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 چکیده
چیزي جـز تظـاهرات عینـی فراینـدهاي  هاي زندگی روزمرهگرایی اجتماعی، واقعیتمطابق نظریه برساخت

؛ شـوندها بازنمایی میر قالب گفتمانهاي لفظی و زبانی محفوظ و دذهنی افراد نیستند که تنها از راه داللت
هـا تـر محصـول و برسـاخته گفتمـانهاي جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیـقبنابراین، واقعیت

ها برسـاخته هاي اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیدههستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت
هـا و ازجملـه تعریـف جـرایم و ها نیز موجب تغییـر در برسـاختهانشود. بر همین اساس، تغییر در گفتممی

کیفري، فرایند تصـویب  شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردي به فرایند قانونگذاريقوانین کیفري می
با استفاده از روش تحلیل محتـوا و تحلیـل  6/11/1387مصوب » انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«قانون 

گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت بررسی گفتمان
طور مشخص وابستگی قلمروي جریان آزاد اطالعات به گفتمانی کـه درصـدد معنابخشـی بـه آن اسـت،  و به

ییراتـی در منـافع دهـد قـانون آزادي اطالعـات همـراه بـا تغهاي تحقیق نشـان مـیحکایت دارد؛ زیرا یافته
 انگاري و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحوالتی بنیادین گشته است.گران فرایند جرم کنش
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 مقدمه
و مسـلم ادراك  یافته نظمواقعیتی  منزله بهن است هاي زندگانی روزمره در نگاه نخست ممکواقعیت

هاي آن از پیش و مستقل از ادراك ما در الگوهایی تنظیم شـده و خـود را بـر ادراك شود که پدیده
آدمیان تعبیر و تفسـیر شـود و درسـت بـه همـین دلیـل  وسیله بهافراد جامعه تحمیل کرده و تنها 

افراد در  که پیش از ظهور شده تشکیلاز سلسله موضوعاتی  اي جلوه کند کهیافتهامر عینیت منزله به
 واسـطه به درنهایـتاعیان خارجی معرفی و معین شده اسـت و » عنوان به«جامعه در صحنه زندگی 

هـاي عینـی الزم آشـنا گیرد، پیوسته ما را با جلوهقرار می مورداستفادهزبانی که در زندگانی روزمره 
شده و زنـدگانی  فهم قابلهاي عینی در آن دهد که این جلوهان قرار میسازد و نظمی را در برابرممی

این نگاه بـه حقـایق  ).37و  36، ص 1394(برگر و لوکمان،  شوددار میروزمره در چارچوب آن برایمان معنی
-هـا و وقـایع دنیـاي نهـادي، پایگـاه بـودنپیرامونی در حالی است که شاید نتوان به تمـام عینیـت

هـاي اجتمـاعی کـامالً هاي اجتماعی افراد داد؛ زیرا هسـتیِ برخـی پدیـدهجدا از فعالیت ايشناسانه
اعیـان خـارجی و اجتمـاعی اسـت. ایـن رویکـرد بـه  عنوان بهها وابسته به تصمیم ما براي بودنِ آن

چیزي است که از آن با عنـوان برسـاخت اجتمـاعی یافته دنیاي اجتماعی همان ساختارهاي عینیت
شـناختی یک نظریه مهم جامعه عنوان به که شودیاد می 2گرایی اجتماعییا نظریه برساخت 1واقعیت

شناسـی شناسی معرفت و جامعهدر مورد معرفت، به لحاظ تاریخی ریشه در دو جریان فکريِ جامعه
شناسی است کـه رابطـه فکـر و اي از جامعهشناسی معرفت در معناي عام آن شاخهعلم دارد. جامعه

شناسـی، گرایی را در معرفتتوان ردپاي برساختدهد. در این معنا میقرار می موردمطالعهرا  جامعه
) را Science بـه معنـايشناسی علم نیز روابط درونی علم (دنبال کرد. جامعه 3انگاري معرفتیدر سازه

، حال بااین ).51، 1384توکل، (دهد قرار می موردبررسیاجتماعی با هنجارهاي اجتماعی  نهاد یک مثابه به
و  آمریکـا متحـده ایاالتشناس اهـل جامعه 4گرایی در علوم اجتماعی به اثر پیتر برگرریشه برساخت
در سـال » ساخت اجتماعی واقعیـت«با عنوان  شناس متولد اسلوانی کنونی،جامعه 5توماس لوکمان

 گردد.بازمی 1967
سـازد تـا هـا مـیمتوجه ابعاد ذهنی پدیده توجه بیشتر خود را 6گرابا نگرش ضد ذات نظریهاین 

ها در واقعیت عینـی بـه چـه شـکلی ها و معموالً به دنبال این نیست که بگوید پدیدهابعاد عینیِ آن
ها ندارند؛ بلکه گرایی، اساساً اعتقادي به عینی بودن واقعیتهستند؛ زیرا بیشتر رویکردهاي برساخت

 شـده دادهیـا از پـیش  شـده تعیینشود، امري از پـیش یاد میواقعیت  عنوان بهاز آن  آنچهمعتقدند 
                                                           

1. Social Construction of Reality 
2. Social Constructionist 
3. Constructivist Epistemology  
4. Peter Berger 
5.Thomas Luckmann 
6. Anti-Essentialist 
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، رو ازایـنهاسـت. هـاي اجتمـاعی، زاییـده و سـاخته ذهـن افـراد و گـروهنیست. بلکه برخی واقعیت
بـه چـه صـورت ادراك،  1گرایان بیشتر به دنبال آن هستند که هر پدیده توسط ذهن سوژهبرساخت

که چه چیزي یک واقعیت اجتماعی اسـت رداشت ما از اینشود. از این منظر، باحساس و تعریف می
و چه چیزي نیست، خود یک محصول یا برساخته اجتماعی است. به همین دلیل، اقامـه دعـوي یـا 

یـک واقعیـت، از اهمیـت کلیـدي در ایـن  عنوان بـهدار اجتماعی فرایند تعریف شرایط ظاهراً مسئله
 ).Best,2004, p. 14-29( ) وSpector. &. Kitsuse. 1987[1977], p. 54( رویکرد برخوردار است

اي دانست که وجـود یـا عـدم وجـود یـک گرایی اجتماعی را نظریهتوان برساختسان، میبدین
هـا از بیند؛ بلکه معتقد است واقعیت بر اساس نوع نگاه و برخورد ما انسانواقعیت را در ذات آن نمی

شود و به همین علت، براي دهیم، ساخته میقرار می فادهمورداستطریق زبانی که در زندگی روزمره 
هـاي گرایـی بـا قرائـت، نظریه برساخترو ازاینترین مقوله، تعریف ما از آن است. تحلیل آن نیز مهم

 نقـدهـاي قدسـیِ ها به صورتها و تبدیل آنو ازلی از حقایق و واقعیت 2ایدئولوژیک، عینی، ابژکتیو
 .ها)، مخالف استوص تمام واقعیت(البته نه در خص ناپذیر
کـه آن تعریـف را در  ویژه کسـانی هـاي اجتمـاعی و بـه، چگـونگی تعریـف واقعیـتترتیب این به
دهند؛ در چگونگی برساخت یک مسئله و موضوع می ارائهموردنظر خود  3هاي زبانی و گفتمانی قالب

 ، پیروز فرایندهاي تعریف مشکللیک واقعیت اجتماعی بسیار مهم است و باز به همین دلی منزله به
که در متقاعد کردن دیگران در وجود نـوع خاصـی از مشـکالت هستند  گرانی آن دسته از کنش هم

در صـورت زیـرا ؛ )1380فـون هایـک،  (براي مطالعه بیشتر ر.ك: از توان و قدرت بیشتري برخوردارند اجتماعی،
شخص یا گروهی که قـدرت بیشـتري دارد، از ، 4هاي اجتماعیدرباره واقعیت وجود تعاریف متعارض

هاي بهتري برخوردار است که تعاریفش را در خصـوص یـک واقعیـت اجتمـاعی بـه دیگـران فرصت
 ).150، ص 1394(برگر و لوکمان،  تحمیل کند و یا با قدرت اقناعی خود به پیروزي برسد

، تعارض در فرایند تعریـف هاي اجتماعیگرایی اجتماعی با چنین نگاهی به واقعیتنظریه برساخت
هـا را از طریـق قـوانین وضـع شـده توسـط هـا، سـاخت اجتمـاعی واقعیـتها و چگـونگی رفـع آنآن

گـران  کشد؛ زیرا معتقـد اسـت برخـی سـهامداران یـا کـنشپیروزمندان این بازي قدرت به چالش می
خـود  5عالئـق و منـافعزنی بـر سـر برساخت اجتماعی، با توجه به جایگاه و توان خاصی که براي چانه

هاي ارسالی و حل تعارضات احتمـالیِ پدیـد دهی به پیامبخشی و شکلتوانند با کنترل، جهتدارند، می
، در برسـاخت اجتمـاعی و 6آمده به هنگام برسـاخت یـک موضـوع بـه منزلـه یـک مشـکل اجتمـاعی

                                                           
1. Subject 
2. Objective 
3. Discourse 
4. Conflicting Definitions about Social Reality 
5. Interests 
1. As a Social Problem 
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آفرینـی باشـد، نقـش هـا و مطالبـات خـودها آنچنان که در مسیر تأمین خواستهواقعیت 1بندي صورت
 کنند.

