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Abstract 

The cultural rights is a new branch of the legal studies whose literature 

have been developed gradually during 1970s as a global spectrum of 

accepted rights namely from the time when the cultural development was set 

forwarded in general management issues and national and international level 

and was noted as a fundamental right by the UN and its affiliated 

commissions, UNESCO, international and local NGOs and there were taken 

measures for its recognition and execution in the form of convention 

approval, resolution and various declarations topped with Freiburg 

declaration and was defines as a human right to participate in the cultural 

life, protection of intellectual and material rights, education acquisition, and 

protecting lingual identity and traditions and customs. However, in the 

domestic legal level, the legislator has not discussed the cultural right 

separately and there are few researches performed on this topic. 

Investigating certain examples mentioned on the cultural rights, it is possible 

to obtain the legislator’s approach to the cultural rights in the Constitution in 

the form of people’s rights and certain regulations in the infralegislative 

level. The main focus of this research was to define the legal obligations of 

Islamic Republic for obtaining the cultural rights that given the diversity of 

examples of the cultural rights from one hand and given the priority and 

significance of some of those examples in the state cultural plans, right of 

education, right of participating in the cultural society life and freedom of 

speech will be discussed. 
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 فرهنگی یریزبرنامه در مؤثر بشری فرهنگیحقوق  یقانون ضمینت

 1رامندی فصیح منصوره

 چکیده

 هفتاد دهه طی تدریج به آن ادبیات که است حقوقی مطالعات از جوان ایشاخه فرهنگی حقوق

 توسعه» که زمانی از یعنی یافت، توسعه جهانی هشدپذیرفته یهاحق از طیف یک عنوان به میلادی

 و شد طرح یالمللبین و ملی سطح در سیاستگذاری و عمومی امور مدیریت کلان مباحث در «یفرهنگ

 غیر هایسازمان یونسکو، آن، تبعی هایکمیسیون متحد، ملل سازمان توسط اساسی حق عنوان به

 در آن شدناجرایی و شناسایی جهت در هاییگام و گرفته قرار توجه مورد ایمنطقه و یالمللبین دولتی

 شده برداشته فرایبورگ هاعلامی هاآن رأس در و متعدد یهاهاعلامی و نامهقطع کنوانسیون، تصویب قالب

 معنوی، و مادی منافع حفظ فرهنگی، زندگی در مشارکت به انسان حق از ایمجموعه عنوان به و

 داخلی قوانین سطح در اما ،است شده تعریف رسوم و آداب و زبانی هویت حفظ و آموزش به دستیابی

 هایپژوهش حتی ،است نگرفته قرار قانونگذار توجه مورد مستقل صورت به فرهنگی حقوق از بحث

 در شدهانجام تحقیقات غالب وجه و است گرفته صورت داخلی حقوق هعرص در زمینه این در اندکی

 اجتماعی، ی،اقتصاد حقوق یالمللبین )میثاق یالمللبین اسناد و نظام در حق این چیستی خصوص

 به توانمی فرهنگی حقوق از شدهبیان مصادیق از برخی در مداقه با البته ،است فرایبورگ( هاعلامی

 سطح در مقررات از برخی و ملت حقوق قالب در اساسی قانون در فرهنگی حقوق به قانونگذار رویکرد

 تعهدات ترسیم گرفته،ورتص هایپژوهش با قیاس در نوشتار این اصلی مسأله یافت. دست تقنینی فرو

 حقوق مصادیق تعدد به توجه با که است فرهنگی حقوق به دستیابی در اسلامی جمهوری قانونی

 حق دولت، فرهنگی یریزبرنامه در مصادیق این از برخی یتواول و اهمیت به توجه با و سویی از فرهنگی

 قرار بررسی مورد یانب آزادی حق و جامعه فرهنگی زندگی در مشارکت حق آموزش، از برخورداری

 گرفت. خواهد
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 مقدمه

 و انسان والای ارزش و کرامت اصل به عنایت دینی رسالامردم نظام یک ایجاد در اصولا  

 دینی نظام یک حیات هادام هاولی شرایط از یکی خداوند برابر در او یتمسؤول با مأتو آزادی

 شر یا خیر سوی به را وی که است گوناگونی هایگرایش دارای انسان اصل، این اساس بر است.

 فرهنگی، نهادهای مبین و کشور ملی میثاق عنوانبه اسلامی جمهوری اساسی قانون کشاند.می

 اعتلای اساسی، قانون همقدم اساس بر و بوده واقف موضوع این به اقتصادی و سیاسی اجتماعی،

 گوناگون یهاهعرص در جامعه افراد برای مناسب بسترهای نمودنفراهم طریق از تنها جامعه

 یک تحقق که است سیاستی چنین پرتو در بود. خواهد ممکن فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 و فرهنگ هولمق و نبوده اقتصادی و سیاسی یهاهعرص به منحصر تنها سالارمردم هجامع

 که حال عین در اسلامی، حکومت مبانی در فرهنگ، اما ،گیردمی دربر نیز را فرهنگی نهادهای

 هایهدف تحقق برای است ایوسیله فرهنگ نظر یک از یعنی ،هست هم وسیله است، هدف

 فرهنگی. هایهدف و فرهنگ به نیل برای است ایوسیله ایدئولوژی دیگر جهت از و ایدئولوژیک

 بنابراین .هستند هم فرهنگی هایهدف ایدئولوژیک هایهدف گفت توانمی دیگر عبارت به

 .(1) گیرندمی قرار جهت یک در ولوژیایدئ و فرهنگ

 را آن زیرین یهاهلای که مشترکی معرفت عنوان به فرهنگ از حراست و حفظ بنابراین

 قالب در که است دولت وظایف جمله از ،دهندمی تشکیل قوم یک هایارزش و هابینش عمدتا  

 حقوق از یکی فرهنگی حقوق یافت. دست آن به توانمی فرهنگی حقوق ساختارِ به توجه

 زندگی حاصل و اجتماعی میراث جمعی، همقول یک فرهنگ چون ،است اجتماعی هشدشناخته

 اساسی و همم ربسیا اما نیافته،توسعه بخش عنوان به معمولا  فرهنگی حقوق از است. جمعی

 شود.می یاد بشر حقوق

 همجموع در را بشر فرهنگی حقوق توانمی ی،المللبین اسناد مفاد بر گذرا مرور یک با

 آزادی حق اجتماع، فرهنگی حیات در شرکت حق آموزش، حق بر مشتمل حقوق از ایگسترده

 در حمایت از افراد یدمنبهره حق آن، به دسترسی و اطلاعات آزاد جریان از یمندبهره و بیان

 مخترع یا مصنف که هنری یا ادبی علمی، اثر گونه هر از ناشی مادی و معنوی منافع هکلی مقابل

 سازمان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شورای و کرد ترسیم فرهنگی میراث بر حق و هستند آن

 کشورها هنسالا هایگزارش بررسی در ویژه به فرهنگی حقوق به ایویژه توجه متحد ملل
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 هادولت همواره و است داشته معمول ش.( 1031 ،ایران اسلامی بشر حقوق کمیسیون گزارش)

 حقوق همسأل بنابراین است. نموده توصیه خود کشور در مقیم افراد فرهنگی حقوق رعایت به را

