حقوق بشر و تنوع فرهنگي

دكتر محمدرضا دهشيري

موضوع اين نوشتار در باره حقوق بشر و تنوع فرهنگي و تأثير و تأثر آنها نسبت به يكديگر استت.
بررسي نسبت و رابطه اين دو مقوله مستلزم آن است كه ابتدا دو مفهوم اصلي بحت

يننتي حقتوق

بشر و تنوع فرهنگي تبيين شده ،سپس نسبت و تأثير و تأثر ميان آن دو سنجيده شود .بديهي استت
كه فهم ديدگاههای مختلف در اين زمينه نيز در صورتي ممكن خواهد بود كته تنريتف و شتناخت
روشني از دو مفهوم اصلي اين مقاله ينني حقوق بشر و تنوع فرهنگي به دست آيد .ناگفتته هويتدا
است كه تنريفها و برداشتهای متفاوت از تنوع فرهنگي و حقوق بشر باعت

بته وجتود آمتدن

ديدگاهها و گفتمانهای متفاوت و در پارهای موارد كامالً متضاد در هر دو موضتوع شتده استت .از
اين رو ،شايسته است در آغار سخن اندكي به خود مفاهيم حقوق بشر و تنوع فرهنگي بپتردازيم و
برداشتهای گونهگون از آنها را متمايز كنيم .تنها با روشن شدن حد و مرز اين مفتاهيم استت كته
تنيين و تبيين نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگتي ميستر خواهتد بتود .چترا كته ايتن دو مقولته از
ديدگاهها و منظرهای متفاوت سياسي ،حقوقي و فرهنگي مورد كنكاش و بح

و گفتگتوی بستيار

بوده و هست و انواع رويكردها و گفتمانها در خصوص آنها ابتراز و اظهتار شتده و هتر گفتمتان
برداشت و مفاهيم مورد نظر خود را سنگ بنای تحليل ،جهت گيتری و رفتتار ختود در ارتبتا بتا
حقوق بشر و تنوع فرهنگي ملتها و اقوام و كشورها قرار داده است .منني اين سخن آن است كته
هر گفتمان در دو مقوله حقتوق بشتر و تنتوع فرهنگتي ،فضتای وا،گتاني ،مفتاهيم و پيوستتگي و
همبستگي گفتماني خاص خود را دارد و با گفتمانهای ديگر در رقابت است تتا گفتمتان ختود را
مدلل كرده و آن را به عنوان گفتمان مسلط در سه سطح كالن ،مياني و خُترد در عينيتت اجتمتاعي
محقق سازد.
حال از تنريف مقوله اول ينني حقوق بشر آغاز مي كنيم .با در نظر گرفتن اسناد بينالمللي و متون
منتبر حقوق بشری ،نخستين تنريف حقوق بشر چنين ارايه شده است« :حقوق بشر مجموعهای از
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قواعد و مقررات حقوقي بينالمللي است كه در همۀ زمانها و مكانها از مقتام ،منزلتت و كرامتت
انساني تمام افراد يا گروهها صرفاً به دليل اينكه انسانند ،در مقابل همه دولتها حمايتت متيكنتد».
منظور ما از اسناد بين المللي و متون منتبر حقوق بشری در اينجا ،مناهدات مهم بينالمللتي استت
كه شامل اعالميه جهاني حقوق بشر ،ميثاق بينالمللي حقوق متدني و سياستي ،ميثتاق بتينالمللتي
حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و انواع كنوانسيونهای مختلف مانند كنوانسيون ممنوعيتت و
مجازات جرم ،كنوانسيون حذف همه اشكال تبنيض عليه زنان و چندين كنوانسيون ديگر است.
تنريف ديگر حقوق بشر كه محَصَل نظر حقوقدانان مشهور است اين است كه حقوق بشر ،حقوقي
بنيادين و انتقال ناپذير است كه برای حيات نوع بشر اساسي تلقي ميشود .در نوشتههتای حقتوقي
اين گروه ،حقوق بشر در سه مقوله جداگانه تقسيم شدهاست :حقتوق نستل اول :حقتوق متدني و
سياسي؛ حقوق نسل دوم :حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و حقوق نسل سوم :حقوق جمني
و گروهي.
به باور ما ،حقوق بشر برآيند كرامت ذاتي و اكتسابي انسان و مستووليت وی در تكامتل اخالقتي و
پرورش شخصيت خود است .در اين ميان ضمن پذيرش ارزشهای مطلق حقيقي ،بر لزوم احتترام
به تنوع هنجارهای فرهنگي جوامع تأكيد ميشود.
همچنين  ،حقوق بشر به مننای برقراری توازن بين حقتوق متدني ،فرهنگتي ،اقتصتادی ،سياستي و
اجتماعي با مسووليتها و تكاليف فطری و اخالقي بشری است .بر مبنتای ايتن تنريتف مجموعته
حقوق و آزادیهای شخصي ،آزادیهای عمومي و حقوق سياسي ،حقتوق اقتصتادی ،اجتمتاعي و
فرهنگي انسان در قلمروی حقوق بشر قرار ميگيرد .ليكن تكاليف و مسووليتهای انسان عالوه بتر
اينكه مالزم با حقوق بشر است موجب تحكيم حقوق انستاني و تنتادل آن نيتز متيشتود .در ايتن
تنريف ،مفاهيم اصلي يا دالهای گفتماني مشتمل بر چهتار اصتل استت :اصتل حيثيتت و منزلتت
انساني؛ اصل آزادی؛ اصل برادری و برابتری يتا عتدم تبنتيض بتين انستانهتا؛ و اصتل تكليتف و
مسووليت انسان برای ايفای وظايف اخالقي و مسووليت اجتماعي خود در جامنه بشری.
حال به تنريف مقوله دوم اين مقاله ينني ،تنوع فرهنگي مي پتردازيم .هماننتد حقتوق بشتر و هتر
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مبح

