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 رامونیپ یطرح مباحث سببه، یرکت هاي هحجاب در دانشگا تیموضوع ممنوعر، یاخ انیسال یط

 هیترک يمباحث در جمهور نیراستا، بستر ا نیشده است. در ا نیمذهب و اظهار د يحق آزاد
حجاب  تیرو تأثیر ممنوع شود؛ ازاین ییآن شناسا یشد تا منشأ مقررات حجاب و حواش يواکاو

اوستا  نیشاه الید. لدنبال شبررسی و ن، یشاه الیسرگذشت ل تیبا محور هیبر زنان مسلمان ترک
حجاب در  تیمقررات ممنوع يپس از اجرا 1998، در سال هیپارلمان ترک ۀمحجب ۀندینما

مبارزات  ۀمراجعه به پروند .مهاجرت کرداز ترکیه  لیتحص ۀبه قصد ادامه، یترک هاي هدانشگا
شناخت  يابر یمنبعه، یترک هاي هدر دانشگا یمقررات منع حجاب اسالم هیاو عل ۀرانیگیپ یحقوق

 هاي هاعتبار داد يرهگذر کوشش شد به اتکا نیمسئله به دست داده است. از ا نیا یابعاد حقوق
، با عنوانِ لیال شاهین علیه ترکیه حقوق بشر ییاروپا وانید ياز سو افتهی انتشار ۀموجود در پروند

شود. مداقه  ییاشناس هیترک هاي هحجاب در دانشگا تیمنازعه بر سر ممنوع دانیو م ییقضا هیرو
، يکرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشر تیرا تقو دگاهید نیاوان، یدر رأي د
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  مقدمه
شود که در  هاي بنیادین بشري محسوب می از حقوق و آزاديیکی حق اظهار دین و آزادي مذهبی 

قوق بشر به آن توجه شده است. دور از انتظار نیست که افراد بسیاري در جامعه المللی ح اسناد بین
  ها، واکنش نشان دهند. کنند و در مقابل محدودیت مطالبهاین حق را نیز  ترکیه

ترکیه از فروپاشی امپراتوري پیري برخاست که صدها سال بر مردمی با مذاهب و جمهوري 
مپراتوري اس�می عثمانی، در جنگ جهانی اول متحمل اکرده بود. هاي گوناگون حکومت  زبان

یعنی » آتاتورك«، لقب مصطفی کمال پاشانهاد. در ترکیه به  فروپاشیهاي متعدد شد و رو به  شکست
که در دوران عثمانی، طی  آتاتوركدانند.  گذار جمهوري ترکیه می او را بنیان زیرا ،اند ها داده پدر ترك

به انق�ب فرانسه  اي ۀ ویژهرو شده بود، ع�ق در هاجم، با فرانسویان نیز روهاي متعدد علیه دول م جنگ
 ،»رویم م اما به سوي غرب میای هما از شرق آمد«داشت. این قول مشهور منتسب به آتاتورك که 

سرعت  شد اما به گرایی محسوب می اوست. اص�حات کمالیستی اگرچه نوعی ملی گویاي زاویۀ نگاه
آنچه بخشی از ی خود را بروز داد و جامعه مسلمان ترکیه را دگرگون ساخت. مشخصات ضد مذهب

مشهور  هاي �ئیک ارزش اي دارد و به اي ترکیه نسخهشود،  عنوان سکو�ریسم تعریف می باامروزه 
 به فرانسه نزد هاي شیفتگی نشانهجمله فرانسوي �ئیسیته در ترکیه نیز از واژۀ  گیري کار به. رواج است

گذاران جمهوري ترکیه است. در ذهن مبتکران �ئیسیته فرانسه، مدرسه از نمادهاي اولیه  نبنیا
تواند  مدرسه می ،هاي مهم آموزش دموکراسی بوده است. به تعبیر آنان دموکراسی و از پایگاه

، (جاویددینی باشد  ۀها از جمله اندیش اندیشی جزم ۀهاي اجتماعی و هم کننده از تمام قیمومیت آزاد
  .ی سایه انداختمراکز آموزشبر سرعت  ستیزي افراطی در ترکیه نیز به بنابراین مذهب)؛ 149: 1386

اجراي  با سرانجام هایی ـ رغم تعدیل بهـ جمهوري جوان ترکیه  ،ساله ده طی تحو�ت سیاسی چند
ن زناوق عالی، حساسیت نسبت به تحدید حق مقررات مربوط به ممنوعیت حجاب در مراکز آموزش

تأثیر ممنوعیت حجاب اس�می بر محرومیت هاي گوناگون،  مخالفان با انگیزهکرد.  تحریکمسلمان را 
احترام به زندگی ، نقض حق تحصیلاعتراض به  او ب برشمردندزن محجبه از تحصیل را جدي 

  تبعیض را مطالبه کردند. رفعو  یخصوصی، آزادي مذهب
وي  .هاي ترکیه شد حجاب اس�می در دانشگاه شاخص مخالفت با ممنوعیت ۀچهر لی� شاهین
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ترکیه به دادگاهی  ۀاحقاق حقوق زنان محجببراي و  مأیوس نشدپس از ناکامی در محاکم داخلی 
زیادي را برانگیخت. دادگاه حقوق بشر اروپایی که ص�حیت  که حساسیت اي مراجعه کرد منطقه

، طی رسیدگی به ادعاي ردضو متعاهد را داعنوان ع رسیدگی به شکایت اشخاص علیه دولت ترکیه به
براساس  هایی را لی� شاهین، به ابعاد قوانین و مقررات ممنوعیت حجاب در ترکیه پرداخت و استد�ل

  ماهیت جمهوري ترکیه ارائه داد.
اثبات رابطه میان محرومیت از تحصیل و منع حجاب، براي از سوي خواهان، وجود ادله شرعی 

ین دعوا بود. دولت وقت ترکیه نیز با ادعاي تعقیب مقاصد مشروع، از اقدامات مفروض اصلی طرح ا
دادگاه دفاع کرد. تأمل بر آنچه طی قضاوت این دعوا گذشت، به نیت ارزیابی  دولت در ۀکنند محدود

انجام شده جایگاه اقدامات دولت ترکیه در قبال تعهدات خود به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی 
این  آشنایی با کیفیت داوري دادگاه حقوق بشر اروپایی در این پرونده، رویه رسیدگیِ است. همچنین

  کند. بینی می پیش اظهار دین را تا حدودي قابل ۀدادگاه به دعواهاي احتمالی آینده دربار

  جمهوري ترکیه. 1
طلبد.  ور را میاي از این کش شناسایی پیشینۀ مقررات مربوط به حجاب در جمهوري ترکیه، مرور تاریخچه

شود. منشأ  وجو با بازخوانی ظهور جمهوري ترکیه از فروپاشی خ�فت عثمانی آغاز می این جست
 اند. اي تعریف کرده هاي ویژه محدودیت پوشش، ارادۀ کسانی است که ترکیۀ جوان را با ارزش

  میراث آتاتورك. 1- 1
شناسند و  خود را مسلمان می ترکیه از جمعیت درصد 99ترکیه کشوري اس�می است. تقریباً جمهوري 

ملقب به آتاتورك،  مصطفی کمال پاشا .)Murphy, 2015: 299(د اهل سنت هستن از شانبیشتر
بردن نفوذ  بین ازهدف،  همین ويترکیه بود و از نظر کردن  مدرن مصمم به گذار جمهوري ترکیه بنیان

سیون خود را سکو�ریسم نامید که بعدها به . آتاتورك روند مدرنیزاکرد را توجیه میاس�م بر جامعه 
عنوان یک رهبر سیاسی را  صطفی کمال، کار خود بهم .)Bleiber, 2005: 134(شد  معروف» کمالیسم«

فرانسه  1789. او اصول انق�ب کردکشور آغاز  ۀسیاست، حکومت و ادار ۀاندکی دربار نظريبا دانش 
هایی از جمله  برشمردن نشانه). 122: 1395لو، اوغ یهانکرد ( مطرح میعنوان ایدئال خود  را به

، تحریم فینه، 1923، الغاي خ�فت در 1920آتاتورك در دهه  ۀاصط�حات کمالیستی مورد استفاد
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هایی از قوانین  ، جایگزینی قانون خانوادگی شریعت با بخش1925هاي اس�می در  روسري و سایر جامه
 ، جایگزینی خط عربی ترکی عثمانی با الفباي �تین1926در  موسولینیمدنی سوییس و قوانین کیفري 

: 1392ه و همکاران، زاد جمعه امام( 1928عنوان دین رسمی دولت در  و کنارگذاشتن اس�م به 1928 در
  کند. گرایان کمک می تقابل بینش کمالیستی با دیدگاه اس�مهاي  خت ویژگیبه شنا)، 47

به طور یکسان تحت در سرزمین ترکیه مسلمانان  و غیر حکومت عثمانی، مسلمانان دوراندر 
 ,Murphy(داشتند هاي مذهبی خود  مطابق وابستگی یلباسبودند و  يقوانین اس�می و شهروند

کردند تا روابط  مسلمان از جمله امپراتوري عثمانی از حجاب استفاده می دول ۀهم .)300 :2015
تا  تر کردند ماري و امپریالیستی غربی، حجاب را برجستههاي استع جنسیتی را تنظیم کنند، اما قدرت

 .)Vojdik, 2010: 676(دهند مانده و فرومایه نشان  بتوانند اس�م و مسلمانان را متفاوت، عقب
کردن تفاوت خود با عثمانی نیاز داشت و  ترکیه در آغاز حیاتش به برجسته ۀجمهوري نوخاست

گرایی عامل  رو غرب زندگی مردم رفت؛ ازاین شیوۀو  عمومی جامعه ۀسراغ تغییر چهرسرعت  به
را در » تمدن اروپایی«آمد. آتاتورك  بخشی به اص�حات کمالیستی به حساب می اصلی مشروعیت

ه زاد جمعه داد (امام رسیدن به آن انجام میبراي سطحی قرار داده بود که باید ترکیه تمام ت�ش خود را 
دین «که  ه بوداع�م کرد 1924قانون اساسی ترکیه در سال اینکه رغم  ). به47: 1392 و همکاران،

شد. در ادامه این بند حذف  1928اص�ح قانون اساسی در سال در ، »کشور ترکیه اس�م است
د سکو�ریسم را اصل بنیادین قانون اساسی جمهوري ترکیه محسوب کر ،1937اص�حیه سال 

