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Abstract
The purpose of the present study is to review some social preventive measures in the
Islamic Republic of Iran to protect freedom of thought and speech based on the Islamic
instructions. The method of study is descriptive analysis and the results showed that Islam
has offered special social preventives measures to protect freedom of thought and speech as
this subject has widely been taken into consideration in Islamic texts. Furthermore, Islam
has also offered some other measures such as rationalism, poverty prevention, extension of
free and critical thinking, spread of religious arguments, giving advice to the officials, and
the protection of critics in order to decrease likely crimes in this field. Therefore, the above
measures should be taken into account before any disciplinary or penal measure in order to
protect freedom of thought and speech. It should be noted that the implementation of the
preventive measures does not intend to omit penal and disciplinary measures, but rather
they should also be definitely used as the last step for those who refuse preventive measures
and just follow their own deviated way.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای پیشگیری اجتماعی جمهوری اسالمی در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن براساس آموزههای
اسالمی است .روش پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ،اسالم تدابیر ویژه ای برای پیشگیری اجتماعی در راستای صیانت
از آزادی عقیده و اظهار آن ارائه کرده و پیشگیری اجتماعی از منظر وسیعی در متون اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .همچنین
اسالم تدابیری همچون ترویج تعقلگرایی ،جل وگیری از فقر و احساس فقر ،گسترش آزاداندیشی و نقادی و ترویج مباحثات دینی و
نصیحت کارگزاران و مصونیت منتقدین جهت کاهش بزهکاری احتمالی در این حوزه را مطرح میکند که باید مورد نظر قرار گیرد و قبل
از استفاده از اقدامات قهری و کیفری در راستای صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن ،از این تدابیر بهره برد و در جامعه پیادهسازی نمود و
نباید غفلت کرد که سخن از تدابیر پیشگیرانه به منزله حذف اقدامات قهری و کیفری نیست و از مجازات به عنوان آخرین اقدام برای
کسانی که به تدابیر پیشگیرانه بیتوجهی کرده و راه انحرافی خود را طی میکنند ،نمیتوان تردید کرد.
واژههای کلیدی :تعقلگرایی ،آزاداندیشی ،پیشگیری اجتماعی ،انتقاد ،آزادی عقیده.

 .1پژوهش حاضر برگرفته از :رساله دکتری با عنوان :سیاست جنایی اسالم در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن،
دانشجو :سید محمد مصطفی حسینی کاشانی ،استاد راهنما :محمدعلی حاجی دهآبادی ،مجتمع آموزش عالی علو،م
انسانی ،جامعه المصطفی العالمیه ،ارائه شده در سال  ،1911است.
تاریخ دریافت 1911/29/21 :؛ تاریخ پذیرش1911/20/91 :
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 .1مقدمه
از جمله حقوق بسیار مهم که برای انسان توسط نهادهای حقوق بشری مد نظر قرار داده شده،
آزادی عقیده و اظهار آن است .در ساختار دین اسال،م نیز این آزادی مورد تایید قرار شرفته است.
علیرغم تاکید فراوان بر این موضوع برداشتهای یکسان و همسانی نسبت به ماهیت این حق و
حدود و ثغور آن وجود ندارد .با این وجود در صورتی که این حق آزادی عقیده ،همواره رعایت
شود و اعتبار داشته باشد ،زمینههای تکامل حیات فراهم میآید و روشن است که اعتبار و
نگهداشت آنها در شرو پاسداری و صیانت از آنها است .پاسداشت و صیانت از این حق امری
است که مورد مقبول تمامی نظا،مهای حقوقی بوده و در اسال،م نیز بر آن تاکید فراوان میشود .یکی
از مولفههای جوامع مترقی و مدرن و پیشرفته امروز را میزان ارزش و بهاءدهی به این موضوع
مهم ،برشمردهاند .با توجه به پیدایش انقالب اسالمی ،شبهات زیادی متوجه این مسئله شده است
که اسال،م علی الظاهر چندان به حق آزادی عقیده و اظهار آن توجه الز،م را ندارد و بلکه بر عکس با
توجه به قوانین و احکا،م شرعی همچون حکم اعدا،م برای مرتد و مجازاتهای شدید برای ترویج
و نشر کتب ضاله و محدودیتهایی برای اهل ذمه و کفار و امثال ذالک این حق بسیار مهم و
اساسی در اسال،م نادیده شرفته شده است .اسال،م نه تنها آن را نادیده نگرفته ،بلکه برای صیانت از
آن تدابیر پیشگیرانه و کیفری را در مد نظر قرار داده است .نباید غفلت کرد که سخن از اقدامات و
سیاست های پیشگیرانه به منزله حذف اقدامات قهری و کیفری نیست و از کیفر به عنوان آخرین
اقدا،م برای کسانی که به اقدامات و تدابیر پیشگیرانه بیتوجهی کرده و راه انحرافی خود را طی
میکنند ،نمیتوان تردید کرد و باید با پاسخهای کیفری نسبت به ریشههای فساد مقابله نمود ،تا
جایی که بعضی از نویسندشان مطرح در جر،مشناسی یکی از پشتوانههای تدابیر و سیاستهای
پیشگیری را کیفر میدانند و عنوان میکنند پیشگیری بدون سرکوب وجود ندارد (شسن:19۳2 ،
ص.)19۳
در این پژوهش تدابیر پیشگیری براساس آموزههای اسالمی در راستای صیانت از آزادی عقیده
و اظهار آن عنوان میشود.
