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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 
توانندد مقودو    فرهنگی مینگوی بیوبه شکل وضعی در قالب گفت المللنیبو این دو در حقوق 

ملل باشند. با این حا  آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطدب آ  متفداوا اسدت. بدا ایدن      
المللی و حقدوق  مفروض كه بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین

و بدا حقدی   همسد  تواندد یم المللنیبملی وجود دارد، قوو  تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی 
كه تنوع المللی الزم است، درحالیبشری تفسیر شود كه الوته برای اجرا و ضمانت آ  تفاهم بین

حق شهروندی همواره موتنی بر حقوق داخلی و ملدی، قابدل شناسدایی اسدت.      عنوا بهفرهنگی 
حقوقی به  ترین آثاررو الزاماا هریك متفاوا است، الوته آثار آ  دو هم متغیر. یکی از مهمازاین

های ۀ حقوق بشر، قوو  ارزش ثابت و مساوی همۀ فرهنگمثاببهرسمیت شناختن تنوع فرهنگی 
باید بدر حفدك كامدل ارزش تندوع فرهنگدی       هادولتبشری در سطح جهانی است كه الوته ارادة 

همچو  تنوع زیستی در طویعت باشد. قوو  این فرضیه به قوو  عدم نسویت در فرهنگ و سدد  
كه با فرض قودو  تندوع فرهنگدی    فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالیمهندسی 

 كند.پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه میحقوق شهروندی، عمالً فرهنگ نسویت عنوا به
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 مقدمه
 1بوده، اما تنوع فرهنگی هادولتی شایع در فرهنگ داخلی ادهیپدی فرهنگی اگر از قدیم مهندس

طی یك دهۀ اخیر توسعۀ فراواندی یافتده،    میراث بشریویکم است. این موضوع مهم قر  بیست
 الملدل نیبای برای آ  به گفتمانی در حقوق پایه عنوا بهكه تالش برای تدارک حقوقی طوریبه

از تندوع   1331یونسکو در اعالمیۀ جهدانی در ایدن خصدور در سدا       معاصر تودیل شده است.
ی دیگری از هاو یكنوانس. در همین زمینه كندیمیاد  1میراث مشترک بشریت عنوا بهفرهنگی 

( و نیز كنوانسیو  حمایت و توسدعۀ  1330) 0جملهکنوانسیو  حمایت میراث فرهنگی غیرمادی
كه به تصویب یونسکو رسدید.   0( تنظیم شد1332نگی )و نمودهای فره هانشانهحمایت از تنوع 

و  ردید گیمی مختلف قرار هادولتبیشتر مورد توجه  روزروزبهتنوع فرهنگی و حقوق متعلق آ  
. در این میا  اغلب كشورهای در اندنووده تفاوایبهریك از منظر سلوی یا ایجابی نسوت به آ  

و برخدی   اندرفتهاستقوا  ادبیاا ناظر بر این موضوع ی دوچندا  به اعالقهحا  توسعه با میل و 
 عندوا  بده تا به هر قیمتی حقوق تنوع فرهنگدی را   كنندیماین گفتما  سعی  دارعهیطلۀ مثاببه

بدا چشدمانی    هادولتبشر معاصر تولیغ كنند. در این بین الوته برخی  المللنیببخشی از حقوق 
اند. به اعتقاد این كشورها تالش برای ساخت فرهنگیگشوده و زیركی خار در پی گفتما  تنوع 

پوشش خدوبی بدرای فدرار از نقددهای      تواندیمو پرداخت یك گفتما  حقوقی در تنوع فرهنگی 
حقوقی بشری حا  و آتی باشد. جمهوری اسالمی ایرا  یکی از این كشورهاسدت كده در سدطح    

دهدی در خصدور آ  بده سدمت     با نقد حقوق بشر معاصر و سوك نظدارا و گدزارش   المللنیب
ی مهندسی فرهنگی )دبیرخانۀ نوعبهجایگزینی در برابر جها  غرب رفته است و در سطح داخلی 

( معتقد است. شاید در نگاهی آغازین این تناقضدی شدگر    1031شورای عالی انقالب فرهنگی، 
این استراتژی  رو هم در حقوق داخلی و هم میزا  صحت و سقم یا مفید و مضر بود باشد. ازاین
اسدت. بخشدی از ایدن پرسدش بده میدزا  فهدم         سداا  ی الوته همواره محدل  المللنیبدر سطح 

دولتمردا  و كارشناسا  در ترسیم جایگداه حقدوق تندوع فرهنگدی بدین حقدوق بشدر و حقدوق         
. در دو موحث آتی این تلقی براساس شناور ساختن تنوع فرهنگی بین دو گرددیمشهروندی باز 
 .دشویمبشر و حقوق شهروندی ارزیابی بحث حقوق 

 

                                                           
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) 



 013از تنوع فرهنگی تا مهندسی فرهنگی...   

 ۀ حقوق بشرمثاببهتنوع فرهنگی 
یدك اصدل در    عندوا  بهتنوع فرهنگی در یك نگاه كال  حق طویعی بشری است. تنوع فرهنگی 

جها  خلقت وجود دارد. شاید بهتر است از این اصل حاكم قانونی به ندام قدانو  طویعدی تندوع     
دلیل این مشروعیت تندوع از جملده تندوع فرهنگدی بشدر را       نیترسادهفرهنگی استخراج كنیم. 

ای مدردم  مدا شدما را از یدك مدرد و ز       » : دید فرمایمد فرموده است. آنجا كده   ارائهقرآ  كریم 
تدرین شدما ندزد    ؛ گرامد  ها قرار دادیم تدا یکددیگر را بشناسدید   ها و قویلهآفریدیم و شما را تیره

با توجده بده خلقدت     1﴾10 الحجراا: ﴿.«آگاه است  نا و خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دا
ی متفداوتی قائدل شدد. بده دیگدر سدخن،       هاشیگرابرای آنها سالئق و  توا یم هاانسا متفاوا 

 آ  اسدت  تدر مهم تنوع را رسمیت بخشید و یکدستی را نادرست دانست. اما نکتۀ بسیار توا یم
دارد كثرا در عین وحدا است، چو  همگا  از یك مدرد و ز  خلدق    دیتأكوند متعا  كه خدا
، پس همگا  ریشه و فطرا یا طویعت مشترک و ثابتی دارند و بسا  درختی هستند كه اندشده

. حا  تنوع فرهنگی حکایتی برای همدین  كندیمی متفاوا پیدا هابرگدر ظهور بیرونی شاخ و 
كده ریشدۀ واحدد حقیقدت دارد،     گونده همدا  . هدا شده یره برداشدتی از  شاخ و شاخساره است و ن

ی متکثر و متفاوا هم حقیقت دارد. به رسمیت شناختن برابریِ هریك از ایدن بدرگ و   هاشاخه
ی، تندوع را حدق   نگریمحق تلقی شود. مادام كه به شاخسار  تواندیمشاخسار آویزا  بر درخت 

