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ثار ادبی و هنری بر مبنای حمایت حقوقی از آ
ثار در متون حقوقی ایران  نقش آموزشی و اجتماعی آ
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چکیده

کــه  نقــش آثــار ادبــی و هنــری در توســعه و پیشــرفت فرهنگــی یــک جامعــه بــه حــدی پررنــگ اســت 
بســیاری از جامعه شناســان، اســاس تربیــت را در هنــر دانســته و بــر نقــش بنیادیــن آن در رشــد و 
گــر ایــن  کــه ا کرده انــد. تأثیــر انکارناپذیــر آثــار ادبــی و هنــری به گونــه ای اســت  کیــد  اعتــای جامعــه تأ
ــار در راســتای اخــاق و آموزه هــای انســانی و دینــی باشــند، موجــب اعتــای علمــی و فرهنگــی  آث
شــده و حرکــت برخــاف مســیر، ثمــره ای جــز انحطــاط و ســقوط در پــی نخواهــد داشــت. بــا توجــه 
ــی و  ــار ادب ــه آث ــرای دســتیابی ب ــد در ایــن شــرایط میــان منافــع جامعــه ب ــه بای ک ــه ایــن ضــرورت  ب
ــار  ــرای ایجــاد آث ــار هنــری ب ــدگان آث ــد و تعالی دهنــده از یک ســو و حمایــت از پدیدآورن هنــری جدی
ــا بیــان نقــش  ــا ب ــه دنبــال آن اســت ت ــه پیــش رو ب ــی برقــرار شــود، مقال بدیــع از ســوی دیگــر تعادل
کــه آیــا در قوانیــن ایــران، در حمایــت قانونــی از ایــن  آثــار ادبــی و هنــری بــر اجتمــاع مشــخص ســازد 
ــزوم  ــا تمامــی آثــار قابــل حمایــت هســتند؟ درصورتی کــه حکــم بــه ل آثــار محدودیتــی وجــود دارد ی
ک اعمــال محدودیــت چیســت؟ حاصــل مطالعــه نشــان می دهــد  محدودیــت داده شــود، مــا
کرامــت  کــه تمامــی آثــار ادبــی و هنــری در نظام هــای حقوقــی غایت گــرا، اخاق محــور و مبتنــی بــر 
انســانی، برخــاف دســتگاه های حقوقــی ســرمایه داری و مبتنــی بــر مادی گرایــی  و لذت گرایــی، 
ک »مشــروعیت« و  قابــل حمایــت قانونــی نیســتند و بــرای تعییــن مــوارد قابــل حمایــت، بایــد از مــا

»منفعــت عقایــی مشــروع« بهــره بــرد. 
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مقدمه
هنــر و ادبیــات در جایــگاه یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــا، در توســعه علمــی و فرهنگــی جوامع مختلف 
گاه به نفع  گونــی را پدیــد آورده انــد. آثــار ادبی و هنــری  گونا کــرده و تحــوالت اجتماعــی  ایفــای نقــش 
گاه انســان  گاه ارکان آن هــا را بــا نقــد و پرســش مواجــه ســاخته اند؛  حکومت هــا بــه جریــان افتــاده و 
گاه او را بــه ورطــه نابــودی ســوق داده انــد. ایــن نقش تناقض نمــا، باعث ورود  کمــال رســانده و  را بــه 
قانونگــذاران و وضــع قوانیــن در ایــن زمینــه شــده اســت. جنبــه مثبــت ایــن قوانیــن اصــل حمایــت 
کــه اثــر هنــری را فراتــر از  از آثــار و پدیدآورنــدگان را مّدنظــر قــرار داده و جنبــه منفــی آن، در جوامعــی 
کاال و روح آن را در تمامــی شــئون زندگــی جــاری می دانــد، راه را بــرای ورود محدودیت هــای  یــک 

خــاص بــر محتــوای آثــار ادبــی و هنــری همــوار ســاخته اســت.
کــم بــر ایــن حیطــه،  کلــی حا قانونگــذاری صحیــح در ایــن راه می توانــد بــا تشــریح فضــای 
و  ســلیقه ای  ممّیزی هــای  و  سانســورها  بــا  مواجهــه  از  را  هنــری  و  ادبــی  آثــار  پدیدآورنــدگان 
شــخصی پــس از خلــق اثــر مصــون دارد و بــا فراهــم آوردن شــرایط دســتیابی بــه آثــار ارزشــی و 
نافــع، مخاطبــان آثــار ادبــی و هنــری را نیــز مــورد حمایــت قــرار دهــد. بــا ایــن ضــرورت، قانونگــذار 
بــا  می شناســد،  حمایــت  قابــل  محتــوای  عنــوان  بــه  را  آنچــه  حمایتــی،  قوانیــن  در  بایســتی 
ــا  ک ب ــا ــن م ــت ای ــازد و الزم اس ــخص س ــز مش ــش را نی گزین ــن  ک ای ــا ــرده و م ک ــان  ــفافیت بی ش
حفــظ حــق آزادی بیــان، معطــوف بــه مشــروعیت و منعــت عقایــی مشــروع باشــد و هــر چــه غیــر 

از ایــن دو، شــخصی و بی اهمیــت تلّقــی  شــود.
کــه ذر آن، دو مؤلفــه  در ایــن مقالــه، منظــور از نظــام حقوقــی غایت گــرا، آن نظامــی اســت 
کــه  »حقــوق« و »اخــاق« هــر یــک نظامــی هنجــاری و ناظــر بــه رفتــار انســان ارائــه می دهنــد 
برخــاف رویکردهــای تفکیکــی، در تعامــل بــا یکدیگــر بــوده و چــون مصالح اخاقــی، تأمین کننده 
بخشــی از نیازهــا و مصالــح انســان اســت، می توانــد غایــت قاعــده حقوقــی یــا منشــأ اعتبــار آن 
ــرا، آنچــه ســودآور بــوده و پیامــد آن، منفعــت  گیــرد؛ در مقابــل، در نظــام حقوقــی منفعت گ قــرار 
غ از آنکــه ایــن عمــل از نــگاه  مالــی و اقتصــادی اســت، مــورد حمایــت قانونــی واقــع می شــود؛ فــار
کــه از  اخاقــی، درســت یــا نادرســت اســت. در ایــن مجــال، حمایــت قانونــی حمایتــی اســت 
جانــب قانونگــذار، تحــت شــرایط خــاص و بــه افــراد مــّد نظــر وی تعّلــق می گیــرد و دارای ضمانــت 

اجــرای حقوقــی اســت.

پیشینهپژوهش
گونی در حوزه جامعه شناســی  گونا گــر چــه دربــاره نقــش آثــار ادبی و هنری بــر اجتماع، مطالعات  ا
گرفتــه و تألیفــات ارزشــمندی در ایــن زمینــه وجــود دارد، اّمــا بــه  هنــر و مدیریــت فرهنگــی صــورت 
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نظــر می رســد در مــورد محدودیت هــای حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری تحقیقــات جامــع و مانعــی 
انجــام نشــده و ایــن مســئله ضــرورت پژوهــش در ایــن زمینــه را ایجــاب می کند.

مبانینظریپژوهش
در تحدیــد جریــان آزاد اطاعــات در حــوزه فرهنــگ، ســه نگــرش قابــل تمیــز اســت: نگــرش هنــر 

بــرای هنــر، نگــرش هنــر بــرای انســان و نگــرش هنــر بــرای حیــات معقــول انســان.
گــر بــرای هنــر حــد و مــرز رســم شــود، فردیــت هنرمنــد  نگــرش هنــر بــرای هنــر معتقــد اســت ا
نابــود می شــود. هنــر یکــی از عالی تریــن مــوارد آزادی در عقیــده و بیــان بــوده و مطلوبیــت آن 
کــه شــأن هنرمنــد  گــردد چــرا  امــری اثبات شــده اســت؛ ایــن آزادی در هیــچ حالــی نبایــد محــدود 
کاســتی ها اســت، بــا  کــه بازتابانــدن حقایــق اجتمــاع یــا فرهنگ ســازی در حیطــه  و هــدف او 
گــر حکومتــی بــا  اعمــال محدودیــت زیــر ســؤال رفتــه و هنــر بــه ســرانجام خــود نخواهــد رســید. ا
کنــد، هیــچ حــدود و ثغــوری را بــرای تولیــد اثــر الزم ندانســته و  ایــن نــگاه بــه هنــر و هنرمنــد نظــر 

اساســًا عنــوان »مقــررات نظارتــی« در ایــن جامعــه فاقــد معنــا خواهــد بــود.
کارکردهــای آن  ــر و  ــه تعهــد را از هن گون ــه هــر  ــد: ایــن نظری ــه معتقدن ــر ایــن نظری منتقــدان ب
کارکــرد مســتقل و منفکــی دارد، ارتبــاط  کــه هــر جزئــی،  بازســتانده و در جهــان تجزیه گــرای امــروز 
گسســته اســت. علیرغــم آنکــه عقــل بــر تأثیــر عظیــم هنــر در تبلیــغ و  هنــر و اخــاق را تــا حــد زیــادی 
تعمیــق اخــاق و درک مســائل اخاقــی واقــف اســت، امــروزه نــه اخــاق از قابلیت هــای هنــر بهــره 
می بــرد و نــه هنــر بــه اخــاق وفــادار مانــده اســت. قطعــًا ایــن حکــم، یــک حکــم مطلــق نیســت و 
ــا تأّمــل  ــد ب ــف و متعّه گاه، مؤّل ــران و به ویــژه هنرمنــدان خــّاق، آ در مــواردی، مصلحــان، متفّک
بــر ثمــرات پیونــد میــان هنــر و اخــاق، ســعی در بهــره بــردن از قابلیت هــای هنــر در توســیع و 
کارکــرد اخــاق دارنــد؛ اّمــا ایــن تنهــا یــک اســتثنا اســت و در مــواردی نیــز عــدم آشــنایی بــا  تعمیــق 
گرفتــه در ایــن قامــوس را در ســطح بیانیه هــای مســتقیم،  زبــان و بیــان هنــری، آثــار هنــری شــکل 
کــه می تــوان همــه این هــا را نتیجــه ظهــور اومانیــزم، مدرنیتــه و  نــازل و ســطحی تنــّزل می دهــد 

عقل محــوری دانســت )بلخــاری، 1389(.
کــردن میــدان بــرای بــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای  گــر چــه نظریــه هنــر بــرای هنــر، بــاز  ا
بشــری اســت، ولــی چــون ایــن بــه فعلیــت رســاندن ممکــن اســت از مغزهایــی ناصــواب بــه جریان 

