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 چكيده
ع فرهنگي يونسكو و نيز اصول حقوقي پشـتيباني  ضمن بررسي مباني نظري و فلسفي پارادايم تنو حاضر مقاله

پردازد و با اشاره به حركت رو به رشـد   هاي فرهنگي مي كنندة آن، به نقد كنوانسيون حفظ و ترويج تنوع بيان
انقالب اسالمي و ساختن جهاني سرشـار از معنويـت و عـدالت، دولـت جمهـوري اسـالمي را از ورود در       

هاي فرهنگي كه در واقع بستر به رسميت شناختن تكثير فرهنگـي   ون تنوع بيانكنوانسيكند.  كنوانسيون نهي مي
باشـد لـذا فهـم مبـاني و      اسالمي ايران مي ساز و يكي از عوامل مهم جنگ نرم عليه جمهوري است خود زمينه

 اي اهميت بااليي دارد. سازان رسانه ريزان و برنامه مبادي آن براي برنامه
 

گرايي فرهنگي، صلح، توسعه، اعالميـه جهـاني    ، توسعه فرهنگي، كثرتتنوع فرهنگيكليد واژه: 
 .تنوع فرهنگي، فرهنگ اسالمي

 

  مقدمه
با بروز انتقادات جدي از پارادايم نوسازي و به موازات افـزايش بـيش از پـيش اهميـت متغيـر       
شـد،  در مطالعات ارتباطات توسعه، كه به تولد رويكردهاي تكثرگراي فرهنگي منجـر  ” فرهنگ“

، مباحثاتي در ايـن  ”فرهنگ جهاني“المللي با كار ويژه   در يونسكو، به عنوان معتبرترين نهاد بين
” نسـبت فرهنـگ و توسـعه   “خصوص آغاز گرديد. اين مباحثات در چارچوب حوزه مطالعـاتي  

انجاميد. از آن پس توسعه فرهنگي بـه كـانون   ” توسعه فرهنگي“نضج گرفت و به توليد مفهوم  
هاي نظري و عملي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد تبديل شـد. ايـن    الشاصلي ت

را به عنوان دهة جهـاني توسـعة فرهنگـي     1988ــ 1997مسئله يونسكو را بر آن داشت تا دهة 

____________________________ 
  امام صادق (ع)دانشگاه فرهنگ و ارتباطات انشجوي دكتراي د *
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هاي علمي بسياري در تبيين رويكرد جديد و ارائة مفـاهيم   نامگذاري كند. اين دهه شاهد تالش
بيشتر جهت حمايـت نظـري از آرمـان توسـعه فرهنگـي بـود. بـازخوانش        هاي تكميلي  و گزاره

ايجـاد صـلح در اذهـان    “اهداف فرهنگي يونسكو و بازگشت دوباره به مأموريـت اصـلي آن در   
در اين دهه صـورت گرفـت. همچنـين    ”مردم با تأكيد ويژه بر ارتقاي فرهنگ در تنوع بارور آن 

سكو در حوزة تبيين جايگـاه فرهنـگ در مناسـبات    تدوين و تصويب بخشي از اسناد بنيادين يون
هاي ديگر دهة مذكور اسـت. امـروزه و    جهاني و نيز نقش آن در توسعه پايدار كشورها از تالش

پس از گذشت يك دهه از دهة توسعه فرهنگي، فرهنگ به موضوع اصلي فعاليت و مسـئله اول  
 مطالعه و بررسي يونسكو تبديل شده است.  

ش در تبيين توسعه فرهنگي خود به بازتوليد و ترويج مفـاهيم جديـدتري   از طرف ديگر تال
هاست. تنوع فرهنگي اگرچه از هنگـام تأسـيس ايـن     ترين آن مهم” تنوع فرهنگي“نيز انجاميد كه 

 unity in)به رسميت شـناخته شـده ـ  چنانچـه در شـعار وحـدت در تنـوع         1945سازمان در 

diversity) دليـل غلبـه    ــ ولـي بـه    آمـده اسـت   1947يونسكو به سال  در گزارش اولين مديركل
اي تا اواخر دهـه هشـتاد،     هاي اقتصادمحور و بالتبع پارادايم نوسازي در ارتباطات توسعه گرايش

عنوان پارادايمِ محـوري در عرصـة ملـي و جهـاني فرهنـگ مـورد توجـه         تنوع فرهنگي عمالً به
هـا و تـدوين    سكو به موازات برگزاري كنفـرانس هاي نظري يون يونسكو قرار نگرفته بود. تالش

” اسـناد حقـوقي تنـوع فرهنگـي    “سـوي   ـ فرهنگي، زمينه را براي حركت بـه  هاي جهاني گزارش
ويكم شوراي اجرايـي مبنـي بـر الـزام      اي در جلسه صدوشصت فراهم ساخت و سرانجام مصوبه

نـويس اعالميـة تنـوع     شتشكيل يك كارگروه ويژه براي كمك به دبيرخانه در زمينة تصويب پـي 
نـويس و   ترتيب پس از تشكيل سه جلسه كارگروه و تصـويب پـيش   فرهنگي تصويب شد. بدين

ويكمين كنفرانس عمومي بـا اجمـاع بـه     و در سي 2001خطوط اصلي، اعالميه مذكور در نوامبر 
ترين قـدم حقـوقي در بـاب تنـوع فرهنگـي در قالـب تصـويب         تصويب نهايي رسيد. اما جدي

هاي فرهنگي برداشته شد. عنـوان اصـلي كنوانسـيون چنـين      يون حفظ و ترويج تنوع بيانكنوانس
. ايـن    "Protection and promotion of the diversity of cultural expressions" اسـت:  

رأي ممتنـع در مجمـع    4رأي مخـالف و  2رأي موافـق،   148بـا   2005اكتبر  20كنفوانسيون در 
رسيد. اين كنوانسيون ريشه در اعالمية جهاني تنـوع فرهنگـي دارد،    عمومي يونسكو به تصويب

) از بيست محـور نوشـته شـده اسـت     8،10،11حال فقط براساس سه محور آن  (مادة  اما درعين
). نمايندة جمهوري اسالمي ايران نيز در جريان تصـويب بـدان رأي مثبـت داده    1386(فراهاني، 

ن كشور ما به اين كنوانسـيون نيسـت. كميسـيون يونسـكو     است، هر چند كه اين به منزله پيوست
گيري درخصوص پيوسـتن يـا نپيوسـتن جمهـوري      ايران گزارشي را براي طرح موضوع تصميم

اسالمي ايران به هيئت دولت تقديم كرده است. بديهي است در صورت نظر مثبت هيئت دولـت  
يي به مجلس شوراي اسالمي ارسال گيري نها اليحة پيوستن ايران به اين كنوانسيون براي تصميم

 خواهد شد. 
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مقالة پيش رو قصد دارد ضـمن بررسـي مبـاني نظـري و فلسـفي پـارادايم تنـوع فرهنگـي         
يونسكو، كه تاكنون در اسناد نظري مهـمِ منتشـر شـده از سـوي آن سـازمان ابـزار شـده اسـت،         

ي ـ حقوقي نسبتاً قابل  همچنين با بررسي اصول حقوقي پيشتيباني كننده از آن، دستاوردهاي نظر
” هـاي فرهنگـي   حفـظ و تـرويج تنـوع بيـان    “دفاعي را جهت بررسي جامع كنوانسـيون جهـاني   

هـاي آن در راسـتاي    هـا ومحـدوديت   دست دهد. هدف از بررسي كنوانسيون، مالحظه مزيـت  به
 هـاي  هاي ملي جمهوري اسالمي براي استفاده از تنوع فرهنگي در مقابلـه بـا جنبـه    سياستگذاري
 سازي است.   منفي جهاني

 
 گرايي فرهنگي مبناي تنوع فرهنگي  كثرت

دهد كه در پايان دهة توسعه فرهنگي، تنوع فرهنگي فقط ابـزاري   بررسي اسناد يونسكو نشان مي
هـاي    براي دستيابي به اهداف آرماني يونسكو نيست و خود را تا سطح يكي از اهـداف و آرمـان  

بنابراين در ادبيات جديد، تنوع فرهنگي خود يك ارزش ذاتـي و  اصلي يونسكو ارتقا داده است. 
هاي جهاني مثل صلح و توسعه پايدار را در بـر داشـته    تواند ساير ارزش جهانشمول است كه مي

 باشد.  
توان در تقابل دو رويكرد در باب نسبت فرهنگ و توسعه بـا عنـوان     سابقه اين بحث را مي 

بنـدي گـزارش     وجو  كرد. چنانچه جمـع  جست” هدف توسعه فرهنگ“يا ” فرهنگ ابزار توسعه“
 دارد كه:  در عين حال اذعان مي” بعد فرهنگي توسعه“ضمن دفاع از توجه به ” ها تنوع خالق“

توسعه فقط مستلزم دستيابي به كاالها و خدمات نيست، بلكه بايد اين امكان را براي همگان 
ضايت و خشنودي عمومي، نحـوة زنـدگي خـاص    فراهم آورد كه در همة ابعاد و در نهايت ر

خود را با ديگران برگزينند و تمام استعدادهاي انساني خويش را شكوفا سازند. حتي كاالها و 
ورزد نيز فقط از آن رو در نظـر مـا    ها تأكيد مي خدماتي كه محدودترين نگرش سنتي بر آن

مطلـوب خودمـان افـزايش    هـاي   ارزشمند هستند كه آزادي ما را براي زيستن مطابق ارزش
در نقش ابزار توسعه، هـر انـدازه مهـم     ]در اينجا تنوع فرهنگي[دهند. در نتيجه فرهنگ  مي

توان آن را به سـطح محـرك محـض رشـد اقتصـادي تنـزل داد و نقـش آن بـه          باشد، نمي
شود. حتي اگر در نظـر گـاهي محـدودتر همـين      خدمتگزاري بر اين يا آن هدف محدود نمي

 ). 17: 1377ا كند زيرا نفس جوهر و اساس اجتماعي، هدف ماست (دكوئيار، نقش را ايف
 

گرايـي   تعهـد بـه كثـرت   “بيهو پاركه، استاد نظرية سياسي دانشگاه هال، كـه مقالـة او بـا عنـوان     
يونسكو را به خود اختصاص داده است، ضمن تفكيك  قدرت فرهنگبخشي از كتاب ” فرهنگي

دهد كه اگرچه تنوع در ذات اكثر جوامـع   توضيح مي” معه متكثرجا“و ” جامعه متنوع“دو مفهوم 
بودن آن جامعه نيست. تنوع فرهنگي وقتي ” متكثر“معني  و كشورها وجود دارد ولي اين لزوماً به

هاي هنجاري تكثر جريان يابد. تنها در اين صورت اسـت كـه در    مطلوب است كه درچارچوب
از هـم پاشـيدگي   “و ” تفرقـه “ز تبـديل شـدن آن بـه    ا” تنـوع “عين برخوردار بـودن از مزايـاي   
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سـو   جلوگيري خواهد شد. از نظر پاركه تكثر مفهومي مادر و عـام اسـت كـه از يـك    ” اجتماعي
جامعـه بايـد از   «متضمن تنوع و از طرف ديگر حافظ وحدت اجتماعي است. وي معتقد اسـت  

زتـاب ايـن اجتماعـات و    رهگذر تشويق اجتماعات فرهنگي به تشكيل فرهنگ متكثر ملي كه با
هاست، وحدت را از بطن كثرت ايجاد كند. از آنجا كه اجتماعات مختلـف بـه خلـق     فراتر از آن

