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 چکیده

ینظامحقوقحیصحمیترس،یآموزشیوآزادیهبمذیآزادقیتلفقیازمصادیکی
انگیدرمدارسمینیدماتیتعل یدرکشورهاینظامینچنیفپژوهش،توصیزهباشد.

یها،بررسیتاقلیباتوجهبهمسئلهلزوماحترامبهاعتقاداتمذهبیزاروپاونیعضوشورا
ایهترکیهایعلویتوضع توصیمحسوبمراستایندر یمسائلکمکنیایفشود.
یماتهادرچارچوبنظامتعلیتسوالکهاحترامبهاقلینپاسخبهایبوددرراستااهدخو
عدمیلکندودلیمیداپیحقوقبشرچگونهتجلییاروپایواندرمدارسازمنظردینید

مذهبیانعلوییشناسا گروه میبعنوان چه یمستقل یانبینگونهااصلیهاییافتهباشد.
درمدارسبهیندیستدریعادالنهبراینظامحقوقیکمولفهدیواننظرازکهشوندمی
هاحاضردرکالسینهاموظفندبهاعتقاداتهمهمحصلکهحکومتباشدیشرحمینا

چن یندیکتواندینمیکهسامانهآموزشیستنیمعنینبهایامریناحترامبگذارند.
تربیمالکاصلاخاصر ایتینظام اما دهد، قرار حقوقیدنگرشنباینخود مخل

درمذهبی-یاتحادملتقویتدلیلبهآنکاراحکومتینهامحسوبگردد.همچنیتاقل
متضادبایامریننداردوچنمستقلگروهیبهبهمثاهایعلوشناساییبهتمایلیجامعه
.شودیمحسوبمیهوساختارسکوالرنظامترکیواندیآرا



هایعلو،هیترک،حقوقبشرییاروپاوانید،مدارسی،نیدماتیتعلژگان کلیدی:وا

                                                                                                                                                                                                     

 a.jalali@du.ac.ir           .استادیارحقوقعمومیدانشگاهدامغان)نویسندهمسئول(9

  majidi@du.ac.ir شناسیدانشگاهدامغان.استادیارحقوقجزاوجرم2



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهپژوهشحقوقعمومی،فصلنامه 232
 

 

 مقدمه
ومقرراتمربوطبهیندربابقوانکسانیهیروکیاروپا،یعضوشورایدرکشورها

کهدرآنهابنایمانندفرانسهوآلبانییهاازدولتیردرمدارسوجودندارد.غینیدیماتتعل

جدا دییبه عمومنیمطلق مسائل و حکومت دیماتتعلی،از نوع درینهر مذهب و

میممنوعملتیمراکزدویدرسیهاکالس داده اجازه کشورها اکثر در دریباشد، تا شود

راستانیناگفتهنمانددرا9دادهشود.میوتعلسیآموزانتدربهدانشیانیادیاینمدارس،د

هرچهدیعیدوطبباشیمنیاصلمسئلهرابطهحکومتود حکومترابطهنیاستکه با

خواهدییبهسزایردرمدارستاثینیدیماتتعلیموضوعبرنظامحقوقینا،داشتهیمقتدرتر

یواعتقادیمذهبیهایتاوضاعوحقوقاقلیق،گذاشت،خصوصااگرمالکوقلمروتحق

برا کلیباشد. به پژوهش، بخشاول در موضوع حقوقنظیاتدرکبهتر بریام حاکم

مدارسکشورهاینیدیماتتعل دیعضوشورایدر از وخصوصایمقرراتداخلیداروپا

بابمحصلییاروپایواندیآرا در بشر اقلینحقوق به اعتقادیمذهبیهایتمربوط یو

نمونهیمخواه بخشدوم، در آراییهاپرداختو دعاویخاصاز به شهروندانیمربوط

تاکحکیهعلیهترک با اوضاعاقلیدومتآنکارا، مدارسایعلویتبر مطالعهور،کشیندر

سوالکهاحترامینپاسخبهایخواهدبوددرراستایمسائلکمکینایفکرد.توصیمخواه

درینیدیماتتعلیدرچارچوبنظامحقوقیمذهبیهایتاقلینیدیهاحکومتبهآموزه

یلکندودلیمدایپیحقوقبشرچگونهتجلییاروپاوانیدییقضایهرویدگاهمدارسازد

ومجزاازیرسمیتوسطدولتآنکارابعنوانگروهمذهبیمکتبعلوشناساییعدمیاصل

جهتقابللمسینباشد.ضرورتپژوهشازایحاضردرکشورچهمینیدیهاگروهیگرد

ترس ابزاریمآموزشونظاهایتاقلینیدیرابطهحقبرآزادیحصحیماستکه یکشورها

یکهدرآنزندگیاپویاجامعهیجادایدرراستاالزمهایمولفهبهتردرکبرایباشدیم

خواهدیحقوقعامهقابلدسترینمختلفهمراهباتضمینیودیملیهاگروهیزآممسالمت

گرفته،رقراآموزشیهایحوزهینومتخصصینبحثدرگذشتههمموردتوجهمولفینبود.ا

سالموینظامآموزشیکراجهتتحققییالگوهادانشمندان.تربیتیعلومبابدرخصوصا

                                                                                                                                                                                                     
1. Annamaria Passaseo, “La religione come dimensione dell’interculturalità e come 
condizione dell’agire dello Stato”, Mainz, Atti del Seminario di Studi del Dottorato di 
ricerca italo-tedesco in Pedagogia e sociologia interculturale, Mainz, (2009), p. 72. 



 239...یهدرمدارسترکینیدیماتتعلیهاونظامحقوقیعلو
 

یملی،برتنوعفرهنگیدباتاکیسامانهآموزشیجادکردهوتمرکزرابرایمعرفیضدورازتبع

رغمحقوقی،علییمتونتخصصینامادرب9.انددادهخودقراریدرراسامورمطالعاتینیود

به2مختلفیحقوقیهادرنظامینیدیمتعددآزادیقومصادعناوینتحتموضوعطرح ،

کمترتوجهبهعملیازبعدحقوقبشریدرنظامآموزشهایتاقلیمذهبیآزادیبحثمورد

مولف عمدتا و پرداختهیخارجینآمده موضوع وضعیتخاصمسئلهذیلخصوصا،9اندبه

ادب4یهترکمدارسدرهاعلوی در آن به مربوط اثریعلمیاتکه مشاهدهیکشورمان

ناگفتهنماندموارداستثناشودینم مانندمقالهیی. یحقبرآزادیهاجلوه»قابلذکرهستند،

یآزادینکهدرآنبهموضوعرابطهب«حقوقبشریالمللینبینهادهایۀابرازمذهبدررو

یواندیرایکهمبهیوبهصورتاجمالاشارهلمللاآموزشیوآزادیدینیدرحقوقبین

موجودیهازرویاست،هرچنداثریدهاستنادگردینیدهاییتحقوقبشردرباباقلییاروپا

یعضوشورایدرمدارسکشورهاینیدیوخصوصابحثآزادیهترکهاییدربابعلو

نم مشاهده درمدارسوینیدماتیتعلیمطالعهبهنظامحقوقیدربخشبعد5.شودیاروپا

اشارهخواهیعضوشورایکشورهانیموجودبیاصلیالگوها ازایماروپا یث،حینکرد؛

داشت.یمخواهینسبتبهمقرراتداخلیشتریبیدتاک


 اروپا یعضو شورا یدر مدارس کشورها ینید ماتیتعل ینظام حقوق .1

ب دولتانیهمانگونهکه دیعضوشورایهاشد، زماروپا، درمدارسینیدیماتتعلینهر

مردمساالریرغموجودحکومتیعلیا،ماننداسپانیندارند.مثالدرکشوریکسانییحقوقیهرو

یانازادیکیاندکهبههرحالدولتمجبورشدهتاشدهبیتصویقیبهطرنیوسکوالر،قوان
                                                                                                                                                                                                     

ارائهالگوییبرایآموزشچند».شیرکوهمحمدی،سیدعلینقیکمالخرازی،محمدکاظمیفرد،جوادپورکریم،9
پژوهی،سالچهارم،،فصلنامهتدریس«انهایمتخصصاناینحوزهدرایرفرهنگیدرنظامآموزشعالی:واکاویدیدگاه

