مب�نی و مح�ودیته�ی آزادی اط�ع�ت و ق�آن ک�یم
____________ عیسی زارعی  _ 1نی�ه خ�اداد شه�ی ____________2

چکی�ه
حــق دست�س ــی ب ــه اط�عــ�ت و گ ــ�دش آزاد اخب ــ�ر ب ــه عنــ�ان یک ــی از حق ــ�ق بنی ــ�دین
شه�ون�ی از اص�ل پ�ی�فته ش�ۀ جه�ن ام�وز اسـت .دست�سـی مـ�دم بـه اط�عـ�ت از جملـه
حق�قی است که ت�مین آن وظیفه و نی� به س�د دولته�ست .امـ�وزه ایجـ�د امکـ�ن قـ�ن�نی
بـ�ای دســتی�بی بــه اط�عـ�ت رســمی دربــ�ره فع�لیتهـ�ی مس ـئ ��ن و دســتگ�هه�ی دولتــی،
بخشی اس�سی از وظ�یف حک�مته� در قبـ�ل مـ�دم و نمـ�د مشـ�رکتجـ�یی و مـ�دمسـ��ری
اسـت  .پـ�وهش ح�ضـ� تــ�ش نمـ�ده اسـت ،عـ�وه بــ� کـ�وش در ت�ریخچـه و مفــ�هیم آزادی
اط�ع�ت ،مب�نی و ال�ام�ت و حق دست�سی به اط�ع�ت را در آی�ت ش�یفه ق�آن ک�یم ب�رسی
ک�د ه ،نی� مح�ودیته�ی آن را از نگ�ه کت�ب آسم�نی تحلیل نم�ی� .ب�رسی ح�ض� نش�ن داد
که بسی�ری از اص�ل آزادی اط�ع�ت در ق�آن ک�یم م�رد اش�ره و ت� کی� ق� ار گ�فته است .ل�ا
ب�ای تحقق آزادی اط�ع�ت ،میت�ان م�اردی همچ�ن تع�یف دقیـق قلمـ�و و اسـتثن�ه�ی
آزادی اط�ع�ت ،تسهیل دست�سی به اط�ع�ت ،حم�یت از افش�کنن�گ�ن ،اط�عرس�نی فع�ل
و به م�قع و اص�ح ق�انین مغ�ی� ب� اط�عرس�نی را م�رد ت� کی� ق�ار داد.
کلی ــ� واژههـ ــ� :آزادی اط�ع ــ�ت ،حـ ــق دست�س ــی بـ ــه اط�ع ــ�ت ،قـ ــ�آن ک ــ�یم ،محـ ــ�ودیت هـ ــ�ی
اط�ع�ت.

_____________________
 .1داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻫﻤﺪان * ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
eazarei@gmail.co m
 .2داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آرﺷﯿﻮي ،داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء ).(۶۵ shahri.lib.@gmail.com
دری�فت  - ١٣٩٣/١٠/٢٣ :پ�ی�ش ١٣٩4 /٣/٣٠ :
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مق�مه
حق دست�سی به اط�ع�ت و گ�دش آزاد اخب�ر به عن�ان یکی از حق�ق بنی�دین بشـ�ی و
شه�ون�ی از اصـ�ل پ�ی�فتـه شـ�ۀ جهـ�ن امـ�وز اسـت .دست�سـی مـ�دم بـه اط�عـ�ت و آ گـ�ه
ب�دن آن�ن از اخب�ر پی�امـ�نی خـ�د از جملـه حقـ�قی اسـت کـه تـ�مین آن وظیفـه و نیـ� بـه سـ�د
دولــته�ســت .بــ�ین لحــ�ظ حــق قــ�ن�نی افــ�اد بــ�ای بــه دســت آوردن اط�عــ�ت دربــ�ره
فع�لیتهـ�ی حک�مـت خـ�د ،بخشـی اس�سـی از م�دمسـ��ری اسـت  1 .آزادی اط�عـ�ت در
ابت�ا به عنـ�ان یـک حـق بنیـ�دین از سـ�ی سـ�زم�ن ملـل بـه رسـمیت شـن�خته شـ� .در سـ�ل
١٩۴۶م ،مجمــع عمــ�می ســ�زم�ن ملــل قطعن�مــهای را تصــ�یب کــ�د کــه بیــ�ن مــیداشــت:
»آزادی اط�ع�ت یک حق بنی�دین بش�ی است و ...سنگ بن�ی تم�می آزادیهـ�یی اسـت
که س�زم�ن ملل وقف آن است« .البته آزادی اط�ع�ت نه به عن�ان یک اصـل مجـ�ا در میـ�ن
اب�اره�ی حق�ق بش� ،بلکـه بـه صـ�رت بخشـی از حـق بنیـ�دین آزادی بیـ�ن ،کـه شـ�مل حـق
جستوج� ،دری�فت و به اشت�اک نه�دن اط�ع�ت است ،مط�ح گ�دی�.

2

از سـ�ی دیگـ� ،قـ�آن راهنمــ�ی انسـ�ن بـ�ای دسـتی�بی بــه کمـ�ل اسـت و نقـش مــ�ث�ی در
ه�ایت انس�نه� ب� عهـ�ه دارد .زنـ�گی حقیقـی و حیـ�ت طیبـه در پ�تـ� عمـل بـه دسـت�ره� و
رهنم�دهـ�ی قـ�آن شــکل می گیـ�د؛ چـ�ا کــه قـ�آن روش درسـت زیســتن را مـیآمـ�زد .بــ�ین رو
ب�رسی تحلیلی مب�حث روز ب� تکیه ب� آم�زهه�ی ایـن منبـع �یـ�ال الهـی و انتقـ�ل و تسـ�ی آن
در ج�معه ،وظیفه خطی� پ�وهشگ�ان و محقق�ن است .بنـ�ب�این پـ�وهش ح�ضـ� بـ� آن اسـت
که ضمن اش�ره به مب�نی و مح�ودیته�ی آزادی اط�ع�ت ،مشخص نم�ی� که آی� مـیتـ�ان
_____________________

 .1حکیمی ته�انی ،محم�مه�ی» ،آزادی اط�ع�ت؛ ب� نگ�هی بـ� قـ�ن�ن انتشـ�ر و دست�سـی « ،دوفصـلن�مه
فقه و حق�ق ارتب�ط�ت ،س�ل اول ،ش ١٣٩١ ،٢ش ،ص .١۴٨ _١١۵
 .2نمکدوسـت ته�انــی ،حســن» ،حــق دست�ســی بــه اط�عــ�ت :بنیــ�نهــ� ،رونــ� جهــ�نی و ج�یگــ�ه ایــ�ان «،
رس�نه ،ش  ،۵٣به�ر  ،١٣٨٢ش  ،۵٣ص .۶۶ _ ۵٠
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این اص�ل و مب�نی را در بطن آی�ت ق�آن م�رد بحث و ب�رسی ق�ار داد؟
ف�ضیه پ�وهشی
در ب�خی از آی�ت ق�آن ک�یم به ال�امـ�ت و محـ�ودیتهـ�ی آزادی اط�عـ�ت اشـ�ره شـ�ه
است.
ه�ف پ�وهش
هــ�ف کلــی ایــن پــ�وهش ،شن�ســ�یی آیــ�ت مــ�تبط بــ� آزادی اط�عــ�ت در قــ�آن کــ�یم
است.
ض�ورت و اهمیت تحقیق
ض�ورت و اهمیت تحقیق در چ�ایی آزادی اط�ع�ت نهفته اسـت .اط�عـ�ت همچـ�ن
ج�ی�ن خ�ن در ب�ن انس�ن که حیـ�ت و سـ�زن�گی بـ�ان میبخشـ� ،ب�یـ� در س�اسـ� ج�معـه
سـ�ری و جــ�ری ب�شـ� .آزادی اط�عــ�ت بـ�ین معن�ســت کـه افــ�اد و نه�دهـ� ،اط�عــ�ت در
دست�س خ�د را به انحص�ر خ�یش درنی�ورن� و به غی� از م�ارد محـ�ودی کـه در ایـن پـ�وهش
به آنه� اش�ره خ�اه� ش� ،این من�بع ارزشمن� را در اختی�ر آحـ�د مـ�دم بـ�ای بهـ�هبـ�داری قـ�ار
دهن� .از س�ی دیگ� ش�یسته است در ج�معه اس�می ،مب�نی و اص�ل مسـ�ئل نـ�ین بـ� تکیـه
ب� کت�ب آسم�نی ت�وین گ�دد تـ� تمـ�م جهـتگیـ�یهـ�ی سی�سـی و اجتمـ�عی رنـگ و بـ�ی
الهی به خ�د بگی�د .ل�ا ض�وری است م�ض�ع ی�دش�ه نی� در می�ن آی�ت ق�آنـی مـ�رد کـ�وش
ق�ار گ�فته ،ابع�د مختلف آن بحث و ب�رسی ش�د.
پ�سشه�ی پ�وهش
 .١آی� میت�ان ب� تکیه ب� آی�ت ق�آن ،از آزادی اط�ع�ت سخن گفت؟
 .٢ک�امیک از آی�ت ق�آن ب�مب�نی آزادی اط�ع�ت و ال�ام�ت آن د�لت دارد؟
 .٣ک�امیک از آی�ت ق�آن ب� مح�ودیته�ی آزادی اط�ع�ت د�لت دارد؟
پیشینه پ�وهش
ب�رســیهــ� نشــ�ن میدهــ� در م�ضــ�ع آزادی اط�عــ�ت در قــ�آن کــ�یم پــ�وهش مســتقلی
شم�رۀ  ۱۲۶به�ر ۱۳۹۴

