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Abstract:

"The right to know" is one of the fundamental rights that is recognized 
for humanity, including media audiences. This right has been specified 
and emphasized in international, regional and national documents, and 
for this reason there is no doubt about its legitimacy. Of course, they 
often raise this right in the field of political and social information and as 
a prerequisite for the realization of democracy, and they seek to prevent 
tyranny and corruption by making people aware of the decisions and 
actions of governments and having the possibility of monitoring and 
criticizing them. From it, like monopolization, profiteering and rent-seeking. 
But "the right to know" in this sense is emphasized not only in Islamic 
sources and texts, but in a broader interpretation, it includes the fact that 
a person consciously chooses and determines his destiny in any field. So, 
this right is actually the prelude to the basic right to self-determination. 
This is where the relationship between consciousness and the right to 
choose and will is raised and questioned as a criterion for the superiority 
of man and his caliphate on earth. By explaining this matter, the present 
article aims to reveal the relationship between duty and the right to know, 
and especially to talk about the right of a person to make a conscious 
choice in the Qur'an and the Sunnah. The effects of accepting such a right 
are also stated below, and of course, it will be sought in the constitution 
and other national laws.

Keywords: Right to Know, Right to Self-Determination, Audience Rights, 
Media Rights

* Associate Prof. In Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
Email: esmaeili1344@ut.ac.ir
 



فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي/ سال بیست ونهم/ شماره 3 )پیاپي 111( / پاییز 1401/  27  ـ 11
Quarterly Journal of Communication Research, 2022, Vol. 29, No. 3 (111), 11-27

حق بر آگاهی به مثابه حق اساسی مخاطب

محسن اسماعیلی*

چکیده
»حـق بـر آگاهـی« یکی از حقوق اساسـی اسـت کـه برای بشـر و ازجملـه مخاطبان 
رسـانه بـه رسـمیت شـناخته می شـود. این حـق در اسـناد بین المللـی، منطقـه ای و ملی 
مـورد تصریـح و تأکیـد قـرار گرفتـه و بـه همین سـبب در رسـمیت آن تردیدی نیسـت؛ 
البتـه در اغلـب مـوارد ایـن حـق را در حـوزه اطالعـات سیاسـی و اجتماعـی و به عنـوان 
پیش نیـاز تحقـق مردم سـاالری مطـرح می کنند و در پی آن هسـتتند که بـا آگاهی مردم 
از تصمیمـات و اقدامـات دولت هـا و برخـورداری از امـکان نظـارت و نقد، مانع اسـتبداد و 
فسـادهای ناشـی از آن، ماننـد انحصار طلبـی، سـودجویی و رانت خـواری شـوند؛ اما »حق 
بـر آگاهـی« بـه ایـن معنا، نه تنهـا در منابـع و متون اسـالمی مـورد تأکید اسـت بلکه در 
تفسـیری وسـیع تر، شـامل آن می شـود که انسـان سرنوشـت خویـش را در هـر زمینه ای 
آگاهانـه انتخـاب کنـد و رقـم بزنـد. پـس این حـق در واقـع، مقدمـه و مقّوم حق اساسـی 
تعیین سرنوشـت اسـت. از همین جاسـت که رابطـه آگاهی با حق انتخـاب و اراده، مطرح 
و به عنـوان مـالک برتـری انسـان و خالفـت او در زمین مورد سـؤال واقع می گـردد. مقاله 
حاضـر، بـا تبییـن ایـن مطلب، در صدد اسـت تا رابطـه تکلیف و حـق بر آگاهی را آشـکار 
سـازد و به ویـژه از حـق انتخاب آگاهانه انسـان در قرآن و سـنت سـخن به میـان آورد. آثار 
پذیـرش چنیـن حقـی در ادامه بیان شـده اسـت و البتـه در قانون اساسـی و دیگر قوانین 

ملـی نیـز پی جویی خواهد شـد.
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مقدمه
»حـق بـر آگاهی« از حقوق شـناخته شـده بشـری اسـت کـه ارتبـاط تنگاتنگی 
بـا حقـوق رسـانه و به ویـژه مبحـث حقـوق مخاطـب دارد. ایـن حـق در متـون و 
اسـناد حقـوق بین الملـل مـورد تصریـح و تأکیـد قـرار گرفتـه و در اسـناد منطقه ای 
و قوانیـن ملـی کشـورها نیـز تثبیـت شـده اسـت. نگاهـی هر چنـد گـذرا بـه منابـع 
اسـالمی و به تبعیـت از آن، متـون حقوقـی جمهـوری اسـالمی ایـران، جـای تردیـد 

باقـی نمی گـذارد کـه ایـن حـق از نظـر آنـان هـم پذیرفتـه شـده و رسـمیت دارد.
امـا نکتـه مهـم، تفـاوت مبنایی نگاه جهـان امروز با نـگاه ما به »حق بـر آگاهی« 
اسـت. اسـالم به ما آموخته اسـت که این حق، مقدمه و مقوم حق تعیین سرنوشـت 
اسـت و در اصـل بـدون آن، نـه انسـانیت انسـان بـروز پیدا خواهـد کرد و نـه حق بر 

آگاهی در حقیقت حق اساسـی بشـر تلقی خواهد شـد.
مقاله حاضر این مطلب را در سه گفتار به بحث خواهد گذاشت. در گفتار نخست، 
به اختصار از رسمیت »حق بر آگاهی در متون و اسناد حقوق بین الملل« سخن خواهیم 
گفت و در گفتار دوم، »حق بر آگاهی در متون و منابع اسالمی« مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. این گفتار حاوی بیان تفاوت مبنای »حق بر آگاهی« در حقوق اسالم با جهان 
امروز و تبیین رابطه »حق بر آگاهی« با اراده و حق انتخاب، رابطه »حق بر آگاهی« 

با تکلیف و آزادی، و سرانجام، رابطه »حق بر آگاهی« با جهاد و دعوت به دین است.
گفتـار آخـر نیـز بـا عنـوان »حق بـر آگاهـی در حقوق ایـران « به بررسـی تجلی 
ایـن حـق بـا مبنـای خـاص اسـالمی در قانـون اساسـی و سـپس در سـایر قوانین و 

مقـررات اختصـاص خواهـد یافت.

