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Abstract 

Background and Aim: The Universality of Human Rights in the Mirror of Cultural Diversity on the one Hand and the 

Right to Cultural Participation on the Other Hand Has not Long Been Considered in the Context of Human Civilization. 

It Can be Traced Back to the Time When the Universal Declaration of Human Rights Was Adopted in 1948. This Issue 

Has Remained and Continues to This Day in International Politics, Doctrine and Jurisprudence. Our Goal in This 

Article is to Develop the Right of Citizens to Participate in the Cultural Life of Society and to Pursue Legislative and 

Executive Challenges Regarding the Development of this Right at the National and International Levels in Accordance 

With International Instruments as Well as Domestic Regulations. 

Materials and Methods: The Research Method is Descriptive-Analytical and by Using Collection Tools of Library 

Resources.  

Findings: The Finding of This Article is Non Respect of Cultural Rights and the Manifestation of Participation in 

Cultural Life. It Will Also be Observed That Although Human Rights in the Era of Globalization Respect the Cultural 

Rights of Individuals in Every Ethnic Group, Language, Race, Etc., But it Seems That the Authorities do not Respect 

These Rights as They Should and in the Light of the Principles of Human Rights They are not Enforced When it is 

Necessary. 
Conclusion: The Right to Participate is one of the Components of Human Rights That is Revived With Global 

Attitudes. For This Right to be Reconsidered in the Cultural Life of Society, the Universality of Human Rights Must 

Inevitably be Explained. Although the Research Finding is Non Respect of Cultural Rights and the Manifestation of 

Participation in Cultural Life, But it Can be Claimed that There are no Shortcomings From the Perspective of 

Legislation. 
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 چکیده

 دی ر  دیگ ر  ویس   از تنوع این تبع به فرهنگی مشارکت حق و سو یک از فرهنگی تنوع آینه در بشر حقوق شمولی جهان زمینه و هدف:

 جه انی  اعالمی ه  ک ه  دانس ت  زم انی  ب ه  مسبوق را آن بتوان شاید. است گرفته قرار توجه مورد بشریت تمدن بستر در که نیست زمانی

 بوده مطرح همچنان المللی بین قضایی رویه و دکترین سیاست، در امروز به تا مسأله این. گرفت قرار تصویب مورد 1101 در بشر حقوق

 اجرای ی  و تقنین ی  ه ای  چ ال   ما در این مقاله توسعه حق مشارکت شهروندان در حی ا  فرهنگ ی جامع ه و پیگی ری    هدف  .هست و

 است. داخلی مقررا  نیز و الملل بین اسناد به توجه با المللی بین و ملی سطح درخصوص توسعه این حق در

 ای است. برداری از منابع کتابخانه تفاده از ابزار فی تحلیلی و با اس -صور  توصیفی ه روش تحقیق در این مقاله ب روش تحقیق:

. همچنین مشاهده خواهد شد ک ه اگرچ ه   است یفرهنگ ا یو نمود مشارکت در ح یحقوق فرهنگ تیرعا عدمیافته این مقاله  ها: یافته

رس د   نظ ر م ی  ه لیکن ب   شمارد، می احترام مورد...  و نژاد زبان، قوم، هر در را اشخاص فرهنگی حقوق شدن، جهانی عصر در بشر حقوق

در مواق ع ززم ب ه اج را گ ذارده      انس انی  حق وق  مب انی  پرتو در و شمارند که شایسته است محترم نمی آنچنان را حقوق این ها حاکمیت

 شوند. نمی

در  راح ق  ای ن   نک ه یا یب را گردد.  می احیا جهانی های نگرش با که باشد می بشر حقوق های مؤلفه جمله از مشارکت حق گیری: نتیجه

 ع دم  تحقی ق  یافت ه  هرچن د  ،ک رد  نییحقوق بشر را تبی شمول جهان دیبا ریناگز ؛قرار داد یشیاجتماع بتوان مورد بازاند یفرهنگ ا یح

   .ندارد وجود کاستی تقنین منظر از کرد ادعا توان می اما است؛ فرهنگی حیا  در مشارکت نمود و فرهنگی حقوق رعایت

 فرهنگی مشارکت بشر؛ حقوق شمولی؛ جهان فرهنگی؛ حیا  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 بشر، حقوق شمولی جهان بحث شدن مطرح با امروزه

مشارکت در حیا  فرهنگی در توسعه حق  و فرهنگی حقوق

مقوله از طرف  دو این های حقوقی از یک طرف و ارتباط گفتمان

 دروضوع ماین . است شده فراوانی های بحث موضوع دیگر،

 بوده مطرح همچنان المللی بین قضایی رویه و دکترین ،سیاست

 به مربوط الملل بین حقوق لئمسا ترین مهم ازجمله و هست و

 موضوع با ارتباط در مستقیم طور به و است بشر حقوق

 حقوق از حمایت و تقویت قلمرو در گرایی منطقه و گرایی جهان

 جامعه سیاسا قانون عنوانه ب متحد ملل منشور. دارد قرار بشر

 خود پیشگفتار در که بشریت حقوق تجلی معنایی در و جهانی

 ارزش و کرامت به بشر و بنیادین حقوق به را متحد ملل ایمان

 همکاری به بخشیدن تحقق هدف با دارد، می اعالم انسان

 نظر صرف افراد کلیه برخورداری زمینه نمودن فراهم و المللی بین

 های آزادی و بشر حقوق از مذهب یا زبان جنسیت، نژاد، از

 مواد سایر و ادهم این از(. 13 ماده)است  شده تدوین بنیادین

 در مندرج شکل به بشر حقوق که یدآ برمی چنین منشوراین 

 ما باور به .است جهانی جامعه ذاتی خاصیت متحد، ملل منشور

 وی یتمسؤول و انسان اکتسابی و ذاتی کرامت برایند بشر حقوق

 میان این در. است خود شخصیت پرورش و القیاخ تکامل در

 تنوع به احترام لزوم بر حقیقی، مطلق های ارزش پذیرش ضمن

 بشر حقوق همچنین. شود می کیدتأ جوامع فرهنگی هنجارهای

 اقتصادی، فرهنگی، مدنی، حقوق بین توازن برقراری معنای به

 اخالقی و فطری تکالیف و ها یتمسؤول با اجتماعی و سیاسی

 های آزادی و حقوق مجموعه تعریف این مبنای بر. است ریبش

 و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، حقوق و عمومی و شخصی

 .گیرند می قرار بشر حقوق قلمرو در انسان فرهنگی

 

