حمایت از آزادی هنر در نظام بینالمللی حقوق بشر 1
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چکیده 
این مقاله ،ضمن بررسی تعریف آزادی هنر نشان می دهد که آزادی هنر یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است که بهرغم معنای وسیع و
اهمیت باالی آن در اسنناد بینالمللی ،کمتر بدان پرداخته شده است .در این بحث تالش شده است رد پای آزادی هنر در حوزه حقوق مدنیو
سننیاسننی ،بهعنوان حقوق نسننا او  ،و در میقاق حقوق اصتصننادی ،اعتماعی و گرهنبی ،بهعنوان نسننا دو  ،حقوق بشننر نمایان .ردد .به ع ار
دیبر ،آزادی هنر ،منفک از آزادی بیان نیسنت ،و مصداصی از این حق اساسی بشر بهنظر میرسد؛ با این تفاو که آزادی هنر ،مطال اتی از حق
بر گرهنگ را نیز در پی خواهد داشنت ،و حقوق اصتصنادی ،اعتماعی و گرهنبی ،بسنتر این باز از حق آزادی بیان اسنت .بررسی حقوق اصشار
خاص از عمله حق مردمان بومی ،اصلیتها و زنان در خصوص شرکت در زند.ی گرهنبی از م احث بررسی شده در این مقاله است.

كلید

واژهها :آزادی هنر ،آزادی بیان ،میقاق اصتصادی ،اعتماعی و گرهنبی ،میقاق مدنی و سیاسی ،اصلیتها ،بومیان.

 .1تاریخ دریاگت1831/5/1 :
٭ استادیار دانشکده حقوق دانشباه شهید بهشتی.
٭٭ کارشناس ارشد حقوق بشر دانشباه مفید.



تاریخ پذیرش1831/1 /11 :

مقدمه

هنر ،راهنمنای آزادی و آزادی خود ،مولد هنر واصعی اسنننت .هنر و موگقیت ،همراه با مشنننکال گراوانی از درها و
پنجرههای بسنته زیادی به یکدیبر نزدیک میشنوند .سنانسنور ،تعقین هنرمندان ،وضنعیت نامناسنن اصتصادی این صشر و
علو.یری از خلق ،و ارائه هنر به مناس ت محدودیتها ،مشکالتی بودهاند که همواره در مسیر آزادی هنر صرار داشتهاند.

1

محدودیتهای بیرویهای که بهصنور صانونی توسنب برخی دولتها به بهانه گرهنگسازی ،حفظ گرهنگ و مانند
اینها اعما میشود و در مسیر هنرمندان صرار می.یرد ،دستاویزی بوده است که همواره در راه هدایت عریانهای گرهنبی
و هنری ،مورد اسنتفاده صرار .رگته اسنت .حا آنکه همین امر در بسنیاری موارد ،خود مانع توسعه و رشد این مقوله شده
است.

8

هنر ،امری نیسننت که سنناخته و پرداخته شننرایب موعود باشنند ،و هی برنامهریزیهای گرمایشننی شننکا .یرد .هنر،
پدیدهای سنیا اسنت که از د اعتماب بیرون میآید .بنابراین برنامهریزیها و سنیاستهای گرهنبی از سوی دولت باید با
دصت انجا .یرد تا به صنور عاما ماربی در این راسنتا ،صرار نبیرد .ارا که تيریر سیاست در آن ،به شکلی نابود کننده،
غیر صاباانکار است.

4

توعه اعالمیه عهانی حقوق بشنر ،به حق شرکت در زند.ی گرهنبی بههور آزاد ،و بهرهمندی از مناگع هنر ،نشانبر
این امر اسنت که هنر ،در حیا بشنر گوقالعاده با اهمیت اسنت و بالط ع ،آزادی هنر باید در گهرسنت آزادیهای اسنناسی
صرار .یرد .در آغناز ،بنهنظر میرسننند آزادی هنر ،وا ه ای مسنننتقا از آزادی بیان ناواهد بود و آنده در راسنننتای دیبر
مصنننادیق آزادی بینان مکر میشنننود باید در این حیطه نیز عنوان شنننود .بهرغم اینکه آزادی هنر ،ایزی خارج از دنیای
آزادی بیان نیسنت ،اما دنیایی اسنت که در آن خالصیت انسنان و شنکوگایی شاصیت انسانی در سطي عمیقی صابا بررسی
است ،و تيریر بسزای آن در حیا بشر ،بهدلیا ابعاد زی اییشناختی آن ،بسیار صابا تيما و شایسته تيکید است.
 .1مفهوم آزادی هنر
هنر و حقوق ،دو دنیای متفاو هسنتند که در نقاهی به هم میرسند .پیوند حقوق و هنر ،علوه.اه دو دنیا است ،که
دریدههایی به روی هم می.شنایند تا هنر ،در ااراو حقوق ،مسیر اعتماعی خود را یاگته و حقوق ،مانند مفاهیم دیبر،
در دامان هنر علوه.ر شنود 5.هنر را نمیتوان بهآسنانی تعریف کرد .شناید هنر ،صلمرویی اسنت که در آن کسننی از کسی
پیشنی نمی.یرد ،و در نهان هر آدمی نهفته است .میتوان هنر را ،بهعنوان رسانهای در انتقا معنا صلمداد کرد که بهصورتی
زی ا ،معانی را منتقا میکند .تاتار کویچ ،هنر را این .ونه تعریف کرده اسنننت« :هنر ،مجموعهای بههمپیوسنننته از مفاهیم
اسنننت که همانند رسنننانه ،در پی انتقا معنا به شنننیوهای زی اسنننت» 6.هنر ،برای انتقا معنی ،نیاز به آزادی دارد که عز در
کسنننو آزادی نمی توان بینان حقیقی را از هنر انتظار داشنننت .وصتی سنننان از آزادی در اعتماب میشنننود ،حقوق ر
مینماید ،و اینعاست که تقابا میان آزادی هنر و محدودیتهای صانونی پیز میآید.
حقوق ،شننن کنهای از صوانین و محندودیتها اسنننت ،و در راسنننتای صیاس هنر و حقوق ،میتوان .فت هنر حقیقی
مااهن خود را به گکر میبرد و مفاهیمی را به همراه لذ بهرهمندی به مااهن عرضنننه میدارد .این در حالی اسنننت که
1

. Nice, Halna, Cultural Rights and Wrongs, UNESCO Press, 1998, p. 21.
 .8مجابی ،عواد ،نباه کاشف .ستا  ،نشر اگق ،ااپ او  ،1838ص.81
 .4ارنست ،گیشر ،ضرور هنر در روند تکاملی اعتماعی ،ترعمه گیروز بشرلو ،انتشارا توس 1854 ،ص.1

5

. Nice, op. cit.,p. 21.
 .6صزلسفلی ،محمدتقی ،تحلیا عملکرد سیاست در هنر ،پایاننامه دکتری ،دانشکده حقوق و علو سیاسی دانشباه تهران ،سا  1831ص .64

حقوق از .ذشنته شنروب شنده و در عین حا علمی امروزی اسنت .یک هنرمند خالق همواره در.یر با بسیاری از مسائا
زمان و مکان خود است 7که انعکاس اگکار وی توسعه عامعه را در پی خواهد داشت.
 .1-1تعریف آزادی هنر
هنر ،صسننمتی از زند.ی اسننت که حیا باز گرهنگ نیز هسننت .هنرمندان ،هویت گرهنگ خویز هسننتند .وصتی
حقوق ،محندودیتهای ضنننروری را در حیطه هنر ،که خود صسنننمت اعظم گرهنگ عامعه اسنننت ،ایجاد میکند ،هویت
عامعهای را صالن می باشد .در این اعما محدودیت ،ن اید هنر صربانی شود .ارا که گرهنگ یک عامعه ،که باید در برهه
زمانی خاصنی بنا به نیاز عامعه شنکا .یرد و هویت نسنا آینده را عان باشد ،تيییر خواهد یاگت 3.با این تعابیر ،ضروری
اسننت در آغاز بحث ،تعریفی از وا ه آزادی هنر ،ارائه شننود .در تعریف هنر ،میتوان .فت« :هنر ،آگرینز صننور های
نمادین احساس آدمی است» 1.در ادامه تعریف کالیوبا از هنر ،ارائه تعریفی از آزادی ما را به مفهو آزادی هنر ،نزدیک
میکند .آزادی در مفهو موسنن،ع ،همانا صدر بر اندیشننیدن و یا انجا عما توسننب گرد ،براسنناس اراده و خواسننته خود
11