)Bleiberg, 2005: 134(. ستیزي افراطی به مقاومت  هایی در برابر مذهب گروه ون،تاکن از آن زمان
  اند. تقابل با مظاهر اس�می را به عقب رانده ۀند و در هر فرصتی جبها هبرخاست

دار در  هاي قانون، مانع از خشکاندن باورهاي اس�می ریشه مقاومت مدنی با استفاده از روزنه
گرا براي ساختن  هاي سیاسی اس�م تورك، گروههاي آتا ترکیه شده است. در تقابل با ت�ش ۀجامع

نظامیان ترکیه در مقابل،  .)Vojdik, 2010: 678(د شدن به روسري متوسل میحتی هویت مقاومت، 
اص�ح انحراف از اصول جمهوري، اقدام  ۀ، به بهاناند شدهخرسند  قوا نا ۀبار که از تغییر موازن   نیز هر

با سیاست در  ینزدیک ۀ. ارتش ترکیه همیشه رابطاند کردهر در امور سیاسی کشوسخت  ۀبه مداخل
از افسران  ،1989تا  1923هاي  جمهور ترکیه در سال رییسشش نفر از هفت داشته است و ترکیه 

 1960چهار بار (دو بار به طور مستقیم در  1960 سالارتش بودند. نیروهاي مسلح ترکیه از  ۀبازنشست
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در سیاست ترکیه  ،) با هدف تغییر دولت1997و  1971مستقیم در  ربار به صورت غی  و دو 1980و 
 ؛به موفقیت رسید معیشتیهاي  بر بستر نارضایتی 1960کودتاي ). 238: 1388، انیف(لطمداخله کردند 

گرایی نداشت. پریشانی بیشتر اجتماعی و اقتصادي موجب کودتاي  رو موضع تندي علیه اس�م ازاین
در سیاست ترکیه را  بیشتراس�م سیاسی فرصت نفوذ ، شد و با آن تغییرات 1971نظامی دوم در سال 

حزب اس�می در ترکیه  ۀترین نمون که بارز 1(حزب س�مت ملی) الدین اربکان نجم. حزب یافت
هاي ائت�فی ترکیه تبدیل  به سومین بازیگر مهم دولت ،1980شود، تا زمان انح�ل آن در  توصیف می

و  1980آثار دو کودتاي موفق آخر (مرتبط با بحث حاضر،  .)Bleiberg, 2005: 137(بود شده 
  .هستندم�حظه  ) قابل1997

بدون خونریزي دولت را  و، سومین کودتاي تاریخ سیاسی ترکیه روي داد 1980سپتامبر  12در 
ی شده آرامش، ثبات و رفاه اقتصادي و امنیت وارد کارزار سیاس ۀساقط کرد. کودتاچیان که با وعد

ها نفر، صحنه  ها هزار نفر از مردم و اعدام ده کردن صد بودند، در پایان با دستگیري، زندانی و شکنجه
تدوین شد که  دیگرينظامیان واگذار کردند. پس از تشکیل مجلس مؤسسان، قانون اساسی  ررا به غی

بسیار  1961ون اساسی اي براي ارتش در نظر داشت. این قانون اساسی نسبت به قان ویژه هايامتیاز
را در قانون اساسی گنجاند اي  ماده 1980کودتاي  ۀکه ارتش در نتیج این نشانهبه  ؛تر بود اقتدارگرایانه

رسمیت شناخته شده بود و از جمله ه که به موجب آن، ص�حیت ارتش براي اقدام به کودتا ب
مشهور فرمانده  2کنان اورن ژنرال). 46: 1396ي، ریبص(رفت  وظایف نیروهاي مسلح به شمار می

 »باید براي حفظ امنیت جامعه، حقوق شخصی را قربانی کنیم« :کودتا بود. او اعتقاد داشت
)Bleiberg, 2005: 138(.  

این کرد، به تضعیف روابط  که نواقص دموکراتیک ترکیه را برجسته می 1980 کودتاي نظامی
ش را به کشورهاي اس�می توجهموضع اروپا،  . ترکیه در واکنش بهمنجر شدبا شوراي اروپا  کشور

بار از  نخستین، براي 1984به حدي افزایش یافت که در سال این نزدیکی کرد.  معطوفخاورمیانه 
ترکیه در با�ترین سطح در کنفرانس سا�نه  ۀ، نمایند»سازمان کنفرانس اس�می« زمان آغاز به کارِ
جمهوري به آن کنفرانس (در مراکش)  در سطح ریاست ، رهبر کودتاي نظامی،اورن شرکت کرد. کنان

                                                      
1. Millî Selâmet Partisi (MSP) 

2 .Kenan Evren )2015-1917 محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. 2014در سال )؛ 
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 تقویتو همین به  نیاز داشتسازي اقتصاد  یبه خصوصرشد ترکیه  .)Yanık, 2011: 83(د ملحق ش
. اص�حات اقتصادي و سیاسی که در اواسط دهه (به شمول مجامع اس�می) یاري رساند جامعه مدنی

نیز هاي اس�می  جام شد، در تقویت نقش گروهان تورگوت اوزالوزیر  تحت نظارت نخست 1980
هاي مسلمان و  هاي بیشتري به گروه پذیرتر اوزال به دین، آزادي رویکرد تحملبراساس . مؤثر بود

 Rabasa(یافتند هاي خصوصی  تأمین مالی ساخت مدارس و دانشگاه ۀها اجاز داده شد و آن 1اخوان

& Larrabee, 2008: 38-39(.  
گرایان، اقتضاي تحکیم روابط ترکیه با کشورهاي اس�می بود.  فعالیت اس�م برداشتن محدودیت

اتحاد ترکیه با ناتو  زیراقصد ورود به اتحاد سیاسی و نظامی با جهان اس�م نداشت؛  باوجوداین آنکارا
پس از گذار کودتاچیان به حکومت غیرنظامی، در سال  .)Aykan, 1993: 10(داد  اي نمی چنین اجازه

ترکیه به  . اینک)Yanık, 2011: 83(د با شوراي اروپا عادي کر را روابط خوددولت ترکیه  1988
این بار  به عرصه بازگشت و وارد شده بود و اربکان نیز با استفاده از همین فرصت نوینی ۀمرحل

ل اما در سا ؛ع�یق اس�می مردم ترکیه، به دولت برگشت ۀپشتوان هرا تأسیس کرد و ب »رفاه«حزب 
که  را گراي رفاه، دولتی رهبر حزب اس�م ،الدین اربکان ارتش با اعمال فشار بر دولت نجم 1997

کودتاي «مجبور به استعفا کرد که در مطبوعات به  ،گذشت کمتر از یک سال از عمر آن می
پرچم تبلیغات عنوان  بهحزب رفاه، روسري اس�می را ). 17: 1386(لوئیس، معروف شد » مدرن ستپ

ت اس�م سیاسی در ترکیه تبدیل شده اس نماد بارزاز آن زمان روسري به و  سیاسی خود برگزیده بود
)Vojdik, 2010: 679(.  اربکان با تأکید بر مسئله حجاب و گسترش فعالیت چنین ارزیابی شد که

ضد  ۀها همراه با پیشین . این سیاسته استگمان کرد دمساجد، نهادهاي سکو�ر را نسبت به خود ب
ویژه نظامیان و سران دادگاه قانون اساسی  سکو�ریستی اربکان، موجب وحشت نهادهاي کمالیستی به

شوراي امنیت ترکیه که در آن زمان به طور عمده تحت  1997فوریه  27ترکیه شد؛ به همین دلیل در 
لیستی بود، ارائه کرد و از ها مغایر با گفتمان کما هایی که از نظر آن کنترل نظامیان بود، فهرستی از اقدام

ها جلوگیري کند. هنگامی که اربکان از اجراي این  اربکان خواسته شد از گسترش این فعالیت
گرا بسیج شدند و او را مجبور  هاي اس�م پیشنهادها شانه خالی کرد، نهادهاي کمالیستی در مقابل گروه

سال از انجام  پنجو نزدیکان او به مدت  ترتیب حزب رفاه منحل شد و اربکان ؛ بدینکردنداستعفا به 

                                                      
1. Muslim Brotherhood 
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اگرچه  1997 چیانکودتا). 54: 1392ه و همکاران، زاد جمعه امام( هرگونه فعالیت سیاسی منع شدند
به اعمال جدي این کودتا ، اما ندنشد متوسلبه اعدام و شکنجه براي تثبیت  1980همچون کودتاي 

مسئله مرتبط با پرونده لی� شاهین، بودند.  1980مجموعه دستوراتی انجامید که محصول کودتاي 
  هاي کودتاچیان بود. ترین دغدغه عالی نیز یکی از مهم حجاب در مراکز آموزش

  عالی ممنوعیت حجاب در مراکز آموزش. 1- 2
قانون تنظیم لباس در  جمهوري ترکیه در بدو حیات به پوشش مردم حساسیت نشان داد. نخستین

 :Leyla Sahin v. Turkey, 2005(بود  1925نوامبر  28مورخ  671ره جمهوري ترکیه، قانون شما

هاي عمومی زنانی که غربی شده بودند،  اس�می را با چهره ۀآتاتورك به دنبال این بود که چهر .)8
کردن و  بردن روسري (پوشش اس�می) یکی از اجزاي مهم سکو�ریزه بین جایگزین کند؛ بنابراین از

عنوان نمادي از  ها و مستشرقین از حجاب به غربی هايیه شد. با پذیرش انتقادشدن ظاهر ترک غربی
در بعضی جاها زنانی را «ماندگی، آتاتورك از مردم خواست از حجاب یا نقاب جلوگیري کنند:  عقب
گذارند... آقایان، آیا مادران و  خود می ۀام که یک تکه پارچه یا حوله یا چیزي شبیه آن را بر چهر دیده

، این وضعیت وحشیانه را اتخاذ کنند؟ این وغریب یبعج ۀتوانند این شیو ختران یک ملت متمدن مید
  .)Vojdik, 2010: 678( »ب�فاصله باید اص�ح شود، کشد نمایشی است که ملت را به ریشخند می

 درقانون لباس مردان را ملزم به پوشیدن نوع مدرن از ک�ه نمدي کرد.  1925آتاتورك در سال 
هاي  هاي عبادت ممنوع اع�م کرد و دستورالعمل از مکان بیرونهاي مذهبی را  تمام لباس 1934سال 

