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Abstract
The legal consequences of cultural diversity vary depending on the person it
addresses. Given the fact that there is a huge difference between human rights and
citizenship rights in international and national laws, accepting cultural diversity at
the level of international law can be interpreted as fundamental human rights which
needs an international agreement for its implementation; as a citizenship rights,
however, cultural diversity can be identified based on the national and domestic
laws, each of which (international/national dichotomy) has different requirements
and consequences. One of the major legal consequences of identifying cultural
diversity to be among the human rights is to agree with a fixed and equal value
attached to every human culture at the global level, and to consider States to be
obligated to preserve cultural diversity in the same way that they preserve biological
diversity in nature. Such a hypothesis leads to the rejection of relativity of cultures,
which is unnatural per se. Considering cultural diversity to stand among citizenship
rights, however, leads to the fact that cultures are practically relative.
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چكیده
مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد
و این دو در حقوق بینالملل به شکل وضعی در قالب گفتوگوی بینفرهنگی میتوانندد مقودو
ملل باشند .با این حا آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطدب آ متفداوا اسدت .بدا ایدن
مفروض كه بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بینالمللی و حقدوق
ملی وجود دارد ،قوو تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بینالملل میتواندد همسدو بدا حقدی
بشری تفسیر شود كه الوته برای اجرا و ضمانت آ تفاهم بینالمللی الزم است ،درحالیكه تنوع
فرهنگی بهعنوا حق شهروندی همواره موتنی بر حقوق داخلی و ملدی ،قابدل شناسدایی اسدت.
ازاین رو الزاماا هریك متفاوا است ،الوته آثار آ دو هم متغیر .یکی از مهمترین آثار حقوقی به
رسمیت شناختن تنوع فرهنگی بهمثابۀ حقوق بشر ،قوو ارزش ثابت و مساوی همۀ فرهنگهای
بشری در سطح جهانی است كه الوته ارادة دولتها باید بدر حفدك كامدل ارزش تندوع فرهنگدی
همچو تنوع زیستی در طویعت باشد .قوو این فرضیه به قوو عدم نسویت در فرهنگ و سدد
مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد ،درحالیكه با فرض قودو تندوع فرهنگدی
بهعنوا حقوق شهروندی ،عمالً فرهنگ نسویتپذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه میكند.

کلیدواژگان
تنوع فرهنگی ،حقوق بشر ،حقوق بینالملل ،حقوق شهروندی ،مهندسی فرهنگی.
* استاد گروه حقوق بینالملل و عمومی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا .
Email: Jjavid@ut.ac.ir

تاریخ دریافت - 1031/30/11 :تاریخ پذیرش1033/30/13 :

 014فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،2تابستان 5011

مقدمه
فرهنگی1

اگر از قدیم مهندسی فرهنگی پدیدهای شایع در فرهنگ داخلی دولتها بوده ،اما تنوع
موضوع مهم قر بیستویکم است .این میراث بشری طی یك دهۀ اخیر توسعۀ فراواندی یافتده،
بهطوریكه تالش برای تدارک حقوقی بهعنوا پایهای برای آ به گفتمانی در حقوق بینالملدل
معاصر تودیل شده است .یونسکو در اعالمیۀ جهدانی در ایدن خصدور در سدا  1331از تندوع
فرهنگی بهعنوا میراث مشترک بشریت 1یاد میكند .در همین زمینه كنوانسیو های دیگری از
جملهکنوانسیو حمایت میراث فرهنگی غیرمادی )1330( 0و نیز كنوانسیو حمایت و توسدعۀ
حمایت از تنوع نشانهها و نمودهای فرهنگی ( )1332تنظیم شد 0كه به تصویب یونسکو رسدید.
تنوع فرهنگی و حقوق متعلق آ روزبهروز بیشتر مورد توجه دولتهای مختلف قرار میگیدرد و
هریك از منظر سلوی یا ایجابی نسوت به آ بیتفاوا نوودهاند .در این میا اغلب كشورهای در
حا توسعه با میل و عالقهای دوچندا به استقوا ادبیاا ناظر بر این موضوع رفتهاند و برخدی
بهمثابۀ طلیعهدار این گفتما سعی میكنند تا به هر قیمتی حقوق تنوع فرهنگدی را بدهعندوا
بخشی از حقوق بینالملل بشر معاصر تولیغ كنند .در این بین الوته برخی دولتها بدا چشدمانی
گشوده و زیركی خار در پی گفتما تنوع فرهنگیاند .به اعتقاد این كشورها تالش برای ساخت
و پرداخت یك گفتما حقوقی در تنوع فرهنگی میتواند پوشش خدوبی بدرای فدرار از نقددهای
حقوقی بشری حا و آتی باشد .جمهوری اسالمی ایرا یکی از این كشورهاسدت كده در سدطح
بینالملل با نقد حقوق بشر معاصر و سوك نظدارا و گدزارشدهدی در خصدور آ بده سدمت
جایگزینی در برابر جها غرب رفته است و در سطح داخلی بهنوعی مهندسی فرهنگی (دبیرخانۀ
شورای عالی انقالب فرهنگی )1031 ،معتقد است .شاید در نگاهی آغازین این تناقضدی شدگر
باشد .ازاینرو هم در حقوق داخلی و هم میزا صحت و سقم یا مفید و مضر بود این استراتژی
در سطح بینالمللی الوته همواره محدل سداا اسدت .بخشدی از ایدن پرسدش بده میدزا فهدم
دولتمردا و كارشناسا در ترسیم جایگداه حقدوق تندوع فرهنگدی بدین حقدوق بشدر و حقدوق
شهروندی باز میگردد .در دو موحث آتی این تلقی براساس شناور ساختن تنوع فرهنگی بین دو
بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی ارزیابی میشود.