اوست.
بنابراین ،میتوان در آغاز تعریف ،آزادی هنر را به این نحو تعریف کرد« :آگرینز صنور های نمادین احساس ،بر
اسناس خواسنت و اراده انسان یا بهصور آزادانه است» .در حقوق بشر ،آزادی هنر ،بهعنوان مصادیق آزادی بیان ،مطرح
میشنود و آزادی هنر ،علوهای از آزادی بیان صلمداد میشنود .از آن عا که آزادی هنر ،نیازمند بسننتری مناسن در عامعه
است ،رابطه دولت با هنر ،دموکراسی و آزادی هنر نیز از موارد صابا بحث بهنظر میرسد.
آزادی بیان 11،یکی از بنیادی ترین حقوق انسانی است .این آزادی ،از یک سو ،بهدلیا کمک به کشف حقیقتهای
انسنانی ،به توسنعه و تحو عوامع انسانی کمک میکند ،و از سوی دیبر ،خودشکوگایی گردی را تقویت ،و حتی تضمین
میکند .آزادی بیان ،علوهای از بهکار.یری حق تعیین سنرنوشنت است .از همین رو ،در ااراو نظری« ،غایتانباری
11
انسان» ،صابا توعیه بهنظر میرسد.
امروزه آرار هنری از ص یا نقاشی ،کاریکاتور ،گیلم و موسیقی ،از علوههای بارز بیان هستند .اها نظر ،ایدههای عمیق
و صابا تيملی در صالنهای هنری به مااه ان خود ،منتقا میکنند .بنابراین ن اید در شنننمو مفهو آزادی بیان ،نسننن ت به
گرآورده هننای هنری تردینند کرد .بننهنظر میرسننند ،امکننان تولینند گرآورده هننای هنری برای بسنننینناری از اگراد ،از تولینند
18
گرآوردههای گکری ،صلمی و کالمی اهبسا بیشتر و گراهمتر باشد.
آزادی بیان ،گراتر از مرزهاسنت .این حق در کا ،صنر نظر از مرزهای ارت اهی ،باید مورد احترا باشد ،و بهعنوان
14
مقولهای مجزا ،بررسی شود.
 .2-1بررسی حمایت ماده  11میثاق مدنی ،سیاسی و ماده  22اعالمیه جهانی حقوق بشر از آزادی هنر
7

. Nice, op. cit, n.1, p. 27.
 .3آونر ،زایس ،زی اشناسی علمی و مقولههای هنری ،ترعمه گریدون شایان ،نشر آشنا پامنار ،1868 ،ص .118

1

. See Bell. C, Art, Oxford University Press, 1987. p. 64.
 .11سیدگاهمی ،سیدمحمدصاری ،حقوق بشر در عهان معاصر ،انتشارا دانشباه شهید بهشتی ،1831 ،ص .44

11

. Freedom of Expression

11

. See Schauer, Frederick, Free Speech: A philosophical Enquiry, Cambridge University Press, 1982. p. 79.
 .18سیدگاهمی ،سیدمحمدصاری« ،توسعه صلمرو تضییق محدودیت ،»...مجله تحقیقا حقوصی ،شماره  ،41صص .141 -141

14

. See Nihal, Jayawickrama, The Judicial Application of Human Rights, Cambridge University Press, 2002, p.

697.

در ماده  11میقاق مدنی -سنیاسنی ،داد و سنتد اهالعا و ایدهها در رسانههای عمومی ،برای ت یین آزادی بیان مورد
توعه صرار .رگته اسننت .همدنین نفی مرزهای سننرزمینی بهعنوان توعیه اِعما محدودیت ،به دریاگت یا انتقا اهالعا و
ایدهها از دیبر موارد تصریيشده است.
بنا توعه به ماده  17اعالمیه عهانی حقوق بشنننر ،و آزادی شنننرکت در زند.ی گرهنبی و حق بهرهمندی از گنون و
هنرها و برخورداری از حمایتها از مناگع معنوی و مادی هنر ،بحث به ود وضعیت آزادی هنرمندان نیز صابا توعه است.
ماده  11میقاق مدنی سنیاسنی عنوان میدارد :هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شاما آن است که
کسننی از داشننتن عقاید خود بیم و اضننطرابی نداشننته باشنند؛ و در کسننن اهالعا و اگکار و در اخذ و انتشننار آن به تما
وسایا ممکن و بدون مالحظا مرزی ،آزاد باشد.
ماده  17اعالمیه عهانی حقوق بشر ،حمایت از هنر را با مکر وا ه هنر ،متذکر میشود:
 .1هر کس حق دارد آزادانه در زند.ی گرهنبی اعتماعی شننرکت کند؛ از گنون و هنرها متمتع شننود و در پیشننرگت
علمی و گواید آن سهیم باشد؛
 .1هرکس حق دارد از حمایت مناگع معنوی و مادی آرار علمی ،گرهنبی یا هنری خود ،برخوردار شود.
با توعه به ماده  17اعالمیه عهانی حقوق بشنر و آزادی شرکت در زند.ی گرهنبی و حق بهرهمندی از گنون و هنرها
و برخورداری از منناگع معنوی و مادی هنر ،بحث ابونبی آزادی هنرمندان نیز هرح میشنننود .با عنوان این مطلن ،باید

تيکید کرد که آزادی احتیاج به محاگظت و حراست دارد 15.

عالوه بر اعالمیه عهانی حقوق بشنر ،که تحت لوای ماده  11و  17به این موضنوب اشارهای داشته است؛ میقاق مدنی
سیاسی در ماده  11تحت م حث آزادی بیان ،به آن پرداخته است.
ماده  11میقاق حقوق مدنی سیاسی ،اند تفاو با ماده  11اعالمیه عهانی دارد:
او ؛ مکر عدا.انه و مطلق حق داشتن نظر بدون مداخله است؛
دو ؛ تفصننیا بیشنننتر ماده  11اعالمیه اسنننت .هر گردی باید حق آزادی بیان داشنننته باشننند؛ این حق شننناما آزادی،
عسننتوعو ،دریاگت و انتقا اهالعا و اندیشننهها از هر نوب ،بدون توعه به مرزها نننن خواه شننفاهی ،مکتو یا ااپی به
شکا هنر یا از هریق هر رسانهای به انتاا خود ن است؛
سننو ؛ در اعالمیه عهانی حقوق بشننر ،در خصننوص محدودیتها بر آزادی بیان بههور خاص ،ایزی وعود ندارد؛
ولی در بند  8ماده  11میقاق محدودیتهای مجاز برحق آزادی بیان هم صید شده است.

16

در میقاق بینالمللی حقوق مدنی و سنیاسنی ،مسلولیتها و محدودیتهای ویژهای 17در ارت اط با آزادی بیان ،مورد
تيکید صرار .رگته اسنت .در حالی که در اعالمیه عهانی حقوق بشر ،حق آزادی بیان ،عهت حفظ حقوق دیبران پیزبینی
شده است.
با این حا  ،م انی دیبر تحدید ،که در ماده  11اعالمیه عهانی حقوق بشر مکر شده است؛ انین محدودیتهایی را
تنهنا برای بنهعنا آوردن الزامنا عنادالنه اخالق و نظم عمومی و رگاه عا  ،در یک عامعه دموکراتیک مجاز میداند؛ در
حالی که شننرط مشننابه موعود در میقاق بینالمللی حقوق مدنی و سننیاسننی ،تحدید آزادی بیان را به الزاما یک عامعه

15

. Nice, op. cit., p 24.
 .16ح ی یمجنده ،محمد ،حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر؛ تعاماها ،تعارضها ،رساله دوره دکتری حقوق بینالملا ،1834 ،دانشباه شهید بهشتی.

17

. See Maher, Gerry, Freedom of Speech: Basis and Limits, Printed in the Fed. Rep. of Germany 1986, p. 20.

عادالنه مربوط نمیسازد.

13

ماده  11اعالمیه عهانی حقوق بشنر ،تصنریي میکند« :هر کس حق آزادی بیان دارد .این حق شاما آزادی تفحص
و تجسنس و اشناعه اهالعا و اگکار از هر ص یا بدون توعه بسنرحدا خواه شنفاهی یا بهصنور نوشنته یا ااپ شده یا
بهصور هنری یا هر وسیله دیبر به انتاا خود میباشد».
میقاق مدنی سیاسی ،شمو آزادی بیان را نس ت به تولیدا هنری تسری میدهد و از آن عا که هنر با تما مصادیق
خود تعریف میشنود ،بیان ،با هر شکا اعم از نقاشی ،سینما ،تلاتر ،خب ،موسیقی و غیره ،باید آزاد باشد؛ هر اند بند «ج»
ماده گوق اسنتقنائاتی را صائا شده است ،که احترا به حقوق یا حیقیت دیبران و حفظ امنیت ملی یا نظم ،سالمت یا اخالق
عمومی ،از موارد محدودیت بر آزادی بیان میباشد ،که بالط ع ،هر نوب مصادیق بیان را نیز شاما میشود.

11

ما ر ویژه کمیسنیون حقوق بشنر ،برای پیش رد و حمایت از حق آزادی نظر و بیان ،در .زارش خود در سا 1114
«آزادی اندیشننه و بیان» را حقی بنیادی دانسننت که «مدنی» بودن این حق ،به این دلیا اسننت که فرگیت آن را دارد که این
حوزه ،از حینا گرد در برابر دسنننتاندازیهای ناروای دولت حفظ کند؛ از این عهت ،حق آزادی اندیشنننه و بیان حقی
سنیاسنی اسنت .این «حق» را میتوان حقی اسناسنی توصنیف کرد ،که برخورداری از آن نشانبر میزان بهرهمندی از تما
حقهای بشری مندرج در منشور بینالمللی حقوق بشر است.