 پیشینه پژوهش 

 ای تحت عنوان ( در مقاله1313) محمد علی، زاده حالف. 1

یده به این نتیجه رس «نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر»

  ولی شمولی دارند، جهان های حقوق بشر داعیه ارزشاست که 

رابطه  همچنین .است «تابعیت» شهروندیای  رکن پایه

مدارانه که وضعیت شهروندی را ایجاد  حق و تکلیف دوسویه

 آن است، بشر ایجادکننده  در روابطی که حقوق کند، می

 .سویه و مطالباتی دارد ماهیتی یک

ای تحت عنوان  ( در مقاله1311) کلیمن، ما یفر. 2

به این « یحقوق بشر و تفاو  فرهنگ یسازگار رامونیپ»

شمول و لذا مستقل  حقوق بشر، جهان نتیجه رسیده است که

های فلسفی و دینی  . در سنتاست« تفاو »و « هویت»از 

غرب، ریشة این حقوق در اندیشه رواقی وحد  اخالقی بشر و 

یکتا و جهانی، یعنی خالق اعتقاد مسیحیت به یک خدای 

های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه،  جهان و انسان

ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند  تمام انسان

 .ها بود و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همة انسان

 ( در تحقیقی تحت عنوان1317) نیحسمحمد، یمظفر. 3

ها و  بشر: مشارکت یجهانو حقوق  یاسالم یکشورها»

های اخیر  در دههست که به این نتیجه رسیده ا «ها خالفتم

ها این ادعا را  بعضی از کشورهای اسالمی و رهبران سیاسی آن

شمول  حقوق بشر جهان  عیرمطرح کردند که معیارهای ف

نیستند و بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسالمی در 

اند و این کشورها بایستی طرح  اشتهند  ها مشارکت تدوین آن

ها سازگاری  های فرهنگی آن با ارزش هتدوین کنند کرا دیگری 

در مقابل کشورهای غربی مدعی هستند که این  داشته باشد.

عا حضور داشته و این اد  گیری این نظام کشورها در جریان شکل

 بشر است. المللی حقوق دستاویزی برای نقض مقررا  بین

اسالمی  درصدد اثبا  این است که هرچند کشورهاینویسنده 

  وق بشر مشارکت مؤثریالمللی حق تدوین نظام بین ةدر دور

 .اند در توسعه و تحول آن مشارکت نمایند اما توانسته، اند نداشته

در این این تحقیقا  این است که مقاله ما با  فاو ت

دی و به حقوق بشر و تفاو  آن با حقوق شهرون مقاز  صرفاً

که ما به تمام ابعاد  در حالی .فرهنگی پرداخته شده است

 فرهنگی حیا  در مشارکت حق توسعه حقوق بشر وموضوع 

 .ایم قوقی پرداختهح های گفتمان در جامعه

 

 اهداف پژوهش

 نماییم: ا اهدافی را به شرح ذیل دنبال میدر این مقاله م

 توسعه مشارکت شهروندان در حیا  فرهنگی جامعه. 1
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با استناد به نهادینه کردن حقوق بشر بین شهروندان . 2

 المللی و اسالمی  اسناد حقوق بشر بین

به منظور فراهم  یالملل نیب یبه همکار دنیتحقق بخش. 3

به افراد در جهت دستیابی  کلیه برخورداری زمینه نمودن

های بنیادین فارغ از هرگونه تبعیض نژادی  حقوق بشر و آزادی

 . مذهبی و ...و جنسیتی و 

 

 ضرورت انجام تحقیق

این است که هرچند اهمیت و ضرور  انجام تحقیق 

شهروندی و حقوق بشر پیوندهای زیادی حقوق های  گفتمان

لذا پرداختن به و  یک متفاو  استسرچشمه هرلیکن دارند، 

 رسد.  آنها ضروری به نظز می

 

 های پژوهش  محدودیت

جمله زتین ازو منابع معتبر کافی به عدم دسترسی 

توجه به با های ما در نگارش این مقاله بود.  محدودیت

در چند برداری از عناوین گوناگون  ، فی گی موضوعگسترد

حیا  فرهنگی جامعه با  و حق مشارکت، حقوق بشربخ  

ای بود که با  های حقوقی کار سخت و پیچیده وسعت گفتمان

و محدودیت  افزای  تعداد صفحا  تدوین مقاله را با سختی

 همراه ساخت. 

 

نظرات حاکم بر حقوق بشر و جایگاه حق مشارکت 

 فرهنگی در آن

بر حقوق بشر در بازخورد  نظرا  حاکم یمبرای اینکه بتوان

های فرهنگی و مشارکت در آنها را بهتر مورد بازبینی  با داده

 در فرهنگی تعدد و بشر بایست حقوق میکالن قرار دهیم 

را در پرتو نظریا  حاکم و ارتباط آن با   طقهمن و جهانی جامعه

 قرار دهیم.  توجهحقوق فرهنگی مورد 

 

 فرهنگی حیات حق و بشر حقوق

اگرچه با نگرش بر نظریه حقوق طبیعی  بشر حقوق مفهوم

 کند، اما را در حوزه تشریح خود القاء می ای متفاو  گستره

 و امروزی بشر حقوق میان که است یقیوث رابطه در سخن

 توان می نیز اسالم حقوق در را آن پای رد که طبیعی حقوق

 را طبیعی حقوق به باور توان می که جایی تا دارد؛ وجود دید،

 المللی بین اسناد در مصرّح وقحق از بسیاری گر توجیه و مبنا

آنچه در این مقاله مطمح نظر است و در  .دانست بشر حقوق

ارکت در گیرد، مش مورد بررسی قرار میبازخورد با موضوع 

 ای گسترده از حقوق بشر را دربر حقوق فرهنگی است که حوزه

تابعان یک  شود و به ها شروع می گیرد. حقوقی که از اقلیت می

توان ادعا کرد  میکند. بنابراین  حاکمیت ادامه پیدا می

تنها ممکن است نزد تابعان یک  مشارکت در حقوق فرهنگی نه

ر آن به معاق رود بلکه تصور سرزمین به وسیله حاکمیت ب

هایی که در دین، نژاد و حتی جنسیت  اقلیتانسداد آن نزد 

قدرتی برای احقاق حقوق ندارند نیز به صور  عمده تعمیم 

شود. بنابراین بررسی جایگاه حقوق طبیعی در این  میداده 

تواند مشارکت فرهنگی و حقوق فرهنگی را در  میعرصه 

 جامعه کانالیزه کند.

