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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بیان در نقد هنریآزادی قلمرو 

 1سيدضياء مرتضوی

 چکیده:

هایی مانند فيلم، تئاتر، شعر، طنز و در قالب به ویژههای عمده و بسيار رایج هنر یکی از ظرفيت

در هر جامعه و نقد اما  مبارزه با آنها است،و ها، افکار، اخالق و رفتارهای نادرست داستان، نقد کاستی

مواجه با شرایط و ضوابطی است. در فرهنگ دینی و چارچوب آیين جاودانه اسالم نيز در دو فرهنگی 

 دهد نقدکه در مجموع نشان میهستيم برای نقد دیگران شاهد قيود و شرایطی  ،حوزه فقه و اخالق

که قلمرو آزادی  گذاردرا پيش رو میاین قيود این پرسش هایی دارد؟ چه شاخصو مجاز درست 

عدالتی اجتماعی در مبارزه با ستم و بیپرسشی که شود؟ بيان در نقد هنری چيست و چگونه رسم می

گذارند، مردم را زیر پا میفردی و اجتماعی  کسانی که حقوق مادی و معنوی، اعم از حقوقو نقد 

 نه موضوعی آن شاملاست که دامحرمت غيبت  تری دارد. یکی از قيود اخالقی و فقهی،رنگ بيش

نقد هنری چه نسبتی با این حکم باید دید این است که  شود.نيز می مسائل عمومی و اجتماعی

از مصادیق روشن استثناء در حکم آن « تظلم»توجه به اینکه با دارد؟  و استثناهای آن اخالقی و فقهی

ا در مقابله با رفتارهای ظالمانه و هنر ر تواناییتوان دامنه این استثناء را چنان دید که است، آیا می

در این مقاله نشان  کنندگان حقوق جامعه نه تنها محدود نسازد بلکه در راستای آن به کار گيرد؟پایمال

توان و بلکه باید جانب کسانی را گرفت که چنين نگاه داده شده که از نگاه فقهی و نيز تفسيری می

اند. آنچه این بحث را به های خاص نکردهایت به دستگاهای دارند و تظلم را محدود به شکگسترده

حکم از یک سو نگاهی است که فقهاء به درستی در گسترش  ،دهدآزادی بيان در نقد هنری پيوند می

و طبعا « ظلم»ای است که از جمله از نظر روش دارند و از سوی دیگر معنای گستردهجواز تظلم، 

های مختلف فردی و عمومی و مادی و معنوی و در حوزهاز نظر فردی و اجتماعی و « تظلم»

دهد نشان میبه شرحی که در این مقاله آمده، آنچه برخی آیات و روایات  المللی دارد.حکومتی و بين

اند، دایره آزادی بيان در مبارزه با و فقهای بزرگی مانند شيخ انصاری و به ویژه امام خمينی گفته
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را به دستی کند و دست مظلومان های هنری بسی گسترده میله در قالبرا از جم ستمعدالتی و بی

و های هنری آورد و ظرفيترسوا ساختن متجاوزان به حقوق مردم در میای کردن و رسانهبرتر در 

های فردی و اجتماعی در راستای حمایت از آنان و احيای حقوق را در کنار سایر تواناییای رسانه

  دهد.تيغ ستمگران قرار میآنان و کند ساختن 

 آزادی بيان، نقد، افشاگری، انتقام،غيبت، ظلم.، هنرهای کلیدی: واژه

*** 

 خاستگاه و اهمیت موضوع

این  که باشد، نهبا هر قالب و در هر زمي هنر حوزه ها درترین پرسشعام ی ازاز نگاه دینی یک -1

که  د مختلفیبا توجه به ابعا ،لی و عامک این پرسشدایره ار هنرمند چيست؟ است که قلمرو مجاز ک

ا رلی چندی کهدف دارد، چنان که پيداست، جهات محتوا و ابزار، ار هنری از نگاه موضوع، قالب، ک

بعاد و ااین گيرد. پيوندی که بر میگزینش موضوع، ابزار توليد، چگونگی پرداختن و مانند آن در در 

، دارد ی به صورت عام و برخی عناوین به صورت خاصبا بسياری از عناوین فقهی و اخالق جهات

های مختلف هنری که از گذشته وجود داشته، پيش روی فقيهان های بسياری را در زمينهپرسش

ترش شرفت و گسپي هدر سایيفی هنر در قرن اخير گسترش کمی و ک گذاشته است. عالمان اخالق

ها را بسی امنه پرسش، دهای تصویریرسانهار کبه ویژه در حوزه ر دانش و فناوری، ار چشمگيبسي

 تر ساخته است.گسترده

عنای عام مدر اری دارد و زبان ابزارهای بسي های خودان درونیها و بيابی به خواستهدر دستيانسان  -2

آن  یبه دست دهيم و دایره اصطالح هر تعریفی که از آن ،هنرترین آنهاست. و عامترین از مهمخود 

یژه ؛ زبانی وردخود دا «زبان عام»نار در ککه است آدمی  «زبان خاص» تردیدم، بینه رسم کنيرا هر گو

پس  است. یوشتر از زبان عام بي ،آن در مجموع و به نسبت «ماندگاری»و  «یگيرای»و « رسایی»که 

ندان دوچی ر زندگی فردی و اجتماعت و توانایی او را دزبان خاص آدمی است که ظرفي ،زبان هنری

 یی نقد راتوانا ،است و هنر« نقد»های هنر در هر قالبی که باشد، ظرفيتی از دانيم یکرده است و میک

 «زبان خاص نقد»د های دیگر آن، بایدهد. این است که هنر را در کنار ظرفيتش میدر انسان افزای

 شمرد.
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و جدا  «سنجیارزش»توان به دهد، میآن به خوبی نشان می واژگانیرا، چنان که ریشه « نقد» -3

ار ساختن و آشکار آشکفارس این ریشه را به معنای رد؛ چنان که ابنمعنا ک کردن خوب و بد از هم

مرده است؛ چنان شد نقو جناب خليل بن احمد انگشت زدن به هر چيز را  1شدن چيزی دانسته است

دید زدن دقيق و مداوم  در معنایو از همين رو  رود ار میام نيز به کزدن پرنده به د که در معنای نوک

از  «رهمدِ»اربرد فراوان این واژه در شناخت ارزش و اصالت ک 2.اربرد داردکنيز به چيزی  انسان

 و  شناخت بر پایه همين معناست که این ریشه در ،اندشناسان گفتهنيز چنان که واژههای مختلف راه

چنان  3باشد؛نيز با همين لحاظ و معنا می« انتقاد»و  رودار میخوب و بدی از هم به ک ردن هرجدا ک

منظور در این است که ابن 4«.دها و زیفهايّها لتعرف جاذا نظرتَ»ومی در معنای انتقاد نوشته است: في که

نوشته است: « کنندمی کنند و اگر رها کنی رهاتو را نقد می نیاگر مردم را نقد ک»عنای این حدیث م

« نقد»برد ارکه کو افزوده است « رده مثل خواهند کنی مقابله بگيری و غيبت کنان عيباگر درباره آ»

از این رو در  5سی یا زدن به گردو است.در این معنا به تناسب کاربرد آن در زدن با انگشت به سر ک

و بدی لحاظ شده است؛ این است که  خوبی ار ساختنشدن یا آشکار معنای نقد وارسی کردن و آشک

ها و از این گفتهاما کم این است که مالزم این معناست. ردیم و دستمعنا کسنجی آن را به ارزش

ف ما نيز نقد چنين اربرد آن ندارد. در عرکه ابزار نقد دخالتی در معنا و ک اربردها به روشنی پيداستک

و نوشتاری، یعنی زبان عمومی، در نقد به زبان گفتاری  اربردی دارد و اگر هم بيشتروضع و معنا و ک

صدا، در معنا محدود به آن نيست. این است که شعر، داستان، فيلم، تئاتر، رود، اما پيداست ار میبه ک

ند ابزاری توابه عنوان زبان خاص نقد میو مانند آن، همه  اتور، مجسمهعکس، طنز، نقاشی، کاریک

 عمومی برای نقد باشد.حتی رساتر از زبان 

ای آداب و شرایطی دارد که بخشی فنی و بخشی عرفی است، نقد از جمله نقد هنری در هر حوزه -4

است که و اخالقی های شرعی در فرهنگ دینی بخشی از آداب و شرایط نقد رعایت چارچوب اما

ی و اخالقی چندی مانند ست و از همين زاویه نقد هنری با عناوین فقهلزوماً جدای از آداب عرفی ني

                                                
 .282، ص5فارس، مقائیس اللغه، ج . ابن1
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جا، گری بیستایشجویی، عيبسبّ، فحش و ایذاء،  تعيير، حرمت دروغ، تهمت، استهزاء، تحقير،

اختالل نظام سر،  افشاء گسترش فساد و فحشاء،چينی، سخنانگيزی، فتنههجو، اهانت به محترمات، 

فار، ه به کتشبّه به جنس مخالف، تشبّلهو و لعب، مانند غنا، پوشش، نگاه،  موضوعاتیو نيز اجتماعی 

