ارزیابی جایگاه حقوقی زن در کنوانسیونهای بینالمللی بر اساس تفسیر تسنیم
(تاریخ دریافت – 98/06/15 :تاریخ پذیرش)98/09/20 :

خدیجه احمدی

بیغش 1

چکیده
بدون تردید تفاوتهاي تکوینی حکيمانه اي ميان زن و مرد وجود دارد؛ ولی در دهههاي اخير موضوع تشابه زن و مرد
مورد اهتمام استنادي مراکز و معاهداتی همچون "کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان" و "سند "2030قرار گرفته که مبناي
اصلی آنها ،ایجاد نوعی تشابه کامل جنسيتی ميان زن و مرد است و الزاماتی را فراروي دولتها و ملتها قرار دادهاند.
اسالم با درنظر گرفتن منزلت واالي زن ،همه حقوقهاي زن را محترم شمرده است .اما درعين حال بين حقوق زن و مرد،
نوعی تعادل -که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است -وجود دارد .این پژوهش با روش توصيفی تحليلی و به
شيوه کتابخانهاي و ميدانی ،درصدد ارزیابی مواد حاکم بر این معاهدات و اسناد بينالمللی ،بر اساس آیات قرآن ،با استناد
به تفسير تسنيم است .تفسيرتسنيم با استناد به آیات قرآن ،حقوقی همچون :حق تکوینی ،تشریعی ،ارزشی و  ...را براي زن
به عنوان حقوق مسلم به رسميت شناخته است .در حالی که این معاهدات بينالمللی بيشتر بر یک بُعد از وجود زن ،آن
هم بُعد ظاهري و جنسيتی او تأکيد دارد و قوانين آن با نيازهاي طبيعی زن ،دچار تعارض و تضاد است که ظلمی مضاعف
به زنان وحتی مردان را در پی دارد.
کلید واژهها :اسناد بينالمللی ،حقوق زن ،معاهده رفع تبعيض عليه زنان ،سند  ،2030تفسير تسنيم.
مقدمه
قرآن ،دربارة آفرینش انسان ،شخصيت وجودي ،کردار و رفتار وي بحث کرده ،و هرگز زن و مرد را از یکدیگر جدا
ندانسته و آنان را از یک منشأ ،و از یک حقيقت میداند .براي هرکدام درعين تفاوتهاي فيزیکی و روحی ،شخصيت
مستقل و جایگاه ارزشمند درنظر گرفته است .قرآن جهت بازیابی جایگاه حقوقی زنان در جامعه بشري؛ در دو حوزه
اصلی ،سخن گفته است .اول :در نحوه تکوین وجودي زن اقدام به اصالح انحرافات دیدگاه بشر کرد .دوم :براي تحصيل
حقوق و تکاليف زن در بسياري از عرصهها و اعطاي شخصيت حقوقی به او ،دستوراتی را بيان نموده است .همچنين با
بررسی مسایل زنان و داوري درست درباره حقوق ،تکاليف و مسئوليتهاي فردي ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادي آنان،
خانواده را به عنوان یک نهاد اساسی در جامعه پذیرفته و بر تکميل کنندگی نقش زن و مرد در اجتماع ،نيازها و حقوق
متقابل آنها ،را مورد تاکيد قرار داده است .از طرف دیگر از دیدگاه اسناد بينالمللی ،خانواده را به عنوان عامل دستوپاگير
براي زنان و عدم تساوي او با مردان شناخته ،و بر تساوي جنسيتی و شغلی و اجتماعی زنان با مردان تاکيد دارند .بگونهاي
که زن هویت تکوینی زنانه و مادرانه خود را از دست داده ،و به مردي تبدیل شده که حقوقی براي زن بودنش قائل نمی
 - 1استاد مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر( ،نویسنده مسوول)kh.ahmadi3103@yahoo.com .

شوند .اسالم با ایجاد زمينههاي متعددي ،زنان را مالک اموالی دانسته و اموري نظير ارث ،مهریه ،نفقه ،اجرت شيردهی،
اجرت خدمت در خانه و ...براي زنان قرار داده است .همچنين اسالم از اشتغال زن جلوگيري نمیکند و زنان با حفظ
شروطی که در دین مقرر شده ،میتوانند شخصاً براي خود درآمدزایی کنند ،بدون آنکه از نظر قواعد دینی ملزم به اداره
خانواده و انفاق بر آنها باشند .در حاليکه در معاهدات بينالمللی به اسم تساوي حقوق زن و مرد ،شخصيت و تفاوتهاي
تکوینی ،جسمانی ،و  ...زن لحاظ نشده و فقط یک بُعد از وجود زن آن هم بُعد جنسيتی و شغلی او در نظرگرفته شده
است .این پژوهش درصدد بررسی تطبيقی حقوق متعدد زنان در حوزههاي تکوین و تشریع ،و اسناد جهانی حقوق زنان،
خصوصا معاهده رفع تبعيض عليه زنان و سند ،2030با آیات قرآن و بر اساس رویکرد تفسير تسنيم است .بر این اساس
مواد معاهده و سند 2030را در ابتدا مورد مطالعه قرار داده و در ادامه به بيان دیدگاههاي قرآن از منظر تفسير تسنيم پرداخته
و به بررسی تطبيقی آنها میپردازیم.