افتــد، عرصــه وســیعی بــرای دفــاع از ایــن نظریــه باقــی نمی مانــد.
نگــرش هنــر بــرای انســان می خواهــد آنچــه را انســان می پســندد یــا بایــد بپســندد، حمایــت 
کنــد اّمــا چــون تفســیر انســان از دیــدگاه سیاســتمداران، غیــر از تفســیر انســان از دیــدگاه اخاقیون 
ــود،  ــه خ ک ــد  ــانی می خواه ــرای آن انس ــر را ب ــی هن گروه ــر  ــود. ه ــه می ش ــش مواج ــا چال ــت، ب اس
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تفســیر و توجیــه می کنــد و ایــن امــر شــروع چالشــی تــازه خواهــد بــود. سیاســتمداران بــا دیــدگاه 
کــه چیــزی  خــود دربــاره انســان، هنرمنــد را بنــده و بــرده خــود می داننــد و بــر او تکلیــف می کننــد 
ــرای  ــود، ب ــدگاه خ ــا دی ــون ب ــد؛ اخاقی ــاح می دانن ــا ص ــه آن ه ک ــد  کن ــان  ــد و بی کش ــر  ــه تصوی را ب
هنرمنــد وظیفــه خدمــت بــه جامعــه را مقــرر می کننــد؛ منتقــدان حکومــت نیــز از او بــرای بیــان 
نقــاط ضعــف حکومــت مرکــزی و اغــراق در بیــان آن هــا متوّقــع هســتند. ایــن ســردرگمی و باالتــر 
گذاشــته و هنــر را از یــک امــر روحــی و درونــی  از آن، ایــن وابســتگی، به شــدت بــر روح هنــر تأثیــر 
ــگاه اول، بــدون  ــرد. ایــن نگــرش برخــاف ن ک ــه امــری سفارشــی و عامه پســند تبدیــل خواهــد  ب
داشــتن معیــاری مشــّخص بــرای رد یــا قبــول آثــار ادبــی و هنــری، بــه دنبــال تیــغ سانســور بــوده و 
هــر آنچــه مطابــق میــل خــود باشــد را حمایــت و آنچــه را بــا خواســته جریــان قــدرت و ثــروت زاویــه 
ــاهده  ــوان مش ــابق می ت ــوروی س ــاق را در ش ــن اتف ــر ای ــد. نظی ــع می کن ــع و قم ــد، قل ــته باش داش
کــه دلشــان بخواهد،  کاری  گرفتــن قــدرت، می گویــد هنرمنــدان هــر  کــرد: لنیــن پیــش از بــه دســت 
می تواننــد انجــام دهنــد و هــر نــوع تولیــد هنــری آزادانــه بــه وجــود آورنــد و بــرای آن هــا سانســوری 
وجــود نــدارد اّمــا پــس از بــه قــدرت رســیدن، بــه حــرف خــود پایبنــد نمی مانــد و بــه هیــچ وجــه 

ــرای هنرمنــدان، آزادی عمــل را نمی پذیــرد )رهنــورد، 1380(. ب
کــه آن را می تــوان از دیــدگاه عّامــه جعفــری  در نگــرش هنــر بــرای حیــات معقــول انســان 
کــه در اســام و در بینــش توحیــدی، هیــچ حرکــت و فعــل و انفعالــی  کــرد، بــه ایــن دلیــل  اســتنباط 
کار  ــه  ــن ب ــرد، پرداخت ــام پذی ــی انج ــان بزرگ ــدف و آرم ــدون ه ــوده و ب ــوده ب ــد بیه ــان نبای در انس
ک فکــری جامعــه بشــری را تأمیــن می کنــد نیــز بــدون داشــتن اهــداف  کــه خــورا ادبیــات و هنــر 
واالیــی از ســوی ابداع کننــده آن اثــر و همچنیــن بــدون حضــور روح و پیامــی بلیــغ در متــن آن اثــر، 

بــرای انســان ها مفیــد و قابــل پذیــرش نخواهــد بــود.
کــه هــدف او از بــه وجــود آوردن اثــر هنــری فقــط  در ایــن نظریــه، هنرمنــد فــردی نیســت 
ــان  ــان زندگــی آن ــر و شــگفتی مــردم باشــد بــدون اینکــه حقیقتــی ســودمند را در جری جلــب تحّی
کــه  کنــد و مشــکلی را از دوش اجتمــاع بــردارد. بــه ایــن دلیــل  وارد نمایــد یــا دردی از جامعــه دوا 
ــا حیــات معقــول اســت و ایــن حیــات بایــد از همــه جهــات مــورد  در دیــدگاه اســامی، اصالــت ب
گونــه نبــوغ علمــی و هنــری آزاد اســت ولــی بــرای بهره بــرداری از  گیــرد، فعالیــت هــر  حمایــت قــرار 
گیرد،  آن در اجتمــاع، بایــد جوانــب ســودمند و مضــر آن اثــر هنــری مــورد بررســی متخصصــان قــرار 
کنــار تخصــص مربــوط، از عدالــت انســانی و توانایــی شــناخت  کارشناســان در  مشــروط بــه آنکــه 

ابعــاد متنــوع حیــات معقــول برخــوردار باشــند )واضحــی آشــتیانی، 1388(.
ــا »کارکــرد اخاقــی هنــر«  ــا نظــر بــه »اصالــت اخــاق در هنــر« ی ــوان همســو ب ایــن نظــر را می ت
ــدگاه  ــر هنــری یکــی از ارکان بنیــادی اســت و از دی ــرد اخاقــی اث کارک ــر اســاس آن،  ــه ب ک دانســت 
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کارکــرد  کــه در  گــروه، ارزش اثــر هنــری نــه در فــرم و قالــب و ســاختار  نظریه پــردازان و موافقــان ایــن 
کــه شــعور معقــول انســان ها را  اخاقــی آن نهفتــه اســت. »هنــر یــک عضــو حیــات انســانیت اســت 
بــه حــوزه احســاس منتقــل می کنــد. در عصــر مــا، شــعور دینــی عمومــی انســان ها عبــارت اســت 
ــر  ــا یکدیگــر. هن ــراد ب ــل اف ــرادری آدمیــان و نیک بختــی ایشــان از راه اتحــاد متقاب از شناســایی ب
ــذارد.  گ ــای حیــات بشــر  ــردن ایــن شــعور را پیــش پ کار ب ــه  ــون ب گ گونا ــد روش هــای  حقیقــی بای
کــه  کــه دیــن به وســیله علــم، راهنمــای اوســت، بایــد ایــن نتیجــه را داشــته باشــد  هنــر حقیقــی 
کــه اینــک بــا وســایل ظاهــری: به وســیله دادگاه هــا،  همزیســتی مســالمت آمیز انســان ها )چیــزی 
آزادی بخــش  فعالیــت  راه  از  می یابــد(  دوام  غیــره  و  کار  بازرســی  خیریــه،  بنگاه هــای  پلیــس، 
کــه از عهــده  انســان ها بــه دســت آیــد. هنــر بایــد زور و تعــّدی را از میــان بــردارد و تنهــا هنــر اســت 

کار برمی آیــد« )بلخــاری، 1389(. ایــن 
کــه هــم در  از نــگاه فلســفی نیــز، خاقیــت یــا آفرینشــگری یکــی از جلوه هــاى عقانیــت اســت 
حــوزه نظــرى )در محــدوده قــّوه خیــال و عقــل( و هــم در حــوزه عملــی بــه آن توجــه شــده اســت؛ 
در حکمــت صدرایــی، آفرینشــگرى انســان دربــاره مــاوراى طبیعــت و از راه اّتحــاد بــا عقــل فّعــال 
کانــت، خّاقــت انســان در پیونــدى عمیــق بــا اســتقال  کــه در فلســفه  صــورت می گیــرد در حالــی 
و خودبنیــادى اوســت، منشــأ و مبــدأ متعالــی نــدارد و تنهــا ریشــه در انســانیت و اســتقال اراده 
کــه جوهــره معرفتــِی حکمــت صدرایــی، الهــی اســت و مبانــی معرفتــی  انســان دارد. بــه ایــن دلیــل 
ماصــدرا ریشــه در مــاوراى طبیعــت دارد، در فلســفه وى خالقیــت انســان در امتــداد خالقیــت 
کانــت جوهــره بشــرى و  کــه مبانــی معرفتــی  ح می شــود در حالــی  الهــی و نــه مســتقل از آن مطــر
کــه ریشــه در انســانیت انســان دارد و بــه  طبیعــی دارد و بــر انســان اســتوار اســت؛ یعنــی خالقیتــی 
کبریــان  کــه ایــن خالقیــت، تنهــا از نهــاد انســان برمی خیــزد )محمدپــور دهکــردی، ا نحــوی اســت 
کــه در مکتــب ماصــدرا، آن هنــری  و اعوانــی، 1388(. نتیجــه ایــن تفــاوت تفکــر ایــن خواهــد بــود 
غ  کانــت، هنــر فــار گــردد امــا در نــگاه  کــه منجــر بــه تعالــی نــوع بشــر  پســندیده و قابــل ابــراز اســت 
کــه باشــد قابــل  از تعلقــات این چنینــی، به صــرف رســمیت شــناختن اســتقال انســان، هــر چــه 

تقدیــر خواهــد بــود.

روشپژوهش
گرفتــه اســت. روش اســنادی یعنــی تحلیــل آن  ایــن پژوهــش بــه روش مطالعــه اســنادی صــورت 
کــه محقــق قصــد مطالعــه آن را  کــه شــامل اطاعــات دربــاره پدیــده ای اســت  دســته از اســنادی 
ــار ادبــی و  ــه انتقــال آث ــواع قراردادهــای مربــوط ب ــر روی ان ــز ب ــا تمرک ــه ب دارد )Baily, 1994(. مقال
ــر ســر راه  ــا هــم چراغــی باشــد ب ــار اســت ت هنــری، درصــدد شناســایی شــرایط حمایــت از ایــن آث
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پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری و هــم بــا تعییــن چهارچــوب قوانیــن، سانســورهای شــخصی و 
بی مــورد را از بیــن بــرده تــا دیگــر بــاری بــر دوش فرهنــگ جامعــه نباشــند.

یافتههایپژوهش
نقشآثارادبیوهنریبرتوسعهجوامع

ــر اســاس آنچــه در حقــوق مالکیــت فکــری پذیرفتــه شــده اســت و مطابــق  ــار ادبــی و هنــری ب آث
مــاده 1 قانــون حمایــت از حقــوق مؤلفــان، مصّنفــان و هنرمنــدان ســال 1348 عبارت انــد از هــر 
آنچــه از راه دانــش یــا هنــر یــا ابتــکار پدیــد آمــده اســت و پدیدآورنــدگان آثــار علمــی، ادبــی و هنــری 

از حــق مالکیــت برخــوردار می شــوند.
آنچــه از توجــه بــه تولیــد و عرضــه آثــار علمــی، ادبــی و هنــری مســتفاد می شــود، ذیــل دو عنــوان 
کــه تأثیــر و تأثــر آن هــا بــر یکدیگــر  توســعه علمــی و توســعه فرهنگــی تعریــف می گــردد؛ دو شــاخصه ای 
گاهی هــای عمومــی جامعــه، بــه رشــد فرهنــگ  کتمان ناپذیــر اســت. ارتقــای ســطح علــم و آ امــری 
کاهــش چشــمگیر بزهــکاری می انجامــد و بالعکــس،  عمومــی و درنهایــت بــه آرامــش روانــی جامعــه و 
گرایــش به تحصیــل علــم و دانش نیز افزایــش می یابد  کــه دانــش فرهنگــی مــردم توســعه یابــد،  زمانــی 
کــه منجــر بــه ترغیــب جامعــه بــرای  کــه نمونــه بــارز آن تحــوالت فرهنگــی در جامعــه ایــران اســت 
ــان را  ــل فرزندانش ــا تحصی ــه خانواده ه ک ــه ای  ــده اســت؛ به گون ــات دانشــگاهی ش گیــری تحصی فرا

اولویــت اول و اصلــی خــود قــرار داده و منابــع مالــی موردنیــاز را بــه هــر طریقــی فراهــم می کننــد.