البته نه تمامی جرایم را همچون جرایم طبیعی و یا جرایمی که  - جرم توانبا این توضیحات می
هاي مسلم و عینـیِ شـرعی هاي حدي بوده و یا مبتنی بر ارزشدر گفتمان دینی مستوجب مجازات

ن معنا که جرم نه یک واقعیت . به ایاي از یک برساخت اجتماعی دانستنمونه -اند انگاري شدهجرم
گرایانـه از چگـونگی برسـاخت هـاي برسـاخت، روایـترو ازاینهاست. عینی که برساخته ذهن انسان

هاي اجتماعی به هنگام پیدایش تعاریف متعارض درباره واقعیت در جامعه، تعامـل اجتمـاعی واقعیت
، کالم یـکو روابـط قـدرت و در  ها و در چارچوب توافقات محرمانه، تعارض منـافعمیان برخی گروه

هـا، هاي اجتماعی با استفاده از زبـان و در قالـب گفتمـانهاي قدرتمند و ماهرانه از واقعیتبرساخته
 شود.انگاري نیز واقع میموضوعی است که در برساخت رفتارهاي مجرمانه و در فرایند جرم

بـا چنـین رویکـرد » بـه اطالعـاتانتشار و دسترسی آزاد «قانون بر همین اساس، در این مقاله 
اسـت تـا  قرارگرفتـه موردبررسـی ،انگـاريمحوري بـه فراینـد جـرم، ذهنی و تعریفگرایانهبرساخت

، موجـب »آزادي«مفهـوم  ازجملـهمشخص شود چگونه مفاهیم و نظام معناییِ گفتمـان اصـالحات 
طلـب و هشـتمِ اصـالحبرساخته شدن مشکلی با عنوان جریان محدود اطالعات در اواخر عمر دولت 

طرح دوباره این الیحـه شود. سپس تدوین و ارسال الیحه آزادي اطالعات به مجلس هفتم میسپس 
زدایی و برساخت دوباره مفهوم آزادي اطالعات مطـابق بـا عناصـر در دولت اصولگراي نهم، برساخت

سبت بـه تري نکارانهفظهمحا مراتب بههاي شود آزادي اطالعات با مدلولگفتمانیِ اصولگرا موجب می
گـران  دهد قانون همراه بـا تغییراتـی در منـافع کـنشنشان می آنچه گفتمان اصالحات همراه شود؛

را » آزادي اطالعات«گر  کند؛ زیرا هر کنشانگاري و تغییر گفتمان حاکم بر آن تغییر میفرایند جرم
تـوان از برسـاخته و مـی درنتیجـه سـازد.خود تعریف و به عبارتی برمی موردقبولبر اساس گفتمان 

گفتمانی بودن فرایند تصویب قانون آزادي اطالعات، حول محور قدرتِ گفتمانِ هژمونیـک شـده بـر 
، عنـوان مقالـه حاضـر رو ازایـنگیري، یعنی گفتمان اصولگرا سخن گفت. ساختارهاي رسمی تصمیم

. جـرم یـک برسـاخته 2 . جـرم یـک برسـاخت اجتمـاعی اسـت؛1حاوي سه پیام به خواننده است: 
بر این اساس، در بخش نخسـت مقالـه، ابتـدا  . جرم برساخته روابط قدرت است.3گفتمانی است؛ و 

شود تـا مشـخص شـود چگونـه کاربردهـاي هاي اجتماعی مطرح مینقش زبان در برساخت واقعیت
-به برساخت هاي مختلف،تر در قالب گفتمانهاي مختلف و به عبارت صحیحگوناگون زبان در حوزه

، بـراي نشـان ازآن پـسشـود. منجر مـی یک واقعیت منزله بههاي گوناگونی از یک موضوع یا مسئله 
هـاي هاي مختلف در فرایند قانونگذاري کیفري به برساختهآفرینی گفتمانکه چگونه نقشدادن این

نـوعی برسـاخت  منزلـه بهشـود، جـرم مختلفی از یک قانون مانند قانون آزادي اطالعات منجـر مـی
                                                           

2. Formation 
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شود. سپس فرایند تصویب قـانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اجتماعی با تفصیل بیشتري بیان می
. بـدین معنـا کـه ابتـدا تعـارض میـان گیـردمیگرایانه مورد تحلیل قرار اطالعات با نگاهی برساخت

 شـودمـییی گران در قالب تعارضات گفتمانی در مراحل مختلف تصویب قانون موردنظر شناسا کنش
-توان از یک پدیده مانند جریان اطالعات در کشور، در قالـب گفتمـانتا نشان داده شود چگونه می

ها و قلمروهاي گوناگونی برساخت. سپس با توجه به شکل نهایی قـانون، ایـن هاي مختلف، محدوده
کننده نحوه حل که کدام گفتمان با توسل به چه ابزارها و سازوکارهایی، تعیینشود میموضوع طرح 

کنندگی خود، تعاریفش از واقعیـت را بـه دیگـران توانسته است با قدرت اقناع درواقعتعارض بوده و 
براي حل تعـارض تـا  اتخاذشده رود در این مرحله بتوان مشخص نمود روشتحمیل کند. انتظار می

 شود.چه اندازه در راستاي نفع عامه مثبت ارزیابی می
گرایـی اجتمـاعی بـا ن به محورهاي فوق الزم است پیرامون رابطـه برسـاختاما پیش از پرداخت

ترین نقـدهاي وارد گرایی یکی از مهمشناختی توضیحی ارائه شود؛ زیرا نسبیتگرایی معرفتنسبیت
اي برآمـده از الگـوي مثابـه نظریـه گرایـی اجتمـاعی بهکه برسـاخت گرایی است. درحالیبر برساخت

شـناختی  گرایـی معرفتشناسی معرفت دارد، ولی لزومـاٌ بـه نسـبیتدر جامعه انتقادي، گرچه ریشه
تقرب «و طرح او با عنوان  1گرایانه انتقادي کارل پوپرانجامد. براي اثبات این مدعا، از سنت عقلنمی

 ایم.استفاده کرده» به حقیقت
را توافـق بـا  گرایـی اجتمـاعی، حقیقـتهـایی هماننـد برسـاختپوپر معتقد است گرچه قرائت 

تبع آن اعتقـاد بـه ذات (خـواه راسـت و خـواه  کند و بههاي چیزي که اظهارشده، معرفی میواقعیت
داند که از طرح مسائل تـازه و دروغ) را مانعی جدي و خطرناك در رشد معرفت و اندیشه بشري می

داند که هایی میدسو بنیاد تمامی معارف بشري را ح )130، ص 1368(پوپر، کند سودمند جلوگیري می
ها و درواقع بودن تمام معرفت یقینی رو، اعتقاد به غیر قابل آزمون و درنتیجه خطاپذیرند و از همین

عدم قطعیت جهان و نیز عدم قطعیت صدق دارد، ولی منتفی بودن معرفـت یقینـی و تمـایز میـان 
دیـدگاه پـوپر، هرگـز بـه  ناپذیري صدق است، ولـی ازحقیقت و یقین مطلق، گرچه به معناي اثبات

گرایـی هـاي نسـبیتگرایـی نیسـت؛ زیـرا بـرخالف آمـوزهمعناي نبودن صدق و تسـلیم بـه نسـبی
آسانی میسر نیست. بلکه  هم به شناختی، حقیقت وجود دارد، اما آشکار نیست و رسیدن به آن معرفت

ایـن منظـور پـوپر ممکن است. براي » گرایی انتقاديعقل«تالش براي رسیدن به حقیقت از طریق 
. در ایـن معنـا، )321-320ص ، 1389پوپر، (سازد منزله هدف علم، مطرح می مفهوم تقرب به حقیقت را به

گرچه شناختِ منتج به حصول حقیقت مطلق و مالکی براي رسیدن به آن منتفی است و به همـین 
جتمـاعی کـه گرایـی اهـاي برسـاختفـرضتنها بر اساس پـیش جهت، امکان تحقق دانش مطلق نه

پذیر نیست، ولی وصـف رشـد و افـزایش طورکلی در هر تحقیق علمی و با هر مبناي نظري امکان به
                                                           

1. Karl Popper 
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توان گفت گزاره الف از گزاره ب به شناخت و تقرب به حقیقت همواره ممکن است. براین اساس، می
تـه باشـد. یاف تر است، به این شرط و تنها به این شرط که مضـمون صـدقیِ آن افزایشصدق نزدیک

شدن  اش افزوده شود. لذا هیچ دلیلی نیست که نسبت به تصور از نزدیککه مضمون کذبیبدون آن
شده نسبت بـه  ؛ چراکه دانش اصالح)1283-1284 1380(پوپر، به حقیقت یا پیشرفت دانش شکاك باشیم

ه بـراي هـا نیـز خاصـیت نهـایی ندارنـد و راتـر هسـتند. گرچـه آنماسبق خویش به حقایق نزدیک
تر شدن به حقیقت همواره باز است. لذا، عقالنیت یک نظریه، ریشه در این واقعیـت دارد کـه  نزدیک

تري از سـر  هاي سختپذیریم که از اسالف خود بهتر است. به عبارتی آزمونما بدان جهت آن را می
هـا، نـه امی شـناخت. درنتیجه، تمـ)309، 1368(پوپر، تر شدن به حقیقت گذارند و این یعنی نزدیکمی

رود. بدیهی ها به حقیقت به شمار میترین آننسبی و نه مطلق هستند. بلکه بهترین شناخت، مقرب
شـناختی کـه گرایـی معرفـتگرایی اجتماعی اسـت، بـا نسـبیمایه برساختاست این نگرش که بن

طـرح مفهـومی، معرفت یا صدق را برحسب زمان، مکان، جامعه، فرهنگ، دوره تاریخی، چارچوب یا 
 داند، در تعارض آشکار است.تربیت و اعتقاد شخصی امري نسبی می

 هاي اجتماعی. نقش زبان در برساخت واقعیت1
هاي ذهنـیِ مـا ها برساخته و به چارچوبها برساخته نیستند؛ بلکه تنها معرفت ما از آنتمام هستی
 هسـتند» رئالیست«عی و به عبارتی در این سطح، واقو  شناختی هستییعنی از منظر ؛ وابسته است

شـود چیـزي وقتـی گفتـه مـی«درنتیجه، در پاسخ به ایـن پرسـش کـه  ).138و  137، ص 1387چاپرك، (
تـوان گفـت همـه یـا برخـی باورهـاي مـا ، می»ید چه چیز آن را برساخته بدانیم؟برساخته است، با