خورد و در مجموع قلمرو آزادی بيان از جمله در نقد هنری را از نگاه يوند میعبده پشتصویرگری و 

ترسيم تواند در ی از عناوین فقهی اخالقی نيز که به صورت خاص مییک کند.شرعی رسم می

های شکار ساختن عيوب و کاستیآ «غيبت»موضوع  ،نقد هنری مورد توجه قرار گيردچارچوب 

و  ست که هم در منابع فقهی و هم اخالقی مورد بحثاختياری و غير اختياری و یا سر گفتن آنها

 اند.اهتمام علمای اسالمی بوده است و به شرح حرمت و استثناهای آن پرداخته

ری ن در نقد هنيابحث از موضوع غيبت را به صورت ویژه به موضوع ترسيم قلمرو آزادی بآنچه  -5

 لحاظ حرمت گرچهدر ترسيم محدوده آزادی بيان از جمله نقد هنری، این است که  ،دهدپيوند می

اما این  لی دخالت دارد،ر عناوینی که برشمردیم، به صورت کغيبت و پرهيز از آن، همانند دیگ

ای ساختن و به تعبيری دیگر، رسانه آن عدالتی و افشاگری دربارهدر خصوص نقد ستم و بی موضوع

عدالتی و بی می که آزادی بيان در نقد و نفی هنرمندانه ستم، تبعيضارد؛ حکم شرعی ویژه دحک ،آن

رش ند، گستدر معنای عام و خاص آن صدق ک« ستم»را در سطوح مختلف و تا هر جا که عنوان 

 دهد.می

گردد که همه میبر « نقد هنری»و « نقد»سو به گستره  اهميت توجه به این موضوع از یک -6

نظامی  ، سياسی، اقتصادی وری، عقيدتی، اخالقی، فرهنگی، هنریهای فکو پدیدهردارها ها، کاندیشه

موضوع ستره گبه و از سوی دیگر  ،گيرددر بر می را در سطوح مختلف فردی و اجتماعیو غير آن 

محصور خصوصی  ودر دایره محدود روابط فردی خورد که پيوند میم شرعی آن غيبت و طبعاً حک

و  «ستم»عدالتی و مبارزه با یببا لی اسالم در مقابله رد کدهنده رویکسوم نشانو از سوی  ،شودنمی

مفهوم در سطوح مختلف  اینمصادیق  ای است کهدگان با همه گسترهاز ستمدی پشتيبانیو کشی حق

ادی و و با ابعاد مهای مختلف اقتصادی و سياسی و فرهنگی در زمينه، المللیبينفردی، اجتماعی و 

 .دارد معنوی

گرچه از نگاه فردی و لزوم  ،م حرمت غيبت باشد یا نباشداینکه کاری مشمول حک ،به عبارت دیگر

امری مهم است اما آنچه در این بحث اهميت موضوع را از نگاه اجتماعی و در شخصی پرهيز از گناه 

است که پرسش این  ،کند، دو چندان می«ام و مقررات شرعیریت جامعه بر پایه احکمدی»سطح 
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و  ابزارهاتوانند جا میکردی که شرح آن خواهد آمد، تا با توجه به چنين رویکمدیران جامعه 

این است که به نظر ما نند؟ ک محدودلمه به معنای عام این ک« وضع موجود»د هنری را در نق هایقالب

ليدی دارد و باید در بيان از جمله در نقد هنری نقشی ک مالحظه فقهی در ترسيم قلمرو آزادیاین 

مورد توجه جدی های هنری و فعاليتهنر  های قانونی و مقررات حاکم بر حوزه ترسيم چارچوب

 یو خصوصتنظيم مناسبات شخصی در « گناه»بود و نبود ی برای به مالکتنها و نباید آن را  قرار گيرد

 محدود ساخت. «جرم»و « قانون» شمول عناوینی مانندو بيرون از 

  پرسش اصلیخاستگاه 

 ویژه با به، بيرهات و قرار گرفتن در شمار گناهان کت منع از آن در قرآن و روایحرمت غيبت و شدّ

ز اننده نقد کقيود محدودی از به صورت کلی یک، ماز نظر موضوع، مصداق و حک توجه به گستره آن

 م این است کهاهميت آن از نظر گستره موضوع و حکفزونی رود. به شمار می ر حوزه هنرجمله د

 مامنه حکارند، در مجموع و اجماال ددله موجود داها که در برداشت از نار برخی اختالففقهاء در ک

ا و همراه ب یا حتی عيب پنهان شخص معين یا عيب خاص ،حرمت را به جایی که موضوع غيبت

 محدود ،ی باشداز افشای آن یا با ابزار و شيوه خاص یا با انگيزه بدگویی و بدنماینارضایتی شخص 

وضوع ن دامنه معليهما، در بيااند. به عنوان نمونه سخنان شيخ انصاری و امام خمينی، رحمة اهلل نکرده

 :دهدنشان می این موارد را ،م غيبتو حک

ت و بازگویی آن اس ای به شخص مرتبطهر چيزی که به گونه بهموضوع غيبت گسترش  -

 ان سواریا حيویا لباس یانه د، حتی اگر به عنوان مثال درباره خاستی در وی باشدهنده نوعی کنشان

 ؛او باشد؛ چه رسد به امور رفتاری و اخالقی شخص

 ين؛با فرض محصور بودن ميان گروهی مع به افراد غير معينغيبت حرمت  شگستر -

ه شهر کصنف یا جریان یا  د گفتن از افراد یکبانند گسترش حرمت به غيبت عمومی و جمعی، م -

 در واقع به تعداد آن جمع غيبت شده است؛

اهی اهی و عدم آگدر جواز و عدم جواز غيبت با توجه به آگ« پنهان»و « ارآشک»نسبی بودن دو قيد  -

 شنونده از عيب؛

 شونده؛حرمت به فرض رضایت شخص غيبتم گسترش مفهوم غيبت و حک -
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چشم  از اری که مایه بر مال شدن چيزی باشد که موجب خواری شخص وکگسترش حرمت به هر  -

 ند؛غيبت بر آن صدق نک مردم افتادن باشد، گرچه مفهوم

رداری و وه گفتاری و کيم آن به هر شکعدم خصوصيت ابزار زبان و گسترش موضوع غيبت و ح -

بطالن این سخن بدیهی »آميزی مانند به زبان اشاره یا تعریض باشد، حتی جمله مبالغه گرچه، نوشتاری

شناختی از  نشان داده شود شخصکه در مقام نقد سخن دیگری گفته شود با این انگيزه که « است

در شمار غيبت زبانی  ،چنان که شهيد ثانی هر چيزی که مقصود را برساند 1امور بدیهی نيز ندارد.

ردن عملی عيب بازگو ک یهاراهی از رده که یکرشماری مصادیقی از آن، خاطرنشان کمرده و با بش

  2چون در نشان دادن و تفهيم رساتر است. ؛گناه آن بيشتر است دیگری از طریق ادا درآوردن است و

ز ازادی نقد آدیگری که قلمرو  متعدد افزون بر عناوین فقهی و اخالقی شودچنان که مالحظه می

به  می آن، خودغيبت و گستره حک مفهوم ردیم،سازد و به آن اشاره کرا محدود میجمله نقد هنری 

و غير  لیشده، هرچند در سطح کافراد شناختهتا آنجا که پای دامنه نقد را تنهایی و در نگاه نخست، 

محدود  بسیراست باشد، بينجامد،  اگر بجا و ای به نقد افراد حتیدر ميان باشد و به گونه ،معين

ها و هدستگامستقيم های گروهی در نقد به عنوان نمونه روشی که امروزه رسانهکند. این است که می

های ها و گروهو یا نقد جریان ردهای مختلف اجتماعی از جمله در قالب افشاگریاوضاع و عملک

ها و ترین رسالتی از مهمو آن را یک دارندهای آنان ها و ضعفو بر مال ساختن کاستی موجود

این  مواجه با این پرسش است که ،های فقهی و اخالقی دیگردانند، افزون بر پرسشوظایف خود می

ط های مربوگاهو دستغيبت دارد و آیا مدیران جامعه شدید امی مانند حرمت با احک رفتارها چه نسبتی

ارا شککم گناهانی که آاز گناه و دست دارند به استناد مسئوليت عام خود در منع توانند و یا وظيفهمی

از زبان  بهره جستنشوند؟ انجامد یمرد اشخاص عملک که بهگيرد، مانع نقد وضع موجود صورت می

رو روبه پرسشاتور و رمان و غير آن نيز با همين کاریکهنر در قالب فيلم و طنز و شعر و خاص 

و  مت غيبتم حربا حک« رو آزادی بيان در نقد هنریقلم»به نظر ما و از همين زاویه است که  است

 خورد.استثناهای آن پيوند می

                                                
؛ امام خمینی، المکاسب 327-335، ص1. درباره تمام این موارد نک: شیخ مرتضی انصاری، كتاب المکاسب، ج1

 .411-413و  390-402، ص1المحرمه، ج

 .37. شهید ثانی، المصنفات االربعه، ص2
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پرسش واقعی پاسخ خود را  کتی است اما به هر حال به عنوان یامروزه طرح این پرسش مایه شگف