11

شنورای اصتصنادی و اعتماعی ملا متحد ،در  13عوالی  1118تصمیم کمیسیون حقوق بشر ،عهت تعیین ما ر ویژه
را تيیید کرد .از آن تاریخ تا  11دسنام ر سنا  1118یازده .زارش ،از سوی ما ر ویژه تسلیم کمیسیون شده که عمدتاً به
بررسی وضعیت آزادی بیان ،در کشورهای ماتلف میپردازد.
 .2آزادی هنر و حق بر فرهنگ 
رد پای هنر را در د حقوق مدنی نننن سنیاسنی نننن بهعنوان حقوق نسنا او نننن و میقاق حقوق اصتصادی ،اعتماعی و
گرهنبی نننن بهعنوان نسا دو حقوق بشرنننن میتوان پیدا کرد .هر اند ن اید از این نکته غاگا بود که آزادی هنر ،بهعنوان
حقی مسنتقا در منشنور حقوق بشنر مکر نشنده اسنت :این امر ،انین مسيلهای را برای ما محتما میسازد که آزادی هنر،
ن اید اندان وا های کلیدی در گهرسنت حقوق بشنر باشند .اما آن انانکه اشناره شد ،آزادی هنر ایزی منفک از آزادی
بیان نیسنت ،و مصداصی از این حق اساسی بشر شمرده میشود؛ با این تفاو که آزادی هنر ،مطال های از حق بر گرهنگ را
در پی خواهد داشننت ،و بسننتر حقوق اصتصننادی ،اعتماعی ،زمینه ت لور این باز از حق آزادی بیان اسننت .بنابراین ،برای
درك آزادی هنر ،بررسنی حق بر گرهنگ ضنروری بهنظر میرسد .در باز حاضر ،ارت اط آزادی هنر و حق بر گرهنگ،
بهعنوان حقی اساسی از حقوق نسا دو حقوق بشر ،بررسی میشود.
بشر ،در هی صرون و اعصار ،در ضرور حیا ه یعی و بقای زند.ی گریاد آزادی ،و گرهنگ آزاد سر داده است.

11

بنابراین ،گرهنگ به همان.ونه که بهوعودآورنده زبان اسنت ،بهوعودآورنده هنر نیز هست .بعضی از گرهنگهای بدوی،
دارای یک اسنطورهشناسی یا دین واصعی نیستند؛ ولی همه در هو تاریخ از یک ریشه ،یعنی هنر ،حتی روی ابزار یا روی

 . 13رعوب شنود به سنانرانی مایکا گریمان ،مدیر وابسنته مرکز حقوق بشنر دانشباه اسکس انبلستان در سومین میز.رد .فتمان ایران و اتحادیه اروپا در زمینه
حقوق بشر 13 -1 ،اکت ر  1118بروکسا.
11

. See Franklyn S. Haiman, Freedom of Speech, Northwestern University 1977.
 .11ح ی یمجنده ،پیشین.
 .11ععفری ،محمدتقی ،گرهنگ پیرو گرهنگ پیشرو ،نشر مؤسسه تدوین و نشر آرار عالمه ععفری ،1871 ،ص .141

بدن انسان ،برخوردارند.

11

 .3-1انعکاس آزادی هنر در حق بر فرهنگ
حق بر گرهنگ ،به این معناسنت که هر گردی حق دارد بهصور آزادانه در مؤلفههای گرهنبی مربوط به خود بدون
اینکه دغدغهای داشنته باشد ،شرکت کند .حق بر گرهنگ ،در حقوق بشر ،بهعنوان یک حق انسانی است .حق یک انسان
است که از گرهنگ و مزایای گرهنگ و علم ،بهرهمند شود؛ بدون آنکه دولت ،دخالت کند 18.میقاق اصتصادی ،اعتماعی،
گرهنبی ،در مناده  15اعالمینه عهنانی حقوق بشنننر ،خود بههور اخص ،به حق بر گرهنگ ،میپردازد و دولتها را در این
رابطه متعهد میداند 14.همدنین تحت صوانین حقوق بشنننر بینالمللی ،دولتها تعهد دارند تا گعالیتهای گرهنبی را ترویج
کنند و در حفظ آن کوشا باشند؛ بهویژه گعالیتهایی که دارای ارزش عهانی هستند.
بهرغم پیشننرگتهایی که هی دهه .ذشننته در زمینه تفسننیر و روشننن شنندن مفهو تعهدا مندرج بینالمللی حقوق
اصتصننادی ،اعتماعی و گرهنبی صننور .رگته اسننت ،هیچ معاهده حقوق بشننری ،مانند میقاق مزبور ،به نحو مکرر نق
نمیشنننود .این امر با ماهیت تعهدا و حقوصی که میقاق موعد آنهاسنننت ،ارت اط ندارد؛ بلکه مسنننائا مربوط به درك و
گهم ،و عز دولتها بیز از هر محدودیت حقوصی یا رویه صضنننایی ،حقوق اصتصنننادی ،اعتماعی و گرهنبی را در برزخی
نسن ی از مسائا عهانی برای تضمین حقوق بشر ،صرار داده است 15.ماده  15میقاق مذکور ،گرهنگ را ،برای نتیجه دادن سه
مفهو منفک از هم ،ولی معت ر ،و منط ق بر هم بیان کرده است.
« .1گرهنگ ،در یک معنای کالسننیک روشنننفکرانه ،به معنی صانون و مقررا سنننتی عرگی ،هنر ،ادبیا  ،موس نیقی،
تلاتر و غیره است؛
 .1گرهنگ ،در یک معنای کقر .را ،به معنی و مفهو تما محصنننوال لتولیدا

و مظاهر خالصانه میباشننند ،و

بیانبر مفهومی اسننت که نه تنها گرهنگ عالی و متعالی را در برمی .یرد ،بلکه ،مظاهر بیشننتری از گرهنگ متعالی ،همانند
ت لیيا رادیوئی و تلویزیونی ،عراید و مط وعا عمومی عامه ،موسنیقی معاصنر مردمی ،مسابقا و سر.رمیها و صنایع
دستی همه ی مردمان را شاما میشود؛
 .8گرهنگ ،در معنای انسانشناسانه ،تنها به مفهو مظاهر ،نمودها و حقایق هنری از خالصیت و بیان خالصانه نیست که
در دو معنای او بدان اشاره شده است؛ بلکه ،بیشتر به معنای البو و هریقه بنیادین و سازنده تفکر ،در یک اعتماب ،هریقه
و راه زند.ی آن اعتماب میباشد .

حق بر گرهنگ واعد مؤلفههای متنوعی به شرح زیر است :

 -حق بر مشارکت در زند.ی گرهنبی؛

 -حق بر بهرهمندی از مناگع پیشرگتهای علمی؛

 حق گرد بر منتفع شدن از حمایتهای مادی و معنوی از نتایج حمایتهای علمی ،ادبی ،هنری؛ -

حق بر آزادی ،از دخالت دولت بر پیبیریهای خالق یا علمی؛ 

گرهنگ ،حوزه کاما گعالیتها و ایدههای یک .روه از مرد  ،با شنرکت داشنتن سننتهایی که انتقا داده شندند و
 .11برشت ،برتولت ،نظاره هنر و هنر نظاره ،ترعمه پرویز پهلوان ،نشر وزار گرهنگ و ارشاد اسالمی ،1831 ،ص .64
18

. Nice, op. cit., p. 34.
– . Roeger, kegfee, The Right to Cultural Left Linder is of the ICESR, Oxford University Press, 1998, pp. 907

14

908.
 .15ح ی یمجنده ،محمد ،حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر؛ تعاماها ،تعارضها ،رساله دوره دکتری حقوق بین الملا ،1834 ،دانشباه شهید بهشتی.

مسننتحکم شنندهاند ،میباشنند .معضننا سننرصت تولیدا گکری ،خطری برای تنوب گرهنبی و مانعی در راه توسننعه صنننعت
گرهنبی ،بهشنمار می آید .بنابراین ،باید میان حمایت از حقوق اخالصی و اصتصادی هنرمندان از یک سو ،و تداو دسترسی
همبانی بر دانز آرار علمی و هنری و خدما گرهنبی از سوی دیبر ،نوعی تعاد برصرار شود 16.

از یک سنو ،باز اعظم آزادی هنر ،مولد حق شرکت در زند.ی گرهنبی است؛ بدین معنا که آزادی هنر ،منجر به
این امر میشنننود کنه مرد برای حفظ هنرهنای اصنننینا و بومی خود ،و حفظ هویت خویز ،بدون واهمه اصدا کنند؛ به
ع ار دیبر ،در حفظ گرهنگ خود و ترویج آن ،با مانع روبرو نشوند.
در باز  ،Aصسنمت  1ماده  15میقاق حقوق اصتصنادی ،اعتماعی ،گرهنبی تصنریي شده است که دولتهای هر
این معاهده ،حق هر گردی را به شرکت 17در زند.ی گرهنبی 13به رسمیت میشناسد.
در با این حق بهرسنمیت شنناختهشنده ،باید امعان داشنت که از عانن نویسنند.ان میقاق ،توعه ناکاگی به تضمین
آن ،یعنی تضننمین حق شننرکت در زند.ی گرهنبی ،شننده اسننت .در واصع ،تضننمین کاگی و واگی در این ارت اط صننور
نبرگته اسننت .عالوه بر این ،هیچ ارزیابی از کارهای انجا شننده توسننب کمیته حقوق اصتصننادی ،اعتماعی ،گرهنبی ،برای
اعرای ماده  15میقاق صور نبرگته است؛ این وضع برای آزادی هنر ،وخیم و بحرانی صلمداد میشود.
بهنظر میرسد ماده  15صرگاً یک ماده برای رگع ت عی

و تحقق عد ت عی

نیست .همدنین بر ه ق میقاق اصتصادی،

اعتمناعی ،گرهنبی ،دولنتها باید .ا هایی را برای دسنننتیابی تدریجی به تحقق کاما حقوق ،برشنننمردهشنننده در میقاق
بردارنند .لنذا ،ینک دولنت تنهنا با رگع کردن هر مانع در عهت اعرای حق مندرج در ماده  15تعهد خود را رگع نمیکند،
یعنی رگع موانع در عهت مشننارکت برابر هر کدا از شننهروندان در زند.ی گرهنبی در اعتماب ،راگع تعهد دولت و تحقق
آن بهصور کاما نیست.

