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چکیده
از میان کشورهایی که ملزم به تبعیت از اصول و موووازی دیو اسووسم هسووتند ،ایوونان بووا اوونا و
پاکستان که همسایگان غنبی و شنقی آن هسووتند ،دارای قنابتهووای فنهنگووی بسوویاری اسووت در
نوشتار حاضن حق فنهنگی ملتهای موووکور مووورد بنرسووی مقایسووهای قوونار گنفتووه اسووت حووق
فنهنگی بنخسف اهمیت فناوان و تأثینگواری آن بن دیگن انصووههای زنوودگی بشوون و هماوون
بودنش با ساین بخشهای حقو بشن مانند :حقو سیاسی ،اجتماای و اقتصادی ،کمتن مورد توجه
قنار گنفته است؛ بهطوریکه اسوهبوون مشووخصنبودن دامنووه و مصووادیق دقیووق آن ،جووز حقووو
کمتنتوسعهیافته و درجه دو محسوب میشود در ای نوشتار ابتدا بووه روت تحلیووا مقایسووهای بووا
بنرسی اسناد بی الملا حقو بشنی ،به مصادیق خاص حق فنهنگی پنداخته شده و سپس به ای
سؤال پاسخ داده شده است که جایگاه ای حق در نظام حقوقی اسسم و قوانی اساسی کشووورهای
مورد بحث کجاست؟ یافتههای پژوهش حاضن نشان میدهد که از بنرسی مجموع اسناد بی الملووا
حقو بشنی ،مصادیق ششگانۀ حق فنهنگی ،شناسایی و احصا میشود که ای مصادیق در نظام
حقوقی اسسم مورد تأکید فناوان قنار گنفتهانوود؛ امووا بووا مقایسوۀ قوووانی اساسووی ایوونان ،اوونا و
پاکستان ،چنی بهنظن میرسد که ای قوانی در زمینۀ بیان حق فنهنگی ،دارای نقاط ضعف بوده و
نیازمند اصسح ،تکمیا و بازنگنی هستند؛ بهطوریکه به بنخی از مصادیق مانند حق بهنهمنوودی از
هنن ،در هیچکدام از قوانی موکور اشاره نشده است و بنخی دیگن با شدت و ضعف بیان شدهاند
واژههای کلیدی :حق فنهنگی ،قانون اساسی اینان ،انا  ،پاکستان ،اسناد بی المللی
 1دانشجوی دکتنی فقه و حقو دانشگاه تهنان
 2دانشیار گنوه فقه و حقو اسسمی دانشگاه تهنان (نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
حق فنهنگی بخشی نوظهووور از حقووو بشوون و حقووو اساسووی ملتهاسووت کووه نسووبتبه سوواین
دستهبندیهای حقو بشن ،کمتن مورد توجه قنار گنفته است؛ ایو در حووالی اسووت کووه دولتهوا
میبایست زمینۀ آگاهی روزافزون آحاد افناد جامعه را نسبتبه حقو و هویووت فنهنگووی خووویش
فناهم کنند تا از ای رهگور احتنام متقابا به فنهنگ و حقو فنهنگووی یکوودیگن را بووه رسوومیت
بشناسند درواقع آگاهی از هویت فنهنگی و بنخورداری از حقو فنهنگووی بوونای افووناد جامعووه،
بهخصوص اقلیتها و افناد بومی ،ااما مهمی درجهت صلح و همبستگی بوده و موجبات رشد و
تعالی جامعه را فناهم میکند ) )Janusz, 1998: 2در نوشتار پیشِرو پس از احصا مصادیق حق
فنهنگی از اسناد بی الملا حقو بشنی ،به بنرسی جایگاه ای حقو در نظووام حقوووقی اسووسم و
قوانی اساسی اینان ،انا و پاکستان پنداخته شده است ،تا ابتدا نوع نگنت نظام حقوووقی اسووسم
نسبتبه حق فنهنگی تبیی شود و پس از آن ،جایگاه حق فنهنگی در قوانی اساسی محا بحووث،
بهصورت مقایسهای بنرسی و نقاط ق ّوت و ضعف هن کدام مشخص شود و پیشنهادهای احتمووالی
بهمنظور تکمیا و بازنگنی هن کدام ارائه شود
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
بدونشک یکی از اساسیتنی اهداف دی مبی اسسم که همانا رسیدن افناد به درجه خلیفة اللهی
است (« ِإنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَ ً» بقنه ،)30/در سایۀ احقا حق فنهنگی میسن خواهد بود؛ زینا
ای حق ،موجب تعالی هویتی و رشد شخصیتی افناد جامعه میشود ،اما حووق فنهنگووی ،بوونخسف
اهمیت فناوان ،مورد غفلت و کمتوجهی واقع شده است؛ بهطوریکه پووس از سووالها مطنحشوودن
حق موکور بهانوان یک حق بشنی ،مصادیق خوواص و دقیووق آن احصووا نشوده اسووت و قوووانی
اساسی بنخی کشورهای اسسمی که میبایست مبویّ نهادهووای فنهنگووی جامعووه باشووند و حقووو
اساسی ملت را مشخص کنند ،در زمینۀ بیان حق فنهنگی افناد ،نیازمند اصسح ،تکمیا و بازنگنی
هستند؛ ازای رو سؤاالتی که به دنبال پاسخ آن هستیم ،ابارتانداز-1 :مصادیق حووق فنهنگووی کووه
مورد اتفا جامعۀ بی المللی باشد ،چیست؟  -2دیدگاه نظووام حقوووقی اسووسم نسووبتبه ایو حوق
چیست؟  -3در مقایسۀ قوانی اساسی اینان ،اوونا و پاکسووتان بووا یکوودیگن و ااتبارسوونجی آنهووا
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نسبتبه دی مبی اسسم در زمینۀ حق فنهنگی ،کدامیک از سازگاری حداکثنی بنخوردار بوووده و
کدامیک نیازمند تکمیا و بازنگنی است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
با توجه به اصن ارتباطات و نیز تعامست روزافزون ملا مختلووف بووا یکوودیگن ،تحلیووا مقایسووهای
قوانی اساسی کشورها بهدلیا تبیی نوع نگنت هن نظام سیاسی بن مسائا مختلف و کشووف نقوواط
ق ّوت و ضعف قوانی موکور و ارتقای سطح کیفی و کمّی آنها ،امنی ضوونوری بووهنظن میرسوود؛
بنابنای بنرسی مقایسهای جایگاه حق فنهنگی در قوانی اساسی اینان ،انا و پاکستان که بیووانگن
نوع نگنت ای نظامهای حقوقی ،نسبتبه حق فنهنگی است و بااث کشف نقاط ق ّوت و ضووعف
آنها میشود ،ضنورت تحقیق پیشِرو است و هدف از ای پژوهش ای است که پووس از اقتبووا
مصادیق حق فنهنگی از اسناد بی الملا حقو بشنی ،جایگاه حق موکور ،در نظام حقوقی اسووسم
و قوانی اساسی محا بحث ،بهطور مقایسهای مورد بنرسی قنار گیند
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
ای پژوهش به روت تحلیا مقایسهای و با استفاده از ابزار کتابخانهای صورت گنفته است؛ به ای
صورت که ضم احصا مصادیق حق فنهنگی از اسووناد بی الملووا حقووو بشوونی ،جایگوواه حووق
موکور در نظام حقوقی اسسم تبیی شده است و رویکند قوانی اساسی اینان ،انا و پاکسووتان در
رابطه با حق فنهنگی ،بهطور مقایسهای بنرسی شده و نقاط اشتناک و افتنا آنها بیان شده است؛
ازای رو به بنرسی قوانی اساسی محا بحث و اسناد بی الملا حقو بشنی در زمینۀ حق فنهنگی
پنداخته خواهد شد و همچنی میزان سازگاری قوووانی موووکور بووا نظووام حقوووقی اسووسم و اسووناد
بی المللی در ای زمینه تبیی میشود
 -4-1پیشینۀ تحقیق
بناسا

