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Abstract 
In the present era, awareness of the events of collective life is considered 

to be a very necessary human need. In the international legal system, 
freedom of information and news is regarded as one of the fundamental 
human rights that, in addition to its inherent importance, possesses a special 
place due to its operation and support of other rights. Accordingly, on the 
one hand, it can be said that information has a fundamental and undeniable 
role in ensuring a democratic society. On the other hand, in international and 
national legal systems, there is a consensus based in which the scope of 
freedom of information and information is not absolute, and for which there 
are limitations that public morals could be referred as one of the most 
important and ambiguous ones. This article, while studying the concept, 
position and necessity of freedom of information and news in international 
instruments and regulations, has examined the nature of public morals in the 
international legal system and Islam and concludes that in the international 
legal system a different consideration and interpretation of the concept of 
public morals was taken into account with regard to the foundations of 
Islam. Therefore, religious and legal examples are mentioned to assess the 
limitations of public morals. 
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 الملل و اسالمآزادی اطالعات و اخبار و محدودیت اخالق عمومی رد حقوق بین
 1سعید رهایی

 2مسلم ملکی
 

 چكيده 
گاهی از رویدادهای زندگی جمعی، از جمله احتیاجات بسیار در عصر حاضر آ

ر در نظام حقوق بین الملل آزادی اطالعات و اخبا رود.ضروری انسان، به شمار می
 دلیل آید که عالوه بر اهمیت ذاتی، بهحقوق اساسی بشر به شمار می به عنوان یکی از

ز ااین کارکرد و پشتیبانی آن از دیگر حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابر
ه توان گفت که، اطالعات نقش اساسی و غیرقابل انکار در تضمین یک جامعیک سو می

اق المللی و ملی چنین اتفحقوقی بین هایدموکراتیک دارد و از سوی دیگر در نظام
یت نظری وجود دارد که قلمرو آزادی اطالعات و اخبار مطلق نبوده و برای آن محدود

ه توان بها میترین این محدودیتترین و مبهمهایی ذکر شده است که از جمله مهم
ی حاضر ضمن بررسی مفهوم، جایگاه و محدودیت اخالق عمومی اشاره نمود. مقاله

ضرورت آزادی اطالعات و اخبار در اسناد و مقررات بین المللی، ماهیت اخالق 
که  المللی و اسالم بررسی نموده و به این نتیجه رسیدعمومی را در نظام حقوق بین

به  الملل تلقی و تفسیر متفاوتی از مفهوم اخالق عمومی با توجهدر نظام حقوق بین
وص مصادیقی دینی و قانونی برای سنجش مبانی اسالم شده است، لذا در این خص

 .محدودیت اخالق عمومی ذکر گردید
 

 .اطالعات اخبار، الملل،بین حقوق اسالم، اخالق، :یدیواژگان کل

                                 
 ه مفید.دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگا. 1

 :نویسنده مسئول(؛ رایانامه(ی حقوق، دانشگاه مفید الملل عمومی، دانشکدهدانشجوی دکتری حقوق بین .2
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 مقدمهمقدمه

م، هانی دوجی پس از جنگ که از دوره« اطالعات»امروزه به جای واژه نسبتاً قدیمی 

صًا ی در کشورهای غربی و مخصوبرای محتوای مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمع

ه عات، باطال سازمان ملل به کار گرفته می شده و بهترین نمونه آن، نام بردن از آزادی

ر می شما عنوان مکمل آزادی مطبوعات و دربرگیرنده آزادی عام تمام ارتباط جمعی به

غلب ان در های مسئول امور مطبوعات و رادیو و تلویزیورود؛ و نام گذاری وزارتخانه

به بیان  (.81:  1383 کشورهای جهانی نیز به همین لحاظ صورت گرفته است)معتمدنژاد،

جو و  وجست  ی، آزادی فعالیت روزنامه نگاران در مرحله«آزادی اطالعات و اخبار»دیگر 

نها از نتشار آاری و ها و سایر مراکز خبجمع آوری اخبار و عقاید و انتقال آنها به خبرگزاری

پایگاه  مایی،های رادیویی و تلویزیونی، فیلم های خبری و سینبوعات و فرستندهطریق مط

 دهد.های اطالعاتی و خبری اینترنتی را پوشش می

ه باز آن  ه کهبنابراین جایگاه و اهمیت خبر و اطالع رسانی در طول تاریخ آنچنان بود

ز برخی ا نینی شد. همچعنوان ابزاری برای ترغیب، تهییج و بسیج افکار عمومی استفاده م

-زشهی اردهای خبری دائماً به شکل هنجارهایی برای بسط و گسترش و حتی شکلبرنامه

ی برخیرا یست زآزادی اطالعات و اخبار مطلق و جامع و مانع نها استفاده می کردند. اما 

تشر می ه مندیگر در جهت حفظ منافع خود، اخبار نادرست و گمراه کننده ای را در جامع

 نمودند. 

ی ای حقوقزی هآزادی اطالع رسانی نه تنها در هیچ یک از اسناد، متون یا نظریه پردا 

 ز الزامنه نیباشد بلکه تابع محدودیت هایی است که برای اصحاب رسابدون حد و مرز نمی

ا برای هایی رتالمللی محدودیهای حقوقی ملی و بینتمامی نظام از طرفی،  آور می باشد.

 رسانی شناسایی کرده و به این موضوع اذعان دارند. و اطالعحق خبر 
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خبار، های آزادی اطالعات و اترین مصادیق محدودیتاز سوی دیگر، یکی از مهم

ذا  با لاست.  د شدهالمللی و منابع اسالمی بدان تأکیاخالق عمومی می باشد که در اسناد بین

ژوهش حاضر در صدد است با توجه به اهمیت و ضرورت محدودیت اخالق عمومی پ

الم و ر اسدروش تحقیق تحلیل محتوا در منابع دینی و حقوقی به این پرسش بپردازد که 

ایی هژگیحقوق بین الملل محدودیت اخالق حاکم بر آزادی اطالعات و اخبار از چه وی

 برخوردار می باشد؟  

  ه عنوانبار ات و اخبدر مبانی نظری حقوق بین الملل، آزادی اطالع با توجه به اینکه

 وه اهمیت لذا در این نوشتار سعی شده از یک سو، ب گردد؛تلقی می دموکراسی اکسیژن

ار ت و اخبالعاآزادی اطالعات و اخبار،  مفهوم شناسی، پیشینه و ماهیت آزادی اط جایگاه

ین رتمهم نوانپرداخته شود و از سوی دیگر، به تبیین ماهیت و مصادیق اخالق عمومی به ع

سالم الل و ترین محدودیت برای آزادی اطالعات و اخبار در نظام حقوق بین المو مبهم

حدویت ین ماشاره گردد. با عنایت به جایگاه و اهمیت آزادی اطالعات و اخبار و همچن

اخالق عمومی در نظام حقوق بین الملل، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی 

 وادی دی اطالعات و اخبار، با روش مطالعه اسنحقوقی مفهوم، ماهیت و ضرورت آزا

م اسال تحلیل محتوای فقهی و حقوقی به محدودیت اخالق در نظام حقوق بین الملل و

 بپردازد.

 

 چارچوب مفهومی و پيشينه آزادی اطالعات و اخبار .1

ا ضر راز آنجایی که واژگان اطالعات، اخبار و اخالق چارچوب مفهومی پژوهش حا

ه بیان بخبار د لذا در گفتار اول، پیش از تبیین پیشینه آزادی اطالعات و ادهپوشش می

 پردازیم.مفاهیم بنیادین در این زمینه می

 چارچوب مفهومی  .1-1

ن در چارچوب مفهومی از گفتار اول درصدد هستیم ضمن تبیین و تحلیل واژگا

 ناسیشه اصطالح های التین، عربی و فارسی باطالعات، خبر و اخالق در فرهنگ لغت

 واژگان مذکور نیز بپردازیم.