9

تــ� کن�ن صـــ�رت نگ�فتــه اســـت .گ�چـــه در خصــ�ص جنبـــهه�ی مختلــف ایـــن بحـــث در
م�ضـ�ع�تی چـ�ن آزادی بیـ�ن در اسـ�م ،آزادی بیـ�ن در قـ�آن و سـی�ه معصـ�مین ،:آزادی
عقی�ه در اس�م ،آزادی ان�یشه در اس�م و ...تحقیقـ�ت ق�بـل تـ�جهی انجـ�م گ�فتـه اسـت؛
امـ� تحقیــق مــ�تبط بــ� م�ضــ�ع ایــن مق�لــه ،پ�وهشـی اســت بــ� عنــ�ان »مبــ�نی فقهــی حــق بــ�
اط�عـ�ت«  1کـه در آن سـ�ریخ�نی و اک�مــیسـ�اب ) (١٣٩١آزادی اط�عـ�ت را از منظـ� فقهــی
ب�رسی ک�دهان�.
روش پ�وهش
روش به ک�ر رفته در این تحقیق ،تحلیل محتـ�ای ت�صـیفی اسـت کـه بـه شـی�ه اسـن�دی
کت�بخ�نــهای انجــ�م شــ�ه اســت .همچنــین بــ�ای تحلیــل محتــ�ای آیــ�ت از شــی�ۀ ســی�ق

استف�ده ش�ه است .ب�رسی سی�ق در تفسی� آی�ت به مث�به روش تحلیلی مـتن الهـی و

مط�لعــه در چگــ�نگی چیــنش ایــن متــ�ن اســت 2 .ایــن شــی�ه در واقــع همــ�ن ق�ینــه
مص�اقی ی� نش�نه درونمتنی است کـه ت�کیـب صـ�ر و ذیـل کـ�م ،شـکلدهن�ه آن
میب�ش�.

3

مب�نی و ال�ام�ت آزادی اط�ع�ت
پ�وهشــگ�ان ال�امــ�ت ،اصــ�ل و مبــ�نی مختلفــی را بــ�ای آزادی اط�عــ�ت ب�شــم�ده و از
جنبـهه�ی مختلـف آن را مــ�رد م�اقـه قــ�ار دادهانـ� 4 .تعــ�ادی از ایـن معی�رهــ� کـه از مــ�ارد و
_____________________

 .1سـ�ریخ�نی ،عـ�دل و روحا� اک�مـیسـ�اب» ،مبـ�نی فقهـی حـق بــ� اط�عـ�ت « ،حک�مـت اسـ�می ،ســ�ل
هف�هم ،شم�ره س�م )پی�پی ١٣٩١ ،(۶۵ش ،ص .۶٠ _ ٣٧
 .٢پ�رحسن ،ق�سم» ،سی�ق در ق�آن « ،پی�م ج�وی�ان .ش ١٣٨٣ ،۵ش ،ص .۴٧_٣٠
 .٣ر بـ�نی ،محم�حســن» ،نقـش ســی�ق در تفسـی� « ،پ�وهشهــ�ی ق�آنــی ،ش ٢٧و ١٣٨٠ ،٢٨ش ،ص _٣٢٢
.٣۴١
 .4هم�نج�؛ اسم�عیلی ،محسن» ،آزادی ارتب�ط�ت و اط�ع�ت در حق�ق و مع�رف اس�می « ،رس�نه ،س�ل
هج�هم ،ش ١٣٨۶ ،١ش ،ص ٢۶١- ٢۴۵؛ نمکدوست ته�انی ،حسن» ،حق دست�سی به اط�ع�ت:
←
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مص�دیق ّ
مهم ت�مینکنن�ه حق آزادی اط�ع�ت به شم�ر مـیرونـ� و ج�یگـ�ه بـ��ت�ی دارنـ�،
گــ�ینش شــ�ه و در ایــن پــ�وهش مــ�رد ت�جــه قــ�ار گ�فتــهانــ� .بــ�ین رو در ادامــه بــ� ب�شــم�دن
یک�یک این ال�ام�ت ،ه� یـک از آنهـ� ج�اگ�نـه در آیـ�ت شـ�یفه ق�آنـی ب�رسـی و تحلیـل شـ�ه
است:
 .١مش�رکت م�دمی و حض�ر دائمی در صحنه
در دنی�ی مع�ص� ،آزادی اط�ع�ت به عن�ان �زمـه دم�ک�اسـی مشـ�رکتی شـن�خته شـ�ه و
به دلیل ک�رک�ده�ی مفی�ش ،اکسی�ن م�دمس��ری لقب گ�فته است؛ ز ی�ا اگـ� مـ�دم ن�اننـ�
در ج�معه آنه� چه میگ�رد و اگ� اعم�ل ح� کم�ن و م�ی�ان ج�معه از آنه� پنهـ�ن ب�شـ� ،قـ�در
نخ�اهن� ب�د در اداره ام�ر ج�معه نقش ایف� ک�ده ،سهم مهمی داشته ب�شـن� .در قـ�آن کـ�یم،
مش�وره ب� دیگ�ان و استف�ده از عقل جمعی در ک�ره� هم�اره به انح�ی مختلف مـ�رد ت� کیـ�
ق�ار گ�فته است و حتی پی�مب� اس�م نی� به مش�وره ب� اصح�ب و ی�ران سف�رش ش�ه اسـت:
) َو َشــ�و ْر ُه ْم ِفــی ْ
ا�م ِــ� ) (....آلعمــ�ان .(١۵٩/در جــ�یی دیگــ� از اج�بــتکننــ�گ�ن دعــ�ت
ِ
پ�وردگـ�ر و ب�پ�دارنـ�گ�ن نمـ�ز بـه عنـ�ان کسـ�نی یـ�د مـیکنـ� کـه اعمـ�ل و رفتـ�ر خـ�یش را بــ�
َ
ُ
مش�رت به انج�م میرس�نن�َ ...) :وأ ْم ُ� ُه ْم ش َ�ر ى َب ْي َن ُه ْم ) (...ش�رى.(٣٨/
از ســ�ی دیگــ� آ گــ�هی افــ�اد ج�معــه از اط�عــ�ت جــ�ری در دســتگ�هه�ی دولتــی ،بــه
نظ�رت بیشت� آن�ن و به ب� پـ� داشـتن امـ� بـه معـ�وف و نهـی از منکـ� در سـطح ج�معـه خ�اهـ�
انج�میـ� .ج�یگـ�ه رفیـع آمـ�ان بـه معـ�وف و ن�هیــ�ن از منکـ� ب�رهـ� در قـ�آن کـ�یم اشـ�ره شــ�ه
ُ َُ ٌ
ْ ُ
است ،بهگ�نهای که از چنین اف�ادی به عن�ان رستگ�ران ی�د ش�ه استَ ) :ول َـتك ْن ِم ْـنك ْم أ ّمـ�
ْ َ ْ
ْ ُ َ َ ْ َ
ْ َ
َ
وف َو َي ْن َه ْـ�ن َع ِـن ال ُم ْنك ِـ� ) (...آلعمـ�ان .(١٠۴ /و نیـ� امتـی
َي�ع�ن ِإلى الخ ْي ِ� َو َي� ُم ُ�ون ِبـ�ل َم ْع ُ� ِ
که ایم�ن حقیقی داشته و چنـین رویکـ�دی را دنبـ�ل مینم�ینـ� ،بهتـ�ین امـت ن�میـ�ه شـ�ه
َ ُُْ َ ْ
) ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ
ُْْ َ
ـــ�ل َم ْع ُ�وف َو َت ْن َه ْـــ� َن َ
ـــ� (...
ك
ن
م
ال
ـــن
ع
ب
ون
�
م
�
ـــ
ت
ـــ�س
لن
ـــ� أخ ِ�جـــت ِل
ِ
اســـت :كنـــتم خيـــ� أم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
)آلعمـ�ان .(١١٠/در جـ�یی دیگـ� اشـتغ�ل بـه ایــن عمـل ،همپـ�ی پ�داخـت زکـ�ت و ب�پــ�یی
→ ________________________________