بنرسیهای بهاماآمده ،اثنی که اختصاصاً بووه احصووا مصووادیق حووق فنهنگووی از اسووناد

بی الملا حقو بشنی بپندازد و سپس جایگاه آن مصادیق را نظام حقوقی اسسم و قوانی اساسی
اینان ،اوونا و پاکسووتان تبیووی کنوود ،یافووت نشوود؛ امووا مووواردی بوه شوونح لیووا وجووود دارد کووه
مشابهتهایی با نوشتار حاضن دارند
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کتاب «فنهنگشناسی و حقووو فنهنگووی» از افوونو ( )1379کووه موضوووع اصوولی آن توسووعۀ
فنهنگی اسووت و در مووورد ناکاممانوودن سیاسووتگواریها و بننامووهریزیهای توسووعهای در زمینوۀ
فنهنگ ،در کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته بحث میکند
مقالۀ «حقو فنهنگی در فنمان حکومتی حضنت رسول(ص) به معال بو جبووا بووا نگوواهی بووه
قانون اساسی جمهوری اسسمی اینان» از جمالالوودی زنجووانی و حیوودرنژاد ( )1398کووه موضوووع
اصلی آن ای است که بنای ایجاد جامعۀ توحیدی ،باید احکام الهووی توسو حکومووت ،بووه افووناد
جامعه آموزت داده شود و دولت قوووانی و دسووتورات الهووی را بهصووورت حووداکثنی اجوونا کنوود
شهنوندان در جامعه بناسا

جایگاه و شایستگی منزلت یابند بهانوان نتیجه بیان میکند که قانون

اساسی اینان در اصول مختلف به وظیفۀ حکومت اسووسمی در ایجوواد محووی مسووااد بوونای رشوود
فضائا اخسقی بناسا

ایمان ،تقوا و مبارزه با فساد و تباهی به دلیا تأمی حقو فنهنگووی ملووت

تأکید کنده است
مقالۀ «حقو فنهنگی در نظام بی المللی حقو بشن ،حنکت کمشووتاب در بسووتن پوونتسطم» از
صفارینیا ( )1395که موضوع اصلی آن چالشها و موانع موجودِ فناروی تحقق حقووو فنهنگووی
در نظام بی المللی است و بیان میکند که اگنچه طی چند دهه فعالیت نظام بی المللی ،اکثن حقو
بشن با پیشنفتهای قاباتوجهی همناه بوده است؛ اما حقو فنهنگی اغلب بووا چالشهووای بووزر
مواجه است
در نوشتار فنارو ،به احصا مصادیق حق فنهنگی از اسناد بی الملووا حقووو بشوونی پنداختووه
میشود و هن یک از ای مصادیق ،در نظام حقوقی اسسم و پووس از آن در قوووانی اساسووی ایوونان،
انا و پاکستان بهطور مقایسهای مورد بنرسی قنار میگینند و در پایان به نقوواط قو ّوت و ضووعف
هن کدام از قوانی موکور ،اشاره شده و پیشنهادهای الزم درجهت تکمیا و بووازنگنی آنهووا ارائووه
خواهد شد
 -2کلیات تحقیق
 -1-2حق
حق واژهای انبی است که معادل فارسی آن هستی پایدار اسووت (جوووادی آملووی )1377:74 ،و در
کتب لغوی به معنای ضد و نقطه مقابا باطا ،معنفی شده اسووت (اب منظووور1414:50 ،؛ قلعجووی،
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بیتا )182 :و در اصطسح ،به معنای مصلحت و نفعووی کووه دارای ارزت مووالی باشوود (سوومهوری،
 )9 :1998و امتیاز افناد نسبتبه دیگنان در مورد چیزی (وراووی )32 :1381 ،و نیوز بووه مجمواووه
مقنرات حاکم بن رواب اجتماای (حمیتی )13 :1387،تعبین شده است و درنهایت حق را سوولطه و
اختیاری میدانند که قوای حاکم هوون کشووور ،بووهمنظور حفو منووافع اشووخاص بووه آنهووا میدهوود
(کاتوزیان )1۶1 :1379 ،هن یک از تعاریف موکور با توجه به دیدگاههای مختلف ،مزایا و معایبی
دارند که بهنظن میرسد دیدگاه اخین ،در بیان مفهوم و جوهن حق ،انسب باشد
 -2-2حقوق بشر
تاکنون تعنیفی واحوود و مووورد قبووول هموۀ صوواحبنظنان ،از حقووو بشوون ارائووه نشووده اسووت و
تعنیفهایی که در ای زمینه وجود دارد بناسا