توان انتظار داشت كه بـه   اند، قادر به همدلي با آن هستند و مي اين فرهنگ مشترك ياري رسانده
چنين رويكردي،   ). چنانچه مشهود است در15: 1383(پاركه، » آن احساس تعلق و مباهات كنند

نيست بلكه يكي از فرعيات آن اسـت. پـس تكثـر فرهنگـي     ” تكثر“مفهومي در مقابل ” وحدت“
، بلكـه اسـاس قـوام و حيـات اجتمـاعي بـدان       ”صـلح “و ” توسعه“ارزش ذاتي است كه نه تنها 

وابسته است، چرا كه بدون تكثر فرهنگي، وحدت اجتماعي وجود نخواهد داشت. بدين ترتيـب  
هنگي به عنوان وجه بيروني و وحدت فرهنگي بـه عنـوان وجـه درونـي دو روي سـكه      تنوع فر

لحاظ ” تكثر فرهنگي“اگر ذيل ” تنوع فرهنگي“دهد كه  هستند. پاركه توضيح مي” تكثر فرهنگي“
نشود نه تنهـا ارزش ذاتـي بلكـه كـاركرد ابـزاري خـود را نيـز از دسـت خواهـد داد، زيـرا در           

نسـبيت  “خواهيم داشت كه با چاشني ” فرهنگي كور و بي هدف عدم تجانس“صورت نوعي  اين
). بـديهي  7و  6: 1383مانع هر نوع اقدام ايجابي و سازنده خواهد بود (پاركـه،  ” گرايي فرهنگي

هاي ذاتي نيست، لذا در عين اسـتفاده   طور كلي عاري از ارزش است كه پارادايم تكثر فرهنگي به
” تنـوع خـالق مـا   “افتد. نويسندگانِ گزارشِ  بيت فرهنگي نمياز مزاياي تنوع فرهنگي در دام نس

 اند:  طور دقيقي به اين نكته اشاره كرده به
گرايي اين است  ها مزايايي دارد شبيه مزاياي تنوع زيستي. مزيت كثرت تنوع و كثرت فرهنگ

ايـن   ]اما[دهد....  ها را مورد توجه قرار مي كه گنجينة سرشار تجربه، خرد و رفتار تمام انسان
گرايي فرهنگي نيست و با ادعاي اعتبار برخي ضوابط مطلق كامالً همخواني  معني نسبي نكته به

هـا لـذت    شوند كه ازچندگانگي بيـنش  گرايي باعث مي دارد. آزادمنشي، ديگرپذيري و كثرت
ـ  ببريم، در مقابل، طلب جهانشمولي ما را به آنجا مي ه كشاند كه حقيقت را يگانه و نه چندگان

بخوانيد تنوع فرهنگي خارج از پـارادايم تكثـر   [گرايي  بخواهيم. مشكل منطقي و اخالقي نسبي
انديشي را تأييـد كنـد،    گرايي و جزم شود در عين حال مطلق اين است كه مجبور مي] فرهنگ

گرايـي را تأييـد كنـد. از آنجـا كـه بسـياري از        گرايي مجبور نيست نسـبيت  حال آنكه مطلق
ها را در چارچوب ديگر پذيرانه و آزادمنشانه خـود   ه، ديگرناپذيرند، اگر آنهاي گذشت بينش

ايـم.   و ديگر ناپـذيري را تأييـد كـرده    ]ايم نقض غرض كرده[ مورد تأييد قرار دهيم در واقع
گرايي اخالقي تراژدي است. بدون پذيرش ضوابط مطلق،  معني، و نسبي گرايي شناختي بي نسبي
پذير نخواهد بود و در واقع هيچ گفتمان مسـتدلي   ن كميسيون امكانهاي اي يك از توصيه هيچ

شكل نخواهد گرفت. بايد از تنوع لذت ببريم و در همان حال ضوابط مطلق واحدي را دربارة 
 ) 62ـ 61: 1377اينكه چه چيزي درست، خوب و حقيقي است، حفظ كنيم (دكوئيار، 
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هـاي   لِ احترام متقابل و برابـري همـة انـواع فرهنـگ    دنبا اطالع از اينكه پارادايم تنوع فرهنگي به
بشري است نبايد باعث شود كه مبناي فلسـفي و ارزشـي آن ـــ كـه ريشـه در تكثـر فرهنگـي         

گرايـي تنـوع را بايـد تحـت اصـول و چـارچوبي        داردــ ناديده گرفته شود، زيرا از منظر كثرت
كـه يكـي از    قـدرت فرهنـگ  در كتاب  تواند لزوماً تنوع محور تعيين نشده باشد. پذيرفت كه مي

اسناد مهم نظري يونسكو در تبيين وجوه مختلف تنوع فرهنگي است شروط تحقق جامعة متكثر 
 فرهنگي و دستيابي به آرامش را در سطح ملي چنين برشمرده شده است:  

اجتماعات مختلف فرهنگي دچار تبعيضات عملـي يـا غيرعملـي جهـت در اختيـار داشـتن        .1
 بر براي شكوفايي نشوند. هاي برا فرصت

معني دسترسي مساوي اجتماعات اقليت به قدرت سياسي در آن تضمين  عدالت اجتماعي به .2
 شده باشد.  

نهادهاي دولتي و خصوصاً قواي نظـامي، انتظـامي و قضـايي از فشـارهاي قـوي و مـذهبي        .3
 طرف بمانند.  مصون باشند و بي

 هاي تفاوت گرامي داشته شوند. ه همة طرفهاي فرهنگي از بين برود و بلك هراس از تفاوت .4
 ).5و4: 1383و... (پاركه،  .5
 

بديهي است در يك جامعه اسالمي كه قرار است احكـام شـريعت بـر آن حكمرانـي كنـد همـة       
هـاي برابـر شـكوفايي برخـودار نيسـتند، از امكانـات يكسـان در         اجتماعات فرهنگي از فرصت

س و قـوة قضـايي در خصـوص مطالبـات مـذهب      برند، پلي دسترسي به قدرت سياسي بهره نمي
هـاي اخالقـي و اسـالمي جامعـه بايـد هميشـه در        هاي مخـالف ارزش  تفاوت نيست و گروه بي

هاي اجتمـاعي خـود دچـار هـراس باشـند. بنـابراين تنـوع         خصوص تزلزل و تضعيف موقعيت
هداف غايي فرهنگي در مبناي اسالمي حداكثر به عنوان يك ابزار و رهيافت جهت تحقق ديگر ا

و آرماني مد نظر است نه اينكه خود بنياني فلسفي محسوب گردد كه ساير مفـاهيم و اهـداف را   
اي از سـوره   ـ اجتمـاعي در آيـه   حمايت نظري و معنوي كند. نگاه ابزاري قرآن به تنوع فرهنگي

را  هـاي مختلـف آفريـديم تـا يكـديگر      ها و قبيلـه  شما را از گونه«حجرات كامالً مشهود است:  
طور كه يونسكو در  بنابراين همان» ترينتان نزد خدا با تقواترين شماست. بشناسيد اما نهايتاً گرامي

تبيين مباني مشروعيت و اهميت تنوع فرهنگي به توضيحاتي در دو سطح ارزشي و نيـز ابـزاري   
از منظـر  پردازد، در رويكرد اسالمي نيز توجه به هر دو بعد داراي اهميت است. چنانچه آمد  مي

تواند به عنوان يك ارزش ذاتي ذيل پارادايم تكثر مورد پذيرش واقـع   اسالمي تنوع فرهنگي نمي
ـ   هاي ارزشي مدنظر تكثرگراييِ ارزشي اگـر نگـوييم مبتنـي بـر فلسـفه سياسـي       شود، زيرا گزاره

مخواني ـ  اجتماعي اسالم ه هاي بنيادين حقوق سياسي كم با گزاره اجتماعي ليبرال هستند، دست
ندارند. پس اگر از منظر اسالمي، تنوع فرهنگي را به عنوان يك ارزش ذاتي پذيرفته باشيم قطعـاً  

” تقـوا “هاي ارزشي اسالم كـه در مفهـوم گسـتردة     نه ذيل پارادايم تكثرگرايي بلكه در چارچوب
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رهنگي چگونه دهيم. البته اينكه تنوع فرهنگي با فلسفه تقواي ف قابل تبيين هستند مد نظر قرار مي
 به عنوان يك ارزش ذاتي قابل توضيح است در مجال اين مقال نيست. 

 

 
 تنوع فرهنگي مقدمه دستيابي به صلح و توسعه جهاني: رويكردي ابزاري 

در اين بخش به بررسي روابط همنشيني تنوع فرهنگي و مفاهيم كالنـي خـواهيم پرداخـت كـه     
 كنند.  صة جهاني تعريف ميها و رسالت يونسكو را در عر عموماً آرمان

 
 تنوع فرهنگي و صلح

هـا   هاي مختلـف مـديون تعـامالت و همزيسـتي آن     اي از پيشرفت جوامع در عرصه بخش عمده
است كه در بستري از هنجارهاي ادراكيِ مورد قبولِ طرفين رخ داده است. امروزه كه ارتباطـات  

مثبت يا منفي) جوامع به يكـديگر  روز در حال گسترش است، امكانات دسترسي ( جهاني روز به
رفته رو به پيچيدگي بيشتر دارد لذا، زمينـة مخاصـمات    تسهيل شده است و مناسبات جهاني رفته

ـ اجتماعي ـ اقتصادي بسيار افزايش يافتـه اسـت. در ايـن جهـان الزم       هاي سياسي تفاهم  و سوء
مختلـف، چـارچوب يـك     نمايد كه عالوه بر هنجارهاي اخالقي حاكم بـر مناسـبات جوامـع    مي

ها خـود را   چنانچه انسان” گزارش تنوع خالق ما“اخالق همگاني و جهاني تنظيم گردد. از منظر 
هاي گونـاگون   ملزم به تعهداتي مشترك بدانند، همكاري ميان مردمان مختلف با عالئق و فرهنگ

بب تعيـين  ها در چارچوبي مطلوب و حتي سازنده محدود خواهد شد. بدين سـ  تسهيل و ستيزه
ها و اصول اخالقي مشترك ميان همگان  ضرورت عاجـل دارد. ايـن گـزارش     اي از ارزش هسته

هاي تعيين كننده رفتار مـا بسـتگي    شك ايجاد تغيير مثبت، به ارزش بي«گيرد كه:  نهايتاً نتيجه مي
هـاي مشـتركي باشـند كـه حـداقل       ها و اصول يك اخـالق جهـاني بايـد رهنمـون     دارد... ارزش

مودهاي اخالقي مورد نياز جامعه جهاني را در تالش براي حل مسـائل فراگيـر نشـان دهـد     رهن
 ). 39: 1377(دكوئيار، 

رغم تأكيدات فوق، هنگامي كه از مباني اين اخالق جهاني نو سـخن بـه    كميسيون مذكور به
ز توجـه بـه    كند كه عموماً ريشة غربي دارند، و در مقابـل ا  هايي اشاره مي آورد به ارزش ميان مي

اي در تحقق يك اخالق جهاني فعال ايفا كنند  توانند نقش عمده بسياري از اصول ديگري كه مي
هاي بشـر، دموكراسـي و جامعـة مـدني و      كه حقوق و مسئوليت كند. مثالً در حالي نظر مي صرف

: 1377شـوند (دكوئيـار،    ها به عنوان مباني مهمي در اخالق جهاني مطـرح مـي   حمايت از اقليت
هـاي معنـوي و نقـش برخوردهـاي جهـاني مبتنـي بـر عـدالت در          ) از ظرفيت گرايش50ــ 49
 آيد. ريزي يك اخالق جهاني هيچ سخني به ميان نمي پي
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  تنوع فرهنگي و توسعه 
اگرچه در ابتداي تحوالت نظري يونسكو مفهوم توسعه فرهنگي به عنوان محورِ نظريِ پـارادايم  

