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 چکیده

داشا؟   توان رفتااری برابار و دادهناه     ند میا لحاظ فرهنگی متفاوتچگونه با افرادی که به
گااه    باشد  آنهایی باید داشته   های فرهنگی متفاوت چه ویژگی  ددال؟ رفتاری درقبال گروه

گ اری و    هاای فرهنگای تصا        که هزم باشد درخصاو  دادال؟ هاویتی م اان اق  ا؟     
ایا  وعا  ؟    ةکالنی در سطح حاک  ؟ صاورت گ اردب بار اب ااد د   اد     گذاری  س اس؟

مرزهای س اسای   ةهای فرهنگی در م ان  های دور اق  ؟  شود. از گذشته  افزوده میازد ش  ب ش
های گساترده و گساترو وساایر ارتبااری بار        سبب مهاجرتامروزه بهاند و   حضور داشته

شاده اسا؟. درمقابار    اکثری؟ افزوده ةها با جام   های فرهنگی ای  گروه  ها و تضارب  تقابر
 ةاندیش ندان مت ددی با رویکردهای متفاوتی باه ارا ا   بهای فرهنگی  مطالبات حقوقی اق  ؟

 یفرهنگا  یشاهروند متفکری ل بارال در کتااب    منزلة  کا بهویر ک   اند.  کارهایی درداخته  راه
های فرهنگی و اقسام مطالبات حقاوقی ایشاان اسا؟. ک    کاا در       دردی تشریح انواع گروه

 ةخصو  به گذشات گذاری درای های فرهنگی و س اس؟  مواجهه با مطالبات حقوقی اق  ؟
و نتاای  مترتاب بار تحقاا مطالباات       بهاهاب مطالبات حقوقی امروزی  آن  تاریخی ای  گروه
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دهد که ک    کاا باا تفک ای با         های ای  دژوهش نشان می  یافته حقوقی ایشان اشاره دارد.
هاایی درجها؟ حفا ا؟ ب رونای و       گاذاری س اسا؟  ةارا  دهای قومی و م ی درصد  اق  ؟

ای درونای و  ه  ددالتی  و هدف از ای  حفا ؟ را ج وگ ری از بی س؟ها  درونی از ای  گروه
 کند.میان ب ها   اق  ؟ب رونی نسب؟ به ای  

هاای قاومیب نقاد ل برال سا ب     هاای م ایب گاروه    شهروند چندفرهنگیب اق  ا؟  ها: کلیدواژه
.ک    کا

 
 مقدمه. 1

در قرن نوزده  درخواس؟ برای هوی؟ م ی مشترک اغ ب ارتباط تنگاتنگی باا تحق ار اقاوام    
هاای    س اسی ایا  قارنب م ا؟    ةتر داشته اس؟. در اندیش  کوچیهای م ی   گرایانه و گروه  قوم
تاار ابتاادایی و متح اار   هااای کوچاای  د شاارف؟ تاااریخی و م  اا؟ گ مت اادن درحااالربااز

های بازرگ اساتقالل     شوند. بر ای  اساس بود که ازسوی اندیش ندان برای م ؟میمحسوب
شاد  ایا  ت اویز      مای  ساازی تح   ای ت اویز     گاون تار ها     های کوچی  م ی و برای م  ؟

 راه آورد.ه ها را به  از مسا ر مت دد حقوق اق  ؟ای  م  وده
)زبانیب دینایب   که قوادد فرهنگی به ای ها ه  شه مشکوک بودند   هرچند درابتدا تنها چپ

تقسا   ماردم    درمنادان اقتصاادی   بارداری قادرت   هجغراف ایی  ابزارهایی برای بهار و قومیب 
در  بمشاترک بگ رناد   ةها را برای شناسایی خودشان برحسب ت رب ات ربقاند تا ج و آنبوده
افکا  اسا؟     ها غ رمنصفانه و تفرقاه   ای  باور که تحقا حقوق اق  ؟ 1970و  1960های  دهه

هاا  ت اام     هاا و ل بارال    هاا )سوس ال سا؟  ها ن ز رس د. درحق ق؟ آن  به تأی د بس اری از ل برال
 گرفتند.  یی اندازه نادیده میهای فرهنگی را به   گروه

هاای قاومی چاالش د  قای را       هاای م ای و گاروه     دیرزمانی اس؟ که مطالباات اق  ا؟  
   و بپاذیری  کاه موعاوع شناساایی     کنا کرده و ن از اس؟ تا ای  مطالبات را مادیری؟  ای اد
. اس؟یردذنا ند امری اجتنابا ددالتی  های محروم برای کشورهایی که مت هد به جبران بی  گروه

 ةدر ای  م انه گروهی از نویسندگان بر آن شدند تا وجوه ای  وع  ؟ را بازخوانی و باه ارا ا  
 .اس؟از ای  دس؟ آثار  یچندفرهنگ یشهروندند  کتاب کنرویکردهایی اقدام 

 
 معرفی اثر. 2

 ةمورددالقا  هاای   دیده اس؟. حاوزه  آموزو دآکسفور و کو  نز های  دانشگاه در    کا ویر ک
 هاای   مادل  و اجت اادی  دادال؟  بار  تأک اد  باا  تنوع و دموکراسی با مرتبط مسا ر وی ةمطال 
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 منتشار  کتااب  هش؟ از ایشان تا به امروز .س؟تکثرگرا فرهنگی لحاظبه جوامع در شهروندی
 ةدرآمادی بار ف ساف    :اند از  دبارت ها   ای اند  به فارسی برگردانده شده ها  آن از برخی شده که

شاهروندی  و  ب 1387) ن سا   س اسای ف   ةف ساف  ةدوجساتار درباار   ب 1396) س اسی م اصر
  .1395) 1ها  ای ل برالی درباب حقوق اق  ؟  فرهنگی  نظریهچند

دس از مقدمهب در بخش دوم اَشاکال گونااگون    شهروندی چندفرهنگینویسنده در کتاب 
هاای    دولا؟ »و « هاای چنادم  تی    دولا؟ »ای به   د و توجه ویژهکن  فرهنگی را تشریح می تکثر

د و باه ب اان   شو  نودی اساس کار نظری وی بر ای  دو مفهوم استوار میکه به رددا« چندقومی
هاای    )در دول؟ «های قومی  گروه»های چندم  تی  و   )در دول؟ «های م ی  اق  ؟»تفاوت م ان 

ناودی  باه   دکنا مای تفک ای یح و ها را تشر  اق  ؟ ةدردازد و حقوق موردمطالب  چندقومی  می
 سراسر ای  اثر به مسا ر مبتالبه ای  حقوق توجه دارد.

نویسنده در فصر سوم ارتباط م ان حقوق ج  ای و حقاوق فاردی و در فصار چهاارم      
  در فصار  کناد  میبازخوانی انتقادی رور  را بهها   تاریخی م ان ل برال س  و حقوق اق  ؟ ةرابط

شود و در فصر ششا     ل برال دموکراسی واکاوی می ةارچوب نظریهدن   نقش فرهنگ در چ
. در شاود  میانتقاد  ها  اق  ؟ ةدر ح ای؟ از حقوق ت ایزگذارانشده  ارا ههای   استدهل ةد ش نبه 

خوان   و در فصر هشات  باه    میرا های فرهنگی  اق  ؟« ن ایندگی س اسی»فصر هفت  وجوه 
 شود.  اکثری؟ اشاره می ةجام « ب رونینظارت»ها و   ؟اق  « گروهی درونهای   محدودی؟»

آمادهب از  ها تشریحی کوتاه  ترج ه  درمورد ت امی بخش ة)نسخ ای  اثر ةهرچند در مقدم
کاه باا مراج اه باه     درحالی ب 27: 1395)ک    کا  مطالب بخش نه  مط بی آورده نشده اس؟

ساان دیگار     نه  ن ز توعا حی باه  کن   که ک    کا درخصو  بخش   مت  اص ی مشاهده می
 زند. ن یترج ه  مه ی به محتوای مت  ةه لط البت  ها ارا ه داده اس؟  بخش
های مت دد به ب ان هدف خاویش از نگاارو ایا       سنده در سراسر فصول و در بخشینو

ل برالای بارای حقاوق     ةبناابرای  نظریا  »دارد:   که ب اان مای  گونهکتاب اهت ام ورزیده اس؟. آن
زیساتی دارد و  هاا باا حقاوق بشار ها        ها باید توع ح دهد که چگونه حقاوق اق  ا؟      ؟اق

و داادال؟ اجت ااادی  بدموکراساای هااا بااا اصااول آزادی فااردیب   حقااوق اق  اا؟چگونااه
دهاد:     . یا در جایی دیگر ادامه مای 23: ه ان) «شود. هدف ای  کتاب ه    اس؟ میمحدود

هاا کاه     ها و انواع ددااوی ایا  گاروه     رمورد انواع گروهتر د  ای  کتاب به ب ان نگرشی روش »
  .153: ه ان« )دردازد  گرایی اس؟ می  زیربنای س اس؟ چندفرهنگی

کناد تاا     اهتی را مطار  مای  ؤیابی به اهداف مدنظر در هر فصر س  دنبال دس؟نویسنده به
و  بدارل اانب ادارات چه زبانی را باید در »چون   اهتی ه ؤ. سکندحدود ای  دژوهش را تحدید 
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هاای    آیا دول؟ باید برای آموزو زباان ماادری ت اام گاروه    »ب «رس  ؟ شناخ؟ ها به  دادگاه
آیا مقامات س اسی ه اهنگ با اصر تناسب م ی یا قاومی  » ب «گذاری کند  قومی یا م ی سرمایه

