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چکیدٌ
یکی اظ زفأَای وًًُْض زض ٖطنٍ حقًق زفاٖی متُمان يابؿتٍ بٍ گطيٌَای اقلیت ،زفاأ فطَىیای
اؾت کٍ بٍ مًخب آن ،متُم زض زفاأ اظ اهُااا اوتؿاابی ،باٍ َىداضَاای فطَىیای ي آزاو ي ضؾاًا
گطيَی اؾتىاز میکىس کٍ زض يقًٔ خطا مؤثط بًزٌ اؾت .ضفتاضَای اقلیتَاا باط اؾااؼ َىداضَاای
ذًزی قکل میگیطز کٍ با مباوی ایسئًلًغیکی ،فطَىیی ي اختماٖی اکثطیت ؾااظگاض ویؿات .اظ ایاه
ضي ،وحًٌ ضيازاضی یا هقابل گطيٌ اکثطیت با اقلیت زض باو پصیطـ یاا ضز فطَىام متواايز اظ اَمیات
بطذًضزاض اؾت .زض وٓاا کیوطی آمطیکا ،زفأ فطَىیی بٍ ٖىًان یک زفأ ضؾمی زض ٖساز ؾاایط ازلاٍ
قاوًوی مًضز پصیطـ قطاض ویطفتٍ ي مًخب اباحٍ خطا یا مٗافیت کامل اظ کیوط ومیقًز ،اما زض وأً ي
میعان مداظاز مطهکب مؤثط اؾت .زض وٓاا کیوطی ایطان ،ضيیکطز چكمپًقی بط هوايزَای فطَىیای
ي ٖسا پصیطـ زلیل فطَىیی حاکم اؾت .زض مقالاٍ حاياط باا بطضؾای ي وقاس ضيیکطزَاای افطاَای
(پصیطـ ضؾمی زفأ فطَىیی) ي هوطیُی (اوکاض زفأ فطَىیی) ،ضيیکطز بیىابیه ماًضز پاصیطـ قاطاض
گطفتٍ کٍ بط اؾاؼ آن زفأ فطَىیی هأثیطی زض ظيال ٖىًان مدطماوٍ وساضز ،يلی میهًاواس زض وأً ي
میعان مداظاز مطهکب ي بُطٌمىسی يی اظ مکاویعاَای اضفااقی ي هكاًیقی ماوىاس ،هٗلیاق هٗقیاب ي
هٗلیق اخطای مداظاز مؤثط باقس.
ياژگان کلیدی :اقلیتَا ،حقًق زفاٖی ،زفأ فطَىیی ،بطابطی زض مقابل قاوًن ،حقًق کیوطی
 .1اؾتازیاض زاوكکسٌ حقًق زاوكیاٌ آظاز اؾالمی ياحس قیطاظ
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ممدمٍ
حقًق فطَىیی زض هوؿیط گؿتطزٌ  ،قاامل کلیاٍی حقاًق ماسوی ،ؾیاؾای ،اقتهاازی ي اختمااٖی
مطهبٍ با فطَىم اؾت .زض ایه گؿتطٌ ،حق مًخًزیت ،حق آظازی ماصَب ،حاق آظازی بیاان ،حاق
آمًظـ ،حق هٗییه ؾطوًقت ي حق بطذًضزاضی اظ مًاظیه زازضؾی ٖازالوٍ اظ ٖساز حقاًق فطَىیای
بٍ قماض میآیىس .حقًق فطَىیی یکی اظ محًضیهطیه ي زض ٖایه حاال چاالفبطاوییعهاطیه موااَیم
مُطح قسٌ زض حًظٌ مُالٗاز فطَىیی -حقًقی اؾت کٍ ٖامل ًَیت برف ي پایساض ماوسن اقلیتَاا
زض یک خامٍٗ کثطزگطا بٍ قماض میضيز .اما  ،پطاکىسگی قًاویه ي مقطضاز ،ابُاا موًُمی ي مهساقی،
ویطاوی زيلتَا اظ ایهکٍ هبییه زقیق حقًق فطَىیی بٍ هكًیق گطيٌَای اقلیت باطای گاطایفَاای
خساییَلباوٍ مىدط قًز ي مالحٓاز ایاسئًلًغیکی ي بًزخاٍای اظ خملاٍ زالیلای اؾات کاٍ حقاًق
فطَىیی ضا شیل ٖىايیىی َمچًن «زؾتٍ مًضز غولت ياقٕ قسٌ » 1ي یا «زؾتٍ هًؾٍٗ ویافتٍ» 2قاطاض
میزَس (ضيازيؾت.)1 :1389 ،
خامٍَٗای کثطزگطا زاضای فطَىمَای مرتلوای اؾات کاٍ َاط یاک زاضای وٓااا متواايهی اظ
اضظـَا ،زیسگاٌَا ي ؾىتَا َؿتىس .يخًز هىًٔ فطَىیی زض اکثط کكًضَا امطی هطزیس واپصیط اؾات،
اما پصیطـ آن ي ٖملی کطزن ذًاؾتٍَای اقلیتَا بط مبىای حقًق فطَىیای ،باٍ مًياًٖی چاالف
بطاوییع هبسیل قسٌ اؾت ي َط کكًضی با هًخٍ بٍ بؿتطَای هاضیری ،اختماٖی ،فطَىیی یاا ماصَبی
ذًز ،مًيٕ متوايهی بٍ مُالباز گطيٌَای اقلیت زاضز .اؾتطاهػیَای مسیطیت هىًٔ فطَىیی بط ؾاٍ
ؤً َؿتىس :اؾتطاهػی اوکاض کٍ هىًٔ ضا بٍ ٖىًان یک ٖاضيٍ میقىاؾس ي زيلتَا زضنسز امحای آن
بطمیآیىس .اؾتطاهػی مُاض کٍ کكًضَا با حوّ ْاَط هىأً ،باا احتؿااو آن باٍ ٖىاًان یاک مًٗال
واذًاؾتٍ ي قابل حل ،زض ٖمل زض ًَیت اقلیتَا زؾتکاضی میکىىاس ي اؾاتطاهػی پاصیطـ کاٍ باط
اؾاؼ آن ،هىًٔ بٍ ٖىًان یک اضظـ ي انل بٍ ضؾمیت قىاذتٍ میقًز ي مدال بطيظ ي ُْاًض مای-
یابس (.)Esman,2004: 120
امطيظٌ اکثط کكًضَا ،هىًٔ فطَىیی ضا بٍ ٖىًان یک اضظـ قلمساز ومًزٌ ي مقاطضاز حماایتی زض
ضاؾتای بٍ ضؾمیت قىاذته هوايزَای فطَىیی گطيٌَای اقلیت پیفبیىی کطزٌاوس .ایه مًيأً ،اظ
يضيز گوتمان کثطزگطایی بٍ حًظٌَای مرتلف ؾیاؾای ،حقاًقی ،اقتهاازی ،آمًظقای ي فطَىیای
ؾطچكمٍ میگیطز( .)Irzik, 2002: 393ایه گوتمان ،مًُٗف بٍ پصیطـ هواايزَاای فطَىیای زض
خامٍٗ اؾت کٍ ایه هوايزَا ذًاٌ متٗلق بٍ گطيٌ اکثطیت ي یا گطيٌَای اقلیت باقس ،بایس اظ حمایات
ي هًمیهَای قاوًوی بطذًضزاض قًز(.)Schalk-Soekar, 2004: 534
1. Neglect Category
2. Underdevelopment Category
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بیه پصیطـ گوتمان کثطزگطایی فطَىیی 1با ضٖایت ي احتطاا بٍ حقًق اقلیتَا ضابٍُ مؿاتقیم
بطقطاض اؾت؛ ظیطا یکی اظ مًٗالز وازیاسٌ گاطفته حقاًق آوُاا « ،فطَىام زيلات ؾااذتٍ» 2اؾات
()Song, 2007: 9؛ بسیه مٗىا کٍ زيلت با وازیسٌ گطفته کثطزگطایی فطَىیی ،یاک فطَىام ضا باٍ
ٖىًان فطَىم ضؾمی مًضز حمایت قطاض میزَس ي مدالی بطای اضهقای فطَىمَای اقلیت باقی ومی-
گصاضز .اظ مىٓط کثطزگطایی فطَىییَ ،مٍ گطيٌَای فطَىیی حايط زض قلماطي یاک کكاًض قایؿاتٍ
احتطاا َؿتىس ي فطَىم گطيٌَای اقلیت ،بٍ بُاوٍ هقابل با فطَىم اکثطیت وبایس وازیسٌ گطفتٍ قاسٌ
یا ؾطکًو قًز (.)Gidoomal, 2003: 1056
ضفتاضَای اًٖای يابؿتٍ بٍ گطيٌ اقلیت ،زض ضيابٍ زضينگطيَی ،کامالً بُىداض ي مقبًل محؿاًو
می قًز ،اما زض قًايز اضظقی اغلب  ،ممکه اؾت مقبًل ي مكطئ وباقس ظیاطا اًٖاای يابؿاتٍ باٍ
گطيٌَای اقلیت بط اؾاؼ َىداضَای ذًزی ٖمل میکىىس کٍ ممکه اؾات باا مبااوی ایاسئًلًغیکی،
فطَىیی ي اختماٖی اکثطیت زض هٗاضو باقس .زض ایه میان ،وحًٌ ضيازاضی یا هقابل گاطيٌ اکثطیات باا
اقلیت ،زض قالب پصیطـ یا ضز فطَىم متوايز اظ اَمیت بطذًضزاض اؾت .زض ماًاضزی مطهکاب ضفتااض
مدطماوٍ زض زفأ اظ اهُاا اوتؿابی ،بٍ َىداضَای فطَىیی ي آزاو ي ضؾًا گطيَی اؾتىاز میکىس کاٍ
زض يقًٔ خطا مؤثط بًزٌ اؾت .ایه ييٗیت ،بٍ زفأ فطَىیی مًؾًا اؾت .هحلیل ي بطضؾی ایه زفأ
وًًُْض زض حًظٌی حقًق کیوطی اظ اَمیت يیػٌای بطذًضزاض اؾات؛ ظیاطا بطذاؾاتٍ اظ هواايزَاای
فطَىیی زض یک خامٍٗ اؾت کٍ اظ متوايز بًزن وأً ضفتااض ،اوسیكاٍ ي قایًٌی ظواسگی اوؿاانَاا
ؾطچكمٍ میگیطز .هىُا ،خامٍٗای با ذًز ي با زییط خامٍَٗا زض گوتیً ي هٗامال اؾات کاٍ « انال
هوايز» ضا بٍ ٖىًان پایٍ ي اؾاؼ وُازَای ذًز پصیطفتٍ باقس .امطيظٌ اظ وُازیىٍ قاسن انال هواايز
میان اوؿانَا ي گطيٌَای اختماٖی بٍ «فطَىمؾاظی هواايز»3یااز مایقاًز(.)Dietz, 2007: 18
ٖسا مًافقت با یک اوسیكٍ ،ضفتاض یا قیًٌی ظهسگی وبایس مىدط بٍ اٖمال ذكًوت ،ؾطکًو یا حاصف
آن گطزز؛ ظیطا زض ایه نًضز ،حق متوايز بًزن ي متوايز اوسیكیسن وازیسٌ گطفتٍ قسٌ اؾت.
بٍ لحاِ ایىکٍ ایه مًئً زض حقًق ایطان مًضز هحقیق قطاض ویطفتاٍ اؾات ي زض ٖایه حاال اظ
مؿائل چالكی فطاضيی وٓاا حقًقی بٍ قماض میضيز ،يطيضز ایداو ومًز ها يمه مُالٍٗ هُبیقای،
ضيیکطز هقىیىی -قًایی ایطان ضا زض قبال زفأ فطَىیای اًٖاای گاطيٌَاای اقلیات ماًضز هحلیال ي
بطضؾی قطاض زَیم .بٍ ایه مىًٓض ،ابتسا بٍ موًُا قىاؾی زفأ فطَىیی ،هبیایه مبااوی آن ي بطضؾای
چالفَای فطاضيی آن میپطزاظیم ي ؾپؽ زفأ فطَىیی ضا زض وٓاا ٖسالت کیواطی آمطیکاا ي ایاطان
مًضز بطضؾی قطاض میزَیم ي زض پایان ،ضاَکاضَای وٓطی زض باو مًئً هحقیق اضائٍ ذًاَیم کطز.
1. Multiculturalizm
2. state establishment of culture
3. Culturalization of Difference
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 .1مفًُم دفاع فرَىگی
هٗطیفَای بؿیاضی اظ فطَىم اضائٍ قسٌ اؾت ،زض ٖااهطیه موًُا بٍ قیًٌَا ي ؾبک ظوسگی مطبًٌ
میقًز ،ماوىس مهطف ؤً غصا ،وحًٌ پًقف لباؼ ي آضایف ،ؤً ضفت ي آماسَا ي ضياباٍ اختمااٖی،
ؤً ؾالیق َىطی ،گصضاوسن ايقاز فطاغت ي غیطٌ (فکًَی .)150 :1386 ،ایاه ضيیکاطز باٍ فطَىام
بطگطفتٍ اظ ٖلم اوؿانقىاؾی اؾت کٍ بط اؾاؼ آن ،فطَىم مدمًٍٖ فٗالیتَاای ماازی ي مٗىاًی
یک گطيٌ اختماٖی اؾت کٍ آن ضا اظ ؾایط گطيٌَا متمایع میکىاس .قایًٌی ظواسگی ،مدمًٖاٍای اظ
اضظـَا ي ومازَایی اؾت کٍ یک گطيٌ فطَىیی ذال زض ًَل ظمان پسیس میآيضز ي ذاًز ضا مقیاس
بٍ ضٖایت ي احتطاا بٍ آن میزاوس.
