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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
قرنهاست که زنان موضوع ظلم و تعدیهای فراوان هستند و کمتر از یک قرن است که اندیشۀ
دفاع از حقوق زنان در جامعۀ بینالمللی ظهور یافته است .ازجمله حقوقی که تحول جدی را در
عرصۀ حقوق زنان ایجاد کرده حق بر شناسایی حقوقی استت کته عقایتدی را کته زن را جتن
درجۀ دوم تلقی میکردند ،انکار مینمود .این حق که متضمن شناستایی حقتوقی برابتر زنتان و
مردان است ،مقارنت ویژهای با حق زنان بر برابری دارد .در این میان ،تمتایز رفتتاری در هتر دو
حوزۀ حقوق بینالملل و اندیشۀ اسالمی لزوماً ناقض برابری نیست ،لکن به جهت اختالف مبنایی
میان حقوق بینالملل بشر و حقوق مدنظر استالم ،درعمتل شتاهد رویتۀ یکستانی در خ تو
شناسایی حقوق برابر زنان و مردان نیستیم .از این رو ،نگارندگان نوشتار حاضر ستعی دارنتد بتر
اساس روشی اکتشافی -توصیفی و مستند به منابع و تفاسیر معتبر اسالمی و همچنین استناد و
رویههای حقوق بینالمللی موضوع موردبحث را بررسی نمایند.
واژگان کلیدی
اسالم ،برابری ،تمایز رفتاری ،حقوق بشر ،زنان ،عدم تبعیض.
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مقدمه
دیدگاههای سخیفانه و غیرعادالنهای که از گذشتههای دور نسبت به مسائل زنان وجود داشتته،
افراط و تفریطهای زیادی را نسبت به زنان رقم زده و ظلتم و ستتمهتای فراوانتی را نستبت بته
ایشان روا داشته است .متأسفانه در طتول زمتان ،زنتان دته در قتول و دته در عمتل بتهمثابتۀ
انسانهای درجۀ دوم شناسایی شدهاند .رسوخ تفکراتی که زنتان را بتهعنتوان جتن درجتۀ دو
معرفی میکرد بهگونهای بود که در طول قرنها بسیاری از متفکران و صاحبان اندیشته نیتز بته
این امر قائل بودند و بر آن تأکید داشتند .برای نمونته ،ارستطو کته از فالستفۀ تأثیرگتذار قترن
دهارم میالدی بوده است ،زن را ناقص میدانست و معتقد بود طبیعت ازآنجا که از آفریدن مرد
ناتوان است ،زن را میآفریند .بر این اساس او بر این باور بود که زنان و بردگان از روی طبیعتت
محکومبه اسارت هستند و بههیچوجته ستزاوار شترکت در کارهتای عمتومی نیستتند (دورانتت،
 .)14۸ :1371باگذشت زمان در پاسخ به اجحافهای موجود ،جنبشهای حامی زنتان تشتکیل
شدند ،در پی تالشهای این گروهها رفتهرفته جامعۀ بینالمللی حقتوق برابتر زنتان و متردان را
مورد شناسایی قرار داد .یکی از اقداماتی که در حوزۀ تحتوالت حقتوق بتینالملتل بشتر جهتت
ارتقای وضعیت زنان انجام شد ،پذیرش حق زنان بته برابتری در مقابتل قتانون و حتق زنتان بته
شناسایی شخ یت حقوقی 1در اسناد بینالمللی حقوق بشر است.
در واقع ،رژیمهای بینالمللی حقوق بشر در خ و حقوق زنان بر اصل برابری بنا شدهانتد.
بر اساس حق افراد به برابری در مقابل قانون ،همۀ افراد در برابر قانون ،مساوی اند و حتق دارنتد
بدون هرگونه تبعیضی و به تساوی از حمایت قانون برخوردار باشند .در کنار حق بر برابری ،حق
به شناسایی شخ یت حقوقی ،حق هر زن را به شناسایی برابر با مردان بهعنوان یک شخص در
مقابل قانون شناسایی کرده است .در حقوق بینالملل بشر« ،حق فترد بته شناستایی شخ تیت
حقوقی» در خ و زنان ،تالزم و مقارنت ویژهای با حق بر برابری حقوقی زنان و مردان دارد و
این دو حق در کنار هم مفهوم «حق زنان بر شناسایی برابر با مردان» را بیان میکنند .بتر ایتن
اساس ،نگارندگان نوشتار حاضر ق د دارند در پی تحقیقی اکتشافی به دیستیِ حتق شناستایی
برابر زنان و مردان در حقوق بین الملل بشر پرداخته ،همچنین در بخش توصیفی ،ایتن پتژوهش
تطبیقی این حق را در حقوق اسالم و حقوق بین الملل بشر مورد بررسی قرار داده ،نقاط افتتراق
و اتحاد این دو تفکر را بیان مینماید .در این راستا برای تبیین حق زنان بتر شناستایی برابتر بتا
مردان ،نخست الزم است مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون و عدم تبعتیض ،ستس معیتار و
ضابطۀ توجیهپذیری رفتار متمایز ،جایگاه رفتار متمایز مبتنی بر جنسیت در حقتوق بتینالملتل
 .1برای روشن شدن مفهوم حق بر شخ یت حقوقی ،ر.ک .موسوی و همکاران ،پاییز و زمستان .1396
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بشر و حدود حاشیۀ انعطاف تفسیر دولتها در این زمینه مورد مداقه قرار گرفته ،درنهایت پت
از روشن شدن مفهوم برابری در حقوق بینالملل و اسالم ،حق زنان بر شناسایی برابر بتا متردان
که از حق بر شناسایی شخ یت حقوقی زنان منتج میشود ،مطالعه خواهد شد .در عتین حتال،
در خالل مباحث ،دیدگاه اسالم هتم تبیتین شتده استت .در ایتن دتاردو ،،نگارنتدگان بترای
دستیابی به پاسخ مسئلۀ پژوهش با روش گردآوری داده های کتابخانهای و با استناد بته آیتات و
روایات و تفاسیر معتبر شیعی و همچنین اسناد حقوق بین المللی و رویه ها و آرای فراوانِ مراجع
حقوق بشری موضوع را بررسی نمودهاند.

