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بررسی حجاب در پرتو حقوق بشر با نگاهی به ممنوعیت حجاب اسالمی در غرب
محمدحسین زاهدیان تجنکی ، 1سید حسین

جاللی2

 1دانشجوی دکتری ،حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی( نویسنده مسئول)
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده
پوشش و حجاب اسالمی یکی از مسائل مهم فرهنگی است که دین مبین اسالم به آن توجه خاصی داشته و با دقت و ظرافت
به این موضوع مهم اشاره کرده است.ب ر اساس اصل دموکراسی و آزادی هر فرد مسلمان می تواند در چارچوب اعتقادات خود با
پوشش اسالمی در جوامع بین المللی حضور و فعالیت داشته باشد ،بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی
فکر ،وجدان و دین برخوردار است .این حق شامل اظهار عقیده و ایمان ،تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا
جمعی ،خصوصی یا عمومی خواهد بود (ماده  18اعالمیه جهانی حقوق بشر) ،اما صرف نظر از تمام قواعد و قوانین حقوق
بشری در دهه ی اخیر ،برخی کشورهای غربی محدودیت هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده اند و از آنجایی که
تبعیض نسبت به گروه های دینی و نوع پوشش به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیالت است  ،لذا
تبیین حق بر پوشش اسالمی در حقوق بین المللی ضروری می باشد ،از این رو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد که در
تمامی کنوانسیون ها و قوانین بین المللی به آن اشاره شده  ،در این مقاله سعی در شناسایی جایگاه حجاب اسالمی در قوانین
بین المللی خواهیم داشت .بر این اساس پرسشی که در نوشتار حاظر در پی تبیین آن هستیم این است که جایگاه حجاب
اسالمی در قوانین و کنوانسیون های بین المللی کجاست؟.
واژههای كلیدی :حجاب ،حقوق بشر ،اصل عدم تبعیض ،حق آزادی دین
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مقدمه
مساله پوشش بانوان یکی از مسائل بسیار مهمی است که رابطه تنگاتنگی با مسائل سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در سطط بطین
الملل دارد .در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آمطوزه هطای دینطی از جملطه مباحطق مناقشطه برانگیطز در میطان
اندیشمندان است ،یکی از مباحثی که در باب رابطه حقوق بشر و طرز تلقی مسلمانان از آن در دهه های اخیطر مططرگ گردیطده
قضیه حجاب اسالمی و نوع پوشش بانوان مسلمان در سایر کشورهاست.
حقوق بشر از مفاهیمی است که امروزه در زندگی انسان ها جایگاه واالیی دارد که در آن ساده ترین حقوق اولیطه انسطان هطا در
زندگی اجتماعی مطرگ می شود و در بر گیرنده حق حیات ،حق آزادی و همه ی عناصر الزم برای یک زندگی انسانی می باشد،
لکن از سوی دیگر افزایش دخالت دولت ها در امور خصوصی ،شخصی و سلیقه ای افراد که گاه ناشی از تمایل دولت ها به نشان
دادن اقتدار خود و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آن هاست ،این حقوق اولیه انسانی را محدود کرده است .طبق میثطاق بطین
المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ ،فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیسطت ،هطر دیطن و
مذهب نیز عالوه بر اندیشه و اعتقادات درونی خود ،متضمن برخی رفتارها و نمادهایی اسطت کطه جنبطه ی بیرونطی داشطته و در
اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت ،نمونه بارز این رفتارها و نمادها برای زنان مسلمان استفاده از حجاب اسطالمی مطی باشطد ،از
این رو تضمین آزادی های مذهبی باید توامان در حوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد( شمسی.)1390 ،
اما صرف نظر از تمام تعهدات بین المللی و منطقه ای مبنی بر اصول عدم تبعیض و آزادی انسان در انجام مناسک مذهبی ،موج
اسالم ستیزی در کشورهای غربی در سال های اخیر به انحای مختلف و غالبا با مخالفت های بطه اصططالگ قطانونی بطا نمادهطای
اسالمی گسترش یافت .شاید بتوان قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی در فرانسه را که منجر به اخطراج شطمار زیطادی دختطران و
زنان محجبه مسلمان از دانشگاه ها و مدارس گردیده را اولین حرکت سازمان دهی شده دولت های غربی در اروپطا دانسطت کطه
این امر برخالف قوانین حقوق بشری است ،در کشورهای غربی شاهدیم که زنان مسلمان محجبطه کطه بنطا بطه وظیفطه دینطی و
شرعی خود روسری به سر می کنند تحقیر ،توهین و حتی تهدید شده و به آن ها حمله می شود در صورتی که بر اساس حقوق
بین الملل هنجارهای دینی و فرهنگی هیچ گاه نمی تواند توجیه کننده عدم تساهل و رفتار متجاوزانه و توهین آمیز باشد.
