
 
 

  "مساوات"چارچوب عملکرد 
  

اين  سند که بيانگر اصول، اهداف، چشم انداز و افقهای مساوات به منزله جنبش جهانی 
مدافع برابری و عدالت در خانواده مسلمان است، چهارچوبهای نظری و راهکارهای 

مساوات بر اين باور است که تحقق برابری در . عملی تحقق آن را مشخص می سازد
، زيرا در حال حاضر بسياری از امری ضروری استواده های مسلمان ميان خان

رسوم و سنتها و قوانين جاری در اين زمينه ناعادالنه هستند و قابليت پاسخگويی به  
مساوات بر اين . ضرورتها و نيازهای زندگی  افراد و خانواده های مسلمان را ندارند

ت که از طريق يک راهبرد کلی که باور است که برابری در خانواده امری ممکن اس
تعاليم اسالمی، مبانی جهانی حقوق بشر، حقوق اساسی و ضمانت های  مبتنی بر قانون 
اساسی و واقعيت های ملموس زندگی کنونی زنان و مردان را در هم می آميزد، محقق 

مساوات محصول دهه ها تالش خستگی ناپذير گروهها و فعاالن زن جوامع  . می گردد
شورهای مسلمان است که از سويی در جهت اصالح  و تغيير قوانين خانواده که و ک

نسبت به زنان تبعيض قائل می شوند کوشيده اند و از جانب ديگر نيز با در خواستهای 
  .گروه های محافظه کار که به دنبال وضع قوانين واپسگرايانه هستند، مخالفت کرده اند

  
االن و انديشمندان مسلمان که برای بنيان نهادن اين چارچوب فکری و عملی توسط فع

گروه اصلی، که هماهنگی . مساوات گرد هم آمده بودند، ساخته و پرداخته شده است
متشکل از يک ) Sisters in Islam" (خواهران در اسالم"آنان را سازمان غير دولتی 

اين . ده کشور استکميتۀ برنامه ريزی دوازده نفره از فعاالن و دانشگاهيان مسلمان ياز
سند حاصل کار فکری و نوشتاری برآمده از مجموعه ای از جلسات و گفت و گو ها با 

 . کشور است٣٠حدود  محققان، دانشگاهيان، فعاالن و وکالی مسلمان از
  

  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
  

ما . ما معتقديم که مبانی اسالم سرچشمه عدالت، برابری، انصاف و کرامت برای همۀ ابنای بشر است
بر اين باوريم که  برابری و عدالت در قانون و سنت خانواده های کشورها و جوامع مسلمان، امری 

  . ممکن و ضروری است
  

  شناخت ارزش های برابری و عدالت 
   
تعاليم قرآن، اهداف شريعت، معيارهای جهانی حقوق بشر، حقوق اساسی، ضمانتهای مبتنی بر  •

 های زندگی ما در قرن بيست و يکم همگی مستلزم آنند که  بر قانون  اساسی کشورها، و واقعيت
روابط ميان زنان و مردان مسلمان در حوزه های عمومی و خصوصی، قوانين، اصول و سنت 

  هايی مبتنی بر برابری، عدالت و انصاف حکمفرما شود؛
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و درک پيام همۀ مسلمانان از حقوق و وظايف يکسانی برای خواندن متون مذهبی، مشارکت در فهم  •
خداوند و اقدام در جهت برقراری عدالت و پيشرفت انسان در درون خانواده، جوامع و کشورهای 

  خود  برخوردارند؛
 بسياری از قوانين و سنتهای کشورهای مسلمان ناعادالنه هستند، و اين بی عدالتی های روزمره به  •

  زندگی همه اعضای خانواده، به ويژه زنان، لطمه می زند؛
سان با  جوامع بشری و مسايل انسانی که  دائماً  در حال تغيير و توسعه است،  قوانين و عرف  هم •

  جامعه نيز که شکل دهنده روابط درون خانوادۀ مسلمان می باشد در حال تغيير و تحول خواهد بود؛  
ارزش ها  اسالم دربرگيرندۀ برابری، عدالت، رحمت و احترام متقابل ميان همۀ انسان هاست و اين  •

