
1المللی حقوق بشرحمایت از آزادی هنر در نظام بین

 

 ٭رضا اسالمی

 ٭٭ریحاننسرین گل

 

چکیده

ع و رغم معنای وسیاین مقاله، ضمن بررسی تعریف آزادی هنر نشان می دهد که آزادی هنر یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است که به

و پرداخته شده است. در این بحث تالش شده است رد پای آزادی هنر در حوزه حقوق مدنیالمللی، کمتر بدان اهمیت باالی آن در اسنناد بین 

عنوان نسننا دو ، حقوق بشننر نمایان .ردد. به ع ار  عنوان حقوق نسننا او ، و در میقاق حقوق اصتصننادی، اعتماعی و گرهنبی، بهسننیاسننی، به

 رسد؛ با این تفاو  که آزادی هنر، مطال اتی از حقنظر میاین حق اساسی بشر بهدیبر، آزادی هنر، منفک از آزادی بیان نیسنت، و مصداصی از  

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     

 د.ی گرهنبی از م احث بررسی شده در این مقاله است.ها و زنان در خصوص شرکت در زنخاص از عمله حق مردمان بومی، اصلیت
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 مقدمه

ز درها و هنر، راهنمنای آزادی و آزادی خود، مولد هنر واصعی اسنننت. هنر و موگقیت، همراه با مشنننکال  گراوانی ا  
شنوند. سنانسنور، تعقین هنرمندان، وضنعیت نامناسنن اصتصادی این صشر و      های بسنته زیادی به یکدیبر نزدیک می پنجره

 1اند.اند که همواره در مسیر آزادی هنر صرار داشتهها، مشکالتی بودهعلو.یری از خلق، و ارائه هنر به مناس ت محدودیت
د سازی، حفظ گرهنگ و ماننها به بهانه گرهنگصنور  صانونی توسنب برخی دولت  ای که بهرویههای بیمحدودیت 

ی های گرهنب.یرد، دستاویزی بوده است که همواره در راه هدایت عریانشود و در مسیر هنرمندان صرار میاینها اعما  می
همین امر در بسنیاری موارد، خود مانع توسعه و رشد این مقوله شده   کهو هنری، مورد اسنتفاده صرار .رگته اسنت. حا  آن  

 8است.
های گرمایشننی شننکا .یرد. هنر، ریزیهنر، امری نیسننت که سنناخته و پرداخته شننرایب موعود باشنند، و هی برنامه  
باید با  ی از سوی دولتهای گرهنبها و سنیاست ریزیآید. بنابراین برنامهای سنیا  اسنت که از د  اعتماب بیرون می  پدیده

، صنور  عاما ماربی در این راسنتا، صرار نبیرد. ارا که تيریر سیاست در آن، به شکلی نابود کننده  دصت انجا  .یرد تا به
 4انکار است.غیر صابا
ر بمندی از مناگع هنر، نشانهور آزاد، و بهرهتوعه اعالمیه عهانی حقوق بشنر،  به حق شرکت در زند.ی گرهنبی به  

ی های اسنناسالعاده با اهمیت اسنت و بالط ع، آزادی هنر باید در گهرسنت آزادی  این امر اسنت که هنر، در حیا  بشنر گوق  
ای مسنننتقا از آزادی بیان ناواهد بود و آنده در راسنننتای دیبر  رسننند آزادی هنر، وا هنظر میصرار .یرد. در آغناز، بنه  

که آزادی هنر، ایزی خارج از دنیای رغم اینحیطه نیز عنوان شنننود. بهشنننود باید در این مصنننادیق آزادی بینان مکر می 
آزادی بیان نیسنت، اما دنیایی اسنت که در آن خالصیت انسنان و شنکوگایی شاصیت انسانی در سطي عمیقی صابا بررسی     

 يکید است.ته تشناختی آن، بسیار صابا تيما و شایسدلیا ابعاد زی اییاست، و تيریر بسزای آن در حیا  بشر،  به
 

 . مفهوم آزادی هنر 1

که  .اه دو دنیا است،رسند. پیوند حقوق و هنر، علوههنر و حقوق، دو دنیای متفاو  هسنتند که در نقاهی به هم می  
.شنایند تا هنر، در ااراو  حقوق، مسیر اعتماعی خود را یاگته و حقوق، مانند مفاهیم دیبر،  هایی به روی هم میدریده

آسنانی تعریف کرد. شناید هنر، صلمرویی اسنت که در آن کسننی از کسی    بهتوان هنر را نمی 5.ر شنود. در دامان هنر علوه
صورتی ای در انتقا  معنا صلمداد کرد که بهعنوان رسانهتوان هنر را، به.یرد، و در نهان هر آدمی نهفته است. میپیشنی نمی 

مفاهیم  پیوسنننته ازهمای بهمجموعه هنر،»کند. تاتار کویچ، هنر را این .ونه تعریف کرده اسنننت: زی ا، معانی را منتقا می
هنر، برای انتقا  معنی، نیاز به آزادی دارد که عز در  6«.ای زی اسنننتاسنننت که همانند رسنننانه، در پی انتقا  معنا به شنننیوه

شنننود، حقوق ر  توان بینان حقیقی را از هنر انتظار داشنننت. وصتی سنننان از آزادی در اعتماب می  کسنننو  آزادی نمی
 آید.های صانونی پیز میعاست که تقابا میان آزادی هنر و محدودیتیننماید، و امی

توان .فت هنر حقیقی ها اسنننت، و در راسنننتای صیاس هنر و حقوق، می ای از صوانین و محندودیت حقوق، شننن کنه  
ی اسنننت که دارد. این در حالمندی به مااهن عرضنننه میبرد و مفاهیمی را به همراه لذ  بهرهمااهن خود را به گکر می
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حقوق از .ذشنته شنروب شنده و در عین حا  علمی امروزی اسنت. یک هنرمند خالق همواره در.یر با بسیاری از مسائا     
 که انعکاس اگکار وی توسعه عامعه را در پی خواهد داشت. 7زمان و مکان خود است

 
 . تعریف آزادی هنر1-1

نرمندان، هویت گرهنگ خویز هسننتند. وصتی هنر، صسننمتی از زند.ی اسننت که حیا  باز گرهنگ نیز هسننت. ه 
کند، هویت های ضنننروری را در حیطه هنر، که خود صسنننمت اعظم گرهنگ عامعه اسنننت، ایجاد می حقوق، محندودیت 

باشد. در این اعما  محدودیت، ن اید هنر صربانی شود. ارا که گرهنگ یک عامعه، که باید در برهه ای را صالن میعامعه
با این تعابیر، ضروری  3ه نیاز عامعه شنکا .یرد و هویت نسنا آینده را عان باشد، تيییر خواهد یاگت.  زمانی خاصنی بنا ب 

ی هاهنر، آگرینز صننور »توان .فت: اسننت در آغاز بحث، تعریفی از وا ه آزادی هنر، ارائه شننود. در تعریف هنر، می 
ه تعریفی از آزادی ما را به مفهو  آزادی هنر، نزدیک در ادامه تعریف کالیوبا از هنر، ارائ 1«.نمادین احساس آدمی است

کند. آزادی در مفهو  موسنن،ع، همانا صدر  بر اندیشننیدن و یا انجا  عما توسننب گرد، براسنناس اراده و خواسننته خود    می
  11اوست.

س، بر حساهای نمادین اآگرینز صنور  »توان در آغاز تعریف، آزادی هنر را به این نحو تعریف کرد: بنابراین، می
عنوان مصادیق آزادی بیان، مطرح در حقوق بشر، آزادی هنر، به«. صور  آزادانه استاسناس خواسنت و اراده انسان یا به  

شنود. از آن عا که آزادی هنر، نیازمند بسننتری مناسن در عامعه  ای از آزادی بیان صلمداد میشنود و آزادی هنر، علوه می
 رسد.نظر میی و آزادی هنر نیز از موارد صابا بحث بهاست، رابطه دولت با هنر، دموکراس

های دلیا کمک به کشف حقیقتیکی از بنیادی ترین حقوق انسانی است. این آزادی، از یک سو، به 11آزادی بیان،
کند، و از سوی دیبر، خودشکوگایی گردی را تقویت، و حتی تضمین انسنانی، به توسنعه و تحو  عوامع انسانی کمک می  

اری انبغایت»کار.یری حق تعیین سنرنوشنت است. از همین رو، در ااراو  نظری،   ای از بهکند. آزادی بیان، علوهمی
 11رسد.نظر می، صابا توعیه به«انسان