 های زمینه در آن بذرهای که بشر حقوق اندیشه فاییشکو

 ریشه از روی هیچ به شد، افشانده طبیعی حقوق نظریه مستعد

 و ذاتی کرامت بشر حقوق المللی بین اسناد. نماند جدا خود

 پی  طبیعی حقوق های نظریه که را انسان انکارناپذیر حقوق

 کرده ترویج و عرضه بشر حقوق المللی بین جنب  پیدای  از

 که است این ذکر قابل نکته .ندشناس می رسمیت به بودند

 بشر حقوق توجیه که ورزند اصرار می عقیده این بر گرایان اثبا 

 سخت انسانی کرامت مفهوم یا انسان طبیعی حقوق پایه بر

 آمیز مناقشه حوزه از باید را انسان ذاتی حقوق و معناست

 مناقشه قابل رغی و مطمئن حوزه در و خارج طبیعی حقوق

. شود می ناشی غفلت یک از باور این. نمود وارد موضوعه حقوق

 طبیعی حقوق بر بشر حقوق عمده مصادیق و اساسی اصول

 موضوعه حقوق طریق از آن اجرای و بیان اما است، استوار

با این حال اجرای حقوق بشر در مجرای  .(1گیرد ) می صور 

صور  پذیرد که آن را حقوق موضوعه بایست در بستر مبنایی 

به وجود آورده است. به عبار  دیگر اگر حقوق بشر را بدون 

اجرا  موردباشد،  ت مبنای آن که حقوق طبیعی بشر میزین

توان برای آن ضمانت اجرایی قرار داد  تنها نمی نهقرار دهیم، 

 .(2حقوقی بی  نخواهد بود ) تنها فلسفهکه بل
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 فرهنگی کتمشار حق و بشری حقوق گرایی واقع

 دارای حقوق فلسفه و عام فلسفه در «گرایی واقع» اصطالح

 از خواننده که چندان است، متعارض گاه و گوناگون معانی

 حقوق مکاتب مثال، برای. آید می شگفت به آن متعدد معانی

 کشف عقل ابزار با که موجود پی  از حقوق بر تأکید با طبیعی

 دیگر سوی از و گیرند ار میقر گرا واقع مکاتب زمره در شود، می

 دارد، دست در را حقوق راهنمایی که عدالت آرمان به اعتقاد با

 در گرایی واقع معنی. دنرو می شمار به لیستیئااید مکتبی

 زبان در آن معنی با تنها نیز آمریکایی گرایی واقع مکتب

 حقوقی قواعد اینکه اعتبار به را مکتب این و دارد قرابت روزمره

 گرا نام مکاتب گروه در توان می کند، می نفی را موجود پی  از

 .(3آورد )

 مابازای و عینی واقعیت دارای کلیا  گرایان واقع دیدگاه از

 جزء را آن گرایان نام که حالی در است، واقع عالم در خارجی

 است، واقع عالم در مابازا هرگونه فاقد که ذهن ساخته های نام

یک از این دو را بخواهیم در پرتو اگر هربنابراین  .(3دانند ) نمی

سرانجامی نخواهیم حقوق فرهنگی مورد واکاوی قرار دهیم، 

یی واقعیت عینی حقوق را جستجو گرا که در واقع یافت. چرا

توان در حوزه حقوق فرهنگی  کنیم که در برخی موارد نمی می

 یک واقعیت خارجی را یافت. 

 

 هنگیفر حیات حق و بشری حقوق لیبرالیسم

 تمامی در و وسیع معنای در لیبرالیسم اصطالحی، نظر از

 جامعه در فردی آزادی افزای  فلسفه آن، های گونه و ها عرصه

 لیبرالیسم دیگر، عبار  به (.0باشد ) می میسر و مقدور حد تا

 هایی ایدئولوژی و ها سیاست ها، نگرش ها، روش مجموعه به

 آزادی آوردن راهمف آن، هدف ترین عمده که شود می گفته

 مبتنی مکتب این شالوده و بنیاد. است فرد برای بیشتر هرچه

 ای نظریه سیاسی قاموس در لیبرالیسم (.5است ) فردگرایی بر

 نهادی هر برابر در آزادی از درجاتی حفظ خواهان که است

 زمینه در لیبرالیسم. باشد بشر آزادی تهدیدکننده که است

 دولت تسلط برابر در مقاومت عنایم به اقتصادی، های اندیشه

 در دولت مداخله و انحصار نوع هر مقابل در اقتصادی حیا  بر

 رابطه این در که دیگری اصطالح. است ثرو  توزیع و تولید

 حق به اعتقاد معنای به که است مذهبی لیبرالیسم دارد، وجود

 .است ایمانی بی یا خداوند پرست  راه انتخاب در کس هر

 بخ  ترین مهم و ترین گسترده فرهنگی لیبرالیسم

...  و آزادی اومانیسم، نظیر اصولی دارای و بوده لیبرالیسم

 در را دیگر نهاد یا دولت انحصار و مداخله هرگونه و باشد می

در این راستا، مطابق با  .(6داند ) می مردود فرهنگی عرصه

 هرگونه وجود امنیت منشور ملل متحد، شورای 31مفاد مادة 

 و احراز را تجاوز عمل یا و صلح نقض  صلح، علیه بر هدیدت

 المللی بین امنیت و صلح اعاده یا حفظ برای هایی توصیه

 (.7خواهد نمود )

 بر مؤثر و سازنده عواملِ از یکی سازی فرهنگ اوصاف این با

 شمار به اجتماعی و سیاسی امور در مردم مشارکت میزان

 لیبرال های لفهمؤ قالب رد را خواهی آزادی اصل که آید می

 در متعددی متغییرهای. دهد می قرار بررسی مورد

 تأثیرگذار شهروندان پذیری مشارکت و سیاسی سازی فرهنگ

 اهمیت از آموزشی نظام بسترسازی میان این که در هستند

 بسیاری انسانی های ارزش همچنین. است برخوردار ای ویژه

 سرنوشت؛ تعیین حق آزادی؛ برابری؛ انصاف؛ عدالت؛ نظیر

 این از که دارند تأثیر آموزش فرآیند بر آنها، مانند و امنیت

 و پذیری جامعه دهی؛ آموزش همؤلف سه به تنها همه،

 .کنیم می کوتاه ای اشاره سازی، شخصیت

 

