
                                                                         
 

 

 

 

 

 دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
 

  1مهدی هوشیار دکتر  
 

 
 1/10/95تاریخ پذیرش:     18/8/93تاریخ دریافت:  

 چکیده

های اقلیت، دفااع فرهگیای   ابسته به گروههای نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان ویکی از دفاع

است که به موجب آن، متهم در دفااع از اههااا انتساابی، باه هگاارهاای فرهگیای و آداو و رساوا        

بار اسااه هگاارهاای    هاا  اقلیت رفتارهایکگد که در وقوع جرا مؤثر بوده است. گروهی استگاد می

اجتماعی اکثریت ساازگار نیسات. از ایا      گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهگیی وخودی شکل می

رو، نحوه رواداری یا هقابل گروه اکثریت با اقلیت در باو پذیرش یاا رد فرهگام متوااوز از اهمیات     

برخوردار است. در نظاا کیوری آمریکا، دفاع فرهگیی به عگوان یک دفاع رسمی در عداد ساایر ادلاه   

شود، اما در ناوع و  را یا معافیت کامل از کیور نمیقانونی مورد پذیرش قرار نیرفته و موجب اباحه ج

های فرهگیای  پوشی بر هواوزمیزان ماازاز مرهکب مؤثر است. در نظاا کیوری ایران، رویکرد چشم

و عدا پذیرش دلیل فرهگیی حاکم است. در مقالاه حارار باا بررسای و نقاد رویکردهاای افرا ای        

فاع فرهگیی(، رویکرد بیگابی  ماورد پاذیرش قارار    )پذیرش رسمی دفاع فرهگیی( و هوریطی )انکار د

هواناد در ناوع و   ثیری در زوال عگوان مارمانه ندارد، ولی میأدفاع فرهگیی هگرفته که بر اساه آن 

های ارفااقی و هشاویقی مانگاد، هعلیاق هعقیاب و      مگدی وی از مکانیزاو بهره ماازاز مرهکبان میز
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 مقدمه

حقاوق مادنی، سیاسای، اقتیاادی و اجتمااعی      ی کلیاه ، شاامل  گسترده حقوق فرهگیی در هوسیر 

حق آزادی ماذهب، حاق آزادی بیاان، حاق      حق موجودیت، با فرهگم است. در ای  گستره، مرهبط

حقاوق فرهگیای    عداداز  هآموزش، حق هعیی  سرنوشت و حق برخورداری از موازی  دادرسی عادالن

برانییزهاری  موااهیم   هری  و در عای  حاال چاال    . حقوق فرهگیی یکی از محوریآیگدبه شمار می

هاا  هویت بخ  و پایدار ماندن اقلیت حقوقی است که عامل -ه مطالعاز فرهگییمطرح شده در حوز

اما ، پراکگدگی قوانی  و مقرراز، ابهاا موهومی و میداقی،  رود.گرا به شمار میدر یک جامعه کثرز

هاای  های اقلیت بارای گارای   که هبیی  دقیق حقوق فرهگیی به هشویق گروهها از ای نیرانی دولت

ای از جملاه دالیلای اسات کاه حقاوق      بانه مگار شود و مالحظاز ایادئولوژیکی و بودجاه   لجدایی

قارار   2«دسته هوسعه نیافته»و یا  1«دسته مورد غولت واقع شده »فرهگیی را ذیل عگاویگی همچون 

 (.1: 1389)ررادوست،  دهدمی

توااوهی از  های مختلوای اسات کاه هار یاک دارای نظااا م      گرا دارای فرهگمهای کثرزجامعه 

ها هستگد. وجود هگوع فرهگیی در اکثر کشورها امری هردید ناپذیر اسات،  ها و سگتها، دیدگاهارزش

ها بر مبگای حقوق فرهگیای، باه موراوعی چاال      های اقلیتاما پذیرش آن و عملی کردن خواسته

ی یاا ماذهبی   برانییز هبدیل شده است و هر کشوری با هوجه به بسترهای هاریخی، اجتماعی، فرهگی

های مدیریت هگوع فرهگیی بر ساه  های اقلیت دارد. استراهژیخود، مورع متواوهی به مطالباز گروه

ها درصدد امحای آن شگاسد و دولتنوع هستگد: استراهژی انکار که هگوع را به عگوان یک عارره می

عگاوان یاک مع ال     آیگد. استراهژی مهار که کشورها با حوظ ظاهر هگاوع، باا احتسااو آن باه    برمی

کگگاد و اساتراهژی پاذیرش کاه بار      ها دستکاری میناخواسته و قابل حل، در عمل در هویت اقلیت

-شود و ماال بروز و ظهاور مای  اساه آن، هگوع به عگوان یک ارزش و اصل به رسمیت شگاخته می

  .(Esman,2004: 120یابد )

قلمداد نموده و مقارراز حماایتی در    امروزه اکثر کشورها، هگوع فرهگیی را به عگوان یک ارزش

اند. ای  موراوع، از  بیگی کردههای اقلیت پی های فرهگیی گروهراستای به رسمیت شگاخت  هواوز

های مختلف سیاسای، حقاوقی، اقتیاادی، آموزشای و فرهگیای      گرایی به حوزهورود گوتمان کثرز

                                                           
1. Neglect Category 

2. Underdevelopment Category 
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هاای فرهگیای در   پذیرش هوااوز (. ای  گوتمان، معطوف به Irzik, 2002: 393گیرد)سرچشمه می

های اقلیت باشد، باید از حمایات  ها خواه متعلق به گروه اکثریت و یا گروهجامعه است که ای  هواوز

 (.Schalk-Soekar, 2004: 534های قانونی برخوردار شود)و ه می 

تقیم ها رابطه مسا با رعایت و احتراا به حقوق اقلیت 1گرایی فرهگییبی  پذیرش گوتمان کثرز

اسات   2«سااخته  فرهگام دولات  » برقرار است؛ زیرا یکی از مع الز نادیاده گارفت  حقاوق آنهاا،     

(Song, 2007: 9؛ بدی  معگا که دولت با نادیده گرفت  کثرز)    گرایی فرهگیی، یاک فرهگام را باه

-های اقلیت باقی نمیدهد و ماالی برای ارهقای فرهگمعگوان فرهگم رسمی مورد حمایت قرار می

های فرهگیی حارر در قلمارو یاک کشاور شایساته     گرایی فرهگیی، همه گروهگذارد. از مگظر کثرز

های اقلیت، به بهانه هقابل با فرهگم اکثریت نباید نادیده گرفته شاده  احتراا هستگد و فرهگم گروه

 (.Gidoomal, 2003: 1056) یا سرکوو شود

گروهی، کامالً بهگاار و مقبول محساوو  ط دروناقلیت، در رواب رفتارهای اع ای وابسته به گروه

شود، اما در ق اوز ارزشی اغلب ، ممک  است مقبول و مشروع نباشد زیارا اع اای وابساته باه     می

کگگد که ممک  اسات باا مباانی ایادئولوژیکی،     های اقلیت بر اساه هگاارهای خودی عمل میگروه

یان، نحوه رواداری یا هقابل گاروه اکثریات باا    فرهگیی و اجتماعی اکثریت در هعارض باشد. در ای  م

اقلیت، در قالب پذیرش یا رد فرهگم متواوز از اهمیت برخوردار است. در ماواردی مرهکاب رفتاار    

کگد کاه  مارمانه در دفاع از اههاا انتسابی، به هگاارهای فرهگیی و آداو و رسوا گروهی استگاد می

ه دفاع فرهگیی موسوا است. هحلیل و بررسی ای  دفاع در وقوع جرا مؤثر بوده است. ای  ورعیت، ب

هاای  ای برخوردار اسات؛ زیارا برخاساته از هوااوز    ی حقوق کیوری از اهمیت ویژهنوظهور در حوزه

هاا  ی زنادگی انساان  فرهگیی در یک جامعه است که از متواوز بودن ناوع رفتاار، اندیشاه و شایوه    

اصال  » ها در گوتیو و هعامال اسات کاه    با دییر جامعهای با خود و گیرد. هگها، جامعهسرچشمه می

را به عگوان پایه و اساه نهادهای خود پذیرفته باشد. امروزه از نهادیگه شادن اصال هوااوز    « هواوز

(. Dietz, 2007: 18شاود) یااد مای  3«سازی هوااوز فرهگم»های اجتماعی به ها و گروهمیان انسان

ی زهدگی نباید مگار به اعمال خشونت، سرکوو یا حاذف  وهعدا موافقت با یک اندیشه، رفتار یا شی

 آن گردد؛ زیرا در ای  صورز، حق متواوز بودن و متواوز اندیشیدن نادیده گرفته شده است.

                                                           
1. Multiculturalizm 

2. state establishment of culture 

3. Culturalization of Difference 
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به لحاظ ایگکه ای  موروع در حقوق ایران مورد هحقیق قرار نیرفتاه اسات و در عای  حاال از      

رود، ررورز ایااو نمود ها رم  مطالعه هطبیقای،  مسائل چالشی فراروی نظاا حقوقی به شمار می

هاای اقلیات ماورد هحلیال و     ق ایی ایران را در قبال دفاع فرهگیای اع اای گاروه    -رویکرد هقگیگی

بررسی قرار دهیم. به ای  مگظور، ابتدا به موهوا شگاسی دفاع فرهگیی، هبیای  مباانی آن و بررسای    

فرهگیی را در نظاا عدالت کیواری آمریکاا و ایاران     پردازیم و سپس دفاعهای فراروی آن میچال 

 دهیم و در پایان، راهکارهای نظری در باو موروع هحقیق ارائه خواهیم کرد.مورد بررسی قرار می

 . مفهوم دفاع فرهنگی1

ها و سبک زندگی مربوط هری  موهوا به شیوههای بسیاری از فرهگم ارائه شده است، در عااهعریف 

د میرف نوع غذا، نحوه پوش  لباه و آرای ، نوع رفت و آمادها و رواباط اجتمااعی،    شود، مانگمی

(. ایا  رویکارد باه فرهگام     150: 1386)فکوهی،  نوع سالیق هگری، گذراندن اوقاز فراغت و غیره

هاای ماادی و معگاوی    شگاسی است که بر اساه آن، فرهگم ماموعه فعالیتبرگرفته از علم انسان

ای از ی زنادگی، ماموعاه  کگاد. شایوه  ها متمایز میست که آن را از سایر گروهیک گروه اجتماعی ا

آورد و خاود را مقیاد   ها و نمادهایی است که یک گروه فرهگیی خاص در  ول زمان پدید میارزش

 داند.به رعایت و احتراا به آن می

و رفتااری  ارهکاا  1شاود. جارا فرهگیای   دفاع فرهگیی به دنبال ارهکاو جرا فرهگیی مطرح می

که مبتگی بار فرهگام غالاب     -هوسط اع ای اقلیت فرهگیی است که به موجب نظاا حقوقی حاکم