رور مفهوم تنوع فرهنگي جـايگزين آن شـد، يعنـي پيگيـري توسـعة      جديد مطرح بود، ولي به م
فرهنگي نيز از مسير تنوع فرهنگي مقدور شد. اين اولويت مفهومي محصول نگاه كلي يونسـكو  

گرا به فرهنگ، كه تعـاريفي   هاي كل دليل تسلط ديدگاه به تعريف از فرهنگ است. در يونسكو به
آن مفـروض اسـت. در   ” تنـوع “ نـد، فرهنـگ بـا حـداكثر     كن كامالً توصيفي و جامع را توليد مي

تعاريف توصيفي اين گرايش است تا فرهنگ همچون يك كليت جامع در نظر گرفتـه شـود كـه    
گيـرد.   دهنده آن را در برمـي  هاي گوناگون تشكيل سازد و عرصه مجموعة زندگي اجتماعي را مي

هـا (رسـوم،    يات، قوانين) و هم فعاليـت ها (هنر، اخالق توجه داشته باشيم كه اين تعريف هم ايده
تـرين   بـه متنـوع  ”  فرهنگ“). در اين نگاه 16: 1383شود (اسميت،  ها) هر دو را شامل مي عادت

تر از آن را در توصـيف   تر وكامل توان مفهومي جامع شود، زيرا ديگر نمي مفهوم انساني تبديل مي
چنين فرهنگي را توسعه دهيم آيا راهـي  زندگي انسان و جامعه استعمال كرد. حال اگر بخواهيم 

جز دامن زدن به اين عرصة عظيم و گوناگون تنوع وجود دارد. به عبارت ديگـر، اگـر مزيـت و    
نهايت و گوناگون آن است، پس هرقدر كه اين ويژگيِ اشتمالي  قدرت فرهنگ مديون شمول بي

از ” فرهنـگ “جـاي   تـوان بـه   تر خواهد بود. بنابراين مـي  گسترش داده شود، فرهنگ توسعه يافته
كند  است استفاده كرد. اعالميه جهاني تنوع فرهنگي تأكيد مي” تنوع“ترين وجه مميزه آن كه  مهم

هاي متمـايز مـادي، معنـوي، فكـري و احساسـي       اي از ويژگي كه فرهنگ بايد به منزله مجموعه
هـاي ارزشـي،    ظـام هـاي زنـدگي، ن   جامعه، يا يك گروه اجتماعي، همچنين هنر و ادبيات، شـيوه 

هـاي   ها و اعتقادات در نظر گرفته شود. تعريف مذكور با نتايج كنفـرانس جهـاني سياسـت    سنت
مـا     ــ مكزيكوسيتي)، گزارش كميسيون جهاني فرهنگ و توسـعه (تنـوع خـالق   1982فرهنگي (

) متناسب اسـت   1988هاي فرهنگي براي توسعه (استكهلم  دولتي سياست ) و كنفرانس بين1995
توانـد   هاي فرهنگي در همگرايي با واقعيتي چنين متنوع مـي  ). اتخاذ سياست49: 384يونسكو، (

هاي نوآوري بينجامـد   به بازتوليد همارة اين منبع پوياي تغيير، آفرينش، آزادي، بيداري و فرصت
). 1377و به منبع انرژي، الهام، توانمندي، دانش و پذيرش تنوع تبـديل شـود. (نـك. يونسـكو،     

پذيري انسان در مواجهه بـا نيروهـاي خـارج از خـود خصوصـاً       هنگ نه فقط محصول تطبيقفر
تـرين منبـع قـدرت و الهـام      بديل خود به بـزرگ  دليل تنوع و گوناگوني بي طبيعت است بلكه به

بشري تبديل شده و خود داراي اصالت ذاتي است. با مقدمات فوق پذيرش اين كليشه معـروف  
پـذيري انسـاني    محصـول تطبيـق  [ر فرهنگ، بنيادهـاي اجتمـاعي دارد   دشوار نيست كه هر چقد

اي از تطابق پذيري ما در اثـر تعامـل    يعني بخش عمده[خود اجتماع بنيادي فرهنگي دارد  ]است
 ] .دهد با محصوالت فكري ــ  عيني سابقاً توليد شده رخ مي
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 مباني حقوقي تنوع فرهنگي 
ايـن اعالميـه و تأكيـد بـر اجـراي كامـل حقـوق و         . اتكـاء بـه  اعالمية جهاني حقوق بشـر  .1

خـورد. بـه نحـوي كـه      جاي اسناد يونسكو بـه چشـم مـي    هاي مندرج در آن در جاي آزادي
ترين مصـاديق حقـوق بشـر دانسـت كـه از تمـام        توان حق تنوع فرهنگي را يكي از مهم مي

ميـة جهـاني   هاي اعالميه حقوق بشر برخوردار است. اين مطلب در اولـين بنـد اعال   حمايت
وضوح آمده است. در مادة چهارم اين اعالميه نيز دفاع از تنوع فرهنگي يك  تنوع فرهنگي به

ضرورت اخالقي قلمداد شده كه از مقوله احترام به ارزش انساني جدا شـدني نيسـت. ايـن    
” تنـوع فرهنگـي  “را از فرعيـات مهـم حـق     ” مردم بومي“و ” ها حقوق اقليت“ماده همچنين 
ده است كه بدين ترتيب ناديده گرفته شـدن ايـن دو حـق مسـتلزم نقـض حـق       محسوب كر

و نهايتاً زير پاگذاشتن حقوق بشر است. بنابراين هر نوع برداشت حقوقي از ” تنوع فرهنگي“
فرعيات حق تنوع فرهنگي كه منجر به نقض غرض اصلي (مواد مندرج در اعالميـه حقـوق   

اعالميه تنوع فرهنگي تصـريح شـده اسـت     5ادة بشر) باشد غيرمشروع و ناموجه است. در م
هايي جهـاني، فـردي و الزم و ملـزوم     حقوق فرهنگي جزو حقوق بشر است و هر دو پديده

طور كه تقويت حق اظهار نظر افراد و نيز ايجاد و گسترش آثـار ايشـان بـه     يكديگرند. همان
و تسـهيل ابـراز   زبان مورد نظر (حق آزادي اساسي) بـه توسـعة تنـوع در محـيط فرهنگـي      

هاي اخيـر   از اين منظر تدوينانجامد.  هاي گوناگون فردي ـ جمعي (حق فرهنگي) مي  هويت
تـوان عمليـاتي كـردن     از حقوق فرهنگي خصوصاً در قالب كنوانسيون تنوع فرهنگـي را مـي  

رغـم   تلقي كرد. چه اينكـه بـه   1947هايي فراموش شده از اعالمية جهاني حقوق بشر  بخش
ميه در اين خصـوص حقـوق فرهنگـي در مقايسـه بـا حقـوق سياسـي، مـدني،         تصريح اعال

اعالميـه جهـاني    27اي فرعي باقي مانـده بـود. در مـادة     اقتصادي و اجتماعي تا كنون مقوله
 خوانيم:   حقوق بشر مي

طور آزادانه در حيات فرهنگي اجتماع شـركت كنـد، از هنـر     الف. هر فردي حق دارد كه به
 رفت علمي و منافع آن شريك شود. لذت ببرد و در پيش

ب.  هر فردي حق دارد كه از حقوق معنوي و مادي آثار علمي ، ادبي يا هنري خود برخوردار 
 باشد. 

 

در مقدمة اعالميـة جهـاني   المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.  نامة بين . پيمان2
دي، اجتماعي و فرهنگي تأكيـد  المللي حقوق اقتصا تنوع فرهنگي همچنين بر ضرورت پيمان بين

آور كـردن مفـاد اعالميـه     هاي حقـوقي جهـت الـزام    نامه كه از اولين محمل شده است. اين پيمان
نامـة   اعالميه جهاني حقوق بشر تدوين شـده اسـت. پيمـان    22حقوق بشر است با اتكاء به مادة 

 دارد:  خود اشعار مي 15مذكور در ماده 
 دهند كه  نامه اين حق را به هر فردي مي هاي طرف اين پيمان الف. دولت
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 در حيات فرهنگي شركت كند،  •
 از منابع پيشرفت اقتصادي و كاربردهاي آن برخوردار شود. •

نامه بايد براي تحقق كامل ايـن حـق اتخـاذ كننـد،      هاي طرف پيمان هايي كه دولت ب. اقدام
 ت. هاي الزم براي حفظ، توسعه و اشاعه علم و فرهنگ اس شامل اقدام

 
نامه نيز در مقدمـة   لزوم توجه به اين پيمان .المللي حقوق سياسي و مدني نامه بين پيمان .3

اعالميه جهاني تنوع فرهنگي مورد اشاره قرار گرفته است. توجه به تنوع فرهنگـي  در مـادة   
هاي قومي، مـذهبي و   يابد آنجا كه حمايت از حقوق فردي اقليت نامه تجلي مي اين پيمان 27

 مورد تأكيد قرارگرفته است.   زباني
 

اينك و پس از مرور مباني نظري ــ  فلسفي و مباني حقوقي مربوط به تنوع فرهنگي با سـرمايه  
انـد   توان به بررسي اسناد حقوقي كه مستقيما به تنوع فرهنگي مربوط علمي ــ عملي بيشتري مي

است: اعالميه جهـاني تنـوع    پرداخت. در اين ميان بررسي سه سند از اولويت بيشتري برخوردار
هـاي فرهنگـي    فرهنگي، بيانيه اسالمي تنوع فرهنگي و نيز كنوانسيون حفظ و ترويج تنـوع بيـان  

 يونسكو.
 

 اعالميه جهاني تنوع فرهنگي
 اصول بنيادي اعالميه جهاني 

نـد  اعالميه نه تنها جايگاه تنوع را در كانون فراينـد توسـعه اقتصـادي گنجا   . تنوع و تكثرگرايي. 1
بلكه آن را به منزلة روش دستيابي قابـل قبـول بـراي بقـاي روشـنگري عـاطفي، اخالقـي و        

). تكثرگرايي فرهنگي از طريق توجه بـه جزئيـات   3معنوي مورد تأييد قرار داده است (ماده 
شود كه در آن همة شهروندان ضامن همبستگي اجتمـاعي و مايـه    هاي ملي اجرا مي سياست

 ). 2ح هستند (ماده حيات جامعه مدني و صل
. تنوع فرهنگي و حقوق بشر. اعالميه به طور جدي تنوع فرهنگي را با احترام به همگان و وابسـتگي  2

دانـد   هاي ضـروري مـرتبط مـي    متقابل و جدايي ناپذيري تنوع فرهنگي را با حقوق بشر و آزادي
زادانـه شـغل، حـق    ). حقوق فرهنگي به عنوان حق آزادي بيـان و احتـرام بـه انتخـاب آ    4(ماده 

دسترسي به آموزش و تعليم، و حق مشاركت در حيات فرهنگي مورد نظر فرد و نيز فهم رفتـار  
 ).5هاي اساسي ديگران شناخته شده است (ماده  فرهنگي او همراه با احترام به حقوق بشر و آزادي

سـياري را بـراي   هاي ب هاي فني فرصت . تنوع فرهنگي و خالقيت. اعالميه اذعان دارد كه پيشرفت3
سازد، اما همچنين بايد به حقوق نويسندگان و هنرمندان توجه شـود. اعالميـه    خالقيت فراهم مي

