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  چکیده

انتقاد . ه آزادي بیان استآمیز در حوزانتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه
هاي موجود یا احتمالی در اقدامات و دادن عیوب و کاستیاز دولت و مقامات دولتی با نشان

کند ها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصالح امور عمومی کمک میتصمیمات آن
یی است که نه توهین هستند، نه افترا، هادر واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان. ثمره شیرین دارد

انتقاد با همۀ این عناوین وجوه اشترك و افتراق . اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسینه نشر 
ها در پرده ابهام قرار  ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن دارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراك آن

رو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در ازاین. دارد و تبیین نشده است
توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسالمی و تجارب 

حمایت از غیرقابلهاي انتقادي قابل هاي حقوقی، ضوابط و معیارهایی براي تمییز بیانسایر نظام
  .حمایت، به دست دهد

در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از : منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده استبدین
دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبناي دالیل و توجیهات مطرح در بخش 

تبیین اول، ضوابط و معیارهایی که براي تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و 
    .اندشده

  آزادي بیان، انتقاد، مقامات دولتی، اعتماد عمومی، توهین، طنز: کلیدواژگان
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جان خو، متواضع و شنوا باشی، با گوش کننده این است که در برابر او نرماما حق نصیحت«
 هایش را بشنوي، اگر نصایح او به ثواب و درستی مقرون است بپذیري و خدایت را سپاسگفته
آوري و متهمش نسازي زیرا او در خیرخواهی کوتاهی  ی و اگر درست نبود بر او رحمتگوی

  .»است ولی اگر در مظان اتهام بود به سخنانش اعتماد نکننکرده بلکه خطا نموده 
  )ع(رساله حقوق امام سجاد 

  
  مقدمه

انتقاد با . یان استآمیز در حوزه آزادي بانتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه
ها  پردازد و در غالب موارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم،آنتوجه به اینکه به بیان ایرادها و معایب می

کننده و کم براي این اشخاص، تلخ و ناراحتدهد، دسترا به شخص یا اشخاص معینی نسبت می
ق انتقاد و وظیفۀ انتقادپذیري گفته هاي فراوانی دربارة حاز این رو، با آنکه سخن. دردسرساز است

اجراهاي نسبتًا مشخص در برابر است اما در عمل، وجود ممنوعات قانونی با تعاریف و ضمانتشده
شود که افراد رغبت چندانی به انتقاد نداشته باشند و این مفهوم نسبتًا کیفی و تفسیربردار، سبب می

هاي انتقادي نسبت به  ویژه در خصوص بیانهري باین خودسانسو. هاي خود را سانسور کنند بیان
هاي انتقادي از دولت، تهدیدهایی  زیرا در آنسوي بیان. دولت و مقامات دولتی، دوچندان است

همچون توهین و افترا به مقامات و نهادهاي دولتی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ 
  . قرار دارد که هر کدام، مجازات سنگینی داردعلیه نظام، جرم سیاسی و نقض حریم خصوصی 

اکاذیب، هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه نشربنابراین، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان
انتقاد با همۀ این عناوین، وجوه اشترك . نه تبلیغ علیه نظام، نه جرم سیاسی و نه نقض حریم خصوصی

ها در پرده  ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن دتًا به وجوه اشتراك آنو افتراق دارد اما تاکنون، عم
هاي  هاي انتقادي از بیاندشواري ترسیم مرز ماهوي بین بیان. ابهام قرار دارد و تبیین نشده است

هاي انتقادي به دو  مجرمانۀ مذکور، سبب شده است که در حقوق خارجی و نیز در حقوق ایران، بیان
انتقاد مجاز و «و  1»انتقاد مشروع و نامشروع«در حقوق خارجی از اصطالحات : ونددسته تقسیم ش

که در مقایسه  3استفاده شده است» انتقاد سازنده و مخرّب«و در حقوق ایران از اصطالح  2»غیرمجاز
  .با دو اصطالح قبلی، خاص است

                                                                                                                                                                                                                     
1. La critique légitime ou non- légitime
2. Permissible or non-permissible criticism

مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و «: گویدقانون مطبوعات می3ماده براي مثال، .3
تقاد سازنده مشروط به تبصره ـ ان.مسئولین را با رعایت موازین اسالمی و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند

.»باشد دارابودن منطق و استدالل و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می
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تمییز انتقاد مشروع  بودن مرزهاياین مقاله درصدد است تا با توجه به اهمیت موضوع و مبهم
هاي حقوقی، باره، با استفاده از تجارب سایر نظاماز نامشروع و فقر منابع پژوهشی فارسی در این

هاي  هاي انتقادي که باید مورد حمایت قرار گیرند و بیان ضوابط و معیارهایی براي تمییز بیان
در این مقام، در منابع اسالمی،  1.دزا که طبیعتاً نباید مورد حمایت قرار گیرند به دست دهمسئولیت

طور الملوك، هجو، سب و توهین که بهاز قواعد ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر، نصیحه
دهند و از میان منابع خارجی، قواعد صریح یا ضمنی، معیارهایی براي انتقاد مشروع به دست می

ها، آراي مهم  حرمت از سوي آناي و هتکهاي رسانهحقوقی برخی کشورها راجع به آزادي
دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر حدود آزادي بیان و حق بر آبرو و اعتبار اشخاص و نیز آراي 

  .اندهاي انتقادي، مورد توجه و تأمل واقع شده مهم دیوان عالی آمریکا در ترسیم حدود بیان
مبانی توسیع و تحدید در بخش اول، : بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است 

انتقاد از دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبناي دالیل و توجیهات مطرح 
در بخش اول، ضوابط و معیارهایی که براي تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند 

  .اندمعرفی و تبیین شده
  

مقامات دولتی مبانی توسیع یا تحدید انتقاد از دولت و. 1
  مبانی توسیع انتقاد از مقامات دولتی. 1-1

الملل کامالً پذیرفته شده است که دولت و مقامات دولتی باید در مقابل اکنون در حقوق بین
در حقوق داخلی کشورها نیز روند توسیع حمایت  2.انتقادها تحمل بیشتري داشته باشند نه کمتر

ترین دالیل و مهم. امات دولتی در حال گسترش استهاي انتقادي از دولت و مق از بیان
  :اند ازهاي انتقادي از دولت وجود دارد عبارت توجیهاتی که در دفاع از بیان

                                                                                                                                                                                                                     

تعبیر شده که تقسیم آن به سازنده » باران رحمت«در تحقیق موجزي که درباره انتقاد و انتقادپذیري انجام شده، از انتقاد به .1
طوري که خواهد آمد، نه در این ادعا، به). 65- 82، صص1389اسالمی، سیدحسن، .: ك.ن(پذیرش نیستو ویرانگر قابل

پذیرش است زیرا همان طور که در ابتداي تحقیق مذکور نیز آمده حقوق خارجی پذیرفته شده و نه در حقوق ایران قابل
د شدن موقعیت و اقتدار نهاد یا شخص موربه تضعیف و سست(جویی دارد و از جنس اهانت است است انتقاد جنبه عیب

بنابراین اگر قیود و حدود نداشته باشد قطعاً . و برخالف قاعده وجوب حفظ حرمت افراد) شودانتقاد در انظار منجر می
اند که برخالف نصیحت، درستی بر این نکته اشاره کردهنیز به» نصیحت ائمه مسلمین«نویسنده مقاله . تواند ویرانگر باشدمی

  : محالتی، قابل دسترس در.: ك.ن(» آیدل باارزشى به حساب نمىانتقاد همیشه و در همه موارد، عم«
http://www.majlesekhobregan.ir/
2. See: ARTICLE 19, "Defining Defamation, Principles on Freedom of Expression and 
Protection of Reputation"( 2000) Article 19, London,  Principles 3& 8;  Article 19, The 
Article 19 Freedom of Expression Handbook, International and Comparative Law, 
Standards and Procedures, August 1993, pp.133-140.
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  هاي واجد نفع عمومی از حمایت مضاعفبرخورداري بیان) الف
هاي انتقادي علیه دولت و مقامات دولتی مورد استناد  ترین دلیلی که در حمایت از بیانمهم
گیرند که قرار میواجد نفع عمومی هاي  ها عمدتاً در مقوله بیان شود آن است که این بیانواقع می

توضیح آنکه کشورهایی که در . هاي بیشتر هستندهاي مختلف بیان، مستحق حمایتدر میان مقوله
ث قرار اند موضوعاتی را که تحت عنوان انتقاد مورد بحهاي انتقادي برآمده صدد حمایت از بیان

تعریف قانونی خاصی از . اندبندي کردهگیرند به امور داراي نفع عمومی و امور خصوصی دستهمی
براي مثال در . قضایی کشورها استنفع عمومی وجود ندارد و این مفهوم، ساخته و پرداخته رویه

، 1ه قضائیههند، امور راجع به دولت و نهادهاي عمومی، اعمال عمومی وزرا و کارکنان دولت و قو
در آمریکا، اموري که به رفتارهاي و 2ها و تدابیر دولت و قواي تقنینی و قضاییدر چین، سیاست

هاي عمومی، مباحثات هاي عمومی، اعتماد عمومی، پرسشرسمی، اقدامات رسمی، سمت
عمومی، رفتارهاي سیاسی مقامات دولتی، نقد و بررسی عمومی صالحیت تصدي یک سمت 

که در صورت  3اندهاي واجد نفع عمومی محسوب شده شوند در زمرة بیانمی عمومی مربوط
هاي سیاسی  در این میان، بیان. شوندنیت و انصاف، منجر به مسئولیت نمیبودن با حسنتوأم

  . هاي واجد نفع عمومی هستند مصداق اجالي بیان
وپایی حقوق بشر، رویه هاي سیاسی در رویه دیوان ارمطالعه تطبیقی دعاوي مربوط به اهانت

دهد که این مراجع و کشورها، دیوان عالی آمریکا، کشورهاي اروپایی نظیر انگلستان نشان می
هاي دیگر و آن را در مصاف با ارزش 4دانندهاي سیاسی را واجد اهمیت و نفع عمومی میبیان

بیان شده واقعیت داشته قضایی برزیل نیز بر این باور است که اگر امري که رویه. دانندغالب می
باشد و نفع عمومی در بیان آن وجود داشته باشد حتی اگر به نقض حق آبرو و اعتبار افراد منجر 

  5.شود قابل پیگرد نیست
دهد حرمت سیاسی در آمریکا نشان میشده در خصوص دعاوي هتکنتایج مطالعات انجام

از . از ارزش حرمت اشخاص بیشتر است هاي سیاسیکه از نظر دیوان عالی آمریکا، ارزش بیان
                                                                                                                                                                                                                     
1. Charles J. Glasser Jr,(ed.), International Libel and Privacy Handbook: a Global 
Reference for Journalists, Publishers, Webmasters, and Lawyers (New York: Bloomberg 
Press, 2006) p.125.
2. Ibid: 89.
3. Peter Nkrumah Amponsah, Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public 
Figures, The United States, Europe, and Australia (New York: LFB Scholarly 
Publishing LLC , 2004) P.122.
4. Ibid: p.117.
5. Charles J. Glasser Jr,(ed.),op.cit.,p.25.
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به تعبیر دیگر . نظر این دیوان، آزادي بیان درباره امور عمومی و سیاسی مورد تضمین است
هاي آزاد سیاسی با این هدف که دولت در برابر اراده و تأمین فرصت براي بحث«: دیوان

  1.»گو باشد اصل بنیادي نظام قانون اساسی آمریکاستخواست مردم پاسخ
هاي مربوط به امور عمومی اهمیت خاصی قایل شده و معتقدند  محققان اسالمی نیز براي بیان

شود یا در نهایت مردم باید که در خصوص موضوعاتی که به مصالح عام جامعه مربوط می
درباره آن قضاوت کنند باید نظام مشورتی را علنی کرد تا قدرت حاکم در معرض افکار 

گویی مسئوالن مربوط در برابر مردم و اهل نظر، احساس مسئولیت و پاسخ عمومی قرار گیرد و
در منابع فقهی نیز حکایت از » نصیحت ائمه مسلمین«وجود باب خاصی تحت عنوان 2.کنند

3.اهمیت مباحثات عمومی درباره موضوعات و امور عمومی جامعه دارد

  
  قاعده اقدام) ب

هاي انتقادي از مقامات دولتی  حمایت بیشتر از بیانشده براي یکی دیگر از توجیهات ارائه
اند و از حرمتی که افراد طور داوطلبانه خود را در معرض انتقاد قرار دادهآن است که اینان به

طور ضمنی خود  صریحاً یا بهچنانچه شخصی . اندعادي جامعه دارند تا حد زیادي عدول کرده
در  وباید بپذیرد که حریم خصوصی ا ،دهد قرار  ردمگویی به معمومی و پاسخنقد  در معرضرا 

شود گویی ارزش محسوب میاي که پاسخو در جامعهخواهد شدمقایسه با دیگر افراد کمتر 
... که با  فردي«:ها وي را تحت فشار قرار دهندشهروندان حق دارند تا براي اصالح نابسامانی

عمال، امور و خصوصیات وي منافع مشروع ا نسبت به شود دیگران سبب میشغلیک فتنپذیر
کم بخشی از حق حریم  ین دلیل دسته او ب شودتبدیل میشخصیت عمومی به پیدا کنند، 

سازد که  اي می که خود را وارد فعالیت یا حرفه کسهر . دهد خصوصی خود را از دست می
نقد و بررسی ضرعاش را در م طلبد، خود یا زندگی خصوصی تأیید یا حمایت عمومی را می