مبانی و اصول متفاوت بیان شووده اسووت بنخووی

معتقدند حقو بشن مجمواهای از قوااد و مقنرات حقوقی بی المللی است که در همۀ زمانهووا و
مکانها از منزلت و کنامت انسانی تمام افناد یا گنوهها ،صنفاً بهدلیا اینکه انسان هستند ،در مقابا
همۀ دولتها حمایت میکند (جوان آراسته)1397:11 ،
در بند پنجم از بخش اول ااسمیۀ وی  ،مصوب  1993آمده است« :حقو بشن تمامواً جهووانی،
جداییناپوین ،وابسته و امیقاً منتب با یکدیگنند و جامعۀ بی المللی باید نسبتبه اامال مجمواوۀ
حقو بشن بهطور منصفانه ،متوازن و بن پایۀ بنابنی رفتار کند» (دشتی)24 :1390 ،
بهطورکلی ،حقو بشن شاما مجمواهای از اساسیتنی حقوقی است که آحوواد مووندم ،بوودون
هیچگونه تبعیض و بنتنی و از ای حیث که انسان هسووتند ،از آنهووا بنخوردارنوود و هوویچکس یووا
دولتی ،به هیچ بهانهای نمیتواند ای حقو پایهای را نقض کند
 -3-2حق فرهنگی
ازآنجاکه واژۀ فنهنگ دارای تعاریف متفاوتی است ،بنای اصطسح حق فنهنگی ،تعاریف مختلفووی
بیان شده است؛ ازجمله اینکه حق فنهنگی به معنای بنخورداری افناد ،گنوههووا و اقشووار مختلووف
جامعه ،از کاالهای فنهنگی ،در قالب رسانههای مختلف نوشتاری ،دیداری و شنیداری است حووق
فنهنگی بهمثابۀ حق تعلووق بووه فنهنووگ خوواص و سهیمشوودن در شووکوفایی آن اسووت کووه بحووث
خندهفنهنگها و مشارکت فنهنگی را به میان میکشند حق فنهنگی در قالب اناوینی ازقبیا حق
تکثین ،حق تألیف ،حق اختناع و است (افنو )۶3 :1379 ،
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اما آنچه در تعنیف حق فنهنگی مناسبتن بهنظن میرسد ای است که حق فنهنگی ،توانووایی،
اختیار و سلطۀ فند نسبتبه تمامی شئون زندگی است که در ارتباط بووا رشوود شخصوویتی و تعووالی
معنوی او باشد در واقع صاحب حق (له) نسبتبه اناوی مختلف فنهنگی (متعلق حق) ،در بنابوون
دیگن افناد (الیه) دارای امتیازاتی است که بهدلیا داشت ضمانت اجنای کافی و مووؤثن ،میبایسووت
توس دیگنان مورد احتنام واقع شود
 -3حق فرهنگی در اسناد بینالملل حقوق بشری
در بخش پیشِرو ،ابتدا به بحث از پیشینه و تحوالت حق فنهنگی در اسناد بی الملا حقو بشنی
پنداخته خواهد شد و سپس از مجموع اسووناد موووکور ،مصووادیق خوواص حووق فنهنگووی ،احصووا
میشود
 -1-3پیشینه و تحوالت حق فرهنگی در اسناد بینالمللی
اولی سند بی المللی که به واژۀ «فنهنگ» اشاره کنده است ،منشور سازمان ملا متحد است بند 3
مادۀ  1و بند (ب) مادۀ  55به تشویق همکاریهای بی المللی فنهنگی اشاره شده اسووت و نیووز در
بند (الف) مادۀ  73توجه به فنهنگ بومی سکنۀ سنزمی های غینخودمختار ،ضنوری دانسته شووده
است (منشور سازمان ملا متحد)5 :1945 ،
پس از آن ،اولی سند بی المللی که اصووطسح «حووق فنهنگووی» در آن اسووتعمال شود ،ااسمیوۀ
جهانی حقو بشن بود مادۀ  22ااسمیۀ موکور ،حق فنهنگی را بهانوان حق مسولّم افووناد جامعووه
معنفی کنده است و در مادۀ  27بیان میکند« :هوون کووس حووق دارد آزادانووه در زنوودگانی فنهنگووی
اجتماع ،شنکت جوید و از اقسام هننها استفاده کند و در پیشنفت المی و بنکووات حاصووا از آن
سهیم باشد» (ااسمیه جهانی حقو بشن)4 :1948 ،
در سال 1951م ،مادۀ  4کنوانسیون منبوط به وضع بیگانگووان ،بووه آزادی بیگانگووان در اجوونای
امور دینی و نیز آموزت تعالیم موهبی به کودکان خویش ،اشوواره کوونده اسووت (کنوانسوویون وضووع
بیگانگان)1 :1951،
کنوانسیون بی المللی رفع تبعیض نژادی ،مصوب 19۶5م است که در ردیفهای  8 ،7و  9بند
(د) مادۀ  5به آزادی دی و اقیده اشاره دارد و ردیفهای  5و  ۶بند (ه) مادۀ موکور ،به بیان حووق
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تحصیا و حق مشارکت در فعالیتهای فنهنگی ،بهانوان حقهای فنهنگی پنداختهاند (کنوانسیون
رفع تبعیض نژادی)2 :19۶5 ،
سپس در مادۀ  1میثا بی المللی حقو اقتصادی ،اجتموواای و فنهنگووی 19۶۶م ،بووه تعیووی و
توسعۀ حق فنهنگی هن ملت به دست خویش ،اشاره شده است و مادۀ  15به حق مشووارکت افووناد
در زندگی فنهنگی و بنخورداری از مزایووای پیشوونفتهای المووی اشوواره دارد (میثووا بی المللووی
حقو اقتصادی ،اجتماای و فنهنگی)1 :19۶۶ ،
در همان سال (19۶۶م) میثا بی المللی حقو مدنی و سیاسی به تصویب رسید در مووادۀ 18
میثا موکور ،به حق آزادی موهبی افناد اشاره شده است و دولتهای پوینندۀ ای میثووا  ،متعهوود
شدهاند که آزادی والدی را در آموزت موهبی و اخسقی کودکان ،مطابق با معتقدات خووویش ،بووه
رسمیت بشناسند و طبق مادۀ  ،27اقلیتهای نژادی ،موووهبی و زبووانی ،در انجووام فوونایض دینووی و
استفاده از زبان بومی ،آزادند (میثا بی المللی حقو مدنی و سیاسی)5 :19۶۶ ،
در سال 19۶8م ،ااسمیۀ کنفنانس بی المللی حقو بشن تهنان به تصویب رسووید مووادۀ  5ایو
ااسمیه بیان میکند« :قانون هن کشوری باید آزادی ایمان و موهب و نیووز حووق شوونکت در حیووات
فنهنگی کشور را بنای اموم افناد ،صنفنظن از نژاد ،زبان یا موووهب تووأمی کنوود» و در مووادۀ 14
اقدام بی المللی بهمنظور محو بیسوادی از صحنۀ گیتی و بس تعلیم و تنبیت در کلیوۀ سووطوح را
شایستۀ توجه ااجا میداند (ااسمیۀ کنفنانس بی المللی حقو بشن تهنان)2 :19۶8 ،
کنوانسیون حفاظت از میناث طبیعی و فنهنگی جهان ،مووور  ،1972در مووواد  4و  5تصوونیح
دارد که دولتهای زینمجمواه ،وظیفه دارند تا بهمنظور معنفی میناث فنهنگی و طبیعی خووود بووه
نساهای آینده ،تدابین الزم اتخال کنند و در بند  4مادۀ  11بیان میکند که کمیتۀ میناث جهانی باید
فهنستی باانوان میناث جهانی مورد خطن ،تهیه کند که بخشووی از ایو فهنسووت ،بوونآورد مخووار
منبوط به حفاظت از میناث جهانی مورد خطن خواهد بود (کنوانسیون حفاظت از میناث طبیعی و
فنهنگی جهان)2 :1972 ،
در سال 1981م ،ااسمیۀ محو تعصب و تبعیض مبتنیبن دی یا ااتقاد صادر شد که در مواد ،1
 2و  3آن به حق آزادی موهب اشاره شده است و در مادۀ  4دولتهووای زینمجمواووه ،بووه اتخووال
تدابینی درجهت تأمی آزادیهای بنیادی افناد ،ازجمله آزادی در شئون فنهنگی زنوودگی موظووف
شدهاند (ااسمیۀ محو اشکال تعصب مبتنیبن دی )2 :1981 ،
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خود در سال  ،1989توصیههایی را دربارۀ