شود. ای  رفتار در میان گروه اقلیت به عگوان رفتاری عادی ماورد پاذیرش   جرا محسوو می -است

بیااز  در اد (.Van broeck, 2001: 5یاباد) ی گروهی همراه شده و هرویج میقرار گرفته، با پشتوانه

حقوقی ایاالز متحده آمریکا در ارهباط با اصطالح دفاع فرهگیای دو موهاوا وجاود دارد. در موهاوا     

اول، اشخاصی که به یک فرهگم اقلیت یا خارجی هعلق دارند و رفتارشان را بار اسااه هگاارهاای    

اند اا دادهاند، نباید در ارهباط با رفتاری که مطابق با فرهگم خودی انافرهگیی خودی هگظیم کرده

(. دفااع فرهگیای در   Ibid: 28کگاد، مسالولیت کامال داشاته باشاگد)     ولی قانون رسمی را نقض می

هاا و بساترهای فرهگیای    شود که بر اساه آن، زمیگهمربوط می 2موهوا دوا، به یک دکتری  خاص

ود. شا هاای کیواری مطارح مای    کگگده یا مخووه ماازاز در پروندهعگوان یک عامل معافمتهمان به

                                                           
1. Cultural offense 

2. Specific doctrine 
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کگد. هعریاف  آن را هبیی  می 2دفاع فرهگیی و موهوا دوا، هعریف شکلی 1موهوا اول، هعریف ماهوی

های فرهگیی دخیال باشاد،   هایی که مؤلوهی پروندههر بوده و در کلیهماهوی نسبت به شکلی، وسیع

-ه و مسلولیت کیواری کاا   4، جگون آنی3های کیوری مانگد هحریکاز جمله در چارچوو معافیت

 (. Ibid: 29شود)استواده می 5یافته

گیرند، در ادبیاز اروپایی بر خود عمال  در ارهباط با مسلله جرایمی که از فرهگم سرچشمه می

نامگد، در حالی که در ادبیاز آمریکاا،  ارهکابی همرکز دارند و به همی  خا ر آن را جرا فرهگیی می

باه   (.Ibid: 31نامگاد)   رو، آن را دفاع فرهگیای مای  خورد و از ایای  مسلله با دفاع متهم پیوند می

لحاظ آنکه موهوا ماهوی و شکلی دفاع فرهگیی در راستای هم قرار دارند، مگظور ما در ایا  مقالاه   

 هر دو موهوا است.

ی هوانگد به دفاع فرهگیای متوسال شاوند، بلکاه رابطاه     ای نمیاع ای گروه اقلیت در هر پرونده

ها، جرا فرهگیی نیستگد و ی جرایم اقلیتهگم مارا باید احراز گردد. همهسببیت میان جرا با فر

را در وقوع جارا ایواا کارده باشاگد،      6های فرهگیی نق  مستقیم و مهمیهگها در مواردی که مؤلوه

هاای  ی دادرسی باه مگظاور اساتواده از مؤلواه    (. در مرحلهIbid: 29دفاع فرهگیی موروعیت دارد)

د اثباز گردد؛ یکی عگیر عیگی که به متعلق باودن ماتهم باه گاروه اقلیات و      فرهگیی دو عگیر بای

گیاری عگیار   شود و دییری عگیر ذهگی که به شاکل آداو و رسوا مؤثر در ارهکاو جرا مربوط می

 شود.معگوی متهم بر اساه آداو و رسوا فرهگیی مربوط می

هگیی مرهکب جرا شده اسات،  اگر متهم در مقاا دفاع، مدعی شود که هحت هأثیر مالحظاز فر 

آیا متهم واقعاً ع او گاروه اقلیات اساتا آیاا گاروه       :» ها که مقاا ق ایی پس از بررسی ای  موروع

اقلیت دارای چگی  فرهگم و آداو و رسومی استا)عگیر عیگی( و آیا متهم هحات هاأثیر آن رویاه    

در هیمیم ق ایی ماورد   هواند دفاع فرهگیی را؛ می«فرهگیی مرهکب جرا شده استا)عگیر ذهگی(

پل ارهباا ی   7شده(. در مرحله هعیی  کیور، عدالت فردیRenteln, 2005: 49-50هوجه قرار دهد)

                                                           
1. substantial definition 

2. Formal definition 

3. provocation 

4. Temporary insanity 

5. Diminished responsibility  

6. Direct and important role 

7. Individualized justice 
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هاای فرهگیای بارای    گارفت  مؤلواه  ساز در نظار گیرد و زمیگهمیان دفاع فرهگیی با ماازاز قرار می

یر، از جملاه حاق داشات     اعمال ماازاز متگاسب بر مرهکب خواهد بود. به عالوه، اصول حقوقی دی

ی بر لزوا هوجه به دلیل فرهگیی در مرحلاه  3و حمایت برابر قانون 2، آزادی مذهبی1دادرسی عادالنه

 (.Ibid: 48هعیی  کیور داللت دارند)

 های زیر است:با هوجه به مطالب باال، اقلیت فرهگیی، گروهی با مشخیه

ل گرفته)عگیر ماادی عارف فرهگیای( و    الف( دارای آداو و رسومی است که در بستر زمان شک

هستگد)عگیار روانای عارف    « هویات بخا   »اع ای گروه، خواهان حوظ ای  رسوا به عگوان عامل 

شود و عدا اجرای آن با فشار و هامه فرهگیی(. ای  آداو و رسوا از نسلی به نسل دییر مگتقل می

 شود.  اع ای گروه روبرو می

اقلیت، نه از روی عادز یاا حرفاه مارماناه یاا باا انییازه        و( ارهکاو جرا از سوی اع ای گروه

هاای گروهای کاه    هقابل با فرهگم اکثریت، بلکه از روی باور و با انییزه حوظ آداو و رسوا و ساگت 

های فرهگیی به انااا باورهای خاود  شود. بر ای  اساه، گروهاجتماعی دارد، واقع می -ریشه هاریخی

 ها از سوی گروه اکثریت مانع از پایداری آن نخواهد بود.شوند و رد ای  باورهشویق می

 

 های فرآروی آن. مبانی دفاع فرهنگی و چالش2

ساز رعایات  حقوق فرهگیی یکی از حقوق مبگایی پذیرفته شده در حقوق بشر جهانی است که زمیگه

ق در ادبیااز  های گوناگون فرهگیی است. یکی از مبانی ای  حقوو احتراا به کرامت انسانی و هویت

هاا  است که موجب ارهقاء موقعیت سیاسی و حقاوقی اقلیات   4گرایی فرهگییموجود، گوتمان کثرز

گرایی فرهگیی آن است که با شگاخت ارزش مثبت هگوع، موجاب  شود. یکی از رهاوردهای کثرزمی

اخالقای   هاای ها و هوااوز ها، سگتها و احتراا به کرامت انسانی، ارزشدرک و پذیرش دییر فرهگم

های مختلاف سیاسای،   گرایی در حوزه. گوتمان کثرز(Broady Preiss,2011: 145)گرددآنها می

حقااوقی، اقتیااادی، آموزشاای و فرهگیاای قاباال  اارح و بررساای اساات و دارای مبااانی متعااددی   

                                                           
1. Right to fair trail 

2. Religious liberty 

3. Equal protection of the Law 

( مطارح شاده اسات، ناه یاک      Discourse. در ادبیاز سیاسی و حقوقی، کثرز گرایی فرهگیی هحت عگوان گوتماان) 4

 هلوری یا اصل. 
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مادرن، یاک   گرایی فرهگیی مانگد بسیاری از وقایع در جهان پست. کثرز(Irzik, 2002: 393)است

( McGoldrick, 2005: 2ادله برانییز با معانی متعدد در سطوح اجتماعی مختلف است)موهوا ما

به عگوان یک نظریه سیاسی هوسط دانشامگدان   1990ظهور کرد و در دهه  1960که در اواخر دهه 

 (.Modood, 2006: 3کانادایی و آمریکایی ارائه شد و هوسعه یافت)

لوی هستگد کاه هار یاک دارای نظااا متوااوهی از      های مختگرا دارای فرهگمهای کثرزجامعه

های فرهگیای ممکا  اسات از    ها و سگتها است. برخی از عقاید، دیدگاهها و سگتها و دیدگاهارزش

لحاظ اخالقی غیر قابل پذیرش باشگد، لذا به اصول کلی و اجماعی برای هعیای  اناواع ماااز و قابال     

های مورد پذیرش اکثریات نشااز   هواند از ارزشنمی های مختلف نیاز است. ای  اصولقبول فرهگم

هاا بار شاهروندان،    های اخالقی حاکمیت ندارند و هحمیل ارزشگرفته باشد؛ زیرا اکثریت در موروع

کگد و در معرض درجه غیر قابل قبولی از اجبار اخالقی و حقاوقی  ها را نقض میهمامیت اخالقی آن

هاای دموکراهیاک   ا راه دستیابی به چگی  اصولی را گوتماان گرایی فرهگیی، هگهدهد. کثرزقرار می

هاای  . موجوداز انساانی اغلاب درون فرهگام   (Ibid:19)داندهای مختلف فرهگیی میمیان اجتماع

آل و مگاافع  اند و هر فرهگم یک نیرش محدود از معیارهای زنادگی خاوو و ایاده   خود احا ه شده

د. برای ای  مگظور، موجوداز انسانی هام باه ثبااز؛ یعگای     کگناشی از گوتمان با دییران را ارائه می

 Maiz)هاا نیااز دارناد   پایبگدی به فرهگم خودی و هم به انعطاف؛ یعگی دسترسی به دییر فرهگم

and Requejo, 2005: 16). 

ها و بدست آوردن مگافع هستی گوتمان درون فرهگیی، راهی برای دسترسی به حقیقت فرهگم

هایی برای هار فرهگام   گرایی فرهگیی، محدودیتی و اخالقی است. کثرزشگاختی، معرفت شگاخت

های درون فرهگیی هأکید هر فرهگم، به گوتمان 1«خود انتقادی»گیرد و با هوجه به نیاز در نظر می

کگد. هر فرهگیی قابل ارزیابی و ق اوز است و استحقاق احتراا به ای  موهوا نیست که جملیی می

آداو و رسوا فرهگیی آنها از لحاظ اخالقای دارای ارزش و میاون از انتقااد اسات     عقاید، رفتارها و 

(maiz,2006: 18.) 

