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چکیده

جهانــی شــدن عامــل پررنــگ شــدن تنــوع فرهنگــی در ســطح جدیــدی شــده اســت ،بــه گونـهای که ایــده یکسانســازی
فرهنگــی رنــگ باختــه و ایــده تنــوع و ثکثــر فرهنگــی مطــرح شــد و ارتبــاط حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی مــورد توجــه
ســازمانهای بینالمللــی از جملــه یونســکو قــرار گرفــت .ارزشهــای فرهنگــی هــر جامعــه پتانســیل بالقــوهای اســت
کــه میتــوان از آن در جهــت احتــرام و رعایــت حقــوق فطــری و ذاتــی بشــر اســتفاده نمــود .در نوشــتار پیــش رو نســبت
حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی مــورد واکاوی قــرار گرفتــه و در ایــن راســتا از روش تحلیــل گفتمــان کــه مبتنــی بــر نظریــه
گفتمــان الکال و موفــه و بــه مثابــه يــك روش تحليــل كيفــی اســت ،در بررســی نســبت حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی
در قالــب دو گفتمــان جهانشــمولی حقــوق بشــر و نســبیگرایی حقــوق بشــر بهــره گرفتــه شــده اســت .نتیجــه ایــن کــه
حقــوق بشــر متضمــن تنــوع فرهنگــی اســت و تنــوع فرهنگــی ابــزار اســتحکام بخــش حقــوق بشــر اســت .بــدون احتــرام
بــه فرهنگهــای مختلــف در مناطــق جغرافیایــی مختلــف نمیتــوان شــاهد تحقــق حقــوق بشــر بــود.
کلیــد واژگان :تحلیــل گفتمــان ،تنــوع فرهنگــی ،پستمدرنیســم ،جهانشــمولی حقــوق بشــر،مدرنیسـم ،نســبیگرایی
حقوق بشــر

fariba_hdry@yahoo.com .1

44

 -دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی

مقدمه

نســبت حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی از مســائل مهــم در حــوزه حقــوق بشــر بینالملــل اســت .در ایــن حــوزه دو گفتمــان
جهانشــمولی حقــوق بشــر و نســبیگرایی حقــوق بشــر قابــل تفکیــک هســتند .اینکــه دولتهــا و جامعــه بشــری از
دریچــه کــدام یــک از گفتمانهــا بــه تفســیر و اجــرای حقــوق بشــر بپردازنــد ،نتیجــه متفــاوت خواهــد بــود .ســوالی کــه در
ایــن نوشــتار مــورد خطــاب قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه تنــوع فرهنگــی و حقــوق بشــر چــه نســبتی بــا یکدیگــر دارنــد؟
در راســتای پاســخ بــه ایــن ســوال بــه بررســی رابطــه دو مفهــوم تنــوع فرهنگــی و حقــوق بشــر در چاچــوب نظریــه و
روش تحلیــل گفتمــان پرداختــه شــده اســت.
چارچوب نظری

در پژوهــش حاضــر نظریــه گفتمــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،ایــن نظریـه برآمــده از تفکــرات پسـتمدرن و
پساســاختارگرایی اســت .میشــل فوكــو نخســتين شــخصی اسـت كــه تحليــل گفتمــان را در فلســفه سیاســی اجتماعـی وارد
کــرد و بعــد از او الكالو و موفــه آن را بســط داده و در نهایــت نورمــن فــرکالف آن را تکمیــل نمــود .متفکــران مذکــور در
دســته تحلیــل گفتمــان انتقــادی قــرار میگیرنــد.

فوكــو بــه پيــروی از نظريــات ســاختگرايانی نظيــر لــوی اشــتروس معتقــد بــود كــه معنــا را نبايــد صرفـ ًا در ســاخت ذهن

جســتجو كــرد .معناهــا بايــد از دل ســاختارهای اجتماعــی ،تاريخــی و فرهنگــی بيــرون آورده شــوند .اشــتروس در اينبــاره
میگويــد« :شــرط الزم و كافــی بــرای دســتيابی بــه اصــل و بنيانــی بــرای تبييــن كــه در مــورد ديگــر نهادهــا و ســنتها نيــز
معتبــر باشــد ،آن اســت كــه ســاختار ثابــت و ناخودآگاهــی را كــه در ســطح زيريــن هــر نهــاد و ســنت موجوداســت ،درك
نماييم»( .پايــا)53:1375،
بــه تعبيــر روشــنتر ،اشــتراوس ضمــن نفــی ســوژه ،معتقــد بــود كــه نبايــد هــر چيــز را در دهليزهــای تاريــك ذهنيتــی
منفــرد ،بــا عنــوان «ســوژه شناســا» جســتوجو كــرد ،بلكــه بايــد بــه ســاخت ،بافــت و شــكلبندیهای موجــود در ناخــودآگاه
نيــز توجهــی خــاص نمــود( .ماتيــوز)215:1378 ،
فوکــو روش تبارشناســی را کــه از نیچــه اقتبــاس نمــوده ،در تحلیــل گفتمــان مــورد اســتفادهقــرار میدهــد .تبارشناســی
در تقابــل بــا روششناســی ســنتی تاريــخ بــه كار میــرود و هــدف آن ،ثبــت و ضبــط ويژگیهــای يگانــه و بیهمتــای وقايــع و
رويدادهاســت .از ديــدگاه تبارشــناس ،هيچگونــه ماهيــت ثابــت يــا قاعــده بنياديــن يــا غايــت متافيزيكــی وجــود نــدارد كــه
مايــه تــداوم تاريــخ شــود؛ بلكــه بايــد پيوســته شــكافها ،گسســتها و جدايیهايــی را كــه در حوزههــای گوناگــون معرفتــی
وجــود دارد جســتوجو كــرد (.دريفــوس و رابينــو)392 :1376،
فوکــو دو مفهــوم قــدرت و دانش(اپیســتمه) را نیــز ارائــه میدهــد .فوکــو معتقــد اســت :قــدرت در همــه جا وجــود دارد،
نــه بــه ایــن دلیــل کــه هــر چیــزی را در بــر میگیــرد بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه از همــه چیــز ناشــی میشــود .قــدرت ،یــک
یدهیم.
نهــاد ،یــک ســاختار یــا یــک دارایــی نیســت ،بلکــه نامــی اســت کــه مــا بــه یــک وضعیــت پیچیــده اســتراتژیکم 
(نش)93:1984,foucault( )42 :1391،
عمومیتریــن مفهومــی کــه از نظــر فوکــو ،قــدرت بــه واســطه آن مولــد میشــود دانــش اســت .دانــش دربردارنــده
ادعاهــا و گزاره-هایــی اســت کــه در نهادهــای رســمی اظهــار میشــوند .در ایــن نهادهــا دانــش بــر طبــق قواعــد و
رویههایــی مشــخص بــه وســیله گویندگانــی بــه دســت میآیــد کــه مجازنــد تنهــا آنچــه را کــه در آن زمینــه خــاص بــه
عنــوان حقیقــت پنداشــته میشــود "،اظهــار نماینــد .از نظــر فوکــو تحلیــل گفتمــان مســتلزم مشــخص کــردن ایــن مســئله
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اســت کــه چگونــه موضوعــات جدیــد دانــش ظهــور میکننــد تحــت چــه شــرایطی گفتمانــی و غیــر گفتمانــی ظهــور
میکننــد و بــه ویــژه چــه تاثیــرات قدرتــی ایجــاد مینمایند(.نــش)40-39 :1391،
ارنســتوالکال و شــانتال موفــه ،نظریــات فوکــو را گســترش دادنــد ،نظریــه ایــن دو ریشــه در دو ســنت نظــری ســاختگرا
یعنــی مارکسیســم و زبــان شناســی سوســور دارد .در گفتمــان الکال و موفــه آمیختــه شــدن دو نظریــه فــوق ،موجــب
پیدایــش نظریــه پساســاختار گرایان ـهای و{پســامدرن} میشــود کــه بــر اســاس آن همــه حوزههــای اجتمــاع بــه مثابــه
شــبکهای از فرایندهــای متفــاوت دریافــت میشــود کــه بــه تولیــد معنــا در حــوزه دانایــی (دانــش) و قــدرت میانجامــد.
(بخشــایش اردســتانی )58 :1388 ،ایــن دو مفاهیــم قــدرت ،سیاســت و ایدئولــوژی را وارد نظریــه گفتمــان نمودنــد.
روش پژوهش

