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چکیده
تمدن جهانی نقطه ي تالقی اصول اساســی موجــود در فرهنگ ها و تمدن هاي 
تاثیرگذار است و ارزش هایی چون عدالت، صلح، هم بستگی انسانی و حقوق بنیادین بشر 
بخش هایی از میراث مشترك و جهان شمول را تشکیل می دهند. با این وجود، نظام هاي 
فرهنگی و مذهبی مختلف به عنوان عناصر سازنده ي تمدن بشري، براي حفظ و توسعه ي 
اصول خود در بطن این کلیت مشترك ذي حق می باشند؛ این همان اصل احترام به تنوع 
فرهنگی در چارچوب جهان شمولی حقوق بشر است. از علل اصلى بسیارى از ناآرامى ها 
و مخاصمات مسلحانه، عدم توجه به اختالفات فرهنگى است و پرسش این جاست که در 
کنار موضوع جهان شــمولى حقوق بشر، تا چه حد بر موضوع تنوع فرهنگى و احترام به 
آن تاکید شده و این موضوع چه ارتباطى با صلح و امنیت دارد. نوشتار حاضر با بررسی 
ابعــاد این موضوع، لزوم احتــرام هنجاري به تنوع فرهنگی در جهان را به عنوان یکی از 
راه هاي کمک به صلح جهانی به بحث مى گذارد. برآمد این نوشــتار ناظر بر این واقعیت 
است که رعایت تنوع فرهنگی و ارتقاي آن تأثیر به سزایی در صلح و امنیت جهانی دارد 
و  ســازمان هاى بین المللى باید در جهت ارتقاى احترام به تنوع فرهنگى و تبدیل جهان 

به محیطى بهتر براى زیستن، راهبردها و سازکارهایى را ارائه نمایند.

واژگان کلیدى: تنوع فرهنگى، صلح، اصول حقوق بین الملل، جهان شــمولى 
حقوق بشر.

1. تاریخ دریافت مقاله 1393/11/6، تاریخ پذیرش مقاله 1396/3/8.
2. دانشجوى دکترى حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران؛ نویسنده ى مسؤول:

rahmatf2010@yahoo.com
3. معاون مدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه.
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درآمد
پس از دوره ى جنگ ســرد، تالش هایى در جهت تعریف نظم نوین جهانى 
انجام گرفت. جامعه ى بین المللى وارد دوره اى از تحول جهانى شگرف شد که مسائل 
اجتماعى بیشترى را پیش رو نهاد. پایان رقابت ابر قدرت ها و رشد نامتوازن کشورهاى 
شــمال و جنوب در حوزه ى ثروت و دسترســى به منابع با افزایش هشداردهنده ى 
خشونت، فقر و بیکارى، بى خانمانى و آوارگى و تخریب زیست محیطى همگام شد و 
جهان شاهد یکى از سخت ترین بحران هاى اقتصادى پس از بحران شدید اقتصادى 
دهه ى 1930 بود (Ayton-Shenker, 1995). در عین حال، با افزایش یکپارچگى 
بازارها و ظهور اتحادیه هاى جدید سیاسى در مناطق مختلف و پیشرفت قابل توجه 
در ارتباطات راه دور، زیســت فن آورى، حمل و نقل و در نتیجه تغییرات جمعیتى 
بى سابقه، مردم به نحو ارادى یا غیرارادى از حالت انزواى سابق خارج شده و در کنار 
یکدیگر جمع شــدند. در نتیجه ى اجتماع مــردم و فرهنگ ها، دنیایى چندفرهنگى 
و جهانى ایجاد شــد که با فرایند کثرت گرایى آمیخته شــده و یا با آن تناقض دارد. 
بازگشت به عادات و رسوم کهن، فرهنگ هاى سنتى، ارزش هاى بنیادین و احساس 

یکى شدن نیز به امرى کامال محسوس بدل گشت.
این تحوالت، چالش هاى جدیدى را در حوزه ى حقوق بشــر جهانى مطرح 
نمود؛ از جمله  این که چگونه مى توان حقوق بشر را با برخوردها و تضادهاى فرهنگى 
آشــتى داد. زمینه هاى فرهنگى یکى از مختصات اولیه و مهم هویت هر ملت بوده 
و تعریف کننده ى ماهیت و احســاس تعلق هر جمعیتى مى باشــد. با برهم کنش و 
آمیختگى فرهنگ ها، هویت هــاى فرهنگى نیز تغییر مى کند. این فرایند را مى توان 
تقویــت نمود؛ امــا چندان نمى توان جهت گیرى آن را مشــخص کــرد. در چنین 
وضعیتى، این پرســش مطرح مى شــود که حقوق بشــر جهانى چگونه مى تواند در 
یک جهان با فرهنگ هاى مختلف وجود داشــته باشد. به عبارت دیگر، با یکپارچگى 
روزافزون جامعه ى بین المللى، چگونه مى توان تنوع و یکپارچگى فرهنگى را توأمان 
رعایت نمود. بنابراین، در حوزه ى حقوق بشر جهانى و تنوع فرهنگى برخى مسائل، 

نگرانى ها و پرسش ها مطرح مى شود که باید به آن ها پاسخ داد.
در کنار تقابل جهان شــمولى و تنوع فرهنگى، مقوله ى صلح بین المللى نیز 



صل نامه ى تعالی حقوق/ دوره ى جدید/ شماره ى 19
ف

181

از موضوعات حائز اهمیت در عرصه ى جامعه ى رو به گســترش بین المللى اســت. 
تمامى فرهنگ ها در خلق تمدن جدید نقش داشته و در اصول بنیادین حقوق بشر 
مشــترك مى باشند. لذا مى توان گفت حقوق بنیادین بشر از این حیث جهان شمول 
اســت. در عین حال کشــورها و موجودیت هاى فرهنگى ملى و منطقه اى مى توانند 
در بســتر جهان شمولى حقوق به ویژگى هاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى خود توجه 
اصولــى نمایند. فرهنگ ها هر یک داراى ارزش هاى غنى و جهانى هســتند که باید 
به آن ها احترام گذاشــت. ارزش هاى جهانى صلح و حقوق بشر با تنوع فرهنگى در 
یــک موقعیت حمایت متقابل قرار دارند و یکدیگــر را تقویت مى نمایند. احترام به 
تنوع فرهنگى و جلوگیرى از یکسانى فرهنگى و تحمیل یک فرهنگ خاص بر دیگر 
فرهنگ هــا، خدمت به صلــح جهانى و یکى از عوامل برقرارى آن اســت. بى تردید 
نادیده انگاشتن تنوع فرهنگى مى تواند تضادها و برخوردها را در عرصه ى بین المللى 

افزایش داده و در نتیجه جهان را به محیطى ناامن و خطرناك تبدیل نماید. 
نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد و قواعد بین المللى در سه بخش تنظیم یافته 
اســت. در ابتدا مفاهیم جهان شــمولى و نســبیت گرایى فرهنگى تشریح شده و در 
ادامه لزوم احترام به تنــوع فرهنگى ملت ها و اهمیت آن براى برقرارى صلح پایدار 

بین المللى در اسناد بین المللى بررسى شده است. 

1. حقوق بشر جهانى و تنوع فرهنگى
بحث پیرامون جهان شمولى حقوق بشــر و نسبیت گرایى فرهنگى مسیرى 
طوالنى پیموده اســت؛ اصل مهمى که در مفهوم حقوق بشر وجود دارد، این است 
که حقوق بشــر براى تمام افراد در هر زمان اســت. با این وجود، بر این مفهوم این 
ایراد وارد شــده است که حقوق بشــر مفهومی غربی بدون توجه به حساسیت ها و 
ارزش هــاى فرهنگی اســت (Panikkar, 1982: 92). در این بخش از نوشــتار، به 
مفاهیم جهان شــمولی و نسبیت گرایی فرهنگی و تقابل میان این دو مقوله پرداخته 

می شود.
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1-1. مفهوم جهان شمولى و نسبیت گرایى فرهنگى
پرســش مهم این است که مفهوم جهان شــمولى حقوق بشر به چه معنى 
است. با ارائه ى پاسخى روشن به این امر، مى توان نسبت این مفهوم را با مفهوم تنوع 
فرهنگى روشــن نمود. در همین راستا برخى پرسش هاى دیگر نیز مطرح مى شود. 
پرسش هایى از قبیل آیا جهان شــمولى حقوق بشر به معناى جهان شمولى اسناد و 
معاهدات بین المللى حقوق بشر است؛ آیا مى توان گفت حقوق بشر در فرایند جهانى 
شدن از طریق ارتباطات جهانى با مفاهیمى مانند امنیت انسانى، توسعه، فقر، جنگ 
و اقتصاد فراملى و تأثیر آن ها بر جنبه هاى زیســت محیطى و توسعه ى ملى عجین 
شــده است، لذا حقوق بشر جهان شمول شده است؛ آیا جهان شمولى حقوق بشر به 
معنى یکســانى فرهنگ ها است و یا آن که به معناى مصداق هاى یکسان حقوق بشر 
در محیط هاى متفاوت فرهنگى اســت؛ آیا جهان شمولى حقوق بشر به معناى اتخاذ 
یک رویه ى واحد در مراحل اجرایى در چارچوب تمام نظام هاى ارزشــى، سنت هاى 

تاریخى و شرایط ملى متفاوت است؟ 
روشــن است که بر اســاس واقعیات تاریخى در جنبه هاى فرهنگ، مذهب، 
اخالق و سایر شــؤون تمدن و هم چنین بر مبناى مفاهیم حقوق عرفى و معاهدات 
بین المللــى پیرامون موضوعات مختلف، هیچ کــدام از تعاریف فوق الذکر نمى تواند 
منعکس کننده ى مفهوم واقعى جهان شمولى حقوق بشر باشد؛ صاحب نظران و اسناد 
غربى این تعاریف را تأیید نمى نمایند. مؤسسه ى دانمارکى حقوق بشر1 در گزارشى 
با عنوان آیا حقوق بشــر جهان شــمول اســت؛ پس از بحث تفصیلى راجع به تنوع 
فرهنگى بیان مى کند «نمى توان پذیرفت حقوق بشــر در دنیا به نحو یکسان مطرح 
و اجرا مى شــوند ... اگرچه برخى شرایط اساســى در تمامى مکان ها صادق بوده و 
جهان شــمول مى باشــد؛ اما تصور و تجربه ى هر منطقه در خصوص مصادیق نقض 
حقوق بشــر متفاوت است». هم چنین کنوانسیون اروپایى حقوق بشر2  پس از طرح 

1. The Danish Institute for Human Rights, Universal Human Rights?, available at: 
http://www.humanrights.dk/
2. European Convention on Human Rights, as amended by Protocols Nos. 11 and 
14 supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13, Rome, 4.XI.1950
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اعالمیه ى جهانى حقوق بشــر به عنوان یک ســند جهان شمول، در پاراگراف ششم 
مقدمه اذعــان مى نماید که اعضاى اروپایى این کنوانســیون با تکیه بر همگونى یا 
همســانى فکرى مبتنى بر سنت ها و ایده آل هاى مشــترك، گام هاى اولیه را براى 
اجــراى جمعى برخى حقوق معین مندرج در اعالمیه ى مذکور بر خواهند داشــت. 
ظاهراً با توجه به ســوابق مواضع اروپا در مباحث مربوطه در ســازمان ملل متحد و 
تأکید کشــورهاى غربى بر حقوق سیاســى و مدنى و صبغه ى فکرى این کشورها، 
مقصود از حقوق معین، ترجیح حقوق سیاسى و مدنى بر حقوق اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى است. بر همین مبنا مى توان گفت که جهان شمولى حقوق بشر با تعاریف 

مذکور هم خوانى ندارد. 
یکى از اســاتید دانشگاه بیلفلد و گزارش گر شوراى حقوق بشر به نام هاینر 
بیلفلت1 معتقد اســت که اصوالً هیچ فرهنگى به نحو انحصارى مبداء حقوق بشــر 
نبوده است. وى ضمن مردود شــمردن نوعى نظریه ى بنیادگرایى فرهنگى2  که بر 
مبناى آن برخى از غربى ها و سایر ملل صرفاً فرهنگ خود را مبدأ حقوق بشر دانسته 
و دیگر فرهنگ ها را طفیلى مى دانند، معتقد اســت جهان شمولى حقوق بشر امرى 
عام و مطلق اســت. بدین معنى که در واقع حقوق بشــر مرکز تالقى و اجماع بین 
فرهنگى پیرامون معیارهاى قاعده مند و اساسى در جوامع چندفرهنگى جهان امروز 