 فرهنگی حیات در مشارکت حق و فمنیسم

 با لیبرالیستی نظام لیبرال، های فمینیست نظر به

 جامعه هر از بی  قانونی معین حقوق و هانهاد از برخورداری

 هم اینجا حتی اما ،دهد را می برابری و آزادی اجازه دیگری

 مخدوش جنسی تبعیض و نژادپرستی با برابر، های فرصت

 قالب در را ها انسان نژادپرستی، مثل جنسی تبعیض. گردد می

 شکوفایی از را اجتماع و محبوس ناپذیر انعطاف شخصیتی

 را زنان که آنجا از کند و می محروم آن ضایاع استعداد

 فرهنگی های ارزش ترین گرامی شکوفایی از گیرد می کم دست

 به معتقدند ها (. لیبرال1) آورد جامعه ممانعت به عمل می

 انتقاد بودن منطقی تا داد آموزش توان می ها انسان بیشتر

  .کنند درک را اجتماعی آمیز تبعیض روابط از فمینیسمی
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 این توضیح برای فروید کاوانه روان نظریا  از ها نیستفمی

 بر کودکی دوران های آموزش چطور که کردند استفاده مسأله

 سرباز بزرگسالی دوران در و گذاشته اثر انسان ناخودآگاه

 و میلت کیت گیلیکان، کارول چودوروف، نانسی. کند می

 حساب به روانکاو های  فمینیست جزء توان می را میچل ژولیت

 آغوش به در مادر نق  به چودوروف مثال طور به. آورد

 اشاره مادر طریق از فرزند جنسی یابی هویت و فرزند کشیدن

 و شده مستقل زودتر پسران چرا که دهد می توضیح و کند می

(. 1هستند ) عاطفی های ارتباط برقراری به مند عالقه دختران

 حال در رهایکشو در زنان حقوق و فمینیسم وضعیت ربارهد

 را دنیا جمعیت از نیمی تقریباً که زنان گفت بایدتوسعه 

 انجام را دنیا کارهای از سوم دو حدود دهند، می تشکیل

 را جهانی درآمد از درصد ده تنها ها آن حال این با. دهند می

 در را جهان دارایی از درصد یک از کمتر و آورند می دست به

 کارهای بیشتر که دهد می نشان موضوع این. دارند اختیار

 مانند داری خانه وظایف با ارتباط در اغلب و مواجب بیزنان 

 ،خانواده حفظ و نظافت کودکان، پرورش و آوردن دنیا به

 از بسیاریاین  بر عالوه. است بیماران و سالمندان از نگهداری

 انجام پایین دستمزد با را خانه از خارج کارهای زنان،

 سطح در سواد بی میلیارد یک از که است رذک قابل. دهند می

 از درصد شصت از بی  و هستند زنان آنها سوم دو جهان،

 130 از میلیون 11) ابتدایی آموزش از محروم کودکان

 مدیر گرانت جیمز. دهند می تشکیل دختران را( نفر میلیون

 حق اجنماعی، امنیت حق کار، حق: گوید می یونیسف وقت

 زیاد احتمال به مدنی و سیاسی های آزادی حق و مالکیت

 زن و مرد بین که ددار بستگی کروموزوم یک به جملگی

 .(1) شود می قائل تفاو 

 

 حقوق در مشارکت حق و بشر حقوق قراردادی نظریه

 فرهنگی

 که است حقوقی به ناظر بشر حقوق مکتب، این دیدگاه از

 دست بدان یکدیگر با قرارداد و تفاهم ضمن در ها انسان

 این پیروان. است شهروندان قرارداد تابع رو ازاین ،یابند می

 حقوق) خاص حقوق تعمیم بشر حقوق که باورند این بر نظریه

 امکان درنتیجه .است جوامع سایر به جامعه یک( شهروندی

 (.1دارد ) وجود دیگری دنیایی امر هر همانند آن در تغییر

 حقوق لیالمل بین میثاق بر نظار  به بشر حقوق کمیته

 و بیان آزادی حقبه  رهگذر پردازد و از این می سیاسی و مدنی

 27 ماده بر نظار  با عمدتاً دارد. پسخاص توجه  مذهب

 درخصوص نظریه عمومی صدور ها، اقلیت رمحو حول میثاق

 حق اعتالء» عنوان به که ای مجموعه و شده یاد ماده

 های یتهو به احترام و فرهنگی حقوق از همگان برخورداری

کند در  ، سعی میاست گشته مزین «مختلف فرهنگی

 (.10های خود این مهم را در نظر گیرد ) رهیافت

 

 گستره در فرهنگی حیات در مشارکت حق واکاوی

 الملل بین حقوق

حقی نسبی نیست که در بستر جهان متغییر  حق فرهنگی

. بلکه ها کم و یا زیاد تعریف گردد ه حاکمیتبوده و به وسیل

تنها تام بوده که به صور  صرف در  ایی اخالقی داشته و نهنمب

تنها وجود داشته و دارد و پهنه هستی هر فرد از آغاز تا پایان 

د و گیر د موضوعا  نسبی مثل فرهنگ جان میدر فرآین

ی و به الملل بیند. بنابراین آنچه در اسناد کن خودنمایی می

انسان یادآوری  بهدر قوانین داخلی وجود دارد،  موادیصور  

های حیا  بشری نباید به وسیله هیچ که خط قرمزکند  می

خواهی زیر سیطره و سلطه قرار  و یا نگرش تمامیت عقیده

گیرد. در ذیل به بررسی این حقوق و نحوه مشارکت آن در 

جامعه را تشکیل مواجهه با اشخاصی خواهیم پرداخت که 

 لف از آنها رد شوند.توانند به انحاء مخت ها می دولتدهند و  می

 

 مشارکت فرهنگی و بومیان

ای از برآوردها، بحرانی که بر تنوع فرهنگی و  بر مبنای پاره

تر از  حال سایه افکندن است، بسیار وخیمزبانی جهان در 

زبان مورد  6000بحران تنوع بیولوژیکی است. از میان بالغ بر 

ابراز  ها ی که از طریق آنهای تکلم در حال حاضر )و فرهنگ

 100ها ظرف  درصد از آن 10حدود شوند(، ممکن است  می

سال پی  رو منسوخ شوند یا در آستانه نابودی قرار بگیرند. 