هاي فیزیکـی در عـالم خـارج پدیده گرایان معتقدنداند. این گروه از برساختهاي اجتماعیبرساخته
هاي مزبور اسـت. معناهـایی کـه بـه ها، تنها انتساب معنا به پدیدهوجود دارند. دخل و تصرف انسان

، رو ازایـنشـوند. اي خاص بازنمـایی مـیکمک زبان صورت پذیرفته و در قالب یک گفتمان در حوزه
(همـان،  کنـدآفرینی میآن واقعیت نقش د و زبان تنها در برساختن شکل خاصی ازنحقایق وجود دار

خوانـده » شناختیگرایی معرفتبرساخت«گرایی که که در این وجه از برساخت روست ازاین ).136ص 
و معناشـناختی،  شـناختی هسـتیهـاي گرایـیشود، مانند دیگر وجوه این نظریه یعنی برساختمی

هـاي داللـت«، تنها از راه »ي ذهنی آدمیانهایندتظاهرات عینیِ فرا«یا همان  شود واقعیتگفته می
که گفتمان را  هنگامی شود. در حقیقت،بازنمایی می» هاگفتمان«محفوظ و در قالب » لفظی و زبانی

تـر و بـه عبـارت روشـن )118ص ، 1394یورگنسن و فیلیپس، ( »یک حوزه خاصکاربرد زبان در «به معناي 
بـه کـار  )29(همـان، ص  »و فهـم یکـی از وجـوه آن ربـاره جهـاناي خاص براي سخن گفتن دشیوه«

کنیم که حقایق ثابت بیرونی وجود ندارند بر این مطلب تأکید می شناختی هستیبریم، به لحاظ  می
شـوند. در ایـن بازنمـایی زبـان حقیقـت را و تنها از طریق گفتمان است که این حقایق بازنمایی می
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هاي جهان اجتمـاعی، محصـول زبـان و شود واقعیتگفته می رو ازایندهد. کند و تغییر میایجاد می
است کـه  پیرامونمانبا استفاده از زبان و از طریق انتساب معنا به خود و جهان زیرا ها است؛ گفتمان

توانیم جهان را بفهمیم و به این معنا، ما و جهان هردو معناهایی هسـتیم کـه بـه خـود و جهـان می
کنـد و ، در این بازنمایی، زبان حقیقت را ایجاد مـیدرواقع .سازیمبرمی نسبت داده و معانی مزبور را

هـا معنـا هـایی کـه بـه واقعیـتهاست. گفتمانجهان اجتماعی محصول گفتمان پسدهد. تغییر می
تغییـر در ، رو ازاینشود. برساخته می بخشی معناهمین فرایند  درنتیجهدهند و جهان اجتماعی،  می

اي فیزیکـی ، سـیل پدیـدهمثال عنوان بـه .شـودب تغییر در جهان اجتماعی میها، خود موجگفتمان
خود  موردپذیرشهاي دهد. این ما هستیم که در قالب گفتمانرخ می واقع بهاست که در عالم خارج 

یکی از هزاران پیامد جهـانی اثـر «گاه آن را سازیم. تر، آن را برمیبه آن معنا داده و به عبارت دقیق
(همـان،  دانـیمیم» تجلی اراده و خشم الهی«و گاه » مدیریت سوء«نامیم. گاه ناشی از می» ايگلخانه

اي جرایم، وضـع بـه همـین منـوال در بستر حقوق کیفري نیز در خصوص برساخت پاره ).30و  29ص 
 دهد و این ما هسـتیم کـه بـا، اتفاقی است که در جهان ماده رخ میجنین سقط، مثال عنوان بهاست. 

یـک  منزلـه بهاین عمل را یا » آزادي اراده«یا » تقدس حیات«با انتساب استفاده از ابزارهاي زبانی و 
 سازیم.جرم یا عملی مباح برمی

مظـاهر «هـاي اجتمـاعی معتقدنـد: برگر و لوکمان در خصوص نقش زبان در برسـاخت واقعیـت
مانند. زنـدگی روزمـره بـیش از وظ میهاي لفظی محفعینی عامِ زندگانی روزمره اصوالٌ از راه داللت

اي است که ما به کمک و از طریق زبان بـا همنوعانمـان در آن شـرکت داریـم. هرچیز دیگر، زندگی
، درك زبان براي درك واقعیت زندگانی روزمره ضـروري اسـت ... مـا بـه هسـتی خـویش از رو ازاین

 ).58و  57ص  1394برگر و لوکمان، ( »بخشیمطریق زبان عینیت می

گرایـی اجتمـاعی، روش تحلیـل گفتمـان اساساً روش تحقیق به شیوه برسـاخت به همین دلیل
هاي گوناگونی از یـک واقعیـت هاي گوناگون، برساختهدهد چگونه گفتماناست. روشی که نشان می

هـاي تـوان بـا کـاربرد زبـان در قالـب گفتمـاندهند. به این معنا که چگونـه مـیاجتماعی ارائه می
گون، مانند گفتمان ایدئولوژیک، گفتمان سیاسی، گفتمان اقتصادي، گفتمان فرهنگـی و غیـره، گونا

ها و روابط اجتماعی، معانی مختلفی به یک پدیده داد؛ زیرا شیوه سخن گفتن ما درباره جهانِ هویت
یورگنسن و ( ها و تغییرشان دارددهد؛ بلکه نقشی فعال در ایجاد آنها را به شکلی خنثی بازتاب نمیآن

 ).18، ص 1394فیلیپس، 

 معنـاواحدي باشـند، فراینـد  هاي گوناگون درصدد برساخت پدیدهبدیهی است چنانچه گفتمان
شود؛ زیرا هر گفتمان بـر آن ها تبدیل میها، به صحنه تقابل و تعارض میان گفتمانبه پدیده بخشی

 ی و بـه تعبیـر نظریـه گفتمـان، مطـابقاست پدیده موردنظر را مطابق نظام معنایی و عناصر گفتمان
. سـازد بـرخود و با ساختارشکنی از ثبات معناییِ گفتمان رقیـب  موردنظر» هايمدلول«و » هادال«
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تواند با تثبیت نظام معنایی در این میان، گفتمانی که به ابزارهاي قدرت بیشتري دسترسی دارد، می
 آنچه ).100، ص 1390مقدمی، ( گفتمان هژمونیک شودتبدیل به  آنگاهخود، به یک ثبات نسبی رسیده و 

 شودبه تعبیر نظریه گفتمان با از میان بردن ثبات معنا و شکستن هژمونی گفتمان رقیب محقق می
و پـوزش  (کسـرایی سـازدمشـخص مـی ازپـیش بیشها نقش اساسی قدرت را در بقاء یا نابودي گفتمان

 ).352و  351، ص 1388شیرازي، 

 اي قدرتمند و ماهرانه از واقعیت اجتماعیاخته. جرم: برس2
گران متعددي با هدف نمایندگی نفـع  انگاري فرایندي پویاست که در مراحل مختلف آن کنشجرم 

گر در تالش است رفتارهاي مجرمانه را مطابق بـا  کنند. در این فرایند هر کنشآفرینی میعامه نقش
گفتمانی که متعلق به آن است، تعریف کنـد. از ایـن منظـر،  طورکلی بهها و ها، اهداف، ارزشدیدگاه

رود، متفاوت اسـت و بسـتگی بـه جرم به شمار می آنچهجرم نیز یک برساخته اجتماعی است؛ زیرا 
 کند.این دارد که چه شخص یا نهادي جرم را تعریف می

علمی به جـرم طرف در مقابل رویکرد کالسیک یا  نگر به جرم ازیک رویکرد ذهنی یا ذهنیتاین 
قرار دارد که با نگاه فلسفی و بر پایه اندیشه روشنگري، بدون توجـه بـه عوامـل پیـدایی و مشـخص 

هاي اجتماعی جرم، تنها به ایجاد یک نظام عقالنیِ تنبیه و کنتـرل و برقـراري نظـم نمودن موقعیت
کنـد سـان تأکیـد مـیها، عقالنیت، اختیار و آزاد بـودن اناندیشد و بر قطعیت و حتمیت مجازاتمی

شناسـی یعنـی ) و از طرف دیگر در مقابل رویکـرد مسـلط در جـرم215، ص 1390صادقی فسایی و پروین، (
گرا به جرم است که جرم و رفتارهاي مجرمانـه را  نگر یا عینیترویکرد اثباتی یا همان رویکرد عینی

کنـد. دار قلمداد مـی آور و مسئلهمثابه شرایطی مضر، مالل در جامعه اموري مسلم، کمی و عینی و به
جاي تأکیـد بـر موضـوعات حقـوقی، بـر رفتـار  گرایانـه، بـهرویکردي که با نگاه تعینی، جزئی و جزم

گرایانه یا همان رویکرد ذهنـی کـه بـه پـارادایم که در رویکرد برساخت مجرمانه تأکید دارد. درحالی
تبیین جـرم و شـناخت عوامـل مـؤثر بـر آن، تر، نظریه تعارض تعلق دارد، طور مشخص انتقادي و به

ها به آن توجه شد، فارغ از ارزش 1هاي پیشین (کالسیک و اثباتی)برخالف آن چیزي که در پارادایم
شـدنی اسـت و پذیرد؛ زیرا در این رویکرد، جرم نه یک واقعیت عینی که تعریفو منافع صورت نمی

                                                           
کـرد.  شناسی را به ترتیب به کالسیک، اثباتی و انتقادي تقسـیمهاي جرمتوان نظریهبندي تاریخی، می. در یک تقسیم1

-از سوي مکتب اثبات 19میالدي شروع شد. این مکتب در قرن  18نگاه علمی به جرم با رویکرد کالسیک در قرن 
هـاي فکـري کالسـیک و شناسی به چالش کشیده شد. سرانجام پس از طرح پارادایمهاي مدرن جرمیی یا نظریهگرا

از  1950گرایـان، در دهـه ها به دلیل نگاه تک بعدي و به ویژه نزدیک بـه علـوم طبیعـیِ اثبـاتاثباتی، این پارادایم
بر سه عنصر ذهنیـت، قـدرت و گفتمـان تأکیـد دارد سوي پارادایم انتقادي با نقد اساسی مواجه شد. پارادایمی که 