.(Bilfelt, 2000: 114) است
مفهوم جهان شــمولى حقوق بشر در طى قرن بیســتم با اعالمیه ى جهانى 
حقوق بشر ســازمان ملل متحد ظهور و بروز یافت. جهان شمولى بدین معنى است 
که ارزش ها و اصول بنیادین حقوق بشــر داراى ماهیتى جهانى هستند. این اصول 
و ارزش ها مشتمل اســت بر مفهوم آزادى هاى فردى، دموکراسى و حقوق سیاسى 
و پذیرش حقوق اقتصادى و اجتماعى. حقوق بشــر جهانى اســت؛ زیرا این حقوق، 
حق طبیعى و مســلم هر عضو خانواده ى بشــرى اســت و هر فرد بشر، در هر کجا 
با هــر نژاد، زبان، جنس یا دین که باشــد از این حقوق برخوردار اســت (امیدى، 
1388: 304). جهان شمولى حقوق بشر با تالش مستمر سازمان ملل متحد به نحو 

1. Hiner Bilfelt
2. Cultural Essentialism
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مشــخص در حقوق بین الملل تثبیت شده و به رسمیت شناخته شده است. حقوق 
بشــر یکى از اهداف آن سازمان در منشور ملل متحد است. بند 3 ماده ى 1 منشور 
مقرر مى نماید که همگان از حقوق بشــر و آزادى هاى اساسى بدون هیچ تمایزى از 
حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب برخوردارند. بنابراین حقوق بشــر، امتیاز محسوب 
نمى شــود. اعالمیه ى جهانى حقوق بشــر نیز مؤید اجماع بین المللى راجع به یک 
استاندارد جهانى براى حقوق بشر است. در واقع این اعالمیه بیشتر نمایانگر اجماعى 
گسترده در خصوص شأن و کرامت انسانى است تا یک نوع فرهنگ یا سنت خاص. 
باید توجه داشــت که این اعالمیه حدود شصت سال پس از آن که از سوى مجمع 
عمومى ســازمان ملل متحد پذیرفته شد و تقریباً همه ى دولت ها آن را مورد تأیید 
قرار دادند، به احتمال قوى وضعیت حقوق بین الملل عرفى را کســب کرده اســت 
(شریفى طرازکوهى، 1390: 159). حقوق بشر با میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، 
اجتماعــى و فرهنگى و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاســى و هم چنین دیگر 
اسناد هنجارساز بین المللى در خصوص نسل کشى، بردگى، شکنجه، تبعیض نژادى، 
تبعیض علیه زنان، حقوق کودك، اقلیت ها و بردبارى مذهبى تثبیت گردید. مفهوم 
جهان شــمولى را مى توان در خود اعالمیه ى جهانى حقوق بشــر مشاهده نمود. در 
مقدمه ى این اعالمیه به «اســتاندارد مشترك براى برخوردارى تمام افراد و ملت ها 
اشاره شده است»1. مقدمه ى این اعالمیه  مشتمل بر عباراتى در ارتباط با حقوق بشر 
از قبیل وجدان، اخالق و برادرى اســت که خود نشان دهنده ى تعمیم جهان شمولى 
حقوق بشــر به مفاهیم مشــترك در تمام فرهنگ ها به نحو عام مى باشد و هر یک 
از فرهنگ ها داراى برداشــت هاى درون فرهنگــى خود از این مفاهیم اند. این جمله 
بعدهــا در اعالمیه و برنامه ى اقدام وین نیز منعکس شــده اســت که با همان طرز 
بیان، جایگاه اعالمیه ى جهانى حقوق بشر را به عنوان یک «استاندارد مشترك براى 
همــگان» مجدداً تایید نمود2. اعالمیه ي وین که در ژوئن 1993 توســط کنفرانس 
جهانى حقوق بشــر ملل متحد در اتریش تصویب گردید با بیان این که تمام حقوق 

1. G.A., 10 December 1948, Universal Declaration of Human Rights, preamble
2. World Conference on Human Rights, 25 June 1993, Vienna Declaration and 
Programme of Action, Preamble & Section I (1)
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بشــر، جهانى و تفکیک ناپذیر و به هم پیوســته اند، مفهوم جهان شمولى حقوق بشر 
را تقویــت نمود؛ بدین معنى که تمام حقوق سیاســى، مدنى، فرهنگى، اقتصادى و 
اجتماعى بشــر بــه عنوان یک کلیت واحد تلقى مى شــوند و همگى آن ها از ارزش 
و کاربرى یکســانى براى بشــر برخوردارند. باید توجه نمود که جهان شمولى به دو 
صورت افراطى و نســبى اســت؛ صورت نخســت چندان با واقعیت هاى بین المللى 
ســازگار نیست. هرچند برخى کشورها با ایده ى جهان شمولى حقوق بشر مخالفند؛ 
اما تمامى دولت ها با بخش اعظم مفاد معاهدات بین المللى در زمینه ى حقوق بشــر 

موافق اند (امیدى، 1388: 308).
نتیجه آن که، جهان شــمولى حقوق بشــر بدین معنى اســت که ارزش ها و 
اصول بنیادین حقوق بشــر داراى ماهیتى جهانى اســت. به بیان دیگر انسان داراى 
کرامت و یک سلسله حقوق بنیادین است. این اصول و ارزش ها شامل مفهوم حقوق 
و آزادى هــاى فردى و جمعى (حقوق مردم و حقوق ملت) اعم از حقوق سیاســى، 
مدنى، اقتصادى، اجتماعى و حق توسعه است. تمامى این حقوق در الیحه ى حقوق 
بشر1 سازمان ملل درج و احصا شده است که بر مبناى همسانى فکرى، ویژگى هاى 

فرهنگى و شرایط تاریخى در هر منطقه و شرایط ملى اجرا مى شود.
نســبیت فرهنگى، مفهومى براى توجیه عدول از معیارهاى حقوق بشر در 
حقوق بین الملل اســت که با ابتناء بر زمینه هاى فرهنگى، اعتبار اخالقى محدودى 
را به دســت آورده اســت؛ اما بدین دلیل که واجد ویژگى فلسفى حتى در مجامع 
ســازمان ملل متحد است باید مورد توجه قرار گیرد (شــریفى طرازکوهى،1380: 
64). نسبیت گرایى فرهنگى مجموعه اى از اصول و عقاید است که با نیروى تجویزى 
در فرهنگ ها نفوذ دارد. در مباحث حقوق بشــرى، نسبیت گرایى فرهنگى در واقع 
احترام به تفاوت هاى فرهنگى اســت و بدین معنى اســت که فرهنگ ها در زمان و 

مکان هاى گوناگون، متفاوت اند.
نسبیت گرایى فرهنگى در سه ســطح بیان مى شود؛ نخست، نسبیت گرایى 
مطلق یا افراطى که اساســاً منکر حقوق بشر جهانى است؛ چرا که بحث حقوق بشر 
را مطلقــاً در دایره ى هر یــک از فرهنگ ها به طور مجزا و متفاوت در نظر مى گیرد. 

1. Bill of Rights
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دوم، نســبیت گرایى قوى کــه برخى حقوق بنیادین جهانــى را مى پذیرد؛ اما اصل 
را بر نســبیت گرایى فرهنگى و در نتیجه همپوشــانى ضعیف بین جهان شــمولى و 
نسبیت گرایى فرهنگى مى گذارد و سوم، نسبیت گرایى ضعیف که مى پذیرد فرهنگ 
مى تواند منبع مهمى براى اعتبار حق یا قاعده ى اخالقى بشــرى باشــد؛ اما در نگاه 
اول فرض را بر جهان شــمولى گذاشته و نسبیت طبیعت انسان و جوامع گوناگون را 
به عنوان عامل کنترل کننده ى برخى زیاده روى هاى جهان شمولى در نظر مى گیرد1.  
اعالمیه ى جهانى حقوق بشر به گونه اى ارائه شده که در برابر آداب و رسوم فرهنگى 
مختلف، قدرت هنجارى ندارد؛ عملکردها مى بایست از طریق استانداردهاى فرهنگ 
مورد نظر ارزیابى شــوند. همان گونه که موسسه ى انسان شناسى آمریکا اعالم نمود: 
«هر انســانى تنها بر اســاس تعریف جامعه ى خود از آزادى، آزاد زندگى مى کند» 
(Donnelly, 2007: 294). امــروزه در مجامع آکادمیک و در بین دولت ها، مباحث 
گوناگونى پیرامون رد جهان شمولى حقوق بشر و نقش تنوع فرهنگى در شکل گیرى 
مفهوم حقوق بشر در کشورهاى غیر غربى مطرح شده است2. طبق این تفکر، حقوق 
بشــر جهانى فرد را در مرتبه اى باالتر از جامعه قــرار داده و لذا، مخالف ارزش هاى 
اجتماعى است. به راستى آیا ارزش ها و معیارهاى فرهنگى با حقوق بشر جهانى در 

تقابل است؟

1-2. تقابل جهان شمولى حقوق بشر و نسبیت گرایى فرهنگى
بحث تقابل تنوع فرهنگى با حقوق بشــر جهانى بیشتر بین کشورهاى غیر 
غربى مطرح اســت. به همین دلیل این عده از کشورها، جهان شمولى حقوق بشر را 
مفهومى زاییده ى کشــورهاى غربى مى دانند. نگاه دولت ها به جهان شمولى بیشتر 
جدال بین ایدئولوژى ها و فلسفه هاست. ایدئولوژى دولت هاى معتقد به نسبیت گرایى 
فرهنگى به وجود فلسفه یا الگوى فرهنگى غرب در مفهوم جهان شمولى حقوق بشر 

1. در خصوص اقسام نسبیت گرایى فرهنگى و تشریح بدنه ى پیوستار نظریه هاى حقوق بشر: 
Donnelly, Jack., 1984, “Cultural Relativism and Universal Human Rights”, HRQ, 
6, ( 4), 400-419, 400-402
2. Discuss Arguments for and Against Universalism of Human Rights, Transcrip-
tion available at: www.personal.ceu.hu/



صل نامه ى تعالی حقوق/ دوره ى جدید/ شماره ى 19
ف

187

معطوف است. بررسى منـــدرجات اعالمیـه ى جهانى حقوق بشـر نشـان مى دهـد 
که این اعالمیـــه بر پایه هیچ نوع ایدئولوژى محض و انحصارى تدوین نشـده؛ بلکه 
بیـــشتر در جهت سـازش بین تفـکرات مختلف تالش نموده است. این اعالمـیه بر 
مبناى کرامت انسانى و حقوق ذاتى انـــسان استوار مى باشـــد؛ بنابراین وفـق نظر 
پروفـسور اوساتینـسکى: «در بحـث جهـان شمـولى باید دو مفهوم جهـان شـمولى 
حقوق بشـــر و جـهان شـمولى فلسـفه ى حـقوق بشر را از یکدیگر تفکیـک نمود» 
(Osiatynski, 2009: 183). اولى مى تواند جهان شــمول باشــد؛ اما هر ادعایى در 
خصوص جهان شــمولى فلســفه ى حقوق بشر بیشــتر به ایجاد مسائل و مشکالت 
مى انجامــد تــا ارائه ى راه حل (Ibid). حقوق بشــر از 60 ســال قبل به این طرف 
مى توانــد به عنوان زبان گفتگوى میان فرهنگى و مبناى ســازش تلقى شــود؛ اما 
فلســفه ى حقوق بشر زبان مخالفت بوده و بر شدت تنش میات فرهنگ ها مى افزاید 
(Ibid). در عیــن حال نمى توان صرفاً به ایدئولوژى دولت ها توجه نمود؛ بلکه صداى 
خود افراد انسانى و جامعه ى مدنى به ویژه در دولت هاى غیر غربى نیز مى بایست به 
این بحث اضافه شود؛ چرا که براى مثال هیچ انسانى نمى پذیرد که به عنوان بخشى 
از فرهنگ خود تحت شــکنجه قرار گیرد. اعتقاد ما بر این اســت که مى توان بین 
جهان شمولى نسبى و نسبیت گرایى ضعیف نوعى همپوشانى و تفاهم برقرار نمود که 
در این حالت اصل را بر جهان شمولى حقوق بشر به ویژه در مورد حقوق بنیادین بشر 
گذاشــته تا دولت ها در لفاف حاکمیت و تفاوت فرهنگى، مقاصد نامشروع سیاسى 
خود را توجیه ننمایند؛ اما برخى تفاوت هاى فرهنگى ریشــه دار باید به عنوان عامل 
مهارکننده ى زیاده روى هاى جهان شــمولى مورد احترام قرار گرفته و از این طریق 
باب برخى ســوء اســتفاده ها از سوى دیگر کشــورها جهت دخالت در امور داخلى 

دولت ها مسدود شود.