________________________________

________

بنی�نه� ،رون� جه�نی و ج�یگ�ه ای�ان « ،رس�نه ،ش  ،۵٣به�ر ١٣٨٢ش ،ص .۶۶ _۵٠
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َ َ َ ََ َ َ
َ
َ
ين إ ْن َم َّك َّنـ ُ
ا�رض أ َقـ ُـ�م�ا ّ
نمــ�ز دانســته شــ�ه اســتّ ) :الـ ِـ� َ
ـ�ه ْم ِف ـی ْ
الصــ�ة َوآتـ ُـ�ا ّال�كــ�ة َوأ َمـ ُـ�وا
ِ
ِ
ْ
ْ َ
َ
وف َون َهـ ْـ�ا َعـ ِـن ال ُم ْنك ِـ� ) (...حــج .(۴١/گ�شــته از آن ،در اق�مـه ایــن ســف�رش اکیــ�،
ِبـ�ل َم ْع ُ� ِ
تف�وتی می�ن زن و م�د ق�ئل نش�ه اسـت ،چـ�ا کـه زنـ�ن نیـ� در کنـ�ر مـ�دان در ب�ابـ� س�ن�شـت
َ
ْ َ
َ ُْْ ُ َ
ــ�ن َو ْال ُم ْ�م َن ُ
ــ�ء َب ْ
ــ�ت َب ْع ُض ُــه ْم أ ْو ِل َي ُ
ــض َيـــ� ُم ُ�ون
ع
ج�معــه مســئ�لیت و تعهــ� دارنــ�) :والم� ِمن
ِ
ٍ
ْ
ْ َ
َ
وف َو َي ْن َه ْ�ن َع ِن ال ُم ْنك ِ� ) (...ت�به .(٧١/ق�آن کـ�یم یـ�دآوری مینم�یـ� کـه تـ�ک امـ� بـه
ِب�ل َم ْع ُ� ِ
مع�وف و نهی از منک� ،ج�معه را به سمت فس�د و انح�اف و رواج ظلـم و سـتم و گن�هکـ�ری
ُ
ّ
ُْ
ََ َ َ
ون ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم أ ُول� َب ِق َّي ٍ� َي ْن َه ْ� َن َع ن ْال َف َس ِـ�د ِفـی ْ
ض ِإ�
ا�ر
س�ق خ�اه� داد) :فل ْ�� ك�ن ِم َن الق ُ� ِ
ِ
ِ
َ ً
َْ
ق ِلي� ِم َّم ْن أن َج ْي َن� ِم ْن ُه ْم) (...ه�د.(١١۶/
 .٢تعلق اط�ع�ت به م�دم
مبن�ی دیگ� ب�ای دف�ع از آزادی اط�ع�ت و دست�سی به اط�عـ�ت دولتـی آن اسـت کـه
در یـک ج�معـه مـ�دمسـ��ر ،کـل حک�مــت و اط�عـ�ت آن بـه مـ�دم تعلـق دارد و ح� کمــ�ن و
مــ�ی�ان ج�معــه ،بــه طــ�ر مســتقیم یــ� غی�مســتقیم ،نم�ینــ�ه و وکیــل مــ�دم هســتن� .بــ� ایــن
اس�س ،ه� م�لکی میت�ان� به دارایی خـ�د دست�سـی داشـته ب�شـ� و از چنـ� و چـ�ن اداره آن
مطلع ش�د .اط�عـ�ت م�جـ�د در دسـتگ�هه�ی حکـ�متی بـه حک�مـت تعلـق نـ�ارد ،بلکـه از
ِآن مـــ�دم اســـت و حک�مـــت بـــه نم�ینـــ�گی از مـــ�دم از آن اط�عـــ�ت نگهـــ�اری مـــیکنـــ�.
خ�اون�ی کـه آسـم�نه� و زمـين را بـهحـق و انسـ�نه� را بـه زیبـ�ت�ین صـ�رت آف�یـ�ه اسـت و
ْ
َ َ
ُ
ب�زگشــت همــه را بــهســ�ی خــ�یش مــیدانــ�َ ) :خ َل َــق َّ
ات َو ا� ْرض ِبــ�ل َح ّ ِق َو َص َّــ� َرك ْم
الس َــم َ�و ِ
ََ
َ ْ
ُ
ف� ْح َس َـن ُصـ َـ� َرك ْم َو ِإل ْي ِـه ال َم ِصـ ُـي�( )تغـ�بن ،(٣/چگ�نــه ممکـن اســت اط�عـ�ت را متعلــق بــه
م�دم ن�ان� و او را در تص�حب و استف�ده ت�م و تم�م از آن ذی حق نشن�س� .ع�وه ب� این ،از
نظ� ق�آن ک�یم قبل از آنکه بش� بت�ان� فع�لیتی بکن� و قبل از آنکه دسـت�ره�ی دیـن بـه وسـیله
پی�مب� به م�دم اع�م ش�د ،ن�عی ع�قه و ارتب�ط می�ن انس�ن و م�اهـب خلقـت هسـت و ایـن
َّ
ّ
ََ َ ُ َ
م�اهب متعلق به انس�ن و حق انس�ن است؛ مثل اینکه میف�م�یـ�ُ ) :ه َـ� ال ِـ�ی خل َـق لکـم ّمـ�
َ
ً
ْ
ض َج ِمیع�) (...بقـ�ه .(٢٩/نم�نـه هـ�یی از ایـن حقـ�ق ،درس خ�انـ�ن و دانـ� شـ�ن،
ِفی ا�ر ِ

