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تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران
نسبت به تنوع فرهنگی
شبنم بشیر تاش *  /محسن
1

محبّی **  /صابر نیاورانی***3
2

چکیده
یکی از مشکلاتی که در زمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است ،ارتباطی است که با
تنوع فرهنگی و جهانبینیها در جوامع و نظام های حقوقی متعدد دارد .بهطورطبیعی در جوامع انسانی
با فرهنگ ها و جهانبینیهای گوناگون ،حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهانشمولی برخوردار
باشد که بتواند با این فرهنگ ها و جهانبینیها کنار بیاید و ضمن پذیرش آنها ،بدون اینکه آنها را
در خود هضم کند ،افراد همه فرهنگها و جهانبینیها را مشمول خود سازد .در نتیجه در مسائل
حقوق بشر باید به فرهنگهای بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه
غربی است ،نباید جهانی تلقی شود .در نوشتار تحلیلی– مقایسه ای حاضر رویکرد نظام بین المللی
حقوق بشر و نیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع و تکثر فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بدون احترام به ارزش ها و فرهنگ های مختلف در مناطق
جغرافیایی مختلف چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ای همچون ایران نمی توان شاهد تحقق
حقوق بشر عام و جهان شمول بود .فی الواقع حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد ،باید زمان و مکان
نشناسد و به طور طبیعی چنین مینماید که باید مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را درنوردد.
کلیدواژهها:
حقوق بشر؛ تنوع فرهنگی؛ تکثر فرهنگی؛ اقلیت ها.
* دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی،دانشکده حقوق ،الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه ،آزاد اسلامی،
shabnam.bashirtash@gmail.com
تهران ،ایران.
** استادیار ،گروه حقوق عمومی و بین الملل ،دانشکده حقوق ،الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد
sd.mohebi@gmail.com
اسلامی ،تهران ،ایران(نویسنده مسؤول).
*** استادیار ،گروه حقوق عمومی وبین الملل ،دانشکده حقوق ،الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد
sabberniavarani@gmail.com
اسلامی ،تهران ،ایران.
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 .1بیان مسأله
نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه های حقوق و علوم سیاسی در
محافل علمی و سیاسی خصوص ًا در دهههای گذشته بوده است .در این خصوص سه دیدگاه ابراز
شده که میتوان خلاصه آن ها را به شرح زیر برشمرد :در دیدگاه اول که عمدت ًا از سوی
کشورهای غربی دنبال میشود تأکید بر این است که حقوق بشر جهانشمول است و گوناگونی
های فرهنگی نمیتوانند تأثیری بر هنجارهای حقوق بشر داشته باشند .این طیف اعلامیه جهانی
حقوق بشر و سایر معاهدات موجود بینالمللی را مبنایی برای تعریف حقوق بشر جهانشمول
تلقی میکنند .دیدگاه دوم که میتوان از آن ها تحت عنوان نسبیتگرایان یادکرد معتقدند
حقوق بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی های فرهنگی ،منطقهای و جغرافیایی
تعریف میگردد .این گروه قائل به این هستند که هیچ گونه قواعد و هنجارهای حقوق بشر
جهان شمول وجود ندارد .اینان بر این اعتقادند که در جهان تکثر فرهنگی وجود دارد و هر یک
از این فرهنگ ها باید بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه تفسیر شود(قاری سید
فاطمی .)841-841: 8811 ،طرفداران دیگاه سوم بر این باورند که حقوق بشر فینفسه
جهانشمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق بشری ضرورتاً جهانشمول نیستند.
دیدگاه های مطروحه باعث شکلگیری گروهبندی هایی در عرصه سیاست بینالملل نیز شده
است .بهطوریکه تعدادی از کشورها (عمدت ًا کشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج
تعریف غربی از حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین حقوق مدنی و سیاسی
و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بینالمللی از قبیل کنوانسیون منع
شکنجه ،کنوانسیون حقوق زنان و کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان موازینی جهانشمول در
زمینه حقوق بشر انجام میدهند(سرتیپی و کیانی.)823: 8838،
آنچه که بیشتر در صحنه بینالمللی ظهور داشته است تقابل فکری و سیاسی این سه دیدگاه
بوده است .متأسفانه غلبه این نگرش ها در حوزه مباحث فکری مربوط به حقوق بشر باعث شده
تا دیدگاه های علمی و غیرسیاسی از جمله دیدگاه اسلامی مجال بروز کافی پیدا نکنند .این امر
باعث شده تا تصویر ارائه شده از نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی تکبعدی ،نامتوازن،
غربگرایانه و به شدت سکولاری جلوه کند .این وضعیت علاوه بر اینکه باعث شده که رابطه میان
حقوق بشر و تنوع فرهنگی بهخوبی تبیین نشود از سوی دیگر باعث تضعیف جایگاه حقوق
فرهنگی ملل مسلمان در ادبیات بینالمللی و نیز در عرصه اجراشده است .در واقع ،این دیدگاه
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ها جهانبینی خاصی را ترسیم میکنند و آن عبارت است از :فرهنگ مدرن لیبرال ـ دموکراسی
و سکولار غرب و تلاش برای فهم این حقوق بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی که در
اصل« ،تحریف» مفهوم مناسب آن است(حسینی.)16-11 :8814 ،
در دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی،
تاریخی و مذهبی گوناگون ،همزمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی های مربوط به خود و با
رعایت ارزش های فرهنگی و مذهبی خویش ،در مفهوم کلان جهانشمولی حقوق بشر سهیم
هستند .از اینرو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه
تقویت سفسطه نسبیتگرایی فرهنگی نیست .آنچه در خطمشی جمهوری اسلامی ایران
اولویت دارد تقویت گفتوگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف جهانشمول از حقوق بشر
است که مقدمه چنین رویکردی احترام به تنوع فرهنگی است تا زمینه گفتوگو را فراهم آورد و
این مسأله ای که تحقیق حاضر قصد دارد آن را نقد و بررسی نماید.
 .2پیشینه پژوهش
امنیت حیدری( )8831در مقاله«نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی» چنین آورده است که
جهانی شدن عامل پررنگ شدن تنوع فرهنگی در سطح جدیدی شده است ،به گونه ای که ایده
یکسان سازی فرهنگی رنگ باخته و ایده تنوع و ثکثر فرهنگی مطرح شد و ارتباط حقوق بشر و
تنوع فرهنگی مورد توجه سازمان های بین المللی از جمله یونسکو قرار گرفته است .نتیجه این
که حقوق بشر متضمن تنوع فرهنگی است و تنوع فرهنگی ابزار استحکام بخش حقوق بشر
است .بدون احترام به فرهنگ های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف نمی توان شاهد تحقق
حقوق بشر بود.
کهریزی( )8831در مقاله«جهان شمولی و نسبیت فرهنگی در حقوق بشر بین المللی» چنین
آورده است که چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح
بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل
نقاط عطف آن بوده اند .این مقاله پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه ،بر
مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد .شواهد تجربی
متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به
لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند .این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه
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الزاما و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو
سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آن ها وجود دارد (و داشته
است).
ذاکریان( )8813در مقاله «ایران و جهان شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر» چنین آورده است
که به ادعای بسیاری از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل ،جهان شمولی حقوق
بشر پلی است برای امنیت و پیشرفت کشورها .با قرار دادن این ادعا در حاشیه ،این پرسش
کلیدی را مطرح می کند که راهبرد بهینه ایران در برابر فرایند جهانشولی حقوق بشر چیست؟
این پژوهش این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهای بومی و
دیرینه فرهنگی ،مذهبی و ملی هر کشوری در موضوع حقوق بشر از زمینه نسبی فراگیری و
جهان شمولی برخوردار است ،راهبرد بهینه ایران دنبال کردن میان فرهنگی بودن قواعد
بنیادین حقوق بشر است.
