گفتمان چندفرهنگی ضمنی:
آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق بشر از
چند فرهنگگروی حمایت میکنند؟
جِرِمی گیلبرت
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مدرس دانشگاه آلستر ،ايرلند شمالي
مترجم :رحیم راستيتبار

چکیده
چند فرهنگگروی يك مفهوم نوظهور درون گفتمان حقوق بشر مبتني بر وحدت در عین تنوع است .معمولاً اين مطلب
پذيرفته شده است كه حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و اين مطلب در جريان همايش جهاني علیه نژادپرستي،
تبعیض نژادی ،بیگانه هراسي و تعصب مربوط به آن به روشني تصديق گرديد .با اين وجود ،گرچه ايدة چند فرهنگگروی
در علوم سیاسي و فلسفه شرح و بسط يافته اما گفتمان حقوقي مربوط به چند فرهنگگروی بسیار محدود باقي مانده است.
معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاكم بینالمللي و منطقهای برای استفاده از اين واژه علاقهای نشان نميدهند.
يکي از دلائل آن ميتواند فقدان يك تعريف حقوقي دقیق باشد .اين مقاله قصد دارد موارد ذيل را بررسي نمايد:
چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگگروی حمايت ميكند ،گرچه هیچگاه اشارة خاصي به آن نمينمايد؛ مشکل تعريفي و
اينکه چگونه مفهوم تکثرگرايي حقوقي بر چند فرهنگگروی ارجحیت مييابد؛ فايده به رسمیت شناختن چند فرهنگگروی
از يك منظر حقوقي.
واژگان كلیدی :چند فرهنگگروی؛ نهادیهای ناظربر معاهدات حقوق بشر؛ تکثرگرايي حقوقي؛ تنوع فرهنگي.

مقدمه
گفتمان حقوق بشر اغلب با مفهوم چند فرهنگگروی ( )Multiculturalismپيوند خورده است.
اما خود این مفهوم را در هيچ یک از اسناد بنيادین حقوق بشر؛ همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر،
ميثاقين سال  2611یا حتي کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض نژادی نميتوان یافت .این اسناد به
مفاهيمي همچون تنوع فرهنگي ،عدم تبعيض یا حقوق اقليتها اشاره ميکنند؛ اما از چند
فرهنگگروی سخني به ميان نميآورند .عليرغم فقدان اشاره صریح به چند فرهنگگروی ،اغلب
نظام حقوق بشر مؤید چند فرهنگگروی تلقي شده و معمولاً اذعان ميشود که حقوق بشر حامي تنوع
حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 1بهار و تابستان.80 -11 ،)1811

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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فرهنگي است؛ برای مثال :در کنفرانس جهاني عليه نژادپرستي ،تبعيض نژادی ،بيگانه هراسي و عدم
رواداری مربوط به آن به روشني به این امر تصریح شده است 1.اگر چه ایده چند فرهنگگروی ،به
علومشماره
مفید /
سياسي و فلسفه شرح و بسط داده شده است اما گفتمان حقوقي درباره چند
نامهدر
طور گسترده
همچنانمهر و
گرویو هشتم /
فرهنگ سي
محدود باقي مانده است .درباره مفهوم چند فرهنگگروی ،نظریههای فراواني

2831شده است ( )Kymlicka, 1995 & Taylor,1992اما عليرغم نقش محوری که
آبانارائه
در علوم سياسي
حقوق در چند فرهنگگروی ایفا ميکند ،بحث حقوقي راجع به این مفهوم تقریباً وجود ندارد .معمول ًا
نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بينالمللي و منطقهای برای استفاده از اصطلاح «چند

فرهنگگروی» رغبتي ندارند.
این م قاله بر آن است تا به دو مسئله عمده در خصوص رابطه بين چند فرهنگگروی و نظام
حقوق بشر تم
بپردازد .نخست بررسي خواهد شد که تا چه حد ميتوان تأیيد کرد که گفتمان حقوقي
حقوق بشر از چند فرهنگگروی حمایت ميکند و دوم ،چگونه نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق
بشر به طور ضنامه
مني ازمفيدیک/رویکرد مبتني بر چند فرهنگگروی حمایت کردهاند؟ قبل از ورود به
شماره سي
هشتمدر باب چند فرهنگگروی باید خود این مفهوم مورد بحث و بررسي قرار
حقوقوبشر
بحث گفتمان

گيرد .پارِخ چند فرهنگگروی را «تنوع فرهنگي یا تفاوتهای مبتني بر فرهنگ» تعریف
ميکند( .)Parekh, 2000:3همان طور که این نویسنده بيان ميکند :اصطلاح «چند فرهنگي» به
اصطلاح «چند فرهنگگروی» به واکنش هنجاری به این حقيقت اشاره
فرهنگي
مفيدو /
حقيقتِ تنوع نامه
دیدگاه ،اهميت محوریِ چارچوب حقوقي در شکلگيری یک جامعه «چند
این هشتم
.)Ibid:سي و
ميکند(6شماره