 )218، 1390(صادقی فسایی و پروین، 
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شـرایط  باوجود. به همین دلیل 1گیرد.تر بکار میفتر و ضعیايعنصر قدرت آن را علیه افراد حاشیه
کند، فقط شمار یا حاالت بزهکارانه بالقوه زیادي که سالمت، امنیت و انسجام اجتماعی را تهدید می

 .Best, 1995, p( شودجرم تعریف می مثابه بهگران را به خود جلب کرده و  ها توجه کنشمعدودي از آن

ا و محصـول تعـاریف هـکـه برسـاخته ذهـن انسـانبل ،نیسـت اقعیت عینیو، جرم رو ازاین. )337-359
 پس جرم یک واقعیت اجتماعی دارد. اجتماعی است؛

هاي ذهنی به آن زا که واکنشآسیب ظاهر بههاي عینی شرایط یا حاالت ، این نه ویژگیدرنتیجه
یهی اسـت افـراد، بـد کنـد.اجتماعی یا جـرم تبـدیل مـی اي مسئلهشرایط است که یک رفتار را به 

هاي تعریـف گرایانه و فعالیتگران متنوعی در فرایندهاي برساخت ها، عوامل و کنشها، سازمان گروه
کننـد. از آفرینـی مـینقـش یـک جـرم منزلـه بهو شناسایی مشکل و تعیـین قلمـرو و مصـادیق آن 

هـا، تـا رسـانه، اعضاي دولت و کارمندان قضـایی گرفتـه مجلسگران رسمی مانند نمایندگان  کنش
هـاي داراي نفـوذ، هاي غیردولتی، نخبگان، مراجع دینی، گروهطلب، احزاب، سازمانهاي اصالحگروه

اي از واقعیـت جـرم بازنمایی ویژه ،گران مسلم است هریک از این کنش فعاالن حقوق بشري و غیره.
خت اجتمـاعی دارند که متفاوت از دیگري است و درست به همین دلیل است کـه جـرم یـک برسـا

کند. پیداست در چنـین ستیِ جرم بستگی به آن دارد که چه کسی جرم را تعریف مییاست؛ زیرا چ
ناپـذیر اسـت؛ زیـرا هـا اجتنـابآن تعارض میان گفتمـان تبع بهگران و  شرایطی، تعارض میان کنش

هـاي مجرمانـه را جرم و رفتار اند تالشگرایی در هریک از این بازیگران و سهامداران فرایند برساخت
و ایـن در حـالی اسـت کـه  سـازند بـرخود  موردنظرگفتمان  درواقعها، مطالبات و مطابق با دغدغه

 ها و ابزارهاي خاصی براي تثبیت نظام معنایی خود برخوردارند.هریک از آنان از ظرفیت
برخـوردار لذا در این میان هر گفتمانی که از جایگاه و توان بیشتري در برساخت اجتماعی جرم 

، قدرت تعریـف و تحمیـل رو ازاینتر خواهد بود. و اقناع مخاطبان موفق توجه جلبگمان در باشد، بی
 درواقـعکننـده اسـت. دیگر تعیـین چیز هرکند، بیش از آن را نفی می چه هرآنآن تعریف در برابر 

ایـدئولوژیک،  مفهوم قدرت در نظریه گفتمان اشاره به ایـن مطلـب دارد کـه در تعارضـات سیاسـی،
رسد که قـدرت بیشـتري بـراي هژمونیـک کـردن خـود اقتصادي و امنیتی، گفتمانی به پیروزي می

                                                           
شناسان رادیکال و انتقادي چـون انگاري و تعیین مجازات براي اعمال به خصوص، از سوي جرمجنبه سیاسی در جرم. 2

اسـانی کـه قـانون جـزا را شنکوئینی، چمبلس، ولد، سلین، ترك و غیره شدیداً مورد تأکید قرار گرفته اسـت. جـرم
داننـد. بـه عنـوان مثـال، ریچـارد اي براي کنترل اجتماعی در دست طبقات مقتدر و داراي نفوذ جامعـه مـیوسیله

را بـه وجـود  یافته سیاسی آنداند که صاحبان قدرت در یک جامعه نظامکوئینی، جرم را تعریفی از رفتار بشري می
-طور مشابه، از نظر ویلیام چمبلس و ولد نیز قوانین کیفري تنها منـافع گـروه . به)Quinney,2008, p.15( آورندمی

هاي ذینفعی تشکیل یافته است کـه بـه طـور کنند. اجتماعی که از انواع گروههاي قدرتمند جامعه را نمایندگی می
 مستمر در رقابت با یکدیگرند.
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داشته باشد. قدرتی که برخاسته از میزان توانایی یک گفتمـان در تثبیـت و برجسـته کـردن نظـام 
سـت رو ا ایـناز). 105، ص 1390مقـدمی، ( معنایی خود و طرد و به حاشیه راندن نظام معنایی رقیب است

دانند که تهدیـدي بـراي منـافع قدرتمنـدان محسـوب جرم را رفتار کسانی می گرایان ساخت برکه 
کـه توانند رفتارهاي دیگران را بسته به اینکه می اند قدرتگران در  شود؛ زیرا معتقدند این کنش می

هـاي فاقـد گـروه تیجـهدرنانگاري کننـد. رفتار موردنظر تهدیدي براي منافع آنان است یا خیر، جرم
شـود کـه از رفتاري تعریف مـی ،جرم در این رویکرد شوند.دیده قوانین ظالمانه میقدرت عموماً بزه

شود و رفتارهایی را توصـیف یافته خلق میسیاسی سازمان ازنظرسوي عامالن قدرت در یک جامعه 
سیاسـت عمـومی را دارنـد، هایی از جامعه که قدرت شـکل دادن بـه کند که تنها با منافع بخشمی

 منزلـه بهجـرایم را  روشـنی به. تأمـل ذیـل از کـانراد و اشـنایدر )Quinney, 2008. p. 15( مغـایر اسـت
قـرار  موردتوجـهبایـد  آنچـه«کند: هاي اجتماعی قدرتمند و ماهرانه از واقعیت توصیف می برساخته

گیري است. رفتارها یـا تصمیمگیرد، این است که مجرم در یک جامعه، محصول یک فرایند سیاسی 
شوند، ماهیت خودپیدایی یا بدیهی ندارند. هایی که در یک جامعه مفروض، مجرمانه تلقی میفعالیت

) تعـاریف انـداختن جـابراي مشروعیت بخشیدن و قبوالندن ( بلکه توسط گروهی که از توانایی الزم
 ).Conrad&Schneider, 1992, p. 67( »شوندخود در جامعه برخوردارند، تعریف و برساخته می

دهـد، همچنـین که برساخته بودن جرم را نشان مـیانگاري، عالوه بر آناین نگاه به فرایند جرم
تـوان گرایی، میحکایت از آن دارد که جرم برساخته روابط قدرت است. لذا بر اساس سنت برساخت

ر نتیجـه تعـارض میـان منـافع و فرایندمحوري دانسـت کـه د دار هدفجرم را یک کنش اجتماعی 
گـران قدرتمنـد، برسـاخته  گران فاقد قدرت و حتی میان خود کنش گران داراي قدرت و کنش کنش

بنابراین، تعریف و شناسایی مشکالت نیازمند مداخلـه کیفـري، تعیـین قلمـروي مصـادیق ؛ شود می
بـا تعـاریف خـود و رفتارهاي مجرمانه، اعمال قـوانین کیفـري، توسـعه الگوهـاي رفتـاري متناسـب 

گرانی اسـت کـه از  ، برساخت تصورات و ادراکات کیفري در جامعه محصول فعالیت کنشطورکلی به
 قدرت بیشتري براي تثبیت معنا و هژمونیک ساختن گفتمان موردنظر برخوردارند.

ن مهم گرایانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به ای، امکان ارزیابی برساختترتیب این به
 گفتمـاناي است که تنها بر مبنـاي ایـدئولوژي و نظـام معنـایی اشاره دارد که این قانون، برساخته

این همان به سیطره گرفتن فرایندهاي تعریـف یـک  شده است.حاکم تولید و به رسمیت شناسانده 
ین گرایـی را در همـاست که نظریـه برسـاخت قدرتمند گفتمانمسئله و واقعیت اجتماعی از سوي 

ایـدئولوژي طبقـه یـا  شدن تبدیلدهد. نظریاتی که پیوند می تعارضنقطه با نظریات مارکسیستی و 
 د.نبرمی سؤالطبقات حاکم را به ایدئولوژي حاکم بر جامعه، زیر 

خـواه مارکسیسـم  –جا الزم به ذکر است که گرچه میان تمـام انـواع نظریـه تعـارض در همین
عنوان جـرم همـواره اِعمـال  از این حیث که تعریف رفتار خاصی به ابزاري و یا مارکسیسم ساختاري
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هایی است که اختیار یا ابـزار اسـتفاده از قـانون را بـراي حمایـت از ها یا گروهقدرت توسط جمعیت
حـال، در میـان  هـا و عقایـد خودشـان بـر کـل جامعـه دارنـد، بااینهـا، ایـدهمنافع و تحمیل ارزش

طور ویـژه، جـرم را بـا اتخـاذ  یکال، ریچارد کوئینی تنها کسی است که بهشناسان انتقادي و راد جرم
رو، چارچوب نظري ایـن نوشـتار کـه مبتنـی بـر  گرایانه بررسی کرده است. ازاینرویکردي برساخت

 آقاي کوئینی است. 1»واقعیت اجتماعی جرم«طور مشخص نظریه  گرایی است، بهسنت برساخت

 هاي امنیتیهاي سیاسی در چهارچوب دغدغه. تعیین محدوده حقوق و آزادي3
توانند براي همیشه تثبیت شوند. این جمله نقطه شروع در نظریه گفتمان اسـت گاه نمیمعانی هیچ 