 -1رویکرد اسناد بینالمللی در مورد حقوق زنان
سازمانهاي بينالمللی ،در دهههاي اخير توجه فراوان به مسأله زنان داشتهاند ،و جنبشهاي متعددي به نام زنان ،و براي
زنان ،در گوشه و کنار جهان فعال شدند ،که اندیشمندان و نهادهاي بينالمللی را نيز در جهت حمایت و بازسازي موقعيت
زنان ،در زندگی اجتماعی برانگيختهاند .محصول این عطف توجه ،اسناد و تعهدات بينالمللی در باب زنان است که الزاماتی
را فراروي دولتها و ملتها قرار میدهد .از مهمترین این اسناد بينالمللی "کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان" (مصوب 18
دسامبر  27 -1979آذرماه  -1358در مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و "سند( "2030مصوب  27سپتامبر -2015
شهریور  -1394در مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ارزیابی و بازاندیشی آنها اهميت بنيادي و راهبردي داشته
و رسالتی را فراروي افراد و نهادها قرار میدهد .2از نظر این کنوانسيونها ،عبارت« :تبعيض عليه زنان» ،به معنی قائل شدن
هرگونه تمایز ،استثناء یا محدودیت براساس جنسيت است که با حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسی آنها ،و بر پایه حقوق
مساوي با مردان ،در تمام زمينههاي سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی و  ...اثرگذار بوده است .در ادامه ،به برخی
ازدیدگاههاي این معاهدات و اسناد ،در باب نگرش به زن و جایگاه حقوقی او ،اشاره میکنيم.
 -2حقوق تکوینی زنان
حقوق تکوینی زنان را در معاهدات بينالمللی و دیدگاه قرآن ،با استناد به تفسير تسنيم مورد بررسی و مقایسه قرار میدهيم:

 .1از دیگر اسناد بين المللی ،که در آنها از حقوق زنان سخن رفته است ،عبارتنداز :اعالميه جهانی حقوق بشر مصوب 10دسامبر  1948برابر با
( 1327/9/19شمسی) ،اعالميه "حذف خشونت عليه زنان" قطعنامه  104/48مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه  23فوریه  1994و ...

 -1-2حقوق تکوینی زن در کنوانسیونهای بینالمللی
مبانی حاکم بر این معاهدات بينالمللی از جمله بندهاي4و 5سند آموزش ،2030و بندهاي مختلف مواد،10 ،7 ،4 ،3 ،1
 17 ،15 ،12 ،11کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ،عبارتند از« :دستيابی به تساوي جنسيتی و توانمندسازي همه زنان و
دختران» که به بُعد جنسيتی و شغلی زنان توجه شده و قائل به تساوي و برابري جنسيتی هستند ،به گونهاي که به شخصيت
انسانی او توجهی نشده است .از جمله در ماده 5کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است« :تغيير الگوهاي رفتاري
اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستيابی به برانداختن تعصبات ،عادات و دیگر روشهاي عملی که بر طرز
تفکر پستنگري یا برتربينی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کليشهاي زنان و مردان مبتنی است ».بر اساس مفاد
آموزشی سازمان ملل ،از جمله هدف  4در بندهاي  3-4 ،2-4 ،1-4و هدف 5-4سند آموزش ،2030که بيان میدارد:
«تضميـن آمـوزش بـا کيفيـت برابـر و فراگيـر و ترویـج فرصتهاي یادگيـري مادامالعمـر بـراي همـه ،به صورت
یکسان» باید مفاهيمی چون برابري زنان و مردان در آموزشهاي جنسيتی ،در کتب درسی رسمی و غير رسمی مدارس و
دانشگاهها ،و  ، ...به کودکان و نوجوانان آموزش داده شوند و مطابق بند  7-4سند آموزش ،2030کشورهاي مجري ،موظف
به ارائه گزارشی از اطالعات ساالنه از ميزان خشونت و تجاوز در مدارس ،ميزان آموزش مهارتهایی پيرامون ایدز و ، ...
درمورد عملکرد خود براساس این شاخصها به سازمان ملل خواهند بود.