1.گفتارنخست:حقبرآگاهیدرمتونواسنادحقوقبینالملل
»حـق بـر آگاهـی« یکـی از حقـوق اساسـی اسـت کـه بـرای بشـر و شـهروند به 
رسـمیت شـناخته شـده اسـت. مـاده 1۹ اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر کـه بنا بـر 
گـزارش کتـاب رکوردهـاي گینـس، شـمار بیشـترین ترجمـه از یک متـن را به خود 
اختصـاص داده  اسـت، در تعریـف ایـن حق می گویـد: »هر کس حـق آزادي عقیده و 
بیـان دارد  و حـق مزبـور شـامل آن اسـت که از داشـتن عقایـد خود بیـم و اضطرابي 
نداشـته باشـد و در کسـب اطالعـات و افـکار و در اخـذ و انتشـار آن، به تمام وسـایل 

ممکـن و بـدون مالحظات مـرزي، آزاد باشـد.«1

1. یادآور می شود که به دلیل ترجمه رسمی  متن اعالمیه و تصویب آن به عنوان قانون در مجلس شورای ملی وقت، ویرایش و به روزسازی آن 
ممکن نیست؛ مگر از طریق مجلس. متن اصلی این ماده به شرح زیر است:

Article 19 : Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
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حـق اســـاسی مخـاطب بـر اسـاس ایـن مـاده؛ حـق آزادی عقیـده و بیـان، شـامل سـه عنصر و شـاخص 

جداگانـه اسـت کـه در مجمـوع »حـق بـر آگاهـی« را تأمیـن و تضمیـن می کننـد:
الف( آزادی کسب اطالعات و افکار

ب( آزادی اخذ اطالعات و افکار
ج( آزادی انتشار اطالعات و افکار 

مـوارد یـاد شـده در اصطالح مراحـل سـه گانه آزادی اطالعـات نامیده می شـوند 
کـه البتـه دارای محدودیت هایـی هـم هسـتند؛ زیـرا بـر اسـاس بنـد »ب« مـاده 2۹ 
اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر: »هر کـس در اجـراي حقـوق و اسـتفاده از آزادي هاي 
خـود، فقـط تابـع محدودیت هایـي اسـت کـه به وسـیله قانـون، منحصـراً به منظـور 
تأمیـن شناسـایي و مراعـات حقـوق و آزادي هـاي دیگـران و براي مقتضیـات صحیح 
اخالقـي و نظـم عمومـي و رفـاه همگانـي، در شـرایط یـک جامعـه دموکراتیک وضع 

اسـت.«1 گردیده 
ایـن حـق و محدودیت هـای آن در »میثـاق بین المللـي حقـوق مدنـي و سیاسـي« 
نیـز تکرار شـده اسـت؛ با این تفـاوت که مفاد دو مـاده 1۹ و 2۹ اعالمیـه جهانی حقوق 

بشـر را، بـا هـم، در یـک مـاده جمع کرده اسـت. طبـق مـاده نوزدهم میثاق یاد شـده:
1. هیچ کس را نمي توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

هـر کـس حـق آزادي بیـان دارد. ایـن حـق شـامل آزادي تفحـص و تحصیـل و 
اشـاعه اطالعـات و افـکار از هـر قبیـل بـدون توجـه بـه سـرحّدات، خـواه شـفاهاً یـا 
به صـورت نوشـته یـا چـاپ یـا به صـورت هنـري یا بـه هر وسـیله دیگـر، بـه انتخاب 

خـود مي باشـد.2
3. اِعمـال حقـوق مذکـور در بنـد دوم این ماده مسـتلزم حقوق و مسـئولیت هاي 
خاصـي اسـت؛ لـذا ممکـن اسـت تابـع محدودیت هـاي معینـي بشـود کـه در قانون 

تصریـح شـده و بـراي امـور ذیل ضرورت داشـته باشـد: 

1. Article 29: (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his 
personality is possible. 
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined 
by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of 
meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. 
(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United 
Nations.

2. ترجمه نارسا و ناشیوای اعالمیه جهانی و این دو میثاق قابل انکار نیست؛ اما، از آنجا که این ترجمه ها به تصویب قوه مقننه رسیده و تبدیل به 
قانون شده است، چاره ای جز تکرار آنها نداریم.
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الف( احترام حقوق یا حیثیت دیگران               
 ب( حفظ امنیت یا نظم عمومي یا سالمت یا اخالق عمومي«1

افـزون بـر اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر و میثـاق بین المللـی حقـوق مدنـی و 
سیاسـی، ایـن حـق در سـایر اسـناد بین المللـی و منطقه ای نیـز مورد تأییـد و تأکید 
قـرار گرفتـه و بـه همیـن سـبب در رسـمیت آن تردیـدی نیسـت )رجـوع شـود بـه: 

حبیبـی، 1382(.

2.گفتاردوم:حقبرآگاهیدرمتونومنابعاسالمی
ایـن گفتـار در پـی تبییـن رسـمیت »حـق بر آگاهـی« در نظـام حقوقی اسـالم 
اسـت )رجـوع شـود بـه: اسـماعیلی، 13۹2( ؛ اما دقت در کتاب، سـنت و نیـز فتاوای 
فقهـی نشـان می دهـد؛ یـک تفـاوت مبنایـی در زمینه قبـول این حق میان اسـالم و 
حقـوق بین الملـل می تـوان یافـت که در هـدف و قلمـرو آن اثرگذار خواهـد بود. پس 

از تبییـن ایـن تفـاوت، به آثـار و نشـانه های آن پرداخته خواهد شـد.

2-1.تفاوتمبنای»حقبرآگاهی«درحقوقاسالم
چنان کـه در ادامـه خواهیـم گفـت، »حق بر آگاهـی« در نظام حقوقی اسـالم نیز 
به رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ امـا با یک تفـاوت مبنایی کـه اتفاقاً آثـار مهمی بر 
جـای می گـذارد.بایـد به خاطر داشـت کـه آنان این حـق را اغلب در حـوزه اطالعات 
سیاسـی و اجتماعـی و به عنـوان پیش نیـاز تحقـق دموکراسـی مطرح می کننـد و در 
پـی آن هسـتند کـه با آگاهـی مـردم از تصمیمات و اقدامـات دولت هـا و برخورداری 
از امـکان نظارت و نقد، مانع اسـتبداد و فسـادهای ناشـی از آن، ماننـد انحصار طلبی، 

سـودجویی و رانت خواری شـوند )رجوع شـود به: نمکدوسـت، 1383(.
بـدون آنکـه بخواهیـم وارد این گونـه مباحـث و نقدهـای احتمالـی بر آن شـویم، 
تصریـح می کنیـم کـه در اینجا، مقصود مـا از این اصطالح، فراتر از حق دسترسـی به 
اطالعـات سیاسـی، اجتماعـی و انتشـار آزادانه آن اسـت. مراد ما از »حـق بر آگاهی« 
ایـن اسـت که انسـان حق دارد سرنوشـت خویـش را در هر زمینـه ای آگاهانه انتخاب 
کنـد و رقـم بزنـد. پـس این حق در واقـع، مقدمه و مقـّوم »حق بر تعیین سرنوشـت« 
اسـت و همیـن اسـت کـه »حـق بـر آگاهـی« را »به مثابه حق اساسـی بشـر« حیات 
1. Article 19:  (1) Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 
(2) Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and 
impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of 
art, or through any other media of his choice. 
(3) The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and 
responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided 
by law and are necessary: 
(a) For respect of the rights or reputations of others; 
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals. 