 .1برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض
برابری در مقابل قانون مفهومی پیچیده است که ناشی از احترام به کرامت انستانی و حاکمیتت
قانون است .قاضی الترپاخت ( )Lauterpachtدر این خ و مینویسد :ادعای برابری در مقابل
قتانون ،اساستیتترین حقتوق انستانی استت ( .)Bailey, 2005: 363در واقتع ،برابتری یکتی از
محوریترین اصول حقوقی است که منشأ آن را باید در حقوق طبیعی دنبال کرد .همچنتین در
خ و ارتباط این اصل با اصول دیگر شایان ذکر است که فلسفۀ اصل برابری در مقابل قتانون
به مفهوم عدالت بازمیگتردد ( .)South West Africa cases, 1966: 305بتهعبتارتی رفتارهتای
مختلف و متمایز تا زمانی که بتوان آنها را با معیتار عتدالت توجیته کترد ،مجتاز هستتند لتذا
بیتردید برابری مؤلفهای اصلی و محوری در مفهوم عدالت است که همۀ قوانین باید مطتابق بتا
این اصل تنظیم شوند و نابرابری و تبعیضِ غیرموجه در تعتار بتا عتدالت بتوده ،درنتیجته در
قلمرو هنجارهای حقوق بشری ،امری غیراخالقی و غیرقابل توجیه خواهد بود (.)Ibid: 306
این مسئله که همۀ افراد باید در مقابل قانون برابر باشند ،اصلی است که بر اساس آن همتۀ
افراد تابع قوانین یکسانی هستند به این معنا که شما همان حقوقی را دارید که هر فرد دیگری
دارای آن است .این به این مفهوم نیست که از همۀ جهات انسانها باهم یکسان هستند یا بایتد
از همۀ جهات باهم مشابه باشند ،زیرا انسانها با تواناییهای یکسان آفریده نشتدهانتد .بنتابراین
برابری در مقابل قانون به معنی یکسانی کامتل ( )Total Samenessنیستت و برابتری در مقابتل
قانون به این معناست که حقوق قانونی بهگونهای برابر مورد احترام واقع گردد و عادالنه بتهاجترا
گذاشته شود ( .)Bishop, 2006: 125در مقابلِ عبارت برابری ،اصتطال «تبعتیض» وجتود دارد.
بسیاری از اسناد حقوقی در سطح ملی و یا بینالمللی در کنار شناساییِ برابری افتراد در مقابتل
قانون ،حق آنها را نسبت به عدم تبعیض مورد تأکید قرار دادهاند .مفهوم تبعیض شامل مواردی
میشود که با یک فرد یا گروهی از افراد بدون آنکه عدالت به شکل درستی دربتارۀ آن هتا اجترا
گردد ،رفتار شود .دنین رفتارهایی که در آن نوع و میزان عدالت بتاالتر یتا پتایین تتر از میتزانِ
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تعیینشده و قابلقبول باشد ،پذیرفتهشده نیست (.)Emel Boyraz v. Turkey, 2015: para. 50
به شرحی دیگر ،تبعیض به معنای رفتار متفاوتی نسبت بته افتراد در شترایط مشتابه استت کته
توجیه عینی و معقولی نداشته باشد و این تمایز در پی هدف مشروعی نباشد ( Şerife Yiğit v.
 .)Turkey, 2010: para .67کمیتۀ حقوق بشر در خ و این تعبیر در یکی از تفاسیر عمتومی
خود مقرر داشت که در زمینههایی از قبیل نژاد ،رنگ ،جن  ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی و یتا
سایر عقاید ،خاستگاه اجتماعی ،دارایی ،تولد یا وضعیتهای دیگر ،اگر هرگونه تمایز ،محرومیت،
محدودیت و یا ترجیحی درنظر گرفته شود که باعث لغو یا خدشته در شناستایی و بهترهمنتدی
تمام افراد بشتر در شترایط برابتر از تمتام حقتوق و آزادیهتای آنهتا باشتد ( Human Rights
 ،)Committee, 1989: 7تبعیض محقق میشود.
با عنایت به اهمیت و ضرورت اصل برابری ،در آموزههای استالمی ایتن مهتم واجتد اهمیتت
بسزایی بوده ،جایگاه ویژهای دارد .پیامبر اسالم حضرت محمد ( ) با مثتال ستاده و پرمعنتایی
این آزادی و برابری بشری را بیان کرده ،فرمودهاند :انسانها آزاد هستند و همگی مانند دانههای
شانه از لحاظ آفرینش و حقوق انستانی برابرنتد( 1مغنیته1999 ،م .)241 :در موقعیتت دیگتری
ایشان میفرمایند« :خداوند فخر و تکبر جاهلیت و مباهات به پدران را از شما رفع نمود ،تمامی
انسانها فرزندان آدم هستند و آدم (ع) نیز از خاک آفریده شده است» .2با ایتن ستخن ،پیتامبر
اکرم ( ) اساس سرشت و خلقت انسانها را برابر یکدیگر توصیف میکنند و هرگونته فختر بته
ویژگیهای شخ ی دون نسب را نفی مینمایند .ایشان در ادامه ،آیتۀ  13از ستورۀ حجترات 3را
تالوت میکنند (الدمشقى1407 ،ق )301 :که اشاره بر این دارد که تمامی انسانها از یک مترد
و زن آفریده شدهاند و در ملتها و قبیلههای مختلف قرار داده شدهاند .لذا با همۀ اختالفاتی که
در رنگ و نژاد و ملیت و تعلقات قبیلتهاى دارنتد ،دارای ریشتۀ واحتدی هستتند و از ایتن رو در
خلقت و انسانیت خویش باهم برابرند .از این گذشته ،آیات قرآن کریم نیتز بتر اصتل مستاوات و
برابری در آفرینش زن و مرد صحه میگذارد .در شرو و تفاسیر قرآن بر این امتر ت تریح شتده
است که در بینش الهى ،مرد و زن در رسیدن به مقام واالى انسانى و کمتاالت برابتر هستتند و
جن مرد برتر از جن زن نیست (قرائتى )6۸0 :13۸۸ ،لذا تأکید مینماید که انستان هتا در
آفرینش به یکدیگر بستگى دارند ،زنان از مردان و مردان از زنان متولد شدهاند( 4مکارم شیرازى،
شیرازى .)222 :1371 ،عالمه فضلاهلل در این خ و ذیل آیۀ  195ستورۀ آلعمتران ت تریح
« .1الناس کلهم أحرار ،کلهم سواء تماما کأسنان المشط»
« .2إنّ اللّه قد أذهب عنکم نخوه الجاهلیّه و تعظّمها باالباء ،الناس من آدم و آدم من ترا»،
« .3یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُم من ذَکَرٍ وَ أُنْثى ،وَ جَعَلْناکُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا»...
 .4تفسیر آیۀ  195سورۀ آل عمران
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میکند :این امر ممکن است که مرد بافضیلتتر از زن باشد ،لکن این برتری از جهتت ذکوریتت
مرد و جنسیت او نیست ،بلکه از خالل عمل آن مرد حاصل میشود و همچنین ممکن است زن
از مرد برتر باشد آنهم به سبب عمل او (فضلاهلل1419 ،ق )476-477 :بنتابراین معیتار ارزش
1
زن و مرد در پیشگاه خداوند ،عمل آن ها است و مرد بر زن هیچ برتترى نتدارد ،مگتر بته تقتوا
(مغنیه1424 ،ق .)۸55 :دنانکه در تاریخ هم زنان نمونه و بافضیلتی بودهاند که بهعنوان الگوی
نهتنها زنان ،بلکه الگویی برای تمام مؤمنان ،اعم از مردان و زنان معرفیشدهانتد ماننتد حضترت
آسیه (س) و حضرت مریم (س) 2و در درجۀ باالتر حضرت فاطمه سالماهلل علیها کته بتا افتختار
3
باید گفت از این دست زنان در مکتب اسالم کم نیستند .در این داردو ،آیۀ  35سورۀ احزا،
نیز که ارزشهای معنوی را برمیشمرد ،مهتر تأییتدی استت بتر ایتن واقعیتت کته استالم بتتِ
مردگرایی را که در جاهلیت همیشه بهوستیلۀ متردان و حتتی زنتان پرستتیده متیشتد ،درهتم
شکست (مقام معظم رهبری 30،شهریور .)1379

