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Abstract 

For centuries, women are subject to many oppressions and abusesAnd the thought of 

defending women's rights in the international community has emerged in the less 

than a century.  One of the rights that created a serious development in the field of 

women's rights, there is the right to recognition before the law (Right to Legal 

Personality) that denied beliefs that considered women a second-rate. This right, 

which guarantees equal legal recognition between men and women, has a special 

proximity to women's rights to equality. Thus, although difference treatment in both 

of the international law and Islamic thought, does not necessarily violate equality. 

But, due to fundamental differences between international human rights and Islamic 

law. In the field of recognizing the equal rights between women and men, in practice 

is not similar function.Therefore, the present article seeks to examine the subject 

based on a descriptive and exploratory approach whit citing to the credible Islamic 

sources and interpretations, as well as international law documents and procedures. 
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 چکیده
ی فراوان هستند و کمتر از یک قرن است که اندیشۀ ها یتعدکه زنان موضوع ظلم و  هاست قرن

حقوقی که تحول جدی را در  ازجملهی ظهور یافته است. الملل نیبدفاع از حقوق زنان در جامعۀ 
اسایی حقوقی استت کته عقایتدی را کته زن را جتن       عرصۀ حقوق زنان ایجاد کرده حق بر شن

برابتر زنتان و    . این حق که متضمن شناستایی حقتوقی  نمود یم، انکار کردند یمدرجۀ دوم تلقی 
، تمتایز رفتتاری در هتر دو    نمیا  نیا دری با حق زنان بر برابری دارد. ا ژهیومردان است، مقارنت 

برابری نیست، لکن به جهت اختالف مبنایی  ناقض لزوماًی اسالم اندیشۀ و الملل نیبحوزۀ حقوق 
الملل بشر و حقوق مدنظر استالم، درعمتل شتاهد رویتۀ یکستانی در خ تو         میان حقوق بین

 بتر ، نگارندگان نوشتار حاضر ستعی دارنتد   رو  نیا ازشناسایی حقوق برابر زنان و مردان نیستیم. 
 و استناد  نیهمچن و یاسالم معتبر ریتفاس و به منابع توصیفی و مستند -روشی اکتشافی اساس
 را بررسی نمایند. موردبحثموضوع  یالملل نیب حقوق یها هیرو
 

 واژگان کلیدی
 .ضیتبع عدم ،زنان بشر، حقوق ی،رفتار زیتما ،یبرابر ،اسالم
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 مقدمه
وجود داشتته،   زنانمسائل  به نسبتی دور ها گذشتهی که از ا رعادالنهیغ ی سخیفانه وها دگاهید

ی فراوانتی را نستبت بته    هتا  ستتم ظلتم و  و  زده  رقمی زیادی را نسبت به زنان ها طیتفر و  افراط
 ۀمثابت  بته در طتول زمتان، زنتان دته در قتول و دته در عمتل         متأسفانهایشان روا داشته است. 

 دو ۀ درجت جتن    عنتوان  بته اند. رسوخ تفکراتی که زنتان را   شناسایی شده دوم ۀدرج یها انسان
بسیاری از متفکران و صاحبان اندیشته نیتز بته     ها قرنی بود که در طول ا گونه به کرد یممعرفی 

قترن   رگتذار یتأثرای نمونته، ارستطو کته از فالستفۀ     بداشتند.  دیتأکاین امر قائل بودند و بر آن 
از آفریدن مرد  که ازآنجادانست و معتقد بود طبیعت  دهارم میالدی بوده است، زن را ناقص می

. بر این اساس او بر این باور بود که زنان و بردگان از روی طبیعتت   ندیآفر یمرا ناتوان است، زن 
دورانتت،  )ستزاوار شترکت در کارهتای عمتومی نیستتند       وجته  چیه بهاسارت هستند و  به محکوم
ی حامی زنتان تشتکیل   ها جنبشی موجود، ها اجحافزمان در پاسخ به  باگذشت(. 14۸: 1371

المللی حقتوق برابتر زنتان و متردان را      رفته جامعۀ بین ها رفته گروههای این  شدند، در پی تالش
بشتر جهتت    الملتل  نیبت یکی از اقداماتی که در حوزۀ تحتوالت حقتوق   . داد قرارمورد شناسایی 

و حتق زنتان بته     قتانون  مقابتل  در یبرابتر  بته  زنان حقارتقای وضعیت زنان انجام شد، پذیرش 
 ی حقوق بشر است.الملل نیبدر اسناد  1شناسایی شخ یت حقوقی

. انتد  شده بنای حقوق بشر در خ و  حقوق زنان بر اصل برابری الملل نیبی ها میرژ، واقع در
دارنتد    حتق  و ندا یمساو قانون، برابر در افراد ۀهم ،قانون مقابل در یبرابر به افراد حقبر اساس 
در کنار حق بر برابری، حق  .باشند برخوردار قانون تیحما از ه تساویب و یضیتبع هرگونه بدون

یک شخص در  عنوان بهحق هر زن را به شناسایی برابر با مردان  به شناسایی شخ یت حقوقی،
حق فترد بته شناستایی شخ تیت     »بشر،  الملل نیبمقابل قانون شناسایی کرده است. در حقوق 

مردان دارد و  حقوقی زنان و یبرابر بر حقی با ا ژهیودر خ و  زنان، تالزم و مقارنت « حقوقی
کنند. بتر ایتن    را بیان می« مردان با برابر ییشناسا بر زنان حق»این دو حق در کنار هم مفهوم 

 ییشناستا  حتق  یِستید به یاکتشاف یقیتحق یپ در دندار ق د حاضر نوشتاراساس، نگارندگان 
 پتژوهش  نیت ا ،یفیتوص بخش در نیهمچن ،پرداخته بشر الملل نیب حقوق در مردان و زنان برابر
 افتتراق  نقاط ه،داد قرار یبررس مورد بشر الملل نیب حقوق و اسالم حقوق در را حق نیا یقیتطب
 بتا  برابتر  ییشناستا  بتر  زنان حق تبیین برای راستا نیا در. دینما یم انیب را تفکر دو نیا اتحاد و

 و اریت عم ستس   ض،یتبعت  عدم و قانون مقابل در یبرابر بر حق مفهومالزم است  نخست مردان،
 الملتل  نیبت  حقتوق  در تیجنس بر یمبتن زیمتما رفتار گاهیجا، زیمتما رفتار یریپذ هیتوج ۀضابط
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پت    ، درنهایتگرفته قرار مداقه مورد نهیزم نیا درها  دولت ریتفس انعطاف یۀحاش حدودو  بشر
 متردان  بتا  برابر ییشناسا بر زنان حقو اسالم،  الملل نیباز روشن شدن مفهوم برابری در حقوق 

 ،حتال   نیعت  . درخواهد شدمطالعه  شود، یم منتج زنان یحقوق تیشخ  ییشناسا بر حق از که
 یبترا  نگارنتدگان  دتاردو،،  نیت ا در. تبیتین شتده استت    هتم  دیدگاه اسالم ،مباحث خالل در

آیتات و   بته  استناد با و یا کتابخانه یها داده یگردآور روش با پژوهش ۀمسئل پاسخ به دستیابی
 مراجع فراوانِ یآرا و ها هیرو و یالملل نیب حقوق اسناد نیهمچن و شیعی معتبر ریتفاس وروایات 
 اند. نمودهرا بررسی  موضوع یبشر حقوق
 

 و عدم تبعیض . برابری در مقابل قانون1
ی در مقابل قانون مفهومی پیچیده است که ناشی از احترام به کرامت انستانی و حاکمیتت   برابر

: ادعای برابری در مقابل سدینو یمدر این خ و  ( Lauterpacht) ترپاختالقاضی  قانون است.
، برابتری یکتی از   واقتع  در .(Bailey, 2005: 363)تترین حقتوق انستانی استت      اساستی  قتانون، 
ترین اصول حقوقی است که منشأ آن را باید در حقوق طبیعی دنبال کرد. همچنتین در   محوری

است که فلسفۀ اصل برابری در مقابل قتانون   ذکر  انیشا خ و  ارتباط این اصل با اصول دیگر
رفتارهتای  عبتارتی   بته  .(South West Africa cases, 1966: 305) گتردد  یبازمبه مفهوم عدالت 

را با معیتار عتدالت توجیته کترد، مجتاز هستتند  لتذا         ها آنمختلف و متمایز تا زمانی که بتوان 
در مفهوم عدالت است که همۀ قوانین باید مطتابق بتا   ی اصلی و محوری ا مؤلفهتردید برابری  بی

در  جته یدرنتدر تعتار  بتا عتدالت بتوده،      رموجهیغاین اصل تنظیم شوند و نابرابری و تبعیضِ 
 .(Ibid: 306) خواهد بود هیتوج  رقابلیغی و راخالقیغقلمرو هنجارهای حقوق بشری، امری 

 ۀهمت   آن اساس بر که است یاصل ابر باشند،این مسئله که همۀ افراد باید در مقابل قانون بر 
که هر فرد دیگری  دیدار را  به این معنا که شما همان حقوقی هستند یکسانی نیقوان تابع افراد

یکسان هستند یا بایتد   باهم ها انساندارای آن است. این به این مفهوم نیست که از همۀ جهات 
. بنتابراین  انتد  نشتده ی یکسان آفریده ها ییتواناا ب ها انسانزیرا  مشابه باشند، باهماز همۀ جهات 

نیستت و برابتری در مقابتل     (Total Sameness)برابری در مقابل قانون به معنی یکسانی کامتل  
اجترا   واقع گردد و عادالنه بته  احترام موردی برابر ا گونه بهقانون به این معناست که حقوق قانونی 

وجتود دارد.   «تبعتیض »مقابلِ عبارت برابری، اصتطال   در   .(Bishop, 2006: 125)گذاشته شود 
المللی در کنار شناساییِ برابری افتراد در مقابتل    بسیاری از اسناد حقوقی در سطح ملی و یا بین

مواردی  شامل اند. مفهوم تبعیض را نسبت به عدم تبعیض مورد تأکید قرار داده ها آنقانون، حق 
 اجترا  هتا  آن ۀدربتار  یدرست شکل به عدالت نکهآ بدون راداف از یگروه ای فرد کبا ی که شود یم

 زانِیت م از تتر  نییپتا  ایت  بتاالتر  عدالت زانیم و نوع آن در که رفتارهایی نیدن. گردد، رفتار شود
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. (Emel Boyraz v. Turkey, 2015: para. 50) ستین شده رفتهیپذ ،باشد قبول قابل و شده نییتع
 استت کته   مشتابه  طیشترا  در افتراد  بته  نسبت یمتفاوت تاررف یمعنا به ضیتبعبه شرحی دیگر، 