 ؛)Bleiberg, 2005: 13(شد  مناسب دانشجویان و کارمندان دولت تعیین خاصی براي لباس
قانون  براساسداد.  کشور فرصت تخطی از این دستورات را به مردم می هاي ، نابسامانیباوجوداین

مدارس را به عهده  ۀپرورش کنترل هم و ، وزارت آموزش1924مارس  3پرورش در  و دمات آموزشخ
  .)Bleiberg, 2005: 134(شدند گرفت و مدارس مذهبی تعطیل 

حزبی به پایان رسید و سیستم  تک ۀبا درگذشت آتاتورك و عدم محبوبیت جانشین وي، ترکی
ید هر حزب تعریف خاص خود از سکو�ریسم و متولد شد. در سیستم جد 1946حزبی در سال  چند

مداران و مقامات دولتی براي تحکیم و  هاي مربوط به بیان مذهبی را داشت و سیاست سیاست
عنوان ابزاري سیاسی کردند. در  گسترش حمایت مردمی در انتخابات، شروع به استفاده از دین به
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ند تا شکل افراطی سکو�ریسم او را تعدیل مداران از این فرصت استفاده کرد غیاب آتاتورك، سیاست
هایی کرد  خواه خلق که حزب خود آتاتورك است، شروع به کاهش محدودیت کنند. حزب جمهوري

به  1947هاي ضد مذهبی او وضع کرده بودند. براي مثال، دولت در سال  که بسیاري از اساسنامه
مدارس براي  بازگشایی ۀنند. اجازفعالیت ک دوبارههاي مذهبی خصوصی اجازه داد تا  دانشکده

  .)Bleiberg, 2005: 136( آموزش امامان و یک بخش الهیات در دانشگاه آنکارا نیز صادر شد
  کهد بو، مجموعه مقرراتی عالیزش موآکز امرپوشش در به ط مربوترین قواعد  جديبراین،  ع�وه

 انمندرکا و شد تصویب لتود  هیئت توسط 1981جو�ي  22در   ،1980چند ماه پس از کودتاي 
رن مد ي هاسلبان به پوشیدرا لتی دوکز امردر ختر ن دنشجویاو داپرسنل و عمومی کز امر و هانمازسا
  نپوشیدممنوعیت  دراي  بخشنامهنیز  شیزموآهیئت عالی ، 1982سامبر د 20. در ساخت میم ملز

، 1984 دسامبر 13 در حکمی طی يادار عالی دادگاه. کرد درصا عالی زشموآ کزامر حجاب اس�می در
این ممنوعیت،  طرفداران .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 9(رد خشنامه را قانونی اع�م کاین ب

مخالفان بر این باور بودند که  که درحالی ،دیدند اس�م سیاسی می ی ازخطرناک ۀروسري را بیان بالقو
، نمایندگان مجلس 1989مارس در  .)Murphy, 2015: 302(است  شرعی يپوشیدن روسري تعهد

کسی حق جلوگیري از پوشش اس�می دانشجویان را  ،قانونی به تصویب رساندند که بر مبناي آن
گراها این  ها و چپ ) به اصرار �ئیک1980جمهور نظامی، کنان اورن (مسئول کودتاي  نداشت اما رییس

  ).50: 1376(سیاري، تظاهرات شد قانون را وتو کرد و این امر موجب خشم زنان مسلمان و 
: تصریح داشتن قانوا�جرا شد. این  عالی �زم آموزش 2547قانون  17، بخش 1990اکتبر  25در 

رات مقربه این شرط که ست آزاد اعالی زش موآکز امرن در نشجویادا از سويپوشش ع نوب نتخاا«
را آن  1991یل آور 9در رأي ساسی ن اقانو هگاحال داد بااین؛ »نکنندنقض زمینه ین ا  ا�جرا را در �زم

نسته اند زمجا را عالی زشموآ کزامر اس�می درب حجان پوشید، 17بخش  کهچنین تشریح کرد 
رت قانون «عباه تأکید کرد گااین دادست. ر اگازساسی ناسان اقانول صوامر با این زیرا است ا

 براساس عالی زشموآ کزامر اس�می در بحجان پوشیدره دارد. شاا ساسین ابه قانوا�جرا،  �زم
محسوب  دانمر و نناز يبرابر صلا نقض و نیست سکو�ر سازگارجتماعی انظم با ، ینید يهاوربا

نمادین  ۀالبس  بنتخاآزادي اشامل ن، ین قانورشده در اپوشش مقرب نتخاد؛ بنابراین آزادي امیشو
پس از  ).Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 11» (دهد بوانخو، بپوشاندد را پیشانی فرو ینی که مو د
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، نظامیان ت�ش کردند و به دولت فشار آوردند که 1996وزیر در سال  عنوان نخست انتخاب اربکان به
ها دوباره به اجرا گذاشته شود و این محدودیت به طور موقتی و  منع پوشش اس�می در دانشگاه

کودتاي «، ارتش ترکیه طی 1997سرانجام در فوریه ). 770: 1386زاده،  محدود به اجرا درآمد (موسی
 ظامی،مقامات غیرن ۀهم و خواستار آن شد کهکرد اولتیماتومی خطاب به دولت صادر » مدرن پست

  .                     )Wiles, 2007: 709(کنند ثنا اجرا ترا بدون اس روسري مقررات ممنوعیت

  منع حجابدانشگاه استانبول و اجراي مقررات . 1- 3
این دانشگاه میراث دوران معماري ترین مراکز آموزشی ترکیه است.  دانشگاه استانبول یکی از مهم

شود. در ع�مت دانشگاه تاریخ  محسوب میر این کشور ترین شه درخشان امپراتوري عثمانی در بزرگ
نیه را فتح کرد؛ ، قسطنطسلطان محمد فاتحسالی که آمده است؛ یعنی  1453تأسیس این دانشگاه سال 

گذرد، محدود به انعکاس مقررات ممنوعیت حجاب در  می مهم بنابراین اهمیت آنچه در این دانشگاه
  شته است.ترکیه قرار دا ۀجامعسراسر عالی نیست، بلکه همواره در کانون توجه  مراکز آموزش

ی دانشگاه شدن مباحثی در دانشکده پزشک ، مطرح1980در پیوند با قوانین پس از کودتاي 
پوشش   دربارۀاي  ، اع�میه1994ژوئن  1مدیره دانشگاه استانبول، در  استانبول سبب شد هیئت

ها به موجب  هنشگادر داپوشش  ۀشیو: «کند درصان ین مضموابا ه نشگاان دامندرکان و نشجویادا
ممنوعیت  ۀدرباردي متعدم حکان اساسی، اقانوه گاداد .شده است تعیینا�جرا  �زمرات مقرو نین اقو

 ه ونشگان دانشجویادابر کلیه م حکااین ا. ستده اکردر ها صا هنشگادر دامذهبی  يهادنماده از ستفاا

به ط مربو راتمقراز که  کسانیل هستند. عمااقابل اي  جهو درهر سطح آن در یی اجرو اعلمی در کا
». د داشتنه را نخواهانشگدا ي اداري و آموزشی ها بخشر در حضوۀ ، اجازنکنند پیرويپوشش 

ئیس ي رسواي از بخشنامه)، رنمد ست، (چند ماه پس از کودتاي پ1998فوریه  23همچنین در 
ن «به موجب قانوشد:  درصااس�می ب حجاو  ریشداراي  نِنشجویادادربارۀ ل ستانبوه انشگادا
ن کمیسیو«و اداري عالی ه گاقضایی دادیه ري و نظر به روجارات مقرن عادي و قانو وساسی ا

که  نشجویانیه، دانشگادایی اجراداري و اهیئت ي سودره از صاي بخشنامههاو  »بشرق حقو پاییارو
 هاي آموزشی پذیرفته ها و دوره ک�سگر در ی، دظاهر میشوندریش یا با حجاب اس�می دارند 

                             ).Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 3-12(» نخواهند شد
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دانشگاه صادر در پوشش  چگونگی  ۀدربارالعملی  دستورنیز  1998جو�ي  9دانشگاه استانبول در 
ه گاتصمیمات دادطی را که به پوشش ط عد مربواقو و قوانین باید لستانبوه انشگان دانشجویادا«کرد: 

از بخش هیچ نباید در  ننشجویا. دارعایت کنند شد،قضایی مقرر عالی  قانون اساسی و نهاد
» باشد سیاسی  هیدگا، عقیده و دیین، آیند دکه نماداشته باشند  هایی بر تنسلباه، نشگادا ۀمجموع زیر

)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 12-13(.  هاي  مقابله با فعالیت گروه ۀدر منابعی از انگیزاگرچه
اي با اکثریت قریب  هطلب سخن به میان آمده است اما دور از انتظار نیست که در جامع چپ و تجزیه

و  پوشش، باورهاي اس�میبسیاري شود که براساس  گیرِ ها، دامن این محرومیت به اتفاق مسلمان، اثرِ
                      . ها بود لی� شاهین یکی از آنکنند؛  میر خود را انتخاب ظاه

  وجوي حق لیال شاهین در جست. 2
هاي پوشش اس�می در ترکیه نبود،  مت علیه محدودیتاگرچه ایستادگی لی� شاهین نخستین مقاو

هاي او به پذیرش دادخواست و صدور رأي دیوان حقوق بشر اروپایی انجامید. در  حال پیگیري بااین
دیوان اروپایی حقوق بشر در دو مرحلۀ نخستین و تجدیدنظر،  2005نوامبر  10و  2004ژوئن  23

ود را در رابطه با آزادي مذهبی در قضیه لی� شاهین علیه انگیزترین آراي خ ترین و مناقشه جنجالی
) که متن رسمی پرونده آن امروزه یکی از اسناد معتبر جهت 754: 1386زاده،  ترکیه صادر کرد (موسی

  شود. مطالعه پیرامون مسائل مربوط به مقررات حجاب در قوانین اعضاي شوراي اروپا محسوب می

  لیال شاهین در ترکیه. 2- 1
بود که به  مذهبی اي خانواده از وي. مدآ نیاد به نمسلما اي ادهخانو در 1973 لسا در شاهین»لی� م «خان