  راه تغيير و تحول را پيش روی ما قرار می دهند؛
 اصالح قوانين و سنتها  به صالح جامعه و منافع عمومی، همواره بخشی از سنت دير پای حقوقی   •

  مسلمانان بوده است؛ و
 معيارهای جهانی حقوق بشر مستلزم کرامت، برابری واقعی و عدم تبعيض ميان همۀ انسان  •

  هاست؛
  

ان مسلمانان و شهروندان کشورهای مدرن، اعالم می داريم که برابری و عدالت در ما، به عنو
اکنون زمان تحقق اين ارزش ها در سنتها و قوانين ما فرا . خانواده امری ضروری و ممکن است

    .رسيده است
  
  برابری و عدالت در خانواده امری ضروری است-١- 

  

جوامع مسلمان امروزی بر مبنای اصول و مفاهيمی ساختار حقوقی و عرفی خانواده در کشورها و 
است که توسط فقها  در قرون گذشته و در شرايط بسيار متفاوت تاريخی، اجتماعی و اقتصادی وضع 

راهنمای  فقهای متقدم در تفسير قرآن و سنت، تجربه و دانش شخصی، واقعيت های . شده است
بارۀ حقوق، اجتماع و جنسيت بود که بازتاب اجتماعی و سياسی عصر خود و مجموعه ای فرضيات در

ايدۀ برابری . وضعيت علمی، ارزش های معمول و عرفی و نهادهای مردساالرانۀ همان دوره بودند
اين . جنسيتی جايی در درک آنها از عدالت نداشت و يا ربط آن به مفهوم عدالت را احساس نمی کردند

مفهوم ازدواج در آن زمان  به .  وران به شمار نمی رفتايده، بخشی از تجربۀ اجتماعی زندگی در آن د
تصور غالب بر ان بو د که  زنان محتاج قيم هستند و فقط مردان . معنای سلطه مرد و اطاعت زن بود

از عهده اداره خانواده بر می آيند، تا جايی که همسرانشان موظف به انجام کارهای خانه يا حتی شير 
  .زنان در عوض موظف به اطاعت کامل از شوهرانشان بودند.  دادن به کودکانشان نبودند

  
در اوايل قرن بيستم، دنيای جديدی برمبنای اين تفکر که برابری از مفاهيم جدايی ناپذير عدالت است 

اما ساختار نابرابر حقوق . پديدار شد  و دنيای  نويسندگان متون فقهی کالسيک رو به زوال رفت
در باز خوانی مجدد   –آنها بجا ماند ه بود، مجددا اما با شيوه ای متفاوت جنسيتی در متونی که از 

،مفاهيم کهن فقه سنتی، قوانين استعماری و سنتهای مرد ساالرانه در ترکيبی جديد، امتزاج يافتند و 
بسياری از  قوانين خانوادۀ فعلی کشورهای مسلمان در اين روند تدوين شدند و به همين دليل بر مبنای 

رضيات و مفاهيمی استوار هستند که با نيازها، تجربيات و ارزش های  زندگی  کنونی مسلمانان ف
  .ارتباطی ندارد

  

  2



با انزوای فقها به دليل تغيير واقعيات سياسی و اجتماعی، اجرا و تدوين اين قوانين بر عهده نهادهای 
ر مجدد اين قوانين بودند و در قانونگذاری و اجرايی گذاشته شد که فاقد مشروعيت مذهبی برای تفسي

حتی در جوامع مسلمانی که مفاهيم فقه . عين حال به دليل منافعشان تمايلی برای تغيير اين قوانين نداشتند
 سنتی هيچگاه به قانون تبديل نشده است، قواعد کهن  فقهی، قوانين استعماری و نيز ارزشهای محلی،

 مردان در درون خانواده و در سطحی گسترده تر در   موثری در حفظ نابرابری ميان زنان ونقش 
  . درون جامعه نقش موثری را ايفا می کنند 