تواند  شناسد كه نمي ها و معنا مي ابزار و خدمات فرهنگي را نيز به عنوان بردارهاي هويت، ارزش
 ).8صرفاً كاال يا ابزار مصرفي تلقي شود (ماده 

اعالميه، يونسكو را مسئول هدايت اصول و طرح اجرايـي آن  . المللي تگي بين. تنوع فرهنگي و همبس4 
كند و همچنين، آن را محل برخورد آراي همـة شـركا در    به سوي راهبردهاي توسعه معرفي مي
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المللي دولتي و غيردولتي، جامعه مدني و بخش خصوصـي   هاي بين ديگر كشورهاي جهان، سازمان
ها را به طرفداري از تنوع فرهنگي گسترش دهد  تواند مفاهيم و سياستداند تا از اين رهگذر، ب مي

 ).12(ماده 
 
 بيانيه اسالمي تنوع فرهنگي  

ـ كه در چهارمين اجالس اسالمي وزراي فرهنگ كشورهاي اسالمي در الجزاير(دسامبر  اين بيانيه
نگـي  تـرين سـند سـازمان اسـالمي علمـي، آموزشـي و فره       ) به تصـويب رسيدـــ  مهـم   2004

رود. بيانية مذكور از يـك مقدمـه و هفـت مـاده      شمار مي (آيسسكو) در موضوع تنوع فرهنگي به
تشكيل شده است و در پايان نيز به نقش سازمان آيسسـكو و كشـورهاي عضـو پرداختـه شـده      
است. هر ماده بيانيه داراي يك مقدمه كلي و چند راهكار اجرايي است. بررسـي اجمـالي نشـان    

رغم تمايز در عنـوان، ولـي در محتـوا همپوشـاني زيـاد و        گانة بيانيه به هاي هفت دهدهد كه ما مي
مختلفي با يكديگر دارند، به نحوي كه بعضاً يك مطلب در چند عنوان تكرار شده است. با ايـن  

هاي هفتگانه آن مقيد بمانيم. بنابراين  بندي حساب لزومي ندارد كه در بررسي متن بيانيه به تقسيم
 كنيم: ه مذكور را ذيل هشت عنوان به بررسي ميبياني

 

شـدن   رغم اذعان به وجوه مثبت و منفي جهاني  در اين بيانيه به شدن. . تنوع فرهنگي و جهاني1
تر بـوده اسـت. چنانچـه در     در تنوع فرهنگ جهاني، تأكيد بر وجوه منفي بسيار بيشتر و برجسته

خطر افتادن ثبات جوامع و امنيت و صلح جهـاني  بند اول مقدمه آمده است بيانيه علت اصلي به 
هـا را بـر اسـاس     هـا و ملـت   هـا، تمـدن   فرهنـگ «داند كه قصد دارد  مي” جهاني شدن“را پديده 

بيانيه، جهاني شـدن  ». اي تحت سيطره خود قرار دهد الگوهاي فرهنگي و سياسي استاندارد شده
داند، جريـاني كـه در صـورت ادامـه      المللي مي هاي بزرگ بين را جرياني برخالف روند سازمان

تمام دستاوردهاي جهاني در خصوص ايجاد فرهنگ صلح، مدارا و همزيستي را از بين خواهـد  
 برد: 

هايي چون سازمان كنفرانس اسالمي و سازمان اسالمي آموزشي،  سازمان ملل متحد و سازمان
فرهنگـي و    ي بـين وگو هاي خود را در جهت پيشبرد گفت علمي و فرهنگي (آيسسكو) كوشش

سـازي ديگـران    تمدني به عنوان جايگزين منحصر به فرد فرهنگ رايج خشونت و محروم بين
وگو  جانبه و فرهنگ گفت شدن، تفاهم دو گيرند و اين در حالي است كه پديده جهاني كار مي به

هـاي   ها و با نقـض آشـكار روح قـوانين و كنوانسـيون     را با دامن زدن به تضادها و كشمكش
 اندازد.  المللي به مخاطره مي بين

 

شـدنِ واقعـي بايـد در بسـتري از تنـوع فرهنگـي و        در ماده سوم تأكيد شده اسـت كـه جهـاني   
توانند و نبايد جـايگزين   هاي جهاني نمي گرايي تمدني رخ دهد، لذا وضعيت امروز جريان كثرت
نـي اسـالمي در تحقـق    واسـطه فرهنـگ غ   شدن اصيل گردند. در اين ميان جهان اسالم به جهاني
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شدن متكثر و متنوع داراي جايگاه بسيار مهمي است. نهايتاً الزامات ورود فعال به عرصـة   جهاني
 شدن از منظر اين بيانيه چنين است: جهاني

 گرايي بايد به عنوان انگيزه و نه مانع جهاني شدن تلقي گردد. كثرت
 راندن ديگران محسوب شود.گرايي در عين حال نبايد توجيهي براي به حاشيه  كثرت
 هاي سازنده در عرصه جهاني شدن بايد رو به انسجام و همگرايي حركت كنند. تالش
هاي مذكور بايد از طريق تدوين يك پيمان جهاني مبني بر احترام به تنوع خالق بشري  تالش

 ها و نژادها حمايت شوند.  ها، فرهنگ و مقابله با هر نوع محو يا براندازي زبان
 

گـاه از   بيانيـه در تبيـين مواضـع خـويش تقريبـاً هـيچ      . . فرهنگ اسالمي و تنوع فرهنگـي 2
دينـي،   رويكردي درون ديني بهره نگرفته است بلكه همواره سعي كرده اسـت از رويكـرد بـرون   

ها ي  پارادايم تنوع فرهنگي و ساير لـوازم نظـري و    جانبه اسالم را با آرمان همگرايي تقريباً همه
هاي بسيار كلـي در بـاب نگـاه     شان دهد. در تظاهر به اين همگرايي نيز به بيان گزارهعملي آن ن

اسالم بسنده نموده است. به عبارت ديگر، بيانيه در مدلوالت نظري و فلسفي خـود مسـتمراً بـه    
ها را حاكم بـر   كند، آن ها اشاره مي يكسري اصول جهانشمول و مشترك در تمام اديان و فرهنگ

داند و سپس در موارد مختلفي سعي دارد اسالم را نيز با آن اصول كامالً  بشري ميكليت جامعة 
ها و اصول جهـاني اشـاره كـرده     همگرا و همراه بداند. بيانيه خصوصاً در مادة اول به اين ارزش

همكاري «كه بايد از طريق » عشق، برادري، سعة صدر، احترام متقابل، همبستگي، عدالت«است: 
كند كه اصل حاكم بـر ايـن    محقق شوند. بيانيه بالفاصله اعالم مي» ازنده جهانيوگوي س و گفت

هـاي مختلـف    هـا، اديـان و تمـدن    رغم اينكه فرهنگ  است. يعني به» تنوع فرهنگي«، »وگو گفت«
هاي مشترك مذكور ديدگاه خاص خود را داشته باشـند امـا    توانند در تفسير مفاهيم و ارزش مي

اي به تنوع فرهنگـي نـزده    هاي متفاوت فقط تا حدي محترم است كه لطمه اهبايد بدانند كه ديدگ
همة ابناي بشر بايد براي زندگي با يكديگر بـا  «صورت بديهي است كه اعالم كند  باشند. در اين

تـوجيهي بـراي بـاور    «و » اي آزاد و بدون در نظر گرفتن عقايد مختلف خود مصمم شـوند  اراده
هـاي   ها و تمدن پنداشت فرهنگ هاي پيش شمن وجود ندارد و انديشهداشتن به فرهنگ يا ملت د

با اين رويكرد اساسـي،  » ها و كشورها بايد آشكار گردد. ديگر عالوه بر تصورات متعصبانه ملت
 پردازد: بيانيه به تبيين نظرگاه اسالم و جوامع اسالمي در خصوص تنوع فرهنگي مي

شود  بخوانيد محسوب مي]   ة زندگي بشري در بردارد از آنجا كه اسالم راهي الهي بوده و شيو
و از اين حيث با ساير شيوهاي زندگي بشري برابر است پس] مسلمانان اطمينان دارنـد كـه   
فرهنگ هر ملت، بازتاب خصوصيات آن ملت است و توجيهي براي اينكه فرهنگـي را مـورد   

تنوع فرهنگي و تمدني [به عنـوان   شماريم ندارد. بنابراين تحقير قرار دهيم و آن را كوچك به
برآيند كلي فرايندهاي فرهنگي] موهبتي الهي است و ما به عنوان يك مسلمان رسالتي انساني 

هـا از   عهده داريم و بايد در جهت منافع همـة انسـان   المللي به گذاري صلح بين  در جهت پايه
 هاي جهاني حمايت كنيم. فرهنگ
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هاي بنيادين كتاب مقـدس ايـن ديـن كـه      كم با ديدگاه ستچنين ادعاهايي در خصوص اسالم، د
ترين تفسـيرها   توان حتي با موسع طور كلي مباين است و نمي نقطه اشتراك همة فرَق آن است به

هايي دسـت و پـا كـرد. در مـوارد متعـددي از آيـات قـرآن         اي براي چنين ديدگاه از آن پشتوانه
ه قـرار گرفتـه اسـت و مسـلمين از تمسـك و      هاي مادي و شيطاني مورد هجـوم وحملـ   فرهنگ

اشـاره و در  ” دشـمنان اسـالم  “صورت مسـتمري بـه    اند. در قرآن به ها تحذير شده همراهي با آن
ها هشدار داده شده است. در اسـالم تعصـب حـداكثري در     خصوص غافلگير شدن از سوي آن

است. حـال چگونـه   هاي مورد نظر وجود دارد و خط قرمزهاي پررنگي ترسيم شده  باب ارزش
تواند چنين واقعيـات مـورد اجمـاعي را ناديـده      كم پنجاه كشور مسلمان مي است كه بيانية دست

رسد بيانيه بنا به داليلي نخواسته يـا نتوانسـته اسـت در     ها  غافل شود؟ به نظر مي بگيرد يا از آن
ن اسـت روانـي و   برابر پارادايم تنوع فرهنگي موضعي درون ديني اتخاذ كند. ايـن داليـل ممكـ   

گرايانه و ناشـي از طمـع در    ناشي از ترس و واهمه نسبت به جريان قدرتمند تنوع باشد يا فايده
گرايي آمريكايي و فرهنگ غربي باشد و يا نظـري   استفاده از امكانات آن جهت مقابله با يكجانبه

شـده در   اشـاره  وگو و تفـاهمِ  بوده و به فهم ناشيانه و نادرست جايگاه مهرورزي، عطوفت، گفت
متون اسالمي باز گردد. در هرحال، اگر مصالح و يا ناتواني جهان اسالم در ايجاد يـك پـارادايم   

اش توجيهي براي مدارا بـا جريـانِ جهـاني     شناختي شناختي و انسان جديد همگرا با مباني هستي
واسطه هـيچ   م را بهرود بديهيات اسال تنوع فرهنگي باشد، از يك بيانية رسمي اسالمي انتظار نمي

چنين نه تنها واقعيت را عـوض نخواهـد كـرد و     هاي اين مصلحتي ناديده بگيرد، چه اينكه تغافل
اي را در عمل بـدان ايجـاد خواهـد     بلكه از اعتبار بيانيه خواهد كاست و تناقضات بسيار پيچيده

ـ   نمود. آري، تنوع فرهنگي به عنوان يك ابزار مقابله با يكجانبه ي در جريـان جهـاني   گرايـي غرب
بينـي هرگـز    تواند امكانات نسبتاً مناسبي فراهم كند، ولي به عنوان يك فلسفه و جهان فرهنگ مي