1. Cultural Diversity
2. Héritage commun de l'humanité
3. Patrimoine culturel immatériel (PCI): Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel,
4. La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est un traité
adopté en octobre 2005 à Paris durant la 33e session de la Conférence générale de l'Organisation des
)Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO
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تنوع فرهنگی بهمثابۀ حقوق بشر
تنوع فرهنگی در یك نگاه كال حق طویعی بشری است .تنوع فرهنگی بهعندوا یدك اصدل در
جها خلقت وجود دارد .شاید بهتر است از این اصل حاكم قانونی به ندام قدانو طویعدی تندوع
فرهنگی استخراج كنیم .سادهترین دلیل این مشروعیت تندوع از جملده تندوع فرهنگدی بشدر را
قرآ كریم ارائه فرموده است .آنجا كده مدیفرمایدد « :ای مدردم مدا شدما را از یدك مدرد و ز
آفریدیم و شما را تیرهها و قویلهها قرار دادیم تدا یکددیگر را بشناسدید؛ گرامد تدرین شدما ندزد
خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است » ﴿.الحجراا 1﴾10 :با توجده بده خلقدت
متفاوا انسا ها میتوا برای آنها سالئق و گرایشهای متفداوتی قائدل شدد .بده دیگدر سدخن،
میتوا تنوع را رسمیت بخشید و یکدستی را نادرست دانست .اما نکتۀ بسیار مهمتدر آ اسدت
كه خداوند متعا تأكید دارد كثرا در عین وحدا است ،چو همگا از یك مدرد و ز خلدق
شدهاند  ،پس همگا ریشه و فطرا یا طویعت مشترک و ثابتی دارند و بسا درختی هستند كه
در ظهور بیرونی شاخ و برگهای متفاوا پیدا میكند .حا تنوع فرهنگی حکایتی برای همدین
شاخ و شاخساره است و نه برداشدتی از ریشدههدا .همدا گوندهكده ریشدۀ واحدد حقیقدت دارد،
شاخهها ی متکثر و متفاوا هم حقیقت دارد .به رسمیت شناختن برابریِ هریك از ایدن بدرگ و
شاخسار آویزا بر درخت میتواند حق تلقی شود .مادام كه به شاخسار مینگری ،تندوع را حدق
میبینی و آنگاه كه به تنه و ریشه میاندیشی ،حق میدهی كه یکی باشند .جامعۀ انسا ها هدم
چنین است .تنوع فرهنگی هم حق انسانی است و هم تکلیف بشری .دولتمردا حق دسدتکاری
آ را ندارند ،چنانکه یك انسا حق دستکاری در اندام خود و یکسا سازی یا یدك ندوع كدرد
همۀ اندام بد خود را ندارد ) .(Ramsey, 1999نمیتوا پا را دست كرد یا گوش را چشم نمدود
و امثا آ  .بخشی از فلسفۀ خلقت بر پایۀ فهم همین تنوع طویعی رقم خورده است .این تندوع
در همۀ ابعاد خلقت است و از بدو خلقت تنوع شروع میشود .این نوعی تنوع زیسدتی در زمدین
هم است .در طویعت تنویت و زوجیت در كل آفریدهها خود اساس توسعۀ كثدرا اسدت (قدرآ
كریم) 1.در اندیشۀ الهی اصل خلقت موتنی بر اختال و تنوع طویعی است .این اصدل در قالدب

 .1یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَوَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِ َّ أَكْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِ َّ اللَّهَ
عَلِیمٌ خَوِیرٌ
 .1وَمِن كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُو َ ﴿الذاریاا﴾03 :؛ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَ ﴿النجم﴾02 :؛
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَ ﴿القیامۀ﴾03 :؛ وَهُوَ الَّذِی مَدَّ األَرْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ
الثَّمَرَااِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهَارَ إِ َّ فِی ذَلِكَ لَآیَااٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُو َ ﴿الرعد﴾0 :؛ حَتَّ إِذَا
جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إِالَّ مَن سَوَقَ عَلَیْهِ الْقَوْ ُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ
مَعَهُ إِالَّ قَلِیلٌ ﴿هود﴾03 :
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یك مجموعۀ مختلف در قرآ مورد احترام است ﴿الروم 1.﴾11 :جالب آ اسدت كده در اندیشدۀ
اسالمی موتنی بر قرآ چنین تنوعی بهمثابۀ یکی از آیاا و نشانههای الهی یاد شده است« :و از
آیاا او آفرینش آسما ها و زمین ،و تفاوا زبا ها و رنگهای شماست؛ در این نشانههای است
براى عالما » .در روایتی از نوی اكرم (ر) هم آمده است كه «اختال امتی رحمده» .در جدای
جای قرآ كریم هم واژة «اختال » بهعنوا واژة دارای بار مثودت یداد شدده اسدت .الوتده ایدن
برداشت در یك رویکرد مذهوی ممکن است دقیق نواشد .برای مثدا ادیدا و مدذاهب مختلدف
هریك خویشتن را حق مطلق میدانند .چه سنی باز  )1331و چه شیعی( اسماعیلی )1312بدر
رد این حدیث همت گماردهاند ( باز  )1331و همین یکی از اسواب جنگهاست .غافل از اینکده
در بحث فرهنگی بیتردید بحث اثواا حقانیت نیسدت ،بلکده بده میدزا معرفدت از همددیگر و
هویت اجتماعی است؛ یعنی هد بیا واقعیت موجود است و نه كشف حقیقدت مکتدوم .قدرآ
كریم در این معنا آسما و زمین و اختال زبا ها و نژادها و حتی تفداوا در كدل آفدرینش 1را
بهنوعی معجزه و لذا موارک و از نشانههای الهی میداند .ازاینرو در آیۀ  11سورة روم میفرماید:
«و یکی از آیاا (قدرا) او خلقت آسدما هدا و زمدین اسدت و یکدی دیگدر اخدتال زبدا هدا و
رنگهای شما آدمیا  ،كه در این امور نیز ادلهای (از صنع و حکمت حق) برای دانشمندا عالم
آشکار است» .این نگاهی فرهنگی و اجتماعی و ناظر بر وضع موجود است.

 .1مقبولیت تنوع فرهنگی
با ارزشمند تلقی كرد اصل تنوع خلقت و تنوع زیستی میتوا مدعی شد كده تندوع فرهنگدی
اسددتمرار طویعددی تنددوع زیسددتی اسددت .تنددوع فرهنگددی اقتواسددی از تنددوع در طویعددت اسددت.
هما گونه كه حیاا و زیست در عالم طویعت متکثر و متنوع است ،میتوا پذیرفت كده وجدود
فرهنگهای متفاوا در جوامع بشری هم پدیدهای طویعی اسدت و نده سداختگی .ایدن طویعدی
بود تنوع فرهنگ در واقع استمرار تنوع در طویعت و از جمله خلقت بشر است .به دیگر سخن،
تنوع فرهنگی در طو تنوع طویعی ،تکوینی و در نهایت ژنتیکی بشر است .این نظریده در واقدع
تابع فرضیهای است كه براساس آ تنوع فرهنگی را ادامۀ تنوع زیستی 0و تنوع حیداا طویعدی
انسا ها میداند كه میتواند موضوع كنوانسیو تندوع زیسدتی  2ژوئدن  1331باشدد ( United
« .1وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَااِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا ُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِ َّ فِی ذَلِكَ لَآیَااٍ لِّلْعَالِمِینَ».
« .1إِ َّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَااِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا ِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَااٍ لِِّأُولِی الْأَلْوَابِ».
3. Biodiversity
Article 17 – Protection of the environment, the biosphere and biodiversity Due regard is to be given to
the interconnection between human beings and other forms of life, to the importance of appropriate
access and utilization of biological and genetic resources, to respect for traditional knowledge and to the
role of human beings in the protection of the environment, the biosphere and biodiversity.
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 .)Nations Convention on Biological Diversity,1992در ایددن برداشددت تنددوع فرهنگددی
ضروری حیاا بشری و نوع انسانی است 1.در این معنا تنوع فرهنگی جزئی از حقوق بشر اسدت،
به دلیل طویعت ذاتی خلقت بشر كه آ هم عمالً متنوع و متکثر است .قوو تندوع فرهنگدی در
سطح نظام حقوق بینالملل میتواند همسو با حقی بشری تفسیر شود ( .)UNESCO, 2001اگر
این مفهدوم از تندوع فرهنگدی را بردذیریم ،در آ صدورا نوایدد از مهندسدی فرهنگدی توسد
حکومتها سخن بگوییم ،چراكه چه در سطح ملی و چده در سدطح بدینالمللدی )(COL, 2017
فرهنگ امری طویعی است و در صورا دستکاری سوب عدم تعاد فدرد و جامعده و در نتیجده
سرچشمۀ توعیض و تفاواها میشود.