  
بی عدالتی های ناشی از شکاف ميان رسوم و قوانين کهنه و واقعيت های دنيای امروز متعددند و می 

تبعيض هايی چنين بی عدالتی ها و . توان موارد آنها را در بسياری از کشورها و جوامع مسلمان يافت
در قوانين سکوالر سراسر جهان نيز وجود داشت، تا زمانی که در قرن بيستم تغييراتی در جهت تطابق 

از آنجا که رسوم و قوانين خانواده با . تدريجی اين قوانين با اصول جديد جهانی برابری صورت گرفت
ه در بسياری از زمينه ها مانند همۀ ابعاد ديگر اجتماع در ارتباط هستند، بی عدالتی های درون خانواد

کرامت انسانی، امنيت فردی، آزادی عمل، اموال و دارايی، حقوق شهروندی، تابعيت، حقوق کاری، 
  .حقوق جزا و مشارکت سياسی بر زنان تأثير گذار است

  
ی که بسياری از ابعاد قوانين خانوادۀ ما، به گونه ا. در دوره معاصر، عدالت بدون برابری معنايی ندارد

توسط فقهای متقدم تعريف شده و در قوانين  حقوقی معاصر مدون گرديده اند، در شرايط کنونی غير 
اين ابعاد نه تنها عدالت را که خواستۀ . قابل قبول و بر اساس موازين اسالمی غيرقابل دفاع هستند

از حق انتخاب با شريعت است، محقق نمی کند، بلکه در حال حاضر از آنها برای محروم ساختن زنان 
اين عناصر ناعادالنه اکنون نقشی موثر در اختالفات زناشويی و فروپاشی . استفاده ميشود کرامت 

   . خانواده ها دارند
  
   برابری وعدالت در خانواده امری ممکن است-- ٢

  

اين اصول . تعاليم قرآن دربرگيرندۀ اصول عدالت، برابری، انصاف، کرامت، مودت و رحمت است
اين ارزش های کليدی . کس کنندۀ معيارهای جهانی و منطبق با معيارهای کنونی حقوق بشر استمنع

قرآن می توانند در جهت رشد و ارتقا رسوم و قوانين خانواده ، هم سو با مفهوم فعلی عدالت، که شامل 
  .برابری ميان زن و مرد در پيشگاه قانون است، موثر و رهنمون باشند

   
م اساسی نظريۀ حقوقی اسالم مبنای اين ادعا هستند که می توان رسوم و قوانين خانواده تعدادی از مفاهي

  :را بر مبنای عدالت،  برابری و واقعيات زندگی کنونی مسلمانان ، تغيير داد
  
در اصطالح ادبی به معنای راه ، (در معارف اسالمی، شريعت . شريعت و فقه با هم تفاوت دارند •

و ارزش های مذهبی است که برای راهنمايی حيات بشر به حضرت کل اصول ) سرچشمۀ آب
روندی است که از طريق ) در اصطالح ادبی به معنای ادراک، شناخت(فقه . محمد وحی شده است

آن انسان ها تالش می کنند قوانين مشخص حقوقی را از دو منبع اصلی انديشه و عرف اسالمی 
شريعت را نمی توان به عنوان يک مفهوم به مجموعه ای . يعنی قرآن و سنت پيامبر استخراج کنند

. از قوانين حقوقی تقليل داد؛ به عبارت ديگر شريعت به علم اخالق نزديک تر است تا علم حقوق
شريعت دربرگيرندۀ اصول و ارزش های اخالقی است که انسان ها را به سوی عدالت و رفتار 
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ين شريعت گفته می شوند، در اصل، غالباً  برگرفته از آنچه که معموالً  قوان. درست هدايت می کنند
  .فقه و نظرات فقها است ،و بنابراين، انسانی، خطاپذير و قابل تغيير می باشند

احکام عبادات تعيين کنندۀ . عبادات و معامالت: احکام حقوقی به دو دستۀ اصلی تقسيم می شوند •
اما احکام معامالت . تغيير در آنها محدود استروابط ميان خدا و مؤمنان است، و بنابراين، ميزان 