های عمیق های بارز بیان هستند. اها نظر، ایدهامروزه آرار هنری از ص یا نقاشی، کاریکاتور، گیلم و موسیقی، از علوه
کنند. بنابراین ن اید در شنننمو  مفهو  آزادی بیان، نسننن ت به  های هنری به مااه ان خود، منتقا میيملی در صالنو صابا ت
هننای هنری برای بسنننینناری از اگراد، از تولینند رسننند، امکننان تولینند گرآوردهنظر میهننای هنری تردینند کرد. بننهگرآورده
 18تر باشد.راهمبسا بیشتر و گهای گکری، صلمی و کالمی اهگرآورده

نوان عنظر از مرزهای ارت اهی، باید مورد احترا  باشد، و بهآزادی بیان، گراتر از مرزهاسنت. این حق در کا، صنر   
  14.شود  ای مجزا، بررسیمقوله
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های عمومی، برای ت یین آزادی بیان مورد ها در رسانهسنیاسنی، داد و سنتد اهالعا  و ایده    -مدنیمیقاق  11در ماده 
عنوان توعیه اِعما  محدودیت، به دریاگت یا انتقا  اهالعا  و توعه صرار .رگته اسننت. همدنین نفی مرزهای سننرزمینی به 

 شده است.ها از دیبر موارد تصریيایده
مندی از گنون و المیه عهانی حقوق بشنننر، و آزادی شنننرکت در زند.ی گرهنبی و حق بهره اع 17بنا توعه به ماده   

 ها از مناگع معنوی و مادی هنر، بحث به ود وضعیت آزادی هنرمندان نیز صابا توعه است.هنرها و برخورداری از حمایت
و حق مزبور شاما آن است که  دارد: هر کس حق آزادی عقیده و بیان داردمیقاق مدنی سنیاسنی عنوان می   11ماده  

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.

 شود:اعالمیه عهانی حقوق بشر، حمایت از هنر را با مکر وا ه هنر، متذکر می 17ماده  
هر کس حق دارد آزادانه در زند.ی گرهنبی اعتماعی شننرکت کند؛ از گنون و هنرها متمتع شننود و در پیشننرگت  .1

 علمی و گواید آن سهیم باشد؛
 .  هرکس حق دارد از حمایت مناگع معنوی و مادی آرار علمی، گرهنبی یا هنری خود، برخوردار شود.1

مندی از گنون و هنرها آزادی شرکت در زند.ی گرهنبی و حق بهرهاعالمیه عهانی حقوق بشنر و   17با توعه به ماده 
شنننود. با عنوان این مطلن، باید و برخورداری از منناگع معنوی و مادی هنر، بحث ابونبی آزادی هنرمندان نیز هرح می 

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

ای داشته است؛ میقاق مدنی به این موضنوب اشاره  17و  11وای ماده عالوه بر اعالمیه عهانی حقوق بشنر، که تحت ل  
 تحت م حث آزادی بیان، به آن پرداخته است. 11سیاسی در ماده 

 اعالمیه عهانی دارد:  11میقاق حقوق مدنی سیاسی، اند تفاو  با ماده  11ماده 
 او ؛ مکر عدا.انه و مطلق حق داشتن نظر بدون مداخله است؛

اعالمیه اسنننت. هر گردی باید حق آزادی بیان داشنننته باشننند؛ این حق شننناما آزادی،  11بیشنننتر ماده دو ؛ تفصننیا  
ها از هر نوب، بدون توعه به مرزها نننن خواه شننفاهی، مکتو  یا ااپی به  وعو، دریاگت و انتقا  اهالعا  و اندیشننهعسننت

 ای به انتاا  خود ن است؛شکا هنر یا از هریق هر رسانه
هور خاص، ایزی وعود ندارد؛ ها بر آزادی بیان بهمیه عهانی حقوق بشننر، در خصننوص محدودیت سننو ؛ در اعال 

 16های مجاز برحق آزادی بیان هم صید شده است.میقاق محدودیت 11ماده  8ولی در بند 
ان،  مورد در ارت اط با آزادی بی 17ایهای ویژهها و محدودیتالمللی حقوق مدنی و سنیاسنی، مسلولیت  در میقاق بین 

بینی تيکید صرار .رگته اسنت. در حالی که در اعالمیه عهانی حقوق بشر، حق آزادی بیان، عهت حفظ حقوق دیبران پیز 
 شده است.

هایی را اعالمیه عهانی حقوق بشر مکر شده است؛ انین محدودیت 11با این حا ، م انی دیبر تحدید، که در ماده  
داند؛ در ادالنه اخالق و نظم عمومی و رگاه عا ، در یک عامعه دموکراتیک مجاز میعنا آوردن الزامنا  عن   تنهنا برای بنه  

المللی حقوق مدنی و سننیاسننی، تحدید آزادی بیان را به الزاما  یک عامعه  حالی که شننرط مشننابه موعود در میقاق بین 
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17. See Maher, Gerry, Freedom of Speech: Basis and Limits, Printed in the Fed. Rep. of Germany 1986,  p. 20. 



 13سازد.عادالنه مربوط نمی
هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شاما آزادی تفحص »کند: اعالمیه عهانی حقوق بشنر، تصنریي می   11ماده  

صنور  نوشنته یا ااپ شده یا   و تجسنس و اشناعه اهالعا  و اگکار از هر ص یا بدون توعه بسنرحدا  خواه شنفاهی یا به    
 «.باشدصور  هنری یا هر وسیله دیبر به انتاا  خود میبه

ق دهد و از آن عا که هنر با تما  مصادیقاق مدنی سیاسی، شمو  آزادی بیان را نس ت به تولیدا  هنری تسری میمی 
« ج»شنود، بیان، با هر شکا اعم از نقاشی، سینما، تلاتر، خب، موسیقی و غیره، باید آزاد باشد؛ هر اند بند  خود تعریف می

را  به حقوق یا حیقیت دیبران و حفظ امنیت ملی یا نظم، سالمت یا اخالق ماده گوق اسنتقنائاتی را صائا شده است، که احت 
 11شود.باشد، که بالط ع، هر نوب مصادیق بیان را نیز شاما میعمومی، از موارد محدودیت بر آزادی بیان می

 1114  ما ر ویژه کمیسنیون حقوق بشنر، برای پیش رد و حمایت از حق آزادی نظر و بیان، در .زارش خود در سا   
بودن این حق، به این دلیا اسننت که فرگیت آن را دارد که این « مدنی»را حقی بنیادی دانسننت که « آزادی اندیشننه و بیان»

های ناروای دولت حفظ کند؛ از این عهت، حق آزادی اندیشنننه و بیان حقی اندازیحوزه، از حینا  گرد در برابر دسنننت 
ما  مندی از تسنی توصنیف کرد، که برخورداری از آن نشانبر میزان بهره  توان حقی اسنا را می« حق»سنیاسنی اسنت. این    

 11المللی حقوق بشر است.های بشری مندرج در منشور بینحق
تصمیم کمیسیون حقوق بشر، عهت تعیین ما ر ویژه  1118عوالی  13شنورای اصتصنادی و اعتماعی ملا متحد، در   

یازده .زارش، از سوی ما ر ویژه تسلیم کمیسیون شده که عمدتاً به  1118دسنام ر سنا     11را تيیید کرد. از آن تاریخ تا 
 پردازد.بررسی وضعیت آزادی بیان، در کشورهای ماتلف می

 
. آزادی هنر و حق بر فرهنگ2

عنوان حقوق نسنا او  نننن و میقاق حقوق اصتصادی، اعتماعی و  رد پای هنر را در د  حقوق مدنی نننن سنیاسنی نننن به   
عنوان توان پیدا کرد. هر اند ن اید از این نکته غاگا بود که آزادی هنر، بهوان نسا دو  حقوق بشرنننن  میعنگرهنبی نننن به

سازد که آزادی هنر، ای را برای ما محتما میحقی مسنتقا در منشنور حقوق بشنر مکر نشنده اسنت: این امر، انین مسيله     
که اشناره شد، آزادی هنر ایزی منفک از آزادی  آن انانای کلیدی در گهرسنت حقوق بشنر باشند. اما    ن اید اندان وا ه

رهنگ را ای از حق بر گشود؛ با این تفاو  که آزادی هنر، مطال هبیان نیسنت، و مصداصی از این حق اساسی بشر شمرده می 
، برای ندر پی خواهد داشننت، و بسننتر حقوق اصتصننادی، اعتماعی، زمینه ت لور این باز از حق آزادی بیان اسننت. بنابرای 

رسد. در باز حاضر، ارت اط آزادی هنر و حق بر گرهنگ، نظر میدرك آزادی هنر، بررسنی حق بر گرهنگ ضنروری به  
 شود.  عنوان حقی اساسی از حقوق نسا دو  حقوق بشر، بررسی میبه

 11ت.ده اسبشر، در هی صرون و اعصار، در ضرور  حیا  ه یعی و بقای زند.ی گریاد آزادی، و گرهنگ آزاد سر دا
ای بدوی، هوعودآورنده هنر نیز هست. بعضی از گرهنگآورنده زبان اسنت، به وعود.ونه که بهبنابراین، گرهنگ به همان

شناسی یا دین واصعی نیستند؛ ولی همه در هو  تاریخ از یک ریشه، یعنی هنر، حتی روی ابزار یا روی دارای یک اسنطوره 

                                                           
پا در زمینه و. رعوب شنود به سنانرانی مایکا گریمان، مدیر وابسنته مرکز حقوق بشنر دانشباه اسکس انبلستان در سومین میز.رد .فتمان ایران و اتحادیه ار    13

 بروکسا. 1118اکت ر  13 -1حقوق بشر، 

11. See Franklyn  S. Haiman, Freedom  of  Speech, Northwestern  University 1977. 

 مجنده، پیشین.. ح ی ی11

 .141، ص 1871، نشر مؤسسه تدوین و نشر آرار عالمه ععفری، گرهنگ پیرو گرهنگ پیشرو. ععفری، محمدتقی، 11



 11بدن انسان، برخوردارند.
 

