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Abstract 

Expressional entertainment as a specific type of expression, which 
include message and content are entertaining and in different formats, can be 
subject to legal and jurisprudential analysis, and according to their 
legitimacy, they are subject to the rule governing the expression e.g. 
freedom. From this perspective, your expressive entertainment, regardless of 
content and format, is considered as a value. But due to the social nature of 
the statement and the impact of its content on the audience, the freedom of 
expression is limited by the grounds of its legitimacy and the basis of 
restriction. Non-harm, interference with the rights of others, public order are 
among the most important legal and jurisprudential grounds of restricting the 
content of entertainment, which sometimes excludes content from the scope 
of the expression and sometimes by way of a ruling and by applying certain 
rules based on the foundations limits the content. On the other hand, the 
effects of expression, including the time, place, and manner appropriate to 
the audience in delivering the content, can be restricted on the basis of the 
foundation. The Iranian legislator has taken a preventive and generally 
ambiguous view of content restriction, which can be prevented by limiting 
the scope of content with these titles in the Intellectual Property Protection 
Bill. The present study is aimed at achievement of the said goal through a 
descriptive-analytic method. 
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  چكيده 

واي پيام و محت ي نوع معيني از بيان كه دربردارنده سرگرمي هاي بياني به عنوان
لي توانند با تحليمي سرگرم كننده و با قالب هاي متفاوت در نظر گرفته مي شوند

تحت شمول قاعده حاكم بر بيان  و باتوجه به مباني مشروعيت آنها حقوقي و فقهي
از محتوا و  صرف نظر، سرگرمي بياني خود، از اين منظر يعني آزادي قرار گيرند.

بيان و  ماهيت اجتماعي  اما با توجه به به عنوان يك ارزش تلقي مي شود. ،قالب آن
آزادي بيان بر اساس مباني مشروعيت آن و مباني  ،تاثير محتواي آن بر مخاطب

نظم  و تزاحم با حقوق ديگرانو اضرار. منع  محدوديت مورد تحديد قرار مي گيرد
 همحتواي سرگرم كنند هي و حقوقي اعمال محدوديت برترين مباني فقمهم ازعمومي 

ج گاهي اوقات به لحاظ موضوعي محتوا را از محدوده بيان خاركه  به شمار مي آيند
با  رامحتوا  مباني، مبتني بر به صورت حكمي و با اعمال قوانين خاص نموده و گاهي

كان و شيوه م ،زمان شاملبيان  عوارضاز سوي ديگر  سازند.محدوديت مواجه مي 
. دنيرگمورد تحديد قرار  بر اساس مباني، تواندمي متناسب با مخاطب در ارائه محتوا

به  قانونگذار ايراني با ديدگاهي پيشگيرانه و به صورت كلي و ابهام برانگيز نسبت
ت تحديد محتوا اقدام نموده است كه مي توان با لحاظ نمودن عناوين مذكور به صور

يت از مالكيت فكري، از تحديد بي  حد و حصر محتوا جلوگيري صريح در اليحه حما
 تحليلي نيل به هدف مذكور را دنبال نموده –با روشي توصيفي  حاضر پژوهشنمود. 
  .است
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  مقدمهمقدمه

طب حامل وقات مفرح براي مخاتواند درعين فراهم نمودن امي محتواي سرگرم كننده
ر در مسي تعالي و حركت	متعددي باشدكه موجبات	اجتماعي و فرهنگي ،سياسي 	هايپيام

به  مقدس	تاذا لي،متعا سرگرمي ي	ارائه و ايجاد 	بنابراين براي مخاطب فراهم سازد.	الهي را
ا مورد ن شده رياسرگرمي با ويژگي هاي ب ارزش ذاتي هيچ عاملي نبايد بتواند	آيد.شمار مي

، گروي ديسبه نحوي كه پديدآورنده درنوآوري با چالش مواجه شود.از ، خدشه قرار دهد
ندگي زاين مهم را گوشزد مي نمايد كه براي  ها و نيازهاي اجتماعي انسانضرورت

  .باشد مي اجتماعي مطلوب اعمال محدوديت در رفتارها راهي گريز ناپذير
فيلم و كتاب،  مانند يهمواره سرگرمي هاي  نقالب اسالميدر ايران از ابتداي پيروزي ا

 دگانيدآورنپدبه نحوي كه . نده اي پيشگيرانه مواجه بودياهموسيقي با اعمال محدوديت 
ي اين  نتيجه و نده اروبرو شدت  هايي با محدودي آثار خوده خلق، توزيع و اجراي در مرحل

از اين اقدامات را  ييهانمونه قانه بيانجامد.توع اقدامات مي تواند به كاهش توليد آثار خال
آيين  )3(ده ، ما 1364قانون مطبوعات مصوب  )6(ماده  مقررات متعدد مانند در توانمي

 3611 وبمص 	نامه نظارت بر نمايش فيلم اساليد و ويديو و صدور پروانه نمايش آنها
وبه نشر كتاب مصست ها و ضوابط سيا و اهداف نامه آيين از ب بخش وزيران، هيئت

مي كتاب قانون مجازات اسال )641(، ماده  1367شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال 
 پروانه دورص و نمايش بر نظارت ضوابط نامه تصويب از )3( ماده ، 	1375تعزيرات مصوب 

 حقوق زا حمايت قانون )11( ماده ، 	1379 سال در فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوب
 نامه تصويب 		از بخش ب )4(ه ، ماد 1379اي مصوب هافزارهاي راياننرم آورندگانپديد

 مصوب خارجي بصري و سمعي مواد و سينمايي هايفيلم نمايش و توزيع هاي سياست
  مالحظه نمود.4138سال  در فرهنگي انقالب عالي شوراي
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 ي با بررسي مقررات مذكور ابهام و كلي گويي ، اعمال سليقه و عدم ارائه معيار
 قانون در 	خاص اي مقرره 	از سوي ديگر فقدان .به وضوح قابل مالحظه مي باشد ،مشخص
 و حقوق تعيين در مادر قانون عنوان به هنرمندان و مصنفان ، مولفان حقوق از حمايت
به نظر  .ي موصوف گرديده استآشفتگ و پراكندگي ايجاد باعث پديدآورندگان تكاليف

 و حاكم بر سرگرمي هاو قاعده حقوقي معين  عدم وجود وضعيت مذكور به دليلمي رسد 
اعمال فقهي و حقوقي  	از اين رو تحليلبوده است. معيارهاي اعمال محدوديت 	فقدان

 معيار و ارائه بر آنها	تعيين قاعده حقوقي حاكم	با هدفي بياني هامحدوديت بر سرگرمي
وديت هاي بي ضابطه از در جهت ممانعت از اعمال محد تا حدودي مي تواند محدوديت

 يك سو و تعيين عناوين محدودكننده از طريق وضع قوانين، از سوي ديگر، به كار آيد.

 فراخور به و ها محدوديت انواع از استفاده با مي توان مذكور 	همچنين با تعيين معيارهاي 
 قاعده اعمال جهت را عرصه محدوديت، اعمال دايره تضييق ضمن كننده، سرگرم موضوع

  .نمود فراهم بياني هاي سرگرمي بر حاكم يعني آزادي بيان
 انبه عنو با تبيين مفهوم سرگرمي هاي بياني حاضر در صدد است تا پژوهشبنابراين 

 بر قوقي حاكمبررسي قاعده ح، به بيان  و يكي از انواع بخش قابل توجهي از سرگرمي ها
عمال اباني ين با استفاده از مهمچن .پردازدب سرگرمي هاي بياني بربيان و تطبيق آن 

مي سرگر آزادي بيان نسبت به تبيين محدوده مجاز در اعمال محدوديت بر برمحدوديت 
از اين  دوديتهاي اجرايي اعمال مح در نهايت با ارائه روش  نموده واقدام ي هاي بيان

  طريق، نيل به هدف مذكور را ميسر نمايد.
  