نادر پور و مقصودی( )8832در مقاله «هویت ها ،تفاوت ها و جهانشمولی حقوق بشر» بر این
نظرند که حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است .علیرغم غلبه گفتمانی این
دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می
توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند .در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و
احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود ،موضوع حقوق بشر به ویژه از
زاویه حقوق اقلیت ها هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از
حیث حفظ هویت مذهبی ،فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعه ی بین المللی و افکار
عمومی قرار گرفته است.
حسینی بهشتی( )8832در مقاله«حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی :نسبی
گرایی فرهنگی و سازوکار امر عقلایی» بر این اعتقاد است که پیدایش امواج چندفرهنگی گرایی
در دهه های اخیر ،این پرسش را به میان آورده که با اذعان به گوناگونی فرهنگی در میان
جوامع مختلف ،آیا هنوز هم می توان صرف نظر از تفاوت های فرهنگی عمیقی که میان آنان
وجود دارد ،از مفاد اعلامیه ی حقوق بشر به مثابه ی حقوقی برای همه ی انسان ها به عنوان
اصول عام و جهان شمول نام برد یا خیر؟ در صورتی که تفاوت های فرهنگی بین انسان ها
نشانگر تفاوت موجود میان هویت های بشری باشد ،اعلامیه ی حقوق بشر تا چه اندازه و بر چه
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مبنایی برای کسانی که در صدد حفظ هویت خود در مقابل فشارهای یکسان سازانه ی جهانی
شدن فرهنگ هستند ،لازم الاتباع است؟
 .3چارچوب نظری پژوهش
 .1-3تعریف مفهومی حقوق بشر
حقوق بشر با توجه به ارائه تعاریفی از حق و نگرش راجع به انسان قابل تعریف خواهد
بود(حسینی .)4-1: 8838 ،اندیشمندان غرب معانی متعددی برای حق برشمرده اند از جمله
این که حق ،سود یا منفعت ،قدرت ،ادعا ،آزادی و برگ برنده است(نبویان .)818 :8811 ،اما
اندیشمندان مسلمان در ارائه تعریف در خصوص حق اتفاق نظر ندارند برخی آن را مشترک
معنوی و به معنای اعتبار ،حکم یا امتیاز می دانند و برخی دیگر آن را مشترک لفظی و به
معنای سلطنت یا ولایت می دانند(نبویان .)21 :8814 ،برخی مفهوم حق را امتیازی می دانند
که به حیات و موجودیت هر موجودی تعلق دارد و هر موجودی به لحاظ موقعیت خود آن را
نسبت به دیگری مطالبه می کند(بطحائی گلپایگانی .)882 :8818 ،برخی دیگر برای حق
معنای اعتباری قائلند و معنای اعتباری حق را اجازه می دانند در این معنا زمانی که گفته می
شود کسی حق دارد یعنی ذی حق اجازه دارد و مانعی در مقابل وی نیست و لازمه آن اختیار
شخص به استفاده و عدم استفاده از آن است(ابراهیمی .)81: 8812 ،در تعریف دیگر حق ،ارفاق
و امتیازی است که قانون به شخص می دهد و از آن پشتیبانی می کند در این حالت
خصوصیت بارز حق این خواهد بود که نوعی سلطنت ،قدرت و اختیار برای دارنده آن به ارمغان
می آورد(ورعی .)23: 8818 ،حال با توضیح شناخت انسان به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر
به ارائه توضیحات بیشتر راجع به حقوق بشر پرداخته می شود:
شناخت انسان نیز یکی از موضوعات بحث در حوزه حقوق بشر در هر نظام حقوقی است .در
حقوق بشر معاصر ،شناخت انسان از رهگذر علم و تجربه حاصل می گردد و جنبه مادی انسان
مورد نظر است (نبویان .)818 :8811 ،این در حالی است که در اسلام انسان موجودی خداجوی
است که دارای وجود مستقل نیست بلکه موجودی است که با خدا ارتباطمی یابد و به هیچ
موجود دیگری وابسته نیست(جوادی آملی .)818-814 :8816 ،در اسلام شناخت انسان ازطریق
ارتباط وی با توحید ،نبوت ،معاد ،مسائل اخلاقی و احکام اجتماعی حاصل می گردد (مصباح
یزدی.)82-44 :8811 ،
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با توجه به تعاریف ارائه شده فوق از حق و انسان می توان گفت ،حقوق بشر عبارت است از
سلطه ،اختیار ،امتیاز و وانایی که انسان از آن برخوردار است .با این تعریف حقوق بشر دارای
ویژگی هایی است از جمله این که از سنخ امتیاز برای دارنده حق است ،تعلق حق به شخص با
توان و اختیار وی تلازم دارد و در آخر این که حق بشری امتیاز حمایت شده است(حسینی،
 .)6 : 8838به طور کلی می توان گفت حقوق بشر معاصر دربردارنده حقوق افراد در مقابل
دولت است و کارکرد اصلی آن تحدید قدرت دولت در مقابل افراد است .به این ترتیب ،دولت ها
متعهدند حقوق بشر را برای افراد تضمین و حمایت کنند.
 .2-3مفاهیم مشابه
مفهوم حقوق بشر حاصل تحولاتی است که در نیمه دوم قرن بیستم رخ داد و در پی آن فرد
دارنده حق تلقی گردید و دولت ها ملزم به شناسایی و تضمین آن ها شده اند(موحد:8811،
 )848با این تفاسیر قبل از تجلی مفهوم حقوق بشر برای بحث راجع به حقوق انسان از
مفاهیمی چون حقوق طبیعی سخن به میان می آمد .همچنین مفاهیم دیگری نظیر حقوق
شهروندی و حقوق بشردوستانه به عنوان مفاهیم مشابه قابل ذکرند.
 .1-2-3حقوق طبیعی
واژه حقوق طبیعی یا حقوق فطری را باید یکی از کهن ترین واژه هایی دانست که قدمت
استعمال آن به قرن ها پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) برمی گردد .مقصود از حقوق طبیعی
آن دسته از قواعد همیشگی است که از اراده حکومت ها برتر و غایت مطلوب بشر است.
مقتضای طبیعت وفطرت بشری بوده و عقل هر کس بی هیچ واسطه ای بر آن حکم می کند؛
قانون گذاران باید تلاش کنند که آن ها را بیابند و در امر قانون گذاری از آن ها الهام گرفته و
به صورت قواعد موضوعه درآورند (ر.ک :شایگان 28 :8816 ،و 22؛ جعفری لنگرودی ،بی تا1 :؛
کاتوزیان.)44-81: 8813 ،
 .2-2-3حقوق شهروندی
حقوق شهروندی ،مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می
شوند و در واقع اطلاقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی
است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند .دارنده این حقوق؛ یعنی شهروند ،به
یکایک افرادی که در جامعه زندگی می کنند ،اطلاق می شود .به عبارت دیگر ،مجموعه حقوق
و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض،
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برای فرا همسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور
تعلق می گیرد ،حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق
شهروندان به حقوق فردی؛ مانند آزادی بیان ،حقوق مربوط به گروه ها و اقشار مختلف جامعه،
همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم می شود .از جمله حقوق شهروندی می توان به
مواردی از قبیل :حقوق اساسی ،حق استخدام شدن ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ،حق
گواهی دادن در مراجع رسمی ،حق داوری و مصدق واقع شدن ،اشاره کرد .مخاطب حقوق
شهروندی ،اجتماع و جامعه ای است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و به عنوان عضو
فعالی از اجتماع در کنش و واکنش با دیگران است این درحالی است که مخاطب حقوق بشر
همه انسان ها صرف نظر از تعلق آن ها به یک اجتماع است(معظمی .)48: 8811 ،دارنده ی
حقوق بشر ،موجودی است که با عضویت اش در جامعه انسانی از آن منتفع خواهد بود ،در
حالی که دارنده حقوق شهروندی ،شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است .همچنین حقوق بشر
بنا به تعریف ،از خصیصه های برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط ،خصوصاً تبعیض بر
اساس تابعیت را بر نمی تابد.