 نعکاس آزادی هنر در حق بر فرهنگ . ا1-3

های گرهنبی مربوط به خود بدون صور  آزادانه در مؤلفهحق بر گرهنگ، به این معناسنت که هر گردی حق دارد به 
ن عنوان یک حق انسانی است. حق یک انساای داشنته باشد، شرکت کند. حق بر گرهنگ، در حقوق بشر، به که دغدغهاین

میقاق اصتصادی، اعتماعی،  18که دولت، دخالت کند.مند شود؛ بدون آنایای گرهنگ و علم، بهرهاست که از گرهنگ و مز
ها را در این پردازد و دولتهور اخص، به حق بر گرهنگ، میاعالمینه عهنانی حقوق بشنننر، خود به   15گرهنبی، در مناده  

رویج های گرهنبی را تها تعهد دارند تا گعالیتالمللی، دولتهمدنین تحت صوانین حقوق بشنننر بین 14داند.رابطه متعهد می
 هایی که دارای ارزش عهانی هستند.ویژه گعالیتکنند و در حفظ آن کوشا باشند؛ به

حقوق  المللیهایی که هی دهه .ذشننته در زمینه تفسننیر و روشننن شنندن مفهو  تعهدا  مندرج بین رغم پیشننرگتبه
سننت، هیچ معاهده حقوق بشننری، مانند میقاق مزبور، به نحو مکرر نق   اصتصننادی، اعتماعی و گرهنبی صننور  .رگته ا 

هاسنننت، ارت اط ندارد؛ بلکه مسنننائا مربوط به درك و شنننود. این امر با ماهیت تعهدا  و حقوصی که میقاق موعد آننمی
 در برزخی ها بیز از هر محدودیت حقوصی یا رویه صضنننایی، حقوق اصتصنننادی، اعتماعی و گرهنبی راگهم، و عز  دولت

میقاق مذکور، گرهنگ را، برای نتیجه دادن سه  15ماده  15نسن ی از مسائا عهانی برای تضمین حقوق بشر، صرار داده است. 
 مفهو  منفک از هم، ولی معت ر، و منط ق بر هم بیان کرده است.

یقی، ادبیا ، موسننگرهنگ، در یک معنای کالسننیک روشنننفکرانه، به معنی صانون و مقررا  سنننتی عرگی، هنر،  . »1
 تلاتر و غیره است؛

و  باشننند،.را، به معنی و مفهو  تما  محصنننوال  لتولیدا   و مظاهر خالصانه می. گرهنگ، در یک معنای کقر 1
بیانبر مفهومی اسننت که نه تنها گرهنگ عالی و متعالی را در برمی .یرد، بلکه، مظاهر بیشننتری از گرهنگ متعالی، همانند   

ها و صنایع و تلویزیونی، عراید و مط وعا  عمومی عامه، موسنیقی معاصنر مردمی، مسابقا  و سر.رمی   ت لیيا  رادیوئی
 شود؛دستی همه ی مردمان را شاما می

شناسانه، تنها به مفهو  مظاهر، نمودها و حقایق هنری از خالصیت و بیان خالصانه نیست که . گرهنگ، در معنای انسان8
ره شده است؛ بلکه، بیشتر به معنای البو و هریقه بنیادین و سازنده تفکر، در یک اعتماب، هریقه در دو معنای او  بدان اشا

باشد.و راه زند.ی آن اعتماب می

های متنوعی به شرح زیر است:حق بر گرهنگ واعد مؤلفه 

 حق بر مشارکت در زند.ی گرهنبی؛ -
 های علمی؛مندی از مناگع پیشرگتحق بر بهره -
های علمی، ادبی، هنری؛های مادی و معنوی از نتایج حمایتمنتفع شدن از حمایتحق گرد بر  -

های خالق یا علمی؛حق بر آزادی، از دخالت دولت بر پیبیری  -

هایی که انتقا  داده شندند و  های یک .روه از مرد ، با شنرکت داشنتن سننت   ها و ایدهگرهنگ، حوزه کاما گعالیت

                                                           
 .64، ص 1831اسالمی،  ، ترعمه پرویز پهلوان، نشر وزار  گرهنگ و ارشادنظاره هنر و هنر نظاره. برشت، برتولت، 11

18. Nice, op. cit., p. 34. 

14. Roeger, kegfee, The Right to Cultural Left Linder is of the ICESR, Oxford University Press, 1998, pp. 907 – 

908.  

 ، دانشباه شهید بهشتی.1834ق بین الملا، ، رساله دوره دکتری حقوهاها، تعارضحقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر؛ تعاما،محمد، مجنده. ح ی ی15



معضننا سننرصت تولیدا  گکری، خطری برای تنوب گرهنبی و مانعی در راه توسننعه صنننعت  باشنند.اند، میمسننتحکم شننده
آید. بنابراین، باید میان حمایت از حقوق اخالصی و اصتصادی هنرمندان از یک سو، و تداو  دسترسی شنمار می گرهنبی، به

16رار شود.همبانی بر دانز آرار علمی و هنری و خدما  گرهنبی از سوی دیبر، نوعی تعاد  برص

از یک سنو، باز اعظم آزادی هنر، مولد حق شرکت در زند.ی گرهنبی است؛ بدین معنا که آزادی هنر، منجر به  
شنننود کنه مرد  برای حفظ هنرهنای اصنننینا و بومی خود، و حفظ هویت خویز، بدون واهمه اصدا  کنند؛ به     این امر می

 برو نشوند.ع ار  دیبر، در حفظ گرهنگ خود و ترویج آن، با مانع رو
های هر  میقاق حقوق اصتصنادی، اعتماعی، گرهنبی تصنریي شده است که دولت   15ماده  1، صسنمت  Aدر باز 

 شناسد.به رسمیت می 13در زند.ی گرهنبی 17این معاهده، حق هر گردی را به شرکت
تضمین  ه ناکاگی بهشنده، باید امعان داشنت که از عانن نویسنند.ان میقاق، توع   رسنمیت شنناخته  در با  این حق به

آن، یعنی تضننمین حق شننرکت در زند.ی گرهنبی، شننده اسننت. در واصع، تضننمین کاگی و واگی در این ارت اط صننور   
ای شننده توسننب کمیته حقوق اصتصننادی، اعتماعی، گرهنبی، بر نبرگته اسننت. عالوه بر این، هیچ ارزیابی از کارهای انجا 

 شود.این وضع برای آزادی هنر، وخیم و بحرانی صلمداد میمیقاق صور  نبرگته است؛  15اعرای ماده 
صرگاً یک ماده برای رگع ت عی  و تحقق عد  ت عی  نیست. همدنین بر ه ق میقاق اصتصادی،  15رسد ماده نظر میبه

ق یقاشنننده در مهایی را برای دسنننتیابی تدریجی به تحقق کاما حقوق، برشنننمرده ها باید .ا اعتمناعی، گرهنبی، دولنت  
کند، تعهد خود را رگع نمی 15بردارنند. لنذا، ینک دولنت تنهنا با رگع کردن هر مانع در عهت اعرای حق مندرج در ماده      

یعنی رگع موانع در عهت مشننارکت برابر هر کدا  از شننهروندان در زند.ی گرهنبی در اعتماب، راگع تعهد دولت و تحقق 
 11صور  کاما نیست.آن به
رسنناند، که تدابیر و راهکارهای صانونی را به تصننوین میعتماعی و گرهنبی، در عین اینکمیته حقوق اصتصننادی، ا 

