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Abstract 
Since in recent decades, some European countries have placed restrictions on 

Muslim women's clothing, it is necessary to explain the status of women's freedom 

of clothing in the context of international law. This study seeks, using the judgments 

of the European Court of Human Rights and international instruments and 

obligations in this field, to challenge the inconsistency of restrictions on the 

religious clothing of Muslim women and explain the need to ensure the right to 

freedom of religious clothing. The main question of the present article is that the 

opposition to religious clothing and hijab of women in European countries is 

contrary to international law and human rights or not? This article concludes with a 

descriptive-analytical method and library tools including the examination of existing 

documents that the prohibition of religious clothing is a violation of human rights 

and their religious freedom, and such a prohibition is based more on political and 

social pressures than on solid legal principles. 
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الملل آزادی پوشش مذهبی بانوان مسلمان از منظر حقوق بین
 با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر

 )نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی(
 3، ساواالن محمدزاده*2، محمد دهنوی1طه موسوی میرکالیی

 چکیده
وان یی را بدرای پوشدب بدان   هدا تیمحدوود ی اروپایی کشورهای اخیر برخی هادههاز آنجا که در 
 الملد  نیبد رو تبیین وضعیت آزادی پوشب بانوان از منظدر قودو    ، ازاینانوکردهمسلمان وضع 

. این پژوهب سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپدایی قودو  بشدر و اسدناد و     استضروری 
ی ایجادشدوه للیده پوشدب مد هبی     هاتیمحوودی موجود در این زمینه، واژة المللنیبتعهوات 
مسلمان را به چالب بکشو و لزوم تدممین قدآ آزادی پوشدب مد هبی را تبیدین سدازد.       بانوان 

پرسب اساسی موالة قاضر آن است که آیدا ماالفدت بدا پوشدب مد هبی و قجداا بدانوان در        
 روشبدا   روبیپد  ةموالد و قوو  بشر است یا خیدر    المل نیبکشورهای اروپایی مغایر با قوو  

 کده  ویآیمنائ   نتیجهبه این  ی شام  بررسی اسناد موجود،ااانهکتابتحلیلی و ابزار  –توصیفی 
ممنوع دانستن پوشب م هبی نوض قوو  بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنولیدت  

 .ریشه در فشارهای سیاسی و اجتمالی دارد ،بیب از آنکه بر مبانی قووقی محکمی استوار باشو
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 مقدمه

میثدا    12، مدادة  1الالمیة جهانی قودو  بشدر   12مادة  ی از جملهالمللنیببرخی اسناد  مطابآ
هر کس قدآ دارد   ،3کنوانسیون اروپایی قوو  بشر 9و مادة  2قوو  مونی و سیاسی یالمللنیب

را بده   اشیتبدع آن قدآ دارد لوایدو مد هب    باشو و بهبه خود داشته  باورهای م هبی ماصوص
شکال گوناگون ابراز دارد. شایو بتوان گفت آزادی م هبی در آزادی ابراز لوایو مد هبی نمدودار   اَ

و رهدا و مصدون از تعرضدات دیگدری اسدت و تنهدا زمدانی         آدمی، آزاد ةزیرا مرغ انویششود، می
د. از همدین روسدت کده در اسدناد     شدو ی پویدوار  آن در قالب ةتوان بر آن دست یافت که ثمرمی

یادشوه نیز بالفاصله پس از قمایت از آزادی م هب، آزادی ابراز لوایدو مد هبی مدورد قمایدت     
توان پوشب افراد دانست. م هبی را می ةشکال ابراز لویوقرار گرفته است. در این بین، یکی از اَ

ریشه در باورهدای مد هبی    ،ننویگزیوشیون برمآنچه افراد برای پ ،تردیو در بسیاری از مواردبی
 . آن نیز، قجاا زنان مسلمان است یهاآنها دارد و یکی از بارزترین مثال

کننو، آنگاه که مدوارد  در سوی دیگر، ماالفان نیز برای ماالفت خود به همین مواد استناد می
بشدری چندان اسدت کده      جامعدة  یهدا تید شمارنو. الزامدات و واقع محوودیت آزادی مزبور را برمی

باشنو. بده همدین    ییهاتیبایست تابع محوودمی مسلم افراد ضرورتاً یهایبسیاری از قوو  و آزاد
 تدوان ینمد را  معتووات ای م هبی ابراز آزاد»اشعار داشته است:  3میثا ، در بنو  12منظور، مادة 

از  تید قمای بدرا و  شدوه  یند یببیپد  قانون موجب بهمنحصراً  آنچهیی کرد مگر هاتیمحوود تابع
 .«باشو داشته ضرورت گرانیدی اساسی هایآزادو  قوو  ای یلموم اخال  ای سالمت، نظم، تیامن

ی در نظدر  هدا تیمحدوود که  کنویمتمکیو  اما بایو توجه داشت که کمیتة قوو  بشر سازمان مل 
دارای ماهیدت   ی قودو  مدونی و سیاسدی نبایدو    المللد نیبد میثدا    12مدادة   3شوه در بنو گرفته
باشو و ضروری است که با هوفی که برای آن در نظر گرفته شوه است، رابطة مستویم  زیآمضیتبع

 (.152: 1397و تناسب داشته باشو و نبایو سبب تباهی قآ آزادی دینی شود )شمسی، 
هدای  وارد بر آن، داسدتانی بدا ابعداد و جلدوه     یهاتیپوشب، آزادی انتااا و محوود مسئلة

آزادی زنان در تشایص و ابدراز لوایدو   و آن هم  یک قربانی بیشتر نوارداغلب ون است که گوناگ
ی است. بر این اساس پرسب اساسی مواله آن است که آیا ماالفت بدا پوشدب مد هبی و    م هب

و قوو  بشر است یدا خیدر  موالدة     المل نیبقجاا بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با قوو  
 -تا ضمن بررسی آرای دیدوان اروپدایی قودو  بشدر و بدا روشدی توصدیفی         بر آن است روبیپ

پاسدخ گویدو. در مودام بیدان فرضدیة پدژوهب،        گفتهبیپ پرسبی، به اکتاباانهتحلیلی و ابزار 
که ممنوع دانستن پوشب م هبی نوض قودو  بشدر افدراد و آزادی دیندی آندان       رسویمنظر به

___________________________________________________________________ 
1. Universal Declaration of Human Rights, 1948, United Nations General Assembly. 
2. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, United Nations General Assembly.  
3. European Convention on Human Rights (ECHR). (formally the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms), 1950, Council of Europe.  
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ریشده در فشدارهای    ،انی قووقی محکمی استوار باشدو بیب از آنکه بر مباست و این ممنولیت 
 . سیاسی و اجتمالی دارد

یی در هدا یبررسد اجمالی  طوربهمروری بر ادبیات قووقی به زبان فارسی بیانگر آن است که 
خاص و مفصد    طوربهمورد آزادی م هبی صورت گرفته است؛ اما برخالف این مواله، آثار مزبور 

رای نمونه موامی و بانو. ی دیوان اروپایی قوو  بشر را بررسی نکردهآزادی پوشب م هبی در آرا
ی قودو   المللد نیبی نهادهای قآ بر آزادی ابراز م هب در رویة هاجلوه»سادات مکی در موالة 

ی گوناگون آزادی ابراز م هب، که قآ استفاده از پوشب مد هبی  هاجلوه( تنها به 1390« )بشر
ی اروپدا  المللنیبتعهوات قووقی ». شمسی نیز در موالة انوپرداخته ،هاستجلوهیک نمونه از آن 

ی و المللد نیبد ( به بررسی آزادی م هبی در اسدناد ماتلد    1397« )در خصوص آزادی قجاا
 وانید در برخدورد د  یتدممل »ی اکتفا کرده است. همچنین زمانی و قسینی آزاد در موالة امنطوه
( 1393« )نیشاه الیل ةپرونو یةقوو  بشر بر پا ییاروپا ونیکنوانس 9قوو  بشر با مادة  ییاروپا

و سایر آرای  پرداختهصرفاً به بررسی پرونوة لیال شاهین للیه ترکیه در دیوان اروپایی قوو  بشر 
انو. ل ا موضوع موالة پیب نهاد مزبور در خصوص آزادی پوشب م هبی را مورد مواقه قرار نواده

 .استادبیات قووقی فارسی در خصوص مسئله مورد بحث رو، واجو جنبة نوآورانه در 
پژوهب قاضر در دو باب تنظدیم شدوه اسدت: در بادب ناسدت جایگداه آزادی پوشدب        

و در بادب دوم آرای دیدوان اروپدایی     شدود یمد تبیدین   المل نیبم هبی بانوان در نظام قوو  
 یاس ا ةپروندو هدالا،  قوو  بشر در زمینة آزادی پوشب م هبی، الم از آرای لیال شداهین، دا 

 و اوسدار  یبلکاکمی، ریالچ، انیمیابراهی، و کروانج دوغرو، کؤسه، کورتولموشی، مورسل ال، اس
 بررسی خواهنو شو.  

