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ک�یم وه�ی آزادی اط�ع�ت مب�نی و مح�ودیت  ق�آن 

  ____________ 2نی�ه خ�اداد شه�ی_   1عیسی زارعی ____________ 

 چکی�ه
ــه عنــ�ان یکـــی از حقـــ�ق بنیـــ�دین  گـــ�دش آزاد اخبـــ�ر ـب ــه اط�عــ�ت و  حــق دست�ســـی ـب
شه�ون�ی از اص�ل پ�ی�فته ش�ۀ جه�ن ام�وز اسـت. دست�سـی مـ�دم ـبه اط�عـ�ت از جمـله 

که ت�مین آن وظیفه و نی� به س�د دولت ن�نی قـ�ه�ست. امـ�وزه ایجـ�د امکـ�ن حق�قی است 
�ای  ، ه�ی دولتــی ن و دســتگ�ه��ئمســهـ�ی  دربــ�ره فع�لیت رســمی اط�عـ�ت دســتی�بی بــهـب

 سـ��ریجـ�یی و مـ�دمه� در قبـ�ل مـ�دم و نمـ�د مشـ�رکت وظ�یف حک�متبخشی اس�سی از 
کـ� .اسـت ش در ت�ریخچـه و مفــ�هیم آزادی وپـ�وهش ح�ضـ� تــ�ش نمـ�ده اسـت، عـ�وه بــ� 

ک�یم ب�رسی  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 
کت�ب آسم�نی تحلیل نم�ی�. ب�رسی ح�ض� نش�ن داد نی� مح�ودیت ،هک�د ه�ی آن را از نگ�ه 

ک�یم م�رد اش�ره و ت گ�فته استکی� ق��که بسی�ری از اص�ل آزادی اط�ع�ت در ق�آن  ل�ا  .ار 
سـتثن�ه�ی ت�ان م�اردی همچ�ن تع�یف دقیـق قلمـ�و و اتحقق آزادی اط�ع�ت، میب�ای 

رس�نی فع�ل  آزادی اط�ع�ت، تسهیل دست�سی به اط�ع�ت، حم�یت از افش�کنن�گ�ن، اط�ع
 کی� ق�ار داد.�رس�نی را م�رد تو به م�قع و اص�ح ق�انین مغ�ی� ب� اط�ع

 

ــ� واژه کلیـــ� ــ�یم :هــ ــ�آن کـ ــ�ت، قــ ــه اط�عـ ــ ــی ب ــق دست�سـ ــ�ت، حــ ــ�ودیتآزادی اط�عـ ــ�ی  ، محــ هــ

 اط�ع�ت.

_____________________  
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 مق�مه
گ�دش آزاد اخب�ر به عن�ان یکی از حق�ق بنی�دین بشـ�ی و  حق دست�سی به اط�ع�ت و 

گـ�ه  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

کـه تـ�مین آن وظیفـه و نیـ� بـه سـ�د ب�دن آن�ن از اخب�ر پی�امـ�نی خـ� د از جملـه حقـ�قی اسـت 

ــت ــه دســت آوردن اط�عــ�ت دربــ�ره ه�ســت. بــ�ین لحــ�ظ دول ــق قــ�ن�نی افــ�اد بــ�ای ب ح

ی اسـت هـ�ی حک�مـت خـ�د، بخشـی اس�سـی از م�دم فع�لیت آزادی اط�عـ�ت در  1.سـ��ر

شـ�. در سـ�ل ابت�ا به عنـ�ان یـک حـق بنیـ�دین از سـ�ی سـ�زم�ن ملـل بـه رسـمیت شـن�خته 

ــ�زم�ن ملــل قطعن�مــهم١٩۴۶ ــع عمــ�می س ــ�ن مــی، مجم کــه بی کــ�د  ــ�یب  داشــت: ای را تص

هـ�یی اسـت آزادی اط�ع�ت یک حق بنی�دین بش�ی است و... سنگ بن�ی تم�می آزادی«

البته آزادی اط�ع�ت نه به عن�ان یک اصـل مجـ�ا در میـ�ن ». که س�زم�ن ملل وقف آن است

کـه شـ�مل حـق  اب�اره�ی حق�ق بش�، بلکـه بـه صـ�رت بخشـی از حـق بنیـ�دین آزادی بیـ�ن، 

گ�دی�.و جست  2ج�، دری�فت و به اشت�اک نه�دن اط�ع�ت است، مط�ح 

ــ�ث�ی در  از سـ�ی دیگـ�، قـ�آن کمـ�ل اسـت و نقـش م ــه  ــ�ی انسـ�ن بـ�ای دسـتی�بی ب راهنم

ه� و ب� عهـ�ه دارد. زنـ�گی حقیقـی و حیـ�ت طیبـه در پ�تـ� عمـل بـه دسـت�ره�  ه�ایت انس�ن

ــکل می ــتن را مـی ؛گیـ�د رهنم�دهـ�ی قـ�آن ش ــه قـ�آن روش درسـت زیس ک ــ�ین چـ�ا  رو آمـ�زد. ب

تسـ�ی آن  انتقـ�ل و و ایـن منبـع �یـ�ال الهـی ه�یآم�زهب� مب�حث روز ب� تکیه تحلیلی  ب�رسی

وظیفه خطی� پ�وهشگ�ان و محقق�ن است. بنـ�ب�این پـ�وهش ح�ضـ� بـ� آن اسـت  ،ج�معه در

که آی� مـیمب�نی و مح�ودیتکه ضمن اش�ره به  تـ�ان ه�ی آزادی اط�ع�ت، مشخص نم�ی� 

_____________________  

� قـ�ن�ن انتشـ�ر و دست�سـی«، محم�مه�ی ،حکیمی ته�انی. 1 دوفصـلن�مه  ،»آزادی اط�ع�ت؛ ب� نگ�هی ـب

 .١۴٨ _١١۵ص ش، ١٣٩١، ٢س�ل اول، ش ، ارتب�ط�تفقه و حق�ق 

، »هــ�، رونــ� جهــ�نی و ج�یگــ�ه ایــ�انحــق دست�ســی بــه اط�عــ�ت: بنیــ�ن«دوسـت ته�انــی، حســن،  نمک .2

 .۶۶ _ ۵٠، ص ۵٣ ش ،١٣٨٢ به�ر، ۵٣ش ، رس�نه

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/405
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/405


 

 این اص�ل و مب�نی را در بطن آی�ت ق�آن م�رد بحث و ب�رسی ق�ار داد؟

 پ�وهشی ف�ضیه

ک�یم به ال�امـ�ت و محـ�ودیتب�خی در  هـ�ی آزادی اط�عـ�ت اشـ�ره شـ�ه از آی�ت ق�آن 

 است.

 ه�ف پ�وهش

ــن پــ�وهش کلــی ای ــ�ف  ــ�یی آ ،ه کــ�یم شن�س ــ�ت در قــ�آن  ــ�تبط بــ� آزادی اط�ع یــ�ت م

 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 

که حیـ�ت و سـ�زن�گی بـ�ان می بخشـ�، ب�یـ� در س�اسـ� ج�معـه  ج�ی�ن خ�ن در ب�ن انس�ن 

کـه  ــت  ــ�ت بـ�ین معن�س ی ب�شـ�. آزادی اط�ع ــ�ر ی و ج ــ�ت در سـ�ر ــ�اد و نه�دهـ�، اط�ع اف

کـه در ایـن پـ�وهش دست�س خ�د را به انحص�ر خ�یش درنی�ورن� و به غی� از م�ا رد محـ�ودی 

ی قـ�ار بهـ�هبـ�ای ه� اش�ره خ�اه� ش�، این من�بع ارزشمن� را در اختی�ر آحـ�د مـ�دم به آن بـ�دار

ل نـ�ین بـ� تکیـه دهن�. از س�ی دیگ� ش�یسته است در ج�معه اس�می، مب�نی و اص�ل مسـ�ئ

گ�دد تـ� تمـ�م جهـت کت�ب آسم�نی ت�وین  هـ�ی سی�سـی و اجتمـ�عی رنـگ و بـ�ی گیـ�یب� 

ی است م�ض�ع  کـ�ی�دش�ه الهی به خ�د بگی�د. ل�ا ض�ور ش ونی� در می�ن آی�ت ق�آنـی مـ�رد 

گ�فته  ابع�د مختلف آن بحث و ب�رسی ش�د. ،ق�ار 

 ه�ی پ�وهش پ�سش

گفت؟ ت�ان ب� تکیه ب� آی�ت ق�آی� می .١  آن، از آزادی اط�ع�ت سخن 

 یک از آی�ت ق�آن ب�مب�نی آزادی اط�ع�ت و ال�ام�ت آن د�لت دارد؟ ک�ام .٢

 ه�ی آزادی اط�ع�ت د�لت دارد؟یک از آی�ت ق�آن ب� مح�ودیت ک�ام .٣

 پیشینه پ�وهش

ــی ــ�ن میب�رس ــ� نش ــ�وهش مســتقلی  ه ــ�یم پ ک ــ�آن  ــ�ت در ق ــ� در م�ضــ�ع آزادی اط�ع ده
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ـــ�رت  کن�ن ص ـــهتــ� ـــه در خصــ�ص جنب گ�چ ـــت.  ـــث در  نگ�فتــه اس ـــن بح ه�ی مختلــف ای

، آزادی :م�ضـ�ع�تی چـ�ن آزادی بیـ�ن در اسـ�م، آزادی بیـ�ن در قـ�آن و سـی�ه معصـ�مین

گ�فتـه اسـت  ؛عقی�ه در اس�م، آزادی ان�یشه در اس�م و... تحقیقـ�ت ق�بـل تـ�جهی انجـ�م 

ــ�  ــت ب ــه، پ�وهشـی اس ــن مق�ل ــ�ع ای ــ� م�ض ــ�تبط ب ــق م ــ�ان امـ� تحقی ــ� «عن ــق ب ــی ح ــ�نی فقه مب

ــی 1»اط�عـ�ت ــی ١٣٩١سـ�اب (کـه در آن سـ�ریخ�نی و اک�م ) آزادی اط�عـ�ت را از منظـ� فقه

 ان�. ک�دهب�رسی 

 روش پ�وهش

کـه بـه شـی�ه اسـن�دی  ک�ر رفته در این تحقیق، تحلیل محتـ�ای ت�صـیفی اسـت  روش به 

ــه ای انجــ�م شــ�ه اســت. همچنــین بــ�ای تحلیــل محتــ�ای آیــ�ت از شــی�ۀ ســی�ق کت�بخ�ن

ب�رسی سی�ق در تفسی� آی�ت به مث�به روش تحلیلی مـتن الهـی و استف�ده ش�ه است. 
ایــن شــی�ه در واقــع همــ�ن ق�ینــه  2مط�لعــه در چگــ�نگی چیــنش ایــن متــ�ن اســت.