شده توسب های ارائهکند. .زارشنیز تشویق می15های عضنو را برای تحقق اعرای کاما حق مندرج در ماده  بلکه دولت
رهنبی را، تنها در تلوری ارج ها در خصننوص اتاام این تدابیر، .ویای آن اسننت که دولت، شننرکت در زند.ی گ  دولت

ای که ممکن اسننت تکرار در بحث هنر، وا ه 81کند.نهاده و در عما، به آن وصعی نبذارده اسننت، بلکه آن را نکوهز می
هر اند که نویسند.ان میقاق، درباره  84شوند.همطراز وا ه، استفاده می 88،«ساختن»یا  81«خلق»است، و  81«آگرینز»شنود،  

اند؛ صیدی که در مواد را بیان نکرده« آزادانه بودن»صنننراحت، صید به 15گرهنبی مندرج در ماده حق شنننرکت در زند.ی 
ها به روشنننی بر این باورند که حق بر مشننارکت در زند.ی گرهنبی، باید  اعالمیه عهانی حقوق بشننر وعود دارد. اما، آن

                                                           
 . مقدمه اعالمیه عهانی یونسکو درباره تنوب گرهنبی، ر. ك.:16

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 

 .67، انتشارا  وزار  گرهنگ و ارشاد اسالمی، ص1831، ترعمه بابک صهرمانی، مجموعه مقاال  نظاره هنر، سا  اهمیت گرهنبی هنر. لنبر، سوزان، 84



نبی، خالصیت هنری و ادبی و..... همدنین، شننناما آزادی آگرینشنننبرانه، عما و خلق باشننند، یعنی آگرینز یک امر گره 
 86ها باید آزادانه باشد.از آن 85مندی و لذ  بردنبهره

 
 های اجتماعی . آزادی هنر و حمایت از گروه2-3

پذیر، همواره در معرض تضییع حقوق صرار دارند و صدر  کاگی برای دگاب از خود ندارند، عا که اصشنار آسین از آن
حمایت  ها، زمینه عد های زبانی، نژادی و مانند اینبسا تفاو بینی شنود. اه ای برای این .روه پیزویژههای باید حمایت
 مندی از آدا  و سنن،سنازد. بنابراین، حق مشنارکت در زند.ی گرهنبی و بهره  ها را توسنب دولت گراهم می از این .روه

حسننو  ها مزند.ی خاص نیز عزء عناصننر گرهنبی اصلیتموضنوعی صابا تيما اسننت. در رویه کمیته حقوق بشننر،  شننیوه  
 87شود.می

های حاکم اعتنای دولتشان، همواره مورد بیبومیان نیز، به دلیا وعود شنیوه متفاو  زند.ی و وابستبی سرزمینی  
ن هنرها ایانند. از آن عنا که هنرهای بومی بیانبر هویت این صشنننر اسنننت، نه تنها باید محیطی آزاد برای خلق    صرار .رگتنه 

 های بعدی تدابیری اندیشیده شده با موانعی که اینوعود داشنته باشند، بلکه باید برای حفظ و رشند این هنرها برای نسنا    
ماتلفی  هایکند که اعما  حقوق گرهنبی در شیوهاندازد، مقابله شود. کمیته حقوق بشر، اعال  میهنرها را به مااهره می

 یت، در عهت حفظ هویت بشری است.    این نوب حما 83شود.فاهر می
.یرد، زنان هستند. هر اند ارت اط مستقیمی میان صشر پذیر در این بحث عای می.روه دیبری که عز اصشنار آسین  

های گراوانی را در زنان و آزادی در هنر خاصننی که زنانه صلمداد شننود، وعود ندارد، لکن، شننرایب اعتماعی زنان گرصننت
دهد. شرایب اعتماعی از ص یا سنت و مذهن، .یرد، و اعازه فهور هنرهای گردی را به آنان نمینان میعوامع ماتلف از آ

ها، بومیان و پذیر، بررسی اصلیت.یرد. بنابراین، از میان اصشنار آسین گرصنت را برای نوآوری زنان در زمینه هنر از آنان می 
 زنان در این مجا ، بحث خواهد شد.

 
 ها  الف: اقلیت

میقاق مدنی، سنننیاسنننی وعود ندارد، ولی آنده از نظریه عمومی در رابطه با   17هنا در مناده   تعریف رنابتی از اصلینت   
شود که متعلق به یک .روه هستند و در یک عر ، ها به اگرادی اهالق میشنود این اسنت که اصلیت  ها اسنتن اط می اصلیت

 81شوند.عنوان عزئی از کا، محسو  میپذیر بهد بومیان، صشر آسینها همانناند. اصلیتگرهنگ، مذهن و زبان با هم سهیم
 همدنین، ممکن است .روهی که اکقریت را در ایالتی تشکیا دهند نیز در کشور یک اصلیت محسو  شوند.

ها در یتتری است. بنابراین، اصلاصلیت، .روهی اسنت که در داخا کشور از لحا  تعداد نس ت به کا در سطي پایین 
اریای ها در سیر تعهه با اکقریت در اعرای مراسم آئینی و سنتی خود داار مشکا هستند، و هنرهای بومی و سنتی آنموا

 41توعهی، سرکو  و غیره در معرض نابودی صرار .رگتند.با وعود بی

                                                           
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. 
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ت را یکند و ملّعنوان ملّینت لکنا  عنوان می  کمیتنه گرهنبی، اصتصنننادی و اعتمناعی ینک مفهو  از گرهننگ را بنه      
داند که هریقه زند.ی مشنترك دارند. این موضوب مورد نبرانی کمیته مذکور در عهت تحقق حق شرکت یا  .روهی می

 41پذیر مورد توعه صرار .رگته است.نیاگته و آسینهای توسعهمشارکت در زند.ی گرهنبی .روه
زبانی، مذه ی، صومی و بومیان نننننن که همان های ویژه اصلیتها بهبه ع ار  دیبر، هریقه و شننیوه زیسننتن این .روه  

گرهنگ است ن ممکن است به اس ا  ماتلف موعود در کا آن سرزمین مورد آسین صرار .رگته، لطمه دیده و یا حتی از 
هنا، بنایند از آزادی الز  در پرداختن بنه گرهنگ و هنر خاص خود را برخوردار باشنننند و مورد     بین برود. بننابراین اصلینت  

کنند کنه به آزادی هنر در میان بومیان و   هنا منا را وادار می  تنوب گرهنبی و احترا  بنه گرهننگ   41صرار .یرنند.  حمناینت نیز  
ها با باور تنوب گرهنبی به پایداری هنرهای بومی و سننننتی ها و حفظ گرهنگها بپردازیم؛ ارا که احترا  به گرهنگاصلینت 

 کمک خواهد کرد. 
ها ها است که باید عایبزین برخورد گرهنگ.وی گرهنگوصنلي پایدار، .فت  از سنوی دیبر، تنها راه رسنیدن به   

 48شود، و بستر آن، برخورداری از آزادی در پرداختن به گرهنگ و هنر هر صو  و اصلیت است.
 

 ب: مردمان بومی 

المللی، با صننراحت مورد تيکید صرار .رگته اسننت. عنوان یک معیار بینامروزه، حق شننرکت در زند.ی گرهنبی، به 
ها صور  .یرد تا زمینه صلي پایدار ضنروری اسنت حمایت آزادی پرداختن به هنرهای سنتی و بومی ملا از سوی دولت  

توانند .یری مستقا دارند و از آن هریق میمی، حق تصمیممردمان بو 44عنوان نسا سو  حقوق بشر، مهیا شود.و توسنعه به 
هور آزادانه موصعیت سیاسی خود را تعیین کنند، و آزادانه پیشرگت و توسعه اصتصادی، اعتماعی و گرهنبی خود را دن ا  به

 شود؟اما، پرسز مهم این است که، مردمان بومی به اه کسانی .فته می  45کنند.
یک سرزمین توسب عوامع استعماری، در آن سکونت داشتند و یا خود را از عوامعی که مردمی که ص ا از تصنر   

ه، تعریفی .فتتعریف پیز«. شونددانند مردمان بومی نامیده میکنند، متمایز میدر حا  حاضنر به صلمرو آنها حکومت می 
 نس تاً عامع، از مردمان بومی است.