نقشآثارادبیوهنریدرتوسعهعلمی
توســعه علمــی جوامــع بــر مبنــای تأثیرپذیــری از آثــار علمــی، ادبــی و هنــری را می تــوان در دو 
کــرد: »نقــش زیربنایــی آثــار ادبــی و هنــری به منظــور تولیــد آثــار جدیــد« و  گانــه دنبــال  مســیر جدا
کــه امــروزه تولیــد  »نقــش آثــار ادبــی و هنــری بــر بهبــود روش هــای یادگیــری.« بــه ایــن دلیــل اســت 
علــم نقــش   اساســی در اقتصــاد و توســعه پایــدار یــک جامعــه بــر عهــده دارد و ازایــن رو، دولت هــا 
ــدگان  ــش )پدیدآورن ــم و دان ــدگان عل ــن تولیدکنن ــت مطمئ ــرای فعالی ــبی را ب ــط مناس ــد محی بای
کــه در ازای تولیــد و توســعه هــر چــه  کننــد و ایــن اطمینــان را بــه آنــان بدهنــد  آثــار فکــری( ایجــاد 

بیشــتر دانــش، از نتایــج تولیــد فکــری خــود انتفــاع بیشــتری خواهنــد بــرد.

نقشزیربناییآثارادبیوهنریدرتولیدآثارجدید
تولیــد آثــار علمــی و نشــر آن منجــر بــه پویایــی جامعــه و اظهارنظرهــای متفــاوت پیرامــون اثــر 
گاه، اولیــن اثــر، مبنایــی خواهــد بــود بــرای تولیــدات علمــی دیگــر و  منتشــر شــده خواهــد شــد و 
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ازایــن رو اولیــن نقــش یــک اثــر علمــی در توســعه را بایــد در نقــش مبنایــی آن  در تولیــد آثــار دیگــر 
کــه بــرای مثــال، در اروپــای قــرون وســطی و هم زمــان بــا پیدایــش  دانســت. بــه همیــن دلیــل بــود 
گیــر شــدن دسترســی مــردم بــه آثــار اندیشــمندان و فیلســوفان و هنرمنــدان،  صنعــت چــاپ و فرا
گســترده آثــار بــر افــکار عمومــی   بیــم داشــتند، بــه ســرعت زمینــه  کــه از تأثیــر مهــم توزیــع  کســانی 
کردنــد و بــه چاپخانــه داران مــورد نظــر خــود امتیــازات خاصــی را  کنتــرل صنعــت چــاپ را فراهــم 
کنتــرل و سانســور انتقادهــا، جلوگیــری از تضــارب آرا و ســلب آزادی بیــان  بــه عنــوان اهرمــی بــرای 
کاهــش  ــا ظهــور اندیشــه های فردگرایــی،  ــد. ایــن رونــد در عصــر رنســانس و ب از مطبوعــات دادن
کشــیده شــد و درنهایــت،  کــم بــر صنعــت چــاپ بــه چالــش  یافــت و درنتیجــه، نظــام انحصــاری حا
ح  در یازدهــم ژانویــه 1709 میــادی پیش نویــس الیحــه ای در مجلــس عــوام انگلســتان مطــر
گیــری علــم و دانــش از طریــق اعطــای امتیــاز اســتفاده قانونــی از  کــه هــدف آن، تشــویق فرا شــد 
ــود  کتاب هــا در زمان هــای معیــن ب ــداران ایــن  ــا خری ــه نویســندگان ی کتاب هــای چاپــی ب نســخ 
کــه آنچــه بــرای حکومــت آن زمــان اهمیــت داشــت، توســعه علــم و دانــش  کــه بیانگــر ایــن اســت 
بــود و مقــّررات مربــوط بــه حقــوق مالکیــت فکــری نیــز به منظــور رســیدن بــه ایــن خواســته مــورد 

گرفــت. تصویــب قــرار 
ــترش  گس ــون  ــائلی همچ ــور مس ــی و ظه ــی و سیاس ــق اجتماع ــرات عمی ــن تغیی ــۀ ای درنتیج
بیــان، توســعه روابــط بین المللــی، مبــادالت فرهنگــی،  آزادی  آمــوزش و اطاعــات عمومــی، 
ــار علمــی، هنــری و ادبــی  ــار بــه دیگــر زبان هــا و مســائلی از ایــن قبیــل، تقاضــا بــرای آث ترجمــه آث
ــه  ــگران ب ــان و پژوهش ــای محقق ــار یافته ه ــی و انتش ــگارش علم ــه »ن ک ــی  ــا جای ــت ت ــش یاف افزای
یکــی از الزامــات رشــد و توســعه علمــی تبدیــل شــد و انتشــارات علمــی، در جایــگاه شــاخصی 
اقتصــادی و  بــرای توســعه و پیش نیــاز توســعه همه جانبــه جوامــع ازجملــه توســعه  کلیــدی 

گرفــت« )دقیقــی ماســوله و اللهیــاری، 1396(. انســانی قــرار 
ایــن تحــول بــزرگ و نشــر اندیشــه ها از طریــق تضــارب آرا و بحث وجــدل پیرامــون موضوعــات 
تبــادل  جریــان  در  آنچــه  شــد.  آن هــا  بقــای  و  جوامــع  بالندگــی  و  رشــد  بــه  منجــر  مختلــف، 
قابل دســترس  نیــز  و  خــّاق  و  تــازه  اندیشــه های  رونــق  داد،  خ  ر اطاعــات  و  آرا  اندیشــه ها، 
بــودن تنــّوع وســیعی از آثــار حاصــل فکــر و عقیــده را در پــی داشــت. »دسترســی و دســتیابی بــه 
کــه بــه دنبــال اســتقال بــوده و بــا داعیــه آزاداندیشــی،  اطاعــات، رمــز موفقیــت جوامعــی اســت 
کــه اطاعــات به صــورت مبنایــی و  گســترش علــم و اندیشــه تــاش می کننــد. هــر چــه  بــرای نشــر و 
کــه  گــردد، نتیجــه افــکار و بازتــاب اندیشــه ها، نردبانــی اســت  در ســطوح مختلــف جامعــه پخــش 
گشــود« )جالــی  دیــدگاه انســان ها را تعالــی بخشــیده و درهــای معرفــت را بــه روی آن هــا خواهــد 

و حیــدری، 1391(.

حمایتحقوقیازآثارادبیوهنریبرمبناینقشآموزشیواجتماعیآثاردرمتونحقوقیایران
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مقاله علمی _ پژوهشی

نقشآثارادبیوهنریدربهبودروشهاییادگیری
کنــار تأثیــر آثــار ادبــی و هنــری بــر پیشــرفت های بعــدی علمــی، نبایــد از نقــش تعلیمــی و  در 
تربیتــی ایــن آثــار غافــل مانــد. بلخــاری قهــی )1394: 62( معتقــد اســت آثــار هنــری قطعــًا دارای 
جنبــه تعلیمــی  و تربیتــی هســتند. وی نگــرش نســبت میــان علــم، اخــاق و هنــر را بــه یــک 
ســاحت شــناختی ارتقــا داده و آثــار ادبــی و هنــری را به منزلــه یکــی از مؤثرتریــن راه هــای انتقــال 

ح می کنــد. علــم و دانــش مطــر
کشــورهای جهــان پذیرفتــه شــده اســت. بــرای مثــال، »در انگلســتان  کثــر  ایــن تفّکــر در ا
ــرایط  ــتی ش ــه بایس ک ــیدند  ــاور رس ــن ب ــه ای ــرا ب ــدان جامعه گ ــادی هنرمن ــه 1960 می ــر ده از اواخ
ــر  کــرده و از ایــن طریــق ب دســتیابی عمــوم مــردم بــه هنــر و امــکان ایجــاد آثــار خاقانــه را فراهــم 
گذاشــت  میــزان مشــارکت مــردم در ســطوح مختلف آموزشــی، تربیتــی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر 
کــرد«  کاتالیــزور بــرای تحــّوالت آموزشــی و اجتماعــی اســتفاده  و در حقیقــت از هنــر بــه عنــوان یــک 
کــه برخــی دیگــر از هنرمنــدان جامعه گــرا به شــدت بــر  )Crehan, 2011: 11(. بــا همیــن نــگاه بــود 
اختــاف طبقاتــی میــان عمــوم مــردم بــه دلیــل توزیــع نابرابــر ســرمایه های اجتماعــی و فرهنگــی 
کــرده و آن را مانعــی در دســتیابی عمومــی بــه هنــر و در افــق وســیع تر، مانعــی در راه  کیــد  تأ

.)Jeffers, 2017( توســعه ایــن قشــر دانســتند
در مفهــوم ســنتی، دانــش و علــم بــه معنــای توانایــی خوانــدن و نوشــتن از یک ســو و انتقــال 
کلیشــه  و فهــم معنــا و مقصــود از ســوی دیگــر و بــا اســتفاده از زبــان مکتــوب اســت اّمــا امــروزه ایــن 
کــه انتقــال معنــا، منحصــر بــه همیــن راه  شکســته شــده اســت. دیگــر نمی تــوان معتقــد بــود 
خوانــدن و نوشــتن اســت و بــه عکــس، شــاید مهم تریــن چالــش در آمــوزش مــدرن، ابــداع، تهیــه 
ح بخش تــر شــدن  و تولیــد متــون یــا تصاویــر هنــری بــرای تدریــس اســت تــا باعــث فعال تــر و فر
 Dietiker( کــه در مــدارس امریــکا انجــام شــد فعالیت هــای یادگیــری  شــود. بــرای مثــال، تحقیقــی 
کــه دانش آمــوزان عاقــه ای بــه یادگیــری درس ریاضــی نداشــته و آن  Nin, 2005 &(، نشــان داد 
کــه در ایــن مــدارس، نقــش هنــر و آثــار زیباشــناختی  کســل کننده می داننــد. ثابــت شــد  را بســیار 
ــی در مــورد هنــر می توانســت  ــاد رفتــه اســت و ایــن بی تفاوت آن به کلــی در آمــوزش ریاضیــات از ی
گرفتــه از تفکــر غالــب در مــورد روحیــه خشــک و انعطاف ناپذیــر ریاضیــات و عــدم ارتبــاط  نشــأت 
کــه درنهایــت  کــه در دروســی مثــل هندســه و مثلثــات  آن بــا ادبیــات و هنــر باشــد: تفکــری 
ــه هنــر معمــاری و شهرســازی و مجسمه ســازی تبدیــل شــود، اساســًا بی معناســت. ــد ب می توان
قــوه تخیــل، زمینــه  برانگیزاننــده  بــاال و  انعطاف پذیــری  بــا  بــا نگاهــی تنوع طلــب و  هنــر 
کــه  کــه در دســتگاه هایی  مناســبی بــرای پــرورش خاقیــت اســت و ایــن همــان چیــزی اســت 
کیفیــت آموزشــی و غنــا بخشــیدن بــه یادگیــری دانش آمــوزان هســتند، بــه آن  بــه دنبــال ارتقــای 
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توجــه شــد. دانشــمندان و متصدیــان تعلیــم و تربیــت اهمیــت ایــن مســئله را به وضــوح دریافتــه 
تســهیل  و  تعمیــق  را  آموزش هــا  گی هــای درس هنــر،  از ویژ بهره گیــری  بــا  و درصــدد هســتند 

