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چکیده]]
یا آفرینش هنری، خود دارای عنوان مستقلی در حقوق نیست و برای تحلیل  ابراز یک خلق 
حقوقی آن الزم است با تحلیل فعالیت هنری جایگاه حقوقی آن را یافت. تحلیل ماهوی فعالیت 
که در بخش ابتدایی مقاله بدان پرداخته شده است. در این بخش  هنری، فعالیتی است فلسفی 
ین حقوقی عامی که فعالیت  احتماالت متعددی مطرح گردیده است. افزون بر این، شناخت عناو
کرد. در همین راستا سه  کمک خواهد  گیرد به یافتن حکم حقوقی  هنری می تواند ذیل آن ها قرار 
توان  مختلف  ماهیت های  با  خالقانه«  »فعالیت  و  فرهنگی«  زندگی  در  »شرکت  »بیان«،  عنوان 
پوشش فعالیت هنری را دارد. با توجه به این سه عنوان، حکم حقوقی و سنخ آن قابل بررسی است. 
با توجه به اصل آزادی در هر سه و البته تفاوت در ماهیت، محدودیت های آن نیز باید مبتنی بر 
که موجب رفع استثناء نیز می شود مورد بررسی  معیارهای دقیق بوده و با وجود استثناء، اسبابی 
یکردهای ممکن  که ماتریس یا مدلی تمهیدی برای انواع رو کوشش این مقاله این است  گیرد.  قرار 

معطوف به یافت حکم حقوقی در زمینه آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن به دست دهد.

گان کلیدی]] واژ
آفرینش هنری، ایجاد اثر هنری، آزادی بیان، شرکت در زندگی فرهنگی، فعالیت های خالقانه.
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مقدمه]]
که شخص ساخته  ابراز آن از جمله فعالیت های ذهنی و رفتاری است  آفرینش  هنری و 
هنری و ذهنی خود را در قالب های معین ابراز می کند و در نهایت ممکن است بیان و خلق 
گفته می شود.  اثر هنری  که به آن  وی در یک شیئ فیزیکی معین تجلی یافته و تثبیت شده 
همانطور که روشن است سه موضوع متفاوت در اینجا مطرح می شود. یکی اینکه شخص صرفا 
در درون ذهن خود بر اساس فرایندی به خلق اثر می پردازد. این امر اگرچه به لحاظ فلسفی و یا 
مباحث مربوط به ذهن دارای اهمیت است اما چندان به طور مستقیم موضوع گفتگوی حقوق 
یرا حقوق هنگامی  ز واقع شود؛  دیگران  رفتار  به طور غیر مستقیم موضوع  که  آن  نیست. مگر 
یا  و  باشد  داشته  اجتماعی  جنبه  و  ذهنی  برون  حالت  هنرمند  رفتار  که  می شود  مساله  درگیر 
دیگران بخواهند رفتاری نسبت به هنرمند که فعالیت هنری درون ذهنی و یا برون ذهنی داشته 
انجام دهند. موضوع دوم ابراز امر ذهنی و خلق فکری و هنری در خارج ذهن است. این امر به 
که نسبت به اثر هنری وجود  لحاظ حقوقی دارای اهمیت است. موضوع سوم رفتارهایی است 

دارد. این امر نیز به خصوص در حوزه مالکیت فکری مورد بحث قرار می گیرد.
گرفته شود در یک  به عنوان یک فعالیت هنرمندانه در نظر  گر مجسمه سازی  ا برای مثال 
در  می پردازد.  اثر  خلق  به  خود  ذهن  در  هنرمند  که  است  مجسمه سازی  سر  بر  سخن  مرحله 
مرحله دوم وی این خلق ذهنی خود را در قالبی از مواد منعکس می کند و موضوع سوم مجسمه 

که هنرمند آن را به نام خود به جامعه معرفی می نماید. خارجی است 
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امر  گفتگو است رفتار هنرمندانه در درون ذهن نیست. اگرچه این  اینجا موضوع  آنچه در 
کسی را الزام  که مثال آیا می توان  می تواند به صورت غیر مستقیم به لحاظ حقوقی مطرح شود 
کند. همچنین در اینجا بحث در مباحث حقوقی نسبت به اثر هنری  به برونی سازی امر ذهنی 
نیز نمی باشد. اینکه اثر هنری چه نسبتی با هنرمند دارد، حقوق هنرمند نسبت به اثر چیست، 
از بحث  و  نیز موضوع مالکیت فکری  امور  این  قایل شوند،  اثر  برای  باید  احترامی  دیگران چه 

گفتگو است ابراز و برون سازی خلق ذهنی است. حاضر خارج است. آنچه در اینجا موضوع 
 برای پرداخت به این امر ابتدا الزم است ماهیت عنوان و موضوع از منظر حقوق مشخص 
گردد. بررسی این دو در دو سطح فلسفی و حقوقی  شود. دیگر اینکه جنبه حکمی قضیه بررسی 
قابل بررسی است. در سطح فلسفی و نظری سخن این است که آفرینش هنری چیست و دارای 
اینکه خصوصیت  یا  و  بیان دیگر است  ابراز خلق هنری مانند هر  آیا  چه خصوصیتی است. 
چیست.  خصوصیت  این  باشد  داشته  اضافی  خصوصیت  اینکه  فرض  با  دارد.  اضافی 
که حکم موجه اخالقی در مورد  همچنین به لحاظ مباحث اخالقی این سخن مطرح است 
این ابراز چیست. ارتباط شناخت موضوع با تحلیل حکم در این است که وجه حکم اخالقی از 
طریق فهم موضوع شناخته شود. برای مثال آیا ابراز هنری بیانگر شخصیت انسان و در راستای 
بخش  است.  اجتماعی  منفی  یا  و  مثبت  اثر  دارای  رفتار  اینکه  یا  است،  آن  تکامل  و  توسعه 
فلسفه  در  قانونگذاری موضوعی است  و  نظم حقوقی  از  فراتر  که  این جهت  از  حکمی مساله 
ادعای  که  این جهت  از  و  بیان بحث می شود  آزادی  مانند  نهادهای حقوقی  از منظر  مضاف 

گفتگو است. گاه امر فراتر از دستورات دولت است به عنوان حقوق بشر قابل  مباحث فلسفی 
افزون بر این ابراز هنری و بیان آفرینش هنری در نظام حقوقی معین نیز قابل بررسی است. 
که عنوان حقوقی شناخته شده و یا قابل تطبیق در آفرینش هنری  در اینجا پرسش این است 
حقوقی  حکم  شناخت  برای  البته  است.  کدام  حقوقی  نظام  در  آن  حقوقی  حکم  و  چیست 
المللی دولت در این  از منابع درون نظام استفاده شود و منبع آن تعهدات بین  ممکن است 
که نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه است و بر اساس  گذشته از این مطلب از آنجا  زمینه باشد. 
کرد  قانون اساسی موارد تعارض و خالء قانون را باید از طریق منابع و فتاوی فقهی حل و فصل 
تکمیل مباحث حقوقی نیز از طریق فقه صورت می گیرد. از آنجا که نظام حقوقی ایران مبتنی بر 



آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن         33

فقه امامیه است بررسی ابعاد فقهی موضوع نیز در حقوق ایران دارای اهمیت است.
و  بیان  قالب عام  دو  در  به لحاظ موضوعی  ابراز هنری  که  این است  مقاله حاضر  ادعای 
فلسفی  مباحث  منظر  از  نیز  آن  بودن  هنری  وجه  و  است  مطرح  فرهنگی  زندگی  در  مشارکت 
اینجا  در  که  این است  ادعا  نیز  به حکم حقوقی  دارد. نسبت  به ماهیت فلسفی هنر  بستگی 
اصل آزادی بیان هنری وجود دارد. البته منظور از آزادی بیان هنری در نوشتار حاضر تنها آزادی 
که رفتار ولو به لحاظ فقهی و اخالقی نیز  به معنای اباحه فقهی نیست، بلکه به این معنا است 
دارای محدودیت ها و منع هایی است، اما بخاطر وجود مصالحی قابل جرم انگاری و مجازات 
نیست؛ به عبارت دیگر آزادی بیان هنری در بدو امر استثنائی بر آفرینش های هنری است که در 
نگاه اول ممکن است دارای قبح اخالقی و یا ممنوعیت فقهی باشد، اما به خاطر برخی مصالح 
ثانوی خود دارای محدودیت  آزادی  این  البته  برو است.  رو با محدودیت  آن  دیگر جرم انگاری 
و  بودن  از منظر هنری  گاه  و  بودن  بیان  از منظر  گاه  استثناءات  و  این محدودیت ها  که  است 
در  گفتگو می شود  بیان  ازادی  از  وقتی  نظام های حقوقی  در  نظر می رسد  به  کارکرد هنر است. 
فقهی،  و  اخالقی  لحاظ  به  است  ممکن  اینکه  فرض  با  که  است  استثنا  یک  از  سخن  واقع 
محدود  باید  آن  جرم انگاری  حقوقی  نظام  ساختار  در  باشد  حرمت  یا  و  قبح  وجه  دارای  بیان 
باشد و به تعبیر حقوق اسالمی به جز در موارد دارای حّد، عدم مجازات متخلف از بیان دارای 
که بر مبنای قبح مفاد  که می تواند با مصلحت اول  مصلحت است. اینکه مصلحت چیست 
کند نیز موضوع مهمی است. در  رده است تزاحم داشته و بر مصلحت اول غلبه  بیان فراهم آو
یکرد تبعات و آثار.  یکرد شخصیت محور و و رو یکرد مطرح شده است. رو فهم مصلحت دو رو
ابراز ما فی  و  انسان است  اقتضای شخصیت  بیان  آزادی  یکرد شخصیت محور،  رو بر اساس 
گرا به آثار و پیامدهای فقدان آزادی بیان  یکرد نتیجه  الضمیر، خود دارای مصلحت است. رو
که  و وجود آن می پردازد و با بررسی نتایج و آثار و نسبت سنجی میان آنها به این نتیجه می رسد 

