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موانع رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر

■ احسانطاهریحاجیوند1،حمیدرضاجمالی2

چکیده

هم  آن  و  بشر  حقوق  جهانی  الیحه  با  همزمان  آن،  امروزین  و  رسمی  شکل  به  بشر،  فرهنگی  حقوق 

این  ح شد.  و فرهنگی مطر اقتصادی، اجتماعی  بین المللی حقوق  از میثاق  کوچکی  در قالب بخش 

واقع شده  نادیده انگاری  و  بشر، همواره مورد غفلت  انواع حقوق  با دیگر  از حقوق در مقایسه  دسته 

که اجرای این حقوق و پایبندی  است. با توجه به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تأثیر مهمی 

که شاید با شناخت موانع موجود بر سر  به آن بر زندگی بشر می گذارد، این ضرورت احساس می شود 

ارتقاء  و  به حمایت  نیز  آن  نتیجه   و  برداشته  آنها  رفع  به منظور  گامی  بتوان  بشر،  فرهنگی  راه حقوق 

رشد،  راه  سر  بر  موانعی  »چه  که  سؤال  این  ح  طر با  پژوهش  این  شود.  منتهی  حقوق  از  دسته  این 

کیفی محتوا، به ارزیابی این  توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟« با استفاده از روش تحلیل 

که »استیای اندیشه رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد  فرضیه می پردازد 

کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و ... همگی  آرمان های سوسیالیستی، عدم توجه 

از موانع رشد و عدم ارائه  تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارائه  فهرستی جامع از 

کندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و ... از موانع توسعه و همچنین عدم وجود  مصادیق آن، پرا

از  بین المللی  آموزش  نبود  و  اجرا  از  دولت ها  نگرانی  حقوق،  این  اجرای  زمینه  در  مشخص  نهادهای 

موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می باشد.«
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مقدمه
منشور  تصویب  زمان  از  که  است  موضوعی  بشر1«،  فرهنگی  »حقوق  اولیۀ  مبانی  بروز  و  ظهور 
که نهایتا منجر به تهیه و تدوین  گردید. فرایندی  سازمان ملل متحد در 26 ژوئن 19452 مطرح 
متن اعامیۀ جهانی حقوق بشر3 و تصویب آن در 10 دسامبر 1948 میادی شد. پس از جلب 
که »بشر نیز می تواند حقوقی به رسمیت شناخته  توجه افکار عمومی جهان به این اصل اساسی 
شده و الزم االحقاق داشته باشد«، لزوم ایجاد سازوکارهای حقوقی مؤثرتری نسبت به اعامیۀ 
گردید و این ضرورت، در پی بروز شکایات حقوق بشری دولت ها به  جهانی حقوق بشر احساس 
کمیسیون در نهایت، اقدام به ارائۀ طرح های پیشنهادی  گردید.  کمیسیون حقوق بشر، تشدید 
خود در زمینۀ حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر به مجمع 
که سرانجام دو میثاق بین المللی »حقوق سیاسی و مدنی4« و  کرد  عمومی سازمان ملل متحد 
»حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی5« در 16 دسامبر 1966 به تصویب رسید. حقوق فرهنگی 
که در این  بشر در واقع، بخشی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است 
که این حقوق نسبت به  میثاق، حقوق فرهنگی بشر، هرگز به اندازۀ نقش، اهمیت و جایگاهی 
که  دیگر انواع حقوق بشر داراست، مورد اشاره قرار نگرفته و به دلیل پاره ای از نارسایی ها و موانعـ  

کنون مغفول مانده است. در این مقاله بدان پرداخته می شودـ  تا
انسان شناختی  اهمیت  و  مبنا  به  نگاهی  با  همراه  بشر  فرهنگی  حقوق  موانع  از  سخن 
حقوق  انواع  از  دسته  این  چرا  که  می گذارد  باقی  را  پرسشی  ح  طر جای  همواره  حقوق،  این 
بشر، همواره مورد غفلت و نادیده انگاری واقع شده اند؟ به عبارت دیگر این ضرورت احساس 
گامی در جهت رفع آنها برداشت و  که شاید با شناخت موانع و محدودیت ها، بتوان  می شود 
گردد. پس با چنین نگاهی، شناخت  نتیجۀ آن به حمایت و ارتقاء حقوق فرهنگی بشر منتهی 
یا سازوکارهای  موانع رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر، مقدم بر شناخت راهکارها 
حمایت از آن است و شاید موضوع شناخت موانع و چالش های فراروی حقوق فرهنگی بشر، 
کاوی  وا در  آید.  شمار  به  آن  ارتقاء  و  حمایت  راهبردهای  مهمترین  از  یکی  خود  خودی  به 
که موانع حقوق فرهنگی را  یافته های تاریخی، حقوقی و سیاسی در این زمینه، مشخص شد 
باید در سه سطح متمایز بحث، اعم از »موانع رشد«، »موانع توسعه« و »موانع اجرا« جستجو 

1. Human Cultural Rights
2. Charter of The United Nations, San Francisco, 1945
3. Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948
4. International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR)
5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR)
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که »چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه  کرد؛ بنابراین، پرسش اصلی در این پژوهش این است 
و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟«

ح در ایــن حــوزه، ایجــاب می نمایــد تــا ضمــن  گســترۀ پهنــاور موضوعــات قابــل طــر همچنیــن 
تحدیــد حــدود موضوعــات بــه ســه ســطح مذکــور، بــه ســطح تحلیــل موضوعــات نیــز توجــه شــود. 
کمیــت ملــی و داخلــی دولت هــا(  موانــع حقــوق فرهنگــی بشــر در ســطح خــرد )موانــع ناشــی از حا
کــه در ایــن مقالــه،  کان )موانــع متاثــر از ســاختار نظــام بین الملــل( قابــل بحــث اســت  و ســطح 
کــه ایــن دســته از حقــوق در عرصــۀ  کان و شــناخت موانعــی اســت  تمرکــز بــر ســطح تحلیــل 

ــا آن مواجهنــد. بین المللــی ب

پیشینهپژوهش
که در ادامۀ این پژوهش به تفصیل  به دلیل غفلت جهانی از حقوق فرهنگی بشر ـ به دالیلی 
کتب و مقاالتی  بدان اشاره خواهد شد ـ مبانی علمی و پژوهشی مرتبط با محتوای آن و طبعا 
به  نیز  باشند  پرداخته  بشر  فرهنگی  فراروی حقوق  بررسی آسیب شناسانۀ چالش های  به  که 
آثار یافت شده توسط نگارنده، برخی مطالب به  با این حال، در میان  ندرت یافت می شود. 
آنها  معرفی  به  ذیل  در  که  اند  پرداخته  موانع  از  پاره ای  بررسی  به  کنده  پرا و  مختصر  صورت 

خواهیم پرداخت.
در مقالۀ پژوهشی »بررسی منشأ انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر« طاهری حاجی وند 
انسان شناسانۀ حقوق فرهنگی بشر  و  و منشأ درونی  به مبنا  اشاره  و جمالی )1395( ضمن 
و  بین المللی  عرصۀ  در  بشر  فرهنگی  حقوق  ذاتی  نادیده انگاری  دالیل  از  چندی  کاوی  وا به 

کنونی این دسته از انواع حقوق پرداخته شده است. همچنین وضعیت 
کم شتاب در  در مقالۀ پژوهشی »حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ حرکت 
بستر پرتاطم« صفاری نیا )1395( به بررسی برخی نقاط ضعف و تهدیدات فراروی حرکت رو 
کشورهای درحال توسعه برای رفع این  به تکامل حقوق فرهنگی در عرصۀ جهانی و الزامات 

چالش ها پرداخته شده است.
کتاب »حق های فرهنگی در حقوق بین الملل؛ نگرشی به ماده 27 اعامیه جهانی حقوق  در 
بشر و فراسوی آن« توسط استاماتوپولو )1392( نویسنده در بخش مختصری با عنوان »چرا 
حق های فرهنگی نادیده انگاشته شده اند؟« به تجزیه و تحلیل نسبیت گرایی و فردیت گرایی1 
بر اینکه حق های فرهنگی مجال بروز پیدا نکرده و حقوق بین الملل نیز نسبت به آن اهتمام و 

کافی نداشته، پرداخته است. توجه 

1. Individualism

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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گزارش پژوهشی با عنوان »تعیین مفهوم و دامنۀ حقوق فرهنگی در موازین بین المللی  در 
گفتار در رابطه با  کمیسیون حقوق بشر اسامی ایران )1391( ضمن اشاره به سه  حقوق بشر« 
گسترۀ حقوق فرهنگی  پیشینه و اهمیت حقوق فرهنگی در حقوق بین الملل، تعریف و تعیین 
برخی  به  بین الملل،  عرصه  روز  چالش های  و  مسائل  با  فرهنگی  حقوق  ارتباط  همچنین  و 

کرده است. که حقوق فرهنگی بشر با آن مواجه است اشاره  کاستی هایی 
از  با عنوان »حقوق فرهنگی: یک دسته فراموش شده  از سوی دیگر، نویسندۀ مقاله ای 
انواع حقوق بشر1« سیمونیدز )1998( با تبیین وضعیت مغفول ماندن حقوق فرهنگی بشر، به 
کید بر اهمیت مسائلی نظیر جهانی  کرده و با تأ تعدادی از نارسایی های پیش روی آن اشاره 
که این موارد بر حقوق فرهنگی  شدن و ارتباطات فرامرزی و بین المللی اقدام به بررسی تأثیراتی 

کرده است. بشر خواهند داشت 

مبانینظریپژوهش
گاه ضدیــت رئالیســم بــا ابعــاد حقوقــی و فرهنگــی و  در ایــن مجــال، از تبییــن وجــوه بیگانگــی و 
کــه در بخــش توضیــح متغیرهــای پژوهــش،  ســازه های برســاختۀ بین االذهانــی ـ از ایــن جهــت 
امــا در بررســی  ـ خــودداری می کنیــم؛  قــرار می گیــرد  مفصــا مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل 
ــد اذعــان داشــت  ــط بین الملــل، بای ــان اصلــی رواب ــه ای دیگــر از جری ــه عنــوان نظری لیبرالیســم ب
ــا فرهنــگ و امــر فرهنگــی برقــرار ســاخته، لیکــن اصالــت فرهنــگ  گرچــه پیونــد ب کــه لیبرالیســم ا
کــه در خدمــت آزادی انســان قــرار می گیــرد بــه رســمیت  و ســایر موضوعــات اخاقــی را از آنجــا 
گســترده و مناســبی در اختیــار فرهنــگ و مســائل فرهنگــی  کــه بســتر  می شناســد. از ایــن رو بــا آن 
بــر مســئلۀ فرهنــگ  گرفتــه اســت، امــا همچنــان مســائل دیگــری  در نظریــۀ لیبرالیســم قــرار 
برتــری و اولویــت دارنــد. ایــن نــوع نــگاه ابــزاری بــه فرهنــگ می توانــد نیازهــای حداقلــی فرهنــگ 
و نــه بیشــتر را فراهــم آورد )طاهــری حاجی ونــد، 1397: 76(. بــه تعبیــر دیگــر، فرهنــگ و هنــر 
ــه ایــن دلیــل از اهمیــت و نقــش آفرینــی قابــل توجهــی برخــوردار شــده  در اندیشــۀ لیبرالیســم ب
کــه اوال دســتیابی بــه آن و مشــارکت در آن، همگــی در زمــرۀ آزادی هــای اساســی انســانی  اســت 
تلقــی شــده و بایــد محتــرم شــمرده شــوند، ثانیــا فرهنــگ و هنــر عالی تریــن مظهــر و تجلــی آزادی 
ــر از  ــد؛ امــا مهمتــر و فرات گذاشــتن آن بــه شــمار می رون ــه نمایــش  ــزار ب کارآمدتریــن اب انســان ها و 
ــرای فرهنــگ نقــش  ــه ب ک ــه موضــوع فرهنــگ، ســازه انگاران هســتند  ــگاه لیبرالیســت ها ب ــوع ن ن

مؤثرتــر و محوری تــری قائل انــد.