ل بارال دموکراسای    شود که بپذیری  ت هد  تر می  جا د   ده... . مسو ه آن و ب «باید توزیع شوند
حقاوق   ةتوانناد مطالبا    هاا مای    رور ل برالهدس چ»تی شهروندان اس؟.   آزادی و برابری تی

 ةآیا حقاوق ت ایزگذارانا  » ب «های قومی و م ی بپذیرند  گروهی را ازسوی اق  ؟ ةت ایزگذاران
ب انش ج  ای یاا     ةجاای بااور ل برالای باه آزادی فاردی و براباریب بازگوکنناد       به بگروهی
هاای   های م ی منافع و فرص؟  انصاف ای  اس؟ که به اق  ؟ ةآیا هزم» ب «گرایانه اس؟  اجت اع

 . ایا   «کناد  مای های چنادم  تی ک ای    چه شرایطی به تثب ؟ دول؟» ب «سانی داده شودیی
 کند.  میکتاب ک    کا را ت     ةر و مسو اهتی از ای  دس؟ مس ؤاهت و سؤس

 

 کیملیکا ۀلمسئ. 3

دن ای ما نه جهانی با اجت ادی واحدب ب که جهانی اس؟ که در آن اجت اداات گونااگونی باا    »
لحااظ   . اماروز اغ اب کشاورها باه    10: 1380)بهشاتی   «های گونااگون وجاود دارد    فرهنگ

ررز روزافزونی بر سر موعوداتی نظ ر حقوق زباانیب   بهفرهنگی متکثرند و اق  ؟ و اکثری؟ 
هاای مربوراه باا      گاذاری و س اسا؟  بایب ن اینادگی س اسایب مهااجرت     منطقه خودمختاری

 دیگر اختالف دارند.یی
 د:شو  ب ان میگونه  از زبان خود وی ای مسو ة مرکزی دژوهش ک    کا 

اند  ش ار انبوهی از مردمان از مرزها دباور    دانسته “دصر مهاجرت”اواخر قرن ب ست  را 
دصار  ”ایا  دوره را   مقابار   دراناد  هافازود کشاورها بودن   چندقومیاند و بر شدت   کرده
ازدا ش در سراسار جهاان باه     های م ی با ش  که گروهگونهاند. آن  ن ز خوانده “گرایی م ی

شوند. درحق ق؟ با دایان جنگ ساردب مطالباات    میشانبس   ن رو درداخته و مددی هویت
زندگی س اسیب ها  در بع اد مح ای و ها  در بع اد       ةحقوق قومی و م ی به مرکز صحن

 . 377 :1395ک    کا ) آمده اس؟ بال   ی  ب  

ها ام دوار بودند که تأک اد دوبااره بار حقاوق       بس اری از ل برال بب د از جنگ جهانی دوم
وت امی ای  اتفاق ن فتااد. بسا اری    تامشکر اما به بها را حر کند  بشر منازدات مربوط به اق  ؟

سان مدارای مذهبی و الگوی جدایی دی  از س اس؟ب الگاویی بارای     دیگر بر ای  بودند که به
ساز وعا  ؟ فاوق نشاد.      ند که ای  ن ز چارهکنهای قومی ا فرهنگی فراه     تفاوت ابمواجهه 

دهنادب    ها داسخ غ ط مای   های اق  ؟  های سنتی حقوق بشر به درسش  مسو ه ای  نبود که نظریه
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گویاد کاه     حا آزادی ب ان به ما ن ی»دهند.   ها ن ی  داسخی به ای  درسش ها اغ ب ابداًب که آن
 «هاا توزیاع شاوند      رور باید ب   سطو  دول؟ و اق  ؟هها چ  س اس؟ زبانی چ س؟  یا مقام

ها حر نشودب ام د ک ی وجاود دارد کاه صا ح      که حقوق اق  ؟ تازمانی بنابرای ب.  21 :ه ان)
 گویند.  می« گرایی  چندفرهنگی»ای  منارا بازگردد. به ای  موعوع اغ ب چالش  باثباتی به

تاری  د ا؟   مطال ات امروزی  به ما نشان داده که دس از جنگ جهانی دومب تنها و بزرگ
 اا؟ از حقااوق ساارزم نی ا هااویتی   هااای بااومی باارای حفا  ناازاع در جهااان تقااالی گااروه

هاا در جهاان جدیاد      گرفت  اق  ؟  تاریخ نادیده»درحق ق؟  . 57: 1391)ت  س  اس؟خویش
بودن مردمان بومی اس؟ کاه قبار از اقاما؟      دس؟ ةشدت م زوج با باورهای ارودایی درباربه

هااا مساات زم د شاارف؟ آن»  و 52 :ه ااان) «را اشااغال کاارده بودنااد   هااا آن ساارزم    ارودااایی
  .53: ه ان) «شدن آنان در جریان اص ی جام ه اس؟ادغام

گ رناد   میای  فرض را بر دردازان م اصر تا به امروز ت ویحاً  دارد که نظریه  ک    کا ب ان می
های  دانند که دول؟  خوبی میها بهکه آندرحالیب اند  که کشورها فقط از یی م ؟ تشک ر شده

هاا    م ؟ا   درخصو  تفاوت م ان دول؟تر بحثی ها ک لحاظ فرهنگی متکثرند و آنمدرن به
اند. شواهد فراوانی از سراسر تاریخ وجود دارد کاه    های چندقومی یا چندم  تی داشته  دول؟ و

د کنبستگی گسترده ای اد تواند مشکالتی را برای ه   های قومی و م ی می  ها در هوی؟  تفاوت
  .کن خصو  ترس   درای  ای گذاری  و ن از اس؟ تا س اس؟

 
 هاها و اقسام حقوق آن اقلیتبندی کیملیکا از انواع  دسته. 4

هاای قاومی و     شناسایی تفاوت م اان تکثار فرهنگای اق  ا؟ م ای و گاروه       جه؟ک    کا در
اصا ی آن اسا؟ کاه     ةمساو   بنویسانده مطالبات ایشان ای  کتاب را نگاشته اسا؟. باه ب اان    

 باید تص    گرف؟ و چگونه با آن مواجهه شد   مقابر ای  وع  ؟ چگونه میدر
: 1384داور    )برات  ی «داند  کننده می  چندفرهنگی را مبه  و گ  واژة »ر ای  مواجهه ک    کا د

و « چنادم  تی »گرایای را باه دو دباارت      اص ی چنادفرهنگ مسو ة  . وی در مس ر داسخ به 208
 . براساس تاریخ گذشته ای  دو گروه مطالباتی را دررای  38: ه ان)کند   تفک ی می« چندقومی»

 :کندبندی می  ها را در سه دسته صورت  اند که ک    کا آن  دهکرسال ان مت ادی درخواس؟ 
دنباال  باه  هدهناد   های تشک ر  م ؟»های چندم  تی   . حقوق خودگردانی  در اغ ب دول؟1
فرهنگشاان   ةکامر و آزادانا  ةای هستند تا از توس   منطقه ةقضا   ةاستقالل س اسی یا قو ةمطالب

شاکر    او گااهی باه    و منافع به نه برای مردمشان ار  نان د ادا کنناد  کاه در شاکر افرارای     
   64: ه ان) «شود  درخواس؟ جدایی ن ز مطر  می
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آم ازی باا     رارز موفق ا؟   بههای مهاجر   . حقوق چندقومی  ه واره در سراسر دن ا گروه2
اَشاکال  »دنباال دریافا؟   اناد. ایشاان درم  اوع باه      مبارزه کرده« 2گونی انگ  سیه »الگوی 

یکای   بناابرای ب  . 71: ه ان) هستند« شان  گذاری دولتی در آی   فرهنگی  گوناگونی از سرمایه
م اف ا؟ از قاوان   و مقرراتای اسا؟ کاه      »هاای قاومی     های گاروه   تری  خواسته  از درمناقشه

د کاه ازنظار   کار تاوان مشااهده      . می72: ه ان) «شان به عرر آنان اس؟  نیبه آداب دیباتوجه
 ةدردی تاروی  ت ف اا در جام ا    های چندقومی م  وهً  مطالبات مدنظر حقوق گروه»تاریخی 
   73: ه ان) «باشد  اکثری؟ می ةتر و نه خودگردانی ایشان از جام   گسترده

ینادهای س اسای   اای وجاود دارد کاه فر    . حا ن ایندگی خا   امروزه نگرانی فزایناده 3
ند. ای  ددیده که به ا هستند. بدی  م نی که در بازتاب تکثر ج   ؟ جام ه ناتوان« غ رن اینده»
یندی اشاره دارد که به ک بود ااس؟ به فرشده   مصط ح under representation« )ن ایندگی  ک »

  .Davidson 1992: 46غ ره اشاره دارد )و  بهای قومیب نژادیب زنانب فقرا  ن ایندگان اق  ؟

ت دیادنظر در  » :کناد   حار را مطار  مای     ک    کا در مواجهاه باا ایا  وعا  ؟ ساه راه     
هاای   که حوزهنحویهای انتخاباتی به  م نای بازرراحی مرزهای حوزهبه« بندی انتخاباتی حوزه