سازد .بيشتر جوامع ،چند فرهنگياند؛ بدین معنا که هيچ جامعهای از نظر
برجستهو ميآبان
فرهنگي»/را مهر

همگون نيست اما این گونه نيست که همه جوامع ،رویکردی مبتني بر چند فرهنگگروی
فرهنگي
2831

داشته باشند؛ یعني رویکردی مبتني بر یک چارچوب حقوقي که از تنوع فرهنگي در درون جامعه
اصلي و بزرگ حمایت کند .با توجه به این جنبه از تنوع فرهنگي است که نظام حقوق بشر نقش
مهمي در بحث چند فرهنگگروی ایفا مي کند .در این باره ،در بخش نخست این مقاله ،بررسي

خواهد شد که تا چه اندازه نظام حقوق بشر دولتها را وادار ميکند تا یک چارچوب حقوقي به
وجود آورند که از چند فرهنگگروی حمایت کند؛ یعني قوانيني را تدوین و تصویب کنند که به
تم
طور مؤثر از تنوع فرهنگي حمایت و آن را ترویج کند .از این رو ،در بخش نخست این نوشتار،
گفتمان حقوق بشر درباره «حق بر متفاوت بودن» و اینکه چگونه چنين گفتماني حمایت تلویحي از
چند فرهنگگروی تلقي ميشود ،تجزیه و تحليل خواهد شد و به بررسي ارتباط متقابل ميان مفهوم
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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كارآمد پرداخته و توضيح خواهد داد
چند فرهنگ گروی و حق فرد برای برخورداری از فرهنگ خاص خود
نظممزميکند
فرهنگي وتأیيد
که چگونه نظام حقوق بشرِ مبتني بر گفتمان عدم تبعيض ،تساوی و حقوق
حقمموق مايتیممن
باايرهابایدكارآمد
حمایت کرد .دومين بخش
که هيچ سلسله مراتبي ميان فرهنگها وجود ندارد و نيز از تنوع فرهنگي

از این مقاله بررسي خواهد کرد که چگونه نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد به
حقمموق مايتیممن و نظممز

كارآمداشاره و از آن حمایت
دولتها
مفهوم چند فرهنگگروی به عنوان بخشي از تعهدات حقوق بشری
باايرها
مفهوم چند
ميکنند .این مقاله ،سير تکاملي نهادهای ناظر برمعاهدات مختلف حقوق بشر به سوی
ت و نظممممز باايرهمممما
كارآمد
خواهد کرد .اگر چه این نهادهای
فرهنگگروی و حقوق مختلفي را که لازمه چنين تحولي است ،ارائه

نظممزشود که
داده مي
حقمموق نشان
ناظر بر معاهدات از اشاره به خود این مفهوم خودداری کردهاند اما در نهایت
مايتیممن و
باايرها كارآمد
هستند و نيز هرچند گفتمان
نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر به صراحت حامي چند فرهنگگروی

حقوقي در باب چند فرهنگگروی محدود است؛ اما رویکرد حقوقي ،تعيين کننده و حياتي است.
 .2حق برخورداری از يك فرهنگ متمايز :به رسمیت شناختن ضمني چند فرهنگگروی
مفهوم فرهنگ ،پيشينه چنداني ندارد .ریشههای آنرا ميتوانيم تا مردمشناسي قرن نوزدهم
دنبال کنيم که در آنجا برای نخستين بار برای توصيف تفاوتهای ميان مستعمرهنشينان و
جمعيتهای بومي به کار ميرفت« 8.فرهنگ» واژهای است که حامل معاني مختلفي است:
الف) سبکي از بيان اجتماعي و هنری؛
ب) کل الگوهای رفتاری انتقال یافته در اجتماع ،باورها و ویژگيهای یک جامعه یا جمعيت
که به ما منتقل ميشود؛
ج) باورهای مرسوم ،شکلهای اجتماعي و ویژگيهای مادی یک گروه نژادی ،مذهبي یا
اجتماعي4.

هر یک از این معاني در مواد گوناگون نظام بينالملل حقوق بشر منعکس شده است .از نظر
حقوق بينالملل ،عموماً پذیرفته شده است که ماهيت دوگانهای برای حقوق فرهنگي وجود

دارد5.