کـ�م، شـکمص�اقی ی� نش�نه درون کـه ت�کیـب صـ�ر و ذیـل  دهن�ه آن  لمتنی است 
 3ب�ش�.می

 مب�نی و ال�ام�ت آزادی اط�ع�ت

ــ�ت ب�شــم�ده و از  ــی را بــ�ای آزادی اط�ع ــ�ل و مبــ�نی مختلف ــگ�ان ال�امــ�ت، اص پ�وهش

ــ�ار داده جنبـه ــ�رد م�اقـه ق کـه  4انـ�.ه�ی مختلـف آن را م ــ�  ــ�ادی از ایـن معی�ره ــ�ارد و از تع م

_____________________  

یخ�نی، عـ�دل و روح. 1 ک�مـیسـ�ر ، ســ�ل حک�مـت اسـ�می ،»اط�عـ�ت بــ� حـق فقهـی مبـ�نی«، سـ�ابا� ا
  .۶٠_  ٣٧ص ش، ١٣٩١)، ۶۵هف�هم، شم�ره س�م (پی�پی 

 . ۴٧_٣٠ص ش، ١٣٨٣، ۵. ش پی�م ج�وی�ان ،»سی�ق در ق�آن« ،. پ�رحسن، ق�سم٢

ـب�نی، محم�حســن٣ _ ٣٢٢ص ش، ١٣٨٠ ،٢٨ و٢٧ش  ،هــ�ی ق�آنــی پ�وهش ،»نقـش ســی�ق در تفسـی�« ،. ر

٣۴١. 

س�ل ، رس�نه، »آزادی ارتب�ط�ت و اط�ع�ت در حق�ق و مع�رف اس�می«؛ اسم�عیلی، محسن، ج� . هم�ن4

حق دست�سی به اط�ع�ت: «دوست ته�انی، حسن،  ؛ نمک٢۶١-٢۴۵، ص ش١٣٨۶، ١ هج�هم، ش
← 
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� و ج�یگـ�ه بـ��ت�ی دارنـ�، نـرور مـیکنن�ه حق آزادی اط�ع�ت به شم�مین�تمهّم مص�دیق 

ــ�ه و در ــ�ینش ش ــه گ گ�فت ــ�ار  ــه ق ــ�رد ت�ج ــ�وهش م ــن پ ــ�.ا ای ــ�ین  ن ــ� ب�شــم�دن رو ب ــه ب در ادام
هـ� ج�اگ�نـه در آیـ�ت شـ�یفه ق�آنـی ب�رسـی و تحلیـل شـ�ه ه� یـک از آنیک�یک این ال�ام�ت، 

 است:

 . مش�رکت م�دمی و حض�ر دائمی در صحنه١

اط�ع�ت به عن�ان �زمـه دم�ک�اسـی مشـ�رکتی شـن�خته شـ�ه و در دنی�ی مع�ص�، آزادی 

ک�رک�ده�ی مفی�ش، اکسی�ن م�دم گ�فته است؛ زبه دلیل  ی لقب  ی�ا اگـ� مـ�دم ن�اننـ� س��ر

کم�ن و م�ی�ان ج�معه از آنگ�رد و اگ� اعه� چه میدر ج�معه آن ه� پنهـ�ن ب�شـ�، قـ�در م�ل ح�

ک�ده،اداره ام�ر ج�معه نقش ایف نخ�اهن� ب�د در کـ�یم،  �  سهم مهمی داشته ب�شـن�. در قـ�آن 

کیـ�  ک�ره� هم�اره به انح�ی مختلف مـ�رد ت� مش�وره ب� دیگ�ان و استف�ده از عقل جمعی در 

گ�فته است و حتی پی�مب� اس�م نی� به مش�وره ب � اصح�ب و ی�ران سف�رش ش�ه اسـت: ق�ار 

ــ�ِوْرُهْم ِفــ( ــ�یی دیگــ� از اج�بــت ). در١۵٩/عمــ�ان آل( ).... ا�ْمــ�ِ  یَوَش کننــ�گ�ن دعــ�ت ج

کسـ�نی یـ�د مـی ــ� پ�وردگـ�ر و ب�پ�دارنـ�گ�ن نمـ�ز بـه عنـ�ان  کـه اعمـ�ل و رفتـ�ر خـ�یش را ب کنـ� 

ى َبْیَنُهْم  ...(رس�نن�:  مش�رت به انج�م می ْمُ�ُهْم ُش�َر
َ
ى( )... َوأ  ).٣٨/ش�ر

ی در دســتگ�ه گــ�هی افــ�اد ج�معــه از اط�عــ�ت جــ�ر لتــی، بــه ه�ی دو از ســ�ی دیگــ� آ

نظ�رت بیشت� آن�ن و به ب� پـ� داشـتن امـ� بـه معـ�وف و نهـی از منکـ� در سـطح ج�معـه خ�اهـ� 

ــ�ه ا. ج�یگـ�ه رفیـع آمـ�انج�میـ� کـ�یم اشـ�ره ش ــ�ن از منکـ� ب�رهـ� در قـ�آن  ن بـه معـ�وف و ن�هی

که از چنین اف�ادی به عن�ان رستگ�ران ی�د ش�ه است:  گ�نه ، بهاست ـَتُکْن ِمـْنُکْم (ای 
ْ
ـٌ� َول ّمَ

ُ
أ

ُمْنَکـ�ِ 
ْ
َیْنَهـْ�َن َعـِن ال َمْعُ�وِف َو

ْ
ُمُ�وَن ِبـ�ل

ْ
َی� َخْیِ� َو

ْ
ی ال

َ
). و نیـ� امتـی ١٠۴ /عمـ�ان آل( )... َیْ�ُع�َن ِإل

نم�ینـ�، بهتـ�ین امـت ن�میـ�ه شـ�ه  که ایم�ن حقیقی داشته و چنـین رویکـ�دی را دنبـ�ل می

ـــت:  ـــ�ِس َتـــ(اس ْخِ�َجـــْت ِللّنَ
ُ
ـــٍ� أ ّمَ

ُ
ُمْنَکـــِ� ُکْنـــُتْم َخْیـــَ� أ

ْ
َمْعُ�وِف َوَتْنَهـــْ�َن َعـــِن ال

ْ
ُمُ�وَن ِبـــ�ل

ْ
� ...( 

ــ�یی ١١٠/عمـ�ان آل( ــن عمـل، همپـ�ی پ�داخـت زکـ�ت و ب�پ ). در جـ�یی دیگـ� اشـتغ�ل بـه ای

→  ________________________________________________________________________  
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ــت:  ــ�ه اس ــته ش ــ�ز دانس ــ(نم ــ�ُهْم ِف ّنَ
َ

ــِ�یَن ِإْن َمّک
َّ
ــُ�وا  یال َم

َ
ــ�َة َوأ َک ــُ�ا الّ�َ ــ�َة َوآَت ــ�ُم�ا الّصَ َق

َ
ا�ْرِض أ

 
ْ
ُمْنَکـ�ِ ِبـ�ل

ْ
ــِن ال ــْ�ا َع ــج( )... َمْعُ�وِف َوَنَه ــ�، ۴١/ح ــف�رش اکی ــن س ــته از آن، در اق�مـه ای گ�ش  .(

کنـ�ر مـ�دان در ب�ابـ� س� کـه زنـ�ن نیـ� در   �شـتنتف�وتی می�ن زن و م�د ق�ئل نش�ه اسـت، چـ�ا 

ْوِلَیــ�ُء (�لیت و تعهــ� دارنــ�: ج�معــه مســئ
َ
ُمْ�ِمَنــ�ُت َبْعُضــُهْم أ

ْ
ُمْ�ِمُنــ�َن َوال

ْ
ُمُ�وَن  َوال

ْ
ـــ� َبْعــٍض َی

ُمْنَک�ِ 
ْ
َیْنَهْ�َن َعِن ال َمْعُ�وِف َو

ْ
ی می٧١/ت�به( )... ِب�ل کـ�یم یـ�دآور کـه تـ�ک امـ� بـه  ). ق�آن  نم�یـ� 

ی  گن�هکـ�ر مع�وف و نهی از منک�، ج�معه را به سمت فس�د و انح�اف و رواج ظلـم و سـتم و 