و « مرکاازیسااه  ن ایناادگی تضاا  نی در نهادهااای  »اق  اا؟ اکثریاا؟ را تشااک ر بدهنااد   
شک ی که برای مثاال در فهرسا؟   به ب ticket balancing« )کارگ ری برخی از اشکال تناسبیبه»

...  و بهاای زنب ماردب ساف دب باومیب مهااجر       انتخاباتی یی حزب تاحد امکان از ت امی گروه
  .263:  1395)ک    کا  لحاظ شود

بنادی    گرایای و تقسا      رهنگهاای چنادف    لفاه ؤتاری  م   های فوقب مه   براساس داراگراف
 د.کرتوان در جدول زیر مشاهده   ک    کا را می

گرایيازمنظرکیملیکاهايچندفرهنگتفکیکمفاهیموعبارت.1جدول

درخواستسطحمطالبهنوعاقلیتنوعدولترویکرد
نتایجمحتمل
براینمطالبه

تکثر 
 فرهنگی

های  دول؟
 چندم  تی

های  اق  ؟
 م ی

درخواس؟ تفویض قدرت  خودگردانیحقوق 
برقراری نظام  های م ی به اق  ؟

 فدرال
 حقوق ن ایندگی

های تض  نی برای  کرسی
 های م ی گروه

های  دول؟
 چندقومی

 های گروه
 قومی

خواس؟ ح ای؟ مالی و  حقوق چندقومی
 حفا ؟ قانونی

 ای ن ایندگی آینه
 حقوق ن ایندگی

های تض  نی برای  کرسی
 های قومی گروه
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های فرهنگی دو نوع ددااوی را    ک    کا در تشریح وع  ؟ دداوی و مطالبات ای  اق  ؟
« هاای ب رونای    حفا ا؟ »دنباال  های قاومی و م ای باه     که برخی گروهگونهکند  آن  مطر  می

هاای درونای بارای ادضاای       که دردی تح  ر محادودی؟ ترندب بدون آنبزرگ ةجام برابر در
وناای آن سااه شااکر حقااوق   هااای ب ر  باشااند. منظااور از سااازوکار حفا اا؟  خااویش 

های اق  ؟ دربرابر فشارهای اقتصاادی یاا     دذیری گروه  اس؟ که به کاهش آس بت ایزگذارانه
توانناد و    ها مای   ل برال» :دارد  کند. ک    کا ب ان می  تر ک ی می  بزرگ ةتص   ات س اسی جام 

 «دهد تأی اد کنناد    ها را ارتقا می  ب رونی را که ددال؟ م ان گروه ةهای ویژ  باید آن نوع حفا ؟
هاای قاومی و     گروهی ازساوی گاروه   ةت ایزگذاراناغ ب مطالبات حقوق »زیرا  ب 82: ه ان)

  .93: ه ان) «م ی حفا ؟ ب رونی اس؟

هايفرهنگيازمنظرکیملیکاطیفمطالباتاقلیت.2جدول

محتملۀنتیجشناسيآسیباقدامنوعحفاظتمخاطبدعوينوع

هايگروه
ملي

ددوی گروه 
 ةدربرابر جام 

 تر بزرگ

درونی 
 گروهی

حفا ؟ از گروه دربرابر آثار 
های  مخالف؟ ةکنندثبات بی

 گروهی درون
خطر 

سرکوب فرد 
در درون 

 گروه

ددالتی  بی
درم ان 

های  گروه
ب رونی  جام ه

 گروهی

حفا ؟ از گروه دربرابر 
تص   ات ب رون از تأث رات 

 گروه

هايگروه
قومي

دداوی گروه 
د  ه ادضای 

 خویش

درونی 
 گروهی

حفا ؟ از گروه دربرابر آثار 
های  مخالف؟ ةکنند ثبات بی

 گروهی درون
خطر 

سرکوب فرد 
در درون 

 گروه

ددالتی  بی
 3گروهی درون

ب رونی 
 گروهی

حفا ؟ از گروه دربرابر 
تأث رات تص   ات ب رون از 

 گروه

هاای تااریخی اسا؟. هاواداران       بخش ادظ ی از ای  مطالبات حقوقی منتسب باه توافاا  
ب کنناد   هاای تااریخی تأک اد مای      کاردن توافاا  گروهی بر اه  ؟ ردای؟ ةحقوق ت ایزگذاران

های تاریخی تاریخشان گذشته اسا؟    برخی از توافا مط وناً» :دارد  که ک    کا ب ان میحالیدر
 . 234: ه اان ) «اناد   ن ز آشکارا غ رمنصفانه و تح؟ فشار یا ناآگاهی امضا شده و برخی دیگر

هاا ن ازهاای   که دیگر آن زمانیهای تاریخی در   بندی کامر به نص صریح توافادای» بنابرای ب
زیارا هادف از اساتقرار آن     ب 242: ه اان ) «رساد   نظر میکنندب اشتباه به  ها را تأم   ن ی  اق  ؟

 .اس؟و امروز ن ازمند بازب نی  اس؟راری ددال؟ توافا برق
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 ةشود آن اس؟ که مطالبات حقاوق ت ایزگذارانا    چه برای ک    کا مه  ت قی میدرانتها آن
آورد  نویسانده    راه مای  ها  شادن چاه نتاای ی را باه      های فرهنگی درصاورت محقاا    اق  ؟
و خاودگردانی   بن اینادگی ومیب تفک ی زیر به نتای  تحقا حقاوق چنادق   بهخصو  درای 
درصورت تحقا حقوق چنادقومی و حاا ن اینادگی     بدارد  که ب ان میگونه. آنکندمیاشاره

 قا داد.تتر دس؟ یاف؟ و وحدت س اسی را ارتوان به ت ف ا اجت ادی ب ش  می

تربزرگۀآنازجامعۀنسبتاقلیتفرهنگيومطالب.3جدول

مطالبهنوعسرزمیننوعاقلیتعاملوضعیت

تکثر
فرهنگي

های  ادغام فرهنگ
 خودگردان

ت رکز ق  رویی در  اق  ؟ م ی
 تر دول؟ بزرگ

ر فی از خودمختاری یا 
خودگردانی تا ار  نان از 

 امکان بقای جوامع مت ایز خود

تکثر
فرهنگي

برخواسته از مهاجرت 
 فردی و گروهی

های  گروه
 قومی

دراکندگی در دول؟ 
 تر بزرگ

 ةت ف ا در جام ت ایر به 
راه اصال  نهادها ه تر به بزرگ

 جه؟غالب در ةو قوان   جام 
 بقای فرهنگی

درخواسا؟ حقاوق خاودگردانی ازساوی      ةدهاد کاه نت  ا     ک    کا تذکر می بدرم  وع
تر اس؟ که چالش جادی باا     س اسی بزرگ ةم نای ت ایر به تض  ف د وند با جام ها به  اق  ؟

 بس اساای اساا؟ ةو مااددای آن حضااور چنااد جام اا ردداشااهروندی  ةکننااد  کااارکرد ت ف ااا
 ان امد.  تحقا دیگرمطالبات ایشان به تقوی؟ وحدت اجت ادی س اسی می ةکه نت  درحالی

 
 نقد و بررسی شکلی کتاب. 5

 ب 303: 1379)انصااری   تر نقدی بر ای  کتاب ازسوی منصور انصاری نگاشته شده اس؟  د ش
. هرچند انصاری درانتها به برخی از وجوه اس؟شکر م رفی ای  اثر به ترالبته آن بررسی ب ش

نگاارو   باه ناودی دفاد اه    ةمثاب ای  اثر چون به»نویسد:   جاکه میای  اثر انتقاد داشته اس؟. آن
: ه اان ) «غرعی خارج شده و زبانی برنده یافتاه اسا؟    ررفی و بی  بی ةاز جاد درآمدهب ب ضاً

   .کنتر از ای  اثر را واکاوری و بررسی داری  تا وجوهی ب شجا تالو  . در ای 314
 ةبق ا  اسا؟ صافحه   58کاه   5و غ راز فصار   اس؟متناسب  ح   ازلحاظ اثر ای  فصول
برانگ از اسا؟ ایا  اسا؟ کاه از      الؤچه سا آن .صفحه اس؟ 36تا  34رور م انگ   فصول به

اماا فصاول    بگ اری م ازا داد      هر فصر یی نت  اه 9و  ب8ب 7ب 6ب 5)فصول  به ب د 5فصول 
مت  اص ی وجاود دارد   ةاند  البته که ای  مورد در نسخ  گ ری را نداشته  د ش   ای  بخش نت  ه
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و از  سا؟ مبناایی مباحار را دارا   ةتار جنبا  با ش  5رسد که فصول د ش از فصر   نظر میو به
 دیده اس؟. دنوان نت  ه را صال به ب د اس؟ که نویسنده لزوم حضور بخشی به 5فصر 

ب اان   ةشاود نحاو    ای باا آن برخاورد مای     لحاظ شک ی و شاید سا  قه مورد دیگری که به
هاای   نشاانی اص ی کتاب ت امی  ةکه در نسخدرحالی  هاس؟  متنی و دانوش؟درون های نشانی
 هاا  رو ت امی آن   چادی د ش ةها به انتهای کتاب انتقال داده شده در نسخ  و دانوش؟ متنی درون

صافحه دانوشا؟    284کتاب حاعار   ةصفح 380که از گونه. آناند ه ان صفحه درج شده در
و ماواردی دیگار    ب335ب 230ب 222چاون صافحات     شود  که در برخی موارد ه   مشاهده می