 .3-2-3حقوق بشردوستانه
«حقوق بینالملل بشردوستانه» یا «حقوق بشردوستانه بینالمللی» که به «حقوق جنگ» یا
«حقوق مخاصمات مسلحانه» نیز معروف است ،مجموعهای از قوانینی است که به دنبال
روشهای بشردوستانه ،برای محدود کردن اثرات مخاصمات مسلحانه میباشد .این شاخه از
حقوق از افرادی که در مخاصمه مشارکت ندارند یا در حال حاضر از جنگیدن کنارهگیری
کردهاند ،محافظت کرده و روشها و متدهای مخاصمه را محدود میکند( & Sassòli, Bouvier
.)Quintin, 2001:93
حقوق بشردوستانه بینالمللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که
کوشش دارد تا اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه ،مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد ،آنرا هر چه
محدودتر سازد ،از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند .در بیانی دقیق ترحقوق بشردوستانه
مصالحهای است بین ضرورتهای نظامی و ملاحظات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد و
رنجهای غیرضروری بههنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانونمند کردن عملیات نظامی و
رفتار انسانی با اشخاص دستگیرشده است .این شاخه از حقوق بینالملل تنها در زمان
مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی به مرحله اجرا در میآید.
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 .3-3طبقه بندی نسل های حقوق بشر
حقوق بشر حوزه گسترده ای است شامل پنج نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) ،نسل دوم
(حقوق اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی) ،نسل سوم (حقوق همبستگی) ،نسل چهارم(حقوق
ارتباطات) و نسل پنجم(اخلاقیات و معنویت گرایی) می باشد که به اختصار در ذیل به آن
پرداخته شده است:
 .8-2-8نسل اول حقوق بشر(حقوق مدنی و سیاسی) :نخستین نسل حقوق بشر در واقع حقوق
مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزشهای مکتب لیبرالیسم کلاسیک دارند و قواعد
مطروحه در این نسل از جمله حقوقی بودند که برای نخستین بار در نظام حقوق موضوعه به
شکل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته و از جایگاه حقوقی برخوردار شدند .این حقوق منتج از
نخستین شعار انقلاب فرانسه در سال  8113تحت عنوان آزادی بود .هر چند این اصل در
اعلامیه استقلال آمریکایی در سال  8111و نیز منشور انگلیسی حقوق در سال  8113مطرح
شده بود .در واقع در ادبیات حقوق بشر ،انواع آزادیهای بشری به حقوق مدنی و سیاسی
ترجمه شدند و در عمل مورد شناسایی قرار گرفتند(ذاکریان .)283 – 224 :8818 ،نسل اول
حقوق مدنی و سیاسی حقوق بنیادینی چون حق حیات ،آزادی عقیده ،آزادی بیان ،اجتماع،
امنیت و ضمانتهای قضایی را در بر میگیرد(.)Donnely, 1992: 25
 .2-2-8نسل دوم حقوق بشر :حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را تحت عنوان حقهای
نسل دوم طبقهبندی نموده و مورد شناسایی قرار میدهند .حق های اجتماعی و اقتصادی به
طور عمده از جنس حق های ایجابی یا مثبت هستند که تحقق آن ها منوط به فراهم آمدن
یک سری شرایط و امکانات است ،و در واقع باید اقدام مثبتی در جهت تحقق آن ها انجام
شود(راسخ .)861 : 8818 ،این حقوق از قبیل حق بهرهمندی از آموزش و پرورش ،حق
بهرهمندی از مسکن مناسب ،مراقبتهای بهداشتی ،حق برکار ،حق بهرهمندی از حداقل
امکانات معشیتی و ...نمونههایی از حقوق نسل دوم هستند .در حالی که نسل اول نوعاً بر عدم
مداخله دولت و دیگر افراد تأکید دارد ،حقهای نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولتها
هستند(قاری سید فاطمی.)81 : 8812 ،
 .8-2-8نسل سوم حقوق بشر(حقوق همبستگی یا حقوق جمعی) :در دهههای اخیر از نسل
سوم حقوق بشر سخن به میان آنده است .استفن مارکز ،نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط
زیست ،توسعه ،صلح ،میراث مشترک بشریت ،ارتباطات و کمک های بشردوستانه می
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داند( .)United Nation, 1995: 303مؤلفههای اصلی حقوق نسل سوم ،به معنای برابری و
تساوی ابناء بشر یعنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه
عمومی میگردد .در واقع در نسل سوم حقوق بشر ،عناوین مسؤولیت تا حدود زیادی تغییر
کردهاند .مسؤول اولیه در دو نسل اول و دوم در حمایت و تضمین حقوق بشر دولت است؛ اما در
نسل سوم هر چند مسؤولیت اولیه و اساسی با دولت خواهد بود ولی شاخص مشارکتی انواع
حقوق نسل سوم ،این مسؤولیت را عمل ًا کمرنگ نموده است(ذاکریان.)226 :8818 ،
 .4-2-8نسل چهارم حقوق بشر :برخی از افراد ،حق ارتباطات را به نسل چهارم حقوق بشر
تعبیر کردهاند که در کنار حقوقی مثل آزادی بیان و اطلاعات و رسانهها مطرح میشود .نسل
چهارم حقوق بشر دارای وجوه مشترکی با نسل سوم می باشد اما توجه ویژه این نسل به
استانداردهای جهانی ،سبب تمایز و پیدایش نسل چهارم گردیده است .در واقع این نسل از
حقوق بشر با چهار رویداد مهم تاریخ بشری ،همزمان گردیده است که شامل انقلاب ارتباطات و
اطلاعات ،وظیفه جهانشمولی برای بشریت ،ظهور مفاهیم ریشه دار انسانیت و در نهایت شرائط
جهانی شدن می باشد .بنابراین این نسل از حقوق بشر را می توان در ضرورت پاسخ به چالش
های مربوط به جهانی شدن ،تکنولوژی و نیازها و چالش های قرن  28دید .این نسل از حقوق
بشر بر محورهای ذیل تمرکز می یابد:
حقوق زنان و قائل شدن نقش بازیگران اصلی جامعه بشری برای آنان؛ حقوق نسل های آینده؛
حقوق مرتبط با گونه های مختلف بیولوژیک؛ حقوق حیوانات؛ حقوق مرتبط با حفاظت و
نگهداری از تمدن ها؛ حقوق در برگیرنده انسانی سازی و اجتماعی ساختن فضای حیات انسانی؛
حقوق دسترسی به اطلاعات؛ حقوق ارتباطات رسانه ای ،تبادل اطلاعات و مخابرات(مقدسی و
یحیایی نسب.)8831 ،
 .6-2-8نسل پنجم :این نسل از حقوق بشر را که می توان به شکلی آن را رو به ظهور دانست،
به نقش اخلاقیات و معنویت گرائی در تکمیل مفاهیم و اولویت های نسل چهارم می پردازد .این
نسل از حقوق بشر ،معتقد است برای عبور از اضطراب و بحران ،بشریت نیازمند به بازگشت به
حقوق اخلاقی ،معنویت گرائی و گشودن دریچه های نوین برای طرح نظرگاه های بدیل برای
حل معضلات جهانی است.
