هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر
گرهارد روبرس
برگردان :مبين صالحي

چكيده
در خالل فرآيندي كه دهههاي متمادي طول كشيد ،روشي نوين از حيات سياسي براي از ميان بردن جنگ ،كه به منزلة يك ابزار
سياسي اروپا و جهان را ويران ساخته بود ،شكل گرفت .از آنجا كه فرانسه و آلمان ،همانند ساير ملل اروپايي ،قرنها با يكديگر
دشمن بودند ،جوامع اروپايي ساختاري سياسي ،فرهنگي و اقتصادي تشكيل دادند كه امكان انتخاب گزينة جنگ را از ميان مي-
برد .يكپارچهسازي اروپا به حل اختالفات بين شمال اروپا ،كه مردمان آن عمدتاً پروتستان بودند ،و جنوب ،كه عمدتاً كاتوليك
بودند ،كمك شاياني كرد .اين كار مسيحيت ارتدوكس و بسياري از اديان و فرق مختلف را متحد كرد .بيش از دوازده ميليون
مسلمان در اتحادية اروپا زندگي ميكنند .امروزه در اروپا انديشة توجه به تفاوتها و مالحظة گوناگونيها به عنوان عامل
غنابخشي به زندگي ،و همچنين پذيرش حضور ديگران مورد توجه قرار ميگيرد .الحاق اسالم به اتحادية اروپا به همان ميزان كه
يك آرزوست ،چالشي پيش روي اروپا نيز هست .اگر اروپا در اين كار موفق شود ،ارزش انديشة اروپايي ،يعني صلح بر اساس
احترام ،مصالح عمومي از طريق همكاري ،و وحدت به رغم تفاوت به اثبات خواهد رسيد .يكي از پايههاي اين فرآيند ،قانون اروپا
در خصوص دين است كه آيينة توسعة هويت اروپا قلمداد مي گردد.
واژگان كليدي :آزادي ديني؛ نمادهاي ديني؛ اتحادية اروپا.

اتحادية اروپا حقوق ديني را به رسميت ميشناسد ،اما نظام يكساني از ارتباط دين-دولت
( )state-religion Relationرا بر همة كشورهايعضو تحميل نميكند .هيچ الگوي واحدي وجود ندارد .اتحاديه
راهحلهاي مختلفي را براي چگونگي مرتبطساختن بيديني و دينداري و ايجاد سازگاري ميان دين و دولت مورد
توجه قرار ميدهد .البته كشورهاي عضو ،سنتهاي قانوني مشتركي در ارتباط با حقوق ديني دارند كه آزادي ديني
و عدم تبعيض از آن جملهاند .در دادگاه اروپا ،واقع در لوكزامبورگ ،آراي متعددي صادر شده كه مستقيماً در
ارتباط با مسائل ديني است .قانون اروپا در زمينة دين معيارهايي را براي ويژگيهاي قانوني ،همانند آنچه در جدول
حقوق اساسي اروپا) (European charta of Fundemental Rightsآمده است ،به رسميت ميشناسد؛ از جمله،
آزادي دين ،آزادي آموزش ديني ،عدم تبعيض ديني و توجه به تنوع اديان .معاهدة حمايت از حيوانات ،سنتهاي
ديني و بومي را مورد توجه قرار ميدهد؛ مانند آداب ذبح ديني براي تهية گوشت حالل .قانون اروپا در زمينة دين
ساير قوانين ثابتي را كه از طريق آييننامهها و دستورالعملها گسترش يافتهاند ،به رسميت مي شناسد؛ مانند احترام
به آزادي اراده در مؤسسات ديني يا حمايت از تمايالت ديني در رهنمودهاي رسانههاي جمعي.
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مهر و آبان 1382

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1382

1

گرهارد روبرس

50

اتحاديه اروپا جايگاه قانوني كليساها و موجوديت ديني و فلسفي آنها را كه از ناحيه قوانين
50