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
غ    و 

ب
ر

     الس –
ششم    – 

شماره
  

ل     
او

–  
بهار 

       
139

8
 

 

 

28 

 
 شناسی اطالعات:مفهوم .1-1-1

 دهی شکل سازی و آگاه فرآیند و عمل معنای به آکسفورد نامه واژه در 1اطالعات

 از خاصی نوع معنای به همچنین دهد می روی تعلیم و آموزش در که گونه آن است، ذهن

 قابل آن انتهای در tion اسمی اضافه وفحر با حالت این در که رفته کار به آموزش

معموال اطالعات در برخی از کتب فرهنگ لغت  (.65 :1374 اسدی، عرب)است شناسایی

با دانش هم تراز در نظر گرفته می شود در صورتیکه دانش نه داده است و نه اطالعات؛ 

فا از نظر هرچند که به هر دو مربوط است اما تفاوت آنها لزوما ماهوی نیست، بلکه صر

 .( Bollinger, 2001: 8-18مراتب با هم متفاوت اند)

 ا درراطالعات در اصطالح مجموعه ای از نمادها و نشانه هاست که درک مفاهیم 

: 1383تر، )وبسقالب هایی مانند متن، صدا، تصویر یا ترکیبی از آنها امکان پذیر می کند

نها تنه  کهت ها تلقی شده اسش دادهاطالعات همچنین به معنای نتیجه پردازاصطالح ( 63

دف ای هداری قابلیت تاثیرگذاری برگیرنده است بلکه خود نیز شکل خاصی دارد و بر

معلومات تنها  از سوی دیگر، هر نوع داده و( 26: 1379، داونپورت.)خاصی سازمان می یابد

سیله و وهر  به صورت شفاهی یا مندرج در اسناد یا به شکل ذخیره در یک نرم افزار، یا

 :1387لطانی، پورسشود.)شیء دیگر که نهایتاً امکان انتقال داشته باشد، اطالعات نامیده می

13) 

 هاییاطالعات در حقوق ارتباطات به معنای هرنوع مفهومی است که تحت یک کد ن

دند. ی گرم)زبانی و نوشتاری( میان انسان ها به صورت قراردادی خلق شده و استعمال 

ا، درونک آراییممکن است به هرصورت اعم از بصری و صوتی متصور شود.)اطالعات 

1390) 

عبارت است از: اطالعاتی که   2المللی استانداردسازیاطالعات از دیدگاه سازمان بین

اند و به موجب تعهدات حقوقی یا در به عنوان مدرک و سند به وجود آمده و دریافت شده

موسسه نگهداری می شوند. برخی از عصر مبادالت تجاری، توسط یک شخص یا 

                                 
1. Information. 

2. International Organization for Standardization 
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اطالعات به مثابه عنصر دانش، جامعه دانش، جامعه اطالعاتی، تکنولوژی های اطالعاتی و 

حتی عصر ظهور علم انفورماتیک، علوم اطالعات و علوم کامپیوتر یاد کرده اند. واژه 

 د. رواطالعات اغلب بدون تأمل کافی درباره معنای گسترده آن به کار می

مومی، عسسه به بیان دیگر، اطالعات شامل تمام اسناد و مدارکی می باشد که توسط مو

بط بدون توجه به این که چه شکلی برای ذخیره و نگهداری آنها )سند، نوار، ض

سیله ونها به آکه  الکترونیکی و امثال آن( به کار رفته باشد و صرف نظر از منبع آنها )این

ی نگهدار نها(امات تولید شده باشد و صرف نظر از تاریخ تولید آمقام عمومی یا سایر مق

 (.Mendel, 2008:2)می شود

 ارائه نیز نآ از متفاوتی های بندی تقسیم اطالعات، مورد در مختلف تعاریف بر عالوه

 اتاطالع(است: الف شده مطرح نوع سه به اطالعات بندی،تقسیم یک در است، شده

در ( Peterson, 1990 .)شنیداری و دیداری اطالعات(ج مکتوب اطالعات(ب شفاهی

سی خبر شناادامه تعریف مفاهیم، قصد داریم عالوه بر تبیین مفهوم اطالعات به مفهوم

 ه وسایلتوسع پوشانی داشته امابپردازیم زیرا واژگان خبر و اطالعات در فرهنگ لغت هم

مایان نشته ار متفاوت از گذارتباط جمعی باعث شده که قلمرو و کاربرد اطالعات و اخب

ی گردد لقی مهایی که جدید و نو باشند، خبر تگردد؛ لذا در عصر حاضر اطالعات و داده

ی در د سعو از آنجایی که صاحبان وسایل ارتباط جمعی نوین به دنبال مخاطب می باشن

 استفاده از اخبار جدید روز دارند.

 مفهوم شناسی خبر .2-1-1

رود از زبان عربی گرفته شده ر که اکنون در زبان فارسی به کار میاز نظر لغوی واژه خب

در  (240: 1380)نعمتی انارکی، است information است و معادل آن در زبان اروپایی

: 1370ها به علم، آگاهی، اطالع از حقیقت چیزی، معنا شده است)سیاح، مجموع لغت نامه

؛  308: 1380؛ فهری،  67: 1366؛ برزین،  395: 1374؛ بندربیگی،   889: 1373؛ جر،  318

شناسی خبر تعاریف متعددی بیان شده است که در زیر (. در اصطالح9497: 1377دهخدا، 

هاست که دارای پردازیم. خبر، گزارشی عینی از واقعیتبه بیان چندی از این تعاریف می

ی و بیرون سازمانی یک یا چند ارزش خبری بوده است و تحت تأثیر عوامل درون سازمان
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از  حیصح ،ینیع ق،یطرفانه، دقیبه گزارش ب یو گاه( 13: 1371است)محسنیان راد، 

خبر  ،گرید انیدر ب (7: 1378؛ شکرخواه،  21: 1385)قربانی، شده است فیتعر دادیرو

 (20: 1380)بدیعی و قندی، دیتوان خبر نامیرا نم یتیهاست، اما هر واقعتیاز واقع یگزارش

ختالف وجود داردکه در خبر معمول ا 2تازه یو خبرها 1یمعمول خبر نیب ییان اروپابدر ز

بودن مالک « نو»ندارد اما در خبر تازه عنصر  یریدر آن تأث ریکه تأخت اس یواقع جار

و  تیدر مخاطب و نوع حساس ریخبر به دنبال تأث جهیو در نت  (46: 1382)معتمدنژاد، است

 .(79: 1382)راندال،باشدیم یسازه، خبر نیتراست که مهممخاطب نسبت به آن  تیرضا

روی شه پیبه عبارت دیگر، در بیان تفاوت خبر و اطالعات می توان گفت که در مقال

 (information)شود؛ در واقع مفهوم واژه خبر معمولی یعنی وقتی سخن از اطالعات می

باشد. به  های خبری میی ارزشو حاو (news) تازه یخبرهااست و مراد از مفهوم اخبار، 

ی در ه خبرهای خبررسانی و حوزعالوه، از حیث کاربرد اصالح خبر صرفاً برای سازمان

العات الح اطشود و این در حالی است که قلمرو کاربردی اصطها به کار گرفته میرسانه

 تر از اصطالح خبر می باشد. فراتر و گسترده

 مفهوم شناسی اخالقمفهوم شناسی اخالق .33-11-1

به معنای عرف  (mores)از کلمه التین  (morality)در لغت؛ از واژه انگلیسی  اخالق

اخالق منوط به تعبیری است که یک  3شناسیمشتق شده است. اما پیکر بندی و مفهوم

اخالق مجموعه قواعدی  .جریان تمدنی و تفکری یا یک رویکرد فلسفی از جهان بینی دارد

رسیدن به کمال الزم است. در برخی از مکاتب،  است که رعایت آنها برای نیکوکاری و

قواعد اخالق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آنکه نیازی به دخالت دولت باشد 

داند، برخی اخالق را قاعده عمل انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می

قل به فرمان عقل انسانی تعریف می کنند و مقصود از عمل انسانی کاری است که انسان عا

تا به حال  (30: 1387نیا، دهد.)قربانو برای رسیدن به هدفی که عقل دارد، آزادانه انجام می

                                 
1. Information. 

2. News. 

3. Conceptualization. 
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تعاریف گوناگونی از اخالق از سوی مکاتب و اندیشمندان مختلف به عمل آمده است 

  ولی هیچ کدام نتوانستند یک تعریف واحد از آن ارائه دهند.