 .2ممنوعیت تنوع فرهنگی
طویعت بهعنوا معیار میتواند وقتی زمینۀ دائم بدرای تندوع فرهنگدی باشدد كده بدهمثابدۀ عنصدر
مشترک همۀ انسا ها پذیرفته شود ،اما زمانیكده اساسداً اعتقدادی بده طویعدت نواشدد ،سداخت و
پرداخت تنوع فرهنگی عمالً مقدور نیست ،مگر به قید قرار .بنابراین در یك فرضیۀ رقیب میتدوا
مدعی شد كه اصل ثابتی بهمثابۀ قانو طویعی برای تنوع فرهنگی وجود نددارد .حدداقل مدیتدوا
معتر شد كه تنوع یا تكفرهنگی موتنی بر بخت جامعه و افراد آ است .ازاینرو تندوع فرهنگدی
طویعی نیست و بلکه تداوم آ میتواند بهاجوار موتنی بر حاصل مهندسی فرهنگدی جامعده باشدد.
در این معنا تنوع فرهنگی همیشه در نوسا است و هیچگاه تمام تنوع از منظر كمی و كیفی ثابت
نمیماند و همواره سیا است؛ گاهی تا منتهیالیه یکسانی پیش مدیرود و گداهی در بدیشدماری،
تکثر مییابد .تنها با جور قانو یا قدرا فائقه میتوا بدو درنظر گرفتن این مدار نسدوی تغییدر،
در یك درجۀ ثابت تنوع را نگه داشت .این عمل خود خدال طویعدت اسدت .چدو بسدته بده ایدن
تعریف ما از فرهنگ ،گاهی تنوع و گاهی یکسانی میتواند طویعی تلقی شدود .بندابراین طودق ایدن
فرضیه تنوع فرهنگی به معنای حفك تنوع موجود و وضع موجود در جوامع انسانی نه مقدور اسدت
و نه مطلوب .به زبا سادهتر ،تنوع یا یکسانی هیچیك ارزش برتر نیستند و حاصل صددفه و بخدت
روزگارند ،مگر اینکه با جوری خار یکی بر دیگری تقدم و اولویت یابد .در حقوق امروز بسدیاری از
كشورهای غربی از جمله كشورهای اروپایی همچدو فرانسده بدر مسدللۀ انطوداق فرهنگدی 1بدرای
مهاجرا نسلها ی قدیم خود اصرار دارند .بده اعتقداد آندا بدرای شدهروندی كامدل بایدد انطوداق
فرهنگی كامل با فرهنگ غالب صورا گیرد و شدهروندا مسدلما یدا هنددو و مثدل آ نوایدد در
عرض فرهنگ فرانسوی فرهندگ دیگدری را عرضده كنندد ( ،)Schnapper, 2007:. 14ایدن همدا
1. Bearing in mind that cultural diversity, as a source of exchange, innovation and creativity, is necessary
to humankind and, in this sense, is the common heritage of humanity.
2. Intégration culturelle
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یکسا سازی فرهنگی است كه با مد فرهندگ مطلقده و دیکتداتوری همسوسدت .ازایدنرو گداهی
قوو تنوع فرهنگی و حتی جامعهپذیری بهسدوی همانندسدازی مکدانیکی پدیش مدیرود (Javid,
) 2005كه عمالً با قوو خردهفرهنگ قومگرایی 1فاصلۀ زیادی دارد ()Halpern, 2011

 .3مسئولیت در تكثر فرهنگی
در فرضیهای سوم میتوا قائل به تفکیك مفاهیم شد .در ایدن برداشدت شداید تندوع فرهنگدی
طویعی باشد ،اما بیگما تکثر فرهنگی غیرطویعی است .در این برداشت مراد از طویعت امدری
ذاتی و الینفك از بشر است كه انسا با آ زاده میشود و بهعنوا حقیقت مشدترک ندزد همدۀ
انسا ها قابل كشف و فهم است ) .(Colin, 2016این عنصر مشترک اسواب تقنین مشترک برای
تمد هم میتواند باشد ،اما با فرض عدم محوریدت بده طویعدت بایدد از فرهندگ سدخن گفدت.
فرهنگ در واقع در نظریههای پلورالیستی جایگزین همین طویعت است .برخال تصوری كه در
اصالت بخشی به طویعت بشری حاكم است ،در این اعتوار ،فرهنگ بهمثابۀ محصو انسا اسدت
نه انسانیت محصو آ ( .)Mauss, n.d.بنابراین فرهنگ مشترک مدیتواندد محصدولی مشدترک
برای مجموعۀ شهروندا تلقی شود كه با قرارداد بین آنها قوام بخشی پیددا كندد .از ایدن منظدر
میتوا تکثر فرهنگی را در قالب برنامه و سیاستگذاری مشترک مدنی ،دائمی و پایدار ساخت.
همین جا میتوا دریافت كه تفاوا ظریفی بین تنوع فرهنگی و تکثر فرهنگی هم وجدود دارد.
تنوع فرهنگی برخال تکثر فرهنگی یك سیاست نیست .تندوع فرهنگدی یعندی قودو تغییدر و
تنوع مدام و تکثر فرهنگدی یعندی تثویدت تعددد در وضدعیت موجدود آ  .در نتیجده ( )1تکثدر
فرهنگی و پلورالیسم فرهنگی بیش از آنکه پدیدة طویعی فرهنگی باشد ،سیاست فرهنگی اسدت
( .)1حتی اگر تنوع فرهنگی بهعنوا بستر و پایدۀ تعددد و پلورالیسدم فرهنگدی باشدد ،بداز هدم
بهناچار باید پذیرفت كه تعدد فرهنگی نسخۀ محدودتر از تنوع فرهنگی است .نتیجده ( )0آنکده
تکثر فرهنگی یا پلورالیسم بهعنوا یدك سیاسدت ارادی بدرای حفدك اجوداری تندوع و تفداوا
فرهنگها انجام میگیرد .این فرایند تصنعی میتواند الوتده بدهمثابدۀ دخالدت در تندوع طویعدی
فرهنگ تلقی شود .از این منظر حضور دولت در این عرصه میتواند بهنوعی توعیض مثوت باشدد
كه طی آ از تهدید شد یا حذ فرهنگهای مغلوب جلوگیری میشود.