 هاست.دولت اصلی وظایف از یکی فرهنگی

 تصریح عدم به توجه با ایران لامیاس جمهوری حقوقی نظام در فرهنگی حقوق جایگاه اما

 مداقه به نیاز ،اسلامی جمهوری ملی قوانین در آن لوازم و اسباب و «فرهنگ» همقول به قانونگذار

 کار صعوبیت دارد. فروتقنینی و اساسی( )قانون فراتقنینی سطح دو در ملی قوانین واکاوی و

 شناسایی اساس بر لازم، گیِفرهن سیاستگذاری ترسیم جهت که گرددمی عیان زمانی درست

 نمود، تفکیک فرهنگی حقوق موارد سایر از را واجب و ضروری موارد باید «فرهنگی حقوق»

 تحقق ساززمینه و بستر فرهنگی حقوق یهاهمؤلف از برخی که آنجاست از تفکیک این اهمیت

 این تا است ضروری لازم، فرهنگیِ یریزبرنامه به دستیابی جهت در و بود خواهند هاهمؤلف سایر

 شوند. گذاشته اجرا همرحل به و حمایت ترویج، دولت سوی از هاهمؤلف

 برخورداری حق تأثیرگذار همؤلف سه گزینش با تا دارد تلاش مقاله این ضرورت این اساس بر

 هب ،فرهنگی حقوق هگسترد همجموع از بیان آزادی و فرهنگی فعالیت در مشارکت آموزش، از

 عدم رغمعلی که دهد پاسخ پرسش این به فرهنگی هایسیاستگذاری در هاآن اولویت جهت

 نظام در فرهنگی حقوق قانونی تضمین ،فرهنگی حقوق و فرهنگ همقول به قانونگذار تصریح

 از فرهنگی حقوق مصادیق از برخی که فرضیه این با است؟ استوار اساسی چه بر ایران حقوقی

 از اصلی هدف دیگر عبارت به برخوردارند. فرهنگی هاییریزهبرنام در بیشتری اولویت و اهمیت

 روش بر تکیه با فرهنگی حقوق از شدهمطرح مصادیق قانونی تضمینات تبیین نوشتار، این

 به پرداختن از ناگزیر توصیفی ـ تحلیلی روش به رهگذر این در که است توصیفی و تحلیلی

 بود. مخواهی فرهنگ و حقوق یانم ارتباط امکان چگونگی و یفرهنگ حقوق ماهیت

 

 فرهنگی حقوق مفهوم

 در رو این از .بود خواهد درک قابل فرهنگ سیاق در تنها فرهنگی حقوق مفهوم و مفاد

 به بتوان تا باشیم داشته دست در فرهنگ از برداشتی کم دست یا تعریف باید نخست هوهل

 در و یافت دست بشری یهاحق مصادیق از یکی عنوان به فرهنگی حقوق از صحیح تبیینی

 نمود. تعیین را فرهنگی حقوق قلمرو ادراک این هسای
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 با بود، نخواهد ایساده چندان کار آن تاریخی خصلت به توجه با فرهنگ مفهوم تعریف هارائ

 عملکرد و تألیفات به عنایت با اما ،است شده ارائه فرهنگ از شماریبی تعاریف کهاین وجود

 یهاحق مفهوم بررسی برای که نحوی به مفهوم این از برداشتی ترسیم ملل، سازمان هایارگان

 است: بعد سه واجد باشد، مفید نیز فرهنگی

 از ایمجموعه یا محصول همثاب به فرهنگ از است عبارت که فرهنگ مادی مدلول ـ1

 ینا بر آن. از خاصی یهاهگرو خواه و باشد بشریت مطلق منظور، خواه ،بشر مادی میراث

 چندهر روند،می شمار به فرهنگ از مصادیقی بشر، دست مصنوعات و تاریخی بقایای اساس،

 د؛شومین محدود موارد این به فرهنگ

 این در یابد؛می تجلی علمی یا هنری خلاقیتی آن رهگذر از که فرایندی همثاب به فرهنگ ـ0

 اند؛گرفته قرار تأکید مورد فرهنگی خالقان تعریف

 .(0) زندگی هطریق و سبک همثاب به فرهنگ دیگر عبارت به فرهنگ، هشناساننسانا مدلول ـ0

 در بسیاری کاربردهای دارای فرهنگ هواژ که برد خواهیم پی مذکور بندیتقسیم توجه با

 به شد متصور آن برای مرزی و حد توانمی ترکم که جایی تا ماست اجتماعی هروزمر زندگی

 اقتصادی مذهبی، اجتماعی، سیاسی، یهاهاندیش جایگاه تناسب، هب مختلف یهاهگرو که نوعی

 اساس بر چنانچه .اندبرده بهره آن مفهوم از متناقض گاهی و متفاوت ایشیوه به یک هر و...

 برداشت، ترینوسیع در فرهنگی هایسیاست هدربار 1390 سال در یونسکو جهانی هکنگر تعریف

 که احساسی و فکری مادی، روحی، متفاوت خصوصیات از یافتهترکیب است کلیتی فرهنگ

 .م.( 0331)یونسکو، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی،  است جامعه یک یا گروه یک هشاخص

 گفت توانمی فرهنگی حقوق تعریف خصوص در فرهنگ از شدهمطرح تعاریف به توجه با

 فرهنگی حقوق هدرحوز باشد، بشری هایتجلی این از یک هر از حمایت با مرتبط که حقوقی هر

 جمله از است. ارتباط در ایگسترده موضوعات هحوز با فرهنگی حقوق رو این از .گیردمی قرار

 زبان، اطلاعات، و ارتباطات هنر، معنوی و مادی متنوع اشکال خلق و ابراز حق به توانمی

 فرهنگی، یهافعالیت هدایت فرهنگی، حیات در شرکت زندگی، هشیو پرورش، و آموزش هویت،

 تعریف در پروت چنانچه کرد. اشاره و... نشدهشناخته ،شدهشناخته فرهنگی میراث به دسترسی

 حقوق ،المللبین حقوق در هاخلق حقوق عنوان به فرهنگی حقوق مقاله در فرهنگی حقوق از

 داند:می حق 11 شامل را فرهنگی
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 آن؛ ملازمه حقوق سایر با بیان آزادی حق ـ1

 ش؛آموز حق ـ0

 د؛شومی داده فرزندانشان به که آموزش نوع انتخاب در والدین حق ـ0

 جامعه؛ فرهنگی زندگی در مشارکت هب کس هر حق ـ4

 هنری؛ و ادبی آثار از حمایت حق ـ5

 فرهنگی؛ توسعه از شدنمندبهره حق ـ6

 فرهنگی؛ هویت بر حق ـ7

 بیگانه؛ هایفرهنگ تحمیل عدم بر اهخلق حق ـ9

 خودشان؛ تاریخی فرهنگی، ثروت از یمندبهره در مردم حق ـ3

 شان؛فرهنگی میراث و سنت زبان، هویت، به شدنواقع احترام مورد برای هااقلیت حق ـ13

 (.0) بشریت مشترک میراث از مساوی برداریبهره حق ـ11

 با را ما شوند، احصاء انسان حیات یهاهجنب صرفا  که ایگونه به فرهنگی حقوق تعریف

 آن هدربرگیرند تنها باید مذکور تعریف سخن دیگر به کرد؛ خواهد رو به رو مضاعفی الشچ

 ترفیع مقامشان قدر آن قرب و ارج لحاظ به که باشد انسان حیات اصلی یهاهجنب از دسته

 شدنداخل از توانمی که است رهگذر این از و آیند شمار به بشری یهاحق مصادیق از که یافته