 

 المللنیبآزادی پوشش مذهبی بانوان در نظام حقوق 
  المللنیب. آزادی مذهبی در حقوق 1

ی و نیدز قدوانین اساسدی    المللد نیبدر قوو  صراقت آزادی دین و م هب از جمله اصولی است که به
ی خداص  هدا جنبده آزادی مد هبی یکدی از    1ی جهان بر آن صحه گ اشدته اسدت.  کشورهابسیاری از 

آزادانه تعلآ یا لوم تعلآ فکری خود را بده مد هبی    تواننویمآزادی لویوه است که براساس آن افراد 
 یا تغییر آن از آزادی الزم برخوردار باشنو.   خاص الالم کرده یا در انتااا یا لوم انتااا یک م هب

، باورها و رفتار م هبی آنهاسدت. اگدر در قمایدت از    سازدیمآنچه ادیان را از یکویگر متمایز 

___________________________________________________________________ 
 ةکارشدناس ویدژ   2770و  2772که از گزارش سدال هدای   « چارچوا مکاتبات»گزارش  :رای اطالع بیشتر ر.ک. ب1

 سازمان مل  متحو اقتباس شوه است. ةآزادی دین و لویو
http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm#I3 
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آزادی م هب، این تفاوت نادیوه گرفته شود، در واقع، هویت و قآ فدردی افدراد نادیدوه گرفتده     
ی مهدم و برجسدته هویدت افدراد     هاجنبهاز شوه است. انتااا و پ یرش یک دین و باور فلسفی 

. در لین قال، آزادی م هبی باشی از ارتودای  دهویماست و تعلآ فرد به گروه خاصی را نشان 
 (.51: 1395،  یاستوارت م) رودیمشمار چنوفرهنگی یک جامعة دموکراتیک به

کدرده و برخدی    بر موضوع آزادی م هبی اشداره و تمکیدو   ماًیمستوی المللنیببرخی از اسناد 
. از جملة این انوکردهاز آزادی م هب و ابراز آن قمایت  میرمستویغ صورتبهدیگر از اسناد نیز 

(، الالمیدة جهدانی   55مدادة  « ج»و بندو   1مدادة  « ج»)بنو  1به منشور مل  متحو توانیماسناد 
( 20و  22، 12، 5، 2ی قوو  مونی و سیاسی )مدواد  المللنیب(، میثا  12و  2قوو  بشر )مواد 

 ( اشاره کرد. 9و کنوانسیون اروپایی قوو  بشر )مادة 
 

 حق آزادی عقیده و ابراز آن .2
از قوو  اساسدی و بنیدادین بشدر و در زمدرة قودو  مدونی و       « آزادی بیان»و « آزادی لویوه»

ی المللد نیبد که در بسیاری از اسناد  رونویمسیاسی و به اصطالح نس  اول قوو  بشر به شمار 
لویوه ». در برخی از اسناد قووقی، آزادی انوگرفتهی مورد تمکیو و تصریح قرار امنطوهجهانی و 
. برای مثال، در مادة شودیمیاد « یک قآ» لنوانبه، به شک  توأمان بیان شوه و از آن «و بیان
 الالمیة جهانی قوو  بشر آموه است: 19

ور شام  آن است که از داشتن لوایو خدود  هر کس قآ آزادی لویوه و بیان دارد و قآ مزب
بیم و اضطرابی نواشته باشو و در کسب اطاللات و افکار و در اخ  و انتشار آن، بدا تمدام وسدای     

 ممکن و بوون مالقظات مرزی، آزاد باشو.
انو که بوون توجده  ملزم هادولتو  هاستدولت« تعهوات به نتیجه»گونه قوو  از جمله این

مطلدآ   طدور بده ت موجود یا شرایط و اوضاع و اقوال قاکم بر جامعه، این قوو  را به قیو امکانا
المال کننو. اگر آزادی بیان از آزادی لویوه تفکیک شدود و آزادی لویدوه، بدوون آزادی بیدان،     

ی اوهیلو، زیرا شودینماثبات شود، این قآ فاقو کمترین ارزش است و هیچ اثری بر آن مترتب 
جزء مکنونات درونی انسان باقی بمانو، قاب  دسترسی دیگدران نیسدت و بدیم و     که ابراز نشود و

ی قوو  مونی و سیاسی تصریح المللنیبمیثا   2نگرانی نسبت به آن معنی نوارد. چنانکه مادة 
ناپ یر است که قتی در شرایط جنگی و فدورس  ، قآ آزادی لویوه در زمرة قوو  تعلیآکنویم

و در هدیچ شدرایط و اوضدالی نبایدو نودض شدود. برخدی از         وید آیدرنمآ ماژور نیز به قال تعلی
که اگر همة  داننویمانویشمنوان غربی نیز آزادی بیان و انویشه و انتشار لوایو را چنان مووس 

یکسان بینویشنو و تنها یک نفر با نظر همه ماال  باشو، کار لموم در خاموش کدردن   هاانسان

___________________________________________________________________ 
1. Charter of the United Nations, 1945 
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نوازه نارواست که اگر او قورت داشت و نوع بشر را به زور خداموش  اجباری آن یک تن به همان ا
 (.57: 1395،  یاستوارت م) کردیم

ی خاص آزادی لویوه است و هر دیدن  هاجنبهکه ذکر شو، آزادی م هبی یکی از گونههمان
و نمادهایی است که جنبدة   رفتارهاو م هبی لالوه بر انویشه و التواد درونی خود، شام  برخی 

یرونی داشته و در اجتماع نمود و ظهور خواهو داشت. قآ آزادی دین و لویوه، بندابر قمایدت   ب
ی ماتلد  از جملده پوشدیون    هدا وهیشد ی، دربردارنوة قآ اظهار دین به المللنیباستانواردهای 

ی لمومی همواره منشم بحدث و  هامکانلباس متمایز است. پوشب لباس و نمادهای م هبی در 
پوشدب زندان،    هرچندو ی و قووقی در بسیاری از کشورهای جهان بوده اسدت.  ی سیاسهاجوال

ی اسدت کده بده    ادهده سابوة تاریای دارد و مربوط به اقوام و کشورهای ماتلفی است، اما چنو 
یکباره در کانون توجهات قرار گرفته اسدت. اگرچده نمادهدای مد هبی زیدادی همچدون لمامده        

هنووان و جامدة زلفراندی ماصدوص     1حیان، بینوی ها، لر  چین یهودیان و صلیب مسیسیک
 نیتدر مهدم پوشب و قجاا زندان مسدلمان    ویتردیب، کنویمبودائیان توجهات را به خود جلب 

(؛ Barnett, 2004: 6ی فراوانی را در جهان غرا برانگیاته اسدت ) هابحثنماد م هبی است که 
و  بشر در زمینة اسدتفاده از نمادهدای   که از سیزده پرونوة مطرح در دیوان اروپایی قوطوریبه

(. در همین زمینه و Rorive, 2009: 6. )استدینی، ده مورد آن مربوط به پوشب زنان مسلمان 
در ادامه، تمامی ده پرونوة موجود نزد دیوان اروپایی قوو  بشر بررسی خواهنو شدو تدا رویده و    

 ن مسلمان مشاص شود.رویکرد این نهاد در قبال مسئلة پوشب م هبی و قجاا بانوا
 

 آزادی پوشش مذهبی در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
دیوان اروپدایی قودو     سیتمسکنوانسیون اروپایی قوو  بشر که سنو  9آزادی م هبی در مادة 

شناسدو و  صراقت به رسدمیت مدی  ، منعکس شوه است. مادة مزبور آزادی م هب را بهاستبشر 
این مداده   2. بنو دانویمیوه و دین و همچنین انجام مناسک مربوط این آزادی را شام  ابراز لو

محدوود شدود؛ اوالً،    تواندو یمکه این آزادی مطلآ نیست و در شرایط خاصی  کنویمنیز تصریح 
شوه بایو قانونی باشو؛ ثانیاً، بایو هوف مشدرولی بدرای ایدن محدوودیت وجدود      محوودیت المال

و سدوم   اسدت و بهواشت لمومی و یا قفد  قودو  سدایرین    داشته باشو که شام  امنیت، نظم 
 اینکه محوودیت م کور بایو برای جامعة دموکراتیک ضروری تشایص داده شود.

کنوانسیون اروپایی قودو  بشدر، تمدایز بدین دو جنبده از آزادی       9ی مادة هایژگیویکی از 
ادی دینی(، هیچ قدو  م هب است. از یک سو، در بُعو داخلی آزادی م هبی )جنبة فکری و التو

___________________________________________________________________ 
  .دهنوجواهر یا لالمتی رنگی که زنان هنوو به لالمت تمه  میان ابروان خویب قرار می. 1
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و محوودیتی برای داشتن یا نواشتن یک دین و همچنین قآ تغییدر دیدن قائد  نشدوه و ایدن      
فردی را مجبور سازد کده بده یدک دیدن      توانوینمکس آزادی را مطلآ در نظر گرفته است. هیچ

یندی  خاص التواد داشته باشو و یا دین خود را تغییر دهو. از سوی دیگر، بُعدو خدارجی آزادی د  
یی بدرای آن در نظدر   هدا تیمحدوود پردازد و است که به ظهور و بروز التواد دینی در جامعه می

 (.152: 1397( )شمسی، 9مادة  2)بنو  ردیگیم
شدکایت فدردی خدود از نودض      توانندو یمد مطابآ مفاد کنوانسیون اروپائی قوو  بشر، افراد 

وپایی قوو  بشر مطدرح سدازنو. ایدن    قوو  بشر للیه کشورهای لضو کنوانسیون را در دیوان ار
شدونو و  شکایات ابتوا از قیث اینکه قابلیت رسیوگی در دیوان را دارا هستنو یا خیر، بررسی می

در صورت قابلیت پ یرش، قضات دیوان با بررسی اظهارات طدرفین دلدوا )فدرد شداکی و دولدت      
 .پردازنویممتهم( به صوور قکم 

خصوص نحوة پوشب در جوامع اروپایی مطرح شوه اسدت  ی ماتلفی در هاپرونوهدر دیوان 
در  تواندو یمی مزبور در این نهاد هاپرونوهکه در ذی  به آنها اشاره خواهو شو. مطالعه و بررسی 

ی اروپایی و دیدوان در قبدال مسدئلة پوشدب و چگدونگی      هادولتشناخت هرچه بیشتر رویکرد 
 اشو.کنوانسیون مفیو ب 9ی از مادة منوبهرهتفسیر و 

 

 1. لیال شاهین علیه ترکیه1
تدا   1993ی هدا سدال این قضیه در مورد خانم لیال شاهین دانشجوی رشتة پزشدکی دانشدگاه بورسدا در    

است. خانم لدیال شداهین در دوران دانشدجویی خدود      1990-92ی هاسالو دانشگاه استانبول در  1990
و پوشب اسالمی و روسری سر کردن را وظیفدة   در دانشگاه بورسا مسلمانی ملتزم به لوایو مسلمانی بود

برای ادامة تحصی  به دانشدکوة پزشدکی دانشدگاه اسدتانبول منتود        1990. در اوت کردیمدینی تلوی 
ی سدر کدردن روسدری بدرای     اباشدنامه دانشگاه استانبول بدا صدوور    موامقائم، 1992. در فوریة شودیم

، هدا یسدانران ، هدا کدالس پسدر را بدرای قضدور در     دانشجویان دختر و داشتن ریب بدرای دانشدجویان  
 .کنوینمسمینارها و جلسات امتحان منع کرد، اما باشنامة م کور هیچ دلیلی برای این ممنولیت ذکر 

در پس صوور این باشنامه، خانم شاهین نتوانست در جلسات امتحدان خدود شدرکت کندو و بدا      
ی قدانونی  هدا یرید گیپخدانم شداهین پدس از    برداشتن قجاا خود برای ادامة تحصی  ماالفت کرد. 