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 .2مفاهیم بنیادین
با توجه به اینکه تبیین مفاهیم برای تبیین موضوعات و جلوشیری از برداشتهای نادرست از
اهمیت فراوانی برخوردار است ،در این مقا،م به تعریف مفاهیم بنیادین این نوشتار میپردازیم:
 .1-2آزادی عقیده

منظور از عقیده آن عقایدی است که از آزادی تفکر و اندیشه نشأت شرفته باشد ،نه از روی
تقلید و تبعیت کورکورانه .سرچشمه برخی اعتقادات تفکر و بسیاری دیگر ناشی از یک همبستگی
و انعقادهای روحی و عاطفی است که نمیتوان برای آن مبنای فکری قائل شد ،مثل آنچه قرآن در
باب تقالید نسلهاى بعد از نسلهاى پیشتر طرح مىکند.
آزادى عقیده یعنى رفع مانع از فعالیت یک قوه فعال و پیشرو .آزادى عقیدهاى که ناشى
از تقلید و تبعیت محیط است ،نه از تفکر آزاد ،آزادی عقیده نیست (مطهری :1912 ،ج،02
ص .)02عقیده به کرامتها و ارزشهای الهی که بر مبنای استدالل و برهان و مستند بر سنجش
امور باشد ،دارای قداست است .عقیده اصیل ،دارای پایهها و مبانی عقالنی و خردپذیر است و
امری بیپایه نیست و نمیتوان آن را با برانگیختن احساسات و عواطف پذیرفت (اسحاقی:1920 ،
ص.)01
 .2-2فضای تفکر

فضای تفکر عبارت است از تما،م عوامل خارجی که انسان را احاطه کرده است و او را از آغاز
رشد تا زمان مرشش تحت تأثیر قرار میدهد.
از جمله ویژشی های انسان ،تأثیرپذیری از شرایط مختلف محیطی ،اعمّ از شرایط زمانی ،مکانی
و اجتماعی است .درست است که بشر در انجا،م افعال خود با اراده و اختیار میباشد ،ولکن این
بدین معنا نیست که ویژشیها و خصلتهای مادرزایی و ارثی را که بر نحوه تعامل او با دیگران
تاثیر میشذارد را نادیده شرفت (حاجیدهآبادی :191۳ ،ص .)1۳البته این ویژشیها در بستر یک
محیط با شرایط و اوضاع و احوال ناسالم به سمت رفتارهای ناهنجار سوق مییابد و ضابطه و
قواعد و معیارهای آزادی عقیده و اظهار آن را نادیده میشیرد.
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 .0-2پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن ،شامل تدابیر و اقداماتی است که با
هدف تاثیرشذاری بر محیط و سالمسازی شرایط محیطی پیرامون آدمی در راستای آزادی عقیده و
اظهار آن ،شکل میشیرد .همانطور که تیم هوپ پیشگیری اجتماعی را اقداماتی میداند که برای
تغییر شرایط اجتماعی و نهادهای موثر بر وقوع احتمالی جر،م ،در جوامع محلی طراحی شدهاند
(سی و پی :1914 ،ص .)02در این نوع پیشگیری هدف اقداماتی هستند که اوضاع و احوال
نامساعد فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و زمینهها و علل و عوامل محیطی و اجتماعیای
که منجر به شکل شرفتن جرائم میشود ،به عبارتی منجر به مخدوش شدن آزادیها میشردد را
شناسایی کرده و آن را بهبود بخشد تا از حقوق مسلم و قطعی مرد،م صیانت کند و مرد،م را در
مسیر رعایت قوانین و مقرارت و رعایت حقوق مسلم انسانها سوق دهد.