شرح حقوق به تعبیر مجموعۀ .»...داند میها را مخاطب خود  دهد که او آن اشخاصی قرار می
هاي عمومی یا شخصی که داوطلبانه خویشتن را با واردشدن در فعالیت«،4امریکآ جدید

 اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی هایی که نفع عمومیِدر مؤسسات یا فعالیت  فتن مسئولیت مهمپذیر
کار خود را مورد قضاوت عموم قرار  ودهد یا خویشتن  در انظار عموم قرار می ،و نظایر آن دارد

                                                                                                                                                                                                                     

1. Peter Nkrumah Amponsah, Op.cit., pp.122-123..
.200؛ص )1379مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، : تهران(آزادي در قرآنایازي، سیدمحمدعلی .2
.پیشینمحالتی، : .ك. ، ن»نصیحت ائمه مسلمین«براي مطالعه بیشتر درباره .3

4. Second Restatement of the Law, ( Torts), § 652.



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  14

این امر  از تواند شکایت کند که شود، نمی ها از وي صحبت می دهد، هنگامی که در رسانه می
هاي تا آنجا که به تجلیات و فعالیت. ناراضی است زیرا خود خواهان چنین وضعی بوده است

ار دها از هیچ میزانی از حق حریم خصوصی برخور شود، آن ی چنین اشخاصی مربوط میعموم
  1.»یستها ن دیگر در زمرة امور خصوصی آن ،نیستند زیرا این مسائل

هاي مختلف حقوقی مورد توجه قرار بودن قاعده اقدام سبب شده است که در نظامعقالیی
هاي اعالمیه آزادي بحث«اي مثال، شوراي اروپا در بر. گیرد و آثار نسبتاً مشابهی بر آن بار شود

گانۀ اجرایی، تقنینی و قضایی ها و قواي سهتصریح کرده است که دولت 2»هاسیاسی در رسانه
باید بدانند که خودشان  4و مقامات سیاسی 3هاي سیاسیشخصیت. ها باید انتقادپذیر باشند آن

هاي سیاسی و نظارت و د و درنتیجه موضوع مباحثهاند که مورد اعتماد عمومی قرار گیرنخواسته
  .ها باشندویژه از طریق رسانهارزیابی عمومی به

کمتر دانسته  دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در آراي متعدد خود مقامات دولتی را مستحق حمایت
از مبانی با تأکید بر اینکه آزادي بیان، یکی  5،علیه اتریش لینگنسبراي مثال، در دعواي . است

مداران باید بیش از اشخاص گرفت که سیاست ضروري جامعه دموکراتیک است چنین نتیجه
صدر داشته باشند زیرا اینان برخالف اشخاص خصوصی، با آگاهی خصوصی انتقادپذیر بوده و سعه

ناپذیر، سخنان و اعمال خود را در معرض بررسی و نظارت صورت اجتنابو اراده و به
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از آبرو و  10ماده  2حمایت بند . انداران و مردم قرار دادهنگروزنامه

شود ولی در چنین مواردي، حمایت از اعتبار اشخاص باید مداران نیز میحرمت افراد، شامل سیاست
  6.با منافع مرتبط با بحث آزاد درباره مسائل سیاسی متوازن شود

در یک جامعه دموکراتیک، شخصی «آمریکا نیز آمده است که  در یکی از آراي دیوان عالی
هاي اجرایی، تقنینی یا قضایی براي شهروندان کار کند باید توقع کند تا در صالحیتکه قبول می

توانند ها نمیدادگاه. داشته باشد که اعمال رسمی وي مورد انتقاد و شرح و تفسیر واقع خواهد شد
  7.»مت، مانع از این انتقادها در مورد مقامات عمومی شوندحربا استناد به قواعد هتک

                                                                                                                                                                                                                     

.31- 35؛صص )1387سمت، : تهران(حقوق حریم خصوصیانصاري،باقر .1
2. Declaration on freedom of political debate in the media, Adopted by the Committee of 
Ministers on 12 February 2004 at the 872nd meeting of the Ministers' Deputies
3. Political figures
4. Public officials
5. Lingens v. Austria: judgment of 8 July 1986.
6. Council of Europe, “Human rights files” (No. 18) Case Law Concerning Article 10 of
the European Convention on Human Rights, 2001, pp.11-12..
7. Peter Nkrumah Amponsah, Op.cit., p.126.
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معتقدند که ) فقهاي شافعی(گفتنی است که در منابع فقه اسالمی نیز برخی از فقهاي اهل تسنن 
بر استناد به شیوه چنانچه سب حاکم به تعریض و کنایه باشد تعزیر ندارد و دراین خصوص عالوه

، این استدالل مطرح شده است که حاکم به دلیل آنکه در معاصی با خوارج) ع(برخورد امام علی 
کند و در نتیجه، گفتار و شود حرمتش نسبت به سایر افراد جامعه کاهش پیدا میجامعه شریک می

شود ممکن است نسبت به حاکم، سب محسوب رفتاري که نسبت به غیرحاکم، سب محسوب می
  1.نشود

  
  تهمتداشتن موقعیت دفاع و رفع ) ج

هاي انتقادي از دولت و مقامات دولتی آن است که  توجیه دیگر براي حمایت بیشتر از بیان
برخالف شهروندان، اینان به دلیل دسترسی به امکانات مختلف ارتباطی و داشتن موقعیت مسلط 

ار گیرد پاسخ دهند و از اعتبها صورت می توانند به انتقادهایی که از آنآسانی میدر جامعه، به
توانند آنچه را که خاطر دسترسی گسترده به وسایل ارتباطی میمقامات دولتی به. خود دفاع کنند

شود تکذیب یا انکار کنند یا با دادن توضیحات الزم، افکار عمومی را ها گفته می درباره آن
اند هبه همین جهت، در برخی از کشورها نظیر فرانسه که حق پاسخ را شناسایی کرد. اصالح کنند

اینان از . این حق فقط به شهروندان اختصاص دارد و مقامات دولتی از این حق برخوردار نیستند
طور ناقص یا تحریفتوانند اطالعاتی را که بهموجب آن میبرخوردارند که به 2»حق تصحیح«

  3.اند اصالح کنندها منتشر شدهشده در رسانه
تصریح کرده است که » هاهاي سیاسی در رسانهاعالمیه آزادي بحث«شوراي اروپا نیز در 

ها به دلیل موقعیت مسلط خود نباید با  گانۀ اجرایی، تقنینی و قضایی آنها و قواي سهدولت
همچنین گفته شده است که تدابیر سیاسی، .قوانین کیفري در برابر هتک حرمت، حمایت شوند

دادن اجازه تعقیب منتقدان به . هاي تند هستندابزارهاي بهتري براي دفاع از دولت در برابر انتقاد
در این دعاوي، منابع و . سازدشمار علیه دیگران فراهم میدولت، زمینه را براي طرح دعاوي بی

دهندگان را شود زیرا دولت نباید پول مالیاتجهت و نامناسب مصرف میامکانات دولت، بی
  4.رج کندها نسبت به آزادي بیان خ کردن حق آنبراي خاموش

                                                                                                                                                                                                                     

، کلیه »احکام سب الحاکم و المسلم و الکافر فی الفقه االسالمی«احمد ختال مخلف العبیدي، : ك.براي مطالعه بیشتر ن.1
  .42-43، صص 2010نبار، قسم القرآن،التربیه، جامعه اال

http://uoanbar.edu.iq/image/magaz/72010/ahkam.pdf.
2. Droit de rectification
3.  Emmanuel Derieux, Droit de la communication, ( Paris: L.G.D.J, 1999) pp.404-409.
4. Bonnie Docherty, "Defamation Law: Positive Jurisprudence"(2000) Harvard Human 
Rights Journal, Vol. 13, Spring, p.268.



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  16

  مبانی تحدید انتقاد از مقامات دولتی. 1-2
هاي انتقادي از دولت بیان شد دالیل و توجیهاتی  در برابر توجیهاتی که در حمایت از بیان

حمایت از : اند ازکردن اظهارنظرهاي انتقادي علیه دولت وجود دارد که عبارتنیز براي محدود
  .اشخاص عمومی اعتماد عمومی و حمایت از آبرو و اعتبار

  
  حمایت از اعتماد عمومی ) الف

هاي انتقادي از دولت و مقامات دولتی آن ترین دلیل براي ممنوع یا محدودساختن بیانمهم
زنند و چون اعتماد عمومی براي ها به اعتماد عمومی نسبت به دولت آسیب میاست که این بیان

از تضعیف این اعتماد باید جلوگیري  هاي دولتی الزم استانجام مطلوب وظایف و مسئولیت
: تصریح کرده است که 1پراجر و ابرشلیکبراي مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه . کرد

عدالت که  کنندهعنوان تضمیناین قوه به. باید به نقش خاص قوه قضائیه در جامعه توجه شود«
عمومی برخوردار باشد تا بتواند  هاي تابع قانون است باید از اعتمادارزش بنیادي در دولت

بنابراین، ضروري است که از این اعتماد در برابر . وظایف خود را به نحو مؤثر انجام دهد
  2.»مبنا حمایت شودانتقادهاي مخرب و اساساً بی

تا پیش از قرن بیستم عقیده غالب این بود که هرگونه انتقاد از حکومت و مقامات حکومتی 
در  18براي مثال، در قرن . شدت با آن برخورد شودزند و باید بهسیب میبه اعتماد عمومی آ

اگر بنا باشد که قراردادن «: قاد از حکومت گفته شده است کهیکی از دعاوي مربوط به انت
آورد نظریات فاسد و بد درباره حکومت در اختیار مردم، جرم نباشد هیچ حکومتی دوام نمی

به مرور  3.»ت که مردم آن، نظرات خوبی درباره آن داشته باشند زیرا براي هر حکومتی الزم اس
زمان، از این عقیده عدول شده و اکنون عقیده غالب آن است که از اعتماد عمومی به حکومت 

توان هرگونه اظهارنظر انتقادي از حکومت را تضعیف اعتماد عمومی باید حمایت شود اما نمی
تواند اعتماد یک یا چند ظهارنظر انتقادي از حکومت میاوالً، طبیعی است هرگونه ا. دانست

اما آنچه باید معیار قرار گیرد اعتماد بخش زیادي از مردم . شخص به حکومت را تضعیف کند
براي احراز وجود یا نبود چنین تهدیدي باید به جمیع اوضاع و . ها است نه یک یا چند نفر از آن

موقعیت گوینده، ناشر و مخاطب، مکان بیان، روش و احوال قضیه ازجمله به هویت و مقام و 
. گیرد توجه شوداي که بیان در آن صورت میزمان انتشار، محتواي بیان و شرایط کلی جامعه

                                                                                                                                                                                                                     

1. Prager and Oberschlick v. Austria: judgment of 26 April 1995
2. David Kosar, Op.cit., p.23.
3. Peter Nkrumah Amponsah, Op.cit., p.46.
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هاي تري داشته باشد احتمال اینکه بیان وي یا صحبتشدههرچه گوینده، مقام و موقعیت شناخته
یجه احتمال ورود آسیب به اعتماد عمومی ببیشتر وي مطابق با واقع تلقی شود زیاد است و درنت

است و برعکس، چنانچه منتقد، شناخت کافی از موضوع نداشته باشد یا انتقاد وي غیرمربوط 
  1.شود کمتر خواهد بودتلقی شود خطر آسیبی که از اظهار نظر وي به اعتماد عمومی وارد می

. ی از مقاصد نامشروع حمایت کردعمومتوان در پوشش حمایت از اعتماد دوم اینکه نمی
کند یا به نحو رو، حمایت از موقعیت مقام یا نهاد حکومتی که قانون را رعایت نمیازاین

کردن ممنوع. تنها مبناي مشروع ندارد حتی خطرناك نیز هستکند نهکارآمد عمل نمی
افشاي خطاها و  سازندها و مؤسسات ناقض قانون را محدود میهایی که انتقاد از مقامبیان

  2.سازندها و بالتبع اصالح اشتباهات و خطاها را ناممکن می اشتباهات آن
  

  حمایت از آبرو و اعتبار اشخاص عمومی. ب
ها  هاي انتقادي از مقامات دولتی آن است که این نوع بیان دلیل دیگر براي تحدید بیان

ناپذیر وارد هاي جبرانر، لطمهممکن است به آبرو و اعتبار مقامات یا نهادهاي دولتی مذکو
اگر شخصی به یک فرد عادي جامعه توهین کند آبرو و اعتبار وي ممکن است نزد یک . کنند

یا چند نفر لطمه ببیند اما شدت لطمه به آبرو در مورد مقامات دولتی در مقایسه با افراد عادي 
آبرومند را از واردشدن به  هايآبروشدن، انسانبسا، ترس از بیجامعه بسیار زیاد است و چه

اگر مقامات عمومی مورد اهانت واقع شوند، آبرو و اعتبار خود را نزد . داردزندگی سیاسی باز 
در  3.دهنددهند بلکه در برابر همه افراد جامعه از دست مییک یا چند شخص از دست نمی

ا نهاد مورد انتقاد است بردن شأن شخص یواقع، انتقاد به دلیل آنکه متضمن تنقیص و زیرسؤال
این در انتقاد باید بنابر. ها است مخالف قاعده ضرورت حفظ حرمت افراد و آزاررساندن به آن

به مقداري که یقینًا مورد تأیید شرع است بسنده نمود و در غیر موارد قطعی، از آن اجتناب 
با رعایت میزان و مراتب  رو، عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز بایدازاین.نمود