2. اصل احترام به تنوع فرهنگى
تمامــى فرهنگ ها در خلق تمدن جهانى نقش داشــته و در اصول بنیادین 
حقوق بشــر مشــترك  اند. لــذا مى توان گفت حقــوق بنیادین بشــر از این حیث 
جهان شمول است. در عین حال کشورها و موجودیت هاى فرهنگى ملى و منطقه اى 
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مى توانند در بستر جهان شــمولى حقوق به ویژگى هاى فرهنگى، تاریخى و مذهبى 
خود توجه اصولى نمایند. فرهنگ ها هر یک داراى ارزش هاى غنى و جهانى هستند 

که باید به آن ها احترام گذاشت.

2- 1. اصل احترام به تنوع فرهنگى در اسناد ملل متحد
حق حفظ و توســعه ى فرهنگى و آداب و رســوم هر کشور که یکى از ابعاد 
مهم همگرایى بین المللى است، در معاهدات و اسناد نرم نظام ملل متحد به دفعات 
و در اشــکال گوناگون مطرح و تکرار شده است. مى توان این گونه برداشت کرد که 
تکرار مستمر این دیدگاه به مدت طوالنى در سطح جهانى، این امر را به صورت یک 

قاعده ى عرفى در کنار معاهدات مستقیم و غیرمستقیم درآورده است. 

2-1-1. منشور ملل متحد
 بند 2 ماده ى 1 منشــور ملل متحد یکى از اهداف سازمان ملل را توسعه ى 
روابط دوستانه میان ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خودمختارى ملل 
و انجام دیگر اقدامات مقتضى براى تحکیم صلح جهانى ذکر کرده اســت. بى تردید 
اصل بارز در این بند همان اصل تســاوى حاکمیت هاســت که به صراحت در بند 1 
این ماده نیز آمده است. اصل اخیر اقتضاء دارد که عناصر و ملزومات حاکمیت ها نیز 
محترم شمرده شود. از جمله ى این عناصر، ملت ها هستند که داراى فرهنگ، تاریخ 
و آداب و رســوم مشــترك اند. در نتیجه این گونه مى توان برداشت کرد که احترام 
به تنوع فرهنگى هر کشــور جلوه اى از احترام به اصل حاکمیت دولت هاست. ضمن 
این که اساساً بند 7 ماده ى 2 منشور نیز با تثبیت اصل عدم مداخله در امور داخلى 
کشورها، بر اصل احترام به تنوع فرهنگى کشورها به عنوان یکى از مؤلفه هاى داخلى 

کشورها صحه مى گذارد. 
موضوع دیگر آن که حقوق بشر و اجراى آن ها در این سند حقوقى در اهداف 
و هم چنین در مواد 13، 55 و 56 در چارچوب و بســتر «همکارى هاى بین المللى» 
آمده است. پیش فرض این همکارى به عنوان یک عامل اساسى، رعایت اصل تساوى 
حاکمیت ها و هویت ملت ها اســت. لذا در چارچوب همکارى بین المللى و تســاوى 
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حاکمیت هــا، اصرار بر نفى هویت هاى ملى، فرهنگى و ارزش هاى اساســى دینى با 
اهداف منشور سازگار نمى باشد.   

2-1-2. حق تعیین سرنوشت مندرج در اعالمیه ى اصول، میثاقین و 
اعالمیه ى حق بر توسعه

اعالمیه ى اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوســتانه و همکارى بین 
دولت هــا مصوب 1970 مجمع عمومى ســازمان ملل1 نیز بــه اصل عدم مداخله و 
هم چنین حق تعیین سرنوشــت ملل اشاره نموده است. این اعالمیه ذیل اصل عدم 
مداخله به این موضوع اشــاره مى کند که هر دولتى حق غیرقابل سلب براى تعیین 
نظام سیاســى، اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگى خود به هر شــکل را بدون دخالت 
دولت هاى دیگر دارد. این مقرره مؤید توجه اسناد بین المللى به اصل احترام به تنوع 
فرهنگى کشورها است. افزون بر این، اصل تساوى حاکمیت دولت ها که مبین اصل 

احترام به تنوع فرهنگى است، در این اعالمیه نیز به صراحت آمده است. 
میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و هم چنین میثاق حقوق مدنى 
و سیاســى2 در ماده ى یک خود به حق خودمختارى ملل اشاره کرده اند. به موجب 
این حق، ملل  وضع  سیاســی  خود را آزادانه  تعیین  و توسعه  ى اقتصادي، اجتماعی  و 

فرهنگی  خود را آزادانه  تأمین  می کنند.
در مقدمه ى اعالمیه ى حق بر توســعه3 بر حق تعیین سرنوشت ملل تأکید 
شده است4. این حق در ماده ى یک این اعالمیه نیز عنوان شده است. ضمن این که 

1. G.A., 24 October 1970, UN Doc.  A/Res/25/2625, Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in 
accordance with the Charter of the United Nations
2. G.A. Resolution 2200A (XXI),  International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, 16 December 1966, Entry into force 3 January 1976;  G.A. 
Resolution 2200A (XXI) International Covenant on Civil and Political Rights, 16 
December 1966, Entry into force 23 March 1976
3. G.A., 4 December 1986, UN Doc.  A/RES/41/128, Declaration on the Right to 
Development

4. «با یادآورى حق مردمان براى تعیین سرنوشت خود، که بر اساس آن حق دارند وضعیت سیاسى خود را آزادانه 
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اصل برابرى حاکمیت ها در ماده ى 3 این اعالمیه آمده است. 
توضیح آن که مفاهیم مذکور در قالب قطعنامه ها و اعالمیه هاى متعددى که 
در پى هم آمده اند، مورد اجماع بین المللى قرار گرفته است. لذا این استمرار و تأکید 
در دوره ى طوالنى تاریخى در سطح بین المللى این امور را به صورت قواعد عرفى و 

الزم االجرا در آورده است.

2-1-3. اعالمیــه ى اصول همکارى بین المللى فرهنگى یونســکو 
مصوب چهارم نوامبر 1966 1

در قسمتى از مقدمه ى این اعالمیه، نادیده گرفتن شیوه ي زندگى و آداب و 
رسوم ملل مانعى بر سر روابط دوستانه ى بین ملت ها، همکارى صلح آمیز و پیشرفت 
بشــریت معرفى شده اســت؛ این موضوع در بند 2 ماده ى 4 این اعالمیه نیز آمده 
است. ماده ى یک این اعالمیه از حیث حق احترام به تنوع فرهنگى قابل توجه است. 
در بند یک این ماده آمده اســت: «هر فرهنگى دارى کرامت و ارزشى است که باید 
مورد احترام واقع شده و حفظ گردد». بند 2 این ماده نیز همگان را محق و موظف 
به توســعه و ارتقاى فرهنگ خود مى داند. در بند 3 این ماده نیز به موضوع تنوع و 
گوناگونى فرهنگى و تاثیر آن ها بر یکدیگر اشــاره شــده و تمام فرهنگ ها بخشى از 
میراث مشــترك بشریت دانسته شده اســت. ضمن این که بند یک ماده ى 11 این 
اعالمیــه بر رعایت اصول حقوق بین الملل به ویــژه اصل برابرى حاکمیت دولت ها و 
اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها جهت تحقق همکارى ها و روابط فرهنگى 

تاکید دارد. 

تعیین و توسعه ى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را پیگیرى کنند».
1. UNESCO, 4 November 1966, Declaration of Principles of International Cultural 
Co-operation
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2-1-4. اعالمیه ى تنوع فرهنگى یونسکو مصوب دوم نوامبر 2001 1
این اعالمیه در یکى از بندهــاى مقدماتى خود به صراحت به اهمیت تنوع 
فرهنگى و اعمال حقوق فرهنگى در اســناد بین المللى مصوب یونسکو اشاره کرده 
و احتــرام به تنوع فرهنگى، بردبارى، گفتگو و همکارى در یک فضاى اعتماد و فهم 
متقابل را بهترین ضامن صلح و امنیت بین المللى عنوان مى نماید. در بند دیگرى از 
مقدمه ى این اعالمیه تنوع فرهنگى مبناى استحکام و تداوم آگاهى از وحدت بشر و 
توســعه ى تبادالت بین فرهنگى دانسته شده است. این اعالمیه در ماده ى یک خود 
تحت عنوان «تنوع فرهنگى: میراث مشــترك بشریت»، تنوع فرهنگى براى بشریت 
را همانند تنوع زیســتى براى طبیعت دانســته و آن را یکى از منابع مبادله، ابتکار 
و خالقیت تلقى نموده اســت. این اعالمیه در قســمت اخیر ماده ى 2، کثرت گرایى 
فرهنگى را موجب تبادل فرهنگى، رشــد ظرفیت هاى خالقانه و دوام حیات جمعى 
بیــان مى کند. ماده ى 3 این اعالمیه به نقش تنوع فرهنگى در رشــد و توســعه ى 
همه جانبه اشاره نموده و ماده ى 4 نیز دفاع از تنوع فرهنگى را یک ضرورت اخالقى 

جداى از بحث احترام به کرامت انسانى تلقى نموده است.

2-1-5. دســتور کار جهانى براى گفتگــوى تمدن ها (قطعنامه ى 
شماره ى 56/6 مورخ بیست و یکم نوامبر 2001)2

این قطعنامه ى مجمع عمومى ســازمان ملل متحد ضمن تأکید بر اصول و 
اهداف مندرج در منشــور ملل متحد از جمله بند 2 مــاده ى 1، در ماده ى 3 خود 
طى دو بند به مقوله ى احترام به تنوع فرهنگى کشورها مى پردازد. بند چهارم تنوع 
فرهنگى را به رسمیت شناخته و آن را یکى از مشخصه هاى بنیادین جوامع انسانى 
و از عوامل الینفک پیشــرفت و رفاه مادى و معنوى کل بشریت عنوان نموده است. 
بنــد 5 این ماده نیز به صراحت حق اعضاى تمام تمدن ها براى حفظ و توســعه ى 

میراث فرهنگى جامعه ي  خود را به رسمیت شناخته است.

1. UNESCO, 2 November 2001, Universal Declaration on Cultural Diversity
2. G.A., 21 November 2001, UN Doc. A/RES/56/6, Global Agenda for Dialogue 
among Civilizations
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2-1-6. اعالمیه و برنامه ى اقدام  2001 نشست جهانى دوربان علیه 
نژادپرستى، تبعیض نژادى، بیگانه هراسى و نابردبارى هاى مرتبط1

ایــن اعالمیه کــه در پى کنفرانســى علیه نژادپرســتى، تبعیــض نژادى، 
بیگانه هراســى و نابردبارى هاى مرتبط در ســى و یکم آگوســت تا هشتم سپتامبر 
2001 در شــهر دوربان آفریقاى جنوبى به تصویب رسید، یکى از بندهاى ابتدایى 
خــود را به تأیید مجدد بحث احترام به تنــوع فرهنگى ملل اختصاص داده و اعالم 
مى دارد «تنوع فرهنگى از عوامل مهم پیشــرفت و رفاه کل بشریت مى باشد که باید 
مورد توجه و بهره مندى واقع شده و به طرز صحیحى پذیرفته شود و به عنوان یکى 

از مشخصه هاى ثابت تقویت کننده و توسعه ى جوامع ما لحاظ گردد».