قلمرو آزادی نشان دهد که و چه بسا  این روش نيستلی کپاسخی که لزوماً به معنای تخطئه ؛ طلبدمی

که در قوانين و  استتر از آن گسترده ،هاکم در برخی زمينه، دستبيان در نقد از جمله در قالب هنر

است این پرسشی  بينی شده یا در عمل شاهد آن هستيم.پيشها و انواع مميزیکشور نونی کمقررات 

، اما به صورت به نظر آیدواضح  آن مورد توجه نباشد و یا پاسخطرح و لی مککه اگر هم به صورت 

ی توان عملکردهاخاص در این محدوده مورد توجه بوده و هست که آیا به انگيزه دادخواهی می

تاکيد  در دادخواهی،حق طبيعی و مشروع آدمی با اذعان به  ؟ برخیباز گفت دیگران يشپظالمانه را 

در مقام دادخواهی نيز تنها در صورتی جایز است رده، ککشی سی که حقک م و بد گفتن ازتظلّدارند 

فایده است و کسی به او در رفع داند بیمیی کشاکه احتمال اثر در رفع ستم از وی را بدهد و اگر 

صرف  هبا ذکر اینکاینان و خود تظلم خالف خواهد بود.  نادرستستم کمک نخواهد کرد، طرح آن 

، استاز مصادیق غيبت حرام  ،بدون اینکه اثری در رفع ظلم از مظلوم داشته باشدبدگویی از ظالم 

بدگویی از دیگران اثر سوء اخالقی در خود منتقد دارد و با تکرار و اصرار بر آن بدون  اند:هشدار داده

شود و در نهایت موجب سوء ظن به نيکان و اثر مثبت، مایه گسترش بدگمانی نسبت به همه چيز می

شود و از نظر اخالقی درمان آن دشوار پس سوء ظن به اصل آفرینش و بد گمانی به هر چيزی میس

آیا بيان ظلم یا خيانت بعضی از مسئولين ادارات در چنان که در پاسخ به این پرسش که  1گردد.می

گيری و گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پي» :اند، برخی نوشتهبرابر مردم جایز است

تعقيب بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن اشکال ندارد و حتی اگر از مقدمات نهی از منکر 

برابر مردم وجهی ندارد بلکه اگر موجب فتنه و فساد  گردد، ولی بيان آن درمحسوب شود واجب می

 «.و تضعيف دولت اسالمی شود حرام است

ه و ام داشتاهتم آیا فقهای ما که آن گونه در نشان دادن حرمت غيبت و گستره آن از این رو باید دید

 نيز همه چنين نگاهی دارند؟ ،انداز آن پرهيز داده

 ورود فقهاءمدخل 

پرسش کلی فقهاء پس از تاکيد بر حرمت غيبت و بازگویی ضعف و عيب دیگران این است که غيبت 

های فقهی و نيز اخالقی با عنوان حرمت ندارد؟ و این بحثی است که در کتاب یمواردچه در  
                                                

 .236 ، ص4 محمد یزدی، فقه القرآن، ج - 1
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شده است و  ثنام عام حرمت استمواردی از حک شود وغيبت به آن پرداخته میمستثناهای حرمت 

مایه جواز غيبت شده است؛ در نگاه شارع حکيم وجود مصلحت باالتری بوده که  آنهانقطه مشترک 

به عنوان یک نقطه عطف در  های بيمار پيش پزشک. اما جناب شيخ انصاری،يبع بازگو کردنمانند 

 رغم نبودکه شرع اسالم، علی پيش از بررسی این موارد به دو مورد دیگر پرداخته است این بحث،

کند که از آن به ، غيبت را جایز شمرده است؛ یکی غيبت کسی که علنی گناه میتری مهممصلحت

و  کم در محدوده همان گناه علنی او جایز استشود و غيبت او دستنام برده می  «متجاهر به فسق»

رود و نقل و نقد آن از این نظر مانعی طبق یک نگاه اساساً از مصادیق موضوعی غيبت به شمار نمی

جواز  ، و دیگر بدگویی از ظالم. در نگاه کسانی مانند شيخ انصاریموضوع بحث نيست ندارد و اینک

، نه از سر ناچاری و از سوی کسی که به او ظلم شده شود،ی و غيبت کسی که مرتکب ظلم میبدگوی

هی را برای مظلوم مجاز و دادخوا« تظلم»ای است که به دليل مصلحت باالتر، بلکه به دليل ادله ویژه

 شمرده است و شرح آن خواهد آمد.

وعا همراه با بدگویی از دیگری است، به از سوی دیگر فقهاء اصل جواز دادخواهی را که همواره یا ن

ره گذشته و حال جامعه اسالمی را گواه روشن آن سيو  درستی امری بدیهی و مورد اتفاق نظر شمرده

ن حاکم جواز آگاهی اطرافيا ،افزون بر آنخمينی امامچنان که اند. چندان نيازمند بحث ندیدهشمرده و 

این دو پرسش های فقهاء از جمله پرسش 1است. شمرده« تظلم»جواز  و قاضی را نيز الزمه غالبی

 است:

که  حاکم و کسی نزد قاضی و تنها آیا دادخواهی و به عبارت دیگر بدگویی از ظلم و حق کشی، -1

 توان از ظلمتواند به شکایت رسيدگی کند و حق مظلوم را بگيرد جایز است یا پيش دیگران نيز میمی

ها گروهی و ظالم سخن گفت و به عبارت دیگر به گونه علنی و عمومی، از جمله در رسانه

؛ توا ساخو ظالم را رس گفتاجتماعات عمومی، درباره ستمی که رفته و حقی که پایمال شده سخن 

 حتی اگر سودی به حال مظلوم در احقاق حق وی نداشته باشد؟

تواند شرح در صورت جواز آشکار ساختن ظلم و بيدادگری ظالم، آیا شخص ستمدیده تنها می -2

دهد که چه ستمی و از سوی چه کسی در حق او رفته است یا مجاز است به بدگویی او نيز بپردازد و 

ان مثال بر او نفرین کند و مثال آشکارا خواری و مرگ او را از خداوند بخواهد و یا عيوب به عنو

 دیگر وی را نيز بر مال سازد؟

                                                

 .426، ص1. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1
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 قلمرو پرسش

 نگاه فقهایی مانند شيخ انصاریتوجه به دامنه پرسش چنان که پيداست بسی گسترده است و اهميت 

دهد. ای عام و اصلی اجتماعی و حياتی را به دست میبه خاطر این است که قاعده و امام خمينی

محدود به روابط فردی یک فرد به عنوان چنان که آوردیم، گستره آن اهميت و که  دینیای قاعده

 کشیستم و حق گردد. زیرامحدود نمی ورد ستم قرار گرفتهسی که مو فرد دیگر به عنوان ک« لمظا»

های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی و موضوعموضوعی خاص نيست و در  محدود به

محدود به شخص یا گروه نيز ستمدیده قابل تحقق است.  هر آنچه که قابل تعلق حق آدمی به آن باشد

عادی یا یک ممکن است یک فرد نيز . ظالم نيستیا جامعه یا کشور و یا حتی دین و مذهبی خاص 

دستگاه و سازمان یا جریان یا حکومت یا یک کشور، و از هر دین و قوم و  کرده یا ی مسئول در هر

ای باشد. چنان که شکایت بردن و فریاد برآوردن و بدگویی و افشاگری درباره رفتار ظالمانه طبقه

هر هنری و های بيانی و های جمعی و قالببهره بردن از انواع رسانهتواند با گفتن و نوشتن و می

تواند به صورت فردی یا گروهی باشد؛ چه همه آنچه که ابزار برای تظلم عمومی است باشد؛ نيز می

افراد آن گروه خود مظلوم باشند و ستم مشترکی بر آنان رفته باشد و چه به درخواست مظلومان دیگر 

چنان که  شتافته و در نشان دادن ظلم ظالم و رساندن صدای آنان به دیگران به کمک آنان بروند.

تواند با کمک مستقيم به رفع ستم یا اند که این امر میبرخی فقهاء در شرح دایره تظلم تصریح کرده

 1کمک مالی یا خبررسانی برای رفع ستم باشد و منوط به قطع به حصول رفع ستم نيز نيست.