با توجه به این اصل، اگر منکري با تذکرات خصوصی و محرمانه اصالح شود . صورت گیرد
فرمایند ممکن است که در این خصوص می) ره(امام خمینی  4.ها طرح شودنباید در رسانه

                                                                                                                                                                                                                     

1. Re’em Segev, "Freedom of Expression: Criticising Public Officials" ( 2009) 1
Amsterdam Law Forum, Vol. 2:,  pp.79-81.
2. Ibid, pp.12-14.
3. Dix W. Noel, "Defamation of Public Officers and Candidates " (1949) No. 7, 
Columbia Law Review, Vol. 49, , p. 893.
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مع شخصی تنها درصورتی آمادگی عمل به معروف و ترك منکر را داشته باشد که او را در ج
تنها واجب در این صورت، امر به معروف و نهی از منکر نه. و در پیش دیگران امر و نهی کرد

حیثیت طرف، جایز هم نخواهد بود مگر مواردي که شخص بهنیست بلکه براي پرهیز از هتک
  1.صورت آشکار و در مأل عام، معروفی را ترك یا منکري را مرتکب شود

ر این خصوص بین اهانت به مقامات و اهانت به دولت یا گفتنی است که برخی کشورها د
براي . اندحرمت از سوي دولت را نپذیرفتههاي اجرایی تمایز قایل شده و ادعاي هتکدستگاه

المنافع به دلیل اهمیت امر انتقاد از دولت، دعاوي مثال، برخی محاکم کشورهاي مشترك
هاي دولتی و حتی از سوي احزاب کتهاي اجرایی، شرحرمت از سوي دولت، دستگاههتک

اعالم کرده است  1994براي مثال، دیوان عالی هند در سال . اندسیاسی را غیر قابل استماع دانسته
کنند ها و نهادهایی که قدرت عمومی را اعمال میکه دولت، مراجع محلی و سایر ارگان

هاي آفریقاي جنوبی شرکت 2.حرمت اقامه کنندتوانند براي مطالبه خسارت، دعواي هتکنمی
، دیوان 1997در سال . ها شناخته استحرمت علیه روزنامهدولتی را فاقد حق اقامه دعواي هتک

عالی زیمبابوه نیز شرکت پست و ارتباطات از راه دور تحت مدیریت دولت را فاقد سمت براي 
گلدز اسمیت اي نیز محاکم انگلستان در دعو 1997در سال . حرمت شناختطرح دعواي هتک

دادگاه وضعیت . حرمت شناختندیک حزب سیاسی را فاقد حق طرح دعواي هتک 3علیه بویرول
ها را فاقد صالحیت جهت  آن شایربیحزب را به نهادهاي منتخب تشبیه کرد که در دعواي 

  4. حرمت شناخته بوددعواي هتک
است که تصریح کرده » هاهاي سیاسی در رسانهاعالمیه آزادي بحث«شوراي اروپا نیز در 

کنند باید به عنوان فرد مورد حمایت قرار گیرند و نه افرادي که نهادهاي دولتی را نمایندگی می
  .عنوان نماینده شخص حقوقیبه

  
  ضوابط ناظر بر انتقاد از مقامات دولتی. 2

این هاي انتقادي از دولت و تحدید  از مجموع دالیل و توجیهاتی که در حمایت از بیان
آید که انتقاد از دولت، آزاد و بلکه ضروري است اما ها گفته شد این نتیجه به دست می بیان

براي تشخیص اینکه آیا . نباید به اعتماد عمومی یا آبرو و اعتبار مقامات عمومی لطمه وارد کند
                                                                                                                                                                                                                     

؛ص )1389چاپ و نشر عروج، :تهران( 14/، امام خمینی و مفاهیم اخالقیامر به معروف و نهی از منکرآور، بختمهدي .1
64.

2. Bonnie Docherty, Op.cit., p.268.
3. Goldsmith v. Bhoyrul ,1997
4. Bonnie Docherty, Op.cit., p. 269.
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ابط و کند یا نه، ضوانتقاد به اعتماد عمومی یا آبرو و اعتبار مقامات عمومی لطمه وارد می
. شوندمعیارهایی در کشورهاي مختلف جهان مورد استفاده واقع شده است که ذیًال مطالعه می

  .آینددر واقع، این ضوابط در تعیین حدود انتقاد مجاز از دولت به کار می
  

  کند؟چه کسی انتقاد می. 1- 2
عالی آمریکا آراي دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان (هاي حقوقی مختلف با مطالعه در نظام

هاي انتقادي برخی اشخاص، بنا به مصالحی که  آید که بیاناین نکته به دست می) و آراي فقها
شود، حتی اگر مشتمل بر اهانت باشد، گاهی بهتر محسوب میاز مصلحت حفظ حرمت، مهم

در برخی کشورها، اگر . استطور مشروط، مصون از تعقیب شناخته شده طور مطلق و گاهی به
کند در مقایسه با منافع ناشی از حمایت از نافعی که نظام حقوقی از بیان برخی مطالب دنبال میم

 و اگر بسیار 1کننده از مصونیت مشروطکننده در برابر تعقیبحرمت اشخاص مهم باشند بیان
ت هاي افرادي که قبالً فرص در مقابل، بیان 3.دار خواهد بودربرخو 2مهم باشند از مصونیت مطلق

ها به اعتماد عمومی نسبت به دولت لطمه شدید وارد  ها داده شده یا انتقاد از سوي آن انتقاد به آن
وارد شوند نظیر وکال، قضات )انتقاد از دولت(کند یا به لحاظ اصولی نباید در عرصه سیاست می

ف را به توان انتقادکنندگان مختلبر این اساس می. و نظامیان، با محدودیت زیاد مواجه است
  : بندي کردصورت زیر دستهاعتبار میزان حمایت، به
علما و کارشناسان به دو جهت در امر انتقاد با دیگران تفاوت دارند و از :علما و متخصصان

زدن بردن و محکاول اینکه چون انتقاد به زیرسؤال: ها باید بیشتر حمایت شود انتقادهاي آن
هاي ارتباطی است و غیر داشتن اطالعات مرتبط و مهارترفتار و گفتار اشخاص است مستلزم 

دوم آنکه، علما وظیفه دارند که امور . آینداز علما و کارشناسان، سایرین از عهده آن برنمی
به . ها نسبت به اصالح امور، بیش از سایرین است جامعه را زیر نظر داشته باشند و مسئولیت آن

و  ظالم ر سیريلما براي مردمش عهدي گرفته است تا بخداوند از ع«): ع(فرموده امام علی 
تر میان علما، وظیفه علماي اسالم از سایرین سنگین در 4.»سکوت نکنندمظلوم ماندنگرسنه

                                                                                                                                                                                                                     
1. Qualified Privilege
2. Absolute  Privilege
3. Fowler V. Harper, "Privileged Defamation   " (1936 ) No. 6, Virginia Law Review, 
Vol. 22, p.644.

 ها علیحبلَ لقیت أل مظلوٍم و ال سغَبِ ظالمٍ ۀِکّظ وا علییقار األّ اءالعلم علی اهللاذ خو ما اَ... لو ال: اندفرموده) ع(امام علی .4
ان سکوت مظلوم ماندنو گرسنه ستمگرانبارگیعهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمد از علما خداوناگر) 51(غاربِها؛

محمد دشتی، انتشارات  :ترجمه ،البالغهنهج(کردم ه، رهایش میانداخت آن را بر کوهان شتر خالفت افسارهرآینه نکنند
).48، ص3خطبۀ، 1379عالمه، 
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اند دراین خصوص فرموده) ره(براي مثال، امام خمینی . است و تأکید زیادي بر آن شده است
علماي دین موجب هتک اسالم و تضعیف که اگر بدعتی در اسالم صورت گیرد و سکوت 

عقاید مسلمین شود یا اگر در سکوت و عدم اعتراض علماي دین خوف این باشد که در جامعه 
منکري را معروف یا معروفی را منکر جلوه نمایند یا اگر سکوت علماي اسالم موجب تأیید یا 

محرمات الهی و  تقویت ظالم شود یا اگر این سکوت موجب شود که ستمگران بر ارتکاب
ها  گذاري جرأت پیدا کنند الزم است که اظهارنظر کنند حتی اگر این اظهارنظر آنبدعت

  1.کنی فساد یا جلوگیري از ستم نداشته باشدتأثیري در ریشه
فقهاي اسالم به هنگام بحث از امر به معروف و نهی از منکر، شرایطی را براي فرد امر و 

شود که این فرد، باید عالم و کارشناس ها معلوم می از دقت در آن اند کهکننده ذکر کردهنهی
کننده باید علم به معروف یا منکربودن باشد زیرا یکی از شرایط مذکور آن است که امر و نهی

حرمت قرار سان، اصوالً نباید انتقادهاي علما و متخصصان را ذیل عنوان هتکبدین 2.داشته باشد
  .ان نظر تخصصی و کارشناسی مورد حمایت قرار دادعنوداد بلکه باید به

با توجه به اینکه رفتار و گفتار :دولتمردان و نمایندگان مجلس و سایر نهادهاي انتخابی
دولتمردان، سیاستمداران و نمایندگان مجلس، غالبًا صبغه سیاسی دارد یا به تعبیرها و تفسیرهاي 

قطاران خود را مورد ویژه اگر همها به قادي از سوي آنهاي انت شود بیانها منجر می سیاسی از آن
هاي شود زیرا مناقشههاي سیاسی برخوردار می انتقاد قرار دهند از بیشترین حمایت ممکن براي بیان

کنند و براي را براي شهروندان روشن می بدوخوبی عمومي هااستیسسیاسی بین مقامات، 
ال نظیر انگلستان و در کشورهاي تابع نظام حقوقی کامن .هاي سیاسی جنبه حیاتی دارندرقابت

  . طور مطلق مصون از تعقیب استهاي اشخاص مذکور به استرالیا، بیان
: بینی شده استپیش 3در خصوص نمایندگان مجلس، در بسیاري از کشورها، دو نوع مصونیت

ولیت مدنی و کیفري ندارند سو نمایندگان مجلس به دلیل آرا یا سخنان خود در پارلمان مسئاز یک
 2بند (در میان کشورهاي اروپایی، تنها قوانین اساسی آلمان 4.آمیز باشدحتی اگر این سخنان اهانت

آمیز نمایندگان را از شمول این مصونیت استثنا ، اظهارت اهانت)61اصل  2بند (و یونان ) 46اصل 
گان پارلمان بدانند که آنچه در پارلمان مبناي چنین مصونیتی آن است که اگر نمایند 5.اندکرده

                                                                                                                                                                                                                     

.101، ص نپیشیآور، بختمهدي .1
.62، صهمان.2

3. Parliamentary Immunity/ Privilege
4. Non-Liability   
5. See: Marília Crespo Allen, "Parliamentary immunity in the Member States of the 
European Union and in the European Parliament" (1999)  Working  Paper, European 
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ها منجر شود قدرت انتقاد و اظهارنظري را که  گویند ممکن است به تعقیب مدنی یا کیفري آنمی
از سوي دیگر، نمایندگان به دلیل جرایمی که در بیرون از . دهندالزمه نمایندگی است از دست می

  1.با اجازه پارلمانب نیستند مگر شوند قابل تعقیپارلمان مرتکب می
نظرهایی که نسبت به مصونیت نمایندگان وجود در نظام حقوقی ایران، با توجه به اختالف

قانون اساسی اعالم  86در تفسیر خود از اصل  20/10/1380شوراي نگهبان در تاریخ  ،داشت
برابرند و کرد که مصونیت ریشه اسالمی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و 

به اظهارنظر و رأي نمایندگان در مجلس و در مقام ایفاي وظایف نمایندگی اختصاص  86اصل 
  2.حرمت مالزمه ندارددارد و با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه نظیر هتک

انتقادهاي نمایندگان مردم در شوراهاي شهر و بر نمایندگان مجلس، اظهارنظرها وعالوه
هاي صنفی به هاي اولیا و مربیان مدرسه و نمایندگان تشکلوالدین در انجمن روستا، نمایندگان

شوند دلیل آنکه نقش مستقیم در فرآیند دموکراسی دارند و به نمایندگی از افراد زیاد بیان می
دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراي . شوندحرمت، بیشتر حمایت باید در دعاوي هتک

ت بیشتر از انتقادهاي نمایندگان منتخب در معناي وسیع کلمه تأکید کرده خود بر لزوم حمای
حرمت به شمار معناي حمایت بیشتر آن است که بیان مطلبی که در شرایط معمولی هتک 3.است

  .حرمت محسوب شودآید اگر از جانب این نمایندگان صورت گیرد اصوالً نباید هتکمی
ترین مبنایی است که براي حمایت از دموکراتیک، شایعکارکرد سیاسی یا :نگارانروزنامه

ویژه امور حکومتی مورد استناد واقع ها جهت گزارش امور و مسائل عمومی مهم و بهرسانه
عنوان نماینده و کارگزار شهروندان عمل ها بهمعناي این کارکرد آن است که رسانه. شودمی
د تحقیق قرار دهند و به مردم در مورد جریان کنند تا حوادث و وقایع را کشف کرده و مورمی

هاي حکومت را براي شهروندان تفسیر ها سیاستدر واقع، رسانه. رسانی کنندامور اطالع
کنند نظارت کرده و با ایجاد افکار هایی که کشور را اداره می کنند و بر اعمال و رفتار آنمی

هاي احتمالی از سوي ودسرانه یا سوءاستفادهعمومی درباره مسائل و مقامات، مانع از اقدامات خ
ها معتقدند که مطبوعات باید رو برخی با تکیه بر کارکرد سیاسی رسانهازاین 4.شوندها می آن

                                                                                                                                                                                                                     

Parliament, Directorate-General for Research, Division for Social, Legal and Cultural 
Affair .
1. Inviolability

.252-253؛صص )1381مرکز تحقیقات شوراي نگهبان، : تهران(نظریات شوراي نگهبان.2
3. David Kosar, Op. cit., p.30.
4. Elizabeth Blanks Hindman, Rights vs. Responsibilities: the Supreme Court and the 
Media, (Greenwood Press, 1997) pp.26-31.