1. Cultural Rights: A Neglected Category of Human Rights (Symonides, Janusz 1998)
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گاهــی در روابــط  کــه ایــن آ گاهــی بشــری2« و نقشــی اســت  کانــون توجــه ســازه انگاری1، »آ
کــه در روابــط میــان افــراد در جامعــه، فهم هــای بیناذهنــی  بین الملــل ایفــاء می کنــد، همان گونــه 
ــط میــان دولت هــا نیــز، چنیــن فهم هایــی وجــود دارد )مشــیرزاده، 1383:  وجــود دارد، در رواب
ــر ایــن  ــۀ ســازه انگاری ب کیــد نظری گاهــی بشــری یــک مفهــوم ذهنــی و انتزاعــی اســت و تأ 120(. آ
ــو در  ــه جل گامــی رو ب ــه،  ــا رویکردهــای پوزیتویســتی و عینیت گرایان ــه مفاهیــم، در مقایســه ب گون

مواجهــۀ تئوریــک بــا موضوعــات فرهنگــی در روابــط بین الملــل محســوب می شــود.
گاهــی و فهــم بین االذهانــی، هــم  کــه آ تئوری پــردازان ســازه انگاری بــه خوبــی می داننــد 
ــر دو ســویه  ــد فرهنــگ اســت و هــم محصــول آن و ایــن دو مولفــه در یــک ارتبــاط تأثیــر و تاث مول
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوان ب ــازه انگاری را می ت ــب س ــن رو مکت ــودار 1(. از ای ــد )نم ــرار دارن ــر ق ــا یکدیگ ب
کــه اساســًا ســازه های تئوریــک خــود را  تئوری هــای مهــم سیاســی و روابــط بین الملــل دانســت 

ــت. ــاخته  اس ــا س ــی بن ــای فرهنگ ــگ و انگاره ه ــای فرهن ــر مبن ب

گاهیوفهمفرهنگ آ
بیناالذهانی

گاهیوفهمبیناالذهانیدرمکتبسازهانگاری نمودار1.تاثیرمتقابلفرهنگوآ

کــه  ح می کنــد  الکســاندر ونــت3 بــه عنــوان یکــی از اندیشــمندان برجســته ایــن مکتــب مطــر
کــه از وضعیــت دارد، نشــانه ای بــرای دیگــری می فرســتد و  چگونــه خــود بــر اســاس برداشــتی 
دیگــری ایــن نشــانه را بــر مبنــای برداشــت خــودش از وضعیــت تفســیر می کنــد و در ایــن تعامــل 
ــس  ــرد. پ ــکل می گی ــب ش ــا رقی ــمن ی ــت، دش ــوان دوس ــه عن ــری ب ــود و دیگ ــت خ ــه هوی ک ــت  اس
کــه در بســتر آنهــا، شــناخت  اعمــال اجتماعــی فرایندهــای عامــت دادن، تفســیر و پاســخ هســتند 

1. Constructivism
2. Human Awareness
3. Alexander Wendt

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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گــر »ارتبــاط را  مشــترک یــا همــان فرهنــگ خلــق می شــود )خضــری، 1388: 82(. همچنیــن ا
گیرنــدۀ پیــام،  بــر آنکــه در  گیرنــده، مشــروط  بــرای  گــرد1 انتقــال پیــام از ســوی فرســتنده  فرا
مشــابهت بــا معنــی مــورد نظــر فرســتندۀ پیــام ایجــاد شــود« )محســنیان راد، 1374: 356(. 
ــر ارتبــاط انســانی و  ــۀ ســازه انگاری را مبتنــی ب ــد یکــی از مکانیســم های اصلــی نظری بدانیــم، بای

کنیــم. ــا حــوزۀ دانــش ارتباطــات تلقــی  کات نظــری ب داخــل در اشــترا

 

 .۱منودار 
گرامفهمبیناالذهانیونقشفرهنگدرمکتبسازهانگاری نمودار2.دیا

کــه در نمــودار 2 مشــاهده می شــود، هرگونــه پیــام در فرســتنده )عامت دهنــده(  همانطــور 
کاغــذ، امــواج  کــه در حقیقــت »ممکــن اســت بــه شــکل جوهــر روی  گیرنــده )پاســخ دهنده(  و 
کــه قــادر بــه تفهیــم  صوتــی در هــوا، جریــان بــرق، تــکان دادن دســت یــا پرچــم یــا هــر نــوع عامتــی 

1. Process
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معنــی« )محســنیان راد، 1374: 189( باشــد، ابتــدا توســط قواعــد لفظــی و زبانــی1 رمزخوانــی2 و 
ــر اســاس  ــذاری3 اولیــه می شــود و پــس از تفهیــم منظــور ظاهــری پیــام4، محتــوای آن ب ــا رمزگ ی
کات بشــری6 وی  کــه شــامل مشــاهده، علــم، منطــق و تجربــه و ادرا مبانــی هستی شــناختی5 فــرد 
گرفتــه و ســپس، نتیجــه، بــه صــورت یــک قضــاوت معرفت گرایانــه7  اســت، مــورد مطابقــت قــرار 

کنــش رفتــاری8 می گــردد. کامــی )پاســخ مجــدد( یــا وا کنــش  منجــر بــه وا
کــرده و آن عبــارت  ح چنیــن مباحثــی از یــک نتیجــۀ مهــم پرده بــرداری  ســازه انگاران بــا طــر
کات بیشــتر و  گیرنــدۀ آن، از اشــترا اســت از اینکــه هرچــه رمزهــا یــا معانــی فی مابیــن فرســتنده و 
ــویی و  ــاط، همس ــر ارتب ــراری بهت ــر، برق ک نظ ــترا ــم، اش ــکان فه ــد، ام ــوردار باش ــابه تری برخ مش
کنشــی و رفتــاری میــان دو فــرد یــا مجموعــه ای از افــراد  اقنــاع نظــری9 و در نهایــت همســویی وا
ــه صــورت رمزهــای  ــه ب ک ــی  ک معان ــر اینکــه اشــترا انســانی نیــز بیشــتر خواهــد شــد و از آن مهم ت
ک فرهنگــی صــورت  معنایــی10 و زبانــی11 در جریــان انتقــال پیــام مبادلــه می گــردد، در بســتر اشــترا
کــه هــر چــه فرهنــگ و فضــای فرهنگــی12 عوامــل  می گیــرد؛ ایــن مســئله بــه منزلــۀ ایــن اســت 
ک  گیرنــدۀ پیــام، بــا یکدیگــر مشــابه تر و نزدیک تــر باشــد، امــکان همســویی و اشــترا فرســتنده و 
ح مباحــث  رفتــاری میــان آنــان نیــز بیشــتر خواهــد بــود و ایــن مفهــوم اصلــی ســازه انگاران از طــر
ــه نشــان از قــدرت و تأثیــر محــوری فرهنــگ  ک ــی و مفاهمــۀ مشــترک انســانی اســت  بین االذهان

دارد.
کــه در تئــوری ســازه انگاری ارزش اصلــی و اساســی تلقــی می شــود،  بــه تعبیــر دیگــر، آن چــه 
کــه در همســویی یــا ســتیزه جویــی میــان افــراد و جوامــع ایفــای نقــش  فرهنــگ و قــدرت آن اســت 
می کنــد. از ایــن منظــر، تئــوری ســازه انگاری چارچــوب اصلــی تئوریــک در ایــن پژوهــش بــوده و 

کیفــی محتــوا داخــل در دایــرۀ تئــوری ســازه انگاری صــورت پذیــرد. کــه تحلیــل  تــاش می شــود 

1. Verbal and linguistic rules
2. Translation
3. Encryption
4. Making Sense of Messages
5. Ontological
6. Human Perceptions
7. Epistemological
8. Behavioral Reaction
9. Theoretical Persuasion
10. Semantic
11. Linguistic
12. Cultural Atmosphere

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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مفاهیم
حقوق: در زبان فارسی برای معادل Rights و Law ما تنها واژۀ »حقوق« را داریم. حال آنکه 
که به صورت طبیعی هر فردی از آن برخوردار می شود. ولی Law قواعد و  Rights حقوقی است 
کریان، 1392: 11(. در  که افراد، دولت ها و ملت ها بین یکدیگر وضع می کنند )ذا قوانینی است 
زبان انگلیسی، Rights در مفهوم و مضمون، پایه سیاسی و اخاقی دارد، در عین حال ممکن 
که فرد نسبت به برخی از چیزها دارد  است اشاره به امتیاز و استحقاق ویژه ای داشته باشد 
»حقوق  عبارت  در  حقوق  واژۀ  کارگیری  به  و  استفاده  پژوهش  این  در   .)260  :1387 )مصفا، 
بشر  که  حقوقی  واقع،  در  دارد.   Rights یعنی  آن  التین  واژۀ  معادل  معنایی  بشر«،  فرهنگی 

به طور طبیعی و به دلیل طبیعت انسانی خود از آن بهره می برد.
گان حوزۀ مطالعات علوم  فرهنگ:به رغم سیالیت مفهوم فرهنگ همچون بسیاری از واژ
انسان   1871 سال  در  است،  شده  ارائه  فرهنگ  از  که  پرشماری  و  متعدد  تعاریف  و  انسانی 
ارائه  از فرهنگ  تعریفی  ابتدایی2«،  با عنوان »فرهنگ  کتابی  تایلور1 در  ادوارد  نام  به  شناسی 
مدیدی  مدت های  برای  قبول  مورد  و  مرتبط  پردازان  نظریه  از  بسیاری  بخش  الهام  که  کرد 
گسترده تر می بیند و فرهنگ را این گونه تعریف  واقع شد. وی عرصۀ پذیرش فرهنگ را بسیار 
آداب  ارزش ها،  هنر،  اعتقادات،  و  باورها  شناخت،  و  گاهی  آ شامل  مجموعه ای  »به  می کند: 
از جامعه  که فرد به عنوان عضوی  و رسوم، قوانین، اخاق و تمامی عادات و استعدادهایی 
گفته می شود.« پیشینه و سیر تاریخی پیدایش فرهنگ به عنوان یکی از  می پذیرد، فرهنگ 
که به زمان  گون و مورد وثوق اعضای ملل متحد موضوعی است  گونا موضوعات مهم در اسناد 

تصویب منشور سازمان ملل متحد در 26 ژوئن 19453 بر می گردد4.
گــون  گونا حقــوقفرهنگــیبشــر:اصطــاح حقــوق فرهنگــی بشــر، در اســناد بین المللــی 
کــه مــورد اجمــاع بین المللــی باشــد، ارائــه  کنــون تعریــف واضــح و جامعــی  کار رفتــه ولــی تا بــه 

1. Edward Burnett Tylor
2. Primitive Culture (1871)
3. Charter of The United Nations, San Francisco, 1945
که در بند 3 ماده 1 و در بیان مقاصد ملل متحد، به حصول  4. منشور سازمان ملل متحد نخستین سند بین المللی بود 
که دارای جنبۀ فرهنگی هستند، بند )ب( ماده 13 و در تبیین وظایف و اختیارات مجمع  همکاری بین المللی در حل مسائلی 
رشته هایی  در  بین المللی  همکاری  ترویج  زمینۀ  در  توصیه هایی  صدور  و  مطالعات  انجام  موجبات  نمودن  فراهم  عمومی، 
ملل  سازمان  توسط  تشویق  لزوم  به  بین المللی  اجتماعی  و  اقتصادی  همکاری  در  و   55 ماده  )ب(  بند  فرهنگی،  جمله  از 
متحد در زمینۀ همکاری بین المللی فرهنگی و آموزش، بند 1 ماده 57 و تأسیس مؤسسات تخصصی با مسئولیت های وسیع 
گزارش  بین المللی در زمنیه هایی از جمله فرهنگی، بند 1 ماده 62 و اختیارات و وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی در ارائه 
تأمین  به   73 ماده  )الف(  بند  نهایت  در  و  ملل  سازمان  عضور  کشورهای  به  فرهنگی  مسائل  جمله  از  مسائلی  در  توصیه  و 