؛ گیردیمهای مختلف سرچشمه ناسی اخالق از جهان بینیشاختالف نظرها در مفهوم 

خشد و بمی  زیرا بینش هر مکتبی درباره جهان یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام

خالق نیز ا(. بنابراین در ادبیات فقهی و حقوقی، 289: 1395کند)مطهری، پیشنهاد می

فعال ل و ارای پیراستن اعمامجموعه ای از اصول و رسوم است که جامعه ای ب عبارت از

رسوم  تخلف از آن اصول و که ها، گردآورده استها و گرایش به نیکیخود از بدی

نها انت آنیز شرایع مخصوصاً، سعی در صی علم حقوق و و وجدان آدمی را آزار می دهد

 (.219:  1383)لنگرودی، دارند

 پيشينه آزادی اطالعات و اخبار .2-1

: 1379اسی، خلقت به دنبال کسب اطالعات از محیط خود بوده،)عببشر از همان ابتدای 

ه و خته شدو پردا ای متعددی نیز در این رهگذر ساختههای اسطوره( و به دنبال آن افسانه6

سل گویی پیک قاصدهایی در هیات فرشته، انسان، حیوان، ابر یا طوفان از سویی به س

رستادن فرای دند و همچنین از دود و آتش بکردند و حامل الهام و آمال آرزوهای بشر بو

ر انتقال د( انسانها 13-15: 1381آبادی، نمودند)علیپیام و برقراری ارتباط استفاده می

می غیر کال می وها و آواهایی برای برقراری ارتباط کالاطالعات و اخبار، به دنبال نشانه

 د ادامهر خواز میالد به کا بودند که با اختراع خط توسط سومریان چهار هزار سال قبل

داوند متعال خ( و در نگاه معارف اسالمی، تمام ذرات، نشانه 8: 1377دادند)ناصرالدین، 

ان را یامبردهند و در جهت هدایت انسان از راز و رمز هستی، پهستند و از او خبر می

 (. 33: 1375برگزید و در قالب بهترین مجموعه خبر و اطالع رسانی فرستاد)فتحعلی، 

از زمان جنگ جهانی دوم بررسی جریان بین المللی اخبار و اطالعات به عنوان یکی از 

حضور اولین  1216موضوعات بین المللی مطرح بوده و جامعه ایران در فروردین سال 

مصر، ایران و  1310روزنامه داخلی )کاغذ اخبار( را تجربه کرده است. همچنین در دهه 

ی مسلمان بودند که بخش رادیویی خود را توسعه ترکیه از نخستین کشورها

(. اما در قرن جدید، خبر دیگر قلم گذاشتن روی کاغذ نیست 659: 1388بخشیدند)موالنا، 
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(. تصویر و صوت و 11-12: 1384بلکه خبرنویسی الکترونیکی شده است)شکرخواه، 

توانند سی و ... میهای مردمی، احزاب سیاها، فعالیتنوشته دیجیتالی شده درتمام سازمان

-277تا: های خود در جهان اختصاص بدهند)سرایی، بیسایتی را به انتشار اخبار و دیدگاه

ی اخیر با دستاوردهای قابل توجهی که در این زمینه حاصل ها در دهه(، خبرگزاری274

 (.177: 1380اند در زندگی بشر تحوالت اساسی ایجاد کنند)مکحل، شد، توانسته

، انی دومگ جهن آزادی اطالعات و اخبار برای نخستین بار، در دوره پیش از جنبنابرای

مجمع  59( 1اره )(. قطعنامه شم166: 1386در مباحثه بین المللی مطرح شده بود)معتمدنژاد، 

ی اطالعات المللی، آزادمیالدی به عنوان نخستین سند بین 1946عمومی ملل متحد مصوب 

 نتشار واقال، این سند، این آزادی شامل توانایی، جستجو، انترا مطرح کرده بود که طبق 

 دریافت آزادانه آگاهی ها و اندیشه هاست.

، بین المللی ایجاد تفاهم در جوامع داخلی و برای توسعه روابط انسانی واز سوی دیگر، 

 29شورای اروپا نیز در « کمیته وزیران» است، های فراوانی صورت گرفتهتالشتا کنون 

صادر کرد.  1«اعالمیه راجع به آزادی بیان و اطالعات»، اعالمیه ای با عنوان 1982ریل آو

این اعالمیه دارای مقدمه و سه بخش است. در مقدمه اعالمیه، بر اهمیت مقررات مورد 

( اعالمیه جهانی 19های مذکور در قوانین اساسی کشورها، ماده )ی آزادیپیش بینی درباره

، 2«عهدنامه اروپایی حراست از حقوق بشر و آزادی های بنیادین( »10حقوق بشر و ماده )

ضرورت مقابله با نقض آزادی انتقال اطالعات و نقش احترام به اصول اخالقی روزنامه 

 نگاری در حراست از این آزادی تاکید شده است.

 

                                 
1. Council of Europe Committee of Ministers, Declaration on the Freedom of Expression and 

Information (Adopted by the Committee of Ministers on 29 April 1982, at its 70th session). 

available at http://cm.coe. Inl/ta/decl/1982/82 dec 1. htm 

2. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Rome, 4.XI.1950, series No.5, 213 UNTS 221 (entered into force Sept. 3, 1953). 

http://cm/
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 جایگاه و ماهيت آزادی اطالعات و اخبار در حقوق بين الملل: .2

 وگروه ادافر بین ارتباط اشکال از یکی آگاهی یا خبر یا ات اطالعدر علوم ارتباط

 و پیام ه،فرستند اصلی عنصر سه شامل ارتباطی آن در ابتدا جریان ترین که ساده هاست

 هب گیرنده پیام و دهنده پیام بین تماس برقرای برای که غیرمستقیم ارتباط بود و در گیرنده

 چهارمین نعنوا به ارتباطی وسیله نام به جدیدی رعنص شود می احتیاج خارجی وسیله یک

 هدف، منبع،: اطارتب بنابراین عناصر(. 57 :1371 معتمدنژاد،)نمود خودنمایی ارتباطی عنصر

طالعات و اخبار در . اما از آنجایی که ا(17 :1384 معتمدنژاد،)ابزار،ومخاطب می باشد پیام،

وق و ره حقبرخوردار می باشد و در زم الملل از جایگاه و اهمیت خاصینظام حقوق بین

رداشت از ب های شهروندی قرار گرفته است لذا ماهیت حق آزادی اطالعات و اخبارآزادی

ی به اقهشکلی فراتر رفت و در مبانی و منابع حقوق بین الملل در سطح جهانی و منط

 اهمیت، ماهیت و ضرورت آن پرداخته شد.

 المللار در حقوق بينجایگاه آزادی اطالعات و اخب .1-2

از اسناد حقوقی در  شأن و جایگاه آزادی اطالعات و اخبار در حقوق بین المللی منبعی

المللی و رویه قضایی حقوق بشری موجود های بینای، سازمانهر دو سطح جهانی و منطقه

( 19ده )المللی ابتدا در مادر این زمینه می باشد. حق آزادی اطالعات و اخبار در اسناد بین

مورد تضمین و تعهد قرار گرفته و هر انسان دارای حق آزادی  1اعالمیه جهانی حقوق بشر

اندیشه و بیان می باشد و این حق، شامل حق برخورداری از عقیده بدون هیچگونه دخالت 

و نیز جستجو، دریافت و بیان اطالعات و ایده ها از طریق رسانه ها بدون توجه به مرزها 

 2المللی حقوق مدنی و سیاسی( میثاق بین19ماده ) 2و  1ز سوی دیگر، بندهای باشد. امی

( اعالمیه جهانی حقوق بشر تاکید بیشتری بر اصل آزادی اطالعات و 19نسبت به ماده )

 اخبار داشته است.

                                 
1. Universal Declaration of Human Rights, UNGA res, 217 A (III) of 10 December, 1948. 

2. International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and Opened for Signature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 

1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49. 
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-در قطعنامه 1952دسامبر  16نیز که که در تاریخ  1«هاحق تصحیح دولت»کنوانسیون 

 1962آگوست  23مع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ به تصویب مج 2ای

( کنوانسیون در خصوص جایگاه و اهمیت آزادی اطالعات 2ماده )اجرائی شده است، در 

ها را بدون تبعیض و با همان های خبررسانی را ملزم نموده که واقعیتو اخبار، سازمان

ر است، کنوانسیون مذکور موادی را به شایان ذکشکل و محتوایی که دارد، منتشر نمایند. 

تاکید بر حفظ صلح و امنیت بین المللی اختصاص داده است و عدم انتشار اخبار کذب و 

تحریف شده را با توجه به رویه عرفی انتشار اخبار به عنوان یک عنصر مهم از اخالق 

 .ای خبرنگاران یاد می کندحرفه

ه ای حقوق بشر که از حیطه و مفهوم یک آزادی اطالعات و اخبار در معاهدات منطق

، ماده 3( کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر13آید؛ در ماده )تقاضای جهانی به حساب می

مورد  5و مردم  ( منشور آفریقایی حقوق بشر9و ماده ) 4( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر10)

 تاکید قرار گرفته است.

های هدادگا وهای بین المللی ای، سازمانعالوه بر اسناد و معاهدات جهانی و منطقه

ر ی بشحقوق بشری به وضوح نشان داده اند که حق آزادی انتقال اطالعات، حق اساس

را  59مه قطعنا1946است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نخستین جلسه خود در سال 

رد: دا هتصویب کرد که به آزادی اطالعات به صورت گسترده و در تمامی کشورها اشار

رد ی موهاآزادی اطالعات یکی از حقوق اساسی بشر است... معیاری برای همه آزادی"

 "باشد.تأیید و توجه ویژه سازمان ملل متحد می

                                 
1. Convention on the International Right of Correction,435 U.N.T.S 191, Entered into Force 

Aug, 24, 1962. 