در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل گفتمــان مبتنــی بــر نظریــه گفتمــا ن الکال و موفــه کــه بــه مثابــه يــك روش تحليــل
كيفــی اســت ،بهــره گرفتــه میشــود .گفتمانهــا ،مجموعههايــی از گزارههــا هســتند كــه بــا موضوعــی واحــد ســروكار
دارنــد و بــه نظــر میرســد ،آثــاری هماننــد بــه بــار آوردنــد .بــرای مثــال ،ممكــن اســت مجموعــه گزارههايــی باشــند كــه بــه
ســبب نوعــی پيونــد يــا فشــار نهــادی ،بــه خاطــر هماننــدی در خاستگاههايشــان ،يــا بــه علــت هماننــدی در كاركردهايشــان
در يــك گــروه دســتهبندی شــوند و آنهــا گزارههــای ديگــری را بــاز توليــد میكننــد كــه بــا پيشــفرضهای بنياديــن
خودشــان ســازگارند(.ميلز )91 :1382 ،میتــوان گفــت اوليــن گام بــراى تحليــل در چارچــوب ايــن نظريــه ،شناســايى
حداقــل دو گفتمــان متخاصــم اســت كــه بــا هــم رابطـهاى غيريــت ســازانه برقــرار كردهانــد .در ایــن پژوهــش دو گفتمــان
جهــان شــمولی و نســبیگرایی باهــم رابط ـهای غیریــت ســازانه دارنــد.
بــر اســاس نظریــه گفتمــان الکال مفصلبنــدی عبــارت اســت از تلفیقــی از عناصــری کــه بــا قــرار گرفتــن در
مجموعـهای جدیــد ،هویتــی تــازه مییابند(.یورگنســن )56:1389،گفتمــان از نظــر الكال و موفــه یــك نظــام نشانهشــناختی
اســت كــه شــباهت بســیاری بــه نظــام نشانهشــناختی زبــان از نظــر سوســور دارد .هــر نشــانه تــا پیــش از مفصلبنــدی
شــدن در گفتمــان در حــوزهی گفتمانگونگــی قــرار دارد و یــك عنصــر نامیــده میشــود؛ امــا وقتــی در گفتمانــی
مفصلبنــدی شــد و معنایــش بــه طــور موقــت تثبیــت گشــت ،وقتــه نامیــده میشــود.
در ایــن نظریــه عناصــر دال و مدلــول گــرد عنصــری کــه دال مرکــزی نامیــده میشــود ،مفصلبنــدی میگردنــد .و
دال شــناور دالــی اســت کــه مدلــول آن شــناور و غیرثابــت اســت و مدلولهــای متعــدد دارد و گفتمانهــا بــر اســاس
نظــام معنایــی خــود و متناســب بــا آن ســعی دارنــد ،مدلــول خــود را بــه آن الحــاق کننــد و مدلولهــای رقیــب را بــه
حاشــیه براننــد .دال خالــی ،نشــان از وجــود فضــای خالــیو نشــان از قصــور گفتمــان حاکــم در تأمیــن آن دارد کــه در
نتیجــه گفتمــان رقیــب ســعی در پــر کــردن آن بــا ارائــه آرمانهــای جامعــه پســند و ضــد گفتمــان حاکــم میکنــد.
(مقدمــی)99-98 :1390،
مفهــوم هژمونــی در نظریــه الکال بــه معنــای ســلطه و اقتــدار اســت و یــک گفتمــان زمانــی هژمونیــک میشــود کــه
توانســته باشــد ،تمــام دالهــای شــناور را در اطــراف دال مرکــزی هماهنــگ و منســجم نمای ـد و نیــز نظــام معنایــی خــود
را در اذهــان ســوژهها ـ انســانها ـ هرچنــد بــه صــورت موقــت تثبیــت کــرده باشــد“ .هژمونــی” یــک گفتمــان مبتنــی
بــر انســجام معنایــی دالهــای دیگــر حــول دال مرکــزی اســت .درصورتیکــه یــک گفتمــان موفــق شــود بــا اتــکا بــر دال
مرکــزی خــود ،مدلولهــای مــد نظــر خــود را بــه دالهــای گفتمانــش نزدیــک کنــد ،یــا بــه عبــارت دیگــر ،نظــام معنایــی
مطلــوب خویــش را در ذهنیــت جمعــی اجتمــاع هــر چنــد بهطــور موقــت تثبیــت نمایــد و رضایــت عمومــی را جلــب