 هدم  هاانسا ی كه یکی باشند. جامعۀ دهیمی، حق شیاندیمبه تنه و ریشه  كه آنگاهی و نیبیم
است. تنوع فرهنگی هم حق انسانی است و هم تکلیف بشری. دولتمردا  حق دسدتکاری   نیچن

ی یا یدك ندوع كدرد     سازکسا ندارند، چنانکه یك انسا  حق دستکاری در اندام خود و ی آ  را
پا را دست كرد یا گوش را چشم نمدود   توا ینم. (Ramsey, 1999)همۀ اندام بد  خود را ندارد 

و امثا  آ . بخشی از فلسفۀ خلقت بر پایۀ فهم همین تنوع طویعی رقم خورده است. این تندوع  
. این نوعی تنوع زیسدتی در زمدین   شودیمدر همۀ ابعاد خلقت است و از بدو خلقت تنوع شروع 

د اساس توسعۀ كثدرا اسدت )قدرآ     خو هادهیآفرهم است. در طویعت تنویت و زوجیت در كل 
در اندیشۀ الهی اصل خلقت موتنی بر اختال  و تنوع طویعی است. این اصدل در قالدب    1كریم(.

                                                           
لِتَعَارَفُوا إِ َّ أَكْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِ َّ اللَّهَ  وَقَوَائِلَیَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  .1

 عَلِیمٌ خَوِیرٌ 

؛ ﴾02: النجم﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَ  ؛ ﴾03: الذاریاا﴿رُو َ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّ زَوْجَیْنِوَمِن كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا . 1
وَهُوَ الَّذِی مَدَّ األَرْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ؛ ﴾03: القیامۀ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَ  

حَتَّ  إِذَا ؛ ﴾0 :الرعد﴿ َ الثَّمَرَااِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهَارَ إِ َّ فِی ذَلِكَ لَآیَااٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُو
 الْقَوْ ُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إِالَّ مَن سَوَقَ عَلَیْهِ

 ﴾03د: هو﴿مَعَهُ إِالَّ قَلِیلٌ 
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كده در اندیشدۀ    آ  اسدت جالب  1.﴾11الروم: ﴿ مورد احترام استیك مجموعۀ مختلف در قرآ  
و از »ی الهی یاد شده است: هانشانهۀ یکی از آیاا و مثاببه اسالمی موتنی بر قرآ  چنین تنوعی

های  است ی شماست؛ در این نشانههارنگو  هازبا و زمین، و تفاوا  هاآسما آیاا او آفرینش 
در جدای  «. اختال  امتی رحمده »)ر( هم آمده است كه  در روایتی از نوی اكرم«. براى عالما  

واژة دارای بار مثودت یداد شدده اسدت. الوتده ایدن        عنوا به«  اختال»جای قرآ  كریم هم واژة 
برداشت در یك رویکرد مذهوی ممکن است دقیق نواشد. برای مثدا  ادیدا  و مدذاهب مختلدف     

بدر  (1312 یلیاسماع )و چه شیعی (1331باز  . چه سنیدانندیمهریك خویشتن را حق مطلق 
. غافل از اینکده  هاستجنگو همین یکی از اسواب  (1331باز  ) اندگماردهرد این حدیث همت 
بحث اثواا حقانیت نیسدت، بلکده بده میدزا  معرفدت از همددیگر و        دیتردیبدر بحث فرهنگی 

هویت اجتماعی است؛ یعنی هد  بیا  واقعیت موجود است و نه كشف حقیقدت مکتدوم. قدرآ     
را  1نشیآفدر و نژادها و حتی تفداوا در كدل    هازبا كریم در این معنا آسما  و زمین و اختال  

: دیفرمایروم م ةسور 11 ۀدر آی رونیازا. داندیمی الهی هانشانهی معجزه و لذا موارک و از نوعبه
و  هدا زبدا  و زمدین اسدت و یکدی دیگدر اخدتال        هدا آسدما  و یکی از آیاا )قدرا( او خلقت »

)از صنع و حکمت حق( برای دانشمندا  عالم  ایشما آدمیا ، كه در این امور نیز ادله یهارنگ
 این نگاهی فرهنگی و اجتماعی و ناظر بر وضع موجود است.«. آشکار است

 

 . مقبولیت تنوع فرهنگی1
مدعی شد كده تندوع فرهنگدی     توا یمبا ارزشمند تلقی كرد  اصل تنوع خلقت و تنوع زیستی 

از تنددوع در طویعددت اسددت.  اسددت. تنددوع فرهنگددی اقتواسددی اسددتمرار طویعددی تنددوع زیسددتی
پذیرفت كده وجدود    توا یمكه حیاا و زیست در عالم طویعت متکثر و متنوع است، گونههما 
ی طویعی اسدت و نده سداختگی. ایدن طویعدی      ادهیپدی متفاوا در جوامع بشری هم هافرهنگ

ر سخن، بود  تنوع فرهنگ در واقع استمرار تنوع در طویعت و از جمله خلقت بشر است. به دیگ
ی بشر است. این نظریده در واقدع   کیژنتتنوع فرهنگی در طو  تنوع طویعی، تکوینی و در نهایت 

و تنوع حیداا طویعدی    0ی است كه براساس آ  تنوع فرهنگی را ادامۀ تنوع زیستیاهیفرضتابع 
 Unitedباشدد )  1331ژوئدن   2موضوع كنوانسیو  تندوع زیسدتی    تواندیمكه  داندیم هاانسا 

                                                           
   .«أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِ َّ فِی ذَلِكَ لَآیَااٍ لِّلْعَالِمِینَ وَاخْتِلَا ُنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَااِ وَالْأَرْضِ وَمِ» .1

 .«إِ َّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَااِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا ِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَااٍ لِِّأُولِی الْأَلْوَابِ» .1

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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javascript:void(0)


 014از تنوع فرهنگی تا مهندسی فرهنگی...   