 .نمود جلوگیری ابتذال هورط به فرهنگی حقوق مفهوم

 

 فرهنگی حقوق اصلی بستر فرهنگ و حقوق تعامل

 موجب ودهد می سازمان را عمل الگوهای و ضوابط معیارها، ها،نقش هکلی فرهنگی نظام

 نظام شبخانسجام فرهنگی نظام دیگر، عبارت به .دشومی اجتماعی نظام وحدت و پیوند

 رفتاری الگوهای بقای و دوام از کنونی عصر انفورماتیک جامعه ت.اس آن بقای عامل و اجتماعی

 .دهدمی رارق تأثیر تحت را جامعه هایارزش و کاهدمی روز هب روز اجتماعی نظام یک در

 و اعتبار به جامعه یک اکثریت که هستند عناصری و واملع از دسته آن جامعه هایارزش

 وسیله به جامعه معیارهای و هاارزش بین تمایز وجه نهند.می ارج آن به و دارند ایمان آن تاهمی

 سویهیک ایرابطه اجتماعی، زندگی و نگفره رابطه کشاکش این در اما ،دشومی مشخص قوانین

 به و هاستتعامل در واسطه فرهنگ اگر است. برقرار متقابل ایرابطه هاآن میان بلکه نیست،
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 حقوق د.باشمی هاتعامل همین نیز فرهنگ دوام و بقا عوامل از یکی ،دهدمی سو و سمت هاآن

 و دوام نیز حقوق ،اجتماع با فرهنگ تعامل اثر بر پس ،است اجتماعی زندگی نظام موجب نیز

 .ماند خواهد جا بر پا حقوق اصول و یابدمی بقا

 عقل .دشومی دهسنجی عقل اساس بر و است انسانی فرهنگ شالوده فطری( حقوق )نه حقوق

 استلزامات صورت به اعمالش در گاهی که است شده شمرده اسلامی حقوق منابع از یکی هم

 سقدم شرع احکام وی از نص مندبهره با و واسطه بدون و مستقیما  عقل یعنی ،است عقلی

 نای در که است عقلی مستقلات صورت به هم گاهی وکند می کشف و اخذ را حقوقی حکم

 آن وکند می اخذ را حکمی سدمق شرع احکام وگیری از نص و بدون بهره مستقلا  عقل صورت

 هشیع هایفق و سنت اهل علمای از برخی رو این از .آورددرمی الاجرالازم هقاعد یک صورت به را

 تعریف در چژرژگوروی .انددرآورده اسلام حقوق و اصلی منابع شمار در را عقل اخباریان( از )غیر

 استوار آن بر حقوق احیاکننده نیروی که است قدرتی»که است معتقد آن تعیین و حقوق منبع

 (.4) «قواعد آن را در جامعه تضمین کند واقعی نفوذ دتوانمی و شده

 است این حقیقت ماست. اعتقادی و فکری نظام و «فرهنگ» از بارزی تجسم ما «حقوق»

 بسیار امری کشورها، سایر قضایی علوم از وریبهره و علم فزایندگی هتج در اطلاعات هاشاع که

 فرهنگ، شدنمردمی و گسترده یهاهحوز در فرهنگ امروزه سازماندهی است. ضروری و لاجرم

 افزارینرم به نیاز احساس امروزه کلی طور به دارد. مندیقاعده و ساماندهی به نیاز پیش از بیش

 است شده شناخته مشکلات و هانارسایی از بسیاری العللعلت آن نبود هگا که «فرهنگ» نام به

 انسانی و خودجوش فرهنگ ویژگی ،گیری اجزالشک چهدارد تا بپذیریم که اگرمی آن بر را ما

 شاقول نیازمند فرهنگ از وریبهره و کارآمدی و پالایش صیانت، اما، ندارد قیم به نیاز و است

 بیاید فرهنگ مدد به باید امروزه بخشی،نظم و عدالتمندی ابزار همثاب به حقوق است. حقوق علم

 اصول خاستگاه فرهنگ سازد. برقرار قاعده و نظم فرهنگ مصرف، و توزیع تولید، یهاهحوز در تا

 قرار مقررات و قوانین از بسیاری هشالود که کلی قواعد مجموعه یعنی، حقوق اصول است. حقوق

 را آن قواعد که دلیل این به نیز و دارد خود مبنای با که وفاقی و پیوند خاطر به و است گرفته

 عرف آداب، جامعه، روح با اصول این است. یافته ایویژه اعتبار داده، تشکیل اخلاقی هایارزش

 (.5) آیددرمی حقوقی و اجتماعی زندگی هجرگ در رفتهرفته و دارد همبستگی مذهب و
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 اسلامی، حقوق است، حقوق منشأ فرهنگ است دوسویه طیارتبا فرهنگ و حقوق ارتباط

 ودهد می شکل را آورالزام قواعد جامعه، اخلاقی هایارزش و سازدمی ظاهر را جامعه هایارزش

 تغییرات موجب فرهنگی تغییرات بود. خواهد حقوقی بنیادهای و حقوقی قواعد حافظ قواعد، آن

 در ار تغییرات آن تمامی قواعد این .دشومی ندگرگو قواعدش نتیجه در و دشومی یحقوق

 یهاهحوز و بسترها عملیاتی بعد در که داشت ادعا توانمی بنابراین .کندمی حفظ جامعه

 از فرهنگ شد موجب که مواردی از یکی اساسا  نیستند، کم حقوق از هم فرهنگ پشتیبانی

 امور از سیاسی و حقوقی شتبردا، گیرد قرار دولت اختیارات هحوز در پیش قرن نیم حدود

 فرهنگی امور از سیاسی و حقوقی هایبرداشت چنین دلیل به ناچار رو این از است. فرهنگ

 است. شده ناپذیراجتناب فرهنگی حقوق به توجه و حقوق و فرهنگ میان پیوند

 

 فرهنگی حقوق به دستیابی ساززمینه آموزش از برخورداری حق

 برخوردار خاصی اهمیت از جوامع تمامی بین پرورش و زشآمو از برخورداری حق امروزه

 سطحی ارتقا برای ابزاری عنوان به آموزش که نقشی در بتوان را آن هعمد علت شاید است.