46

کنــد ،آن گفتمــان “هژمونیــک” میشــود .امــا در صورتــی کــه گفتمــان رقیــب بتوانــد بــه کمــک ســازوکارهای مختلــف،
ایــن نظــام معنایــی را شالودهشــکنی کنــد و ســاختارهای معنایــی شــکل گرفتــه در ذهنیــت جمعــی مــردم را درهــم بریــزد،
آنگاه ایــن گفتمــان هژمونــیاش را از دســت میدهــد .بنابرایــن ،موفقیــت گروههــای سیاســی بــه تواناییشــان بــرای
تولیــد معنــا بســتگی دارد.
برجستهســازي و حاشــيهراني بــا مفهــوم تخاصــم و غیریــت ســازی ارتبــاط دارد .در منازعــات گفتمانــی هــر گفتمــان
بــا برجســته کــردن نقــاط قــوت خــود و نقــاط ضعــف رقیــب و بــا بــه حاشــیه رانــدن نقــاط ضعــف خــود و نقــاط قــوت
رقیــب ،ســعی در کشــیدن هال ـهای از قــدرت دســت نایافتنــی بــه اطــراف خــود اســت .برجســته ســازی و حاشــیهرانی،
ت و مفهــوم ساختارشــکنی یــا "واســازی" در
شــیوهای بــراي حفــظ و اســتمرار قــدرت و دوام هژمونیــک گفتمــان اســ 
نقطــه مقابــل مفهــوم "انســداد و توقــف" اســت و بــر ایــن امــر تأکیــد دارد کــه بــراي از بیــن بــردن هژمونــی و ســلطۀ یــک
گفتمــان بایــد ثبــات معنایــی آن را از بیــن بــرد تــا زمینــۀ تغییر"وقتــه" بــه دال شــناور فراهــم آیــد و گفتمانهــای رقیــب
بتواننــد در ایــن فضــاي نــاآرام و ملتهــب پدیــد آمــده مدلــول خــاص خــود را بــه دال مرکــزی مــورد نظــر الصــاق و نظــام
معنایــی خویــش را تثبیــت کننــد( .مقدمــی)104:1390،
 الكالو از مفهــوم «قابليــت دسترســی» اســتفاده میكنــد تــا تبييــن كنــد كــه چگونــه در طــول بحرانهــا ،بعضــی
گفتمانهــا بــه نســبت ديگــران بــا اســتقبال و موفقيــت بيشــتری روبــهرو میشــوند .در ظاهــر چنيــن القــا میكنــد كــه
اگــر بحــران اجتماعــی بــه انــدازه كافــی شــديد باشــد ،بهطــوری كــه سراســر نظــم گفتمانــی را متزلــزل ســازد ،تنهــا
«قابليــت دسترســی» كافــی اســت تــا پيــروزی گفتمــان خاصــی را تضميــن كنــد)66:1990،laclau(.
الكالو و موفــه معتقدنــد هــر گفتمانــی کــه ســه ویژگــی "در دســترس بــودن" " ،قابليــت پذيــرش" و "ســلطه" را داشــته
باشــد گفتمانهــای رقیــب را بــه حاشــیه رانــده و برجســته خواهــد شــد.
حقوق بشر

حقــوق بشــر در اندیش ـهی غــرب ســابقه کمــی دارد ،ایــن اصطــاح بعــد از جنــگ جهانــی دوم و تأســیس ســازمان
ملــل در ســال  1945وارد ادبیــات حقوقــی و محــاورهای شــده اســت .ایــن واژه جایگزیــن حقــوق طبیعــی و حقــوق انســان
گردیــد کــه قدمتــی بیشتــر دارنــد .حتــی اگــر در مکتــب کانــت بزرگتریــن فیلســوف عصــر روشــنگری کــه بیــش از هــر
حکــم دیگــری انســان و کرامــت او را مبنــای فلســفه خویــش قــرار داده اســت در جســتجوی حقــوق بشــر بگردیــم اثــری
از آن نمییابیــم) 656:1992,Weston(.
اعالمیــه حقــوق بشــر ســازمان ملــل اغلــب حقــوق بشــر نامیــده میشــود ،ایــن اعالمیــه شــامل ســی مــاده اسـت کــه در
 10دســامبر  1948از ســوی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل تصویــب شــد ،حقــوق اساســی و فطــری و طبیعــی انســانها
را بیــان میکنــد.
در حــوزه حقــوق بشــر ســه نســل حقــوق بــه رســمیت شــناخته شــده اســت :نســل اول حقــوق سیاســی مدنــی ،نســل
دوم حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و نســل ســوم حقــوق جمعــی و حقــوق همبســتگی(حق بــه توســعه ،حــق بــه
صلــح و حــق بــه محیــط زیســت ســالم) را شــامل میشــود.
تنوع فرهنگی

بــرای درک تنــوع فرهنگــی ابتــدا بایــد بــه تعریفــی از فرهنــگ برســیم ،تعاریــف متفاوتــی از فرهنــگ ارائــه شــده
اســت و هــر رویکــردی از نــگاه خــود ایــن مفهــوم را تعریــف نمــوده اســت؛ امــا تعریفــی کــه در ایــن نوشــتار بــه آن
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متعهــد خواهیــم بــود تعریفــی اســت کــه ســازمان یونســکو بــه عنــوان متولــی امــر فرهنــگ آن را در یكــی از مهمتریــن
گردهماییهــای بینالمللــی در حیطــهی مباحــث فرهنگــی در «كنفرانــس جهانــی دربــارهی سیاســتهای فرهنگــی» كــه
در ســال  1982میــادی در مكزیكوســیتی برگــزار گردیــد ارائــه داد .در ایــن كنفرانــس عــاوه بــر مباحــث گســترده در
خصــوص مفاهیــم و پدیدههــای موجــود در عرصـهی فرهنــگ جهانــی تعریفــی از فرهنــگ و هویــت فرهنگــی بیــان شــد
كــه یكــی از كاملتریــن تعریفهایــی اســت كــه از فرهنــگ شــده اســت:
" فرهنــگ ،كلیتــی اســت تركیــب یافتــه از خصوصیــات متفــاوت روح ـی ،مــادی ،فكــری و احساســی كــه معــرف یــك
جامعــه یــا یــك گــروه اجتماعــی اســت .فرهنــگ نــه فقــط هنــر و ادبیــات را شــامل میگــردد ،بلكــه شــیوههای زندگــی،
حقــوق بنیــادی انســان ،نظامهــای ارزشــی ،ســنتها و باورهــا را در بــر میگیــرد"(1982 ,UNESCO).