ُقُ�وِن ِمْن َقبْ (س�ق خ�اه� داد: 
ْ
َفَسـ�ِد ِفـَفَلْ�� َک�َن ِمَن ال

ْ
ٍ� َیْنَهْ�َن َعِن ال � َبِقّیَ

ُ
ول

ُ
  یِلُکْم أ

ّ
 ا�ْرِض ِإ�

ْنَجْیَن� ِمْنُهْم  َقِلی�ً 
َ
ْن أ  ).١١۶/ه�د( )...ِمّمَ

 . تعلق اط�ع�ت به م�دم ٢

کـه  مبن�ی دیگ� ب�ای دف�ع از آزادی اط�ع�ت و دست�سی به اط�عـ�ت دولتـی آن اسـت 

ــت ودر یـک ج�معـه مـ�دم کـل حک�م ــ�ن و  سـ��ر،  کم اط�عـ�ت آن بـه مـ�دم تعلـق دارد و ح�

ــ� ایــن  ــ�دم هســتن�. ب ــ�ه و وکیــل م ــ� غی�مســتقیم، نم�ین ــ�ر مســتقیم ی ــه، بــه ط ــ�ی�ان ج�مع م

اداره آن چنـ� و چـ�ن ت�ان� به دارایی خـ�د دست�سـی داشـته ب�شـ� و از اس�س، ه� م�لکی می

نـ�ارد، بلکـه از ه�ی حکـ�متی بـه حک�مـت تعلـق  مطلع ش�د. اط�عـ�ت م�جـ�د در دسـتگ�ه

ـــی آِن  ی م ـــ�ار ـــ�دم از آن اط�عـــ�ت نگه ـــ�گی از م ـــت بـــه نم�ین ـــت و حک�م ـــ�دم اس  کنـــ�.م

کـه  و  بـه زیبـ�ت�ین صـ�رت آف�یـ�ه اسـترا  ه� انسـ�نحـق و هه� و زمـین را بـ آسـم�نخ�اون�ی 

ــت ــَم�َواِت َو (دانــ�: خــ�یش مــی یســ�هبــرا همــه  ب�زگش َحّقِ َو  َخَلــَق الّسَ
ْ
ْرَض ِبــ�ل

َ
َرُکْم  ا� َصــّ�َ

ــَ�َرُکْم َو  ْحَسـَن ُص
َ
ــی�ُ  َف� َمِص

ْ
ْیـِه ال

َ
ــه ٣/تغـ�بن( )ِإل ــق ب ــت اط�عـ�ت را متعل ــه ممکـن اس )، چگ�ن

از ن، ایق نشن�س�. ع�وه ب� ذی حم�دم ن�ان� و او را در تص�حب و استف�ده ت�م و تم�م از آن 

ک�یم قبل از آنکه بش� بت�ان� فع�لیتی بکن� و قبل از آنکه دسـ ت�ره�ی دیـن بـه وسـیله نظ� ق�آن 

ن انس�ن و م�اهـب خلقـت هسـت و ایـن �یمع�قه و ارتب�ط ن�عی مب� به م�دم اع�م ش�د، �پی

ـ� (ف�م�یـ�: مثل اینکه می ؛انس�ن و حق انس�ن استمتعّلق به م�اهب  ُکـم ّمَ
َ
ـِ�ی َخَلـَق ل

َّ
ُهـَ� ال

ْرِض َجِمیع�ً 
َ
م�نـه هـ�یی از ایـن حقـ�ق، درس خ�انـ�ن و دانـ� شـ�ن، ). ن٢٩بقـ�ه/( )...ِفی ا�

ک�دن و اراده آزاد داشتن، حق والـ�ین در حضـ�نت طفـل، حـق سـک�نت در  رأی دادن، فک� 
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ک�ر و م�لکیت (نس�ء کسب و  ی در  )، ب�اب�ی در تم�می حق�ق طبیعـی ۳۲/وطن، حق تس�و

همچنـین . ) اسـت۳۲/)، حق حی�ت و زن�گی (م�ئـ�ه۵۸/)، ع�الت (نس�ء۱۳/(حج�ات

که  ه� و دف�ع از آن �زم و ام�ی ب�یسته اسـت  حق�ق انس�ندر آی�ت الهی تص�یح ش�ه است 

ت�جـه بـه دیـن و مـ�هب و  بی ،هـ�ی مـ�دم ) و حتی ب�ای دفـ�ع از حقـ�ق ت�ده۷۵/(آل عم�ان

ک�د و از نظ� ش�یعت اسـ�م ایـن دفـ�ع �زم و واجـب اسـت رنگ و ن�اد می َو (: ب�یست اق�ام 

ُکــْم �
َ
ــ� ل ــ�ِتُل�َن فــيم ســ�ِء    ُتق ــ�ِل َو الّنِ ــَعفیَن ِمــَن الّ�ِج ُمْسَتْض

ْ
). ۷۵/(نســ�ء )...َســبیِل اِ� َو ال

ــت و  بنـ�ب�این آزادی اط�عـ�ت و دست�سـی بـه آن را می ــ�ان یکـی از حقـ�ق ذاتـی مـ�دم دانس ت

 ب�شن�.  ه� م�ظف به اج�ای آن در سطح ج�معه می حک�مت

ل�ام به انتش�ر). پ�سخ٣  گ�یی (ا

گـ�یی  ه�ی حکـ�متی مق�مـه پ�سـخ حق دست�سی م�دم به اط�ع�ت م�جـ�د در دسـتگ�ه

ــم�ر مـی ــ�دم از حک�مـت بـه ش ــ�ن رود. وقتـی م ــن چنـ� و چ ــ�ه شـ�ن�، ممک گ اداره امـ�ر خـ�د آ

ــش یـاسـت ده ــ�ره بـ�ای آنهـ� پ�س ــه مـبهم در ایـن ب ــت پ�سـخ� نکت ــ� مطـ�ح شـ�د. حک�م ــ�، ه گ

که این پ�سش گـ�ش بـ�ز مـیه� و نکتهحک�متی است  نهـ� پ�سـخ شـن�د و بـه آه�ی مبهم را ب� 

گیـ�د. نه�دهـ�ی دولتـی ت مـیئله از ق�عـ�ه الـ�ام بـه انتشـ�ر نیـ� نشـئده�. این مس معق�ل می
ــتل�م آن  کلیـ�ی ب�شـن�. تحقـق آزادی اط�عـ�ت مس همـ�اره ب�یـ� ملـ�م بـه انتشـ�ر اط�عـ�ت 

که نه�دهـ�ی دولتـی نـه تنهـ� بـه درخ�اسـت دری�فـت اط�عـ �ت پ�سـخ مثبـت دهنـ�، است 

ــ�. از  کنن ــتم� منتشـ�  ــه  طـ�ر مس ــه عمـ�م را ب ــ�ت مـ�رد ت�ج ــن�د، مـ�ارک و اط�ع بلکـه ب�یـ� اس

بنـ�ی اط�عـ�تی همین رو در ق�انین حق دست�سـی، هـم الـ�ام عمـ�می بـه انتشـ�ر و هـم مق�لـه

کـ�یم، بینی میکه ب�ی� انتش�ر ی�بن�، پیش رسـ�نی  عهـ� و اط� مق�بلـه بـ� شـ�یعهش�ن�. در قـ�آن 

گم�اهـی و  صحیح و به م�قع، از وظـ�یف حک�مـت ب�شـم�ده شـ�ه و آن را م�یـه پیشـگی�ی از 

ُسـ�ِل َو (انح�اف دانسته است:  ـی الّ�َ
َ
وُه ِإل ْ� َرّدُ

َ
ذاُع�ا ِبِه َو ل

َ
َخْ�ِف أ

ْ
ِو ال

َ
ْمِن أ

َ ْ
ْمٌ� ِمَن ا�

َ
َو ِإذا ج�َءُهْم أ

   ِإلی
َّ
َعِلَمُه ال

َ
ْمِ� ِمْنُهْم ل

َ ْ
وِلي ا�

ُ
 ). ٨٣/نس�ء( )...ِ�یَن َیْسَتْنِبُط�َنُه ِمْنُهْم أ

ی مـ�دم بـ� ��ن سبب اعتم�د مـ�دم بـه آنئگ�یی مس پ�سخرو ب�ین  هـ� و در نتیجـه همکـ�ر
��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 ئمس

ی از مسـ�اشـتب�ه�ت آنـ�ن در بسـی ب�شـن�، گـ�  ق�ار دهنـ� و پ�سـخ اگـ�  گـ�دد.مـیل ب�طـ�ف ئ�ر
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ــخ ــه شــکل هــ�ی دیگــ�  یی در حک�متگــ� پ�س ــک ت�صــیه ب�شــ�ب در حک�مــت  ،قــ�ن�ن یــ� ی
ّنَ ( سـ�ره نحـل ٩٣آیـه  .رود اسـ�می، وظیفـه، تکلیـف و واجـب الهـی بـه شـم�ر مـی

ُ
ل
َ
ُتْسـ�

َ
...َول

ُکنُتْم َتْعَمُل�َن   � که  کی� می�، ت)َعّمَ -�لئدر قبـ�ل اعمـ�ل خـ�یش، متعهـ� و مسـ ه� انسـ�نکن� 
ــن مسـ .نـ�ا ــئای ــ�دن، و مـ�رد س ــئ�ل ب کـس از مس ــیچ  ــ� بـ�ده و ه ــ�م، ف�اگی ــ�ار ��لیت در اس ال ق

ت�انـ� بـ� آزادی  گـ�یی می هـ�ی ایـن پ�سـخبـ�یهی اسـت یکـی از جنبـهگ�فتن اسـتثن� نیسـت. 
 .م�دم در دست�سی به اط�ع�ت دولتی متجلی ش�د و ج�مه عمل پ�ش�ن�ه ش�د

 . حم�یت از هش�اردهن�گ�ن۴

که اط�ع�ت خط�ه� و اشتب�ه�ت  نیـ� ب�یـ�  کننـ� (هشـ�اردهن�گ�ن)را منتش� میکس�نی 

ــه  ــی یـ� اسـتخ�امی ب ــه مجـ�زات قـ�ن�نی، اج�ای ــ�اد ب�یـ� در ب�ابـ� ه�گ�ن حم�یـت شـ�ن�. ایـن اف