چاون    و مطالب دانوش؟ اختصا  یافتاه و در ماواردی ن از ها      ها نشانیکر یی صفحه به 
 هاا  و ماواردی دیگار ن  ای از صافحه باه ایا  دانوشا؟        ب285ب 227ب 95ب 66ب 57صفحات 

مت  ازسوی مترج  و محتاوای اثار    ةالبته که ای  موعوع به کار ترج   اختصا  یافته اس؟
توان خود را جای یی خوانناده قارار دارد و دیاد ایا        اما می بکند  ای خاصی وارد ن ی  لط ه

 خواهد داش؟.یند مطال هافرر دای   نوع ارجاع و شکر صفحات کتاب چه تأث ر منفی
شاود و آن ها      ای دیگری مطر  می  در دانوش؟ صفحاتب نکته ها نشانید رو ه    نوع 

اصا ی فهرسا؟    ةکاه در نساخ  درحاالی   نبود فهرس؟ منابع نهایی در انتهای ای  کتاب اس؟
اثار   ةمنتشرشده در ایران ای  مورد لحاظ نشده و خوانند ةاما در نسخ بنهایی منابع آورده شده

اسا؟ باه ت اامی صافحات د شا        متاوالی هزم   یهاا  نشاانی برای یافت  نام یی کتااب در  
و ق  ا؟ نهاایی اثار     بد ؟ ق  ؟ کاغذب ح   کتابحدس اس؟ که به قابرالبته   دکنمراج ه

 گونه موارد م  ول شده اس؟.ای 
که در ج االت فراوانای   گونهال اس؟. آنؤس محردر ای  کتاب نکات نگارشی فراوانی 

ی ن ونه باه ایا  ج  اه بنگریاد:     و دیگر اقسام ردای؟ نشده اس؟. برا بجایگاه فادرب ف ر
ای از ت ریاف حقاوق س اسای و      شا وه  حق ق؟  هور ل برال دموکراسی واکنشی بود بهدر»

   77: ه اان « )شان ازسوی فوودال س   ه به دضوی؟ گروهیهای اقتصادی افرادب بست  فرص؟
هاا    جاایی   گوناه جاباه  د ؟ تأک د مؤکد بر موردی خا  در یی ج  ه ای که البته شاید به

 بایراد اس؟. برای ن وناه  محرآغاز شود ...«  و»که یی داراگراف با اما ای  بگ رد  صورت می
 دردازان در سن؟ ل برالای ت ویحااً    و اغ ب نظریه»خوان     ابتدایی یی داراگراف می ةدر ج  

و ای  بحر به ای  م نا »خوان        یا در جایی دیگر در ابتدای داراگراف می189: ه ان) ...«
ای   . در ن وناه سا؟ رسد تصح ح مت  در ای  ماوارد روا   نظر می . به229ه ان: ) ...« ن س؟

هاای    مهااجرت و ادغاام اق  ا؟   »خوان  :   می 57 ةدیگر در خط اول داراگراف اول از صفح
باه احت اال زیااد    «. های مدرن اسا؟   تری  منابع تکثر فرهنگی در دول؟  م ی دو تا از رای 



 1398سال نوزدهم، شمارة هفتم، مهر  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   140

تار یای انتخااب براسااس     د کاه با ش  کار اساتفاده  « دو ماورد »از « دو تا»جای  بهتوان   می
 های متفاوت اس؟.  س  قه

که در سراسار  ق   در ای  مت  اس؟. با ای مستق   و غ رمست های قول نقرمورد ب دی نوع 
رو    اما در مت  کتااب دا ش   بچ   ارا ه نشده  شکر وسطبه قول نقرمت  اص ی ه چ موردی از 

کاه  گوناه شوی . آن  می ورههای متفاوت روب  مستق   و غ رمستق   به ش وه های قول نقربارها با 
 ب گااه  270ب 182 ةبه صافح بنگرید )برای ن ونه  چ   و بدون گ ومه  صورت وسطگاه مت  به

درون مات  و  گااه  و  ب 296ب 198باه صافحات    بنگریاد  )بارای ن وناه   درون مت  باا گ وماه  
کاه ت اامی     چاپ شده اس؟  مضاف بر ایا  134 ةبه صفح بنگرید )برای ن ونه گ ومهبدون

اسااس  کاه بر درحاالی   اناد   نویسی شاده   منبع نظرکتاب مورد ةموارد مت دد فوق با درج صفح
باار  دنب درج گ وماه یاا دادم درج گ وماه     کرچ    نویسی وسط  روو تحق ا و اصول ارجاع

 .را دارندی خا  خود یم نا
جاکاه ن  ای   برانگ ز اس؟. آنالؤموارد س بق ةتر از ب ش 360 ةای  نقص شک ی در صفح

باه احت اال قاوی     چ   شده کاه   سطح سطور کر مت  و ن  ی دیگر وسط ه  قول نقراز مت  
 اشکال چادی اس؟.

ر اشااره داشا؟ کاه    های مناساب متارج  اثا     توان به برابرگزینی  از نقاط قوت ای  اثر می
 ethnic cleansingبرابار  ب در«4ای  ن ایندگی آینه»از  mirror representationبرابر دباراتی چون در
از  color-blindب دربرابار  «تب ا ض مثبا؟  »از  affirmative actionب دربرابر «سازی قومی  داک»از 

 deliberative democracyبرابار  ب در«کورقاوم تی »از  ethnicity blindبرابر ب در«کوررنگ ةجام »
 challenge ofبرابار  درو  ب«دنشقط ه قط ه»از  balkanizationبرابر درب «دموکراسی مشورتی»از 

empathy  تاری  م ناای مادنظر در مات        درستی نزدییبه ده کهکراستفاده « دلیچالش ه »از
 سازد.  اص ی را منتقر می

ب ندنظراناهب قاوان   کوررناگب       دیگر دباراتی چون ددم تب  ضب تب  ض مثبا؟ب اغ ااظ  
... در ادب اات آکادم ای ایاران     و بهاای مر ایب ناارواداری بن اادی      رفتار جدا اما برابرب اق  ؟

دس از تحص ر ای  دباارت و کساب ت رباه در     بمترج  ای  اثراند و   جایگاه خویش را یافته
ده و مات  روان و  کار هاا اساتفاده     ساازی   خوبی از ای  م ادلب ش از ده ج د کتابب به ةترج 

 روی مخارب قرار داده اس؟.   ش وایی را د ش
« societal cultures»تاری  اصاطال  ایا  کتااب بایاد باه مفهاوم          البته درخصاو  مها   

« فرهناگ جاام گی  »تر در دیگر آثار ک    کاا باا دبااراتی چاون       د. ای  دبارت د شرکاشاره
شاده    ترج اه 283: 1380)بهشتی  «فرهنگ اجت ادی»  یا با دبارت 209: 1384دور   )برات  ی
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برگردانده شاده  « ای جام هفرهنگ»اسکافی با دنوان  شدة ج هکه در اثر تردرحالی  اس؟
دباارات   بق اة رسد ای  دبارت گویااتر از    ظر مینمدنظر ک    کا بهبه مض ون که باتوجه

 .اس؟د ش   
اصا ی باا محتاوای     ةکتااب در نساخ   رسد که ارتباط وث قی با   ج اد    نظر میبه بدرانتها

 دارد:  جاکه ک    کا در محتوای ای  کتاب ب ان می  باشد. آنآن

رو ای شاکر بدهنادب ازایا      جام اه  شان م بور نبودناد   در دوران اول ه جوامع برای بقای
... در قارون   .تار بودناد    های مردم را شکر بدهند کا    گستری که انتخابنهادهای جام ه

فرهنگای مشاترک را    های گوناگون اقتصادیْ  ن ز از آن نگرو که ربقات یا کاس؟ اوسط
  .163 :ه انگذارند خبری نبود )  دیگر به اشتراک میبا یی

 دن ای مدرن اس؟. ةسازی وابسته و زاید  سانهرگونه یی بنابرای ب
توان باه ج اد کتااب اصا ی نگریسا؟. در سا ؟         به داراگراف فوق میحال باتوجه

 های فرهنگی درکناار   سازی  سانهایی فارغ از ای  یی  راس؟ب تنودی از ح وانات و انسان
ای انساان    ها دده  س؟کنند و در س ؟ چپب در د ا تصویر و دورد  دیگر زندگی مییی

جاسا؟ کاه بخشای از ایا      اند  جالاب آن   با دوشش مدرنِ قرون جدید به نظاره ایستاده
ی ج د کتااب دیگار   در رو هاس؟  د ناً  )س ؟ راستی که تنوع ح وانات و انسان تصویر

های فرهنگی درداخته اس؟.   اس؟  کتابی که به موعوع حقوق اق  ؟ شدهک    کا چاپ
. کارد ای تام برقارار    توان ب   تصویر ج د کتاب ک    کا و محتوای آن رابطه  می بنابرای ب

ساوی  ای خاا  رو باه    متنوع بود و ای  جهان مدرن اس؟ که تا دوره جهان سن؟ غالباً
کاه  داش؟ و امروز به فکر تنوع فرهنگی افتاده اس؟. فارغ از ای   برمیسازی گام  سانیی