 را آموزشی هاینظام کیفیت بهبود اگر نیست گزاف .کرد جستجو ،کندمی ایفا مردم زندگی

 در گذاریسرمایه از و کنیم قلمداد ابعاد همه رد انسانی تمدن و حیات کیفیت یارتقا معادل

 و ترینضروری عنوان به عرصه این در مناسب هایروش و اصول ،هاسیاست به دستیابی جهت

 زیربنایی یهاهزمین از یکی آموزش چراکه، کنیم یاد بشری جامعه هر سیاست ترینمدبرانه

 سبب پرورش و آموزش از برخورداری حق است توسعه حیاتی منابع از و افراد آگاهی تقویت

 یکسو از علمی یهاهآموز فراگیری ها،کتاب مطالعه مدرسه، با تعامل پرتو درها انسان تا دشومی

 بهها انسان دسترسی موجبات مذکور حق واقع در گردند. آموزتربیت دیگر سوی از و آموزدانش

 (.6) آوردمی پدید را شدنتربیت حق و دانستن باسوادشدن، حق

 از بارنخستین بشر، بنیادین حقوق بارزترین عنوان به پرورش و آموزش از برخورداری حق

 یالمللبین میثاق نویسندگان توسط سپس، 1349 بشر حقوق جهانی هاعلامی کنندگانتدوین سوی

 داخلی حقوق در است. شده شناخته رسمیت به 1366 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق

 و مسلم حق عنوان به آموزش حق بر فروتقنینی و فراتقنینی مقررات سطح دو در زنی ایران

 است. گردیده تصریح همه برای طبیعی
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 قانون امسی اصل در ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون فراتقنینی مقررات سطح در

 تا ملت ههم برای را رایگان پرورش و آموزش وسایل است موظف دولت که داردمی بیان اساسی

 و آموزش به دسترسی حق صاحبان ملت ههم اصل، این در سازد. فراهم متوسطه هدور پایان

 اصول این است. نشده آورده افراد محدودکردن برای خاصی قید هیچ و اندشده تلقی پرورش

 هاآزادی و حقوق از برخورداری در ملت پای پیش از را نامعقول هایمحدودیت تمام فراگیر،

 قانونی محدودیت هیچ بنابراین .است بسته آمیزیتبعیض توجیه گونه هر برای را راه و هبرداشت

 با بنابراین .(7) ندارد وجود دینی هعقید یا و مسلک مرام، جنس، نظر از پرورش، و آموزش برای

 تمامی سیر که داشت اذعان توانمی قانون پیشگاه در همه برابربودن به تصریح این به توجه

 هماد که نوعی به است. بوده متمایل آموزش حق از افراد یمندبهره در تسهیل بر داخلی قوانین

 به راهنمایی، دوره پایان تا آموزش کردناجباری است: کرده مقرر توسعه چهارم برنامه قانون 50

 ضروری امری ،کندمی اعلام آموزش و پرورش که مناطقی در تدریج به و امکانات تأمین تناسب

 هایاستان نامهینیآ این اساس بر شود. محقق امر این چهارم برنامه پایان در که ایگونه به ،است

 تا را التعلیملازم کودکان تحصیل برای لازم تحصیلی شرایط و امکانات نمایند تلاش باید کشور

 در فوق نامهآیین چهارم برنامه پایان تا که طوری به ،سازند فراهم راهنمایی دوره پایان

 .درآید اجرا به کشور سراسر هایاستان

 در مناسب پرورش و آموزش از برخورداری حق شده،بیان فراتقنینی مستندات بر علاوه

 قانونی هلایح نویسندگان چنانچه است، بوده قانونگذار توجه مورد نیز فروتقنینی مقررات سطح

 به 6 هماد 14 و 10 ،0 دهایبن و مقدمه رهگذر از 1059 پرورش و آموزش عالی شورای تشکیل

 و رشد» قانون این همقدم مطابق اند.کرده اشاره افراد پذیریجامعه در پرورش و آموزش نقش

 عمومی مشارکت» و «تربیتی... اتاصلاح» ،«تعلیماتی... ضوابط ریبرقرا» ،«جامعه بهسازی

 شورای تشکیل هدافا شمار در «کشور تربیت و تعلیم امر در نظرانصاحب و مربیان فرهنگیان،

 هکلی تربیتی و درسی هبرنام تصویب و بررسی» مذکور بندهای اساس بر و بود خواهد شده یاد

 و بسیج برای لازم هایطرح تصویب و بررسی تهیه،» (،10 )بند «کشور... آموزشی مؤسسات

 و مطبوعات درمورد لازم ضوابط هارائ» و (10 )بند «پرورش و آموزش امر در مردم مشارکت

 است. شده واگذار شورا این به (10 )بند «تربیتی... نظر از کشور گروهی یهاهرسان
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 رشددادن» 0 هماد موجب به 1066 پرورش و آموزش وزارت وظایف و اهداف قانون همچنین

 و بنیان استواری و قداست از پاسداری روحیه ایجاد » (،9 )بند «پذیریعدالت روحیه تقویت و

 «الف» بند و و «آن اجرای به التزام و قانون به احترام روحیه ایجاد» (،13 ند)ب «خانواده روابط

 و آموزش اجتماعی( و اخلاقی اعتقادی، مبانی آموزش شامل عمومی: آموزش) «الف» 0 ماده

 است. برشمرده پرورش و آموزش وزارت تشکیل بنیادین اهداف را افراد پرورش

 یهاهجنب و پرورش و شآموز از برخورداری حق نیز ترمیمی تقنینیِ مقررات گستره در

 از حمایت قانون کنندگانتدوین اساس، همین بر است. شده واقع توجه مورد آن، مختلف

 را سال 19 از ترکم یهاانسان تحصیل از ممانعت 4 هماد موجب به 1091 نوجوانان و کودکان

 یک و ماه سه از زندان کیفر جرم این مرتکبان برای و آورده شمار به آزاریکودک یهاهجلو از

 کردناجباری نامهینیآ 0 هماد همچنین است. نموده بینیپیش مالی کیفر یا و ماه شش ات روز

 وزارت» داشته مقرر 30/35/1090 مورخ دولت، هیأت مصوب راهنمایی دوره پایان تا آموزش

 این مشمول افراد روستا، و شهر اسلامی شوراهای همکاری با است موظف آموزش و پرورش

 را هاآن تحصیل ادامه و نامثبت امکان و شناسایی ،اندبازمانده تحصیل ادامه از که را نامهآیین

 «د.نمای فراهم

 با فروتقنینی و فراتقنینی مقررات دوسطح در قانونگذار که دشومی ملاحظه ترتیب، این به

 را آن ،حق این تربیتی پرورشی، کارکرد تبیین و پرورش و آموزش از برخورداری حق شناسایی

 ایران عضویت به توجه با حتی ،اندداده قرار توجه مورد مسلم حقوق مصادیق از یکی عنوان به

 حقوق کنوانسیون و 1366 مصوب فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق یالمللبین میثاق در

 و نبوده خلیدا مقررات به منحصر آموزش حق تأمین به دولت داتهتع 1393 مصوب کودک

 نمود. احصاء حق این تأمین به نسبت را یالمللبین تعهدات توانمی

 

 جامعه فرهنگی یهافعالیت در مشارکت حق

 عضویت این نمود. تلقی مشارکت توانمی را فرآیند یک یا فعالیت یک در عضویت گونه هر

 کلی طور به رد.گی صورت سیاسی یا و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، فکری، شکل به دتوانمی

 معنی جهت در ،دباشمی انهمسؤول و آزادانه آگاهانه، فعالانه، تعهدی مشارکت که گفت توانمی

 جهت در گروهی یهافعالیت در اشخاص کردنشرکت یا و اجتماعی حرکت و عمل به دادن
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 ره در بودنسهیم از است عبارت فرهنگی مشارکت بنابراین .(9) گروهی هایهدف به دستیابی