2. UN DOC. A/RES/630 (VII), 16 Dec,1952.  

3. American Convention on Human Rights, O.A.S, Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S 123, 

Signed by the Organization American states on 22 November 1969 (entered into force on 18 

July 1978). 

4. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Rome, 4.XI.1950, Series No.5, 213 UNTS 221 (entered into force Sept. 3, 1953). 

5. African Charter on Human and Peoples' Rights, adopted 27 June 1981, OAU Doc. 

CAB/LEG/67/3 Rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force 21 October 1986. 
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دادگاه حقوق بشر آمریکا در خصوص حمایت از آزادی انتقال اطالعات در رویه 

که وجود جوامع  آزادی انتقال اطالعات سنگ بنایی است"قضایی خود اعالم کرده است: 

آزادی "دادگاه اروپایی حقوق بشر ضمن آنکه  1"دموکراتیک بر پایه آن استوار است.

انتقال اطالعات را یکی از پایه های اساسی و ضروری جامعه دموکراتیک و یکی از شروط 

همچنین به این نتیجه رسیده است که اجرای یک  2"اولیه پیشرفت و توسعه هر انسان دانسته.

اشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، گاهی در گروه اقدامات مثبت دولت است تعهد ن

های منظمی و متناسب با حق که در چنین مواردی نباید غیرفعال بماند، بلکه باید کوشش

( کنوانسیون اروپایی حقوق 10ماده ) (Marguénaud, 2016:36)مورد نظر به عمل آورد

انی از حق آزادی اطالعات و اخبار در برابر لطمه وارد برای پشتیب 3«تعهدات ایجابی»بشر، 

 گذارد.شدن به آن، حتی از سوی افراد و اشخاص حقیقی را به عهده دولت می

-هو منطق هانیجبنابراین اهمیت و جایگاه آزادی اطالعات و اخبار در معاهدات و اسناد 

بی و ات سلها تعهدلتای است که برای دوای و همچنین رویه قضایی حقوق بشری به گونه

و  طالعاتها در آزادی اسازد و ضمن اینکه از یک سو، مداخله دولتایجابی محقق می

 وطالعات اادی اخبار را سلب نموده بلکه آنها را ملزم نموده تا شرایط و الزامات حق آز

بی ای و ایجسلب اخبار را فراهم نمایند. از سوی دیگر، مسئولیت دولت را برای نقض تعهدات

 در خصوص آزادی اطالعات و اخبار را در نظرگرفته است.

 ماهيت آزادی اطالعات و اخبار در حقوق بين الملل .2-2

اطالعاتی است  نوع هر اخبار در نظام حقوق بین الملل شامل و اطالعات آزادی ماهیت

-اطالع و رخب کارکرد واقع در. باشد استفاده و اشاعه و انتشار دسترسی، قابل باید اصوالً که

 تولید منبع یک از اطالعات آن، طول در که است در وسایل ارتباط جمعی فرآیندی رسانی

 از مبادله مورد اطالعات حجم و گستردگی تنوع، شود کهمی منتقل کننده مصرف به کننده

                                 
1. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism (Arts. 13 and 29 of the American Convention on Human Rights) Advisory 

Opinion OC-5/85 of 13 November.1985, Series A, No. 5, para. 70.11. 

2. Handy side v. the United Kingdom, Application No. 5493/72, (Ser. A) No. 24, 7 December 

1976 para48. 

3. Positive Obligation 
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 سیاسی، اقتصادی، از جمله زیادی عوامل که آید می حساب آن به بارز هایویژگی

 به توجه با( Bortnick, 1981: 333_ 354)گیرددر برمی را ناوریف و حقوقی فرهنگی،

 و اطالعات آزادی ماهیت در حاضر عصر در اخبار و اطالعات آزادی اهمیت و گستردگی

 پردازیم. می الملل بین حقوق در آنها ضرورت و چیستی به اخبار

 چيستی آزادی اطالعات و اخبار در حقوق بين الملل  .1-2-2

لل الم ستی ماهیت حق آزادی اطالعات و اخبار و مراد نظام حقوق بیندر خصوص چی

 نمونه، نوانعاز آن می توان به اسناد و منابع متعدد بین المللی دیگری تمسک جست، به 

این حق شامل "( خود چنین اشعار می دارد: 19ماده ) 2میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند 

ت رحداسو افکار از هر قبیل بدون توجه به  آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات

ب ه انتخابیگر دخواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله 

  "باشد.خود می

زادی صل آابنابراین با بررسی در منابع و مبانی حقوق بین الملل می توان گفت که 

به  معه،ها در سطح جاهحدودیت دادعبارت است از جریان عاری از م و اخبار اطالعات

ین ا ه درانتشار آنها به صورت آزادانه صورت پذیرد ک ای که تحصیل، انتقال وگونه

 ل وانتقا صورت حق براطالعات، عبارت است از حق فرد در کسب هرگونه اطالعات و

 دیاصل آزا نسبت به .(38: 1391)ساریخانی، انتشار آزادانه آن در هر مکانی خواهد بود

 که در ادامه رددا وجود زمینه این در متفاوتی رویکرد و برداشت نوع دو اطالعات و اخبار،

 پردازیم: می آن تبیین به تحقیق

 الف( رویكرد کالن: 

 آن و قلمرو نگرد آزادی اطالعات و اخبار می این به کلی دید یک رویکردکالن،  با 

انتشار آن ها به صورت آزادانه، صورت  ای که تحصیل، انتقال وبه گونه موسع می داند را

باشد که در این صورت،  دسترسی قابل موجود اسناد و اطالعات پذیرد از طرفی نیز تمام

آزادی اطالعات و حق بر اطالعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطالعات و 

 مفهومی طالعاتا آزادی نگرش، این در انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود.

 59( 1رویکردی قطعنامه شماره ) چنین بارز نمونه. کرد خواهد پیدا بیان فراتر از آزادی
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میالدی به عنوان نخستین سند بین  1946مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال 

ی آزادی اطالعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع المللی در عرصه

 همچون المللی بین اسناد اکثر در 1نتشار اخبار در هر مکانی دانسته است.آوری، انتقال و ا

 به که این به نسبت را و بشر اندنموده حمایت بیان آزادی از که سیاسی و مدنی حقوق میثاق

 اند.دانسته حق ذی باشد داشته دسترسی اطالعاتی

 نگر:ب( رویكرد جزء

اواًل ،چنین حقی آزادی اطالعاتای به در نگرش موردی و جزئی برخی از اسناد منطقه

انتشار آن  منصرف از مواردی نظیر انتقال و تنها شامل آزادی در تحصیل اطالعات بوده و

ط اطالعاتی در این چارچوب، مطمح نظر قرار می گیرد که در اختیار فق ثانیاً  ها می باشد و

نوانسیون دسترسی به  در کد. یا کارکرد عمومی دارن موسسات وابسته به حکومت بوده و

میالدی در ترومسو نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد  2009مدارک رسمی که در سال 

 2این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی منحصر شد.

ی تمام سوابق، اسناد و در آزادی اطالعات در برگیرنده« اطالعات»بنابراین منظور از 

ت که صرف نظر از شکل ذخیره و نگهداری، منبع و تاریخ تولید، در یک مدارکی اس

به بیان دیگر در این نگرش، آزادی  (.Lyer, 2001: 1)شودواحد دولتی نگهداری می

ی ابزار عمومی وسایلی اطالعات و اخبار عبارت است از کسب و نشر عقاید افکار به وسیله

 (.79: 1382 غیر از بیان شفاهی است)طباطبایی موتمنی،

 در موجود اطالعات به دسترسی از حق است عبارت اطالعات آزادی رویکرد این در

دهند.  می ارائه عمومی خدمات که خصوصی موسسات از دسته آن و عمومی موسسات

ی مفهوم آزادی اطالعات و اخبار، آن را منحصر بر ضمن تحدید دامنه نگررویکرد جزء

اطالعات نگهداری شده توسط موسسات دولتی نموده  آزادی شهروندان در دسترسی به

 توجه مورد بیشتر ها کشور داخلی قوانین در مصداقی تعریف از نظر رویکرد این البته. است

                                 
1. Calling of an International Conference on Freedom of Information [1946] UNGA 87; 

A/RES/59 (I) (14 December 1946).  