پــس فرهنــگ در ســطوح گوناگونــی مفصلبنــدی و در اشــكال مختلــف زبــان ،اســطوره ،آداب و رســوم؛ آيينهــا،
نمادهــا ،خاطــرات جمعــی ،لطيفههــا ،شــيوههای غيرزبانــی ارتباطــات ،ســنتها ،نهادهــا ،هنــر ،موســيقی ،ادبيــات
مكتــوب ،زندگــی اخالقــی ،بينــش افــراد نســبت بــه زندگــی خــوب و مطلــوب و در هنجارهايــی كــه روابــط افــراد و
گروههــا را هدايــت میكنــد متجلــی میشــود(.پارخ)143 :2000 ،
فرهنــگ عاملــی اســت کــه گروههــای مختلــف از مــردم هویــت خــود را بــه واســطه آن تعریــف میکننــد و بــه واســطه
آن خودفهمــی و دیگرفهمــی صــورت میگیــرد .پیربورديــو از ســه شــكل ســرمايه فرهنگــي نــام میبــرد:
 )1ســرمايه بدنــی و فــردی؛ كــه بــا كوشــش و اســتعداد فــرد حاصــل شــده و امــكان انتقــال بــه غيــر را نــدارد و بــا مــرگ
شــخص از بيــن مــی رود.
 )2ســرمايه عينــی فرهنگــی؛ مجموعــه ميراثهــای فرهنگــی ماننــد شــاهكارهای هنــری ،فنــاوری ماشــینی و قوانیــن علمــی
کــه بــه صــورت اســناد ،کتــب در تملــک فــرد اســت و امــکان انتقــال بــه غیــر را دارد.
 )3ســرمایه نهــادی و ضابطـهای؛ ایــن ســرمایه بــه کمــک ضوابــط اجتماعــی و بــه دســت آوردن عناویــن بــرای افــراد کســب
موفقیــت میکنــد و قابــل انتقــال نیســت ،ماننــد مــدرک تحصیلــی و گواهــی حرفــه و کار ( .روحاالمینــی)117 :1372 ،
اهمیــت تنــوع فرهنگــی تــا آنجایــی اســت کــه در مــاده یــک اساســنامه تأســیس یونســکو آمــده اســت  ":بــرای حفــظ
اســتقالل ،تمامیــت ارضــی و تنــوع فرهنگهــا ،ســازمان حــق مداخلــه در امــور واقــع در صالحیــت داخلــی دولتهــای
عضــو را ندارد(".بی ـگزاده)535 :1382 ،
تصویــب اعالمیــه جهانــی تنــوع فرهنگــی توســط نماینــدگان  188کشــور شــرکت کننــده درســی و یکمیــن اجــاس
کنفرانــس عمومــی یونســکو(آبان  )1380حــاوی  12مــاده و یــک برنامــه کار بــا  20موضــو ع نشــان از اهمیــت مســئله
فرهنــگ در موضوعــات جهانــی و حقــوق بشــری دارد .اعالمیــه جهانــی تنــوع فرهنگــی شــامل چهــار بخــش اســت
ی بــه عنــوان میــراث مشــترک بشــری معرفــی
کــه هــر بخــش ســه مــاده را در برمیگیــرد .در بخــش اول تنــوع فرهنگ ـ 
میگــردد ،در بخــش دوم حقــوق بشــر بــه عنــوان ضامــن تنــوع فرهنگــی معرفــی میشــود ،در بخــش ســوم میــراث
فرهنگــی جهانــی بــه عنــوان منبــع خالقیــت شــمرده میگــردد و در بخــشآخــر بــر ضــرورت همکاریهــای بینالمللــی
بــرای انتشــار تولیــدات فرهنگــی تأکیــد میشــود.
براســاس بخــش نخســت ،تنــوع فرهنگــی بــه عنــوان میــراث مشــترک بشــری معرفــی میشــود کــه ســر منشــأ مبادلــه،
ابــداع و خالقیــت میــان انسانهاســت و بــرای بشــر همــان اهمیتــی را دارد کــه تنــوع زیســتی بــرای زنــدگان .بــرای آن کــه
انســانهایی بــا فرهنگهــای متنــوع بتواننــد بــه شــیوهای ســازگار در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد ،از تکثرگرایــی گریــزی
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نیســت .تنــوع پذیــری و تکثرگرایــی پایهســاز گون ـهای از توســعه میشــود کــه همــراه بــا رشــد اقتصــادی ،رضایتمنــدی
فکــری ،احساســی ،روحــی و اخالقــی را نیــز موجــب میشــود(.وحید)262 :1383 ،
نسبت تنوع فرهنگی با حقوق بشر

بــرای درک نســبت تنــوع فرهنگــی و حقــوق بشــر بایــد بــه گفتمانهایــی کــه رابطــه ایــن دو مفهــوم را بررســی
میکننــد بپردازیــم .دو گفتمــان متفــاوت در مــورد نســبت حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی ارائــه شــده اســت .گفتمــان اول
کــه میتــوان زاییــده دوره مــدرن دانســت از ســوی کشــورهای غربــی مطــرح شــد ،دال مرکــزی در ایــن گفتمــان انســان بــه
ســبک غربــی اســت و تنــوع فرهنگهــا هیــچ تأثیــری بــر هنجارهــا و ارزشهــای حقــوق بشــر نمیتوانــد داشــته باشــد.
در مقابــل گفتمــان نســبیگرایی قــرار دارد کــه معتقــد اســت حقــوق بشــر نســبی اســت و تفســیر هنجارهــا و ارزشهــای
حقــوق بشــر تابــع ویژگیهــای فرهنگــی اجتماعــی جغرافیایــی و منطق ـهای هــر ملت-دولــت اســت .یعنــی هــر مل ـت-
دولتــی میتوانــد مــواد حقــوق بشــر را بــر اســاس شــرایط کشــور و فرهنــگ خــود تفســیر نمایــد .دال مرکــزی در ایــن
گفتمــان تنــوع و تکثــر فرهنگهــا اســت .در ادامــه بــه تحلیــل و بررســی ایــن دو گفتمــان پرداختـه شــده اســت.
گفتمان جهانشمولی حقوق بشر

جانگــری معتقــد اســت تعریفــی کــه لیبرالیســماز انســان و جامعــه ارائــه میدهــد ،دارای چهــار ویژِگــی فردگرایــی،
برابرخواهــی ،جهانشــمولگرایی و بهبودگرایــی اســت .در ایــن دوره مرجعیــت فرهنگــی آمــوزه لیبرالیســم اســت و
فرهنگهــای غیرلیبــرال ارزشــی نداشــتند و گفتمــان جهانشــمولی حقــوق بشــر حاکــم میشــود.
اصطــاح  universalityبــه معنــای جهانشــمولی و عمومیــت و شــمول از  universeگرفتــه شــده اســت universe .در
لغــت عبــارت اســت از جهــان ،گیتــی ،عالــم ،و کائنــات و  universalصفتــی اســت بــه معنــای فراگیــر ،عالمگیــر ،جهانــی
و جهانشــمول یعنــی چیــزی کــه متعلــق بــه تمــام افــراد جهــان اســت و تمــام افــراد و ملــل جهــان را شــامل میشــود.
(ذوالقدر)63 :1393 ،
در ذیل به چند مفهوم جهانشمولی اشاره میشود:
 )1جهانشــمولی بــه معنــای جامعــه شــناختی آن ،یعنــی مقبولیــت جهانــی یــا ایــن کــه حقــوق از اراده و تصمیــم عــام
بینالمللــی ناشــی شــده باشــد و بــه عبارتــی منبــع حقــوق ،جهانــی باشــد.
 )2جهانشمولی به معنای سازگاری و همخوانی با همه فرهنگها و جهان بینیها.
 )3جهانشمولی به معنای شمول و فراگیری همه افراد انسانی در هر کجا.
در واقــع هســته مرکــزی ایــده جهانگرایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه حقــوق بشــر ،حداقــل حقوقــی اســت کــه انســان از
آن جهــت کــه انســان اســت فــارغ از رنــگ ،نــژاد ،زبــان ،ملیــت و مذهــب از آن برخــوردار اســت .بنابرایــن حقوقــی جهانــی
اســت .شــالوده حقوقــی ایــده جهانگرایــی ،مــاده یــک اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر اســت کــه اعــام میدارد":تمــام
افــراد بشــر آزادانــه بــه دنیــا میآینــد و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق بــا هــم برابرند(".غائبــی)788: 1386 ،
 جهانشــمولگرایان بــر ایــن باورنــد کــه ارزشهــای حقــوق بشــر جهانــی و همــه گیرنــد .حقــوق بشــر و مصادیــق
آن هماننــد حــق زندگــی ،ازدواج،کار ،بیمــه ،نبــود شــکنجه و بردگــی و ماننــد اینهــا ویژگیهــا و مفاهیمــی هســتند
کــه بــرای انســان فــارغ از جغرافیــای زیســت و زا د و بــوم او دارای ارزش اســت .پــس چــه آفریقایــی ،چــه آمریکایــی،
چــه اروپایــی و چــه آســیایی بماهــو موجــود نبایــد بــه بندگــی و بردگــی گرفتــه شــوند .شــکنجه نســبت بــه هــر فــردی
چــه مســلمان ،چــه مســیحی ،چــه یهــودی بــد اســت .بــه عبــارت دیگــر بــه بــاور آنهــا بــد ،بــد اســت ولــو اینکــه
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از ســوی فــردی بــزرگ یــا مقــدس یــا دارای یــک شــخصیت فــره-وش (کاریزمــا) انجــام شــود .بــا ایــن همــه ایــن
ارزشهــای جهانــی و فراگیــر در همــه جوامــع بــه یــک شــیوه کشــف نشــده و بــه دســت نیامدهانــد .بــه همیــنروی،
جهانشــمولگرایان بــه ســه دســته تقســیم شــده و فراگیــری حقــوق بشــر را از زاویههــای زیــر تعریــف کردهانــد:
دســته اول جهانشــمولگرایان دوفاکتــور هســتند ،بــه بــاور آنهــا حقــوق بشــر بــه عنــوان یــک ارزش جهانــی پذیرفتــه
شــده اســت ،هماننــد ســرقت از بانــک کــه از منظــر جهانــی یــک عمــل نادرســت اســت .اگرچــه ســرقت از بانــک رخ
میدهــد؛ امــا تقصیــر متوجــه ســارقان اســت نــه اینکــه ســرقت خــوب اســت .بــه همــان ســان هــر چنــد نقــض حقــوق
بشــر در دنیــا رخ میدهــد امــا ناقضــان خطــاکار هســتند.
دســته دوم جهــان شــمولگرایان واقــع گراهســتند ،آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه حقــوق بشــر یــک دارایــی طبیعــی