نوزدهم  مصوب  فرهنگى  تنوع  و  بشــر  حقوق  قطعنامه ى   .7-1-2
دسامبر 2011 مجمع عمومى سازمان ملل متحد2

در مقدمه ى این قطعنامه بر لزوم احترام به تنوع فرهنگى تمام ملل و آداب 
و رســوم مردمان بومى تاکید شده اســت. این قطعنامه هم چنین در ماده ى یک بر 
اهمیت حفظ و توســعه ي میراث و سنن فرهنگى ملل در یک فضاى آکنده از صلح، 

بردبارى و احترام متقابل داخلى و بین المللى تأکید مى ورزد.

2-1-8. قطعنامه ى حقوق بشر و تنوع فرهنگى مصوب سى و یکم 
اکتبر 2013 کمیته ى سوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد3

ایــن قطعنامه به ماننــد قطعنامه ى 2011 مجمع عمومى آن ســازمان در 
مقدمه ى خود، تنوع فرهنگى و حق توســعه ى فرهنگى را به رسمیت شناخته است. 

1. World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Re-
lated Intolerance, South Africa, from 31 August to 8 September 2001, Durban Dec-
laration and Programme of Action
2. G.A., 19 December 2011, UN Doc. A/RES/66/154,  Human Rights and Cultural 
Diversity
3. G.A. (Third Committee), 31 October 2013, UN Doc. A/C.3/68/L.36, Human 
Rights and Cultural Diversity
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این قطعنامه در عین حالى که حقوق بشــر را جهانى، تفکیک ناپذیر و به هم پیوسته 
تلقــى مى کند، به ویژگى هــاى ملى و منطقه اى و زمینه هــاى تاریخى، فرهنگى و 
مذهبــى ملل نیز توجه دارد. هم چنین پاراگــراف یک این قطعنامه اهمیت حفظ و 
توسعه ى میراث و آداب و سنن فرهنگى ملت ها را در بستر صلح، بردبارى و احترام 
متقابل داخلى و بین المللى تأیید مى نماید. قطعنامه ى مذکور از سال 1999 میالدى 
تا سال 2005 هر ساله به اجماع تصویب شده و از آن سال تا کنون هر دو سال یک 
بار توسط جنبش عدم تعهد معرفى و مورد تصویب مجمع عمومى قرار گرفته است.

2-1-9. اعالمیه و برنامه ى عمل وین
کنفرانس جهانى حقوق بشــر به عنوان دومین رویداد جهانى در این حوزه 
پس از کنفرانس بین المللى تهران در ســال 1968، در وین در ســال 1993 برگزار 
شــد. یکى از مهم ترین و عمیق ترین چالش هاى فراروى این کنفرانس، مجادله ى دو 
جناح متشکل از کشــورهاى غربى از یک سو و کشورهاى عمدتاً در حال توسعه از 
ســوى دیگر پیرامون موضوع جهان شمولى حقوق بشر و نسبت آن با تنوع فرهنگى 
بود. پیش از آن، کنفرانس هاى منطقه اى بانکوك، تونس و ســن خوزه، مواضع خود 
را پیرامون لزوم رعایت تنوع فرهنگى ارائه کرده بودند. سند نهایى کنفرانس جهانى 
ویــن در قالب اعالمیــه و برنامه ى عمل وین، ابتدا در بنــد چهارم از بخش یک بر 
اولویــت جهانى موضوع حقوق بشــر تأکید نموده و این موضــوع را یک نگرانى و 
دغدغــه ى بین المللى معرفى مى نمایــد. در بند 5 همین بخش، جامعه ى جهانى به 
شرایط و شاخص هاى این اولویت و دغدغه مى پردازد. در این شاخص ها سه موضوع 
واجد اهمیت است: نخست این که حقوق بشر جهان شمول، تفکیک ناپذیر از یکدیگر 
و داراى وابستگى متقابل اند. دیگر آن که جامعه ى جهانى باید با تمام شقوق حقوق 
بشــر، از جمله حقوق سیاســى، مدنى از یک ســو و حقوق اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى از ســوى دیگر، در سطح جهانى یکســان برخورد نموده و در اجراى آن ها 
عادالنه رفتار نماید. نتیجه ي این تأکیدات آن است که به دلیل جهان شمولى حقوق 
بشــر و وابستگى متقابل آن ها هیچ دولتى نباید به سبب منافع سیاسى و اقتصادى 
ملى و گروهى یکى از شــقوق را بر دیگرى به لحاظ ارزشى برتر دانسته و به همین 
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طریــق عمل نمایــد. نتیجه ى دیگر این که اهمیت رســیدگى به وضعیت اقتصادى 
کشورهاى فقیر و یا در حال توسعه و هم چنین حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
مردم و ســاکنان این کشورها به همان اندازه اهمیت حقوق سیاسى و مدنى بوده و 
باید دغدغه ى بین المللى محســوب شود. بر همین اساس تحقق حقوق مذکور باید 
در چارچوب وظایف اجرایى جامعه ي جهانى قرار گیرد. موضوع سوم اذعان جامعه ى 
جهانى در ویــن به اهمیت رعایت ویژگى هاى ملى و منطقه اى و ســوابق تاریخى، 
فرهنگى و مذهبى در چارچوب جهان شــمولى حقوق بشر است. در واقع بند پنجم 
مهم ترین فراز تاریخى کنفرانس وین در ســال 1993 میالدى در جهت تبیین اصل 
لزوم رعایت شرایط خاص در اجراى حقوق بشر و ارزیابى تحقق آن در سراسر جهان 

مى باشد. بند مذکور شرایط خاص را به دو محور زیر تقسیم مى نماید:
محور نخســت ویژگى هاى ملى و منطقه اى اســت؛ این شرط خاص، طیف 
گسترده اى از وضعیت هاى متعدد و حتى متفاوت کشورها در مناطق مختلف جهان 
را مى تواند شناســایى و ارزیابــى نماید. براى مثال، موقعیت ویــژه ى جغرافیایى و 
ژئوپلیتیکى کشــورها و مناطق مختلف، وضعیت سیاســى - امنیتى کشورهاى یک 
منطقه ى خاص و همســایگان آن ها، شرایط ویژه ى کشــورها در ارتباط با جنایات 
ســازمان یافته ماننــد جرایم راجع به مواد مخدر، قاچاق انســان، تروریســم ملى، 
منطقه اى و بین المللى و ســازمان هاى مربوط به قاچاق زنان و دختران و در نهایت 
وضعیت اقتصادى، اجتماعى و توســعه اى یک منطقه ى ویژه مى تواند در دو جهت 
یعنى تحقق حقوق بنیادین بشر و هم چنین ارزیابى درجات و مراحل آن مؤثر باشد. 
لذا هرگونه تأکید افراطى و بدون توجه به این شــرایط خاص، واقع بینانه نبوده و در 

برخى مقاطع، اهداف سیاسى خاصى را دنبال مى نماید.  
محور دوم، ســوابق متنوع تاریخى، فرهنگى و مذهبى اســت. در این زمینه 
اجماع بین المللى بر این موضوع مهم قرار گرفته اســت که جهان شمولى حقوق بشر 
مى باید در ارتباط با ســوابق مختلف فرهنگى، مذهبى و تاریخى ارزیابى شــود. به 
عبــارت دیگر، جامعه ى جهانى در این اجماع به این موضوع توجه نموده که حقوق 
بشــر با ماهیت انسانى خود از یک ســو و وجود نظام هاى ارزشى، مذهبى، حقوقى، 
فرهنگى، تمدنى و تاریخى مختلف در جهان از ســوى دیگر، نمى تواند در قالب یک 
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نســخه ى واحد و از پیش تعیین شده در تمام نقاط جهان به نحو یکسان اجرا شود. 
آراء متعدد دیوان هاى دادگســترى بین المللــى و حتى اروپایى پیرامون پرونده هاى 
حقوقــى و کیفرى نیز بیانگر این واقعیت انکارناپذیر اســت کــه نظام هاى مختلف 
حقوقى در سطوح ملى و منطقه اى در زمان هاى گوناگون در خصوص امرى ترافعى 
و یا مشــورتى نظرات و آراء متفاوت ارائــه کرده اند. اختالف در مصادیق رعایت و یا 
نقض حقوق بشــر حتى در رأى یک دیوان نظیر دیوان بین المللى دادگســترى، در 
خصوص یک پرونده به کرات دیده شــده است. براى مثال در رأى دیوان دادگسترى 
بین المللى در پرونده ى دیالو1 که کامًال مرتبط با موازین جهانى حقوق بشــر و لزوم 
رعایت آن توسط دولت خوانده مى باشد، قضات دیوان نظرات متعدد و گاه متفاوتى 
ابراز داشــته  اند؛ لذا همان گونه که اعالمیه ى ویــن در بند پنجم از بخش یک اعالم 
مى دارد، ســوابق و ویژگى هاى فرهنگى و مذهبى یک کشور و یا منطقه مى تواند در 
تشــخیص مصادیق رعایت و یا نقض حقوق بنیادین و حتى روش اجرایى آن مؤثر 

و دخیل باشد.  

2-2. اصل احترام به تنوع فرهنگى در اسناد منطقه اى
شناسایى حق احترام به تنوع فرهنگى در اسناد منطقه اى مؤید آن است که 
کشورهاى منطقه خواسته اند با شناسایى حق حفظ تنوع فرهنگى در اسناد خود از 
هجمه ى افراطى جهان شمولى کاسته و هویت فرهنگى خود را حفظ نموده و تداوم 

بخشند. بخشى از مهم ترین اسناد منطقه اى در این زمینه بدین شرح است:
 

2-2-1. منشور آفریقایى حقوق بشر و ملت ها 1981 2
منشــور آفریقایى حقوق بشــر و ملت ها مصوب بیست و هفتم ژوئن 1981 
میالدى اتحادیه ى آفریقا (ســازمان کشــورهاى آفریقایى فعلى) مى باشد. در یکى 

1. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Con-
go), Jugement of 19 June 2012, ICJ Reports 2012: 324
2. OAU, 27 June, 1981, Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), Entered 
into force 21 October 1986, African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights
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از بندهــاى مقدماتى این منشــور به اهمیت واقعیت هاى آداب و رســوم تاریخى و 
ارزش هــاى تمدن آفریقایى و تأثیر و بازتاب آن ها در مفهوم حقوق بشــر و ملت ها 
اشاره شده است. بند یک ماده ى 22 این اعالمیه، یکى از ابعاد توسعه  یعنى توسعه ى 
فرهنگــى را بــه عنوان حق تمام ملت ها دانســته و بند 7 مــاده ى 29 نیز حفظ و 
تقویت ارزش هاى فرهنگى مثبت آفریقا در ســایه ى بردبارى، گفتگو و مشــورت و 
به طور کلى ارتقاى ســالمت اخالقــى جامعه را تکلیف همگانــى مى داند. در این 
ســند منطقه اى موضوع مهم آن اســت که کشــورهاى آفریقایى در بند 5 مقدمه 
تصریح نموده اند که سنت هاى تاریخى، ارزش ها و تمدن آفریقایى باید الهام بخش و 
هویت دهنده ى تفکرات آن ها در باب مفهوم حقوق بشر و مردم باشد. بر این اساس، 
کشــورهاى آفریقایى در قالب این منشــور اعالم داشــته اند که مفهوم حقوق بشر 
مندرج در اعالمیه ى جهانى حقوق بشــر و میثاقین و حتى اســناد فراتر از آن را در 
پرتو ویژگى ها و ارزش هاى تاریخى، ســنتى و تمدنى خود تفسیر و اجرا مى نمایند. 
این امر به معناى پذیرش جهان شــمولى حقوق بشر توسط کشورهاى آفریقایى در 
پرتو ویژگى هاى منطقه اى است. این بیان مقدماتى در کنار مفاد بند چهارم مقدمه 
که تلویحاً به اولویت هاى حقوق بشرى از دیدگاه آفریقایى مى پردازد و هم چنین بند 
ششم و هفتم مقدمه و مواد 19 تا 24 و نیز بخش چهارم این منشور مؤید آن است 
که منشور آفریقایى با نگاهى موسع دیدگاه غالب بر اعالمیه ى جهانى حقوق بشر را 

بر مبناى ویژگى هاى خود به ترتیب زیر تفسیر نموده است:
تصریح بر لزوم ریشه کنى اســتعمار، ایجاد زندگى بهتر براى مردم آفریقا و 
همکارى بین المللى به عنوان پیش زمینه ها یا مصادیق مهم مفهوم حقوق بشــر؛ در 

حالى که در اعالمیه ى جهانى حقوق بشر اثرى از موضوع استعمار نیست؛
تأکیــد بر حقوق جمعى در قالب حقوق مردم از طریق اختصاص چند ماده 
به آن؛ این در حالى اســت که اعالمیه ى جهانى حقوق بشــر صرفاً به حقوق فردى 

پرداخته است؛
تأکید بر مســؤولیت فردى در کنار حقوق فــردى از طریق اختصاص یک 
بخش کامل منشــور به این موضوع؛ نکته مهم در این بخش آن اســت که منشور 
آفریقایى در بیش از 10 محور، مســؤولیت ها و وظایف فرد از جمله در جهت حفظ 
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اتحاد و تمامیت ارضى کشــور و مهم تر از آن عدم سازش با تحرکات مرتبط با ضد 
امنیت ملى را احصا نموده اســت. این مورد اخیر با توجه به تفاسیر عمدتاً غربى که 
جایگاهى براى امنیت و تمامیت ارضى کشورها در چارچوب کلى مفهوم حقوق بشر 

قائل نیستند، واجد اهمیت است.  