  مفهوم و ماهيت سرگرمي هاي بيانيمفهوم و ماهيت سرگرمي هاي بياني  ..11
بررسي  هب بدوا نسبت تبيين مفهوم و ماهيت سرگرمي هاي بياني مي بايست به منظور

بنابراين . زيمبيان و سرگرمي بپردا  سرگرمي هاي بياني يعنيتشكيل دهنده مفهوم عناصر 
رمي به عنوان سپس سرگ ،مفهومي كلي مورد تبيين قرار مي گيرد  در ابتدا بيان به عنوان
  .ز بررسي مي شودمصداق معيني از بيان ني
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11  -11..  ننمفهوم بيامفهوم بيا  
 طرق گوناگون  در فرهنگ معين به معناي آشكار شدن و آوردن يك معنا به 3بيان

در اغلب موارد به يك معنا 5 در متون حقوقي و سياسي بيان با واژه سخن 4.آورده شده است
اين  فارغ از اختالف مفهومي ميان )Ehlers & Becker, 2007: 107مي شود.(تلقي شده 

 علمه" شريفه آيه تفسير در .بيان شفاهي تلقي مي شود نوعي دو واژه بايد گفت سخن
 :1393اند(طباطبايي، دانسته چيزي از برداري پرده معناي به را بيان مفسرين "البيان

 :1393طباطبايي، است.( دانسته»الشيء عن الكشف« معناي به را آن اصفهاني راغب	.) 95
« ت نقش ارتباطي بيان اشاره نموده اند. از همين رو برخي بيان را به برخي نيز به اهمي	)95

) و در 271: 1435اند (علي بن حسين عاملي،معنا كرده» الضمير بالنطقافهام الغير ما في
اند: با بيان و به خصوص سخن، انسان مقاصد خود را آشكار و مقاصد اهميت آن نوشته

كرده و از اين طريق حوائج خود و ديگري را برآورده ديگران را فهميده و با آنان گفتگو 
كند. با بيان، كفر و ايمان جدا گرديده و علوم و فنون و اخالق مبتني بر آن شكل مي
توان بيان را ز مجموعه معاني مذكور ميا )271: 1435گيرد.( علي بن حسين عاملي،مي

در نظر  پرده برداري استبه ديگري كه همان آشكارسازي و  رفتاري حاوي انتقال پيام
  . ن موضوعيت نخواهد داشتآ بي شك نحوه انتقال پيام و به عبارت ديگر ابزار.  گرفت

اشاره نمود. به  از محتواقالب از ويژگي هاي بيان مي توان به توانايي آن جهت تفكيك 
 صرفيان بالت حاين معني كه قالب هاي انتقال پيام فارغ از محتواي آن مي باشد. در اين 

ع انوا ملان شانابراين قالب هاي بيب .داراي ارزش تلقي شود مي تواند نظر از محتواي آن
شد و از و غيره مي با تصاوير متحرك  موسيقي، ، هنري از قبيل نقاشي، مجسمه اشكال

 اي اقتصادي وهگزاره   تبادل عقايد، بيان حقايق،  تواند شاملن ميمحتواي بيا سوي ديگر
  .ودتلقي ش سرگرمي

                                  
3.  Expression 
4. Available at: http://dictionary.abadis.ir/?LnType=dehkhoda, fatofa,moeen,amid&Word= 

%D8 %A8% DB%8C%D8%A7%D9%86  
5.  Speech 
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  .است يتماعبيان رفتاري اج در تحليل حقوقي بيان، باتوجه به ماهيت اجتماعي حقوق،
 .بود در آن مسلم خواهد (مخاطب)و شنونده (فاعل)بنابراين وجود دو عنصر گوينده

ماهيت  .ودشجزء الينفك بيان در نظر گرفته مي  همچنين وجود عنصر پيام نيز به عنوان
ي يان تلقبناصر عتا عنصر ديگري به عنوان ارتباط نيز از جمله اجتماعي بيان باعث گرديده 

ق عنصر ز طريا به عبارت ديگرپيام. اهميت عنصر مذكور در تعريف بيان نيز گفته شد. شود
 حاكم قاعده ي در مورچنانچه بخواهيم د  البته .از گوينده به شنونده انتقال مي يابد ارتباط

شد ي بااز عناصر مذكور داراي ويژگي محوري م بر بيان سخن بگوييم اينكه كدام يك
 وييمگبه عبارت ديگر هنگامي كه از آزادي بيان سخن مي . حائز اهميت خواهد بود

ثال . به عنوان مشدآثار متفاوتي را در پي داشته با تواندمحوريت هر كدام از عناصر فوق مي
كرامت  ش وفته شود، ارزچنانچه مخاطب بيان، به عنوان محور در آزادي بيان در نظر گر

لقي زش توي جزيي از ارزش بيان محسوب و بيان نامتناسب به حال وي ممكن است بي ار
  و آزادي در چنين بياني نيز با محدوديت مواجه شود.

  مفهوم سرگرميمفهوم سرگرمي  .11-22
 انسان خود متوجه كهرا نوعي از فعاليت تعريف نموده اند  6به لحاظ لغوي سرگرمي

) Oxford  Englishرضايتمندي و خوشايندي وي مي شود.	حساسا ايجاد باعث و بوده

Dictionary ,1995:491)  در فرهنگ معين سرگرمي به معناي آنچه موجب مشغوليت و
  7تفريح باشد آمده است.

از ويژگي هاي فعاليت مذكور مي توان به انجام با ميل و اختيار آن و اينكه تمامي انواع 
مي دانند اشاره نمود. انسان ها عالوه بر نيازهاي اوليه ي خود بشري خود را از آن بي نياز ن

مانند غذا، خواب و مسكن كه به نيازهاي پست تر اطالق مي گردند، نياز به خود شكوفايي 
) و اين امر جز از طريق انجام امور غير اجباري و 151: 1395دارند( سلطاني و ديگران،  

يد قوا، احساس نشاط، آرامش و ايجاد وضعيتي آزاد به دست نخواهد آمد. استراحت، تجد

                                  
6.  Entertainment 
7. Available at: https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8% B3%D8%B1% DA%AF% D8% 

B1% D9%85%DB%8C/ 



ژپوش
صناه 

  
سالم  وق ا

طی 
 و 

  ١٣٩٩ھار      –یک       ماره  – م        الس –ب

 

 

١٠٠ 

 جهت زندگي بهتر از جمله نتايج سرگرمي در نظر گرفته مي شود. اهداف مذكور هنگامي
جدا مي سازد و مبنايي » لهو و لعب« كه با قصد قرب الهي دنبال گردد سرگرمي را از مفهوم

  )80: 1395اخالقي براي آن به دنبال خواهد داشت. ( ميرخندان و ديگران، 
نيز مترادف است.  8سرگرمي در بستر  اوقات فراغت حاصل مي شود و با واژه تفريح

ترادف عرفي مذكور نشان دهنده ي نقش اساسي سرگرمي در فرح بخشي و بازآفريني 
روحي انسان مي باشد. اصطالح سرگرمي گرچه با واژه ي بازي در برخي حوزه ها داراي 

ت هايي نيز در اين دو مفهوم موجود است. در حقيقت بازي همپوشاني مي باشد. اما تفاو
نوع فعال سرگرمي به شمار مي آيد كه با توجه به حاكميت احساس در آن به سرگرمي 
هاي كودكانه تشبيه مي شود  به همان ميزان كه بازي از نظم و قاعده بيشتري برخوردار 

ه يافته اي همچون ورزش شود از حصر فعاليت كودكانه خارج شده و با مفاهيم توسع
  )25: 1383،برابري مي نمايد.( امين انورالخولي 

تعريف  اداريچنانچه معناي هنر را فرم معن سرگرمي با هنر نيز بيگانه نخواهد بود .
مي توان ) 89:  1386،( جامي كه شاخص آن برانگيختن عاطفه ي زيبا شناسانه باشد ماييمن

 د در اوقاتانسان و اينكه نوع بشر سعي مي نماي به روحيه زيباشناختي  گفت با توجه
ي با رگرمفراغت خود به اموري بپردازد كه به لحاظ روحي منتهي به تلطيف آن گردد س

  .هنر در بسياري از موارد مقارن مي شود
در طول دوره هاي تاريخي  پردازدبا ويژگي هاي مذكور ب اينكه انسان به كدام فعاليت

 9اري بازي ها و سرگرمي هاي محلي كه امروزه به عنوان فولكلورروزگ ه است.متفاوت بود
عالوه بر  اما امروزهند. به شمار مي آمد عمومسرگرم كننده هاي مولفه  دنشناخته مي شو