کرده است. گون سرزمین های غیرخودمختار توسط اعضای ملل متحد بر اساس فرهنگ سکنۀ آن اشاره  گونا پیشرفت های 
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گزارشــگر ویــژۀ ســازمان ملــل  نگردیــده اســت. بــا این حــال، خانــم فریــده شــهید1 نخســتین 
ــزارش خــود3 بــه مجمــع عمومــی ســازمان  گ متحــد در زمینــۀ حقــوق فرهنگــی بشــر2، در اولیــن 
ملــل متحــد، تعریــف شــفافی از حقــوق فرهنگــی را ارائــه نمــود. وی حقــوق فرهنگــی را محافظــت 

کننــده و دربردارنــدۀ:
کــرد، توســعه داد و  کــه می تــوان آن را عملــی  1. خاقیــت انســان4 بــا تمــام تنــوع و شــرایطی 

کــرد؛ دســت یافتنــی 
کــه شــامل حــق انتخــاب عــدم عضویــت در یــک  2. انتخــاب، بیــان و پیشــبرد هویت هــا 
جمــع خــاص، همچنیــن حــق خــروج از یــک مجموعــه و مشــارکت برمبنایــی برابــر در جریــان 

پروســۀ تعریــف هویــت؛
گروه هــا در مشــارکت و عــدم مشــارکت در زندگــی فرهنگــی مــورد نظــر خــود  3. حقــوق افــراد و 

و انجــام فعالیت هــا و اقدامــات فرهنگــی خــاص خــود؛
گروهی و مرزی؛ غ از وابستگی  4. حق تعامل و تبادل ]فرهنگی[، فار

5. حــق بهره منــدی و برخــورداری از دسترســی بــه هنرهــا، دانــش از جملــه دانــش علمــی و 
میــراث فرهنگــی فــردی خــود و همچنیــن دیگــران؛

6. حــق مشــارکت در تفســیر، تدویــن و توســعۀ میــراث فرهنگــی و در بازآفرینــی هویت هــای 
.)287, para7/undocs /A/67( فرهنگــی

 :1377 )دهخــدا،  کمال گراییــدن  بــه  و  کــردن  نمــو  معنــای  بــه  فارســی  زبــان  در  رشــد: 
کــه بــرای آن معنــای »تکامــل«  12084( و معــادل واژۀ التیــن Growth در زبــان انگلیســی اســت 
چیــزی6«  اهمیــت  یــا  انــدازه  »افزایــش  و   )Merriam Webster( جلورونــده5«  »پیشــرفت  و 

اســت. شــده  ذکــر   )Cambridge Dictionary(
توســعه: در زبــان فارســی بــه معنــای فراخــی و وســعت )دهخــدا، 1377: 7130( و معــادل 
کــه بــرای آن معنــای »عمــل، فراینــد یــا  واژۀ التیــن Development در زبــان انگلیســی اســت 
آن  در  کــه  »رونــدی  و   )Merriam Webster( جدیــد«  ایده هــای  توســعۀ  دادن  بســط  نتیجــۀ 

اســت. شــده  ذکــر   )Cambridge Dictionary( می شــود«  پیشــرفته تر  چیــزی 

1. Farida Shaheed (2009-2015)
2. UN Special Rapporteur in Field of Cultural Rights
3. Report of The Special Rapporteur in The Field of Cultural Rights (A/67/287)
4. Human Creativity
5. Progressive Development
6. “An Increase in The Size or The Importance of Something”

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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روشپژوهش
گزارشات  و  کتب، مقاالت  با مطالعۀ  و  کتابخانه ای  این پژوهش به روش  گردآوری داده های 
و روش تحلیل  گردآوری داده ها فیش برداری  ابزار  پذیرفته است.  انجام  علمِی منتشر شده، 
این پژوهش تاش  کیفی محتوا می باشد. همچنین در  و تحلیل  به روش تجزیه  نیز  داده ها 
گزارشگران ویژۀ سازمان ملل در زمینۀ حقوق  گزارشات  شده تا از اسناد بین المللی مرتبط و نیز 

گرفته شود. کیفی محتوا بهره  فرهنگی، در تحلیل 

یافتههایپژوهش

الف(موانعرشدحقوقفرهنگیبشر
استیالیتاریخیارزشهایرئالیستیبرروابطبینالملل

مطالعۀ  در  کم  حا پارادایم  عنوان  به  طوالنی  مدت  برای  که  است  رویکردهایی  از  واقع گرایی 
واقع گرایی  کاسیک  شکل  که[  ]به گونه ای  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  بین الملل  سیاست 
نخستین  از  وی  و   )79  :1393 )قوام،  شده  منعکس  پیش  قرن   27 توسیدید2 1در  اثر  در 
ح  روابط بین واحدهای سیاسی جهان مطر را در  اندیشۀ واقع گرایی  که  اندیشمندانی است 
که »حق ... فقط در میان  کرده است )سیف زاده، 1393: 143(. نه تنها این عقیدۀ توسیدید 
آنچه  از  ضعفا  و  می دهند  انجام  می توانند  که  را  آنچه  اقویا  که  آن  حال  است،  ح  مطر برابرها 
که بنیان واقع گرایی بر نگاه غالبًا توام با بدبینی  می خواهند رنج خواهند برد.« نشان می دهد 
اخاقی3 )مشیرزاده، 1394: 75( به مقولۀ »حقوق« استوار شده، بلکه برای مدت ها مطالعه 
هنجاری  و  »فرهنگی«  ابعاد  به  توجهی  کم  باعث  رئالیسم،  تأثیر  تحت  بین الملل  سیاست 

الگوهای رفتاری بازیگران ]نیز[ شده است )خضری، 1388: 78(.
از  متاثر  که  گرفت  شکل  حقوقی4  رئالیسم  مکتب  حقوق،  علم  حوزۀ  به  رئالیسم  ورود  با 
که  که هست و نه آن چه  آموزه های اثبات گرایان حقوقی5 به »شناخت حقوق بر اساس آن چه 
باید باشد« )Ratnapala, 2009: 21( اعتقاد داشت. از نظر رئالیست ها واقعیت در نظام بین الملل 
آنارشی است و آنارشی نیز خود مدلول6 ماهیت ذاتا شرور و پست یکایک افراد انسانی است؛ از 

1. Thucydides
2. Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου (History of the Peloponnesian War-404–431  BC)
3. Cynicism کلبیگرایی
4. Legal Realism
5. Legal Positivism
6. Signified
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این رو حقوق نیز باید بر اساس واقعیت های اجتماعی- یعنی با نظر به بدذاتی انسان ها- مورد 
گیرد. تاسیس، تدوین و اجرا قرار 

بدبینی به طبیعت و ذات انسان ها به عنوان سنگ بنای اعتقادات رئالیسم موجب شد 
رئالیسم  اساسی  ارزش های  میان  در  خاصی  جایگاه  وی  مصالح  و  منافع  انسانی،  فرد  اواًل  تا 
آنارشیک  نظام  یک  در  خودیاری،  اصل  از  گیری  بهره  با  دولت  آن،  جای  به  و  باشد  نداشته 
همانا  -که  خردگرایی1  اساس  بر  را  انسانی(  و  فردی  مصالح  )ونه  دولت  مصالح  بین المللی، 
بیشینه سازی قدرت است- دنبال نماید. ثانیًا، نیازها و حقوق اولیه و اساسی انسان به عنوان 
مبنایی طبیعی برای حقوق بشر از اهمیت درخوری برخوردار نگردد. ثالثًا، فرد انسانی اهمیت 
چندانی برای بازیگری در عرصۀ سیاست، روابط بین الملل و حقوق بین الملل نداشته باشد و 
بدین ترتیب عرصه برای نقش آفرینی بازیگران دولتی محفوظ باقی بماند. رابعا، فرهنگ، هنر و 
گرفته شده و اشتغال  اخاقیات به عنوان سیاست ادنی2 یا اهداف و سیاست های دانی در نظر 

به آنها محلی از اعراب و افتخار نداشته باشد.
ارتباط این نظریه با حقوق و علی الخصوص حقوق بین الملل نیز به دالیل متعددی مخدوش 
که تئوری واقع گرایی، تکیه و اطمینان به حقوق بین الملل برای تامین امنیت  گونه ای  بود. به 
که حقوق بین الملل،  رئالیست ها معتقد بودند  زیرا  ک می دانست،  را فی نفسه خطرنا و صلح 
که همان روابط منازعه آمیز و منفعت طلبانه و تضاد جویانه است ـ   واقعیت های اساسی قدرت ـ 
را نادیده می گیرند )کریمی فرد، 1394: 318(. واقع گرایان آن چنان بر حفظ منافع دولتها به طور 
که از طریق  که با وجود فواید و امتیازهایی  کنند  که نمی توانند تصور  کید می ورزند  گانه تأ جدا
همکاری و عضویت در سازمان ها و رژیم های بین المللی نصیب آنها می شود، دولتها برای حفظ 
نظم بین المللی از منافع خویش دست بردارند )قوام، 1393: 92(؛ بنابراین، طبیعی است که این 

مکتب فکری، با مقوله ای همچون حقوق و حقوق بین الملل و حقوق بشر بیگانه باشد.
درزمینۀ تفکری رئالیسم، همکاری برای بهره مندی مشترک بسیار مشکل است، زیرا اعتماد 
وجود ندارد، افق های زمانی محدودند و دولت ها نسبت به نیات آینده یکدیگر نامطمئن هستند؛ به 
عبارت دیگر ترس از استثمار شدن توان وابستگی متقابل را به برانگیختن همکاری و شکل گیری هویت 
که مکانیسم اصلی  جمعی محدود می سازد )صراف یزدی و صبری، 1391: 44(. این درحالی است 
اجرایی شدن حقوق فرهنگی بشر همچون سایر مقوالت حقوق بشر، همواره مبتنی بر اصل همکاری 
بین المللی، تفویض پاره ای از اختیارات ملی به نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی و سپردن 
تعهدات الزم به رژیم های حقوقی بین المللی است؛ اما با این حال، واقع گرایان با طرح دستاویزگونۀ 

1. Rationalism
2. Low Politic

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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موضوعی همچون آنارشی در روابط بین الملل، چنین اقداماتی را بی فایده خوانده و چنین امضایی 
کاری از پیش  که نه تنها  کاهندۀ قدرت دولت و تعهدی نابجا می دانند  پای تعهدات بین المللی را 

نمی برد، بلکه از قدرت دولت ـ که از ارزشمندترین اصول رئالیسم می باشد ـ نیز می کاهد.
که اساسا نظریه های رئالیسم و نئورئالیسم به عنوان »نظریه های خردگرا1« نقطۀ  در حالی 
تمرکزشان بر محور امور سیاسی و امنیتی قرار دارد و به همین دلیل در ظاهر عنایت خاصی به 
بین الملل،  روابط  رئالیستی  ترابی، 1389: 64( و سنت غالب  و  ندارند )رضایی  امور فرهنگی 
معتقد است همه رفتارهای انسان مشمول منطق سیاست قدرت2 در نظام بین الملل است، 
روابط  نظریۀ  حقیقت  در  نبینیم.  را  فرهنگ  اهمیت  ولی  بنگریم  جهان  به  که  است  دشوار 
توجه  بدون  اصوال  ]و[  است...  متکی  ایدئولوژی  و  فرهنگ  اسطوره ها،  بر  عمدتا  بین الملل 
ارائۀ نظریه ای مبادرت نمود )خضری، 1388: 78(  ارزشی نمی توان به  به عناصر هنجاری و 
که در طول مدت نظریه پردازی در روابط  کرد  انکار  را  به عبارت دیگر، نمی توان این مطلب 
بین الملل، عما نظریه پردازان به اسطوره سازی مبادرت نموده و در چارچوب های هنجاری و 
گزاره ها و مفروضاتی  گون را توضیح داده اند. تحت این شرایط،  گونا فرهنگی الگوهای رفتاری 
از هنجارهاست )قوام،  را بر اساس آن بنا می نمایند، برخاسته  آنان نظریه های خویش  که  را 
که بدانند، تحت تأثیر اندیشه ها و ارزش های  1393: 128(. در حقیقت، واقع گرایان بدون آن 
که توانسته بود در سازوکار  فرهنگی دوران خود قرار داشته ولی هرگز به فرهنگ و قدرت آن 