 .2معیار و ضابطۀ پذیرش رفتار متمایز
در خ و اینکه برابری حقوقی مستلزم رفتاری یکستان و مشتابه استت و رفتارهتای حقتوقی
متفاوت ناقض برابری انسانها هستند یا خیر ،اختالف نظر وجود دارد .حال باید دید آیتا اصتوالً
لحاظ کردن تفاوت انسانها در قوانین ،به حق انسانها نسبت به برابری در مقابل قانون خدشته
وارد میکند و با آن در تغایر است؟ و آیا آنچه از تفاوتها در قواعد و قتوانین حقتوقی ،خ وصتاً
احکام فقهی اسالمی ،مشاهده میشود ،برابری انستانهتا را نقتض متیکنتد؟ در ایتن خ تو
دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .در دیدگاه اسالمی ،برابری جتزء ذات و ماهیتت نظتام حقتوقی
موردنظر اسالم است ،لکن تفاوتهایی در عمل وجتود دارد کته بتر استاس عتدالت بنتا شتده و
نشاندهندۀ فضیلتهای روحی و جسمی برخی انسانها در جهتاتی ختا نستبت بته یکتدیگر
است .برای نمونه ،تفاوتها یی که در قترآن و احادیتث معتبتر نستبت بته زنتان و متردان دیتده
میشود ،همگی ناشی از تفاوتهای وجودی و خلقت متفاوت این دو جن بشری است .از ایتن
رو ،جلوۀ بیرونی آن ،تشابه حقوق زن و مرد نیست ،بلکته تستاوی در ایتن حقتوق و برابتری در
انسانیت و شخ یت حقوقی آنها وجود دارد .اما در حوزۀ حقوق با توجه بته نیازهتا ،عواطتف و
 .1تفسیر آیۀ  97سورۀ نحل
 .2آیات  11و  12سورۀ تحریم
 .3اِ نَّ الْمُسلِمِینَ وَالْمُسلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَال َّادِقِینَ وَال َّادِقَاتِ وَال َّتابِرِینَ وَال َّتابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَ َتدِّقِینَ وَالْمُتَ َتدِّقَاتِ وَال َّتائِمِینَ وَال َّتائِمَاتِ وَالْحَتافِظِینَ فُترُوجَهُم وَالْحَافِظَتاتِ
وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ...
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تواناییهای روحی و جسمی متفاوت و گاه مختلف میان زنان و مردان که در بعضی امور زنتان و
در برخی امور مردان بر جن مخالف فضیلت دارند ،حقوق و تکالیف متفاوت و مکملتی برقترار
شده است که باید در کنار هم به آنها نگریسته شود .شهید مطهری در این خ و با تفکیک
میان تشابه و تساوی ،معتقد است تساوی ،برابری است و تشابه ،یکنواختی .اسالم تساوی حقوق
زن و مرد را قبول کرده و هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنتان قائتل نشتده
است ،لکن با تشابه حقوقی آنها مخالف است (مطهری .)115 :13۸1 ،بتر ایتن استاس ،اِعمتال
تفاوتهای معقول در ذات برابری و عدالت اسالمی معنا میشود .در تأیید این سخن ،بیان نظتر
عالمه مغنیته ،مفستر و روحتانی بتزر لبنتانی ،ختالی از لطتف نیستت .وی در ایتن خ تو
میفرماید :زنان و مردان رکن زندگی هستند و حیات بدون یکی از آن دو امکانپذیر نیست بته
این معنی که بین زن و مرد نوعی از تفاوت وجود دارد و اگر از همۀ جهتات مشتابه هتم بودنتد
وجود و عدم یکی از آنها تفاوتی نداشت 1و اساساً خلقت دو جن بیمعنتا بتود .از ایتن منظتر
برابری به معنای تشابه حقوق زن و مرد در همۀ امور ،با منطق حیات مخالف و متعتار استت
دراکه تفاوت در تکوین و آفرینش ناگزیز همراه با تفاوت در برخی حقوق استت .در واقتع ،زن و
مرد در اکثر حقوق یا بیشتر آنها مساوی هستند ازجمله برابتری نتزد خداونتد و قتانون و نیتز
آزادی در ت رف اموال و انتخا ،شریک زندگی و ،...و صرفاً در برخی حقوق متفاوتاند (مغنیته،
1424ق .)315 :برای نمونه ،اگر کسی با استناد به بینش اسالمی بخواهد زن را از کتار علمتی و
از تالش اقت ادی بازدارد ،یا از تالش سیاسی و اجتماعی بین یب سازد ،برخالف حکم خداونتد
عمل کرده است .در بینش اسالمی زنان بهقدری که توان جستمی و نیازهتا و ضترورتهایشتان
اجازه میدهد ،میتوانند در فعالیتها شرکت کنند .شرع مقدس مانع تالش اقت ادی و سیاسی
و اجتماعی زنان نیست .البته جسم ظریفتر زن از مرد ضرورتهایی را ایجا ،میکنتد یکتی از
این ضرورتها این است که تحمیلِ کار سنگین بر زن ،ظلم به زن است استالم ایتن را توصتیه
نمیکند ،دنانکه منع هم نمیکند (مقام معظم رهبری 2۸ ،شهریور )1375
این امر درحالی است که دیدگاههای دیگری وجود دارند کته بتا نظریتۀ استالم متفتاوت یتا
مخالفاند .نظریاتی که برابری را در مفهومِ تشابه کامل حقوق و تکتالیف ارائته متیکننتد .بترای
نمونه ،در عرصۀ مباحث حقوقیِ زنان و مردان که از بحثبرانگیزترین و دالشزاترین مستائل در
حوزۀ مفهوم و جایگاه «برابری در مقابل قانون» متیباشتد ،اندیشتههتای مبتنتی بتر فمینیستم
( )Feminismبر آرمانهای بیطرفی جنسیتی و برابری در مقابل قانون استوار است و برابتری را
بدون مد نظتر قتراردادن جنستیت دنبتال متیکنتد ( )Louis, 2005: 67تاجتایی کته برختی از
فمینیستها ،شناسایی ایدئولوژیکی دوگانگی جنسیتی را بهعنوان ریشۀ تبعیضهتای جنستیتی
 .1و لو تساویا من جمیع الجهات ألمکن االکتفاء بأحد النوعین ،و کان وجود اآلخر و عدمه سواء.
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دانسته ،تالش برای ارتقای برابری جنسیتی ( 1)Equality Genderرا با انکار اهمیتت اجتمتاعی
تفاوت جنسی دنبتال متینماینتد ( )Shanshan, 2013: 4از جملتۀ ایتن افتراد فمینیستمهتای
پست مدرن هستند که به تشابه صددرصدی حقتوق زن و مترد در ختانواده و محتیط اجتمتاعی
معتقدند .جان استوارت میل ( ،)Jogn Stuart millفیلستوف و متفکتر ستدۀ نتوزدهم متیالدی،
اعتقاد داشت اصلی که روابط اجتماعی بین زن و مرد را تنظیم می کند ،باید از برابری کامل زن
و مرد بنیاد گرفته باشد (استوارت میل .)1 :1379 ،این نظریات اغلب بدون لحتاظ تفتاوتهتای
وجودی ،به برابری مطلق و تشابه حقوق همۀ انستانهتا متیانجامتد .از ایتن گذشتته در عرصتۀ
بینالمللی نیز اینگونه دیدگاهها طرفداران فراوانی دارد .در کنار دیدگاههایی که پیشتتر بیتان
شد ،حقوقدانان برجستهای نیز هستند که برابری مطلق را انکار میکنند ازجمله قاضتی تاناکتا
( )Tanakaکه در نظریۀ مخالف معروف خود در قضایای افریقای جنو ،غربی که به رأی دیتوان
در این قضایا ضمیمه شده ،مقرر نموده است :اصل این است کته بایتد بتا آنهتایی کته برابرنتد،
بهطور برابر رفتار شود و با آنهایی که متفاوتاند ،رفتار متفاوت صورت گیرد به ایتن معنتا کته
رفتارها باید متناسب با تفاوتهای واقعی باشد .این همان دیزی استت کته بتا عنتوان «عتدالت
مبادلهای» ( )Justitia Commutativبیان شده است بنابراین اگر افراد از یکدیگر و همچنین بتا
جوامع دیگر متفاوت باشند ،نیازهای آنها متفاوت خواهد بود و مطابق بتا آن ،محتتوای قتوانین
ممکن است یکسان نباشتد ( .)South West Africa cases, 1966: 305بتر ایتن استاس ،قاضتی
تاناکا در نظریۀ مخالف خود که ضمیمۀ پروندههای افریقتای جنتو ،غربتی شتده استت ،اعتالم
میکند که اصل برابری در مقابل قانون به معنی برابتری مطلتق ( )Absolute Equalityنخواهتد
بود یعنی رفتار برابر با انسانها بدون توجه به شرایط فردی آنان صورت نمیگیرد .لذا برابری در
مقابل قانون ،برابری نسبی است یعنی اصل بر رفتار برابر است ( .)Ibid: 306بته ایتن معنتا کته
اصل بر رفتار برابر با انسانها و حقوق و تکالیف یکسان است ،مگر اینکه ضرورتهایی باعث شود
که عدالت غیر از این را اقتضا کند.
در این قسمت از سخن باید دید برای اِعمال برابری ،معیار تفاوتهتای مقبتول دیستت؟ یتا
بهعبارتی دگونه تفاوتهایی حق افراد به برابری حقوقی را نقض نکرده ،وصف تبعیضآمیز را بتر
آن تحمیل نمینمایند؟ در کمیسیون حقوق بشر ،برخی از نمایندگان مطتر کردنتد کته اصتل
«ممنوعیت تبعیض» بهصورت بیقاعده و غیرعلمی بیان شده است زیرا بته رفتتار برابتر اشتاره
میکند ،بدون قید این نکته که رفتار برابر مطلق که بهطور واضح نیل بته آن غیترممکن استت،
غیرقابل قبول خواهد بود .لذا تعبیۀ اصطال «موجه» ( )Justifiedقبل از واژۀ برابتری پیشتنهاد
 .1بر اساس تعریف یونیسف ،برابری جنسیتی به این معنی است که زنان و مردان باید از حقوق ،منابع ،فرصتها و
حمایتهای یکسانی بهرهمند شوند و این به معنای رفتار مشابه با آنها نیست ).(Diezmann. 2019: 6
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شد ،لکن مورد مخالفت قرار گرفت با این استدالل که واژۀ برابری در اسناد حقتوقی در معنتای
حقوقی استعمال شده است ،به این ترتیب ،معنای برابری مطلق از آن برداشت نمیشود .از ایتن
رو ،در اینجا الزم نیست صفت مقدماتی ذکر گردد ،دراکه تعبیر برابری در معنای برابری عادالنه
و موجه بهکار رفته است (.)Andreevska, Aziri, 2009: 234
حال در خ و معیار برابتری عادالنته و موجته ،کمیستیون فرعتی ممانعتت از تبعتیض و
حمایت از حقوق بشر 1که بهطور خا از سوی سازمان ملل متحد برای مقابله با مسائل مربوط
به تبعیض ایجاد شده است ،اعالم میکند که رفتار متفاوت با گروهها و یا افتراد ،زمتانی کته در
خ و منافع مورد رضایت آنان و رفاه جامعه بهعنوان یک کل اعمال شود ،توجیته متیگتردد
( .)Roger, Sarah, 2008: 253بر این اساس ،یکی از پیشرفتهای مفهومی واضحی که به تبیین
تعریفی از تفاوت و تمایز منجر گردید ،اینست که تمایز ممکن است به نفع برابری واقعی توجیه
شود .در این راستا تمایزاتی که مبتنتی بتر تمتایزات «ناخواستته» (« ،)Unwantedغیرمعقتول»
( )Unreasonableیتتا «منزجرکننتتده» ( )Invidiousهستتتند ،هرگتتز توجیتته نخواهنتتد شتتد
( .)Warwick, 1983: 82تمایزات استثنایی که حقوق بینالملل بر اصتل برابتری وارد متیکنتد،
عالوه بر موارد پیشگفته در برخی رویههای قضایی نیز تشریح شدهاند ازجمله در قضیۀ «زبتان
بلژیکی» ( )Belgian Linguistics Caseکه در دیوان اروپایی حقوق بشتر قضتاوت شتد ،دیتوان
اعالم کرد که اصل منع تبعتیض ( )the Non-Discrimination principleاگتر توجیته منطقتی،
عینی و بیطرفانهای ( )Reasonable and Objective Justificationنداشته باشد ،نقتض خواهتد
شد و ت ریح میکند که رفتارهای مختلف در خ و افراد مشابه در شرایط مشتابه منتوط بته
توجیه منطقی و عینی است و وجود دنین توجیهی را در خ و اهداف وتأثیرات این اقدامات،
باید تحت بررسی قرار داد .این به آن معنی است که باید اهداف مشتروع ( )Legitimate Aimsو
رابطهای منطقی میان هدف مشروع و اقدام تبعیضآمیز وجود داشته باشد .در حقیقت ،هدف از
تمایز باید مشروع باشد و ابزارهای انتخا،شده نیتز بایتد مناستب بتا ایتن هتدف تعیتین شتوند
( . )Kirilova, 2000: 105بتر ایتن استاس ،دنانچته تمتایز در رفتتار بتا عنایتت بته اصتولی کته
بهطورمعمول در جوامع دموکراتیک ( )Necessary in a democratic societyمورد استفاده قترار
میگیرد ،توجیه منطقی و بتیطرفانتهای نداشتته باشتد ،تبعتیضآمیتز خواهتد بتود ( Belgian
 .)Linguistics Case, 1968: 31این مهم در رویۀ کمیتۀ حقوق اقت ادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی
()Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2009: para.13و کمیتتۀ حقتوق
2
بشر (Dietmar Pauger v. Austria, Human Rights Committee, Communication, 1992:
1. The Sub-commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Human Rights.