تا جايي كه صنعت  است توسعه يافته يزسرگرمي ها ن فناوري،با توجه به پيشرفت  آنها
درآمد ناخالص داخلي كشورها به شمار به عنوان يكي از عوامل رشد شاخص  سرگرمي ها

همچنين پويش هاي اجتماعي در هر برهه اي از زمان مي تواند تمايل عموم به  10.مي آيد

                                  
8.  Recreation 
9.  Folklor 
1 0.  Top Markets Report Media and Entertainment, available at 2017:https://www.trade.gov/ 

topmarkets/pdf/ Top%20Markets%20 Media%20and%20 Entertinment %202017.pdf 
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 انتخاب انواع سرگرمي ها را هدايت نمايد و باعث شود برخي از مولفه هاي سرگرم كننده 
ناخالص داخلي  آنچنان با موفقيت رو به رو شوند كه به تنهايي سهم به سزايي در توليد

كشورها داشته باشند. وجود شبكه هاي اجتماعي مختلف نظير فيس بوك ، تلگرام ، 
اينستاگرام و غيره از يك سو و ترسيم رده بندي هاي روزانه يا هفتگي از استقبال عمومي از 
مولفه هاي سرگرمي از سوي ديگر در پديدآمدن پويش هاي اجتماعي مذكور موثر مي 

گرچه برخي هر آنچه از مولفه هاي سرگرم كننده كه  ) Stepania Kim, 2015: 6(باشند. 
 در مسير توليد صنعتي قرار گرفته را جزئي از صنعت سرگرمي ها به شمار مي آورند

Biderman, 2007 : 1) (  اما به درستي مي بايست صنعت سرگرمي ها را شامل آن دسته از
 ).س بوده و مورد اقبال عموم واقع شده استمولفه هاي سرگرم كننده دانست ، كه در دستر

Haupert , 2006 : 10)  
 ،اي رايانه ايهبازي  ،كتاب، تئاتر ،موسيقي ،فيلم گفته شد امروزه  با توجه به آن چه

د اما آينورزش وگردشگري به عنوان مصاديق عمده سرگرمي به شمار مي ،اسباب بازي
ه با رندپديدآو هسرگرمي ها مي باشدك گفت سرگرمي هاي بياني شامل آن دسته از بايد
از  وعه ايمجماقدام به آفرينش ، با محتواي سرگرم كننده به مخاطب يانتقال پيام قصد

ئاتر يلم و تف ،قيموسي ،ي از قبيل كتابيها بر اين مبنا سرگرمي. نموده است قالب هاي بياني
حسوب ميان نوعي از ب سرگرمي هاي بياني. از جمله سرگرمي هاي بياني به شمار مي آيند

 .نيز حاكم خواهد بود بر آنها بيانوارد بر   مي شوند كه احكام

  
  قاعده حقوقي حاكم بر سرگرمي هاي بيانيقاعده حقوقي حاكم بر سرگرمي هاي بياني ؛؛آزادي بيانآزادي بيان  ..22

و با توجه به موضوع بيان مي توانند به دو   طبقه بندي ي از انواعمكاتب فكري در يك
فارغ از مباحث فلسفي موجود در  .تقسيم شوند "توحيد محور "و "انسان محور "ي  دسته

 اين تقسيم بندي و تفاوتهاي اين دو مكتب فكري كه ازقلمروي مقاله حاضر فراتر مي باشد
بيان به عنوان  "آزادي"بايد گفت آنچه از بررسي مكاتب مذكور به دست مي آيد وجود 

قي در البته مكاتب فكري و نظام هاي حقو .است قاعده حقوقي و محور مشترك در آنها
اين تفاوت بسته به امور  .نده امواجهه با مقوله بيان و آزادي بيان به صورت واحد عمل نكرد
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 ديگري مانند منابع معرفتي و ارزشهاي اخالقي و يا نظريه دولت و حدود و اختيارات آن با
  .مقوله آزادي ها و به خصوص آزادي بيان است

مكتب حقوق طبيعي كه در زمره مكاتب به عنوان مثال وردراس يكي از نظريه پردازان 
 زيپره« ،»اتيادامه ح« ازيانسان را چهار ن يعيطب ياصل يازهاين انسان محور قرار مي گيرد،

بر اساس  ي. وشمارديبرم »گرانيبه كمك و اعانت د ازياحساس ن«و  »يآزاد« ،»انياز ز
از تجاوز به  ديباشخصي  آن هر يكه بر مبنا دهديارائه م يچهار قاعده كل از،يچهار ن نيا
كند و در  يخوددار گرانيد »يآزاد«و  »تيمالك«، »سالمت و شهرت« ،»اتيجان و ح«

 طيو شرا قيرا بر مصاد يقواعد كل نيا قيتطب يكمك كند. و گرانيبه د ازيصورت ن
پر واضح  )102- 104: 1395.(كاتوزيان،دانديم يثانو يعيحقوق طب از باب زمانه، ياجتماع

قائلين به مكتب  .قرار مي گيرد "آزادي"وضوع بيان بر اين مبنا مشمول قاعده است كه م
را  بيان باشند آزادي و مكاتبي از اين دست كه به مكاتب تجربه گرا موسوم مي مذكور

 د.اي ارزشمند مانند حفظ كرامت انساني مي داننابزاري جهت دستيابي به نتيجه

Alexander,2003: 127) گرايان معتقد به وجود ارزش ذاتي براي آزادي ) در مقابل، عقل
بيان هستند. به عبارت ديگر آزادي بيان خود يك ارزش مستقل و بدون وابستگي به هر 

  (Paul, 2004: 23 )غايتي خواهد بود.
ن به عنوان بيا ،يياز سوي ديگر در مكتب اسالم به عنوان يكي از مكاتب توحيد گرا

. در چهارمين آيه ي سوره الرحمن خداوند شود فعلي داراي ارزش ذاتي محسوب مي
) از تعليم بيان(عَلَّمَهُ  متعال پس از تعليم قرآن(علم القرآن) و آفرينش انسان(خَلَقَ اإلِنسانَ

)  سخن مي و نامي و اشاره به تعليم قرآن و خلقت انسان و  صفتوجود چنين . گويدالبَيانَ
هاي مهمي از  ه نشان دهنده ي ارزش ها و نعمتتعليم بيان به عنوان آيات ابتدايي اين سور

همچنين در ادامه اين آيات خداوند متعال با  )106: 1373.(فيض كاشاني،جمله بيان است
افزون بر  .11هايي اقرار كنداستفهام تقريري درصدد آن است كه انسان به وجود چنين نعمت

مه سوره آمده است نشان بسياري از ارزش هاي ديگر كه در ادا براين ارزش  ، تقدماين

                                  
  ربكما تكذبان. ء. فباي آال 11
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 از سوي ديگر چنانچه حكم شرعي بيان را اباحه  .است بيان دهنده ميزان اهميت ارزش
يكي به صورت غير اقتضايي  .بدانيم بايد گفت در ادبيات اسالمي اباحه به دو صورت است

 شارع كه در آن دليلي بر حرمت و حليت وجود ندارد و ديگري اباحه اقتضايي كه در آن
 )48: 1378.(ميرزا هاشم آملي،اباحه را به خاطر وجود مصلحتي وضع نموده است حكم

اي است كه مصلحت و هدف و قصد در آن اباحه اند هبرخي در تبيين اباحه اقتضايي نوشت
اين است كه انسان آزاد باشد. بدين معنا كه ملزم به فعل و ترك نباشد. به عبارت ديگر 

ان فعلي را به نحو وجوب انجام دهد و گاه مصلحت در مصلحت گاه در اين است كه انس
آن است كه فعلي را به نحو استحباب و گاه مصلحت در آن است كه در انجام و عدم انجام 
آن مختار باشد. براي مثال هنگامي كه پدر فرزند صغير خود را در انجام كاري آزاد 

زاد بودن نسبت به گذارد قصدش آن است كه وي به صورت تدريجي و از طريق آمي
 1370نامند.(  جزائري ،اي را اقتضايي ميتصميم گيري آگاه و مجرب شود. چنين اباحه

غير اقتضايي بدانيم به راحتي در تزاحم با احكام  بيان را اباحه اي  چنانچه آزادي )229:
ه اما چنانچه گفت .شود چراكه اولويتي نسبت به آنها نخواهد داشت ديگر كنار گذاشته مي