1
زفأ فطَىیی بٍ زوبال اضهکاو خطا فطَىیی مُطح میقاًز .خاطا فطَىیای اضهکااو ضفتااضی
هًؾٍ اًٖای اقلیت فطَىیی اؾت کٍ بٍ مًخب وٓاا حقًقی حاکم -کٍ مبتىی باط فطَىام غالاب
اؾت -خطا محؿًو می قًز .ایه ضفتاض زض میان گطيٌ اقلیت بٍ ٖىًان ضفتاضی ٖازی ماًضز پاصیطـ
قطاض گطفتٍ ،با پكتًاوٍی گطيَی َمطاٌ قسٌ ي هطيیح مییاباس( .)Van broeck, 2001: 5زض ازبیااز
حقًقی ایاالز متحسٌ آمطیکا زض اضهباٌ با انُالح زفأ فطَىیای زي موُاًا يخاًز زاضز .زض موُاًا
ايل ،اقرانی کٍ بٍ یک فطَىم اقلیت یا ذاضخی هٗلق زاضوس ي ضفتاضقان ضا باط اؾااؼ َىداضَاای
فطَىیی ذًزی هىٓیم کطزٌاوس ،وبایس زض اضهباٌ با ضفتاضی کٍ مُابق با فطَىم ذًزی اوداا زازٌاوس
يلی قاوًن ضؾمی ضا وقى میکىاس ،مؿالًلیت کامال زاقاتٍ باقاىس( .)Ibid: 28زفاأ فطَىیای زض
موًُا زيا ،بٍ یک زکتطیه ذال 2مطبًٌ میقًز کٍ بط اؾاؼ آن ،ظمیىٍَاا ي بؿاتطَای فطَىیای
متُمان بٍٖىًان یک ٖامل مٗافکىىسٌ یا مرووٍ مداظاز زض پطيوسٌَاای کیواطی مُاطح مایقاًز.
موًُا ايل ،هٗطیف ماًَی 3زفأ فطَىیی ي موًُا زيا ،هٗطیف قکلی 4آن ضا هبییه میکىس .هٗطیاف
ماًَی وؿبت بٍ قکلی ،يؾیٕهط بًزٌ ي زض کلیٍی پطيوسٌَایی کٍ مؤلوٍَای فطَىیی زذیال باقاس،
اظ خملٍ زض چاضچًو مٗافیتَای کیوطی ماوىس هحطیک ،5خىًن آوی 6ي مؿلًلیت کیواطی کااَف-
یافتٍ 7اؾتوازٌ میقًز(.)Ibid: 29
زض اضهباٌ با مؿللٍ خطایمی کٍ اظ فطَىم ؾطچكمٍ میگیطوس ،زض ازبیاز اضيپایی بط ذًز ٖمال
اضهکابی همطکع زاضوس ي بٍ َمیه ذاَط آن ضا خطا فطَىیی میوامىس ،زض حالی کٍ زض ازبیاز آمطیکاا،
1. Cultural offense
2. Specific doctrine
3. substantial definition
4. Formal definition
5. provocation
6. Temporary insanity
7. Diminished responsibility
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ایه مؿللٍ با زفأ متُم پیًوس میذًضز ي اظ ایه ضي ،آن ضا زفأ فطَىیای مایوامىاس( .)Ibid: 31باٍ
لحاِ آوکٍ موًُا ماًَی ي قکلی زفأ فطَىیی زض ضاؾتای َم قطاض زاضوس ،مىًٓض ما زض ایاه مقالاٍ
َط زي موًُا اؾت.
اًٖای گطيٌ اقلیت زض َط پطيوسٌای ومیهًاوىس بٍ زفأ فطَىیای متًؾال قاًوس ،بلکاٍ ضابُاٍی
ؾببیت میان خطا با فطَىم مدطا بایس احطاظ گطززَ .مٍی خطایم اقلیتَا ،خطا فطَىیی ویؿتىس ي
هىُا زض مًاضزی کٍ مؤلوٍَای فطَىیی وقف مؿتقیم ي مُمی 1ضا زض يقًٔ خاطا ایواا کاطزٌ باقاىس،
زفأ فطَىیی مًيًٖیت زاضز( .)Ibid: 29زض مطحلٍی زازضؾی باٍ مىٓاًض اؾاتوازٌ اظ مؤلواٍَاای
فطَىیی زي ٖىهط بایس اثباز گطزز؛ یکی ٖىهط ٖیىی کٍ بٍ متٗلق باًزن ماتُم باٍ گاطيٌ اقلیات ي
آزاو ي ضؾًا مؤثط زض اضهکاو خطا مطبًٌ میقًز ي زییطی ٖىهط شَىی کٍ بٍ قاکلگیاطی ٖىهاط
مٗىًی متُم بط اؾاؼ آزاو ي ضؾًا فطَىیی مطبًٌ میقًز.
اگط متُم زض مقاا زفأ ،مسٖی قًز کٍ هحت هأثیط مالحٓاز فطَىیی مطهکب خطا قسٌ اؾات،
مقاا قًایی پؽ اظ بطضؾی ایه مًئًَا کٍ  «:آیا متُم ياقٗاً ًٖاً گاطيٌ اقلیات اؾاتا آیاا گاطيٌ
اقلیت زاضای چىیه فطَىم ي آزاو ي ضؾًمی اؾتا(ٖىهط ٖیىی) ي آیا متُم هحات هاأثیط آن ضيیاٍ
فطَىیی مطهکب خطا قسٌ اؾتا(ٖىهط شَىی)»؛ میهًاوس زفأ فطَىیی ضا زض ههمیم قًایی ماًضز
هًخٍ قطاض زَس( .)Renteln, 2005: 49-50زض مطحلٍ هٗییه کیوطٖ ،سالت فطزیقسٌ 2پل اضهبااَی
میان زفأ فطَىیی با مداظاز قطاض میگیطز ي ظمیىٍؾاظ زض وٓاطگاطفته مؤلواٍَاای فطَىیای باطای
اٖمال مداظاز متىاؾب بط مطهکب ذًاَس بًز .بٍ ٖاليٌ ،انًل حقًقی زییط ،اظ خملاٍ حاق زاقاته
زازضؾی ٖازالوٍ ،3آظازی مصَبی 4ي حمایت بطابط قاوًن 5بط لعيا هًخٍ بٍ زلیل فطَىیی زض مطحلاٍی
مطحلٍی هٗییه کیوط زاللت زاضوس(.)Ibid: 48
با هًخٍ بٍ مُالب باال ،اقلیت فطَىیی ،گطيَی با مكرهٍَای ظیط اؾت:
الف) زاضای آزاو ي ضؾًمی اؾت کٍ زض بؿتط ظمان قکل گطفتٍ(ٖىهط ماازی ٖاطف فطَىیای) ي
اًٖای گطيٌ ،ذًاَان حوّ ایه ضؾًا بٍ ٖىًان ٖامل «ًَیات براف» َؿتىس(ٖىهاط ضياوای ٖاطف
فطَىیی) .ایه آزاو ي ضؾًا اظ وؿلی بٍ وؿل زییط مىتقل میقًز ي ٖسا اخطای آن با فكاض ي َدمٍ
اًٖای گطيٌ ضيبطي میقًز.

1. Direct and important role
2. Individualized justice
3. Right to fair trail
4. Religious liberty
5. Equal protection of the Law
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و) اضهکاو خطا اظ ؾًی اًٖای گطيٌ اقلیت ،وٍ اظ ضيی ٖازز یاا حطفاٍ مدطماواٍ یاا باا اوییاعٌ
هقابل با فطَىم اکثطیت ،بلکٍ اظ ضيی بايض ي با اوییعٌ حوّ آزاو ي ضؾًا ي ؾاىتَاای گطيَای کاٍ
ضیكٍ هاضیری -اختماٖی زاضز ،ياقٕ میقًز .بط ایه اؾاؼ ،گطيٌَای فطَىیی بٍ اوداا بايضَای ذاًز
هكًیق میقًوس ي ضز ایه بايضَا اظ ؾًی گطيٌ اکثطیت ماوٕ اظ پایساضی آن ورًاَس بًز.
 .2مباوی دفاع فرَىگی ي چالشَای فرآريی آن
حقًق فطَىیی یکی اظ حقًق مبىایی پصیطفتٍ قسٌ زض حقًق بكط خُاوی اؾت کٍ ظمیىٍؾاظ ضٖایات
ي احتطاا بٍ کطامت اوؿاوی ي ًَیتَای گًواگًن فطَىیی اؾت .یکی اظ مباوی ایه حقًق زض ازبیااز
مًخًز ،گوتمان کثطزگطایی فطَىیی 1اؾت کٍ مًخب اضهقاء مًقٗیت ؾیاؾی ي حقاًقی اقلیاتَاا
میقًز .یکی اظ ضَايضزَای کثطزگطایی فطَىیی آن اؾت کٍ با قىاذت اضظـ مثبت هىًٔ ،مًخاب
زضک ي پصیطـ زییط فطَىمَا ي احتطاا بٍ کطامت اوؿاوی ،اضظـَا ،ؾىتَا ي هواايزَاای اذالقای
آوُا میگطزز) .(Broady Preiss,2011: 145گوتمان کثطزگطایی زض حًظٌَای مرتلاف ؾیاؾای،
حقااًقی ،اقتهااازی ،آمًظقاای ي فطَىیاای قاباال َااطح ي بطضؾاای اؾاات ي زاضای مباااوی متٗااسزی
اؾت) .(Irzik, 2002: 393کثطزگطایی فطَىیی ماوىس بؿیاضی اظ يقایٕ زض خُان پؿتماسضن ،یاک
موًُا مدازلٍ بطاوییع با مٗاوی متٗسز زض ؾًُح اختماٖی مرتلف اؾت()McGoldrick, 2005: 2
کٍ زض اياذط زٍَ ًُْ 1960ض کطز ي زض زٍَ  1990بٍ ٖىًان یک وٓطیٍ ؾیاؾی هًؾٍ زاوكامىسان
کاوازایی ي آمطیکایی اضائٍ قس ي هًؾٍٗ یافت(.)Modood, 2006: 3
خامٍَٗای کثطزگطا زاضای فطَىمَای مرتلوی َؿتىس کاٍ َاط یاک زاضای وٓااا متواايهی اظ
اضظـَا ي زیسگاٌَا ي ؾىتَا اؾت .بطذی اظ ٖقایس ،زیسگاٌَا ي ؾىتَای فطَىیای ممکاه اؾات اظ
لحاِ اذالقی غیط قابل پصیطـ باقىس ،لصا بٍ انًل کلی ي اخماٖی بطای هٗیایه اواًأ مدااظ ي قابال
قبًل فطَىمَای مرتلف ویاظ اؾت .ایه انًل ومیهًاوس اظ اضظـَای مًضز پصیطـ اکثطیات وكااز
گطفتٍ باقس؛ ظیطا اکثطیت زض مًئًَای اذالقی حاکمیت وساضوس ي هحمیل اضظـَاا باط قاُطيوسان،
همامیت اذالقی آنَا ضا وقى میکىس ي زض مٗطو زضخٍ غیط قابل قبًلی اظ اخباض اذالقی ي حقاًقی
قطاض میزَس .کثطزگطایی فطَىیی ،هىُا ضاٌ زؾتیابی بٍ چىیه انًلی ضا گوتماانَاای زمًکطاهیاک
میان اختمأَای مرتلف فطَىیی میزاوس) .(Ibid:19مًخًزاز اوؿااوی اغلاب زضين فطَىامَاای
ذًز احاٍَ قسٌ اوس ي َط فطَىم یک ویطـ محسيز اظ مٗیاضَای ظواسگی ذاًو ي ایاسٌآل ي مىاافٕ
واقی اظ گوتمان با زییطان ضا اضائٍ میکىس .بطای ایه مىًٓض ،مًخًزاز اوؿاوی َام باٍ ثبااز؛ یٗىای
 . 1زض ازبیاز ؾیاؾی ي حقًقی ،کثطز گطایی فطَىیی هحت ٖىًان گوتماان( )Discourseمُاطح قاسٌ اؾات ،واٍ یاک
هلًضی یا انل.
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پایبىسی بٍ فطَىم ذًزی ي َم بٍ اوُٗاف؛ یٗىی زؾتطؾی بٍ زییط فطَىمَاا ویااظ زاضواس (Maiz

).and Requejo, 2005: 16
گوتمان زضين فطَىیی ،ضاَی بطای زؾتطؾی بٍ حقیقت فطَىمَا ي بسؾت آيضزن مىافٕ َؿتی
قىاذتی ،مٗطفت قىاذتی ي اذالقی اؾت .کثطزگطایی فطَىیی ،محسيزیتَایی بطای َاط فطَىام
زض وٓط میگیطز ي با هًخٍ بٍ ویاظ «ذًز اوتقازی»َ 1ط فطَىم ،بٍ گوتمانَای زضين فطَىیی هأکیس
می کىسَ .ط فطَىیی قابل اضظیابی ي قًايز اؾت ي اؾتحقاق احتطاا بٍ ایه موًُا ویؿت کٍ خملیی
ٖقایس ،ضفتاضَا ي آ زاو ي ضؾًا فطَىیی آوُا اظ لحاِ اذالقای زاضای اضظـ ي مهاًن اظ اوتقااز اؾات
(.)maiz,2006: 18
2
گوتيگً اظ ضيازاضی ؾطچكامٍ مایگیاطز .ضيازاضی (هؿااَل) یاک موُاًا کلیاسی زض فلؿاوٍ
ؾیاؾی ي اختماٖی مسضن اؾت ي ٖمل بٍ آن اظ اخعای اؾاؾی خامٍَٗاای لیباطال ي کثاطزگاطا باٍ
قماض میضيز .ضيازضای یٗىی؛ احتطاا گصاقته بٍ هوايهی کٍ بٍ کثطزگطایی ٖقیسهی ،فکطی ،فلؿاوی،
فطَىیی ي ؾیاؾی زض خامٍٗ می اودامس .گوت ي گً زض ایه موًُا بٍ خای ٖسا بطزبااضی ي یاا حتای
بطزباضی ؾلبی ،بٍ َمویطی ي َمکاضی ایدابی مًُٗف اؾت ي ایه بٍ مٗىای آن اؾت کاٍ « زییاطی
ضا وبایس فقٍ هحمل کطز ،بلکٍ بایس با زییطی کاض کطز» (ذاویکی.)4 :1390 ،
ضيازاضی بٍ موًُا هحمل ي بطزباضیِ اخباضی یک اوسیكٍ یا ضفتااض متواايز ویؿات ي باٍ َمایه
زلیل ،ضابًؾه اهیه 3زض ؾرىطاوی ذًز زض  22ايز  1789زض مدلؽ ملی فطاوؿٍ ،ضيازاضی ضا محکًا
کطز ي ذًاؾتاض حاصف آن اظ اٖالمیاٍ حقاًق بكاط قاس .باٍ اٖتقااز يی ،ضيازاضی ياغٌای اؾات کاٍ
قُطيوسان ضا َمچًن بعَکاضاوی کٍ بركًزٌ میقًوس زضذًض هطحم میقىاؾس(غاوسضين.)25 :1378 ،
اوم ایه يیػگی بط ضيازاضی ،وٍ هىُا زفأ اظ بطابطی حقًق قُطيوسان ویؿات بلکاٍ ماساضا باا زییاطی
اؾت ي َط لحٍٓ میهًان اظ آن چكم پًقیس(َمان .)25 ،ضيازاضیٖ ،ملای مثبات ،پًیاا ي قسضهمىاس
اؾت کٍ مىدط بٍ حمایت ،اٖتالء ي اضهقاء اوسیكٍ یا ضفتاض متوايز مایگاطزز .ضيازاضی ،الظا ي امکاان
پصیط اؾت ،چًن میان اوؿانَا هوايز يخًز زاضز.