فكری ،علمي و اجتماعي ديگر ،از تنوع فرهنگي نيز تناريف و برداشتهای متفتاوت ارايته

شده است .برخي از اين تناريف از منظر تووریهای علوم اجتماعي شكل گرفتته ،برختي ديگتر از
منظر مردمنگاری و مردمشناستي .عتدهای ديگتر از موضتع متديريت و سياستتگذاری ،همچنانكته
شماری ديگر از زاويه ساماندهيهای سياسي و اجتماعي به تنريف تنوع فرهنگي اهتمام نمودهاند.
يادآور ميشود كه بيشتر محققاني كه به تنريف تنتوع فرهنگتي پرداختتهانتد ،قبتل از تنريتف ايتن
مفهوم ،به تميز و تشخيص دو وا،ه «تفاوت فرهنگي» و «تنوع فرهنگي» پرداختهاند .ايشان ،منتقدند
كه اين دو مفهوم به كلي با يكديگر متغايرند و نتايج و پيامدهای متفاوت در بطن خود ميپرورانند.
از نظر آنها ،تنوع فرهنگي اغلب به مفهتوم گونتاگوني فرهنگتي و در منيتاری وستيع تتر ،تفتاوت
فرهنگ جوامع مختلف انساني در مناطق مختلف به كار رفته است .اساس تنتوع فرهنگتي ،تفتاوت
فرهنگي است .مفهوم تفاوت فرهنگي بر ناهمانندی و عدمتشابه در يت

جامنته يتا ميتان فرهنتگ

جوامع تأكيد دارد .در حالي كه تنوع فرهنگي ،با اين كه تفتاوت فرهنگتي بتين انستانهتا ،اقتوام و
گروهها را تصديق و تاييد ميكند ،اما در همان حال بر تشابهات و همانندیهتا نيتز تاكيتد كترده و
آنها را توسنه ميدهد.
اهميت جدا كردن تفاوت فرهنگي از تنوع فرهنگي در اين انديشه نهفته است كته تصتور تفتاوت،
خويشاوندی ارزشهای مشترک را امكانناپذير فرض ميكند و بر پيامتدهای منفتي تفتاوت تأكيتد
ميورزد .برعكس آن ،تنوع ي

تصتور مثبتت استت و پتير فترض آن ايتن استت كته دريافتت

ارزشهای مشترک ممكن است .تنوع فرهنگي وجه تشابه و همانندی را مورد تصديق قرار ميدهد
و فرضر بر اين است كه ما همه انسان هستيم اما مشخصهها و فرهنگهای مختلف داريتم .تنتوع
فرهنگي با وجود آن كه وضنيت موجود را به چالر ميكشد ،اما انتختا هتای گونتاگوني را نيتز
مطرح ميكند .تنوع شيوههای متفاوتي از درک و فهم را از مسايل مختلف به نمتاير متيگتذارد و
ممكن است برخي از ارزشهای مشترک موجود را زير سوال ببترد .نتيجته آن كته ،صتلح در يت
جامنه متكثر مشرو به درک و شناخت فرق ميان تفاوت و تنوع استت .توستنه گفتمتان تفتاوت
ممكن است به منازعه منجر شود ،در حالي كه توسنه گفتمان تنوع به آگاهي از تفاوت منجر متي-
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شود .نتيجه بح