تبعیض موضوع حجاب از زوایای متعددی در حقوق بین الملل قابل مطالعه می باشد ،اما مقاله حاضر در صدد است این موضطوع
را از زاویه جایگاه حجاب در قوانین حقوق بشری بررسی نماید ،از این رو در پژوهش حاضر دو فصل مطرگ گردیده که ابتطدا بطه
مفهوم شناسی و جایگاه حجاب در حقوق اولیه و پس از آن به بررسی جایگاه حجاب در پرتو نگرش جهانی پرداخته خواهد شد.
مفهوم شناسی و جایگاه حجاب در حقوق اولیه
حجاب نشانهای است که می تواند به رغم داشتن معنای صری خود برای انعکاس نوعی از پوشش برای زنان ،در معنطای ضطمنی
خود به نشانهای تبدیل شود که منعکس کننده یا هویطت ویطژهای باشطد .در ایطن فصطل واژهی حجطاب تعریطف و بطه تاریخ طه
مختصری از آن اشاره خواهد شد و سپس در مبحق دوم به جایگاه حجاب در حقطوق اولیطه از جملطه حطق آزادی دیطن و منطع
تبعیض نسبت به اقلیتها پرداخته خواهد شد.
تعریف و تاریخچه حجاب
واژه ی حجاب از ریشه حجب (بر وزن فعل) به معنی پوشیدن و پرده است .حجاب عبارت است از این که زن خود را به نحوی از
نامحرم بپوشاند و جلب توجه نکند (مطهری .)1387 ،به عبارت دیگر ،استعمال کلمهی حجاب در مورد پوشش زن یک اصطالگ
نسبتا جدید میباشد .در قدیم و بخصوص در اصطالگ فقها کلمهی «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است.
فقها چه در کتابالصلوه و چه در کتابالنکاگ که متعرض این مطلب شدهاند و کلمهی ستر را به کار بردهاند و نه کلمه حجطاب،
از این جهت بهتر بود این کلمه عوض نمیشد و ما کماکان همان کلمهی پوشش را به کار میبردیم ،زیرا چنان ه گفتیم معنطی
شایع لغت حجاب پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده میشود به اعتبار پشت پرده واقع شطدن زن اسطت و همطین امطر
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موجب شد که عده ی زیادی گمان کنند که اسالم خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشطد و بطرون نطرود
(همان).
ولی اخیرا از کلمهی حجاب اسالمی در جای کلمهی ستر و پوشش استفاده میکنند و آن هم به خطاطر جامعیطت و گویطایی آن
برای بیان پوشیدگی زن از نظر اسالم است .زیرا که ستر و پوشاندن مانند حجاب اسالمی گویای پوشطیدگی و نطوع و حطدود آن
نمیباشد ،مگر این که قید اسالمی را به آن اضافه کنیم که در آن صورت «پوشش اسالمی» معادل «حجطاب اسطالمی» خواهطد
بود و همهی آن ه را که خداوند در سورههای نور و احزاب از زنان خواسته است در پوشیدگی خود رعایت کننطد را در بطر دارد.
(اکبری.)1390 ،
حجاب همواره ارتباط مستقیمی با حکومتها داشته ،مساله زن و امور مربوط به زنان توسطط حکومطتهطایی کطه یکطی پطس از
دیگری روی کار آمدند ،به طرق مختلف و موثری ،بر پویاییهای اجتماعی ،سیاسی و مذهبی مردم اثر گذاشطت و هنطوز هطم در
حال گذر و اجرا است ،جریانهای متفاوت نظیر مبارزه با غربی کردن ،مبارزه علیه رژیم شاه ،مبطارزه بطا امپریالیسطم ،مقابلطه بطا
سلطنت طلبی و  ...سپس فرایند استقرار مجدد اسالم .حجاب را به ابزاری بالقوه سمبولیک و ایطدئولوژیک تبطدیل نمطود (اسطتاد
ملک ،)1367 ،چرا که پس از کشف حجاب در دورهی پهلوی اول و همینطور استمرار و برنامههای فطرا محافظطه کارانطه پهلطوی
دوم کماکان این اقدامات با گرایشات مذهبی مردم ناسازگار بود ،چنان ه در انقالب  ،1357حجاب به ویطژه چطادر ،نطه فقطط بطه
سمبل مبارزه علیه رژیم شاه تبدیل شد ،بلکه به عنوان سنگری در برابر غرب زدگی و تهاجم فرهنگی غرب مطرگ شد .در ادامطه
نیز در طی اولین سالهای انقالب ،چادر به تدریج به عنوان سمبل وحدت ملی در مبارزه علیطه سطلطنت طلبطی و غطرب زدگطی
مطرگ شد.