. لی� که پنجمین سال از تحصیل خود در دانشکده ندانجام تکالیف دینی از جمله حجاب توجه داشت
دانشگاه  1»شاجراح پا«، به دانشکده پزشکی 1997اوت  26گذراند، در  میرا پزشکی دانشگاه بورسا 
تا داشت و بر سر روسري ، سارپزشکی بوه نشکددر داتحصیل ل سار طی چهااستانبول راه یافت. او 

از سوي  1998فوریه  ۀس از صدور بخشنام. پبا همین پوشش مشغول به تحصیل بودنیز  1998فوریه 
به سبب شاهین دار)، لی�  (ممنوعیت تحصیل دانشجویان محجبه یا ریش ریاست دانشگاه استانبول

                                                      
 رود. یبه شمار م هیترک یهاي پزشک ترین دانشکده از معروف یکیدانشگاه استانبول، ) cerrahpasa( جراح پاشا یدانشکده پزشک. 1
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، شرکت در ک�س و درخواست سیدرحد چند واکتبی ن موورود به آز حجاب اس�می، با ممنوعیت
  .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 3(نویسی در یک واحد درسی مواجه شد  نام

عالی بود که تصمیم  لی� شاهین یکی از قربانیان اجراي مقررات منع حجاب در مراکز آموزش
 طی، 1998جو�ي  29. او در ترکیه متوسل شودحقاق حق به مراجع قضایی ا برايگرفت 

. شودنقض  لدانشگاه استانبویه رفو 23 بخشنامۀتا د کرل تقاضا ستانبوه اداري اگاداد از ستیاخوداد
تعارض  1ره تکل شماوپر 2ده مان و نسیواکنو 14و  9، 8اد بخشنامه با مواین اي جرامدعی شد وي 
 در نتیجۀ لستانبوه اداري اگاداد ست.اکرده نقض وي را  ۀتضمینشدي هاآزادي ق وحقو و دارد 
ره عالی شمازش مون آقانو 13ده ما(ب)  بند سساابراع�م کرد د خو 1999رس ما 19وت قضا

پوشش بر ، حفظ نظممنظور  بهمختار است ه نشگادایی اجرا زويباعنوان  ه بهنشگا، ریاست دا2547
 هگاو احکام دادمربوط رات مقرمطابق تی رنظارت ین قداهمچنین تأکید شد کند. رت نظا ننشجویادا

ي سودره از صا ، بخشنامۀدادگاهبا رأي رو  د؛ ازاینشول عمااداري اعالی ه گاو دادساسی ن اقانو
ه گاداد 2001یل آور 19ر نیست. دغیرقانونی ، گرفته علیه شاکیرتصوت مااقده و انشگاریاست دا

                                            نظر را رد کرد. ي تجدیدتقاضااداري، عالی 
حفظ به  ار ويصرا بر، دال 1998می  26در خانم شاهین ر فتار ،هنشکددائیس ر گفتۀبنا به 

تصمیم ه نشکددائیس . رشد دیده نمیرات مقراز  طاعتا است و دهبو هنشگادا اس�می درپوشش 
یه رفو 15در                                            .دهد ارقر بحث ردمو هنشگادا نضباطیهیئت ا در را اس�می اوع پوشش گرفت موضو

به ط عد مربوابه قواض عترا درپزشکی ه نشکددائیس رفتر ون از دتجمعی غیرقانونی بیر 1999
رسیدگی ه، نشکددارییس ، 1999یه رفو 26در شت. ر داحضودر آن شد که شاکی نیز ار پوشش برگز

 13د. در کرز غاآ را جمله شاکیاز تجمع غیرقانونی ن در شرکتکنندگا ازعلیه چند تن انضباطی 
س ساابررا  ويتصمیم گرفت شاهین، لی� رات ظهاع استمااز اپس ه نشگادانضباطی اهیئت ، یلآور
 بههین ، لی� شائنژو 10در تاریخ کند. معلق م یک تر، ننشجویادانضباطی اسی دادریین آ 9بند 
تحصیل صادر  وي ازبر توقف حکم تعلیق  مبنیري ستود دتقاضا کرمراجعه و ل ستانبوه اداري اگاداد

  .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 4(پاسخ منفی داد  به این تقاضاي وي هگادادنوامبر  30. شود
 دانشجویانیتمامی شت: «... دامی رکه مقر 2000ئن ژو 28در  4584ره شمان قانون شد اجراییبا 

در . ، لی� شاهین هم عفو گرفت»شوند اند، عفو می شان مجازات شده ت انضباطیسطه تخلفاکه به وا
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، شاکیص خصودر  4584 رهشمان قانواي جربا اکه اداري حکم داد عالی ه گا، داد2000سپتامبر  28
در خ�ل این                  �زم نیست. 1999مبر انو 30دره در حکم صا وي علیه نظر  تجدیدي سی تقاضاربر

یوس شد. او در أهاي ترکیه م در دانشگاهتحصیل  ۀم، از ادا1999سپتامبر  16لی� شاهین در دعوا، 
 ,Leyla Sahin v. Turkey(تحصی�ت خود را آنجا ادامه داد نام کرد و  دانشگاه وین اتریش ثبت

 .Leyla Sahin v(ت. وجود نداش علیه حجاب و پوشش اس�میاتریش قانون خاصی ر د .)5 :2005

Turkey, 2005: 15 ( علیه تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه وین، به مبارزه  ۀوي ضمن اداماما
                                                                       ادامه داد و به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کرد. مقررات دولتی ترکیه 

  لیال شاهین در دادگاه اروپایی حقوق بشر. 2- 2
ي شد، گذار بنیانکشور ده با امضاي  1949سال   شوراي اروپا در پنجمین روز از ماه میپس از اینکه 

گذاران شوراي  ) به بنیان1949یونان، نخستین کشورهایی بودند که تنها سه ماه بعد (اوت و ترکیه 
هاي  کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادي«اروپا، به اروپا ملحق شدند. تمام اعضاي شوراي 

پیش از تنظیم این کنوانسیون به عضویت شوراي یک سال  که شوند. ترکیه نیز متعهد می 1»اساسی
  اروپا پذیرفته شده بود، عضو این کنوانسیون است.

و مذکور سیون کنوان 14 و 10، 9، 8عنوان شهروند ترکیه مدعی بود به موجب مواد  لی� شاهین به
طی تصویب مقرراتی لت آنکارا حقوقی دارد، اما این حقوق با عمل دو آن 1پروتکل شماره  2ماده 

بنابراین دعوایی نزد دادگاه  ؛عالی، نقض شده است آموزش هاي هدر زمینۀ پوشش اس�می در مؤسس
کنوانسیون،  9اده به استناد م .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 1(کرد اروپایی حقوق بشر مطرح 

شروع نام عالی، منجر به دخالت آموزش هاي هپوشش اس�می در مؤسس ممنوعیتمدعی شد خواهان 
. شعبۀ رسیدگی دیوان هم تأیید کرد شده استوي خاص حق اظهار دین  طور دین و به در حق آزادي

و  ذاشته استگتأثیر  براي حفظ حجاب لی� شاهین مقررات دانشگاه استانبول، در حق بر پوشش 
 تأکید کرد دیوان بر این عقیدهاظهار دین است، اما  دخالت در حقهاي پوشش،  محدودیتهمچنین 

 9و مقررات بود و تعقیب یکی از مقاصد مشروع مقرر در بند دوم ماده   قانون براساس محدودیتکه 
یک براي داشتن  اهدافی است که جهت در اقدامات، این دیوان. به نظر شود محسوب می  کنوانسیون

 بهبندي  در جمع دیوان .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 18(ضرورت دارد  دموکراتیک جامعه
                                                      
1. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome (1950) 
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  .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 30(نقض نشده است  کنوانسیون 9 که ماده رسیدنتیجه این 
دارد: تصریح  کهاي  معترض بود. ماده 1پروتکل شماره  2شدن ماده  نقض به ن همچنینخواها

در  .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 32( »کرد از حق آموزش محروم کس را هیچ توان نمی«
از حق خواهان مذکور،  هاي محدودیت در نتیجۀ که رسیدبه این رأي رسیدگی به این ادعا نیز دیوان 

 .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 38(نقض نشده است  این مادهشود و  آموزش محروم نمی
را خصوصی و آزادي بیان   زندگی حقوق مربوط بهمورد اعتراض وي،  مقررات بیان داشتواهان خ

درخواست رسیدگی به ادعاي . با این استد�ل، آمیز بوده است و عمل تبعیض محدود کرده است
هم تأیید نکرد.  این مواد راشدن  ان نقض، اما دیومطرح کردکنوانسیون را  14و  10، 8مواد  نقض

وضع این  کند و یابی دیوان تأثیر مستقیم محدودیت پوشش بر اعتقادات دینی لی� شاهین را رد میارز
دیوان با ادعاي  درنتیجهشمرد؛  مشروع میهاي دیگران  عمومی و آزادي براي حفظ نظم را مقررات

  .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 39(شود  تبعیض نیز همراه نمی
ترتیب رسیدگی به ادعاي لی� شاهین، به تأیید  منتشر شد و بدین 2005نوامبر  10ه حکم دادگا

منبع و سرگذشت خواهان این پرونده همچنان این حکم هاي  استد�لحال،  ادعاهاي او ختم نشد؛ بااین
  اروپایی حقوق بشر و ابعاد کنوانسیون حقوق بشر اروپایی است. دیوانسازوکار  مطالعۀمفیدي براي 

  ت دادگاه اروپایی حقوق بشرتأمل بر قضاو. 3
عنوان نمادي سیاسی،  هاي بنیادگرا و استفاده از روسري به در مجموع دیوان به اشاره به گسترش گروه

: 1386زاده،  شود (موسی معتقد است محدودکردنِ این نمادها موجب حفظ نظم عمومی بیشتري می
ار قضات دیوان اروپایی حقوق بشر را )؛ اما تأیید یا رد ادعاهاي دادخواست لی� شاهین، اعتب761

هاي خود به آن اعتبار داده است،  کند، بلکه باید از آن آموخت. آنچه دیوان طی استد�ل تعیین نمی
مجموعه اط�عات مفیدي است که ضمن شناسایی ابعاد مسئله حجاب در ترکیه، در مطالعۀ طرح 

  دعواهاي احتمالی دیگر نیز در آینده قابل رجوع است.