15
حـق بر آگـاهی به مثابه 
حـق اســـاسی مخـاطب حقوقـی می بخشـد؛ وگرنـه ایـن حـق نیـز حقـی در ردیف سـایر حقوق می شـود که 

نقـض آن چنـدان دشـوار نخواهد بود!
بی تردیـد حـق آدمـی بـرای آگاهـی و تعییـن سرنوشـت خویـش در ادبیـات 
دینـی، بسـیار صریح تـر و گسـترده تر از آنچـه دنیـای امـروز بـه آن اذعـان می کنـد، 
به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.  از نظر قرآن، انسـان موجودی صاحب اراده و دارای 
حـق انتخـاب اسـت و اصـوالً وجـه تفـاوت و امتیاز انسـان از سـایر موجـودات نیز در 

همیـن نکتـه نهفته اسـت.
خـدای متعـال خالـق انسـان و تمامـی هسـتی اسـت و میـل دارد کـه آدمـی به 
انتهـای مسـیر کمـال دسـت یابـد؛ امـا هرگز خواسـت خود را بـر او تحمیـل نکرده و 
حـق اراده و انتخـاب را در وجـود او بـه ودیعـت نهاده اسـت. در آیه 72 سـوره احزاب 
ا َعَرْضَنـا الَْمانَـَة َعلَـی  َـّ کـه مشـهورترین آیـات قـرآن کریـم اسـت، می خوانیـم: »إِن
ـَماَواِت َو الْْرِض َو الِْجَبـاِل َفَأبَْیـنَ أَن یَْحِملَْنَهـا َو أَْشـَفْقَن ِمْنَهـا َو َحَملََها ااْلِءنَسـاُن  السَّ
ُه َکاَن َظُلوًمـا َجُهـواًل«؛ مـا امانـت را بر آسـمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشـتیم،  َـّ إِن
از تحمـل آن سـرباز زدنـد و از آن ترسـیدند. انسـان آن امانـت را بـر دوش گرفت که 

او سـتمکار و نـادان بود.
در مـورد »امانـت« تفسـیرهاي مختلفي ارائه شـده کـه والیت الهیـه، معرفت اهلل، 
واجبـات و تکالیـف الهـي، عقل، اعضاي پیکر انسـان، امانت هایی که مـردم از یکدیگر 
مي گیرنـد و در نهایـت، اختیـار و آزادي اراده از جملـه آنهاسـت؛ امـا همان گونـه کـه 
گفته انـد: بـا کمـي دقت روشـن مي شـود که ایـن تفسـیرهاي مختلف با هـم متضاد 
نیسـتند بلکـه بعضـي را مي تـوان در بعضـي دیگـر ادغام کـرد، بعضي به گوشـه اي از 
مطلـب نظـر می افکننـد و بعضـي به تمـام؛ امـا در یـک کالم می توان گفـت: » امانت 
الهـي همـان قابلیـت تکامـل به صورت نامحـدود، آمیخته بـا اراده و اختیار  و رسـیدن 
بـه مقـام انسـان کامـل و بنـده خـاص خـدا و پذیـرش والیـت الهیـه اسـت« )مکارم 

شـیرازی و همکاران، 1371(.
بنابر ایـن، برخـورداری از قـدرت انتخـاب و إعمـال حـق تعییـن سرنوشـت، از 
هدایـای الهـی بـه انسـان اسـت ، همچنان کـه در اصـل 56  قانـون اساسـی جمهوری 
اسـالمی ایـران بـه زیبایـی آمـده اسـت:» حاکمیت مطلـق بـر جهـان و انسـان از آن 
خداسـت و هـم او، انسـان را بـر سرنوشـت اجتماعـی خویـش حاکم سـاخته اسـت. 
هیچ کـس نمی توانـد ایـن حق الهی را از انسـان سـلب کند یـا در خدمـت منافع فرد 

یـا گروهـی خـاص قـرار دهد«. 
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2-2.رابطه»حقبرآگاهی«باارادهوحقانتخاب
    اگـر انسـان بـه خواسـت خـدا موجـودی صاحـب اراده و دارای حـق انتخـاب 
اسـت، بی تردیـد از حـق بـر آگاهـی نیـز برخوردار اسـت. طبـق یک منطق روشـن و 
عقالنـی کـه از سـوی فالسـفه و حکمـای مسـلمان تبیین شـده و در علـم اصول نیز 
بـه مناسـبتی مطـرح می شـود، پیش شـرط انتخـاب، آگاهـی و آزادی اسـت و البته 

پیامد آن، مسـئولیت.
اراده چگونـه پدیـد می آید؟ این پرسـش قرن هاسـت که مورد توجه دانشـمندان، 
به ویـژه فیلسـوفان قـرار گرفتـه اسـت. آنـان تـالش کرده اند بـا تحلیل روان شناسـانه 
چگونگـی تشـکیل اراده در انسـان را شناسـایی کنند. گفته اند: صدور هـر فعل ارادي، 
متوقـف بـر مراحلـي اسـت که مقدمـات عمومـي افعال نامیـده مي شـود و آن عبارت 
اسـت از علـم تصـوري و تصدیقـي، میـل، شـوق و اراده جـازم. بعـد از حصـول ایـن 
مقدمـات اسـت کـه عضـالت بـراي انجـام فعل به حرکـت در مـي آیند )رجوع شـود 
بـه: سـجادی، 1375: 50(. حکمـا عـزم راسـخ را کـه بعـد از مقدمـات فعـل حاصـل 
مي شـود، اراده می نامنـد کـه مقدمـه قریـب فعـل اسـت )رجـوع شـود به: سـجادی، 

  .)4۹ :1375
بـرای درک آسـان تر مطلـب می توان گفـت؛ هر عمـل ارادی، هر چقدر هم سـاده 
و عـادی باشـد، بـدون طـی ایـن مراحـل چهارگانه انجام شـدنی نیسـت. بـرای مثال، 
حتـي بـرای نوشـیدن یـک لیوان آب هـم ابتدا بایـد آب را تصـور کرد؛ وگرنـه به رغم 
تشـنگی، ممکـن اسـت آبـی نوشـیده نشـود. ماننـد کسـی که گرسـنه اسـت ولی بر 
اثرگرفتاری هـاِي کاری اصـاًل بـه یـاد خـوردن غـذا نمی افتد. بعـد از تصـور آب، نوبت 
بـه تصدیـِق فایـده آن می رسـد؛ زیـرا ممکن اسـت بـه رغم تشـنگی و وجـود آب، نه 
تنهـا نوشـیدن آن سـودمند نباشـد کـه بـرای مثال، بـه دلیـل جراحت زیـان آور هم 
باشـد. در ایـن صـورت بـاز هـم اراده ای مبنی بر نوشـیدن آب تشـکیل نخواهد شـد.

پـس از تصدیـق بـه فایـده، اکنـون نوبـت بـه اشـتیاق می رسـد؛ چرا کـه ممکـن 
اسـت بـرای مثـال فـرِد تشـنه، روزه دار باشـد و از ایـن رو، بـا وجـود مفیـد بـودن آن، 
تمایلـی بـه نوشـیدن آن نداشـته باشـد. اگر چنیـن نبود، آنـگاه فرد اراده مـی کند تا 

آب را بنوشـد.1
 بنابرایـن، نخسـتین مرحلـه تحقـق اراده، آگاهـی )تصـور و تصدیـق( اسـت و 
آخریـن مرحلـه، انتخـاب قطعـی و عمـل بـه آن. از همین جـا نقش ماهـوی »حق بر 

آگاهـی« در زندگـی انسـان پدیـدار می شـود.