هـاي اجتمـاعی و هاي همیشگیِ اجتماعی بر سر تعاریف پدیـدهها و کشمکشکه راه را براي تعارض
 طور بـهتوانـد طابق نظریه گفتمان، هیچ گفتمانی نمـی، مرو ازاینگذارد. ها باز میبخشی به آنهویت

کامل مستقر شود. به این معنا که یک گفتمان هرگز قادر نیست خود را چنان مستقر کند که تنهـا 
کند؛ زیرا الزامات و اقتضائات تاریخی، اجتماعی و گفتمانی باشد که امر اجتماعی را ساختاربندي می

هـاي تمان را مطالبه و حاکم کنـد کـه روي کـار آمـدن گفتمـانتواند نوع خاصی از گففرهنگی می
گفتمـان انقـالب اسـالمی، گفتمـان سـازندگی، گفتمـان  ازجملـهگوناگون در نظام سیاسـی ایـران 

کار یا اصولگرا و گفتمان اعتدال، حکایت از همین تصادفی و موقتی بودن اصالحات، گفتمان محافظه
انگاري در نظـام حقـوقی ایـران هاي متعارض در فرایند جرمنگیري این گفتماها دارد. شکلگفتمان

انگـاري اسـت، رسـمی فراینـد جـرم ویژه بـهگـرانِ  که خود ناشی از اختالف در مبانی معرفتی کنش
گرفته در نظـام سیاسـی ایـران و هاي شکلموجب تفاوت در عناصر گفتمانی و نظام معنایی گفتمان

هاي گوناگون از رفتارهاي مجرمانه هاي پیرامونی و برساختیدهمتفاوت به پد بخشی معناآن،  تبع به
هـاي انگاري به یکی از گفتمـانگران فرایند جرم ، طبیعی است تعلق هریک از کنشرو ازاینشود. می

در فراینـد تصـویب قـانون  آنچـهماننـد ؛ هاي گوناگون از پدیده واحد منجر شـودمزبور، به برساخته
آفرینـی دو گفتمـانِ ه اطالعات رخ داد. در تصویب این قانون، شـاهد نقـشانتشار و دسترسی آزاد ب

و بـر اسـاس مفـاهیمی چـون » توسـعه سیاسـی«اصولگرا هستیم. اولی بـا محوریـت طلب و اصالح
ساالري، انتقادپذیري، حقوق شهروندي، مشارکت سیاسی، اصـالحات و مداري، آزادي، شایسته قانون

                                                           
اي بـدین شـرح اسـت: گانـههاي شش، مبتنی بر گزارهSocial Reality of Crime . نظریه واقعیت اجتماعی جرم معادل1

ــف جــرم ( ــولDefinition of Crimeگــزاره نخســت. تعری ــزاره دوم. فرم ــه )، گ ــف رفتارهــاي مجرمان ــدي تعری بن
ّ)Formulation of Crime Definition) گزاره سوم. اعمـال قـانون کیفـري ،(Application of Criminal Definition ،(

 Development of behavior patterns inعه الگوهـاي رفتـاري متناسـب بـا رفتارهـاي مجرمانـه (گزاره چهارم. توس

relation to criminal definition) گزاره پنجم. برساخت تصـورات و ادراکـات کیفـري ،(Construction of criminal 

conception) گزاره ششم. واقعیت اجتماعی جرم ،(Crime is a constructive pricess )Quinney,2008, pp. 15-24( 
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، ص 1388)، (بابـایی، 4-1، ص 1382فرقـانی، )، (112 و 111، ص 1390مقـدمی، ( شـودبندي میجامعه مدنی مفصل

هـاي دیگـر دال مرکزي است و دال» فقیه و اسالمیت والیت«که در گفتمان دوم، . حال آن)186-197
ها، روحانیت، عدالت اجتماعی، تهاجم فرهنگی، توسـعه هاي اسالمی و احیاي آنچون تعهد به ارزش

دیگـر عناصـر گفتمـانی در اطـراف دال مرکـزي  عنوان بهی، امنیت ملی و فقرزدایی، اقتصادي اسالم
 ).112 و 111، ص 1390مقدمی، (د شونمی دهی معنا

کـه  ولـی ایـن گفتمـانقانون آزادي اطالعات ریشه در توسعه سیاسی گفتمان اصـالحات دارد. 
ها است، پیوسته در کشمکش و تمعتقد به انجام تغییر در جامعه از طریق اصالح در قوانین و سیاس

کـار یـا اصـولگرا قـرار ترین گفتمان رقیب خـود یعنـی گفتمـان محافظـهترین و جديرقابت با مهم
نیاز از هاي سیاسی رسمی موجود را کامل و بیساختارها، گفتارها و رویه ،گیرد؛ زیرا این گفتمان می

میان این دو گفتمان در مرحله تدوین الیحه  ، از همان ابتدا تعارضیدرنتیجهداند. هرگونه اصالح می
آید که در مرحله تعیین قلمرو و مصادیق آزادي اطالعات و جـرم عـدم ارائـه اطالعـات به وجود می

انگاري به دلیل طوالنی شدن فرایند تصویب قـانون گران حاکم بر فرایند جرم با تغییر کنش تدریج به
بر دانستن و گـردش آزاد اطالعـات در  شود حقِب میبه اوج خود رسیده و سرانجام موج موردبحث

بـیش  بار اینگران حاکم استحاله، دوباره تفسیر و به نحوي تعبیر گردد که  هاي امنیتی کنشدغدغه
ها و مطالبات مزبور را در خود جاي دهد. که در راستاي تضمین حقوق شهروندان باشد، دغدغهاز آن

کـه تعریـف حقـوق  جهـت ازآندارد.  موردبحـثهمین امر حکایت از ویژگی برساخته بودن قـانون 
بـا در  پـذیرد کـهگري صورت می سیاسی شهروندان، کامالً وابسته به ایدئولوژي حاکم بر تفکر کنش

 سازد.برمیآن را تعریف کرده و  دست داشتن ابزارهاي قدرت بیشتري،

 تعارض گفتمان اصالحات با گفتمان امنیتی در تصویب الیحه آزادي اطالعات .3.1
به مفهـوم شـهروندي تحقـق  آنچهمفهوم شهروندي یکی از عناصر مهم در گفتمان اصالحات است. 

بخشد، برخورداري افراد جامعه از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در این معنـا، می
حقوق فرهنگی نیز شامل حق تجربه کردن، حـق مشـارکت، حـق آگـاهی و حـق اطالعـات  گستره

دهـد حق دسترسی اطالعات به شـهروندان امکـان مـی ).5 و 2تا، صص دوست تهرانی، حسن، بینمک(شود  می
هـا و یـا گذرد، مطلع شوند و بر بنیان این آگاهی بـه حسابرسـی کـنشدر درون حکومت می ازآنچه

 تـري اتخـاذ کننـدهاي درسـتگذاران جامعه بپردازند و براي اداره جامعه تصمیمستکنشی سیا بی
، در فضایی که اصالحات گفتمان حاکم اسـت، طـرح حقـوق شـهروندي در مجموعـه رو ازاین (همان).

هاي این گفتمان و همراه شدن آزادي با مدلول آزادي اطالعات و اهمیت یافتن مفاهیم دیگـري دال
شود الیحه آزادي اطالعات تحت تأثیر تحـوالت جهـانی در ري مشارکتی، موجب میساالچون مردم

اي کـه خصوص لزوم گردش آزاد اطالعات، در آخرین جلسات کاري دولت هشتم تدوین شود. الیحه
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هدف از آن به رسمیت شناختن یکی از مصادیق توسعه سیاسی یعنی حق دسترسی آزاد بـه  درواقع
شناسایی و تعریف مشکل در الیحه آزادي اطالعـات، بـدون تأثیرپـذیري از  اطالعات بود. لذا جریان

گران داراي نفوذ و قدرت و صرفاً در مسیر تحقق بخشیدن بـه یکـی از  کنش موردحمایتهاي ارزش
 شد.اقسام حقوق شهروندي، آغاز و به تدوین الیحه در این دولت منجر 

 81ی و امور مجلس ریاست جمهوري کـه در پیشنهادي معاونت حقوق در مقدمه توجیهی الیحه
فرهنگ سیاسی کشور با گفتمان غالب  منزله بهبود، تفکر توسعه و مشارکت سیاسی  شده ینتدوماده 

 سسات عمومیشفافیت و پاسخگویی در مؤایجاد  منظور به«نمایان است:  یروشن بهدمکراتیکِ مدنی 
قیقـی و ایجـاد حـق دسترسـی اشـخاص حساالري مشـارکتی، مردمها به سمت و کمک به سیر آن

سسـات مـذکور نسـبت بـه ت عمومی و ایجاد تکلیف بر عهـده مؤسساحقوقی به اطالعات موجود مؤ
 مؤسسـاتبینی حـق دسترسـی بـه اطالعـات موجـود در افشاي اطالعات تحت کنترل خود و پیش

بـر ایـن  .»د ...این امر براي اجراي حقوق افراد یا حمایت از آن ضـروري باشـ که یدرصورت خصوصی
اي دولت با پایبندي به معیارها و ضوابط جهانی براي حق دسترسی آزاد ماده 81نویس اساس، پیش

به اطالعات، با تأثیرپذیري از گفتمان دمکراسی مشارکتی و گفتمان حقوق شـهروندي، در خصـوص 
یت شـناخته بـود. هاي این حـق را بـه رسـممعیارها و استانداردهاي آن، بسیاري از مصادیق و جلوه

ها به دلیـل کاسـتن از دامنـه قـدرت دولـت در برابـر بینی آنترین این حقوق که پیشمهم ازجمله
شهروندان که الزمه تحقق یک حکومت دمکراتیک و حفظ حقـوق شـهروندي اسـت، بسـیار مثبـت 

سـات سالعـات بـه تمـام مؤسسات عمومیِ موضـوع آزادي اطتعمیم مؤ از: اند عبارتشد، ارزیابی می
مکلـف ، 1)3باشـند (مـاده  شـده تشکیلقانون اساسـی  موجب بهتقنینی، اجرایی و قضایی کشور که 