درصنند تنوب گرهنبی و  31میلیون نفر اسننت، و در حدود  511تا  811عمعیت مردمان بومی در سننراسننر عهان، بین 
حقوق  شود که کشورهای عضو باید برای تضمین.یرند. کمیته میقاق مدنی، سیاسی، متذکر میزیسنتی عهان را در بر می 
حمایت شوند.  17های نژادی و بومی .ا  بردارند، و مرد  بومی باید مقا یک اصلیت تحت ماده  وابستبان اشااص اصلیت

 46ای دارند.ها شاید اصلیت ن اشند، اما وضع ویژهآن
رغم این تنوب .سننترده، در عوامع بومی سننراسننر عهان، تما  مردمان بومی در یک نکته با هم مشننترك هسننتند؛  به 

ها در شرکت نو حقوق آ 47ها صربانیان کشتار عمعی بودند،عدالتی سنهیم هسنتند. در بسیاری موارد، آن  ها در تاریخ بیآن
وق المللی حقوق مدنی و سیاسی و میقاق حقهای حکومتی کنونی انکار شده است. میقاق بیندر گرآیندهای حکومت نظا 
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and  Politics,  1999, vol. 31. 
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هور انند بهتوکند مردمان بومی حق تعیین سرنوشت را دارند، و از آن هریق  میاصتصنادی اعتماعی و گرهنبی تصنریي می  
به هر  43ن کنند، و پیشرگت و توسعه اصتصادی اعتماعی و گرهنبی خود را دن ا  کنند.آزادانه وضنعیت سیاسی خود را تعیی 

د و این انهل ی اصوا  بومی، از فهور هویت مسنننتقا آنان ممانعت کردهها در هو  تاریخ، به دلیا بیم از تجزیهحا ، دولت
د، حقوق شوآنده به حیطه بحث ما مربوط میها مشنکالتی را که پیشنتر مکر شند، به همراه داشنته است. اما      امر، برای آن

هاسنت که بععد بسیار  مرد  بومی در راسنتای اشناعه گرهنبی و آزادی در برخورداری از آدا  و سننن و هنرهای بومی آن   
 دهد.مهمی از زند.ی بومیان را تشکیا می

نبی که صسمت عمده آن ها، آزادی بومیان را در حفظ گرهنگ خود و مشارکت در حیا  گرهکاری دولتمحاگظه 
عنوان د. بهکنسننازد. کمیته حقوق بشننر، بر حمایت از بومیان تيکید میحفظ هنرهای بومی و سنننتی آنان اسننت، محرو  می

ر دگاعیه شننناسننان در آرار باسننتانی، کمیته حقوق بشنننمونه، در دعوی علیه دولت کلم یا، م نی بر ممانعت از گعالیت باسننتان
 پذیرد.ر عهت حمایت از مردمان بومی ساکن منطقه بود، میدولت کلم یا را که د

 ج: زنان 

و نیز، در  41، سننن، آدا  و رسو  منحطی دارد های متفاوتی اون گرهنگها و زمینهاعحا  در حق زنان، خاسنتباه 
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   

براسناس سننّت و مذهن زمینه حضنور در عرصه هنر از ص یا سینما، موسیقی و     هایی کهباشند و وعود محدودیت تيما می
 51سازد.هایی روبرو میغیره را با تنز

ها تنها اعازه آزادی ابداب را برای تحقق آزاداننه اعمنا  آگرینز هنر این کناگی نیسنننت کنه دولنت      15بر ه ق مناده  
قوق های خصننوصننی، ح دولتی و حتی نهادا  نهادهای شنن هها همدنین باید تضننمین کنند که اعمتضننمین کنند؛ بلکه آن

بدین  51ها را نق  نکنند.مندی از آنمورد حمناینت صرار .رگته و آزادی ارتکا  و بهره   15شنننهرونندان را کنه در مناده    
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  

 51برند. حقی که مالزمه یقینی با آزادی گکر و بیان، حق مصرّح در میقاق حقوق مدنی و سیاسی دارد.گرهنبی را از بین می
میق و شننندید خود را نسننن ت به اعما  منفی علیه حق شنننرکت در زند.ی  هور خاص، نبرانی عدر این زمیننه کمیتنه بنه   
 58های مذه ی ابراز کرده است.گرهنبی، به واسطه مقا 

صوانین و مصننو،با  موعود، در سننطي عامعه ایران، در زمینه آزادی هنر و هنرمندان، هنوز به شننکا کاما و شننفا    
های متعدد برای کسنننن مجوز خلق آرار هنری و کسنننن مجوز های، .ذر.اشنننود. .اهی اوصا  نظرا  سنننلیقهارائه نمی

رسد با ت یین ضرور  هنر در عامعه و ضرور  پرداختن به این مقوله، نظر میسازد. بهعرضه آن هنر را با تنز روبه رو می
 راه برای صانونبذاری مفیدتر و هموارتر وعود صانون، خود به کمک آزادی خواهد آمد.

المللی .ردیده و هر دولتی هر اند خودکامه، برای ها در عامعه بینپذیری دولتد و نشنننانه احترا صانونمداری، نما 
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کند. در عوامع معاصننر، صانونمداری یک الزا  اخالصی و ارزشننی  المللی، ادعای صانونمداری میرانده نشنندن از عامعه بین
حقوق بشنر و مقدمه این اعالمیه، بر این ضرور    اعالمیه عهانی 3ماده  54اسنت که مشنروعیت دولت بدان وابسنته اسنت.    

 نماید.تيکید می
 
 المللی خاص در رابطه با حمایت از هنرمندان. اسناد بین4

تيکید یونسننکو به حفظ حقوق بشننر و ماالفت آن با ت عی  نژادی، سنن ن شننده اسننت این سننازمان به حمایت از     
یونسکو، تنها نهاد سازمان  55اند برخیزد.یاسنی خود زندانی شده هنرمندان روشننفکران و آموز.ارانی که به خاهر آرای سن  

هور مستقیم در ارت اط با حفظ و حمایت از آزادی هنر و صشر هنرمندان در حا  گعالیت است.  شود که بهملا محسنو  می 
استا،  ر مؤرر در این رهایی بسیاهر اند این نهاد با بحران مالی و مشنکال  عدی در این راسنتا روبرو است، اما تاکنون .ا   

 برداشته است.  
 کنند، و هنرها در حالتیونسکو اعال  کرده است که هنرمندان نقز مهمی را در زند.ی و پیشرگت عامعه بازی می

اید مد نظر ای حاد، بعنوان مسيله.ذارد. به همین دلیا، موصعیت هنرمندان بهانفرادی و یا عمعی، تيریر بسیاری بر عامعه می
المللی کار، نقز مهمی در هماهنبی بین دو نهاد، برای رگع همدنین سازمان بین 56.یرد و برای به ود آن اصدا  شنود.  صرار

 ای دارد.مشکال  کار هنرمندان در زمینه استادامی و حرگه
دهنده شرایب هنرمندان بندی شنده اسنت، و شنرح   باز دسنته  11پیشننهاد واصنله در کنفرانس عمومی یونسنکو در    

ت. همین ترتین، با ارعاعا  مشنناص در مورد مسننائا دولتی و کپی رایت، و در عما، سننایر حقوق مرت ب با بحث  اسنن
 ها با مسيله هنرمند دسترسی پیدا کرد.هایی درباره اصو  برخورد دولتتوان به راهنماییآزادی هنر در این اعالمیه، می

اند که ابونبی شناخت هنرمند در اعتماب را نشان داده و دههایی عدید ابداب کرده و توسنعه دا اگراد و .روه روش
سازی گرهنبی در حق بر گرهنگ دارد. این پیشنهادها باید در صالن ااراو  کاری دیده رابطه نزدیکی با گرمو  موصعیت

د، باصوص باشن های یونسکو در صالن هنرمندان باید تولیدکننده و خالق در همه ابعادشود و همین هور مربوط به گعالیت
هایی که اصتصناد در آن نقز مهمی داشته و آن را با موصعیت اعتماعی هنرمند تط یق داده است که باید کشورها با  موصعیت

ته است. شود تيکید بسیار زیادی داشتمرین بدان برسنند. یونسکو بر حق گرهنگ که آزادی هنر تحت لوای آن بررسی می 
ها به کرا  امعان داشننته که کا عامعه عهانی و حق بر گرهنگ خواسننتار توعه  نشننسننت ها و یونسننکو در مقدمه اعالمیه

 ای هستند.ویژه
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به ت یین عایباه هنرمندان، همت .مارده و به حمایت از هنرمندان، نویسننند.ان و  111757یونسنکو در اعالمیه عهانی 
اعراکنند.ان در تما  اشننکا  آن پرداخته اسننت. یونسننکو در هی کنبره عهانی، برای وضننعیت معیشننتی و اسننتادامی    

اد و ا تکیه بر رابطه هنر و اصتصهایی را بکند. در این اعالمیه، یونسکو هرحبند پیشننهاد می  51هنرمندان، راهکارهایی را در
توان به مواردی اشننناره کرد که در آن به شنننده، میهای اسننناسنننی هرح کنند، که از عمله پایه تکنولو ی روز عنوان می
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56. Nice, op. cit., p. 1. 