رأی دادن ،فک� ک�دن و اراده آزاد داشتن ،حق والـ�ین در حضـ�نت طفـل ،حـق سـک�نت در
12
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وطن ،حق تس�وی در کسب و ک�ر و م�لکیت )نس�ء ،(۳۲/ب�اب�ی در تم�می حق�ق طبیعـی
)حج�ات ،(۱۳/ع�الت )نس�ء ،(۵۸/حق حی�ت و زن�گی )م�ئـ�ه (۳۲/اسـت .همچنـین
در آی�ت الهی تص�یح ش�ه است که حق�ق انس�نه� و دف�ع از آن �زم و ام�ی ب�یسته اسـت
)آل عم�ان (۷۵/و حتی ب�ای دفـ�ع از حقـ�ق ت�دههـ�ی مـ�دم ،بیت�جـه بـه دیـن و مـ�هب و
رنگ و ن�اد میب�یست اق�ام ک�د و از نظ� ش�یعت اسـ�م ایـن دفـ�ع �زم و واجـب اسـتَ ) :و
َ ُ ْ ُ ُ َ
ّ
�ن فــي َســبيل ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ
مــ� لکــم � تقــ� ِتل
ســ�ء) (...نســ�ء.(۷۵/
ـ�ل َو ِالن ِ
ال�جـ ِ
ا� و المستضــعفين ِمــن ِ
ِ
بنـ�ب�این آزادی اط�عـ�ت و دست�سـی بـه آن را میتــ�ان یکـی از حقـ�ق ذاتـی مـ�دم دانســت و
حک�مته� م�ظف به اج�ای آن در سطح ج�معه میب�شن�.
 .٣پ�سخگ�یی )ال�ام به انتش�ر(
حق دست�سی م�دم به اط�ع�ت م�جـ�د در دسـتگ�هه�ی حکـ�متی مق�مـه پ�سـخگـ�یی
حک�مـت بـه شــم�ر مـیرود .وقتـی مــ�دم از چنـ� و چــ�ن اداره امـ�ر خـ�د آ گــ�ه شـ�ن� ،ممکــن
اسـت دههـ� پ�ســش یـ� نکتــه مـبهم در ایـن بــ�ره بـ�ای آنهــ� مطـ�ح شـ�د .حک�مــت پ�سـخگــ�،
حک�متی است که این پ�سشه� و نکتهه�ی مبهم را ب� گـ�ش بـ�ز مـیشـن�د و بـه آنهـ� پ�سـخ
معق�ل میده� .این مسئله از ق�عـ�ه الـ�ام بـه انتشـ�ر نیـ� نشـئت مـیگیـ�د .نه�دهـ�ی دولتـی
همـ�اره ب�یـ� ملـ�م بـه انتشـ�ر اط�عـ�ت کلیـ�ی ب�شـن� .تحقـق آزادی اط�عـ�ت مســتل�م آن
است که نه�دهـ�ی دولتـی نـه تنهـ� بـه درخ�اسـت دری�فـت اط�عـ�ت پ�سـخ مثبـت دهنـ�،
بلکـه ب�یـ� اســن�د ،مـ�ارک و اط�عــ�ت مـ�رد ت�جــه عمـ�م را بــه طـ�ر مســتم� منتشـ� کننــ� .از
همین رو در ق�انین حق دست�سـی ،هـم الـ�ام عمـ�می بـه انتشـ�ر و هـم مق�لـهبنـ�ی اط�عـ�تی
که ب�ی� انتش�ر ی�بن� ،پیشبینی میش�ن� .در قـ�آن کـ�یم ،مق�بلـه بـ� شـ�يعههـ� و اط�عرسـ�نی
صحيح و به م�قع ،از وظـ�يف حك�مـت ب�شـم�ده شـ�ه و آن را م�یـه پیشـگی�ی از گم�اهـی و
َْ
ُ َ
ا� ْمن َأو ْال َخ ْ�ف َأ ُ
ذاع�ا ب ِه َو َل ْ� َر ُّد ُوه إ َلـى َّ
َ
ْ
انح�اف دانسته استَ ) :و إذا َ
ُ
ٌ
ال�
ـ�ل َو
س
ن
م
�
م
أ
ج�ءه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ِإلى أ ِولي ا�م ِ� ِمنهم لع ِلمه ال ِ�ين يستن ِبط�نه ِمنهم) (...نس�ء.(٨٣/
ب�ین رو پ�سخگ�یی مسئ��ن سبب اعتم�د مـ�دم بـه آنهـ� و در نتیجـه همکـ�ری مـ�دم بـ�
مسئ��ن در تم�م ام�ر خ�اهـ� شـ� و از سـ�ی دیگـ� اگـ� اولیـ�ی امـ�ر خـ�د را در معـ�ض انتقـ�د
ق�ار دهنـ� و پ�سـخگـ� ب�شـن� ،اشـتب�ه�ت آنـ�ن در بسـی�ری از مسـ�ئل ب�طـ�ف مـیگـ�دد .اگـ�
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پ�ســخگــ� یی در حک�متهــ�ی دیگــ� بــه شــکل قــ�ن�ن یــ� یــک ت�صــیه ب�شــ� ،در حک�مــت
ََ َُ َ
...ول ُت ْسـ�ل ّن
اسـ�می ،وظیفـه ،تکلیـف و واجـب الهـی بـه شـم�ر مـیرود .آیـه  ٩٣سـ�ره نحـل )
ُ َ ُ َ
َع َّم� ک ُنت ْم ت ْع َمل�ن( ،ت� کی� می کن� که انسـ�نه� در قبـ�ل اعمـ�ل خـ�یش ،متعهـ� و مسـئ�ل -
انـ� .ایــن مسـئ�لیت در اســ�م ،ف�اگیــ� بـ�ده و هــیچ کـس از مســئ�ل بــ�دن ،و مـ�رد س ـ�ال قــ�ار
گ�فتن اسـتثن� نیسـت .بـ�یهی اسـت یکـی از جنبـههـ�ی ایـن پ�سـخگـ�یی میت�انـ� بـ� آزادی
م�دم در دست�سی به اط�ع�ت دولتی متجلی ش�د و ج�مه عمل پ�ش�ن�ه ش�د.
 .۴حم�یت از هش�اردهن�گ�ن
کس�نی که اط�ع�ت خط�ه� و اشتب�ه�ت را منتش� میکننـ� )هشـ�اردهن�گ�ن( نیـ� ب�یـ�
حم�یـت شـ�ن� .ایـن افــ�اد ب�یـ� در ب�ابـ� ه�گ�نــه مجـ�زات قـ�ن�نی ،اج�ایــی یـ� اسـتخ�امی بــه
دلیـل افشـ�ی اط�عـ�ت م�بـ�ط بـه خ�ف ک�رهـ� مح�فظـت شـ�ن� .مقصـ�د از خ�ف کــ�ری،
ارتکـــ�ب جـــ�م ،پیـــ�وی نکـــ�دن از الـــ�امهـــ�ی قـــ�ن�نی ،رع�یـــت نکـــ�دن عـــ�الت ،فســـ�د و
ف�یبک�ری ،ی� ب�ک�ری ج�ی در یک نه�د حک�متی است .ق�آن کـ�یم ،وجـ�د اصـ�حگ�ان و
هش�اردهن�گ�ن در اجتم�ع را ض�من بق�ى ج�معه دانسته و تص�یح ک�ده که این افـ�اد ب�یـ�
در ج�معه ص�حب ق�رت و ج�یگ�ه و نف�ذ ب�شن� ت� هشـ�ار و ان�ارشـ�ن تـ�ثی� داشـته ب�شـ�:
ُ
َ
َّ َ ً
ََْ َ َ َ
ـی� ِّم َّم ْـن َأ َ
ون ِمن َق ْب ِل ُک ْم أ ْو ُل ْ�ا َب ِق َّی ٍ� َی ْن َه ْ� َن َع ن ْال َف َس ِ�د ِفی ا� ْ
�ن ِم َن ْال ُق ُ
نج ْی َنـ�
�
)فل�� ک
ر
ض ِإ� ق ِل
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ین ظل ُم�ا َم� أت�ف�ا ِف ِیه َوک�ن�ا ُم ْج� ِم َ
ِم ْن ُه ْم َوا َّت َب َع ال ِ� َ
ین( )ه�د .(١١۶/این آیه تص�یح میکنـ� کـه
ِ
ِ
امته�ی ه� کت ش�ه پیشین ،ف�ق� جمعیتی از مصلح�ن دلس�ز و ب�زدارن�ه مـ�دم از فسـ�د
و تب�هی ب�دن� .بن�ب�این در ج�معه اس�می هش�اردهن�گ�ن و ن�صح�ن و به وی�ه کس�نی کـه
_ بـ� رع�یــت م�حظــ�ت قــ�ن�نی و شـ�عی کــه در ادامــه بــه آنهـ� اشــ�ره خ�اهــ� شــ� _ اخبــ�ر و
اط�ع�ت را در اختی�ر م�دم میگ�ارن� ،ب�ی� تکـ�یم شـ�ن� و از ته�یـ� و تح�یـ� آنهـ� در میـ�ن
ج�معه میب�ی� پ�هی� نم�د.
 .۵ل�وم مب�رزه ب� فس�د
اف�ون ب� ف�اهم نم�دن زمینههـ�ی مشـ�رکت مـ�دم در تصـمیمگیـ�یهـ�ی راجـع بـه مسـ�ئل
عم�می و نی� نظ�رت م�دم ب� عملک�د م�ی�ان ج�معه ،حق دست�سی به اط�عـ�ت م�جـ�د در
14
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دستگ�هه�ی دولتی ،اب�ار مهمی ب�ای مب�رزه ب� فسـ�د اداری نیـ� مـیب�شـ� .بـه اعتقـ�د ب�خـی
صــ�حبنظ�ان ،شــف�فیت ،کلیــ�یتــ�ین روش بـــ�ای جلــ�گی�ی از فســ�د ،کشــف فســـ�د و
حم�یــت از تم�میــت حک�مــت اســـت .بــ�ون ت�دیــ� وقتــی مـــ�دم از میــ�ان ب�دجــه کشـــ�ر،
چگـ�نگی تخصــیص آن بــه دســتگ�هه�ی حکـ�متی و چگــ�نگی مصــ�ف آن و ق�اردادهــ�یی
کـه ایــن دســتگ�ههـ� بــ� اشــخ�ص مختلــف و بـه من�ســبتهــ�ی مختلـف منعقــ� مــیکننــ�،
دست�سی داشته ب�شن� ،بسی�ری از زمینهه�ی فس�د اداری و م�لی از بین مـیرود .قـ�آن کـ�یم
ـب ْال َف َس َ
ا� � ُي ِح ُّ
تص�یح می کن� که خ�اون� فسـ�د را دوسـت نـ�اردَ ...) :و ُ
ـ�د( )بقـ�ه٢٠۵/؛