2-2-2. اعالمیه ى بانکوك  1993
نشست منطقه اى کنفرانس جهانى حقوق بشر در آسیا که در بانکوك برگزار 
شــد، در پایان کار خود اعالمیه اى موســوم به اعالمیه ى بانکــوك1 صادر نمود که 
در بردارنده ى خواســته ها و تعهدات منطقه ى آســیا پیرامون حقوق بشر است. در 
بندهاى مقدماتى این اعالمیه اصول احترام به حاکمیت ملى، تمامیت ســرزمینى و 
عدم مداخله در امور داخلى دولت ها مورد تأیید مجدد قرار گرفته است. در پاراگراف 
شــماره ى 5 این اعالمیه بر این اصول تاکید و استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزار 
فشــار سیاســى منع گردیده است. در پاراگراف شــماره ى 6 تصریح شده که تمام 
کشــورها، حق تعیین نظام سیاسى خود و کنترل و استفاده ى آزادانه از منابع خود 
را دارند. پاراگراف 8 ماهیت حقوق بشــر را جهانى دانســته و در عین حال تصریح 
مى نمایــد که این حقوق بایــد در چارچوب فرایندى پویا و با تغییر هنجارســازى 
بین المللــى و توجه به ویژگى هاى ملى و منطقه اى و زمینه هاى گوناگون فرهنگى و 
مذهبى مورد توجه قرار گیرد. هم چنین پاراگراف 12 این اعالمیه نیز بر حق تعیین 
سرنوشــت تاکید کرده که به واســطه ى آن ملت ها حق تعییــن آزادانه ى وضعیت 

سیاسى و توسعه ى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را دارا مى باشند.

2-2-3.  اعالمیه ى تونس 1992
ماده ى 5 اعالمیه ى نهایى نشســت منطقه اى کنفرانس جهانى حقوق بشر 
موسوم به اعالمیه ى تونس2، به اهمیت توجه به تنوع فرهنگى پرداخته است. در این 

1. Regional Meeting for Asia of World Conference on Human Rights, Bangkok,  
from 29 March to 2 April 1993, Bangkok Declaration on Human Rights
2. Regional Meeting for Africa of World Conference on Human Rights, Tunis, 
from 2-6 November 1992, Tunisia Declaration
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ماده آمده اســت که به رغم اهمیت رعایت و ارتقاى حقوق بشر به عنوان دغدغه اى 
جهانــى و اجتناب ناپذیر و تکلیف دولت ها براى تحقــق آن، الگویى را نمى توان در 
ســطح جهانى بدون توجه به واقعیت هاى تاریخى و آداب و رسوم ملت ها و معیارها 

و ارزش هاى هر ملت تجویز نمود. 

2-2-4. اعالمیه ى سن خوزه 1993
 اعالمیه ى نهایى نشست منطقه اى کنفرانس جهانى حقوق بشر در آمریکاى 
التین و کارائیب موســوم به اعالمیه ى سن خوزه1 در مقدمه ى خود به طیف وسیعى 
از ملت هاى این منطقه اشــاره کرده که داراى ریشه هاى فرهنگى مشترك بر مبناى 
ترکیبــى از ملت هــا، مذاهب و نژادهاى مختلف اند و این ریشــه ها با یافتن راه حل 
جمعى و طرح مســائل در بســتر گفتگوهاى دوستانه، همزیســتى مسالمت آمیز و 
احتــرام به کثرت گرایــى و تنوع فرهنگى و اصول حاکمیت ملــى، عدم مداخله در 
امور داخلى دولت ها و حق تعیین سرنوشــت ملت ها را موجب مى شود. این اعالمیه 
در پاراگراف شــماره ى 4 بخش اول خود، بر اهمیــت احترام به کثرت گرایى (تنوع 
فرهنگــى) در روابــط بین المللى در کنار احترام به اصــول حاکمیت ملى، تمامیت 
ســرزمینى و اســتقالل سیاسى دولت ها تأکید داشــته و برابرى حاکمیت ها و حق 
تعیین سرنوشت ملت ها را از ســتون هاى نظام منطقه اى آمریکاى التین و حوزه ى 

کارائیب عنوان مى کند.

3. رابطه ى اصل احترام به تنوع فرهنگى با صلح
ارزش هاى جهانى صلح و حقوق بشــر با تنوع فرهنگى در موقعیت حمایت 
متقابل قرار داشته و یکدیگر را تقویت مى نمایند. احترام به تنوع فرهنگى و جلوگیرى 
از یکســانى فرهنگى و تحمیل فرهنگى خاص بــر دیگر فرهنگ ها، خدمت به صلح 
جهانى و یکى از عوامل برقرارى آن است. رعایت و احترام به تنوع فرهنگى مى تواند 
به اشــکال مختلف به تقویت صلح و امنیت بین المللــى کمک نماید. اصوالً نظام و 

1. Regional Meeting for Latin America and the Caribbean of World Conference 
on Human Rights, San José, Costa Rica, 18-22 January 1993,San José Declaration



صل نامه ى تعالی حقوق/ دوره ى جدید/ شماره ى 19
ف

199

جامعــه ى بین المللى که فاقد اقتدار عالیه بــوده و به ویژه در قرن اخیر پایه هاى آن 
به استحکام بیشترى دست یافته است، مبتنى بر همکارى، درك و فهم مشترك از 
اصول و ایجاد ارزش هاى جهانى انسانى است؛ لذا احترام به تنوع فرهنگى و مذهبى 
ملت ها و مناطق مختلف جغرافیایى یکى از جلوه هاى بالمنازع تســاوى حاکمیتى و 
ملت ها، لزوم همزیستى مسالمت آمیز و همکارى بین المللى مد نظر بند یک ماده  ى 
یک، ماده ى 13 و ماده ى 55 منشــور ملل متحد مى باشــد که بر همین مبنا، نظم 
بین المللى شکل گرفته اســت. این مفهوم به صورت هنجارى1 در بسیارى از اسناد 
نــرم بین المللى اعم از اعالمیه ها و قطعنامه ها مطرح و بر آن تأکید شــده اســت. 
رابطه ى احترام به تنوع فرهنگى با صلح جهانى مى تواند از طرق ذیل بررسى شود:

3-1. رابطه ى کلیت حقوق بشر و صلح و امنیت جهانى
در مقدمه ى منشــور ملل متحد عبارت زیر آمده است: «ما مردم ملل متحد 
... با اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساســى بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت 
انسانى و تساوى حقوق بین مرد و زن و هم چنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ 
... و براى نیل به این هدف ها: به تســاهل و مدارا کردن و زیســتن در حال صلح با 
یکدیگر و با روحیه ى حسن همجوارى، به متحد ساختن قواى خود براى نگاهدارى 
صلح و امنیت بین المللى ...، مصمم شــده ایم که براى تحقق این مقاصد تشــریک 

مساعى کنیم ...».
در این متن مفاهیم «حقوق بشــر»، «تســاوى ملت ها»، «تساهل و مدارا»، 
«صلح»، «حســن همجوارى» و «صلح و امنیت بین المللــى» به عنوان مؤلفه هاى 

مختلف یک کلیت در حالت تأثیرگذارى متقابل بر یکدیگر است.
در ماده ى یک منشور، موضوع توسعه ى روابط دوستانه، اصل تساوى حقوق 
و خودمختــارى ملل، تحکیم صلح جهانى و در نهایت حقوق بشــر در یک ارتباط 

ساختارى و در چارچوب مجموعه اى منسجم آورده شده است.
در بند نخســت مقدمه ى اعالمیه ى جهانى حقوق بشر نیز مفهوم «کرامت و 

1. Normative
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حقوق انسانى» به عنوان اساس و بنیان صلح، آزادى و عدالت معرفى شده است1.

3-2. جایگاه تنوع فرهنگى در کلیت حقوق بشــر و صلح و امنیت 
جهانى

اصوالً حقوق بشــر و ابعاد مختلف آن کلیتى تفکیک ناپذیر و جامع اســت. 
مجموعه ى اســناد و متون حقوقى و حقوق بشــرى بین المللى، ماهیت و ابعاد این 
کلیت را احصا و تبیین نموده اســت. جهان شمولى، تأثیر متقابل شقوق حقوق بشر، 
تنوع فرهنگى و جهان شــمولى، نقض هاى سرزمینى و فراســرزمینى و ... عناصر و 
مؤلفه هاى مختلف حقوق بشــر اســت؛ لذا تنوع فرهنگى به عنوان جزیى از کلیت 

حقوق بشر در ارتباط با مفهوم صلح قرار مى گیرد. 
در اســناد مختلف سازمان ملل متحد در خصوص تنوع فرهنگى این ارتباط 
مشــاهده مى شود. در قطعنامه ى شماره ى 154 سال 2012 مجمع عمومى سازمان 
ملل متحد تأکید شــده اســت: «تحمل تنوع فرهنگى، قومــى، مذهبى و زبانى و 
هم چنین گفتگوى بین تمدن ها عنصرى ضرورى براى صلح، مفاهمه و دوستى بین 

افراد و مردم از ملل و فرهنگ هاى مختلف جهان است».
نظیر این عبــارات که معطوف به ارتباط درونى صلــح و امنیت بین المللى 
از یک ســو و رعایت تنوع فرهنگى از ســوى دیگر مى باشــد، در بسیارى از اسناد، 

اعالمیه ها و قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى حقوق بشر آمده است.  
از ســوى دیگر، تنوع فرهنگى شــامل ابعاد و ضرورت هایى است که باید از 
سوى جامعه ى جهانى و اعضاء آن مورد احترام قرار گرفته تا بنیان هاى صلح جهانى 
بیش از پیش مستحکم شود. این ابعاد و ضرورت ها در بند 5 از بخش یک اعالمیه و 
برنامه ى عمل وین در ســال 1993 میالدى احصا و تبیین شده است. به اختصار به 

مصادیق زیر پرداخته مى شود. 

1. ارتباط ساختارى و متقابل صلح و حقوق بشر پس از درج در منشور و اعالمیه ى جهانى حقوق بشر در بسیارى 
از اعالمیه ها، کنوانســیون ها، میثاق ها و قطعنامه هاى ســازمان ملل در ارگان هاى مختلف سازمان ملل بازتولید و 

تأکید شده است.
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3-2-1. حق اعمال اصول و باورهاى فرهنگى و مذهبى
توجــه به موضوع آزادى در اعمال اصــول و باورهاى فرهنگى و مذهبى، از 
جمله مولفه هاى اساســى احترام به تنوع فرهنگى محسوب مى شود. این مولفه در 
حوزه هاى مختلفى قابل طرح و بررســى اســت که در این قسمت مورد توجه قرار 

مى گیرد.