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



دارد که در هر کشور، هر ساله دستکم کند، و عنوان میاختصاص بودعه در زمینه حمایت از خالصیت هنرمندان تيکید می
آمد عمومی، برای خالصیت هنرمندان گعا ، اختصناص داده شود. کشورها اعم از پیشرگته یا در حا   یک درصند از کا در 

 کنند.  توسعه، باید به این امر بپردازند، و مؤسسا  خصوصی در این زمینه، نقز بسزایی را ایفاء می
عه ا در پیشرگت و توسهدر راسنتای حمایت مالی برای رشند و ارتقاء هنر، عملکرد مؤسسا  خصوصی و گعالیت آن  

عا که برای اعتالی هنر به حمایت مالی نیاز است، ا.ر این حمایت مالی از سوی دولت، به هنر، نقز بسنزایی دارند. از آن 
صننور  .زینشننی برای اگراد و هنرهای خاص، که در راسننتای اهدا  ای به صشننر هنرمندان تعلق .یرد، بهشننکا .سننترده
  خواهد .رگت. این امر، ایزی عز صربانی شدن خالصیت هنرمند و آزادی هنر در پی ناواهد دارند، انجادولت صد  بر می

کند. امروزه منابع خصننوصننی و دولتی، مسننلو  و  ، بر تيریر اصتصنناد بر هنر، تيکید می1117داشننت. یونسننکو، در اعالمیه  
ستند. این عما، کامالً اختیاری صور  یاگته و در حا  توسنعه ه های هنرمندان در کشنورهای توسنعه  .ردآورنده خواسنته 

برای  های موعودهور اعم، شاما مواردی اون شناخت و عمومی کردن موصعیت.رگته و گعالیت یونسکو در این زمینه، به
 منابع خصوصی در زمینه هنر در سطي عهانی است.

 
 53بلگراد 1191. حمایت از هنر در توصیه نامه 2-4
های موعود برای منابع خصوصی در زمینه هنر، یونسکو در صدد عمومی کردن موصعیتکند این اعالمیه تصریي می 

های هنرمندان در کشننورهای  در سننطي عهانی اسننت. مسننيله حائز اهمیت این اسننت که مسننلو  .ردآورنده خواسننته     
نابع، با توعه به اد این مباشد. تمرکز بر منابع دولتی و توسعه زییاگته و در حا  توسنعه، منابع خصنوصی و دولتی می  توسنعه 

رسنند. به همین دلیا نظر نمیعملکرد و اصدا  دولت در عهت آزادی هنر و رشنند شنناصننیت هنرمندان، اندان مطلو  به 
ارا که، در عوامع در حا  توسعه و  51دهد؛یونسنکو، توعه ویژه خود را بر توسنعه منابع خصنوصی در زمینه هنر، صرار می   

یاگته، صدر  دولت با مهار هنر، و در عهت آزادی هنر و رشند شناصیت هنرمندان مطلو    حتی امروزه، درعوامع توسنعه 
امع، دهد؛ ارا که در عورسند. یونسکو، توعه ویژه خود را بر روی توسعه منابع خصوصی در زمینه هنر صرار می نظر نمیبه

 ری خود را تضمین کند.  تواند پایداصدر  دولت با مهار هنر و در عهت اهدا  خود صرار دادن هنر، می
نامه صید شننده اسننت که بهترین روش یا حالت برای مطملن شنندن از نتیجه یک   یونسننکو، همدنین در این توصننیه 

نوآوری خالصانه، این است که هنرمند را درعهت .رگتن منابع مالی برای کار خویز گعا  کرد. تا به حا ، با هرح اندین 
 61کرده اسنت. این مسنيله، باعث تقویت و ایجاد نظم بین اعتماب هنرمندان شده است.  سنازوکار ماتلف نیز این امر تيکید  

 اگزاید. سود بردن هنرمند، از درآمد حاصا از خالصیت وی به کارایی و استمرار کارش می
وسیله دهد که عهت خالصیت در گرهنگ، واحدهای صنعتی کواک، بهیونسکو، دید.اهی را مورد تشویق صرار می

هور اخص، در زمینه نوآوری ها، بههنرمندان مدیریت شنده و باعث سناخت محصوال  شود، و خالصیت هنرمندان، .روه  
 شود.ها، یک عاما دربر.یرنده منابع، محسو  میپرو ه

 
های ادبی و هنری. قراردادهای مربوط به مالکیت3-4

  الف( قرارداد مونته ویدئو

کایی در خصوص حق، صرارداد برن مورد استق ا  این کشورها  صرار نبرگته و به دلیا نبرش خاص کشنورهای آمری 

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

51. Ibid., Article 1. 

61. Ibid., article 8. 



ای مونتو در صاره آمریکا، تنها برزیا و کانادا به آن پیوسنتند. از این رو، سه سا  پس از تيسیس صرارداد برن، صرارداد منطقه 
 .های آر انتین ارو.وئه، پارا.وئه، بولیوی و پرو رسیدویدئو، به تصوین دولت

 
 رم 1191ب( قرارداد 

ویی و های پاز رادیها، تولیدکنند.ان آرار صوتی، سازماناین صرارداد، به منظور حمایت از نویسنند.ان نمایشننامه  
 تلویزیونی منعقد شد.

 
 پاریس 1121ج( قرارداد فونوگرام 

صرار داد گونو.را ، به  صرارداد گونو.را ، ر ت انحصناری صندای نمایز یا سنایر صنداها مکر شنده است.      1در ماده 
 ها به تصوین رسید.دن ا  سوء استفاده از آرار صوتی و صفحا  موسیقی و تکقیر غیر مجاز آن

 
 بروكسل 1194د( قرارداد 

این معاهده، در ارت اط با پاز امواج ماابراتی به وسننیله ماهواره، منعقد شنند. صراردادهای اخیر با عنوان صراردادهای 
 61وق عن ی شهر  دارند.عهانی، نافر به حق

هور غیرمستقیم در حمایت از توان بهاعالمیه عهانی حقوق بشر را می 17که در گصنا یک، اشناره شند، ماده    آندنان
 دارد:اعالمیه عهانی حقوق بشر، مقرر می 17آزادی هنر، صابا اعتنا دانست. ماده 

مند شنود و در پیشننرگت علمی و  از هنرها بهره. هر کس حق دارد آزادانه در حیا  گرهنبی عامعه مشنارکت کند.  1
 مناگع آن سهیم شود؛

. هر کسنی نسن ت به حمایت از مناگع اخالصی و مادی ناشنی از هر تولید علمی ادبی یا هنری که آگریننده آن اسنت     1
 حق دارد.

اگع آن، و من شوند: مشارکت در حیا  گرهنبی، سهیم شدن در پیشرگت علمیدر این ماده، سنه حق به هم مرت ب می 
منندی از منناگع اخالصی و مادی ناشنننی از تولید علمی، ادبی یا هنری. هر اند اعالمیه عهانی از اصنننطالح مالکیت    و بهره

عنوان حقی بشننری کننده حقوق مالکیت معنوی بهتوان شننناسنناییرا می 8ماده  1کند، اما مسننلماً بند معنوی، اسننتفاده نمی
انسنانی نسن ت به مناگع ناشنی از تولید علمی، ادبی یا هنری که آگریننده آن اسننت سان     دانسنت. مقرره مذکور از حق هر 

61.وید.می

.یری این مفهو  در ااراو  حقوق مندرج در میقاق سننناز شنننکا این بحث در اعالمیه عهانی حقوق بشنننر، زمینه
 15ماده  1شننده اسننت. عزء ج بند   این میقاق، به این حق اشنناره 15اصتصننادی، اعتماعی و گرهنبی شنند؛ انانده در ماده 

در واصع حمایت از انین  68کند.مندی از مناگع آرار هنری بحث میمیقاق اصتصنننادی، اعتماعی، گرهنبی در راسنننتای بهره 
نهد. از این رو ضننروری اسننت این ع ار ، در سننیاق های عضننو، میمناگعی، تکلیفی اسننت که حق بشننری بر عهده دولت

 ن منظومه حقوصی مالکیت معنوی است، تفسیر شود.  که هما« ج»عمومی عزء 
حقوق »رود، ع ار  ترکی ی کار میدر مورد تما  موضننوعا  مالکیت معنوی به« حقوق اصتصننادی»که ع ار  با آن

                                                           
 .114، ص 1831نامه کارشناسی ارشد، دانشباه شیراز، ، پایانبیان از دید.اه صانون اساسی عمهوری اسالمی ایرانآزادی عقیده و . بیتانه، مسعود، 61

 مجنده، پیشین.. ح ی ی61

، شنننرکت ااپ و نشنننر  های الحاق به سنننازمان عهانی تجار  در زمینه حقوق مالکیت گکریبایسنننتهزاده، امیرهوشننننگ و بزر.ی، حمید، . ر.ك.: گتحی68
 .1838بازر.انی، ااپ او ، تهران، 



