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 11/6/1811تنرکخ پذکاش:                                9/1/1811تنرکخ یرکنهر:   1

 نضادننت نلیر یح رکیخ تقاق یح رننخ  هنی ههررر 1

 ( اکوویخ بوئا ). یح رجا  یکراح  تقاق نیابر یح رننخ  هنی ههررر؛ هارین  دننت نلیر یح رننخ بنا یرح 1

ه  رحدوینکر یکرا بویی تون  احرنر یهنع  یخ   حکو   هن حوالتنت    1811هاحا  حا پنکن   نب  ی رخ کنر ونیر حر ی  اکوویخ حیر ک  یر ین  )حک  بقنه  

  ای.(حضنهنتر جیکی حرحب  بر
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 مقدمه

زاحی  هنن  ه  نواح  تّ  ها حهاحا نقنکی   حکیخ دن   ممياممر تایممد حهاحی یر صاممات باضمماننت هن جو   نیابر ک  جدکر 

بهم  دن ککر حا هونن "  کن دیچون ک  یکاح  حر پنکر تقاق هرا بکارح هنن  یح ر   4یباکاحیمرچ ضما ر    الکوك  حا هازکوی  

چ یکا ابن ر حیمر ک  حا یما  تضمنتچ یمننیمرییحرح    بكوااح  تن ا  حینیر      1 مای  مونصر  بر  "  تننتر جنبع  یباکاحتن 

ی  ممياممنار های چ حبا  تریر   ضمما ر  تلییحی باری  ممونیممنکر تاحر گاهر  حیممر. حک  زاحی  هوننیک چ یر تایممع    پنرمم ا

 ای   هی   ز چ هوث زاحیح     ت نی   ظاحت   نقنکی حبکن پذکا  ياحدی های؛ هآار  ک  هنن   یخ ک  یر ک  یباکاحیرچ بر

ع تنوت حط ال تّ  ها زاحی  هنن چ توهن تّ  ک  های   ایخچ هلک  تّ  جنبع  حیر تن حا حک  رحخ  ظاحت بيرلف رح  ونیخ   حا ز هن

ن ددیچون  حا حک  زاحی  یر حیهننت تقاتر ه  نواح  صنیمرننخ    ما  ضا ر  تاکب ه  حتكنق دا توم یکنا حا زاحی    6 ینکی.

هاصاریحر  حا زاحی    تّ  تكظ   تاحیممر حا ز چ یر حک  حیممر ک  حهاحی یر هنن  حهکنر صای  "  گكر   ممیخ ک   7کنی  ممیخ

حک  تاونكنت   هنکراردن  یکنا  حا حک  ییرچ باج نت ز  رح هاحدم  1"رح زاحیح   هنن  کووی.بيرنر هن موی   حتونینت صای  

ز ر ی ک  حک  زاحی  یر تقاق یحصلر کرمماردنچ حراش   جنکننخ صنوممار رح ه  صای حصراممنت یدی؛ دا شوی ک  تعهای    بر

تاح     ونینکر ز  یر تقاق یحصلر کراردنچ بریر هنن  حرا یوی  حک  زاحی   9ر ح هایخ   ه  دوجنر ت یکت  رمیخ هن می.  هر

رح  ممندی بین  ز ری ک  یر ککر حا ینن   بآا ت  یر حک  کرممارچ حک    1991یر یممن   10حک  گكر  ککر حا هایدن  ح نلوممرن 

هن ی؛ ربیحری ک  زاحی  هنن  حترینالً یر حک  کرمار حا تیبرر هنرمرا حا دا کرمار یکنا  هاصاریحر    بآلب رح هن حهرينر هنن  بر

  11دا شوی ک   نکی یر بقنکو چ حک  حصرالف ابن ر شویح  اکنی   ن ی.

                                                 
2- Kush Satyendra; Encyclopaedic Dictionary of political Science; IVY Publishing House (Dehli, 2003, 1st Edition); 

Vol.2; page 335.  
1 - Observer and Guardian v UK, Series A No. 216; (1991) 14 EHRR 153, para 59; in: Helen Fenwick & Gavin 

Phillipson; Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights, Cavendish Publishing Limited (London, 

2003, Second Edition), p. 905 
6 - T.K. Tope; Constitutional Law of India; Eastern Book Company (1982 Edition); p.76 

7 - Cardozo J in Palko v Connecticut, 302 US 319 at 327 (1937), quoted by: Ian Loveland, Constitutional Law, 

Administrative Law, and Human Rights (A critical introduction) , Oxford University Press (New York, 2006, 

Fourth Edition), p. 640. 

 ؛ ه   قت حا بوروکنا17, شنپ ح ا (چ ت 1814؛  را بندح  )تهاح  چ حقوق بشر و آزاديهای اساسي. ینی بویی دن یر؛ 6

9 - John Older; General Principles of Constitutional and Administrative Law; Palgrave Macmillan (2002, Forth 

Edition); p. 458. 
10 - Lord Goff 

11 -A – G v. Guardian Newspapers Ltd (No.2) (1998), p. 660, in: Ibid. 
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حنالبنا   19حهیللرچ یر حیمونی برعیای  حک  زاحی  باری  ونینکر تاحر گاهر  حیر. بنی   هاحتا حا تقاق یحصلرچ یر یمآ  هن   

 18کواح ومممنا  حر پنکر تقاق هرممما   بنی   10یمممننیمممرچ بنی   _حهیللر تقاق بی ر بنینق هن  19جهن ر تقاق هرممماچ بنی  

هن وی ک  کراردن  برعندی رح ه   ونینکر   تضین  حک  زاحی  هوننیک  یونی  برکواح ومنا  زباککنکر تقاق هرماچ حا جیل  ح  

دن   حط الننت یر تینبر ح احع ز  هی   بیحصل  بقنبنت نیابر   دیچون  کم   مممنبت زاحی  جومممرجاچ یرکنهر   ح رقن  حکیخ  

یچ هن ممحدینار   حراش  حال  حک  زاحی  برح ی. حک  تاجا چ ک  گاحدر ها  ممایچ هاحصاح یخهی   تاجا  ه  باادن  یمماابنور بر

 صاح ی. بن رح  ند ه  تولنت   هاریر ز  هاح بر

هن ی  زکن بوظار حا  ایچ برشنومر  زکن ز  وماهنً  نبت دا ز چ  ک  گكر  بر   (Expression)« هنن » حک  یماحالت ک   

  حکوک  زکن هنن چ زثنر دوا    تاکنت  11هن مممی ر ینکیچ بهنمن چ دا ز چم  کم  هم  دا ر  مممرچ حکجمنی حرت من    ح رقن  پنن  بر      

 یدوی.  گنای  بن رح ه  تولنت بكهابر زاحی  هنن  یاق بریی اهن     ینیک  رح دم یر ها بر

*   *   * 

   18هن ممیهاصاریحر بر (Speech)« یممي  گكر »یر ک  تعاکف بایمما، چ هنن  حا نیابنار  ومم رنً اکنی  یر بقنکومم  هن    

کوویچ ح  حیممر ک  ح وممن هن ه   یممنل  ز  یکیگنخ دن   کن ه  ن نرت یکنا ح یکرمم  صای رح ه  یکناح  بورقت بر  ق ن نرت حا طاک”

هن حک   14.“صاحخ حک  یکیگنخ   ح یکرم چ ک  یکیگنخ   ح یکر  یننیرچ حجریننر هن ی   کن ز ک  تر ر واهنً ک  حکی  دوا  هن ی 

دن   ن نرحتر ک  یکیگندهن  یننیر   حجریننر باجای رح تایکی یر کونر  ا مر   تاح  حهاحا یح مر ک  هی   تعاکف حا هنن چ بر

 .11ویهن دن  یکنا  حا هنن  بردن  دوا  دیچا   قن رچ هنلم   کنرککنتار  ند جلاخیدویچ هاز ریختور حهر عنع تاحر بر

ن ر نر بورقت  ینکویچ بیت پا نی  پناحد  ه حبان حکوک  زکن تاکنت  ینیکور ک  تامی یحر ی ک  پنن  یننیر   کن حجریننر رح   

  کن زتش ای  پاشم ک  کرار یر حنراحض ه  یننیرهن  ز  ی هرچ یر  16هيامات ه   رمن   تینکر حا ک  تدس یمننیمر    

                                                 
11  - David  Adams; Philosophical Problems in the Law; Wadsworth Thomson Learning (Canada, 2000, Third 

Edition); p.221 
18 - David  Feldman; Civil Liberties and Human Rights in England and Wales; Oxford University Press (New 

York, 2002, Second Edition); p.754 

قاتر(؛ بجل  )ب ن ر  ظا    پننبیدن  ت ن در آئینه حقوق بشر معاصرتوسعة قلمرو و تضییق محدوديّت : آزادی بیاتنر  یمنایهنطیرچ  یمنای بویای   -11

 .  148چ وكو  1814تنهورن   -چ ههنر 41توقنقنت تقاتر؛ یح رکی  تقاق یح رننخ  هنی ههرررچ  ینرخ 
11 - Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, Cavendish Publishing Limited (London, 2002, Fourth 

Edition), p.676 
16 - Hood Phillips & Paul  Jackson; Constitutional and Administrative Law; Sweet & Maxwell (London, 1992, 

Fourth Impression (Seventh Edition)); p.531.  
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  . یکاح  ننهر حکنالت برویخچ هن تاجا  ه  ح اهن  بریام تن ا  حینیرچ زتش ای17هن یگوجوی کن   چ بوت  تایکی برتعاکف هنن  بر

ح    کن ه  زتش کرمممنی  تنن  ک  صن   تور بنهکنار صن احیخ 11پاشم ه   رمممن   حنراحض ه  یمممننیمممر ی هر حکنالت برویخ

چ (symbolic speech)« هنن   ینیک »ه  نواح   19یمنندپایر رح ه  بوظار  رن  یحی   ینیک  ک  ها نب  یننیر  احی پایرن  چ 

هن موی حک  حیر ک  ح جن  نیت دیجو  هنا  یر  تا  ک  تنهت طاح برجیا  باری تینکر تاحر یحیخ حیمر. حا جیل  یماحالت  

دن  بعاض یکی نیا    ه  طار نلورچ حگا ه  تای تأثناگذحر  ها ناف باجای ک  بایح    ا ن  دیجو  هنا رح هن بوی یکار

ح  حا ن جلاخهن یچ زکن    بعونکر بریمنایچ ومارت گنایچ هن تاجا  ه  حکوک  ز کنرح یر پر ح رقن  پن  تن ا ر   یمننیمر باحج  بر  

نلن  ی هر هاکرن ننچ شون  تکم یحیخ ک  هنن  نقنیخ حا  Xکینومنا  حر پنکر تقاق هرا یر یناح    10 مای کن     هنن  تلییحی بر

  11زکی.هن یچ ه   ینر  یرطاکّ ح جن  نیت زبندش جوورچ  انر حا هنن  ک  باری تینکر بر

ن  رح هن وی ک  ه  حهاحیچ حک  حبک  تدس یننیر   برنرکر یر ک  تجیا، یننیرچ حنینهر بریکنا حک  ک  نضاکار یر ک 

تاح  ز هن رح  ند یر شنرشاس تعاکف هنن  دن بعا هر  ینکوی   هذح برح  حا نقنکی   حراشیدومی کم  صای مممن  رح همن بجیان    بر

  تاح  تنبت ههنک  هن تاجا  ه   مونیمنکر ز هن یر تنهب ک  زاحی  بورقتچ بر   11تاحر یحیخ   حا تینکر دن  ز  هاصاریحر  یای؛

  18ح  رح  ونینکر  یای.ی  حرا ر   ی  جلاخ حراش بضننف یر باری ز هن  ی   هاح  ز هن  انر زاحی 

یر  یچ ش  ز ک دمن  هنمن  کم  باری ح مممنرخ تاحر گاهرچ بآ اننت دمچ هن تعاکكر ک  حا هنن  حرحب   ممم    یر کومنر یکنا جلاخ  

  هاح  حدنکر دوا  دیچا   ق ن ممر   کنرککنتار هن ممویچ ه  نواح  طاکق   هایحر ی  زثنر تلیر هایخ   ش  ز ک   ممنبت هاز ریخ

جهن ر تقاق هرما   بنینق تقاق بی ر   یمننیمر ه   ینر     ح  حا هنن  باری تینکر حنالبنا دنچ جلاخح رقن  یکیگندهن   ح یکرم  

 زکوی.بر

 ممای   هنکی باری تینکر تاحر گنایچ یر حکوجن حک  یممئاح  بآاح حیممر ک  شاح زاحی  هنن    بآ اننتچ بهم یح وممر  بر حبن یر

  ط ّ پایحاکم   ز ننخ ه  ت نن  یحبو    تلیا   کبقن  پنیمممخ ه  حک  پایمممشچ یر حکوجن بن حهریحبن ه  ب ن ر بوآقر زاحی  هنن  بر

  یحاخ زاحی  هنن  رح ه  طار باجا    برا ع بوی ی  یایچ صاحدنم پایحصر.  تاح  تن ز  ححهیللر برحیونی هن 

                                                 
17 - Larry Alexander , Is There a Right of Freedom of Expression, Cambridge University Press (New York, 2005, 

First Published in print format), p.8. 
11 -Texas v. Johnson, 109 S.Ct. 2533 (1989), in: David Feldman ; op-cit; P.753  

19 -R.A.V. v. City of  St Paul, Minnesota 112 S. Ct. 2538, 120 L. Ed. 2d 305 (1992), in: Ibid 

10 - Ibid 

11 - X v. United Kingdom; App. No. 7215/75, 19 DR 66, in: Ibid.  

11 - Ibid; p. 754 

   144ینایبویای تنر  ینایهنطیر ؛ دین ؛ وكو    -11
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 مباني منطقي آزادی بیان   –مبحث اوّل 

طنف  یمممنعر حا حیمممرمیالالت بر تاح ومی یر تینکر حا زاحی  هنن  حتنب  گای یچ حبان یحبو    کنرکای   تیرت حتوننر حک      

دن  هنن  بات د هایخ هن ممویچ حبان دی  ز هن رح پا ممش  یدوی   کن هوممننر  حا جلاخ تاح وی ه هن مموی. ز هن برتاجنهنت بركن ت بر

دن   حتیحبنت هرا  رح یر هاگنا ی   کن هقد هنن  رح باری تینکر تاحر یدوی. دا ز ک  هقد ه  هنن  باها   رما ی   یکنا هعانهنار 

آ  هن هنن  یح ممر  هن ممویچ حبان تأکنی ها یالکت صنتچ حترین  تاح وی تاات صنوممر رح یر رحهشوی ک  حیممریالالت هن کنرها  نن  بر

های. حا طاهرچ حگا شم  دن  یهنمت  حتمی  کم  هنن  رح ه  طار صنت باری تینکر تاحر یدیچ     پنچنمیگر تاجنم  رح حا بنمن  بر   

نن چ ه  تینکر حا هتاح ی تینکر صنوممار رح حترضممن  ینکی. دیچون  حیممریالالت باها    جای  یح ممر  هن ممیچ هنن  ه  دا تن  بر

 تاح ی  ن مممر حا ز  هن مممی ک  دن  بيرلف هنن  حنین  گای ی ک  حک  حبا برتاح ومی هن تاات   تیرت بركن تر یر باری جلاخ بر

دمن  هنمن چ همن تاجما  ه  ب ن ر برعیای  ک  هاح  بو،   یممماکاس ز هن  جای یحریچ تینکر هنرمممرا  رح یمممدح حر      هاصر حا جلاخ

  هن تا  رح یر جهر تینکرچ یر بقنکوممهن ممویچ یالکت تا  چ هنن  بآنه ر ک  حا جو   یممننیمر هاصاریحر بر هن موی: هآار بین بر

 .  14طل ویهنن  یکنا بآنهب بر

دن  یکنا  دیچا  زاحی  بذدب دیپا مممن ر یح مممر  تاح ی هن زاحی  کر  تنهت ذکا حک  ک  هعضمممنً تلیا  زاحی  هنن  بر 

هن ممی   دم یر زاحی  هنن ؛ یر حا حتکن  یکورچ دم یر بقاه  زاحی  بذدب تنهت طاح   هوث بر هن ممی: هاح  بین چ هنن    یهنع

چ تنهت یهنع یدویغنا حا تاجنهنتر ک  زاحی  هنن  رح باری تینکر تاحر بر تاح وی هن ب ن ر بوآقر رنج , باضاننت باری  ظا بر

 .11هن وی

 یدوی:تاحر برحبان حیریالالتر ک  زاحی  هنن  رح باری تینکر  

 مما ی کن ه   مما ی کن ه  جنبع    کن حکوک  ه  گاکویگن  باها  برتاح وی هاحیممنس حکوک  ه  های باها  برحک  حیممریالالت بر    

هن وی   ن  برهدن   حیرعیحیدن  هرا  صاش ا ی کن      حکوک   و ر ه  ظاهنار موا یگن    حکوک  ه   مکت ی هر باها  بر  

 ر هوی   مما ی. بعهذح هن تاجا  ه  پنچنیگر   دیپا ممن ینکوی   باحری  یکنا حا حک  ییممرچ ییممر ر رح بوعک  برکن ز ک  هیهنو

   16وی.هيش هن تاح وی کنبالً رضنکریر حک  باری  یر دن ا ی, دنچن  حا تقونم هوی یالکلر ک  ها زاحی  هنن  حتنب  بر

                                                 
22 - Kent Greenawalt; Speech, Crimes &The Uses of Language; Oxford (NewYork, 1989, First Published); p.12. 
23- Ibid  
16 - Ibid; p.14. 
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ها حینس ی  گا   تقونم هوی    17هنن  بآاح  یخ ح ی, ه  طار  یا   یر حکوجن تاجنهنتر رح ک  یر صاات ضا رت زاحی  

 حرحب   یخ, باری بآنهع  تاحر بر یدنم:  

 

  «جان اُلدر»مباني آزادی بیان از ديدگاه  –بند اوّل 

ک  یدی: حیمممریالالت گا خ ح ا  یر کرنس صایچ حک  حیمممریالالت رح یر ی  گا خ نییخ باری بآنهع  تاحر بر «رحهمی جمن    » 

یدوی   یر بقنهتچ ییر  ی   ک  ز  رح ه   مایچ باری  مونیمنکر تاحر بر   زاحی  هنن  رح ه  نواح  ز چ  ک  ذحتنً حرا میوی تلق ر بر 

  11 ینکوی. ا یچ حرا یوی تلییحی برح  ک  هن ز  هاصر حدیحف حرا یوی یکنا تعقنب برنواح   ینل 

 

 ( توجیه مبتني بر ارزش ذاتي آزادی بیان1

حا کومن ر حیمر ک  هن حیمریالهر ب همچ بعرقی حیر ک  زاحی  هنن      (Dworkin) «ی رکن »ون ک  حهیر برذک ا  میخ,  دیچ 

 هن ی. ه  گكر  ی رکن :هر  كو  حرا یوی بر

هن می... شاح ک  ز چ صامنام     کاگر ضما ر    هوننیک  ک  جنبع  یننیر     زاحی  هنن  حرا میوی بر ”  

واح  هن ممویچ ه  نحنضممن  صایچ ه  غنا حا ز هنکر ک   نوممنه    هر کكنکر بر هن ممی ک  ی هر هن تینبر بر

  19“ناحبت   کنرگدحرح ر حصالتنً بوئا    پنیينا رهرنر  ینکی.