شود. بدين جهت دست زدن به توجيهات نظري سست با هدف همگـرا   به رسميت شناخته نمي
ف بارز آن سم فرهنگي مشابه آنچه در اعالميه آمده است از نقاط ضعينشان دادن اسالم با پلورال

هاي ديگر بيانيه هنگامي كه از رويكردي ابزاري و جهت فضاسـازي   رود. اتفاقاً بخش شمار مي به
براي گسترش فرهنگ اسالمي و ايفاي نقش مؤثر جهان اسـالم و ارتقـاي عملـي آن در عرصـة     

كند از نقاط مثبت  هاي مسلمين به تنوع فرهنگي استدالل مي جهاني فرهنگ و شكوفايي خالقيت
انـد،   بيانيه متمركز شده 4چنين عمدتاً در مادة  هايي اين گردد. بخش و راهگشاي آن محسوب مي
اي تاريخي، فرهنگ پيشرفت، خالقيت، دانش و عمل  عنوان سرمايه آنجا كه از فرهنگ اسالمي به

هان بزرگ اسـالم  ها در ج هاي مختلف و همزيستي آن ها و تمدن نام برده شده و از تنوع فرهنگ
 ها سخن به ميان آمده است.   ها و قوميت رغم تفاوت زبان  به

 

ترين الزمه تحقق  از نظر بيانيه در عين حال كه مهمها و تنوع فرهنگي.  وگوي تمدن . گفت3
وگـوي   وگوهاي بين تمدني است. اما گفت و استمرار تنوع فرهنگي افزايش دامنه و كيفيت گفت
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قـدر   شود. يعني همـان  لزوماً مطلوب تلقي نمي” تنوع محوري“ض بنيادين فر بدون توجه به پيش
اصول و محاسن جهاني مشترك در همة مذاهب بايد بـه عنـوان ميـراث مشـترك بشـري از      «كه 

ها و اديان در اذهـان و رفتارهـا تعـالي يافتـه و جـايگزين       وگوي واقعي ميان فرهنگ طريق گفت
ها را نبايـد بـدون    ها و فرهنگ وگوي واقعي ميان تمدن گفت«) به همان ميزان هم 1(ماده» گردند

” وگـو  گفـت “). به عبارت ديگر 1(ماده» ريزي كرد توجه به اصول تنوع فرهنگي طراحي و برنامه
اگرچه تقدم زماني بر توسعه تنوع فرهنگي دارد، ولي در عين حال، تنوع فرهنگي از نظر اهميت 

در نظر اسالم » وگوي فرهنگي گفت“توجه داشته باشيم  تر و حاكم بر آن است. وگو مهم از گفت
السالم (امام رضـا   هاي پيامبر (ص) و اهل بيت عليهم وگو هاي بارزي مثل گفت ــ كه شاهد مثال

رغم اينكه در مكانيزم   (ع)، امام صادق (ع)، امام باقر (ع) با علماء فرق و مذاهب ديگر داردــ  به
االدياني مد نظر پارادايم تنوع فرهنگي و نيز بيانيـه اسـالمي    بينوگوي  هايي با گفت اجرا شباهت

پـذيرد هـم از نظـر     تنوع فرهنگي، دارد، ولي چون با اتكاء به اصول تنوع فرهنگي صورت نمـي 
  هايي از مكانيزم اجرايـي و عملـي بـا    گيري و هم از لحاظ بخش مبناي تأسيس، هم از نظر هدف

شناخت اسالم امري وابسته به تعامل با خـود اسـالم، متـون    آن متفاوت است. در تفكر اسالمي، 
غيـر از   اسالمي و نه هيچ چيز ديگر است، لذا عقول انسـاني بـراي شـناخت صـحيح اسـالم بـه      

مقدماتي در باب فهم زبان عربي به عامل ديگري احتياج ندارد. تمام علوم پيشيني هم كه طالبين 
كنند روشمندي برآمده از تعامـل   يني مطالعه ميشناخت وسيع و عميق اسالم در مدارس علوم د

وگوهاي علمي و مجادالت نظري با هدف دستيابي  عقل سليم با اسالم است. بنابراين سنخ گفت
وگـو و ارتباطـات    ديني است. در اين بخش نه تنها احتيـاجي بـه گفـت    به حقايق اسالمي، درون

ها و مفاهيم بيگانه امكـان فهـم    دات گزارهدليل تسهيل وار ذهني با غيرمسلمين نيست بلكه به ميان
دهد. اما در مرحله توسعة تفكر اسالمي به اذهان و قلوب ديگران  ناخالص از دين را افزايش مي

ها در راستاي  اسالم و همچنين دفـاع از اسـالم    هاي مختلف با هدف تغيير آن و نفوذ به فرهنگ
وگوهـاي   ديگر، سنخ و سطح ديگري از گفتمذهبي  ،ها و مفاهيم فرهنگي در برابر هجوم گزاره

السـالم و نيـز علمـاي     بيت عليهم بين مذهبي بوجود آمده است كه نقطه اوج آن در پيامبر و اهل
وگوها حقانيت و اصـالت و نيـز برتـري اسـالم      برجستة اسالم مصداق يافته است. در اين گفت

حقيقـت و كشـف آن    سـازي  نسبت به ساير اديان مفروض است و بـا هـدف توزيـع و شـفاف    
آفرينـي   هاي ماهوي در محتواي پيام و نيـز هـدف پيـام    واسطة همين تفاوت پذيرد. به صورت مي

وار انجـام شـود    وگو اگر دعوت نشسته است. گفت” وگو گفت“جاي  به” دعوت“است كه مفهوم 
” هلـه مبا“تواند بـه   در سطوح باالتري مي” مناظره“اي به خود خواهد گرفت. حتي  شكلي مناظره

هاي  تبديل شود. كه اولي وجه نظري دعوت و دومي وجه عملي آن است. در هر حال، مشابهت
وگـو   بيت و نيز علماء نبايد منجر به يكسان پنداشـتن آن بـا گفـت    دعوت اسالمي پيامبران و اهل
را در چگـونگي  ” جدال به احسن“و ” موعظه حسنه“و ” حكمت“شود. قرآن با اينكه تمسك به 

كنيد كه دسـتورات فـوق چقـدر در     كند [مالحظه مي ني مذهبي به غير مسلمين لحاظ ميرسا پيام
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وگـويي ايـن چنـين را     وگو مؤثر است]، ولـي در عـين حـال، محـور گفـت      ارتقاي كيفيت گفت
الحسنه و جـادلهم   ةظالموعو  بالحكمةاُدع الي سبيل ربك «: دهد قرار مي” دعوت به راه پروردگار“

وگوهاي مذهبي قبل  آن همچنين در انتخاب نقاط شروع مشترك براي گفت. قر»بالتي هي احسن
رغـم اينكـه قـرآن توجـه بـه        بخشد. بـه عبـارت ديگـر، بـه     را محوريت مي” توحيد“از هر چيز 

وگو از هـر امـر مشـترك را     گيرد ولي آغاز به گفت وگو و تعامل، جدي مي اشتراكات را در گفت
 »لي كلمه سواء بيننا و بيـنكم اال نعبـد اال ايـاه   ا االكتاب تعالو قل يا اهل«انگارد:  نيز مطلوب نمي

وار قرآن حضور دارد و ايـن   جالب اينكه حتي در تمسك به اشتراكات موحدانه نيز سياق دعوت
 دعوت كند.” توحيد“پيامبر است كه بايد بقيه را به 

 
 هاي فرهنگي بررسي كنوانسيون حفظ و ترويج تنوع بيان

هـايي   شود و سـعي دارد بـا كمـك گـزاره     ويك محوري آغاز مي ك مقدمه بيستكنوانسيون با ي
نسبتاً كوتاه، مرزهاي نظري و نيز مسائل مختلف موجود در ادبيات تنوع فرهنگي را مـرور كنـد.   

هاي مشترك كل ادبيـات توليـد شـده يونسـكو در      توان خالصة عناصر و گزاره اين مقدمه را مي
بته كنوانسيون به عنوان يـك سـند رسـمي متضـمن پرداخـت      خصوص تنوع فرهنگي دانست. ال

اي مورد نظر مقدمه نبـوده و بيشـتر بـر برخـي وجـوه تنـوع        حقوقي به تمام بيست و يك گزاره
فرهنگي تمركز كرده است. بدين جهت كنوانسيون اگرچه در بخش اهداف و اصول سعي كـرده  

لي در مقام تبيـين مسـائل مـورد نظـرش     است نگاه نسبتاً جامعي را به تنوع فرهنگي دنبال كند و
، »كاالهـا و خـدمات فرهنگـي   «)، فقـط بـه   12، 11، 10، 9، 8، 7ذيل مواد عملياتي كنوانسـيون ( 

مشاركت بخش دولتي، خصوصي «، »ها براي ايجاد و گسترش همبستگي جهاني تقويت ظرفيت«
 ، پرداخته است. »و جامعه مدني

 
 اهداف كنوانسيون

است (هدف الف). ايـن  » هاي  فرهنگي حفظ و ترويج تنوع بيان«دنبال  ي بهطور كل كنوانسيون به
دهـد كـه    هدف اگرچه خود قسيم اهداف ديگر است، ولي مرور اجمالي ساير اهداف نشان مـي 

هاي ذيـل   توان در گونه گيرند. اهداف مذكور را مي ها به نوعي ذيل هدف (الف) قرار مي همة آن
 بندي كرد: دسته

كنوانسيون قصد دارد شرايط كلـي شـكوفايي (درون فرهنگـي) و نيـز      .سازانه نه. اهداف زمي1
 تعامل (بين فرهنگي) با حفظ منافع متقابل را تضمين كند (بند ب).

وگـو، ميـان    كنوانسـيون قصـد دارد بـه مشـوق اصـلي گفـت       .. اهداف تشويقي (ترويجي)2
تبـديل شـود (بنـد ج).    ” زانهسـا  زمينه“گفته در اهداف  منظور حفظ تضمين پيش ها به فرهنگ
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ها در سـطوح   خواهد به افزايش آگاهي جهاني از ارزش تنوع فرهنگ كنوانسيون همچنين مي
 ) .5المللي بپردازد (بند مختلف ملي، محلي و بين

ها و سپس توسـعه   كنوانسيون قصد دارد به تقويت مناسبات پيشين فرهنگ .. اهداف تقويتي3
هاي جهاني و  ها و همكاري دنبال همبستگي د (بند د). همچنين بهها به سطوح باالتر بپرداز آن

ها و اجماع جهـاني را بـراي حفـظ و تـرويج      المللي جديدي است تا به تشريك مساعي بين
 هاي  فرهنگي بپردازد. تنوع بيان

كنوانسيون تأكيد هماره بر اهميت ارتباط و توسعه را به عنـوان  . . اهداف تأكيدي و تأييدي4
لي خود برگزيده است و اين تأكيد در خصوص كشورهاي در حال توسعه پـژواك  هدف اص

حـال كـه يكـي از اهـداف خـود را بـه        بيشتري خواهد داشت (بند و). كنوانسـيون در عـين  
كاالها و خدمات فرهنگي به عنوان ابزار هويـت،   ها،  رسميت شناختن فعاليت متمايز فعاليت

لي در عين حال محدودة اين استقالل ماهوي را در بنـد  داند (بند ز)، و ها و معاني مي ارزش
هـا در   تأييـد حـق حاكميـت دولـت    «كند كـه آن:   ح اهداف، با بيان هدفي ديگر مشخص مي

هـاي    ها و اقداماتي است كه براي حفاظـت و تـرويج بيـان    حفظ، تصويب و اجراي سياست
 (بند ح).» دانند است فرهنگي متنوع در قلمروهاي خود مناسب مي

