمـه  ... یا ایها الذین آمنـوا  «: قرآن کریم می فرماید. است س  ... اي کسـانی کـه ایمـان آورده انـد     : ال تجس تجسـ
معناي کلمه تجسس پیگیري و تفحص از امـور مـردم اسـت،    «: در تفسیر المیزان می گوید) ره(باطبایی عالمه ط» .3نکنید

البته ایشـان در بیـان تفـاوت معنـایی     » 4.اموري که مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها راپیگیري کنی تا خبردار شوي
 –سـس  در شرّ استعمال می شود و تج -جیم با  -س تجس«: اینچنین بیان می دارند که » تجسس« با کلمه» تجسس«کلمه

صاحب تفسیر نمونه آورده . نیز استفاده شده است» سستج«در بعضی از روایات از کلمه  .5در خیر کار برد دارد -باحاء 
جستجوگري در کار دیگران و تالش براي افشاي اسرار آنان گناه است، ولی قرائنی که در داخل و خارج آیـه  «: است که 

است نشان می دهد که این حکم مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است و البته در زندگی اجتمـاعی تـا آنجـا    
روشـن اسـت آنجـا کـه ارتبـاطی بـا سرنوشـت        .  که تأثیري در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است

مـأمورانی بـراي جمـع    ) ص(، لذا شخص پیـامبر دیگران وکیان جامعه پیدا می کند، مسئله شکل دیگري به خود می گیرد
تعبیر می شود تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسـالمی در  » عیون«آوري اطالعات قرار داده بود که از آنها به عنوان 

ت       ) ص(پیامبر اکرم. 6داخل و خارج داشت، براي او گردآوري کنند توصیه هـاي صـریحی نسـبت بـه ممنوعیـت و مـذم
از گمان بپرهیزید، چرا که گمان، سـخن  «: ایشان در سخنی می فرمایند. وي در امور دیگران بیان داشته اندتجسس و واکا

را در گرداب دروغ افکند، از کنجکاوي و پاییدن یکدیگر بپرهیزید، از حال کسی تفتـیش مکنیـد، از یکـدیگر تعریـف و     
مگیرید، به هم پشـت نکنیـد و بـا بنـدگان خـدا  بـرادروار       تمجید نکنید، بد خواه یکدیگر نباشید، کینه یکدیگر را به دل 

من مـأمور نگشـته ام دل هـاي مـردم را بشـکافم و از      «: در حدیثی دیگر نیز بیان داشته اند) ص(حضرت » 7.زندگی کنید
  »8.افکار درونی آنها با خبر شوم
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ش مکن کـه در ایـن صـورت بـدون     از دین مردم تفتی«: درباره عدم تجسس از دین دیگران فرموده اند) ع(امام صادق
. ابن ابی الحدید از عبد الرّحمن عوف نقل نموده که من با خلیفه دوم شبی نزدیک خانـه اي رسـیدیم  » 1.دوست می مانی

پـس بـه   . خانه امیه بن ربیعـه : خانه کیست؟ گفتم: خلیفه دوم گفت. چراغی می سوخت و آوازي از آنجا  بیرون می آمد
خلیفـه دوم، ایشـان را نهـی و    . دیدیم امیه با یاران مشغول به خـوردن خمـر بودنـد   . حص نمودیمباالي دیوار آمدیم و تف

بـه   -1: اي عمر، ما یک فعل منکر نمودیم و تو چهار فعل منهی مرتکب شـدي، چـرا کـه تـو    : ایشان گفتند. تهدید نمود
احب خانـه داخـل شـدي و خـداي     بدون ص -2؛ »التجسسوا«: تجسس اقدام نمودي و حال آنکه حق سبحانه می فرماید

از درب خانه داخل نشدي، بلکه از باالي دیوار آمـدي در   -3؛ »ال تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا«: تعالی فرموده
بر ما سالم نکردي و بنـابراین   -4؛ »و اتوا البیوت من ابوابها... والتؤتوا البیوت من ظهورها«: حالیکه خداوند متعال فرموده

خلیفه دوم پس از استماع ایـن  . ، عمل نمودي»فاذا دخلتم بیوتاً فسلّموا علی اهلها«: لف این قول پروردگار که فرمودهمخا
  .2سخنان، شرمنده شد و از آنجا بیرون آمد

سـوا «: آري، چه مفهومی باالتر از آنچه که قرآن کریم به صراحت و اطالق به آن دستور می دهد و می فرماید التجس« .
سوا و ال تناجشوا« :فرموده که ) ص(توصیه اي شیواتر از کالمی که پیامبر اسالمچه  سوا و ال تحس اطالقی که در » .ال تجس

این بیانات وجود دارد جاي هیچ شبهه اي را بر حرمت و ممنوعیت واکاوي امور دیگران  در اسالم بـاقی نمـی گـذارد و    
بـه  طـور اسـتثنا    بـه ي حرام و مذموم است مگر آنکه مصالح مهم تـري  بر آن است که چنین کاراصل این یعنی در اسالم 

  .وجود آید که اصل را تخصیص بزنند
  ممنوعیت اشاعه فحشا: بند سوم

. در گذشته بیان کردیم که در دین مبین اسالم صرف واکاوي و جستجوي اسرار و عیوب دیگـران، گنـاه و ممنـوع اسـت    
پر واضح است، هنگامی انتشار صدق می کنـد  . شاعه فحشا و انتشار گناه استآنچه در این بند خواهیم گفت، ممنوعیت ا

اگر انتشار و اشـاعه فحشـا در اسـالم ممنـوع     . که قبالً تجسس و اطالع بر اسرار و یا گناهان دیگران صورت گرفته باشد
معنـاي کلمـه   . خواهد بـود است، بالطبع آنچه به عنوان مقدمه اي جهت رسیدن به این مطلوب نیز به کار می رود، ممنوع 

و در احادیث بسیار دیده می شود که ... گفتار و رفتار ناپسند و قبیح «: آن طور که ابن منظور آورده، عبارتست از» فحشا«
عده اي نیز چنین بیا » 3.لفظ فاحشه به کار رفته است و منظور از آن، گناه و معصیتی است که زشتی و قبحش بسیار است

در بسیاري موارد فاحشه به معنی عمـل منـافی   . فاحشه به معناي آن گناهانی است که زشتی شدید دارد« :ن داشته اند که
  »4.استعمال می گردد) زنا(عفت 

و فاحشه را به معناي هر رفتار و گفتار قبیح و ناپسند و نیـز بـه معنـاي    » فاحشه«را به معناي » فحشا«برخی دیگر نیز 
بـدي،  «: بعضی هم با تذکر به اینکه اساس این کلمه، زشـتی آشـکار اسـت، گفتـه انـد      .5بخل و خساست تعبیر نموده اند

  »6.، از مصادیق فحشا و فاحشه هستند...بغی، ظلم، گناه، زنا، ابراز خساست و 
به هر حال آنچه از قدر مسلّم معانی ذکر شده بر می آید، انتشار و پخش هر آنچه زشتی آن معلوم و مشخص و گنـاه  

ن است بود با آنچه درادامه در اثبـات  . می باشد -و طبیعتاً در بسیاري از موارد به صورت مخفی و پنهانی است  -نش مبی
ممنوعیت اشاعه فحشا در اسالم خواهیم گفت این نتیجه را می گیریم که اسالم براي جامعه نیـز یـک حـریم خصوصـی     

                                                           
  .همان  -1
 . 194، ص 12حسینی، همان، ج  حسین بن احمد -2
  . 126جواد فخارطوسی، همان، ص  -3
  . 325، ص 6جمال الدین ابوالفضل ابن منظور، همان، ج  -4
  . 147، ص 4ق، ج .ه1416فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، کتابفروشی مرتضوي، چاپ سوم،  -5
  . 35، ص 9حسن مصطفوي، همان، ج  -6
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ري است که جز اندك افـرادي کـه آن را مـدیریت  مـی کننـد،      اجتماع به عنوان یک کل، خود نیز داراي اسرا. قائل است
بنابراین ممکن است اطالعات و اخباري متعلق به شخصی خاص باشد کـه  . دیگران حق افشا و انتشار آن اسرار را ندارند

  .او اجازه انتشار و اشاعه آن را بدهد، اما اخالق یا نظم و یا امنیت جامعه اجازه چنین کاري را ندهد
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الـذین  «: کریم درباره ممنوعیت اشاعه فحشا با صراحت تمام بیان می داردقرآن 

کسانی که دوست دارند زشـتی هـا در میـان    : آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و اآلخره و اهللا یعلم و انتم ال تعلمون؛ ترجمه
  »1.نان در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانیدمردم با ایمان شیوع یابد، عذابی دردناك براي آ

صاحب تفسیر نمونه منظور از اشاعه فحشا در آیه شریفه را منحصر به تهمت و دروغ و یا عمل منافی عفت     نمـی  
آنها، تعبیـر مـی    ، آن را به هر گونه نشر فساد و اشاعه زشتی ها و قبائح و کمک به توسعه»راغب«داند و با استناد به قول 

نکات زیادي از این آیه شریفه مسـتفاد اسـت، از جملـه    . 3نیز همین نظر را تأیید می کند» المیزان«صاحب تفسیر . 2نماید
اینکه خداوند متعال در این آیه از کسانی صحبت کرده است که دوست دارند فحشا شیوع پیدا کند و بنابراین افرادي کـه  

. ند و منتشر می کنند به طریق اولی در ممنوعیت و مجازات این عمـل داخـل خواهنـد بـود    فحشا را عمالً ترویج می ده
عذاب شدیدي که در این آیه از آن صحبت شده است، هم عذاب دنیوي است و هم عـذاب اخـروي و ایـن بـه معنـاي      

  .شدت زشتی اشاعه فحشا می باشد
  »4.همانند کسی است که آن را به وجود آورده استکسی که کار زشتی را نشر دهد، «: می فرمایند) ص(پیامبر اکرم

مردي خدمتش آمد و عرض کرد فدایت شوم از یکی از برادران : آمده است که) ع(در حدیثی از امام موسی بن جعفر
گوش و چشم خود را در مقابل برادر مسلمانت تکذیب کن، حتـی اگـر پنجـاه    : فرمود) ع(دینی کاري نقل کرده اند، امام

هرگز چیزي که مایه عیب و ننـگ او  . خورند که او کاري کرده و او بگوید نکرده ام از او بپذیر و از آنها نپذیر نفر سوگند
: است و شخصیتش را از میان می برد در جامعه پخش مکن که از آنها خـواهی بـود کـه خداونـد  دربـاره آنهـا فرمـوده       

با توجه به آنچه » 5.عذاب دردناکی در دنیا و آخرت دارندکسانیکه دوست می دارند زشتی ها درمیان مؤمنان پخش شود، 
گذشت، فهمیده شد در مبحث حریم خصوصی می گویند یکی از مواردي که می توانیم به زندگی شخصی دیگـران وارد  

یعنـی شخصـی نمـی توانـد بگویـد      . این اجازه، در مورد اشاعه فحشـا صـحیح نیسـت   . شویم، اجازه خود شخص است
. زنا کرده ام، بروید و همه جا بگوئید و از کاري که من انجام داده ام مجاز هستید در همه جا تعریف نمائید نعوذاًباهللا من

اشـاعه  . خیر، هیچ کس مجاز نیست به مجرد اجازه فرد مرتکب، آن عمل را در محافل یا در گفتگو با دیگران بیان نمایـد 
ده است و لذا حتی اگر شخص مرتکب اجازه نقل و بیـان آن را  فحشا به نوعی با نظم جامعه و اخالق اجتماعی گره خور

طبق همین استدالل است که در دین مبین اسالم ثبوت عملزنـا، موکـول بـه    . بدهد، دیگران حق ندارند آن را اشاعه دهند
تنهـا  شهادت چهار نفر عادل شده است، به طوریکه اگر به هر دلیلی در زمان مختص به شهادت همگی حاضر نباشند نـه  

این براي آن است که اعمالی ماننـد  . زنا ثابت نمی گردد، بلکه افرادي که براي شهادت حاضر شده اند مجازات می شوند
عیب هـاي  هان بزرگی مثل آن، مستور و در زبان مردم و در افکار مردم و در اجتماع اسالمی رایج نگردد و البته گنا» زنا«

  .دیگران مخفی بماند
  یت ورود به منازل بدون کسب اجازهممنوع: بند چهارم

                                                           
  . 19سوره نور، آیه  -1
  . 404، ص 14ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -2
  . 93، ص 15محمدحسین طباطبایی، همان، ج  -3
  . 296، ص 12محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج  -4
 . 406، ص 14ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -5
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همانطور که گفته شد یکی از مقوله هاي اصلی حریم خصوصی، رعایت آن در منـازل و محـل سـکونت افـراد       مـی      
یا ایها الذین آمنوا التدخلوا بیوتاً غیر بیـوتکم حتـی تستأنسـوا و تسـلّموا علـی      «: قرآن کریم در این باره می فرماید. باشد

اي کسانی که ایمان آورده اید، در خانـه هـایی غیـر از خانـه خودتـان وارد      : یر لکم لعلّکم تذکّرون؛ ترجمهاهلها ذلکم خ
آري، خداوند متعـال  » 1.ر شویدشاید متذکّ. این براي شما بهتر است. نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید

خانه هاي خود انجام می دهند و آن حاالتی را کـه در منـازل و    با نزول این آیه در صدد است تا آنچه را که اشخاص در
اسالم به دیگران حق نمـی دهـد تـا در خانـه هـاي افـراد کـه یکـی از         . محل هاي سکونت خویش دارند محفوظ بماند

ي این آیه در واقع نشان از اهتمام دین مبین اسالم بـرا . خصوص ترین مکان هاي خلوت آنان است بدون اذن وارد گردند
. مستور ماندن حاالتی است که انسان ها در خلوت خود دارند و دیگران را از ورود  به این خلوت ممنـوع داشـته اسـت   

ن      امنیت، آرامش و آزادي در محل هاي خلوت انسان و خانه هاي شخصی از جمله نکاتی است کـه آیـه شـریفه متضـم
آمـده  »حتـی تستأنسـوا  «ناس که در آیه شریفه بـه صـورت   اصل کلمه استئ -صاحب تفسیر المیزان واژه انس را . آنهاست

و بنابراین نشان مـی دهـد کـه عـالوه بـر گـرفتن اذن، مـی         2به معناي الفت گرفتن و آرامش یافتن قلب می داند -است 
نیـز راهنمـاي ارزشـمندي    ) ع(نحوه رفتار و سیره عملی ائمـه اطهـار   . 3بایست با ادب و احترام اجازه ورود را اخذ نمود

آن هـم بـه خانـه دخترشـان حضـرت      ) ص(چگـونگی ورود پیـامبر   . هت تبیین حریم خصوصی افراد در منازل اسـت ج
عـالوه بـر اینکـه در اسـالم از حـریم      . 4نشانگر اوج مفهومی حریم خصوصی منـازل در دیـن اسـالم اسـت    ) س(فاطمه

حریم ها در داخل خانه نسبت بـه  خصوصی منازل نسبت به افراد خارج از منزل دستورات ارزشمندي وجود دارد، حفظ 
حریم فرزندان نسبت بـه والـدین و   . اشخاصی که در درون خانه زندگی می کنند نیز مورد مداقّه و تذکر قرار گرفته است

  5حریم آنها نسبت به فرزندانشان از جمله این موارد است
  ممنوعیت غیبت: بند پنجم

ریم خصوصی مربوط می گـردد، ممنوعیـت و حرمـت غیبـت  مـی      از دیگر مفاهیم که در دین مبین اسالم به موضوع ح
و در اصـطالح   6غیبت در لغت، در غیاب دیگران بدگویی کردن و سخن ناخوشایند گفتن نسبت به دیگـران اسـت  . باشد

شرعی به معناي گفتگو کردن درباره نقایص و عیوب دیگران در غیاب ایشان است بـه گونـه اي کـه اگـر بـاخبر شـوند،       
وند، خواه نقص او از نظر دین و اخالق باشد، یا از نظر جسم و گفتار و حتی نقص منزل و لوازم زندگی و یـا  ناراحت ش

را به دلیل اختالفـی کـه در مصـادیقش از    » غیبت«آنچه که در نهایت به دست می آید آن است که فقهاء . 7امثال آن باشد
رگشت همه آن عبارتها بـه ایـن اسـت کـه در غیـاب کسـی       حیث وسعت دارد به عبارتهاي مختلفی تفسیر کرده اند که ب

بنابراین محدوده غیبت اعم از اسرار و متعلّقات شخصی است یعنـی  . درباره او چیزي بگویی که اگر بشنود ناراحت شود
هم موردي را شامل می شود که متعلقات فرد جزء حریم خصوصی و اسـرار او محسـوب گـردد و هـم آنچـه را کـه در       

غیبت از گناهـان  . 8و اسرارش نیست ولی در بازگو کردن آن براي دیگران کراهت داشته و رضایت ندارد حریم خصوصی
آنچه که موضوع غیبت را بـه  . کبیره محسوب می گردد و مجازات هاي سنگین اخروي براي آن در نظر گرفته شده است

                                                           
  . 27سوره نور، آیه  -1
 . 109، ص 15سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  -2
  . 427، ص 14همان، ج ناصر مکارم شیرازي،  -3
 . 587، ص 3ق، ج .ه1415علی بن جمعه عروسی حویزي، تفسیر نور الثقلین، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم،  -4
           سیدابوالقاسم نقیبی، حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضاي خـانواده، دو فصـلنامه علمـی ترویجـی فقـه و حقـوق        : براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به -5

  . 52، شماره 89، سال پانزدهم، بهار و تابستان )نداي صادق(خانواده
 . 222، ص 3، ج 1365، انتشارات امیرکبیر، )دوره سه جلدي(حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید -6
 . 289، ص 1387واحد تدوین کتب درسی، آداب اسالمی، چاپخانه اسوه، چاپ اول،  -7
  . 324، ص 18ن، ج محمدحسین طباطبایی، هما -8
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مـی   تعلّقات شخصـی دیگـران صـحبت   از ممبحث حریم خصوصی پیوند می دهد آن است که شخص غیبت کننده غالباً 
کند که آن فرد غیبت شونده سعی در پنهان نگه داشتن آنها داشته و یا اینکه رضایت در افشا سازي آن نـدارد و از اظهـار   

والیغتـب بعضـکم بعضـاً    ... یا ایها الـذین آمنـوا   « : خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید. 1کردن آن ناخوش می گردد
اب رحیم؛ ترجمهایحب احدکم ا اي کسانی که ایمان    آورده ایـد  : ن یأکل لهم اخیه میتاً فکرهتموه و اتقوااهللا ان اهللا تو ...

