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in Islamic law, freedom of speech has a special place. The purpose of 

this research is to examine the limitations of freedom of expression from 
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Declaration of Human Rights. This research was conducted using the 
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The prohibition of seduction, spreading rumors, slander, insulting 
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others, the Islamic government has the duty to limit his freedom of 

speech and subject the person to legal prosecution and Islamic 

punishment. 
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 آزادی بیان از نگاه حقوق اسالمی و تطبیق آن با اعالمیه جهانی حقوق بشر یها تیمحدود
 

 

  0مرتضی عمارلو

  .ایران، بابل، آزاد اسالمیدانشگاه واحد بابل، دانشکده علوم انسانی،  ،فقه و مبانی حقوق اسالمیگروه ، دکتری .0
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 77-70: صفحات
 

 که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به آن استآزادی بیان از حقوق ذاتی و اساسی بشر 

. برخوردار است ژهیواز جایگاه می، آزادی بیان حقوق اسالاینرو در از و  شده است پرداخته

تطبیق و  از نگاه حقوق اسالمیبیان آزادی  یها تیمحدود ، بررسیپژوهشهدف از این 

آرای فقها و حقوقدانان با استفاده از این پژوهش  .استبا اعالمیه جهانی حقوق بشر  آن

حقوق  ازنظردی بیان آزا یها تیمحدودمرتبط با آن در صدد تبیین  مستنداتو اسالمی 

انجام گرفته  یا کتابخانهبه روش مطالعه و تطبیق آن با اعالمیه جهانی حقوق بشر اسالمی 

از مسائل مهم حقوق آزادی بیان  .تجزیه و تحلیل شده است آوری و و اطالعات الزم جمع

حقوق اسالمی  ازنظر واعالمیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته است بشری است که در 

تهمت، پراکنی،  ممنوعیت اغواء، شایعه ازعبارت است که  یها تیمحدودآزادی بیان دارای 

اگر شخصی در جامعه به حریم دیگران تجاوز نماید . باشد یم ...توهین به افراد و مقدسات و

را محدود نماید و شخص را تحت پیگرد قانونی  حکومت اسالمی وظیفه دارد آزادی بیان او

 .و مجازات اسالمی قرار دهد

 اطالعات نویسنده مسؤول

 8888-8885-7253-7803: کد ارکید

 +809016044351: تلفن

 aammar1389@gmail.com: ایمیل

 

 :مقالهسابقه 

 38/80/3083 :تاریخ دریافت

 58/88/3083 :تاریخ ویرایش

 50/88/3083 :تاریخ پذیرش

 83/01/0410 :تاریخ انتشار

 :واژگان کلیدی

دی بیان، حقوق اسالمی، آزادی، آزا
 .حقوق بشر

 .صورت غیرتجاری را دارندخوانندگان این مجله، اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی حاضر به 

 .باشد تمامی حقوق انتشار این مقاله، متعلق به نویسنده می  ©
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 مقدمه
آزادی بیان از موضوعات مهم و اساسی جامعه بشری است 

 یها یآزادکه رشد و شکوفایی بسیاری دیگر از حقوق و 

حق تحقیق و توسعه، انسان مانند حق سرنوشت، حق انتقاد، 

آزادی بیان به این . در گرو تحقق آن است... آزادی رسانه و

آزادی در  ست که افراد گذشته از داشتن عقیده، دارایا معنا

در  (77 :0636جعفری لنگرودی،)باشند ابراز و بیان آن هم 

آزادی بیان، نوعی ابراز و اظهار آزادانه باور بدون ترس از 

دولت وجود دارد؛ لذا آن را به آزادی اظهار اندیشه، اعم 

گوناگون،  یها راهو عقاید از  ها ارزش، ها شناخت، ها هیازنظر

کنند  یمتعبیر ... ، مطبوعات ومانند گفتار، نوشتار، تصویر

 یها یآزادآزادی بیان یکی از اقسام  .(9 :0651پولن، )