 . 0مبانی و اصول پیشگیری اجتماعی در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن
مقصود از مبانی پیشگیری اجتماعی در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن ،پایههایی است که
تدابیر پیشگیری بر آن بنا نهاده شده ،به شونهای که اشر خللی در آن ایجاد شود ،موجب تزلزل و
اضطراب در آن خواهد شردید .در این مبحث به مبانی تدابیر پیشیگری اجتماعی در صیانت از
آزادی عقیده و اظهار آن خواهیم پرداخت.
 .1-0سالمسازی فضای تفکر

از آنجایی که رفتار افراد تابع اوضاع و احوال ،شرایط و محیط پیرامونی آنها است (حاجی
دهآبادی :191۳ ،ص ،)1۳یکی از مبانی و اصولِ تدابیر پیشگیری اجتماعی ،سالمسازی اوضاع و
احوال و فضای اندیشه و تفکر و جلوشیری از مکدّر شدن و ناامن شدن آن و خنثی کردن تنشها
و تشنجها برای صیانت از آزادی در پذیرش عقیدههای اصیل و ارزشی و مشروع و اظهار آنها
است ،به شونهای که بتوان حق را از باطل تشخیص داد .رفتار انسانها تابع فضاهایی است که در
آن زندشی می کنند و مسائلی است که در پیرامون خود میبینند .دین مبین اسال،م انسانها را در
کنار توجه به آزادی فکر ،اندیشه ،عقیده و حریت ،به راههای ثمربخش و درست اندیشیدن نیز
توصیه می کند تا در مسیر درست و شایسته بیاندیشند و استعداد فطری خود را ضایع نکنند .از
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طرفی خود را موظف میداند تا راههای انتخاب بهتر و برتر را معرفی کند و فضای مناسب برای
درست اندیشیدن را تبیین نماید .بر این اساس ،برای زدودن پارهای از حاالت و رفتارهای
نامطلوب و نیز برای ایجاد حاالت و رفتارهای مطلوب در انسان باید به سالمسازی جامعه و محیط
از انحرافات و آلودشیهای اخالقی پرداخت (مردانی نوکنده :1914 ،ص.)21
 .2-0رعایت حق

حق از مقدسترین واژههایی ا ست که در اسال،م به عنوان معیار برای ارزش قرار شرفته است و
از نظر اسال،م هیچ چیز نباید مانع از حقجویی و حقشویی و حقپذیری انسان شود .ارزش هر چیز
به اندازه نزدیکی آن به حق است و بر همین اساس خداوند کسی که حق را پایمال کند و یا نادیده
بگیرد و تکذیب کند ،ظالم توصیف کرده است و میفرماید چه کسی را میتوان ظالمتر از تکذیب
کننده خدواند و تکذیب کننده حق برشمرد (عنکبوت .)02 ،حق شمشده مومن است ،حتی اشر از
دهان منافق بیرون بیاید .حقخواهی و تواضع در برابر آن از نشانههای ایمان میباشد .حتی تصریح
شده است که شخصیت اشخاص به حق سنجیده میشود (صفا تاج :1929 ،ص .)190رعایت حق
و حق جویی نقش مهم و اصلی را باید در اقدامات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی در صیانت از
آزادی عقیده و اظهار آن داشته باشد و اشر این اصل رعایت شود ،تدابیر در نظر شرفته شده باعث
خواهد شد همه انسانها و جوامع در مسیر رشد و تکامل و توسعه فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
و ...قرار شیرند ،در غیر این صورت تدابیری که برخالف حق و معیارهای واقعی و حقجویی
استوار باشد ،به سرانجا،م نخواهد رسید و حتی آفتهایی همچون کینهتوزیها و حسدها شرفته تا
شرفتار شدن به سخنهای ناروا ،عیبجویی ،نفاق و دورویی و ...را به همراه خواهد داشت.
 .0-0حفظ کرامت انسانی

یکی از مبانی در تدابیر پیشگیرانه اجتماعی در این حوزه توجه به کرامت انسانی انسانها است.