ای  های در معرض خطر که پروژه اطالعا  اقلیت مجموعه
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مسائل مرتبط با تحقیقاتی است که از جمله به بررسی 

ر ساهای اقلیت سر پردازد، وضعیت گروه محرمیت فرهنگی می

میلیون  100داده و تخمین زده که جهان را مورد بازبینی قرار 

هایی قرار دارند که  ها مشمول محرومیت از اعضای این گروهفر ن

یعنی در حدود )ها مواجه نیستند  ها در کشور با آن سایر گروه

 (.11) (نفر در سراسر دنیا 7نفر از میان هر  1

بومی هم از حیث ها و مردمان  موضوع حقوق فرهنگی اقلیت

از  بعد حقوقی محل بحث و مناقشه است و سیاسی و هم از

 (.12) منظر همگان، عضویت فرهنگی تا این اندازه واضح نیست

، اعمال مستمر را به عمل الملل بینکمیسیون حقوق 

کشد  زمانی به درازا میواحدی تعریف نموده که برای یک دوره 

دون تغییر و تحول تداوم و ب و از ماهیتی مداوم برخوردار است

به دیگر سخن، عملی که پس از ارتکاب یافتن، به  .یابد می

امر صرفاً  دهد و این یهمان صور  به موجودیت خود ادامه م

 کند. تعریفی که کمیته در مورد آثار و پیامدهای آن صدق نمی

ازجرا شدن پروتکل اختیاری میثاق  حقوق بشر پس از ززم

مستمر ارائه  های نی و سیاسی از نقضالمللی حقوق مد بین

اعمال یا اشارا  روشن تأیید نمودن با »نموده عبار  است از: 

ها مبادر   ولت متعاهد، سابق بر این، بدانموارد نقضی که د

یاب و  های حقیقت در سطح ملی، تشکیل کمیته«. نموده است

ها  هایی است که از طریق آن نابرابری عذرخواهی رسمی شیوه

های یک  ویژه درخصوص بومی ارد نقض حقوق بشر بهو مو

 (.13) باشد منطقه قابل رفع و رجوع می

با توجه به آنچه بیان شد همواره این مهم مد نظر است که 

های فرهنگی با  چه نفعی در حمایت از تمامیت گروهجامعه 

به عبار  دیگر اگر افزون  ؟های یک منطقه دارد تکیه بر بومی

ق فردی، از حقوق گروهی این طیف نیز بر حمایت از حقو

 ؟گردد آید، آیا جامعه از رهگذر آن منتفع میحمایت به عمل 

کند که فرد  نگ، بستری را فراهم میواقعیت این است که فره

رد خود و ماهیت خود و از از مجرای آن به لحاظ ارزشی در مو

همواره کشد،  ای که در آن نفس می تر در مورد جامعه همه مهم

های بومی و  باشد. بنابراین گروه حال قضاو  و انتخاب می در

های آنها در یک جامعه بستر و مبنای جامعه  ها و ارزش فرهنگ

و مشارکت فرهنگی  ها این گروهپس توجه به  .گردد قلمداد می

داشتن آنچه در کوله تاریخی خود دارند،  آنها و زنده نگاه

رار دادن آن گوارایی حسی است که فرد با محک و مالک ق

 (.13) داند ماهیت خود را دارای هویت میخود و 

ها و مردمان بومی مشتمل  نهایت حقوق فرهنگی اقلیت در

بر موارد ذیل است: حق آموزش؛ حق استفاده از زبان خود در 

 جملههای حیا  عمومی از  زندگی خصوصی و بسیاری از جنبه

ود و برای مقام احراز هویت خ در پیشگاه مقاما  قضایی و در

گذاری اماکن؛ حق احداث مدارس خاص خود؛ دسترسی به  نام

عیض آموزش به زبان مادری تا حد امکان؛ دسترسی عاری از تب

ها،  موزهها،  به وسایل پخ  و انتشار فرهنگ نظیر رسانه

ها و امثالهم؛ حق عمل به شعائر مذهبی خود؛ آزادی تئاتر

با خویشاوندانی که در آن سوی مرزهای ملی استمرار ارتباط 

که حق مشارکت در فرایند اتخاذ تصمیماتی  ؛کنند زندگی می

گذارند از مجرای  ها تأثیر می به نحوی از انحاء بر زندگی آن

ثار ظت از اماکن مقدس، آو حق محاف نهادهای خاص خود

های شفاهی یا  ویژه علم طبیعیا (، سنتو دان  )هنری، علم 

نی، یعنی هم اشیاء ملموس و هم اشیاء ناملموسی که انسا

 (.10دهند ) فرهنگی بومیان را تشکیل می میراث

 هویت حفظ موجب اینکه ضمن برخورداریِ فرهنگی

 از استفاده امکان معنای به آن است، به احترام و افراد فرهنگی

تنوع  اعالمیة 6 مادة .است فرهنگ یک فرهنگی اجزاء و ها آموزه

این  کار دستور اصلی خطوط 0 و 3 بند و یونسکو فرهنگی

 گرایی کثر  بیان، آزادی همچون مفاهیمی بر تأکید بااعالمیه 

 دان  و هنر به مساوی زبانی، دسترسی گرایی کثر  ها، رسانه

 امکان دسترسی و دیجیتالی دان  جمله از فناوری و علمی

 هترینب و دان  تبادل نشر، و بیان ابزار به ها فرهنگ تمامی

 تسهیل منظور به فرهنگی گرایی به کثر  مربوط های رویه

 در گوناگون فرهنگی های دارای زمینه های گروه و افراد مشارکت

 مفهوم حقوق فرهنگی، تشریح و درک برای تالش و متنوع جوامع

 (.15امر دارد ) ینحقوق اشاره بر هم زینفک جزء عنوان به

 

 های ایدئولوژیک اقلیت

ی ها گروه به متعلق اشخاص و ها یتاقل حقگاهی 

 نادیده خوی  فرهنگی زندگی در مشارکت بر ایدئولوژیک
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 و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته باور به که شود می گرفته

 بند متن در ها اقلیت به صریح اشاره عدم از ناشی فرهنگی

 .باشد می 15 مادهاز ( الف)