حفاظت از فنهنگ سنتی و فولکلور به تصویب رساند در ایو توصوویهنامه ،فولکلووور یووا فنهنووگ
سنتی ،مجمواۀ آفنینشهای سنتی هن جامعۀ فنهنگی و بازتوواب هویووت اجتموواای و فنهنگوی آن
معنفی شده است که ضواب و ارزتهای آن از نسلی به نسووا دیگوون انتقووال مییابوود و بنخووی از
اشکال آن ابارت است از زبان ،ادبیات ،موسیقی ،اساطین ،آیی ها ،آداب و رسوووم ،صوونایع دسووتی،
معماری و در ادامه توصیههایی در مورد حف فنهنگ سنتی هن جامعووه آورده اسووت (توصوویهنامۀ
فولکلور)4 :1989 ،
در مادۀ  4پیماننامۀ حقو کودک در سال 1989م ،تأمی حق فنهنگی کودکان یکی از وظایف
کشورهای اضو شناخته شده است و مطابق با مواد  12و  ،13کودکان حق ابناز آزادانۀ اقاید خود
را دارند در مواد  28و  29به حق آموزت کودکان اشاره شده است و مواد  30و  31به بهنهمنوودی
کودکان از فنهنگ بومی ،موهبی یا زبانی خود و مشارکت آزادانه در فعالیتهووای فنهنگووی اشوواره
دارند (پیماننامۀ حقو کودک)4 :1989 ،
ااسمیۀ حقو اقلیتهای ملی یا قومی ،موهبی و زبانی ،مصوب  1992است که مطابق با مووادۀ
 2آن ،اقلیتهای ملی یا قومی ،موهبی و زبانی حق دارنوود از فنهنووگ خووود بهنهمنوود شوووند و بووه
موهب خویش اما کنند و از زبان خود در خلوت و در اجتماع ،آزادانه و بدون هیچگونه مداخله
و تبعیض استفاده کنند همچنی اقلیتها ،حق دارند در حیات فنهنگی اجتموواع ،مشووارکت کامووا
داشته باشند (ااسمیۀ حقو اقلیتهای ملی یا قومی ،موهبی و زبانی)1 :1992 ،
در سال 199۶م ،ااسمیۀ جهانی حقو زبانی به تصویب رسید مادۀ  3ایو ااسمیووه ،بووه حووق
حف و گستنت فنهنگ بهانوان حق شخصی غینقاباسلب اشاره کنده است و در مواد  41تووا 4۶
به حق حف میناث زبانی و فنهنگی افناد که شاما مجمواه اسوونادِ آثووار هنوونی و معموواریِ ابنیوۀ
تاریخی و متون نوشتهشده به زبان بومی میشود ،اشاره دارند (ااسمیۀ جهانی حقو زبانی :199۶،
 )5ااسمیۀ جهانی تنوع فنهنگی مصوب سازمان یونسکو ،در سال  2001است که در مادۀ  5آن به
حق بهنهمندی افناد از زبان بومی و حق آموزت و پنورت اشاره شده است و مادۀ  7به حق حف
میناث فنهنگی ،بهانوان یکی از مصووادیق حووق فنهنگووی ،اشوواره میکنوود (ااسمیوۀ جهووانی تنوووع
فنهنگی)2 :2001 ،
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در نهایت ،در سال 200۶م ،کنوانسیون حقو افناد دارای معلولیت به تصویب رسید مووادۀ 30
ای کنوانسیون ،بهطور مستقیم به حق فنهنگی بنای معلوالن مانند حووق مشووارکت در فعالیتهووای
فنهنگی ،حق بنخورداری از زبان بومی ،زبان اشاره و اشاره دارد (کنوانسیون حقو افووناد دارای
معلولیت)3 :200۶ ،
 -2-3مصادیق حق فرهنگی
از مجموع مصادیق موکور پس از ادغام موارد مشووابه ،میتوووان موووارد شووشگانۀ زیوون را بووهانوان
مصادیق حق فنهنگی بیان کند:
 -1حق بهنهمنوودی از آموووزت و پوونورت رایگووان؛  -2حووق آزادی دیو و اقیووده؛  -3حووق
بهنهمندی از زبان بومی؛  -4حق حمایت از میناث فنهنگی؛  -5حق بهنهمندی از انووواع هنوون؛ -۶
حق مشارکت حداکثنی افناد در فعالیتهای فنهنگی
 -4حق فرهنگی در اسالم و قوانین اساسی محل بحث
 -1-4حق بهرهمندی از آموزش و پرورش رایگان
دی مبی اسسم به مقولۀ آموزت ،اهمیت فناوان داده است؛ بهطوریکه هموۀ آیووات قوونآن بووهطور
مستقیم یا غینمستقیم ،به تعلیم و آموزت به مؤمنان و نیز کا بشوون و روشو کندن راه پیشوونفت و
کمال ایشان اشاره دارد «تعلیم و تعلم در روایات متعددی مورد تأکید و تحسی قنار گنفته اسووت
و حضنت محمد(ص) هدف از رسالت خویش را تعلیم و المآموزی بیان میکننوود» (قمووی:1418 ،
َْةارِ مِةنْ الْملْ َة ِ ،وَ قُةوةةُ
ضةیَاُُ الْأَْ َ
 )12/1همچنی میفنمایندِ « :إنّ الْعِلْمَ حَیَاةُ الْقُلُوبِ مِنْ الْجَهْلِ،وَ ِ
الْأَْْدَانِ مِنْ الضةعْفِ» (طوسى488 :1414 ،؛ کاظمى)237 :1404 ،
حق بهنهمندی از آموزت و پنورت رایگان ،از حقو مسلّمی است کووه قووانون اساسووی ایوونان
بهطور صنیح و در اصول متعدد به آن اشاره کنده است بناسا

بند  3اصا  3و بند  1اصا  43و

نیز اصا  ،30دولت جمهوری اسسمی اینان موظف شده است که همۀ امکانات خووود را بووهمنظور
آموزت وپنورت رایگان ،تا تحصیست االی گستنت دهد (قووانون اساسووی ایوونان ،اصووا 43 ،3و
)30
بند  4اصا  ،3یکی از وظایف دولت را تأسیس مناکز تحقیق و تشویق محققان بونای تقویووت
روح ،بنرسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای فنهنگی دانسته است نکتوۀ مهووم اینکووه در قووانون
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اساسی اینان ،اصاِ کلیگویی و پنهیز از تکنار مکنرات راایت نشده و موضوای واحد در اصول
متعدد ،بیان شده است و دیگن اینکه به اجبوواریبودن آموووزت در مقوواطع ابتوودایی اشووارهای نشووده
است
بناسا

اصووا  37قووانون اساسووی پاکسووتان ،دولووت امکانووات اقتصووادی و آموزشووی طبقووات

مستضعف را ارتقا میبخشد و بیسوادی را ریشهک و تحصیست متوسطۀ اجباری و آزاد را ظنف
کوتاهتنی زمان ممک تأمی خواهد کند قانون اساسی پاکستان ،در اصا موکور بوونخسف ایوونان،
به اجباریبودن آموزت اشاره دارد
همچنی در اصا  38ای قانون ،تأمی نیازهای اولیۀ زنوودگی ،ازقبیووا آموووزت ،بوونای همووه از
وظائف دولت شناخته شده است و درنهایت بند (ب) اصا  22به اصا بنابنی آموزشی اشاره دارد
(قانون اساسی پاکستان ،اصا 38 ،37و )22
مادۀ  34قانون اساسی انا همانند ایوونان و بوونخسف پاکسووتان ،آموووزت رایگووان در مناحووا
مختلف تحصیلی را حق همگان دانسته است و تصنیح میکند :آموووزت ،اامووا اصوولی پیشوونفت
جامعه است که ای امن بن اهدۀ حکومت قنار دارد و آموووزت منحلوۀ ابتوودایی ،اجبوواری اسووت
(قانون اساسی انا  ،مادۀ  )34ای اصا همچووون پاکسووتان و بوونخسف ایوونان ،بووه اجبوواریبودن
آموزت در منحلۀ ابتدایی که زمینهساز آموزت در مناحا تحصیست االی است ،تصنیح دارد
 -2-4حق آزادی دین و عقیده
آزادی اقیده نقطۀ آغاز همۀ آزادیهاست اگن فکن و اقیده آزاد نباشد ،به طنیق اولی ،زبان نیز بووه
بند کشیده میشود و انسانی که فکوون و زبووانش در بنوود باشوود ،آزادی امووا نیووز نخواهود داشووت
(خلیلیان )1358:101 ،کسی که با زور و قوۀ قهنیۀ دی خود را بن مندم تحمیا کند ،درحقیقت به
شکست اقیدۀ خود و ناتوانی آن در جوب و اقناع مندم ااتناف کنده یا دیو را همچووون پوونده و
پوششی بنای تجاوز و تسل به مندم به کار گنفته است (صفار ،بیتا)49 :
دی مبی اسسم که بن مبنووای مندمسوواالری دینووی ،طوونح جووامع مهندسیشووده از دموکناسووی
محسوب میشود ،حق آزادی دی و موهب را به رسمیت شناخته و افناد را در انتخاب آن مختووار
و آزاد میداند خداوند متعال در قنآن میفنماید« :لَا ِإكْرَاهَ فِی الدِّينِ» (بقنه )25۶/آنچه از ایو آیووه
بنداشت میشود ،آزادی مطلق انسان در پوینت دی اسسم است که البته ایو آزادی ،در پوووینت
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اولیۀ ای دی است؛ بدی معنا که هن کس ،در ابتدا مختار به پوینت اسسم است ،امووا در صووورت
گنویدن به ای دی مبی و آشناشدن با معارف غنی و تعالیم روحبخش آن ،حووق خوونو از آن را
ندارد؛ چناکه بنخسف مصلحت وی است و در آن صورت بووهانوان منتوود ،مووورد مؤاخوووه قوونار
خواهد گنفت آزادی اقیده در صدر اسسم نیز بهوضوح مشهود است در کتاب تاریخ طبنی آمده
است« :هن کس بن آیی یهود و مسیحیت باقی بماند ،بنای خنو از آیووی خووود اجبووار نمیشووود؛
بلکه تنها وظیفۀ او پنداخت جزیه است» (طبنی ،بیتا)12۶ /3 :
حضنت محمد(ص) در نامهای به اسقفهای نجنان و پینوان آنان نوشتند« :هیچ اسقفی از مقووام
خود و هیچ راهبی از شأن خود و هیچ کاهنی از شغا خود بنکنار نخواهوود شوود و هوویچ حقووی از
حقو آنان تغیین نخواهد کند » (اب سووعد )2۶۶ :1405 ،همچنووی اب کثیوون بووه نقووا از الواقوودی
مینویسد« :کنیز حضنت محمد(ص) به نام ریحانه ،مدتها در دی یهودیت خود باقی ماند ،تا آنکه
به دلخواه خود مسلمان شد» (اب کثین)۶04/139۶:4،
یکی دیگن از آثووار و نشووانههای آزادی دیو و اقیووده در اسووسم و بهرسمیتشووناخت ااتقوواد
غینمسلمانان ،جواز بنپایی مناسم دینی آنان در داراالسسم است در اهدنامۀ حضنت محمد(ص) بووا
ب آنووان را تغییوون نوودهم و
مسیحیان سنزمی سینا آمده است « :م اهد موویکنم ،کشوویش و راهو ِ
اشخاص تارک دنیا را از صومعه ننانم » (زیدان)120/4 :1352 ،
اسمه حلی در زمینۀ آزادی دی و اقیده میفنماید« :أنّ الَحاْ فتحوا كثیرا من البالد عنوة ،فلم
يهدموا شیئا من الكنائس» (حلی )105/15 :1412،و شهید ثانی در ای موضوع اداای اجموواع کوونده
است (ااملی )78/3 :1413،همچنی بنخی از فقها بن باقیماندن کنائسی کووه قبووا از فووتح اسووسم
ساخته شدهاند ،فتوا دادهاند (نجفى282/21 :1404 ،؛ حلی )302/1 :1408 ،همچنی از منظن اقا،
اجبار در پوینت دی راه ندارد؛ زینا دی و ااتقاد از امور نفسانی بوده و افناد میبایست با میووا و
رغبت کاما به آن بپیوندند و اکناه در آن ،نهتنها نتیجۀ مثبتی نخواهد داشت؛ بلکه در مووواردی ،بووه
نتیجۀ معکو