چىاوچٍ گوت ي گً ضا هالـ بطای اظ میان بطزن ضيوس یا وٓاا هک گوتاضی بساویم ،گوت ي گً می-
هًاوس بیه احعاو ،اقًاا ،خىبفَای مرتلف اختماٖی ي بیه وؿلَای مرتلف اودااا گیطز(مُالٗااز
ملی .)215 :1381 ،پیفقطٌ چىیه گوت ي گًیی بیه فطَىمَا ي اوسیكٍَاای مرتلاف ،پاصیطـ
«حق بطابط» بطای َطفیه گوت ي گً بٍ مىًٓض زضک متقابل ي پطَیع اظ ًَم ،حصف ي یکؿاناویااضی
اؾتَ .طفیه نحبت بایس يمه احتطاا متقابل بٍ اضظـَای فطَىیی یکسییط ،اظ َطز ي هرُلٍ َام
1. self- Criticism
2. Tolerance
3. Rabaut saint Etienne
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بپطَیعوس .الظمٍ ی ایه کاض ،کىاض گصاقته ًَؼ اوتقاا ي خصو فطَىم ي ٖقایس زییط زض فطَىم ذًز
ي پصیطـ انل هکثط ي هىًٔ فطَىیی اؾت(مُسیظازٌ 102 :1381 ،ي  .)110زض ياقٕ ،خُاان متکثاط
بؿتط مىاؾب گوت ي گً ي مکالمٍ اؾت ي گوت ي گً بٍ وًبٍی ذًز ،انل هکثط ضا حوّ ي بااظآفطیىی
میکىس .فلؿوٍی گوت ي گً ،پصیطـ ایه انل اؾت کٍ زییطی ویاع يخاًز زاضز ي باٍ َماان اواساظٌ
میهًاوس ياخس حقیقت باقس(َمان.)93 ،
زض حًظٌی بیهالمللی اؾىازی زض اضهباٌ با هىًٔ فطَىیی ههًیب قسٌ اؾت .ؾاظمان بیهالمللای
یًوؿکً کٍ زاٖیٍی حواْت اظ هىًٔ فطَىیی زض ٖطناٍی خُااوی ضا زاضز ،هااکىًن اٖالمیاٍ خُااوی
هىًٔ فطَىیی( )2001ي کىًاوؿیًن حوّ ي هطيیح هىًٔ خلًٌَای فطَىیی(  )2005ضا زض ایه ظمیىٍ
ههًیب کطزٌ اؾت .زض اٖالمیٍ خُااوی هىأً فطَىیای( ،)2001هىأً فطَىیای باٍ ٖىاًان میاطا
مكتطک بكطیت زض ضاؾتای اضهقای گوت ي گً بیه فطَىمَا هٗطیف قسٌ اؾتَ .بق مازٌ یک ایاه
اٖالمیٍ ،هىًٔ فطَىیی بٍ ٖىًان مىبٗی بطای هبازل ،وًآيضی ي ذالقیت بٍ َمان اوساظٌ بطای بكاطیت
مویس اؾت کٍ هىًٔ ظیؿتی بطای َبیٗت الظا ي مویس اؾت .بٍ مًخب مازٌ  4ایه اٖالمیاٍ ،زفاأ اظ
هىًٔ فطَىیی بكطی یک ياخب اذالقی اؾت کٍ بیاویط هُٗس بٍ حقًق ي آظازیَای بىیازیه بكط باٍ
يیػٌ حقًق اقلیتَا ي مطزمان بًمی اؾت ي هًمیه هىًٔ ،خعء الیىوک احتاطاا باٍ کطامات اوؿااوی
اؾت .پصیطـ هىًٔ فطَىیی ي هکثط فکطی ،اضظـَای ملی ي بیهالمللی ضا اضهقا مایزَاس ي ضاٌ ضا باط
هک گًیی بؿتٍ ي مؿیط گوت ي گً ي زیالًگ ضا فطاَم میکىس .بٍ زییط بیاان ،ظمیىاٍی مكاتطکی ضا
فطاَم میکىس کٍ َیچ فطَىیی ومیهًاوس هک گًیی کىس(.)Unesco, 2009
زض ؾال  2005کىًاوؿیًن حوّ ي هطيیح هىًٔ خلًٌَای فطَىیی 1هأکیس کطز کٍ هىًٔ فطَىیای
یکی اظ محطکَای هًؾٍٗ بطای اختماٖاز مرتلف اؾت .اظ ایاه ضي 21 ،مای ،اظ ؾاًی یًوؿاکً باٍ
ٖىًان « ضيظ خُاوی هىًٔ فطَىیی بطای گوت ي گً ي هًؾٍٗ » وامیاصاضی قاسٌ ي َاسف اظ ایاه کااض
«هٗمیااق فُاام اضظـَااای هىاأً فطَىیاای ي هااطيیح گواات ي گااًی باایه فطَىیاای» ٖىااًان قااسٌ
اؾت( .)Unesco, 2010بٍ مًخب مازٌ یک ایه کىًاوؿیًن ،حوّ ي هطيیح هىًٔ فطَىیای فقاٍ زض
پطهً هًمیه حقًق بكط ي آظازیَای اؾاؾی ماوىس آظازی بیان ،اَالٖاز ي اضهباَااز ي آظازی افاطاز

1. Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural Expressions

زض اکثط متًن فاضؾیٖ ،باضز باال بٍ ٖىًان « هىًٔ بیانَای فطَىیی» هطخمٍ قسٌ اؾت ،زض حاالی کاٍ هطخماٍ زقیاق ي
نحیح آن « هىًٔ خلًٌَا یا مٓاَط فطَىیی » اؾت .با هًخٍ بٍ يیػگی فطَىیی کىًاوؿیًن ،انُالحاز بٍ کااض ضفتاٍ زض
آن بایس اظ مىٓط حقًقی بٍ ًَض زقیق هبییه قًز .مٓاَط یا خلًٌَای فطَىیای اماطی کلایهاط اظ «بیاان» باًزٌ ي همااا
«ًَیت فطَىیی» یک گطيٌ ضا مًضز حمایت قطاض میزَس.
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بطای اوتراو بیانَای فطَىیی امکان پصیط اؾت .ایه کىًاوؿیًن باظهاو هالـ خامٍٗی خُاوی اؾت
ها متٗاَسیه ضا بٍ بىا کطزن یک ؾیؿتم هکثطگطای فطَىیی ملعا کىىس.1
امطيظٌ زيلتَا بط اؾاؼ پصیطـ یا ٖسا پصیطـ کثطزگطایی فطَىیی ،زي ضيیکطز متوايز اهرااش
کطزٌ اوس .اگط هىًٔ فطَىیی بٍ ٖىًان یک اضظـ ،مًضز قبًل وٓطی ي ٖملی قطاض گطفتٍ باقس ،هواايز-
َای فطَىیی اقلیتَا ویع پصیطفتٍ میقًز ،زض غیط ایىهًضز وٍ هىُا پصیطفتٍ ومیقًز ،بلکٍ ممکاه
اؾت با پاؾدَای ضؾمی ؾطکًو قًز.
اگط کثطزگطایی فطَىیی مًضز پصیطـ قطاض گیطزَ ،ىداضَای يابؿتٍ باٍ پاسض ؾااالضی فطَىام
2
غالب اظ ضيیٍَای پسضؾاالضاوٍ فطَىمَای اقلیت حمایت میکىس .اظ ایه حمایت بٍ« اثط َمیطایای»
یاز میقًز( .)Song, 2007: 6ایه ضيیکطز حمایتی بٍ حًظٌ وٓااا ٖاسالت کیواطی ،ویاع ياضز قاسٌ
اؾت .امطيظٌ بًٗی زيلتَا ،نطاحتاً یا هلًیحاً اظ َىداضَای پصیطفتٍ قسٌ گطيٌَاای اقلیات حمایات
میکىىس .خلًٌای اظ ایه حمایت زض حقًق کیوطی ،پصیطـ زفأ فطَىیی اؾات( .)Ibidزض ماًاضزی،
َىداضَای يابؿتٍ بٍ پسضؾاالضی گطيٌَای اقلیت بٍ ٖىًان زفأ زض زازضؾی کیوطی پصیطفتٍ میقًز
ي زيلتَا آگاَاوٍ ضيیٍَای اقلیتَا ضا میپصیطوس.
بٍ ضغم هًخیُاز پیفگوتٍ ،پصیطـ زفأ فطَىیی بط مبىای گوتمان کثاطزگطایای فطَىیای ،اظ
اوتقاز ي ایطاز مهًن وماوسٌ اؾت .زض َعاضٌ خسیس ،کثطزگطایی فطَىیی بٍ ٖىًان یک گوتمان مبتىی
بط هلًضی لیبطال ي خامٍٗ محًض مُطح قسٌ اؾت ،لکه بٍ ًَض فعآیىسٌای مًضز چالف ي اوتقااز قاطاض
گطفتٍ اؾت( .)Jie Qi, 2011: 36کثطزگطایی فطَىیی زض ٖیه حاال کاٍ زاٖیاٍی هاأمیه حقاًق
اقلیت َا ضا زاضز ،اظ خُت آثاض ي وتایح واقی اظ وابطابطی اختماٖی بٍ يیػٌ زض اضهباٌ با ذًز اقلیاتَاا
مًضز چالف ي مىاقكٍ قطاض گطفتٍ اؾت؛ ظیطا مبتىی بط اضظـ بطابط قائل قسن بطای َماٍ فطَىامَاا
اؾت(.)Gidoomal, 2003: 1056
بؿیاضی اظ اوتقازَا اظ ؾًی فیلؿًفان ؾیاؾی زض اضهباٌ بیه لیبطالیؿم ي کثطزگطایای فطَىیای
مُطح قسٌ اؾت .باضی 3اظ مىتقسان کثطزگطایی فطَىیی زض مقالٍ «فطَىام ي بطاباطی» ،4اظ موُاًا
زمًکطاهیک -لیبطالِ ٖسالت زفأ میکىس کٍ هوايزَای فطَىیی ضا وازیسٌ میگیطز .يی هحمال بای-
ٖسالتی ضا بىاا کثطزگطایی فطَىیی بٍ زیسٌ اوتقاز میویطز ي مٗتقس اؾت کٍ وتیدٍ پصیطـ کثاطز-

 . 1بطذی کكًضَای آؾیایی اظ خملٍ ،اضزن ،کًیتٖ ،مانَ ،ىس ،ؾًضیٍ ي هاخیکؿتان بٍ کىًاوؿیًن ملحق قسٌاواس ،يلای
کكًض خمًُضی اؾالمی ایطان بٍ آن ملحق وكسٌ اؾت.
2. congruence effect
3. Barry
4. Cultural and Equality
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گطایی فطَىیی( پصیطـ َمٍ فطَىمَا) ،ضفتاض وابطابط ،هبٗایى خىؿایتی ي بایٖاسالتی اؾات .لاصا
فطَىم ي بطابطی ،اؾاؾاً باَم واؾاظگاض َؿتىس(.)McGoldrick,2005: 38
بٍ ًَض مكابٍ ،زالوتی 1مٗتقس اؾت زمًکطاؾی لیباطال ي کثاطزگطایای فطَىیای بااَم ؾااظگاض
ویؿتىس؛ ظیطا ايلی مبتىی بط بطابطی ي زيمی مبتىی بط هىًٔ ي اذتالف اؾت( .)Ibidچیًوٍ میهًان زض
ٖیه اضظـ قائل قسن بطای فطَىمَای مرتلف ،اظ بطابطی زض مقابل قاوًن ؾره گوتا آیاا هواايز،
لعيماً ضفتاض متوايز ضا ومیَلبسا
زض مقابل ،بؿیاضی اظ لیبطالَای مسافٕ کثطزگطایی فطَىیی با همطکع بط وابطابطی میان گطيٌَای
فطَىیی مرتلف ،مٗتقسوس کٍ ضفتاض بطابط با اقلیتَا ویاظمىس حمایتَای يیػٌ خُت هًمیه آظازیَا
ي فطنتَایی اؾت کٍ اًٖای گطيٌ اکثطیت قبالً اظ آوُا بُطٌمىس قسٌاواس( .)Ibid: 3مًٗال اؾاؾای
واقی اظ هٗاضيی اؾت کٍ بطای زؾتطؾی بٍ بطابطی بطای َمٍی گطيٌَای فطَىیی ُْاًض مایکىاس.
وًیؿىسگان فمىیؿت مٗتقسوس کثطزگطایی فطَىیی بطای ظوان مىاؾب ویؿت؛ ظیطا ایاه گوتماان زض
ظمیىٍی بطقطاضی بطابطی زض حًظٌَای مرتلف اظ خملٍ بطابطی خىؿیتی با چالف مًاخٍ اؾت( Ibid:
 .)37زض مقابل ،کثطزگطایان مٗتقسوس کٍ بؿیاضی اظ زفأَای فطَىیی ،ازٖاا باطای هبطئاٍ کامال یاا
مٗافیت اظ مداظاز ویؿت ،بلکٍ زضذًاؾتَایی بطای زض وٓط گطفته مالحٓااز فطَىیای اؾات کاٍ
وقف مؿتقیمی زض قکلگیطی حالت شَىی متُمان(ٖىهط ضياوای) زاضز .اگاط ؾاىتَاای فطَىیای
متُم بیاَمیت فطو قًز ،حالت شَىی اي کٍ اظ ؾىتَای فطَىیی ي َىداضَاای يابؿاتٍ باٍ پاسض
ؾاالضی قکل گطفتٍ اؾت ،هأثیطی زض ضفٕ مؿلًلیت کیوطی یا کااَف مدااظاز واساضز .باٍ مىٓاًض
هأمیه ي هًمیه موًُا «بطابطی زض مقابل قااوًن» ي «زؾتطؾای بطاباط اقلیاتَاا باٍ مکااویعاَاای
زفاٖی» -کٍ بطای اًٖای اکثطیت بٍ ضؾامیت قاىاذتٍ قاسٌ اؾات -زلیال فطَىیای ي مالحٓااز
فطَىیی بایس مداظ قىاذتٍ قًز.