از  لوم دوره مظانمانند کتک زدن شبانه و ناسزا گفتن و گرفتن مال و هجوم به خ فقهای ما مواردی را

اند. اگر به اند اما هيچ گاه منحصر به نوع خاصی از ظلم و حق کشی نکردهزدهمثال چشم دیگران 

ياری امع امروزی که افراد از بسسازی حقوق به ویژه در جوهای مختلف پایمالو الیه« ظلم»ع انوا

شده، میاده نی الزم به آن دحقوق مادی و معنوی برخوردارند و در گذشته یا موضوع نداشته یا بها

 ع حقی کهتر خواهد شد و ستم و تضييآن روشناز نظر دامنه  بحثتوجه تفصيلی شود، اهميت این 

ده زند تنها یک مصداق از مصادیق گستراز سوی یک مسئول در یک جامعه نسبت به یک فرد سر می

 .این موضوع عام است

 ریم، محور اصلی استداللقرآن ک

                                                
 .173. مهدی نجفی كاشف الغطاء، احکام المتاجر المحرمه،  ص1
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 سوره 148یفه آیه شرنخست  اند،سخن و استدالل فقهایی که به بررسی موضوع پرداختهمحور اصلی 

حث به دست بام را در موضوع ای عقاعدهکه محور اصلی بحث و استدالل آنان است و  استنساء 

 .«لِيمًاعَمِيعًا اهلل سَ  کَانَظُلِمَ وَ الَّ یُحِبُّ اهلل الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَّ مَن» :ددهمی

 وَ» اند:صلی شمردهامانند امام خمينی دليل  استدالل کرده یابه آن سوره شورا که برخی  41و دیگر آیه 

 «.لَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

نيز استدالل  1«اعتدی عليکمفَمَن اعتدی عليکم فاعتَدُوا عليه بمثل ما »برخی به آیات دیگری مانند 

اند؛ چنان که روایاتی نيز وجود دارد که در جواز بدگویی از ظالم یا قلمرو آن به آنها استناد و یا کرده

گواه قلمرو داللت آیات گرفته شده است؛ مانند روایتی که بدگویی و شکایت همسر ابوسفيان از وی 

و یا برخی روایات که به آن اشاره خواهد شد اما محور  2پيش پيامبر اکرم)ص( را گزارش کرده است

 اصلی بحث ما دو آیه نخست است و جای پرداختن تفصيلی به سایر موارد نيست.

 سی کهجز ک ،ار را دوست نداردخداوند سخن بد گفتن آشک»ن است که مفاد اجمالی آیه نخست ای

یاری  یا –ام از ستم دیدن در پی انتق که پس کسانی»و مفاد آیه دوم این است که « ستم دیده باشد

اهگشایی رمفسران و به ویژه فقهاء بر محور این دو آیه نکات «. جاز و مصون هستندمبرآیند،  -جستن

اند. در این بررسی اند و در برخی مسائل نيز اختالف کردهرا در این موضوع پيش روی ما گذاشته

با  ها. آنچه انگيزه طرح اجمالی این بحثمه نکتهبه ه توان به همه فقهاء  پرداخت و نهکوتاه نه می

ست که اليدی ک یی اشاره به قاعده و مبناییک ،استبهره جستن از گفته فقهاء بر محور این دو آیه 

ها است رخی نگاهبو دیگر نقد  دهندبه دست میدر ترسيم قلمرو آزادی بيان در نقد هنری این آیات 

 نتيجه آناند، الغطاء و شيخ انصاری و امام خمينی رفتهکه بر خالف گفته فقهای بزرگی مانند کاشف

کشی و نقد قریم پيش پای جامعه و افراد برای مبارزه با ستم و حاین است که راهی را که قرآن ک

ت این ر همه جوامع است، محدود شود. پيداسراهگشای اسالمی د عدالتی گذاشته و یکی از احکامبی

ادن دما نشان گردد، اشکالی بر آن نيست، اامر تا آنجا که به خاستگاه اجتهاد و طبيعت استنباط بر می

آن  بهره ميزان قوت و ضعف آن از یک سو و ميزان همراهی سایر فقهاء با آن امر دیگری است که

ین جا رح آن باشد. در است و طبعا کسی نباید مخالف طمندان کم نيبرای جامعه و به ویژه عالقه

 پردازیم.هاء میو سپس به سخن برخی فق های برخی مفسرانی کوتاه به گفتهنخست نگاه

                                                
 .194. بقره، آیه 1

 .129، ص9میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج. 2
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 گستره آیات بحث در نگاه مفسران

آید، به معنای آشکار شناسان و کاربردهای آن در قرآن بر میچنان که از گفته واژه« جهر»ماده  -1

علنی « جهر به سوء»و  1ای است که به وضوح قابل شنيدن یا دیدن باشدیا نما به گونه ساختن صدا

ال یُحِبّ »در آیه « من القول»د و قيد تواند با گفتن یا نوشتن یا غير آن باشاین کار می است.بدی  کردن

حتی اگر از نظر لغوی و در اصل به معنای گفتن باشد اما « اهللُ الجهرَ بالسوء مِنَ القولِ اال مَن ظُلِمَ

مقصود این آیه، نگاه در بيان االسالم طبرسی شيخبه هر حال  دانيم که این معنا خصوصيت ندارد.می

اند مقصود آیه این است گفته« سدی»ای از آنان مانند را این گونه گزارش کرده که پاره مفسران گذشته

گيری با ناسزاگویی را دوست ندارد که پيداست به معنای حرمت آن است؛ مگر کسی که خداوند انتقام

یی که در دین جایز است، از کسی که به تواند با گفتن چيزهاکه به او ظلم شده است. چنين کسی می

امام باقر)ع( نيز روایت شده و مفاد آیه در این  او ستم کرده انتقام بگيرد. به گفته طبرسی این معنا از

اند؛ به این آن را مربوط به نفرین کردن دانسته عباسبرخی دیگر مانند ابن معنا همانند آیه دوم است.

ارا نفرین کند. تواند عليه ظالم آشکرا نفرین کرد مگر مظلوم که میتوان آشکارا کسی معنا که نمی

اند مقصود این است که خداوند تر دیده و گفتهمعنایی عام آیه را با برخی دیگر مانند مجاهد

خواهد هيچ کسی دیگری را نکوهش کند یا از او شکوه کند یا بد او را بگوید مگر اینکه آن نمی

در این صورت جایز است از وی شکوه کند و کار او را آشکار سازد و شخص به او ستم کند که 

رفتار بد او را بازگو کند تا مردم با آگاه شدن از رفتار ظالم از او پرهيز کنند. طبرسی شاهد این معنا را 

داری را تواند در صورتی که ميزبان شرط مهمانروایتی از امام صادق)ع( درباره مهمان شمرده که می

  2ت نکرد و کوتاهی کرد، رفتار بد او را بازگو کند.رعای

و « ظالم»)ع( ميزبانی که مهمانانی را دعوت و به ناپسندی مهمانداری کند، در نقل دیگری، امام صادق

چنان که برخی نزول آیه را مربوط به یکی از اصحاب  3مهمانان را مجاز به بدگویی وی شمرده است.

ای را دعوت کرد و درست پذیرایی نکرد و آنان بدگویی کردند و او شکایت پيش اند که عدهشمرده

 4پيامبر)ص( برد و آیه نازل شد و کار مهمانان را مجاز دانست.

                                                

 .208؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص487، ص1ج. ابن فارس، مقائیس اللغه، 1

 .202-201، ص3. طبرسی، مجمع البیان، ج2

 .568، ص1. عروسی حویزی، نور الثقلین، ج3

 .144، ص3اهلل كاشانی، منهج الصادقین، ج. مال فتح4
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انی یادشده ندیده و اطالق آن دليلی برای مقيد ساختن آیه به یکی از مع به درستی،برخی مفسران  -2

با اشاره به معانی یاد شده بر اطالق آیه تاکيد طباطبایی  اند. عالمهشامل همه این مصادیق دانستهرا 

تواند کند که مظلوم میشمارد. وی تصریح میدليل میدارد و محدود ساختن به برخی مصادیق را بی

مال سازد. اما آیه کرده سخن بگوید و ستم او را بر  های ظالم در محدوده ظلمی کهآشکارا درباره بدی

اطالق و سازی چيزهایی که مربوط به ظلم او نيست یا چيزهایی که در ظالم نيست، بر جواز برمال

رده وی تصریح کچنان که ؛ اهلل نيز بر همين اطالق تاکيد داردحسين فضلمحمد سيد 1داللتی ندارد.

رساند و که اطالق آیه می همان گونهاینان  2شود.ابزاری را شامل میاست که راه ابراز عام است و هر 

اند و بلکه آن گونه که م آشکار و ظلم پنهان نگذاشتهاند، فرقی ميان ظلتصریح کرده نيز برخی فقهاء

 3فاقد حرمت شمرده،نيز  ، زمامدار جائر رامتجاهر به فسق ن بربرخی فقهاء به قرینه روایتی که افزو

زیر عنوان  اند، موضوع اصلی آیه ستم پنهان و دور از چشم مردم است و گرنهخاطرنشان کرده

 قرار خواهد گرفت.« متجاهر به فسق»

توانند عالوه بر دادخواهی در محکمه و یا مسئول مربوط، ستم با این نگاه تفسيری، مظلومان می -3

و بدگویی و حتی بر او نفرین که کرده از ا ظالم را پيش این و آن بر مال سازند و در محدوده ستمی

تواند از راه تظاهرات و اعتصابات باشد و اگر راه این امر می ،اندکنند و چنان که برخی تصریح کرده

 4منحصر به آن باشد، واجب خواهد بود؛ البته با این شرط که خود به ستم و زیان به دیگری نيانجامد.