جهانــی اســت .همــه انســانها طبیعت ـ ًا آن را دارا هســتند ،ولــو اینکــه شــماری از مــردم آن را بــه عنــوان یــک واقعیــت
نمیپذیرنــد .درســت مشــابه ایــن اســت کــه بــه رغــم گــرد بــودن زمیــن ،شــماری از مــردم هنــوز آن را مســطح میداننــد.
آنهــا جاهــل هســتند و نیازمنــد آمــوزش بــرای درک حقیقــت.
دســته آخــر جهانشــمولگرایان دوژور هســتند ،هــر چنــد ارزشهــای حقــوق بشــر بــه عنــوان یــک حقیقــت مطــرح
نمیباشــد و آنــان مــورد پذیــرش جهانــی نبودهانــد؛ امــا بایســتی مــورد پذیــرش جهانــی قــرار بگیرنــد .بــه بــاور آنــان
ارزشهــا ا ز فرهنگــی بــه فرهنگــی دیگــر و از زمانــی بــه زمــان دیگــر ،متفــاوت هســتند .بــا ایــن وجــود ،آنهــا بــر ایــن
باورنــد کــه ارزشهــای مهمــی وجــود دارنــد کــه "درســت" یــا برتــر هســتند و مــا بایســتی آنهــا را بپذیریــم .بــه عبارتــی
بایــد همــه تــاش خــود را بــرای فراگیــر ســاختن ارزشهــای برتــر بــه کار گیریــم( .ذاکریــان)52-51 :1392،
هر سه دسته مخالف نسبیگرایی حقوق بشر هستند.
گفتمان نسبیگرایی حقوق بشر

پــس از گســترش جهانیشــدن در حــوزه اقتصــاد بــه صــورت آزادســازی مبــادالت و گــردش جریانهــای مالــی و
تجــاری در ورای مرزهــای ملــی،شــاهد جهانــی شــدن فرهنــگ در قالــب "کثرتگرایــی فرهنگــی" هســتیم .در ایــن دوره
کــه پســالیبرالی نــام دارد ،فرهنگهــای محلــی ،بومــی و قومــی مجــال بــروز مییابنــ د و دیگــر فرهنــگ برتــر وجــود
نــدارد ،بلکــه تمامــی فرهنگهــا ارزشــمند هســتند .در ایــن دوره گفتمــان نســبیگرایی حقــوق بشــر حاکــم میشــود.
نســبیگرایان بــا هــر ســه نــوع جهانشــمولی مخالــف هســتند .آنهــا تعریــف دیگــری از حقــوق بشــر و فراگیــری آن
دارنــد .نســبیگراها از دیــد اخالقــی و ارزشــی بــر ایــن باورنــد کــه مــردم بــا فرهنگهــای گوناگــون ارزشهــای متفاوتــی
دارنــد .در عیــن حــال آنــان فکــر نمیکننــد کــه میــان مــردم فرهنگهــای گوناگــون ارزشهــای کــم وبیــش مشــترک هــم
وجــود دارد .بــه بــاور آنهــا حقــوق بشــر ارزشــمند اســت و از آنجــا کــه ارزشهــا خــاص هــر فرهنــگ هســتند ،پــس
حقــوق بشــر نیــز خــاص هــر فرهنــگ اســت و حقــوق بشــر جهانــی وجــود ندارد(.ذاکریــان)56 :1392 ،
مبنــای فکــری ایــن گفتمــان بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه نمیتــوان تمامــی انســانها را بــه پذیــرش مفهــوم
یکســانی از حقــوق بشــر ســوق داد؛ زیــرا حقــوق عبــارت از قاعــده رفتــار اجتماعــی اســت کــه مولــود جوامــع بشــری
اســت ،بــه عبــارت دیگــر از یــک ســو ،هــر جــا جامع ـهای هســت ،حقــوق هــم هســت .از ســوی دیگــر ،ارزشهــای
جوامــع مختلــف یکســان نیســتند ،بلکــه هــر جامعـهای ویژگیهــا ،باورهــا ،عادتهــا و ارزشهــای خــود را دارد .بنابرایــن
هیــچ ملتــی حــق نــدارد ایدئولــوژِی و ارزشهــای خــود را بــر ملــت دیگــر تحمیــل کنــد .حقــوق بشــر نیــز بایــد بــر