)هسااهل( یاک موهاوا کلیادی در فلساوه       2گیارد. رواداری گو از رواداری سرچشامه مای  وگوت

گارا باه   هاای لیبارال و کثارز   سیاسی و اجتماعی مدرن است و عمل به آن از اجزای اساسی جامعه

گرایی عقیدهی، فکری، فلساوی،  رود. روادرای یعگی؛ احتراا گذاشت  به هواوهی که به کثرزشمار می

                                                           
1. self- Criticism 

2. Tolerance 
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اناامد. گوت و گو در ای  موهوا به جای عدا بردبااری و یاا حتای    فرهگیی و سیاسی در جامعه می

دییاری  » نیری و همکاری ایاابی معطوف است و ای  به معگای آن است کاه  بردباری سلبی، به هم

 (.4: 1390)خانیکی،  «ید فقط هحمل کرد، بلکه باید با دییری کار کردرا نبا

رواداری به موهوا هحمل و بردباریِ اجباری یک اندیشه یا رفتاار متوااوز نیسات و باه همای        

در مالس ملی فرانسه، رواداری را محکوا  1789اوز  22در سخگرانی خود در  1دلیل، رابوس  اهی 

ای اسات کاه   اعالمیاه حقاوق بشار شاد. باه اعتقااد وی، رواداری واژه      کرد و خواستار حاذف آن از  

(. 25: 1378شگاسد)ژاندرون، شوند درخور هرحم میشهروندان را همچون بزهکارانی که بخشوده می

انم ای  ویژگی بر رواداری، نه هگها دفاع از برابری حقوق شهروندان نیسات بلکاه مادارا باا دییاری      

(. رواداری، عملای مثبات، پویاا و قدرهمگاد     25آن چشم پوشید)همان،  هوان ازاست و هر لحظه می

گاردد. رواداری، الزا و امکاان   است که مگار به حمایت، اعتالء و ارهقاء اندیشه یا رفتار متواوز مای 

 ها هواوز وجود دارد.پذیر است، چون میان انسان

-وتاری بدانیم، گوت و گو میچگانچه گوت و گو را هالش برای از میان بردن روند یا نظاا هک گ

های مختلف اناااا گیرد)مطالعااز   های مختلف اجتماعی و بی  نسلهواند بی  احزاو، اقواا، جگب 

هاای مختلاف، پاذیرش    ها و اندیشهشرط چگی  گوت و گویی بی  فرهگم(. پی 215: 1381ملی، 

انیااری  م، حذف و یکسانبرای  رفی  گوت و گو به مگظور درک متقابل و پرهیز از ه « حق برابر»

های فرهگیی یکدییر، از  رد و هخطله هام  است.  رفی  صحبت باید رم  احتراا متقابل به ارزش

ی ای  کار، کگار گذاشت  هوه انتقاا و جذو فرهگم و عقاید دییر در فرهگم خود بپرهیزند. الزمه

. در واقع، جهاان متکثار   (110و  102: 1381زاده، و پذیرش اصل هکثر و هگوع فرهگیی است)مهدی

ی خود، اصل هکثر را حوظ و باازآفریگی  بستر مگاسب گوت و گو و مکالمه است و گوت و گو به نوبه

ی گوت و گو، پذیرش ای  اصل است که دییری نیاز وجاود دارد و باه هماان انادازه      کگد. فلسوهمی

 (.93هواند واجد حقیقت باشد)همان، می

 المللای سازمان بی در ارهباط با هگوع فرهگیی هیویب شده است.  المللی اسگادیی بی در حوزه

هااکگون اعالمیاه جهاانی     را دارد،ی جهاانی  حواظت از هگوع فرهگیی در عرصاه  یکه داعیه یونسکو

 میگهدر ای  زرا  (2005 )فرهگیی هایجلوهو کگوانسیون حوظ و هرویج هگوع  (2001)هگوع فرهگیی

(، هگاوع فرهگیای باه عگاوان میارا       2001جهاانی هگاوع فرهگیای)    در اعالمیه .هیویب کرده است

ها هعریف شده است.  بق ماده یک ایا   مشترک بشریت در راستای ارهقای گوت و گو بی  فرهگم

                                                           
1. Rabaut saint Etienne 
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اعالمیه، هگوع فرهگیی به عگوان مگبعی برای هبادل، نوآوری و خالقیت به همان اندازه برای بشاریت  

ای  اعالمیاه، دفااع از    4عت الزا و موید است. به موجب ماده موید است که هگوع زیستی برای  بی

های بگیادی  بشر باه  هگوع فرهگیی بشری یک واجب اخالقی است که بیانیر هعهد به حقوق و آزادی

ها و مردمان بومی است و ه می  هگوع، جزء الیگوک احتاراا باه کرامات انساانی     ویژه حقوق اقلیت

دهاد و راه را بار   المللی را ارهقا مای های ملی و بی فکری، ارزش است. پذیرش هگوع فرهگیی و هکثر

ی مشاترکی را  کگد. به دییر بیاان، زمیگاه  هک گویی بسته و مسیر گوت و گو و دیالوگ را فراهم می

 (.Unesco, 2009هواند هک گویی کگد)کگد که هیچ فرهگیی نمیفراهم می

هأکید کرد که هگوع فرهگیای   1های فرهگییکگوانسیون حوظ و هرویج هگوع جلوه 2005در سال 

مای، از ساوی یونساکو باه      21های هوسعه برای اجتماعاز مختلف است. از ایا  رو،  یکی از محرک

نامیاذاری شاده و هادف از ایا  کاار      « روز جهانی هگوع فرهگیی برای گوت و گو و هوسعه » عگوان 

عگااوان شااده « فرهگیاای هااای هگااوع فرهگیاای و هاارویج گواات و گااوی باای  هعمیااق فهاام ارزش»

(. به موجب ماده یک ای  کگوانسیون، حوظ و هرویج هگوع فرهگیای فقاط در   Unesco, 2010است)

های اساسی مانگد آزادی بیان، ا العاز و ارهبا ااز و آزادی افاراد   پرهو ه می  حقوق بشر و آزادی

ی جهانی است ش جامعههای فرهگیی امکان پذیر است. ای  کگوانسیون بازهاو هالبرای انتخاو بیان

 .  2ها متعاهدی  را به بگا کردن یک سیستم هکثرگرای فرهگیی ملزا کگگد

گرایی فرهگیی، دو رویکرد متواوز اهخااذ  ها بر اساه پذیرش یا عدا پذیرش کثرزامروزه دولت

-وزاند. اگر هگوع فرهگیی به عگوان یک ارزش، مورد قبول نظری و عملی قرار گرفته باشد، هواا کرده

شود، بلکه ممکا   شود، در غیر ایگیورز نه هگها پذیرفته نمیها نیز پذیرفته میهای فرهگیی اقلیت

 شود.های رسمی سرکوو است با پاسخ

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

هرجمه شده است، در حاالی کاه هرجماه دقیاق و     « های فرهگییهگوع بیان» اکثر متون فارسی، عبارز باال به عگوان  در

است. با هوجه به ویژگی فرهگیی کگوانسیون، اصطالحاز به کاار رفتاه در   « ها یا مظاهر فرهگیی هگوع جلوه» صحیح آن 

باوده و همااا   « بیاان »هار از  های فرهگیای اماری کلای   یا جلوه آن باید از مگظر حقوقی به  ور دقیق هبیی  شود. مظاهر

 دهد.یک گروه را مورد حمایت قرار می« هویت فرهگیی»

اناد، ولای   . برخی کشورهای آسیایی از جمله، اردن، کویت، عمان، هگد، سوریه و هاجیکستان به کگوانسیون ملحق شده2

 کشور جمهوری اسالمی ایران به آن ملحق نشده است.
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گرایی فرهگیی مورد پذیرش قرار گیرد، هگاارهای وابسته باه پادر سااالری فرهگام     اگر کثرز

 1«اثر همیرایای » کگد. از ای  حمایت بهمی های اقلیت حمایتهای پدرساالرانه فرهگمغالب از رویه

(. ای  رویکرد حمایتی به حوزه نظااا عادالت کیواری، نیاز وارد شاده      Song, 2007: 6شود)یاد می

هاای اقلیات حمایات    ها، صراحتاً یا هلویحاً از هگاارهای پذیرفته شده گروهاست. امروزه بع ی دولت

(. در ماواردی،  Ibidپذیرش دفاع فرهگیی اسات)  ی،کیور ای  حمایت در حقوق ای ازجلوهکگگد. می

شود های اقلیت به عگوان دفاع در دادرسی کیوری پذیرفته میهگاارهای وابسته به پدرساالری گروه

 پذیرند.ها را میهای اقلیتها آگاهانه رویهو دولت

یای، از  گرایای فرهگ گوته، پذیرش دفاع فرهگیی بر مبگای گوتمان کثارز به رغم هوجیهاز پی 

گرایی فرهگیی به عگوان یک گوتمان مبتگی انتقاد و ایراد میون نمانده است. در هزاره جدید، کثرز

ای مورد چال  و انتقااد قارار   بر هلوری لیبرال و جامعه محور مطرح شده است، لک  به  ور فزآیگده

أمی  حقاوق  ی ها گرایی فرهگیی در عی  حاال کاه داعیاه   (. کثرزJie Qi, 2011: 36گرفته است)

هاا  ها را دارد، از جهت آثار و نتایج ناشی از نابرابری اجتماعی به ویژه در ارهباط با خود اقلیات اقلیت

هاا  مورد چال  و مگاقشه قرار گرفته است؛ زیرا مبتگی بر ارزش برابر قائل شدن برای هماه فرهگام  

 (.Gidoomal, 2003: 1056است)

گرایای فرهگیای   سیاسی در ارهباط بی  لیبرالیسم و کثرزبسیاری از انتقادها از سوی فیلسوفان 

، از موهاوا  3«فرهگام و براباری  »گرایی فرهگیی در مقاله از مگتقدان کثرز 2مطرح شده است. باری

-گیرد. وی هحمال بای  های فرهگیی را نادیده میکگد که هواوزلیبرالِ عدالت دفاع می -دموکراهیک

-نیرد و معتقد است که نتیاه پذیرش کثارز به دیده انتقاد میگرایی فرهگیی عدالتی را بگاا کثرز

عادالتی اسات. لاذا    ها(، رفتار نابرابر، هبعایض جگسایتی و بای   گرایی فرهگیی) پذیرش همه فرهگم

 (. McGoldrick,2005: 38فرهگم و برابری، اساساً باهم ناسازگار هستگد)

گرایای فرهگیای بااهم ساازگار     ثارز معتقد است دموکراسی لیبارال و ک  4به  ور مشابه، دالنتی

هوان در (. چیونه میIbidنیستگد؛ زیرا اولی مبتگی بر برابری و دومی مبتگی بر هگوع و اختالف است)

                                                           
1. congruence effect 

2. Barry 

3. Cultural and Equality 

4. Delanty 
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های مختلف، از برابری در مقابل قانون سخ  گوتا آیاا هوااوز،   عی  ارزش قائل شدن برای فرهگم

  لبدالزوماً رفتار متواوز را نمی

های گرایی فرهگیی با همرکز بر نابرابری میان گروههای مدافع کثرزاز لیبرالدر مقابل، بسیاری 

ها های ویژه جهت ه می  آزادیها نیازمگد حمایتفرهگیی مختلف، معتقدند که رفتار برابر با اقلیت

(. مع ال اساسای   Ibid: 3اناد) همگد شدهایی است که اع ای گروه اکثریت قبالً از آنها بهرهو فرصت

کگاد.  های فرهگیی ظهاور مای  ی گروهشی از هعارری است که برای دسترسی به برابری برای همهنا

گرایی فرهگیی برای زنان مگاسب نیست؛ زیرا ایا  گوتماان در   نویسگدگان فمگیست معتقدند کثرز

 :Ibidهای مختلف از جمله برابری جگسیتی با چال  مواجه است)ی برقراری برابری در حوزهزمیگه

های فرهگیی، ادعاا بارای هبرئاه کامال یاا      گرایان معتقدند که بسیاری از دفاع. در مقابل، کثرز(37

هایی برای در نظر گرفت  مالحظااز فرهگیای اسات کاه     معافیت از ماازاز نیست، بلکه درخواست

هاای فرهگیای   گیری حالت ذهگی متهمان)عگیر روانای( دارد. اگار ساگت   نق  مستقیمی در شکل

های فرهگیی و هگاارهاای وابساته باه پادر     یت فرض شود، حالت ذهگی او که از سگتاهممتهم بی

ساالری شکل گرفته است، هأثیری در رفع مسلولیت کیوری یا کااه  مااازاز نادارد. باه مگظاور      

هاای  هاا باه مکاانیزا   دسترسای برابار اقلیات   »و « برابری در مقابل قاانون »هأمی  و ه می  موهوا 

دلیال فرهگیای و مالحظااز     -ی اکثریت به رسامیت شاگاخته شاده اسات    که برای اع ا -«دفاعی

 فرهگیی باید مااز شگاخته شود.