ی،  ک�رهـ� مح�فظـت شـ�ن�. مقصـ�د از خ�ف دلیـل افشـ�ی اط�عـ�ت م�بـ�ط بـه خ�ف ــ�ر ک

ـــ�امار ـــ�دن از ال ی نک ـــ�م، پیـــ�و ـــ�ب ج ـــت تک ـــ�ن�نی، رع�ی ـــ�الت، فســـ�د و نکـــ�دن هـــ�ی ق ع

کـ�یم،  ی ج�ی در یک نه�د حک�متی است. ق�آن  ی، ی� ب�ک�ر و گ�ان وجـ�د اصـ�حف�یبک�ر

که این افـ�اد ب�یـ� ک�دانسته و تص�یح  ض�من بق�ى ج�معه را در اجتم�عهش�اردهن�گ�ن  ده 

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�: 

 َقِلـیً� ّمِ (
َ
ْرِض ِإّ�

َ
َفَس�ِد ِفی ا�

ْ
ٍ� َیْنَهْ�َن َعِن ال �ْا َبِقّیَ

ُ
ْول

ُ
ُقُ�وِن ِمن َقْبِلُکْم أ

ْ
نَجْیَنـ� َفَلْ�َ� َک�َن ِمَن ال

َ
ـْن أ ّمَ

ْتِ�ُف�ْا ِفیِه َوَک�ُن�ْا ُمْجِ�ِمیَن ِمْنُهْم َوا
ُ
ِ�یَن َظَلُم�ْا َم� أ

َّ
َبَع ال

َ
کـه ). این آیه تص�یح می١١۶/ه�د( )ّت کنـ� 

کت ش�ه پیشین امت  فسـ�د از مـ�دم ب�زدارن�ه و دلس�ز مصلح�ن از جمعیتی ف�ق� ،ه�ی ه�
کـهتب�هی ب�دن�. بن�ب�این در ج�معه اس�می هش�اردهن�گ�ن و ن�صح�ن و به وی و کس�نی   �ه 

ــ�ت  _ ــت م�حظ ــه آنبـ� رع�ی ــه ب ــه در ادام ک ــ�ن�نی و شـ�عی  ــ�ق ــ� ش ــ�ره خ�اه ــ�ر و  _ هـ� اش اخب

کـ�یم شـ�ن� و از ته�یـ� و تح�یـ� آنهـ� در میـ�ن گ�ارن�، ب�ی� تاط�ع�ت را در اختی�ر م�دم می

 پ�هی� نم�د.    ب�ی� ج�معه می

 . ل�وم مب�رزه ب� فس�د۵

هـ�ی راجـع بـه مسـ�ئل گیـ�یهـ�ی مشـ�رکت مـ�دم در تصـمیمب� ف�اهم نم�دن زمینهاف�ون 

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 
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ی نیـ� مـی دستگ�ه ب�شـ�. بـه اعتقـ�د ب�خـی ه�ی دولتی، اب�ار مهمی ب�ای مب�رزه ب� فسـ�د ادار

کلیــ�ی صــ�حب ـــ�ای جلــ�گی�ی نظ�ان، شــف�فیت،  ـــ�د و تــ�ین روش ب کشــف فس از فســ�د، 

ـــ�ر،  کش ـــ�دم از میــ�ان ب�دجــه  ـــت. بــ�ون ت�دیــ� وقتــی م حم�یــت از تم�میــت حک�مــت اس

ــتگ�هچگـ�نگی  ــه دس ــیص آن ب ــ�یی  تخص ــ�ف آن و ق�ارداده ــ�نگی مص ه�ی حکـ�متی و چگ

ــتگ�ه ــن دس ــبتکـه ای ــف و بـه من�س ــخ�ص مختل ــ� اش ــیهـ� ب ــ� م ــ�ی مختلـف منعق ــ�، ه کنن

ی از  ی و م�لی از بین مـیزمینهدست�سی داشته ب�شن�، بسی�ر کـ�یم ه�ی فس�د ادار رود. قـ�آن 

که خ�اون� فسـ�د را دوسـت  تص�یح می َفَسـ�َد  ...(�ارد: نـکن� 
ْ
؛ ٢٠۵/بقـ�ه( )َواُ� � ُیِحـّبُ ال

ــ�و ب )٧٧قصـص/ ــی �ره ــه نهـی م ــ�دانگی�ی در ج�مع ــ�دم را از فسـ�دگ�ی و فس ــ�: م َو�  ..(کن

) و ١٨٣/ء؛ شـع�ا۶؛ عنکبـ�ت/٧۴؛ اع�اف/٨۵/ه�د؛ ۶٠(بق�ه/ )َتْعَثْ�ا ِفي ا�ْرِض ُمْفِسِ�یَن 

َمَ� (دان�: ک�ران میزی�ن فس�دانگی�ان را از
َ
َیْقَطُع�َن َم� أ ِ�یَن َینُقُض�َن َعْهَ� اِ� ِمن َبْعِ� ِمیَث�ِقِه َو

َّ
ال

َخ�ِسـُ�وَن 
ْ
ـِئَک ُهُم ال

َ
ول

ُ
ْرِض أ

َ
ُیْفِسُ�وَن ِفی ا� ن ُی�َصَل َو

َ
همچنـین در قـ�آن ). ٢٧(بقـ�ه/ )اُ� ِبِه أ

ــ�ی�ی، از نشـ�نه فسـ�دگ�ی و نصـیحتکـ�یم،  ــت؛هـ�ی ن�پ ــی دانسـته شـ�ه اس  نفـ�ق و دوروی

 فسـ�د زمـین در: شـ�د گفتـه آنـ�ن بـه کـه هنگـ�می و«سـ�ره بقـ�ه آمـ�ه اسـت:  ١١که در آیه  چن�ن
ــ�، ــ نکنی ــ�یم ــ�: گ�ین ــط م ــ�ح فق ــم!کننــ�هاص ــئ». ای ــ�ب�این مس ــیبن ــ�متی م ب�یســت ��ن حک

گست�ش فس�د را در ج�معه از بین بب�ن�. ب�ون شک یکی از راهزمینه هـ�ی جلـ�گی�ی از  ه�ی 

ــ�د، اطــ�ع ــت�ش فس گس ــ�د و  ــ�ت در ســطح ایج ــ�ن آزاد اط�ع ــه مــ�دم و ج�ی ــ�اوم ب ــ�نی م رس

 ج�معه است.

گست�ش ع�ل۶  . 

ــ� بــه معنــ�ی  ــت اســت، نــه تنه ــت دلیــل وجــ�د حک�م ــ�ل وظیفــه اصــلی و در حقیق ع

ــ�ی عـ�ل تـ�زیعیک ت�فـی ــک�ی�ت، بلکـه بـه معن ــ�ص رسـی�گی بـه ش ــی  ؛ننـ�ه آن در خص یعن
کـ�دن عـ�ل در سـطح  ایج�د تع�دل و م�ازنه در ت�زیع من�فع و امتیـ�زات امـت. مط�لبـه فـ�اهم 

ــ� یــ�  ــی ب�ش ــطحی، شخص ــ� س ــلم�ن�ن، در ه ــ�رز اســت. مس ــی�ر ب ــ�یم بس ک ــ�آن  ــه، در ق ج�مع

ــمن�ن، ــ�ر و  عمـ�می، در داد و سـت� بـ� دوسـت�ن و دش گفت مسـلم�ن�ن و غی�مسـلم�ن�ن، هـم در 

ک�دار، مل�م به رع�یت انص�ف و عـ�ل انـ�. عـ�ل جـ�ء اصـلی ایمـ�ن اسـت و بـ� پـ�یی هم در 

ای از دسـت�رات رسـمی نیسـت، بلکـه بـه اصل ع�ل محـ�ود بـه محـیط دادگـ�ه یـ� مجم�عـه
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دهـ�. مـی ه�ی اخ�قی و معن�ی اس�می ف�مـ�ن ع�ل در سلسله م�اتب ارزشج�یگ�ه وا�ی 

ــه ــ�د آی ــیایـن مقص ــه اعـ�م م ک ــت  ــ�:ای از قـ�آن اس ــ�  کن ــن ب�ش ــت نهـ�یی دی ــ� غ�ی عـ�ل ب�ی

 یَواُ� َیْقِضـ(: کنـ�یمـ یداورو عـ�الت حـق ه بـنـه تنهـ� خـ�د  ی متعـ�لخ�ا ).٢۵(ح�ی�/

َحّقِ 
ْ
ــ�ل ــ�ف�( )...ِب ــی٢٠/غ ــ� م ــ�یش نی ــ�گ�ن خ ــه از بن ــه )، بلک ــ� ب ــ�م خ�اه ــ�وتهنگ میــ�ن  قض

ـ� ...(کنن�:  یبه ع�الت داور م�دم،  اَ� ِنِعّمَ
َ

َعـْ�ِل ِإّن
ْ
ْن َتْحُکُمـ�ا ِب�ل

َ
ـ�ِس أ ِإَذا َحَکْمُتْم َبْیَن الّنَ َو

 اَ� َک�َن َسِمیًع� َبِصیً�ا
َ

به ع�ل و احس�ن و بخشش به ن�دیکـ�ن  ) و۵٨/نس�ء( )َیِعُظُکْم ِبِه ِإّن

َعْ�ِل (: ده�یف�م�ن م
ْ
ُمُ� ِب�ل

ْ
 اَ� َی�

َ
حتـی ). در آیـ�ت شـ�یفه الهـی، ٩٠/نحل( )...َواِ�ْحَس�ِن ِإّن

�ا ...(نیـ� اشـ�ره شـ�ه اسـت:  ل�وم رع�یت ع�ل و انص�ف در سخنبه 
ُ
ِإَذا ُقْلـُتْم َف�ْعـِ�ل  )...َو