ای داده است اند که خداوند به مظلوم چنين اجازهخاطرنشان کرده مبرخی نيز در بيان فلسفه این حک

رخّص اللّه للمظلوم الجهر »مشير نکشد: شتا خشم او بخوابد و کار او به خشونت و دست بردن به 

 5«.ء ليشفی غضبه، حتّى ال یثوب إلى السيف أو إلى البطش باليدبالقول السیّ

که استمداد مظلوم عليه ظالم یا انتقام  «بعد ظُلمه فاولئک ما عليهم مِن سبيلٍ و لَمَن انتَصَرَ»آیه  -4

در سياق آیاتی است که بخشی گرفتن از او را مجاز شمرده و سرزنش مظلوم را به خاطر آن نفی کرده 

قام، و برای انتفع آن شود، در روقتی به آنان ستم میکند؛ از جمله اینکه از اوصاف مومنان را بازگو می

                                                
 .123-124، ص5طباطبایی، المیزان، ج. عالمه 1

 .524، ص7محمدحسین فضل اهلل، من وحی القرآن، ج . سید2

 .289، ص12. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3
 .478، ص2. محمدجواد مغنیه، التفسیر الکاشف، ج4

 .6، ص6. ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج5



13 
 

ای مانند آن کنند؛ کيفر بدی، بدیروی نمیاما زیاده 1پذیری ندارند،ظلمو  گيرنداز دیگران یاری می

است و هر کسی عفو و اصالح کند اجر او با خداوند است. عالمه طباطبایی خاطرنشان کرده که در 

وعده نيک به کسانی که از بدی دیگران بگذرند، این آیه به همراه دو آیه بعد در صدد رفع این پی 

وعده نيک به معنای  آناز جمله خود شخص ستمدیده، گمان نکند که  ،هيچ کسیتوهم است که 

از و گناهی بر مظلوم نيست . آیه تاکيد دارد که نادیده گرفتن حق استمداد و انتقام مظلوم از ظالم است

الزمه  مانع مظلوم شود و راهی برای ابطال حق او وجود ندارد و تواندنگاه شریعت الهی کسی نمی

چنان که تشویق به عفو و صبر نيز  2نيست.« انتصار» دعوت به عفو و صبر نادیده گرفتن و اسقاط حق

نقل از امام  بر پایه یک رویکرد کلی است و نه تایيد پسندیده بودن آن در همه جا؛ چنان که به

دانی که عفو سجاد)ع( آمده است: حق کسی که به تو بدی کرد این است که او را ببخشی و اگر می

 3گيری.زیان دارد انتقام می

 ، در آیه بعدمانتقام گرفتن از ظالو « انتصار» مجاز شمردن وی بهتعرض به مظلوم و از  منعاز پس 

اندازی ق دیگران دستو کسانی که به حقو آنانعرض به بر حق تسازد و گناه را متوجه ستمکاران می

لسَّبِيلُ إِنَّما ا»بی دردناک دارند: ؛ اینان هستند که عذاکندانتقام گرفتن از آنان تاکيد میحق کنند و می

 «.بٌ أَلِيمهُم عَذاأُولئِکَ لَ الْأَرضِ بِغَيرِ الْحَق یظْلِمُون النَّاسَ و یَبْغُونَ فالّذین یَ یعل

محدود به رجوع به مفاد آیه مورد بحث را نيز چنان که شيخ طوسی گزارش کرده، برخی مفسران  -5

دهد و از ظاهر یا صریح گفته آیه نشان مییا عموم اما آنچه اطالق  4اند،حکومت و محکمه ساخته

نه ، و در سخن برخی فقهاء نيز خواهد آمد، این آیه در راستای آیه نخست 5مفسران دیگر پيداست

در این آیه  .محدود به ستمی خاص است و نه انتصار مظلوم محدود به رجوع به محکمه شده است

اند، فرقی ميان ظلم آشکار و ظلم رساند و برخی فقهاء تصریح کردهمفسران چنان که اطالق آیه مینيز 

محکمه و یا مسئول  توانند عالوه بر دادخواهی دراند. با این نگاه تفسيری، مظلومان میپنهان نگذاشته

تمی که کرده از او بدگویی و حتی مربوط، ستم ظالم را پيش این و آن بر مال سازند و در محدوده س

                                                
 .50ص، 4. سلطان محمد گنابادی، بیان السعاده، ج1
 .65، ص18. عالمه طباطبایی، المیزان، ج2
 .585، ص4. عروسی حویزی، نور الثقلین، ج3
 .171، ص9. نک: شیخ طوسی، تبیان، ج4
 .25-24، ص25؛ طبری، جامع البیان، ج233، ص4. نک از جمله: جواد كاظمی، مسالک االفهام، ج5
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 ترکه با سياق آیات سازگاردانسته شود به معنای انتقام گرفتن « انتصار»نفرین کنند، و این معنا اگر 

 اند، امری روشن است.تر نيز همين را گفتهو بيش است

 نگاه فقهاءف اختال

اند که به انگيزه هتک آبرو و به خنده محدود به جایی کرهغيبت حرام را قلمرو اساساً برخی فقهاء 

انداختن دیگران باشد، اما اگر با هدف درستی مانند مشورت دادن و تظلم و رسيدگی به آن باشد 

که بر پایه آن نقل و نقد رفتارهای ظالمانه  1چنين نظری دارد ق(940)متوفای  حرام نيست. محقق ثانی

گيرد، مجاز و بلکه عدالتی صورت میکه با غرض درست، از جمله احقاق حق و مبارزه با ستم و بی

جواز بدگویی از اند، بسياری از فقهای ما که به این موضوع پرداختهمطلوب و گاه واجب خواهد بود. 

جناب شهيد  اما برخی ماننداند. آن نکرده ماننداضی و محدود به خصوص دادخواهی پيش ق ظالم را

دود به آن را محبدون اشاره به آیات یادشده  ق(1245)متوفای  3و محقق نراقی ق(965)شهادت  2ثانی

رود سخن گفتن اما احتمال می رود.اميد رفع ستم از سوی او می که اندکردهبازگویی پيش کسی 

قلمرو نظر کسانی چون شهيد ثانی بيرون است، به ویژه که در روایتی درباره عملکرد حاکمان جائر از 

و در همين  4و احترام ندارند« حرمت»از پيامبر)ص(، زمامدار جائر در ردیف کسانی قرار گرفته که 

 بحث مورد توجه برخی فقهاء قرار گرفته است.

 محدثبا اشاره به نظر برخی فقهاء مانند نخست  ق(1266)متوفای  صاحب جواهراز سوی دیگر 

بيان ستم در حق  ،که به استناد اطالق آیه نخست و روایات تفسيری ق(1186)متوفای  5بحرانی

با توجه به ادله آن را عام دیده است اما اند، نساختهبه صورت اميد به رفع ستم محدود را  خویش

اما استاد بزرگ وی جناب  6است. یافته تکيه بر اطالق آیه و روایات را دشوار ،حرمت غيبت

از جمله به دليل عموم آیه نخست، به عموم جواز نظر داده  ق(1227یا  1228)متوفای  الغطاءکاشف

                                                
 .27، ص4. محقق كركی، جامع المقاصد، ج1
 .31فات االربعه )رساله كشف الریبه(، ص. شهید ثانی، المصن2

 .168، ص14. محقق نراقی، مستند الشیعه، ج3
 .289، ص 12 وسائل الشیعه، جشیخ حر عاملی،  - 4

 .161، ص18. یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج5
 .66، ص22. محمدحسن نجفی، جواهر الکالم، ج6
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همين  ،نيز به شرحی که خواهد آمد ق(1281)متوفای  شاگرد بزرگ او جناب شيخ انصاری 1است.

، باشدنيز می شيخ انصاری که شاگرد ق(1298)متوفای  سيدعلی قزوینیشاگرد دیگر وی نظر را دارد. 

کند که حتی ذکر سایر عيوب و رفتارهای ناپسند ای اشاره میبه گفته ،خود به نقل از برخی اساتيد

کند که گوینده این مجاز شمرده است اما خود اذعان می ،ظالم را هر چند اگر اميدی به رفع ستم نباشد

سازگاری ندارد؛ « تظلم»با واژه و عنوان نيز و  برای وی ناشناخته استکر، در ميان فقهای قابل ذسخن 

است و « متجاهر به گناه»کند و در این صورت داخل عنوان مگر اینکه کسی باشد که آشکارا ستم می

گویی درباره رفتار وی در همراهی با اساتيد خود، فاش اما 2حکم آن تابع همان عنوان خواهد بود.