هن تاجا  ه  حههنبر ک  یر حک  ن نرت  جای یحریچ بعرقی حیمممر ک  هنکی جن ینک  حک  حیمممریال  رح ه  ن نرتر یکنا هنن    حهمیر  

  باها  ه  حدیانر ذحتر حنآن  تّ ه  زاحی  هنن  ه  یریمرر حهاحا  میخ هن ی   ز چ ن نرت حیر حا حکوک    یح مر ک  یر ز  پنن 

یگر یرهنر  ز چ  ک  یر ا ”هن مویچ حا ز جن ک  ز هن حیرعیحی   تنهلنار حک  رح یحر ی ک   حهاحی حا تّ  ها زاحی  هنن  هاصاریحر بر

  حک چ نل رر حیر ک  هونها ز چ  80“گنا   ینکوی.هن یچ هاح  صای تاینمیر بر  کن یر صد  برمر یمننیر ز هنچ یریر کن  نیر  

یحر ی ک  حهاحی هاصاریحر حا تّ  ها کواح ومممنا  حر پنکرچ حا جیل  حک  یکیگنخ رح حهاحا بر 10بقا رحت   تمیحهنا  دیچا  بمنی    

                                                 
 141-111 یا   یکنا  حا حک  ییر  هوی  ب ن ر زاحی  هنن  رح بر تاح  یر حک  زیرس جورجا  یای: ینای بویای تنر  ینایهنطیر, دین چ وكونت  – 11

11 - John Older; op-cit; p.459  

19 - Ibid; quoted of: Dworkin, 1996, p.201. 

80 - Ibid; quoted of: Dworkin, 1996, p.201 also p.205.  
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یر  ممکت گنا   مماحکد حصالتر   ”دیچون    “ یر یممننیممرهن برممنرکر  یایخ”هن مموی ک  زاحی  هنن چ یممدح حر   بوّ  ز  بر

   81“اک نکر  ونصرر ]صای ن [ یهنم هن وی.

 

 ( توجیهات مبتني بر ارزش ابزاری آزادی بیان2 

یدیچ یر تعنرض هن ممی. حک  ی  تاجن چ یر ییممر  ی   جن  بر« ح هیر»تاح ی هن ی  تاجن  یکنا  ک  حیممریال  هاق حهذ کا بر 

زاحی   یح ی   حیریالهر ک ح  هاح   نت ه  دیف   غنکر یباکاحیر برهن موی حا حیریالهر ک  زاحی  هنن  رح  ینل  ن نرت بر

 81 ینکی. هنن  رح حهدحر  هاح  توق ّ  يانار   حیرعیحیدن  هنهقاا  ح ون ر تلییحی بر

زهاکور ککپنرش  بای  ک  الاب  بوآقر  ممای ک  برممنرکر    قش حهیر یرهنر  ییممر  ح ا  حا حک  حیممریالالت بیانر ز  بر 

تاح ی تنومممت  مممای ک  بای  هاح  هنن    حهاحا هن مممیچ توهن یر  ممماحکآر برپذکاش  مممکت یباکاحیمممر هاح  ک  ی هر بر

نر تاح ی ر ی   تعنهر هننهی ک  بآ اننت هاح  ح رریکیگندهن  صای زاحی هن موی   نال خ ها حک چ یباکاحیر توهن یر  احکآر بر 

نت باها  ه  باضماننت بهما یننیر   حظهنر  ظا یرهنر  ز هن حا زاحی  هاصاریحر هن وی.  رنج  تیاحتل ر زاحی  هنن  ک  هن  حط الن

 88تاح ی هن ی.یباکاحیر یر حرت ن  بر هن یچ کنرکای کورا  کووی  ز  بر

  بآاح  یخ ح یچ حک  هاضنا «حبایا تابنس »  « جن  حیراحرت بنت»  حبان  قآ   ا ع ییر  ی   حا حک  تاجنهنت ک   تاید  

هن ی   حک  ک  دن     ه  نواح  باجای  ذ   ممعار برحیمر ک  دیف ومون  ح ومن  توق ّ   یرخ  ميامنار   پرن ومنت      

 حا  هضممر دنکرهن ممی. یر حک  حیممریال چ بن هناتنسزاحی  هنن   مما  الا  هعلنار کنهر    توق ّ حیممرعیحیدن  هنهقاا  ح وممن ر بر

ن  صایب“ وممیح  یر  ر"”  ه  ههم ز  هن هنن   یای “ بن تقنقر رح یر یر   صایبن  بر کنهنم"”رح  ممندیکم: حکوک ربن رن  

چ حصناحً هن  ننخ جیکی  حیمممریال  باری  ظا رح شون  هناگا بر  ینکی ک  زاحی   (Joseph Raz)« جااف رحا»زکنم.  نکت بر

چ یمممناکمک  بن حا طاکّ تجلنانت نیابر ز هن رح ز مممکنر بر   ا یگر بندنکوی ک  هن ز  یممم  ح  رح هاحدم برهنن   یمممنل 

 84تاح وی حرا یوی   بعر ا هن وی.بر

 

  «کنت گريناوالت»مباني آزادی بیان از ديدگاه  –بند دوم 

                                                 
81 - Ibid; quoted of: Dworkin, 1996, p.201. 

81 - Ibid; p.460. 

88 - Ibid 

84 - Ibid; pp. 460 – 461. 
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بوظا هن  یدی   بن یر حکوجن هون یحرکم تن هن حک حرحب  برKent Greenawalt) ) «کور گاکون حهر»هوی  یکنا  ک  یر ییر  

 consequentialist) «تاجنهنت  رنج  گاحکن  » تكامممنلر هنرمممرا هم  ب من ر زاحی  هنمن  هپایحاکمچ حک  ب من ر یر ی  گا خ      

justifications)   «  تاجنهنت غنا  رنج  گاحکن »(non-consequentialist justifications) گنا ی. حگا ش  جن  بر

  81ح کنالت صنتا صای رح یحریچ بعهذح ح رظنر بر ر ی یر نیت هراح ی بكنی هن ی. حک  ر ککای ه  حنراحف تقاتیح  بدهار,

هذح   ضممعنار بآلاهر حا حبار کی   ینکی؛ه  هن ممی ک  گاحکرچ نیلر حرا میوی بر حا یکیگنخ گاکون حهرچ حا  قآ   ظا  رنج  

نن  هنلر  رنج  گاحکن   یر تینکر حا زاحی  هکویچ حتنب  یه  طار بین چ حک  ک  زاحی  هنن  ه  پنرمم ای ی هر برمما ع کی  بر 

هن ممی. تاات ک  شون  حیممریالهر ه  رحهآ   حتعر بنن  ک  باضمماع    رنک  هاضممر ز  هوممرنر یحری. یر  قآ  بقنهتچ ک   بر

یهنت غنا  رنج  گاحکن   هیح  بعونیمر ک  هاصر بومنبت باها  ه  ک  باضماع هياماتچ هی   تاجا  ه   رنک  ز چ وون  کن     

  86یریر  یایخ  ا ی. ن

  کن حکوک   تاح  ه  بالتظنت  رنج  گاحکن   ها کنیممرحک  بوممنبت ک  حیممریالالت غنا  رنج  گاحکن   رح هن تع نا  بركن ت بر 

 حتعر  تاح  یرکنهر ک  بندنارطار  ک  ه  یمميرر بر  هن ممیچ هباا بنن  یالکت  رنج  گاح   غنا  رنج  گاح شویح  ر  مم   یر

 ای   حکوک  باتعنار   جنکننخ  حتعر هاصر حیریالالت پذکای   حا ز  پ چ زثنر    رنک  زغنا برکجن پنکن  برباضمانرچ یر  

هذح  ننر یخ هن تاج  ه   87هن ممموی.هوی   حری برگنا یچ هاصر حا ح مممکنالتر دومممروی ک  ها حک  ط ق یر  ضمممعنارر ب هم تاحر بر

حهر هوی  کور گاکون ک  صاح ویخ یر هاصر باحری هن تاجنهنت   ییمممر پذکای ح مممکنالتر ک  بآاح  مممیخ حیمممرچ هياهر بر

دییهر الا  رح  یح مممر  هن مممیچ    ننر یخ ترر ها حک  نقنیخ حیمممر ک  ش  هومممن حک  شویح  ی ر حا ح رظنر صای گاکون حهر دم  

 یدنم.  بآنهع  تاحر بر هوی  بذکار باری ياحدی های. هن حک  تاضن چ یر حیحب  ب ن ر بوآقر زاحی  هنن  رح ط ّ ییر 

 

 81( توجیهات نتیجه گرايانه 1 

ح  ک  یر شنرشاس دن  حصناچ  مممندی حتنن  ی هنر  حیمممریالالت غنا  رنج  گاحکن   هم   ظا حک  تقاتمیح , حگا ش  یر ید    

ا هوث حا زاحی  ه گنا یچ بر هن منمچ حبان یر طا  تا  هنومرمچ حیریالالت  رنج  گاحکن    تقاق هوننیک    کاحبر هرما  تاحر بر 

ح ی. حک  حیمریالالت هن ا یگر صاماور   نیابر حهاحی   هن باضاننت ی هرر   غنای هرر یر حرت ن  هایخ   هنن  تکیكابن هایخ

                                                 
81 - Kent Greenawalt; Ibid  
86 - Ibid  

87 - Ibid; pp. 14-15.  

81 - see also: Larry Alexander , Is There a Right of Freedom of Expression, pp. 127-133. 
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 کر   89گنا ی.گنا یچ رح یر ها بر  دیچون  گاکویگن چ  ممموا یگن    یکنا حهاحی  ک  هآار غنابومممرقنم تور تأثنا تاحر بر 

ینکویچ  حیمممریالالتچ حنما حا ز چ  ک  یکیگندهن  یمممایح ننرح   حا تاجنهنت  رنج  گاحکن   هایح مممر بر تمنهمت ذکا ز ک  حک    

 هن ی.   حبان حک  حیریالالت:بر

 

 40کشف حقیقت -الف 

 چ حیمریال  یمو رر   هوننر ز ون یر تینکر حا زاحی  هنن  ه  نواح  ک  تّ  هوننیک چ حک  حیر ک  هنن  ه   «گاکون حهر»ه   ظا   

ز ریخ   یر حظهنر ظادن  وممارت گاهر  حا  41چ ز  رح یر کرنس صای«بنلرا »کوی. حک  حیممریال  ک  کرممف تقنقر کی  بر

ککر حا هالیك  هدرگ تا   اایدمچ «, جن  حیراحرت بنت»حولر یهنع   کنهنمچ جادا ند ز  رح بر 41یما  ی  تنضمر زباککنکر  

دن بین عر ه  یحری ک  حگا حا حرت ن    ح رقن  حکیخیدی. بنت حظهنر بررح ترمممکنت بر« یرهنر  زاحی »حا زاحی  هنمن  یر ریمممنه   

ح    حک  ک  حگا حکیخ 48گنا   ایهن ویچ جلادنکر ک  ومون  بر نیت زکیچ یر حک  ومارت حک  حبکن   جای یحری ک  حا حکیخ 

گنایچ ح ر نخ دم هن ی, هنا بیک  حیر ک  هيرر حا تقنقر رح یحرح هن ی   کن ه   نت ه  ز  ک  حا هنن  ز  پنرمننا  ومارت بر  

دن  پذکاهر   ممی  باجای دمچ تقنقر کت   ایخ هن مموی. بنت بعرقی  کی   ینکی   یر دا تن  حک  حترین   جای یحری ک  حکیخ

زکی یح یچ هابردن ک  ز هن رح وون   یرهن یچ یر بقن  یاکاس هاصر حا حکیخک  ی هر هن حک  حیانن  ک  باا  حا صآن بر حیر

 ر حا یدن  پذکاهر   ی  باجای حتونیر   ه تاح ی حا یاکر باجب  ای ک  بای   و ر ه  حنرقنیحت   حکیخ  حک  باضماع بر 

تاح ی رح ه  وارت حنرقنیحتر ک  بورأ دن  حثا   ياحدوی هایچ هپذکا ی   حا طاف یکناچ ز  برتعق ت   بوآّ رهرنر  ینکوی   ز هن 

دیچون  هنکی تاجا  یح مممر ک  ی هر بیک  حیمممر ک  یر باری ک   44ه  تایکی هیهنون   یرهنر  تقنکّ پذکاهر   مممیخ هنن جنبی.

ن عر ه  نیت ح  بیدن  ز هنچ ه  طار غنا بواممكن  حکیخ حتلنار بينهفچ هوممننر یمميرنناح     یتنّ ه  تضممن ت هورممنوی   حا هنن   

 41ز ری.

                                                 
89 - Ibid; p. 16. 

40 - " Truth" Discovery  

41 - Areopagitica 

41 - Louis Brandeis & Wendell Holmes 

48 - Kent Greenawalt; Ibid  

   66 - 67دن یر؛ دین چ وص ینای بویای   -14
41 - Kent Greenawalt; Ibid 
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 ز ر ی؛  هر ح  بعرقی حیممر ینکی ک  حهاحی دیاحرخ تقنقر رح دا ابن  ک  صای رح هوینکن ی ه  شوگ بربنت شون  هاض  یر 

  هوممننر هنال صاحدی های ک ک  حگا تّ  حهاحا   هنن  ه  طنف  یممنعر حا یکیگندهن یر ک  ی ر  طاال ر یحیخ  ممایچ حک  حترین  

یکیگنخ دن  وممون  هراح وی یمما هاز ریخ   صای رح یر باضمم، غنهب تاحر یدوی؛   حک   ضممعنار بآلاهرا حیممر تن حکوک  ی هر   

ریمیچ یاکاس  ینکی. حه ر   حک  هاضچ حا طاهر هن حک  صاش هنور دیاحخ حیر ک  بای   هياحدی ز چ  رح ک   نومون  ه   ظا بر 

دن   نومممون چ ترمممينص   تینند یدوی   حا طاف یکناچ هن حک   دن  ومممون  رح حا حکیخهن ممموی ک  حکیخیحرح بر تاح نکر ز  رح

دن  باجای رح تن ز جن حا تأکنی   پرممرن ن ر صای هاصاریحر یممنا ی ک   هن مموی ک  حکیخهنورچ ک  ی هرهن دیاحرخ یر پر ز  بر حت،

 46یدی.بونه، ز هن رح باری تینکر تاحر بر

دن  حترینهر دیاحخ هن ی: حکوک  زکن  حتعنً تقنقرر  جای یحری    حکوک  تاح ی هن هاصر شنهشن  کرمف تقنقرچ غنه نً بر تاج 

تاح وی  ممماحکآر رح ک  تور ز  یر هاض  جایچ زکن ح ومممن هن بر تاح وی ز  رح باری  مممونیمممنکر تاحر یدوی   حکوک  زکن ز هن بر

اح ی ه  تح  کنهر  پنیير ه  حک  یئاحالتچ  ننر یخ بقنه  توهن صاح وی  بورا  رح برگاییچ ترينص یدوی  هاتقنقر ز مکنر بر 

 کرنس کور گاکون حهر تاغنب  ینکی تن حا حک  رحخچ صای پنیخ پایرهن  بدهار رح یرکنهی.  17 -14باحجع  ه  وكونت 

* * *  

 1919ر ین  ی« دُلید»ی  حت،  یخ حیر. تنضر هن تلق ر یکنا   ند بآاح  میخ ک  هومننر باری ح رقن   «کرمف تقنقر »تاجن   

یحری ک  ههراک  بعننر تقنقر یح ممر  ح ممنرخ  یایخ   هنن  بر« 47دن هناحر حکیخ» ه     United States v.Abramsیر یناح  

ر ک  حی دن ت  یر یدی.  ظا دُلید ها حک حک  حیمر ک  ه  ک  حکی  صنت چ حبکن  ز  رح هیدنم ک  ه   اکر یر ک  هناحر حکیخ 

ا تهنور حیر ک  حگا ینکا ناحبت ککون  نیت  ینکویچ حیریال  تا یر  احکآر ک  تواانر حا حیریالالت  جای یحریچ تنهت پنش

دن  کنر  پاپا ب ور ها حکوک  هوث ح رقنی  حک  یکیگنخچ هن ح یکرممم  41تا رح حا بنیح  صنرج یمممنای.تاح ی حیمممریال  ضمممعنفبر

ا تکی ک  هن ز  ح ر ندنت باجای یر تكک احت بن حا هن  ها ی   یر  رنج  ه  ییر هاضنا  نیلر تنهت ت ا  ینح  رح هاحدم بر ینل 

   49تا تاکر  ینکنمچ دیندونر یحری.  بعقا 

دنکر ک  ه  هن ممی ک  تینبر حکیخحک  تع نا حا تئار  کرممف تقنقر هن حک  ح رقنیحت باحج  هایخ حیممر ک  ح االً وممون   یر   

احر دن رح تور حهرممم عنع تتاح وی یکنا حکیخدن بر ممما ی رح هپذکاکم   تر ر حگا ز هن رح هپذکاکمچ هاصر حکیخدن  حری برحکیخهمناحر  

                                                 
46 - Ibid; p. 17. 