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 .4تنوع فرهنگی و نظام بین المللی حقوق بشر
به رغم جهانی شدن و فشردگی زمان و مکان در جهان امروز ،تنوع فرهنگی یک ضرورت
برای حیات جامعه جهانی است ،زیرا ارزش های حقوق بشر مختص به یک تمدن یا تاریخ خاص
یک کشور و یا یک فرهنگ نیست بلکه به مثابه آرمانی جهانی است که ناشی از کرامت انسان و
متعلق به تمامی بشریت است(ر.ک ،بیگ زاده .)8811 ،با توجه به واقعیت فوق الذکر ،می توان
دریافت که چرا امروزه اکثریت حقوقدانان و اندیشمندان جهان برای «تنوع فرهنگی» در کنار
جهان شمولی حقوق بشر ارزش والایی قائل هستند و از آن دفاع می کنند .برای نمونه می توان
به دفاع «رُنه ژان دوپویی» اشاره کرد که حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می
داند و باید توجه داشت که «اندیشه میراث مشترک بشر الزاماً در ذات خود حاوی مفهوم جهان
شمولی است»(گروس اسپیل .)262-268 :8812،از طرفی نیز باید توجه داشت که تنوع
فرهنگی نیز جزئی از میراث مشترک بشریت است و جمع آوردن این دو در یک نهاد خود نشان
از رابطه و تعامل مثبت این دو نهاد دارد.
به نظر هکتور گروس اسپیل وجود تفاوت ها در فرهنگ ها نافی جهان شمولی حقوق بشر نمی
باشد بلکه برعکس این مسأله یک مشارکت مهم در حوزه جهانی شدن واقعی حقوق بشر می
باشد(گروس اسپیل .)268-264 :8812 ،تعامل فرهنگ ها خود باعث شناخت مشترکات و
نقاط ضعف و قوت دیگر فرهنگ ها می باشد و این فرصت را به انسان ها می دهد که بهترین
شیوه زندگی را انتخاب نمایند .از این جهت است که برخی از اندیشمندان ،حقوق جهان شمول
بشر را از دستاوردهای «تمدن نوین بشری» می دانند و ادعای آن دسته از کسانی که آن را
متعلق به یک فرهنگ خاص می دانند را رد می کنند .در حقیقت ،اینان قائلند که حقوق بشر
ترجمان حقوقی حق های اخلاقی است که در تمامی فرهنگ ها مشترک است و یا حداقلی از
حمایت را دارا هستند و از طرفی این ها حق هایی هستند که تمامی فرهنگ ها در سایه
حمایتی آن ها رشد و نمو می نمایند(قاری سید فاطمی.)861 : 8812 ،
فرانسیس فوکویاما دیدگاه خود را در رابطه با جهان شمولی حقوق بشر چنین تبیین می نماید
که « باور شخصی من این است که این حقوق[بشر] در ذات خود جهان شمول است»
(فوکویاما .)66 :8814 ،وی همچنین در رابطه بین فرهنگ غرب و حقوق بشر معاصر بیان می
دارد « :فکر می کنم که به عنوان یک واقعیت تاریخی ،ارتباط مسیحیت غربی و حقوق بشر
سکولار معاصر باید مسلم انگاشته شود .تصادفی نیست که ملت های لیبرال مدرن در سرزمین
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مسیحیت مدرن بویژه پس از اصلاح گرایی پروتستانی سربرآوردند»(فوکویاما.)66 :8814 ،
فوکویاما در تعارض میان حقوق بشر و فرهنگ جانب حقوق بشر را نگه می دارد و چنین بیان
می دارد که «در حقیقت اگر زنان را با مردان برابر بدانیم آنگاه به دشواری می توان استدلال
هایی فرهنگی را پذیرفت که زنان را در ساختار اجتماعی پایین تر از مردان قرار می دهد .همین
نکته دلیلی است برای من که همچنان به وجود حقوقی جهان شمول معتقد باشم و اینک اصل
مشترک «انسان بودن» در کار است و همه ما برای دفاع از این حقوق باید بر آن تکیه
کنیم»(فوکویاما .)61 :8814 ،همچنین وی می افزاید« :بر این گمانم که مقتضیات زندگی در
جوامع مدرن آبشخور شناخت تازه ما از حقوق است .نگاه امروزی غرب به حقوق بشر بسیار فرد
گرایانه است؛ اما بسیاری از جوامع فقیر و کم توسعه یافته وجود دارند که امکان و توانایی
اعضای آن ها در انتخاب موقعیت های شغلی و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی خود بسیار
محدود است .روشن است که در این گونه جوامع ترغیب حق انتخاب و حقوق فردی ،کاری
است ناسازگار با واقعیت و آزار دهنده»(فوکویاما .)61-61 :8814 ،وی رابطه میان جهان
شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی را از دیدگاه خود چنین تبیین می نماید « :از دید من بسیار
مهم است که میان جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک مقوله نظری و اجرای عملی آن برای
پشتیبانی از رعایت شدن حقوق بشر در سراسر جهان تمیز قائل شویم .در اینجا به استدلال
ارسطو در «اخلاق نیکو ماخوسی» اشاره می کنم مبنی بر اینکه چیزی به نام قانون طبیعی
عدالت و حق وجود دارد ،ولی استفاده از آن مستلزم انعطاف پذیری و توجه به اوضاع و احوال
است و از دید من این بینش امروز هم باید مد نظر قرار گیرد ،زیرا ممکن است به عنوان انسان
از سرشت و طبیعت مشترکی که سرچشمه کرامت ماست برخوردار باشیم ،اما انسان بودن ما،
به عنوان یک اصل مشترک ،در محیط های اجتماعی و تکنولوژیک گوناگون شکل گرفته است و
از همین رو شناخت و برداشت ما از حقوقمان با یکدیگر تفاوت دارد»(فوکویاما.)61 :8814 ،
البته باید دو نکته را مدنظر قرار داد:
تنوع فرهنگی مورد بحث در این گروه ،یک تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است که مبتنی بر
واقعیت ناشی از ویژگی ها و تفاوت های تاریخی ،مذهبی ،سنتی ،ملی و منطقه ای است .یعنی
یک کثرت گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یک نسبیت و تنوع
فرهنگی شدید و مطلق که امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشر را نفی
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می کند ،که چنین تنوعی حاصلش چیزی جز خشونت ها و تنفرهای قومی ،سیاسی و مذهبی
نمی تواند باشد.
خلاصه کلام آنکه ،از دیدگاه این دانشمندان ،حقوق بشر ،حقوقی جهان شمول هستند و از آنجا
که تنوع فرهنگی نیز یکی از حقوق بشر است ،بنابراین ،آن نیز حقی جهان شمول است و نباید
به نام تنوع فرهنگی منکر جهان شمولی حقوق بشر شد.
به لحاظ تاریخی ،اطلاق عنوان اقلیتها و گروه های اقلیتی ،منحصر به اقلیتهای مذهبی بود.