حقوقی است که در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار 

بیان دیگر آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و  به .ردیگ یم

ابزاری برای رساندن عقاید و  عنوان بهعقیده که از آن 

و همه  گردد یماستفاده  مختلف به دیگران یها شهیاند

از آزادی بیان  کنند یمکه زندگی  یا جامعههای باید در  انسان

به هر  توانند ینمشخص، گروه و یا حکومتی  .برخوردار باشند

در  مگر در مواردی که افراد را سلب نمایندآزادی بیان  بهانه

 .استثناء شده است قانون

 .وردار استاسالم از اهمیت خاصی برخ ازنظرآزادی بیان 

* َالرَّْحمُن » :دیفرما یمآغازین سوره الرحمن خداوند در آیات 

خداوند رحمان ـ » ؛«اَنیَعلَّـَمُه اْلَب* نساَن َخَلَق ااِل* َعلََّم اْلُقرآَن 

 «ان آموختیبه او ب (و)د ـ یم فرمود، انسان را آفریقرآن را تعل

در مقابل تمام  ها انسانهمه همچنین  و( 6-0/الرحمن)

 شده، خداوند بخشیده از طرف که یها یآزاداختیارات و 

 َو اْلَبَصَر َو السَّْمَع ِإنَّ...» :دیفرما یم در قرآن و دارند یتمسؤول

از انسان » ؛(63/اسراء). «مسؤواًل َعْنُه َکاَن ُأولِئَک ُکلُّ اْلُفَؤاَد

 و برد یمنام  های دینی یک موجودی متعهد به ارزش عنوان به

 .داند یم مسؤول رفتارشو  گفتار مقابلدر 

زادی بیان عقیده باشد، آن، آمحیطی را که در  (ع)امام صادق 

اسماعیل بصیر . شمارد یمتبلور زندگی خوب و انسانی 

در مکانی  دیتوان یمیا شما آ» :فرمود (ع)صادق امام : دیگو یم

 دیخواه یمرا که  آنچهگو بپردازید و و یید و با یکدیگر به گفتآگرد 

و به هر کس ( بیزاری جویید)اظهار دارید و از هر کس انتقاد کنید 

یا آ: فرمود. یآر: ابراز دوستی و محبت کنید؟ گفتم دیخواه یم

 (5/779: 0679کلینی،) «؟زندگی و لّذت مفهومی جز این دارد

یکی از موضوعات مهم که در اعالمیه جهانی آزادی بیان 

مقدمه اعالمیه  در .شده است ژهیوحقوق بشر به آن توجه 

بیان آزاد در بیان عقیده و  ها انسانتمام جهانی حقوق بشر نیز 

. باالترین آزمان بشری اعالم شده است عنوان بهو باشند 

معیارها برای سنجش  نیتر یاساسآزادی بیان همچنین از 

است که  یا جامعهدر هر  ییچندصدامیزان دموکراسی و 

بشر خواهد  یبنیاد سایر حقوق ضبه نق بدون شکنقض آن 

شر از در این خصوص تعریف اعالمیه جهانی حقوق ب. انجامید

حقوق مدنی و سیاسی  یالملل نیبمیثاق  38ماده آزادی بیان، 