، در نظا  و ادبیا  کنونی مالکیت معنوی در خصوص کپی رایت حقوق مؤلفان مورد استفاده «اخالصی و حقوق اصتصنادی 
المللی حقوق بشننر اسننت، تنها عنصننری  عا که میقاق اصتصننادی، اعتماعی، گرهنبی عزء منشننور بیناز آن 64د..یرصرار می

 وعوی حقوق نسا دو  پرداخت.توان در آن منحصرًا به عستاست که می
  ته شننایانرسننیم. البنابراین، در بحث حقوق گرهنبی مندرج در این میقاق، به بحث تعهد دولت و مالکیت معنوی می

مکر اسنت که میقاق حقوق اصتصنادی، اعتماعی، گرهنبی تنها معاهده حقوق بشنری اسنت که حقوق مالکیت معنوی را به     
به  اندیشانه و کمککه در اساسنامه آن آمده است، تشویق عریان آزادشنناسد. یکی از اهدا  یونسکو، انان رسنمیت می 

 دستیابی آحاد عامعه به وسایا ااپ و نشر آرارشان است.
 . معاهده جهانی كپی رایت 4-4

های روشنننفکری و ارائه پیشنننهاد در زمینه ضننرور    المللی در کلیه حوزهیونسننکو از هریق تشننویق همکاری بین 
دانز  ها و اگزایزها برای میدان دادن به خالصیتآید. ترغین دولتالمللی، در صننندد تحقق این هد  بر میتواگقا  بین

نقز یونسکو، در زمینه کپی رایت، از هریق تصوین  65و هنری از دیبر اهدا  یونسکو است. ملی، آرار علمی، موسنیقی 
در پاریس، مورد بررسنننی و بازبینی مجدد صرار  1171تحقق یاگت، و در سنننا   1151معاهده عهانی کپی رایت، در سنننا  

به حقوق پدید آورند.ان و .رگت. معاهده یادشنننده سننن ن شننند تا حمایت از کپی رایت و ایجاد واحد حقوصی، احترا   
ویژه برای مقاصند آموزشنی و پرورشی اگزایز یابد. در این مورد، هد  همیشبی   المللی تيلیفا  یا آرار را به.ردش بین

یونسکو، اهمینان از این مسيله است که اصو  اساسی کپی رایت با توسعه آموزشی، علمی، گرهنبی و ارت اها  در عامعه 
 باشد.مدرن هماهنبی داشته 

های اخیر شنننمار زیادی از امروزه، تمرکز بر انواب حقوق اعتمناعی، محدود به کشنننور آمریکا نیسنننت.  در سنننا   
ر اند. با این حا ، نق  کپی رایت و دیبهای صنعتی صح،ه .ذاشتهحقوصدانان و صضنا  اروپایی، بر رشند بسنیاری از حق   

 66ای رو به رشد است.نحو گزایندهها، بهحق
ها تا زمانی که از حالت یک امر مهنی خارج نشده و در صالن یک امر عینی تجسم  نیابند صابا اگکار و اندیشهمسنلماً  

ای که در عالم خارج بروز و فهور نیاگته باشد، بی معناست. این بروز و فهور حمایت نیسنتند، و اسناسناً حمایت از اندیشنه    
های هدگمند و صنننور  الفا  و عملههور مقا ، یک ارر ادبی بهبهای اسنننت: .ونههنای گکری، بنه  در هر ینک از آگریننه  

ها، خطوط و غیره تجلی های موزون، و یک ارر هنری در صالن اشنننکا ، رنگدار، یک ارر موسنننیقی در شنننکا نتمعنی
مامی بودن، و به ت معنای نتیجه گکر پدید آورنده، به تنهایی و، که به«اصنننیا بودن ارر»ینابند. ا.راه در فواهر امر، بین   می
ی از استادان علم آید. لیکن، برخنظر میهایی به، که به معنای نو بودن و سابقه نداشتن ارر است؛ تفاو «ابتکاری بودن ارر»

 63و به بیان دیبر، ابتکاری باشد. 67اند. بنابراین، ارری صابا حمایت است که اصیاکار بردهحقوق، این دو را در یک معنا به
کار بردن کلمه ابتکار و ابداب در صانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، با به 1و 1ر ایران، در مواد صانونبذا

 61عمال  ماتلف، به این شرط اشاره کرده است.
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66. See frederik Abbott, Thomas Cottierr and Francis Garry, The International Intellectual Property System: 

Commentary and Materials, Kluwer Law, London, 1999. 

67. Original. 

 .1875، نشر میزان، تهران، حقوق مدنی و تط یقی. صفایی، سیدحسن، 63

 .1874کارشناسی ارشد، دانشباه تهران، نامه ، پایانصدر  عمومی و حقوق پدیدآوردند.ان. آیتی، حمید، 61



همدنین ممکن اسنننت اخالق حاکم یا اگکار عالی یک عامعه با رقی صانونبذار، ارری را با ارزش ندانسنننته و آن را  
در انبسننتان، به یک نوشننته مضننحک که با عنوان  1181عنوان نمونه، در اواخر سننا  مایت به شننمار نیاورد. بهمسننتحق ح

منتشنننر .ردید امتیاز حق پدیدآورنده، اعطا نشننند. ا.ر اه این نوشنننته، وصیحانه ن ود و « نامه آدلف هیتلرآخرین وصننیت »
یاگت. اون، از دید.اه صاضننی، در غیر این صننور ، انتشننار نمی بردند، امااحتماالً بسننیاری از مرد  از مطالعه آن لذ  می

 71ای سطحی و ناشایست بود.نوشته
کنوانسنننیون اروپایی،  11المللی، عایباه خاصنننی دارد: ماده حق بهره بردن از آزادی بیان و اهالعا  در مجامع بین

 دهد که نظرا  وانون به شننما اعازه میدارای بیشننترین ربب به این موضننوب اسننت. آزادی بیان و اهالعا  توسننب این ص  
 71ها را بدون دخالت دولت عرضه کنید.عقاید خود را داشته باشید و آن

توان در گضننایی که هنر رسنند، رابطه آزادی بیان و کپی رایت اسننت. هر.ز نمی نظر میبه هر حا ، آنده واضنني به
، انتظار آزادی بیان داشت و نیز از هنرمندی که اسنتفاده باشند  عرضنه شنده، و در معرض مااهره تحریف، سنرصت و سنوء    

ان توها و موسننیقی و گیلم و سننایر هنرهای خود را در معرض دید مااه انز صرار دهد نیز نمیها، نقاشننیخواهد نوشننتهمی
د از آن عا که هنرمند، تما  گکر و روح و اندیشه خو 71انتظار داشت که بدون احساس امنیت این آگرینز را صور  دهد.

دارد، ه یعی اسنت که سود مادی ناشی از ارر هنری نیز از آن وی باشد و کپی رایت،  را در صالن ارر هنری خود عرضنه می 
تنها راهکار مؤرر برای این امر اسنت. انانده برای امنیت گکری هنرمندان و برای خلق ارر نیز شنناسنایی کپی رایت توسب    

 لق آرار و عرضه آن است.ساز خدولت بسیار مؤرر خواهد بود و زمینه
آید، و موعد حق مؤلف تلقی ر ت ارر در ایران، از شننناسننایی ارر و برخورداری آن از حمایت صانونی به شننمار نمی  

توانند ارر، صانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنننفان و هنرمندان، مقرر کرده اسننت: پدیدآورند.ان، می  11شننود. ماده نمی
 78.نماید؛ به ر ت رساندد را در مرکز، که وزار  گرهنگ و هنر، با تعیین نوب آرار آ.هی مینا ، عنوان و نشانه ویژه خو

 
 های آزادی هنر. محدودیت5

 ها. اصول و معیارهای حاكم بر محدودیت1-5

های آزادی ها و اصو  و معیارهای حاکم بر محدودیتعنوان مصنداصی آزادی بیان، تحت محدودیت آزادی هنر، به
ی باشد و آزادهای موعود برای آزادی بیان، شناما آرار هنری نیز، می شنود. به ع ار  دیبر، محدودیت حمایت میبیان، 

ی شننده براهای بحثهای مقرر برای آزادی بیان، مواعه نشننود. بنابراین، محدودیتهنر، تا عایی اسننت که با محدودیت
 ست.آزادی بیان، کامالً برای آزادی هنر نیز، صابا هرح ا

های دیبران و همدنین نظم و امنیت عمومی و سنننایر ا.ر اه اعما  هر .ونه حقی منوط به رعایت حقوق و آزادی
شننرایب موعود در یک عامعه دموکراتیک اسننت، اما وضننع تعریف و اعما  هر .ونه محدودیت باید براسنناس معیار و    

