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چکیده
آزادی مذهب ،ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب بهمنزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و
تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است .تجلی این آزادی ممکن استت در
بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایتان شتود .همچنتین ،حتق پوشتش و
استفاده از نمادهای مذهبی ،نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان استت .حتق تشتکی
اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است ،برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار میآید .حق
آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب ،دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار میروند که بته طتور
جدی از سوی باورمندان مذاهب ،پیگیری میشوند .ادای ستوگند براستا متذهب نیتز تجلتی
دیگری از این حق است .مقالۀ حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلتوههتا را در رویتۀ دیتوان
اروپایی حقوق بشر بررسی میکند و نشان میدهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا
در اسناد بینالمللی ،رویۀ قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.
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مقدمه
تعدد باورهای مذهبی و حضور پیروان ادیان گوناگون و متنوع در جوامع بشری و عالقتۀ هریتک از
این ادیان به رجحان و برتری دین و باور خود همواره جنگهای خونین ،آزار و اذیتت دگراندیشتان
و اقدامات تبعیضآمیز نسبت به پیروان سایر باورهای دینی یا غیردینی را همراه داشتته استت کته
وقوع جنگهای صلیبی در دوران کهن ،نبردهای سیسالۀ خونین میان پروتستانها و کاتولیتکهتا
تا کشتارهای اخیر برمه میان مسلمانان و بودائیان و درگیریهای خشونتبار مذهبی در خاورمیانتۀ
امروز نمونهای تأسفانگیز از آن است .وقایع تلخ جنگ جهانی دوم کته مبتد بستیاری از تحتو ت
حقوق بینالمل تلقی میشود نیز ،فارغ از جنبههای عقیدتی و مذهبی نبوده است.
با رشد خرد جمعی ،گروههای انسانی و جامعۀ بینالملت دریافتنتد بترای کاستتن از میتزان
چنین جنگهایی باید کثرتگرایی و تحم متذهبی را در جوامتع تشتویق و ترغیتب کترد ،امتا
شعلهورشدن آتش جنگهای مذهبی طی سالهای اخیتر ،ظهتور گتروههتای متذهبی تنتدرو و
متنازع با پیروان سایر ادیان و باورهای مذهبی و انجام اقدامات تبعیضآمیتز نستبت بته پیتروان
ادیان مختلف در بستیاری از جوامتع ،نشتانگر آن استت کته رویکردهتا و عملکردهتای موجتود
نتوانسته است آنچنانکه شایسته است آزادی مذهب و عقیده را ترویج دهد و بتاور بته ضترورت
وجود مسامحۀ مذهبی را در جهان وسعت بخشد.
در این وضع ،رجوع دوباره به اسناد بینالمللی و یادآوری تعهدات بینالمللی در زمینۀ آزادی
بیان ،خالی از فایده نیست .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاستی ،آزادی متذهب را در متادۀ
 18به رسمیت شناخته و آن را در زمرۀ تعهداتی قرار داده است که «انحراف از آن تحتت هتی
شرایطی مجاز نیست» (بند  2مادۀ  4میثاق) .کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بهتبع آن دادگتاه
اروپایی ،با ارتقای جایگاه فرد در جامعۀ بینالمل و صدور مجوز برای طرح دعوی از سوی افتراد
در این دادگاه گامی مثبت را در جهت اجرای هرچه بیشتر حقوق متورد حمایتت کنوانستیون از
جمله حق آزادی مذهب و عقیده در جوامع اروپایی برداشته است .مقالۀ حاضر در تتالش استت
مهمترین جلوههای حق آزادی مذهب را در پرتو نظریتات حقتوقدانتان ،رویتۀ تفستیری و حت
اختالف کمیتۀ حقوق بشر و رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین کند .برای این منظور،
شش جلوۀ آزادی مذهب شام انجام اعمتال و مناستک متذهبی ،تشتکی اجتماعتات متذهبی،
پوشش مذهبی ،آموزش مذهبی ،تبلیغ مذهب و ادای سوگند بررسی میشود.
شایان یادآوری است که در منابع خارجی و دیوان اروپایی حقوق بشر بترای اصتطالح آزادی
دینی از واژۀ « »Freedom of Religionاستفاده شده است که این اصطالح در منابع فارسی گاه
آزادی دینی و گاه آزادی مذهبی ترجمه شده است .لذا به تبعیت از متون فارسی در ایتن مقالته
نیز دو اصطالح آزادی دینی و آزادی مذهبی در یک معنا به کار رفتهاند.
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حق انجام مناسک مذهبی و آیینهای پرستش
کمیتۀ حقوق بشر در بند  4تفسیر کلی شمارۀ  22عبادت را اینگونه تعریف میکنتد« :عبتادت
شام تشریفات و مراسمی میگردد که مستقیماً بیانگر عقیده هستند و نیز دربرگیرندۀ اقداماتی
است که بخش تفکیکناپذیر این تشریفات و مراستم محستو متیشتوند؛ ماننتد بنتای امتاکن
عبادی ،استفاده از ابزار و شیوههایی برای عبادت ،به نمتایش درآوردن نشتانههتا و رعایتت ایتام
تعطی و روزهای استراحت»1.
در قضیۀ بودو علیه ترینیداد و توباگو کمیتۀ حقوق بشر با توجه به تفستیر ذکرشتده ،چنتین ر ی
داد که ممنوعکردن یک زندانی مسلمان از گذاشتن ریتش و پرستتش خداونتد مطتابق دیتن ختود و
ضبط کتا های مذهبی وی ناقض مادۀ  18میثاق حقتوق متدنی و سیاستی بتوده استت کته اظهتار
مذهب را شام پرستش ،ادای فریضه ،عم به آموزه یا آموزش به صورت فردی یا جمعی میداند2.
در ر ی مذکور کمیته عبادت را تعریف میکند و اقدامات زم در جهتت استتفاده از حتق را
نیز بیان میدارد ،در تفسیر شمارۀ  22نیز آنچه مورد توجه قرار گرفته نه ماهیت خاص عبتادت
که مفهوم کلی اعمال و مناسک مذهبی است ،زیرا عبادت تنها شیوۀ خاص پرستش و عمت بته
فرایض مذهبی پیروان یک آیین است ،اما اعمال مذهبی ،اقدامات زم در جهت اجرای فترایض
و قوانین مورد تأکید در مذهب است .بنابراین ،آنچه در این تفسیر بتهمنزلتۀ تعریتف عبتادت در
نظر گرفته شده است درحقیقت تعریف اعمال مذهبی است که عبادت نیز بخشتی از آن استت.
نکتۀ دیگر که درخصوص حق بر انجام اعمال مذهبی درخور توجه است مستئلۀ انجتام مناستک
مذهبی در جمع یا به صورت فردی و در خلوت یا اجتماع است ،زیرا انجتام اعمتال متذهبی بته
صورت گروهی و در اجتماع بیش از انجام این اعمال در خلوت یا به صورت فردی چالشبرانگیتز
است و در موارد بسیاری دولتها یا جوامع نسبت به اینگونه اعمال واکنشهایی نشان میدهند.