ـــ�یی دیگــ� از ١۵٢/انعــ�م( ـــه و ) و در ج کین ـــ� انگیــ�ه  ـــ� مخ�لفــ�ن، ب ـــ�ى غی�ع�د�نــه ب رفت�ره

ــمنی  ــ�هدش ــع ش ــ�: من ــ(ان
َّ
ــ� ال َه ّیُ

َ
ــ�اَیــ� أ وُکْم َعــِن ...  ِ�یَن آَمُن

ُ
ــّ� ْن َص

َ
ــْ�ٍم أ ــَن�ُن َق ُکْم َش َو� َیْجــِ�َمّنَ

ْن َتْعَتُ�وا
َ
َحَ�اِم أ

ْ
َمْسِجِ� ال

ْ
 ی�هـ ، عـ�ل و عـ�الت یکـی از سـف�رشرو). بـ�ین ٢/م�ئ�ه( )... ال

�ن�ت زنـ�گی فـ�دی و در تمـ�می شـئم�ک� آی�ت الهی محس�ب ش�ه و رع�یت و الت�ام بـه آن، 

گ�فتـه اسـت. بـ�یهی اسـت آزادی اط�عـ�ت مـیاجتم�عی  کیـ� قـ�ار  ت�انـ�، عـ�الت م�رد ت�

گسـت�ده ب�قـ�ار  دست�سی به اط�ع�ت را در می�ن آح�د و طبقـ�ت مختلـف مـ�دم در سـطحی 

 نم�ی�.

 طلبیج�یی و حقیقت. حق٧

گـ�هی بخشـی و بیـ�ن حقـ�یق بـ�  ک�رگ�فتن ان�یشه و روشنگ�ی و آ کی� اس�م ب� ل�وم به  ت�

ــی  ــی�ه نیســتکس ــ�ی حــق واژه. پ�ش ــتحق و ه ــمن�ت�ین ،یق ــ� بــ�ا واژه یبــ�ت�ینو ز ارزش  یه

کـهجـ�یقـتحـس حق یـنجـ� اسـت. اانسـ�ن مع�فـت جـ�ا و  ی�انـ�ترا از ح یآدمـ یی اسـت 

آورد.  بـه ارمغـ�ن مـی او یلـ�ت مع�فـت را بـ�ا ینبـ��ت� یقـتکشـف حق ل�اس�زد و یممت�ز م

خ�اونـ�، آن  1قـ�ار دارد. ی�مسـ یـناسـ�م در ا یلـو عم یو اخ�قـ یهـ�ی اعتقـ�د آم�زه یتم�م

_____________________  

مجم�عــه  ، در»جــ�یی در اسـ�م اسـ�س نهضـت ت�لیـ� علـمپ�وهـی و حقیقـتداـنش«، رضـ� زاده،رسـتمی. 1

ی در حـ�زه معــ�رف اســ�می مقـ��ت همــ�یش ت�لیـ� علــم و جنـبش ن�م  _١٠۵ص ش، ١٣٨٩، ١ ش ،افــ�ار

١١٨ .  
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ــ�م و ا یـ�ن،گ�ااز حـق یشمطلـق، بـ� سـت� یقـتحق ــ� و  را همـ�ن اقـ�ار بـه حـق می یمـ�ناس دان

که در راه شن�خت حـق تـ�ش می یکس�ن یته�ا ـِ�یَن ( کـ�ده اسـت: ینتضـم ،کننـ� را 
َّ
َوال

 
َ

ِإّن ُهْم ُسُبَلَن� َو َنْهِ�َیّنَ
َ
ُمْحِسِنیَن َج�َهُ�وا ِفیَن� ل

ْ
َمَع ال

َ
نظـ�م  ینگـ�ه ق�آنـ ). در۶٩/عنکب�ت( اَ� ل

بـ� محـ�ر  یرا نظـ�م ینشنظـ�م آفـ� یاله ی�تاست�ار است و آ یقتب� مح�ر حق یعو تش� ینتک�

ــ ــق مع�ف ــ�ده یح ــ�چ ،ک ــ�ن و پ ــ� یبط ــ ینشرا در آف ــ�ن نف ــ�:  می یجه ــ(کن ــُ�وا ِف
َ

ــْم َیَتَفّک
َ
َول

َ
 یأ

ْنُفِسِهْم َم� َخَلَق اُ� 
َ
َحّقِ  أ

ْ
 ِب�ل

َ
ْرَض َوَم� َبْیَنُهَم� ِإّ�

َ
َم�َواِت َوا�  یگ�د ییدر ج� ). ی�٨/روم( )...الّسَ

ــ� و زمـ«ف�م�یـ�:  می ــ� آسـم�ن ه ــ� آ ینو م ــه منو ه ک ــنا یـ�نچـه را  ــل ن ی ــ�یمدو اسـت ب�ط  »ی�ف�ی

کـن  یشـهحـق و ر یـتبـ� تثب یق�آنـ یـ�گ�هدر د ینشنظ�م آف� ی�یگجهت ). بن�ب�این٢٧/ص(

ُمْجِ�ُمـ�َن (ش�ن ب�طل است: 
ْ
َکـِ�َه ال ـْ� 

َ
َب�ِطـَل َول

ْ
َحـّقَ َوُیْبِطـَل ال

ْ
همچنـبن  ).٨/انفـ�ل( )ُیِحـّقَ ال

کی� مـی گ�ه�نه آن ت� کتم�ن آ ک�یم ب� شن�خت حق از ب�طل و نی� ع�م  َوَ� َتْلِبُسـ�ا (: کنـ�ق�آن 
ــ ْنـُتْم َتْعَلُم

َ
ــّقَ َوأ َح

ْ
ــِل َوَتْکُتُمـ�ا ال َب�ِط

ْ
َحـّقَ ِب�ل

ْ
ــ�هی و ۴٢/بقـ�ه( )�َن ال گ ــ�م آ ــ�یی دیگـ� ع ) و در ج

گمـ�ن بـی ی از حـ�س و  یدانش و پیـ�و دانـ�: گ�دانـی از حـق و حقیقـت مـی پ�یـه را دلیـل رو

ـّنَ �َ  و(
َ

 الّظ
َ

ِإّن ـّنَ َو
َ

 الّظ
َ
ِبُعـ�َن ِإّ� ُهْم ِبـِه ِمـْن ِعْلـٍم ِإْن َیّتَ

َ
َحـّقِ َشـْیًئ� یُیْغِنـ ََم� ل

ْ
). ٢٨/نجـم( )ِمـَن ال

گ�هی و روشنگ�ی به بطن ج�معه مـی س�ن ب�ین ت�انـ� عمـ�م مـ�دم آزادی اط�ع�ت و ت�ریق آ
ی از حقـ�یق مصـ�ن نگـهس�ی حق و حقیقت رهنم�ن سـ�زد و آنرا به  گم�اهـی و دور  هـ� را از 

 دارد. 

 ه� م�انع و مح�ودیت

ـــی محــ�ودیت ـــ� آزادی اط�عــ�ت وارد م کــه ب ـــتثن�ه�یی  ـــت از ه� و اس ـــ�ای حم�ی شــ�د ب

ب�شـ�. ایجـ�د محـ�ودیت  که به ص�رت ف�دی ی� جمعی مت�جه اشـخ�ص میمن�فعی است 

آیـ�،  رس�نی، اگ� در ظـ�ه� خـ�ف اصـ�ل آزادی اط�عـ�ت بـه شـم�ر می ه�ی اط�ع ب� فع�لیت

ـــه امــ� نمــی ـــی� نمــ�د و از آزادی ه�گ�ن ـــ�ر مطلــق تفس ـــ�ت را بــه ط ـــ�ان ال�امــ�ت آزادی اط�ع ت

ــت. گف ــخن  ــ�ایطی س ــ� ش ــ�ودیت 1اط�عـ�ت و در ه ــی از مح ــ�ای  بنـ�ب�این ب�خ ــع ب ه� در واق

_____________________  

ر، حسین و مح�ثه اص�لی ی�مچی، 1 ، »رس�نیج�یگ�ه فقهی مصلحت عم�می در مح�ودیت اط�ع«. ج�و
← 
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هـ�ی  حفظ ح�یم آزادی اط�ع�ت و نی� بـ�ای عـ�م تعـ�ی بـه حقـ�ق دیگـ�ان و حفـظ ارزش

کـه در ایـن مق�لـه  ی اسـت. در ادامـه ب�خـی از مـ�اردی  دینی در ج�معه اسـ�می �زم و ضـ�ور

 : ن�ا هی�ت ش�یفه ق�آنی بحث و ب�رسی ش�ب�شن�، ب� تکیه ب� آق�بل ت�جه می

 . امنیت ملی۱

کـه ایـن امنیـت را در کن� دولتحم�یت از امنیت ملی ایج�ب می گ�نه اقـ�امی  ه� از ه� 

ک�ده،ته�ی� ق�ار می مع�ض در ص�رت انجـ�م اقـ�ام�تی علیـه امنیـت ملـی،  ده� پیشگی�ی 

ــه اط�عــ�ت امنیتــی م�جــ�د در م�سســ�ت  کننــ�. دست�ســی ب کننــ�گ�ن را مجــ�زات  ــ�ام  اق

کـه مـیعم�می یکی ا ت�انـ� زمینـه را بـ�ای ته�یـ� امنیـت ملـی فـ�اهم آورد. بـه ز ع�املی است 

ــی  ــت از دست�س ــف، بـ�ای مم�نع ــ�ره�ی مختل کش ــ�انین آزادی اط�عـ�ت  ــل، در ق همـین دلی