كشورهاي عضو اعطا شده است ،مورد توجه قرارميدهد و تبعيض قائل نميشود .از اين رو ،بيانية
معاهدة /شماره
شمارة يازدهنامه مفيد
آمستردام را جلوهاي از احترام به نيازهاي منطقهاي ميداند .پيشنويس قانون
اتحاديه هشتم
اساسي سي و
مهر وشرط را تأئيد ميكند و معاهده ،تبادل نظر باز ،منظم و شفاف با مؤسسات
اروپا/اين

مي 1382
ديني را به آنآبان
افزايد .دربند 52-Iآمده است كه:

«جايگاه كليساها و سازمانهاي غيرديني:
 .1اتحاديه جايگاه قوانين ملي در زمينه كليساها و جايگاه انجمنها يا جوامع ديني كشورهاي
عضو را محترم ميشمارد و تبعيض قائل نميشود.
50

 .2اتحاديه جايگاه سازمانهاي فلسفي و غيرديني را به همينسان محترم ميشمرد.
تم با به رسميت شناختن هويت و نقش ويژة اين كليساها و سازمانها از تبادل نظر
 . 3اتحاديه
باز ،شفاف و منظم با آنها حمايت ميكند».
مفيد /
اروپا «وحدت در عين تفاوت» ) (United in diversityرا صراحتاً يك ويژگي
نامهاساسي
مقدمة قانون
شماره سي و
هشتمميكند .قانون اساسي براي ويژگيهاي منطقهاي ،به موازات اصول فرعياي
اروپايي بيان
اساسي هويت
كه به سنتهاي قانوني مشترك كشورهاي عضو تعلق دارد ،احترام ميگذارد .تفاوت زياد نظامها در
50

اتحادية اروپا صرف ًا در سطح كشورهاي عضو نيست :برخي كشورها مانند فرانسه و ايرلند الگوهاي
دهند؛ /در ديگر كشورهاي عضو مانند انگلستان و دانمارك كليساهاي دولتي وجود
مجزايي را تشكيل
نامهميمفيد
ايتاليا ،اسپانيا ،بلژيك ،سوئد ،اتريش ،لهستان و آلمان ،نظام خود را نظام
سي ومانند
كشورها
هشتم
دارد .سايرشماره
مشترك /ميدانند.
مهر و آبان
طبقهبنديها بيشتر معاني حقوقي پيشين خود را از دست دادهاند ،و بيترديد اين تفاوتها فاقد
اما اين
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هرگونه ارتباط اجتماعي و كاربردي شدهاند .جايگاه كليساي ارتدوكس در يونان با جايگاه كليساي دولتي
فنالند كامالً متفاوت است .تفكيك در ايرلند با تفكيك در فرانسه به طور كلي متفاوت است .امروزه اين
پرسش مطرح است كه آيا آزادي ديني و نيازهاي مطرح ديني افراد و مؤسسات به اندازة كافي برآورده ميشود
يا خير.

50

خود كشورهاي عضو نيز نظامهاي بسيار متنوعي وجود دارد .براي نمونه ،بريتانيا در قلمرو
اما درون تم

خود مناسبات مختلفي را ميان دولت و اديان به رسميت ميشناسد .كليساي انگلستان

( Anglican

50
كليساي دولتي و رسمي انگلستان است ،اما در ولز ( )Walesپذيرشي نسبت به اين كليسا وجود
،)Church