این در حالی است که برخی مناسک ،در اص و ذاتاً یا عمالً به صورت گروهی انجام میشتوند و
بعضاً توصیۀ مذاهب آن است که اعمال دینی که به صورت فردی نیز قاب اجراست ،بته صتورت
گروهی انجام شود .تصریحنکردن اسناد بینالمللی به اعمال دینی گروهی متیتوانستت بهانتهای
برای محدودکردن جلوههای جمعی ابراز دین باشد ،اما تفسیر کمیتۀ حقوق بشتر ،متانع چنتین
تفسیری از سوی دولتهاست (سودمندی و شریفی طرازکوهی 86 :1391 ،و .)87
کمیسیون اروپایی حقوق بشر در دعوای ایکس علیه بریتانیا اعالم کرد کته «امکتان اجترای
فردی عبادات و مراسم دینی نمیتواند دستاویزی برای اجبار افراد بته جتایگزینی شتیوۀ فتردی
عبادت به جای شیوۀ جمعی آن باشد ،همچنانکه بر این نکته نیز تصریح شده است کته شتیوۀ
1. General Comment No. 22, 1993.
2. Boodoov.Trinidad & Tobago, 2002, para 40.
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اجرای فردی یا جمعی مراسم و اعمال مذهبی به اختیار افراد واگذاشتته شتده استت و مقامتات
دولتی نمیتوانند آنان را مجبور به اجرای نوعی خاص از آن نمایند»1.
توجه به مطالب بیانشده در سطور با نشانگر آن است که حق بر انجتام اعمتال و مناستک
مذهبی حقی موسع است که رویۀ بتینالمللتی آن را تأییتد کترده و شتاید بتتوان گفتت کته از
چالشبرانگیزترین حقوق ناشی از حق بر ابراز مذهب است .در دعوای سیزا علیه ایتالیتا 2دادگتاه
تأکید کرد که آزادی مذهبی در وهلۀ اول مسئلۀ درونی شخصی است و بتر آزادی ابتراز متذهب
افراد در اجتماع با دیگران ،به صورت عمومی و در جمع افرادی که با آنها عقیدۀ مشترک دارند
به صورت خصوصی د لت دارد .همچنین ،دادگاه ایراد فشار به افراد برای تغییر عقاید مذهبی یا
بازداشتن آنان از ابراز مذهب را از عوام نقض آزادی مذهب میداند.
در این دعوا قضات تالکینز ،پوپوویک و کلر ،در اظهارنظر مخالف خود بر این موضتوع تأکیتد
میکنند که «دولتها باید بین چند روش ممکن برای دستیابی مشروع به هدفی که در پتی آن
هستند ،ابزاری که کمترین محدودیت را برای حقوق و آزادیها ایجاد میکند ،انتخا کنند»3.
از منظر حقوق اقلیتها نیز ضروری است از گتروههتای متعلتق بته اقلیتتهتای متذهبی در
کشورهای مختلف محافظت شود تا پیروان گروههای متذهبی مختلتف یتا حتتی بتیمتذهبان و
خداناباوران نیز بتوانند به صورت آشکار براسا اعتقادات خود در این خصوص عمت کننتد .در
پروندۀ بگلوری و سایرین در برابر گرجستان 4نیز دادگاه بیان میکند« :آزادی اندیشه ،متذهب و
عقیده اسا «جامعۀ دموکراتیک» بوده و مستلزم آزادی حفظ یا عتدم حفتظ باورهتا و اعمتال
مذهبی میباشد» و مکرراً بر نقش دولت بهمنزلۀ سازماندهندۀ بیطترف ابتراز و اجترای آدا و
مناسک مذاهب ،باورها و اعتقادات مختلف تأکید میکند.

حق تشکیل اجتماعات مذهبی
 .1حق تشکیل تجمعات و اجتماعات
حق تجمع به طور کلی از حقوق پذیرفتهشده در نظتام بتینالمللتی حقتوق بشتر استت کته در
بسیاری از اسناد بینالمللی و منطقهای تحت عنوان «حق تشکی تجمع» 5و «اجتماع» 6بته آن
تأکید شده است .به حق مزبور در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تأکید شتده و میثتاق بتینالمللتی
حقوق مدنی و سیاسی 7نیز در مواد  21و  22خود به این حق پرداختته و آن را بته ایتن شترح
1. X.v.Unitedkingdom, Application No.8160/78 (1981), p. 76.
2. ECtHRFrancesco Sessa v.Italy, 2012, para 9.
3. Ibid, prar 34.
4. Echr Begheluri & Others v.Georgia, 2014, para 158.
5. the right to peaceful assembly.
6. right to association.
7. international covenant on civil and political rights, 1966.
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شناسایی کرده است« :حق تشکی تجمع مسالمتآمیز باید به رسمیت شناخته شود .اعمال این
حق تابع هی گونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنکه مطابق قانون مقرر شتده باشتد و جهتت
مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از ستالمتی اختالق عمتومی یتا حقتوق و
آزادیهای دیگران در یک جامعه دموکراتیک ضرورت داشته باشد» .برابر مادۀ  22نیز همگان از
حق «تشکی اجتماعات آزادانه برخوردارند» و این حق نیز مشمول محدودیتهایی است که تتا
حدود زیادی مشابه حق مندرج در مادۀ  21است.
1
بند  1مادۀ  11کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیتادین و متادۀ 11
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتتهتا 2بته حتق آزادی مجتامع تأکیتد کتردهانتد .کنوانستیون
امریکایی 3نیز در مادۀ  15خود تشکی مجامع مسالمتآمیز را تأیید و بیان کترده استت« :حتق
تشکی مجامع مسالمتآمیز -بدون سالح -به رسمیت شناخته میشود .اعمتال ایتن حتق تتابع
هی گونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه بر طبق قانون مقرر شده و جهت مصلحت امنیتت
ملی ،سالمت عمومی یتا نظتم عمتومی یتا حمایتت از بهداشتت و اختالق عمتومی یتا حقتوق و
آزادیهای دیگران در یک جامعۀ دموکراتیک ضرورت داشته باشد».
تمامی اسناد یادشده درخصوص محدودیتهتای درنظتر گرفتتهشتده بترای تشتکی مجتامع،
مؤلفههای مشابهی را در نظر گرفتهاند و فقط تفاوت در کنوانسیون امریکایی مشاهده میشتود کته
حق مجامع مسالمتآمیز را با شرط بدون سالح به رسمیت شتناخته استت و در ستایر شتروط بتا
دیگر اسناد مشابهت دارد .آزادی مجتامع بختش مهتم حیتات سیاستی و اجتمتاعی هتر کشتوری
محسو میشود و زمۀ فعالیتهای احزا سیاسی است ،همچنین ارتباطی ویژه با آزادی مذهب
یا عقیده دارد ،زیرا هر فردی میتواند مذهب یا عقیدهاش را در اجتماع با دیگران اظهار کند.
در پروندۀ بگلوری و سایرین در برابر گرجستان دادگاه درخصتوص خودمختتاری گتروههتای
عقیدتی ،اشاره میکند که جوامع مذهبی بته صتورت ستنتی و عمتومی بته شتک ستاختارهای
سازمانیافته وجود دارند .لذا با توجه به این چشمانداز ،حق مؤمنان بترای آزادی متذهب شتام
تشکی انجمنها و اجتماعات به صورت آزادانه و بدون مداخلۀ خودسرانۀ دولت است4.