گذاردن بیان از عواقب نامطلوب انسداد بیان بیشتر است. آثار مطلوب آزاد 
و  به لحاظ مباحث فلسفه حقوق  ابتدا عنوان خلق هنری  بیان هنری  آزادی  بررسی  برای 
آن  قیود  و  از موضوعی و حکمی  اعم  آن  بررسی حقوقی  به  بررسی خواهد شد و سپس  حقوق 

خواهیم پرداخت.
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گفتار اول. ماهیت امر هنری]]
هر چند ممکن است در ادبیات حقوقی برای یافتن موضوع الزم باشد سراغ شناخت لفظی 
گردد تا با شناخت مصادیق، عنوان عام مورد نظر نظام حقوقی  مفردات رفت و یا اینکه تالش 
که اثر بر آن مترتب می شود شناخته شود؛ اما در اینجا از منظر مباحث نظری شناخت واژگان 
بی فایده است، بلکه در اینجا سخن بر سر شناخت چیستی امر هنری و ابراز آن است تا از این 
یشه در فلسفه  طریق بتوان حکم حقوقی آن را از منظر اخالق و عقل یافت. بررسی این موضوع ر
یژگی هایی دارد. البته این بحث  هنر دارد. باید دید یک خلق هنری و ابراز آن چیست و چه و
همانطور که گفته شد در راستای شناخت وجه حکمی است که در صدد هستیم آن را از منظر 
که آیا خلق هنر و ابراز آن مانند هر  اخالقی و حقوقی بیابیم؛ به عبارت دیگر پرسش این است 
بیان دیگر است و یا اینکه خصوصیت اضافی دارد و با فرض اینکه خصوصیت اضافی داشته 

باشد این خصوصیت چیست.
شاید دیدگاه »هنر مثابه ی تقلید« را بتوان کهن ترین دیدگاه یا تحلیل مضبوط و ساختارمند 
فلسفی در باب ماهیت هنر دانست )برای آشنایی تفصیلی با این ایده، ر.ک: شپرد، ۱377، 
یشه در آثار افالطون دارد، هنر خلق بر اساس تقلید  که ر صص 7-32(. بر اساس این دیدگاه 
است و در نتیجه ابراز هنری در ردیف بیان هایی قرار دارد که در صدد بازنمایی واقعیت هستند 
گفت  )ر.ک: افالطون، ۱386، صص 550-605(. بر اساس این تحلیل، فی الجمله می توان 
ایده ی  واقعیت. هرچند خود افالطون  بازنمایی  به  بیانی است معطوف  ابراز خلق هنری،  که 
کاماًل توصیفی مطرح می کند، با این حال، می توان آنرا به  یکردی  »هنر به مثابه ی تقلید« را با رو
که اثر هنری باید تقلید صرف باشد. در این  کرد. مشخصْا بدین معنا  شکل هنجاری نیز تعبیر 
صورت وضعیت آثار حقوقی و اخالقی ابراز خلق هنری، همانند هر بیان بازنمایاننده دیگری 
که بازنمایاندن  از واقعیت، مانند بیان های علمی، خواهد بود. حال این سخن مطرح می شود 
تقلیدی برای انسان تنها یک توانایی است و یا اینکه این امر خود دارای یک ارزش است و به 
یا اینکه تنها توانمندی  کمال انسان است و  تعبیر دیگر هنرمندی خود یک امری معطوف به 

گذارد. کند و یا اینکه آن را مهمل  که شخص می تواند از آن استفاده  است 
واقعیت هدف  پذیری  به دسترس  وابسته  یادی  ز تا حدود  تواند  زمینه، می  این  در  ری  داو
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که واقعیت، آنچنان که هست، در دسترس آدمی است، خلق  شناخت برای آدمی باشد. آنجا 
از  بیش  معنایی  نمی تواند  ظاهرًا  ناقص،  بازنمایی های  ارائه  و  تقلیدی  روایت های  و  نسخه ها 
 هدف 

ً
بردپذیر - البته به طرزی گریزپذیر- داشته باشد. در فضا و شرایطی که اوال یک توانایی کار

واقعیت  بر  معرفتی  تسلط  و  شناخت  همانا  آدمی  ذهنی  فعالیت  عالی  البته  و  نهایی  غایی، 
که هست  است و ثانیًا ابزارهای مناسب و روش های روشن برای دستیابی به واقعیت آنچنان 
گرفت نه تنها  وجود دارد )تمثیل غار افالطون دقیقًا بیانگر همین نکته است(، می توان نتیجه 
که اشتغال به آن به  گفت  فعالیت هنری ارزش محسوب نمی شود، بلکه به معنایی می توان 

ر اصیل است، می تواند ضّد ارزش به شمار آید. جهت اینکه مخّل فعالیت شناخت آو
گونه ای باشد که دسترسی معرفتی به واقعیت یاد شده وجود نداشته باشد  گر شرایط به   اما ا
معرفتی  دسترسی  آنکه  جهت  به  شرایطی  چنین  در  که  گفت  باید  ظاهرًا  گفت؟  می توان  چه 
یژگی های فاعل شناسایی و خواه متعلق آن _ ارائه  کاملی ممکن نیست _ خواه به دلیل و تام و 
صورت  این  در  باشد.  واقعیت  به  ممکن  پنجره  تنها  بسا  چه  تقلیدی  البته  و  خالقانه  روایتی 
ری، چنین بیان هایی واجد ارزش بوده  یژگی شناخت آو که به جهت دارا بودن و گفت  می توان 
که ارزش  گرفت  کرد؛ اما حتی در این صورت هم باید در نظر  کمال بر آنها صدق خواهد  و تعبیر 

ری امکان حصول خواهد داشت. یاد شده، صرفًا به دلیل وجدان جنبه معرفتی و شناخت آو
که به مثابه ی برون فکنی امور درونی  گاهی هنر نه به مثابه ی بازنمایی واقعیت خارجی  اما 
ر.ک:  زمینه  این  )در  است  جمعی  گاهی  و  فردی  رهای  باو یا  و  عواطف  حاالت،  فرافکنی  یا 
هاسپرس، ۱379، صص 4۱-49(. در چنین نگاهی به هنر، بیان هنری، تنها طریقیت ندارد، 
بلکه خود موضوعیت دارد. در اینجا عماًل ابراز هنری معادل فاش سازی امور درونی است. ابراز 
بنابراین  یا یک جمع و ملت است؛  و  به معنای آشکارگی پستوهای ذهن فرد  در هر درجه ای 
ابراز هنری عالوه بر بازنمایی واقعیت، خواه واقعیات خارجی و خواه واقعیت  در این نگرش، 
هست.  هم  شده  یاد  واقعیات  به  نسبت  موضع گیری  گونه ای  بردارنده ی  در درونی،  و  ذهنی 
 ... و  اخالقی  منفی  یا  مثبت  تحریکات  انواع  رود  و معنای  به  عماًل  می تواند  مولفه،  این  رود  و
یکرد  بوده و بنابراین به مسائل حقوقی بی شماری دامن بزند. در همین فضا نیز لحاظ شدن رو
هنجاری و توصیفی نیز می تواند به بحث های حقوقی و اخالقی بیشتری دامن بزند. برای مثال 
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آن  درست  توصیف  تنها  سپس  و  بدانیم  گریزناپذیر  امری  را  هنری  خلق  ابراز  و  خلق  ما  اینکه 
افشای  به معنای  ابراز خلق هنری  بدانیم، منطقًا  امور درونی  و اظهار  اکپرسیون  گونه ای  را در 
را  توصیفی  آن چنین  که در  با وضعیتی  این وضعیت  گریزناپذیر دانسته ایم.  امری  را  درونیات 
امور درونی  ابراز خالقانه ی  بایستی  ابراز هنری  اینکه  از  و به شیوه ای هنجاری  الزامی ندانسته 
در  باشد.  داشته  بسیاری  تفاوت های  حقوقی  و  اخالقی  لحاظ  به  می تواند  کنیم،  دفاع  باشد 
که نسبت این امر با انسان چیست؟ در حالت نخست،  اینجا نیز همان پرسش مطرح می شود 
کمال  میان  تفکیک  است.  انسانی  اولیه  کماالت  از  یکی  هنری  خلق  ابراز  که  گفت  می توان 
کمال اول ناظر به تفکیک میان یک قابلیت و اعمال آن قابلیت است: »مثل علم و یا  ثانی و 
که نسبت ابراز خلق  گفت  مثل بکار بردن علم« )ارسطو، ۱393، ص 75(. بدین معنا می توان 
هنری به مثابة افشای گریز ناپذیر درونیات با انسان، بیشتر شبیه نسبت علم است به او تا به کار 
برد  کار بردن علم یا به دیگر سخن، از سنخ نسبت برندگی برای شمشیر است و نه نسبت یک 