 اد کتااب را باا    تاوان ارتبااط تصاویر ج     یا مخالف باش  ب مای  گونه تح  ر موافا  با ای 
باا ن اای    بداخ ی ةاما درخصو  تصویر روی ج د نسخ بدانس؟محتوای کتاب مرتبط

جا ارتباط محتوا و ج اد باا مشاکر      شوی . در ای   رو میههای متراک  روب  بخشی از خانه
روی ج د نقاش   اس؟یابی آن با محتوای اثر دشوار   شود  تصویری که نسب؟  رو میهروب

 بسته اس؟.
قارار  مرز نقاد شاکر و محتاوا    ماند که در  ای می  نکته بدر انتهای بخش نقد شک ی کتاب

نظار   ای اسا؟. باه    صافحه  376گ ری برای یی کتااب    ای نت  ه  صفحهچهاردارد و آن ح   
شود و در چهاار  اهت رها میؤنبوهی از سباره با ایی بهکه خواننده دس از فصر نه  رسد  می

 شود.  می ورهبا ت   ع مباحر روب فقطنودی گ ری به  صفحه نت  ه
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 نقد و بررسی محتوای اثر. 6

 رد  . تاوجهی کاه   کنا د توجه م ادد  براساس مطالب فصول ای  اثر هزم اس؟ به نکاتی چن
و  بمسا ر تحقاا ایا  حقاوق    های فرهنگایب    ک  ؟ رویکرد ک    کا به موعوع حقوق اق  ؟

 گذارد.  های هزم در ای  زم نه تأث ر می  گذاری  س اس؟

 یگار و گااه در دایاان اثار تغ  ار     دکتاب گاه در تناقض با یای  ةنویسند. اهداف ادالمی 1
هادف ایا    »دارد:   خصو  هدف کتاب ب ان میرکتاب د ةکه ک    کا در م انگونهد. آنکن می

 ایزی برای حقوق اق  ؟ اس؟. ای  رویکرد تدوی  ه اان رویکارد   کتاب رویکرد ل برالی مت
شارایط تااریخی و    ةواساط ها باه ای وجود ندارد و اغ ب آن  زیرا رویکرد یگانه بسنتی ن س؟

شوی  کاه    که در انتهای کتاب متوجه میآن . حال155: ه ان) «اند  الزامات س اسی شکر گرفته
ه شرایط تاریخی و الزماات س اسای دارد. ک    کاا ب اان     رویکرد ک    کا ن ز وابستگی تامی ب

شارط فرهنگای     هدف  ای  اس؟ که نشان ده  ارزو ل برالای آزادی انتخااب دا ش   »دارد:   می
 «رو مسا ر مربوط به دضوی؟ فرهنگی باید با اصول ل برالی ادغام شاوند خاصی دارد و ازای 

   156: ه ان)
گرایی مفهومی گنگ و مبه  اسا؟ و در    چندفرهنگ. ک    کا تالو دارد که نشان دهد 2
تار    کاه دا ش  آنکند. حال  های م ی یاد می  های قومی و اق  ؟  گزی  آن از دو مفهوم گروهجای

ده اسا؟.  کار گرایی از ای  دو دبارت یاد     در تشریح مفهوم چندفرهنگ15 :1993) «تد گور»
هاای مهااجرب ب کاه      قومی را نه برای گروهبس اری از نویسندگان اصطال  گروه  ببرای دالوه

کاه    درحاالی    Nielsson 1985: 27) برناد   کار مای های م ی فاقد بس   س اسی به  برای اق  ؟
 کناد   هاای ناژادی و ن اایی صاحب؟ ن ای       های م ای از گاروه    ک    کا در صحب؟ از اق  ؟

اماا از ه اان مفااه       بکناد   های فرهنگی صحب؟ می  گروه ةب که دربار ب 54: 1395 )ک    کا
  ال اس؟ؤایراد و س محرکند. ای  تداخر مفاه     های م ی یاد می  اق  ؟
جای کتاب بارها  جایگرا ن س؟ و در   کند که ج اد؟  . نویسنده ای  ددوی را مطر  می3

)برای ن ونه بنگرید  کند  گرایان رد می  شباه؟ رویکرد و نظریات خویش را با دیدگاه ج اد؟
چاه   نشان دها  تاا  م  تالو کردم تا » :خوان    اما در ه    کتاب می ب 185 -184: ه انبه 

دادن و باازب نی در   ...  رف ؟ ماا در شاکر   اس؟حد آزادی انتخاب وابسته به آداب اجت ادی 
 «ای دارد  اتنگی باه دضاوی؟ ماا در فرهنگای جام اه     گا هر برداشاتی از خاوبی وابساتگی تن   

گوناه الگاوی خاصای از     تالو نکاردم کاه ها چ   » :نویسد   . یا در جای دیگر می252:ه ان)
کن  کاه ایا  امکاان      ن ایندگی گروهی را ت ریف یا از آن دفاع کن . درحق ق؟ من  گ ان ن ی
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چن   نویسنده ه   .298: ه ان) «های ک ی چ ری بگوی    وجود داشته باشد که ب ش از حرف
منابع م ک  وحادت در دولا؟ چنادم  تی بارای     » ةانتهایی در داسخ به مسو در فصر نه  و 

داس از توعا حاتی چنادب داساخ     « های م ی را رد نکرده و تأی د کنند چ س؟   که تفاوتای 
دارم کاه داساخ روشا  و    سش ندارمب درحق ق؟ تردیدم  داسخی روش  به ای  در»دهد   می

تناوع زیااد در   »کناد:    ادالم مای  ب   درنت  ه365: نه ا) «ای به ای  درسش موجود باشد  ساده
های چندم  تی حکای؟ از آن دارد کاه هرگوناه     و س اسی در دول؟ باوعاع تاریخیب فرهنگی

 ب . درنت  اه 370: ه اان ) «خالی از اغاراق نخواهاد باود    داسخی ک ی به ای  درسش احت اهً
ماوردی م ازا و دردرتاو تااریخ      صاورت توان باه  میهای مه  نزاع را فقط  بس اری از حوزه

د. کار  و شرایط ادضاایش مادیری؟   بها  ترب انتخاب  بزرگ ةخا  گروهب وع  ؟ آن در جام 
تاار در آثااار مناادی باا شمناادی و وعاا  ؟  دادن بااه زم نااهایاا  نااوع اسااتدهل و اولویاا؟

ن سا؟.  گارا    ک    کا ج ادا؟  البته به اتکای ای  مورد قط اً  شود  گرایان مشاهده می  ج اد؟
   36: 1380)بهشتی داند  گرا ن ی  بهشتی در کتاب خویش ن ز وی را ج اد؟

هاای فرهنگای     اق  ا؟  ةچه در انتها برای ک    کا و برای ت امی جوامع مبتالبه مسو . آن4
تنها باید به تکثر احترام بگذاری ب ب کاه بایاد باه تکثار در     نه»آن اس؟ که  اس؟مه  و ح اتی 

تکثار  » . ای  ه ان مفهوم 373: 1395)ک    کا « به تکثر ه  احترام بگذاری رویکردها نسب؟ 
تر چارلز ت  اور از آن یااد کارده باود. ک    کاا ب اان           اس؟ که د شTaylor 1991: 75) «د  ا

تنها فرمولی اس؟ که با آن دول؟ چنادقومی و چنادم  تی متحاد را    « تکثر د  ا»دارد که   می
متغ ار دخ ار در داژوهش     منزلاة نگاارو کتااب باه    ةچه در دورنهرچند آ توان ساخ؟.  می

های م ازی اس؟. کتااب در ساال     تأث ر گسترو رسانه ةک    کا حضور و بروز نداشته مسو 
  ها قرار نداشتند  رسانه ةها تح؟ سای  شکر امروزی  فرهنگنگاشته شده و در آن به 1995
گرایی ل برالای    ش ول  دارد که منتقد جهان  میکه در ابتدای مباحر نویسنده ب ان . درحالی5

 :دارد  اس؟ب اما درادامه ب ان می

های غ رل برال باشدب ب کاه درداوض بایاد دردای       داش دن م ؟ها نباید ازه   هدف ل برال
خاارر داشاته باشا   کاه     اما باه  بن س؟ها باشند  ای  کارها ه  شه م ک نکردن آل برال

ها ن ااز باه   شدن آناند و ل برال  های غ رل برالی داشته  موجود گذشتههای ل برال   ت ام م  ؟
  .  191: 1395ک    کا ) یندهای روهنی داشته اس؟افر

دارد کاه نبایاد درماورد      ای  مورد در تناقض با ددوی انتهای اثر اس؟ که ک    کا ب ان می
کاردن  صاحب؟ »نویساد:    مای  بناابرای ب داوری شود.   های خا  د ش  ماه ؟ غ رل برالی اق  ؟
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 که گویی جهان به دو قس ؟ تقس   شده اس؟ و در یی رارف جواماع کاامالً   نحویبه
ساازنده م اان   گاوی وغ رل برال مانع گف؟ ای کامالًدیگر کشورهل برال هستند و درررف

« عاد »ه اواره  « غ ار »بپاذیری  کاه    برای ب اگار  مضادف . 339: ه ان) «5هاس؟ فرهنگ
براساس نوع تح  ار   بودن ن س؟.م نای عدل برالیبودن بهغ رل برالی لزوماًگاه آنب ن س؟

ای اسا؟ کاه     گاذاری   ناودی س اسا؟  ها به  فرهنگی ک    کا مدیری؟ حقوق اق  ؟ تاریخی ا 
 «منصفانه و ناه م کا  اسا؟   نه»ت     آن  بنابرای ب  اس؟مند   و وع  ؟ بمند  مندب مکان  زمان

هاای فرهنگای     باید دذیرف؟ که هدف از روال تحقاا حقاوق اق  ا؟    . درنت  ه 214: ه ان)
 ت     ددال؟ اس؟.