افزون بر آیه نخست که بر  ،محدود به صورت اميد به رفع ستم ندیده و در استدالل بر آن ظالمانه را

خالف آیه دوم، داللت آن را درست و کافی دیده، در کنار روایات دیگر، نخست به روایتی از شکوه 

این سخن علی)ع( را بازگو  اميرالمومنين)ع( استناد کرده است؛ روایتی که به تعبير وی با سندی قوی

 کند:می

گرفت و درد میام؛ حتی چنين بود که عقيل چشممظلوم بوده از مادرم متولد شدمهمواره از زمانی که »

گفت تا در چشم علی دوا نریزید نباید در چشم من هم خواستند در چشم او دوا بریزند اما او میمی

 3«من بيمار نبود! ریختند در حالی که من چشممیدوا بریزید! این بود که در چشم من هم دوا 

گوید: امام)ع( از دست عقيل یا از دست والدین خود به خاطر در شرح داللت این سخن می قزوینی

تردید ندارد که دوا ریختن در چشم کسی که بيمار نيست )و نيز رفتارشان شکایت کرده است؛ کسی 

چون  ،نبوددر ميان اميدی به رفع ستم سوی دیگر . از در واقع آزار دادن شخص است( ظلم است

پس جبران این ستم امکان  4عقيل و والدین حضرت)ع( هنگام این تظلم نبودند؛زمان آن گذشته بود و 

صوم)ع( نيز حجت است؛ از این رو اگر تظلم، به ویژه در جایی که اميدی به رفع ستم عنداشت؛ کار م

 5کرد.اقدام به آن نمی از طریق آن نيست، جایز نبود امام)ع(

                                                
 .50، صابن المطهر شرح الشیخ جعفر على قواعد العالّمة. كاشف الغطاء، 1
 .264، ص2. سیدعلی موسوی قزوینی، ینابیع االحکام، ج2

 .124، ص12. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3

ها پیش از امیرالمومنین)ع( بوده، حدود بیست سال نیز پس از شهادت حضرت . البته عقیل كه والدت او سال4

 جایی و به قصد این نکرده كه از او رفع ستم شود.زنده بوده است؛ ولی پیداست كه حضرت این شکوه را در 
 .266-267، ص2ع االحکام، جی. سیدعلی قزوینی، یناب5
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ر لمانه دهای ظاآنچه در این جا در تایيد و استدالل بر عموميت جواز بدگویی از ظالم و نقد رفتار 

يخ و استدالل جناب ش د توجه ویژه است، نخست شرح نگاههای هنری مورجامعه از جمله در قالب

اهلل امام خمينی و آیت زرگ معاصر؛ حضرتاست و سپس گفته دو تن از فقهای ب اعظم انصاری

 .ابوالقاسم خویی، رحمة اهلل عليهم اجمعينسيد

 در نگاه شیخ انصاریجواز نقد عمومیت 

و عموميت جواز  دشدهات یاآی دالل بر مطلق بودنبه تفصيل به است یانصاراعظم شيخ  جناب -1

ظالم را  ساختن رفتارعلنی جواز  تر آوردیمپيشو چنان که  ظالم پرداخته است رسوا ساختن و نقد

همانند جواز غيبت متجاهر به گناه از سنخ سایر موارد استثناء ندانسته که بر پایه مصلحتی برتر مجاز 

را عام  «...بعد ظلمه و لَمَن انتصر»و « بالسوء... ال یحبّ اهللُ الجهرَ»ایشان مفاد دو آیه  1اند.دانسته شده

شاهد عام بودن آیه دانسته است. وی  ،تر آوردیمکه پيشی را داند و روایت کوتاهی کردن در ميزبانمی

کشی وی را که مایه ظالم و افشاگری نسبت به ظلم و حقباز داشتن مظلوم از بدگویی از یک سو 

جواز این کار  شود کهو از سوی دیگر خاطرنشان میداند؛ تشفی دل است، موجب حرج بزرگ می

است و احکام نيز تابع  مصلحتی بدون مفسده درپی دارد که خودگمان به خودداری ظالم از ستم را 

 شمارد:دو نکته را نيز موید حکم به جواز می . وی همينمصالح است

 وماً؛ يظعرجاً ح یهو نوع من التشفّ یمنع المظلوم من هذا الذ یأنّ ف ما نحن فيه و یؤید الحکم فی»

ام  األحکز؛ ألنّلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجوامص یریع الجواز مظنة ردع الظالم، و هتش یألنّ ف

 «تابعة للمصالح.

گيرد که )ص( را نيز شاهد میاین گفته منقول از پيامبرمانند برخی فقهای دیگر، انصاری شيخ  -2

يرد که جواز بدگویی گو نتيجه می 2«لصاحب الحق مقاالانّ حق سخن گفتن دارد: همانا صاحب حق، »

 رود نيست:مظلوم مقيد به گزارش کردن به کسی که اميد به رفع ظلم از طریق او می از ظالم توسط

 «.هیرجو إزالة الظلم عن ر عدم تقييد جواز الغيبة بکونها عند منکو الظاهر من جميع ما ذ»

                                                
 .343، ص1. شیخ مرتضی انصاری، كتاب المکاسب، ج1
 .2183،ح809، ص2. بخاری، صحیح بخاری، ج2
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ج ارد خروبه مو بسنده کردنو نخست ایشان پس از آن ادله مخالفان را مبنی بر عدم عموميت آیه 

« هتک ظالم»ای در کند اینان بدون رفع ظلم فایدهقطعی از حرمت غيبت ذکر کرده و خاطرنشان می

 اند:ندیده

تک ه یئدة فکن فان قابلًا للتدارک لم تو مقتضاه االقتصار على مورد رجاء تدارک الظلم، فلو لم یک»

 «.الظالم

اما با  ه استجواز بدگویی از ظالم را حتی بدون مصلحت نيز جایز شمرد شيخ انصاری هرچند -3

گانه دهاحتياط مطلوب را در این دیده که این مورد نيز در ردیف سایر موارد  ،توجه به مجموع ادله

ونده وجود داشته شاحترام غيبتحفظ گر مصلحتی باالتر از رخصت غيبت کردن قرار گيرد تا تنها ا

ز نگاه شيخ انصاری، اگر این است که در فرض عمل به این احتياط مطلوب نيز ا 1شد.باشد، جایز با

شونده وجود داشته باشد، آشکار ساختن رفتار ظالم مجاز است و از اصل احترام غيبت تریغرض مهم

در جامعه در سطح نگاه کالن به مسائل  عدالتیمقابله و مبارزه با ستم و بیمصلحت  کهطبيعی است 

 رود و از این رو مصلحت برتر مورد نظراعی یک مصلحت کلی و غير قابل انکار به شمار میاجتم

تياط غير الزامی امری است که نوعا وجود دارد و قابل احراز جناب شيخ انصاری در عمل به یک اح

 است.

خاطرنشان کرده است که عموم آیه سخن شيخ انصاری،  نيز در دفاع ازعبدالحسين الری  سيد -4

اما نسبت به اصل تظلم اطالق  ،شودگرچه شامل جواز بازگویی سایر عيوب کسی که ستم کرده نمی

دارد و محدود به مورد رفع ظلم نيست و دليلی نيز که این مقدار از اطالق تظلم را مقيد سازد در ميان 

اعتدی  نِمَفَ»یه نيست. وی افزوده است که به فرض اگر هم به اطالق این آیه نتوان استناد کرد، اما آ

استناد به آن نيست. بلکه اساساً اطالق دارد و مانعی برای « وا عليه بمثل ما اعتدی عليکمدُعليکم فاعتَ

بيان ستم ظالم در حدی که ستم کرده، قسمی از تقاص و قصاص برابر حق است و حکم عقل در 

عدم توانایی  مانندتظلم نيست؛ مانع اصل حق  ،جواز آن بس است و عدم توانایی بر از ميان بردن ستم

اخذه ظالم نيست. بلکه منع مظلوم از تظلم حق مطالبه آن و مانع حق کيفر و مؤمانع که بر گرفتن حق، 

                                                
التی رخّص فیها فی و مع ذلک كله، فاألحوط عدّ هذه الصورة من الصور العشر اآلتیة : »347-351. همان، ص1

 «الغیبة لغرض صحیح أقوى من مصلحة احترام المغتاب.
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ظالم، با فرض اینکه به رفع ستم نيانجامد، خود ستمی دیگر در حق وی و آشکار کردن رفتار ظالمانه 

 1است و جایز نيست.

 امام خمینینقد در نگاه جواز  عمومیت

اندرکاران فيان و دستکه بر اصل جواز تظلم و جواز آگاهی والی و قاضی و حتی اطراخمينی  امام -1

داند که رسشی میپنقطه نيازمند بررسی را از جمله دو داند، رسيدگی به تظلم را امری روشن می

ه آیه استدالل ب پرداخته،ررسی موضوع ببه تفصيل به که آوردیم. ایشان  تر به عنوان موضوع بحثپيش

چند ، هرر کسعموميت جواز بدگویی از ظالم پيش هبرای اثبات  را« بالسوء الجهرَ اهللُ ال یحبّ»

 ایر عيوبای در رفع ستم نداشته باشد، بر خالف فقهای دیگر، و نيز عموميت جواز باز گفتن سفایده

ا مَن الّ»مله ، یعنی جچگونگی استثنای موجود در آیهمنشاء ابهام را  و است هدانستمواجه با ابهام ظالم، 

« ه سوءبجهر »ی از ز استثناو نيباشد « متصل»استثناء این دیده و گفته است تنها در صورتی که  «ظُلِمَ

ه تنها نت و اشدآیه عموميت خواهد باشد و نيز احراز شود که آیه در صدد بيان ترکيب استثناء است، 

زگویی رساند بلکه بايش هر کسی حتی اگر اميدی به رفع ستم نباشد را میبر جواز بازگویی ستم پ

گيرد، ر میآنها را نيز درب« وءسجهر به »زیرا اطالق  ،مجاز خواهد بود های ظالم نيزسایر عيوب و بدی

