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Abstract 
Cultural diversity is an important topic in international law and the international 

society. Considering the importance of cultural diversity in the era of globalization, 

this topic has become more noticeable in the international field. As protecting 

cultural diversity is a self-evident value and some developed countries are 

attempting to impose their own cultures on others, we need to examine what is 

cultural diversity and what is its relationship to the process of globalization in 

international law. This research is based on the theory that there is protection of 

cultural diversity in international law. In fact, what is threatening the cultural 

diversity of the world is not the process of globalization but the way governments 

treat it. The present research is divided into two sections. In the first section the 

general concept of cultural diversity will be described. After presenting a 

comprehensive description of cultural diversity, we will examine its evolution as 

well as its aims and basic elements. The second chapter examines the challenges of 

cultural diversity in the age of globalization. 
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 حمايت از تنوع فرهنگي در عصر جهاني شدن

 پژوهشي( _)نوع مقاله: علمي 

 3، مسعود راعي2، محسن عبدالهي*1ستاره شريفان

 چكيده
ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فراینددی نندجانهده و نندبیددی بده بدر  ادامی ابیدا         امروزه با پدیده

نچنان سرعتی  ار  به بده ویگگدی ع در را در     های اخیر آگذار . این پدیده  ر سالزندگی ما  أثیر می
بر ابیا  اقت ا ی و اجتااعی بیشترین  أثیر را بدر بیدد فرهن دی  اشدته اسدت.       هدیل شده است و افزون

های بسدیاری  الالل  ر ع ر جهانی شدن با نالشعنوان یکی از مهارث مهم رقوق بین نوع فرهن ی به
هدای  یافته با ا عای  وسدی  جهدانی فرهند    بشورهای  وسیهمواجه شده است.  ر این زمینه  یدا ی از 

بده  های خدو   رددد   يایدل فرهن شدان بده سدایر بشدورها هسدتند.  رردالی         برآمده از  موبراسی
های مزبور را  هدیدی برای  نوع فرهن دی خدو  و   بشورهای  ر رال  وسیه با ر  این ا عا، رویکر   ولت

شو  بده نده ار هدامی میدان  ندوع فرهن دی و       پرسش مطرح میبنند. بنابراین این جهان ميسوب می
پدیدة جهانی شدن وجو   ار . آیا جهانی شدن  ر رال فرسایش  ندوع فرهن دی اسدت یدا  ر راسدتای      

آور  وسط آنها و بدا امکاندا ی بده    ویگه یونسکو و   ویب قواعد الزامالاللی بههای بینهای سازمانراایت
 وان از آن  ر جهت ار قای  نوع فرهن ی اسدتاا ه بدر س سدازمان    ه  ار ، میهاراجهانی شدن با خو  به

 رین رامی  نوع فرهن ی  ر سر اسر جهان، اعالمی  جهدانی  ندوع فرهن دی را  ر    عنوان بزرگیونسکو به
و بنوانسدیون راایدت و    2003، بنوانسیون راایت از میراث فرهن دی ییرمدا ی  ر سدال    2001سال 

منظدور راایدت از فرهند ، میدراث فرهن دی      بده  2005ابتهدر   20هر فرهن دی را  ر  ار قای  نوع مظدا 
ناملاوس و  نوع مظاهر فرهن ی گوناگون   ویب بر ه است. از نظر این  يقیق، آنچه  ندوع فرهن دی را   

هدای  رو  دال  ها بدا آن اسدت. ازایدن   بند، نه ادل فرایند جهانی شدن به شیوة برخور   ولت هدید می
الاللی یونسکو  ر جهدت بنتدرل و ایددا  قدوانین رادایتی از بشدورهای  ر ردال  وسدیه         ینسازمان ب

منظدور  هدای ایدن پدیدده بده     واند آثار ناخوشایند جهانی شدن را بنترل بند و از امکاندا  و فنداوری  می
 های بشورهای  ر رال  وسیه استاا ه بند. قویت فرهن 
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 مقدمه

 درین مهاردث رقدوق     درین و شداید پیچیدده   الالل از مهدم مو وع  نوع فرهن ی  ر رقوق بین
: 1382 زا ه،الالل است؛ بيثی به هنوز پایانی بر آن مت ور نیست )گدروس اسدلیل و بید    بین
د ساختن آن و  ییدین مقدررا  رادایتی مناسدب  ر     منالاللی  ر راه  ابطه( و جامی  بین233

الاللدی رقدوق   مور  آن هنوز  ر آیاز راه است.  ر هاین زمینه منشور ملل متيد و اسدنا  بدین  
هدای بنیدا ین و نادی هرگونده     ها  ر برخور اری از رقدوق و آزا ی بشر با  أبید بر برابری انسان
های متنوع جهان باید از ارترام برخدور ار  بنند به  اامی فرهن ی هییض،  ر رقیقت اعالم می

هدای  نظدر از  اداو   هدا ددر   باشند،  نوع آنها به هیچ  لیلی نهاید انکار شدو  و  ادامی انسدان   
 از شأن و منزلت یکسان نیز برخور ارند.فرهن ی به با یکدی ر  ارند، 

از سه  هه های بیش شك راایت و ار قای  نوع فرهن ی  ر سر اسر جهان مدیون  ال بی
هدای فرهن دی   فیالیدت سازمان آموزشی، علای و فرهن ی سازمان ملل متيد )یونسدکو( اسدت.   

الاللدی فرهن دی  ر نظدام ملدل متيدد      هایی به از ریا  این ی انه نهدا  بدین  یونسکو می سال
هم از نظر ماهومی و هم از نظر  امنه، گستر  نشا یری  اشته است. یونسدکو بده    گذر ،می

الاللی مربوط بده رادم میدراث فرهن دی و انتشدار مداوعده آثدار ا بدی         بین هایاقدام زمانی با
 ر از ریا  بشدری، ییندی فرهند  و    جهان شهر  یافته بو ، ابنون با مااهیای اساسی ةبرگزید
هدای فرهن دی،   پایدار، سروبار  ار .  وجه به ابیا  فرهن ی  وسیه،  أبید و  قویت هویت   وسی

الاللدی  هدای بدین   رویج هاکداری  راایت از  نوع فرهن ی، ر ریا  فرهن ی، شویق مشاربت  
هدای  الاللی، رام میراث فرهن ی زیر آب از جوانب فیالیدت فرهن ی، رام میراث فرهن ی بین

 .  روندشاار میبهفرهن ی یونسکو 
بدار  خو ،  نوع فرهن ی را بدرای اولدین    1 ر ما ة  2001اعالمی  جهانی  نوع فرهن ی سال 