) به یقـین (آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ . و هیچ یک از شما دیگري را غیبت نکند
  »2.کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است تقواي الهی پیشه. همه شما از این امر کراهت دارید

آري، آبروي برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و ریختن این آبرو بـه وسـیله غیبـت و افشـاي اسـرار نهـانی،       
به خاطر آن است که غیبت در غیاب افراد صورت مـی گیـرد کـه    » مرده«همچون خوردن گوشت تن او است و تعبیر به 

دفاع از خویشتن نیستند و این ناجوانمردانه ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره برادر همچون مردگان قادر بر 
  .3خود روا دارد

د، ثـواب روزه اش  هر کس مسـلمانی را غیبـت کنـ   «: اینددرباره شخص غیبت کننده می فرم) ص(پیامبر بزرگ اسالم
ر از بوي مردار گند گرفته وارد محشر شود به حدي باطل شود و وضویش بی اجر و ثواب ماند و روز قیامت با بویی بدت

که اهل محشر از بوي گند او در آزار باشند و چنانچه بمیرد قبل از آنکه توبه کند، در حالی مرده است که به حریم الهـی  
تر از غیبت شـدید : الغیبه اشد من الزنا؛ ترجمه«: همچنین حدیث معروف» 4.تجاوز نموده و حرام او را حالل شمرده است

تـا بـدان جـا پـیش     » غیبت«حرمت و زشتی . ، به روشنی قباحت و مذموم بودن آن را در اسالم بیان  می نماید»5زنا است
  .6رفته است که عده اي از فقها صراحتاً آن را از موانع قبول نماز بر شمرده اند

هم بعد حق الناسـی دارد و لـذا    نکته حائز اهمیت در باب غیبت آن است که ارتکاب این عمل هم جنبه حق اللهی و
براي پاك شدن از چنین طرحی، هم می بایست توبه کرد تا جنبه حق اللهـی را ادا نمـود و هـم بایـد از شـخص غیبـت       

بنـابراین بـراي رهـایی از عـذاب اخـروي      . 7شونده رضایت و حاللیت اخذ نمود تا بعد حق الناسی آن نیز رعایت گـردد 
ضایت گرفتن از مغتاب نیز الزم است کـه البتـه غیبـت شـونده نیـز مـی توانـد بـراي دادن         غیبت، عالوه بر توبه کردن، ر

  .رضایت شرایطی شرعی و عقلی را مقرر نماید
نکته قابل توجه دیگر این است که حرمت غیبت عالوه بر اینکه شخص غیبت کننده را در بر می گیرد، شنونده غیبت 

کسی حق ندارد به آنچه که دیگران از اسرار و یا متعلقات شخص دیگـر بیـان   در دین مبین اسالم، . را نیز شامل می شود
مجلسی به غیبت و بدگوئی کردن آباد نمـی  «: در این باره می فرمایند) ص(حضرت رسول اکرم. می کنند، گوش فرا دهد

گوینـده و    بـه درسـتی کـه   . پس گوش هاي خود را از شنیدن غیبت پـاك کنیـد  . شود مگر اینکه خراب می شود از دین
 »8.شنونده غیبت هر دو در گناه شریک هستند

                                                           
 . 72ق، ص .ه1421مرتضی انصاري دزفولی معروف به شیخ انصاري، صیغ العقود و االیقاعات، نشر مجمع اندیشه اسالمی، چاپ اول،  -1
  . 12سوره حجرات، آیه  -2
 . 184، ص 22ناصر مکارم شیرازي، همان، ج -3
 . 557، ص 3ق، ج.ه1409پ اول، علی اکبر غفاري، ترجمه من ال یحضره الفقیه، نشر صدوق، چا -4

  . 281، ص 12محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 5-
 . 381، ص 1ق، ج.ه1423شیخ عباس قمی، الغایه القصوي فی ترجمه العروه الوثقی، منشورات صبح پیروزي، چاپ اول،  -6
  . 58، ص 2ق، ج.ه1422احمد، چاپ اول، مولی احمد بن محمدمهدي نراقی، رسائل و مسائل، نشر کنگره نراقیین مالمهدي و مال  -7
 . 116ق، ص .ه1423احمد بن محمدباقر مجتهدي تهرانی، سه رساله، انتشارات در راه حق، چاپ ششم،  -8
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و حق گوش، منزّه داشتن آن از شـنیدن غیبـت و از شـنیدن    ... «: نیز در کالمی شیوا می فرمایند) ع(امام زین العابدین 
نان است بنابراین در اسالم، شنیدن اسرار و رموز دیگران و آنچه در حیطه متعلّقات شخصی آ» 1.آنچه حالل نیست، است

  .ممنوع، حرام و داراي مجازات است نیز
  ممنوعیت استراق بصر: بند ششم

در این دین آسـمانی نگـاهی کـه       . در دین مبین اسالم دستورات فراوانی درباره نگاه کردن و حدود و ثغور آن وجود دارد
بر طبـق فـرامین   . قرار گرفته استت تقبیح شده و مجازات دنیوي و اخروي آن نیز مورد توجه حریم ها را بشکند به شد

اسالمی، هیچ کس نمی تواند شاهد اتفاقات، حاالت، اعمال و رفتار شخصی دیگـران در محـدوده حـریم شخصـی آنـان      
قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکـی لهـم ان اهللا   «: قرآن کریم چنین بیان داشته است که. باشد

این براي آنان پـاکیزه  . به مؤمنان بگو چشم هاي خود را فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند: هخبیر بما یصنعون؛ ترجم
  »2.خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است. تر است

و به اصطالح متعلّق آن فعل را حـذف  (قابل توجه اینکه قرآن کریم نمی گوید از چه چیز چشمان خود را فرو گیرند 
هر چند با توجـه بـه   . 3یعنی از مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است، چشم را بر گیرند. موم باشدتا دلیل بر ع) کرده

به هر حال چـه اینکـه   . بعدي ممکن است منظور آیه را به نگاه کردن به زنان نامحرم تعبیر نمائیم هاي و آیهسیاق این آیه 
خصوص نگـاه کـردن بـه زنـان نـامحرم تعبیـر       در ه باشد و چه آیه شریفه، مطلق نگاه به آنچه حرام است را منظور داشت

. نمائیم، مؤید آن است که در دین مبین اسالم یک سري امور خصوصی وجود دارد که دیگران حق مشاهده آن را ندارنـد 
نیـز   )ع(امـام زیـن العابـدین    » 4.من رأي عوره فسترها کان کمن احیا مـؤوده «: در حدیثی    می فرمایند) ص(پیامبر اکرم
حق چشم اینست که آن را از چیزي که براي تو حالل نیست فروبندي و نگاه کردن بـا آن را وسـیله عبـرت    «: فرموده اند
نگاه «: می فرمایند)نگاه به حرام و به خصوص نگاههاي شهوت آلود(در ارتباط با نگاه کردن ) ع(امام صادق » 5.قرار دهی

چه بسیارند نگاههایی که بعدها حسرت ها و تأسف هاي طـوالنی بـه دنبـال     .است کردن تیري زهر آلود از ناحیه شیطان
آنچه در کالم فقها بیشتر به چشم می آید، » 7.زناي دو چشم، نگاه است« : و در حدیثی دیگر آمده است» 6.خود آورده اند

می گردد، اما تمـام   اگرچه این موضوع نیز از حریم خصوصی محسوب. احکام نگاه کردن به نامحرم و محدوده آن است
بـه  . لذا بسیاري از فقها به احکام نگاه کردن در غیر از مبحث محرم و نامحرم نیز اشاراتی روشن داشته اند. مطلب نیست

مسئله سر کشیدن و نگاه کردن به خانه مردم، بی اجازه صاحب « : ح المسائل برخی چنین آمده استعنوان مثال در توضی
فقهـا خـون   « : و نیز در باب دفاع مشروع آورده اند کـه » 8باالي بام یا از روزنه و مانند آن باشدخانه حرام است، خواه از 

کسی که جان دیگري را تهدید کرده، مباح دانسته اند و تعرض به امنیت  خانه همسایه را  حتی اگر با نگاه کـردن باشـد،   
اسالم، نظر کردن به آنچه که شـرعاً یـا عقـالً جـزء      در» 9.مجوز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند

به عنوان مثال اسالم اجازه داده است که به صورت و دسـت زن هـا تـا    . حریم خصوصی محسوب می گردد جایز نیست

                                                           
  . 756، ص 8ق، ج.ه1414محمدتقی اصفهانی معروف به مجلسی اول، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، نشر مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم،  -1
  . 30سوره نور، آیه  -2
  . 437، ص 14ناصر مکارم شیرازي، همان، ج -3
 184،ص5ق،ج.ه1419عبدالرحمن جزیري،الفقه علی مذهب االربعه و مذهب اهل البیت وفقاً لمذهب اهل البیت علیهم السالم، نشر دارالثقلین،چـاپ اول،   -4

. 
  . 557، ص  3علی اکبر غفاري، همان، ج  -5
 . 549، ص 19، چاپ اول، ج )مجموعه آثار(و حقوقمرتضی مطهري، فقه  -6
  .همان  -7
  . 835، ص 2ق، ج .ه1424، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ هشتم، )محشی(، توضیح المسائل)امام خمینی(سیدروح اهللا موسوي خمینی -8
 . 428، ص 3عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج  -9
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می پوشاند، نشان از آن است که او این نـواحی   زنی همین قسمت ها را نیز مچ بدون قصد گناه و ریبه نگاه شود، اما اگر
. یز به عنوان حریم خصوصی دانسته و لذا تعرض و اقدام به نگاه کردن به این نواحی حتی بدون لـذت جـایز نیسـت   را ن

نتیجه آن است که یک سري از متعلقات افراد شرعاً و یا عقالً جزء حریم هاي خصوصـی و اسـرار آنـان محسـوب مـی      
توانند پا را از این فراتر گذاشته و با اقـداماتی کـه انجـام    اما افراد می . گردد که به عنوان حداقل در اسالم بیان شده است

می دهند نشان دهند که براي خودشان تا آنجایی که با شرع و عقل مخالفتی پیش نیاید، حریم خصوصـی بیشـتري قائـل    
  .هستند

  ممنوعیت استراق سمع: بند هفتم
همانطور که قـبالً  . یت استراق سمع اشاره کرداز دیگر مصادیق مفهومی واژه حریم خصوصی در اسالم می توان به ممنوع

گـوش  . نیز اشاره گردید، کسی حق ندارد به اسرار و رموز دیگران وارد شود و کوچک ترین تجسس یا کنجکاوي بنماید
پیـامبر  . فرا دادن به آنچه که دیگران به صورت خصوصـی و شخصـی از آن صـحبت مـی کننـد، ممنـوع و حـرام اسـت        

هر کس به مکالمات دیگران در حالی که راضـی نیسـتند گـوش دهـد،     «: ا استراق سمع می فرماینددر ارتباط ب) ص(اکرم
در نهان سخن می گفت ) ع(با علی) ص(نقل کرده اند روزي پیامبر » 1.روز قیامت در گوش او سرب داغ ریخته می شود

این خبیث گوشش را بـه در  : فرمود) ص(پیامبر. و حکم بن ابی العاص گوشش را به در چسبانده و استراق سمع می کرد
در حـالی کـه   ) ع(علـی . چسبانده، یا علی، برو گوشش را بگیر و مانند گوسفندي که براي دوشیدن می برند، او را بیـاور 

او : فرمـود ) ع(آن حضرت سه بار او را لعنت کرد و سپس به علی . آورد) ص(گوش حکم را گرفته بود، او را نزد پیامبر 
  2.را زندانی کن

نشان دهنده آن است که گوش کردن پنهانی صحبت هاي خصوصی دیگران تـا  ) ص(مفهوم این عمل حضرت رسول
  .چه اندازه زشت است که اینچنین با انجام دهنده آن رفتار می گردد

شـان  ای. 3فقهاي اسالم نیز استراق سمع را حرام و ممنوع اعالم کرده و البته مجازات دنیوي  براي آن در نظر گرفته اند
فقط در فرضی که حفظ ناموس یا دماء یا کیان مسلمین متوقف بر استراق سمع بوده باشد، بـه شـرط آنکـه ایـن توقـف      

  .4محرز باشد، اجازه انجام آن را داده اند و البته در موارد شک، احتیاط را مالك عمل دانسته اند
  اداء امانات و ممنوعیت خیانت در آن: بند هشتم

م موضوع اداي امانت مورد توجه و تدقیق فراوان قرار گرفته بـه طـوري کـه در کتـاب هـاي      در شریعت مقدس اسال
عالوه بر آن در بحث عقود و معامالت نیز بارها از فرد امین در معـامالت و  . وجود دارد» کتاب الودیعه«فقهی بابی با نام 

فقط شامل امانات مـادي قابـل   » امانت«که باید دانست . چگونگی و نحوه مسئولیت و حقوق و وظایف او سخن گفته اند
حس نیست، بلکه به خصوص در روزگار کنونی بسیاري از اطالعات و مدارکی هستند کـه  در تراشـه هـاي کـامپیوتري     
بسیار کوچک ذخیره شده اند و البته در دست کسانی که حق داشتن چنین اطالعات را دارند به عنوان امانت سپرده شـده  

ان متعلقات شخصی انسانها، تنها در صورتی که خود شخص اجازه استفاده از آن را بـراي دیگـران صـادر    آنها به عنو. اند
کند، قابلیت استفاده یا پخش را دارند و حتی در مواردي که به عنوان مثال اشاعه فحشـا صـورت گیـرد بـا اجـازه خـود       

ان اهللا یـأمرکم ان تـؤدوا   « : ن کریم می فرمایدخداوند متعال در قرا. صاحب اطالعات نیز چنین کاري صحیح نخواهد بود
  »5...خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بدهید و : ؛ ترجمه...االمانات الی اهلها و 

                                                           
 . 298، ص  17محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج  -1
 . 86ق، ص .ه1427نجم الدین طبسی، زندان و تبعید در اسالم، انتشارات صفحه نگار، چاپ اول،  -2
  . 222، ص 3ق، ج.ه1428محمدتقی بهجت، استفتائات، دفتر حضرت آیت اهللا بهجت، چاپ اول، : به عنوان نمونه مراجعه کنید به -3
 . 422، ص 2اله استفتائات، چاپ اول، جحسینعلی منتظري، رس: به عنوان نمونه مراجعه کنید به -4
 . 58سوره نساء، آیه  -5
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تقریباً تمامی مفسرین بر این عقیده اند که عالوه بر امانات الهی که بر دوش انسان گذاشته شـده اسـت، اسـرار و هـر     
که از مردمان پوشیده باشد و مواردي که انسانها به عنوان اطالعات شخصی و رمز و رموز زندگی خصوصـی خـود    آنچه