 .2برای مطالعۀ بیشتر ،نک:
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. 7.4نیز مورد ت ریح و تأکید قرارگرفته است .همچنین دیوان اروپایی حقتوق بشتر
در پروندههتای متعتددی (Van Raalte v. the Netherlands, 1997: 186, para. 39) 1ازجملته
«کارنر علیه استرالیا» )« ،)Karner v. Austria, 2003: para. 37گ و دوبوئ علیه فرانسته»
) (Gas and Dubois v. France. 2012: para. 58و «داربی علیته ستوئد» (Darby v. Sweden,
) ،1990: para. 31به معیار توجیه عقالنی و بیطرفانه اشاره کرده است .به این ترتیب با توجته
به آنچه ارائه شد ،رویۀ مراجع قضایی و شبه قضایی بینالمللی نشاندهندۀ ایتن امتر استت کته
رفتارهای ظاهراً تبعیضآمیز و متفاوت نسبت به افراد یتا گتروههتای انستانی ،هنگتامی برابتری
عادالنه و موجه را تحقق میبخشند که این گزارهها را بههمراه داشته باشتند :الزم و موردنیتاز و
معقول باشند ،در خ و منافع مورد رضایت این افراد یا گروهها صتورت بگیترد ،رفتاه جامعته
(ملی یا بینالمللی) را بهعنوان یک کل مورد مالحظه قرار دهند ،و دارای هدفی مشتروع باشتند
که رابطهای منطقی با اقدام تبعیضآمیز داشته باشد .همچنین ابزارهای انتخا،شده جهت اقدام
تبعیضآمیز باید بیطرفانه بوده و با هدف مشروع آن تناسب داشته باشد.
در عین حال ،در اندیشۀ اسالمی تمایزات رفتاری مجاز که اصل برابری حقوقی را خدشتهدار
نمیکنند ،تمایزاتی هستند که با تواناییها و ظرفیتهای جسمی و روحی افراد انسانی متناسب
و هماهنگ باشند .به این معنا که به علت تفاوتهای وجودی افرادی دون کودکان و بزرگساالن
یا زنان و مردان و از این قبیل گوناگونیهای ذاتی ،عدالت و برابتری استالمی ،حقتوق و تکتالیف
متفاوت و متناسب با تمایزات ذاتی این گروهها را در خ و آنان مقرر نموده است .در نتیجته،
ویژگیهای شخ ی و ظاهری افراد دون نتژاد ،رنتگ ،زبتان ،دارایتی ،نستب ،تمامیتت فیزیکتی
بههیچعنوان دلیلی برای برتری و اقدامات تبعتیضآمیتز نستبت بته افتراد و گتروههتای انستانی
نخواهند بود و در دنین مواردی تشابه رفتاری حاکم است لکن ویژگیهایی دون جنستیت بته
دلیل تواناییهای متفاوت و تمایزات تکوینی و وجودی دو جن ِ انسانی کته هرکتدام در برختی
ویژگیها تواناییهای بیشتری نسبت به دیگری دارند ،حقوق و تکالیف متفاوتی را برمیتابد کته
متناسب با تمایزات ،روحیات و استطاعتهای موجود آنان است .دراکه زنتان بته دلیتل تفتاوت
فیزیولوژیکی و جسمانی هم سطح مردان نیستند ،بلکه برتریها و کاستیهایی دارند لذا استفاده
از عبارتی خا با نام «حقوق متشابه و متساوی» برای هردو جن  ،باالترین اجحاف و خیانتت
به زنان است .در واقع ،درنظر گرفتن تفاوت های طبیعی زن و مرد ،حقوقی مضاعف برای زنان را
گوشزد میکند که عموماً مغفول مانده است (جاوید و همکاران.)1۸6 :1393 ،
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.

 .1برای مطالعۀ بیشتر ،نک:
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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 .3تفاوت رفتار مبتنی بر جنسیت و حاشیۀ انعطاف تفسیر 1دولتها
با عنایت به مطالب پیشگفته ،در حقوق بینالملل بشر نیز همواره تفتاوتهتا بته عتدم تبعتیض
منجر نخواهند شد و اگر این تفاوتهای رفتاری برای افراد در شرایط مشابه بر استاس شترایطی
که پیشتر ذکر کردیم توجیهپذیر باشد یعنی معقول و منطقی و بیطرفانه باشد ،عدم تبعتیض
شکل نگرفته ،حق بر برابری نقض نخواهد شد .حال باید دید تمتایزات در حتوزۀ حقتوق زنتان و
مردان در عرصۀ حقوق بین الملل بشر در کدام دسته از تمایزات جای میگیرنتد جتزء تمتایزات
منطقی و معقولی هستند که موجب عدم تبعیض و نقض قاعدۀ برابری نمتی شتود یتا در دستته
تمایزات توجیه ناپذیر بوده ،موجب تبعیض علیه زنان میشوند .به عبارتی آیا تفاوت های تکتوینی
زن و مرد که حقوق و تکالیف بعضاً متفاوتی را در حتوزۀ حقتوق استالمی بترای زنتان و متردان
رقم زده است ،در حوزۀ حقوق بین الملل بشر نیز بته عنتوان تفتاوتهتای عقالنتی و توجیتهپتذیر
محسو ،میگردند یا خیر؟ اسناد بینالمللی متعددی در حوزۀ امور مربوط به جنسیت نسبت به
عدم تمایز صراحت دارند .منشور ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساستی را بترای
2
همه بدون هرگونه تمتایزی ( )Without Distinctionاز حیتث نتژاد ،جتن  ،زبتان یتا متذهب
بتهرستمیت شتناخته استت (Charter of the United Nations Act 1945: No. 32. Art.
 .13(1)(b), 55(c), 76(c)).بهعالوه اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نیز در مادۀ دوم ت ریح مینمایتد
که همۀ افراد بدون هیچگونه تمتایزی ( )Weithout any Discriminationاز حیتث جنستیت از
کلیۀ حقوق و آزادیهای ذکرشده در اعالمیه بهرهمند میشوند .3نکتۀ حائز اهمیت در این متاده
4
این است که «تمایزات از هر نوع» را ممنوع کرده که نشانگر ایتن معنتی استت کته در متوارد
م ر در ماده که جنسیت یکی از آنها استت ،هتیچگونته تفتاوتی ازنظتر قتانونی قابتلتحمتل
نیست ) .(Yogi, 2006: 204این مسئله در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاستی نیتز متورد
تأکید قرارگرفته است که دولتهای عضو متعهد هستند حقتوق منتدرد در ایتن کنوانستیون را
نسبت به افراد تحت صالحیتشان بدون هیچگونه تمایزی که از جنستیت نشتئت گرفتته باشتد،
محترم شمرده ،تضمین نمایند .5همچنین کنوانسیونِ رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان 6نیز
 .1برای مطالعۀ بیشتر در خ و دکترین حاشیۀ انعطاف تفسیر ،ر.ک .احمدینژاد و امینالرعایا« 1395 ،الف».
 .2در خ و زبان ،همانند آنچه در حقوق بینالملل مورد پذیرش است ،اسالم نیز تمایزی را قائل نیست لکن در متورد
آنچه درحوزۀ بینالمللی در خ و مذهب و تفاوتهای مربوط به آن متداول است و حقوق استالمی تفتاوتهتای
ریشهای مالحظه میشود که به جهت محدودیت مقاله ،مطالب موردنظر در نوشتاری جداگانه ارائه میگردد.

3. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 10 December 1948: Art. 2.

 .4در بین موارد یادشده در این ماده ،اسالم نیتز در خ تو
اجتماعی و ثروت هیچگونه تمایزی را برنمیتابد.

نتژاد ،رنتگ ،زبتان ،عقیتده سیاستی و ملیتت ،وضتع

5. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

 .6ر.ک .مادۀ  1کنوانسیون که «تبعیض علیه زنان» را معنی میکند.
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هرگونه تمایز ،استثنا یتا محتدودیت ( )Any distinction, exclusion or restrictionمبتنتی بتر
جنسیت را مشمول مفهوم تبعتیض علیته زنتان 1متیدانتد و تنهتا استتثنای وارده در خ تو
تبعیضات مثبت راجع به بارداری ،زایمان و مادری است .2عالوه بر این ،بر استاس رویتۀ مراجتع
بینالمللی دون دیوان اروپایی ،دیوان حقوق بشر کشورهای امریکایی و کمیتۀ حقوق بشر ،اصل
برابری و عدم تبعیض به این معنی نیستت کته تمتامی تمتایزات بتین افتراد بتر استاس حقتوق
بینالملل غیرقانونی است ( United Nations Office of the High Commissioner for Human
 ،)Rights, 2003: 655لکن در حوزۀ امور مربتوط بته جنستیت ،عملکترد نهادهتای بتینالمللتی
نشان دهندۀ آن است که برابتری جنستیتی مستتلزم حقتوق برابتر بترای زنتان و متردان استت
(.)Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, April 2018: 5
در واقع با توجه به رویۀ مراجع بینالمللی حقوق بشر ،تفاوت در رفتاری که توجیه بیطرفانه
و معقولی نداشته باشد ،تبعیضآمیز استت .اگردته استتثناها و تبعتیضهتای مثبتتی در جهتت
حمایت از زنان به دلیل بارداری و زایمان از سوی قواعد حقوق بشری مورد پذیرش واقتع شتده
است ) ، (Burri, Prechal, 2008: 14لکن با عنایت بته رویتۀ بتینالمللتی ،هویتت جنستیتی 3و
4
گرایش جنسی بهعنوان زمینههای ممنوعۀ تبعیض شتناخته متیشتوند (Council of Europe
Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, 2011:

 52).برای نمونه ،پروندۀ «خانم بروکز» ( )S. W. M. Broeksc v. the Netherlands. 1984کته
در کمیتۀ حقوق بشر مطر شده بود .وی خانم متأهلی بود که بترای دریافتت مزایتای بیکتاری
هلند مجبور شد ثابت کند که او سرپرست خانواده است -شرطی که نسبت بته متردان متأهتل
اعمال نمیشود -لذا کمیتۀ حقوق بشر ایتن تمتایز را غیرمعقتول تشتخیص داد ،دراکته از نظتر
کمیته این تمایز زنان متأهل را در مقایسه با متردان متأهتل در معتر خطتر قترار متیدهتد
) .(Susan Deller Ross, 2013: 101دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان حقتوق بشتر کشتورهای
امریکتایی در رویتۀ ختود ایتن مستئله را پذیرفتتهانتد (United Nations Office of the High
) Commissioner for Human Rights, Op. Cit: 655که دولتهای متعاهد در ارزیابی اینکه آیا
و به ده میزان تفاوت در رفتار در موقعیتهای مشابه میتواند توجیهپذیر باشد ،از یتک حاشتیۀ

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, 18
December 1979: Art. 1.
2. Ibid: Art. 11-12.
 .3هویت جنسیتی ( )Gender Identityت ور شخص از جنسیت خود بهعنوان مرد یا زن است.