 .Şerife Yiğit v) نباشد یمشروع هدف یپ در زیتما نیا و باشد نداشته یمعقول و عینی هیتوج

Turkey, 2010: para .67).  ی از تفاسیر عمتومی  کی درکمیتۀ حقوق بشر در خ و  این تعبیر
، رنگ، جن ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یتا  هایی از قبیل نژاد در زمینه کهخود مقرر داشت 

ی دیگر، اگر هرگونه تمایز، محرومیت، ها تیوضعسایر عقاید، خاستگاه اجتماعی، دارایی، تولد یا 
منتدی   لغو یا خدشته در شناستایی و بهتره   که باعث  محدودیت و یا ترجیحی درنظر گرفته شود

 Human Rights)باشتد   هتا  آنی هتا  یدآزاتمام افراد بشتر در شترایط برابتر از تمتام حقتوق و      

Committee, 1989: 7) شود یم، تبعیض محقق . 
 تیت اهم واجتد ی استالمی ایتن مهتم    ها آموزهاصل برابری، در  ضرورت و اهمیت به عنایت با
ای دارد. پیامبر اسالم حضرت محمد ) ( با مثتال ستاده و پرمعنتایی     بوده، جایگاه ویژه ییبسزا

ی ها دانهو همگی مانند  آزاد هستند ها انسان: اند فرمودهری را بیان کرده، این آزادی و برابری بش
(. در موقعیتت دیگتری   241: م1999)مغنیته،   1آفرینش و حقوق انستانی برابرنتد   لحاظ ازشانه 

خداوند فخر و تکبر جاهلیت و مباهات به پدران را از شما رفع نمود، تمامی »فرمایند:  ایشان می
. با ایتن ستخن، پیتامبر    2«است شده  دهیآفرآدم هستند و آدم )ع( نیز از خاک فرزندان  ها انسان

کنند و هرگونته فختر بته     ها را برابر یکدیگر توصیف می اکرم ) ( اساس سرشت و خلقت انسان
را  3از ستورۀ حجترات   13نمایند. ایشان در ادامه، آیتۀ   های شخ ی دون نسب را نفی می ویژگی

از یک مترد   ها انسانکه اشاره بر این دارد که تمامی  (301: ق1407 کنند )الدمشقى،  تالوت می
اند. لذا با همۀ اختالفاتی که  های مختلف قرار داده شده و قبیله ها ملتو در  اند شده  دهیآفرو زن 

در  رو  نیت ا ازو  نداى دارنتد، دارای ریشتۀ واحتدی هستت      در رنگ و نژاد و ملیت و تعلقات قبیلته 
، آیات قرآن کریم نیتز بتر اصتل مستاوات و     گذشته نیا ازبرابرند.  باهمخویش  خلقت و انسانیت

 شتده   حیت تر قرآن بر این امتر   و تفاسیر  وشر در. گذارد یمبرابری در آفرینش زن و مرد صحه 
 و هستتند  برابتر  کمتاالت  و انسانى واالى مقام به دنیرس در زن و مرد الهى، بینش دراست که 
 در هتا  انستان که  دینما یم دیتأک  لذا (6۸0: 13۸۸)قرائتى،  نیست زنجن   از برتر مرد جن 
)مکارم شیرازى،  4اند شده متولد زنان از مردان و مردان از زنانند، دار بستگى گرییکده ب آفرینش
ت تریح   عمتران  آلستورۀ   195در این خ و  ذیل آیۀ  اهلل فضل(. عالمه 222: 1371شیرازى، 

                                                           
 «الناس کلهم أحرار، کلهم سواء تماما کأسنان المشط. »1
 « إنّ اللّه قد أذهب عنکم نخوه الجاهلیّه و تعظّمها باالباء، الناس من آدم و آدم من ترا،». 2
 «شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا...، وَ جَعَلْناکُم   یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُم  من ذَکَرٍ وَ أُنْثى» .3
 عمران آل ۀسور 195 یۀآ تفسیر .4
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تر از زن باشد، لکن این برتری از جهتت ذکوریتت    لتیبافض: این امر ممکن است که مرد کند یم
همچنین ممکن است زن  و شود یممرد و جنسیت او نیست، بلکه از خالل عمل آن مرد حاصل 

 ارزش معیتار  نیبنتابرا  ( 476-477ق: 1419، اهلل فضل) به سبب عمل او هم آناز مرد برتر باشد 
 1تقتوا ه بت  مگتر  نتدارد،  برتترى  هیچ زن بر مرد و ستا ها آن عمل ،وندخدا پیشگاه در مرد و زن

الگوی  عنوان بهکه  اند بودهی لتیبافضکه در تاریخ هم زنان نمونه و  نان(. د۸55ق: 1424)مغنیه، 
ماننتد حضترت    انتد   شده یمعرف زنان و، اعم از مردان مؤمنانزنان، بلکه الگویی برای تمام  تنها نه

 افتختار  بتا علیها کته   اهلل سالمباالتر حضرت فاطمه  و در درجۀ 2آسیه )س( و حضرت مریم )س(
 3احزا، ۀسور 35 یۀآ داردو، نیا درزنان در مکتب اسالم کم نیستند.  دست  نیا ازباید گفت 

 بتتِ بتر ایتن واقعیتت کته استالم       استت  تأییتدی  مهتر شمرد،  های معنوی را برمی که ارزش زین
شتد، درهتم    متی  دهیپرستت  زنتان  یحتت  و متردان  وستیلۀ  به شهیهم جاهلیت در کهرا  ییمردگرا

 (.1379شهریور  30شکست )مقام معظم رهبری، 
 

 . معیار و ضابطۀ پذیرش رفتار متمایز2
و رفتارهتای حقتوقی    اینکه برابری حقوقی مستلزم رفتاری یکستان و مشتابه استت    خ و  در

د دید آیتا اصتوالً   وجود دارد. حال بای نظر  اختالفهستند یا خیر،  ها انسانمتفاوت ناقض برابری 
نسبت به برابری در مقابل قانون خدشته   ها انسان حق  بهدر قوانین،  ها انسان  تفاوتلحاظ کردن 
در قواعد و قتوانین حقتوقی، خ وصتاً     ها تفاوتکند و با آن در تغایر است؟ و آیا آنچه از  وارد می

خ تو     نیت ا درد؟ کنت  را نقتض متی   هتا  انستان ، برابری شود یماحکام فقهی اسالمی، مشاهده 
های متفاوتی وجود دارد. در دیدگاه اسالمی، برابری جتزء ذات و ماهیتت نظتام حقتوقی      دیدگاه
و  شتده  بنتا یی در عمل وجتود دارد کته بتر استاس عتدالت       ها تفاوتاسالم است، لکن  موردنظر
در جهتاتی ختا  نستبت بته یکتدیگر       ها انسانی روحی و جسمی برخی ها لتیفضۀ دهند نشان
یی که در قترآن و احادیتث معتبتر نستبت بته زنتان و متردان دیتده         ها تفاوترای نمونه، ب است.
 نیت ا ازی وجودی و خلقت متفاوت این دو جن  بشری است. ها تفاوتشود، همگی ناشی از  می
، جلوۀ بیرونی آن، تشابه حقوق زن و مرد نیست، بلکته تستاوی در ایتن حقتوق و برابتری در      رو 

اما در حوزۀ حقوق با توجه بته نیازهتا، عواطتف و     وجود دارد. ها آنقی انسانیت و شخ یت حقو

                                                           
 نحل ۀسور 97 یۀآ ریتفس .1
 سورۀ تحریم 12و  11آیات  .2
 وَال َّتابِرَاتِ  وَال َّتابِرِینَ  اتِوَال َّادِقَ وَال َّادِقِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُس لِمَاتِ الْمُس لِمِینَ نَّاِ .3

 وَالْحَافِظَتاتِ  فُترُوجَهُم   وَالْحَتافِظِینَ  وَال َّتائِمَاتِ  وَال َّتائِمِینَ  وَالْمُتَ َتدِّقَاتِ  وَالْمُتَ َتدِّقِینَ  وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِینَ
 ...وَالذَّاکِرَاتِ کَثِیرًا اللَّهَ وَالذَّاکِرِینَ
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و  زنان و مردان که در بعضی امور زنتان  نیامی روحی و جسمی متفاوت و گاه مختلف ها ییتوانا
 برقترار در برخی امور مردان بر جن  مخالف فضیلت دارند، حقوق و تکالیف متفاوت و مکملتی  

مطهری در این خ و  با تفکیک نگریسته شود. شهید  ها آنبه است که باید در کنار هم  شده
برابری است و تشابه، یکنواختی. اسالم تساوی حقوق  ،میان تشابه و تساوی، معتقد است تساوی

زن و مرد را قبول کرده و هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنتان قائتل نشتده    
(. بتر ایتن استاس، اِعمتال     115: 13۸1، )مطهریف است مخال ها آناست، لکن با تشابه حقوقی 

این سخن، بیان نظتر   دأییت. در شود یمهای معقول در ذات برابری و عدالت اسالمی معنا  تفاوت
خ تو    نیت ا درختالی از لطتف نیستت. وی     ی،لبنتان  ی بتزر  روحتان  و فستر ، معالمه مغنیته 

نیست  بته   ریپذ امکانیکی از آن دو زنان و مردان رکن زندگی هستند و حیات بدون  :دیفرما یم
این معنی که بین زن و مرد نوعی از تفاوت وجود دارد و اگر از همۀ جهتات مشتابه هتم بودنتد     

بتود. از ایتن منظتر     معنتا  یب دو جن خلقت  اساساًو  1تفاوتی نداشت ها آنوجود و عدم یکی از 
حیات مخالف و متعتار  استت    برابری به معنای تشابه حقوق زن و مرد در همۀ امور، با منطق 

، زن و واقتع  دردراکه تفاوت در تکوین و آفرینش  ناگزیز همراه با تفاوت در برخی حقوق استت.  
برابتری نتزد خداونتد و قتانون و نیتز       ازجملهمساوی هستند   ها آنمرد در اکثر حقوق یا بیشتر 

 مغنیته، ) اند متفاوتحقوق در برخی  صرفاًآزادی در ت رف اموال و انتخا، شریک زندگی و...، و 
 واگر کسی با استناد به بینش اسالمی بخواهد زن را از کتار علمتی    رای نمونه،ب(. 315: ق1424

 ونتد خالف حکم خدارسازد، ب بین  یاز تالش اقت ادی بازدارد، یا از تالش سیاسی و اجتماعی ب
 شتان یها و ضترورت  که توان جستمی و نیازهتا   یقدر زنان بهدر بینش اسالمی عمل کرده است. 