2. Council of Europe Convention on Access to Official Documents, Convention on Access to 

Official Documents, CETS No. 205, Tromsø, 18/06/2009.   
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در این نگرش آزادی اطالعات صرفاً شامل اطالعاتی است که در اختیار . است گرفته قرار

 باشد. ی میموسسات وابسته به حکومت بوده و یا دارای کارکرد عموم

 ضرورت آزادی انتقال اطالعات در حقوق بين الملل .2-2-2

انند ت و وسایل ارتباط جمعی هماس دموکراسی اکسیژن ت،اطالعادر جهان امروز 

 ه زمینهغیر وسخن گفتن، رسانه ها، مطبوعات، آموزش، نمایش، سینما، رادیو و تلویزیون 

 که آنچه ندانست به را مردم حق( و 1390:152انتقال اطالعات را فراهم می کند)عباسی، 

اختن آزادی بنابراین به رسمیت شن د،کن می بینی پیش ، دهدمی انجام آنان طرف از دولت

رای مردم ب دست اطالعات و اخبار در حقوق بین الملل می تواند به عنوان ابزاری واقعی در

ورد ی ماعی و فرهنگاستفاده در منازعات برای دستیابی به حقوق مدنی، سیاسی، اجتم

 استفاده قرار گیرد.

 ها و المللی، ناامنیبین های ملی وهمبستگی ها ودگی وضع جوامع، وابستگییپیچ

توسعه ی فرهنگ، ترک  اجتماعی، پیشرفت و های سیاسی وهای رژیمها، دگرگونی بحران

اجتماعی، بیداری وجدان  سنن قدیم، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ و

همه از جمله عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان به آگاهی از تمام وقایع وحوادث 

به عنوان نمونه در کنفرانس  .(29: 1389)معتمدنژاد، جاری محیط زندگی را بیشتر می کنند

نیز اعالم  1در بریسبن استرالیا، 2010می  3روز جهانی آزادی مطبوعات یونسکو در تاریخ 

گیری آگاهانه، مشارکت در یک زندگی دموکراتیک، نظارت طالعات برای تصمیمشد؛ ا

بر اقدامات عمومی و گسترش شفافیت و پاسخگویی ضرورت دارد و ابزاری قدرتمند برای 

 مبارزه با فساد به شمار می آید. 

اکنون فاصله های زمانی بسیار تعیین کننده است در پیشرو بودن یا عقب از طرفی، 

عماًل حوزه  علمی فناوری اطالعات سطوح دسترسی انسان را افزایش می دهد و ماندگی

فناوری اطالعات می تواند فاصله سنتی میان  .دهدهای فردی شهروندان را توسعه میآزادی

                                 
1. The Participants at the UNESCO World Press Freedom D ay Conference in Brisbane, 

Australia, 3 May 2010. 
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 به این ترتیب امکان انتقال سریع خواسته ها و و شهروندان را کاهش دهد حکومت و

 .(62: 1382)دیلمقانی و ثانی، اکمان فراهم سازدبه ح مطالبات اجتماعی شهروندان را

ضرورت حق آزادی انتقال اطالعات امروزه در حقوق بین الملل به حدی است که می 

توان آن را زیربنای دیگر حقوق دانست که در معاهدات منطقه ای و جهانی حقوق بشر از 

ید و اهمیت حمایت ویژه ای برخوردار است، ضمن اینکه حقی گسترده به شمار می آ

خاص و غیر قابل انکار رسانه ها در توزیع اطالعات و عقاید در جامعه و نیز گفتمان 

 را به رسمیت می شناسد. 1تجاری

، سته اندواب از طرف دیگر، مکانیسم های حرفه ای به جریان آزادانه اطالعات و اخبار

یان ر بو ابزا چرا که مشارکت شهروندان در صورتی اثر بخش است که مردم آگاه بوده

مام ز مثل حکومت و -های اجتماعینظرات خود را نیز در اختیار داشته باشند. دیگر ارزش

ی همگ –داری خوب، پاسخگوئی عمومی، تحقق فردی )خود شکوفایی( و مبارزه با فساد 

 بستگی به جریان آزاد اطالعات و اخبار در جامعه دارد.

هم  چیدهت می توان گفت این حق، حقی پیبنابراین در ضرورت آزادی انتقال اطالعا

هیتی ها، به دلیل برخورداری از ماهست چرا که ضمن رویارویی با برخی محدودیت

ف نب مختلجوا دوگانه، از گوینده و شنونده حمایت به عمل می آورد. این اثر متقابل بین

ی در یونزحق آزادی انتقال، کارکردهای مهمی در مقررات مربوط به پخش رادیو و تلوی

 راستای منافع عموم دارد. 

 

 محدودیت اخالق عمومی در نظام حقوق بين الملل و اسالم .3

 و حمایت دلیل به دارد، خود که ذاتی اهمیت بر و اخبار عالوه اطالعات آزادی اصل

 حق یک حق این است، شده شناخته بشر بنیادین حقوق از یکی حقوق سایر ریزیپایه

 حمایت است  ممکن و نیست شرط و قید بدون و مطلق حق یک اوالً که چرا است مرکب

 جریان خصوصی، حریم و محرمانگی یا ملی امنیت نظیر عمومی یا شخصی منافع سایر از

                                 
1. Commercial Speech. 
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با این حال، اصل یاد شده در هیچ یک از اسناد، متون یا  .کند محدود را اطالعات آزاد

ابع محدودیت هایی باشد که برای نظریه پردازی ها بدون حدود و مرز نیست و می تواند ت

ترین حقوق رسانه الزام آور است؛ برای مثال اعالمیه جهانی حقوق بشر پس از بیان بنیادی

رعایت مقتضیات صحیح »هایی برای انسانی، در مواد پایانی خود به وجود محدودیت

 (. 181: 1385تصریح می کند)اسماعیلی، « اخالقی و نظم عمومی  و رفاه همگانی

ی ی را براهایتالمللی محدودیاز سوی دیگر، تقریباً تمامی نظام های حقوقی ملی و بین

حق یک  این حق آزادی اطالعات و اخبار شناسایی کرده و به این موضوع اذعان دارند که

و  بی قید لق وحق مطلق و جامع و مانع نیست، بنابراین هیچ کدام از مکاتب، به آزادی مط

د غور دارد و ثهمه مکاتب در این معنا اتفاق نظر دارند که آزادی حدوشرط قائل نبوده و 

صل اصاف که با وضع قوانین و مقررات، باید این حد و مرز را مشخص کرد. با این او

های  زادیآزادی اطالعات و اخبار نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و مثل سایر آ

یت حدودمادامه قصد داریم به ماهیت  اجتماعی نمی توان آن را مطلق دانست. لذا در

 ازیم.بپرد الملل و اسالماخالق عمومی حاکم بر آزادی اطالعات و اخبار در حقوق بین

 محدودیت اخالق عمومی در حقوق بين الملل: .1-3

آید که مکرراً در اسناد های به شمار میمحدودیت اخالق عمومی از جمله محدودیت

مدنی سیاسی،اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی  بین المللی نظیر میثاق حقوق

 است.آمده 1بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اصول سیراکوزا

های مثبتی که در کشورهای مختلف در زمینه محدودیت اخالق عمومی عالوه بر گام

در سطح های متعددی نیز در سطح منطقه ای تدوین گشته است. برداشته شده است، پیمان

بین المللی نیز قطعنامه ای از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان 

نویس به تصویب رسید. در پیش 2«پیش نویس قواعد اخالق حرفه ای بین المللی»

                                 
1. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International 

Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex, paras25-26. 

2. Draft International Code of Ethics for the Use of Information Personnel, U.N. Doc. 

A/RES/838, (17 December 1954), available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f1e 

948.html. 

https://www.refworld.org/docid/3b00f1e
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در سال  422کنوانسیون مذکور مربوط به جریان آزاد اطالعات که طی قطعنامه شماره 

تماعی سازمان ملل به مجمع عمومی تقدیم شد، اشاره توسط شورای اقتصادی اج 1952

رسانی هنگامی بهتر، تضمین و تأسیس می شود که عوامل شده است که آزادی اطالع

های گروهی حس مسئولیت کنند و به تعهدات اخالقی خود عمل نمایند و اخالق رسانه

( این 1یس ماده )نوای را به عنوان معیاری در انجام وظیفه خود بدانند. در پیشحرفه

های اطالع رسانی بایستی هر کاری در جهت صحت کنوانسیون آمده است که تمامی رسانه

( 4اطالعات که الزم است انجام دهند و هیچ حقیقتی نباید تحریف یا مخفی شود. در ماده )

 داند. رسانی میاصل حسن نیت را اساس کار اطالع

رسانی رسانه، مراقبت از اخالق خبر و اطالعباتوجه به اینکه مبنای محدودیت کارکرد 

( اما هیچ کدام از اسناد فوق اخالق را تعریف نکرده و همین 1390عمومی می باشد)آقایی، 

است.  این موضوع به گرایی در تبیین اخالق سوق دادهامر، اندیشمندان را به نوعی از نسبی

تفسیر  8کمیته حقوق بشر در پاراگراف  المللی بشر نیز تسری پیدا کرده، تا آنجا کهنظام بین