محتمل شمشیر به انسان.
که در این حالت نیز  گرفت  از همین نکته می توان پل زد و در مورد حالت دوم هم نتیجه 
کلمه. چنین  یه  کمال به معنای ثانو کمالی برای انسان قلمداد شود؛ اما  ابراز خلق هنری باید 
رتًا فعلیت پذیر. البته این  کمالی البته گریزپذیر است و توانی است فعلیت پذیر و نه لزومًا و ضرو
رت اکسپرسیون دفاع کند. برای نمونه  نکته مخّل این نیست که کسی به دلیلی بیرونی، از ضرو
کند؛ اما در یاد داشته باشیم چنین  به جهت تاثیر مثبت آن بر روان آدمی از بایستگی آن دفاع 
رت را  کیفیت نسبت هستی شناختی ابراز خلق هنری با آدمی ندارد و ضرو دفاعی، تاثیری بر 
رت، ما از حد یک  کرد. پس حتی با وجود پذیرش ضرو صرفًا به معنایی هنجاری تامین خواهد 

یم. بردپذیر فراتر نمی رو کار توانایی 
کاماًل دیگرگون، در هنر و خلق هنری نه به دیده ی بازنمایی یا بیان واقعیت و یا  در فضایی 
احساسات و مواضع، بلکه به دیده ی گونه ای ابزار نگریسته می شود. خلق هنری بافته ای است 
که هدفی چون x را در عمل تحقق ببخشد. متغیر x می تواند ارزش هایی  و یا باید بافته ای باشد 
چون »لذت«، »تغییر نگرشی اخالقی«، »تغییر نگرشی سیاسی«، »تغییر نگرشی دینی« و ... 
-57 صص   ،۱379 هاسپرس،  ر.ک:  هنر،  به  نگرشی  چنین  تفصیلی  مشاهده  )برای  باشد 
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یت و یا تضعیف یک نگرش  74(. تغییر نیز به نوبه ی خود می تواند به معنای ایجاد، حذف، تقو
کارکردگرایانه ای به خلق هنری و ابراز آن، باز هم می تواند به لحاظ اخالقی و  باشد. چنین نگاه 

حقوقی وضعیت متفاوتی را رقم بزند.
ارزش  به  تعبیر دیگر نگاه  به  که در پی دارد.  نتایجی است  تابع  اینجا هنر  به خود در  خود 
داشت.  خواهد  طریقیت  هنری  خلق  اساسًا  شرایط  این  در  بود.  خواهد  ابزاری  نگاه  یک  هنر 
یت  بدین روی باید یک توانایی انسانی برای تحقق یکی از موارد چهارگانة ایجاد، حذف، تقو
کارکردها و  و یا تضعیف قلمداد شود. صرف نظر از ذات اثر هنری بررسی حقوقی آن مبتنی بر 
ین عارضی دیگری  بردهای هنر نیز می شود. به تعبیر دیگر فعالیت هنری می تواند دارای عناو کار
باشد؛ مثال وقتی از هنر درمانی گفتگو می شود سخن از عنوان عارضی بر هنر است که ناظر بر به 

کارگیری هنر در دستیابی به هدفی است.

گفتار دوم. موضوع شناسی حقوقی بیان هنری]]
که در نظام حقوقی بر آن  موضوع شناسی بیان هنری به معنای دستیابی به عنوانی است 
اثر حکم مترتب می شود. در نظام حقوقی ایران و حتی معاهدات حقوق بشری اثر هنری و بیان 
که ابراز اثر هنری  کلی دیگری یافت  ین  آن خود دارای عنوان مستقل نیست؛ بنابراین باید عناو
مفاهیم  با  تطبیق  قابل  که  بشری  حقوق  مباحث  منظر  از  رسد  می  نظر  به  است.  آن  مصداق 
خالقانه«  »کار  و  فرهنگی«  زندگی  در  »مشارکت  و  »بیان«  عنوان  سه  است  ایران  نظام  درونی 

مطرح می باشد.
ین قابل تطبیق بر فعالیت هنری، بیان است. از همین  همان طور که گفته شد یکی از عناو
رو ماده ۱9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی با به رسمیت شناختن آزادی بیان به دامنه آن اشاره 

کنار صورت مکتوب نام برده است.۱ کرده و صورت هنری را به عنوان وسیله بیان در 
یژگی های  و شناخت  با  یرا  ز است؛  بیان  خصوصیات  دارد  اهمیت  اینجا  در  آنچه  اکنون 
بیان می توان وجه موضوع بودن آن در نظام حقوقی را دقیق تر شناخت و آزادی بیان را از سایر 

1. ایـن مـاده مقـرر کـرده اسـت: »هـر کـس  حـق  آزادی  بیـان  دارد. ایـن  حـق  شـامل  آزادی  تفحـص  و تحصیـل  و اشـاعه  اطاعـات  و افـکار از هـر 
 یـا به صـورت  نوشـته  یـا چـاپ  یـا به صـورت  هنـری  یـا بهـر وسـیله  دیگـر بـه انتخـاب  خـود اسـت.

ً
قبیـل  بـدون  توجـه  بـه  سـرحدات  خـواه  شـفاها
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موضوع  یک  عنوان  به  بیان  یژگی  و اولین  کرد.  تفکیک  عقیده  آزادی  مانند  حقوقی  نهادهای 
ینده به  گو با اعتقاد  ینده توجه می شود و ارتباطی  گو از  ر آن  که تنها به صدو مستقل آن است 
ینی  که در عناو ینده سخن موضوع دیگری است  گو با  ارتباط مفاد سخن  یرا  ز مفاد آن ندارد؛ 
گفتگو قرار می گیرد. چنین امری نیز می تواند به لحاظ حقوقی اهمیت  چون آزادی عقیده مورد 
داشته باشد. بدیهی است موضوع اعتقادی یک امر درونی و ذهنی است و ممکن است هیچ 
امور  بارز  نمونه  ابراز شود.  اعتقادی  از سوی دیگر ممکن است چنین  و  ابراز نگردد  و  افشا  گاه 
رهای دینی است. از همین رو در نظام های حقوقی با دو عنوان آزادی دین  اعتقادی در حوزه باو

برو می گردیم. و آزادی عقیده رو
تأثیر چندانی ندارد بلکه آنچه مهم است  ابراز آن  و  روشن است در بررسی حقوقی عقیده 
به دیگر سخن  ابراز نشود.  یا  و  گردد  ابراز  اینکه  از  به مفادی خاص است اعم  اعتقاد شخص 
آیا می توان جواز و  ر صرف نظر از هر مفادی دارای چه حکمی است.  که باو مسئله این است 
کرد؛ یعنی اینکه دولت به  ر تحلیل  عدم جواز حقوقی و دخالت دولت را بر اساس نوع مفاد باو
اعتقادی  رفتار  بر اساس مفاد،  و  کند  ر دخالت  باو نهاد دارای قدرت می تواند در مفاد  عنوان 
ذات  اینکه  یکی  است:  موضوع  دو  میان  تفکیک  مستلزم  امری  چنین  بررسی  کند.  تنظیم  را 
امر  با فرض قابلیت موضوع، دخالت دولت در این  و  را داشته باشد  موضوع قابلیت دخالت 
ر و اعتقاد اثر اجتماعی مترتب  مشروع باشد. البته این در صورتی است که در نظام حقوقی بر باو
گر نظام حقوقی بر اعتقاد اثر حقوقی مترتب کرد مانند آنچه در نظام حقوقی اسالمی  نشود.۱ حال ا
رهای پایه دینی روابط حقوقی تنظیم می شود.  که بر اساس اعتقاد اشخاص به باو مطرح است 

که در ارتداد به آن خواهیم پرداخت. گفتیم متفاوت است  این بحث با آنچه 
از  به لحاظ موضوع حقوقی متفاوت  که  باور، سخن دیگری است  و  اعتقاد  اینکه  خالصه 
مبحث حاضر است. حال با این فرض اگر شخص به مفادی باور داشته باشد و از سوی دیگر آن 
کند، دو عنوان بر آن صدق می کند: یکی باورمندی به یک مفاد و دیگری ابراز آن. از آن  را اظهار 
جهت که اعتقاد دارد در مباحث اعتقاد مطرح و از جهت بیان در اینجا مورد گفتگو واقع می شود.