کـه بـراي اجـراي حقـوق یـا  موردنیازسسات خصوصی به در دسترس قرار دادن اطالعات کردن مؤ
و ها پذیرفتن ضرورت آزادي اطالعات با محدودیت، 2)14حمایت از حقوق افراد ضروري باشد (ماده 

-به رسمیت شناختن وظایف و اختیارات گسترده )،54تا  49ثنائات کمتر در فصل چهارم (ماده است
 60مـاده ها (گیري راجع به آندریافت شکایات و تصمیم ازجملهاي براي کمیسیون آزادي اطالعات 

مـاده () و اختیار تحقیقاتی کمیسـیون 65سسات عمومی (ماده )، اعمال نظارت مستقیم بر مؤ64تا 
در  سسات عمومی یـا خصوصـیؤکارکنان و مستخدمان ماحتیاطی یا تقصیر عمدي ، گزارش بی)67

براي رسیدگی انضـباطی به مراجع صالحه  در این قانون شده بینی پیشخصوص عدم رعایت تکالیف 

                                                           
به موجب این ماده تمام مؤسسات عمومی خواه وابسته به قوه مقننه، قوه مجریـه و قـوه قضـاییه در برابـر شـهروندان . 1

 شوند.نسبت به در اختیار گذاردن اطالعات پاسخگو شناخته می
شـهروندان در دسترسـی آزادانـه بـه . که در کنار مؤسسات عمومی، تضمینی در راستاي حفظ هرچـه بیشـتر حقـوق 2

 شود.اطالعات محسوب می
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سسات عمومی، خصوصـی راض به تصمیمات کمیسیون از سوي مؤامکان اعت ) و63ماده ( یا کیفري
 ).68عدالت اداري (ماده  دیوان و شاکی در

ها که همگی بر پایه استانداردهاي جهـانی پیرامـون جریـان آزاد اطالعـات عالوه بر این تضمین
چنین به جهت حمایت کیفري از سازوکارهاي الزم براي اعمال قـدرت الیحه هم شده بود، بینی پیش

رفتار مبتنی بـر قـانون و چنین تضمین کیفريِ آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم
هـا شد. ازجمله ایـن حمایـتاِعمال مشروع قدرت عمومی از سوي حکومت، بسیار مثبت ارزیابی می

هاي ارکان و اجـزاي  از فعالیتایرانی  اعم از ایرانی یا غیر هر شخصاند از: امکان انتقاد آشکار  عبارت
گونه تعقیـب اداري، مـدنی یـا هیچکه  بینی این امرو پیشها آن مورانأمختلف حکومت و فعالیت م

)، امکـان افشـاي خطاهـاي حکومـت 10نخواهد بود (ماده  اعمال قابلکیفري در مقابل صرف انتقاد 
شامل افشاي جرایم یا نقض تکالیف قانونی، عرفی یا سوء اجراي عـدالت، فسـاد و سـوء اداره جـدي 

راجـع بـه عـدم افشـاي اطالعـات امکان تجدیدنظر از تصـمیمات  و )74ماده (یک مؤسسه عمومی 
 ).12ماده (موجود در مؤسسات عمومی توسط یک مرجع حکومتی مستقل 

کنندگان الیحه براي تأمین هرچه بیشتر حقوق شهروندان، با هاي مزبور، تدوینعالوه بر حمایت
 اي رفتارها، گام مهمی در جهت یکی از مصادیق مهم توسعه سیاسی برداشـتند کـهانگاري پارهجرم

هـاي هاي مقرر در قانون جهت پاسخ به درخواستانگاري استنکاف از رعایت مهلتاند از: جرم عبارت
)، 70انگـاري اسـتنکاف از اجـراي تصـمیمات قضـایی (مـاده )، جرم23دسترسی به اطالعات (ماده 

-عکمیسیون آزادي اطالعات یا وظیفه اطـال وظیفه انجامکه مانع انگاري ارتکاب عمدي رفتاري  جرم
یـا کلـی  جزئـیامحـاي انگـاري نیز جرمسسات عمومی برخالف مقررات این قانون شود و ؤم رسانی

 )79ونی (ماده اختیار قان اطالعات بدون داشتن
گران دولتی موجب شـد؛ زیـرا بـه  از سوي کنش ویژه بههاي بسیاري را تدوین این الیحه نگرانی

میـان مرز . لذا امنیت شود جب خدشه وارد شدن برمو ستتوان انتشار اطالعات واقعی می باور برخی،
ی که ضروري است در راستاي حق دسترسی آزاد به اطالعات در اختیار شهروندان قرار گیرد اطالعات

تـرین موضـوع در است، به پر چالش حوزه خصوصی و نیز اطالعات امنیتی در زمره اطالعات آنچهو 
گیـري دو گفتمـان، یکـی مـدافع حقـوق موجب شـکل آن تبع بهفرایند تصویب این قانون تبدیل و 

ابـزاري بـراي تحقـق دمکراسـی مشـارکتی و تـأمین منـافع  مثابـه بهشهروندي و طرفدار اطالعـات 
 ویژه بـهگـرانِ  ابزاري بـراي تـأمین منـافع کـنش مثابه بهشهروندان و دیگري مدافع آزادي اطالعات 

 دولتی شد.
کـه از معاونـت حقـوقی ریاسـت جمهـوري بـه ي پس از آناماده 81نویس ترتیب، این پیش این به

گیري دو جریان هاي امنیتی و اطالعاتی روبرو و به شکلهیئت دولت ارسال شد، با مالحظات و دغدغه
اي کـه  گونـه انجامیـد. بهاي فکري متعارض در ساختار دولت و به دیگر سخن، نوعی تعارض درون قـوه
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هـاي هـاي امنیتـی حـاکم بـر دسـتگاهدي در مقابـل گفتمـانگفتمان توسعه سیاسی و حقوق شهرون
هاي داراي نفوذ نهادینـه و خـودي در دولـت، اطالعاتی و امنیتی قرار گرفت. گفتمانی که از سوي گروه

ترتیب، در فراینـد تصـویب  این بـه شد.ازجمله وزارت اطالعات، نیروهاي امنیتی و سپاهی نمایندگی می
از سوي معاونت حقوقی ریاسـت جمهـوري دولـت هشـتم و بـا  1384سال این الیحه که در مردادماه 

همکاري نخبگان علمـی و دانشـگاهی و بـا لحـاظ تمـام معیارهـا و ضـوابطِ آزادي اطالعـات تـدوین و 
اي نخسـتین تعارضـی بـود کـه در هیئـت دولـت و میـان منفعـت پیشنهادشده بود، تعارض درون قوه
ها و نهادهـاي امنیتـی درون دولـت بـه دلیـل امنیتی دستگاه هايعمومی شهروندان و منافع و دغدغه

هاي ناشی از جریان آزاد اطالعات در کشور رقم خورد که درنهایت با سیطره بر گفتمـان حقـوق نگرانی
شـماري در راسـتاي مـاده و تغییـرات بـی 36ماده بـه  81شهروندي، موجب تقلیل مواد این الیحه از 

 و آن را تا حد زیادي از اهداف اولیه خود دور کرد.تأمین منافع امنیتی حاکم شد 
اي به موضوع آزادي اطالعات که ماده 36هاي امنیتیِ الیحه هاي رویکردها و نگاهترین جلوهمهم

-به شمار آوردن عمـومی از: اند عبارتبا تأثیرگذاري نهادهاي امنیتی و اطالعاتی به وجود آمده بود، 
محدود نمودن مؤسسـات عمـومی )، 1شخصیتی او (بند ب ماده ات ترین شناسه هر فرد جزء اطالع

محدود کردن وظیفه  )،1بند د ماده (آمده است در قانون اساسی  صرفاً سساتی کهبه آن دسته از مؤ
)، گسـترش دامنـه اسـتثنائات 7(ماده  ازیموردندن اطالعات سسات خصوصی به در اختیار قرار دامؤ

سسـات مشـمول ایـن ل امنیت و آسـایش عمـومی و تکلیـف مؤدلیبه  وارد بر دسترسی به اطالعات
حذف بیشتر اختیـارات کمیسـیون )، 28ف ماده بند الموردنیاز ( قانون به خودداري از ارائه اطالعات

گیري راجع به شکایات، نظارت مسـتقیم کمیسـیون و حق دریافت و تصمیم ازجملهآزادي اطالعات 
دولتـی  و ایت از تصمیمات کمیسیون به دیوان عدالت ادارياختیارات تحقیقاتی آن، عدم امکان شک

در ترکیـب  وزرابودن تمام اعضـاي کمیسـیون آزادي اطالعـات، غیرضـروري بـودن حضـور برخـی 
 .کمیسیون آزادي اطالعات، مثل وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

بـه دلیـل محـدود کـردن  کهگذشته از موارد فوق، تحوالت الیحه از بُعد کیفري نیز عالوه بر آن
ها صرفاً به اشخاص هاي ارکان و اجزاي مختلف حکومت و فعالیت مأموران آنامکان انتقاد از فعالیت

نویس اولیـه در خصـوص امکـان افشـاي خطاهـاي حکومـت پیش 74) و حذف ماده 4ایرانی (ماده 
د و سـوء اداره جـدي شامل افشاي جرایم یا نقض تکالیف قانونی، عرفی یا سوء اجراي عـدالت، فسـا

کـار از ویژه به دلیل تقلیـل میـزان مجـازات مـدیران پنهـان یک مؤسسه عمومی، قابل نقد است، به
میلیون تومان جزاي نقدي به سی تا صد هزار تومان جزاي نقـدي و حـذف  سیصد هزار تومان تا یک

ه اطالعـات بـرخالف دسترسی بـممانعت از «براي جرم  35ماه در ماده  18  تا روز 1حبس سه ماه و 
رسـانیکمیسیون آزادي اطالعات یا وظیفه اطالع وظیفه ممانعت از انجام«جرم  ،»مقررات این قانون  

امحاي جزئـی یـا کلـی اطالعـات بـدون «و نیز جرم » برخالف مقررات این قانون سسات عمومیؤم
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ی براي جریمه توجه بلقاتأمل است. طبیعی است این میزان، عدد  ، بسیار قابل»داشتن اختیار قانونی
                        مدیري نیست که ممکن است فساد یا تخلف بزرگ را با عدم انتشار برخی اسناد، پنهان نگاه دارد. 