خواند و آن را به رسایت شناخت به الهته نقص ادلی ایدن اعالمیده    1«میراث مشترک انسانی»
الاللدی  آور نهو ن آن بو . شایان ذبر است به پیش از آن نیدز ننددین سدند رقدوقی بدین     الزام
بیش به مسئل   نوع فرهن ی پر اخته بو ند، وجو   اشتند به  ر نهدار زمیند    وآور به بمالزام
 3و میدراث فرهن دی ییرمدا ی    2، اموال منقول فرهن دی 1، میراث مهییی و فرهن ی2وع خالق ن

___________________________________________________________________ 
1. The Common Heritage of humanity 

شو .  این ما ه بیان مدی شناخته می« میراث مشترک انسانی»عنوان هن ی بهاعالمیه،  نوع فر 1براساس ما ة 

هدای  گیر . این  ندوع  ر ی دان ی و بثدر  هویدت    های متنوع به خو  میزمان و مکان شکل  بند:  فرهن   ر پهن

بنند، جای  ار . هاان قدر به  نوع ریا ی برای مهییت  دروری اسدت،   ها و جوامیی به نوع بشر را ایدا  میوهگر

میندا،  ندوع فرهن دی    عنوان منشأ  ها ل، نوآوری و خالقیت، بدرای مهییدت الزم اسدت. بددین     نوع فرهن ی نیز، به

 های رال و آینده  أیید شو .نسل است و باید به رسایت شناخته شده و به ناع انسانیمیراث مشترک 
2. Creative diversity  
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عالوة نیدازی بده بشدورهای  ر    هایی به  اامی اسنا  پیشین  اشتند، بهنقص 4ارائه شده بو ند.
 ر ع ر جهانی شدن بدا آن مواجده    شانیفرهن رال  وسیه برای راایت از فرهن  و باالهای 

آور و با  اانت اجرا با عنوان بنوانسیون راایت و ار قای یب بنوانسیونی الزامبو ند، سهب   و
ویدگه بشدورهای  ر   نظیر بشورها بده شد به با استقهال بی 2005 نوع مظاهر فرهن ی  ر سال 

 ر واقع  أثیر جهانی شدن بر فرهن  بشورهای  ر ردال   5رال  وسیه )جهان سوم( مواجه شد.
 افتده ی وسدیه هدا از ندا وانی  ر رقابدت بدا بشدورهای قدر اندد و        ولت وسیه و هراسی به این 

  اشتند، ميرک ادلی آنان  ر   ویب فوری بنوانسیون بو .
ها این امکان را ندارند  ا  ر فضایی برابر و  ر واقع  ر ع ر جهانی شدن عاالً  اامی فرهن 

هدای   ی موجدو   ر جهدان،  ولدت    لیل نابرابری اقت دا وگو بلر ازند و بهمور یکسان به گاتبه
بنندد فرهند  خدو  را بدر سدایر      سهب منافع سیاسی و اقت ا ی به  ارند، سیی میقدر اند به

 ر و  ر ردال  وسدیه   ها  يایل بنند.  ر این میان بیشترین آسیب را بشورهای  ییففرهن 
هن دی جهدان را بده    زندد و  ندوع فر  بینند به این امر  ر نهایت بر نابرابری فرهن ی  امن میمی

الاللدی فیدال  ر عردد     هدا رقوقددانان و نها هدای بدین    رو این ن راندی انداز . ازاینمخامره می
ی موجدو  بدرای راایدت از  ندوع     سدازوبارها فرهن ی را بر آن  اشت  ا  دبیری بیندیشند و از 

ورها وقاد  سدازمان یونسدکو و هاراهدی بشد     های بدی فرهن ی جهان استاا ه بنند، به با  ال 
 ویگه بشورهای  ر رال  وسیه به   ویب بنوانسیون اندامید.به

های مختلف فرهن   القی ميل  ی ری زمان هر از بیش امروز  انیم جهانموربه میهاان
 اهایدت  از انسدانی،  مشدترک  میدراث  رام مثاب به آنها  نوع رام و فرهن ی هازیستی و است

پر اختد    و ساخته و زا ه نیز هر از بیش انسانی هر به است پروا حاست. برخور ار   ونندانی

                                                                                                                                        
1. Namely cultural and natural heritage  
2. Movable cultural property 
3. Intangible cultural heritage and contemporary creativity  

 : اند ازها عهار رین این بنوانسیون مهم .4
    1972ث مهییی و فرهن ی جهان، یت از میرا. بنوانسیون راا1

The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972.  

 2003راایت از میراث فرهن ی ییرما ی، . بنوانسیون 2
The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. 

 2001ی  جهانی  نوع فرهن ی، . اعالم3
Universal Declaration on Cultural Diversity, Adopted by the 31st Session of the General Conference of 

UNESCO, Paris,2 November 2001. 

 2005. بنوانسیون راایت و ار قای  نوع مظاهر فرهن ی، یونسکو، 5
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, UNESCO, Paris, 

20 October 2005. 

 نهدار  و( اسدرائیل  و آمریکدا ) مخالف رأی ،  وایران جاله از موافق رأی 148 با 2005 ابتهر 20  ر بنوانسیون متن
 .  دشاالجرا  زمال 2007 سال  ر و   ویب( نیکاراگوئه و استرالیا هندوراس، لیهریا،) ماتنع رأی
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 سدوی بده  بده  امدروز  جهدان   ر فرهن دی   ندوع  رادم   ر نتیده و است خویش فرهن ی ميیط
 فدر ی  اسدتیدا های  رشدد  برای مناسب بستری آور ن فراهم به رو ،می پیش جهانی ای هکده
 ر واقدع   .سداز  مدی  میسدر  پدیش  از بدیش  را پایددار  دلح و  وسیه سویبه نیل و شو می مندر

عنوان  واند بهآور به ق د راایت از  نوع فرهن ی میالاللی الزامبنوانسیون با و ع مقررا  بین
هدا و  سازی فرهن ی قرار ب یر  و اجدازه ندهدد بده فرهند      ز )برابر نها (  ر مقابل یکسانآنتی

بل جهان رابم شو ؛ امری بده  باارز  بر  هرنندمظاهر متنوع آنها نابو  شده و فرهن ی وارد 
شو . بنابراین این پرسش مطرح ها  نهال می ر لوای پدیدة جهانی شدن از مر  برخی از  ولت

شو  به نه ار هامی میان  نوع فرهن ی و پدیدة جهانی شدن وجو   ار . آیا جهدانی شددن   می
ون یونسدکو و  الاللدی هاچد  هدای بدین   ر رال فرسایش  نوع فرهن ی است یا با باك سدازمان 

هدا  االجرا و با  وجه بده امکاندا ی بده جهدانی شددن فدراروی  ندوع فرهند           ویب قواعد الزم
  وان از جهانی شدن  ر جهت ار قای  نوع فرهن ی استاا ه بر سگذار ، میمی