تعریف حقوق بشر
یکی از مفاهیمی که امروزه ،در زندگی انسانها جایگاه واالیی دارد مفهوم حقوق بشر است .که در آن سادهترین حقطوق اولیطهی
انسانها در زندگی اجتماعی مطرگ شده است و در برگیرندهی حق حیات ،آزادی ،و همهی عناصر الزم برای یک زندگی انسانی
میباشد (مصفا و ابراهیمی ،)1387 ،اگر چه در فرهنگها و مذاهب مختلف از حقوق بشر تعطاریف متفطاوتی ارائطه گردیطده امطا
آن ه امروزه تحت عنوان حقوق بشر در سط جهانی مطرگ میشود ،معموال متکی بر تعاریف دنیای غرب و سازمان ملطل متحطد
از این مفهوم میباشد .حقوق بشر را می توان به اساسیترین و ابتداییترین حقوقی معرفی نمود کطه هطر فطرد بطه ططور اتطی،
فطری ،و به صرف انسان بودن از آن بهرهمند میشود ،این موازین حقوقی به طور گستردهای به عنطوان هنجارهطای بطینالمللطی
پذیرفته شده و تعریف شده است و بیشتر کشورها این حقوق را در قوانین و رویههای قضایی خود مورد شناسایی قرار دادهانطد.
آن ه امروزه رسما به عنوان مفهوم حقوق بشر مطرگ است ،واژه نسبتا جدیدی است کطه در سطال  1945توسطط سطازمان ملطل
متحد مطرگ و جایگزین واژهی حقوق طبیعی شده است ،از تاریخ صدور اعالمیه جهانی حقوق بشطر توسطط سطازمان ملطل ایطن
مفهوم جایگاهی واال در ا هان عمومی جهانیان به خود اختصاص داده است .اما برخالف آن ه که غرب معتقد اسطت کطه مفهطوم
حقوق بشر همراه با حکومت دموکراسی جدید در دوران معاصر مطرگ شده است .مسلمانان معتقداند که پیش از ظهطور لیبطرال
دموکراسی مدرن ،ایده حقوق بشر به صورت واض و صری در قرآن و سنت پیامبر اسالم (ص) ارائه شده است ،و این مفهوم به
شکل ماهرانه ای توسط فقها مسلمان در شکل دقیقا علمی تحت دو عنوان حقوق خداوند و حقوق انسانهطا مططرگ شطده اسطت،
حقوق انسانها شامل بحقهای متفاوتی است از جمله حقوق غیر مسلمانانی که در کشورهای اسالمی زندگی مطیکننطد و حطق
آزادی بیان و ابراز عقیده برای هر انسان است (موحد و حسینی.)1389 ،
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حجاب در پرتو حقوق اولیه
حق آزادی دین و ابراز آن
«آزادی عقیده» و «آزادی بیان» از حقوق اساسی و بنیادین بشر و در زمره حقطوق مطدنی و سیاسطی و بطه اصططالگ نسطل اول
حقوق بشر به شمار میروند که در بسیاری از اسناد بینالمللی جهانی و منطقطهای مطورد تاکیطد و تصطری قطرار گرفتطهانطد .در
بسیاری از اسناد حقوقی ،آزادی «عقیده و بیان» ،به شکل توأمان بیان شده و از آن ،به عنوان «یک حطق» یطاد مطیشطود .بطرای
مثال ،در ماده  19اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشطته باشطد و در
کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ،با تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی ،آزاد باشد.
این گونه حقوق از جمله «تعهدات به نتیجه» دولتهاست و دولتهای عضو میثاق ملزم هستند که بدون توجه به قیطد امکانطات
موجود یا شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه ،این حقوق را به طور مطلق اعمال نماینطد .اگطر آزادی بیطان از آزادی عقیطده
تفکیک گردد و آزادی عقیده ،بدون آزادی بیان اثبات شود ،این حق ،فاقد کمترین ارزش بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نمطی-
شود زیرا عقیده ای که ابراز نشود و جزء مکنونات درونی انسان باقی بماند ،قابل دسترسی دیگران نبوده و بیم و نگرانطی نسطبت
به آن معنی ندارد .چنانکه ماده  4میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصری میکند ،حق آزادی عقیطده در زمطره حقطوق
غیر قابل تعلیق است که حتی در شرایط جنگی و فورس ماژور نیز به حال تعلیق در نمیآید و در هیچ شرایط و اوضطاعی نبایطد
مورد نقض قرار گیرد.
حق آزادی دین و عقیده ،بنابر حمایت استانداردهای بینالمللی ،در بردارنده حق اظهار دیطن بطه شطیوههطای مختلطف از جملطه
پوشیدن لباس متمایز است .پوشش لباس و نمادهای مذهبی در مکانهای عمومی همواره منشا بحق و جطدالهطای سیاسطی و
حقوقی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است .هر چند پوشش موی سر زنان ،سطابقه تطاریخی داشطته و مربطوط بطه اقطوام و
کشورهای مختلفی است ،اما پوشش زنان مسلمان چند دههای است که به یکباره در کانون توجهات قطرار گرفتطه اسطت .گرچطه
نمادهای مذهبی زیادی هم ون عمامه سیکها ،عرقچین یهودیان و صلیب مسیحیان توجهات را به خود جلطب مطیکنطد ،امطا
بیتردید روسری زنان مسلمان (حجاب) مهمترین سمبل مذهبی است که بحقهای فراوانی را در جهان غرب برانگیخته اسطت.