.66،ص(9915شمارهاول،)
2 سیدقاسمزمانی، ایوبعبدی، پرتورویهدیواناروپاییحقوقبشرحاشیهصالحدیددولت». درآزادیدیندر ،«ها

   .69(،ص9916،)55،شماره91پژوهشحقوقعمومی،دوره

3. Carolyn Evans, “Religious Education in Public Schools: An International Human 
Rights Perspective”, Human Rights Law Review, Vol. 8, N. 3, (2008), p. 449.  
4. Ayse Gurcan, “The Problems of Religious Education in Turkey: Alevi Citizen 
Action and The Limits Of Ecthr”, Istanbul Policy Centre, Sabanci University, Stiftung 
Mercator Initiative, (2015), p. 1.  

،فصلنامۀ«المللیحقوقبشرهایحقبرآزادیابرازمذهبدررویۀنهادهایبینجلوه».امیرمقامی،شادیساداتمکی،5
.941(،ص9916،)9،شماره44مطالعاتحقوقعمومی،دوره
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درجامعهنسبتبهینیدینهادهایرتاثوبنابهیوفرهنگیخیتاریشینهرابنابهپجامعهموجوددر

دیتارجحیگردیاناد آموزش حوزه در و اینببخشد مدارسهم ملموسیبرتریندر

یردکشورسببشدهتاحکومتتحتفشارقرارگیندراینیدیونهادهایسانفوذکل9باشد.یم

کندویپوشچشمیاستازسیندییآنهاراازدستندهدبراصلجدایتحماینکهایوبرا

نسبتبهادتیحیمسنید،یدرمدارسدولتیحت دهد.مهمتروپررنگیگردانیرا ترجلوه

ادنیدکییبرتر اگریدانینسبتبه ینکندکهدرمدارسچنیمیداپیصورتتجلنیبه

توانندیفقطمیگرمکاتبدیروانشدهاستوپینیبیشپیحیتمسینیدعلیماتتنهاتیکشور

.عمالیندخودراارائهنماینتواننددرخواستآموزشدیهاشرکتنکنند،امانمکالسیندرا

آموزاناگراحساسکنندکهاستودانشیاریدرساختیک«ینیدیماتتعل»کشوریندرا

نیدکیسیتدر والداعتقادشانخاصخالف اجازه با دریمینباشد، شرکت از توانند

تحتعنوانیدرسیببهتصویامقررهیادراسپان2199نند.مثالدرسالکیهاخوددارکالس

درآموزشوپرورشتیحیمسنینسبتبهقبل،نفوذدیکهحت2«یتتربیفیتکیشقانونافزا»

ب ومخالفتجرشتریرا ایهاانیکرده است.نیسکوالر داشته همراه را نوعنظامنیا9کشور

کشوردینیتعلیماتنظام؛مثالباشدیجنوباروپامیحیمسیامربوطبهکشورهشتریبیحقوق

اینمقننهقوهمصوب9145سال929شمارهقانوناساسبر.دارداسپانیاباییهاهمشباهتایتالیا

مقرره1مادهطبقهرچندشده،بینیپیشمدارسدرکاتولیکمسیحیدینآموزشکشور،

مسائلآموزشچارچوبدربایدفقطونداردرویجیتوارشادیجنبهتدریساینمذکور،

ینگونهاایتالیامدارسدرمسیحیتدینتدریستحققعملیرویهواقعدر.شوداجرافرهنگی

آیاکننداعالمبایدتحصیلیسالآغازازقبلوالدینشانوآموزندانشکهکندیمیداپیتجل

آموزاناخیر.درصورتعدمحضور،دانشدارندیدینیتعلیماتکالسدرحضوربهتمایلی

فرهنگیآموزشهاییتفعالتوانندیم زیگزینجایو درسجنبهینعمالایراانتخابکنند،

هایکالسدرحضورعدماجازهفقطدینیهایاقلیتآموزشینظامهمیندر4دارد.یاریاخت
                                                                                                                                                                                                     
1. Alessandro Montalbano, “La rilevanza delle ragioni religiose nella sfera pubblica”, 
Università di Palermo, Tesi di dottorato, (2012), p. 29. 
2. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 
3. Estefania Triana Diaz, “Analisis Comparativo de la Esenanza de la Religion en el 
Sistema Educativo Espanol”, Universidad de la Laguna, Trabajo final de grado, (2016), 
p. 13. 
4. Paolo Cavana, “L’insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una 
tradizione da rinnovare”, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, No. 25, (2016), p. 7.  
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درخواستتوانندنمیجودموهایرویهومقرراتطبقودارندرامسیحیتتدریسبهمربوط

دکترینخودقاعدهاینبهنسبتهرچندکنند،ارائهراخویشدینتدریسوتعلیمبرقراری

یضتبعیقمصادجزءراآنوباشدمیمعترضایتالیا یرغیدرکشورها9اند.نمودهاعالمناروا

همرویککاتول یقابلزشخاصدرنظامآمویندیکبهیدنبخشیتارجحیهجنوباروپا

یارتدکسهستند،سامانهآموزشیحیآنمسیتجمعیتکهاکثرمشاهدهاست.مثالدریونان

دانشدولت برایهمه هایاقلیتمعموالواستگرفتهنظردرآموزانیتدریسمسیحیترا

وکردهتاسیسخاصیمدارسایقاعدهچنینازرهاییبرایتبارمسلمانانترکمانندمذهبی

یگرخودوجداازدمخصوصآموزشیاماکندرمذهبی-ملیوهگرینمربوطبهامحصلین

صادرهدردهه615و614شمارهینبابقوانین.دراپردازندیمیشخویینآیمبهتعلهایونانی

برایترکم61 پیونانیمناطقشرقتبارهاییالدیبرقراریمدارسمجزا وبینییشرا کرده

ینهاد 2«هااقلیتمدارسهماهنگیهیئت»تحتعنوان به مدآوردهوجودرا یریتاستتا

مثال؛قارهاوضاعمتفاوتاستنیاگریدرمناطقداما9.یردرابهعهدهبگهایتاقلیژهمدارسو

کیمطالعه،موردکننددرموضوعیمیمتفاوتسعیدرشمالاروپابانگاهیمختلفیکشورها

استکهبنابهیناینگاهنیچنلینبخشند.دلتیارجحگریهبدرانسبتبهمذااصمذهبخ

ندارندومانندیادیقدرتزینیدیموجوددرآنکشورها،نهادهایخیوتاریمسائلفرهنگ

یخاصیندولتنهدیسمانندانگلی.بعنوانمثالدرکشوریستندجنوباروپافعالنیساهایکل

یآموزشیستمراازسینیدیماتدادهونهتعلیحدارسترجدرامرآموزشدرمیانادیگررابرد

راقبولکردهیونانوایتالیایا،ماننداسپانهاییکشورینهسامانهآموزشیعنیحذفکردهاست.