هر » :عبارت است از شده انیباین خصوص  در 3811مصوب 

داشته باشد، هر کس حق  خواهد یمفردی حق دارد هر نظری که 

، دریافت و اشاعه وجو جستآزادی  این حق شامل. آزادی بیان دارد

 شفاهًااز هر قبیل بدون توجه به مرزها، خواه  ها شهیانداطالعات و 

هر وسیله دیگری به  به ایهنری  صورت به ایمکتوب  صورت بهیا 

 یها یآزادیعنی هر انسانی در جامعه از  «باشد یمانتخاب خود 

بدین معنا هر انسان . فردی و اجتماعی برخوردار است

از دین، مذهب، رنگ، زبان، نژاد و جنسیت خاص،  نظر صرف

را حقی ذاتی دانسته که به  ها یآزاددارای آزادی است و این 

 .ردیگ یماعتبار انسان بودن به افراد بشر تعلق 

اصلی مطرح است و  سؤالعنوان  هدر این پژوهش ب آنچه

بیان آزادی از  یها تیمحدودسعی شده به آن پاسخ داده شود 

؟ و همچنین تطبیق آزادی بیان اند ماکداه حقوق اسالمی نگ



آزادی بیان از نگاه حقوق اسالمی و تطبیق آن با اعالمیه جهانی حقوق بشر یها تیمحدود 30/ مارلوع  

 

حقوق اسالمی با اعالمیه جهانی حقوق بشر،  ازنظر

 .است قرارگرفتهو تحلیل  یموردبررس

آزادی  یها تیمحدودهدف اساسی از نگارش مقاله، بررسی 

آیات، روایات و نظرات  بر هیتکبیان از منظر حقوق اسالمی با 

ست و تطبیق آن با اعالمیه جهانی حقوق فقها و حقوقدانان ا

سعی  چنین از اهداف علمی در این پژوهش،و هم استبشر 

و حقوقدانان  فقهاشده با نگاه تحلیلی، نظرات و مستندات 

محور کار قرار گیرد و از اهداف کاربردی این تحقیق و 

بررسی، آن است که در مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی، 

این پژوهش به روش مطالعه  .گیرد قرار می مورداستفادهقضا 

و آوری  و اطالعات الزم جمع گرفته انجام یا کتابخانه

 شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، لیوتحل هیتجز

 .شود یمتحلیلی محسوب  -یفیتوص

 جایگاه آزادی بیان در اعالمیه جهانی حقوق بشر-3

اسی بشر است که در های اس حق آزادی بیان یکی از آزادی

ی به رسمیت الملل بینهای  اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق

 متعهدندهای مربوط،  عضو میثاق یها دولت. است شده شناخته

 واحوال اوضاعبدون مالحظه امکانات موجود و یا شرایط و 

ماده . حاکم بر جامعه، این حقوق را تضمین و محترم بشمارند

 :دیگو یم 0945ق بشر مصوب سال نوزده اعالمیه جهانی حقو

این حق مستلزم آن . هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد»