ا.ر معیار مشاصی برای  74یت علو.یری شنود. ااراو  مشناص صنور  .یرد، تا از اعما  سنلیقه برای ایجاد محدود   
ای رگع های صانونی خواهد شد. لذا، برهای دل ااهانه عایبزین تعریفتعریف نظم عمومی در اختیار نداشته باشیم، تعریف

ها حاکم کنیم. این اصننو  و معیارها در ادامه مورد وعوی معیارهایی باشننیم تا بر محدودیتها باید در عسننتاین تناص 
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 .یرند.بررسی صرار می
 
 . سه شرط ضروری برای اعمال محدودیت2-5

 ا.ر یک دولت باواهد در موردی آزادی بیان را محدود کند، باید شرایب سه .انه میا منط ق باشد:
 . هر محدودیتی باید بر ه ق صانون باشد؛ به این معنا که:1

 شده باشد؛ بینیاوالً، اعما  محدودیت باید بر ه ق صانون داخلی، پیز
 صور  روشن و صریي و با وضوح کاما عرضه شده باشد؛رانیاً، این محدودیت صانونی باید برای عمو  مرد  به

وط، االعرای مربالمللی الز شده در اسناد بین. محدودیت تعیین شنده باید براسناس یکی از موارد مندرج و احصاء  1
 المللی مربوط را امضاء کرده باشد؛که کشوری سند بینویژه آنصابا توعیه باشد؛ به

شننده . محدودیت باید در یک عامعه دموکراتیک از ضننرور  برخوردار باشنند؛ به این معنا که محدودیت اعما  8
باید در پاسنخ به یک نیاز عدی گعالیت اعتماعی باشد. در ضمن، این محدودیت باید متناسن با این نیاز اعتماعی باشد، و  

 75نشود، و هر دولت نیز باید دالیا عینی و کاگی م نی بر اصالت و عدیت موضوب ارائه نماید.از حد متناسن خارج 
.انه،  .انه به تنهایی کاگی نیسنت، بلکه احراز تمامی شنرایب سه  نا.فته پیداسنت که وعود یک شنرط از شنرایب سنه    

این دلیا که محدودیتی ه ق صانون تواند صننرگاً به عنوان مقا ، یک دولت نمیبرای اعما  محدودیت ضننروری اسننت. به 
رغم انط اق آن با موارد احصنناء شننده، آزادی بیان را محدود کند و یا این که با وعود احراز دو بینی شننده، بهداخلی پیز

تواند محدودیتی را که ه ق صانون داخلی شننرط او  و دو ، بدون ار ا  وعود ضننرور  در یک عامعه دموکراتیک نمی 
هور کاما نیز با یکی از موارد احصاء شده منط ق است، توعیه نماید.به بینی شده وپیز
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د بندوباری خلب کرد؛ و بایکه در عرصننه رگتار اخالصی این .ونه اسننت، آزادی را ن اید با بیدر عرصننه هنر، همدنان
اختیار صانونی؛ آزادی میوه خوشبوار ضابطه  دانسنت که آزادی مسنتلز  نق  صوانین نیست: آزادی ع ار  است از صدر   

 77دهد تا آزاد باشند و شاهکارهایی را بیاگرینند.ها تالش است که به هنرمندان امکان میضابطه، میراث صرن 76است.
 اعالمیه عهانی حقوق بشر مقرر شده است: 11در ماده 

 صیت او میسر است تکالیفی دارد؛  زاد و کاما شاای که گقب در آن توسعه آ. هر گرد، نس ت به عامعه1
هایی خواهد بود که بر اسننناس صانون، تنها با هنای خود، گقب تنابع محدودیت  هنا و آزادی .  هر گرد، در اعمنا  حق 1

های دیبران و تيمین اصتضائا  عادالنه اخالق، نظم عمومی و هد  تضنمین شنناسایی و احترا  شایسته به حقوق و آزادی  
 ای دموکراتیک مقرر شده است.  معهرگاه عمومی در عا

بندین ترتین ضنننروری اسنننت به بحث اعما  محدودیت و آزادی هنر نیز توعه کرد. اما، بنا به تيکید کمیته حقوق   
شننود، .ونه که مالحظه میهمان 73ای باشنند که خود حق را به مااهره اندازد.ها به .ونهبشننر، ن اید این اعما  محدودیت

هنا مشنننروط به  کنند کنه اسنننتفناده از تمنا  حقوق و آزادی    اعالمینه، اصنننوالً این نکتنه را تصنننریي می    111مناده   1بنند  
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 .111، ص 1831، سا  وزار  گرهنگ و ارشاد اسالمی، مجموعه مقاال  نظاره هنرمند، «صیدهای دلپذیر»برتلمی،  ان،  .76
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 .1838انتشارا  صقنوس، 

73. General Comment 10 (Article 10). 



 منع ت لیغ به عنگ و ترغین تنفر نژادی، ملی، مذه ی؛ هنایی به این شنننرح اسنننت: امنیت ملی؛ نظم عمومی؛  محندودینت  
71بران.حفظ حقوق و حیقیت دی اخالق؛

عنوان مصنننداصی از مصنننادیق  هایی اسنننت که بر آزادی هنر، بههای آزادی بیان در حقیقت، محدودیتمحندودیت 
ای برای اعما  محدودیت بر آزادی عنوان وسننیلهها، بهشننود. توسننا به امنیت ملی از عانن دولت آزادی بیان، اعما  می

هور مقا ، اهی با امنیت ملی نداشته باشد، ممنوب است. به عالوه بهبیان، درصنورتی که دارای هدگی مشنروب ن اشند، یا ارت    
هایی از موارد غیرمشروب توسا به امنیت ملی را بیان کرده است. از عمله مواردی که در این اصا، به آن توعه شده نمونه

 توان موارد زیر را نا  برد:است می
 تی؛الف  عد  اختفای اهالعا  مربوط به عملکرد صوای حکوم

    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.

توان در ای نشده است: صراحتی که میاشاره در صانون اسناسنی عمهوری اسنالمی ایران، به صراحت به آزادی هنر،   
کنند.ان آن، برای ما را به مراد تدوین صانون اسنناسننی 18صانون اسنناسننی آلمان، مشنناهده کرد. لکن، تع یر اصننا   6اصننا 

ای دهتوان به صننر  داشننتن عقیتفتیز عقاید ممنوب اسننت و هیچ کس را نمی»کند: پرداختن به  آزادی بیان، نزدیک می
 «.عرض و مواخذه صرار دادمورد ت

نظر فاهر این اصنا، تنها آزادی عقیده را به رسنمیت شناخته است و نه آزادی ابراز عقیده، یعنی آزادی بیان را. اما به  
از  عنوان متنیکنند.ان این اصنا، آزادی ابراز عقیده باشد. زیرا، عز در این صور ، وعود آن به رسند که مراد تدوین می

واند و تگایده است، و معلو  است که دنیای درون هر کس مربوط به خود اوست، و صانونبذار، نه مییحقوق موضنوعه، ب 
 نه باید خود را متوعه گکر و اندیشه اشااص، .رداند.
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یابد. آزادی هنر، به هنرمندان خالق آزادی هنر، مسنیری به سنوی دموکراسنی اسنت و در بستر دموکراسی رشد می    
هور هالمللی حقوق بشننر، بیابد. این امر، در نظا  بیندهد و حقوق بشننر در این گضننا ت لور می عامعه گرصننت بیان مییک 

عنوان یکی از اصو  حقوق اساسی غیرمسنتقیم حمایت شنده اسنت. آزادی هنر، از مصنادیق آزادی بیان است که خود، به    
 ای و عهانی صرار .رگته است.قوق بشری، اعم از منطقهشود. لذا این حق، مورد حمایت اسناد حانسان، تلقی می

ها و... مورد حمایت آن صرار حق بر گرهنگ نیز، صالن خود آزادی هنر را دارد که اصشار خاص، اعم از بومیان، اصلیت
 ان.یرند و این امر، نشننانبر اهمیت وعود آزادی هنر اسننت. در عملکرد یونسننکو، به کرّا  شنناهد حمایت از هنرمند  می

 .یرند.ویژه در مقابا عملکرد دولت، مورد توعه صرار میعنوان صشر صابا حمایت، بههستیم، که به
المللی به این موضنوب اسنت تا تحت لوای اسناد   حمایت از هنرمندان وآزادی هنری، نیازمند اهتما  بیشنتر مجامع بین 

در این  های زیادیویژه در عوامعی که محدودیتن، بهالمللی، با ضنمانت اعرای بیشنتر، گضای آزادتری برای هنرمندا  بین
 شود، گراهم آید.زمینه اعما  می
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