1. بـرای مثـال در اعامیـه حقـوق بشـر و مدنـی 1789 فرانسـه در مـاده 10 مقـرر شـده اسـت: »هیـچ شـخصی را نمی تـوان بـه دلیـل اعتقـادات 
حتـی اعتقـادات مذهبـی مـورد مزاحمـت قـرارداد درصورتی کـه بیـان چنیـن عقایـدی مغایـر بـا نظـم و قوانیـن نباشـد.«
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به  که  به این معنا  گرفت.  از مفاد در نظر  بتوان بیان را صرف نظر  که  یژگی دوم این است  و
لحاظ حقوقی بیان را به عنوان موضوع حقوق در نظر بگیریم و مفاد اظهار شده را موضوع دیگر. 
البته هر چند در رفتار خارجی و اظهار شده توسط شخص چنین تفکیکی و تجزیه ای میسر 
بیان مانند  این ممکن است  بر  بنا  این تفکیک مفید است.  برای تحلیل حقوقی  اما  نیست، 
که هر مفاد و محتوایی در  یک ظرف خالی تصور شود و از همین رو قابلیت آن را داشته باشد 
که آیا چنین ظرفی به صورت  یخته شود. اکنون به لحاظ فلسفی این پرسش مطرح می شود  آن ر
مستقل از هر محتوایی دارای ارزش است و یا اینکه ارزش ظرف به محتوای آن است. چنین 
را در  که فالسفه وجود  برای مثال، هنگامی  نیز سابقه دارد.  تحلیلی در دیگر مباحث فلسفی 
نگاه عقلی به ماده و صورت تفکیک می کنند، در صدد بررسی دقیق تر احکام وجود هستند. 
آنان به خوبی می دانند در جهان محقق هیچ گاه دوگانگی میان ماده و صورت وجود ندارد. در 
اینجا نیز اگرچه هر بیانی متضمن محتوا است، اما برای بررسی فلسفی موضوع می توان ظرف را 

کرد تا بتوان با دقت بیشتر حکم حقوقی موضوع را یافت. از محتوا جدا 
گفته می شود منظور از فعل رفتاری، هر امر  که از آزادی بیان سخن  به نظر می رسد هنگامی 

گفتار و رفتار فارغ از محتوا است. گفتار باشد یا امور دیگر و این  بیانی است اعم از اینکه 
به   » ا�نَ �ی �بَ

ْ
ال َمُ� 

َّ
َعل �ا�نَ 

�نْ اإِ
ْ
ال �تَ 

َ
ل »�نَ آیه  تفسیر  در  مفسران  از  برخی  توسط  برداشتی  چنین  شبیه 

یسد: چشم می خورد. عالمه طباطبائی در این باره می نو
گفته شده است  »واژه بیان در این جمله به معنای پرده برداری از چیزی است. از همین رو 
گفتن را به انسان داده است و طرز آن را به وی آموخته تا آنچه او در  خداى سبحان ابزار سخن 
که چه می خواهد و چه می فهمد. پس  بفهماند  آنها  به  و  کند  به دیگران منتقل  دل خود دارد 
از خود سر دهیم،  آن و حلقوم  و قصبه  یه  ر بردن  بکار  با  را  آن  که ما  آواز نیست،  کالم، صرف 
که از حلقوم بیرون  که حیوانات از خود سر می دهند و نیز صرف تنوع دادن به صوتی  همانطور 
که ما می توانیم از حلقوم خود  که در نتیجه فرق ما با سایر حیوانات این باشد  می شود نیست، 
یم« )طباطبائی،  ر رده و در فضاى دهان آن را تکه تکه نموده به اشکال مختلف در آو صدا در آو

۱390، ج ۱9، ص 95(.
که جایگاه  از اعظم نعمات و آالى ربانی است  اینکه بیان و قدرت بر سخن  کوتاه سخن 
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انسانی بشر را حفظ نموده و به سوى هر خیرى هدایتش می کند.
که ذاتًا برای انتقال پیام به دیگران وضع شده اند.  خالصه اینکه بیان قالب هایی هستند 
برخی  حتی  و   )75  .p  ,20۱0  ,E. Vatz( نوشته ها  از  برخی  که  است  تفکیک  این  به  توجه  با 
کشورهای لیبرالیستی درباره آزادی بیان به این  پرونده های قضایی p ,20۱۱ ,Boyack )50.( در 
حق  از  مرگ  سرحد  تا  اما  مخالفم  یی  می گو آنچه  با  اگرچه  »من  که  می کنند  اشاره  ولتر  سخن 
کرد«. درواقع ولتر درصدد بود میان مفاد و بیان به عنوان یک رفتار تفکیک  گفتن تو دفاع خواهم 
کند. او با این عبارت تفکیک مفاد و قالب را اشاره  قائل شود و درباره آن، دو موضع را اعالم 

می کند.۱
کتاب آزادی بیان ارائه شده  رث در  شبیه چنین تحلیلی با مقداری تفاوت توسط آلن هاو
است. او با عنوان »از آزادی سخن تا آزادی بیان« تالش نموده است موضوع حقوقی و سیاسی 
آزادی بیان را با ارائه معیارهایی ترسیم  کند. وی در این راستا به چهار معیار مهم که بنا به دیدگاه 
کرده و در ادامه با تفصیلی بیشتر آن ها را بررسی  وی حداقل معیار برای آزادی بیان است اشاره 
می کند )p ,20۱2 ,Haworth.۱0(. به نظر وی برای تحقق نهاد آزادی بیان باید فعل یا دسته ای 
که قابلیت حمایت حقوقی و سیاسی داشته باشد. همچنین این  از افعال وجود داشته باشد 
رفتارها باید رفتارهای بیانی باشد به این معنا که کارکرد آن برای انتقال یک قضیه یا قضایایی به 
دیگران باشد. سوم اینکه بتوان آن را به عنوان یک حق عمومی قلمداد کرد؛ به این معنا که توسط 
گروه یا طبقه خاصی نباشد. عنصر چهارم  افراد نامعین از جامعه قابل اعمال باشد و در انحصار 
که آن نظام اهمیت قابل توجهی  اینکه در یک نظام وسیع تر ارزشی و آزاد معنا یابد. به این معنا 
به آزادی فردی بدهد و همچنین مجموعه ای از آزادی های تشکیل دهنده جامعه مطلوب را به 
رسمیت شناخته و درنهایت اینکه این آزادی ها را در چارچوب مفهومی بسیار عام تر از آزادی 

.)Ibid( بشر بپذیرد
اکنون که تا حدودی مفهوم بیان روشن شد می توان با لحاظ امر هنری موضوع بیان هنری 

1. البتـه در برخـی برداشـت ها چنیـن تفکیکـی صـورت نگرفتـه و تصـور شـده اسـت منظـور از آزادی بیـان، آزادی بیـان هـر محتـوا و خـارج از 
هـر چارچوبـى اسـت. بـر اسـاس چنیـن برداشـتی آزادی بیـان به شـدت موردنقـد قرارگرفتـه اسـت )ر.ک: محمدتقـی جعفـری، حقـوق بشـر از 

دیـدگاه اسـام و غـرب، 1385، ص 420(.
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که متضمن پیام است. حال  کرد. رفتار هنری و به تبع آن آثار هنری اموری است  را نیز ترسیم 
این پیام می تواند همان بازنمایی واقعیت باشد یا بنا به دیدگاه دیگر هنر به مثابه  برون فکنی امور 
گاهی جمعی تلقی شود. با این فرض  رهای فردی و  درونی یا فرافکنی حاالت، عواطف و یا باو
از امور بیانی خواهد بود و می تواند ذیل مباحث بیان در آزادی بیان مورد  امور هنری نمونه ای 

گفتگو واقع شود.
گیرد. میثاق حقوق  امور هنری می تواند ذیل عنوان »مشارکت در زندگی فرهنگی« نیز قرار 

یر را به رسمیت شناخته است. فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در ماده ۱5 حقوق ز
 الف - شرکت در زندگی فرهنگی؛

ب - بهره مند شدن از پیشرفت های علمی و مجاری آن؛
ج - بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی ادبی یا هنری.
فرهنگی  زندگی  در  به مشارکت  مربوط  ماده  این  الف  بند  که مشاهده می شود  همان طور 
گفت مشارکت در زندگی  باید  این  باوجود  بارز آن فعالیت های هنری است.  که نمونه  است 
فرهنگی اعم از آزادی بیان و فعالیت های هنری است )p ,2007 ,Stamatopoulou.۱46(؛ به 
عبارت دیگر آزادی بیان همه مصادیق حقوق فرهنگی را در بر نمی گیرد. برای مثال حق مشارکت 
مؤثر در تعیین و اجرا و ارزش یابی سیاست های فرهنگی و یا حقوق مربوط به اقلیت ها ازجمله 

.)Ibid( حقوق مربوط به زبان، آموزش بینا فرهنگی و حفظ دانش سنتی را شامل نمی شود
را پوشش می دهد »فعالیت های خالقانه«۱  که فعالیت های هنری  ینی  از عناو یکی دیگر 
کار بر اساس  کار و حرفه انسانی تلقی شود.  است. فعالیت های خالقانه می تواند مصداقی از 
گزارش توسعه انسانی 20۱52 ابزاری برای رهاسازی ابتکار، روحیه و استعدادهای انسانی است. 
رد.  کند و نوعی ابزار مشارکت فراهم می آو کسب  بعالوه انسان را قادر می سازد از این راه درآمد 
همچنین موجب ایجاد امنیت و تحقق کرامت انسان می شود. فعالیت های خالقانه نیز اگرچه 
در توسعه انسانی و فرصت ها و انتخاب انسان نقش دارد اما چنین ارتباط سببی به طور خودکار 
برخی  اساس  بر  کرد.  تعریف  را  خالقانه  فعالیت  می توان  امر  این  به  توجه  با  نمی شود.  برقرار 