س مانع تالش اقت ادی و سیاسی دشرکت کنند. شرع مق ها تیدر فعال توانند ی، مدهد یاجازه م
یکتی از    کنتد  یمرا ایجا،  ییها زن از مرد ضرورت تر فینیست. البته جسم ظر زنانو اجتماعی 

را توصتیه  استالم ایتن     تحمیلِ کار سنگین بر زن، ظلم به زن استاین است که  ها ضرورتاین 
 (1375شهریور  2۸)مقام معظم رهبری،  کند یکه منع هم نم دنان ،کند ینم

های دیگری وجود دارند کته بتا نظریتۀ استالم متفتاوت یتا        این امر درحالی است که دیدگاه
رای بت . نتد کن  یمت . نظریاتی که برابری را در مفهومِ تشابه کامل حقوق و تکتالیف ارائته   اند مخالف

زاترین مستائل در   و دالش نیزتریبرانگ بحثمباحث حقوقیِ زنان و مردان که از نمونه، در عرصۀ 
 ستم ینیفمی مبتنتی بتر   هتا  شته یاندباشتد،   متی « برابری در مقابل قانون»حوزۀ مفهوم و جایگاه 

(Feminism)  و برابتری را   ی جنسیتی و برابری در مقابل قانون استوار استطرف یبی ها آرمانبر
تاجتایی کته برختی از     (Louis, 2005: 67) کنتد  یمت دن جنستیت دنبتال   بدون مد نظتر قتراردا  

هتای جنستیتی    ریشۀ تبعیض عنوان به، شناسایی ایدئولوژیکی دوگانگی جنسیتی را ها ستینیفم

                                                           
 .سواء عدمه و اآلخر وجود کان و النوعین، بأحد االکتفاء ألمکن الجهات یعجم من تساویا لو و .1
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را با انکار اهمیتت اجتمتاعی    1(Gender Equality)برای ارتقای برابری جنسیتی دانسته، تالش 
 یهتا  ستم ینیفم  از جملتۀ ایتن افتراد    (Shanshan, 2013: 4)نماینتد   تفاوت جنسی دنبتال متی  

 یاجتمتاع  طیمحت  و ختانواده  در مترد  و زن حقتوق  یصددرصد تشابه بههستند که  مدرن پست
، فیلستوف و متفکتر ستدۀ نتوزدهم متیالدی،      (Jogn Stuart mill) میل استوارت جان. معتقدند
باید از برابری کامل زن  کند، یم تنظیم را مرد و زن بین اجتماعی روابط که داشت اصلی اعتقاد

ی هتا  تفتاوت (. این نظریات اغلب بدون لحتاظ  1: 1379)استوارت میل،  و مرد بنیاد گرفته باشد
در عرصتۀ   گذشتته  نیت ا از. انجامتد  یمت  هتا  انستان وجودی، به برابری مطلق و تشابه حقوق همۀ 

 انیت بر تت  هایی که پیش نار دیدگاهداران فراوانی دارد. در ک ها طرف گاه گونه دید المللی نیز این بین
 تاناکتا قاضتی   ازجمله  دکنن  یمکه برابری مطلق را انکار  ای نیز هستند دانان برجسته ، حقوقشد
(Tanaka) که به رأی دیتوان   که در نظریۀ مخالف معروف خود در قضایای افریقای جنو، غربی

یی کته برابرنتد،   هتا  آنبایتد بتا   است: اصل این است کته   نموده، مقرر شده  مهیضمدر این قضایا 
  به ایتن معنتا کته    ردیگ صورتاند، رفتار متفاوت  یی که متفاوتها آنبرابر رفتار شود و با  طور به

عتدالت  » عنتوان ی واقعی باشد. این همان دیزی استت کته بتا    ها تفاوترفتارها باید متناسب با 
اگر افراد از یکدیگر و همچنین بتا   بنابراین  است شده  انیب (Justitia Commutativ)« ای مبادله

متفاوت خواهد بود و مطابق بتا آن، محتتوای قتوانین     ها آنجوامع دیگر متفاوت باشند، نیازهای 
. بتر ایتن استاس، قاضتی     (South West Africa cases, 1966: 305ممکن است یکسان نباشتد ) 

بتی شتده استت، اعتالم     های افریقتای جنتو، غر   در نظریۀ مخالف خود که ضمیمۀ پرونده تاناکا
نخواهتد   (Absolute Equality)که اصل برابری در مقابل قانون به معنی برابتری مطلتق    کند یم

لذا برابری در  .ردیگ ینمآنان صورت  بدون توجه به شرایط فردی ها انسانبود  یعنی رفتار برابر با 
(. بته ایتن معنتا کته     Ibid: 306) مقابل قانون، برابری نسبی است  یعنی اصل بر رفتار برابر است

 یی باعث شودها ضرورت نکهیااست، مگر حقوق و تکالیف یکسان و  ها انساناصل بر رفتار برابر با 
 را اقتضا کند. نیا از ریغکه عدالت 

هتای مقبتول دیستت؟ یتا      در این قسمت از سخن باید دید برای اِعمال برابری، معیار تفاوت
را بتر   زیآم ضیتبعکرده، وصف نراد به برابری حقوقی را نقض هایی حق اف عبارتی دگونه تفاوت به

در کمیسیون حقوق بشر، برخی از نمایندگان مطتر  کردنتد کته اصتل      نمایند؟ آن تحمیل نمی
رفتتار برابتر اشتاره     بته  رایزاست   شده  انیبو غیرعلمی  قاعده یب صورت به« ممنوعیت تبعیض»
استت،   رممکنیت غواضح نیل بته آن   طور بهر مطلق که ، بدون قید این نکته که رفتار برابکند یم
قبل از واژۀ برابتری پیشتنهاد     (Justified)« موجه»خواهد بود. لذا تعبیۀ اصطال   قبول  رقابلیغ

                                                           
 و ها فرصت منابع، حقوق،باید از  مردان و زنان که است یمعن نیا به یتیجنس یرابربر اساس تعریف یونیسف، ب. 1

 .(Diezmann. 2019: 6)ها نیست  مند شوند و این به معنای رفتار مشابه با آن ی یکسانی بهرهها تیحما
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  با این استدالل که واژۀ برابری در اسناد حقتوقی در معنتای   گرفت قرارشد، لکن مورد مخالفت 
 نیت ا ازشود.  معنای برابری مطلق از آن برداشت نمیحقوقی استعمال شده است، به این ترتیب، 

تعبیر برابری در معنای برابری عادالنه  دراکه، در اینجا الزم نیست صفت مقدماتی ذکر گردد، رو 
 .(Andreevska, Aziri, 2009: 234)است  رفته کار بهو موجه 

بعتیض و  حال در خ و  معیار برابتری عادالنته و موجته، کمیستیون فرعتی ممانعتت از ت      
خا  از سوی سازمان ملل متحد برای مقابله با مسائل مربوط  طور بهکه  1حمایت از حقوق بشر

و یا افتراد، زمتانی کته در     ها گروهکه رفتار متفاوت با  کند یماست، اعالم  شده جادیابه تبعیض 
 دگترد  یک کل اعمال شود، توجیته متی   عنوان بهخ و  منافع مورد رضایت آنان و رفاه جامعه 

(Roger, Sarah, 2008: 253).  ی مفهومی واضحی که به تبیین ها شرفتیپبر این اساس، یکی از
تمایز ممکن است به نفع برابری واقعی توجیه  کهتعریفی از تفاوت و تمایز منجر گردید، اینست 

« غیرمعقتول »، (Unwanted)« ناخواستته »شود. در این راستا تمایزاتی که مبتنتی بتر تمتایزات    
(Unreasonable یتتا )«منزجرکننتتده »(Invidious )هرگتتز توجیتته نخواهنتتد شتتد   هستتتند ،
(Warwick, 1983: 82) کنتد  یمت بر اصتل برابتری وارد    الملل نیب. تمایزات استثنایی که حقوق ،

زبتان  »در قضیۀ  ازجمله  اند شدهی قضایی نیز تشریح ها هیرودر برخی  گفته شیپعالوه بر موارد 
، دیتوان  قضتاوت شتد   ( که در دیوان اروپایی حقوق بشتر Belgian Linguistics Case« )بلژیکی

اگتر توجیته منطقتی،    ( the Non-Discrimination principle)اعالم کرد که اصل منع تبعتیض  
نداشته باشد، نقتض خواهتد    (Reasonable and Objective Justification)ای  طرفانه عینی و بی

منتوط بته    مشتابه  طیشرا در مشابه افراد خ و  در ختلفم یرفتارهاکه  کند یمشد و ت ریح 
وتأثیرات این اقدامات،  فاهدوجود دنین توجیهی را در خ و  ا عینی است و و یمنطق هیتوج

( و Legitimate Aimsاین به آن معنی است که باید اهداف مشتروع ) . داد قرارباید تحت بررسی 
وجود داشته باشد. در حقیقت، هدف از  زیآم ضیتبعیان هدف مشروع و اقدام مای منطقی  رابطه

 نیتز بایتد مناستب بتا ایتن هتدف تعیتین شتوند         شده انتخا،و ابزارهای  تمایز باید مشروع باشد
(Kirilova, 2000: 105)            بتر ایتن استاس، دنانچته تمتایز در رفتتار بتا عنایتت بته اصتولی کته .
قترار   استفاده مورد (Necessary in a democratic society) کیدموکرات جوامع در طورمعمول به
 Belgian) آمیتز خواهتد بتود    ای نداشتته باشتد، تبعتیض    طرفانته  توجیه منطقی و بتی  ،ردیگ یم

Linguistics Case, 1968: 31) . یفرهنگت  و یاجتمتاع ی، اقت اد حقوق ۀتیکماین مهم در رویۀ 
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2009: para.13)   و کمیتتۀ حقتوق

 :Dietmar Pauger v. Austria, Human Rights Committee, Communication, 1992) 2بشر

                                                           
1. The Sub-commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Human Rights. 

 برای مطالعۀ بیشتر، نک: .2
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Civil and Political Rights: The 

Human Rights Committee(2005) Fact Sheet No. 15 (Rev.1), New York, Part III, p. 7; Human Rights 
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333, para. 7.4)  است. همچنین دیوان اروپایی حقتوق بشتر    قرارگرفته دیتأکنیز مورد ت ریح و
 ازجملته  (Van Raalte v. the Netherlands, 1997: 186, para. 39) 1ی متعتددی هتا  پروندهدر 
 «گ  و دوبوئ  علیه فرانسته »، ((Karner v. Austria, 2003: para. 37« کارنر علیه استرالیا»

(Gas and Dubois v. France. 2012: para. 58)  ستوئد داربی علیته  »و»(Darby v. Sweden, 