47 - marketplace of ideas 

41 - John Older; op-cit; p.461 

49 - Ibid; quoted of: Popper; 1966; pp. 224-5. 
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ها صآن    هن ممی ک  ضمما رتنً تقنقر مما ی؛ ثن ننً حک  هاض تنهت ح رقنی بریدویچ شاح ک  هن حبکن نت هنرممرا  ه  بينطب حرحب  بر

تاح  یرکنهر ک  ش  هون بای  ه  جن  حیریال چ ه   ینل  دنجن نت ک  هن تاجا  ه  تنرکخ, ز کنرح بر هنطت هنبّ صاحدی زبیچ شاح

. هن  جای حک  تاح ی ه نر زکیگنا ی   تر ر حگا تقنقر  هنکرنً پنا ا  ممایچ یر حک  هنوممل  صوممنرت اکنی  برتور تأثنا تاحر بر

عف    نکنرزبی  حک  حیریال چ بعرقی ی ک  جنکندک   یای  ی هر یر تعنن  ح رقنیحتچ تنبنن  حک  حیریال  تر ر هن حذنن  ه  ض

  10دن ه نر زکی.تاح ی هن ت ا  حیریال  هناحر حکیخدنکر حیر ک  بردنچ هیتا حا صونرتتقنقر   ین وار  نیریرر

ا تئار  کرمممف تقنقرچ ح «دن هناحر حکیخ» یحری ک  حیمممرعنر  چ حظهنر بر11یر کرنس صای 1991یر یمممن   11«زه  دنبارث» 

 حش )یرهنر  زاحی (چ حکی  ینکی ک  یهنع یممو رر بنت حا زاحی  هنن  یر ریممنه هن ممی   حیممریال  برگیاحخ کوویخ   غلد ح یحا بر

باری  گنا   یر رأ  صای ز ریخ حیرچ هلک  حینینً هاح  زاحی  ها  کت یدیدیچ ز نا   ک  دُلک  هناحر رح  اح   هود  یر

 ینکی. دنبارث بعرقی حیممر ک  یر جهر دن ه  بوظار کرممف تقنقر   کن ریممنی  ه  تكندم حیممریال  بر  حی  حکیخهوث تاحر ی

ر دنچ هلک  ه  نواح  شند  هوننر برنه  ه  ک  یینونر نلیر یگنا  حک  حیریال چ بنت جنبع  رح    ه  نواح  ک  هناحر حکیخ مکت 

  18کری.بقننس  ین، ه  تااکا بر

          54مودن منافع و ثبات اجتماعيسازگار ن  -ب 

چ هلک  ه  ح آ نق    11«حوا  وون »چ ک  پنیمخ صاس ه  هومننر  حا بومنبت حجریننرچ    ه  کرمف     «گاکون حهر»ه  حنرقنی  

دن  برعنرض هورنر یحری. حه ر   دن  باا بري ار کرف تقنقر رح حا ح آ نق   یناگنر  یای  یناگنر  یای  بونه،   صاحیر 

ک   هن ی   تر ر تعنن    ترينصدن  یکناح چ صای کرف ک   اع حا تقنقر بر ینکی. زگندر حا صاحیمر  ، برینکد  یربونه

دن تلق ر اشدن   حرتاح ی یرخ    ونصر تاکن ر حا  حتعناردن   بونه، برعنرضچ بریمناگنر  بآلاس   تنهت ت ا  هن  صاحیر  

بجناحت حنیح ( ب رور ها ک  حراکنهر حا حط الننت تجاهر )بیالً حکوک  بجناحت   مممای   ابمن ر ک  حتیحبر حجریننر )بیت  ق  

هن می(   ک  تجدک    تولنت یتنّ حا بومنبت حرا ر )بیالً حکوک  تالهر   ح رقن چ ب ونکر غناتنهت ت ا  هاح    حنیح چ هنایحر یخ  یر

 آ نق   یناگنر  یای  بونهعر ک  ها دییکنا حثاگذحر تاح  حک  تامینم رح دم ه  نواح   انر حا ح هن می( حیمرچ بر  بجناحت بر

 هن ویچ ه  تونس ز ری. بر

                                                 
10 - "Freedom of Speech", from: Wikipedia (the free encyclopedia) (www.wikipedia.com : 2006-05-06). 

11 - Alien Haworth 

11 - Free Speech 

18 - "Freedom of Speech", from: Wikipedia (the free encyclopedia) (www.wikipedia.com : 2006-05-06). 

14 - Interest Accommodation and Social Stability.  

11 - True Principles 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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گنا یگن  تاح  ه  طار برونیب   بقرضر بنن  بونه،چ یناگنر  هاجای ز ریچ حگا ک  تاینمحک  حترین   جای یحری ک  بر 

ه  حک  دیف  تاح وینو  هنن    حرت نطنت زاحی بردن   بونه، رح ه  طار یتنّ حراکنهر  ینکوی؛ هر  ممم چ یر حک  ابهراح وی صاحیمممر 

تنس تاح  گكر ک  هنن  زاحیچ هناتاح ی ه  شنهش کرممنیخ  ممای؛ شاح ک  بر کی  کووی. حبان حک  حیممریال  هاح  زاحی  هنن  بر

اذ   ن  ز رچ  كدن  حهاحی غورچ تا    اهز ریچ حا ز جن ک  صاحیمر  دن   بونه، رح هاجای  یررضمنکر هيش حا طنكر حا صاحیمر   

ضن  گا خ گنا یگن  ک  صای حکیاحً حا حندن  حهاحی هقناچ  نتاح    هر یا   اهن  یحری   تاینمتأثناگذحر  هنرمرا  حا صاحیمر   

 ای تا برتا   نینّیدوی. حک  برکت ابن ر جیا صاحدوی حرحب  برهن ویچ تااکا غلآر رح حا ز چ  ک  نیا  بای  بربیرنا بر

ه   یمممنل  حهاحی گا خ بیرنا کورا   مممای ک  یر حک  ومممارت یکنا حهاحی  ک  یر گا خ بیرنا جن   یحر یچ تر ر  ک  هادوگ 

ی هناتنس تاح دن  ز هن  یرهن میچ  ياحدوی یح ر   یر  رنج  هنن  صاحیر  دن   حتعر ز هن برتاح نکر ها یرخ ز چ  ک  صاحیمر  

 ز چ  ک   حتعنً  ننا یحر یچ هن ی. 

هن وی دن   بونه، هی   تواکف تنهت حراکنهر  یرح چ صاحیر هن ی. یر دن  جنبع هی   تایکی حک  تااکا  دیک  ه   حت، بر 

هن ی. حبان یر دا وارت رحخ تت شنور  زکن حگا ی هرچ هنن  هاصر ح  ه   ك، ط قنت بیرنا بر  تواکف تقاک نً دیاحرخ تن ح یحاخ

 ریمی ک  هن بیواننار حا یا  ی هر هراح  ه  ک   مایچ برمکت هنرمرا  ياحدی  می  هعنی ه   ظا بر    دن   بونه، رح بن ، صاحیمر  

 دن   بونه،  ها  یح  ییر کنهر. تاحا  هوننر یتنّ حا صاحیر 

ن ه  نه، ز ههن ی. ز هن ک  حا هنهر حکوک  ه  بوث نتر حجریننر برکاتندر   تامار یر یناگنر  یای  بونه،چ غنه نً بورأ ک  هر  

هن ویچ حترینالً ی  شویح  نا ن ر صاحدوی  ی حگا حا ز هن حبکن  حرحب  بونه، طار ننیال    تعر  هنیخ  ریخچ یهيار   نا ن ر بر

 من  یر هازکویدن  یمننیمر یملب  مای. ز هن حگا ه  بندح  تنهت تاجاهر یماصاریخ  ما یچ بیک  حیر ک  باهقنار صای رح هن        

یحریچ ن  باجایچ کعور ز چ  ک  ز هن رح حا  نت   ییمممرایمممر ه  بقنبنت باری تات ، ز هن هی ر بر تغنناحت هوننیک  یر یمممنصرنرد

 تاح ی هن پنرمممننا   یای  حا حک   اعتاح ی حصرالف هاح نند هن مممیچ حبان ز  برجومممرجا کوومی. حگا شم  غمنه منً زاحی  هنمن  بر     

   16یاصاریگرچ ه  بندح  تنهت تاجاهر ه  ث نت حجریننر کی  کوی.

  57افشاء و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت -ج 

ویچ کتاجنم   رنج  گاحکن   یکنا  ک  ه  صنطا  حدینار تنرکير   حراش هوننیک  ز چ حک  تقاتیح  ح مممنر  بجد حکر هیح  بر  

هار صایچ بر یر بقنه « کووور هالیر»هن ی. ز  حیر ک  زاحی  هنن چ بن عر ها یاء حیركنیخ حا تیرتچ صنوا  تیرت ی هر بر

                                                 
16 - Kent Greenawalt; op-cit; pp. 24-25  

17 - Exposure and Deterrence of Abuses of Authority.  
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نه   ن چ ه  دین  ر  ر ک  برهن وی ه  صنطا  ح ر ندنتیدی ک  حگا ز هنکر ک  یر تیرت برحک  حکیخ رح تاکان  ماح   هومد بر  

حکمچ یر بعاض حهرنگا  نیابر تاحر گنا یچ حک  حبکن  هاجای  ننرح  یر هواح   حتاگنر یح ر دن  ر ا نب ز  رح یر گدحرش

کنا هن مممویچ یاح ر ومممارت پذکای   حگا بقنبنت نیابر هیح وی ک  یر بعاض شون  کورا     ظنرتر برزکمی ک  حتیح  ج  بر

  11کرن ی.هن وی ه  هونی   صاییا  بر ا ی ک  ز هنکر رح ک  یر تیرت بر کیرا بوریت حیر ک  تولنم حغاحدن  دینرنر

لق ر تاح ی اکا بجیان  تاجن  کرف تقنقر تی هر بر تن ح یحا  اکنی  تاجن  ب رور ها حهرمن   جلاگنا  حا یماء حیمركنی     

 تاح وی یر بقن  حتیحبر ممای: ابن ر ک  تقنکّ باها  ه  یمماء حیممركنیخ حا تیرت حهرممن  مما یچ  ممها  یح    کن یکنا بقنبنت بر 

ح ون ر  حا تننت دنکرحهعنیخ حا کرمف تقنقر  حجی حدینار هنرمرا  حیر. یر تااخ  ج اح ر هازکوی. حبان یر حکوجن ک  جو   هاق

ح  کووی هعیدن ز ممکنر  ممی  ز  برممکلر هاا وی ک  هکا برگنایچ حهاحی تن تی ی  ه  کنر  ییممر برک  ح رينس رح یر ها بر

ز هن ه  دیاحخ  ياحدی یح مر. ح مينت شون چ  بآیئ    ن موی ک  بر تاح وی حک  حتیحبنت رح حا شرم یکناح  بيكر  ن  یحر یچ    

ز ری.  ای   هاصر ضین ر حجاحدن رح بعیاالً ه نر برنینهر رح ح جن  یدوی ک  هآار جیا  صآن تلق ر برکیرا حترین  یحری ک  ح

ش یدی؛   ه  ن نرتر  ظنرت نیابر  قحهریچ تور حهرمم عنع تاحر برهذح تامماار حکوک  تقنکّ ز ممکنر  ممای, ز چ  رح ک  حت كنق بر

ر دن رح ییممنایچ تاحا    تعنی  توممنیممنارنب  زاحی  ک  صآنکن رح هابال برهنایحر یگر یحری. حا  ظا یمناگنر  یای  بونه،چ ر ا  

ن   تاح  گكر ک  بونه،   بدحکن  حهرمممیدی. بررحهآ  هن بونه،  مممها  یح  ننیا  یر بقنکوممم  هن بونه، بقنبنت تور تأثنا تاحر بر

 ی هن مممیچ بویی  بونه، باها  برجلاگنا  حا یممماء حیمممركنیخ حا تیرت توهن ه  ز چ  ک  ه  کرمممف تقنقر   یمممناگنر  یا 

ی, کویچ غنا یتنّ حا کنر یرزکتاح ی ز کنر ینایچ تر ر ابن ر ک  ز چ  حیانن بر مای. ر ا نب  واف  ظا حا تقنکقر ک  بر  یر

یدی؛ حهرمم عنع تاحر برهنا دم حک  تأثنا رح یحری ک   اع  ننخ   تلق ر بقنبنت    ممها  یح  حا حنین  تیرت هایممنل  ی هر رح تور

  ح   ”ز  دم هن تینکر حا حک  بكها  ک  صیبر ی هرر ک  بومئاهنار حیمرچ      ک  بجن    هاومر هاح  ح ركنع  ميار؛     

  “نیل  هن  ه  هآعی چ   هکو   هر نوق  أبن  .

ن  د ینکیچ ه  یباکاحیردنکر ک  یر ز  حهرن  یاء حیركنیخ حا تیرت ه  یالبر ی هر کی  برتنهت ذکا حیر ک  ر ش 

تاح وی یرهنر  کوممن ر ک  یر  ممای. تر ر یر رمکم دن   ومم رنً صایکنب  ک   ممها  یح  ننیا  کیرا بر  زاحی  گاح بوی ی  یر

تاح ی بقنبنت رح حا یماء حیركنیخ  يار حا تیرت هنایحری   یر  رأس تیرت بر هن موی یمي  هناکویچ تهیکی ه  حهرمنگا  بر   

دم ک  ح رينس بقنبنت تن ح یحا  اکنی  ها نهی  تدس  حتی های   حبکن  حرحب    حت، یر هاصر کرمماردن بیت کاگوممال   یممنهّ

                                                 
11 - Vincent Blasi; The Checking Value in First Amendment Theory; 1977 American Bar Foundation Research Journal, 

in: Kent Greenawalt; op-cit; p.26.   
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چ دن  ی هردن حا  نکنرزبی پنرممموهمنی هاح  تغننا کنبت حک  یمممنومممرم حجریننر  ند  جای  یح مممرچ ه  دا تن  ح رقنی ر ا نب    

  19تاح ور کنبالً توی   گد یخ تلقر  ای.بر

 Hector v. Attorney – Generalیر یناح  « نأت برن رک  یلآورر ح نلورن د»تاضمن  حک  تاجن  رح هن بآل ر ک    

of Antigua and Barbuda هاکم ک :  حظهنر یح ر  ه  پنکن  بر 

یر ک  جنبع  یباکاحتن چ تقاک نً هومننر هیکهر حیمر ک  هنهضم ا رخ حهاحی  ک  پومر رییر یر     ”   

هن مممویچ هنکی دیاحرخ یر بعاض ح رقنی ی هر یحر ی   کومممن ر ک  ه  صنطا بیکاکار نیابر بومممئا  بر 

ننر وهن موی. دا تال مر ه  بوظار یماکاس کن بوی ی  یای  شون  ح رقنیحتر ه  یمن ومار یمننیر حا  اع ه      

 مممای ... حک  بآلب دم حا هیحدر کیرا  هاصاریحر  نومممر ک  دیف باذکن     غناتنهت ت ا  بورهر بر

ح رقنی حا ز هنکر ک  دیحکر حبار نیابر رح ها نهیخ یحر یچ ه   یممنل  رت ن  یممننیممر ز هنچ حک  حیممر ک   

ویگن  رح برقننی یمممنا ی ک  حنرینی نیابر ه   وا  حیحرخ  یای  ز هن رح تور تأثنا تاحر یدوی تن رأ  ید

رت ن  بدهارچ  ظنك  صای رح ههرا حا کومممن ر ک  یر تن  تنضممما حک  پومممر رح ها نهیخ یحر یچ ه  ح جن   

   60“رین وی.بر

 

  61استقالل: استقالل رأی و تصمیم گیری از روی تأمل و تدبّر -د 

بعنرض   هاریمممر حبکن  دن  ح رينس یر  دن زاحی  ب نتی چ کعور هاحدم ز ری  حبکن   مممونی    ههینی  باضممم، گنا  

 (autonomy) «حیرقال »گكرنا   ومو ر هن یکناح چ حیمرقال  یر رأ    تاینم گنا  حا ر   تأبت   تیها رح ک  ه  نواح    

 ینای. ح  حیر ک  هنن  زاحیح   رح هن حیرقال  بات د برهيری. حک  حیریال   رنج  گاحکن   ایچ تایع  برتاونف بر

لر رغم  ای   کن حکوک  نکنیز ر  می ک  شون چ  هن  جای پذکاش زاحی  هنن چ یمنصرنر گكرین  حا یما  ی هر کورا     هنکی  

دن  باجای هاح  بذحکاخ   حرحب   قآ   ظادن  بركن تچ   ه  یممما های  یر ک  رمکم زاحی  هنن چ بای  بوكعال   تنه، هاومممر

 ینکویچ هن گنا   مموی   کن ز ک  بای  ها ب ون  دنجن نت غنابوآقر تاممینم قآ   ظادن  ح ممينوممر ک  یر تیرت تاحر یحر ی, هن

 هن  های. الاب  بوآقر حک  حیانن ک  زاحی  هنن  ه  حیرقال حک  هایح مر حا زاحی  هنن چ  ینراح  ه  حرتقن  حیمرقال  شویح  صاش  

                                                 
19 - Kent Greenwalt; op-cit; pp. 25-26 

60 - David Feldman; op-cit; p. 766; quoted of: [1990] 2 All ER at 106. 