 -2-2حقوق تکوینی زن در تفسیر تسنیم
آفرینش انسان ،شخصيت وجودي ،کردار و رفتار او در دین اسالم و آیات قرآن بحث شده است و هرگز زن و مرد را از
یکدیگر جدا ندانسته و آنان را ازیک منشأ ،از یک جنس و از یک وجود تلقی کرده و براي هرکدام در عين تفاوتهاي
فيزیکی و روحی ،شخصيت و حقوق مستقل و جایگاه ارزشمند در نظر گرفته است .قرآن ،تصورات غلطی که در اذهان
مردم نسبت به زنان و خلقت آنها وجود داشت ،مورد نکوهش قرار داده و آنها را اصالح نمود است( .فاروقی،1404 ،
ص )334به عنوان نمونه میفرماید ...« :الَّذي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً کَثيراً وَ نِساءً»
(نساء )1 ،و آیه «هُوَ الَّذي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ  ( »...اعراف )189 ،مفسرین شيعه و اهل سنت ،در خصوص دو آیه فوق
بيان کردهاند خداوند شما را از یک اصل واحد یعنی حضرت آدم و حوا(ع) آفریده؛ پس دیگر فخر و تکبر نکرده و اظهار
تواضع نسبت به یکدیگر نداشته باشند( .الرازي ،2001 ،ج ،3ص -477الزمخشري ،1998 ،ج ،1ص )461پس هيچ تفاوتی
ميان زن و مرد درآفرینش وجود ندارد ،و اعتقاد نداشتن به تکامل در زن از حيث خلقت ،منجر به انحطاط موقعيت زن از
جهت اجتماعی خواهد شد( .طباطبایی ،1392 ،ج  ،1ص  )135قرآن اقدام به اعطاي شخصيت کامل و مطلق وجودي و
تکوینی به زنان نموده (فيض ،1371 ،ص1؛ صفایی ،1386 ،ص )6و بيان میدارد زن و مرد بگونهاي کنار یکدیگر آفریده
شدهاند که جنبه تکاملی نسبت به هم دارند و با این نگرش به مقابله با تفکري که مرد را در مرحله آفرینش وخلقت باالتر
از زن ميداند ،رفته است .در تفسير تسنيم ،ذیل آیه1سوره نساء ،به حقيقت مادي و خلقت برابر زن و مرد اشاره شده و در
مورد شخصيت تکوینی زن آمده است« :همه انسانها یک حقيقت دارند ،هيچ فضيلتی زن بر مرد ،یا مرد بر زن ندارد .مگر

اینکه خودش از راه تقوا ،فضيلتی را کسب کند .انسانها با هم فرقی ندارند ،فرمود «مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» پس هم راه استکبار
و فخر بسته ،هم درهاي عاطفه باز است( ».جوادي آملی ،1388 ،ج ،17ص )127آیت اهلل جوادي آملی همچنين میفرمایند:
«تمام انسانهاي فعلی یک حقيقت خاص دارند که همسران آنان نيز از همان حقيقت نوعی خاص و واحد آفریده شدهاند».
(همان ،1393 ،ج ،31ص )209ایشان دارا بودن از شخصيت تکوینی را ،مشترک ميان زن و مرد دانستهاند.
 -3حقوق خانوادگی زنان
اینک به بررسی حقوق خانوادگی زنان در معاهدات بينالمللی و مقایسه آن با تفسير تسنيم میپردازیم:
 -1-3حقوق خانوادگی زنان در معادهدات بینالمللی
به عنوان نمونه در تمامی مفاد ماده16کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به اموري از این قبيل اشاره دارد« :حق یکسان
براي ورود به ازدواج ،حق یکسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانة دو
طرف ازدواج ،حقوق و مسئوليتهاي یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی ،حقوق و مسئوليت یکسان به
عنوان والدین ،صرف نظر از وضع روابط زناشویی ،در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود ،حقوق و مسئوليتهاي
یکسان در مورد قيموميت ،حضانت ،سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و  »...از دول عضوخواسته شده به منظور دفاع
از حقوق زنان و رفع تبعيض عليه آنان ،در امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی ،کليه اقدامات مقتضی را ،بر اساس
تساوي زن و مرد به عمل آورند .در این اسناد ،زنان از مقام مادري و همسري ،به یک شریک جنسی صرف تنزل یافته و
ازدواج و خانواده ،کارکردهاي عميق خود را از دست داده ،و طالق از یک پدیده مذموم تبدیل به یک راهکار انسانی شده
است .باال بردن سن ازدواج و محکوم کردن ازدواج قانونی زیر 18سال ،که این کنوانسيونها مطرح میکند ،آن هم در
شرایطی که تشویق به برقراري ارتباط جنسی در زیر این سن امري رایج در کشورهاي غربی است ،امري عادي و غير
معقول است .در این اسناد تناقض گویی آشکار نيز وجود دارد؛ زیرا از یک سو شاهدیم تالش میشود راهکارهاي ترویج
روابط جنسی آزاد نوجوانان و جوانان را ایمن و آزاد سازند ،و از سوي دیگر از ممنوعيت ازدواج و عدم توانایی افراد زیر
 18سال براي برقراري روابط خانوادگی سخن به ميان میآورند! همچنين وقتی این اسناد و کنوانسيونها ،از نقش والدین
در مراقبت از کودک نام میبرند ،مثال بند پنجم سند 2030و بند یک کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان که بيان میدارد:
«کنوانسيون به هر گونه تمایز ،استثنا یا محدودیت بر اساس جنسيت که نتيجه آن خدشهدار کردن یا بهرهمندي یا آزادي
هاي اساسی در زمينههاي سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی و یا هر زمينة دیگر توسط زنان ،صرف نظر از
وضعيت زناشویی ایشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان ،اطالق میگردد ،».مقصود والدین داراي فرزند خارج از
چارچوب ازدواج ،مانند والدین همجنسی که کودکی را به فرزندي تقبل کردهاند ،و یا والدین صاحب فرزند از روابط
نامشروع ،و  ...نيز هست که باید از جایگاه و حقوق مساوي با والدینی که بر اثر ازدواج داراي فرزند شدهاند برخوردار
باشند .در موضوع طالق و حق طالق ،در ماده16کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است« :هر یک از طرفين درصورت

تمایل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرایط کامال برابر ،درخواست طالق نمایند ».همچنين در بند ج ماده 16این کنوانسيون
بيان میشود که« :به منظور ایجاد تساوي و برابري جنسيتی ،باید حقوق و مسئوليتهاي یکسانی در دوران ازدواج و هنگام
انحالل آن براي هر یک از زن و مرد وجود داشته باشد».