 منابع از منظور فرهنگی. منابع از مردم عموم گیریبهره و فرهنگی یهاهبرنام و فعالیت گونه

 یهافعالیت انجام که است دسترس در اشیای و مال مجموع کلمه، وسیع معنای در فرهنگی

 یاعضا که هستند ییهافعالیت یزن فرهنگی یهافعالیت .کندمی تسهیل یا ممکن را فرهنگی

 .(3) دهندمی گسترش را خود شخصیت و توسعه را خود استعدادهای آن، طریق از جامعه یک

 اشیا تجهیزات، کالاها، مجموع از مردم عموم گیریبهره و یمندبهره فرهنگی مشارکت واقع در

 .کندمی ممکن را فرهنگی محتوای و

 فرهنگی رکتمشا باید را آن تریناصلی شاید و توسعه اصلی محورهای از یکی اساس این بر

 جزء مانرأت را فرهنگی محصولات تولید، و مصرف فرهنگی مشارکت تعریف در اگر دانست،

 امکانات آوردنفراهم معنای به فرهنگ هتوسع صورت این در ،کنیم فرض مشارکتی یهافعالیت

 یهاهفرآورد مصرف بعد در هم یعنی ،بود خواهد فرهنگی یهافعالیت در مردم مشارکت موجبات و

 گیرد. قرار همگان اختیار در مساوی هایفرصت باید فرهنگی، تولیدات بعد در هم و نگیرهف

 اجتماعی خودآموزی برای فرایندی فرهنگی مشارکت که گیردمی نشأت آنجا از دیدگاه این

 و انسانی یهاهبالقو به دستیابی و شخصیت کامل تحقق و انسانی هایظرفیت توسعه مدنی، و

 و تقویت فرهنگی، هتوسع جهانی هده هبرنام اساس بر چنانچه است. توسعه ضروری شرطپیش

 توجه مورد فرهنگی هتوسع اساسی هایشرطپیش از یکی عنوان به فرهنگی مشارکت به توجه

 (.13) گرفت قرار

 از دهند،می فرهنگی مشارکت به که بااهمیتی نقش کنار در فرهنگی هتوسع پردازاننظریه

 موقعیت چنانچه هستند، آگاه نیز مشارکت سر بر اقتصادی و اجتماعی اسی،سی فرهنگی، موانع

 مراکز به دسترسی میزان خانواده، وضعیت سواد، مانند آن به مربوط متغیرهای و افراد اجتماعی

 از ...هاهرسان و هاسنت هنجارها، قومیت، تأهل، وضعیت مذهب، اجتماعی، ارتباطات فرهنگی،

 به بود. خواهند تأثیرگذار فرهنگی یهافعالیت در مشارکت میزان بر که هستند عواملی جمله

 به اقدام بدانیم، نشریه و کتاب مطالعه چون مقولاتی را فرهنگی فعالیت مصادیق اگر دیگر تعبیر

 مادی امکانات از مناسب یمندبهره و تحصیلات داشتن مستلزم فراغت زمان داشتن بر علاوه آن

 که است چندوجهی و پیچیده مبحثی فرهنگی مشارکت موضوع ینبنابرا است. اقتصادی و

 باید رو همین از بود. نخواهد سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادی، هایسیاستگذاری از نیازبی
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 یهافعالیت به افراد دستیابی در تسهیل برای فرهنگی هایسیاست و دولت برای ایویژه جایگاه

 اقدام و مشارکتی توسعه یتمسؤول ،163 شماره کنوانسیون که ایگونه به بود، قائل فرهنگی

 بنابراین (.11) است گذاشته هادولت هعهد بر را مهم این تحقق برای هماهنگ و یافتهنظام

 مانند جامعه نشینانحاشیه برای ویژه به توسعه، حیاتی عنصر این موانع است موظف دولت

 بیکاران، معلولان، ها،قومیت و هااقلیت شهری، جوانان سوادان،بی زنان، فقیران، روستاییان،

 حقیقت در فرهنگی مشارکت که داشت دور نظر از نباید کند. برطرف را مهاجران و هاخانمانبی

 سطح سه در و دباشمی سیاسی و اقتصادی مشارکت پذیریتوجیه و مشروعیت هکنندتأمین

 آرای و عقاید کالاها، مبادله و مصرف ،توزیع تولید، ابعاد در و نظارت و اجرا گیری،تصمیم

 و هاسیاست و دولت پای که مشارکت به توجه در اساسی نکته است. طرح قابل فرهنگی

 اجتماعی حقوق ذیل در مشارکت بحث کشد،می میان به را فرهنگی مدیریت و هایریزبرنامه

 حقوق مارشال، .اچ.تی با نواهم اگر است. مطرح سیاسی هفلسف در نوعا  که است شهروندی

 آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی فردی، های)آزادی مدنی حقوق قسم سه به را شهروندی

 حقوق عدالت(، از برخورداری حق و قرارداد آزادانه انعقاد حق مالکیت، حق عقیده، و ایمان

 حقوق جزء مشارکت کنیم، تقسیم اجتماعی حقوق و شدن(انتخاب حق و رأی )حق سیاسی

 حقوق با بعضا  که است برخوردار اهمیتی از و است رفاه( حق و امنیت حق کنار )در جتماعیا

 (.10) است ناسازگار نیز سیاسی و مدنی یفرد

 شده بیان ضمنی صورت به فراتقنینی قوانین از حیوسط در مردم فرهنگی مشارکت موضوع

 بند مثال طور به است، دیدهگر فراهم مشارکت این تقویت برای مختلفی کارهای و ساز و است

 به (03/35/1071) فرهنگی انقلاب عالی شورای مصوب کشور فرهنگی سیاست اصول 13

 و مشارکت هزمین گسترش هوظیف ،دارد اشاره فرهنگی زندگی در مردم مشارکت موضوع

 و هافعالیت از حمایت همچنین و اجتماعی و علمی هنری، فرهنگی، امور در مردم مباشرت

 به را دولت، نظارت با فرهنگی امور توسعه و فرهنگ شدنهمگانی منظور به دولتی غیر اتاقدام

 کشور، عمومی فرهنگ شورای سازد.می مطرح دولتی نهادهای فرهنگی وظایف از یکی عنوان

 عالی شورای نظر زیر کشور، عمومی فرهنگ نظارت و هدایت گذاری،سیاست منظور به که نیز

 است. پرداخته فرهنگی امور در مردم، مشارکت تشویق به است، شده کیلتش فرهنگی انقلاب
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 جامعه افراد مشارکت تحقق جهت در سازیزمینه به نسبت دولت اهتمام لزوم خصوص در

 از بسیاری اشعار فرهنگی، حقوق مصادیق بارزترین از یکی عنوان به فرهنگی یهافعالیت در

 زمینه این در فرهنگی کالاهای از برخورداری نعموا رفع بر اساسی نونقا بندهای و اصول

 بر ترتیب به ،3 بند ویژه به و 0و  0 بندهای اساسی، قانون سوم اصل مثال عنوان به گشاست.راه

 تبعیضات رفع» و «رایگان بدنی تربیت و پرورش و آموزش» ،«عمومی هایآگاهی سطح بالابردن»