 
 اصول اساسي كنوانسيون

گفتـه اشـاره    خود به هشت اصل اساسي و راهبردي در پيگيري اهداف پيش 2كنواسيون در مادة 
 كرده است:  

آن را بـه عنـوان   » هـاي اساسـي   احترام به حقوق بشـر و آزادي «كنوانسيون  . اصول بنيادين:1
دوده معنايي اصـول  ترين اصل خود معرفي كرده است كه حاكم بر اصول ديگر است و مح مهم

  حفظ و ترويج تنوع فرهنگي تنها در پرتو تضمين حقوق بشر و«كنند. زيرا  ديگر را مشخص مي
هاي اساسي مانند آزادي بيان، اطالعات و ارتباطات، همچنين آزادي افراد بـراي انتخـاب    آزادي

سـاني و  ). كنوانسـيون همچنـين در سـطح كـالن ان    1(اصـل » هاي  فرهنگي امكانپذير است بيان
اتكاء دارد: بـدون ايـن اصـل سـخن     » ها اجتماعي بر اصل تساوي منزلت و احترام همة فرهنگ

مورد است. به عبارت ديگر، تنـوع فرهنگـي و نسـبيت منـدرج در آن      گفتن از تنوع فرهنگي بي
 ).3معنا و بدون كاركرد خواهد بود (اصل  بدون تساوي فرهنگي، بي

هاي مورد نظر البته در  ها در اتخاذ سياست اكميت دولتدر اين اصل حق ح . اصول سياسي:2
ها رعايـت روح اصـول و منويـات     چارچوب اصول كلي ديگر مورد نظر است. يعني اگر دولت

ها طبـق اصـل    ريزي براي عملياتي كردن آن كنوانسيون را پذيرفته باشند در شيوة اعمال و برنامه
 ).2حاكميت ملي مختار و آزاد خواهد بود (اصل 
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هـاي فرهنگـي    ريزي براي حمايت از تنوع بيـان  ها بايد در برنامه دولت . اصول روانشناختي:3
هـا   هم به ترويج برخورد گشـاده و مثبـت در قبـال ديگـر فرهنـگ     » اصل سعه صدر«با اتكاء به 

 ).8ها را با ساير اهداف كنواسيون لحاظ كنند (اصل  بپردازند و هم سازگاري برنامه
هاي فرهنگي و اقتصادي توسـعه هـم اهميـت     از نظر اين كنوانسيون جنبه. . اصول اقتصادي4

تواننـد بـه    ها نمي ) و دولت5روند (اصل  برابر دارند و هم مكمل يكديگر در توسعه به شمار مي
بـودن حـق    بهانه دستيابي به اهداف اقتصادي اين اصل را ناديده بگيرند. همچنين مشابه همگاني

هـا نبايـد مـانع     فرهنگي نيز امري همگـاني و اشـتراكي اسـت و دولـت    توسعه اقتصادي، توسعه 
اي  ). همچنين تنوع فرهنگي به عنـوان سـرمايه  5هاي خالقانه و فرهنگي افراد شوند (اصل  تالش

غني براي افراد و جوامع شرط الزم براي تحقق توسعه پايدار اسـت. بنـابراين اهميـت پايـداري     
ها كه در شرايط كنوني بدون كاركرد  هاي فرهنگي ولو آن بيان آورد كه همة انواع توسعه الزم مي

اي  هاي بعد حفظ شود، چـه بسـا آينـدگان سـرمايه     و در حال نابودي هستند، براي آينده و نسل
 ).6مولد از آن بسازند (اصل 

المللي يك آرمـان بـزرگ اسـت. كنوانسـيون      همبستگي بين :المللي . اصول اجتماعي و بين5
المللـي   هـاي بـين   اين آرمان كمك كند. وجه كمك كنوانسيون به اصل همكـاري  بايد به حصول

  ــ خصوصـاً  جهت توانمندسازي كشورهاي در حال توسعه، به خلق و تقويت ابزار بيان فرهنگي
گـردد. از نظـر كنوانسـيون     المللـي بـاز مـي    صنايع فرهنگي نوپاــ در سطوح ملـي، محلـي، بـين   

). همچنين دسترسي 4المللي است (اصل  بزرگي در همبستگي بين هاي اينگونه گام توانمندسازي
) مكمل اصـل  7يكسان به گستره غني و گوناگون بيان فرهنگي به عنوان يك اصل مستقل (اصل 

 هاي بياني است. تقويت توانمندي
 

 بررسي انتقادي مباني نظري كنوانسيون
ايـن اصـل يكـي از    جـود دارد.  اي در جهان بشـري و  العاده . گزارة اول: تنوع فرهنگي فوق1

ترين اصول كنوانسيون است كه در بخش اهداف و خصوصاً در مقدمه بسيار مورد تأكيـد   بنيادي
آور زنـدگي بشـر    قرار گرفته است. حال سؤال اصلي اين است كه پذيرش تنوع فرهنگي اعجاب

و  هـا داراي سـاز و كـار    در چه سطحي از سطوح فرهنـگ مـورد نظـر اسـت؟ اصـوالً فرهنـگ      
بيني و دين) آغاز شده، تا پوسته ظـاهري (سـبك زنـدگي/     ساختماني هستند كه از هسته (جهان

Life styleصورت اگر پوسته را به عنوان مالك تنوع در نظـر بگيـريم    كند. در اين ) ادامه پيدا مي
هـاي   ظاهراً پذيرش اصل فوق راحت است ولي در سطح هسته (جهان بيني) آيا جهان و زندگي

هــا بــه (الهــي/ الحــادي يــا  بنــدي فرهنــگ د در آن از تنــوع برخوردارنــد؟ مــثالً تقســيمموجــو
پذيرد ناقض اصل مذكور  هاي دوگانه و كامالً محدود صورت مي مادي/معنوي) كه در چارچوب

، ادعـاي  ”الهي يـا مـادي  “نيست؟ آيا اين بيان كه: در جهان بيش از دو نوع فرهنگ وجود ندارد: 
 خواهد بود؟  قابل جمع” العاده تنوع فوق“ت است چگونه با اصل غلطي است؟ اگر درس
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براسـاس چنـين   .  گزارة دوم: تنوع فرهنگي موجود در جهان ميراث همة بشـريت اسـت.   2
طلب و خشن آمريكايي ميراث ملت ايران نيز هست. يـا   اصلي بايد گفت فرهنگ شهوتران، رفاه

طلبانه مـردم   ين و فرهنگ مبارزاتي و استقاللپرستي در هندوستان، ميراث مسلم هاي بت فرهنگ
آمريكاي التين ميراث ملّت آمريكا هم هست و... معلوم نيست كنوانسيون تنوع فرهنگي چگونـه  
از كنار نادرست و غيرواقعي بودن چنين اصلي به راحتي عبـور كـرده اسـت؟ آنچـه بـه عنـوان       

كه هر بخش آن مربوط به جمعـي   فرهنگ در جهان وجود دارد، كلّيتي چندپاره و متناقض است
وجـود آمـده    هاست و در اثر تكاپوها و فعل و انفعاالت برآمده در جـوامعي خـاص بـه    از انسان

است. بنابراين مالحظة همة اين اجزاي ناجور و ناچسب در يك كل يكدست و فشرده تـوهمي  
در تحقـق پهنـة   رغم صاحب نقش بودن همة افراد و جوامـع    بيش نخواهد بود. دقت كنيم كه به

 تك جوامع نيست. اين پهنه گسترده به عنوان يك كل، ميراث تك ،فرهنگ جهاني  گستردة
 

هـاي انسـاني و ارزشـها را تقويـت      .  گزاره سوم: آگاهي از تنوع فرهنگي جهاني ظرفيت3
. در مواجهه با اصل مذكور سؤال اصلي اين است كه چرا بايد تصور كنـيم بـين افـزايش    كند مي

ات و تبادل اطالعات از يك طرف و تحكيم و حفـظ پيونـدهاي انسـاني از طـرف ديگـر      ارتباط
رابطة مستقيمي وجود دارد؟ در حالي كه موارد زيادي وجود دارد كـه در آن شـناخت بيشـتر از    

دهنـد. حـال كنوانسـيون چـه      گـر را افـزايش مـي    فرهنگ طرف مقابل ميل به قطع رابطه ارتبـاط 
باطات آگاهانه و هدفمند اتخاذ كرده اسـت؟ آيـا آن را بـه رسـميت     موضعي را در قبال قطع ارت

وگو، مبارزه با روحيه طبيعي و فطري موجود  شناسد؟ يا منظور كنوانسيون از رفع موانع گفت مي
 كارگيري انقطاع در موارد لزوم است؟ در انسان جهت به

 

كند، سؤاالت و  برقرار مي ”فرهنگ“و خود ” بيان فرهنگي“در باب نسبتي كه كنوانسيون بين   .4
رسد گزارة بنيادين كنوانسيون براي تبيين نسـبت بـين    ابهامات جدي وجود دارد، زيرا به نظر مي

هاي) متـداول   هاي (شيوه هاي جهان سومي با كمك به عاريت گرفتن بيان اين دو: تقويت فرهنگ
وص گرايش شديدي هاي غربي است. به عبارت ديگر كنوانسيون در اين خص در جوامع فرهنگ

ــ نشـان   ها را داشت ــ  كه قبالً ادعاي عبور از آن ”فرهنگ“بر ” ارتباطات“هاي تقدم  را به نظريه
هـا،   توان و يـا اولـويتي دارد كـه از زبـان     آيا مي«دهد. در اين ميان سؤال اصلي اين است كه:  مي
فاده كـرد؟ و چقـدر؟   ها و سازوكارهاي ارتباطي غيربومي جهت تقويت فرهنـگ بـومي اسـت    بيان

عمـدتاً بـه همـان    » همكاري جهت توسـعه «به هنگام بحث از مصاديق  14جالب اينكه در ماده 
شـود. ايـن در    آوري، صنعت فرهنگ، حمايت از هنرمندان) تأكيد مـي  هاي غربي (فيلم، فن قالب

و خصوصـاً ايـران بـه دوش    ” شـرق “حالي است كه بار اصـلي توليـد و بازتوليـد فرهنگـي در     
، مردم مـورد خطـاب توليـدات و    ”ارتباطات آييني“است. توجه كنيم كه در چارچوب ” ها آيين“
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اي  كنند، لذا برعكس سازوكارهاي بيان غربي كـه عـده   ها زندگي مي ها نيستند بلكه با آن فرآورده
كننــده و همــه  هــاي مــا همــه توليــد انــد در آيــين كننــده اي ديگــر مصــرف توليدكننــده و عــده

اند (نك به عزاداري عاشورايي در فرهنگ شيعه). در اين مواقع اگر هنرمنـد قـابلي    كننده مصرف
آفريني و توليد نشود يا حضور نداشته باشد، خود مردم اين كـار را خواهنـد    هم وارد عرصة پيام

اند بلكه ذيـل   تعريف نشده” هنر“گاه ذيل  هيچ” هاي شيعي آيين“كرد و به همين جهت است كه 
آفرينـان و متوليـان    قرار دارند. با اين مقدمات مشخص است كه بسـياري از پيـام   ”فرهنگ عامه“

ها جزو وظـايف   ــ كه حمايت از آن ”كارگزاران فرهنگي“و ” هنرمندان“هاي شيعي مصداق  آيين
ها مثل  هاي مرتبط به آيين ها و يا مجموعه شمار نخواهند آمد و حتي تشكل ــ به كنوانسيون است
هاي غير انتفـاعي محسـوب نخواهنـد     هاي خصوصي فرهنگي و سازمان بخش هئيت و مساجد،

 شد.
 