گذار باشد، توجهی نداشتند. اندیشه ای آنان نفوذ یافته و تأثیر 
گرچه برای مسئلۀ بقا و امنیت اهمیت و ارزش واالیی قائل اند، اما همواره از  رئالیست ها ا
نقشی که عدم تحقق حقوق فرهنگی ملت ها بر بی ثباتی، نا آرامی ها و نارضایتی ها و جنبش های 
مطالبه گرایانۀ اجتماعی و قدرت تأثیرگذاری بحران های فرهنگی بر تهدید امنیت ملی و بقای 
دولت غافل شده اند. بحران فرهنگی عبارت از »تخدیش هر یک از ارزش های مشترک، آداب و 
رسوم، دین و آیین، هویت، سنن و هنجارها، میراث مادی، معنوی و فرهنگی و سبک زندگی 
هر ملت و همچنین نقض حقوق فرهنگی بشری آنها است ]که[ در هر یک از موارد مذکور، در 
از وضعیت طبیعی  به خروج  که منجر  تغییری  یا هرگونه  و  یا آسیب  و  آمدن خدشه  وارد  پی 
گسترش میزان تهدید و تأثیر آن خواهد  آنها شود، بحران فرهنگی آغاز و در طول زمان موجب 
از نقاط ضعف اندیشۀ واقع گرایی در  شد )طاهری حاجی وند، 1397: 81( و این مسئله یکی 
مواجهه با فرهنگ و مسائل فرهنگی به شمار می رود. اهم ارزش های رئالیستی و تأثیرات آن بر 
گرفته است: نظام بین الملل، حقوق بشر و حقوق فرهنگی بشر در جدول زیر مورد بررسی قرار 

1. Rational Theories
2. Political Logic of Power
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جدول1.تأثیراتاستیالیطوالنیمدتارزشهایاساسیرئالیسمبر»نظامبینالملل«،
»حقوقبشر«و»حقوقفرهنگیبشر«

اثربرحقوق
ارزشهایاساسیاثربرنظامبینالمللاثربرحقوقبشرفرهنگیبشر

رئالیسم

دولتی شدن 
فرهنگ

مقاومت واحدهای 
ملی در برابر الزامات 

بین المللی
Erga Omnes و
نظام جهانی 

حقوق بشر

توسعۀ نامتوازن حدود اختیارات دولت ها

دولت گرایی

کاهــش نقــش و بازیگــری ســایر بازیگــران مؤثــر موجــود در نظــام 
بین الملــل از جملــه ســازمان های بین المللــی، شــرکت های 

چنــد ملیتــی و افــراد انســانی

کاهش نظارت بر عملکرد داخلی دولتها به خصوص در 
قبال جان اتباع و شهروندان انسانی

گرایی کاهش همگرایی بین المللی و افزایش وا

کاهش تعهدات بین المللی

کمیت ملی دولتها تقویت اصل حا

ناتوانی دولت ها در حل مسائل و بحران های بین المللی

عدم استلزام دولتها به پاسخگویی

افزایش احتمال بروز جنگ و درگیری و ناتوانی دولت ها در 
حفظ صلح و امنیت بین المللی

کمیت به رابطۀ مالکیتی تبدیل نوع رابطۀ مردم و حا

کاهش امنیت 
فرهنگی

گریزی و  اقتدار 
خروج از پیمان ها و 

موازین بین المللی

افزایش تعارض منافع

خودیاری

افزایش آنارشی در ساختار نظام بین الملل

کاهش چندجانبه گرایی افزایش یکجانبه گرایی و 

از بین رفتن اعتبار سازمان ها و نهادهای چندجانبه و 
بین المللی

کاهش اعتبار رژیم های حقوقی و معاهدات بین المللی

کمیت  حا
رویکردهای 

تعقیبی و تنبیهی 
در فرهنگ و 

حقوق فرهنگی 
بشر

تخفیف وجدان 
مشترک بشری، 

حیثیت و 
کرامت انسانی 
و قبح زدایی از 
جنایات علیه 

بشریت با افزایش 
ضریب احتمال 
سیستماتیک 

شدن آنها

بدبینی به نقش آفرینی و بازیگری انسان در سیاست، 
نظام بین الملل و حقوق بین الملل

بدبینی به ذات 
انسان

بدبینی به محوری بودن نقش واهمیت انسان به عنوان 
مبنای امور

بی توجهی به حقوق و آزادی های اساسی بشر

بی توجهی به تامین امکانات رشد استعدادهای بشری
در پی نگاه اصاح ناپذیری به ذات و طبیعت انسانی

توجیه سیاست ها و تصمیمات ضدبشری و غیرانسانی
با استناد به ماهیت ناصواب طبیعت بشر

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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زائد نگری و 
لوکس پنداری به 
فرهنگ و حقوق 

فرهنگی بشر

غلبه ی منافع 
ابرقدرت ها بر منافع 

بشریت

غلبۀ معادالت مادی گرایانه بر معنا گرایانه

خردگرایی 
قدرت گرایی 

بیشینه سازی 
قدرت

به حاشیه رانده شدن اخاق و ارزش های اخاقی و معنوی

کـــاهـــش اهمیــت فـــرهنــــگ و رویکـــردهـــــای هنجــــــاری و 
بین االذهانــی

نظامی و امنیتی شدن روابط بین الملل

گستردۀ تسلیحاتی گذاری های  سرمایه 

به راه افتادن رقابت تسلیحاتی

کاهش اهتمام به مسئلۀ صلح و ارزش های بشری

نادیده انگاری 
حقوق فرهنگی 

بشر

عبور از 
مکانیسم های 

بین المللی و اشاعۀ 
»رویۀ مقابله به 
مثل« در رفتار 

بین المللی دولتها

فاصله گیری از حکمرانی مطلوب

بی اعتمادی به 
حقوق و حقوق 

بین الملل

افزایش تضاد و تعارض منافع

افزایش احتمال بروز جنگ

افزایش اقتدارگرایی و دیکتاتوری
و توتالیتاریانیسم منطقه ای و بین المللی

کاهش اعتبار و کارآمدی نظامات تأمین دسته جمعی امنیت

دسته بندی عدالت در زمرۀ مسائل شعاری و آرمانگرایانه

افزایش نظام هیرارشی یا سلسله مراتبی در سطوح داخلی
و وضعیت آنارشیک در نظام بین الملل

نژاد باوری و 
ناسیونالیسم 

فرهنگی

افزایش ابتا 
به قوم مداری 
و داروینیسم 

اجتماعی

توجیه ابزار غیرانسانی برای رسیدن به اهداف ملی
)به هر بها(

بقا
غلبه یافتن ارزش اهداف ملی

بر ارزش اهداف نوعدوستانه و بین المللی بشری

کاهش قدرت
و نقش محوری 

فرهنگ

اولویت یافتن
منطق سیاست 

قدرت
بر عناصر هنجاری

به حاشیه رانده شدن اهمیت اهداف فرهنگی
تفکیک موضوعات 

سیاست به اعلی 
و ادنی

افزایش 
تهاجمات 

فرهنگی

قبح زدایی از 
جنگ و خشونت 

ساختاری

کاهش ابتکار عمل دولتها
اعتقاد به و اشتغال همیشگی آنان به حالت پدافندی و دفاعی

گریزناپذیری جنگ
تنزل شان آرمان های رفاه گرایانه و رفرم طلبانه

بر  رئالیسم  اساسی  ارزش های  مدت  طوالنی  سیطره  و  تسلط  می توان  اجمالی  طور  به 
که بر سر راه ارتقاء اهمیت و جایگاه حقوق  فضای روابط بین الملل و تأثیرات سوء و موانعی 

کرد: کرده را در نمودار 3 خاصه  فرهنگی بشر ایجاد 



153

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

 

 دیا�رام فھم بني االذھاىن و ��ش فرھنگ در مکتب سازه ان�ارینمودار 
نمودار3.استیالیطوالنیمدتارزشهایاساسیرئالیسمبرفضایروابطبینالمللو ثريات آن بر حقوق فرھن�ی ��رأ استیالی طوالىن مدت ارزش ھای اسا� رئالیسم بر فضای روابط �نامللل و ت.۱

تأثیراتآنبرحقوقفرهنگیبشر

بدبینیجامعۀجهانیبهرویکردهایایدهآلیستی1باآغازجنگجهانیدوم
پس از جنگ جهانی اول و افزایش عاطفی گرایی2، نظریه پردازان، خواهان تغییر تمامی این 
اصول قدیمی بودند، این عاطفی گرایی از نظر واقع گرایان منجر به ایجاد میل شدیدی برای 
تغییر عینیت3 شد. این اندیشمندان به نهاد نیک بشر و امکان تغییر در شرایط و جلوگیری 
آنها به  آرمانگرایی  از منظر واقع گراها دلیل  از شروع دوبارۀ جنگ باور داشتند. همین اعتقاد 
گی های چون عقل گرایی، پیشرفت، اراده گرایی و اعتقاد به  حساب می آمد. به این ترتیب، ویژ
نهاد نیک بشری و تکیه به اصول اخاقی به عنوان خطوط اصلی تفکر آرمان گرایی رسمیت 

1. Idealistic Approaches
2. Romanticism
3. Objectivity

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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یافت. این مفاهیم در روایت واقع گرایانه هم معنا با دوری از واقعیت و رویا پردازی قلمداد شد 
)جوانشیری، 1395: 7( و بسیاری از اندیشمندان رئالیست، مبانی تئوریک این مکتب ظهور 
که از اواخر جنگ جهانی اول تا دهۀ 1930 بر فضای روابط  یافتۀ دوران مابین دو جنگ جهانی 
گرفته و حتی آنان را مسببان اصلی بروز  بین الملل مسلط شده بود را به باد انتقاد و تشکیک 

جنگ جهانی دوم نامیدند.
غرق  با  آرمان گرایان  که  بودند  معتقد  کار1،  اچ  همچون ای  آرمانگرایی،  مخالفان  واقع  در 
شدن در موضوعات انتزاعی، بدون توجه به تحلیل های عملی، عمدتا آنچه را آرزو می کردند به 

کردند )قوام، 1393: 69(. عنوان واقعیات موجود در روابط بین الملل تصور 
گرفته از آرمانگرایان، توجه  که در پاره ای موارد، الهام  از سوی دیگر، با طرح تئوری حقوق بشر 
به هنجارهای حقوق بین المللی و ورود ارزش های اخاقی به دنیای سیاست را از ویژگی های 
گردید تا یک بار دیگر نگرانی های اندیشمندان مخالف  اساسی خود قلمداد می نمود، موجب 
که شاید توجه و اشتغال دوباره دولت ها به چنین  برانگیخته شود و این ترس به وجود بیاید 
که به تعبیر آنها غیرمهم بودند ـ موجب غفلت از مسائل مهم تر  مفاهیمی در روابط بین الملل ـ 
گردد و درنهایت همچون دوران تسلط آرمانگرایی، وقوع یک  و حیاتی تر ـ  مثل سیاست قدرت ـ 
کنندۀ دیگری دور از انتظار نباشد؛ بنابراین، از یک سو از طرح نظریاتی همچون  جنگ غافلگیر 
حقوق بشر و از سوی دیگر از طرح حقوقی همچون حقوق فرهنگی در درون نظام جهانی حقوق 

بشر، چندان استقبالی صورت نمی گرفت و آنها در زمرۀ تجمات سیاسی2 پنداشته می شدند.