11

کمیته حقوق اصتصننادی ،اعتماعی و گرهنبی ،در عین اینکه تدابیر و راهکارهای صانونی را به تصننوین میرسنناند،
بلکه دولتهای عضنو را برای تحقق اعرای کاما حق مندرج در ماده 15نیز تشویق میکند. .زارشهای ارائهشده توسب
دولتها در خصننوص اتاام این تدابیر. ،ویای آن اسننت که دولت ،شننرکت در زند.ی گرهنبی را ،تنها در تلوری ارج
نهاده و در عما ،به آن وصعی نبذارده اسننت ،بلکه آن را نکوهز میکند 81.در بحث هنر ،وا های که ممکن اسننت تکرار
شنود« ،آگرینز» 81است ،و «خلق» 81یا «ساختن» 88،همطراز وا ه ،استفاده میشوند 84.هر اند که نویسند.ان میقاق ،درباره
حق شنننرکت در زند.ی گرهنبی مندرج در ماده  15بهصنننراحت ،صید «آزادانه بودن» را بیان نکردهاند؛ صیدی که در مواد
اعالمیه عهانی حقوق بشننر وعود دارد .اما ،آنها به روشنننی بر این باورند که حق بر مشننارکت در زند.ی گرهنبی ،باید
 .16مقدمه اعالمیه عهانی یونسکو درباره تنوب گرهنبی ،ر .ك:.
Cultural and Linguistic Diversity in the Information Society, Worid Summit on The Information Society
Press, 2005.
17

. Takepart

13

. Cultural Life

11

). ICESER, ART. 2 (1) The Committee Elaborated on The Mature of States Parties Obligations Under Art .2 (1

in General Comment No. 3 (1995).
81

. See The prefatory statmt statement made to the third committee of the General Assembly A/C. 3/ SR. 795

Para6.
81

. Create

81

. Making

88

. Construction
 .84لنبر ،سوزان ،اهمیت گرهنبی هنر ،ترعمه بابک صهرمانی ،مجموعه مقاال نظاره هنر ،سا  ،1831انتشارا وزار گرهنگ و ارشاد اسالمی ،ص.67

شننناما آزادی آگرینشنننبرانه ،عما و خلق باشننند ،یعنی آگرینز یک امر گرهنبی ،خالصیت هنری و ادبی و .....همدنین،
بهرهمندی و لذ بردن 85از آنها باید آزادانه باشد.

86

 .3-2آزادی هنر و حمایت از گروههای اجتماعی
از آنعا که اصشنار آسینپذیر ،همواره در معرض تضییع حقوق صرار دارند و صدر کاگی برای دگاب از خود ندارند،
باید حمایتهای ویژهای برای این .روه پیزبینی شنود .اهبسا تفاو های زبانی ،نژادی و مانند اینها ،زمینه عد حمایت
از این .روهها را توسنب دولت گراهم میسنازد .بنابراین ،حق مشنارکت در زند.ی گرهنبی و بهرهمندی از آدا و سنن،
موضنوعی صابا تيما اسننت .در رویه کمیته حقوق بشننر ،شننیوه زند.ی خاص نیز عزء عناصننر گرهنبی اصلیتها محسننو
میشود.

87

بومیان نیز ،به دلیا وعود شنیوه متفاو زند.ی و وابستبی سرزمینیشان ،همواره مورد بیاعتنای دولتهای حاکم
صرار .رگتنهانند .از آن عنا که هنرهای بومی بیانبر هویت این صشنننر اسنننت ،نه تنها باید محیطی آزاد برای خلق این هنرها
وعود داشنته باشند ،بلکه باید برای حفظ و رشند این هنرها برای نسناهای بعدی تدابیری اندیشیده شده با موانعی که این
هنرها را به مااهره میاندازد ،مقابله شود .کمیته حقوق بشر ،اعال میکند که اعما حقوق گرهنبی در شیوههای ماتلفی
فاهر میشود 83.این نوب حمایت ،در عهت حفظ هویت بشری است.
.روه دیبری که عز اصشنار آسینپذیر در این بحث عای می.یرد ،زنان هستند .هر اند ارت اط مستقیمی میان صشر
زنان و آزادی در هنر خاصننی که زنانه صلمداد شننود ،وعود ندارد ،لکن ،شننرایب اعتماعی زنان گرصننتهای گراوانی را در
عوامع ماتلف از آنان می.یرد ،و اعازه فهور هنرهای گردی را به آنان نمیدهد .شرایب اعتماعی از ص یا سنت و مذهن،
گرصنت را برای نوآوری زنان در زمینه هنر از آنان می.یرد .بنابراین ،از میان اصشنار آسینپذیر ،بررسی اصلیتها ،بومیان و
زنان در این مجا  ،بحث خواهد شد.
الف :اقلیتها
تعریف رنابتی از اصلینتهنا در مناده  17میقاق مدنی ،سنننیاسنننی وعود ندارد ،ولی آنده از نظریه عمومی در رابطه با
اصلیتها اسنتن اط میشنود این اسنت که اصلیتها به اگرادی اهالق میشود که متعلق به یک .روه هستند و در یک عر ،
گرهنگ ،مذهن و زبان با هم سهیماند .اصلیتها همانند بومیان ،صشر آسینپذیر بهعنوان عزئی از کا ،محسو میشوند.

81

همدنین ،ممکن است .روهی که اکقریت را در ایالتی تشکیا دهند نیز در کشور یک اصلیت محسو شوند.
اصلیت. ،روهی اسنت که در داخا کشور از لحا تعداد نس ت به کا در سطي پایینتری است .بنابراین ،اصلیتها در
مواعهه با اکقریت در اعرای مراسم آئینی و سنتی خود داار مشکا هستند ،و هنرهای بومی و سنتی آنها در سیر تاریای
با وعود بیتوعهی ،سرکو و غیره در معرض نابودی صرار .رگتند.

41

85

. Enjoy

86

). A/C.3/sr. 796. paras.12, 14 (Pakistan) para. 30 (China) : A/c. 3 (Indonesia) Para. zo (Sweden

87

. Kitok Case. Para. 9, 3 Landsman Case, Para. 9,3.

83

. General Comment, no 23, Para. 7.
81

 .خوبرویپاك ،محمدرضا ،اصلیتها ،نشر شیراز ،1831 ،ص .7
41

. See The Prosecutor v Georges Anderson

Nedrubumwe, Case No ICTR – 96 – 3- A.

کمیتنه گرهنبی ،اصتصنننادی و اعتمناعی ینک مفهو از گرهننگ را بنهعنوان ملّینت لکنا عنوان میکند و ملّیت را
.روهی میداند که هریقه زند.ی مشنترك دارند .این موضوب مورد نبرانی کمیته مذکور در عهت تحقق حق شرکت یا
مشارکت در زند.ی گرهنبی .روههای توسعهنیاگته و آسینپذیر مورد توعه صرار .رگته است.

41

به ع ار دیبر ،هریقه و شننیوه زیسننتن این .روهها بهویژه اصلیتهای زبانی ،مذه ی ،صومی و بومیان نننن ن که همان
گرهنگ است ن ممکن است به اس ا ماتلف موعود در کا آن سرزمین مورد آسین صرار .رگته ،لطمه دیده و یا حتی از
بین برود .بننابراین اصلینت هنا ،بنایند از آزادی الز در پرداختن بنه گرهنگ و هنر خاص خود را برخوردار باشنننند و مورد
حمناینت نیز صرار .یرنند 41.تنوب گرهنبی و احترا بنه گرهننگهنا منا را وادار میکنند کنه به آزادی هنر در میان بومیان و
اصلینتها بپردازیم؛ ارا که احترا به گرهنگها و حفظ گرهنگها با باور تنوب گرهنبی به پایداری هنرهای بومی و سننننتی
کمک خواهد کرد.
از سنوی دیبر ،تنها راه رسنیدن به صنلي پایدار. ،فتو.وی گرهنگها است که باید عایبزین برخورد گرهنگها
شود ،و بستر آن ،برخورداری از آزادی در پرداختن به گرهنگ و هنر هر صو و اصلیت است.