ندارد .كليساي دولتي اسكاتلند ) (Kirk of Scotlandيك كليساي كالوينيست محسوب ميگردد .ملكه
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
رهبر غيرديني كليساي انگلستان است و در عين حال ،يك عضو عادي كليساي كالوينيست اسكاتلند تلقي
5
كارآمد
انسان كه
ميشود .در ايرلند شمالي و ولز شرايط متفاوت است ،چه رسد به جزاير درياي مانش يا جزيرة 1
بخشي از بريتانيا نيستند .همة اين تفاوتها از رشد ملتهاي گوناگون در بريتانيا نشئت ميگيرد.
ت و نظم بازارهاي كارآمد
شكلگيري ملت انگلستان با رسميت يافتن كليساي انگلستان پيوند تنگاتنگي دارد .اسكاتلند هويت ملي
بازارهايرسمي
نظم كليساي
پافشاري بر
طريق
خود را در مقابل انگلستان ،اما درچارچوب بريتانياي كبير ،بهخصوص از
مالكيت و
حقوق
ويژگيها را بدون رجوع
كالوينيست ،حفظ نمود .در اياالت مختلف آلمان ويژگيهاي متعددي وجود دارد .اين
كارآمد
به نزاع كهن صدساله ميان پروتستانيسم و كاتوليسم آلمان نميتوان به قدر كفايت دريافت .مذهب كاتوليك
عامل كليدي در مبارزه ملي براي استقالل بود؛ تعارضاتي كه امروزه در ايرلند شمالي به جاي مانده يادآور قرنها
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
مبارزه است .فرانسه هفت نظام متفاوت از ارتباط دين -دولت را به رسميت ميشناسد .ما ساختارهاي
كارآمد
خاصي را در آلزاس -موزل ( ،(Alsace-Moselleدر گويان ) )Guayanaو يا در جزيرة مايوت ))Mayotte
شاهد هستيم.
ت و نظم بازارهاي كارآمد
در اينجا به نكتة مهمي پي ميبريم :اگر امروزه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بدون هيچ
مشكلي ميزبان نظامهاي متفاوت سازگار با وحدت كشورشانحقوق
بازارهايقانون
مالكيت وبايدنظمدر سطح
هستند ،پس
كارآمد دقت در وضعيت
اتحاديه اروپا نيز محترم شمردن نظامهاي مختلف بهخوبي امكانپذير باشد.
كشورهاي عضو نشان ميدهد كه استقرار صرفاً يك نظام ضرورت ندارد و خردمندانه هم نخواهد
بود .ما ميتوانيم تنوع را حفظ كنيم .و اين تنوع را بايد براي شكوفاسازي اروپا حفظ كنيم.
از جمله مهمترين ويژگيهاي قانون اتحاديه اروپا در زمينة دين ،احترام به هر يك از نظامها و همينطور
به هويت كشورهاي عضو است .هيچ نظام واحدي برتر از ديگر نظامها تلقي نميگردد .هر يك از نظامها به
لحاظ جايگاه رفيع ،به لحاظ ريشه داشتن در سنت و تاريخ و به لحاظ نيازهاي اساسي اجتماعياش مورد احترام
است .اين تنوع در عين حال رشد ميكند .نظامها شاهد نوعي تحول هستند .اين تحول ،تحولي همگرايانه
است .نظامها به هم نزديك ميشوند .در سوئد قطع مناسبات ميان دولت و كليساي لوتري

Lutheran

) )Churchرا شاهديم .سوئد از ابتداي سال  2000دولتي بودن كليساي لوتري را لغو كرد .در آلمان تحوالتي
در زمينة آموزش ديني در مدارس دولتي قابل مشاهده است .ساختارهايي كه پيش از اين متعارض مينمودند،
امروزه پذيراي همكاري ديگراناند .امروزه همگرايي اروپا به سوي استقالل و آزادي عمل ديني را نظارهگر
هستيم و اين همگرايي دولت و اديان در جهت همكاري ،خيرخواهانه است .البته نبايد تفاوتهاي موجود ميان
كشورهايعضو را فراموش كنيم ،بلكه بايد آنها را مورد توجه قرار دهيم .از سوي ديگر ،بايد وجوه اشتراك را

گرهارد روبرس

52

دريابيم.

52

ما شاهد ساختارهاي مشتركي هستيم .در سراسر اروپا نيازهاي مشابهي وجود دارد :نياز براي مشاركت
براي شماره
مردمساالرانه؛نامهنيازمفيد /
آزادي عمل جوامع ديني؛ نيازهاي مربوط به اديان جديد؛ نيازهاي دينداران و بيدينان؛ و
سي و هشتم  /مهر و

نيازهاي مرتبط با زندگي مسلمانان در اروپا .سهم مهم اسالم در فرهنگ اروپا عاملي كليدي براي توسعه در آينده است.
آبان 1382