61 - Autonomy: Independence of Judgement and Considerate Decision.  
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یکناح    ن  کیرا تنه، ز چ  ک بای  یر تاینینتتاح وی هنن   ا یچ دن برهيرمیچ حک  حیر ک  ابن ر ک  تین  حکیخ تایمع  بر 

کوویچ هن وی   حکوک  ه  حنین  حک  حیرقال  هن ر  ر تاأ  هن تأبت   تیهاا تراکّ گای ی تن حکوک  کنبلراک  صایِ  جای  یککر  بر

احی  رح تر ر حکوک  حهیدی   کن ز هن بوعک   مای. هاض حک   نومر ک  زاحی  هنن   حتعنً ح ينت کنبالً بورقلر رح پا رش بر  

تا حا ز هنکر دوروی ک  زاحی  هنن   یحر ی؛ حیاننچ توهن حک  حیر ک  حهاحی یدی ک  هون ه  بعننردنکر شویچ هومننر بومرقت  پا رش بر

تا صاحدوی های تن تور رمکیر ک  حیممنیممنً یر بقن  یمماکاس   جلاگنا  حا هنن    تور ک  رمکم زاحی  هنن چ هوممننر بوممرقت 

ه ر   هوننر یير حیر ک  هراح  یرجنت حیرقال  رح یر بنن   ها  یح  جاحب، بيرلف بقنکو  کای   حا طاهرچ حکوک  هن می؛ ح بر

کرممار  حا زاحی  هنن  هاصاریحر هن ممیچ حک  توهن ککر حا هنکراردن  هادونر برعیای  حیممر ک  هن حیممرقال  های  یر حرت ن    

 هن ی. بر

 ینکیچ حک  یمماح   جای یحری ک  شاح حیممرقال  رأ    ن  زاحی ه  حیممرقال  کی  برهن حک  تن چ حگا  ممياممر هپذکای ک  هن 

 تاح ی  جای یح ر  هن ی ک  کون ر ک  هاح  صای   هن ک هن موی. حک  حنرقنی بر گنا  حا ر   تأبت   تیهااچ بآلاس برتامینم 

عال    ینکوی تن ز هنکر ک  بوكر ش نیت بر  ینکویچ یر ر  مر برميامنً ح ومن ر   حونهرنً ههراک     گنا  برر ش بوآقر تامینم 

 ا یچ   دیچون  ز هن دن  های چ ه  صنطا صای من  حراش  میایخ بر   ما ی؛ پ  حک  صامنکص   صاملر   توملنم تیرت بر 

ح  ک  غنه نً دیاحخ تاح ومی حهدحر  نت ه  یکنا حرا مممهن هن ممموی. هاح  بین چ هومممننر  حا حهاحی نلر رغم حضمممآاحس   یهرمممارخ   بر

تا هن میچ بر تاح وی هاح  صای ک  یم   ا یگر طا حتر  ینکوی ک  هاح  ز هن هومننر رضنکر هيش   دن  جیا  ز هن برنسح ري

  61   نکت زکوی.تاح وی هیحهن ی تن ز چ  ک  ز هن واهنً هن یناگنر  یای  صای هن حیرن یحریدن  تعنن   یخ ه   ینل  یکناح  بربر

   63حسّ کرامت بروز هیجانات، تكوين شخصیّت و -ه 

تاح ی ا یگر کوممن ر رح ک  یر جوممرجا   بعرقی حیممر زاحی  هنن چ ه  ر ش دن  بركن ت یکنا  بر« کِور گاکون حهر» 

هن ممی؛ دیچون  هن ممویچ هه ای ه يرممی. هنن  هاح  گاکویخ ک  رحخ تننتر   تعنن  کوویخ یر جهر حرت ن  هن یکناح  برحرت ن  بر

تینکت  64هن ممی.دن  های برح  تننتر یر تایممع   ممياممنار   حکیخ  دنجن نت هایخ   جو  ز  ک  رحخ صا ج  نگدکا   ضمما ر

اح وی هنن  ت ینکیچ ند ت  ك  رح یر پر یحری. حکجنی بوی یکار ها ز چ  ک  حهاحی بریکناح  ه   ممونی  ز چ  ک   مميص هنن  بر

نقنکی حجریننر ک  های رح ک   مميص وممنیتن   ه  ز هن  یممنای. حگا ی هر هنن    حهاحا  ینکویچ تینبر حک  بونه، رح بيی ش بر

                                                 
61 - Kent Greenawalt; op-cit; pp. 26 – 27  

68 - Emotional Outlet, Personal Development, and Sense of Dignity.  

64 - see also: Helen Fenwick & Gavin Phillipson; Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights, p. 

905 
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هن میچ بوی ی  ینکیچ  يص حترینالً حا یاصاریگر   تادن  ه  ت ا کاحبر  هن می   کن بنکت ه  جومرجا  ز هن بر  هوی برپن 

 صای ر   صاحدی های. 

ا  حا ز هنچ یر یحر یچ یاکاس   جلاگنحا ز جن ک  حرت نطنت   هنن  ه  طار هوننر  دیککر ه  تكک احت   حتونینت بن هورنر    

کنا  دن  یبقنکوم  هن بوی ی  یای  یکنا زاحی  دن تجن ا  هومننر جیا  ه   يانار بن صاحدوی های؛ حه ر   هاصر بوی یکار  

یخ   اتاح وی ه  دین  ح یحاخ یر هایح ر   تع نا  باای،چ ه  حهاحا  جای  يار هآی   ما یچ بر ک  ه  حرت ن    هنن  باها   یر

 ز  رح تضعنف  ینکوی. 

حیمممریال  ب رور ها حراش زاحی  ه  نواح  رحدر هاح  صنرج  یای  دنجن    حهدحر  هاح  تکاک   ممميامممنارچ توهن ه  هنن    

تاح ی ه  وارتر گورایخ   تا  ه  یکنا باضاننت تعینم کنهی؛ یر  رنج  حک  حیریال  ز چ  رح  مای. بول ینً ز  بر بوی ی  یر

ن ها  ینکی؛ حبان حگا حوت زاحی  هنن  هو  کنبالً ه  نواح  ک  حومت صنت هاح  زاحی  هنن   مونیمنکر  ایچ حترضن  یر   ک  وماهنً  

ای. حک  ینای هاح  حکوک  شاح هنن    نکی بوی ی   کن یاکاس  یکنا ب ن ر تنهت یهنع هن میچ حک  تاجن  یهنلر هنررا رح هاحدم بر 

  61تاح وی ها هنن  باری تینکر بقا ر  ا ی.دنکر برلب کی  کوی ک  ش  بوی یکارتاح ی ه  تعنن  حک  بآحیریال  بر

 کارکرد لیبرال دمكراسي  -و 

ر پایحای؛ حیریالالتر ک  ط ّ ز چ  ک  یر ک  بآنهع  تآ نقدیچون  ه  حیمریالالت باها  ه  یباکاحیمر بر  « گاکون حهر» 

هوی  ب ن ر    هن تاجا  ه  تقوممنم 66“ح ی.  هنن  یر تا  هنوممرم باثا هایخیر تایممع  بقا رحت باها  ه  زاحی"”حظهنر یح ممر   ممیخ

یبکاحیمممر   ینکی ک  هن اح گاحکن     غنا رنج  گاحکن  چ یر حکوجن حک  حیانن رح بآاح  یربوآقر زاحی  هنمن  هم  تاجنهمنت  رنج    

ی؛ هلک  کوی کن  وینکیچ تضممین    حکجنس برومماهنً زاحی  هنن  رحچ صاحخ ز  هنن  ه  کنرزبی  حک   ممکت حا ی هر کی  هوینک 

هن مممویچ دنکر ک  یر صیبر ز  برح  ه  کنرکای هن اح  یبکاحیمممر   حراشحیانن  ح  حک  حیمممر ک  زاحی  هنن  ه  طار نییخ

  ینکی. کی  بر

ر ک  حیمم ینکوی    ظنبر هن اح  یبکاحیممر  ممکلر حا ی هر حیممر ک  یر ز  بای  ه  وممارت ککپنرش   قش زهاکور بر   

رنً ها هن وی. حک   کت حا ی هر  هنکتاک  تّ  ح ون ر هاصاریحر بر مها  یح  ز چ حا تّ  تعنن  یما ا مر صایچ ه  نواح  هوننی    

تاح ی ه  حک  حترین  کی   ینکی ک   ممها  یح     ینکویگن  ز هن هراح وی ح رينس  ممها  یح  صای بر کر حیممر   هنن  زاحی بر 

 تاح ی ترممينص   یممناگنرهن مموی ه  ییممر ز ریخ   یرخ  ینکوی؛ هنن  زاحیح   برت یممننیممر بهما برتقنکقر رح ک  هاح  تنن

                                                 
61 - Kent Greenawalt; op-cit; pp. 27-28  

66 - E. Barendt; Freedom of Speech 23; Oxford , Clarendon Press, 1985, in: Ibid; p. 28  
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تاح ی ر ککایدن  بكنی   یایبوی یرهنر  رحهآ  بنن  بقنبنت    ها  یح   یای  بونه،   بامنه  رح هه ای ه يرمی   دیچون  بر  

ونیخ  ا ی یر تاح وی  بر دن  یننیررهنر  حکوک  ش   اع پنن گنا  یرح تقاکر  ینکی. بقنبنت ی هرر ه  طار صنومار یر تاینم 

یح  دنکر یمننیر حیر ک  ز هن ه  من    یر پنرم ای حکیخ  هن مویچ شاح ک  بوكعر ز هن یر هنتر بن ی  یر پومر  بظن   هیگین ر بر

تاح ی  قی   حبا برهن ممیچ شاح ک  حک دن  یممننیممر حا یمما  ی هر ه  طار صنوممار صآا نخ بر   حنرقنی یحر ی. یمماکاس پنن 

دن  غنا باجا  بر تاح ی نیت  ینکیچ هن بن ، هازکویدن  ننیا  یممننیممر رح ک  ه  نواح  ک  بن ،   رحیع یر رحخ یکنا یمماکاس 

 باحج  ینای.  

حا ز جن ک  زرح   ممها  یح  یر ک   ظن  هن اح  یباکاحیممر حا حدینار تنهت تاجاهر هاصاریحر حیممرچ حراش زگندر کنهر   

  ا حک  زگندرچ زاحی  هنن  رح هن ی. هرا حیحر   نومون  ی هرچ صنوما  ه  باجب ک  شون   مکلر حا ی هرچ اکنی بر   ز هن ح

 گنای. یکا ابن ر حیر ک  حک  هاضنا  داح  حا تایکی تاحر بر ینکی   هی   ز   نت ه  شون  الاب  یباکاحیمر یر دنه  حترضمن بر 

یحری ک   ممها  یح  هن زگندر   حط الننت هنرممراچ ی هرر ههرا   تاممینینت یممننیممر  هن ممیچ  جایشوی ک  حث نت ز  ی مماحر بر

  67ز ر ی.تا  رح ه نر بروون 

تاح ی حا حیمرقال  هنالکر هاصاریحر هن میچ شون چ  حط الننت   حیریالالت باهاط  زاحیح   یر   برمنرکر یر  ظن  یمننیمر بر    

 گنا  ح احع  مممها  یح   مممجنع   بر کر ه   ك  ک  تنضمممر ی ه   مممکتتاح ییمممراس هن ممموی. رمکم ب رور ها زاحی  هنن  بر

Brandeis   چ ز همن رح یر تکم صای یر یناحCalifornia v. Whitney     ز  بعاهر  یایخچ کی  هم  نواح  کم  حکیخ

کنهیچ بر  ای ای   هههن یچ تقاکر برحهو هنک  حک  ت ا صاس ک  های ه  نواح  ک   مها  ی هاحها یر تن  برنرکر بر  61کوی.

هن ممیچ ه  یکناح  بورقت یممنای. دیچون چ هنن    یممي  گكر  شون چ   مميص هراح ی ز چ  رح ک  یرهنر  یممننیممر هیح  بعرقی بر

 تاح ی ه  توکن  یاصاریگر  ن ر حا ک  جاکن   نبآلاس  تنک، یننیر کی  کوی. دن برنیحهرریرهنر  هر

  دن  توانیر حا ک  بیگنا  حا ر   زگندر تایاد  ها  یح  جو   حا ز جن ک  ک  هازکوی یمننیمر بآلاس   تامینم    

هن یچ حنین  دن  یننیر حا یا  ی هر ه  حترین  هوننر اکنی  نباجا  برهن وی   حا ز جن ک  یاکاس حکیخهن اح  یباکاحیر بر

ح  ک  هاح  ی. یالکت  رنج  گاحکن  هن حومت زاحی  هنن  یر باری بآنهب   حبار یمننیرچ حینینً حا حدینر هنررا  هاصاریحر بر  

                                                 
 هن ی.  گنا  چ صای بوا  ه  هاض هاحها  تین   ها  یح  بر  حک   رنج حه ر  -61

61  - Blasi Vincent ; The First Amendment and the Ideal of Civic Courage: The Brandeis Opinion in Witney v. 

California; William and Mary Law Review (1988), in: Kent Greenawalt; op-cit; p. 29 
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هن ویچ حبان دن  غنایننیر بركن ت  یرزاحی  هنن  بومنبت یننیر  جای یحر یچ حا یالکت باها  ه  زاحی  هنن   حتعنانت   حراش 

  69هن وی.کنهوی ابن ر ک  باضاننت یننیر بآاح برح  برحهعنیخکقنونً حک  یالکت حراش هاق

   70اهل و بردباریتوسعة و پیشبرد تس -ز 

حظهنر یح مممر  ک  تاجن  نیی  بیر  هاح  حومممت زاحی  هنن چ ظاهنار ز  هاح  تایمممع      71یر کرنس صای 71«هر هاهنونا»  

هاهنوناچ تایممع   74کووی هنکی ک  حراش هوننیک  یر جنبع  هن ممی.ز چ  ک  هاصر حهاحی حتوممنس بر 78هن ممی؛پنرمم ای توممندت بر

تعاممماب   "” مممینری: ح ا  حکوک چ ز  یر جهر تضمممعنفظاهنار تومممندت   هایهنر  رح حا جیل  ه  یممم  یهنت ذکت بآلاس بر

ک   “جاحب، هدرگ   پنچنیخ”کوی؛ ثن ننً ز  یرنیت بر“ گنا  نیابر یر بقمنهمت یرکمنهمر کمن زگندر حا  ظاکانت جیکی     ج هم  

نکر غنا دهن یچ شاح ک  تینکت ه  توندت یر هاحها یکیگنخیر هایحر یچ کنبالً حرا یوی بر“بركن تحنرقنیحت   بونه، ”حهاحی  رح هن 

وهنت دیدکورر رح تچ “ح  صنلر ککییر   برجن  حرحی  ها حکجنی جنبع "”دن  صای  يصچ هن حکكن   قش یر کورا حا یکیگنخ

بقنکو  هن  هن ویچ یردن  صای ن  هاصاریحر بردنکر غنا حا یکیگنخخ ینکی؛ ثنهینً حهاحی  ک  حا ظاهنار تومندت یر هاحها یکیگن بر

ز هنکر ک  یر شون   ماحکآر تاحر  یحر یچ زبنیگر هنرمرا  صاحدوی یح مر تن یر هاحها ح کن  غنا كندر حنینهر ک  حک  حهاحیچ    

  71یح ویچ توندت  را ی.ز هن رح تنهت حنراحض بر

هن ی؛ ا یگر   ه  یا های  یر ک  رمکم زاحی  هنن چ ه  کنیگنا ِ توندت   وون  برتقاک نً جادا  حوملر حیانن  هاهنونا   

 ینکیچ دیچون ک  ه  یمما های  یر ک  رمکم ب رور ها زاحی  یکور ه  کنیگنا  دن کی  برهایهنر  یر هاحها هوممننر  حا تكن ت

لر   تایع    پنر ای توندتچ یر تن  تنضا تاجن  حوزکی, ش  حکوککوی. حبان حا ز  ها  یرتومندت یر هاحها توااع یکور کی  بر 

قش دن  باها  ه  بوی ی  یای  هنن چ  گنا هن ممی   ش  حکوک  بنت ه  توممندت   هایهنر  هنکی یر تاممینمهاح  زاحی  هنن  بر

  76حینیر   توانیر رح حکكن  ینکی.

                                                 
69 - Kent Greenawalt; op-cit; pp. 28- 29 

70 - Promoting Tolerance.  

71 - Lee Bollinger 

71 - The Tolerant Society 

78 - Kent Greenawalt; Ibid; p. 29; quoted of: Lee Bollinger; The Tolerant Society; Oxford Unicersity Press, New York, 

1986.  
74 - "Freedom of Speech" , from Wikipedia (the free encyclopedia) (www.wikipedia.com :2005-05-06)  

71 - John Older; General Principles of Constitutional and Administrative Law; pp. 461 – 462.  