یا ایهـا الـذین آمنـوا ال    «: حق تعالی در آیه دیگري نیز چنین فرموده است. 1به دیگران   می گویند، جزء امانات می باشد
اي کسانی که ایمان آورده اید بـه خـدا و پیـامبر خیانـت     : مون؛ ترجمهتخونوا اله و الرسول  و تخونوا اماناتکم و انتم تعل

نمونـه  در تفسـیر  » 2) این کار، گناه بزرگی اسـت . (انیددرامانات خود خیانت روا مدارید، در حالی که می د) نیز(نکنید و 
ه انسان پـرداختن آن  در اصل به معناي خودداري از پرداخت حقی است ک» خیانت«در ذیل این آیه شریفه آمده است که 

امانت گرچه معموالً به امانت هاي مالی گفته می شود ولی در منطق قرآن، مفهوم و . است» امانت«را تعهد کرده و آن ضد
: لـذا در حـدیث وارد شـده اسـت    . سیعی دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی و سیاسی و اخالقـی را در بـر مـی گیـرد    

در حدیثی ارزشمند اداء امانـت را اینچنـین   ) ع(امام صادق » 3.شود، امانت استمی  گوهایی که در جلسه خصوصیگفت«
تنها نگاه به رکوع و سجود طوالنی افراد نکنید، زیرا ممکن است عادتی بـراي آنهـا شـده باشـد کـه از      «: متذکر می شوند

  »4.ترك آن ناراحت شوند، ولی نگاه به راستگویی در سخن و اداء امانت آنها نمائید
و  5واجـب  -اینکه فاجر باشد یـا نیکوکـار، مسـلمان باشـد یـا کـافر       اعم -سالم رد امانت به صاحب آن براین در ابنا

  .6خیانت در امانت، حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود
  ممنوعیت تصرّف در ملک دیگران: بند نهم

ف در در آیین آسـمانی  . ملک دیگران است از دیگر مفاهیمی که با موضوع حریم خصوصی پیوند می خورد، مبحث تصرّ
  .7اسالم هر گونه تصرف در ملک دیگران بدون تحصیل رضایت آنان، غصب، حرام و موجب ضمان است
ت، احاطه مالک نسبت به مملوك است بنابراین بیراهـه      . 8همانطور که در کتب فقهی و حقوقی آمده است مراد از ملکی

که بتوان از نظر شرع و یا به لحاظ عقلی بر آن سلطنت و احاطه داشت و البته خالف  نرفته ایم اگر ملکیت را به هر آنچه
ـت      -طبق این تعریف تمامی اشیاء . شرع مقدس نباشد، تعبیر نمائیم ت هستند و چـه آنهـا کـه مالیچه آنها که داراي مالی

. ازه و رضـایت ازمالـک آن هـا اسـت    داخل در مفهوم ملکیت هستند و تجاوز و تصرف به آنها نیازمند کسب اج -ندارند
بنابراین متعلقات شخصی و اسرار یا رموز فردي و آنچه که در حیطه زندگی خصوصی او قرار می گیرد در واقـع متعلـق   
به این فرد است و او بر آنها احاطه دارد و چنین تسلّطی نه تنها عقالً و شرعاً منهی نیست، بلکـه بـالعکس هـم از لحـاظ     

همانطور که گفتـه شـد  در مالکیـت، بحـث ارزش مـادي مطـرح       . اظ شرعی صحیح و مورد تأیید استعقل و هم از لح
ت آن به دلیل ارزش مادي فوق العاده پایین یک دانه گندم،  نیست و لذا فقها به مالکیت یک دانه گندم معتقدند، اما به مالی

شـیاء داراي ارزش مـالی معتنـابهی نباشـد، امـا      پس زندگی شخصی افراد نیز ممکن است همانند برخـی از ا . نظر ندارند
در اسالم مالکیت در حقـوق غیـر مـادي    . ملکیت نسبت به آن تحقق می پذیرد و تصرف در آن، غصب و حرام می باشد

                                                           
؛ حسین بن علی ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، نشر بنیاد پـژوهش هـاي   378، ص 4سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  -1

؛ 199، ص 5، ج 1360تفسیر القرآن، انتشـارات فراهـانی، چـاپ اول،     ؛ مترجمان، ترجمه مجمع البیان فی406، ص 5ق، ج.ه1408آستان قدس رضوي، 
 . 111، ص 4، ج 1378سیدعبدالحسین طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسالم، چاپ دوم، 

 . 27سوره انفال، آیه  -2
 . 137، ص 7ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -3
  . 496 ، ص1علی بن جمعه عروسی حویزي، همان، ج  -4
 . 823، ص 22ق، ج .ه1429آقا حسین طباطبایی بروجردي، منابع فقه شیعه، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول،  -5
 . 431، ص 2، همان، ج)امام خمینی(سید روح اهللا موسوي خمینی -6
 . 229، ص 2ج  ق،.ه1422، استفتائات، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، )امام خمینی(سید روح اهللا موسوي خمینی -7
  . 232، ص 1ق، ج.ه1427سیدمحمدحسن مرعشی شوشتري، دیدگاه هاي نو در حقوق، نشر میزان، چاپ دوم،  -8
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و بنابراین می توان حق حریم خصوصی را نیز در زمـره   1پذیرفته شده) حق برقراري رابطه زنا شویی(مانند مالکیت بضع 
  .ي داداین حقوق جا

عالوه بر آنچه که در بند هاي نه گانه به عنوان مصادیق مفهومی حریم خصوصی در اسالم بیان شد، می تـوان از ادلـه   
مقدمـه اي کـه ارتکـاب آن    (مربوط به ممنوعیت اضرار به غیر، ممنوعیت ایذاء دیگران، ممنوعیت ارتکاب مقدمـه حـرام   

، مفسده آور بودن واکاوي متعلقات شخصی دیگران نیز در بـاب حـریم   )گردداً منجر به انجام حرام می بمستقیماً و یا غال
خصوصی در اسالم استفاده نمود که به علت عمومیت این ادلّه در شریعت مقدس اسالم، خواننده محتـرم مـی توانـد بـه     

  .کتب تفسیري، روایی و فقهی در زمینه هاي مذکور مراجعه نماید
  زش هاحریم خصوصی و دیگر ار: گفتار سوم

  حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر: بند اول
سؤال شایسته طرح آن است که آیا حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر در تعارض است؟ از یک سـو گفتـه       

هـر   می شود به دنبال واکاوي عیوب، گناهان و اسرار شخصی دیگران نروید و از سویی دیگر دستور داده شده است کـه 
آیـا سـخن   . آنچه از دیگران می بینید اگر گناه است باید به او تذکّر دهید و اگر عمل نیک است بایـد او را تشـویق کنیـد   

گفتن و امر و نهی نمودن در امور شخصی افراد با حریم خصوصی معارضتی نـدارد؟ جـواب ایـن سـؤال کـامالً روشـن       
. قات خصوصی افراد و یا افشـاي آنهـا بپـردازد   به جستجوي متعلّ در اسالم هیچ گاه اجازه داده نمی شود که کسی. است

بله، اگر مسلمانی نقص و یا عیبی و یا گناهی را از فردي مشاهده کرد و یا به آن اطالع پیدا نمود از بـاب وظیفـه اي کـه    
ویـد بـرو و   اسـالم نمـی گ  . جهت راهنمایی هم نوعان خود دارد، موظف به ارائه راه صواب و طریق صحیح به او اسـت 

ه بیراهه رفتن افراد اجتماع خود شـدي، مکلّـف هسـتی تـا چـاه هـا و        جستجو کن بلکه می فرماید اگر به هر دلیل متوج
شریعت مقدس اسالم نمی پذیرد که انسان ها در قبال یکدیگر بـی تفـاوت   . پرتگاه هاي موجود را براي آنان تبیین نمایی

آري، چنین . مسئول می داند ،ور استعداد و توانائی اش در اصالح جامعه و افرادباشند، بلکه بالعکس هر فردي را به فراخ
جامعه اي رشد خواهد کرد که همگان نسبت به یکدیگر احساس تکلیف نمایند و آنچه موجب صالح و ترقّـی یکـدیگر   

الم ارزشمند رسول گرامـی  این است معناي ک. است بیان نمایند و از آنچه به سقوط و هبوط         می انجامد تذکر دهند
همه شما راهنمـا و راهبـر یکـدیگر هسـتید و     : کلّکم راع و کلّکم مسئول عین رعیته؛ ترجمه«: که می فرمایند) ص(اسالم
  ».2مسئول می باشید) در راه اصالح همدیگر(همه 

خانـه متوجـه مـرد    تصور کنید حسین وارد خانه آپارتمانی خود می شـود، ناگهـان در حیـاط    : به این مثال دقت کنید
ر به خود است، در حالیکه این مرد داراي همسر و چند فرزند مـی باشـد   همسایه    می شودکه مشغول تزریق مواد مخد .

حسین به دنبال واکاوي عیوب و جستجوي زندگی شخصی همسایه نبود، اما به طور کامالً ناگهانی متوجه عیب و گناهی 
ماننـد احتمـال و ظـن     -سین می داند که شرایط امر به معروف و نهی از منکر اینجا تکلیف چیست؟ ح. از او شده است

براي دادن راهنمایی دوسـتانه و    -.... قوي به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر یا عدم تجرّي و لجاجت مرد همسایه و 
وحشتناکی در انتظار مرد  بسیار نار این موضوع بگذرد، عواقبدستگیري از مرد همسایه وجود دارد و اگر بی تفاوت از ک

حسین چه باید انجام دهد؟ بگذارد تا مرد همسایه به سقوط خـود در سراشـیبی   . خانواده و فرزندان او می باشدهمسایه، 
اعتیاد ادامه دهد و پیامدهاي شوم آن  گریبانگیر همسر و فرزندان معصومش و حتی اجتماع گردد و یا اینکه با صحبت و 

و تذکر عواقب سوء چنین رفتاري و البته بدون افشاي موضوع در بین دوستان یا همسایگان و آشنایان مـرد  ارائه راه حل 

                                                           
؛ جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهـل بیـت علـیهم    743، ص 11ق، ج.ه1405سیدموسی شبیري زنجانی، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی راي پرداز، چاپ اول،  -1

  . 235، ص 26لمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، چاپ اول، جالسالم، مؤسسه دائره ا
  . 364، ص 1ق، ج.ه 1405ابن ابی الجمهور احسائی، عوالی اللئالی العزیزیه، دارالسید الشهداء للنشر، چاپ اول،  -2
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همسایه، او را به یکی از مراکز درمان اعتیاد هدایت کرده و تا بهبود در کنارش باقی بماند؟ دین مبین اسـالم بـه روشـنی    
مسـئله فقـط   . امر به معروف و نهی از منکر دستور داده استراه حل اخیر را جزء واجبات برشمرده و با جمع شرایط به 

در امر به معروف و نهی از منکر خالصه نمی شود، بلکه دین مبین ا سالم در صدد است تا افراد اجتمـاع از مشـکالت و   
ه هاي دیگران شریک  د و درد و اندوه یک شـخص، در . ندشوگره هاي کور یکدیگر با خبر شوند و در ناراحتی ها و غص

اسرار و کمک براي حل آن مشکل، نهایـت سـعی و کوشـش     و البته اطرافیان نیز باید در حفظاندوه اطرافیان او نیز باشد 
دسـتورات  . ، گـردد ...د، نه اینکه اطالع از مشکالت و اسرار نهانی، دستاویزي براي تمسخر، طعنه، افشـا و  نخود را بنمای

. ، همگی از این دسته از توصیه ها است... و » شرکت در نماز جماعت«، »مریضعیادت «، »صله رحم«اسالم در رابطه با 
توصیه هایی که هدف از آن، نزدیک کردن قلوب مردم به یکدیگر و کمک براي رفع مشکالت و موانع زندگی اشـخاص  

یـا میهمـان در ایـن     ، اقوام و آشنایان به دیدار یکدیگر مـی رونـد و چـه بسـا میزبـان     »صله رحم«به عنوان مثال با . است
چـه بسـا   . دیدارهاي دوستانه فامیلی، مشکالت و نقایص زندگی خود را بیان دارد و دیگران او را در رفع آن یاري دهنـد 

در این رفت و آمد، فرد ناخواسته متوجه کمبودي در زندگی اقوام خود گردد که از این کمبود رنـج مـی برنـد و آن فـرد     
  .ن اقوام، متوجه بشوند، نقصان و کمبود آنها را برطرف نمایدبدون اینکه هیچ کس حتی خود آ

باید گفت که در شریعت اسالم، جستجو و کشف عیوب، مشکالت و آنچه که مربـوط بـه زنـدگی     در نهایتبنابراین 
و  خصوصی افراد است، جایز نمی باشد، اما در صورت اطالع بر آنها، عالوه بر تکلیف به حفظ آن اسرار، مکلّف به رفـع 

  .دفع مشکالت و موانع زندگی افراد در حد توانایی و وسع خود می باشیم
  استثنائات حریم خصوصی: بند دوم

در مواردي افشاي متعلّقات شخصی افراد یا . حریم خصوصی نیز مانند دیگر ارزش هاي بشري، مطلق و نامحدود نیست
  :می توان این استثنائات را در دو مورد خالصه کرد. گروه ها نه تنها حرام و جرم نیست، بلکه واجب و تکلیف است

  استثنائات اجتماعی: الف
، در جامعه ...منظور از آن تقابل ارزش حریم خصوصی با ارزشهایی مانند نظم، امنیت، بهداشت، اخالق، محیط زیست و 

یـک محلّـه،    هـی در تصور کنید شخص الف با دیدن و مشاهده رفتارهاي مشکوك و غیر منطقی و نامتعـارف گرو . است
شود که ایشان درصدد انجام یک توطئه علیه مردم هستند و قصد دارند تا با یک سرقت مسـلّحانه   برایش ظن قوي ایجاد

شخص الف چه باید بکند؟ آیا می تواند برخالف ظن قوي خود عمل کـرده و ایشـان را   . چند طالفروشی را سرقت کنند
خیر، چرا که بیش از آن که حریم خصوصی افراد در درون این گروه ارزشمند  :به حال خود بگذارد؟ در پاسخ باید گفت

البته شخص الف حق ندارد مسئله را براي همگـان افشـا نمایـد و    . باشد، جان و مال افراد جامعه محترم و ارزشمند است
خود، صحت یا عدم صـحت   ن را از این ظن قوي خود مطلع سازد تا ایشان با پیگیري هاي محرمانهاتنها می تواند مأمور
مأموران و پلیس نیز پس از حصول ظن غالب نسبت به این گـروه، مـی بایسـت اقـدامات الزم را در     . موضوع را دریابند

جهت جستجو و دفع ضرر احتمالی مبذول دارند و به عنوان مثال با حکم قضایی اقدام  به شنود تلفـن هـاي ایـن افـراد     
مـا  : خصوصی این افراد چگونه قابل توجیه است؟ در پاسخ باید بیان داشت که  خوب حال نقض حریم. مشکوك نمایند

اگر در مثال مذکور، افـراد ایـن   . باید به نتیجه عمل و البته وسایلی که جهت نیل به آن نتیجه استفاده نموده ایم توجه کنیم
یا عدم پیگیري هـاي الزم توسـط   گروه واقعاً داراي آن هدف شوم باشند، در صورت عدم اطالع شخص الف به پلیس و 

زدي از چندین طالفروشی و پلیس و مأمورین امنیتی، افراد شرور نقشه سرقت مسلحانه خود را عملی کرده و عالوه بر د
و یا حتی قتل برخی از صاحبان وکارکنان آن مغازه ها، رعب و وحشـت خاصـی را در بـین مـردم ایجـاد       ضرب وجرح
چند تن از افراد بی گناه، مجروح شدن برخی دیگر، بـه سـرفت رفـتن امـوال و دارایـی      کشته شدن یک یا . خواهند کرد

تمالی عدم اطالع و پیگیري موضـوع بـه دلیـل ممنوعیـت ورود بـه      ، همگی از نتایج اح...ب و وحشت و مردم، ایجاد رع
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به افراد این گروه پیدا اما اگر در همین مثال، تصورات شخص الف و ظنی که او نسبت . حریم خصوصی افراد خواهدبود
کرده است، ناصحیح و نادرست باشد و به مأمورین امنیتی موضوع را گزارش نمایـد، چـه اتفـاقی رخ داده اسـت؟ البتـه      
کامالٌ روشن است که فرد الف، فقط حق مطلع ساختن مأمورین را دارد و کوچکترین صحبت یا گفتگویی با دیگـران در  

مأمورین نیز تنها حـق  . می پندارد، جرم و نقص حریم خصوصی آن ها استروه مذکور اد گارتباط با آنچه که در باره افر
پیگیري هاي محرمانه را دارند و به هیچ وجه نباید دستاوردهاي این پیگیري ها در جـایی غیـر از مراجـع قضـایی ارائـه      