در اروپا ،پس از جنبش بازنگری دینی شکل گیری تکثر و تنوع مذهبی موجب چالش های
جدی نه تنها در درون کشورها ،بلکه همچنین در عرصه روابط بینالملل شد .بدین جهت،
خواست حمایت از اقلیتها در بسیاری از مواقع ،دستاویزی برای دخالت خارجی شده بود .این
امر موجب گردید مسأله اقلیتها در میان کشورها ،به ویژه در ارتباط با مبادله اراضی میان آن
ها ،تبدیل به یک مسأله بین المللی گردد .بنابراین ،در توافقات بینالمللی مربوطه غالباً شروطی
اضافه می گردید که بر اساس آن اقلیتهای مذهبی مجاز باشند که آزادانه و بدون تحمل آزار و
اذیت به مذهب خویش پایند بوده و بر اساس آن عمل کنند(.)Capotorti,1979: 2-5
با این وجود ،از قرن هجدهم به بعد ،حمایت از اقلیت های مذهبی به صورت تدریجی وارد نظام
حقوقی داخلی کشورهای اروپایی گردید .در انگستان ،محرومیتهای حقوقی تحمیل شده
نسبت به اقلیتهای مذهبی ،به نحو تدریجی ،از سال  8131با تصویب «قانون رواداری» و
سپس «قانون همیاری» مصوب سال  8121و قوانین متعاقب آن در میان سال های  8123و
 8182لغو گردید .در فرانسه نیز ،با انقلاب سال  ،8113اصل آزادی مذهبی به رسمیت شناخته
شد .از قرن نوزدهم ،رویکرد دولتها نسبت به ماهیت تعهدات بینالمللی مربوط به حمایت از
اقلیتها دچار تحول شد .اول اینکه ،شروط مندرج در معاهدات بینالمللی وارد معاهدات
چندجانبه گردید .ثانیاً ،ضوابط مربوط به حمایت از اقلیتها به گروههای دیگر اقلیتی ،به علاوه
اقلیتهای مذهبی ،توسعه یافتند .سوم اینکه ،تمایل فزاینده ای به گسترش دامنه ماهوی
حمایت از اقلیتها شکل گرفت ،بدین نحو که برخی از این معاهدات ،علاوه بر آزادیهای
مذهبی ،همچنین برخورداری از برابری حقوق مدنی و سیاسی تضمین می-
کردند(.)Capotorti,1979: 6-7
پس از جنگ جهانی اول و متعاقب تغییرات اساسی در مرزهای دول اروپایی ،مطالبات گروه
های اقلیتی مبنی بر کسب استقلال مسأله اقلیت ها به تمامی به یک مسأله بین المللی تبدیل
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شد .با وجود خواست اقلیت های ملی در درون مرزهای کشورهای تازه تأسیس مبنی بر
شناسایی حق تعیین سرنوشت در معاهده پاریس و پس از عدم توفیق در این باره ،اصرار بر
پذیرش یک نظام عام الشمول حمایت از اقلیت هادر میثاق جامعه ملل ،کنفرانس پاریس در
راستای حمایت از صرفاً اقلیتهای مقیم در کشورهای مغلوب جنگ جهانی اول ،برقراری یک
«نظام معاهده ای حمایت از اقلیتها» را پذیرفت .
بنابراین ،برنامه جامعه ملل در حمایت از اقلیت ها ،متضمن حمایت از برخی از اقلیتهای
موجود در بعضی از کشورهای مشخص بود ،نه شناسایی حقوق عام الشمول اقلیت .ازاینرو ،در
صورت عدم وجود یک تعهد معاهداتی از سوی یک کشور خاص ،آن کشور هیچ گونه تکلیفی بر
اساس نظام بینالمللی حاکم ،در جهت حمایت از هویت متمایز گروههای اقلیتی موجود در
قلمرو سرزمینی خود نداشت( .)Wheatley, 2005:8با این وجود ،مؤسسین سازمان ملل متحد
و طراحان اسناد بینالمللی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم ،رویکرد متفاوتی را نسبت به
نظام جامعه ملل اتخاذ نمودند؛ بدین نحو که ،به جای پذیرش مجموعه ای از حقوق ویژه که
تنها در ارتباط با کشورهای مشخص قابل اعمال باشند ،یک نظام عام الشمول حمایت از
اقلیتها با تأکید بر حقوق فردی جهان شمول تأسیس کردند(.)Wheatley, 2005:8
بدین ترتیب ،حقوق بشر ،به عنوان یک راه حل جایگزین نظام معاهدات جامعه ملل ،مطرح
گردید که متضمن حمایت های حقوقی در مقابل تبعیض است که به نحو عام الشمول نسبت به
تمام افراد اعمال میشود .در حالی که نظام مهاهداتی پیشین ،دربردارنده حمایت هایی بود که
معطوف به تقویت هویت گروههای قومی متمایز میشد
( .)Barth, William Kurt, 2008: 69طرفداران این رویکرد بر این باورند که یک نظام فراگیر
حقوق فردی ،شامل حق بر آزادی انجمن ها ،آزادی بیان و آزادی مذهب ،در صورتی که با
ممنوعیت مژثر تبعیض بر اساس نژاد ،قومیت ،زبان و مذهب همراه باشد ،میتواند از منافع
مشروع اشخاص متعلق به اقلیتها ،به خوبی حمایت کند .از سوی دیگر ،چنین نظامی عام
الشمولی که نسبت به تمام افراد و کلیه کشورها به صورت برابر اعمال میگردد ،میتواند مانع
پیامدهای مخرب جدایی طلبانه ناشی از شناسایی برخی حقوق ویژه به بعضی از گروههای ملی
گردد(.)Wippman, 1997: 603
بر این اساس ،فرایند انطباق با تنوع قومی ،دینی و مذهبی در نظام بین المللی حقوق بشر ،در
قالب نظام جهان شمولی توزیع برابر حقوق فردی صورت بندی شده است .دو ویژگی بنیادین را
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می توان محور اصلی این نظام نوین دانست .نخست ،نظام حمایتی حقوق بشر عمیقاً بر مبنای
درک فردگرایانه نسبت به مقوله تنوع فرهنگی موجود در ساختار دولت -ملت انتظام یافته
است .در حالی که مسأله تکثر فرهنگی ریشه در مشخصه های گروهی قومیتی ،دینی و مذهبی
دارد و نابرابری های حاصله از این تنوع محصول جایگاه اجتماعی گروههای آسیب پذیر و روابط
اجتماعی میان گروهی می باشد ،به عبارت دیگر ،سلب منفعت های نظام مند موجود در
ساختار دولت -ملت بر اساس تعلق افراد یک گروه به فرهنگ متمایز از فرهنگ اکثریت صورت
می پذیرد ،حقوق بشر بر راه حلی تأکید می کند که دربردارنده تضمین حقوق فردی افراد
متعلق به گروه های اقلیتی است .هدف اصلی نظام بین المللی حقوق بشر تضمین برابری میان
افراد است نه برابری میان گروه ها .بدین سان ،منافع گروهی به مجموعهای از منافع فردی
اشخاص تقلیل داده می شود؛ امری که به راهبرد تقلیل گرایی موسوم است( Casals, 2006:
 . )44بنابراین ،نظام حمایتی نوین ،در حقیقت ،حقوق اقلیت ها را به رسمیت نمی شناسد ،در
عوض ،از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها حمایت می کند(.)Casals, 2006: 12
دوم ،از منظر نظام بین المللی حقوق بشر ،بهترین و مؤثرترین ابزار حمایت از منافع اشخاص
متعلق به اقلیت ها ،اصول برابری و منع تبعیض می باشند .به تعبیر دیگر ،برابری هسته اساسی
نظام حمایتی جدید را تشکیل می دهد  .رویکرد حقوق بشر به مسأله تکثر فرهنگی عموم ًا
رویکردی برابری گرایانه در چارچوب برداشتی فردگرایانه است .بدین معنا که کارویژه اساسی
نظام حمایتی حقوق بشر از اشخاص متعلق به اقلیت ها حمایت ،تشویق و توانمندسازی
اشخاص متعلق به اقلیت برای حفظ و توسعه فرهنگ متمایزشان نیست بلکه در مقابل کارکرد
پایه ای این نظام تضمین آن است که اشخاص مزبور در بهره مندی از حقوق مدنی ،سیاسی و
اجتماعی خود به سبب داشتن فرهنگ متمایز محرم نگردند و یا به سبب ابراز فرهنگ متمایز
خویش خود ،از مزایا و منافع موجود در جامعه محرم نگردند .این امر به روشنی ،بدان معنا است
که در نظام حقوق بشر ،دولت های عضو به نحو ایجابی مکلف نمی شوند تا از فرهنگ های
متفاوت با فرهنگ مسلط حمایت کنند .