1. شناخت این مراحل، عالوه بر سودمندی های علمی، نتیجه های عملی هم در پی دارد و مثاًل در حقوق خصوصي موجب تفکیک قصد و رضا 
شده است. حقوقدانان به پیروي از فالسفه و فقیهان به تحلیل رواني اراده پرداخته  و چهار مرحله جداگانه را براي تشکیل اراده مورد توجه قرار 
داده اند. به عنوان نمونه، نگاه کنید به: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومي قراردادها، ج 1: 213  و مهدي شهیدي، تشکیل قراردادها و تعهدات، 127 و 

جعفري لنگرودي، تأثیر اراده در حقوق مدني، ش 2 و ۹1.
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حـق اســـاسی مخـاطب به این ترتیب می توان گفت: ارزش انسان به این است که آگاهانه تصمیم بگیرد 

از  نیست.  فراهم  او  برای  امکان جز  این  و  بردارد؛  گام  تکامل  و  رشد  مسیر  در  و 
آنچه گفته شد، صدق و عمِق این نکته حکیمانه معلوم مي شود که گفته اند، صورت 
باطني انسان، همان اراده او است؛ امام خمینی )ره( در این باب به نقل از استاد خود 
نوشته اند: »بعضي از مشایخ ما، أطاَل اهلّل ُعمَره، مي فرمودند که عزم جوهره انسانیت 
و میزان امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است«. 
ایشان سپس برهمین اساس توصیه می کنند که »اي عزیز، بکوش تا صاحب عزم 
و داراي اراده شوي که خداي نخواسته اگر بي عزم از این دنیا هجرت کني، انسان 
صورِي بي مغزي هستي که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوي، زیرا که آن 

عالم محل کشف باطن و ظهور سریره است« )امام خمینی، 1355(.

2-3.رابطه»حقبرآگاهی«باتکلیفوآزادی
ممکن اسـت بپرسـید: اگر انسـان حق انتخاب دارد پس چرا مکلف شـده اسـت؟ 
آیـا تکلیـف بـه انسـان در انجـام دسـتورهای الهـی و تعییـن پـاداش و کیفـر با حق 

انتخـاب وی منافـات ندارد؟!
پاسـخ ایـن پرسـش منفـی اسـت. آنچـه بـا حـق انتخـاب منافـات دارد، تحمیل 
اسـت نـه تکلیـف. اگـر اراده قاهـره پـروردگار آدمـی را ناگزیـر از ایمان بـه خویش و 
انجـام تکالیـف می کـرد، به طور قطـع، با حـق انتخاب آگاهانـه وی منافات داشـت؛ اما 
نشـان دادن راه هدایـت از ضاللـت و دعـوت به خیـر و فالح، بدون اسـتفاده از اکراه و 
اجبـار، نـه تنهـا منافاتی بـا آن ندارد، بلکه دقیقاً به رسـمیت شـناختن حـق انتخاب 
آگاهانـه و احتـرام به آن اسـت. وعـده ثواب یا وعید ِعقـاب نیز در حقیقـت، بیان آثار 
گریزناپذیـر و طبیعـی هـر انتخـاب اسـت؛ و تردیـدی نیسـت که هـر انتخـاب ارادی 

مسـتلزم قبول آثـار و عواقب آن اسـت.
اساسـاً معنـای تکلیـف همین اسـت کـه تحمیلـی در آن نیسـت؛ وگرنـه اطاعت 
و عصیـان معنـا پیـدا نمی کنـد. پـس آنچه از نظـر قرآن کریـم اهمیـت دارد، انتخاب 
آگاهانـه اسـت؛ هـم در افـراد و هـم در ملت هـا. خـدای متعـال ایمـان اجبـاری و 
غیرآگاهانـه را نمی پسـندد و نمی خواهـد و چنین اراده کرده اسـت که سرنوشـت هر 

فـرد یـا هـر جامعـه به دسـت خـود آنان انتخـاب شـود و رقـم بخورد.
بـرای مثـال، در مـورد افـراد، خطـاب بـه پیامبـری که بـرای هدایت آنـان تا پای 
جـان اصـرار می کـرد، فرمـوده اسـت:» َولَـْو َشـاَء َربّـَک َلَمـَن َمـن فِـي الْْرِض ُکلُّهْم 
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َجِمیًعا أََفَأنـَت تُْکـِرُه النَّـاَس َحتَّـی یَُکونُـوا ُمْؤِمِنیـَن«؛1 اگـر پروردگارت می خواسـت 
یقینـاً همـه کسـانی کـه روی زمین انـد ]اجبـاراً[ ایمـان می آوردنـد؛ ]ای پیامبـر! در 
حالـی کـه خـدا از بندگانـش ایمـان اجبـاری نخواسـته[، پـس آیا تـو مـردم را وادار 

می کنـی تـا به اجبـار مؤمـن شـوند؟!
آنچـه خـدا می خواهـد، انتخـاب آگاهانـه سرنوشـت اسـت؛ یـا بـه تعبیـر قـرآن: 
انتخـاب از روی دلیـل روشـن: »لَیْهلِـَک َمـْن َهلَـَک َعـن بَیَِّنـٍة َویَْحَیـی َمـْن َحيَّ َعن 
بَیَِّنـٍة«؛2 تـا هـر کـه هـالک می شـود از روی دلیلـی روشـن هـالک شـود  و هـر کـه 
زندگـی می کنـد از روی برهانـی آشـکار زندگـی کنـد. اصـاًل چـرا بایـد اجبـاری در 
انتخـاب دیـن باشـد؛ در حالـی کـه بینـه و دلیل آشـکاری بـرای حقانیـت آن وجود 

یـِن َقـد تََّبیَّـَن الّرْشـُد ِمـَن الَْغـيِّ «؟! 3 دارد: » اَل إِْکـَراَه فِـي الدِّ
در مـورد سرنوشـت ملت هـا نیـز همیـن قاعـده حاکـم اسـت؛ چنان کـه فرمـوده 
َ اَل یَُغیِّـُر َمـا بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّروا َما بِأَنُفِسـِهْم«؛4 یقیناً خدا سرنوشـت هیچ  اسـت: » إِنَّ اهللَّ
ملتـی را تغییـر نمی دهـد تـا آنکه آنان آنچـه را در وجودشـان قـرار دارد، تغییر دهند.

در آیـه ای دیگـر همیـن اراده و سـنت الهی چنین تکرار شـده اسـت: » َذلِـَک بَِأنَّ 
َ َسـِمیٌع  ِّْعَمـًة أَنَْعَمَها َعلَی َقـْوٍم َحتَّـی یَُغیُِّروا َما بَِأنُفِسـِهْم َوأَنَّ اهللَّ َ لَـْم یَـکُ ُمَغیِّـًرا ن اهللَّ
َعلِیـٌم«؛5 ایـن ]کیفـر سـخت[ به سـبب این اسـت که خدا بر آن نیسـت کـه نعمتی 
را کـه بـه قومـی عطـا کـرده تغییـر دهد تـا زمانی کـه آنـان آنچـه را در خـود دارند 

تغییـر دهنـد و یقیناً خدا شـنوا و داناسـت.