کــ�دن  گ�فتــه اســت: اســتثن�  ــی صــ�رت  ــه�ون�ان بــه اط�عــ�ت امنیتــی، دو اقــ�ام اس�س ش

ــم�ل آزادی ــ�ت مش ــ�و اط�ع ــی از قلم ــ�ت  اط�عـ�ت امنیت ــ�دن م�سس ک ــتثن�  ــ�ت و اس اط�ع

کـ�یم نیـ� مـ�رد  امنیتی از قلم�و م�سس�ت مشم�ل آزادی اط�ع�ت. این مق�لـه در آیـ�ت قـ�آن 

ـــ�ارد ـــن م ـــت. یکــی از ای گ�فتــه اس ـــ�ار  ـــ�یعه ،ت�جــه ق ـــ�ختن ممن�عیــت ش ـــ�ش س ی و ف ســ�ز

ــــ�می  ــــ�ت نظ ــــه عبــــ�رتی اط�ع ــــیو ب ــــ�ر امنیت ــــش و اشــــ�عه اخب ــــت پخ نکــــ�هش   و ح�م

کنن�گ� ی افش� ْمـٌ� (: شـ�دت�س و وحشت از دشمن میسبب که است ن اخب�ر
َ
ِإَذا َجـ�ءُهْم أ َو

َعِلَمــُه ا
َ
ــْنُهْم ل ْمــِ� ِم

َ
ــی ا� ْوِل

ُ
ــی أ

َ
ِإل ــ�ِل َو ُس ــی الّ�َ

َ
وُه ِإل ــْ� َرّدُ

َ
ــِه َول َذاُعــ�ْا ِب

َ
ــْ�ِف أ َخ

ْ
ِو ال

َ
ْمــِن أ

َ
ــَن ا� ــِ�یَن ّمِ

َّ
ل

ْ�َ� َفْضُل اِ� 
َ
 َقِلی�ً َیْسَتنِبُط�َنُه ِمْنُهْم َول

َ
ْیَط�َن ِإّ�

َ
َبْعُتُم الّش

َ
ّت  ). ٨٣/نس�ء( ) َعَلْیُکْم َوَرْحَمُتُه َ�

 و م�منـ�ن 9افش�ی اس�ار ج�معه اس�می، خی�نت به خ�ا، رس�ل اکـ�مدر ج�یی دیگ� 

ُس�َل َوَتُخ�ُن�ْا (تلقی ش�ه است:  ِ�یَن آَمُن�ْا َ� َتُخ�ُن�ْا اَ� َوالّ�َ
َّ
َه� ال ّیُ

َ
نُتْم َتْعَلُمـ�َن َی� أ

َ
َم�َن�ِتُکْم َوأ

َ
 )أ

که در آیه  )،٢٧/انف�ل( کیفـ�پ�اکنـ�ن، ن و شـ�یعه�س�ره مب�رکه اح�اب، من�فق ۶٠ت� ج�یی   بـه 

که هم�ن� ـم (انـ�: ته�یـ� شـ�ه بـ�ده اسـت، به حق�ق و امنّیـت مـ�دم زتج�و اعم�لش�ن 
َ
ـِئن ل

َ
ل

ــ�یَن فــیَ 
َّ
ِبِهم َمــَ�ٌض قُ  ینَتــِه الُمنــ�ِفق�َن َوال ــَك ِبِهــم ُثــّمَ �  یَوالُم�ِجفــ�َن ِفــ لــ� َیّنَ ُنغِ�

َ
الَم�یَنــِ� ل

 
ً

 َقلی�
ّ

 . )ُیج�ِوروَنَك فیه� ِإ�

→  ________________________________________________________________________  
  .٨۶_ ۵٠ص   ش،١٣٩٠ ،١ش  ،فقه و حق�ق ارتب�ط�ت



 

ــی  ــ� امنیـت مل ــ�زد و در را بنـ�ب�این آزادی اط�عـ�ت نب�ی ــ�می مخـ�وش س در ج�معـه اس

ــت�س ایـن ی و دس ــ�ز ــ�ارد آشک�رس ــه م ــ�ارد  گ�ن ــت م ــ�ط و رع�ی ــ� احتی ــ� ب ــ�ت، ب�ی پ�ی�ی اط�ع
 امنیتی ص�رت پ�ی�د. 

 . اس�ار دولتی۲

ــ�س ــی از حس ــی، یک ــت مل ــ� امنی ــی هم�نن ــ�ار دولت ــکنن�هاس ــ�ین و ش ــ�زهت ــ�ین ح ــ�ی ت ه

که از اهمیت زیـ�دی ب�خـ�ردار اسـتآزادی اط�ع�ت محس�ب می کـه  ؛ش�د  زیـ�ا اط�عـ�تی 

ــی در ــ�ار م ــه ق ــن مق�ل ــیای ــ�ء م ــ�مً� غی�ق�بــل افش ک ــ�  ــ� ی ــ�ن� گی�ن ــ� از ســ�زوک�ر ش ــ�ی آنه ــ� افش ی

کـ�ده، ی  ــ�و ــ�بع محـ�ودیت خ�صـی پی ــ�یی مـیت ــت از ه ــ�ای حم�ی ــین دلیـل، ب ــ�د. بـه هم ش

کـه اسـ�ار دولتـی محسـ�ب مـی ک�دن اط�ع�تی  شـ�ن�، آزادی اط�ع�ت و نی� به منظ�ر معل�م 

کـ�د در ت�وین و تفسی� ق�انین  ی  م�ب�ط به اس�ار دولتـی ب�یـ� از اصـ�ل و مـ�ازین خ�صـی پیـ�و

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� 

که درب�ره اعتب�ر و ارزش ق�انین و مقـ�رات م�بـ�ط بـه اسـ�ار شـ�د و دولتـی قضـ�وت مـی است 

ــ�ق آن ــ�دمانطب ــه م ــک ج�مع ــ�ازین ی ــ� م ــ� ب ــه ــ�ت س ــ�ن و اط�ع ــف�ف و آزادی بی ــت ش ��ر، دول

کـه در شـ�د. مق�لـهسـنجی�ه مـی -کشـ�ره� بـه چشـم مـیبیشـت� بنـ�ی متعـ�رف اسـ�ار دولتـی 

ــ�رت ی، ا  خـ�رد، عب ــ�ژ ــی و تکن�ل ــ�ار اقتصـ�دی، علم ــ�می، مق�لـه اس ــه اسـ�ار نظ سـت از: مق�ل
 مق�له اس�ار سی�سی، اط�ع�تی و ض� اط�ع�تی. 

ــ�ی ــ�ت س ــ�ی اط�ع ــه  عـ�م افش ــ�ط ب ــث م�ب ــ�یم در بح ک ــ�آن  ــن عمـل در ق ــ�هش ای و نک

گ�دیـ�. عـ�وه بـ� آن،  لـ�وم پ�هیـ� اهـل ایمـ�ن از امنیت ملی اش�ره ش� و آیـ�ت م�بـ�ط ب�رسـی 

لـ�وم ، ض�ورت حف�ظت اط�ع�ت و اس�ار ج�معه اسـ�می، َمْح�م اس�ار ق�ار دادن بیگ�نگ�ن

ـــه ی مســتم� ج�معــه ایمــ�نی در ب�ابــ� ت�طئ ـــت  ف�ذهــ�ی دشــمن�ن دیــنه� و ن ه�شــی�ر بــه عل

ــ�نی ــه ایم ــ� اسـ�م و ج�مع ــ�ن ب ــ�ان مـ�رد ت ١١٨در آیـه  دشـمنی بیگ�نگ ــ�ره آل عم ــ�ار �س ــ� ق کی

ْم َقْ� (گ�فته است:  وا م� َعِنّتُ  َوّدُ
ً

�َنُکْم َخب��
ُ
ل
ْ
وا ِبط�َنً� ِمْن ُدوِنُکْم � َی�

ُ
ِخ� ِ�یَن آَمُن�ا � َتّتَ

َّ
َه� ال ّیُ

َ
ی� أ

َبْغض�ُء 
ْ
ُکْنـُتْم َتْعِقُلـ�َن َبَ�ِت ال یـ�ِت ِإْن 

ْ
ُکـُم ا�

َ
� ل ّنَ ْکَبُ� َقْ� َبّیَ

َ
ْف�اِهِهْم َو م� ُتْخِفي ُصُ�وُرُهْم أ

َ
. )ِمْن أ

کـه مـی ــ�یح لـ�ا اسـ�ار دولتـی  گیـ�د، بنـ� بـه دسـت�ر ص ــتف�ده دشـمن�ن قـ�ار  ت�انـ� مـ�رد س�ءاس

گیـ�د و ق�عـ�تً� خـ�رج از شـم�ل  آی�ت ق�آنی می آزادی اط�عـ�ت ب�یسـت مـ�رد حف�ظـت قـ�ار 
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 .گ�ددمحس�ب می

یم خص�صی۳  . ح�

ــ�ح مـی ــ�ره اط�عـ�تی مط ــ�یم خص�صـی درب ــ�ن آزادی اط�عـ�ت و ح ــه ارتبـ�ط می ک ــ�د  ش

ــع، دادهشـ�ن� ن�میـ�ه مـیهـ�ی شخصـی  داده ــ�یم . در واق هـ�ی شخصـی، ج�ئـی از قلمـ�و ح

ــکیل مــی ــی افــ�اد را تش ــه خ�اســته یــخص�ص ــ� یــک از افــ�اد ج�مع ــیح آنکــه ه � دهنــ�. ت�ض