، در نهایدت دادخواسدتی را للیده    هایریگیپمطابآ قوانین داخلی ترکیه و پس از لوم موفویت در این 
کنوانسدیون   9ترکیه نزد دیوان اروپایی قوو  بشر ثبت کرد و از دیدوان خواسدت تدا بده نودض مدادة       

 م هب در ترکیه رسیوگی کنو.اروپایی قوو  بشر در خصوص آزادی انویشه، وجوان و 
آمدوزش لدالی    مؤسساتخانم لیال شاهین مولی بود که قوالو مربوط به قجاا اسالمی در 

___________________________________________________________________ 
1. Leyla Şahin v. Turkey 
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)قدآ بدر قدریم     2)آزادی انویشده، وجدوان و مد هب(،     9ترکیه، قوو  وی را بر اسداس مدواد   
یی )ممنولیت تبعیض( کنوانسدیون اروپدا   12)آزادی بیان( و  17خصوصی و زنوگی خانوادگی(، 

 (.225: 1393)رهایی،  پروتک  اول آن )قآ بر آموزش( نوض کرده است 2قوو  بشر و مادة 
در مواب ، دولت ترکیه اوالً، منکر نوض قآ بر آزادی خواهان شو و بدر فدرن نودض، آن را در    

کنوانسیون قوو  بشر اروپایی دانست. همچنین دولت ترکیه بیان کرد کده   9مادة  2چارچوا بنو 
پوشیون قجاا اسالمی در اماکن همگانی یا خصوصی هیچ منعی وجود ندوارد. در امداکن   در مورد 

، اص  سکوالریسم در کندار اصد    شونویمآموزشی دولتی که جزو اماکن خومات لمومی محسوا 
ی سیاسی بنیدادگرای  هاقرکتی برای انشانهبر این قجاا اسالمی، . افزونشودیمی اِلمال طرفیب

 (.ECHR, 2004: 93) شودیمو تهویوی نسبت به قوو  زنان محسوا  اسالمی در ترکیه
که ترکیدب جمعیتدی    ساالرمردم: در جوامع سازدیمدیوان در ارزیابی خود از این پرونوه مورر 

آن مرکب از پیروان به چندو مد هب اسدت، اِلمدال محدوودیت بدر آزادی ابدراز مد هب و التوداد،          
ی ماتل  و تضمین اقترام به لوایو افراد امری ضدروری اسدت   هاگروهآشتی میان منافع  منظوربه
)ٍECHR, 1993: 33که در دلوای رفاه آموه است، اص  سکوالریسم، از اصول گونه(. همچنین همان

در  .(ECHR, 2003: 93بنیادین دولت ترکیه و سازگار بدا قاکمیدت قدانون و قودو  بشدر اسدت )      
بدرای   هدا دانشدگاه ک دیدن دارندو، اقدواماتی کده در     کشوری ماننو ترکیه که بیشتر جمعیت آن ید 

ی بنیادین دینی در اِلمال فشار بدر دانشدجویانی کده مویدو بده اجدرای       هاقرکتممانعت از بعضی 
پ یر باشو. در این وضعیت، ( توجیه2)9بر اساس مادة  توانویم، ردیگیماقکام دینی نیستنو انجام 

ظدواهر   گونده نید ای در خصوص اماکن و نحوة اوودکننوهمحقوانین  تواننویمی سکوالر هادانشگاه
دانشجویان معتوو به ادیان گونداگون مودرر و بده ایدن      زیآممسالمتدینی، برای تضمین همزیستی 

 (.ECHR, 2004: 98روش از نظم لمومی و التوادات دیگران محافظت کننو )
و  بشدر، موامدات داخلدی در    با توجه به فرلی بودن سدازوکار مربدوط بده کنوانسدیون اروپدایی قود      

انو و این موامات داخلی هستنو کده ارزیدابی اولیدة    و شرایط محلی نسبت به دیوان مووم ازهاینتشایص 
 :ECHR, 2003: 101; ECHR, 1976. بنابراین بر اساس رویدة دیدوان )  دهنویمضرورت مواخله را انجام 

صمیم آنها بر اساس ضدوابط کنوانسدیون، بدا    به دست موامات داخلی و ارزیابی ت 1(، قاشیة صالقویو 48
دیوان قوو  بشر اروپایی است و در تعیین قوود صالقیت دولت در قاشیه صالقویو، سه نکتده یعندی   

 ,ECHR) شدود یمد بررسدی   هاتیمحوود. هوف از 3و  محوودکننوه. ماهیت اقوامات 2. اهمیت قآ، 1

2003: 101; ECHR, 1992: 76)در آرای دیگر خود در رابطة بدین دولدت و مد هب،    بر این، دیوان . لالوه
ی دیگران، پیشگیری از آشوا داخلدی، نظدم لمدومی و پلورالیسدم را     هایآزادایجاد تعادل بین قوو  و 

 .(ECHR, 1993: 31; ECHR, 1996: 44; ECHR, 1994: 55)قرار داده است  مونظر

___________________________________________________________________ 
1. Margin of Appreciation 
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سکوالریسدم و برابدری همسدو و    اقراز اینکه دو اص   منظوربه داردیمدیوان همچنین بیان 
سکوالریسدم ضدامن    چراکده ، ردیپد  یمد مکم  یکویگرنو، نظر دادگاه قدانون اساسدی ترکیده را    

ی زیربنایی کنوانسیون است و افراد را در برابر اِلمدال  هاارزش بای دموکراتیک و موافآ هاارزش
ترکیه و رویدة دیدوان   . قوو  زن و برابری جنسی در قانون اساسی کنویمفشار بیرونی قمایت 

 ,ECHR, 1985: 77; ECHR, 1993: 21-22; ECHR)اروپایی جایگاهی کلیوی و بنیدادی دارد  

1994: 29; ECHR, 1997: 186; ECHR, 1998: 587). 
که هنگام بررسی قجاا در ترکیده،   ردیپ یمدیوان این نکته را هم از دادگاه قانون اساسی ترکیه 

ی چدون  موضدولات توجه کدرد. بندابراین    هامحجّبهیک واجب شرلی بر غیر  لنوانبهبایو به اثر قجاا 
ی دیگران، قف  نظم لمومی، در کشوری که بیشتر آن مسلمان هستنو، قوو  زن هایآزادقوو  و 

و شیوة زنوگی سکوالر از مسائ  مرتبط به التوادات اسالمی اسدت. پدس اِلمدال محدوودیت بدر ایدن       
خصوص اینکه ایدن  گفته است. بهدست یافتن به دو هوف مشروع پیبآزادی یک نیاز اجتمالی برای 

ی مد هبی بدر   نمودهدا ی بنیادگرای اسالمی در تحمید   هانهضتنمود م هبی اثر سیاسی نیز دارد و 
، بدر اسداس   هدا نهضتللیه این  توانویم. هر کشوری کننویمک  جامعه و ایجاد جامعة م هبی تالش 

 (.ECHR , 2003: 124ااذ کنو )پیشینة تاریای خود، موضعی ات
، در داندو یمد گفتده  دیوان اروپایی اقوام دانشگاه استانبول را موجه و متناسب بدا اهدواف پدیب   

توصی  کرد. در نتیجه از طریآ « ساالرمردمضرورت یک جامعة » لنوانبهآن را  توانیمقوی که 
دیوان، خواهدان در مدورد نودض    کنوانسیون نوض نشوه است. از نظر  9اِلمال این محوودیت، مادة 

مطدرح شدو، ارائده     9( پروتک  اول دالیلی غیر از آنچه در مادة 1) 2کنوانسیون و  12، 17، 2مواد 
اقراز نشو. در نهایت، شعبة بووی دیوان  گفتهبیپکرده است و به این سبب نوضی نسبت به مواد 

(. ECHR, 2004:112-117) کندو یمد اروپایی قوو  بشر به اجماع دلوای خواهان را مردود الدالم  
تواضدا   2772سدتتامبر   20کنوانسیون اروپائی قوو  بشر، در  23خواهان در نهایت بر اساس مادة 

، نظر شعبة بووی هااستواللکرد پرونوه در شعبة لالی دیوان بررسی شود. شعبة لالی نیز با همان 
 .(ECHR, 2005: 123)کنوانسیون تمییو کرد  9دیوان را در مورد لوم نوض مادة 

 

 1. داهالب علیه سوئیس2
لنوان تبعة دولت سوئیس که در این کشور به تدوریس در  در این پرونوه، خانم لوسیا داهالا به

مورسة ابتوائی اشتغال داشت للیه دولت سوئیس طدرح دلدوا کدرد. مطدابآ شدواهو و مدوارک،       
، 1991آغاز به کدار کدرد. در مدارس     یک معلم لنوانبه 1997( از ستتامبر 1925شاکی )متولو 

-1991خانم داهالا از م هب کاتولیک دست کشیو و به اسالم گرویو و از پایان سال تحصیلی 

___________________________________________________________________ 
1. Dahlab v. Switzerland  
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شروع به پوشیون قجاا کرد. از دیوگاه او، این نوع پوشب مبتنی بر دسدتورهای قدرآن    1997
، 1992ژوئدن   20ت در هیچ مشکلی تا چنو سال ادامه یافدت، امدا در نهاید   بود. این وضعیت، بی

ی با قضور خانم داهالا، مویر ک  آموزش ابتوایی و رئیس دپارتمان آموزش پرسن ، در اجلسه
ی از خدانم  انامده مورد مسئلة پوشب شاکی برگزار شو و پیرو آن مویر ک  آموزش ابتوایی طی 

توقد   )تدوریس( م  اشیاقرفده داهالا خواست که پوشیون قجاا را در هنگام انجام وظدای   
 قانون آموزش لمومی است.  2کنو، زیرا چنین رفتاری مغایر باب 

پس از طی مراق  دادرسی داخلی و لوم پ یرش ادلة متعود خانم داهدالا توسدط دادگداه    
فورال سوئیس، ایشان شکایت خود را نزد دیوان اروپایی قوو  بشر طرح کردنو. خدانم داهدالا   

ی که تداکنون در راسدتای محدروم کدردن وی از پوشدیون      کنو که اقواماتدر این پرونوه ادلا می
کده در   –قجاا هنگام اجرای وظای  توریسب صورت گرفتده، نداقض قدآ آزادی مد هبی وی    

