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 Scientific  علمی

  
  محمد ھارون خپل شعشعی: نگارش و ترجمه از

   ميالدی٢٠١٠لندن، 
١٣/٠٢/١١  

  
  

   و آزادی بيانافتراءمبانی حقوق 

٨  
  

   به افتراءکنايه ومکالمه درقضايای مربوط نقش تفسير، انگيزه،

راءبرای آنکه بتوان کلمات استعمال شده توسط مدعی عليه را  ور در افت ا کلمات مزب رد، ضروريست ت ز تلقی ک  آمي

راءميان مردم به معنا ومفھوم  ناخته آافت ز آن  ش ودن آن . دي آمي ر درست ب ا ھر يک ب ه، حتمی والزمی نيست ت البت

  به حيثيت واعتبار او آسيب رسانده،یاعمال در بارۀ معترض تا اندازه کافيست تا کلمات مورد است .اعتقاد داشته باشد

ودي آمافتراءگرچه فقدان اعتقاد و باور بر مفھوم  د ب ه خسارات وارده خواھ سته ب م و اساسی . ز آن خود واب شرط مھ

ام افتراءکه معناومفھوم  ن خصوص آنست،يدر ورد اتھ ه شخص م د ب ه ا) معترض( آميز کلمات ياد شده باي ال يافت نتق

دي آمافتراءد به مفھوم يگر معترض باي دتبه عبار. باشد رده باش ی ب واره دست . ز آن، پ ه ھم دون شک، مدعی علي ب

شده،افتراءکه کلمات استعمال شده توسط وی، ھيچگاه به مفھوم  باز خواھد داشت تا نشان دھد، ه ن ز  آن گفت بلکه   آمي

انوس وجنجال برانگ د،يماصبغۀ شوخی ومزاح داشته است يا استدالل ن انی نأم ع يکه برخی از مع ارش، در واق ز گفت

  . افزوده شده است  از جانب خوانندگان وشنوندگان فضول،

راءشکل زبان استعمال شده در  را افت دارد؛ زي سزای ن ۀ  ھای وجود دارد،افتراء اصوالً اھميت خاص وب ه گون ه ب ک

شخند، وان يه وغکناي اظھار نظر، سؤال، اشارۀ  ضمنی ، ري ه عن ام معترض ب ع ن ر طب ردد؛ نظي ره استعمال می گ

رار نما مؤلف درکنار يک اثر بی ارزش يا معرفی معترض به نحوی، قانه برق دکه می خواھد با جھان  رابطۀ عاش  ي

   ) .٧۴۶پروسر (

ر   شده،یئر آميز، سرانجام  منتج به اتخاذ موضع گيافتراءدگی به قضايای يگی محاکم کامن ال در رسه بی عالق که  ب

ه؛ ومعترض ني آمافتراءدکلمات يمبنای آن با ل قرارگرفت سير و تأوي ورد تف رين وجه ممکن آن، م ز يز ھمواره به بھت

ر يبايد با تمام ن اھيم غي انی ومف ه مع راءروی خود تالش ورزد تا ھم دافت ی کن ز را از آن نف صميم .  آمي ن ت درنتيجۀ اي

ات یاگيری محاکم حقوق تعاملی، مجموعه  اع واثب وده درخصوص دف راء از قواعد تصنعی و بيھ ه عرصۀ افت ا ب ، پ
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ست،يکه  برخی از آن تاکنون قابل تطب وجود گذاشته، ر اين ده ب اً عقي ا امروزه عموم ه کلمات و ب ق است؛ ام ات يک ان

 آن باشد ر گرديده؛ فرض بريخصوص بايدھميشه به معنای مناسب آن تعبيروتفسه مورد بحث در شرايط و اوضاع  ب

ه در محاورات عادی گو زی ديگری جز آن ک وده يکه معانی کلمات چي ان استعمال می شود، نب دگان اصلی آن زب ن

ی غل و غش  ب، ساختارمصنوعی ونامناسبی،ين ترتيبد. است  رای کلمات ب که توسط شخص مغرض و شرانداز ب

ين،  بيفزايد، آميزی به کلمات افتراءچ صورت نمی تواند معنای يايجاد شده، به ھ ه  وجودش درشرايط وحاالت مع ک

وم  ممکن به نظر نرسد؛ اما چنانچه شنوندگانی وجود داشته باشند، راءکه به مفھ ز کلمات استعمال شده، طور افت  آمي