منجن خواهد شد

صدر اصا  12قانون اساسی اینان ،دی اسسم و موهب جعفنی اثنااشنی را بوهانوان دیو و
موهب رسمی کشور معنفی کنده است و بیان میکند« :مواهب دیگن اسسمی ااماز حنفی ،شافعی،
مالکی ،حنبلی و زیدی دارای احتنام کاما هستند و پینوان ای مواهب در انجووام مناسووم موووهبی،
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مطابق با فقه خودشان آزادند » همچنی در اصا  23بیان میکند :تفتیش اقاید ممنوع است و هیچ
کس را نمیتوان به صِنف داشت اقیدهای ،مورد تعن
اصا  )23بن ای اسا

و مؤاخوه قنار داد (قانون اساسووی ایوونان،

صونف
هن فند در انتخاب دی و اقیده آزاد اسووت و مؤاخوووۀ افووناد بووه ِ

داشت اقیدهای خاص ،بنخسف حقو انسانی و اساسی آنهاست
در اصا  13تنها اینانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی بهانوان اقلیتهای دینی شناخته میشوووند
که در حدود قانون در انجام مناسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بنطبق
آیی خود اما میکنند (قانون اساسی اینان ،اصا  )13که بهنظن میرسد مقیدکندن ای اصوا ،بووه
اقلیتهای موکور ،مغاین با حق آزادی دی و اقیده و نیز بنخسف اصا  23باشد؛ زینا اگوون سوواین
غینمسلمانان مقیم در اینان در امور ااتقادی خووود بووهویژه احوووال شخصوویه ،نتوانوود بنطبووق آیووی
خویش اما کند ،از اساسیتنی حقو انسانی محنوم شدهاند
قانون اساسی پاکستان در اصا دوم ،دی رسمی کشور را اسسم معنفی میکند؛ ولووی در اصووا
 20به آزادی پینوان ساین ادیان اشاره داشته و بنخسف اینان آن را مقید بووه ادیووان خوواص نکوونده
است و تصنیح میکند :الف) هن شهنوندی حووق گوونایش ،ادای فوونایض و توونویج دیو خووود را
خواهد داشت؛ ب) هن گنوه موهبی و فنقههای آن حق تشکیا و ادارۀ مؤسسات موووهبی خووود را
خواهد داشت (قانون اساسی پاکستان ،اصا  2و  )20البته بهنظنمیرسد ،بنوود (الووف) ایو اصووا،
نیازمند اصسح و بازنگنی باشد؛ زینا تنویج دیو غیناسووسم در جامعوۀ اسووسمی ،بااووث انحووناف
بنخی افناد کماطسع از احکام غنی اسسم شده و ممک است موجب ارتداد ایشان شود
همچنی در اصا 22قانون اساسی پاکستان بیان شده اسووت ،شخصووی کووه وارد یووک مؤسسوۀ
آموزشی میشود ،مجبور به فناگینی تعالیم دینی یا شنکت در مناسووم و ابووادات موووهبی غیوون از
موهب خود نخواهد بود (قانون اساسی پاکستان ،اصا  )22و بناسا

اصا  ،3۶دولت از حقو و

منافع مشنوع اقلیتها ازجمله حضور کاما آنان در دستگاههای ایالتی و کشوری ،حمایت خواهوود
کند و مطابق با اصا ،37مصنف مشنوبات الکلی بنای غینمسلمانان مجاز ااسم شده است (قووانون
اساسی پاکستان ،اصا  3۶و )37
مادۀ  2قانون اساسی انا دی اسسم را بهانوان دی رسمی و منبع اصلی قانونگواری معنفی
کنده و در بند  2تصنیح میکند« :قانون اساسووی ،حفو هویووت اسووسمی اکثنیووت ملووت اوونا و
همچنی آزادی اقیده و اجنای شعائن دینی بنای همۀ افناد مانند مسیحیان ،یزیدیان و صووائبیهای
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مندائی را تضمی میکند» (قانون اساسی انا  ،مادۀ  )2که بوونخسف ایوونان و همچووون پاکسووتان،
آزادی اقیده را مختص گنوه خاصی از اقلیتهای دینی نکنده و از باب تمثیا بنخووی از آنهووا را
لکن کنده است
مطابق با مادۀ  39ای قانون ،شهنوندان اناقوی میتواننوود آزادانووه مشخصووات فووندی خووود را
بنطبق دی یا ااتقاد خود حف کنند و مادۀ  40به حق آزادی اقیده بنای همۀ افووناد اشوواره دارد و
مطابق با مادۀ  ،41پینوان هن دی یا موهبی در انجام شووعائن دینووی ازجملووه مناسووم حسووینی ،آزاد
هستند و حکومت ،آزادی ابادت و محافظت از اماک آن را تضمی میکند (قانون اساسی اوونا ،
مادۀ  40 ،39و )41
 -3-4حق آزادی زبان و بهرهمندی از زبان بومی
نزول قنآن به زبان انبی ،دلیا بن اختصاص دی اسسم به انبزبانان نخواهوود بووود؛ بلکووه اسووسم
دینی جامع و بنای تمام بشنیت ،فار از هوون زبووان و ملیتووی خوواص اسووت و قووناردادن انسووانها
بهصورت ملا مختلف ،با زبان و نژادهای متفاوت ،به جهت شناسایی متقابا یکوودیگن اسووت« :يَةا
أَيمهَا النةاسُ ِإنةا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوًْا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ( »...حجنات)13/
از مجموع خطابهای قنآنی ،مانند «يا ايها الذين آمنوا ،يا ايها الناس ،يا عبادی الةذين ،يةا ايهةا
العباد و »...مشخص میشود که دی اسسم دارای اهداف و احکام جهانی و اامالمشوومول اسووت و
انبزبانبودن افناد ،هیچگونه امتیاز و بنتنی بنای ایشان نسبتبه دیگنان نخواهوود بووود و تقوووای
الهی موجب بنتنی افناد است« :إِنَّ أَ ْکنَمَکُمْ اِنْدَ اللَّهِ أَتْقَا ُکمْ» (حجوونات)13/؛ بنووابنای هموۀ افووناد
حتی مسلمانان ،در انتخاب نوع زبان خویش آزادند
فقهای اسسم ،به حق آزادی زبان و بهنهمندی از زبان قووومی و بووومی ،توجووه ویووژه داشووتهاند؛
بهگونهایکه در مهمتنی منحلۀ انعقاد اقود (بیان ایجاب و قبول) موجب و قابلی را که قدرت بوون
تکلم به زبان انبی ندارند ،ملزم به بیان ایجاب و قبول به زبان انبی نکندهاند و اجنای صیغۀ اقد
از جانب ایشان را به لسان خویش ،جایز میدانند ازنظن شهید اول ،صیغۀ اقد نکاح باید بووه زبووان
انبی جاری شود و در صورت ادمتوانایی زوجی بن تکلم به زبان انبی ،جاریکندن صیغۀ اقوود
به زبانی دیگن جایز است (شهید اول )175 :1410،و در بنخی اقود ،به امکان اجنای صیغۀ اقوود،
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به زبان غینانبی حتی در صورت قدرت بن تکلم به زبان انبی ،تصنیح شده است؛ از باب نمونووه
شهید اول ،اجنای صیغۀ اقد ره به غین زبان انبی را پوینفته است (شهید اول)383/3 :1417 ،
مطابق با اصا  15قانون اساسی اینان ،زبان رسمی و مشتنک مندم ایوونان ،فارسووی اسووت؛ امووا
استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبواات و رسانههای گنوهی و توودریس ادبیووات آنهووا در
کنار زبان فارسی آزاد است (قانون اساسی اینان ،اصا )15؛ البته اصا  1۶بووه لووزوم توودریس زبووان
انبی در مدار
بناسا