3-2-1-1. تفسیر آزادى ها
موجودیت هاى ملــى و فرهنگى در عین اعتقاد به جهان شــمولى حقوق و 
آزادى هاى بنیادین مانند آزادى بیان و آزادى مذهبى، حق تفسیر آن ها را بر مبناى 
شــرایط تاریخى، فرهنگى و مذهبى خود دارا مى باشــند. ایــن امر به صراحت و با 
سیاقى ایجابى در ماده ى 29 اعالمیه ى جهانى حقوق بشر و هم چنین بند 2 ماده ى 
22 میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاســى با ســیاقى سلبى بیان شده است. در 
ماده ى 4 میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز این مهم آمده 
اســت. از مواد مذکور این نتیجه حاصل مى شود که در نظام بین الملل حقوق بشر، 
دولت ها حق دارند با تمسک به چند عامل مهم، حقوق و آزادى هاى مردم را محدود 
ســازند که عبارتند از: احترام به حقوق، حیثیت و آزادى هاى دیگران، حفظ امنیت 
ملــى، حفظ نظم عمومى، حمایت از اخالق حســنه و صیانت از بهداشــت عمومى 
(قربان نیــا، 1388: 428). بــا این وجود، دولت ها در اعمــال این محدودیت ها آزاد 
نیستند و باید شرایط اعمال این محدودیت ها یعنى قانونى بودن، ضرورت جامعه ى 
دموکراتیک و لزوم تامین اهداف فوق الذکر را رعایت نمایند و نمى توانند از این حق 
ســوء اســتفاده کنند. بند 5 از بخش یک اعالمیه ى جهانى وین 1993 بر این حق 
صحه گذاشته و آورده اســت: «تمام حق هاى بشرى جهانى، تفکیک ناپذیر و به هم 
پیوسته و مرتبط هستند. جامعه ى بین المللى باید حقوق بشر را در تمام جهان و به 
شــیوه اى منصفانه و برابر و با موقعیت و تاکید یکســان اعمال نماید. یعنى توجه به 
ویژگى هــاى ملى و منطقه اى و زمینه هاى گوناگون تاریخى، فرهنگى و مذهبى. این 
وظیفه دولت ها اســت که فارغ از نظام هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، حق هاى 

بشرى و آزادى هاى اساسى را ارتقاء داده و حمایت نمایند».
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دیوان اروپایى حقوق بشــر در مواردى بر این حق تحت عنوان «حاشــیه ى 
انعطاف»1 تاکید نموده و در پرونده هاى متعددى به موضوع تفسیر آزادى ها پرداخته 
اســت. دیوان در این پرونده ها به حق تشــخیص و ارزیابى آزادى ها توسط دولت ها 
در چارچوب دکترین حاشــیه ى انعطاف تصریح نموده است. به طور کلى دیوان در 
پرونده ى هندى ساید علیه بریتانیا2 بود که دکترین حاشیه ى انعطاف را مطرح نمود. 
این قضیه به ضبط هزاران صفحه از کتابى مستهجن توسط مقامات انگلیسى مربوط 
بود که این کتاب توســط دو ناشر دانمارکى براى مدرسه اى به چاپ رسید و پس از 
انتشــار آن در انگلستان، مقامات این کشــور به موجب قانون به توقیف و ضبط آن 
مبادرت نمودند (قربان نیا، 1388: 432). در این پرونده دیوان با این مســأله مواجه 
بود که آیا اقدام انگلســتان در توقیف و ضبط کتاب مســتهجن منتشره از سوى دو 
شهروند بریتانیایى (با ملیت دانمارکى)، نقض ماده ى 10 کنوانسیون اروپایى حقوق 
بشــر (حق آزادى بیان) مى باشــد یا آن که چنین نیست. دیـــوان در این پرونده 
ادعاى خواهان مبنى بر نقض ماده ى 10 کنوانســیون اروپایى حـــقوق بشر را رد و 
اعالم نمود که هدف از اعمال محدودیت بر آزادى بیان از ســوى دولت انگلســتان 
«حمایت از اخالقیات» مندرج در بخش 2 ماده ى 10 است. با ایـــن وجود، اگرچه 
از نظر دیوان آزادى بیان را مى توان محدود ســاخت؛ مداخـــله در آزادى ها باید به 
حکم قانون بوده و براى حمایت از اخالق در یک جامعه ى دموکراتیک ضرورى باشد 
(Merrils, 1995: 162). دیــوان به این نکته نیز اشــاره نمود که دولت هاى عضو، 
تفســیر و برداشت یکسانى از مفهوم اخالقیات ندارند و تعریف آن از زمانى به زمان 
دیگر و از مکانى به مکانى دیگر متفاوت اســت. در نهایت دیوان به این نتیجه رسید 
که مراجع داخلى نسبت به قضات بین المللى براى اظهار نظر پیرامون ضرورت اعمال 

محدودیت براى حمایت از اهداف مشروع در جایگاه بهترى قرار دارند. 
دکترین حاشــیه ى انعطاف به دیــوان این امکان را داد تــا اعالم نماید بر 
اساس قوانین و آداب و رســوم فرهنگى کشورها، آزادى هاى مندرج در کنوانسیون 
اروپایى حقوق بشــر مى تواند با تفاسیر متفاوتى از سوى هر یک از دول عضو مواجه 

1. Margin of Appreciation
2. Handyside v. the United Kingdom, (5493/72) [1976] ECtHR 5 (7 December 
1976)
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شــود. دیوان در پرونده هاى دیگرى از جمله پرونده ى مولر علیه سویس1، پرونده ى 
دادجئون علیــه بریتانیا2 و پرونده ى حزب رفاه ترکیه3 با اشــاره به این موضوع، از 
دکترین مذکور ســخن به میان آورده اســت. با این وجود دیوان در پرونده ى شاك 
و کپف علیــه اتریش4 تصریح مى کند که حدود اعمال دکترین حاشــیه ى انعطاف 
بر حســب اوضاع و احوال، موضــوع مورد نظر و زمینه هاى آن متفاوت اســت؛ در 
مواردى مانند هویت یا جان اشــخاص (پرونده ى ایوانس علیه بریتانیا5) ، حمایت از 
مراجع قضایى (پرونده ى ســاندى تایمز علیه بریتانیا6)، حقوق مندرج در ماده ى 2 
(حق حیات) و 3 (منع شــکنجه) کنوانســیون اروپایى حقوق بشر که حقوق مطلق 
خوانده مى شــوند (پرونده ى پرتى علیه بریتانیا7)، تبعیض نژادى یا قومى (پرونده ى 
دى. اچ. علیه جمهورى چک8) و برخــى جنبه هاى حق حریم خصوصى (پرونده ى 
دادجئــون علیه بریتانیا)، دولت هاى عضو صرفاً مى توانند به نحو محدود و مضیق از 
این دکترین اســتفاده نمایند؛ اما در مواردى مانند ضرورت عمومى موضوع ماده ى 
15 (پرونــده ى برانیگان و مک براید علیه بریتانیــا9)، امنیت ملى (پرونده ى کلس 
علیه آلمان10)، حمایت از اخالقیات (پرونده ى هندى ســاید علیه بریتانیا11)، اجراى 

1. Muller and Others v. Switzerland, (10737/84) [1988] ECHR 5 (24 May 1988)
2. Dudgeon v. United Kingdom, (7525/76) [1981] ECHR 5 (22 October 1981)
3. Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey, (41340/98, 41342/98, 
41343/98 and 41344/98) [2003] ECHR (13 February 2003)
4. Schalk and Kopf v. Austria, ECHR (24 June 2010, Application No. 30141/04)
5. Evans v. United Kingdom, (6339/05) [2006] ECHR 264 (7 March 2006)
6. Sunday Times v. United Kingdom, (6538/7) [1979] ECHR 1 (26 April 1979)
7. Pretty v. United Kingdom, (2346/02) [2002] ECHR (29 April 2002)
8. D.H. and Others v. Czech Republic, (57325/00) [2007] ECHR (13 November 
2007)
9. Brannigan and McBride v United Kingdom, (14554/89, 14553/89) [1993] ECHR 
21 (26 May 1993)
10. Klass and Others v Federal Republic of Germany, (5029/71) [1978] ECHR 214 
(6 September 1978)
11. Handyside v United Kingdom (5493/72) [1976] ECHR 5 (7 December 1976)
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قانونى سیاســت هاى اجتماعى و اقتصادى (پرونده ى هاتــون علیه بریتانیا1)، موارد 
عــدم اجماع بین دولت هاى عضو شــوراى اروپا (پرونده ى ایوانــس علیه بریتانیا) و 
موارد ضرورت ایجاد تعادل بین منافع رقابتى یا حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایى 
حقوق بشــر (پرونده ى ایوانس علیه بریتانیا) دولت ها مى توانند از دکترین حاشیه ى 

انعطاف، تفسیر موسعى ارائه نمایند2.
رویه ى قضایى دیوان اروپایى حقوق بشــر در خصوص دکترین حاشــیه ى 
انعطاف نشــان مى دهد که دیوان توجه دقیقى به بایسته هاى خاص جامعه ى مورد 
نظر داشته و در مواقع احراز نقض کنوانسیون، ماهیت موارد عدم تطابق با کنوانسیون 

و واگذارى آن ها به مراجع داخلى را به صراحت بیان مى کند.

3-2-1-2. مسائل کیفرى
موجودیت هاى ملى و فرهنگى مى توانند بر اســاس شرایط ملى، توسعه اى، 
سیاسى و ژپولیتیکى و هم چنین اصول مذهبى خود، مصادیق مختلف جرم را احصا 
و بر مبنــاى آن احکام قضایى صادر نمایند؛ نظیر لغو یا عدم لغو حکم اعدام که در 
هر کشور بر اساس وضعیت ویژه ملى و فرهنگى آن کشور صورت مى گیرد. ماده ى 6 
میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى این حق را به کشورهاى عضو داده است که 
مصادیق اجراى حکم اعدام را در چارچوب ضوابط خاص مذکور در این ماده، احصاء 
و بــر مبناى آن اجــرا نمایند. مثال بارز دیگر، جرم زدایــى از عمل همجنس گرایى 
اســت که عمدتاً کشورهاى غربى بدان پرداخته و سعى دارند که مردم ملل دیگر از 
فرهنگ هاى مختلف را با خود همراه نمایند. لذا تحمیل برخى دیدگاه هاى خاص در 
مسائل کیفرى بر پیروان مذاهب و اعضاى تمدن هاى دیگر از سوى برخى کشورهاى 
غربى، نقض اصل احترام و رعایت تنوع فرهنگى بوده و اصرار بر آن در شرائط حاد، 

مى تواند صلح و امنیت بین المللى را به مخاطره اندازد. 

1. Hatton and Others v. United Kingdom, (36022/97) [2003] ECHR 338 (10 July 
2003)
2. ECHR Forum, Margin of Appreciation, APRIL 2012, An Overview of the Stras-
bourg Court’s Margin of Appreciation Doctrine, Available at: www.opensociety-
foundations.org/.../echr-refo, Accessed: January 2, 2014
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3-2-1-3. مسائل مربوط به جنسیت و خانواده
مســائل و موضوعات متعددى پیرامون موضوعات جنسیتى و حقوق جنسى 
از قبیل مفهوم و ابعاد تساوى جنسیتى3، تناسب جنسیتى4، عدالت جنسى5، سقط 
جنین، بارورى و موضوعات مربوطه وجود دارد که فرهنگ هاى مختلف باید بتوانند 
در چارچوب رعایت و حمایت از حقوق بنیادین بشــر، هر کدام را بر اساس شرایط 
و ویژگى هــاى خود تحلیل و در مورد آن ها هنجارســازى نمایند. براى مثال ممکن 
است مفاهیمى هم چون «تساوى»، «تناسب»، «عدالت» و «جنسیت» در فرهنگ ها 
و مذاهــب گوناگون داراى معانى و مصادیق مختلف باشــند. در درجه ى نخســت 
«جنســیت» در باور حقوقى در غرب محدود به دو جنس زن و مرد نبوده و اشکال 
دیگــرى را حتى به صورت غیر طبیعى در بر مى گیرد و نظام حقوقى مربوط نیز بر 
اساس همین تعریف شــکل گرفته است. در مرحله ى بعد معانى و مصادیق تساوى 
جنسیتى، تناسب جنســیتى و عدالت جنسیتى که بر مفهوم پیشینى جنسیت بار 

مى شود، ساختار و شکل خاص خود را بر همان مبنا مى یابد. 
خانواده بر اســاس مــاده ى 16 اعالمیه ى جهانى حقوق بشــر از بنیان هاى 
اساســى جامعه بوده و دولت هــا موظفند به تقویت و اســتحکام آن کمک نمایند. 
تفاوت هاى عمیق فرهنگى راجع به راه هاى تقویت خانواده و ارکان برپادارنده ى آن 
در سطح جهانى وجود دارد که باید به آن ها احترام گذاشت. حقوق و مسؤولیت هاى 

زوجین در چارچوب خانواده در کانون این تفاوت ها مى باشد.