کرامت انسانی در تعالیم اسال،م مورد توجه اکید قرار شرفته و براساس ادله قرآنی و روایی ارزش
انسان بسیار عظیم است و تنها اوست که سروری تمامی مخلوقات در زمین و آسمان برایش مطرح
می باشد .در قرآن کریم به مقا،م خلیفه اللهی و شایسته تکریم و تعظیم بودن انسان بواسطه دمیده
شدن روح خدواند در وجود او تصریح شده است و حتی کرامت و سجده فرشتگان را از آنِ همه
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فرزندان آد،م میداند (اسراء .) ۳2 ،از آنجا که قید مومن و حتی مسلمان در آیه وجود ندارد ،این
کرامت شامل تمامی انسانها است .همه موجوداتی که روح خداوند در آنها دمیده شده ،مسجود
مالئک قرار شرفتهاند (حجر .)01 ،از نگاه آموزههای اسالمی همه انسانها دارای کرامت ذاتی
هستند و هیچ شاه سرنوشت شروه یا فردی به طور مطلق ،سقوط در عرصه شمراهی و بزهکاری
تعیین نشده و همواره راه بازششت به انسانیت و کرامت به روی افراد باز است (هود9،10،01،12 ،؛
نور91 ،؛ تحریم.)2 ،
براساس فرمایش امیرالمومنین(ع) که به مالک اشتر توصیه میکند که مرد،م هرچند دارای لغزش
و شناه باشند ،حتی اشر مسلمان هم نیستند ،دارای شرافت و کرامت انسانی هستند و حاکمیت
جامعه اسالمی نباید حقوق آنان را نادیده بگیرد .واکنش علیه تخلفات و نقض قوانین از طرف عامه
مرد،م با این مبنا پیریزی میشود که « ...آنان دو شروهاند ،یا برادران دینی تو هستند یا در خلقت و
انسانیت با تو یکسانند» (ابن ابی الحدید19۳2 ،ق :ج ،1۳ص .)99اما،م برادری در دین را با انسانیت
برابر دانسته و هیچ رجحانی برای صرف عقیده از نظر حقوق قائل نشده است .در تدابیر پیشگیرانه
اجتماعی در جهت صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن ،باید کرامت انسانها به ویژه کرامت ذاتی
ایشان که مستلز،م حقوق اساسی و فطری بوده و مشترك بین همه انسانها است ،مورد توجه قرار
شیرد .صرف تفاوت عقاید نباید افراد را از حقوق مسلم خود دور سازد .همین کرامت انسانها
است که حاکمیت را ملز،م میکند تا مقا،م و منزلتشان شناخته و رعایت شود .چنانکه پیامبر(ص)
بر این امر تاکید میکند (مجلسی1429 ،ق :ج ،۳1ص910؛ ابن شعبه حرانی1924 ،ق :ص.)00
 .4-0اصالحات تدریجی

اساساً هیچ حرکت اصالحی و تربیتی جز در بستری مناسب و با روندی تدریجی ،و جز با
رعایت تواناییها و قدرت افراد به سامان نمیرسد .اقدامات و تدابیر پیشگیرانه ،اصالح تدریجی را
باید در خود مد نظر داشته باشد ،این امر از آیات قرآن به خوبی قابل استنباط است .به عنوان نمونه
در این باره می توان به داستان حضرت یونس(ع) اشاره کرد که او برای یکی ترك اولی که کم
طاقتی در راه اصالح و تربیت قو،م و در برابر عد،م ایمان مردمان جامعه خود بود و تبلیغات و
سخنانش (تدابیر و اقدامات پیشگیرانه اجتماعیاش) در آن جماعت اثر نمیکرد و ارشادهایش در
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دل آنها مؤثّر نمی افتاد ،خشمگین شد و پس از آنکه قو،م خود را نفرین نمود و تقاضای عذاب الهی
برایشان کرد ،آنها را ترك کرد .خداوند او را به دلیل این کمطاقتی به «بندهای فراری» تشبیه میکند
و می فرماید :به خاطر بیاور زمانى را که به سوى کشتى پر (از جمعیّت و بار) فرار کرد (صافات،
.)142
خداوند با ذکر این داستان به تما،م مصلحان میآموزد که در راه تربیت و اصالح نفوس ،هیچشاه
نباید یأس و نومیدی به خود راه داد .در ضرورت اصل تدریج در امر پیشگیرهای اجتماعی میتوان
به ماجرای قو،م بنیاسرائیل و سرشردانی آنها در بیابان نیز اشاره کرد (مائده .)00 ،لذا ،امر تدرّج در
امور و اقدامات پیشگیرانه از اصول آن به شمار میرود که باید مورد اهتما،م قرار شیرد.