نشان از وجود  ،بيان  چراكه ارزش واالي شود كه آزادي بيان يك حكم اقتضائي است
مصلحت اجتماعي در آزاد بودن آن است در نتيجه اين حكم در تزاحم با احكام ديگر 

  .ممكن است مقدم شمرده شود
 ز انواعكي ايسرگرمي هاي بياني همانطور كه پيش از اين مورد بحث واقع شد به عنوان 

 ار گيرند.توانند موضوع آزادي بيان قرمي ن با محتواي سرگرم كننده مي باشند وبيا
ين مشمول ا و غيرهي موسيق  ،قالب سرگرمي هاي مذكور اعم از فيلم  همچنين

 مكان و شيوه زمان، . البته قالب بيان مي تواند در برخي موارد با توجه بهخواهند بود يآزاد
يشتر بديت ار گيرد كه در مباحث مربوط به اعمال محدومتناسب با بيان مورد تحديد قر

رمي هاي بياني محتواي سرگ لآزادي بيان شامتحديد ما اين كه ا مورد تبيين قرار مي گيرد.
  .نيز مي شود جاي بحث دارد

ترين مباحث آزادي بيان رابطه آزادي بيان با محتواي بيان است. زيرا يكي از محوري
هاي نظر از محتوا است. در برخي نظام است خود بيان، صرف آنچه در آزادي بيان مطرح
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 حقوقي ارزش آزادي بيان بسيار مهم دانسته شده و بر اساس يك اصل، گفته شده كه
هاي حقوقي از اين اصل به است. در بسياري از نوشته 12طرفآزادي بيان نسبت به محتوا بي

اصل اعمال محدوديت از سوي دولت  كنند. بر اساس ايننيز ياد مي 13طرفي محتوااصل بي
  )paul,2004: 5(بر اساس مفاد بيان و يا انگيزه گوينده ممنوع است.

اين برداشت را تنها يك سوء برداشت دانسته و تصريح  14برخي چون جيمز ونيستين
هاي زدايي بر اساس محتوا كند. زيرا محدوديتخواهد جرمكنند كه اين قاعده نميمي

بيان بر اساس محتوا وارد است. وي بر اين باور است كه اين اصل ناظر به زيادي بر آزادي 
ممنوعيت ايجاد محدوديت در اشكال ارتباطاتي است كه ما امور خودمان رامديريت كرده 

به عبارت ديگر آزادي بيان در صدد الغاي  )paul,2004: 5 .(سازيمو فرهنگ خود را مي
توان در امور بياني اين مطلب است كه نمي محدوديت در اشكال بياني است و متضمن

ايجاد محدوديت كرد و شخص را موظف به عدم بيان و سكوت كرد. اما اينكه وي در 
گويد مسووليت دارد مانند هر حق ديگري است. براي مثال درباره مالكيت برابر آنچه مي
ين است كه تواند هر تصرفي در ملك خود كند به معناي اشود مالك ميوقتي گفته مي

مالك در تصرفات خود تحت نظر و اراده ديگري نيست و از سوي ديگر مفاد تصرف و 
تواند مبتني بر تصرف به كند اما به اين معنا نيست كه مينوع آن را خود مشخص مي

  ديگري ضرر وارد كند.
هاي دولت بر دارد محدوديتطرفي در محتوا مقرر ميافزون بر اين، اساسا اصل بي

را بگذراند. ريشه 15ايگيرانهي بيان كه مبتني بر محتوا است بايد آزمون انتقادي سختآزاد
هاي آزادي بيان بتواند اين امر در ترسي نهفته است كه دولت بر اساس مقررات محدوديت

هايي بوده است كه تالش از قدرت سوء استفاده كند. نتيجه چنين امري شكل گيري نظريه
را براي مداخله دولت در آزادي بيان بر اساس مفاد طراحي كنند.  اند ضوابط دقيقيكرده

)Demaske,2011: 201(  

                                  
1 2.  The principle of content neutrality  
1 3.  Content- neutrality principle 
1 4.  James Weinstein 
1 5.  Strict Scrutiny Test 
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 يرد گر ميقرااصل آزادي بيان  مشمولدر عين حال كه  بنابراين محتواي سرگرم كننده
ر ديرد. گقرار  مورد تحديد تواند بسته به مباني مشروعيت آزادي بيان و مباني محدوديتمي
 .تكان اعمال محدوديت در سرگرمي هاي بياني خواهيم پرداخام بررسيبه  ادامه

  
  تحديد سرگرمي هاي بيانيتحديد سرگرمي هاي بياني  ..33

ث يان باعدي بطرفداران آزادي مطلق بر اين باورند كه اعمال هرگونه حد و مرز بر آزا
اظ عدم ه لحدورماندن جامعه از حقايق و اشتباه حكومت در تعيين مصاديق مورد مميزي ب

واهد خپي  ي شده و اعمال سليقه در تعيين مصاديق مذكور را دروجود علم و درايت كاف
نسته و آن ) دوركين حق آزادي بيان را يك حق درجه اول دا 57: 1384داشت.( بوشهري ،

 زاديآرا برگ برنده ي حقوق فردي مي داند. وي صرفا اعمال محدوديت نسبت به حق 
يد و نما لحاظ اهميت برابري بيان  را در موردي كه حق ديگري با حق آزادي بيان به

 تماع راا اجموجب اخالل در آن شود يا حق آزادي بيان با حقوق عمومي در تعارض باشد ي
اسناد بين  ) 15: 1385در معرض يك خطرواقعي قرار دهد روا دانسته است. ( قربان نيا ، 

آزادي  قطالاالمللي متضمن حق آزادي بيان و نظام هاي حقوقي در قوانين و مقررات خود 
وده آزادي بيان اما اينكه محد .دانندآن را محدود به حدودي مي اند و بيان را نپذيرفته

تبيين  با .مورد بررسي قرار گيرد مباني محدوديت دوابايست ب مي ودچگونه مشخص ش
به دور از  وبايست از طريق وضع قوانين صريح مي محدوده اعمال آن نيز مباني محدوديت

ر دريت بررسي نحوه مدي .ت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده مشخص شودابهام به جه
تا  امسير اجرايي ممكن ر تواندنيز مي اعمال محدوديت در نظامهاي مختلف حقوقي

 يت برحدودم بنابراين در ادامه مقاله بدوا به صورت خالصه مباني. حدودي روشن نمايد
 سپس. دگير بياني مورد بررسي قرار مي آزادي بيان به عنوان اصل حاكم بر سرگرمي هاي

بيين تاني اعمال محدوديت با نگاهي تطبيقي و حول محور مصاديق سرگرمي هاي بي انواع
  .مي شود
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33-11..  مباني محدوديتمباني محدوديت  
. نده اديداز طريق الفاظي مشخص گر سان دينيلهاي آزادي بيان در حدود و ممنوعيت

، ثم، ظلماند مان يواژه ها و اصطالحات .نددر ادبيات اسالمي اين ضوابط ريشه قرآني دار
وجه  ن برافزو كهباشند از جمله اين اصطالحات مي حق بغير و افساد في االرض ،واندع

حقوقي  ورفي ع. اصطالحات مذكور به زبان اخالقي قابليت تحديد حدود را نيز دارا هستند
 مدامه مهر ادا دارند. در برخي موارد تبديل به قواعدي گرديده اند كه كاركرد تحديدي ر

  .دنترين مباني مذكور بررسي مي شو
  منع اضرارمنع اضرار  ..33-11-11

و عقاليي شده  عقلي اصول بر مبتني غير، به اضرار ممنوعيتدر ادبيات حقوق اسالمي 
اي از روايات، اجماع، بناي عقال و بناي متشرعه بر چنين و دسته 16است كه آياتي از قرآن

  ) 27: 1378ني شيرازي،كند. (حسيممنوعيتي داللت مي
ون مثبتي چ اند ممنوعيت اضرار را به حقعالوه بر اين برخي از محققان نيز تالش نموده

ضرار ن، احق احترام مؤمن و وجوب حكمي آن باز گردانند. با پذيرش وجوب احترام مؤم
  )262: 1374به وي خالف احترام خواهد بود. (  صدر، 

اند گاه فراتر از ر اين مبنا رفتارهايي را ممنوع كردههاي حقوقي گذشته از اينكه بنظام
كنند. براي مثال قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در آن به خود اصل نيز تصريح مي