حقوق فرهنگي هم از حيث هنرها و علوم و هم از حيث احترام به تفاوتهای فرهنگي در نظر گرفته
ميشود 1.یک فرهنگ ـ هر چند از راه الگوهای مختلف گفتاری و عملي ابراز ميشود ـ عمدتاً
ناآگاهانه است مگر اینکه در معرض فرهنگهای دیگر قرار گيرد .در این معنا ،هویت فرهنگي
معمولاً در برابر و یا در مواجهه با فرهنگهای دیگر تعریف ميشود .در این مواجهة عمدتاً
ناآگاهانه ،حقوق بشر با مفهوم تساوی ،تنوع فرهنگي و چند فرهنگگروی ایفای نقش ميکند .از
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این رو ،چند بحث درباره این مفهوم صورت گرفته اما اذعان شده است که از یک منظر حقوقي،
فرهنگ راهي برای صحبت دربارة هویتهای جمعي است 7.به بيان عيني ،نظام حقوق بشر ،حقوق
نامه مفید
شماره «حق هر کس برای برخورداری از فرهنگ خاص خود» توسعه داده است
سوی/مفهوم
فرهنگي را به
3.)Krause and
Rosasمهر و
, 1995:هشتم /
( 63-77سي و

از لحاظآبان 2831
تاریخي ،در قبال توسعه حقوق فرهنگي مقاومتهایي صورت گرفته است .حقوق

بينالملل مدتها است که به عنوان ابزاری برای تحميل ارزشهای غرب و استعمار سایر فرهنگها
تلقي شده است .ایدئال دولت مدرن بر مفهوم یک ملتِ به لحاظ فرهنگي همگون استوار است.
فيلسوفان سياستمدار قرن هيجدهم یک ملت را به عنوان جامعهای تلقي ميکردند که یک خير
همگاني تلویحي و گروهي از سنتها و نهادهای مشترکي که یک فرهنگ غالب را تشکيل ميدهد،
آنها را به هم تم
پيوند ميدهد 6.دیدگاه عمومي اینگونه بود که اگر کساني در چنين فرهنگ مشترکي
سهيم نيستند ،باید به تدریج در جامعه غالب جذب شوند .همانطور که کوپر 10خاطر نشان
نامه مفيد /
ميسازد« :از نظر عصر روشنفکری ،تمدن درگير مبارزه بزرگي بود تا بر مقاومت فرهنگهای سنتي
شماره سي و هشتم
حاوی خرافات ،تعصبات غير عقلاني و وفاداریهای سخت به حاکمان بدبين غلبه کند»
( .)Kuper,2000: supra note 9از چنين منظری ،حقوق بينالملل به عنوان «ابزاری» برای جذب
اقليتها و فرهنگهای بومي و در نتيجه نابودی آنها مورد استفاده قرار ميگرفت 22.حقوق
نامههایيمفيد
نظير« /وحشيها» و «تمدن» استفاده ميکرد و با انجام این کار ابزاری برای
بينالملل از واژه
هشتم سهم «ملل متمدن» است نه سهم به اصطلاح «وحشيها» .اگرچه هنوز
فرهنگ»،
شمارهکه «
این ایده شد
سي و
حقوق بينالملل مشهود است (منشور سازمان ملل به حقوق «ملل متمدن»
جانبداری
مهر در ومفادآبان
چنين /
2831اما حقوق بينالملل معاصر بر اصل مساوات ميان همه فرهنگهای مختلف مبتني
اشاره ميکند)
است .به بيان دقيقتر ،گفتمان نظام حقوق بشر این دیدگاه را اتخاذ کرده است که همه فرهنگها
برابرند و باید با آنها به طور یکسان برخورد شود.
در زمانِ تهيه پيشنویس نخستين اسناد حقوق بشر در مورد به رسميت شناختن نهایي حقوق
فرهنگي بر اساس تقسيم شرق ـ غرب و بر اساس حقوق جمعي بحثهایي صورت پذیرفت 21.با
این وجود ،هنگامي که پيشنویس اعلاميه جهاني حقوق بشر ( )UDHRتهيه شد ،حقوق فرهنگي به
تم
فهرست حقوق بشر جهانشمول و به رسميت شناخته شده افزوده شد .ماهيت دوگانهای برای حقِ بر
فرهنگ در لایحة بينالمللي حقوق وجود دارد :از یک سو ،حقوق فرهنگي یعني حمایت از هنرها و
علوم و از سوی دیگر ،حقوق فرهنگي یعني حمایت از فرهنگ خاص و گروههای اقليت ميباشد.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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نظام حقوق بشر به طور ضمني از
عمدتاً از طریق رویکرد دوم ،یعني حمایت از اقليتها ميباشدکهكارآمد
نظممزفرهنگ
جزئي از
چند فرهنگگروی حمایت ميکند .نظام حقوق بشر ـ با حمایت از مردماني که
حقمموق مايتیممن و
كارآمددیدگاه که یک جامعه
باايرهااز این
اصلي کشوری که در آن زندگي ميکنند ،نيستند ـ به طور آشکار
نباید بر یک فرهنگ همگون مبتني باشد ،بلکه باید چند فرهنگي باشد ،دفاع ميکند .ميثاق
حقمموق مايتیممن و نظممز