2-4.رابطه»حقبرآگاهی«باجهادودعوتبهدین
از همیـن جـا می تـوان به این بحـِث بی حاصل خاتمـه داد که آیـا حکومت دینی 
ملزم اسـت شـهروندان را به اجبار بهشـتی سـازد یا خیر؟ این بحث البته اختصاصی 
بـه حکومـت دینـی نـدارد و در سـایر فلسـفه های سیاسـی نیـز مطـرح شـده اسـت. 
به طور معمـول در فلسـفه سیاسـی غـرب بـه ایـن پرسـش پاسـخ منفـی می دهنـد و 
اساسـاً معنـای آزادی فـردی را در همیـن می دانند کـه هیچ کس را نمی تـوان مجبور 
بـه کاری کـرد؛ حتـی اگـر آن کار را موجـب خوشـبختی او بدانیـم. آنـان معتقدنـد: 
» اندیشـه عضـو دولـت مدنـی بـر سـه اصـل آزادی، برابری و اسـتقالل اسـتوار اسـت 
کـه به ترتیـب مشـخصه او به عنـوان انسـان، تبعـه و شـهروند اسـت. آزادی، توانایـی 
پیگیـری  خوشـبختی خـود به دلخـواه خویش اسـت. برابـری، برابرِی حقوقی اسـت: 
 هیچ کـس را نمی تـوان وادار بـه کاری کـرد مگـر به حکـم قانون و از نظـر قانون، همه 

1. سوره یونس، آیه  ۹۹                           3. سوره بقره، آیه 256                               5. سوره انفال، آیه 53                
2. سوره انفال، آیه 42                             4. سوره رعد، آیه 11  
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حـق اســـاسی مخـاطب اتباع کشـور یکسـان اند. اسـتقالل حق رأی در قانونگذاری و درسـت بگوییم؛ شاخص 

شـهروندی اسـت« )برناردی، ترجمه باقری، 1382: 23(.
کانت در کتاب رابطه نظر و عمل در حقوق سیاسـی نوشـته است: »بدترین استبداِد 
متصـور، حکومتی اسـت کـه بر پایه اصـل خیرخواهی برای مردم، همچـون خیرخواهی 
پـدر بـرای فرزنـدان خود، تشـکیل شـود؛ یعنـی حکومتی پدرگونه باشـد و اتبـاع آن، 
ماننـد کـودکان صغیر، ناگزیر رفتاری انفعالی داشـته باشـند و قادر به تشـخیص سـود 
و زیـان واقعـی خـود نباشـند و در انتظـار بماننـد تـا رئیـس دولت تشـخیص دهد که 

چگونه باید خوشـبخت شـوند« )برنـاردی، ترجمه باقـری، 1382: 17۹(.
بـر همیـن مبنـا، کانـت، ادعـای حاکمیـت بر شـیوه رفتـار انفـرادی انسـان ها از 
طریـق قـدرِت دولـت، یعنـی قـدرِت سیاسـی بـه معنـای اخـص را مـردود می داند و 
می گویـد: »هیچ کـس نمی توانـد مـرا وادارد کـه بـه شـیوه مـورد نظـر او خوشـبخت 
باشـم ... اّمـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه قـدرت فائقه بـا هـدف خوشـبختی )افراد( 

وضـع قانـون نکنـد« )برنـاردی، ترجمـه باقـری، 1382: 26(.
جـان اسـتوارت میـل نیـز در کتـاب پـرآوازه اش کـه بـا عنـوان »رسـاله دربـاره 
آزادی« بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت، یـادآور می شـود: »دو اصل مهم که فلسـفه 

کلـی ایـن رسـاله را تشـکیل می دهنـد ... عبارت انـد از:
اصـل اول: هیـچ فـرد انسـانی را نمی تـوان بـه علـت اعمالـی کـه انجـام می دهد 
)موقعـی کـه آن اعمـال بـه مصالح کسـی، جز مصالح خـودش، لطمه نمی زنـد( مورد 
بازخواسـت اجتمـاع قـرار داد. نصیحـت کـردن وی، آگاه سـاختنش از عواقـب عملی 
کـه انجـام می دهـد، وادار کردنـش بـه نکـردن آن عمـل، قطع معاشـرت بـا وی )اگر 
معاشـران صـالح خـود را در ایـن راه حل تشـخیص دادند( تنها وسـایلی هسـتند که 

جامعـه می توانـد بـرای ابـراز نفـرت یـا نارضایتی از اعمـال وی بـه کار برد.
اصـل دوم: هـر فرد انسـانی به علـت ارتکاب اعمالـی که به مصالـح دیگران لطمه 
می زنـد، بازخواست شـدنی اسـت و اگـر جامعـه احسـاس کـرد کـه می توانـد حرکات 
وی را بـا بـه کار بـردن تنبیهات اجتماعی یـا قانونی اصالح کنـد، در آن صورت مجاز 
اسـت که هر کدام از این دو وسـیله را که ضروری تشـخیص داد، در مورد وی به کار 

بـرد« )میل، ترجمه شیخ االسـالمی، 1385: 23۹(. 
او معتقـد اسـت: »در مسـائل بشـری دو اصـل الینفک وجود دارد بـه این مضمون 
کـه: »هیـچ قصـد و نیتـی هـر قـدر هم پـاک و بی غرض باشـد مجـوز این نیسـت که 
مـا دسـت و پـای عـده ای را کـه ایـن قصد و نیـت دربـاره آنها اجـرا می شـود، ببندیم 
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و آزادی و ابتـکار عملشـان را از دستشـان بگیریـم، فقـط بـه ایـن دلیل که سـوء نیتی 
نسـبت بـه منافـع آنها در کار نیسـت. نیز، اصل دیگری هسـت که صحتـش از این هم 
واضح تـر اسـت و آن ایـن اسـت کـه: ایجاد ترقیـات پایـدار، و دگرگون کـردن اوضاع و 
احـوال به نحـوی کـه متضمـن سـود و صالح حقیقـی افراد باشـد، فقط از دسـت خود 

آن افـراد سـاخته اسـت والغیر« )میل، ترجمـه شیخ االسـالمی، 1385: 3۹6(.
ممکن اسـت بپرسـید: اشـتباه احتمالی افراد در تشـخیص مصلحت و راه درست، 
مجـوزی بـرای هدایـت اجبـاری آنان به سـوی راه درسـت نیسـت؟ پاسـخ اسـتوارت 
میـل بـا این اسـتدالل منفی اسـت کـه »تمام آن اشـتباهاتی کـه احتمـال دارد یک 
فـرد انسـانی در نتیجـه زیـر پاگذاشـتن اندرزها و اخطار هـای قبلی دیگـران مرتکب 
شـود، نسـبت بـه آن زیانی که عایـد همین فرد می شـود )موقعی که دیگـران برایش 
تعییـن مصالـح می کنند( بسـیار کـم و ناچیز اسـت« )میـل، ترجمه شیخ االسـالمی، 