3-2-2. جلوگیرى از یکسانى فرهنگى و تحمیل یک فرهنگ خاص 
در سطح جهان

در اسناد متعدد بین المللى از جمله سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و 
سازمان همکارى هاى اسالمى بر لزوم جلوگیرى از تحمیل فرهنگى و یکسان سازى 
فرهنگى در ســطح بین المللى تاکید فراوان شــده اســت. قطعنامه ى حقوق بشــر 

3. Gender Equality  
4. Gender Equity
5. Gender Justice
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و تنــوع فرهنگى مصوب ســى و یکم اکتبر 2013 کمیته ى ســوم مجمع عمومى 
در پاراگراف هــاى 6 و 9 به این موضوع اشــاره کرده اســت. پاراگراف 6، هدف این 
قطـــعنامه را جلوگیرى و کاهش یکســانى فرهنگى در چارچوب جهانى سازى و از 
طریـــق افزایش تبــادالت میان فرهنگى و ارتقاء و حمایــت از تنوع فرهنگى بیان 
مى کند. پـــاراگراف 9 این قطعنامه نیز تاکید مى کند که گفت وگوها میان مذاهب، 
فرهنـــگ ها و تمدن ها باید با ابتناى بر شأن و کرامت یکسان و از طریق حمایت از 
تالش هاى بین المـــللى در جهت کاهش تقابل، توقف روند بیگانه هراســى و ارتقاى 
احترام به تـــنوع گرایى و گوناگونى بیش تر باشد. هم چنین این ماده تاکـید مى کند 
که دولت ها بایســـتى با تمــام اقداماتى که در جهــت تک فرهنگى یا تحمیل یک 
الگـــوى اجتماعى و فرهنگى خاص صورت مى گیرد، مقابله نموده و گفـــت وگوى 
میان تمدن ها و فرهنگ صلح و گفت وگوى بین عقاید را ارتقا دهند؛ امرى که نقـش 
مهمى در صلح، امنیت و توسعه خواهد داشت. ماده ى 10 بیانیه ى اجالس شانزدهم 
سران جنبش عدم تعهد در تهران نیز به این موضوع اشاره کرده است. در این ماده 
آمده اســت: «ضرورى اســت که با تالش هاى معطوف بــه تحمیل تک فرهنگى یا 
تحمیل الگوهاى خاص سیاســى، اقتصادى، اجتماعى، حقوقى یا فرهنگى مخالفت 
شود و گفـــت وگوى میان ادیان، فرهنگ ها و تمدن ها که مى تواند به تقـویت صلح، 
امنیت، ثبات و توســعه، احترام به تنوع گرایى بر اســاس عدالت، برادرى و برابرى و 
کاهش تقابل کمک کند، ارتقاء یابد»؛ لذا پیروان مذاهب و فرهنگ هاى گوناگـون از 
این حق برخوردار مى باشند که در چارچوب جهان شمولى حقوق بشر که یک مفهوم  
فراگیر و عام مى باشــد، ارزش هاى فرهنگى مناطق خاص خود را که قابل انطباق با 
اصول مشترك و حقوق بنیادین بشر مى باشند حفظ نمایند. براى مثال جهان شمولى 
حقوق بشر به هیچ وجه نمى تواند به نظام ارزشى و فرهنگى مبتنى بر «لیبرالیسـم» 
و «فردیت گرایى» منحصر گردد و یا به طور انحصارى در آن چارچوب معـــنا شود. 
مناطق مختلف جهان داراى ارزش هاى متـــفاوتى از قبیل «ارزش هاى آســیایى»، 
«ارزش هـاى آفریقایى» و یا «ارزش هاى اسالمى» اند و هرگونه تالش براى یکسان 
کردن آنان و تطبیق این نظام هاى ارزشــى با تفکر لیبرالیسم و فردگرایى محض به 
نوبه ى خــود تنش آفرین بوده و در نهایت مى تواند صلــح و امنیت بین المللى را به 
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مخاطــره اندازد. یکى از راه هایى که مخالفان مفهوم تنوع فرهنگى و لزوم رعایت آن 
بدان متوسـل شـده اند، انـگاره سـازى هاى نابه جا و ایجاد کلیشـه هاى مفهـومى غیر 
واقعى براى این ارزش ها اســت. براى مثال «تاتســو اینو» در مقاله ى خود در کتاب 
«جهانى شدن و حقوق بشر» مى نویسد: «تاریخ» و «سیاست» عاملى مهم در طرح 
مفهوم «ارزش هاى آسیایى» است. وى در ایـــن چارچوب موضوع بدبینى و خشم 
مردم آسیا و عقده ى حـــقارت آنان نسبت به غـــرب به خاطر استعمار را از سوى 
طرفداران این ارزش ها به عنوان عاملى براى طرح ارزش هاى متفاوت قلمداد مى کند 

.(Mark, Doyle and Gardner, 2003: 117)
در حالى که ارزش هاى آســیایى با ابتناى بر فرهنگ غنى شرقى که عمدتاً 
با آموزه هاى فالســفه ى بزرگ نظیر کنفوســیوس در باب جامعه گرایى و عشــق و 
ایثار نســبت به انسان ها عجین شــده، مطرح گشــته و این خود بخشى از میراث 
جهانى است (سلیمى، 1379: 256). در همین چارچوب همگون دانستن تروریسم 
و خشونت با ارزش هاى اسالمى نیز یکى از شیوه هایى است که عمًال به ایجاد بدبینى 
نســبت به یک فرهنگ و مذهب خاص منجر شــده و موجبات تالش براى تحمیل 

فرهنگى و یکسان سازى فرهنگ ها را فراهم مى نماید. 
  

3-2-3. عدم تبعیض 
 از موضوعات بسیار مهم در بحث صلح و امنیت بین المللى، مسأله ى تبعیض 
اســت. به رغم تالش هاى بین المللى انجام گرفته براى محــو تبعیض، هم چنان در 
بســیارى از نقاط جهان افراد بســارى قربانى تبعیض در همه ى اشکال آن از جمله 
نژاد پرســتى، تبعیض نژادى و قومى، بیگانه هراسى و نابردبارى هاى مذهبى و دیگر 
نابردبربارى هاى مرتبط مى باشــند. اعالمیه ى 2001 کنفرانس جهانى دوربان علیه 
نژادپرســتى، تبعیض نژادى، بیگانه هراســى و دیگر نابردبارى هاى مرتبط به خوبى 
مســأله ى تبعیض و رابطه ى آن با صلح بین المللى را تبیین نموده اســت. از جمله 
مهم ترین موضوعات در باب تبعیض در این اعالمیه، بحث احترام به حقوق مهاجرین، 
نژادهــاى مختلف و مذاهب گوناگون مى باشــد. در یکى از بندهــاى مقدماتى این 
اعالمیه به تصمیم مجمع عمومى ســازمان ملل متحد در مورد نامیدن سال 2001 
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میالدى به عنوان سال گفت وگوى تمدن ها اشاره کرده که اهمیت بردبارى و احترام 
به تنوع گرایى و نیاز به جست وجوى زمینه هاى مشترك بین و در داخل تمدن ها را 
به منظور مقابله با چالش هاى مشــترك بشریت در زمینه ى تهدید ارزش ها، حقوق 
بشر جهانى و مبارزه علیه نژادپرستى، تبعیض نژادى، بیگانه هراسى و نابردبارى هاى 
مربوطه از طریق همکارى و مشــارکت نشان مى دهد. در بند مقدماتى دیگرى نقش 
نژادپرســتى، تبعیض نژادى، بیگانه هراسى و دیگر نابردبارى هاى مرتبط را به عنوان 
عامل نقض حق بشــر و مانعــى براى برخوردارى کامل از تمامى حق هاى بشــرى 
و روابط دوســتانه و صلح آمیز میان ملت ها و علت ریشــه اى بسیارى از مخاصمات 
بین المللى از جمله مخاصمات مســلحانه و در نتیجه جابه جایى اجبارى جمعیت ها 
مــورد تایید قرار مى دهد. ماده ى 20 این اعالمیه بار دیگر از تبعیض و  نابردبارى ها 
به عنوان عامل ریشــه اى مخاصمات مســلحانه و تهدید صلح بین المللى نام برده و 
دولت هــا و جامعه ى بین المللــى را به رعایت اصل عدم تبعیــض به عنوان یکى از 
اصول بنیادین حقوق بشردوســتانه ى بین المللى و مقابله با تمامى اشــکال تبعیض 
نژادى به ویژه در خالل مخاصمات مسلحانه دعوت مى کند. ماده ى 82 نیز بر نقش 
گفت وگوى میان تمدن ها در نیل به زمینه هاى مشــترك بین فرهنگى و ارتقاى آن 
و دفع تفکر برترى فرهنگى بر مبناى نژادپرســتى، تبعیض نژادى، بیگانه هراســى و 
دیگر نابردبارى هاى مرتبط و هم چنین تســهیل روند ایجاد صلح جهانى براى حیات 
بشــریت تأکید دارد. ماده ى 85 به تاثیر نامطلوب سیاست ها و قوانین تبعیض آمیز 
دولت ها و سازمان هاى بین المللى بر رعایت حقوق بشر و روابط دوستانه و همکارى 
بین ملت ها و صلح و امنیت بین المللى اشاره مى کند. در ماده ى 8 قطعنامه ى حقوق 
بشــر و تنوع فرهنگى مصوب سى و یکم اکتبر 2013 کمیته ى سوم مجمع عمومى 
ســازمان ملل متحد، ضمن شناســایى کنفرانس جهانى علیه نژادپرستى، تبعیض 
نژادى، بیگانه هراسى و نابردبارى هاى مرتبط، بر ضرورت رعایت و به حداکثر رساندن 
منافع تنوع گرایى در درون و بین تمامى ملت ها در جهت ساختن آینده اى هماهنگ 
و پربار تأکید شده است که از طریق اعمال و ارتقاى ارزش ها و اصولى مانند عدالت، 
برابرى و عدم تبعیض، دموکراســى، انصاف و دوستى، بردبارى و احترام بین جوامع 
و ملت ها به ویژه از طریق اطالع رســانى عمومى و برنامه هاى آموزشى جهت ارتقاى 
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سطح آگاهى و درك منافع تنوع فرهنگى تحقق مى یابد. 