76 - Kent Greenawalt; Ibid; p. 29.  

http://www.wikipedia.com/
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 ر هاحها تعااب یکناح  هایهنر   ینکی؛ ه  طار بین  یریحر ی ک  جنبع   ننا   یحری ک  یبورقیک  ها حک  حیمریال چ حظهنر بر  

  ینکوی. حیانن  بورقیک  حک  حیر ک  پنرننا    بقنهل چ حا توندت  هاحها کومن ر ک  حا صومنرت هدرگر بیت م ایمنکی یهنع بر   

  77هن ی.هرنر یچ تنهت ت ا  تا برهایهنر  یر هاحها کون ر ک  ها شون  تعاا نتر پن  بر

 

 

 هات غیرنتیجه گرايانه ( توجی2 

  78تئوری قرارداد اجتماعي: رضايت و قلمرو شخصي -الف

ونظ تنرکير هن زباککنکر حا ه -تاجن  یکنا  ک  گاکون حهر هنن  بر  ینکی ز  حیمر ک  یم   هن اح  یبکاحیر ح نلنور    

ایخ   حهاحی تور تکابر ب رور هح  ک  ها برمما ننار ی هر هن رضممنکر  هن ممیچ تئار تئار  تاحریحی حجریننر یر حرت ن  بر

چ ک  یکیگندهن     تأثنا «جن  الخ»یدی. ط ّ  ظا دن  شرممیننا  رح ها تیرت ی هر باری  ممونیممنکر تاحر بر بوی یکار

هومننر اکنی  ها  وت ح قالهر زباککن یح ر چ برا ننار تیرت ی هر ها رضنکر ب رور حیر   ه  تینکر حا تقاق   بونهعر ک   

حهاحی  کم  یر ک  تاحریحی حجریننر  حری   79 مممای. ومی صای هم  ح میحا  کمنهر ز همن رح تكظ  یمنکومیچ بومی ی بر        تاححهاحی  یر

یدوی تن حکوک  تننتچ زاحی    بنهکنار ز هن رح تضممین   ینکیچ حبان ز هن ه  ی هرچ تیرت  مما یچ ه  تیرت ی هر رضممنکر بربر

 یدوی.  بیحصل  یر یکنا تلیا دن رح  یر

ح ی. حگاش  یحری ک  یر شوی ی ر  تنرکير گذ ممر چ حهاحی نیالً ه  ک  تاحریحی حجریننر  حری  ممیخحظهنر برالخ ز ممکنرح  

تاح  ه  ر ش ذدور شون  تكونا  یای ک  حک  تئار  تنکر حا ز  حیر ک  حک  بآلب غناتنهت ت ا  حیمرچ حبان تئار     رح بر 

ش   کلر حا ی هر   هن ش  حدیحهر رضنکر یدوی. ی هر هاح  حکوک  حصالتنً  ح یچ هنکی ه حهاحی  ک  تنهر ط نعر رح کونر گذح ر 

برما ع هن میچ  ننابوی ز  حیر ک  ه  حک   کت حا ی هر یر زکی   توهن حک  حدیحف بري ص  یخ رح تعقنب  ینکی. تر ر یر حک    

دنچ ح  یممنابن  کنهر  هن  ننارج حا جنبع هن ممیچ شاح ک  حهاحی رح صنهایح ممر ذدورچ حک  تئار  یر تن  تنضمما بونترمم  هاح نند بر

ح  ک  یر ز  ط نعر هرممما     یمنکی. ک  شون  ر ککای چ تاجاهر  نکنهر رح ه  یحبو  نالکّچ حیمممرعمیحیدمن   حباح  هاض بر  

ر هح  رح ک  جنبع    ی دن  ینا یخیحری   برنرکر ما یچ ب ذ   بر حدیحف ح ومن ر ه   یمنل  جنبع  یمنابن  کنهر  تعنن  بر   

                                                 
77 - "Freedom of Speech" , from Wikipedia (www.wikipedia.com) 

71 - Social Contract Theory: Consent and the private Domain.  

79 - John Locke, Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration, ed. Charles L. Sherman, New 

York, 1937, in: Kent Greenawalt; op-cit; p. 30.  
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لر رح ه  صای هنکی  مک  دن ک  ی هرگنای. هن حک  تن  حک  حکیختاح وی هاح  تعنهر   پنرماهر هرما  ه  نیت ز ر یچ  نیکیخ بر  بر

هننای ک  بای  هیح  رحضممر هایخ   کن رضممنکر صاحدوی یحی   حکوک  ز  هنکی توهن ه  حبار  هپایحای ک  بای  هیح   ننا یحر ی )  کن 

ح  تا  رح یر حصرننر یحر ی. بكندنم   بضنبن  هن موی(چ دواا یر جاحب، هن اح  جنذه    ه  ح جن  ریمن ی  بر ز چ  ک  بونیمب هاح 

 ح  دم هن هنن  یحر ی. حبریحی یحر یچ حبان رحهآ  تنهت بالتظ  (Speech)دن کنبالً  رح  هنن  حک  حکیخ

ا ها  ینکی ک  هی   تایکیچ رضمممنکر بعر ی   هنن  برپایحاکور گاکون حهر یر کرنس صایچ حهریحبنً ه   ممماحکد رضمممنکر بر 

گا تیرتر  ای ک  حتاح ی غنه نً ها حط الننتر کیرا حا حط الننت کنبت دم ب رور هن ی؛ حبان یر حکوجن حک  بوأه  بآاح برشند چ بر

رضممنکر تنوممل  یر پر کوممب رضممنکر هن ممیچ ش  هوممن حط الننت باجای   یر ییممراس رح کورا   ینکیچ یر حک  وممارت زکن  

دیچومن  حا حنر نر کنهر هاصاریحر صاحدی های  ه  باجب تئار  تاحریحی حجریننرچ ی هر توهن ابن ر حا برممما ننار هاصاریحر  

حیمر ک  هراح ی رضنکر حهاحی تور تنکینار صای رح ه  ییر ز ری   کن شون  ه   ظا هایی ک  ز  رح ه  ییر ز ریخ حیر. یر  

پنش کرممنی ک  یتنقنً هاح  رضممنکر نیلر بعر ا   کن هاح  رضممنکر هاضممر ح ممينوممر ک  ط نعر   تاح  حک  هوث رح حکوجن بر

هن موی. هن حک  تاومنفچ حیانن  ها رضنکر نیلر, کقنونً یر    ماحکد حجریننر ز هن هن بیهر یمناگنر  یحریچ ش   ماحکآر الا  بر   

ا ییراس  ا یچ حنییتنً ه  حراکنهر ی هر باها  برح چ حط الننتر ک  گنای شون چ  ه  طار تونس  یخباضم، ضعنكر تاحر بر 

ز  حا حهاحی ننتت  یر تاح  ح رظنر یح ممر ک  رضممنکر بعر ا  رح حا ی ر هین وی؛ یر شون   مماحکآر یر ک  باتعنار حکیخنیا  ه 

 بدهار رح حا صای هم  بواممم  ظهار هایمممن ومی   هعنمی   ی ر حا ذد  صاحدی های ک  ز هن ه  پنرممماهر شون  رمکیر ک  حط الننت    

یحریچ رضممنکر یدوی. پ  حک  حکیخ ک  ی هر هنکی ه   انر هن ممی ک  حهاحی هیح  رضممنکر یحر ی   حک    ممها  یح  صای یرکم بر

 من  رضنکر یدویچ اکا هون  حیریالهر بوکم نلن   حکیخ ک   مها  یح  هنکی حک  حبکن  رح یح مر  هن موی ک  ه  برما ننار ی هر    

ر یدیچ تر ر ابن ر ک  حکیاکار باجای ها شون  یاکاهدن  یننیر رح ترکنت بر حتعنانت   حکیخ یماکاس   جلاگنا  حا هنن  

 رحضر هایخ   ز  رح تأکنی  ینکوی. 

پایحای. حک  بكها  ه  وممارتر هوممننر هیکهرچ ز چ  رح ک  ه  نواح  بضمما حت    گاکون حهر ز ننخ ه  بكها  ی هر بوی ی بر 

 ینکی. هاح  بین چ یمماکاس   جلاگنا  حا زکیچ بوی ی برون  هاح  جنبع  هن اح  ه   ممینر برز چ  رح ک  ه  بینه  حدیحف ومم

 ممای. حا طاهرچ هنن  حنرقنیحت ومماهنً ه  ههن   پنرممننا  حا ها ا ح ممر ندنتر یر رحهآ  هن یکویحر چ ک  دیف وممون  تلق ر  یر 

 ا یچ هیح  یحری ک  حهاحی  رح ک  ه  یما  ز  کرممنیخ بر یریمر   هجن های  پنرمننا  حا حهرذح  حا ز جن ک  حک  بومنه چ بنت    

 دن  هن اح    نکی حهاحی رح یر هاحها صای ن  باری تینکر تاحر یدوی.  هن ی؛ شاح ک  غنه نً ی هرهیهير ینایچ بوت  تایکی بر
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تاح ی  اح  بری هر هن ای ک  ک  یر باری بضا حت هنکی گكر ک  بعیاالً حا ضار  ه   ینل  بو،  یای  هنن  پنرننا  بر 

ن  تاح وی یر بقهن مممیچ  یردن یر باحری  ک  بوت  هوث   تایکی برهی   تایکی هاح  جلاگنا  حا ز  تالش  ینکی؛ هذح ی هر

ی یر ک  تاح ح  ک  یر ز  ی هر برزکوی. یممماحالت ظاکكر یرهنر  هعنی های  نل ر   یرهنر  یحبو ح  هاجلاگنا  حا هنن  حکیخ

پذکای ک  نعرنً صاماوممر ه  بوظار توق ّ هيرممنی  ه  حدیحف باجا  بیحصل   ینکیچ  جای یحری. تقاک نً دا  ممياممر بر تلیا  ط 

ح  یر تلیا  صاماومرچ غناتنهت ت ا  صاحدی های.   هومننر  صاحدوی گكر ک  رحهآ  بنن  تكک ا  يار   نیت    شون  بیحصل 

 جنس  ینکیچ تر ر حگا ش  دیف  هنکر ی هر برونیب هن ی. اکن  نر  نشندتا حا ز  حیر ک  کورا  حجریننر رح حک

تاح  حکی  یممو رر ی هر بوی ی رح ه  نواح  ز چ  ک  یر ی  یممآ  یر رحهآ  هن  ه   ظا کور گاکون حهر, ه  طار صالومم چ بر 

ی    ینک ضممم، بردن رح ها حدیحف برونیمممب ی هر  ینکیچ یر  ظا گاهر: ه  بینه  ز چ  ک  هاصر بوی یکارهنن  زاحی نیت بر

یحری رحهآ  بنن  هنن  بیوان    ضمار حجریننر هنکی ه  طار بعقا    تنهت ت اهر بومرقنم هن می. حگا ش  تئار     ز چ  ک  بقا ر بر

تاح ی ه  طار تنهت ت اهر شون  تلق ر  مممای ک  حک   رنج  رح هن صای یر پر یحری ک  تینبر حرت نطنت هنکی حا تاحریحی حجریننر  یر

دن  باها  ه  بیحصل  ی هر یر رحهآ  هن حهاحی صااور تاح ی هاصر بوی یکارر ی هر هی ر هین ویچ حبان حک  تئار  بربیواننا

  10رح تاضن  یدی.

  81شناسايي استقالل و عقالنیّت  -ب

تاح می بن ، حا حنین  هاصر بوی یکار دن ها زاحی  هنن   مممای. ت الً یر هنن  تاجنهنت  رنج   حتراح  هم  حیمممرقال  های چ بر  

تاح ی ه  تایع  حیرقال  حهاحی کی   ینکی. یر حکوجن ها ی  حیریال  غنا  رنج  گاحکن   یر صاات حک  گاحکن   گكرنم ک  هنن  بر

ه  نواح  حهاحی  ننتت   بومممرقت رهرنر  ینکیچ تأکنی صاحدنم  یای. حه ر   دا بیواننار حا جن ب  یکمیگمنخ کم  ی هر هنکی هن بای    

  ای.  ی هرچ بدحتم ح رينس زاحیح     هونهاحک چ بدحتم حِنین  حیرقال  های  بر

ک  حک  بهما هن بجنا تاک  حیانمن حک  حیمممر ک  ی هر دیاحرخ هنکی هن بای  ه  نواح  حهاحی ننتت   بومممرقت رهرنر  ینکی   یمممنیخ 

ا  بكنی گن یای  بای  ها حک  ک  تینبر حط الننت   تینبر ز چ  رح ک  هاح  ز هن ه  نواح  ح ينت ننتت   بورقت یر تاینم

 ممای. حک  حیانن ها حیممرقال  بينطب حرت نطنت تأکنی یحری. دین آار ک  تابنس  هن ممی یر حصرننر یح ممر  هن ممویچ تنوممت بر  بر

تاح ی هی   هاریر بورقتچ تضن ت یکناح  رح یر صاات ز چ  ک  ح  هنکی  ميص بومرقت  یر  "” ینکیچرحیمکن لا  بآاح ب 

                                                 
10 - Kent Greenawalt; op-cit; pp. 30 – 31 

11 - Recognition of Autonomy and Rationality.  
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حه ر   حک  حومممت ک  ی هر هنکی دیاحرخ هن  مممها  یح  صای ه    11“.هیح  بعرقی هایخ   کن ز چ  ک  ح  هنکی هیح  نیت  ینکیچ هپذکای

هن مممی؛ یر ا دن  ز مممکنر   تقل ب   حی  هاح  دا  اع حرت نطر  یرنواح  حهاحی  بومممرقت رهرنر  ینکیچ ضممما رتنً ه  بعون  زا

ع نا تاح  ز هن رح هن بوی یکار باحج   یای. حبان تتاح وی ه  ح رينس بورقت کی   ینکوی   هذح برییمرکنر  بيكنن     پوهن ر  یر 

بومممرقت رهرنر  ینکیچ هن هنال های     هایح مممرر برق  حا حک  حومممت کم  ی همر هنکی دیاحرخ هن  مممها  یح  صای ه  نواح  حهاحی    

 دن  ح رينس زگندن  چ تاکانً حا هوننر  حا ح احع هنن  تینکر صاحدی  یای.هاور

  حا هن ممی ک  شون  تع نا چ غناتنهت ت ا  صاحدی های, حا ز جن کحه ر   شون   ممکت برقور حا حک  حوممت هن حک  برممکت تاأ  بر 

یر هاحها بض احت   ویبنت حجریننر تور تینکر تاحر یدی   حا طاهرچ هوننر  حا  یاکر ه  دا تن  ی هر هنکی  ها  یح  رح

تنهر ک  هاصر حرت نطنت هن حک  حترین  ه  طار   ممها  یح  بیک  حیممر ک  ه  ک  ر ش نقال ر   بوممرقت نیت  وینکوی. یر  

شاح هنکی ی هر ه  جن  حکوک  تاهن نن  هن ممموی ک  حهاحی غنابوآقر رح ه  ح جن  حبار  اکن  نر ردویا   ممما یچ صنومممار باحج  بر

حتریمنهر حک  حتمیحبنت غنابوآقر رح باری تینکر تاحر یدیچ حجناخ یدی ک  حک  حهاحیِ هی ر حا بوآّ   نقال نارچ دین وی حهاحی    

کی حک  حبکن  ن ینکویچ ه  حک  حرت نطنت ییمرایمر یح ر  هن وی  حه ر    نکی هاصر بعرقی هن وی ک      ک  بوآقر   بومرقت رهرنر بر 

ویچ هن ممی توظنم   حیحرخ کهاح  ی هر تقاکر  ممای ک  هراح ی حرت نطنت رح ه  ر  ممر ک  ح واحف ر  مم  حا زربن  حیممرقال  بر 

 هن ی.  دن  ی هر هن اح  برشاحک  حک  تيآ ر حا هونن 

ح ممنرخ  یایخ   حک  پایممش رح بآاح  یر حیحب چ گاکون حهر ه  حههن  نینقر ک  یر بكها  حیممرقال    نقال نار  هكر  حیممرچ   

ون   ینکیچ   کن بیک  حیممر ک  شکوی ک  زکن ک   ميص ننتت   بوممرقت دینرم  هن تاجا  کنهر ه  بونه، یکناح  نیت بر  بر

 ح  بونه، صای رح ه  ددکو  یکناح  تعقنب  ینکی  حه ر   گاکون حهر حا پایحصر  ه  حک  بوأه  پادند  یایخ ميار ه  طار  نننیال   

ا حظهنر هن مموی کن   .    بعرقی حیممر حگ ک  زکن نقال نار   حیممرقال  برضممیا  ت ا    پذکاش تین  بقرضممنانت حصالتر بعر ا بر 

حر تاح ی حا حط الننت کنبت هاصاری ینکیچ پ  ک  شون   يار بریح ر   ای ک  های ننتت   بورقت دینر  حصالتر نیت بر

صای رح زاحیح    تاح وی بونه، ای شون چ  هنن   ای ک  حهاحی ننتت   بورقت بر  هغا   بر مای. حبان هر    بوأه  هوننر پنچنیخ  

ه  طار غناحصالتر تعقنب کووی. یر حک  وممارتچ حگا بیالً ه  حهاحی ننتت   بوممرقت حط الننت کنبت یرهنر  حکوک  شنا   ه  ک   

نه، ح وی ییر هد ویچ یحیخ  ایچ هوننر  حا حک  حهاحی هن تقل بچ بوتاتقل ب غناتنهت  مونیمنکر   ریاکنهر یر بنهننت ها یرزبی ن  بر  

دنکر حجریننر رح ه  هنر ز ری ک  یر وممارت تاح ی صوممنرتکووی. هذح حوممت تضممین  کنبت زاحی  هنن  بر صای رح تعقنب بر

                                                 
11 - Thomas Scanlon, A Theory of Freedom of Expression; Philosophy & Public Affairs; 1977; pp. 204 – 216, in: Kent 

Greenawalt; op-cit; p. 32. 
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 هر هن بای  ه  ی ک  رهرنر یهن موی. حه ر   بیک  حیر ک  شون  حیانن  ا جلاگنا  حا ح ررمنر هاصر حط الننتچ تنهت پنرمننا  بر  

ز ریچ حا نواح  حهاحی  ننتت   بوممرقتچ یر بقنکومم  هن جلاگنا  حا هاصر وممیبنت حجریننر ک  ح ررممنر حط الننت کنبت ه نر بر

 ی. گنا  یهنع بقرضر وارت گناحدینار   بالور هنررا  هاصاریحر حیر؛ حبان هها تن  الا  حیر ک  حا ک  شون  باض،

حصرننرحت  "”پایحای.   ح  هوننر پنچنیخ یرهنر  حیرقال    هنن  بربقنه  صای ه   ماح   هود حیانن  تن ح یحاخ حیمکن لا  یر   

ه  18چ“پویحر یچ هپذکا یتاح وی یر تنهر ک  دیچون  صای رح حهاحی  هاحهاچ بومممرقت   ننبت برکم  ی هر رح ک   مممها  یح  بر 

 ینکی. یر حک  تنهرچ حیاننکر ک  حا رهرنر هن حهاحی ه  نواح  بورقت دن  ی هر برما ع حت ينذ بر نواح  بعننر   ضمنهآ  بوی یکار 

قت ها ش  هن ی ک  حهاحی ننتت بورتاحریحی حجریننر ب رور حیمر ک  یمئاح  ز  حک  بر   حا تئار  کوی ها ک  تلق رجن  یحر  بر

حک  تلق ر  حتعنً حک  تضمین  رح ک  ی هر هنکی یر دا وارت هن حهاحی ه  نواح  ننتت   بورقت رهرنر کویچ   رضمنکر   تاحهّ یحر ی. 