بـار مکالمـه شخصـی افـراد بـا       حال در صورت نادرست بودن تمامی پندارها و ظنون فرد الف و پلیس، فقط چند. گردد
دستور مرجع قضایی گوش داده شده و احتماالًبه طور کامالً غیر محسوس برخی از رفت و آمدها زیر نظـر گرفتـه شـده    
است و پس از انجام تحقیقات، هیچ کس حق ندارد محتواي آن گفتگوهاي تلفنی یا رفت وآمدهاي شخصی افـراد گـروه   

کامالً واضح است که نتایج صورت اول با شق دوم چقدر . براي حتی یک نفر افشا نمایدمذکور را در هیج زمان و مکانی 
آري، اسـالم نیـز اطـالع    . متفاوت است و در صورت پدید آمدن نتایج شوم صورت اول، چه فجایعی به بار خواهد آمـد 

از ایـن رو اسـت کـه پیـامبر     . دادن شخص الف و پیگیري هاي الزم و البته محرمانه مأمورن را الزم و واجب  مـی دانـد  
نیز در جایی که جان و مال مسلمین در خطر جدي قرار داشت، افرادي را براي کسب اطالع از اخبـار گـروه   ) ص(اسالم

  1.یاد می شود» عیون«هاي مخرّب یا صفوف دشمن به آنها اعزام می داشتند که از آن ها با عنوان 
  استثنائات فردي: ب

که در حیطه اجتماعی قرار نمی گیرد، بلکه براي دفاع و یـا کشـف حقیقـت نسـبت بـه فـرد       مقصود آن استثنائاتی است 
براي کسب اطالع اجمالی از این استثنائات، می توانید به استثنائات مربوط به غیبـت در مباحـث   . خاصی انجام می پذیرد
» رضایت شـخص «ء دیگري با عنوان عالوه بر آنها، در مبحث حریم خصوصی می توان از استثنا. گذشته مراجعه فرمایید

نسبت به جستجو یا افشاي برخی یا همه متعلقات شخصی خودش نیز نام برد که البته در مواردي که چنـین واکـاوي یـا    
افشایی به موضوعاتی مانند اشاعه فخشا منجر می شود، رضایت خود فرد نیز مجوزي براي انتشـار اخبـار مربـوط بـه او     

  .نخواهد بود
  حریم خصوصی در اسناد بین المللی و منطقه اي : رمگفتار چها

اما همانطور کـه  . یاد نشده است» حریم خصوصی«در منشور ملل متحد،به صراحت از حقی با نام  :منشور ملل متحد -1
قبالٌ نیز بیان گردید، در ماده یکم که از مقاصد و اهداف ملل متحد سـخن مـی گویـد، پیشـبرد و تشـویق احتـرام بـه        

ادي هاي اساسی بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب را یکی از آن مقاصد بر شمرده اسـت و  حقوق و آز
با توجه به اینکه حریم خصوصی یکی از حقوق بشري افراد محسوب می گردد، شمول این ماده نسبت به آن ،روشن 

ت هاي مجمع عمـومی ن » ب«البته بند . است سـبت بـه مطالعـه و صـدور توصـیه      ماده سیزدهم نیز که درباره صالحی
 .صحبت می کند، بار دیگر به همان هدف اشاره است

نبایـد در زنـدگی خصوصـی، امـور خـانوادگی،      «: ماده دوازدهم اعالمیه اعـالم مـی دارد   :اعالمیه جهانی حقوق بشر -2
. اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله هاي خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حملـه شـود  

طور کـه مشـاهده   همان» .در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداري از حمایت قانون، حق هر شخصی است
زنـدگی  «کلمـه  . می شود موضوعات مندرج در بحث حریم خصوصی در ایـن مـاده بـه صـراحت بیـان شـده اسـت       

نیز می باشد و به نظـر      مـی   » امور خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات«خود در بردارنده مفاهیمی همچون » خصوصی 
در ایـن مـاده شـهرت و آبـروي اشـخاص و      » .باشندزندگی خصوصی می «آید واژه هاي اخیر همه از مصادیق کلمه 

                                                           
، 4ق ، ج .ه1409ی حکومت اسالمی، موسسـه کیهـان، چـاپ اول،    حسینعلی منتظري، مبانی فقه: براي کسب اطالعات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به -1

  . 310ص 
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شرافت و حییت آنان مورد امعان نظر قرار گرفته و در واقع نشان مـی دهـد کـه مداخلـه و ورود بـه حـریم زنـدگی        
خصوصی افراد، ارتباط مستقیمی با کرامت و حیثیت انسانی داشته و آبرو و شهرت افراد را مورد تهدیـد جـدي قـرار    

 .خواهد داد
هـیچ کـس نبایـد در     -1« : ماده هفدهم میثاق به روشنی بیان می دارد کـه  :بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق  -3

یـا خـالف قـانون قـرار     ) بدون مجوز(زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخالت خودسرانه 
هـر کـس حـق دارد در مقابـل       -2شـود؛  گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرّض غیر قـانونی واقـع   

، »خودسـرانه «در این ماده عـالوه بـر آوردن کلمـه    » .اینگونه مداخالت یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد
نیز اضافه شده است و بیانگر آن است که حق حریم خصوصی هـم ماننـد دیگـر حقـوق انسـانی،      » غیر قانونی«واژه 

بیعتاً قانون مواردي را در جهت مصالح عمومی یا فردي اشخاص، وضع نموده که حق هیچگاه مطلق نخواهد بود و ط
این ماده همانند ماده دوازدهم اعالمیه جهـانی حقـوق بشـر، دولـت هـا را      . حریم خصوصی را تخصیص خواهند زد

. ده اسـت مکلف به وضع قانون، جهت حمایت از مداخالت خود سرانه و غیر قانونی در زندگی  خصوصی افراد نمو
قابل ذکر است که ماده هفتم میثاق که در ارتباط با ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت و یا رفتارهاي ضد انسانی اسـت  
نیز در جمله اخیر خود یکی از موارد حریم خصوصی را که مربوط به حریم جسـمانی یـا فیزیکـی مـی باشـد، بیـان       

شخص تحت آزمایش هاي پزشـکی یـا علمـی بـدون رضـایت       قرار دادن یک... «: جمله اخیر می گوید. نموده است
 ».آزادانه او ممنوع است

در این میثاق با توجه به هدف و ماهیت شـکل گیـري آن،    :میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -4
رش صحبت بیشتر بر مسائل معیشتی و اقتصادي و یا راهبردهاي ارتقایی مباحث فرهنگـی همچـون آمـوزش و پـرو    

اما چنانکه در مقدمـه میثـاق آمـده اسـت،     . ذکر نشده است» حریم خصوصی«است و مواد یا عناوین صریحی درباره 
البته وقتی موضوع حریم خصوصی . کشورها ملزم به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق و آزادي هاي بشر می باشند

پاهاي روشنی از آ ج«به عنـوان مثـال بنـد   . ن را در میثاق مشاهده می کنیمرا با تمام جوانب آن در نظر می گیریم، رد «
: ماده پانزدهم که درباره تکلیف کشورها براي به رسمیت شناختن حقوق ذیل درباره تمامی افراد است، بیان مـی دارد 

یـا  (ادبـی یـا هنـري کـه مصـنف       -بهره مند شدن از حمایت منافع معنوي و مادي ناشی از هر گونه اثر علمـی : ج...«
خوب ،معناي این جمله آن است که انسان ها پس از تولیـد یـک اثـر، نسـبت بـه آن یـک حـریم        » .آن است) ترعمخ

فورمول ها، موادخام، ترکیبات، نحوه آمیختگی مواد در اختراعات یا رنگ ها و تصاویر در آثار ادبی . خصوصی دارند
ود آورنده است که غالباً در گام اول، رضـایت بـه   ، همگی از متعلّقات شخصی فرد تولید کننده یا به وج...و هنري و 

 .کشف و انتشار آنها را ندارد
ماده هشتم کنوانسیون حق بر محترم بودن حـریم   :کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی -5

صـی و  هر کس حـق دارد کـه حرمـت زنـدگی  خصو     -1« : خصوصی و زندگی خانوادگی را اینچنین بیان می نماید
مرجع عمومی هیچ مداخله اي نباید در اعمـال ایـن حـق کنـد، مگـر       -2خانوادگی، خانه و مکاتبات وي حفظ شود؛ 

آنچه طبق قانون باشد و در جامعه دموکراتیک به جهت مصالح امنیت ملی، سالمت عمومی یا رفاه اقتصـادي کشـور،   
یا حمایت از حقـوق و آزادي هـاي دیگـران الزم     حفظ نظم و پیشگیري از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخالقیات،

 ».باشد
در بند اول ماده هفتم که از آزادي هاي شخصـی صـحبت مـی کنـد بـه حـق هـر         :کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر -6

در بند دوم همین ماده از عدم توانایی هیچ  کس نسـبت  . شخص در داشتن آزادي و امنیت خصوصی اشاره می نماید
سلب آزادي بدنی، مفهومی وسیع تر از بازداشت یا زنـدانی کـردن اسـت و بـه     . سخن می گوید به سلب آزادي بدنی
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اموري همچون آزمایش هاي اجباري از بدن انسان که جزئی از حریم خصوصی جسمانی محسـوب مـی گـردد نیـز     
اعالم   می دارد  ماده یازدهم کنوانسیون هم با صراحت از حقّی به نام حریم خصوصی یاد می کند و. مربوط می شود

تش بـه رسـمیت شـناخته شـود؛           -1« : که در زنـدگی    -2هر شخصی حق دارد کـه شـرافتش محتـرم باشـد و حیثیـ
تش، غیـر قـانونی       خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید دخالت خودسرانه شود یا به شـرافت یـا حیثیـ

 ».ت یا تعرضات از حمایت قانون برخوردار شودهر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخال -3تعرض شود؛ 
آنچه که در این منشور صراحت بیشـتري در مـورد حـریم خصوصـی دارد،     : منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها -7

هر فردي استحقاق احترام به تمامیت جسمی و . انسانها قابل تعرّض نیستند«: این ماده می گوید. ماده چهارم آن است
حریم خصوصی کـه جزئـی از   » .هیچ کس را نمی توان  خودسرانه از این حقوق محروم کرد. اردزندگی خویش را د

زندگی افراد است، طبق ماده فوق در منشور، می بایست مورد احترام قرار گیرد و نباید خودسرانه و غیر قانونی مورد 
 .تجاوز یا تعرض قرار گیرد

کنندگان اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز از موضـوع حمایـت از    تدوین گنندگان و امضا :اعالمیه اسالمی حقوق بشر -8
هر انسانی حـق دارد  : الف«:متعلّقات خصوصی افراد غافل نبوده و در ماده هیجدهم اعالمیه به روشنی چنین آورده اند
ر هر انسانی حـق دارد کـه د  : که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند؛ ب

استقالل داشته باشد و جاسوسی یا نظـارت بـر   ) در مسکن و خانواده ومال و ارتباطات (امور زندگی خصوصی خود 
او، با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شـئون حمایـت   

کنین آن یا به صـورت غیـر مشـروع وارد آن شـد و     مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه سا: شود؛ ج
آمـده  » ب«با توجه به آنچه کـه در بنـد   » ج«البته ذکر بند. نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود

است، لغو به نظر می رسد و احتماالً سابقه روشن ورود بدون اذن و نیز چگونگی اخذ اجازه و نحوه ورود در اسـالم  
 .شده است» ج«ج ربه تدوین بندمن

  مالکیت فکري: فصل چهارم
از مباحثی که امروزه به صورت فزاینده اي رشد نموده و بحث هاي فراوانـی را بـه بـار آورده اسـت، موضـوع مالکیـت       

مالکیت فکري مجموعه اي از امتیازها، مصونیت ها و توانایی هاي مالی یا معنـوي اسـت کـه منحصـراً بـه      . فکري است
ینندگان پدیده هاي فکري بدیع و صاحبان آثاري که منشأ غیر مادي و غیر ملمـوس دارنـد در  در برهـه اي از زمـان     آفر

. این شاخه از حقوق به دو حیطه بزرگ حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی و هنري تقسـیم مـی گـردد   . تعلق می گیرد
وضوعات مندرج در مبحث حقوق مالکیت صنعتی و اختراع، حق عالئم تجاري و صنعتی و طرح هاي صنعتی از جمله م

آنچـه  . ، در زمره حقوق ادبی و هنري قرار می گیرنـد ...آثار نوشتاري، سمعی، بصري، سینمایی، موسیقی، آثار تجسمی و 
که به فراخور موضوع حقوق ارتباطات با بحث، ارتباط کامل دارد، حقوق ادبی و هنري است و مباحث آتی، تمرکز خود 

امروزه در حیطه حقوق مالکیت هاي فکري با توسل به دو . شتر بر این قسم از مالکیت فکري معطوف خواهد داشترا بی
حق معنوي یا اخالقی و حق مالی یا مـادي یـا   : دسته از حقوق مستقل، از تولید کنندگان فکر، حمایت به عمل می آورند

ده شخصـیت، اعتبـار و جایگـاه اثـر و نشـان خالقیـت،       نماینـ ) برحسب موارد پدیده هاي فکري(حق معنوي . اقتصادي
این حق از دیرباز به رسمیت شناخته شده است و متجاوزان به آن در . نوآوري، ابتکار، صداقت و امانت صاحب اثر است

ت اخالقی قرار می گرفتند ولی رفته رفته مجامع قانونگذاري و دولت ها قـوانین حمـایتی مناسـبی بـر      بدو امر مورد مذم
حق مالی، رکـن دوم حقـوق فکریـی صـاحب اثـر      . حسب شرایط زمان و مکان و نوع اثر منبع حق معنوي، وضع کردند
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به موجب این حق، صاحب اثر می تواند از کلیه منافع مالی آن منتفع شده و در مقابل تصـرف دیگـران، وجهـی را    . است
  1.مطالبه کند

حـق نـام و    -2حق افشـاي اثـر؛    -1: ادبی و هنري عبارتند از مهمترین مصادیق حقوق اخالقی و معنوي در مالکیت 
  . حق دسترسی به اثر -5حق عدول؛  -4حق تمامیت اثر؛  -3عنوان پدید آوردنده؛ 

 -2حق نشـر وتکثیـر؛    -1: همچنین اهم مصادیق حقوق اقتصادي و مادي در مالکیت ادبی و هنري به قرار ذیل است
  .حق عرضه و اجرا -5حق استفاده از پاداش و جایزه؛  -4تبدیل؛  حق اقتباس، تلخیص و -3حق ترجمه؛ 

دیده نمی شود، اما مطالب ارزنده و راهگشـایی  » مالکیت فکري یا معنوي«در فقه اسالمی و متون دینی واژه اي به نام 
در برخـورد بـا       در ارتباط با موضوع مبحث مالکیت هاي فکري بیان شده است که نشان از جایگاه رفیع دین مبین اسالم 

آنچه مشخص می باشد آن است که در بعـد معنـوي یـا اخالقـی     . پدیده هاي نوظهور یا همان مسائل مستحدثه می باشد
آنچـه  . یعنی مخالفین مشروعیت مالکیت فکري به  لزوم رعایت آن باور دارنـد . مالکیت فکري در اسالم، اختالفی نیست
ها و در بعضی از موارد اختالف نظرها شده است، جنبه مـالی یـا مـادي مالکیـت      مورد اختالف و میدانگاه بروز استدالل

در گفتارهاي پـیش  . هاي فکري است که حق انحصاري مؤلّف یا مخترع را در بهره برداري از اثر خویش در بر می گیرد
ا از نظـر خـواهیم   رو خاستگاه و مشروعیت حقوق آفرینش هاي فکري و سـپس اسـتدالل مخـالفین آن و رد بـر آنـان ر     

  .گذراند
  خاستگاه مالکیت فکري در اسالم: گفتار اول
  مالیت ذاتی پدیده هاي فکري: بند اول

در این بند در صدد اثبات مالیت و ارزش داشتن مادي پدیده هاي فکري در جهان امروزین هستیم و ثابت خـواهیم کـرد   
فکري، نه تنها ممنوعیتی را وضع ننموده است، بلکه وجـود  که دین اسالم نیز در مرحله ارزش گذاري ذاتی آفرینش هاي 

به عبارت دیگر، گاه اشیاء داراي مالیت ذاتی نیستند و عقالء کوچـک تـرین ارزش   . آن را در زمان حاضر تأیید می نماید
د، در حـالی  به عنوان مثال فضوالت بینی اشخاص مورد اعتبار مادي هیچ عاقلی قرار نمی گیر. مادي براي آن قائل نیستند