 ویژه بـههـاي مختلـف دولـت گرچه اصالحات گفتمان حاکم بود، ولی عدم یکدسـتی در بخـش
ان حقوق شـهروندي و گفتمـان امنیتـی، نهادهاي امنیتی و اطالعاتی، موجب تعارض میان دو گفتم

هـاي بازتعریف آزادي اطالعات در چارچوب دغدغـه درنهایتدور شدن الیحه از اهداف اولیه خود و 
دهد این بُعد از آزادي نیز یک برساخته گفتمانی اسـت کـه در نشان می روشنی به آنچهامنیتی شد. 

د چـه چیـز در کنـتعیین می آنچهگیرد؛ زیرا هاي معرفتی گوناگون، معانی متفاوتی به خود میرژیم
گیرد، عناصر آن گفتمانی اسـت قلمرو آزادي اطالعات است و چه چیز خارج از این محدوده قرار می

توان الیحه آزادي اطالعات را حقیقتی دانست کـه تـا ، میرو ازاینبه آن است.  دهی معناکه درصدد 
   حد زیادي به نحو گفتمانی برساخته شده است. 

. هژمونیک شدن گفتمان اصولگرا و تأثیر آن بر حمایت از حق شهروندان در 3-2

 دسترسی آزاد به اطالعات
هـا و مفـاهیم دیگـري موجـب طـرح دال اصولگرا پس از گفتمان اصالحاتهژمونیک شدن گفتمان 

-آن برسـاخت تبع بـهرسانی، مهرورزي، فقرزدایی، پیشرفت و تعالی مـادي و معنـوي و چون خدمت
تحت تأثیر عناصر گفتمانی جدید شد که نتیجه آن در » حقوق شهروندي«زدایی و برساخت دوباره 

حقـوق و  جز بههاي دیگري از حقوق شهروندي، حاشیه ماندن الیحه آزادي اطالعات و تعریف جنبه
 جریان آزاد اطالعات بود. ازجملههاي سیاسی شهروندان آزادي

رو موجب چرخش و تغییر جهت فاحش الیحه از اهـداف  ت ازآناین تحول گفتمانی در ساختار دول
هاي مشارکت سیاسـی شرطمثابه یکی از پیش اولیه خود گردید که اساساً لزوم گردش آزاد اطالعات به

هـاي رو، جنبه شهروندان برخالف گفتمان اصالحات، در گفتمان اصولگرا از اولویت برخوردار نبود. ازاین
ت از مؤسسات مشمول قانون گرفته تا استثنائات جریـان آزاد اطالعـات و دیگـر گوناگون آزادي اطالعا

طور کامل در سیطره گفتمان اصولگرا، تعریـف و در حقیقـت برسـاخته شـد. ایـن  تضمینات شکلی، به
ها و منافع گفتمـان روشنی حکایت از وابستگی تعاریف کیفري به خواسته چرخش و تحول گفتمانی به

دهـد قـانون همـراه بـا تغییراتـی در سـاختار منـافع بـازیگران اصـلیِ رد و نشان میحاکم بر جامعه دا
شود؛ زیرا وقتی منفعتـی کـه پایـه و اسـاس یـک قـانون انگاري، دستخوش دگرگونی و تحول می جرم

هاي در قدرت جذابیت و ارزشی نداشته باشـد، قـانون دوبـاره تفسـیر یـا کیفري بوده، دیگر براي گروه
غییر خواهد کرد که منافع موردتوجه آنان را در خود جاي دهد که تـاریخ اجتمـاعیِ قـانون، اي ت گونه به

در . در ایـن مـورد هـم )Quinney, 2008, p.18( دهـدخوبی نشـان مـی تغییر در ساختار منافع جامعه را به
ر تـا تصـویب آن د 1385 مهرمـاهدستور کار قرار نگرفتن این الیحـه از زمـان تصـویب کلیـات آن در 
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که دولت وقت برخالف دولت قبلی، هیچ اصـراري ، بدون این1387 ماه بهمنمجلس شوراي اسالمی در 
به پیگیري و به جریان افتادن این الیحه در مجلس داشـته باشـد و گذشـته از آن، موافقـت دولـت بـا 

ن گرفته بـود اي دولت سابق را هم از آماده 36مانده الیحه  یباقمصوبه کمیسیون قضایی که تنها نقاط 
که قـرار  یدرحالاین قانون تا پایان دولت دهم،  23و ماده  8نامه اجرایی ماده و سرانجام عدم تهیه آیین

اي کـه بود به ترتیب ظرف مدت شش ماه و سه ماه به تصویب هیأت وزیران برسد، پس نگرفتن الیحـه
بـود و موافقـت بـا همـان الیحـه  شده غربالهاي امنیتی دولت سابق گذشته و کامالً ازاین از کانال یشپ

هاي مجلس شوراي اسالمی مبنی بر ضـرورت در دسـتور کـار درپی مرکز پژوهشرغم تذکرات پیعلی
تر، درخواست مسکوت ماندن الیحه و از همه مهم اي دولت هشتمماده 81نویس قرار دادن همان پیش

درست نزدیـک بـه انتخابـات  هم آن 1387ماه  یبهشتاردبراي شش ماه از سوي نمایندگان مجلس در 
اش، همگـی دلیـل ایـن ریاست جمهوري دولت دهم و اعالم موافقت دولت از سوي معاونـت پارلمـانی

کم در این مصداق خود یعنی حـق دسترسـی آزاد شـهروندان بـه مدعاست که حقوق شهروندي دست
ها در گفتمـان اصـولگرا و دالاطالعات در دولت نهم و دهم تا حد زیادي به دلیل تعریف دیگر مفاهیم 

 به حاشیه رانده شد.
ها و مفاهیم مطرح در گفتمان ها و مدلولدولت نهم و دهم تحت تأثیر نظام معنایی، دال درواقع

حقـوق هـاي دیگـري از جنبهگیرد می کند، تصمیمهایی که براي خود تعریف میاصولگرا و ضرورت
تضمین کنـد. را  )ترویج فرهنگ عفاف و حجاب( هروندانو معنوي ش )هاهدفمند کردن یارانه( مادي

ها ، با تغییر در گفتمانبودمالحظاتی که موجب تدوین و تصویب الیحه در دولت قبلی شده درواقع، 
حاکم، دیگر شایسته حمایت تلقی نشـد گران  هاي کنشآن تغییر در ساختار منافع و دغدغه تبع بهو 

و  توصـیف بـازالعات در راستاي تضمین عناصر گفتمانی جدیـد، الیحه آزادي اطگونه شد که و این
حـاکم  ، با روي کار آمدن دولت یازدهم، مجدداً تحولی در گفتمانحال ینباا .گرفتقرار  موردحمایت

دستورالعمل اجرایـی قـانون یت درنهاشد و بر فرهنگ سیاسی کشور و منبع مشروعیت دولت ایجاد 
بـود، در نیمـه دوم سـال  شـده سپردهبه شش سال به فراموشـی آزادي گردش اطالعات که نزدیک 

گـران  ف کیفـري بـه منـافع کـنشیکه خود جلوه دیگري از وابستگی تعاربه تصویب رسید ، 1393
 انگاري است.حاکم بر فرایند جرم

بیشتري نسـبت بـه نقـدهاي وارده بـر نهادهـاي امنیتـی  مراتب بهدر این میان با انتقادات  آنچه
تفاوتی دولت نهم و دهم به الیحه مواجه است، عملکرد نمایندگان مجلس شـوراي و بی دولت هشتم

در حل این تعارض، با جانبداري داوطلبانـه  چراکهنمایندگان منفعت عمومی است؛  عنوان بهاسالمی 
ن رویکردهـایی، نتوانسـتند از رویکردهاي امنیتی و همسو ساختن خود با انتظارات برخاسته از چنی

رود، حفظ کنند. البته دمکراتیک انتظار می مجلسطور که از یک بودن خود را آن» نماینده« ویژگی
تحولی مجلس نیز تحت تأثیر این تحول گفتمانی قرار گرفته بود.  زیراشاید هم تا حدي بدیهی بود؛ 
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در یک سال بعد از اعالم وصول آن در مجلـس، یعنـی را تا تصویب کلیات الیحه آزادي اطالعات  که
به مدت سـه سـال از تـاریخ مسکوت ماندن این الیحه  موجبو  به تأخیر انداخت 4/7/1385تاریخ 

در همـین  کـه یدرحال، گردیـد 1388زمان تصویب آن در سـال  تا 1385تصویب کلیاتش در سال 
هـاي قانون تشدید مجـازات فعالیـت ازجمله يا زده شتابها شاهد تصویب قوانین کیفري بسیار سال

 .میهست 1386مور سمعی و بصري مصوب از در اغیرمج
زیـادي قـانون آزادي  تـا حـدها، تغییرات دیگري در مصوبه دولت ایجـاد شـد کـه عالوه بر این

توجهی کمیسیون حقوقی و قضـایی بـه اظهارنظرهـاي بی :ازجملهاطالعات را از محتوا تهی ساخت، 
-ر دستور کار قرار دادن همان پـیشهاي مجلس، مبنی بر ضرورت دمرکز پژوهش کارشناسان مکرر

الیحـه  6، حذف بند الـف مـاده شده بود ت حقوقی دولت قبل تصویباي که در معاونماده 81نویس 
، حـذف »دسترسی به اطالعات حق مردم اسـت«که مصوب کمیسیون مبنی بر این 5دولت در ماده 

سترسی ضرورتاً بایـد مسـتند بـه که استثنائات وارد بر حق دالیحه دولت مبنی بر این 6تبصره ماده 
هـایی، تأکید قانونگذار بر چنین گـزاره که یدرحال -باشد شده يبند طبقهقانون و محدود به اطالعات 