در قانون اتحاديه اروپا در زمينة دين ،برابري يك اصل اساسي است .همة اديان بايد نيازهاي
خود را ،تا آنجا كه قانوني است ،در قانون اتحاديه اروپا برآورده بيابند؛ آزادي بدون برابري
امكانپذير نيست .اقليتها و نيازهاي مشروعشان بايد محترم شمرده شوند .منظور از برابري اين
52
چيزهاي برابر به طور يكسان ،و با چيزهاي متفاوت ،بر اساس تفاوتشان ،متفاوت
است كه با

رفتارشود .پيششرط دموكراسي -همانطور كه دادگاه حقوق بشر اروپا مكرراً به طور شفاف بيان
تم
نموده -پذيرش كثرتگرايي ديني است .جدول حقوق اساسي اروپا آشكارا در بند  22از تكثر
همة /اديان ،صرفنظر از بزرگ يا كوچك بودن ،سنتي يا جديد بودن و داخلي
اديان حمايت مي
نامهكند.مفيد
هشتمبه انجام وظايفشان باشند.
بودن،سيبايدو قادر
يا خارجيشماره
بيترديد اروپا در رابطه با دين با مشكالتي نيز مواجه است .اين مشكالت نشان مي دهند كه اروپا در
پي يافتن هويت52خويش است .يكي از چالشهاي اساسي درآميختن مهاجرين مسلمان [دراتحاديهاروپا]
است .مسائل ديني با مسائل روزمرة مهاجرت ،حقوق بشر ،ساختارهاي خانواده ،تهديدهاي كنوني تروريسم
نامه مفيد /
و با اين پرسش كه جامعه تا چه اندازه از عهدة گوناگونيها برميآيد ،درهم پيچيده است .همة اين
شماره سي و هشتم
موضوعات ،در مسئله نمادين روسري زنان مسلمان خود را نشان ميدهد .اين مسئله نشاندهندة مشكالتي
 /مهر و آبان
است كه قانون اروپا هنگام پرداختن به مسائل دقيقتر يكپارچهسازي ،با آنها مواجه ميگردد .موضعگيري
1382
آيندة اروپا در قبال اسالم بدون شك تعيين كنندة هويت واقعي اروپا خواهد بود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در فوريه  12001در استراسبورگ فرانسه در مورد پروندة يك معلم
زن مسلمان به صدور رأي پرداخت؛ زني كه در يك مدرسة دولتي سوئيس هنگام تدريس ،به خاطر
داليل ديني 52
روسري ميپوشيد .مسئولين مدرسة سوئيسي او را از پوشيدن روسري در هنگام

تدريس منع نموده بودند ،و دادگاه هم بر اين تصميم صحه گذاشت.
تم
ميتوان نقادانه خاطرنشان ساخت كه به موجب قانون ملي سوئيس ضرورت ندارد معلم زن مسلماني را بر
اساس نظم عمومي52از پوشيدن روسري در زمان تدريس منع نمايند .نظم عمومي -در اين پرونده ،بيطرفي ديني
مدارس عمومي– كه از طريق اعمال حقوق و آزاديهاي انسان به وسيلة احترام متقابل اديان مختلف در يك جامعة
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كثرتگرا شكل ميگيرد ،نبايد به اين بينجامد كه دين را از قلمرو عمومي خارج كنند ،بلكه بايد به معناي فضا دادن
5
كارآمد
به احترام و اغماض باشد .از سوي ديگر ،بيطرفي ديني مدارس دولتي ابهاماتي را نيز در تعيين محتواي نظم 3عمومي
به جاي ميگذارد .در اياالت مختلف آلمان قوانين و سنتهاي متفاوتي براي بهكارگيري نشانههاي ديني در
ت و نظم بازارهاي كارآمد
مدارسدولتي وجود دارد .در اين كشور  3/2ميليون مسلمان زندگي ميكنند و بيش از هفتصد هزار دانشآموز
مسلمان در مدارس دولتي آلمان تحصيل ميكنند.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