درباره تنوع فرهنگي اين است كه تنوع فرهنگي مثبت است و بايد از آن حمايت

كرد چرا كه امروزه تمام جوامع ماهيتي چند فرهنگي دارند و تنوع فرهنگي در جهان امروز حقيقتي
از زندگي بشری است.
با روشن شدن تناريف و قلمروی دو مقوله حقوق بشر و تنوع فرهنگي ،اين

بته رابطته و نستبت

حقوق بشر و تنوع فرهنگي با يكديگر ميپردازيم .بررسيها نشان ميدهد كه ايتن موضتوع هتم در
محافل سياسي و سياستمداران و هم در ميان دانشگاهيان و مجامع علمتي و حقتوقي ،متورد توجته
بوده و هر كدام از اين طيفها نسبت بدان توجه نشان داده و ديدگاهي خاص در اين متورد اتختاذ
كردهاند .اين ديدگاهها امروزه به صورت چهار گفتمان مشخص از يكديگر قابل تشخيصاند:
 - 1گفتمان اول كه به طور عمده از سوی كشورهای غربي مطترح متيشتود .متدعای اصتلي ايتن
گفتمان آن است كه حقوقبشر جهانشمول است و گوناگونيهای فرهنگي نمتيتواننتد تتاثيری بتر
هنجارهای حقوقبشر داشته باشند .اين گفتمان ،اعالميه جهاني حقوقبشر و ساير مناهدات موجود
بينالمللي را مبنايي برای تنريف جهانشمولي حقوقبشر دانسته است .نقضتي بتر گفتمتان حاضتر
وارد است اين بوده كه تنها ي

وجه و ي

تنريف از حقوق بشر را مورد عنايت قرار ميدهد .بتر

اساس اين تنريف ،فرهنگهای متفاوت نميتوانند ارزشهای مقبول خود را در تنريف حقوق بشر
وارد كنند .تنها منيار و شاخص برای تمام بشريت و تمام فرهنگهای متفاوت ،بايد همين تنريتف
جهان شمول باشد .اين تنريف به تنوع فرهنگي بياعتناست و هر گونه نظام انديشتگي و فرهنگتي
كه از منظری متفاوت به نگاه جهان شمول به حقوق بشرمي نگرد ،را ي

سر ناديده متي انگتارد و

حتي آن را طرد ميكند.
 - 2گفتمان دوم كه عدهای از محققان آن را گفتمان نسبي گرايان منرفي كردهاند ،بر اين باور است
كه حقوق بشر نسبي است و هنجارهای آن تابع ويژگيهای فرهنگي ،منطقهای و جغرافيتایي استت.
اين گروه منتقدند كه تنريفي جهانشمول از حقوق بشر وجود ندارد و هر كشتور حتق دارد بتا در
نظر گرفتن ويژگيهای فرهنگي خود تنريف خود را از موازين حقوقبشر ارايه داده و آن را مبنتای
عمل قرار دهد .طرفداران اين ديدگاه اظهار ميدارند كه جوامع و فرهنگهتای رنگارنتگ چته بستا
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ارزشها و منيارهای پيشرفته و انساني داشته باشند كه بتوانند پايه و زيربنای مسايل حقوق بشتری
قرار گيرند .آنان چنين استدالل ميكنند كه چرا ما نبايد به اين گونه ارزشها و اصول كه به حيثيت
انساني و كرامت او هم اهميت ميدهند ،توجه كنيم و از آنها در تنريف حقوق بشر استفاده نكنيم؟
 -3گفتمان سوم يا گفتمان ملي گرايانه .پيروان اين گفتمان برخي از كشورها هستند كه با توسل به
موضوع تنوع فرهنگي ،هيچ گونه منيار بينالمللي را برای حقوق بشر نميپذيرنتد و از ايتن طريتق
سني ميكنند عملكردهای ضنيف خود را تحت پوشر تنريف ملي از حقوق بشر توجيه كنند.
آنچه كه بيشتر در صحنه بينالمللي ظهور دارد ،تقابل فكری و سياسي اين گفتمتان بتا گفتمتان اول
است .در اثر هژموني و سلطه طرفداران گفتمان اول در عرصههتای رستانهای و دانشتگاهي چنتين
وانمود شده كه هرگاه بح