. وی در اظهارات خود بیدان کدرد کده دولدت سدوئیس در      است -شوهتیقماکنوانسیون  9مادة 
ا وی تهویدوی للیده   پ یرش اینکه اقوامات یادشوه دارای مبنای قدانونی اسدت و اینکده قجدا    

قرار داد  مونظر، به خطا رفته است. همچنین این نکته را شودیمامنیت و نظم لمومی محسوا 
ها بوون توجه باقی مانوه و این امر بیانگر آن است که ایدن  که این مسئله که محجبه است، سال

 کار اختالل و اغتشاشی در مورسه ایجاد نکرده است.
ی کده للیده شداکی،    امحوودکنندوه دفاع اظهار کدرد کده اقدوامات    دولت سوئیس نیز در موام 

دخالت در قآ آزادی م هبی وی تلودی   توانوینمکار گرفته است، معلم مورسة دولتی، به لنوانبه
باشنو و در آنها اص  سکوالریسم رلایت شدود   طرفیبشود. این یک اص  است که موارس دولتی 

د دائمی استاوام نسبت به این مسائ  توجیده شدوه و پ یرفتده    و خانم داهالا هنگام انعواد قراردا
(. قال آنکده وی در  ECHR, 2001: 8است که در نهادی با چنین مشاصاتی به کار مشغول شود )
 کدرده ینمد ی آشدکار بیدان   هدا نشانهآن زمان، پیرو م هب کاتولیک بوده و لوایو م هبی خود را با 

 ه با قجاا در مح  کار قاضر شود.است و موتی پس از استاوام تصمیم گرفت
 9پس از بررسی اظهارات طرفین، دیوان به بیان نظرهای خود پرداخت. ناست، دیوان مادة 

ی، کده طبعداً   اجامعده ی جامعة دموکراتیک دانسدت. در چندین   هاضرورتکنوانسیون را یکی از 
آزادی مد هبی افدراد   بر  هاتیمحوودم اهب گوناگون در کنار یکویگر وجود دارنو، المال برخی 

ی گونداگون و  هدا گروههماهنگ کردن منافع  منظوربه هاتیمحوود. این رسویمضروری به نظر 
شک بایو مبتنی بر قدانون  ، اما بیشونویمتضمین اینکه لوایو هر فرد مورد اقترام است، المال 

ده اسدت. دیدوان در   گرفته، قانونی نبدو باشنو. شاکی در این پرونوه ادلا کرده که اقوامات صورت
آمدوه اسدت    9مدادة   2که در متن بنو « مورر در قانون»این زمینه نظر خود را نسبت به لبارت 

ی در دسترس باشو و دوم اینکه یک هنجار اوهیشناست اینکه، قانون بایو به »چنین بیان کرد: 
وه باشدو تدا   قانون در نظر گرفته شود مگر اینکده بدا دقدت کدافی تدووین شد       لنوانبه توانوینم
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تا قدوی کده    –شهرونوان قادر باشنو رفتار خود را با آن منطبآ سازنو. یک شهرونو بایو بتوانو 
بدا در نظدر گدرفتن    « ی کندو. ند یببیپنتایج کار خود را  -نظر برسودر شرایط موجود منطوی به

رسدیو   ی دادگاه فورال سوئیس در این زمینه، دیوان به ایدن نتیجده  هااستواللشرایط و بررسی 
، برای آگداهی افدراد و   1927قانون آموزش لمومی کانتون ژنو مصوا نوامبر  127و  2که باب 

 (ECHR, 2001: 11و ل ا شرط فو  قاص  است ) کنویمامکان تطبیآ رفتار آنها کفایت 
در خصوص این مسئله که آیا چنین اقواماتی در یک جامعة دموکراتیک ضروری بوده است یدا  

 هایآزادن کرد که دول لضو کنوانسیون اروپایی قوو  بشر، در خصوص مواخله در خیر، دیوان بیا
این اختیار را تحت نظارت نظدام   ستیبایمو قوو  شهرونوان از قاشیة صالقویو برخوردارنو. اما 

گرفتده در  اروپایی انجام دهنو. بنابراین وظیفة دیوان این است که بررسی کنو که آیا المال صدورت 
ی در ریگمیتصم منظوربهیا خیر.  رسنویمانو و آیا مرتبط و کافی به نظر موجه و مشروعسطح ملی 

ی افراد را در برابر رفتاری که شاص شاکی هایآزاداین مورد، دیوان بایو نیاز به قمایت از قوو  و 
رد و در ی دولت فورال اشاره کهااستواللبوان متهم است، بسنجو. در این زمینه، دیوان مجوداً به 

ی واردشوه بر خدانم داهدالا وی را در معدرن    هاتیمحوودنهایت به این نتیجه رسیو که قویوتاً 
ی اپداره ، اندو موظد  یک انتااا دشوار قرار داده است؛ اما به هدر قدال، معلمدان مدوارس دولتدی      

 (.ECHR, 2001: 12را بر آزادی م هبشان بت یرنو ) هاتیمحوود

به ابراز لوایو م هبی از یک سدو و نیداز بده قمایدت از قودو       دیوان با سنجیون قآ معلم 
شاگردان و قمایت از سازش م هبی در مورسه از سوی دیگر، به این نتیجه رسیو که در پرونوة 

، اندو دادهقاضر موامات دولت سوئیس از قاشیة ارزیابی خود فراتر نرفته و اقدواماتی کده انجدام    
رو این باب از شکایت شاکی )نوض آزادی ابراز لوایدو  این. ازاستکنوانسیون  9منطبآ با مادة 

ترتیب دیوان (. بوینECHR, 2001: 13پ یرش الالم شو ) رقاب یغم هبی وی( از سوی دیوان، 
در این پرونوه به آرای محاکم داخلی توجه زیادی کرد و قسب شرایط خداص شداکی )کارمندو    

دیدوان در بررسدی پروندوه بده اهددواف     دولدت بدودن( بدرای دولدت قاشدیة ارزیدابی قائدد  شدو.        
دانست. از سوی دیگر این اقوامات را در  9ی یادشوه توجه کرد و آن را مطابآ مادة هاتیمحوود

 داهالا را نت یرفت. خانمرو شکایت یک جامعة دموکراتیک ضروری دانست، ازاین
 

 1علیه فرانسه . اِسیاِس. اِ. 3
آمیز خود للیده زندان مسدلمان و بدا     تواد قوانین تبعیض، دولت فرانسه در ام2717یة ژوئ 13در 

 بیرا به تصو چهره قجاا کام  ایقانون منع برقع  نوض آشکار قآ آزادی پوشب م هبی آنان،
مدردم در جامعده    زید آممسدالمت  یسدت یهمز یبرا یفرانسه پوشب کام  صورت را خطر .رسانو

___________________________________________________________________ 
1. S.A.S. v. France 
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قانون هر نوع پوشب به قصو پنهان  نیا. دممنوع کر ییکشور اروپا نیلنوان اولخوانو و آن را به
گ راندون   اید  وروید  157کدرده و مجدازات آن را     ید را جدرم تعر  یلموم یکردن چهره در فضا

در  یملد  میسد نظدارت بدر سکوالر   تیدم ه نظر تحت کرد. نییتع 1«یشهرونو ةدور» کی یاجبار
 نیاسدت، بد   میسالرمشاوره به دولت در خصوص سکو ةارائ ةفیبا وظ یمشورت یتمدیفرانسه که ه

، موامدات  2712 یدة شدو و فور  ادهید لم  پ در تیقانون ممنول نیکه ایزمان یعنی 2711  یآور
 کردنو. مهیصورت جر  کاماستفاده از قجاا   یدلزن را به 592قانون  یمسئول اجرا

 ی را بدا تمییدو  بر پوشب مد هب  تیالمال محوود نیز که پیب از آن سابوة قوو  بشر ییاروپا یواند
در رویدة خدود داشدت، در سدال      هیو ترک سیدر سوئ یدر مؤسسات آموزش یاستفاده از روسر ممنولیت
بدر مندع اسدتفاده از     وؤید را م یموضدع  «. اِس در مواب  فرانسده یاِس. اِ» ةبار در پرونو نیاول یبرا 2712

شدهرونو   کید ، 2«. اِسیاِس. اِ»پروندوه توسدط    نید اتاداذ کدرد. ا   یپوشب کام  چهره در اماکن لموم
از نوداا   ی اوقدات گداه  کده  شدهرونو  نیبرده شو. ا یوان اروپایی قوو  بشرمسلمان به محضر د یفرانسو

مد هب،   یپوشانون چهره توسدط دولدت فرانسده قودو  آزاد     تیلنوان کرد که ممنول رد،کیاستفاده م
بدر   تید نولمم نیشو که ا یمول نیسلب کرده است. او همچن یرا از و یخصوص یقآ زنوگ زیان و نیب

 یاستوالل دولدت فرانسده را بدرا    یوان، اگرچهد. اما است انهیگراضیتبع تیم هب و قوم ت،یجنس یمبنا
 ,ECHR)زن و مدرد مدردود شدمرد    یاز برابدر  تید و قما تیلزوم منع پوشانون صورت جهت قف  امن

را قد ف  پوشدانون چهدره    تید دولت کده هدوف از ممنول   نیا هیتوج رفتنیبا پ  ولی ،(118-122 :2014
را  تید ممنول نید ا کندو، یمد   ید تعر 3«گریکدو یبا  یزنوگ» اردانهناب یاگونهافراد و به انیموانع تعام  م

 یبتند اسدتوالل م متفاوت  یوگاهیبا د دیوان از قضاتالبته دو تن  ،ECHR, 2014: 139)-(142 کرد وییتم
ندو کده در هدر    کردظهدار  و ا ندو رفتیمشدروع نت   یبه هوف  یچهره را جهت ن منولیت پوشب کام بر م

ان همچندین  . آند سدت یبده آن ن  یازید بدوده و ن  ویبع کیکراتودم ةجامع کیاز  یتیممنول نیصورت چن
اروپدایی   ونیکنوانسد مندورج در   دافدر ا یاساسد  یهدا یقوو  و آزاددیوان،  میتصم نیکه ا اذلان کردنو
   .(ECHR, 2014: 61-63)و کنیفوا مقوو  بشر را 

ی گزارشد  یقوو  بشدر طد   وبانیسازمان دین رأی توسط دیوان اروپایی، دو روز پس از صوور ا
صدورت، قودو     یمنع استفاده از پوشب کام  برا یفرانسه برا قانون وییو تم بیتصو»اظهار کرد: 