 -2-3حقوق خانوادگی زنان در تفسیر تسنیم
از دیدگاه قرآن ،زن در خانواده حقوق مختلفی دارد .از جمله:
 -1-2-3حقوق زن بر شوهر
از منظر قرآن ،همانطور که شوهران بر عهده زنان حقوقی دارند و بر زنان الزم است آن را انجام بدهند ،متقابالً زنان نيز
بر عهده شوهران حقوقی دارند که بر مردان الزم است آن را اتيان بکنند .قرآن در این مورد میفرماید« :وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره )228 ،درتوضيح این آیه در تفسير تسنيم آمده است :هر حقی که خداي سبحان براي مرد عليه زن
قرار داد ،مشابه آن براي زن عليه مرد نيز وجود دارد .حقوق زن و مرد حقوق متقابل است .این چنين نيست که حقی بر
زن باشد که بر مرد نباشد ،منظور از این مماثله ،اصل حق است ،تماثل در حقوق است نه تساوي در حقوق .براي برقراري
نظم اصول خانواده ،تعبيرقرآن کریم براي زن و شوهر "مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً" است و دو اصل را عامل تشکيل خانواده قرار داد.
یکی مودت عاقالنه نسبت به هم و دیگري گذشت عاطفی از اشتباهات یکدیگر .به مردان که مسئول خانوادهاند دستور
میدهد که با زنان به نيکی رفتار کنيد .این همان توصيه به معروف است" :عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"( .جوادي آملی ،1386 ،ج،11
ص )287ازجمله حقوق زن بر عهده شوهر ،با توجه به آیات قرآن کریم عبارتند از:
الف) حق رفتار شایسته« :يا أَ ُّيهَا الَّذينَ آمَنُوا  ...وَ عاشِرُوهُنَّ بِا ْلمَعْرُوفِ» (نساء )19 ،تفسير تسنيم در ذیل این آیه بيان می
دارد :همانگونه که با مرد باید به معروف رفتار کرد ،با زن هم باید به معروف رفتار کرد .کارها را ذات اقدس الهی تقسيم
کرده .هيچ فرقی بين زنان و مردان نيست در حق حيات و حق حيات اجتماعی زن تفاوتی با مرد ندارد( .جوادي آملی،
 ،1389ج ،19ص)341
ب) حق مسکن« :أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ» (طالق )6 ،در تفسير این آیه آمده است :زنان مطلقه را در همان
خانههایی که به اندازه وسع خود تهيه کردهاید مسکن دهيد .حق ندارید ضرري متوجه آنها کنيد ،تا سکونت در آنجا
برایشان دشوار شود ،و نباید از نظر مسکن ،پوشاک و نفقه ،آنها را در مضيقه قرار دهيد( .طباطبایی ،1392 ،ج ،19ص)522
ن
ضهُمْ عَلَى بَ ْعضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِ ْ
ج) حق نفقه :تفسير تسنيم این حق را در ذیل آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ
أَمْوَالِهِمْ» (نساء )34 ،اینگونه بيان میدارد :زمام خانواده را قرآن کریم به دست مرد میدهد .تفاوت زن و مرد در مسائل

اجرایی و در تقسيم کار است که بدن نقش دارد .در کارهاي اجرایی مسئوليت با مرد است چون مال دست اوست تأمين
نفقه و روزي با اوست( .جوادي آملی ،1389 ،ج ،19ص)291
حلَةً» (نساء )4 ،کلمه "نِحلَة" ،از "نَحل" به معناى زنبور عسل ،که به مردم عسل
د) حق مهر« :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِ ْ
مىبخشد و توقّعى هم ندارد ،به هدیه هم «نحلة» گفته مىشود .بعضى مفسّرین "نحلة" را به معناى "دَین" گرفتهاند .یعنى
مهریّه ،دَین و بدهى قطعى مرد است( .اطيب ،1341 ،ج ،5ص159؛ مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،3ص263؛ الجزیري،1419 ،
ج  ،4ص  )517-516اما تفسير تسنيم مهریه را نشانه صداقت طرفين دانسته و اشاره میکند :آنچه را که به عنوان مَهریه
مایه صَداقت طرفين است.