(شمسی.)1390 ،
هر دین و مذهبی عالوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود ،متضمن برخی رفتارهطا و نمادهطایی اسطت کطه جنبطه بیرونطی
داشته و در اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت .یکی از بارزترین ابعاد بروز دین در جامعه ،حضور نمادها و ساختاری دینی در آن
جامعه است .اغلب نهادهای قضایی یا شبه قضایی بینالمللی ،نمایش نمادهای دینی را در بروز و ظهطور خطارجی دیطن و عقیطده
میدانند و نه اعتقادات درونی فرد .بسیاری از اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشری نیز به آزادی «ابراز» دین یا عقیطده در
عبادت ،مراعات ،انجام و آموزش مناسک دینی اشاره دارند .کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چهار نطوع مشطخا از ابطراز دیطن یطا
عقیده را نام برده است :پرستش ،تعلیم ،انجام مناسک و مراعات .البته دیوان در موارد متعددی اظهار داشته است که این چهطار
مورد الزاما لیست قطعی و نهایی اشکال ابراز دین نیست.
حق آزادی دین و عقیده ،در بر دارنده حق اظهار دین به شیوههای مختلف مانند پوشیدن لباس متمایز است .پوشیدن نمطاد یطا
لباس مذهبی نه تنها بخشی از آزادی دین یا عقیده است ،بلکه نوعی آزادی بیان است و بر اسطاس نظطر دیطوان اروپطایی حقطوق
بشر ،آزادی بیان نه تنها در مورد ایده یا اطالعات مورد پذیرش و بیضطرر پذیرفتطه شطده اسطت ،بلکطه در مطواردی کطه موجطب
دلخوری و برآشفتن دولت و یا بخشی از جامعه باشد نیز صادق خواهد بود.
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منع تبعیض نسبت به اقلیتها
از جمله حقوقی که می توان موضوع حجاب را در یل آن مورد بررسی قرار داد «حق منع تبعیض نسبت به اقلیتها» میباشطد،
رعایت حقوق اقلیتها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی است که به ویژه در سالهای اخیر مطورد توجطه و حمایطت
نهادهای بینالمللی قرار گرفته است ،هر چند جهان در چند دههی اخیر شاهد برخوردهای خصطمانه و خشطونتبطار گطروههطای
مختلف و یا پاکسازیهای قومی اقلیتها بوده ،تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیتها و تطامین همزیسطتی مسطالمت آمیطز اقطوام
مختلف نیز اندیشیده شده است( .شریفی طراز کوهی و قره باغی)1389 ،
پیش از تشکیل جامعه ملل ،در میان اسناد مهم بینالمللی برای اولین بار در معاهطدات صطل وسطتفالی در سطال  1648طبقطه
بندی از اقلیتها در چارچوب مذهب صورت گرفت ،این معاهدات به مسیحیان ساکن پرنس نشینهایی که فرقه شان مطابق بطا
کلیسا رسمی نبود حق انجام مناسک مذهبی را در مالء عام در ساعات مشخا از روز اعطا میکرد .ایطن در زمطانی بطود کطه در
ممالک اسالمی ،اقلیتهای مذهبی با توجه به مقررات فقه اسالمی از استقالل کاملی در حوزهی احوال شخصیه برخوردار بودنطد
و غیر مسلمانان میتوانستند در اموری هم ون ازدواج طالق ،ارث ،و غیره تابع مقررات مذهبی خود باشند (زنجانی)1379 ،
شروع تحول در نگرش نسبت به اقلیتها را در دوران معاصر میتوان از زمان صدور نظر مشورتی دیوان دائمی دادگستری بطین-
المللی بنا به درخواست شورای جامعهی ملل در مورد مدارس اقلیت در آلبانی در سال  1935اعالم کرد ،در ادامه نیز میتوان از
منشور ملل متحد نام برد که البته توجه زیادی به مقوله اقلیتها نشان نداد و تنها بند  3ماده  1حمایت از اقلیتهطا را بطه ططور
کلی جزء اهداف آن سازمان برشمرده است .از اقدامات دیگر سازمان ملل در رابطه با اقلیتها میتوان به «کمیسیون فرعی منطع
تبعیض و حمایت از اقلیتها نام برد که در سال  1999به «کمیسطیون فرعطی تطرویج و حمایطت از حقطوق بشطر» تبطدیل شطد،
همینطور میتوان از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نام برد که در ماده  27خود به طور خاص از حقوق اقلیتهطا دفطاع
میکند .در سط منطقهای و درحوزهی اروپا به موضوع اقلیتها پرداخته شده است کطه ابتطدا در سطال  ،1950اولطین معاهطده