با این وجود ،رویکرد حمایتی نظام حقوق بشر در قالب حقوق برابر فردی معطوف به عدم
محروم سازی ،در قالب دو سطح متمایز از حمایت از اشخاص متعلق به اقلیت ها صورت بندی
شده است .نخست ،حمایت در مقابل محرومیت از حقوق عام الشمول شهروندی در راستای
تضمین بهره مندی برابر از منافع و مزایای جامعه سیاسی ملی است .دوم ،حمایت در مقابل
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محرومیت از منافع و مزایای اجتماع فرهنگی اقلیتی در راستای تضمین بهره مندی اشخاص
مزبور از فرهنگ خاص خود .بدین ترتیب ،اِعمال اصل برابری در ارتباط با اشخاص متعلق به
اقلیت ها اقتضا می کند که از یک طرف ،اشخاص مزبور ،به نحو برابر از حقوق مدنی ،سیاسی و
اجتماعی شهروندی برخوردار شوند و از طرف دیگر ،به واسطه ابراز مشخصه¬های فرهنگی
متمایز خود ،همانند زبان و مناسک و شعائر دینی ،در معرض تبعیض قرار نگیرند.
سازمان ملل متحد در سال  ،8332اعلامیه جهانی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا
قومی ،مذهبی و زبانی را تصویب نمود و شورای اروپا در سال « ،8338منشور اروپایی زبانهای
منطقهای و اقلیتی» و در سال  ،8336کنوانسیون چارچوب برای حمایت از اقلیتهای ملی
تصویب نمود که این دو سند حقوقی اخیر از اسناد حقوقی لازم الاجرا به شمار می آیند.
مهمترین ویژگی های قابل تأمل اسناد متأخر حمایت از اقلیت ها عبارتند از؛ تأکید آشکارا بر
ممنوعیت سیاست همگون سازی ،به تبع آن ،گذار از سیاست یک دولت  -یک فرهنگ به
سیاست تکثرگرایی فرهنگی و قومی  ،تحمیل تکالیف صریح ایجابی و مثبت بر عهده دولت ،نه
تنها در احترام به هویت های فرهنگی متفاوت بلکه در راستای حفظ و توسعه فرهنگ های
متمایز و همچنین تأکید بر حقوق تقویت شده مشارکت سیاسی اقلیت ها ،نظیر حقوق مربوط
به نمایندگی خاص اقلیت ها در نهادهای سیاسی تصمیم گیری در راستای تضمین مشارکت
مؤثر آنان هم در جامعه ملی و هم در سطح اجتماع فرهنگی خاص خود( Wippman,1997:
.)604-611
هرچند توسعه فزاینده حمایت های ویژه از اقلیت ها و تغییر در نگرش به مسأله اقلیت¬ها ،به
ویژه در راستای حفظ و توسعه فرهنگ و هویت متمایز اقلیت ها ،به مثابه نوعی از بازگشت به
روح حاکم بر نظام حمایتی جامعه ملل تلقی گردیده که هسته اصلی آن حمایت از موجودیت و
هویت گروه های اقلیت بود نه تضمین حقوق عام الشمول اشخاص متعلق به این گروه
ها( .)Wippman,1997: 607با این وجود باید گفت که سامانه حمایت ویژه از اقلیت ها در کنار
سازوکارهای مربوط به تضمین بهره مندی برابر از حق های بشری ،تمام ًا مبتنی بر اصل برابری
صورت بندی شده است و تنها از طریق تفسیر ماهویی از برابری در چارچوب نظام بین المللی
حقوق بشر قابل توجیه است.
در حقیقت ،حمایت ویژه از اقلیت ها در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر ،به مثابه
راهکاری برای رفع کاستی های توسل به اصل منع تبعیض در حل مسأله نابرابری های نظام
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مند موجود درساختار قدرت در جوامع چندفرهنگی است که الزاماً تمایل به همانندسازی هویت
ها و فرهنگ های متمایز دارد .بر این اساس ،برابری میان اکثریث و اقلیت جز در پرتو تفسیر
ماهویی از اصل منع تبعیض تحقق نخواهد یافت .از این رو ،تحقق واقعی برابری و مساوات میان
شهروندان یک کشور ،بدون شناسایی و اِعمال حقوق ویژه اشخاص متعلق به اقلیت ها امکان
پذیر نخواهد بود .بنابراین ،سامانه حمایت ویژه ،علاوه بر ممنوعیت تبعیض ،از گروه های اقلیت
در برابر سیاست همانندسازی حمایت می کند .بدین ترتیب ،حقوق خاص اقلیت ها مکمل
حقوق عام الشمول و یکسان شهروندان در تأمین برابری ماهویی میان همگان است .لذا اصل
منع تبعیض و نهاد حمایت ویژه دارای هدف واحدی هستند و آن تأمین برابری شکلی و
ماهویی میان همه شهروندان است .
 .5تنوع فرهنگی ،حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران
اساساً پیدایش حقوق بشر درغرب محصول ضرورتهای اجتماعی و محصول انقلابها و
جنبشهای مردمی علیه نظام های استبدادی است و در بعد وسیعتر میتوان حقوق جهانی بشر
را ناشی از ضرورتهای پس از جنگ جهانی اول و دوم دانست .دقیقا به همین دلیل است که
این محصول گرفتار افراط و تفریط بوده و از جامع نگری و حقیقت مداری خالی است؛ به بیان
دیگر بیش از اینکه این موضعگیریها ناشی از خاستگاه فلسفی و فکری و برخوردار از
بنیادهای اصیل و جهان شمول باشد ،تابع ضرورتهای اجتماعی و تا حدودی مبتنی بر مبانی
جامعهشناختی است .ازاینرو این حقوق نمیتواند جهان شمول باشد ،چون تابع ضرورتهای
عصری و منطقهای است و نمیتوان برای آن پایههای فکری قابل قبولی برای همگان برشمرد.
دقیق ًا به دلیل همین کاستی است که حقوق بشر غربی همواره چالش برانگیز بوده و بسیاری از
جوامع و اندیشمندان را به موضعگیری واداشته است؛ از جمله کشورهای اسلامی ،اعلامیه حقوق
بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند تا دیدگاههای اسلام را در این زمینه مطرح کنند و
اندیشمندان مسلمان در سراسر دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی نیز هر یک به وسع خویش در
برابر مفاهیم مندرج در این اعلامیه موضع گیری کرده و به انتقاد از آن پرداختهاند.
در مقابل برداشت غرب گرایانه و سکولار نظام بین المللی حقوق بشر نسبت به تنوع فرهنگی،
نظام حقوق اساسی ایران برداشتی دینی و فقهی را مبنای تعامل با این نوع از تنوع قرار داده
است.
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مطابق با نظام حقوق بشری اسلام و با لحاظ نمودن تنوع فرهنگی حقوق بشر ،حقوق بنیادین و
پایهای است که هر انسان از آن جهت که انسان است ،فارغ از رنگ ،نژاد ،زبان ،ملیت ،جغرافیا
واوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی
دیگر بر او ،از خداوند دریافت کرده است.