عدمامکانرشدآرمانهایسوسیالیستیدردایرۀقدرتجهانی
کارل  که معروف ترین آن را  گرفته از انواع حقوق بشر  بر اساس برخی دسته بندی های صورت 
توسعه  دولت های  خواست  از  عبارت  درواقع،  اول،  نسل  حقوق  است،  کرده  ارائه  ک3  واسا
یافته و قدرتمند جهان و ناشی از آرمان های لیبرالیستی آنان بوده است؛ اما حقوق نسل دوم 
که از رشد آرمان های سوسیالیستی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  حقوقی است 
است  گرفته  سرچشمه  لیبرالی،  آرمان های  از  برخاسته  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  مقابل  در 
یکم  کتاب خود5، نسل  در  گالتونگ4  آن  یو  ایران، 1391: 5(  بشر اسامی  )کمیسیون حقوق 
کارگران معرفی می نماید و ریشۀ  حقوق بشر را متعلق به طبقۀ مرفه و نسل دوم را نشانۀ طبقۀ 

1. E. H. Carr (Edward Hallett Ted Carr)
2. Political Luxuries
3. Karel Vasak
4. Johan Galtung
5. Human Rights in Another Key (1994)
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کریان، 1393: 220-222(. آن را از لحاظ مبنا در این طبقۀ خاص می داند )ذا
از  فاتح جنگ در ساختار سازمان ملل پس  برای قدرت های  ترتیبات جدید ملل متحد 
از عضویت دائم قدرت های بزرگ در شورای امنیت، دارا بودن حق  جنگ جهانی دوم، اعم 
حدود  تفسیر  در  امنیت  شورای  نامحدود  و  کلی  قرائت های  و  برداشت ها  موسع بودن  و  وتو 
اختیارات و صاحیت های خود، عدم برخورد عادالنه با تخلفات منشوری قدرت ها در بستر 
از  تأثیرگذاری قدرت های بزرگ جهان در بسیاری  تا نفوذ و  سازمان ملل متحد، موجب شد 
که خواهان تحقق  امور سازمان ملل متحد افزایش یافته و دولت های سوسیالیستی و شرقی 
آرمان هایشان از جمله حمایت و ارتقاء حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده و همواره 
کامی روبرو شده و راهی جز حضور و  نا با  کید داشتند،  تأ از حقوق بشر  بر اهمیت این دسته 
تأثیرگذاری بر تصمیمات غیرالزام آور مجمع و یا توصیه های غیراجباری نشست های در سطح 

کارشناسان خود نیافتند. کارشناسی 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  میثاق  بدین ترتیب، 
غالب بودن دیدگاه های لیبرال غربی در سطح جهانی و یا حتی شاید نقش فعاالنه دولت در 
تحقق این حقوق و هزینه بردار   بودن آنها چندان مورد توجه آنها قرار نگرفت )کمیسیون حقوق 
بشر اسامی ایران، 1391: 8(؛ بنابراین، این دسته از حقوق، حتی پس از تاسیس سازمان ملل 
کمتر فرصت بروز و ظهور در دایرۀ قدرت جهانی  متحد و تصویب اعامیه جهانی حقوق بشر نیز 
را یافته و از این حیث، غالبًا جزو حقوق رشد نیافته و نادیده انگاشته شده تلقی می گردند. در 
این میان، حقوق فرهنگی در مقایسه با حقوق اقتصادی و اجتماعی، جایگاه نامطلوب تری 

کمتری یافته است. داشته و نسبت به سایر حقوق نسل دوم، رشد 

کافیبهمبانیانسانشناختیحقوقفرهنگیبشر عدمتوجه
که تدوین کنندگان اعامیه جهانی حقوق بشر از یک سو و تصویب کنندگان آن از سوی  گرچه  ا
کرات تدوین اعامیه، بارها از حقوق طبیعی به عنوان منبع حقوق بشر  دیگر، در جریان مذا
که  سخن به میان آورده و به آن استناد می کردند، ولی شواهد موجود نشان دهندۀ این است 
گروه تدوین کنندگان و تصویب کنندگان، به رغم اشراف بر ضرورت تصویب مفاد اعامیه،  هر دو 
از مبنای انسان شناختی حقوق بشر شناخت دقیقی نداشتند. وجود چنین نقصی در شناخت 

از حقوق بشر در مورد میثاقین منضم به اعامیه نیز به چشم می خورد.
این مسئله به خصوص درزمینۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در جریان تدوین 
ح شده در زمان  که یکی از تشکیک های مطر متن میثاق آن به وضوح دیده می شود تا جایی 
که به  که حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی دارد  ح این ادعا است  تصویب میثاق دوم، طر

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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نه  و  است  سیاسی  و  مدنی  حقوق  کنندۀ  توجیه  و  می پردازد  فردی  آزادی  و  عمل  استقال 
که نسل دوم  که حق هایی  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در واقع تلقی بر این است 
حتی  و  متفاوت  نظری  منطق  و  می خیزند  بر  متمایز  خاستگاهی  از  هستند  اول  نسل  نه  و 
که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فاقد  متعارضی دارند. ادعای اساسی دوم این است 
خصائص ضروری جهانشمولی و اطاق هستند )کریون، 1387: 36(. در واقع آنان در شرایط 
از  که این حقوق به لحاظ تاریخی و تجربی  زمانی خاص تصویب اعامیه، فقط می دانستند 
این  مبنای  به  کمتر  ولی  هستند  شده  شناخته  انسانی  اساسی  آزادی های  و  حقوق  جملۀ 

حقوق و میزان تطابق آنان با ذات و طبیعت آدمی اندیشیده شد.
ارسال  با  آن،  تدوین  و  تهیه  از  پیش  اعامیه،  تدوین کنندگان  که  است  حالی  در  این 
درخواستی به انجمن انسان شناسان امریکا1، پاسخ یک سئوال را از آنان پرسیدند و آن سئوال 
و  شود  اجرا  قابل  انسان ها  تمام  برای  اعامیه  تا  داد  می توان  پیشنهادهایی  »چه  بود:  این 
تبدیل  امریکایی  و  غربی  کشورهای  به  آن هم منحصر  ارزِش صرفا حقوقی،  با  ای،  بیانیه  به 
متمرکز  کلمه  روی یک  بر  گسترده ای  به طور  امریکا  انسان شناسان  انجمن  پاسخ  و  نشود؟« 
که در بیانیۀ انجمن انسان شناسان  از »فرهنگ«! در واقع آنچه  شده و آن هم عبارت است 
گردید، توجه  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود ـ ذکر  که در پاسخ به درخواست  امریکا ـ 
به حفظ فرهنگ ها و عدم تاش تدوین کنندگان اعامیه برای یکسان سازی های فرهنگی و از 
 American Anthropologist( بین بردن تنوع فرهنگ ها در پِس اجرای این اعامیه بوده است

.)Association, 1947: 541-542
بــا این حــال، پژوهش هــای جدیــد نشــان می دهــد انســان موجــودی اســت فرهنگــی. او نــه 
تنهــا بــه لحــاظ ســاختار جســمانی، فیزیولوژیکــی و حتــی بیولوژیکــی، بلکــه بــه لحــاظ ذهنــی و 
روانــی نیــز موجــودی بــا فرهنــگ اســت و بــا فرهنــگ بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد. بررســی های 
کشــف ســنگواره های انســان های ابتدایــی در افریقــا نشــان می دهــد  دیرینــه شناســی منجــر بــه 
ــی می کنــد. برخــی اندام هــای  ــا فرهنــگ زندگ ــه انســان ب ک ــا 3 میلیــون ســال اســت  بیــن 2/5 ت
کارکــرد فرهنگــی2 بــوده و از آن اعضــا، بــا  کــه آن  کارکــرد مضاعفــی نیــز می باشــند  انســان دارای 
نــام اندام هــای فرهنگســاز بــدن3 نــام می برنــد. درواقــع انسان شناســان بــرای ایــن اندام هــا یــک 
کارکــرد دوگانــۀ زیســتی ـ فرهنگــی در نظــر می گیرنــد و همیــن ســرآغاز مباحــث علمــی نوینــی اســت 

1. American Anthropologist Association(AAA)
2. Cultural Function
3. Body Culture-Builder Organs
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کــه می توانــد منشــأ پیدایــش علــم نوینــی بــا عنــوان »بیولــوژی فرهنگــی انســان1« باشــد. در 
کارکــرد فرهنگــی اندام هــا و دســتگاه های بــدن انســان، فرهنگ ســازی و  حقیقــت آنهــا معتقدنــد 
فرهنگ پذیــری اســت و هــدف نهایــی آنهــا، زندگــی شــرافتمند، انســان گونه و بــا فرهنــگ انســان 

اســت2 )طاهــری حاجی ونــد و جمالــی، 1395: 92-89(.
حقوق  این  اینکه  و  بشر  فرهنگی  حقوق  انسان شناختی  منشأ  از  فوق  روایات  ح  طر با 
که  پذیرفت  توان  نمی  است،  شرافتمند  حیات  یک  برای  بشر  اساسی  و  اولیه  نیاز  از  بخشی 
که سهم  از مقوالت غیرطبیعی و ناالزم بشر تلقی شده و پر واضح است  حقوق فرهنگی بشر 
و منشأ طبیعی و  به مبنا  توجه  از عدم  ناشی  از عدم رشد حقوق فرهنگی بشر  قابل توجهی 

انسان شناختی این حقوق بوده است.

طرحموضوعتفکیکناپذیری3حقوقبشر
آن  تدوین کنندگان  کید  تأ اعامیه،  پیش نویس  جلسات  کرات  مذا بشر،  حقوق  بر  کم  حا روح 
انتقال ناپذیری،  سلب ناشدنی بودن،  جهانشمولی،  بر  همواره  اعامیه،  اصول  همچنین  و 
کید دارد. در این میان، اصل  عدم تبعیض، به هم پیوستگی و تفکیک ناپذیری حقوق بشر تأ
کید قرار  تأ از اسناد و معاهدات حقوق بشری مورد  تفکیک ناپذیری حقوق بشر، در بسیاری 
کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در 1993 نیز در این رابطه، وظیفۀ دولت را  گرفته و اعامیۀ 
حمایت و تقویت حقوق بشر و آزادی های اساسی جهانشمول و »غیرقابل تفکیک« می داند. 
کنار  گی های اساسی حقوق بشر خوانده شده و در  کنون بخشی از ویژ در هر صورت، این اصل، ا
کرده است. از  که برای اجرا و پایبندی به حقوق بشر فراهم نموده، موانعی نیز ایجاد  امتیازاتی 
که اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر بهانۀ خوبی است برای جلوگیری از  آن جمله، این است 

برجسته سازی اهمیت ویژه حقوق فرهنگی.
درواقع، همین اصل، بهانه ای شده تا به جای تمرکز بر روی این دسته از حقوق و مورد 
توجه قرار دادن آن و یا برجسته سازی نقش و جایگاه حقوق فرهنگی بشر، صرفا با افزودن نام 
کنار حقوق  حقوق فرهنگیـ  بی آنکه محتوایی درخور و شایسته برای آن وجود داشته باشدـ  در 
که اقدامات مذکور تا حدود زیادی  اقتصادی و اجتماعی )در عنوان میثاق دوم(، با این توجیه 

کتفا شده است. موجبات نقض اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر است، ا

1. Human Cultural Biology
2. دراینزمینهر.ک:طاهریحاجیوند،احسانوحمیدرضاجمالی )1395(،»مبانیانسانشناختیحقوقفرهنگیبشر«،

مجله مطالعات میان فرهنگی،81-111:29،11.
3. Indivisible

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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ماهیت  و  گردد  حفظ  باید  حقوق  این  یکپارچگی  و  بشر  حقوق  همۀ  وحدت  که  چه  گر  ا
که می بایست مورد  گروه دوم هدف هایی است  اما  گروه )میثاق( حقوقی متفاوت است؛  دو 
حمایت قرار بگیرند )طجرلو، 1393: 89-88( و این حمایت به وسیلۀ پرداخت حاشیه ای به 
کاوش ها پیرامون حقوق فرهنگی  حقوق فرهنگی صورت نمی پذیرد و تسلط چنین فضایی بر 

بشر، همواره مانع رشد این حقوق بوده است.