براي زنان مقرّر کردید؛ آن را تصاحب نکنيد به اینها بدهيد .چون مهریه مایه تصدیق نکاح ،و ٴ
شما شوهرها ،صَداقهاي همسرها را به آنها بپردازید و این مایه صداقت زندگی است( .جوادي آملی ،1388 ،ج،17
ص)367
 -2-2-3حقوق زن بر عهده فرزند
همانطور که پدر و مادر نسبت به فرزندان وظایفی دارند ،متقابالً حقوقی نيز بر عهده فرزندان دارند؛ ضمن آنکه مادر
داراي تقدم حق نسبت به پدر ،بر فرزند است .باتوجه به آیات قرآن برخی از این حقوق عبارتنداز:
الف) حق احسان :خداوند در آیات متعدّدي ،کنار دعوت به یکتاپرستی و نهی از پرستش غير ،نيکی به پدر و مادر را بيان
داشته و به آن فرمان میدهد .مانند آیات« :وَ اعْبُدُوا اللّه وَالتُشْرِکوا بِهِ شَيئاً و بِالْوالِدَينِ اِحْساناً» (نساء )36 ،پدر و مادر چون
سبب نهایی براي وجود و تربيت انسانند ،در ابتداي مراتب احسان ذکر شدهاند( .طباطبایی ،1392 ،ج ،5ص )171اگر
احسان با "باء" استعمال شد ،آن مراقبت و تداوم احسان را میفهماند .اگر با "الی" استعمال شد ،تداوم را نمیفهماند.
(فيومی ،1405 ،ص-136ابن منظور ،1385 ،ج ،13ص -17جوهري ،1368 ،ج ،5ص )2099علی(ع) میفرمایند« :فرزند
همه شؤون مطيع او باشد ،مگر به مرز معصيت
بر والد حق دارد ،و والد بر فرزند حقی .حق والد بر ولد این است که در ٴ
خدا برسد ( ...نهج البالغه ،ص )399در تفسير تسنيم در ذیل این آیه آمده است« :اهميت احسان نسبت به پدر و مادر به
قدري است که درکنار عبادت حق یاد شده .نسبت به آنها مؤدب بودن ،متواضع بودن ،احترامشان را حفظ کردن و بطور
کلی احسان محض نسبت به آنان داشتن ،از مصادیق است .احسان به پدر و مادر( ،چه غنی چه فقير ،چه مسلمان چه کافر
باشند) الزم است .خداوند میفرماید :ما به انسان گفتيم به پدر و مادر احسان کن! حاال اگر پدر و مادر اصرار داشتند که
این جوان مسلمان ،دست از عقيداش بردارد و به همان خوي جاهليت برگردد ،اینجا دیگر اطاعت پدر و مادر الزم نيست.
اما با این همه فرمود :شما در دنيا با اینها خوش رفتاري کنيد .احسان ،یک مفهوم وسيع و دامنهدار است به معناي خدمت
بی سابقه .و هر کار نيک و شایستهاي که براي کسی انجام گيرد و منفعت مادي و یا معنوي داشته باشد احسان شمرده
میشود .پس انفاق و رسيدگی به امور مادي و معيشتی پدر و مادر احسان به آنها است .خداوند میفرماید« :يَسْأَلُونَكَ مَاذَا

يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ( »...بقره )215 ،قبل از هر چيز ،به اصول خانوادگیتان بپردازید به پدر و مادر که
"فَلِلْوَالِدَيْنِ" این هم صله رحم است هم برّ به والدین است( .جوادي آملی ،1389 ،ج ،18ص)280
ب) حق احترام :قرآن احترام والدین را خصوصاً در دوران پيري و شکستگی آنان واجب و الزم دانسته و از کالم درشت
و برخورد ناشایسته با آنان نهی نموده استَ « :وقَضَی َربُّكَ أَلَّا تَ ْعبُدُوا إِلَّا ِإيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِ َمّا يَبْلُ َغنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِيمًا» (اسراء )23 ،در تفسير تسنيم آمده است :خداوند در بيان وظایف
متقابل والدین نسبت به فرزند ،به پدر و مادر دستورِ مهربانی نداده ،چون امر طبيعی در نهاد آنهاست .اما نه تنها فرزند را
ال
از بی مهري نهی نکرده بلکه مهربانی را امر هم کرده ،مستقل هم نهی کرده که" :فَلَا تَقُل لَهُمَا ُأفٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْ ً
کَرِيماً" يا "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ" (اسراء ،)24 ،در این آیه فرزندان را هم نهی کرده از بیمهري ،و هم امر
کرده به خفض جناح .ذات اقدس الهی به فرزندان دستور میدهد که نه تنها نسبت به پدر و مادر بدرفتار نباشيد بلکه
احسان کنيد نه تنها عقوقشان حرام است ،بلکه احسان و مصاحبتشان واجب است .تا اساس خانواده متالشی نشود ،پس
منفعت مستقيمش به تحکيم خانواده بر میگردد .همچنين ایشان درباره مقام واالي "مادر" نيز میفرمایند :قرآن کریم وقتی
احترام به پدر و مادر را بازگو میکند ،براي گرامی داشت مقام زن ،نام مادر را جداگانه و باالستقالل طرح میکند و می
فرماید« :اگر یکی از آن دو یا هر دو ،در کنار تو به سالخوردگی رسيدند به آنها حتی "اوف" مگو و به آنها پرخاش مکن
