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  چکیده
از جهان ما  يریناپذ جداییبه بخش  ،ین پیام منابع ارتباطی قرن حاضرتر مهم مثابه بهخبر 

هاي  از رسانه يا دهیتن همدر يها هکمردم بدون استثنا در شب ۀو هم شده استل یتبد

نیازمند تدارك نظم  و ارائه محتوا، در عرصه شیوه کسب خبر. اند خبري گرفتار آمده

از حقوق و تکالیف خاصی ، عامالن ارتباطی عنوان بهخبرنگاران نیز و  اي است حقوقی ویژه

با  مقایسهدر  »خبرنگاران«و  »خبر«نظام حقوقی حاکم بر ي درك رو نیازا؛ برخوردارند

تحلیلی ـ  حاضر با رویکرد توصیفی ۀنوشت .امري ضروري است حقوقی موجود هاي نظام

  .اي در راستاي این رسالت به قلم درآمده است مطالعات کتابخانه بر مبتنی
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  مقدمه
گذاران و مخاطبان آنان و  هاي هدایت از سوي سیاست ترین کانون هاي خبري مدرن مهم سپهر عام رسانه

گران و نیز دلسوزان بشریت است؛ امري که تحلیل آن در کاربست شریعت،  ترین مقاصد استثمار نیز مهم
اند  است. خبر در لغت عبارت است از چیزي که آن را گزارش کرده »خبر«نخست نیازمند تحلیل واژگانی 

  ).226: 1408/4منظور،   یا به تعبیر منطقیون، احتمال صدق و کذب در آن راه داشته باشد (ابن
ترین تعریف این است که خبر رویداد جدیدي  براي خبر تعاریف متفاوتی آورده شده است، اما معروف

که  )؛ بنابراین درحالی/http://www.america.govاي مخاطبان داشته باشد (است که جذابیت �زم را بر
مند باشد، ولی در زمرۀ  ممکن است جزء حقایقی باشد که براي بیداري یک جامعه و آگاهی عامه ضرورت

  هاي پیرامون آن قرار نگیرد؛ چه آنکه یا تازگی ندارد یا فاقد جذابیت براي مخاطبان است. اخبار و حمایت
وجود دارد؛ از جمله به دلیل منبع موثق و یا » قطعیت و یقین نسبت به صدق خبر«اهی گ

باشد؛ » خبرانگاري یک گزارش«تواند شرط  روي آبستن احتما�ت نمی بودن خبر؛ ازاین یادآورگونه
اي و  توان خبر را هر آنچه دانست که هرکس از آن مطلع شود و در دانستن آن فایده بلکه درنهایت می

شده است،  که به معناي اخبارِ پردازش 2انگاري با اط�ع از نظر ارزش 1حال، اخبار رري باشد؛ درعینض
  .)Department of Anny, 1995( تفاوت دارد

نقیب « 4،»سفیر« 3،»طلیعه«هایی در عناوینی چون  فاعل در گزارش خبري (خبرنگار) نیز داراي مشابهت
دادنِ این مطلوب که حقوق  شده، این نوشته با فرض قرار قدمات گفتهبر م است. مبتنی 1»برید«و  5»و عریف

                                                      
1. Information 2. Intelligence  

کردند. چنین لفظی از جاسوس نیز  به معنی افرادي است که پیشاپیشِ لشکر براي کسب اط�عات از دشمن حرکت می. 3
ها نیز موجود است؛ از جمله  تر است و تنها به کسب اط�عات از دشمن اشاره دارد. چنین معنایی از طلیعه در روایت خاص
و اعلَموا أنَّ مقَدمإلَ الْقَوم عیونُهم، و عیونُ الْمقَدمإل طَ�ئعهم: بدانید که «مه حضرت امیرالمؤمنین به فرماندهان جنگ: در نا

 ). 854: 11الب�غه، نامه  (نهج» بانان جلوروندۀ لشکر، جاسوسان هستند بانان ایشانند، و دیده جلوروندگان لشکر، دیده

وجود دارد؛ ولی اگر قدرت تحلیل و امکان » رسانی از یک منبع به منبع دیگر پیام«ان این دو نهاد، وجه اشتراك گرچه می. 4
دخیل بدانیم، چنین امري دربارۀ سفیر وجود ندارد، بلکه » خبر نهایی«تحلیل و در حقیقت نوع نگرش خبرنگار را در نوع 

 د قدرت تحلیل و توان تصرف در ماهیت و محتواي پیام مرسل است. را بر عهده دارد و فاق» عمل مادي ارسال«وي تنها 

و احوال مردم را به ) 769: 1408/1، ابن منظور( داند یم خوبی بهو اخبار آنان را یک، ه به قوم نزدک یسک . یعنی5
؛ ارسال گزارش تعقیبی است نه صرفـ  تفتیشی، این نکته نیاز به توجه دارد که حیثیت این نهادها. دیرسان یپادشاه م   
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رسانه و مطبوعات برآمده از رویکردي دینی، دربردارندۀ اصول (بما هو تکلیف) ناظر بر حوزۀ خبرنگاري 
پردازد. این  و خبررسانی و نیز حقوق متعدد در این حوزه است، به تبیین ضوابط متعدد در این زمینه می

سنجیِ برداشت نظام حقوق خبري از اس�م، در بوتۀ آزمون  ر تحقیق، گاه از جنبۀ نظري و امکانفرضیه د
بر همین  شود. این نوشته مبتنی گیرد و گاه از منظري دیگر و به جهت مصداقی بدان توجه می قرار می

اختصاص سنجی برداشت نظم حقوقی حاکم بر خبر و خبرنگار  طرح، قسمت نخست نگاره را به امکان
  پردازد. ها و هنجارهاي این نظام (بر فرض ثبوت) می داده است و پس از آن به بیان گزاره

  بر حقوق اسالمی مبتنی» نظم حقوق خبري«. امکان یا امتناع طرح 1
و به » عقیده و ایدئولوژي حاکم بر نظم حقوقی«پرسۀ اصلی این است که آیا رسالتی که دین بر پایۀ 

سازد، با فلسفۀ وجودي  بر تولیدات خبري وارد می» هاي خاص هنجارها و ارزش تعهد نسبت به«نام 
» ویژه حقوق بشر الملل و به عرصه حقوق بین«ها سازگار است؟ چه آنکه مبنایی برگرفته از  رسانه

ها نوعی توهین و  شود و تعهد خبرنگار به ارزش خبر می» جریان آزاد«وجود دارد که بر محور 
ها، چنین تلقینی از سوي خبرنگار، با فلسفۀ  به مخاطب خواهد بود. فراتر از اینجانبداري نسبت 

  کننده است و نه مبلغ و یا مشاور. خبرنگاري نیز درگیري مستقیم دارد؛ چه آنکه خبرنگار تنها توصیف
ریزي شده است. براساس این  پایه 1947اع�میه جهانی حقوق بشر  19چنین اصلی بر پایه ماده 

کس حق آزادي عقیده و بیان دارد و شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی  هر«ماده: 
نداشته باشد و در کسب اط�عات و افکار و در دریافت و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون 

و  المللی حقوق مدنی میثاق بین 99ماده  2اي در بند  چنین مقرره». هاي مرزي آزاد باشد م�حظه
                                                                                                                                       

توان میان این دو  کارکردي مینظر از  ، ولیبرخ�ف خبرنگاري امروزي که تنها حیثیت تفتیشی و انتشار خبر دارد
از ؛ یابند چنین نهادهایی از امور آگاهی می ۀحکمروایان به واسط، بدین جهت که در هر دو؛ شباهتی را برشمرد، پدیده
 نییتع یفیعر يا لهیهر قب يبرا... بر امام �زم است«: اند نوشته باره حلی در اینروست که فقها و از جمله ع�مه  این
 ). 437 :1 ج، الفقها رةکتذ( »ف قرار دادیعر یک يهر ده نفر يبر برایدر سال خ) ص(امبر اس�میه پکنیل ایبه دل... ندک

رین، در نقاط مختلف کشور پراکنده شده و پس از این خبرنگاران به نام وک� و مخب» خبریابی و خبررسانی«در این مدل از . 1
دادند؛ از جمله در زمینه وضعیت خراج و نحوۀ گردآوري آن  هاي مختلف، آن اخبار را به عامل برید می گردآوري اط�عات در زمینه

ۀ نحوۀ قضاوت توسط عاملین خراج، قیمت اق�می مانند گندم، حبوبات و پوست و دربارۀ قیمت هر نوع خوردنی؛ خبر دربار
طورکلی  المال و به قاضیان در نواحی مختلف و زندگی و رفتار والی (استانداران و فرمانداران مناطق)، و دربارۀ مسائل مربوط به بیت

 ).158- 160تا،  الغنی، بی کردند (عبد دربارۀ همه حوادث و پیشامدها خبر جمع کرده و گزارش می
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هاي حقوقی و  نیز آمده است، ولی رکن حقیقت آن است که هیچ نظامی از نظام 1966سیاسی 
عنان براي خبرنگاران و مطبوعات قرار نداده است،  طور اع�میۀ حقوق بشر، آزادي مطلق و بی همین

هاي صحیح اخ�قی و نظم عمومی و  رعایت ضرورت«هاي حقوقی غیر دینی نیز قید  بلکه در نظام
میثاق اخیر پس از تصریح به  19ماده  3در بند  مورد تصریح قرار گرفته است؛ چنانکه» اه همگانیرف

هاي  این ماده نیازمند حقوق و مسئولیت 2اعمال حقوق مذکور در بند «آزادي اط�عات، آمده است: 
هاي معینی شود که در قانون تصریح شده و براي امور  خاصی است و ممکن است تابع محدودیت