  حجاب اسالمی ۀمفروض لیال شاهین دربار. 3- 1
بودن حجاب زن مسلمان در  براساس متن پرونده لی� شاهین علیه ترکیه، مفروض ادعاي وي، واجب

هاي  از مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاه پیرويعدم  ۀاو در نتیج شریعت اس�م است. اساساً
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زن  ناشدنی عدولاب اس�می را تکلیف ترکیه، با محرومیت از تحصیل مواجه شده بود. وي حج
دانست و بر پایبندي به آن اصرار داشت، حتی اگر این اصرار به قیمت محرومیت از  مسلمان می

شود که در اثر منع حجاب از زنان  گیري می براساس پذیرش این ادعا نتیجه تحصیل تمام شود.
هاي پزشکی،  کارآمد مسلمان در زمینه محجبه، در عمل جامعه ترکیه در آینده از نیروي زنان ماهر و

  ).781: 1386زاده،  شود (موسی مهندسی، آموزشی وغیره محروم می
هاي اسمیت علیه بریتانیا، ایکس علیه بریتانیا و خان علیه بریتانیا، رویه  دادگاه در پروندههمچنین 

لی را باید مورد حمایت مبنی بر اینکه در زمینۀ اظهار دین، عم ؛از خود نمایان ساخت ي راو رویکرد
نفع، از ضروریات  هاي اجتماعی نساخت که به موجب دین فرد ذي قرار داد و آن را مغلوب ضرورت

محرومیت از  ۀرغم ادعاي لی� شاهین دربار به)؛ اما 44: 1393(زمانی، باشد  ناپذیر از واجبات تخطی و
بودن چنین  ور اس�می، مطلقممنوعیت حجاب اس�می، اخت�ف آراي علماي مشه بر اثرتحصیل 

  کند. برداشتی از وجوب حجاب در شریعت اس�م را تأیید نمی
 ۀصادر شد. در بحبوح 2005ادعاي لی� شاهین در سال  ۀي دادگاه حقوق بشر اروپایی دربارأر

طرح دعواي وي علیه مقررات منع حجاب ترکیه، در فرانسه نیز مباحث مربوط به ممنوعیت نمادهاي 
، قانون ممنوعیت لباس و نمادهاي مذهبی در مراکز آموزشی 2004مارس  15ا� گرفت. در مذهبی ب

 Leylaبه آن اشاره شده است (یوان دقضات فرانسه رسمیت یافت که در مشروح پرونده نیز از سوي 

Sahin v. Turkey, 2005: 14(.  
مصر، چند هفته » ا�زهر«، مفتی و امام مجمع اس�می )1928- 2010( محمد سید طنطاويشیخ 

قانون جنجالی، طی م�قات خود با وزیر کشور وقت فرانسه که به مصر این یافتن  پیش از رسمیت
از آن عدول  هاانتقاد با وجوداما  ،هاي بسیاري را برانگیخت سفر کرده بود، اظهاراتی داشت که واکنش

حجاب براي زنان «گفت:  سارکوزي نیکو�طی دیدار با  2003نکرد. شیخ وقت ا�زهر در دسامبر 
حال، وقتی زنان  تواند آن را انکار کند؛ بااین کس نمی هیچو  الهی و واجب است اي مسلمان وظیفه

زندگی کنند، این تعهد معتبر است. اگر زنان مسلمان خود را در  1مسلمان تحت یک دولت اس�می
بخواهد مقرراتی در مخالفت با  یزبانماس�می (مانند فرانسه براي مثال) بیابند و قانون  یک دولت غیر

بر  استد�ل طنطاوي مبتنی .)Jackson & Gozdecka, 2011: 104(» محق استحجاب اتخاذ کند، 

                                                      
1. Muslim State 
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از لباس منطبق بر دستورات  ،اي که زنی که طبق قانون دولتی گونه به ؛از آیات قرآن است شتفسیر
دنبال این استد�ل، در جوامع سکو�ر و دین خود منع شده است، نباید از مجازات الهی بترسد. به 

اس�می مانند ترکیه یا فرانسه، پوشش زن تکلیف شرعی نیست، اما در جوامع غیراس�می که به  غیر
البته گذارند، زنان مجاز به پیروي از تعهد خود براي پوشش هستند.  آزادي دین و عقیده احترام می

خاصی وجود داشته باشد که  ۀمگر اینکه زمین ؛یستپذیر ن منع لباس مذهبی در این کشورها توجیه
کنوانسیون اروپایی حمایت از  9ماده  2دخالت در اعتقادات مذهبی شخص را توجیه کند (طبق بند 

  .)Jackson & Gozdecka, 2011: 105هاي اساسی) ( حقوق بشر و آزادي
ی رسیدگی به پرونده کند اکثریت جمعیت ترکیه مسلمان هستند. ط دیوان در رأي خود اذعان می

نظر از اینکه آیا روسري  صرف«لی� شاهین به این فتواي مفتی ا�زهر اشاره نشد و استد�ل 
؛ )Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 14مطرح شده است ( ،»یا خیر اس�می است یدستورالعمل

دولت «براي بر ماهیت سکو�ر حکومت ترکیه هم جایی  دیوانرشمار حال تأکید مکرر و پ بااین
، عبارتی که اس�م 1928که از سال  چنان؛ گذارد ترکیه و استناد به لوازم آن باقی نمی دانستنِ» اس�می

برداشته شد. این فتواي مفتی ا�زهر، اعتبار استد�ل لی�  دانست، از قانون اساسی می را دین رسمی
. همچنین کند میمی را متزلزل میان محرومیت از تحصیل با وجوب حجاب اس� ۀرابط ۀشاهین دربار

هاي  پیش از این فتواي مفتی ا�زهر، در زمانی که مقررات جنجالی ممنوعیت حجاب در دانشگاه
از سوي یکی از مراجع تقلید شیعیان صادر مرتبطی ترکیه توجه بسیاري را جلب کرده بود، فتواي 

ممنوعیت حجاب در  ۀر) درباش1380( 2001در سال  مکارم شیرازياهللا العظمی  شد. آیت
). 1395(داودي،  هاي ترکیه، فتوایی ناظر به حکم ثانوي و به هنگام ضرورت، صادر کرد دانشگاه

اما جواز واکنشی غیر از ترك  ،کند ، منع حجاب در ترکیه را تأیید نمیهشیععالم  چه فتواي این اگر
  تحصیل را صادر کرده است. متن استفتا و فتوا چنین است:

هاي ذیل  در فرض» رعایت حجاب«خواهران مسلمان دانشجوي ترکیه را نسبت به  ۀظیفوسؤال: «
نکردن  ها، رعایت هاي تحت مدیریت �ییک در دانشگاه ها ترمتمام کردن  شرط طی) 1بیان فرمایید: 

نکردن  دانشگاه رعایت خاصی در ۀشرط اتمام چند ترم باقیمانده از رشت) 2ت؛ (حجاب شرعی اس
تنها افراد  ،ن دروس عالی را نخوانند: با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیاسخپحجاب است. 

شود مسئله  ن اجازه داده میکنند، به افراد متدی هاي مهم را اشغال می ستبار و �مذهب پ و بند بی
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یت رعایت نکنند، ولی در غیر آن موارد حتماً رعا ،حجاب را در زمینۀ مواردي که ضرورت دارد
  ).186: 1386شیرازي،  (مکارم» کنند

چنین در » الضرورات تبیح المحظورات«، قاعده فقهی قدر یاز نظر این دو فقیه عالرسد  به نظر می
تواند ترك تحصیل را  نمیدیگر یابد. حتی با وجود همین دو فتوا، زن مسلمان  مصداق میموقعیتی 

وارد جزئیات بررسی  دیوانند. اگرچه محتوم قانون ممنوعیت حجاب اس�می محسوب ک ۀنتیج
در تناقض  و اع�م کرد مقررات مربوط به حجاب اس�می را  جایگاه حجاب در شریعت اس�م نشد

رفتار او » توجیه شرعی«بیند، اما فراي دعواي حقوقی لی� شاهین،  هاي دینی خواهان نمی با وابستگی
وجوب حجاب در این موقعیت، اجماع  چون علماي اس�می نیز بر شمول اثر ؛هم دشوار است

براساس «نظر میان علما، مانع از اعتبار این ادعاست که زن مسلمان مدعی شود  ندارند. وجود اخت�ف
         .»تحصیل اولویت دارد ۀشریعت اس�م، همواره حفظ حجاب بر ادام

در ویژه  بهاس�می توان از ممنوعیت پوشش  حق آزادي اظهار دین می ۀهمچنان دربارترتیب  بدین
کشوري با اکثریت مسلمان انتقاد کرد، اما باید در نظر داشت ترك تحصیل و مهاجرت، انتخاب شخصی 

ناپذیر  تکلیف تخطیقرائتی که در آن حجاب،  ؛لی� شاهین براساس قرائت مقبول خود از اس�م بود
لی� شاهین را  ۀ. اگر عقیداشندنظر دیگري داشته باس�م معتبر برخی علماي اگر حتی ؛ شود محسوب می

آزادي نظر، عقیده و «توان براي جلب احترام به آن زیر عنوان  بدانیم، نمیهم متعلق به مذهبی ناشناس 
خ�ف  با ادعاي نظم و منفعت عمومی، توانند زیرا وقتی مقررات دولتی می ،استد�ل حقوقی یافت» مذهب

  گیرند. نادیده می هم مذاهب ناشناس را آسانی احکام یک دین فراگیر اتخاذ شوند، به

  ها دادگاه حقوق بشر اروپایی و حاشیه صالحدید دولت. 3- 2
لی� شاهین طی طرح ادعاي خود، قانونیت و اعتبار مقررات منع حجاب در ترکیه را به چالش کشید. 