 .4گرایش ،تمایل جنسی ( )Sexual Orientationیا ترجیح جنسی ،شامل ترجیحات و رفتارهای جنستی استت کته
بسته به اینکه تمایل جنسی فرد دگونه باشد ،به دند دسته تقسیم میشود :غیرهمجن گرا (،)Heterosexual
همجن گرا ( ،)Homosexual or gayدوجن گرا (.)Bisexual
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انعطاف تفسیر 1خاصی ( )a certain margin of appreciationبرخوردارند و دامنۀ این اختیار بتا
توجه به اوضاع و احوال ،موضوع و پیشینۀ آن متفاوت خواهد بود .در این راستا ،دیتوان اروپتایی
حقوق بشر یادآور میشود که کنوانسیون یک سند زنده ( )a living instrumentاست که باید با
درنظر داشتتن شترایط کنتونی تفستیر شتود) 2(Pajić v. Croatia, 2016: para. 57و درنهایتت
ت میم برای رعایت یا عدم رعایت الزامات کنوانسیون به نظر دیوان بستگی دارد (Di Trizio v.
4
3
) . Switzerland, 2016: para. 81دیوان اروپایی حقوق بشر بارها و بارهتا در رویتۀ ختود Gas
) 5)and Dubois v. France. 2012: para. 59بر این امتر تأکیتد کترده کته پیشترفت و توستعۀ
برابری جنستیتی ازجملته اهتداف اصتلی دولتتهتای عضتو شتورای اروپتا استت Di Trizio v,
) 6)Switzerland, 2016: para. 82بنتابراین دالیتل «بستیار مهتم» (« ،)Very weightyبستیار
جتدی» ( )Particularly seriousیتا «دالیتل منح تراً قتانعکننتده و متتقن» ( Particularly
 )convincing and weighty reasonsبرای تفاوت در رفتار بر اساس جنسیت باید ارائه شتود تتا
این رفتار ،رفتاری همسو و سازگار بتا کنوانستیون محستو ،گتردد ( Fretté v. France, 2002:
7
) )para. 2(bلذا رفتار متفاوت در حوزۀ جنسیت بهسختی توجیهپذیر خواهتد بتود European
 .1دیوان اروپایی حقوق بشر در هر پروندهای با توجه به موضوع پرونده و شرایط حاکم بر آن نوعی از دکترین
حاشیۀ مجاز تفسیر را که میتواند «موسع»« ،محدود» و «خا » باشد ،به آن قضیه اخت ا میدهد .جهت
مطالعۀ بیشتر ،ر.ک .احمدینژاد و امینالرعایا ،بهار .»،« 1395
 .2برای مطالعۀ بیشتر ،نک:
; 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
 .3برای آگاهی بیشتر ،نک:

 .4در مواردی که نویسندگان در مقالۀ حاضر ادعای رویه بودن امری را مینمایند ،سعی شده است تا حد امکان به
آرای متعددی در خ و آن موضوع ارجاع داده شود تا خوانندگان محترم در مورد رویه بودن آن مسئله
اقناع گردند.
 .5برای مطالعۀ بیشتر ،نک:
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.

 .6برای آگاهی بیشتر ،نک:
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: 5به این ترتیب ،دیوان نتیجته متیگیترد کته
حاشیۀ انعطاف تفسیر مقامات در دنین مواردی به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد( Di Trizio
 .)v. Switzerland, 2016: para. 96اگرده رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر نشاندهندۀ ایتن امتر
است که این نهاد قضایی در امور مربوط به سیاستهای اقت ادی و اجتمتاعی حاشتیۀ انعطتاف
موسعی ) (Wide Margin of Appreciationرا بته دولتتهتا اعطتا کترده استت ( Kopecký v.
 ،1)Slovakia, 2004: para. 37لکن جایی که تفاوت رفتار بر اساس جنسیت صورت متیگیترد،
اختیار دولت در اعمال حاشتیۀ انعطتاف تفستیر محتدود )(Narrow Margin of Appreciation
است و در دنین شرایطی اصل تناسب مستلزم این نیست که اقدام انتخا،شده بترای دستتیابی
به هدف موردنظر مناسب باشد ،2اما باید نشان داده شود که در این اوضاع و احتوال ایتن اقتدام
ضترورت دارد ) . (Emel Boyraz v. Turkey, 2014: para. 51همتانگونته کته مالحظته شتد،
تفاوتهای متعددی میان آنچه اسالم در مورد حقوق زنان و مردان ارائه میکند و آنچه در رویتۀ
بینالمللی در خ و تفاوتهای مبتنی بر جنسیت عمل میشود ،بهدشم متیختورد .بتهنظتر
میرسد این اختالف ناشی از اختالف مبنایی بسیار عمیقی است که میان تفکر اسالمی و تفکتر
حقوق بشر وجود دارد دراکه بهصراحت در رویۀ مراجع بینالمللی 3همچون کمیتۀ حقوق بشتر
و دیوان اروپایی حقوق بشر بر اصل سکوالریسم 4تأکید شده است .کمیتۀ حقتوق بشتر ستازمان
ملل اصل سکوالریسم را بهعنوان یک هتدف مشتروع ) (A Legitimate Aimمتورد توجته قترار
میدهد ( .)Bikramjit Singh v. France, 2013: para. 3.5دیوان اروپایی نیتز همتواره در آرای
خود سکوالریسم را به عنوان یک قاعدۀ مهم معرفی کرده که بیطرفی را نسبت به همۀ باورهای
مذهبی بر پایۀ احترام به تکثر و تنوع به ارمغان میآورد ( Ebrahimian v France, 2015: para.
 )57 & 67و بتر اهمیتت ایتن اصتل بترای نظتام دموکراتیتک ( Refah Partisi (the Welfare
 5)Party)and Others v. Turkey, 2003: para. 67تأکید نمتوده و آن را بتا حاکمیتت قتانون و
احترام به حقوق بشر و دموکراسی هماهنگ دانسته ،اعالم میکنتد کته مفهتوم سکوالریستم بتا
 .1برای مطالعۀ بیشتر ،نک:
Stec and Others v. United Kingdom (nos. 65731/01 and 65900/01), ECtHR, 2006, para. 52.
تناسب ( )Principle of Proportionalityبهعنوان یک اصل کلی حقوقی ،بتهمعنتای «برقتراری نستبت

 .2استاندارد
معقول بین اقدام اتخاذشده و موضوع» است .این مفهوم در حقوق بینالملل از سندیت قابلتوجهی برختوردار
است .برای آگاهی بیشتر ،ر.ک .زمانی ،پاییز و زمستان .105 :13۸۸
 .3منظور ،مراجع بینالمللی جهانی و منطقهای است که رویۀ آنها بر حقوق بینالملل تأثیرگذار است.
 .4دکترینی واجد ساختارهای سیاسی ،اقت ادی و اجتماعی ختا ختود ،بتا تأکیتد بتر جتدایی دیتن از سیاستت
(ساجدی ،تابستان .)51 :1394
135. . S.A.S. v. France(no. 43835/11), ECtHR, 2014: para.
 .5برای مطالعۀ بیشتر ،نک:
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ارزشهای زیربنایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشتر ستازگار استت ( Dogru v. France, 2008:

 .1)para. 64 & 66همچنتین دیتوان ت تریح متینمایتد کته سکوالریستم اعتقتادی استت کته
کنوانسیون آن را متورد حمایتت قترار متیدهتد ( Hamidović v. Bosnia and Herzegovina,
 .)2017: para. 35واقعیت این است که ایندنین اختالف مبنایی میتان تفکتر استالمی و تفکتر
حقوق بشر منجر به این شده است که در عمل ،م ادیق تفاوت رفتار توجیهپذیری که برابری را
نقض نمینماید در اسالم و حقوق بینالملل بشتر بترهم منطبتق نباشتند .نکتتۀ حتائز اهمیتت
اینجاست که در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر ،ارجاع به عقاید رایج و ستنتهتا ،پنداشتتهتا و
مفروضات عمومی یا نگرشهای اجتماعی غالب در یک کشور خا برای اینکه بتواند تفتاوت در
رفتار بر اساس جنسیت را توجیهپذیر کند ،کفایت نمیکند ( Di Trizio v. Switzerland, 2016:
 .2)para. 82بهعبارتی دین رسمی نیز که جزء عقاید رایج یک کشور محسو ،میشود نمیتواند
تفاوت در رفتار را توجیهپذیر نماید .اینجاست که با وجتود پتذیرش تفتاوت و تمتایز رفتتاری در
موارد متعددی در هر دو نظام فکری حقوق بینالملل بشتر و حقتوق استالم ،م تادیق تمتایزات
رفتاری که نافی برابری نیستند در این دو نظام با هم انطباق ندارند .برای نمونه در نظام ارزشتی
اسالم تفاوت رفتاری در حوزۀ مربوط به جنسیت که اغلب مرتبط با حقوق مالی استت ،3ختالف
اصل عدالت و برابری نیست لکن در نظام بینالمللی حقتوق بشتر ایتن متوارد جتزء تبعیضتات
توجیهناپذیر محسو ،می شود .همچنین در حقتوق استالم برابتری بتر استاس گترایش جنستی
متفاوت بههیچوجه پذیرفتنی نیست درحالی که در حقوق بینالملل بشر تفاوت رفتاری مبتنتی
بر گرایشهای جنسی 4ازجمله تفاوتهای توجیهناپذیر و ناقض برابری است.5

 .1برای آگاهی بیشتر ،نک:
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.