از تنوع فرهنگي ميشود ،هتدف يتافتن پوششتي بترای توجيته نقتض

حقوق بشر در كشورهای در حال توسنه است .اين ابهامات مفهومي باع

شتده تتا برختي افتراد،

تنوع فرهنگي را بته عنتوان گفتمتان مجادلته آميتز «گفتمتان نستبيت فرهنگتي در مقابتل گفتمتان
جهانشمولي» بپندارند.
 - 4گفتمان چهارم بر اين باور است كه حقوقبشر در سرشت خود جهانشمول است اما تنتاريف
موجود از هنجارهای حقوقبشر ضرورتاً جهانشمول نيستند .پيروان اين گفتمان مي گوينتد :نظتام-
های حقوقي مختلف تناريف متفاوتي از حقوق بشر ارايه ميدهند كه از بنياد با هم تضاد دارند امتا
گفت وگوهای بين فرهنگي در زمينه حقوقبشر ميتواند به درکهای مشترک در زمينه حقتوقبشتر
جهانشمول كم

كند .پيدايي اين گفتمان و قدرت گرفتن آن در محافل سياسي و نزد شتماری از

حقوقدانان باع

شكلگيری گروهبندیهايي در عرصه سياست بينالملل شده است .به طتوری كته

تندادی از كشورهای غربي و چند كشور آسيايي و آفريقايي تالش مضتاعفي را در جهتت مستلط
ساختن گفتمان اول و ترويج تنريف غربي از حقوقبشر بر اساس اعالميه جهاني حقوقبشر ،ميثاق
های حقوقمدني و سياسي و حقوق اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي و نيز ساير ابزارهای بينالمللي
به عنوان موازيني جهان شمول در زمينه حقوق بشر به كار بستهاند.
طرح اين مناقشات باع

شده كه رابطه و نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگي به خوبي روشن نشود
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و به تبع آن جايگاه حقوق فرهنگي در ادبيات بينالمللي و در عرصه اجرا تضتنيف شتود .يكتي از
پيامدهای اين مناقشات ،بي اعتنايي شماری از كشورهای طرفدار گفتمان جهان شمولي حقوق بشر
به تدوين مقررات الزم برای شناسايي حقوق جمني فرهنگي است .در تقابتل بتا مماننتت برختي
كشورها برای جلوگيری از تهيه و تدوين حقوق جمني فرهنگي در سازمان ملل متحتد ،جمهتوری
اسالمي ايران از سال  1111قطننامهای تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگي» طراحتي و ارايته
كرد كه پس از مباح

و مذاكرات بسيار در نشستت مجمتع عمتومي ستازمان ملتل بتا اجمتاع بته

تصويب رسيد .در اين قطننامه ايده تنوع فرهنگي به صورتي گسترده با مفاهيمي اساستي همچتون
حق تنيين سرنوشت ،احترام به همگان ،بردباری ،گفت وگوهای ميتان فرهنگتي و غنتا بخشتي بته
جهانشمولي حقوق بشر ارتبا پيدا كرده است.
در قطننامه «حقوق بشر و تنوع فرهنگي» هدف تبيين ايتن نكتته استت كته در جهتان پتر تتنر و
تنازعآميز كنوني چگونه ميتوان بين فرهنگهای متنوع و حقوق بشر سازش برقرار كترد؟ تتاثيرات
همساني و تطابق فرهنگي در بهرهمندی از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه متيتتوان ضتمن ار
نهادن جامنه بينالمللي به تنوع فرهنگي ،از حقوق بشر صيانت نمود؟ آيا دولتها نسبت بته ايجتاد
نظامي بينالمللي كه در آن تنوع فرهنگي محترم شمرده شود ،مسووليتي دارند يا خير؟
در ديدگاه جمهوری اسالمي ايران ،تمامي ملل و جوامتع بتا ستوابق فرهنگتي ،تتاريخي و متذهبي
گوناگون ،همزمان ضمن تاكيد بر مختصات و ويژگيهای مربو به خود و بتا رعايتت ارزشهتای
فرهنگي و مذهبي خوير ،در مفهوم كالن جهانشمولي حقوق بشر سهيم هستتند .از ايتن رو الزم
به تاكيد است كه استدالل اصلي در مفهوم تنوع فرهنگي به هيچ وجه تقويت سفسطه نسبيتگرايي
فرهنگي نيست.
آنچه در خط مشي جمهوری اسالمي ايران اولويت دارد تقويت گفتتوگتوی بتين فرهنگتي بترای
رسيدن به تناريف جهانشمول از حقوق بشر است كه صد البته مقدمه چنين رويكردی احتترام بته
تنوع فرهنگي است تا زمينه گفتوگو را فراهم آورد.
بايستي پذيرفت كه انسانها و كشورها ميتوانند با توجه به مباني فكری ،ديني ،متذهبي و فرهنگتي
خود ،تنريف ويژه خود را ازحقوق بشر داشته باشند و بتوانند بتر بنيتاد مبتاني اخالقتي و دينتي و
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فكری خود ،روابط خود را با ديگران تنظيم كنند .نميتوان پذيرفت كه ي