دن  ر من  یر صاممات بوی یکا گنا حهاحی ننتت   بومرقت یر تاممینم  ح یچ بآیئونًهای. هون ه  یالکلر ک  هناگا  میخ حا هن  بر

رح حا بضم احت   ویبنت ینصر    پایحصر  حهاحی غنا ننتت   دیچون  حهاحی   هن موی ک  صای کل ر ها بیحصل  ی هرچ یر پر ز  بر

کوی(؛ ننتت غناحصالتر تكظ کووی )شاح ک  پنیحیمر ک  تامار حیمکن لا  حا حیرقال    نقال نارچ نیت حصالتر رح تضین   یر   

تن  دنکر تاحهّ کووی ک ی یکارهذح حهاحی ننتت   بومممرقت ه  بوظار تینکر صای یر هاحها حک  ومممیبنتچ بیک  حیمممر ک  ها بو

تاح وی ه  حط الننت ییممرایممر یح ممر  هن مموی   کندی ک  یر ز  تینبر  ممها  یح چ حا جیل  صای ممن  برح  برح  حا یحبو ح یحاخ

  ینکی. کندی ک  تن ح یحا  اکنی  ه  ح رينس نقال ر   بورقت کی  بردیچون  حا تینکرر بر

ه    ما یچ بیک  حیر ز هن دنکر رح ها ی هر تنبت بر  حهاحی بومرقت ش  بوی یکار ه  طار بيراما حگا  ميامر هپایمی ک     

گنا  کووی ک  ی هر دینرم    نکی ه  حهاحی حجناخ یدی ک  ه  دا ز چ  ک  ک   يص ننتت بورقت یر حت ينذ  رحترر شون   رنج 

 حیانن  ینکی ک  ی هر داگد   نکی هاح  صاحدی یر حصرننر یح مر  هن میچ ییمرایمر یح مر  هن موی؛   حگا  يار      ح رينس صای بر

جلاگنا  حا  مماحکد الا  هاح  ح رينس بوممرقت   نقال ر ییممر ه  حتیحبر هد یچ هن حک  تع نا   تلق رچ یممير حیممر ک  هكهینم  

 تاح  حا حک  حیانن یهنع   تینکر  یای. شنا   بر

                                                 
18 - Ibid; p. 33; quoted of: Scanlon; Ibid.  
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هن وی هن ی ک  حهاحی تن تیا اکنی  ننتت بر  یبکاحیمر بر بن ی حک  ضمنهآ چ کعور الاب  بوآقر هن اح  هنکرنً ز چ  ک  هنتر بر 

  دا گا   بیواننار   بوی یکار ک  هن حهاحی شون  رهرنر  وینکی   ه  حیمممرقال  ز هن حتراح   14  همنکمی همن ز همن شون  رهرمنر  یای     

  11هن ی. نذحریچ بغنکا هن هن اح  یبکاحیر بر

  86کرامت و برابری -ج

  همن بآمنهمب گكر   مممیخ حرت ن  توننتونر یحریچ حبان هنرمممرا ها گاکوی  کال  تأکنی یحری تن ها     تاجنهر هاح  زاحی  هنمن  کم   

 مموا یگن چ حک  حکیخ حیممر ک  ی هر هنکی هن حهاحی تاأ  هن کاحبر   هاحها  رهرنر  ینکی. ه  نواح  ک  باضمماع باها  ه  حتراح  

ت بجن  کوی گاش هاح یدنم   کن تیاحتز چ  دا ک  حا بن هنن  برهوننیک  ح ومن رچ بن یر بقنهت ککیکنا باظ ف بر هن نم ک  ه   

گكر    موای رح حا دییکنا یملب  کونم. ه  باجب حک  یکیگنخچ یاکاس   جلاگنا  حا هنن چ واف  ظا حا  رنک  ز ,  انر   

تینکر حا هاصر هن مممیچ   ابن ر ک  حک  یممماکاس   جلاگنا  یر جهر زکی ک  تنهت حکاحی   حنراحض برحدن ر ه   مممینر بر

 تاح ی نی  رهرنر هاحها هن  ها  یح  تلق ر  ای.   قآ   ظادن وارت گنایچ ز  بر

ی   حکوک  یناحکوک  حک  حیمریال  رح شنا   حت ينذ کونم ه  حک  هومرنر یحری ک  زکن دا  ق  زاحی چ کاحبر رح بيی ش بر   

ک   ا ی. حک  یر تنهر حیر ک  هوننر  حا حنینهرا  هآی  برهن میچ ه  هاحه زکن دا  قضمر ک  ه  طار تنهت تاجاهرچ گدکورمر بر  

دن بیالً ح کنر تّ  ط نهر حهاحی  ک  حهاحی ی یمر یحر ی یر ز هن برمنرکر  ینکویچ هنکی بوی ی  ا ی   هاصر حا حک  بوی یکار  

دن  باها  ه  دن   یغیغ ح رهن وی.  نابر (Selective)« گدکورمر »ح یچ ه   نشنر  ه  ر ش تعنن   میخچ پا ح   یرکنهر  کایخ 

تاح ی ه  طار صنتا ه  هنن  باها   رممما یچ هلک  حیمممریالالتر   حترینالً حیمممریالالت  وممم رنً ضمممعنكر یر   کاحبر   هاحها  بر

 جن  یحر  حا زاحی  ه  وارت کت هن وی.

ی. بر   هاحها   جای یح ممر  هن مم دن  ها حرت نطنت   تادن  ه  کاحتاح ی بنن  بوی یکارتا  برهن  جای حک چ رحهآ  بوکم 

ا تریمن نم, ه  جادا  حوملر  يانار بن هوننر  دیک   هنن  نقنکی   حتومنیمنت حا هومننر  حا حنین  یکنا  ک  بن ه  ح جن  بر   

نای؛   یحر یممدن  یکناچ کاحبر رح هنرممرا جاکو تاح ی یر بقنکومم  هن هوممننر  حا بوی یکاردن  هنن  برهن مموی؛ بوی یکاربر

 تاح ی برضممیا  ک   نهاحها  تنهت تاجا  هن ممی.  هنکرنً حکوک  بكها  تادن  ه دن بردن  گدکورممر ب رور ها بوراح  حکیخیکاربوی 

                                                 
 ح ی. ه   قت حا:ها حتراح  ه  حیرقال  حهاحی تنکنی هاح ح ر یح ر  (Edwin Baker) "حی ک  هنکا"    (David Richards) "یکاکی رکچنری" - 11

 (Kent Greenawalt ; Ibid; p.39; note 68)  
11 - Kent Greenawalt; op-cit; pp. 31 – 33 

16 - Dignity and Equality  
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کاحبممر   هاحها چ رحهآمم  تممنهممت ت اهر هممن زاحی  هنممن  یحریچ حگا شمم  ز  دیچون  ح احع یکنا زاحی  دیچا  زاحی  ها حهاحا 

  17گنای. ینکنمچ یر ها برهن ی ک  بن صایبن  رح شنا   تااار بر  بر يانار رح ک  هن حک  باضاع یر حرت ن

*      *      * 

  ه  یدوی کزکیچ طنف  ین،   برواانر حا حیریالالتچ زاحی  هنن  رح باری تینکر تاحر بردین آار ک  حا بآنهب هنال ها بر    

حبکن   ک  هن هنال رهر  یحبو    تلیا  حط الننت  « حیرقال   يار»ح ی: نییتنً هاحینس حک  ی  حراش ت نن  گایکیخ «هلیب » ظا 

ث هنکی  ای )حه ر   هوک  هن حط الننت کنبت   هوث زاحی ه  پنش هایخ بر« تقنقر» ای؛ دن حا یما  های تنوت بر ح رينس حکیخ

بعون ک  دنچن  حا حکیباهام  دن بجنا ه  حنین   كاذ   کن یککر   یای   ممماحکد تور  ممماحکد ننیال   ومممارت پذکایچ هیک  

گنا  هن ک  ه  حک  هومرنر یحری ک  حبکن  شوی ح رينس تیاحتت  جای یح ر  هن ی   حکوک  تاینم « یباکاحیمر »هوث   ن می(؛    

دن   کن ریمممننیممم“ ههراک "”ی ح رينستاح تاکنب حیمممرقال   ممميامممر ح رينس کوویگن    تن ا نذحرح  هن حک  حبنی ک  ز  بر 

   11رح یر پر یح ر  هن یچ وارت گنای. “هوننر وون ”دن  یننیر

تاح ی  مایچ هیح  بعون  نور ک  حک  زاحی  بر دن  هوننیک  تأکنی   تاجن  برحبان کقنونً حک  بآلب ک  زاحی  هنن  هن حک  حراش 

   ینکی کر حنین   ممای. دیچون ک  گكر   ممی یر باحری  حترضممن برح  حا یمما  ی هیر تینبر  مماحکد هی   دنچنا   بیحصل 

ر هن مممویچ هن هنن  غنابوآقر   کن غناحصالتدن  هوننیکور ک  صایچ پرمممراح   زاحی  هنن  بری همر بمیحصلم  کوی تن ز  ک  حراش   

حومما     هنن  هن تاجا  ه  حک  حکم ک هاصر حهاحیچ ییممرياش تهیکی   کن تایکی  رمما ی. هر  مم  بن یر پر حث نت حک  حیانن   ایخ 

دن هنکی دمنچ همنکی ه  طار کنبت   بآلّ حا زاحی  هاصاریحر هن مممی؛ حگاش  هنکی حذنن  یح مممر ک  یر داتن چ بوی یکار   حراش

 ح  هن وی ک  حوت رح حا بوراح  صای صنهر  کووی. هن حک  تاضن   حیریونبنت هنکی ه  گا   19حیمریونء هن موی   هنن  زاحیح  چ حومت؛   

 پایحاکم. دن  زاحی  هنن  حصرانت یحریچ بره  ب وث هعی ک  ه  بوی یکار

 

 

 

 

                                                 
17 - Kent Greenawalt; op-cit; pp: 33-34.  

11 - David Feldman; Civil Liberties and Human Rights in England and Wales; p. 766.  

  تقاتر(؛ بجل       پننبیدن)ب ن ر  ظاتوسعة قلمرو و تضییق محدوديّت: آزادی بیان در آئینه حقوق بشر معاصر یمنای بویای تنر  یمنای هنطیر؛    -17

 .  191؛ وكو  41توقنقنت تقاتر؛  ینر  
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 های آزادی بیان  محدوديّت _مبحث دوم 

  مما ی   حیممریال  کووی ک حگا ش   ممنکی هاصر حا طاهیحرح  حهاحطر زاحی  هنن چ بوکا دا گا   تی   باا  ها حک  زاحی   

ش  هون    حا طاهر یکناچ“  ایر ک  بیک  حیمر برضمیا  حراش تننتر هن یچ بوا     جنبع  حا تقنکّ    حتعنانت”هیک  تاتنبچ

ح  ثنهر   تیا  بوملم ک  هراح  ها ز  حت كنق یح مر   تجن ا حا ز  رح بضما   صآا نخ یح ورچ یر    دن  تننیخ”ک  حیانن کووی 

دن  یکنا بآلّ   ایخ   دین وی تقاق   زاحی  حبان یر نن  تن  هنکی پذکاهر ک  زاحی  هنن چ 90“باری زاحی  هنن   جای  یحری

  تومممندت   حتراح  ه دن هونن تاح ی یکناح  رح برضممما ر  یایخ   تر ر هایحر حیمممرچ شاح ک  هنن  هاصر بآنهب بربومی یکمار  

تینکر حا تعیا    هنوابرر   حکجنی  ترر   ” 91هایچ تضمعنف کوی؛ دییکنا رح ک  جاحب، هن اح  رح تكظ  یایخ   ه  پنش بر

حه ر   حک  حکی  بينهف  91“ینای.ح قالس ه  دن  تع نا  هن زاحی  هنن  بات د  نور   باج نت داج   باج رح یر جنبع  هاحدم بر

  یر   یر حکزاحی  هنن    ح جی چ تر ر حگا باجب داج   باج  ایچ الاب  یباکاحیر ح"”تاح ی  جای یح ر  هن ی ک  ند بر

   98“.باری یاء حیركنیخ حا زاحی  ههرا حا یاء حیركنیخ حا تیرت حیر

تقاق  یننیر   کواح ونا  حر پنکر _حهیللر تقاق بی ر حهیللر دیچا  بنینق هن بوی یکار ها زاحی  هنن  یر حیمونی هن   

تاح  بیانر  ی   زاحی  ح نرخ  ریخچ حبان برحنالبنا  جهن ر تقاق هرا ه  بوی یکار حک 19هرما تااک   یخ   حگا ش  یر بنی   

ک  تكکن  هن  تّ  ها یح ر   ظا   یکیگنخ   زاحی  هنن  یر حک  بنیاخ   ذکا تنی هی   دن  گا   بیحصل   و ر ه  تّ   يور 

ن مممیچ هدنکر  وممم ر ه  زاحی  هنن  برح   رمممن  یدوی  حبکن   جای بوی یکار  نی  ذکا ز   وممم ر ه  زاحی  هنن چ ه  گا  

هن حک  تاومممنف   94پایحای.دن  بقا ر یر ز  بردن  تقاق   زاحی حک  حنالبنا  ه  ذکا بوی یکار 19( 1جیح  حا ز ک  بنی  )

آار  ک  هن یچ هحهیللر بر ای ک  پذکاش بوی یکار حیریونکر حوت زاحی  هنن چ  ظا غنهب   تنکم یر یآ  هن برمندیخ بر 

ح  ک  زاحی  هنن  رح بوی ی ینایچ بو، حصلر ک  یر ز  کوناخ حا  ض، دا گا   تن ا  کن بقا رخترر یر ز  ییمر  حا  ظنبهن  ی 

                                                 
 .  11-18چ شنپ  هم(؛ جلی ح ا ؛ وكونت 1811ح ررنرحت یح رکی  نلا  حیحر    بیکاکار هنارگن ر یح رننخ تهاح  )تهاح , ؛حقوق اساسيجعكا  ها ها ؛  - 11

91 - David Feldman; op-cit; p. 755  

 .  14جعكا  ها ها ؛ دین ؛ وكو   - 09

 ؛ ه   قت حا هاتاح ی رحیت .  61وكو   حقوق بشر و آزاديهای اساسي؛ ینایبویای دن یر؛  -19

 .  171-171رخ. ینایبویای تنر  ینایهنطیر؛ دین ؛ وكونت  -19
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 ممیخ حیممرچ بركک اح    تقاتیح ن  یر بقن  تكکن  بنن  ح احع هنن    تعنن  بندح  تینکر حوممت زاحی  هنن  حا ح ممکن  بيرلف 

  91ح ی.هنن  هازبیخ

حهیللرچ یر بقن  طاح باضممماع   تاجن   ظا چ حهریحبنً بآمنهّ هن حیمممونی هن  یر حکوجمن هاحیمممنس  ظاکمانت باجای   دیچون     

دن یر یدنم   یممپ  ه  جهنت بوی یکار   یر ذکت ز  ه   هاصر بوی یکاردن  بوی یکار رح باری بآنهع  تاحر بر ممنصامم  

 پایحاکم. دن   غلر بررحهآ  هن  ضعنار

 

 های محدوديّتشاخصه _بند اوّل 

یر هن احهنوممم کالیممن چ هنن   ننابوی ز  حیممر ک  یر هاحها بیحصل  ی هر باری تینکر تاحر  هلیب  هنن  بر یحریز چون ک   

گنای   یر حک  رحهآ  دا تال مر حا یما  ی هر یر جهر کورا  هنن چ یر بعاض هیگین ر حیمر. ط ّ حک  یکیگنخچ ضاردنکر    

وویچ یر شنرشاس ضار ننطكر   ر ح ر   کندش حتراح  کن ند ت  ك چ کک  هاصر ح احع هنن  ها بينط ن    کت  جنبع   حری بر

دن  باها  ه  تینکر یر هاحها ضار تنول  حا هاصر یکیگندهن  ا ی. حا طاف یکناچ باتعنارتن ح یحا  اکنی   نیکیخ گاهر  بر

برعنرض    هنکی یر بنن   قآ   ظادن بیت یکیگندهن   احیپایمرن  چ هنررا ه   ینل  حک  بقا رخ ک  دا گا   بوی یکار زاحی  هنن 

 مما ی. دیچون  ظاهنار ی هر هاح  پنرمم ای صنا جیعر کن پنرممننا  حا ضممار جیعر هن بوی ی  هنآاهن   نیت کویچ بوی ی بر

ح   تاح ی هوممننر زاحی ممای. یر حک  تنهر دا های  بر یای  زاحی  هنن  هایچ حگا ک  حا بنن   اهر  هن ممیچ ه   ممیات بوی ی بر

وارت  ا یچکوی   کت  جنبع  رح هآی  برتاح ی ه  دا ر  ر ک  حتراح  ه  حهاحی رح تضعنف بر ینکی   هنن  زاحیح      بر نیت

دن  یکناچ   حا جیل  زاحی  ها برنرکر تاح ی ه   ميامنار   ند ت  ك  یکناح  ومیب  ایخ   زاحی    پذکای. شون  هنن ر بر

نف هن ممویچ تضممع کی  یایخ   تر ر حیممریالالتر رح ک  صای یر تینکر حا زاحی  هنن  بریر جنبع  یر ک  باتعنار هاحها رح تهی

هن وی   هنکی بوی ی  ا ی. حگا بای  هراح وی ک  حا بجناحت رهرنر  ک  ضار دن   نومونور حا حک  تّ بر کوی. حکوهنچ حیمركنیخ 

یممنایچ هناکد یچ ب ن ر بوآقر حک  زاحی  تضممعنف  وی برکویچ هن تاجا  ه  حدیحهر ک  هنن  زاحیح   رح حرا ممیه  یکناح   حری بر