گرایی فرهگیای، هعاارض احتماالی اسات کاه باا       موروع چال  برانییز دییر در ارهباط با کثرز

گرایی فرهگیی و نقاض  هری  مگاقشه در خیوص پذیرش کثرزکگد. عمدهاصول حقوق بشر پیدا می

های اخیر برخی نویساگدگان فمگیسام باا    ها مطرح شده است. در سالاز سوی فمگیستحقوق بشر 

گرایای فرهگیای ناه هگهاا     و معتقدند کثرز گرایی فرهگیی انتقاد کردههای بسیار از کثرزهگدخویی

بخشد، بلکه ههدیدی علیاه  های اقلیت را هشدید کرده و مشروعیت میرفتارهای سرکوبیر علیه گروه

(. برخی آنها بر Beckett and Macey,2001: 309رود)و حقوق بشر فردی به شمار میدموکراسی 

-هاا نقاض مای   ای  باورند کاه حقاوق زناان در فرآیگاد اعتباار بخشای باه حقاوق فرهگیای گاروه          

(. ای  انتقادها به ویژه در ارهباط با مباحث حقوق زنان، مذهب، فرهگام  Winter,2006: 381شود)

 ود. شو حقوق بشر مطرح می

یا حداقل  از دیدگاه مدافعان حقوق زنان، اقت ای کثرز گرایی فرهگیی، احتراا گذاشت  به همه

های فرهگیی است، در حاالی کاه پاذیرش دلیال فرهگیی)دفااع      ی انواع رفتارها یا رویههحمل همه
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موجاب   -شاود بار علیه زنان ارائاه مای  که از سوی مردان در دفاع از اههاا جرایم خشونت -فرهگیی(

 (.maiz,2006: 18شود)نقض حقوق زنان و رفتار نابرابر با آنها می

مورد انتقاد قرار  -شودهخویف ماازاز می که مگار به-ها استواده از دلیل فرهگیی را فمگیست 

بار علیه زناان، باه ویاژه زماانی کاه باا       دهگد، در حالی که دفاع فرهگیی متهمان جرایم خشونتمی

رسد. ای  مع ال دوگاناه ناه    شود، قابل قبول به نظر میبه پدرساالری هشدید میهگاارهای وابسته 

که بر مبگای آن دفاع فرهگیای ماااز    -گرددهای فرهگیی میدهگده اقلیتهای آزارفقط شامل رویه

ها و هگاارهای جگسیتی در جامعه بزرگتر است که باا حاکمیات   بلکه مع ل رویه -شودشگاخته می

 کگد.نه، نابرابری میان حقوق زنان و مردان را هشدید میرویکردهای مردا

های موجود میان حقوق بشر و فرهگم یا بی  براباری و  هایی برای هعارضالملل پاسخحقوق بی 

المللی در مواقعی که ادعاهای فرهگیی، اصاول براباری و   کگد. قواعد حقوق بشر بی فرهگم ارائه می

(. باه موجاب   McGoldrick,2005: 54کگد)ایی بر آن وارد میهکگد، محدودیتآزادی را نقض می

هیچ کس نباید از هگوع فرهگیی به عگاوان ابازاری علیاه    » ... ی جهانی هگوع فرهگیی:اعالمیه 4ماده 

الملال  ی کاربرد آن را محدود نماید؛ با هوجه به ایگکه حقوق بای  حقوق بشر استواده کگد و یا دامگه

ی افاراد حاق دارناد    هماه » ... اعالمیاه ماذکور آماده:    5در ماده «. ستمت م  اجرای حقوق بشر ا

فرهگم مورد عالقه خود را در زندگی پی  گیرند، آنها حق دارند فرهگام خاود و اعماال فرهگیای     

ای وارد های بگیادی بشاری لطماه  شان را اجرا کگگد ها جایی که به حقوق و آزادیوابسته به فرهگم

حوظ و هرویج » های فرهگیی:کگوانسیون حوظ و هرویج هگوع جلوه 2اده همچگی  بر اساه م«. نکگد

پاذیر اسات. هایچ کاس     های اساسی... امکانهگوع فرهگیی فقط در پرهو ه می  حقوق بشر و آزادی

های اساسی انسان نباید از مقرراز ای  کگوانسیون برای ه ییع یا محدود کردن حقوق بشر و آزادی

 «.الملل استواده کگدنی حقوق بشر یا ه می  شده در حقوق بی ی جهامگدرج در اعالمیه

کگد که در ماوارد هعاارض میاان حقاوق بشار و      المللی پیشگهاد میرویه ق ایی حقوق بشر بی 

المللای، در  هاای بای   باید هگاارهای حاکم باشد. در سطح دادگاه« برابری و آزادی»فرهگم، اصول 

شود، دفااع فرهگیای و   حقوق بشر و برابری جگسیتی اختالف میهایی که میان قواعد همامی پرونده

(. کمیته حقوق بشر نیز صراحتاً ایا  دیادگاه را پذیرفتاه اسات کاه      Ibidشود)مذهبی پذیرفته نمی

های سگتی، هاریخی، مذهبی یا فرهگیی نباید در هوجیاه نقاض حاق براباری زناان در مقابال       نیرش

   (.Ibidقانون مورد استواده قرار گیرد)
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هوانگد بر مبگای فرهگم خود، حقاوق دییاران را   های اقلیت نمیاز مگظر قواعد حقوق بشر، گروه

بار علیه همامیت جسمانی نخواهد نقض کگگد. به  ور خاص، استواده از فرهگم، ماوز رفتار خشونت

ه هاای مختلاف اقلیات، با    گرایی فرهگیی در ارهبااط باا گاروه   بود. برخی نویسگدگان معتقدند کثرز

هاا گازارش   شود و بسیاری از موارد خشاونت و قتال در رساانه   مگار می 1«دسیسه سکوز»هوسعه 

هاا،  دهد که نابرابری اقلیات (. ای  موروع نشان می (Beckett and Macey,2001: 311شوندنمی

عمیقاً ریشه در فرهگم، ساختارهای پیچیده رفتارهای پدرساالری، مذهب و ایدئولوژی حاکم بر هار  

 ها بر رف نخواهد شد.ماع دارد و بدون مقابله با ای  چال اجت

های فرهگیی نیست، بلکاه  حاکمیت قواعد حقوق بشر بر فرهگم، به موهوا نادیده گرفت  هواوز

هاایی  کگد، محادودیت ای  قواعد در مواقعی که ادعاهای فرهگیی، اصول برابری و آزادی را نقض می

-گرایی فرهگیی راه افراط در پی  گرفتاه انتقاد از گوتمان کثرزها در کگد. فمگیستبر آن وارد می

های اقلیات موجاب اباحاه عمال مارماناه و      اند؛ زیرا دفاع فرهگیی از سوی متهمان وابسته به گروه

شود و فقط ممک  است در حدود مسالولیت کیواری آناان ماؤثر باشاد. باه عاالوه،        هبرئه آنان نمی

محور کرده اسات، ماثالً در   برای دفاع از حقوق زنان مداخله حمایتمواردی وجود دارد که قانونیذار 

جایی که قانونیذار سقط جگی  و یا نوزاد محیول زنا یا هااوز به عگف و حتی جگی  نااق  الخلقاه   

شامارد؛ پاساخ   یا مستحق برخورداری از کیویاز مخووه مااازاز مای   2داندرا هوسط مادر جرا نمی

ها حق دارند از برابری زن و گرایی فرهگیی چیستا فمگیستت از کثرزها به ای  بُعد مثبفمگیست

گرایی را نوی کرده و یا از ایا   هوانگد اصل کثرزمرد در شرایط برابر دفاع کگگد، اما به ای  بهانه نمی

 گوتمان میادره به مطلوو کگگد.  