وازطرفدانیادگریبردتیحیمستی)ارجح ماتیفرانسه)حذفتعلیسامانهآموزشگری(

همنپذیازمدارسدولتینید رایاوضاع،مقتدریسایدرواقععدموجودکل4.استرفتهی(را

امننسبتبهنفوذمذهبدریطیلندنبتوانندمحیوآموزشیحکومتینفراهمکردهتامسئول

ترب آموزشو اخراجدیتامر بدون البته کنند، سیناعمال بی،آموزشیستماز یاجراابلکه

تاکییهایاستس ادیدکه همه برحضور تربممیانآنها چنیتیلکتدرسامانه باشد. ینکشور

                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid., p. 14.  
2. Coordinating Bureau for Minority Schools. 
3. OCSE, “Minority Education in Greece”, Report, (2008), p. 3. 
4. Lopez Muniz Martínez and Others, Religious Education in Public Schools: Study of 
Comparative Law (Dordrecht: Springer, 2006) p. 155. 
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مهمدیگراروپاییشمالیکشورهایدربرخیمقررات مثالدرهلندهمباشدیقابلمشاهده .

ادینظامآموزش پیانتعدد دانشیبراتوانندیمینوالدیکردهودرمدارسدولتبینییشرا

د تطبینآموزان قابل و نظر انیقمورد را اعتقاداتشان مراکزازخارجهرچندنند،تخابکبا

ودرشودیمیسخاصتدریندیکدرآنهامعموالکهدارندوجودهممکتبیمدارسمذکور

باشد،یموجوددرآنجامعهمیحیمسهاییشگراینحقانتخاببیژهویهاآموزشگاهینچن

غ9پروتستانیایککاتولیحیتمسیعنی الگوهاری. دراروپایملیاهکهازطرفدولتییاز

م دیاعمال عنصر شورایامنطقهیالمللنیبیهانقشسازمانگریشوند، است.یمانند اروپا

قانونویتحاکمی،مردمساالریهاومولفهنهحسیفرهنگحقوقجینهادترونیایرسالتاصل

ییقضااروپاوخصوصانهادیشورایهباشد.درادامهرویدولعضومینحقوقبشر،بینتضم

درینیدیماتتعلیحقوقبشردرحوزهنظامحقوقییاروپایواندیعنیی،المللینسازمانبینا

راموردمطالعهخودیآموزشیهاحاضردرکالسیمذهبیهایتمدارسونحوهبرخوردبااقل

داد.یمقرارخواه


 در مدارس ینید ماتیحقوق بشر و تعل ییاروپا وانید .2
تاسحقییاروپاوانید زمان از سالسیوقبشر در تاکیسع91512خود با بردیکرد

کشورهایآرا شورایصادره، سیعضو اصالح به را قوانیاستاروپا و بهینها مربوط

حقوقاقلینیدیماتتعل بحثمربوطبه در خصوصا مدارس، دعوتی،مذهبیهایتدر

استناداص حقوقبشروییاروپایوننوانسموادکیاحکامینصدورچنیبرایواندلیکند.

یندراینباشد.اگربهمقرراتموجودنسبتبهبحثآموزشودیمیالحاقیهاپروتکل

شورا یاسناد مراجعه یکیشود،اروپا ماده مهم مواد الحاق2از یونکنوانسیپروتکل

عالمایتمادهحقبرآموزشوتربینباشد.موضوعایمیسپار9152حقوقبشرییاروپا

حق که بنیرغی،همگانیشده ایادینقابلسلبو بر اضافه کهیهادولتین،است؛ عضو

عمومیتمسئول همگانیآموزش خواستهیو به توجه با دارند، عهده به ینوالدیهارا
                                                                                                                                                                                                     
1. Monique Van Dijk-Groeneboer, “Religious education in the secularised 
Netherlands”, International Studies in Catholic Education, Vol. 9, Issue 1, (2017), p. 
17. 

هایحقوقی،سالاول،شماره،اندیشه«هایجدیددیواناروپاییحقوقبشر.ساختاروصالحیت».سیداحمدطباطبائی،2
.916(،ص9942)پنجم،
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باینیآموزانوفرهنگومکتبددانش بهاتمهیداتییدموردنظرآنها، ینفراهمکنندتا

حوزهتنزلینواردنشودوحقوقافراددرایبآسی،آموزشهمگانباورها،درچارچوب

استکهمکررتوسطیگریحقوقبشرمقررهمهمدییاروپایونکنوانس1نکند.مادهیداپ

دولتییاروپایواند تا گرفته قرار استناد تضممورد آزادینها بر مذهبیدهعقیحق و

دررابطهیبمذکورهمبهترتیونکنوانس94و91،99مواد9شهروندانخودراارتقابخشند.

آزاد بر حق انجمنانجمنیلتشکیآزادیان،بیبا جمله از تبعینیدیهاها، عدم یضو

1ومادهیپروتکلالحاق2مادهمذکور،مادهپنجینب2باشند.یشهروندانمیومذهبینژاد

یتآموزانمربوطبهاقلدانشیهاخانوادهیاتمکرر،خصوصادررابطهباشکایونکنوانس

حقوقبشرییاروپایواند9اند.مورداستنادقرارگرفتهیوانتوسطدی،واعتقادیمذهبیها

ازیامذهبدرمدارسپروندهیموردآموزشاجباردر9169باردرسالیناولیبرا را

بررس سوئد جریکشور در عل»یهقضیانکرد. هاردت و 4«سوئدیهکارنل خانواده، دو

ایادعایسوئد را متبوعنگونهیخود دولت که کردند نممطرح اجازه دهدیشان

مذهبنیایاجبارماتیتعلیهاپروتستاندرکالسریغیحیآموزانمقلدمکاتبمسدانش

بردیسوالمیرآموزانرازدانشیمذهبیوآزادیآموزشیامرآزادنیشرکتنکنندکها

یبودکهمرخصیندولتسوئدایه(.پاسخاولیونکنوانس1ومادهیحاقپروتکلال2)ماده

برا فقط غدانشیموجه میحیمسیرآموزان استفاده مسیمورد و جملهیحیانباشد از

یرغیحیانمس پروتستان، بابه کالسیداجبار ناگفتهینیدیماتتعلیهادر شرکتکنند.