كارآمددارد از فرهنگ خاص
کس حق
بينالمللي حقوق مدني و سياسي ( )ICCPRتصدیق ميکند که هر
باايرها
ممماو مذهب
بيان
خود برخوردار باشد .این حمایت تحت لوای عدم تبعيض از طریق حقوقي همچون آزادی
ت و نظممممز باايرهم
كارآمدمورد حقوق اقليتها به رسميت
و همچنين تحت لوای حقوق اقليتها حاصل شده است .ماده  17در
نظممزاظهار و
مادی از
حقمموقحمایت
شناختن برخي از رسوم فرهنگي آنها و همچنين به رسميت شناختن نمادین و
مايتیممن و
باايرها كارآمد

حفظ تمایز فرهنگي آنها را شامل ميشود 28.تورنبری 14چنين حقي را «مطالبه تمایز و مشارکت یک
فرهنگ با شرایط خاص خود در ميراث فرهنگي بشریت» توصيف ميکند (.)Thornberry, 1995:332
از این منظر ،به روشني پيداست که این ميثاق از چند فرهنگگروی حمایت ميکند.
یکي از مشکلات کميته حقوق بشر ( ،)HRCتعيين فعاليتي بود که عنصر اصلي یک فرهنگ اقليت
را تشکيل ميدهد .این کميته صریحاً اظهار کرده است که مفهوم فرهنگ در ماده  ،17یک مفهوم «منجمد
شده» نيست .این دیدگاه بر آن است که ميتوان برای حمایت از یک سبک فرهنگي سنتي از زندگي که
در طول قرنها تکامل یافته است ،به این ماده تمسک کرد؛ برای مثال :در دعوای ميان یک جامعه سامي
و فنلاند ،کميته این دیدگاه را اتخاذ کرد که «این واقعيت که ساميها روشهای خود برای جمعآوری
گوزن شمالي را در طي سالها جرح و تعدیل کردهاند و به کمک تکنولوژی مدرن آن را به کار ميبرند،
آنها را از تمسک جستن به ماده  17این ميثاق باز نميدارد 25».از این رو ،نظام حقوق بشر از منجمد نگه
داشتن فرهنگهای اقليت در زمان حمایت نميکند؛ بلکه ميپذیرد که این فرهنگهای سنتي ميتوانند با
روش خاص خود توسعه یابند و از حق آنان برای بهرهمندی از فرهنگ سنتي خاص خود حمایت ميکند.
در این خصوص ،نظام حقوق بشر از تنوع فرهنگي جوامع نه تنها به عنوان یک پدیده سنتي بلکه به عنوان
یک پدیده مطلوب و دائمي حمایت ميکند.
این رویکرد به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي محدود نميشود؛ زیرا یک جنبه مهم
نظام حقوق بشر حمایت از افراد و فرهنگهای خاص آنها ميباشد که در یک جامعه به صورت
«اقليت» زندگي ميکنند .به موجب نظام مربوط به اقليتها ،نظام حقوق بشر از حقوق گروههای
خاص که مبتني بر حق آنان برای حفظ و عمل به رسوم و سنتهای فرهنگياشان است ،حمایت و
آنرا تقویت مي کند .با این همه ،ارتقا و حمایت از تنوع فرهنگي به حقوق اقليتها محدود
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نميشود؛ زیرا حمایت از حقوق فرهنگي ،بخشي از چند سند بينالمللي دیگر نيز است .برای مثال:
اگرچه کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي ،مفهوم نژادکشي ( )Ethnocideرا رد ميکند اما
ماده  1ایننامه مفید /
شمارهنابودی آگاهانه فرهنگ یک قوم را منع ميکند .اعلاميه و برنامه عمل وین
کنوانسيون،
ها مهر و
هشتم /
نيز بر سي
برای حمایت و ارتقای تنوع فرهنگي تأکيد ميکند .در سطح منطقهای ماده
وظيفه ودولت

 27منشور آبان
2831حقوق بشر و مردم ،حق بر مشارکت در زندگي فرهنگي را تضمين ميکند و
آفریقایي