مًئً چالف بطاوییع زییط زض اضهباٌ با کثطزگطایی فطَىیای ،هٗااضو احتماالی اؾات کاٍ باا
انًل حقًق بكط پیسا میکىسٖ .مسٌهطیه مىاقكٍ زض ذهًل پصیطـ کثطزگطایی فطَىیی ي وقاى
حقًق بكط اظ ؾًی فمىیؿتَا مُطح قسٌ اؾت .زض ؾالَای اذیط بطذی وًیؿاىسگان فمىیؿام باا
هىسذًییَای بؿیاض اظ کثطزگطایی فطَىیی اوتقاز کطزٌ ي مٗتقسوس کثطزگطایای فطَىیای واٍ هىُاا
ضفتاضَای ؾطکًبیط ٖلیٍ گطيٌَای اقلیت ضا هكسیس کطزٌ ي مكطيٖیت میبركس ،بلکٍ هُسیسی ٖلیاٍ
زمًکطاؾی ي حقًق بكط فطزی بٍ قماض میضيز( .)Beckett and Macey,2001: 309بطذی آوُا بط
ایه بايضوس کاٍ حقاًق ظواان زض فطآیىاس اٖتبااض بركای باٍ حقاًق فطَىیای گاطيٌَاا وقاى مای-

1. Delanty
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قًز( .)Winter,2006: 381ایه اوتقازَا بٍ يیػٌ زض اضهباٌ با مباحث حقًق ظوان ،مصَب ،فطَىام
ي حقًق بكط مُطح میقًز.
اظ زیسگاٌ مسافٗان حقًق ظوان ،اقتًای کثطز گطایی فطَىیی ،احتطاا گصاقته بٍ َمٍ یا حساقل
هحمل َمٍی اوًأ ضفتاضَا یا ضيیٍَای فطَىیی اؾت ،زض حاالی کاٍ پاصیطـ زلیال فطَىیی(زفاأ
فطَىیی) -کٍ اظ ؾًی مطزان زض زفأ اظ اهُاا خطایم ذكًوتباض ٖلیٍ ظوان اضائاٍ مایقاًز -مًخاب
وقى حقًق ظوان ي ضفتاض وابطابط با آوُا میقًز(.)maiz,2006: 18
فمىیؿتَا اؾتوازٌ اظ زلیل فطَىیی ضا -کٍ مىدط بٍ هرویف مداظاز میقًز -مًضز اوتقاز قطاض
میزَىس ،زض حالی کٍ زفأ فطَىیی متُمان خطایم ذكًوتباض ٖلیٍ ظواان ،باٍ يیاػٌ ظمااوی کاٍ باا
َىداضَای يابؿتٍ بٍ پسضؾاالضی هكسیس میقًز ،قابل قبًل بٍ وٓط میضؾس .ایه مًٗال زيگاواٍ واٍ
فقٍ قامل ضيیٍَای آظاضزَىسٌ اقلیتَای فطَىیی میگطزز -کٍ بط مبىای آن زفأ فطَىیای مدااظ
قىاذتٍ میقًز -بلکٍ مًٗل ضيیٍَا ي َىداضَای خىؿیتی زض خامٍٗ بعضگتط اؾت کٍ باا حاکمیات
ضيیکطزَای مطزاوٍ ،وابطابطی میان حقًق ظوان ي مطزان ضا هكسیس میکىس.
حقًق بیهالملل پاؾدَایی بطای هٗاضوَای مًخًز میان حقًق بكط ي فطَىم یا بیه بطاباطی ي
فطَىم اضائٍ میکىس .قًاٖس حقًق بكط بیهالمللی زض مًاقٗی کٍ ازٖاَای فطَىیی ،اناًل بطاباطی ي
آظازی ضا وقى میکىس ،محسيزیتَایی بط آن ياضز میکىس( .)McGoldrick,2005: 54باٍ مًخاب
مازٌ  4اٖالمیٍی خُاوی هىًٔ فطَىییَ ... «:یچ کؽ وبایس اظ هىًٔ فطَىیی بٍ ٖىاًان اباعاضی ٖلیاٍ
حقًق بكط اؾتوازٌ کىس ي یا زامىٍ ی کاضبطز آن ضا محسيز ومایس؛ با هًخٍ بٍ ایىکٍ حقًق بایهالملال
متًمه اخطای حقًق بكط اؾت» .زض مازٌ  5اٖالمیاٍ ماصکًض آماسٌَ ... «:ماٍی افاطاز حاق زاضواس
فطَىم مًضز ٖالقٍ ذًز ضا زض ظوسگی پیف گیطوس ،آوُا حق زاضوس فطَىام ذاًز ي اٖماال فطَىیای
يابؿتٍ بٍ فطَىمقان ضا اخطا کىىس ها خایی کٍ بٍ حقًق ي آظازیَای بىیازی بكاطی لُماٍای ياضز
وکىس»َ .مچىیه بط اؾاؼ مازٌ  2کىًاوؿیًن حوّ ي هطيیح هىًٔ خلًٌَای فطَىیی «:حوّ ي هطيیح
هىًٔ فطَىیی فقٍ زض پطهً هًمیه حقًق بكط ي آظازیَای اؾاؾی ...امکانپاصیط اؾاتَ .ایچ کاؽ
وبایس اظ مقطضاز ایه کىًاوؿیًن بطای هًییٕ یا محسيز کطزن حقًق بكط ي آظازیَای اؾاؾی اوؿان
مىسضج زض اٖالمیٍی خُاوی حقًق بكط یا هًمیه قسٌ زض حقًق بیهالملل اؾتوازٌ کىس».
ضيیٍ قًایی حقًق بكط بیهالمللی پیكىُاز میکىس کٍ زض ماًاضز هٗااضو میاان حقاًق بكاط ي
فطَىم ،انًل «بطابطی ي آظازی» بایس َىداضَای حاکم باقس .زض ؾُح زازگاٌَاای بایهالمللای ،زض
همامی پطيوسٌَایی کٍ میان قًاٖس حقًق بكط ي بطابطی خىؿیتی اذتالف میقًز ،زفاأ فطَىیای ي
مصَبی پصیطفتٍ ومیقًز( .)Ibidکمیتٍ حقًق بكط ویع نطاحتاً ایاه زیاسگاٌ ضا پصیطفتاٍ اؾات کاٍ
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ویطـَای ؾىتی ،هاضیری ،مصَبی یا فطَىیی وبایس زض هًخیاٍ وقاى حاق بطاباطی ظواان زض مقابال
قاوًن مًضز اؾتوازٌ قطاض گیطز(.)Ibid
اظ مىٓط قًاٖس حقًق بكط ،گطيٌَای اقلیت ومیهًاوىس بط مبىای فطَىم ذًز ،حقاًق زییاطان ضا
وقى کىىس .بٍ ًَض ذال ،اؾتوازٌ اظ فطَىم ،مدًظ ضفتاض ذكًوتباض ٖلیٍ همامیت خؿماوی ورًاَس
بًز .بطذی وًیؿىسگان مٗتقسوس کثطزگطایی فطَىیی زض اضهبااٌ باا گاطيٌَاای مرتلاف اقلیات ،باٍ
هًؾٍٗ «زؾیؿٍ ؾکًز» 1مىدط میقًز ي بؿیاضی اظ مًاضز ذكاًوت ي قتال زض ضؾااوٍَاا گاعاضـ
ومیقًوس ) .)Beckett and Macey,2001: 311ایه مًئً وكان میزَس کٍ وابطابطی اقلیاتَاا،
ٖمیقاً ضیكٍ زض فطَىم ،ؾاذتاضَای پیچیسٌ ضفتاضَای پسضؾاالضی ،مصَب ي ایسئًلًغی حاکم بط َاط
اختمأ زاضز ي بسين مقابلٍ با ایه چالفَا بطَطف ورًاَس قس.
حاکمیت قًاٖس حقًق بكط بط فطَىم ،بٍ موًُا وازیسٌ گطفته هوايزَای فطَىیی ویؿت ،بلکاٍ
ایه قًاٖس زض مًاقٗی کٍ ازٖاَای فطَىیی ،انًل بطابطی ي آظازی ضا وقى میکىس ،محاسيزیتَاایی
بط آن ياضز میکىس .فمىیؿتَا زض اوتقاز اظ گوتمان کثطزگطایی فطَىیی ضاٌ افطاٌ زض پیف گطفتاٍ-
اوس؛ ظیطا زفأ فطَىیی اظ ؾًی متُمان يابؿتٍ بٍ گطيٌَای اقلیات مًخاب اباحاٍ ٖمال مدطماواٍ ي
هبطئٍ آوان ومی قًز ي فقٍ ممکه اؾت زض حسيز مؿالًلیت کیواطی آواان ماؤثط باقاس .باٍ ٖااليٌ،
مًاضزی يخًز زاضز کٍ قاوًویصاض بطای زفأ اظ حقًق ظوان مساذلٍ حمایتمحًض کطزٌ اؾات ،ماثالً زض
خایی کٍ قاوًویصاض ؾقٍ خىیه ي یا وًظاز محهًل ظوا یا هدايظ بٍ ٖىف ي حتی خىیه وااقم الرلقاٍ
ضا هًؾٍ مازض خطا ومیزاوس 2یا مؿتحق بطذًضزاضی اظ کیویاز مرووٍ مدااظاز مایقاماضز؛ پاؾاد
فمىیؿتَا بٍ ایه بُٗس مثبت اظ کثطزگطایی فطَىیی چیؿتا فمىیؿتَا حق زاضوس اظ بطابطی ظن ي
مطز زض قطایٍ بطابط زفأ کىىس ،اما بٍ ایه بُاوٍ ومیهًاوىس انل کثطزگطایی ضا ووی کطزٌ ي یا اظ ایاه
گوتمان مهازضٌ بٍ مُلًو کىىس.

1. Conspiracy of silence

 .2زض حقًق ایطان ومًوٍای اظ ایه قًاویه حمایت محًض اظ ظوان زض بحث ؾقٍ خىیه پیف بیىی قاسٌ اؾات .باٍ مًخاب
مازٌ ياحسٌ قاوًن ؾقٍ زضماوی مهًو  «:1384/3/10ؾقٍ زضماوی با هكریم قُٗای ؾاٍ پعقاک مترهام ي هاییاس
پعقک قاوًوی مبىی بط بیماضی خىیه کٍ بٍ ٖلت ٖقب افتازگی یا وااقم الرلقاٍ باًزن مًخاب حاطج ماازض اؾات ي یاا
بیماضی مازض کٍ با هُسیس خاوی مازض هًاا باقاس قبال اظ يلاًج ضيح( 4مااٌ) باا ضياایت ظن مدااظ مای باقاس ي مدااظاز ي
مؿلًلیتی متًخٍ پعقک مباقط ورًاَس بًز .مترلویه اظ اخطای مواز ایه قاوًن بٍ مداظازَای مقاطض زض قااوًن مدااظاز
اؾالمی محکًا ذًاَىس قس» .ي بٍ مًخب هبهطٌ مازٌ  718قاوًن مداظاز اؾالمی َ «:طگاٌ خىیىی کاٍ بقاای آن باطای
مازض ذُط خاوی زاضز ،بٍ مىًٓض حوّ ووؽ مازض ؾقٍ قًز ،زیٍ ثابت ومیقًز».
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زض ازامٍ ،ضيیکطز وٓاا ٖسالت کیوطی امطیکا ي ایطان ضا زض ذهًل زلیل فطَىیی ماًضز بطضؾای
قطاض میزَیم ي شیل َط مبحث ،گوتمان هقىیىی -قًایی ایه کكًضَا ضا بٍ ناًضز هلویقای هبیایه
میکىیم.