ديني براي دانشآموزان
در آلمان ،هيچ قانون خاصي در ارتباط با روسري يا ساير نشانههاي
كارآمد
مدارس دولتي وجود ندارد .بر خالف آنچه در فرانسه مشاهده ميشود دانش آموزان در مدارس دولتي
آلمان آزادانه ميتوانند روسري بر سر كنند .البته شرايط براي معلمان تا حدودي پيچيدهتر شده است.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
قوانين ايالتي مدارس و همچنين مقامات دولتي  -و در نتيجه معلمان مدارس دولتي  -را به بيطرفي ديني
كارآمد
ملزم ميكند .البته آنها را از حقوق اساسي ،و از جمله ،آزادي ديني خود محروم نميسازد .تا چندي پيش
مواجه
نبودند.كارآمد
بازارهاي
مشكلينظم
معلمان زن مسلمان كه بر پوشيدن روسري اصرار ميوزيدند ،با هيچ ت و
در راين -وستفيلياي شمالي ،بزرگترين ايالت آلمان ،پانزده معلم زن مسلمان سالها بدون هيچ
بازارهاي
مالكيت
دهند .در
اين وكارنظمادامه مي
حقوقهم به
مشكلي به هنگام تدريس در مدارس دولتي روسري مي پوشيدند ،و هنوز
هامبورگ به يك معلم زن مسلمان كه بر پوشيدن روسري در هنگام تدريسكارآمد
پافشاري ميكرد ،مسئوليتي
دولتي اعطا شد.2
در ايالت بادن -ورتمبرگ مسئله يك معلم زن مسلمان كه بر پوشيدن روسري اصرار داشت،
به دخالت دولت و داوري دادگاه كشيده شد .اخيراً دادگاه قانون اساسي فدرال در مورد اين پرونده
حكم داد كه منع از پوشيدن روسري نيازمند قانون خاصي است كه مجوز اين منع را به مقامات
مسئول بدهد .به دليل فقدان اين شرط قانوني خاص ،اعالم شد كه استخدام نكردن اين گونه معلمان
زن مغاير با قانون اساسي است .استدالل دادگاه قانون اساسي اين بود كه روسري به لحاظ سياسي
عالمت تجاوزگري ،يا جزو الزامات ديني (در موردي كه ممكن است معلم زن برخالف تعهدش
نسبت به بيطرفي عمل كرده باشد) نيست .از اينگذشته ،روسري اسالمي ممكن است درآلمان
نشانة آزادي زنان ،آزادي اراده يا هويت فرهنگي

باشد3.

در اين اثنا ،شماري از اياالت (بادن -ورتمبرگ ،نيدرزاكسن ،باواريا ،سارلند و  )...براي برآورده
ساختن ملزوماتي كه در رأي دادگاه قانون اساسي فدرال ميديدند ،قوانين خاصي را تدوين نمودند.
به احتمال بسيار زياد ،قانون در بلندمدت و در دعواهاي فردي تفسير خواهد شد و برخي نمادهاي
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گرهارد روبرس

ديني ،يا هرگونه اصول اعتقادي كه مخل آرامش مدرسه باشد ،تحمل نخواهد گرديد .دادگاه نظارت
54

فدرال ) (federal administration courtپيش از اين حكم نموده است كه با همة اديان ،حتي با در نظر
مفيد  /شماره
ورتمبرگ 4بايد به طور مساوي رفتار شود .از اين رو ،خواستة آشكار قانونگذار به
نامهبادن
گرفتن قانون
سي و هشتم  /مهر و

وسيلة قانون اساسي لغو شده است .ساير اياالت قوانيني را با در نظر داشتن همة اديان مطرح نمودهاند .در
آبان 1382

دراز مدت ،مشكلي در ارتباط با روسري در آلمان وجود نخواهد داشت.
مسائل ديگر نيز در ارتباط با آزادي ديني دانشآموزان مسلمان مدارس آلمان وجود دارد .دختران
مسلمان يا غيرمسلمان بارها با شركت در ورزشهاي مختلط مخالفت نمودهاند .آنها استدالل كردهاند كه به
ويژه در هنگام شنا54
مجبور ميشوند لباسهايي بپوشند كه با باورهاي دينيشان تزاحم دارد .اين داليل در همه