ر تقنین اعتراض داشت و در سطحی دیگر اعتبا جهتص�حیت ریاست دانشگاه  علیهدر یک سطح 
کودتاهاي مکرر یادآوري شده از سوي نظامیان مسلط را مورد تردید قرار داد. او با  مقررات وضع

لزوماً یکسان نیستند و بسیاري » دموکراسی«و » جمهوري«کرد مفاهیم  بیاندر ترکیه،  ارتش
 نامند و منع حجاب اس�می هم از جمله مقرراتی است می» جمهوري«هاي اقتدارگرا خود را  حکومت

به ادعاي لی� شاهین،  رو ؛ ازاین)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 23( اند وضع کردهارتشیان که 
  تشکیک است. جع وضع این قوانین قابلاص�حیت مر
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منتشره از رأي صادره در  ۀعلیه حزب رفاه، طی پروند 1997رویدادهاي سال  ۀبا م�حظ دیوان
 هاي رغم این، استد�ل اشاره کرده است. به» حزب رفاه« بار به نام 10پرونده لی� شاهین، بیش از 

کند.  دنبال میمرتب الدین اربکان را  گراي نجم موضع دولت اس�م تأیید مواضع نظامیان و رد ،دادگاه
هاي  گرایان است و ارزش سیاسی در خدمت اس�م يمعتقد است حجاب در ترکیه، ابزار یواند

  .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 21( کند می جمهوري و صلح اجتماعی را تهدید
ها را در  داند و آن می» قانون«مقررات مورد اعتراض لی� شاهین را مشمول مفهوم  ۀهم دیوان

 .)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 21(د کن تطابق با مفهوم قانون در متن کنوانسیون ارزیابی می
و همچنین در  نوعیت حجاب به موجب قانون معتبر بودکند که مم پافشاري می دیدگاهبر این  دیوان

 حفاظت ازبراي  کرده وکنوانسیون مقرر  9تعقیب یکی از مقاصد مشروعی است که بند دوم ماده 

اهداف این اقدام را متناسب با  دیوانبر این، افزون   سکو�ر ترکیه ضروري است. ۀساختار جامع
هاي  دیوان در بخش ؛)Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 18( شمرد می ک بردموکراتی اي هجامع

عنوان یک کشور دموکراتیک، �ییک و متعهد به قانون اساسی یاد  مختلف رأي خود از ترکیه به
شود و از عباراتی مانند کودتا،  کند. دیوان هرگز پیشینۀ تاریخ سیاسی معاصر ترکیه را یادآور نمی می

). همچنین توجه 765: 1386زاده،  کند (موسی استفاده نمیدیکتاتور و حکومت نظامی در رأي خود 
اند و تشخیص دولت مستقر را معتبر  کند که مقررات مورد اعتراض پس از کودتا وضع شده نمی
وفادار به روح حاکم بر معاهده حقوق بشر  (دیوان)، به عبارتی دادگاه حقوق بشر اروپاییشمارد؛  می

  ناپذیر معاهده است. ها، بخش جدایی که حاشیه ص�حدید دولتکند  اروپایی (کنوانسیون) عمل می
دهد تصمیمات خود را با درج ترجیحات ملی یا  اجازه می دیوانها به  حاشیه ص�حدید دولت

کنوانسیون حقوق بشر  19براساس ماده  یواند .)Ostrovsky, 2005: 59اي در نظر بگیرد ( منطقه
هاي معظم متعاهد کنوانسیون و  ظارت بر تعهدات طرفبه منظور کسب اطمینان از ن«اروپایی، 

ها به تعهداتشان را مورد ارزیابی قرار  تأسیس شده است و لذا عمل دولت» هاي مربوطه پروتکل
مثابه حفاظت از  ها، به دهد؛ بنابراین ت�ش براي پاسداري از اعتبار نظام تقنین و اجراي دولت می

عهده  و توانایی ایفاي وظایف و تکالیف معاهداتی را برص�حیت همان مرجعی است که مسئولیت 
                . دارد و تعهد به کنوانسیون را رسمیت بخشیده است

گرایی فعالیت  تنها در قلمرو کام�ً انتزاعی جهانی دهد تا نه حاشیه ص�حدید به دیوان اجازه می
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این ند. این امر منطقی است زیرا بلکه به عمق بیشتري نسبت به سطح اعمال قانون نگاه ک ،کند
در ایا�ت متحده است  1دکترین در ابتدا از قانون اداري آلمان وام گرفته شد که مشابه دکترین شورون

دادن اختیارات به  تعهد قوه قضاییه براي ۀفرایند تأکید دارد. حاشیه ص�حیت در ایدهمین و بر 
نفوذ آن قدرت نظارتی عامدانه گذار  و قانوندارد ه تنظیم اقدامات اجرایی ریشبه منظور دولت اداري 

کلی دقیقاً  یدهد کنوانسیون را قانون را مبهم کرده است. در اصل، حاشیه ص�حیت به دیوان اجازه می
حتی طی تعریف دکترین ص�حدید ). Ostrovsky, 2005: 59(مانند قانون اساسی در نظر بگیرد 

چارلز اند. از نظر  حقوق بشر اروپا متمرکز شده دیواننقش نظران بر ایفاي  ها، برخی صاحب دولت
ها عبارت است از آزادي براي مانور یا فضاي بازي که دیوان  دکترین ص�حدید دولت یورو

نقض کند از آنکه اع�م کند؛ پیش  میاداري اعطا  و هاي قضایی، تقنینی به مجموعه استراسبورگ
عنوان اتاقی براي مانور  ها به از دکترین ص�حدید دولت استیون گررکنوانسیون صورت گرفته است. 

(موسوي و برد  نام میکند،  میشان فراهم  ها در اجراي تعهدات که دیوان استراسبورگ براي دولت
  ).98: 1393امین رعیا، 

، آزادي نظر، عقیده و مذهب را با قید قانون داخلی، براي 9ماده  2کنوانسیون در بند 
مورد بررسی بلکه در  ۀتنها در این ماد شناسد. نه رسمیت میه حق اظهار دین ب ۀکردن محدود مشخص

حتی معافیت و  15شود. ماده  ها در کنوانسیون محترم شمرده می مواد متعدد، حاشیه ص�حدید دولت
العاده را پذیرفته است. در کنوانسیون، حقوقی از جمله  اي از تعهدات در حالت فوق تعلیق پاره
اما چند حق دیگر با قانون ملی  ،اند شکنجه و ممنوعیت بردگی به طور مطلق پذیرفته شدهممنوعیت 

، 3عاد�نه ۀ، حق برخورداري از محاکم2شوند. حق آزادي و امنیت ها محدود می و ص�حدید دولت
و  6ها ل، حق آزادي اجتماعات و تشک5ّ، حق آزادي بیان4حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی

در  8حق حیات ۀکند. حتی دربار ها را قانون ملی تعیین می آن ۀحقوقی هستند که محدود 7دواجحق از
ها لحاظ شده است و ممنوعیت مجازات  کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، حاشیه ص�حدید دولت

                                                      
1. Chevron Doctrine 
2. Convention for the Protection..., Article 5.  
3. Convention for the Protection..., Article 6.  
4. Convention for the Protection..., Article 8.  
5. Convention for the Protection..., Article 10.  
6. Convention for the Protection..., Article 11.  
7. Convention for the Protection..., Article 12.  
8. Convention for the Protection..., Article 2.  
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  شود. موکول می 13و  6هاي شماره  اعدام به پذیرش و تصویب پروتکل
هاي الحاقی هستند، نه اص�حی و به همین دلیل آثار حقوقی  ، پروتکل13و  6هاي شماره  پروتکل

) 2ها واجد وصف اص�حی بودند، متن اولیه (ماده  شود. چنانچه این پروتکل ها بار می متفاوتی بر آن
آوردند، اما  کنوانسیون را تغییر داده، نظام حقوقی منسجمی را براي کلیه کشورهاي عضو پدید می

). 75: 1385(داشاب، کند  ها آزادي عمل بیشتري به کشورهاي عضو اعطا می لبودن این پروتک الحاقی
بیانیه مشترك نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و دبیرکل شوراي «اگرچه طی 

ق ممنوعیت مطل«... شود  ، ادعا می2018اکتبر  10در » اروپا در روز جهانی و اروپایی علیه مجازات اعدام
کنوانسیون حقوق بشر اروپا و منشور حقوق  13و  6هاي شماره  شرایط در پروتکل ۀمجازات اعدام در هم

این اط�ق دیده تصریح به  13و  6هاي  ، اما در متن پروتکل»بنیادي اتحادیه اروپا تصریح شده است
  هاست. دولت ۀشود و همچنان اعمال ممنوعیت صدور حکم اعدام، وابسته به اراد نمی

در زمان  تنها، مجازات اعدام را »در زمینۀ الغاي مجازات اعدام 6پروتکل شماره « 2ماده در این رابطه 
الوقوع همچنان جایز است. پروتکل شماره  کند و این مجازات در زمان جنگ یا خطر قریب صلح لغو می

آن با  5، ماده 6ل شماره پروتک ۀحال نقص عمد گیرد؛ بااین می بر ها را در زمان ۀعمومیت دارد و هم 13
هاي الحاقی  عنوان وجه مشترك تمام پروتکل توان از آن به است. این ماده که می» اعمال سرزمینی«عنوان 

 5ماده  نخستشده است. به موجب بند  برگرفتهکنوانسیون حقوق بشر اروپایی  56نام برد، از ماده 
ا تسلیم سند، تصویب، قبول یا تأیید، سرزمین یا توانند در زمان امضا ی ها می هریک از دولت«پروتکل: 
 4ماده ). 83: 1385(داشاب، » شود، تعیین کنند ها اعمال می هایی را که پروتکل نسبت به آن سرزمین

استد�ل کردند  13ان پروتکل شماره گکنند نیز همین بند را تکرار کرده است. تدوین 13پروتکل شماره 
 »ها بوده است بخشیدن به تصویب، پذیرش و الحاق از سوي دولت عتهدف از گنجاندن این ماده، سر«

قابلیت اعمال سرزمینی را به هر کشوري در زمان تصویب  56کنوانسیون در ماده ). 86: 1385(داشاب، 
ها را  تحدید تعهد دولت 57ها سپرده است. ماده  کنوانسیون یا در هر زمان پس از آن، به اختیار دولت

  حق فسخ را در نظر گرفته است. 58ه پذیرد و ماد می
درخواست شخص حقیقی علیه یک طرف معظم رسیدگی به کنوانسیون،  34براساس ماده  دیوان

طی اعتنا نبود.  متعاهد را پذیرفت و در ضمن نسبت به دیگر مواد کنوانسیون و روح حاکم بر آن بی
، با شرح تاریخ و هایش استد�ل بستر کردنِ فراهم براي دیوانقضاوت پرونده لی� شاهین علیه ترکیه، 
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تا اص�حات کمالیستی را دارد پیش از آتاتورك هم اشاره دورانِ جمهوري ترکیه حتی به  ۀزمین پس
به  ).Leyla Sahin v. Turkey, 2005: 8( برشمرَد و ماهیت سکو�ر جمهوري ترکیه را ثابت کند