 .2حق تشکیل مجامع مذهبی
همانطور که پیشتر نیز گفته شد حق تشکی اجتماعات ارتباطی ویژه بتا آزادی متذهب دارد،
لذا میتوان گفت حق تشکی اجتماعات مذهبی جزو تفکیکناپذیر و زیرمجموعۀ حتق تشتکی
مجامع است و برای پاسداری از آزادی مذهب ضروری است که به این حق توجه شود و دولتها
1. european convention on human rights and fundamental freedoms, 1950.
2. african charter on human and peoples rights, 1981.
3. american Convention on Human Rights (Pact of San Jose), 1969.
4. Echr, Begheluri & Others v.Georgia, 2014, para 159.
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آن را برای اقلیتهای ساکن در کشور خود به رسمیت بشناسند ،به همین دلی نیز این حق در
سطور بعدی بررسی خواهد شد.
1
در مادۀ  6اعالمیۀ  1981امحای انواع نابردباری مذهبی و تبعیض براسا دین و عقیده به
طور خاص به حق تشکی مجامع مذهبی تأکید شده است و مقرر میکند« :حق بر آزادی دینی
شام حق بر تأسیس و نگهداری نهادهای انساندوستانه و خیریۀ مناسب میگردد» .همچنتین،
کمیتتۀ حقتوق بشتتر در تفستیر عتام شتتمارۀ  231ختود مقترر متتیدارد« :ذینفتعهتای حقتتوق
شناختهشده بهوسیلۀ میثاق حقوق مدنی و سیاسی افتراد حقیقتی هستتند .هرچنتد میثتاق بته
استثنای مادۀ یک ،از حقوق اشخاص یا نهادهای حقوقی یا اجتماعات نام نبرده است ،اما بیشتتر
حقوق شناختهشده در میثاق همچون آزادی ابراز مذهب یتا عقیتده (متادۀ  )18آزادی تشتکی
شرکتها یا انجمنها (مادۀ  )22یا آزادی عضویت در اقلیتها (مادۀ  )27در جامعته و همتراه بتا
دیگران تحقق مییابد».
دادگاههای اروپایی در پروندۀ بگلوری و سایرین در برابر گرجستان عنوان میکنند؛ ضترورت
وجود خودمختار و مستق جوامع مذهبی برای کثرتگرایی در جامعتۀ دموکراتیتک انکارناپتذیر
است و این موضوعی است که در قلب «حفاظت» اشارهشتده در متادۀ  9کنوانستیون قترار دارد.
درصورتیکه زندگی سازمانی جامعۀ مذهبی از طریق مادۀ  9کنوانستیون حفاظتت نشتود ،تمتام
ابعاد دیگر آزادی مذهب فردی آسیبپذیر خواهند شد.
دورهام نیز وجود قوانین و نوع عملکرد دولتها درخصوص نهادهای دینی را معیاری کارآمد
و مهم برای ارزیابی رعایت آزادی مذهبی میداند و ضرورت سازمانیافته و نهادینه عمت کتردن
درخصوص دین و اعتقاد را از ویژگیهای دوران معاصر میشناسد (.)Durham, 2007 :321
بنابراین ،حق تشکی اجتماعات مذهبی بر تشکی  ،نگهداری ،اداره و ثبت سازمانها و مراکز
مذهبی و اعتقادی (برای دینداران ،بیدینان و خداناباوران) و بهطورکلی اشخاص حقوقی دینتی
د لت دارد.
دیوان همچنین در ر ی خود راجع به پروندۀ کلیسای متروپولیتن مستاربیا و دیگتران علیته
مولداوی ،بهروشنی ارتباط حق بر ایجاد نهادهای مذهبی را با حق بتر ابتراز متذهب بیتان کترده
است و میگوید« :از این جهت که بته طتور ستنتی اجتماعتات متذهبی بته صتورت تشتکیالت
سازمانیافته تبلور یافتهاند ،مادۀ  9باید براسا مادۀ  11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که حق
بر ایجاد جوامع مسالمتآمیز را در برابر مداخلۀ نامشروع دولت پاسداری مینماید ،تفسیر گتردد
 .»...درحقیقت در جوامع مردمسا ر استقالل نهادهای دینی جزئی جداییناپتذیر از تکثرگرایتی
است ،بنابراین تحت حمایت مادۀ  9قرار دارد .همچنین ،در این پرونده دیوان بر حق استتفاده از
1. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion
or Belief, General Assembly, 25 November 1981.
2. General Comment No. 31, The Human Rightes Committee, 2004.
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حمایت قضایی از نهادهای دینی در جهت حمایت از حقوق اعضا تأکید متیکنتد و آن را از آثتار
حق در ابراز مذهب میداند (.)Echr, Metropolitan Church V.Moldava, 55
با توجه به اهمیت تشکی نهادهای مذهبی بتهمنزلتۀ یکتی از عناصتر تکثرگرایتی دینتی در
جوامع و تأثیر آن در حمایت از آزادی متذهب و حقتوق اقلیتتهتای متذهبی ،مجمتع عمتومی
سازمان مل متحد در قطعنامۀ  135/47خود موسوم به «اعالمیۀ راجع به اشتخاص متعلتق بته
اقلیتهای ملی ،قومی ،مذهبی و زبانی» 1به حقوق جمعی این اقلیتها تأکیتدی ختاص داشتته
است و در بند  4و  5مادۀ  2خود بر حق تشکی نهادها و جوامع خاص این اقلیتتهتا از جملته
اقلیتهای مذهبی تأکید و بیان میکند که این حق باید در امنیت و آزادی کام صورت گیرد و
هی عم مجرمانهای علیه این افراد صورت نگیرد .همچنین ،این افراد حق دارند با دیگر اعضای
گروه و با اعضای سایر اقلیتها در تما و با شهروندان سایر کشورها که از نظر ملتی ،متذهبی،
قومی یا زبانی با هم مربوط هستند در ارتباط باشند.
قاضی پینتو در نظر جداگانۀ خود در قضیۀ کروپکو و سایرین در برابر روسیه میگوید :آزادی
مذهب چهار مؤلفه دارد :مؤلفههای زمان ،مکان ،نهادی و اثباتی .این چهار مؤلفته بتا دسترستی
آزاد به مکانی که اعضای جامعه در آن گرد آمدهانتد و عبتادت متیکننتد ،امکتان گردهمتایی و
پرستش در زمانهای خاص معنادار از نظر مذهبی ،سازماندهی و هدایت گردهماییهای مذهبی
و پرستش بدون هرگونه محدودیت بیرونی و انتشار آزاد عقاید مذهبی ،اصول اخالقتی و تعتالیم
اخالقی جامعه در پیوند است و تعهدات مثبت دولت ضمانت بیشتری برای اعمال این آزادیها و
حقوق از سوی مؤمنان ارائه میدهند (.)Echr, Case of Krupko V.Russia, 2014
حق تشکی اجتماعات و نهادهای مذهبی با توجه به کتارکرد و شترایط ختاص آن اهمیتتی
ویژه دارد و اجرای آن نشان از رابطهای دوسویه میان دولت و گروهها و اقلیتهای مذهبی است،
یعنی این حق در جرگۀ حقوق و آزادیهای اساسی اقلیتهای متذهبی استت و حمایتت ختاص
اسناد و جوامع بینالمللی ایتن گتروه را در متوقعیتی ختاص قترار متیدهتد .در ایتن خصتوص،
سوءاستفادهنکردن از این موقعیت برای اقلیتتهتای متذهبی موجتود در جامعته وظیفته تلقتی
میشود ،از دیگر سو ،دولتها بهمنزلۀ متصدیان امور داخلی کشتورها موظتفانتد از اقلیتتهتای
مذهبی داخ کشور حمایت کنند و نمیتوانند به استناد قوانین داخلی یا مقررات مذهبی گتروه
حاکم پیروان سایر مذاهب و دگراندیشان مذهبی را برای عم بته اعتقتادات و فترایض ختود یتا
تشکی نهادهای خاص یا ارتباط با سایر هماندیشان و هممذهبان در مضیقه قرار دهند.

1. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities 1992, Resolution 47/135.
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حق استفاده از پوشش و نمادهای مذهبی
استفاده از پوشش و نمادهای متذهبی بخشتی از حتق بتر ابتراز متذهب استت و از طریتق استناد
بینالمللی شناسایی شده است ،هرچند این حق نیز تابع محدودیتهایی است .نسبت به ایتن حتق
در جهان دو دیدگاه کامالً متضاد دیده متیشتود ،بتهگونتهای کته در برختی کشتورها افتراد حتق
آشکارسازی نمادها یا پوششهای خاص باور خود را ندارند و در این زمینه با محدودیتهای جتدی
مواجهاند .از دیگر سو ،در برخی کشورها افراد به استفاده از نمادها و پوشتشهتای متذهبی مجبتور
میشوند و این اکراه تا آنجا پیش میرود که غیرمعتقدان به متذهب رستمی ،ملتزم بته استتفاده از
نمادها و پوششهای مذهب مذکور میشوند و در صتورت تمکتیننکتردن بتا برخوردهتایی مواجته
خواهند شد .در هر دو این شرایط آنچه مورد هجمه و نقض قرار میگیترد ،حتق افتراد بتر انتختا
ظاهر و پوشش و حق آنان بر نحوۀ ابراز باور مذهبی یا بیمذهبی خود و نقض حریم خصوصی ایتن
افراد است .هرچند شاید در برخی موارد این الزام و اجبار از نظر دولتهتا بتهمثابتۀ رعایتت قواعتد
عرفی اجتماعی ،زم تلقی شود و احیاناً بخشی از منافع ملی خود را به این مسئله منوط بدانند.
کمیتۀ حقوق بشر سازمان مل تأکید می کند که حق افراد برای ابراز دین گسترۀ وسیعی از
اعمال از جمله ساخت عبادتگاه و پوشیدن لبا های متمایز و رعایت مقتررات غتذایی را شتام
میشود .این کمیته تأکید میکند که محدودیتهای درنظر گرفتهشده در بند  2مادۀ  18میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نباید دارای ماهیت تبعیضآمیز باشد و ضروری است با هتدفی
که برای آن در نظر گرفته شده است رابطۀ مستقیم و تناسب داشته باشد و نباید ستبب تبتاهی
حق آزادی دینی شود (شمسی.)154 :1390 ،
حق افراد برای استفادهکردن یا نکردن از نمادها و پوششهای مذهبی مسئلهای استت کته بته
اعتقاد دینی فرد وابستگی تام دارد و اجبار افراد در این حوزه در تضاد کام بتا حتق آزادی دینتی
است .در پروندۀ ای.ا .ای علیه فرانسه ،دادگاه این نظر را دارد که انتخا های شخصی درخصوص
ظاهر مطلو فرد ،چه در اماکن عمومی و چه خصوصی ،با بیان و ابتراز شخصتیت فترد در ارتبتاط
است ،بنابراین در حوزۀ مفهوم زندگی خصوصی جای میگیرد .بنابراین ،اقدامی که از سوی مرجتع
دولتی سر میزند و انتخابی از این دست را محدود میکند در اص مداخله در اعمال حتق احتترام
به زندگی خصوصی در محدودۀ معنای مادۀ  8کنوانسیون است (.)Echr, S.A.S.v.France, 2014
ایوانز بر این باور است که پوشیدن لبا یا نماد مذهبی بخشتی از آزادی دیتن یتا عقیتده و
نوعی آزادی بیان است و براسا نظر دیوان اروپایی حقوق بشر ،آزادی بیان نهتنهتا درخصتوص
ایده یا اعتقادات پذیرفته شده و بیضرر است ،بلکه در مواردی که موجب دلختوری و برآشتفتن
دولت یا بخشی از جامعه باشد نیز صادق خواهد بود (.)Evans, 2009 :12
دیوان اروپایی در قضیۀ اویدا و سایرین در برابر انگلستان اعالم میکند :دادگاه باید مسائ را
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در پرتو تعهد مثبت دولتت بترای تضتمین حقتوق تحتت متادۀ  9بترای آنهتایی کته در حتوزۀ
حاکمیتشان هستند بررسی کند .بهویژه باید توجه شود که توازن منصفانهای بین منتافع فترد و
جامعه به طور کلی ،با توجه به محدودۀ اختیار عملی که دولت از آن برخوردار است برقرار شتود
(.)Echr, Eweida v.the United Kingdom, 2013
از دیگر سو ،اجبار افراد به استفاده نکردن از پوششها و نمادهای مذهبی از جمله ممانعت
از زنان مسلمان در استفاده از حجا در جوامع غیراسالمی نیز موضوعی است که در مجتامع
غربی و اسالمی بحثهای زیادی را برانگیخته است ،زیترا در بستیاری از جوامتع غربتی زنتان
مسلمان از ابراز مذهب خود از طریق استفاده از پوشش اسالمی منتع متی شتوند .مهتم تترین
دلیلی که برای این ممنوعیت عنوان می شود تر از رشد گروه های افراطی متذهبی در ایتن
جوامع و حمایت از فرهنگ ملی است .محدودیتهای مربوط به داشتن حجتا در فرانسته و
ترکیه بیش از دیگر کشورها دربارۀ دختران دانش آموز ،دانشجو و زنتان معلتم صتورت گرفتته
است .دو کشوری که قانون اساسی آنها بر بنیاد اص ئیتیسه قرار دارد و این اص از ستوی
طرفداران برابری استناد شده است .حامیان این نظتام بتر ایتن باورنتد کته ابتراز هویتتهتا و
تفاوتهای قومی ،مذهبی یا فرهنگی جز در قلمرو زندگی خصوصی افراد قاب قبتول نیستت.