اســاس ویژگیهــا ،واقعیتهــا و ارزشهــای هــر جامعــه تنظیــم گــردد .از نظــر ایــن گــروه در دنیــای چنــد صدایــی و
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چنــد فرهنگــی نمیتــوان از جهانشــمولی حقــوق بشــر دم زد .همــان طــور کــه فرهنــگ جهانشــمولی وجــود نــدارد ،پــس
حقــوق بشــر جهانشــمول هــم نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد(.غائبی)793 :1386 ،و()1999,Tharoor
از آنجــا کــه اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و بســیاری از کنوانســیونهای حقــوق بشــری دســتاورد نگــرش کشــورهای
باختــر زمیــن در موضــوع حقــوق بشــر هســتند ،بنابرایــن ،نمیتــوان آنهــا را جهانــی دانســت .بــرای تعریــف حقــوق
بشــر همــه فرهنگهــا و ملتهــا بایســتی بــه هماندیشــی برســند و چــون چنیــن هماندیشــی در تعریــف حقــوق بشــر
کنونــی پدیــد نیامــده اســت ،پــس حقــوق بشــر امــروزی یــک حقــوق بشــر نســبی اســت و هنــوز بــا جهانشــمولی فاصلــه
دارد(.ذاکریــان)56 :1392 ،
مفهــوم مســلط حقــوق بشــر در دنیــای امــروز از ریشــههای آن در لیبرالیســم غــرب برگرفتــه شــده اســت ،یعنــی
فلســفهای کــه آزادی فــردی را در اولویــت خــود گذاشــته اســت .حقــوق بشــر ،حقــوق افــراد اســت .اغلــب چنیــن گفتــه
میشــود کــه مفهــوم فردگرایانــه حقــوق بشــر ،یعنــی جــدا شــدن آن از انســان و ارزش ویــژهای کــه ایــن مفهــوم بــرای
فــرد در نظــر میگیــرد ،در فرهنگهــای غیــر غربــی ،بیگانــه اســت(.برنل ،رنــدال)290 :1387،
فراگیــری مطلــق و دربســت همــه قواعــد حقــوق بشــر ،چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه لحــاظ کاربــردی و عملیاتــی
از ســوی نظریــه پــردازان و مجریــان بســیاری از کشــورها مــورد چالــش قــرار گرفتــه اســت .بــه بــاور آنهــا ،هنجارهــای
کنونــی حقــوق بشــر بیانگــر دســتاوردهای همــه ملــل متمــدن جهــان نیســت .بــر ایــن پایــه ،قواعــد حقــوق بشــر بــر پایــه
تمایــزات فرهنگــی هــر یــک از کشــورها قابــل تفســیر و اعمــال اســت .در ایــن نظریــه ،اگرچــه پایههــای حقــوق بشــر از
جملــه آزادی بیــان ،دوری از شــکنجه و ....در نــزد همــه کشــورها ومــردم همــه جــای دنیــا ،اصــول قابــل احترامــی هســتند؛
امــا ایــن بــه عهــده یــک کشــور اســت کــه بــا توجــه بــه اصــول اخالقــی خویــش بــه منظــور حمایــت از اخــاق بــه
تفســیر ،مرزبنــدی ،ضــرورت و انســجام اصــول بنیادیــن حقــوق بشــر بپردازد(.ذاکریــان)57 :1392 ،
بــه نظــر میرســد ایــن بــاور کــه حقــوق بشــر جهانشــمول اســت ،بــا گوناگونــی فرهنگــی در ســطح جهــان همخوانــی
نــدارد .بســیاری از افــراد میگوینــد ایدههــای اخالقــی و سیاســی از فرهنــگ سرچشــمه میگیرنــد و جامعههــای
مختلــف فرهنگهایــی متفــاوت دارنــد ،بنابرایــن تحمیــل حقــوق بشــر بــر همــه در جهــان نشــانگر ناشــکیبایی و رفتــاری
امپریالیســتی اســت کــه نمیتــوان آن را توجیــه کــرد .ایــن منطــق اخالقــی ممکــن اســت بــا تکیــه بــر ایــن ادعاهــای
تاریخــی پشــتیبانی شــود:
 )1مفهــوم حقــوق بشــر ،مفهومــی غربــی اســت )2 .غــرب پیشــینهای از امپریالیســم سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی دارد
کــه هنــوز پایــان نیافتــه اســت .برخــی از منتقــدان غیرغربــی حقــوق بشــر میگوینــد حقــوق بشــر مفهومــی بیگانــه
بــرای فرهنگهــای غیر-غربــی اســت و بهرهگیــری غــرب از آن ،بخشــی از برنامــه آن بــرای اعمــال ســلطه جهانــی در
عرصههــای سیاســی و اقتصــادی اســت( .برنــل ،رنــدال)297 :1387،
تحلیل گفتمانها

بــراى تحليــل گفتمانهــا در چارچــوب نظریــه گفتمــان ،شناســايى حداقــل دو گفتمــان متخاصــم اســت كــه بــا هــم
رابط ـهاى غيريــت ســازانه برقــرار كردهانــد .در ایــن پژوهــش دو گفتمــان جهانشــمولی و نســبیگرایی بــا هــم رابط ـهای
غیریــت ســازانه دارنــد .موفقیـ 
ت هــر گفتمــان بــه توانایـیاش بــرای تولیــد معنــا بســتگی دارد.
در پژوهــش پیــش رو بــه قــول اشــتراوس نبايــد هــر چيــز را در دهليزهــای تاريــك ذهنيتــی منفــرد ،بــا عنــوان «ســوژه
شناســا» جســتجو کنیــم ،بلكــه بايــد بــه ســاخت ،بافــت و شــكلبندیهای موجــود در ناخــودآگاه نيــز توجهــی خــاص
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نمــود یــا بــه قــول فوکــو در تبارشناســی همچــون یــک باســتان شــناس تــا آنجایــی پیــش برویــم کــه پاســخ پرســش خــود
را بیابیــم.
در دوره کالســیک مــردم در هــر منطق ـهای از جهــا ن بــر اســاس فرهنــگ خــاص خــود عمــل میکردنــد و ســنتهای
فرهنگــی خــود را بــه اجــرا میگذاشــتند؛ امــا دردوره مــدرن کــه همــراه بــا رشــد ســرمایهداری بــود ،شــاهد رواج فرهنــگ
غربــی بودیــم کــه در آن تمــام خــرده فرهنگهــا و فرهنگهــای کالن طــرد میشــدند و فقــط تأکیــد بــر فرهنــگ غربــی
و زندگــی بــه ســبک غربــی بــود و در واقــع در تفکــر مــدرن یــک فرهنــگ جهانــی وجــود دارد .ویژگیهــای دوره مــدرن
شــامل دنیاگرایــی و سکوالریســم ،فردگرایــی و اومانیســم ،خردگرایــی ،تأکیــد بــر حــق بــه جــای تکلیــف ،غالــب شــدن
روشهــای تجربــی بــه عنــوان شــیوهای نــو در مطالعــات طبیعــت ،فنــاوری ماشــینی ،تمرکــز وســایل اجبــار ،تمرکــز تولیــد،
بــاال رفتــن رفــاه مــادی ،و حاکمیــت ســرمایهداری اســت(.حقیقت)524 :1391،
در دوره مــدرن بــا رشــد ســرمایهداری و غالــب شــدن فرهنــگ غربــی ،خــرده فرهنگهــای قومــی و محلــی بــه حاشــیه
رانــده شــدند و یکســان ســازی فرهنگــی در جهــان رواج یافــت بــه ایــن معنــا کــه اکثــر مــردم جهــان بایــد فرهنــگ محلــی
خــود را کنــار گذاشــته و ماننــد غربیهــا زندگــی میکردنــد .در ایــن دوره اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر تدویــن شــد کــه
شــامل ســی مــاده اســت ،بســیاری معتقدنــد ایــن حقــوق برگرفتــه و منعکــس کننــده فرهنــگ غــرب اســت نــه فرهنــگ