بنابراین
اولاً :حقوق بشر ،حقوقی جهانی است ،زیرا این حقوق ،حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده
بشری است و هر فرد بشر ،در هر کجا با هر نژاد ،زبان ،جنس یا دین که باشد ،از این حقوق
بهرهمند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند.
ثانیاً :حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ مقام بشری از قبیل پادشاه ،حکومت یا مقامات مذهبی
یا سکولار این حقوق را اعطا نمیکنند .حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندی یا
اقامت افراد در کشور خاصی به آنها داده میشود ،ولی حقوق بشر به معنایی که بیان شد ،ذاتی
است.
ثالثاً :حقوق بشر بخشی از حقوق است که هر انسان از آن جهتکه انسان است ،آنها را دارا
میشود ،در برابر بسیاری از حقوق که بر مبنای حکمت الهی به انسانها نه از آن جهتکه
انسان هستند ،بلکه جهات حکیمانه دیگری اعطا میشود .بنابراین برداشتها از حقوق بشر
همواره برخاسته از نگرشها در نظام حقوقی بوده و نمیتواند جدا از آن باشد .دراسلام نیز
حقوق بشر جزء نظام حقوقی و در راستای اهداف آن قابل تبیین است.
قانون اساسی به همه اقلیتهای قومی حقوق برابر داده و اجازه میدهد زبان اقلیتها در
رسانهها و برنامههای هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شده و تدریس ادبیات آنها در مدارس
نیز آزاد است اما گروههای قوم گرای در برخی از مناطق ایران خواهان تدریس به زبان قومی به
جای زبان رسمی هستند؛ و از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند .رادیو تلویزیون
دولتی برنامههایی به زبانهای مختلف قومی پخش میکند.
با مطالعه اصول  8، 84، 83، 22، 28، 21، 23، 84، 88، 88، 84، 86قانون اساسـی
جمهـوری اسـلامی ایـران می توان اذعـان کرد کـه در این قانون ضمن لحاظ شدن تنوع
فرهنگی مطابق با معیارهای حقوق بشری اسلام و حتی غرب یک سلسـله حقـوق اساسـی از
قبیـل تسـاوی در برابـر قانـون ،محفـوظ بـودن جان ،مال ،شـغل ،مسـکن ،آزادی عقیده،
انتخاب شـغل ،برخورداری از روند عادلانه دادرسـی ،داشـتن تابعیـت ،مشـارکت در اداره امـور
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کشـور و امثـال این هـا بـرای همـه افـراد و اتبـاع کشـور و شـهروندان ایرانـی صرفنظـر از
هـر نوع وابسـتگی قومی ،زبانـی و مذهبی بـه رسـمیت شـناخته اسـت و همگـی بـدون هیـچ
تبعیضی از ایـن حقـوق می توانند بهره منـد گردنـد(احمـدزاده .)81: 8838 ،درج اصول یاد
شده در قانون اساسی نشان می دهد که قانونگذاران نه تنها این تنوع را تهدید قلمداد نمی
کنند ،بلکه آگاهانه راه را برای حفظ آن هموار کرده اند.
قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران در اصل سـیزدهم که اقلیت هـای دینی رسـمی را
سـه دیـن یهـودی ،مسـیحی و زرتشـتی معرفـی می کنـد و اینگونـه بیـان می کند« :ایرانیان
زرتشـتی ،کلیمی و مسـیحی تنها اقلیت های دینی شـناخته می شـوند کـه در حـدود قانـون،
در انجـام مراسـم دینـی خـود آزادنـد و در احوال شـخصیه و تعلیمـات دینـی ،بـر طبق آیین
خـود عمل می کننـد .فی الواقع به موجب اصل فوق ،هر کدام از اقلیت های دینی دارای آیین
نامه احوال شخصیه مخصوص به خود هستند که در امور وقایع مدنی خود بر اساس این آیین
نامه عمل می کنند .بنابراین ،نظام جمهوری اسـلامی ایـران چتـر شناسـایی را بـرای همـه
اقلیت هـای دینـی موجـود در این سـرزمین باز نکـرده اسـت ،بلکـه بـا توجـه بـه مبانی
دینـی نظـام جمهوری اسـلامی ایـران که در اصـول متعـدد قانـون اساسـی متبلور اسـت و
همچنین طبـق اصل  88قانون اساسـی فقـط زرتشـتیان ،کلیمیـان و مسـیحیان کـه دارای
ادیـان توحیـدی هسـتند به عنـوان «اقلیت هـای دینـی» شناسـایی می شـوند :اقلیت ها ،حق
اجرای مراسم و مناسک مذهبی خود را دارند .قانونگذار نیز اجرای مراسم دینی اقلیت ها را در
حدود قانون آزاد می داند؛ زیرا همراه برخی از اعمال عبادی آنان ممکن است مراسمی باشد که
اجرای علنی آن در جامعه مسلمانان حرام و در جمهوری اسلامی خلاف قانون محسوب
شود(هاشمی.)814: 8812 ،
در اصـول 83و  24قانـون اساسـی نیـز بـه صراحـت بر برابـری افراد ملـت ایران بـدون تمایـز
حتـی زن و مـرد تأکیـد می شـود .در اصـل نوزدهـم اینطـور بیان شـده اسـت کـه مـردم
ایـران از هر قـوم و قبیله که باشـند از حقـوق مسـاوی برخوردارند و رنـگ ،نـژاد ،زبـان و
ماننـد این هـا سـبب امتیـاز نخواهد بـود و در اصل بیسـتم پس از تأکیـد حمایـت یکسـان
قانـون از افـراد ملـت ،بـا قیـد رعایـت موازیـن اسـلام ،برخـورداری یکسـان از حقوق انسـانی،
سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی را بـرای همـگان به طور یکسـان مقـرر مـی دارد .در
این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه  1دی ماه  8812لایحه الحاق یک تبصره به
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ماده  231قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان دیه اقلیت های مذهبی را بررسی کرد که
در این جلسه ،مجمع با تأیید نظر مجلس شورای اسلامی ،رأی به برابری دیه مسلمانان و
غیرمسلمانان داد .این تبصره با استناد به نظر رهبر معظم انقلاب ،مطرح و تصویب شد.