 .3دفاع فرَىگی در وظام ػدالت کیفری آمریکا
زض حًظٌ ی ٖسالت کیوطی ،اضائٍ یک چاضچًو هحلیلی اظ زفأ فطَىیی بٍ لحاِ مكاکالز موُاًمی،
اختماٖی ي ایسئًلًغیکی حاکم بط مًئً مكکل بٍ وٓط میضؾس .زض خامٍٗی آمطیکا ،ایه هوکیک باٍ
ًَض هاضیری بطقطاض قسٌ اؾت کٍ ؾویسپًؾتان -کٍ فطَىم غالاب ضا هكاکیل زازٌاواس -باٍ ٖىاًان
قُطيوسان یا ذًزیَا ي اقلیتَا بٍ ٖىًان زییطان یا غیطذًزیَا مًؾًا َؿاتىس( Daina, 1994:
 .)1055بط ایه اؾاؼ ،خامٍٗی آمطیکا زض اضهباٌ با مسیطیت گطيٌَای اقلیت ،ؾٍ ضَیافات وٓاطی ي
ٖملی متوايز ضا اهراش کطزٌ اؾت :ضَیافت پاصیطـ َماطاٌ باا اٖماال محاسيزیت زفاأ فطَىیای،1
ضَیافت اوکاض زفأ فطَىیی کٍ اظ َطیق َمیًنؾاظی نًضز میگیاطز 2ي ضَیافات بیىاابیه کاٍ زض
مًاضز هكابٍ فطَىم گطيٌ اقلیت با اکثطیت ،زفأ فطَىیی ضا مایپاصیطز . )Ibid: 1057(3باط اؾااؼ
ضَیافت ايل ،زفأ فطَىیی مًخب ظيال ينف مدطماوٍ ومیقًز ،يلی یک ٖامل مٗافیات ضؾامی اظ
مداظاز قىاذتٍ میقًز .بطاؾاؼ ضَیافت زيا ،ایىکٍ متُم بتًاوس با هًخٍ بٍ ظمیىاٍَاای فطَىیای
ذًزی اظ مداظاز مٗاف قًز ،کامالً مطزيز اؾتَ .باق ضَیافات بیىاابیه ،هواايزَاای فطَىیای زض
نًضز مكابُت با فطَىم غالب بٍ ضؾمیت قىاذتٍ میقًز ي زض مًاضز هٗاضو باا آن ماًضز هًخاٍ
قطاض ومیگیطز(.)Ibid: pp 1097-1113
زض وٓاا حقًقی آمطیکاَ ،یچ قاوًوی بٍ ًَض ضؾمی زلیل فطَىیی ضا بٍ ٖىًان زفأ باٍ ضؾامیت
وكىاذتٍ اؾت ،يلی هًخٍ بٍ مالحٓاز فطَىیی گطيٌَای اقلیت ،مىٕ َم وكسٌ اؾت( song,2007:
 .)87بٍ َمیه ذاَط ،زلیل فطَىیی زض مطاحل مرتلف ضؾایسگیَاای قًاایی ماًضز هًخاٍ قاطاض
گطفتٍ اؾت .زض ضيیٍی قًایی اکثط ایاالز متحسٌ آمطیکا زض اضهباٌ با ازٖاَاای فطَىیای اقلیاتَاا،
ضَیافت بیىابیه پصیطفتٍ قسٌ اؾتَ .بق ایه ضَیافت ،محاکم قًایی هوايزَای فطَىیی اقلیاتَاا
ضا زض مًاضزی کٍ با فطَىم غالب مكابُت زاقتٍ باقس ،میپصیطوس ي زض مًاضز هٗاضو فطَىیی ،آن ضا
ضز میکىىس( .)Daina, :1994 1113بٍ زییط بیان ،ضؾمیت بركیسن بٍ هوايزَای فطَىیی اقلیت-
َا بٍ مًاضز اوُباق ي َمیطایی با فطَىم غالب فطيکاؾتٍ میقًز .اگط زض مًاضزی با زفاأ فطَىیای،
مؿلًلیت کیوطی متُمان اقلیت کاَف یافتٍ یا مداظاز اي هرویف ماییاباس ،زض ذهاًل متُماان
1. The affirmative defense position correlate to exclution
2. The anti-defense position correlate with assimilation
3. Intermediate hybrid correlate with the difference-as-sameness
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فطَىم غالب ویع هوؿیط ي ههمیم قًایی مكابٍ نًضز میگیاطز؛ ظیاطا مبااوی اؾاتسالل زازگااٌ زض
نسيض حکم زض فطَىم غالب ویع يخًز زاضز.
زض ازامٍ با بطضؾی چىس پطيوسٌ ،ضيیکطز وٓاا قًایی بطذی ایاالز متحسٌ آمطیکا ضا زض قبال زفاأ
فطَىیی بطضؾی میکىیم:
2
1
زض ؾال  ،1984مطز  23ؾالٍای بىاا «مًاَ »  ،زذتط َم هبااض ذاًزـ باٍ وااا «غیًوام» ضا اظ
محًٍَ زاوكیاٌ ضبًز ي يی ضا مدبًض بٍ بطقطاضی ضابٍُ خىؿی وماًز .غیًوام پاؽ اظ ایاه ياقٗاٍ اظ
مطهکب بٍ اهُاماز آزاضبایی ي هدايظ بٍ ٖىف قکایت کطز .مطهکب زض زفأ اظ ذًز بٍ یکای اظ ضؾاًا
ؾىتی َمًوم بىاا «اظزياج اظ َطیق هؿریط» 3متًؾل قس کٍ بط اؾاؼ ایه فطَىم ،زذتط بٍ ضغام
زاقته ضيایت قلبی بایس زض بطابط ذًاؾتٍ مطز مقايمت وكان زَس .اي بط اؾاؼ َىداضَاای فطَىیای
ذًز ،ازٖا کطز کٍ ههًض ومیکطزا مقايمت غیًوم بیاویط ٖسا ضياایت اي باقاس(.)song, 2007: 87
زض ياقٕ ،يی ٖسا ضيایت غیًوم ضا بٍ « اقتباٌ قابال قباًل» 4باٍ ٖىاًان بركای اظ ضؾام اظزياج اظ
َطیق هؿریط زض وٓط گطفتٍ بًز ي مسٖی بًز ایه «اقتباٌ مًيًٖی» ،5قهاس اي ضا زض اضهکااو ضفتااض
مرسيـ کطزٌ اؾت(.)Ibid: 89
زض حالیکٍ زض ایاالز متحسٌ ،هدايظ بٍ ٖىف ،خطا محؿًو میقاًز ،مطهکاب زض زفاأ اظ ذاًز
بیان کطز ،زض فطَىم َمًوم هدايظ بٍ ٖىف خطا ویؿت .زازؾتان با هحقیق اظ ذااوًازٌ غیًوام باٍ
نحت يخًز آزاو ي ضؾًا اظزياج اظ َطیق هؿریط زض آن فطَىم پی بطز ي اهُاا آزاضباایی ي هداايظ
بٍ ٖىف ضا ضز کطز .زفأ فطَىیی زض ایه پطيوسٌ وقف مُمی ایواا کاطز .قايای زازگااٌ ٖاالی براف
فطوؿً ،بطای هرویف مداظاز مطهکب ،چىیه اؾتسالل کطز «:خُل باٍ قااوًن اناًالً ٖاصض محؿاًو
ومی قًز ي اؾتىاز بٍ فطَىم زییط مًخب ظيال ينف مدطماوٍ هدايظ بٍ ٖىف کٍ َبق قاوًن آمطیکاا
خطا محؿًو میقًز ،ورًاَس بًز .اظ ایه حیث زفأ فطَىیی وبایس بٍ ٖىًان یک (زفأ محى) 6یاا
(زفأ ضؾمی) 7زض مطحلٍ محاکمٍ مًضز پصیطـ قطاض گیطز ،اما میهًاوس بٍ ٖىًان یک ٖامال مروواٍ
زض مطحلٍ هٗییه کیوط مًضز هًخٍ قطاض گیطز .زض ایه پطيوسٌ ،هٗلق مطهکب بٍ فطَىم زییط ي اضهکااو
خطا هحت َىداضَای فطَىیی ذًزی ،ضکه ضياوی خاطا ضا مراسيـ کاطزٌ اؾات؛ بىاابطایه ،زلیال

1. Moua
2. Xiong
3. Marriage by Capture
4. Reasonable mistake
5. Mistake of fact
6. Pure defense
7. Formal cultural defense
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فطَىیی مًخب هغییط ٖىًان مدطماوٍ اظ آزا ضباایی باٍ باظزاقات غیطقااوًوی ي هرویاف زض مدااظاز
ذًاَس قس.)Ibid: 91(»...
1
زض یک پطيوسٌ ،زيوم لیً چه پؽ اظ آنکٍ متًخٍ قس َمؿطـ قًَط زییطی ویع زاضز با چىس
يطبٍ ؾىییه چکف اي ضا بٍ قتل ضؾاوس .زازؾتان متُم ضا بٍ قتل ٖمس زضخٍ زي هحت هٗقیاب قاطاض
زاز ،يلی قايی اي ضا بٍ اهُاا ذویفهط؛ یٗىی قتل غیطٖمس زضخٍ زي محکًا کطز .ؾپؽ زازگاٌ ٖاالی
ویًیًضک با زض وٓطگطفته ظمیىٍَای فطَىیی متُم ي با ایه اؾتسالل کٍ زض فطَىم چیه مؿالًلیت
کیوطی بطای قتل َمؿط زض چىیه ييٗیتی اظ قتل ٖمس بٍ غیط ٖمس کاَف مییاباس ،يی ضا باٍ پاىح
ؾال هٗلیق مطاقبتی -کٍ ذویفهطیه مداظاز ممکه بطای قتال غیطٖماس زضخاٍ زي اؾات -محکاًا
کطز(.)Daina, 1994: 1053
زض پطيوسٌی زییطی ،یک پسض مؿلمان آلباویایی زذتط چُااض ؾاالٍی ذاًز ضا زض یاک يضظقایاٌ
ٖمًمی لمؽ ومًز .زازؾتان با ایه اؾتسالل کٍ هماؼ خىؿی با َسف اضياء خىؿی ناًضز گطفتاٍ
اؾت ،اي ضا بٍ خطا ؾًءاؾتوازٌ خىؿی اظ فطظوس هحت هٗقیب قطاض زاز .يقتی متُم زض زازگاٌ کیواطی
هیعاؼ هحت هٗقیب قطاض گطفت ،قاَساوی اظ فطَىم آلباوی زض زازگاٌ حًًض یافتىس ي بیان کطزوس زض
فطَىم آنَا ایه ضفتاض وكانزَىسٌ محبت پسض بٍ فطظوس اؾت .زض وتیداٍ ،زازگااٌ ماتُم ضا اظ اهُااا
اوتؿابی هبطئٍ کطز(.)Renteln, 2005: 50-51
زض قؿم زییطی اظ هأثیط ضيیٍَای فطَىیی بط زفأ متُمان يابؿتٍ باٍ اقلیات ،ماتُم باٍ ذااَط
يابؿتییَای فطَىیی ي التعاا بٍ آن ،مطهکب خاطا مایقاًز .اظ ایاه مًيأً باٍ «زفاأ فطَىیای
هحطیک» 2یاز میقًز .ایه ؤً زفأ ،واْط بٍ حالتی اؾت کٍ قرهی بٍ خُات ٖهاباویت واقای اظ
بیاحتطامی ي هًَیه قسیس بٍ اي یا ذاوًازٌاـ یا َىداضَاای فطَىیای يابؿاتٍ باٍ اي ،مطهکاب قتال
زییطی میقًز( .)Torry, 2001: 309زض ایه مًاضز يابؿاتییَاا ي يياٗیت فطَىیای ماتُم اي ضا
مدبًض بٍ اضهکاو خطایم ذكًوت باض میکىس ي بٍ لحااِ ٖلات قىاؾای ،خاطا بطذاؾاتٍ اظ فطَىام
متٗلق بٍ متُم اؾت .زض َمیه اضهباٌ زض پطيوسٌای ،یک مُاخط چیىی ؾاکه آمطیکا ،پؽ اظ اَاالٔ
اظ ضيابٍ خىؿی پىُان َمؿطـ يی ضا بٍ قتل ضؾاوس .متُم زض زفأ اظ ذًز بیان کطز کٍ زض فطَىم
چیه ،اٖمال ذكًوت ،پاؾری پصیطفتٍ قسٌ زض مقابل ذیاوت َمؿط بٍ قماض میضيز ي مسٖی فقاسان
ٖمس زض قتل َمؿطـ قس .قايی پطيوسٌ پؽ اظ هحقیق زض مًضز ایه ييٗیت فطَىیی ،مطهکب ضا باا
هغییط ٖىًان مدطماوٍ اظ قتل ٖمس بٍ قتل غیط ٖمسی زضخٍ زي ،بٍ پىح ؾال حبؽ هٗلیقای محکاًا
کطز ي مداظاز اي ضا هرویف زاز( .)song,2007: 87زض پطيوسٌ زییطی ،ذاوم فًمیکً کیمًضا 3پاؽ اظ
1. Dong-Lu chen
2. Cultural defense of provocation
3. Fumiko Kimura
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ایىکٍ متًخٍ ذیاوت َمؿطـ قس ،ههمیم بٍ ذًزکكی گطفت .يی ذًز ي زي فطظواسـ ضا باٍ زضیاا
اوساذت ،يلی ذًزـ وداز یافت ي زي فطظوسـ زض آو غطق قسوس .پؽ اظ هٗقیب اي باٍ اهُااا قتال،
يی َمطاٌ با هٗساز ظیازی اظ غاپىیَای مقیم زض ایاالز متحسٌ مسٖی قسوس کٍ زض چىایه يياٗیتی،
ذًزکكی ذًز ي فطظوسان زض خامٍٗی غاپه ،امطی متسايل ي مطؾًا اؾت .زازگاٌ با هًخاٍ باٍ زلیال
فطَىیاای ،مااتُم ضا بااٍ پااىح ؾااال هٗلیااق مطاقبتاای َمااطاٌ بااا مكااايضٌ ضيان پعقااکی محکااًا
کطز)  .(Daina,1994: 1116گطچٍ ضيیٍ قًایی آمطیکا ،زفأ فطَىیی هحطیاک ضا باٍ َاًض ضؾامی
مبىایی بطای بطائت متُم قطاض ومیزَىس ،بؿیاضی اظ قًاز ،آن ضا زض ظمان هٗییه کیوط بطای هرویاف
مداظاز مطهکب زض وٓط میگیطوس(.)Torry, 2001: 309
با هكطیح مثالَای مصکًض زض وٓاا قًایی بطذی ایاالز آمطیکا ،مكرم گطزیس َطچىاس ضيیکاطز
مىؿدم ي مثبتی زض قبال پصیطـ زفأ فطَىیی متُمان يابؿتٍ بٍ گطيٌَای اقلیت اهراش قسٌ اؾت،
َیچگاٌ ٖامل مًخٍُ بٍ قماض وطفتٍ ي مًخب اباحٍ ٖمل ومیگاطزز .زض ایاه وٓااا ،زفاأ فطَىیای
گاَی مًخب هغییط ٖىًان مدطماوٍ ي گاَی بٍ ٖىًان ٖامل هرویف مداظاز زض وٓط گطفتٍ میقًز.