و  نید د ةآزاداند  انید ببدرای   زندان  نید بدا قودو  ا   نولیدت مم نی. اکنویم  یزنان مسلمان را تضع
ن قودو   امتاصصد همچندین   2«.عدارن اسدت  در ت شدان یشاصد  استوالل نیو همچن وشانیوال

___________________________________________________________________ 
1. Citizenship Course 

. بنا به درخواست این زن فرانسوی از دیوان اروپایی قودو  بشدر، ندام او بدرای جلدوگیری از افشدای هدویتب بده         2
 بیان شو.« S.A.S»اختصار 

3. Living together  

قودو  بشدر را   ة استفاده از قجاا چهدر  تیفرانسه: قکم ممنول(، 2712 جوالی  3بان قوو  بشر ). سازمان دیو2
 ، قاب  دسترسی در: کنویم  یتضع
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 ،1انو. توماس هدامربر  را محکوم کردهدر فرانسه ممنولیت استفاده از نواا یا برقع  بشر المل بین
 ةممنولیدت اسدتفاده از پوشدب چهدره را قملد      ،لضو سابآ کمیسیون قوو  بشدر شدورای اروپدا   

مجمع پارلمدان شدورای    .rg, 2011: 39(Hammarbe-(43 دانومی ناباردانه به قریم خصوصی افراد
صدورت  آن بر زنان بده  راتیهایی ماالفت کرده و از لوارن جانبی و تمثاروپا نیز با چنین ممنولیت

لمدومی   یهامحوود شون زنوگی آنان به فضای منزل و یا طرد شون از مؤسسات آموزشی و مکان
در  یاهید انیبدا صدوور ب  نیدز   ان ملد  متحدو  قوو  بشر سازمة تیکمبر این، ه است. لالوههشوار داد

مردم  زیآممسالمت یستیهمز طیبر فراهم آوردن شرا یمبن فرانسه ، از استوالل کشور2712کتبر ا
از فرانسده خواسدته    هید انیب نید در ا کمیتهانتواد کرد.  پوشب کام  صورت تیممنول هب ،در جامعه

 کنو.   ونظریتجو یپوشب برقع در اماکن لموم تیاست در ممنول
نودض آشدکار    ةمثابد کده مندع پوشدب کامد  صدورت زندان بده        شودیم ادآوری یة مزبورانیب
کده   ییهدا یآزاد ؛و فعاالن قوو  بشر است یمسلمانان فرانسو یبرا یو م هب یفرد یهایآزاد

. در این بیانیده آمدوه اسدت:    کنویصراقت بر ضرورت قف  آنها تمکیو مبهفرانسه  یقانون اساس
تهویدوی بدرای امنیدت لمدومی      خودیخودبهنواده است که چگونه قجاا کام   دولت نشان»

 یبرا یحیتوض ای هیتوج چیهفرانسه دولت  نیهمچناست تا این ممنولیت مطلآ را توجیه کنو، 
 )نوداا (خداص   یاهدواف مد هب   یارائه نکرده است که چرا پوشانون صدورت بدرا   یلموم تیامن

 ،یاز جملده اهدواف ورزشد    گدر، یاهواف متعدود د  یت براکه پوشانون صوریممنوع است، درقال
    (HRC, 2018: 7.7).«، مجاز استیو م هب یاهواف سنت ریو سا یهنر

 19-گیری بیمداری کوویدو  ای که این روزها همزمان با همهبر مطالبی که گ شت، نکتهلالوه
در  به موضدولی داغ در کشدور فرانسده تبدوی  شدوه اسدت، اجبداری شدون پوشدانون صدورت          

، در الملد  نیاروپا در سازمان لفدو بد   یامحوآ منطوه، 2های لمومی است. مارکو پرولینیمحیط
شود واقعاً یاستفاده م 19-با بیماری کوویومبارزه  یماسک صورت که برا ایآ»گویو: این باره می

تن آن در نظر گرف ای یتیامن ویتهو کیلنوان قجاا کام  چهره به  یتعر با نواا تفاوت دارد 
زنان مسلمان به  اینکه چونهم یزیآمضیتبع یهاشهیزنان، با کل هیلنوان نماد ظلم و ستم للبه
نمدا شدوه اسدت.    و ندخ  یتکرار گرید ،شونویخود مجبور به انتااا قجاا م ةو جامع نید  یدل

کده   یتد یاقل ،اسدت  تید نامتناسدب بدا قودو  اقل    تیدمحوو کیپوشب قجاا خود  تیممنول
هدا و  دولدت . شدوه اسدت   نیلجد  یو نژادپرسدت  ضیوم تبعد هد جامعه اغلب با دو مفدر  تبیموقع
 وید تهو کید لندوان  وشب کام  چهره را بده پاز کشورها،  یاریاز جامعه در بس یبزرگ یهاباب
 19-وید کوو رید گهمده  یمدار یب .اندو کرده  یتعر یتیجنس ینابرابر نماد نیو همچن تیامن یبرا

                                                                                                                                        
https://www.hrw.org/news/2014/07/03/france-face-veil-ruling-undermines-rights 
1. Thomas Hammarberg 
2. Marco Perolini 
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فرصدت   نیاز ا ویگ اران بااستیدچار اختالل شونو. س ونتوانیتصورات م نینشان داد که چگونه ا
 1«.استفاده کننو ،کنویکه قجاا کام  صورت را ممنوع م ینیمنسوخ کردن قوان یبرا
 

 2. ال مورسلی علیه فرانسه4
و تبعده مدراکب   خانم فاطیما ال مورسلی کده   در این پرونوه قضیه از این قرار است که خواهان

مانندو برقدع یدا نوداا      یمد هب  یهدا لباسی گاه، با توجه به اینکه بود یانسومرد فر کهمسر ی
دلی  لوم برداشدتن روسدری خدویب جهدت اقدراز      به ،ردکیاش را پنهان مکه چهره ویپوشیم

ورود بده فرانسده    یزاید و افدت یاز در هویت توسط پرسن  مرد سرکنسولگری فرانسه در مراکب،
 نافیاست تیماز همسرش به ه ینوگیبه نما خواهانوهر ش(. ECHR, 2008: 3ه بود )محروم شو

 ورود به فرانسه به او التران کرد. یزایو یامتناع از الطا هیلل

 و:شرد  یالتران و ری، به شرح ز2773ژوئن  25در 
 تیدم مربدوط بده ه   2777ندوامبر   17مدورخ   1793-2777فرمدان   5اساس مفداد مدادة   بر»
ورود بده فرانسده، بدا     یزایبر امتناع و یمبن ماتیتصم هیلل ونظریدرخواست تجو یبرا نافیاست

را  هید ژوئ 1 خیشدما در تدار   ونظریدرخواست تجو ئتیکه ه رسانمیکمال تمس  به اطالع شما م
 «.رد کرده است

شدو. شدوهر    در یتوسدط متواضد   یمودررات جدار   تیلوم رلا  یدلبه ونظریدرخواست تجو
در که کرد  میتسل 3شورای فرانسه بههمسرش را از طرف  یویجو ونظریخواهان درخواست تجو

 0کدرد. در   هید م هبب تک یو آزاد یخانوادگ یاقترام به زنوگ یبر قآ همسرش برا ژهیوبهآن 
 Council of قبدول نکدرد )  را  ونظرید درخواسدت تجو  نید ا شدورای فرانسده نیدز    2775دسامبر 

Europe, 2008: 2 .) 
بدود، امدا فودط در قضدور      قجاا خویب برداشتن قاضر بهاو استوالل خواهان این بود که 

ادلا کرد که قآ اقترام بده   ونیکنوانس 2مادة  بهبا استناد  وی .رفتیپ یماین شرط را  زن کی
ابدراز   او در مدورد  نتوانسدته قدآ   یموام کنسولدلی  آنکه به شوه وخود نوض  یخانوادگ یزنوگ
 12شوه توسط مدادة  منع ضی، مورد تبعکنو نیتضم را انتااا لباس آیاز طر اشیم هب ویلوا

کنوانسدیون نودض شدوه     9و قآ بر آزادی م هبی وی نیز براساس مادة قرار گرفته  ونیکنوانس
 یدة طبدآ رو ، اذلدان کدرد کده    9دیوان اروپایی قوو  بشر در پاسخ به ادلای نوض مدادة   .است

___________________________________________________________________ 
شدود  یاستفاده مد  19 یووبیماری کو مبارزه با یماسک صورت که برا ایآ(، 2727می 22 المل  ). سازمان لفو بین1

 ، قاب  دسترسی در: نواا تفاوت دارد  واقعاً با
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/face-masks-and-niqabs/ 
2. El Morsli v. France. 
3. Conseil d'Etat 
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در « التوداد  اید  نید د کید ه از گرفتالهام ای زهیبه انگ» توانیرا م یخود، استفاده از روسر ییقضا
رو در بررسی هویت بدوده و ازایدن   منظوربهاز نظر دیوان، درخواست برداشتن قجاا نظر گرفت. 