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  22

عدم مسئولیت، بهایی است که . طور کامًال آزاد فعالیت کنندفارغ از هرگونه مسئولیت و به
اما نظر غالب آن است که . ایندگی بپردازدجامعه باید براي داشتن یک دموکراسی مبتنی بر نم

ها حتی در چهارچوب کارکرد سیاسی هایی بر رفتارهاي قابل قبول رسانهتوان محدودیتمی
  1.ها تحمیل کرد آن

نبودن مطالب قبل از نگاران به اطمینان از خالف واقع یا موهنساختن روزنامهدر واقع، ملزم
رو بیان مطلبی خالف واقع ازاین. کندفایده میبرخی موارد، بی انتشار، اطالع رسانی را کّند و در

نگاران ممکن شود در مورد روزنامهحرمت منجر میاز زبان افراد معمولی که دروغ بوده و به هتک
نگاران براي تعهد روزنامه. است یا دروغ محسوب نشود یا دروغ منجر به مسئولیت شناخته نشود

  . یله است نه تعهد به نتیجهوس گفتن حقیقت، تعهد به
هاي انتقادي نگاران و بیانبر این اساس، دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص روزنامه

این دیوان، بارها به نقش مطبوعات آزاد در تضمین کارکرد . ها، رویکرد حمایتی داشته است آن
وعات وظیفه ساالر تصریح کرده و همواره متذکر شده است که مطبمردم درست یک جامعه

دارند که اطالعات و عقاید مرتبط با امور حایز نفع عمومی را اشاعه دهند و عموم مردم نیز حق 
در غیر این صورت، مطبوعات قادر نخواهند بود که نقش . دریافت چنین اطالعاتی را دارند

شامل نگاري همچنین، دیوان متذکر شده است که آزادي روزنامه. نگهبان عمومی را ایفا کنند
نهایتاً اینکه دیوان . شودکننده میحدي از مبالغه و اغراق و حتی تحریک و بیان مطالب ناراحت

ها ممکن است  اعالم کرده که اخبار در حکم کاالهاي فاسدشدنی هستند که تأخیر در انتشار آن
  2.ها را از هر گونه ارزش و فایده تهی سازد آن

ها و کلیدي راجع به مسئولیت رسانه ی نکتهدر آراي دیوان عالی آمریکا، راستگوی
طور منصفانه و تا حد راستگویی یعنی بیان عقاید گوناگون به. شودنگارن محسوب میروزنامه

نگاران باید رفتار مسئوالنه براي راستگویی داشته از نظر دیوان، روزنامه. ممکن دقیق و درست
گویی عمدي قابلِل بخشش هستند اما دروغبار باشند، قابباشند و اشتباهات حتی اگر زیان

در آراي دیوان عالی آمریکا این نکته مورد تأیید واقع شده است که حمایت از . گذشت نیست
دیوان به دلیل ارتباط بالقوه برخی . امور واقعی است حقیقت متضمن حمایت از اشتباهات درباره

اشتباهات واقعی هرچند به. سته استها را مستحق حمایت دان از اطالعات غلط با حقایق، آن
همچنین . تر ضروري استارزش است اما گاهی براي رسیدن به اهداف بزرگخود بیخودي

                                                                                                                                                                                                                     

1. Ibid.
2. David Kosar, Op. cit., p.30.



23  دولتیموازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات

هاي هاست بلکه شامل بیان دیدگاهراستگویی چیزي بیش از بیان دقیق اطالعات راجع به واقعیت
ا تصویر صورت یک کل دیده شود حقیقت یشود که اگر در مجموع و بهمختلفی می

  1.دهدتري درباره جامعه ارائه میبزرگ
خواهی به انتقاد در کشورهاي مختلف، اشخاصی که در مقام تظلم):من ظُلم(افراد مورد ظلم 

دهند درصورت وجود برخی ها نسبت  پردازند حتی اگر عناوین مجرمانه به آناز دیگران می
  2.شرایط، مصون از تعقیب هستند

بودن این اشخاص اشاره نشده و بلکه تصریح تعقیبیران اگرچه به غیرقابلدر نظام حقوقی ا
شده است که اگر شخصی امري را به دیگري نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند به مجازات 

ظلم افترا یا نشر اکاذیب محکوم خواهد شد اما منابع تکمیلی حقوق موضوعه، بر حمایت از من
الَ یحب اللَّه الْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِالَّ منْ «الم، با استناد به آیۀ مبارکۀ فقهاي اس. اندتصریح کرده

 مو نیز آیه مبارکه  3»ظُل» کُملَیى عتَدا اعثِْل مبِم هلَیوا عتَدفَاع کُملَیى عتَدِن اعمعتقدند که 4»فَم ،
تعقیب آمیز از ظالم بگوید قابلد یا دیگري، مطالبی اهانتخواهی از خواگر شخصی در مقام تظلم

سه . نظر وجود داردخواهی بین فقها اختالفالبته در خصوص شرایط الزم براي تظلم. نخواهد بود
توان تظلم نمود؟ نزد هر کس یا نزد اول اینکه نزد چه کسی می: نکته در این خصوص وجود دارد

توان دوم آنکه آیا تنها در صورتی که امیدي به رفع ظلم بود میتواند رفع ظلم کند؟ کسی که می
توان؟ سوم آنکه آیا مظلوم فقط در مورد خواهی کرد یا اینکه در صورت نبود امید هم میتظلم

هاي دیگر ظالم نیز تواند از ظالم بدگویی کند یا اینکه در مورد عیبظلمی که بر او رفته می
اوالً : واهر، سه شرط براي اعمال حکم این آیه ذکر کرده استتواند سخن بگوید؟ صاحب جمی

توانند رفع ظلم کنند و خواهی شود که میظلم تحقق یافته باشد، ثانیاً نزد شخص یا اشخاصی تظلم
اهللا خویی معتقدند که با توجه به مقدمات اما آیت 5.کردن ظالم، میزان مراعات شودثالثًا در متهم
تواند رفع ظلم ه مذکور را عام دانست که شامل تظلم نزد کسی که نمیتوان حکم آیحکمت می
اند که صرفًا ناظر نیز در تحریرالوسیله آیه شریفه را مطلق دانسته) ره(امام خمینی 6.شودکند نیز می

رو، این نظر را که اگر شخصی که مورد ازاین. به نفس جواز جهر بالسوء است و نه کیفیت آن
شود اي رفع ظلم به دولت و مقامات قضایی مراجعه نکند هرج و مرج ایجاد میظلم واقع شده بر

                                                                                                                                                                                                                     
1. Elizabeth Blanks Hindman, Op.cit., pp.35-41.
2. Right to Petition

.148نساء، آیه  سوره .3
.134بقره، آیه  سوره.4
.117؛ص )1375مؤسسه نشر اسالمی،  :قم(23، جاالسالمجواهرالکالم فی شرح شرایعنجفی،شیخ محمد حسن .5
. 471؛ص )1378الفقاهه، مؤسسه نشر: قم(، الجزء االول الفقاههمصباحخویی،سید ابوالقاسم .6
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خواهی از تواند در مقام تظلماساس برخی معتقدند که نماینده مجلس نیز میاین بر  1.کنندرد می
  2.موکالن خود در مجلس شوراي اسالمی سخن بگوید

قادي قضات، وکال و نظامیان بر هاي انت در کشورهاي مختلف، بیان:قضات، وکال و نظامیان
ویژه قضات ترین توجیه آن است که این اشخاص بهمهم. مبناي برخی توجیهات، محدود است

ها  و نظامیان نباید در عرصه سیاست وارد شوند درحالی که انتقاد از دولت و مقامات دولتی آن
وکال مورد استناد واقع ویژه درمورد دلیل دیگر که به. دهدرا ناگزیر به این عرصه سوق می

شود این است که اینان به اندازه کافی براي بیان نظرات و انتقادهاي خود در جریان رسیدگی می
  3.هاي اینها در محاکم از مصونیت برخورداراست ویژه بیانبه دعاوي فرصت دارند و به

یگر جاري در آمریکا، محدودیت آزادي بیان قضات در مورد انتقاد قضات از یکد ،البته 
نیست و اظهارنظرهاي قضات علیه یکدیگر از حمایت بیشتر برخوردار بوده، به امر رایجی تبدیل 

ها در انتقاد از قوه قضائیه  اما درخصوص وکال گفته شده است که آزادي بیان آن4.شده است
تضعیف با غیر وکال یکسان نیست زیرا انتقاد وکال از قضات، اعتماد عمومی به نظام قضایی را 

. کندبرد و اجراي آهسته و پیوسته عدالت را مختل میکند، استقالل قضایی را زیر سؤال میمی
. اندهاي وکال حق آزادي بیان خود را محدود ساختهتر اینکه وکال با عضویت در کانونمهم

ست و این، انتقاد وکال از مأموران قضایی با ضمانت اجراهاي کیفري یا مدنی مواجه نی باوجود
موجب به. شودنامه انضباطی وکال اعمال میبرخالف سایر انتقادکنندگان درخصوص اینها آیین

هاي قضایی بوده یا منجر به نامه، وکال به دلیل اظهارنظرهایی که خالف شئون رسیدگیاین آیین
اختالل در اجراي عدالت شده یا به تضعیف کارکرد نظام قضایی منجر شده محکومیت 

اساس قضات را به طور بیدر ایالت ایندیانا، وکیلی که به ،براي مثال. کنندپیدا می انضباطی
تصمیمش «هاي جنسی یا نژادي متهم ساخته بود یا وکیلی که به دادگاه گفته بود که تبعیض

اساس از تمامیت دستگاه قضایی کرده بود، یا وکیلی که انتقادهاي بی» جوك وکال خواهد شد
ادهاي غیرمنصفانه شخصی از یک قاضی نموده بود یا وکیلی که یک قاضی را وکیلی که انتق

  5.اساس به جنایت متهم کرده بود محکومیت انضباطی پیدا کردندبی

                                                                                                                                                                                                                     

.282- 287؛صص )1368مؤسسه اسماعیلیان، : قم(المجلد اول،المحرمهالمکاسب،)ره(خمینیالموسوي اهللاروح.1
  . تابستان ،30مارهش)1381()فارسی(فقه اهل بیت »مصونیت پارلمانی از نگاه فقه«ابراهیمی، قاسم .: ك.ن.2
: تهران(1، چاپ چهارم، جلد حقوق مطبوعاتمعتمدنژاد، کاظم .: ك. براي مطالعه در خصوص این نوع مصونیت ،ن.3

.378-398  ؛صص )1385ها،  ت و توسعه رسانهدفتر مطالعا
4. David Kosar, Op.cit., p.61.
5. David Kosar, Op.cit., p.58.
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 1998دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در خصوص حدود آزادي وکال در انتقاد از قضات در سال 
دهد تا در ها می اص وکال جایگاه مهمی به آنموقعیت خ«: اعالم کرده است که1کیپریانوو در قضیه 

این جایگاه، تحمیل محدودیت بر . عنوان واسطه مردم و محاکم، نقش ایفا کننداجراي عدالت به
با توجه به نقش کلیدي وکال در اجراي عدالت، این . کندهاي وکال را توجیه میرفتار اعضاي کانون

داشته باشیم به اجراي مطلوب عدالت کمک کنند و بدین ها انتظار  امر مشروع خواهد بود که از آن
  2.»وسیله اعتماد عمومی به اجراي عدالت را تأمین کنند

نیز دیوان اروپایی تأکید نمود که ماهیت خاص حرفه وکالت تأثیر خاصی  3وراآرتدر قضیه
ازاین . ورت گیردها در جامعه دارد و باید با صداقت و احترام و رعایت شأن انسانی ص بر رفتار آن

اي خود ملزم هستند و باید در مقابل قوه قضائیه خودسانسوري رو، وکال به رعایت شئون حرفه
ویژه به هنگامی که یک وکیل درصدد است تا زمانی که در بدترین این خودسانسوري به. کنند

ند باید بیشتر ها براي پیشبرد اهداف خود استفاده کوضعیت ممکن در دادگاه قرار دارد از رسانه
  .باشد

  
  شود؟از چه شخصی انتقاد می. 2- 2

از چه شخصی یکی از ضوابط قابل استفاده در تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز آن است که
از این لحاظ، . شود؟ زیرا میزان انتقاد مجاز با توجه به شخص مورد انتقاد متغیر استانتقاد می

دولت، دولتمردان، : اند ازمایز ساخت که عبارتچهار دسته اشخاص را باید از همدیگر مت
  .هاي عمومی و قضاتشخصیت
هاي سیاسی است و مرز باریکی  عنوان یک کل، مصداق اجالي بیانانتقاد از دولت به:دولت

طور کلی یا عملکرد هر یک از انتقاد از عملکرد دولت به. با جرایمی همچون تبلیغ علیه نظام دارد
دیوان اروپایی حقوق بشر در . گیرد، ذیل عنوان انتقاد از دولت قرار میجراییا هايقوا یا دستگاه

ها فراتر از حدود مجاز آراي متعددي اعالم کرده است که حدود انتقاد مجاز در خصوص دولت
انتقاد از دولتمردان است و همان طور که قبًال اشاره شد در برخی از کشورها نظیر هند، آفریقاي 