1. Creative activities.
2. Human Development Report 2015.
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رزی به خوبی جلوه  یه هنرو یف کار خالقانه فرایندی از جنس تخیل است که در سنت و رو تعار
کرد. با نگاه به  کار مرتبط با خالقیت تعریف  کار می توان فعالیت خالقانه را  می کند. با نگاه به 
یت روحیه خالق  فراغت و تفریح می توان کار خالقانه را موجب انبساط روح و رهایی و حتی تقو
کار خالقانه نوعی تعظیم شعائر فرهنگی است.  برشمرد. همچنین با قیاس با مناسک مذهبی 
ابعاد مذکور همیشه قابل تمیز از یکدیگر نیست. بسیاری از خالقان از پیشه خود به این دلیل 
کرده و هم زمان امکان  ز خالقیت آن ها فراهم  که فعالیت آن ها فرصتی برای برو لذت می برند 
 UNDP کسب درآمد را هم ایجاد می کند. از همین رو فعالیت خالقانه را کار عاشقانه دانسته اند

.))20۱0 and UNCTAD

گفتار سوم. حکم شناسی امر هنری]]
گیرد بیان حکم حقوقی  که در ساختار آفرینش های هنری باید مورد توجه قرار  امر دیگری 
از  مصداقی  به عنوان  و  بیان  آزادی  ذیل  هنری  آفرینش های  که  صورتی  در  است.  آن  سنخ  و 
آزادی  و  بیان  در  به مباحث مطرح  توجه  با  را می توان  آن  آن معرفی شود شناخت سنخ حکم 
کرد. در نظام های حقوقی و معاهدات بین المللی متأثر از مطالعات نظری حکم  بیان پیگیری 
که بیان  حقوقی بیان آزادی دانسته شده است. منظور از آزادی بیان در نظام حقوقی آن است 
کرد.  صرف نظر از محتوای آن آزاد تلقی می شود و تنها به خاطر استثنائات می توان آن را محدود 
و  موقعیت خود  به آسانی  بتوانند  افراد  تا  تبیین دقیق حقوقی است  نیازمند  این محدودیت ها 
مواجهه حکومت با بیان خود را درک کنند. این امر به اندازه ای دارای اهمیت است که دولت ها 

در معاهدات بین المللی حقوق بشری خود را ملتزم و یا ملزم به رعایت آن دانسته اند.
و  عقیده  آزادی  که  دید  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  نوزده  ماده  در  می توان  را  امر  این  نمونه 
»حق  چون  دیگر  آزادی های  و  است  داده  قرار  پایه  حق  به عنوان  ردیف  یک  در  را  بیان  آزادی 

رده است.۱ یافت« و »القای اطالعات« را ذیل آن آو در
جهانی  اعالمیه  به  توجه  با  مختلف  مواد  در  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق 

یافـت و القـای  1. »هرکسـی حـق آزادی عقیـده و بیـان دارد؛ ایـن حـق شـامل آزادی داشـتن عقایـد بـدون دخالـت و ]نیـز شـامل[ جسـتجو، در
یـق هرگونـه وسـیله و بـدون توجـه بـه مرزهـا ]ی کشـورها[ می شـود«. اطاعـات و نظـرات از طر
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حقوق بشر، این حقوق را به صورت دقیق تر بیان نموده است. در این میثاق بندهای مربوط به 
گردیده و از سوی دیگر آزادی تجمع3 از آزادی تشکل4 مجزا  آزادی عقیده۱ از آزادی بیان2 جدا 
که مشاهده می شود این میثاق نهادهای حقوقی این حوزه را به صورت  شده است. همان طور 

یک مجموعه پنج ضلعی سامان داده است.
مقرر  را  یکدیگر  با  مرتبط  بند  چهار  دوم  و  بیست  ماده  در  نیز  بشر  حقوق  اسالمی  اعالمیه 
با  که مغایر  به هر شکلی  را  انسانی حق دارد نظر خود  این ماده هر  بند الف  بر اساس  می دارد: 
از مهم ترین نهادهای اسالمی  آزادانه بیان دارد. بند ب این ماده به یکی  اصول شرعی نباشد 
از  نهی  و  خیر  براى  دارد  حق  انسانی  هر  است  داشته  مقرر  و  است  نموده  اشاره  بیان  با  مرتبط 
رت  کند. همچنین بند ج تبلیغات را یک ضرو منکر بر طبق ضوابط شریعت اسالمی دعوت 
کرامت  حیاتی براى جامعه دانسته و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات و 
که منجر به ایجاد اختالل در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه  انبیاء یا به کارگیری هر چیزى را 
یان یا متالشی شدن اعتقاد شود ممنوع دانسته است. بند د به حدود آزادی بیان پرداخته  یا ز
نوع حس  برانگیختن هر  به  که منجر  یا هر چیزى  و  یا مذهبی  قومی  برانگیختن احساسات  و 

گردد را جایز نمی داند. تبعیض نژادى 

1. ماده  )1(19ـ  »هیچ کس  را نمی توان  به  مناسبت  عقایدش  مورد مزاحمت  و اضافه  قرارداد«.
2. مـاده  )2(19ـ  »هـر کـس  حـق  آزادی  بیـان  دارد. ایـن  حـق  شـامل  آزادی  تفحـص  و تحصیـل  ]کسـب[ و اشـاعه  اطاعـات  و افـکار از هـر 
 یـا به صـورت  نوشـته  یـا چـاپ  یـا به صـورت  هنـری  یـا بهـر وسـیله  دیگـر بـه انتخـاب  خـود اسـت.«

ً
قبیـل  بـدون  توجـه  بـه  سـرحدات  خـواه  شـفاها

3. مـاده  21ـ  »حـق  تشـکیل  مجامـع  مسـالمت آمیز بـه  رسـمیت  شـناخته  می شـود اعمـال  ایـن  حـق  تابـع  هیچ گونـه  محدودیتـی  نمی توانـد باشـد 
جـز آنچـه  بـر طبـق  قانـون  مقررشـده  و در یـک  جامعـه  دمکراتیـک  بـه  مصلحـت  امنیـت  ملـی  یـا ایمنـی  عمومـی  یا نظـم  عمومی  یا بـرای  حمایت  از 

سـامت  یـا اخـاق  عمومـی  یـا حقـوق  و آزادی هـای  دیگـران  ضرورت  داشـته  باشـد«.
4. مـاده  22ـ  1. »هـر کـس  حـق  اجتمـاع  آزادانـه  بـا دیگـران  را دارد ازجملـه  حـق  تشـکیل  سـندیکا )اتحادیه هـای  صنفـی ( و الحـاق  بـه  آن  بـرای  

حمایـت  از منافـع  خـود«.
 2. اعمـال  ایـن  حـق  تابـع  هیچ گونـه  محدودیتـی  نمی توانـد باشـد مگـر آنچـه  به موجـب  قانـون  مقـرر گردیـده  و در یـک  جامعـه  دموکراتیـک  بـه  
مصلحـت  امنیتـی  ملـی  یـا ایمنـی  عمومـی ـ  نظـم  عمومـی  یـا بـرای  حمایت  از سـامت  یا اخـاق  عمومی  یا حقوق  و آزادی هـای  دیگران  ضرورت  
داشـته  باشـد. این  ماده  مانع  از آن  نخواهد شـد که  اعضای  نیروهای  مسـلح  و پلیس  در اعمال  این  حق  تابع  محدودیت های  قانونی  بشـوند.

 3. هیچ یـک  از مقـررات  ایـن  مـاده  دولت هـای  طـرف  کنوانسـیون  مـورخ  1948 سـازمان  بین المللـی  کار مربوط  به  آزادی  سـندیکایى  و حمایت  
از حـق  سـندیکایى  )حـق  متشـکل  شـدن ( را مجـاز نمـی دارد کـه  بـا اتخـاذ تدابیـر قانون گـذاری  یـا بـا نحـوه  اجـرای  قوانیـن  بـه  تضمین هـای  مقرر 

در آن  کنوانسـیون  لطمـه  وارد آورنـد.
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با  ملت،  حقوق  بخش  در  بیان  آزادی  ذکر  بدون  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
تفکیک انجمن ها از اجتماعات یک مدل سه عنصری را ارائه می کند. بر اساس اصل بیست 
یا  و  اسالم  مبانی  به  مخل  آنکه  مگر  آزادند  مطالب  بیان  در  مطبوعات  و  »نشریات  چهارم  و 
انجمن های   جمعیت  ها،  »احزاب ،  ششم  و  بیست  اصل  اساس  بر  باشند«.  عمومی  حقوق 
آزادند، مشروط به   اقلیت های  دینی  شناخته شده   یا  سیاسی  و صنفی  و انجمن های  اسالمی  
ین  اسالمی  و اساس  جمهور اسالمی  را نقض   این که  اصول  استقالل ، آزادی ، وحدت  ملی ، مواز
آن ها مجبور  از  به  شرکت  در یکی   یا  کرد  آن ها منع  در  از شرکت   نمی توان   را  نکنند. هیچ کس  
بدون  حمل   راه پیمایی ها،  و  اجتماعات   و هفتم »تشکیل   بیست  بر اساس اصل  و  ساخت «؛ 
سالح ، به شرط آن که  مخل  به  مبانی  اسالم  نباشد آزاد است «. الزمه ذاتی آزادی های فوق پذیرش 
که  آزادی بیان است. افزون بر این، در اصل  صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر شده است 
ین  اسالمی  و  در صداوسیمای  جمهوری  اسالمی  ایران ، آزادی  بیان  و نشر افکار با رعایت  مواز