ه�ی زی�دی را در اختی�ر دولت و ب�خـی از م�سسـ�ت بخـش خص�صـی قـ�ار ن�خ�استه، داده

ی از م�ارد، ارائه این دادهمی ه� �زمه دست�سـی شـه�ون� بـه خـ�م�ت عمـ�می ده�. در بسی�ر

ب�ای مث�ل، استف�ده از خ�م�ت ب�نکی، پ�شـکی یـ� به�اشـتی، آم�زشـی و تحصـیلی،  ؛است

گ�ز و  منـ�ط بـه آن  ،تلفـن، اسـتخ�ام در دسـتگ�ه دولتـی یـ� خص�صـیخ�م�ت آب و ب�ق و 

ــه داده ک ــ�د. اسـت  گی ــی قـ�ار  ــ� بخـش خص�ص ــ�ر دولـت ی ــی متق�ضـی در اختی هـ�ی شخص

ــ�می و دست�سـی بـه چنـین داده ی از خـ�م�ت عم هـ�یی بـ�ای رع�یـت مسـ�وات در ب�خـ�ردار

ــ� ــه خ ــع ع�د�ن ــیض و در نه�یـت، ت�زی ــ� تبع ــت. مبـ�رزه ب ی اس ــ�ور ــت م�ت عمـ�می ض اهمی

کـه آن ه�ی شخصی و ارتب�ط داده ک�امت انس�نی سبب شـ�ه اسـت  ه� ب� آزادی، استق�ل و 
ـــ�دن دادهدر ب�خــی از اســن�د، حــق افــ�ا ـــ�ی هــ� از تعــ�ضهــ�ی شخصــی آند در مصــ�ن ب ه

ه�ی ج�ی از آن بـه عمـل غی�ق�ن�نی، یکی از حق�ق بش� ی� اس�سی محس�ب ش�د و حم�یت

صی و منـع ورود بـه حیطـه خص�صـی افـ�اد نیـ� مـ�رد نظـ� از س�ی دیگ� حق ح�یم خص�آی�. 

گ�فتهه�ی اخی� م�رد ت�جه ج�ی حق�ق�ان�ن  و در دهه ب�دهش�رع مق�س  آی�ت  1.است ق�ار 
ــ�گی  ــت تجسـس در احـ�ال و زن ــ�یم خص�صـی را بـ� ممن�عیـت و ح�م کـ�یم، ح شـ�یفه قـ�آن 

ــته سـ�خته اسـت:  ــِ�یَن آَمُنـ(خص�صـی دیگـ�ان ب�جس
َّ
َهـ� ال ّیُ

َ
ــ� أ  َی

َ
ــّنِ ِإّن

َ
ـَن الّظ ــً�ا ّمِ َکِثی �ا اْجَتِنُبـ�ا 

ّنِ ِإْثٌم َو 
َ

ُس�ا َو  َبْعَض الّظ  َتَجّسَ
َ

ِخیـِه  �
َ
ْحـَم أ

َ
ُکـَل ل

ْ
ن َی�

َ
َحـُ�ُکْم أ

َ
ُیِحـّبُ أ

َ
ْعُضـُکم َبْعًضـ� أ  َیْغَتب ّبَ

َ
�

ــــیٌم  َمْیًتـــ� َفَکِ�ْهُتُمـــ�ُه َو  ِح اٌب ّرَ  اَ� َتـــّ�َ
َ

ُقـــ�ا اَ� ِإّن
َ
ــــس و ). در ایـــن آیـــه ١٢/حجـــ�ات( )اّت تجّس

ی ک�ستی کنجک�و کبیـ�ه غیبـت  ارز و هـم، هـمه�ی زنـ�گی م�منـ�ندر عی�ب و  گنـ�ه  ردیـف 
_____________________  

، فصلن�مه فقه و حق�ق ارتب�ط�ت دو، »رس�نی و مح�ودیت آن مب�نی فقهی حق�قی اط�ع«، علی ،جعف�ی. 1
 .١١۴ _٧٧ص ش،١٣٩١، ٢ س�ل اول، ش



 

ــی ــه و نشـ�نه ب گ�فت ــه قـ�ار  ــن آی ــ�ه اسـت. ای ــی دانسـته ش ــ�ه اله ــه بـه درگ ــ�ایی و نی�زمنـ� ت�ب تق

کـه آزادی اط�عـ�ت  گ�ش�د نمـ�ده اسـت و لـ�ا مشـخص اسـت  اهمیت ح�یم خص�صی را 

ی افـ�اد را خ�شـهنب�ی� ح� دار  یم خص�صی و شخصـی افـ�اد را مـ�رد تعـ�ض قـ�ار دهـ� و آبـ�و

 نم�ی�.

 اخت�ف افکنی . ۴

ــ ــه مس ــ�یم ب ک ــ�مئقـ�آن  ــ�ت اس ــته،  یاهتمـ�م یله وح ــ�ه داش ــ�ا و وی ــت خ ــ�د را نعم اتح

گ�نـه ،دان� می یاز ع�اب اله یاخت�ف را ن�ع کـه  بـه  ایجـ�د و حفـظ وحـ�ت در ج�معـه ای 

ـــ�م ـــ�ااز ی اس ـــ�ه� تق ـــ یمظ ـــه . ب�شـــ� می یاله ُقـــ�ا(آی ـــ� َو� َتَفّ�َ ـــِل اِ� َجِمیًع ـــُم�ا ِبَحْب  )َواْعَتِص

ـــ�د و دور١٠٣/عمــ�ان (آل ـــه اّتح ـــه مســلم�ن�ن را ب ـــ�ت می ی) هم ـــ�. و در  از اخــت�ف دع کن

ــ�ت ــ�ا یسـی�ق آی ــت تق ــه رع�ی ــ�ن را ب ــ�ر آن، م�من ــه در ص ک ــ�ار دارد  ــی ق ــ�ا می یاله ــ�. از  ف خ�ان

کـه  ج� میاین از  یایجـ�د و حفـظ وحـ�ت در ج�معـه اسـ�متـ�ان ایـن نکتـه را ب�داشـت نمـ�د 

کـه ایجـ�د تـنش و درگیـ� یسی�سی _ اجتم�ع یمظ�ه� تق�ا  یبـ�خ�ف تقـ�ا یاسـت، چنـ�ن 

کـه پی�مـ�ه� یج�معـه انسـ�ن یاخت�ف از بـ�ت�ین انـ�اع عـ�اب بـ�ا. ب�ش� می یاله  یاسـت 

کـه هـ� لحظـه احتیدارد. پی�مـ� درونـ یرا در پ یو بی�ون یش�م درون مـ�ل دارد اش ایـن اسـت 

کشـ�؛ آن را  یهمـه هسـتو  ور شـ�دای شـعله در چنین ج�معه یآتش جنگ و درگی� بـه آتـش 

ــ ــ�یم م ک ــ�آن  ــه ق ک ــ�:  یچنـ�ن  ــ�(ف�م�ی ُکْم ِمْنَه
َ

ــ� ْنَق
َ
ــ�ِر َف� ــَن الّنَ ــَ�ٍة ِم ــَف� ُحْف ــی َش ــُتْم َعَل (آل  )...َوُکْن

ــ�ان ــم� در اثــ ؛)١٠٣/عم ــ�دالش گ ــه  ــت�ف بــ� لب ــ� ی� اخ ــ�ا شــم� را از آن  ؛از آتــش ب�دی پــس خ

 .نج�ت بخشی�

کـه ج�معـه در اثـ� آن قـ�رتش را از دسـت می یپی�م� بی�ون  دهـ� و در  اخت�ف این اسـت 

یُحُکــْم ( :شــ�د ب�ابــ� دیگــ�ان ضــعیف و ســ�خ�رده می َهَب ِر
ْ

ـــ�َزُع�ا َفَتْفَشــُل�ا َوَتــ�  ) ...َو� َتَن

گـ�ه سسـت مـ .نکنیـ� یب� هم من�زعـه و درگیـ� ؛)۴۶/(انف�ل شـ�ی� و قـ�رتت�ن از دسـت  یآن 

 رود.  یم
کشـمکش هـم قـ�رت  یاشـ�ره لطیفـ» ت�هب ریحکم«تعبی� به  اسـت بـه اینکـه بـ� نـ�اع و 

. بن�ب�این آزادی و اش�عه اط�ع�ت نب�ی� م�جب رود یاز بین مش حیثیت و آب�ویو هم ج�معه 

 نم�ی�.  سلم�ن�ن ش�د و آنه� را از وح�ت و هم�لی دورافکنی در می�ن صف�ف م اخت�ف
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ى در دین ب�عت. ۵  گ�ار

بـه  ویـ�ه ادیـ�ن و  یو  ف�هنگـ یهـ�ی  فکـ� ج�ی�نکـه   یمهم یه�آف�ت و  آسیب از ییک

ــ� مشـک�ت روبـ یه�ی  الهـ شـ�یعت ــ�ی  بـ�عت و ج�ی�ن ،رو  سـ�خته هرا  در طـ�ل تـ�ریخ  ب ه
بـ�عت در دیـن م�جـب ظهـ�ر یـک سلسـله مسـ�ئل ج�یـ� بـه نـ�م  . بـ�ده اسـت گـ�اربـ�عت

 هـ�ی ب�طـل پ�یـ�ار ج�ی�ن ه�، و ف�قـه ،� نمـ�دهیج�د ت�دیم�دم ا یگ�دد. در ب�وره�یم�هب م

ک�رآم� وش�ه  اهـل بیـت  یگ�دد. اس�م  بـه ویـ�ه  مکتـب آسـم�نیاز دین م گ�ی� و یسبب ن�

ــ�عت ــ� بـ�عت و ب ــ�ریخ ب ــ�ل ت ــ�ارهمـ�اره در ط ــ یگ ــت.م�اج ــتح� ه بـ�ده اس ــ�عت م در   ب