توان ب اان داشا؟ کاه اثاری       درم  وع درخصو  نقد و بررسی محتوای ای  کتاب می
 اخ ای مورداساتفاده و اساتناد قارار    تواند در مراکز د  ای و دژوهشای د    آموزشی اس؟ و می

بازب نی در مبانی مستحک  یای رویکارد ف سافی     اول آموزو ةقوت آن در درجة گ رد. نقط
ای که به نسب؟ زمان حال صاورت گرفتاه و دردای رفاع مشاکالت و        س اسی اس؟. بازب نی

س اسای باا    ةدوم ارتبااط خاوبی با   مباانی تااریخ ف ساف       ةمسا ر امروزی  اس؟. در درجا 
بنادی  ها و شااخه   دیبن  کند. هرچند در ای  مس ر دسته  گذاری مسا ر امروز برقرار می  س اس؟

 دارد.  روی ما ترس   می   فراوان و گاه متداخ ی را د ش
س اسای و ب اان تحاوهت     ةتاریخ ف سف ةدر حوز کتاب یی درحک  صرفاً اثر ای  به اگر

هاای ماوردی     که سراسر کتاب ن ز با مثال بهای فرهنگی نگریسته شود  مطالبات حقوقی اق  ؟
آمده از خواندن آن اس؟ که ما ن ز در کشاور  دس؟به ةگاه تنها نت  راه اس؟ب آنچن نی ه   ای 

کاه از نگاارو آن   ای  وهغ ر  مضادف بر آن  های فرهنگی را داشته  خود مسا ر مبتالبه اق  ؟
که اگر باه ایا  کتااب    آنگذشته و در آن سر دن ا ن ز نوشته شده اس؟. حال هب ش از چند ده

های فرهنگی در جوامع چنادفرهنگی    گذاری حقوق اق  ؟  س اس؟ ةیی اثر در حوز درحک 
مشاترک بشاری در مواجهاه باا      ةتوان آن را خواهد داش؟ که به ب اان ت ربا   بنگریسته شود

نویسانده در کشاوری   ة شد ارا هگرایی بپردازد و منطا الگوی تح   ی   های چندفرهنگ  چالش
ساازی تحقاا دادال؟ هاویتی اسا؟.        های که دردی زم ن  سازی شود. منطا تح   ی  دیگر د اده

گرفت  در مواجهاه باا فرهنگای دیگار کاه        فکرکردن و تص    منصفانهدارد   منطقی که ب ان می
 .اس؟اجت ادی در اق  ؟ اس؟ دام ی درجه؟ ای اد و تقوی؟ وحدت اتفاقاً

 د که ما در وعا  تی قارار داریا  کاه باا     کننویسنده در سراسر ای  اثر تالو دارد تا ب ان 
    چندی  و چند شا وه در مسا ر تحقاا    یروههای فرهنگی روب  چندی  گروه مخت ف اق  ؟
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آورد. راه مای ها  شاده نتاای ی را باه   حقوق ایشان وجود دارد و درنهای؟ هر الگوی برگزیده
هاای خاود در     گاذاری هزم اس؟ فارغ از دو بخاش اول و دومب باه نتاای  س اسا؟     بنابرای ب

 ی فرهنگی ن ز ب ندیش  .ها  مواجهه با اق  ؟

 

 نقد و بررسی روشی اثر. 7

تری برخاوردار اسا؟ب نقاد و    چه از اه  ؟ ب شدرکنار نقد و بررسی شک ی و محتواییب آن
گرایای از یای     شناختی کثرت  جوی مبانی رووو. هرچند جس؟اس؟شناختی   بررسی روو

انگااری   ری دربرابار یگاناه  انگاا   اگر مقصاود از چندگاناه  »مس ر نه م ک  و نه مط وب اس؟. 
انگاااری امپ اادوکس و دموکریتااوس دربراباار     آن بااه تقاباار رویکاارد  ره  ةاساا؟ب سااابق 

یای مفهاوم در    منزلاة اماا باه   ب 56: 1392زاده   )دباس «گردد  دارم ندس بازمیانگاری  وحدت
باا مهااجرت    بشاود. باه ایا  ترت اب      گونه مطر  می  در دصر مدرن ای  فقطساخ؟ س اسی 

گرایی س اسی در اوایر قرن ب ست  در تفکار س اسای     گرایی از ف سفه به س اس؟ب کثرت  کثرت
سااخ؟ س اسای   »اجت ادی ارودا و آمریکا  اهر شد و ساخ؟ س اسی را به ردای؟ سه اصر 

و  ب«رارف ایا  مناقشاات     داور بای  ةمثابا حکوما؟ باه  »ب «مناقشاات اجت اادی   ةدرص ةمثاببه
  .178: 1383)دوهدی  دکرم زم « نفو   های  ی  هیکی از گرو ةمثابحکوم؟ به»

ت دیادنظر درونای و ت دیادنظر     ةگرایای باه دو گونا     روند بازاندیشی در الگوی کثرت
گرایای ایا      هاای کالسا ی از کثارت     که منتقدان باه برداشا؟  گونهشود. آن  ب رونی منتهی می

دانستند کاه مناافع و هویتشاان از      هایی می  ها را بدون سازوکاری برای توجه به گروه  برداش؟
گرایاان و    ن باه دو جریاان ج ادا؟   اس اس؟ رس ی کنار گذاشته شده بود. ای  منتقاد  ةدرص

 گ رد.  دوم قرار می ةشدند. ک    کا در دست  گرایان تفک ی می  چندفرهنگ
شاناختیب در    گرایای م رفا؟    شناختی با نسابی   گرایی هستی  دل ر نزدیکی مباحر کثرتبه

شاکر ر فای از آرا از   دس؟ قارار نداشا؟ و باه    یی یجریان های فوقب لزوماً  دستهاز هریی 
 شود.  نو تا راس؟ کالس ی مشاهده می   مدرن تا دسامدرن و از راس؟

هاای کالسا ی و     ناد از ل بارال  ارو داری  که دباارت   دو نوع ل برال س  د ش ببر ای  اساس
تاوان ایا  دو را ل برال سا       کاه مای  هنگو  آن Vincent 1992: 23جدید )های اجت ادی یا   ل برال

  نام ااد کاه در مفاااه    egalitarianismر اب )   کالسا ی یاا اقتصااادی و ل برال سا  مساااوات   
جاا اه  ا؟     چاه در ایا   اماا آن  بناد ا یأر  ... ها   و بای چون فردگراییب برابریب آزادی بن ادی

چاون دیگار     ها   بل برال اسا؟. دو رویکارد فاوق   « ررفی دول؟  بی»دوچندان دارد اصطال  
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منادی ایشاان     زندگی افراد و سا ادت  ةنحو دربارةررفی دول؟   ر اصر بیدمفاه   و اصولب 
 ةکه ماردم درماورد برتاری  شا و    دل ر آنبه»ند. مبنای استدهل ایشان آن اس؟ که ا یأر  ن ز ه 

ررف باشاد   به رویکردهای مذهبی و اخالقی بی نظر دارندب دول؟ باید نسب؟زندگی اختالف
 . Sandel 1996: 14) «مندی شاهروندان اتخاا  نکناد     س ادت ةو ه چ رویکرد خاصی به نحو

 ک    کا ن ز در اثر خویش ای  اصر را مفروض قرار داده اس؟.
راارف بایااد در    دولاا؟ باای دارد کااه   ب ااان ماای  ر ااب  تامساااو ل برال ساا رویکاارد 

ها از سا ادت و    های  اتی برخی از ت قی  نوع خاصی از ارزو خویش به های گذاری س اس؟
هااا زمااانی ل باارال    صااورت دولاا؟ . درایاا Kymlicka 1998: 133) خ اار مبتناای نباشااد 

مرکازی   ةهسات  بناابرای ب شوند که هدف خود را رفتار برابر با افراد قرار دهناد.  میمحسوب
منداناه نام اده     ال از زنادگی سا ادت  ؤچاه سا  ای  ت قی ای  اس؟ که دول؟ بایاد دربرابار آن  

 . Neal 1997: 15) ررف باشد  ب بیشود می
 درباارة را  رتوان محورهای منازده م ان دو ر ف فکاری ماذکو    حالتی ک ی می درهرچند 

و   دولا؟  ةولا؟/ مداخ ا  د ةگرایی  حا/ خ ر  ددم مداخ   چهار موعوع فردگرایی/ ج اد؟
ررفای دولا؟ ل بارال بار       اما بی ب 78: 1395)نوری  دکربندی   مندی دسته  ش ولی/ زم نهجهان

برابری م ان افاراد اصا ی اساسای در ل برال سا      زیرا هرچند  بدیگر وجوه فوق ارجح ؟ دارد
ررفای دولا؟ دربرابار ت قای از خ ار و سا ادت نازد          تحقا آن بی ةهزم بشود  محسوب می

 سان با ت ام شهروندان اس؟.افراد و رفتار ییتی  تی
چراکاه    ساده و بدون اشکال ن سا؟  برسد  نظر میکه بهچنانررفی دول؟ ل برالب آن  اما بی