 .4دفاع فرَىگی در وظام ػدالت کیفری ایران
زض قلمطي ایطان ،گًوٍَای مرتلف اقلیت قًمی ،ظباوی ،فطَىیی ي مُااخطان حًاًض زاضواس کاٍ زاضای
آزاو ي ضؾًا ي فطَىم ذال ذًز َؿتىس .زض اضهباٌ با حقًق گًوٍَای اقلیات زض حاًظٌی حقاًق
کیوطی ،قاوًویصاض ضيیکطز«چكمپًقی بط فطَىم» 1ضا زض پیف گطفتاٍ اؾات ي باٍ واسضز مایهاًان
مًاضزی اظ اوٗکاؼ گوتمان کثطزگطایی فطَىیی ضا زض ایه حًظٌ اظ وٓاا حقاًقی مكااَسٌ کاطز .باٍ
وٓط می ضؾس زض حقًق کیوطی ایطان ،ضَیافت اوکاض ي َمیًنؾاظی هواايزَاای فطَىیای اقلیاتَاا
اهراش قسٌ اؾت .مُمتطیه ٖامل ٖسا هًخٍ بٍ هوايزَای فطَىیی گطيٌَای اقلیت زض وٓاا حقاًقی
ایطان ،ذالگطایی فطَىیی وٓاا حقًقی اؾت .قاوًویصاض کیوطی ایطانَ ،یچ هًخُی باٍ هواايزَاای
فطَىیی گطيٌَای اقلیت وساقتٍ ي اؾاؾاً مالحٓاز فطَىیی زض هسيیه قاًاویه ،ماًضز هًخاٍ وباًزٌ
اؾت .با هًخٍ بٍ انًل قاوًن اؾاؾی ایطان اظ خملٍ انًل  72 ،20 ،4ي  ،85چىیه بطزاقت میقًز
کٍ زغسغٍ انلی قاوًویصاض زض هسيیه قًاویه ،ضٖایت مًاظیه اؾالمی اؾت .حتی زض انل 20ق.ا کٍ اظ
«حقًق اوؿاوی ،ؾیاؾی ،اقتهازی ،اختماٖی ي فطَىیی بطابط َمٍ افطاز ملت» ؾره بٍ میاان آماسٌ،
بٍ قیس «ضٖایت مًاظیه اؾالمی» مقیاس قاسٌ اؾات .زض یاک خامٗاٍ اؾاالمی ،اوتٓااض مایضيز کاٍ
قاوًویصاض ،مًاظیه اؾالمی ضا زض هسيیه قًاویه ضٖایت کىس ،اما همطکع باط ایاه مؤلواٍ ،وبایاس مًخاب
چكمپًقی بط ؾایط مؤلوٍَای مُم ي اؾاؾی اظ خملٍ مالحٓاز فطَىیای زض فطآیىاس قااوًنگاصاضی
1. Culture-blind approach
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گطزز .متکثط ي واَمیه بًزن خامٍٗ اظ لحاِ فطَىیی یا قًمی ،وبایس زؾتايیع قاوًنگصاض بطای هسيیه
مقطضاز ،بسين هًخٍ بٍ يخسان ٖمًمی باقس.
با مالحٍٓ مًاز ٖمًمی قاوًن مداظاز اؾالمی ،گطچٍ قاوًنگصاض زض پیفبیىی بطذای مکااویعا-
َای اضفاقی ي هكًیقی ،ماوىس هرویف مداظاز ي هٗلیق اخطای مداظاز ،نطاحتاً هوايزَاای فطَىیای
گطيٌَای اقلیت ضا مًضز هًخٍ قطاض وسازٌ اؾت ،زض بطذی مًاز ي ٖباضاز قاوًوی میهًان بٍ وًٖی ایاه
هوايزَای فطَىیی ضا بٍ ٖىًان مهساق ،گىداویس .بطای مثال ،بٍ مًخاب بىاس ( ) ماازٌ  38قااوًن
مداظاز اؾالمی یکی اظ خُاز هرویف مداظاز « ،اييأ ي احًال ذاال ماؤثط زض اضهکااو خاطا ،اظ
قبیل ضفتاض یا گوتاض هحطیکآمیع بعٌ زیسٌ یا يخًز اوییعٌ قطافتمىساوٍ زض اضهکاو خطا» پایفبیىای
قسٌ اؾت .ایه خُت هرویف مداظاز ،کلی بًزٌ ي مهساق زفأ فطَىیی ضا ویع قامل میقًز .یا باٍ
مًخب مازٌ  40ق.ا.ا پیف قطٌ اٖمال مکااویعا هًٗیاق ناسيض حکام ،مالحٓاٍ يياٗیت فاطزی،
ذاوًازگی ،اختماٖی ي ؾًابق ي اييأ ي احًالی اؾت کٍ بط مبىای آوُا خطا ياقٕ قاسٌ اؾات .مقااا
قًایی میهًاوس بط َمیه مبىا ،اختمأ فطَىیی متٗلق بٍ مطهکب ي آزاو ي ضؾًا آوُا ضا کٍ ماؤثط زض
اضهکاو خطا بًزٌ مًضز وٓط قطاض زَس.
زض ازامٍ با بطضؾی چىس پطيوسٌ زض اضهباٌ با اقلیتَا ،ضيیکطز وٓاا قًایی ایاطان ضا زض اضهبااٌ باا
زفأ فطَىیی هبییه میکىیم:
زض پطيوسٌ ای قبیٍ آوچٍ زض محاکم آمطیکا مُطح قسٌ بًز ي زض وُایات زفاأ فطَىیای ماتُم ي
اؾتىاز بٍ «آزاو ي ضؾًا اظزياج اظ َطیق هؿریط» ،مًخب هغییط ٖىًان مدطماوٍ آزاضبایی بٍ هًقیاف
غیط قاوًوی ي هرویف مداظاز مطهکب گطزیس ،زض وٓاا قًایی ایطان ویع مُطح قسٌ اؾت .زض پطيواسٌ-
ای کٍ زض ؾال  1386مُطح قس ،1قرهی اظ اقلیتَای قًمی -ظباوی(زض محل يقًٔ خطا بٍ ٖىاًان
اقلیت فطَىیی) اَل اضزبیل ي ؾاکه برف گلؿتان(اظ هًابٕ قُطؾتان اؾالمكُط) بٍ اهُاا آزاضبایی
ي هدايظ بٍ ٖىف ،هحت هٗقیب قطاض گطفت .متُم بٍ َمطاٌ ذًاَطـ ،زذتط مًضز ٖالقٍ ذًز ضا زض ضاٌ
مسضؾٍ ضبًز ي بٗس اظ اوتقال بٍ مىعل پسضی ،اي ضا مًضز هدايظ قطاض زاز .زض ظمان يقأً خاطا ،باطازض ي
مازض متُم ویع حًًض زاقتىس .متُم زض اُْاضاز ايلیٍ ذًز بیان کطز کاٍ حاسيز زي ؾاال باا زذتاط
مًضز ٖالقٍ ذًز ضابٍُ زيؾتی زا قتٍ ي بٍ ًَض ضؾمی ویع اظ اي ذًاؾتیاضی ومًزٌ ،يلی باا مرالوات
ذاوًازٌ زذتط ضيبطي قسٌ اؾت .متُم پؽ اظ هوُیم اهُاا هدايظ بٍ ٖىف ،بیان کطز «:ایه کاض ضا اوداا
زازا ها پسض ي مازضـ مدبًض قًوس اي ضا بٍ ٖقس مه زضآيضوس .ما ذاوًازگی ضؾم زاضیم کٍ باسیه وحاً
اظزياج میکىیم  ،اگط بٍ ًَض ضؾمی بٍ ذًاؾتیاضی زذتط مًضز ٖالقٍ بطيیم ي با خًاو مىوای َماطاٌ
 .1ایه اَالٖاز وتیدٍ مُالٍٗ پطيوسٌ مرتًمٍ زض قٗبٍ  79زازگاٌ کیواطی اؾاتان هُطان(خاوكایه قاٗبٍ هدسیاسوٓط)،
هحت کالؾٍ 368/79/86میباقس.
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قًز ،آزاو ي ضؾًا حاکم بط قبیلٍ ما ،ضبًزن زذتط ضا مداظ میزاوس» .ؾپؽ قايای زازگااٌ اظ ماتُم
ؾؤال کطز «:آیا افطاز متٗاضف ي مٗقًل خامٍٗ بطای اظزياج بٍ ٖىاف ي ظيض متًؾال مایقاًوسا پاؽ
ضؾم ي ضؾًا ي اٖتقازاز ي آزاو قطٖی اؾالا چٍ میقًزا احؿاؾاز ذاوًازگی ،قرهی ي ضيحی ي
ضياوی زذتط چٍ میقًزا»؛ متُم زض پاؾد بیان کطز «:ضبًزن ي هدايظ بٍ زذتط مًضز ٖالقٍ بٍ مىًٓض
اذص مًافقت اي بٍ اظزياج ،امطی ٖازی زض ذاوًازٌ هلقی میقاًز ي اظزياج زي باطازضا ویاع باٍ َمایه
مىًال نًضز گطفتٍ اؾت.»...
پؽ اظ ذتم ضؾیسگی زض زازگاٌ بسيی ،متُم بٍ اهُاا آزا بایی بٍ  15ؾال حبؽ محکاًا قاس،
يلی اظ اهُاا هدايظ بٍ ٖىف هبطئٍ گطزیس .زض ایه پطيوسٌ ،قايی بٍ زالیلای اظ خملاٍ ،مرالوات زلیال
فطَىیی با آزاو ي ضؾًا متٗاضف خامٍٗ ،هٗاضو ایه آزاو ي ضؾاًا باا آزاو قاطٖی اؾاالا ي وقاى
حقًق بعٌ زیسٌ ،بٍ ًَض کلی زفأ فطَىیی ضا ضز ومًز .گطچٍ متُم زض وُایت اظ اهُاا هدايظ بٍ ٖىاف
هبطئٍ قس ،لکه زازگاٌ وٍ بط مبىای آزاو ي ضؾًا فطَىیی ،بلکٍ بط اؾاؼ ضيابٍ قبلی قاکی با متُم،
ٖىهط «ٖىف» ضا محطظ وساوؿتٍ اؾت.
زض پطيوسٌی زییطی ،مًئً « اذص فهل وامًؾای» باٍ ٖىاًان یاک اظ آزاو ي ضؾاًا قبیلاٍای
اقلیتَای قًمی زض اؾتان ذًظؾتان مُطح قسٌ اؾت .ابتسا ذالنٍای اظ خطیان پطيوسٌ ضا بیان می-
کىیم:
«آقایان « .1ج» « .2ؼ» « .4 »ٔ« .3ا» َمیی اَل ي ؾاکه ضيؾتای وسافٍ اًَاظ متُم َؿتىس
بٍ هحقق بركیسن بٍ ٖطف ي ٖازاز غلٍ ي مرالف با قلًواز اؾالمی ي ظیط ؾاؤال باطزن حاکمیات
وٓاا مقسؼ خمًُضی اؾالمی ایطان اظ َطیق اذص فهل وامًؾی بٍ مبلغ زٌ میلیًن ضیال اظ ذااوًازٌ
قاکی آقای«ض» .بسیه قطح کٍ ذاوم«ظ» زذتط متُم ضزیف ايل با قرهی بٍ واا «ن» اظزياج کاطزٌ
ي زاماز زض قب ظفاف متًخٍ میقًز کٍ باکطٌ ویؿت ي قبالً اظ يی اظالٍ بکاضز قسٌ؛ لصا اي ضا بٍ ذاوٍ
پسضـ بطگطزاوسٌ ي َالق میزَس ي ذاوًازٌ زذتط مسٖی میقًوس کٍ قاکی پطيوسٌ آقای «ض» بٍ يی
هدايظ ومًزٌ ي اظ َطیق غیط مكطئ اظالٍ بکاضز کطزٌ اؾت .بط َمیه اؾاؼَ ،بق ضؾاًا ٖكاایطی،
ٖسٌای اظ خملٍ متُمیه ضزیفَای زيا ،ؾًا ي چُاضا ،بٍ ایه هطهیب اقساا بٍ فهل وامًؾی وماًزٌ-
اوس کٍ ٖاليٌ بط اذص مبلغ فًق اظ ذاوًازٌ قاکی ي پطزاذت مبلغی اظ آن بٍ پاسض زذتاط(متُم ضزیاف
ايل) ي مبلغی بٍ قًَط زذتط کٍ ذؿاضز زیسٌ اؾت ،قاکی ضا ملعا ومًزٌاوس کٍ پؽ اظ اوقًاء ٖاسٌ
َالق ز ذتط یا یک میلیًن هًمان مُط بٍ ٖقس ذاًز زضآيضز .زض پایاان هحقیقااز ،زازؾاطای اوقاالو
اؾالمی اًَاظ زض کیوطذًاؾت قماضٌ  73/4/25 ˚ 7480بعٌ اوتؿابی بٍ متُمیه(اذص فهل وامًؾی)
ضا محطظ زاوؿتٍ ي هقايای نسيض حکم مقتًی ومًزٌ اؾات»(بااظگیط .)236 :1381 ،ؾاپؽ پطيواسٌ
بطای ضؾیسگی بٍ قٗبٍ زيا زازگاٌ اوقالو اؾالمی اًَاظ اضخاأ قاس ي ایاه زازگااٌ ،متُماان ضا باٍ
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اؾتىاز قاٖسٌ «یٗعض کل مه هطک ياخباً اي فٗل محطماً» بٍ « خطا هحقق بركیسن بٍ ٖاطف ي ٖاازاز
غلٍ ي مرالف با قلًواز اؾالمی اظ َطیق اذص فهل وامًؾای» باٍ حابؽ ،هبٗیاس ي خاعای وقاسی
محکًا کطز .متُمان زض الیحٍ هدسیسوٓطذًاَی بیاان زاقاتىس« ضفتااض آوُاا مهالحاوٍ ي قهسقاان
انالح بیه َطفیه ي خلًگیطی اظ اذتالف ي زضگیطی بًزٌ اؾات ،»...اماا زازگااٌ هدسیاسوٓط ،حکام
ورؿتیه ضا هأییس ومًز.