آن است به آنچه  نوع فرهن ی را  هدید  ا شدههای یفر ی  این  يقیق  ر پاسخ به پرسش
هدای  رو  دال  ها با آن است. ازایدن فرایند جهانی شدن به شیوة برخور   ولت بند، نه ادلمی

الاللی یونسکو  ر جهت بنترل و ایدا  قوانین راایتی از بشورهای  ر رال  وسیه سازمان بین
های ایدن پدیدده    واند  أثیرا  ناخوشایند جهانی شدن را بنترل بر ه و از امکانا  و فناوریمی
بر این  نوع فرهن دی  های بشورهای  ر رال  وسیه استاا ه بند. افزونفرهن منظور  قویت به

الالل است و   ویب بنوانسیون یونسکو باك شایان  وجهی بده ایدن   مور  راایت رقوق بین
  دوان ایدن  وران را ع در  یایدق  ندوع فرهن دی خواندد       به مدی موریراایت  اشته است؛ به

 (.107-125: 1384زا ه، )بی 
را ر  ر  و بخش سازماندهی شده است:  ر بخش نخست، ابتددا بدا ماهدوم بلدی      پگوهش

شویم، آن اه پس از بررسی سیر  يوال   نوع فرهن دی، اهددا  و اددول     نوع فرهن ی آشنا می
 هیم. پس از آشنایی بدا ماهدوم   گاته مور   وجه قرار میاساسی آن را با  وجه بنوانسیون پیش

ی  نوع فرهن ی  ر ع ر جهدانی  هانالشبخش  وم به  و اهدا  آن،بلی  نوع فرهن ی و ادول 
 .  پر از یمشدن 

 

 شناخت تنوع فرهنگي و اصول حاکم بر آن
هدا   نوع فرهن ی ویگگی ذا ی جامی  بشری و  امن بقا و جلوگیری از نابو ی هویت افرا ، گروه

 ندوع فرهن دی را    فرهن دی،  اعالمی  جهانی  ندوع  رونیازا. استها  ر مول  اریخ بشری و ملیت
راایت و ار قای  نوع مظاهر فرهن دی   2005خواند و بنوانسیون می« میراث مشترک انسانی »

 پر از :به  یریف آن می گونهنیانیز 
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هدا و جوامدع بدرای بیدان     شدو  بده گدروه   های گوناگونی امالق مدی  نوع فرهن ی به رو »
آنهدا انتقدال    هدا و جوامدع و بدین   و مظاهر از مریق گدروه ها گیرند. این جلوهمی باربهها فرهن 

های گوناگون بیان،  قویت و انتقال میراث فرهن ی بشدر،   ر رو  فقطنهیابند.  نوع فرهن ی می
نظدر از ابدزار و   منددی ددر    وزیع و بهره های  نوع آفرینش هنری،  ولید، اشاعه،بلکه  ر شیوه

 (.4ما ة  1)بند « یابدهای مور  استاا ه  دلی میفناوری
( هاچون رام شأن و منزلت ذا ی بشر، راایت 1ما ة  9 ا  1 نوع فرهن ی با اهدافی )بند 

شناخت ماهیت خاص فیالیت، باالهدا و خددما    عنوان یك ارز ، از فرهن   اامی بشورها به
زن منظدور  ضداین مهدا ال  گسدتر ه و متدوا     هدا بده  وگو میان فرهند  فرهن ی و  شویق گات

( 2مدا ة   8 دا   1ها و با  کیه بدر اددولی )بندد    فرهن ی  ر جهان برای ارترام به  اامی فرهن 
های اساسی، ادل  سداوی منزلدت و ارتدرام بده هاد       نون ادل ارترام به رقوق بشر و آزا ی

ویگگدی ذا دی   ، «جهانشاولی رقوق بشدر »فرهن ی و ینابخشی به وگوهای میانها، گاتفرهن 
.  ر اسدت ناپذیر از برامت و منزلت انسدانی   فاع از آن یك الزام اخالقی و جدایی بشریت است و

 رونیازا، شناسدیناواقع رقوق بشر به لياظ سرشتی به  ار ، باید جهانی باشد و زمان و مکان 
های مهم رقوق بشر است به  ر اعالمی  جهانی رقوق بشدر بددان  أبیدد    جهانشاولی از ویگگی

ها  وجه شو . ار هاط و   جهانشاولی رقوق بشر آن است به به  اامی فرهن شده است و الزم
عندوان نخسدتین   عایق و پراهایت است به بده  آنچنان أثیر متقابل رقوق بشر و  نوع فرهن ی 

این ما ه  نوع فرهن ی مهتنی بر یدك ارز    مهقادل اساسی  ر بنوانسیون مطرح شده است. 
پذیر راایت و  رویج آن  نها زمانی امکان رونیازاانی است و مشترک یینی برامت و منزلت انس

های اساسی آن رعایت شو .  ر واقع آزا ی بیان، امالعا  و آزا ی است به رقوق بشر و آزا ی
افرا  برای انتخاب مظاهر فرهن ی، الزم  راایت از  نوع فرهن ی است. اعالمی  جهدانی رقدوق   

، بلکه  فداع از   اندینا ر راستای نیل به  نوع فرهن ی مداز  نقض رقوق بشر را  نهانهبشر نیز 
 اندد و مقدرر   هدای اساسدی مدی    نوع فرهن ی را مستلزم  اشتن  یهد بده رقدوق بشدر و آزا ی   

اندد  الاللی آنها را  اانت بر ه واند برای نقض رقوق بشر به قواعد بینبس نایهیچ» ار : می
، اعالمید  جهدانی  ندوع فرهن دی     4)مدا ة  « ی استنا  بندو یا  يدید ردو شان به  نوع فرهن 

بنندد بده هدیچ سیاسدتی بدرای      (.  ر واقع  اامی ادول بنوانسیون  أبیدد مدی  2001یونسکو، 
راایت و ار قای  نوع مظاهر فرهن دی نهایدد بدرای  ضدییع یدا ميددو  بدر ن رقدوق بشدر و          

چندین ردق افدرا  بدرای انتخداب      های اساسی مثل آزا ی بیان، امالعا  و ار هاما  و هاآزا ی
 شان استاا ه شو .مظاهر فرهن ی

به بنوانسدیون بندد    استالاللی یکی  ی ر از ادول اساسی، ادل هاهست ی و هاکاری بین
الاللدی را  را به این ادل اخت اص  ا ه است و هد  از این هاکاری و هاهست ی بین 2ما ة  4

ساز   اند و بشورها را موظف میل  وسیه میبشورهای  ر را خ وصبه واناندسازی بشورها 
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 أسیس بشورهای  ر رال  وسیه بدا   ولید و  قویت ابزار مظاهر فرهن ی نوپا و  ازه  ر جهتبه 
الاللی عر ده بنندد.   یکدی ر هاکاری بر ه و آن دنایع و باالها را  ر سطوح ميلی، ملی و بین