  ذیل ضرورت داشته باشد:
  ا حیثیت دیگران؛الف) احترام به حقوق ی

  ».ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی یا س�مت یا اخ�ق عمومی
رسالت «الملل و اساساً نگره عق�نی به مسئله، برخوردي میان  ترتیب، در نگرۀ حقوق بین بدین

وجود ندارد؛ بلکه دو امر در یک » انگار خبر رسالت و فلسفۀ ذات«با » دینی براي خبر و خبرنگار
کرد » هاي الهی ها و آرمان اعتقادها، گرایش«توان خبر را مقید به رعایت  روند و می میراستا به شمار 

  در اس�م پرده برداشت.» نظام خبر و خبرنگاري دینی«اي به نام  و از حوزه

  هاي خبري در منظومه حقوق اسالمی اهمیت رسانه. 2
  »حق دسترسی به اطالعات«هاي نخستین  افق؛ خبر و خبرنگاري. 2- 1

حق بر «بودنِ  رود. بنا بر صفت بنیادین حق دسترسی به اط�عات از حقوق بنیادین مردم به شمار می
و تأثیر آن بر تأمین سایر حقوق اساسی انسان، » رسانی دانستن و توسعۀ اط�عات و گسترش اط�ع

هاي فرهنگی و اجتماعی و توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادي،  حتی حق حیات و نیز ضرورت
  براي تحقق این مهم است.» تضمین«رهنگی و اجتماعی، خبرنگاري و خبر نوعی ف

حکومت و اط�عات، امانتی در دست مجریان و کارگزاران » نظام اندیشه حکومت اس�م«در 
(ع) آمده است که حضرت علی هاي اس�می در آموزه. نسبت به آن داشته باشنداست نه آنکه ملکیتی 

مإلٍ« :فرمودند» ایجانآذرب«در نامه به حاکم  بِطُع لَک سلَی لَکمإِنَّ ع انَإلٌ وأَم کنُقی عف نَّهصالح،  »لَک)
: همچنین حضرت در خطاب دیگري نسبت به کارگزاران خویش خاطرنشان کردند ).366 :1414

کَلَاء الْأُمّإلِ و فَإِنَّکُم خُزَّانُ الرَّعیّإلِ« و و ّمالْأَئ فَرَاء425(همان،  »...إلِس.(  
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دانسته شده است » هاي دین ضرورت«حتی در زمره » بودن حکومت امانی«چنین استنباطی دربارۀ 
، فروعات (اط�عات »امانت«وگو با رجوع اصل حکومت به  گفت ). پس از این، بی71: 1424/1(نائینی، 

اصیل باید در اختیار آنان قرار داده  گردد که با مطالبۀ صاحبان بازمی» امانت«مربوط به حکومت) نیز به 
گذرد  هاي حکومتی می از آنچه در درون نهادها و ارگان» خبرنگاران«رو مردم باید از طریق  این شود؛ از

» ودیعه و امانت«(با قیودي که در آینده خواهد آمد)، مطلع شوند و چنین استنباطی مقتضاي قواعد باب 
هاي  نظام«و » نظام دینی در حکمرانی«وت میان رویکردهاي در فقه امامیه است. بدیهی است تفا

  واجد چنین آثار متفاوتی در حوزۀ خبر و خبرنگاري است.» ورزي غیردینی در حکومت
از آثار و پیامدهاي چنین برداشتی آن است که دولت اس�می در این زمینه داراي دو دسته تعهد 

ي در مسیر تحقق این حق است و نیز تعهدات ایجابی ساز است؛ تعهدات سلبی که مربوط به فقدان مانع
ساختنِ وسایل و امکانات �زم براي دسترسی به شهروندان به اط�عات است (سلیمان  که ناظر به فراهم

رو، آزادي بیان سه مرحله را پشت سر گذاشته است: در مرحله  این )؛ از76: 1396دهکردي؛ افراسیابی، 
آوردنِ شرایط تحقق آزادي بیان تأکید  شود؛ در مرحله دوم به فراهم د مینخست بر آزادي اط�عات تأکی

شود (طباطبایی،  شدن تأکید می شده است؛ در مرحله سوم مفهوم آزادي بیان متحول شده و بر حق مطلع
�زم و ملزوم «روي در بند هفتم اصل سوم قانون اساسی جمهوري اس�می ایران  همین )؛ از87: 1382

هاي سیاسی و اجتماعی اشاره دارد که  آمده است که به تأمین آزادي» ي اط�عات و آزادي بیانبودنِ آزاد
  شرط حقیقی آن، حق دسترسی آزاد به اط�عات است. پیش

  سیاسیهاي  نظامدر » توازن و تعادل«سوپاپ : خبرنگاري. 2- 2
شود  نظارت زمامدارانکار  بر کند می عموم و نیز اص�ح امور عمومی مردم اقتضا مصلحت و منفعت

با کارویژۀ » خبرنگار«روست که  )؛ ازهمین117: 1391؛ اخوان کاظمی، 255: 1387/1(هاشمی، 
هاي احتمالی در سازه  یر افکار عمومی زمینۀ نظارت بر عدم توازن و عدم تعادلسازي و تنو آگاه

م اداري و نیز کند (تحقق بند دهم از اصل سوم قانون اساسی: صحت نظا حکومت را فراهم می
  ازمنکر). ینهو  معروف امربهسازي اصل هشتم به جهت تحقق شرط علم در وجوب  زمینه

در این زمینه از طریق خبر و » اط�عات �زم«آنکه  همچنین حق مشارکت براي مردم بی
ه خبرنگاران در اختیار آنان قرار گیرد، یا اساساً زمینۀ مشارکت را فراهم نخواهد کرد و یا منجر ب
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خواهد شد. در این الگوي حکمرانی، هرچه بر  مؤثر یرغهاي پایین و  همکاري سطحی و در درجه
شدن قوانین از سوي مردم و ثبات سیاسی حکومت  دامنۀ تنویر افکار عمومی افزوده شود، اجرایی

  ).291 :1388بزرگی،  (جهانفزونی خواهد یافت 

  . خبر: بناي بنیان فرهنگی و اقتصادي جامعه2- 3
ریزي و اقدامات  توانند در رشد شخصیت افراد جامعه و برنامه دادن اخبار می خبرنگاران با سامان

هاي اقتصادي دولت، تأثیرگذار باشند. به بیان امام  اقتصادي از طریق آگاهانیدن مردم از تصمیم
» منعکس کنندها باید همانند معلمان به تربیت جامعه بپردازند و آرمان ملت را  رسانه«ه): رخمینی(

گرایی  کردنِ مردم از هویت ) دور1و یا اینکه به این امور همت گمارند: ) 191: 1370/6(امام خمینی، 
) 3ها؛  ها و باورهاي مکتبی و رواج ناهنجاري گرفتن از ارزش ) فاصله2شناسی خود؛  و هویت
) غلبۀ 4منطقی؛  اي غیره ها به عرصۀ کنش و واکنش شدن آن سازي و تبدیل گرفتن از نقش آگاه فاصله

  .)10- 19تا،  (غفاري، بیگرایی و رواج فرهنگ غربی  بر غرب الگوهاي مبتنی

  نظم حقوقی خبر. 3
است که باید آن در مقاماتی از جمله » تکالیف خبرنگاران«همان » نظم خبري و خبرنگاري«مقصود از 

  را رعایت کنند. »مقام انتشار خبر«و » مقام توصیف و تحلیل خبر«، »مقام کشف خبر«

  مقام کشف خبر. 3- 1
  شیوۀ کشف خبر .3- 1- 1

 نیست» حادثه و رویداد خبري«حقوق اس�می نیازي به مباشرت در تحمل نظر بدیهی است از 
شوندگی اصل خبر  فرع یا شهادت بر شهادت و خاصیت اثباتشهادت  چونهماز نظایري (برگرفته 

: 1425/4بر احتیاط) (امام خمینی،  حدود و تعزیرات، بناو نیز آثار آن، جز در به واسطه شهادت فرع 
الناس  بودن خبر خبرنگار از نظر آثار حقوقی، چنین خبري در تمام حقوق ). بنابر خصلت فرع163

روي، اثبات تقلب یا تخلف در  این اللّه غیر از حد قبول است؛ از شود ولی در تمام حقوق پذیرفته می
  رأي دارد.»ِ الناس بودن اهللا ـ حق حق«و » حق ـ تکلیف بودن«یل انتخابات ابتدا نیاز به تحل
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  »مخالف«ظن نسبت به منابع خبري  اصل سوء .3- 1- 2

نسبت به منابع خبري و اخبار منتشرشدۀ » خبرنگار«اصل حاکم بر کشف خبر در اس�م، آن است که 
ل کذب یا خطر در مورد مطلب درصد احتما 50ظن بنگرد (وجود بیش از  مخالفان و منافقان با دیدۀ سوء

بندد. قرآن  شان را در میان مسلمین می هاي آنان شده و راه نفوذ منتشره). چنین دیدي موجب کشف توطئه
همچنین ». ها دشمن هستند و از آنان بپرهیزید ... آنفَاحذَرهم هم الْعدوّ«فرماید:  می 5در سورۀ منافقین آیه 

اگر ظلم و جور بیشتر از حق و عدالت بود ح�ل نیست براي احدي که «است: از امام کاظم(ع) نقل شده 
رو در چنین  ؛ ازاین»ظن نشان دهد تا وقتی که خیر و نیکی را واقعاً از وي ببیند در مورد دیگري حسن

موقعیتی اصل با سوءظن است؛ مگر آنکه خبرنگار با تحقیق و بررسی به صحت مطالب منابع خبري 
وجو و بررسی  فق پی برد. نهایت آنکه خبرنگار با شنیدن اظهارات چنین افرادي به جستمخالف و منا