 یکیبه ؛ به این معنا که ردیگیمقرار  ونیکنوانس 9مادة  2در مفهوم بنو م کور  تیمحوودقالب 
ی، مربدوط  قف  نظم لمدوم  ای یلموم تیامن نیتضم یعنیبنو، این از اهواف مشروع منورج در 

 یتد یاز اقدوامات امن  یلنوان باشبهافراد  تیهو یبررسکه  داردیمدر واقع دیوان بیان  .شودیم
کده   رسویمبه این نتیجه  رونیازا؛ است یلموم تیدر خومت هوف مشروع امن یکنسولگر کی

نگرفته است.  قرار 9خواهان مورد نوض نامتناسب المال قآ خود برای آزادی م هب وفآ مادة 
کنوانسیون، دیوان بیان کرد در این پرونوه از آنجدا   2در مورد ادلای خواهان پیرامون نوض مادة 

 یموامدات داخلد   نی، بنابراهنکرد تیرا رلا ویدرخواست رواد یشوه برانییتع طیشرا یمتواض که
 ویبا  یدل نیاجه نساخته است و در نتی ونیکنوانس 2براساس مادة  یو  یدال یابیرا قادر به ارز

 رد شدود.  ونیکنوانسد  35مادة  2و  1 هایطبآ بنو ،یداخل یهاق راهطی ناتمام مانون للت به
کده   شدو متد کر  کنوانسیون، دیوان  12سرانجام، در خصوص ادلای خواهان مبنی بر نوض مادة 

و لد ا   ستمطرح نکرده ا یمل یهادادگاهنزد  یماهوصورت و بهصراقت را به  یالد نیخواهان ا
 (.Council of Europe, 2008: 3-4) ستینی در این مورد ریگمیتصمقادر به 

 

 1. کورتولموش علیه ترکیه5
اسدتاد دانشدگاه در انجدام     کید  یبدرا  یاسدالم  یاستفاده از روسدر  تیپرونوه مربوط به ممنول نیا

 یاو را بدرا  قدآ  س،یهنگدام تدور   یروسر ونیپوش تیکه ممنول کرداظهار  خواهانبود.  فبیوظا
 نکهیبر ا یمبن یانضباط ةجلس میادلا کرد که تصم ژهیوابراز آزادانه م هبب نوض کرده است. او به

در  از جملده  او ةشدو نی، نوض قودو  تضدم  دهواستعفا  یاستفاده از قجاا اسالم  یدلبه ویبا یو
 12بیدان( و  )آزادی  17و  )آزادی لویدوه و مد هب(   9(، یخصوصد  ی)قآ اقترام به زندوگ  2مواد 

او درخواسدت داد تدا    1992 یةژوئ 37در )منع تبعیض( کنوانسیون اروپایی قوو  بشر بوده است. 
وی صادر شود. سبب ممانعت او از استفاده از پوشب اسالمی بهمه  20 میبر لغو تصم یمبن یقکم
نشدوه   تید رلامربوطده   یدة اقوام وجود نوارد و قوالو رو نیا یبرا یقانون یمبنا چیکه ه کرداظهار 
 یدر همدان روز، دادگداه ادار  و  برگدزار شدو   یاستماع لموم ةجلس کی 1999  یآور 20 در است.

رد کدرد کده شدواهو موجدود در       ید دل نید را به ا یدرخواست متواض ییهایاستانبول پس از بررس
 تید لااز ر رانده یگیپارسال ت کرات متعدود، لمدواً و    با وجود یکه و دادینشان م یواتیتحو ةپرونو

برخالف که  کرد وییتم نیامتناع کرده است. همچن یکارمنوان دولت یموررات مربوط به پوشب برا
 (.ECHR, 2006: 1-2) مربوطه اتااذ شوه است نیمطابآ با قوان میتصم نیااظهارات خواهان، 

___________________________________________________________________ 
1. Kurtulmuş v. Turkey 
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 حیو توضد ه داد ونظریدرخواست تجو 1999  یآور 20، خواهان از قکم 1999ژوئن  10 در
هنگدام   یروسدر  ونیزن کارمندوان را از پوشد   یالضدا  قانون پوشب)ال (  5رچه بنو داد که اگ
 نی)ز( قدوان  5مجازات مودرر در بندو   ، ولی کنویمنع م یخود در مؤسسات آموزش  یانجام وظا

و نه اخدراج یدا اجبدار بده      هشوار است کتنها یلباس  نینوض قوان یبرا یباطانض یدادرس نییآ
 و شدو یمحکدوم مد  اخطدار یدا تدوبیخ    مجازات بایو به والل کرد که تنها او است جهیدر نت استعفا.
 یهدا یسدات و ناسدازگار بدا قودو  و آزاد     سدبب یاو وضع شدوه، بد   یکه برا یمجازاترو ازاین

 (.ECHR, 2006: 3) قوو  بشر است ییاروپا ونیشوه توسط کنوانسقفاظت
لمد  بدا هدوف     نیاگر ا ک،یدموکرات ةدر جامع ؛قبول الالم کرد رقاب یدرخواست را غ نیا دادگاه

را  یاسدالم  یروسدر  ونیپوشد  رددر تضاد بدود، دولدت قدآ دا    گرانید یهایاز قوو  و آزاد تیقما
خدومات   یطرفد یو بد  سدم یبا هوف قف  اصدول سکوالر از نظر دادگاه این موضع دولت . کنو محوود
 بدات یو ترت یاقدوامات  نیچند  ةدامند  ن،ید بدر ا لدالوه  اتااذ شوه است. یآموزش دولت ژهیوو به یکشور
قکدم دادگداه اداری توسدط     وییتمپس از  .شود به دولت مربوطه واگ ار یتا قو ویبا ریآنها ناگز یاجرا

 .(ECHR, 2006: 5دادگاه تجویونظر، خواهان شکایت خویب را به دیوان اروپایی قوو  بشر برد )
 یاقتدرام بده زندوگ    یبراو  خواهان نوض قو یادلا خصوصدر ی کرد که ریگجهینتدیوان 
 یهدا اسدتوالل  ؛ چراکهابویینم ونیاز مفاد کنوانس یگونه تالفچیه ان،یب یو قآ آزاد یخصوص
آن  مدورد است، کده در   9براساس مادة  یو تیمجود شکابازنمای مفاد صرفاً  نیتحت ا یمتواض

)مندع تبعدیض(    12بر اساس مادة  تیدر مورد شکا .کرده استناقراز را  یتالف گونهچیدادگاه ه
کده   کنویخاطرنشان م وانیشوه است، د یبررس 9در ارتباط با مادة  ای ییتنهاکه به ،کنوانسیون

 یارتبداط  یمتواضد  تیجنسد  ای یم هب یبه وابستگ یمربوط به استفاده از قجاا اسالم نیقوان
. کنندو یم را دنبال گرانید یهایو قوو  و آزاد یاز نظم لموم تیو، اما هوف مشروع قماننوار

 یطرفد یاصد  بد   یعنیآن،  ةجیو نت یآموزش یدر نهادها سمیقف  سکوالر نیهوف آشکار قوان
نو که آنهدا  ایمشابه نیمشمول قوان زیمرد کارکنان ن یالضا ن،یاست. لالوه بر ا یخومات لموم

 یقظاتمال جه،ینکننو. در نت برازمتظاهر ا یاوهیخود را به ش یتا التوادات م هب کنویرا ملزم م
 افدت، یرا  ونیکنوانسد  9نوض مدادة   توانیبرسو که نم جهینت نیبه ا وانیداست  هشو سببکه 
 .(ECHR, 2006: 9) شودیالمال م نیز 12طبآ مادة  تیدر مورد شکا کسانیطور به
 

 1دیگر علیه ترکیه . کؤسه و نوزده نفر6
داندب   یمورسده بدرا   ةمحدوود در  یاسدالم  یاستفاده از روسدر  تیمربوط به ممنولپرونوه  نیا

 تیشدکا  ونیکنوانسد  9با استناد به مدادة  متواضیان بود.  یم هب یدولت ةآموزان موارس متوسط

___________________________________________________________________ 
1. Köse and 93 Others v. Turkey 
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قدآ   رموجده یدر موارس مورد بحدث، نودض غ   یاستفاده از قجاا اسالم تیداشتنو که ممنول
نو کده  شدو  یمدول آمدوزان  دانب نیابراز م هب است. والو یقآ آنها برا ژهیوم هب و به یآزاد

کده در جملده   را فرزنوانشدان    یموارس، قآ تحص نیدر ا یاستفاده از قجاا اسالم تیممنول
 ایشدان . کندو ینوض م است، ذکر شوه ونیکنوانس 12 ة( پروتک  شمار ی)قآ تحص 2اول مادة 
 ةپروتک  شمار 2دوم مادة  ةرا مطابآ جمل نیاقوامات قوو  والو نیو که اکردناظهار  نیهمچن

 نید ندام کدرده بودندو بدا ا    ض کرده است. آنها فرزنوان خود را در موارس موردنظر ثبدت نونیز  1
کده از   یخواهنو کرد. اما اقوامات افتیدر شانخود یمطابآ با التوادات م هب یالتواد که آموزش

 (.ECHR, 2006: 2 ) ن قآ را از آنها سلب کرده بودیبه بعو المال شوه بود، ا 2772 یةفور
شدوه بدر    ید کدرد کده لبداس تحم   و اذلدان  قبدول الدالم    رقابد  یخواست را غدر نیدادگاه ا

آنهدا   ینظر از التوادات مد هب آموزان صرفدانب ةهم یاست که برا یاقوام کل کیآموزان دانب
م هبشدان   رازابد  یبدرا  انیدر قآ متواض یتواخل نکهیبا فرن ا یقت جه،یقاب  اجرا است. در نت
 اتیشدکا  خصدوص . در شدود ینمد  وهید د ونیکنوانسد  9ز مادة ا یتالف چیصورت گرفته باشو، ه

 تیکه محوود افتیسو در کیاز  ادگاهد ون،یکنوانس 1 ةپروتک  شمار 2براساس مادة  انیمتواض
و قفاظت از قوو   ینظمیاز ب یریشگیمورد بحث بر اساس اصول روشن و متناسب با اهواف پ

پوشدب   نکده یا گدر ید یو از سدو بوده  طهمتوس التیتحص یطرفیو قف  ب گرانید یهایو آزاد
. نیسدت  2دوم مدادة   ةقاضر و اقوامات مربوطه ناقض قآ مندورج در جملد   ةشوه در پرونووضع

به دادگاه اروپایی قوو  بشر رجدوع   هاخواهانپس از قاص  نشون نتیجه در دادگاه تجویونظر، 
بدا امتنداع    ونیکنوانسد  2اهدواف مدادة    یآنهدا بده دادگداه بدرا     ینو که قآ دسترسکردظهار و ا

بده   یاستفاده از قجاا اسدالم  تیممنول یبر اجرا یمبن یاهیالالم یاز الطا یداخل یهادادگاه
بده   یامتنداع و موضدوع دسترسد    نیا نیب یارتباط چیقال، دادگاه ه نیآنها نوض شوه است. با ا

 یدرخواست بررس آ،یاظهارنامه در مورد قوا افتیبوون در توانستنویم هاخواهان. یافتن ادگاهد
کدار را بدا توجده بده      نید گرفتنو که ا میآنها تصم اما ،کننو میتسل یادار یهارا به دادگاه ییقضا

و بدوده  اساس یب کاراآش تیشکا نیا آنکه جهیثابت در مورد موضوع انجام نوهنو. نت ییرویة قضا
 .(ECHR, 2006: 16-17) رد شود ونیکنوانس 35مادة  2و  3 هایطبآ بنو ویبا