ماده  11حق بر توسعه فرهنگي را تأمين ميکند .همچنين ،ماده  28اعلاميه آمریکایي حقوق و
تکاليف بشر بيان ميکند که هر کس حق دارد در زندگي فرهنگي جامعه نقش داشته باشد.
بنابراین ،بر اساس مضمون چندین سند حقوقيِ حقوق بشر ميتوان تصدیق کرد که نظام حقوق بشر
به سه طریق متفاوت از چند فرهنگگرایي حمایت ميکند:
 )2بقای تم
گروهها :با حفاظت از حق گروههای فرهنگي متفاوت برای داشتن بقا (برای مثال
حفاظت در برابر نسلکشي)؛
مفيد /
اقليتها :حفاظت از یک شيوة خاصِ زندگي؛
نامهحقوق
 )1رویکرد

هشتم
رویکردسي و
)8شماره
حفاظت و ارتقای تنوع فرهنگي از جنبه حفاظت از فرهنگها.
ميراث:
از این رو ،بر اساس چنين بررسي کلي ميتوان تصدیق کرد که نظام حقوق بشر از طریق همه
این اسناد مختلفي که از حق برخورداری از یک فرهنگ متفاوت حمایت ميکند ،حامي چند
همانطور که پيش از این اشاره شد ،در این اسناد مفهوم چند فرهنگگرایي
است؛ اما
مفيد /
فرهنگگرایي نامه
هشتم منظر ،برای حمایت از این دیدگاه که نظام حقوق بشر طرفدار چند
است .واز این
به کار نرفته
شماره سي
آبان بخش این مقاله به بررسي حقوقي نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق بشر
گرویمهراست،و دومين
فرهنگ /
روشن شود آیا نهادهای اصلي و بينالمللي حقوق بشر به چند فرهنگگروی به عنوان
ميپردازد تا
2831
یکي از اصول حقوق بشر اشاره ميکنند یا خير.

 .1نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و چند فرهنگگروی :از حمايت ضمني تا حمايت صريح
همان طور که گفته شد ،مفهوم چند فرهنگگروی در هيچ یک از اسناد الزامآور حقوقي
یافت نميشود .اما عليرغم این عدم اشاره صریح به چند فرهنگگروی ،نهادهای ناظر بر معاهدات
حقوق بشر تم
سازمان ملل که مأموریت دارند بر اجرای معاهدات عمده حقوق بشر نظارت کنند در
مواقع متعدد بر تعهدات دولتها برای ارتقای چند فرهنگگروی به عنوان بخشي از تعهدات آنها بر
اساس این معاهدات ،تصریح کرده است .چون هيچ اشاره مستقيمي به چند فرهنگگروی در این
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

گفتمان چند فرهنگی ضمنی... :

02

ت و نظممممز باايرهمممما

نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق بشر
معاهدات وجود ندارد ،بررسي ميکنيم که تحت کدام حقوق كارآمد
چگونه این
به چند فرهنگگروی اشاره کرده است .بخش کنوني این مقاله بررسي ميکند که
حقمموق مايتیممن و نظممز
باايرها كارآمد
سرنوشت به عنوان یک ابزار
نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق بشر از طریق اشاره به حق تعيين

برای چند فرهنگگروی به طور ضمني به چند فرهنگگروی اشاره کرده است و چگونه این نهادها،
به طور صریحتر ،اشارات روشن به چند فرهنگگروی را

حقمموق مايتیممن و نظممز

آغاز کرده
است.كارآمد
باايرها

ت و نظممممز باايرهمممما

فرهنگگروی
گفتمان ضمني :حق تعیین سرنوشت به عنوان ابزاری برای چند
كارآمد

حق یک
به موجب حقوق بين الملل ،در دوران استعمارزدایي ،اصل حق تعيين سرنوشت با
حقمموق مايتیممن و نظممز

تعيينكارآمد
باايرها
سرنوشت ،علاوه بر اینکه
ملت برای دست یافتن به استقلال خود پيوند داده شده است 21.حق