Nations Convention on Biological Diversity,1992 در ایددن برداشددت تنددوع فرهنگددی .)
ی از حقوق بشر اسدت،  جزئدر این معنا تنوع فرهنگی  1.استضروری حیاا بشری و نوع انسانی 

متنوع و متکثر است. قوو  تندوع فرهنگدی در    عمالًدلیل طویعت ذاتی خلقت بشر كه آ  هم به
(. اگر UNESCO, 2001همسو با حقی بشری تفسیر شود ) تواندیم مللالنیبسطح نظام حقوق 

این مفهدوم از تندوع فرهنگدی را بردذیریم، در آ  صدورا نوایدد از مهندسدی فرهنگدی توسد           
 (COL, 2017)ی المللد نیبد سخن بگوییم، چراكه چه در سطح ملی و چده در سدطح    هاحکومت

فرهنگ امری طویعی است و در صورا دستکاری سوب عدم تعاد  فدرد و جامعده و در نتیجده    
 .دشویم هاتفاواسرچشمۀ توعیض و 

 

 . ممنوعیت تنوع فرهنگی2
ۀ عنصدر  مثابد بده بدرای تندوع فرهنگدی باشدد كده       دائموقتی زمینۀ  تواندیممعیار  عنوا بهطویعت 

اعتقدادی بده طویعدت نواشدد، سداخت و       اساسداً كده  انیپذیرفته شود، اما زم هاانسا مشترک همۀ 
 تدوا  یممقدور نیست، مگر به قید قرار. بنابراین در یك فرضیۀ رقیب  عمالًپرداخت تنوع فرهنگی 

 تدوا  یمد ۀ قانو  طویعی برای تنوع فرهنگی وجود نددارد. حدداقل   مثاببهمدعی شد كه اصل ثابتی 
تندوع فرهنگدی    رونیازابخت جامعه و افراد آ  است.  فرهنگی موتنی برمعتر  شد كه تنوع یا تك

اجوار موتنی بر حاصل مهندسی فرهنگدی جامعده باشدد.    به تواندیمطویعی نیست و بلکه تداوم آ  
تمام تنوع از منظر كمی و كیفی ثابت  گاهچیهدر این معنا تنوع فرهنگی همیشه در نوسا  است و 

ی، شدمار یبد و گداهی در   رودیمد یکسانی پیش  هیالیمنتهو همواره سیا  است؛ گاهی تا  ماندینم
بدو  درنظر گرفتن این مدار نسدوی تغییدر،    توا یم. تنها با جور قانو  یا قدرا فائقه ابدییمتکثر 

داشت. این عمل خود خدال  طویعدت اسدت. چدو  بسدته بده ایدن        در یك درجۀ ثابت تنوع را نگه
طویعی تلقی شدود. بندابراین طودق ایدن      تواندیمکسانی تعریف ما از فرهنگ، گاهی تنوع و گاهی ی

فرضیه تنوع فرهنگی به معنای حفك تنوع موجود و وضع موجود در جوامع انسانی نه مقدور اسدت  
ارزش برتر نیستند و حاصل صددفه و بخدت    كیچیه، تنوع یا یکسانی ترسادهو نه مطلوب. به زبا  

دیگری تقدم و اولویت یابد. در حقوق امروز بسدیاری از  روزگارند، مگر اینکه با جوری خار یکی بر 
بدرای   1ۀ انطوداق فرهنگدی  مسدلل كشورهای غربی از جمله كشورهای اروپایی همچدو  فرانسده بدر    

ی قدیم خود اصرار دارند. بده اعتقداد آندا  بدرای شدهروندی كامدل بایدد انطوداق         هانسلمهاجرا  
ا  مسدلما  یدا هنددو و مثدل آ  نوایدد در      فرهنگی كامل با فرهنگ غالب صورا گیرد و شدهروند 

(، ایدن همدا    Schnapper, 2007:. 14عرض فرهنگ فرانسوی فرهندگ دیگدری را عرضده كنندد )    

                                                           
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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گداهی   رونید ازای فرهنگی است كه با مد  فرهندگ مطلقده و دیکتداتوری همسوسدت.     سازکسا ی
 ,Javid) رودیمد ی همانندسدازی مکدانیکی پدیش    سدو بهی ریپذجامعهقوو  تنوع فرهنگی و حتی 

 (2011Halpern ,)  فاصلۀ زیادی دارد 1ییگراقوم فرهنگخردهبا قوو   عمالًكه  (2005
 

 . مسئولیت در تكثر فرهنگی3
قائل به تفکیك مفاهیم شد. در ایدن برداشدت شداید تندوع فرهنگدی       توا یمی سوم اهیفرضدر 

امدری   طویعتی است. در این برداشت مراد از عیرطویغگما  تکثر فرهنگی اشد، اما بیطویعی ب
حقیقت مشدترک ندزد همدۀ     عنوا بهو  شودیمذاتی و الینفك از بشر است كه انسا  با آ  زاده 

این عنصر مشترک اسواب تقنین مشترک برای  (Colin, 2016).قابل كشف و فهم است  هاانسا 
باشد، اما با فرض عدم محوریدت بده طویعدت بایدد از فرهندگ سدخن گفدت.         تواندیمتمد  هم 

ی پلورالیستی جایگزین همین طویعت است. برخال  تصوری كه در هاهینظرفرهنگ در واقع در 
ۀ محصو  انسا  اسدت  مثاببهبخشی به طویعت بشری حاكم است، در این اعتوار، فرهنگ اصالت

محصدولی مشدترک    تواندد یمد . بنابراین فرهنگ مشترک (.Mauss, n.d) نه انسانیت محصو  آ 
بخشی پیددا كندد. از ایدن منظدر     برای مجموعۀ شهروندا  تلقی شود كه با قرارداد بین آنها قوام

ی و پایدار ساخت. دائمی مشترک مدنی، گذاراستیستکثر فرهنگی را در قالب برنامه و  توا یم
تنوع فرهنگی و تکثر فرهنگی هم وجدود دارد.   دریافت كه تفاوا ظریفی بین توا یمهمین جا 

تنوع فرهنگی برخال  تکثر فرهنگی یك سیاست نیست. تندوع فرهنگدی یعندی قودو  تغییدر و      
( تکثدر  1تنوع مدام و تکثر فرهنگدی یعندی تثویدت تعددد در وضدعیت موجدود آ . در نتیجده )       

سیاست فرهنگی اسدت   فرهنگی و پلورالیسم فرهنگی بیش از آنکه پدیدة طویعی فرهنگی باشد،
بستر و پایدۀ تعددد و پلورالیسدم فرهنگدی باشدد، بداز هدم         عنوا به(. حتی اگر تنوع فرهنگی 1)
( آنکده  0باید پذیرفت كه تعدد فرهنگی نسخۀ محدودتر از تنوع فرهنگی است. نتیجده )  ناچاربه

تفداوا   یدك سیاسدت ارادی بدرای حفدك اجوداری تندوع و       عنوا بهتکثر فرهنگی یا پلورالیسم 
ۀ دخالدت در تندوع طویعدی    مثابد بده الوتده   تواندیم. این فرایند تصنعی دگیریمانجام  هافرهنگ

ی توعیض مثوت باشدد  نوعبه تواندیمفرهنگ تلقی شود. از این منظر حضور دولت در این عرصه 
 .شودیمی مغلوب جلوگیری هافرهنگكه طی آ  از تهدید شد  یا حذ  

 

 و تنوع فرهنگی هالتدو. مهندسی فرهنگی 4

. ایدن  كنندد یمد بخشی از برنامۀ اجتمداعی و فرهنگدی خدود را مددیریت      هادولتهمۀ  دیتردیب
ی به مداخلۀ فرهنگی نوعبه تواندیمی رسمی هاآموزشی فرهنگی همسو با هابخشمدیریت در 