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا هيچ كس نمي«كند اصل چهلم مقرر مي
) اعالميه حقوق بشر و 4در ماده ( شبيه به همين اصل» تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

داند كه توانايي انجام كاري مي«فرانسه آمده است. اين ماده آزادي را به معناي  1789مدني 
مضر به ديگري نباشد. بنابراين، اعمال حقوق طبيعي هر شخص محدوديتي ندارد مگر 

د. اين كنمندي اعضاي ديگر جامعه از همين حقوق را تضمين ميمحدوديتي كه بهره

                                  
؛ 282، 233، 231، 194. قرآن كريم به صورت موردي در آيات اضرار به ديگري را ممنوع دانسته است. (بقره: 16

توان قاعده كلي الكي مي) با وجود عموميت برخي آيات متعدد با توجه به تفسير لفظي و يا م6؛ طالق: 95، 12نساء: 
 ممنوعيت اضرار را استخراج نمود.
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 به  5همچنين همين اعالميه در ماده » ها بايد به وسيله قانون مشخص شود.محدوديت
  )Oster, 2011: 35  (دهد رفتارهاي مضر به جامعه را ممنوع كند.قانونگذار اجازه مي

و  فسيربنابراين ضرر در معناي وسيع خود ت .در حكم عقل الفاظ خصوصيتي ندارند
خالف اي مه. برخي حتي بيان يرمستقيم و نظم عمومي مي شودشامل زيان هاي مستقيم و غ

 :1389ت،با اخالق را در زمره ي رفتار هاي مضر به اجتماع توصيف مي نمايند.( هار
  )  بر اين مبنا بيان خالف اخالق به دليل اضرار محدود مي شود.48ـ49

  منع اضاللمنع اضالل. . 33-11-11-11
رار به هوم اضا توجه به آنچه از مفب .به معناي گمراه و منحرف نمودن مي باشداضالل 

ه در فق.دباش غير بيان نموديم مي توان گفت اضالل خود يكي از مصاديق اضرار به غير مي
) پر 589:  1410.(مفيد،اسالمي حفظ كتب ضالل از مكاسب محرمه به شمار آمده است

ن تي در آيضوعواضح است كه منظور از كتاب، يكي از شيوه هاي انتقال پيام مي باشد و مو
رخي از مورد تصريح ب  از سوي ديگرحرمت گمراه كردن مردم از راه حق وجود ندارد.

كي از ابزار فريب بيان گمراه كننده مي تواند ي )406:  1377. (خويي، فقها قرار گرفته است
  تلقي شود.و انحراف مردم 

واجتنبوا " ريفهبرخي با استناد به آيه ش اضالل است.  ما سوال اساسي در مورد معيارا
. نده ابه شمار آورد ضاللبيان با محتواي دروغ و باطل را يكي از معيارهاي ا 17"قول الزور

) محتواي باطل مي تواند شامل محتواي لغو و لهو 15: 1370و همكاران ، (مكارم شيرازي
بر "18و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اهللا "نيز شود. مفهومي كه از آيه 

كه در معناي  وسيع خود داللت بر شمول اضالل بر  "لهو الحديث "مي آيد و عبارت 
  سرگرمي هاي بيهوده و غفلت زا دارد.

احتمال ديگري كه در اين باره بيان مي شود اين است كه ضالل موجب گمراهي فرد 
ب در اعتقاد به اصول و فروع و موضوعات شود. در اين وضعيت چه بسا ناتواني مخاط

                                  
  30. حج: 17
  6.لقمان: 18
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،همان طور كه روشن است در اين تفسير  25:  1379باعث گمراهي وي گردد.( ايرواني (
محوريت با مخاطب است و بر اساس آن اگر مخاطبي توان تشخيص محتواي بيان را نداشته 
باشد، به خاطر وجوب جلوگيري از گمراهي، از شنيدن منع شده است. حتي در برخي 

ن گوينده نيز به خاطر رعايت اعتقاد شنونده دانسته شده هاي فقهي، ممنوعيت بيااستدالل
هاي ضالل را براي نقض و حجت بر مسائل است. براي مثال صاحب جامع المقاصد نوشته

حق مجاز دانسته است مشروط بر اينكه نويسنده صالحيت نقض را داشته باشد زيرا 
عتقاد نشوند.( محقق خوانندگان داراي ضعف بصيرت با خواندن كتاب دچار انحراف در ا

  )26: 1387كركي،
را  يانياز معيار اخير مي توان امكان ايجاد محدوديت بر مخاطبين سرگرمي هاي ب

ن يكي به عنوانيز استنباط نمود.البته همچنان كه پيش از اين نيز بيان شد چنانچه مخاطب را
بيان  ه عنوانب بخاطبيان گمراه كننده و فاقد ارزش براي م  ،از عناصر بيان در نظر بگيريم

  ذاتا با ارزش محسوب نخواهد شد و مشمول قاعده آزادي نيز قرار نمي گيرد.
  تزاحم با حقوق ديگرانتزاحم با حقوق ديگران  ..33-11-22

 قوقحاحم اگر هنگام تز .آزادي بيان اين است كه حقوق ديگران رعايت شود از حدود
يان ادي بشتري برخوردار باشد آزحقوق مذكور از اهميت بيديگران با حق آزادي بيان 

يا  ده پياماشخاصي كه بايد حقوق آنها رعايت شود در مقام دريافت كنن .شوددود ميمح
مت توهين كند با اين بيان حق كرا ديگري هب خود بيان اب شخصي اگر .مخاطب مي باشند

) اين Daly, 2012:95 فرد مخاطب را مخدوش نموده و از اين رو به آن محدود مي شود.  (
فته و ر گره بيان موهن در مرحله تكوين در تزاحم با حقوق ديگران قرابدان معناست ك

ين ابر  مبتني ،البته بايد در نظر داشت محدوديت بر اساس حق ديگريمحدود مي شود. 
ه يان دادبادي از همين رو اگر در جايي تقدم به آز .است كه تقدم به حق ديگري داده شود

  .واهد شدشود در اين صورت آزادي بيان موقعيت خ
در تحقق آزادي و حقوق «) اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است: 29) ماده (2در بند (

هايي قرار گيرد كه به واسطه ي قانون فقط به بايست تنها زير محدوديتفردي، هر كس مي
هاي ديگران وضع شده است تا قصد امنيت در جهت بازشناسي و مراعات حقوق و آزادي
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 عادالنه ي اخالقي، نظم عمومي و رفاه همگاني در يك جامعه  هاياينكه پيش شرط
  ».مردمساالر تأمين گردد

ه دم شمردن مقدر تفسير اين كه كدام يك از حقوق مي تواند در تقابل با حق آزادي بيا
 ياسيشود بايد گفت مواردي كه شخص بياني با موضوع مشورت عمومي يا انتقادات س

اما  .ه مي شودها مقدم شمردجلوگيري از سوء استفاده دولتدارد حق آزادي بيان به منظور 
انند ري مچنانچه نقش بيان در مشاركت و مشورت عمومي قابل توجه نباشد بلكه به امو

 كودكان نان وافراد مانند ز تجارت يا پورنوگرافي اختصاص يابد در تزاحم با حقوق ديگر
 رامعي ،رار گيرديان ها مورد استفاده قند در اين گونه باتومعياري كه مي محدود مي شود.