1990: para. 31) ه با توجت  بیترت  نیا  به است. کرده  اشارهطرفانه  ، به معیار توجیه عقالنی و بی
ۀ ایتن امتر استت کته     دهند نشانالمللی  به آنچه ارائه شد، رویۀ مراجع قضایی و شبه قضایی بین

ی انستانی، هنگتامی برابتری    هتا  گتروه آمیز و متفاوت نسبت به افراد یتا   رفتارهای ظاهراً تبعیض
و  ازیت موردنداشته باشتند: الزم و   همراه بهرا  ها گزارهبخشند که این  عادالنه و موجه را تحقق می

رفتاه جامعته    صتورت بگیترد،   ها گروهدر خ و  منافع مورد رضایت این افراد یا  معقول باشند،
دارای هدفی مشتروع باشتند    ، ودهند قراریک کل مورد مالحظه  عنوان بهالمللی( را  )ملی یا بین

دام جهت اق شده انتخا،ابزارهای  داشته باشد. همچنین زیآم ضیتبعی منطقی با اقدام ا رابطهکه 
 مشروع آن تناسب داشته باشد. هدف باطرفانه بوده و  باید بی زیآم ضیتبع

 دار خدشته ، در اندیشۀ اسالمی تمایزات رفتاری مجاز که اصل برابری حقوقی را حال  نیع در
ی جسمی و روحی افراد انسانی متناسب ها تیظرفو  ها ییتواناکنند، تمایزاتی هستند که با  نمی

 بزرگساالنهای وجودی افرادی دون کودکان و  ه این معنا که به علت تفاوتو هماهنگ باشند. ب
های ذاتی، عدالت و برابتری استالمی، حقتوق و تکتالیف      یا زنان و مردان و از این قبیل گوناگونی
را در خ و  آنان مقرر نموده است. در نتیجته،   ها گروهمتفاوت و متناسب با تمایزات ذاتی این 

تمامیتت فیزیکتی    دارایتی، نستب،   نتژاد، رنتگ، زبتان،   ظاهری افراد دون ی شخ ی و ها یژگیو
هتای انستانی    نستبت بته افتراد و گتروه     زیت آم ضیتبعت دلیلی برای برتری و اقدامات  عنوان چیه به

یی دون جنستیت بته   ها یژگیونخواهند بود و در دنین مواردی تشابه رفتاری حاکم است  لکن 
در برختی   هرکتدام تکوینی و وجودی دو جن ِ انسانی کته   ی متفاوت و تمایزاتها ییتوانادلیل 
تابد کته   ی بیشتری نسبت به دیگری دارند، حقوق و تکالیف متفاوتی را برمیها ییتوانا ها یژگیو

 تفتاوت  دلیتل  بته  زنتان  دراکهی موجود آنان است. ها استطاعتمتناسب با تمایزات، روحیات و 
 استفاده لذا دارند  ییها یکاست و ها یبرتر بلکه ،دنیستن مردان سطح هم یجسمان و یفیزیولوژیک

 خیانتت  و اجحاف باالترین جن ، هردو یبرا «یمتساو و متشابه حقوق» نام با از عبارتی خا 
 را زنان یبرا مضاعف یحقوق مرد، و زن یطبیع یها تفاوت گرفتن درنظر، واقع در. است زنان به

 .(1۸6: 1393و همکاران،  دیجاو) است مانده مغفول عموماً که کند یم گوشزد

                                                                                                                                        
Committee, General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to 

a fair trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), Part II. 

 برای مطالعۀ بیشتر، نک:. 1
Lithgow and others v. UK (no.102), ECtHR, Series A, 1986, para. 177; Inze v. Austria (no. 126), ECtHR, 

Series A, 1987, p. 18, para. 41. 
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 ها دولت 1. تفاوت رفتار مبتنی بر جنسیت و حاشیۀ انعطاف تفسیر3
 عتدم تبعتیض   بته  هتا  تفتاوت بشر نیز همواره  الملل نیبگفته، در حقوق  با عنایت به مطالب پیش

ی رفتاری برای افراد در شرایط مشابه بر استاس شترایطی   ها تفاوتنخواهند شد و اگر این  منجر
طرفانه باشد، عدم تبعتیض   باشد  یعنی معقول و منطقی و بی ریپذ هیتوجتر ذکر کردیم  که پیش

 و انزنت  حقتوق  ۀحتوز  در زاتیتمتا  دید دیبا حال شکل نگرفته، حق بر برابری نقض نخواهد شد.
 زاتیتمتا  ءجتز   رنتد یگ یم یجا زاتیتما از دسته کدام در بشر الملل نیب حقوق ۀعرص در انمرد
 دستته  در ایت  دشتو   ینمت  برابری ۀقاعد نقضو  ضیتبع عدم موجب که هستند یمعقول و یمنطق
 ینیتکتو  یها تفاوتآیا  یعبارت هب. ندشو یم علیه زنان ضیتبع موجب ،بوده ریناپذ هیتوج زاتیتما
 متردان  و زنتان  یبترا  یاستالم  حقتوق  ۀحتوز  در را یمتفاوت بعضاً فیتکال و حقوق که مرد و زن
 ریپتذ  هیت توج و یعقالنت  یهتا  تفتاوت  عنتوان  بته  زین بشر الملل نیب حقوق ۀوزح در است، زده رقم

ی متعددی در حوزۀ امور مربوط به جنسیت نسبت به الملل نیباسناد  خیر؟ ای گردند یم محسو،
ی اساستی را بترای   ها یآزادعدم تمایز صراحت دارند. منشور ملل متحد احترام به حقوق بشر و 

 2از حیتث نتژاد، جتن ، زبتان یتا متذهب       (Without Distinction)همه بدون هرگونه تمتایزی  
 .Charter of the United Nations Act 1945: No. 32. Art)رستمیت شتناخته استت     بته 

13(1)(b), 55(c), 76(c)). .دیت نما یمنیز در مادۀ دوم ت ریح  بشر حقوق یجهان یۀاعالم عالوه به 
 زا یتاز حیتث جنست   (Weithout any Discrimination)تمتایزی   گونه چیهکه همۀ افراد بدون 

 متاده  . نکتۀ حائز اهمیت در این3شوند یممند  در اعالمیه بهره ذکرشدهی ها یآزاد و حقوق کلیۀ
 4در متوارد  کته  استت  نشانگر ایتن معنتی   که کرده ممنوع را« نوع هر ازات زیتما»این است که 

 تحمتل  قابتل  یقتانون  ازنظتر  یتفتاوت  گونته  چیهت ها استت،   م ر  در ماده که جنسیت یکی از آن
ی نیتز متورد   است یس و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیماین مسئله در   (Yogi, 2006: 204).ستین
هستند حقتوق منتدرد در ایتن کنوانستیون را      متعهد ی عضوها دولتاست که  قرارگرفته دیتأک

گرفتته باشتد،    تئنشت تمایزی که از جنستیت   گونه چیهنسبت به افراد تحت صالحیتشان بدون 
نیز  6. همچنین کنوانسیونِ رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان5نمایند  تضمین ، شمرده  محترم

                                                           
 «.الف» 1395الرعایا،  امین نژاد و .ک. احمدیر ،ریتفس انعطاف یۀحاش نیدکتر خ و  در شتریب ۀمطالع برای. 1
الملل مورد پذیرش است، اسالم نیز تمایزی را قائل نیست  لکن در متورد   . در خ و  زبان، همانند آنچه در حقوق بین2

هتای   های مربوط به آن متداول است و حقوق استالمی تفتاوت   المللی در خ و  مذهب و تفاوت آنچه درحوزۀ بین
 گردد. شود که به جهت محدودیت مقاله، مطالب موردنظر در نوشتاری جداگانه ارائه می ای مالحظه می ریشه

3. Universal Declaration of Human Rights (UDHR),  10 December 1948: Art. 2. 
 وضتع ، تیت مل و یاست یس دهیت عق زبتان،  رنتگ،  نتژاد، در بین موارد یادشده در این ماده، اسالم نیتز در خ تو     .4

 تابد. گونه تمایزی را برنمی هیچ ثروت ی واجتماع
5. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. 

 .کند می  معنی را« زنان  علیه  تبعیض»کنوانسیون که  1ۀ مادر.ک. . 6
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مبتنتی بتر    (Any distinction, exclusion or restriction)  محتدودیت  یتا  استثنا تمایز،  هرگونه
خ تو   و تنهتا استتثنای وارده در    دانتد  یمت  1جنسیت را مشمول مفهوم تبعتیض علیته زنتان   

. عالوه بر این، بر استاس رویتۀ مراجتع    2تبعیضات مثبت راجع به بارداری، زایمان و مادری است
 اصلدون دیوان اروپایی، دیوان حقوق بشر کشورهای امریکایی و کمیتۀ حقوق بشر،   یالملل نیب

 حقتوق  استاس  بتر  افتراد  نیبت  اتزیتمتا تمتامی   کته  ستت ین یمعن نیا به ضیتبع عدم و یبرابر
 United Nations Office of the High Commissioner for Human) است یرقانونیغ مللال نیب

Rights, 2003: 655)،       ی المللت  نیبت لکن در حوزۀ امور مربتوط بته جنستیت، عملکترد نهادهتای
 استت  متردان  و زنتان  یبترا  برابتر  حقتوق  مستتلزم  یتیجنست  یبرابتر  کهۀ آن است دهند نشان
(Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, April 2018: 5). 

 طرفانه بی هیتوج رفتاری که در تفاوت بشر، حقوق یالملل نیبرویۀ مراجع  به توجه با واقع در
هتای مثبتتی در جهتت     ها و تبعتیض استتثنا  گردته ا .استت  زیآم ضیتبع شته باشد،ندا یمعقول و

 شتده   واقتع  رشیپذ موردواعد حقوق بشری از سوی ق مانیزا و یباردار لیدل به زنان از تیحما
 و 3یتیجنست  تیت هوی، المللت  نیبت ، لکن با عنایت بته رویتۀ    (Burri, Prechal, 2008: 14) است

 Council of Europe) شتوند  یمت  شتناخته  ضیتبع ۀممنوع یها نهیزم عنوان به 4یجنسگرایش 

Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, 2011: 

کته   (S. W. M. Broeksc v. the Netherlands. 1984)« خانم بروکز»رای نمونه، پروندۀ ب  .(52
 یکتار یب یایت مزا افتت یدر یبترا ی بود که متأهلبود. وی خانم  شده  مطر در کمیتۀ حقوق بشر 

 متأهتل  ردانمت  بته نسبت  که یشرط - استسرپرست خانواده  او که کند ثابت شد هلند مجبور
 نظتر  ازتشتخیص داد، دراکته    رمعقتول یغایتن تمتایز را    بشر حقوق ۀتیکملذا  -شود ینم اعمال
 دهتد  یمت  قترار  خطتر  معتر   در متأهتل  متردان  با سهیمقا در را متأهل زنان زیتما نیاکمیته 

.(Susan Deller Ross, 2013: 101)     دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان حقتوق بشتر کشتورهای
 United Nations Office of the High)انتد  رفتته یپذیی در رویتۀ ختود ایتن مستئله را     امریکتا 

Commissioner for Human Rights, Op. Cit: 655) ایآ نکهیا یابیارز در متعاهد های که دولت 
 یۀحاشت یتک   از ،باشد ریپذ هیتوج تواند یم مشابه یها تیموقع دردر رفتار  تفاوت زانیم ده به و

                                                           
1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, 18 

December 1979: Art. 1. 