 به لقمتع اشخاص حقوق از تنها یالملل بین اسناد در

 نبود .است شده حمایت و برده نام ها اقلیت خود نه و ها اقلیت

 موجب ماده این مفاد ها در اقلیت با رابطه در ویژه ای مقرره

 چارچوب در تنها ها گروه این برای آن اهمیت که است شده

 و لطایف گرفتن نظر در بدون و بشر عام حقوق نظام

 ها نگریسته قلیتا حقوق به مربوط مسائل خاص های پیچیدگی

 زندگی در مشارکت حق تنها ها اقلیت به متعلق اشخاص و شود

 به مختص فرهنگی زندگی نه و میزبان آنها جامعه فرهنگی

 انواع ترین قدیمی از دینی های اقلیت. باشند دارا را خوی 

 توسط گرفته قرار حمایت مورد و شده شناخته های اقلیت

 عوامل از یکی عنوان به یصلیب های جنگ. باشند می ها دولت

 در مسلمان اقلیت سکونت سبب ادیان، برخورد در مهم

 مسلمان کشورهای در مسیحی اقلیت و مسیحی کشورهای

 جنگ طول در نژادی و مذهبی های عام قتل از پس .گردید

 بشر، حقوق جهانی اعالمیه در ،1101 سال در دومجهانی 

 قرار حمایت ردمو دقیق طور به مذهب و عقیده تفکر، آزادی

 هنگام آمیز مشاجره مسائل از یکی مذهب تغییر آزادی. گرفت

 از بسیاری باور به که جهانی اعالمیه. بود اعالمیه این تدوین

 (.16است ) شده تبدیل عرف به اینک هم دانان، حقوق

 در مشارکت حق و فرهنگی حقوق ضعف نقاط از یکی

مذهبی وجود  های به ویژه اقلیت ها، اقلیت فرهنگی زندگی

بند  اجرای با رابطه در ها دولت تعهدا  دامنه و محتوا در ابهام

 حق که دارد کمیته تأکید. است ( میثاق1) 15 مادهالف از 

 مندرج در وقحق دیگر همچون فرهنگی زندگی در مشارکت

 بار عضو کشورهای بر را تعهد از سطح یا سه گونه میثاق،

 غیر یا دخالت مستقیم از )خودداری احترام به تعهد :دکن می

 فرهنگی(، زندگی در مشارکت حق از مندی بهره در مستقیم

 دخالت از جلوگیری منظور به حمایت )اتخاذ اقداماتی به تعهد

 )اتخاذ به اجرا تعهد و مربوطه( حق از مندی بهره در ثالث

 اقداما  دیگر و ترویجی مالی، تقنینی، اداری، قضایی، اقداما 

 .(1) 15یی کامل حق مندرج در ماده شناساهدف  با (مقتضی

 تبعهافراد غیر

 تبعه معادل را شهروند تعاریف، اکثر در سنتی، طور به

 جامعه سیاسی یک عضو که است شهروند شخصی. اند دانسته

 موجود امتیازا  و سیاسی، مدنی حقوق از و است دولت نام به

 جنبه بر تابعیت .باشد می برخوردار یک کشور اساسی قانون در

 تأکید را مورد داخلی حقوق شهروندی و دارد تأکید یالملل بین

 به شهروند انحصار فوق یعنی دیدگاهدر مقابل  اما ،دهد می قرار

 که رسد می نظر به گرچه ،تبعه به نگاه ناسیونالیستی و تبعه

 همچون پردازانی نظریه در بین طرفدارانی و است غالب دیدگاه

 از ناسیونالیستی فوقو  تر وسیع گاهیدید دارد، میلر دیوید

 آن و طرفداران دوم دیدگاه در. است شده ارائه شهروند

 جدا ملت و دولت از شهروندی مفهوم باید 1همچون کیت فالت

 جذب براساس نه شود اعطا اقامت براساس موقعیت این و شود

 نظر به امروز دنیای در صور  هر در .سازی بومی و فرهنگی

 غیر که دارد وجود نظر جهانی اتفاق یک یباًتقر که رسد می

حق بر مشارکت فرهنگی با محدودیت برخوردار بوده و  از اتباع

 تنها شاید میان کشورها در و هستند محروم سیاسی از حقوق

مشارکت  اجازه تبعه غیر مقیم افراد به که باشند هلند و سوئد

 (.17دهند ) در چنین اموری را می

 

 ژن خوب() تماعیزدگی طبقاتی اج سیاست

 در شرکت از خودداری و سیاست به نسبت زقیدانه روش

، موجب سیاسی صریح مشی داشتنن و سیاسی جریان

حقوق اشخاص تحت تأثیر نوعی گردد که بازخورد  می

 اعتنایی بی و زقیدی فریبانه قرار گیرد. عوام زدگی سیاست

 های رژیم در عمداً آن از احتراز و سیاسی حیا  به نسبت

. درواقع شود می داده رواج مردم های توده بینو  داری سرمایه

 ماندگی عقب در را ها توده کنند می سعی داری های سرمایه رژیم

 (. 11نگاه دارند ) ایدوئولوژیک

 روزمرگی، زدگی، سیاست سنگین حجاب زیر امروزی انسان

 حقیقت و تاریخ تحریف گرفتن را تصمیم و اندیشدن عاد ،

 به آنان کاستن فرو و با ها ارزش انهدام در پی داند که می

                                                                                          

1. keith faulks 
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 زندگی از که اثر بی و پوچ و تهی شعارهای و ها سلیقه ها، مدل

ساختاری نامتوازن در بستر  گیرد، می نشأ  مبتذل و معنا بی

 دهلیزهای در کند. اسار  را القاء میحقوقی فراموش شده 

 ماللگد و له را چنان ها، اراده تخصص جهان تاریک و تنگ

 نجا  را ما تواند می خدای فقط هایدگر قول به که کرده

 دوگانگی یک نه را غرب و شرق دوگانگی و تقابل اگر. دهد

 حضور گونهدو و تفکر نحوه دو تغایر چونان بلکه جغرافیایی؛

 تاریخ همان شرق، تاریخ هگل قول به ،بدانیم عالم در

 تاریخ بهمثا به غرب تاریخ آن برابر در که شود می «خوف»

 نسبت و تفکر نحوه یک را شرق هگل. گیرد می قرار «عقل»

 رخ غرب در که آنچه سنخ از تفکر نه اما ،دید می هستی با

 بلکه گیرد؛ می قرار چیز همه بنیاد انسان آن در که است داده

 تعهد مطلق مرجع یک با شرقی انسان آن در که تفکری

  (.11بندد ) می

 

 اسناد بر تأکید با فرهنگی تحیا در مشارکت حق واکاوی

 ای منطقه و یالملل بین های آژانس و ها سازمان رویه و

 27 ماده در مشخصاً فرهنگی حیا  در مشارکت حق -

 این در است. گرفته قرار تکریم مورد بشر حقوق جهانی اعالمیه

 حیا  در آزادانه دارد حق کس آمده است: نخست، هر ماده

 در و شود برخوردار هنر از کند، مشارکت جامعه فرهنگی

گردد و در وهله دوم  سهیم آن منافع و علمی های پیشرفت

 علمی، محصول هر مادی و معنوی منافع از دارد حق کسهر

 .نماید استفاده است، آن پدیدآورنده خود که هنری یا ادبی

 فرهنگی حقوق از صراحتاً که اصلی بشر حقوق معاهده -

 اقتصادی، حقوق لمللیا بین میثاق آورده، میان به سخن

 حقوق» عبار  خود، عنوان در که است فرهنگی و اجتماعی

 . کشد می یدک به را« فرهنگی

 اشکال همه رفع المللی بین کنوانسیون 1 ماده

 اظهار چنین «نژادی تبعیض» تعریف مقام در ،نژادی تبعیض

 داشته است:

 مبنای بر رجحان یا محدودیت محرومیت، تمایز، ... هرگونه

 آن پیامد یا هدف که قومی یا ملی اصالت یا نسب رنگ، نژاد،

 و بشریوق حق برابر اعمال یا تمتع شناسایی، تخریب یا الغاء

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، های حوزه در بنیادین های آزادی

 است. عمومی حیا  های عرصه سایر و فرهنگی

 تعهدا  راستای در است: آمدهاین کنوانسیون  5 ماده در

 شده، مطرح حاضر کنوانسیون 2 ماده در که بنیادینی

 تبعیض اشکال همه رفع و منع به ملتزم متعاهد، های دولت

 نژاد، حیث از تبعیض بدون که اند کرده تعهد و شده نژادی

 پیشگاه در همگان برابری حق قومی، یا ملی اصالت یا رنگ

 از برخورداری چشمگیر، نحوی به و نمایند تضمین را قانون

 شوند: دار عهده را ذیل حقوق

 ویژه طور به و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق( ه

 .فرهنگی های فعالیت در برابر مشارکت حق

 استفاده برای که خدماتی و اماکن به دسترسی حق( و

 ها، رستوران ها، هتل نقلیه، وسایل قبیل از مردمند، عموم

 .ها پارک و تئاترها ها، کافه

 بر ویژه تأکید جهت به کودک قحقو کنوانسیون

 وقحق به ارجاع حیث از آن، توسعه و کودک هویت از حمایت

 متعهد ها دولت کنوانسیون، این 1 ماده در. است غنی فرهنگی

 حق این .نمایند رعایت را کودک هویت حفظ حق که اند شده

 که ای گونه به؛ دشو می خانوادگی روابط و نام تابعیت، شامل

 در. ستا شده شناخته رسمیت به قانون در مداخله بدون

 از برخی یا همه فاقد ،یغیرقانون طور به کودکی که مواردی

 به سریعاً باید متعاهد های دولت است، خود هویتی های مؤلفه

 به را مقتضی حمایت و همکاری کودک، هویت ترمیم منظور

 .آورند عمل

 

 المللی بین اسناد سایر

 هنجارسازی، حوزه در ونسکوی پربار های فعالیت میان در

 کمک فرهنگی حیا  در مشارکت حق درک به متعددی اسناد

 امر در یالملل بین همکاری ارزش بر ویژه طور به و کنند می

 اصول درخصوص 1166 اعالمیه. نمایند می تأکید فرهنگ

 که داشته عنوان چنین 2 ماده در فرهنگی یالملل بین همکاری

 های فعالیت تمامی باید فرهنگ هحوز در یالملل بین همکاری

 تحت را فرهنگ و علم آموزش، با مرتبط ابتکاری و فکری

 تحقق را مذکور همکاری شرایط و اهداف و دهد قرار پوش 
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 میکن می استناد یونسکو اسناد از دسته آن به اینجا در. بخشد

 میان، این در. اند داشته فرهنگی مباحثا  در سزاب تأثیری که

 اهمیتی از 2001 سال مصوب فرهنگی تنوع نیجها اعالمیه

 است. برخوردار بدیل بی

 خصوصدر کار یالملل بین سازمان 161 شماره معاهده

 سال در که خودمختار کشورهای در ای قبیله و بومی مردمان

 رسید، تصویب به کار یالملل بین کنفرانس توسط 1111

 است، فرهنگی وقحق محور حول بسیاری مقررا  متضمن

 کمال و تمام تحقق درخصوص ها حکومت مسؤلیت جمله نم

 و اجتماعی هویت گرفتن نظر در با مردم این فرهنگی حقوق

 به التزام ؛(2 ماده) ها آن نهادهای و ها عرف ،رسوما  فرهنگی،

 اموال، نهادها، افراد، از محافظت برای مخصوص تدابیر اتخاذ

 به ربط یذ مردم زندگی محیط و ها فرهنگ انسانی، نیروی

 شده ابراز آزاد نحو به تمنیا  با تعارض در امور این که ای گونه

 های رویه و ها ارزش تکریم به التزام ؛(0 ماده) نباشد ها آن

 به احترام و مردمان این معنوی و مذهبی فرهنگی، اجتماعی،

 حق ؛(5 ماده) ها آن های عرف و رسوم ها، ارزش تمامیت

 در بندی اولویت و گیری صمیمت بر ای قبیله و بومی مردمان

 سعاد  نهادها، عقاید، زندگی، که جایی تا پیشرفت فرایند

 تأثیر تحت ها آن استفاده با تصرف تحت سرزمین و معنوی

 بر نظار  اعمال بر ها آن حق چنینهم و گیرد می قرار

 امکان حد تا خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، پیشرفت

 و آداب از محافظت در ای قبیله و بومی مردمان حق ؛(7 ماده)

 به بنیادین و ملی حقوق با رسوم این که مادام خود، رسوم

 نباشند تعارض در یالملل بین گسترده در شده شناخته رسمیت

 متعهد ها دولت اقتصادی، های فعالیت با ارتباط در ؛(1 ماده)

 شمار به اهمیت حائز عناصر زمره در را مردمان این که اند شده

 کند پیدا استمرار ای قبیله و بومی مردمان فرهنگ تا دآوردن

 .(23 ماده)

 آفریقایی منشور ای، منطقه بشری حقوق اسناد وادی در

 فردی هر که داشته اظهار خود 17 ماده در مردم و بشر حقوق

 داشته مشارکت خود اجتماع فرهنگی حیا  در آزادانه تواند می

 در بشر حقوق یآمریکای کنوانسیون الحاقی پروتکل. باشد

 1111 پروتکل) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق زمینه

 و بشر حقوق جهانی اعالمیه با مشابه عباراتی در( خوان سن

 وقحق فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، حقوق یالملل بین میثاق