زض ایه پطيوسٌ ،آییه فهل وامًؾی کٍ اظ آزاو ي ضؾًا مؿلّم اقلیتَای قًمی بٍ قماض میضيز ي
وًٖی میاودیگطی خامًٗی (بطين ؾیؿتمی) محؿًو میقًز ،وٍ هىُا بٍ ٖىًان زفأ فطَىیی مًضز
پصیطـ قطاض ویطفتٍ ،بلکٍٖ ،ىًان مدطماوٍ مؿتقلی محؿًو قسٌ اؾت .زازگااٌ ٖااليٌ باط ضز زلیال
فطَىیی ،آن ضا بٍ ٖىًان ٖطف ي ٖازاز غلٍ ي مرالف با قلًواز اؾالمی هلقی کطزٌ اؾتَ .اسف اظ
بطگعاضی آییه فهل وامًؾی ،انالح شاز البیه ي خلًگیطی اظ ذكًوتَا ي زضگیطیَاایی اؾات کاٍ
میان قبایل ضخ میزَس .ایهگًوٍ میاودییطیَا َمان حالت کسذسامىكی ي ضیف ؾاویسی زاضز کاٍ
میان قبایل ي اقًاا َطفیه زضگیط زض خطا ،بسين ضخًٔ بٍ زازگؿتطی بطاؾاؼ ٖطف ي آزاو ي ضؾاًا
قبٍ قًایی محلی ،اذتالفاز واقی اظ خطا ضا حل ي فهل مایکىىس(ؾاماياهی پیاطيظ.)137 :1385 ،
آییه فهل بیكتط زض میان خامٍٗی ٖطو َای اؾاتان ذًظؾاتان يخاًز زاضز کاٍ باط اؾااؼ وٓطیاٍ
زيضکیم ،بط َمبؿتیی مکاویکی اؾتًاض اؾات .بطضؾای آزاو ي ؾاىه ي ضؾاًا ٖكاایط ،ضيؾاتائیان ي
برف ٖمسٌای اظ قُطوكیىان ٖطو وكان میزَس کاٍ اظ ؾااذتاض ماصکًض بطذًضزاضواس.آزاو ي ؾاىه
مطبًٌ بٍ مداظازَای اختماٖی خُت کىتطل اًٖاء ي حوّ هٗازل خامٍٗ اؾت کٍ اظ قًاویه زيلتای
ویع يماوت اخطای بیكتطی زاضز .زض ایه ؤً مداظاز -کٍ زض فطَىم ٖطو « فهل» وامیسٌ میقًز-
وقف بؿیاض اؾاؾی ي حیاهی باٍ ظن زازٌ قاسٌ اؾات .ظن ،محاًض حال اکثاط واعأَاای َایواٍای ي
اوحطافاز فطزی اؾت کٍ زاضای زي وقف کامالً متًاز اؾت ،اظ یک ؾاً ،هحات فكااض آزاو ي ضؾاًا
قًمی هه بٍ اظزياج میزَس ي اظ ؾًیی با کاض ذًز ˚ کٍ زض ضاؾتای حوّ يحاسز ي اوؿاداا خامٗاٍ
اؾت -ذًیكته ضا قطباوی میکىس (وًشضپًض .)46 -45 :1370 ،مقطضاز آیایه فهال زض ماًاضز ،قتال،
هدايظ بٍ ٖىف ،ظوای محهىٍ ،ضبًزن ظن ،اَاوت بٍ ظن قًَطزاض ،يطو ي خطح ،هٗاسی باٍ پىاَىاسٌ،
فحف ي واؾعا ي ؾطقت اخطا میقًز(َمان.)47 ،
میاودیگطی خامًٗی زض ضاؾتای بُبًز بركیسن بٍ ْطفیتَا ي هًاواییَای وُازَاای مطزمای ي
بًمی(محلی) بٍ مىًٓض پاؾریًیی بٍ ذًاؾتٍَا ي ویاظَای بعٌزیسگان ي انالح ي باظپصیطی اختماٖی
بعَکاضان پیف بیىی قسٌ اؾت(ؾاماياهی پیاطيظَ ،ماان .)138 :اخاطای آیایه فهال زاضای بطذای
يیػگیَای هطمیمی ،اظ خملٍ يخًز میاودی باطای حال اذاتالف ي حهاًل ؾااظـ میاان َاطفیه،
ذًزاٖتطافی مطهکب بٍ اضهکاو خطا ي هه زازن بٍ اخطای ایه آییه ي پطزاذت ذؿاضز بٍ بعٌزیسٌ یاا
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ايلیاا زا اؾت .اما زض وٓاا کیوطی ایطان ،میاودییطی محلی ظماوی اثطبرف ذًاَس بًز کٍ وتیداٍی
آن با آزاو ي ضؾًا خامٍٗ کل(ملی) ي مصَب ضؾمی زض هٗاضو وباقس ي با وٓاضز مقاا قًایی اوداا
قًز .زض قاوًن خسیس آییه زازضؾی کیوطی ویع کٍ مکاویعا میاودییطی پیفییىی قسٌ اؾت ،اضخاأ
آن با زؾتًض مقاا قًایی نًضز میگیطز 1ي وتیدٍی میاودییطی بایس بطای بطضؾی ي هأییاس واعز يی
اضؾال قًز.2
زض وٓاا کیوطی ایطان ،اضخأ بٍ میاودیگطی هًؾٍ مقاا قًایی ي یا هأییس وتیدٍی میااودییطی
اقلیت َا ،زائطمساض مًافقت یا مرالوات باا فطَىام ایطاوای ي ماًاظیه قاطٖی قاطاض زاضز .اگاط وتیداٍ
میاودییطی ،اقاٍٖ فطَىم اقلیت باقس کٍ با فطَىم گطيٌ اکثطیت زض مرالوت ي مقابلٍ قاطاض گیاطز،
وٍ هىُا مًضز پصیطـ قطاض ومیگیطز ،بلکٍ با اقساا ياکىكی زؾتیاٌ ٖسالت کیوطی َمطاٌ میقًز.
اظ زییط مًاضز مُالٗاز مًضزی زض ذهًل زلیل فطَىیی زض وٓاا کیوطی ایطان ،پطيوسٌَاای باا
مًئً قتلَای وامًؾی میان اقلیتَای قًمی ي ظباوی اؾت کٍ بٍ مًخب آن ،مطزَای قبیلٍ ي قًا
مبازضز بٍ ؾلب حیاز ٖمسی ي آگاَاوٍ اظ ظوی میکىىس کٍ قًاٖس ٖكیطٌ( قًا) ضا وقى ومًزٌ اؾت.
زض ایه پطيوسٌَا ،چالف میان ضٖایت حقًق ظوان ي پصیطـ فطَىم قاًمیتی کاٍ اضهکااو خىایات ضا
هًخیٍ میکىس ،بٍ ضاحتی قابل حل ویؿت؛ ظیطا قاهل وامًؾی بٍ َیچ يخٍ اٖتقازی بٍ غیاطقاطٖی ي
غیطقاوًوی بًزن ضفتاض اضهکابی وساضز ،بلکٍ آن ضا وًٖی ازای هکلیف ي يفازاضی بٍ َىداضَاای قاًمی ي
قبیلٍای میزاوس .قطٔ ي قاوًن آن چیعی اؾت کٍ قبیلٍ میذًاَس ي میپىساضز.
بیكتط اوتقازاهی کٍ فمىیؿتَا بٍ کثطزگطایی فطَىیی -بٍ ٖىًان گوتماوی کٍ مًخاب وواًش ي
اٖتالی چىیه فطَىمَایی میقًز -ياضز کطزٌاوس ،مًئً قتلَای وامًؾی اؾت (meetoo, 2007:
) .188آنَا مٗتقسوس کٍ کثطز گطایای فطَىیای باا هقًیات مطزؾااالضی ي اُٖاای مداًظ باٍ آوُاا،
ضفتاضَای ذكًوتآمیع ٖلیٍ ظوان ضا هًخیٍ ومًزٌ ي مًخب هًییٕ حقًق ظوان میقاًز( Mullally,
 .)2004: 627ایه ایطاز ،بٍيیػٌ بط حقًق کكًضَایی ياضز قسٌ اؾت کٍ بط اؾااؼ مؤلواٍی ماصَب،
بطابطی خىؿیتی ضا وازیسٌ میگیطوس(.)Raday,2003: 633
 .1بٍ مًخب مازٌ  82قاوًن آییه زازضؾی کیوطی (مهًو  «:)1392/12/4زض خطایم هٗعیطی زضخٍ قفَ ،وت ي َكات
کٍ مداظاز آوُا قابل هٗلیق اؾت ،مقاا قًایی میهًاوس بٍ زضذًاؾت متُم ي مًافقت بعٌزیسٌ یاا ماسٖی ذهًنای ي باا
اذص هامیه متىاؾب ،حساکثط زي ماٌ مُلت بٍ متُم بسَس ها بطای هحهیل گصقت قاکی یا خبطان ذؿاضز واقی اظ خاطا
اقساا کىسَ .مچىیه مقاا قًایی می هًاوس بطای حهًل ؾاظـ بیه َطفیه ،مًيأً ضا باا هًافاق آواان باٍ قاًضای حال
اذتالف یا قرم یا مًؾؿٍای بطای میاودییطی اضخأ زَس.»...
 .2بٍ مًخب مازٌ  83قاوًن مصکًض « :وتیدٍ میاودییطی بٍ نًضز مكطيح ي با شکط ازلٍ آن َی نًضهمدلؿای کاٍ باٍ
امًای میاودییط ي َطفیه میضؾس ،بطای بطضؾی ي هأییس ي اقساماز بٗسی حؿب مًضز واعز مقااا قًاائی مطباًٌ اضؾاال
میقًز.»...
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زض حالی کٍ مواَیمی ماوىاس مهاالحٍ ي ماساضاٖ ،واً ي بركاف زض میاان اقاًاا ي فطَىامَاای
مرتلف -کٍ اظ ضیكٍزاضهطیه مواَیم اٖتقازی ي مصَبی ایطاویان اؾات  -باا ؾاىت ي فطَىام آنَاا
ٖدیه قسٌ اؾت ي مایٍَای فکطی الظا ضا بطای قکلگیطی یک زیسگاٌ مطزمی ي اوؿااوی اظ ٖاسالت
کیوطی ضا فطاَم ومًزٌ اؾت(ٖباؾی ،)269-275 :1382 ،اقساا اًٖای اقلیت زض هقابال باا موااَیم
اوؿاوی ي اضظـَای انیل ایطاوی -اؾالمی قطاض زاضز .ایه اقساا اقلیاتَاا َایچ یاک اظ يیػگایَاای
میاودییطی ي ضيـَای مبتىی بط مهالحٍ ي ؾاظـ ضا وساقتٍ ي زض « هٗاضو ي مقابلٍ » باا فطَىام
اکثطیت قطاض زاضز.
هٗاضو آزاو ي ضؾًا اقلیتَا با قلًواز اؾالمی ،یکای اظ ًٖامال انالی ٖاسا پاصیطـ زلیال
فطَىیی زض وٓاا کیوطی ایطان اؾت .گوتمان قًایی مبىای باط غلاٍ باًزن بطذای ٖاطف ي ٖاازاز
اقلیت َا ،زض ضاؾتای گوتمان فقُی اؾت کٍ بط مبىای آن ،فقُا ٖطف ضا باٍ زي وأً ناحیح ي فاؾاس
هقؿیم میکىىسٖ «:طف نحیحٖ ،باضز اؾت اظ ضيقی کٍ بیه مطزا متسايل ي مٗماًل گطزیاسٌ ي باا
وهًنی ي ازلٍ ي قًاٖس قطٖی مرالوت وساقتٍ باقس ي زض مقابلٖ ،طف فاؾس ،ضيقی اؾات کاٍ میاان
مطزا ضایح ي مٗمًل بًزٌ ،يلی بط ٖسا مكطيٖیت آن زلیل اقامٍ قسٌ باقس»(ٖلاًی .)47 :1383 ،زض
خامٍٗ ایطان کٍ مبىای ٖطف غالبٖ ،طف مصَبی(مصَب قیٍٗ خٗوطی) اؾت؛ َطگااٌ آزاو ي ضؾاًا
میان مطزا با قطٔ مرالوتی وساقتٍ باقس ،زاضای اٖتباض اؾات .وتیداٍ ایاه گوتماان ،ضز ي ؾاطکًو
بطذی ٖطف ي آزاو اقلیتَای زیىی ،قًمی ،فطَىیی ي ظباوی زض کكًض اؾت کٍ لعيماً با ٖاطف غالاب
َماَىم ویؿت؛ ظیطا اگط قمًل ي فطاگیطی ٖطف بٍ قکلی باقس کٍ َمٍ افطاز ،آن ضيـ ضا پصیطفتاٍ
ي ٖمل ذالف آن حتی اظ اقلیات ویاع زیاسٌ وكاًز ،باٍ آن «ٖاطف مُاطز یاا قاایٕ» اَاالق مای-
قًز(َمان )46،کٍ َمٍ گطيٌَای اختماٖی اظ آن هبٗیت مایکىىاس ،زض حاالی کاٍ ایاه اخماأ زض
خامٍٗ کثطزگطایی ماوىس ایطان يخًز وساضز.
زض خامٍٗ ی ایطان بٍ لحاِ آوکٍ زيلت مساذلٍ حاساکثطی زض فطَىام زاضز ي باٍ واًٖی متاًلی
مسیطیت آن محؿًو میقًز ،فطَىم بایس آویًوٍ کٍ زض زيلت ومًز پیسا میکىس ،بطضؾای ي هحلیال
قًز .زض ایطان ،بط اؾاؼ قاوًن اؾاؾی ي بطوامٍَای هًؾٍٗ ،يْایف گًواگًوی بط ُٖسٌ حاکمیت وُازٌ
قسٌ ها زض حًظٌی فطَىم ي ؾیاؾتگصاضی فطَىیی مساذلٍ کىسَ .بق انًل ؾیاؾت فطَىیی کاٍ
َی خلؿاز متٗسز زض قًضایٗالی اوقالو فطَىیی مًضز بحث ي بطضؾای قاطاض گطفتاٍ ي زض خلؿاٍی
قماضٌ  288مًضخ  71/5/20بٍ ههًیب وُایی ضؾیس ،ؾیاؾات فطَىیای ،ؾیاؾات اوقاالو اؾاالمی
اؾت .ؾیاؾت اوقالو اؾالمی بٍ ایاه مٗىاؾات کاٍ فطَىام اؾاالمی زض کلیاٍی قالًن فاطزی ي
اختماٖی کكًض انل ي پایٍ ي مبىا قطاض گطفتٍ اؾتَ .بق انًل یازٌ قسٌ ،اؾاتوازٌ اظ زؾاتايضزَای
فطَىیی خًامٕ بكطی ظماوی نًضز میگیطز کٍ با انًل ي اضظـَای اؾالمی قابل اوُباق باقس.