48

ب :مردمان بومی
امروزه ،حق شننرکت در زند.ی گرهنبی ،بهعنوان یک معیار بینالمللی ،با صننراحت مورد تيکید صرار .رگته اسننت.
ضنروری اسنت حمایت آزادی پرداختن به هنرهای سنتی و بومی ملا از سوی دولتها صور .یرد تا زمینه صلي پایدار
و توسنعه بهعنوان نسا سو حقوق بشر ،مهیا شود 44.مردمان بومی ،حق تصمیم.یری مستقا دارند و از آن هریق میتوانند
بههور آزادانه موصعیت سیاسی خود را تعیین کنند ،و آزادانه پیشرگت و توسعه اصتصادی ،اعتماعی و گرهنبی خود را دن ا
کنند 45.اما ،پرسز مهم این است که ،مردمان بومی به اه کسانی .فته میشود؟
مردمی که ص ا از تصنر

یک سرزمین توسب عوامع استعماری ،در آن سکونت داشتند و یا خود را از عوامعی که

در حا حاضنر به صلمرو آنها حکومت میکنند ،متمایز میدانند مردمان بومی نامیده میشوند» .تعریف پیز.فته ،تعریفی
نس تاً عامع ،از مردمان بومی است.
عمعیت مردمان بومی در سننراسننر عهان ،بین  811تا  511میلیون نفر اسننت ،و در حدود  31درصنند تنوب گرهنبی و
زیسنتی عهان را در بر می.یرند .کمیته میقاق مدنی ،سیاسی ،متذکر میشود که کشورهای عضو باید برای تضمین حقوق
وابستبان اشااص اصلیتهای نژادی و بومی .ا بردارند ،و مرد بومی باید مقا یک اصلیت تحت ماده  17حمایت شوند.
آنها شاید اصلیت ن اشند ،اما وضع ویژهای دارند.

46

بهرغم این تنوب .سننترده ،در عوامع بومی سننراسننر عهان ،تما مردمان بومی در یک نکته با هم مشننترك هسننتند؛
آنها در تاریخ بیعدالتی سنهیم هسنتند .در بسیاری موارد ،آنها صربانیان کشتار عمعی بودند 47،و حقوق آنها در شرکت
در گرآیندهای حکومت نظا های حکومتی کنونی انکار شده است .میقاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میقاق حقوق
41

. Keefe, op. cit, p 919.

41

. Indigenous people, www. melbornuniversity. com.

48

. See Eyal, Benvenisti, "Margion of Appreciation, Consensus, and Universal Standards", International Law

and Politics, 1999, vol. 31.
 .44اعالمیه تنوب گرهنبی.1114 ،
 .45اعالمیه حقوق مردمان بومی ،ماده .8
46

. People Indigenous, Melborn University Press/ www. Melborn University.

47

. Martin Scheinin, Minority Rights: Additional Rights or Added protection, Marinus Nisho. f publishers 2003.

اصتصنادی اعتماعی و گرهنبی تصنریي میکند مردمان بومی حق تعیین سرنوشت را دارند ،و از آن هریق میتوانند بههور
آزادانه وضنعیت سیاسی خود را تعیین کنند ،و پیشرگت و توسعه اصتصادی اعتماعی و گرهنبی خود را دن ا کنند 43.به هر
حا  ،دولتها در هو تاریخ ،به دلیا بیم از تجزیههل ی اصوا بومی ،از فهور هویت مسنننتقا آنان ممانعت کردهاند و این
امر ،برای آنها مشنکالتی را که پیشنتر مکر شند ،به همراه داشنته است .اما آنده به حیطه بحث ما مربوط میشود ،حقوق
مرد بومی در راسنتای اشناعه گرهنبی و آزادی در برخورداری از آدا و سننن و هنرهای بومی آنهاسنت که بععد بسیار
مهمی از زند.ی بومیان را تشکیا میدهد.
محاگظهکاری دولتها ،آزادی بومیان را در حفظ گرهنگ خود و مشارکت در حیا گرهنبی که صسمت عمده آن
حفظ هنرهای بومی و سنننتی آنان اسننت ،محرو میسننازد .کمیته حقوق بشننر ،بر حمایت از بومیان تيکید میکند .بهعنوان
نمونه ،در دعوی علیه دولت کلم یا ،م نی بر ممانعت از گعالیت باسننتانشننناسننان در آرار باسننتانی ،کمیته حقوق بشنر دگاعیه
دولت کلم یا را که در عهت حمایت از مردمان بومی ساکن منطقه بود ،میپذیرد.
ج :زنان
اعحا

41

در حق زنان ،خاسنتباهها و زمینههای متفاوتی اون گرهنگ ،سننن ،آدا و رسو منحطی دارد و نیز ،در

هر دوره از تاریخ ،بر حسنن نوب سنیاست که عامعه در پیز .رگته است .بدین سان ،موضع متفاوتی در برابر حقوق زنان
اتاام شنده اسنت .لذا ،مسائلی که هم اکنون ،در حیطه هنر در پیز روی زنان وعود دارد؛ در عوامع مذه ی و سنتی صابا
تيما میباشند و وعود محدودیتهایی که براسناس سننّت و مذهن زمینه حضنور در عرصه هنر از ص یا سینما ،موسیقی و
غیره را با تنزهایی روبرو میسازد.

51

بر ه ق مناده  15برای تحقق آزاداننه اعمنا آگرینز هنر این کناگی نیسنننت کنه دولنتها تنها اعازه آزادی ابداب را
تضننمین کنند؛ بلکه آنها همدنین باید تضننمین کنند که اعما نهادهای شنن هدولتی و حتی نهادهای خصننوصننی ،حقوق
شنننهرونندان را کنه در مناده  15مورد حمناینت صرار .رگته و آزادی ارتکا و بهرهمندی از آنها را نق

نکنند 51.بدین

منظور ،دخالت نهادهای مذه ی در سطي و عایباهی از زند.ی گرهنبی به دصت به وسیله کمیته حقوق بشر ،مورد بررسی
صرار .رگته اسننت .در واصع نهادهای مذه ی به واسننطه دخالت خود ،حق بر آزادانه ابداب کردن آرار هنری ،ادبی ،علمی و
گرهنبی را از بین میبرند .حقی که مالزمه یقینی با آزادی گکر و بیان ،حق مصرّح در میقاق حقوق مدنی و سیاسی دارد.

51

در این زمیننه کمیتنه بنههور خاص ،نبرانی عمیق و شننندید خود را نسننن ت به اعما منفی علیه حق شنننرکت در زند.ی
گرهنبی ،به واسطه مقا های مذه ی ابراز کرده است.

58

صوانین و مص نو،با موعود ،در سننطي عامعه ایران ،در زمینه آزادی هنر و هنرمندان ،هنوز به شننکا کاما و شننفا
ارائه نمیشنننود. .اهی اوصا نظرا سنننلیقهای. ،ذر.اههای متعدد برای کسنننن مجوز خلق آرار هنری و کسنننن مجوز
عرضه آن هنر را با تنز روبه رو میسازد .بهنظر میرسد با ت یین ضرور هنر در عامعه و ضرور پرداختن به این مقوله،
راه برای صانونبذاری مفیدتر و هموارتر وعود صانون ،خود به کمک آزادی خواهد آمد.
صانونمداری ،نماد و نشنننانه احترا پذیری دولتها در عامعه بین المللی .ردیده و هر دولتی هر اند خودکامه ،برای
 .43باز او  ،ماده  1اعالمیه .1166
 .41صرباننیا ،ناصر ،بازپژوهی حقوق زن ،انتشارا روز نو ،1834 ،علد او  ،ص .5
 .51توحیدی ،نیره ،گمینسم ،دمکراسی و اسال .رایی ،لس آنجلس؛  ،1875ص .5
51

. See E / 1991 (23, PARA 80).

51

. See e / 1989 /22 / Para. 238; E/199223/Para. 284.

58

. E/ 1994/ 23 / Para. 128.

رانده نشنندن از عامعه بینالمللی ،ادعای صانونمداری میکند .در عوامع معاصننر ،صانونمداری یک الزا اخالصی و ارزشننی
اسنت که مشنروعیت دولت بدان وابسنته اسنت 54.ماده  3اعالمیه عهانی حقوق بشنر و مقدمه این اعالمیه ،بر این ضرور
تيکید مینماید.
 .4اسناد بینالمللی خاص در رابطه با حمایت از هنرمندان
تيکید یونسننکو به حفظ حقوق بشننر و ماالفت آن با ت عی