2. Ibid: Art. 11-12. 

 . است زن ای مرد عنوان به خود تیجنس از شخص ت ور (Gender Identity)ی تیجنس تیهو .3
یا ترجیح جنسی، شامل ترجیحات و رفتارهای جنستی استت کته     (Sexual Orientation)گرایش، تمایل جنسی  .4

 ،(Heterosexual)گرا  شود: غیرهمجن  بسته به اینکه تمایل جنسی فرد دگونه باشد، به دند دسته تقسیم می
 .(Bisexual)گرا  ، دوجن (Homosexual or gay)گرا  همجن 
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 بتا  اختیار نیا ۀدامن رند وبرخوردا (a certain margin of appreciation)خاصی  1یرانعطاف تفس
 ییاروپتا  یتوان د راستا، نیا ر. دبود خواهد متفاوت آن پیشینۀ و موضوع احوال، و  اوضاع به توجه
 با دیبا که است( a living instrument) زنده سند کی ونیکنوانس که شود یم ادآوری بشر حقوق
(Pajić v. Croatia, 2016: para. 57)شتود  ریتفست  یکنتون  طیشترا  داشتتن  درنظر

و درنهایتت   2
 .Di Trizio v) دارد یبستگ یواند نظر به ونیکنوانس الزاماتیا عدم رعایت  تیرعا برای میت م

Switzerland, 2016: para. 81)
 Gas ختود  4یتۀ رو در بارهتا  و بارهااروپایی حقوق بشر  دیوان .3

and Dubois v. France. 2012: para. 59))5 ۀتوستع  و شترفت یپ کترده کته   دیت تأک امتر  نیا بر 
 ,Di Trizio v استت  اروپتا  یشتورا  عضتو  یهتا  دولتت  یاصتل  اهتداف  ازجملته  یتیجنست  یبرابر

Switzerland, 2016: para. 82))6     مهتم  اریبست »بنتابراین دالیتل »(Very weighty)، « اریبست 
 Particularly )« متتقن  و کننتده  قتانع  منح تراً  لیت دال» ایت  (Particularly serious)« یجتد 

convincing and weighty reasons )باید ارائه شتود تتا    تیجنس اساس بر رفتار در تفاوت یبرا
 :Fretté v. France, 2002)محستو، گتردد    ونیکنوانست  بتا  سازگاراین رفتار، رفتاری همسو و 

para. 2(b))  خواهتد بتود    ریپذ هیتوج 7یسخت به لذا رفتار متفاوت در حوزۀ جنسیتEuropean 

                                                           
 نیدکتر از ینوع آن بر حاکم طیشرا و پرونده موضوع به توجه با یا پرونده هر دراروپایی حقوق بشر  وانید .1

 جهت. دهد یم اخت ا  هیقض آن به ،باشد «خا » و «محدود» ،«موسع» تواند یم کهرا  ریتفس مجاز یۀحاش
 «.،» 1395بهار  الرعایا، نژاد و امین دیاحم ، ر.ک.شتریب ۀمطالع

 برای مطالعۀ بیشتر، نک: .2
; Fretté v. France(no. 36515/97), ECtHR, 2002: para. 40; Inze v. Austria(no. 8695/79), ECtHR, 1987, 

Series A, No. 126, p. 18, para. 41; Gas and Dubois v. France (no. 25951/07), ECtHR, 2012: para. 58. 

 Emel Boyraz v. Turkey(no. 61960/08), ECtHR, 2014, para. 51 برای آگاهی بیشتر، نک:. 3

نمایند، سعی شده است تا حد امکان به  در مواردی که نویسندگان در مقالۀ حاضر ادعای رویه بودن امری را می. 4
م در مورد رویه بودن آن مسئله آرای متعددی در خ و  آن موضوع ارجاع داده شود تا خوانندگان محتر

 اقناع گردند.
 برای مطالعۀ بیشتر، نک: .5

Van Raalte v. the Netherlands(no. 20060/92), ECtHR, 1997, p. 186, para. 39; Abdulaziz, Cabales and 

Balkandali v. the United Kingdom(no. 9214/80; 9473/81; 9474/81), ECtHR, 1985, Series A, p. 38, 

para. 78; di Trizio v. Switzerland(no. 7186/09), ECtHR, 2016, para. 82; Karner v. Austria(no. 

40016/98), ECtHR, , 2003, para. 37; Zarb Adami v. Malta(no. 17209/02), ECtHR, 2006, para. 80; 

Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal(no.17484/15), ECtHR, 2017, para. 46. Konstantin 

Markin v. Russia(no. 30078/06), ECtHR, 2012, para. 127. Council of Europe(2011)Combating 

discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, Council of Europe Publishing, 

ISBN 978-92-871-6989-1, p. 52. 

 گاهی بیشتر، نک:برای آ. 6
Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom(no. 9214/80; 9473/81; 9474/81), ECtHR, 

1985, Series A, p. 38, para. 78; Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal(no. 17484/15), ECtHR, 

2017, para. 46. Konstantin Markin v. Russia(no. 30078/06), ECtHR, 2012, para. 127. 
7. A difference of treatment on the ground of sex could hardly be justified. 
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Court of Human Rights. Factsheet, 2019: 5) .)کته  ردیت گ یمت  جته ینت یواند ،بیترت نه ایب 
 Di Trizio)ابدی یم کاهش یتوجه قابل زانیم به یردامو دنین درحاشیۀ انعطاف تفسیر مقامات 

v. Switzerland, 2016: para. 96).  ۀ ایتن امتر   دهند نشاناروپایی حقوق بشر اگرده رویۀ دیوان
ی اقت ادی و اجتمتاعی حاشتیۀ انعطتاف    ها استیساست که این نهاد قضایی در امور مربوط به 

 .Kopecký v) اعطتا کترده استت    هتا  دولتت را بته   (Wide Margin of Appreciation)موسعی 

Slovakia, 2004: para. 37)1 رد،یت گ یمت ت صورت یجنس اساس بررفتار  تفاوت که ییجا، لکن 
 (Narrow Margin of Appreciation) ر محتدود یتفست  انعطتاف  یۀحاشت در اعمال دولت اختیار 
 یابیدستت  یبترا  شده انتخا، نیست که اقدام این مستلزم تناسب اصل یطیشرا نیدن در و است
دام ایتن اقت   احتوال  و  اوضاعاین  در که شود داده نشان دیبااما  ،2باشد مناسب موردنظر هدف به

، دشت  مالحظته  کته  گونته  همتان .  (Emel Boyraz v. Turkey,  2014: para. 51) ضترورت دارد 
و آنچه در رویتۀ   کند یمی متعددی میان آنچه اسالم در مورد حقوق زنان و مردان ارائه ها تفاوت

 نظتر  بته ختورد.   دشم متی  ، بهشود یمی مبتنی بر جنسیت عمل ها تفاوتی در خ و  الملل نیب
یان تفکر اسالمی و تفکتر  مین اختالف ناشی از اختالف مبنایی بسیار عمیقی است که ا رسد یم

همچون کمیتۀ حقوق بشتر   3یالملل نیبدر رویۀ مراجع  صراحت به دراکهحقوق بشر وجود دارد  
شده است. کمیتۀ حقتوق بشتر ستازمان     دیتأک 4و دیوان اروپایی حقوق بشر بر اصل سکوالریسم

 قترار  توجته  متورد  (A Legitimate Aim) مشتروع  هتدف  کی عنوان به ار سمیسکوالر اصلملل 
. دیوان اروپایی نیتز همتواره در آرای   (Bikramjit Singh v. France, 2013:  para. 3.5) دهد یم

 یباورها ۀهم به نسبت را یطرف یب که ۀ مهم معرفی کردهقاعد کی عنوان بهرا  سمیسکوالر خود
 .Ebrahimian v France,  2015: para) آورد یم ارمغان به تنوع و رتکث به احترام یۀپا بر یمذهب

 Refah Partisi (the Welfare) کیت دموکرات نظتام  یبترا  اصتل ایتن   تیت اهم و بتر ( 67 & 57

Party)and Others v. Turkey, 2003: para. 67)5 و قتانون  تیت حاکم بتا  و آن را نمتوده  دیتأک 
 بتا  ستم یسکوالر مفهتوم  کته  کنتد  یمدانسته، اعالم  گهماهن یدموکراس و بشر حقوق به احترام

                                                           
 برای مطالعۀ بیشتر، نک: .1

Stec and Others v. United Kingdom (nos. 65731/01 and 65900/01), ECtHR, 2006, para. 52. 