 .4تدابیر پیشگیری اجتماعی اسالم در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن
براساس آموزههای اسالمی تدابیر پیشگیرانه ذیل را میتوان در راستای صیانت از آزادی عقیده
و اظهار آن ،بیان کرد.
 .1-4اهتمام به تفکر و تعقل در جامعه

قرآن کریم آنقدر به طور ویژه بر تعقل تاکید نموده ،تا آنجایی که بر ترك تعقل مالمت کرده
(یس )00 ،و آن را علت پلیدی برشمرده است (یونس.)122 ،
رهنمون کردن جامعه به تفکر و تعقل و اهتما،م ویژه به آن میتواند یکی از اقداماتی باشد که از
آزادی عقیده اصیل و ارزشی برخاسته از تحقیق ،صیانت کند .استوارسازی بنیادهای عقیدتی نباید
محدودیتی در فضای اندیشه و تدبّر و تعقّل به وجود بیاورد ،زیرا هر حصاری که شستره تعقل را
محدود نماید ،به عقیده و ایمان فردی که آن را میجوید ،خلل و آسیب میرساند .از اینرو است
که اسال،م از تعبد و تقلید در اصول دین نهی و به تفکر مستقل و آزاد رهنمون مینماید و علمای
نا،مآور شیعه نیز تقلید در خصوص معرفت و ایمان دینی را بیاعتبار دانسته و لزو،م معرفت براساس
استدالل را تبیین نمودهاند (طوسی141۳ ،ق :ج ،0ص .)۳92اسال،م درباره اصول عقاید ،که وظیفه
هر فرد ،تحصیل عقیده صحیح درباره آنها است ،تقلید و تعبد را کافی نمیداند ،بلکه الز،م میداند
که فرد مستقل و آزادانه ،صحت آن عقاید را به دست آورد (مطهری :1912 ،ج ،0ص .)04خداوند
به همگان هشدار داده است که پذیرش عقیدهای که دلیلی بر آن ندارید ،ممنوع است و مشرکان به
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این دلیل در روز قیامت موأخذه میشوند (مومنون.)11۳ ،
متول یان دین در روایاتی که از ایشان نقل شده است بر حجیت عقل به عنوان وسیلهای برای
یافتن حقیقت و بر توانایی آن تاکید و صحّه شذاشتهاند (کلینی142۳ ،ق :ج ،1ص01؛ ابن شعبه
حرّانی1924 ،ق :ص.)400
 .2-4ترویج گفتگو و مباحثات دینی

شفتگو و مذاکره مورد توجه اسال،م است ،به طوری که بعضی شفتهاند در اهمیت و جایگاه
شفتگو همین بس که در قرآن کریم واژه «شفتگو» با همه مشتقاتش بعد از کلمه «اهلل» رتبه اول را
دارد (موحدی ساوجی :191۳ ،ص .)0۳2در راستای پیشگیری اجتماعی برای صیانت از آزادی
عقیده و اظهار آن ،شفتگو و مباحثات دینی باید در جامعه اسالمی ترویج شود .امیرالمومنین(ع)
میفرماید « :برخی از نظرات را به برخی دیگر بزنید تا دیدشاه درست حاصل شود» (لیثی واسطی،
 :19۳0ص1؛ آمدی1412 ،ق :ج ،0ص .)112شاید مراد اما،م این است که دیدشاهها را بیان و نقد و
بررسی کنید تا به حقیقت دست یابید .قرآن کریم در آیات متعدد به جدال احسن و شزینش
بهترین ،تشویق و ترغیب کرده و آن را شیوه برخورد با مخالفان و منکران رسالت پیامبر(ص)
شمرده است (نحل101 ،؛ عنکبوت.)40 ،
تعبیر به «احسن» تعبیر جامعی است که تما،م روشهای صحیح و مناسب مناظره و مباحثه دینی
و غیردینی را شامل می شود ،چه در الفاظ و محتوای سخن و چه در آهنگ شفتار و حرکات دیگر.
منظور از «حکمت» حجتی است که حق را مشخص کند ،بدون هیچ شک و شبهه و ابهامی ،و
«موعظه» بیانی است که نَفَس شنونده را نر،م ،و قلبش را به رقّت درآورد و «جدال» دلیلی است که
صرفاً برای منصرف نمودن دشمن از آنچه که بر سر آن نزاع میکند ،به کار میرود ،بدون اینکه
خاصیت روشنگری حق را داشته باشد .عالمه طباطبایی میفرماید« :این سه طریقی که خدای تعالی
برای دعوت بیان کرده ،با همان سه طریق منطقی ،یعنی «برهان»« ،خطابه» و «جدل» منطبق میشود»
(عالمه طباطبایی :19۳4 ،ج ،10ص .) 194در هر صورت اصل مذاکره و مباحثه مورد تاکید و شکل
آن نیز مورد اهتما،م اسال،م است.