ر احم قرار تزبه عبارت ديگر چنانچه آزادي بيان با كرامت انساني د .كرامت انساني است
  )139: 1379( صدر،  .گيرد تحديد مي شود

  نظم عمومينظم عمومي  ..33-11-33
اجع رمور نظم عمومي را مجموعه سازمان هاي حقوقي و قواعد مربوط به حسن جريان ا

اند.(  مودهنور و حفظ امنيت و اخالق كه تجاوز به آنها ممكن نيست تعريف به اداره كش
قرراتي را مدلول م آن ،ر تعريف ديگري از نظم عمومي)د 717: 1377جعفري لنگرودي، 

 ايت جديد حمحيثيت و منافع مادي و معنوي جامعه بايد مور ،ذات ،كه در آن ه انددانست
بنابراين  .دوجدان جامعه جريحه دار مي شو  وميدر صورت برهم زدن نظم عم .قرار گيرد

.( ودهد ببراي حفظ آن هرگونه اقدام الزام كننده و بازدارنده به جا و شايسته خوا
  )410: 1386هاشمي،

مخالف با نظم عمومي  هاي توان سه عنصر مهم دربيانمي از مجموعه تعاريف مذكور
اخالق از آداب و . ظم عمومي مي باشدرويكرد اخالقي درن عنصر  اولين. را استخراج نمود

سنن و تقليد هايي كه اجتماع آنها را براي خير و تكامل خود مهم و حياتي مي داند تشكيل 
رويكرد اخالقي در  بلوراخالق عمومي ت يا خالق حسنها )46:  1376.( دورانت، مي شود

و در قوانين ومي عمدر نظام هاي حقوقي در كنار معيار نظم كه  نظم عمومي مي باشد
امنيت و آسايش  نظم، در رابطه با ،دومين عنصر .مختلف مورد تصريح واقع شده است

در حاليكه  .از طريق قواعد حقوقي و توسط دولت ها اعمال مي گردد، كه اجتماعي است



ژپوش
صناه 

  
سالم  وق ا

طی 
 و 

  ١٣٩٩ھار      –یک       ماره  – م        الس –ب

 

 

١١٠ 

عنصر سوم ماهيت  .ي داراي مباني تكويني مي باشدعناي تشريببه جاي م اخالقي رويكرد
  .و نظم قرار مي گيرد مضاف بر عناصر اخالقيكه  ظم عمومي بودهعمومي و اجتماعي ن

تواي به صورت كلي يا جزئي داراي محكه سرگرمي هاي بياني  از اين رو مصاديق
ظم ن.گاهي دامنه ي د در جوامع مختلف متفاوت استنمخالف با نظم عمومي مي باش

الق و اخ حتواي منافيعمومي به قدري محدود در نظر گرفته مي شود كه صرفا آثار با م
  عفت عمومي در زمره ي آثار مخالف با نظم عمومي در نظر گرفته مي شوند.

دادگاه تجديد نظر، سه شاخصه را  19در آمريكا در پرونده مايلر عليه شركت كاليفرنيا
عرف محتوا را  -1جهت اعمال محدوديت نسبت به آثار با محتواي جنسي تعيين نمود. 

ا وهن آميز باشد. به اين معني كه حركات جنسي يا صداهاي آن را آشكار - 2جنسي بداند.
به لحاظ هنري، ادبي، سياسي يا علمي داراي ارزش چنداني نباشد .  -3به نمايش درآورد 

)Ruane , 2014: 2(  
در هند و در صنعت فيلم سازي باليوود نظم عمومي محدوده ي گسترده اي را در بر مي 

ي مشتمل بر كاراكترهاي وكال يا قضات كه رفتارهاي منفي دارند گيرد. تا جايي كه فيلم ها
يك وكيل  21به كارگرداني ماهش كول  20مورد محدوديت قرار مي گيرند. در فيلم ديوانا

از نقشه جنايت قهرمان فيلم حمايت مي كرد و براي وي سالح تهيه نموده بود، به همين 
 ,Hoffheimer( ن فيلم محدود مي شود. دليل و ايجاد نوعي تنفر عمومي نسبت به وكال اي

فيلم هايي با ژانر انتقام جويي و تروريسم و فيلم هايي با محتواي تجاوز به  ) 66 :2006
عنف نيز از زمره ي موضوعات خالف نظم عمومي در باليوود محسوب شده و مورد 

  )Hoffheimer, 2006: 67 محدوديت قرار مي گيرند .(
قانون اساسي ايران آزادي بيان را محدود به حفظ موازين  صل يكصد و هفتاد و پنجما

 در واقع مفاهيم كلي موازين اسالمي و مصالح كشور .اسالمي و مصالح كشور دانسته است
در مقررات خاص مانند آيين نامه . باشند مي دو رويكرد اخالقي و نظم ي دربردارنده

                                  
1 9.  Miller v. California, 413 U.S. 15, 1973 
2 0.  Diwana 
2 1.  Mahesh kaul 
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 و  1361ه نمايش آنها مصوب نظارت بر نمايش فيلم و اساليد و ويديو و صدور پروان
فيلم ، به عنوان معيار هاي اعمال محدوديتر، عالوه بر مفاهيم كلي مذكو اصالحات بعدي

ي با محتواي تشويق و ترغيب و يا آموزش اعتياد هاي مضر و خطرناك و راه هاي يها
و  قتلي از جزئيات يهاحنهنشان دادن ص و كسب درآمد از طريق نامشروع مانند قاچاق

مورد محدوديت قرار به عنوان مصاديقي از خالف نظم عمومي  زارآ ايت و شكنجه وجن
  .گيرندمي

  انواع محدوديتانواع محدوديت  ..33-22
خن سهنگام  ن روآزادي بيان ناظر به قالب بيان بدون توجه به محتواي آن مي باشد. ازاي

ا ران د بيمفا از اعمال محدوديت، باتوجه به مباني نظري و حقوقي آن، از يك سو مي توان
شيوه  وكان با محدوديت مواجه ساخت و از سوي ديگر موارد عارض بر بيان شامل زمان، م

جه به ا تومتناسب براي مخاطب را محدود نمود. البته موارد اخير به صورت موقتي و ب
يت حدودوضعيت هاي موجود اعمال شده و مي تواند اجراي آثار سرگرم كننده را با م

  مواجه سازد.
  دوديت هاي محتواييدوديت هاي محتواييمحمح. . 33-22-11

 يرد.محتواي سرگرم كننده داراي موضوعي است كه مي تواند مورد تحديد قرار گ
يان بيگر دگاهي موضوع به گونه اي است كه مصداقي از بيان تلقي نمي شود. به عبارت 
نا كه ن معداراي موضوعي است كه عرف با معيارهايي آن را بيان محسوب نمي كند.به اي

ز اين ه و ابا بيان به قضاوت در مورد ارزش اجتماعي موضوع آن پرداختعرف در مواجهه 
وع به موض طريق نسبت به اعمال محدوديت بر بيان اقدام مي نمايد. از سوي ديگر گاهي
ايت د حملحاظ عرفي بيان محسوب مي شود اما بر اساس مباني نظام حقوقي مربوطه مور

ي ظر منو محدوديت اخير را حكمي در  قرار نمي گيرد. محدوديت ابتدايي را موضوعي
  گيريم.

ز به نيا اينكه چه موضوعاتي از طريق محدوديت موضوعي مورد تحديد قرار مي گيرند
 ه عنوانند بتعيين معيار دارد. استثناي موضوعي با استفاده از معيارهاي مشخص مي توا

  مناسب ترين راه حل براي تحديد محتوا در نظر گرفته شود.
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ي بقه بندصل طان معيارها در آمريكا اصل طبقه بندي بيان مي باشد. برمبناي يكي از اي
داسازي جراي ببيان، معناي عرفي بيان از معناي مورد نظر در قانون اساسي جدا مي شود. 

رتيب كه شود. به اين تاين دو موضوع از يكديگر بر اساس آزمون هزينه ـ منفعت عمل مي
ي اني براي چنداساسي از ابراز عقيده نبوده و ارزش اجتماعاگر دسته خاصي از بيان، بخش 

شته اشد) ندابيابي به حقيقت (كه منافع آن بر منافع اجتماعي نظم و اخالق غلبه داشته دست
  ) . ( werhan, 2004: 71باشد مورد حمايت قانون اساسي نيست

محدوديت بر  بندي براي تبيين معيار اعمالاصل ديگري كه به عنوان مكمل اصل طبقه
است. بر اساس اصل تمايز محتوا برخي از  22موضوع گفته شده است، اصل تمايز محتوا

تر يا مضرتر از ديگر انواع آن است و بر همين اساس براي حمايت بر انواع بيان با ارزش
  ) werhan, 2004: 72-73 (اساس قانون اساسي ارزش كمتر يا بيشتري خواهد داشت.