همین مسئله موجب شده است که دولت فرانسه نسبت به پتذیرش متادۀ  27میثتاق حقتوق
مدنی و سیاسی 1اعالم تحفظ کند 2.ترکیه نیز تحت فشار نهادهای نظامی این کشور استتفاده
از پوشش اسالمی در دانشگاههای ترکیه را ممنوع اعالم کرده است و مقامات ایتن کشتور بتر
این باورند که این ممنوعیت برای حمایت از زنانی کته نمتی تواننتد در برابتر فشتار اجتمتاعی
اکثریت مردم دال بر داشتن حجا مقاومت کنند طراحی شتده استت و کمیستیون و دیتوان
اروپایی نیز از این موضع ترکیه حمایت کرده انتد (عزیتزی .)321 :1385 ،چنانکته در پرونتدۀ
لیال شاهین درخصتوص دانشتجویی کته بته دلیت پوشتیدن روستری از شترکت در جلستات
سخنرانی و امتحانی منع شده بود ،دادگاه اروپایی ر ی دادگاه ترکیته را مبنتی بتر ممنوعیتت
حجا در اماکن عمومی از جمله در دانشگاه تأیید کرد و ایتن موضتوع را بترای اطمینتان از
باورهای همگان در جامعۀ دموکراتیک چندمذهبی ضروری دانست و افزود ،ممنوعیت روسری
به منزلۀ اقدامی که موضعگیری در برابر جنتبشهتای سیاستی و افراطتی در ترکیته را ایجتاد
میکند توصیف شده است ( .)Echr, 2005, Şahinv.Turkey, para 66 & 97
 .1در کشورهایی که اقلیتهای نژادی ،مذهبی یا زبانی وجود دارند ،افرادی که متعلق به ایتن اقلیتتهتا هستتند را
نباید از حق (تشکی ) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهرهمندی از فرهنتگ و اظهتار و انجتام (فترایض)
مذهبی یا کاربرد زبان خودشان محروم کرد.
 .2برابر بند  8اعالمیۀ فرانسه« :در پرتو مادۀ  2قانون اساسی فرانسه ،حکومت فرانسه اعالم مینماید که مادۀ  27تا جایی
که به جمهوری فرانسه مرتبط است ،قاب اعمال نیست» (.)United Nations, Treaty Series, vol. 1202, p. 395
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اما نوع دیگری از پوشش انتخا شده از سوی برخی زنان مسلمان استفاده از روبنده استت .در
این زمینه مککریا بر این باور است :عم پوشاندن چهره میتواند نشانگر انتختا بخشتی از زنتان
برای محدودکردن تعام با دیگران باشتد کته ایتن امتر متیتوانتد دربرگیرنتدۀ آپارتایتد جنستی و
ناسازگاری با دموکراسی آزاد و سکو ر باشد و ممنوعیت استفاده از این نوع پوشش نیتز در جهتت
خنثیسازی چنین تهدیدی علیه دموکراسی آزاد و سکو ر است .بنابراین ،یکی از د ی ممنوعیت
این نوع حجا آن است که بیانگر ارزشهایی است که مانع آدا و رسوم جوامع دموکراتیتک آزاد
میشود ،چنانکه این ممنوعیت درخصوص برهنهگرایان نیز وجود دارد و در بستیاری از کشتورهای
اروپایی برهنهگرایانی که هی گونه هدف جنسی از نشاندادن خود در مألعام ندارند نیتز بتهمنظتور
حمایت از معیارهای فرهنگی جمعی درخصوص راههای مناسب ظاهرشدن در مألعام از انجام ایتن
کار منع میشوند .زیرا لیبرالیسم غربی نیز به شهروندان خود اجازه نمیدهد کته در هتر شترایطی
هر آنچه مای هستند را بپوشند (.)McCrea. 2013: 6, 10-21
عبدالفتاح عمر در گزارشهای متعددی به انعکا و انتقاد نسبت به لزوم استفاده از پوشش
دینی در اماکن عمومی بهویژه پوشش زنتان مستلمان پرداختته استت و برخوردهتایی همچتون
مجازات تازیانه ،حمالت خیابانی ،جرایم نقدی و حتی قت را در این مورد گزارش و اظهار کترده
است :پوشش نمیتواند موضوع قواعد سیاسی قرار گیرد و با وجود لتزوم احتترام بته عترفهتا و
سنتها انعطاف و مدارا نیز باید در نظر گرفته شتود (رهتایی .)255 :1389 ،همچنتین ،شتورای
اروپا در قطعنامۀ  1964در سال  2005از دولتهای عضو میخواهد «تضمین نمایند کته آزادی
مذهب و احترام به فرهنگ و سنت بهعنوان دستاویزی برای توجیه نقض حقوق زنتان ،از جملته
اجبار دختران زیر سن قانونی جهت پذیرش قواعد مذهبی (از جمله قواعد مربتوط بته پوشتش)
قرار نگیرد» (.)Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2005
دیوان اروپایی در قضیۀ ای.ا .ای علیه فرانسه میگوید :دموکراسی صرفاً به این معنا نیست
که دیدگاههای اکثریت همیشه برقرار باشد ،باید حالت تتوازن ایجتاد و در آن رفتتار مناستب بتا
اقلیتها تضمین و از هرگونه سوءاستفاده از داشتن موضع برتر و مسلط اجتنتا شتود .مراجتع
دولتی مشروعیت دموکراتیک مستقیم و در اص در موقعیتی بهتر از دادگتاه بتینالمللتی بترای
ارزیابی نیازها و شرایط محلی قرار دارند .درخصوص مسائ خطمشی عمومی کته ممکتن استت
عقاید در جامعۀ دموکراتیک دربارۀ آنها بسیار متفاوت باشند ،باید به نقتش ختطمشتیگتذاران
داخلی توجه زیادی شتود .دادگتاه تأکیتد متیکنتد کته دولتت بایتد اختیتار عمت وستیعی در
تصمیمگیری در این باره داشته باشد که تا چته حتدی محتدودیت حتق ابتراز متذهب یتا بتاور
«ضرورت» دارد (.)Echr, S.A.S.v.France, 2014
بنابراین ،در ممنوعیت استفاده از پوشش صورت ،مسائلی همچون رعایتت مبتانی فرهنتگ و
درحقیقت نظم عمومی اروپایی نقش بستزا و تعیتینکننتدهای دارد .همچنتین ،تتر از تترویج
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نابرابری جنسیتی و نگاه مالکانه به زن و احسا ناامنی از مشاهدهنکردن صتورت یتک فترد در
اماکن عمومی از مهمترین مبانی ممانعت استفاده از حجا کامت در جوامتع ستکو ر و غربتی
است .استفاده از حجا صورت در جوامع اروپتایی در برختورد بتا آنچته نظتم عمتومی اروپتایی
خوانده میشود میتواند با محدودیت مواجه شود ،زیرا این نظتم از هنجارهتای جامعتۀ اروپتایی
همچون برابری جنسیتی و حمایت کشورهای عضو از سنن فرهنگی و ملیشان دفتاع متیکنتد.
همچنین ندیدن صورت شتخ متیتوانتد ایجتاد واهمته کنتد و حتتی تتر از انجتام اعمتال
تروریستی بهصورتیکه شناسایی فرد ممکن نباشد را ترویج دهد .چنانکه مککرنا به این موضوع
اشاره میکند که پوشش صورت براسا قوانین ضد تروریستی ایتالیا ممنوع شده است که ایتن
موضوع میتواند بیانگر حمایت ایتالیا از امنیت عمومی جامعۀ خود باشد (.)McCrea, 2013: 10
محدودیت یا ممنوعیت استفاده از پوشش و نمادهای مذهبی خاص پوشتش زنتان مستلمان
نیست ،بلکه سایر گروههای مذهبی نیز با این چالش مواجهاند .ستیکهتا در استتفاده از عمامته،
مسیحیان در استفاده از صلیب و یهودیان نیز برای استفاده از عرقچین مذهبی ختود بتا همتین
محدودیتها مواجهاند ،بنابراین زم است دولتها پیش از وضع قوانین درخصوص پوشتشهتا و
نمادهای مذهبی بهخوبی این موضوع را مطالعه کنند و شرایط خاص افترادی را کته قترار استت
این قوانین را بهموقع اجرا کنند در نظر بگیرند و در تمام مراح وضع قوانین کرامتت انستانی و
اختیار بشر در انتخا و عم به باور خود را سرلوحۀ عم قرار دهند ،مگر آنجا که بهراستی این
آزادی بتواند ضررهای بزرگتری را در پی داشته باشد.