ای  ن معن نوندگان، ممک سياری از ش ود ب ه ش ه گفت ت ک ن واقعي ه اي سک ب ورت تم رده، در آن ص ی ب ب پ مناس

رد؛افتراءباط نمايند، از خصوصيت  از آن استنیارمغرضانه يغ د ک وگيری نخواھ ه، جل ار رفت ه ک چه   آميز کلمات ب

ر ا ز آن،ي آمافتراءمفھوم استنباط شدۀ تعدادی از شنوندگان برای اثبات وصف  نکه يکافی پنداشته می شود؛ مشروط ب

  ) .٧۴٧پروسر ( ز صبغۀ مناسب و معقول داشته باشدي آمافتراءن برداشت يچن

  ”cocotte“که معنـــــای زن فـــاحشه   مختلف بوده؛ نظيرکلمۀ فرانسوینایمۀ به کار رفته حايز دو معھرگاه کل

ه شرا ا توجه ب ط وظروف بخصوص يوتخم جوشيده را می رساند، اين مسأله وابسته به ھيأت منصفه خواھد بود تا ب

ـيرد، ور مع تصميم بگــــــ ۀ مزب تنباط شده از کلم ـای اس ه معنــــــ ای ک راءن ر؟ قاعدۀ واضح در افت ا خي وده ي ز ب  آمي

د ھمواره نوشته، مکالمه ياتصوير متحرک به حيث يک ُکل يکه مبتنی بر آن با نه  ھمانا قاعدۀ محدوديت معناست،يزم

ر. مورد تعبير وتفسير قرارگيرد د کلمات را از اوضاع و احوال بيعالوه ب خصوص استعمال آن ه ن، معترض نباي

ته، افترابه کجراھی ببرد؛ زيرا خارج ساخته،  ددربخش ديگری آن نوش ی گنجانيده شده در يک سطر نوشته می توان

ره، اوين وغي د عن شريه؛ مانن ه درحقيقت  توضيح يا نفی گردد؛ اما تأکيدوپافشاری غيرضروری بر قسمتی از يک ن ک

 ) .٧۴٨پروسر ( ود معنای خاصی را افاده می کند، توسط قسمت ديگر آن، قادر به اصالح  نخواھد ب

ای افتراءشايد يک نشريه علناً خصوصيت  اقی، معن راء آميز داشته يا صرف به دليل شرايط عارضی واتف زی افت  آمي

وت خسارات افترای قابل تعقيب وافترااين تمايز علنی وعارضی با تمايز ميان . به خود اختصاص نمايد ستلزم ثب ی م

ای ھرگاه مع. خاص، ارتباط ناگسستنی دارد  راءن ز کلمات وبافت رد،ي آمي ات از واقعيت ھای سرچشمه بگي ه در  ان ک

ان ؤمتن ظاھری يک نشريه به چشم نخورد، در آن صورت  مس وليت دفاع واثبات ھمچو واقعيت ھای مرموز و کتم

د داشت  ر دوش معترض قضيه قرارخواھ ده، ب اد گردي زه  ي ام مسبب وانگي ه ن ن، يگذشته از. شده از طريق آنچه ب

وم  ات مفھ ه اثب ه، ب ار رفت ه ک ه ھای ب ا کناي انی ي راءمعترض بايد با توجه به چنين واقعيت ھای پنھ دام افت ز آن اق  آمي

ره گاه غلۀ خود را آتش زده است، درظاھر کدام ياذخيگودام ) معترض( بدين ترتيب، بيان در بارۀ اينکه فالنی. ورزد

اری يوان مالک آن ملک آميز تلقی نمی گردد؛ چه او به عنافتراءادعای  ين ک ت حق خواھد بود تا حسب خواھش به چن

ز به نحوی کنايه آميزی ذکر يره گاه نيدرگفتارش از مسألۀ بيمۀ آن ذخ) هيمدعی عل( توسل ورزد؛ اما اگر ادعا کننده 

ه  به عمل آورد، دون شک معترض را ب ه توسط معترض باشد، در آن صورت ب که دال بر فريب دادن شرکت بيم

بالً .  آميزی در بر خواھد داشت افتراءکه اين امر به خودی خود، مفھوم  تھام  جرم حريق مواجه ساخته،ا ه ق ان ک چن

وارد را درپافتراز يه آميت کناياشاره رفت، برمعترض است تا خصوص ات يی وارده درھمچو م ه اثب ه ب شگاه محکم