 مزبدور  کده مدادة   کندو یخاطرنشدان مد   وانید د ون،یکنوانس 0براساس مادة  تیدر مورد شکا
کنو. کامالً  نییو مجازات تعکرده   یجرم را تعر توانویاص  است که فوط قانون م نیمتضمن ا

 توانیمورسه را نم نیآموزان به اماکن مورسه طبآ قواندانب یواضح است که امتناع از دسترس
در مورد قاضر قابد    0مادة  1بنو  جه،یدر نظر گرفت. در نت یفریک تیاز محکوم یناش یمجازات
رد کنوانسیون  35مادة  2 و 3طبآ بنو ویبا نیز باب از دادخواست نیا آنکه جهی. نتستیاجرا ن
 .(ECHR, 2006: 17) شود
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 1. دوغرو و کروانجی علیه فرانسه7
 1992-92در سدال   یدولتد  Iمورسه متوسدط  کیهر دو مسلمان، در سال اول  ،هاخواهان
و  هشدرکت کدرد   یبدون  تید ترب یهدا خود در کالس یهاینام کردنو. آنها بارها با روسرثبت
 ةتد ی. کمی کردندو خدوددار  یمکرر معلدم خدود از برداشدتن روسدر     یهادرخواست رغمیلل

هدا  کالسلوم شرکت فعال در آن   یدلاز مورسه به ابه اخراج آنه میمورسه تصم یانضباط
شو. دادگاه الالم کرد که در هر دو مورد نوض  وییتمنیز که توسط دادگاه  یمیگرفت، تصم

 کده است  نیبر ا یمبن یموامات مل یریگجهینت ژهیوصورت نگرفته و به ونیکنوانس 9مادة 
 یهدا بدا کدالس   ی همچون ایمنی و سالمتلیبه دال یاستفاده از قجاا ماننو قجاا اسالم

از  انیامتناع متواض ةجیشوه نتکه مجازات المال رفتیدادگاه پ  نیار است. اناسازگ یورزش
از آن مطلدع شدوه    یدرسدت است که آنهدا بده   مورسه ةقاب  اجرا در محوط نیاز قوان یرویپ

 :ECHR, 2009 ) ستین، کردنویادلا م که گونه، آنشانیبودنو و براساس التوادات م هب

3 ECHR, 2008: 2-3;). 
توسد  بده    ،یکه قآ آموزش، در تئدور  اروپایی قوو  بشر بیان کرد یوانددوغرو،  در مورد

 نیقدوان  تید از رلا ندان یمنظور اطممؤسسه را به کیموقت از  آیاز جمله تعل ،یاقوامات انضباط
کده   اسدت  ینوایاز فر ریناپ ییجوا یباش یانضباط یها. المال مجازاتکنوینم یمنتف ،یداخل
شدوه اسدت، از جملده     سیآن تمس یاست که برا یبه هوف یابیدنبال دستمورسه به کیآن  یط

 (.ECHR, 2008: 21-22) آموزانبدانب یذهن یو قوا تیشاص یریگرشو و شک 

کنوانسدیون اروپدایی    9مادة  2قانون م کور در بنو در مورد کروانجی نیز به نظر دیوان 
 یبه معنا ویابراز م هب، نبا یادآز تیهرگونه محوود یلنوان شرط الزم براقوو  بشر، به

هدر   ن،یاسدت، درک شدود. بندابرا    وهیرسد  بیکه توسط مجلس به تصو یمتن یعنی ،یرسم
کده در دسدترس باشدو و بده     یتا زمدان  شو،داشته با یرشاصیو غ یلموم تیکه ماه یالزام

ن لندوا بده  توانویبواننو، م یطور منطولم  خاص را به کیشهرونوان اجازه دهو تا لواقب 
 یازهایندر نظر گرفته شود. از نظر دیوان  کنوانسیون اروپایی قوو  بشر نظر ریقانون ز کی

 یتجل یآزاد تیمحوود تواننویطور مشروع مهستنو که به یاهواف یجمع ای یفرد یتیامن
قجاا در سالات  ونیپوش تیبر ممنول یمبن یانتااا موامات موارس مل جهیو در نت نید
و  میدر ارتبداط مسدتو  ی کننو. مراجع انضدباط  هیرا توج یمنیالمت و اس یبرا یبون تیترب

الزامات  ای یمحل طیو شرا ازهاین یابیارز یرا برا تیموقع نیبهتر ،یآموزش ةمستمر با جامع
 .(ECHR, 2009: 17) آموزش خاص دارنو کی
 

___________________________________________________________________ 
1. Dogru and Kervanci v. France.  
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 1. ابراهیمیان علیه فرانسه8
 مارسدتان یب یمدودکار اجتمدال   کی یاستاوامقرارداد  ویلوم تمو میپرونوه مربوط به تصم نیا
نکدردن   وید تمو یبدرا  میکرد که تصم تیشکا خواهانبود.  روسری ونیامتناع او از پوش  یدلبه

به  دادگاه ابراز م هبب را نوض کرده است. یقآ آزاد ،یمودکار اجتمال کیلنوان قرارداد او به
 یی قوو  بشر که مورد ادلای خواهدان واد کنوانسیون اروپااز م ینوض چیکه ه ویرس جهینت نیا

مصدالحه بدا    یبرا یامکان چیه نکهیا افتنیدر  یو موامات فرانسو است صورت نگرفتهبوده است 
 .(ECHR, 2015: 2) خود فراتر نرفتنو قوود صالقیتوجود نوارد از  یمتواض

 ییمدا خودن یلنوان تجلد قجاا توسط موامات به ونیخاطرنشان کرد که پوش ژهیودادگاه به
است. بده   ازگارخود ناس  یدر انجام وظا یموامات دولت یطرفیشوه است که با الزام ب یتلو نید

فرانسده و   یقانون اساسد  1را در مفهوم مادة  سمیدستور داده شوه بود که اص  سکوالر خواهان
قفد  خصدلت سدکوالر     ،یمل یهاکنو. طبآ نظر دادگاه تیاز آن اص  رلا یناش یطرفیشرط ب
 بده  یجانبوار ایدر برابر هرگونه خطر نفوذ  مارستانیبدر  مارانیمحافظت از ب جهیو در نت دولت

 یعند ی - گرانید یهایبود. ضرورت قف  قوو  و آزاد یوجوان ضرور یآزاد ینام قآ آنها برا
 .(ECHR, 2015: 7) داده بود  یمورد بحث را تشک میاساس تصم -همگان  نیاقترام به د

 ةدهندو سدازمان  کید لندوان  دولدت بده  وو  بشر در مورد این پروندوه نظدر داد کده    دیوان اروپایی ق
 کید دموکرات ةجامعد  کید و مدوارا در   یماتل ، صدلح مد هب   ویها و لوافرقه ان،یالمال اد یطرف برایب

. مهدم اسدت  ی اژهید و طدور بده  یملد  یریگمینوب نهاد تصمو در این خصوص  کنویم فایا ینوب اساس
 یلمدوم  تید و امن ینظدم لمدوم   گدران، ید یهدا یاز قوو  و آزاد تیهوف قماکه  همچنین اظهار کرد

کنوانسیون اروپایی قودو  بشدر    9مادة را که توسط  نید یتجل یآزاد تیطور مشروع محوودبه توانویم
 نیتضدم  یبدرا  یخومات لمدوم  یطرفیب ؛یدر مورد خومات لموم ژهیوکنو. به هی، توجشودیم تیقما
 رو چنانچده دیندی را للیده   ازایدن است.  یدولت ضرور ودناز اص  سکوالر ب تیو قما نگراید یهایآزاد

را هنگدام انجدام    یمد هب  یطرفد یبد  ی تحمید  و خومات لموم کارکناندولت و  ةنوینما ،یکارمنو دولت
 ابدراز لوایدو  در . بنابراین مواخله و ممانعت شودیمدر لوایو او تلوی مواخله نوض کنو، خود به او   یوظا

اسدت.   یضدرور  کیدموکرات ةجامع کیدر  که کننویمشروع را دنبال م یهوف ی،کارمنوان دولتم هبی 
 (.ECHR, 2015: 19) کنویرا نوض نم کنوانسیون اروپایی قوو  بشر 9مسئله مادة  نیا جه،یدر نت

 

 2. الچیری علیه بلژیک9
امتناع او از برداشتن قجاا   یدلبه خواهان از مراجعه به دادگاه تیپرونوه مربوط به محروم نیا

___________________________________________________________________ 
1. Ebrahimian v. France 
2. Lachiri v. Belgium 
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الشدعاع  را تحدت  نبید د انیب یاو برا یموضوع آزاد نیکرد که ااذلان  خویب تیشکابا بود. او 
 (.ECHR, 2018: 1قرار داده است )

ی از ردولتد یغی شهرونو لداد  کی لنوانبهخواهان که طرد دیوان در این خصوص بیان کرد 
کده از نظدر موامدات     ابراز م هبب بوده اسدت  یل قآ او برادر الما یتیمحوود ةمنزلبهدادگاه، 
 ةبده قدو   یاقترامد یکده بد   یاز رفتدار  یریجلدوگ  و یقفاظت از نظم لموممشروع هوف ملی با 
 با این قال، دیوان اظهدار کدرد   .صورت پ یرفته استجلسه است،  برگزاریو اختالل در  هییقضا

جلسده   یبرگدزار  یبدرا  یوید نبوده و تهو یتراماقیدر هنگام ورود به دادگاه بخواهان که رفتار 
 گونده چیهد  خواهان رای، زویرسینمنظر به یضرور یقف  نظم لموم یاقوام برا نینبوده است. ا
افراد قاضر در دادگاه از خود نشان نواده  ریسا اینسبت به دادگاه  زیوآمیتهو ای زیآمنیرفتار توه

 یمورد بحث ثابت نشدوه و نودض قدآ آزاد    تیمحوود به ازیالالم کرد که ندیوان  ن،یبنابرا بود.
 9نودض مدادة   و در نتیجده   سدت یموجه ن کیدموکرات ةجامع کیابراز م هبب در  یخواهان برا

 (.ECHR, 2018: 9کرد ) وییتمرا  اروپایی قوو  بشر ونیم هب( کنوانس ی)آزاد

شداص   کیمنع  کهطوریبهاست،  توویرقاب   یریالچپرونوة در دیوان  یطور خالصه، رأبه
و در شدود   هید توج یبا قف  نظم لمدوم  توانویدر دادگاه نم یلباس م هب ونیاز پوش یخصوص
 یهدا یژگد یهمچندان بدر و   مزبدور  ، قکمنیا وجود. با کنویرا نوض م یم هب یقآ آزاد نتیجه