حق آموزش براساس مذهب
آموزش مذهب از دیگر حقوقی است که بهمنظور تحقق حق ابراز مذهب به آن توجه متیشتود.
آموزش آزادانۀ مذاهب در جوامع میتواند بستری مناسب برای آشنایی پیروان باورهای مختلتف
مذهبی ایجاد کند و بهتبع آن زمینهساز تسامح و تحم دینتی و احتترام بته آزادی متذهب در
جامعۀ بشری شود.
آموزش از چنان جایگاه مهمی برای زندگی بشر برخوردار است که اعالمیتۀ جهتانی حقتوق
بشر 1در بند  2مادۀ  ،26اعالم میکند که «آموزش و پرورش باید بهگونتهای هتدایت شتود کته
شخصیت انسانی هرکس را به حد کمال رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادیهای بشتر را
تقویت کند .آموزش و پرورش باید حسنتفاهم ،گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین
تمام مل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعۀ فعالیتهتای ملت متحتد را در راه

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948.

 150فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،1بهار 1397

حفظ صلح تسهی نماید» .کمیتۀ حقوق بشتر نیتز در بنتد  4تفستیر کلتی شتمارۀ  122اظهتار
میکند« :اجرا و آموزش مذهب و عقیده شام اقداماتی میگردد که جمعیتهای مذهبی بترای
ادارۀ امور مهم خود به کار میگیرنتد ،از جملته حتق بتر انتختا رهبتران دینتی ،روحتانیون و
مدرسان ،آزادی تأسیس حوزهها و مدار دینی ،آزادی آمتادهستازی و نشتر متتون و نشتریات
دینی» .همچنین ،مادۀ  6اعالمیۀ امحتای نابردبتاری متذهبی مصتو  21981در بنتد (ه) ختود
تأکید میکند که «حق بر آزادی فکر ،وجدان و مذهب یا عقیده شام آزادی آمتوزش عقیتده و
مذهب در مکانهای مناسب میباشد».
در قضیۀ کوکیناکیس علیه یونان 3اکثریت اعضای دیوان اروپایی حقتوق بشتر بتر ایتن بتاور
بودند که مداخله در ترویج مذهب ،مداخله در حق بر ابراز مذهب محسو میشتود و در تضتاد
با مادۀ  9کنوانسیون اروپایی است ،به این سبب فرد میتواند از طریق انتقال معلومات به آنتان و
بهمنظور تغییر دین آنها سعی در اقناع دیگران کند .البته نبایتد تغییتر دیتن از طریتق تترویج
نامناسب صورت گیرد .آموزش مذهبی بهمنزلۀ پیوند دو حق آزادی مذهب و آموزش ،منحصر به
آموزش مدرسهای و طی برنامههای کالسی نیست و میتواند از طریق گفتوگو با همسایه باشد.
بنابراین ،آموزش در مفهوم عام آن مقصود مادۀ  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
با این حال ،به نظر میرسد که آمتوزش متذهب از طریتق انجتام آمتوزشهتای متذهبی در
برنامههای درسی و نهادهای دینی بیشتر مورد تأکید محققان و صاحبنظران است .چنانکه برمز
با اشاره به تعهدات دولت در قبال آموزش مذهبی در مدار متیگویتد :حتق آمتوزش متذهبی
دارای جنبۀ مثبت و منفی است که جنبۀ منفتی آن بته معنتی ختودداری دولتتهتا از القائتات
مذهبی (برای مثال ،تحمی دورههای مذهبی اجباری بترای همتۀ دانتشآمتوزان صترفنظتر از
مذهب آنان) و ایجاد مانع بر سر راه دسترسی کودکان به آموزش مذهبی است ،اما جنبۀ مثبتت
این حق شام مواردی همچون آموزش مذهبی ،محافظت در برابر مشک آفرینی دیگران (ماننتد
رهبران اجتماعی) و فراهمآوردن امکانات زم درخصوص برنامۀ درسی و تتأمین متالی آمتوزش
مذهبی است ( .)Brems, 2006: 22مادۀ  2پروتک اول کنوانسیون اروپایی حقتوق بشتر نیتز بتر
این نکته تأکید میکند که دولتهتا بایتد بته حتق والتدین بترای اطمینتان از تعلتیم و تربیتت
فرزندانشان براسا عقاید مذهبی خود احترام بگذارند که احترام در این حوزه فراتر از تصتدیق
صرف یا درنظرگرفتن نظرهای والدین است ،بلکه این ماده تعهدات مثبتی را برای دولتها بیتان
میکند .این دیدگاه به حق احترام به عقاید مذهبی والدین تعلق دارد و عقاید کودک یا مدرسته
و نهادهای مذهبی را در نظر نمیگیرد .با توجه به لتزوم احتترام بته عقایتد والتدین در آمتوزش
1. General Comment No. 22, 1993.
2. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or
Belief, 1981.
3. EctHR, KokkinakisV.Greece,Judgment,, App No. 14307/88, No. 260-A, judgment 25 May 1993.
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فرزندان آنان ،دولتها تمای دارند از این موضوع اطمینان حاصت کننتد کته دانتش متذهبی و
فلسفی بومی هر منطقه که ممکن است بیشترین اولویت را برای والدین آن منطقه داشته باشتد
بخشی از محتوای آموزشی منطقۀ مذکور را تشکی دهد .در ایتن خصتوص دولتتهتا ملتزمانتد
حفاظت از تکثرگرایی و مدارا در محیط آموزش عمومی و جلوگیری از تلقین عقاید به کودکتان
را نیز تضمین کنند (.)Murdoch, 2007: 49
متأسفانه آنچه در این خصوص مورد غفلتت قترار گرفتته استت احتترام بته عقایتد متذهبی
کودکان است و فقط به اعتقادات مذهبی والدین تأکیتد شتده استت .ایتن در حتالی استت کته
کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم احترام به عقاید مذهبی کودکان تأکید کرده استت 1.بنتابراین،
درصورتیکه اعتقادات مذهبی کودک (بیشتر سنین نوجوانی متدنظر استت) متفتاوت از والتدین
وی باشد مشخ نیست که آیا آموزش وی باید براسا اعتقادات مذهبی خود باشد یا والتدین
وی؟ همچنین ،اگر کودکی تمای به فراگیری آموزشهای مذهبی نداشته باشد تکلیف دولتهتا
در این خصوص چیست؟ لذا ضروری است درخصوص آمتوزش متذهبی در متدار بته مستئلۀ
حفاظت از کودکان در برابر اجبار و القائات مذهبی والدین یا قیمان قانونی آنان نیز توجه شود و
این موضوع را در حمایت از تکثرگرایی و پلورالیسم دینی مدنظر قرار دهند .عالوه بر ایتن ،نظتر
به اص ترجیح منافع کودک (بند  1مادۀ  3کنوانسیون حقوق کودک) و جنبۀ حمایتی و ختاص
کنوانسیون حقوق کودک ،باید گفت در صورت تعارض ،رویکرد مذهبی کودک بتا رعایتت متادۀ
 14کنوانسیون ،نسبت به رویکرد مذهبی والدین ترجیح دارد.