مي توان با معيارهاي مذكور از حوزه بيان خارج نمود مباحث  از جمله مواردي كه
اگرچه ممكن است در  .مربوط به پورنوگرافي و سرگرمي هاي مرتبط با آن مي باشد

 ،ادبيات حقوقي و اخالقي آمريكا پورنوگرافي به عنوان يك امر خالف اخالق تلقي شود
استثنا نمودن پورنوگرافي از آزادي اما برخي تالش نموده اند تا راهي براي اقناع قضات در 

ند كه حاصل آن خروج ه اآنان پورنوگرافي را به گونه اي تعريف نمود .بيان بيابند
از ديدگاه آنان پورنوگرافي عبارت است از به تصوير . بيان مي باشد حوزهموضوعي از 

نابراين ب(MacKinnon, 2007: 503) . كشيدن انقياد جنسي زنان از طريق تصاوير و كلمات
در حاليكه  .خود نيست ينمودهاي پورنوگرافي چيزي جز رفتارهاي جنسي به منظور ارضا

از سوي ديگر . با توجه به آنچه گفته شد بيان پرده برداري و كشف حقيقت مي باشد
دهد به اين معناست كه خود هنگامي كه زن اندام خود را به صورت پورنوگرافي نشان مي

راي ارضاي مخاطب عرضه كرده است نه اينكه بخواهد به عنوان انسان را به مثابه ابزاري ب
پر واضح است كه چنانچه   (paul,2004: 25).سخني بگويد و پيامي انتقال دهد

                                  
2 2.  The Content Distinction Principle 
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 و در كنار ديگر ارزش بر اساس معيارهاي مذكور پورنوگرافي را بيان محسوب كنيم نيز
  .گيرد فاقد اهميت بوده و مورد تحديد قرار مي  هاي اجتماعي

وگو قرار گفت در حقوق ايران با توجه به مفهوم فقهي بيان كه در مباحث ابتدايي مورد
 اساس بر ماا باشد. مي اهميت داراي آن محتواي و موضوع از فارغ بيان 	گرفت بايد گفت

ت هاي حدوديم بنابراين شود. مي اعمال آن به نسبت هاييمحدوديت حاكم، حقوقي نظام
ا ب .دندگر مي نتبيي 	مي بوده و عناوين محدودكننده بيان از طريق قوانينمذكور از نوع حك
ه به بيان دكننداز جمله قانون مجازات اسالمي عناوين محدو محدودكنندهمراجعه به قوانين 
از  مبتذل هجن وبيان هاي توهين يا تهديد آميز يا افتراء همچنين امور مستدست مي آيند. 

عمال ا لحاظ مباني  با مذكور ي عناوين محدودكننده جمله اين موارد مي باشند.
ه باما   .محدوديت از جمله نظم عمومي و رعايت حقوق ديگران مقرر گرديده اند

 هك 	"رعيشغير "يا بيان  "مغاير با منافع و مصالح كشور"كارگيري عناوين كلي مانند بيان 
 صورت به دتوان نمي است هآمد اشاره مورد هاي نامه تصويب و ازآيين نامه ها برخي در

  .ي شودتلق كننده تحديد عناوين عنوان به واضح
 گيرد نميبه لحاظ موضوعي مورد تحديد قرار بيان به نظر مي رسد در وضعيتي كه 

رد در موا ضاييبتوان با استفاده از مباني فقهي اعمال محدوديت نسبت به اعمال مديريت ق
 مباني ، 	كلي عبارات كارگيري به جاي به گردي عبارت به. نمود اقدام 	محدود كننده

 "غير هب اضرار منع" و 	"عمومي نظم حفظ" ، "ديگران حقوق حفظ" مانند كننده محدود
در ي ديگر قرار گرفته و از سو تصريح مورد قوانين در كننده محدود عناوين عنوان به

 ه ايجادسبت بن "حاكمالتعزير بما يراه ال"محاكم با استناد به قاعده فقهي موارد تخلف، 
  .توازن بين قاعده آزادي بيان و محدوديت هاي مورد نياز اقدام نمايند

  محدوديت هاي غير محتواييمحدوديت هاي غير محتوايي  ..33-22-22
گرچه اعمال محدوديت نسبت به محتواي آثار سرگرم كننده مي تواند به عنوان يكي از 

در رابطه با آزادي انواع محدوديت در نظر گرفته شود اما باتوجه به فقدان نظريه اي خاص 
بيان در برخي از نظام هاي حقوقي مانند ايران از يك سو و گستره ي متفاوت و گاهي مبهم 
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 مباني اعمال محدوديت از سوي ديگر مي توان محدوديت هايي نسبت به عوارض جانبي
  بيان، شامل زمان، مكان يا شيوه ارايه ي سرگرمي هاي بياني براي مخاطب اعمال نمود.

 هاي به عنوان يكي از مصرف كنندگان غالب سرگرمي ها از جمله سرگرمي كودكان
ها  گرميبياني برشمرده مي شوند كه در كنار گستردگي استفاده از محصوالت صنعت سر
رو مي  اين بيشترين خطر پذيري را درمواجهه با آثار با محتواي مضر خواهند داشت. از

  ود.ز زيان مورد اشاره جلوگيري نمتوان با اعمال محدوديت هاي غير محتوايي ا
مرسوم ترين نوع اعمال محدوديت از اين نوع  اعالم محدوديت سني جهت استفاده از 

اولين بار به صورت رسمي توسط انجمن تصاوير  23آثار مي باشد . درجه بندي فيلم
 دسته 5به كار گرفته شد . در اين طبقه بندي فيلم ها به  1968در سال  24متحرك آمريكا

نامناسب  PG -13 تصميم گيري با والدين ،   PGمناسب همه سنين ، Gتقسيم مي شوند. 
سال مي بايست به همراه والدين تماشا نمايند  و  17افراد زير  R سال ،  13براي افراد زير

NC -17  سال،  رده هاي اين تقسيم بندي را  17به معني ممنوعيت براي اشخاص زير
 25يم در ابتداي فيلم يا گوشه اي از تصوير نمايش داده مي شوند.تشكيل مي دهند . اين عال

  همين روش در ديگر كشورها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
 ي اعمالزيوندر ايران نيز ممنوعيت هايي از اين قبيل نسبت به آثار سينمايي و تلوي
ي موثر جرانت اگرديده اند. اما الزامي نبودن محدوديت هاي مذكور، عدم پيش بيني ضما

  ست.و فقدان ضوابطي مشخص و قانوني باعث ناكارآمدي روش مذكور درايران شده ا
محدوديت در مكان هاي اجراي مولفه هاي سرگرم كننده به لحاظ جغرافيايي نيز از 

آمريكا استقرار سالن  26جمله اقدامات دولت ها مي باشد. به عنوان مثال قوانين ايالتي رنتون
يژه بزرگساالن را در فاصله ي هزار پايي از مناطق مسكوني ،كليسا ، پارك هاي سينمايي و

يا مدرسه را ممنوع اعالم كرده است . موضوعي كه در پرونده شركت سينمايي پلي تايم 

                                  
2 3.  Film Rating 
2 4.  Motion Picture Association of America (MPAA) 
2 5.  http:// www.mpaa.org/ filmrating/ visited at: 14/5/2018 
2 6.  Renton 
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 ( .27عليه مسئولين ايالتي رنتون مورد تاييد دادگاه تجديد نظر آمريكا نيز قرارگرفت
Biderman, 2007: 445(  

دي مكان هاي اجراي آثار نيز به مانند محدوديت سني مورد استفاده قرار تعيين درجه بن
مي گيرد . به اين معني كه سالن هاي نمايش درجه بندي شده و اساسا از حضور كودكان 

 :Biderman, 2007 )   .(در سالن هايي با درجه بندي مشخص ممانعت به عمل مي آيد

446 
  

  نتيجه گيرينتيجه گيري
د ا قصبن دسته از سرگرمي ها مي باشد كه پديدآورنده سرگرمي هاي بياني شامل آ

 الب هايي از قمخاطب اقدام به آفرينش مجموعه ابه انتقال پيام با محتواي سرگرم كننده 
ز جمله ائاتر مانندكتاب، موسيقي، فيلم و تي يسرگرمي ها عنادر اين م .بيان نموده است

د نشووب ميياني نوعي از بيان محسسرگرمي هاي ب .آيندسرگرمي هاي بياني به شمار مي
  .كه احكام وارد بر بيان بر آنها نيز حاكم خواهد بود

آنچه از بررسي مكاتب فكري به عنوان منابع نظام هاي حقوقي به دست مي آيد نشان 
وجود قاعده ي آزادي بيان مي باشد و سرگرمي هاي بياني به عنوان يكي از انواع  ي دهنده
گيرند.گرچه بيان خود به عنوان يك ارزش از آزادي قرار ميمزبور در شمول قاعده  بيان