قصـص (٧٧/و ب�رهــ� مــ�دم را از فسـ�دگ�ی و فســ�دانگی�ی در ج�معــه نهـی مــیکنــ�َ ..) :و�
ا�رض ُم ْف ِس ِ� َ
َت ْع َث ْ�ا ِفي ْ
ين( )بق�ه۶٠/؛ ه�د٨۵/؛ اع�اف٧۴/؛ عنکبـ�ت۶/؛ شـع�اء (١٨٣/و
ِ
َ َ
ْ
َ
َّ َ ُ ُ َ َ َ
ا� ِمن َب ْع ِ� ِمیث ِ�ق ِه َو َیق َط ُع�ن َم� أ َم َ�
فس�دانگی�ان را از زی�نک�ران میدان�) :ال ِ�
ین َینقض�ن ع ْه� ِ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ ُ َ َ َُْ ُ َ
ون ِفی ا� ْرض أ َول ِـئ َ
ا� ِب ِه أن ی�صل و یف ِس�
ک ُه ُم الخ ِ�س ُـ�ون( )بقـ�ه .(٢٧/همچنـین در قـ�آن
ِ
کـ�یم ،فسـ�دگ�ی و نصـیحتن�پــ�ی�ی ،از نشـ�نههـ�ی نفـ�ق و دورویــی دانسـته شـ�ه اســت؛
چن�نکه در آیه  ١١سـ�ره بقـ�ه آمـ�ه اسـت» :و هنگـ�می كـه بـه آنـ�ن گفتـه شـ�د :در زمـين فسـ�د
نكنيــ� ،م ـیگ�ينــ� :مــ� فقــط اصــ�حكننــ�هايــم!« .بنــ�ب�این مســئ��ن حکــ�متی مــیب�یســت
زمینهه�ی گست�ش فس�د را در ج�معه از بین بب�ن� .ب�ون شک یکی از راههـ�ی جلـ�گی�ی از
ایجــ�د و گســت�ش فســ�د ،اطــ�عرســ�نی مــ�اوم بــه مــ�دم و ج�یــ�ن آزاد اط�عــ�ت در ســطح
ج�معه است.
 .۶گست�ش ع�ل
عــ�ل وظیفــه اصــلی و در حقیقــت دلیــل وجــ�د حک�مــت اســت ،نــه تنهــ� بــه معنــ�ی
ت�فـیکننـ�ه آن در خصــ�ص رسـی�گی بـه شــک�ی�ت ،بلکـه بـه معنــ�ی عـ�ل تـ�زیعی؛ یعنــی
ایج�د تع�دل و م�ازنه در ت�زیع من�فع و امتیـ�زات امـت .مط�لبـه فـ�اهم کـ�دن عـ�ل در سـطح
ج�معــه ،در قــ�آن کــ�یم بســی�ر بــ�رز اســت .مســلم�ن�ن ،در هــ� ســطحی ،شخصــی ب�شــ� یــ�
عمـ�می ،در داد و سـت� بـ� دوسـت�ن و دشــمن�ن ،مسـلم�ن�ن و غی�مسـلم�ن�ن ،هـم در گفتــ�ر و
هم در ک�دار ،مل�م به رع�یت انص�ف و عـ�لانـ� .عـ�ل جـ�ء اصـلی ایمـ�ن اسـت و بـ� پـ�یی
اصل ع�ل محـ�ود بـه محـیط دادگـ�ه یـ� مجم�عـهای از دسـت�رات رسـمی نیسـت ،بلکـه بـه
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ج�یگ�ه وا�ی ع�ل در سلسله م�اتب ارزشه�ی اخ�قی و معن�ی اس�می ف�مـ�ن مـیدهـ�.
ایـن مقصــ�د آیــهای از قـ�آن اســت کــه اعـ�م مــیکنــ� :عـ�ل ب�یــ� غ�یــت نهـ�یی دیــن ب�شــ�
َ ُ ْ
ا� َيق ِضـی
)ح�ی� .(٢۵/خ�ای متعـ�ل نـه تنهـ� خـ�د بـه حـق و عـ�الت داور ی مـیكنـ�) :و
ْ
ِبــ�ل َح ّ ِق) (...غــ�ف� ،(٢٠/بلکــه از بنــ�گ�ن خــ�یش نیــ� مــیخ�اهــ� بــه هنگــ�م قضــ�وت میــ�ن
َ
م�دم ،به ع�الت داور ی کنن�َ ...) :و إ َذا َح َك ْم ُت ْم َب ْي َن َّالنـ�س أ ْن َت ْح ُك ُمـ�ا ب ْ�ل َع ْـ� ِل إ َّن َ
ا� ِن ِع َّمـ�
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
َّ َ َ َ
َي ِعظك ْم ِب ِه ِإن
ا� ك�ن َس ِم ًيع� َب ِص ًي�ا( )نس�ء (۵٨/و به ع�ل و احس�ن و بخشش به ن�ديكـ�ن
َّ َ ْ ْ ْ
ف�م�ن میده�ِ ) :إن
ا� َي� ُم ُ� ِب�ل َع� ِل َو ِا� ْح َس ِ�ن) (...نحل .(٩٠/در آیـ�ت شـ�یفه الهـی ،حتـی
َ َ ُُْْ َ ْ ُ
ـ�ل �ا (...
به ل�وم رع�يت ع�ل و انص�ف در سخن نیـ� اشـ�ره شـ�ه اسـت ...) :و ِإذا قلـتم ف�ع ِ
)انعــ�م (١۵٢/و در جـــ�یی دیگــ� از رفت�رهـــ�ى غي�ع�د�نــه بـــ� مخ�لفــ�ن ،بـــ� انگيــ�ه كينـــه و
َ
َ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ
�ن َقـ ْـ�م َأ ْن َصـ ُّـ� ُوك ْم َ
ين َآم ُ
دشــمنى منــع شــ�هانــ�َ ) :يــ� أ ُّي َهــ� ّال ـ ِ� َ
ـن
ـ
ش
م
ك
ن
م
ــ�
ج
ي
�
و
ــن
ع
...
ـ�ا
ـ
ن
ِ
ِ
ٍ
ْ
ْ
َ ْ َ ُ
ال َم ْس ِج ِ� ال َح َ� ِام أن ت ْع َت�وا ) (...م�ئ�ه .(٢/بـ�ین رو ،عـ�ل و عـ�الت یکـی از سـف�رشهـ�ی
م�ک� آی�ت الهی محس�ب ش�ه و رع�یت و الت�ام بـه آن ،در تمـ�می شـئ�ن�ت زنـ�گی فـ�دی و
اجتم�عی م�رد ت� کیـ� قـ�ار گ�فتـه اسـت .بـ�یهی اسـت آزادی اط�عـ�ت مـیت�انـ� ،عـ�الت
دست�سی به اط�ع�ت را در می�ن آح�د و طبقـ�ت مختلـف مـ�دم در سـطحی گسـت�ده ب�قـ�ار
نم�ی�.
 .٧حقج�یی و حقیقتطلبی
ت� کی� اس�م ب� ل�وم به ک�رگ�فتن ان�یشه و روشنگ�ی و آ گـ�هی بخشـی و بیـ�ن حقـ�یق بـ�
کســی پ�شــی�ه نیســت .واژههــ�ی حــق و حقیقــت ،ارزشــمن�ت�ین و ز یبــ�ت�ین واژههــ� بــ�ای
انسـ�ن مع�فـتجـ� اسـت .ایـن حـس حقیقـتجـ� یی اسـت کـه آدمـی را از حی�انـ�ت جـ�ا و
ممت�ز میس�زد و ل�ا کشـف حقیقـت بـ��ت� ین لـ�ت مع�فـت را بـ�ای او بـه ارمغـ�ن مـیآورد.
تم�می آم�زههـ�ی اعتقـ�دی و اخ�قـی و عملـی اسـ�م در ایـن مسـی� قـ�ار دارد 1 .خ�اونـ� ،آن
_____________________

 .1رسـتمیزاده ،رضـ�» ،دانـشپ�وهـی و حقیقـتجــ�یی در اسـ�م اسـ�س نهضـت ت�لیـ� علـم « ،در مجم�عــه
مقـ��ت همــ�یش ت�لیـ� علــم و جنـبش ن�مافــ�اری در حـ�زه معــ�رف اســ�می ،ش ١٣٨٩ ،١ش ،ص _١٠۵
.١١٨
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حقیقـت مطلـق ،بـ� سـت�یش از حـقگ�ایـ�ن ،اســ�م و ایمـ�ن را همـ�ن اقـ�ار بـه حـق میدانــ� و
َ
ه�ایت کس�نی را که در راه شن�خت حـق تـ�ش می کننـ� ،تضـمین کـ�ده اسـتَ ) :و ّال ِـ� َ
ين
ا� َل َم َع ْال ُم ْح ِس ِن َ
َج َ�ه ُ�وا ِف َين� َل َن ْه ِ� َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َن� َو إ َّن َ
ين) عنكب�ت .(۶٩/در نگـ�ه ق�آنـی نظـ�م
ِ
تک� ین و تش� یع ب� مح�ر حقیقت است�ار است و آی�ت الهی نظـ�م آفـ� ینش را نظـ�می بـ� محـ�ر
َ َ
َ َّ
حــق مع�ف ـی کــ�ده ،بطــ�ن و پــ�چی را در آفــ� ینش جهــ�ن نف ـی می کنــ�) :أ َولـ ْـم َي َتفكـ ُـ�وا ِف ـی
َ
َّ ْ
َ َ
ا� َّ
أ ْن ُف ِسه ْم َم� َخ َل َق ُ
ات َوا� ْرض َو َم� َب ْي َن ُه َم� ِإ� ِب�ل َح ّ ِق) (...روم .(٨/ی� در ج�یی دیگ�
الس َم َ�و ِ
ِ

میف�م�یـ�» :و مــ� آسـم�ن هــ� و زمـین و هــ� آنچـه را کــه میـ�ن ایــن دو اسـت ب�طــل نی�ف�یــ�یم«

)ص .(٢٧/بن�ب�این جهتگی�ی نظ�م آف� ینش در دیـ�گ�ه ق�آنـی بـ� تثبیـت حـق و ر یشـهکـن
ُ َّ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
�طـل َول ْـ� ك ِـ� َه ال ُم ْج ِ� ُمـ�ن( )انفـ�ل .(٨/همچنـبن
ش�ن ب�طل است) :ي ِحـق الحـق و يب ِطـل الب ِ
ْ
َ
َ
ق�آن ک�یم ب� شن�خت حق از ب�طل و نی� ع�م کتم�ن آ گ�ه�نه آن ت� کی� مـیکنـ�َ ) :و� تل ِب ُسـ�ا
ْ َّ ْ
ْ َ َْ َ َ َ
َ ْ
�طـ ِـل َوتك ُت ُمـ�ا ال َحـ ّـق َوأن ُـت ْم ت ْعل ُم ـ�ن( )بقـ�ه (۴٢/و در جــ�یی دیگـ� عــ�م آ گــ�هی و
ال َحـق ِب�ل َب ِ
دانش و پیـ�وی از حـ�س و گمـ�ن بـیپ�یـه را دلیـل رویگ�دانـی از حـق و حقیقـت مـیدانـ�:
ْ
َ
َ
ْ ْ َ
َ َّ َّ َ َّ َّ َ َ ْ
)و ََم� ل ُه ْم ِب ِـه ِم ْـن ِعل ٍـم ِإن َي ّت ِب ُعـ�ن ِإ� الظ ّـن َو ِإن الظ ّـن � ُيغ ِنـی ِم َـن ال َح ّ ِـق ش ْـي ًئ�( )نجـم.(٢٨/
ب�ینس�ن آزادی اط�ع�ت و ت�ریق آ گ�هی و روشنگ�ی به بطن ج�معه مـیت�انـ� عمـ�م مـ�دم
را به س�ی حق و حقیقت رهنم�ن سـ�زد و آنهـ� را از گم�اهـی و دوری از حقـ�یق مصـ�ن نگـه
دارد.
م�انع و مح�ودیته�
محــ�ودیته� و اســـتثن�ه�یی کــه بـــ� آزادی اط�عــ�ت وارد مـــیشــ�د بـــ�ای حم�یـــت از
من�فعی است که به ص�رت ف�دی ی� جمعی مت�جه اشـخ�ص میب�شـ� .ایجـ�د محـ�ودیت
ب� فع�لیته�ی اط�عرس�نی ،اگ� در ظـ�ه� خـ�ف اصـ�ل آزادی اط�عـ�ت بـه شـم�ر میآیـ�،
امــ� نمــیتـــ�ان ال�امــ�ت آزادی اط�عـــ�ت را بــه طـــ�ر مطلــق تفســـی� نمــ�د و از آزادی ه�گ�نـــه
اط�عـ�ت و در هــ� شــ�ایطی ســخن گفــت 1 .بنـ�ب�این ب�خــی از محــ�ودیته� در واقــع بــ�ای
_____________________