.)1۹6 :1385
بـه نظـر می رسـد، این منطق مورد پذیرش اسـالم نیز هسـت. آری! زمینه سـازی 
بـرای خوشـبختی و رسـیدن بـه بهشـت از وظایـف دولـت دینی اسـت، امـا اجبار به 
پیمـودن ایـن راه مطلـوب نیسـت؛ چنان کـه بارهـا و بارهـا بـه پیامبر اسـالم یـادآور 
شـده اسـت. افـزون بـر آیـات متعـددی که پیـش از ایـن و ذیـِل عنـواِن رابطه »حق 
بـر آگاهـی با تکلیـف و آزادی« مورد اسـتناد قرار گرفـت، آیات و روایـات دیگری نیز 
در ایـن زمینـه قابـل ارائه اسـت؛ ضمـن آنکه در فتـاوای فقهـی نیز شـاهد احترام به 
»حـق بـر آگاهـی« و »آزادی تعیین سرنوشـت« هسـتیم. برای مثـال، برخالف آنچه 
دشـمنان و رسـانه های آنـان وانمـود می کننـد، جهـاد بـه معنـای دعوت بـه انتخاب 

آگاهانـه دین اسـت نه تـالش بـرای تحمیل آن.
یکـی از نشـانه های روشـن بـه رسـمیت شـناخته شـدن ایـن حـق و رعایـت آن 
نسـبت بـه هـر »انسـان«؛ حتـی اگـر کافـر، معانـد و جنگجو باشـد، حکم بـه وجوب 
دعـوت پیـش از آغـاز جهاد با وی اسـت. از نظر فقهـی، دعوت کافران به اسـالم، قبل 
از شـروع جنـگ بـا آنـان ـ  درصـورت نرسـیدن دعـوت به ایشـان ـ  از سـوی امام یا 
منصـوب از جانـب ایشـان، واجـب اسـت.1 حتی به فتـوای گروهی از فقیهـان، وجوب 
دعـوت در صـورت آگاهـی داشـتن کّفار از آن، سـاقط می شـود؛ لیکن بـرای تأکید و 

اتمـام حجت بر ایشـان، مسـتحب اسـت.2

1. محقق حلی در این باره نوشته است: »وال یبدأون إال: بعد الدعاء إلی محاسن اإلسالم ویکون الداعي اإلمام أو من نصبه. ویسقط اعتبار الدعوة 
فیمن عرفها.« شرایع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج1: 235.

2. جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ، ج21: 54
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حـق اســـاسی مخـاطب در آیه 6 سـوره توبه نیز آمده اسـت: »َوإِْن أََحٌد مَِّن الُْمْشـِرِکیَن اْسـَتَجاَرَک َفأَِجْرُه 

َُّهْم َقـْوٌم الَّ یَْعلَُمـوَن «؛ و اگر یکی از  َحتَّـی یَْسـَمَع َکاَلَم اهللِّ ثُـمَّ أَبْلِْغـُه َمْأَمَنـُه َذلِـکَ بِأَن
مشـرکان از تـو پنـاه خواسـت، پـس پناهش بـده تا سـخن خـدا را بشـنود، آن گاه او 
را بـه جایـگاه امنـش برسـان؛ ایـن به سـبب آن اسـت کـه آنـان گروهی هسـتند که 
]حقایـق را[ نمی داننـد ]باشـد که در پناه تو و شـنیدن سـخن حق مسـلمان شـوند.[

فقیهـان شـیعه بـه اسـتناد ایـن آیـه شـریفه، حفـظ جـان کافـراِن حربـی را که 
درصـدد کسـب آگاهـی و انتخـاب آزادانـه برآمـده و کسـب امـان کرده انـد، واجـب 
می داننـد. فقیـه نامـدار، شیخ محمدحسـن نجفی بعد از اشـاره به این آیه می نویسـد: 
امیرمؤمنـان، علـی علیه السـالم فرموده انـد: اگـر کسـی از مسـلمانان کافـری را امـان 
دهـد سـپس خیانـت ورزد و خـون او را بریـزد، مـن از قاتـل بیـزار هسـتم؛ هر چنـد 
مقتـول اهـل جهنـم باشـد! و در روایـت دیگـری اسـت کـه بـرده ای از مسـلمانان به 
اهالـی یـک قلعـه امان داد! علی علیه السـالم این امان را نافذ دانسـت و فرمـود: او نیز 
مسـلمانی از میـان مسـلمانان اسـت و بـاز در روایتـی عبداهلل بن سـلیمان می گوید: از 
امـام باقـر علیه السـالم شـنیدم کـه می فرمود: هـر کس به دیگـری امان دهـد ولی او 
را بـه قتـل برسـاند، در قیامت با پرچم خیانتـکاران وارد خواهد شـد.1  فقهای دیگری 

ماننـد عالمـه حلی نیـز چنیـن فتوایی داشـته اند.2
 

3.گفتارسوم:حقبرآگاهیدرحقوقایران
می دانیـم کـه نظـام حقوقـی در جمهوری اسـالمی ایران مبتنی بر اسـالم اسـت. 
در روشـن ترین بیـان، اصـل چهارم قانون اساسـی می گویـد: »کلیه قوانیـن و مقررات 
مدنـی، جزائـی، مالـی، اقتصـادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسـی و غیـر اینها باید 
بـر اسـاس موازیـن اسـالمی باشـد. ایـن اصل بـر اطالق یـا عمـوم همه اصـول قانون 

اساسـی و قوانیـن و مقـررات دیگر حاکم اسـت.«
بنابرایـن، طبیعـی اسـت کـه همه قوانیـن و مقـررات، در تمام طبقه بنـدی اقتدار 
قوانیـن، بایـد حـق بـر آگاهـی را بـا تفسـیری کـه از منابع دینـی گفته شـد، تثبیت 
کـرده باشـند. آیـا چنین شـده اسـت؟ بـرای یافتن پاسـِخ این پرسـش نگاهـی گذرا 
بـه بازتـاِب »حـق بـر آگاهی در قانون اساسـی« و سـپس »سـایر قوانیـن و مقررات« 

خواهیـم انداخت.

1. صاحب جواهر بعد از اشاره به این آیه می نویسد: قال أمیر المؤمنین علیه السالم: »من ائتمن رجال علی دمه ثم خاس به فإني من القاتل بري ء و 
إن کان المقتول في النار«، خاس أي نکث بالعهد  و في خبر مسعدة بن صدقة  أیضا عنه علیه السالم »أن علیا علیه السالم أجاز أمان عبد مملوک 
لهل حصن من الحصون، و قال: هو من المؤمنین« و خبر عبد اهللَّ بن سلیمان  »سمعت أبا جعفر صلوات اهللَّ علیه یقول: ما من رجل أمن رجال علی 