از آنجا که مسائل مربوط به بشر . تعيين کنندۀ روابط ميان انسان ها،  و در نتيجه، تغييرپذير هستند
ً  در حال تغيير و گسترش است، همواره احکام جديدی الزم است که از تفاسير جديد متون  دائما

اين مبنای منطقی اجتهاد . تضيات زمان و مکان استفاده کنندمذهبی برای تطبيق قوانين قديمی با مق
روش فقيه برای يافتن راه حل مسائل جديد در  يعنی) در اصطالح ادبی به معنای تالش، جد و جهد(

احکام مربوط به خانواده و روابط زن و مرد متعلق به حوزۀ معامالت . سايۀ هدايت وحی است
است، به اين معنا که فقهای مسلمان همواره اين احکام را موضوعات اجتماعی و قراردادی تلقی 

  .کرده اند که می توانند در معرض ارزيابی مجدد و تغيير قرار گيرند

م بايد در عين حال منعکس کنندۀ ارزش های  قوانين يا اصالحات مطرح شده به نام شريعت و اسال •
اينها اصول و ارزش . برابری، عدالت، رحمت، محبت، مودت و احترام متقابل ميان انسان ها باشد

هايی هستند که مسلمانان دربارۀ آنها اتفاق نظر دارند و فقهای مسلمان آنها را اهداف انکارناپذير 
  . شريعت می دانند

نوع فقهی، به عنوان يک مفهوم اساسی همواره بخش جدايی ناپذيری  از برداشتهای متفاوت و مت •
قانون "بنابراين هيچگونه . فقه بوده، که پس از تأسيس مکاتب رسمی فقهی نيز تداوم يافته است

 مذاهب وجود . واحد و يکپارچه ای وجود ندارد و هميشه نيز بدين منوال بوده است" اسالمی
 مربوط به خانوادۀ مسلمان در کشورهای مختلف نشانگر اين واقعيت چندگانه فقهی و دهها قانون

است که هيچ فرد، گروه يا کشوری نمی تواند مدعی يک قانون اسالمی الهی، يکپارچه و واحد 
در چارچوب دولتهای مدرن، ما بايد اين اختالفات و تنوع عقايد را به رسميت شناخته و . شود
خدمت کنيم و ) مصلحت(نيم به بهترين شيوه به منافع عمومی  به آن متعهد باشيم تا بتوانسبت

  .مطالبات مبتنی بر برابری و عدالت را برآورده سازيم
  

بنابراين، قوانين فعلی خانواده، چه مدون و چه غيرمدون، الهی نيستند، بلکه مبتنی بر قرن ها تفاسير 
از . های ملی تبديل به قانون شده اندکهن فقهی ساخته بشر هستند که توسط قدرتهای استعماری يا دولت

آنجا که اين قوانين و تفاسير، ساخته بشر هستند و به روابط ميان انسان ها مربوط می شوند، می توانند 
اصالحات . در چارچوب اصول اسالمی و منطبق با واقعيت های متحول زمان و مکان تغيير يابند

ت مناسبات درونی خانواده ها، نشاندهنده اين امکان سازندۀ اخير درقوانين خانوادۀ مسلمان و تحوال
  .تغيير است

  
می اصول و آرمان های قرآن راههای تحقق برابری و عدالت را در رسوم و قوانين خانواده ترسيم 

به عبارت ديگر در .  به پايان خود رسيدبنای اين اصول مناسبات برده داری همانطور که بر م،کنند
ی مربوط به مناسبات برده داری، بيش از پيش نمايان  و شرايط برچيده شدن گذر زمان بی عدالتی ها

به همين ترتيب، . آن مهيا می شد، و رسوم و قوانين  فقهی مربوط به برده داری نيز منسوخ گشت
بايد تحول يابند تا ارزش های  –و همچنين سنتهايی که تبديل به قانون نشده اند  –قوانين فعلی خانوادۀ 