3-2-4. احترام به فرهنگ ها و مذاهب و جلوگیرى از ایجاد نفرت، 
خشونت و توهین به مذاهب و پیروان آن ها

یکى از دغدغه هاى مهم بین المللى کــه همواره محور مجادله هاى جناحى 
و بین فرهنگى در ســازمان ملل متحد و در بســتر تحوالت سیاسى بین المللى قرار 
دارد، توهین به مذاهب و مشخصاً توهین به دین مبین اسالم و پیامبر عظیم الشأن و 
قرآن کریم است. این دغدغه همواره در قالب قطعنامه هاى سالیانه ى شوراى حقوق 
بشــر تحت عنوان «توهین به ادیان» مطرح شده اســت. ایجاد نفرت1، خشونت2 و 
خصومت3 بین اقوام و اقشــار مختلف ملت ها به عنوان تبعات انکارناپذیر این فرایند 
ضد حقوق بشــرى مورد اجماع همگان است. تمامى جناح هاى سازمان ملل متحد 
بر این عقیده اند که ایجاد نفرت، خشــونت و خصومت تحت عنوان توهین به ادیان 
یــا نابردبارى هاى مذهبى، تهدیدى براى صلح و امنیت بین المللى اســت. ماده ى 9 
قطعنامه ى حقوق بشــر و تنوع فرهنگى مصوب ســى و یکم اکتبر 2013 کمیته ى 
ســوم مجمع عمومى ملل متحد در راســتاى صلح و امنیــت بین المللى و با هدف 
کاهــش تقابل بین فرهنگ ها و ارتقاى احتــرام به تنوع فرهنگى و مقابله با تحمیل 
فرهنگــى خاص بر افزایش گفت وگوى میان ادیــان، فرهنگ ها و تمدن ها بر مبناى 
شــأن و کرامت یکســان تأکید مى نماید. بند 2 ماده ى 20 میثاق بین المللى حقوق 
مدنى و سیاســى نیز حمایت از هرگونه تنفــر ملى، نژادى و مذهبى که به تبعیض، 

خصومت و خشونت منجر شود، را منع مى کند.
بند 16 مقدمه ى قطعنامه ى شــماره ى 67/178 مجمــع عمومى با عنوان 
«مقابله با نابردبارى، رفتار قالبى منفى، بدنام ســازى، تبعیض، تحریک به خشــونت 
و خشــونت علیه اشــخاص به دالیل مذهبى یا اعتقادى»4، به نگرانى هاى ناشى از 

1. Hatred
2. Violence
3. Conflict
4. G.A., 20 December 2012, UN Doc. A/RES/67/178, Combating Intolerance, 
Negative Stereotyping, Stigmatization, Discrimination, Incitement to Violence and 
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افزایــش نابردبارى هاى مذهبى یا اعتقادى پرداخته که مى تواند نفرت و خشــونت 
در بیــن افــراد و در میان ملت یا ملت هاى مختلف را ایجــاد نموده و آثار و تبعاتى 
در ســطح ملى و بین المللى در پى داشته باشــد؛ در همین راستا بر اهمیت احترام 
به تنوع مذهبــى و فرهنگى و هم چنین گفت وگوى بین عقاید و فرهنگ ها با هدف 
ارتقــاى فرهنگ بردبارى و احترام میان افــراد، جوامع و ملت ها تاکید مى کند. این 
قطعنامه در بند 3 اجرایى خود با اظهار مجدد نگرانى در مورد افزایش وقایع ناشــى 
از نابردبارى مذهبى، تبعیض و خشــونت هاى مرتبط و هم چنین رفتار قالبى منفى 
افراد بر مبناى مذهب یا اعتقاد در سراســر جهــان، هر نوع حمایت از تنفر مذهبى 
علیه افراد که موجب تبعیض، خصومت و خشونت شود را محکوم کرده و دولت ها را 
به اتخاذ اقدامات موثر مندرج در این قطعنامه و مطابق با تعهدات بین المللى حقوق 
بشــرى خود جهت مقابله با چنین وقایعى ترغیب مى نماید. ضمن آن که اعالمیه ى 
هزاره ى سازمان ملل متحد مصوب هشتم سپتامبر 2000 میالدى نیز از بردبارى به 
عنوان یکى از ارزش هاى اساسى الزم براى روابط بین الملل در قرن بیست و یکم نام 
برده که بایستى در بردارنده ى ارتقاى مؤثر فرهنگ صلح و گفت وگوى میان تمدن ها 

با در نظر گرفتن تنوع فرهنگى و مذهبى ملت ها باشد. 

3-2-5. تالش در جهت فهم مشترك از طریق برگزارى گفتگوهاى 
بین تمدنى و بین فرهنگى

گفت وگوى میان فرهنگ هــا و عقاید گوناگون به طور صریح در قطعنامه ى 
شــماره ى 60/4  مصوب 2005 مجمع عمومى با عنوان «دســتور کار جهانى براى 
گفت وگــوى بین تمدن ها» آمده اســت1. این قطعنامه بــر اهمیت گفت وگوى بین 
تمدنى و بین فرهنگى در راستاى فهم مشترك و در نتیجه ى تقویت صلح بین المللى 
تاکید مى کند. بند 4 مقدمه، بر نقش تمامى فرهنگ ها و تمدن ها در رشــد بشریت 
و اهمیت احترام و فهم تنوع فرهنگى و مذهبى در سراســر جهان اذعان داشــته و 

Violence against Persons, based on Religion or Belief
1. G.A., 20 October 2005, UN Doc.  A/RES/60/4, Global Agenda for Dialogue 
among Civilizations
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بــر تعهد دولت هاى عضو در اتخاذ تدابیرى براى ارتقاى فرهنگ صلح و گفتگوها در 
ســطوح محلى، ملى، منطقه اى و بین المللى تاکید دارد. بند 4 اجرایى این قطعنامه 
نیز بار دیگر بر تعهد دولت هاى عضو نســبت به توســعه ى رفاه بشــریت، آزادى و 
پیشــرفت و هم چنین ترغیب بردبارى، احتــرام، گفتگو و همکارى میان فرهنگ ها، 

تمدن ها و ملت ها تأکید مى کند. 
قطعنامه ى شــماره ى 66/226 مصوب بیست و سوم دسامبر 2011 مجمع 
عمومى با عنوان «ارتقــاى گفت وگو، فهم و همکارى درون فرهنگى و میان فرهنگى 
بــراى صلح» نیز این حیث واجد اهمیت اســت1. بند 5 مقدمــه ى قطعنامه به این 
موضوع اشــاره مى کند که گفت وگــوى درون فرهنگى و میان فرهنگى نقش مهمى 
در فهــم، بردبارى و احتــرام متقابل و هم چنین ارتقاى فرهنگ صلح و توســعه ى 
روابــط همه جانبه میان فرهنگ ها و مذاهب مختلف و ملت ها ایفا نموده اســت. بند 
11 مقدمــه ى این قطعنامه نیز فعالیت هایى را ترغیب مى نماید که هدف آن ارتقاى 
گفت وگوى هــاى درون فرهنگى و میان فرهنگى به منظــور افزایش ثبات اجتماعى، 
احترام به تنوع گرایى و احترام متقابل در جوامع گوناگون و ایجاد محیطى مناســب 
براى صلح و فهم متقابل است. بند 14 مقدمه تعهد تمام ادیان و مذاهب به صلح و 
لزوم میانه روى در تمام مذاهــب و مکاتب براى همکارى با یکدیگر در جهت ایجاد 
جهانى امن تر و صلح آمیزتر را به رســمیت مى شناسد. بندهاى 1 و 12 اجرایى این 
قطعنامه نیز نقش فهم متقابل و گفت وگوى درون فرهنگى و میان فرهنگى به عنوان 
یکــى از ابعاد مهم گفت وگوى میان تمدن هــا و فرهنگ صلح را مورد تأکید مجدد 
قرار داده و دولت هاى عضو را به ارتقاى فرهنگ ســازش از جمله از طریق اقدامات 

مسالمت آمیز و ترغیب گذشت و شفقت بین افراد دعوت مى نماید. 
موارد مصرح در این دو قطعنامه نشان دهنده ى نقش برجسته ى گفت وگوهاى 

بین فرهنگى در برقرارى صلح و امنیت بین المللى است. 

1. G.A., 23 December 2011, UN Doc.  A/RES/66/226,  Promotion of Interrelations 
and Intercultural Dialogue, Understanding and Cooperation for Peace
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3-2-6. شرایط خاص ملى و منطقه اى 
همان گونه که آورده شــد، بر اســاس مفاد اعالمیه ى وین در ســال 1993 
میــالدى، توجه به شــرایط و ویژگى هاى ملــى و منطقه اى بخشــى از مؤلفه ها و 
شــاخص هاى اجرایى و نظارتى در حوزه ى جهان شــمولى حقوق بشر است. اساساً 
موقعیــت ژئوپلیتیکــى، وضعیت جغرافیایى و حتى ســطح توســعه ى اقتصادى و 
اجتماعى کشــورها و مناطق مى تواند بر سیاست گذارى هاى آنان در زمینه ى حقوق 
بشــر و ایجاد نوعى ســاختار براى اجراى حقوق بنیادین بشر تاثیرگذار باشد. براى 
مثال، چنان چه در منطقه اى تروریســم، قاچاق مواد مخدر و ســایر اشکال جنایات 
ســازمان یافته تهدیدى براى صلح، امنیت و توســعه ى کشورهاى آن منطقه باشد، 
ممکن اســت اجراى برخى آزادى ها و حقوق بنیادین در کشورهاى مذکور متناسب 
بــا وضعیت آنــان موقتاً معلق گردد. ایــن تعلیق ممکن اســت در برخى مواقع بر 
اســاس ماده ى 4 میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاســى به عنوان وضعیت هاى 
اضطرارى اعالم و یا در برخى مواقع خاص غیر اعالمى  باشــد. در این وضعیت هاى 
اضطرارى، ممکن اســت احکامى شدید و در عین حال منطبق با موازین عادالنه، به 
دفعات بر علیه مجرمان صادر شــود. لذا هیچ یک از این موارد بر اساس مفهوم کلى 

جهان شمولى حقوق بشر نمى تواند نقض حقوق بنیادین بشر تلقى شود.  
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برآمد
1- احتــرام به تنوع فرهنگى به معناى احتــرام به تمدن ها، فرهنگ ها و مذاهب 
بزرگ تاریخ به عنوان پدیدآورندگان تمدن جهانى اســت. اصول مشترك انسانى زیربنا 
و شــاکله ى اصلى جهان شــمولى حقوق بشر مى باشــد. در یک تحلیل تاریخى ناظر به 
گذشته، مشخص مى شود که هیچ تمدن خاصى نمى تواند داعیه دار مطلق اصول مشترك 
و بنیان هاى انســانى تمدن بشرى از جمله جهان شــمولى حقوق بشر باشد. لذا از لحاظ 
منطقى و هم چنین بر اســاس اجماع بین المللى در تمامى اشــکال آن، احترام به تنوع 
فرهنگى و مذهبى کشورها و مناطق مختلف جهان یکى از بنیان هاى خدشه ناپذیر صلح 

و امنیت بین المللى است.
2- نظم مورد اشاره در ماده ى 28 اعالمیه ى جهانى حقوق بشر مى تواند در کنار 
پاراگراف 14 اجرایى قطعنامه ي تنوع فرهنگى یونســکو قــرار گرفته و زاویه ي جدید و 
امیدوارکننده اى در این چارچوب ایجاد نماید. به عبارت دیگر، ایجاد یک نظم بین المللى 
عادالنه که ابعاد مختلف هنجارى و ســاختارى احترام به تنوع فرهنگى، جهان شــمولى 
حقوق بشــر و صلح و امنیت بین المللى را به عنــوان کلیتى تفکیک ناپذیر تلقى نموده و 
ســازوکارهاى عملى آن را در نظام بین المللى ایجاد نماید، سهم بزرگى در تحقق صلح و 

امنیت بین المللى خواهد داشت.
3- احترام به تنــوع فرهنگى در چارچوب نظم مد نظر در ماده ى 28 اعالمیه ى 
جهانى حقوق بشــر، مســتلزم توجه  جامعه ى جهانى به فرایندهاى مهم مفهوم ســازى، 
سیاست گذارى و نهادســازى بین المللى است. به ویژه توجه به امر نهادینه سازى احترام 
به تنوع فرهنگى در تمامى حوزه هاى ذى ربط مانند جهان شــمولى حقوق بشر، توسعه، 
فقرزدایى، تبادل آزاد اطالعات و همبســتگى و تعاون در بستر فعالیت هاى سازمان ملل 
متحد، در تحقق هدف نهایى بســیار مؤثر مى باشد. بدون رواج و نهادینه سازى احترام به 
تنوع فرهنگى در قالب کلى فرهنگ صلح، تحقق آرمان هاى صلح دوســتانه ى بشــرى با 
دشوارى مواجه خواهد شد. لذا مجمع عمومى سازمان ملل، شوراى حقوق بشر، یونسکو 
و دیگر ســازمان هاى ذى ربط بین المللى مى بایست در دایره ى فعالیت هاى خود، احترام 
به تنوع فرهنگى را در حوزه هاى مختلف جریان ســازى نموده و نهادهاى ذى ربط آن را 
تشــکیل دهند. تهیه و تدوین معاهده اى الزام آور در ســطح بین المللى که بتواند اهداف 
منشــور حقوق بشر در حوزه ى تنوع فرهنگى را در حوزه ى تعهدات کشورها وارد نماید، 

نیز مفید و مؤثر است. 
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