است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در 

کسب اطالعات و افکار و دریافت و انتشار آن به تمام وسایل 

بند دوم  79ماده  .«ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد

هر کس در اجرای حقوق و استفاده از »: دیگو یمعالمیه همین ا

قانون  لهیوس بهاست که  یها تیمحدودخود، فقط تابع  یها یآزاد

 یها یآزاد، شناسایی و مراعات حقوق و نیتأم منظور بهمنحصرًا 

دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم اخالقی و نظم 

مگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع عمومی و رفاه ه

که این  دارد یمبند سوم از همین ماده اعالن  «.گردیده است

مقاصد و  برخالف تواند ینم، در هیچ موردی ها یآزادحقوق و 

که از دیدگاه  شود یمپس آشکار . اصول ملل متحد اجرا گردد

 :، مشروط به موارد زیر هستندها یآزاد ها یغربخود 

 یها یآزادمزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و  معد -

 دیگران؛

 رعایت مقتضیات صحیح اخالقی؛ -

نظم عمومی جامعه، رفاه همگانی در شرایط یک جامعه  -

 دموکراتیک؛

 عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد؛ -

مندرج در اعالمیه حقوق بشر  یها یآزادحقوق و  هیعل -

 .جمعیتی ایجاد نشودحقی برای فردی یا 

 نیچن همی حقوق مدنی و سیاسی الملل بینپیمان  09در ماده 

اعمال حق آزادی اندیشه و بیان، مستلزم وظایف و : آمده است

ممکن است تابع  جهیدرنتاست و  یا ژهیو یها تیمسؤول

 شده حیتصرمعین بشود که البته باید در قانون  یها تیمحدود

احترام به حقوق یا : داشته باشدو برای امور زیر ضرورت 

حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سالمت یا 

 .اخالق عمومی

آزادی بیان از نگاه حقوق اسالمی و تطبیق آن با اعالمیه 

اعالمیه جهانی  05ماده  ازجملهجهانی دارای اشتراکاتی است 

 زندگی یا جامعهکه در نحوه اجرای آزادی بیان که هر فرد در 

مطلق  صورت بهحق آزادی بیان و عقیده دارد که اگر  کند یم

آن این آزادی را در  79اسالم مردود است اما ماده  ازنظرباشد 

بنابراین آزادی بیان تابع اخالق،  کند یمقالب چارچوبی تعریف 

قانونی نموده  یها تیمحدودنظم عمومی، رفاه همگانی و 

مقید است و هیچ بنابراین آزادی بیان در این ماده  .است

و اما از جهاتی اعالمیه جهانی با   نداردمنافاتی با اسالم 

 ؛یکم، اختالف در مبحث ارتداد است :دارند نظر اختالفاسالم 

شمول بودن احکام اسالمی در بعد حقوق در نظام  جهان دوم،

اسالمی است که این امر مهم در اعالمیه جهانی با 
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حقوق بشر بایستی به  مسائلو لذا در  است رو هبمحدودیتی رو

بر اساس  صرفًاکه  ییارهایمعبومی توجه شود و  یها فرهنگ

 فرهنگ و سنن فلسفه غربی است نباید جهانی تلقی گردد

  .(000: 7117دوستی،)

 آزادی بیان از نگاه حقوق اسالمی یها تیمحدود-5

ست؛ به ای ها ، دایر مدار ارزشدین اسالم ازنظرآزادی بیان 

بر طبق یت دارد مسؤولمسلمان مکلف و  هراین بیان که 

، سخن بگوید و مطابق درِک و فهم خودش به قانون اسالم

 اسالم ازنظر« بیان»برای همین است که . بیان حقایق بپردازد

آزاد نیست و تابع مصالح و قواعدی است که از طرف  مطلقًا

 یها تیمحدودبعضی از به  نجایادر . شده استبیان  شرع

 .آزادی بیان پرداخته شده است

 ممنوعیت اغواء-7-0

یکی از محدودیت آزادی بیان از منظر حقوق اسالمی اغواء 

َقاَل » :دیفرما یمو  کند یمبه آن اشاره  خداوند در قرآن. است

 «َنینَُِّهْم َأْجَمِعیاْلَأْرِض َوَلُأْغِو یَننَِّ َلُهْم ِفیَلُأَز یَتِنیَربِِّ ِبَما َأْغَو

اغوا به معنای تحریک و ترغیب دیگران به  (69/حجراتال)

هیجان، اضطراب،  معنا همبرخی اغوا را  .انجام فعل است

 کننده تحریک .اند کردهفریب، تحریض و گمراه کردن نیز ذکر 

کسی است که بدون آنکه در عمل یا در جرم دخالتی کند 

 استرتکاب بزه در ا مختلف عناوین بهمحرک فاعل جرم 

بر اساس حقوق اسالمی اگر شخصی با  (533: 3732نوربها،)

نام آزادی بیان قصد اغوائی افراد جامعه داشته باشد با او 

، اغواء به معنای گمراه کردن و از راه به در شود یمبرخورد 

بردن است، بدین معنا که مجرم با فریب مردم آنان را به 

قانون مجازات  107ماده  طبق. کند یمجنگ و کشتار وادار 

بر هم زدن امنیت  قصد بههر کس مردم را »(: تعزیرات)اسالمی 

نظر از  کند صرف تحریک یا اغوا کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر

بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس   غارت و قتل اینکه موجب

اغواء همان تحریک دیگران به بنابراین . «گردد یممحکوم 

آگاهانه است و گاهی هم غیر  صورت بهگاهی  فعل جرم است

آگاهی است البته فرد اغواء شونده مجرم است و اغواء کننده 

 .شود یمشناخته معاونت در جرم  عنوان به

 ممنوعیت توهین به مقدسات-5-5

افراد جامعه به آن پایبند  باید بیان یآزادکه در  مسائلیکی از 

در هر  اًلاصو .ممنوع بودن توهین به مقدسات است ،دنباش

و  موردتکریمدینی مفاهیم مقدسی وجود دارد که این مفاهیم 

در خصوص این مفاهیم به نحوی است  ردیگ یمتقدیس قرار 

در  اختالفحرمتی قرار گیرد باعث  که اگر مورد توهین و بی

و در برخی موارد باعث ایجاد گسست در  گردد یمجامعه 

ن به یتوه عه جرمیش یدگاه فقهایاز د .گردد یمجامعه 

و  (ص)اسالم  یامبر گرامیه پک شود یممقدسات آنگاه محقق 

 رندیگا استهزا قرار یاهانت و  مورد( ع)ن یا ائمه معصومی

گفت  توان یم یلکضابطه  یکدر  .(451 :0401الهدی، علم)

 یو قطع یدگاه اسالم در شمار مسائل ضروریاز د آنچههر 

ن به قرآن، ین به آن، جرم است؛ مانند توهیرد توهیقرار گ

 یو مقدسات ضرور یر شعائر الهیعبه و ساک، مسجدالحرام

 تفاوت دارند باهم زان مجازاتیم ازنظر اگرچهاسالم، 

بر اساس قاعده حرمت  .(711 :0401، یبجنورد یموسو)

حرام  ینیطلق مقدسات دن به میاهانت به مقدسات، توه

به عقیده یکی از نویسندگان مشهور حقوقی برای  .است

تشخیص مقدمات اسالمی باید میان دین و آنچه از دین 

تفکیک نمود و فقط آنچه را دین خالص  گردد یماستنباط 

است جزء مقدسات آورد، مثاًل قرآن و سنت پیامبر، عین 

ام فقهی و کالمی احک عنوان به آنچهشریعت و دین است اما 

جزء دانش  شود یمیات قرآن و روایت استنباط آو یا فلسفی از 

ضروری  که نیاتقدسی هم ندارد، مگر  جهیدرنتبشری است و 

دین یا مذهب شیعه باشد همچنین مقدسات یکی از مذاهب 

جزء  توان ینماسالمی را که مورد انکار مذهب دیگر است 

این مفاهیم به  (041: 0650زراعت، )مقدسات اسالم دانست 

https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
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قرار گیرد دارای آثار  حرمتی بیکه چنانچه مورد  استنحوی 