کننــد. بخشــیده و آن را بــه فعالیتــی شــادی آفرین و لذت بخــش تبدیــل 
همچنیــن، هنــر بیــش از هــر رشــته دیگــری از دانــش بشــری می توانــد بــه اصــل آمــوزش 
ــه آموزش هــا  ــرای ارائ ــاری رســاند. بهره گیــری از شــیوه ها و فعالیت هــای هنــری ب غیرمســتقیم ی
و  مشــارکت جویی  و  گروهــی  فعالیت هــای  بــه  کیفیت بخشــی  یادگیــری،  تعمیــق  موجــب 
کــردن فرآینــد یاددهــی- یادگیــری شــده و آمــوزش دروس را بــا ســهل ترین روش  لذت بخــش 
میســر می ســازد. بــا ایــن توصیــف، زمینه ســازی بــرای یاددهــی و یادگیــری مطلــوب در تحصیــات 

دانشــگاهی از رســالت های مهــم آثــار هنــری اســت.
ح، تأثیــر مســتقیمی بــر ترکیــب و  کــه هــر یــک از هنرهــای خــاص و مطــر مشــخص اســت 
توســعه ســاختارهای مختلفــی از مغــز دارد. بــرای مثــال، فعالیــت دســتگاه های عصبــی زیســتی 
از طریــق تعامــل در موســیقی، هنرهــای تجســمی و نمایــش، افزایــش می یابــد و محــدوده ای از 
کــه تحــت تأثیــر موســیقی و یادگیــری بــرای بــازی قــرار می گیــرد، همــان محــدوده ای اســت  مغــز 
کــه عملکــرد ریاضــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ یــا هنرهــای تجســمی، هنرمنــد را وادار می کنــد 
کنــد، زیــرا بــرای ایجــاد تصاویــر، اســتفاده هم زمــان از نیمکــره  کــه هــر دو طــرف مغــز را فعــال 

.)Baird, 2015( ــت ــم اس ــپ مه ــت و چ راس
کارکــرد مغز و تعمیــق آموزش های  کــدام از آن هــا بر  ایــن تنــوع آثــار هنــری و نقــش متفــاوت هــر 
ــد  ــدن فرآین ــر ش ــه بهت ــر چ ــرای ه ــدارس ب ــان م ــران و معلم ــه دبی ک ــت  ــده اس ــث ش ــف باع مختل
کــه مهم تریــن آن هــا قصــه و  یادگیــری، از هنرهــای متفاوتــی بــرای آمــوزش اســتفاده نماینــد 
کــه در دانشــگاه تگــزاس امریــکا در ســال 1997  داســتان، شــعر و فیلــم و عکــس اســت. مطالعــه ای 
ــرای آمــوزش اســتفاده شــود، بهتــر  ــال حســی ب کان کــه از چندیــن  انجــام شــد نشــان داد زمانــی 
گرفتــه و بــه خاطــر ســپرد. درنتیجــه درصورتی کــه در یــک موضــوع، امــکان  می تــوان مــوارد را یــاد 
کتــاب فراهــم باشــد، آمــوزش به وســیله فیلــم آموزشــی  اســتفاده هم زمــان از فیلــم آموزشــی و 
کــه  کــه از ترکیــب عناصــر صوتــی و تصویــری ایجادشــده، بســیار مؤثرتــر خواهــد بــود. ایــن راهبــرد 
STEAM1 نامیــده می شــود قطعــًا مکمــل خوبــی بــرای آموزش وپــرورش متعــارف اســت و بــه 

کــه بــه  کســانی  مخاطــب اجــازه خاقیــت و تفکــر نوآورانــه اعطــا می کنــد و ایــن توانایــی بــرای 
دنبــال نــوآوری و خلــق در علــوم و ترویــج خاقیــت در دانشــمندان خــود هســتند، بســیار ضــروری 

.)Segarra, Natalizio, Falkenberg, Pulford & Holmes, 2018( می نمایــد
که مســئولیت  کــه در روش آمــوزش تلفیقــی هنر، بــه این دلیل  ذکــر ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت 

1.Science, Technology, Engineering, Arts,and Mathematics

حمایتحقوقیازآثارادبیوهنریبرمبناینقشآموزشیواجتماعیآثاردرمتونحقوقیایران
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مقاله علمی _ پژوهشی

ــر روی اقداماتشــان تأمــل و تفکــر  ــه عهــده خــود دانش آمــوزان اســت، قطعــًا ب اصلــی یادگیــری ب
کــرده و دربــاره تغییــرات موردنیــاز تصمیم گیــری می نماینــد.  کارشــان را ارزشــیابی  می کننــد، 
کــه در ابتــدا در مــورد اقداماتــش  ــود  ــرای دانش آمــوز خواهــد ب ایــن نــوع از آمــوزش مقدمــه ای ب
کیــزه، 1394(. بی شــک، توســعه  کنــد و ســپس دســت بــه ابتــکار عمــل بزنــد )پا تأمــل و تفکــر 
کوچــک شــروع و بــه تحــّوالت عظیــم منجــر می شــود. فکــری و علمــی جوامــع از همیــن اقدامــات 

نقشآثارادبیوهنریبرتوسعهفرهنگی
گــی هنــر می تــوان بــرای  گویــا و عــام آن بــرای انتقــال مفاهیــم اســت. از ایــن ویژ گــی هنــر، زبــان  ویژ
ــرای  ــه امــروز ب ــا ب گذشــته دور ت کــه از  انتقــال باورهــا، ارزش هــا، رفتارهــا و نهادهایــی در جامعــه 
ــب ســنن، آداب، قوانیــن و هنرهــا و مجموعــه ارتباطــات بیــن  ــراد یــک جامعــه در قال تعامــل اف
ــی،  ــر دعوت ــی، ه ــر پیام ــرد. ه ک ــتفاده  ــر اس ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــت، از نس ــده اس ــود آم ــه وج ــراد ب اف
گســترش  هــر انقابــی، هــر تمدنــی و هــر فرهنگــی تــا در قالــب هنــر ریختــه نشــود، شــانس نفــوذ و 
نــدارد و مانــدگار نخواهــد بــود و فرقــی هــم بیــن پیام هــای حــق و باطــل نیســت. در اثبــات نقــش 
گرفتــه و اساســًا  مهــم ادبیــات و هنــر بــر توســعه  فرهنگــی جوامــع، مطالعــات فراوانــی صــورت 
جامعه شناســی هنــر بــا بیــان زمینه هــا، رویکردهــا و مکاتــب هنــری، درنهایــت بــر ایــن امــر صّحــه 
کــه رابطــه هنــر و ادبیــات بــا اجتمــاع دوســویه بــوده، اثــر می پذیــرد و اثــر می گــذارد. بــه  می گــذارد 
گشــته و »روژه  کــه رایــج  نقــل از یکــی از محّققــان )ارژنــدی، 1386(، ایــن تفکــر دیــر زمانــی اســت 
کــه تاش هایــش در بــاب تأثیــر و تأّثــر هنــر و جامعــه، ســبب  کســانی اســت  باســتید« ازجملــه 
گشــته اســت تــا  گشــودن دیدگاهــی تــازه دربــاره مســائل ناشــی از برخــورد جامعــه و اثــر هنــری 
کــه  کــه بــرای او زیبایــی یــک اثــر هنــری بیشــتر بســتگی بــه موانعــی اجتماعــی و درونــی دارد  آنجــا 

ــر آن هــا چیــره می شــود. ــر ب آفریننــده اث
گاه، تحــت تأثیــر  کــه افــراد جامعــه به صــورت عمومــی  و ناخــودآ در حقیقــت واضــح اســت 
و  اختیــار  و  اراده  داشــتن  به واســطه  متقابــًا،  آن هــا  از  برخــی  امــا  هســتند  جامعــه  فرهنــگ 
ــی  ــد، تأثیرات ــه دارن ــه در جامع ک ــی  ــی و نقش ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــدرت، ح ــم، ق ــب عل به تناس
کــه یکــی از مهم تریــن آنــان، هنرمنــدان هســتند. هنرمنــدان، آنچــه از  نیــز بــر آن بــار می کننــد 
ــه  ــرده و ب ک ــس  ــود منعک ــار خ ــد، در آث ــت درک می کنن ــگ و حکوم ــن، فرهن ــه، دی ــائل جامع مس
دلیــل مانــدگاری و عرضــه مــداوم، بارهــا فرهنگ ســازی می کننــد. آثــار آن هــا مــرز جغرافیایــی 
کــه هنرمنــد از بیــن اعتقــادات و ارزش هــای یــک جامعــه،  و مخاطــب خاصــی نــدارد. زمانــی 
موضوعــی را برمی گزینــد و بــا خاقیــت هنــری خــود، آن را بــه یــک اثــر هنــری تبدیــل می کنــد، 
کنــار اســتفاده از نظــام  زیبایــی آن اثــر، چنــد تأثیــر هم زمــان بــر مخاطــب می گــذارد؛ مخاطــب در 
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گاه  ــودآ ــر ناخ ــق ضمی ــش، آن ارزش را از طری ــات و عواطف ــدن احساس ــر ش ــا درگی ــود، ب ــی خ عقل
اثــر ارزش قائــل می شــود، تــاش  بــرای  کــه  بــه میزانــی  یــا تقویــت می کنــد و  خــود می پذیــرد 
می کنــد بــا تقلیــد از هنرمنــد، همــان رفتــار را انجــام دهــد یــا بــه دیگــران منتقــل ســازد و ایــن 