رسادب    نظار مای  ر باادی امار باه   چاه د از آن  ررفی دول؟ ل برالای با ش    ت     م نای دق ا بی
 شاده وانی از وجوه مخت ف به ای  گازاره  . انتقادات فرا343: 1395)دزیزی  ساز اس؟ مسو ه
 :  کنها اشاره میتری  آن  که در ادامه به برخی از مه  اس؟

تنهاا دولا؟ ل بارالب    ناد ناه  دار  گرایان به ک    کاس؟ که ب ان می  . نقد اول انتقاد ج اد؟1
 انتخاابی  هاای مخت اف شاهروندان کاه شاامر هار        بانتخاتواند دربرابر   دولتی ن ی ب که هر

حالا؟   باه ها   ررفی دربرابر برخی انتخاب  چراکه بی   352: ه ان) ررفی اتخا  کند  شود بی می
خصاو  ب اان   های فراوانی را مایکر سندل درایا    س بی تأی د انتخاب آن رفتار اس؟. ن ونه

 رور س بی تأی د انتخاب ای  رفتاار اسا؟  جن   بهررفی دربرابر سقط   بی بدارد. برای مثال  می
(Sandel 1996: 55 . داری و اثرگاذاری  هر اقدامی ازسوی دول؟ نودی ررف»ه واره  بنابرای ب

 . Neal 1997: 19) «شود  جام ه محسوب می بر
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را « مت اادل »و  ب«حاداکثری »ب «حاداق ی »ررفی   دربرابر وع  ؟ فوقب منتقدان سه نوع بی
گاناه ن از خاود بار م ازان        بنادی ساه    البته که ای  دسته   Bellamy 1992: 219) ندکنمطر  می

ل برال سا    ةرا بار ک  ا؟ ایاد    افزایاد و آثاار ناامط وبی     خصو  میسردرگ ی و ابهام درای 
هاای    کاردن دایاه    سسا؟ »تری  ای  آثار نامط وب را شامر   د. منتقدان برخی از مه کن  میوارد

هاای   دایهکردن   سس؟»ب «ارزشی اخالقی اف ال  بی» ب Mulhall 1996: 22) «رویکردای  اندیشه و 
  دانند  و مواردی دیگر می ب Sandel 1996: 116) «ل برال ةجام 
ررفی دول؟ ل برال کاه مادنظر ک    کاسا؟ ارا اه       بیة . انتقاد دیگر را هابرماس به گزار2

هاای   اددای ل برال دموکراسای باه تفااوت    برخالفکند که دول؟   کند. هابرماس تأک د می  می
 اتای م اان دموکراسای و دولا؟ را باازخوانی       ةکه اگر رابطا گونهادتنا ن س؟. آن  فرهنگی بی

شاده ناه باه شارایط اجت اادی و ناه باه         مطر روشنی خواه   دید که نظام س اسی   ب بهکن
چاون    رویکردهایی ها   بچن  ه .  Habermas 1993: 128) ادتنا ن س؟  های فرهنگی بی  تفاوت

کنناد و    تفاوتی ب   فرهنگ اکثری؟ و فرهنگ س اسی لحااظ ن ای  »رویکرد مطال اتی ک    کا 
   ibid.: 129) «ها قرار بگ رند  گرایان و ل برال س؟  دیدگاه ج اد؟ ةکنند م ان  تالو می

  Brian Barryتااوان بااه برایااان بااری )  رادیکااال ک    کااا ماای منتقاادانتااری    . از مهاا 3
داناد و آن را    غ رل بارال مای   تااً  ا ةگرایی را یی مقولا     چندفرهنگ2001داش؟. بری )اشاره

گراناه مارتبط باا آزادی فاردیب شاهروندی      هاای آزادمنشاانه و روشا      مبنای انکاار ارزو بر
 د.کن  و حقوق بشر م رفی می بدموکرات ی

 قواددی م ک  اسا؟ آثاار ناابرابر بار    کند که هر   ررفی ل برال ب ان می  بری در دفاع از بی
 بباشد. ازمنظر او گروهی از افراد داشته

هاای    کاردن تفااوت    ت هدات ل برالی برای برابری شهروندی بهتری  دستاورد را باا دااک  
راه داشته اسا؟. شاهروندان بایاد آزاد باشاند تاا      ه د ومی به ةفرهنگی و دینی از حوز

های زندگی را انتخاب کنناد و ل برال سا  نبایاد ادداهاای       ز رووای ا  های گسترده  حوزه
  .Barry 2001: 111)تنوع د  ا فرهنگی را بپذیرد بر مبتنی

 :دارد که  بری ب ان می

نااودی صااحب؟ از حقااوقی آن بااه هااای  انگاااره  گاارا و داا ش  هااای چناادفرهنگ  س اساا؟
هاا    ها و رویه  مشترکی در فرهنگگرایی چندفرهنگی اس؟. بر ای  باور ه چ م  ار  نسب ؟

د. داس در غ ااب ایا  م  اار     نا گذاری ک  ها را ارزو  وجود ندارد که بتواند سایر فرهنگ
قدر که با یی ساری از  ل برال س  ه ان. ... ها باید برابر فرض شوند  فرهنگ ةمشترکب ه 
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غاایر و  هادهاا م نهادها در اسالم م ارض اس؟ب در تاریخ مس ح ؟ ها  باا بسا اری از ن   
   ibid.: 158)ناسازگار بوده اس؟ 

ناام نوول برال سا  شاده اسا؟.     باه حاعر ل برال س  دچار چرخشای   ة. واقف   که در دور4
 اسا؟  های اقتصادی حاصر آماده   گذاری  تغ  راتی در س اس؟ ةس  از م  ود چند نوول برالهر

 خاود قارار داده اسا؟    تاأث ر مرزها و ق دهای اجت ادی را ن ز تحا؟  ب 18: 1389)توح دفام 
اساسای   ةگرایی بودنادب زیارا اندیشا   دارچه منتقد چندفرهنگ  رور یی . ایشان به145: ه ان)

غ رموجاه در باازار    ةگرایای مداخ ا    ایشان آزادی بازار از دخال؟ دولا؟ باود و چنادفرهنگ   
گرایای را ناودی دولا؟ بازرگ       چنادفرهنگ  بناابرای ب درجه؟ ح ای؟ از منافع خا  بود. 

دول؟ بازرگ رفااهی    ةی از کر اید جز منزلةگرایی به  چندفرهنگ ةدانستند. درنت  رفاهی می
 نو حضور دارد.   ساختار دول؟ حداق ی راس؟ ةدر زم ن

نوول برال سا    ةدنباال ترسا   نساخ   دارند کاه وی در آثاارو باه     ک    کا ب ان می منتقدان
یاای ثااروت اجت ااادی  ةمثاباابااه یگرایاا  کااه بااا چناادفرهنگگونااهگراساا؟. آن  چناادفرهنگ

یای   ةمثابا   ی تنهاا باه  هاای فرهنگا    چاون نوول برال سا  باه تفااوت      شاود و ها   مای روهروب
   78: 1395دی   )ن ی نگرد میسرمایه
اسا؟.  توجه به کارگزار دربرابر سااختار شناسانه  ِ چندفرهنگی ازمنظر هستی شهروندی. 5
گارایش   های کارگزارمحور درمورد رفتار بشر به تب    روب دق ده بر آن اس؟ که ای  آموزه ازای 
ها و ساختارهای فرهنگای   توانند از زم نه  . از ای  منظرب افراد می194: 1384دور  )برات  ی دارد
های  که جریان ب ابند  درحالیو هوی؟ مستقرشوند ان خودشان منفی جه دبارتی زیس؟ یا به

تاوان   د چن   وع  تی محال اس؟ و افراد را ن یگرایان م تقدن چون ج اد؟ فکری دیگر ه 
 اند منفی کرد. دارند و رشد کردهقرارکه در آن ای ساختارهای فرهنگی ها و از زم نه

دن تااریخ گذاشاته را   کار های م ی توان فراموو  های قومی و اق  ؟  باره گروه  یی بهاما آیا 
ایشان را در حاشا ه و محروم ا؟ از    سویه  دارند  تاریخی که در آن ه واره اکثری؟ م ی یی

هاا    گارفت  فرهناگ اق  ا؟     ای کاه باا نادیاده     تاریخی و فرهنگی ةمنابع قرار داده اس؟. گذشت
گار رجحاان و برتاری داده اسا؟.     شکر م نادار و تأث رگذاری گروهای را بار گروهای دی   به

 گام الزامات ای  مس ر محقا شود. به گاماس؟ که ام د
تار باه مادیری؟ ایا      ها باید ب ش  حقوق اق  ؟ ةب ان داش؟ که در زم ن توان  درنهای؟ می

حقاوق   ةوفصر آن. قدم اول در مادیری؟ مطالباات در زم نا    حروع  ؟ اندیش د تا سودای 
 کردن ای  مطالبات اس؟.ت قی مه دن و شها شن ده  اق  ؟
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 گیری نتیجه. 8

هاا باا     ساان بسا اری از ل برال سا؟     بهها   تأمر دارد آن اس؟ که غالب سوس ال س؟ جایچه آن
کاردن    اناد  ایا  ناوع رویکارد سابب شاد تاا باا بادنام           الگویی از دول؟ ا م ؟ کاار کارده   