                                                           
1. Conspiracy of silence 

از ای  قوانی  حمایت محور از زنان در بحث سقط جگی  پی  بیگی شاده اسات. باه موجاب     ای . در حقوق ایران نمونه2

طعای ساه پزشاک متخیا  و هاییاد      سقط درمانی با هشخی  ق:» 10/3/1384ماده واحده قانون سقط درمانی میوو 

پزشک قانونی مبگی بر بیماری جگی  که به علت عقب افتادگی یا نااق  الخلقاه باودن موجاب حارج ماادر اسات و یاا         

مااه( باا رراایت زن ماااز مای باشاد و مااازاز و        4بیماری مادر که با ههدید جانی مادر هواا باشاد قبال از ولاوج روح)   

های مقارر در قاانون مااازاز    د بود. متخلوی  از اجرای مواد ای  قانون به ماازازمسلولیتی متوجه پزشک مباشر نخواه

هرگاه جگیگی کاه بقاای آن بارای    :» قانون ماازاز اسالمی  718و به موجب هبیره ماده «. اسالمی محکوا خواهگد شد

 «. شودمادر خطر جانی دارد، به مگظور حوظ نوس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی
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رهگیی ماورد بررسای   در ادامه، رویکرد نظاا عدالت کیوری امریکا و ایران را در خیوص دلیل ف

ق ایی ای  کشورها را به صاورز هلویقای هبیای      -دهیم و ذیل هر مبحث، گوتمان هقگیگیقرار می

 کگیم.  می

 

 . دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری آمریکا3

ی عدالت کیوری، ارائه یک چارچوو هحلیلی از دفاع فرهگیی به لحاظ مشاکالز موهاومی،   در حوزه

ی آمریکا، ای  هوکیک باه  رسد. در جامعهیکی حاکم بر موروع مشکل به نظر میاجتماعی و ایدئولوژ

باه عگاوان    -اناد که فرهگم غالاب را هشاکیل داده  - ور هاریخی برقرار شده است که سویدپوستان 

 :Daina, 1994ها موسوا هساتگد) ها به عگوان دییران یا غیرخودیها و اقلیتشهروندان یا خودی

های اقلیت، سه رهیافات نظاری و   ی آمریکا در ارهباط با مدیریت گروهه، جامعه(. بر ای  اسا1055

، 1عملی متواوز را اهخاذ کرده است: رهیافت پاذیرش هماراه باا اعماال محادودیت دفااع فرهگیای       

و رهیافات بیگاابی  کاه در     2گیارد سازی صورز میرهیافت انکار دفاع فرهگیی که از  ریق همیون

( . بار اسااه   Ibid: 1057)3پاذیرد وه اقلیت با اکثریت، دفاع فرهگیی را مای موارد هشابه فرهگم گر

شود، ولی یک عامل معافیات رسامی از   رهیافت اول، دفاع فرهگیی موجب زوال وصف مارمانه نمی

هاای فرهگیای   شود. براساه رهیافت دوا، ایگکه متهم بتواند با هوجه به زمیگاه ماازاز شگاخته می

هاای فرهگیای در   شود، کامالً مردود است.  باق رهیافات بیگاابی ، هوااوز    خودی از ماازاز معاف 

شود و در موارد هعارض باا آن ماورد هوجاه    صورز مشابهت با فرهگم غالب به رسمیت شگاخته می

 (.Ibid: pp 1097-1113گیرد)قرار نمی

رسامیت   در نظاا حقوقی آمریکا، هیچ قانونی به  ور رسمی دلیل فرهگیی را به عگوان دفاع باه 

 :song,2007های اقلیت، مگع هم نشده است)نشگاخته است، ولی هوجه به مالحظاز فرهگیی گروه

هاای ق اایی ماورد هوجاه قارار      (. به همی  خا ر، دلیل فرهگیی در  مراحل مختلف رسایدگی  87

هاا،  ی ق ایی اکثر ایاالز متحده آمریکا در ارهباط با ادعاهاای فرهگیای اقلیات   گرفته است. در رویه

هاا  های فرهگیی اقلیات رهیافت بیگابی  پذیرفته شده است.  بق ای  رهیافت، محاکم ق ایی هواوز

پذیرند و در موارد هعارض فرهگیی، آن را را در مواردی که با فرهگم غالب مشابهت داشته باشد، می

                                                           
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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-ی اقلیتهای فرهگی(. به دییر بیان، رسمیت بخشیدن به هواوزDaina, :1994 1113کگگد)رد می

شود. اگر در مواردی با دفااع فرهگیای،   ها به موارد انطباق و همیرایی با فرهگم غالب فروکاسته می

یاباد، در خیاوص متهماان    مسلولیت کیوری متهمان اقلیت کاه  یافته یا ماازاز او هخویف مای 

گااه در  گیارد؛ زیارا مباانی اساتدالل داد    فرهگم غالب نیز هوسیر و هیمیم ق ایی مشابه صورز می

 صدور حکم در فرهگم غالب نیز وجود دارد.

در ادامه با بررسی چگد پرونده، رویکرد نظاا ق ایی برخی ایاالز متحده آمریکا را در قبال دفااع  

 کگیم:فرهگیی بررسی می

را از  2«ژیونام »، دختر هم هباار خاودش باه نااا     1«مواَ »ای بگاا ساله 23، مرد 1984در سال 

د و وی را مابور به برقراری رابطه جگسی نماود. ژیونام پاس از ایا  واقعاه از      محو ه دانشیاه ربو

ربایی و هااوز به عگف شکایت کرد. مرهکب در دفاع از خود به یکای از رساوا   مرهکب به اههاماز آدا

متوسل شد که بر اساه ای  فرهگم، دختر به رغام   3«ازدواج از  ریق هسخیر»سگتی همونم بگاا 

ی باید در برابر خواسته مرد مقاومت نشان دهد. او بر اساه هگاارهاای فرهگیای   داشت  ررایت قلب

(. song, 2007: 87کردا مقاومت ژیونم بیانیر عدا رراایت او باشاد)  خود، ادعا کرد که هیور نمی

باه عگاوان بخشای از رسام ازدواج از      4«اشتباه قابال قباول  » در واقع، وی عدا ررایت ژیونم را به 

، قیاد او را در ارهکااو رفتاار    5«اشتباه موروعی»نظر گرفته بود و مدعی بود ای    ریق هسخیر در

 (.Ibid: 89مخدوش کرده است)

شاود، مرهکاب در دفااع از خاود     که در ایاالز متحده، هااوز به عگف، جرا محسوو میدر حالی

ژیونام باه    بیان کرد، در فرهگم همونم هااوز به عگف جرا نیست. دادستان با هحقیق از خاانواده 

رباایی و هاااوز   صحت وجود آداو و رسوا ازدواج از  ریق هسخیر در آن فرهگم پی برد و اههاا آدا

به عگف را رد کرد. دفاع فرهگیی در ای  پرونده نق  مهمی ایواا کارد. قارای دادگااه عاالی بخا        

محساوو  جهل باه قاانون اصاوالً عاذر     » فرنسو، برای هخویف ماازاز مرهکب، چگی  استدالل کرد:

شود و استگاد به فرهگم دییر موجب زوال وصف مارمانه هااوز به عگف که  بق قانون آمریکاا  نمی

                                                           
1. Moua 

2. Xiong 

3. Marriage by Capture 

4. Reasonable mistake 

5. Mistake of fact 



288 
پاییز و ، دوم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال هفتم، شماره مهدی هوشیار / 

 (14، )ایپپی  1395ستان زم 
 

یاا   1شود، نخواهد بود. از ای  حیث دفاع فرهگیی نباید به عگوان یک )دفاع محض(جرا محسوو می

مال مخوواه   هواند به عگوان یک عادر مرحله محاکمه مورد پذیرش قرار گیرد، اما می 2)دفاع رسمی(

در مرحله هعیی  کیور مورد هوجه قرار گیرد. در ای  پرونده، هعلق مرهکب به فرهگم دییر و ارهکااو  

جرا هحت هگاارهای فرهگیی خودی، رک  روانی جارا را مخادوش کارده اسات؛ بگاابرای ، دلیال       

ازاز فرهگیی موجب هغییر عگوان مارمانه از آدا رباایی باه بازداشات غیرقاانونی و هخویاف در ماا      

 (.Ibid: 91«)خواهد شد...

که متوجه شد همسرش شوهر دییری نیز دارد با چگد پس از آن 3در یک پرونده، دونم لیو چ 

رربه سگیی  چک  او را به قتل رساند. دادستان متهم را به قتل عمد درجه دو هحت هعقیاب قارار   

محکوا کرد. سپس دادگاه عاالی   هر؛ یعگی قتل غیرعمد درجه دوداد، ولی قاری او را به اههاا خویف

های فرهگیی متهم و با ای  استدالل که در فرهگم چی  مسالولیت  نیویورک با در نظرگرفت  زمیگه

یاباد، وی را باه پاگج    کیوری برای قتل همسر در چگی  ورعیتی از قتل عمد به غیر عمد کاه  می

محکاوا   -د درجاه دو اسات  هری  ماازاز ممک  برای قتال غیرعما  که خویف -سال هعلیق مراقبتی

 (.  Daina, 1994: 1053کرد)

ی خاود را در یاک ورزشایاه    ی دییری، یک پدر مسلمان آلبانیایی دختر چهاار سااله  در پرونده

عمومی لمس نمود. دادستان با ای  استدالل که هماه جگسی با هدف ارراء جگسی صاورز گرفتاه   

هعقیب قرار داد. وقتی متهم در دادگاه کیواری  است، او را به جرا سوءاستواده جگسی از فرزند هحت 

هیزاه هحت هعقیب قرار گرفت، شاهدانی از فرهگم آلبانی در دادگاه ح ور یافتگد و بیان کردند در 

دهگده محبت پدر به فرزند است. در نتیااه، دادگااه ماتهم را از اههااا     ها ای  رفتار نشانفرهگم آن

 (.                 Renteln, 2005: 50-51انتسابی هبرئه کرد)

های فرهگیی بر دفاع متهمان وابسته باه اقلیات، ماتهم باه خاا ر      در قسم دییری از هأثیر رویه

دفااع فرهگیای   »شاود. از ایا  موراوع باه     های فرهگیی و التزاا به آن، مرهکب جارا مای  وابستیی

نیت ناشای از  شود. ای  نوع دفاع، ناظر به حالتی است که شخیی به جهات عیابا  یاد می 4«هحریک

اش یا هگاارهاای فرهگیای وابساته باه او، مرهکاب قتال       احترامی و هوهی  شدید به او یا خانوادهبی

                                                           
1. Pure defense 

2. Formal cultural defense 

3. Dong-Lu chen 

4. Cultural defense of provocation 
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هاا و وراعیت فرهگیای ماتهم او را     (. در ای  موارد وابساتیی Torry, 2001: 309شود)دییری می

فرهگام  کگد و به لحااظ علات شگاسای، جارا برخاساته از      مابور به ارهکاو جرایم خشونت بار می

ای، یک مهاجر چیگی ساک  آمریکا، پس از ا االع  متعلق به متهم است. در همی  ارهباط در پرونده

از روابط جگسی پگهان همسرش وی را به قتل رساند. متهم در دفاع از خود بیان کرد که در فرهگم 

ی فقادان  رود و مدعچی ، اعمال خشونت، پاسخی پذیرفته شده در مقابل خیانت همسر به شمار می

عمد در قتل همسرش شد. قاری پرونده پس از هحقیق در مورد ای  ورعیت فرهگیی، مرهکب را باا  

هغییر عگوان مارمانه از قتل عمد به قتل غیر عمدی درجه دو، به پگج سال حبس هعلیقای محکاوا   

پاس از   1(. در پرونده دییری، خانم فومیکو کیموراsong,2007: 87کرد و ماازاز او را هخویف داد)

ایگکه متوجه خیانت همسرش شد، هیمیم به خودکشی گرفت. وی خود و دو فرزنادش را باه دریاا    

انداخت، ولی خودش نااز یافت و دو فرزندش در آو غرق شدند. پس از هعقیب او باه اههااا قتال،    

، های مقیم در ایاالز متحده مدعی شدند که در چگای  وراعیتی  وی همراه با هعداد زیادی از ژاپگی

ی ژاپ ، امری متداول و مرسوا است. دادگاه با هوجاه باه دلیال    خودکشی خود و فرزندان در جامعه

فرهگیاای، مااتهم را بااه پااگج سااال هعلیااق مراقبتاای همااراه بااا مشاااوره روان پزشااکی محکااوا      