ب(موانعتوسعۀحقوقفرهنگیبشر
عدمارائۀتعریفیمشترکازفرهنگ

به رغم فعالیت های مختلف صورت گرفته در زمینۀ تعریف فرهنگ در دهه های اخیر، اما همچنان 
تصور مشترکی از فرهنگ و مشتقات فرهنگی در بین جوامع وجود ندارد. حتی با ارائۀ تعاریفی 
ارائه نمود، هنوز  از فرهنگ  کنفرانس های مختلف، طی چندین سال  که سازمان یونسکو در 
که مسئلۀ »نسبیت گرایی  وفاق علمی و عملی بر روی آن صورت  نگرفته است. این در حالی است 
کادمیک طرح و  که در چندین سال اخیر از سوی برخی از دولت ها و مجامع علمی و آ فرهنگی1« 

گستردگی و پیچیدگی ابهام در تعریف فرهنگ دامن زده است. پایه ریزی شده، به 
کـه در زمینـۀ موضوعـات فرهنگـی برگـزار شـده اسـت  کنفرانس هـای بین المللـی  از مهمتریـن 
کـه در سـال 1982 توسـط یونسـکو در  »کنفرانـس جهانـی دربـاره سیاسـت های فرهنگـی2« اسـت 
کـه در  گردیـد. در مقدمـه ایـن اعامیـه آمـده اسـت: »کنفرانـس معتقـد اسـت  مکزیکوسـیتی برگـزار 
کلیتی اسـت ترکیب یافتـه از خصوصیات متفاوت  گفـت که فرهنگ  وسـیع ترین برداشـت، می تـوان 
گـروه اسـت. فرهنگ نـه فقط هنرها  کـه شـاخصه یـک جامعـه یـا  روحـی، مـادی، فکـری و احساسـی 
و نوشـتارها بلکـه حـاالت زندگـی، حقـوق بنیـادی انسـان، نظامهـای ارزشـی، سـنتها و باورهـا را در بر 
کـه تـا چـه انـدازه معنا و مفهـوم فرهنگ به رغم  می گیـرد« )سـلیمی، 1379: 300(. مشـاهده می شـود 
اینکـه در نـگاه ابتدایـی سـهل و بسـیط بـه نظـر می رسـد، دارای غمـوض و پیچیدگی هایـی اسـت و 
کنـون در حـوزۀ حقـوق فرهنگـی توفیـق چندانی به دسـت نیاید  کـه تا شـاید همیـن امـر باعـث شـده 

)داوری، 1389: 81(.
کشورهای جهان و اعضای  گرفته اما  با این حال، تاش های بسیاری در این زمینه صورت 
بین المللی  تعریف  سر  بر  القولی  متفق  و  یکپارچه  جامع،  سند  به  هنوز  متحد،  ملل  سازمان 
فردی  به  منحصر  و  خطیر  وظیفۀ  از  یونسکو  سازمان  زمینه  این  در  که  نرسیده اند  فرهنگ 

برخوردار می باشد.

1. Cultural Relativism
2. UNESCO World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982
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عدمارائۀتعریفیمشترکازحقوقفرهنگیبشر
از  بسیاری  در  نیز  بشر  فرهنگی  حقوق  تعریف  سر  بر  جهانی  نظر  ک  اشترا نابسامان  وضعیت 
که از »فرهنگ« صورت می پذیرد و از این جهت با عدم اجماع  جهات وابسته به تعریفی است 
تعریف  گر  ا که  تفاوت  این  با  لیکن  دارد؛  مشابهت هایی  فرهنگ،  تعریف  در  جهانی  جامعۀ 
که موضوع مباحثات و مناظره های بین المللی مختلفی در میان  فرهنگ دهه ها و سال هاست 
 10 از  بشر صرفا  فرهنگی  بوده است، موضوع حقوق  علمی  تئوری پردازان حوزه های مختلف 
گر آن را از زمان اجرایی  ح و ا دسامبر 1948 و پس از تصویب اعامیۀ جهانی حقوق بشر مطر
کمتر از سه  شدن میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در نظر بگیریم 
کنده واقع  شده است. بنابر این، بهتر است موضوع تعریف  که مورد بحث های پرا دهه است 
که بر  حقوق فرهنگی بشر را بیشتر، یک موضوع ناپخته و جدید بین المللی بدانیم تا موضوعی 

سر تعریف آن توافقی صورت نگرفته است.
گسترش این  با این حال، افتادن در ورطۀ تعریف حقوق فرهنگی تا حدی مانع ترویج و 
حقوق شده است )استاماتوپولو، 1392: 24(. طبیعی است سازمان یونسکو به عنوان نمایندۀ 
توسعۀ  موانع  رفع  زمینۀ  در  خود  ماموریت  می بایست  فرهنگی،  زمینه های  در  متحد  ملل 
کنده،  پرا به طور  البته  نماید.  آغاز  آن  از  واحد  و  تعریفی جامع  ارائۀ  با  را  بشر  فرهنگی  حقوق 
گرفته است،  فعالیت هایی در این زمینه در سال های بعد از تشکیل سازمان یونسکو صورت 
این  مختلف  بخش های  کنشگران  شخصی  دغدغه های  حاصل  یا  تاش ها  این  اغلب  ولی 
سازمان بوده یا صرفًا ماحصل انتشار نتایج پژوهش های علمی محققان ـ مثل اعامیه جهانی 

گردیده است. فرایبورگ1 ـ بوده و در سطح جهانی منتشر 

عدمارائۀفهرستیجامعازمصادیقحقوقفرهنگیبشر
گام ها در ُبعد اقدامات بسترسازانه در راستای حمایت و ارتقاء  شاید بتوان یکی از دشوار ترین 
حقوق فرهنگی بشر را تعیین مصادیق حقوق فرهنگی و ارائۀ فهرستی از آن دانست. در همین 
از  بار  اولین  برای  که  کرد  اشاره  یونسکو  توسعه  و  فرهنگ  هماهنگی  دفتر  به  می توان  زمینه 
کار،  کنند. حاصل این  پژوهشگران خواست نوعی طبقه بندی برای حقوق فرهنگی پیشنهاد 
که در یازده  شناسایی و تعیین پنجاه مورد به عنوان بخش های مختلف حقوق فرهنگی بود 
به  وابسته  بشر  حقوق  و  اخاقی  مطالعات  مؤسسه  همچنین  بود.  شده  طبقه بندی  دسته 
و  بشر  حقوق  اروپایی  کنوانسیون  برای  پروتکل  نویس  پیش  نیز  سوئیس  فرایبورگ  دانشگاه 

1. Fribourg Declaration on Cultural Rights, 7 May, 2007, the University of Fribourg and 8 
May, 2007.

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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که در آن مصادیق حقوق  کرد  آزادی های اساسی در جهت شناسایی حقوق فرهنگی را تهیه 
پژوهشگران  و  متخصصان  از  گروهی  اعامیۀ  عاوه،  به  بود.  شده  محدودتر  بسیار  فرهنگی 
ح  که در سال 1995 در دانشگاه فرایبورگ مورد طر بین المللی به نام »اعامیۀ حقوق فرهنگی« 

گرفت )جمالی، 1388: 106(. و پیشنهاد به یونسکو قرار 
ح  کــه در اســناد و پژوهش هــای بین المللــی مطــر کنونــی حقــوق فرهنگــی بشــر  مصادیــق 
کلــی  موضوعــات  ح  طــر بگوییــم  اســت  بهتــر  شــاید  حتــی  و  نیســت  جامــع  و  کامــل  شــده، 
همچــون »حــق مشــارکت آزادانــه در زندگــی فرهنگــی« بیشــتر از اینکــه بــه تقویــت جایــگاه حقــوق 
فرهنگــی بشــر بینجامــد، بــه ابهامــات آن دامــن زده و دولت هــا را از نزدیــک شــدن بــه آن بیشــتر 

می هراســاند.

اختالطمفهومیحقوقفرهنگیباتنوعفرهنگی
مورد  و  کامل  فرهنگی1«  »تنوع  و  فرهنگی«  »حقوق  مقولۀ  دو  مفاهیم  و  تعاریف  که  چه  گر  ا
اجماع بین المللی نیست، اما قلمرو مفهومی و تحدید حدود موضوعی آنان به میزان زیادی 
تاسیس  از  به هفت دهه  نزدیک  گذشت  از  این حال، هنوز هم پس  با  مشخص شده است؛ 
سازمان ملل و شش دهه از تصویب اعامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی منضم به 
آن، عده ای، حقوق فرهنگی بشر را به اشتباه در قالب تعریف تنوع فرهنگی توضیح می دهند. 
ح موضوع حقوق فرهنگی بشر، نوعی اختاط  که از بدو طر گونه به نظر می رسد  در واقع این 
مفهومی ریشه داری همزاد این دو واژه شده و این مسئله تا حدودی بر توسعه نیافتگی حقوق 

گذاشته است. فرهنگی تأثیرات سوئی بر جای 
که تنوع فرهنگی  که از تعاریف و مفاهیم »تنوع فرهنگی« بر می آید انتظار می رود  گونه  آن 
از مقوالت زیرمجموعه ای آن باشد. در واقع  و  ارزش های حقوق فرهنگی  از مصادیق و  یکی 
یکی از مصادیق حقوق فرهنگی بشر، حفظ تنوع و تکثر فرهنگی موجود در حوزه های فرهنگی 
که در بسیاری از موارد، توجه به تنوع  و تمدنی جهان است؛ اما با وجود این، مشاهده می شود 

فرهنگی، بسیار بیشتر از خود موضوع حقوق فرهنگی است.
کمبــود منابــع علمــی و پژوهشــی در زمینــۀ حقــوق فرهنگــی نیــز نشــانگر عــدم  همچنیــن 
کافــی محققیــن و نیــز بی رغبتــی جامعــۀ دانشــگاهی نســبت بــه ایــن مقولــه بــوده اســت.  توجــه 
کــه وضعیــت در زمینه هــای علمــی مشــابه همچــون موضوع »نســبیت گرایی  ایــن در حالــی اســت 
فرهنگــی« یــا »تنــوع فرهنگــی« بســیار بهتــر از وضعیــت موجــود منابــع علمــی در زمینــۀ »حقــوق 

فرهنگــی« اســت.