بنابراین خوك و سـگ ذاتـاً داراي   . که خوك و سگ قطع نظر از احکام شرعی قابلیت ارزش داشتن در نظر عقال را دارند
دالیل زیر از مهمترین مسـتنداتی اسـت کـه    . ارزش مادي هستند، اما شرعاً مالیت نداشته و مالکیت بر آنها باطل می باشد

  :فکري به آنها استدالل می شود در جهت اثبات مالیت ذاتی پدیده هاي
منظور از مالکیت تکوینی آن است که انسـان قبـل از آنکـه قـرارداد یـا قـانونی،        :مالیت تکوینی انسان بر نفس خود -1

به عبارت دیگـر، ملکیـت انسـان    . مالکیت او را نسبت به نفس و اعمال خودش اعتبار نماید، مالک بر خویشتن است
آري، عقـالء  . وارح، اعضا و دستاوردهاي کارهایش، ملکیت تکوینی است نه اعتبـاري نسبت به ذمه خویش، کارها، ج

آن را ذاتی می پندارند و نیازي به جعل سـلطنت   -همانند تولیدات فکري  -در مورد مالکیت برخی ازکارهاي انسان 
در دیـن مبـین اسـالم     عالوه بر بناي عقالء که در دالیل بعدي مورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت،    . اعتباري نمی بینند

در این آیـه شـریفه   ) ع(سخن حضرت موسی. مؤیداتی بر مالکیت تکوینی یا ذاتی انسان بر نقش خود نیز وجود دارد
همانـا مـن مالـک    : گفـت .)ع.موسـی : (؛ ترجمـه ...قال رب انی ال املک الّا نفسی«: به همین نوع از مالکیت اشاره دارد

یک نوع ارتباط ذاتی و سلطه تکوینی نسبت به خودش دارد و هـر آنچـه از او    لذا انسان» .2نیستم مگر نفس خودم را
بنابراین پـیش از آنکـه بخـواهیم آفـرینش هـاي      . صادر می گردد به دلیل همین سلطه ذاتی، از آنِ او شمرده می شود

ز مالکیت ذاتـی انسـان   فکري را در قالب قرار دادهاي اجتماعی یا فردي و یا در ظرف قانون تبیین نمائیم، می توانیم ا
                                                           

  . 64، ص 19، شماره 1385میر قاسم جعفرزداده، مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکري، مجله تخصصی الهیات و حقوق، بهار  -1
  .25سوره مائده، آیه  -2
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. بر نفس و اعمال خودش سخن بگوئیم و اصل مالک بودن انسان بر پدیده هاي فکري خودش را اینگونه ثابت نمائیم
و اینکه براي انسان بهره اي جز سعی و : و ان لیس لالنسان اال ما سعی؛ ترجمه«: قرآن کریم در جاي دیگر می فرماید

الم ملـک   -لالنسـان   -الم در کلمـه        «: مـی فرمایـد  ) ره(، عالمه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن» 1.کوشش او نیست
حقیقتی است، مانند ملکیت انسان نسبت به گوش و چشم و سایر اعضایش، نه مانند ملکیتش نسبت به خانه و فرش 

ت ذاتی و حقیقتـی را  نیز ملکی) ره(می بینیم که مرحوم    عالمه » .2که ملکیتی است اعتباري و به معناي جواز تصرف
آیـت اهللا مکـارم شـیراي نیـز در     . متذکر شده و براي انسان یک نوع مالکیت حقیقی و سلطنت تکوینی را قائل اسـت 

منطق عقل اقتضا دارد که هر کسی مسئول اعمـال خـویش و   «: تفسیر نمونه در ذیل آیه شریفه مذکور بیان می دارد که
درست است که این آیات ناظر به سـعی و تـالش بـراي آخـرت و     «: می گویدو در ادامه » منتفع به اعمال خود باشد

کل «: آیاتی همچون» .3مشاهده پاداش آن در سراي دیگر است، ولی مالك و معیار اصلی آن دنیا را نیز در بر می گیرد
مالکیـت ذاتـی و   نیز می تواند در جهت اثبات » 4.هر کس در گرو اعمال خویش است: نفس بما کسبت رهینه؛ ترجمه

حال که مالکیت حقیقی انسان بر کارها، جوارح، اعضا . تکوینی انسان بر اعمال و مصدورات او مورد استناد قرار گیرد
این نوع از مالکیت می تواند مایه فلسـفی نـوع دیگـر مالکیـت، یعنـی      : و دستاوردهایش شناخته شد، باید دانست که

نتیجـه مباحـث مـذکور در مالکیـت تکـوینی آن      . رع یا قانون به فرد می دهدمالکیت اعتباري یا قراردادي باشد که ش
که مـی   است که ریشه فلسفی و شالوده وجودي پدیده هاي فکري، نوعی سلطنت انحصاري فرد را نشان می دهد

یـده  تواند در مراحل بعدي که به آن ماهیت اعتباري قراردادي یا قانونی بخشیده می شود، مالیـت و ارزش داشـتن پد  
 .هاي فکري را به اثبات برساند 

بیـان داشـته   ) ره(همانطور که مرحوم مظفر  -منظور از سیره  :سیره عقالء و عدم رسیدن منع و ردع از ناحیه شارع -2
) ره(سـپس مرحـوم مظفـر    . استمرار عادت مردم و تبانی و توافق عملی آن ها بر انجام یا ترك عملی می باشد -است

تمام عاقالن و بـه تعبیـري عـرف عـام از هـر      ) در فرض باال(چنانچه منظور از مردم «: گوید در تعریف سیره عقالمی
در این صورت این نـوع سـیره را    -یعنی هم شامل مسمانان و هم شامل غیر مسلمانان شود  -ملت و هر آیینی باشد 

 5».د می شودیا» بناي عقالء«می نامند که از این اصطالح در کلمات اصولیین به » سیره عقالیی«
پوشیده نیست که امروزه مقبولیت حقوق مالکیت هـاي  فکـري امـري اسـت کـه اکثریـت       : وجود سیره عقالئیه: الف

پرواضح است که عقالي عـالم در روزگـار کنـونی    . قریب به اتّفاق دولت ها آن را اعتبار کرده و قوانین آن را پذیرفته اند
رفته و پدیده بکري بدیعی را ابداع نموده است، عالوه بـر ارزش معنـوي،   براي کسی که وقت و فرصت خود را به کار گ

البته چنین سیره اي از دلیل عقلی منشعب شده و به طور مثال از احساسات خردمندان ناشی . ارزش مالی نیز قائل هستند
منطقـی برگرفتـه شـده از     نشده است و طریقه اي که پشتوانه آن دلیل عقلی عقالء باشد و عقالء براي وجود آن، استدالل

آري، دیگر در جهان کنونی، کسی نمی پذیرد . عقل را ارائه می دهند، از معتبرترین سیره هاي عقالئیه محسوب می گردد
که دیگران با صرف وقت و به کار گیري فکر و حتی پرداخت هزینه، فکري نو را تولیـد کننـد ولـی در مقابـل زحمـات      

همه می پذیرند که در جهان صنعتی امروزین، . آنها، هیچ ارزش مالی یا مادي قائل نباشیمطاقت فرسا و گاه چند ده ساله 
ابداع و اختراع و آفرینش یک اثر فکري، نیازمند تخصیص وقت و فرصت است و شخصی که لحظات عمر  خـود را در  

ز طریـق دیگـر دسـت    جهت پدید آوردن آفرینش فکري صرف می کند، از کسب سود و منفعت و به دست آوردن مال ا

                                                           
  .39سوره نجم، آیه  -1
 .46، ص 19سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  -2
 .553، ص 22ناصر مکارم شیرازي، همان، ج  -3
 .38سوره مدثر، آیه  -4
 .176، ص 3ش، ج 1381محمد رضا مظفّر، اصول الفقه، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول،  -5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 93اصول مشترك موضوعات محتوایی حقوق ارتباطات در اسالم  

93 

دلیل بر این مطلب وجود قراردادهـا، کنوانسـیون   . کشیده و یکی از مقاصد او قطعاً کسب معیشت و تحصیل منفعت است
معاهـدات و کنوانسـیون هـایی    . ها و معاهدات مختلف داخلی و بین المللی است که امروزه در دنیا منعقـد شـده اسـت   

آیا هیچ عقلی مـی  . ، همگی نشان از اعتبار عقلی مادي مالکیت فکري دارد... و» وایپو«، »ترییس«، »پارس«، »برن«همچون
پذیرد که یک نفر، تمامی لحظات عمر خود را صرف نوآوري و کشف فکري ابداعی بنماید ولی هیچ پاداش مـالی بـه او   

د توانست به آفـرینش  تعلق نگیرد؟ اگر جواب این سوال مثبت باشد، در مرحله اول پذیرفته ایم که فقط اشخاصی خواهن
هاي فکري دست بزنند که از لحاظ تأمین معیشت و منابع مالی گذران زندگی خویش و خانواده اشان در رفاه کامل بوده 
و نیازي به درآمد ندارند و نیز در مرحله دوم قبول    کرده ایم که زحمت و تالش و تفکّر و تعقّل و صرف وقت دیگران 

ی حاضر نیستیم براي آن یک حق مالی در نظر بگیریم و این با حکم عقل بدیهی نفـی مـی   آن قدر بی ارزش است که حت
به عنوان مثال از مرحوم . در بین فقهاي اسالم نیز چنین سیره و بنائی از عقالء مورد تأیید و اکرام قرارا گرفته است. گردد

یا آیاتی از قرآن را با صوت زیبا می خواننـد و آن   قرّاء معروفی سوره«: استفتاء شده است که) ره(آیت اهللا فاضل لنکرانی
آیا قاري     می تواند امتیاز آن را خرید و فروش کند یـا خیـر؟ و ایشـان    . را بر روي نوار کاست یا ویدئو ضبط می کنند

ن وجود سـیره  بنابرای» 1.می تواند، زیرا که این ها حقوق عقالئیه هستند و شارع ردعی از آنها ندارد«: در پاسخ می نویسد
  .و بناي عقالء بر لزوم ارزش مادي آفرینش هاي فکري، قطعی و حتمی می باشد

پس از اینکه در مورد قبل، مقبولیت وجود حقوق مالی : مشروعیت سیره عقالء در مقبولیت حقوق مالکیت فکري: ب
ت چنین سیره اي را نیز در شـرع  براي پدید آورندگان آثار فکري مورد تأیید قرار گرفت، حال درصدد هستیم تا مشروعی

در ابتدا باید بدانیم در متون فقهی عالوه بر کلمه سیره عقـالء واژه هـایی همچـون عـرف     . مقدس اسالم به اثبات برسانیم
  .عام، بناي عرف، طریقه عقالء و بناي عقالء نیز به کار برده شده اند
، امـا سـخن در ایـن اسـت کـه      2عتبار و حجیت می باشدالبته روشن است که سیره عقالء در دین مبین اسالم داراي ا
خـذ العفـو وأمـر بـالعرف؛     «: به عنوان مثال آیـه شـریفه  . کدام یک از انواع آن مورد لحاظ شارع مقدس اسالم بوده است

 .به روشنی امر کردن به عرف را دستور مـی دهـد  » 3با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت نما: ترجمه
به معناي آن سنن و سیره هاي جمیل جاري در جامعه است که عقالي جامعه آنها را می شناسند، به خالف » عرف«کلمه 

بنابراین آنچه که عقل ها آن را در می یابد و عقالء آن . 4آن اعمال نادر و غیر مرسومی که عقل اجتماعی انکارش می کند
. می گردد، امر کردن به آن در قالب امر به معروف الزم و واجب استرا حسن و نیکو شمرده و از سیره ایشان محسوب 

کالم در آن است که آیا تمامی سیره هاي عقالئیه در دین مبین اسالم قابلیت پذیرش را دارند؟ آیا سیره هایی که در زمان 
اینکه حتماً می باید سیره هـاي   به وجود نیامده اند، قابلیت استناد به عنوان یک حکم شرعی را دارند و یا) ع(ائمه اطهار 

  باشند؟) ع(عقالئیه داراي اعتبار، متصل به زمان معصوم 
. بررسی تفصیلی این موضوع از حوصله این نوشتار خارج است و فقط نظریه مختار را با ذکر دالیل بیان مـی نمـائیم  

ورت اثبـات، نیـازي بـه اتّصـال بـه      آن طور که برخی از فقها و به خصوص متأخرین عرضه داشته اند، سیره عقالء در ص
آن را ردع نکرده ) ع(طرفداران این نظریه معتقدند تمامی سیره هاي عقالئی تا زمانی که معصوم. ندارند) ع(زمان معصوم 

. عمل شده باشد، یا اینکه سیره از بناهاي جدید و نو پدیـد باشـد  ) ع(باشد، حجت است، چه به آن سیره در زمان معصوم
چنانکه دلیل شرعی بر خالف بناي عقال نباشد، آن بنا حجت است و در صورتی که نسـبت بـه وجـود    : ندایشان می گوی

                                                           
  .402، ص 1ش، ج  1380محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، امیرالعلم، چاپ دهم،  -1
  ؛71ق، ص .ه1404مرتضی انصاري دزفولی معروف به شیخ انصاري، االجتهاد و التقلید، کتابفروشی مفید، چاپ اول، : به عنوان نمونه مراجعه کنید به -2

  .165، ص 6ق، ج .ه 1419سید حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهیه، نشر الهادي، چاپ اول، 
  .199سوره اعراف، آیه  -3
 .379، ص 8سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  -4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اصول حقوق ارتباطات در اسالم  94

معاصر نیز چنین دلیلی را  2یکی از فقیهان. 1دلیل مخالف تردید باشد، به وسیله اصل عدم، احتمال وجود آن نفی می شود
پـس اگـر مـی دانـد کـه سـیره اي غیـر        . کر استشارع مقدس موظف به جلوگیري و پیشگیري از من«: اقامه نموده است

مرضی و منکر در آینده تحقق می یابد، باید با ردع از آن، نارضایتی خود را اعالم نماید و بـا عـدم ردع، رضـایت وي را    
شیوه او عقالئی است و عقل داللت بر ایـن  . شرع مقدس شیوه اي خاص و تعبدي در نهی از منکر ندارد. احراز می کنیم

بر این پایـه اسـت کـه مـا اعتبـار      . که اگر نسبت به سیره هاي آینده نیز ناراضی است، عدم رضایت خود را بیان کند دارد
ـت سـیره     » 3.نمی دانیم) ع(شرعی شیوه هاي مستحدثه را مشروط به اتّصال آن تا عصر معصوم آري، اگـر بخـواهیم حجی

طعاً مسائل مستحدثه امروزي را در زمان ایشان نخـواهیم جسـت   بدانیم، ق) ع(عقال را منوط به اتصال آن به زمان معصوم 
و بنابراین حکم به عدم شرعیت آن می نمائیم و این در حالی است که زندگی امروزین بدون اجراي آن مسائل جدید بـه  

مخالفـت   البته، در هیچ صورتی نباید سیره موجود بین عقال با احکام شرعی و دستورات دینی. تعطیلی کشیده خواهد شد
در اینجا می توانیم از احکـام عمـومی اسـالم،    . داشته باشد و اگر چنین مخالفتی احراز شود، سیره از حجیت خواهد افتاد

کل شیئ لک حالل حتـی تعلـم انـه حـرام بعینـه؛      «به عنوان مثال حدیث شریف . همانند اصالت االباحه نیز استفاده کنیم
داللتی کامل دارد که در اسالم هـر آن  » 4اینکه به عینه حرام بودن آن را بدانی هر چیزي براي تو حالل است، مگر: ترجمه

رهیافت بزرگـی کـه دیـن مبـین     . چیزي که دلیلی بر مخالفت آن وجود ندارد، از لحاظ شرعی حرمتی نیز نخواهد داشت
توان مسئله بیمـه هـاي   چطور می . اسالم داعیه دارد آن است، پوشش همیشگی زمانی و مکانی این دین مقدس می باشد

متنوعی را که امروز به عنوان پشتیبان در عرصه هاي مختلف اجتماعی و فردي وجـود دارد در زمـان شـارع پیـدا کـرد؟      
کـه عقـول و صـنعت چنـین     ) ع(چگونه می توان موضوع مالکیت فکري را با چنین توسـعه امـروزي در عصـر معصـوم    

ر نمی کرده است، جستجو نمود؟ بنابراین با تکیه بر اصول احکام دینی و مسلّمات فقهی مـی بایـد    پیشرفتی را حتّی تصو
  .نباید آنها را ردع و منع کرد) ع(احکام مسائل مستحدثه را بیرون کشید و به صرف نبود این مسائل در زمان معصوم

را مصـداقی از ایـن    برخی از فقها با استناد به همین اصول مسلّم فقهی و احکام اسالمی سیره عقال در مالکیت فکري
. حیازت و ساخت یـا کـار  : سر چشمه اولیه ملکیت اعتباري در ارتکاز عقال دو چیز است«: اصول دانسته و بیان داشته اند

حیازت باعث ملکیت اشیاي منقول و صنعت و کار باعث ملکیت اشیاي غیر منقـول مـی شـود، ماننـد احیـاي اراضـی و       
اینجا نیز می توان گفت که صنعت و کار اختصاص به اشیاي مـادي غیـر منقـول     در. عمران آن و حفر چشمه و مانند آن

بنابراین نویسنده کتاب، سازنده شخصیت معنوي است که عبـارت اسـت   . ندارد، بلکه در امور معنوي نیز جریان می یابد
ا یـا آن را آبـاد کـرده    از وجود تجریدي کتاب و چه بسا زحمت نویسنده به مراتب بیشتر از کسی باشد که زمینی را احیـ 

همچنین در مواردي، کار نویسنده به تألیف، جمع و ترتیب مطالب منحصر نشده، بلکه دست به ابداع و ابتکارهاي . است
  »5.جدید نیز می زند

مطـرح شـده اسـت، ممکـن اسـت در      » مـال «در پایان این بند توضیح این نکته مفید است که آنچه امروزه به عنـوان  
حتـی امکـان دارد برخـی از عناصـر مالکیـت سـنّتی در آن       . وده و هیچگونه ارزش اقتصادي نداشته استنب» مال«گذشته 

لحاظ نگردد، اما آنچه اهمیت دارد آن است که موضوع داراي منـابع ارزش هـاي محلّلـه باشـد و در فـرض بحـث مـا،        
ت و هم دلیلی بر عدم مشـروعیت  مالکیت فکري هم یک ارزش است و هم داراي منافع قابل توجه فردي و اجتماعی اس

                                                           
  . 399ق، ص .ه1371مدشریف بن حسن آملی معروف به شریف العلماء، ضوابط االصول، چاپ سنگی، مح -1
 .آیت اهللا شبیري زنجانی  -2
 .172ش، ص  1385ابوالقاسم علیدوست، فقه و عرف، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول،  -3
 .250، ص1ق، ج.ه 1415ه، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ اول، مولی احمد نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریع -4
 .161ق، ص .ه 1415محمد باقر خالصی، رفع المرز عن قاعده الضرر، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ اول،  -5
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ت پدیـده هـاي   » حرمت عمل مسلمان«همچنین مفاهیمی همچون . آن وجود ندارد نیز به عنوان یک دلیل تأیید کننده مالی
  1.فکري قابلیت استناد در دین مبین اسالم را خواهد داشت

ت حکمی پدیده هاي فکري: بند دوم در اسالم مالی  
ش ذاتی آفرینش هاي فکري را هم در بعد برون دینی و هم از زاویه دینی مورد کنکاش قرار پس از آنکه در بند قبلی ارز

مستندات زیر از جمله دالیلـی اسـت   . دادیم، در این بند از احکام فقهی مترتّب بر این نوع از مال ها سخن خواهیم گفت
  .که مالیت حکمی آفرینش هاي فکري را تأیید می نماید

الضرر از جمله قواعد مسلّم فقهی است که درباره اعتبار سند قاعده هیچ اختالفی وجـود نـدارد،   قاعده :قاعده الضرر -1
و برخی نیز تواتر معنوي سـند   2در کتاب ایضاح، ادعاي تواتر روایت مربوطه را نموده) ره(به طوري که شیح انصاري

ت     البته تذکر این نکته ضروري است که زمانی می تو. 3روایت را پذیرفته اند ان از قاعده الضـرر جهـت اثبـات شـرعی
البته نظریه مختـار نیـز در ایـن    . پدیده هاي فکري استفاده نمود که قائل به شمول این قاعده در امور عدمی نیز باشیم

ات«عالوه بر » الضرر«پژوهش آن است که  ات«، »وجودی توضـیح بیشـتر آنکـه برخـی     . را نیز در بر مـی گیـرد  » عدمی
عده الضرر، فرع بر وجود یک حکم ضرري منتسب به قانونگذار در مقام امتثال است و بـه عبـارتی   معتقدند شمول قا

دیگر یعنی باید ابتدائاً یک حکم شرعی دربـاره مسـئله اي بـه اثبـات رسـیده باشـد و سـپس اگـر آن حکـم شـرعی           
ن مسـائلی کـه حکـم شـرعی     و بنـابراین ایشـا   4دربردارنده ضرري بود، قاعده الضرر آن را نفی و مرتفع خواهد کـرد 

این در حالی است که برخی دیگر از . خاصی براي آن ها به عینه وضع نشده است را مشمول قاعده الضرر نمی دانند
به این بیان که اگر شارع، مثالً مالکیت فکري را براي پدید آورنده بـه  . علماء، قاعده را شامل امور عدمی نیز می دانند

ت نشناسد و حقی درب اره پدیده فکري برایش در نظر نگیرد، از این عدم جعل حکم، بـه پدیـد آوردنـده یـا در     رسمی
. نگاه کالن تر به جامعه زیان وارد می شود و بنابراین شارع با قاعده الضرر چنین عـدم حکمـی را نفـی کـرده اسـت     

حکام و افعـال خـاص وجـودي    آري، همانطور که گفته اند نمی توان باور کرد که دایره قاعده الضرر محدود به رفع ا
باشد، چرا که محاط تشریع و قانونگذاري، به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همان طور که جعـل  
قانون ممکن است براي فرد یا جامعه زیان آور باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسـا زیـان و خسـران بزرگتـري را     

علوم و تخصصی شدن کارها در عصر جدید که عصر اطالعات است و نتیجه آنکه با عنایت به گسترش . 5وارد سازد
نیز با توجه به اینکه صاحبان آثار پس از سال ها تحقیق و ممارست و پس از زحمات تالش هاي زیاد موفق به تولید 
محصوالت فکري خود می شوند و با توجه به آسان بودن راه هاي سرقت از تولیدي فکري دیگران در پرتـو وسـایل   
نوظهور، نپذیرفتن حقوق مالکیت فکري، موجب زیان و ضرر به صاحبان آثـار و نیـز جوامـع مـی گـردد، چـه آنکـه        
موجب رکود علم و هنر و خالقیت ها و ابتکارات و نوآوري شده و زیان معنوي و اقتصادي و فرهنگی جوامع را بـه  

ي کشورها فراتر رفته است و به صورت جهانی در عالوه بر این، امروزه نظام مالکیت فکري از مرزها. دنبال می آورد
اکنون سخن . از این رو، هر گونه تصمیم گیري راجع به آن باید با لحاظ بعدهاي بین المللی صورت گیرد. آمده است

ت نشناسد، در صحنه بین المللی دچار زیان خواهد شد، چرا که عالوه  این است که اگر کشوري این نظام را به رسمی
مغزها به دلیل عدم حمایت از تولیدات فکري، کشورهاي دیگر موانعی را بر سر راه کشوري که معاهدات بین  بر فرار

                                                           
 .124، ص 1ق، ج .ه 1425، انتشارات زهیر، چاپ اول، )الحدیثه -ط(میرزا محمد حسن آشتیانی، کتاب القضاء  -1
 .112، ص 22ق، جلد .ه 1414مرتضی انصاري دزفولی معروف به شیخ انصاري، رسائل فقهیه، چاپ اول،  شیخ -2
 .7محمد باقر خالصی، همان، ص  -3
 .105، ص 25جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السالم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، ج  -4
  ؛167، ص1366، اندیشه هاي نو در علوم اسالمی، )بخش مدنی(محقق داماد، قواعد فقه سید مصطفی -5

 .به بعد  306، ص3، ج1373شیخ مرتضی انصاري، المکاسب، نشر اسماعیلیان، : همچنین مراجعه کنید به
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که البته هر کدام از این ها ضررهاي کـوچکی نبـوده و رکـود فرهنگـی و      1المللی را رعایت نمی کند، ایجاد می کنند
ت حکمی پدیده هاي فکري منـع نمـوده   اقتصادي شدیدي را به بار خواهد آورد و لذا صحیح نیست که اسال م از مالی

 .باشد
قاعـده الحـرج نیزهماننـد الضـرر از     . می باشد» الحرج«از دیگر اصول مسلّم دین مبین اسالم، قاعده : قاعده الحرج -2

محتـواي ایـن   . 2قواعد معروف اسالمی است و در تمامی ابواب فقه عبادات، معامالت و سیاسـات جـاري مـی شـود    
که تکالیفی که منجر به عسر و حرج می شود تا زمانی که عسر و حرج و مشقت و تضییق ادامه دارد،  قاعده آن است

ل آن مشـکل       . آن تکلیف از مکلّف برداشته می شود مقصود از عسر و حرج  مشقّت شـدیدي اسـت کـه عادتـاً تحمـ
 3.است

هیچگونـه تنگـی   ) دیـن اسـالم  (در  و: و ما جعل علیکم فی الـدین مـن حـرج؛ ترجمـه    «: آیه شریفه قرآن که فرماید
، دقیقاٌ به همین قاعده اشاره می نماید و همـانطور کـه در روایـت آمـده اسـت پیـامبر       »4قرار نداد) دشواري یا محظوري(
: یریداهللا بکم الیسر و الیریـد بکـم العسـر؛ ترجمـه    «: همچنین آیه شریفه. 5معنا نموده اند» ضیق«، حرج را به معناي )ص(

نیز در صدد بیان محتـواي قاعـده الحـرج مـی     » 6شما آسانی می خواهد و براي شما دشواري  نمی خواهدخداوند براي 
  . 7باشد و با توجه به کلی بودن مفهوم، قاعده عمومی الحرج به وضوح قابل استخراج است

جاري بدانیم و قاعده الحرج نیز زمانی می تواند مؤید مشروعیت حقوق مالکیت فکري باشد که آن را در امور عدمی 
تردیدي نیست که با توجه بـه آنچـه تـاکنون در    . 8البته همانند قاعده الضرر نسبت به این مطلب اختالف نظر وجود دارد

ارتباط با ضرورت حمایت از آفرینش هاي فکري گفته شد، جامعه موصوف به عدم حمایت از مالکیت فکـري، مصـداق   
ی از عدم حمایت دچار شده و حرجی آشکار بر ایـن جامعـه تحمیـل مـی     جامعه اي است که در تضییق و تنگناهاي ناش

مالحظه وضعیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصوالت فکري، ما را بـه ایـن نتیجـه مـی رسـاند کـه عـدم        . شود
نمـی  بنابراین صحیح بـه نظـر   . حمایت از این حقوق، ایشان را نیز به نوبه خود به کلفت، سختی و ضیق  دچار می نماید

 .رسد که اسالم از مالیت حکمی پدیده هاي فکري ممانعت نموده باشد
همانطور که در فقه اسالمی آمده است در دین مبین اسالم وفاي به عهد و التـزام بـه آنچـه کـه انسـان      :وفاي به عهد -3

آمنـوا اوفـوا    یـا ایهـا الـذین   «: قرآن کریم در این باره مـی فرمایـد  . متعهد شده است، الزم و واجب شمرده شده است
عده اي از فقهـا بـا اسـتناد بـه     » 9.وفا کنید) و قراردادها(اي کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها : ؛ ترجمه...بالعقود

را » عقـد «معنا    نموده انـد، منظـور از  » اوفوابالعهود« را به » اوفوا بالعقود«در تفسیر این آیه که ) ع(فرموده امام صادق
و البته برخی دیگر متذکر شده اند که هر عقدي، عهد است، اما هر عهدي عقـد نمـی باشـد و     10اند مطلق عهد دانسته

بنا بر نظریه مختار این پژوهش که باور بسیاري از علماء و بـه ویـژه متـأخرین     11.واقع عهد را اعم از عقد پنداشته اند
                                                           

 .1388، بهار 33ی، سال نهم، شماره محمود حکمت نیا، بررسی فقهی و اقتصادي حقوق مالکیت فکري، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالم -1
 .364،ص 1ق، ج.ه1401سید محمد بجنوردي، قواعد فقهیه، نشر مؤسسه عروج، چاپ سوم،  -2
 .259، ص 3ق، ج.ه 1418حبیب اهللا طاهري، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم،  -3
 .78سوره حج، آیه  -4
 .411، ص 14سیدمحمد حسین طباطبایی، همان، ج -5
 .185سوره بقره، آیه  -6
 .636، ص 1ناصر مکارم شیرازي، همان، ج -7
  ؛200، ص1ق، ج.ه1411ناصر مکارم شیرازي، القواعد الفقهیه، مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السالم، چاپ سوم،  -8

 .957، ص 9سید موسی شبیري زنجانی، کتاب نکاح، همان، ج
 . 1سوره مانده، آیه  -9

 . 602، ص 1ش، ج.ه 1363محمد شیخ علی شریفی الهیجی، تفسیر شریف الهیجی، مؤسسه مطبوعاتی علمی، بهاءالدین  -10
 .13ق، ص .ه1408مالاحمد نراقی، عوائد االیام، چاپ سنگی،  -11
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ابراین هیـأت، افـاده عمـوم مـی کنـد و عمـوم افـرادي        الف و الم جنس است نه عهد و بن» العقود«در » ال«می باشد، 
تلقـی شـود، بـا    » عقـد «و لذا هر قرارداد و ایجاب و قبولی که از نظر عرف و لغـت   1مستلزم عموم افرادي نیز هست

گردد، مگر آنکه به دلیلی خاص از عموم یاد شـده مسـتثنی   نتایج عقد بر آن بار         می استفاده از عموم آیه، آثار و 
بنابراین هر آنچه به صورت یک عقد به وجود آید مشمول آیه شریفه مذکور می گردد و عمل بر طبق آن . 2ده باشدش

مبحث مالکیت فکري در واقع یک نوع قرارداد اجتماعی اسـت کـه در معاهـدات بـین     . عقد، الزم و واجب می باشد
حاصل آنکه حکم . ضروري است» اوفوا بالعقود«ه المللی و قوانین داخلی تبلور یافته است و حمایت از آن طبق قاعد

به مشروعیت مالیت آفرینش هاي فکري نه تنها ممنوع نیست، بلکه براساس قواعد عمـومی اسـالمی، همچـون لـزوم     
 .وفاي به عهد، الزم می باشد
: دمـی فرماینـ  ) ص(حضرت . نیز یاري گر طرفداران مشروعیت مالکیت معنوي است) ص(حدیث شریف پیامبر اکرم

استدالل به این حدیث شریف از آن رو اهمیت » 3.مؤمنین ملتزم به شرط هایشان هستند: المؤمنون عند شروطهم؛ ترجمه«
و بنـابراین هـر نـوع التـزام و پیمـان کـه        4می یابد که بسیاري از فقهاء، شروط را شامل شرط هاي ابتدایی نیز دانسته اند

شرایط عمومی عقد را دارا باشد صحیح است، حتی اگر فاقد نام و عنوان خاصی باشد که در زمـان شـارع وجـود داشـته     
  .است

از دیگر ادله اي که تمسک به آن، تأیید مشروعیت مالکیت فکري را به همراه خواهد داشـت،  :ممنوعیت اکل به باطل -4
ال تـأکلوا امـوالکم بیـنکم بالباطـل الّـا ان تکـون       «: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید. باطل استحرمت اکل به 

نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضـایت شـما انجـام    ) نا مشروع(اموال یکدیگر را به ناحق : تجاره عن تراض؛ ترجمه
اي دیگري مراد است که البتـه خـوردن، آن را نیـز    در آیه شریفه، تنها خوردن نیست، بلکه معن» اکل«منظور از » 5.گیرد

 .6بیان می کند و آن معنا، تسلّط و انفاذ است که در مفهوم اکل هم نهفته است
بنابراین در جایی که یک غـرض   7.و مقصود از  باطل در اعمال، عملی است که غرض صحیح و عقالیی در آن نباشد

ی و رضایت طرفینی نیز حاصل گردد، مسئله تحت عنـوان اکـل بـه باطـل     و قصد عقالیی معتبر وجود داشته و البته تراض
در پدیده هاي فکري که اعتبار عقالیی معتنابهی دارد و البته رضایت پدید آورنده و خریدار موجـود  . قرار نخواهد گرفت

: تصرفات وجـود دارد بنابراین در آیه شریفه دو معیار براي صحت . است، دلیلی بر بطالن یا ممنوعیت آن دیده نمی شود
یکی از اعتبار عقالیی و دیگر تراضی طرفین و هر دوي اینها در موضـوع مالکیـت فکـري مـورد لحـاظ قـرار نگرفتـه و        

  .بنابراین شرعیت اینگونه از امور نیز اثبات می گردد
ـ  :ادله حرمت سرقت و غصب -5 ه از شواهد متقن دیگر در جهت اثبات مشروعیت حکمی پدیده هاي فکري، تمسـک ب

استفاده از نتایج فکري دیگران بدون اجازه ایشان، سرقتی است کـه گـاه   . ادله حرمت سرقت و غصب در اسالم است
با توجه به روشن بودن ادله حرمت سـرقت و نیـز   . نتایج و قبح آن بسیار بیشتر از سرقت اموال مادي محسوس است
تنها تذکر این . آنها در این مجال خودداري می کنیممجازات و شروط و اوضاع ملحوظ در آن در فقه اسالمی، از ذکر 

                                                           
 .136محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی تا، ص -1
 . 545ق، ص .ه 1424تقی الحکیم، عقد التأمین و مشروعیته دراسه مقارنه،  محمد -2
 . 371، ص 7ق، ج.ه 1407ابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، تهذیب االحکام، دارالکتب االسالمیه، چاپ چهارم،  -3
 . 6، ص3ق، ج.ه1413ابوالقاسم میرزاي قمی، جامع الشتات، مؤسسه کیهان،  -4
 .29وره نساء، آیه س -5
 . 316، ص 4سید محمد حسین طباطبایی، همان، ج -6
 .همان  -7
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نکته الزم است که هنگامی می توان به ادله ممنوعیت غصب دراسالم تمسک کرد که مالیت پدیده هـاي فکـري قـبالً    
 1.اثبات شده باشد، چرا که سرقت و غصب در مورد اموال صورت می پذیرد

مفاد اجمالی قاعده این اسـت کـه   . الکیت محسوب شده استدر حقوق اسالمی، حیازت از اسباب م :قاعده حیازت -6
» من حاز ملک«این قاعده در فقه تحت عنوان قاعده . هر کس چیزي از اشیاي مباح را حیازت کند، مالک آن می شود

عالوه بر آیاتی که آنچه بشر با سعی و کوشش خودش به دست می آورد، ملـک بشـر    2.مورد بحث قرار گرفته است
یا آیاتی که بشر را نسبت به اشیاي موجود در زمین، خلیفه الهی معرفی کرده اسـت، روایـاتی نیـز در بـاب     خوانده و 

شخصـی پرنـده اي را   : پرسیده است) ع(به طور مثال یکی از روات از امام صادق. حیازت آمده که جالب توجه است
حـال پرنـده   . دیگري می آید و آن را می گیردمی بیند و با چشم دنبال می کند تا بر شاخ درختی می نشیند، ولی مرد 

هر آنچه می بینـد از آنِ  : للعین ما رأیت و للید ما اخذت؛ ترجمه«: در پاسخ می فرمایند) ع(از آن کدامیک است؟ امام 
بیان فقهی این روایت این است که رؤیت موجب مالکیت نمی شود و » 3.چشم و هر آنچه می گیرد از آنِ دست است

آنچه موجب مالکیت است، وضع ید یعنی تسلط و اسـتیال  . حق حظ بصر دارد و می تواند تماشاگر باشدچشم صرفاً 
بنابراین طبق قاعده حیازت، هرگاه شخصی اقدام به تملک مباحات نماید، آن چه را کـه بـه دسـت مـی آورد،     . 4است

جز آنچه در زمره انفـال محسـوب    به -یکی از مصادیق بارز مباحات، کلیه ثروت هاي طبیعی است . مالک می گردد
علما در مقام مثال براي ثروت هاي طیعی بیشـتر مصـادیقی همچـون     5.که البته مالک خاصی نداشته باشد -می گردد 

این در حالی است که امروزه ثروت هـاي بشـري   . ، را مثال زده اند...آبها، علف ها، حیوانات دریایی، کبوتران هوا و 
رده و هر آنچه بشر جهت ادامه حیات به آن احتیاج قطعی دارد نیز جزء ثـروت هـاي بشـري    مفهوم جدید تري پیدا ک

،  همگی به ...اختراعات، نوآوري هاي پزشکی، نظریه هاي جدید اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و . شمرده می شوند
و یا انحراف و تباهی را بـه  نوعی ثروت انسانی جوامع محسوب می گردند که گاه فقدان آنها، مرگ و نابودي انسانها 

حـال اگـر   . در مفهوم اصلی خود یک میراث همگانی است که بشر بدان احتیاج مبرم و حیاتی دارد» علم«. دنبال دارد
ه اي از این دانش را که متعلق به همگان است کشف و یا تبیین نمود، طبق قاعده حیازت مالـک آن نـوآوري    کسی ذر

تفصـیل ایـن مطلـب در مبحـث بعـدي      . نـدارد » علم«ک هیچ منافاتی با عمومی بودن خود شده است و البته این تمل
 .خواهد آمد

سرچشمه ایـن  . حق سبق نیز از جمله مستنداتی است که در تأیید شرعیت پدیده هاي فکري کاربرد دارد :قاعده سبق -7
مشترکات عمـومی دسـت پیـدا     قاعده سیره و احادیثی است که مفاد آنها مالکیت اشخاصی را که زودتر از دیگران به

مـن تسـبق   «: می فرمایند) ص(رسول اکرم. یکی از منابع اصلی قاعده سبق حدیث ذیل است. می کنند، بیان می نماید
هرکس پیشی بگیرد بر آنچه که کسی قبالً به آن پیشی نگرفتـه اسـت،   : الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو احقّ بها؛ ترجمه

از آنجا که کشف هاي علمی و دستاوردهاي جدید که البتـه گـاهی در قالـب مقالـه هـا،      » 6.وي به آن سزاوارتر است
، آورده می شود از مشترکات عمومی محسوب و بنابراین در ابتدا متعلق بـه تمـامی افـراد    ...کتابها، داستانها،فیلم ها و 

تولیداتی منع نماید، اما پـس از  است و همگان حق کشف و نوآوري آن را دارند و کسی نمی تواند آن ها را از چنین 
اینکه فردي از دیگران پیشی گرفت و آن موضوع علمی یا هنري را کشف تبیین و یا تشکیل نمود، او به آنچه کـه بـه   

                                                           
  shia search: حسن شبیري، وضعیت فقهی حقوقی رایانه درایران، جستجوگر پایگاههاي شیعه -1
 .249، ص1ق، ج.ه 1406سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ،مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم،  -2
 . 2، حدیث 364، ص17بن حسن حر عاملی، همان، جمحمد  -3
 . 251، ص1سید مصطفی محقق داماد، همان، ج -4
 . 259همان، ص -5
 . 112، ص17ق، ج .ه1408میرزا حسین نوري، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ اول،  -6
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در » مـا «کلمـه  . دست آورده از دیگران سزاوارتر  می باشد و به عبارتی مسلّط بر نوآوري و ابـداعات خـویش اسـت   
البته در فقه اسالمی قاعـده سـبق، بیشـتر در مـورد مکـان هـا،       . ت را در بر می گیردحدیث شریف نیز کلیه موضوعا

، اما با توجه به سیره عقالئیـه و حـدیث مـذکور، تعمـیم ایـن      1مساجد، راهها و بازارهاي عمومی استعمال شده است
حیـازت کـه در شـماره    وجه تمایز قاعده سبق با قواعد دیگري مانند . قاعده در مالکیت فکري نیز صحیح خواهد بود

 2.پیشین گذشت، در برخی از کتب فقهی بیان شده است که خوانندگان محترم می توانند مراجعه فرمایند

از دیگر قواعد مسلّم فقهی آن است که در هنگام شک در صحیح یا نادرست بودن عملی یا موضـوعی  :قاعده صحت -8
. ن را غیر جایز ندانسته است، حکم به صحت آن می نمائیماز نگاه شرعی، تا زمانی که نص یا قاعده شرعی مسلّمی آ

مسائل مستحدثه و قراردادهاي جدیدي که امروزه احتیاج بشر به آن کامالً روشـن اسـت، از قاعـده صـحت، جهـت      
سـابقه  ) ع(قراردادهاي بیمه از جمله قراردادهایی است که نمونه آن در زمان معصومین.شرعیت آنها استفاده می گردد 

بنابراین هـر نـوع قـراردادي کـه در فقـه نـام و عنـوان        . رد، اما مشروعیت آن طبق اصل صحت پذیرفته شده استندا
خاصی ندارد و البته دلیل شرعی بر ممنوعیت آن یافت نمی شود با استناد بر قاعده صحت، صحیح و شـرعی شـمرده   

قاعـده صـحت را   » التـأکلوا امـوالکم باالطـل   «، »المومنون عند شروطهم«، »اوفوابالعقود«عموماتی همچون . 3می شوند
لذا قراردادهاي مالکیت فکري که البته امروزه در اسناد و قوانین تبلور پیدا کرده انـد براسـاس اصـل    . تأیید می نمایند

نیز استفاده از اصل صـحت را بـراي   ) ره(مرحوم شیخ انصاري. صحت در قراردادها، صحیح شمرده          می شوند
، هر چند که برخی از فقهـا اجـراي قاعـده را منـوط بـه احـراز       4رعیت مسائل مستحدثه امکانپذیر می دانداثبات و ش

که البته در گفتار پیشین چنـین شـرایطی در مـورد آفـرینش هـاي       5شرایط عرفی و شرعی عقود و قراردادها می دانند
 .فکري احراز گردید

ی گوید هر کس بر آنچه در مالکیت اوست، اختیـار کامـل دارد   در دین مبین اسالم قاعده اي است که م:قاعده تسلّط -9
منبع اصلی این قاعده، حدیث شـریف نبـوي اسـت کـه مـی      . مگر آنکه شرعاً اختیارات خاصی از او سلب شده باشد

 »6.مردم بر اموال خودشان، تسلط دارند: الناس مسلّطون علی اموالهم؛ ترجمه«: فرماید
کس محترم است و هیچ شخصی را نمی توان از مالکیت آنچـه کـه بـه او تعلـق     براساس حدیث شریف، مالکیت هر 

در مباحث پیشین دیدیم که آفرینش هاي فکري، عالوه بر اینکه ذاتاً مال محسـوب مـی شـوند، از نگـاه     . دارد، منع نمود
یگـران پدیـده فکـري    شرعی نیز تملک آنها با ردع و منعی مواجه نمی باشد و همچنین اثبات نمودیم فردي که پیش از د

عالوه بر آن متوجه شدیم استفاده از اموال دیگران بدون رضایت . جدیدي را به دست آورد، آن آفرینش، متعلق به اوست
هر کس بـر مـالی،   : می گوئیم» تسلط«حال با استفاده از قاعده . آنها، مشمول اکل به باطل و بنابراین حرام و ممنوع است

مالکیت و یا سلب انحصاري بودن آن، نیازمند دلیل و اثبـات اسـت و تـا زمـانی کـه دلیلـی        مالکیت پیدا کرد، سلب این
البتـه در  . شرعی بر آن ارائه نشود، طبق قواعد شرعی که تا کنون بیان گردید ،صاحب تفکر، مالکیت آن را در اختیار دارد

و » حفـط نظـام  «سالمی تحت عنوان قاعده جهت مختل نشدن نظم اجتماعی و نیز مکتوم نماندن علوم که هر دو در فقه ا
شناخته       می شوند، استفاده از این مالکیت و نیز مدت آن بر اساس قوانینی مشخص شده است که » قاعده منع کتمان«

  .توضیحات بیشتر آن در مباحث بعدي خواهد آمد

                                                           
 .147، ص1حریرالوسیله، همان، ج، ت)امام خمینی(سیدروح اهللا موسوي خمینی  -1
 . 283، ص1سیدمصطفی محقق داماد، همان، ج -2
 . 18، ص 1385، سال 6، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره »اصل صحت«حسین فریار،  -3
 . 36، ص 3ق، ج.ه1419می، مرتضی انصاري دزفولی معروف به شیخ انصاري، فرائد االصول، تحقیق لجنه تقیق تراث الشیخ االعظم، مجمع الفکر االسال -4
 .158، ص 1385، پاییز 73مرتضی رحیمی؛ عباسعلی سلطانی، مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوي در فقه شیعه، فصلنامه مطالعات اسالمی، شماره  -5
 . 176،ص  3ق، ج.ه 1407ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الخالف، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول،  -6
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  دالیل مخالفین مشروعیت مالکیت فکري در اسالم: گفتار دوم
پـس از  . دالیلی را در ارتباط با شرعی نبودن حقوقی که در مالکیت فکري بیان شده است، ابراز نموده انـد برخی از فقها 

ع در اقوال ایشان می توان مستندات آنها را در دو بحث مختلف عنوان نمود لذا در دو بند پیش رو در ابتدا دالیل عام . تتب
یده هاي فکري نسبت به آثار و علـوم دینـی را بررسـی خـواهیم     مخالفین و در ادامه مستندات مربوط به عدم شرعیت پد

  .نمود و البته تا آنجا که مجال اجازه دهد، مختصراً  آنها را  نقد می نمائیم
  عدم مشروعیت عام مالکیت فکري: بند اول

به آن اسـتناد  از جمله دالیل مهمی که مخالفین حقوق مالکیت فکري : آیات و روایاتی که از کتمان علم نهی می کنند -1
ک به آیات و روایاتی که از کتمان علـم نهـی             مـی کننـد،     . می نمایند، حرمت کتمان علم است ایشان با تمس

ان الذین یکتمـون مـا انزلنـا    «: مهمترین مدرك آنها آیه شریفه ذیل است. حقوق مالکیت فکري را نامشروع دانسته اند
نات و الهدي من بعد ما بین کسـانیکه دالیـل   : اه للناس فی الکتاب، اولئک یلعنهم اهللا و یلعنهم اللّاعنون؛ ترجمـه من البی

روشن و وسیله هدایتی را که نازل کردیم، بعد از آنکه در کتاب براي مردم بیان نمـودیم، کتمـان کننـد، خـدا آنهـا را      
 »1.لعنت می کند و همه لعنت کنندگان نیز آنها را لعنت می نمایند

نا«واژه  معناي وسیعی دارد که همه وسائل هدایت و دالئل روشن که مایه آگاهی و بیـداري و نجـات   » هدي«و » تبی
همچنین برخی از مفسرین بیان داشته اند که کتمان حق مسلّماً منحصـر بـه کتمـان آیـات      2.مردم است را در بر می گیرد

تواند به واقعیتی برساند در مفهوم وسیع این کلمـه  خدا و نشانه هاي نبوت نیست، بلکه اخفاي هر چیزي که مردم را می 
: فرمـوده انـد  ) ص(عالوه برآیه شریفه، احادیثی نیز حرمت کتمان علم را بیان نموده اند چنانکه پیامبر اکـرم . 3درج  است

اهـد  هر کس علمی که براي امر مردم و امر دین مفید است را بپوشاند، خداوند در روز قیامت بـه او لگـامی آتشـین خو   «
هر که علمی را بپوشـاند، خداونـد در روز قیامـت او را لگـامی     «: در جایی دیگر فرموده اند) ص(همچنین حضرت» .4زد

هـر کـه دانشـی را بدانـد و آن را     «: آمده است) ص(و نیز در حدیثی دیگر از زبان رسول گرامی اکرم» 5آتشین خواهد زد
  ».6ی شودکتمان کند، روز قیامت به او افساري از آتش زده م

بنابراین پنهان نمودن دانشی را که انسان به آن دست پیدا کرده است مشمول آیه شریفه و احادیـث فـوق الـذکر مـی     
حال حقوق مالکیت فکري چگونه بـا چنـین ادلـه اي سـازگاري     . شود و ابراز آن واجب و کتمان آن حرام و ممنوع است
و با اندك تأملی، سازگاري مشـروعیت حقـوق مالکیـت فکـري بـا       پیدا می کند؟ پاسخ به سؤال باال کار دشواري نیست

  .آیات و روایاتی که ذکر شد روشن می گردد
در جهت سازگاري و رد استدالل مخالفین مالکیت فکري که به آیات و روایات مربوط بـه حرمـت کتمـان اسـتدالل     

  :کرده اند، نکات زیر راهگشا می باشد
تنها باعث مکتوم ماندن علوم و دانش ها نمی شود، بلکه به عکـس بـا تشـویق و    پذیرش حقوق مالکیت معنوي نه : الف

حمایتی که از پدید آورنده به عمل می آورد، رونق علم را در پی دارد، چرا که پـس از مـدتی پدیـد آورنـدگان آثـار      
نسبت بـه تولیـد   فکري اعم از مؤلّفین و مخترعین، در صورت عدم پشتیبانی وحمایت معنوي و مادي، رغبت خود را 

                                                           
 .159آیه سوره بقره،  -1
 . 548، ص 1ناصر مکارم شیرازي، همان، ج -2
 .  550همان، ص -3
 . 2، ص1ق، ج.ه1343محمد بن عبداهللا حاکم نیشابوري، المستدرك علی الصحیحین فی الحدیث، دکن،  -4
 . 71، ص7ابن ابی الجمهوراحسائی، همان، ج -5
 . 163، ص 1ق، ج.ه1408مه، نورالدین هیثمی، مجمع الزواید و منبع الفواید، الکتب العا -6
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انکار و ابداعات از دست خواهند داد و این امر رکود علمی و فرهنگی جوامـع را بـه سراشـیبی سـقوط در دره هـاي      
  .1جهل و نادانی خواهد رسانید

ما می پذیریم که پنهان نمودن دانش و مکتوم کردن آنچه که در درون سـینه هـا وجـود دارد حـرام اسـت، امـا نمـی        : ب
آري، احتکار علـم نیـز ماننـد    . اده از این علوم و فنون، بدون دریافت پاداش و به صورت مجانی باشدپذیریم که استف

احتکار اقالم معیشتی حرام است، اما در کجاي فقه آمده است که باید محتکر را مجبور به فروش مجانی نمود؟ بلکـه  
راین تولیدات فکري، تالشی است که صـاحبان  بناب. به عکس، اموال او را در قبال مبلغی مناسب به فروش می رسانند

آن مدت ها وقت و فرصت خود را وقف آن کرده اند و به حقوقی دست یافته اند که بایـد اداء شـود و ایـن امـر بـه      
. به عبارت دیگر آنچه که مورد حرمت قرار گرفته است مکتـوم نمـودن اسـت نـه معاوضـه     . معناي کتمان علم نیست

ر آن علم یا فن به دلیل ضرورت حتی بدون دریافت اجـرت و پـاداش معنـوي و مـادي،     آري، ممکن است زمانی نش
  .الزم و واجب باشد که باز منافاتی با معاوضه پدیده هاي فکري در شرایط غیر اضطرار ندارد

در مـورد  » التاکلوا بینکم بالباطل«در مباحث پیشین دانستیم که آفرینش هاي فکري مالیت داشته و لذا عموماتی مانند : ج
حال در مقام جمیع بین ادله حرمت کتمان علم و حرمت اکـل بـه باطـل، بایـد بگـوئیم پنهـان       . آنها نیز صدق می کند

نمودن دانشی را که شخص به آن دست یافته است، حرام است، اما ارائه و انتشار آن در شـرایط غیـر ضـرور، بـدون     
باطل می گردد و لذا مـی بایسـت بـا توجـه بـه قراردادهـا و       اخذ رضایت از پدید آورنده نیز مشمول حرمت اکل به 

قوانین موجود که در واقع تنظیم کننده روابط افراد اجتماع و تضمین کننده حقوق آنها است، پاداش معنـوي و مـادي   
  .آفریننده را نیز به او اعطا نمود

ـ    : عالوه بر این در مورد روایات نیز باید گفت: د دور و ظنّـی الداللـه هسـتند و احتمـاالت     احادیث یـاد شـده، ظنـی الص
از همین روي، نمی توانند با اصل مسلّمی که قطعی الصدور و قطعی الدالله است و از حـق  . مختلفی در آنها می رود

لذا اصل یاد شده، اصل تحریم کتمـان را نفـی   . انسان در تالش فکري و علمی خودش سخن می گوید معارضه کنند
نادیده گرفتن تالش فکري دانشمندان یا پژوهشـگرانی کـه همـه عمرشـان را صـرف تـالش       از همین روي، . می کند

فکري کرده اند نادرست          می نماید، چه آنکه توجه نکردن به این امر با عدل و داد اسالمی و مقاصـد و معـانی   
آري، آیا می تـوان بـه فـردي     2و اهداف آن سازگاري ندارد، در غیر این صورت زندگی آنها از چه راهی سامان یابد؟

که براي تحصیل و ابداع یک اختراع جدید و یا یک نظریه در موضوعات اجتمـاعی ماننـد حقـوق، چنـدین سـال از      
بهترین وقت هاي خود را اختصاص داده و یا اینکه می باید اختصاص دهد، بگوئیم تو در عین حـال کـه مکلّـف بـه     

، هستی، حق نـداري هیچگونـه پـاداش مـالی دریافـت      ...ی و فکري و علم آموزي، عدم کتمان علوم تحصیلی فیزیک
  کنی؟ پس او چگونه زنده بماند؟ چگونه معیشت خود و خانواده اش را تأمین کند؟

در مخالفت با مشروعیت حقوق مالکیت فکري می توان بـه روایـاتی تمسـک    : روایات دال بر حرمت استیکال از علم - 2
نقـل شـده   ) ع(یکی از این روایات، حدیثی است که از امام باقر. راه علم نهی کرده اندکرد که از ارتزاق و استیکال از 

نفرین کردند آن که به عورت نـامحرم نگـاه کنـد و آنکـه نسـبت بـه بـرادر خـویش         ) ص(پیامبر «: است که فرمودند
برخی از فقها اشاره » 3.واهددرناموس او خیانت کند و کسی را که مردم به فقه او نیازمند هستند و او از آنان رشوه بخ

نموده اند که لفظ رشوه هر چند خاص است ولی قرینه مقام، عموم مناط را نتیجه می دهد و اطالق لفظ تفقّه، شـامل  
 4.افتاء و قضاوت و تعلیم مسائل نیز می شود

                                                           
 . 63، ص 1382، 38و  37عبداهللا شفایی، حق تألیف از دیدگاه فقه تطبیقی، مجله فقه، شماره  -1
 . 84ش، ص.ه1376محمود رضا افتخارزاده، نشر هزاران، : محمدفتحی درینی، حقوق مؤلّفان،مترجمان،هنرمندان و ناشران در فقه اسالمی، ترجمه -2
 . 221، ص 27حر عاملی، همان، ج محمد بن حسن  -3
 . 56ق، ص .ه 1413محمد علی اراکی، المکاسب المحرمه، مؤسسه در راه حق،  -4
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موارد الف، ب و ج  این حدیث نیز مخالفتی با شرعی بودن حقوق پدیده هاي فکري ندارد، زیرا عالوه بر آنچه که در
در دلیل قبلی گذشت، روایاتی وجود دارند که محل بحث را کامالً روشن مـی سـازند، از جملـه ایـن روایـات، حـدیث       

عرض کـردم،  : راوي می گوید. هر کس با دانش خود ارتزاق کند، فقیر گردد«: است که فرموده اند) ع(شریف امام صادق
را فرا می گیرند و در میان مردم منتشر می کنند و مردم به آنها صـله پرداخـت   در میان شما گروهی هستند که علوم شما 

آنها با علم خویش ارتزاق نمی کنند، منظور کسانی هستند که بدون علم و به خالف هدایت الهی فتـوا  : می کنند، فرمودند
ح بیان می کند که دریافت صله و حدیث شریف به طور واض» 1.می دهند تا براي رسیدن به مال دنیا حق ها را تباه سازند

هیچ اشکالی نداشته و تنها افرادي که با سوء  نیت و اغـراض غیـر صـحیح و یـا بـه      ) ع(پاداش در قبال انتشار علوم ائمه
 .دروغ و نادرستی علومی را گسترش می دهند، حق پاداشی براي آنها نخواهد بود

مالکیت فکري استناد به آیه شریفه اي است که ارشاد جاهـل  یکی از مستندات مخالفین حقوق : وجوب ارشاد جاهل - 3
اگـر نمـی دانیـد، از آگاهـان     : فسئلوا اهـل الـّذکر ان کنـتم التعلمـون؛ ترجمـه     ... «: آیه می فرماید. را واجب می داند

حال که پرسش از اشخاص عالم و آگاه واجب است، ارشاد و پاسخ و راهنمایی آنهـا نیـز واجـب خواهـد     » 2.بپرسید
ود، چرا که اگر ارشاد و راهنمایی واجب نباشد، پس نقض غرض پیش می آید، زیرا هدف از پرسش، کسب آگـاهی  ب

 .است و هنگامی که پاسخی داده نشود، بصیرتی ایجاد نمی گردد
با توجه به آنچه تاکنون بیان گردید، عدم مخالفت این آیه شریفه و قاعده لزوم ارشاد جاهل با حقوق مالکیـت هـاي    

در کجاي این آیه شریفه آمده است که راهنمایی حتماً می باید به صورت مجانی باشـد؟ آري،  . کري کامالً مبرهن استف
گاهی اوقات عند الضروره الزم است تا بدون چشم داشت به هر گونه حمایت مادي یا معنـوي، مـردم را آگـاه و مطلـع     

 .ت پاداشی در قبال راهنمایی و ارشاد دیده     نمی شوداما در شرایط معمولی هیچ منعی در آیه جهت دریاف. ساخت
آنها مـی  . عده اي خواسته اند تا عدم مشروعیت مالکیت معنوي را با قاعده تسلیط ثابت کنند: منافات با قاعده تسلیط - 4

ن او شامل شخصی که به طور مثال کتابی را نیز خریده است می گـردد و بنـابرای  » الناس مسلطون علی اموالهم«گویند 
اما از یک نکته غفلت شده است و آن اینکه باید در ابتدا ببینـیم چـه   . هم می تواند از عموم قاعده تسلیط استفاده کند

به عنوان مثال خریدار کتاب، طبق قـراردادي کـه قـانون آن را    . چیزي را به دست آورده و مالک چه چیزي شده است
. ت خود را مشروط به عدم تکثیر و عدم سوء استفاده نموده استمعین کرده، فقط مالک آن مجله خاص شده و مالکی

 .بنابراین مالکیت او مطلق نبوده و او با رضایت خود، تن به قراردادي مشروط داده است
  عدم مشروعیت نسبت به آثار و علوم دینی: بند دوم

منظـور از  . علوم دینی است، نمی گردد برخی از فقها معتقدند که حقوق مالکیت فکري شامل آنچه که در ارتباط با آثار و
بـراین اسـاس کتـب تفسـیري، کتـب      . آثار شرعی، آثار و متونی هستند که درباره دین و ارزش هاي آن سخن می گویند

، سخنرانی هاي مذهبی بـر روي منـابر، موعظـه هـاي دینـی،      )ع(و ائمه اطهار) ص(فقهی، کتب حدیثی، کتب سیره پیامبر
دلیـل  . ز این قبیل، آثار شرعی تلقی شده و مشمول حمایت هاي مالکیت فکري قرار نمـی گیرنـد  ترتیل قرآن و مواردي ا

از آنچه تـاکنون بیـان شـد،    . ، می باشد...اصلی این دسته، ممنوعیت اخذ اجرت نسبت به واجبات مانند قضاوت، نماز و 
ال می کند و ورود به یـک حرفـه، او   کامالً مشخّص می گردد که در روزگار کنونی که هر کس حرفه اي تخصصی را دنب

. را از  بهره مندي از مزایاي مادي و معنوي حرفه هاي دیگر منع می کند، لذا ضرورتاً مجبوریم تا نوع نگاه را تغییر دهیم
آري، تعلیم واجبات، یک امر الزم است، اما شرعی ندانستن اخذ اجرت در برابر تعلـیم واجبـات و تـألیف آثـار شـرعی،      

                                                           
 .142، ص27محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج -1
 . 43سوره نحل، آیه  -2
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بـه دلیـل استحسـان و بـه      1به همین دلیل، برخی از فقهاي اهل سنت. یل شدن احکام و شعائر دین می گرددموجب تعط
دلیل تفاوت مسلمانان کنونی با مسلمانان صدر اسالم در ایمان و همت، به جواز اخذ اجـرت در مقابـل برخـی واجبـات     

با اسـتناد بـه ایـن حکـم کـه لـزوم انجـام         2شیعیهمچون تعلیم قرآن و غیره حکم نموده اند و از سویی برخی از فقهاي 
انی واجباتی چون خیاطی موجب اختالل نظام است به جواز آن حکم نموده اند، در صورتی کـه آثـار شـرعی و غیـر      مج

  .شرعی اهمیت بیشتري دارند
  مالکیت فکري در اسناد بین المللی و منطقه اي: گفتار سوم

هر شخص به تنهـایی یـا بـه صـورت جمعـی حـق        – 1« : عالمیه می گویدماده هفدهم ا: اعالمیه جهانی حقوق بشر -1
 ».هیچ کس را نباید خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد -2مالکیت دارد؛ 

هر کس حـق دارد کـه از دارایـی خـود     -1«: ماده بیست و یکم کنوانسیون می گوید: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر -2
هیچ کـس از دارایـی    -2می تواند چنین استفاده اي را تابع مصلحت جامعه کند؛  قانون. استفاده کند و برخوردار شود

و اموال خود جز با پرداخت غرامت عادالنه براساس نفع عمومی یا مصحلت اجتماعی و به نحـوي کـه قـانون مقـرر     
 ».نوع استبیکاري و هر گونه سوء استفاده انسان از انسان براساس قانون مم -3کرده است، محروم نخواهدشد؛ 

ایـن  . حق مالکیت بایـد تضـمین گـردد   «: ماده چهاردهم منشور اعالم می دارد: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها -3
» .حق فقط به لحاظ رعایت مصالح عمومی یا منافع عمومی جامعه و مطابق با قوانین مناسب قابل تخطّی خواهد بـود 

امنیـت توانـایی هـاي     -2«: ه افراد جامعه است نیز چنین می گویدبند دوم ماده بیست و نهم که در مقام توضیح وظیف
  ».جسمی و فکري خود را به منظور خدمت به جامعه در اختیار جامعه ملی قرار دهد

  نتیجه گیري 
پژوهشی که گذشت در صدد آن بود تا مباحث محتوایی اصول حقوق ارتباطات را در اسـالم مـورد تـدقیق قـرار داده و     

همچـون   یاز آنچه به تحریر آمد، کامالً روشن شد مفاهیمی که امروزه بـا عنـاوین  . اصول را تبیین نمایدحکم شرعی این 
فقها سابقه اي دیرینـه دارد   مباحثآزادي عقیده، آزادي بیان، حریم خصوصی و مالکیت معنوي یاد می شود، در اسالم و 

به عقیـده نگارنـده، هـر فـردي کـه ایـن       . اوت کرده اندو فقط گاه  واژه هاي پیشین با کلمه ها و اصطالحات امروزي تف
دست نوشته را مطالعه نماید، درخواهد یافت که دین مبین اسالم داعیه دار و سـردمدار مفـاهیمی اسـت کـه در روزگـار      

آري، متوجه می گردد که آزادي عقیده در اسالم یک اصل است، . کنونی به عنوان اصول اساسی بشري از آن یاد می کنند
دین مبین اسـالم  . آزادي بیان دارد و مباحثی همچون حریم خصوصی و مالکیت معنوي کامالً تأیید شده استریشه در  و

در اجتماع بشري مشـخص و  دوراندیشی ، بلکه با نگرشی جامع، جایگاه آنها را بیان آزادي ها وحق ها پرداختهنه تنها به 
حتی در بسیاري از موارد عالوه بر تأیید این مفاهیم، حمایت هایی را براي آنها چـه  . چارچوب آنها را با بیان نموده است

از جنبه پیشگیرانه و چه از ناحیه درمانی، تجویز نموده است که هر انسان منصفی حکم به کامل بودن این دیـن آسـمانی   
  . می نماید

ینی که تا انتهاي دنیاي کنونی ادامه خواهد یافت، قطعاً باید داراي احکام و اصول مسلّمی از درون خود باشـد  آري، د
  .تا هرگونه مسائل جدید را بتواند با اتّکاء به آن اصول، مورد کنکاش درون دینی قرار دهد

یگر دوستانم مباحثی از این دست را کـه  این حقیر و د) ع(امید است تا با عنایت پروردگار  متعال و الطاف ائمه اطهار
سعادت دنیوي و اخروي آن برکسی پوشیده نیست، بیشتر دنبال کرده و حقیقت گوهر گرانبهاي دین مقدس اسـالم را بـه   

                                                           
ر المختار، دارالکفر،  -1 المختار علی الد 239، ص  2ق، ج .ه 1415محمد امین افندي، رد . 
 shia search: شبیري، وضعیت حقوقی فقهی رایانه درایران، جستجوگر پایگاههاي شیعهحسن  -2
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برخی که امروزه ادعاي آن ها گوش فلک را کر کرده و خیال بر آن دارند که با عقول ناقصشان تمامی حقـوق انسـانی را   
  ...اسانیم، انشاء اهللامی دانند، بشن

  .والسالم علیکم و رحمه اهللا و  برکاته
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Abstract 
Communication law is the field that grown a lot in our country recently. Fundamentals 
and principles of the subjects in the field are: freedom of idea, freedom of expression, 
privacy and intellectual property. Many issues of this field have a long past in Islam and 
jurisprudent 's words and in most cases, the differences are just in terminology or 
reasoning methods, but discussions of jurisprudence and narrative are very clear.  

In this study, the principles of communication law are discussed in Islam and extracted 
its religious roots. 
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