 .1ج�ور ،حسین و مح�ثه اص�لی ی�مچی» ،ج�یگ�ه فقهی مصلحت عم�می در مح�ودیت اط�عرس�نی «،
←
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حفظ ح�یم آزادی اط�ع�ت و نی� بـ�ای عـ�م تعـ�ی بـه حقـ�ق دیگـ�ان و حفـظ ارزشهـ�ی
دینی در ج�معه اسـ�می �زم و ضـ�وری اسـت .در ادامـه ب�خـی از مـ�اردی کـه در ایـن مق�لـه
ق�بل ت�جه میب�شن� ،ب� تکیه ب� آی�ت ش�یفه ق�آنی بحث و ب�رسی ش�هان�:
 .۱امنیت ملی
حم�یت از امنیت ملی ایج�ب میکن� دولته� از ه� گ�نه اقـ�امی کـه ایـن امنیـت را در
مع�ض ته�ی� ق�ار میده� پیشگی�ی ک�ده ،در ص�رت انجـ�م اقـ�ام�تی علیـه امنیـت ملـی،
اقــ�ام کننــ�گ�ن را مجــ�زات کننــ� .دست�ســی بــه اط�عــ�ت امنیتــی م�جــ�د در م�سســ�ت
عم�می یکی از ع�املی است کـه مـیت�انـ� زمینـه را بـ�ای ته�یـ� امنیـت ملـی فـ�اهم آورد .بـه
همـین دلیــل ،در قــ�انین آزادی اط�عـ�ت کشــ�ره�ی مختلــف ،بـ�ای مم�نعــت از دست�ســی
شــه�ون�ان بــه اط�عــ�ت امنیتــی ،دو اقــ�ام اس�ســی صــ�رت گ�فتــه اســت :اســتثن� کــ�دن
اط�عـ�ت امنیتــی از قلمــ�و اط�عــ�ت مشــم�ل آزادی اط�عــ�ت و اســتثن� کــ�دن م�سســ�ت
امنیتی از قلم�و م�سس�ت مشم�ل آزادی اط�ع�ت .این مق�لـه در آیـ�ت قـ�آن کـ�یم نیـ� مـ�رد
ت�جــه قـــ�ار گ�فتــه اســـت .یکــی از ایـــن مـــ�ارد ،ممن�عیــت شـــ�یعهســ�زی و فـــ�ش ســـ�ختن
اط�عــــ�ت نظــــ�مى و بــــه عبــــ�رتی ح�مــــت پخــــش و اشــــ�عه اخبــــ�ر امنیتــــی و نکــــ�هش
َ َ ُ َ
ـ�ءه ْم أ ْم ٌـ�
افش� کنن�گ�ن اخب�ری است که سبب ت�س و وحشت از دشمن میشـ�دَ ) :و ِإذا ج
َّ
َ
َ ُ
َ ُّ َ
ْ َ
ََ ُ ْ
ّ َ َْ َ ْ َ
َ
ــ� َ
ین
ـ�ل َو ِإلــی أ ْو ِلــی ا� ْم ِــ� ِمــن ُه ْم ل َع ِل َم ُــه ال ِ
ــن أ ِو الخـ ْـ� ِف أذاعــ�ا ِبـ ِـه َول ْــ� َرد ُوه ِإلــی ّال� ُسـ ِ
ِمــن ا�م ِ
َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ ً
ا� علیکم و رحمته � تبعتم الشیط�ن ِإ� ق ِلی� ( )نس�ء.(٨٣/
یست ِنبط�نه ِمنهم ول�� فضل ِ
در ج�یی دیگ� افش�ی اس�ار ج�معه اس�می ،خی�نت به خ�ا ،رس�ل اکـ�م 9و م�منـ�ن
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
تلقی ش�ه است) :ی� أیه� ال ِ�ین آمن�ا � تخ�ن�ا ا� و
ال� ُس �ل َو تخ �ن �ا أ َم�ن� ِتک ْم َوأنت ْم ت ْعل ُمـ�ن(
)انف�ل ،(٢٧/ت� ج�یی که در آیه  ۶٠س�ره مب�رکه اح�اب ،من�فق�ن و شـ�یعهپ�اکنـ�ن ،بـه كيفـ�
َ َ
اعم�لش�ن که هم�ن� تج�و ز به حق�ق و ّ
امنيـت مـ�دم بـ�ده اسـت ،ته�یـ� شـ�هانـ�) :ل ِـئن لـم
َ َ
ُ
َ َ َُ َ َ
َ
ق�ن َو ّال َ
ــ�ين فــی ُقلــ�بهم َم َــ� ٌض َو ُ
َي َنت ِــه ُ
ن
ل
ــ�
�ين
الم
غ� َي ّنــك ِب ِهــم ث َّــم �
ی
ــ
ف
فــ�ن
�ج
الم
نــ�ف
ِ
ِ
الم ِ
ِ
ِ
ِِ
ّ َ ً
َ َ
ُ
ج�و رونك فيه� ِإ� قلي�(.
ي ِ
→ ________________________________
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________

بنـ�ب�این آزادی اط�عـ�ت نب�یــ� امنیـت ملــی را در ج�معـه اســ�می مخـ�وش ســ�زد و در
ایـنگ�نــه مــ�ارد آشک�رســ�زی و دســت�سپ�ی�ی اط�عــ�ت ،ب�یــ� بــ� احتیــ�ط و رع�یــت مــ�ارد
امنیتی ص�رت پ�ی�د.
 .۲اس�ار دولتی
اســ�ار دولتــی هم�ننــ� امنیــت ملــی ،یکــی از حســ�ستــ�ین و شــکنن�هتــ�ین حــ�زههــ�ی
آزادی اط�ع�ت محس�ب میش�د که از اهمیت زیـ�دی ب�خـ�ردار اسـت؛ زیـ�ا اط�عـ�تی کـه
ً
در ایــن مق�لــه قــ�ار مــیگی�نــ� یــ� کــ�م� غی�ق�بــل افشــ�ء مــیشــ�ن� یــ� افشــ�ی آنهــ� از ســ�زوک�ر
خ�صـی پیــ�وی کـ�ده ،تــ�بع محـ�ودیتهــ�یی مـیشــ�د .بـه همــین دلیـل ،بــ�ای حم�یــت از
آزادی اط�ع�ت و نی� به منظ�ر معل�م ک�دن اط�ع�تی کـه اسـ�ار دولتـی محسـ�ب مـیشـ�ن�،
در ت�وین و تفسی� ق�انین م�ب�ط به اس�ار دولتـی ب�یـ� از اصـ�ل و مـ�ازین خ�صـی پیـ�وی کـ�د
ت� آزادی اط�ع�ت در مص�ف بـ� اسـ�ار دولتـی ق�بـ�نی نشـ�د .بـ� ت�جـه بـه ایـن اصـ�ل و ق�اعـ�
است که درب�ره اعتب�ر و ارزش ق�انین و مقـ�رات م�بـ�ط بـه اسـ�ار دولتـی قضـ�وت مـیشـ�د و
انطبــ�ق آنهــ� بــ� مــ�ازین یــک ج�معــه مــ�دمس ـ��ر ،دولــت شــف�ف و آزادی بیــ�ن و اط�عــ�ت
سـنجی�ه مـیشـ�د .مق�لـهبنـ�ی متعـ�رف اسـ�ار دولتـی کـه در بیشـت� کشـ�ره� بـه چشـم مـی -
خـ�رد ،عبــ�رت اسـت از :مق�لــه اسـ�ار نظــ�می ،مق�لـه اســ�ار اقتصـ�دی ،علمــی و تکن�لــ�ژی،
مق�له اس�ار سی�سی ،اط�ع�تی و ض� اط�ع�تی.
عـ�م افشــ�ی اط�عــ�ت ســ�ی و نکــ�هش ایــن عمـل در قــ�آن کــ�یم در بحــث م�بــ�ط بــه
امنیت ملی اش�ره ش� و آیـ�ت م�بـ�ط ب�رسـی گ�دیـ� .عـ�وه بـ� آن ،لـ�وم پ�هیـ� اهـل ایمـ�ن از
َم ْح�م اس�ار ق�ار دادن بیگ�نگ�ن ،ض�ورت حف�ظت اط�ع�ت و اس�ار ج�معه اسـ�می ،لـ�وم
ه�شــی�ری مســتم� ج�معــه ایمــ�نی در ب�ابــ� ت�طئـــهه� و نف�ذهــ�ی دشــمن�ن دیــن بــه علـــت
دشـمنی بیگ�نگــ�ن بــ� اسـ�م و ج�معــه ایمــ�نی در آیـه  ١١٨ســ�ره آل عمــ�ان مـ�رد ت� کیــ� قــ�ار
َ َ
ََ ُ
ُْ َ ُ َ ً ُ
ًَ
ُ َْ
ُ
گ�فته است) :ي� أ ُّي َه� ّال ِ� َ
ين َآم ُن�ا � ت ّت ِخ�وا ِبط�ن� ِم ْن ُدو ِنك ْم � َي�ل�نك ْم خب�� َو ّدوا م� َع ِن ّت ْم ق�
ُ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ
َْ ْ ُ َ ْ
ُ ْ
َ ُ َ
ْ ُ
َ
َب� ِت البغ
يـ�ت ِإن ك ْن ُـت ْم ت ْع ِقلـ�ن(.
ض�ء ِم ْن أف ِ
�اه ِه ْم َو م� تخ ِفي ُص� ُوره ْم أ ك َب ُ� ق� َب ّين� لك ُـم ا� ِ
لـ�ا اسـ�ار دولتـی کـه مـیت�انـ� مـ�رد س�ءاســتف�ده دشـمن�ن قـ�ار گیـ�د ،بنـ� بـه دسـت�ر صــ�یح
ً
آی�ت ق�آنی میب�یسـت مـ�رد حف�ظـت قـ�ار گیـ�د و ق�عـ�ت� خـ�رج از شـم�ل آزادی اط�عـ�ت
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محس�ب میگ�دد.
 .۳ح�یم خص�صی
ارتبـ�ط میــ�ن آزادی اط�عـ�ت و حــ�یم خص�صـی دربــ�ره اط�عـ�تی مطــ�ح مـیشــ�د کــه
دادههـ�ی شخصـی ن�میـ�ه مـیشـ�ن� .در واقــع ،دادههـ�ی شخصـی ،ج�ئـی از قلمـ�و حــ�یم
خص�صــی افــ�اد را تشــکیل مــیدهنــ� .ت�ضــیح آنکــه هــ� یــک از افــ�اد ج�معــه خ�اســته یــ�
ن�خ�استه ،دادهه�ی زی�دی را در اختی�ر دولت و ب�خـی از م�سسـ�ت بخـش خص�صـی قـ�ار
میده� .در بسی�ری از م�ارد ،ارائه این دادهه� �زمه دست�سـی شـه�ون� بـه خـ�م�ت عمـ�می
است؛ ب�ای مث�ل ،استف�ده از خ�م�ت ب�نکی ،پ�شـکی یـ� به�اشـتی ،آم�زشـی و تحصـیلی،
خ�م�ت آب و ب�ق و گ�ز و تلفـن ،اسـتخ�ام در دسـتگ�ه دولتـی یـ� خص�صـی ،منـ�ط بـه آن
اسـت کــه دادههـ�ی شخصــی متق�ضـی در اختیــ�ر دولـت یــ� بخـش خص�صــی قـ�ار گیــ�د.
دست�سـی بـه چنـین دادههـ�یی بـ�ای رع�یـت مسـ�وات در ب�خـ�رداری از خـ�م�ت عمــ�می و
مبـ�رزه بــ� تبعــیض و در نه�یـت ،ت�زیــع ع�د�نــه خــ�م�ت عمـ�می ضــ�وری اســت .اهمیــت
دادهه�ی شخصی و ارتب�ط آنه� ب� آزادی ،استق�ل و ک�امت انس�نی سبب شـ�ه اسـت کـه
در ب�خــی از اســن�د ،حــق افــ�اد در مصــ�ن بـــ�دن دادههــ�ی شخصــی آنهــ� از تعــ�ضهـــ�ی
غی�ق�ن�نی ،یکی از حق�ق بش� ی� اس�سی محس�ب ش�د و حم�یته�ی ج�ی از آن بـه عمـل
آی� .از س�ی دیگ� حق ح�یم خص�صی و منـع ورود بـه حیطـه خص�صـی افـ�اد نیـ� مـ�رد نظـ�
ش�رع مق�س ب�ده و در دههه�ی اخی� م�رد ت�جه ج�ی حق�ق�ان�ن ق�ار گ�فته است 1 .آی�ت
شـ�یفه قـ�آن کـ�یم ،حــ�یم خص�صـی را بـ� ممن�عیـت و ح�مــت تجسـس در احـ�ال و زنــ�گی
َ
َ
َّ
َّ
َ
خص�صـی دیگـ�ان ب�جســته سـ�خته اسـتَ ) :یــ� أ ُّی َهـ� ّالـ ِـ� َ
ین َآم ُنـ�ا ْاج َت ِن ُبـ�ا ک ِثیـ ًـ�ا ِّم َـن الظـ ِّـن ِإن
َ
َّ ّ ْ ٌ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ً َ ُ ُّ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ
َ
َب ْعض الظ ِن ِإثم و � تجسس�ا و � یغتب بعضـکم بعضـ� أی ِح
یـه
ـب أ َحـ�ک ْم أن َی� کـل ل ْح َـم أ ِخ ِ
َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ ُ َ َّ ُ
َ
ا� إ َّن َ
ا� َت َّـــ� ٌ
اب َّر ِحـ ٌ
ـــیم( )حجـــ�ات .(١٢/در ایـــن آیـــه ّ
تجســــس و
میتـــ� فک ِ�هتمـــ�ه و اتقـــ�ا ِ
کنجک�وی در عی�ب و ک�ستیه�ی زنـ�گی م�منـ�ن ،هـمارز و هـم ردیـف گنـ�ه کبیـ�ه غیبـت
_____________________