نسخه حقوقي واحتد و

يكسان در سطح بينالمللي به صورت كامل و بدون توجه به اعتقادات ميلياردها انسان تنهتد آور و
الزام آور تلقي شود ،تنها راه حل اين است كه زمينههای احيای مفاهيم ،ارزشها و اصول منبن

از

وحي ،فطرت و خلقت انسانها فراهم آيد.
تاكيد بر مباني فكری ،ديني ،مذهبي و فرهنگي كشتورها و ملتتهتا در تنريتف از حقتوق بشتر و
منيارهای آن زماني اهميت مييابد كه به تاثيرات گوناگون «جهاني سازی» ،بته عنتوان يت

پترو،ه

غربي برای يكسان سازی و تحميل گونهای فرهنگ خاص به تمام جوامتع بشتری ،توجته نمتاييم.
يكي از مهمترين آثار جهاني سازی ،تالش سلطه گران برای تحميل روند تطابق فرهنگي و تحميتل
ارزشهای بيگانه بر جوامع در حال توسنه است .روندی كه در برابر تنوع فرهنگي جای ميگيترد.
بازنمود يكي از آثار اين است كه نيروهتای طرفتدار جهتاني شتدن ،كته طرفتداران توستنه طلبتي
فرهنگي هستند ،برای جهاني كردن ارزش و فرهنگ خود در سراسر جهان ،ستني متيكننتد ستاير
نظامهای فرهنگي را حذف يا بي اعتبار سازند .يكي از شيوههای آنها برای بي اعتبار كردن ديگران،
ارايه تصويری نادرست و نامناسب از فرهنگ ،نظام ارزشي و سنتهای فرهنگي آنها است .بررستي
شيوه مقابله آنها با ساير فرهنگها و تمدنها و ارزشها نشان ميدهند كه آنها بر تفاوت كته كتانون
اختالف و منازعه است تكيه ميكنند نه بر تنوع كته ره بته ستوی رواداری و تحمتل ديگتری دارد.
پافشاری بر اين رويكرد باع

انزوای ساير فرهنگها ،نابردباری و قوم پرستي خواهتد شتد .نتتايج

حاصل از اين تفكر به وضتوح باعت

افتزاير تهديتدات آشتكار نستبت بته رشتد و حمايتت از

ارزشهای جهانشمول و حقوق بشر خواهد شد .از اين رو ،هر تالشي به منظور مشوه جلتوه دادن
و حذف هويتهای خاص فرهنگي توسط فرهنگ غالب جهان سلطه طلتب ،بته انتدازه تتالش در
جهت تمس

به نسبيت گرايي فرهنگي برای مواجه جلوه دادن نقض ارزشهای جهتاني و حقتوق

بشر ،مردود است.
نتيجه نهايي سخن در با

نسبت تنوع فرهنگي و حقوق بشر اين كه تنريف حقوق بشر نميتوانتد

بر مبنای تنريف جهان شمول باشد .اين تنريف به تنوع فرهنگتي و ارزشهتای اساستي و انستاني
ساير فرهنگها وقني نمينهد و تنها بر اساس ي

فرهنگ خاص بنياد نهاده شده است .بته همتين
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دليل اين تنريف و تبنات ناشي از آن به تبنيض در تشخيص مصاديق حقوق بشر متيانجامتد .بتر
همين اساس ،جنايات اسراييل ناديده گرفته مي شود اما حركت دفاع از خود ي

گتروه فلستطيني،

به عنوان اعمال تروريستي قلمداد ميشود.
كوتاه سخن آنكه ،تنريفي را ميتوان از حقوق بشر جهانشمول قلمتداد نمتود كته برآينتد تنتاريف
فرهنگهای مختلف از آن باشد به گونهای كه ضمن تاكيد بر ارزشهای مشتترک بشتری بته ويتژه
حيثيت و كرامت انساني ،هنجارهای متنوع فرهنگي در جوامع مختلف را به رستميت بشناستد .بتر
رهبران و متفكران مذهبي است كه مشاركت و اهتمام خود را در ارايه تنريفي فراگير و جهانشمول
از حقوق بشر داشته باشند تا به جای حاكميت ارزشهای سكوالر بر تناريف موجود حقوق بشتر،
تناريف اديان ابراهيمي از اين مفهوم نيز استخرا و ارايه شود.
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