گردد. کشور باید تأمین   مصالح  
عنوان دیگری که فعالیت های هنری را پوشش می دهد مشارکت در زندگی فرهنگی است. 
از همین رو ماده ۱5 میثاق حقوق فرهنگی و اقتصادی حقوق مشارکت در زندگی فرهنگی، 
بهره مند شدن از پیشرفت های علمی و مجاری آن و بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی 
که نگاه میثاق به  و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی ادبی یا هنری را در برگرفته است. از آنجا 
وظیفه  دارای  آن  تأمین  به  نسبت  دولت ها  و  است  مثبت  حق  یک  به عنوان  فرهنگی  حقوق 
که برای تأمین  کنند  هستند در ادامه همین ماده دولت ها را موظف می کند تا تدابیری را اتخاذ 
یج علم و فرهنگ الزم است. در همین راستا  کامل این حق و تأمین حفظ و توسعه و  ترو اعمال 
شناخته  رسمیت  به  را  حقی  چنین  ضمنی  به طور  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
تعیین   در  مردم   عامه   »مشارکت   برای  زمینه  نمودن  فراهم  به  موظف  را  دولت  رو  همین  از  و 
یش « نموده است )بند 8 اصل سوم  و فرهنگی  خو اقتصادی ، اجتماعی   سرنوشت  سیاسی ، 

قانون اساسی(.
که آزادی الزم برای  همچنین بر اساس بند 3 ماده ۱5 میثاق فوق دولت ها متعهد می شوند 
تحقیقات علمی و فعالیت های خالقانه را محترم بشمارند. قانون اساسی جمهوری اسالمی 
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یت  روح  بررسی  و تتبع و  کردن زمینه برای »تقو ایران نیز در بند 4 اصل سوم دولت را به فراهم 
و  تحقیق   کز  مرا تأسیس   طریق   از  اسالمی   و  فرهنگی   فنی ،  علمی ،  زمینه های   تمام   در  ابتکار 

کرده است. از این بند وجود حق بر افراد مفروض است. یق  محققان« موظف  تشو
با توجه به این امر می توان حکم فعالیت های هنری را در صورتی که ذیل عنوان فعالیت های 
از  بهره مندی  آزادی  اجماعی  زندگی  در  اشخاص  به عبارت دیگر  شناخت؛  گیرد  قرار  خالقانه 
که به خاطر آثار اجتماعی  مشارکت در زندگی فرهنگی و انجام فعالیت های خالقانه را داشته 
آن، چنین حقی مثبت تلقی شده و دولت ها در تأمین آن دارای وظیفه هستند. آنچه در اینجا 
ین فوق است. درصورتی که فعالیت های خالقانه ذیل  اهمیت دارد بررسی سنخ حق در عناو

گیرد سنخ آن حق منفی خواهد بود. آزادی بیان قرار 
که صاحب حق در اجرای آن اختیار تام داشته و  حقوق منفی دسته ای از حقوق هستند 
دیگران از جمله دولت حق مداخله در آن ها را ندارند. به تعبیر دیگر حق در دسته حقوق منفی 
»از« همان  که متعلق  Chauffour(.   )3۱ .p, 2009 روشن است  از« است,  »آزادی  به معنای 
بر  حق  اگر  مثال  برای  دهند.  انجام  است  ممکن  دیگران  که  است  دخالت هایی  و  اقدامات 
آموزش از جمله حق های منفی دانسته شود بدین معنا است که هر شخص می تواند نوع آموزش 
 ,Schlossberger(.کند بدون اینکه دیگری حق مداخله در آن را داشته باشد را خود انتخاب 

  )32.p ,2008
یشه در نظریه های فردگرایانه و لیبرال قرن ۱7 و ۱8 داشته و با نظریه بازار آزاد  حقوق منفی ر
در حوزه امور اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد. بر اساس این نظریه ها دولت در راستای تحقق 
 .p  ,2009 ,Chauffour( ندارد را  آزادی های سیاسی  و  در حقوق  انسانی، حق مداخله  کرامت 
به  تنها حق است و همه حقوق  لیبرال حق منفی  اندیشه  که در  ادعا شده است  3۱(. حتی 

.)59.p ,2004 ,Narveson( همین دسته منحصر می شوند
به لحاظ ادبیات حقوق بشر حق منفی ارتباط تنگاتنگی با نسل اول حقوق بشر دارد. نسل 
 ,Paul( اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ها را از تعرض به آن ها باز می دارد
زندگی  در  مشارکت  ذیل  هنری  فعالیت های  گر  ا حال   .)۱05  .p  ,۱  Part  ,22  Volume  :2004
گیرد آزادی در آن به عنوان حق مثبت تلقی خواهد شد. حق  فرهنگی و یا فعالیت فرهنگی قرار 
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بر«۱  داشتن  »حق  مثبت  حق  دیگر  عبارت  به  است؛  ادعاها  و  استحقاق ها  معنای  به  مثبت 
برابر شخص دیگر حق مثبت به انجام چیزی داشته  که اگر شخصی در  است. به این معنی 

)58 .Ibid, p(.کند کند تا حق خود را تأمین  کمک  باشد شخص دیگر باید به دارنده حق 
یشه در سنت سوسیالیستی  ر نشان می دهد، حق مثبت  فلسفه حقوق  یخ  تار به  مراجعه 
قرن نوزدهم داشته و با نهضت های رفاهی اوایل قرن بیستم نیز ارتباط وثیق دارد. هدف از این 
 )32 .p ,2009 ,Chauffour(.یع مناسب امکانات و ارزش ها میان افراد است حق، تأمین و توز
که برای تأمین حق باید  رتًا مستلزم هزینه است  به لحاظ اقتصادی تأمین حقوق مثبت ضرو

 )۱7 .p ,2008 ,Branc(.گرفته شود بکار 

گفتار چهارم. حدود آزادی هنر]]
در  می شود.  محدودیت  دارای  معیارهایی  اساس  بر  بلکه  نیست  مطلقی  امر  هنری  آزادی 
صورتی که آزادی هنری ذیل آزادی بیان محقق شود محدودیت های آن را نیز ابتدا باید ذیل همین 
نهاد بررسی کرد. اینکه محدوده آزادی بیان چگونه تعیین می شود بستگی به امور مختلفی دارد. 
از جمله این موارد می توان به مبانی مشروعیت آزادی بیان از یک سو و مبانی محدودیت از سوی 
و  توسعه  یا  و  انسان  شخصیت  توسعه  در  بیان  آزادی  سیاسی  و  حقوقی  نهاد  کرد.  اشاره  دیگر 
پیشرفت جامعه انسانی نقش بسیار مهم دارد و از سوی دیگر ایجاد محدودیت در آن نیز ممکن 
است موجب دلسرد شدن افراد گردد و از این جهت در درازمدت جامعه و افراد دچار عقب ماندگی 
شوند. این امر ممکن است با حقوق دیگران و یا محدودیت های مختلف دیگری روبرو شود. 
به موجب  محدودیت  گونه  هر  است  الزم  آن  سوء  آثار  از  جلوگیری  برای  محدودیت  پذیرش  با 
قانون باشد و قانون نیز به صورت دقیق روشن و صریح باشد. این گونه قوانین نباید مبهم باشد 
که به صالح دید اشخاص تفسیر شود. همچنین قوانین  که قابلیت آن را داشته باشد  به طوری 
محدودکننده آزادی باید در دسترس مردم باشد و به اطالع آنان رسانده شود. این اطالع رسانی 
شامل اصل محدودیت و ضمانت اجرای تخلف می شود؛ به عبارت دیگر این گونه قوانین نباید 

به صورت سری بوده و افراد نتوانند از پیش وجود محدودیت را تشخیص دهند.

1. Right to.



آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن         47

ین دیگر برداشته  افزون بر این، استثنائات و محدودیت ها نیز خود ممکن است با لحاظ عناو
از  استثنائات  حدود  و  یک سو  از  هنری  آزادی  حدود  بنابراین  یابد؛  توسعه  آزادی  حوزه  و  شود 
سوی دیگر تعیین کننده دامنه آزادی هنری خواهد بود. آزادی هنری از این جهت که ذیل آزادی 
که ممکن است اثری از  بیان قرار می گیرد دارای همان حدود خواهد بود. نکته مهم این است 
یرمجموعه هنر  برای تحریک جنسی دیگر باشد ز اثری  گر  ا برای مثال  عنوان بیان خارج شود. 
نیست. از همین رو پورنوگرافی یک امر فیزیولوژی بوده و هنری تلقی نمی شود. گذشته از این در 