  برابری و عدالت را متبلور سازند ، معيارهای جهانی حقوق بشر را تقويت کنند و پاسخگوی اسالمی
همچنين، قوانين يا اصالحات معرفی شده . واقعيت های ملموس خانواده ها در قرن بيست و يکم باشند
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يان همۀ در آينده به نام اسالم بايد بازتاب دهنده عدالت، برابری، مودت و رحمت و احترام متقابل م
  . انسان ها باشند

  
  اصول  برابری و عدالت در خانواده -- ٣
  

 انسانی مبنای کليۀ کرامت ارزش های جهانی و اسالمی برابری، عدم تبعيض، عدالت و: ١اصل 
  .روابط انسانی است

در روابط ميان انسان ها و در خانواده ا اسالم عدالت، برا بری، کرامت انسانی، مودت و رحمت ر
به عالوه، اين اصول بعنوان ارزش های جهانی شناخته شده اند ودر بسياری از . ی کرده استالزام

  . قوانين اساسی کشورها و اسناد بين المللی گنجانده شده اند 
  

زن و : در سورۀ نساء آيۀ يکم آمده است.  يکسان استآخرتدر قرآن، جايگاه زن و مرد در خلقت و در
.  اند، يکی را بر ديگری برتری نيست، يکی برگرفته از ديگری نيستمرد از يک نفس واحد خلق شده

  . زن برای مرد خلق نشده است، در عوض، هر دوی آنها برای منافع متقابل يکديگر خلق شده اند
  

؛ اينکه زن و مرد به )٢١سورۀ روم آيۀ (ميان زن و مرد را توصيه می کند" رأفت و مهربانی"قرآن 
و عمل هيچکس از مرد و زن بی مزد گذاشته "؛ )١٨٧سورۀ بقره آيۀ (يگرند منزلۀ لباس و پوشش يکد

مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يکديگرند، "؛ و اينکه )١٩۵سورۀ آل عمران آيۀ "(نمی شود
آيات (چهار آيۀ قرآن ). ٧١سورۀ توبه آيۀ " (خلق را به کار نيکو امر کرده و از کار زشت منع می کنند

که ظاهراً  از سلطۀ مردان بر زنان در خانواده و )  سورۀ نساء٣۴ و ٢ سورۀ بقره و آيات ٢٢٨ و٢٢٢
نابرابری ميان آنها در اجتماع سخن می گويند، بايد در سايۀ اصول گسترده تر اسالمی و اهداف شريعت 

 .فهمدر خالء،  نشوند فهم وتفسير شوندو نه 
  

در چارچوب نگرش . لتی در طول زمان تغيير می کنداستنباط ها و برداشت ها از عدالت و بی عدا
قرآن دربارۀ عدالت و برابری، آيات بسياری وجود دارند که می توانند الگوی روابط درون خانواده و 

برای . روابط ميان همۀ انسان ها را فراهم آورد، الگويی که مطابق با مفاهيم کنونی عدالت باشد
ين پايبندی به روح اسالم و تعاليم آن، بايد برابری در رسوم و برقراری عدالت در زمانۀ ما و همچن

قوانين ما گنجانده و بايد احترام متقابل، محبت و همکاری،  جايگزين نابرابری در روابط خانوادگی و 
  .روابط انسانی شود

  
برخورداری از حقوق کامل و يکسان شهروندی، از جمله مشارکت کامل در همۀ ابعاد : ٢اصل 
  .، حق هر فردی استجامعه

اسالم به ما می آموزد که همۀ انسان ها با ارزش و کرامت يکسان متولد می شوند؛ اين موضوعی است 
را " همۀ مردان و زنان"قرآن برابری مطلق ميان . که در اصول جهانی حقوق بشر منعکس شده است

نها مغفرت و پاداش بزرگ مهيا خدا برای همۀ آ"در ابعاد مهم زندگيشان ترويج می کند و وعده می دهد 
  )٣۵سورۀ احزاب آيۀ ." (ساخته است