منطقهای حقوق بشر تصویب شد و سه سال بعد نام «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیها بنیادین» الزم االجرا گردیطد ،در
سال  1992منشور اروپایی زبانهای محلی یا اقلیت تصطویب و در سطال  1998الزم االجطرا شطد .در سطال  1992کنوانسطیون
چارچوب حمایت از اقلیتهای ملی به تصویب رسید و در سال  1998الزم االجرا گردید ،اسناد فوق همگی بطه ططور خطاص بطه
مقوله اقلیتها پرداختهاند (شریفی طراز کوهی و قره باغی.)1389 ،
اما صرف نظر از تمام قوانین فوق وقتی به واقعیت مینگریم ،میبینیم که بین این قوانین و رفتار جوامع غربطی فاصطلهی زیطادی
وجود دارد ،مطالعه اعمال و رفتار این جوامع در حوزههای مختلف نشان میدهد کطه بطزر تطرین ناقضطان حقطوق بشطر همطین
مدعیان حقوق بشر هستند که با نام دفاع از آن به خود اجازه میدهند هر کاری خالف قانون را انجام دهند ،امطروزه مطا شطاهد
نقض گسترده آزادیهای ابتدایی در کشورهای به اصطالگ متمدن اروپایی هستیم که برخالف حقطوق بشطر و حقطوق اقلیطتهطا
عمل می کنند ،نمونه بارز این اقدامات خالف قانون جلطوگیری از حجطاب زنطان و دختطران مسطلمان در مجطامع عمطومی اسطت،
ممانعت از داشتن پوشش حجاب اسالمی در برخی کشورهای اروپایی نقض کننده ادعای سردمداران حقوق بشر دنیاست .طبق
قوانین که کر شد داشتن پوشش اسالمی حق هر زن مسلمان است اما در یک تناقا آشکار شاهد برخطورد مطدعیان دروغطین
حقوق بشر با پوشش زنان و دختران و جلوگیری از ورود آنان به دانشگاهها میباشیم .به عنوان مثال تصویب قانون منع اسطتفاده
از عالئم مذهبی در اماکن عمومی در ک شور فرانسه که در عمل منجر به منع استفاده از حجاب شد ،با دموکراسی و آزادیهطای
فردی که به اصطالگ روگ قانون اساسی نوشته شده غربی است مغایرت دارد.
حجاب در پرتو نگرش جهانی
بررسی موضوع حجاب از زوایای متعددی در حقوق بین الملل قابل مطالعه میباشد ،لکن با توجه به هدف مقاله حاضر کطه نقطد
ممنوع کردن استفاده از پوشش اسالمی در برخی کشورهای غربی میباشطد ،ایطن موضطوع را ابتطدا از زاویطه جایگطاه حجطاب در
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تعهدات بین المللی و پس از آن در مبحق دوم از این فصل به بررسی برخی از تعهدات منطقهای در قطاره اروپطا کطه کشطورهای
این قاره را ملزم به آزادی دین و مذهب و راههای ابراز آن میکند ،بیان خواهد شد.

جایگاه حجاب در تعهدات بین المللی
منشور ملل متحد
منشور ملل متحد سندی است که هدفها و نحوهی کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را تعیین میکند ،این سطند
در حکم اساسنامه سازمان ملل است ،در متن منشور صریحاً تأکید شده که مفاد منشور بر هر قرارداد بین المللی دیگری مقطدم
است .مطابق بند  3ماده  1و بند  3ماده  55منشور« :کلیه دول عضو ،متعهد به رعایت حقوق بشطر و آزادیهطای اساسطی بطرای
همه ،بدون تبعیض از حیق نژاد ،جنس ،زبان یا دین خواهند بود» .بنابراین تمام افراد با هر دینی در سرزمینهای دول عضطو در
پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد با یکدیگر در حمایت حقوق بین الملل قرار میگیرند .ولطی در حطال حاضطر و بطا بطه اجطرا
گذاشتن قانون منع حجاب و ممانعت از تحصیل دختران محجبه در مدارس و دانشگاهها تناقض فاحشی بین مواد منشطور ملطل
متحد و اقدامات کشورهای غربی مشاهده میشود
.
اعالمیه جهانی حقوق بشر
اعالمیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر  1948در پاریس بطه
تصویب رسیده است .این اعالمیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولطین بطار حقطوقی را کطه همطهی انسطانهطا
مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان میدارد .هرچند این اعالمیه ماهیتاً قانون محسوب نمیشطود ،امطا قطوانین اساسطی
بسیاری از کشورها و نیز کنوانسیونهای متعددی از مفاد آن الهام گرفته است.