یک اصل مهم برای استعمارزدایي است ،یک حق بشری محوری و نخستين حق مطرح در ميثاقين
ميباشد .حق تعيين سرنوشت از هيچ تفسير ثابتي برخوردار نيست؛ یک اصل آزادی برای یک
ملت است .همانطور که ناپ 17استدلال کرده است ،حق تعيين سرنوشت ،یک نظام حقوقي
جدیدی بعد از دوران استعمار به وجود آورده است که بر «سياليت شيوة تفسيری» متمرکز است
( .)Knop, 2002:16یک تفسير مهم از حق تعيين سرنوشت پس از دوران استعمار ،حق یک ملت
برای اعمال آزادانه فرهنگ خاص خود است .در این خصوص ،حق تعيين سرنوشت نيز در مورد
تنوع فرهنگي و چند فرهنگگروی است.
در اظهارنظرهای کميته حقوق بشر به ماده یک ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي به
عنوان حق گروههای خاص (به ویژه اقوام بومي) برای اعمال فرهنگهای خاص خود در محدودة
مرزهای ملي اشارههایي شده است .کميته حقوق بشر در اظهارنظرهای پایاني خود در مورد کانادا
تصریح کرد که به موجب حق تعيين سرنوشت ،کانادا باید به فرهنگهای خاص جمعيت بومي این
کشور احترام بگذارد .کميته حق بشر اظهار داشت« :این کميته تأکيد ميکند که حق تعيين
سرنوشت ،از جمله ،مستلزم این است که همه اقوام باید بتوانند به طور آزادانه منابع و ثروتهای
طبيعي خود را مصرف کنند و نميتوان آنها را از ابزار امرار معاش خود محروم کرد (ماده ،2
پاراگراف  23.»)1این کميته همچنين در اظهارنظرهای نهایي خود در مورد گزارش سوئد تأکيد
ميکند که به موجب ماده یک ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي« :طرف دولتي باید ترتيبي
اتخاذ کند تا با فراهم کردن امکان تأثيرگذاری بيشتر برای ساميها آنان را در تصميمگيریهایي که
محيط طبيعي و ابزار امرار معاش آنها را تحت تأثير قرار ميدهد ،مشارکت دهد 26».در این

02

جرمی گیلبرت

چارچوب ،حق تعيين سرنوشت ارتباطي با استقلال یا جدایي ندارد؛ بلکه در مورد حق یک گروه
متمایز فرهنگي برای برخورداری از فرهنگ خاص خود در محدودة مرزهای ملي است .این رویکرد
هایشماره
مفید /
که با داد نامه
فردی و اظهارنظرهای پایاني از سوی کميته حقوق بشر مورد حمایت قرار
خواست
هشتم /
گرفت ،سي و
یدیمهرراودر معنای حق تعيين سرنوشت نشان ميدهد .این حق که به اقوام ،حق
توسعه جد
2831
تعيين آزادانهآبان
خود را اعطا ميکند؛ به معنای حق یک قوم تفسير ميشود که در سرزميني
آینده

زندگي ميکنند که در آنجا فرهنگ آنها فرهنگ اکثریت که آزادانه سنتهای فرهنگي خود را
اعمال مي کنند ،نيست .از این منظر ،حق تعيين سرنوشت ابزاری برای دعوت از کشورهاست تا
تضمين کنند که همه فرهنگهای متفاوت محترم هستند و ميتوانند با هم زندگي کنند .این روش
تفسير حق تعيين سرنوشت نشان ميدهد که کميته حقوق بشر تلویحاً از این ایده حمایت ميکند
که کشورها بایدتم چند فرهنگي باشند.
شایان توجه است که کميته حقوق بشر از طریق نظام حقوقي مترقي خود در مورد حق اقوام
مفيد /
بومي برای بهرهنامه
شيوه زندگي خاص خود از رویکرد صرفاً فردگرایانه خود فاصله گرفته
مندی از

شماره سي
هشتمدر چند پرونده از جمله شکایات افراد از اعضای جوامع بومي ،رابطهای
حقوق وبشر
است .کميته
ميانِ فرهنگ و شکلهای سنتي امرار معاش ایجاد کرده است 10.از این منظر ،این حمایت صورت
گرفته نه فقط حمایت از فرد بلکه حمایت از گروه نيز ميباشد .به طور سنتي ،ميثاق بينالمللي
تنها /برای افراد قابل اجراست نه برای گروهها یا فرهنگهای خاص؛ زیرا این
سياسيمفيد
حقوق مدني و نامه
هشتمهمچنين ،بسياری از اسناد بينالمللي حقوق بشر دولتها را ملزم ميکند
ميشود.
شمارهاعطا
حقوق به فرد
سي و
آبانخاص توسط افراد مداخله نکنند .برای مثال :انتخاب یک مذهب و عمل
انتخابمهریک وفرهنگ
که در /

اشرت با هر کسي که فرد دوست دارد؛ تشکيل خانواده و مانند آن .اما هيچ کدام از این
به آن؛ مع
2831