                                                           
1. Le communautarisme 
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. تهاسد دولدت ی مختلف در جامعه بخشی از اعما  معمدو   هافرهنگمود  شود. غربا  كرد  
گذر از تنوع فرهنگی به تعدد یا پلورالیسم فرهنگی نوعی مهندسی فرهنگدی اسدت كده     رونیازا

ی فرهنگدی هدم   سداز کسدا  كه بازگشت از تنوع فرهنگی به یگونههما . كنندیماعما   هادولت
فرهنگی است كه باز نتیجۀ دستکاری در تنوع طویعی فرهنگ جامعه است. هر دو  دیآپارتانوعی 
 دشدو یمد ی به مهندسی فرهنگی منجر المللنیبچه در سطح ملی و چه در سطح  هااستیساین 

ۀ پدیدة طویعی حیاا انسدانی و زیسدت جمعدی آنهاسدت.     مثاببهكه در تعارض با تنوع فرهنگی 
، از جملده دولتمدردا ، بایدد    هاانسا حا  اگر امور طویعی را تابع ارادة طویعت بدانیم و نه ارادة 

كه طوق تصویر زیر هر نوع دستکاری یا مداخله یا مهندسی فرهنگی موتنی بدر   خاطرنشا  كرد
 :هاستانسا امر ارادی 

 

 
 

 توا یمدر حوزة فرهنگ  هاحکومتی فرهنگی و راهوردهای كال  هابرنامهبا درنظر گرفتن 
 در كده یدرحدال مقوو  و میسدور باشدد،    تواندیممدعی شد كه تنوع فرهنگی فق  در مقام نظر 

ی در سدطح داخلدی   قانونگدذار ی كدال  و نیدز لدزوم    اسدتگذار یسدلیل ذاا اجرایدی در  عمل به
ۀ حقوق بشر قابل تصور است، اما در عمدل  مثاببه. در نظر تنوع فرهنگی دشویممحدود  دیتردیب

ایدن تندوع فرهنگدی     عمدالً تنها در سطح ملی و حقوق شهروندی قابل اجراست. در این صدورا  
، بلکه تکثر فرهنگی و نوعی پلورالیسم همسو با پسامدرنیسدم اسدت كده    شودیمنیست كه اجرا 

خال  وضعیت طویعی است. حا  باید پرسید كه اقدام فرانسده در احتدرام بده قدانو  الئیسدیته      



 5011تابستان  ،2، شمارۀ 15فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    042

 1ی فرهنگدی سداز کسدا  را باید نوعی مهندسدی فرهنگدی در قالدب ی    13301مارس  12مصوب 
و تندوع   0یریپدذ جامعده ب را نوعی همسدویی بدا شدرو     دانست یا اینکه الزام به برداشتن حجا

فرهنگی طوق قانو  الئیك در سطح حقوق شهروندی تلقی كرد؟ هر نوع پاسخی به این پرسش 
 تواندد یمد . آیا تنوع كشدیمعامل طرح موضوع الزام به قانو  حجاب در ایرا  را هم به بوتۀ نقد 

ا در حوزة حقوق شهروندی؟ تصویر زیر بدا  ی در حوزة حقوق بشر باشد یحجابیبمجوز حجاب یا 
 بر موضوع اخیر به ترسیم بحث پرداخته است. دیتأك

 

 
 

 ۀ حقوق شهروندیمثاببهتنوع فرهنگی 
ۀ بخشدی از حقدوق بشدر    مثابد بده در موحث قول دیدیم كه چگونه با درنظر گرفتن تندوع فرهنگدی   

، شدوند یمد دسدتکاری در فرهندگ    قائل به اقسامی از تعاریف شد كه در عمل همگی مانع توا یم
ارادی باشدد،   تواندد ینمتغییر و تودیل در فرهنگ  اساساًچو  اگر فرهنگ موتنی بر طویعت باشد، 

اغلدب   المللنیبی درگیر آ  است. در عرصۀ حقوق اجامعهآ  هنگام كه نه فرد انسانی بلکه  ژهیوبه
آ  است. اما تنوع فرهنگدی در حقدوق    قرائت از تنوع فرهنگی بر پایۀ همین تلقی حقوقی بشری از

، بنابراین مهندسی فرهنگی در آ  معمو  كندیمشهروندی و حقوق داخلی از ارادة جمعی پیروی 
، رندد یپذیمد سیاستی برای برنامدۀ داخلدی خدویش     عنوا بهاست. دولتمردانی كه تنوع فرهنگی را 

 الملدل نیبد ی وارد كرد  حقوق نوعبهو خواهند بود  باثوااناتوا  از اعما  حاكمیت مستمر و  عمالً

                                                           
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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را كده از جملدۀ آ  عددم     الملدل نیبد در سطح حقوق داخلی است كه الجرم همدا  آفداا حقدوق    
 همراه خواهد داشت. دالیل آ  به قرار زیر است:ضمانت مستحکم قوانین حقوقی است، به

 

 قانون بقای فرهنگ اصلح
هنجارهدای   مراتدب سلسلهرو در تعارض با ایناست، از دائمتنوع فرهنگی طوق تعریف در نوسا  

ی هدا فرهندگ خدرده و  هدا فرهنگهمۀ  توا ینم اساساًحقوقی و اجتماعی هم است و از آنجا كه 
داخلی را ملی كرد یا همه را در یك سطح به رسمیت شناخت، تندوع فرهنگدی مطلدوب حدوزة     

و اقتضدای پدیددة    سیاست ملی نیست، چراكه تنوع فرهنگی طوق تعریف امدری طویعدی اسدت   
و صدحوت   هافرهنگ زیوخافتطویعی آ  است كه تابع قانو  طویعی باشد و در قوانین طویعت 

از فرهنگ غالب و مغلوب امری معمو  و طویعی است، چراكه همچدو  قدانو  بقدای اصدلح در     
و  دائدم این نسدویت و عددم ثوداا     اساساًنیز بود و  هافرهنگطویعت باید منتظر بقای اصلح در 

ی قوانین هایژگیوتفاوا فرهنگی طویعی است و نه به رسمیت شناختن آنا  در یك سطح. اگر 
كه باید نوعی اولویت و لولیت برای  میشویمدرنظر بگیریم، متوجه  آ  را مراتبسلسلهداخلی و 

سیا   عمالًقوانی درنظر گرفت كه معیار آ  منافع جمعی و حقوق عمومی است. همین مالحظه 
 .كندیمرا ناممکن  هافرهنگمنافع در دامن كرد  

بخشدی بده تندوع طویعدی     در جها  مغدایر اصدالت   هاحکومتاز سوی دیگر رویۀ عملی همۀ 
دارندد و نیدز همگدی     فرهندگ خردهكال  و   در د  جامعه است. همۀ جوامع، فرهنگ هافرهنگ

. نامندد یمی ررسمیغو  دانند و دیگری را خردطوق قانو  اساسی خود یکی را كال  و رسمی می
ۀ حق شهروندی و نیز حتی حق بشری اسدت. چدو    مثاببهاین اقدام مخالف اصل تنوع فرهنگی 