بدون تردید ،ترغیب و تشویق به مذاکره و شفتگو و شزینش بهترین سخن در صورتی ارزشمند
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و بامعنا و قابل درك است که به افراد جامعه فرصت اظهار عقیده و نظر مخالف را بدهیم و باب
شفتگو و مذاکره و مباحثات دینی را باز کنیم (کیخا ،کثیری ماهوری :1911 ،ص.)۳2-11
عالمه طباطبائی در رأی تفسیری خود پیرامون این آیه میشوید :اشر کسی میخواهد حقیقت را
درك کند ،نباید «هیچ سخنی» را صرفاً به دلیل ناسازشاری با تمایالت و شرایشهایش ،رد کند،
بلکه باید به تأمل در همه شفتهها بپردازد تا «شاید» ،حقی در آنها بیابد .برشزاری جلسات و
مناظره های علمی در زمان امامان معصو،م شواه بر همین مطلب است و نباید از اظهار نظر مخالف و
حتی منحرفین و غیر خداپرستان ترسید .به تعبیر استاد مطهری اشر مادّیین و غیر خداپرستان
افکاری داشتهاند و استداللهایی کردهاند ،همان است که در کتب مذهبی آمده و بر زبان ائمه(ع)
جاری شده و بدین وسیله به ثبت رسیده است (مطهری :1904 ،ص.)190 ،10
وجود افراد شکّاك و افرادی که علیه دین شبهپراکنی میکنند ،وقتی خطرناك است که حامیان
دین آن قدر مرده و بیروح باشند که در مقا،م جواب برنیایند و عکسالعمل نشان ندهند (مطهری،
 :1912ج ،04ص.)421-422
اصل شفتگو ،مذاکره و مباحثات دینی مورد اهتما،م اسال،م است و بایستی از طریق مرد،م و
حاکمیت اسالمی ،آن را ترویج و به عنوان یک فرهنگ درآورد .اما همچنان که به آن اشاره شد،
نبا ید از این نکته غفلت کرد که در مباحثات و مذاکرات ،ستیزهجویی را باید کنار شذاشت و به
دنبال حقیقت جویی شا،م برداشت ،چرا که اشر در شفتگوها بر نظر خویش متعصبانه عمل کنیم ،نه
تنها به حقیقت و راه کمال رهنمون نخواهیم شد ،بلکه مباحث در موضوعات مختلف سیاسی،
اعتقادی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...از اعتدال خارج شده و به مراء کشیده خواهد شد که در اسال،م از
آن اکیداً نهی شده است.
 .0-4گسترش آزاداندیشی و اهتمام به مصونیت منتقدین

یکی از تدابیر موثر پیشگیری اجتماعی از بروز جرائم مربوط به آزادی عقیده و اظهار عقیده و
در نتیجه صیانت از آن شسترش آزاداندیشی و نقادی و اهتما،م به مصونیت منتقدین است.
آزاداندیشی و عد،م تقلید کورکورانه در امتداد ترویج تفکر و تعقل ایجاد میشود و باید آن نیز
ترویج و شسترش یابد و منظور رها کردن تعقل و تفکر از هرشونه بند و قید بیجا است .چنانکه
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خداوند در قرآن نیز بر این امر اشاره میکند (بقره .)1۳2 ،لذا ،کسی حق ندارد بدون استدالل و
دلیل قاطع سخن و مطلبی را از دیگری بپذیرد.