ی یندی بدرای   اهیسدرما ل  نوع فرهن دی  این اد براساسادل بیدی ادل  وسی  پایدار است به 
،  رویج و ن هداری از آن شروط اساسی  يقق  وسی  پایدار به سدو   و رامافرا  و جوامع است 
.  ر واقع بدون رام و اعتالی  نوع فرهن ی رسیدن به  وسدی  پایددار   استنسل را ر و آینده 

خواهدد بدو . از  ی در اددول     پدذیر ن به از ابزارهای مهم  يقق فرایند جهانی شدن است، امکدان 
هدا  اددل رابایدت  ولدت    براساسبه ادل رابایت و ادل بر باری اشاره بر .   وانیماساسی 

یی را هدا اسدت یسهدا و  رق  ارند اقدام الاللنیبمهق منشور سازمان ملل متيد و ادول رقوق 
اسدت بده    برای راایت و  رویج  نوع مظاهر فرهن ی  ر قلارو خویش ا خاذ بنند.شدایان ذبدر  

هدای مربدوط بده    و ا خداذ اقددام   هدا اسدت یسی و اجراها  ر این مور  مطلق نیست اختیار  ولت
راایت و  رویج  نوع مظاهر فرهن ی از سوی آنها باید منطهق با مقررا  این بنوانسیون باشدد.  

وگو ها برای گاتست به براساس این ادل  ولتها ادنوگوی ادل آخر ادل بر باری  ر گات
 ها ل اندیشه با یکدی ر باید  ر عین  اشتن  ااو   ر اعتقا ا ، فرهن ، زبان و ییره بدا هدم    و

 قرار  هند. شانسرلورهی بنیا ین هاارز عنوان یکی از برابر باشند و بر باری را به
 هدا، . فیالیدت اسدت شدة بندونی  امروزه  ضاین  نوع فرهن ی از ادول مهم  ر فضای جهانی

ناا هدا و  هدا،  رامل اندیشده  اند،م ا یق  نوع فرهن ی نی رمهما  فرهن ی به از باالها و خدم
هدای فرهن دی   ها هستند و  ر خلق و میرفی هویت جایی و  ییین رویده های زیست ملترو 

نقش بسزایی  ارند. دنایع فرهن ی نیز به شدامل ددنیت ندا  و نشدر،  ولیددا  سدیناایی و       
الاللدی  اند، با ندالش رقابدت بدین   ری و دنایع  ستی و مراریسایی و ب ری،  هط و ددابر ا

بدرای اولدین بدار  ر     باالها و خدما  فرهن دی،  گونهنیابرای راایت از  رونیازارو هستند. روبه
 1«اسدتثنای فرهن دی  »، نظری  1947نام  عاومی  یرفه و  دار  سال جریان مذابرا  موافقت

« فرهن دی بدو ن  » لیل بند به باالها و خدما  فرهن ی بهیاین نظریه بیان م 2بر ه شد. باربه
 است. شانیاقت ا های درفاً ماهیت خاص خو  را  ارند؛ ماهیتی به ورای جنهه

ویگه پس از پایان جن  سدر ، زنددگی   های اخیر و بهبا  سریع فرایند جهانی شدن می سال
شداهد  يدول بنیدا ین و عایقدی     هدا  سرعت  ر رال  غییر است و  ر هاد  زمینده  بشر امروز به

آمده است، خطدری اسدت بده  ندوع      وجو بههایی به  ر اثر این فرایند هستیم. از جاله ن رانی
هدای  ندوع فرهن دی مسدتلزم     بند. ارزیابی روندد پدذیر  و ندالش   فرهن ی جهان را  هدید می
 الالل  ر سه  وره است:بررسی  يوال  رقوق بین

الالل بالسیك  ر عردد  سیاسدت و    ر  وران رواج رقوق بینمیادر، یینی  از  وران پیش

___________________________________________________________________ 
1. Cultural Exception 
2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
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ها، جای نندانی برای  نوع فرهن ی و ارترام بده م دا یق گونداگون فرهند      روابط میان  ولت
بر  بده از  ها را قدر  سیاسی  ییین میانسانی وجو  نداشت و میزان رواج و ارترام به فرهن 

 دوان  ورة انکدار  ندوع فرهن دی نامیدد.  ر ایدن       ا میناو . این  وره رآن فرهن ی پشتیهانی می
عنوان یك ارز ، مطلقاً انکار شدده بدو  و هاد  رابادان ددرفاً  ر پدی        نوع فرهن ی به وران، 

 يایل سلط  سیاسی و فرهن ی خو  بر  اامی مر م جهان بو ند. این  وران  ا آن هن دام بده   
ر اواخر سدة هددهم و اوایدل سددة ندوز هم    الالل میادر  های ظهور رقوق بیننخستین بارقه

 شکل گرفت، باابیش ا امه  اشت. 
ای از  ولدت  گیری ماهوم  دازه : با گذار به ع ر هاکاری و شکل وران پذیر   نوع فرهن ی

شدوند. ایدن  وران   الاللی نیز  ستخو   يول میالاللی و رقوق بینبالطهع جامی  بین 1ملت -
 الاللدی بدر مهندای قددر ،    گویندد.  ر ایدن  وران روابدط بدین    می را  ورة پذیر   نوع فرهن ی
ها نیز  ر روابط میان خو  به  ناسدب او داع و اردوال اجتاداعی     هاکاری و برابری است.  ولت

دور ی از ال وهای مختلف از جاله  سلط یك فرهن  بر فرهن   ی ر  ان پذیر   سداهل  به
هدای  نظدام  2بر  و اددل مندافع عادومی و اددل  کثدر     و مدارای با آنها و با پذیر  نظام مهتنی 

هدا از سدوی  ی در    اجتااعی فرهن ی و  ر نهایت پذیر  ادل  ااو  از یك سو و برابری  ولدت 
مور عاده برگرفته از منشدور ملدل متيدد هسدتند، وجده      بنند.  ر این ال وها به بهاستاا ه می
 (.68-69: 1380-1381گرایی فرهن ی و اجتااعی است )فلسای، یالب بثر 

الالل با نالشی مواجه شده به بامالً آن را متيدول  :  ر ع ر را ر جامی  بین وران میادر
رو  و بده عقیددة بسدیاری از    سرعت پیش مدی ای است به بهخواهد ساخت: جهانی شدن پدیده

   خ وص  نوع فرهن ی را  نار نوسانا  بسیاری خواهد بر .الالل و بهاندیشاندان، رقوق بین
ای است به هندوز بده   پدیده ،استان لیسی  3ای از واژة گلوبالیزیشنجهانی شدن به  رجاه

 ةجهدانی شددن پدیدد    .اسدت نهایت  کامل خو  نرسدیده اسدت و هاچندان  سدتخو   يدول      
بلکه فرایندی است به ها ام با افزایش آگاهی انسان نسهت به خو  و ميدیط   ،نوظهوری نیست