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 

گنجانده شده باشدد، ایدن حدق تنهدا نداظر بدر حدق حیداا          هافرهنگرها هم اصل برابری كشو
ی متنوع است و نه حق بر قدرا قضایی و سیاسی. هما  نظمی كه در رقابت سیاسی هافرهنگ
در رقابدت، حدق بدر     هافرهنگتا  كندیمی دموكراتیك است، هما  منطق ایجاب هاحکومتدر 

سدخن از تندوع    رونیازاحق بر پیروزی در رقابت سیاسی.  لزوماًنه  رقابت سیاسی داشته باشند و
 فرهنگخردهۀ حقی شهروندی به معنای نوعی توعیض مثوت به سود یك یا چند مثاببهفرهنگی 

با روح عدالت سازگار نیست، هرچند ممکن است با انصدا  مددنی    لزوماًناتوا  از رقابت است كه 
با رسمیت داد  به تندوع   توا ینماز منظر اجتماعی هم  .(Javid et al., 2012)پذیر باشد توجیه

گفدت براسداس حقدوق     تدوا  یمد فرهنگی به هویت فرهنگی و ملی واحدی دست یافت. حداقل 
مدر  كه در آ  توجه به فرهنگ ملی و رسدمی معیدار اسدت، چندین چیدزی در عمدل ممکدن        
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گفدت كده تندوع     تدوا  یم رونیازانیست، هرچند از منظر حقوق پسامدر  در نظر ممکن باشد. 
فرهنگی در حقوق شهروندی و حقوق داخلی اگدر هدم مقددور باشدد، مطلدوب نیسدت، چراكده        

 .كندینممطلوبیت آ  هم بخشی خواهد بود و منافع عمومی یا اكثریت را تضمین 
 

 هاارزیابی عملكرد حكومت
و دو  معدرو    ی برتر جهدا  هاقدرابحث حقوق فرهنگی ناظر بر تنوع فرهنگی هنوز از سوی 

ی بدزرگ حاضدر بده    هاقدراپذیرفته نشده است. اینکه چرا كشورهای موسوم به  افتهیتوسعهبه 
قوو  تنوع فرهنگی نیستند و چرا كشدورهای در حدا  توسدعه بیشدتر بده تندوع فرهنگدی فکدر         

 هدا دولدت ی است كه بخشی از آ  به محددودیت حاكمیدت   تأملموضوع قابل  نفسهیف، كنندیم
ی المللد نیبد ۀ میثاق یا كنوانسیو  مثاببه. به این معنا كه هر نوع قوو  تنوع فرهنگی رددگیبازم

ی فرهنگی و اقدوام  هاگروهدارای لوازم خار خود است. التزام به این لوازم سوب احترام به همۀ 
. اولین پیام چنین التزامدی، محددودیت قائدل شدد  بدرای      دشویمدر یك جامعه  هاتیاقلو نیز 
بخشی از یك فرهنگ خار، فرهنگ كال  یا فرهندگ  بخشی یا حتی حمایتیت در برتریحاكم

كده پیوسدتن بده چندین      شدود یمد چندین برداشدت    انهیگراواقعرسمی خواهد بود. در یك نگاه 
باشد. منتقدا  بدر ایدن باورندد كده      تواندینممعاهداتی جز دامی برای كشورهای در حا  توسعه 

ی سدو بده ی موجدود  المللد نیبای گریز از نقد حقوق بشری نهادهای كشورهای در حا  توسعه بر
كه در آ  نه یك قرائت خار حقوق بشری، بلکه تنوع و نسدویتی   اندرفتهنهاد جدیدی  سیتأس

القا كدرد. از ایدن منظدر نگداه      توا یم هافرهنگاز نگاه به حقوق بشر را با درنظر گرفتن موضوع 
، معیارهدای  كندد یمد عصر مددر  حکومدت    المللنیب  حقوق بدبینانه معتقد است آنچه بر جها

اغلدب كشدورهای در حدا  توسدعه در      كهیدرحال حا  نیاهما  عصر تجدد و مدرنیته است. با 
حقوق پسامدر  را اجرا كنندد. ایدن وضدعیت     خواهندیمفضای قول مدر  هستند، اما در عمل 

ی خواهدد شدد. حدا  آنکده بدا بررسدی       المللد نیبی متعدد داخلی و هاچالشگونه اسواب تعارض
ی مشاهده كرد كه آنچده موندای   راحتبه توا یمتطویقی مجموعه انتقادهای حقوق بشری نوین 

مددرنی اسدت    الملدل نیبنقد كشورهای در حا  توسعه از منظر حقوق بشری شده است، حقوق 
در كشدورهای  براساس عدم قوو  تنوع فرهنگی شکل گرفته است. منتقددا  معتقدندد    عمالًكه 
توسعه از جمله كشورهای عضو جنوش غیرمتعهد كه بیشتر از سایر دو  در این زمینده در   حا 

تکاپو هستند، باید در جریا  باشند كه ناخواسته برای فرار از نقدهای نابجای حقوق بشر مددر   
بدیش از  نواید از چاله به چاه بیفتند و با دست خویش خویشتن را متعهد به قوانینی نکنند كده  

اینکه اصل سر سررد  بده   مضافاًحقوقی قرار گیرند.  لزوماًگذشته در معرض انتقاد سیاسی و نه 
 مناطی برای محدودیت حاكمیت قدرا ملی باشد.   تواندیم نفسهیفی المللنیبیك معاهدة 
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ی ملدی، جهدا  وطندی، توسدعۀ     هدا تید حاكمی چنددملیتی، تضدعیف   هاشركتامروز ورود 
 سیتأسد  هادولتیی جدا از حدود حاكمیتی هافرهنگا  آ  موجب شده است تا ارتواطاا و امث

ی و جهددانی بدده تحدیددد حاكمیددت حدداكم برردازنددد. امنطقددهبددر سددلطۀ شددود و هریددك عددالوه
ی خدار در  هدا فرهندگ ی سیاسی به تدروی   هانظامی مرتو  با ساختار مختلف هافرهنگخرده

رتری فرهنگی ایاالا متحده از طریق توزیع محصوالا افزایش ب. اندپرداختهقالب سود و تجارا 
سدمعی و   یهدا خود در فیلم، تلویزیو ، موسیقی، لواس و محصدوالا غدذایی تدروی  در رسدانه    

. انتقاد از سلطۀ فرهنگدی  دهدیمامرریالیسم فرهنگی را توسعه  بصری، محصوالا مصرفی، عمالً
و شدیوة زنددگی اروپدای غربدی اروپدای       آمریکا بر جها  حتی كشورهای اروپایی را هم ناراحدت 

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         

 شدود یمد فتده  گاهی جدی گر هافرهنگها توجه به مهندسی فرهنگی در مقابل این نوع دانشگاه
(PIECE 2019) . تحدت عندوا  جندگ ندرم، شدویخو  یدا نداتوی         بعضداً در ایرا  از این موضوع
ی سداز کسدا  این سوك هجوم فرهنگی ذیل عنوا  ی .1(Khamenei 2001) شودیمفرهنگی یاد 