موارد از دختران مسلمان پذيرفته شده است و آنها از ساير ورزشهاي اجباري مدرسه معاف گرديدهاند.
تم
همة اين مسائل جلوهاي از هويتيابي هستند .در بلند مدت ،در صورتي كه بخواهيم به انديشة
وفادار بمانيم ،تنها راه ممكن ادغام مهاجران مسلمان در جامعة اروپاست.
تفاوت
مفيد /
وحدت در عيننامه
مستحكم هويت اروپا در مسيحيت قرار دارد .با وجود اين ،بايد مجدداً بياموزيم كه در
بيترديد،
هايهشتم
ريشه و
شماره سي
اروپاي غربي ،اسالم و مسيحيت و فرهنگ اسالمي و مسيحي تا چه اندازه وجه اشتراك دارند .بايد به خاطر داشته
باشيم كه اروپا 54
ارسطو را از طريق عربستان شناخت و توماس آكوئيناس ،الهيدان بزرگ كاتوليك قرن سيزدهم،

بدون ابنرشد مسلمان ،توماسآكوئيناس نميشد؛ و ابنسيناي مسلمان تنها پايهگذار مباحث مربوط به اصل
نامه مفيد /
كليت ) (Universalityاست كه بعدها ساختار اساسي فلسفه غربي شد .ابنسينا قرنها يكي از مهمترين مراجع
شماره سي و هشتم
پزشكي در اروپاي غربي بود .كتاب او تا قرن هجدهم شاخصترين مرجع پزشكان بود .همچنين با مراجعه به
 /مهر و آبان
رياضيات ميبينيم كه ما هنوز با اعداد عربي ميشماريم .اين اعداد ازهند ،اما از طريق كشورها و فرهنگهاي
1382
اسالمي وارد غرب شدند ،و همينطور عدد صفر .تا قرن سيزدهم در رياضيات غرب براي محاسبهكردن عدد صفر
وجود نداشت .اين عدد ازسوي رياضيدانان مسلمان وارد شد .رايانهها بر دو عدد صفر و يك ابتنا يافتهاند .از
سويي ،آيا شعر غنايي سدههاي ميانه  -كه در قرون دوازدهم و سيزدهم شعر اروپاي مركزي را مجذوب خود
نمود -از اشعار 54
درباري و شاهانة اسالمي مورس ) (Maursنشئت نگرفته است؟ از لحاظ آداب غذا خوردن نيز ما

با چنگال و كارد غذا ميخوريم چنگالي كه آن را از فرهنگ اسالمي برگرفتهايم .همچنين در اقتصاد ،چك كه
تم
امروزه ابزار اصلي انتقال پول است ،از ايران اسالمي به اروپاي كنوني وارد شد؛ همينطور تضمين ) )Avalكه يكي
 54براي ضمانت بدهكاران است .چك و « »Avalنهتنها خاستگاه ايراني دارند ،بلكه نام فارسي
از عاليترين ابزارها
خود را نيز تاكنون حفظ نمودهاند .از نظر حقوقدانان ،بسياري از ويژگيهاي كليدي قوانين ديپلماسي بينالمللي
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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حقوق

هويت ديني ،تفاوت و حقوق بشر
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
ريشه در فرهنگ حقوقي اسالم دارد؛ و بيترديد تساهل ديني ،دستكم در ادياني كه كتاب مشترك دارند ،نتيجة
5
كارآمد
تعاليم اسالمي است .اديان ابراهيمي در ظرف انديشة تساهل اسالمي قرار دارند و اين مسئله به توسعة بيشتر 5تساهل
انجاميده است .بسياري از مردم اروپاي غربي از ياد بردهاند كه فرهنگشان تا چه اندازه به تفكر اسالمي مديون است.
ت و نظم بازارهاي كارآمد
اين امر بايد و ميتواند دوباره منشأ همزيستي مسالمتآميز فرهنگها باشد .در اين ميان وظيفهاي نيز بر عهدة
مسلمانان است.
يادداشتها
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