یژه دولتـی از عـدم انتشـار و افشـاي و بـهاسـتفاده مخالفـانِ ي براي جلوگیري از سـوءمؤثرتضمین 
شهروندان است. ابهام در دامنه اسـتثنائات  یازموردنبه بهانه محرمانه بودن اطالعات  هم آناطالعات 

 ،گمان اثبات جرم ممانعت از ارائه اطالعات را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت آزادي اطالعات، بی
سسات عمومی و نیـز حـذف خصوص نحوه پاسخ به درخواست در مؤ الیحه دولت در 11حذف ماده 

فقـدان اطالعـات  هاي دسترسی به اطالعات،ها، روشالیحه دولت در خصوص هزینه 17تا  13مواد 
کـردن  مند ضـابطه یبـ ینوع بـههاي تکـراري کـه و درخواست موردنظرسسه درخواست شده در مؤ

چگونگی دسترسی به اطالعات را در پی خواهد داشت و لزوم تشکیل کمیسیون آزادي اطالعات بـه 
 تبع بـهت دهم تشکیل نشده و موجب شد کمیسیون مربوطه در دولالزامی که  ؛جمهور یسرئدستور 

 فتد.نیز به تأخیر بی 8ماده  ازجمله نامه اجرایی مواد دیگرآن آیین
خـورد، یـک عالوه بر تغییرات بسیاري که در قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی به چشم مـی

اده و ارزیابی انتقادي است، همانا حـذف مـ توجه قابلنمونه از این تغییرات که در بعد کیفري، بسیار 
هـاي ارکـان و آن امکان انتقاد آشکار هر شخص ایرانـی از فعالیـت موجب بهالیحه دولت است که  4

گونه تعقیـب کیفـري، که هیچها وجود دارد، بدون ایناجزاي مختلف حکومت و فعالیت مأموران آن
یحه، مشخص باشد. با در نظر گرفتن روح حاکم بر ال اعمال قابلمدنی و اداري در مقابل صرف انتقاد 

است این ماده براي جلوگیري از جرم دانستن انتقاد شهروندان از عملکرد ارکان و اجـزاي حکومـت 
که در قانون مصوب مجلس شـوراي  یدرحالشده بود.  بینی یشپیاز شهروندان موردندر ارائه اطالعات 

گران خاصی  شاسالمی اثري از آن نیست. حذف این ماده، مؤید این ادعا در خصوص حفظ منافع کن
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دانستند. منافعی که با حذف مـاده است که عملکرد خود را در عدم ارائه اطالعات، شایسته انتقاد می
 و به رسمیت شناخته شد. قرارگرفتهیت موردحما، از سوي نمایندگان مجلس موردبحث 4

ط خـوب دهد جانبداري نمایندگان از رویکردهاي امنیتی و ارتبـانشان می خوبی بهاین تغییرات 
فراکسیون اصولگرایان مجلس با دولت، چگونه با به حاشیه راندن هرچـه بیشـتر حقـوق شـهروندان 

 هـم آنتقویـت کـرد.  ازپیش بیشهاي امنیتی این قانون را مبنی بر دسترسی آزاد به اطالعات، جنبه
بیشـتر از  مراتب بهدر قانونی که به دنبال حراست از امري بود که اهمیت آن امر براي خود حکومت 

 اهمیت آن براي شهروندان بود.
س تـأثیر تصـویب الیحـه آزادي اطالعـات تحـت تـأثیر گفتمـان اصـالحات، سـپبدین ترتیـب، 

به حاشیه رانده شدن الیحه در گفتمان  سپس گران در دولت هشتم و مالحظات امنیتی برخی کنش
بیشـتر بـراي گـردش آزاد هـاي هرچـه ، ایجـاد محـدودیتدرنهایتاصولگرايِ حاکم بر دولت نهم و 

در فراینـد تعیـین قلمـرو و  آنچـهدهـد جریان اطالعات از سوي نمایندگان مجلس هفتم، نشان می
ساز است، نه یک ضابطه ثابت و مشخص براي حمایت از منـافع مصادیق حقوق شهروندان سرنوشت

سـت کـه در ایـن انگـاري ایر بازیگران فرایند جـرمهاي متغکه قدرت و ارزش هاي عمومیو دغدغه
هایی که آن«سکوبار در این خصوص معتقد است: است. ا کننده تعیینمیان، بیش از هر چیز دیگري 

چه کسـی حـق  که اینکنند، این یعنی تعیین ، قواعد و مقررات بازي را تعیین میاند قدرتدر رأس 
بر اساس چه معیار یـا یا رویکردي، با چه اقتدار یا مرجعیتی و  نظري نقطهصحبت کردن دارد، با چه 

کنند که بـراي ایـن یـا اصول و قواعد بازي را تعیین می درواقعها قابلیت کارشناسی یا تخصصی. آن
چنین قواعد مربوط بـه ها همله، نظریه یا هر موضوعی که پیش آید، بایستی دنبال شوند. آنآن مسئ

به یـک  درنهایتشوند، تحلیل شوند و و طرح  گذاري ناماز این موارد بایستی  یک کداماین امر را که 
 .)Escobar,1995, p.41( »کنندسیاست و یا طرح بدل شوند، نیز تعیین می

 گیرينتیجه
شناسی حقوق کیفري، جرم و مجرم ساخته نهادهاي عـدالت شناسی انتقادي و نیز جامعهماز منظر جر

هـاي  جـرم، نقـض حقـوق و آزادي کیفري و نه خود فرد است. این جمله به این معنـا اشـاره دارد کـه
گرایـی انسانی است که ازنظر سیاسی، توسط صاحبان قدرت و نفوذ تعریف و تعیین و از منظر برساخت

هاي شهروندان ازجملـه اي که از وابستگی قلمرو و محدوده آزاديشود. برساختهاجتماعی، برساخته می
انگاري حکایت دارد. شـاید بـه همـین د جرمگران حاکم بر فراین آزادي گردش اطالعات به منافع کنش

هـا و هاي برساخته شده را براي آزاديترین خطر واقعیتگرایی، جديدلیل است که منتقدین برساخت
تـرین عنوان مهـم دانند و براین باورنـد کـه آزادي بـههاي خودجوش جامعه میحقوق فردي و نیز نظم

گیـرد؛ زیـرا آنچـه در فراینـد برسـاخت مـیدستاورد تمدن بشـري در معـرض خطـرات جـدي قـرار 
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هـاي هـاي شـهروندان بـر اسـاس نظـمدهد این است که حقـوق و آزاديهاي اجتماعی رخ می واقعیت
شـود و هـرکس کـه از قـدرت بیشـتري دهی شده و هدفمند به کلیه آحاد جامعه تحمیل مـیسازمان

هـا و اهـداف خـود بسـازد و بـه ا دیـدگاههاي مزبور را مطابق بتواند حقوق و آزاديبرخوردار باشد، می
 .)12و  11، ص 1380(فون هایک، فریدریش، سازد  تر برعبارت صحیح

گرایانه شیوه حـل تعـارض را تواند حقیقت برساختطور مشخص آنچه به بهترین شکل می و اما به
گرایانـه اختدر فرایند تصویب قانون آزادي اطالعات تحلیل و توجیه کند، ایـن عبـارت پرکـاربرد برسـ

به این معنـا ». کندانگاري تغییر میگران فرایند جرم قانون همراه با تغییراتی در منافع کنش«است که: 
دسـت  اصالحات به گفتمان اصولگرا به هنگام تصویب نهایی این قـانون و درواقـع در که تغییر گفتمان

ها، منافع و مطالباتی متفاوت بـا گران دیگري همراه با دغدغه شود کنشداشتن کمّی قدرت، موجب می
گـران  تبع این تحول گفتمانی در کـنش انگاري حاکم شوند. بهگران پیشین بر فرایند جرم اندیشه کنش

دولتی و تقنینی، طبیعی است قوانین مزبور نیز مطابق با گفتمـان جدیـد، دوبـاره تغییـر و بـه نحـوي 
وردقبـول گفتمـان حـاکم را در خـود جـاي دهنـد و ها و معانی متفسیر شوند که بتوانند مفاهیم، دال

 وفصل کنند.تعارضات موجود را مطابق با عناصر گفتمانیِ گفتمان حاکم حل
جایگزین شدن گفتمان اصالحات با گفتمان اصولگرایی در زمان تصویب قـانون آزادي اطالعـات و 

گـران و منـافع آنـان در  غییر کنشتبع آن تغییر در محتواي قانون، مصداقی از تغییر قانون همراه با ت به
مثابه مصلحت حکومـت اسـت. مصـلحتی کـه تحـت  انگاري و برداشت از منفعت عمومی بهفرایند جرم

هاي اجتماعی و نفع عامه منجـر شـد. هاي ارزشی نسبت به واقعیتتأثیر مالحظات سیاسی، به قضاوت
هـا و مفـاهیم گفتمـانیِ پیرامون دالهاي اجتماعی ها را براي برساخت واقعیتچنین تالش گفتمانهم

گـران در مراحـل مختلـف  اي را میـان کـنش قوه اي و یا دروندهد و تعارضات میان قوهخود نشان می
گر و یا گفتمان برتـر در تعیـین  چنین حکایت از قدرت کنشکشد، همانگاري به تصویر میفرایند جرم

هاي بیشـتر  بستگی نه و با نمایندگی مطالبات و دلگرفته چگو این امر دارد که قرار است تعارضات شکل
وفصل و به عبارت بهتر مدیریت شود. همانند قدرت برتر گفتمان اصولگرا بـراي کدام طرفِ تعارض، حل

تغییر در الیحه آزادي اطالعات مطابق با نظام معنایی خود. لذا نحوه حـل تعـارض در فراینـد تصـویب 
محور و یادآور مـدل رقـابتیِ حـل تعـارض  شدت قدرت طالعات نیز بهقانون انتشار و دسترسی آزاد به ا

 است.
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