ذمته ثم قتله إال جاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر« )نجفی، ج 21:  ۹3(. 
2. عالمه حلی، تذکرة الفقهاء ، ج ۹:  ۹0.
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3-1.حقبرآگاهیدرقانوناساسی
تردیـد در جایـگاه »حـق بر آگاهـی« در حقوق ایـران نیز روا نیسـت و در قوانین 
مختلـف بـا تعبیرهـای گوناگـون، از ایـن حـق، مقدمـات و لـوازم و آثار آن یاد شـده 
اسـت )رجـوع شـود بـه: اسـماعیلی، 1400(. بـرای مثـال، در مقدمـه قانون اساسـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران کـه عالی تریـن سـند در سلسـله مراتـب مقـررات حقوقی 
اسـت، دلیـل آغاز و تـداوم نهضت اسـالمی، برخالف حرکت های مشـابه در گذشـته، 
»تـالش پیگیر و ثمربخشـی« معرفی شـده که از سـوی رهبران فکـری »در باال بردن 
سـطح آگاهـی و هوشـیاری مبارزاتـی و مکتبی ملت مسـلمان« صورت گرفته اسـت. 
مختلـف،  به مناسـبت های  امـام  پی در پـی  پیام هـای  و  »بیانیه هـا  این کـه،  از جملـه 
آگاهـی و عـزم امت اسـالمی را عمق و گسـترش هرچـه فزون تر داد« تـا اینکه »ملت 
برآشـفته و آگاه و مصمـم بـه رهبـری قاطـع و خلل ناپذیـر امـام، قیـام پیروزمنـد و 

یکپارچـه خـود را به طرز گسـترده و سراسـری آغـاز نمود.«
و  آگاهـی  بـر  مبتنـی  ایـران،  مـردم  اسـالمی  نهضـت  ماهیـت  به این ترتیـب، 
مشـارکت آنـان در تعییـن سرنوشـت خویـش بـوده اسـت  و »با توجه بـه ماهیـت این 
نهضـت بـزرگ، قانـون اساسـی تضمین گـر هرگونـه اسـتبداد فکـری و اجتماعـی و 
انحصـار اقتصـادی می باشـد و در خـط گسسـتن از سیسـتم اسـتبدادی و سـپردن 
سرنوشـت مـردم بـه دسـت خودشـان تـالش می کنـد.« مهم تریـن و بارزتریـن اثـر 
چنیـن نگاهـی، آن اسـت کـه »قانـون اساسـی زمینـه چنیـن مشـارکتی را در تمـام 
مراحـل تصمیم گیری هـای سیاسـی و سرنوشت سـاز برای همـه افراد اجتمـاع فراهم 
می سـازد تـا در مسـیر تکامـل انسـان هـر فردی خود دسـت اندرکار و مسـئول رشـد 

و ارتقـا و رهبـری گـردد.«
بـا وجـود چنیـن نگاهی به حق مردم بر آگاهی و مشـارکت در تعیین سرنوشـت، 
طبیعـی اسـت کـه متـن قانـون اساسـی هـم واجد اصـول متعـدد و مهمی باشـد که 
مقدمـات یـا لـوازم و آثار چنین بینشـی را تأمیـن کند. ابتنای نظام سیاسـی بر ایمان 
بـه کرامـت و آزادی انسـان1، تکلیـف حکومـت مبنی بر بـاال بردن سـطح آگاهی های 
عمومـی، ارائـه آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سـطوح و تسـهیل و تعمیم 
آمـوزش عالـی، تـالش بـرای محـو هرگونـه اسـتبداد و خودکامگـی و انحصارطلبـی، 
تأمیـن آزادی هـای سیاسـی و اجتماعـی و زمینه سـازی جهـت مشـارکت عامه مردم 

1. اصل 2: »جمهوری اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به... کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا«.
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حـق اســـاسی مخـاطب در تعییـن سرنوشـت خویـش،1 اداره کشـور بـه اتـکا آراء عمومـی از راه انتخابـات یـا 

همه پرسـی،2 شناسـایی شـوراها به عنـوان ارکان تصمیم گیـری و اداره امـور کشـور،3 
بـه رسـمیت شـناختن نظـارت همگانـی بـر حاکمیـت،4 تأکیـد بـر انفکاک ناپذیـری 
آزادی و اسـتقالل و وحـدت و تمامیـت اراضی کشـور از یکدیگـر،5 ممنوعیت تفتیش 
عقیـده،6 تصریـح بـه آزادی بیـان در مطبوعـات7 و در صدا و سـیما،8 آزادی احـزاب و 
جمعیت هـا ۹ و اجتماعات و راهپیمایی ها،10 سـاماندهی اقتصاد کشـور در جهت رشـد 
و آزادی شـهروندان،11 الـزام بـه علنـی بـودن و انتشـار مذاکرات مجلـس،12 مصونیت 
نماینـدگان ملـت در اظهارنظرهـا و آرای خویش،13 مسـئولیت قوه قضاییـه در احیای 
حقـوق عامـه و گسـترش عـدل و آزادی هـای مشـروع،14 لـزوم رسـیدگی بـه جرائـم 

1. اصل 3: »دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد... .
2. باال بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی... .
6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7. تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش«.

2. اصل 6: »در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود«.

3. اصل 7: »طبق دستور قرآن کریم: »و امرهم شوری بینهم« و »شاورهم فی االمر«، شوراها، مجلس شورای اسالمی، شورای استان، شهرستان، 
شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند«.
4. اصل 8: »در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، 
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. والمُومنون و المُومنات بعضهم اولیاء بعض 

یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«.
5. اصل ۹: »در جمهوری اسالمی ایران، آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت 
و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی 
ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد، به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع 

قوانین و مقررات، سلب کند«.
6. اصل 23: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد«.

7. اصل 24: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین 
می کند«.

8. اصل 175: »در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید تأمین گردد«.
۹. اصل 26: »احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته  شده آزادند، مشروط به این که 
اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد 

یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت«.
10. اصل 27: »تشکیل اجتماعات و راهپیما یی ها، بدون حمل سالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است«.

11. اصل 43: »برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی 
او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: ...«.

12. اصل 6۹: »مذاکرات مجلس شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطالع عموم منتشر 
شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه 
غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان 

برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر شود«.
13. اصل 84: »هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند«.

اصل 86: »نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاماًل آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در 
مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد«.

14. اصل 156: »قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف 
زیر است: ...

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع«.
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سیاسـی و مطبوعاتـی به صـورت علنی و با حضور هیئت منصفه 1 و سـرانجام سـوگند 
رئیس جمهـور2 و نماینـدگان مجلـس3 بـرای حفاظـت از ایـن حقـوق و دیگـر حقوق 
مـردم، نمونـه ای از مهم تریـن اشـارات قانـون اساسـی به مواردی اسـت کـه می تواند 
به عنـوان مبنـا، مقدمـه یـا لـوازم آثـار حق بـر آگاهی مـورد توجه قـرار گیـرد و البته 

تفصیـل آن مجـال دیگری مـی طلبد.