 .4مهندسی فرهنگی دولتها و تنوع فرهنگی
بیتردید همۀ دولتها بخشی از برنامۀ اجتمداعی و فرهنگدی خدود را مددیریت مدیكنندد .ایدن
مدیریت در بخشهای فرهنگی همسو با آموزشهای رسمی میتواند بهنوعی به مداخلۀ فرهنگی
1. Le communautarisme
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مود شود .غربا كرد فرهنگهای مختلف در جامعه بخشی از اعما معمدو دولدتهاسدت.
ازاینرو گذر از تنوع فرهنگی به تعدد یا پلورالیسم فرهنگی نوعی مهندسی فرهنگدی اسدت كده
دولتها اعما میكنند .هما گونهكه بازگشت از تنوع فرهنگی به یکسدا سدازی فرهنگدی هدم
نوعی آپارتاید فرهنگی است كه باز نتیجۀ دستکاری در تنوع طویعی فرهنگ جامعه است .هر دو
این سیاستها چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی به مهندسی فرهنگی منجر مدیشدود
كه در تعارض با تنوع فرهنگی بهمثابۀ پدیدة طویعی حیاا انسدانی و زیسدت جمعدی آنهاسدت.
حا اگر امور طویعی را تابع ارادة طویعت بدانیم و نه ارادة انسا ها ،از جملده دولتمدردا  ،بایدد
خاطرنشا كرد كه طوق تصویر زیر هر نوع دستکاری یا مداخله یا مهندسی فرهنگی موتنی بدر
امر ارادی انسا هاست:

با درنظر گرفتن برنامههای فرهنگی و راهوردهای كال حکومتها در حوزة فرهنگ میتوا
مدعی شد كه تنوع فرهنگی فق در مقام نظر میتواند مقوو و میسدور باشدد ،درحدالیكده در
عمل بهدلیل ذاا اجرایدی در سیاسدتگذاری كدال و نیدز لدزوم قانونگدذاری در سدطح داخلدی
بیتردید محدود میشود .در نظر تنوع فرهنگی بهمثابۀ حقوق بشر قابل تصور است ،اما در عمدل
تنها در سطح ملی و حقوق شهروندی قابل اجراست .در این صدورا عمدالً ایدن تندوع فرهنگدی
نیست كه اجرا میشود ،بلکه تکثر فرهنگی و نوعی پلورالیسم همسو با پسامدرنیسدم اسدت كده
خال وضعیت طویعی است .حا باید پرسید كه اقدام فرانسده در احتدرام بده قدانو الئیسدیته
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مصوب  12مارس  11330را باید نوعی مهندسدی فرهنگدی در قالدب یکسدا سدازی
دانست یا اینکه الزام به برداشتن حجاب را نوعی همسدویی بدا شدرو جامعدهپدذیری 0و تندوع
فرهنگی طوق قانو الئیك در سطح حقوق شهروندی تلقی كرد؟ هر نوع پاسخی به این پرسش
عامل طرح موضوع الزام به قانو حجاب در ایرا را هم به بوتۀ نقد میكشد .آیا تنوع مدیتواندد
مجوز حجاب یا بیحجابی در حوزة حقوق بشر باشد یا در حوزة حقوق شهروندی؟ تصویر زیر بدا
تأكید بر موضوع اخیر به ترسیم بحث پرداخته است.

تنوع فرهنگی بهمثابۀ حقوق شهروندی
در موحث قول دیدیم كه چگونه با درنظر گرفتن تندوع فرهنگدی بدهمثابدۀ بخشدی از حقدوق بشدر
میتوا قائل به اقسامی از تعاریف شد كه در عمل همگی مانع دسدتکاری در فرهندگ مدیشدوند،
چو اگر فرهنگ موتنی بر طویعت باشد ،اساساً تغییر و تودیل در فرهنگ نمیتواندد ارادی باشدد،
بهویژه آ هنگام كه نه فرد انسانی بلکه جامعهای درگیر آ است .در عرصۀ حقوق بینالملل اغلدب
قرائت از تنوع فرهنگی بر پایۀ همین تلقی حقوقی بشری از آ است .اما تنوع فرهنگدی در حقدوق
شهروندی و حقوق داخلی از ارادة جمعی پیروی میكند ،بنابراین مهندسی فرهنگی در آ معمو
است .دولتمردانی كه تنوع فرهنگی را بهعنوا سیاستی برای برنامدۀ داخلدی خدویش مدیپذیرندد،
عمالً ناتوا از اعما حاكمیت مستمر و باثواا خواهند بود و بهنوعی وارد كرد حقوق بدینالملدل
1. 15 mars 2004: La loi sur les signes et tenues à caractère religieux dans les établissements scolaires
interdit le port de tels signes et tenues dans les écoles, collèges et lycées.
2. Une tentative d’assimilation
3. Une condition de l’intégration
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در سطح حقوق داخلی است كه الجرم همدا آفداا حقدوق بدینالملدل را كده از جملدۀ آ عددم
ضمانت مستحکم قوانین حقوقی است ،بههمراه خواهد داشت .دالیل آ به قرار زیر است:

قانون بقای فرهنگ اصلح
تنوع فرهنگی طوق تعریف در نوسا دائم است ،ازاینرو در تعارض با سلسلهمراتدب هنجارهدای
حقوقی و اجتماعی هم است و از آنجا كه اساساً نمیتوا همۀ فرهنگهدا و خدردهفرهندگهدای
داخلی را ملی كرد یا همه را در یك سطح به رسمیت شناخت ،تندوع فرهنگدی مطلدوب حدوزة
سیاست ملی نیست ،چراكه تنوع فرهنگی طوق تعریف امدری طویعدی اسدت و اقتضدای پدیددة
طویعی آ است كه تابع قانو طویعی باشد و در قوانین طویعت افتوخیز فرهنگها و صدحوت
از فرهنگ غالب و مغلوب امری معمو و طویعی است ،چراكه همچدو قدانو بقدای اصدلح در
طویعت باید منتظر بقای اصلح در فرهنگها نیز بود و اساساً این نسدویت و عددم ثوداا دائدم و
تفاوا فرهنگی طویعی است و نه به رسمیت شناختن آنا در یك سطح .اگر ویژگیهای قوانین
داخلی و سلسلهمراتب آ را درنظر بگیریم ،متوجه میشویم كه باید نوعی اولویت و لولیت برای
قوانی درنظر گرفت كه معیار آ منافع جمعی و حقوق عمومی است .همین مالحظه عمالً سیا
كرد منافع در دامن فرهنگها را ناممکن میكند.
از سوی دیگر رویۀ عملی همۀ حکومتها در جها مغدایر اصدالتبخشدی بده تندوع طویعدی
فرهنگها در د جامعه است .همۀ جوامع ،فرهنگ كال و خردهفرهندگ دارندد و نیدز همگدی
طوق قانو اساسی خود یکی را كال و رسمی میدانند و دیگری را خرد و غیررسمی مینامندد.
این اقدام مخالف اصل تنوع فرهنگی بهمثابۀ حق شهروندی و نیز حتی حق بشری اسدت .چدو
مساوی كرد یك فرهنگ سترگ با فرهنگ خرد در حقوق داخلی خود مخدالف عددالت اسدت؛
هم مخالف عدالت وضعی و هم مخالف عدالت طویعی و عقلی .هرچند در قوانین اساسی و عادی
كشورها هم اصل برابری فرهنگها گنجانده شده باشدد ،ایدن حدق تنهدا نداظر بدر حدق حیداا
فرهنگها ی متنوع است و نه حق بر قدرا قضایی و سیاسی .هما نظمی كه در رقابت سیاسی
در حکومتهای دموكراتیك است ،هما منطق ایجاب میكند تا فرهنگها در رقابدت ،حدق بدر
رقابت سیاسی داشته باشند و نه لزوماً حق بر پیروزی در رقابت سیاسی .ازاینرو سدخن از تندوع
فرهنگی بهمثابۀ حقی شهروندی به معنای نوعی توعیض مثوت به سود یك یا چند خردهفرهنگ
ناتوا از رقابت است كه لزوماً با روح عدالت سازگار نیست ،هرچند ممکن است با انصدا مددنی
توجیهپذیر باشد ) .(Javid et al., 2012از منظر اجتماعی هم نمیتوا با رسمیت داد به تندوع
فرهنگی به هویت فرهنگی و ملی واحدی دست یافت .حداقل مدیتدوا گفدت براسداس حقدوق
مدر كه در آ توجه به فرهنگ ملی و رسدمی معیدار اسدت ،چندین چیدزی در عمدل ممکدن