  گیرد. به هر ادعایی مد نظر قرار می عبارتی حفاظت از حق حاکمیت طرف متعاهد، طی رسیدگی
را روشی براي تأمین » مؤثر ۀسا�ران وجود یک نظام سیاسی مردم«کنوانسیون،  ۀمقدمجالب اینکه 

نظام حاصل از حتی سا�ر شوراي اروپا،  هاي مردم ع از نظامتفسیر موسو  داند هاي اساسی می آزادي
  تاهاي ارتش در ترکیه را نیز شامل شده است.دکو

  يأپس از ر. 3- 3
 ۀقطاران اربکان هم در جبه علیه اقدامات کودتاگران جریان داشت، هم که پرونده لی� شاهین درحالی

را تأسیس کردند. حزب فضیلت متشکل از » حزب فضیلت«دیگري مشغول بودند. ایشان ابتدا 
درصد و در  4/15در انتخابات عمومی،  1999هاي مسلمان بود و در سال  گرایان و دموکرات اس�م

 ۀایدئولوژي حزب منحل درصد آرا را کسب کرد. اگرچه این حزب از ظاهرِ 4/18انتخابات محلی 
گرایی  انداز اس�م قدر کار نکرده بود که با چشم هژمونی کمالیستی، آن از چشمرفاه فاصله گرفت، اما 

  یلی شد.در نتیجه حزب فضیلت هم مجبور به تعط ؛کند یاربکان تفاوت ۀحزب ممنوع
یک حزب ممنوعه و  ۀ، دادگاه قانون اساسی حزب فضیلت را به دلیل ادام2001ژوئن  22در 
کامل با �ئیسم ترکیه، محکوم دانست. ممنوعیت دادگاه قانون اساسی همراه با انشقاق  نداشتنِ مطابقت

می در درون حزب فضیلت، راه را براي تشکیل دو حزب سیاسی جدید هموار کرد. دوستان قدی
داد، به این ممنوعیت  که به حمایت از ایدئولوژي اربکان ادامه می »سعادت«اربکان با تأسیس حزب 

کار  هاي مسلمان به طور رسمی یک حزب دموکراتیک محافظه که دموکرات درحالی ؛پاسخ دادند
 Yilmaz & Barton( نامیدند» حزب عدالت و توسعه«ها حزب خود را  گرا تأسیس کردند. آن راست

& Barry, 2017: 55(. در  رجب طیب اردوغانسرشناس خود  ۀحزب عدالت و توسعه، با چهر
  انتخاباتی که شرکت کرد به پیروزي رسید.نخستین 

، حزب عدالت و 2002گرایان ترکیه در نوامبر  از شکوفایی اس�مپس در اولین انتخابات عمومی 
حزب از زمان انتخابات نوامبر این آورد.  درصد آرا را به دست 4/34توسعه با موفقیتی چشمگیر، 

آقاي اردوغان، رهبر  .)Yilmaz et al., 2017: 55است (تکیه داده  یسیاسکرسی قدرت بر  2002
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شهرداري استانبول بزرگ را در کارنامه دارد و از اعضاي سرشناس  ۀحزب عدالت و توسعه، سابق
و همچنین طرفدار پوشیدن روسري در  شود بود. او مدافع سرسخت شرع شناخته می هم رفاه حزب

تغییر کرده «رسیدن گفت که  قدرت هاست. آقاي اردوغان پس از پیروزي در انتخابات و به دانشگاه
کنند که وي  شده است، اما مخالفان وي استد�ل می» کار مدار محافظه یک سیاست«و تبدیل به » است

کردن اعتقادات فرد تا رسیدن به  اسی براي پنهاندر اس�م سی یاین روشو کرده است » تقیه«اقدام به 
  .)Ozsunay, 2005: 1117(ت هدف جایگزینی نظم قانونی موجود با شرع اس

اي که توسط حزب رفاه ترتیب داده شده بود، ضمن  در جلسه 1997دسامبر  6در اردوغان 
هاي ما، گنبدها  ها سرنیزه مناره« :قول کرد نقل 1ضیاء گوك آلپسخنرانی از شاعر مشهور ترك، 

همین با  .)Sus, 2012: 226» (دهستنما هاي ما و مؤمنان سپاهیان  خودهاي ما، مساجد پادگان ک�ه
 به زندان هاي سکو�ر جمهوري ترکیه محکوم به جرم اقدام علیه ارزش 1998اردوغان در سال  ،بهانه

زمامداري سیاسی را  انونیق رغم پیروزي حزب عدالت و توسعه، اردوغان ص�حیت شد؛ بنابراین به
وزیر عمل کرد تا  عنوان نخست از رهبران حزب عدالت و توسعه به عبداهللا گلحال،  نداشت؛ بااین

جایگزین  2003اینکه پارلمان، قانون اساسی را تغییر داد و اردوغان اجازه یافت در مارس 
  .)Toros, 2010: 255وزیر شود ( نخست

، نسبت غیرنظامیان به 2003توسعه، تغییر آغاز شد. در سال درهرحال با چیرگی حزب عدالت و 
عنوان رییس دبیرخانه شوراي  افسران نظامی در شوراي امنیت ملی افزایش یافت و یک غیرنظامی به

تغییرات در موضوعات دیگر از جمله بارۀ درمذاکره امنیت ملی انتخاب شد. رهبري ارتش در ادامه به 
هاي نظامی و حذف قوانینی که استق�ل ارتش را تقویت کرده  زینهمعرفی نظارت غیرنظامی بر ه

  ).Aydinli & Ozcan & Akyaz, 2006: 88پرداخت (است، 
جمهوري را به  هللا گل این بار سمت ریاستا، انتخابات عمومی برگزار شد و عبد2007در ژوئیه 

ر به دست یک جمهو بار در تاریخ جمهوري ترکیه، دفتر رییس دست آورد و براي نخستین
سکو�ر ترکیه،  دولتبار در تاریخ  نخستینبراین، براي  گرایی افتاد. ع�وه اس�م ۀمدار با پیشین سیاست

مراسم سوگند عبداهللا گل، در غیاب رییس ستاد کل ترکیه و البته کرد.  بانوي اول روسري بر سر می
هدف  ااردوغان اص�حاتی ب، دولت 2008سال در  .)Sus, 2012: 230احزاب مخالف برگزار شد (

                                                      
1. Ziya Gökalp 
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ها در پارلمان به تصویب رساند. یک سال پیش از آن، حزب عدالت و  حجاب در دانشگاهي آزاد
در ت�ش بود تا  »آك پارتی«. ه بوددر انتخابات ملی به دست آوردرا مردمی  يدرصد آرا 47توسعه، 

عنوان نقض حقوق  بلکه بهعنوان یک موضوع دینی  ممنوعیت روسري را به چالش بکشد، اما نه به
پارلمان ترکیه به اص�ح قانون اساسی براي لغو ممنوعیت روسري رأي داد اما  2008در سال  اساسی.

در خواه خلق (حزب آتاتورك) به چالش کشیده شد.  این اص�حات ب�فاصله توسط حزب جمهوري
این استد�ل که اص�حات  اب ؛دادلغو اص�حیه قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی ترکیه رأي ادامه، 

  ).Vojdik, 2010: 671د (نقض اصول قانون اساسی سکو�ر هستن
 محاکمه و و مخالفان، راه را براياردوغان با�گرفتن دعواهاي قضایی متعدد میان حزب 

باز کرد. سپس  هاي گذشتهرتبه و سربازان نظامی کودتا کردن تعدادي از بازنشستگان عالی زندانی
به ساختار قدرتی وارد کرد که  را ضربه مهلکی 2011و انتخابات سال  2010سپتامبر  12پرسی  همه

کردن قدرت  تسلط کمالیستی بود. این موارد براي تضعیف اعتبار ارتش و محدود ۀپسماند دور
به ، 2010پرسی قانون اساسی سال  مداران منتخب انجام شد. همه آن به سود سیاست يفاکتوود

در قانون  1960 یم 27امی و قضایی کمالیستی در مورد اجرائیه که از زمان کودتاي نظامی هژمونی نظ
  .)Yilmaz et al., 2017: 57(داد اساسی درج شده بود، خاتمه 

اردوغان دختران خود را به ایا�ت متحده امریکا فرستاده بود تا دانشگاه را در آنجا ادامه دهند 
کسانی که مثل ایشان  ۀاما هم ؛)Bleiberg, 2005: 163بپوشند ( روسريداشتند ها تصمیم  زیرا آن
تا اینکه سرانجام تنها چند سال پس از صدور رأي  نداشتندو فرصت را توان مالی  کردند این فکر می

هاي خود در مورد لباس  پرونده لی� شاهین در دیوان اروپایی حقوق بشر، جمهوري ترکیه محدودیت
، دولت اع�م کرد از هر دانشجویی که به علت پوشاندن سر 2010ر سپتامبر تعدیل کرد. د را مذهبی

کند. این حمایت پس از فشارهاي سیاسی علیه ممنوعیت  اخراج یا جریمه شده باشد، حمایت می
دانشگاه استانبول صورت گرفت. اردوغان  ۀمحدودکنندمقررات  علیه تبلیغاتیکارزاري روسري و 

سرمایه سیاسی �زم، به سیاست  کسب اپرسی قانون اساسی و ب در همه پس از پیروزي، وزیر نخست
2013هاي ترکیه پایان داد. در سال  ردردسر ممنوعیت روسري در مدارس و دانشگاهطو�نی و پ ،

  .)Murphy, 2015: 304هاي دولتی را هم لغو کرد ( روسري در ساختمان منعترکیه مقررات 
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شرکت در  براي 1999می  2منتخب مجلس بود که در ن ز ۀنمایندنخستین  1مروه کاواکچی
وزیر جدید به تریبون پرید و  شد و نخست هیاهومراسم سوگند افتتاحیه با روسري وارد مجلس شد. 