اشاره دارد که منافاتی با حق بهنهمندی از زبان بومی ندارد

اصا  251قانون اساسی پاکستان ،زبووان اردو ،زبووان ملووی ایو کشووور اسووت و زبووان

انگلیسی میتواند تا زمان اتخال تنتیباتی بنای جایگزینی آن با زبان اردو ،بووهانوان زبووان رسوومی و
اداری مورد استفاده قنار گیند؛ ولی بناسا

اصا  28همچون اینان ،به حق حف و تقویووت زبووان

قومی و بومی شهنوندان اشاره شده است و البته در اصا  31همانند اینان به لزوم فناگیوونی زبووان
انبی اشاره دارد که منافاتی با حق بهنهمندی از زبان بومی ندارد (قووانون اساسووی پاکسووتان ،اصووا
 28 ،251و )31
مطابق با بند  1مادۀ  4قانون اساسی انا  ،زبان انبی و کندی ،زبانهووای رسوومی ایو کشووور
هستند و اناقیها همانند شهنوندان اینانی و پاکستانی حق دارند زبانهای قومی و بووومی خووویش
را در مؤسسههای آموزشی دولتی یا خصوصی به فنزندان خووود آموووزت دهنوود و در بنوود  5مووادۀ
موکور بیان شده است« :هن منطقه یا استان میتواند از طنیق همهپنسی و موافقت اکثنیووت مووندم،
زبان محلی و قومی را بهانوان زبان رسمی دیگن خود بنگزیند» (قانون اساسی انا  ،مادۀ )4
 -4-4حق حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی
دی مبی اسسم به حف میناث فنهنگی و توجه به سنگوشت پیشینیان ،توجه ویژه کنده اسووت و
همواره از راه ابنتآموزی از سنگوشت گوشتگان ،درصدد بیان مفاهیم امیق الهی به بشون بوووده
است خداوند متعووال در آیووات  137سووورۀ آلاموونان و  111سووورۀ یوسووف ،توجووه بووه میووناث
گوشتگان و اندیشیدن به ااقبت و سننوشت آنان را مورد تأکید قنار داده است و در آیووهای دیگوون
صناحتاً به حف صومعهها ،کلیسوواها ،کنیسووهها و مسوواجد کووه جووز میووناث فنهنگووی محسوووب
ت صَوَامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَوَاتٌ
میشوند ،اشاره فنموده است« :وَ لَ ْولَادَفْعُ اللَّهِ النَّا َ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ ْ
وَ مَسَاجِدُ یُوْ َکنُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ َکثِینًا» (حج)40/
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الووی(ع)

میفنماید« :خدا رحمت کند کسی را کووه بیاندیشوود و ابوونت بگیووند» (نهجالبسغوه)113 :1414 ،
همچنی میفنمایند« :ابنتگنفت به راه راست میکشاند» (کلینى)22/8 :1407 ،
حف کتب پیشینیان که بخشی از میناث فنهنگی محسوب میشود ،مورد توجه فقهووای شوویعه
قنار دارد شهید ثانی در خصوص وجوب اتسف کتب ضسل میفنماید« :اگوون جداسوواخت موووارد
انحنافی کتابهای گمناهکننده ممک باشد ،باید فق به ازبی بندن همان موارد انحنافی اکتفا کووند
و نابودکندن دیگن بخشهای آن کتاب جایز نیست» (شهید ثانی)214/3 :1410 ،
مادۀ  10قانون اساسی انا در رابطه با حمایووت و حفاظووت از میووناث فنهنگووی کشووور بیووان
میکند« :اتبات مقدسه و اماک موهبی در انا  ،هویتهای دینی و فنهنگی هسووتند و دولووت بوون
حف حنمت آنها و تضمی انجام آزادانۀ شعائن در آنها تأکید میکند» (قانون اساسی انا  ،مووادۀ
 )10البته قانون موکور در ای زمینه جامع نبوده و باید به گونهای بازنگنی شووود کووه شوواما کلیوۀ
میناث فنهنگی کشور ااماز موهبی و غینموهبی شود قانون اساسی اینان و پاکستان در ای زمینووه
ساکت هستند؛ درحالیکه حق حفاظت از میناث فنهنگی در قوووانی اساسووی بنخووی کشووورها بووه
تصنیح بیان شده است؛ مانند قانون اساسی اسپانیا که حف و تقویت میناث فنهنگی مندم اسووپانیا
را از وظایف مقامات دولتی بنشمنده است (قانون اساسی اسپانیا ،اصا )4۶
 -5-4حق بهرهمندی از انواع هنر
دی مبی اسسم ،مشو بشن در زمینههای مختلف هننی ،مانند صوت ،قلم ،قصهگویی و اسووت
تسوت قنآن با صوت دلنشی  ،همواره مورد تأکید قنآن کنیم قنار گنفتووه اسووت« :وَ رَتِّواِ الْقُونْآنَ
تَنْتِیلًا» (مزما )4/و در زمینۀ هنن ف بیان میفنماید« :اَلَّمَهُ الْبَیَانَ» (النحم  )4/خداونوود متعووال در
آیۀ یک سورۀ قلم ،به قلم و آنچه با قلم نوشته شده است ،سوگند یاد فنموده و میفنماید که نشانۀ
اهمیت هنن کتابت است یکی از راههای جوب مخاطب در قنآن کنیم ،هنن قصووهگویی اسووت کووه
موضواات و مفاهیم مختلف ،در قالب قصه بیان شده است همچنووی مسوئلۀ رنووگ کووه یکووی از
نشانهها و ابزار هنن است ،در آیات متعددی مانند :فاطن 27/و  ،28زمن 21/و  ،۶0بقنه ۶9/بیان شده
است در باب جمال و زینت که بخش جداییناپوووین و موضوووع هنوون محسوووب میشووود ،آیوات
متعددی مانند :صافات ،۶/فصلت ،12/حجن  ۶/ ،1۶/بیان شده است
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در روایات متعدد به حس زیبایی و جمال اشاره شده است« :عَنْ أَِْی عَبْدِ اللةةِِ فِةی حَةدِيٍٍ
قَالَ :الْبَسْ وَ تَجَ ةةلْ -فَةِِنة اللةةَِ جَ ِیةلٌ يُحِةلم الْجَ َةالَ وَ لْةیَكُنْ مِةنْ حَلَةالٍ» (اواملی۶/5 :1409 ،؛
مجلسی )305/7۶ :1410،همچنی در روایاتی داشت موی زیبا و آواز نیکو ،از زیباتنی زیباییهووا
محسوب شدهاند (مجلسی170/10 :140۶،؛ مجلسی )502/12 :1404،و در روایاتی دیگن مؤمنان به
گنامیداشت موی زیبا سفارت شدهاند (قمی129/1 :1413،؛ بحنانی555/5 :1405،؛ نوووری:1408،
)412/1
نیکویی صدا و زیبایی چهنه ،ازصفات همۀ پیامبنان الهی بوده است« :ما بعث اللّه نبیّا إلّا حسّ
صوته و حسّ صورته» (مختاری2484/3 :1419،؛ مامقانی)104/1 :131۶،
هنن و موضواات منبوط به آن ،همواره مورد توجه فقهای اسسم قنار گنفته و احکووام خاصووی
بنای آن وضع شده است؛ مانند:
هنن مجسمهسازی :مجسمهسازی به دو نحو است -1 :مجسمهسازی از صووور دارای روح؛ -2
مجسمهسازی از صور فاقد روح.