خودرایمقرراتآموزشی،ناگهانیچرخشدولتسوئددری،نماندکهقبلازصدوررا

5مندشوند.موجهبهرهیپروتستانهمازمرخصیرغیحیاصالحکردواجازهدادتاافرادمس

نظامییراتارائهکردوازتغیگزارشیوانبهصدورحکممنجرنشد،بلکهدیهقضینبنابرا

بهیانحاتصورتگرفتهشاکسوئداستقبالبهعملآوردومقررداشتکهبااصالیحقوق

رس خود یدهحق ماده به استناد با فرزندشان، الحاق2و یپروتکل ماده ن،ویکنوانس1و
                                                                                                                                                                                                     

.62دی،زمانی،همان،ص.عب9
 .949.مقامی،مکی،همان،ص2

3. Anna Parrilli, “L’istruzione religiosa in Turchia: gli Aleviti e la Corte Europea dei 
Diritti Umani”, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 33, (2016), p. 8. 
4. Karnell and Hardt v. Sweden. 
5. Vincenzo Turchi, “Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di 
Strasburgo”, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, N. 29, (2012), p. 33. 
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9استفادهکنند.ینیدیماتبهحضوردرکالستعلبتنسیتوانندازمرخصیم

مطالعهدارند؛بهمورددربابموضوعیژهویگاهیجایواندیازپروندهمذکور،دورایرغ

فولگروو»هیوقض9166سال2«دانمارکیهبوسکمادسنوپدرسنعلیلدسن،ک»یهقضیبرتت

آغازشدکهسهیپروندهمربوطبهکشوردانمارکزمانی.بررس2116سال9«هنروژیعلگرانید

میراتنظیتیکشورشکانیدرمدارسایبودنآموزشمسائلجنسیخانوادهدررابطهبااجبار

تقد شاکییاتاروپاقضمیو اجبارانیکردند. که نمودند ایاعالم تحصنیبودن ،یلیدوره

محصل استفاده مرخصیامکان از آموزشین دلیموجه است. کرده دشوار درخواستیلرا

)حقبریپروتکلالحاق2برمادهیدباتاکییهاکالسینعدمحضوردرچنیصدورمجوزبرا

یآموزشیآزاد ماده و آزادییاروپاونیکنوانس1( بر )حق بشر ویده،عقیحقوق وجدان

مغ اعتقادیاخالقایرتمذهب(، عقاذکورمیماتتعلیو ینمحصلیخانوادگیوباورهایدبا

درپاسخبهشکا دیتعنوانشدهاست. زیمتصمیوانمطروحه، نمود، ازمنظریرابررددعوا

رادرمدارسیراداردکهمسائلجنساریاختیناروپادولتدانمارکایشوراییمقاماتقضا

کالسینبودنایاجباریوان،کند.ازنظردیمعرفیآموزشدهدوآنرابهعنواندرساجبار

حقوقمحصلی،درس نمینالزاما محدود شرطایرا به وینکهکند، صورتآزاد آموزشبه

جامعهمردمساالریکهدرداردکیصراحتامقررمیواندیراینطرفارائهشود؛توسطایب

یدوعنصرمذکور،منفعتعمومیتملموساستوبهشرطرعایبهآموزشمسائلجنسیازن

درینیدیماتتعلیمربوطبهنظامحقوقیمامستقیراینهرچندا4دارد.یتافرادارجحیدهبرعق

یمسائلینهآموزشسامایطرفیوبیآزادیراکردهزیداپیایژهویتشود،امااهمیمدارسنم

درآرا بهوضوحدینظامحقوقیمترسیدرراستایواندیگردیهستندکه یدهتحتمطالعه

یتیشکاییاروپایوانکشورنزددینازدولتایشوند.درپروندهدوم،چندخانوادهنروژیم

ختلفدرادوارمیحیتمسیندیماتتعلینیبیشبراعتراضنسبتبهپیطرحکردهبودندمبن

یندرا5.استداشتهیرتبودنحکومتمتبوعشانمغاینیدیرباغکیانکهازنظرشایلیتحص
                                                                                                                                                                                                     
1. ECHR, Karnell and Hardt v. Sweden, No. 4733/71, (1973), p. 2.  
2. Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark. 
3. Folgerø & Others v Norway. 
4. ECHR, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, Ns. 5095/71, 5920/72 and 
5926/72, 1976, p. 50.  
5. Cole Durham and Others, Law, Religion, Constitution: Freedom of Religion, Equal 
Treatment, and the Law (New York: Routledge, 2013) p. 378.  
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دادگاهیرابوده،زیطرفبودننظامآموزشیبهمسئلهآزادوبیوانهم،توجهقضاتدیهقض

تعل ارائه نفس که داشته کنوانسیرمغایحیتمسینیدیماتمقرر نظرینمیونبا از باشد.

یی،اروپایهارسداد مسیکنروژ مسیحیکشور ایختارءجزیحیتو فرهنگمردم ینو

آنموضوعیمینسرزم اسنادحقوقیباشد؛ با امکانیشورایکه عدم است، تضاد در اروپا

بهیمعتقدمیرغیحیمسیایحیمسیرآموزانغدانشیموجهبرایبتوغیکسبمرخص باشد.

شود،یمتعلیجترویزهبدونانگیحیتمسیناستکهاگردینایواننظرقضاتدیگر،دیزبان

آزاد بر آزادیحق زدانشیمذهبیآموزشو نمیرآموزان وینایقتلف9رود.یسوال آرا

یهایدگاهودراتوفراترازمقریرساندکهبهطورکلیمیجهنتینآنهامارابهایاجمالیبررس

توسطد که تحتمطالعه موضوع بر میملیهاولتحاکم رویاعمال قضایهشوند، یینهاد

درمدارسرامنعنکردهوآنراینیدیماتحقوقبشر،تعلییاروپایواندیعنیاروپا،یشورا

ارزش شرطایهادولتیهابا اما رائهمردمساالروضامنحقوقبشردرتضادندانستهاست،

بنخستی،دروسینچن و آمویآزاد تضمی،زشطرفبودنسامانه اقلیندوم یهایتحقوق

درادامهبهسمتنظامیمیدرکالسدرسینبودنحضورمحصلیاجباریروغیمذهب باشد.

موجودیهاشوچالیبرمقرراتداخلمتمرکزشدهویهدرمدارسترکینیدیماتتعلیحقوق

شود.یدمیهاتاکیتمربوطبهاقل



 در مدارس ییند یماتتعل یو نظام حقوق یهترک .3

ترکیعل حکومت بودن سکوالر گرایهرغم مذهبیهایشو سنواتیضد در حکام

یمیفادرجامعهایمهمیارنقشبسی،اسالمسنیعنیکشورینمردمایتاکثرینگذشته،د

نهادناظربرمسائلدیهکندوهرگزمذهبازملتترک نشدهاست. یشورا»یهترکینیجدا

شدودرسالسیتاسیدورهعثمانیوزارتامورمذهبیرفتهکهبهجانامگ2«یامورمذهب

کنندهمساواتونینهادتضمنیطرفوجوداکیاز9کارخودراآغازکرد.یالدیم9124

باشداماینزدقانونوحکومتمهیموجوددرجامعهترکیشهروندانومکاتبمذهبیبرابر
                                                                                                                                                                                                     
1. ECHR, Folgero and Others v. Norway, No. 15472/02, 2007, p. 84. 
2. Diyanet   leri  a kanl   . 
3. Emine Ensie Yakar, Sumeyra Yakar, “The Transformational Process of the 
Presidency of Religious Affairs in Turkey”, King Faisal Center for Research and 
Islamic Studies, No. 24, (2017), p. 7. 
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یرابهدرستیفیوظاینمذکورچنیاستکهشورانیاینازدکترینظربخشیگردیازطرف

شدهیمذهبیهایتحقوقاقلیهمردمعلیتبهضامنحقوقاکثریلدهدوعمالتبدیانجامنم

کالم به ترکیگر،دیاست. مهمیهدر نقش مذهب ایبحث ملیجاددر ویاتحاد دارد

یبهراحتیامورمذهبیراشویزخودونینیدیررغمظاهرسکوالروغیحکومتآنکارا،عل

مذهب زیتکثر نکردند، قبول را ایراجامعه چنیناحساسشان که رسمیتکثرینبوده یتو

سوالبردهوخطریرواتحادملترازیکپارچگیی،خارجازاسالمسنییهابهگروهیدنبخش

ایمحسوبمیتحاکمیبرایجد حتصیمذهبیهایتهمهاقلیمسئلهاگربراینگردد.