  . بابوه، دولت مجاز به طرح دعواي هتک حرمت نیستجنوبی و زیم
این انتقاد در صورتی مجاز است که به اعتماد عمومی مشروع نسبت به دولت لطمه وارد 

ضرورت وجود نظم سیاسی . نکند و در چهارچوب نظم مبتنی بر قانون اساسی صورت گیرد
                                                                                                                                                                                                                     
1. Kyprianou v. Cyprus, Judgment of 15 December 2005
2. David Kosar, Op.cit., p.31.
3. Veraart v. the Netherlands, Judgment of 30 November 2006
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ساس و ارکان این نظم را ها از بیان مطالبی که امشروع مستلزم آن است که افراد و گروه
  1.کند اجتناب کنندتضعیف می

منظور از دولتمردان، مقاماتی هستند که شغل و سمت رسمی سیاسی دارند و در حال :دولتمردان
هاي  بودن بیانواجد نفع عمومی و سیاسی(با توجه به دالیلی که قبًال گفته شد .انجام وظیفه هستند

حدود انتقاد قابل قبول در خصوص ) و داشتن موقعیت رفع تهمت راجع به دولتمردان، قاعده اقدام
بر این اساس، در آمریکا 2.تر از همان حدود در خصوص افراد عادي استمقامات دولتی گسترده

ها، اقامه دعواي کیفري از سوي مقامات به ادعاي هتک حرمت اوًال در سطح فدرال و اکثر ایالت
توانند براي مطالبه خسارات ناشی از یک مطلب کذب و ی نمیممنوع است و ثانیًا مقامات عموم

ها بیان شده، اقدام کنند مگر آنکه اثبات نمایند که آن  آمیز که راجع به عملکرد رسمی آناهانت
بودن بیان مباالتی نسبت به دروغ یا راستبودن یا با بییعنی با علم به دروغ» سوءنیت واقعی«مطلب با 

کند کشیدن مطبوعات فراهم میاین قاعده آن است که فضاي بیشتري براي نفسمبناي  3.است شده
اي که منتقد رفتار کارکنان و مقامات دولت را به تضمین حقیقت داشتن اظهارنظرهاي قاعده«زیرا 

اي منتقدان موجب چنین قاعدهبه. ...شودمنجر می» خودسانسوري«سازد به راجع به امور واقع ملزم می
شوند حتی اگر گمان کنند رفتارهاي دولت از اینکه صداي انتقادشان شنیده شود محروم می احتمالی

مطلبشان حقیقت دارد و حتی اگر مطلبشان واقعاً هم حقیقت داشته باشد زیرا همواره شک و تردید 
  4.»داشتن مطلبشان در دادگاه میسر خواهد شد یا نهخواهند داشت که آیا اثبات حقیقت

و  5»اشخاص کامًال مرتبط با تاریخ معاصر«مان نیز اشخاص عمومی به دو دستۀ در کشور آل
شوند که رئیس دولت، وزرا و رؤساي تقسیم می 6»اشخاص نسبتًا مرتبط با تاریخ معاصر«

ها  هاي راجع به آن گیرند و بیانهاي بزرگ چندملیتی در زمره اشخاص دسته اول قرار میبنگاه
نگاري صورت اي روزنامهمباالتی و با رعایت وظایف حرفهون بینیت و بدچنانچه با حسن

  7.شودگرفته باشد منجر به مسئولیت نمی
                                                                                                                                                                                                                     

.226-233، صص پیشینوسی، فخار ط.1
2. David Kosar, Op.cit., p.22.
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برخی اشخاص بدون آنکه مقام و سمت سیاسی رسمی داشته باشند :هاي عمومیشخصیت
براي مثال، رؤساي جمهور قبلی، وزراي . از قدرت نفوذ و تأثیرگذاري سیاسی برخوردارند

برخی اعضاي خانواده مقامات سیاسی و نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري در این بازنشسته، 
اي که درمورد مقامات دولتی در برخی کشورها نظیر آمریکا، همان قاعده. گیرنددسته قرار می

  .شودوجود دارد درمورد این اشخاص نیز اعمال می
: شودد مشاهده میدر کشورهاي مختلف در خصوص انتقاد از قضات دو رویکر:قضات

اند تا از برخی کشورها که عمدتًا کشورهاي تابع نظام حقوق نوشته هستند به قضات اجازه داده
برخی . خود دفاع کنند و درصورت ادعاي اهانت، همانند سایر افراد به دادگستري مراجعه کنند

یا ناتوان از پاسخ ال هستند معتقدند که قضات دیگر که عمدتاً کشورهاي تابع نظام حقوقی کامن
رو، قضات را از طرح دعواي ازاین. ها مناسب نیست دادن از جانب آنبه انتقادها هستند یا پاسخ

  .اندهاي انتقادي از قضات را محدود کرده حرمت علیه انتقادکنندگان منع نموده و بیانهتک
مان بین قضات دیوان اروپایی حقوق بشر ابتدا از موضع دوم حمایت نمود اما به مرور ز

هاي قانون اساسی را باید از از نظر دیوان، وضعیت قضات دادگاه. مختلف تمایز قایل شده است
سازي، عمل تقنینی یا ها با ایجاد وحدت رویه و قاعدهاین دادگاه. سایر قضات متمایز ساخت

مداران ها نیز باید همانند قانونگذاران و سیاست دهند و قضات آنگذاري انجام میسیاست
دیگرسخن، هرچه سطح دادگاه عالی باشد تأثیر به. انتقادپذیري بیشتري از خود نشان دهند

همچنین،  1.ها باید منتظر انتقادات بیشتر باشند ها زیاد بوده و درنتیجه آن اجتماعی قضات آن
متهم هایی را که مخالف و دشمن دادستانصریحاً تفاوت بنیادي بین نقش 2نیکالدیوان در قضیه 

هستند و نقش قضات را متذکر شده و اعالم کرده که این تفاوت باید بدان منتج شود که از 
  3.کند بیشتر حمایت شودمطالب و اظهارنظرهایی که متهم در انتقاد از دادستان بیان می

  )موضوع انتقاد(شود؟ از چه چیزي انتقاد می. 3- 2
اهانت و تعیین میزان تأثیر انتقاد بر اعتماد  معیار دیگري که نقش مهمی در تمییز انتقاد از

موضوع را در پاسخ به این پرسش، چند . شودعمومی دارد آن است که از چه چیزي انتقاد می
عملکرد و تصمیم را از شخص و انگیزه، امر عام یا کلی را از امر : باید از هم متمایز ساخت

  .فاقی یا موردي و امر واقعی را از امر نظريخاص یا جزئی، امر نهادینه یا فرایند را از امر ات
                                                                                                                                                                                                                     

1. David Kosar, Op.cit., p.27.
2. Nikula v. Finland, Judgement of 21 March 2002.
3. David Kosar, Op.cit., p.26.
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در کشورهاي مختلف، اظهارنظرهایی که :انتقاد از عملکرد و تصمیم یا از شخص و انگیزه
عمومی مربوط شده و در  گیرد غالبًا به حوزهدر خصوص صالحیت شغلی افراد صورت می

آیند بیشتر مورد حمایت قرار هاي شخصیتی افراد به عمل میمقایسه با انتقادهایی که از ویژگی
مبناي این تفکیک آن است که مقامات دولتی تنها به اعتبار سمت و وظایف و . گیرندمی

براي مثال، . ها انتقاد کرد توان از آنگو هستند و در این خصوص میاختیاراتی که دارند پاسخ
اشخاص نباشد و اال  یکی از شرایط انتقاد مشروع در ژاپن این است که متضمن حمله شدید به

  1.توهین محسوب خواهد شد
تفکیک بین انتقاد از استدالل و انتقاد  2بارفوددیوان اروپایی حقوق بشر نخستین بار در قضیه 

شده، تأکید دیوان در این دعوا آن بود که مطالب گفته. از شخص را مورد توجه قرار داده است
آمیز علیه قضات عادي است که اعتبار و منزلت انتقاد از استدالل نیست بلکه اتهامات اهانت

بعدها این . استآورد و بدون هرگونه ادله مثبته مطرح شده ها را در انظار عمومی پایین می آن
براي مثال، . تفکیک، مبناي آراي اکثریت و اقلیت در قضایاي متعددي در دیوان واقع شده است

انتقاد شده بود اکثریت قضات دیوان اعالم در قضیه نیکال که از اقدامات دادستان عمومی 
درست است که شاکی، دادستان را به رفتارهاي خالف قانون متهم کرده است اما «: کردند که

این انتقاد متوجه رویکرد کلی دادستان بوده که ادعا شده در دو تصمیم خاص قبل از آن 
همچنین، . »بوده است اي اومحاکمه اتخاذ شده و به اعتقاد شاکی برخالف وظایف حرفه

، اصل فوق را تأیید نموده و اعالم کردند که این مطلب که  3کوپنتراکثریت قضات در قضیه 
» هاي قرون وسطی داردرأي صادره تنها تفاوت جزئی با آراي صادره در محاکمات ساحره«

صور از اند ادعاي قآشکارا انتقاد از تصمیم است و نه آن طور که محاکم داخلی اعالم کرده
4.سوي قاضی در امر رسیدگی

هاي فاسد به همچنین باید بین بحث و تفسیر منصفانه درباره رفتار دولتمردان و انتساب انگیزه
چنانچه . ها صورت گرفته است تمایز قائل شدها براساس آن انگیزه ها و اعالم اینکه رفتار آن آن

هاي شخصی باشد، باشد و عاري از حملههاي مورد توجه عموم محدود انتقاد تنها به فعالیت
اگر «: در این باره آمده است 5شرح جدید حقوق مسئولیت مدنیدر . مورد حمایت خواهد بود
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نظر، بناست که به عموم مردم کمک شود تا در خصوص امور حائز نفع عمومی از طریق تبادل
از اینکه احمقانه و  نظرقضاوت داشته باشند ضروري است که انتقاد و تفسیر صادقانه صرف

تنها شرطی که براي مورد حمایت قرارگرفتن . بار باشد یا نه، مصون از تعقیب قرار گیردزیان
ها صورت گرفته  هایی که اظهارنظر بر اساس آنها وجود دارد آن است که واقعیت این بیان

ها انجام  ر نزد آناست یا باید در خالل اظهارنظر بیان شوند یا اینکه براي اشخاصی که اظهارنظ
ها  هایی که بر مبناي آنتواند کامالً با واقعیتشود معلوم باشند و اظهارنظر و تفسیر نمیمی

درغیر این صورت، . ها را مفروض بگیرندارتباط باشند و وجود آن واقعیتبی ،اندصورت گرفته
  1.»آنچه صورت گرفته یک مطلب درباره امور واقع است نه انتقاد صرف

هاي مقامات و مراجع عمومی هرچند در برخی موارد مهم است اما با مقابل، انتقاد از انگیزهدر 
براي مثال، بسیار مهم است بدانیم که انگیزه قانونگذار از تصویب . محدودیت بیشتر مواجه است

فالن قانون، همان است که در مقدمه آن آمده است یا کمک به اشخاص معدودي است که از آن 
هایی که در هاي انگلستان معتقدند که استنباطدر همین راستا، دادگاه. شوندمنتفع می قانون

هاي عمومی مربوط هایی که صرفًا به فعالیتگیرد برخالف استنباطها صورت میخصوص انگیزه
هاي آمریکا صادر شده در آراي متعددي نیز که از دادگاه. شوند، باید مبناي معقول داشته باشندمی

عنوان انتقاد و تفسیر ین اصل مورد پذیرش واقع شده است که انتساب انگیزه، تنها در صورتی بها
شرح جدید مجموعه. ها باشدنحو معقولی مبتنی بر واقعیتمنصفانه مورد حمایت است که به

ها متمایز از انتقاد در خصوص انگیزه«حقوق مسئولیت مدنی در این خصوص نیز نوشته است که 
اد از اعمال عمومی، مورد حمایت است مشروط بر اینکه متضمن یک عقیده صادقانه باشد و انتق
در خصوص انتساب انگیزه الزم نیست که هیئت منصفه . ها باشدنحو معقولی متکی به واقعیتبه

شخصاً با انتقاد موافق باشد بلکه کافی است که یک شخص داراي عقل و قضاوت متعارف، با آن 
  2.»دموافق باش

ضابطه دیگر در خصوص تمییز انتقاد مشروع از :انتقاد از امر عام و کلی یا امر خاص 
انتقاد عام یا کلی نظیر این  3.نامشروع عبارت است از تقسیم انتقاد به عام یا کلی و انتقاد خاص

در سو افرادي را از یک» اندادارات دولتی فاسد شده«یا » گیرندهمۀ قضات رشوه می«جمله که 
چون همیشه در میان افراد خالفکار، (دهد که قطعاً پاك و درستکار هستند مظان تهمت قرار می

اما . زندو از سوي دیگر، به اعتماد عمومی به دولت آسیب می) افراد درستکار نیز وجود دارد
                                                                                                                                                                                                                     

1. Dix W. Noel, Op.cit., pp.880-881.
2. Ibid.
3. Re’em Segev, Op.cit., pp.27-28. 
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تقاد عام انتقاد خاص، انتقادي است ناظر به فرد یا اداره یا تصمیم یا اقدام خاص، و توالی فاسد ان
  1.اندطور اجمالی و کلی از دولت را نفی کردهنیز از انتقاد به) ره(امام خمینی . را ندارد

معیار دیگر براي احراز مجاز بودن یا نبودن انتقاد :انتقاد از امر نهادینه و فرآیند یا امر اتفاقی
یک فرایند را هدف  مدت یک نهاد یا مقام حکومتی یاآن است که آیا انتقاد، عملکرد طوالنی