برقتراری نستبت   »معنتای   عنوان یک اصل کلی حقوقی، بته  به (Principle of Proportionality)استاندارد تناسب . 2
توجهی برختوردار   سندیت قابل الملل از بین حقوق است. این مفهوم در« شده و موضوع معقول بین اقدام اتخاذ

 .105: 13۸۸ زمستان و زمانی، پاییز است. برای آگاهی بیشتر، ر.ک.
 الملل تأثیرگذار است. ها بر حقوق بین ای است که رویۀ آن هانی و منطقهالمللی ج . منظور، مراجع بین3
 استت یس از نیت د ییجتدا  بتر  دیت کأت بتا  ،ختود  ختا   یاجتماع و یاقت اد ،یاسیس یساختارها واجد ینیدکتر .4

 (.51: 1394تابستان  ی،ساجد)
 .S.A.S. v. France(no. 43835/11), ECtHR, 2014: para. 135 . برای مطالعۀ بیشتر، نک:. 5

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088513/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088513/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
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 :Dogru v. France, 2008) استت  ستازگار اروپایی حقوق بشتر   ونیکنوانسیی ربنایز یها ارزش

para. 64 & 66)1   کته  استت  یاعتقتاد  ستم یسکوالر کته  دیت نما یمت  حیت تر . همچنتین دیتوان 
 ,Hamidović v. Bosnia and Herzegovina) ددهت   یمت  قترار  تیت حما متورد آن را  ونیکنوانس

2017: para. 35) اختالف مبنایی میتان تفکتر استالمی و تفکتر      نیدن نیا. واقعیت این است که
ی که برابری را ریپذ هیتوجمنجر به این شده است که در عمل، م ادیق تفاوت رفتار  حقوق بشر
ئز اهمیتت  بشتر بترهم منطبتق نباشتند. نکتتۀ حتا       الملل نیبدر اسالم و حقوق  دینما ینمنقض 

 و هتا  پنداشتت  هتا،  ستنت  و جیرا دیعقا به ارجاعاینجاست که در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر، 
 در تفتاوت  بتواند نکهیا یبرا خا  کشور کی در غالب یاجتماع یها نگرش ای یعموم مفروضات
 :Di Trizio v. Switzerland, 2016) کند ینمکفایت  ،کند ریپذ هیتوج را تیجنس اساس بر رفتار

para. 82)2تواند ینم شود یمعبارتی دین رسمی نیز که جزء عقاید رایج یک کشور محسو،  . به 
نماید. اینجاست که با وجتود پتذیرش تفتاوت و تمتایز رفتتاری در       ریپذ هیتوجتفاوت در رفتار را 

الملل بشتر و حقتوق استالم، م تادیق تمتایزات       موارد متعددی در هر دو نظام فکری حقوق بین
 یارزشت  نظام درکه نافی برابری نیستند در این دو نظام با هم انطباق ندارند. برای نمونه   تاریرف

، ختالف  3تفاوت رفتاری در حوزۀ مربوط به جنسیت که اغلب مرتبط با حقوق مالی استت  اسالم
المللی حقتوق بشتر ایتن متوارد جتزء تبعیضتات        اصل عدالت و برابری نیست  لکن در نظام بین

شود. همچنین در حقتوق استالم برابتری بتر استاس گترایش جنستی         پذیر محسو، مینا توجیه
الملل بشر تفاوت رفتاری مبتنتی   نی نیست  درحالی که در حقوق بینرفتیپذ وجه چیه بهمتفاوت 
 .5ناپذیر و ناقض برابری است های توجیه تفاوت ازجمله 4های جنسی بر گرایش

                                                           
 برای آگاهی بیشتر، نک:. 1

Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey(nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 

41344/98), ECtHR, 2001, para.52; Izzettin Doğan and Others v. Turkey(no. 62649/10), ECtHR, 

2016: para. 163. 

 برای مطالعۀ بیشتر، نک: .2
Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal (no. 17484/15), ECtHR, 2017: para. 46. 

 لکتن  استت،  متردان  ارث از شتریب زنان ارث که دارد وجود یمتعدد موارد یاسالم حقوق در) ارث دونمواردی  .3
 یمتوارد  نیدنت  در کته  برادر و خواهر ارثِ دون است یموارد شده، شبهات موضوعِ و کرده جلوه شتریب آنچه
 یمتال  حقتوق  در زنتان  خ تو   در کته  یمثبت ضاتیتبع لحاظ به موارد نیا و برد یم ارث دختر برابر دو پسر
 نفقه، مهریه و... . ه،یدیست(، ن عدالت اصل خالف است،  شده لحاظ اسالم

گتتاه ستتکوالر حقتتوق بشتتر ایتتن تفتتاوت رفتتتار مضتتیق در موضتتوعات جنستتیتی را شتتامل مباحتتث مربتتوط بتته . ن4
 داند. برای مطالعۀ بیشتر، نک: گرایان هم می همجن 

Council of Europe(2011), Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, 

Council of Europe Publishing, ISBN 978-92-871-6989-1. 
 یجنست  هتای  شیگترا  که یمتعددهای  پرونده در. جهت مطالعۀ بیشتر، ر.ک. رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر که 5

  .است دادهقاعدۀ منع تبعیض  نقض به حکم ،شده زاتیتما باعث گرا همجن  افراد
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 مردان با برابر ییشناسا بر انزن حق. 4
 16 ۀمتاد  و بشتر  حقوق یجهان یۀاعالم 6 ۀمادموضوع  1حق افراد به شناسایی شخ یت حقوقی

آنتان برختورداری از    ماننتد  بهی، به زنان در کنار مردان و اسیس و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم
المللتی حقتوق    میثاق بتین  16در مباحث مقدماتی تدوین مادۀ . 2شخ یت حقوقی را اعطا نمود

حق زنتان را بترای اینکته      کافی و شایسته طور بهشده است که این ماده  دیتأکسی مدنی و سیا
 :van der Wolf, Haardt, 2007) کنتد   متی  نیتتأم اشخا  نزد قانون شناسایی شوند،  عنوان به

هتر   حق»شود:   حق بر شخ یت حقوقی در خ و  زنان به این صورت تعبیر میدر واقع، . (30
  لذا حق یادشده در خ و  زنان تلفیقی است از حق بر «زن به شناسایی حقوقی برابر با مردان

، حق زنان به شخ یت حقوقی بر مبنای برابری رو نیازاحقوقی و حق برابری حقوقی،  شخ یت
 هتا  زمتان است. این حق، حقی مطلق است کته بایتد در همتۀ شترایط و تمتام       شده بنابا مردان 

 ,United Nations: Office of the High Commissioner for Human Rights) تضتمین شتود  

 16اعالم داشت: بتر استاس متادۀ     2۸ر در تفسیر عمومی شمارۀ کمیتۀ حقوق بش. (449 :2003
یتک   عنتوان  بهمکان  هرمیثاق، حق به شخ یت حقوقی که عبارت است از حق هرکسی که در 

شخص نزد قانون شناسایی شود، مخ وصًا به زنان مربتوط استت کته اغلتب بته دالیلتی دتون        
 عنتوان  بته زنتان  نبایتد  کنتد کته    . این حتق اشتاره متی   اند شده محدودجنسیت یا وضعیت تأهل 

 هتا  دولترسد، تلقی شوند.  کاالهایی که همراه دارایی همسر متوفی به خانوادۀ همسر به ارث می
اشخا  حقوقی کامل  عنوان بهباید در قوانین و عملکردشان شرایطی را فراهم نمایند که با زنان 

یی کته رفتارهتایی ختالف    اهت  هیت روکن کتردن قتوانین و    رفتار شود و همچنین باید جهت ریشه
 Human Rights) آورنتد  عمتل  بته دهنتد، اقتدامات الزم را    شخ یت حقوقی زنتان را اجتازه متی   

Committee. General Comment No. 28, 2000: para. 19) .  حق زنان به شناسایی شخ تیت
ز آن المللی معتبتری ا  در اسناد بین دراکه ،است الملل بشر حقوقی، یک حق ذاتی در حقوق بین

این حق توانتایی   .مندی از حقوق بشر و آزادی است و پایه و اساس حق زنان برای بهره شده ادی
زنان را بر دارایی و حقوق مالکانۀ خود، ورود به قرارداد یا انجام سایر حقتوقی کته ممکتن استت     

ر قترا  رشیپتذ  موردباشد،  شده محدودآمیز  های تبعیض یا سایر زمینه تأهلوضعیت  ریتأثتحت 
حقتوقی   مؤسستات دهد. شخ یت حقوقی زنان همچنین به این معنا است که زنان باید بته   می

                                                                                                                                        
(X v. Turkey.2013:Para.50; Pajić v. Croatia, 2016: paras. 59,69,94; Salgueiro da Silva Mouta v. 

Portugal,2000: para. 93.) 
 .1396 زمستان و زییپای و همکاران، موسوبرای آگاهی بیشتر، ر.ک.  .1

 چیهت  و ردیت گ یمت  دربتر  توامتان  را مردان و زنان است، شده حیت ر مواد نیا در که (Everyone) «هرک » واژه .2
 .شود ینم استنباط ها آن نیتدو یمقدمات مباحث از یحت و اسناد نیا مواد ریسا از امر نیا برخالف یا نهیقر

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Willem-Jan+van+der+Wolf%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.+de+Haardt%22
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نقض شتده   ها آناز  آنچهاستیفای حقوقشان و تح یل غرامت یا اعادۀ  منظور بهکشور خودشان 
، حتق زنتان بته    رو  نیت ا از(. Yogi. Op. Cit: 149دسترسی کامل و آزادانه داشته باشتند )  است،

باید با آنان در شترایطی برابتر بتا متردان رفتتار       کهبر این اساس استوار است  شخ یت حقوقی
گردد  همچنین به این امر توجه شده که یکی از موارد شایع تضییع حق بتر شناستایی حقتوقی    

، عدم پذیرش استقالل شخ یت حقوقی یک زن در مقابتل همسترش   در بسیاری از جوامع زنان
المللتی ختویش    ها بر مبنای تعهتدات بتین   بنابراین دولت(Jenna Reinbold, 2007: 178).  است
اند در جهت رفع این موانع که  ۀ حق برخورداری افراد از شخ یت حقوقی، موظفقاعد  بهنسبت 

شود، تالش کنند. این حق امکان جدیتدی را   منجر می به عدم شناسایی شخ یت حقوقی زنان
و خشونت مبتنی بر   (Discrimination against women)برای مبارزه در برابر تبعیض علیه زنان

 Erik André) دهتد  دستت متی   بته آن بته   دادن انیت پاو (Gender-based violence)  جنستیت 

Andersen, 2007: 238; Ineta Ziemele, 2005: 99)   و حق زنان برای آزادی از بردگی، تجتارت
ی در خ تو  ازدواد و ستایر امتور    قترار داده، برابتر   رشیپذ موردو قاداق را  برده، کار اجباری

 United Nations: Office of) کنتد  مدنی و برابری در مشارکت در امور عمومی را شناسایی می

the High Commissioner for Human Rights, 2003: 449). توان از بسیاری از  این حق را می
و همچنین حتق بتر    ارندد حق هر فرد بیان می عنوان بهیی که شخ یت حقوقی را ها ونیکنوانس

نماینتد، استتنباط    برابری حقوقی زنان و مردان، و رفع تبعیض جنسیتی علیه ایشان را مقرر می
م در 2000پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و مردم م و، سال  3میان، مادۀ  نیا در. 1نمود

حتق زنتان بتر شخ تیت حقتوقی       ای است که دربتارۀ  خ و  حقوق زنان در افریقا تنها مقرره
منشتور افریقتایی    5متادۀ   بر استاس ی قواعدی را بیان نموده است. این ماده که اخت اصطور  به

 طتور  بته است، عالوه بر بیان کرامتت انستانی زنتان،     شده  نیتدوریزی و  حقوق بشر و مردم طر 
هتای عضتو    هتد دولتت  جامع و کامل حق آنان را به شناسایی برابر با مردان بیتان نمتوده، بته تع   