مجزابودنیهتوجیراموردتوجهقرارگرفتهاست،زیشترمسلمانبیهایتاقلیداشتهباشد،برا

ییهامجزابودنگروهیهازتوجیرترچشمگیه،ساکندرترکیهودیانویحیانمانندمسیاقوام

وشیمانندعلو درواقعچونادعایمحسوبمیعیانها دیوملیاتحادمذهبیشود. یگربا

رابهنامیاتحادملینانداتراست،حاکمانمجبورشده(سختیهودیانویحیانذاهب)مسم

سن اسالم طبیعنصر و کنند چنیعیمطرح اگر که باشد،ینگاهیناست داشته وجود

یقربانی،اتحادملیجادایعنیمقصودمهموواال،یکهابهنامیمانندعلویاسالمیهایتاقل

حقشایم و حتشوند مسین پیحیاناز جلوه کمتر ایمیداهم همچنینکند. و ینمسائل

د رابطه مستقینتحوالت حکومت قوانیماو سینبر یرتاثیهترکیآموزشیهایاستو

سالگذاشته تا اساسالگویهترکیآموزشیهایاستس9146اند؛ طرحشدهیفرانسویبر

ازحکومتینمطلقدیینشدهوبنابهجداینیبیشپینیدیماتتعلیبراییجایعنیبودند،

آموزش غیسامانه کامال میمذهبیرمدارس یدگردیمحسوب سال از یاصالحات9141.

اسالماولبعنوانیندیممدارسشد؛تعلیواردسامانهآموزشینیدیماتصورتگرفتوتعل

یدامدارسپیتیربتیهاخودرادرطرحیجاریاجبایوبعدبعنواندرسیاریدرساختیک

دانش9کرد. گرایآموزانالبته میشکه ابتدا همان از نداشتند اسالم مرخصیبه یتوانستند

ی،درهمهادواردرس9166کنند.ازسالیخودداریدرسیهاکسبوازحضوردرکالس

دبیعنی اجباریدروساصلءاسالمجزینآموزشدیرستان،ازدبستانتا یمحسوبشداما

توانستندی(میهودیانویحیان)مثالمسینمسلمیرهاوجودنداشتوغحضوردرکالسیابر

                                                                                                                                                                                                     
1. Giuli Alasania, Nani Gelovani, “Islam and Religious Education in Turkey”, I SU 
Scientific Journal, Vol. 5, No. 2, (2011), p. 39. 
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تدر زمان اماکنآموزشیسدر در کودتایاسالم از نشوند. یحاضر اصالح9141سال و

درمدارسرادردستینیدیماتتعلضاعدولتاویشترباشدتب9142درسالیقانوناساس

حکومتقراریارراکالدراختینیدیماتکهتعلیقانوناساس24لگرفتوبااستنادبهاص

جلوهدادهیمسئلهدولتیکبحثآموزشمذهبدرمدارسبهعنوانیداد،بهصورترسم

ینآموزشدینظامحقوقیوآزادیاسیسیمبودنرژیمکتبیرهاغیامربهنظربرخینشد؛ا

یتاصالحاترابعنوانتقویناینی،دیهایتاقلینسوالبردهاست.همچنیردرمدارسراز

9142مصوبسالیهترکیقانوناساس24وبهشدتبااصلیردرجامعهتفسینقشاسالمسن

ازدورانکودتابهبعدیقادقینها،واردنمودند؛اضافهبرایادیمقابلهکردندوبهآنانتقاداتز

حکومت مهیجذبعلویبرایفشار بعنوان سنیتاقلینمترها، جامعه در یهترکیمسلمان،

فقطآموزشاسالمیهدرمدارسترکی،نظامحقوقینایاتبراساسکل9کرد.یداپیشافزا

اقلینیبیشپیسن به مربوط افراد تنها و مرخصیمسالمیایرغیهایتشده اجازه یتوانند

مانندی،اسالمیهایتبهاقلآموزانمربوطموجهداشتهباشندودانشیبتکنندوغیافتدر

علویعیانش نمیو درکالسیها حضور شوند.ینیدیماتتعلیهاتواننداز واقع2مستثنا در

غیعل ظاهر حکومتینیدیررغم نظامیپنهان«ییگرایسن»یاییگرااسالموعینی،نظام در

دریمنفیریاثتیامسئلهینکشورحاکماستکهچنیندرمدارساینیدیماتتعلیآموزش

آموزانازگذارد،خصوصااگردانشیمینیدیهایتمربوطبهاقلینحقوقمحصلییشناسا

رشدوبهیگر،دیموضوعشده،یانازتحوالتبیرکنند.غیرویپیسنیرغیمکاتباسالم

سنواتاخاسالمیاسیاحزابسیدنقدرترس در ایرگرا تایناستکه باعثشده مسئله

کند.یداپیتتقویوسامانهآموزشیحکومتیدرنهادهایبنگرشمذه


 حقوق بشر ییاروپا یواند ی: آرایهدر مدارس ترک ینید یماتها و تعلیعلو .4

داردازیفهوظیهترک؛اروپایهورودبهاتحادیاروپاونامزدبرایبعنوانکشورعضوشورا

یندهد.ایققارهتطبینحاکمبرایوقونظامحقییاروپایخودشراباکشورهای،نظرحقوق

                                                                                                                                                                                                     
1. Cemal Karakas, “Turkey: Islam and Laicism between the Interests of State, Politics, 
and Society”, Peace Research Institute Frankfurt, No. 78, (2007), p. 18. 
2. Elizabeth Shakman Hurd, “Alevis under Law: The Politics of Religious Freedom in 
Turkey, Journal of Law and Religion”, Volume 29, Issue 3, (2014), p. 416. 
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مباحثحقوقبشر نظر از میشههمیکشور نشان آمارها و بوده دریتحتفشار دهندکه

اخ دیاتشکایشترینبیرسنوات ترکییاروپایواننزد شهروندان به مربوط بشر یهحقوق

مهمییاروپایواندیآرا9باشد.یم نقش بشر برایحقوق مختلف دوران ارائهیدر

ازآراوحکومتداشتهیندرامررابطهدیهبهدولتترکیدمفیرهنمودها مربوطبهیاند.

اسالم احزاب سیوجود نظام یاسیدر سکوالر و د)»مردمساالر و رفاه یهعلیگرانحزب

سال9«هیترکهیعلنیشاهالیل)»ی(،تابحثحجابورابطهآنبانظمعموم2119سال2«یهترک

2115 بابمسائلحقوقبشروانید(، در کردهیمکرر نظر اظهار دولتآنکارا مربوطبه

نکتهمشترکآرا براساسیکشورمنیایقانوناساس2اصلریمذکور،تقسیاست. باشد؛

جمهورنیا حقوقکیهیترکیاصل، محسوبمیاینیدریغینظام چونیسکوالر و شود

اروپا،مسلمانبودنمردمآنیعضوشورایشورهاکیگربادیسهحکومتدرمقاینایژگیو

اعمالیادوشدتزیشتربادقتبیدکشوربایندرایاستازسیندییاست،پساصلجدا

ویجنبهاجتماعیحیتاستکهبرخالفمسینیاسالمدیی،اروپایهاازمنظرنهادیراشود،ز

تعل4دارد.یمقتدریعموم امر در مداینیدیماتاما حقوقدر نظام تاکیرسو با بریدآن

اقل 5«یهترکیهعلینزنگ»یخیتاریرای،مذهبیهایتاوضاع راسمطالعات2116سال در

قض دراستداللخودنزدنیآغازشدکهخانوادهزنگنگونهیاهیحقوقدانانقرارگرفتهاست.