پردازد و گزارش را با علم خود و قرائن حالیه (قرائن موجود در صحنه حادثه و  شده می بیشترِ گزارش ارائه
دهد و در  طبیق میگویی وغیره) ت یا اظهارات سایرین) یا مقالیه (قرائن موجود در گفتار فرد مانند تناقض
  کند. نهایت به رد یا تعدیل گفتار افراد فاسق، غیرمسلمان و غیرشیعه حکم می

اند، ولی گزارش  گاهی گرچه شاهدان عادل (بینه) بر صحت وقوع چنین حوادثی یافت نشده
بر باره کسانی که این خ شده است. در این» شایع«اي رسیده که  واقعه از نظر ظهور و کثرت به اندازه

کنند عادل یا مسلمان یا شیعه نیستند ولی تعدادشان بیش از دو شاهد عادل است.  را تأیید یا نقل می
شود که به وسیله آن بنابر نظر مشهود، هفت خبر  یاد می» استفاضه«از این حالت در فقه با عنوان 

موارد عبارتند از: نبودن گزارشگران حادثه) و آن  رغم مسلمان یا شیعه یا عادل شود (به اثبات می
». نسب، موت، ملکیت مطلق (نه مستند به بیع)، وقف، نکاح، عتق (آزادي یک برده) و و�یت قاضی«

شود که همین، مجوز نقل خبر ولو  در حقیقت در این موارد براي خبرنگار ظن نزدیک به علم پیدا می
  از سوي خبرنگار است.» است که... شایع شده«یا » شود... گفته می«یا » هاست که... بر زبان«با عبارت 

  ممنوعیت ورود به حریم خصوصی .3- 1- 3

از ارکان تعریف حریم » نارضایتی فرد در دسترسی دیگران به امور مربوط به خود«در عمدۀ تعاریف، 
تواند  حقیقت این است که این عنصر تنها می )، اماBanisar, 2000: 474(خصوصی قلمداد شده است 

 ).Smartt, 2014: 35؛ 46: 1978؛ ا�هوانی، 42: 1370تنهایی کفایت کند (هوسمن،  هدر حقوق عرفی ب
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را نیز بر آن افزود. بر این اساس، » رضایت شرع«هاي فقهی، باید  رسد با توجه به م�حظه به نظر می
اسقاط با توافق یا رضایت  و غیرقابل» حق و حکم«اي از  آمیزه  حریم خصوصی در حقوق اس�می،

بودن  پنهان«توان حریم خصوصی را در چند ویژگی خ�صه کرد:  طورکلی می اد است؛ بنابراین بهافر
». یافتن بر آن ضرورت جواز شخصی و شرعی براي اط�ع«و » از دید ظاهري و مستقیم اشخاص

واحوال و مقطع تاریخی را بر محدودۀ  توان تأثیر عوامل فرهنگی، تربیتی، اوضاع حال نمی درعین
  ).Banisar, 2006(در شریعت انکار کرد » حریم خصوصی«می مفهو

واحوال افراد نهی تحذیري وجود دارد؛ از  گذاري اس�می، از تجسس در اوضاع در منابع متعدد قانون
شده در این آیه، تجسس براي اط�ع شخصی است؛  سوره مبارکه حجرات. حقیقت نهی 12جمله در آیه 

ها  دادن به دیگران (در سطح وسیع که در رسانه فراد براي انتشار و اط�عبنابراین تجسس در امور شخصی ا
تري مردود خواهد بود. در مقابل، مخاطبان نیز نباید به دریافت،  وجود دارد)، با شدت و قُبح افزون

، بپردازند (مقتضاي روایات »اخباري که از حریم خصوصی دیگران منتشر شده است«دادن یا مطالعۀ  گوش
شدنِ بخشی از اط�عات خصوصی افراد و نقض حریم شخصی  سمع). همچنین افشا یت استراقممنوع
تواند موجبی براي انتشار دوبارۀ آن توسط سایر خبرنگاران باشد؛ چه آنکه همچنان صاحب  ها نمی آن

ینجا حریم، خواهان آن است که دامنۀ این آشکارسازي بیشتر نشود. افزون بر این، در بحث ترك فعل (در ا
  ها ترك شود. ممنوعیت ورود به حریم خصوصی) براي صدق ترك فعل، باید این عمل در همۀ زمان

است که در آن، دو جنبه در برابر هم » مقامات عمومی«نکتۀ دیگر دربارۀ گسترۀ حریم خصوصی 
منظور استمرار  شود. از سویی لوازم قاعدۀ اقدام و انتظار مردم بر دانستن ابعاد زندگی نماینده به مطرح می

و » حق بر آزادي اط�عات«دهی به او قرار دارد و در سویه دیگر، سنجیدن ماهیت  یا نفی مشروعیت
، »اصل بر آزادي اط�عات است؛ مگر آنکه مربوط به حریم خصوصی باشد«در عبارت » حریم خصوصی«

؛ زیرا در خروج دهد خروج حریم خصوصی از آزادي اط�عات از نوع خروج تخصیصی نیست نشان می
که  ها متفاوت باشد، درحالی منه یکی باشد و تنها حکم آن تخصیصی �زم است موضوع مستثنی و مستثنی

موضوع آزادي اط�عات، مسائل شخصی و حریم خصوصی نیست، بلکه مسائل عمومی است؛ بنابراین 
  باید گفت حریم خصوصی از نظر تخصصی و موضوعی از آزادي اط�عات خارج است.

نسبت به نظریه خروج تخصیصی باید گفت حوزه اثبات هر » خروج تخصصی«در برتري نظریه 
آوردن به دلیل در بیش از آن مقدار، تحکم و ادعاي بدون  دلیلی به مقدار د�لت آن دلیل است و روي
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اصط�ح دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا مدعیان خروج تخصیصی در اثبات اصل آزادي  دلیل بوده و به
گویند چون موارد مورد نظر جزء مسائل عمومی و مربوط به عموم افراد است،  رسانی می �عاط

ها محسوب شده و آزاد است؛ ولی پس از اثبات مدعا آن را به مسائل غیرعمومی  رسانی حق آن اط�ع
ز که این موارد ا کنند، درحالی دهند و در نهایت مواردي را به نحو تخصیص خارج می نیز سرایت می

  ).1391ك: صفایی، .(نابتدا خارج از حوزۀ دلیل بوده است 
شود که در صورت طرح موضوعی که خبرنگار  اثر پذیرش نظریه فوق که نظریه صائبی است، این می

آید و خبرنگار ـ اگر نظریه خروج  و اساساً نظام حقوقی در انتشار آن شک دارد، این دوگانه پیش می
قرار دهیم و قائل به ممنوعیت » حریم خصوصی«ئله مشکوك را در زمرۀ تخصصی را بپذیریم ـ باید مس

قانون اساسی و نیز قانون مربوط به رسیدگی به  142دهندگان شویم. توضیح آنکه بنا بر اصل  آگاهی رأي
ها  هاي وابسته به آن ها و مؤسسه دارایی وزرا و کارمندان دولت از جمله کشوري و لشکري و شهرداري

و نیز مصوبۀ رسیدگی به دارایی مقامات، مسئو�ن و کارگزاران جمهوري اس�می ایران در  1337مصوب 
)، دارایی مقامات و مسئو�ن شامل رهبري، رؤساي قوا تا نمایندگان 1393مجمع تشخیص مصلحت نظام (

ي ائمه شوند به استثنا دولت در مجامع و نهادها و سایر مقاماتی که از سوي مقام معظم رهبري منصوب می
  جمعه با اذن مقام معظم رهبري از حوزۀ حریم خصوصی خارج است.

بودن و شناسایی  قانون اساسی جمهوري اس�می ایران اصل بر علنی 165همچنین براساس اصل 
هاست (جز در امور مخلِّ امنیت یا عفت عمومی یا به  حقِ دانستن و اط�ع جامعه در محاکمه
قانون آیین دادرسی  352بر ماده  ، و نیز امور خانوادگی مبتنیدرخواست طرفین در دعاوي خصوصی

تواند براي  دیگر می تنها براي جامعه مفید است بلکه ازسوي ). این امر نه1392کیفري مصوب 
اصحاب دعوا یا متهم نیز مفید باشد؛ زیرا از این طریق به نحوي نظارت اجتماعی بر عملکرد محاکم 

مسیر عدالت خارج نشود و با افراط و تفریط محکمه، حقوق اشخاص  گیرد تا دادگاه از صورت می
  ).243: 1389، محسنیتضییع نشود (

هایی که مانع از انجام وظایف توسط  شده عبارتند از: ابت�ي مقامات عمومی به بیماري سایر موارد معین
هایی خاص  وران یا مهمانیهاي مقامات عمومی مانند مسئول برنامه و بودجه در رست شود، م�قات آنان می

داده شود، یا برقراري روابط عاشقانۀ » خواري در حوزه مالیات با وي شبهه رانت«با صنفی خاص که امکان 
یک مسئول ارشد اط�عاتی با زن بیگانه که احتمال افشاي اسرار ملی را در پی دارد. در پروندۀ رسوایی 
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هاي عمدۀ مطبوعات، افشاي اسناد  یا، یکی از نگرانیرییس سابق سازمان س ژنرال دیوید پترائوسجنسی 
  ).http://www.bbc.com/persianشده در این مدت بوده است ( بندي طبقه

توان مصادیقی را نام برد ولی حقیقت آن است که باید  راحتی می به» حیطه مصداقی«گرچه در 
ندان برقرار و متصدي آن حق بر دانستن شهرو«که » هر مقامی«کاري پیشنهاد شود تا در  و ساز

، براي زندگی خصوصیِ مقامات عمومی حداقل مزاحمت، و براي خبرنگار رهایی از »خبرنگار است
بودنِ مقامات  البته بدیهی است که در این زمینه قاعدۀ مسلط مسئولیت در این زمینه داشته باشد.