ق ایی آمریکا، دفاع فرهگیی هحریاک را باه  اور رسامی      . گرچه رویه( Daina,1994: 1116)کرد

دهگد، بسیاری از ق از، آن را در زمان هعیی  کیور برای هخویاف  برائت متهم قرار نمیمبگایی برای 

 .(Torry, 2001: 309گیرند)ماازاز مرهکب در نظر می

های مذکور در نظاا ق ایی برخی ایاالز آمریکا، مشخ  گردید هرچگاد رویکارد   با هشریح مثال

های اقلیت اهخاذ شده است، ابسته به گروهمگسام و مثبتی در قبال پذیرش دفاع فرهگیی متهمان و

گاردد. در ایا  نظااا، دفااع فرهگیای      گاه عامل موجهه به شمار نرفته و موجب اباحه عمل نمیهیچ

 شود.  گاهی موجب هغییر عگوان مارمانه و گاهی به عگوان عامل هخویف ماازاز در نظر گرفته می

 

 . دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران4

های مختلف اقلیت قومی، زبانی، فرهگیی و مهااجران ح اور دارناد کاه دارای     لمرو ایران، گونهدر ق

ی حقاوق  در حاوزه  های اقلیات آداو و رسوا و فرهگم خاص خود هستگد. در ارهباط با حقوق گونه

هاوان  را در پی  گرفتاه اسات و باه نادرز مای      2«پوشی بر فرهگمچشم»کیوری، قانونیذار رویکرد

                                                           
1. Fumiko Kimura 

2. Culture-blind approach 
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گرایی فرهگیی را در ای  حوزه از نظاا حقاوقی مشااهده کارد. باه     از انعکاه گوتمان کثرزمواردی 

هاا  هاای فرهگیای اقلیات   سازی هوااوز رسد در حقوق کیوری ایران، رهیافت انکار و همیوننظر می

های اقلیت در نظاا حقاوقی  های فرهگیی گروهاهخاذ شده است. مهمتری  عامل عدا هوجه به هواوز

هاای  گرایی فرهگیی نظاا حقوقی است. قانونیذار کیوری ایران، هیچ هوجهی باه هوااوز  خاصایران، 

های اقلیت نداشته و اساساً مالحظاز فرهگیی در هدوی  قاوانی ، ماورد هوجاه نباوده     فرهگیی گروه

شود ، چگی  برداشت می85و  72، 20، 4است. با هوجه به اصول قانون اساسی ایران از جمله اصول 

ق.ا که از 20غدغه اصلی قانونیذار در هدوی  قوانی ، رعایت موازی  اسالمی است. حتی در اصل که د

سخ  به میاان آماده،   « حقوق انسانی، سیاسی، اقتیادی، اجتماعی و فرهگیی برابر همه افراد ملت»

رود کاه  مقیاد شاده اسات. در یاک جامعاه اساالمی، انتظاار مای        « رعایت موازی  اسالمی»به قید 

یذار، موازی  اسالمی را در هدوی   قوانی  رعایت کگد، اما همرکز بار ایا  مؤلواه، نبایاد موجاب      قانون

گاذاری  های مهم و اساسی از جمله مالحظاز فرهگیای در فرآیگاد قاانون   پوشی بر سایر مؤلوهچشم

هدوی  گذار برای متکثر و ناهمی  بودن جامعه از لحاظ فرهگیی یا قومی، نباید دستاویز قانونگردد. 

   مقرراز، بدون هوجه به وجدان عمومی باشد.

-بیگی برخای مکاانیزا  گذار در پی با مالحظه مواد عمومی قانون ماازاز اسالمی، گرچه قانون

هاای فرهگیای   های ارفاقی و هشویقی، مانگد هخویف ماازاز و هعلیق اجرای ماازاز، صراحتاً هواوز

هوان به نوعی ایا   ست، در برخی مواد و عباراز قانونی میهای اقلیت را مورد هوجه قرار نداده اگروه

قاانون   38های فرهگیی را به عگوان میداق، گگاانید. برای مثال، به موجاب بگاد ) ( مااده    هواوز

اوراع و احوال خااص ماؤثر در ارهکااو جارا، از     » ماازاز اسالمی یکی از جهاز هخویف ماازاز، 

بیگای  پای  « مگدانه در ارهکاو جرادیده یا وجود انییزه شرافت آمیز بزهقبیل رفتار یا گوتار هحریک

شود. یا باه  شده است. ای  جهت هخویف ماازاز، کلی بوده و میداق دفاع فرهگیی را نیز شامل می

ق.ا.ا پی  شرط اعمال مکاانیزا هعویاق صادور حکام، مالحظاه وراعیت فاردی،         40موجب ماده 

احوالی است که بر مبگای آنها جرا واقع شاده اسات. مقااا    خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوراع و 

هواند بر همی  مبگا، اجتماع فرهگیی متعلق به مرهکب و آداو و رسوا آنها را که ماؤثر در  ق ایی می

 ارهکاو جرا بوده مورد نظر قرار دهد.  

در ارهبااط باا    ها، رویکرد نظاا ق ایی ایاران را در ادامه با بررسی چگد پرونده در ارهباط با اقلیت

 کگیم:دفاع فرهگیی هبیی  می
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ای شبیه آنچه در محاکم آمریکا مطرح شده بود و در نهایات دفااع فرهگیای ماتهم و     در پرونده

ربایی به هوقیاف  ، موجب هغییر عگوان مارمانه آدا«آداو و رسوا ازدواج از  ریق هسخیر»استگاد به 

-ظاا ق ایی ایران نیز مطرح شده است. در پروناده غیر قانونی و هخویف ماازاز مرهکب گردید، در ن

زبانی)در محل وقوع جرا به عگاوان   -های قومی، شخیی از اقلیت1مطرح شد 1386ای که در سال 

ربایی اقلیت فرهگیی( اهل اردبیل و ساک  بخ  گلستان)از هوابع شهرستان اسالمشهر( به اههاا آدا

م به همراه خواهرش، دختر مورد عالقه خود را در راه و هااوز به عگف، هحت هعقیب قرار گرفت. مته

مدرسه ربود و بعد از انتقال به مگزل پدری، او را مورد هااوز قرار داد. در زمان وقاوع جارا، بارادر و    

مادر متهم نیز ح ور داشتگد. متهم در اظهاراز اولیه خود بیان کرد کاه حادود دو ساال باا دختار      

اشته و به  ور رسمی نیز از او خواستیاری نموده، ولی باا مخالوات   مورد عالقه خود رابطه دوستی د

ای  کار را انااا » خانواده دختر روبرو شده است. متهم پس از هوهیم اههاا هااوز به عگف، بیان کرد:

دادا ها پدر و مادرش مابور شوند او را به عقد م  درآورند. ما خانوادگی رسم داریم که بادی  نحاو   

م، اگر به  ور رسمی به خواستیاری دختر مورد عالقه برویم و با جواو مگوای هماراه   کگیازدواج می

سپس قارای دادگااه از ماتهم    «. داندشود، آداو و رسوا حاکم بر قبیله ما، ربودن دختر را مااز می

شاوندا پاس   آیا افراد متعارف و معقول جامعه برای ازدواج به عگاف و زور متوسال مای   » سؤال کرد:

شودا احساساز خانوادگی، شخیی و روحی و وا و اعتقاداز و آداو شرعی اسالا چه میرسم و رس

ربودن و هااوز به دختر مورد عالقه به مگظور » ؛ متهم در پاسخ بیان کرد:«شوداروانی دختر چه می

شاود و ازدواج دو بارادرا نیاز باه همای       اخذ موافقت او به ازدواج، امری عادی در خانواده هلقی می

 «.وال صورز گرفته است...مگ

سال حبس محکاوا شاد،    15پس از ختم رسیدگی در دادگاه بدوی، متهم به اههاا آدا بایی به 

ولی از اههاا هااوز به عگف هبرئه گردید. در ای  پرونده، قاری به دالیلای از جملاه، مخالوات دلیال     

داو شارعی اساالا و نقاض    فرهگیی با آداو و رسوا متعارف جامعه، هعارض ای  آداو و رساوا باا آ  

دیده، به  ور کلی دفاع فرهگیی را رد نمود. گرچه متهم در نهایت از اههاا هااوز به عگاف  حقوق بزه

هبرئه شد، لک  دادگاه نه بر مبگای آداو و رسوا فرهگیی، بلکه بر اساه روابط قبلی شاکی با متهم، 

 را محرز ندانسته است.« عگف»عگیر 

                                                           
دادگاه کیواری اساتان ههران)جانشای  شاعبه هادیادنظر(،       79. ای  ا العاز نتیاه مطالعه پرونده مختومه در شعبه 1

 باشد.می 86/79/368هحت کالسه
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ای باه عگاوان یاک از آداو و رساوا قبیلاه     « اخذ فیل ناموسای » روع ی دییری، مودر پرونده

-ای از جریان پرونده را بیان میهای قومی در استان خوزستان مطرح شده است. ابتدا خالصهاقلیت

 کگیم:  

همیی اهل و ساک  روستای ندافه اهواز متهم هستگد « ا. »4« ع. »3« ه. »2« ج. »1آقایان »

و عاداز غلط و مخالف با شلوناز اسالمی و زیر ساؤال باردن حاکمیات     به هحقق بخشیدن به عرف

نظاا مقده جمهوری اسالمی ایران از  ریق اخذ فیل ناموسی به مبلغ ده میلیون ریال از خاانواده  

ازدواج کارده  « ن»دختر متهم ردیف اول با شخیی به ناا « ز»بدی  شرح که خانم«. ر»شاکی آقای

شود که باکره نیست و قبالً از وی ازاله بکارز شده؛ لذا او را به خانه می و داماد در شب زفاف متوجه

به وی « ر»شوند که شاکی پرونده آقای دهد و خانواده دختر مدعی میپدرش برگردانده و  الق می

هااوز نموده و از  ریق غیر مشروع ازاله بکارز کرده است. بر همی  اساه،  بق رساوا عشاایری،   

-های دوا، سوا و چهارا، به ای  هرهیب اقداا به فیل ناموسی نماوده ه متهمی  ردیفای از جملعده

اند که عالوه بر اخذ مبلغ فوق از خانواده شاکی و پرداخت مبلغی از آن به پادر دختار)متهم ردیاف    

اند که پس از انق اء عاده  اول( و مبلغی به شوهر دختر که خسارز دیده است، شاکی را ملزا نموده

دختر یا یک میلیون هومان مهر به عقد خاود درآورد. در پایاان هحقیقااز، دادسارای انقاالو       الق 

بزه انتسابی به متهمی )اخذ فیل ناموسی(  25/4/73 – 7480اسالمی اهواز در کیورخواست شماره 

(. ساپس پروناده   236: 1381باازگیر،  «)را محرز دانسته و هقارای صدور حکم مقت ی نموده اسات 

ی به شعبه دوا دادگاه انقالو اسالمی اهواز ارجااع شاد و ایا  دادگااه، متهماان را باه       برای رسیدگ

جرا هحقق بخشیدن به عارف و عااداز   » به « یعزر کل م  هرک واجباً او فعل محرماً»استگاد قاعده 

باه حابس، هبعیاد و جازای نقادی      « غلط و مخالف با شلوناز اسالمی از  ریق اخذ فیل ناموسای 

رفتاار آنهاا میالحانه و قیدشاان     » همان در الیحه هادیدنظرخواهی بیاان داشاتگد  محکوا کرد. مت

، اماا دادگااه هادیادنظر، حکام     «اصالح بی   رفی  و جلوگیری از اختالف و درگیری بوده اسات... 