ز  اریخ وجو   اشته است. از جن  جهانی  وم به بید با رشد  ددار   مهییی و اجتااعی، از آیا
الاللدی، مهداجر  نیدروی بدار و بددداهش مواندع       جهانی، افزایش  يرک سرمایه  ر سطح بدین 

های اخیدر  الاللی، شکل  ی ر و سرعت بیشتر پیدا بر .  ر سال داری براساس قرار ا های بین
فروپاشدی ابرقددر  شدرق و پایدان  وران جند  سدر ،         انش و فناوری و ةهم با سرعت فزایند

 ست.گرفته ا یاسابقهیبب شتا
هدا بدا فرهند     زندگی انسدان  بهیبا ظهور این پدیده، جهان مکان  ی ری شده است.  ررال

 در نیدز بده    های ار هدامی جهدانی بدزرگ   یابد، اما هازمان  وسط شهکهخاص خو شان ا امه می
___________________________________________________________________ 
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 یهاها و نظامشد  بر جوانان، خانوا ههای قدر اند جهانی شدن بهشو . نیرومهارزه ملهیده می
اجتاداعی ایدن نیداز را ردس      یهابه  اامی نظامموریبه ،گذار آموز  سراسر جهان  أثیر می

مند شوند.  ر واقع جهانی شدن، های جدید جهانی بهرهها و رقابتها، مهار بنند  ا از ارز می
هدای  هدا  وسدط مدرح   هدا و هویدت  ها، فرهند  بو  مابین قلاروها، زبان پیوست ی را به بناهمبه

 ,M.Suarez, Qin- Hilliard).  بندنوز هم و بیستم برقرار شو ،  گرگون می هایسده  نوگرایان

2004: 2-3) 
 (Cultural Report, 2009 ی  انست نندبیدو  نندجانههجهانی شدن را باید فرایندی 

 UNESCO World .)بده  ر   هاسدت یوابسدت  ی پیچیده از ار هاما  و اشهکهی سازیجهان
و بدر   بندد یمد ی اقت ا ی، اجتااعی، سیاسی، فناوری و فرهن ی عال هاروزه رون و  ر میان 

 .See: Sای  ار   ریا  مدا ی، اجتاداعی، اقت دا ی و فرهن دی جهدان امدروز  دأثیر فزایندده        

Benhabib, 2002).) 
قدیای و از سویی  ی ر مینایی بامالً جدید  ار . رتی اگر  جهانی شدن از یك سو ماهومی

جهانی شدن را ماهومی آرمانی، انتزاعی و بده میندای عددالت جهدانی و گسدتر  رقدوق بشدر        
 بدانیم، این ماهوم  وسط پیامهران ا یان مختلف بازگو شده اسدت. پی یدری خدط سدیر  یددگاه     

ان  ر آرای مابس، وبر،  وربدیم و والرشدتاین   شناسپر ازان و جامیهجهانی شدن  ر میان نظریه
یابی است. اما اگر جهانی شدن را  ر مینای عینی آن یینی ایددا   يدوال  گونداگون    قابل ریشه

و باألخره پایان جن  سدر    یبدانیم، ماهومی است به از  ورة فروپاشی باونیسم و نظام  وقطه
ی  ندوع فرهن دی  ر ایدن    هدا و نالشه به  ر بخش بید به بررسی این پدید عینیت یافته است

 .  میپر ازیمع ر 
 

 ی تنوع فرهنگي در عصر جهاني شدنهاچالش
های عالم مشداهده   وان  ر  يوال  و  گرگونیای فرایند جهانی شدن را میاز آیاز  ادن بشری گونه

ع در را در    بر . با وجو  این،  ر سالیان اخیر این فرایند آنچنان سرعت گرفته به به ویگگدی یالدب  
 (.1381د )آلهرو، ان،  ورة اخیر را ع ر جهانی شدن نامیده1 هدیل شده است و بسیاری از  يلیل ران

بده بداهش اهایدت    موریبه ،ای برای  نوع فرهن ی  ار آور   وگانهیند جهانی شدن رهافر
مدور  بده پیشدرفته ار هامدا  و امالعدا  بده      یهایفناور الاللی و گستر مرزها  ر روابط بین

نظیری را برای بدنش متقابدل   گیر ، شرایط بیروزافزون  ر اختیار مر م سر اسر جهان قرار می
های گونداگون و متاداو  جهدان    آور  به از این مریق فرهن ها فراهم میمیان فرهن  ندهیفزا
امدر  ندد، بده ایدن    بن وانند  ستاور های فرهن ی خو  را به مر م اق ی نقاط جهان میرفدی  می

___________________________________________________________________ 
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های گوناگون جهان باشدد. امدا نالشدی بده      واند بهترین  ضاین برای رام و بقای فرهن یم
، خطدر ایددا  عددم  یدا ل میدان      اسدت  یند جهانی شدن فراروی  نوع فرهن ی پدیدد آور ه افر

فرهن  بشورهای ینی و فقیر و  ر نتیده سلط  فرهن  بشورهای ثرو اند )بشورهای شاال( 
 .است   ییف )بشورهای جنوب( بر بشورهای  ارای اقت ا

ها بدا ظداهری فریهندده و  للسدند بدر جوامدع بشدری رسدو           ر  نیای جدید بنونی، رسانه
سدازی فرهن دی   اندد و  ر واقدع بده هاسدان    اند، مسئولیت انتقال فرهن  را بر عهده گرفتهبر ه
 هدد و  مدی  جهدانی ر    های گونداگون  ر عردد  یند فرهن اسازی از براین هاسان پر ازند.می

سیاال  از قسات پرفشار به سدات   نظام به هاواره  ر یكموریمشابه قوانین فیزیك است. به
ها نیز هاانند این سیاال  از مرفدی  بنند  ا به  یا ل برسند. فرهن فشار رربت میقسات بم

د  هنروند و فرهن   ییف را  يت  أثیر قرار می ر می ر است به سات فرهن   ییفبه قوی
  ر. الهته به ناع مر  قوی ،است ی ا  ر سایش  وجانهه به  یا ل برسند به هاان هاانندساز

جهانی  نوع فرهن ی و هم بنوانسیون راایت   جدی است به هم اعالمی ردیاین خطر به
های خدو  آن را مدور   وجده قدرار  ا ندد.  ر واقدع از       و ار قای  نوع مظاهر فرهن ی  ر  یهانه

الاللی ادلی یونسکو  ر پر اختن به مو وع  نوع فرهن ی و   ویب نندین سند بین هایان یزه
اقت ا ی قوی برخور ار   هایی را به از پشتوان ر آن خ وص، خطری بو  به موجو یت فرهن 