ترک اروپایعنیه،یمحاکم دادگاه به مراجعه از بو،ییقبل کرده کردناعالم اجبار که د

 درکالستعلیآموزعلودانشکییعنیفرزندشان، همی،سنماسالینیدماتیبهحضور

سوالیررازیالمللین(،هممقرراتبیقانوناساس2کند)اصلیدارمراخدشهیداخلینقوان

ابروشدرانتخینوالدیحقوقبشردررابطهباآزادیجهانیهاعالم26ماده9برد)بندیم

برایآموزش نظر علیمورد ایفرزندانشان(. ترکاستداللینرغم محاکم نهادیهها، هایو

زنگیآموزش درخواستخانواده قوانینصالح، واعالمکردندکه رد قانونینرا با موجود

درمدارس،یاسالمسنیندیماتتعلیلذیراباشند،زیدرتضادنمیالمللینواسنادبیاساس
                                                                                                                                                                                                     
1. Parrilli, op. cit., p. 14. 
2. Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey. 
3. Leyla Şahin v. Turkey. 
4. Marco Galimberti, “Il secolarismo all’ombra dei minareti: il principio costituzionale 
di laicità nella Turchia moderna e contemporanea”, Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, No. 7, (2018), p. 1. 
5. Hasan and Eylem Zengin v. Turkey. 
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نیسوجودداردوتدریهمبهمکتبعلویاهاشار یندینایجترویتمذهباهلتسننبا

گرفتتادرسالیمتصمینخانوادهزنگی،.بنابهشکستنزدمحاکمداخلیردگیصورتنم

بعنوانینحسنزنگیخودرامطرحکند؛تقاضایتحقوقبشرشکاییاروپایواننزدد2114

دانش اپدر به دولتترکصوینآموز، که شد حضوریهرتمطرح درخواستعدم رد با

موردیتحقخانوادهمذکورنسبتبهاعمالتربینی،دتعلیماتدرکالسیآموزعلودانش

یحهخانوادهمعترضدرال9سوالبردهاست.یرآنانرازیمذهبیفرزندخودوآزادینظربرا

در9691یوخصوصاقانونعادیانوناساسق24ماننداصلیهترکینخودمقررداشتهکهقوان

آموزشعموم تعلی،باب آموزهینیدیماتچون تحت شناسایهارا فقطییحکومت و

ینمستثناکرده،پسحقوقمحصلیاسالمسنیآموزشیهاراازحضوردرکالسینمسلمیرغ

اعیاتدفیهترکدولت2باشد.یواضحمیضتبعیکیناندواگرفتهیدهرانادیسنیرمسلمانغ

اعالمشدهدریهایموجودباآزادیهرابطهتکرارکردهواعالمنمودهکهروینخودرادرا

دریدرچارچوبآموزشاسالمسنیراتضادنداشته،زیهترکیوقانوناساسیالمللیناسنادب

بودینایهشوند.درواقعاستداللحکومتترکیمربوطمیهمبهمکتبعلویمدارس،مسائل

سنیایرمجموعهزیمکتبعلوکه اسالم بنابرایمحسوبمیاز معترضنمینشود، یفرد

آزاد که کند ادعا یدهنادیویمذهبیتواند در است. شده داینگرفته نظریوانپرونده،

نفیهدولتترک چنیرا و مسائلینکرده داشته: برایمقرر دریمکتبعلویمعرفیکه

پینمدارساینیدیماتچارچوبتعل تفاوتیستندنیاندکافشدهینیبیشکشور مو یانها

تواندینمیعلویشگراین،باشند.بنابرایمیفراترازچندموضوعثانویوعلویمکاتبسن

اثباتیبرایندرنظرگرفتهشود.جالباستکهخانوادهزنگیازاسالمسنیایرمجموعهز

حجیدرمکتبعلوینکهاند؛مثالاراارائهکردهییهاهامثالویلاهلتسننوعیانهامتفاوت

9دانند.ینمیرااجباریومیهگانههانمازپنجیهامانندسنیباشدوعلوینمینیالزاماتدءجز

تایهطرفنظامسکوالرترکیکازیوانقضاتد داشتندررمقیگردیکردهوازطرفییدرا

یموجهمربوطبهکالسدرسیبتبرغیمبنیآموزانعلودانشیکهعدمصدورمجوزبرا
                                                                                                                                                                                                     
1. Ozgur Heval Cinar, Mine Yildirim, Freedom of Religion and Belief in Turkey 
(Cambridge: Cambridge Scholars, 2014) p. 198.   
2. Dietrich Jung, Catharina Raudvere, Religion, Politics, and Turkey’s EU Accession 
(New York: MacMillan, 2008) p. 190.  
3. ECHR, Zengin v. Turkey, No. 1448/04, (2007), p. 9. 
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تعل ارائه آزادینیدیماتزمان با تسنن، یانبیمذهبیاهل ماده توسط یونکنوانس1شده

اییاروپا بر اضافه است. بوده نظردادگاهین،حقوقبشرمتضاد دوتخلفیهدولتترک،از

بادانش،دبراساسمقرراتموجوینکهمرتکبشده؛نخستا ینیدیشگرایدآموزانالزاما

اعالمکنندز تواندازیمحصلنمی،اسالمیشگرایکازیرویپیاندرصورتبیراخودرا

ینکهشاملحقبربروزندادندیمذهبیامرباحقآزادینموجهاستفادهکندوایمرخص

یهاییندومذهب)آیروانپیفقطبرایهترکینظامآموزشیاثان9دارد.یرتباشد،مغایخودم

کندودرنظریراصادرمینیدیماتتعلیها(اجازهعدمحضوردرکالسیهودیویحیمس

برایننگرفتنهم معنیعلویحق به دیتاقلیکیضتبعیها اقوام محسوبیگرنسبتبه

آزادرسدمواردفوقیبهنظرم2گردد.یم ینیدیماتتعلیالذکربا یکلالحاقپروت2)ماده

آزادیسپار و یمذهبی( مییاروپایونکنوانس1)ماده متضاد کامال بشر( 9باشند،یحقوق

کند.یاشارهمیسپاریپروتکلالحاق2دهبهتضادبامایشترخودبیینهایدررایوانهرچندد

دارسدرمینیدیماتبانظامتعلیعلویتموردمربوطبهرابطهاقلینشدهاولیانپروندهب

هرچنددعوایحقوقبشرمحسوبمییاروپایواننزددیهترک همنزدنهادیگریدیشود،

پیشوراییقضا قضینهمیراموناروپا در چندسالمطرحشد. پساز ویالجین»یهمسئله

کشورخواستهبودندکهنیازدولتاهیترکیعلویهانهادهاوانجمن4«یهترکیهعلیگراند

یاصالحات آموزشدر پردیصورتگینظام یهابتوانندآموزهیاسالمشیگرانیاروانیتا

شد،امایمتقدیهبهمقاماتترک2115درخواستدرسالینا5خودرادرمدارسارائهکنند.