را به شکل خدود   هافرهنگكه فرهنگ غالب سایر  ردیگیمكال  صورا  1ی فرهنگیسازهیشویا 
لقدب   0كشدی فرهنگ. اگر این فرایند به حذ  كامل فرهنگ مغلوب منجر شود، نوعی آوردیدرم
ذیدل   13سدالمی ایدرا  در بندد    در نقشۀ مهندسی فرهنگی كشور جمهدوری ا  رونیازا. ردیگیم

 .گذاردیمابتر  عمالًمونای تنوع فرهنگی را 
 

 تنوع فرهنگی در خدمت صلح و جنگ
 شودیممطرح  ساا این  انهیگراواقعحا  با درنظر گرفتن مجموعه تفاسیر مذكور در هما  نگاه 

ۀ بیشتر حقوق كه با توجه به رسالت حقوق بشر و متعلقاا آ  آیا تنوع فرهنگی به صلح و توسع
كده   آ  استمثوت نیست. استدال  اولیه  لزوماً ا یگراواقعبشر منجر خواهد شد؟ جواب رویکرد 

برای همیشه و برای همگا  از سلسله حقدوق   توا ینمطوق نظریۀ نسویت در حقوق شهروندی 

                                                           
: فرمودند( در جمع دانشجویا  و دانشگاهیا  استا  سمنا  11/1/1012شنوه )مقام معظم رهوری روز پن  .1

 ،های نظامی ناتو را تشکیل داده بودندسازما  ،هاسل  بر منافع ملتالمللی زر و زور كه برای تباندهای بین»
« ناتوی فرهنگی»اكنو  برای نابودی هویت ملی جوامع بشری و تحقق بیشتر اهدافشا  در پی تشکیل 

 ،تحوالا سیاسی ۀای سررشترسانه ةای متنوع و بسیار گستردهستند تا با استفاده از امکاناا زنجیره
دست بگیرند كه باید هوشیارانه این مسلله را زیر نظر ها را بهاعی و فرهنگی كشورها و ملتاجتم ،اقتصادی
 .(Khamenei, 2001) «داشت

2. L'assimilation culturelle 

3. Ethnocide 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnocide
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در حقوق شهروندی و وضع مدنی و سدطح ملدی آنچده و آنکده      اساساًثابتی صحوت كرد، چراكه 
ند و نه اشخار حقیقی. اشخار بده نسدوت   اارای حقوق و تکالیف ثابت است، اشخار حقوقید

برخدوردار از حقدوق و مزایدا و در صدورا تخطدی       توانندد یمخدمت به حقوق و مصالح عمومی 
مجازاا و مااخذه متناسب باشند. این اصل در حقوق بشر مشرو  نیست و برای همگا  حقدوق  

كه با تلقی تعهد شهروندی از تندوع فرهنگدی، اگدر     است نیاسخن ثابتی فرض شده است. حا  
ی درو  جامعدۀ  هدا فرهنگی یکسا  به همۀ دهخدماامتعهد به یکسا  فرض كرد  و  هادولت

خود باشند، باید منتظر نوعی انارشی تام در سطوح مختلف جامعه باشند. یك مثا  ساده شداید  
در بحث تندوع فرهنگدی محتدرم شدناخته شدده       ی محلی باشد كههازبا موضوع زبا  رسمی و 

زبا  محلی در سدطح ملدی مطدرح و اعمدا  و اجدرا شدود؟        مثالًكه  رندیپذیم هادولتاست. آیا 
اسدت. اگدر كشدورهای در حدا       نیچند  هممذهب، گویش، رسوم، و حتی موضوع اشتغا  بومی 

غیرشداغل بده صدر     توسعه از جمله دو  غیرمتعهد حاضرند در حقوق داخلی به فرد شداغل و  
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    

پس باید از تنوع فرهنگی هم استقوا  كنند تا بدرای فرهنگدی    صورا نیاحاكم است؟ در  عمالً
است، با فرهنگی خدرد   شده بزرگلی یافته و در فضای سالم و دموكراتیك قد برافراشته و كه تعا
از  كید چیهد  وداً یتقراست نیز امتیاز یکسدا  دهندد.    مانده عقبدلیل ضعف ذاتی یا تنولی، كه به

در  ژهید وبده و  (Council of Europe, 2016). در اتحادیۀ اروپدا  كنندینمكشورهای جها  چنین 
همواره از به  1ی و محلیامنطقهی مختلف هاشیگوفرانسه دولت فرانسه با وجود داشتن زبا  و 

نودوده اسدت    زید آمتید موفقاین وضدعیت الوتده    .نین حقی طفره رفته استرسمیت شناختن چ
(Stankunowicz Eryk, 2015) ی دوم و هدا نسدل مهداجرا    وضدع . بهترین شاهد بر این موضوع

یدك   عندوا  بده سوم در اروپاست. در فرانسه، آلما  و انگلیس هنوز بحث بدر سدر قودو  اسدالم     
 1موضدوع چنددفرهنگی   هدا حکومدت فرهنگ شهروندی مقوو  نزاع وجود دارد. از نظر سرا  این 

فرهنگ اسدالمی را   توا ینم گاهچیهو  (Tasin 2011)برای اروپا یك شکست بوده است  همیشه
. هما  اندازه كه Alexis, 2011)Figaro, 2011 )0 ;با فرهنگ یهودی و مسیحی یکسا  انگاشت 

ی تدام اسدت. در ایدن میدا      عددالت یبهم  هافرهنگمخرب است، همسانی  هاتمد اع و جنگ نز
و تعامل فرهنگی بهترین گزینۀ تفسیری برای تنوع فرهنگدی و حمایدت از آنهدا     0وگوشاید گفت
 (.Cf. Mario d'Angelo, 2011باشد )

                                                           
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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خال  آ  دو  عمالًدر  این نه خدمت به صلح و عدالت كه ا یگراواقعو  ا یگراآرما از منظر 
ی محرز است، چراكه مفروض و مشرو  دموكراا بدود  آ  اسدت كده همده     عدالتیباست. این 

ی فرهنگی. بدرای ایدن   سازکسا فرصت برابر رشد داشته باشند نه قدرتی مطلقه و جوری برای ی
 بوینیم:  مجدداًمنظور بد نیست تصویر قول را 

 

 
 

دموكراتیك باشدد، یعندی    هافرهنگكه فضای رشد همۀ توضیح بیشتر آنکه اگر فرض كنیم 
مثل تمامی شهروندا  فرصت برابری برای رشد داشته باشدند، در   هافرهنگدر یك جامعه همۀ 

ی و ظلم به اكثریدت نددارد.   عدالتیباین شرای  برتری داد  یك فرهنگ بر دیگری مفهومی جز 
ی است كه خدود را در مسدند قضداوا و    هنگفرخرده، در واقع كندیماقلیتی كه بر اكثریت ظلم 