برای برخی از  گذار قانونن خاطر یاجتماعی خواهد بود به هم

قانون  237ماده  موجب به .انگاری نموده است این مفاهیم جرم

به مقدسات اسالم و یا هر یک از  یهرکس»مجازات اسالمی 

( س)یا حضرت صدیقه طاهره( ع)اهرینعظام یا ائمه ط اءیانب

و در  شود یمی باشد اعدام بناهانت نماید اگر مشمول حکم ساب ال

  «غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

 توهین به دیگرانممنوعیت -5-7

حقوق  ازنظردر آزادی بیان که  یها تیمحدودیکی دیگر از 

متون در است که  کرامت بشرباید توجه قرار گیرد اسالمی 

خدا  ،توهین به دیگران را مورد نکوهش قرار دادهدینی 

ندارد کسی با سخنان خود،  تدوس خداوند» :دیفرما یم باره نیدرا

که مورد ستم  کس آنرا اظهار کند مگر ( ی دیگران) ها یبد

در  آنچه (045/نساءال) «ستا خداوند، شنوا و دانا. باشد شده واقع

که همه حقوق و  اند کردهتصریح  بعضًاحقوق بشر  مسأله

این است که وی ارزشی ذاتی و  بشر ناشی از یها یآزاد

انتزاع به نام کرامت دارد  رقابلیغخصوصیتی مطلوب و 

 یها آموزهکرامت را اسناد حقوق بشری تعریف نکردند اما در 

َوَلَقْد » :دیفرما یمکرامت بشر  دربارهدر قرآن کریم اسالمی 

 ،آزادی بیان ازجملهمطلق آزادی  .(71/اسراء) «آَدَم یرَِّْمَنا َبِنک

به معنای نقض کرامت بشر است زیرا از سویی الزمه استفاده 

آزادی المحاله تعرض به حقوق و  ازجملهبالقید از آزادی 

دیگران  یها یآزادآزادی دیگران است و نقض حقوق و 

از سوی دیگر قبول آزادی  .ستا ها آننقض کرامت  تیدرنها

 یها یآزادق و که با نفی حقو یا مالزمهمطلق با توجه به 

دیگران دارد، به معنای رهایی شخص دارای آزادی مطلق از 

اخالقی از عناصر  یها یبندیپاوجدان و قید وجدان است و 

قانون مجازات در  .(70: 0411 ،امیدی) استسازنده کرامت 

توهین به اشخاص همچون » :دارد یممقرر  315ماده اسالمی 

حد قذف نباشد،  اگر موجبیک، الفاظ رک بکار بردنفحاشی و 

مجازات جزای نقدی معادل  به مرتکب در صورت اثبات جرمش،

بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم 

  .«شود یم

 یپراکن عهیشاممنوعیت افشای اسرار و -5-0

حقوق اسالمی  ازنظرآزادی بیان  یها تیمحدودیکی دیگر از 

حفظ رعایت  .پراکنی است ممنوعیت افشای اسرار و شایعه

قبل از آنکه در حقوق است  حقوقی ازجمله اسرار دیگران

المللی حقوق بشری  ها و اسناد بین مغرب زمین و کنوانسیون

با عنوان بینی گردد، در منابع فقهی و حقوقی اسالم  پیش

سنت  و قرآن دآیات متعد. مطرح بوده استحریم خصوصی 

داللت بر ضرورت و وجوب رعایت  (ع)ائمه  و( ص)پیامبر

ضمانت  جهیدرنتحریم شخصی دیگران و حرمت نقض آن و 

احکام مرتبط با حریم  .اخروی آن دارد اجرای دنیوی و

خصوصی نیز از اصول و قواعد و احکام مختلف اسالم قابل 

ممنوعّیت ، پراکنی ، شایعهافشای اسرار: ازجمله. استنباط است

اشاعه   ،غیبت ، سوءظن،استراق سمع ،استراق بصر تجّسس،

بر حقوق و  ینوع به که آن رینظاو  هتک ستر و فحشا

 .نمایند های فردی و حق حریم خصوصی داللت می آزادی

ران و نیز خود در اسالم فاش ساختن اسرار دیگ یطورکل به

 حدیثی از آن  نمونه. رد نهی قرار گرفته استمو

به کسی که به تو اعتماد کند، خیانت » :است (ع)نیرالمؤمنیام

 «مکن، اگرچه او به تو خیانت کرده باشد و سّر او را فاش مکن

  (701 /77 :0416مجلسی،)

 گیری تیجهن

و از حقوق ذاتی بشری  از موضوعات مهم یکی آزادی بیان،

شده  ژهیودر اعالمیه جهانی حقوق بشر به آن توجه  که است

و آزادی بیان در  کند یماست و در ماده نوزدهم به آن تصریح 

 ازنظر. فقه از جایگاه خاصی برخوردار استمتون دینی و 

است یعنی  یها تیمحدودحقوق اسالمی آزادی بیان دارای 
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به اسم آزادی بیان دیگران را اغواء،  تواند ینمهر فردی 

 .انجام دهد، ها آنتوهین به افراد و یا به مقدسات 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام گرفته  هتوسط نویسندنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این مقاله : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی : تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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