 040فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،2تابستان 5011

نیست ،هرچند از منظر حقوق پسامدر در نظر ممکن باشد .ازاینرو میتدوا گفدت كده تندوع
فرهنگی در حقوق شهروندی و حقوق داخلی اگدر هدم مقددور باشدد ،مطلدوب نیسدت ،چراكده
مطلوبیت آ هم بخشی خواهد بود و منافع عمومی یا اكثریت را تضمین نمیكند.

ارزیابی عملكرد حكومتها
بحث حقوق فرهنگی ناظر بر تنوع فرهنگی هنوز از سوی قدراهای برتر جهدا و دو معدرو
به توسعهیافته پذیرفته نشده است .اینکه چرا كشورهای موسوم به قدراهای بدزرگ حاضدر بده
قوو تنوع فرهنگی نیستند و چرا كشدورهای در حدا توسدعه بیشدتر بده تندوع فرهنگدی فکدر
میكنند ،فینفسه موضوع قابل تأملی است كه بخشی از آ به محددودیت حاكمیدت دولدتهدا
بازمیگردد .به این معنا كه هر نوع قوو تنوع فرهنگی بهمثابۀ میثاق یا كنوانسیو بدینالمللدی
دارای لوازم خار خود است .التزام به این لوازم سوب احترام به همۀ گروههای فرهنگی و اقدوام
و نیز اقلیتها در یك جامعه میشود .اولین پیام چنین التزامدی ،محددودیت قائدل شدد بدرای
حاكمیت در برتریبخشی یا حتی حمایتبخشی از یك فرهنگ خار ،فرهنگ كال یا فرهندگ
رسمی خواهد بود .در یك نگاه واقعگرایانه چندین برداشدت مدیشدود كده پیوسدتن بده چندین
معاهداتی جز دامی برای كشورهای در حا توسعه نمیتواند باشد .منتقدا بدر ایدن باورندد كده
كشورهای در حا توسعه برای گریز از نقد حقوق بشری نهادهای بینالمللدی موجدود بدهسدوی
تأسیس نهاد جدیدی رفتهاند كه در آ نه یك قرائت خار حقوق بشری ،بلکه تنوع و نسدویتی
از نگاه به حقوق بشر را با درنظر گرفتن موضوع فرهنگها میتوا القا كدرد .از ایدن منظدر نگداه
بدبینانه معتقد است آنچه بر جها حقوق بینالملل عصر مددر حکومدت مدیكندد ،معیارهدای
هما عصر تجدد و مدرنیته است .با این حا درحالیكه اغلدب كشدورهای در حدا توسدعه در
فضای قول مدر هستند ،اما در عمل میخواهند حقوق پسامدر را اجرا كنندد .ایدن وضدعیت
تعارضگونه اسواب چالشهای متعدد داخلی و بینالمللدی خواهدد شدد .حدا آنکده بدا بررسدی
تطویقی مجموعه انتقادهای حقوق بشری نوین میتوا بهراحتی مشاهده كرد كه آنچده موندای
نقد كشورهای در حا توسعه از منظر حقوق بشری شده است ،حقوق بینالملدل مددرنی اسدت
كه عمالً براساس عدم قوو تنوع فرهنگی شکل گرفته است .منتقددا معتقدندد كشدورهای در
حا توسعه از جمله كشورهای عضو جنوش غیرمتعهد كه بیشتر از سایر دو در این زمینده در
تکاپو هستند ،باید در جریا باشند كه ناخواسته برای فرار از نقدهای نابجای حقوق بشر مددر
نواید از چاله به چاه بیفتند و با دست خویش خویشتن را متعهد به قوانینی نکنند كده بدیش از
گذشته در معرض انتقاد سیاسی و نه لزوماً حقوقی قرار گیرند .مضافاً اینکه اصل سر سررد بده
یك معاهدة بینالمللی فینفسه میتواند مناطی برای محدودیت حاكمیت قدرا ملی باشد.
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امروز ورود شركتهای چنددملیتی ،تضدعیف حاكمیدتهدای ملدی ،جهدا وطندی ،توسدعۀ
ارتواطاا و امثا آ موجب شده است تا فرهنگهایی جدا از حدود حاكمیتی دولتها تأسدیس
شددود و هریددك عددالوهبددر سددلطۀ منطقددهای و جهددانی بدده تحدیددد حاكمیددت حدداكم برردازنددد.
خردهفرهنگهای مرتو با ساختار مختلف نظامهای سیاسی به تدروی فرهندگهدای خدار در
قالب سود و تجارا پرداختهاند .افزایش برتری فرهنگی ایاالا متحده از طریق توزیع محصوالا
خود در فیلم ،تلویزیو  ،موسیقی ،لواس و محصدوالا غدذایی تدروی در رسدانههدای سدمعی و
بصری ،محصوالا مصرفی ،عمالً امرریالیسم فرهنگی را توسعه میدهد .انتقاد از سلطۀ فرهنگدی
آمریکا بر جها حتی كشورهای اروپایی را هم ناراحدت و شدیوة زنددگی اروپدای غربدی اروپدای
شرقی را نگرا كرده است و به همین نسدوت كشدورهای مختلدف از توسدعۀ كندونی ارتواطداا
هریك جز دغدغۀ توسعۀ سدلطۀ فرهنگدی بیشدتر در سدر ندارندد .در اتحادیدۀ اروپدا در برخدی
دانشگاهها توجه به مهندسی فرهنگی در مقابل این نوع فرهنگها گاهی جدی گرفتده مدیشدود
) .(PIECE 2019در ایرا از این موضوع بعضداً تحدت عندوا جندگ ندرم ،شدویخو یدا نداتوی
فرهنگی یاد میشود ) .1(Khamenei 2001این سوك هجوم فرهنگی ذیل عنوا یکسدا سدازی
یا شویهسازی فرهنگی 1كال صورا میگیرد كه فرهنگ غالب سایر فرهنگها را به شکل خدود
درمیآورد .اگر این فرایند به حذ كامل فرهنگ مغلوب منجر شود ،نوعی فرهنگكشدی 0لقدب
میگیرد .ازاینرو در نقشۀ مهندسی فرهنگی كشور جمهدوری اسدالمی ایدرا در بندد  13ذیدل
مونای تنوع فرهنگی را عمالً ابتر میگذارد.