نيست،  رود و شاهدی برای دفع این احتمال در ميانکه احتمال آن میباشد « منقطع»اما اگر استثنای 

توان به ه نمیکرده ک شانخاطرنکه در این باره مالحظاتی دارد، از جمله ایشان رساند. يت را نمیعموم

ن این ه نظر ایشاب رفع ابهام کرد زیرادر اینجا  «است آنمتصل بودن  در استثناء،اصل » استناد اینکه

 .است قابل استناد ،تنها در صورتی که متکی بر ظهور کالم باشداصل 

و لَمَن انتَصَر بعد »بخش ندیده اما به استناد آیه خمينی گرچه داللت آیه یادشده را اطمينانامام -2

از وی پيش گویی تر دیده، به جواز غيبت ظالم و بدتر و حتی عامکه آن را در این باره واضح «ظلمه

یه، ميان اینکه آاین ای فقهاء که در استدالل به بر خالف پاره هر کسی قائل گشته است. ایشان

فرقی ندیده که  2اند،فرق گذاشته ،«انتقام گرفتن»باشد یا « یاری گرفتن»در آیه به معنای « انتصار»

توضيح  ایشاناز ظالم.  «انتقام گيری»از دیگران عليه ظالم باشد یا جواز  نمقصود جواز یاری گرفت

شود که اطالق آن شامل هر کسی می ،در فرض اینکه مقصود آیه، یاری گرفتن باشددهد که می

                                                
 .175، ص1عبدالحسین الری، التعلیقة علی المکاسب، ج . سید1

 .266، ص2. از جمله: سیدعلی موسوی قزوینی، ینابیع االحکام، ج2
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، ظالم آشکارا ستم کند یا پنهانی، دیگریباشد، چه  والی و حاکمتوان به کمک او اميد بست؛ چه می

توان شنونده آگاه از ستم او باشد یا نباشد. بنابراین برای کمک گرفتن در رفع حتی احتمالی ظلم می

 ستم ظالم را علنی کرد: 

و  و غيره.کان أ من یرجو منه ذلک، والياً جواز االستنصار و طلب النصر من کلّألنّ مقتضى إطالقه »

سامع ، و الالا أم الزمه جواز ذکر مساءة الظالم و غيبته عند من یرجو منه النصر، کان الظالم متجاهر

 «عالما بمساءته أم ال.

مه جواز يز پيداست الزاشد نگيری از ظالم بانتقام اگر به معنای نویسد:میدر فرض دوم  مام خمينیا

تواند بمظلوم  افتد کهاین کار، جواز یاری گرفتن از دیگران در انتقام از ظالم است، زیرا کم اتفاق می

ز دگویی ام با بپيداست مالز بگيرد و یاری گرفتنخود به تنهایی از کسی که به او ظلم کرده انتقام 

 ظالم است:

نفسه یمکنه مظلوم بکون الیمستلزم لجواز االنتصار من الغير، و إلّا فقلّما ألنّ جواز االنتقام من الظالم »

 «.االنتقام من ظالمه، و االنتصار مالزم لذکر مساءة الظالم

که  فرض معنای دوم نيز در صورتی مقتضای ظاهر آیه این است که حتی در :افزایدخمينی میامام

سيله وت به او کمک کنند و خواهد، جایز اسمظلوم از دیگران برای رفع ظلم و انتقام کمک ب

ار نوان ابزعو نه به های شخصی خود با انگيزهاگر این کار البته  ...گيری مظلوم از ظالم گردند؛انتقام

 توانند متعرض آن ظالم گردند:نمیباشد، انتقام، 

النتقام من الظالم... نعم، ال المظلوم لدفع ظالمته و ا هإنّ مقتضى ظاهر اآلیة جواز إعانة الغير إذا استعان»

 1.«یجوز لهم التعرّض للظالم بأغراضهم ال لکونهم آلة و وسيلة لالنتقام للمظلوم

قابله مواز اصل حتمال که آیه تنها در صدد بيان جابر اطالق آیه و نفی این در ادامه نيز  امام خمينی -3

ق آن از سيا ، آن گونه کهبنابراین آیه شریفهکند. و انتقام است و نه چگونگی آن، استدالل و تاکيد می

ن این آا الزمه آید، اگر هم به معنای جواز انتقام گرفتن از ظالم باشد، امو برخی روایات تفسيری برمی

ه ککم رفتار ظالمانه اشخاص را در هر موقعيتی است که فرد یا گروه ستمدیده مجاز باشد دست

ز اانتقام  توانند به کمک وی برای رفع ستم یا برایان نيز میباشند، پيش این و آن بازگوید و دیگر

 ظالم و تشفی خاطر مظلوم هر کس باشد، اقدام کنند.

                                                
 .426-431، ص1. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1
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فمن اعتدی عليکم »امام خمينی بر پایه استداللی که در این آیه آورده اصل امکان استدالل به آیه 

کند اما مطرح می 2«البغی هم ینتصرونو الذین اذا اصابهم »و آیه  1«فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليکم

 استدالل به اینها را صاف و روشن ندیده است و به همان آیه بسنده کرده است. 

 شبهه هرج و مرج

خود  خمينی پاسخ به این شبهه است که اگر جایز باشد مظلومنکته قابل توجه دیگر در سخن امام

ين شود و والی و قاضی برای همو مرج میدرخواست کمک کند و از ظالم انتقام گيرد، موجب هرج 

 این حال مور جامعه را نظم بخشند؛ باو به او کمک کنند و ا گيرنداند که داد مظلوم را بنصب شده

 توانند اقدام کنند؟چگونه مردم خود می

 بَصِما نُإنّ لمرج، وج و اربّما یقال: إنّ تجویز االنتصار و االنتقام للمظلوم بنفسه من الظالم یوجب الهر»

 «أنفسهم؟بلناس الوالی و القاضی لالنتصاف و االنتصار و تنظيم أمور الناس، و معه کيف یطلق ذلک ل

تحليل  اشت واما ایشان این تحليل و برداشت را سست و مخالف اطالق آیه و بلکه آن را مخالف برد

انند گيرد که در شرع واقع شده است؛ مرا شاهد می مشابه این موضوعداند و موارد چندی درست می

ده ر کشيجواز تقاصّ در طلب، جواز دفاع از جان و مال و آبرو، و دفع کسی که به خانه شخص س

مرد، ش بعيد با چنين وجوهیآن را است. ایشان برای تاکيد بر جواز و اینکه با وجود دليل نباید 

د د او بایل وی مورد هجوم دزد قرار گرفته، گفته شوو و ماافزاید: آیا ممکن است به کسی که آبرمی

، به دست کردست نگه دارد و جایز نيست مهاجم را دفع کند، اما بعد از آنکه مهاجم هر کاری خوا

 کنی؟! توانی به محاکم صالحه شکایتمی مظلوم گفته شود

له و عدم جواز و ما سارق المهاجم على عرض الرجلفهل ترى من نفسک وجوب القعود عن دفع ال»

 3«دفعه ثمّ بعد فعله ما فعل یقال للمظلوم: لک الرجوع إلى المحاکم الصالحة؟!

سخن امام خمينی نيز به معنای دعوت به آن پيداست کسی خواهان هرج و مرج در جامعه نيست؛ 

های جبران حقوق مادی و معنوی آحاد از یک سو تاکيدی بر ضرورت گسترش راه نيست، بلکه

جامعه و تقویت تضمين امکان استيفای حقوق هر کسی است که به تضييع حقوق فردی یا اجتماعی 

                                                

 .194. بقره، آیه 1

 .39آیه . شوری، 2

 .431، ص1امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج. 3
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خود باور دارد و از سوی دیگر گسترش ناامنی و ترس برای کسانی است که چه بسا با احساس 

ادعای ارتکاب رفتار  کنند. البتهاندازی میه، به حقوق دیگران دستامنيت و دور از چشم جامع

اگر در حد اتهام باقی است و گيری قابل پیاز سوی متهم  ،«اثبات»در مقام ظالمانه درباره دیگری، 

، جرم تلقی خواهد شد، اما این نگاه که از جمله در سخن امام خمينی بازتاب یافته است، از یک بماند

دهد که با تشخيص خود، از رفتار ظالمانه اجازه شرعی می« مقام ثبوت»، در ستمدیدهسو به شخص 

و از  ،عدالتی رفتار کرده آشکارا سخن بگوید و خود را مرتکب گناه نداندهر کسی که درباره او با بی

آورد که با فرض اطمينان نسبی به اثبات سخن خود سوی دیگر حاشيه امنی را برای وی پدید می

صرف اند در مجامع عمومی درباره تضييع حق خود سخن بگوید و دیگران را به کمک بطلبد و بتو

و تبليغ عليه آن دستگاه  یا تضعيفعمومی به عنوان تشویش اذهان ، «مقام ثبوت»و در اعالن عمومی 

ارهای و با بهره جستن از ابز هایا شخص مربوط به شمار نرود و دیگران نيز از جمله با طرح در رسانه

مجاز به کمک به او باشند و از سوی سوم رویکرد کلی شارع حکيم را در مقابله با ستم و هنری، 

و ضرورت ناامن ساختن جامعه برای ستمکاران و متجاوزان به کشی و عدم سکوت در برابر آن حق

 رساند.میحقوق شخصی یا عمومی مردم 

 اهلل خوییعمومیت جواز نقد در نگاه آیت 

قائل به جواز بدگویی از ظالم و افشای فقهایی است که به صراحت  گروهاهلل خویی نيز از آیت -1

 این فقيهستم وی به دست مظلوم شده است؛ هرچند موجب دست شستن ظالم از ستم به وی نگردد. 