جوابمثبتیندولتا تقاضایکشور با و نکرد موافقتبهعملیاصالحاتعلویارائه ها

ییاروپایوانبهدبنیادینمدافعحقوقیهاهاوانجمنیعلو2199درسالینهمیبرایاورد؛ن

شکا کردند. مراجعه دهایعلویتحقوقبشر ایواننزد منظریدشرحمطرحگردینبه از :

تعلیهمقرراتترکیانشاک امور اسنادشوراینیدیماتدر بایدرمدارسبا اروپا،خصوصا

وینیودینژادیضومنعتبعیمذهبی)آزادحقوقبشرییاروپایونکنوانس94و1مواد )

                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid, p. 73. 
2. Ibid, p. 74. 
3. Gurcan, op. cit., p. 6.  
4. Yalcin and others v. Turkey. 
5. Effie Fokas, “The Legal Status of Religious Minorities: Exploring the Impact of the 
European Court of Human Rights”, Social Compass, Vol, 65, No. 1, (2018), p. 7. 
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یننچهم ماده بابآزادیسپاریپروتکلالحاق2با تربآموزشیدر داشتهیرتمغایت،و

راتکرارکردهواعالمینخانوادهزنگیهمطروحهدرقضیراداتمجدداایوانباالخرهد9است.

اهلتسنندرمدارسینیدیماتهانسبتبهحضوردرکالستعلینمودهکهاجبارکردنعلو

موادواسنادب موظفبودهاصالحاتیرتشدهمغایانبا یکاملبعملآوردهودولتآنکارا

مکتبیاختصاصینیدیماتبتوانندازتعلیهودیانویحیانهامانندمسیمعمولگرداندتاعلو

ویمذهبیآزادبربحثحقیدوپروندهبهصورتتخصصیندرواقعا2خوداستفادهکنند.

اند؛هرچنددرحقوقبشرمطرحکردهییاروپایوانرانزددیهترکیهایعلویآموزشیآزاد

رو بابایایهگذشته بههرحالمیموضوعجزئیندر اما نداشت، کهفتتوانگیوجود

اقلیواندیآرایمحتوا رابطه حوزه حقوقیمذهبیهایتدر نظام ردینیدیماتتعلیو

برچندیینداشتهومجدداقضاتاروپایچندانییراروپا،تغیعضوشورایرسکشورهامدا

اروپایبااسنادشورایبهشرطیدراماکنآموزشیندیماتکنند.عمالتعلیمیعنصرپافشار

سهمالکرایالمللینسازمانبینایگرهرعضودیایهترکینداشتهکهسامانهآموزشیرتمغا

اوالآموزشبادیردرنظربگ یجترویزهوانگیآزادانهبهصورتمستقلوبدونجانبدارید:

ینیدیماتمربوطبهتعلیهاآموزاندرکالسحضوردانشیاثان؛مکتبخاصارائهشودیک

صادرشوندتاهمهاقوامجامعهبتوانندیابهگونهیدبایثالثامقرراتآموزش؛باشدیالزامیدنبا

تدریشنظرومکتبخویتدولرسدرمدا دربخشبعدیسرا مقالهبهاصالحاتیکنند.

امرتعلیهحکومتترک اقلینیدیماتدر رابطهآنبا پسازصدوریعلویتدرمدارسو

.شودمیاشارهییاروپایواندیآرا

 
حقوق  ییاروپا یواند یپس از صدور آرا یهترک ینید یماتاصالحات نظام تعل  .5

 هایوبشر در مورد عل

ب حکم دو صدور دولتترکیانپساز تحصیمتصمیهشده، سال 2192یلیگرفتاز

کتبتعلیاصالحات مثال عنوان به کند؛ اعمال گونهینیدیماترا کهیابه نگارششدند

اند.اماکردهیداارتقاپیتوکمیفیتهاازنظرکیورسومعلویینامروزهفصولمربوطبهآ
                                                                                                                                                                                                     
1. ECHR, Yalcin and others v. Turkey, No. 21163/11, (2014), p. 3.   
2. Ibid, p. 67.  
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یهمچناننظامآموزشیراکند،زیمیفتوصیشیونمایفراضعتصالحااینایجامعهعلو

کنند،بلکهینمیمذهبمجزاازاهلتسننمعرفیکرایکتبمذکور،مکتبعلویومحتوا

ازیادانستهوآنرابعنوانشاخهیاسالمسنیرمجموعهزیرابهنحویینآینمانندگذشتها

نموده اعالم ب9اند.تصوف ااضافه علینر رهنمودهایو پایشورایرغم و اصل یهاروپا،

یمانندمکتبعلویگردیانادیماندهومعرفیباقیدرمدارسمکتباسالمسنینیدیماتتعل

یاهلتسننارائهمیهابلکهباتمرکزبرآموزهیمستقلودورازجانبدارینهبراساسنگاه

یفقطازسالهفتمدورهآموزشیگردیانادیستدرگفتکهیدهمباائلمسینازایرشود؛غ

2خودوجودندارد.یندیمتعلیبرایفرصتیچهاهیعلویباشدوقبلازآنبرایمیرپذامکان

آرا صدور حالپساز هر قضایبه تعلیشورایینهاد بر حاکم نظام درینیدیماتاروپا

،«یمقرانکر»یممانندتعلیدیوسجدهمداشتهاست،مثالدریگریدییراتتغیهمدارسترک

حضرتمحمد)ص(یزندگ» » عل«یهپاینیدیماتتعل»و شدند. اختیارائه بودنیاریرغم

ترب چوننظام نمیگزینجایآموزشیواحدهایتیدروسمذکور، دانشیارائه آموزانکند،

یسنیرانغمسلمیندروسرااخذکنندوعمالحقانتخابازمحصلینشوندهمیمجبورم

راستااعمالشدند؛قبلازینهمتوسطدولتآنکارادرایگریاصالحاتد9شود.یسلبم

آرا پروندهیصدور به دانشیانبیهامربوط براشده، دبورودیآموزان دوره یرستان،به

 بودنددر قبولیژهآزمونویکمجبور نمره رشتهیشرکتو همه در کسبکنندکهرا ها

بهمسائلتوصیدروسمینهمشاملاینیدیماتتعل بنا یی،شدهتوسطقضاتاروپایهشد.

کندبهییشناسایمذهبیهایتاقلیرابرایگرفتحقیمتصمیهکشورترکیسامانهآموزش

محصلینا اگر که ایعنوان به برایسنسالماعتقاد بتواند آزمونینداشته، در ،شرکت

کیندیهاآموزه مطالعه را اساساخود بر و صورتینند به مطالعاتسواالتکنکور

بنابهپیویبرایاختصاص اما حقهمبهینقاعده،عمالاینایاجرایچیدگیمطرحشوند.