انتقاد ،یکی از مظاهر مهم آزاداندیشی و اظهار عقاید است که اسال،م بر این امر مهم بسیار
سفارش و آن را به عنوان حق و تکلیف بر مرد،م برشمرده است .نقد و انتقاد در لغت فارسی به
معنای ارزیابی ،بررسی ،شناسایی کردن و ...و عیبها را نمایاندن و پنهانها را آشکار کردن است
(معلوف :1920 ،ج ،0ص111؛ دهخدا :19۳0 ،ج ،0ص0101؛ جوهری142۳ ،ق :ج ،0ص144؛
ابن فارس ،بیتا :ج ،1ص.)40۳
نقد و انتقاد در آموزههای اسالمی در قالب واژههایی همچون نصیحت ،تذکر ،موعظه ،دعوت
به خیر ،تواصی به حق ،اتباع احسن و استماع قول و در نهایت امر به معروف و نهی از منکر تبیین
شده است .آیات و روایات فراوانی در این باب وارد شده که اهمیت موضوع را نشان میدهد .این
اقدا،م موثر آنچنان مورد تاکید اولیای دین قرار داشته که حتی در زمان پیامبر(ص) و
امیرالمومنین(ع) ،یک وزرات خانه با عنوان (حسبه) وجود داشته که وظیفه اصلی آن امر به معروف
و نهی از منکر بوده است (موحدی ساوجی :1912 ،ص .)110برخی از موارد پیامبر اکر،م(ص) یا
امیرالمومنین(ع) شخصاً این مسئولیت را بر عهده میشرفتند (حر عاملی1410 ،ق :ج ،1۳ص.)11۳
براساس آیات و روایات بیشمار در باب امر به معروف و نهی از منکر فقها آن را واجب
شمردهاند ،اشرچه عدهای آن را عینی (طوسی1410 ،ق :ص )011و تعدادی آن را کفایی (نجفی،
بیتا :ج ،01ص )911دانستهاند.
حاکمیت اسالمی با شسترش این فریضه و امر به خوبیها و نهی از بدیها و نهادینه کردن آن
در جامعه اسالمی و آحاد جامعه ،مسئول پاسداری از حقوق و ارزشهای فطری و طبیعی از جمله
آزادی عقیده و اظهار آن خواهند بود و به هیچ عنوان این امر منافاتی با آزادی ندارد ،بلکه دفاع از
آزادی و حقوق اجتماعی و اصالح جامع است .همچنانکه عالمه طباطبایی نیز این مهم را تایید و
نسبت به آن تاکید میکند (عالمه طباطبایی :19۳4 ،ج ،12ص.)112
یکی از مواردی که باید نسبت به شسترش آن ،در قالب امر به معروف و نهی از منکر و نقد و
انتقاد اقدا،م سازنده صورت شیرد و یکی از مظاهر آزاداندیشی یعنی نصیحت به مسئولین و
کارشزاران حکومتی است .عمو،م مسلمانان در جامعه اسالمی حال بر فرض حق و یا بر فرض
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تکلیف و یا هر دو ،باید امور مسئوالن و کارشزاران خود را رصد کنند و از باب خیرخواهی و
جلوشیری از لغزشها آنها را به کار نیک فرابخوانند .امیرالمومنین(ع) در باب حقوق خود از مرد،م
بعد از وفادار بودن مرد،م میفرماید« :در حضور و غیبت ،ناصح من باشید» (نهجالبالغه ،خطبه .)94
در لغت کلمه ای که برای نصیحت شونده اراده خوبی بشود ،نصحیت تعریف شده است (ابن
منظور1421 ،ق :ج ،0ص )010و به عبارت دیگر «نصیحت ابزار شفتار یا رفتاری است که خیر و
صالح نصیحت شونده در آن است» (راغب اصفهانی1410 ،ق :ص.)222
شسترش و ترویج نصیحت به کارشزاران و انتقاد سازنده از ایشان میتواند مانعی بزرگ در
ارتکاب جرائم این حوزه شردد و قطعاً از آزادی عقیده و اظهار عقیده در جامعه صیانت میکند.
ا لبته توجه به این نکته نیز ضروری است که عالوه بر ترویج این فرهنگ اسالمی در جامعه اسالمی
باید حق مصونیت ایشان نیز از تعرضات حفظ شود و اشرچه این مصونیت از تعرض خاص
منتقدان نیست ،ولکن در خصوص ایشان مضاعف است ،چرا که به هر حال انتقاد از حاکمان و
مسئوالن و کارشز اران ،منتقدین را بیشتر در معرض تعرض هواداران حاکمیت و یا مسئوالن فاسد
قرار می دهد و باید جان ،مال و آبرو و ...مصون از تعرض بوده و برای این نیز حاکمیت تدبیری
باید داشته باشد.
 .4-4فقرزدایی و جلوگیری از احساس فقر

در آموزههای اسالمی و در متون دینی به صراحت از رابطه فقر و تنگدستی و بیدینی و
بی اعتقادی سخن به میان آمده است .واضح است که فقر و تنگدستی قوه تعقل و تفکر را میشیرد.