نژادی ،سنن ن شننده اسننت این سننازمان به حمایت از

هنرمندان روشننفکران و آموز.ارانی که به خاهر آرای سنیاسنی خود زندانی شدهاند برخیزد 55.یونسکو ،تنها نهاد سازمان
ملا محسنو میشود که بههور مستقیم در ارت اط با حفظ و حمایت از آزادی هنر و صشر هنرمندان در حا گعالیت است.
هر اند این نهاد با بحران مالی و مشنکال عدی در این راسنتا روبرو است ،اما تاکنون .ا هایی بسیار مؤرر در این راستا،
برداشته است.
یونسکو اعال کرده است که هنرمندان نقز مهمی را در زند.ی و پیشرگت عامعه بازی میکنند ،و هنرها در حالت
انفرادی و یا عمعی ،تيریر بسیاری بر عامعه می.ذارد .به همین دلیا ،موصعیت هنرمندان بهعنوان مسيلهای حاد ،باید مد نظر
صرار .یرد و برای به ود آن اصدا شنود 56.همدنین سازمان بینالمللی کار ،نقز مهمی در هماهنبی بین دو نهاد ،برای رگع
مشکال کار هنرمندان در زمینه استادامی و حرگهای دارد.
پیشننهاد واصنله در کنفرانس عمومی یونسنکو در  11باز دسنتهبندی شنده اسنت ،و شنرحدهنده شرایب هنرمندان
اسننت .همین ترتین ،با ارعاعا مشنناص در مورد مسننائا دولتی و کپی رایت ،و در عما ،سننایر حقوق مرت ب با بحث
آزادی هنر در این اعالمیه ،میتوان به راهنماییهایی درباره اصو برخورد دولتها با مسيله هنرمند دسترسی پیدا کرد.
اگراد و .روه روشهایی عدید ابداب کرده و توسنعه دادهاند که ابونبی شناخت هنرمند در اعتماب را نشان داده و
رابطه نزدیکی با گرمو موصعیتسازی گرهنبی در حق بر گرهنگ دارد .این پیشنهادها باید در صالن ااراو کاری دیده
شود و همین هور مربوط به گعالیتهای یونسکو در صالن هنرمندان باید تولیدکننده و خالق در همه ابعاد باشند ،باصوص
موصعیتهایی که اصتصناد در آن نقز مهمی داشته و آن را با موصعیت اعتماعی هنرمند تط یق داده است که باید کشورها با
تمرین بدان برسنند .یونسکو بر حق گرهنگ که آزادی هنر تحت لوای آن بررسی میشود تيکید بسیار زیادی داشته است.
یونسننکو در مقدمه اعالمیهها و نشننسننتها به کرا امعان داشننته که کا عامعه عهانی و حق بر گرهنگ خواسننتار توعه
ویژهای هستند.
 .4-1حمایت از هنر در اعالمیه 1112
یونسنکو در اعالمیه عهانی 571117به ت یین عایباه هنرمندان ،همت .مارده و به حمایت از هنرمندان ،نویسننند.ان و
اعراکنند.ان در تما اشننکا آن پرداخته اسننت .یونسننکو در هی کنبره عهانی ،برای وضننعیت معیشننتی و اسننتادامی
هنرمندان ،راهکارهایی را در 51بند پیشننهاد میکند .در این اعالمیه ،یونسکو هرحهایی را با تکیه بر رابطه هنر و اصتصاد و
تکنولو ی روز عنوان میکنند ،که از عمله پایههای اسننناسنننی هرحشنننده ،میتوان به مواردی اشننناره کرد که در آن به
 .54امیرارعمند ،اردشننیر« ،حاکمیت صانون ،شننرط تحقق حقوق بشننر»؛ سننانرانیهای عمعآوریشننده از دومین علسننه مذاکره دو عان ه ایران و اروپا ،ااپ
دانمارك ،سا  ،1118ص .38
 .55آصایی ،داوود ،سازمان بینالمللی ،انتشارا دانشباه تهران ،سا .1831
56

. Nice, op. cit., p. 1.

57

. World Congress on the Implementation of the Remediation Concerning the status of the Artist 1997.

اختصاص بودعه در زمینه حمایت از خالصیت هنرمندان تيکید میکند ،و عنوان میدارد که در هر کشور ،هر ساله دستکم
یک درصند از کا درآمد عمومی ،برای خالصیت هنرمندان گعا  ،اختصناص داده شود .کشورها اعم از پیشرگته یا در حا
توسعه ،باید به این امر بپردازند ،و مؤسسا خصوصی در این زمینه ،نقز بسزایی را ایفاء میکنند.
در راسنتای حمایت مالی برای رشند و ارتقاء هنر ،عملکرد مؤسسا خصوصی و گعالیت آنها در پیشرگت و توسعه
هنر ،نقز بسنزایی دارند .از آنعا که برای اعتالی هنر به حمایت مالی نیاز است ،ا.ر این حمایت مالی از سوی دولت ،به
شننکا .سننتردهای به صشننر هنرمندان تعلق .یرد ،بهصننور .زینشننی برای اگراد و هنرهای خاص ،که در راسننتای اهدا
دولت صد بر میدارند ،انجا خواهد .رگت .این امر ،ایزی عز صربانی شدن خالصیت هنرمند و آزادی هنر در پی ناواهد
داشننت .یونسننکو ،در اعالمیه  ،1117بر تيریر اصتصنناد بر هنر ،تيکید میکند .امروزه منابع خصننوصننی و دولتی ،مسننلو و
.ردآورنده خواسنتههای هنرمندان در کشنورهای توسنعهیاگته و در حا توسنعه هستند .این عما ،کامالً اختیاری صور
.رگته و گعالیت یونسکو در این زمینه ،بههور اعم ،شاما مواردی اون شناخت و عمومی کردن موصعیتهای موعود برای
منابع خصوصی در زمینه هنر در سطي عهانی است.
 .4-2حمایت از هنر در توصیه نامه  1191بلگراد

53

این اعالمیه تصریي میکند یونسکو در صدد عمومی کردن موصعیتهای موعود برای منابع خصوصی در زمینه هنر،
در سننطي عهانی اسننت .مسننيله حائز اهمیت این اسننت که مسننلو .ردآورنده خواسننتههای هنرمندان در کشننورهای
توسنعهیاگته و در حا توسنعه ،منابع خصنوصی و دولتی میباشد .تمرکز بر منابع دولتی و توسعه زیاد این منابع ،با توعه به
عملکرد و اصدا دولت در عهت آزادی هنر و رشنند شنناصننیت هنرمندان ،اندان مطلو بهنظر نمیرسنند .به همین دلیا
یونسنکو ،توعه ویژه خود را بر توسنعه منابع خصنوصی در زمینه هنر ،صرار میدهد؛ 51ارا که ،در عوامع در حا توسعه و
حتی امروزه ،درعوامع توسنعهیاگته ،صدر دولت با مهار هنر ،و در عهت آزادی هنر و رشند شناصیت هنرمندان مطلو
بهنظر نمیرسند .یونسکو ،توعه ویژه خود را بر روی توسعه منابع خصوصی در زمینه هنر صرار میدهد؛ ارا که در عوامع،
صدر دولت با مهار هنر و در عهت اهدا

خود صرار دادن هنر ،میتواند پایداری خود را تضمین کند.

یونسننکو ،همدنین در این توصننیهنامه صید شننده اسننت که بهترین روش یا حالت برای مطملن شنندن از نتیجه یک
نوآوری خالصانه ،این است که هنرمند را درعهت .رگتن منابع مالی برای کار خویز گعا کرد .تا به حا  ،با هرح اندین
سنازوکار ماتلف نیز این امر تيکید کرده اسنت .این مسنيله ،باعث تقویت و ایجاد نظم بین اعتماب هنرمندان شده است.
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سود بردن هنرمند ،از درآمد حاصا از خالصیت وی به کارایی و استمرار کارش میاگزاید.
یونسکو ،دید.اهی را مورد تشویق صرار میدهد که عهت خالصیت در گرهنگ ،واحدهای صنعتی کواک ،بهوسیله
هنرمندان مدیریت شنده و باعث سناخت محصوال شود ،و خالصیت هنرمندان. ،روهها ،بههور اخص ،در زمینه نوآوری
پرو هها ،یک عاما دربر.یرنده منابع ،محسو میشود.
 .4-3قراردادهای مربوط به مالکیتهای ادبی و هنری 
الف) قرارداد مونته ویدئو
به دلیا نبرش خاص کشنورهای آمریکایی در خصوص حق ،صرارداد برن مورد استق ا این کشورها صرار نبرگته و
53

. Recommendation Concering the Status of the Artist Belgerad, 1980.

51

. Ibid., Article 1.
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. Ibid., article 8.

در صاره آمریکا ،تنها برزیا و کانادا به آن پیوسنتند .از این رو ،سه سا پس از تيسیس صرارداد برن ،صرارداد منطقهای مونتو
ویدئو ،به تصوین دولتهای آر انتین ارو.وئه ،پارا.وئه ،بولیوی و پرو رسید.
ب) قرارداد  1191رم
این صرارداد ،به منظور حمایت از نویسنند.ان نمایشننامهها ،تولیدکنند.ان آرار صوتی ،سازمانهای پاز رادیویی و
تلویزیونی منعقد شد.
ج) قرارداد فونوگرام  1121پاریس
در ماده  1صرارداد گونو.را  ،ر ت انحصناری صندای نمایز یا سنایر صنداها مکر شنده است .صرار داد گونو.را  ،به
دن ا سوء استفاده از آرار صوتی و صفحا موسیقی و تکقیر غیر مجاز آنها به تصوین رسید.
د) قرارداد  1194بروكسل
این معاهده ،در ارت اط با پاز امواج ماابراتی به وسننیله ماهواره ،منعقد شنند .صراردادهای اخیر با عنوان صراردادهای
عهانی ،نافر به حقوق عن ی شهر دارند.
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آندنانکه در گصنا یک ،اشناره شند ،ماده  17اعالمیه عهانی حقوق بشر را میتوان بههور غیرمستقیم در حمایت از
آزادی هنر ،صابا اعتنا دانست .ماده  17اعالمیه عهانی حقوق بشر ،مقرر میدارد:
 .1هر کس حق دارد آزادانه در حیا گرهنبی عامعه مشنارکت کند .از هنرها بهرهمند شنود و در پیشننرگت علمی و
مناگع آن سهیم شود؛
 .1هر کسنی نسن ت به حمایت از مناگع اخالصی و مادی ناشنی از هر تولید علمی ادبی یا هنری که آگریننده آن اسنت
حق دارد.
در این ماده ،سنه حق به هم مرت ب میشوند :مشارکت در حیا گرهنبی ،سهیم شدن در پیشرگت علمی و مناگع آن،
و بهره منندی از منناگع اخالصی و مادی ناشنننی از تولید علمی ،ادبی یا هنری .هر اند اعالمیه عهانی از اصنننطالح مالکیت
معنوی ،اسننتفاده نمیکند ،اما مسننلماً بند  1ماده  8را میتوان شننناسنناییکننده حقوق مالکیت معنوی بهعنوان حقی بشننری
دانسنت .مقرره مذکور از حق هر انسنانی نسن ت به مناگع ناشنی از تولید علمی ،ادبی یا هنری که آگریننده آن اسننت سان

می.وید 61.