و با آنها سخنی شایسته بگوي .انسان احترامی که به پدر و مادر میگذارد بر محور تربيت است ،براي این است که اینها
سيره أنبيا بود .پدر و مادر اگر هم
مربيّند .این احترام به پدر و مادر در نيایشها ،طلب مغفرت ،دعا ،نماز شب و  ، ...این ٴ
مشرک باشند احترام به آنها الزم است .از برجسته ترین سخنان حضرت عيسی(ع) این است که من نسبت به مادرم برّم،
نيک رفتارمَ « .وبَرّاً بِوَالِدَتِی وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّاراً شَقِيّاً» (مریم( )32 ،سایت اسراء ،ذیل تفسير سوره اسراء) در ادامه تفسير این
آیه آیت اهلل جوادي آملی میفرمایند :خداوند به برخورد شایسته و گفتار کریمانه با والدین امر کرده و دستور داده و می
فرماید :مبادا به فکر خانه سالمندان باشيد"عِندَكَ" اگر یکی از اینها نزد تو بود و پير شد ،نه اینکه در خانهٴ سالمندان
گذاشتی و پير شد ،وقتی که متأسفانه جامعه از غرب الگو پذیرفت این بچهها را تا هفت سال به مَهد کودک سپرد خودش
هم که پير شد همين بچه او را به خانهٴ سالمندان میبرد .آنها مجراي فيض خالقيت هستند .خانواده در اسالم اصل است
نه اینکه یک مسئله فردي و اجتماعی است( .سایت اسراء ،ذیل تفسير سوره مریم)
ج) حق دعا و طلب آمرزش :یکی دیگر از حقوق والدین دعا است؛ چنانکه مستحب است در حق ایشان این دعاي قرآنی
صغِيراً ،وَاجْزِهِمَا بِاإلِحْسَانِ إِحْسَاناً ،وَبِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَاناً» (دعاي
خوانده شود« :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَيَّ ،وَارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِی َ
ابوحمزه ثمالی) آیت اللَّه جوادي آملی در تفسير آیه  24سوره اسراء ،و با اشاره به فراز« :وَ قُل رَبِّ ارّحَمهُما کَما رَبَّيانی
صَغيراً» دعاي ابوحمزه ثمالی ،میفرمایند« :لفظ " َربَّيَانِی" به معناي رشد دادند مرا آمده است نه لفظ "ولدانی" بمعناي به
دنيا آوردند مرا .پدر و مادر باید به تربيت فرزند توجّه داشته باشند .هر قدر فرزندشان را خوب تربيت کنند همان اندازه

نسبت به فرزندشان حق دارند ».ایشان همچنين در تفسير آیه  41سوره ابراهيم« :رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُو ُم
الْحِسَابُ» میفرمایند :دعا در حق پدر و مادر اختصاص به زمان حيات آنان ندارد و پس از درگذشت آنها نيز ،میتوان
برایشان طلب مغفرت و آمرزش کرد( .سایت اسراء ،ذیل تفسير سوره اسراء و ابراهيم)
 -4حقوق اجتماعی زنان
از دیدگاه معاهدات بينالمللی و قرآن کریم ،با محوریت تفسير تسنيم ،حقوق اجتماعی بانوان عبارتند از:
 -1-4حقوق اجتماعی زن در معاهدات بینالمللی
آنچه این اسناد به دنبال آن هستند آنکه اشتغال زنان ،مهمترین و بلکه تنهاترین راه حل فقر زنان و کم کردن وابستگی آنان
به مردان و خانواده به حساب میآید .متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعی فعلی آنچنان در عرف جوامع اثرگذار بودهاند
که نه تنها زنان ،بلکه مردان نيز اشتغال را براي زنان یک وظيفه به حساب میآورند .البته در دنياي غرب و تفکرات
زنمدارانه این مسئله با قربانی کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده و نام آن را تقسيم
مسئوليت مادري گذاشتهاند( .حسينی ،1387 ،ص ،)585- 569علی رغم تاکيد اسناد و کنوانسيونهاي بينالمللی بر تساوي
حقوق زن و مرد و فعاليتهاي بيرون از خانواده زنان ،و عدم توجه به اصول و ضوابط اصلی این حضور ضابطهمند ،باعث
شده زنان در بيماريهاي قلبی ،جرایم ،دخانيات ،الکليسم هم فاصله خود را با مردان کم کرده و در این سطح هم به
مساوات برسند( .گرهاردلنسکی ،1369 ،ص490-479؛ پامال ،1381 ،ص )217-210باتوجه به آنکه خاستگاه این اسناد،
فرهنگی است ،حجاب ،عفاف و پوشش ،را تبعيضی بر اساس جنسيت دانستهاند که مانع از جلوه فروشیِ زنان میشود ،و
آزادي فردي و اجتماعی آنان را محدود و از ارضاي آزاد تمایالت انسانی آنها جلوگيري میکند .مثال تعارض ماده یک
کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و بندهاي مختلف هدف 4و 5سند 2030که آمده است« :برابـر و فراگيـر و ترویـج
فرصتهاي یادگيـري مادامالعمـر بـراي همـه ،و دستيابی به تساوي جنسيتی و توانمندسازي همه زنان و دختران» با حکم
اسالمی پوشش ،کامال واضح است.