در فرض . داد ولی اتفاقاً رخ داده استطور معمول نباید رخ میقرار داده است یا امري را که به
نخست، انتقاد براي اصالح عملکرد و فرایند الزم است اما در فرض دوم، با توجه به اینکه از 

، معموًال نهادها یا سو احتمال تکرار آن حادثه وجود ندارد و پس از بروز حوادث اتفاقییک
کنند انتقاد براي پیشگیري از وقوع دوباره آن تدابیري را اتخاذ می) مسئول(مقامات مرتبط 

  2.اي نداشته باشدممکن است فایده
: طور ضمنی در زمرة شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیز آمده استاین شرط به

ل تکرار معصیت مبادرت کرد که احتما توان به امر به معروف و نهی از منکردرصورتی می
الّا اگر معلوم باشد که شخص خاطی، خطاي خود را تکرار نخواهد کرد وجود داشته باشد و

اند که امر به بر همین اساس برخی گفته. ماندمحلی براي امر به معروف و نهی از منکر باقی نمی
  3.معروف و نهی از منکر ناظر به آینده است نه گذشته

براي  2007اتحادیه اروپا در گزارشی که در سال : اد از امر واقع یا از امر نظريانتق
زدایی از هتک حرمت و گسترش دامنه آزادي بیان منتشر تشویق کشورهاي اروپایی به جرم

نگاري آن است اصل مبنایی در هرگونه بررسی اخالقی روزنامه«نموده، تأکید کرده است که 
اي که خلط آن دو را ناممکن گونهگذاشته شود به 5و نظرها 4ن اخبارکه باید تمایز روشنی بی

، افکار و نظرهاکه ها درحالیها و دادهرسانی درباره واقعیتعبارت است از اطالع اخبار. سازد
نگاران را منعکس اي و ناشران و روزنامههاي شخصیِ مؤسسات رسانهعقاید و باورها و قضاوت

6.»سازندمی
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هاي راجع به امور واقع  اي که با بیانبرخی با تکیه بر تفکیک فوق معتقدند که آسیب و لطمه
ها و هاي نظري یا تحلیلشود بسیار زیادتر از آسیبی است که با بیانبه اعتماد عمومی وارد می

امور  هاي راجع بهشود زیرا مردم غالباً بیانتفسیرهاي شخصی از امور به اعتماد عمومی وارد می
که به نظرات و تفسیرهاي شخصی دیگران با شک و کنند درحالیواقع را درست تلقی می

شوند اگر نحو درست بیان میها بههنگامی که واقعیت«به بیان دیگر،  1.کنندتردید نگاه می
 ،دبار نخواهند بوزیان ،گیرند ناعادالنه باشندها صورت می تفسیرها و انتقادهایی که بر مبناي آن

کنند؛ اما اگر یک امر نظري صرف در قالب ها را خنثی می ها همانند پادزهر اثر آنزیرا واقعیت
آمیز، مبتنی بر کند که مطالب اهانتطور عادي تصور میامر راجع به واقع بیان شود، خواننده به

هاي واقعیتبودن در فرض اول، ناکافی. دالیل و شواهد کافی هستند که نزد نویسنده قرار دارند
اندیش جامعه را بدان سوق دهد که از پذیرش آن تواند افراد درستشده در اظهارنظر میبیان

عنوان مطالب راجع به آمیز بهاما در فرض دوم، بعید نیست که مطالب توهین. مطلب امتناع کنند
جاي طبان، بهدر این صورت، مخا 2.»ها اشتباه گرفته شوندامور واقع شناخته شوند و با واقعیت

اي تلقی کنند واقعیت خواهند دانست و بر مبناي آن در مورد آنکه آن مطالب را نظري و سلیقه
  .مقامات دولتی قضاوت خواهند کرد

  گیرد؟انتقاد در کجا صورت می. 4- 2
از این لحاظ . محل بیان مطالب انتقادي نقش مهمی در کم و کیف تأثیرگذاري آن دارد

انتقاد در جمع تخصصی یا غیرتخصصی، انتقاد در : زیر، قائل به تفکیک شدتوان بین فروض می
ها و انتقاد در کشور در جمع خصوصی یا عمومی، انتقاد از مجاري خصوصی یا از طریق رسانه

  .حال گذار یا در کشور باثبات
گیرد انتقادهایی که در جمع تخصصی صورت می:انتقاد در جمع تخصصی یا غیرتخصصی

شود تأثیر کمتري بر اعتماد عمومی سه با انتقادهایی که در جمع غیرتخصصی مطرح میدر مقای
گیرند و چه بسا به انتقادها پاسخ آسانی تحت تأثیر انتقاد قرار نمیدارد زیرا افراد متخصص به

توانند انتقاد وارد را از انتقاد تر میدر واقع، متخصصان آسان. داده و به تضارب آرا منجر شوند
ها  آن آسانی بر قضاوتاما انتقاد در یک جمع غیرتخصصی ممکن است به. اساس تمییز دهندبی

بر این، عالوه. ها نسبت به دولت تأثیر منفی بگذارد در مورد افراد مورد انتقاد یا بر اعتماد آن
. ها وجود داشته باشد گویی و صراحت لهجه در آناقتضاي جلسات تخصصی آن است که رك

                                                                                                                                                                                                                     
1. Re’em Segev, Op.cit., pp.22. 
2. Dix W. Noel, Op.cit.,p.498.



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  32

ن اساس، در برخی از کشورها، جلسات مقامات ارشد حکومت نظیر جلسات دولت، پشت بر ای
آسانی بتوانند از مواضع و اقدامات یکدیگر انتقاد شود تا اعضاي دولت بهدرهاي بسته برگزار می

که افشاي این انتقادها در جامعه ممکن است اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کنند درحالی
  1.کند

اندیشمندان اسالمی در تبیین حدود آزادي بیان معتقدند که موقعیت مخاطب را باید  برخی از
در مطالب تخصصی . آزادي بیان به معناي گفتن همه چیز در حضور همگان نیست. در نظر گرفت

گویند مقتضاي اهللا جوادي آملی در این خصوص میآیت. باید نظر اهل فن گفته شود نه عوام
این است که مخاطب یا شنونده  2»الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه*عباديفبشر «آیات شریفه 

هاي مختلف، بهترین را انتخاب  باید قدرت تشخیص و قوه استنباط داشته باشد تا بتواند از بین بیان
تواند آزادانه بگوید و بنویسد که مخاطبان او قدرت یک گوینده یا نویسنده در محیطی می. کند

اند پس در فضایی که مخاطبان آن مبتال به استضعاف فکري. از باطل را داشته باشندتشخیص حق 
  3.آزادي سخن و قلم و مطالعه وجود نخواهد داشت

تهدید زمانی متوجه :انتقاد در اجتماعات خصوصی و خانوادگی یا در اجتماعات عمومی
ها با آن مطلب تضعیف  د آنشود که مطلب انتقادي به مردمانی برسد که اعتمااعتماد عمومی می

انتقاد از یک نهاد یا شخص . هاي مخاطبان را در نظر گرفترو همیشه باید ویژگیازاین. شودمی
در اجتماعی که اعتماد اعضاي آن به نهاد یا شخص مورد انتقاد بر مبناي مسائل و مالحظات 

براي مثال . یب وارد کندها آس نحو جدي به اعتماد آنتواند بهاي شکل نگرفته است نمیحرفه
اگر انتقاد در جمع افرادي صورت گیرد که متصدیان امور در یک نهاد هستند همانند انتقاد از 

تواند تهدید جدي علیه عملکرد برخی قضات در یک کنفرانس قضایی و پشت درهاي بسته نمی
ان مشاغل عمومی، یا انتقاد در جمع خانواده صاحب. اعتماد عمومی به قوه قضائیه و دولت باشد

  4.الشعاع قرار نخواهد داداعتماد اعضاي خانواده به اینها را تحت
گاهی انتقاد از مجاري خصوصی نظیر :هاانتقاد از مجاري خصوصی یا از طریق رسانه

جمعی نظیر گیرد و گاهی انتقادکننده از وسایل ارتباطارسال نامه یا شکایت حضوري صورت می
با توجه به اینکه تأثیر انتقادهاي دسته اخیر بر . کندنتقادهاي خود استفاده میمطبوعات براي بیان ا
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اعتماد عمومی و آبرو و اعتبار اشخاص مورد انتقاد بیشتر است کشورهاي مختلف رویکرد 
براي مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر، بیان . انداي نسبت به این نوع انتقادها اتخاذ کردهسختگیرانه

اما در  1کننده محسوب کردهها را از عوامل مشدده مجازات براي بیاناز مجراي رسانهانتقادها 
هاي خود را صرفًا به دادگاه تسلیم کرده و از نیکال اعالم کرده که چون شاکی یادداشت قضیه

  2.تواند از علل مخففه باشدها انتقاد نکرده است این امر میقاضی یا دادستان در رسانه
انتقادهایی که تنها براي مخاطبان خاص قابل دسترس هستند و با طی تشریفات ،طور کلیبه

گیرد، مستحق حمایت بیشتر رسمی نظیر پرکردن فرم شکایت یا تجدیدنظرخواهی صورت می
این واقعیت را که شاکی تظلم خود علیه رئیس شوراي  3زاخاروفدیوان اروپایی در قضیه . هستند

عنوان علل هاي عمومی اعالم کرده بود بهه خصوصی و نه از طریق رسانهشهر را منحصراً در یک نام
که ادعاهاي شاکی علیه دادستان عمومی در  5لسنیکقضیه(ولی در قضیه مشابهی 4مخففه پذیرفت

یک نامه خصوصی به مقام مافوق وي منعکس شده بود اما به یک روزنامه نیز درز کرده بود دیوان 
نتیجه اینکه از نظر . انتقادکننده، نقض کنوانسیون اوپایی حقوق بشر نیستاعالم کرد که محکومیت 

آید که اظهارنظرهاي انتقادي که منحصراً با وسایل دیوان در دو قضیه مذکور این نکته به دست می
شوند چون لطمه کمتري به اعتماد عمومی و شخص مورد انتقاد وارد ارتباطی غیرعمومی بیان می

  6.ابل حمایت هستندکنند بیشتر قمی
بلوغ یک دموکراسی بر میزان انتقاد مجاز تأثیر دارد؛ :انتقاد در دولت در حالِ گذار یا باثبات

توانند انتقادهاي شدید را تحمل سان که هرچه دموکراسی، تثبیت شده باشد مقامات آن میبدین
گذار که سازمان هاي در حالاما در دموکراسی. شودآسانی تضعیف نمیکنند و اعتماد عمومی نیز به

ها  حکومت هنوز قوام کافی نیافته است و تهدیدهاي کوچک نیز به اعتماد عمومی نسبت به آن
  7.هاي بیشتري در برابر انتقادها برخوردار باشندزند، دولت و مقامات دولتی باید از حمایتآسیب می

  
  شود؟انتقاد چه زمانی انجام می. 5- 2

از این لحاظ انتقادها . قضاوت نسبت به مجازبودن یا نبودن انتقاد تأثیر داردزمان انتقاد نیز در 
.بندي کردقبل از انجام عمل، بعد از عمل و انتقاد در ایام بحرانی دستهتوان بهرا می

                                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid, p. 42.
2. David Kosar, Op.cit.,p. 39.
3. Zakharov v Russia, Judgment  of 5 Oct 2006.
4. David Kosar, Op.cit.,p.40.
5. Lesnik v. Slovakia, Judgment of 11 March 2003.
6. David Kosar, Op.cit.,p.41.
7. Ibid, p. 42.
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قبل از آنکه اقدامی از سوي مقامات دولتی صورت گرفته باشد یا :انتقاد قبل از انجام عمل
توان از نفس تصمیم به انجام آن عمل یا اتخاذ اتخاذ شده باشد میتصمیمی از سوي آنان 

تصمیم یا از فرایندي که براي انجام آن عمل یا اتخاذ آن تصمیم طی شده یا قرار است طی شود 
نکته کلیدي آن است که مخاطب تصور نکند که عمل انجام شده یا تصمیم اتخاذ . انتقاد کرد
اشد که هنوز اقدامی صورت نگرفته و تصمیمی اتخاذ نشده باید این مطلب روشن ب. شده است

  . در غیر این صورت انتقادکننده ممکن است به نشر اکاذیب متهم شود. است
هایی گیرند چنانچه در فرصتانتقادهایی که در خالل فرآیند عمل یا اتخاذ تصمیم صورت می

براي مثال، ارباب . ایت برخوردار باشندکه قانون به افراد داده است صورت گیرند باید از بیشترین حم
رجوع حین ارائه خدمات بانکی از مقامات بانکی انتقاد کند یا وکیل در جلسه دادرسی از قاضی یا 

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز انتقادهایی را که در جلسه دادرسی . سایر مقامات قضایی انتقاد کند
اند مستحق از خاتمه رسیدگی صورت گرفته اند بیشتر از اظهارنظرهایی که پسصورت گرفته

ها اما انتقادهایی که در این مرحله، از مقامات قضایی یا قوه قضائیه در رسانه 1حمایت دانسته است
صورت گیرد به دلیل تأثیر منفی که بر روند دادرسی دارد در کشورهاي مختلف با محدودیت 

هاي ها در اظهارنظر نسبت به پروندهرسانه کند کهاصول دادرسی منصفانه ایجاب می. مواجه است
هایی قضایی در حال رسیدگی، صرفاً به انتشار و انعکاس ماوقع اکتفا کنند و از افزودن شرح و تحلیل

داوري و محاکمه مطبوعاتی محسوب شود یا اقتدار قوه قضائیه را تضعیف کند یا به دالیل که پیش
در غیر این صورت ممکن است مفتري . ناب نماینداجت ،دیگر در فرایند رسیدگی اخالل کند

  2.محسوب شوند
اي که در مورد مشروعیت انتقاد در این مرحله مطرح ترین نکتهمهم:انتقاد بعد از عمل

شود آن است که اگر منتقد یا معترض از طرق عادي براي اعتراض برخوردار باشد توسل او به می
طور خصوصی تواند با طرق عادي و بهاگر وي می .طرق غیرمعمول قابل توجیه نخواهد بود

براي مثال، شخصی . اعتراض خود را اعالم کند نباید به طرق اعتراض عمومی و علنی متوسل شود
تواند با واخواهی یا تجدیدنظر به آن اعتراض کرده که حکم بدوي در مورد وي صادر شده و می

دیوان . ها، انتقاد و اعتراض خود را بیان کندنهو احیانًا آن را نقض کند نباید با توسل به رسا
ها، به هنگامی که سایر اشکال اعتراض موجود اروپایی حقوق بشر نیز در خصوص توسل به رسانه

  3.اي دارداست رویه سختگیرانه
                                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid,p.41.