  تواند بر اساس مباني مشروعيت آزادي بيان ومي نمحتواي آ مورد نظر برخوردار است اما

و در  ديگري  به پيام اضرار  محتواي حامل مباني اعمال محدوديت مورد تحديد قرار گيرد.
مزاحم به حقوق ديگران مي و كننده در نظم عمومي  اخالل ، برخي از موارد اضالل آفرين

منفعت -مانند معيار هزينه ،با تعيين معياري از محدوده موضوعي بيان خارج گردند ياتواند 
يا برمبناي  گيرند، مي قرار استفاده مورد آمريكا حقوقي نظام در كه	يا طبقه بندي ارزشي

رت حكمي در قوانين نسبت به عناوين محدود كننده به صو ،مباني اعمال محدوديت
گرمي سر ارائه شيوه 	مكان و زمان، مانند	عوارض بيان اقدام نمايند. همچنين تحديد محتوا

د داشت كه اعمال درجه بندي نهاي را خواهتاب تحمل محدوديت بياني براي مخاطب

                                  
2 7.  Renton v. playtime theater Inc. 475 U.S. 41,1986 
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سني آثار و مكانهاي نمايش سرگرمي ها و اعمال محدوديت به لحاظ جغرافيايي بر مكان 
 .آيند شمار به محتوايي غير محدوديت اعمال	مصاديقي از 	توانند به عنوان مثالمياجرا 

در مقدمه  وضعيت قوانين جاري و با توجه به  مقاله حاضر با توجه به موارد مذكور
 :پيشنهاداتي را به شرح زير ارائه مي نمايد پژوهش آمده است

ي فكر ل محدوديت نسبت به آثاربا توجه به عدم تصريح قانونگذار در مورد اعما
اليحه  ه درمصنفان و هنرمندان و اينك ،سرگرم كننده در قانون حمايت از حقوق مولفان

ل حمايت خارج آثار مغاير با شرع از شمو )4(حمايت از مالكيت فكري نيز صرفاً در ماده 
در  ،مي موعه صورت واضح آثار مخالف با نظم ب 		گرديده اند پيشنهاد مي گردد ماده اي

 .دتزاحم با حقوق ديگران و مضر به حال ديگران را از شمول حمايت خارج نماي

ودن به نسبي بجه با تو و از طريق اضافه نمودن تبصره اي به ماده مورد اشاره در بند اول
 حفظ	مانند در مورد وضعيت هاي مختلف و اشخاص برخي از عناوين محدود كننده

 فمكل بياني هاي سرگرمي 	ول در مورد هر يك ازمسئ هاي سازمان كودكان، حقوق
 شيوه و 	انمك ، زمان در محدوديت اعمال به نسبت نامه آيين طريق تصويب از تا 	گردند
 مالاع و ها سرگرمي نمايش و مكانهاي آثار سني بندي درجه مانند سرگرمي ارائه

  .ايندنم اقدام اجرا مكان بر جغرافيايي لحاظ به محدوديت
  
  منابعمنابع

هران، ت ،ترجمه حميد رضا شيخي  ،ش، ورزش و جامعه 1383خولي،  امين انور،ال )1
 بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي و سمت.

 .1 ق ،حاشيه المكاسب، قم ،كتبي نجفي، ج 1379ايرواني غروي، ميرزاعلي،  )2

 ش، حقوق اساسي، اصول و قواعد، تهران، شركت سهامي1384بوشهري، جعفر، )3
 .1انتشار،چ

 . 112و111ش  ،كتاب ماه هنر  ،ش، تعريف و چيستي هنر 1386مد،جامي، مح )4

 قم، ياس زهرا. ، )البيئة( ش ،الفقه 1387سيد محمد، ،حسيني شيرازي )5



ی ی 
ر

ی ی 
ر

ل دود
عما وی ا

و 
ل دود

عما وی ا
و 

      
ریری

  ی یایی یای

 

 

١١٧ 

  ،بريزيتمصباح الفقاهه، تحقيق محمدعلي توحيدي  ش، 1377خويي، سيدابوالقاسم، )6
 .1قم، موسسه احيا آثار امام الخويي،ج

شايي و ترجمه احمد آرام، علي پا ريخ تمدن،تا ش، 1376،دورانت، ويليام جيمز )7
 .1،جشركت انتشارات علمي فرهنگيتهران ،اميرحسين آريان پور، 

دي بر ش، درآم 1395،سلطاني، محمد رضا ،ازگلي ،محمد،احمد نيا آلشتي،سيامك )8
ش  ،نجمل پسا  ،مطالعات رفتار سازماني ،نقد نظريه ي سلسه مراتب نيازهاي مازلو

17. 

 .6ش،ماوراء الفقه، بيروت، بي نا، ج 1374؛صدر، سيدمحمد )9

 ش، قاعده الضرروالضرار، قم ،دار الصادقين. 1379صدر، سيدمحمدباقر، )10

سه االعلمي ق، الميزان في تفسير القرآن، بيروت ،موس 1393طباطبايي، محمد حسين، )11
 .19للمطبوعات، ج

ارالقرآن ق، الوجيز في تفسير القرآن العزيز، قم ،د 1435عاملي، علي بن حسين، )12
 .3الكريم، ج

 . 10 ش، تحديدحقوق وآزادي ها، فقه و حقوق ،ش 1385قربان نيا، ناصر، )13

 .1، تهران،شركت سهامي انتشار، ج ،ش، فلسفه حقوق1395ناصر،،كاتوزيان  )14

  .4ج  آل البيت، ق، جامع المقاصد ، قم،1387محقق كركي، نورالدين ابوالحسن، )15
مي وابسته به انتشارات اسالقم،المقنعه،  ق،1410،عبداهللا محمد بن نعماني مفيد، اب )16

 .جامعه مدرسين

 ه،سالمياالبه دارالكتا تهران،تفسير نمونه،  ش،1370؛و همكاران، ناصر مكارم شيرازي )17
  .17ج 

گرمي ش، شاخصه هاي سر1395ميرخندان، سيد عبداهللا ، ميرخندان، سيد حميد ، )18
 .19اخالقي در سبك زندگي اسالمي، معرفت اخالقي، ش 

 ،ميزان تهران،حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،  ش،1386،اشمي، سيد محمده )19
.2ج



ژپوش
صناه 

  
سالم  وق ا

طی 
 و 

  ١٣٩٩ھار      –یک       ماره  – م        الس –ب

 

 

١١٨ 


20) Alexander, Larry(2003): Freedom of Expression as a Human Right, in: 

Tom Campbell et al. (ed), Protecting Human Rights: Instruments and 
Institutions, Oxford University Press. 

21) Biederman , Donald E.,Pierson ,Edvard P., Silfen ,martin E., Glasser 
janna, Biederman, Charles J.(2007): Law and Business of 
Entertainment Industries, PRAEGER. 

22) Daly, Erin(2012): Dignity Rights: Courts, Constitutions, and the Worth 
of the Human Person, University of Pennsylvania Press. 

23) Demaske, Chris(2011): Modern Power and Free Speech: 
Contemporary Culture and  Issues of Equality, Lexington Books. 

24) Ehlers, Dirk & Ulrich Becker(2007): European Fundamental Rights 
and Freedoms, Walter de Gruyter. 

25) Haupert, Michael J.(2006): The Entertainment Industry, first pub. 
Greenwood Press. 

26) Hoffeimer, Michael H.(2006): Bollywood law: Commercial Hindi 
Films with Legal Themes, law library journal, vol. 98:1. 

27) MacKinnon, Catharine A.,(2007): Women's Lives, Men's Laws, 
Harvard University Press. 

28) Oster, Jan,(2015):  Media Freedom as a Fundamental Right, 
Cambridge University Press. 

29) Oxford  English Dictionary,(1995): , oxford university press ,VOL.8. 
30) Paul, Ellen Frankel et al.(2004): Freedom of Speech, Volume 21, Part 

2, Cambridge University Press. 
31) Ruane, Kathleen(2014): freedom of speech and press, congressional 

research service. Available at: https// fas.org/ sgp/crs/ misc/95-815 
32) Stepania Kim, Yana ,(2015): Analytical models in Entertainment and 

media , Columbia university , umi. 
33) Werhan, Keith,(2004): Freedom of Speech: A Reference Guide to the 

United States Constitution, Greenwood Publishing Group. 

 