های اجتماعی، فلسفی دارد: مفاهیم اخالقی از بسیاری از سنتخود اظهار می 221عام شماره

شود، در نتیجه محدودیت در آزادی برای اظهار مذهب یا عقیده به منظور و دینی ناشی می

گردد. یک سنت ناشی نمیحفاظت از اخالقیات، باید مبتنی بر اصولی باشد که منحصراً از 

کمیته حقوق بشر در آراء خود نیز به این نکته تصریح دارد که اخالق عمومی به شدت 

متفاوت است و قاعده عام، قابل اعمال و جهانی برای اخالق عمومی وجود ندارد)رهایی، 

-است: چون اخالق عمومی براساس زماناصول سیراکوزا نیز آمده 27(. در بند 438: 1389

ای برای گردد، کشوری که به اخالق عمومی به عنوان زمینهها متغییر میو فرهنگ ها

کند، ضمن برخورداری از حاشیه تفسیر، بایستی ثابت محدود نمودن حقوق بشر تمسک می

های بنیادین جامعه ضروری نماید که محدودیت مزبور برای پاسداشت احترام به ارزش

گویای آن است که استثنای بر آزادی باید  "ضروری"(. عبارت 439: 1389است)رهایی، 

در یک نیاز مبرم اجتماعی ریشه داشته باشد. تشخیص ضرورت از سوی نهادهای ملی با 

                                 
1. CESCR, General Comment No.22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and 

Religion (Art. 18), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), (Forty-eighth session 1993), para. 8.  
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گردد. این نظارت همیشه یک نظارت اروپایی از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر همراه می

ائه تعریفی واحد از گیرد. از آنجا که اخالق مفهومی است که اربا یک شدت صورت نمی

کند. باشد، دیوان نسبت به آن کنترل محدودی اعمال میآن در سطح اروپا غیر ممکن می

ای طرفی مقامات قضایی کنترل گستردهدر مقابل دیوان نسبت به حفاظت از استقالل و بی

 (.293: 1385نماید)واچمن، اعمال می

ین آن است که در سطح اروپا اخالق در این میان، رویه نهادهای اروپایی حقوق بشر، مب

ها از حاشیه تفسیر باشد. به همین دلیل، دولتعمومی فاقد وحدت مفهومی و مصداقی می

ای در تشخیص و تبیین اخالق عمومی برخوردارند. دیوان براین باور است که گسترده

خاذ ات 1"ضرورت"ها هم در تعریف اخالق عمومی )محتوای دقیق( و هم در تعیین دولت

 باشند.اقدامات در جهت حمایت از اخالق عمومی، از حاشیه تفسیر برخوردار می

است. بعضی از اعطای حاشیه تفسیر گسترده به دولت ها انتقاداتی را به همراه داشته  

تفکیک  "تعیین موضوعات قانونی"و  "تعیین وقایع"دانان اظهار داشته اند باید میان حقوق

تواند به دیوان نه در تعیین موضوعات قانونی بلکه در تعیین وقایع میقائل شد. بدین ترتیب 

ها حاشیه تفسیر اعطاء نماید. زیرا دیوان باید در تعیین موضوعات قانونی بر مبنای دولت

 (.  ,2014Perrone)به قضاوت بپردازد 2"تفسیر خودمختار"یک تعریف و 

ه شمار بخبار ی آزادی اطالعات و اهای قانونبنابراین اخالق عمومی از جمله محدودیت

ودیت رین محدتترین و در عین حال مهمتوان مبهمآید. به عبارت دیگر، اخالق را میمی

م ین ابهاامید. اهای بنیادین نهای حقوق بشر در بستر آزادیها و گزارهدر مجموعه مولفه

یر غمل عمعیار  مفهومی و مصداقی تا بدانجا پیش رفته که نهادهای حقوق بشری تعیین

رایی و گای کلی جاند. به عبارت دیگر به های ملی وانهادهها و ارگاناخالقی را به دولت

-دهشاده قاعده گرایی، اخالق به سمت نوعی مورد گرایی و شرایط سنجی گسترده سوق د

 (.439: 1389است)رهایی، 

                                 
1. Necessity 

2. Autonomous Interpretation 
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یان اء مارب آررسد، تشتت و افتراق در جهانی که عرصه تضاز سوی دیگر به نظر می

و  ه اذهانا آنچها و ادیان اعم از توحیدی و غیر توحیدی است، طبیعی جلوه کند. امفرهنگ

-تی میپولیسکند، درهم تنیدگی اخالق ارزش محور با اخالق پوافکار را به خود جلب می

. دگردتعبیر می -لق گرایی اخالقیدر برابر مط -گرایی اخالقیباشد. از این پدیده به نسبیت

عتبار ه از اکشود که منکر اصول اخالقی است گرایی اخالقی به دیدگاهی اطالق مینسبیت

ب ه انتخابسته جهان شمول برخوردار باشند. اعتبار تمامی اصول اخالقی در نسبت و یا واب

 ها و جوامع یا افراد است. فرهنگ

رسی محدودیت دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه هندی ساید علیه انگلستان به بر

 کتاب، یک ناشر ساید هندی قضیه در است. شاکی رسانی پرداختهاخالق در آزادی اطالع

 مقامات توسط هاکتاب. بود نوجوانان برای جنسی مسائل مورد در اطالعات حاوی

. شد محکوم نقدی جریمه پرداخت به ساید هندی و گردید ضبط و مصادره انگلستان

 کنوانسیون (10) ماده در مقرر بیان آزادی نقض عمل این که نمودمی استدالل شاکی

در این قضیه دیوان آزادی بیان را از اجزای سازنده . گرددمی محسوب بشر حقوق اروپایی

های اساسی یک جامعه دموکراتیک و عنصری ضروری در پیشرفت و توسعه انسانی بنیان

و افکاری که به نحوی مطلوب  افزاید، نه تنها بر اطالعاتداند. دیوان همچنین میمی

گردند، بلکه بر آن دسته از اظهاراتی که شوند و به نوعی بی ضرر محسوب میدریافت می

سازد، نیز می 1"شوک فروبرده یا آنان را آزرده خاطر"جامعه یا بخشی از جامعه را در 

شود. تکثر گرایی، تساهل و تسامح و روشنفکری از الزامات یک جامعه اعمال می

 آید. دموکراتیک به شمار می

های اعمال شده بر هندی در رای صادره از سوی دیوان بیان گردید که محدودیت 

( 10ماده ) 2ساید هم به وسیله قانون و هم به دنبال یک هدف مشروع مطابق با بند 

باشد. دیوان در آن قضیه بررسی نمود که آیا کنوانسیون یعنی حمایت از اخالق می

ای اعمال شده بر شاکی در حمایت از اخالق و عفت عمومی در جوامع دیگر همحدودیت

                                 
1. Offends, Shocks and Disturbs. 
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دارد؛ تقریباً غیر ممکن است که در گردد، دیوان در این خصوص بیان مینیز استفاده می

های عضو کنوانسیون مفهوم واحدی از اخالق اروپایی را پیدا نمائیم. قوانین داخلی دولت

خالقی از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان قوانین موجود در خصوص الزامات ا

باشند به خصوص در عصر ما که عقاید و نظریات موجود در این دیگر متفاوت می

باشند. لذا به دلیل تماس مستقیم و مستمر خصوص در حال تکامل سریع و گسترده شدن می

المللی برای ارائه بین مقامات دولتها با شرایط پیش آمده، آنها در موقعیت بهتری از قضات

محدودیت و یا اعمال « لزوم»نظر در محتوای دقیق این شرایط و همچنین در اعمال 

   1مجازات قرار دارند.

ت و طالعااترین موارد اعمال محدودیت آزادی در خاتمه می توان گفت، یکی از مبهم

 ای ملی،هادهسوی ناخبار، موضوع اخالق است. در این میان، با توجه به تعدد مفهومی از 

 صالحیت دیگر نماید. به عبارتدیوان اروپایی حقوق بشر به ارزیابی مراجع ملی توجه می

ست اذکر  است. الزم بهتعیین معیارهای اخالق عمومی به کشورهای عضو واگذاشته شده

یما یز مستقود نخکه دیوان استراسبورگ صرفاً به دالیل مراجع ملی و دولتی اکتفا نکرده و 

ا کشف بهایتا نرسد دیوان اروپایی حقوق بشر پردازد. اما به نظر میبه بررسی موضوع می

مل ک عداوری اخالقی اکثریت هر جامعه در هر مقطع زمانی خاص، همان داوری را مال

 (.34: 1378دهد)موالیی، خود قرار می

اروپا  سطح در واقع، رویه نهادهای اروپایی حقوق بشری نیز حاکی از این است که در

ه نیز اخالق عمومی فاقد وحدت مفهومی و مصداقی می باشد به همین سبب است ک

 ها از حاشه تفسیر گسترده ای در تشخیص اخالق عمومی برخوردارند.دولت

بنابراین در عصر حاضر فقدان وحدت مفهومی و مصداقی برای اخالق عمومی و 

گرایی، اخالق عمومی گرایی و قاعدهاعطای حاشیه تفسیر گسترده به کشورها، به جای کل

 (,2005Taylor :328)دهدسوق می 2را به سمت نوعی موردگرایی

                                 
1. Handy side v. United Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Series A No. 24 (1979-80) 

1EHRR 737, Para. 4 8. 