، جلد اول، چاپ حقوق مطبوعاتمعتمد نژاد،کاظم .: ك.قوق فرانسه، نبراي مالحظه شرایط گزارش محاکمات در ح.2
و براي مالحظه شرایط گزارش محاکمات در  292- 298؛صص )1385ها، دفتر مطالعات و توسعه رسانه: تهران(چهارم 

.388- 391، صص1386، پیشینانصاري، .:  ك.ال ،نحقوق کامن
3. David Kosar, Op.cit., p. 42.
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هاي در شرایط زمانی خاص نظیر جنگ یا بروز وضعیت:انتقاد در ایام بحران یا پس از آن
هاي ملی باشد که بدون اعتماد ا زمانی که دولت درصدد اجراي برنامهي در کشور یراضطرا

اما این . شودها ممکن نباشد، قلمرو آزادي بیان و انتقاد محدود میعمومی، اجراي این برنامه
ها جنبه موقت و استثنایی دارند و با گذشت زمان باید فضاي آزادي بیان و انتقاد اعاده وضعیت

حقوق بشر اعالم کرده است که با گذشت زمان، ممکن است نفع عمومی دیوان اروپایی . شود
دیوان، انتقاد از عملکرد . در بازگذاشتن مباحثات عمومی بر منافع حریم خصوصی غلبه پیدا کند

نظیر قضات پس از جنگ آلمان (هاي نسبتًا مشهور یا گروه خاصی از قضات را برخی از چهره
ها و حتی پیش از فوتشان، مجاز  از پایان مدت تصدي آنرا پس ) موسوم به قضات خاکستري

  1.شناخته است
  

  شود؟ انتقاد با چه زبانی انجام می. 6- 2
تقاد مشروع از نامشروع است که زبان و نحوه بیان انتقاد، یکی دیگر از معیارهاي تمییز ان

و شدید باشد اما با زبان انتقاد هرچند تند . رودکار میحرمت بهویژه براي تمییز انتقاد از هتکبه
آمیز همراه باشد مصداقی از فحش و هتکمؤدبانه، مورد حمایت است اما اگر با تعابیر اهانت

محققان اسالمی بر این نکته اتفاق دارند که از آیات قرآن کریم و نیز سنت . حرمت خواهد بود
طور تا حد ممکن با زبان نرم و به شود که انتقاد را بایدپیامبر اسالم و امامان این نکته استنباط می

براي تبیین بیشتر این ضابطه توجه به دو . شودغیرمستقیم بیان کرد که طریق احسن محسوب می
  .لحن انتقاد و استفاده از طنز در مقام انتقاد: نکته الزم است
را به سه  توان انتقادهااز لحاظ لحن انتقاد می:احترامی؟تأیید؟ مخالفت؟ بیعدم : لحن انتقاد

کند، گاهی با گاهی انتقادکننده، عمل یا تصمیم یک مقام دولتی را تأیید نمی: بندي کردنوع دسته
احترامی کرده و دیگران را به مقابله با آن دعوت کند و گاهی نیز نسبت به آن بیآن مخالفت می

رد حمایت هستند اما آمیز همراه نباشند مودو فرض اول مشروط بر آنکه با زبان اهانت 2.کندمی
براي مثال، رویه دیوان عالی ایتالیا آن است که بیان . فرض سوم غالبًا با محدودیت مواجه است

انتقادي هر اندازه هم که تند باشد اگر به امور حائز نفع عمومی مربوط باشد و با رعایت ادب بیان 
ر ژاپن نیز این شرط وجود همان طور که قبًال گفته شد د 3.شده باشد مورد حمایت خواهد بود

                                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid, p.43.
2. David Kosar, Op.cit.,p.37.
3. Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Patrick O’Callaghan (Editors), 
Personality Rights in European Tort Law( Cambridge: University Press, 2010 ) p.111.



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  36

» ناتوان از انجام وظیفه«و » ناصالح«، »خودخواه«در رویه قضایی برزیل نیز استفاده از اوصاف . دارد
نامیدن یک شهردار، »رذل«در مورد یک سیاستمدار، لطمه به آبرو و اعتبار وي شناخته نشده اما 

امیدن یک نامزد انتخابات ریاست ن»مردي با سرمایه فرهنگی محدود«، »ریاکار«، »دروغگو«
همچنین، کمیسیون اروپایی حقوق بشر با این  1.اندشوراي شهر، از مصادیق اهانت شناخته شده

خوانده بود، اظهارنظر وکیلی که » مضحک و چرند«مبنا، اظهارنظر وکیلی را که نظر قاضی را 
» شرمانهفریبکاري بی«ها را  خوانده و تصمیمات آن» غضبهاي شدیدًا زودبت«قضات را 

دادستان کیفرخواست را در «توصیف کرده بود، اظهارنظر وکیلی را که در محاکمه گفته بود 
جهل به قانون  قاضی در نتیجه«و اظهارنظر وکیلی را که گفته بود » حالت مستی کامل تنظیم کرده

و خارج از ) زا فحش و ناس(، غیرمحترمانه »و رویه قضایی مربوط، شریک جرم متهم شده است
2.مقوله انتقاد مجاز دانسته است

توان گفت شخصی که درصدد انتقاد از یک قانون است سان، با توجه به این ضابطه میبدین
کند و به طور هاي قانونگذار یا اهداف و مفاد و تبعات قانون انتقاد میبار صرفًا از انگیزهیک

کند اما به عدم اطاعت بار انتقاد میکند و یکمی صریح یا ضمنی، مقامات را به تغییر آن دعوت
در اینجا طبیعی است که فرض اول، مشروع و فرض دوم نامشروع . کنداز قانون دعوت می

افراد جامعه موظف نیستند که .محسوب شود زیرا مطلب اخیر فراتر از اظهارنظر و انتقاد است
  3.ین تبعیت کنندقوانین را تقدیس کنند اما وظیفه دارند که از قوان

توان به بهانه استفاده از زبان ظنز در انتقاد از مقامات دولتی را نمی:استفاده از زبان طنز
دادن طنز سیاسی عبارت است از بیان ادبی یا هنري به قصد قرار. آمیزبودن محدود کرداهانت

هاي استفاده از ویژگیها در معرض ریشخند یا نیشخند که غالباً با  رهبران سیاسی و طرفداران آن
نیز طنز را به نثر یا نظم  وبسترفرهنگ . گیردجسمی یا روحی یا وقایع سیاسی خاص صورت می

هاي سوءاستفاده کردن یا نکوهشکند که هدف آن عبارت است از مسخرهادبی تعریف می
 گویی و تمسخر صورتها، بذلهاجتماعی یا سیاسی که در قالب تقلیدهاي مضحک، کنایه

دهد و شأن معموالً طنز، افرادي را که از نظر عمومی در انظار قرار دارند هدف قرار می. گیردمی
  4.کندها را مسخره می آورد یا آنها را پایین می آن

                                                                                                                                                                                                                     
1. Charles J. Glasser Jr,(ed.), Op. cit., p.23.
2. David Kosar, Op.cit.,p.37.
3. See: yman Steven J., Free Speech and Human Dignity, (Yale University Press, 2008)
p.115.
4. Lauren gilbert, “Mocking George: Political Satire as True Threat in the Age of Global 
Terrorism”    ( 2003-2004   ) , University of Miami L. Rev., Vol. 58,  p.858.
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. کنندبندي میدسته 2و طنزهاي ساختگی 1طنزها را به یک لحاظ به طنزهاي مبتنی بر واقعیات
واقع و گیرند عمًال خالف ها صورت میکاري در واقعیتتطنزهاي مبتنی بر واقعیت که با دس

قضایی برخی کشورها نظیر آمریکا، فرانسه و بلژیک، براي حمایت از  در رویه. آمیز هستنداهانت
 3.حرمت عدول شده و از ضوابط دیگر استفاده شده استگونه طنزها، از قواعد ناظر بر هتکاین

باورشدن است؛ بدین معنا که اگر طنز واقعی از نظر مخاطبان  یکی از این ضوابط، ضابطه قابلیت
به تعبیر محاکم فرانسه، مبالغه و تحریک الزمۀ طنز 4.شودباور باشد اهانت محسوب نمیغیرقابل

تواند به قصد اما این حق شوخی نمی. کنداحترامی و گستاخی را توجیه میاست و تاحدودي، بی
در این خصوص، ضابطه این است که خطر خلط بین طنز با . دکار روزدن به دیگري بهلطمه

واقعیت از سوي مخاطبان وجود نداشته باشد و مخاطبان آنچه را که شوخی و ریشخند است با خبر 
  6.همین رویه در بلژیک نیز مورد پذیرش واقع شده است 5.رسانی اشتباه نگیرندو اطالع

موسوم ) ذهن مخلوق تخیل و ساخته(تگی در خصوص دسته دوم طنزها که به طنزهاي ساخ
با توجه به اینکه این نوع طنزها نیز . هستند مبناي دیگري براي حمایت، مورد توجه واقع شده است

نحو بودن خود را بهواقعشوند و درصدد هستند تا خالفواقع تهیه میبه صورت خالف  عمدًا
مورد استفاده  ضابطه. شوندسوي مخاطبان باور نمی باوري به مخاطبان خود منتقل کنند غالبًا ازقابل

شده و خاصی را ها قصد ندارد که افراد شناخته آن درخصوص این طنزها آن است که چون نویسنده
گونه مطالب چون مشخصاً ناظر به شخص خاصی نبوده و معرفی و مورد اهانت قرار دهد درنتیجه این
بر عالوه8.گیرندقرار می 7»ربط«کنند تحت حمایت دفاع  درصدد نیستند که وي را به عموم معرفی

گیرند که عمومًا از دایره هتکاین، غالب این ظنزها در مقوله تفسیر منصفانه و اظهارنظر قرار می
  .حرمت خارج هستند
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.شود از خود دفاع کندنمی
8. Leslie kim treiger, Op.cit.,p.1220.
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با توجه به اینکه طنز سیاسی طنزي است که هدف آن انتقاد صریح، مستقیم و چه بسا 
شود که دموکراسی از مقامات یا نهادهاي عمومی است این سؤال مطرح می ادبانهگستاخانه و بی

برخی . چه نیازي به حمایت از طنز دارد؟ در پاسخ به این سؤال، نظرات مختلفی ارائه شده است
هاي اجتماعی و سیاسی به ها و بیمارياند که نقش طنز سیاسی آن است که درباره آسیبگفته

نظر دیگر آن است که طنز سیاسی به مثابه یک پل بین شهروندان  1.دعموم اطالعات و آموزش ده
اول آنکه، شهروندان را به مشارکت در امور سیاسی تحریض و تشویق . کندو حکومت عمل می

دهندگان را بسیج هاي سیاسی و ایجاد شوك و هیجان، رأيبا استفاده از نوشته یا کارتون. کندمی
هاي توتالیتر این به گفته یکی از نویسندگان، حکومت. دهدخاتمه میکند و به انفعال سیاسی می

اینان تمسخر . بودن یا مورد تمسخر قرارگرفتن ندارندوجه مشترك را دارند که احساس مضحک
  2.کنندمیخود را تهدیدي علیه قدرت خود دانسته و آن را سرکوب

تواند با تسکین دهندگان میر رأيبر ایجاد بیداري و هوشیاري سیاسی ددوم آنکه طنز عالوه
مانند نقش یک پل بین مردم و هایی که پس از یک رخداد سیاسی تلخ بر جا میآالم و زخم
ماند هایی بر جا میبراي مثال، پس از برگزاري هر انتخابات، زخم. ها را بازي کند حکومت آن

ها تسکین دهد تواند به این زخمطنز و هجو و هزل سیاسی می. تدریج تسکین پیدا کندکه باید به
اگر افراد بتوانند به شکست قهرمان خود یا . آمیز قدرت را تضمین کندو انتقال یا حفظ مسالمت

در واقع، طنز سیاسی هم . شودها رها می به برد رقیب خود بخندند بخشی از فشارهاي روانی آن
نانی براي رهایی از فشارهاي کند و هم سوپاپ اطمیدهد و بسیج میشهروندان را آموزش می

  3.هاي سیاسی تلخ استمتراکم سیاسی پس از رقابت
در میان محققان اسالمی، عالمه جعفري معتقدند که با توجه به منابع استنباط اسالمی، اصل در 
طنز، ممنوعیت و حرمت است نه جواز یا اباحه؛ چون اوالً خالف واقع است و ثانیاً مبتنی بر تنقیص 