مقامات عمومی نیز جاري  نسبت به» �ضرر و � ضرار«عمومی بر حریم خصوصی خود و نیز قاعدۀ 
را حاکم بر دو قاعدۀ پیشین دانست؛ چه » قاعده اقدام علیه خود«است، ولی به مناسبت شغلی، باید 
فرض و اط�ع که شهروندان باید دربارۀ برخی مسائل حریم  آنکه مقامات عمومی با این پیش

  اند. شغل رضایت داده آنان مرتبط است، حق دانستن دارند، به این» مقام«خصوصی آنان که به 
امري سخت و بسا محال است؛ » رعایت حریم خصوصی در مورد مقامات«تنظیم نظامی در زمینۀ 

بهترین نمونۀ برخورد با چنین » مقام قضایی«رسد واگذاري بررسی مصادیق به  روي به نظر می ازاین
اعده کلی، موجب اي باشد. رعایت چنین فرایندي، نخست از آن جهت که به دلیل وضع ق مسئله
سو، حق بر حریم خصوصی  دیگر شود و از شدن حق بر دانستن مردم و خبرنگاران نمی محدود

کند، نیکوست. همچنین موجب  اي در بررسی قاضی رعایت می مقامات عمومی را به طرز منصفانه
یم شدن بنگاه خبري به بهانۀ نقض حر شدن فعالیت خبري خبرنگاران یا دستگیري و بسته محدود

کند (الگوي   شود؛ بلکه آزادي صحیح خبرنگاري را نیز تضمین می خصوصی مقامات عمومی نمی
  تفسیر خ�قانۀ حریم خصوصی توسط مقام قضایی).

» داشت حق بر آزادي اط�عات نقض حریم خصوصی یا پاس«بدیهی است در نظارت قاضی بر 
سن انجام تکالیف  یا » انتخابی«مؤثر است و نیز باید به مواردي از حریم خصوصی که در ح

بودن مقام توجه کرد؛ زیرا در خصوص انتصابی، دغدغۀ نمایندگی و نیز ترس از فساد  »انتصابی«
و به » ضرورت و مصلحت«نیست چون مقام با�تر از وي ناظر بر اوست. بر مبناي عناصر ثانوي 

مصلحت «ر، هرگاه ، در تزاحم آبروي مؤمن [حریم خصوصی] و امر دیگشیخ انصاريتعبیر 
(شیخ انصاري، ، واجب است طبق مصلحت اقوي عمل شود »تري با احترام مؤمن تزاحم کند بزرگ
  تواند نفع عموم باشد. که این مصلحت اقوي می )44 :1431
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نیز » لزوم تقدیم اهم بر مهم که قاعده عقلی است«و » حفظ نظام«افزون بر عناوین ثانوي، قاعدۀ 
م خصوصی مقامات عمومی نقش بسزایی دارند. در موارد فقدان این عناوین بر ترسیم محدودۀ حری
در عرض و آبروي مؤمن، باید مسئلۀ مشکوك » اصالإل ا�حتیاط«رسد با توجه به  چهارگانه، به نظر می

  را در زمره حریم خصوصی قرار داد.

  یتحکوم» اسرار«منع دسترسی به  .3- 1- 4

ویژه اگر  ي و محرمانه دارند که نباید در اخبار منتشر شود؛ بهبرخی از اخبار، جنبۀ رازگونه و سرّ
 :امیرالمؤمنینکه بنا به تعبیر هستند اخباري  ۀچنین اموري در زمر. باشداخبار مربوط به اسرار نظامی 

ده یاز شما پوش ـ در جنگ یجز اسرار نظامـ  را يچ رازیه هکن است ید حق شما بر من ایبدان«
برآیند این عبارت چنین است که پوشاندن بخشی از اط�عات ). 3بند ، 50نامه ، غهالب� نهج( »ندارم

  است.» حق بر امنیت مردم«راستاي  نظامی خود امري در

  مقام توصیف و تحلیل. 3- 2
  وجوب بیان حق و ممنوعیت کتمان .3- 2- 1

را بدون کتمان » حق«که به فهم حقیقت دست یابد، باید  ساز، درصورتی عنوان یک جریان خبرنگار به
) نیز در زمرۀ اخبار 42تنها کتمان حق، بلکه تحریف حق (بقره:  پوشی بیان کند. بر این مبنا، نه و پرده
آنکه در فضاي  آور)؛ حال موافق با مصالح عمومی قلمداد شده است (ممنوعیت سانسور تحریف غیر

گري خبر یا  رهاي گزینشمعیا«یا » هاي خبري ارزش«خبرنگاري غرب، موارد دیگري با عنوان 
شوند که داراي  مطرح است. در این رویکرد، اموري داراي ارزش خبري قلمداد می» بانی خبر دروازه

) 3؛ شهرت) 2)؛ بر تعداد فراوانی از افراد جامعه) دربرگیري (تأثیرگذاري 1معیارهایی باشند: 
مجاورت و ) 6؛ انی تعداد و مقداربزرگی و فراو) 5؛ استثنا و شگفتی) 4؛ اخت�ف و درگیري، برخورد

، این در حالی است که در اس�م). 12 :1378(شکرخواه،  تازگی) 7؛ مشابهت جغرافیایی و معنوي
نبودن  شود که آن خبر به دلیل تازه ندادنِ خبري در نخستین فرصت ممکن، دلیل بر آن نمیانتشار

 نتشر شود.باید م» به دلیل محوریت حق در خبر«دیگر پخش نشود، بلکه 
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  کننده ممنوعیت اخبار گمراه .3- 2- 2

نفسه حق و صحیح  اي است که ایجاد گمراهی کند؛ گرچه مطلب آن فی نوشته«منظور از خبر اض�ل، 
است:  نیز آمده صاحب جواهره از مرحوم گرایان در م�کی کارکرد). 30: 1431، شیخ انصاري( »باشد
 آنچهنه ؛ که براي تقویت ض�لت نوشته شده است مراد و منظور از کتب ض�ل آن چیزي است «

  ).58: 1981/22نجفی، ( »مشتمل بر ض�ل باشد صرفاً
چه ؛ نگارش اخبار کفر و ض�ل جایز نیست«اجماع بر این امر وجود دارد که ، عبارات فقهادر 

رخی دیگر ب ).34 :1 /1410(شیخ انصاري،  ل قوي فساد در آن داده شودحتماقطعی إفساد باشند و یا ا
مقتضاي قول به حرمت حفظ کتب ، از فقها ع�وه بر حکم به ممنوعیت انتشار این دست از اخبار

(یزدي،  دندان می ،بردن آنچه موجب ض�ل است بین بلکه وجوب از، بردن آن بین ض�ل را وجوب از
ض صحیحی بر البته در مواردي که غر ).34: 6 /1364؛ تستري، 207 :تا ؛ مامقانی، بی23: 1 /1378

خبر «توان آن را منتشر کرد و اساساً در این مواقع چه بسا اط�ق عنوان  می، انتشار خبر ض�ل باشد
از جمله در مواردي که جامعه قدرت تشخیص حق از ؛ بر چنین اخباري محل خدشه باشد» ض�ل

(محقق  »یابد می بردن قدرت تشخیص مردم انتشار مواردي که به منظور با�«باطل داشته باشد و یا 
  ).145 :18 تا/ ؛ بحرانی، بی86 :تا سبزواري، بی

  هاي قومی ممنوعیت توهین به مقدسات اسالم و سایر ادیان و اقلیت .3- 2- 3

حمایت از حیثیت و کرامت انسانی مخاطبان است؛ » حوزۀ خبر و خبرنگاري«از دیگر اصول حاکم بر 
تنها محدودیتی بر آزادي  نه» وعیت توهین به مقدساتممن«ولو از سایر ادیان باشند. باید دقت کرد 
تواند باشد؛ زیرا به تعبیري، زمانی باید از آزاديِ ابراز عقیده  بیان نیست که اساساً نافی آن نیز نمی

، کردن اما اهانت؛ آن بحث کرد ۀبتوان درباراي وجود داشته باشد و  سخن گفت که اصو�ً عقیده
  ).35: 1371، ابوحسین( ع جرم استبلکه از انوا نیست »عقیده«

براي اعتقادات مقدس سایر ادیان و مذاهب » خبر و خبررسانی«اس�م در حوزه  ۀنظام اندیشمندان
از اتباع مسلمان حق تعرض یا اهانت نسبت  یک هیچل است که براي ئتا بدین حد اهمیت و ارزش قا

توهین به ، که به اتفاق فقهاي شیعهها  آن ن دیناز جمله اهانت به پیامبرا؛ است دانستهرا روا نها  آن به
؛ الهیثمی، 567 :1417الهدي،  (علم سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب شده و مستوجب قتل است
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� تنها اهانت به مقدسات دین مسیحیت  کامنهاي  نظاماین در حالی است که در  ).260 :1410/6
که  گونه حمایتی به عمل نیامده است ادیان هیچ مورد حمایت قرار گرفته است و نسبت به سایر

  ).88 :1374(تنک، است  تبعیضنشانگر وجود 
ترویج «و » احساسات پیروان کردنِدار جریحه«، ادیان در اخبارفلسفۀ تحریم توهین به مقدسات 

این اصل  )؛ بنابراین1390الهام، ن.ك: ( است که با اخ�ق عمومی ارتباط دارد» مسائل ضد اخ�قی
ها  این افزون بردانست.  مرتبط» اخ�ق حسنه«و » نظم عمومی«توان با  حاکم بر حوزه خبر را می

 شود که نیز در آن محقق می) متشکل از عقاید و ادیان مختلف( »ضربه به بافت جامعه«نوعی 
ت دهندۀ قوانین آن جامعه باشد، توهین به مقدسا تشکیل» دین«ویژه در جوامعی که  خطرناك است؛ به

