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اسالم و آزادی بيان !
آزادی بيان نه تنھا يک اصل قبول شده و حق مسلم انسان است ،بلکه اين حق در پھلوی خود وجيبۀ شرعی نيز دارد.
داشتن و استفاده از حق و عدم پذيرش وجيبه مشکل است که ما با تأسف با فھم نادرست از قضايا و حتی مفاھيم
ديموکراسي و آزادی به آن دچار و سرگردانيم .پروردگار با عظمت و توانا در قرآن عظيم الشأن می فرمايد:
» يا ايھاالذين آمنوا اتقواﷲ و قولوا قوالً سديداً .يصلح لکم اعمالکم و يغفر لکم ذنوبکم و من يطع ﷲ و رسوله فقد فاز
فوزاً عظيما) «.آيات  ٧١-٧٠سورۀ احزاب( ترجمه» :ای کسانی که ايمان آورده ايد از ﷲ بترسيد و سخن حق و
درست بگوئيد تا خداوند ) ج( اعمال شما را اصالح کند و گناھان تان را بيامرزد و ھر کس اطاعت خدا و رسولش را
کند به رستگاری و پيروزی بزرگ نائل شده است «.خداوند )ج( به خاطر تقوا و گفتار حق ،اعمال شما را اصالح می
کند و گناھان شما را می بخشد .در حقيقت تقوا )تقوی( پايۀ اصالح زبان و سر چشمۀ گفتار حق است و گفتار حق يکی
از عوامل مؤثر اصالح اعمال و اصالح اعمال سبب آمرزش گناه و باعث ترقی و پيشرفت و سعادت جوامع انسانی
است .
علمای علم اخالق گفته اند که زبان پربرکت ترين عضو بدن و مؤثر ترين وسيلۀ طاعت و ھدايت و اصالح انسان است
و نبايد فراموش کرد که  :ھمين زبان در عين حال خطرناکترين و پرگناه ترين عضو بدن نيز محسوب شده می تواند و
محسوب می شود .
دين مقدس اسالم آزادی بيان را بدون ضابطه و چارچوب و به گونۀ مطلق باز نگذاشته است .اين قاعده در دولتداری و
جوامع مدرن نورمال نيز به ھمين منوال است و برای ممانعت و رفع ولگردی ،بی بندوباری و بی مسؤوليتی جامعه
تحت نظر قوانين نافذ شده در اين مورد از جانب سازمان ھای اجتماعی خود گردان ،از جانب حاکميت ھای محلی با
دعوت از مظنون به تخطی و گرفتن توضيحات الزم تحريری و شفاھی ،کار تنويری ،معالجه و معالجه با اعزام به
داکتران روانی به مصرف خود متخلف و دھھا تدبير قابل فھم ،انسانی ،مساعدت کننده به جامعه و تدابير تربيتی ،آزادی
را تحت کنترول قانون درآورده و در مسير و چوکات متناسب آورده اند.
دين اسالم به عالوه و به اضافه به قوانين مجبره و مراجع حاکميت مجبره برای توقف متخلف به قاضی و قضاوت خود
انسان با در ترازو گذاشتن اعمال و کردار مانع افراط و تفريط در افاده و اظھارات ھر مسلمان و يا شخص متعھد می
باشد .
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اگر دين اسالم دروازۀ آزادی بيان غير محدود را برای پيروان خويش باز نگاه می داشت ،موجب فتنه و بی نظمی غير
قابل تحمل در جامعۀ بشری می گرديد .ما شواھد اين بی و بندباری را در جوامع آزاد!؟ و ديموكراتيك يك قرن قبل به
خوبی مشاھده می کنيم که مثال ھمه چيز را عرضه و تقاضا تعين نموده و معيار مادی اساس بود .ھمان ديموکراسی و
آزادی که  ١٦سال قبل به افغانستان رسيد .آزادی از خود حدود و ثغوری دارد که بدون مراعات آن ديموکراسی و
آزادی مبتذل و قابل سوء استفاده می شود ،چيزی که ما در کشور خويش مشاھده کرديم .اگر از آزادی بيان به ھدف
ايجاد فتنه استفاده به عمل آيد  ،يا از آن بيم تفرقه و جدائی رود يا زيانی به ديگران رسد کرامت و آبروی انسان و جامعه
را خدشه دار سازد  .يعنی ھر گاھی که آزادی بيان از دايره و کودکس اخالقی مثبت نافذ در جامعه فرا تر رود و بر ھر
ارزش و اخالق يا آداب مثبت نظام جامعه تجاوز کند و يا از حدود فضايل پای برون نھد ،در چنين حالتی الزم می آيد
که آن را مانع شد پروردگار با عظمت ما می فرمايد »:شما موسی و ھارون به او )فرعون( سخن نرم گوئيد شايد که
بپذيرد و يا بترسد«) .سورۀ طه آيت  (٤٤ :ھمچنان آيات مبارکۀ  ١٩٩سوره اعراف  ١٤٨ ،سورۀ نساء و  ١٠٩سورۀ
انعام ،آزادی بيان را در چارچوب اخالق و آداب خاصی تعريف وتصريح کرده است .ھمۀ اين ھا برای آن که بجث و
مناظره در فضای آگنده از آرامش و احترام صورت بگيرد ،الزم است .اين آيات شيوۀ درست و صورت شايستۀ
مذاکره ،مباحثه و فراخوانی را ترسيم کرده است .اسالم ،بحث و مذاکره در بارۀ آبروی مردم و افشای راز ھای آنان را
ممنوع قرار داده است و اين ھا به ھيچ گونه و ھيچ شکلی از موارد آزادی بيان به شمار نمی روند و به ھمين لحاظ
برای آنانی که در بارۀ آبروی مردم به بحث می پردازند و به آنان دروغ و بھتان می بندند ،ھشتاد دره )تازيانه( به حيث
جزای حد قذف مقرر داشته است .اين موضوع در آيت  ٤سورۀ نور با تمام قوت آن به طور دقيق فورمو لبندی گرديده
است.
تنھا تھمت و افتراء در تعليمات دين مقدس اسالم ممنوع نيست بلکه اسالم ھمچنان ازاين نيز باز می دارد که انسان با
زبانش  ،با گفتارش  ،يا با قلمش و يا ھم ساير وسايل وحرکات  ،انسان ديگری را مورد تجاوز و اھانت قرار دھد ،ھر
چند اين کار به مرزی که می توان آن را قذف خواند نرسد .از قيودی که بر آزادی بيان در اسالم وضع شده اين است که
به بھانۀ آزادی بيان به رياء کاری و توھين به ديگران پرداخته نشود که اين ھا گناه و معصيت است.
قرآن عظيم الشأن  ،معياری برای مباحثه و جدل با مخالفان در عقيده مقرر داشته که به دشنام و درگيری انجام نيابد  ،که
مفھوم کلی آن در آيت  ١٢٥سورۀ نحل وساير ھدايات ودساتير اسالمی  ،با دقت بيان وفورمولبندی گرديده است  .و من
ﷲ الوفق
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