خواهد عیوب دیگري را برجسته کند و بخواهد یا نخواهد در طنزپرداز می. طرف استو توهین 
اعم از (ن حالیه و مقالیه بنابراین، اگر در طنز، قرائ. دارداین پدیده، توهین و تحقیر و ایذا وجود 

در کار باشد که گوینده در مقام مطایبه و شوخی است و نه ) متصل یا منفصل و لفظی یا غیرلفظی
  4.ان واقعیت و اگر طرف مقابل، احساس اهانت نکند این طنز اشکالی نخواهد داشتبی

                                                                                                                                                                                                                     

1. Lauren Gilbert, Op.cit.,p.863.
2. Ibid, p.862.
3. Ibid, p.864.

 )1377مؤسسه نشر کرامت،: قم(، جلد اول رسائل فقهیجعفري، تقی محمد: ك.این اندیشمند، ن براي مالحظه نظرات بدیع.4
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  بودن یا نبودن انتقادمربوط. 7- 2
بر معیارهاي فوق، عامل دیگري که در ارزیابی میزان خطر مربوط به محتواي بیان عالوه

بط انتقاد با کارکرد انتقادي و تمییز انتقاد مشروع از نامشروع باید مورد توجه قرار گیرد میزان ر
مبناي این ضابطه آن است که چون مقامات و نهادهاي دولتی 1.شخص یا نهاد مورد انتقاد است

گو باشند از ها داده، مسئولیت دارند و باید پاسخ تنها در چهارچوب صالحیتی که قانون به آن
در غیر . وان انتقاد کردتشوند میها مربوط می ها تنها در قبال اقدامات و تصمیماتی که به آن آن

ها لطمه  ویژه اگر عدم ربط آشکار نباشد ممکن است به اعتبار آنربط بهاین صورت، انتقاد بی
  . وارد کند

ها را که هیچ ارتباطی با عملکرد دولت ندارند ولی  اي از بیانموجب این ضابطه، دستهبه
البته انتقادهایی که آشکارا  .توان محدود کردشوند میموجب وهن عمومی نسبت به دولت می

تواند اعتماد عمومی به نهادها و مقامات حکومتی را متأثر سازد غیرمنطقی یا غیرمعقول است نمی
این قابلیت  ،اساس و غیرمربوطی که ممکن است در ظاهر قابل اعتنا به نظر آیداما انتقادهاي بی

  .تی را متأثر سازدرا دارد که اعتماد عمومی مشروع به نهادها و مقامات دول
یک مقام یا نهاد دولتی مربوط باشد  هايهمچنین، هرچه انتقاد به جنبه مهم و حیاتی کارویژه
ها انتقادي که کاستی. ها زیاد خواهد بود به همان میزان خطر ورود لطمه به اعتماد عمومی به آن

د بدیهی است که در دهاي یا غیرمهم را هدف قرار میو ایرادهاي راجع به یک امر حاشیه
تواند آسیب جدي نسبت به اعتماد عمومی به کارکرد درست آن نهاد یا مقام شرایط معمول نمی

  2.وارد کند
ارتباط باشد به همان اندازه قدرت تأثیرگذاري آن بر طبیعی است هر چه انتقاد با کارکرد بی

به نظري و تفسیري دارند نتیجه، هایی که جنالبته درخصوص بیان. اعتماد عمومی بیشتر خواهد بود
خالف این امر است یعنی هرچه ارتباط بیان کمتر باشد به همان اندازه نفعی که آن بیان را مجاز 

تر خواهد بود و برعکس، هر چه ربط بیان بیشتر باشد نفعی که آن بیان را مجاز سازد کوچکمی
هاي نظري که ارتباط کمتري با اننتیجه این ضابطه آن است که بی. سازد بیشتر خواهد بودمی

ویژه در نتیجه ولی اگر به. ارد ارزش کمتري داردعملکرد مقامات و نهادهاي عمومی د
  3.ربط، منجر به تضعیف اعتماد عمومی شود قابل منع و تحدید استآشکارنبودن عدم

                                                                                                                                                                                                                     

1. Re’em Segev, Op.cit., p.83.
2. Ibid, pp.81-84.
3. Ibid.
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  بودن انتقاداساس یا بااساسبی. 8- 2
اساس یا بااساس بودن گیرد بیاد مورد توجه قرار میمعیار دیگري که در ارزیابی مشروعیت انتق

  . شودتحریف یاد میبودن انتقاد یا عدماز این ضابطه غالباً با عنوان مستند، مستدل و منطقی. آن است
گیرند یا ها و وقایعی که مبناي انتقاد قرار مینبودن انتقاد این است که دادهاساسمنظور از بی

مبناي . تقادي بیان شوند یا اینکه براي مخاطبان آن مطلب، معلوم باشندباید در خالل مطلب ان
شود واقعیت هم دارد یا این ضابطه آن است که مخاطبان بدانند آیا آنچه در مقام انتقاد گفته می

: گویداگر شخصی می ،براي مثال. هاي شخصی گوینده استاینکه صرفًا اظهارنظر و استنباط
کار تصویب فالن قانون را داشته است از فالن شخص که از قانون مزبور فالن نماینده که ابت«

، این اظهارنظر که رفتار خالف شأن را به »توجهی دریافت کرده استمنتفع شده است هدیه قابل
دهد یعنی انتساب دریافت هدیه، اظهار واقع است و تفسیر از این واقعیت یک نماینده نسبت می
اینده عملی خالف شئون است یک نظر انتقادي است و مورد حمایت؛ و اعالم اینکه رفتار نم

 در مثالی دیگر1.هاي مسلم استگیري از واقعیتیعنی اظهارنظري از طریق استنباط یا نتیجه
دهد فاقد آن طور که مدیریتش در امور شهري نشان می«گوید که فالن شهردار شخصی می

بودن شهردار، یک نظر انتقادي و مصون از ناصالحاعالم  .»صالحیت الزم براي شهرداري است
درستی بیان شده است یا عموم مردم هایی که بهتعقیب است مشروط بر اینکه بر اساس واقعیت

  2.مطلع هستند صورت گرفته باشد از آن
هاي استنباط آشکارا بیان شده در این خصوص، بیان این نکته مهم الزم است که مادام که پایه

اگر انتقاد : ها درست و معقول بوده است یا نهدیگر مهم نیست که استنباط یا تفسیر از آن پایهباشند 
ضرر خواهد بود و در واقع شخص انتقادکننده با ها تأیید نشود بیگرفته، بر مبناي واقعیتصورت

قرار داده  زند نه به شخصی که مورد انتقاداساس به آبرو و اعتبار خود لطمه میاین اظهارنظر بی
شده یا هاي بیانچنان با واقعیتاما اگر اظهارنظر و تفسیري که وي صورت داده، آن. است

هاي اي آن را متضمن واقعیتارتباط باشد که هر خواننده یا شنوندهشده براي عموم، بیشناخته
. حمایت دانستقابلتوان شد، آن اظهارنظر و انتقاد را نمیبایست بیان میاي بداند که مینشدهبیان

در واقع معیار آن است که آیا اشخاص معمولی جامعه، مطلب موردنظر را بیان نظرات گوینده یا 
  3.هاي موجوددانند یا بیان و انعکاس واقعیتنویسنده می

                                                                                                                                                                                                                     

1. Dix W., Noel, Op.cit., pp.878.
2. Ibid,., p.879.
3. Ibid,., p.879.
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البته در خصوص میزان مطابقت انتقاد با واقعیت، ذکر این نکته الزم است که براي انتقادکردن 
کافی . هاي مبناي انتقاد، یقین داشته باشدکه منتقد نسبت به وجود وقایع و دادهضرورتی ندارد 

اگر بعدًا معلوم شود که وي . است که وي تالش متعارف براي رسیدن به یقین صورت داده باشد
سوزي در براي مثال، یک آتش. کالً یا جزئًا اشتباه کرده است نباید مسئولیتی متوجه وي شود

نگاري با توجه به یب رئیس کمیسیون سیاست و حقوق چین رخ داد و روزنامهنزدیک منزل نا
سوزي از منزلش مشاهدات خود و با زبان انتقادي نوشت که مقام مذکور در تمام مدت آتش

نگار شکایت نمود و اعالم کرد که حرمت از روزنامهمقام مورد انتقاد به اتهام هتک. بیرون نیامد
، کار نجاري در منزلش داشته و چون هوا بادي بوده است وي تمام در و سوزي ويدر زمان آتش

رو، هاي چوب را در منزلش پخش نکند و ازاینهاي منزلش را محکم بسته بود تا باد برادهپنجره
در نتیجه، مطلبی که . سوزي نشده است نه اینکه عمدًا از منزلش بیرن نیامده باشدمتوجه آتش

دادگاه اعالم کرد که . د وي نوشته است صحت نداشته و کذب بوده استنگار در مورروزنامه
ها با توجه به واقعیت  نگاران غیرممکن بوده و آنها براي روزنامهکسب اطالع از این واقعیت

  1.ها نیست اند و اتهامی متوجه آنظاهري به اظهارنظر پرداخته
  
  نتیجه

هاي موجود یا احتمالی در عیوب و کاستی دادنانتقاد از دولت و مقامات دولتی با نشان
ها، ذاتًا تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه نفع عمومی دارد و به  اقدامات و تصمیمات آن

بنابراین، انتقاد مورد حمایت . کند باید مورد حمایت قرار گیرداصالح امور عمومی کمک می
بر . ت و نیز به هتک حرمت منجر نشوداست مشروط بر اینکه به تضعیف اعتماد عمومی به دول

  .بندي کردتوان به مشروع و نامشروع دستهاین اساس، انتقاد را می
المللی در زمینه آزادي بیان صورت گرفته نشان هاي ملی و بینمطالعه تحوالتی که در عرصه

 برخی. هاي انتقادي درباره امور عمومی، در حال گسترش است دهد که حمایت از بیانمی
اند و هاي انتقادي از دولت و مقامات دولتی، کیفرزدایی کرده از بیان) آمریکانظیر(کشورها

بعضی . اندآمیز علیه دولت و مقامات دولتی را تنها موجد مسئولیت مدنی دانستههاي اهانت بیان
قاي نظیر هند و آفری(اند و گروهی نیز زدایی کردهها حبس از این بیان) نظیر فرانسه(دیگر

و از استماع این دعاوي  رمت، واجد سمت ندانستهحدولت را براي طرح دعاوي هتک) جنوبی
  .انداز سوي نهادهاي دولتی امتناع کرده

                                                                                                                                                                                                                     

1. Charles J. Glasser Jr,(ed.), Op.cit.,p.86.
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در حقوق موضوعه ایران از انتقاد حمایت شده اما ضوابط تمییز انتقادهاي مجاز از غیرمجاز  
اد مشروع و غیرمشروع، بسیار ضروري و رو، ترسیم مرز بین انتقاین از. چندان روشن نشده است

صورت نگیرد ترس از این امر است که تا ضروري از این لحاظ . استحال دشواردرعین
ها  تهدیدهاي بالقوه و بالفعلی نظیر توهین، افترا و تبلیغ علیه نظام که در کمین منتقدان قرار دارد آن

ر است که انتقاد ذاتاً و ماهیتاً از جنس اهانت از این لحاظ دشوا و خواهد داشترا از انتقادکردن باز
بر این، انتقاد از عالوه. باشدقابل تعقیب  ، نبایداست اما به دلیل داشتن برخی اوصاف و شرایط

دولت یا مقامات دولتی ممکن است به تضعیف اعتماد عمومی به دولت منجر شود و ارائه خدمات 
  .عمومی را مختل کند

تا ضمن تبیین مبانی مختلفی که در توسیع و تحدید انتقاد از دولت و  در این مقاله تالش شد
. مقامات دولتی وجود دارد معیارهایی براي شناسایی انتقاد مشروع و نامشروع به دست داده شود

کننده، نفس هاي حقوقی لیبرال که در ترسیم قلمرو آزادي بیان بر حمایت از فرد بیاندر نظام
هایی هاي انتقادي، متفاوت از نظام شود کم و کیف حمایت از بیاند میبیان و ابراز آن تأکی

است که در تعریف آزادي بیان، براي محتواي بیان و مخاطب آن نیز اهمیت خاصی قائل 
  . هستند

شود که در این مقاله در منابع اسالمی، مباحث دقیق و ظریفی در این خصوص مشاهده می
مند طبیعتًا باید با مطالعات بیشتر به کشف و تبیین نظام. ه شودها اشار سعی شد به برخی از آن

معیارهاي انتقاد مشروع از نامشروع در فقه اسالمی مبادرت شود و فقه ارتباطات، هویت و توسعه 
برخی از معیارهایی که بر اساس منابع اسالمی در این مقاله مطرح شد اخیراً در . بیشتري پیدا کند

  .است حقوق بشر و دیوان عالی آمریکا مورد توجه واقع شده آراي دیوان اروپایی
جویی از دیگران به دلیل شود که انتقاد و عیبطور خالصه، از منابع اسالمی استنباط میبه 

زدن به آبرو و اعتبار اشخاص، امري مذموم است و با توجه به وجوب حفظ حرمت افراد، آسیب
  . ط و مراقبت الزم و لحاظ برخی شرایط صورت گیردیازیدن به انتقاد باید با احتیادست

در پایان باید اذعان نمود که برخی از معیارهاي مطرح در این مقاله، کلی و مبهم است و 
  .الزم است که در آینده بیشتر شرح و بسط داده شود
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