كنـد و همگـان را    اي منفي و غيرمنتظره ارزيابي مي كنوانسيون هر نوع افول فرهنگي را پديده .5
كنـد اگـر فرهنگـي و يـا      كند، اما مشخص نمي به جلوگيري از هرگونه افول فرهنگي دعوت مي

ي مثل پاسخگو نبودن به شرايط زمانه يا نداشتن مشروعيت مردمـي، از  فرهنگي بنا به داليل خرده
طرف سليقة فرهنگي مردم دفع شد و روبه قهقرا نهاد آيا باز شايسـته حمايـت اسـت؟ مـثالً در     

پس از سقوط سلسلة پهلوي به نقطة نابودي، انحالل و پايان ” فرهنگ شاهنشاهي ايران“كه  حالي
مذكور بايد به حمايت از آفرينش و بازتوليد مجـدد آن پرداخـت   رسيده است آيا براساس مبناي 

 فقط چون بخشي از ميراث تاريخي ايرانيان است؟
 

) كنوانسيون، آن دو را يكي 1ظاهراً (بند دال ماده ” ملت“و ” فرهنگ“درخصوص نسبت بين  .6
توجه داشته فرض كرده است. ” ها ملت“را مساوي با تقويت ” ها فرهنگ“پندارد و حمايت از  مي

تر از يك ملـت و نيـز محـدودتر از آن     تواند وسيع باشيم كه دامنة شمول و نفوذ يك فرهنگ مي
باشد. چه بسا فرهنگي كه در بين دو يا چند ملت پراكنده شـده باشـد و چـه بسـا فرهنگـي كـه       

فرهنگ به خود گرفتـه باشـد. در هـر دو صـورت      شمار آيد و ماهيت خرده فروتر از يك ملت به
هـاي   هاي فرهنگي ممكن است بـه شـكاف   كشورها و اينكه برخي حمايت” اتحاد ملي“جه به تو

فرهنـگ  “زدن نظم ملي كمك كنـد از مـوارد مغفـول كنوانسـيون اسـت. مـثالً        اجتماعي و به هم
فرهنگي بين چهار ملت (ايران/ عـراق/ سـوريه/ تركيـه) پراكنـده اسـت.       صورت خرده به” كردي

نام ملت و در همراهي دولتي ملي شكل نگرفته  مذكور لزوماً در قالبي به باتوجه به اينكه فرهنگ
هـايي در چهـار    تواند منجر به بروز چه تغييـرات و احتمـاالً تـنش    است، عمل به كنوانسيون مي

 ـ ملت پيش گفته شود؟ دولت
 

ـ       هيچ«كنوانسيون اشعار دارد كه  2مادة  1بند   .7 راي كـس نبايـد از مقـررات ايـن كنوانسـيون ب
هاي انسان مندرج در اعالميه جهاني حقـوق بشـر يـا     تضييع يا محدودكردن حقوق بشر و آزادي
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حال سؤال اين اسـت كـه اگـر در يـك فرهنـگ      » المللي استفاده كند. شده در حقوق بين تضمين
كـم،   آزادي به شكل غربي آن مطرود بود و آزادي مطلق بيان و عقيده وجود نداشته و يـا دسـت  

از قيود غربي بر آن خورده بود آيا درج چنين اصلي در كنوانسيون خـود منجـر بـه    قيودي بيش 
محدوديت و ممنوعيت تنوع فرهنگي نبود؟ آيـا بـدين ترتيـب دسـت جهـان اسـالم در اعمـال        
مقررات فرهنگي و حدود شرعي خود بسته نشده اسـت؟ بـدين ترتيـب، آيـا مقابلـه بـا تـرويج        

هاي فمنيسـتي مخـالف مفـاد كنوانسـيون نيسـت؟       انديشه بازي، زنا، نشوز زنان و بسط همجنس
چگونه است كه كنوانسيوني كه تمام هويت خود را بر نوعي پلوراليسم معرفتي بنيان كرده است 

 خواهد؟ رسد همگان را يكسره تسليم قرائت غربي از آزادي مي وقتي به مقولة آزادي مي
 

هاي مختلف  مختلف كنوانسيون با مضمونهاي  ) كه در بخش2مادة  8(بند ” سعه صدر“اصل  .8
توان گفت كه دو تلقي از اين اصـل وجـود دارد:    مورد تأكيد است به چه معني است؟ اجماالً مي

صدر در اعطاي فرصت سخن گفتن به  . سعه2هاي ديگران،  صدر در شنيدن و تحمل بيان . سعه1
وجـود   ل بايد گفـت كـه بـه   ها براي بيان. درخصوص تلقي او ديگران و حتي كمك و تشويق آن

هـاي مشـابه آن نيسـت بلكـه يـك امـر        آمدن چنين سعه صدري قائم به كنوانسيون و چارچوب
نوع صدا و سـخن و بيـاني بـه     گريزناپذير است، زيرا در جهان پر از ارتباطات امروز، تقريباً همه

بيـاني جهـت   رسد. ولي اگر منظور نوع دوم سعه صدر به معني ميدان دادن بـه هـر    ها مي گوش
 رسد. هاست بسيار قابل تأمل و غيرمنطقي به نظر مي دست گرفتن تريبون تكلّم، ترويج، تبليغ و به

 

كنـد، همـواره محـل     كه در موارد متعددي بدان اشـاره مـي  ” زنان“موضع كنوانسيون در قبال  .9
ي، كنوانسـيون  ). در هيچ كجـا 7مقدمه/ بند الف بخش اول از ماده  10نمايد (مثالً بند  ترديد مي

اي جـداي از   مقوله” زن“رسد در كنوانسيون،  وجود ندارد و به نظر مي” خانواده“نام و نشاني از 
صورتي كـامالً سـوگيرانه و در    به” زنان“و ” زن“خانه و خانواده است. لذا حمايت كنوانسيون از 

 چارچوب پارادايم غربي و فمينيستي قابل ارزيابي است.
 

پلوراليسـم  “دهد كه كنوانسيون از لحاظ نظـري در چـارچوبي مبتنـي بـر      يمقدمات فوق نشان م
حقانيـت  “هـاي فلسـفي اصـلي خـود لحـاظ نكـردن        گيـري  بنا شده است كه در جهت” معرفتي
ترتيب از نظر كنوانسيون دغدغه اصـلي بايـد    كند. بدين را دنبال مي” فرهنگ حقيقي“و ” فرهنگي

انـد باشـد، پـس     ذاب و پويا به زندگي در جهان دادهها كه ظاهري ج حفظ گسترة متنوع فرهنگ
علت منافات با دغدغه مذكور به كلـي مـردود    به” حقيقت“ها با  تمركز و تأكيد بر نسبت فرهنگ

هـاي منـدرج در اعالميـه     رغم مبناي پلوراليستي خـود، حقـوق و آزادي    است. البته كنوانسيون به
ان تنها اصل حاكم بر تنوع فرهنگي مورد ادعـاي  الملل را به عنو جهاني حقوق بشر و حقوق بين

شود و مـورد   اي تحمل مي كند كه تنوع فرهنگي تا مرحله شناسد و اذعان مي خود به رسميت مي
). ايـن در حـالي   2مـادة   1المللي عدول نكرده باشد (نك. بند  حمايت است كه از اين حكم بين
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و هم اصل آزادي عقيـده، بيـان و مـذهب    است كه از مبناي نظري اسالم هم پلوراليسم معرفتي 
 مطابق مفاد اعالمية جهاني حقوق بشر غير قابل قبول است.

 
 

 هاي فراروي جمهوري اسالمي ايران در پيوستن به كنوانسيون چالش
گـرفتن ماهيـت فرهنگـي برتـر انقـالب       ـ حقوقي براي ناديده هاي فرهنگي آوردن زمينه . فراهم1

ر آن به عالم با:  الف. به رسميت شناختن احترام و اصـالت  شستن از صدو  اسالمي و دست
. پـذيرش تـرويج اصـل سـعه      ) و ب2مـادة   3/ بنـد  2مـاده   6هاي جهاني (بند  همة فرهنگ

هاي جهـان و نيـز تـرويج سـازگاري بـا       تفاوتي ــ  در برابر ساير فرهنگ صدرــ بخوانيد بي
. تعهـد ارائـة گـزارش سـاالنه بـه       ) و ج2 مادة 8هاي ملي فرهنگي (بند  ريزي ها در برنامه آن

المللـي جمهـوري اسـالمي بـراي حفـظ و تـرويج تنـوع         يونسكو درخصوص اقدامات بـين 
هـاي   ) و د. تعهـد بـه همكـاري بـا كشـورها و سـازمان      9هاي فرهنگي (بند الـف مـادة    بيان
هـاي   اي براي تشويق و ترويج شناخت اهميت حفظ و گسترش تنوع بيان المللي و منطقه بين

 ).10فرهنگي (بند ب مادة 
 

هـاي عقيـده و بيـان غربـي منـدرج در آن كـه        و آزادي” اعالميه جهاني حقوق بشر“. تعهد به 2
بار خواهـد آورد   هاي بسياري را، خصوصاً در عرصة قضايي جمهوري اسالمي، به محدوديت

 ).2مادة  1و در تقابل با پارادايم آزادي اسالمي است (بند 
 

هاي فرهنگـي   ها و اقدامات مربوط به حمايت و ترويج تنوع بيان انطباق كلية سياست. تعهد به 3
)، كه باتوجه به موسع بودن مفهـوم فرهنـگ و تنـوع    5(بند دوم مادة » با مقررات كنوانسيون

بيني امكـان دخالـت حقـوقي كنوانسـيون را در      فرهنگي، به ميزان بسيار زياد و غيرقابل پيش
شناسد. بدين ترتيب كنوانسيون با توجه به ايـن واقعيـت كـه هـر      ت ميامور داخلي به رسمي

هاي فرهنگـي   اقدام و سياستي امكان دارد به نحوي در حمايت يا فقدان حمايت از تنوع بيان
تواند در امور داخلي ما وارد شود. همچنين كشور ما موظف خواهـد   دخالت داشته باشد مي

ي اطالعات الزم در مورد كارهايي كه براي حفـظ و  بود هرساله گزارشي را به يونسكو حاو
 ).9هاي فرهنگي در سطح ملي انجام داده است ارائه كند (بند الف مادة  ترويج بيان

هاي غيرانتفاعي  هاي عمومي، خصوصي و سازمان . تعهد به تقويت و تشويق ارتباط ميان بخش4
هاي فرهنگي (مادة  تنوع بيان ها در حفظ و ترويج (داخلي و خارجي) براي بهبود ظرفيت آن

هـاي جاسوسـي و    جانبة سازمان ) كه با توجه به حركت خزنده و همه12) و (بند ج مادة 15
ـ فرهنگـي   هاي آموزشي سوي قالب اطالعاتي، خصوصاً بنيادهاي صهيونيستي براندازي نرم به
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ـ       مؤسسات به ظاهر بين ار تخريبـي  المللي و خيريه، موجـد آثـار امنيتـي و سياسـي و نيـز آث
 فرهنگي خواهد بود.