 3 بند دارد. تصریح «معنوی و مادی یهاهزمین تمام در همه برای عادلانه امکانات ایجاد و ناروا

 در عادلانه امکانات ایجاد را دولت هوظیف تبعیض، رفع بر علاوه چون دارد، ویژه اهمیتی

 فرهنگی کالاهای به دستیابی بر صریح دلالتی دتوانمی ناخواه خواه که داندمی معنوی یهاهزمین

 دولت بنابراین باشد. داشته فرهنگی مشارکت در دافرا بودنسهیم تحقق در ابزاری عنوان به

 باید حداقل که داشت خواهد فرهنگی خدمات و کالاها به همگان دسترسی قبال در ایوظیفه

 گنجانده هزینه سبد در نیز فرهنگی اقلام به مربوط ههزین دولتی، بخش درآمدهای تعیین در

 اشاره افراد «معنوی خودسازی» رایب زمینه ایجاد به سوم و چهل اصل سه بند چنانچه ،شود

 باشد چنان کار ساعات و محتوا و شکل که صورتی به کشور اقتصادی هبرنام تنظیم» :کندمی

 و سیاسی معنوی، خودسازی برای کافی توان و فرصت شغلی، تلاش بر علاوه فرد هر که

 که گونههمان .«باشد داشته ابتکار و مهارت افزایش و کشور رهبری در فعال شرکت و اجتماعی

 و هستند حق این بر ضمنی دلاتی که صریح دلات هن مذکور هایدلالت تمامی گردید، مطرح

 است. فراتقنینی قوانین سطح در «فرهنگ» همقول ذیل مستقل بحثی وجود عدم از خلأ این

 به چون دارد، فرهنگ بر دلالت مستقیم غیر ایگونه به ملت حقوق به مربوط اصول هرچند

 مطرح اساسی طور به اساسی قانون در که مشارکتی هزمین با که است این بر فرض الح هر

 مختلف، یهاهعرص در خود قبول مورد فرهنگی هنجارهای و هاارزش به توجه با افراد است، شده

 و باشد ترگسترده و ترصریح ستتوانمی فرهنگ به اساسی قانون نگاه ولی ،نمایندمی مشارکت

 نیز قید یک است، مشاهده قابل اساسی قانون در همواره که قانونی و اسلامی قید دو بر علاوه

 تصریح و یکسو از هویت، این از حراست قبال در دولت وظایف و فرهنگی هویت از حاکی

 (.10) باشد دیگر سوی از همگان برای عادلانه فرهنگی امکانات ایجاد و فرهنگی حیات اهمیت
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 فرهنگی حقوق همثاب هب آن لوازم و بیان آزادی

 طور به که است آزادی شکل فراگیرترین سلب، قابل غیر حقوق از یکی عنوان به بیان آزادی

 بوده بشری هایآرمان از تاریخ، طول در بیان آزادی یابد.می ارتباط آزادی اشکال تمام با خاصی

 تمام با یانب آزادی است. شده متحمل زیادی یهاههزین حق، این تحقق راه در بشریت و

 ابعاد با بشر فرهنگی حقوق از یکی و... تلویزیون رادیو، سینما، مانند ممکن فرهنگی ابزارهای

 و بشری حقوق تمامی از حمایت کلید حق، این است. دموکراسی با آمیخته مفهومی و اساسی

 حق منشأ .(10) است فردی حقوق حفظ برای بنیادین مفهوم یک و انسانی کرامت از صیانت

 شهروند و بشر حقوق فرانسوی هاعلامی و هجدهم قرن به شده،وصف معنای در بیان آزادی

(Declaration of the Right of Man of the Citizen )11 هماد .گرددمیبر 1793 سال به 

 یکی نظرها و افکار زادآ ارتباط» :کندمی بیان است، بشری حقوق عام سند اولین که اعلامیه این

 را مطالبی کند. صحبت آزادانه دتوانمی شهروندی هر نبنابرای است. انسان حقوق ترینباارزش از

 این از استفاده سوء گونه هر برای خود یتمسؤول که صورتی در البته ،ندسابر چاپ به ای بنویسد

 حقوق نهادهای اظهارنظر به توجه با «.بپذیرد است، شده تعریف قانون در که گونهآن را آزادی

 عمومی اقدام یک با جز بشر حقوق بشر، حقوق در بیان آزادی حق جایگاه خصوص در بشری

 عمومی آزادی بحث طریق از فقط شوند. آگاه حقوق این ارزش از باید مردم شد، نخواهد ترویج

 (.14) کرد محقق را حق این به اعتقاد توانمی

 هیچ وجودبی و ودخ خلوت در اشخاص که نیست آن بیان آزادی از مراد یقین طور به

 نه و است عقیده صرف آزادی این زیرا ،بنویسند مطلب و بگویند سخن که باشند آزاد مخاطبی

 او، مخاطبان که یابدمی تحقق ورتیص در نویسنده یا گوینده به نسبت بیان آزادی بیان، آزادی

 توانمی را بیان یآزاد از مرسوم برداشت (.15) دباشن آزاد او اعتقادات و مطالب دریافت در نیز

 وجود کرد. تحلیل ،است مطلع هاآن از شخص که اخباری ابراز آزادی و عقیده اظهار قسم دو به

 .است اخبار و عقاید دریافت آزادی وجود نیازمند دو این از کدام هر

 صورت مفصلی هایبحث نیز آن ماهوی اهمیت و بیان آزادی حق وجودی هفلسف مورد در

 لزوم در او دانست. هاآن جامع را میل استوارت جان اظهارات بتوان شاید و است گرفته

 است: کرده استناد زیر دلیل چهار به بیان آزادی حق از یمندبهره
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 که حالی در نشد، نخواهیم آگاه آن سقم و صحت از هرگز شویم، نظری بیان مانع اگر ـ1

 معنی این به دیگران، نظر صحت امکان نپذیرفتن واقع در باشد. صحیحی نظر آن است ممکن

 دانیم؛می ناپذیرلغزش را خود که است

 آن از بخشی که است ممکن باشد، اشتباه ایم،شده آن بیان مانع که نظری اگر حتیـ 0

 تمام شامل ندرت به غالب، و رایج نظرهای الاصولعلی چون واقع در باشد. داشته حقیقت

 ؛دهدمی را حقیقت مابقی ظهور، فرصت که است مختلف نظرهای تعامل فقط هستند، حقیقت

 آن که کسانی توسط باشد، حقیقت کل شامل بلکه صحیحی تنها نه رایج، نظر اگر حتی ـ0

 به نسبت کمی احساس و درک که طوری به ،آیددرمی تعصب نظری صورت به اندپذیرفته را

 ؛گیرد قرار مخالفت مورد جدی طور به نظر این کهاین مگر داشت، خواهند آن منطقی دلایل

 یا نابودی معرض در نیز نظریه خود که دشومی باعث همچنین نظرها، تقابل عدمـ 4

 (.16) دشومی کاسته مردم اعمال و صفات بر آن تأثیر از و گیرد قرار تضعیف

 حقوق مهم مصادیق از یکی توانمی را بیان آزادی فرهنگی حقوق از پروت تعریف اساس بر

 حقوق عنوان به بیان آزادی تحقق برای که داشت دور نظر از نباید ماا دانست، فرهنگی

 به اطلاعات به دسترسی حق همچون حقوق از دیگر ایپاره هتوسع و ایجاد نیازمند فرهنگی،

 فعال جستجوى در آزادى مستلزم انیب آزادى که معنا این به .هستیم بیان آزادی لوازم عنوان