و ساختار قادرت باه شارایط     بگ رندتر در سایه قرار   های کوچی  گراییب فرهنگ  چندفرهنگ
گ اری  ه دای آن گارایش م  اوس با    ةراه ب ندیشد و نت  بردهای کسب و حفظ قدرت ه راه
 تر اس؟.  های بزرگ  ها در درون فرهنگ  های اق  ؟  سازی فرهنگ  گون  ه 

 ةهاا در م انا    تاوان دریافا؟ کاه موعاوع حقاوق اق  ا؟        می ببراساس رویکرد ای  کتاب
امپریال سا؟/ نظریاات   »ب «گرایای   گرایای/ زم ناه    جهاان »ب «گرایی  فردگرایی/ ج ع»های دوگانه

هااا   قاارار نااداردب ب کااه فراتاار از ایاا  دوگانااه « هااا  ماادرن  دساا؟گرایاای/   دقاار»ب «تفاااوت
هاا ن سا؟.     گذاری درخصو  حقوق اق  ؟  ارتباط با مباحر س اس؟  و بی اس؟بررسی قابر

هاای    نویسنده دردی آن اس؟ تا سازوکاری را ترس   کناد کاه در آن افاراد از نقاش     بنابرای ب
تار  هاای فرهناگ با ش     گ رند کدام ویژگای ب   فرهنگی خا  خویش فاص ه بگ رند و تص   

 ارزو اس؟.  دارد و کدامشان بیارزو ارتقا
 بناابرای ب برداش؟ ما از حق ق؟ م ک  اس؟ درراول زماان تغ  ار کناد       بازنگاه ک    کا

کاه   بعروری اس؟ ییهای ابتدا  انتخاببازنگری بارمصرف ن س؟ و   آزادی انتخاب امری یی
  ignore) گارفت   نادیاده و ناه   6افتاد   میها اتفاق  ه م ان فرهنگهایی اس؟ ک  آن تضارب ةهزم

تاری بارای   ارچوب هر فرهنگی ای  اس؟ که حا انتخاب با ش هفرهنگی. ارزو تکثر در چ
 7.هایی که م ک  اس؟ برای تطب ا با شرایط جدید مف د باشاند   کندب انتخاب  هر فرد ای اد می

 ای  وع  ؟ اس؟. ةفرهنگی هزم  فرهنگی و تکثر ب   دروندرنت  ه تکثر 
گروهایب ب کاه    ةتنهاا بارای حقاوق ت ایزگذارانا    هزم اس؟ باه انصااف فکار کنا  ب ناه     

شاوند.    موجب آن ای  حقوق ت ریف و تفسا ر مای  گ ری که به  های تص     درخصو  روال
های اناداز   کند که مناافع و چشا     مواردب ای اب می ةدرکنار بق  بگ ری  انصاف در روال تص   

 ها ن ز شن ده و مه  ت قی شوند.  اق  ؟
وجود ب ااوری  کاه در   ای را به  زد  رویکرد تکثرگرایی فرهنگیب ما باید فرهنگ س اسیبه

ن ازهاا و   تر باشند که خود را جای دیگری قرار دهند و حق قتااً   آن شهروندان تواناتر و مشتاق
هاای گروهایب ن روهاای      منافع دیگران را درک کنند و هزم اس؟ که از نظام آموزشیب رسانه

  . اشاتباه اسا؟ کاه تحقاا حقاوق      کنیندهای س اسی ای  تغ  رات را شروع او فر باجت ادی
کاه ایا    درحاالی ب ن بپناداری  ساا کاردن اجت اادی یای     قط اه   های فرهنگی را با قط ه  اق  ؟
 تواند زیربنای وحدت اجت ادی باشد.  میروال
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 ها نوشت پی
 

در  وگاو گفا؟  ةم  ا  راک    کاا   چندفرهنگی شهروندیکتاب  ةمقدم 1384تر در مهر سال   د ش. 1
اکناون   ایا  کتااب ها    »و در انتهای آن ترج ه ب ان شده باود کاه    کردترج ه و چاپ  43 ةش ار

کاه ایا  کتااب    آن   حاال 75: 1384 وگاو گف؟ ة)م   «توسط فرزی  آرام در دس؟ ترج ه اس؟
 رار دارد.رس قآقای ابراه   اسکافی در دس؟ با ترج ةامروز 

 بگذارناد های موروثی و قومی خود را کناار    ای  الگو بر ای  نظر بود که مهاجران باید ت ام ویژگی. 2
 گون شوند.  های فرهنگی موجود ه   و با هن ارها و آی  

جاامع درماورد دادال؟ در یای دولا؟       ةشده ازسوی ک    کا یی نظریا مطر  ةدرم  وع نظری. 3
  .207: 1384دور   )برات  ی چندفرهنگی اس؟

هاای قاومی باا      مشخصاه  ة  افکار د ومی اس؟ که آیا   ةم  س زمانی ن ایند»ب «ای  ن ایندگی آینه». 4
  .275: 1395)ک    کا  «سان دربرابر قانون باشدحقوق یی

   کاا در   های تاریخی که ک  های تاریخی و دداوی حقوقی منت  از ای  مثال  که ت امی مثالدرحالی. 5
شا الی و مرکازی و    یمریکاا آ ةمحدود به کشاورهای قاار   کند غالباً  سراسر ای  کتاب ارا ه میدر 

کشورهای ارودای غربی و تاحدودی ارودای ش الی اس؟. در م دود مواردی ها  کاه باه آسا ا و     
 باه . برشا رده اسا؟    نوزده  و مصر را در قرن  بوری دث انیب دربستانتامپرا خاورم انه اشاره دارد

مقاب اه باا نفاو      ةد و آن ه  درخصو  نحاو کن  اشاره می 210 ةمرتبه در صفح  یی فقطن ز  ایران
 یی فرهنگ خارجی اس؟.

« هاای مخت اف اسا؟     آزادی شاامر انتخااب م اان گزیناه    »ب اان ک    کاا   صورت و بهدرای . 6
  .209: 1384دور  )برات  ی

ک  اات ب گاناه بایاد از خ او  زباان      ها باا ج اوگ ری از اسات  ال      ای  نگرو که برخی دول؟. 7
اناد و    بس اری از کشورها ای  هدف را اتخا  کارده »جاکه شود. تاآن  شن ده می محافظ؟ کنند د دتاً

داذیری و  دل ةکاه د اد  درحاالی  باند  اندازی کرده  فرهنگستان زبان را برای تحک   ای  موعوع راه
البتاه کاه      207: 1395)بنگرید به دانوش؟ ک    کا  «های گوناگون اس؟  أجذاب ؟ زبان داشت  منش

 آموخت  از فرهنگی دیگر یی چ ز و مبادله با آن فرهنگ چ ز دیگری اس؟.

 

 نامه کتاب

 .افش   خاکبازب تهران: ت سا ةب ترج شهروندی فرهنگی ب 1392است ونسونب ن ی )
 ب«)نقد و بررسی کتااب   ها  ل برالی حقوق اق  ؟ ةشهروندی چندفرهنگی  نظری» ب 1379انصاریب منصور )

 .6ب زمستانب و مطال ات م ی نامةفصر
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ؤسساة  ب تهاران: ت ادن ایرانای و م   گارا  شاهروندی و س اسا؟ نوفضا  ؟    ب 1384داورب مهادی )   برات  ی
   .م یمطال ات

 .تهران: روزنه بهای ل برال س   چرخش ب 1389توح دفامب مح د )
 .تهران: بق ه ببن اد نظری س اس؟ در جوامع چندفرهنگی ب 1380رعا )حس نی بهشتیب د ی

دااژوهش  نامااةفصاار ب«گرایاای س اساای  م ااان نظریااه و واق  اا؟  ثاارتک»ب  1392زادهب محساا  )  دباااس
 .  13جدیدب و  ةدور بب بهار و تابستاننظریس اس؟

تابساتانب   س اسا؟ب  ناماة فصار  ب«مادهای آن آهای ل برال و دی  ررفی در نظام  بی»ب  1395دزیزیب م تبی )
 .2و  ب46ة دور
 .43و  بب مهرگووگف؟ ةم   ب«قوم تیخواهی و چندگانگی   آزادی» ب 1384) ب ویرک    کا

 .تهران: نشر نی بن  وفر مهدیان ةترج  بف  ن س  س اسی ةف سف ةدربار جستار دو ب 1387ک    کاب ویر )
اباراه     ةترج ا  بهاا   ای ل برالی درباب حقوق اق  ؟  ظریهنشهروندی چندفرهنگی   ب 1395ک    کاب ویر )

 .کتاب ةتهران: ش راز باسکافی
 ب اد مباشاری  مح و م اث  باادام ی   ة ا ترج بس اسای م اصار   ةدرآمدی بر ف ساف  ب 1396ب ویر )ک    کا

 .نگاه م اصرتهران:
 .د  داریب تهران: آش ان جهانگ ر م  نی ةب ترج د ورال س  ب 1385لنانب گرگور )  می

 بداای ز  بس اسا؟  ةنامفصر ب«م اصر س اسی ةف سف در گرایانه  ج اد؟ روای؟ چهار» ب 1396نوریب مختار )
 .15و 

ب داای زب  تحق قاات حقاوقی   نامةفصر ب«ها  گراییب دول؟ و حقوق اق  ؟  چندفرهنگ» ب 1395دیب ام ر )  ن ی
 .75و 
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