  آید. به شمار می» نظم عمومی«آن دین، عملی علیه 

  الضرر و ال ضرار در حوزه حقوق خبر و خبرنگاري ۀقاعد .3- 2- 4

هاست؛ از  بودنِ خبر براي آن گیرندگان پیام خبري، مفید  منظور از �ضرر و ضرار نسبت به مخاطبان و
خبر براي مخاطب است (برگرفته بخشیدن به مخاطب از مصادیق افادۀ  جمله افزایش آگاهی و تعالی

هاي غیردینی با عناوینی همچون  از آیۀ سوم سوره یوسف). در مقابل ویژگی مطالب خبر در نظام
(زور » قول«)، 6(سخنان بیهوده با صرف جذابیت، بدون هرگونه افاده دیگري) (لقمان: » لهو الحدیث«

  ) معرفی شده است.55(انبیا: » لعب«)، 30و باطل) (حج: 
. بر این در تولیدات خبري در نظر گرفته شودباید ل �ضرر اخبار نسبت به نظام اس�می اص

گسیختگی نظم زندگی مردم (اقلیت و اکثریت قومی و  هم اساس هر فعل یا ترك فعلی که منجر به از
ومرج شود، از باب قاعدۀ منع اخت�ل در نظام ممنوع است. ضرورت حفظ نظام از  مذهبی) و هرج

اي است که اخت�ل نظام را یکی از ادلۀ حاکم بر سایر احکام و مقررات اس�می  ه فقها به اندازهدیدگا
اند و در هر موردي که حکمی از احکام اس�می موجب اخت�ل نظام شود، آن را منتفی  به شمار آورده
گاه هیچ  نه که هیچگو ؛ به عبارت دیگر همان)349 :1421(عمید زنجانی، اند  اثر تلقی کرده و ثانويِ بی

عاقلی حکومت مشروعی را به دلیل تشکیل نیروهاي نظامی و انتظامی و اط�عاتی و مجازات 
کند، از دیدگاه عق� نیز چنین حکومتی حق خواهد داشت از هرگونه  متخلفان و مجرمان سرزنش نمی

چنین اخباري  از طریق اخبار جلوگیري کرده و مانع از پخش» حکومت«اخ�ل و ایجاد تزلزل در 
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شود. از  شدن مبانی حاکمیت دینی در اذهان عامه می شود؛ از جمله اخباري که سبب سست
  اند: چهارم قانون اساسی گفته و در هنگام تصویب اصل بیست اهللا بهشتی شهید آیتروست که  همین
ست این شک باید براي حفظ و حرا نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی«

فروش و نشر کتب ض�ل زیربنایش همین است که او�ً  و ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریم خرید
اً یو ثان ،ندیب یم يادیفرد فردشان نقش بن يسعادتمند برا یساختن زندگمکتب براي ایمان مردم در 

نظام متزلزل ، ل شوداگر او متزلز خود خودبه، است کیمان متین ایبر ا یو اجتماع یاسینظام س یوقت
  1).1728، 3ی، قانون اساس یرات مجلس بررسکصورت مشروح مذا( »شود یم

  سیستم خبري یطرف منصف و بی .3- 2- 5

براساس این ویژگی، خبرنگار نباید در تحلیل و توصیف خبر، جانب حقیقت را به دعوایی میان خواست 
را بنا بر معیارهاي حزبی یا » توصیف حقیقت«هواداران و احزاب موافق خود با مخالفانش مبدل ساخته و 

در پذیرش خبر در » قطبی دو«ویژه که در این حالت، نوعی سیاست  سلیقۀ خویش تغییر یا تحریف کند؛ به
طرفی جداي از آنکه سبب  نکردنِ جانب انصاف و بی گیرد؛ بنابراین رعایت میان افکار عمومی شکل می

ز مخاطبان خود را ناخواسته از دست دهند، بلکه سبب ایجاد نوعی اي ا شود منابع خبريِ موثق، عده می
ها در وضع شورش و انق�ب و  افکار عمومی در شکل پنهان آن خواهد شد؛ انفجاري از موج اعتراض

  گویی به اخبار نادرست. سازي اوضاع و پاسخ گرفتن بخشی از کارکرد دولت در راستاي شفاف 

  وق خبر (راهکار نقض برخی از اصول ناظر بر عرض)مبناي دفاع مشروع در حق .3- 2- 6

حکومت اس�می وظیفه دارد در برابر اخباري که علیه موجودیت این حکومت یا سایر اخبار خ�ف 
شود، دفاع کند و نیز وظیفه دارد پخش اخباري  واقع که علیه این شخصیت حقوقی در اخبار بیان می

وط بر آنکه اصول انتقادي در خبر رعایت نشود ـ ممنوع را که علیه نظام حاکمیت دینی است ـ مشر
یا سانسور (نظارت) کند. دیگر وجه معنایی دفاع مشروع آن است که افرادي که اخبار کذب علیه آنان 

قانون  23گفته شده است، حق دفاع داشته باشند و بتوانند دفاعیۀ خود را بیان کنند. این حکم در ماده 
  است: مطبوعات نیز تجلی یافته

                                                      
ترویج مطالبی که به اساس جمهوري اس�می لطمه وارد «ات با عنوان ممنوعیت انتشار قانون مطبوع 6همین مبنا در ماده . 1

 ، مطرح شده است. »ویژه از طریق طرح مسائل نژادي و قومی شود کند یا موجب ایجاد اخت�ف مابین اقشار جامعه به
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هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خ�ف واقع  یا انتقاد نسبت به شخص «
نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً براي همان  اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذي (

اي  شماره  دوها را در یکی از  گونه توضیحات و پاسخ نشریه بفرستد و نشریۀ مزبور موظف است آن
شود، در همان صفحه و ستون یا با همان حروف که اصل مطلب  که پس از وصول پاسخ منتشر می

منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و 
  ».متضمن توهین و افترا به کسی نباشد

  مقام انتشار خبر: اصول خبر. 3- 3
  ودنمستند ب .3- 3- 1

گیرندۀ پیام داراي قوت و اعتبار �زم براي نقل باشد، از  اتصال سلسله سند خبر به منبعی که نزد 
  ترین اصول خبرنگاري است. مهم

  عدالت خبري .3- 3- 2

تر، سطور بر این معنا  گاه مراد از عدالت خبري آن است که اط�عات و اخبار به همگان برسد که پیش
هاي خبري براي  اي دیگري مراد است و آن، عدالت در دسترسی به تریبونمتمرکز بود، اما گاهی معن

اط�عات به «رساندن صداي خود به دیگران است. گرچه مبناي موجهۀ معناي نخست آن است که 
، در اینجا (معناي دوم) نیز باید ابزارهاي خبري، »رو باید به همگان رسانده شود همگان تعلق دارد؛ ازاین

و در تعبیر فقهی » منافع عمومی و اموال عمومی«هاي خبري را مصداقی از  ها و رسانه از جمله نشریه
  توان ضمن اعطا به برخی، دیگران را از دستیابی به آن منع کرد. دانست که نمی» المال بیت«آن، 

رسد: آیا چنین عدالتی در رسانه و  در تطبیق نکات فوق بر عرصه عمل، پرسش مهمی به ذهن می
حق بر «است؟ به تعبیري آیا اینان نیز از » اعطا«ارۀ مخالفان نظام حکومتی دینی نیز قابل خبر درب

اي باید توجه داشت منظور در این قسمت و  برخوردارند؟ پیش از تحلیل چنین مسئله» عدالت خبري
ري هاي خب اساساً در تبیین عقلی این نیست که بر فرض شناساندن حق بر اخبار و دسترسی به رسانه

، بلکه منظور صرف این »اعتماد به شمار آید خبر آنان موثق و قابل«براي بیان افکار مخالفان، باید 
است که آیا آنان نیز از باب اموري مانند آنچه در ادامه خواهد آمد، از حق بر اخبار برخوردارند یا 

  خیر؟ این امور عبارتند از:
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به مخالفت با حاکمیت دینی یا برخی از اقدامات  هاي خود نسبت ها و استد�ل . بیان دفاعیه1
  حاکمیت دینی؛

با حاکمیت دینی؛ براي مثال اینکه در » تخالف سیاسی آنان«با وجهۀ  مرتبط یرغبیان مطالبی . «2
  زمینۀ امور اقتصادي رسانۀ خبري در اختیار آنان قرار گیرد نه در زمینۀ امور سیاست دینی؛

بوده و اینان تا زمانی که در زمرۀ مسلمین هستند، ولو » المال مصداق بیت« . از باب اینکه رسانه خبري3
  توان اعطاي چنین حقی را نسبت به آنان قطع کرد؛ مخالف یک نظام حاکمیتی دینی باشند، نمی

مخالفت عملی در قبال نظام حاکمیت «یا » مخالفت فکري با نظام حاکمیت دینی دارند«. آیا آنان 4
  ؛»اند تهدینی در پیش گرف

. اساساً معتقد به ممنوعیت مطلق تصویري و رسانۀ خبري براي آنان شد؛ چه آنکه طرح عقاید 5
و تبلیغ » شدن چهره«آنان در قالب خبري موجب نشر عقایدشان شده و در غیر از آن نیز موجب 

شان شود که خود اقدامی علیه حاکمیت دینی و ترویج و اشاعۀ باطل خواهد بود که  شخصیت
  راساس نصوص پیشین اقدامی حرام دانسته شده است.ب

تنها به معناي آزادي بیان  در زمینۀ وجه نخست، باید دانست حیطۀ خبري براي چنین افرادي نه
اي است که بدون تأمل در پی افکار رنگارنگ آنان درخواهند  کردن عده آنان نیست بلکه اساساً همراه

این افراد و شنیدن دفاعیات، مراجع قضایی است  نه تریبون دیگر، مرجع قضاوت دربارۀ  آمد. ازسوي
شود. وجه  خبري و عامه مردم. دربارۀ وجه دوم نیز احتمال عق�یی وجه پنجم موجب دفع آن می