آزادی انسان را در اندیشه زائل میکند و عقاید او براساس تفکر و اندیشه نیست و در نهایت انسان
را از اعتدال خارج و اخالقش را فاسد میکند .چنانکه امیرالمومنین(ع) میفرماید« :تنگدستی،
اخالق را فاسد میکند» (آمدی142۳ ،ق :ج ،0ص )901و این خروج از اعتدال و فساد در اخالق
یعنی خشونت و خشونت منجر به تعرض به خود و آزادیهای مشروع دیگران در مقوله آزادی
عقیده و اظهار عقیده میشود و با توهینها و افتراها همراه شده و «هر کس روزی خود (و
خانوادهاش) را نداشته باشد ،لغزشهایش فزون میشردد (حرعاملی1410 ،ق :ص )14- 19و شاید
او را تا حد کفر بکشاند .بر حاکمیت اسالمی است که فقرزدایی کند و نسبت به تامین معیشت
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ناتوانان و بیچارشان همت شمارد و این اقدامی است که میتواند از بسیاری از کجرویها و
پدیدههای مجرمانه در همه حوزهها به ویژه در حوزه آزادی عقیده و اظهار آن جلوشیری کند .شاید
به همین دلیل پیامبر اکر،م(ص) از جمله وظایف حاکمان را پرهیز از فقیرسازی جامعه میداند و
میفرماید« :کسانی که پس از من حکومت اسالمی تشکیل میدهند ،مردمان را دچار فقر و فاقه
نکنند تا از حکومت دینی و مدیریت اقتصادی آن ناامید نگردند و به سوی کفر و بیاعتقادی سوق
داده نشوند» (کلینی142۳ ،ق :ج ،0ص .)901تاکید امیرالمومنین(ع) به مالک در خصوص حقوق
اقشار ضعیف ،نیازمندان و مساکین نیز همین است (نهجالبالغه ،نامه  .)19در این راستا حاکمیت
موظف است تا نسبت به تامین معاش مرد،م و فراهم کردن امکانات رفاهی و عمرانی ،از بیتالمال
اقدا،م نماید و فرهنگ انفاق را در جامعه نیز شسترش دهد و جامعه را همان کنند که
امیرالمومنین(ع) شهر کوفه را در زمان حکومت خود توصیف میفرماید« :امروز در شهر کوفه همه
در رفاه زندشی میکنند ،پایینترین افراد نان شند،م میخورند ،خانه دارند و آب آشامیدنی خوب
میآشامند» (مجلسی1429 ،ق :ج ،42ص.)90۳
عالوه بر فقرزدایی که به عنوان یکی از راهبردها در پیشگیری جرائم نقش موثری دارد،
حاکمیت اسالمی باید وضعیت روانی جامعه را نیز بهبود دهد تا کسانی که در فقر و فالکت زندشی
می کنند احساس تحقیر ،ناتوانی و درماندشی نکنند .علت اینکه امامان معصو،م با فقرا و بیچارشان
همنشینی میکردند و بر سفره غذای آنها مینشستند و آنها را بر سفره خود دعوت میکردند،
جلوشیری از احساس فقر و بهبود وضعیت روانی باشد ،چرا که احساس فقر نیز همچون فقر در
بزهکاری موثر است و به همین علت بعضی از متمولین که احساسِ نداری و فقر میکنند ،مرتکب
جر،م میشوند (حاجی دهآبادی :191۳ ،ص.)114

 .5نتیجهگیری
اسال،م تدابیر ویژهای برای پیشگیری اجتماعی در راستای صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن
ارائه کرده و پیشگیری اجتماعی از منظر وسیعی در متون اسالمی مورد توجه قرار شرفته است و
یکی از ارکان پیشگیری اجتماعی در نظا،م حاکمیت اسالمی ،حقوق و وظایف حاکمیت در قبال
جامعه میباشد .همچنین اسال،م تدابیری همچون ترویج تعقلشرایی ،جلوشیری از فقر و احساس
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فقر ،شسترش آزاداندیشی و نقادی و ترویج مباحثات دینی و نصیحت کارشزاران و مصونیت
منتقدین جهت کاهش دادن بزهکاری احتمالی در این حوزه را مطرح میکند که باید مورد نظر قرار
شیرد و قبل از استفاده از اقدامات قهری و کیفری در راستای صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن ،از
این تدابیر بهره برد و در جامعه پیادهسازی نمود و نباید غفلت کرد که سخن از تدابیر پیشگیرانه به
منزله حذف اقدامات قهری و کیفری نیست و از مجازات به عنوان آخرین اقدا،م برای کسانی که به
تدابیر پیشگیرانه بیتوجهی کرده و راه انحرافی خود را طی میکنند ،نمیتوان تردید کرد.
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