2. Particularization of the Factors. 
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 محدودیت اخالق عمومی در اسالم: .2-3

 انسان سالما دیدگاه از. است نیازمند اخالقی هایارزش و هنجارها به اجتماعی زندگی

 به اسالمی عهجام بر حاکم هایارزش و اخالقی موازین و اصول گرفتن نادیده با تواندنمی

 و اصول که بیمطل گونه هر انتشار بنابراین. بپردازد اطالعات انتقال آزادی حق استیفای

 عمومی، عفت فخال تصاویر یا مطالب انتشار با یا کند دار خدشه را جامعه اخالقی موازین

 دیدگاه زا ؛باشد و اخبار می اطالعات آزادی مخالف رساند، آسیب اخالقی هنجارهای به

 فاحَِشهالْ  ِشیعَتَ أَنْ حِبُّونَ ی الَّذِینَ إِنَّ»: کرد تزریق جامعه به را فکری غذای هر توان نمی قرآن

 مؤمنان میان را هازشتی دارند تدوس که کسانی( 19 نور:) ؛ أَِلیمٌ  عَذابٌ َلهُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  فِی

 .است ناکیدرد عذاب آخرت و دنیا در آنان برای دهند، رواج

ی حث مباخالق در اندیشه اسالمی، فنی تلقی شده است که پیرامون ملکات انسانی 

ث این ن بحکند، ملکاتی که مربوط به قوای نباتی، حیوانی و انسانی اوست، هدف از ای

سانی ت نفاست که فضائل آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم کند کدام یک از ملکا

تا  وست،اایه کمال اوست و کدام یک بد و رذیلت و مایه نقص انسان خوب و فضیلت و م

اعمال  ر نتیجهو د آدمی بعد از شناسایی آنها خود را با فضائل بیاراید و از رذائل دور کند

ی م و ثناعمو نیکی که مقتضای فضائل درونی است، انجام دهد تا در اجتماع انسانی ستایش

ت علمی و عملی خود را به کمال جمیل جامعه را به خود جلب نموده، سعاد

ت و ملکات (. باتوجه به این دیدگاه اخالق پیرامون فطر371: 1393برساند)طباطبایی، 

ز نظر اانسان  زیرا باشد. این معیار جاودانه بودن اخالق را به دنبال خواهد داشتانسانی می

 های اخالقی ثابتی دارد.فطری ثابت بوده و ارزش

ختالف ها اقی امور ثابتی هستند هرچند در موارد و مصادیق آندر اسالم، اصول اخال

جه وانیت به هیچ (. اصول اولیه اخالق، معیارهای اولیه انس593: 1395وجود دارد. )مطهری، 

 (.77: 1394نسبی نیست، مطلق است، ولی معیارهای ثانوی نسبی است)مطهری، 

آداب متغیر هستند. داشتن از دیدگاه شهید مطهری، اصول اخالقی ثابت هستند، ولی 

ها به یک صورت است، نظام اخالقی از جمله نیازهای دائمی انسان است که در همه زمان

لکن برای رسیدن به این نیازها ابزاری الزم است که تأمین آن در قلمرو عقل است از این 
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کهنه و  کند ورو، ممکن است در هر زمانی نسبت به زمان دیگر تغییر کند. آنچه تغییر می

شود نیازهای ثانوی است، لکن الزمه تغییر نیازمندهای ثانویه، تغییر اصول ثابت و نو می

رسد که اصول اخالقی ثابت هستند هرچند اساسی زندگی نیست. در هرصورت به نظر می

گرایی در ( لذا نسبیت 450: 1389در موارد و مصادیق آنها اختالف وجود دارد)رهایی، 

گرایی تنها در محدوده تعیین و شناسایی گاهی ندارد و تنها نوعی از نسبیتمکتب اسالم جای

یک مصداق به عنوان یک عمل اخالقی و غیراخالقی در زمان و مکانی مشخص را 

 است.پذیرفته

ز که ا گذاری بر آن رفتارهای اجتماعیبه عبارت دیگر، اخالق عمومی یعنی ارزش

ه از و یا ارتکاب آن رفتارهای اجتماعی کدیدگاه اجتماع فضیلت محسوب می شوند 

و  ه حسنبگردد و به این ترتیب بازگشت قضیه اخالقی دیدگاه اجتماع رذیلت تلقی می

 قبح رفتارها، براساس دیدگاه انسانی به آنها می باشد.

بی رزیااز طرفی در منابع حقوق بشری هیچ معیار سنجش و یا اصول اخالقی برای ا

فاضله  خالقیاست. ولی در متون اسالمی این اصول ارزشی یا اصول ارفتارها معرفی نشده 

 گردند که سهبه چهار ویژگی انسانی یعنی؛ عفت، شجاعت، حکمت و عدالت برمی

در  هایی برای شهوت، غضب و فکر یا تعقل هستند وویژگی نخست به ترتیب فضیلت

 که چهارمی درصورتی که قوه عفت و شجاعت و حکمت هر سه در کسی جمع شود، مل

آن  ست واو پیدا می شود که خاصیت ترکیبی دارد و غیر از خاصیت ویژه آن سه قوه ا

ست. از آید، عدالت اقوه عفت و شجاعت و حکمت به دست می 3برآیندی که از ترکیب 

 ر جایای را دای را به او بدهی و هر قوهسوی دیگر عدالت آن است که حق هر قوه

 شد.طرف افراط و تفریط عدالت، ستمگری و ستم کشی می باخودش مصرف شود که دو 

ه یدگادبنابراین بازگشت اخالق عمومی به این است که کدام رفتارهای عمومی از 

ر نسانی دوای اگردد قای متعادل، مطابق با فضائل انسانی است و باعث میانسانی به گونه

وند منجر ش امعهها در جتار انسانوضعیت مطلوبی قرار گیرند و به سعادت جامعه و تعادل رف

قق را و تحوه اجی مربوط از مصادیق فضائل اخالقی و نحالبته در این ارزیابی تلقی جامعه

 آن باید لحاظ گردد.
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 مصادیق دینی و قانونی محدودیت اخالق عمومی: .3-3

از  اشد والمللی در خصوص اخالق فاقد وحدت مفهومی می ببا توجه اینکه رویه بین

زیابی ی ارای برافی نیز در منابع حقوقی بشری هیچ معیار سنجشی و یا اصول اخالقیطر

ه به کوری رفتارها معرفی نشده است ، در اسناد و مقررات بین المللی تأکید شده، کش

 ، ضمنای برای محدود نمودن حقوق بشر تمسک می کنداخالق عمومی به عنوان زمینه

شت اسداتی ثابت نماید که محدودیت مزبور برای پبرخورداری از حاشیه تفسیر، بایس

 های بنیادین جامعه ضروری بوده است.احترام به ارزش

فسیر ها از حاشیه تاز آنجایی که در مورد اعمال محدودیت اخالق عمومی دولت

ه سید کای در تشخیص اخالقی عمومی برخوردارند، بنابراین ضروری به نظر رگسترده

 وملل اللیل ماهیت محدودیت اخالق عمومی در نظام حقوق بینعالوه بر بررسی و تح

یران و اخلی اسالم در مبحثی جداگانه به محتوای مصادیق اخالق عمومی در نظام حقوق دا

الق ننده اخل کمبانی فقهی اشاره شود. لذا در ادامه قصد داریم به بیان مصادیقی که اخال

 عمومی به شمار می آیند، بپردازیم.