دوران  کسانی که به دنبال بازگرداندنِبودنِ  ناپذیر مورد اصول سکو�ر جمهوري ترکیه و تحمل در
کوبیدند و علیه  زد، اکثریت مجلس بر میزها می ي فریاد میکه و تاریکی بودند، سخن گفت. درحالی

رییس مجلس مجبور به فراخوانی شد و کاواکچی  »بیرون، بیرون...«دادند  کاواکچی محجبه شعار می
گاه نتوانست کرسی نمایندگی خود را  از مجلس خارج شد و دیگر هیچ ،بدون اینکه سوگند یاد کند

 خود دیگري دارد. خانم لی� شاهین ۀاما اکنون ترکیه چهر ؛)Yildirim, 2012: 61به دست آورد (
کند. او تحصی�ت  مجلس ترکیه شده است و با حفظ حجاب، مردم قونیه را نمایندگی می ۀنمایند

به پزشکی خود را در دانشگاه وین به پایان رساند و به عضویت حزب عدالت و توسعه درآمد. 
جمهور و سخنگویی  معاونت حقوق بشر رییسري ترکیه، وي استناد پایگاه رسمی مجلس ملی جمهو

 2کمیسیون حقوق بشر را هم در رزومه دارد.

براي محافظت آتاتورك به خاطر حقی که  1997، 1980، 1971، 1960هاي  ارتش ترکیه در سال
هاي کمالیستی به موجب قانون اساسی به ارتش واگذار کرده  از جمهوري ترکیه و حفاظت از ارزش

، 2003رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال  قدرت دست به کودتا زده است، ولی با به بارهاد، بو
سا�ري را هدف گرفت. حزب عدالت و توسعه از  این کشور گذار واقعی به دموکراسی و مردم

هاي منتهی به کودتا  شده در زمان کودتاهاي نظامی، راه تصویب قانونی و اص�ح قانون اساسیِ هاي راه
دست به  وارد عمل شد و 2016جو�ي  15را در این کشور بست، ولی ارتش براي بار پنجم در 
تقابل سیاسی در ترکیه ). 39: 1396(بصیري،  کودتاي نظامی دیگري علیه حزب عدالت و توسعه زد

  از مقررات حقوق بشري تابعی از اراده سیاسی است. اتادامه دارد و تعبیر

  گیري نتیجه
که مشروعیت  بخشد اعتبار می دیدگاهقوق بشر اروپایی در پرونده لی� شاهین، به این ح دیوان ۀروی
ملی ارزیابی قوانین هاي داخلی از جمله  زمینهبستر حقوقی و حقوق بشري، متناسب با  ۀمطالبهر 
مقررات علیه کسانی بود که جمله مدرن علیه حزب رفاه، لی� شاهین از  . پس از کودتاي پستشود می

                                                      
1. Merve Kavakci 
2. https: //www.tbmm. gov. tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd. bilgi?p_donem=26&p_sicil=7025  
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براساس این برداشت که بخشی و پس از ناکامی در محاکم داخلی، ا .دتاچیان به مقاومت برخاستکو
توان از طریق کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تعقیب  از تعهدات حقوق بشري جمهوري ترکیه را می

حقوق  این کنوانسیونِ ۀمقدمدر که  حال چنان بااین .پناه بردحقوق بشر اروپایی  قضاوت دیوانبه کرد، 
هاي کشورهاي اروپایی همفکر که  دولت«کشورهاي عضو را دیوان ، آمده است اي منطقه بشريِ
با مطالعۀ  بیند. می» دارا هستندرا ها، آزادي و حاکمیت قانون  مشترکی از رسوم سیاسی، ایدئال ۀپیشین

 سکو�ریسمتعریف خود از وفاداري به طی  وضوح مشاهده کرد که دیوان توان به این داوري می
مشابه با جایگاه ایشان در  را جایگاه مسلمانان در ترکیهحقوق و ، عنوان وجه مشترك دول اروپایی به

 که کودتاهاي متعدد نشان دادپیامد کند. از سویی  کشوري که مسلمانان در اقلیت هستند، ارزیابی می
قدرت سیاسی میان  ۀمنازعهر همچنان ست. در ترکیه ا ها حجاب یکی از نقاط کانونی تقابل سیاست

حجاب به اوج حساسیت  مرتبط با بر سر مسائلها،  آنهاي افراطی با نیروهاي مخالف  کمالیست
دیدگاه کنوانسیون و در سازگاري با آن عجیب نیست اگر دیوان متمایل به یافتن راهی  بر بنا .رسد می

واضع مقررات در ترکیه  ياگر سکو�رها هاي حجاب دیده شود؛ حتی براي توجیه وضع محدودیت
  کننده بر کشور مسلط شده باشند. اي غافلگیر به شیوه

میان  ها هدف تقویت اشتراك ابه اعتبار آنچه در قضاوت دیوان تجربه شد، بعید نیست دیوان ب
حتی تصمیمات  ،کشورهاي عضو و نمایش وحدت رویه، طی رسیدگی به دعواي ممنوعیت حجاب

 هاي ي خود از انبوه استد�لأمعتبر برشمرد و جهت اعتباربخشی به ر رسمی سکو�رهاي افراطی را
تمایل معطوف به حفظ یکپارچگی  ،د. ع�وه بر ایني کنبردار هاي پیشین بهره تکراري پرونده

اجماع علماي اس�می طی واکنش به قوانین ممنوعیت حجاب  و فقدانکننده است،  کنوانسیون که تعیین
علیه  »ناپذیر زن مسلمان مثابه تکلیف تخطی حجاب به«نشان داد استد�ل  کموی بیستدر ابتداي قرن 

  کند. مقررات منع حجاب، قابل اتکا نیست و به دفاع حقوقی از حق زنان محجبه کمک نمی
هایی با ادعاي پاسداري از اصول بنیادین  گروههمین بس که  جمهوري ترکیهپیچیدگی شرایط در 

مدعی  ،ند و در مقابل ایشان، دیگرانی هم که ممنوعیت را برداشتندجمهوري، حجاب را ممنوع کرد
له حجاب و اظهار دین بر ئترکیه در مس ۀدفاع از اصول بنیادین جمهوري هستند. آنچه از تجرب

مین لوازم أکنندگی تمای�ت مسلط بر حکومت است که البته مسئولیت ت آید، تثبیت نقش تعیین می
همان قدرت مسلط است. بر اساس پذیرش اکثریت جامعه  ۀبر عهدیز نصلح اجتماعی و پلورالیسم 



  ۱۴۹  دانشور، راد / مؤمنی بشر حقوق ییاروپا وانید در» نیشاه الیل« ةپروند لِیتحل رهگذر از هیترک در حجاب مسئله

 

ترکیه، اکنون گروهی قدرت را در اختیار دارند که قرائت ایشان از سکو�ریسم و کمالیسم و 
آشکارا نشان داد به  ،در پرونده لی� شاهیننیز تابد. دیوان  جمهوریت، ممنوعیت حجاب را برنمی

 ۀچون حاشی ،رساند امات رسمی دولت تابع کنوانسیون مدد نمیتشکیک و تزلزل در مشروعیت مق
  ها را در نظر دارد. ص�حدید دولت

در مجموع هاي ترکیه،  سیر منحنی ممنوعیت حجاب و رفع آن در دانشگاه ۀبر اساس مشاهد
حجاب در جمهوري ترکیه، ابعاد سیاسی مسئله توان در این ارزیابی با دیوان به اشتراك رسید که  می

بنابراین تقویت مشارکت سیاسی معتقدان به حجاب اس�می، حق تعیین  ؛دارد ناپذیرينکارا
حفاظت از آزادي اظهار براي  را ترین ابزار حقوقی کند و همین، قدرتمند شان را تضمین می سرنوشت

کند. حضور فعال در میدان رقابت سیاسی، مقاومتی مداوم و قاطع در برابر  مین میأدین اکثریت ت
اعتنا به  ها و بی حمیل احکامی است که ناچار حقوق بشر را محدود به اهداف خاص کنوانسیونت

  .کند میهاي هویتی و فرهنگی هر جامعه تعریف  ویژگی
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  منابعفهرست 
تحول گفتمان هویت در ترکیه از « )،1392زهره ( ،زاده، سید جواد؛ رهبر قاضی، محمودرضا؛ مرندي جمعه امام

  .3شماره ، شناسی سیاسی جهان اس�م جامعه، »گرایی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه �مکمالیسم به اس
، »ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه 2016کاوي کودتاي نافرجام  علت« )،1396( علی بصیري، محمد

  .37، شماره الملل فصلنامه مطالعات روابط بین
شناسی معناگرایی در  جامعه ؛دینی برابر فربگی دولت بی دردولت فرهنگ دینی « )،1386جواد ( جاوید، محمد

  .2، شماره نامه صادق، »فرانسه
مجله پژوهش حقوق و ، »سیر تحول جنبش الغاي مجازات اعدام در شوراي اروپا« )،1385داشاب، مهریار (
  .18، شماره سیاست

 فتواي درباره توضیحاتی«)، 1399اه شهریورم 25، آخرین بازدید 1395تیرماه  22داودي، سعید (تاریخ انتشار 
اهللا العظمی  رسانی دفتر حضرت آیت ، پایگاه اط�ع»حجاب پیرامون شیرازي مکارم العظمی اهللا آیت

  https: //makarem.ir/main.aspx?typeinfo=4&mid=394283&lid=0#مکارم شیرازي: 
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر  9تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده « )،1393(م زمانی، قاس

  .6، شماره دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اس�می، »پایه پرونده لی� شاهین
  ان تبلیغات اس�می.حامد صادقی، تهران: سازم مترجم:، جریانات اس�می در ترکیه )،1376سیاري، صبري (
، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه سیاست، »نظامیان در سیاست خاورمیانه ۀمداخل« )،1388لطفیان، سعیده (

  .4شماره  ،علوم سیاسی
، اط�عات سیاسی اقتصاديامین ناصري آراز،  مترجم:، »گذار به دموکراسی در ترکیه« )،1386لوئیس، برنارد (
  .238و  237شماره 

  طالب. ، قم: انتشارات مدرسه ا�مام علی بن ابی احکام بانوان )،1386( یرازي، ناصرمکارم ش
کردن  بررسی حدود اختیارات کشورهاي اروپایی در ممنوع« )،1393( اهللا؛ امین رعیا، یاسر موسوي، سید فضل

  .1، شماره مطالعات زن و خانواده، »ها حجاب با تکیه بر دکترین ص�حدید دولت
بررسی و نقد رأي دیوان اروپایی حقوق بشر در مقوله پوشش مذهبی در قضیه «)، 1386رضا ( زاده، موسی

  .4، شماره فصلنامه سیاست خارجی، »لیلی شاهین علیه ترکیه
، و تولد جمهوري؛ نگاهی به نقش آتاتورك در پیدایش ترکیه يسقوط امپراتور )،1395( هانی اوغلو، شکرو
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