» تریبون خبري«در عرف زمان اس�م و نیز » المال بیت«سوم نیز به دلیل آنکه چندان مناسبتی میان 
مل موجهه داشته باشد؛ گرچه هر دو از نظر تعلق به عموم اشتراك رسد مح نبوده است، به نظر نمی

نیست؛ بنابراین تنها وجه » المال بیت«دارند، ولی هر نوع اشتراك در منفعت، موجب صدق عنوان 
تفاوت قائل شویم. سنجش چنین » مخالفان عملی«و » مخالفان نظري«مانده این است که بین  باقی

  ت را روشن خواهد کرد. بنا بر نقل کتب اجتهاد تاریخی:مضمونی در آینه تاریخ، حقیق
در زمان حکومت امیرالمؤمنین در مصر بود و از مخالفان حضرت به شمار  معاویإل بن حدیج«
، والی حضرت در مصر و فردي زیرك و کاردان بود که حضرت وي را عزل قیس بن سعدرفت.  می
ها  تواند آن کشیدنِ مخالفان می ر صورت شمشیرکند. وي اشتباهی مرتکب شد که فکر کرد تنها د می

کردن در مصر بوده است.  کرده و کارش سخنرانی را مجازات کند. معاویإل بن حدیج تنها تبلیغات می
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عام بیعت بگیر.  فرماید از او در مأل نویسد که من با وي چه کنم؟ حضرت می قیس به حضرت نامه می
شکن مصداق واژۀ نامرد در ادبیات فارسی  ش را بزن... بیعتاگر بیعت کرد، کرد، اگر بیعت نکرد، سر
توانست سخنرانی کند و در آن صورت آبرویش  کرد، دیگر نمی است... به خاطر همین اگر بیعت می

کند که این شمشیر نکشیده که من بخواهم سرش را بزنم که  رفت. قیس به حضرت اشکال می می
ش از اینکه وي اقدامی کند، به خاطر فشاري که ـ با کند، اما پی حضرت بر نظر خود تأکید می

هاي معاویه ـ افکار عمومی به حضرت علی(ع) وارد کرد، حضرت مجبور به عزل قیس شد و  دسیسه
هاي مخفی خود  در مصر، همین معاویإل بن حدیج با دسیسه بکر محمد بن ابیدرنهایت در حکومت 

ایفا کرد... حضرت در تعبیري خطاب  روعاصعمدر درون مصر نقش مهمی در سقوط شهر به دست 
افکنی بپرهیزید؛ چراکه کسانی که خودشان را از جامعۀ  از تفرقه و تفرقه«فرمایند:  به خوارج می
شود، بهرۀ گرگ  که گوسفندي که از گله جدا می گونه همانکنند، بهرۀ شیطان هستند،  اس�می جدا می

کند، بکشید  ه به این شعار (رویه و روال) دعوت میفرمایند: کسی را ک صراحت می بعد به». است
  حتی اگر تحت عمامه من باشد.

کند،  دعوت می» � حکم ا� هللا«تواند به دو عبارت برگردد: یا به کسی که به منطق  این شعار می
یا به کسی که دنبال تفرقه رفته است. در ادبیات عرب وقتی مرجع ضمیرِ یک ضمیري را بخواهیم 

تر تفرقه است. مرجع دورتر  گردانیم. مرجع نزدیک ترین مرجع باز می یم، آن را به نزدیکمشخص کن
شان  کشیدن هرصورت، حضرت نگفته معیار من در جنگیدن با خوارج شمشیر روال خوارج است. در

معیار : فرماید میآفرینی خوارج زمانی جدي شد که دست به شمشیر بردند. حضرت  است، اما تفرقه
ظهور تفرقه با شمشیر است و در مورد معاویإل بن حدیج با سخنرانی ، در مورد خوارج. ستتفرقه ا
  ).20: تا سوزنچی، بی( »است

توان جداکردنِ مخالفت نظري و عملی با حاکمیت دینی را مردود دانست.  بنا بر تحلیل با�، می
که اساساً حیثیت و بناي  در حق چنین افرادي نقض نشده است» عدالت در خبر«تنها  بر این اساس نه

بر خروج این افراد از ذیل چنین حقی است. افزون بر این، حتی اگر تحلیل  جامعه و حفظ آن مبتنی
تواند نسبت به  صحیح بدانیم امام و حاکم جامعه اس�می می» المال بیت«را در قالب » تریبون خبري«

چنین وضعیتی، دربارۀ مخالفان نیز به  استفاده از چنین منفعتی از منافع عمومی تصمیم بگیرد. در
نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور  مالک اشتررسیم؛ از جمله در عهدنامۀ  همان حکم پیشین می
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اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، «... دهند:  می
ار دارد از او باز یاز اموال در اختآنچه  و، نتازیانه کیفر ک به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با

الب�غه،  (نهج »نکفیابه گردنش ب یبدنام ۀبشمار و ق�د کار خیانتسپس او را خوار دار و ، ریپس گ
و » شمردن خوار«، مورد نظر بدانیم مسئلهحتی اگر کلمه اموال را نیز مشعر به ، در این گزاره ).53نامه 
بایکوت خبري . به معناي نفی موقعیت خبري از مخالفان و خائنان حکومت است» نامیدن کار خیانت«

بوده است که  المؤمنین امیردر زمان ) بازار (مأمور یکی از خائنان بارۀشدیدتري نسبت به این قضیه در
  شود: دربارۀ مخالفان حکومت اس�می جاري می به طریق اولی

 رفاعه(مأمور بازار اهواز) اط�ع یافت، به  ابن هرمهز خیانت هنگامی که امیر مؤمنان علی(ع) ا«
ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به  (حاکم اهواز) نوشت: وقتی نامه

خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این 
همۀ کارمندان زیردستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه  حکم را به

نباید غفلت و کوتاهی شود وگرنه نزد خدا ه�ك خواهی شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار 
  دهم از اینکه در این کار کوتاهی کنی. کنم، و تو را به خدا پناه می برکنار می

تازیانه بر او بزن و او را در بازار  35جمعه، او را از زندان خارج کن و  اي رفاعه! روزهاي
بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آنگاه حق او را از مال 

بسته و با خواري او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن، فقط  ابن هرمه بپرداز، سپس دست
آور و اگر براي او خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو  نماز زنجیر را از پایش درهنگام 

و به کسی هم اجازه نده که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به 
را  کس آند بین تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزي به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می

  کنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود. زنی و زندانی می می
اي رفاعه! همۀ زندانیان را براي تفریح به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را، مگر آنکه براي 

آوري، اگر قدرت  جانش، بیمناك باشی که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان می
ن او را هم یس و نام جانشیمن بنو يه را برایو قض یزن ش�ق بر بدنش می 35روز،  30رد هر بدنی دا

  ).532- 533 :تا نعمان، بی (قاضی »نکش را قطع ا ن و حقوقکگزارش 
اند و از این راه  بدیهی است این ممنوعیت دربارۀ کسانی که مسئولیتی در حکومت اس�می داشته
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اند، ممنوعیتی شدیدتر است، زیرا وقتی مسئو�ن نظام به  داشتهنسبت به حقوق مردم تعدي روا 
کنند، تنها مجرمی معمولی نیستند بلکه علیه کلیت جامعه مرتکب جنایت  حقوق مردم تعدي می

باشد و نه به » نقد و مناظره«هایی در قالب  که چنین برنامه اند؛ اما باید توجه داشت درصورتی شده
  آزاد خواهد بود. چنانکه امام خمینی(ره) فرمودند:» ز توطئه در میان نباشدردي ا«؛ و »گو تک «صورت 
آزادي آرا در اس�م از اول بوده است؛ در زمان ائمه ما بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود؛ «
ترسد. لکن توطئه  زدند. ما حجت داریم. کسی که حجت دارد، از آزادي بیان نمی هایشان را می حرف

ها را دعوت کردیم، کسانی را وادار  کنند. ما آن ها حرف ندارند، توطئه می دهیم. این یرا اجازه نم
کنیم با هم. تا حا�  کردیم که دعوت کنند که اگر حرفی دارید بیایید در تلویزیون بگویید. مباحثه می

  ).10/12/1357صحیفه امام خمینی(ره)، » (حاضر نشدند

  انتشار نص خبر. 3- 4
اي است که  است، اهمیت لفظ به اندازه» پیام خبري«در آن واسطۀ رسانندۀ » لفظ«در اخباري که 

که  هاي آن)؛ چندان گویی تنها این عبارات رسانندۀ مقصود گوینده خواهد بود (و نه حتی مترادف
رو  ها نقش ویژه و مؤثري دارند؛ ازاین ها نیز در معنادهی جمله و عبارت چینش کلمات و ترکیب واژه

خبر به کار بندد؛ گرچه در مواردي که توسط منبع » نص«ر باید نهایت ت�ش خود را در انتقال خبرنگا
ها یا تغییر در الفاظ (نه در حد بسیار فاحش) داده شده است، خبرنگار  خبري اجازۀ استفاده از ترادف

در رساندنِ رخداد  کند؛ البته مشروط به آنکه» نقل به معنا«تواند از الفاظ دیگري استفاده کرده یا  می
گونه نیست حداقل بر ابهام  تر یا دچار کاستی باشد یا اگر این ضعیف» الفاظ نص«خبري نسبت به 

  نیافزاید و روشنی کمتر از الفاظ نص نداشته باشد.