  . رساند

تناد  ر عادی، اس مسبب يا انگيزه در صورت استعمال کلمات يک زبان خارجی يا استعمال آن به مفھوم نامأنوس وغي

سانی ن ن واقعيت است،يبه ا تند،يکه درمحل استعمال کلمات مورد بحث ک ی ، ز حضور داش ابر دليل ه بن ای  ک ه معن ب

  . آميز يا معنای کنايه آميز آن پی برده اندافتراء
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ه ياز. ظيفۀ کنايه صرف شرح کلمات در پرتو واقعيت ھاست البته، و ام و بھان د تحت ھيچ ن ن رو، معترض نمی توان

ه افتراء چيزی برمعنای یا ه چشم نک د،يفزابي آميز کلمات به کار رفت ا مسبب آن ب زه ي ن . خورده درانگي االخره اي ب

ردبمسأله وابسته به محکمه يا ھيأت منصفه خواھد بود تا تصميم  رده شده در ب ،گي ار ب ه ک ه  کلمات ب ات مدعی يک ان

  )٧۴٩پروسر( ر؟ ي آميز رسانده يا خافتراءه واقعاً معنای يعل

  

  ارجاع به مکالمۀ مدعی عليه ودريافت خصوصيت انفرادی يا جمعی افتراء

در . گردداشاره به شخص خاصی در آن سراغ ن آميز داشته؛ ولی درظاھر افتراء    شايد يک نشريه آشکارا ماھيت 

ۀ مدعی عل امبتنی برگفتگو ومکالم ر معترض  است ت ای يھمچو حاالت ب راءه، ثابت سازدکه معن ه او افت زی ب  آمي

ه . منسوب گرديده است  البته، ضروری نيست تا از نام ونشانش به طور خاصی تذکر به عمل آمده باشد؛ چه اشاره ب

ته، ستقيم داش نا نام و نشان او می تواندشکل غيرم ه ش اھی شنوندگان ک ه ظروف وحاالت خارج از آگ سته ب خت آن ب

ای . باشد ه معن راءبه ھمين ترتيب، لزومی ندارد تا ھرشنوندۀ حاضر در مجلس ب ار افت ه ک ز کلمات و جمالت ب  آمي

وع  ه در محل وق ر اينک رد؛ مشروط ب ی بب ه پ راءرفت سانی نافت وده،ي ک ول  ز حاضر ب ای معق ه درک معن ادر ب ه ق ک

ا دعی علومناسب گفت ندير م ای . ه باش ال، معن ر ح ه ھ راءب واھی ي آمافت د خ رده، باي تنباط ک رض اس ه معت زی را ک

ول و مناسب داشته باشد د. نخواھی شکل معق صادفی ين ترتيب ی وت تنباط از واقعيت ھای بيرون ين اس اه چن ب، ھرگ

شان داده شود، ه صراحت ن د ب ا سرچشمه گرفته باشد، در آن صورت باي ه س وع ر شنوندگيک ان حاضر در محل وق

  ) .٧۴٩پروسر( ه را درک کرده انديز گفتار مدعی علي آمافتراءز چنين معنا يحادثه ن

 وھتک حرمت قرار افتراءکه توسط عين نشريه، دو يا بيشتر از دوشخص مورد  البته، اين امر دور از امکان نيست،

راءکه کلمات  گيرند؛ اما مشکل زمانی بروز می کند، ز عوافت ه  آمي ا طبق روه ي ه  يک گ  از یاض يک شخص، علي

ه  در ھمچو حاالت باز ھم بر معترض است تا ثابت سازد،. مردم استعمال گردد که وی نيز در جمع افراد معروض ب

يلۀ مدعی افتراءعالوه برين، معترض بايداثرگذاری کلمات .  و الزام ناروابوده است افتراء ه وس  آميز استعمال شده ب

ته، در آن صورت فرض افتراء معروض به هھرگاه گرو. رشخصيت خود نشان دھدعليه را نيز ب زرگ داش  کميت ب

 مرتب نمی یاجه ي آميز، نسبت به ھيچ شخصی نتافتراءکه از استعمال چنين کلمات و بيانات  قانون بر آن بوده است،

ه شوده مرتکب آن رانخواھد داشتين رو، اشخاص شامل در آن حق اقامۀ دعوا علياز. شود : ؛ به طور مثال اگر گفت

د«  از و فاق ات، در واقع» .اصولند ھمه وکيالن مدافع، اشخاص دغل ب ه بيان ن گون ه خاطری غيرياي راءت امر ب  افت