تمامــی ملتهــا و اقــوام .بــه همیــن علــتکشــورهای در حــال توســعه ،بارهــا شــکوه کردهانــد کــه رژِیــم بینالمللــی
حقــوق بشــر ،سرپوشــی اســت کــه نیرومندتریــن دولتهــای غربــی از راه آن ،منافعشــان را بــا هزینــهی دولتهــای
فقیرتــر دنبــال میکننــد ،بــدون شــک در ایــن اتهــام میزانــی از حقیقــت نهفتــه اســت؛ امــا بســیاری از حکومتهــا در

کشــورهای در حــال توســعه ،در برابــر آن مانــع ایجــاد میکننــد .دولتهــای نیرومنــد در غــرب و خــود ســازمان ملــل،
بــه ســبب مداخلــه نکــردن در ایــن دســته از کشــورها هــدف انتقــاد واقــع شــدهاند .از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه
نسلکشــی در ســال  1994در روانــدا اشــاره کرد(.برنــل ،رنــدال)291: 1387،
در دوره پســت مــدرن شــاهد"چرخش فرهنگــی" هســتیم .در ایــن دوره مســئله جهانــی شــدن مطــرح میشــود کــه بــر

اســاس آن فرهنــگ جهانــی شــدیدا ً نامتجانــس اســت و ویژگــی آن نسبیشــدن ارزشهــای غربــی میباشــد .زیــر ســوال
رفتــن انســانگرایی لیبــرال ،افزایــش مهاجــران پراکنــده یــا دیاســپورا و هویتهــای مختلــط و جهانیمحلــی شــدن و
فرهنــگ مصرفــی همگــی نشــانههای پایــان فراروایتهــا در پســامدرن هســتند( .نــش)72 :1391،

ارزشهــای فرهنگــی غــرب اکنــون صرفـ ًا بــه یکــی از شــیوههای نــگاه بــه جهــان در بیــن بســیاری از دیدگاههــا (حتــی

گاهــی اوقــات بیــن دیدگاههــای متعــارض) تبدیــل شــده اســت .از دیــدگاه پســامدرن ،فرهنــگ غــرب دیگــر موقعیتــش در
عصــر مدرنیتــه یــک فــرا روایــت تعییــن کننــده نیســت ،بلکــه اکنــون بــه یــک روایــت در بیــن دیگــر روایتهــا تبدیــل
شــده اســت .از ایــن لحــاظ نــگاه ب ـه فرهنــگ جهان ـی بــه عنــوان یــک فرهنــگ پســامدرن فرصتــی بــرای یــک گشــایش
بیشــتر و "مســئولیت در قبــال غیریــت"فراهــم میکنــد بــه طــوری کــه تفاوتهــای فرهنگــی بــه جــای اینکــه ســرکوب
و نابــود شــوند معتبــر شــناخته میشــوند( .نــش)96 :1391،
برخــی اصــول دوره پس ـتمدرن عبارتنــد از :اصــل اول ایــن اســت کــه آنچــه در مدرنیســم اعتبــار داشــته در عصــر
پســت مــدرن بیاعتبــار و منســوخ اســت .اصــل دوم انــکار واقعیــت اســت ،اصــل ســوم بــر ایــن امــر اســتوار اســت کــه
انســا ن بــه جــای واقعیــت بــا یــک وانمودگ ـر رو در رو اســت .اصــل چهــارم اســتوار بــر بیمعنایــی اســت .اصــل پنجــم
شکاندیشــی اســت .اصــل ششــم کــه بایــد اذعــان کــرد ماهیتــی مثبتتــر دارد و از آن بــرای تعریــف یکــی از ویژگیهــای
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بــارز مدرنیســم اســتفاده میشــود .پســت مدرنیســم بــر گوناگونــی و کثــرت نظــر دارد و بــر چندگانگــی فرهنگهــا،
قومیــت ،نــژاد ،جنســیت ،حقیقــت و حتــی خــود تأکیــد دارد( .حقیقــت )524 :1391 ،پروفســور اکبــر احمــدی از اســاتید
جامعــه شناســی و مطالعــات اســامی ســلوین کالــج در دانشــگاه کمبری ـج پســت مدرنیتــه را بــه مثابــه مــوارد زیــر نیــز
تعبیــر نمــوده اســت :نوســازی بیشــتر ،تفکیــک و تمایــز بیشــتر ،ناهماهنگــی و عــدم تجانــس بیشــتر ،تنــوع و تکثــر بیشــتر،
دنیاگرایــی و جدایــی هــر چــه بیشــتر از دین(علمانیــت) ،عقالنــی شــدن بیشــتر ،بازتابندگــی و انعطافپذیــری بیشــتر،
آزادی بیشــتر ،انتخــاب بیشــتر ،اســتقالل بیشــتر ،افــزون زدایــی بیشــتر ،تجزیــه و چنــد پارگــی بیشــتر( .حقیقــت:1391،
( ، )526-525نــوذری)214 :1379 ،
در دوره پســت مــدرن شــرایط تغییــر نمــود و خــرده فرهنگهــا و بــه حاشــیه رانــده شــدهها برجســته شــدند و مجــال
ص نمــود و یكــی از مهمتریــن
بــروز یافتنــد .در ایــن دوره ســازمان یونســکو بــه موضــوع تنــوع فرهنگــی توجــه خــا 
گردهماییهــای بینالمللــی در حیطــهی مباحــث فرهنگــی «كنفرانــس جهانــی دربــارهی سیاســتهای فرهنگــی» اســت
كــه در ســال  1982میــادی در مكزیكوســیتی توســط ایــن ســازمان برگــزار گردیــد .ســپس در ســال " 2001کنوانســیون
تنــوع فرهنگــی ،گفتگــوی تمدنهــا و فرهنگهــا" و در 21-3اکتبــر  2005در پاریــس" کنوانســیون حفــظ و ترویــج تنــوع
مظاهــر فرهنگــی" بــه تصویــب رســید.
ل متحــد،
در همیــن راســتا و در جهــت تعمیــق بخشــیدن بــه تنــوع فرهنگــی اســت کــه مجمــع عمومــی ســازمان مل ـ 
قطعنامــه  ۵۶/۱۵۶تحــت عنــوان «حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگ ـی» را در  ۱۵فوریــه  ۲۰۰۲تصوی ـب نمــوده اســت ،مجمــع
عمومــی در ایــن قطعنامــه اعــام مــیدارد :تنــوع فرهنگــی و تــاش کلیــه خلقهــا و تمامــیملتهــا بــرای تضمیــن
توســعه فرهنگــی خــود منبــع ثروتــی مشــترک بــرای زندگــی فرهنگــی بشــریت اســت و بایــد از شانســی کــه جهانــی شــدن
در اختیــار جامعــه بینالمللــی قــرار داده اســت ،بــرای تضمیــن و احتــرام بــه تنــوعفرهنگــی اســتفاده شــود .بــا احتــرام بــه
تنــوع فرهنگــی و حقــوق فرهنگــی اســت کــه میتــوان در توســعه تبــاد ل دانســتهها و یافتههــا و فهــم و درک فرهنگهــا
مشــارکت داش ـت ،و اجــرای حقــوق بشــر را در همــه جــا بــه پیــشبــرد و اســتقرار روابــط دوســتانه محکمــی را فیمــا
بیــن خلقهــا و ملتهــا در پهنــه گیتــی تســهیل نمــود .اســتقرار چنیــن روابطــی فقــط در قالــب یــک حقــوق مشــترک
جهانــی قابــل تصــور اس ـت .حقوقــی کــه مبتنــی بــر یــکارزش مشــترک در تمامــی فرهنگهــا و تمدنهاســت ،یعنــی