این بحث در اعالمیه عهانی حقوق بشنننر ،زمینهسننناز شنننکا.یری این مفهو در ااراو حقوق مندرج در میقاق
اصتصننادی ،اعتماعی و گرهنبی شنند؛ انانده در ماده  15این میقاق ،به این حق اشنناره شننده اسننت .عزء ج بند  1ماده 15
میقاق اصتصنننادی ،اعتماعی ،گرهنبی در راسنننتای بهرهمندی از مناگع آرار هنری بحث میکند 68.در واصع حمایت از انین
مناگعی ،تکلیفی اسننت که حق بشننری بر عهده دولتهای عضننو ،مینهد .از این رو ضننروری اسننت این ع ار  ،در سننیاق
عمومی عزء «ج» که همان منظومه حقوصی مالکیت معنوی است ،تفسیر شود.
با آنکه ع ار «حقوق اصتصننادی» در مورد تما موضننوعا مالکیت معنوی بهکار میرود ،ع ار ترکی ی «حقوق
 .61بیتانه ،مسعود ،آزادی عقیده و بیان از دید.اه صانون اساسی عمهوری اسالمی ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشباه شیراز ،1831 ،ص .114
 .61ح ی یمجنده ،پیشین.
 .68ر.ك :.گتحیزاده ،امیرهوشننننگ و بزر.ی ،حمید ،بایسنننتههای الحاق به سنننازمان عهانی تجار در زمینه حقوق مالکیت گکری ،شنننرکت ااپ و نشنننر
بازر.انی ،ااپ او  ،تهران.1838 ،

اخالصی و حقوق اصتصنادی» ،در نظا و ادبیا کنونی مالکیت معنوی در خصوص کپی رایت حقوق مؤلفان مورد استفاده
صرار می.یرد 64.از آنعا که میقاق اصتصننادی ،اعتماعی ،گرهنبی عزء منشننور بینالمللی حقوق بشننر اسننت ،تنها عنصننری
است که میتوان در آن منحصرًا به عستوعوی حقوق نسا دو پرداخت.
بنابراین ،در بحث حقوق گرهنبی مندرج در این میقاق ،به بحث تعهد دولت و مالکیت معنوی میرسننیم .ال ته شننایان
مکر اسنت که میقاق حقوق اصتصنادی ،اعتماعی ،گرهنبی تنها معاهده حقوق بشنری اسنت که حقوق مالکیت معنوی را به
رسنمیت میشنناسد .یکی از اهدا

یونسکو ،انانکه در اساسنامه آن آمده است ،تشویق عریان آزاداندیشانه و کمک به

دستیابی آحاد عامعه به وسایا ااپ و نشر آرارشان است.
 .4-4معاهده جهانی كپی رایت
یونسننکو از هریق تشننویق همکاری بینالمللی در کلیه حوزههای روشنننفکری و ارائه پیشنننهاد در زمینه ضننرور
تواگقا بینالمللی ،در صننندد تحقق این هد

بر میآید .ترغین دولتها برای میدان دادن به خالصیتها و اگزایز دانز
65

یونسکو است .نقز یونسکو ،در زمینه کپی رایت ،از هریق تصوین

ملی ،آرار علمی ،موسنیقی و هنری از دیبر اهدا

معاهده عهانی کپی رایت ،در سنننا  1151تحقق یاگت ،و در سنننا  1171در پاریس ،مورد بررسنننی و بازبینی مجدد صرار
.رگت .معاهده یادشنننده سننن ن شننند تا حمایت از کپی رایت و ایجاد واحد حقوصی ،احترا به حقوق پدید آورند.ان و
.ردش بینالمللی تيلیفا یا آرار را به ویژه برای مقاصند آموزشنی و پرورشی اگزایز یابد .در این مورد ،هد

همیشبی

یونسکو ،اهمینان از این مسيله است که اصو اساسی کپی رایت با توسعه آموزشی ،علمی ،گرهنبی و ارت اها در عامعه
مدرن هماهنبی داشته باشد.
امروزه ،تمرکز بر انواب حقوق اعتمناعی ،محدود به کشنننور آمریکا نیسنننت .در سنننا های اخیر شنننمار زیادی از
حقوصدانان و صضنا اروپایی ،بر رشند بسنیاری از حقهای صنعتی صح،ه .ذاشتهاند .با این حا  ،نق
حقها ،بهنحو گزایندهای رو به رشد است.

کپی رایت و دیبر

66

مسنلماً اگکار و اندیشهها تا زمانی که از حالت یک امر مهنی خارج نشده و در صالن یک امر عینی تجسم نیابند صابا
حمایت نیسنتند ،و اسناسناً حمایت از اندیشنهای که در عالم خارج بروز و فهور نیاگته باشد ،بی معناست .این بروز و فهور
در هر ینک از آگریننههنای گکری ،بنه.ونهای اسنننت :بههور مقا  ،یک ارر ادبی بهصنننور الفا و عملههای هدگمند و
معنیدار ،یک ارر موسنننیقی در شنننکا نتهای موزون ،و یک ارر هنری در صالن اشنننکا  ،رنگها ،خطوط و غیره تجلی
میینابند .ا.راه در فواهر امر ،بین «اصنننیا بودن ارر» ،که بهمعنای نتیجه گکر پدید آورنده ،به تنهایی و به تمامی بودن ،و
«ابتکاری بودن ارر» ،که به معنای نو بودن و سابقه نداشتن ارر است؛ تفاو هایی بهنظر میآید .لیکن ،برخی از استادان علم
حقوق ،این دو را در یک معنا بهکار بردهاند .بنابراین ،ارری صابا حمایت است که اصیا 67و به بیان دیبر ،ابتکاری باشد.

63

صانونبذار ایران ،در مواد  1و 1صانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،با بهکار بردن کلمه ابتکار و ابداب در
عمال ماتلف ،به این شرط اشاره کرده است.
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 .64بیژنی ،مریم« ،ایران و دورنمای پیوستن به صانون کپی رایت» ،مجله سیاسی -اصتصادی ،شماره  ،116-115ص .113
 .65مشیریان ،محمد ،حق مؤلف و حقوق ه یعی ،تهران ،انتشارا دانشباه تهران ،سا .1881
. See frederik Abbott, Thomas Cottierr and Francis Garry, The International Intellectual Property System:

66

Commentary and Materials, Kluwer Law, London, 1999.
67

. Original.
 .63صفایی ،سیدحسن ،حقوق مدنی و تط یقی ،نشر میزان ،تهران.1875 ،
 .61آیتی ،حمید ،صدر عمومی و حقوق پدیدآوردند.ان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشباه تهران.1874 ،

همدنین ممکن اسنننت اخالق حاکم یا اگکار عالی یک عامعه با رقی صانونبذار ،ارری را با ارزش ندانسنننته و آن را
مسننتحق حمایت به شننمار نیاورد .بهعنوان نمونه ،در اواخر سننا  1181در انبسننتان ،به یک نوشننته مضننحک که با عنوان
«آخرین وصننیتنامه آدلف هیتلر» منتشنننر .ردید امتیاز حق پدیدآورنده ،اعطا نشننند .ا.ر اه این نوشنننته ،وصیحانه ن ود و
احتماالً بسننیاری از مرد از مطالعه آن لذ میبردند ،اما در غیر این صننور  ،انتشننار نمییاگت .اون ،از دید.اه صاضننی،
نوشتهای سطحی و ناشایست بود.

71

حق بهره بردن از آزادی بیان و اهالعا در مجامع بینالمللی ،عایباه خاصنننی دارد :ماده  11کنوانسنننیون اروپایی،
دارای بیشننترین ربب به این موضننوب اسننت .آزادی بیان و اهالعا توسننب این صانون به شننما اعازه میدهد که نظرا و
عقاید خود را داشته باشید و آنها را بدون دخالت دولت عرضه کنید.