گونه که در خ و  برابتری در   همانمیان،   نیا دراتحادیۀ افریقایی در این خ و  اشاره دارد. 
مقابل قانون در ابتدای بحث ذکر گردید، پایۀ برابتری در استالم بتر استاس نیازهتای تکتوینی و       

پذیرش شخ یت ، این امر به معنی عدم حال  نیا باهای موجود در خلقتِ نوع بشر است.  تفاوت
در اندیشتۀ استالمی، مترد و زن هتر دو      واقتع  در. 2برابر با متردان نیستت   صورت بهحقوقی زنان 

                                                           
المللتی   میثتاق بتین   16و  3اعالمیۀ جهانی حقوق بشتر و   7و  6، 2منشور ملل متحد، مادۀ  1مادۀ موادی دون . 1

 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و... . 3و  2مواد  حقوق مدنی و سیاسی،

 ها لىیخ را ت ور نیا .است گرانید به خدمتگزارى به موظف که  استدو  ۀدرج موجود کی ت ور ه،خان در زن از روت . 2
 نیت ا -استت  نیت ا دلشتان  در اما آورند، نمى رو به هم ها بعضى آورند، مى رو  به آورند، مى زبان به ها بعضى حاال -دارند
 (.1393فروردین  30رهبری، )مقام معظم است کرده انیب اسالم که است زىید آن مقابل ۀنقط درست
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 هتا  آنو جایگتاه انستانی یکستانی در خ تو       انسان از حق شناسایی برابر برخوردارند عنوان به
 نستبت بته زنتان و متردان     1های قترآن کتریم   مورد تعبیرات و خطا،  نیا دراست.  شده  فیتعر

هتیچ برتتری را بترای جتن  مترد افتاده        تنهتا  نته و  نمایانگر شخ یت انسانیِ برابر آن دو است
را بیتان کترده،    مؤنتث ها هماننتدی در انستانیت دو جتن  متذکر و      ، بلکه این خطا،2کند  نمی

 هتا  آنبه هردوی  دراکهنمایانگر وحدت این دو جن  در برخورداری از شخ یت حقوقی است  
ختالف آنچته کته    را صاحب حقتوق و تکتالیف کترده استت.      ها آنت فرموده و کرامت ذاتی عنای

بسیاری از افراد باور دارند، در پندار اسالمی زن استقالل اقت ادی خویش را پ  از بلوغ و رشد 
همواره در این زمینه مستقل خواهد بود. عالوه بر اینکه از جانب پدر یتا همستر    ،3دست آورده به

، آورد یمت  دست بهو...  الزحمه حقوالی را که از راه هبه، ارث، معامالت مالی، سزاوار نفقه است، ام
حتی پدر یا همسر وی حق مداخله در این امور را بدون  که یطور بهکند   ل اداره میمستقطور  به

 داند نفقه را از حقوق زن می نکهیا، اسالم عالوه بر بیترت  نیا  به. 4رضایت ایشان نخواهند داشت
مورد  نیا درو  5کند را درگیر معاش خانواده نکرده است، زنان را از کار و تالش نیز منع نمیو او 

 محترم را زن کار اصوالً اسالم. 6حقوق ناشی از کار ایشان را نیز به خودشان اخت ا  داده است

7است شمرده
 .کند مجبور منزل خارد یا داخل در کاری انجام به را زن که ندارد همسر وی حق و 

                                                           
(  71توبه: )«وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَع ضُهُم  أَو لِیاءُ بَع ضٍ»(  35)أحزا،: « …إِنَّ الْمُس لِمِینَ وَ الْمُس لِماتِ و» .1

قل لِلمؤمنات »  و « مقل للمؤمنین یغضوا من أب اره» ( 67)توبه:  «بَعْضهُم م ِّن بَعْضٍالْمُناَفِقُونَ وَالْمُناَفِقَتُ »
یا أیها الناس إنا »(  25 فتح:)«  و لوال رجال مؤمنون و نساء مؤمنات»(  31و  30)نور: «  یغضضن مِن أب ارهن
 .(97)نحل: .« مَنْ عَم لَ صَال حًا م ِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْم نٌ..»(  13)حجرات: « خلقناکم من ذکر و أنثی

 (.13ق: 1404مجلسى،  ) تر است تا مردان مود: خداوند نسبت به زنان مهربانرسول اسالم ) ( فر .2

 .آورند مى دست به را خود کامل استقالل مردان از زودتر سال 6 زنان یاسالم باور در که است نیا تیاهم حائز ۀنکت .3
 ممکن. کند افتیدر را آن دیبا کند، کار تواند ینم دون که ستین زن ضعف و فقر به مربوط  کسوه و نفقه حق .4

 مشترک یزندگ در را الشیر کی ستین موظف اما ،کسب درآمد هم داشته باشد بکند، کار بتواند زن است
. ندارد یحق نیدن مرد اما ،ندارد هم یاشکال چیه و کند خرد یگرید یجا در تواند یم بخواهد، اگر کند  خرد
 هماهنگی یبرا و م الح اساس بر متعال یخدا ت.هاس نیا یعیطب تیترب از یناش مرد، و زن به اسالم نگاه نیا

 معظم مقام) کنند اداره هم با را ایدن بتوانند ها آن تا است آورده وجود به را یعیطب یبیترت مرد، و زن یزندگ
 (.1379اسفند  7، اصول و فقه خاردی، درس رهبر

و  از امام کاظم )ع( روایت شده است که در پندار اسالمی بیکاری امری بسیار نکوهیده است. در این خ  .5
دارد. از امام صادق )ع( نیز حدیث مشابهی نقل  آلود بیکار را دشمن می عال بندۀ خوا، و فرماید: خداوند جل می

 (.55۸ق: 1429  ،)کلینى .« الْفَارِغَ  جَلَّ وَ عَزَّ یُب غِضُ الْعَب دَ النَّوَّامَ  إِنَّ اللَّهَ  أَبَاالْحَسَنِ مُوسَى ع یَقُولُ»شده است.
 (32نساء: «)لِلرِّجَالِ نَ ِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَ ِیبٌ مِمَّا اکْتَسَب نَ» .6
فرمایتتد: طلتتب روزی حتتالل فریضتته و واجبتتی بتترای هتتر زن و متترد مستتلمان استتت     یتتامبر اکتترم) ( متتی  .7

 (.9ق: 1403)مجلسى،
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 از داری خانته  بنابراین  نیست مادی مزد بدون هم منزل در زن کار که است آن سخن این مفهوم

 زناشتویی  زنتدگی  در مشتارکت  احساس روی از و داوطلبانه کاری بلکه زن نیست، الزامی وظایف

 .1(74: 13۸۸ ،یخسروی و لیاردب زاده میعظ) است
آمتوزی و   حق، بلکته تکلیتف بته علتم     تنها هنمردان،  مانند بههمچنین زنان در جامعۀ اسالمی 

فریضه و امتری   عنوان بهصراحت کسب علم را  تح یل علم دارند. در این خ و  پیامبر اسالم به
تتر بیتان شتد،     که پیش طور همان، رو  نیا از. 2نماید واجب برای هر مرد و زن مسلمان معرفی می

شتود. لکتن در متواردی کته      ه تمایز نمتی برابری زن و مرد در اسالم در بسیاری از جهات منجر ب
نماید، برابری مستلزم احکامی است که با سرشتت   های وجودی آن دو ایجا، می تمایزات و تفاوت

 و  زن :دیفرما یمدر خ و  جایگاه زن مسلمان  طباطبایی عالمهزن و مرد سنخیت داشته باشد. 
 در جته ینت در و اراده و فکتر   آزادى در نیتز   زن. هستتند  مشتترک  وجتودى،  مواهب اصول در مرد

 و فتردى  حیتات  شتئون  جمیتع  در ت رف در مرد که طور همان .است مرد شریک اختیار، داشتن
  باشد داشته  استقالل باید نیز زن دارد،  استقالل است، ممنوع که مواردى آن جز به خود اجتماعى
. استت  داده زن بته  وجته  نیتتر  کامتل  بته  را  آزادى و استقالل این است فطرى دین که هم اسالم
 و اراده شتد.  ختویش  بتر  متکتى  و نف  به مستقل ،اسالم برکت از زن که دینما یم حیت ر عالمه
 تحتت  از و شتد  جتدا  مترد  عمتل  و اراده از بود، مرد ۀاراد به خورده گره اسالم ظهور تا که او عمل
 در و ختود  قتدمت  ۀهم با اسالم از قبل دنیاى که رسید مقامى به و درآمد مرد قیمومت و والیت
 ۀصتفح  از گوشه هیچ در که داد زن به مقامى اسالم .بود نداده زن به مقامى دنین ادوارش، ۀهم
 (414: 1374)طباطبایی،  شود ینم یافت زن براى مقامى دنین بشر ۀگذشت تاریخِ

 وانعن به، مردان 3سورۀ نساء 34در حوزۀ خانواده و در رابطۀ همسری بنابر آیۀ  در این میان،
عتدم   غلتط  بته از ایتن آیته گتاهی     کته  انتد  شده یمعرفحیات خانوادگی  4و سرپرست دهنده قوام

                                                           
 ایران. نشریۀ ،«است ارزشمند اسالم نگاه از زن» هلل،ا فضل . به نقل از عالمه سیدمحمدحسین1

 (.107:  ق1410)کراجکى، « فَرِیضَهٌ عَلَى کُلِّ مُس لِمٍ وَ مُس لِمَه.  الْعِلْمِ  طَلَبُ  اللَّهِ  : رَسُولُ». 2

 .«بعض و بما أنفقوا من أموالهمعلی اهلل بعضهم  بما فضل الرجال قوامون على النساء». 3
 و استت  آن مالتک  آنچه در ت رفاتش و زن ۀاراد آزادى بتواند مرد که نیست معنا این به زنش بر ردم یسرپرست .4

 همچنتان  زن پ   کند سلب یو از را منافعش از دفاع و اش اجتماعى و فردى حقوق حفظ در را زن استقالل
 دفتاع  آن از هتم  ،نتد ک حفتظ  را خود اجتماعى و فردى حقوق تواند مى هموی  .دارد را خود آزادى و استقالل
 لتذا . شود متوسل رساند مى اهدافش به را او که مقدماتى به هایش هدف به رسیدن براى قادر است هم و نماید
 او از تتا  پتردازد  متى  ختودش  متال  از را زن زندگى ۀهزین اینکه دلیل به مرد که است این مرد قیمومت معناى
 از او شتود  متى  مترد  همختوابگى  و استتمتاع  بته  مربوط نچهآ تمامى در است الزم نیز او بر پ  ببرد، استمتاع
 نکنتد  خیانتت  استت،  ستاخته  آن بتر  مسلط را او و سسرده او دست به که شوهرش اموال در نیز و کند اطاعت