 محور هاي خبرنگاران؛ نانوشتگی منطق . حقوق و آزادي4

است که آیا در افعالی همچون خبرنگاري  هاي خبرنگاران این محور اصلی سخن در راستاي حقوق و آزادي
اصل بر ترخیص شارع است، مگر آنکه ممنوعیت یا محدودیتی از سوي وي دریافت شود (اصالإل ا�باحإل) و یا 
اصل بر حظر و ممنوعیت است، مگر آنکه مجوزي بر ترخیص بیان شود (اصالإل الحظر)؟ این نزاع بسیار پرثمر 

اي است که آزادي و حمایت  رسانی اصل و قاعده اصالإل ا�باحإل، آزادي اط�عخواهد بود. در صورت اعتقاد به 
  از خبر و خبرنگار نیز از باب مقدمۀ امر مطلوب، مطلوبیت خواهد داشت.
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توان گفت از  بندي زمانی می در تاریخ فقه، گرایش به هر دو نظر وجود داشته ولی از نظر تقسیم
، اصالإل الحظر طرفدار جدي نداشته و تنها شیخ انصاريتر  ملو به طور کا وحید بهبهانیدورۀ مرحوم 

شود. شیخ انصاري بر حلیت اشیا تا زمانی که منع احراز نشود، ادعاي  عنوان یک نظریه از آن بحث می به
). افزون بر این، نظریه اصالإل ا�باحه، مستندات فراوان 333: 1431/1اجماع کرده است (شیخ انصاري، 

و » �َ یکَلّف اللّه نَفْساً إلَّا وسعها«و آیه شریفه » قبح عقاب ب� بیان«رد؛ از جمله قاعده شرعی و عقلی دا
شود که به وجود محرمات زیادي در  ها بر حظر، چنین تقریر می در مقابل، نظریۀ اخباري». حدیث رفع«

شویم و به خاطر  حرام میشریعت علم داریم. اگر بخواهیم اصل حلیت و برائت را جاري کنیم، گرفتار 
  ).333: 1431/1همین ضرر محتمل باید از مشکوکات پرهیز کرد (شیخ انصاري، 

شود، بلکه با توجه به روایت امام صادق(ع) در باب  تنها معنی اباحه برداشت می ها، نه افزون بر این
رعایت تقوا و «و » علقوام نظام یا رفع احتیاجات مردم به واسطه آن ف«صنایع، در صورت وجود دو قید 

ها خواهد بود و تضمین این حقوق اساسی از  آن فعل امري ضروري و برخوردار از حقوق و آزادي» شرع
ها و  است و خبرنگاران باید از الزام» تحقق حق دسترسی به اط�عات از سوي شهروندان«لوازم 
لیت خبرنگاري برخوردار شوند اي فعا هاي حقوقی �زم براي تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه تضمین

هاي خبرنگاران در  )؛ باوجوداین، گرچه دایرۀ وسیع حقوق و آزادي69: 1405/18(ال عصفور بحرانی، 
  ها اشاره خواهیم کرد. نظم حقوقی اس�م به اثبات رسید ولی در ادامه به برخی از حقوق آن

  حق بر مصونیت. 4- 1
)، این 32قرار دارند (مائده: » یت کلی بشر در حیاتمصون«خبرنگاران جداي از اینکه تحت قاعده 

خبرنگاران «حق براي آنان داراي قدرت وسع بیشتري است؛ بدین معنا که افراد بیشتري و از جمله 
اي که مرتبط با  توان از آن به حق ویژه شود که در این صورت می را نیز شامل می» مهدورالدم

صادق بوده و از امنیت » الدم مهدور«ارۀ سایر کفار حربی، که درب شان است، یاد کرد، درحالی حرفه
  جانی برخوردار نیستند.

بر  ها مبنی (عقد قرارداد متارکۀ جنگ با کفار به منظور پذیرفتن درخواست آن» عقد امان«نهاد 
 امنیت خبرنگاران در چنین مواقعی قلمداد شود تأمینتواند بهترین نهاد براي  نیز میاعطاي مهلت) 

ولو آنکه ـ در موارد متعددي شود  مشاهده میدر سیره پیامبر نیز ). 450: 1388، همکارانو  فیلط(
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دستور » حرفه خبرنگاري«حضرت به دلیل ـ  الدم باشند خود مهدور ۀخبرنگاران با قطع از حرف
 سببنیز  »شبهه [تصور] امان «، آن است که غیر از عقد امان شایان توجه ۀنکت. شوندناند که کشته  داده

اگر ، در حقیقت. اند که از کشورهاي حربی به سرزمین اس�می آمدهشود  میحرمت جان خبرنگاري 
خبرنگار کشور حربی به اشتباه تصور کرده باشد در کشور اس�می مصونیت جانی دارد و با این 

او را به در امان است و مسلمین حق تعرض به او را ندارند و باید ، تصور وارد کشور اس�می شود
همچنین دزدیدن مال آنان حرام بوده و سبب ). 238: 1 /1409، محقق حلی( کشور خود بازگردانند

  .شودبازگردانده حق و اموال آنان  ،ص�ح ضمان بر غاصب و سارق است که باید توسط مراجع ذي

  اطالعاتۀ مطالب حق بر. 4- 2
، اننظر صاحبمتداول میان  شناسی اصط�حاصط�حی است که امروزه در حق بر مطالبۀ اط�عات 

بر این برخی دیگر نیز ). Mendel, 2008: 3( شده است» آزادي اط�عات«جایگزین اصط�ح پیشینی 
بلکه نتیجه و محصول آن  نه تعبیر دیگري از اصل آزادي اط�عات، اط�عات ۀکه حق مطالبباورند 

  ).26: 1387، انصاري( رود شمار می به
اصولی استوار است، بر فعالیت خبرنگاري   انکاز ارکه ز نهادهاي دولتی درخواست اط�عات ا

  ):75 :1394، پرستش: به نقل از، Mendel, 1999: 8-11( :است
ندادن به شهروندان باید یک  . حداکثر میزان دسترسی به اط�عات: بر این اساس، اط�عات1

  استثنا باشد؛
رسی به اط�عات مورد نیاز خود هستند و مقامات . الزام به انتشار: شهروندان مجاز به دست2

  اند؛ عمومی موظف به انتشار اط�عات تأثیرگذار بر مردم
قدم شود و به مردم، چگونگی  سازي اقدامات خود پیش . ارتقاي دولت باز: دولت باید در شفاف3

  حق دسترسی به اط�عات حکومت را نشان دهد؛
اط�عات: اصل، حق مردم بر دانستن است. جلوگیري از ندادن  هاي اندك در ارائه . محدودیت4

  این حق باید براساس اصول منطقی توجیه شود؛
  مند باشد؛ . دسترسی به اط�عات باید تسهیل شده و زمان5
 . دسترسی به اط�عات نباید پرهزینه باشد؛6
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همۀ هاي علنی: مفروض است که مردم حق بر دانستن و نیز مشارکت در  . برگزاري نشست7
  گیرند؛ شان تصمیم می چیزهایی را دارند که مقامات عمومی درباره

شود؛ بنابراین قوانینی که جلوي حداکثر افشاگري را  . افشاي اط�عات شامل گذشته نیز می8
  گیرند، باید تا جاي امکان، همسان با اصل حق بر دانستن تفسیر وگرنه اص�ح شوند؛ می

باید افرادي که اط�عات یا عمل خ�فی را دربارۀ مقامی  . حمایت از افشاگران رویدادها:9
بودن و ارائه دلیل ـ حمایت شوند. محک این افشاگري  کنند ـ البته در صورت صادق عمومی افشا می

نفع عمومی است. اگر نفع عمومی بر نقض حقوق متزاحم با این افشا، بر فرض حق بر حریم 
سندیده است. باید توجه داشت افشاگري اط�عات خصوصی برتري داشت، ارتکاب چنین عملی پ

بردن مدارك و  بین گیرد که خطري جدي ـ براي نمونه علیه س�مت عمومی یا از هنگامی صورت می
  اسناد مرتبط با عمل خ�ف ـ وجود داشته باشد.

 حق مالکیت فکري بر خبر. 4- 3

ها شی مادي  است و موضوع آن منظور از حقوق مالکیت فکري، حقوقی است که داراي ارزش اقتصادي
نیست. موضوع این حقوق در واقع اثر فکري انسان است. این حقوق شامل حق مؤلف و هنرمند، حق مخترع، 

  ).44: 1350حق تاجر نسبت به نام تجارتی و ع�ئم صنعتی و تجارتی و حق سرقفلی است (صفایی، 
حق نشر و «قوق مادي خبر: شاملِ ) ح1شوند:  این مجموعه حقوق به دو دسته مصادیق تقسیم می

حق ، حق ترجمه)، باشد ا�ب�غ واجباخبار  بارۀدرتواند  نمیالبته این حق ( ر یا عرضه و اجرایثکت
یا سایر اقدامات  ها ب در برابر تحریفیحق تعق، حق استفاده از پاداش، لیص و تبدیاقتباس و تلخ

حق انتساب اثر به خبرنگار « ) شاملخ�قیحقوق اي (حقوق معنو) 2سوء علیه خبر توسط دیگران؛ 
این حقوق در واقع حقوقی اخ�قی هستند که از احترام به . راتییو نیز حق بر حرمت اثر در برابر تغ

  وند.ش ت خبرنگار ناشی مییت و هویشخص
در زمینۀ مشروعیت حقوق مالکیت فکري بر خبر نسبت به خبرنگار، گرچه از سویی شناسایی 

یا به تعبیر ، در تعارض است) خبر( دریافتیساختنِ خبرگزاري یا رسانه ملی بر مال  طاین حق با مسل
تواند از امضاي شارع کشف  عدم ردع [منع] شارع نسبت به این حقوق نمی، برخی فقهاي معاصر

توان به ارتکازات عق�یی در انضمام به م�زمه عقل و  می، در مقابل). 207-209تا:  ، بیصافی( نماید
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مکارم ( و سبقت او در کسب خبر) متسابق( یا قاعده سبق خبرنگار) 215و  214تا:  ، بیامامی( شرع
) در صورت اعتقاد به جعل حکم توسط قاعده( یا استناد به قاعده �ضرر) 142: 1411/2، شیرازي