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اظ ؾًی زییط ،مقاماز قًایی -کٍ اظ میان مٗتقسیه بٍ مصَب ضؾمی مىهاًو مایقاًوس -1باط
اؾاؼ مؤلوٍی« مصَب» ،وؿبت بٍ ضفتاضَای بطذاؾتٍ اظ فطَىم اًٖای اقلیت ياکىف مىوی وكاان
می زَىس .با هًخٍ بٍ ایىکٍ قًاز وًٖاً اظ میان افطاز متٗلق بٍ گطيٌ اکثطیت کٍ زاضای ٖقایس ي مبااوی
ایسئًلًغیکی ذال َؿتىس ،اوتراو میقًوس ،با پیكسايضی ي خعمیت فطَىیی ،زض مقابل هوايزَاای
فطَىیی اقلیتَا ایؿتازگی میکىىس .البتٍ زض َط کكًضی با هًخٍ بٍ بافت فطَىیای آن ،قًااز باط
اؾاؼ مؤلوٍَای مصَب ،وػاز ،ضوم ي غیطٌ ،با شَىیت اظ پیف قکل گطفتاٍ ،باٍ قًاايز ضفتاضَاای
اختماٖی میپطزاظوس( .)Kakar, 2006: 369مقاا قًایی کٍ قاوًواً اظ میاان گاطيٌ اکثطیات اوترااو
میقًز ي بطاؾاؼ ویاظ ؾاظماوی بٍ محلی بطای ذسمت فطؾتازٌ میقًز کٍ َیچ آقاىایی ي اقاطافی
بٍ فطَىم آن مىُقٍ وساضز ،زض قًايز ذًز با پیف فطوَا ي پیفزايضیَا ياضز ٖمال مایقاًز ي
بدای هًخٍ بٍ هوايزَای فطَىیی ،با ویاٌ متٗهاباوٍ ي فكااض ؾااظماوی مًخاًز ؾاٗی زض ؾاطکًو
هوايزَای فطَىیی اقلیتَا میومایس.
بىابطایه ،یکی اظ بؿتطَای الظا بطای اٖتباضبركی بٍ فطَىمَای اقلیات زض َاط وٓااا حقاًقی،
هًخٍ بٍ ؾاظيکاض بًمیگعیىی قًاز ي اؾتوازٌ اظ قابلیت کلیٍی گطيٌَای فطَىیی مًخًز زض کكاًض
اؾت .قطایٍ هًظیٕ خغطافیایی قًاز ٖمالً ماوٕ اظ اؾتقطاض گوتمان کثطزگطایای فطَىیای زض وٓااا
قًایی ایطان قسٌ اؾت.
اظ زییط ًٖامل مؤثط خُت بطينضفات اظ ؾااذتاض ذاالگطایای فطَىیای ي خلاًگیطی اظ اٖماال
ضيیکطزَای اضظقی زض وٓاا حقًقی ایطان آن اؾت کٍ انًل ،اضظـَا ي مٗیاضَا ،بٍ ٖالیق ي هٗلقااز
مصَبی ،قًمی یا ظباوی گطيٌ ذانی يابؿتٍ وباقس ي «انل هوايز» بٍ ٖىًان َبیٗات اوؿااوی ماًضز
هًخٍ قطاض گیطزٖ .ااگطایی ،بط اوُباق ،اوُٗاف ،آمیعـ ،هٗسیل ي هواَم اؾتًاض اؾت ي َىیاا بطذًضز
با اَالٖاز ،افکاض ،اضظـَا ي زیسگاٌَای متوايزٖ ،ملیهطیه مًيٕگیطی ضا هًؾل باٍ گوتیاًَ ،ام-
پصیطی ي زؾت کم َمعیؿتی میزاوس(گل محمسی .)127 :1381 ،اگط زض وٓاا حقًقی ایطان ،ومای-
هًان اظ اخمأ میان گطيٌَای مرتلف فطَىیی ؾره بٍ میان آيضز ،بایاس باٍ ؾامت ضيیکاطز هوااَم
متقابل پیف ضفت .محًض ي خًَطٌ ٖااگطایی ،هالـ بطای زضک کطزن زییطان ي زضک قاسن هًؾاٍ
زییطان اظ َطیق یافته انًل ي مؿائل مكاتطک اؾات .زض ایاه بؿاتطَ ،طگًواٍ هالقای کاٍ امکاان
مكاضکت ي بٍ حؿاو آمسن نساَای مرتلف اظ خملٍ نساَای ؾطکًو قسٌ ي وازیسٌ گطفتٍ قاسٌ ضا
فطاَم کىس ،وًٖی ٖااگطایی ي گطیع اظ ذالگطایی بٍ قماض میضيز .هاا ظمااوی کاٍ اضظـَاای گاطيٌ
 .1مازٌ ياحسٌ قاوًن قطایٍ اوتراو قًاز (مهًو  )1361/12/14ي انالحیٍَای بٗسی آن ،يمه پایف بیىای قاطایٍ
ٖمًمی ي ٖلمی اؾترساا ،قطایٍ ذانی ماوىس مطز بًزنَُ ،اضز مًلس ،ایمانٖ ،سالت ي ٖقیاسٌ اؾاالمی ضا ماًضز هأکیاس
قطاض زازٌ اؾت.
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اکثطیت بٍ ٖىًان «اضظـَای بطهط» ،1مًضز هًخٍ قطاض گیطز ي اضظـَای گطيٌَاای اقلیات ؾاطکًو
قًز ،ؾاذتاض هبٗیىآمیع حاکم باقی اؾت(  .)Richardson, 1999: 241فطَىم پسیاسٌای وؿابی
اؾت ي َیچ فطَىیی ضا ومیهًان باالهط یا پاییههط ،بُتط یا بسهط اظ فطَىمَای زییط زاوؿت(ؾاٗازز،
 .) 39 :1389ها ظماوی کٍ زض حًظٌی ؾیاؾتیصاضی فطَىیی ،ویاٌ ایسئًلًغیکی ي ذًزمُلاق اویاضاواٍ
يخًز زاقتٍ باقس ،زمًکطاؾی فطَىیی قکل ومیگیطز .حساقل ضيیکطزی کٍ فطَىام اکثطیات بایاس
زض مقابل فطَىم َای اقلیت زض پیف گیطز ،ضيازاضی ي هؿاَل باٍ يیاػٌ زض ماًاضز هواايز فطَىیای
اؾت .بسیُی اؾت زض مًاضز هٗاضو ي مقابلٍ فطَىیای ،حواّ وٓام ي امىیات ي اضظـَاای اذالقای
ٖمًمی ًٖاملی َؿتىس کٍ کىتطل فطَىم اقلیت ضا ایداو میومایس.
وتیجٍگیری
زض وٓاا ٖسالت کیوطی آمطیکا ،بٍ ضغم ؾکًز قااوًنگاصاض ،محااکم قًاایی کاامالً باٍ هواايزَاای
فطَىیی هًخٍ زاضوس .گطچٍ زض ایه کكًض ،زفأ فطَىیی بٍٖىًان یک زفأ ضؾمی زض ٖساز ؾایط ازلٍ
قاوًوی مًضز پصیطـ قطاض ویطفتٍ ي مًخب اباحٍ ٖمل مدطماوٍ یا مٗافیت کامل اظ کیوط ومیقاًز ،زض
مطحلٍ هٗییه کیوط زض ؤً ي میعان مداظاز مطهکب مؤثط اؾت.
زض وٓاا ٖسالت کیوطی ایطان ،قاوًنگصاض بٍ ًَض کلی ضيیکطز چكمپًقای باط فطَىام ضا اهرااش
کطزٌ اؾت ي محاکم قًایی ویع ،ضيیکطز ٖسا پصیطـ مُلق زلیل فطَىیی ضا زض پیف گطفتاٍاواس .اظ
ایه ضي ،چالكی کٍ میان بطابطی زض مقابل قااوًن باٍ ٖىاًان یکای اظ اناًل حقاًق بكاط ي پاصیطـ
فطَىمَای اقلیت زض وٓاا حقًقی اکثط کكاًضَا يخاًز زاضز ،زض حقاًق ایاطان يخاًز واساضز؛ ظیاطا
محاکم قًایی بٍ هبٕ قاوًویصاض ،وقكای باطای ٖىهاط«فطَىام» زض فطآیىاس زازضؾای کیواطی قائال
ویؿتىس .ایه ضيیکطز ٖاا ،ایطازاهی ضا کٍ زض اضهباٌ با پصیطـ ضؾمی مؤلواٍَاای فطَىیای ي هٗااضو
آوُا با انًل حقًق بكط مُطح بًز ،زفٕ میکىس ،يلی وكان میزَاس کاٍ ؾیاؾاتگاصاضی فطَىیای
خمًُضی اؾالمی ایطان مىبٗث اظ فطَىم اؾالمی -ایطاوی اؾت ي با ؾیاؾتگصاضی فطَىیی یًوؿکً
کٍ بطگطفتٍ اظ انًل ي اوسیكٍ ولًلیبطال حاکم بط خًامٕ غطبی اؾت متوايز اؾت .هحلیال يياٗیت
حقًقی اقلیت َا زض وٓاا ٖسالت کیوطی ایطان ،بسين زض وٓطگطفته مبىای ایاسئًلًغیکی ي بؿاتطَای
هاضیری ،ؾیاؾی ي اختماٖی حاکم بط خامٍٗی ایطان امکان پصیط ویؿت .اکثط قًاز حتی زض ناًضز
اقطاف بط ضيیکطزَای فطَىیی ،با اٖمال مالحٓاز اضظقی ،اظ پصیطـ فطَىام اقلیاتَاا ذاًززاضی
می کىىس ي وؿبت بٍ ضفتاضَای بطذاؾتٍ اظ فطَىم اقلیت ياکىف مىوی وكان میزَىس .مًافاً ایىکاٍ
زض وٓاا حقًقی ایطان بٍ زالیل هاضیری ي ؾیاؾی ،ضيیکطز هواَم متقابل ي ضيح هؿاَلگطایاوٍ وؿابت
1. Higher values
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بٍ اقلیتَا -زض مًاضز هوايز ي هٗاضو فطَىیی -يخًز وساضز .ها ظماوی کٍ اضظـَای گطيٌ اکثطیت بٍ
ٖىًان اضظـَای بطهط ،مًضز هًخٍ قطاض گیطز ي اضظـَای اقلیتَا زؾاتٍ زيا هلقای قاًز ،ؾااذتاض
هبٗیىآمیع حاکم باقی اؾت.
زفأ فطَىیی میهًاوس زض قالب مؿلًلیت کیوطی کاَفیافتٍ پصیطفتاٍ قاًز .زض وٓااا حقاًقی
ایطان چىیه مکاویعمی پیفبیىی وكسٌ اؾت ي ضيیکطز هقىیىی مبىی بط پصیطـ یا ٖسا پصیطـ کامل
مؿلًلیت کیوطی بىا قسٌ اؾت .زض وتیدٍ ما اظ یک ضيیکطز میاوٍ زفأ میکىیم .قاوًنگاصاض بایاس باا
الُاا اظ گوتمان کثطزگ طایی فطَىیی ي زض ضاؾتای هحقق بطابطی زض مقابل قااوًن ي زؾتطؾای بطاباط
متُمان اقلیت بٍ ازلٍی قاوًوی ،هوايزَای فطَىیی ضا نطاحتاً زض قاوًن بٍ ضؾمیت بكىاؾاس ي آن ضا
زض ٖساز خُاز هرویف مداظاز ي یا یکی اظ قطایٍ بُطٌمىسی اظ مکاویعاَای اضفاقی ي هكًیقی قاطاض
زَس .زض قطایٍ فٗلی ،قًاز میهًاوىس با اؾتوازٌ اظ ْطفیتَای قاوًوی مًخاًز ي آظازی ٖملای کاٍ
قاوًن بٍ آوُا -بٍ يیػٌ زض هٗعیطاز -اُٖا کطزٌ اؾت ،بٍ زلیل فطَىیی هًخٍ کىىس هاا مبىاایی باطای
حمایت بٗسی قاوًنگصاض گطززَ ،مانگًوٍ کٍ محاکم آمطیکا با اهراش ضيیکطز مثبت بٍ زلیل فطَىیی
بٍ زوبال ضؾمیت بركیسن بٍ ایه ضيیٍ زض قاوًن َؿتىس.
مىابغ
باظگیط ،ی .1381 .لًاػد فمُی ي حمًلی در آرای دیًاوؼالی کشًر ،هُطان :زاوف ویاض.
ذاویکی« .1390 .ٌ ،گوت ي گً ي آییه آن» ،مجلٍ آییه گفتگً :)1(1 ،ل .4-5
ؾٗازز .1389 .ٔ ،ومش اسالم در تًسؼٍ فرَىگی ،چا ايل ،هُطان :پػيَكیاٌ فطَىامَ ،ىاط ي
اضهباَاز.
ؾمايهی پیطيظ ،ا .1385 .ػدالت ترمیمی ،تؼدیل تدریجی ػدالت کیفری یا تغییرر آن ،چاا
ايل ،هُطان :ویاٌ بیىٍ.
ضيا زيؾت ،ؼ .1389 .حمًق فرَىگی()1مفُرًم شىاسری ،هُاطان :زفتاط مُالٗااز فطَىیای
مدلؽ قًضای اؾالمی.
غاوسضين ،غ .1378 .تساَل در تاریخ اودیشٍ غرب ،هطخمة ٖباؼ باقطی ،چا ايل ،هُاطان :وكاط
وی.
فکًَی ،ن« .1386 .ذطزٌ فطَىمَای اقلیتی ي ؾبک ظوسگی ،ضيوسَا ي چكم اواساظَا» ،فصرلىامٍ
تحمیمات فرَىگی :)1(1 ،ل ( .143-174ممالٍ)
گل محمسی ،ا .1381 .جُاوی شدن ،فرَىگًَ ،یت ،چا ايل ،هُطان :وكط وی.
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... دافع فرهنگی رد نظام عدالت کیفری

: هُاطان، چاا ايل، افكَای وًیه ػدالت ترمیمی در میاوجیگری کیفرری.1382 . ا،ٖباؾای
.زاوكًض
. اوتكاضاز زاوكیاٌ هبطیع، چا ايل، ػرف ي ػادت در حمًق اسالم ي ایران.1383 .ز. ا،ٖلًی
.197-226  ل:)3(12 ، فصلىامٍ مطالؼات ملی،»)1(ً گوتی: «میعگطز.1381 مُالٗاز ملی
، فصرلىامٍ مطالؼرات ملری،» «ضَیافتَای وٓطی گوتیًی بیه فطَىمَاا.1381 . ا،ٌمُسیظاز
.91-115  ل:)3(12
 «مکاویعا کىتطل اختماٖی وابُىداضیُا (آییه فهل) زض خامٍٗی ٖكیطٌای ٖاطو.1370 .ٔ ،وًشضپًض
.44-51 ) ل2(8 ، مجلة رشد ػلًم اجتماػی،»ؾاکه ذًظؾتان
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