 مصادیق محدودیت اخالق عمومی در نظام حقوقی ایران .1-3-3

در های انسانی گره خورده است لذا ها و ارزشاز آنجایی که مفهوم اخالق به با فضلیت

،به احترام به ارزش های قانون خط مشی کلی واصول برنامه ها ی صدا وسیما (6)ماده 

. همچنین است ما اشاره شدهانسانی به عنوان محدودیت آزادی انتقال اطالعات در صداوسی

ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسالمی از دیگر 

البته ضوابط اسالمی این محدوده را نیز مشخص می کند.  ،است شده محدوده ها دانسته

 ت ونباید حقوق مرتبط با شخصیت شهروندان را که مشخصاً با حیثیبنابراین صداوسیما 

یا موقعیت هایی ایجاد کند که احتمال  کرامت ذاتی آن ها پیوند می خورد، نقض کند و

بروز لطمه به شخصیت، آبرو وحیثیت افراد فراهم آید. این حمایت هم نسبت به جنبه های 

فکری  هم نسبت به جنبه های معنوی، اخالقی و سیاسی شخصیت افراد و مدنی، اجتماعی و

درمورد  .(246: 1392، حسینی اسفیدواجانی)ورد توجه قرار گیردها، باید مشخصیت آن

های حقوقی به دو شکل تعرض به حیثیت دیگران باید خاطرنشان کرد که در اکثر نظام
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حمایت از حقوق افراد در مقابل لذا  ((Carver, 2015: 6 کند.توهین یا افترا تحقق پیدا می

توهین، هتک و  آبروی آنان صورت می گیرد دفاع از حیثیت و یمطبوعات غالباً در قلمرو

است از مهمترین عناوین مجرمانه در این زمینه ر اسرا یافشا حرمت، افترا، اشاعه اکاذیب و

اطالع جمع کثیری از مردم باعث هتک بیشتر  با وسعت انتشار وزیرا  ( ؛170: 1390)صفری،

رازلیقی، )نماید. زلزل می حیثیت افراد شده موقعیت اجتماعی آنان را به شدت مت آبرو و

1384 :32)  

 1388ب ی مصوقانون جرایم رایانه اازدیگر مصادیق قانونی اخالق عمومی می توان به  

ق اخال تحت عنوان جرایم علیه عفت و قانون مذکور در فصل چهارماشاره کرد که 

 تی یاخابرا: هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مآمده است (14عمومی در ماده )

صد قد یا به های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کنحامل

تا دو  یک روز ود وارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ن

د. شاهد سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خو

د که این ن می کنبیا ن دسترسی افراد را به ابزار انتقال اطالعات بنابر محدودیت هاییبنابرای

ت ن عفآاز جمله  محدودیت ها با قرار دادن جرایمی برای گذر از آن مشخص می شود و

ه با توج اخبار سازمان صداوسیما نیز در زمینه آزادی اطالعات واخالق عمومی می باشد.  و

های صدا و سیما، مکلف به رعایت مسایل مشی کلی و اصول برنامهخطقانون  (19)ماده به 

 است.اخالقی 

 مصادیق محدودیت اخالق عمومی در دین اسالممصادیق محدودیت اخالق عمومی در دین اسالم. . 22-33-33

لذا  های اخالقی نیازمند است.زندگی اجتماعی به هنجارها و ارزشدر گفتمان اسالمی 

ین اخالقی و ارزشهای حاکم تواند با نادیده گرفتن اصول و موازدیدگاه اسالم انسان نمی از

بپردازد. بنابراین انتشار هر گونه  انتقال اطالعات بر جامعه اسالمی به استیفای حق آزادی

مطلبی که اصول و موازین اخالقی جامعه را خدشه دار کند یا با انتشار مطالب یا تصاویر 

و اخبار  اطالعات خالف عفت عمومی، به هنجارهای اخالقی آسیب رساند، مخالف آزادی

؛ نمی توان هر غذای فکری را به جامعه تزریق کرد دینی و قرآنیاز دیدگاه  .می باشد

ها را میان مؤمنان رواج دهند، برای آنان در دنیا و آخرت کسانی که دوست دارند زشتی
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. از دیگر مصادیق نقض اخالق عمومی در اسالم می توان به اتهام، عذاب دردناکی است

 ناسزا و ... به دیگران، اشاره کرد. فترا، فحش،اشاعه ی فحشا، ا

 د کهبه عنوان مثال ترویج و اشاعه فحشا از مصادیق نقض اخالق عمومی می باش

ت دارند کسانی که دوس"سوره نور در این خصوص می فرماید:  19خداوند در آیه شریفه 

ست آخرت ا ویا ر دنزشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنها د

شتی ز، شافح ریشه اساسی کلمهشایان ذکر است،  "و خداوند می داند و شما نمی دانید.

تواند یوه ای مهر شی منظور از اشاعه، انتشار می باشد. بنابراین ترویج گناه، باو آشکار است 

 ب،س کتاز مصادیق اشاعه فحشا باشد. لذا نگهداری، استنساخ، چاپ، خواندن و تدری

ترویج  ت راروزنامه ها، و مجالت گمراه کننده و یا مشتمل بر فواحش و زشتی که محرما

 (.411-413: 1385کنند از مصادیق آیه شریفه نیز ذکر شده است)الخمینی، می

ت و تهم تهمت و افترا از دیگر مصادیق اخالق در اخالق عمومی می باشد. در واقع

کینه  مردم و بین بین رفتن حیاء و شیوع زشتی ها در افترا از انحرافات اجتماعی و موجب از

 بوده و محترمآدمی همیشه  آبروی های اسالمیآموزهو دشمنی است. از سوی دیگر، در 

ز ارده ای پر کس ه»پیامبر گرامی در این باره می فرمایند:  .پاسداری از آن الزم می باشد

: 75، ج1362، مجلسی«)فرا می گیرد روی آبروی برادر خود بردارد پرده های از آتش او را

ایی هاخالق مومن از بزرگی و عظمت و توانایی »( در روایت دیگر آمده است: 253

، مجلسی«) خداوند است پس تمسخر اخالق مومن یا رد گفتار او رد خداوند است

 «)لناسامن اهان  اذل الناس»فرمایند: ( امام صادق)ع( نیز در این زمینه می142: 72،ج1362

  ( خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار بدارد.143: 72، ج1362مجلسی، 

 

 نتيجه گيری

 و اطالعات آزادی جریان اصل ارتباطات، الملل بین حقوق در اصل ترین بنیادی

 گذاری پایه صراحتاً جهانی معتبر متون و اسناد در اینکه بر عالوه اصل، این. است ارتباطات

 قرار عمل و قبول مورد مسلم قاعده عنوان به نیز المللی بین ویهر و عرف در است، شده

 ترینابتدایی از یکی بشر، حقوق شده پذیرفته و بنیادین اسناد در تأمل اندکی با. است گرفته
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 به ایخدشه هیچ که نحوی به است، اخبار و اطالعات گونه همه به دسترسی بشری نیازهای

 .نشود وارد انتشار و انتخاب جستجو، حق

آزادی  د کهاز سوی دیگر، هیچ نظام سیاسی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باش

ود اً یا خقطع فرد را مطلقاً و بدون قید و شرط بپذیرد که اگر این محدودیت رعایت نشود

ین آن حق نقض خواهد شد یا به نقض حقوق دیگران منجر خواهد شد. در مقررات ب

رفته گرار قرام به اخالق و قواعد آن به صراحت مورد تأکید المللی حقوق بشر نیز احت

 است. 

ر می داز طرفی گستردگی دامنه اخالق و کلی و مبهم بودن مولفه های اخالق عمو

 وز اصول ست اجوامع نباید سبب شود که قلمرو اطالع رسانی رسانه به بهانه حفاظت و حرا

 ر قلمرودق، یین و اعمال محدودیت اخالقواعد اخالق عمومی مضیق تفسیر شود.  لذا در تب

اید بکارکرد آزادی اطالعات و اخبار ضروری است.دولت در تحدید آزادی اطالعات 

انونی امل: قکنند که شها را پیروی شرایط کلی ذکر شده در اسناد حقوقی برای محدودیت

ردم مت، یبودن، ضرورت و تناسب با اهداف مورد نظر، تبعیض آمیز نبودن اجرای محدود

 ساالر بودن جامعه هدف و تامین اهداف مشروع می باشد. 

جش فقدان وحدت مفهومی و مصداقی برای اخالق عمومی و همچنین عدم معیار سن

 فاده ازاست اصول اخالقی در اندیشه غرب و اسناد حقوق بین الملل ممکن است زمینه سوء

روری ضاین راهم نماید، بنابراین محدودیت را در قلمرو حق آزادی اطالعات و اخبار ف

ات و طالعااست در تبیین و تفسیر اخالق عمومی به عنوان محدودیت حاکم بر حق آزادی 

ست که االی اخبار به مفاهیم، اصول و معیارهای ثابت نه متغیر تمسک نمود و این در ح

. ه استهای مذکور ضروری برای اخالق عمومی در اندیشه اسالمی ذکر شدکلیه ویژگی

نی نابع دیمدر  البته برای تبیین مفهوم و ماهیت اخالق عمومی می بایست به اصول ذکر شده

تالف ا اخهو قانونی تمسک کرد.  هرچند ممکن است در موارد و مصادیق آن در بین ملت

لقی می ییر تها شناخته شده لذا متغوجود داشته باشد، زیرا آداب به عنوان اخالق ملت

 گردد. 
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