 نخستی  را هأیید نمود.

رود و های قومی به شمار میدر ای  پرونده، آیی  فیل ناموسی که از آداو و رسوا مسلّم اقلیت

شود، نه هگها به عگوان دفاع فرهگیی مورد گری جامعوی )برون سیستمی( محسوو مینوعی میانای

پذیرش قرار نیرفته، بلکه، عگوان مارمانه مستقلی محسوو شده است. دادگااه عاالوه بار رد دلیال     

هادف از  فرهگیی، آن را به عگوان عرف و عاداز غلط و مخالف با شلوناز اسالمی هلقی کرده است.  

هاایی اسات کاه    ها و درگیریبرگزاری آیی  فیل ناموسی، اصالح ذاز البی  و جلوگیری از خشونت
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ها همان حالت کدخدامگشی و ری  ساویدی دارد کاه   گونه میاناییریدهد. ای میان قبایل رخ می

رساوا  میان قبایل و اقواا  رفی  درگیر در جرا، بدون رجوع به دادگستری براساه عرف و آداو و 

(. 137: 1385کگگد)ساماواهی پیاروز،   شبه ق ایی محلی، اختالفاز ناشی از جرا را حل و فیل مای 

های اساتان خوزساتان وجاود دارد کاه بار اسااه نظریاه        ی عروآیی  فیل بیشتر در میان جامعه

دورکیم، بر همبستیی مکانیکی استوار اسات. بررسای آداو و ساگ  و رساوا عشاایر، روساتائیان و       

دهد کاه از سااختار ماذکور برخوردارناد.آداو و ساگ       ای از شهرنشیگان عرو نشان میمدهبخ  ع

های اجتماعی جهت کگترل اع اء و حوظ هعادل جامعه است که از قوانی  دولتای  مربوط به ماازاز

 -شودنامیده می« فیل» که در فرهگم عرو  -نیز رمانت اجرای بیشتری دارد. در ای  نوع ماازاز

ای و هاای  ایواه  ر اساسی و حیاهی باه زن داده شاده اسات. زن، محاور حال اکثار نازاع       نق  بسیا

انحرافاز فردی است که دارای دو نق  کامالً مت اد است، از یک ساو، هحات فشاار آداو و رساوا     

که در راستای حوظ وحادز و انساااا جامعاه     –دهد و از سویی با کار خود قومی ه  به ازدواج می

(. مقرراز آیای  فیال در ماوارد، قتال،     46 -45: 1370کگد )نوذرپور، قربانی میخویشت  را  -است

دار، ررو و جرح، هعادی باه پگاهگاده،    هااوز به عگف، زنای محیگه، ربودن زن، اهانت به زن شوهر

 (.47شود)همان، فح  و ناسزا و سرقت اجرا می

های نهادهاای مردمای و   ناییها و هواگری جامعوی در راستای بهبود بخشیدن به ظرفیتمیانای

دیدگان و اصالح و بازپذیری اجتماعی ها و نیازهای بزهبومی)محلی( به مگظور پاسخیویی به خواسته

(. اجارای آیای  فیال دارای برخای     138بزهکاران پی  بیگی شده است)ساماواهی پیاروز، هماان:    

زش میاان  ارفی ،   های هرمیمی، از جمله وجود میانای بارای حال اخاتالف و حیاول ساا     ویژگی

دیده یاا  خوداعترافی مرهکب به ارهکاو جرا و ه  دادن به اجرای ای  آیی  و پرداخت خسارز به بزه

ی بخ  خواهد بود که نتیااه اولیاا دا است. اما در نظاا کیوری ایران، میاناییری محلی زمانی اثر

ا نظارز مقاا ق ایی انااا آن با آداو و رسوا جامعه کل)ملی( و مذهب رسمی در هعارض نباشد و ب

ییگی شده است، ارجااع  شود. در قانون جدید آیی  دادرسی کیوری نیز که مکانیزا میاناییری پی 

ی میاناییری باید برای بررسی و هأییاد نازد وی   و نتیاه 1گیردآن با دستور مقاا ق ایی صورز می

  .1ارسال شود

                                                           
در جرایم هعزیری درجه ش ، هوت و هشات  (:» 4/12/1392قانون آیی  دادرسی کیوری )میوو  82. به موجب ماده 1

دیده یاا مادعی خیوصای و باا     هواند به درخواست متهم و موافقت بزهکه ماازاز آنها قابل هعلیق است، مقاا ق ایی می

د ها برای هحییل گذشت شاکی یا جبران خسارز ناشی از جارا  اخذ هامی  متگاسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بده
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ی میااناییری  ط مقاا ق ایی و یا هأیید نتیاهگری هوسدر نظاا کیوری ایران، ارجاع به میانای

ها، دائرمدار موافقت یا مخالوات باا فرهگام ایرانای و ماوازی  شارعی قارار دارد. اگار نتیااه          اقلیت

میاناییری، اشاعه فرهگم اقلیت باشد که با فرهگم گروه اکثریت در مخالوت و مقابله قارار گیارد،   

 شود.   با اقداا واکگشی دستیاه عدالت کیوری همراه میگیرد، بلکه نه هگها مورد پذیرش قرار نمی

هاای باا   از دییر موارد مطالعاز موردی در خیوص دلیل فرهگیی در نظاا کیوری ایران، پرونده

به موجب آن، مردهای قبیله و قوا  که های قومی و زبانی استهای ناموسی میان اقلیتموروع قتل

. که قواعد عشیره) قوا( را نقض نموده است کگگدی میز زنسلب حیاز عمدی و آگاهانه ا مبادرز به

ها، چال  میان رعایت حقوق زنان و پذیرش فرهگم قاومیتی کاه ارهکااو جگایات را     در ای  پرونده

شارعی و  غیار  ه اعتقادی بهقاهل ناموسی به هیچ وج کگد، به راحتی قابل حل نیست؛ زیراهوجیه می

رد، بلکه آن را نوعی ادای هکلیف و وفاداری به هگاارهاای قاومی و   رفتار ارهکابی ندا بودن غیرقانونی

 .  پگداردخواهد و می. شرع و قانون آن چیزی است که قبیله میداندای میقبیله

به عگوان گوتمانی که موجاب نواوذ و    -گرایی فرهگییها به کثرزبیشتر انتقاداهی که فمگیست 

 :meetoo, 2007)های ناموسی استاند، موروع قتلدهوارد کر -شودهایی میاعتالی چگی  فرهگم

گرایای فرهگیای باا هقویات مردسااالری و اعطاای مااوز باه آنهاا،          ها معتقدند که کثرز. آن(188

 ,Mullallyشاود) آمیز علیه زنان را هوجیه نموده و موجب ه ییع حقوق زنان میرفتارهای خشونت

ی ماذهب،  رهایی وارد شده است که بر اسااه مؤلواه  ویژه بر حقوق کشوای  ایراد، به (.627 :2004

 (.Raday,2003: 633گیرند)برابری جگسیتی را نادیده می

هاای  که مواهیمی مانگاد میاالحه و مادارا، عواو و بخشا  در میاان اقاواا و فرهگام        در حالی

ا ها باا ساگت و فرهگام آن    -دارهری  مواهیم اعتقادی و مذهبی ایرانیان اسات  که از ریشه -مختلف

گیری یک دیدگاه مردمی و انساانی از عادالت   های فکری الزا را برای شکلعای  شده است و مایه

(، اقداا اع ای اقلیت در هقابال باا موااهیم    269-275: 1382کیوری را فراهم نموده است)عباسی، 

هاای  هاا هایچ یاک از ویژگای    اسالمی قرار دارد. ای  اقداا اقلیات  -های اصیل ایرانیانسانی و ارزش

                                                                                                                                              
هواند برای حیول سازش بی   رفی ، موراوع را باا هوافاق آناان باه شاورای حال        اقداا کگد. همچگی  مقاا ق ایی می

 «.ای برای میاناییری ارجاع دهد...اختالف یا شخ  یا موسسه

ری به صورز مشروح و با ذکر ادله آن  ی صورهمالسای کاه باه    نتیاه میانایی» قانون مذکور:   83. به موجب ماده 1

رسد، برای بررسی و هأیید و اقداماز بعدی حسب مورد نازد مقااا ق اائی مرباوط ارساال      ام ای میاناییر و  رفی  می

 «. شود...می
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باا فرهگام   « هعارض و مقابله » های مبتگی بر میالحه و سازش را نداشته و در میاناییری و روش

 اکثریت قرار دارد. 

ها با شلوناز اسالمی، یکای از عوامال اصالی عادا پاذیرش دلیال       هعارض آداو و رسوا اقلیت 

رف و عااداز  فرهگیی در نظاا کیوری ایران است. گوتمان ق ایی مبگای بار غلاط باودن برخای عا      

ها، در راستای گوتمان فقهی است که بر مبگای آن، فقها عرف را باه دو ناوع صاحیح و فاساد     اقلیت

عرف صحیح، عبارز است از روشی که بی  مردا متداول و معماول گردیاده و باا    » کگگد:هقسیم می

کاه میاان   نیوصی و ادله و قواعد شرعی مخالوت نداشته باشد و در مقابل، عرف فاسد، روشی اسات  

(. در 47: 1383علاوی،  «)مردا رایج و معمول بوده، ولی بر عدا مشروعیت آن دلیل اقامه شده باشد

جامعه ایران که مبگای عرف غالب، عرف مذهبی)مذهب شیعه جعوری( است؛ هرگااه آداو و رساوا   

رکوو میان مردا با شرع مخالوتی نداشته باشد، دارای اعتبار اسات. نتیااه ایا  گوتماان، رد و سا     

های دیگی، قومی، فرهگیی و زبانی در کشور است که لزوماً با عارف غالاب   برخی عرف و آداو اقلیت

هماهگم نیست؛ زیرا اگر شمول و فراگیری عرف به شکلی باشد که همه افراد، آن روش را پذیرفتاه  

-ا االق مای  « عارف مطارد یاا شاایع    »و عمل خالف آن حتی از اقلیات نیاز دیاده نشاود، باه آن      

کگگاد، در حاالی کاه ایا  اجمااع در      های اجتماعی از آن هبعیت مای ( که همه گروه46د)همان،شو