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

 .3مواردی دون ارث (در حقوق اسالمی موارد متعددی وجود دارد که ارث زنان بیشتر از ارث متردان استت ،لکتن
آنچه بیشتر جلوه کرده و موضوعِ شبهات شده ،مواردی است دون ارثِ خواهر و برادر کته در دنتین متواردی
پسر دو برابر دختر ارث میبرد و این موارد به لحاظ تبعیضات مثبتی کته در خ تو زنتان در حقتوق متالی
اسالم لحاظ شده است ،خالف اصل عدالت نیست) ،دیه ،نفقه ،مهریه و. ...
 .4نگتتاه ستتکوالر حقتتوق بشتتر ایتتن تفتتاوت رفتتتار مضتتیق در موضتتوعات جنستتیتی را شتتامل مباحتتث مربتتوط بتته
همجن گرایان هم میداند .برای مطالعۀ بیشتر ،نک:
Council of Europe(2011), Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity,
Council of Europe Publishing, ISBN 978-92-871-6989-1.

 .5جهت مطالعۀ بیشتر ،ر.ک .رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر که در پروندههای متعددی که گترایشهتای جنستی
افراد همجن گرا باعث تمایزات شده ،حکم به نقض قاعدۀ منع تبعیض داده است.
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 .4حق زنان بر شناسایی برابر با مردان

حق افراد به شناسایی شخ یت حقوقی 1موضوع مادۀ  6اعالمیۀ جهانی حقوق بشتر و متادۀ 16
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،به زنان در کنار مردان و بهماننتد آنتان برختورداری از
شخ یت حقوقی را اعطا نمود .2در مباحث مقدماتی تدوین مادۀ  16میثاق بتینالمللتی حقتوق
مدنی و سیاسی تأکید شده است که این ماده بهطور کافی و شایسته حق زنتان را بترای اینکته
بهعنوان اشخا نزد قانون شناسایی شوند ،تتأمین متیکنتد (, Haardt, 2007: van der Wolf
 .)30در واقع ،حق بر شخ یت حقوقی در خ و زنان به این صورت تعبیر میشود« :حق هتر
زن به شناسایی حقوقی برابر با مردان» لذا حق یادشده در خ و زنان تلفیقی است از حق بر
شخ یت حقوقی و حق برابری حقوقی ،ازاینرو ،حق زنان به شخ یت حقوقی بر مبنای برابری
با مردان بنا شده است .این حق ،حقی مطلق است کته بایتد در همتۀ شترایط و تمتام زمتانهتا
تضتمین شتود ( United Nations: Office of the High Commissioner for Human Rights,
 .)2003: 449کمیتۀ حقوق بشر در تفسیر عمومی شمارۀ  2۸اعالم داشت :بتر استاس متادۀ 16
میثاق ،حق به شخ یت حقوقی که عبارت است از حق هرکسی که در هر مکان بهعنتوان یتک
شخص نزد قانون شناسایی شود ،مخ وص ًا به زنان مربتوط استت کته اغلتب بته دالیلتی دتون
جنسیت یا وضعیت تأهل محدود شدهاند .این حتق اشتاره متیکنتد کته نبایتد زنتان بتهعنتوان
کاالهایی که همراه دارایی همسر متوفی به خانوادۀ همسر به ارث میرسد ،تلقی شوند .دولتهتا
باید در قوانین و عملکردشان شرایطی را فراهم نمایند که با زنان بهعنوان اشخا حقوقی کامل
رفتار شود و همچنین باید جهت ریشهکن کتردن قتوانین و رویتههتایی کته رفتارهتایی ختالف
شخ یت حقوقی زنتان را اجتازه متیدهنتد ،اقتدامات الزم را بتهعمتلآورنتد ( Human Rights
 .)Committee. General Comment No. 28, 2000: para. 19حق زنان به شناسایی شخ تیت
حقوقی ،یک حق ذاتی در حقوق بینالملل بشر است ،دراکه در اسناد بینالمللی معتبتری از آن
یاد شده و پایه و اساس حق زنان برای بهرهمندی از حقوق بشر و آزادی است .این حق توانتایی
زنان را بر دارایی و حقوق مالکانۀ خود ،ورود به قرارداد یا انجام سایر حقتوقی کته ممکتن استت
تحت تأثیر وضعیت تأهل یا سایر زمینههای تبعیضآمیز محدود شده باشد ،مورد پتذیرش قترار
میدهد .شخ یت حقوقی زنان همچنین به این معنا است که زنان باید بته مؤسستات حقتوقی
(X v. Turkey.2013:Para.50; Pajić v. Croatia, 2016: paras. 59,69,94; Salgueiro da Silva Mouta v.
)Portugal,2000: para. 93.

 .1برای آگاهی بیشتر ،ر.ک .موسوی و همکاران ،پاییز و زمستان .1396
 .2واژه «هرک » ( )Everyoneکه در این مواد ت ریح شده است ،زنان و مردان را توامتان دربتر متیگیترد و هتیچ
قرینهای برخالف این امر از سایر مواد این اسناد و حتی از مباحث مقدماتی تدوین آنها استنباط نمیشود.
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کشور خودشان بهمنظور استیفای حقوقشان و تح یل غرامت یا اعادۀ آنچه از آنها نقض شتده
است ،دسترسی کامل و آزادانه داشته باشتند ( .)Yogi. Op. Cit: 149از ایتن رو ،حتق زنتان بته
شخ یت حقوقی بر این اساس استوار است که باید با آنان در شترایطی برابتر بتا متردان رفتتار
گردد همچنین به این امر توجه شده که یکی از موارد شایع تضییع حق بتر شناستایی حقتوقی
زنان در بسیاری از جوامع ،عدم پذیرش استقالل شخ یت حقوقی یک زن در مقابتل همسترش
است ) .(Jenna Reinbold, 2007: 178بنابراین دولتها بر مبنای تعهتدات بتینالمللتی ختویش
نسبت به قاعدۀ حق برخورداری افراد از شخ یت حقوقی ،موظفاند در جهت رفع این موانع که
به عدم شناسایی شخ یت حقوقی زنان منجر میشود ،تالش کنند .این حق امکان جدیتدی را
برای مبارزه در برابر تبعیض علیه زنان ) (Discrimination against womenو خشونت مبتنی بر
جنستیت ) (Gender-based violenceو پایتان دادن بته آن بتهدستت متیدهتد ( Erik André
 )Andersen, 2007: 238; Ineta Ziemele, 2005: 99و حق زنان برای آزادی از بردگی ،تجتارت
برده ،کار اجباری و قاداق را مورد پذیرش قترار داده ،برابتری در خ تو ازدواد و ستایر امتور
مدنی و برابری در مشارکت در امور عمومی را شناسایی میکنتد ( United Nations: Office of
 .)the High Commissioner for Human Rights, 2003: 449این حق را میتوان از بسیاری از
کنوانسیونهایی که شخ یت حقوقی را بهعنوان حق هر فرد بیان میدارند و همچنین حتق بتر
برابری حقوقی زنان و مردان ،و رفع تبعیض جنسیتی علیه ایشان را مقرر مینماینتد ،استتنباط
نمود .1در این میان ،مادۀ  3پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و مردم م و ،سال 2000م در
خ و حقوق زنان در افریقا تنها مقررهای است که دربتارۀ حتق زنتان بتر شخ تیت حقتوقی
بهطور اخت اصی قواعدی را بیان نموده است .این ماده که بر استاس متادۀ  5منشتور افریقتایی
حقوق بشر و مردم طر ریزی و تدوین شده است ،عالوه بر بیان کرامتت انستانی زنتان ،بتهطتور
جامع و کامل حق آنان را به شناسایی برابر با مردان بیتان نمتوده ،بته تعهتد دولتتهتای عضتو
اتحادیۀ افریقایی در این خ و اشاره دارد .در این میان ،همانگونه که در خ و برابتری در
مقابل قانون در ابتدای بحث ذکر گردید ،پایۀ برابتری در استالم بتر استاس نیازهتای تکتوینی و
تفاوتهای موجود در خلقتِ نوع بشر است .با این حال ،این امر به معنی عدم پذیرش شخ یت
حقوقی زنان بهصورت برابر با متردان نیستت .2در واقتع در اندیشتۀ استالمی ،مترد و زن هتر دو
 .1موادی دون مادۀ  1منشور ملل متحد ،مادۀ  6 ،2و  7اعالمیۀ جهانی حقوق بشتر و  3و  16میثتاق بتینالمللتی
حقوق مدنی و سیاسی ،مواد  2و  3کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و. ...
 .2ت ور از زن در خانه ،ت ور یک موجود درجۀ دو است که موظف به خدمتگزارى به دیگران است .این ت ور را خیلى ها
دارند -حاال بعضىها به زبان مىآورند ،به رو مىآورند ،بعضىها هم به رو نمىآورند ،اما در دلشتان ایتن استت -ایتن
درست نقطۀ مقابل آن دیزى است که اسالم بیان کرده است (مقام معظم رهبری 30،فروردین .)1393
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بهعنوان انسان از حق شناسایی برابر برخوردارند و جایگتاه انستانی یکستانی در خ تو آنهتا
تعریف شده است .در این مورد تعبیرات و خطا،های قترآن کتریم 1نستبت بته زنتان و متردان
نمایانگر شخ یت انسانیِ برابر آن دو است و نتهتنهتا هتیچ برتتری را بترای جتن مترد افتاده
نمیکند ،2بلکه این خطا،ها هماننتدی در انستانیت دو جتن متذکر و مؤنتث را بیتان کترده،
نمایانگر وحدت این دو جن در برخورداری از شخ یت حقوقی است دراکه به هردوی آنهتا
کرامت ذاتی عنایت فرموده و آنها را صاحب حقتوق و تکتالیف کترده استت .ختالف آنچته کته
بسیاری از افراد باور دارند ،در پندار اسالمی زن استقالل اقت ادی خویش را پ از بلوغ و رشد
بهدست آورده ،3همواره در این زمینه مستقل خواهد بود .عالوه بر اینکه از جانب پدر یتا همستر
سزاوار نفقه است ،اموالی را که از راه هبه ،ارث ،معامالت مالی ،حقالزحمه و ...بهدست متیآورد،
بهطور مستقل اداره میکند بهطوریکه حتی پدر یا همسر وی حق مداخله در این امور را بدون
رضایت ایشان نخواهند داشت .4به این ترتیب ،اسالم عالوه بر اینکه نفقه را از حقوق زن میداند
و او را درگیر معاش خانواده نکرده است ،زنان را از کار و تالش نیز منع نمیکند 5و در این مورد
حقوق ناشی از کار ایشان را نیز به خودشان اخت ا داده است .6اصوالً اسالم کار زن را محترم
شمرده است 7و همسر وی حق ندارد که زن را به انجام کاری در داخل یا خارد منزل مجبور کند.
« .1إِنَّ الْمُسلِمِینَ وَ الْمُسلِماتِ و…» (أحزا« )35 :،وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ»(توبه)71 :
«الْمُناَفِقُونَ وَالْمُناَفِقَتُ بَعْضهُم مِّن بَعْضٍ» (توبه« )67 :قل للمؤمنین یغضوا من أب ارهم» و « قل لِلمؤمنات
یغضضن مِن أب ارهن» (نور 30 :و « )31و لوال رجال مؤمنون و نساء مؤمنات» (فتح« )25 :یا أیها الناس إنا
خلقناکم من ذکر و أنثی» (حجرات« )13 :مَنْ عَملَ صَالحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمنٌ( »...نحل.)97 :
 .2رسول اسالم ( ) فرمود :خداوند نسبت به زنان مهربانتر است تا مردان (مجلسى1404 ،ق.)13 :
 .3نکتۀ حائز اهمیت این است که در باور اسالمی زنان  6سال زودتر از مردان استقالل کامل خود را بهدست مىآورند.
 .4حق نفقه و کسوه مربوط به فقر و ضعف زن نیست که دون نمیتواند کار کند ،باید آن را دریافت کند .ممکن
است زن بتواند کار بکند ،کسب درآمد هم داشته باشد ،اما موظف نیست یک ریالش را در زندگی مشترک
خرد کند اگر بخواهد ،میتواند در جای دیگری خرد کند و هیچ اشکالی هم ندارد ،اما مرد دنین حقی ندارد.
این نگاه اسالم به زن و مرد ،ناشی از تربیت طبیعی اینهاست .خدای متعال بر اساس م الح و برای هماهنگی
زندگی زن و مرد ،ترتیبی طبیعی را بهوجود آورده است تا آنها بتوانند دنیا را با هم اداره کنند (مقام معظم
رهبری ،درس خارد فقه و اصول 7 ،اسفند .)1379
 .5در پندار اسالمی بیکاری امری بسیار نکوهیده است .در این خ و از امام کاظم (ع) روایت شده است که
میفرماید :خداوند جلوعال بندۀ خوا،آلود بیکار را دشمن میدارد .از امام صادق (ع) نیز حدیث مشابهی نقل
شده است«.أَبَاالْحَسَنِ مُوسَى ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یُبغِضُ الْعَبدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ( ».کلینى1429 ،ق.)55۸ :
« .6لِلرِّجَالِ نَ ِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَ ِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبنَ»(نساء)32 :
 .7یتتامبر اکتترم( ) متتیفرمایتتد :طلتتب روزی حتتالل فریضتته و واجبتتی بتترای هتتر زن و متترد مستتلمان استتت
(مجلسى1403،ق.)9 :