فقهووا در خصوووص حلیووت مجسمهسووازی از صووور فاقوود روح ،اداووای اجموواع کندهانوود ،امووا
درخصوص مجسمهسازی از صور دارای روح ،بهدلیا اینکه ایو قسووم از مجسمهسووازی ،وسوویلۀ
فساد بوده و اغلب بهدلیا ساخت بت استعمال میشد ،حکم حنمت بووه آن دادهانوود (حلّووى:1420،
2۶0/2؛ حلّى379/15 :1412،؛ نجفى)41/22 :1404،
هنن نقاشی و صورتگنی :هنچند فقها معتقوود بووه حنمووت مجسمهسووازی از صووور دارای روح
هستند ،اما با آوردن قید «الصور المجسمه» نقاشی صور دارای روح بوون روی کاغووو و امثووال آن را
جایز میدانند (شووهیدثانی212/3 :1410 ،؛ حووائن 153/8 :1418 ،؛ نجفووى41/22 :1404 ،؛ حلووی،
 )379/15 :1412و البته نقاشی صور فاقد روح به طنیق اولی ،جایز خواهد بود
هنن خوانندگی :ای هنن در اسسم معنوف به غنا است بنخی از فقها با استناد به آیۀ «وَاجْتَنِبُوووا
قَ ْولَ الزُّورِ» (حج ،)30/معتقد به حنمت غنا ،به همناه استثنائاتی مانند حدا هستند (اوواملی:1418 ،
40؛ ااملی327 :1422 ،؛ حلی)388/2 :1424 ،
بن خسف تأکید دی مبی اسسم به حق بهنهمندی افناد از انووواع هنوون ،قوووانی اساسووی ایوونان،
انا و پاکستان در ای زمینه فاقد هنگونه بیانی هستند و ای در حالی است کووه قوووانی اساسووی
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اکثن کشورها به ای حق فنهنگی ،تصوونیح کندهانوود ،ماننوود :اصووا  22قووانون اساسووی ُکونه (تمووام
شهنوندان در امن هنن آزاد هستند) ،اصا  1۶قانون اساسی یونان و مادۀ  47قانون اساسی افغانستان
و اصا  44قانون اساسی اسپانیا و اصا  49قانون اساسی مصن
 -6-4حق مشارکت حداکثری افراد در فعالیتهای فرهنگی جامعه
مشارکت در فعالیتهای فنهنگی ،به معنای شنکت افناد در فعالیتهایی است که با توجه به انف
جامعه ،فعالیت فنهنگی محسوب میشوند؛ مانند شنکت در مناسم موهبی ،استفاده از کتابخانووهها،
بازدید از موزههای باستانشناسی ،نمایشگاههای هننی ،استفاده از سینما ،تئاتن و
یکی از صفات حسنۀ مؤمنان در دی اسسم ،فعالبودن در انصههای مختلووف زنوودگی اسووت
حضنت محمد(ص) میفنمایند « :الْمُ ْؤمِ ُ قَلِیاُ الْکَلَامِ َکثِینُ الْعَمَاِ وَ الْمُنَافِقُ َکثِینُ الْکَلَامِ قَلِیاُ الْعَمَاِ»
(نور  )18/9 :1408 ،یکی از انصههای مهم زندگی بشن از منظن اسسم ،شنکت در فعالیتهووای
فنهنگی جامعه است که در ای میان مسووجد ،کووانون فعالیتهووای فنهنگووی در اسووسم محسوووب
میشود خداوند متعال در خصوص اهمیت مسووجد و حووق شوونکت مؤمنوان در آن میفنمایوود« :و
کیست بیدادگنتن از آن کس که نگوارد در مساجد خوودا ،نووام و بوونده شووود و در وینانووى آنهووا
بکوشد » (بقنه)114/
روایات متعددی به اهمیت حضور مؤمنان در مساجد ،سفارت کندهاند؛ بهطوریکووه حضوونت
محمد(ص) مساجد را انوار الهی معنفی کندهاند (نور  )448/3 :1408 ،همچنی ایشان میفنمایند:
«مساجد بازاری از بازارهای آخنت هستند ،پوینایی آن مغفنت و تحفهات بهشت است» (مجلسى
دوم)4/81 :1410،
یکی دیگن از فعالیتهای فنهنگی در اسسم ،تبلیغ و گستنت معووارف دیو اسووسم اسووت کووه
آیات و روایات فناوانی به آن اشاره دارند خداوند متعال در آیۀ  33سووورۀ فصوولت میفنمایوود« :و
کیست خوتگفتارتن از آن کس که به سو خدا داوت کند و کار نیک کند و گوید م [در بنابن
خدا] از تسلیمشدگانم» و در آیۀ  39سورۀ احزاب ،مبلغان دی را مووورد تشووویق قوونار داده اسووت
تبلیغ دی و داوت به نیکیها ،در روایات نیز مورد تأکید قنار گنفته است امام صوواد (ع) در ایو
خصوص میفنمایند« :مندم را با اما خود به نیکیها داوت کنید نووه بووا زبووان خووود» (حمیوون ،
)77 :1413
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بند هشتم اصا  3قانون اساسی ایوونان ،دولووت موظووف اسووت بوونای حفو اسووتقسل

فنهنگی کشور ،همۀ امکانات خود را بهدلیا مشارکت ااموۀ مووندم در تعیووی سننوشووت فنهنگووی
خویش بهکار بند (قانون اساسی اینان ،اصا )3
اصا  31قانون اساسی پاکستان ،در خصوص مشووارکت افووناد در فعالیتهووای فنهنگووی بیووان
میکند« :هن کس بهطور فندی و جمعی بنای کمووک بووهمنظور تنظوویم زنوودگی خووود و مسوولمانان
پاکستان بناسا

اصول بنیادی و مفاهیم پایهای اسسم و تسهیا درک مفوواهیم زنوودگی در قوونآن و

سنت تست خواهد کند» (قانون اساسی پاکستان ،اصا  )31ای اصا بهصووورت اووام و کلووی ،بووه
فعالیت افناد بنای تنظیم زندگی فندی و اجتماای اشاره کوونده اسووت کووه اصوووالً بخشووی از ابعوواد
زندگی افناد ،مشارکت در فعالیتهای فنهنگی است قانون اساسی انا در زمینۀ حووق مشووارکت
افناد در فعالیتهای فنهنگی بنخسف اینان و پاکستان فاقد بیان است
 -5نتیجه
حق بهنهمندی از آموزت و پنورت در قوانی اساسی محا بحووث ،مطوونح شووده اسووت؛ ولووی در
قانون اساسی اینان بنخسف قانون اساسی انا و پاکستان ،اصا ادمتکنار راایووت نشوده اسووت
قوانی اساسی اینان و انا بووه حووق آموووزت رایگووان در هموۀ مقوواطع تحصوویلی اشوواره دارنوود؛
درحالیکه قانون اساسی پاکستان فاقد چنی اصلی است
آزادی انجام مناسم موهبی بنای اقلیتهای موهبی در قوانی اساسی محا بحث درنظن گنفتووه
شده است؛ اما در قانون اساسی اینان بوونخسف قوووانی اساسووی پاکسووتان و اوونا  ،تنهووا اینانیووان
زرتشتی ،کلیمی و مسیحی بهانوان اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شدهاند؛ ازایو رو پیشوونهاد
میشود در بازنگنی قانون اساسی اینان ،همۀ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شوند
بناسا