 -2-4حقوق اجتماعی زن در تفسیر تسنیم
قرآن کریم بيعت با حکومت و شرکت در انتخابات را که بارز ترین حق سياسی است براي زنان پذیرفته است .عرصههاي
مختلف تاریخ اسالم نمایانگر این عمل سياسی از طرف زنان است .خداوند در سوره ممتحنه آیه 12میفرماید« :يا أَيُّهَا
النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْ َنكَ »...از امام صادق(ع) روایت شده« :چون پيغمبر مکه را فتح کرد با مردان بيعت کردند و
آنگاه زنها براى بيعت آمدند و خدا این آیه را فرستاد که :اي پيغمبر چون زنها آمدند با تو بيعت کنند با آنها بيعت کن»...
(کلينی ،1361 ،ج ،5ص ) 527آیه اهلل جوادي آملی در بيان حق اجتماعی و سياسی زنان میفرمایند :کارهاي اجرایی
اجتماعی سياسی ،یک وظيفه است نه کمال ،بلکه علم و معرفت و خلوص کمال است .اینکه گفته شده زن کارهاي اجرایی

را بر عهده نگيرد ،چون با رقت و عاطفه او هماهنگ نيست و اینها هم که کمال به شمار نمیآیند ،بلکه وظيفه است.
اینچنين نيست که در دین کمالی باشد که زنها نتوانند به آن کمال برسند .کارهاي اجرایی که وظيفه است نه کمال! پس
در آنچه کمال است ،و زن و مرد در آن یکسانند؛ نه مذکر بودن شرط است و مؤنث بودن مانع .اما در آنچه مذکر بودن
شرط یا مؤنث بودن مانع است ،کارهاي اجرایی اجتماعی و سياسی است( .جوادي آملی ،1389 ،ج ،18ص)368
از لحاظ اقتصادي نيز طبق آموزههاي قرآنی ،زنان همانند مردان ،استقالل اقتصادي داشته ،مالک دست رنج خود بوده و در
امور اقتصادي همچون سهم ارث بردن از دیگران ،شریک هستند .خداوند میفرماید« :ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ َبعْضَکُمْ عَلی
بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ  ...وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ َو
الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذينَ عَقَدَتْ أَيْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصيبَهُمْ( »...نساء )33-32 ،وقتی آیات ارث و جهاد نازل شد ،بعضی از زنها نزد
رسول اکرم(ص) رفته و عرض داشتند که مردها فضيلتی در ارث و جهاد بر ما پيدا کردهاند .اي کاش ما هم مرد بودیم و
آیه مزبور
در جبههها شرکت میکردیم و از فضایل جهاد بهره میبردیم و همچنين از نظر ميراث .در قبال این درخواست ،ٴ
نازل شد« :ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ( »...طوسی ،1409 ،ج ،3ص -184طبرسی ،1415 ،ج ،3ص-73
مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،3ص )362اسالم در هيچ شرایطی زن را موظف به تامين نيازهاي خود و خانواده قرار نداده
است .بلکه مرد مسئول تامين نفقه و نيازهاي زندگی مشترک است .آیت اهلل جوادي آملی نيز در مورد حقوق اقتصادي
زنان ،در ذیل این آیه میفرمایند :زن همانند مرد ،هرچه که کسب کند براي اوست .زنان همانند مردان ،در مسائل اقتصادي
و مالی ،مستقلند همانگونه که درمسائل مادي و علمی مستقلاند ،همانگونه که در تزکيه مستقلاند( .جوادي آملی،1389 ،
ج ،18ص )410ایشان حق اقتصادي و مالکيت براي ،و اداره اموال و متملکات زنان را ،همانند مردان معتبر میدانند.