ی ب�عت  که است دلیل این به  اس�م  از خ�اونـ� بـ� افتـ�اء و خ�اسـت بـ� افتـ�اء ینـ�ع گـ�ار

ْم َعلـ...(ف�م�یـ�: یکه ق�آن م چن�ن ؛است ح�ام و کبی�ه گن�ه�ن
َ
ُکـْم أ

َ
ِذَن ل

َ
  )اِ� َتْفتـُ�وَن  یَءاُ� أ

ک�رچآی� خ�اون� اج�زه  ؛)۵٩ی�نس/(   .بن�ی� را داده است ی� به او افت�اء می ینین 

ــه دیگــ�ی  ــ�:  یمــدر آی َکــِ�ًب� و(ف�م�ی ــَ�ی َعَلــی اِ�  ــِن اْفَت ْظَلــُم ِمّمَ
َ
 )؛٩٣(انعــ�م/ )...ََمــْن أ

 بن�د.  دروغ خ�ا ب� که آن از ستمک�رت� کیست
 گ�نـه هـ� ب�س�، ثب�ت به معتب� ادله و یوح ط�یق از ب�ی� یاله احک�م ف ومع�ر که نج�آز ا

ــ�وع  دیـن در بـ�عت ــ گنـ�ه و ن�مش ــ محسـ�ب یعظیم ــ�ا ؛گـ�ددیم ــ� کـه چ ــ�عت بـ�ب اگ  در ب

 خـ�ا آیـین ب� یچی�ک�ش�  می خ�د خ�ص فک� و یشخص سلیقه ب� ه�کس ش�د، گش�ده دین

کـه حـ�  گ�دد.یت�ن و س�د ج�ی�ن مپ�س ه�ی ب�زیچه دین و بک�ه�  آن از ی� بیف�ای� پی�اسـت 
ــت و  ب�عت پ�هیـ� از، و مـ�ز آزادی اط�عـ�ت ــن و اعتقـ�دات مـ�هبی مـ�دم اس ی در دی گـ�ار

گی�د.  این نکته ب�ی� در وضع ق�انین م�ب�ط به آن نی� م�رد ت�جه ق�ار 

 . م�لکیت فک�ی۶

کـه م�بـ�ط بـه پ�ی�آورنـ�ه و  یاست ق�ن�ن یم�یتو  حق ،یی� فک� یحق معن� و غی�م�دی 

ـــت از ا یبــ�ا ـــ�ع وحم�ی ـــ�ر انتف ـــ�حب آن اختی ـــه ص ـــت و ب ـــ�رس ـــ� و  یانحص ـــت فک از فع�لی

کپیده� یابتک�رش را م ت�ان� ب� استن�د به این حـق، از افشـ�ی اثـ� خـ�د بـه رایت می. دارن�ه 

کن� و اط�ع�ت خ�د را از ه� دریغ ب�ارد و حق تکثیـ� اثـ� خـ�د را طبـق شـ�ایط آن عم�م امتن�ع 

کـ�دن از مـ�ل  هب� ح�مت اسـتف�د دلخ�اه به شخص خ�صی واگ�ار نم�ی�. آی�ت ش�یفه ق�آن

گ�نه تص�ف در ام�ال دیگ�ان از ط�یق کی� نم�ده و �ت ه�م�دم ب�ون رض�یت آن و ن�درسـت ه� 
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کُل�ا (را نهی ف�م�ده است: ن�حق ب
ْ
ک�ِم ِلَت� �ا ِبَه� ِإلی الْحُ

ُ
َبِطِل َو ُتْ�ل

ْ
ُکم َبْیَنُکم ِب�ل

َ
ْمَ�ل

َ
کُل�ا أ

ْ
َو � َت�

ـ�ِس  ــَ�ِل الّنَ ْم
َ
ـْن أ یقـً� ّمِ نـُتْم َتْعَلُمـ�َن َفِ�

َ
ْثِم َو أ ــ�� ــ�ه/  )ِب ــه همچنـین  ).١٨٨(بق ــب و تجـ�وز ب غص

کـه بـه صـ�رت ب�طـل و نـ�روا و غیـ� شـ�عی و حق�ق دیگ�ان  گ�نه تص�ف در امـ�ال دیگـ�ان  ه� 

ن َتُک�َن ِتَج�َرًة ...(: ب�ش�، ب�طل و ح�ام است
َ
 أ

َ
َب�ِطِل ِإّ�

ْ
ُکْم َبْیَنُکْم ِب�ل

َ
ْمَ�ال

َ
ُکُل�ْا أ

ْ
َعن َتَ�اٍض  َ� َت�

نُکْم  کـه در آیـه اول   پیمـ�نعهـ� و وجـ�ب وفـ�ی بـه تـ�ان مـی ،نای ). ع�وه ب� ٢٩(نس�ء/ )ّمِ را 

ـــ�ه اســـت از ـــ�ره ش ـــ�ه بـــ�ان اش ـــ�ره م�ئ ـــت فکـــ�ی  س ـــ�وعیت حـــق م�لکی ـــتن�ات مش مس

 ب�یست حق�ق افـ�اد و بـه ویـ�ه حـق یآزادی اش�عه و نش� اط�ع�ت م س�ن در ب�ین .ستناد

گ�فت و به مح�ودیتمعن�ی پ�ی�آورن  ه�ی آن ت�جه داشت.  �گ�ن اط�ع�ت را در نظ� 

 گی�ینتیجه

فق�ان آزادی اط�ع�ت و طف�ه رفـتن از شن�سـ�یی آن، معلـ�ل وجـ�د ف�هنـگ اسـ�ارگ�ایی 

ـــت ی از حک�م ـــی�ر ـــه در بس ـــه�ون�ان ب ـــی ش ـــهیل دست�س ـــ�ر از تس ـــت. منظ ـــ�ن اس ـــ�ی جه ه

که ب�ی� تش�یف�ت دست�سی به  کـم شـ�د؛ مهلـتاط�ع�ت آن است  هـ�ی زمـ�نی اط�عـ�ت، 

بینـی شـ�د؛ هـ� نـ�ع امتنـ�ع از هـ�ی دست�سـی پـیشدقیق ب�ای به ج�ی�ن ان�اختن درخ�است

گیـ�د؛ متق�ضـی دست�سـی پ�سخ به درخ�است ه� ب� ذک� د�یل و به ص�رت مکتـ�ب صـ�رت 

کـه مـی که به اط�ع�ت م�رد نظـ�ش، بـه شـکلی  ی پسـن�د دست�سـاین امک�ن را داشته ب�ش� 

ــ�ودیت ــته ب�شــ�؛ مح ــته شــ�د؛ و ســ�انج�م  داش ــی از میــ�ن ب�داش ه� و م�انــع عملــی دست�س

ای بـ�� ب�شـ� آنکه، ه�ینه دست�سی به اط�ع�ت م�ج�د در م�سس�ت عم�می نب�ی� به ان�ازه

کنـ�. بـ� آن بـ�د  �پـ�وهش ح�ضـ 1که متق�ضی�ن احتم�لی را از ط�ح درخ�است خ�د منص�ف 
کنکه م�ض�ع آزادی اط�ع�ت ر کـ�و قـ�ار دهـ�ا در آی�ت ق�آن م�رد  ب�رسـی ح�ضـ� نشـ�ن  .� و 

ــ�ار  ــ� ق کی ــ�ره و ت� ــ�رد اش ــ�یم م ک ــ�آن  ــ�ت در ق ــ�ل آزادی اط�ع ی از اص ــی�ر ــ� بس ــه تنه کـه ن داد 

ت�ان ب� تکیه ب� محتـ�ای آیـ�ت اسـتخ�اج نمـ�د و  گ�فته، بلکه ال�ام�ت و مب�نی بیشت�ی نی� می

ــ�د ا ــ�ل م�ج ــه اص ــ�ود. ب ــشف ــ�ی پ�س ــی ال�امــ�ت و  ه�ی بع ــه ق�آن ــی ادل ــه ب�رس ک ــ�  ــ�وهش نی پ

_____________________  
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ــ�د، در بخش محـ�ودیت ــت.  ه� ب گ�ف ــ�ار  ــی ق ــث و ب�رس ــ�رد بح ــه تفصـیل م ــه ب ــ�ی ج�اگ�ن ه

ــ�ودیت ــ�ت و مح ــ� ال�ام ــ�یم ب ک ــ�آن  ــ�د ق ــ�ت متع ــه در آی ک ــیه  ــن ف�ض ــ�ی آزادی بنـ�ب�این ای ه

�ی ایـن پـ�وهش ه گیـ�د. بـ� ت�جـه بـه ی�فتـهاط�ع�ت تص�یح ش�ه است، م�رد ت�ییـ� قـ�ار مـی

ت�ان م�اردی چ�ن تع�یف دقیق قلمـ�و و اسـتثن�ه�ی آزادی  تحقق آزادی اط�ع�ت، میب�ای 
ــگ اســ�ارگ�ایی،  ــ� ف�هن ــ�ابی� مبــ�رزه ب ــ�ذ ت ــ�ت، اتخ ــی بــه اط�ع ــهیل دست�س ــ�ت، تس اط�ع

ک�دن ب�خی نشسـتپیش هـ�ی بینی ضم�نت اج�ا ب�ای حق دست�سی به اط�ع�ت، علنی 

ــت از اف ــ�عدولتـی، حم�ی ــل، اط ــه دلی ــه ارائ ــ�ت ب ــی اط�ع ــ�ام متق�ض ــ�م ال کنن�گ�ن، ع ــ� -ش
کی� ق�ار داد.رس�نی فع�ل و به م�قع و اص�ح ق�انین مغ�ی� ب� اط�ع  رس�نی را م�رد ت�
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