 96ر ی.ینایچ صای ه  تولنت برک  زاحی  هنن  رح بیک  بر صاحدوی  ی   ز  توندت نیابر

                                                 
91 - David  Adams; Philosophical Problems in the law; pp. 222 – 223  

96 - David Feldman; op-cit; p. 767  
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ح  برونیممب   باجا  دن   هن ش  یحبو حبان ز چ  ک  یر حکوجن بآاح حیممرچ حک  بعضممت نیلر حیممر ک  ش   اع حا بوی یکار  

هن مویچ یر حک  ومارت گندر ح تنت الا  حیر   برونیمب بر  97«ننور»اهر ک  حگا ت ا  کونم ک  بعننردن  هن موی. هنکی پذک بر

هن مممویچ بوی ی  ینکنم ک  یر حک  تنهر کم  زاحی  هنمن  حهاحی  رح کم  تقاق ز همن بورا  هایخ   حصالتمنً تنهت یممماا ش  یر     

  91حر صاحدی  ی.دنچ هوننر ی اگنا  یرهنر  یحبو    تلیا  حک  بوی یکارتاینم

تاح ی بن ، حا حک  زاحی  ح  هاح  بوی ی  یای  زاحی  هنن  حظهنر یح ر   یخ ک  ی هر  یریر صامات بعننر    منصام     

ح  یح ممر  هن ممی   ثن ننً حکوک  بوی ی  یای    کن جلاگنا   ممای بنا حکوک : ح االً ی هر بامملور کن دیف تنط،   تعنن  کوویخ

تاح ی زاحی  هنن  هاصر نقنکی هآار بین  ش  هوممن ی هر بر 99 ممایچ هن ممی. هن بوراح  ز چ  ک  هنن  بر حرت ن کای  حا هنن  هر

  کن ز ک  حا پيش بااک  هلوی یر  100یمننیمر   بذد ر رح بوی ی کویچ شون چ  هياحدی ککییمرر   ح وجن  جنبع  تكظ  ای   

ه   ا ا یگر یممنکون  بول ر هنذحری جلاگنا   ینکیچ حه ر  تاح ی هک  حجرینع ه  صنطا  تأثنا  نبآلاهر ک  یمما   وممیح  ز  بر

   ممایچ هن ممی   کن حا رتص هن تنهر هادو  ه دنکر ک  ه   یممنل  بااک  باهاط  هنن  بر مماطر ک  هی   تاجا  ه  بوراح  حکیخ

..( ر   هورنء   .صنطا  تأثناحت ثن اک  ز  )ومیب  ه  یمالبرچ حبونار   حصالق نیابرچ تاأ   ی  هن صرا ر   بدحتیر جوو  

  101جلاگنا  ه  نیت ز ریچ حگا ک  رتص بدهار  ند  انر هنن  ه   ینر زکی.

ح  رح بیا  ظا یح مممر  حکوکم  ی همر هنکی یر جهر بوی ی  یای  هنن  زاحیح   حهاحیچ باممملور کن دیف تنط،   تعنن  کوویخ   

حینس ز  هراح  حراکنهر  یای ک  بیالً زکن بوی ی  یای  ریمی صای  ننا ه  ک  ضمنهآ    بعننر یحری تن ز ک  ها  هن میچ ه   ظا بر 

حک   تاح ی تنهت ت ا  هن ممی کن   . یرزاحی  هنن  هاصر نقنکی یممننیممر   بذد ر ه  ههن   تكظ ح وممجن    دی وممرنر جنبع چ بر  

لور  جای یحریچ ر حک  باح  هاح  تآعنارحهآ چ هومر  ه  حکوک  تنبت ه  حومنهر های کن جنبع  هن نمچ ه  حک  یئاح  ک  ش  ضنهآ   

   «نتجن  حیممراحرت ب» ممنکی ککر حا حک  ی  پنیممخ رح حرحب   ینکنم ک  ز  هنکی حا ضممار ه   مميص   کن جنبع  پنرممننا   ینکی. 

تاح  هن کای ی   بعرقی های ی ک  هنن  رح توهن ابن ر برح ی ک  حا تئار  ضممار  ممياممر جن  یحر  برحا بركک اح ر هایخ چ«دنرت»

ر کن بیواننار باحج  یمنصر ک  هراح  ثنهر کای ک  ه  یکناح  ومیب    ضار صاحدی رین ی. حه ر   یر صاات حکوک    بوی یکا

تاح  ز  رح هآار بضناّ تكونا کای   ه  ضار جویر دن  بركن تر  جای یحری. بریدیچ یکیگنخرح ترکنت بر« ضار»ش  شند  

                                                 
97 - Objective 
91 - Feldman; op-cit; p. 768.  

99 - David Adams; op-cit; p. 221 

100 - A.W. Bradley & K.D. Ewing; Constitutional and administrative law; Longman (1999, Twelfth Edition); Part 

III, p. 571.  
101 - David Feldman; op-cit; p. 754.  
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هن مممیچ بوی ی  یای   کن ز ک  تر ر ضمممار حصالتر   حکیباهامککر رح یر حک  گذحر  برکن ر ح ر ک  ه  طار نلیرچ تنهت حراش

بعرقی های ک  جنبع  ه  ک  باحت ر حصالتر نیابر  101«یِ هن »هن مموی. حبان تعاکف گوجن ی ک  حه ر   ه  یممهاهر تنهت حراکنهر  یر

ن  حصالتر هوننیک چ جنبع  رح ه  طار کلر ح  ه  بعننرد نمنابومی حیمممر تمن تاح  ز  رح تكظ کومی   هیک  تاتنبچ دا گا   تیل     

یر حک  هنرخچ  108 ینکی   هذحچ دا شوی ک  دن  های  چ بومرقنینً برضا ر  رایچ هنکی هنن  رح بوی ی کای. تهیکی کایخ   برضما ر بر 

  تاح  جنبع  رح  ممی کهنکی حک   کر  رح بیا  ظا یح ممر ک  تكظ   حتراح  ه  تقاق حتلنار  ند هنکی حا بعننردن  حصالتر هوننیکور هن

کوی؛ شاح ک  یر غنا حک  وممارت حا ز جن ک  حکیاکار ط عنً بنکت ه  تویکی   تهیکی صاحیممر   تكک ا حتلنار حیممرچ     تكظ بر

توهن بن ، حا هنن  زاحیح   حتلنار ه  ههن   تكظ جنبع  صاحدی  ممیچ ک  باج نت تضممعنف   ه  تولنت رهر  تینبر ب ن ر زاحی  هنن  

تاح ی یر ومارتر تنهت ت ا  هن می ک  بورقنینً یر جهر   بضمنهنً حنین  بوی یکار بر  104ز ری. میایکمچ دم هاحدم بر  رح ک  ها

  101بونه، های کن گا در   ن ی   حا طاهر یکناچ بوی ی کای  تقاق دینن  تنهت ت ا  هن ی.

یر  106چر   بوی یکار گاح   اتر هاییمننیمر ک  ناو  یرند ی  تكک ا زاحی  گاح  غاه   -حهیللر تقاق بی ر بنینق هن  

ه  تّ  ها زاحی  هنن  ک   منبت زاحی  تكواص   توانت   ح نن  حط الننت     19بنی   1صایچ پ  حا ز ک  یر هوی  19( 8بنی  )

  ای ک :  یحریچ برذک ا حک  بآلب بر ایچ حذنن  برحهکنر حا دا ت نت   ه  دا  ینل  بر

حک  بنیاخ بوممرلد  تقاق   بوممئاهنار دن  صنت حیممر   هذح بیک  حیممر  1حنین  تقاق بذکار یر هوی ”  

 ...“. دن  بعناور  ای تنه، بوی یکار

یحری ک   ظنکف   بوئاهنار دن  صنوار  جای یحر ی ک  ذحترا کینر  تقاق هرما یر  ظاکا  صای یرهنر  حک  ن نرت هنن  بر  

 تاح  دا گا  هذح  یر :“هن مممویدن ها حک  تّ بجنا برهیک  یهنتچ هاصر بوی یکار"”  دومممروی  تّ  باری تینکر زاحی  هنن

                                                 
101 - Dwelin 

108  - " Obscenity , Blasphemy and Freedom of Expression " ; Uploaded by abdrinker (31 may 2005): 

(www.echeat.com : 2006-06-01)  

 .  167ینایبویای تنر  ینایهنطیر؛ دین ؛ وكو   – 101
101 - David Feldman; Ibid; p. 769.  

ح  حرحب  یحیخ های ک  یر ز , زاحی  هنن  هن بوی یکار دن  هنررا  دیاحخ هایخ , پنش  اک  هومننر بوی ی کوویخ  19حت ونی جیندنا  مار  , یرصامات بنی     -041

هن هابا  هوی  حصنا ه   19 یخ های؛ حبان هن  كاذ ی   غاهرچ بنی   پنرموهنی  (Political Liberty) "زاحی  یمننیمر   "حیمر   حا طاهر حک  بنیخ یر جهر تینکر حا  

 تااکب رینی. )رخ .  

Scott N. Carlson & Gregory Gisvold; Practical Guide to the International Covenant on Civil and Political Rights; 

Mc Gill University; Transnational Pulishers (Canada, 2003; First published); p. 120.  

http://www.echeat.com/
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دن هنکی ط ّ ز چ  ک  بوی یکارر ک  حک  تّ  هوننیک    حینیر رح یر بعاض دا صآا  تاحر بر یدیچ بقا ر یح ر   بوی یکار

  107بنینق بآاح  یخچ  ض،  ا ی. 19( 8یر بنی  )

بنینق زبیخچ حیمنینً دا گا   بوی یکارر ها زاحی  هنن  یر وارتر بجنا صاحدی های ک  حک    19( 8ب  بنی  )دیچون ک  یر حیح 

 ی  بعننر یر رحهآ  هن ز  رننکر  یخ هن وی: 

 ه   ینل  تن ا   ض،  یخ هن وی؛  _ح االً 

 ضا ر  هن وی؛   _ثن ننً 

 یر جهر ککر حا ی  ییر  بانه  ذکت هن وی:  _ثنهینً 

   ه  تقاق کن تنینار یکناح ؛ حتراح (1)

 تكظ حصالق   یالبر نیابر کن حبونار بل ر .  (1)

بن یر حکوجن ی  بعننر ح ا  رح تور نواح   ممنصامم  دن  بوی یکار   بعننر حصنا رح ه  نواح  جهنت بوی یکار باری بآنهع   

ر ک  ح االً حا ز جن ک  زاحی  هنن چ ککر حا های چ ز  حیمم «تن ا ر»حکم. یر صاممات بعننر ح ا  هنکی گكر ک  بوظار حا تاحر یحیخ

هن ممیچ یر  رنج  یر یمملوممل  باحتب تاح ن    بقا رحتچ حومملر ک  زاحی  بدهار رح تضممین     ممونیممنکر تقاق حیممنیممر بل ر بر

     حا طاف یکناچ دیچون ک  گكرنمچ زاحی  هنن  هنکی حوممت هایخ 101 ینکیچ هنکی حا جنکننخ    ممأ   حالکر هاصاریحر هن ممی بر

 109بوی یکارچ حیریونءچ هذح دا های   نکی حک  حبکن  رح هننهی ک  حک  زاحی  رح تر ر هن  ض، بقا رحتچ یر بعاض تویکی تاحر یدی؛

بنینقچ هاض ها ز  حیمر ک  حوت یباکاحیر کنرکای  پذکاهر   یخچ هنکی توهن تن ا  ک  بظها   11  ثن ننً حا ز جن ک  ط ّ بنیا  

هن میچ یر جهر بوی ی کای  زاحی  هنن  هازکی؛ ک   رنجرنً دم حا ز كرنر بقا رحت باهاط چ   دم  ر بر   یای حرحی  نیا  بل 

کواح وممنا  حر پنکر تقاق هرمما یر کونر الاب    10( 1زکی. یر بنی  )دن  ی هر   تنکین  جلاگنا  ه  نیت برحا صاییمما 

کعور  110یچح  یبکاحتن  ه  تااکب رینیخ هن   هنکی یر جنبع ها حک   ا   ند تأکنی  یخ حیر ک  تن ا  باهاط «تن ا ر های »

ح  ک  یر ز چ باج، وممنه  ترممينص هن مموی   یر  رنج چ جنبع ح  ک  یر ز  بای  صای تنکم ها یمما ا ممر صاکش برجنبع 

رت دن رح ه  ومماهن ممی. هنکی حک   کر  رح کنیز ر  ممی ک  تن ا نذحر   نکی بوی یکارجهنت بوی یکارچ  هنی  حوممنهرنً بایبر بر

                                                 
107 - Ibid; quoted of: Human Rights Committee, CCPR General Comment 10, 19th Session, 1983, s 3.  

 .  841 – 846رخ . ینای بویای دن یر؛ دین  ؛ وص  -  061

 .  190 – 191رخ ؛ دین  ؛ وص  - 071
110  - David Feldman; op-cit; p. 752  
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 هن وی  ه  طار  ک  رحخ رح ها صاییما    یماء حیركنی  ح ينور ک  یر بقن  حجاح  تاح ن  بر   111ب هم   کرمیحر بقا ر هیحریچ 

 111ذحری؛دن  حجاحکر   تضنکر هنا هنیر  رنج چ تضمنن، تقاق  مها  یح    ت عن    دیچون چ نی  ح امنف   هنآاهر ییمرننخ    

حگا ش  هنکی تن ا نذحر تن تی ی  حبکن  باحا   بنن  بونه، تنوممل  حا زاحی  هنن    بونه، بور ا حا یکنا حوممما    حرا مممهن   کن  

ک  یر حک  باریچ ط ّ  118بوكعمر بمذکار   اکن  تنومممل  حا نی  بوی یکار زاحی  هنن  رح یر حصرننر بجاکن  تن ا  تاحر یدی  

نضمر هاحیمنس بذدبچ جوومنارچ باتعنار یمننیر   حجریننرچ  احی , ر گ   اهن    ... وارت     بنینق   نکی دنچنا   ت ع 1بنیا  

 دن هنکی باحننت  ای.  چ تقاق حتلنار17پذکای   دیچون  ط ّ بنی  

 114“ب های برونی”چ هاصر حنضن  کینر  تقاق هرا بعرقی ی ک  ه  بعون «ضا رت یح ر »  حبان یرهنر   نصا  ی  چ کعور  

  111عور تن ا  هنکی برونیب   یناگنر  یخ هاح   نت ه  ککر حا حدیحف تعنن   یخ هن ی.هن ی؛ کبر

 

  جهات محدوديّت -بند دوم

دنکر هاح  حکجنی بوی یکار ها یننیر نال خ ها ح نرخ ه   نصا  –بنینق تقاق بی ر  19دیچون ک  پنرمرا هنن   ی یر بنی    

دن  صنت یر حک  رحهآ  رح خ ک  یر حکوجن ضی  بآنهع  ز هنچ هاصر بوی یکارزاحی  هنن چ جهنتر برا ع  ند هاح  ز  ذکا  ی

 یدنم.دم باری هاریر تاحر بر

کواح ومنا  حر پنکر زبیخچ تینکر حا یالبر   10(1بنینقچ   دیچون  بنی  ) 19( 8ککر حا جهنت بوی یکار ک  یر بنی  )  

حبان یر باری حصالق نیابرچ  116ح  هم  جمن   نمذحریخ حیمممر.    همن مممی؛ یر حک  رحهآم چ کینرم  تمنکوا  حا صای ر کما     نیابر بر

ح  هایخ ک  یر کینر  تقاق هرمما بآاح  ممیخ حیممر. یر حک  ینا چ کینر   چ بهیراک  پا  یخ“داتد هاگ نلن  هوال ی"”یناح 

یح ی. بنینق  یر 19حذنن  یح مر ک    چ تامینم تلاکدکا  هوال ی ه  یمن وار ی  ها نب  باها  ه  دیجو  هنا  رح  نت  بنی     

کینر  برذک ا  میخ ک  حصالق نیابر یر تیا  یمنعر حا کرار  ه  کرار یکنا تكن ت یحری   یرهنر  ز چ دن  بعننر   ضنهآ    

                                                 
 .   810ینای بویای دن یر؛ دین ؛ وكو   – 091

111 - Scott N. Carlson & Gregory Gisvold; Ibid; p. 100:  

قالکر   ر  ممر نکینر  تقاق هرمما حنال  یح ممر  ک  تاممینینت بقنبنت ی هرر یر حجاح  تن ا چ یر وممارتر بآنهّ هن تن ا  صاحدی های ک  دیاحخ هن تومم   نار   ه   

 وارت پذکای. 
118 - A.W. Bradley & K.D. Ewing ; op-cit; p. 752. 