71

به هر حا  ،آنده واضنني بهنظر میرسنند ،رابطه آزادی بیان و کپی رایت اسننت .هر.ز نمیتوان در گضننایی که هنر
عرضنه شنده ،و در معرض مااهره تحریف ،سنرصت و سنوءاسنتفاده باشند ،انتظار آزادی بیان داشت و نیز از هنرمندی که
میخواهد نوشننتهها ،نقاشننیها و موسننیقی و گیلم و سننایر هنرهای خود را در معرض دید مااه انز صرار دهد نیز نمیتوان
انتظار داشت که بدون احساس امنیت این آگرینز را صور دهد 71.از آن عا که هنرمند ،تما گکر و روح و اندیشه خود
را در صالن ارر هنری خود عرضنه میدارد ،ه یعی اسنت که سود مادی ناشی از ارر هنری نیز از آن وی باشد و کپی رایت،
تنها راهکار مؤرر برای این امر اسنت .انانده برای امنیت گکری هنرمندان و برای خلق ارر نیز شنناسنایی کپی رایت توسب
دولت بسیار مؤرر خواهد بود و زمینهساز خلق آرار و عرضه آن است.
ر ت ارر در ایران ،از شننناسننایی ارر و برخورداری آن از حمایت صانونی به شننمار نمیآید ،و موعد حق مؤلف تلقی
نمیشننود .ماده  11صانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنننفان و هنرمندان ،مقرر کرده اسننت :پدیدآورند.ان ،میتوانند ارر،
نا  ،عنوان و نشانه ویژه خود را در مرکز ،که وزار گرهنگ و هنر ،با تعیین نوب آرار آ.هی مینماید؛ به ر ت رساند.
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 .5محدودیتهای آزادی هنر
 .5-1اصول و معیارهای حاكم بر محدودیتها
آزادی هنر ،بهعنوان مصنداصی آزادی بیان ،تحت محدودیتها و اصو و معیارهای حاکم بر محدودیتهای آزادی
بیان ،حمایت میشنود .به ع ار دیبر ،محدودیتهای موعود برای آزادی بیان ،شناما آرار هنری نیز ،میباشد و آزادی
هنر ،تا عایی اسننت که با محدودیتهای مقرر برای آزادی بیان ،مواعه نشننود .بنابراین ،محدودیتهای بحثشننده برای
آزادی بیان ،کامالً برای آزادی هنر نیز ،صابا هرح است.
ا.ر اه اعما هر .ونه حقی منوط به رعایت حقوق و آزادی های دیبران و همدنین نظم و امنیت عمومی و سنننایر
شننرایب موعود در یک عامعه دموکراتیک اسننت ،اما وضننع تعریف و اعما هر .ونه محدودیت باید براسنناس معیار و
ااراو مشناص صنور .یرد ،تا از اعما سنلیقه برای ایجاد محدودیت علو.یری شنود 74.ا.ر معیار مشاصی برای
تعریف نظم عمومی در اختیار نداشته باشیم ،تعریفهای دل ااهانه عایبزین تعریفهای صانونی خواهد شد .لذا ،برای رگع
این تناص

ها باید در عسننتوعوی معیارهایی باشننیم تا بر محدودیتها حاکم کنیم .این اصننو و معیارها در ادامه مورد

 .71آیتی ،حمید ،همان ،ص .61
71

. Copyright and Freedom of Expretion in European Diversit0079, www.cultular.com 2006/7/13.

71

. See wipo introduction to intellectual property: theory and plactice, Geneva, 1998.
 .78حمید آیتی ،حقوق آگرینزهای گکری؛ با تيکید بر حقوق آگرینزهای ادبی و هنری ،نشر حقوصدان ،1875 ،ص .71
 .74بیتانه ،پیشین.

بررسی صرار می.یرند.
 .5-2سه شرط ضروری برای اعمال محدودیت
ا.ر یک دولت باواهد در موردی آزادی بیان را محدود کند ،باید شرایب سه .انه میا منط ق باشد:
 .1هر محدودیتی باید بر ه ق صانون باشد؛ به این معنا که:
اوالً ،اعما محدودیت باید بر ه ق صانون داخلی ،پیزبینی شده باشد؛
رانیاً ،این محدودیت صانونی باید برای عمو مرد بهصور روشن و صریي و با وضوح کاما عرضه شده باشد؛
 .1محدودیت تعیین شنده باید براسناس یکی از موارد مندرج و احصاءشده در اسناد بینالمللی الز االعرای مربوط،
صابا توعیه باشد؛ بهویژه آنکه کشوری سند بینالمللی مربوط را امضاء کرده باشد؛
 .8محدودیت باید در یک عامعه دموکراتیک از ضننرور برخوردار باشنند؛ به این معنا که محدودیت اعما شننده
باید در پاسنخ به یک نیاز عدی گعالیت اعتماعی باشد .در ضمن ،این محدودیت باید متناسن با این نیاز اعتماعی باشد ،و
از حد متناسن خارج نشود ،و هر دولت نیز باید دالیا عینی و کاگی م نی بر اصالت و عدیت موضوب ارائه نماید.
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نا.فته پیداسنت که وعود یک شنرط از شنرایب سنه.انه به تنهایی کاگی نیسنت ،بلکه احراز تمامی شنرایب سه.انه،
برای اعما محدودیت ضننروری اسننت .بهعنوان مقا  ،یک دولت نمیتواند صننرگاً به این دلیا که محدودیتی ه ق صانون
داخلی پیزبینی شننده ،بهرغم انط اق آن با موارد احصنناء شننده ،آزادی بیان را محدود کند و یا این که با وعود احراز دو
شننرط او و دو  ،بدون ار ا وعود ضننرور در یک عامعه دموکراتیک نمیتواند محدودیتی را که ه ق صانون داخلی

پیزبینی شده و بههور کاما نیز با یکی از موارد احصاء شده منط ق است ،توعیه نماید .
 .5-3سانسور و محدودیت

در عرصننه هنر ،همدنانکه در عرصننه رگتار اخالصی این .ونه اسننت ،آزادی را ن اید با بیبندوباری خلب کرد؛ و باید
دانسنت که آزادی مسنتلز نق

صوانین نیست :آزادی ع ار است از صدر اختیار صانونی؛ آزادی میوه خوشبوار ضابطه

است 76.ضابطه ،میراث صرنها تالش است که به هنرمندان امکان میدهد تا آزاد باشند و شاهکارهایی را بیاگرینند.
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در ماده  11اعالمیه عهانی حقوق بشر مقرر شده است:
 .1هر گرد ،نس ت به عامعهای که گقب در آن توسعه آزاد و کاما شاصیت او میسر است تکالیفی دارد؛
 .1هر گرد ،در اعمنا حقهنا و آزادیهنای خود ،گقب تنابع محدودیتهایی خواهد بود که بر اسننناس صانون ،تنها با
هد

تضنمین شنناسایی و احترا شایسته به حقوق و آزادیهای دیبران و تيمین اصتضائا عادالنه اخالق ،نظم عمومی و

رگاه عمومی در عامعهای دموکراتیک مقرر شده است.
بندین ترتین ضنننروری اسنننت به بحث اعما محدودیت و آزادی هنر نیز توعه کرد .اما ،بنا به تيکید کمیته حقوق
بشننر ،ن اید این اعما محدودیتها به .ونهای باشنند که خود حق را به مااهره اندازد 73.همان.ونه که مالحظه میشننود،
بنند  1مناده  111اعالمینه ،اصنننوالً این نکتنه را تصنننریي میکنند کنه اسنننتفناده از تمنا حقوق و آزادیهنا مشنننروط به
 .75موالیی ،مهرداد« ،آزادی بیان و محدودیتهای آن در داد.اههای اروپایی حقوق بشر» ،گصلنامه رسانه ،سا  ،11شماره  ،1صص .81-81
 .76برتلمی ،ان« ،صیدهای دلپذیر» ،مجموعه مقاال نظاره هنرمند ،وزار گرهنگ و ارشاد اسالمی ،سا  ،1831ص .111
 Demas thene .77ل 834-811ق .رعا سنیاسنی و خطین مشنهور آتنی ؛ گبراها . ،وردن ،گلسفه هنرها ،درآمدی بر زی اییشناسی ،ترعمه مسعود علیا،
انتشارا صقنوس.1838 ،
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. General Comment 10 (Article 10).

محندودینت هنایی به این شنننرح اسنننت :امنیت ملی؛ نظم عمومی؛ منع ت لیغ به عنگ و ترغین تنفر نژادی ،ملی ،مذه ی؛
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محندودیتهای آزادی بیان در حقیقت ،محدودیتهایی اسنننت که بر آزادی هنر ،بهعنوان مصنننداصی از مصنننادیق
آزادی بیان ،اعما میشننود .توسننا به امنیت ملی از عانن دولتها ،بهعنوان وسننیلهای برای اعما محدودیت بر آزادی
بیان ،درصنورتی که دارای هدگی مشنروب ن اشند ،یا ارت اهی با امنیت ملی نداشته باشد ،ممنوب است .به عالوه بههور مقا ،
نمونههایی از موارد غیرمشروب توسا به امنیت ملی را بیان کرده است .از عمله مواردی که در این اصا ،به آن توعه شده
است میتوان موارد زیر را نا برد:
الف عد اختفای اهالعا مربوط به عملکرد صوای حکومتی؛
عد استقرار یک ایدئولو ی خاص؛
ج عد سرکو اعتصابا کار.ران.
بنابراین ،انانده اگرادی در ااراو صیود اشنناره شننده ،اصداماتی به عما آورند ،دولت حق ندارد باتوسننا به امنیت
ملی ،محدودیتی اعما نماید.
در صانون اسناسنی عمهوری اسنالمی ایران ،به صراحت به آزادی هنر ،اشارهای نشده است :صراحتی که میتوان در
اصننا  6صانون اسنناسننی آلمان ،مشنناهده کرد .لکن ،تع یر اصننا  18صانون اسنناسننی ما را به مراد تدوینکنند.ان آن ،برای
پرداختن به آزادی بیان ،نزدیک میکند« :تفتیز عقاید ممنوب اسننت و هیچ کس را نمیتوان به صننر

داشننتن عقیدهای

مورد تعرض و مواخذه صرار داد».
فاهر این اصنا ،تنها آزادی عقیده را به رسنمیت شناخته است و نه آزادی ابراز عقیده ،یعنی آزادی بیان را .اما بهنظر
میرسند که مراد تدوینکنند.ان این اصنا ،آزادی ابراز عقیده باشد .زیرا ،عز در این صور  ،وعود آن بهعنوان متنی از
حقوق موضنوعه ،بیگایده است ،و معلو است که دنیای درون هر کس مربوط به خود اوست ،و صانونبذار ،نه میتواند و
نه باید خود را متوعه گکر و اندیشه اشااص. ،رداند.
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