اشــاعه اثــر، آن را ماندگارتــر و اثرگذارتــر می نمایــد )بنیانیــان، 1387 الــف: 23-24(.
گــر مباحــث  گفــت ا کــه می تــوان  تأثیــر هنــر بــر درک اخاقیــات و تعمیــق آن، چنــان اســت 
ح شــود، مخاطــب آن را در درونــش بــا مســائل  فرهنگــی بــا قــدرت اســتدالل و مبانــی عقلــی مطــر
کــه در عمــل شــاهد اســت، مانــع پذیــرش اســتدالل های  بیرونــی پیونــد می زنــد و نقــاط ضعفــی 
گــر همــان حــرف در قالــب هنــر به درســتی منعکــس شــود، مخاطــب  منطقــی می شــود؛ امــا ا
کلنجارهــای درونــی را نــدارد و بــه مخالفــت اطرافیــان اهمیــت نمی دهــد )بنیانیــان،  فرصــت 

1387 ب: 34(.
تأثیــر و انعــکاس آثــار ادبــی و هنــری بــر فکــر و زندگــی اجتماعــی انســان بایــد سیاســتگذاران جوامع 
کــه هــم از  مــدرن و پویــا را به گونــه ای بــه ســمت قانونگــذاری دربــاره آثــار خلــق شــده ســوق  دهــد 
پدیدآورنــدگان و آثارشــان حمایــت شــود و هــم حمایت هــا مختــص آن دســته از آثــار هنــری باشــد 

کاســتی ها و ارتقــای فرهنگــی تولیــد می شــوند. کــه به طــور هدفمنــد، به منظــور رفــع 

حمایتازپدیدآورندگانآثارادبیوهنری
آنچــه دربــاره نقــش آثــار ادبــی و هنــری بــر توســعه جوامــع، به ویــژه توســعه فرهنگــی و تأثیــر آن بــر 
کاســتی های جامعــه یــا شــکل دهی فرهنــگ جدیــد بیــان شــد، دارای جنبه هــای مثبــت  بازتــاب 
و منفــی اســت؛ هــم دولت هــا را ترغیــب می نمایــد تــا از طریــق حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری، 
شــرایط بهتــری بــرای تولیــد ایــن آثــار و نشــر و بازنشــر آن هــا فراهــم نمایــد و هــم آن هــا را بــه ســمت 
کــه در نــگاه اول بــا دموکراســی و  وضــع مقــّررات حقوقــی، نظارتــی و تحدیــدی پیــش خواهــد بــرد 

اصــل آزادی بیــان بــه عنــوان یکــی از اصــول اولیــه حقــوق بشــری در تضــاد اســت.
 تمایــز میــان ایــن دو جنبــه، بــه نــوع نــگاه جامعــه بــه انســان و هــدف از وجــود او بســتگی دارد. 
شــاید در برخــی مســائل سیاســی، بتــوان تأثیــر مثبــت جــدال بیــن نظرهــای متفــاوت را پررنگ تــر 
ــر مبنــای  کــه بحــث از شــرافت انســانی و اخــاق، چــه ب از تأثیــر منفــی آن دانســت؛ لیکــن، آنجــا 
یــک نظــام حقوقــی غایت گــرا  بــه میــان می آیــد، عقــل ســلیم در  از آن،  غ  فــار مذهــب و چــه 
کــه هــر اثــر هنــری بــا هــر محتوایــی قابــل حمایــت، نشــر و توزیــع شــناخته شــود؛  نمی پذیــرد 
کــه مکّمــل بحــث حمایــت  بلکــه حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری، نیازمنــد چارچوب هایــی اســت 
ک مشــّخصی تعییــن شــده و به طــور شــفاف بیــان شــوند. ــا مــا از پدیدآورنــدگان بــوده و بایــد ب
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حمایتقانونیازپدیدآورندگانآثارعلمی،ادبیوهنری
کـه آیـا  ح می شـود ایـن اسـت  کـه درزمینـۀ قانونگـذاری در مـورد آثـار ادبـی و هنـری مطـر سـؤالی 
گر پاسـخ مثبت اسـت،  اساسـًا نیـازی بـه حمایـت از هنرمنـدان و آثـار تولیـد شـده وجـود دارد؟ و ا

کـه هـدف نهایـی علـم و هنـر اسـت چـه خواهـد بـود؟ تأثیـر ایـن حمایت هـا بـر توسـعه جامعـه 
کــه  کشــورها داد  پاســخ ایــن پرســش را بایــد بــر مبنــای نقــش ایــن آثــار بــر توســعه علمــی 
به خوبــی توجیه کننــده حمایــت از پدیدآورنــدگان اســت. هــر چنــد تأثیــر مثبــت آثــار علمــی، 
کشــورها همــواره مستمســکی در دســت مخالفــان قوانیــن  ادبــی و هنــری بــر توســعه علمــی 
کــه اعطــای حــق بــه مؤّلفــان و هنرمنــدان، موجــب  کرده انــد  حــق مؤّلــف بــوده اســت و اّدعــا 
عــدم دسترســی آســان جامعــه بــه آثــار و درنتیجــه عــدم رشــد فکــری و علمــی و فرهنگــی جامعــه 
ــد  ــو، بای ــکارات ن ــه ابت ــه ب ــی جامع ــرای دسترس ــف، ب ــق مؤّل ــان ح ــر موافق ــا ازنظ ــد؛ اّم ــد ش خواه
کــرد تــا بــه ایجــاد آثــار جدیــد  به نوعــی از پدیدآورنــدگان آثــار حمایــت نمــود و آنــان را تشــویق 
کــه از فــروش، عرضــه و درنهایــت بازگشــت ســرمایه خــود بــه  و بکــر ترغیــب شــوند. هنرمنــدی 
همــراه ســود مــورد انتظــارش اطمینــان نداشــته باشــد، اساســًا بــه سمت وســوی تولیــد نمــی رود. 
گاهــی بــرای ارضــای روح هنرمنــد اســت، لیکــن قطعــًا ممــر درآمــد او نیــز  هرچنــد تولیــد اثــر هنــری 
هســت و هنرمنــدان انتظــار دارنــد بــا حرفــه آنــان همچــون ســایر حرفه هــا برخــورد شــود و اختیــار 
کــه بــا اعطــای ایــن حــق، در  تــام در بهره بــرداری یــا انتقــال آن را داشــته باشــند. بــه ایــن دلیــل 
ــرای بــه تعــادل رســاندن منافــع هنرمنــد  حقیقــت بــرای جامعــه ایجــاد محدودیــت می شــود، ب
ــا  ــی مشــخص داده شــده ت ــازه زمان ــه حمایــت از حقــوق مــادی هنرمنــد در ب و جامعــه، حکــم ب
جامعــه نیــز بتوانــد از راه قانونــی و در مســیر درســت، از آثــار مــورد حمایــت و عوایــد آن هــا بهره منــد 
کــه بــه حقــوق مــادی مؤلــف احتــرام نگــذارد، مرتکــب ســرقت ادبــی شــده و ســرقت  گــردد. فــردی 
محصــوالت علمــی، ادبــی و هنــری مانعــی بــر ســر راه پیشــرفت اقتصــاد دانش محــور امــروزی 
اســت و بــا ایــن دیــدگاه می تــوان تمــام جامعــه را قربانیــان چنیــن عملــی دانســت. »هزینــه ناشــی 
کــرد: اول اینکــه چنیــن عملــی در  از ســرقت فرهنگــی را دســت کم می تــوان در دو بعــد بررســی 
کان به طــور مســتقیم بــه طــرق مختلــف بــه اقتصــاد جامعــه آســیب می رســاند. دوم  ســطح 
اینکــه منافــع و حقــوق مؤّلفــان و ســرمایه گذاران در رابطــه بــا تولیــد و توزیــع محصــوالت اصلــی 
کاهــش فــروش و از دســت رفتــن ســود شــرکت ها می شــود؛  گرفتــه و باعــث  مــورد هجــوم قــرار 
کپــی شــده می کننــد،  کــه اقــدام بــه خریــد فیلم هــا و محصــوالت موســیقی  بنابرایــن، مشــتریانی 
کــه درنهایــت خــود نیــز بــه عنــوان عضــوی از جامعــه از  هزینــه ای را بــه جامعــه تحمیــل می کننــد 

کرمــی، 1394(. آن آســیب می بیننــد« )عباســی، معیــن اســام و ا
کنــار لــزوم حمایــت از هنرمنــدان بــرای تشــویق بــه  گفتــه شــد و در  بــا وجــود تمــام آنچــه 
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تولیــد آثــار جدیــد، بــرای رفــع دغدغــه مخالفــان درزمینــۀ عــدم امــکان دسترســی جامعــه بــه هنــر 
کــه یکــی از  ح شــده  و ادبیــات، در متــن قوانیــن حمایتــی نظام هــای حقوقــی، اســتثناهایی مطــر
کلــی بــر حــق مؤلــف و البتــه  مهم تریــن آن هــا بحــث اســتفاده منصفانــه از اثــر بــه عنــوان اســتثنایی 
همــراه بــا قیــودی اســت: در مــاده 7 قانــون حمایــت از حقــوق مؤّلفــان، مصّنفــان و هنرمنــدان 
کــه انتشــار یافتــه اســت و اســتناد بــه آن هــا بــرای مقاصد  ســال 1348 آمــده اســت: »نقــل اثرهایــی 
ادبــی، علمــی، فنــی، آموزشــی و تربیتــی به صــورت انتقــاد و تقریــظ بــا ذکــر مأخــذ و در حــدود 
کــه نقل قــول از اثــر در صــورت رعایــت چهــار  متعــارف مجــاز اســت«. ایــن حکــم بــه ایــن معناســت 
شــرط، نیــاز بــه اجــازه پدیدآورنــده نــدارد؛ اول، اثــر چــاپ و منتشــر شــده باشــد. دوم، نقــل قــول از 
گســترش  کمــک بــه  اثــر بــرای مقاصــد ادبــی، علمــی، فنــی و آموزشــی باشــد و هــدف از نقــل قــول، 
گیــرد. چهــارم،  علــوم و بــا اهــداف آموزشــی باشــد. ســوم، نقــل قــول از اثــر بــا ذکــر مأخــذ آن صــورت 
کــه نوعــی تکثیــر  نقــل در حــدود متعــارف باشــد یــا بــه تعبیــری، نقــل قــول به گونــه ای نباشــد 