1. Cultural Diversity
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کندگیمبانیحقوقفرهنگیبشردراسنادبینالمللیمختلف پرا
بــه غیــر از منشــور ســازمان ملــل متحــد، اعامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر، میثــاق بین المللــی حقــوق 
کــه اجمــاال  سیاســی و مدنــی و میثــاق بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بشــر 
گردیــد، حقــوق فرهنگــی را می تــوان در دیگــر اســناد مهــم بین المللــی  نکاتــی در مــورد آنهــا ذکــر 
کــرد. برخــی از ایــن اســناد عبــارت انــد از: اساســنامه یونســکو، اعامیــۀ جهانــی تنــوع  مشــاهده 
کنوانســیون بین المللــی الهــه در خصــوص حمایــت از امــوال فرهنگــی در صــورت بــروز  فرهنگــی، 
کنوانســیون تشــکیل ســازمان  مخاصمــه، اعامیــۀ جهانــی ژوهانســبورگ در مــورد توســعۀ پایــدار، 
کنوانســیون داد و ســتد غیرمجــاز )درمــورد آثــار باســتانی و میــراث  جهانــی مالکیــت فکــری، 
ارتباطــات،  بین المللــی  کنوانســیون  معلولیــت،  دارای  افــراد  حقــوق  کنوانســیون  فرهنگــی(، 
اعامیــۀ اســامی حقــوق بشــر، پیــش نویــس معاهــدۀ حمایــت از جلوه هــای فولکــور در مقابــل 
ســازمان  منشــور  ناملمــوس،  فرهنگــی  میــراث  از  حراســت  کنوانســیون  غیرمجــاز،  اســتفاده 

ــی و ... . ــورهای آفریقای کش
کندگــی مبانــی حقــوق فرهنگــی بشــر در میــان تعــداد  کــه مشــاهده می شــود، پرا همانگونــه 
کــه هرکــدام از میــزان  کنوانســیون و ...  زیــادی از اســناد بین المللــی اعــم از اساســنامه، اعامیــه، 
متفاوتــی از ضمانــت اجــرا و الــزام آوری برخوردارنــد، خــود بــه عنــوان عامــل مهمــی در عــدم 
توســعه یافتگــی حقــوق فرهنگــی بشــر بــه شــمار می آیــد؛ بــه عبــارت دیگــر، مبانــی )توســعه نیافته( 
ــا تعابیــر و برداشــت های  حقــوق فرهنگــی بشــر، همچنیــن، تعاریــف و مفاهیــم و مصادیــق آن ب
کنــده توصیــف شــده اســت. در عیــن حــال، بســیاری از اســناد بین المللــی مرتبــط  مختلــف و پرا
بــا موضــوع حقــوق فرهنگــی بشــر در دل اســناد دیگــر حقوقــی و بــه طــور حاشــیه ای مــورد اشــاره 
واقــع شــده اســت و حقــوق فرهنگــی، بــه خــودی خــود، دارای هیــچ ســند بین المللــی رســمی و 
کــه جامــع و شــامل باشــد نیــز نمی باشــد. در حقیقــت، در نبــود یــک معاهــدۀ  شــناخته شــده ای 
ــق  ــتی از مصادی ــۀ لیس ــم و ارائ ــف و مفاهی ــر تعاری ــی، ذک ــن مبان ــه تبیی ــه ب ک ــی  ــزام آور اختصاص ال
کم نظیــری نســبت بــه ســایر انــواع  گســترده و  کندگــی  حقــوق فرهنگــی پرداختــه باشــد، چنیــن پرا

حقــوق بشــر مشــاهده می گــردد.
بنابرایــن، تدویــن یــک الیحــۀ جامــع، منســجم، یکپارچــه و جهانــی بــرای حقــوق فرهنگــی 
بشــر، یکــی از مهمتریــن راهکارهــای حمایــت از آن خواهــد بــود. درواقــع، وقتــی اساســا قاعــدۀ 
حقوقــی الــزام آوری وجــود نــدارد، تابعــان آن حقــوق را نیــز نمی تــوان در قبــال انجــام یــا عــدم 
گویــا و شــفاف نیســت،  کــه وقتــی یــک قاعــدۀ حقوقــی،  انجــام آن مســئول دانســت؛ همچنانــی 

ــرار داد. کیفیــت انجــام عمــل، مــورد ســئوال ق ــوان تابعــان را در  نمی ت

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر



162

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

مقاله علمی _ پژوهشی

ج(موانعاجرایحقوقفرهنگیبشر
عدموجودنهادهایمشخصدرزمینۀاجرایحقوقفرهنگیبشر

که می توانست فصولی از آن  کامل در زمینۀ حقوق فرهنگی بشر  در نبود یک معاهدۀ جامع و 
حقوق  بر  نظارت  و  اجرا  ارتقاء،  زمینۀ  در  اختصاصی  و  ویژه  معاهده ای  نهاد  یک  تأسیس  به 
همچون  ـ  موجود  نهادهای  برای  جدیدی  ماموریت  بیانیۀ  یا  و  یابد  اختصاص  بشر  فرهنگی 
گردد، طبیعتًا حقوق فرهنگی بشر از داشتن  که سازمان یونسکو است ـ تعریف  مهمترین آنها 

یک نهاد متولی مشخص، بی بهره مانده است.
جلب توجه اعضای ملل متحد به موضوع حقوق فرهنگی بشر، ارائۀ ماموریت برای تدوین 
کنوانسیون و معاهدۀ اختصاصی در مورد حقوق فرهنگی، تقویت نقش رژیم های حقوقی  یک 
بین المللی در زمینۀ نظارت بر حقوق فرهنگی، توجه ویژه به موضوع حقوق فرهنگی در گزارشات 
کنفرانس های متعدد با ماموریت ابهام زدایی از حقوق  سالیانه ارکان و دولت های عضو، تشکیل 
فرهنگی و استمرار دوره ای آنها، تنقیح قوانین، آیین های دادرسی و سازوکارهای رسیدگی قضایی 
در سطوح منطقه ای و بین المللی برای رسیدگی به شکایات قربانیان نقض حقوق فرهنگی و ... 
شاید اساسی ترین انتظارات از سازمان ملل متحد، ارکان آن و به خصوص سازمان یونسکو است 

کارنامۀ قابل قبولی در این زمینه موجود نیست. که متاسفانه 
کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل  که عاوه بر  البته نباید از نظر دور داشت 
متحد به عنوان نهاد ناظر میثاق بین المللی یادشده ... شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان 
گزارش های  یکی از ارکان سازمان ملل متحد توجه ویژه ای به حقوق فرهنگی به ویژه در بررسی 
کنده در راستای احیای حقوق  کشورها معمول داشته است ... اما این تاش های پرا ساالنۀ 
گسترۀ بسیار وسیعی از حقوق بشر را تشکیل  که حقوق فرهنگی  کافی نبوده است، چرا  فرهنگی 
گزارشگر ویژۀ سازمان  می دهد )صفاری نیا، 1395: 82-81(. همچنین در این زمینه می توان به 
گزارش هایی از وضعیت پیشرفت  ملل متحد در زمینۀ حقوق فرهنگی نیز اشاره داشت که ساالنه 

و اجرای حقوق فرهنگی بشر به سازمان ملل متحد ارائه می دهد.

نگرانیدولتهاازاجرایحقوقفرهنگیبشر
کنون چنین بوده است  تقویت رژیم های حقوقی بین المللی و معاهدات حقوق بشری ـ همانگونه که تا
ـ باعث تلفیق هر چه بیشتر حقوق داخلی و حقوق بین الملل می گردد. دیگر، دولت ها تنها واضعان 
قانون و مقررات نیستند و این شاید مهمترین دغدغۀ دولت ها در عصر جهانی شدن موازین بین المللی 
کمیت ملی، شاید بزرگترین عامل کاهندۀ انگیزۀ  حقوق بشر است. تداخل اصول حقوق بشر با اصل حا
دولت ها برای همکاری در زمینۀ حمایت، ارتقاء، اجرا و نظارت بر حقوق فرهنگی بشر باشد. دولت ها 
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گاهی دغدغه های دیگری همچون نگرانی ناشی از تخدیش امنیت فرهنگی1 ملی خود یا تأثیرپذیری 
همه جانبه از جریان های جهانی شدن2 و فرهنگ مستتر در مقولۀ حقوق بشر3 را نیز دارند.

گرچه که تصویب اعامیه و پیوستن دولت ها به میثاقین با رضایت خودشان  به عبارت دیگر، ا
تأثیر پذیری  و  دولت ها  حقوقی  قانونگذاری  اختیارات  از  کاستن  روزافزون  روند  لیکن  بوده، 
فزاینده از قوانین و نهادهای بین المللی، آنها را ترغیب کرده تا هر چه می توانند، بیشتر از زیر بار 
کرده و مواردی همچون حقوق فرهنگی بشر  مسئولیت های حقوقی بین المللی خود شانه خالی 

کمتری نیز بدان شدهـ  را راحت تر به دست تسامح و بی اعتنایی بسپارند. کید  که به ناحق، تأ ـ 
مبنای  بر  را  خود  کمیت  حا ساختارهای  و  سیاسی  مبانی  که  دولت هایی  میان  این  در 
کم بر جهان بنا ساخته اند، در  فرهنگ و ارزش های فرهنگی و مذهبی زاویه دار با اندیشۀ حا
بیشتری  مقاومت  فرهنگی5  تکثر گرایی  و  مذهبی4  تنوع طلبی  اندیشه ای،  نفوذ  هرگونه  قبال 
چنین  همسوسازی  همچون  وظایفی  با  بشر  فرهنگی  حقوق  این رو،  از  و  داده  نشان  خود  از 

کشورهایی با استانداردهای بین المللی نیز روبرو خواهد بود.

گاهیوآموزشبینالمللیدرزمینۀحقوقفرهنگیبشر نبودآ
»حقوق  آموزش  و  فرهنگ«  بر  »حق  از  بشر  برخورداری  دربارۀ  جهان  بین المللی  گاهی  آ عدم 
که مانع به رسمیت شناسی حقوق فرهنگی بشر در عمل6  فرهنگی بشر« از دیگر عواملی است 
کردن  شده است. افزایش دانش و مهارت های حقوق بشری از مهمترین مکانیسم های درونی 
و  مقبولیت  ارتقاء  نهایتا  و  ارزش ها  این  به  عمومی  افکار  توجه  جلب  و  بشر  حقوق  ارزش های 
گاه  پایبندی به آنها است که سرانجام منجر به تقویت صلح، تثبیت امنیت انسانی، پرورش افکار آ

گر در راستای دستیابی جهان به حقوق بشر خواهد شد. و آشنا با مسئلۀ حقوق بشر و مطالبه 
مقوالت  از  مقوله  این  خاص  ماهیت  به دلیل  بشر  فرهنگی  حقوق  آموزش  زمینۀ  در  اما 
گفت آموزش  که می توان  گی های خاصی خواهد بود؛ به گونه ای  حقوق بشر، آموزش دارای ویژ
کارکردهای آنها، مقدم بر آموزش  گی ها و  و تعریف »فرهنگ«، »هویت«، »تمدن« و تبیین ویژ

گام نخستین آموزش در این زمینه می باشد. حقوق فرهنگی بشر و 
بشر امروزین، به رغم تنفس در فضای غلیظ فرهنگی و ارتباطی و وابستگی شدید به این 

1. Cultural Security
2. Globalization Process
3. Third Culture
4. Religious Pluralism
5. Cultural Pluralism
6. In Practice

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر
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اهمیت  و  نقش  و  »فرهنگ«  ماهیت  و  گی ها  ویژ مفهوم،  عمق  با  هنوز  متاسفانه  حوزه،  دو 
که باید ـ آشنا نیست و این موضوع، دلیلی مهم تر از  بنیادین آن در زندگی خویش ـ آن چنان 

انتزاعی  بودن و غیرعینی  بودن »فرهنگ« نخواهد داشت.
توجه  با  مختلف،  انسانی  اقوام  و  فرهنگ ها  خرده  میان  در  بشر  فرهنگی  حقوق  آموزش 
و  پذیرش  مورد  راحتی  به  دارد،  آنها  فرهنگ  حفظ  در  حقوق  این  که  خطیری  ماموریت  به 
فرهنگی  آموزش حقوق  اینکه  به  توجه  با  قرار می گیرد. همچنین  فرهنگ ها  و  افراد  استقبال 
به  نسبت  و  شده  شان  زندگی  فرهنگی  ابعاد  به  آدمیان  نگرش  در  تغییراتی  ایجاد  باعث  بشر 
انتظار داشت،  گاهی های مؤثری می دهد، می توان  آ و جایگاه فرهنگ در حیاتشان  اهمیت 
کم توجه به یک مطالبۀ عمومی و جدی و عاملی  فرهنگ از یک موجودیت انتزاعی، ذهنی و 
گردد. برای تحرکات اجتماعی مطالبه گرایانه در زمینۀ دستیابی به حقوق فرهنگی بشر تبدیل 