 است. شناخته رسمیت به را فرهنگی

 وقحق صریحاً ،1150 مصوب بشر حقوق اروپایی میثاق

 نظیر آن، متعدد مواد لیکن ،نداده قرار حمایت مورد را فرهنگی

 و وجدان اندیشه، آزادی بیان، آزادی به که افرادی از دسته آن

 همگی تبعیض، اعمال عدم قید چنینهم و اند پرداخته مذهب

 در. مرتبطند فرهنگی حیا  در آزادانه مشارکت با نحوی به

 که نمود ماعال اروپا همکاری و امنیت کنفرانس 1110 سال

 خود فرهنگ گسترش و حفظ به که دارند حق ملی های اقلیت

 جهت در تالشی آنکه بی نمایند، مبادر  ها جنبه تمامی در

 و 1111 سال در. گیرد صور  خواستشان برخالف آنها جذب

 های دولت جدید، اروپایی برای پاریس منشور قالب در

 هویت دارند حق ملی های اقلیتکه  نمودند اعالم کننده شرکت

 بدون و نمایند ابراز آزادانه را خود زبانی فرهنگی و قومی،

 از قانون پیشگاه در کامل مساوا  رعایت با و تبعیض گونه هیچ

 گسترش و بسط را آن و آوردند عمل به محافظت خود هویت

 ملی های اقلیت از حمایت( کادر)کلی  کنوانسیون. دهند

 قرار شناسایی مورد را فرهنگی وقحق آشکارا ،1111 مصوب

 حقوق، این اجرای و حمایت رعایت، های زمینه در و داده

 که گونه همان. است نموده خاصی تعهدا  دار عهده را ها دولت

 و بومی مردمان محور حول چهارم فصل( الف) قسمت ذیل در

 کمسیر عملکرد رهگذر از مشخصاً شد، خواهد عنوان ها، اقلیت

 حوزه در بدیل بی نقشی به سند این ملی، های اقلیت عالی

 مصوب اروپا اجتماعی منشور. است آمده نائل فرهنگیوق حق

 حق پیرامون خود مقررا  لوای در( شده اصالح نسخه) 1116

 مهاجر، کارگران حقوق و کار عادزنه شرایط از برخورداری

 این مطابق .است فرهنگی وقحق با ارتباط در مقرراتی متضمن

 به را زمانی مد  تخصیص که هدندمتع کشورها منشور

 تا مد  این که ای گونه به نمایند، تضمین هفتگی استراحت

 منطقه یا کشور عرف یا سنت منظر از که روزی با امکان حد

 و باشد داشته تقارن شود، می شناخته استراحت روز عنوان به

 کارگران مادری زبان آموزش امکان، حد در که اند گشته ملزم

 و بسط را آن و نموده تسهیل را ها آن ودکانک به مهاجر
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 اتحادیه بنیادین حقوق التصویب جدید منشور. دهند گسترش

 وقحق تعبیر به گردید، ازجرا ززم 2002 سال در که اروپا

 که نموده مقرر خود 22 ماده در لیکن ننموده، اشاره فرهنگی

 احترام زبانی و مذهبی فرهنگی، تنوع به باید اتحادیه این

 ارد.گذ

 

 گیری نتیجه

 مسئله پرتو در که مختلفی های توجه به دیدگاه بااینکه 

 شود، می مطرح فرهنگی تنوع و بشر حقوق شمولی جهان

چه رویکرد و  جامعه فرهنگی حیا  در مشارکت حق ماهیت

قرار کند، چالشی بین آحاد آن جامعه برتواند  توازنی را می

از  قابل واکاوی است.است که در پرتو قوانین و مقررا  مختلف 

طرفی موضوع اجرایی این حقوق نیز چالشی دیگر است که 

تواند سیاست  آن می یاجرا و اعمال قابلیت نحوه اجرا و

 عرصه این در آنچه حقوقی یک جامعه را مشخص کند. درواقع

 دارای نوعی گردد؛ به پیچیدگی رویکردی محسوب می

 حقوق مبانی در مشارکت حق است. چرا که حقوقی دکسپارا

آن را برای  نگرش غریبی است که فرایند تقنینی، فرهنگی

های خود به ویژه در کشورهای با موجودیت  تزیین مقرره

 کند. برای درستی این ادعا همان بس عرضه می خواه، تمامیت

 مورد المللی بین مقررا  و اجرای این حقوق در اسناد که

 الملل بین اسناد از و هگذشت این از. گرفت نمی قرار اجرا ضمانت

 در حقوق نوع این داخلی تقنینی ا رمقر در کنیم، عبور که

 حوزه، این در تقنین تجربهو  گردد می احیا بشر حقوق راستای

 برای. کند می اثبا  را ادعا این ایران حقوقی نظام در ویژه به

 وسیع تبلیغا  با که شهروندی حقوق منشور به توان می مثال

 ضمانت بدون منشور یک تنها عمل در اما ید،رس تصویب به

 نقض مختلف انحاء به را آن حاکمیت خود عمالً و است اجرا

 فضای از استفاده حق منشور این در کند، اشاره کرد. می

 نوعی عنوان به نیز و حق یک عنوان به شهروندان برای مجازی

 وقتی اما ،است گرفته قرار بازشناسایی مورد فرهنگی مشارکت

 مورد مصلحت مثل نظام این غریب واژگان با بازخورد در را آن

 با که است حقوقی بازد می رنگ آنچه دهیم، می قرار بازاندیشی

 محجور مردم انگار. ایم گرفته نظر در مردم برای بسیار تبلیغا 

 به آنچه لذا و نداشته را بد از و خوب تشخیص قدر  که بوده

 امروز است، شده گرفته رنظ در برایشان دیروز تا حق عنوان

 که است حالی در این. کند می تهدید را آنها ای مفسده همچون

 قرار برداری بهره مورد و نموده استفاده آن از حاکمیت خود

 .دهد می

 راستای در و خصوص این در آنچه که توان می حال این با

در مورد حقوق فرهنگی و حق مشارکت در آن  اصلی چال 

حق مشارکت  که چرا. دانست اثبا  و تأیید مورد را شد مطرح

 بشر حقوق شمولی جهان که مضمون این با در حیا  فرهنگی

 ای منطقه های ویژگی و فرهنگی تنوع شناخت عدم معنای به

 فرهنگی، سوابق با جوامع و ملل تمامی همچنین ،نیست

 و مختصا  بر کیدأت ضمن زمان هم گوناگون، مذهبی و تاریخی

 و فرهنگی های ارزش رعایت با و خود به وطمرب های ویژگی

 سهیم بشر حقوق شمولی جهان کالن مفهوم در خود، مذهبی

 گیرد. ، مورد ارزشیابی جهانی قرار میهستتند
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