کنــد )زرکام، 1387: 176-177(. شــمرده شــود و حقــوق مــادی پدیدآورنــده را تهدیــد 
در مــاده 35 الیحــه جامــع حمایــت از حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری و حقــوق مرتبــط نیــز 
حکــم مشــابه پیش بینــی و مقــرر شــده اســت: »اســتفاده از اثرهــای منتشــر شــده مــورد حمایــت 
قانــون، مشــروط بــر اینکــه بــا بهره بــرداری عــادی از اثــر منافــات نداشــته باشــد و بــه منافــع 
ــی  ــی، آموزش ــد غیرانتفاع ــرای مقاص ــد، ب ــه نزن ــارف لطم ــور غیرمتع ــوق به ط ــده حق ــروع دارن مش
و پژوهشــی، بــه میــزان موردنیــاز، در حــدود متعــارف و در صــورت امــکان بــا ذکــر مأخــذ و نــام 
پدیدآورنــده روی نســخه ها، به شــرط عــدم امــکان اخــذ مجــّوز از ســازمان مدیریــت جمعــی 
کــه به صــورت  مربوطــه1، مجــاز اســت«. در مــاده 41 ایــن الیحــه نیــز آمــده اســت: »نقــل اثرهایــی 
مجــاز انتشــار یافته انــد و اســتناد بــه آن هــا بــرای مقاصــد ادبــی، هنــری، آموزشــی، پژوهشــی، 
کــه هــدف  ح، نقــد و تقریــظ در حــدود متعــارف و بــه میزانــی  تربیتــی و اطاع رســانی به منظــور شــر

ــام پدیدآورنــده در صــورت امــکان مجــاز اســت.« ــر مأخــذ و ن ــا ذک کنــد ب موردنظــر را تأمیــن 
بنابرایــن هــدف از ایــن اســتثنا بایســتی آموزشــی و غیرانتفاعــی باشــد تــا بــا ماهیــت اثــر ادبــی و 
کل اثــر مــورد حمایــت، بــه  هنــری تضــادی نداشــته باشــد؛ میــزان و انــدازه اســتفاده در تطبیــق بــا 
کــه بعضــی معتقدنــد، اســتفاده، نبایــد بــر قیمــت اثــر مــورد  میزانــی منطقــی باشــد؛ و همان گونــه 
کری و اســماعیلی  حمایــت و میــزان فــروش احتمالــی آن در آینــده تأثیــر منفــی داشــته باشــد )شــا
یدکــی، 1396(. آنچــه در تصویــب ایــن اســتثنا مــّد نظــر بــوده، چیــزی جــز رشــد جریــان علمــی و 
کوشــیده اند میــان نفــع صاحبــان حقــوق  آموزشــی جامعــه نیســت و قانونگــذاران از ایــن طریــق 

کننــد. و نفــع عمومــی  جامعــه تعــادل ایجــاد 

که به نمایندگی از دارنده حق، مجوز استفاده از اثر را به دیگران اعطا می کند. 1. شخص حقوقی 
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کــه حکــم نظام هــای حقوقــی در تجویــز اســتفاده و نقــل قــول از آثــار  الزم بــه ذکــر اســت 
کــه بــا ذات علــم و هنــر همخوانــی دارد؛ در طــول  پیشــینیان در تدویــن آثــار جدیــد، امــری اســت 
ــی و هنــری پیــش از خــود شــکل  ــار علمــی، ادب ــر مبنــای آث ــی و هنــری ب ــار علمــی، ادب تاریــخ، آث
گرفته انــد و هــر اثــری تکامل یافتــه آثــار پیشــین اســت. هــر یافتــه علمــی از یافته هــای پیشــین 
منتــج شــده و مبنــای یافته هــای پــس از خــود اســت. ایــن حقیقــت در حقــوق مالکیــت ادبــی و 
کــه یکــی از شــرایط حمایــت از اثــر ادبــی و هنــری را اصالــت اثــر می دانــد، منجــر بــه پذیــرش  هنــری 
کــه »عناویــن اصــل و اصیــل قاعدتــًا  اصلــی بــه نــام »اصالــت نســبی« شــده و ایــن در حالــی اســت 
کــه فاقــد پیشــینه بــوده و درنتیجــه از نوعــی اولویــت زمانــی   بــه چیزهایــی اطــاق می شــود 

برخــوردار باشــند« )جعفــری، 1393(.

شرایطحمایتحقوقیازپدیدآورندگانآثارادبیوهنری
کــه  پــس از اثبــات لــزوم حمایــت از پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری، ایــن پرســش پیــش می آیــد 
آیــا هــر آنچــه ایــن پدیدآورنــدگان تولیــد نماینــد، قابــل حمایــت اســت یــا حمایــت بایــد مبنــی بــر 

ک هــای خاّصــی باشــد؟ مؤلفه هــا و ما
ک هایــی بــرای حمایــت از اثــر تعییــن  قطعــًا در تمامــی نظام هــای حقوقــی، الزامــات و ما
کاربــرد دارنــد و برخــی مختــص  شــده اســت. برخــی از ایــن الزامــات در هــر نظامــی و بــا هــر تفّکــری 
کشــورها و  کــه در همــه نظام هــای حقوقــی مختلــف، قوانیــن  تفّکــری خــاص اســت. الزاماتــی 
حتــی در اســناد ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری آمده انــد، عبــارت اســت از داشــتن »اصالــت« 
و »عینیــت«. بــر اســاس مــاده 1 قانــون حمایــت از حقــوق مؤلفــان و مصّنفــان و هنرمنــدان ســال 
گرفتــن  کــه از راه دانــش، هنــر یــا ابتــکار پدیدآورنــدگان، بــدون در نظــر  1348 »اثــر آن چیــزی اســت 
کــه در بیــان، ظهــور یــا ایجــاد آن بــکار رفتــه اســت، پدیــد می آیــد.« در ایــن مــاده  طریقــه روشــی 
ــه  ــه هــر دو شــرط توجــه شــده و ب ــرده شــود، ب ــت نامــی ب ــدون آنکــه مشــخصًا از شــرایط حمای ب
گیــرد،  کــه یــک پدیــده بــرای آنکــه بتوانــد بــه عنــوان اثــر مــورد حمایــت قــرار  مخاطــب القــاء شــده 
کــه اشــاره به شــرط »اصالــت داشــتن«  بایــد هــم از راه دانــش یــا هنــر یــا ابتــکار پدیــد آمــده باشــد 

کــه اشــاره به شــرط »عینیــت داشــتن« دارد. دارد و هــم پدیــد آمــده باشــد 
نــگاه  آن  در  کــه  -  ژرمنــی  رومــی  حقــوق  در  کــه  شــده  گفتــه  »اصالــت«  شــرط  بــاب  در 
بایــد  اصیــل  اثــر  اســت،  کــم  حا هنــری  و  ادبــی  آثــار  بــا  مقایســه  در  بیشــتری  اخاق محــوری 
ــوب  ــل محس ــری اصی ــش فک ــک  آفرین ــی ی ــد و هنگام ــده باش ــخصیت پدیدآورن ــان دهنده ش نش
گفــت ایــن اثــر متفــاوت از آثــار قبلــی  کــه شــخصیت شــخص را نشــان دهــد و بتــوان  می شــود 
اســت؛ یعنــی دارای درجــه ای از ابتکاراســت. در مقابــل، نظام هــای مبتنــی بــر اصالــت منفعــت 
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کــه بیشــتر از منظــر اقتصــادی و درآمدزایــی بــه اثــر توجــه می کننــد و هــدف حمایــت از آثــار را 
گســترش علــم و فرهنــگ توجــه زیــادی ندارنــد،  گــردش مالــی می داننــد و بــه  کســب درآمــد و 
کپــی باشــد و دیگــر صحبــت از شــخصیت پدیدآورنــده بــه میــان  کــه اثــر تنهــا نبایــد  معتقدنــد 
انــدك  کامــن ال1،  کــه »در نظــام  بــه همیــن دلیــل اســت  نمی آیــد )حکمت نیــا، 1387: 317(. 
تغییــری در اثــر، نشــانه جدیــد بــودن محســوب شــده و از آن حمایــت  می شــود ولــی در نظامــی 
کــه مبنــای حمایــت از مالکیــت فکــری، شــخصیت پدیدآورنــده اســت،  میــزان تغییــر بایــد قابــل 

توجــه باشــد« )جعفــری، 1393(.
کــه اساســًا ایــن امــر یــک قاعــده  گفــت  در مــورد شــرط عینیــت یــا محســوس بــودن نیــز بایــد 
کلــی ثابــت شــده در حقــوق مالکیــت ادبــی و هنــری و قانــون حمایــت از حقوق مؤلفــان، مصّنفان 
کــه ذهنیــات خــود را به صــورت محســوس ایجــاد  کــه یــک ایده پــرداز تــا زمانــی  و هنرمنــدان اســت 
نکــرده و قابــل درک بــرای دیگــران نســاخته اســت، نمی توانــد بــر مبنــای قواعــد حقــوق مالکیــت 
کــه همــان ایــده را پیاده ســازی و وارد چرخــه تولیــد نمــوده، مــورد حمایــت  فکــری علیــه شــخصی 

واقــع شــود.
کــه اصالــت نداشــته یــا در حــد و انــدازه ایــده صــرف  کــه اثــری  نتیجــه ایــن دو شــرط آن اســت 
باقــی مانــده اســت، قابــل حمایــت نیســت و پدیدآورنــده آن از حقــوق مــادی و معنــوی قانونــی 
کــه بااســتثنا مــورد پذیــرش نظام هــای  بی بهــره خواهــد بــود. ایــن دو شــرط، شــروطی هســتند 
ــا آیــا صــرف رعایــت ایــن دو شــرط در جامعــه ای غایت گــرا ماننــد  حقوقــی مختلــف قــرار دارنــد اّم
کــه بــر مبنــای اخاقیــات و دســتورات مذهبــی بنــا شــده اســت، بــرای حمایــت از  جامعــه ایــران 
گــر ایــن دو شــرط را  کافیســت یــا اثــر بایــد بــه امــور دیگــری نیــز پایبنــد باشــد؟ ا اثــر و پدیدآورنــده آن 
گــردد، آیــا ایــن وضــع  کافــی ندانســته و مقرراتــی از بــاب محتــوای اثــر بــرای امــکان حمایــت وضــع 

مقــررات در تعــارض بــا اصــل آزادی عقیــده و بیــان نیســت؟
کــرده و نه تنهــا در تنافــی  کــرم آزادی بیــان را تأییــد  آموزه هــای دیــن اســام و ســیره رســول ا
گمــراه  کــه قصــد اغــوا و  بــا آزادی عقیــده افــراد نبــوده اســت، بلکــه بــرای عقایــد مختلــف تــا زمانــی 
کــردن دیگــران را نداشــته باشــند، احتــرام قائــل اســت و »بــر اســاس شــواهد و قرایــن موجــود در 
کــه عقیــده ای را بــر  ادیــان الهــی و به خصــوص دیــن مبیــن اســام، دیــن منــّزه و مّبــرا از آن اســت 
کــه احتیاجــی بــه اعمــال زور و خشــونت در پذیــرش خــود نــدارد و ایــن  کنــد چــرا  مــردم تحمیــل 
ع اراده تحمیــل و معتقــد نمــودن جبــری  مســئله مّتخــذ از متــن تکویــن اســت و چنانچــه شــار
کار را انجــام مــی داد. فلــذا قطعــًا دیــن بــا توّســل بــه روش های ســلبی  افــراد را داشــت، تکوینــًا ایــن 
کبــری  خشــونت آمیز هماننــد تکفیــر و تحریــم، افــراد را دعــوت بــه عقیــده ای نمی کنــد« )علی ا