 دسترسى حق از دیبا ،برخوردارند انیب آزادى حق از که اشخاصى و است آن منابع از اطلاعات،

 آزادى نیتضم لازمه و مقدمه دیبا را اطلاعات آزادى رو این از .باشند برخوردار زین اطلاعات به

 دانست. انیب

 که است نزدیک ایاندازه به اطلاعات به دسترسی حق و اطلاعات آزادی با بیان آزادی هرابط

 تأیید مورد نیز دیگر حق دو بیان آزادی قالب در بشر حقوق جهانی هاعلامی 13 هماد تصویب با

 و اطلاعات انتقال امر ابتدای در بیان آزادی مفهوم از متبادر اگرچه دیگر بیان به گرفتند. قرار

 تصریح نیز هاهاید و اطلاعات انتقال و دریافت به بیان آزادی بر علاوه ماده این در اما ،است افکار

 نیز بشری حقوق یالمللبین اسناد دیگر توسط اعلامیه در بیان آزادی به دوبعدی نگاه این و شد

 (.17) است شده پیروی

 قانون سوم فصل اختصاص بر علاوه داخلی قوانین در حقوق این جایگاه خصوص در اما

 دیآزا ذیل اساسی قانون 04 اصل بیان، آزادی حق به مطلق صورت به 1099 مصوب مطبوعات
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 در را حق این 175 اصل و «آزادی این نبودناسلام به مخل»قید با نشریات و مطبوعات بیان

 عبارت اطلاعات آزادی معنا، این در است. شناخته رسمیت به سیما و صدا یهافعالیت هحوز

 خصوصی مؤسسات از دسته آن و عمومی مؤسسات در موجود اطلاعات به دسترسی حق از است

 اطلاعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون اساس، این بر دهند.می ارائه عمومی خدمات که

 را مردم ،«اطلاعات به دسترسی حق» عنوان با خود سوم بند ذیل و 5 هماد در ،1099 مصوب

 است: کرده معرفی حق این طرف را عمومی مؤسسات و اطلاعات به دسترسی در حقذی

 بدون و ممکن زمان حداقل در را قانون این موضوع اطلاعات اندمکلف عمومی مؤسسات»

 (.19) «دهند قرار مردم دسترس در تبعیض

 حقوق عنوان به ما بحث مورد چارچوب در اطلاعات به دسترسی حق مفهوم به توجه با

 مقصود گمانبی فوق، اصل دو به استناد که دشومی گرفته نظر در حق از عام مفهومی فرهنگی

 سیما و صدا و مطبوعات نشریات، به آن انحصار به توجه با اطلاعات به دسترسی حق از را ما

 .کرد نخواهد برآورده

 را اطلاعات به دسترسى حق قیمصاد کىیالکترون هاىشرفتیپ و اطلاعات انفجار عصر

 در با را تعریف این توانیممی ما .است دهیبخش توسعه ان،یب آزادى حق جینتا از کىی عنوانبه

 توجه با آن بودنشنیداری و دیداری یعنی ،اطلاعات به دسترسی و هآگا این هارائ نوع نظرگرفتن

 ابزار اقتضای به مختلف یهاهدور در اطلاعات بیان، دیگر به .کنیم کامل روز هایفناوری به

 و رادیو مطبوعات، زمانی مثال عنوان به گیردمی قرار عموم دسترس در دوره هر در کاربردی

 اطلاعات به دستیابی جهت در ابزاری و محمل عنوان به اینترنت دیگر زمان در و نتلویزیو

 (.13) اندبوده

 و نترنتىیا تعاملات و روابط یاحصا قابل ریغ و گسترده حجم که داشت دور نظر از نباید

 موجب ،انتشار قابل ریغ اسرار و اخبار برخى هملاحظبى افشاى ای و اطلاعات در دستبرد تیظرف

 این در تقنین روند تنهانه اطلاعات، به دسترسی در محدودیت ایجاد لزوم جهت به تا شده

 یا فیلترینگ همچون موجود یفن یهاابزار از یریگبهره با بلکه ،گیرد قرار بازبینی مورد موضوع

 اتاطلاع از حفاظت هدربار ،نترنتیا مرز و حدبی و وسیع فضای در اطلاعات و هاهداد رمزنگاری

 یکیالکترون تجارت قانون در بارنیاول یبرا یشخص یهاهداد از تیحما چنانچه شود. اقدام

 یکیالکترون تجارت قانون 59 هماد اساس بر است. گرفته قرار توجه وردم 1090 سال مصوب
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 ،ینژاد ای یقوم یهاهشیر نیمب یشخص یهاامیپ داده عیتوز ای و پردازش ره،یذخ» :1090 سال

 یروان ،یجسمان تیوضع درباره یهاامیپداده و یاخلاق اتیخصوص ،یمذهب ،یدتیعق یهاهگادید

 مطالب به توجه با «.است یقانون ریغ عنوان هر به هاآن حیصر تیرضا بدون اشخاص یجنس ای و

 دانست: زیر موارد شامل را بیان آزادی حق یهامؤلفه توانمی شده،بیان

 هستند؛ مندبهره بیان آزادی حق از حقوقی اشخاص همهـ 1

 بیان و اشاعه حق شامل هم و اطلاعات دریافت و جستجو حق شامل هم حق، اینـ 0

 عین در بشر، فرهنگی حقوق از مصداق این تثبیت که است ذکر به لازم البته ،است اطلاعات

 جهت رد آن محدودیت به نسبت ضوابط تعیین نیازمند است، آن اجزای شناخت مستلزم کهاین

 است. شهروندان سایر حقوق حفظ

 

 گیرینتیجه

 گرچه گفت باید جهانی بشر حقوق اجزای از یکی عنوان به فرهنگی حقوق اهمیت در

 اما ،شود داده یترکم اولویت آن به که است گردیده موجب حقوق از حوزه این به هاتوجهیبی

 از آن شناخت و است جهانی ربش حقوق در شده هتپذیرف مبنایی حقوق از یکی فرهنگی حقوق

 چه هر دسترسی و زندگی کیفیت ارتقای جهت در فرهنگی سیاستگذاری هاولی یهاهپای جمله

 است. فرهنگی امکانات و فرهنگ به شهروندان بیشتر

 حقوق نیست. روشن هنوز آن دقیق محتوای اما است، رشد حال در فرهنگی حقوق مفهوم

 در شرکت حق دارد. یالمللبین قوانین مجموعه در چیدهپی و گسترده بسیار مفهومی فرهنگی

 از یمندبهره حق آن، کاربردهای و علمی پیشرفت مزایای از برخوردرای حق فرهنگی، زندگی

 از بیان آزادی و هنری یا ادبی علمی، آفرینش گونه هر از ناشی مادی و معنوی منافع حفاظت

 وجود با المللبین حقوق هعرص در است. هنگیفر و اجتماعی ادی،اقتص یالمللبین حقوق جمله

 اقتصادی، حقوق» ثابت عبارت در را «فرهنگی» هواژ موارد، غالب در بشر حقوق ادبیات کهاین