  .بر هدید می ،نهو ند
 درین آنهدا نظرید     های گوناگونی  ر زمین  جهانی شدن وجو   ارند به یکدی از مهدم  نظریه
ی است به  ر  يلیدل مسدائل بدالن اقت دا ی،     های رین نظراز  ازهنظریه است. این  1رابر سون

 بیستم مطرح شده است. ةهای سداجتااعی، فرهن ی و سیاسی جهان  ر آخرین  هه
بر .  ر این میندا  بار میميور نظری  رابر سون، جهانی شدن به ماهوم خادی است به او به

 رهم فشر ه شدن جهان و  هدیل آن به مکان وارد. جهانی شددن   از است جهانی شدن عهار 
ی اگرنه به میند ابه این مینا، رربتی مني ر به  نیای میادر نیست. به عقیدة او جهانی شدن 

ی انه شدن جهان است، ی انه شدن را نهاید با  و ماهوم ورد  و ا یام اشتهاه بدر . رابر سدون   
بم و بدیش مسدتقل میرفدی     ییندا. وی جهانی شدن را فربندننین   وری را با  أبید ر  می

 (.12-13: 1380)رابر سون، بند به منطق جهت و نیروی ميرک خو  را  ار  می

پدر از  را نام بر  به به نظریده  2 وان ساموئل هانتین تونپر ازان جهانی شدن میاز  ی ر نظریه
های ها و فرهن به متیلق به  ادنعقیدة وی جوامع مختلف ه ها شهر   ار . بجن  میان  ادن

اند و نسهت به یك  غییر مشابه مثل جهانی شددن اقت ا شدان یدا    اساساً متااو  هستند،گوناگون 
 هند و  ر نتیده هاواره با یکددی ر  نشان می های گوناگونیالیال موبرا  شدن جوامیشان عکس

___________________________________________________________________ 
1. Globalization Theory of Robertson  
2. Samuel Huntington  
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میان نو شدن و یربدی شددن   « یرب اني اری و نه جهانی»عنوان  باای وی  ر مقاله .اند ر  یارض
 وانندد بده بخشدی از ال دوی  اددن      مر مان ییر یربی نای به عقیدة او، است قائل به  اکیك شده

هدای آمریکدایی  ااشدا بنندد و بده      یربی  هدیل شوند، هرنند باالهای یربی م ر  بنندد، فدیلم  
هدای  ها و سنتد روح هر  ادنی  ر زبان، مذهب، ارز افزایموسیقی یربی گو  فرا  هند. وی می

هدای  ی در،  ر   های یك  ادن بده  اددن  ها و عر بنابراین با  يایل ارز  ،آن  ادن نهاته است
 Imai, 2006: 1).) واقع  ادن پذیرنده روح خو  را از  ست  ا ه است

رو ازایدن  .اندداز  واقییت ایدن اسدت بده جهدانی شددن  ندوع فرهن دی را بده مخدامره مدی          
ا ام  ریا  بشر  منظوربرای رام  نوع زیستی به 1990الاللی  ر  ه  بین موربه جامی هاان

پایددار بده   دویب رسداند،       بر برة زمین، بنوانسیون رام  نوع زیستی را برای  ضاین  وسی
جهدان  رسد به ابیا  فرهن ی و اجتااعی جهانی شدن نیز افکار عاومی را  ر سر اسدر  نظر میبه

 (.159)داایی، شاارة  الاللی  ر جهت رام  نوع فرهن ی وا  ار به  ال  بین
ل   ندوع  ئبار نشست و   ایم گرفته شد بده مسد   ا ردو ی به 2003 ها  ر ابتهراین  ال 

مو وع یك بنوانسدیون  « راایت از  نوع ميتواهای فرهن ی و مظاهر هنری»فرهن ی  ر قالب 
متن نهایی بنوانسیون راایت و ار قای  نوع مظداهر   2005 ر ابتهر  الاللی شو  و سراندامبین

 ثهت و  نها با مخالات امریکا و اسرائیل   ویب شد. مرأی  148فرهن ی با ابثریت قامع 
ها با آن سدرعت و رأی بداال بیدان ر  وجده و راایدت      روند   ویب این بنوانسیون  وسط  ولت

 الاللدی بدر   قویدت هاکداری و هاهسدت ی بدین    »روند سهب الاللی از  نوع فرهن ی است. این بین
هدای  ویگه برای  قویت ظرفیدت مهنای  شریك مساعی برای رام و  رویج  نوع مظاهر فرهن ی، به

هد  ادلی این بنوانسدیون، جلدوگیری    ( و1ما ة « ط»)بند  «گر  بشورهای  ر رال  وسیه می
 فرهن ی است.  ریکا  ر زمینمآجهانی   فرهن  و ماانیت از سلط یسازیاز جهان

و دییت  است، جهانی قرار  ا ه   ای به جهانی شدن، فراروی جامیمسئله نی رمهم ر واقع 
گیری است.  غییرا  فرهن ی، اقت ا ی و سیاسی اخیری بده  فرهن ی این جامی   ر رال شکل

وپاسدت.  ، یدا آور  داریخ  وسدی  ار   اسدت  جهانی شدن  ر بشورهای  ر رال  وسیه ایدا  بدر ه 
هاانند آنچه  ر اروپا ر   ا ، یك بسیج اجتااعی نشا یر این بار  ر سر اسدر جهدان مشداهده    

 .(Senghaas, 2004, chapter 10: 7) شو می
ا یام اقت دا  بشدورهای  نیدا از مریدق ردذ  مواندع        یسازیباید گات به هد  ادلی جهان

ی پدول و سدازمان جهدانی  ددار  از     الاللد بانك جهانی، ددندوق بدین   زمینه داری است.  ر این 
گدذاری،  خواهندد بده  ر ازای  ریافدت وام، سدرمایه    ویگه بشورهای  ر رال  وسیه، میبشورها، به

منطهق بنند. این  1« دار  آزا   نظری»های اقت ا ی خو  را با های  وسیه،  ر بل سیاستباك
ر بیشتبا این رساب  ند.بنا ایاا میای رها  ر  يایل این نظام  ر سر اسر جهان نقش عادهسازمان

___________________________________________________________________ 
1. Free Trade Theory 
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 دار    زیرا مهق فلسا ،دندشفرهن ی با مشکال  جدی مواجه   بشورهای  ر رال  وسیه از ناری
ها و دنایع  اخلی نهاید وجو   اشته باشد و از هاده  گونه راایت  ولتی از شربتآزا  جهانی هیچ

هدای  لویزیدونی، بتداب و    فدیلم، برنامده   دماننمي وال ی  ةدبنندی ر اینکه دنایع فرهن ی  ولمهم
ها نیز الاللی برخور ار شوند و  ولتهای بینهای راایتی برای رقابت وانند از نظار موسیقی نای