ه ح آميز تلقی می شود، ی صدمه ب د؛ و وقت ه نمی زن ار شخص يثيکه به شخصيت واعتبار وکيل معينی لطم ت واعتب

ان آورد؛ چه استدالل می يز نمی توان سخنی به ميعوا به منظور جبران خساره نمعينی مطرح بحث نبوده، از اقامۀ د

ه یاا طبقه يک گروه يکه درين گونه بيانات عام وُکلی کسی می تواند، به جای  شود، شريت راب ه ب ا کلي ردم، حت  از م

ناممکن ونامعقول به نظر می ت و اعتبار در آن، امر يثيباد اھانت و ناسزا بگيرد، که اقامۀ دعوا به خاطر حمله بر ح

ته؛ ي وکالی مدافع قبل الذکر، وکيل مدافعی درمحل اهليکن اگر از زمرۀ گرو. رسد ات حضور داش ين بيان ن چن راد اي

سلماً ي آميز مورد بحث تلوافتراءوثابت سازد که کلمات  حاً عليه شخصيت وی به کار رفته است، در آن صورت او م

  ) .٧۵٠پروسر ( ۀ شخصيت و جبران خسارات وارده را خواھد داشت حق اقامۀ دعوا به منظور اعاد

اين قاعده درخصوص گروه ھا وطبقات نسبتاً بزرگی، فرضاً بيشتر از بيست و پنچ نفر، به گونۀ يکسان مورد تطبيق 

نصفه،  کمتر از ين بوده؛ نظير ھيأت مافتراءقرار گرفته است؛ اما وقتی تعداد اعضای گروه ھا وطبقات معروض به 
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ار متصدی يک انجمن وغ ا چھ اتی ي أت انتخاب انواده کوچک، ھي د ييک خ ه نتيجه خواھ ره،  در آن صورت محکم

راءانات عنوان شده، عليه ھر يک از اعضای آن، انگشت بھتان ويکه در ب گرفت، مشکل ديگر .  دراز شده است افت

ه شخصيافتراءکه استعمال کلمات  زمانی بروز می کند، روه ھای  آميز صرف ب ن گ دودی ازي ارۀ مع امی پ ت ونيکن

د« : کوچک برخورد نمايد؛ به طور نمونه اگر گفته شود در ھمچو » .بعضی از پسران فالنی، آدم ھای دزد و قاتل ان

ضايا ن ی يق ه م ه مالحظ ان ک ردد؛ زيراچن ی گ ويض نم ت، تف ادۀ حيثي اطر اع ه خ وا ب ۀ دع رض حق اقام ه معت ز، ب

ام افتراء دقيق ئیی ھم شناسائگرفته؛ واز سو قرار نافتراءمورد گردد،از يکسو ھمه پسرانش  ۀ ابھ ز در ھال  شدگان ني

ق شرايط واحوال موجود ين گونه قضاينانه دريقرار داشته است؛ اما طبق نظر واقعب ابی دقي ا ارزي صفه ب ا، ھيأت من

ار تصميم خواھد گرفت که آياکلمات استعمال شده عليه گروھی از افرا ه،يرامون قضيپ ه برشھرت واعتب د، واقعاً حمل

د داشت( ھمه اعضای آن بوده  ۀ دعوا را خواھ ا حق اقام روه ھ ان گ ه در آنصورت ھر يک از اعضای چن ا  ) ک وي

ده يا داد اعض.  از اعضای آن می باشدیانکه صرف متوجه ع ه، تع ری ھاءالبت صميم گي ر ت روه، ب أت ي در يک گ

ه ثير شايانی خواھد دامنصفه درين مورد، ت ه می شودیااشت؛ مثالً بياني ه در آن گفت ام دوازده عضوکم« :  ک  ته،يتم

  .ثر خواھد ساخت اته را متيبه وضوح کليه اعضای دوازده گانۀ آن کم» اجزای يک تن فاسد اند

وده است؛ ينۀ تاريش زميی جمعی با توجه به پافترا ذھبی وسياسی ب خی آن، سالح نيرومند عليه اقليت ھای نژادی، م

که در اثر آن امکان   گرديده،ئیتعدادی از اياالت متحدۀ امريکا، به جای قوانين مدنی منجر به تطبيق قوانين جزاودر

  ) .٧۵١پروسر ( ھای عام وگسترده، از ميان رفته است افتراءن ھمچو يجبران خساره برای متضرر

  

 