 .1جعف�ی ،علی» ،مب�نی فقهی حق�قی اط�عرس�نی و مح�ودیت آن« ،دو فصلن�مه فقه و حق�ق ارتب�ط�ت،
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قـ�ار گ�فتــه و نشـ�نه بــیتقــ�ایی و نی�زمنـ� ت�بــه بـه درگــ�ه الهــی دانسـته شــ�ه اسـت .ایــن آیــه
اهمیت ح�یم خص�صی را گ�ش�د نمـ�ده اسـت و لـ�ا مشـخص اسـت کـه آزادی اط�عـ�ت
نب�ی� ح� یم خص�صی و شخصـی افـ�اد را مـ�رد تعـ�ض قـ�ار دهـ� و آبـ�وی افـ�اد را خ�شـهدار
نم�ی�.
 .۴اخت�ف افکنی
قـ�آن کــ�يم بــه مس ـئله وحــ�ت اســ�می اهتمـ�می ویــ�ه داشــته ،اتحــ�د را نعمــت خــ�ا و
اخت�ف را ن�عی از ع�اب الهی میدان� ،بـه گ�نـهای كـه ايجـ�د و حفـظ وحـ�ت در ج�معـه
َََُ
ا� َج ِم ً
َ َْ ُ
َْ
يعـــ� َو� ت ف ّ� قـــ�ا(
ــل ِ
اســـ�می از مظـــ�ه� تقـــ�ای الهـــی میب�شـــ� .آيـــه )واعت ِصـــم�ا ِبحبـ ِ
)آلعمــ�ان (١٠٣/همـــه مســلم�ن�ن را بـــه ّاتحـــ�د و دور ی از اخــت�ف دعـــ�ت می کنـــ� .و در
سـي�ق آيــ�تی قــ�ار دارد کــه در صــ�ر آن ،م�منــ�ن را بــه رع�يــت تقــ�ای اله ـی فــ�ا میخ�انــ� .از
اينج� میتـ�ان ايـن نکتـه را ب�داشـت نمـ�د کـه ايجـ�د و حفـظ وحـ�ت در ج�معـه اسـ�می از
مظ�ه� تق�ای اجتم�عی _ سي�سی اسـت ،چنـ�ن کـه ايجـ�د تـنش و درگيـ�ی بـ�خ�ف تقـ�ای
الهی میب�ش� .اخت�ف از بـ�ت�ين انـ�اع عـ�اب بـ�ای ج�معـه انسـ�نی اسـت کـه پي�مـ�ه�ی
ش�م درونی و بي�ونی را در پی دارد .پي�مـ� درونـیاش ايـن اسـت کـه هـ� لحظـه احتمـ�ل دارد
آتش جنگ و درگي�ی در چنين ج�معهای شـعلهور شـ�د و همـه هسـتی آن را بـه آتـش کشـ�؛
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
ـ�ر ف�نقــ�ك ْم ِم ْن َهــ�) (...آل
چنـ�ن کــه قــ�آن کــ�يم م ـیف�م�يــ�) :وكنــتم علــى شــف� حفــ� ٍة ِمــن النـ ِ
عمــ�ان(١٠٣/؛ شــم� در اثــ� اخــت�ف بــ� لبــه گــ�دالی از آتــش ب�ديــ�؛ پــس خــ�ا شــم� را از آن
نج�ت بخشي�.
پي�م� بي�ونی اخت�ف این اسـت کـه ج�معـه در اثـ� آن قـ�رتش را از دسـت میدهـ� و در
َ ََ َ
ــ�ز ُع�ا َف َت ْف َش ُــل�ا َو َت ْــ� َه َب ر ُ
يح ُك ْ
ــم (...
ب�ابــ� دیگــ�ان ضــعیف و ســ�خ�رده میشــ�د) :و� تنـ
ِ
)انف�ل(۴۶/؛ ب� هم من�زعـه و درگيـ�ی نکنيـ� .آن گـ�ه سسـت مـیشـ�ي� و قـ�رتت�ن از دسـت
میرود.
تعبي� به »ت�هب ريحکم« اشـ�ره لطيفـی اسـت بـه اينکـه بـ� نـ�اع و کشـمکش هـم قـ�رت
ج�معه و هم حيثيت و آب�ويش از بين میرود .بن�ب�این آزادی و اش�عه اط�ع�ت نب�ی� م�جب
اخت�فافکنی در می�ن صف�ف مسلم�ن�ن ش�د و آنه� را از وح�ت و هم�لی دور نم�ی�.
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 .۵ب�عتگ�ارى در دين
يکی از آف�ت و آسيبه�ی مهمی کـه ج�ی�نهـ�ی فکـ�ی و ف�هنگـی بـه ويـ�ه اديـ�ن و
شـ�یعته�ی الهـی را در طـ�ل تـ�ريخ بــ� مشـک�ت روبـهرو سـ�خته ،بـ�عت و ج�ی�نهــ�ی
بـ�عتگـ�ار بـ�ده اسـت .بـ�عت در ديـن م�جـب ظهـ�ر يـک سلسـله مسـ�ئل ج�يـ� بـه نـ�م
م�هب میگ�دد .در ب�وره�ی م�دم ایج�د ت�دی� نمـ�ده ،ف�قـهه� ،و ج�ی�نهـ�ی ب�طـل پ�یـ�ار
ش�ه و سبب ن� ک�رآم�ی و گ�ي� از دين میگ�دد .اس�م بـه ويـ�ه مکتـب آسـم�نی اهـل بيـت
همـ�اره در طــ�ل تــ�ريخ بــ� بـ�عت و بــ�عتگــ�ار ی م�اج ـه بـ�ده اســت .ح�مــت بــ�عت در
اس�م به اين دليل است که ب�عت گـ�اری نـ�عی افتـ�اء بـ� خ�اسـت و افتـ�اء بـ� خ�اونـ� از
َْ ُ َ
گن�ه�ن کبي�ه و ح�ام است؛ چن�نکه ق�آن میف�م�يـ�َ ...) :ء ُ َ َ َ ُ َ َ
تـ�ون(
ا� تف
ا� أ ِذن لك ْـم أ ْم علـی ِ
افت�اء میبن�ی�.