1. Common Law

حمایتحقوقیازآثارادبیوهنریبرمبناینقشآموزشیواجتماعیآثاردرمتونحقوقیایران
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مقاله علمی _ پژوهشی

بابوکانــی و طبیبــی، 1395: 39(.
ــع آن، آزادی  ــه تب ــده و ب ــر و آزادی عقی ــان آزادی تفک ــت می ــد اس ــز معتق ــری نی ــهید مطه ش
بیــان، تفــاوت اســت. بــه بیــان ایشــان، »آزادی تفّکــر ناشــی از همــان اســتعداد انســانی بشــر اســت 
کــه می توانــد در مســائل بیندیشــد. ایــن اســتعداد بشــری حتمــًا بایــد آزاد باشــد. پیشــرفت و 
گــرو آزادی فکــر اوســت. اّمــا آزادی عقیــده خصوصّیــت دیگــری دارد و می دانیــد  تکامــل بشــر در 
کــه هــر عقیــده ای ناشــی از تفّکــر صحیــح نیســت. منشــأ بســیاری از عقایــد، یــک سلســله عادت هــا 
ــس،  ــه عک ــه ب ــت، بلک ــا نیس ــا راهگش ــا، نه تنه ــن معن ــه ای ــده ب ــت. عقی ــا و تعّصب هاس و تقلید ه
نوعــی انعقــاد اندیشــه بــه حســاب می آیــد؛ یعنــی فکــر انســان در چنیــن حالتــی بــه عــوض اینکــه 
کــه آن قــوه مقــّدس تفّکــر بــه دلیــل  بــاز و فعــال باشــد، بســته و منعقــد شــده اســت و در اینجاســت 
ایــن انعقــاد و وابســتگی در درون انســان اســیر و زندانــی می شــود. آزادی عقیــده در معنــای اخیــر 
نه تنهــا مفیــد نیســت، بلکــه زیان بارتریــن تأثیــرات را بــرای فــرد و جامعــه بــه دنبــال دارد ... هــر 
کــه بــه ایدئولــوژی خــود ایمــان داشــته باشــد، ناچــار بایــد طرفــدار آزادی اندیشــه و آزادی  مکتبــی 

تفکــر باشــد« )مطّهــری، 1372: 7 و 8(.
کارکــرد آثــار ادبــی و هنــری بــر  کیــد مجــّدد بــر  گفتــه شــد و همچنیــن بــا تأ بــا توجــه بــه آنچــه 
کــه ایــن آثــار بــرای آنکــه بتواننــد بــه عنــوان یــک پدیــده  توســعه فرهنگــی جوامــع، بایــد پذیرفــت 
کننــد و ایــن حکــم،  گیرنــد، بایســتی شــرایط و الزامــات قانونــی را رعایــت  مــورد حمایــت قــرار 
تداخلــی بــا اصــل آزادی اندیشــه و بیــان نخواهــد داشــت. بی شــک، توزیــع هــر چــه وســیع تر 
اطاعــات در ســطح جامعــه بــرای فراهــم آوردن امــکان مشــارکت شــهروندان در فعالیت هــای 
اجتماعــی، ازجملــه پیش شــرط ها و شــاخصه های تحقــق دموکراســی و توســعه جامعــه اســت. 
کیفیــت  کمیــت و  گیرتــر و مشــارکتی تر می شــوند، بــه همــان میــزان بــر  هــر قــدر دموکراســی ها فرا
کیفیــت  کمیــت و  اطاعــات در دســترس شــهروندان افــزوده می شــود و متقابــًا، هــر قــدر بــر 
مشــارکتی تر  و  گیرتــر  فرا دموکراســی ها  می شــود،  افــزوده  شــهروندان  دســترس  در  اطاعــات 

می شــوند )نمــک دوســت تهرانــی، 1382(.

بحثونتیجهگیری
ح شــده در مــورد امــکان حمایــت  کنــار تمــام دالیــل جامعه شناســی، اخاقــی و فلســفی مطــر در 
گونــه )بــه صــرف تولیــد درآمــد( از اثــر  کاال کــه به مثابــه دلیلــی بــر رد حمایــت  از هنــر بــه نحــو مطلــق 
کــرد. ایــن اصــول  ح شــد، بایــد اصــول فقهــی و حقوقــی مرتبــط را نیــز لحــاظ  ادبــی و هنــری مطــر
کمــک  کــرده و هــم بــه پدیدآورنــده و هــم بــه مخاطــب  ک حمایــت را مشــخص  به خوبــی مــا
گــردد،  ک هــا رعایــت  گــر ایــن ما شــایانی در تولیــد و بهره بــرداری از آثــار ادبــی و هنــری می کنــد. ا
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گاه وبیــگاه نخواهیــم بــود. دیگــر شــاهد سانســورهای 
در رأس اصــول فقهــی و حقوقــی، اصــول مشــروعیت و دارا بــودن منفعــت عقایــی بایــد مــّد 
کمال طلبــی در  کــه جامعــه ای اخــاق محــور و دارای رویکــرد  گیــرد. در جامعــه اســامی  نظــر قــرار 
مــورد انســان اســت، آثــار ادبــی و هنــری بایــد بیشــتر از ُبعــد معنــوی و فرهنگــی و نه تنهــا از منظــر 
اقتصــادی و درآمدزایــی بــه آن توجــه شــود و بــا نــگاه اقتصــادی صــرف نیــز تولیــد اثــر فرهنگــی بایــد 
کــه فقهــا معتقدنــد بــرای اینکــه  دارای منفعــت عقایــی مشــروع باشــد. بــه همیــن منظــور اســت 
کــه منفعــت حــرام یــا منفعــت حــال  چیــزی »مــال« باشــد، بایــد منفعــت حــال داشــته و چیــزی 

غیرمقصــود عقایــی دارد اساســًا مــال نبــوده و قابــل حمایــت نیســت.
ــده  ــیم ش ــه تقس ــه و محّلل ــوع محّرم ــه دو ن ــی ب ــت عقای ــامی، منفع ــوق اس ــات حق در ادبی
ــه دالیــل  ــه ب ک ــه فقــط منافــع محّللــه قابــل حمایــت اســت. منافــع محّرمــه منافعــی هســتند  ک
گرفتــه اســت ماننــد غنــای مهیــج بــه فســاد و روابــط  شــرعی مــورد تحریــم و ممنوعیــت قــرار 
کــه حرمــت آن بــه ادلــه شــرعی متقیــن اســت؛ بنابرایــن، شــیخ انصــاری معتقدنــد  جنســی ناســالم 

ــه مقصــوده« داشــته باشــد. ــه »منفعــت محّلل ک ــز اســت  خریدوفــروش چیــزی جای
کتاب هــا و آثــار هنــری ایجــاد  همیــن مؤلفــه در فقــه اســامی باعــث شــده تــا بســیاری از 
گردنــد و در ایــن خصــوص میــان فقهــا اجمــاع  شــده در جامعــه اســامی بــا حرمــت فقهــی مواجــه 
وجــود دارد. از بــاب مثــال، فقهــای بزرگــی چــون شــیخ مفیــد )1410 ه.ق، 588(، شــیخ طوســی 
بــر حرمــت  تــا معاصریــن  )1387 ه.ق، 2، 30(، عّامــه حّلــی )1410 ه.ق، 1، 357( و دیگــران 
کتاب هــا نظــر داده ولــی  کتاب هــای ضــال نظــر داده انــد. برخــی نیــز بــر حرمــت ایــن  حفــظ 
گــروه از حیــث لــزوم پاســخگویی بــه ایــن  حفــظ و نگهــداری آن را به کلــی حــرام ندانســته اند. ایــن 
کتاب هــای ضاّلــه توســط اهــل علــم را حــرام ندانســته ولــی بــرای غیرمتخصــص،  کتاب هــا، حفــظ 
کیــد  مطالعــه و حفــظ آن را ماننــد ســایر فقهــا حــرام می داننــد )فاضــل لنکرانــی، 1379: 203(. از تأ
ــه  ــوان ب کتاب هــای ضــال قطعــًا می ت ــر حرمــت حفــظ و نگــه داری  مســتمر و همیشــگی فقهــا ب
کــه حکــم اصلــی حرمــت، مربــوط بــه حفــظ و نگهداری  کــه درســت اســت  ایــن مهــم دســت یافــت 
کتاب هــا نیــز جایــز نبــوده  کتاب هــای ضــال اســت، لیکــن بــه طریــق اولــی، تألیــف و نــگارش ایــن 

و ایــن آثــار قابــل حمایــت نخواهنــد بــود.
نکتــه مهــم دیگــر، اصــل حفــظ نظــم عمومــی و اخــاق حســنه در آثــار ادبــی و هنــری اســت، 
ج نهــادن بــه دســتاوردهای بشــر و پیشــرفت جامعــه بایــد از آثــار ادبــی و هنــری  هــر چنــد بــرای ار
حمایــت شــود، امــا ایــن حمایــت بایــد در ســایه لــزوم حفــظ نظــم عمومــی و اخــاق حســنه، بــه 
کــه متضمــن ذات، حیثیــت و منافــع مــادی و معنــوی جامعــه اســت، صــورت  عنــوان مؤلفــه ای 
کــه ازنظــر عــرف جامعــه، در  گرفتــه شــود  کار  گــر در یــك اثــر، محتــوا، تصویــر یــا عائمــی بــه  پذیــرد. ا

حمایتحقوقیازآثارادبیوهنریبرمبناینقشآموزشیواجتماعیآثاردرمتونحقوقیایران
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مقاله علمی _ پژوهشی