مطابق ماده  2این اعالمیه «هر فردی بدون هیچ گونه تمایز ،مخصوصاً از حیق نژاد ،رنگ ،جطنس ،زبطان ،مطذهب و یطا عقیطده و
هم نین ملیت ،وضع اجتماعی ،ثروت و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و آزادیهای اعالم شطده در ایطن اعالمیطه برخطوردار
است» هم نین مطابق مادهی  18این اعالمیه «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه ،وجطدان و دیطن اسطت و  .»...بطدیهی
است که مذهب را نمیتوان صرفاً در چارچوب اندیشه محصور کرده و یا به باورهای محض اعتقادی و تجربههای درونطی تحلیطل
داد .اندیشه و اعتقاد مذهبی نهایتاً دارای جنبههای رفتاری ویژهای خواهد بود که در بیرون و جامعه بروز خواهد کرد ،از آنجا که
نمی توان اندیشه مذهبی را به صورت مطلق از رفتار مذهبی منفک کرد لذا تضمین آزادی مذهبی باید توامان در حوزهی اندیشه
و رفتار صورت پذیرد .به عبارت دیگر نمیتوان شهروندان یک جامعه را از لحاظ مذهبی آزاد دانست ،اما آنها را از انجام اعمطال و
مناسک مذهبی و یا از حق سازمان دهی مذهبی و برخورداری از نهادها و اجتماعات دینی منع نمود( .شمسی)1390 ،

میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی
این میثاق یکی از عهدنامههای سازمان ملل متحد بر پایهی اعالمیهی جهانی حقوق بشر اسطت .ایطن میثطاق در دسطامبر 1966
ایجاد و در مارس  1975الزم االجرا گردید .هدف از تصویب این میثاق آن بود تا اصول و معیارهای مندرج در اعالمیهی جهطانی
در غالب اسناد بین المللی موثر و الزام آور درج گردد؛ در تحلیل موضوع حجاب با توجه به این میثاق میتوان به ماده  27اشطاره
کرد که مقرر میدارد« :در کشورهایی که اقلیتهای نژادی ،مذهبی و یا زبانی وجود دارند ،اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را
نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتطع شطوند و بطه دیطن خطود
متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند» .این ماده حق تمتع از فرهنگ خاص خود ،حق تدین به دین
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خود و ع مل بر طبق آن و حق تکلم را برای هر فردی در کشورهای بیگانه را به رسمیت شطناخته اسطت .لطذا در برخطورداری از
فرهنگ خاص خود افراد میتوانند لباسهای خاص خود را برتن کنند و به آداب و رسوم خاص فرهنگ خود در مراسطم شطرکت
نمایند( .میرمحمدی)1386 ،
کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص اشعار میدارد که این مواد هیچ محدودیتی در زمینهی آزادی دین و عقیده را
روا نمیداند .در بند  5تفسیر کمیتهی مذکور تصری شده که بند  2ماده  18میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسطی هرگونطه
تهدید فیزیکی یا مجازات کیفری برای اعمال فشار به پیروان یک دین را ممنوع ساخته و سیاستها و اقداماتی که با این هطدف
اتخا شوند را مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میدانند.

اعالمیه حقوق افراد وابسته به اقلیتهای ملی ،قومی ،دینی یا زبانی.
این اعالمیه با هدف تایید مجدد اینکه یکی از خواستههای اصلی ملل متحد ،طبق منشور آن اعتال و حمایطت از رعایطت حقطوق
بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد ،جنس ،زبان یا مطذهب اسطت در سطال  1992نگاشطته شطده اسطت .ایطن
اعالمیه در واقع متأثر از ماده  27میثاق حقوق مدنی سیاسی به توسعه نظام حمایت از اقلیتها میپردازد .ایطن اعالمیطه حقطوق
بخصوص را در حمایت از اقلیتها گذرانده که از جمله آن میتوان به بند  1ماده « :1دولتها که در آن هویطت اقلیطتهطا رشطد
کنند» و یا بند  1ماده  2که اشعار میدارد« :اشخاص متعلق به اقلیتها حق دارند به طور خصوصی یا عمومی ،آزادانطه و بطدون
مداخله یا اعمال هر نوع تبعیض ،از فرهنگ خاص خود بهرهمند باشند» اشاره کرد.

كنوانسیون حقوق كودک
پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتمطاعی ،فرهنگطی کودکطان را
بیان میکند .دولتهایی که این معاهده را امضاء کردهاند موظف به اجرای آن هستند و شکایتهای راجع به آن کمیتهی حقوق
کودک ملل متحد تسلیم میشود .این کنوانسیون در نوامبر  1989مورد پذیرش مجمع عمومی سطازمان ملطل قطرار گرفطت و از
سپتامبر  199الزم االجرا شد .نکته جالب در مورد این کنوانسیون این که ایاالت متحده امریکا تنها عضطو سطازمان ملطل متحطد
است که به این کنوانسیون ملحق نشده و به امضاء آن اکتفا نموده ،به این ترتیب این کنوانسیون مقبولترین سند حقطوق بشطر
در تاریخ میباشد.