بحثونتیجهگیری
نایافتگی، عدم توسعه و نهایتا عدم  که موجبات رشد  از موانعی  این پژوهش با طرح پرسش 
کرده است، با نظر به آینده و از زاویۀ دید آسیب شناسانه1،  اجرای حقوق فرهنگی بشر را فراهم 
تاش نموده است تا ضمن شناخت موانع و چالش های فوق الذکر، توجه محققان و پژوهشگران 
کرده و از این طریق و در پژوهش های بعدی،  بعدی در حوزۀ حقوق فرهنگی بشر را به آنها جلب 
راهبردهایی به منظور زودن غبار غفلت از این دسته از حقوق بشر ارائه گردد و بدین ترتیب، بتوان 
نیز اشاره  که پیش تر  را فراهم نمود. همانطور  ارتقای حقوق فرهنگی بشر  و  موجبات حمایت 
گامی در  که شاید با شناخت موانع و محدودیت ها، بتوان  گردید، این ضرورت احساس می شود 

گردد. برای رفع آنها برداشت و نتیجۀ آن به حمایت و ارتقاء حقوق فرهنگی بشر منتهی 
پس از اینکه در این پژوهش، ابتدا متغیرهای مستقل به عنوان مولفه های مؤثر بر متغیرهای 
کاوی قرار گرفت و نقش و تأثیر هریک بر حقوق فرهنگی بشر به تفکیک تجزیه و  وابسته مورد بررسی و وا
کنون الزم است اشاره شود که تسلط و استیای طوالنی مدت اندیشۀ رئالیسم بر فضای  تحلیل شد، ا
روابط بین الملل، بدبینی جامعۀ جهانی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد آرمان های 
سوسیالیستی در دایرۀ قدرت جهانی، عدم توجه کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و 
طرح موضوع تفکیک ناپذیری حقوق بشر که می توان درمجموع همۀ آنها را از موانعی دانست که تأثیر 
منفی اولیه و اساسی بر جلب توجه افکار عمومی بین المللی به حقوق فرهنگی بشر و پایه ریزی و انعقاد 

مبانی آن داشته اند را در زمرۀ »موانع رشد حقوق فرهنگی بشر« قلمداد کرد.
در ادامه، موانع دیگری همچون عدم ارائۀ تعریفی مشترک از فرهنگ، عدم ارائۀ تعریفی 

1. Pathological
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بشر،  فرهنگی  حقوق  مصادیق  از  جامع  فهرستی  ارائۀ  عدم  بشر،  فرهنگی  حقوق  از  مشترک 
انجام فعالیت های  بین المللی مختلف، عدم  کندگی مبانی حقوق فرهنگی بشر در اسناد  پرا
توسعه ای در زمینۀ حقوق فرهنگی بشر توسط نهادها و اختاط مفهومی با موضوع و مقولۀ 
کرده اند  که مجموعا موجبات عدم بالندگی و توسعۀ حقوق فرهنگی بشر را فراهم  تنوع فرهنگی 
گرفت و در پایان، عدم وجود نهادهای مشخص  را در زمرۀ »موانع توسعه« این حقوق در نظر 
گاهی و آموزش  در زمینۀ اجرای حقوق فرهنگی بشر، نگرانی دولت ها از اجرا و همچنین نبود آ
اجرای  برای  انگیزه  کاهندۀ  عوامل  در  داخل  که  را  حقوق  از  دسته  این  زمینۀ  در  بین المللی 

حقوق فرهنگی بشر است در دستۀ »موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر« قرار داد.
کنش2  که دارای نوعی رابطۀ طولی1 با یکدیگر می باشند، برهم  عاوه بر متغیرهای مستقل 
که موانع رشد، موجب بروز و پیدایش موانع توسعه شده و  متغیرهای وابسته نیز از این حیث 
که در نمودار  موانع توسعه نیز موجب موانع اجرا می گردد، حائز توجه و تامل است. همانگونه 
خود  میان  عرضی3  رابطۀ  نوعی  از  پژوهش،  این  وابستۀ  متغیر های  می شود،  مشاهده  زیر 

که باعث افزایش تأثیر و تأثر از یکدیگر خواهد شد. برخوردار بوده 

 

نمودار4موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر موانع رشد، �سعه و اجرای حقوق فرھن�ی ��ر ۱منودار 

1. Longitudinal Relationship
2. Interaction
3. Transverse Relationship

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر



166

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

مقاله علمی _ پژوهشی

منابعومآخذ
استاماتوپولو، السا )1392(. حقهایفرهنگیدرحقوقبینالملل؛نگرشیبهماده27اعالمیه

جهانیحقوقبشروفراسویآن، ترجمۀ سید قاسم زمانی و منا السادات میرزاده، تهران: 

انتشارات خرسندی.

حقوق  دامنۀ  و  مفهوم  »تعیین   .)1391( اسامی  بشر  حقوق  کمیسیون  پژوهش  و  تحقیق  امور 

اسالمی.  بشر حقوق کمیسیون وبسایت بشر«،  حقوق  بین المللی  موازین  در  فرهنگی 

http://www.ihrc.ir/Images/Research/ نشانی:  به   1398  ،05  ،05 در:  شده  بازنشانی 

Files/0423f194e269435ea3694b369c6ed710.pdf

بشر«،  فرهنگی  حقوق  ارتقای  و  بین المللی  حمایت  بر  مؤثر  »عوامل   .)1388( حمیدرضا  جمالی، 

فصلنامهمطالعاتمیانفرهنگی، شماره 10: 95-120.

روابط  رشتۀ  تولد  بر  کید  تأ )با  آرمان گرایی  نظریۀ  تاریخ  »بازخوانی   .)1395( احمد  جوانشیری، 

بین الملل(«، فصلنامهسیاست، شماره 10: 5-17.

خضری، رویا )1388(. »جایگاه فرهنگ در نظریه های روابط بین الملل«، فصلنامهخطاول، شماره 

.77-90 :10

داوری، محسن )1389(. حقوقفرهنگیشهروندان)رویکردیاسالمی(، تهران: انتشارات دانشگاه 

امام صادق )ع(.

کبر )1377(. لغتنامۀدهخدا، جلد پنجم، تهران: انتشارات روزنه. دهخدا، علی ا

کبر )1377(. لغتنامۀدهخدا، جلد هشتم، تهران: انتشارات روزنه. دهخدا، علی ا

کریان، مهدی )1392(. همۀحقوقبشربرایهمه، تهران: نشر میزان. ذا

روابط  و  سیاست  نظریه های  در  فرهنگ  جایگاه  »تبیین   .)1389( ترابی  قاسم  و  علیرضا  رضایی، 

بین الملل: فرهنگ به عنوان عرصه ای برای تعامل یا تقابل«، فصلنامهتخصصیعلومسیاسی، 

شماره 13: 53-82.

بر صلح و توسعه«،  امیرحسین و فریبا نواب دانشمند )1387(. »تأثیر آموزش حقوق بشر  رنجبریان، 

اندیشههایحقوقخصوصی، شماره 12: 97-114.

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی، شماره 3:  سلیمی، حسین )1379(. »فرهنگ در جهان متغیر«، 

.295-316

سلیمی، حسین )1379(. فرهنگگرایی،جهانیشدنوحقوقبشر، تهران: مرکز چاپ و انتشارات 

وزارت امورخارجه.

فکری،  قالبهای و مبانی بینالملل؛ روابط در پردازی نظریه  .)1393( حسین  سید  سیف زاده، 

تهران: سمت.



167

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

روابط نظریههای و بینالمللی سازمانهای  .)1391( صبری  محسن  و  غامرضا  یزدی،  صراف 

بینالملل، تهران: نشر قومس.

کم شتاب در بستر  صفاری نیا، محیا )1395(. »حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ حرکت 

پرتاطم«، مجلهپژوهشهایحقوقتطبیقی، شماره 2: 77-103.

فرهنگی  حقوق  انسان شناختی  »مبانی   .)1395( جمالی  حمیدرضا  و  احسان  حاجی وند،  طاهری 

بشر«، مجلهمطالعاتمیانفرهنگی، شماره 29: 81-111.

طاهری حاجی وند، احسان )1397(. »بحران شناسی روابط بین الملل در سال 2016 )بر اساس مدل 

مکعب بحران هرمان(«، فصلنامهمطالعاتمیانفرهنگی، شماره 35: 71-104.

طجرلو، رضا )1393(. حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبشر)تجزیهوتحلیلاسنادبینالمللی

ومنطقهای(، تهران: نشر دادگستر.

قوام، سید عبدالعلی )1393(. روابطبینالمللنظریههاورویکردها، تهران: سمت.

کریمی فرد، حسین )1394(. »جایگاه حقوق بین الملل در نظریه های روابط بین الملل«، مجلهحقوقی

بینالمللی، شماره 52: 337- 313.

کریون، متیو سی آر )1387(. چشماندازیبهتوسعۀمیثاقبینالمللیحقوقاقتصادی،اجتماعی

وفرهنگی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات دانشگاه مفید.

محسنیان راد، مهدی )1374(. ارتباطشناسی، تهران: سروش.

دانشکده مجله بین الملل«،  روابط  فرانظریه  عنوان  به  »سازه انگاری   .)1383( حمیرا  مشیرزاده، 

حقوقوعلومسیاسی، شماره 65: 113-143.

مشیرزاده، حمیرا )1394(. تحولدرنظریههایروابطبینالملل، تهران: سمت.

سیاست،  فصلنامه بین الملل«،  روابط  نظریه های  در  بشر  حقوق  »جایگاه   .)1387( نسرین  مصفا، 

شماره 4: 259-277.

حقوقی مجله بشر«،  حقوق  آموزش  روش های  از  برخی  »بررسی   .)1386( فریبا  دانشمند،  نواب 

بینالمللی، شماره 37: 129-167.

American Anthropologist Association]AAA[  )1947(. “Statement on Human Rights”, 

AmericanAnthropologist, 49: 541- 542.

Cambridge Dictionary )2019(. “Development”, CambridgeDictionaryWebsite. Updated 

at: 28,08,2019   Accessed on: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

development.

Cambridge Dictionary )2019(. “Growth”, Cambridge Dictionary Website. Updated at: 

28,08,2019  Accessed on: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/growth.

موانعرشد،توسعهواجرایحقوقفرهنگیبشر



168

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

مقاله علمی _ پژوهشی

CharterofTheUnitedNations, San Francisco, 1945.

FribourgDeclarationOnCulturalRights, 7 May, 2007, The University of Fribourg and 8 

May, 2007 At The Palais des Nations in Geneva.

GeneralCommentNo.21, Committee On Economic, Social and Cultural Rights, Forty-

Third Session, 2–20 November 2009 )www.undocs.org/E/C.12/GC/21(.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights )ICESCR), 16 

December 1966, in force from 3 January 1976.

Merriam-Webster )2019(. “Growth”, Merriam-Webster Dictionary Website. Updated 

at: 28,08,2019  Accessed on: https://www.merriam-webster.com/dictionary/growth.

Merriam-Webster, “Development”, Merriam-Webster Dictionary Website. Updated 

at: 28,08,2019   Accessed on: https://www.merriam-webster.com/dictionary/

development.

Ratnapala, Suri )2009(. Jurisprudence, Cambridge: Cambridge University Press.

Report of The Special Rapporteur in The Field of Cultural Rights, Sixty-Seventh 

Session, )www.undocs.org/A/67/287(.

UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

)ICH(2003

UNESCOUniversalDeclaration onCulturalDiversity- unanimously adopted by the 

31st session of the General Conference of UNESCO, Paris, 2 November 2001.

UNESCO,ConventionontheProtectionandPromotionoftheDiversityofCultural

Expressions, Paris, 3 to 21 October 2005, 33rd session.

United Nations Decade for Human Rights Education, General Assembly, A/

RES/49/184, December 23, 1994.

UniversalDeclarationofHumanRights,10 December 1948 at the Palais de Chaillot, Paris.