حقوق به حق جمعي جهت برخورداری از حمایت فرهنگي نميپردازد .در این خصوص ،تفسير اخير
کميته حقوق بشر از حق تعيين سرنوشت ،که حق یک قوم است ،دیدگاه جدیدی را در مورد
دوگانگيِ ميان حقوق فردی و حقوق جمعي پدید آورده است .بر اساس این تحولات نه فقط حق
افراد برای عمل به آداب و رسوم فرهنگي متفاوت خود بلکه حق یک قوم برای اعمال فرهنگ
خاص خود در محدودة مرزهای ملي به رسميت شناخته ميشود .این توسعه به روشني از این دیدگاه
تم
حمایت ميکند که ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي را ميتوان از مجرای حق تعيين
سرنوشت حامي چند فرهنگگروی تفسير کرد .این رویکردِ مبتني بر حق تعيين سرنوشت بر این
واقعيت تأکيد ميکند که از این دیدگاه ،چند فرهنگگروی به معنای حق یک گروه خاص برای
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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بزرگ است و بدین ترتيب یک
اعمال الگوهای فرهنگي خاص خود در درون یک جامعه اصلي و
كارآمد
نهادهای ناظر
رویکرد مبتني بر حق بر توسعه فرهنگي مستقل را تأیيد ميکند .از چنين منظری،
حقمموق مايتیممن و نظممز
كارآمدهم دلالت بر جامعهای
باايرهافرهنگي
برمعاهدات حقوق بشر از این دیدگاه حمایت ميکنند که جامعه چند
دارد که در آن فرهنگهای متفاوت مجاز هستند که در کنار هم توسعه یابند و هم دلالت بر
حقمموق مايتیممن و نظممز

در این ارتباط ،ساخنار
باايرهاشدهاند.
جامعهای دارد که در آن فرهنگهای متفاوت با یکدیگر در هم تنيده
كارآمد
نهادهای ناظر
حقوقي ،هم باید جنبههای یکپارچگي و هم باید توسعه مستقل را دربرگيرد .اخيراً،
ت و نظممممز باايرهمممما
كارآمد
چندفرهنگگروی حمایت کردهاند.
برمعاهدات حقوق بشر با صراحت بيشتر و به طور خاصتر از
حقمموق مايتیممن و نظممز

حمايت صريح ازچند فرهنگگروی

باايرها كارآمد

علاوه بر اشارههای تفسيری به چند فرهنگگروی از مجرای حق تعيين سرنوشت و اقدامات
خاص ،به تازگي نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق بشر چند اشاره صریح به چند فرهنگگروی
داشتهاند .مجموعه معاهدات حقوق بشر از قانون چند فرهنگگروی کانادا بسيار حمایت کرده و از
چنين قانوني به عنوان یک توسعه مثبت ،از حيث احترام به اسناد مختلف حقوق بشر ،استقبال کرده
است .کميته حقوق کودک به طور تلویحي از مفهوم چند فرهنگگروی به عنوان بخشي از این
کنوانسيون حمایت کرده است .برای مثال ،این کميته در اظهارنظرهای پایاني خود در مورد
گزارش کانادا اینگونه بيان کرد« :این کميته ،تحولات مثبت در خصوص اقدامات انجام گرفته
برای ارتقا و حمایت از تنوع فرهنگي و اقدامات قانوني خاص در مورد [رفع] تبعيض ،از جمله
قانون چند فرهنگگروی را مورد توجه قرار ميدهد

12»...

همچنين ،کميته رفع تبعيض نژادی نيز از چنين تحولات ملي به عنوان یک گام ضروری به
سوی ارتقای حقوق بشر استقبال کرده است .این کميته اظهار ميدارد« :این کميته اهميتِ محوریِ
قانون چند فرهنگگروی و تدوین سياستهای مربوطه توسط دولت ،از جمله انجام اقداماتي برای
حمایت و ارتقای تنوع فرهنگي را مورد توجه قرار

ميدهد11».