حق تبلیغ مذهب
تبلیغ مذهب از دیگر مواردی است که تحت شمول آزادی ابراز مذهب قرار میگیرد .این موضوع
به طور طبیعی برای بسیاری مذاهب دارای اهمیتی خاص است و به د یلتی تبلیتغ متذهبی در
دایرۀ شمول معنای اظهار مذهب قرار میگیرد .نخست آنکه در بسیاری از مذاهب و نه در همتۀ
آنها مؤمنکردن افراد غیرمؤمن از اصول مهم مذهب است که اسالم و مسیحیت تنها دو نمونته
از این ادیان به شمار میروند ،تا جایی که ممانعت یک دولتت از تبلیتغ متذهبی ،ممکتن استت
مجوز جهاد علیه آن دولت باشد (مقامی .)32 :1391 ،همچنین ،خارجکردن تبلیغات از محدودۀ
آزادی اظهار دیدگاههای مذهبی شخ به این معناست کته آزادیداشتتن یتا پتذیرش متذهب
احتما ً امری غیرعملی خواهد شد ،سوم آنکه بنتد پتنجم نظریتۀ تفستیری شتمارۀ  22کمیتتۀ
حقوق بشر 2بیان کرده است که نمیتوان از اجبار برای واداشتتن مؤمنتان یتا غیرمؤمنتان بترای
1. convention on the rights of the child, 1989, article 14.
2. General Comment No. 22, 1993.
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دستکشیدن از باور خود استفاده کرد که در معنای مخالف این بند میتوان گفت کته استتفاده
از ترغیب غیراجباری برای تغییر عقیدۀ یک فرد به مذهب خاص مجاز استت (موستوی:1392 ،
 38و  .)39متن بند  1از مادۀ  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به طتور ویتژه «آمتوزش» را
بهمنزلۀ شیوۀ شناختهشدۀ «ابراز» اعتقادات معرفی کرده و حتق ستعی در تشتویق دیگتران بته
پذیرش ارزشها و اعتقادات را نیز به طور ضمنی به رسمیت شتناخته استت .بنتابراین ،متادۀ 9
بهوضوح حق تبلیغات دینی و سعی در متقاعدکردن دیگران به پذیرش دیگر اعتقتادات دینتی را
بیان میکند .اما این حق مطلق نیست و در هر جا که دولت تشتخی دهتد ،بترای مصتلحت و
نظم عمومی و حمایت از افراد آسیبپذیر در برابر بهرهکشی و سوءاستفاده ،محدود میشود ،زیرا
سیستتتم حقتتوقی ،تبلیغتتات متتذهبی «درستتت» و «نادرستتت» را از هتتم متمتتایز متتیدانتتد و
محدودیت های عمومی آزادی بیان در اینجا نیز قاب اعمتال استت (مقتامی .)69 :1392 ،بترای
مثال ،در پروندۀ ریسیس در برابر یونان ،افسران ارشد که از اعضای آیین پنتکاستال 1بودند ،به
علت تبلیغات مذهبی سه نفر از هوانوردان تحت فرماندهی خود محکوم شدند .هرچنتد بته نظتر
نمیرسید عم آنان متناقض با مادۀ  9باشد ،دادگاه اروپایی با توجه به ماهیت قتاطع و ستاختار
سلسلهمراتب نظامی پذیرفت که به صورت بالقوه ممکن است افراد ردهپایین در ارتش در صورت
خودداری از ادامۀ مکالمهای که از سوی افسر مافوق آغاز شده است مورد آزار و اذیت آنها قرار
گیرند .در این مورد دادخواه مدعی شده است که افسران ارشد از قدرتشان سوءاستفاده کترده و
آنها به دلی دفاع از حیثیت و اعتبار و عملکرد مؤثر نیروهتای مستلح تبرئته شتدهانتد .دیتوان
اروپایی تأکید میکند که باید از تحمی عقاید به صورت اختصاصی به سربازان جلتوگیری شتود
که این امر مورد قبول دادگاه استراسبورگ قرار گرفت (.)Murdoch, 2007: 39
بنابراین ،ضروری است میان تبلیغ دین و اجبار به پذیرش یک دین تفاوت قائ شتد .تبلیتغ
دین نوعی تعلیم و آموزش در حوزۀ دین یا باوری خاص است و فرد را در انتخا باور ختود آزاد
میگذارد ،اما زمانی که تبلیغ دین در شرایطی انجام شود که فرد چارهای جتز پتذیرش متذهب
تبلیغشده نداشته باشد ،تبلیغ دین به اجبار فرد در پذیرش دین مورد بحث تبدی میشتود کته
این موضوع با حق آزادی مذهب و انتخا آزادانۀ مذهب در تضاد است .تبلیغ نادرست دیتن بته
معنی استفاده از ابزار قدرت و استفاده از خشونت نیست ،بلکه استتفاده از ابتزاری کته ظتاهری
انساندوستانه دارد نیز میتواند نوعی تبلیغ نادرست تلقی و ممنوع شود .برای مثتال ،کمتک بته
افراد با استفاده از وضعیت اضطرار آنان به دلیت تنگدستتی یتا سوءاستتفاده از شترایط روحتی
نامناسب افراد نیز میتواند از موارد تبلیغ نادرست و حتی اجبار در انتخا دین محسو شتود،
اما اگر کمک به این افراد باانگیزۀ دینتی ،امتا بته دور از سوءاستتفاده از قتدرت ختود و اضتطرار
( Pentecostal .1فرقهای از مسیحیت است و بر این باور است که هر انسانی میتواند شخصاً و به طور مستقیم
خداوند را احسا و تجربه کند).
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دیگری و هدف اصلی آن کمک به فرد باشد و حق انتخا فرد محترم شمرده شود نمیتواند بتا
ممنوعیت مواجه شود.