 موضوع به چندان اساسی طور به اوقات غالب در لیکن ،نموده استعمال «فرهنگی و اجتماعی

 جانب از بشری اساسی حق این ردموا بعضی در که جایی تا است نشده پرداخته فرهنگی حقوق

 به فرهنگی حقوق حال این با ،شده واقع هاییبحث و تردید مورد مختلف یهاهحوز اندیشمندان

 غیر هایسازمان یونسکو، آن، تبعی هایکمیسیون متحد، ملل سازمان توسط اساسی حق عنوان
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 شدناجرایی و شناسایی جهت در هاییگام و گرفته قرار توجه مورد ایمنطقه و یالمللبین دولتی

 فرایبورگ هلامیاع هاآن رأس در و متعدد یهاهامیاعل و نامهقطع کنوانسیون، تصویب قالب در آن

 .است شده برداشته

 همانند ،جست مدد بشر حقوق بر حاکم اساسی اصول از توانمی فرهنگی حقوق تبیین برای

 همچون پایه عوامل به باید آن از پس ،تبعیض عدم اصل یا انسانی شأن و کرامت رعایت لزوم

 و بومی مردم اقلیت، یهاهگرو اعضای که بپردازیم فرهنگی حیات در مشارکت و دسترسی حق

 حقوق در باید اما ،باشد گروهی یا فردی دتوانمی حقوق این د.شومی شامل را ایحاشیه اقشار

 شاید که هستند حقوقی علاوه به شود. گرفته نظر در آینده و حاضر هاینسل برای همبستگی

 حقوق از یکی تحصیل شرط یا باشند داشته نگیهفر یهاهجنب اما ،نباشند فرهنگی خود ذات در

 به دستیابی در ایزمینه عنوان به آموزش از برخورداری حق مثال عنوان به باشند. فرهنگی

 حق آن بدون که اطلاعات به دسترسی حق یا بیان آزادی و فرهنگی فعالیت در مشارکت

 نیست. میسر فرهنگی حیات در مشارکت

 مطرح اساسی قانون در آشکار و صریح صورت به فرهنگی حقوق از بحث کهاین وجود با

 14و  7-3، 0-4 چون آن اصول از برخی و اساسی قانون همقدم در دقت کمی با اما ،نگردیده

 مبانی اساس بر یافت. ستد فرهنگی حقوق تأمین جهت در اساسی قانون اهتمام به توانمی

 اصلی وظایف از یکی عنوان به فرهنگی حقوق تحقق جهت در مناسب هزمین اساسی، قانون

 هگستر به توجه با .است نکته این مؤید ملت حقوق به مربوط مختلف اصول و آمده فراهم دولت

 آموزش، از برخورداری حق سه بررسی به مقاله این در آن، شمول دایره و فرهنگی حقوق وسیع

 حقوق سایر میان در هاآن اولیت و اهمیت جهت به بیان آزادی و فرهنگی فعالیت در مشارکت

 شد. پرداخته فرهنگی

 از بارنخستین بشر، فرهنگی حقوق بارزترین عنوان به پرورش و آموزش از برخورداری حق

 ثاقمی نویسندگان توسط سپس ،1349 بشر حقوق جهانی هاعلامی کنندگانتدوین سوی

 حقوق در است. شده شناخته رسمیت به 1366 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق یالمللبین

 حتی و تقنینی مختلف هایسطح در حق این گنجاندن با استگذارانیس نیز ایران داخلی

 فرهنگی مسلم حقوق از یکی عنوان به حق این تثبیت درصدد حق این از ترمیمی حمایت

 آشناکردن و اجتماعی قواعد با افراد نواکردنهم دنبال به حق این میتاه جهت به اند.برآمده



 6931چهلم، بهار سال یازدهم، شماره                            / فصلنامه حقوق پزشكی 716 

 

مه
رنا

ر ب
ر د

ؤث
ی م

شر
ی ب

نگ
ره

ق ف
 ح

سه
ی 

نون
 قا

ین
ضم

ت
گی

رهن
ی ف

ریز
...

 

 حقوق از یکی عنوان به آن از توانمی ،است اجتماعی و فردی و زندگی مختلف یهاهجنب با آنان

 افراد دستیابی که است بدیهی کرد. یاد ،است فرهنگی حقوق سایر تحقق ساززمینه که فرهنگی

 است. تحقق قابل حق این رهگذر از اطلاعات به دسترسی و بیان یآزاد فرهنگی، مشارکت به

 جامعه افراد مشارکت تحقق جهت در سازیزمینه به نسبت دولت اهتمام لزوم خصوص در

 از بسیاری اشعار فرهنگی، حقوق مصادیق بارزترین از یکی عنوان به فرهنگی یهافعالیت در

 از برخورداری موانع رفع بر سوم و هلچ و سوم اصل همچون اساسی قانون بندهای و اصول

 اساسی قانون در که مشارکتی هزمین با همچنین گشاست.راه زمینه این در فرهنگی کالاهای

 هنجارهای و هاارزش به توجه با افراد است، شده مطرح اساسی طور به ملت حقوق ذیل

 نمایند.می مشارکت مختلف، یهاهعرص در خود قبول مورد فرهنگی

 مهم مصادیق از یکی توانمی را بیان آزادی فرهنگی، حقوق از شدهارائه تعریف ساسا بر

 حقوق عنوان به بیان آزادی تحقق برای که داشت دور نظر از نباید اما دانست، فرهنگی حقوق

 به اطلاعات به دسترسی حق همچون حقوق از دیگر ایپاره توسعه و ایجاد نیازمند فرهنگی،

 فعال جستجوى در آزادى مستلزم انیب آزادى که معنا این به هستیم. بیان یآزاد لوازم عنوان

 دسترسى حق از دیبا ،برخوردارند انیب آزادى حق از که اشخاصى و است آن منابع از اطلاعات،

 آزادى نیتضم هلازم و مقدمه دیبا را اطلاعات آزادى رو این از .باشند برخوردار زین اطلاعات هب

 دانست. انیب

 از ملهم فرهنگی هایسیاست در باید را فوق ابعاد در دولت جایگاه و نقش قطع، طور به

 تاریخی فرهنگی شناسیانسان ارزشی، فلسفی لحاظ به کهاین کرد. جستجو کشور اساسی قانون

 خود جای در خیر، یا دارد وجود فرهنگی حقوق پذیرش برای مساعد عوامل آیا ساختاری و

 هفلسف یا )ارزشی( فلسفی لحاظ به که دارد وجود احتمال این حال هر در است. تأمل قابل

 دولت ناپذیربینیپیش تعدیات برابر در مردم حقوق پذیرش برای شرایط اسلامی، نظام سیاسی

 مثال برای لکن نباشد، کار در مشکلی نیز تاریخی فرهنگی و شناسیانسان لحاظ به و باشد مهیا

 نباشد هموار شرایط د،شومی مربوط کشور تاریخی و سیاسی ختسا به که ساختاری لحاظ به

 دتوانمی خود نوبه به که گرددمیبر رفتاری الگوی و نظر منطق انطباق عدم به امر این البته که

 .اندیشید ایچاره آن برای باید و باشد کشور اساسی معضلات از یکی
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