مخالفــت صریــح یــا ضمنــی بــا اخــاق حســنه، نظــم، امنیــت، ســامت و آرامــش اجتماعی باشــد، 
ــه تعبیــر )بلخــاری، 1389( ممکــن اســت  ــد. ب ــه عمــل آی ــا اجــرای آن ممانعــت ب ــد از عرضــه ی بای
یــک اثــر هنــری، ازنظــر فــرم و ســاختار، زیبــا محســوب شــده اّمــا ازنظــر اخاقــی، قبیــح شــناخته 
شــود و بــه تعبیــری، ارزیابــی زیباشــناختی اثــر بــا ارزیابــی اخاقــی آن متفــاوت باشــد. در حقیقت، 
کامــًا فرمالیســتی بــه آن نگریســته و بــر ایــن بنیــاد،  مخاطــب اثــر هنــری می توانــد از یــک منظــر 
کامــًا متفــاوت، مبتنــی بــر آموزه هــای دینــی و زیبایی شــناختِی  کنــد یــا از منظــری  آن را تحلیــل 
کــه  کــه در ایــن صــورت، قطعــًا نتایــج متفــاوت خواهــد بــود و در حالــی  ارزشــی بــه آن بنگــرد 
برخــی متفکــران، وجــوه زیبایی شــناختی و اخاقــی اثــر هنــری را متمایــز می داننــد، ناقــدان و 
کامــًا مرتبــط بــا هــم دانســته و اثــر را بــا در نظــر داشــتن هــر دو  اندیشــمندان دیگــری ایــن دو را 
ســاحت ارزیابــی می کننــد. از دیــدگاه اینــان، اخــاق و زیبایی شناســی بــر هــم منطبــق هســتند.
ایــران،  در  حقوقــی  سیســتم  کمال طلبــِی  و  غایت گرایــی  و  تفّکــرات  همیــن  اســاس  بــر 
ــه ایــن تفکــر در  ــد و نمون نهادهــای قانونگــذاری در ایــن زمینــه فعالیت هایــی را شــروع نموده ان
نظــام جمهــوری اســامی ایــران را می تــوان در برخــی مصّوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
کتــاب را اعتــای فرهنــگ دینــی و ملــی در جامعــه از طریــق  کــه بــرای مثــال، هــدف از نشــر  دیــد 
کــردن ارزش هــای اســامی، ایرانــی و انقابــی بــا تأمیــن آزادی نشــر  توســعه دانــش و نهادینــه 
کتــاب، حفــظ حرمــت و آزادی قلــم، صیانــت از جایــگاه واالی علــم، اندیشــه و ایمــان دینــی و 
همچنیــن ایجــاد زمینــه مناســب بــرای حضــور مؤثــر در عرصــه جامعــه جهانــی دانســته اســت 
کتــاب1(. ایــن مصّوبــه آزادی را در قیــودی  )مصّوبــه اصاحــی اهــداف و سیاســت ها و ضوابــط نشــر 
ــر را از جانــب ســه حــوزه »دیــن و اخــاق«، »سیاســت و  ــه رســمیت شــناخته و خّاقیــت و تفّک ب
کــرده اســت. انتظــار می رفــت  اجتمــاع«، »حقــوق و فرهنــگ عمومــی« بــا محدودیــت مواجــه 
ایــن مصّوبــه بــا ترســیم چارچوبــی بــرای فعالیــت هنرمنــدان، از پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری 
ح  کنــد؛ لیکــن بــه جــای طــر حمایــت و بــه حقــوق و تکالیــف قانونــی آنــان دربــاره مخاطبــان توجــه 
ــده انگیــزه خّاقیــت و  ــه در پدیدآورن ک ــار مفیــد و قابــل حمایــت  ــرای شناســایی آث معیارهایــی ب
کنــد، بــا بیــان محدودیت هــای پدیدآورنــدگان و مــوارد منــع  آفرینــش آثــار نــو و اصیــل ایجــاد 

ــت. ــته اس گذاش ــاز  ــلیقه ای ب ــای س ــرای اعمال نظره ــار، راه را ب انتش
در حــوزه دیــن و اخــاق، از مــواردی چــون تبلیــغ و ترویــج الحــاد، توهیــن بــه مقدســات 
ــی  ــوزه سیاس ــت. در ح ــده اس ــاد ش ــره ی ــات و غی ــج خراف ــرف، تروی ــب منح ــج مذاه ــام، تروی اس
و اجتماعــی، توهیــن و تخریــب امــام خمینــی )ره( و رهبــری و مســئوالن نظــام، تبلیــغ علیــه 
و  محــارب  گروه هــای  ترویــج  نظــام،  علیــه  قیــام  بــه  جامعــه  برانگیختــن  اساســی،  قانــون 

خ 1389/1/24 شورای عالی انقاب فرهنگی 1. مصّوب جلسه 660 مور
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عناصــر ضــد انقــاب، تبلیــغ علیــه منافــع و امنیــت ملــی، اخــال و تشــکیک در وحــدت ملــی و 
کشــور، ترویــج و تبلیــغ روحیــه خودباختگــی، تبلیــغ صهیونیــزم و انــواع دیگــر  تمامیــت ارضــی 
ــام  نژادپرســتی و تحریــف وقایــع مهــم و مســّلم تاریخــی ایــران و اســام بــه عنــوان محدودیــت ن
ــرده شــده اســت. درنهایــت، در حــوزه حقــوق و فرهنــگ عمومــی، مــواردی از قبیــل توهیــن و  ب
تمســخر زبــان، فرهنــگ و هویــت اقــوام و اقلیت هــای دینــی و قومــی، افشــای غیرقانونــی اســناد 
کشــوری و لشــکری و تخریــب هویــت زبــان ملــی از محدودیت هــای ایــن حــوزه  طبقه بندی شــده 

ــت. ــده اس ــف ش توصی
کشــور اســت و  به هرحــال، هــر چنــد بیــان ایــن مــوارد به خوبــی بیانگــر شــیوه سیاســتگذاری 
ــار نمایشــی، موســیقایی و تجّســمی نیــز نظایــر ایــن محدودیت هــا  ــا آث در ســایر اســناد مرتبــط ب
ج ایــن  دیــده می شــود. انتظــار مــی رود بــا تجدیدنظــر بــر ایــن مقــررات و قوانیــن و همچنیــن بــا در
ک هــا و اصــول در قوانیــن مرتبــط بــا مالکیــت ادبــی و هنــری، فضــای شــفاف تری پیــش روی  ما

گیــرد. جامعــه عاقه منــد بــه ادبیــات و هنــر قــرار 
بشــر از دیربــاز بــرای تخلیــه انرژی هــا و احساســات مثبــت و منفــی خــود و همچنیــن به منظــور 
رشــد و اشــاعه علــم بــه تولیــد آثــار ادبــی و هنــری پرداختــه اســت لیکــن ایــن آثــار در هیــچ زمانــی 
کــه بــه  به انــدازه عصــر حاضــر، دارای قابلیــت اثرگــذاری وســیع بــر جامعــه نبــوده اســت. جوامعــی 
دنبــال رســیدن بــه توســعه همه جانبــه هســتند، بایــد نگــرش خــود بــه انســان را تغییــر داده و او 
کــه تعامــل هنــر بــا توســعه امــری دوســویه  را بــه عنــوان یــک موجــود فرهنگــی بپذیرنــد و بداننــد 
کــه از ســویی زمینه ســاز و علــت توســعه در ابعــاد مختلــف جامعــه  اســت و هنــر، همان طــور 

اســت، در دیگــر ســو، معلــول آن هــا نیــز هســت.
نقــش بی بدیــل هنــر در فرهنگ ســازی و توســعه علمــی باعــث شــده تــا حمایــت از آثــار ادبــی 
کنش هــای مثبــت و منفــی همــراه شــود: برخــی بــا اســتناد بــه ایــن نقــش، حمایــت  و هنــری بــا وا
حقوقــی از پدیدآورنــدگان در قالــب حقــوق مؤلــف را ســّدی در برابــر دســتیابی جامعــه بــه اثــر 
می داننــد و در مقابــل، برخــی بــا اســتناد بــه همیــن نقــش، بــه دنبــال برقــراری حــق مالکیــت 
ــا بتوانــد از آنچــه آفریــده، بهــره مــاّدی نیــز ببــرد. ایــن نقــش همچنیــن  بــرای هنرمنــد هســتند ت
کــه موجــب تولیــد  کــه هــر فعالیتــی  باعــث شــده تــا برخــاف دســتگاه های حقوقــی ســرمایه داری 
ثــروت یــا توزیــع آن شــود را مــورد حمایــت قــرار می دهنــد و در شــاخه آثــار ادبــی و هنــری، بــا 
محــور آزادی انســان از هــر نــوع ارزش و غایــت اخاقــی و پایبنــدی بــه لذت گرایــی و ارضــای 
خواهش هــای نفســانی، هــر نــوع اثــر ادبــی و هنــری را مــورد حمایــت قــرار می دهنــد، در سیســتم 
ــا توجــه بــه غایت گرایــی و ارزش محــوری سیســتم و نیــز بــا  ــار ب حقــوق اســامی، در حــوزه ایــن آث
توجــه بــه تأثیــر مســتقیم و مــداوم ایــن آثــار بــر انســان و نیــز متعــدی و متجــاوز بــودن آن، طبــق 
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موازینــی هدفمنــد از پدیدآورنــدگان حمایــت می شــود تــا از ســویی آثــار ارزشــمند مــورد حمایــت 
واقــع شــوند و از ســوی دیگــر، مانــع تولیــد آثــار دارای مفاســد فرهنگــی یــا بــدون ارزش هنــری 
ــا نهادهــای دولتــی صادرکننــده  ــه مثــًا سانســور ی ک و فرهنگــی شــوند. البتــه مــراد ایــن نیســت 
کــه بــا توجیــه اصــل عــدم حمایــت از مطلــق آثــار ادبــی  مجــوز تقویــت شــود بلکــه مــراد ایــن اســت 
کاتــی را متوجــه پدیدآورنــدگان و حمایت کننــدگان نمایــد تــا در  و هنــری، جریــان فکــری و ما
پرتــو ایــن الزامــات، تولیــد آثــار ادبــی و هنــری بــر مبنــای مشــروعیت و منفعــت عقایــی مشــروع 
کــه هنرمنــد متعهــد بایــد تــاش  کنــد بــا مطالعــات علمــی  و بــا  گیــرد. بــا ایــن توجیــه اســت  صــورت 
کنــد و ســپس بــه تولیــد اثــر بپــردازد.  کاســتی های فرهنگــی را شناســایی  گاهانــه، ابتــدا  روشــی آ
کــه نقشــی  کارکردهــای فرهنگــی جامعــه خــود را  همچنیــن اعتقــادات، باورهــا، عــادات، رســوم و 
بســیار ســازنده و ارزشــمند در اســتحکام جامعــه و زیبایی هــای زندگــی انســان دارد، شناســایی 
ح ایــن پدیده هــا در آثــار هنــری، در  کــرده و ضمــن شــناخت آن هــا، در حــد تــوان خــود، بــا طــر

کوشــا باشــد. انتقــال آن هــا بــه نســل های بعــدی 
بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، شایســته اســت مســئوالن سیاســتگذاری در امــور فرهنگــی بــا 
ک هــا  ح و تدویــن ما ک هــای اصولــِی دینــی و نــه بــا اعمــال ســلیقه شــخصی، بــه طــر توجــه بــه ما
کــه بــا اســتناد بــه آن هــا بتــوان اثــر ادبــی و هنــری قابــل حمایــت را از اثــری  و معیارهایــی بپردازنــد 
ــف  ــوق و تکالی ــدود حق ــر، ح ــن ام ــه همی ــل ب ــا توّس ــز داد و ب ــت تمای ــار نیس ــر آن ب ــی ب ــه منفعت ک
گــر بــه چنیــن مقصــودی  کــرد. ا پدیدآورنــدگان آثــار ادبــی و هنــری و مخاطبــان آثــار را مشــّخص 
کــه  نائــل شــویم، نیــازی بــه برخوردهــای سانســورگونه نخواهــد بــود و هنرمنــد از ابتــدا می دانــد 

کنــد. کــدام مســیر حرکــت  بایــد در 
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