ن ن القول اال مَمِبالسوء  الجهرَ اهللُ حبّال یُ»به استناد آیه  که داللت یا اعتبار ادله دیگر را کافی ندیده،

داند و مقتضای اطالق آیه را همين میبر خالف ابهام و تردیدی که از امام خمينی نقل کردیم، ، «ملِظُ

اند ناتمام شمرده است؛ با این بيان که در آیه هرچند الفاظ عموم به گفته کسانی که آیه را عام ندیده

عموميت را  1«مقدمات حکمت»با توجه به کامل بودن  اطالق دارد و« ا مَن ظُلِمَالّ»کار نرفته اما جمله 

                                                
توانسته قید یا قیود مورد نظر را بیاورد را به رغم اینکه در مقام بیان بوده و میسخن خود گوینده حکیم وقتی  - 1

كه عام آن مدلول گیرند و به دلیل بر اراده اطالق میآن را نیاورده و به گونه مطلق سخن گفته، اصولیان و فقهاء  اما

شود كه ناظر به گفته می« مقدمات حکمت»سازد كنند. به آنچه استناد به اطالق سخن را موجه میاستناد میاست 

 كار حکیمانه حکیم است. 
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رسوا کردن او احتمال رساند. بنابر این به دليل همين آیه، مظلوم مجاز به بدگویی از ظالم است چه می

 وی داشته باشد، چه نداشته باشد:از در رفع ستم  تاثير

 طلقم( ظُلِمَ مَنْ اٰ  قوله )إِلّ لعموم و أدواته إال انء من ألفاظ ان اآلیة و إن لم تشتمل على شیا»

تداعه حتمل اراء اسو ،فبمقتضى مقدمات الحکمة فيه یفيد العموم. و عليه فيجوز للمظلوم اغتياب الظالم

 «أم ال.

با اشاره به روایتی که بازگفتن کوتاهی ميزبان در پذیرایی از مهمان را از مصادیق آیه  آقای خویی -2

هتک مهمان و کوتاهی در پذیرایی از وی در سطحی که مقتضای  آن رامقصود از و مجاز شمرده، 

 ایشانشمارد و نه ترک آنچه مهمان بيش از اندازه متعارف توقع داشته باشد. ميزبانی است میعرفی 

تاکيد دارد که رعایت حد متعارف از سوی ميزبان و مهمان، مالک تحقق ظلم و عدم ظلم است و هر 

تواند رفتار وی را به دليل این آیه، برای دیگران بازگو کند، چون این کدام کوتاهی کند، دیگری می

ميزبان درباره مهمان در ایشان ضمن گسترش حکم جواز به غيبت خود نوعی تظلّم است. از این رو 

اگر روایتی کند خاطرنشان میصورتی که توقع بيرون از عرف داشته و ميزبان را به زحمت انداخته، 

م، فيکون مشموال لآلیة ألنه نوع من التظلّ» رساند:خصوص نبود، خود آیه این حکم را مینيز در این 

 1«.من دون احتياج إلى الروایة

اره م دربذکر این جزئيات برای این است که عالوه بر تحکيم بحث نشان داده شود که موضوع ظل 

فقه  ونه درنداشته باشد، چگدیگران و جواز دادخواهی و تظلم حتی اگر ثمره آنی در رفع آن ستم 

عی که ر موضوو برای فریاد مظلوم در هر سطح و با همورد توجه و اهتمام فقهای بزرگ قرار گرفته 

 بند وظيفه متعارف خوداست و وقتی ميزبان و مهمان، اگر پایای گشوده شده باشد حساب ویژه

ی توان جفامی از نگاه شرعی نباشند، این گونه ممکن است در معرض اعتراض علنی قرار گيرند و

 آنان را برمال کرد، وضع دیگران از این جهت پيداست چيست.

 بندیجمع

و جدا « سنجیارزش»توان به دهد، میرا، چنان که ریشه واژگانی آن به خوبی نشان می« نقد» -1

هنر به عنوان اربرد آن دخالت ندارد و معنا و کرد. ابزار نقد در اصل و بد از هم معنا ک کردن خوب

عر، داستان، فيلم، ش. هنر زبان خاص در کنار زبان عام، ابزاری رسا و گيرا و ماندگار برای نقد است

                                                

 .342-343، ص1. سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، ج1
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و مانند آن، همه به عنوان زبان خاص نقد  اتور، مجسمهتئاتر، صدا، عکس، طنز، نقاشی، کاریک

ت چارچوب دینی و شرعی در شناخاتر از زبان عمومی برای نقد باشد. اما تواند ابزاری حتی رسمی

نقد، از جمله نقد هنری باید چگونگی پيوند آن را با چندین باب و عنوان مختلف شرعی و اخالق 

ای است که این بررسی کرد که یکی از آنها حرمت غيبت با وجه به قلمرو مفهومی و حکمی گسترده

 عنوان فقهی و اخالقی دارد.

ا در رد هنری یی نقبه صورت ویژه قلمرو کارآ ناهای آن،آنچه از دریچه حکم حرمت غيبت و استث -2

 و دامنه جواز آن به عنوان یکی از موارد« تظلم»دهد، تعریف نشان می مسائل عام اجتماعی

دهنده رویکرد کلی اسالم به مبارزه و تواند نشانشده استثنا از حکم حرمت غيبت است که میپذیرفته

د به نقویژه  توجهخاستگاه دارد باشد. « ظلم»ای که مفهوم منه گستردهعدالتی با دامقابله با ستم و بی

تن ود ساخدر محدبه رغم نگاه محدودی که برخی فقهای ما هنری از زاویه حکم تظلم، این است که 

، ندوم داربا اميد رفع ستم از شخص مظلدایره جواز به شکایت بردن پيش اشخاص و مقامات مسئول 

یح تصراهلل خویی، از جمله شيخ انصاری، امام خمينی و آیت ی بزرگز فقهااما چنان که گروهی ا

این . در حقيقت توان همراهی کردچنين محدودیتی را نمیدهد، اند و ادله موجود نيز نشان میکرده

ی دفاع از حقوق خود و یا حتی تشففرصتی عام است که شارع حکيم برای شخص ستمدیده در 

ه امعومی جعدالتی در جامعه و تبدیل آن به باور و فرهنگ عمکلی با ستم و بیخاطر او و نيز مبارزه 

مجاز  تر سازدموثر و بهره بردن از کمک دیگران یا ابزارهایی که فریاد مظلوم را رساتر و فراهم ساخته

 شمرده است.

های مختلف فردی و اجتماعی و انواع حقوق مادی و گسترش مفهوم ستم و تضييع حق به حوزه -3

ساختارهای ظالمانه و کسانی که و ها معنوی، ظرفيت باالی ابزارهای هنری برای نقد رفتارها و روش

کنند، و جواز بهره به صورت فردی  یا گروهی یا دولتی در حق فرد یا جامعه یا یک ملت ستم می

، زمينه حضور هنر را ای که از این منظر وجود داردو آزادی بيان ویژه در این راهجستن از این ظرفيت 

وضع موجود و مقابله مستقيم با کسانی که به و اصالح های مختلف اجتماعی، به هدف نقد در حوزه

خود، حقوق  کنند و در راستای منافع فردی یا جریانیاندازی میحقوق مادی یا معنوی مردم دست

های مسئول از سازد. بر همين پایه دستگاهگيرند، هر کجا که باشند، فراهم میدیگران را نادیده می

های قضایی باید از بهره جستن از چنين ظرفيتی حمایت کنند و در نویسان و دستگاهجمله قانون
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ین امر اختصاص به ا ژهوی فصلی یا موادیای الزم است های هنری و رسانهقوانين ناظر به فعاليت

 یابد.

حتی  ورفتارهای ظالمانه در نقد  و حق ک نکته کليدی و راهگشا در بهره جستن از این ظرفيتی -4

و  ع ستمرسوا کردن متجاوزان به حقوق فردی یا عمومی این است که از نگاه ثبوتی، تشخيص وقو

ن در آیا ابزارهای موجود برای مک گرفتن از دیگران ای کردن و چگونگی کتضييع حق و اصل رسانه

ن . با ایه استاختيار خود کسانی است که به باور خود ستم دیده و حقی از آنان به ناروا گرفته شد

پسند بر مهل محکحال از نگاه اثباتی و برای جلوگيری از سوء استفاده احتمالی از این حق، باید دلي

نين رستی چداز حقوق شخصی مانند حق دفاع به  داشته باشند؛ چنان که در موارد دیگریادعای خود 

 .1394و الحمد هلل، سوم آبان  قيدی وجود دارد.
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