تنوع فرهنگی در خدمت صلح و جنگ
حا با درنظر گرفتن مجموعه تفاسیر مذكور در هما نگاه واقعگرایانه این ساا مطرح میشود
كه با توجه به رسالت حقوق بشر و متعلقاا آ آیا تنوع فرهنگی به صلح و توسعۀ بیشتر حقوق
بشر منجر خواهد شد؟ جواب رویکرد واقعگرایا لزوماً مثوت نیست .استدال اولیه آ است كده
طوق نظریۀ نسویت در حقوق شهروندی نمیتوا برای همیشه و برای همگا از سلسله حقدوق
 .1مقام معظم رهوری روز پن شنوه ( ) 1012/1/11در جمع دانشجویا و دانشگاهیا استا سمنا فرمودند:
«باندهای بینالمللی زر و زور كه برای تسل بر منافع ملتها ،سازما های نظامی ناتو را تشکیل داده بودند،
اكنو برای نابودی هویت ملی جوامع بشری و تحقق بیشتر اهدافشا در پی تشکیل «ناتوی فرهنگی»
هستند تا با استفاده از امکاناا زنجیرهای متنوع و بسیار گستردة رسانهای سررشتۀ تحوالا سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كشورها و ملتها را بهدست بگیرند كه باید هوشیارانه این مسلله را زیر نظر
داشت» ).(Khamenei, 2001
2. L'assimilation culturelle
3. Ethnocide
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ثابتی صحوت كرد ،چراكه اساساً در حقوق شهروندی و وضع مدنی و سدطح ملدی آنچده و آنکده
دارای حقوق و تکالیف ثابت است ،اشخار حقوقیاند و نه اشخار حقیقی .اشخار بده نسدوت
خدمت به حقوق و مصالح عمومی میتوانندد برخدوردار از حقدوق و مزایدا و در صدورا تخطدی
مجازاا و مااخذه متناسب باشند .این اصل در حقوق بشر مشرو نیست و برای همگا حقدوق
ثابتی فرض شده است .حا سخن این است كه با تلقی تعهد شهروندی از تندوع فرهنگدی ،اگدر
دولتها متعهد به یکسا فرض كرد و خدماادهی یکسا به همۀ فرهنگهدای درو جامعدۀ
خود باشند ،باید منتظر نوعی انارشی تام در سطوح مختلف جامعه باشند .یك مثا ساده شداید
موضوع زبا رسمی و زبا های محلی باشد كه در بحث تندوع فرهنگدی محتدرم شدناخته شدده
است .آیا دولتها میپذیرند كه مثالً زبا محلی در سدطح ملدی مطدرح و اعمدا و اجدرا شدود؟
مذهب ،گویش ،رسوم ،و حتی موضوع اشتغا بومی هم چندین اسدت .اگدر كشدورهای در حدا
توسعه از جمله دو غیرمتعهد حاضرند در حقوق داخلی به فرد شداغل و غیرشداغل بده صدر
شهروندی حقوق یکسا دهند یا حاضدرند مسدلولیت حداكم و رعیدت را بده یدك انددازه مهدم
شمارند؟ آیا اهمیت زبا رسمی و بومی و محلی یکسا است و در رسانۀ ملدی چندین یکسدانی
عمالً حاكم است؟ در این صورا پس باید از تنوع فرهنگی هم استقوا كنند تا بدرای فرهنگدی
كه تعالی یافته و در فضای سالم و دموكراتیك قد برافراشته و بزرگ شده است ،با فرهنگی خدرد
كه بهدلیل ضعف ذاتی یا تنولی ،عقب مانده است نیز امتیاز یکسدا دهندد .تقریوداً هدیچیدك از
كشورهای جها چنین نمیكنند .در اتحادیۀ اروپدا ) (Council of Europe, 2016و بدهویدژه در
فرانسه دولت فرانسه با وجود داشتن زبا و گویشهای مختلف منطقهای و محلی 1همواره از به
رسمیت شناختن چنین حقی طفره رفته است .این وضدعیت الوتده موفقیدتآمیدز نودوده اسدت
) .(Stankunowicz Eryk, 2015بهترین شاهد بر این موضوع وضدع مهداجرا نسدلهدای دوم و
سوم در اروپاست .در فرانسه ،آلما و انگلیس هنوز بحث بدر سدر قودو اسدالم بدهعندوا یدك
فرهنگ شهروندی مقوو نزاع وجود دارد .از نظر سرا این حکومدتهدا موضدوع چنددفرهنگی1
همیشه برای اروپا یك شکست بوده است ) (Tasin 2011و هیچگاه نمیتوا فرهنگ اسدالمی را
با فرهنگ یهودی و مسیحی یکسا انگاشت ) .0) Figaro, 2011; Alexis, 2011هما اندازه كه
نزاع و جنگ تمد ها مخرب است ،همسانی فرهنگها هم بیعددالتی تدام اسدت .در ایدن میدا
شاید گفتوگو 0و تعامل فرهنگی بهترین گزینۀ تفسیری برای تنوع فرهنگدی و حمایدت از آنهدا
باشد (.)Cf. Mario d'Angelo, 2011
1. Basque, Breton, Corsican, Occitan, Catalan, Alsatian, Flemish, Poitou, etc.
2. Multiculturalisme
3. Après Angela Merkel, après David Cameron, Nicolas Sarkozy vient de signer son constat de décès:
""Oui, le multiculturalisme est un échec
4. Dialogue des civilisations
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از منظر آرما گرایا و واقعگرایا این نه خدمت به صلح و عدالت كه در عمالً خال آ دو
است .این بیعدالت ی محرز است ،چراكه مفروض و مشرو دموكراا بدود آ اسدت كده همده
فرصت برابر رشد داشته باشند نه قدرتی مطلقه و جوری برای یکسا سازی فرهنگی .بدرای ایدن
منظور بد نیست تصویر قول را مجدداً بوینیم:

توضیح بیشتر آنکه اگر فرض كنیم كه فضای رشد همۀ فرهنگها دموكراتیك باشدد ،یعندی
در یك جامعه همۀ فرهنگها مثل تمامی شهروندا فرصت برابری برای رشد داشته باشدند ،در
این شرای برتری داد یك فرهنگ بر دیگری مفهومی جز بیعدالتی و ظلم به اكثریدت نددارد.
اقلیتی كه بر اكثریت ظلم میكند ،در واقع خردهفرهنگی است كه خدود را در مسدند قضداوا و
سیاست و قانونگذاری همسطح فرهنگ كال حساب میكند .این مهندسدی فرهنگدی بده سدود
پلورالیسم است كه اساساً نه عادالنه است و نه منصفانه .آپارتاید فرهنگی و پلورالیسدم فرهنگدی
مادامی كه به معنای مهندسی فرهنگی باشد و مفهدوم برابدر كدرد یدا ندابرابر كدرد اجوداری
فرهنگها باشد ،مذموم است و با روح تنوع فرهنگی به معنای تندوع طویعدی و حیداا طویعدی
فرهنگها منافاا دارد .از این منظر كاپیتالیسم فرهنگی به اندازة كمونیسم فرهنگدی قابدل نقدد
است .بر این اساس میتوا بهعنوا یك اصدل كلدی نتیجده گرفدت كده «جامعدهای كده تندوع
فرهنگی را به معنای حقوق یکسا برای همۀ فرهنگها به رسمیت میشناسد ،بده دموكراتیدك
بود ساختار قدرا سیاسی و قضایی و تقنینی خود شك دارد».
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تنوع فرهنگی و مهندسی معكوس فرهنگی
جالب است كه در جمهوری اسالمی ایرا سیاست واحدی در خصور تنوع یا وحدا فرهنگدی
وجود ندارد .از سویی با محوریت وزارا خارجه تنوع فرهنگی تروی میشود و از سوی دیگدر بدا
مركزیت شورای عالی انقالب فرهنگی مهندسی فرهنگی اولویت مییابد .ایدن دو هرچندد در دو
بعد شاید قابل اعما بهصورا مستقل باشد ،اما در مورد یك پدیده موتال به تنداقض مدیشدوند.
شاید یکی از علل مهم این پراكندگی مواضع ،عدم تفکیك درست واژگانی است كه در این بیدا
از آنها سخن رفت .آخرین تالقی یا تعارض الوته در پیشنویس منشور حقوق شهروندی ریاسدت
جمهوری نهفته است (پیشنویس رسمی منشور حقوق شهروندی )1031 ،كه اساساً نوعی تنوع
فرهنگی در حوزة داخلی موضوع مهندسی فرهنگی در هما حوزه را خنثی مدیكندد .در سدند
مهندسی فرهنگی در دست اقدام و چشمانداز و اهدا آ بهعمد موضوع هویت ملی و فرهندگ
غالب گنجانده شده است ،منشور مسیر دیگری را انتخاب كرده است .ازاینرو شاید بتوا گفدت
در همین زمینه انتقاد بسیار مهم به همین پیشنویس منشور كه بعضاً منوعدث از ذهدن حداكم
است ،عالوه بر عدم تفکیك این مرزها یا حداقل به رسمیت شناختن این دستهبندی ،بدهصدورا
درهمریختهای مجموعه ای از تنوع فرهنگ و حقوق ناظر بر حقوق فرهنگی فدردی (111-0؛ -0
 ،)10حقوق فرهنگی قومی ( )113-0و در نهایت حقوق جمعی (11-0؛  )10-0ذكدر مدیكندد.
عدم تشخیص یا تمییز این حقوق در یك سند حقوقی واقعاً میتواند فاجعهبار باشد ،چراكده بده
استناد نافهمی یا كمفهمی در این دستهبندی حقوق است كه گردآورندگا به لزوم شناسدایی و
احترام به تنوع فرهنگی ( )113-0خواهند رسید و بهتوع آ هویت فرهنگی تنهدا فدردی دیدده
شده و در ضمن منشور با قاطعیت بیا میشود .این هویت الزامی نیست ( )11-0و در راسدتای
همین حق ،حقوق مختلف فرهنگی بدو توعیض و تحدید یا تهدیدد ( )10-0در جامعدۀ ایراندی
تضمین میشود .این همه در جهتی مخالف با موانی سند مهندسی فرهنگی اسدت كده شدورای
عالی انقالب فرهنگی در دست دارد .ساا بسیار ساده اینجاست كده آیدا اساسداً چندین چیدزی
ممکن است؟ آیا میتوا دو كشور غربی را نام برد كه در هدر سده صدنف حقدوق فرهنگدی سده
صنف هویت فرهنگی را بدو تفاوا یا توعیض برذیرند؟ اگر چنین است ،چرا رؤسای كشورهای
اروپای غربی از جمله خانم مركل ،آقای كامرو و نیز آقای ساركوزی بهترتیدب رؤسدای آلمدا ،
انگلستا و فرانسه همزبا و همزما در اجالس مونیخ در سا  1311برخال كنوانسیو تنوع
فرهنگی اعالم كردند كه چندفرهنگی مدرده اسدت؟ ( .)le Figaro, 2011جالدب اینجاسدت كده
كشورهای غربی به آثار مخرب عدم چنین مرزبندی بهنیکدی آگاهندد و در مهدد آزادی قدومی و
مذهوی متفقاً اعالم كردند كه این تفاوا و تنوع قابل پذیرش نیست ،چراكه سلو بنیادین اروپا
فرهنگ مسیحی-یهودی است .شاید ازاینروست كه در نقشۀ مهندسی فرهنگی كشور جمهوری
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اسالمی ایرا در بند  13ذیل موانی بعد از قوو نسوی تنوع فرهنگی با قاطعیت تأكید مدیكندد
كه « نظام جمهوری اسالمی ایرا وظیفۀ حفك و صیانت از مرزهای فرهنگی و هویتی و ارتقدای
آ را عهدهدار است» .در این میا الوته فرهنگ غالدب طودق قدانو اساسدی همدواره فرهندگ
انقالب اسالمی است .هرچند این بیدا از منظدر حقدوقی تکلیدف مجدری قدانو را بدهدرسدتی
مشخص نمیكند ،اما نشا میدهد كه نگرانی از تهاجم فرهنگی موجود اسدت و نقشده در بندد
 11فق خواسته است تا موجودیت فعلی تنوع فرهنگی و قدومی در ایدرا را قودو كندد و نده
توسعۀ آ را .ازاینرو در بند  10مهمترین مسائل فرهنگی كشور را همین جندگ ندرم و تهداجم
فرهنگی میداند .جمع این همه در یك سند و انطواق آ با عملکردهای بینالمللی الوته سدخت
مشکل است ،چو میتوا گفت كه در عمدل تکلیدف قدوانین مشدخص نیسدت و ندوعی رویدۀ
سلیقهای در سطح خارجی و داخلی حاكم است.