. این مهندسدی فرهنگدی بده سدود     كندیمی همسطح فرهنگ كال  حساب قانونگذارسیاست و 
نه عادالنه است و نه منصفانه. آپارتاید فرهنگی و پلورالیسدم فرهنگدی    اساساًپلورالیسم است كه 

ا ندابرابر كدرد  اجوداری    به معنای مهندسی فرهنگی باشد و مفهدوم برابدر كدرد  ید     كه یمادام
باشد، مذموم است و با روح تنوع فرهنگی به معنای تندوع طویعدی و حیداا طویعدی      هافرهنگ
منافاا دارد. از این منظر كاپیتالیسم فرهنگی به اندازة كمونیسم فرهنگدی قابدل نقدد     هافرهنگ

كده تندوع   ی اجامعده »یك اصدل كلدی نتیجده گرفدت كده       عنوا به توا یماست. بر این اساس 
، بده دموكراتیدك   شناسدیمبه رسمیت  هافرهنگفرهنگی را به معنای حقوق یکسا  برای همۀ 

 «. بود  ساختار قدرا سیاسی و قضایی و تقنینی خود شك دارد
 



 5011تابستان  ،2، شمارۀ 15فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    044

 تنوع فرهنگی و مهندسی معكوس فرهنگی
جالب است كه در جمهوری اسالمی ایرا  سیاست واحدی در خصور تنوع یا وحدا فرهنگدی  

و از سوی دیگدر بدا    شودیمد ندارد. از سویی با محوریت وزارا خارجه تنوع فرهنگی تروی  وجو
. ایدن دو هرچندد در دو   ابدییممركزیت شورای عالی انقالب فرهنگی مهندسی فرهنگی اولویت 

. شدوند یمد مستقل باشد، اما در مورد یك پدیده موتال به تنداقض   صورابهبعد شاید قابل اعما  
از علل مهم این پراكندگی مواضع، عدم تفکیك درست واژگانی است كه در این بیدا   شاید یکی 

منشور حقوق شهروندی ریاسدت   سینوشیپتالقی یا تعارض الوته در  نیآخرسخن رفت.  آنهااز 
نوعی تنوع  اساساً( كه 1031رسمی منشور حقوق شهروندی،  سینوشیپجمهوری نهفته است )

. در سدند  كندد یمد وع مهندسی فرهنگی در هما  حوزه را خنثی فرهنگی در حوزة داخلی موض
موضوع هویت ملی و فرهندگ   عمدبهو اهدا  آ   اندازچشممهندسی فرهنگی در دست اقدام و 

شاید بتوا  گفدت   رونیازاغالب گنجانده شده است، منشور مسیر دیگری را انتخاب كرده است. 
منوعدث از ذهدن حداكم     بعضاًمنشور كه  سینوشیپدر همین زمینه انتقاد بسیار مهم به همین 

 صدورا بده ی، بنددستهبر عدم تفکیك این مرزها یا حداقل به رسمیت شناختن این است، عالوه
-0؛ 111-0ای از تنوع فرهنگ و حقوق ناظر بر حقوق فرهنگی فدردی ) ی مجموعهاختهیردرهم
. كندد یمد ( ذكدر  10-0؛ 11-0( و در نهایت حقوق جمعی )113-0(، حقوق فرهنگی قومی )10

باشد، چراكده بده    بارفاجعه تواندیم واقعاًعدم تشخیص یا تمییز این حقوق در یك سند حقوقی 
ی حقوق است كه گردآورندگا  به لزوم شناسدایی و  بنددستهفهمی در این استناد نافهمی یا كم

ی تنهدا فدردی دیدده    آ  هویت فرهنگ توعبه( خواهند رسید و 113-0احترام به تنوع فرهنگی )
( و در راسدتای  11-0. این هویت الزامی نیست )دشویمشده و در ضمن منشور با قاطعیت بیا  

( در جامعدۀ ایراندی   10-0همین حق، حقوق مختلف فرهنگی بدو  توعیض و تحدید یا تهدیدد ) 
در جهتی مخالف با موانی سند مهندسی فرهنگی اسدت كده شدورای     همه نیا. دشویمتضمین 

چندین چیدزی    اساسداً بسیار ساده اینجاست كده آیدا    ساا لی انقالب فرهنگی در دست دارد. عا
دو كشور غربی را نام برد كه در هدر سده صدنف حقدوق فرهنگدی سده        توا یمممکن است؟ آیا 

صنف هویت فرهنگی را بدو  تفاوا یا توعیض برذیرند؟ اگر چنین است، چرا رؤسای كشورهای 
ترتیدب رؤسدای آلمدا ،    انم مركل، آقای كامرو  و نیز آقای ساركوزی بهاروپای غربی از جمله خ

برخال  كنوانسیو  تنوع  1311انگلستا  و فرانسه همزبا  و همزما  در اجالس مونیخ در سا  
(. جالدب اینجاسدت كده    le Figaro, 2011فرهنگی اعالم كردند كه چندفرهنگی مدرده اسدت؟  )  

نیکدی آگاهندد و در مهدد آزادی قدومی و     ی بهمرزبندین كشورهای غربی به آثار مخرب عدم چن
اعالم كردند كه این تفاوا و تنوع قابل پذیرش نیست، چراكه سلو  بنیادین اروپا  متفقاًمذهوی 

كه در نقشۀ مهندسی فرهنگی كشور جمهوری  روستنیازایهودی است. شاید -فرهنگ مسیحی
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 كندد یمد  دیتأكنسوی تنوع فرهنگی با قاطعیت ذیل موانی بعد از قوو   13اسالمی ایرا  در بند 
نظام جمهوری اسالمی ایرا  وظیفۀ حفك و صیانت از مرزهای فرهنگی و هویتی و ارتقدای  »كه 
در این میا  الوته فرهنگ غالدب طودق قدانو  اساسدی همدواره فرهندگ       «. است دارعهدهرا  آ 

ی درسدت بده ری قدانو  را  انقالب اسالمی است. هرچند این بیدا  از منظدر حقدوقی تکلیدف مجد     
كه نگرانی از تهاجم فرهنگی موجود اسدت و نقشده در بندد     دهدیم، اما نشا  كندینممشخص 

فق  خواسته است تا موجودیت فعلی تنوع فرهنگی و قدومی در ایدرا  را قودو  كندد و نده       11
تهداجم   مسائل فرهنگی كشور را همین جندگ ندرم و   نیترمهم 10در بند  رونیازارا.  آ توسعۀ 
ی الوته سدخت  المللنیبدر یك سند و انطواق آ  با عملکردهای  همه نیا. جمع داندیمفرهنگی 

یدۀ  روگفت كه در عمدل تکلیدف قدوانین مشدخص نیسدت و ندوعی        توا یممشکل است، چو  
 ی در سطح خارجی و داخلی حاكم است.  اقهیسل
 

 گیرینتیجه
نیستند، مگر اینکه به یکدی جهدت داخلدی و ملدی     همسو  عمالًتنوع فرهنگی و مهندسی فرهنگی 