422

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1399

مفهوم این سخن آن است که کار زن در منزل هم بدون مزد مادی نیست بنابراین خانتهداری از
وظایف الزامی زن نیست ،بلکه کاری داوطلبانه و از روی احساس مشتارکت در زنتدگی زناشتویی
است (عظیمزاده اردبیلی و خسروی.1)74 :13۸۸ ،
همچنین زنان در جامعۀ اسالمی بهمانند مردان ،نهتنها حق ،بلکته تکلیتف بته علتمآمتوزی و
تح یل علم دارند .در این خ و پیامبر اسالم بهصراحت کسب علم را بهعنوان فریضه و امتری
واجب برای هر مرد و زن مسلمان معرفی مینماید .2از این رو ،همانطور که پیشتتر بیتان شتد،
برابری زن و مرد در اسالم در بسیاری از جهات منجر به تمایز نمتیشتود .لکتن در متواردی کته
تمایزات و تفاوتهای وجودی آن دو ایجا ،مینماید ،برابری مستلزم احکامی است که با سرشتت
زن و مرد سنخیت داشته باشد .عالمه طباطبایی در خ و جایگاه زن مسلمان میفرماید :زن و
مرد در اصول مواهب وجتودى ،مشتترک هستتند .زن نیتز در آزادى فکتر و اراده و در نتیجته در
داشتن اختیار ،شریک مرد است .همان طور که مرد در ت رف در جمیتع شتئون حیتات فتردى و
اجتماعى خود به جز آن مواردى که ممنوع است ،استقالل دارد ،زن نیز باید استقالل داشته باشد
اسالم هم که دین فطرى است این استقالل و آزادى را بته کامتل تترین وجته بته زن داده استت.
عالمه ت ریح مینماید که زن از برکت اسالم ،مستقل به نف و متکتى بتر ختویش شتد .اراده و
عمل او که تا ظهور اسالم گره خورده به ارادۀ مرد بود ،از اراده و عمتل مترد جتدا شتد و از تحتت
والیت و قیمومت مرد درآمد و به مقامى رسید که دنیاى قبل از اسالم با همۀ قتدمت ختود و در
همۀ ادوارش ،دنین مقامى به زن نداده بود .اسالم مقامى به زن داد که در هیچ گوشه از صتفحۀ
تاریخِ گذشتۀ بشر دنین مقامى براى زن یافت نمیشود (طباطبایی)414 :1374 ،
در این میان ،در حوزۀ خانواده و در رابطۀ همسری بنابر آیۀ  34سورۀ نساء ،3مردان بهعنوان
قوامدهنده و سرپرست 4حیات خانوادگی معرفیشدهانتد کته از ایتن آیته گتاهی بتهغلتط عتدم
 .1به نقل از عالمه سیدمحمدحسین فضلاهلل« ،زن از نگاه اسالم ارزشمند است» ،نشریۀ ایران.
« .2رَسُولُاللَّهِ  :طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَى کُلِّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمَه( ».کراجکى1410 ،ق.)107 :
« .3الرجال قوامون على النساء بما فضلاهلل بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم».
 .4سرپرستی مرد بر زنش به این معنا نیست که مرد بتواند آزادى ارادۀ زن و ت رفاتش در آنچه مالتک آن استت و
استقالل زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعىاش و دفاع از منافعش را از وی سلب کند پ زن همچنتان
استقالل و آزادى خود را دارد .وی هم مىتواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفتظ کنتد ،هتم از آن دفتاع
نماید و هم قادر است براى رسیدن به هدفهایش به مقدماتى که او را به اهدافش مىرساند متوسل شود .لتذا
معناى قیمومت مرد این است که مرد به دلیل اینکه هزینۀ زندگى زن را از متال ختودش متىپتردازد تتا از او
استمتاع ببرد ،پ بر او نیز الزم است در تمامى آنچه مربوط بته استتمتاع و همختوابگى مترد متىشتود از او
اطاعت کند و نیز در اموال شوهرش که به دست او سسرده و او را مسلط بتر آن ستاخته استت ،خیانتت نکنتد
(طباطبایى.)544-545 :1374 ،
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شخ یت حقوقی مستقل زنان برداشت میشود .در ایتن خ تو  ،الزم بته توضتیح استت کته
«قَوَّامُونَ» جمع قوّام است و قوّام کسى را گویند که شبانهروز بته کاروبتار ختانواده قیتام کنتد و
پیوسته در راه م الح ایشان در تالش باشتد (خترمدل .)154 :13۸4 ،واژۀ «قتوّام» در «الرجتال
1
قوّامون علی النساء» در لغت عر ،به معنای آن دیزی است که شیء را به آن تکیه متیدهنتد
(راغب اصفهانى1412 ،ق )50 :برای نمونه ،قوام به دتوبی کته درختت و گیتاه را بته آن تکیته
میدهند نیز گفته میشود که در حقیقت به معنای مالزم و محتافظ استتعمال متیگتردد (ابتن
منظور1414 ،ق .)497 :بر اساس بیانی که عبارات این آیه افتاده متیکنتد ،قوّامیتت متردان در
حیات خانوادگی را نمیتوان بهعنوان برتری شخ یت حقوقی مردان نسبت به همسرانشان معنا
کرد دراکه در واقع ،مالزمت و محافظت از زنان که به لحاظ خ وصیات تکوینی و لطافتهتای
روحی و جسمی آسیبپذیرند ،برعهدۀ مردان نهاده شده است و این آیه تکلیف مردان را نستبت
به همسران و بهعبارتی حق همسران بر مردان را در مالزمت و محافظت بیان میدارد.
همراستا با این آیه از قرآن کریم ،امام علی (ع) در نامهای بته امتام حستن (ع) زن را بستان
گلی توصیف نموده ،میفرماید :کاری را که بیشازحد توانایی زن است به او تحمیل نکتن ،زیترا
اگر زنان از کارهای سخت و طاقتفرسا بهدور باشند ،برای حال آنهتا و شتادابی روحتی و دوام
زیبایی آنها بهتر است دراکه زن گل بهاری است و نه کارگزار 2شما .3در نتیجۀ ایتن نگتاه بته
زنان است که در حقوق اسالمی بر اساس شرایط وجودی ،احساسات و تواناییها ،نیازهای زنان و
مردان در روابط خانوادگی وظایفی هموزن و موازی ،اما متفاوت برای زوجین درنظر گرفته شده
است که گاهی حقوقی را به سود زنان شناسایی میکند و گاهی تکالیفی را متناظر با آن حقوق
بر ایشان در قبال مردان بار مینماید.