نتیجهگیری
تنوع فرهنگی و مهندسی فرهنگی عمالً همسو نیستند ،مگر اینکه به یکدی جهدت داخلدی و ملدی
دهیم و به دیگری بعد بینالمللی و بیرونی .همچنین میتوا یکی را ذیل حقوق بشر تعریدف كدرد
و دیگری را زیرمجموعۀ حقوق شهروندی .تحقیق حاضر لزوم این تفکیك را نشا داد .اشدارة مهدم
این بود كه یکی از مهمترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی بهمثابدۀ حقدوق بشدر،
قوو ارزش ثابت و مساوی همۀ فرهنگهای بشری در سطح جهانی است كه ارادة دولتها باید بدر
حفك كامل ارزش تنوع فرهنگی همچو تنوع زیستی در طویعت باشد ،الوته قوو این فرضیه بده
قوو عدم نسویت در فرهندگ و سدد مهندسدی فرهنگدی در حقدوق داخلدی منجدر خواهدد شدد،
درحالیكه با فرض قوو تنوع فرهنگی بهعنوا حقوق شدهروندی ،عمدالً فرهندگ نسدویتپدذیر و
مهندسی فرهنگی مشروع جلوه میكند ،چو تنوع فرهنگی بهمثابۀ حق بشدری اقتواسدی از تندوع
در طویعت است .هما گونهكه حیاا و زیست در عالم طویعدت متکثدر و متندوع اسدت ،مدیتدوا
پذیرفت كه وجود فرهنگهای متفاوا در جوامع بشری هم حقی طویعی است ،چو این طویعدی
بود تنوع فرهنگ در واقع استمرار تنوع در طویعت و از جمله خلقت بشر اسدت .از سدوی دیگدر،
تنوع فرهنگی بهمثاب ۀ حقی شهروندی بده معندای ندوعی توعدیض مثودت بده سدود یدك یدا چندد
خردهفرهنگ ناتوا از رقابت است كه لزوماً با روح عدالت سازگار نیست ،هرچندد ممکدن اسدت بدا
انصا مدنی توجیهپذیر باشد .از منظر اجتماعی هم نمیتوا با رسمیت داد به تنوع فرهنگی بده
هویت فرهنگی و ملی واحدی دست یافت .حداقل میتوا گفت براساس حقوق مددر كده در آ
توجه به فرهنگ ملی و رسمی معیار است ،چنین چیزی در عمل ممکن نیست ،هرچندد از منظدر
حقوق پسامدر در نظر ممکن باشد .به هر حا واقعیت آ اسدت كده تندوع فرهنگدی بدهصدورا
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طویعی در جوامع شرقی وجود داشدته اسدت و همدواره در طدو تداریخ شداهد زیسدت طویعدی و
مسالمتآمیز فرهنگها بهویژه در عصر اسالمی بودهایم كده نموندۀ بدارز آ سدرزمین فلسدطین در
عصر خلفای مسلما بوده است كه ادیا و مدذاهب در یدك تجمدع فرهنگدی هریدك از عالیدق و
حقوق فرهنگی خویش برخوردار بودند .بحرا جنگ فرهنگی در دو سه قر اخیر محصو بحدرا
در خود فرهنگ غرب است .جنگهای ندژادی و نسدلكشدی و نوردهدای خدونین مدذهوی زمیندۀ
حفاظت و حمایت از استحالۀ فرهنگی در درو دولت ملتها یا ایجاد حداقل حقوق زیسدتی بدرای
آنها را ضروری میساخت  .در این شدرای بدود كده در دو دهدۀ اخیدر در قالدب كنوانسدیو تندوع
فرهنگی تالش شد تا به ترمیم این آسیب پرداخته شود .اما توقدف غدرب در حمایدت از ایدن ندوع
كنوانسیو ها و ترغیب و تشویق شرق به توسعۀ آ از موضوعاتی است كده ایدن مقالده بده تویدین
چرایی آ پرداخت و متأسفانه دولتهای در حا توسعه بدو كاوش از فلسفۀ حقیقی آ عمالً به
اجرای نسخۀ درمانی غربی در جامعۀ خود پرداختهاند؛ درمانی كه اساسداً متناسدب درد در جامعدۀ
آنا نیست و اجرای چنین اسنادی جز آشفتگی و تدارک الزاماا بیشتر حقوقی علیه خدود معندی
دیگری ندارد .شاید بتوا گفت محدودیت اختیداری و داوطلواندۀ حاكمیدت امدروز در قالدب تندوع
فرهنگی صورا میگیرد ،اما قوو داوطلوانۀ چنین محدودیتهایی در قالب معاهدداا بدینالمللدی
حتی در آیندة نزدیك ،عواقب جورا ناپدذیری را از سدوی رقودا بدر سداختار حاكمیدت و اسدتقال
جوامع در حا توسعه وارد خواهد كرد .جمهوری اسالمی ایرا و دوستانش در دهۀ اخیر با شدوقی
وصفناپذیر بهدنوا حمایت از این پدیده رفتهاند ،حا آنکه برای گریز از انتقادهای حقوق بشدری،
تنوع فرهنگی بهمثابۀ چاه ویل جدید است كه به دست خویشتن ایجاد میشود .ازاینرو برای گریز
از نوعی ژست حقوق بشرگرایی در قالب مشروعیتبخشی تام به تنوع فرهنگدی ،حدداقل بدهعندوا
نسخهای جامع برای همۀ موارد زیر پیشنهاد میشود:
 تنوع فرهنگی به معنای همزیستی فرهنگی در سطح ملی تعریف شود؛ تنوع فرهنگی به معنای گفتوگوی فرهنگی 1در سطح بینالملل تعریف شود؛ تصویب قوانین الزامآور تنوع فرهنگی مشرو بده الحداق بددو شدر دو ابرقددرا وتوسعهیافته باشد1؛
 هد ایجاد فرصت برابر برای حیاا زیسدتی و طویعدی فرهندگهدا و نده ایجداد قددراسیاسی و قضایی برابر برای فرهنگها باشد؛
 ایجاد حق پایه برابر برای حیاا طویعی فرهنگها و نه ایجداد امتیدازاا برابدر و یکسدابرای همۀ فرهنگها در اولویت باشد؛
1. Dialogue among cultures and civilizations

 .1به این معنا كه تا زمانیكه همۀ ابرقدراها بدو حق شر چندین سدندی را نرذیرفتدهاندد ،سدایر دو از جملده
دولتهای غیرمتعهد از تصویب داخلی قوانین ناظر بر تنوع فرهنگی و خودالزامی خودداری كنند.
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افزود اصلی به مجموعۀ معاهداا ناظر بر هر نوع كنوانسیو ناظر بر تنوع فرهنگی با این بیا :
تنوع فرهنگی به معنای تضمین حقوق پایه فرهنگها ،حمایت از آزادیهای اساسدی آنهدا و
ایجاد فرصت برابر برای حیاا اجتماعی آنها ،نوایدد در تعدارض بدا آزادیهدای عمدومی ،امنیدت
جمعی ،حقوق همگانی و مصالح عمومیای باشد كه یك جامعۀ دموكراتیك براسداس آ شدکل
گرفته است.
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