3-2.حقبرآگاهیدرسایرقوانینومقررات
افـزون بـر آنچـه در به قانـون اساسـی پیرامـون حـق بر آگاهی مشـاهده شـد، در 
دیگـر اسـناد و منابـع حقوقـی نیـز سـخن از حق آگاهـی به میـان آمده اسـت. برای 
مثـال، بنـد 18 سیاسـت های کلـی نظـام اداری کـه از سـوی رهبر معظـم انقالب در 
چهاردهـم فروردیـن سـال 138۹ ابالغ شـد، »شفاف سـازی و آگاهی بخشـی نسـبت 
بـه حقـوق و تکالیـف متقابـل مـردم و نظـام اداری بـا تأکیـد بـر دسترسـی آسـان و 
ضابطه منـد مـردم بـه اطالعـات صحیـح« الزامـی و قـوای سـه گانه و دیگـر نهادهای 

کشـور موظـف به تأمیـن آن گشـته اند.
تاریـخ  در  کـه  اطالعـات«  بـه  آزاد  دسترسـی  و  انتشـار  »قانـون  همچنیـن، 
1388/5/31 بـه تصویـب مجمع تشـخیص مصلحـت نظام رسـید و به منظومه حقوق 
ایـران پیوسـت، به طـور ویـژه، عهـده دار تأمیـن حـق بـر آگاهـی شـهروندان ایرانـی 
اسـت.4 در ایـن قانـون، از »آزادي اطالعـات« به عنـوان حـق »هر شـخص ایراني« یاد 
شـده و مؤسسـات عمومـي مکلف شـده اند تـا »حق دسترسـي به اطالعـات« را براي 

تک تـک شـهروندان بـه رسـمیت بشناسـند.

نحوه  دادگستری صورت می گیرد.  در محاکم  با حضور هیئت منصفه  و  است  علنی  و مطبوعاتی  به جرائم سیاسی  اصل 168: »رسیدگی   .1
انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون در اساسی موازین اسالمی معین می کند«.

2. اصل 121: »رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود 
به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید: »بسم اهلل الرحمن الرحیم: من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در 
برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی کشور باشم و همه 
استعداد و صالحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور، ترویج 
دین و اخالق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی 

برای ملت شناخته است حمایت کنم«.
3. اصل 67: »نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسالم و 
نگاهبان دستاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوری اسالمی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری 
کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند 
باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقالل کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم«.

نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در 
اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند«.

4. برای آگاهی از سرنوشت و مفاد این قانون، ر.ک.: محسن اسماعیلی، چاپ اول، 1400
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حـق اســـاسی مخـاطب مـاده 2 ایـن قانـون تصریـح کرده اسـت: »هر شـخص ایرانـی حق دسترسـی به 

اطالعـات عمومـی را دارد؛ مگـر آنکـه قانـون منع کرده باشـد.« طبق تبصـره ماده 5 
نیـز: »اطالعاتـی کـه متضمـن حق یـا تکلیف بـرای مردم اسـت بایـد عالوه بـر مواد 
قانونـی موجـود از طریـق انتشـار و اعـالن عمومـی و رسـانه های همگانـی بـه آگاهی 

مردم برسـد.«
مـاده 11 قانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعات تأکید کرده اسـت: »مصوبه 
و تصمیمـی کـه موجـد حـق یـا تکلیـف عمومـی اسـت قابـل طبقه بنـدی به عنـوان 

اسـرار دولتی نیسـت و انتشـار آنهـا الزامی خواهـد بود.«
افـزون بـر این قانـون خاص، قوانیـن و مقررات دیگـری هم به منظـور تأمین حق 
بـر آگاهـی و مشـارکت مـردم در تعیین سرنوشـت خود وضع شـده اند کـه ذکر همه 
آنهـا الزم نیسـت؛ ازجملـه اینکـه طبـق مـاده 26 قانـون مدیریـت خدمات کشـوری 
مصـوب 1386: »دسـتگاه های اجرایـی مکلف انـد مـردم را بـا حقـوق و تکالیـف خود 
در تعامـل بـا دسـتگاه های اجرایـی آشـنا کـرده و از طریـق وسـایل ارتبـاط جمعـی  
صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایران سـطح آگاهی عمومـی در این زمینـه را ارتقا 
داده و اطالعـات الزم را به نحـو مطلـوب و مناسـب دراختیـار مـردم قـرار دهنـد.« 
ایـن قانـون امـکان شـکایت بـه مراجـع قضایی مبنی بـر نقض ایـن حق را هـم برای 

شـهروندان به رسـمیت شـناخته است.

بحثونتیجهگیری
از ایـن مقالـه معلـوم شـد کـه »حق بـر آگاهـی« نه تنها به عنـوان یکـی از حقوق 
مخاطبـان رسـانه ها  که به عنوان حق اساسـی بشـر در سـه نظـام حقوقـی بین الملل، 
اسـالم و ایران به رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ با این تفاوت که در اسـالم و ایران، 
ایـن حـق محـدود بـه حـق دسترسـی بـه اطالعـات سیاسـی و اجتماعی و یـا حتی 
مقدمه ای بر تحقق دموکراسـی نیسـت؛ حقی اسـت که با سرشـت بشـر درآمیخته و 
حتـی در انتخـاب دیـن نیـز باید محترم شـمرده شـود؛ البته ایـن حق نیـز مانند هر 
حـق دیگـر، دارای شـرایطی اسـت کـه از جملـه آنهـا احترام بـه حقـوق و آزادی های 
دیگـران اسـت؛ گرچـه قوانیـن و مقررات کشـور ما به ریشـه و آثـار و لـوازم این حق 
توجـه داشـته و بـه تثبیـت آنها همت گماشـته اسـت،  قوانیـن و مقررات رسـانه ای، 

نیازمنـد تفصیل بیشـتر در ایـن زمینه اند. 
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پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 3 )پیاپي 111(،
پـــایـیـــــز 1401

پیشنهادها
دانشـگاه صداوسـیما در سـرفصل های مرتبـط، حـق بـر آگاهـی را به عنـوان  •

اساسـی ترین حـق مخاطـب بگنجانـد و بـه دانشـجویان آمـوزش دهـد.
به عنـوان یـک طـرح پژوهشـی یـا رسـاله دکتـرا، مبانـی، حـدود و شـرایط این  •

حـق بـر مبنـای فقـه و حقـوق اسـالمی بـه تفصیل مـورد مطالعـه قـرار گیرد.
تفاوت هـا و تمایزهـای حـق بـر آگاهـی در حقـوق بین الملـل با حقـوق ایران و  •

فقـه امامیـه بـه روشـنی تبیین و اعالم شـود.
حـق بـر آگاهـی نه تنهـا به مثابـه اساسـی ترین حقـوق مخاطـب  کـه به عنـوان  •

حق النـاس همـواره بـرای مدیـران، سیاسـتگذاران و برنامه سـازان،  برنامه هـای خبری 
مـورد تأکید قـرار گیرد.

بـا شـناخت چالش هـا و پس از یافتـن راهکارهـا، اقدامات مقتضی بـرای تدوین  •
پیش نویـس  و تصویـب قانـون مربـوط در مراجع مربوط صـورت گیرد.

در عیـن حـال، تدویـن و ابـالغ دسـتورالعمل های داخلـی در خصـوص حـق بر  •
آگاهـی، مفهـوم، حـدود و شـرایط آن و نیـز ضمانـت اجـرای نقـض آن در سـازمان 
صداوسـیمای جمهـوری اسـالمی، بـر مبنـای پژوهش هـای پیـش گفتـه و اجـرای 

آزمایشـی آن ضـرورت دارد.

اسناد،قوانینومقررات
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران •
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات •
قانون مدیریت خدمات کشوری •
سیاست های کلی نظام اداری  •
اعالمیه جهانی حقوق بشر  •
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی •
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