مادۀ  20قانون اساسی پاکستان ،هن شهنوند پاکستانی حق تنویج دی خود را دارد که

بهنظن میرسد ای امن بااث انحناف افناد کماطسع از احکام غنی اسسم میشود و موجب ارتووداد
ایشان خواهد شد
قانون اساسی انا در زمینۀ حف میناث فنهنگی ،تنها به حف اتبات مقدسه و اماک موهبی
اشاره کنده است و قوانی اساسی اینان و پاکستان در ای زمینه فاقد بیان هستند
بنخسف تأکید دی اسسم به بهنهمندی افناد از حق هنوون ،قوووانی اساسووی موردبحووث در ایو
زمینه فاقد هنگونه بیانی هستند
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حق مشارکت افناد در فعالیتهای فنهنگی جامعه در قوانی اساسی ایوونان و پاکسووتان درنظوون
گنفته شده است؛ درحالیکه قانون اساسی انا در ای زمینه فاقد بیووان اسووت؛ بنووابنای پیشوونهاد
میشود در بازنگنی قوانی اساسی موکور ،نواقص باال رفع شود
جدول  .1مقایسۀ مصادیق حق فرهنگی در سه قانون اساسی محل بحث

قانون اساسی
حق فنهنگی

قانون اساسی اینان

قانون اساسی پاکستان

قانون اساسی انا

• ادمراایت اصا موجزگووویی • راایوووووت اصوووووا • راایووووت اصووووا
و پنهیز از تکنار مکنرات
• تصوونیح بووه حووق آموووزت
حق بهنهمندی از
آموزت و
پنورت

موجزگویی و پنهیووز

موجزگویی و پنهیز

از تکنار مکنرات

از تکنار مکنرات

رایگان از ابتدا تووا تحصوویست • ادمتصنیح بووه حووق • تصوونیح بووه حووق
االی

آموزت رایگان

• اجبارینبودن آموزت در همۀ • تصوووووونیح بووووووه
مقاطع

اجباریبودن آموووزت
تحصیست متوسطه

آموزت رایگووان در
مناحوووا مختلوووف
تحصیلی
• تصووووونیح بوووووه
اجبوووووووواریبودن
آموزت ابتدایی

• دی رسمی :اسسم

• دی رسمی :اسسم

• دی رسمی :اسسم

• مووووهب رسووومی :جعفووونی • موووووهب رسوووومی • :مووووهب رسووومی:
اثنااشنی

ادمبیان

ادمبیان

• آزادی موووهبی بوونای همووۀ • آزادی موووهبی بوونای • آزادی موهبی بوونای
آزادی دی و
اقیده

اقلیتهای موهبی
• حصوون اقلیتهووای دینووی و

همووووۀ اقلیتهووووای

هموووۀ اقلیتهوووای

موهبی

موهبی

بهرسمیتشناخت تنها پینوان • ادمحصن اقلیتهووای • ادمحصووووووووووون
اقلیتهووای اینانووی زرتشووتی،

دینووی و آزادی دینووی

اقلیتهووای دینووی و

کلیمی و مسیحی

بنای همۀ اقلیتهووای

آزادی دینووی بوونای

موهبی

هموووۀ اقلیتهوووای
موهبی
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• زبان رسمی :فارسی
• تصووونیح بوووه حوووق آزادی
زبانهای قومی و محلی
حق بهنهمندی از
زبان بومی

• لووزوم توودریس زبووان انبووی
بهانوان زبان دی
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• زبووان رسوومی :اردو و • زبان رسمی :انبووی
انگلیسی

و کندی

• تصنیح به حق آزادی • تصوونیح بووه حووق
زبانهوووای قوووومی و

آزادی زبانهوووووای

محلی

قومی و محلی

• لووزوم توودریس زبووان • لزوم توودریس زبووان
انبی بووهانوان زبووان

انبی بهانوان زبووان

دی

رسمی
حووق حفوو اتبووات

حق حف میناث
فنهنگی

فاقد بیان

فاقد بیان

فاقد بیان

فاقد بیان

مقدسه و اماک موهبی
بووووهانوان میووووناث
فنهنگی

حق بهنهمندی از
انواع هنن
حق مشارکت

تصنیح به حق مشووارکت اامووه اشاره به حق مشووارکت

حداکثنی در

مووندم بووهطور اووام در

در تعیی سننوشت فنهنگی

فعالیتهای

جامعه

فاقد بیان

فاقد بیان

فنهنگی
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 .2امام الی نهجالبالغه گندآورنده :سید رضى ،محمد ،قم :مؤسسۀ نهجالبسغه1414 ،
 .3اب سعد ،محمد ،الطبقات الکبری بینوت :الناشندارالصادر1405 ،
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 .33ووووووووووووووووووووووووووووووو  ،احية حةائع اإلسال قم :انتشارات دفتن تبلیغات اسووسمى،
1422
 .34وووووووووووووووووووووووووووووووو  ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرررائع اإلسررالم قووم :مؤسسووۀ
ال عارف اإلسالمی 1413 ،
 .35قلعجی ،محمد ،معجم لغه الفقهاء امان :ناشن دارالنفائس ،بیتا
 .36قمّى ،صدو  ،محمّد ب الى ب بابویه ،من الیحضره الفقیرره قووم :دفتوون انتشووارات اسووسمى،
1413

جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسالم و قوانین اساسی ایران ،عراق و پاکستان...

193

 .37کاتوزیان ،ناصن ،مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران تهنان :انتشارات شنکت
سهامی انتشار1379 ،
 .38کاظمى ،شبن؛ حسینى ،سید ابداهلل ،األصول األصلية والهواعد الشةعية قم :کتابفنوشووى مفیوود،
1404
 .39کلینى ،ابوجعفن ،محمد ب یعقوب ،الکافی تهنان :دارالكتل اإلسالمی 1407 ،
 .40مامقانى ،محمدحس ب ابداللّه غاية اآلمال يأ حةل كررا المكاسرب قووم :مج ة الةذخائر
اإلسالمی 131۶ ،
 .41مجمواه قوانی اساسی کشورها قانون اساسی اسپانیا تهنان1978 ،
 .42مجمواه قوانی اساسی کشورها قانون اساسی پاکستان تهنان1973 :
 .43مجمواه قوانی اساسی کشورها قانون اساسی عراق تهنان2005 :
 .44مختار  ،رضا؛ صادقى ،محس  ،غنا ،موسیقى قم :انتشارات دفتن تبلیغات اسسمى1419 ،
 .45نجفى ،محمدحس

جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم بینوت :دارإحیا التناث العنبووی،

1404
 .46نور  ،مینزاحسووی  ،مستدرک الوسائل و مسررتنبط المسررائل بیوونوت :مؤسسووه آلالبیووت(ع)،
1408
 .47ورای ،جواد ،حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان تهنان :انتشووارات دبینخانوۀ مجلووس
خبنگان رهبنی1381 ،
 .48ااسمیۀ بی المللی حقو بشن تهنان ،سازمان ملا متحد در جمهوری اسووسمی ایوونان ،تهوونان:
19۶8
 .49اعالمیۀ جهانی تنوع فرهنگی ،سایت کمیسیون ملی یونسکو–اینان ،تهنان2001 :
 .50اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،سایت سازمان ملا متحد در جمهوووری اسووسمی ایوونان ،تهوونان:
1948
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