 

هاي  به عنوان نقطة اتكاي اساسي در حمايت و ترويج بيان” جامعه مدني“. تعهد به فعال كردن 5
) كه با توجه به تجربيات نه چندان موفق در تأسيس و ثبت  ان جـي اُ هـا   11فرهنگي (مادة 

هـاي انحرافـي و    اناستفادة مالي و اخالقـي) و نيـز وجـود جريـ     در كشور (ثبت كاذب/ سوء
 تواند به يك چالش بزرگ تبديل شود. وابسته مي

 

تعهـد بـه ايجـاد    «) و 14(بنـد دال مـادة   » . تعهد به تسهيل ورود كاالهاي فرهنگي به كشـورها 6
) 7مادة  1(بند ب بخش » هاي فرهنگي گوناگون در داخل كشور امكان دسترسي آزاد به بيان

هاي توليدي و خصوصاً تـوزيعي   نترل دولت بر بخشهاي مساعدي را براي تضعيف ك زمينه
 آورد. وجود مي فرهنگ به

 

. تعهد در به رسميت شناختن سـهم مهـم جامعـه هنرمنـدان خـالق و اجتماعـات فرهنگـي و        7
هـاي فرهنگـي    ها در تقويت تنوع بيـان  ها و همچنين نقش محوري آن هاي حامي آن سازمان
ن تعريف هنر و هنرمند و نيز نبود تفكيـك ميـان   ). با توجه به مشخص نبود7مادة  2(بخش 

ديـوار حمـايتي   » سهم مهم جامعـة هنرمنـدان  «هنر مفيد و مضر، همچنين مبهم بودن مفهوم 
كند. از طـرف ديگـر تعهـد بـه      كنندگان از هنر و هنرمند ايجاد مي بلندي را براي سوءاستفاده

توانـد راه ورود بسـياري از    ) مي14(بند هـ مادة » تسهيل رفت و آمد هنرمندان بين كشورها«
 عنوان هنرمند به كشور باز كند. افراد مشكوك و فاسد را تحت

 

در بند الف ” ها اقليت“و ” زنان“هاي اجتماعي خاص مثل  . تعهد به حمايت ويژه از برخي بدنه8
م ـ امنيتي و تبليغاتي را عليه نظـام فـراه   هاي اخالقي تواند زمينه چالش ) مي7مادة ( 1بخش 

 كند.
 

رهبري  ) كه طبق فتواي مقام معظم14. تعهد به تشويق همكاري در زمينه موسيقي (بند هـ مادة 9
 با اهداف عاليه نظام جمهوري اسالمي مغاير است.

 

 . و... .10  
 

 روي جمهوري اسالمي ايران در پيوستن به كنوانسيون هاي پيش فرصت
ـ ارتبـاطي آمريكـا در    گرايـي فرهنگـي   له با يكجانبـه هاي كنوانسيون در مقاب . استفاده از قابليت1

 جهان
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دليل عدم ورود آمريكا بـه كنوانسـيون و نيـز عـدم اشـعار صـريح مـتن         البته اين قابليت به نقد:
از كشـورهاي قدرتمنـد جهـان     يسازي و نيز عدم ورود بسيار كنوانسيون به مقابله با جهاني

ليِ فرهنگي باقي خواهد ماند. از طـرف ديگـر،   المل به كنوانسيون عمالً در حد يك ژست بين
بسياري كشورهاي عضو كه از نظر درآمد اقتصادي در سطح بسيار پاييني هستند و به طمـع  

ـ آرمـاني   اي براي مانورهاي فرهنگي اند انگيزه هاي مالي به عضويت كنوانسيون درآمده كمك
 اين چنيني را ندارند.

 

 18طبق ماده » المللي تنوع فرهنگي وق بينصند«.  استفاده از امكانات مالي 2
اين صندوق پس از گذشت چند سال از تصويب كنوانسيون هنوز تأسيس نشده است و در  نقد:

تواند امكان قابل توجهي براي كشورمان باشد. زيـرا از يـك طـرف     صورت تأسيس نيز نمي
ــ  ر و ملـزم بــه پرداخــت حــق عضــويت هســتيم و از طــرف ديگــر كشــورهاي بســيار فقيرت

گاه نوبت به جمهوري اسالمي نرسـد.   نيازمندتري در صف انتظار كمك هستند كه شايد هيچ
همچنين درآمد باالي نفتي و ثروتمند بودن ايران مزاياي استفاده از تسهيالت صـندوق را در  

 دهد. ها و شرايط حقوقي ـ فرهنگي آن در حد صفر تنزل مي برابر محدوديت
 

 گيري و پيشنهادها نتيجه
هـايي   هـا و فرصـت   الحظات انتقادي در باب مباني نظري كنوانسيون و نيز بررسي دقيق چالشم

دهد حاكي از آن است كه ورود در كنوانسيون نه تنها موجـد   كه كنوانسيون در اختيار ما قرار مي
هـاي   هـا و اخـتالل   تواند محدوديت اي براي ما نيست بلكه مي هيچ مزيت و امكان قابل مالحظه

وجـود آورد. انقـالب اسـالمي خـود      را در روند حركت رو به جلوي انقالب اسالمي به بسياري
يك احياي بزرگ در باب بياني در حال انقراض و نابودي بود. آن بيان در چند جملـه مشـخص   

به عبارت ديگر انقالب اسالمي خـود يـك   ». ساختن جهان براساس معنويت و عدالت«شود:  مي
كه در چارچوب آن موانع حاكميتي و سياسي پيش پاي رشـد يـك   اصالح بزرگ بود؛ اصالحي 

هـاي فرهنگـي    كلي از بين رفت. اين اصالح مسـتلزم عبـور از بسـياري بيـان     جان به فرهنگ نيمه
فايده بود. جالب اينكه قريب به اتفاق مردم ايـران بـه بيـان پيـروز      ناكارآمد، ناقص، معيوب و بي

اند. حال سؤال اساسي اين است كه اگـر تمـام    رها تكرار كردهاند و اين رأي را با رأي مثبت داده
شـد   بسيج مي” هاي فرهنگي كنوانسيون حمايت و ترويج تنوع بيان“هاي  توان، امكانات و قابليت

دار تاريخي به ارمغان آورد؟ پس  توانست اين پيروزي را در احياي يك بيان فرهنگي ريشه آيا مي
اي تاريخ معاصر جهان بر سر يك بيـان فرهنگـي، بـدون هـيچ     ه ترين مقاومت اگر يكي از عظيم

تر  المللي صورت پذيرفته است چرا بايد براي مابقي نيازها كه بسيار كوچك كمك خارجي و بين
تر از نياز به تشكيل يك دولت ملي برآمده از فرهنـگ هسـتند دسـت بـه دامـان       الوصول و سهل

دود، هـيچ ويژگــي خاصـي جــز ايجــاد   هــاي مـالي محــ  كنوانسـيوني شــويم كـه غيــر از كمـك   
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ـ حقوقي در بر ندارد؟ ملتي كه فرهنگ روبه اضمحاللِ شيعه را از  هاي بسيار فرهنگي محدوديت
تـر   دل تاريك قرون و اعصار به اوج عزت و قدرت رسانده است چرا بايد در امور بسيار فرعـي 

 دنبال مددكار فرهنگي بگردد؟ خود به
گرايي كنوانسيون بيشـتر بـراي كشـورهاي     جانبه و ضد يك شدن از طرف ديگر وجهه جهاني

اروپايي كه در تبادالت محصوالت فرهنگي خود با آمريكا دچار اشكال هستند جـذاب اسـت و   
حـد و   دليـل فقـر بـي    هاي قطعي فرهنگي نيز بـه  نيز براي كشورهاي فقير آفريقايي كه از حداقل

دنبال رفاه و رهـايي   با آمريكا ندارند بلكه به ها مشكل ايدئولوژيك اند. آن حصر اقتصادي محروم
ها هستند، لذا طبيعي است كه از هر نوع امكان جهت گشـايش اسـتقبال كننـد. بـه      از محدوديت

گرايـي آمريكـايي    جانبـه  ها و حتي آمريكاي التين يا يـك  ها، آفريقايي رسد مقابله اروپايي نظر مي
للي نوعي اشتراك و وحـدت نظـر اجمـالي و پـيش     الم ـ  بين  ـ اقتصادي اگرچه در حوزه سياسي

ها را  تواند فاصله آورد ولي در حوزه فرهنگي هيچ عاملي نمي وجود مي ها به برنده را بين ما و آن
هـا را   راحتـي اصـالت همـة فرهنـگ     ها در حوزة فرهنگـي بـه   شود كه آن پر كند. لذا مالحظه مي

گيرد بلكـه همـه    سازي شكل نمي رهنگي جهانيهاي ف ها در نفي ريشه پذيرند زيرا فرهنگ آن مي
هـاي نفـي و رد داراي    از ماهيتي ماترياليستي برخوردارند ولي در فرهنگ ايراني ـ شـيعي جنبـه   

نقشي برابر و همپا با وجوه ايجاب و اثبات است. بنابراين مقاومت شور و شوق برانگيز اروپـا و  
هايمـان خـود را بـه     ايد منجر شود ما چشـم آفريقا و آمريكاي التين براي تصويب كنوانسيون نب

ها  ببنديم. در عـين حـال، بسـياري از كشـورهاي      هاي متفاوت و متمايز خود با آن روي واقعيت
اند (روسـيه/   صاحب ديدگاه و پارادايم در عرصة فرهنگ جهاني هنوز به اين كنوانسيون نپيوسته

 )ژاپن/ آمريكا/ انگلستان و بسياري كشورهاي اسالمي و...
 

 شود: باتوجه به مجموعة نتايج اين مقاله پيشنهاد مي
. دولت جمهوري اسالمي ايران از ورود در كنوانسيون اجتناب كند و در اين راستا چند مسـئله  1

 مهم را مورد توجه قرار دهد:
هـاي مشـابه مثـل كنوانسـيون      آثار قضايي و حقوقي منفي پيوستن ايران به برخي كنوانسيون •

كودكان كه منجر به اختالل در روند قضايي جمهوري اسالمي ايران شـده   حمايت از حقوق
 است.

گيري برخي كشورهاي مهم كه به كنوانسـيون نپيوسـتند (مـثالً كشـور      بررسي فرايند تصميم •
گيري درخصوص ورود يـا عـدم ورود بـه كنوانسـيون را بـه وزارت دفـاع        انگلستان تصميم

 پنداشت تا فرهنگي). اي امنيتي مي مسئلهواگذار كرد گويا كنوانسيون را بيشتر 
الملـل بـا هـدف     . دولت جمهوري اسالمي ايران براي ايفاي نقش مؤثرتر در عرصة حقوق بين2

گرايي فرهنگـي   جانبه ـ انساني خويش و نيز مقابله با يك هاي الهي ترويج و حمايت از آرمان
هــا و  صــويب اعالميــهســوي تأســيس و ت ســازي، بــه آمريكــا و اقمــار آن در قالــب جهــاني
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هاي منطبق بر اهداف خود حركت كنـد و در ايـن مسـير از وجـوه مشـتركش بـا        كنوانسيون
بسياري كشورهاي اسالمي و حتـي غيـر اسـالمي اسـتفاده بهينـه نمايـد. بـه عبـارت ديگـر          

بگيرد وارد يك كنوانسيون مصـوب بشـود يـا      كه تصميم جاي اين هجمهوري اسالمي ايران ب
سوي تصويب و تأسيس چـه كنوانسـيوني حركـت كنـد. در ايـن       بگيرد كه به نشود، تصميم 

 شود: راستا برخي عناوين پيشنهاد مي
 اي  كنوانسيون حمايت و ترويج از فرهنگ خانواده در سياستگذاري توسعه •
 كنوانسيون حمايت و ترويج فرهنگ توحيدي در جهان •
 گري در جهان كنوانسيون مقابله با اشغال •
 

گفته  تواند پشتوانه خوبي جهت تحقق اهداف پيش يت ويژة كشورهاي اسالمي ميثروت و موقع
 هاي فوق به حساب آيد. در قالب كنوانسيون
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