نتیجه
با عنایت به موارد مطر شده حق زنان نسبت به شناسایی برابر با مردان در حقوق بینالملل بشتر
نتیجۀ منطقی پذیرش حق بر برابری و نیز حق بر شخ یت حقوقی زنان است که مستلزم رعایت
برابری ایشان با مردان میباشد .این حق ازجمله حقوق مهمی است که برای پیشترفت و اعتتالی
حقوق بشری زنان مورد تأکید قرار گرفته و در عرصۀ جهانی به امری مهم و تعیتینکننتده بترای
زنان تبدیلشده است .حق موصوف ،حقی مطلق است که باید در همۀ شترایط و تمتام زمتانهتا
 .1ما یقوم به الشىء
 .2قهرمانه بهمعنای کارگزار و کسی که کارهای شخص دیگری را انجام میدهد (ابن منظور1414 ،ق.)496 :
« .3فَاِنَّ الْمَرْأَۀَ رِیحانَهٌ لَیسَت بِقَهرَمانَهٌ» (شیخ حر عاملى1409 ،ق.)16۸7 :
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تضمین گردد .حق بر برابری نیز که الزمه و ضرورت حق بر شخ یت حقوقی زنان است ،یکتی از
اصول حقوق طبیعی بوده که مورد پذیرش همۀ مکاتب فکری است ،لکتن در شتیوۀ اعمتال ایتن
اصل اختالفنظرهای فراوانی وجود دارد .نکتۀ حائز اهمیتت ایتن استت کته آیتا برابتری حقتوقی
مستلزم رفتاری یکسان و مشابه است یا تفاوت و تمایز در رفتار نیز متیتوانتد در حیطتۀ برابتری
معنا شود؟ در این باره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد ازجمله اندیشههای مبتنتی بتر فمینیستم
که بر آرمانهای بیطرفی جنسیتی و برابری در مقابل قانون استوار میباشتند و برابتری را بتدون
مدنظر قرار دادن جنسیت دنبال میکنند کته در عرصتۀ بتین المللتی نیتز ایتن نتوع دیتدگتاه هتا
طرفداران فراوانی دارد .در رویۀ مراجع بینالمللی ،اعتقادی که بیش از همه بر آن تأکید میشود
این است که برابری در اسناد حقوقی در معنای حقوقی استتعمال شتده استت و معنتای برابتری
مطلق از آن برداشت نمیشود و برابری در مقابل قانون به معنی یکستانی کامتل نیستت دراکته
رفتار متفاوت زمانی که توجیهپذیر باشد ،برابری را نقض نمیکند .از ایتن رو ،در عملکترد مراجتع
بینالمللی رفتارهای ظاهراً تبعیضآمیز و متفاوت نسبت به افراد یتا گتروههتای انستانی هنگتامی
توجیهپذیر خواهند بود که الزم و موردنیاز و معقول باشند ،در ارتباط با منافع مورد رضتایت ایتن
افراد یا گروهها صورت بگیرند رفاه جامعۀ (ملی یا بینالمللی) را بهعنوان یک کتل متد نظتر قترار
دهند و دارای هدفی مشروع باشند که رابطتهای منطقتی بتا اقتدام تبعتیضآمیتز داشتته باشتد.
همچنین ابزارهای انتخا،شده برای اقدام تبعیضآمیز با هدف مشروع آن تناستب داشتته باشتد.
لکن در موارد مبتنی بر جنسیت ،این توجیهپذیری بهگونهای سختگیرانه تفسیر میشتود .بترای
نمونه در پروندههای فراوانی که در دیوان اروپتایی حقتوق بشتر در ایتن خ تو متورد بررستی
قرارگرفته ،مالحظه شد کته اختیتار و حاشتیۀ انعطتاف محتدود و مضتیقی بته دولتتهتا جهتت
توجیهپذیری این تفاوتهای رفتاری اعطا شده است و تنها دالیل محکم و سنگینی برای توجیته
تفاوتهای رفتاری مبتنی بر جنسیت الزم است که در عمل در بسیاری از موارد به تشابه رفتاری
میان زن و مرد میانجامد .دامنۀ این توجیهپتذیری دنتان محتدود شتده استت کته حتتی انتواع
گرایشهای جنسی دون همجن گرایی و دوجن گرایی را هم شامل نمیشود و تنهتا در متوارد
معدودی دون تفاوتهای ناشی از بارداری و زایمان ،تمایز رفتاری مورد پذیرش است.
در دیدگاه اسالمی نیز همانگونه که بیان شد ،مسلم است که برابتری جتزء ذات و ماهیتت
نظام حقوقی موردنظر اسالم است ،لکن تفاوتهایی در رفتار وجود دارد که بر اساس عدالت بنتا
شده و توجیهپذیر است .در اندیشۀ اسالمی تمایزات رفتاری مجاز کته اصتل برابتری حقتوقی را
خدشهدار نمیکنند ،تمایزاتی هستند که با توانتاییهتا و ظرفیتتهتای جستمی و روحتی افتراد
انسانی متناسب و هماهنگ باشند به این معنا که به علت تفاوتهای وجتودی زنتان و متردان،
عدالت و برابری اسالمی حقوق و تکالیف را متفاوت و متناسب بتا تمتایزات ذاتتی ایشتان مقترر
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نموده است .در واقع از منظر اسالمی مدنظر قرار ندادن ظرفیت جسمی و روحی زنان متیتوانتد
به ظلم و بیعدالتی نسبت به ایشان منجر شود .نظر بته اینکته نگتاه حقتوقی استالم بته دلیتل
هماهنگی با خلقت زنان میتواند بیشازپیش موجب ارتقای حقوق آنان باشد ،درنهایتت گفتنتی
است که اگرده در حقوق بینالملل علیرغم اختالف نظرهایی کته وجتود دارد برختی از متوارد
تمایزات و تفاوتهای رفتاری تبعیض غیرموجه محسو ،نشده ،در زمرۀ تبعیضات توجیهپتذیری
هستند که ناقض برابری نمیباشند ،لکن به لحاظ تفاوتهای ایدئولوژیک میان اندیشۀ اسالمی و
حقوق بینالملل بشر که بر اساس تفکرات سکوالریستی بنا شده ،درعمل م ادیق تمایزاتی کته
مقبول هستند از منظر حقوق بشر و دیدگاه اسالمی متفاوت است و با عنایت بته رویتۀ مراجتع
بینالمللی ،در موارد محدودی جنستیت توجیتهکننتدۀ تمتایزات و تفتاوتهتای رفتتاری استت
به گونه ای که حتی گرایش های جنسی دون همجن گرایی نیز نمیتواند تفاوت و تمایز رفتاری
را توجیهپذیر نماید .از این رو ،با عنایت به آنچه تاکنون بهدست آمد ،بتهنظتر متیرستد یکتی از
خألهای بزر حقوق بشر 1معاصتر ایتن استت کته در بستیاری از متوارد تفتاوتهتای مجتاز و
توجیهپذیر را بر اساس ظرفیتها و تواناییهای وجودی اشخا لحاظ نکترده استت و بتر عتدم
تمایز رفتار بر مبنای جنسیت اصرار دارد.

منابع و مآخذ
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1استوارت میل ،جان ( ،)1379انقیاد و زنان ،مترجم :عالءالدین طباطبایی ،تهران :انتشارات
هرم .
 .2جاوید ،محمدجواد ( ،)13۸۸نظریۀ نسبیت در حقوق شهروندی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .3خرمدل ،م طفى ( ،)13۸4تفسیر نور ،چ  ،4تهران :نشر احسان.
 .1کشوری در دنیا نیست که بتواند ادعاکند توانسته است کامالً اصول آرمانی حقوق بشتر را تحقتق بخشتد .بترای
نمونه ،فرانسه بهعنوان مهد حقوق بشر و شهروندی ،تنها کشوری بود که جترأت کترد بتردهداری را مشتروع و
قوانینش را تدوین کند این درحالی است که هنوز هم دولتمردان معاصر از رویۀ ضتد انستانی ستابق ختویش
اظهار ندامت نمی کنند یا در خ و بحث منع شکنجه که در زمرۀ حقوق بنیادین بشری است ،طبق گزارش
ساالنه سازمان عفو بین الملل هنوز هم در بیش از  150کشور جهان انسانها شکنجه متیشتوند .لتذا تتا ایتن
واقعیتهای ضد حقوق بشری در سطح جهانی وجوددارد ،داعیهداری توسعۀ حقوق بشر و دموکراسی از ستوی
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