 (.544-545: 1374، طباطبایى)
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شود. در ایتن خ تو ، الزم بته توضتیح استت کته        شخ یت حقوقی مستقل زنان برداشت می
 و کنتد  قیتام  ختانواده  کاروبتار  بته  روز شبانه که گویند را کسى و قوّام است قوّام جمع «قَوَّامُونَ»

الرجتال  »در « قتوّام »واژۀ  (.154: 13۸4، دل خترم ) باشتد  تالش در ایشان م الح راه در پیوسته
 1دهنتد  را به آن تکیه متی  ءدر لغت عر، به معنای آن دیزی است که شی« قوّامون علی النساء
  برای نمونه، قوام به دتوبی کته درختت و گیتاه را بته آن تکیته       (50ق: 1412)راغب اصفهانى، 

)ابتن  گتردد   شود که در حقیقت به معنای مالزم و محتافظ استتعمال متی    یدهند نیز گفته م می
کنتد، قوّامیتت متردان در     . بر اساس بیانی که عبارات این آیه افتاده متی  (497ق: 1414منظور، 

برتری شخ یت حقوقی مردان نسبت به همسرانشان معنا  عنوان بهتوان  حیات خانوادگی را نمی
هتای   محافظت از زنان که به لحاظ خ وصیات تکوینی و لطافت، مالزمت و واقع در دراکهکرد  

ۀ مردان نهاده شده است و این آیه تکلیف مردان را نستبت  برعهدپذیرند،  روحی و جسمی آسیب
 دارد. عبارتی حق همسران بر مردان را در مالزمت و محافظت بیان می به همسران و به

 بستان ای بته امتام حستن )ع( زن را     ع( در نامهبا این آیه از قرآن کریم، امام علی ) راستا هم
توانایی زن است به او تحمیل نکتن، زیترا    ازحد شیبکاری را که فرماید:  می گلی توصیف نموده،

هتا و شتادابی روحتی و دوام     دور باشند، برای حال آن فرسا به اگر زنان از کارهای سخت و طاقت
ۀ ایتن نگتاه بته    جینت در. 3شما 2و نه کارگزار ی استبهار  گلها بهتر است  دراکه زن  زیبایی آن

، نیازهای زنان و ها ییتواناشرایط وجودی، احساسات و  اساس برزنان است که در حقوق اسالمی 
 شده  گرفتهو موازی، اما متفاوت برای زوجین درنظر  وزن هممردان در روابط خانوادگی وظایفی 

و گاهی تکالیفی را متناظر با آن حقوق  کند است که گاهی حقوقی را به سود زنان شناسایی می
 نماید. بر ایشان در قبال مردان بار می

 

  جهینت
 بشتر  الملل نیب حقوق درشده حق زنان نسبت به شناسایی برابر با مردان  با عنایت به موارد مطر 

نتیجۀ منطقی پذیرش حق بر برابری و نیز حق بر شخ یت حقوقی زنان است که مستلزم رعایت 
حقوق مهمی است که برای پیشترفت و اعتتالی    ازجملهباشد. این حق  ابری ایشان با مردان میبر

 یبترا  کننتده  نیتی تع و مهم یامر بهو در عرصۀ جهانی  گرفته قرار دیتأکحقوق بشری زنان مورد 
 هتا  زمتان . حق موصوف، حقی مطلق است که باید در همۀ شترایط و تمتام   است شده لیتبد زنان

                                                           
 ء ما یقوم به الشى .1
 .(496: ق1414 منظور، ابن) دده یم انجام را یگرید شخص یکارها که یکس معنای کارگزار و قهرمانه به. 2
 .(16۸7ق: 1409)شیخ حر عاملى،  «فَاِنَّ الْمَرْأَۀَ رِی حانَهٌ لَی سَت  بِقَه رَمانَهٌ». 3
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 از یکت است، ی زنان یحقوق تیشخ  بر حقکه الزمه و ضرورت  ی نیزبرابرحق بر تضمین گردد. 
 نیت ا اعمتال  ۀویشت  در لکتن  است، یفکر مکاتب ۀهم رشیپذ مورد که بوده یعیطب حقوق اصول
آیتا برابتری حقتوقی     کته . نکتۀ حائز اهمیتت ایتن استت    دارد وجود یفراوان ینظرها اختالف اصل

در حیطتۀ برابتری    توانتد  یمت ست یا تفاوت و تمایز در رفتار نیز مستلزم رفتاری یکسان و مشابه ا
 ستم ینیفم بتر  یمبتنت  یها شهیاند ازجملههای متفاوتی وجود دارد   باره دیدگاه  نیا درمعنا شود؟ 

 بتدون  را یبرابتر  و باشتند  یم استوار قانون مقابل در یبرابر و یتیجنس یطرف یب یها آرمان برکه 
 اهت  گتاه  دیتد  نتوع  نیت ا زیت ن یالمللت  نیبت  ۀعرصت  در کته  کنند یم نبالد تیجنس دادن قرار مدنظر
 شود یم دیتأکی، اعتقادی که بیش از همه بر آن الملل نیبدر رویۀ مراجع  .دارد یفراوان داران طرف

برابری در اسناد حقوقی در معنای حقوقی استتعمال شتده استت و معنتای برابتری      این است که 
برابری در مقابل قانون به معنی یکستانی کامتل نیستت  دراکته      شود و مطلق از آن برداشت نمی
، در عملکترد مراجتع   رو  نیت ا از. دکن  ینمباشد، برابری را نقض  ریپذ هیتوجرفتار متفاوت زمانی که 

ی انستانی هنگتامی   هتا  گتروه آمیز و متفاوت نسبت به افراد یتا   ی رفتارهای ظاهراً تبعیضالملل نیب
و معقول باشند، در ارتباط با منافع مورد رضتایت ایتن    ازیموردنالزم و  خواهند بود که ریپذ هیتوج

قترار   نظتر  متد یک کتل   عنوان بهالمللی( را  رفاه جامعۀ )ملی یا بین صورت بگیرند  ها گروهافراد یا 
داشتته باشتد.    زیت آم ضیتبعت ی منطقتی بتا اقتدام    ا رابطته دارای هدفی مشروع باشند که دهند  و 
مشروع آن تناستب داشتته باشتد.     هدف با زیآم ضیتبعبرای اقدام  شده تخا،انابزارهای  همچنین

رای بت . شتود  یمگیرانه تفسیر  ای سخت گونه ی بهریپذ هیتوجاین  لکن در موارد مبتنی بر جنسیت،
ی بررست  متورد ی فراوانی که در دیوان اروپتایی حقتوق بشتر در ایتن خ تو       ها پروندهنمونه در 
جهتت   هتا  دولتت اختیتار و حاشتیۀ انعطتاف محتدود و مضتیقی بته       ، مالحظه شد کته   قرارگرفته
است و تنها دالیل محکم و سنگینی برای توجیته   شده اعطای رفتاری ها تفاوتپذیری این  توجیه
 یرفتار تشابه به موارد از یاریبس در ی رفتاری مبتنی بر جنسیت الزم است که در عملها تفاوت
استت کته حتتی انتواع      شتده  محتدود ی دنتان  ریپتذ  هیتوج. دامنۀ این انجامد یم مرد و زن انیم

شود و تنهتا در متوارد    گرایی را هم شامل نمی دوجن گرایی و  های جنسی دون همجن  گرایش
 است. رشیپذ موردهای ناشی از بارداری و زایمان، تمایز رفتاری  معدودی دون تفاوت

رابتری جتزء ذات و ماهیتت    مسلم است که ب شد، بیان که گونه هماندر دیدگاه اسالمی نیز 
 بنتا یی در رفتار وجود دارد که بر اساس عدالت ها تفاوتاسالم است، لکن  موردنظرنظام حقوقی 

در اندیشۀ اسالمی تمایزات رفتاری مجاز کته اصتل برابتری حقتوقی را     است.  ریپذ هیتوجو  شده
و روحتی افتراد    ی جستمی هتا  تیت ظرفو  هتا  ییتوانتا کنند، تمایزاتی هستند که با  نمی دار خدشه

های وجتودی زنتان و متردان،     به این معنا که به علت تفاوت انسانی متناسب و هماهنگ باشند 
عدالت و برابری اسالمی حقوق و تکالیف را متفاوت و متناسب بتا تمتایزات ذاتتی ایشتان مقترر      



 425  ...مردان با برابر ییشناسا به زنان حق

 

 وانتد ت یمت از منظر اسالمی مدنظر قرار ندادن ظرفیت جسمی و روحی زنان  واقع درنموده است. 
 لیت دل بته ی نسبت به ایشان منجر شود. نظر بته اینکته نگتاه حقتوقی استالم      عدالت یببه ظلم و 

 یگفتنت هایتت  درنموجب ارتقای حقوق آنان باشد،  شیازپ شیب تواند یمهماهنگی با خلقت زنان 
 متوارد  از یبرخت  دارد وجتود  کته  یینظرها  اختالف رغم علی الملل نیبکه اگرده در حقوق  است
 یریپتذ  هیتوج ضاتیتبع ۀزمر درمحسو، نشده،  رموجهیغی رفتاری تبعیض ها تفاوتت و تمایزا
ی ایدئولوژیک میان اندیشۀ اسالمی و ها تفاوت، لکن به لحاظ باشند ینم یبرابر ناقض که هستند
، درعمل م ادیق تمایزاتی کته  شده بنابشر که بر اساس تفکرات سکوالریستی  الملل نیبحقوق 

ز منظر حقوق بشر و دیدگاه اسالمی متفاوت است  و با عنایت بته رویتۀ مراجتع    مقبول هستند ا
 ی رفتتاری استت   هتا  تفتاوت ۀ تمتایزات و  کننتد  هیت توجی، در موارد محدودی جنستیت  الملل نیب
 یرفتار زیتما و تفاوت تواند ینم زین ییگرا همجن  دون یجنس های شیگرا یحت که یا گونه به
 از یکت ی رستد  یمت  نظتر  بته   آمد، دست بهتاکنون  آنچه، با عنایت به رو  نیا از .دینما ریپذ هیتوج را

ی مجتاز و  هتا  تفتاوت ایتن استت کته در بستیاری از متوارد       معاصتر  1بشر حقوق  بزر یخألها
 عتدم  ی وجودی اشخا  لحاظ نکترده استت و بتر   ها ییتواناو  ها تیظرفرا بر اساس  ریپذ هیتوج
 ارد.اصرار د تیجنس یمبنا بر رفتار زیتما
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