ماده  2این کنوانسیون اشعار می دارد در کشورهای طرف کنوانسیون ،حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده ،برای
تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی میکنند بدون هیچ گونطه تبعطیض نطژادی ،رنطگ ،مطذهب و  ...محتطرم شطمرده و
تضمین خواهند نمود»
در ادامه این کنوانسیون نیز در ماده  30آمده « در کشورهایی که اقلیتهای قومی ،مذهبی ،زبانی یا افرادی با منشأ بومی وجود
دارند ،کودک متعلق به این گونه اقلیت ها نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود ،برخطوداری از مطذهب خطود و اعمطال آن بطه
همراه سایر اعضای گروه محروم گردد» .نکته قابل کر در ارتباط با مادهی اخیر قسمت پایانی ماده میباشطد کطه سطایر اعضطای
گروهها را به همراه کودکان برخوردار از حق مذهب ،فرهنگ و اعمال آنها قلمداد نمود.
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تعهدات منطقهای (قاره اروپا)
كنوانسیون اروپایی حقوق بشر
این کنوانسیون یک معاهده بین المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در اروپا است که در سطال  1950پطیش
نویس آن توسط نهاد نوبنیاد شورای اروپا تهیه و در دسامبر  1953الزم االجرا شد.
اغلب کشورهای اروپایی عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده و این کنوانسیون برای آنها الزم االجرا است .آزادی مذهبی در
ماده  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منعکس شده است .این ماده اشعار میدارد:
. 1همه افراد از حق آزادی اندیشه ،وجدان و دین بهره مند هستند .این حق شامل آزادی تغییر دیطن یطا عقیطده و آزادی اظهطار
دین و عقیده ،عبادت ،آموزش ،انجام و مراعات مناسک دینی خواه به صطورت فطردی و خطواه در جامعطه بطا دیگطران در محطیط
عمومی یا خصوصی میشود.
 . 2آزادی اظهار دین یا عقیده صرفاً زمانی با محدودیت مواجه خواهد شد کطه توسطط قطانون تجطویز شطده و بطرای یطک جامعطه
دموکراتیک ضروری بوده و در راستای امنیت ،نظم ،بهداشت و اخالق عمومی و یا حقوقی و آزادی سایرین باشد.
ماده فوق ،آزادی مذهب را صراحتاً به رسمیت شناخته و این آزادی را شطامل ابطراز عقیطده و دیطن و هم نطین انجطام مناسطک
مربوطه میداند .بند دوم این ماده نیز تصری میکند که این آزادی مطلق نیست و در شرایط خاصی میتواند محدود شطود ،اوالً
محدودیت اعمال شده باید قانونی باشد .دوماً باید هدف مشروعی برای این محدودیت وجود داشته باشد که شامل امنیطت ،نظطم
و بهداشت عمومی و یا حفظ حقوق سایرین میباشد و سوم این که محدودیت مذکور باید برای یک جامعه دموکراتیک ضطروری
تشخیا داده شود.
در ماده  2اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تأکید شده است:
هیچ فردی را نمی توان از حق آموزش محروم کرد .دولت باید حق والدین در تضمین اینکه فرزندان آنها تعلیم و آموزشی مطابق
با دین و اعتقادات فلسفی آنها ببینند را محترم شمارد( .شمسی)1390 ،

قوانین بنیادین اتحادیه اروپایی
برخالف شورای اروپا که از ابتدای تشکیل آن بعد از جنگ دوم جهانی ،تقویت ارزشهطای دموکراتیطک و آزادیهطای اساسطی را
محور خودقرار داده بود ،اتحادیه اروپایی که در ابتدا با محوریت اقتصاد بازار تشکیل شطد ،تطا سطالهطای متمطادی بجطای رفتطار
یکسان با تمامی افراد فا رغ از دین یا عقیده ،موضوع عدم تبعیض (به خصطوص بطین زن و مطرد و عمطدتاً در موضطوع اشطتغال و
دستمزدها) را محور اصلی همگرایی اروپایی قرار داده بود .به واقعیت رسیدن مفهوم «شطهروندی اتحادیطه اروپطایی» و ضطرورت
کسب مشروعیت بیشتر برای  EUمستلزم اتخا سیاست فرصتهای برابر برای تمامی شهروندان بود .نتیجه سالها تالش جوامع
مدنی در اروپا ،افزودن ماده  13پیمان ماستریخت  1997بود .این ماده بنیان قوانین ضدتبعیضی در اتحادیطه اروپطایی بطه شطمار
میرود و از کشورهای عضو اتحادیه می خواهد تا اقدامات مقتضی برای مبارزه با هرگونه تبعیض بر پایه جنس ،نژاد یا قوم ،دیطن
یا عقیده ،ناتوانی و سن را اتخا نمایند .هرچند این ماده یک گام مهم در راستای اصل برابطری در اروپطا بطود ،امطا الزامطی بطرای
مؤسسات اروپایی ایجاد نمیکند (.)Rorive, 2009

سند نهایی نشست وین 1989
سند نهایی نشست نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در وین در سطال  ،1989آزادیهطای
مذهبی موجود در بیانیه  1981به خصوص آزادی گروههای مذهبی را گسترش داد .در این سند ،تبعیض علیه افراد و جوامع در
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تمامی بخشهای زندگی مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منع شده است .این سند معتقطدان بطه ادیطان مختلطف و
هم نین میان دینداران و بی دینان را به بردباری و احترام متقابل توصیه میکند (.)Witte, 2009
ماده  16این سند ،به منظور تضمین آزادی افراد برای ابراز عقیده و انجام مناسک دینی ،از کشورهای عضو میخواهد تا اقدامات
مؤثری برای ممانعت و حذف تبعیض مبتنی بر دین و عقیده علیه افراد و جوامع انجام دهند تا افراد بتوانند از آزادیهای اساسی
و حقوق بشر خود در تمامی جنبهها بهرهمند شوند .حق دسترسی آزادی به عبادتگاهها باید محترم شمرده شده و حق اسطتفاده
از کتب مقدس و سایر کتابهای مذهبی و کاالها و لوازم مرتبط با انجام مناسک دینی نیطز محتطرم شطمرده شطود .هم نطین بطه
کشورهای عضو توصیه شده است برای درک بهتر از الزامات آزادی دینی ،با مؤسسات و سازمانهای دینی مشورت نمایند.