این گونه آثار زنان پست جلوه داده شده و موجب خشونت می شود.
بیان، اخالق و عفت  آزادی  به عنوان مصداق  آزادی هنری  مهم ترین عنوان تحدیدکننده 
عمومی است. صرف نظر از قبح اخالقی و منافات باارزش های اخالقی در آثار هنری ممکن 
است به میزان تأثیر نیز توجه شود. از همین رو ممکن است محدودیت های آثار هنری شنیداری 
برو است. ماده  و دیداری متفاوت باشد. در همین راستا برخی هنرها با محدودیت شدید رو
انگاشته  را جرم  یر  ز موارد  و عفت عمومی  از اخالق  در حمایت  قانون مجازات اسالمی   640
یر، مطبوعات، اعالنات، عالئم، فیلم،  نقاشی، تصاو ر،  گراو یا طرح،  نوشته  کس  است: »هر 
که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت  کلی هر چیز  نوار سینما و یا به طور 
نگاه  یع  توز و  تجارت  برای  یا  بسازد  یا  شود  گذارده  عمومی  انظار  معرض  و  نمایش  به  یع  توز یا 
دارد«. همچنین منطبق با ماده ۱4 قانون جرائم رایانه ای: هرکس به وسیله دستگاه های رایانه ای 
یا معامله  یع  توز ارسال، منتشر،  تولید،  را  یات مستهجن  یا حامل های داده محتو یا مخابراتی 
ز  کند، به حبس از 9۱ رو کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری 
یال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ر
یات مستهجن  یات مستهجن را چنین تعریف می نماید: »محتو تبصره چهارم این ماده محتو
کامل زن یا مرد یا  که بیانگر برهنگی  یر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطالق می شود  به تصو

اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است«.
در اسناد بین المللی نیز آزادی بیان و از جمله آزادی بیان هنری با محدودیت ناشی از اخالق 
عمومی مواجه شده است. به موجب بند ب ماده 29 اعالمیه جهانی حقوق بشر، محدودیت 



48         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره هفتم   |   زمستان 95

بر مبنای مقتضیات صحیح اخالقی مشروط به اینکه منطبق با شرایط یک جامعه دموکراتیک 
گردیده باشد مورد تائید است. وضع 

مقرر  سیاسی  و  مدنی  حقوق  میثاق  نوزدهم  ماده  سوم  بند  در  کلی،  قاعده  این  بر  افزون 
که آزادی بیان هنری یکی از مصادیق آن  از آزادی بیان  که اعمال  حقوق  ناشی  گردیده است 
تابع  محدودیت های   و لذا ممکن  است   است  مستلزم  حقوق  و مسئولیت های  خاص  است  

رت  داشته  باشد: که  در قانون  تصریح  شده  و برای  امور ذیل  ضرو معینی  بشود 
 الف  - احترام  به حقوق  با حیثیت  دیگران .

 ب  - حفظ  امنیت  ملی  یا نظم  عمومی  یا سالمت  یا اخالق  عمومی .
بیان  نشردهنده  ابزار  به  بیان  این  کردن  برای محدود  الزم  گستره  و  بیان هنری غیراخالقی 
در  بیان هنری غیراخالقی  گاه  دارد.  بستگی  نیز  بیان  ارائه  نوع  و  بیان  در  استفاده  مورد  زبان  و 
غیراخالقی  بیان  همچنین  می نهد.  برجای  جدی  قالب  به  نسبت  بیشتری  اثر  طنز  قالب 
یری اثر مخرب بیشتری نسبت به بیان غیراخالقی متنی برجای  می نهد. به صورت معمول  تصو
بیان غیراخالقی به شیوه های هنری اثر بیشتری از بیان غیراخالقی عادی و بدون بهره گیری از 
ظرفیت های هنر برجای می نهد. در این شرایط نمی توان همه بیان ها و همه ابزار بیانی و همه 
گونه یکسان نگریست. در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی بیان نیز  روش های ارائه بیان را به 
به تبع چنین تفاوت هایی، متفاوت می گردد و نیاز است تا بیان محرک تر و اثرگذارتر بیش از بیان 

گیرد.۱ کمی از تحریک پذیری مورد محدودیت قرار  کم تأثیر و با درجه 
ین محدودکننده آزادی بیان هنری، توهین به اشخاص است. این رفتار نوعی  از دیگر عناو

1. رهبر جمهوری اسامی، آیت اهَّلل خامنه ای در این رابطه می فرمایند:
 نـدارد. بعضـی از گفتن هـا شـعاع اثـر محـدودى دارد، 

ً
»البتـه بیـان عقیـده و بیـان فکـر همه جـا یکسـان نیسـت؛ پـس حکـم واحـدى هـم قهـرا

گـر چیـزى را، فکـرى را، نظرى را اظهار کنند، هر اثـرى که بر این اظهارنظر  به عکـس بعضـی از گفتن هـا شـعاع اثـر بسـیار وسـیعی دارد. بعضی هـا ا
گـر اظهارنظـر بکننـد، هـر اثـرى کـه مترتـب بشـود – چـه خوب و  مترتـب بشـود، در یـک دایـره ى محـدودى خواهـد بـود. به عکـس بعضـی دیگـر ا
بان معمولـی و عادى بیان می کنند که اثر آن عمیق نیسـت؛  چـه بـد – در یـک دایـره ی وسـیع و گسـترده اى خواهـد بـود. بعضی هـا مطلبـی را بـا ز
بـان مؤثـرى را بـه کار ببرنـد که داراى اثر عمیقـی در دل مردم باشـد. این دو باهم  بـان هنـرى بیـان کننـد، ز امـا بعضـی ممکـن اسـت مطلبـی را بـه ز

گـر آثـار سـوئی بـر این جـور بیانـی مترتـب بشـود، اسـام میـان ایـن دو شـیوه ى بیان فـرق می گذارد«؛ یکسـان نیسـتند و ا
خطبه های نماز جمعه تهران، 1366/02/16.
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و  کتبی  توهین  دسته  دو  به  را  توهین  کشورها  برخی  می شود.  محسوب  بیان  حدود  از  تعدی 
کرده اند. کرده و برای هر یک مجازات متفاوتی تعیین  شفاهی تقسیم 

موجب  که  به طوری  می شود  اطالق  ثالث  شخص  به  راجع  غلط  عامدانه  بیان  به  توهین 
آسیب به اعتبار وی باشد. در نظام های حقوقی مختلف غیر از موارد استثنا مانند بیان های 
را بخواهد.  از دادگاه جبران قانونی  پارلمان، شخص آسیب دیده می تواند  ابرازشده در دادگاه، 
و  است  وی  بیان  آزادی  محدودکننده  واقع  در  خسارت  پرداخت  یا  جبران  به  بیان کننده  الزام 
ازاین رو می توان آن را استثنای آزادی بیان دانست .)p ,20۱0 ,Cohen.۱2( همچنین نظام های 
حقوقی مختلف توهین گروهی که در آن به قوم، نژاد یا گروه معین توهین می شود را ممنوع و برای 

کرده اند. آن مجازات تعیین 
از دیگر  ایذاء غیر می تواند  و ممنوعیت  به غیر  قواعد ممنوعیت اضرار  و  همچنین اصول 
که اولی به جسم، مال، اعتبار و شخصیت فرد  محدودیت های آزادی بیان هنری به شمار آید 
یا افراد دیگر خسارت وارد می کند و دومی موجبات ناراحتی و آزردگی روحی فرد یا افراد دیگر را 

فراهم می نماید.
برد وسیع  کار فقه اسالمی  ادبیات  در  که  بیان هنری  آزادی  ین محدودکننده  از دیگر عناو
قالب  و  صورت  مخصوص  را  اضالل  ایجادکننده  ابزار  فقیهان  باشد.  »اضالل«  عنوان  دارد، 
یزیونی و آثار فرهنگی  خاصی ننموده و ابزارهای هنری نظیر نقاشی، فیلم، برنامه های رادیو و تلو
ری دارند )مکارم  که قابلیت اضالل آو رده اند  مانند مقبره و مدرسه را در زمره ابزارهایی بشمار آو
هر  به  اضالل   .)23 ص   ،۱ ج   ،۱42۱ الیزدی،  الطباطبائی  ۱99؛  ص   ،۱ ج   ،۱426 الشیرازی، 
صورت که تفیر شود، اعم از آنکه به معنای مفاد دروغ و باطل در اصول و فروع دین تفسیر گردد و 
یا مفاد موجب گمراهی و خطای در اعتقاد تفسیر گردد )االیروانی الغروی، ۱406، ج ۱، ص 25(، 

که آزادی بیان هنری را محدود می نماید. از مواردی است 
قرار  استعمال  مورد  مکررًا  معاصر  حقوقی  ادبیات  در  که  عمومی«  »نظم  عنوان  همچنین 
در  واژه  این  معادل های  می آید.  بشمار  هنری  بیان  آزادی  محدودکننده های  دیگر  از  می گیرد 
و »نمیمه«  از قبیل »افساد فی االرض«، »فتنه«، »ارجاف«  ادبیات فقهی در موارد و مصادیقی 

ز یافته است. برو
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همان طور که گفته شد آزادی هنری عالوه بر آنکه با محدودیت ها، منع کننده ها و استثنائاتی 
مواجه است، همین محدودیت ها و استثنائات نیز خود با محدودیت ها و استثنائاتی مواجه 
که می توان آن را محدودیت ها و استثنائات بر محدودیت ها و استثنائات آزادی هنری  است 
گرچه اثر هنری ضد اخالقی یکی از منع کننده های آزادی بیان محسوب  کرد. برای مثال  تلقی 
و  کند  حساسیت  یا  هیجان  یا  هراس  ایجاد  جامعه  در  اثر  مفاد  که  صورتی  در  اما  می شود، 
یا  هیجان  یا  هراس  این  ایجاد  با  مردم  که  به گونه ای  کند،  جریحه دار  را  جامعه  احساسات  یا 
حساسیت یا تحریک احساسات نسبت به موضوع اثر واکنش شدید یا سریع نشان می دهند، 
کرد؟ به عبارت  آیا می توان این مفاد غیراخالقی را بمانند سایر بیانات غیراخالقی ممنوع تلقی 
یا  که شوکی را به جامعه منتقل می کند با محدودیت مواجه می شود و  اثر هنری  آیا مفاد  دیگر 