کرامــت کلیــه ابنــای بشــر .جامع ـهای کــه چنیــن حقوقــی از آن منتــج میشــود ،قطع ـ ًا جامع ـهای عــاری از کین ـه ،حســد،
خشــونت ،فقــر ،جن ـگ ،جنایــاتبینالملل ـی ،تروریســم و تخریــب محیــط زیســت اس ـت .جامعهایســت کــه هدفــش
تضمیــن کرامــت و حقــوق انســان در فضایــی آکنــده از صلـح ،آرامــش و امنیــت اســت.
خــرده فرهنگهــا در دوره پســت مــدرن در غیریتســازی بــا فرهنــگ مــدرن قــرار میگیرنــد .دال مرکــزی در
گفتمــان جهانشــمولی "انســان بــه ســبک غربــی" اســت کــه مدلولهایــی چــون شــیوه تفکــر لیبرالــی :آزادی ،برابــری،
عقالنیــت ،فردگرایــی ،آرایــش و پوشــش غربـی ...را در برمیگیــرد .عناصــر و مفاهیــم حقــوق بشــری چــون آزادی ،برابــری
کــه در دوره کالســیک بــه حــوزه گفتمانگونگــی انتقــال یافتــه بودنــد ،در دوره مــدرن در قالــب گفتمــان جهانشــمولی
ی بــه حاشــیه و بــه حــوزه
حقــوق بشــر مفصلبنــدی شــدند و عناصــری چــون خــرده فرهنگهــا و فرهنگهــایبوم ـ 
گفتمانگونگــی وارد شــدن د و همیــن مفاهیــم وعناصــر در دوره پســت مــدرن در قالــب گفتمــان نســبیگرایی حقــوق
بشــر هویــت یافتنــد.
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در دوره مــدرن گفتمــان جهــان شــمولی ارزشهــای غربــی برجســت ه و هژمونیــک شــده و خــرده فرهنگهــا بــه حاشــیه
رانــده شــدند؛ امــا بــا ایجــاد تحوالتــی چــون جهانــی شــدن و اهمیــت یافتــن خــرده فرهنگهــا ،زنــان ،رنگیــن پوســتان
و ....گفتمــان جهانشــمولی دچــار تزلــزل شــد.
در گفتمــان نســبیگرایی تمامــی افــراد از فرهنگهــای مختلــف کــه در گفتمــان جهانشــمولی دچــار ســرخوردهگی
شــده بودنــد هویــت دوبــاره یافتنــد و در واقــع مفاهیــم و ارزشهایـی کـه در دوره مــدرن بــه حــوزه گفتمانگونگــی منتقــل
شــده بودنــد ،در گفتمــان نســبیگرایی حقــوق بشــر مفصلبنــدی شــدند .در واقــع ایــن گفتمــان بــه دلیــل دارا بــودن ســه
ویژگــی "در دســترس بــودن" " ،قابليــت پذيــرش" و "ســلطه" گفتمــان رقیــب خــود یعنــی جهانشــمولی ارزشهــای غربــی
را بــه حاشــیه رانــده و خــود هژمــونگردیــد.
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نتیجهگیری

جهانــی شــدن باعــث مطــرح شــدن تنــوع فرهنگــی در ســطح جدیــدی شــد ،بــه گونــهای کــه ایــده
یکسانســازی فرهنگــی رنــگ باخــت و ایــده تنــوع و ثکثــر فرهنگــی مطــرح شــد .فرهنــگ عاملــی
اســت کــه گروههــای مختلــف از مــردم هویــت خــود را بــه واســطه آن تعریــف میکننــد و بــه واســطه
آن خودفهمــی و دیگرفهمــی صــورت میگیــرد .در دوره پســت مــدرن و پســالیبرالی شــرایط تغییــر
نمــود و خــرده فرهنگهــا و بــه حاشــیه رانــده شــدهها برجســته شــدند و مجــال بــروز یافتنــد .در
ایــن دوره ســازمان یونســکو بــه موضــوع تنــوع فرهنگــی توجــه خــاص نمــود و یكــی از مهمتریــن
گردهماییهــای بینالمللــی در حیطــهی مباحــث فرهنگــی «كنفرانــس جهانــی دربــارهی سیاســتهای
فرهنگ ـی» اســت كــه در ســال  1982میــادی در مكزیكوســیتی توســط ایــن ســازمان برگــزار گردی ـد و
تصویــب اعالمیــه جهانــی تنــوع فرهنگــی در ســال  2001توســط نماینــدگان  188کشــور شــرکت کننــده
در ســی و یکمیــن اجــاس کنفرانــس عمومــی یونســکو حــاوی  12مــاده و یــک برنامــه کار بــا 20
موضــوع نشــان از اهمیــت مســئله فرهنــگ در موضوعــات جهانــی و حقــوق بشــری دارد.
بــرای درک نســبت تنــوع فرهنگــی و حقــوق بشــر دو گفتمــان جهانشــمولی حقــوق بشــر و نســبیگرایی
حقــوق بشــر کــه حاصــل دو دوره مــدرن و پســامدرن بودنــد مــورد واکاوی قــرار گرفتنــد .نتیجــه آن
کــه حقــوق بشــر شــامل مجموعــهای از ارزشهاســت وارزشهــا بایــد در بافــت و ســاخت فرهنگــی
هــر جامعــه مــورد تفســیر قــرار گیرنــد.هــر فرهنگــی ارزش منحصــر بــه فــرد خــود را داراســت و
فرهنگهــای بومــی و محلــی دارای پتانســیلهای بالقــوهای هســتند کــه میتــوان از آنهــا در راســتای
احتــرام بــه حقــوق بنیادیــن بشــری اســتفاده نمــود .نتیجــه ایــن کــه حقــوق بشــر متضمــن تنــوع فرهنگــی
اســت و تنــوع فرهنگــی ابــزار اســتحکام بخــش حقــوق بشــر اســت.
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