دولت های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها خود را نسبت به احترام به آزادی افراد بطرای عمطل بطه دینشطان خطواه بطه
صورت فردی و خواه در جمع متعهد ساختهاند .این دولتها خود را متعهد میدانند اقدامات مناسب برای حمایت از اشطخاص یطا
گروههایی که ممکن است تهدید شده یا در معرض تبعیض ،خصومت یا خشونت حاصل از هویت نژادی ،قومی ،فرهنگطی ،زبطانی
یا دینی خود قرار داشته باشند ،به عمل آورند و از دارایی آنها حمایت کنند( .شمسی)1390 ،

رهنمودهای شورای اروپایی
شورای اروپایی در سال  2000و بعد از اجرایی شدن پیمان ماستریخت دو رهنمود را اتخا کرد که سطوگ حداقلی مشطترکی را
برای حمایت قانونی در مقابل اشکال معینی از تبعیض در دولتهای عضو اتحادیه اروپایی در نظر مطیگیرنطد .رهنمطود نخسطت،
رهنمود  2000/43دولتهای عضو را ملزم میکند اقداماتی جدی برای مبارزه با تبعیض نطژادی یطا قطومی در اشطتغال ،آمطوزش،
حمایت اجتماعی و دسترسی به کاالها و خدمات عمومی و ارائه آنها به عمل آورند .رهنمطود دوم  2000/78چطارچوبی را بطرای
اقدامات مربوط به مبارزه با تبعیض مبتنی بر دین یا باور ،ناتوانی ،سن یا جنس در اشتغال ارائه میدهد.
با توجه به اختالفات و مناقشات حقوقی و اجتماعی پیش آمده در خصوص پوشش نمادهای مذهبی در اماکن عمطومی در اروپطا،
شورای اروپا در نوامبر سال  2008دستورالعملی در این زمینه تدوین نمود تطا ضطمن روش سطاختن مفهطوم پوشطش نمادهطای
مذهبی ،چارچوبی را برای سیاست گذاران ،حقوقدانان ،کارشناسان و سایر افراد ی نفع در این زمینه ارائه نماید( .همان)

نتیجه گیری
پوشش اسالمی و حجاب یکی از آموزههای دین اسالم اس ت که بسیاری از زنان مسلمان به عنطوان تکلیطف دینطی بطه آن عمطل
میکنند .رهبران اروپایی و برخی حقوقدانان با استدالل در خطر بودن اصول سکوالریسطم در جامعطه ،مسطائل امنیتطی و اجبطار
زنان در پوشیدن حجاب و روبنده ،به مخالفت با پوشش زنان مسلمان میپردازند و از سمت دیگر خود را مطدافعان حقطوق بشطر
می دانند و این یکی از مسائلی است که غرب در آن دچار تناقض شده و از دالیل بدبینی ملت های جهان به سردمداران جهطان
غرب است.
بدون شک حجاب و پوشش اسالمی برای زنان مسلمان از باور های دینی محسوب شده و التزام به آن جز فرایض دینی هطر زن
مسلمان است  ،از این رو تصمیم دولت های غربی در مقوله حجاب زنان مسلمان ساکن در آن سرزمین ها در قالب ممنوعیت یطا
هر گونه محدودیت ناظر بر حجاب به وضوگ با مقررات اسناد بین المللی و حقوق بشری از جمله بند الف ماده  55منشطور ملطل
متحد ،ماده  ، 18بند  1ماده  19و ماده  27میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،و بند  7ماده  5کنوانسطیون بطین المللطی
رفع هرنوع تبعیض نژادی علیه زنان  ،مواد  2و  18اعالمیه جهانی حقوق بشر و هم نین با کنوانسیون  1950حفاظت از حقوق
بشر و آزادی های سیاسی اروپا و حتی قوانین اساسی خود این کشور ها در تضاد می باشد.
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