ویمذهبیحقآزادضمینهادربابتیها،خصوصاعلویتمحققنشدهوهمچناناقلیدرست

                                                                                                                                                                                                     
1. Riva Kastoryano, Turkey between Nationalism and Globalization (New York: 
Routledge, 2013) p. 137.  
2. Halil  uyruk, “Current Developments in School Education in Turkey: Education 
‘Reforms’ and Teacher Trade union Responses”, Forum, Vol. 57, No. 2, (2015), p. 149. 
3. Saadet Yuksel, “The Clash between Free Exercise of Religion and Secularism”, 
Public and Private International Law Bulletin, Volume 33, Issue 2, (2013), p. 128. 
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یواندیگردیهاامردرپروندهنیباشندکهایخوددچارمشکالتفراوانمیآموزشیآزاد

اقلییاروپا حقوق با ترکیعلویتمرتبط ملموسمیهدر تصمیکامال هرچند یماتباشد،

9؛استدرمدارسنبودهینیدیماتاروپادربابنظامتعلیشورایینهادقضایرواخیبعد

میموضوع چشم به مجددا تاکیدآیکه میالمللینقضاتبیدبحثو بودننسبتبه جزا

سنیمکتبعلو اسالم به ایمینسبت از و عدمیهدولتترکیپافشاریثحینباشد بر

اهلتسننکشور،مجدداینمسلمیگرجداازدویرسمیهابعنوانگروهمذهبیعلوییشناسا

2موردانتقادقرارگرفتهاست.ییتوسطدادگاهاروپا


 یریگیجهنت

رهنمودها و قضایاحکام یوراشیینهاد ماده به استناد با ییاروپایونکنوانس1اروپا،

 ماده خصوصا و بشر الحاق2حقوق آزادیسپاریپروتکل باب آزادیمذهبیدر یو

کنندکهدریمیمدرمدارسدولعضوترسینیدیماتتعلیبراینظامحقوقیکی،آموزش

ینمحصلینیاعتقاداتدحاضردرجامعهوخصوصابهیانهاموظفندبههمهادحکومت،آن

ینمیکهسامانهآموزشیستنیمعنینبهایامریناحترامبگذارند.چنیدرسیهادرکالس

ویمتصمینخودقراردهد،اماایتینظامتربیرامالکاصلیایژهخاصوویندیکتواند

ازیریجلوگیهامحسوبگردد.روشیواعتقادینیدیهایتمخلحقوقاقلیدنگرشنبا

ازمنظررویکیمازحدتعلیشاقتدارب ییاروپایواندییقضایهمکتبخاصدرمدارس،

تقس چنددسته به تعلیمیمحقوقبشر، یاجباریدنباینیدیماتشوند؛ اگر یندیکباشد،

بایمیسخاصتدر بیگردیانحقانتخابآموزشادیدشود، داشته نحوهاشد،هموجود

یسقصدتدریآموزاناحساسکنندنظامآموزشارائهشودکهدانشیبهصورتیدنبایمتعل

باشدویگربهآننسبتبهمذاهبدیدنبخشیتمذهبوارجحیکیجترویتشندارد،بلکهن

ینیدیماتچهدربابتعلیهروینکند.ایخاصجانبداریازمکتبیدنباینباالخرهآموزشد

مد دیه،ترکارسدر با رابطه در شورایکشورهاریگچه بهیعضو اما صحتدارد. اروپا

اختصاص علویصورت راینایهترکیهایمشکل خود که آنکارا دولت اوال که است
                                                                                                                                                                                                     
1. ECHR, Dogan and others v. Turkey, No. 62649/10, (2016), p. 68.  
2. Ibid, p. 69. 
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نسبتبهخواستهیمیمعرفیمذهبیرسکوالروغ مقاومتنشانیاسالمیتاقلینایهاکند،

حتیم آرایدهدو فقطبییاروپایواندایاالجرالزمیبه صورتتبلحقوقبشر ویغاتیه

یایژهویرتاثیراقداماتواصالحاتاعمالشدهدرسنواتاخینکندوچنیعملمیظاهر

ارتقا مبناینایروانپیادینحقوقبنینسبتبه اصلو مشکلآناستکهیمکتبندارد.

علوینمیهدولتترک مانندمسیخواهدجامعه یحیانرا یرسمیندیکبعنوانیهودیان،و

سوالیرکشوررازیومذهبیملیکپارچگییامسئلهینکندکهچنیاحساسمیراشناسد،زب

ترکیم و بعنواندولتیهبرد اکثرید؛نمایمیمعرفیتیوچندملیچندمذهبیرا که خصوصا

مناطقکردنشیهترکیهایعلو میشرقیناصالتشانبه بر نوعددگریکشور به منظریو از

یوندیهاپیعلویمذهبیهااکرادآنمناطقباخواستهیطلبیهوتجزیخواهاستقاللیتحاکم

اخوردهیقعم سببمیناند. خواستهیمسئله دولتآنکارا تا برآوردهیعلویهاشود را ها

مصلحتس و ملیاسینکند اتحاد اصل تضمیو بر آزادینرا بر آزیمذهبیحق ادیو

اقلینایآموزش ایتارجحرایاسالمیتیگروه هرچنددر مخالفتینبخشد، همبا حوزه

ییهامقاومتینروشدهاست.چنروبهییاروپایواندیهامواجه،همبارهنمودهایعلویجد

اوالاقلیجادمشکلایهدولتترکیدردومحوربرا بهمرورزمانبایعلویتخواهندکرد:

ا بیادامه مراجعه روند نهادیشترین و محاکم ایالمللینبیهانزد که کرد امرینخواهد

عدمیاازخارجمضاعفخواهدکرد.ثانرایالمللینازداخلومحافلبیجامعهمدنیفشارها

رویقدقیرویپ حقوقاقلییاروپایواندییقضایهاز مربوطبه امور در یهایتحقوقبشر

تاکی،مذهب وضعیژهویدبا نظامیعلویتاقلیتبر مدارسو اماکنینیدیماتتعلدر در

یوستنپیرشودوعمالمسیجادواروپاایهترکینبیشتریسببخواهدشدتافاصلهبی،آموزش

رسدمینظربهبنابراین.داروپاروزبهروزدشوارترخواهدشیهچوناتحادییآنکارابهنهادها

ی،ومسائلعمومیندینبییجدایجادایگذشتهبرایهاحکومتدردههکوششرغمعلی

ازیراواضحمواجهشدهزیودوگانگیتیبابحرانهویهامروزهترکی،ازجملهنظامآموزش

عملیرویهاماکرده،بینیپیشراینیدیروغ«گراغرب»ساختاریکیطرفقانوناساسیک

نایاست؛گرفتهبردرراجامعهاکثریتمذهبیاحساساترستاخیزاخیرسنواتدرخصوصا

هایتدرکلبهضررحقوقاقلیآموزشیرابطهآنباآزادومذهبیآزادیمسئلهبابدرامر
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نما کند،الجرماعتقاداتیداترجلوهپمقتدراکثریتعقیدهچههرزیراکندیمیانخودرا

بگذرد،یتیبحرانهوینبخواهدازایهاگرترکیثحینمحدودخواهندشد.ازایعلویتاقل

گراغرب»یمقرراتداخلینبیدوگانگینایدبا دستوراتنهادها« یالمللینبیو یکاز

بهاشودحلدیگرطرفیازعملیهاییهطرفورو اگرقراراستحاکمیمعنین. یتکه

یشتربهتروبهایتاصالحگرددتاحقوقاقلیدبا«اسالمگرا»آموزشینظامپسباشد،رسکوال

ینتضم قرار اگر و مذهبشود مکتباکثرییگرااستروند بر تمرکز ترکیتبا یهمردم

خواهددارخدشهاروپاییحقوقیازنظامیرویواصلپیشود،پسوجودقانوناساسیتتقو

بهنسبتخویشالمللیبینتعهداتواساسیقانونمتنبهآنکارادولتکهزمانیتاوشد

دیوانتوسطصادرهآرایبهبایدکند،عبورآنهاازنخواهدواستوفاداراروپاشورای

علویمکتباستقاللخودآموزشینظامدروکندعملمضاعفدقتبابشرحقوقاروپایی

 .بشناسدرسمیتبهرا
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