 به این دنایع یارانه اخت اص  هند  ا  ر بازار جهانی قدر  رقابت  اشته باشند.   وانندینا
ع ر جهانی شددن و از آنددا بده راایدت و     ی مذبور  نوع فرهن ی  ر هانالشبا  وجه به 

هاکداری   ازمندد ینار قای  نوع فرهن ی  ر این ع ر، از جاله مو وعا ی اسدت بده  يقدق آن    
ی به این مسئله  اشدته  اگهیوهاست، بنوانسیون  نوع فرهن ی  وجه مستار و عایق میان  ولت
شته است. این  یهدا ،  یهددا   ها گذاة  ولتبر عهدالاللی و  اخلی و  یهدا ی را  ر قلارو بین

 ها را  ر پی  ار .آوری هستند به عدم اجرایشان مسئولیت  ولتالزام
الاللدی و بسدط   الاللی ایدن  یهددا  شدامل  یهدد بده  درویج هاکداری بدین         ر قلارو بین
منظور راایدت و  به به خواهدیمها از  ولت 12. بنوانسیون  ر ما ة استالاللی هاهست ی بین

الاللی با یکددی ر هاکداری بنندد و    ی و بینامنطقه،  وجانهه نوع فرهن ی  ر سطوح  گستر 
الاللی خو  عنوان  کلیف بینشده بلکه بهعنوان یك امر مطلوب یا  ودیه ها ل امالعا  را نه به

هدای عضدو  ر زمیند     وگو میدان  ولدت  ثارة این هاکاری  سهیل گات نی رمهم لقی بنند به 
  1.استرهن ی ی فهااستیس

ها را به مشاربت بدا یکددی ر بده    ی نوین  ولتهایفناوربنوانسیون  ان  رویج استاا ه از 
هد  بههو   ها ل امالعا  و  ااهم فرهن ی ما بین خو  و  قویت گوناگونی مظداهر فرهن دی و   

(. 12، مدا ة  5.  4بندد )بندد   ی مشترک  ولید و  وزیع  رییب میهانامهموافقتانیقا   نیهاچن
بنوانسیون راهکارهایی را  ر زمین  هاکاری و هاهست ی ارائه  ا ند به هدفشان  14و  12موا  

 2افزایش ظرفیت آفرینش،  ولید، انتشار و  وزیع مظاهر فرهن ی است.
 اندد، بشدورهای   با  وجه به اینکه بنوانسیون اولویت را برای بشدورهای  ر ردال  وسدیه مدی    

بند و  ر برخدی مدوار    یکدی ر به هد  باك به این بشورها  رییب میپیشرفته را به هاکاری با 

___________________________________________________________________ 
 پر ازند.های هاکاری میبنوانسیون  نوع فرهن ی نیز  به هاکاری  ولت ها و شیوه 17 ا  14، موا  12بر ما ة عالوه .1
 20مدا ة   2هایی نیز  ار  به یکدی از آنهدا  بندد    الاللی  یفالهته متأساانه بنوانسیون هاانند  اامی اسنا  بین .2

 غییر رقدوق   سهبای  اسیر شو  به گونهماا  این بنوانسیون نهاید بهبند به بنوانسیون است، زیرا مقرر می
بنوانسدیون از   20رو مدا ة  ازایدن  .و  یهدا  اعضا  ر قهال سایر میاهددا ی شدو  بده  ر آنهدا عضدویت  ارندد      

ع خ وص  ر ار هاط بدا میاهددا  نظدام  ددار  جهدانی( اسدت.  ر واقد       بران یز  رین موا  بنوانسیون )بهبيث
ها شداهد ایدن    وان گات ماا  این ما ه از  الیل مخالات امریکا با بنوانسیون است. هاچنین  ر روی   ولتمی

بر آمریکا  یدا ی از بشورها از جاله مکزیك و نیوزیلند نیز خواستار پیوستن بده بنوانسدیون   هستیم به عالوه
 شدند. 20با رق شرط برای باربر  و  اسیر ما ة 
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.  رور  رضور بشورهای  ر رال  وسیه  ر اقت دا   ر یگیم هییض مثهتی را به ناع آنها  ر نظر 
ی مندامق مختلدف، اسدتاا ه از ایدن     هدا تیظرف، ابتکارا  و هاتیخالقجهانی، شناخت استیدا ها، 

الاللی بدرای اریدای مظداهر    ی بینهایهاکاربر این، بنوانسیون افزون بند.را الزامی می هاتیظرف
یی بده  هدا آنو  ر ریپذبیآسبشورهای  نیبنابرا اند. فرهن ی  ر میرض خطر را امری  روری می

خ دوص آنهدایی بده بدا باهدو  امکاندا        شان  ر میرض خطر نابو ی قرار  ار  و به نوع فرهن ی
الاللدی  بر ایدن ا يدا  بدین     وانندیمرو هستند، شان روبههر فرهن یمنظور راایت و  رویج مظابه

ی هدا یفنداور اعتاا  بنند و با امکانا ی به جهانی شدن فدراروی آنهدا گذاشدته اسدت، بده بادك       
الاللی  ندوع فرهن دی از ایدن میدراث فرهن دی      ی مالی دندوق بینهاباكبشورهای پیشرفته و 
الاللی  نوع فرهن ی گام مهادی  ر راایدت از  ندوع    وق بین(. ایدا  دند18ميافظت بنند )ما ة 

 .استویگه باك به بشورهای  ر رال  وسیه فرهن ی و به
هدا نهدا  نداظری بدا عندوان      منظور نظار  بامل بر دندوق  نوع فرهن ی و عالکر   ولتبه
بدر   دی را  آمده است به وظیا  نظار  بر راایت و ار قای  نوع فرهن وجو بهی الدولنیببایت  
ار قای اهدا  بنوانسیون و  شویق و  ضاین  اعتال ووظیا  بنوانسیون  نی رمهم ار  به  عهده

اجرای آنهاست. هاچنین بایته قواعدی را به ناع بشدورهای  ر ردال  وسدیه  ر نظدر گرفتده      
نهدا  نظدار ی و اجرایدی     نی در مهدم ی الددول نیبد گادت بده بایتد       وانیم( و 23است )ما ة 

 . استویگه بشورهای  ر رال  وسیه یون  ر جهت راایت از  نوع فرهن ی بشورها بهبنوانس
عنوان  نها سازمان مسئول  ر عرد  فرهن   ر مداوعه نظام ملل متيد  ر واقع یونسکو به

 ا جهانی شدن مي وال  و دنایع، به یندای فرهند  و مها لد  فرهن دی میدان       بندیم ال  
 ی گوناگون بیندامد.هاملت

شدان را رادم بنندد و ار قدا     ها  یهد  ارند بده مظداهر فرهن دی    ر قلارو  اخلی نیز  ولت
هدا موظدف بده  ولیدد و     ویگه  ر مور  مظاهر فرهن ی  ر میرض خطر نابو ی،  ولدت بخشند؛ به