و ) هاي فکري آفرینش( و مناسبت با حکم فقهی حیازت مباحات) 154: 1385، سلطانیو  رحیمی(
اصل )، ها صاحبان آن ۀتصرف در اثر خبري بدون اجاز( استناد به ادله حرمت غصب و سرقت، إحیا
پذیري خبرنگاري بر ترك  گذاري شناسایی حقوق مالکیت فکري بر ترجیح(تأثیر پذیري در فقه ترجیح

  ) وغیره استناد کرد.آن یا ترجیح این فعل بر اشکال نامشروع خبررسانی

  هاي صنفی له و تشکّحق بر تشکیل اتحادی. 4- 4
سازي لزوم حمایت از حقوق خبرنگاران مطرح شد، هر دو دسته ادلۀ  تر براي موجه که پیش چندان

کند حقوق خبرنگار  لفظی و مقاصد شریعت (حفظ حق مالی و جانی و عرضی خبرنگار) ایجاب می
  ها پاسداري و صیانت به عمل آید. تر تأمین شود و از آن هرچه کامل
  گذر باید ایجاد اصناف و اتحادیه خبرنگاران را ت�شی دانست در جهت:از این ره

  . حفظ و حراست از حرفه تخصصی خبرنگاري؛1
ها و  . با�بردن آگاهی اجتماع در مورد نیاز کشور به حرفه خبرنگاري و نقش و مسئولیت2
  هاي خبرنگاران؛ توانایی
دادن لوایح  جتماع براي این حرفه از راه پیشنهادهاي ا هاي مناسب و سازگار با ضرورت . استقرار نظام3
ربط با استفاده از  هاي مربوط به قوانین و مسائل رفاهی و حقوق قانونی خبرنگاران به مراجع ذي و طرح

اي. همچنین است  دانان و وک�ي دادگستري داراي سوابق تخصصی رسانه اي و حقوق خبرنگاران حرفه
  در راستاي مصالح جامعه از این نظر که در جریان امور هستند؛ها و لوایحی  دادن طرح پیشنهاد
هاي حقوقی و قانونی وک�ي دادگستري و مشاوران حقوقی براي تبیین  . استفاده از ظرفیت4

 اي از حقوق صنفی خبرنگاران؛ حقوقی و دفاع حرفه

اي خبري ه آوري اط�عات، بررسی و تحقیق دربارۀ مشک�ت، شناخت نیازها و اولویت . جمع5
  و خبرنگاران؛

هاي دولتی، نهادهاي ملی، تخصصی و مردمی در ایجاد بانک اط�عاتی  . همکاري با سازمان6
  تخصصی خبرنگاران؛
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ها و صدور خدمات تخصصی در  ریزي براي تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیت . برنامه7
  چهارچوب قوانین؛

  ن نیروي انسانی �زم براي حرفۀ خبرنگاري؛. کوشش در راستاي هماهنگی در آموزش و تأمی8
اي خبرنگاران توسط همدیگر و نیز استفاده از تجارب خبرنگاران  . استفاده از تجارب حرفه9
اي کشورهاي پیشرفته در جهت آموزش، تربیت، تقویت و توسعه نظام  اي حرفه المللی و رسانه بین

  خبرنگاري؛
ي خصوصی و دولتی در جهت اعت�ي جایگاه هاي صنفی و نهادها . همکاري با انجمن10

  خبرنگاران؛
هاي اجتماعی و تکمیلی  رفاهی مختلف و تقویت وضعیت بیمهکارهاي مالی و  و . ایجاد ساز11
  ).http://akhabarnegaran. blogfa.comوغیره (

  گیري نتیجه
د نظمی به نام وجو، به استناد عقلی و نظایر حقوق بشري مدرن، ت نگاره گذشتدر کلی که چندان

که از منظر مصداقی نیز وجود مصادیق متعدد ؛ چناننظم حقوقی خبر و خبرنگاري امري ممکن است
شد.  این نظم اثبات ۀیافت وجود تکامل ،خبر» تحلیل و انتشار، کشف«براي ترسیم این نظام از ابعاد 

در . بعاد گوناگون استنظمی جامع و برساخته از ا، علم ارتباطات و خبرنگاري ۀنظم موجود در حیط
است که در هر  اهدافیداراي مقاصد و مندي،  ارتباطی فارغ از تجدد یا سنت ۀنوع وسیل، این نظم
  .آن وجود دارد ۀاي قابلیت تنظیم ارتباطات به واسط زمانه
 (مانند هاي مسئولیت مدنی و کیفري در صورت نقض حقوق شهروندان وجود گزاره ،دیگر ۀنکت

از جمله ؛ یا نقض حقوق خبرنگاران در متون فقهی است) نقض حق بر اط�عحریم خصوصی یا 
در روزگار کنونی که اط�عات و اقتصاد اط�عات ویژه  ؛ به»جاسوس«به » خبرنگار«ل موضوع یتبد
  روند. به شمار میین معوض در فضاي تباد�تی و معام�تی تر مهم

مصادیق ، در حوزه خبري» اصالإل ا�باحإل« است با پذیرش توانسته خوبی بهنظام درهرحال، این 
شناسد که به بحق دسترسی به اط�عات و نیز حقوق خبرنگاران به رسمیت  ۀدر حوزرا متعددي 

  .دیگر وجود نداردهاي  نظامدر » حقوق غربیبودن  موضوعه«ویژگیِ دلیل وجود 
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  قرآن کریم

  الب�غه نهج
، قم: دفتر الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةق)، 1405بن ابراهیم ( ال عصفور بحرانی، یوسف بن احمد

  انتشارات اس�می وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
  ، بیروت: دارا�حیاء التراث العربی.العرب لسانق)، 1408ابن منظور (
  مه احمد بهپور، تهران: سازمان تبلیغات اس�می.، ترجها آزادي ابراز عقیده یا اهانت به توده)، 1371ابوحسین (

  جا. ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس�می، بینظارت در نظام اس�می)، 1391کاظمی، بهرام ( اخوان
  ، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انق�ب اس�می.صحیفه نور)، 1370اهللا ( امام خمینی(ره)، سید روح

  ، تهران: نشر دادگستر.اط�عات آزادي)، 1387انصاري، باقر (
  ، تحقیق و تعلیق و شرح سید محمد ک�نتر، قم: دارالکتاب، چاپ اول.المکاسبق)، 1410انصاري، مرتضی (
  .إل، قاهره: دار النهضإل العربیالحق فی احترام الحیاة الخاصإلم)، 1978الدین کامل ( ا�هوانی، حسام

  ، ترجمه سید حسین صفایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.احقوق ایا�ت متحده امریک)، 1374آندره تنک (
  ، تهران: دارالکتب ا�س�میإل.الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةتا)،  بحرانی، یوسف (بی

فقه و حقوق ، »حریم خصوصی مقامات عمومی«)، 1394الدین ( زاده، سید شهاب پرستش، رضا؛ موسوي
  م، شماره یازدهم، پاییز ـ زمستان.، سال ششاس�می
  ا�ولی. الصدوق، الطبعإل ، تهران: مکتبإلالنجعإل فی شرح اللمعإل)، 1364تقی ( تستري، محمد

المعارف فقه اس�می بر مذهب  ، قم: مؤسسه دائرةالس�م مجلإل فقه أهل البیت علیهمتا)،  جمعی از مؤلفان (بی
  الس�م). اهل بیت (علیهم

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ها امنیت در نظام سیاسی اس�م اصول و مؤلفه)، 1388(بزرگی، احمد  جهان
  اندیشه اس�می، چاپ اول.

  جا. بیالس�م)،  البیت(علیه ، قم: مؤسسه آلالفقها تذکرة)، 1414(حلی (ع�مه حلی) 
مجله ، »مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوي در فقه شیعه«)، 1385رحیمی، مرتضی؛ سلطانی، عباسعلی (

  ، پاییز.73، شماره مطالعات اس�می
مباحث حقوقی شرح لمعه الروضإل البهیإل فی شرح لمعإل )، 1389الدین جبل عاملی، محمد بن مکی ( زین
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  اهللا لطفی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ هفتم. ، به کوشش اسدالدمشقیإل
المللی و  سی آزاد به اط�عات در نظام حقوقی بینحق دستر«)، 1369سلیمان دهکردي، الهام؛ افراسیابی، علی (

  ، بهار.21، سال ششم، شماره المللی پلیس فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات بین، »ملی
  ها. ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهخبر)، 1378شکرخواه، یونس (
، قم: لدمشقیإل (المحشّی ـ ک�نتر)الروضإل البهیإل فی شرح اللمعإل ا)، 1410الدین بن علی ( شهید ثانی، زین
  داوري، چاپ اول. فروشی کتاب
، مدرسه عالی فصلنامه رهنمون، »استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی«)، 1371اهللا ( صافی، لطف

  .3و  2شهید مطهري، شماره 
لفان، مصنفان و مالکیت ادبی و هنري و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤ«)، 1350صفایی، سید حسین (

  .7و  6، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره فصلنامه حقوق، »هنرمندان
مجله حقوق ، »رابطه آزادي اط�عات با حریم خصوصی«)، 1391صفایی، سید حسین؛ جعفري، علی (

  ، تابستان.33، سال نهم، شماره اس�می
  جا. ، بیانتفسیر المیزتا)،  محمدحسین (بی طباطبایی، سید

  ، تهران: سمت، چاپ سوم.هاي عمومی و حقوق بشر آزادي)، 1382طباطبایی، منوچهر (
  ، بیروت: مؤسسه الرسالإل.نظم ا�ستخبارات عند العرب و المسلمینتا)،  الغنی، عارف (بی عبد
  ، قم: مؤسسإل النشر ا�س�می.ا�نتصار)، 1417الهدي، سید مرتضی ( علم
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