)ی�نس(۵٩/؛ آي� خ�اون� اج�زه چنين ک�ر ی را داده است ی� به او
َ َ
ْ
َ
ــن َأ ْظ َل ُــم م َّ
در آیــه دیگــ�ی مــیف�م�يــ�) :و ََم ْ
م
ــ� ًب�) (...انعــ�م(٩٣/؛
ا� ک ِ
ــن اف َتـ َـ�ی علــی ِ
ِ ِ
کيست ستمک�رت� از آنکه ب� خ�ا دروغ بن�د.
از آنج� که مع�رف و احک�م الهی ب�ي� از ط�يق وحی و ادله معتب� به ثب�ت ب�س� ،هـ� گ�نـه
بـ�عت در ديـن ن�مشــ�وع و گنـ�ه عظيم ـی محسـ�ب م ـیگـ�دد؛ چــ�ا کـه اگــ� بـ�ب بــ�عت در
دين گش�ده ش�د ،ه�کس ب� سليقه شخصی و فک� خ�ص خ�د میک�ش� چي�ی ب� آيـين خـ�ا
بيف�اي� ي� از آن بک�ه� و دين ب�زيچه ه�یپ�ست�ن و س�د ج�ي�ن میگ�دد .پی�اسـت کـه حـ�
و مـ�ز آزادی اط�عـ�ت ،پ�هیـ� از ب�عت گـ�اری در دیــن و اعتقـ�دات مـ�هبی مـ�دم اســت و
این نکته ب�ی� در وضع ق�انین م�ب�ط به آن نی� م�رد ت�جه ق�ار گی�د.
 .۶م�لکیت فک�ی
حق معن�ی ي� فك�ی ،حق و م�يتی است ق�ن�نی و غی�م�دی كـه م�بـ�ط بـه پ�ی�آورنـ�ه و
بــ�ای حم�يـــت از اوســـت و بـــه صـــ�حب آن اختيـــ�ر انتفـــ�ع انحصـــ�ر ی از فع�ليـــت فكـــ� و
ابتك�رش را میده� .دارن�ه کپیرایت میت�ان� ب� استن�د به این حـق ،از افشـ�ی اثـ� خـ�د بـه
عم�م امتن�ع کن� و اط�ع�ت خ�د را از آنه� دریغ ب�ارد و حق تکثیـ� اثـ� خـ�د را طبـق شـ�ایط
دلخ�اه به شخص خ�صی واگ�ار نم�ی� .آی�ت ش�یفه ق�آن ب� ح�مت اسـتف�ده کـ�دن از مـ�ل
م�دم ب�ون رض�یت آنه� ت� کی� نم�ده و ه� گ�نه تص�ف در ام�ال ديگ�ان از ط�يق ن�درسـت و
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ْ ُ
ُْ
بن�حق را نهی ف�م�ده استَ ) :و � َت ْ� ُكل�ا َأ ْم َ� َل ُكم َب ْي َن ُكم ب ْ�ل َب ِطل َو ُت ْ� ُل�ا ب َ
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َ ً ّ ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ
الن
ف ِ� يقـ� ِمـن أمــ� ِل
ـ�س ِبــ��ث ِم َو أ ُنـت ْم ت ْعل ُمـ�ن( )بقــ�ه .(١٨٨/همچنـین غصــب و تجـ�وز بــه
ِ
حق�ق دیگ�ان و ه� گ�نه تص�ف در امـ�ال دیگـ�ان کـه بـه صـ�رت ب�طـل و نـ�روا و غیـ� شـ�عی
َ
ْ
َّ َ َ ُ َ
�ن ِت َج َ�ر ًة َعن َت َ
ب�ش� ،ب�طل و ح�ام استَ �َ ...) :ت� ُک ُل ْ�ا أ ْم َ� َال ُک ْم َب ْی َن ُک ْم ب ْ�ل َ
اض
�
�
إ
ل
�ط
ب
ک
ت
ن
أ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ُ
ِّمنک ْم( )نس�ء .(٢٩/ع�وه ب� این ،مـیتـ�ان وجـ�ب وفـ�ی بـه عهـ� و پیمـ�ن را کـه در آیـه اول
ســـ�ره م�ئـــ�ه بـــ�ان اشـــ�ره شـــ�ه اســـت از مســـتن�ات مشـــ�وعیت حـــق م�لکیـــت فکـــ�ی
دانست .ب�ینس�ن در آزادی اش�عه و نش� اط�ع�ت میب�یست حق�ق افـ�اد و بـه ویـ�ه حـق
معن�ی پ�ی�آورن�گ�ن اط�ع�ت را در نظ� گ�فت و به مح�ودیته�ی آن ت�جه داشت.
نتیجهگی�ی
فق�ان آزادی اط�ع�ت و طف�ه رفـتن از شن�سـ�یی آن ،معلـ�ل وجـ�د ف�هنـگ اسـ�ارگ�ایی
در بســـی�ری از حک�مـــتهـــ�ی جهـــ�ن اســـت .منظـــ�ر از تســـهیل دست�ســـی شـــه�ون�ان بـــه
اط�ع�ت آن است که ب�ی� تش�یف�ت دست�سی به اط�عـ�ت ،کـم شـ�د؛ مهلـتهـ�ی زمـ�نی
دقیق ب�ای به ج�ی�ن ان�اختن درخ�استهـ�ی دست�سـی پـیشبینـی شـ�د؛ هـ� نـ�ع امتنـ�ع از
پ�سخ به درخ�استه� ب� ذک� د�یل و به ص�رت مکتـ�ب صـ�رت گیـ�د؛ متق�ضـی دست�سـی
این امک�ن را داشته ب�ش� که به اط�ع�ت م�رد نظـ�ش ،بـه شـکلی کـه مـیپسـن�د دست�سـی
داشــته ب�شــ�؛ محــ�ودیته� و م�انــع عملــی دست�ســی از میــ�ن ب�داشــته شــ�د؛ و ســ�انج�م
آنکه ،ه�ینه دست�سی به اط�ع�ت م�ج�د در م�سس�ت عم�می نب�ی� به ان�ازهای بـ�� ب�شـ�
که متق�ضی�ن احتم�لی را از ط�ح درخ�است خ�د منص�ف کنـ� 1 .پـ�وهش ح�ضـ� بـ� آن بـ�د
که م�ض�ع آزادی اط�ع�ت را در آی�ت ق�آن م�رد کن� و کـ�و قـ�ار دهـ� .ب�رسـی ح�ضـ� نشـ�ن
داد کـه نــه تنهــ� بســی�ری از اصــ�ل آزادی اط�عــ�ت در قــ�آن کــ�یم مــ�رد اشــ�ره و ت� کیــ� قــ�ار
گ�فته ،بلکه ال�ام�ت و مب�نی بیشت�ی نی� میت�ان ب� تکیه ب� محتـ�ای آیـ�ت اسـتخ�اج نمـ�د و
بــه اصــ�ل م�جــ�د افــ�ود .پ�ســشه�ی بعــ�ی پــ�وهش نیــ� کــه ب�رســی ادلــه ق�آنــی ال�امــ�ت و
_____________________

 .1انص�ری ،ب�ق� ،آزادی اط�ع�ت ،ص .١۶
شم�رۀ  ۱۲۶به�ر ۱۳۹۴

23

محـ�ودیته� بــ�د ،در بخشهــ�ی ج�اگ�نــه بــه تفصـیل مــ�رد بحــث و ب�رســی قــ�ار گ�فــت.
بنـ�ب�این ایــن ف�ضــیه کــه در آیــ�ت متعــ�د قــ�آن کــ�یم بــ� ال�امــ�ت و محــ�ودیتهــ�ی آزادی
اط�ع�ت تص�یح ش�ه است ،م�رد ت�ییـ� قـ�ار مـیگیـ�د .بـ� ت�جـه بـه ی�فتـهه�ی ایـن پـ�وهش
ب�ای تحقق آزادی اط�ع�ت ،میت�ان م�اردی چ�ن تع�یف دقیق قلمـ�و و اسـتثن�ه�ی آزادی
اط�عــ�ت ،تســهیل دست�ســی بــه اط�عــ�ت ،اتخــ�ذ تــ�ابی� مبــ�رزه بــ� ف�هنــگ اســ�ارگ�ایی،
پیشبینی ضم�نت اج�ا ب�ای حق دست�سی به اط�ع�ت ،علنی ک�دن ب�خی نشسـتهـ�ی
دولتـی ،حم�یــت از افشــ� کنن�گ�ن ،عــ�م الــ�ام متق�ضــی اط�عــ�ت بــه ارائــه دلیــل ،اطــ�ع -
رس�نی فع�ل و به م�قع و اص�ح ق�انین مغ�ی� ب� اط�عرس�نی را م�رد ت� کی� ق�ار داد.
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