چنین مفادی، خود از استثنائات بر استثنائات آزادی هنری محسوب می شود؟
گفته شد در نسبت سنجی میان تزاحم مفاسد ناشی از مفاد غیراخالقی اثر  که  همان طور 
ک قوی تری دارد را برگزید. حال پرسش  هنری و مصالح ناشی از آزادی بیان هنری، باید آنچه مال
گر یکی از مصالح آزادی بیان، هشیار کردن و حساس کردن دفعی و شدید جامعه  این است که ا
ک مفسده دار  ک مصلحت مزبور قوی تر است یا مال نسبت به واقعه ای غیراخالقی باشد، آیا مال
غیراخالقی  هنری  طرح های  و  آثار  انتشار  شیوع  با  زه  امرو پرسش  این  هنری؟  بیان  مفاد  بودن 
معلم  جنسی  ز  تجاو پیرامون  یکاتورهایی  کار انتشار  آزادی  مثال  برای  می کند.  جلوه گر  مهم تر 
با مفاسد مفاد  از جهتی  آن،  پیرامون  و بحث  گفتگو  و  نقد  و  آموزان  به دانش  مربی مدرسه  یا 
به  را نسبت  و مردم  به جامعه می شود  انتقال شوکی  باعث  از جهت دیگر  و  خبر همراه است 
فرزندانشان در هراس نسبتًا شدید قرار می دهد و باعث ایجاد موجی علیه این رفتار در جامعه 
یش عمومی می تواند فوایدی داشته باشد. همچنین انتشار  می شود که این حرکت، جنبش و پو
کودکان مورد آزار و اذیت قرار  که در آن زنان و  یر غیراخالقی از اعمال منافی عفت  برخی تصاو
می گیرند، از طرفی با مفاسد ناشی از مفاد این بیان همراه است و از طرف دیگر می تواند باعث 
یر  که اعمال صورت گرفته در این تصاو گردد  القای سریع و شدید این مطلب به مخاطب بیان 
کودک را مقهور و خوار نشان  کودک را نشان می دهد و زن و  کامل مرد بر زن یا  که قیادت و تسلط 
پایان  داده و او را به عنوان آلت بی اختیار و بی اراده مرد نمایش می دهد و از او موجودی بسان چار
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یش است در ذهن مخاطب ایجاد می نماید، می تواند  کاماًل تحت انقیاد و سلطه مالک خو که 
گردد و یا به جریحه دارشدن احساسات  منجر به ایجاد شوک، هراس و حساسیت در جامعه 
که نتیجه آن واکنش سریع و شدید مردم نسبت به اعمال صورت گرفته در این  جامعه بینجامد 

گردد. یر  تصاو
در مواجهه با برخی از آثار هنری که انتقال دهنده شوک به جامعه هست، از طرفی با کاهش 
در  رفتارها  این  تکرار  به  منجر  می تواند  که  مواجهیم  جامعه  میان  در  رفتارها  این  ذهنی  قبح 
آینده  گردد و از طرف دیگر با ایجاد هراس و شوک به جامعه و حساس نمودن مردم و تحریک 
که می تواند مردم را به تکاپوی سریع وادارد و باعث مطالبه عمومی  احساسات ایشان مواجهیم 
و  قبح شکنی  مسئله  گردد.  آسیب ها  این  به  دادن  سامان  برای  ذی ربط  مسئولین  از  آنان 
عادی سازی امور غیراخالقی برای مخاطبانی که نسبت به آن امر ذهنیت کاماًل منفی داشتند، 
از مفسده ها و مضاّر انتشار آزادانه آثار هنری غیراخالقی محسوب می شود؛ چراکه این آزادی در 
رود به این امور در آن ها  که زمینه ها و استعدادهای دیگر برای و انتشار سبب می شود تا افرادی 
رود یابند. از طرف دیگر بیان آزاد این آثار  کمتری به این امور و مهیا است، راحت تر و با دغدغه 
کارشناسان در مورد ابعاد  گردد و  گفتمان های تخصصی  هنری می تواند منجر به شکل گیری 
یشه یابی موضوع به ارائه راهکار پرداخته و  آن ها به تجزیه وتحلیل پردازند و با آسیب شناسی و ر
که مفاد بیان به  این خود از مصالح آزادی بیان محسوب می شود. در مقابل، عالوه بر مفاسدی 
گر با سوء مدیریت متولیان امر آسیب ها مرتفع نشوند باعث شیوع شایعه ها و جو  همراه دارد، ا
روانی منفی و صحنه ای برای رقابت رسانه ها می گردد و این خود منجر به هراس مجددی گشته 

که مدیریت را برای متولیان امر سخت تر می گرداند.

نتیجه گیری]]
اینکه  یکی  می شود.  مطرح  متفاوت  موضوع  سه  هنری  امور  در  شد  گفته  که  همان طور 
به  اگرچه  امر  این  می پردازد.  اثر  خلق  به  فرایندی  اساس  بر  خود  ذهن  درون  در  صرفًا  شخص 
مستقیم  به طور  چندان  اما  است،  اهمیت  دارای  ذهن  به  مربوط  مباحث  یا  و  فلسفی  لحاظ 
گفتگوی حقوق نیست. مگر آن که به طور غیرمستقیم موضوع رفتار دیگران واقع شود؛  موضوع 
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که رفتار هنرمند حالت برون ذهنی و جنبه اجتماعی  یرا حقوق هنگامی درگیر مسئله می شود  ز
که فعالیت هنری درون ذهنی و یا  داشته باشد و یا دیگران بخواهند رفتاری نسبت به هنرمند 
برون ذهنی داشته انجام دهند. موضوع دوم ابراز امر ذهنی و خلق فکری و هنری در خارج ذهن 
که نسبت  است. این امر به لحاظ حقوقی دارای اهمیت است. موضوع سوم رفتارهایی است 
به اثر هنری وجود دارد. این امر نیز به خصوص در حوزه مالکیت فکری مورد بحث قرار می گیرد.
امر ذهنی و خلق فکری و هنری در خارج ذهن در چارچوب  ابراز  شناخت حکم حقوقی 
که ماهیت فلسفی و حقوقی موضوع شناخته شود. در همین  نظام حقوقی مستلزم آن است 
به  توجه  با  و  گردید  مطرح  فلسفی  ساختار  به عنوان  هنر  درباره  فلسفی  مهم  دیدگاه  سه  راستا 
خالقانه«  »فعالیت  و  فرهنگی«  زندگی  در  »شرکت  »بیان«،  عنوان  سه  نیز  حقوقی  نهادهای 
نشان  حقوقی  ادبیات  بر  ر  مرو گرفت.  قرار  موردتوجه  است  شده  شناخته  حقوق  حوزه  در  که 
البته چنین حکمی در  که  آزادی است  بیان دارای حکم  به عنوان  که فعالیت هنری  می دهد 
کرده و تنها  که دولت و دیگران نباید در آن مداخله  دسته حقوق منفی قرار می گیرد؛ به نحوی 
وجود  فرض  با  این  بر  افزون  کنند.  محدود  را  آن  می توانند  معینی  معیارهای  وجود  صورت  در 
شناخت محدودیت های آزادی بیان به علت اثرگذاری مضاعف آثار هنری ممکن است حوزه 
گرفته شود. به همین خاطر اثر هنری دیداری به دلیل ایجاد تأثیر  محدودیت ها وسیع تر در نظر 
مضاعف، در حوزه محدودیت ها و منع کننده ها متفاوت از آثار مکتوب خواهد بود. افزون بر این 
بخاطر تأثیر مضاعف اثر هنری چه بسا استثناء بر استثناء نیز در این فعالیت ها وسیع تر است؛ 
یرا چه بسا بخاطر ایجاد شوک در جامعه نسبت به یک امر دامنه جواز فعالیت هنری وسیع تر  ز

باشد.
که فعالیت هنری قابلیت تطبیق با آن را دارد، عنوان »مشارکت در زندگی  عنوان دیگری 
فرهنگی« است. این حق به لحاظ حقوقی حق مثبت است و دولت موظف است با حمایت 
رد. بدیهی است که محدودیت های خاص بیان در اینجا  ز و تحقق آن را فراهم آو از آن زمینه برو

نیز وجود خواهد داشت.
عنوان سوم، »فعالیت های خالقانه« است که با مبانی خاص قابل تطبیق بر فعالیت هنری 

ردن زمینه های آن را دارد. است. این حق نیز از زمره حقوق مثبت بوده و دولت وظیفه فراهم آو
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زمینه  در  به خصوص  هنری  فعالیت  مختلف  ابعاد  سه گانه،  ین  عناو این  باوجود 
تعدی  یا  و  حق  نقض های  همچنین  و  یکدیگر  با  سه گانه  عنوان های  نسبت  و  محدودیت ها 
که  است  اموری  ازجمله  تعدی،  و  نقض  هر  برای  مناسب  اجراهای  ضمانت  و  آن  به  نسبت 

گیرد. می تواند موضوع پژوهش های آتی قرار 
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