اشاع  مظاهر فرهن ی، مها له،  يلیل و انتشار امالعدا  و آمدوز  و آگداهی عادومی از مریدق      
 اند  ا از این میراث فرهن ی ميافظت بنند.  جاییی ار هاماهارسانه

با این اودا  امروزه  ر ع ر جهانی شدن،  وسیه و بههو  دنایع فرهن ی رقابتی، بدرای بشدورها   
و  بر ندد یمد خ وص بشورهای بونك یا  ر رال  وسیه به  ابنون  نها  ر سطح  اخلی فیالیت به

، بوشدش  اندد یندابو   ر میدرض خطدر    شدان یهاشیگدو و  هازبانبسیاری از مظاهر فرهن ی هاچون 
مستلزم   ویب قواعد یا مقررا  جهانی است، قواعدی به اددول اساسدی    و ساز یمفراملی را الزامی 

شدك  وسدی  بازارهدای جدیدد  ر      سترسی یکسان،  نوع و رقابت را ميترم بشاارند به این امدر بدی  
 1ر قای مظاهر فرهن ی گوناگون خواهد شد.عرد  فرهن ی را  ر پی خواهد  اشت و سهب رام و ا

___________________________________________________________________ 
 وان  ر آثار و افکار اندیشاندانی بدزرگ  ت جهانی شدن  ر ینای فرهن  و  شدید آگاهی جهانی را میثیر مثهأ  .1
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یفنداور و  هدا رسدانه از سوی  ی ر ع ر جهانی شدن ع ر فوران امالعا  و ار هاما  است. 
ی امالعا  و ار هاما ، نقشی مهدم  ر  قویدت  ندوع فرهن دی  ر  نیدای ار هامدا  جایدی        ها

ی آن، از مریدق  هدا جلدوه و بر این، پذیر  و شناسایی  نوع فرهن ی بنند. افزونی ایاا میامروز
به  قویدت ارتدرام و  رک     واندیمی امالعا  و ار هاما ، هایفناورو  هارسانهباربر  مهتکران  

 (.73: 1395ها باك بند )بلیك، متقابل میان فرهن 
االجرا شدن بنوانسیون  نها نیای از راه باید این نکته را نیز مدنظر  اشت به   ویب و الزم

نیاد   ی در راه، بدر عهددة  ادامی اعضدای جامید          قای  نوع فرهن ی جهان است،راایت و ار 
به ن ونه از امکانا  موجو   ر جهت ار قای فرهن شان استاا ه بنند. بر ایدن   استالاللی بین

الاللدی موظدف بده ميافظدت از     عنوان یکی از اعضای ییر ولتی جامی  بدین اساس، انسان نیز به
؛ میراثی به باید راایدت شدو  و  ر اختیدار    استمیراث مشترک بشریت عنوان  نوع فرهن ی به

 .(Francioni, 2004: 18-20)ی آ ی قرار گیر  هانسل

 

 گيرینتيجه
فرهن  رو  بلی زندگی مر م از گهواره  ا گور است و  ندوع فرهن دی باز داب  کثدر و  یامدل      

گذارندد.  به یکدی ر ارترام می بنند وهایی است به  ر جهان  ر بنار یکدی ر زندگی میفرهن 
با ورو  به عرد  جهانی شدن و  ان قهول این رقیقت به جهانی شدن  وفیق اجهداری اسدت   

الاللی را فرا گرفته است و  اامی بشورها نداگزیر از هاراهدی بدا آن    به  اامی ابیا  زندگی بین
نیز بسدیار  يدت  دأثیر    بر مسائل اقت ا ی، فرهن  و  نوع فرهن ی جهان هستند، بالطهع افزون

مؤسس   خ  ی سازمان ملل متيد بده   نی رمهمعنوان این پدیده قرار گرفته است. یونسکو به
الاللی است، با   ویب بنوانسیون راایت از  نوع فرهن ی متولی مسائل فرهن ی  ر عرد  بین

ن  ا نه ردد  بنوانسیو نکهیاباك بزرگی  ر راستای راایت از  نوع فرهن ی بر ه است. الهته 
 ر راایت و ار قای  نوع فرهن ی جهان  وفیق خواهد  اشت، امری است به مسدتلزم گذشدت   

هدا و  الیا ه زیا   ولت هندة استقهال فوق. با وجو  این روند   ویب بنوانسیون نشاناستزمان 
. به فرهن شان بیش از سایر بشورها  ر میرض خطر ندابو ی قدرار  ار    استویگه بشورهایی به

بند، زیدرا  با بنوانسیون نیز امید به  وفیق آن را بم می افتهی وسیهمخالات برخی از بشورهای 
 ر  نیای امروز، شانس رضور یك فرهند   ر  ربیدب فرهن دی جدیدد  نیدا و انتشدار آن، بده        

رو بددون  . ازایدن دید آیبرمد های بالن نیاز  ار  به  نها از عهدة بشورهای بدزرگ  گذاریسرمایه
. الهته بشورهای ستین ریپذامکاننیل به این اهدا   افتهی وسیهری و مساعد  بشورهای هاکا

                                                                                                                                        
  هاچون رابر سون، مار ین آلهرو، امانوئل ریشتر و لستر  ارو مشاهده بر .
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ی هدا ی واناندد  ر رال  وسیه نیز باید خو  را باور  اشته باشند و سیی  ر  قویت استیدا ها و 
 اخلی بشور بنند. باید ادالرا  الزم  ر قوانین و مقررا   اخلی بده نادع راایدت از مظداهر،     

 اخلدی راایدت بندد و  ر جهدت      دبننددگان ی ولو دنایع فرهن ی ایدا  شو .  ولت از باالها 
برآید  ا بتوانند  ر این قافل  جهانی امکان رقابدت بدا  ی دران را     دا ربنندگان رییب و  شویق 

هادراه  و  هدیدهایی را بدا خدو  بده    هافردتگات جهانی شدن   وانیم اشته باشند.  ر نهایت 
بدا بادك گدرفتن از قواعدد       وانندد یمخ وص بشورهای جهان سوم بشورها به ار  به  اامی 

و بدا مسداعد  سدایر بشدورها      ندد یجو بهدره ی آن هافردتی یونسکو از هاونیبنوانسراایتی 
از   در مهدم ، فرهن  خو  را بده جهانیدان عر ده بنندد و از هاده      افتهی وسیهویگه بشورهای به

الاللدی  هدای سدازمان بدین   رو  دال  افظت بنند. ازایدن های  ر میرض خطر نابو ی ميفرهن 
 أثیرا  ناخوشایند جهانی شدن را بنترل بند و  ر این دور  جهانی شدن به   واندیمیونسکو 

 ار قا و  یایق  نوع فرهن ی مندر خواهد شد. 
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