ادای سوگند براساس مذهب
ادای سوگند در مراسم خاص یا برای ادای شهادت در دادگاه از نکاتی است که بهنتوعی بتا ابتراز
مذهب شخ در ارتباط است .این حق گاهی بنا به د ی سیاستی یتا ایتدئولوژیک بتا متوانعی
مواجه میشود .شهادتدادن در حرف و عم  ،با وجود اعتقادات مذهبی مفهوم مییابتد .متادۀ 9
کنوانسیون اروپایی از اقداماتی حمایت میکند کته بتا آزادی درونتی بتاور شخصتی مرتبطنتد و
درنتیجه ،شهادتدادن از طریق کالم یا اعمال (ادای سوگند) با عقاید مذهبی در هم گره خورده
است ( .)Murdoch, 2007: 15در مقاب برخی بر این باورند که قسم به مذهبی کته فترد بته آن
اعتقاد ندارد از موارد حق بر ابراز مذهب نیست ،بلکه از جلوههای مخالفت با آزادی درونی افتراد
است .رویۀ کمیتۀ حقوق بشر در این خصوص بر آن است که مواردی کته فترد مجبتور بته ادای
سوگند به شیوهای خاص و برخالف اعتقادات خود میشود را از مسائ مترتبط بتا ابتراز متذهب
محسو نکند .این کمیته در قبال دولتهایی مانند استتونی ،کاستتاریکا و عتراق کته در آنهتا
سوگند یادکردن برای تصدی یک منصب ضروری است؛ بیان کرده است که محرومشدن از ایتن
سمتها در صورت انجامنشدن مراسم سوگند تبعیضآمیز و مخالف با قواعد میثتاق بتینالمللتی
حقوق مدنی و سیاسی تلقی میشود (رهایی.)67 :1389 ،
بنابراین ،الزام افراد برای سوگند یادکردن به شیوهای ختاص بترای تصتدی متذهب یتا ادای
شهادت در دادگاه مغایر با آزادی مذهب است .به نظر میرسد ،ادای سوگند از آنجا که بهوضتوح
با بیان باور مذهبی مرتبط است ،از مظاهر ابتراز متذهب استت و اجبتار افتراد بته ادای ستوگند
برخالف باور مذهبی خود در تناقض با این جلوۀ آزادی متذهب باشتد .همچنتین ،ادای ستوگند
برخالف اعتقادات مذهبی ممکن است سبب ایجاد شبهه درخصوص صحت و سقم سخنانی شود
که ادای سوگند برای حصول اطمینان از درستی آن زم بوده است .به بیان دیگر ،ادای سوگند
در چنین شرایطی میتواند دلی لزوم ادای سوگند را برای شهادتدادن یا تصدی برخی مناصب
از میان ببرد و اساساً فاقد آن ارزشی است که باورمندان از ادای سوگند ،انتظار دارند.
همچنین ،این عقیده که شهادتدادن تنها با اعتقادات متذهبی معنتا متییابتد نیتز نیازمنتد
توجه بیشتری است ،زیرا اشخاص بیمذهب نیز ممکن است برای ادای شهادت به دادگاه خوانده
شوند و وظیفه دارند هنگام ادای شهادت حقیقت را بیان کنند .بنابراین ،این پرسش که آیا افراد
فاقد مذهب برای تصدی مقامات بلندپایه یا شهادت در دادگاه ملزم به ادای ستوگند هستتند یتا
خیر؟ و اینکه در صورت پاسخ مثبت به این سؤال آیا این عم در تضتاد بتا حتق آزادی متذهب
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آنان است یا خیر؟ سؤالی است که بدون پاسخ باقی متیمانتد .در عمت  ،ممکتن استت نیت بته
مقامات رسمی بدون سوگند میسر نباشد و شخ دیگری ،جایگزین شود ،اما در بسیاری موارد،
برای شاهدی که برای سوگند مذهبی ،فاقد باور استت ،جتایگزینی وجتود نتدارد و قاعتدۀ منتع
استنکاف از احقاق حق و مشارکت در تحقق عدالت ،اقتضتا متیکنتد مقامتات قضتایی شتهادت
غیرباورمندان را نیز -ولو بدون ادای سوگند -استماع کنند .بتا وجتود ایتن ممکتن استت ،ارزش
قضایی چنین بیانی ،از «شهادت» به «اطالع» بهمنزلۀ یک امارۀ قضایی ساده کاهش یابد.

نتیجهگیری
از سال  1945با آزادی مذهب بهمنزلۀ یکی از حقوق بنیادین بشر ،هم اسناد حقوقی بینالمللتی
در حمایت از این حق توسعه یافت و هم تدریجاً رویۀ نهادهای بینالمللی درخصوص آن تکمی
شد .آنچه از رویۀ نهادهای تفسیری ،حمایتی و نظارتی بینالمللی بهویژه کمیتتۀ حقتوق بشتر و
دیوان اروپایی حقوق بشر برمیآید این است که «آزادی متذهب» ،پدیتدۀ ذهنتی نیستت ،بلکته
جلوههای عینی بسیار واضحی دارد .در ر این تجلیات ،حق انجام اعمال مذهبی و آیینهتای
پرستش است که ممکن است ذاتاً یا عمالً به صورت فردی یا جمعی انجام شود و دولتها نبایتد
مانعی در راه تحقق آن ایجاد کنند .هرچند در صتورت برختورد ایتن جلتوه از آزادی متذهب بتا
هریک از عوام چهارگانۀ نظم عمومی ،امنیت عمومی ،اخالق و مذهب دولتها میتوانند اعمال
این حق را با محدودیتها و تضییقاتی مواجه کنند .حقی کته در دکتترین حاشتیۀ تفستیر نیتز
تأکید شده است .به عبارت دیگر ،براسا دکترین حاشیۀ تفسیر ،دیتوان اروپتایی حقتوق بشتر
تحت شرایطی تفسیر مقامات و دادگاههای ملتی از مقتررات کنوانستیون را متیپتذیرد (رهتایی،
 ،)78 :1389زیرا دولت ها بیش از هر نهاد و مرجع دیگری با واقعیات جامعه و ملزومات زنتدگی
در جوامع خود آشنایی دارند.
براسا دکترین حاشیۀ تفسیر و با توجه به اینکه کنوانسیون اروپتایی حقتوق بشتر تعیتین
مصادیق نظم عمومی ،امنیت عمومی ،اخالق و بهداشت عمومی را بر عهتدۀ دولتتهتا قترار داده
است ،لذا میتوان گفت اگرچه آزادی دینی حقی است که نمیتواند از ستوی دولتتهتا تعطیت
شود ،اما میتواند از سوی دولتها با محدودیتهایی مواجه شود.
همچنین ،از دیگر حقوقی که در بحث آزادی دینی به آن توجه شتده استت ،حتق تشتکی
اجتماع و تجمع و بهتبع آن حق بر ایجاد گردهماییهتا و نهادهتای متذهبی مربتوط استت ،لتذا
باورمندان هر مذهب نهتنها میتوانند به صورت مسالمتآمیز گردهمتایی تشتکی دهنتد ،بلکته
میتوانند بهمنظور حقوق مذهبی خود ،نهادهای اجتماعی نیز پدید آورند .ایتن باورمنتدان ،بایتد
بتوانند پوشش یا نمادهای مذهبی را استفاده کنند ،مگر آنکه مصالح عمتومی ،اقتضتای دیگتری
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داشته باشد .کودکان و بزرگسا ن ،هر دو از حق تعلتیم و تعلتم متذهبی برخوردارنتد و در ایتن
میان ،چنانچه عقاید مذهبی کودکی شک گرفته باشد (در دورۀ نوجتوانی) ،وی نیتز از حقتوقی
مستق از والدین خود برخوردار میشود .همچنین ،مذاهب گوناگون در چارچو باورهای ختود
برای جذ دیگر انسانها از حق تبلیغات مسالمتآمیز نیز برخوردارند و باورمندان مذهبی ایتن
حق را نیز دارند که از ادای سوگند برخالف مذهب خود امتناع کنند.
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