بـا توجـه بـه برخـی از اصول ماننـد بند 1ماده سـوم که مشـارکت عامـه را مقرر مـی دارد و
اصـل بیسـتم کـه ناظـر بـر برابـری آحـاد ملت اسـت و همین طـور اصل ششـم قانـون
اساسـی کـه اداره کشـور را با اتـکا به آراء مردم می داند ،روشـن اسـت کـه حـق مشـارکت
سیاسـی اقلیت هـا بـرای انتخابـات مقامـات و مسؤولین کشـور هماننـد دیگـر آحـاد ملـت
اسـت .ایـن مشـارکت زمانـی به کمال می رسـد کـه اصل شـصت و چهـارم قانون اساسـی
مقـرر مـی دارد« :زرتشـتیان و کلیمیـان هرکدام یک نماینـده و مسـیحیان آشـوری و کلدانـی
مجموع ًا یـک نماینـده و مسـیحیان ارمنـی جنـوب و شـمال هرکـدام یـک نماینده انتخـاب
می کننـد طبـق اصـل 22قانـون اساسـی حیثیـت ،جان ،حقوق ،مسـکن و شـغل اشـخاص از
تعـرض مصـون اسـت ،مگـر در مـواردی که قانـون تجویـز کند .ضمانـت اجرای تخلـف از
مفـاد اصـل  22قانـون اساسـی و بـه عبارتی تمـام اصول قانون اساسـی را بایـد در حقـوق
کیفـری جسـت وجو کـرد؛ زیـرا حقوقدانـان رابطه ی مسـتقیمی بین حقـوق کیفـری و رشـته
های مختلـف حقـوق شـناخته و بـه ویـژه حقـوق کیفری را ضامـن اجـرای آزادی هـای
فـردی و اجتماعـی می داننـد .بـرای مثـال قانون اساسـی انجـام هرگونـه شـکنجه بـرای
گرفتـن اقـرار از متهـم را ممنـوع نمـوده و مرتکـب آن را مسـتحق مجـازات می دانـد .از
سـوی دیگـر ،دارا بـودن ضمانـت اجرایـی از صفـات بـارز هـر قاعـده ی حقوقی اسـت و نظر
بـه اینکه قانون اساسـی پـس از طی تشـریفات تصویـب ،امضـاء و انتشـار ،شـکل قاعـده ی
حقوقی بـه خود می گیـرد .از ایـن رو اجـرای آن بـر همـگان و به ویژه دولت ،امـری واجـب و
اجتناب ناپذیر تلقی می گـردد و در اصـل شـصت و هفتـم کـه مربـوط بـه سـوگند خـوردن
نماینـدگان در بـدو انتخابـات و نخسـتین جلسـه مجلس شـورای اسـلامی اسـت کـه مقـرر
مـی دارد« :نماینـدگان اقلیت های دینـی با ذکـر کتاب آسـمانی خود ادای سـوگند کنند.
رعایـت حقـوق اقلیت هـای مذهبـی و قومی بـر پایه همزیسـتی مسـالمت آمیز به عنـوان
شـهروند ایرانـی همـواره ماننـد سـایر افـراد جامعـه در تمـام عرصه هـا مورد توجـه قـرار
گرفتـه کـه این امر منجـر به حضور فعال و گسـترده این افـراد در جامعه شـده اسـت(فضلی
خانی .)868 :8831 ،در بیانی دقیق تر اصل  11قانون اساسی شاهدی بر محترم شمرده شدن
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حقوق اقلیت های دینی درکشور می باشد چنانکه به آن ها اجازه داده شده است به عنوان یک
ایرانی نماینده خود را در عالی ترین مرجع قانون گذاری کشور داشته باشند .همچنین طبق
اصل  21قانون اساسی اقلیتهای دینی میتوانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند.
همچنین در ماده  4قانون فعالیت احزاب ،مصوب 8814آمده که انجمن اقلیتهای دینی موضوع
اصل  88قانون اساسی ،تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف
آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی ،فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد .به
تشکلها و سازمانهای اقلیتهای دینی توسط کمیسیون ماده  84احزاب وزارت کشور مجوز
داده میشود(اغلب انجمنها ،سازمانها و گروههای اجتماعی  -فرهنگی اقلیتها بهطور رسمی
در ایران فعالیت دارند)(قاسمی.)116-111 :8812 ،
بنابرایـن ،در مقایسـه بـا حقـوق اقلیت ها در نظام حقوق بشر غربـی می توان دریافـت کـه
تدوین کنندگان قانون اساسی ایـران ضمن اساس قراردادن شرع مقدس ،در برخـورد بـا اقلیت
هـا عادلانه و منصفانـه عمـل کـرده و شـرایط زندگـی و اجـرای مراسـم و مناسـک مذهبـی،
آزادی عقیـده ،آزادی بیـان را بـه طور کامـل بـرای غیرمسـلمانان فراهم نموده اسـت.
پس از قانون اساسی سلسله اهمیت قوانین به قوانین عادی می رسد .قانون مدنی ایران یکی از
قوانین جامع کشور است که می توان به موادی از آن اشاره کرد که به صورت مستقیم و غیر
مستقیم بر حقوق اقلیت های کشور نیز اشاره دارد .مطابق ماده  6قانون مدنی« :کلیه سکنه
ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون
استثناء کرده باشد .».ماده  1قانون مدنی« :قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و
طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند
مجری خواهد بود ».و همچنین مطابق ماده  1این قانون« :اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از
حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود
معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .».در این مواد با اطلاق احوال
شخصیه ،حمایت قانونگذار از احوال شخصیه تبعه ایران مقیم کشور و خارج و همچنین اجازه
دسترسی اتباع خارجه ساکن در ایران به احوال شخصیه خود به خصوص در بحث ارث در
حدود قانون پی پرده می شود.
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نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل مقایسه ای نتایج و یافته ها نشان می دهد که:
 در جهان امروز ،تنوع و تکثر فرهنگی یک ضرورت برای حیات جامعه جهانی است ،زیرا ارزشهای حقوق بشر مختص به یک تمدن یا تاریخ خاص یک کشور و یا یک فرهنگ نیست بلکه به
مثابه آرمانی جهانی است که ناشی از کرامت انسان و متعلق به تمامی بشریت است.
 تنوع فرهنگی مورد بحث یک تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است که مبتنی بر واقعیت ناشیاز ویژگی ها و تفاوت های تاریخی ،مذهبی ،سنتی ،ملی و منطقه ای است .یعنی یک کثرت
گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یک نسبیت و تنوع فرهنگی شدید و
مطلق که امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشر را نفی می کند ،که
چنین تنوعی حاصلش چیزی جز خشونت ها و تنفرهای قومی ،سیاسی و مذهبی نمی تواند
باشد.
 حقوق بشر هیچگاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است و اینامر سبب بروز یک معضل در نظام حقوق بینالملل شده است.
 حقوق بشر بخشی از میراث مشترک بشریت است و باید توجه داشت که اندیشه میراثمشترک بشر الزاماً در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است .از طرفی نیز باید توجه داشت
که تنوع فرهنگی نیز جزئی از میراث مشترک بشریت است و جمع آوردن این دو در یک نهاد
خود نشان از رابطه و تعامل مثبت این دو نهاد دارد.
 دیدگاه غربی نظام بین الملل حقوق بشر جهانبینی خاصی را ترسیم میکند و آن عبارتاست از :فرهنگ مدرن لیبرال ـ دموکراسی و سکولار غرب و تلاش برای جهانشمول کردن این
حقوق که در اکثر حوزه ها متمایز از فرهنگ کشورهای اسلامی همچون ایران است.
 نظام جمهوری اسلامی با وجود مکتبی بودن و پایبندی کامل به اصول و موازین اسلام وتشیع ،با واقعبینی و دوراندیشی کلیه مذاهب اسلامی غیرشیعه و حتی اقلیتهای دینی
غیرمسلمان را بهعنوان شهروند نظام اسلامی پذیرفته و حقوق و آزادیهای آنان را به رسمیت
شناخته است.
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به این امر حکومت را برخاسته از موضعطبقاتی و سلطهگری فردی و یا گروهی نمیداند ،بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همفکر میداند
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که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بهسوی هدف نهایی
بگشاید.
 در نهایت نمی توان با توجه به تنوع فرهنگی در کشورهای مختلف جهان و بخصوص کشوریاسلامی همچون ایران انتظار داشت که هنجار های بین المللی حقوق بشری ،با تفسیر واحدی و
به صورت کامل ًا مشابه مورد اجرا قرار می گیرد ،بلکه باید پذیرفت که نظام های داخلی با توجه
به شرایط و اوضاع و احوال داخلی خود ،از این هنجار ها تفسیری متناسب با شرایط شان می
کنند و مورد عمل قرار می دهند .با این همه ،این به معنای باز بودن دست کشورها در گریز از
تعهدات حقوق بشری شان تحت عنوان تفسیر و قرائت داخلی از این هنجار ها نیست.
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