یکی را ذیل حقوق بشر تعریدف كدرد    توا یمی و بیرونی. همچنین المللنیبدهیم و به دیگری بعد 
ۀ حقوق شهروندی. تحقیق حاضر لزوم این تفکیك را نشا  داد. اشدارة مهدم   رمجموعیزو دیگری را 

ۀ حقدوق بشدر،   مثابد بهت شناختن تنوع فرهنگی آثار حقوقی به رسمی نیترمهماین بود كه یکی از 
باید بدر   هادولتی بشری در سطح جهانی است كه ارادة هافرهنگقوو  ارزش ثابت و مساوی همۀ 

قوو  این فرضیه بده   الوته حفك كامل ارزش تنوع فرهنگی همچو  تنوع زیستی در طویعت باشد،
داخلدی منجدر خواهدد شدد،      قوو  عدم نسویت در فرهندگ و سدد مهندسدی فرهنگدی در حقدوق     

پدذیر و  فرهندگ نسدویت   عمدالً حقوق شدهروندی،   عنوا بهبا فرض قوو  تنوع فرهنگی  كهیدرحال
ۀ حق بشدری اقتواسدی از تندوع    مثاببه، چو  تنوع فرهنگی كندیممهندسی فرهنگی مشروع جلوه 

 تدوا  یمد ، كه حیاا و زیست در عالم طویعدت متکثدر و متندوع اسدت    گونههما در طویعت است. 
ی متفاوا در جوامع بشری هم حقی طویعی است، چو  این طویعدی  هافرهنگپذیرفت كه وجود 

بود  تنوع فرهنگ در واقع استمرار تنوع در طویعت و از جمله خلقت بشر اسدت. از سدوی دیگدر،    
ۀ حقی شهروندی بده معندای ندوعی توعدیض مثودت بده سدود یدك یدا چندد           مثاببهتنوع فرهنگی 

با روح عدالت سازگار نیست، هرچندد ممکدن اسدت بدا      لزوماًناتوا  از رقابت است كه  فرهنگخرده
با رسمیت داد  به تنوع فرهنگی بده   توا ینمپذیر باشد. از منظر اجتماعی هم انصا  مدنی توجیه

گفت براساس حقوق مددر  كده در آ     توا یمهویت فرهنگی و ملی واحدی دست یافت. حداقل 
لی و رسمی معیار است، چنین چیزی در عمل ممکن نیست، هرچندد از منظدر   توجه به فرهنگ م

 صدورا بده كده تندوع فرهنگدی     آ  اسدت حقوق پسامدر  در نظر ممکن باشد. به هر حا  واقعیت 
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طویعی در جوامع شرقی وجود داشدته اسدت و همدواره در طدو  تداریخ شداهد زیسدت طویعدی و         
كده نموندۀ بدارز آ  سدرزمین فلسدطین در       میابودهمی در عصر اسال ژهیوبه هافرهنگ زیآممسالمت

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   

ای خدونین مدذهوی زمیندۀ    ی و نوردهد كشد نسدل ی ندژادی و  هاجنگدر خود فرهنگ غرب است. 
یا ایجاد حداقل حقوق زیسدتی بدرای    هاملتحفاظت و حمایت از استحالۀ فرهنگی در درو  دولت 

. در این شدرای  بدود كده در دو دهدۀ اخیدر در قالدب كنوانسدیو  تندوع         ساختیمآنها را ضروری 
از ایدن ندوع   فرهنگی تالش شد تا به ترمیم این آسیب پرداخته شود. اما توقدف غدرب در حمایدت    

و ترغیب و تشویق شرق به توسعۀ آ  از موضوعاتی است كده ایدن مقالده بده تویدین       هاو یكنوانس
به  عمالًی در حا  توسعه بدو  كاوش از فلسفۀ حقیقی آ  هادولت متأسفانهچرایی آ  پرداخت و 

در جامعدۀ   متناسدب درد  اساسداً ؛ درمانی كه اندپرداختهاجرای نسخۀ درمانی غربی در جامعۀ خود 
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       

ی لد الملنیبد یی در قالب معاهدداا  هاتیمحدود، اما قوو  داوطلوانۀ چنین ردیگیمفرهنگی صورا 
ی را از سدوی رقودا بدر سداختار حاكمیدت و اسدتقال        ریناپدذ جورا حتی در آیندة نزدیك، عواقب 

جوامع در حا  توسعه وارد خواهد كرد. جمهوری اسالمی ایرا  و دوستانش در دهۀ اخیر با شدوقی  
بشدری،  ، حا  آنکه برای گریز از انتقادهای حقوق اندرفتهدنوا  حمایت از این پدیده به ریناپذوصف

برای گریز  رونیازا. شودیمۀ چاه ویل جدید است كه به دست خویشتن ایجاد مثاببهتنوع فرهنگی 
 عندوا  بده بخشی تام به تنوع فرهنگدی، حدداقل   از نوعی ژست حقوق بشرگرایی در قالب مشروعیت

 :  دشویمای جامع برای همۀ موارد زیر پیشنهاد نسخه
 هنگی در سطح ملی تعریف شود؛تنوع فرهنگی به معنای همزیستی فر -

 تعریف شود؛ المللنیبدر سطح  1وگوی فرهنگیتنوع فرهنگی به معنای گفت -
تنوع فرهنگی مشرو  بده الحداق بددو  شدر  دو  ابرقددرا و       آورالزامتصویب قوانین  -

 ؛1باشد افتهیتوسعه
و نده ایجداد قددرا     هدا فرهندگ هد  ایجاد فرصت برابر برای حیاا زیسدتی و طویعدی    -

 باشد؛ هافرهنگیاسی و قضایی برابر برای س
و نه ایجداد امتیدازاا برابدر و یکسدا       هافرهنگایجاد حق پایه برابر برای حیاا طویعی  -

 در اولویت باشد؛ هافرهنگبرای همۀ 

                                                           
1. Dialogue among cultures and civilizations 

سدایر دو  از جملده    ،اندد دو  حق شر  چندین سدندی را نرذیرفتده   ها بابرقدرا ۀكه همزمانیبه این معنا كه تا  .1
 تنوع فرهنگی و خودالزامی خودداری كنند.  رغیرمتعهد از تصویب داخلی قوانین ناظر ب یهادولت
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 افزود  اصلی به مجموعۀ معاهداا ناظر بر هر نوع كنوانسیو  ناظر بر تنوع فرهنگی با این بیا :

ی اساسدی آنهدا و   هایآزاد، حمایت از هافرهنگعنای تضمین حقوق پایه تنوع فرهنگی به م
ی عمدومی، امنیدت   هدا یآزادایجاد فرصت برابر برای حیاا اجتماعی آنها، نوایدد در تعدارض بدا    

ی باشد كه یك جامعۀ دموكراتیك براسداس آ  شدکل   ایعمومجمعی، حقوق همگانی و مصالح 
 گرفته است.
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