  
همۀ انسان ها، به عنوان افراد صاحب ارزش و کرامت يکسان در پيشگاه خداوند و به عنوان شهروندان 
ممالک مدرن، از حقوق يکسان برای مشارکت در امور سياسی و رهبری، دسترسی يکسان به منابع 

گاه قانون و آزادی های يکسان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، برابری در پيش
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قرآن متذکر می شود که همۀ انسان ها، اعم از زن و مرد، نماينده خدا بر روی . سياسی برخوردارند
در کشورهايی که اسالم منبع . و مسئول تحقق ارادۀ خداوند بر روی زمين هستند) خليفة اهللا(زمين 

ت است، و همچنين در جوامعی که اسالم بر رسوم و سنت ها تأثيرگذار است، اين حق و حقوق و سياس
است که برای رسيدن به عدالت و برابری در خانواده و جوامع  –و همۀ مردم  –وظيفۀ همۀ مسلمانان 

  .خود، علناً  در وضع قوانين، سياستها و رويه ها سهيم باشند
  

  . برابری در خانواده استبرابری بين زن و مرد مستلزم: ٣اصل 
بنابراين، قوانين و . اسالم خواستار برابری ، عدالت، کرامت، مودت و رحمت ميان همۀ مردم است

سنتهای مربوط به خانواده بايد از طريق ارتقای اين اصول و پاسخگويی به واقعيت های ملموس زندگی 
  . امروز زنان و مردان مسلمان ، اين خواسته را برآورده سازند

  
زن و مرد، هر دو سزاوار بهره مندی از عدالت و برابری در خانواده هستند و در عين حال از حق 

قبول مسئوليت های مشترک در خانواده بايد با حقوق . احترام و شناخت سهم مشارکتشان برخوردارند
 اموال به يکسان، تصميم گيری يکسان، دسترسی برابربه عدالت، حق مالکيت برابر، و تقسيم مساوی

اصول اسالمی، معيارهای جهانی حقوق بشر، ضمانت های درون . هنگام مرگ يا طالق همراه شود
قوانين اساسی و واقعيات ملموس زندگی معاصر زنان و مردان، همگی نشان دهندۀ راهی برای تضمين 

 کنوانسيون حذف در قرن بيست و يکم، . عدالت و برابری در قوانين و سنتهای مربوط به خانواده هستند
که هدف ان دستيابی بهی عدالت و برابری برای زنان در خانواده و  –همۀ اشکال تبعيض عليه زنان 

، همسو  مفاد قانون خانواده در بسياری از کشورها و جوامع مسلمان –جامعه است   با روح بيشتر از
  .شريعت است

  
  :ين کنندتحقق اين اصول مستلزم قوانينی است که موارد ذيل را تضم

  
خانواده به عنوان مکانی امن و جايگاهی برای هماهنگی، حمايت و رشد فردی برای همۀ اعضای  •

  آن؛

ازدواج به معنای مشارکت دو فرد برابر، با در نظر گرفتن محبت، احترام متقابل، گفتگو و قدرت  •
  تصميم گيری ميان دو طرف؛

اب تجرد، و ازدواج آزادانه تنها با رضايت برخورداری از حقوق برابر برای انتخاب همسر يا انتخ •
کامل؛ برخورداری از حقوق يکسان برای قطع پيوند ازدواج و همچنين بهره مندی از حقوق يکسان 

  پس از طالق؛

برخورداری از حقوق و مسئوليت های برابر با رعايت حقوق مربوط به اموال مانند حق تحصيل  •
ل، حق مديريت، حق اداره اموال، حق تصرف و مال ، حق مالکيت، حق برخورداری از اموا

  وراثت، به عالوه، تضمين امنيت مالی همۀ اعضای خانواده بايد در نظر گرفته شود؛

  .برخورداری والدين از حقوق و مسئوليت های برابردر قبال فرزندان خود •
  

  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
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رابری و عدالت حمايت می کنيم، ما، به عنوان زنان و مردانی که از ارزش های اسالمی و جهانی ب
ما خواهان آن هستيم که  دولت ها و رهبران . خواستار احياء اين ارزش ها در خانوادