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بررسی حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه وحقوق موضوعه ایران و
بینالملل با تاکید بر آزادی عقیده وبیان

1

مجيد تندر
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چكيده
رويكرد اسالم در حقوق بشر منطقی است عقالنی که جايگاه بااليی را برای انسان در نظر دارد وحقوق بشر
اسالمی متناسب با همين منطق عقالنی پای ريزی شده است .دراين منطق ،حقوقی ذاتی وفطری برای انسان
منظور شده است که شامل همهی انسانها از آن جهت که انسان اند می شود.در منظومه شريعت اسالمی جايگاه
اقليت های دينی درحقوق مشترک انسانی هيچ تفاوتی با اهل اسالم ندارد.مساوات ،امنيت وآزادی خصوصا آزادی
عقيده وبيان جزو همين حقوق مشترک می باشند .البته اظهار عقيده در اسالم دارای قلمرو خاص است .اين آزادی
تا زمانی امكان پذير است که به امنيت ،نظم ،سالمت ،اخالق عمومی و يا قوانينی که در دولت اسالمی حكم
فرماست ،تعارضی نداشته باشد .اين قلمرو و حدود برای آزادی در اين حوزه ،نقطه مشترکی است که با حقوق
موضوعه ايران وبين الملل نيزتطابق دارد .دراين مقاله بعد از بررسی حقوق اقليت های مذهبی در دين اسالم
وحقوق موضوعه ايران وبين الملل به اين نتيجه رسيديم که اصل اين حقوق وتاکيد برآنها از طرف شريعت اسالم
وحقوق موضوعه ايران وبين الملل دارای حدود وقلمرويی است که تابع قوانين داخلی کشورهاست لذا آنچه به نظر
می رسد امروز موجبات چالش را برای اقليت ها در حوزه بيان وعقيده بوجود آورده است نقص پر رنگ قانون
وشريعت نيست بلكه اين نقيصه را بيشتر در حوزه عملكرد حاکمان وجوامع اکثريت دينی بايد پی گرفت.
كليدواژه ها :اقليت های مذهبی ،آزادی بيان ،فقه ،حقوق موضوعه ايران ،حقوق بينالملل.

 - 1تاريخ وصول 1395/09/5 :تاريخ پذيرش1396/3/15:
 - 2عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهوازmajid.tondar@yahoo.com.
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مقدمه
توجه به حقوق بشر ريشه در تاريخ دارد و متفكران بسياری در آن انديشيده اند .تجلی اين حقوق
از دير باز تاکنون برای انسان در نقاط مختلف دنيا،در غالب حقوق شهروند،حقوق بشر،حقوق
رعيت وامثال اين ها به تناسب ظرفيت ها،استعدادهای اقليمی وبومی نمود داشته است وفراز
وفرودهای فراوانی را تاريخ،در توسعه وتضييق اين حقوق توسط جوامع وحاکمان گزارش ميكند.
آنچه اهميت دارد اين است که امروز اين حقوق در غالب واژه هايی پر بار و پرمعنا مثل حقوق
شهروندی وحقوق بشر در قوانين موضوعه کشورها ونهادهای بين المللی ظهور پيدا کرده است.
در دين اسالم نيز حقوق اقليتهای دينی از دو جهت يعنی آزادی در پذيرش عقيده برمبنای آيه ال
اکراه فی الدين ومراعات حقوق انسانی آنها مورد توجه قرار گرفته است.
حال بررسی تفصيلی اين حقوق از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران و بين الملل مساله ای است
که اين پژوهش برای پاسخ به آن سامان يافته است .بنابراين سوال اصلی اين تحقيق عبارت
است از«حقوق اقليت های مذهبی از منظر فقه و حقوق ايران و بين الملل چيست؟»
بنابرتحقيق انجام گرفته اصل آزادی در بيان و عقيده ،اصل مساوات و برابری و حق امنيت
مهمترين حقوق اقليت های مذهبی می باشد.
پيشينه تحقيق
ما دراين تحقيق به پژوهش های زير برخورديم که به نوعی بخشی از آنچه ما بعنوان هدف در
ترسيم موضوع خود داشتيم پرداخته وتمام نتايج مورد نظر ما را در هدف گذاری نداشته اند.لذابايد
توجه داشت اين بررسی ،تنها با نگاه به حقوق اسالمی نيست ،بلكه در کليه مباحث حقوقی مدون
امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقليت ها در ذيل حقوق شهروندی مطرح می شود که اين
نوشتار همه حقوق خاص همه انواع اقليت ها اعم از دينی وغير دينی را تبيين نمی کند بلكه در
صدد ترسيم حقوق اقليت های دينی در نظام فقهی وحقوقی ايران وبين الملل می باشد.
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«.1حقوق اقليت ها از منظر قانون اساسی وموازين بين الملل» ،نوشته بشير آريا منش ،مجله
تعالی حقوق ،ش 13و ،14ص 78به بعد.
«.2بررسی حقوق اقليتهای دينی ونژادی در حكومت پيامبر اسالم» ،نوشته اميد احمد زاده،
فصلنامه مطالعات حقوق بشر.
» .3بررسی حقوق ملت در فصل سوم ق ا.ج.ا.ا» ،نوشته سيد محمد بجنوردی و مهسا سليمانيان،
فصلنامه متين ،ش .30
ضرورت و اهميت
اهميت تحقيق زمانی روشن می شود که می بينيم همواره مسلمانان و اسالم متهم به خشونت و
اجبار و زور در دين داری مردم می شود و اينگونه تبليغ می شود که اسالم مخالف آزادی بيان و
عقيده اقليت های مذهبی است .برای ابطال اين انديشه بايد مبانی آزادی عقيده و بيان از منظر
فقه و حقوق موضوعه تبيين شود تا مشخص گردد اسالم از مدافعان اصلی آزادی بيان و عقيده
است و اين مساله را يك حق اساسی برای همه مردم و اقليت های مذهبی می شمارد.
ما در اين تحقيق ابتدا به بررسی ديدگاه اسالم و همچنين قانون موضوعه کشور درباره حقوق
اقليت های مذهبی با تاکيد بر حق آزادی عقيده و بيان می پردازيم و سپس اين حقوق از منظر
قوانين بين الملل بيان می کنيم .در پايان نيز به بررسی عوامل عدم تحقق اين حقوق میپردازيم.
بخش اول :مفهوم شناسي
اقليت هاي مذهبي
گروهی اندک از مردم يك کشور يايك شهر را گويند که پيرو دين يا کيشی مخالف عموم مردم
آن شهر يا کشور باشند(.دهخدا/واژه اقليت)در اسالم «اقلَّيت مذهبی» به کسانی گفته میشود که
پيرويكی از اديان يهودی ،مسيحی و يا زرتشتی و دارای تابعيت کشور اسالمی باشند و بين
مذهبهای مختلف آنان مانند کاتوليك ،پروتستان و غير آنها تفاوتی نيست ،اگر چه در فروع و
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بعضی از اصول ،اختالف داشته باشند .قانون اساسيج.ا.ا اقليت های دينی را در اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتی  ،کليمی ،مسيحی تنها اقليت های دينی شناخته شده تعريف کرده است.
فقه
فقه درلغت بمعنای فهم است .گاهی به معنای بصيرت در دين کاربرد دارد چه فروع دين چه
اصول دين .در اصطالح فقها تعاريف مختلفی برای آن بيان شده که مشهور تعاريف،تعريف شهيد
ثانی در تمهيد القواعد است که فقه را به احكام شرعی عملی که از ادله تفصيلی به دست آمده اند
تعريف کرده است(.عاملی ،تمهيدالقواعد ،ص)32منظور از فقه در اين مقاله ،فقه سياسی شيعه
است که طبق آن «علم به احكام شرعی فرعی مربوط به نظم عمومی درداخل وقواعد تنظيم
روابط خارجی وبين المللی از روی دليل های تفصيلی،به منظور اجرای عدالت وتضمين حقوق
آحاد انسانی بدست می آيد» (.ر.ک :لك زايی )1386،
حقوق موضوعه ايران
لفظ حقوق جمع حق()rightبه معنای هستی پايدار وثبوت است يعنی هرچه از ثبات وپايداری
برخوردار باشد .اين واژه کاربردهای متفاوتی داردو در معانی مختلفی بكار رفته است.از جمله
معانی آن عبارت است از:مجموع قواعدی که بر اشخاص حكومت می کند،از اين نظر که در
اجتماع اند(کاتوزيان )1381 ،گاهی نيز حقوق اين چنين تبيين شده است:برای تنظيم روابط مردم
وحفظ نظم دراجتماع،امتيازاتی در برابر ديگران مورد شناسايی قرار می گيرد که آدمی با آن توان
خاصی می يابد اين امتياز و توانايی را حق می نامند.جامعه شناسان حقوق به معنای اول را حق
عينی يا قانون وحقوق به معنای دوم را حق شخصی می نامندکه حق عينی را محدود کننده حق
شخصی ميدانند.حقوق عينی به حقوق عمومی ملی وحقوق عمومی بين المللی(حقوق بشر)،حقوق
خصوصی ملی (مدنی وتجاری)و حقوق خصوصی بين المللی (تابعيت،خارجيان)تقسيم می گردد.
حال بايد گفت حقوق موضوعه اصطالحی است در فلسفه حقوق و به قوانينی گفته میشود که با
تصميم انسانها در يك جامعه و نه لزوماً مبتنی بر اخالقيات ،شريعت (قوانين مذهبی) و يا قوانين
طبيعی وضع میشود .به عبارتی مجموع قوانين و مقرراتی که در يك زمان و مكان واحد حاکم

بررسی حقوق اقلیت هاي دینی از منظر فقه وحقوق موضوعه ایران و بین الملل31 ..

بر روابط اجتماعی افراد میباشد .به صورتی که دولت به عنوان قوه برتر ،واضع ،متضمن و مجری
اين قواعد میباشد .اين اصطالح معموالً در مقابل حقوق طبيعی بهکار میرود.
چنين نگرشی حقوق را ناشی از اراده حاکم يا قدرت میداند و چنانكه از عنوان آن بر میآيد،
قانون بايد وضع شده و اثباتپذير باشد.
منظور از حقوق موضوعه ايران در اين نوشتار تمام قوانين مستند يعنی قانون اساسی ،قوانين
حقوقی ابالغی مجلس شورای اسالمی و منشورهای مستند حقوق شهروندی می باشد.
رابطه فقه وحقوق
علم فقه اعمال مكلفين را از جهت ترتب آثار اخروی(ثواب وعقاب)در غالب حرمت و وجوب وآثار
دنيوی (صحت وبطالن )مورد بحث قرار می دهد ولی علم حقوق گويای قواعد کلی والزام آور
اجتماعی است که الزام آن از سوی قدرت حاکم تضمين گرديده است (رک :ديلمی،1381،
ص)20توجه به اين نكته که گستره فقه وشريعت شامل موضوعات غير حقوقی نيز هست در
تفاوت بين اين دو مقوله نبايد از نظر دور بماند.هرچند هم پوشانی قابل توجهی بين مباحث
دوعلم وجود دارد خصوصا با توجه به اينكه قوانين حقوقی کشور ما که مصدرشان فقه اسالمی
است،بيشتر آن ها متاثر ازآراء مشهور فقهای شيعه می باشد.
حقوق بين الملل
حقوق بين الملل سنتی به عنوان حقوقی که منحصرا بر روابط بين دولت ها،حكومت دارد تعريف
شده است.بر مبنای اين تعريف،تنها دولت ها مشمول حقوق بين الملل بوده وبر مبنای آن دارای
حقوق هستند.حقوق بين الملل سنتی،نظريه ها ونهادهايی را در جهت حمايت از حقوق گروههای
ختلف انسانی چون بردگان،اقليت ها،برخی جمعيت های بومی،اتباع خارجی،قربانيان تجاوزاتدسته
جمعی،جنگجويان وغيره مطرح وايجاد کرد.اين مقررات ورويه های عملی،مبانی فكری وکاربردی
توسعه حقوق بشر بين المللی امروز را پی ريزی کرد.مقررات ورويه های کنونی حقوق
بشر،عميقامتاثر از مقررات پيشين خود هستند.نظام بين المللی حقوق بشر امروز تا حد زيادی از
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سابقه تاريخی اش متفاوت است زيرا امروز افراد از لحاظ بين المللی به عنوان افراد ونه بعنوان
اتباع يك دولت حقوقشان مورد حمايت وتضمين قرار ميگيرد(.مهر پور ،1387،ص)31-20
بخش دوم :بررسي حقوق اقليت ها
با توجه به اينكه منظور از فقه در نوشتار حاضر را فقه سياسی دانسته واز طرفی در تعريف فقه
صحبت از علم پيدا کردن به اموراز روی ادله تفصيلی به ميان آورديم بايد بگوييم که منظور از
ادله همان مصادرمشهور در فقه شيعی يعنی قرآن ،سنت ،اجماع وعقل است که بعنوان منابع فقه
مطرح می باشند.قرآن به عنوان مهم ترين مصدر تشريع احكام،يگانه محور ترديد ناپذير همه
فقيهان(اماميه واهل سنت)در شناخت احكام شريعت است(.سجادی ،1374 ،ص)165روايات
وسنت اهل بيت معصومين (ع)نيز يكی ديگر از مصادر فقه شيعی است لذا ما دراين اين نوشتار
برمبنای اين دومنبع مهم فقه شيعی به بررسی حقوق اقليت ها خواهيم پرداخت.
نخستين وبنيادی ترين منبع حقوق اسالم،قرآن کريم است.بيش از پانصد آيه به روابط حقوقی
اختصاص يافته،که به آيات االحكام يا فقه القرآن معروفند(.ر.ک:کريمی نيا  )1390در قرآن
حقوقی ثابت ،مشترک،همگانی،همه مكانی وهمه زمانی برای همه انسانها تبيين شده که طبق
استناد به عموم اين آيات می توان بهره مندی اقليت ها را از اين حقوق استقصا واستقراء کرد.ما
اختصارا به پاره ای از آنها اشاره کرده وسپس به آيات ورواياتی که حقوق خاص اقليت ها را
مطرح کرده اند می پردازيم.
آيات و روايات به سه اصل مهم مساوات ،آزادی وامنيت اشاره وتصريح دارند که از حقوق اقليت
ها ازعموم آنها قابل برداشت است .و قوانين ايران و بين الملل هم به اين سه اصل اشاره دارند.
.2-1اصل مساوات
الف) اصل مساوات در اسناد شرعی
مساوات درلغت به معنای برابری است(دهخدا/ذيل واژه مساوات)ودر اصطالح اصلی از اصول
حقوق عمومی به شمار می رود که به موجب آن همه مردم صرف نظر از
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جنس،طبقه،مذهب،ثروت وشغل بايد از حقوق وتكاليف مساوی برخوردار باشند( .جعفری لنگرودی
ذيل 1357ماده مساوات)مساوات در اينجا ضد تبعيض است.ومنظور از تبعيض ،تبعيض ناروا
است.
از ديدگاه اسالم اصل مساوات وبرابری نخستين پايه نظام اجتماعی اسالم است.همه افراد انسان
از هرنوع ونژاد با هر خصيصه ای از دو انسان مرد و زن خلق شده اند که نخستين پدر ومادر همه
انسانها بوده واز نوع وطبيعت مشابه يعنی خاک خلقت يافته اند.يا َأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذی
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً کَثيراً وَ نِساء(.نساء )1:تعبير الناس
بخوبی نشان می دهد که خطاب آيه همه انسان ها فارغ از خصوصيات آنها می باشد.دراين
ديدگاه انسان همچون بذر ونهالی است که به شكلها وعوامل وجهات مختلف حالت يكسان ندارد
وحرکت اوبه سمت کمال ولقای به سوی پرودگار است؛يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ کادِح إِلى رَبِّكَ کَدْحاً
فَمُالقيهِ تفاوت بينش ها واختالف عقيده ها در ميان انسان ها فاصله انداخته واز اين رهگذرطبقه
بندی های زيادی دامنگير انسان شده است ولی اينگونه فاصله ها نتوانسته انسان را از طبيعت
همگون خود خارج بسازد :وماکانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ (....بقره )213:در جايی ديگر صحبت از
کرامت انسانی به ميان آورده ومی فرمايد«:وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْر....
وفَضَّلْنا(»...اسراء)70:بنابراين انسان از نظرگاه آموزه های قرآنی موجودی است که آفرينش او در
زيباترين شكل ممكن صورت گرفت و خداوند در راستای اين آفرينش هدفمند و زيبای خود ،به
چنين آفرينشی تحسين نموده وجايگاه واالی انسان را مورد ستايش وتجليل قرار داده است لذا
تنها موجودی که به مفاد آيه(إِنِّی جاعِل فِی الْأَرْضِ خَليفَه) بعنوان جانشين خداوند درزمين معرفی
شده است و تاج کرامت برسر آن نهاده شده ،انسان است.در جايی ديگر ضمن بيان تفاوت های
طبيعی موجود در بين طبقات انسانها مالک برتری را دربين انسانها از ديد خودش تقوا معرفی
کرده ومی فرمايد :يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ َجعَلْنا ُکمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ
أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليم خَبير (حجرات.)13:
چنانچه روشن است خطاب اين آيات به کل جامعه انسانی ونه گروه خاصی است بنابراين در
اسالم همگان از منظر انسانی با يكديگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنيادين بشری،از
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حقوقی مساوی برخوردارند.زيرا بنابرجهان بينی الهی مبداء تمام موجودات وازجمله انسان وحقوق
ذاتی وفطری او،خدای متعال است ومالک وشاخصه حقوق اساسی وفطری ،فرا زمانی وفرا مكانی
بودن آنها وثبات ودوام آنها در همه شرايط واحوال ودر همه جوامع مختلف با تفاوت آنها در دين
وفرهنگ وآداب وسنن است(.ر.ک:منتظری ).1387،از اين رو ،مسأله اقليت های دينی به عنوان
تنها اقليت مطرح در حقوق اسالمی در ذيل مسايل مرتبط با حقوق شهروندی و نه حقوق بشری
بررسی می شود .در يك رويكرد درون دينی و اعتقادی فرد مسلمان با غيرمسلمان برابر
نيست.اين بيان به معنای تفاوت در انسانيت هيچ کس نيست بلكه ناظر به بعد تقوا در افراد است.
همانگونه که قرآن کريم نيز مالک برتری در قرابت به حضرت حق و تعامل با مومنان با يكديگر
را در تقوا قرار داده است با اين وصف اگر دولت اسالمی تشكيل شود و معيار خويش را در ارايه
خدمات انسانی ،سطح تقوا يا صرف مسلمانی افراد قرار دهد اين رويكرد از منظر دينی هم
ناصواب خواهد بود .برعكس ،دولت اسالمی اين اختيار را دارد تا بر اساس اصل «وفاداری» که
بنيان هر حاکميتی بر آن استوار می شود در برخی حوزه هايی که ما از آن حوزه ها به حقوق
شهروندی تعبير می کنيم تمايزاتی در اعطای امتيازات هر چند به نفع اقليت دينی قايل
شود(.جاويد.)1392،
اميرمومنان علی(ع) به اتفاق اصحاب از جايی می گذشتند و ديدند نابينايی در حال تكدی گری
است .با توجه به اينكه گدايييك ناهنجار در جامعه اسالمی است ،امام فرمود ما هذا؟ اين چه
وضعيت اسف باری است؟ برخی تصورکردند امام پرسيده اند اين کيست که گدايی می کند؟ در
پاسخ به حضرت جواب می دهند اين نصرانی است .امام می فرمايند نصرانی است که نصرانی
است .بعد امام می فرمايد«:استَعمَلتُمُوهُ حَتَّى إذا کَبُرَ و عَجَزَ مَنَعتُمُوهُ» تا قدرت داشت از او کار
کشيديد و وقتی عاجز شده است منعش کرديد .و بخش زيبای ماجرا اينجاست که ايشان امر می
فرمايند «أنفِقُوا عَلَيهِ مِن بَيتِ المالِ» (از بيت المال به او پول بدهيد) .از ديد ايشان اين نصرانی
تحت حمايت دولت اسالمی است ودر دريافت بيت المال تفاوتی باسايرين ندارد.
در نهج البالغه نامه 53امام علی ع فرموده اند:من براساس تساوی وبرابری اسالمی با شما مردم
برخورد خواهم کرد ودر رفتار وعطايای خود هيچ فرقی بين سياه وسفيد وقبائل مختلف نمی
گذارم.باز در سخنيديگر خطاب به مالك می فرمايد« :قلب خود را نسبت به مردم لبريز از رحمت،
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محبت و لطف به آنان کن ،زيرا مردم يا هم کيشان تو هستند يا همنوعان تو»پيامبر گرامی
اسالم نيز در تشبيهی بسيار زيبا همه انسانها را مانند دندانه های مساوی شانه با يكديدگر برابر
خواندند
پيامبر خدا می فرمايد «من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئاً بغير
طيب نفسه فانا حجيجهيوم القيامه» اگر کسی ذمی را اذيت کند من در روز قيامت در برابر او
احتجاج می کنم و اگر کسی بيشتر از طاقت ذمی بر او بار حمل کند و تعهد بر گردنش بگذارد
من در قيامت در برابر او ادعا خواهم کرد.
ازمجوع آيات وروايات باب مساوات انسانها ،استفاده می شود که اقليت های دينی در درجه اول،
به عنوان يك انسان صاحب کرامت ،صاحب حقوق انسانی هستند و در درجه بعد به عنوان
شهروندان غير مسلمان حق دارند در کشور اسالمی با آزادی ،طبق آيين خود عمل نمايند،
مشروط بر اينكه به ميثاق خود با حاکميت اسالمی پای بند باشند.
ب) اصل مساوات در قانون اساسي
تمام قوانين کشور اعم از مدنی جزايی فرهنگی اجتماعی قضايی برای تمام افراد يكسان
است(.اسماعيل زاده ،ج  ،1ص 295؛) در جای جای قانون اساسی ج.ا.ا نيز از آرمان ها وارزش
های مساوات وبرابری حمايت شده است.کلماتی همچون(همه افراد ملت)،هرفرد وخانواده
ايرانی)(،همه مردم ايران)ونظاير اين ها در قانون اساسی بيان کننده اين واقعيت است.اما بطور
خاص اصول نوزدهم وبيستم قانون اساسی به صراحت همه افراد ملت را از هرجنس،قوم وقبيله
در حمايت قانون قرار داده وهيچ خصيصه ای از خصوصيات انسانی همچون قوم زبان زن مرد
ومذهب را در استفاده از مزايای طبيعی طبق قانون برديگری ترجيح نداده است.باز در اصل سوم
قانون اساسی در بندهای ،3،8،9،14و15شاهد حمايت بی چون وچرا از آرمانها وارزشهای مساوی
وبرابری در قلمرو اقوام ،قبائل،دين،مذهب وحقوق وتكاليف و...در پرتو اين اصل می باشيم.
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 .2-2اصل امنيت
الف) اصل امنيت در اسناد شرعي
نگاه قرآن به مفهوم سياسى -اجتماعى امنيت ،بر پايه رويكرد هدايتى قرآن و در پيوند با بخشى
از مفاهيم دينى است .قرآن امنيت را نعمتى از سوى خداوند (براى نمونه نك :انفال )26 ،8 /و
فرجامى حتمى براى مؤمنان صالح مىداند« :وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ ءامَنوا مِنكُم و عَمِلوا الصلِحتِ:
...لَيُبَ َّدلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم امنًا» (نور )55 ،24 /و نبودن امنيت را وسيلهاى براى امتحان (بقره،2 /
 )55يا به سبب کفران نعمتهاى خدا معرفى مىکند( »2« .نحل )112 ،16 /مؤلفههاى برپايى
امنيت در حوزه داخلى جامعه اسالمى و روابط خارجى آن عبارت است از عقيده مشترک بر محور
ايمان به خدا (براى نمونه نك :انعام ،)82 ،6 /پارهاى احكام فقهى و اخالقى دين براى
ساماندهى به روابط مسلمانان (براى نمونه نك:حجرات ،)12 -9 ،49 /جهاد و آمادگى دفاعى
مسلمانان (انفال )6 ،8 /و حضور حاکمان پايبند به آموزههاى دينى .برپايى امنيت ،زمينه ساز
دستيابى به حق (توبه )16 ،9 /و روىآورى به بندگى خداست (نور55 ،24 /؛ قريش)4 -3 ،106 /
و از سوى ديگر رونق مسافرت (سبأ )18 ،34 /و پديد آمدن رفاه اقتصادى را در پى دارد( .بقره/
126 ،2؛ نحل112 ،16 /؛ قصص )57 ،28 /برخى مفسران آرامش روحى افراد و سالمتى
خانوادهها را از آثار امنيت دانستهاند « »1و نبودن امنيت را در جامعه ،زمينهساز رکود علمى ،اظهار
نشدن عقايد ،بروز نارضايتى عمومى ،چاپلوسى ،نفاق ،بىتفاوتى و بىاعتمادى به حاکمان
دانستهاند »2« .توجه قرآن به امنيت در اين گستره وسيع از آيات و نيز درخواست امنيت از سوى
حضرت ابراهيم (بقره126 ،2 /؛ ابراهيم )35 ،14 /و تأکيد بر حرمت جنگ در ماههاى حرام و
مكه و يادآورى بعضى اقوام بهرهمند از نعمت امنيت مانند قوم سبأ (سبأ )18 ،34 /و ارتباط بخش
فراوانى از مباحث فقهى مانند حدود و ديات و جهاد و  ...با مقوله امنيت ،نشان از اهميت امنيت
در اسالم دارد و تأکيد قرآن بر امنيت مكه و ماههاى حرام ،مىتواند زمينهاى براى نهادينه شدن
فرهنگ صلح و امنيت در جامعه اسالمى باشد.
علی (ع) نيز در يك مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامين امنيت اقليت های دينی می
فرمايد:
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« گزارش تاييد شده ای دريافت کرده ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمين ـ که پاره ای از
مسلمانان و پاره ای از اقليت های رسمی و ذمی بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و
گردنبند و گوشواره هايشان را برگرفته اند ،و زنان ،جز شيون و زاری و التماس ،هيچ مدافع و پناه
و پناهگاهی نداشته اند .و پس از اين همه ،دشمن متجاوز ،بی آن که زخمی بردارد و از بينی
يكيشان قطره خونی بريزد ،سالم و با دست های پر ،به پايگاه های خويش بازگشته است .به خدا
سوگند که اين گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذير است که اگر مسلمانی از پی شنيدن اين فاجعه
از شدت اندوه جان بسپارد ،نه تنها مالمتش نتوان کرد ،بلكه ـ از ديدگاه من ـ واکنشی کامال
طبيعی و پذيرفتنی است( ».نهج البالغه ،خطبه  27و معاديخواه ،1372 ،ج  ،4ص )2114
ب) اصل امنيت در قانون اساسي
امنيت افراد ازجمله ضرورياتی است که در ق.ا.ج .ا.ا از جايگاه ويژهای برخوردار است.متعلق امنيت
در حقوق موضوعه ايران خصوصا درقانون اساسی،ناظر بر امنيت در حوزه حيثيت
وآبرو،جان،مال،مسكن،مكاتبات ومخابرات واسرار شخصی،تامين اجتماعی بوده است که درحوزه
قضا هم اصولی دال بر امنيت قضايی وجود دارد .همه اين متعلقات امنيت موجود در قانون
موضوعه ايران چنانچه به بعضی از آنها اشاره شد ملهم از مكتب اسالم می باشد که به اجمال به
آن می پردازيم.
قانون اساسی در اصل بيست ودوم تضمين حيثيت وآبروی افراد را مد نظر قرار داده
است.درخصوص حيات وزندگی که يكی از موهبت های خداوند به بشر است هيچ فرد يا گرو يا
حكومتی حق سلب حيات از بشر را بدون دليل شرعی ندارد.صيانت وحمايت از جان وزندگی مردم
از وظايف ذاتی واصلی حكومت هاست.بقای هر جامعه واساس امنيت ملی وبين المللی بر حيات
انسان های جامعه استوار است.اصل فوق از قانون اساسی صريحا به وجود حق حيات اشاره
داردالبته در اين اصل مواردی را که فردمجرم مرتكب عملی گردد که به موجب آن قانون
مجازات وی را مستحق مرگ تشخيص دهد استثنا کرده است.تضمين آزادی ها از مهمترين
مشخصه وامتياز های حكومتهای مردمی ومردم ساالر است .اصل سی ودوم مقرر می دارد هيچ
کس را نمی توان جز مواردی که قانون مشخص کرده دستگير کرد مگر به حكم وترتيبی که
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قانون معين کرده است.از مظاهر آزادی وحقوق اوليه افراد ملت داشتن وسائل ارتباطی واطمينان
به عدم تجسس است .استفاده از وسائل ارتباطی بايد به نحوی باشد که افراد با اطمينان خاطر
بتوانند محرمانه ترين مسائل را با هم درميان بگذارند لذا اصل 25قانون اساسی ماموران دولت را
مجاز نمی داند مراسالت وتلگراف را باز وافشا کرده ويا آن ها را بررسی کرده وضبط
نمايد.همچنين دراين اصل استراق سمع نيز ممنوع شده است.اين ممانعت به دليل حفظ حرمت
روابط خصوصی مردم به عمل می آيد به گونه ای که مداخله آن در روابط تنها با حكم قانون
مجاز است.نيز در ماده582قانون مجازات اسالمی(تعزيرات) قانونگذار بدليل اهميت باالی حريم
افراد ،برای مامورانی که در اين خصوص تخطی کنند حبس از يك تاسه سال و يا جزای نقدی
تعيين کرده است.امنيت اجتماعی که شامل امنيت بهداشتی،مالی،مراقبت های
پزشكی،ازکارافتادگی و..است يكی از دغدغه های قانون برای مكلف کردن دولت اسالمی
است.در اصل  29قانون اساسی بمنظور مقابله با فقر ونيل به جامعه متعادل اقتصادی
واجتماعی،مصاديقی از قبيل حمايت های بهداشتی ودرمانی،بازنشيتگی،از کار افتادگی وامثال
ذلك پيش بينی شده است.بنا براين اين اصل دولت را مكلف می دارد تا با اجرای صحيح
حمايتهای تامين اجتماعی بخشی از موانعی را که در ايجاد زندگی شايسته برای تمام مردم وجود
دارد حذف نموده وسازکارهای مناسب تامين نمايد.
هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار وکسب اطالع ممنوع است اجبار شخص به شهادت،اقرار يا
سوگند مجاز نيست وچنيين اقرار،سوگندوشهادتی فاقد ارزش است ومتخلف اين اصل طبق قانون
مجازات می شود.
به موجب اصل  31وبند يك اصل  43تامين مسكن برای مردمان ازجمله تكاليف دولت
است.آنچه مهم است اشاره شود اين است که نه تنها تامين مسكن طبق قانون از وظائف دولت
است ،بلكه آنچه در واقع به خانه ارزش می دهد امنيت است چرا که مسكن از سكونت وسكونت
معادل آرامش نفس است لذا اصل 22ق .ا نه تنها مصونيت از مال وجان وآبرو را بلكه مصون
ماندن مسكن شخص را از تعرض مهم می شمارد.حتی ماموران دولت بدون طی تشريفات قانونی
حق بازرسی از منزل انسان را ندارند تازه بعد از انجام مراحل قانونی بنا براين فرض که کسی
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مظنون است بايد در حد ضرورت انهم با احتياط تمام به گونه ای که حيثيت وآبرو وحريم
خصوصی بقيه افراد غير مظنون در آن خانه شكسته ولگد مال نشود بازرسی صورت گيرد.
 .2-3اصل آزادي
اهل لغت براى آزادى معانى متعدَّدى گفتهاند؛ از جمله ،آن را به قدرت انتخاب ،رهايى ،ض َّد
بندگى ،و استقالل در عمل و از آميختگى رها شدن معنا کردهاند .در اصطالح نيز معانى بسيارى
براى آزادى بيان شده است که ميتوان به معانی همچون :فقدان موانع در راه تحقَّق آرزوهاى
انسان ،سلب مانع ترقَّى و تكامل ،داشتن حق انجام هر عملى تا حدَّى که حقَّ ديگران مورد
تجاوز قرار نگيرد .وهمچنين مصون ماندن از اراده مستبدانه ديگران ،اشاره کرد.
تفسير درست آزادى ،به انسانشناسى بستگى دارد و آن نيز به جهانشناسى وابسته است و با
تفاوت اين دو ،تفسير آزادى نيز متعدَّد و متفاوت مىشود .مفهوم آزادى به طور مطلق ،بديهى و
آشكاراست؛ امَّا دستيابى به معانى دقيق انواع آن ،باتوجَّه به قيد ،متعلَّق و مبناى معرفتشناسى
انسانى ،امكانپذير خواهد بود و در غير اين صورت ،ارائه معنايى دقيق و فراگير امرى ناشدنى
است.
آزادى ،از امانتها و موهبتهاى الهى است که خداى متعالى در انسان به وديعه نهاده تا به
واسطه آن ،به حيات اصيل در حوزه انسان گام نهد؛ خود را از قيدهاى درونى و بيرونى خالص
کند و از بردگى نفس ،به بندگى حق نايل شود؛ پس خداوند ،آفريدگار انسان و همه شؤون او از
جمله آزادى است و انسان در برابرش ،نه تكوينى و نه تشريعى آزاد نيست؛ ولى در عين حال به
اراده خداوند ،از دو نوع آزادى برخوردار است :الف .تكوينى :بدين معنا که در نظام آفرينش ،براى
انتخابِ راه و عقيده مجبور نيست و در صدور يا ترک فعل و رجحان يكى براى رسيدن به غرض
خاص آزاد است؛ بدون اين که عوامل يا موانع طبيعى يا ماوراى طبيعى او را مجبور سازند و اين،
همان اختيار فلسفى است که انسان از آن برخوردار است؛ ولى در مباحث حقوقى ،اين نوع آزادى
مورد نظر نيست ،و فقط به صورت مبنا و منشأ آزادى مورد توجَّه است .ب .تشريعى :بدين معنا که
او مىتواند از حقوق فطرى خويش بدون دخالت قدرت قاهرهاى از خارج ،بهرهمند شود
وخودراانتخابگر اصلى بداند .اين آزادى که درباره جامعه وازنوع آزادى حقوقىواجتماعىکه

 40معارف فقه علوي ،سال چهارم ،شماره ششم ،بهار و تابستان 1397

افراداجتماع ازآن جهتکه عضويكجامعه هستند و مىخواهند با يكديگر زندگى کنند بايد
اختياراتى را در اعمال يكديگر قائل باشند و بدان احترام گذارند ،شمرده مىشود و همان امكان
بهرهورى معقول از مواهبِ اختيار تكوينى و فلسفى است ،يكى از اساسىترين و زيباترين حقوق
براى آدميان دانسته شده که خداوند حراست آن را به واسطه شرع و دين و اعتقاد به خدا و معاد
بر عهده انسان گذاشته است تا از اين طريق خود را به حيات معقول و هدفمند برساند؛ امَّا اين
آزادى با توجَّه به مبانى انسان شناسى توحيدى و الهى که بر اساس عقلو شرع پايهريزى شده،
معنادار و ثمربخش خواهد بود.
معادل عربى آزادى« ،حرَّيَّت» است که در قرآن نيامده و واژههاى «حرَّ» (بقره،)178 ،2 /
«تحرير» آزاد ساختن (نساء92 ،4 /؛ مجادله3 ،58 /؛ مائده« ،)89 ،5 /محرَّراً» آزاد شده از امور
دنيا و خالص شده براى عبادت (آلعمران )35 ،3 /که با حرَّيَّت از يك ريشهاند آمده است .،در
بحث آزادى ،از مشتقَّات «نجاة» به معناى رها شدن و خالص شدن (مؤمنون 28 ،23 /و ،)...
(اخراج) خارج کردن (يوسف 100 ،12 /و  ،)...آياتى که ربوبيت غير خدا (آلعمران ،)64 ،3 /اکراه
(بقره256 ،2 /؛ يونس ،)99 ،10 /اجبار (ق )45 ،50 /و سيطره (غاشيه 21 ،88 /و  )22و  ...را نفى
مىکنند ،استفاده شده است(.دائرة المعارف قرآن کريم ،ج ،1ص)185 -184:
 .2-3-1اصل آزادي در اسناد شرعي
قرآن کريم آزادى را نعمتى الهى مىداند که مسؤوليَّت حمد و ستايش خدا را در پى دارد
(مؤمنون28 ،23 /؛ يوسف100 ،12 /؛ بقره49 ،2 /؛ ابراهيم )6 ،14 /و آزادى نيز مانند هر نعمتى،
وسيلهاى براى آزمايش انسانها قرار گرفته« :و إِذ نَجَّينكُم مِن ءَالِفرعونَ يَسومونَكُم سوءَ العَذابِ
يُذَبَّحونَ أَبنَاءَکُم ويَستَحيونَ نِساءَکُم و فِى ذلِكُم بَلَاء مِن رَبَّكُم عَظِيم( ».بقره )49 ،2 /آيات 141
اعراف 7 /و  6ابراهيم 14 /نيز به اين حقيقت اشاره دارد؛ بنابراين ،مسؤوليَّت عدم شكرگزارى در
برابر اين نعمت بزرگ و عدم استفاده درست و بجا از آزادى و عواقب ناخوشايند آن نيز متوجَّه
خود انسان است( .دائرة المعارف قرآن کريم ،ج ،1ص)188 :
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 .2-3-2اصل آزادي درحقوق موضوعه ايران
قانون اساسی با الهام از مبانی مكتب نورانی اسالم،دولت را موظف به تامين آزادی های مشروع
وقانونی ملت ايران می کند.در بند هفتم از اصل سوم ق.ا.ج.ا.ا آمده{:دولت جمهوری اسالمی
ايران موظف است...همه امكانات خود را برای تامين آزادی های سياسی واجتماعی در حدود
قانون بكار برد}.اصل نهم نيز،آزادی را يكی از محورهای اصلی نظام سياسی کشور دانسته
است.در فصل سوم،آزادی افراد را تامادامی که مخالف آزادی وحقوق ديگر افراد نباشد ونظم
عمومی ومبانی اسالمی را خدشه نرساند،به طور وسيع مورد توجه قرارداده است که به آنها اشاره
می کنيم.
آزادی درفصل سوم قانون اساسی معطوف به آزادی استغال ،آزادی تعليم وتربيت ،آزادی عقيده
وبيان ،آزادی اجتماعات ،آزادی اجتماع عمومی ،آزادی احزاب وانجمن ها ،آزادی انتخاب محل،
آزادی انتخاب تابعيت می باشد.همه ی انواع اين آزدای های مصرح در قانون مورد حمايت است
البته در حد ضرورت وبمنظور حفظ آزادی ديگران ويابخاطر مصالح عمومی وارزشهای اسالمی
،لذا خود قانون آنها را محدود ومقيد می داند.
اصل آزادی مصاديق زيادی دارد که به جهت اهميت بحث و همچنين محدوديت اين نوشتار تنها
به بررسی حق «آزادی بيان و عقيده» از منظر فقه ،حقوق موضوعه و بين الملل می پردازيم.
آزادي بيان وعقيده
تعاريف متعددی از آزادى بيان( )Freedom of speechارائه گرديده  ،در يك تعريف آزادی
بيان عبارت است از «آزادى افراد در بيان عقيده و ايراد نطق و خطابه بدون ترس از دخالت
دولت» .و در تعريفی ديگر « آزادی بيان يكی از اقسام آزادی های حقوقی است که در مجموعه
حقوق بشر مورد توجه قرار می گيرد .بدين معنا که افراد گذشته از اينكه به خاطر داشتن عقيده
مخالف ،چه در امور دينی و چه در امور سياسی ،نبايد مورد تعقيب قرار گيرند ،بايد بتوانند عمالً
عقيده خود را ابراز نمايند و برای اثبات و احيانا به دست آوردن همفكران ديگر ،درباره آن تبليغ
کنند .».آزادی عقيده اساس وجوهر هر فكر است وآن عبارت است از انتخاب آزادانه هر فكری
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است که شخص آنرا عين حقيقت می پندارد واين فكر در هر حوزه ای که باشد ،آزادی مزبور نيز
به همان نام ناميده می شود( .موئتمنی )62:آزادی فكر به معنای عام کلمه به مجموعفعاليت های
ذهنی ومعنوی گفته می شود که در غالب آزادی عقيده ،آزادی تظاهرات عقائد وافكار،آزادی نشر
عقائد نمود پيدا می کند.
-1

آزادي بيان و عقيده در اسناد شرعي

اسالم احترام به اديان آسمانی ديگر وانبياء الهی وشريعت انان را جزء اصول عقائد خود به شمار
آورده ودر آيات متعدد قرآن به آن اشاره شده است .دربعضی آيات صريحا ايمان به انبياء سابق را
مالزم وهم رديف ايمان به پيامبر اسالم اعالم نموده است.قرآن تورات را به عنوان وحی وکتاب
آسمانی وحاوی شريعت الهی ومعارف حقه معرفی ميكند (قرآن،مائده)44/نيز انجيل را کتاب
آسمانی مسيح بن مريم پيامبر بزرگ وتصديق کننده تورات ونور وهدايت الهی می
شمارد(قرآن،مائده)50 /
قرآن نه تنها به معتقدات وآيين پيروان کتابهای آسمانی احترام قائل شده بلكه اصوال اين حق را
برای آنان محفوظ شمرده که اهل کتاب می توانند در چهارچوب عقل وبرهان در مورد عقائد
مذهبی با مسلمانان به گفتگو و بحث بپردازند وبه طور آزاد ودور ازتعصب از معتقدات خويش
دفاع نمايند ودر مقام بحث نسبت به عقائد اسالمی مجادله احسن نمايند .قرآن قانون اسالم را در
اين زمينه به طور صريح چنين بيان می کند:وجادلهم بالتی هی احسن()يعنی ...وباز می
فرمايد:وال تجادلو اهل الكتاب اال بالتی هی احسن() بنا براين منطق اسالم در باب گفتگو هم
برای مسلمين و هم برای غيرمسلمين واقليت ها و اهل کتاب اين است که از را عقل ومنطق
وبرهان با مخالفين خود به گفتگوی مذهبی بپردازند .از جمله حقوق اقليت های مذهبی ساکن در
حكومت پيامبر(ص)آزادی انجام مراسم وشعائر دينی در معابد خود بوده است .احترام به شريعت
وآداب اقليت ها را پيامبر(ص)برای اقليت های دينی که در مدينه يا اطراف آن زندگی می کردند
قائل بودند مثال بعنوان نمونه از همان آغاز هجرت به مدينه ،پيامبر يهوديان مدينه را به پيمان
همزيستی مسالمت آميز دعوت کردند وآنان ومسلمانان وکليه هم پيمانان آنان را يك امت
خواندند(ابن هشام،عبدالملك،بی تا،السيره النبويه،بيروت دارالمعرفه)149:سيره وسخن امامان شيعه
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نيز بر تاکيد بر آزادی عقيده وبيان وبرگذاری مناظرات علمی که نمونه بارز بيان ونظر آزاد است،
داللت دارد .امام علی (ع)در بيان حقوق متقابل حاکم و مردم فرمود ...« :و اما حقى عليكم فالوفاء
بالبيعة والنصيحة فى المشهد والمغيب واالجابة حين ادعوکم والطاعة حين امرکم؛(نهج البالغه،
خطبه  )216و اما حقى که من بر گردن شما دارم آن است که در بيعت وفادار باشيد و در آشكارا
و نهان خيرخواهى را از دست ندهيد و چون فرا مىخوانمتان به من پاسخ دهيد و چون فرمان
مىدهم فرمانبريد  ».نصيحت شامل پيشنهادهاى مفيد و انتقادهاى سازنده ای که انجام آن
نيازمند وجود آزادی بيان است می باشد.
قلمرو آزادي بيان و عقيده از ديدگاه اسالم
بيان يكی از ابزارهای مهم ارتباطی و حامل انديشه و فرهنگ بشر بين نسل ها و جوامع مختلف
است .بيان هر فرد نمايان گر هويت فكری و شخصيت انسانی و وسيله ای برای طرح افكار،
ارزش ها ،آرمان ها ،عواطف و احساسات اوست .طرح و تعارض انديشه های مختلف از نظر
علمی و سياسی موجب رشد علم و افكار جوامع بشری است و منافع زيادی را برای فرد و اجتماع
در برداشته باشد .سلب آزادی بيان به همان ميزان تاثير آزادی آن در منفعت رساندن به جامعه و
افراد ،موجب رکود افكار و علوم بشری بوده و حرکت تكاملی جامعه و افراد را مختل خواهد
ساخت ؛ ممنوع کردن انسان از اين نعمت الهی بزرگترين تجاوز به طبيعی ترين و فطری ترين
حق انسانی او می باشد .از اين جاست که آزادی بيان به عنوان يكی از مهمترين و زيباترين جلوه
های انديشمندی پا به عرصه ظهور می نهد .در طول تاريخ همواره آزادی بيان يكی از اصلی
ترين عوامل موفقيت و استمرار نهضت های الهی است.آيات فراوانى از قرآن کريم در مورد تعقل،
تفقه ،برهان طلبی ،گزينش بهترين سخن ،نقل آرا و نظر مخالفان ،امربه معروف و نهی از
منكر،گفتوگو به طريق احسن  ،مشورت  ،نقل ديدگاههای مخالفين و موافقين و ...وارد شده
است که هر يك نمونه روشنى از آزادى بيان شمرده مىشوند اما از ديدگاه اسالم آزادی بيان
قلمرو های خاصی داشته و رعايت آنها الزامی است .ممنوعيت توهين به مقدسات ،ممنوعيت
هتك افراد ،لزوم حفظ اصول و موازين اخالقی ،ممنوعيت توطئه و براندازی وضرورت حفظ نظام
جامعه و قانون از جمله قلمرو وتاکيدات مهم دين اسالم در حوزه آزادی بيان است .آموزه های
اسالمی مسلمانان را از اهانت به مقدسات ديگران برحذر می دارد « :وَ ال تَسُبُّوا الَّذينَ يدْعُونَ مِنْ
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دُونِ اللَّه...؛کسانى را که غير خدا دعوت می کنند(کافران)  ،دشنام ندهيد؛ زيرا آنها نيز همين کار
را با خدای شما خواهند کرد(».انعام )108 :حضرت علی(ع) وقتی در جنگ صفين شنيد که
يارانش ،شاميان را دشنام می دهد فرمود« :من نمىپسندم که شما در اين پيكار دشنام دهيد ،ولى
اگر کردار زشت ايشان را وصف نمائيد ،و رفتار ناروايشان را يادآور شويد بهتر و رساتر
است(».نهجالبالغه ،خطبه  .)206حفظ آبرو  ،کرامت و حيثيت انسان ها و پرهيز از هتك حرمت
افراد جامعه يكی ديگر از محدوديت های آزادی بيان در آموزه های اسالمی است .از ديدگاه
اسالم انسان نمیتواند با ناديده گرفتن اصول و موازين اخالقی و ارزشهای حاکم بر جامعه
اسالمی خصوصا اصل عدالت وکرامت ذاتی انسان ،به استيفای حق آزادی بيان بپردازد.انتشار هر
گونه مطلبی که موازين اخالقی جامعه را خدشه دار کند مخالف آزادی بيان می باشد ؛ از ديدگاه
قرآن نمی توان هر غذای فكری را به جامعه تزريق کرد  « :إِنَّ الَّذِينَ يحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَه
فِی الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذاب أَلِيم؛ کسانی که دوست دارند زشتیها را ميان مؤمنان رواج دهند ،
برای آنان در دنيا و آخرت عذاب دردناکی است(» .نور )19:حفظ نظام جامعه و پايبندی به قوانين
 ،ضرورتی دينی و عقالنی است؛ از اين رو ،در قلمرو آزادی بيان  ،هر نوع تخلف از مقررات که
حفظ امنيت  ،مصالح و منافع جامعه اسالمی به گونه ای ،بر آن استوار است ،ممنوع می باشد.
محدوديت آزادی شهروندان در برابر مقررات ،ويژه حاکميت اسالم نيست ،بلكه مورد تأکيد فراوان
همه نظامهای حكومتی در جهان است.آنچه امروز به عنوان مساله درغالب شبهه در دنيای اسالم
مطرح است ،ظاهر پاردوکسِ شعار اسالم مبنی بر آزادی بيان ومساله جهاد ابتدايی ونيز مجازات
انسان مرتد است که به نوعی دغدغه محققان دارای شبهه علمی ودستاويز شبهه افكنان دارای
شهوت عملی گشته است لذا بدليل اهميت موضوع ضرورت دارد حول اين مساله بصورت خالصه
بپردازيم.
اسالم وارتداد
يكی از مسائل مهم و بحث برانگيز در حوزه معارف دينی ،مساله ارتداد و مجازات مرتد میباشد
که پژوهشهای فراوانی در اين باره صورت گرفته است و علماء مسلمان کوشيده اند اين مساله
را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند البته مهم ترين سوالی که در موضوع ارتداد همواره به
اشكال مختلف مطرح شده است ،شائبه يك تناقض گويی در دين اسالم میباشد که از طرفی بر
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آزادی عقيده تاکيد میکند و از سوی ديگر مجازات شديدی را برای مرتد معين کرده است .ارتداد
که اصطالحا برگشت از اسالم به کفر است ،در فقه اسالمی مستوجب مجازات سنگين و نيز آثار
حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجيت و تقسيم اموال بين ورثه است .اين در حالی است که به
طور کلی اهميت و اعتبار آزادی عقيده نيز در اسالم امری قطعی و ثابت شده است .بر اين
اساس ،در پاسخ به شبهه وجود تنافی بين احكام ارتداد با موضوع آزادی عقيده در اسالم بعضی بر
محور تبيين فلسفه مجازات مرتد از طريق نشان دادن اهميت و آثار سوء مترتب بر ارتداد
استدالل کرده اند و گروهی با محوريت بررسی ادله ارتداد درصدد کشف قيود و شرايط صدور
حكم به ارتداد و در نتيجه تعديل و تلطيف شبهه مطروحه برآمده اند .به نظر می رسد قدر متيقن
مدلول ادله مجازات مرتد،فردی است که پس از تغيير عقيده نسبت به اسالم و عليرغم روشنگری
های صورت پذيرفته از طرف جامعه ،با اعمال و رفتار خويش ،خود را در جايگاه فردی خطرناک
برای اسالم قرار داده است .فقط دين اسالم نيست که برای مرتد مجازات اعدام تعيين کرده
است بلكه ديگر اديان نيز چنين حكم سختی برای ارتداد وضع کرده اند .ادله و شواهد فراوانی
وجود دارد که برای مرتد در دين يهود و مسيحيت مجازاتی وضع شده بود .درسوره بقره ،آيه 51
.54به ماجرای ارتداد جمع کثيری از مومنين يهودی که خداوند حكم سختی برايشان وضع ومجازاتشان نمود اشاره رفته است که مفسرين اين گونه ماجرا را شرح کرده اند .مجازات مرتد در
آيين زرتشت هم اعدام بوده است.
در فقه اسالمى در باب ارتداد به لحاظ مصداق و حكم ،شرايط بسيارى دقيقی مطرح شده است و
چنين نيست که هر گونه انكارى نسبتبه عقايد و احكام اسالمى ،ارتداد به شمار آيد و هر مرتدى
در هر شرايطى محكوم به قتل باشد  .از نظر مصداق ،ارتداد در صورتهاى زير تحقق مىيابد:
 - 1انكار صريح و بىپرده اصول دين؛
 - 2انكار ضرورى دين با شرايط زير:
 - 2 - 1ضرورى بودن آن مسلم باشد .
 - 2 - 2انكار ضرورى دين ،مستلزم انكار اصول دين باشد .
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 - 2 - 3شخص منكر ،متوجه و آگاه به اين مالزمه باشد؛
بنابراين ،اگر يكى از شرايط مذکور وجود نداشته باشد ،مطابق قاعده «ادراوا الحدود بالشبهات»
(صدوق ،ج  ،4ص  ،53حديث  )90چنين منكرى ،مرتد ،شناخته نمىشود و حكم ارتداد در مورد
او اجرا نخواهد شد(.نجفى ،ج  ،41ص )600
از نظر حكم قتل نيز شرايط در خور تامل قرار داده واجرای حكم با صالحديد و تشخيص حاکم
اسالمى اجرا مىگردد و فلسفه آن جلوگيرى از هرج و مرج اعتقادى در جامعه و دفاع از آيين
اسالم است که حق فطرى بشرى است .
از آنچه گذشت میتوان به اين جمع بندی رسيد که اسالم هر چند به دليل اهميت ارتداد و آثار
وتبعات منفی روانی آن درحوزه اجتماع ،مجازات سنگينی برای آن وضع کرده است ،اما به همين
اندازه در اثبات آن سختگيری نموده است که انگيزه اثبات آن را به شدت کاهش داده است،
همانگونه که در برخی مجازات ديگر همچون زنای محصنه مجازات سنگينی قرار داده اما راه
اثبات آن را بسيار سخت کرده است.
اسالم وجهاد ابتدايي
در اسالم ،جهاد بر دو نوع است؛ جهاد دفاعى و جهاد ابتدايى  .جهاد دفاعى آن است که مسلمانان
براى دفاع از خود ،در برابر هجوم و حمله دشمن ،دستبه شمشير و سالح مىبرند  .يقينا اين
جهاد ،امرى معقول و منطقى است و به هيچ وجه با اصول آزادى عقيده و ايمان منافات ندارد؛
بلكه اين جهاد امرى فطرى است و هر انسانى وظيفه خود مىداند که مقابله کند و از حريم خود
دفاع کند  .سستى در اين موارد باعث هتك دين ،شخصيت ،ناموس و اموالش مىشود تجرى
دشمن و به خطر افتادن امنيت اجتماعى را به دنبال دارد  .در فقه اسالمى نيز ،جهاد دفاعى امرى
واجب است .جهاد ابتدايى ،جهادى است که به دستور ولى امر به سوى کافران مىروند و آنها را
به پذيرش اسالم دعوت مىکنند و براى اين دعوت ،موانع غير منطقى که توسط حاکمان جور
وظلم برای جلوگيری از منطق گفتگو وفكر واستدالل وآزادی بيان وضع کرده اند را به وسيله
جنگ از ميان بر مىدارند  .اسالم جهاد ابتدايى را با شرايط بسيار دقيقى به عنوان رفع موانع
آزادى عقل و عقيده تجويز کرده است؛ محيط بازى که انسانها بتوانند آزادانه به نداى فطرت
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خداجوى خود پاسخ دهند  .مراد از جهاد ،تحميل دين و مسلمان کردن به زور شمشير نيست  .هر
بار که توسط مسلمانان صدر اسالم «اصر» و اغالل سرزمينهاى تحت کفر و استبداد برداشته شد،
مردم تحتستم آزادانه و مشتاقانه فوج فوج به دين خدا گرويدند.
اگر کسى اسالم را نپذيرفت ،اجبار در تغيير عقيده او به اسالم شرعا مجاز نيست  .او آزاد استبر
عقيده خود بماند
ناگفته نماند که اسالم به گزينش آزاد توجه دارد و اگر کسى عقيده ديگرى را پذيرفت ،صرف
داشتن عقيده (بدون ابراز ،ترويج و تبليغ) را مستوجب مجازات دنيوى نمىداند  .به بيان ديگر،
اسالم آزادى عقيده را به رسميتشناخته است؛بدون اين که حقانيت ديگر عقايد را بپذيرد.
عالمه طباطبايى رحمه اهلل عليه در اين باره تحليلى دارند که نتيجهاش بازگشت جنگ ابتدايى به
جنگ دفاعى است  .بنابراين ،هدف جنگ و جهاد ابتدايى ،تحميل دين بر مردم نيست؛ بلكه
ستيزى برضد سران بىمنطق کشورهاى بىدين و فتنهگرى و تبليغات فريبنده و بى اساس
آنهاست و نه تنها براى تحميل عقيده نيست؛ بلكه موافق آزادى عقيده و براى مهياسازى آن
است.
-2

آزادي بيان و عقيده در حقوق موضوعه

اصل  3ق.ا.ج.ا.ا دولت را موظف به تامين آزادی های مشروع سياسی واجتماعی کرده است اين
قانون در عين اين که تصريح دارد دين رسمی کشور اسالم ومذهب آن جعفری اثنی عشری
است،اصل ازادی عقايد مذهبی را با تمام قوت وقدرت پذيرفته است وبرحمايت واحترام به آن
تاکيد می نمايد.در اصل دوازدهم آزادی عقيده وانجام تشريفات مذهبی برای ديگر مذاهب
اسالمی پذيرفته شده است.در اجرای اين اصل قوانين عادی هم به تناسب موادی که دارند اجرا
می شوند چنانچه آموزش وپرورش موظف شده است در مناطقی که ديگر مذاهب سكونت دارند
ترتيبی اتخاذ نمايد تا آموزش تعليمات دينی دانش آموزان مطابق فقه آنان باشد(مجموعه قوانين
ومقررات 1366ص)965
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در اصل  13قانون اساسی آزادی عقيده وانجام دادن مراسم دينی اقليت های دينی يعنی
زرتشتی،کليمی ومسيحی به رسميت شناخته شده است.باز دراصل  14آزادی عقايد کسانی که به
هيچ مذهبی اعتقاد ندارند،به رسميت شناخته شده است مشروط به اين که بر ضد اسالم توطئه
نكنند؛که دراين اصل اين گروه با حفظ شرط مذکور ضمن برخورداری از حقوق انسانی می توانند
اعتقادات خود را داشته باشند.
در اصل 23تصريح شده که تفتيش عقائد ممنوع است وهيچ کس را نمی توان به صرف داشتن
عقيده ای مورد تعرض ومواخذه قرار داد.اصل 24نشريات ومطبوعات را در بيان مطالب آزاد
گذاشته است مشروط براينكه آزادی بيان آنها مخل به مبانی اسالم يا حقوق عمومی نباشد که
تفصيل آن را قانون مشخص می نمايد.تاکيد قانون بر آزادی عقيده وبيان شايد به اين علت است
که حاکميت می تواند از اين طريق تمايالت وخواسته های افراد جامعه را مطلع ودرصدد رفع
مشكالت چاره انديشد.از طرفی اين آزادی بيان می تواند از باب همان سازوکاری باشد که اسالم
آن را برای دفع فساد از قدرت پيش بينی کرده است يعنی امر به معروف ونهی از منكر،باشد.افراد
با آزادی بيان وانتقاد از طرق مذکور می توانند با نظارت بر دولت در تامين نياز ها وخواسته های
خود ودفع فساد قهری قدرت،جلوگيری کنند.
امام خمينی در خصوص آزادی بيان وعقيده چنين می فرمايد:در جامعه ای که ما به فكر استقرار
آن هستيم،مارکسيستها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود..تكميل شود(.صحيفه امام
ج3ص.)371اصل 24و157وبند7اصل 3همه ی اينها تاکيد بر انواع آزادی مشروع ملت ايران دارد
که اقليت های مذهبی از آن مستثنی نيستند.بنابراين حقوق موضوعه کشور زمينه مشارکت فعال
تمامی عناصر اجتماعی ازافراد انجمنها،گروه ها وتشكل ها را در تمامی مراحل تصميم گيری
سياسی وسرنوشت ساز کشور فراهم ساخته وتمام آزادی های سياسی ،اجتماعی وفرهنگی افراد
جامعه فارغ از جنس ،نژاد و مذهب محترم شمرده وبر آن تاکيد می نمايد.نكته قابل تاکيد که
نبايد از آن غافل شداين است که طبق مفاد اصل  19و 20قانون اساسی که برای همه افراد ملت
اعم از اقليت های مذهبی،نژادی وقومی حقوق مساوی قائل می شد،نتيجه قهری پذيرش
تساوی ،برابری در استفاده از حق آزادی بيان است.
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.3آزادي بيان و عقيده در حقوق بين الملل
بر اساس حقوق بين الملل ،اظهار عقيده مذهبی توسط افراد آزاد و مجاز است البته اين اظهار
عقيده تا زمانی امكان پذير است که به امنيت ،نظم ،سالمت ،اخالق عمومی و يا قوانينی که در
آن کشور تصويب شده ،تعارضی نداشته باشد .در بند  3از م 18ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
سياسی مصوب  1996مجمع عمومی سازمان ملل آمده است:
آزادی ِابراز مذهب يا معتقدات را نمی توان تابع محدوديتهای نمود مگر آنچه که منحصرا به
موجب قانون پيش بينی شده و برای حمايت از امنيت ،نظم ،سالمت يا اخالق عمومی يا حقوق و
آزاديهای اساسی ديگران ضرورت داشته باشد( .امير ارجمند ،1381 ،ص)93
همچنين در بند  3م  19اين ميثاق بين المللی می خوانيم:
.3اعمال مذکور در بند  2اين ماده مستلزم مسئوليت های خاص است .لذا ممكن است تابع
محدوديتهای معينی بشود که در قانون تصريح شده و برای امور ذيل ضروت داشته باشد.
الف .احترام به حقوق و حيثيت ديگران؛
ب .حفظ امنيت ملی يا نظم عمومی يا سالمت اخالق عمومی(.همان).
همچنين در بند  2م  29اعالميه جهانی حقوق بشر آمده است:
 .2هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدوديتهايی است که به
وسيله قانون منحصرا به منظور تامين ،شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای
مقتضيات اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرائط يك جامعه دموکراتيك وضع گرديده
است(.همان ،ص)70
بنابراين ابراز عقايد مذهبی به صورت مشروط از سوی حقوق بين الملل مشروع دانسته شده
است.
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البته بايد توجه داشت که نمی توان به اسم آزادی بيان و ابراز عقيده به دين رسمی کشوری که
شخص در آن زندگی می کند توهين کند يا به کتب مقدس توهين کند ويا منكر وجود خداوند
شود .در نظام حقوقی «کامن ال» که بسيار متاثر از حقوق کليسايی است و هم اکنون برخی از
کشورهای غربی از جمله آمريكا و انگلستان از اين نظام تبعيت نسبی دارند ،از دير باز توهين به
مقدسات را با عنوان " "Blasphemyجرم تلقی کرده اند .بر اساس تعريفی که حقوقدانان
غربی ارائه کرده اند ،واژه "( "apostasyارتداد) شامل هر گونه انكار حقانيت مسيحيت ،کتب
مقدس و يا انكار وجود خداوند می شود و اينها جرم محسوب می شوند( .ر.ک :هاشمی،1384 ،
ص.)25
يک پرسش
چرا با اينكه در مورد آزادی خصوصا آزادی عقيده وبيان قوانين مهم و زيادی در کشورهای
مختلف وسازمانهای بين المللی ونيز بعضی از اديان مختلف حاکم بر بعضی از کشورها ،وضع
شده وموجود است.در مقام عمل اقليت ها مذهبی در مورد احقاق حقوق پيش بينی شده ی
خويش توسط قانون و شريعت حاکم،با چالش های اساسی در باب آزادی بيان وعقيده روبرو می
باشند؟
پاسخ
آن چه در دنيای امروز از خشونت وتجاوز به حقوق ديگران در جوامع مختلف مشاهده می شود
بخش اعظم آن بخاطر وجود عقيده خاص و بيان آن توسط گروه های مورد خشونت قرار گرفته
شده ،می باشد .بررسی عوامل خشونت نسبت به اقليت ها از عهده اين نوشتار خارج است اما آن
بخش از خشونت،محدوديت و فشاری که از طرف دولت ها ی حاکم و بعضا توسط افراد جامعه
اکثريت دينی بر اقليت ها تحميل می شود وتحميل آن صرفا بخاطر وجود عقيده وبيان آن است،
مورد سوال اساسی ما در اين بررسی می باشد.يعنی با توجه به قوانين زياد وکافی در اين باب باز
هم شاهد آسيب ها و چالش ها وعدم رضايت اقليت ها در اين حوزه می باشيم.آيا خالئی در اين
قوانين وجود دارد که اين ضعف را پوشش نمی دهد؟يا اينكه از جهت قانون خالئی نيست اما
بجهت اين که قانون ضمانت اجرايی کافی برای تحقق اين حقوق را ندارد در صحنه ی عمل با
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مشكل مواجه ايم؟يا شايد از اين دو جهت قانون کامل باشد واشكال کار در تفسير قانون بوسيله
افراد جامعه باشد؟پاسخ به اين پرسشها بصورت خاص در شريعت اسالمی وقانون موضوعه کشور
ايران چيست؟آيا با وجود قانون اساسی ونيز شريعت اسالم مبنی بر احترام به اقليت ها وداشتن
حقوق انسانی برای آنها آيا اقليت های موجود در کشور از وجود چنين مشكالتی رنج می برند؟اگر
چنين است آيا قوانين اسالمی کشور که منبعث از تعاليم اسالمند دارای اين نقيصه می باشند؟آيا
تفسير نادرست قوانين موجب اين چالش شده است يا برداشت غلط حاکميت و اکثريت دينی اين
مشكالت را مانند ساير جوامع دارای اقليت دينی به بار آورده است؟پاسخ به اين سواالت را به دو
شكل عمومی در بخش پيگيری عوامل خشونت های مذهبی در دنيا و بصورت خصوصی پيگيری
چالش ها وآسيب های فرضی اقليت های مذهبی در کشور شيعی ايران بايد پی گرفت.ما حوزه
خصوصی بحث را بررسی ميكنيم .وقتی به سراغ شريعت اسالم شيعی ميرويم وپاسخ سواالت
مذکور را پی می گيريم به وضوح پاسخ روشن و قاطع دين اسالم را مبنی بر عدم اکراه در
پذيرش عقيده به موجب شعار قرآنی ال اکراه فی الدين مشاهده می کنيم .بررسی تاريخ زندگانی
پيامبر و امامان شيعه نيز چنين واقعيتی را نشان می دهد .از ديدگاه اسالم انسان دو ساحت مادی
ومعنوی داردوزندگی انسان طبق مبنای اسالم محدود به اين دنيا نيست بلكه دنيای جاودانی در
انتظار انسان است.در اين نگرش انسان مسوول اعمال خويش است.گرايش به هر عقيده ای طبق
اختيار انسان نمی تواند مقبول انديشه اسالمی باشد.اسالم قانون خود را بر اساس توحيد وسپس
بر اخالق فاضله از قبيل صداقت امانت عدالت و ...ترسيم کرده است وهمواره انسان را به روی
آوردن به توحيد واعتقاد به مبدا ومعاد و رد شرک دعوت می کند .از ديدگاه اسالم،انسان بايد در
کمال آزادی،فكر وانديشه در عالم خلقت انديشه کند وخود را از اوهام وخرافات وعصبيت های
جاهلی وتقليد کورکورانه رها کند وبا درک وتشخيص وتدبير وتفكر به مبداء هستی وخدای يكتا
ايمان بياورد ودين حق را که دين توحيد است برگزيند وچون دين توحيد دين فطرت است اگر
انسان انديشه خود را به کار گيرد و زنگار تعصب وجهل وتقليد کورکورنه را از آئينه فطرت خود
دور نمايد به آن روی خواهد آورد (.قران کريم :روم)29:در بسياری از آيات قرآن تصريح شده که
وظيفه پيامبر تبيين حقايق دين وتوحيد وتوجه دادن مردم به خدا ونفی شرک است ودر رابطه با
عقائد فردی افراد جامعه وظيفه ای باالتر از بيان واقيعيت وهشدار اخروی ندارند و مامور نيستند
به اجبار عقيده توحيد را به افراد تحميل نمايند .روشن است که وقتی اسالم وشخصيت های
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اسالمی وقانون های مبتنی بر اسالم با صدای بلند از طرق مختلف اين آزادی ذاتی و فطری را
در مقام بيان و عقيده برای انسان قائل بوده وآنرا ندا می دهند پيش فرض ايشان در اين سخن
اين است که اسالم توانايی پاسخ به هر انديشه و عقيده ای را داراست و از اين رو اظهار عقيده از
سوی ديگران بالمانع است ؛ زيرا اسالم به عنوان شريعت پيامبر خاتم  ،می تواند با منطق صحيح
 ،پاسخ هر گونه انديشه و عقيده ای را بدهد  .اين که اسالم می تواند به هر انديشه ای پاسخ
دهد خود مبتنی بر مفروض ديگر ی است و آن اين که تنها اسالم از حقانيت برخوردار بوده و از
اين رو توانايی پاسخ به تمامی پرسش ها  ،چالش ها و نياز ها و خواسته های بشری را داراست .
گرچه ايشان به اين پيش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرت گرايی اعتقادی  ،مذهبی
و دينی است  ،اما در هر صورت معتقدند ديگر انديشه های بشری نيز امكان بروز و ظهور و
حيات دارند(.لك زائی:نشريه امام صادق ع )آنچه محور بحث ما در اين نوشتار است اين است که،
با توجه به اينكه هر انديشمند وخواننده ی آگاه و با وجدانی اگر از اسالم وقانون اساسی ومشی
موسسين حاکميت جمهموری اسالمی اطالع داشته باشد قطعا به بوجود قانون های کافی در اين
موارد اذعان خواهد کرد اما آيا اين قوانين توانسته موجب رضايت اقليت های مذهبی در اين
بخش(آزادی عقيده وبيان )باشد خود مطلبی است که پاسخ آنرا بايد توسط تحقيق ميدانی که از
حوصله بحث ما خارج است بررسی کرد .سوال اساسی ما مشخصا اين است اگر تحقيقات ميدانی
دراين زمينه حاکی از نارضايتی اقليت های مذهبی در اين بخش ،طبق مر قانون وحاکميت
اسالمی باشد يعنی اقليت های مذهبی از اجرای همين قوانين موجود راضی نباشند وعلت را هم
خالء قانونی ندانند مشخصا چه چيزی می تواند باعث کندی روند تحقق اين حقوق موجود در
قانون باشد؟ چنانچه اشاره کرديم علل مختلفی را می توان بحث کرد که بخشی از آن هدف اين
تحقيق نيست اما آنچه بعنوان قدر مسلم در مانع بودن تحقق اين حقوق می توان ترسيم کرد که
نه فقط در بخش اقليت های مذهبی بلكه بعنوان مانع عام آزادی بيان همه اقشار جهت احقاق
حقوق خويش نقش دارد و بطريق اولی اقليت را شامل می شود،قطب های اقتصادی
،اجتماعی،فرهنگی درون جامعه ،مكاتب وافكار نافی آزادی واختيار بشر،اخالقيات دراز مدت
اجتماعی و فرهنگ سياسی وغيره همه اينها موانع آزادی در حوزه بيان وعقيده قلمداد ميشوند اما
آنچه بنظر نگارنده برجسته بوده و در همه جا وخصوصا در کشور ما وجود دارد ،جو وفضای
فرهنگ سياسی-اجتماعی خاص در کشور است که بعنوان يك انسان با وجدان نمی شود آن را
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ناديده گرفت و آن عدم وجود نقد پذيری ونبودن تساهل وتسامح مورد نظر شرع وقانون توسط
افراد جامعه وبالتبع بصورت نادر در حاکميت است.اين مانع خود يكی از مشكالت جدی حوزه
بيان وعقيده بوده است که رهبران وکارگزاران اصلی وتاثير گذار حاکميت اين کشور در گفته
ونوشته ها وقوانين واسناد خود بر رفع اين مشكل وفراهم آمدن کرسی های آزاد انديشی،بيان
عقيده ،بر آن تاکيد کرده اند .اگر درجامعه ای تساهل وتسامح که عامل پيوند اجتماعی وسياسی
است بصورت فرهنگ نهادينه نشده باشد ويا روح نقد پذيری نباشد،در بطن جامعه صرف نظر از
حاکميت آن ،جايگاه آزادی عقيده وبيان متزلزل خواهد شد.اگر در فرهنگ وفضای اجتماعی
بدليل عدم روح تساهل جرات بيان نباشد ،قدرت سياسی وحاکميت آن اجتماع بدليل تاثر از
اجتماع،به تحمل آزادی بيان تن نخواهد داد.همين جو وفرهنگ سياسی يا اجتماعی به نوع
ديگری آزادی عقيده وبيان را تحت الشعاع خود قرار داد وروند آنرا کند می کند.زمانی که فرهنگ
اجتماع به دالئل مختلف خصوصا دالئل مذهبی که به نوعی از کج فهمی دينی مبتال است نا
انديشه هر فكر وبيانی را با حربه و چماق تهمت وانتساب به اين يا ان ويا با احساس مسووليت
کاذب دينی ،انگ های دينی همچون کفر،نفاق،فسق،مهدور الدم وامثال اين ها را به گوينده بيان
وصاحب عقيده آن هم يا بصورت ذهن خوانی وتفتيش عقائد و امثال ذلك نسبت دهد اين خود
تهديد بسيار جدی در حوزه آزادی عقيده وبيان است که دنيای اسالم مرتب مبتال به مرض صعب
العالج اين گونه امراض همچون تكفير بوده است.دامن زدن وگرفتار شدن به مساله تكفير امروزه
جان هزاران انسان مسلمان را گرفته است .اسن حربه که يكی از موانع پيشرفت آزادی عقيده
وبيان و از ساز و کارهای دشمنان اسالم بمنظور تفرقه است ،به نوعی گريبانگير دنيای اسالم
شده است.به نظر نگارنده وجود اين مرض فكری در سر هر کسی می تواند موجبات گرفتاری
های سختی برای بشريت ،خاصه اقليت های مذهبی بوجود آورد.اين مساله دارای مراتب شدت
وضعفی بوده که به نوعی دامن اسالم شيعی را هم در مراتب ضعف خود نسبت به ساير فرقه ها
ومذاهب غير شيعی گرفتار کرده است.ما بخاطر تكميل اين بحث که يكی از موانع جدی آزادی
بيان وعقيده است را ذيل بررسی اختصاری مقوله تكفير بررسی وارتباط آن را با بحث خود پی
ميگيريم.
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تكفير
«تكفير» از «ک ـ ف ـ ر» به معنای نهان کردن و پوشاندن است .تكفير ،اصطالحی در کالم و
فقه به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان است .تكفير به معنیِ نسبت دادن کفر به شخص يا
گروه است .پس با تكفير ،کسی از ديدگاه خود به ديگری نسبت کفر میدهد و او را کافر
میداند .در قرآن کريم مصاديق متعددی دارد ،از جمله کسانی که حضرت مسيح عليهالسالم را
خدا پنداشتند تكفير شدهاند( .مائده .)17:پيشينه تكفير در جهان اسالم ،به صدر اسالم باز
میگردد.
برخی از حوادث مهم تاريخ اسالم به سبب تكفير روی داده است ،همچنانكه برخی رخدادهای
سياسی و اجتماعی زمينه تكفير را فراهم آورده است .نمونههای فردی و جمعی تكفير در تاريخ
اسالم کم نيست و در برهههايی از تاريخ ،اين جريان شايع بوده است .با آن که نمی توان تكفير
را در ميان فرقهها و نحلههای گوناگون اسالمی چندان عمده و سرنوشت ساز دانست اما تيغ
بُرنده آن عالوه بر اشخاص و نحله ها ،شخصيت های مهم اسالمی همچون امامان شيعيان را
هم زخمی کرده است (.شريف الدين شوشتری :ج ،1ص )193تكفير به ويژه از اين جهت که
موجب طرد کردن ديگران است( ،دائرة المعارف جهان نوين اسالم ،ج ،2ص)240در ماجرای رده
در دوره خالفت ابوبكر ،قتل عثمان ،جنگهای دوره خالفت علی عليهالسَّالم ،فتنه ابن زبير و
رخداد حره پيشينه دارد .روش فرقهها در طرد يكديگر و نسبت کفر دادن به طرف مقابل ،به رواج
تكفير انجاميد( .مجموعة رسائل االمام الغزالی ،ص )240در دوره کنونی ،وهابيان آشكارا تكفير
مسلمانان ،به ويژه شيعيان ،را با توجيه دينی همراه میکنند .تكفير در آيات و روايات نهی شده
است .میتوان ضرورت پرهيز از تكفير را به پشتوانه آياتی چون( :و ال تقولوا لمن القی اليكم
السالم لست مؤمنا) (نساء( )94:و ال يرضی لعباده الكفر)( زمر )7:/توضيح داد .نيز در روايت آمده
است« :هم کيشان خود را تكفير نكنيد ،حتی اگر گناهان بزرگ مرتكب شوند ».در فقه شيعيان،
ضمن مخالفت با تكفير ،برای تكفير کننده مجازات در نظر گرفتهاند .در باور فقيهان شيعه ،نسبت
دهنده کفر به مسلمان ،بايد تعزير شود.
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رويكرد تكفيری ها در هر دين ومخصوصا دين اسالم تابع يك سری عوامل مختلف
روانی،سياسی واجتماعی و يا تابع برداشتهای غلط از متون مقدس اديان می باشد که بايد در
جای خود بحث شود اما آنچه که مرتبط با بحث ماست اين است که با توجه به عام بودن عوامل
اين رويكرد،می توان از باب تسری مالک ،به هر آن کسی که به نوعی بسبب يك سری مقوالت
دينی ديگرانی را که به هر دليل در نظرات او مشترک نيستند انگ و برچسب زده و آنها را در
بخشی از عناوين مقدس همچون مومن،عادل،متقی وغيره خارج دانسته وضد اين صفات يعنی
کافر،فاسق،بی تقوا به ايشان نسبت دهد ،اين واژه(تكفيری) را به وی نسبت داد .لذا نگارنده معتقد
به تشكيكی بودن واژه تكفير است؛ از اين جهت که تكفيری اساس کارش ترور شخصيت مقابل
وحذف او از طريق برچسب ناروا است لذا کسانی که رويكرد برچسب وانگ زدن از خصوصيات
اخالقی واعتقادی آنهاست از نگاه نگارنده تكفيری محسوب می شود .اين ها بدون در نظر گرفتن
قلمرو و حدود دقيق و صعب االجرا مقوالت دينی مثل مرتد و کافر و ...شتابزده و بعضا با انگيزه
های دينی وغير دينی مثل تصفيه حساب شخصی وسياسی به ديگران نسبت کفر ،فسق و ...می
دهند بنابراين مراتب تكفيری ها در برخورد خويش دارای درجات قوت وضعف است چنانچه
مقوله تكفير هم اشتدادی است لذا گاهی يك تكفيری فقط انگ وتهمت می زند گاهی مخالفت
يدی می کند وگاهی حكم قتل صادر واجرا می کند.جهل،جمود،تعصب وکنار نهادن عقالنيت از
عوامل مهم مساله تكفير می باشند.اگر ايمان به همرا عقالنيت وفهم دينی ومذهبی نباشد منجر
به برچسب وانگ زدن ونهايتا خشونت می شود.فهم دين وعقالنيت در خدمت ديانت چراغ راه هر
انديشمند دينی در زمينه اجرا وبكارگيری حدود مقوالت دينی خواهد بود.عدم توجه به مقاصد
شريعت مشكل جدی تكفيری ها در طول زمانهای مختلف بوده وهست.
نتيجه گيري و راهكار پيشنهادي
در جوامع دينی خصوصا جامعه دينی ايران بايد خالء های پيش گفته درصورت وجود ،پُر ويا
تقويت وترميم شود.چنانچه گفته شد يكی از موانع آزادی بيان ،نبود ظرفيت نقد پذيری و
همچنين عدم روحيه تساهل وتسامح در فرهنگ جامعه است ما بايد با حفظ قلمرويی که در نقد و
تساهل وتسامح در اسالم وقانون اساسی پيش بينی وبر آن تاکيد شده است ،به اصل شريعت و
قانون برگرديم.آنچه امروز بنظر می رسد در حوزه عمل کارايی قانون وشريعت را در بحث آزادی
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بيان وعقيده بصورت عمومی (که شامل اقليت ها نيز می شود )کُند کرده است ،ضعف قانون
وشريعت نيست؛ مالحظه شد که در دين اسالم و حقوق موضوعه پيش بينی های الزم برای اين
مساله به خوبی صورت پذيرفته است حتی اگر کسی معتقد به ضعف در قانون وشريعت باشد به
اين مساله اذعان خواهد داشت که همين قانون حداقلی(بنابر فرض خويش) در صورت داشتن ساز
وکارهای مناسب در حوزه فرهنگ اجتماع وحاکميت ،می تواند رضايتمندی عمومی بااليی را
ايجاد کند.فهم درست شريعت توسط عالمان دين وتوجه آنها به مقاصد اعظم شريعت همچون
وحدت ويكپارچگی ،عدم تفرقه در پيكره مردم ديندار،گسترش وتوسعه اسالم از طريق گفتگو
احسن با ساز وکار جذب حداکثری و فهم دقيق قلمرو واژگان مهم دينی همچون مقوله تساهل
وتسامح در دين،تكفير و ارتداد و ...می تواند عامل مهمی در راستای ايجاد زمينه برای توسعه
ورشد آزادی عقيده وبيان باشد .نيز تدوين قوانينی در راستای دفع موانع مذکور و بستر سازی
فرهنگی بمنظور ايجاد فرهنگ مبتنی بر تساهل دينی ودارای روحيه نقد پذيری و همچنين قرار
دادن سياست در خدمت دين و پيدا کردن راهكار برای عدم دخالت غير متخصصين در حوزه دين
و قانون همه اين ها می تواند در کاستن مشكالت ومحدوديت های آزادی درحوزه بيان وعقيده
موثر باشد.خالصه اينكه پاسخ سوال ما در اين خصوص که چه چيزی سبب وجود آسيب و چالش
وعدم رضايت اقليت ها در حوزه آزادی بيان وعقيده است؟اين است که حقوق موضوعه وشريعت
اسالمی در اين خصوص داری نقيصه نمی باشند اما وجود قلمروهايی برای اين دو ،هم در قانون
وهم در شريعت که بنوعی محدوديتی را برای آزادی بيان وعقيده ايجاد کرده است نمی تواند
عامل اصلی ضعف در حوزه آزدی بيان وعقيده باشد چرا که در همه اديان وجوامع آزادی مطلق
نبوده و اساسا حتی فالسفه هم آزادی را بدون مسووليت ترسيم نكرده اند.آنچه امروز می تواند
موجبات آزرده خاطر شدن اقليت ها در اين دو حوزه فراهم کند عدم وجود قانون ونقص در
شريعت نيست .ادعای ما اين است که اگر قانون وشريعت را حداقلی هم بدانيم ولی به آن عمل
کنيم قهرا مشكلی بوجود نخواهد آمد.
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