این کميته ،به طور خاص به این واقعيت تأکيد کرد که تلاشهای [دولت] کانادا برای ارتقای چند
فرهنگگروی به عنوان شيوهای برای مبارزه با نژادپرستي ،گامي مطلوب در جهت تعهدات این دولت بر
اساس کنوانسيون بينالمللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادی( )ICERDبوده است .به طور خاصتر ،این
کميته تصریح کرد« :در خصوص ماده  7این کنوانسيون ،اعضای کميته ،عموماً از اقدامات مختلف
صورت گرفته در کانادا برای مبارزه با تعصب نژادی و ارتقای چند فرهنگگروی استقبال ميکند18».
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در رویه کميته رفع تبعيض نژادی ،اشاره صریح به چند فرهنگگروی و حمایت از آن به
کانادا محدود نميشود .برای مثال :این کميته در اظهارنظرهای پایاني خود در مورد گزارش
شمارهپروژه آموزشي استقبال کرد که هدف از آن نيل به تساوی برای اقليتها و
طراحي /یک
کرواسي ازنامه مفید
گرویو بود 14.با نگاهي به رویه اخير این کميته ميتوان تصریح کرد که کميته
ارتقای چند
فرهنگ  /مهر
سي و هشتم
2831طور فزایندهای از این دیدگاه حمایت ميکند که وضع قانون برای ارتقای
نژادی به
رفع تبعيض آبان
چند فرهنگگروی بخشي از تعهدات دولتها را بر اساس کنوانسيون بينالمللي رفع کليه اشکال
تبعيض نژادی ( )ICERDتشکيل ميدهد .به ویژه ،با بررسي گزارشهای کميته رفع تبعيض نژادی
برای سال  ،1004افزایش قابل توجهای در اشارههای این کميته به چند فرهنگگروی دیده
ميشود .برای مثال :این کميته در آخرین اظهارنظرهای خود در خصوص اجرای این کنوانسيون
توسط [دولت] پرتغال ،به عنوان یک عامل سازنده ،کاری را مورد توجه قرار ميدهد که به وسيله
تم
دفتر ملي چند فرهنگگروی انجام گرفته است 15.در ماه مارس  ،1004کميته رفع تبعيض نژادی
به رویدادی در هلند در مورد نشانههای یهودستيزانه و اسلامهراسي اشاره کرد و این کميته طرف
نامه مفيد /
دولتي را تشویق کرد تا نسبت به ارتقای آگاهي عمومي درباره تنوع و چند فرهنگگروی در همه
شماره سي و هشتم
سطوح آموزشي اقدام کند 11.همچنين ،این کميته توصيه کرده است که اسپانيا «در همه سطوح
آموزشي به ارتقاء آگاهي عمومي درباره تنوع و چند فرهنگگروی ادامه دهد و اقدامات مؤثری را
برای تسهيل ادغام گروههای اقليت در جامعه اسپانيا عملي کند 17».از این رو ،حتي اگر کنوانسيون
اشکال/تبعيض نژادی به چند فرهنگگروی اشاره نکند ،این کميته این رویکرد
کليه مفيد
بينالمللي رفع نامه
است که به موجب این کنوانسيون ،دولتها باید یک نظام آموزشي را
گسترش وداده
هشتم
را بسط وشماره سي
فرهنگگروی حمایت کند.
چند آبان
کنند کهمهراز و
ایجاد /
در اغلب موارد ،کميته رفع تبعيض نژادی یکي ازنهادهای ناظر بر معاهدات بوده است که
2831
بيشترین اشارههای مستقيم را به مفهوم چند فرهنگگروی کرده است .با این وجود ،یکي از
محدودیتها ی این کميته ،فقدان یک تعریف حقوقي درباره چند فرهنگگروی است .علت این
فقدان تعریف ،شکلگيری بحثهای متعدد ميان اعضای کميته بوده که از پيشينه فرهنگي بسيار
متفاوتي برخوردار بودهاند.
نتیجهگیری تم
مهمترین نتيجهای که به دست ميآید این است که حتي اگر اسناد حقوق بشر به چند فرهنگگروی
اشاره نکنند نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر تصریح کردهاند که چند فرهنگگروی یکي از تعهدهایي
است که از ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بينالمللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادی
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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حقوقي دقيق باشد ،نهادهای ناظر
نتيجه ميشود .حتي اگر این مفهوم ،خود فاقد نوعي تفسير و تعریف
كارآمد
هر جامعه
برمعاهدات حقوق بشر به طور صریح از این ایده حمایت کردهاند که باید به تنوع فرهنگي در
حقمموق مايتیممن و نظممز
كارآمدانعطافپذیر و در حال
باايرها مفهوم
احترام گذاشت .نظام حقوق بشر حامي تنوع فرهنگي است و فرهنگ یک
تحول است و در ظرف زمان منجمد و بيحرکت نيست و فرهنگ را نباید به تنهایي در نظر گرفت .نظام
حقمموق مايتیممن و نظممز
غيرعادی تلقي
حقوق بشر نقشي برای ایفا کردن در این بحث دارد ،چه اینکه اغلب تنوع فرهنگها امری
باايرها كارآمد
ميشود .توسعه کنوني هنجارهای بينالمللي در زمينه حقوق فرهنگي از دولتها دعوت ميکند تا در
ت و نظممممز باايرهمممما
فرهنگي باز کنند و این کار را با
نظامهای ملي ،سياسي ،قضایي و قانونگذاری خود مجالي را برای تنوع
كارآمد
اعطای حق به گروههای اقليت جهت برخورداری از فرهنگ خاص خود در درون نظام ملي عملي سازند.
حقمموق مايتیممن و نظممز
تنوع فرهنگي یک پدیده
است که
نظام حقوق بشر با جانبداری از حمایت از تنوع فرهنگي بر این ایده مبتني
كارآمد
باايرها
طبيعي و عادی است که باید تشویق و حمایت شود .هر بار که مفاهيمي همچون مفهو ِم به اصطلاح «برخورد
تمدنها» مطرح ميشود ،تأکيد بر اینکه جوامع «تک فرهنگي» نيستند و نباید باشند و اینکه حقي برای
متفاوت بودن وجود دارد ،اهميت حياتي گفتمان حقوق بشر در باب چند فرهنگگروی را برجسته ميسازد.
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