 تیممنول یطیموضوع که تا چه قو و در چه شرا نیروشن کردن ا یو برا تپرونوه متمرکز اس
، بایدو در دکتدرین   شدود  یسدازگار تلود   ونیبا کنوانس گرید طیممکن است در شرا یم هب لباس
 وجو شود.جست

 

 1بلکاکمی و اوسار علیه بلژیک. 11
 کیلام بود که به موجب قانون بلژ در مأل ی خاصلباس ونیپوش تیپرونوه مربوط به ممنول نیا

خدود را   هدا خواهدان  ی. هدر دو شدانو پویطور کام  صورت را مد به ای یتا قو 2711ژوئن  1در 
گرفتده بودندو    صدورت بدا نوداا    ونیبده پوشد   میخدود تصدم   می کردنو که به  یمعرف یمسلمان

(ECHR, 2017: 1.) 
 ی)قآ اقترام بده زندوگ   2از مواد  ینوض چیکه هکرد الالم در خصوص پرونوة مزبور دیوان 

اروپایی  ونی( کنوانسضیع تبع)من 12 و فکر، وجوان و م هب( ی)آزاد 9 ،(یو خانوادگ یخصوص
 نید کده ا  افدت یدر ژهیوبهدیوان صورت نگرفته است. بود،  هاخواهانقوو  بشر، که مورد ادلای 

 گدران ید یهدا یاز قوو  و آزاد تیو قما «مشترک یزنوگ» طیشرا نیدنبال تضمبه تیمحوود
فرانسده   هید لل SAS ةو. اوالً، ماننو پروند وینمایمی جلوه ضرور کیجامعة دموکرات کیو در بوده 

___________________________________________________________________ 
1. Belcacemi and Oussar v. Belgium 
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 تید از رلا نانیاطم یبرا ینگراندیوان بیان کرد که (، ی قبلی بررسی شوه استهابابکه در )
 یهایآزاد واز قوو   تیاز قما یلنوان لنصربه توانویدر جامعه م یزنوگ یهانیقواق  تضم

دنبال که به یتا قو تنها ؛ البتهاست پ یرهیاصوالً توج تیممنول نیدر نظر گرفته شود. ا گرانید
 یداد که موامات دولت حیتوض وانیه، دزمین نی. در اه باشوبود« مشترک یزنوگ» طیشرا نیتضم
 یبهتدر  تید در کشورشدان، اصدوالً در موقع   نفعدان یو مواوم خود بدا ذ  میتماس مستو آیاز طر
دولدت   ن،یبندابرا  قدرار دارندو.   یمحل یهانهیو زم ازهاین یابیارز یبرا یالمللنیدادگاه ب بهنسبت 

بدا   کید بلژ ةبود کده در جامعد   یاهیبه رو ییپاساگو یدر اتااذ موررات مورد بحث، در پ کیبلژ
بدود،   یدر جامعه ضدرور  یزنوگ یکه برا یروابط انسان یبرقرار یطور کلو به یارتباطات اجتمال

 ةدر قدوز  وید قجداا تمدام صدورت با    اید کده آ  پرسب نیارو پاسخ به ازاین. دانستیم ازگارناس
بدا توجده بده تناسدب      اً،ید ثان؛ جامعده اسدت   خود انتااابه  ر،یخ ایشود  رفتهیپ  کیبلژ یلموم
 نیطبآ قدوان  هاتیممنول نیا تیلوم رلا یخاطرنشان کرد که مجازات برادیوان  ها،تیمحوود

 (.ECHR, 2017: 17 )باشو  ریتا مجازات زنوان متغ ینوو مهیاز جر توانویم کیبلژ

 ایجداد خطدر و  مسدلمانان ممکدن اسدت منجدر بده      ب م هبی پوش تیممنولوان، از نظر دی
بده ابدراز لدوم     آیو تشدو  گ اردیم ریتمث تیاز جمع یخاص یهاکه بر دسته ییهاشهیکل میتحک

است  یاهیبه رو یوگیدنبال رسدولت به ،یموررات نیقال، در وضع چن نیتحم  منجر شود. با ا
 یروابط انسدان  یتر برقرارطور گستردهو به یارتباطات اجتمال یساساخود با قوالو  ةکه در جامع

، 2710 یدة در ژوئبدر ایدن اسداس     .داندو یاست، ناسازگار مد  یضرور« مشترک یزنوگ» یکه برا
 پوشب صدورت در مدأل   یو محل یسراسر یهاتیممنول دیوان اروپایی قوو  بشر قکم داد که

 یی قودو  بشدر  اروپدا کنوانسدیون   تیورد قماناقض قوو  م کیدر بلژ«( برقع تیممنول)»لام 
 .(ECHR, 2017: 20) ستین
 

 گیرینتیجه

ی ماتل  به تبیین جایگداه آزادی پوشدب مد هبی در    المللنیبپژوهب قاضر با اشاره به اسناد 
پرداخته و آرای دیوان اروپایی قوو  بشدر در ایدن زمینده، از جملده آرای      المل نیبنظام قوو  

ی، و کروانجد  دوغدرو ، کؤسده ،کورتولموشی،مورسل ال، اس یاس ا ةپروندو هالا، لیال شاهین، دا
ی موالده قداکی از آن اسدت کده     هدا افتهرا ارزیابی کرد. ی و اوسار یبلکاکمی، ریالچ، انیمیابراه

 به التزام و شوه ی دینی محسواباورها بوون شک از مسلمان زنان برای اسالمی پوشب و قجاا

 قجداا  موولدة  در اروپایی یهادولت تصمیم رونیازا است؛ مسلمان نز هر دینی فرایض جزء آن

 قجداا  بدر  نداظر  محوودیت هرگونه یا ممنولیت قالب در هانیسرزم در آنساکن  مسلمان زنان

 منشدور ملد    55مدادة   «الد  » بنو جمله از بشری قوو  و یالمللنیب اسناد موررات با وضوحبه
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 12و  2 مواد سیاسی؛ مونی و قوو  یالمللنیب میثا  20دة ما و 19مادة  1بنو  ،12مادة  متحو؛
 اساسدی  قدوانین  قتدی  و بشر اروپایی قوو  کنوانسیون با همچنین و بشر قوو  جهانی الالمیة

 و در اجدرا  هدا دولدت  ضع  این نولیبه اقوامات این که است تضاد و تهافت کشورها در این خود
 و دموکراسدی  رلایدت  آندان بدر   پرچمدواری  دالیة رغملیل و بوده یالمللنیب موررات به پایبنوی
 بر ناظر زنان شهرونوی قوو  و بشری فاقب قوو  نوض امر این زنان؛ قوو  ژهیوبه بشر قوو 

ی مزبور در قبال مسئلة قجاا و پوشب مد هبی بعضداً   هادولتمواضع  .است بودن متفاوت قآ
نیدز واقدع شدوه اسدت؛      الملد  نیبة ی قوو  بشری در لرصنهادهاقتی مورد نوو متاصصان و 

ی اتااذشوه توسط دولت فرانسه. دیوان اروپایی قودو  بشدر   کردهایرودر مورد قوانین و  ژهیوبه
نیز که رسالت قف  و توسعة قوو  بشر را بر لهوه دارد، در آرای خود مکدرراً قودو  بشدری و    

کدوام از  در هدیچ  تداکنون  فاقشی نادیوه گرفته اسدت. دیدوان   طوربهشهرونوی زنان مسلمان را 
ی در خصدوص خطدر   اکنندوه قدانع ی مطرح در زمینة قجاا و پوشب م هبی، توجیه هاپرونوه

قجاا اسالمی برای امنیت، نظم، بهواشت و اخال  لمومی جامعه یدا مغدایرت آن بدا قودو  و     
پوشدب  بدرای دفداع از مندع     اشبهانده ی اساسی سایر افراد جامعه ارائده نکدرده و تنهدا    هایآزاد

بده ایدن    هدا پرونوهبوده است. دیوان در همه « قاشیة صالقویو ملی»اسالمی در اماکن لمومی 
که قجاا در یک قکم قرآنی بر زنان تحمی  شوه است. قال آنکه با بررسی  کنویمنکته اکتفا 

ی مطروح در این نهاد، واضح گشت که بانوان در کشورهایی که قجاا اجباری نیسدت،  هاپرونوه
از . اندو وهیبرگزکامالً آگاهانه و بوون تحمی  و اجبار، این قکم قرآنی را  طوربهنتااا خود و به ا
زن و مدرد و   نیبد  یروابط اجتمدال  یسازنهیبه  یدلقجاا به ةلئاسالم بر مس ویتمک گرید یسو

 است.  ییگراتیفارغ از جنس یانسان یهاارزش یدر راستا
است که مروری بر پرسب اصلی موالة قاضر و پاسخ به آن ی مواله، شایسته هاافتهدر پرتو ی

صورت گیرد. پرسب اساسی در این مواله از این قرار بود که آیا ماالفدت بدا پوشدب مد هبی و     
و قوو  بشر است یا خیر  فرضدیة   المل نیبقجاا بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با قوو  

ز آن داشت که ممنوع دانستن پوشدب مد هبی   در پاسخ به این پرسب، قکایت ا روبیپموالة 
بیب از آنکه بر مبدانی قودوقی   نوض قوو  بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنولیت 
ی موالده  هاافته. در تطبیآ با یمحکمی استوار باشو؛ ریشه در فشارهای سیاسی و اجتمالی دارد

 در محدوودیت  هرگونده  یا ممنولیت جادتمییو و اضافه کرد که ای توانیم، این فرضیه را روبیپ

 و یالمللنیب اسناد با غربی یکشورها قلمرو مسلمان در زنان پوشب م هبی و قجاا برای مووله
ضمن آنکه منع پوشب اسدالمی در کشدورهای اروپدایی     .دارد مغایرت بشری ماتل  نیز قوو 

ندان مسدلمان را نادیدوه    تنها قآ آزادی دینی و قوو  اقلیتی دختدران و ز مولی قوو  بشر، نه
، بلکه قآ آموزش و تحصی ، قآ کار و قوو  ناشی از لوم هرگونده تبعدیض بدر پایده     ردیگیم

 م هب را پایمال خواهو کرد.  
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