همچنين ایشان در زمينه تقسيم ارث ،بيان میدارند :مسئله محروميت زن از ارث یک امر پذیرفته شده در جاهليت بود ،لذا
اسالم هم در بخش استقالل اقتصادي و هم در بخش ارث بردن زن آیه مستقل دارد .آیه نمیفرماید مسلمان یا مومن هر
چه کسب کرد براي اوست ،بلکه اسم زن را مستقالً و اسم مرد را جداگانه بيان میدارد تا به صورت روشن و قاطع ،آن
سنّت جاهلی را ابطال کند .اسالم براساس کرامت انسانی ،ارث را تقسيم میکند ،اما در جاهليت ،براساس کرامت و
ارزشهاي
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ارزشهاي نظامی ،اقتصادي و ...تکيه میشد .زنها آن مالی که دارند مال خودشان است .مهریه و نفقه را از مردها میگيرند
و همه مصارفشان نيز به عهده مرد است .پس مردها اختيار دو سوم را دارند ،اما از نظر مصرف ،هر دوي آنها در آن دو
سوم سهيماند و زنها آن یک سومی که فراهم کردند ذخيره خودشان است .زیرا نه تنها مرد ،هزینه خود را باید تأمين کند،
بلکه هزینه زن را هم باید تأمين کند( .همان ،ج ،18ص )441همچنين با توجه به آیه «يُوصي ُکمُ اللّهُ فی أَوْالدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ
ف( »...نساء )11 ،در مورد ارث بردن زن
ن نِسا ًء فَوْقَ ا ْثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کا َنتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْ ُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ کُ َّ
و مرد ،روایتی از امام صادق(ع) است که ابن ابی العوجاء میگوید از حضرت سوال کردم :چرا زن بينوا و ناتوان یک سهم
ارث برده و مرد دو سهم؟ حضرت فرمودند :بر زن جهاد ،نفقه ،دیه ،عاقله ،واجب نيست؛ بلکه این امور به عهده مردان

است .از این رو مردان دو سهم و زنان یک سهم دارند( .حرعاملی ،1369 ،ج ،17ص )436خداوند براي پيشرفت زن در
جامعه اقدام به توسعه اسباب تملک براي زنان (مانند ارث ،ایقاع و ) ...مینماید .در این آیه سهم زن ،اصل و مفروغ عنه
است نه سهم مرد .آنگاه در مورد مردان بيان میدارد که مرد یا مثل او میبرد یا دو برابر او ،و  ...بطور کلی سِهام گوناگون
مرد را در ارزیابی با سهم زن میسنجند که این براي طرد همان رسوبات جاهلی است ،چون در جاهليت ،زن را از ارث
محروم میکردند .قرآن فرمود اگر خواستيد مال را تقسيم کنيد به پسر دو برابر سهم دختر بدهيد .یعنی دختر ،ارث میبرد
سهمش مشخص و دو برابر مرد است و این سهم مرد است که نامشخص است و باید براساس سهم زن مشخص گردد.
(جوادي آملی ،1388 ،ج ،17ص456؛ مطهري ،1374 ،ص283؛ سيدقطب ،1415 ،ج4ص)113-112
نتایج و یافتههای پژوهش
در بررسی اسنادي بينالمللی هم چون "کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ،و سند "2030یافتههاي پژوهش حاضر بر اساس
تفسير تسنيم عبارتند از:
 .1تاکيد بر تشابه جنسيتی ،خالف طبيعت و تکوین است و تن دادن به قوانين غير واقع بينانه این سازمانهاي بينالمللی
در مورد حقوق زنان سبب شده است که زن هویت تکوینی زنانه و مادرانه خود را از دست داده ،و به مردي تشبه یافته
است .در مقابل ،قرآن براي زن ،همانند مرد در دو ساحت ارتباطیِ خانوادگی و اجتماعی ،حقوقی مساوي را تعيين کرده،
اما این سخن به معناي تشابه در حقوق نيست.
 .2معاهدات بينالمللی ،تنها بر یک بُعد از وجود زن ،آن هم بُعد تساوي و تشابه امور جنسيتی و شغلی تاکيد دارند .در
حالی که قرآن بر اساس تعاليم الهی و اسالمی خود ،نگاهی جامع به زنان دارد .از این رو ،براي زن متناسب با شخصيت
تکوینی او حقوق و مسئوليتهایی در نظر گرفته است.
 .3معاهدات بينالمللی با شعار برابري جنسيتی ،تعهدات و نقشهاي مادري و همسري را تحت تاثير قرار دادهاند و جایگاه
او را تا یک شریک جنسی صرف تنزل داده ،و طالق را از یک پدیده مذموم ،به عنوان یک راهکار انسانی بيان کردهاند.
حال آنکه قرآن مسئوليت مهم زنان را تربيت نسل بشریت میداند.
 .4اسناد بينالمللی در دفاع از حقوق زنان ،حقوق زن و مرد را براساس تساوي مطلق ،معين کرده که بیاحترامی و ظلم
مضاعف به زن و حتی به مرد است و موجب اضمحالل خانواده و جامعه خواهد بود .اما قرآن زن را در زندگی فردي،
خانوادگی و اجتماعی ،به عنوان یک عامل فعال و سازنده دانسته ولی به تناسب شئون و شرایط ،حقوقی را براي او تعيين
میکند.

 .5حجاب ،عفاف و پوشش ،در اسناد بينالمللی جایگاهی نداشته و مخالف برابري جنسيتی و مانع آزادي فردي و اجتماعی
زنان و ارضاي آزاد تمایالت و جلوه فروشیِ زنان ،تلقی شده است حال آنکه قرآن طرح حجاب و پوشش براي زنان را،
به منظور حضور اجتماعی ،اقتصادي ،سياسی و  ...در چارچوبی ضابطهمند ،الزم شمرده است.
 .6اسناد بينالمللی ،زنان را در سطح یک شریک جنسی و اقتصادي تنزل دادهاند .اما قرآن حقوق اقتصادي زن را پذیرفته
و براي او مالکيت مطلق نسبت به اموالش ،قائل است و اشتغال را براي زنان یک عمل اختياري میداند و قوانين اقتصادي
را چون ارث ،مهریه ،نفقه و  ، ...در راستاي حفظ کرامت و حرمت زن وضع کرده است.
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