114 - Proportionality 

111 - Scott N. Carlson &  Gregory Gisvold; op-cit; p.122  

116 - Ibid  
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برمممراخ جهن ر تنهت ت اهر  جای  یحری. یر  رنج چ کینر  یر حک  رحهآ  ک  تن مممن  ح عآنف بعناور رح هاح  بقنبنت بومممئا   

کواح وممنا  حر پنکر  10(1وآار یکاح  حر پنکر تقاق هرمما یر باری ن نرت برممنههر ک  یر بنی  )دین 117 ممای؛یحصلر تنبت بر

   111دن حذنن   یایخ حیر.زبیخچ ه  شون  تن ن  ح عآنهر هاح  ی هر

دن باری یمماء حیممركنیخ تاحر گنایچ صامماوممنً ابن ر ک  ز هنچ  تاح ی حا یمما  ی هرککر یکنا حا جهنت بوی یکارچ ک  بر 

حیر. یرحک  باری گكر   یخ “ حبونار بل ر"”هيرویچتریکی بر 119 ن  رح حا جیل  ه  ههن   ب نراخ هن تا رکومچدن  حبونارریمننیر 

بن ر ش  ا"”ه  نواح   ککر حا جهنت بوی یکار زاحی  هنن چ ز  حیمر ک  ترمينص یحیخ  ای هنن چ  “ حبونار بل ر”ک  بوظار حا 

کینر  تقاق هراچ یر حک  رحهآ چ یر یناح   "110“.یدیار رح یر بعاض صآا تاحر برحیرقال  یننیر کن تینبنار حرضر ک  کر

ح  نلن  ی هر کاخ جواهر ه  صنطا  بوکا   یای     ط ّ تاح ن  باضمممان  حک  کرمممار ه  جا  تأهنف کرنهر یر   اکومممومیخ 

دن رح واهنً ه  صنطا  حکوک  ز هن هن خدن  زاحی  هنن  حکیبنینقچ بوی یکار”تینکر حا حکیباهام  کاخ  مینهرچ حذنن  یح مر ک    

هن وی   کن بیک  حیر هنن  ز هنچ  انر دییهر   دیكکا  هن ی ی  تلق ر دنکر ک  ی ی  ه  ز هن حنرقنی یحریچ دیندوگ برحکیخ

   111“ ینری. ایچ بجنا  یر

کاحتن چ ح  یب ا  باااس جنبع چ حا یکنا جهنتر حیمر ک  بنینق حذنن  یح ر  ک  تن “ حتراح  ه  تقاق کن تنینار یکناح ” 

تاح ی تعاکف بایاعر رح یر هایح ر  تاح ی هن تایمات ه  ز چ زاحی  هنن  رح بوی ی  ینکی. حک  ضنهآ  بر یر ومارت ضما رت بر  

هن می. تّ  ها زاحی  هنن چ بومئاهنار صنوار رح یر باری حت ينذ باحت ر حا تاکم صااورچ تنینار   یکنا تقاق ینکا حهاحی ها   

 مممای؛ یر حک  رحهآ  یحر  یریدی. ی هر دن باظ كوی ک  تضمممین   ینکوی تنینار حهاحی هآار ننبیح   صی ممم ی  ی هر تاحر برنه

ی هر دن هنکی ه   ضم، تاح نور یر رحهآ  هن تهیرچ حهراح   دیچون  حهرن  حیاحر  ک  حا ر   حنرینی هن هاصر حهاحی هياات یر  

ای کن گنزکی ک  زکن  قی نلیر حهاحی رح دم یر ها بر ر   یر باری تنینارچ حک  یماح  پنش بر حه 111 مای هپایحا ی. بنن  گذح مر  بر 

                                                 
117 - Ibid; quoted of: Communication No. 61/1979,  (2 April 1982), CCPR/ C / 15/D/ 61/ 1979. 

111 -  " Obscenity , Blasphemy and Freedom of Expression" , Uploaded by abdrinker (31 may 2005): 

(www.echeat.com : 2006-06-01) 

119 -  Scott N. Carlson & Gregory Gisvold; op-cit; p. 120; quoted of : Human Rights Committee , Concuding 

Observations : Sweden , CCPR/Co/74/SWE (2002) , Sec 12(a):  

 ای ندی چ برعهای برهن ی. ی هر برعنق برحهیللر هن تا رکوم کنبالً یر یناگنر  هن بنیی هر برعهای هنکی تضمین   ینکی ک  تیحهنا حت ينذ  میخ تور نواح  ب نرا  هن    "
  "ک  تضین   ینکی یغیغ  باها  ه  تا رکومچ بورأ یاء حیركنیخ  یر  ای.

110 - Scott N. Carlson & Gregory Gisvold; op-cit; p.122  

111 - Ibid; p. 123; quoted of: Human Rights Committee, Concluding Observations: Republic of Korea, CCPR / C/79/ 

Add.122 (2000).  
111 - Ibid  

http://www.echeat.com/
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دن  نکی  قی   تولنت  ظاحت رؤین  کرار ه  بعون  تعا ض ه  تنینار ز هن   کن صنا  شاح ک  هآار بین  یر هومننر  حا تکابر 

   118 ای.حبونار بل ر تلییحی 

بوی ی  یای  زاحی  هنن  بآاح  مما ی ک  بنینقچ ز هن رح کونر ایخ    پذکاهر  حیممر؛ حا   تاح وی هاح جهنت یکنا   ند بر 

هن حک  تن چ یر  114 ند بآاح  ممیخ های ک  باری تأکنی تاحر  ناهر.“  ظیر   جا پنرممننا  حا هر"” اک  بنینقچجیل  یر پنش

   “بو،   جلاگنا  حا حهرن  حط الننت بوابن  "”چ“تینبنار حرضر"”کواح ونا  حر پنکر یر کونر جهنت بذکار ه  10( 1بنی  )

 Observer andح نرخ  یخ حیر. یحیگنخ حر پنکر تقاق هرا یر یناح “ تكظ حتریحرچ ومالتنار   هنآاهر ییرننخ تضنکر ”

Guardian v. U.K.     کواح ومنا  زبیخچ حنال    10بنی   1چ یر صامات تینبر جهنت بوی یکار ک  یر هوی  1991یر یمن

 111ثنهر  ای. ح یح ر  ک  حا ز هن هنکی تكونا  کنبالً بضناّ ه  نیت زکی   ضا رت دا گا   بوی یکارر ه  وارت حتونع کوویخ

 تاح وی  ض،  ا ی تن حکوک  ه حیر ک   ینر  حا بقا رحت برریمیچ ز   ز چ  ک  یر حیحب  ذکا ز  صنهر حا هنکیخ ه   ظا  یر 

حهیللرچ زاحی  هنن  هن صای ه  دیاحخ یحریچ تاتنب حثا یدوی؛ هآار بین چ بقا رحت باها  ه  دنکر ک  بآنهّ حیمممونی هن بومممئاهنار

اننتچ . حک  بقا رحتچ نییتنً ه  بآ یدویحهراح ک  تنینار حهاحی رح یر هاحها تیالت  نومون    غنابواكن   باری تینکر تاحر بر 

تاح وی یر بقن  پنرننا  حا حهرن  حط الننت بوابن   کن یا    ا ی. دیچون چ بقا رحتر یکنا برص ا ننرح     ن ماح  باها  بر 

حا  نا تاح وی ه  پنرن ای. تاحنی یکنا  ک  بر ضم،  ما ی ک  حک  بقا رحتچ براجا  پد مکن    کن حنضن   نا دن  بول  بر   

هن موی ک  ه  تینکر حا حهاحی یر هاحها هرنر بغاضن   هاح  پذکاش کن  حِنین  غنابومئاال   زاحی  هنن  باها   ما یچ بقا رحتر بر  

نه نً حک  پویحر پایحا ی. غدنکرن  برتغننا یحی  نقنکی   کن جلاگنا  حهاحی حا حیمركنیخ یماء حا باتعنارر بیرنا جهر ح ررنر یکیگنخ  

ناح  دنکرن  ها یکجلاگنا  حهاحی حا یماء حیركنیخ حا جنکننخ صنوار ک  یر ز  تاحر یحر ی جهر توینت یکیگنخ   جای یحری ک 

ح  حا حک  بقا رحت ه  بعل ین    کون ر ک  یر  یا   116هن ی.هن ویچ بجنا   ر ح برپذکا برتا   زینبک  یر هاحها ز هنچ ضمعنف 

ی ک  ز هن رح ه  طاح بآنه ر براحا    برعنی  یر صاات باضاننت بونتر   اهن مویچ باها  بر ناوم  زبااش برمغا  بر  

نکوی ح  تأثناگذحر  صای رح حنین   ییممنای. کینر  تقاق هرمما بعرقی حیممر ک  بعل ین  بیحرس هنکی ه  گا   هاح نند باظ ف بر

تاح نور ک   باا ر   ن ی. ککر حازبند ه   یمنل  یمنورم ز  دن  ت عن ک  هنن  ز هن یر جهر تضمین  برما ننار هاصر یکیگنخ  

یر هاکرن نن حیممر  1996تن ا  زبااش باممااس  406( 1) (b)تاح  ز  رح ههراک  بین  حا حک   اع بوی یکار تلق ر کایچ بنی  بر

                                                 
 .  177-171ینای بویی تنر  ینایهنطیر؛ دین ؛ وكونت  – 111

114 - Scott N. Carlson & Gregory Gisvold; op-cit; p.122  

 .  110 – 111بویای تنر  ینایهنطیر؛ دین ؛ وكونت  ینای  – 181

116 - David Feldman; op-cit; p. 787.  
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زبند یر زبااش دا باضانر یر بیری  بلد  ک  بقنبنت زباا مر بیحرس ی هرر رح ه  بو، ت لنم یکیگندهن  یمننیمر تعااب   

ب دن  ک   ميص تراکّ   تاغن چ حتیحبر حیمر ک  ه  طار باثا چ یکناح  رح ه  پذکاش یکیگنخ “ت لنم"”. بوظار حایمنای بر

 ن  یر باری ک  باضاع هيااتچ یر وارتر ک  تاح وی یر صاات یکیگنخ یننیرکوی. هن تاجا  ه  حک  بقا رخچ بعل ین  بر

هنن   ک  حک  حبا بوممل ینً ه  بعون  ت لنم یکیگندهن  نوممرچ هلک  ومماهنً  باری یممئاح  تاحر گنا یچ ه  طار کنبت پنیممخ یدوی؛ شاح 

یحری. حه ر   بعل ین  یر دن  تدهر یر صنرج حا ابن  زباا ممر هنا  یرز هنیممر. حک  بقا رخ ط نعرنً بعل ین  رح حا تعقنب یممننیممر  

یحر ی؛  دن  یکنا   ند  جاینکوی ک  یکیگنخزبااح  تكهنم  یهن وی ک  ه  یح شدن  یننیر صای بلد  برابن  ترماک  یکیگنخ 

زبااح  هاحدم کووی. بقا ر  دن  بركن ت رح هاح  یح شیر کمت بعل یمن  همنکمی حبکمن  یرکمنهر براحا  حط الننت رحج، ه  یکیگنخ      

بذکار ه  بیحرس ی هرر حصرامممنت کنهر    یهنت ز مممکنر حک  حباچ جلاگنا  حا وممماف هایج  نیابر یر جهر ت لنم هاصر  

  117هن ی.زبند بردن  یننیر جونترچ توگ  ظاح     تعاابکیگنخی

هن ممیچ یر صاممات زبااش جووممر یر بیحرس ی هررچ یر  بوی یکار یکنا  ک  یر یممنوممرم زباا ممر تنهت حنین  بر  

ح  خاهن ی. یر زبااش بدهار ینورم زباا ر هنکی ه   نزبااح  یر بیحرس برومارت بجنا های  حرحب  شون  تعنهنیر ه  یح ش 

للر حهیزبااح  رح ه  رننکر بالتظنت حصالتر   تكظ حراش   جنکننخ صن احیخ ترممماکّ  ینکی. بنینق هن نیمت  یمنکی ک  یح ش  

  111یننیر  ند ها ضا رت حنین  بوی یکار زاحی  هنن  یر جهر تینکر حا حصالق تأکنی یحری. -تقاق بی ر 

دن یر هاصر ح تنت حا حک  تّ هاصاریحر بآا ت  پذکاهر  حیر ک  ی هریحیگنخ حر پنکر تقاق هرما یر  ینر  حا ینن     

دن  یممننیممر بوممريیبن  کرممار  رح بوی ی کایخ   کن ز ک  حهاحی رح حا صیبنت ی هرر ه  یهنت هاصر    هن مموی ک  هعنهناربر

أبن    ر هنکی تدن  یممننیممر بوا   کووی؛ شاح ک  یر ک  جنبع  یباکاحتن چ حوممت هنآاهر یممننیممر صیبنت ی هر    هعنهنار

 تاح وی برونیب هن وی ک  یتنقنً هون ه  تونینار یننیردن  بدهارچ یر وارتر برریی ک  بوی یکاره   ظا بر 119تضمین   ای. 

اح وی هون تدنکر ک  حهاحی یر برمنغت ی هرر ها نهیخ یحر یچ  ضم،  میخ هن وی. بوريیبن  کرار چ دیچون  بر     حجریننرِ  قش

ياح ر یناگنر    دی“ حبونار بل ر”حا هونظ   ا حهرن  حیاحر ی هرر هنا یح ر   ا ی ک  حک  حباچ هن بوی یکاره  تاح ن  باجایچ ح

 180یحری. 

                                                 
117 - Ibid; pp. 787 – 789. 

111 - Ibid; p. 790. 

119 - Ibid ; p. 792; quoted of: Vogt v. Germany, Eur. Ct. HR, Series A, No.323, Judgment of 26 September 1995, 21 

EHRR205. 
180 - Ibid; p. 791– 792. 
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*   *   * 

 سخن آخر

ح  حیمر ک  ح ومن هن ه   ینل  ز  یکیگندهن   کن ه  ن نرت   طاکق ” چ «هنن » هن تاج  ه  ز چ  ک  یر حک  بقنه  حرحب   میچ بوظار حا  

کوویچ صاحخ حک  یکیگنخ   ح یکرم چ ک  یکیگنخ   ح یکر  یننیرچ حجریننر هن ی   کن  کرم  صای رح ه  یکناح  بورقت بر یکنا ح ی

 دن   ن نرحتر ک  یکیگندهن  یممننیممر   هن حک  تعاکف هی   تایکی یر کونر  ا ممر “. ز ک  تر ر ومماهنً ک  حکی  دوا  هن ممی 

حا  دن  یکنا دن  دوا  دیچا   قن رچ هنلم   کنرککنتار  ند جلاخهاز ریخ یدویچحجریننر باجای رح تور حهرم عنع تاحر بر 

زکوی. گوراخ بكهابر هنن  حترضن  ز  رح یحری تن حا حک  تّ   زاحی  هوننیک  هرا  یر هاحها بیحصالت یکناح  هنن  ه   مینر بر 

ب ن ر بوآقر تاجن  کوویخ ضا رت  جای   صاماومن ی هرچ تینکرر یرصار حدینار   جنکننخ ز  هازکی؛ حدینارر ک   ونصر   

یممنای. دیچون ک  یر حک  بقنه  حرحب   ممیچ ح یکرممیویح  تقاتر داک  هون ها یرخ   هایح ممر  حک  زاحی چ ز  رح ز ممکنرتا بر

  ی؛حح ی: هاصر ز  رح صای غنکرر ها ممیای ی   هعضممر ه  ز   نندر حهدحر  یح ممر صایچ یر هنس حک  زاحی  ه  حظهنر ظا پایحصر 

ح ب ون  تاجن  گاحکن   رگاحکن   یر بقن  یهنع حا حک  زاحی  هازبی ی   جیعرچ حیممریالالتر غنا رنج گا در هن حیممریالالتر  رنج 

هن یچ ضا رت تاج  ه  زاحی  هنن    تضین  ز  ه  نواح  ک  حوت ز  یح ومروی؛ حبان ز چ  ک  برمراخ تینبر حک   ظاکنت بر  

حترضن  هن یچ شاحک  دیچون ک  گكر   ی یر باحری لّ   ایخ   یر هاصر باحری حیمریونء هایحر بر پذکاهر   میخ حیمر ک  حه ر  بآ  

ر   کن هن مممویچ هن هنن  غنابوآقدن  هوننیکور ک  صایچ پرمممراح   زاحی  هنن  بر یمنکی ک  ی هر بیحصل  کوی تن ز  ک  حراش بر

دن   جهنتر صنت هاح  بوی ی  یای  زاحی  حک  ر   منصا   غناحصالتر هاصر حهاحیچ ییمرياش تهیکی   کن تایکی  رما ی. حا  

ایحصر  حهیللر تقاق هرمما  ه  حک  باضمماننت پهنن  تنهت تاممار حیممر ک  یر حک  بقنه  هن تاج  ه  یکراک  تقاتر   حیممونی هن 

تاح ی بن ، حا  یرح  هاح  بوی ی  یای  زاحی  هنن چ ی هر  ی. گكرنم ک  هون ها یکراک  تقاترچ یر صاات بعننر    نصا 

ح  یح ممر  هن ممی   ثن ننً حکوک  بوی ی  یای    کن حک  زاحی   ممای بنا حکوک : ح االً ی هر بامملور کن دیف تنط،   تعنن  کوویخ

تر تنهت تاح ی یر وممار ممای. بضممنهنً حنین  بوی یکار برحرت ن  هن ممی هن بوراح  ز چ  ک  هنن  برجلاگنا  کای  حا هنن  هر

  بوممرقنینً یر جهر بونه، های کن گا در   ن ممی   حا طاهر یکناچ بوی ی کای  تقاق دینن  تنهت ت ا  هن ممی.  ت ا  هن ممی ک

بنینق هن  حهیللر تقاق بی ر   یممننیممر زبیخ حیممرچ حیممنیممنً دا گا   بوی یکارر ها    19( 8 هنکرن حک  ک  دیچون ک  یر بنی  )

 نر یر رحهآ  هن ز  رننکر  یخ هن وی:  زاحی  هنن  یر وارتر بجنا صاحدی های ک  حک  ی  بعن

 ه   ینل  تن ا   ض،  یخ هن وی؛  _ح االً 

 ضا ر  هن وی؛   _ثن ننً 
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 یر جهر ککر حا ی  ییر  بانه  ذکت هن وی:  _ثنهینً 

 حتراح  ه  تقاق کن تنینار یکناح ؛  (1)

 تكظ حصالق   یالبر نیابر کن حبونار بل ر .  (1)

واح   مممنصاممم  دن  بوی یکار   بعننر حصنا ه  نواح  جهنت بوی یکار باری بآنهع  تاحر  یر حک  بقمنه  ی  بعننر ح ا  تور ن 

 ممای ک  زاحی  هنن چ حوممت هایخ   هنکی ه  نواح  حوممت حا جنکنندر  حال   بامما  حا  گاهر  حیممر. یردا تن  هنادم تنکنی بر

یکرر ها ز  هنکی هآار حیممریونکر   توهن یر داگا   تجن ا   تيآر صاییمماح   یکناح چ هاصاریحر هن ممی   داگا   حنین  بوی  

 .دن   جهنت بوی یکر هنن   یخ حیرچ هن یشنرشاس ز چ  ک  ه  نواح   نصا 
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