 گرایی مانگد ایران وجود ندارد. جامعه کثرز

ی ایران به لحاظ آنکه دولت مداخله حاداکثری در فرهگام دارد و باه ناوعی متاولی      در جامعه 

کگد، بررسای و هحلیال   نمود پیدا میشود، فرهگم باید آنیونه که در دولت مدیریت آن محسوو می

های هوسعه، وظایف گوناگونی بر عهده حاکمیت نهاده شود. در ایران، بر اساه قانون اساسی و برنامه

گذاری فرهگیی مداخله کگد.  بق اصول سیاست فرهگیی کاه  ی فرهگم و سیاستشده ها در حوزه

ی بررسای قارار گرفتاه و در جلساه      ی جلساز متعدد در شورایعالی انقالو فرهگیی مورد بحث و

به هیویب نهایی رسید، سیاسات فرهگیای، سیاسات انقاالو اساالمی       20/5/71مورخ  288شماره 

ی شالون فاردی و   است. سیاست انقالو اسالمی به ایا  معگاسات کاه فرهگام اساالمی در کلیاه      

ده از دساتاوردهای  اجتماعی کشور اصل و پایه و مبگا قرار گرفته است.  بق اصول یاده شده، اساتوا 

 های اسالمی قابل انطباق باشد.گیرد که با اصول و ارزشفرهگیی جوامع بشری زمانی صورز می
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بار   -1شاوند که از میان معتقدی  به مذهب رسمی مگیاوو مای   -از سوی دییر، مقاماز ق ایی

نشاان   ، نسبت به رفتارهای برخاسته از فرهگم اع ای اقلیت واکگ  مگوی«مذهب» یاساه مؤلوه

دهگد. با هوجه به ایگکه ق از نوعاً از میان افراد متعلق به گروه اکثریت که دارای عقاید و مباانی  می

هاای  و جزمیت فرهگیی، در مقابل هواوز شوند، با پیشداوریایدئولوژیکی خاص هستگد، انتخاو می

فرهگیای آن، ق ااز بار    کگگد. البته در هر کشوری با هوجه به بافت ها ایستادگی میفرهگیی اقلیت

های مذهب، نژاد، رنم و غیره، با ذهگیت از پی  شکل گرفتاه، باه ق ااوز رفتارهاای     اساه مؤلوه

(. مقاا ق ایی که قانوناً از میاان گاروه اکثریات انتخااو     Kakar, 2006: 369پردازند)اجتماعی می

یچ آشاگایی و اشارافی   شود که هشود و براساه نیاز سازمانی به محلی برای خدمت فرستاده میمی

شاود و  ها وارد عمال مای  داوریها و پی به فرهگم آن مگطقه ندارد، در ق اوز خود با پی  فرض

های فرهگیی، با نیاه متعیابانه و فشاار ساازمانی موجاود ساعی در سارکوو       باای هوجه به هواوز

 نماید.  ها میهای فرهگیی اقلیتهواوز

های اقلیات در هار نظااا حقاوقی،     ی اعتباربخشی به فرهگمبگابرای ، یکی از بسترهای الزا برا

های فرهگیی موجود در کشاور  ی گروهکلیه گزیگی ق از و استواده از قابلیتهوجه به سازوکار بومی

گرایای فرهگیای در نظااا    است. شرایط هوزیع جغرافیایی ق از عمالً مانع از استقرار گوتمان کثرز

 ق ایی ایران شده است. 

گرایای فرهگیای و جلاوگیری از اعماال     رفات از سااختار خااص   عوامل مؤثر جهت برون از دییر

ها و معیارها، به عالیق و هعلقااز  رویکردهای ارزشی در نظاا حقوقی ایران آن است که اصول، ارزش

به عگوان  بیعات انساانی ماورد    « اصل هواوز»مذهبی، قومی یا زبانی گروه خاصی وابسته نباشد و 

گرایی، بر انطباق، انعطاف، آمیزش، هعدیل و هواهم استوار است و هگیاا برخورد یرد. عااهوجه قرار گ

-گیری را هوسل باه گوتیاو، هام   هری  مورعهای متواوز، عملیها و دیدگاهبا ا العاز، افکار، ارزش

-(. اگر در نظاا حقوقی ایران، نمای 127: 1381داند)گل محمدی، پذیری و دست کم همزیستی می

های مختلف فرهگیی سخ  به میان آورد، بایاد باه سامت رویکارد هوااهم      ن از اجماع میان گروههوا

گرایی، هالش برای درک کردن دییران و درک شادن هوساط   متقابل پی  رفت. محور و جوهره عاا

دییران از  ریق یافت  اصول و مسائل مشاترک اسات. در ایا  بساتر، هرگوناه هالشای کاه امکاان         

                                                           
گای شارایط   های بعدی آن، رم  پای  بی ( و اصالحیه14/12/1361. ماده واحده قانون شرایط انتخاو ق از )میوو 1

عمومی و علمی استخداا، شرایط خاصی مانگد مرد بودن،  هارز مولد، ایمان، عدالت و عقیاده اساالمی را ماورد هأکیاد     

 قرار داده است.
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او آمدن صداهای مختلف از جمله صداهای سرکوو شده و نادیده گرفته شاده را  مشارکت و به حس

هاای گاروه   رود. هاا زماانی کاه ارزش   گرایی به شمار میگرایی و گریز از خاصفراهم کگد، نوعی عاا

هاای اقلیات سارکوو    های گروه، مورد هوجه قرار گیرد و ارزش1«های برهرارزش»اکثریت به عگوان 

ای نسابی  (. فرهگم پدیاده  Richardson, 1999: 241آمیز حاکم باقی است)عیضشود، ساختار هب

های دییر دانست)ساعادز،  هر، بهتر یا بدهر از فرهگمهوان باالهر یا پایی است و هیچ فرهگیی را نمی

ی سیاستیذاری فرهگیی، نیاه ایدئولوژیکی و خودمطلاق انیاراناه   (. ها زمانی که در حوزه 39: 1389

گیرد. حداقل رویکردی که فرهگام اکثریات بایاد    اشته باشد، دموکراسی فرهگیی شکل نمیوجود د

در مقابل فرهگم های اقلیت در پی  گیرد، رواداری و هساهل باه ویاژه در ماوارد هوااوز فرهگیای      

هاای اخالقای   است. بدیهی است در موارد هعارض و مقابله فرهگیای، حواظ نظام و امگیات و ارزش    

 نماید.تگد که کگترل فرهگم اقلیت را ایااو میعمومی عواملی هس

 

 
 

 گیری  نتیجه

هاای  گاذار، محااکم ق اایی کاامالً باه هوااوز      در نظاا عدالت کیوری آمریکا، به رغم سکوز قاانون 

عگوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله فرهگیی هوجه دارند. گرچه در ای  کشور، دفاع فرهگیی به

شاود، در  یرفته و موجب اباحه عمل مارمانه یا معافیت کامل از کیور نمیقانونی مورد پذیرش قرار ن

 مرحله هعیی  کیور در نوع و میزان ماازاز مرهکب مؤثر است.

پوشای بار فرهگام را اهخااذ     گذار به  ور کلی رویکرد چشمدر نظاا عدالت کیوری ایران، قانون

اناد. از  یل فرهگیی را در پی  گرفتاه کرده است و محاکم ق ایی نیز، رویکرد عدا پذیرش مطلق دل

ای  رو، چالشی که میان برابری در مقابل قاانون باه عگاوان یکای از اصاول حقاوق بشار و پاذیرش         

حقوقی اکثر کشاورها وجاود دارد، در حقاوق ایاران وجاود نادارد؛ زیارا         های اقلیت در نظاافرهگم

فرآیگاد دادرسای کیواری قائال     در « فرهگام »محاکم ق ایی به هبع قانونیذار، نقشای بارای عگیار   

هاای فرهگیای و هعاارض    نیستگد. ای  رویکرد عاا، ایراداهی را که در ارهباط با پذیرش رسمی مؤلواه 

گاذاری فرهگیای   سیاسات دهاد کاه   کگد، ولی نشان میآنها با اصول حقوق بشر مطرح بود، دفع می

گذاری فرهگیی یونسکو استایرانی است و با سی -جمهوری اسالمی ایران مگبعث از فرهگم اسالمی

                                                           
1. Higher values 
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. هحلیال وراعیت   که برگرفته از اصول و اندیشه نلولیبرال حاکم بر جوامع غربی است متواوز است

ها در نظاا عدالت کیوری ایران، بدون در نظرگرفت  مبگای ایادئولوژیکی و بساترهای   حقوقی اقلیت

اکثر ق از حتی در صاورز   ت.ی ایران امکان پذیر نیسهاریخی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه

هاا خاودداری   اشراف بر رویکردهای فرهگیی، با اعمال مالحظاز ارزشی، از پذیرش فرهگام اقلیات  

دهگد. م افاً ایگکاه  کگگد و نسبت به رفتارهای برخاسته از فرهگم اقلیت واکگ  مگوی نشان میمی

گرایانه نسابت  قابل و روح هساهلدر نظاا حقوقی ایران به دالیل هاریخی و سیاسی، رویکرد هواهم مت

های گروه اکثریت به وجود ندارد. ها زمانی که ارزش -در موارد هواوز و هعارض فرهگیی -هابه اقلیت

ها دساته دوا هلقای شاود، سااختار     های اقلیتهای برهر، مورد هوجه قرار گیرد و ارزشعگوان ارزش

 آمیز حاکم باقی است.هبعیض

یافته پذیرفتاه شاود. در نظااا حقاوقی     در قالب مسلولیت کیوری کاه هواند دفاع فرهگیی می

بیگی نشده است و رویکرد هقگیگی مبگی بر پذیرش یا عدا پذیرش کامل ایران چگی  مکانیزمی پی 

گاذار بایاد باا    کگیم. قانوندر نتیاه ما از یک رویکرد میانه دفاع می مسلولیت کیوری بگا شده است.

گرایی فرهگیی و در راستای هحقق برابری در مقابل قاانون و دسترسای برابار    زالهاا از گوتمان کثر

های فرهگیی را صراحتاً در قانون به رسمیت بشگاساد و آن را  ی قانونی، هواوزمتهمان اقلیت به ادله

های ارفاقی و هشویقی قارار  مگدی از مکانیزادر عداد جهاز هخویف ماازاز و یا یکی از شرایط بهره

های قانونی موجاود و آزادی عملای کاه    هوانگد با استواده از ظرفیتدر شرایط فعلی، ق از میدهد. 

اعطا کرده است، به دلیل فرهگیی هوجه کگگد هاا مبگاایی بارای     -به ویژه در هعزیراز -قانون به آنها

فرهگیی گونه که محاکم آمریکا با اهخاذ رویکرد مثبت به دلیل گذار گردد، همانحمایت بعدی قانون

 به دنبال رسمیت بخشیدن به ای  رویه در قانون هستگد.  
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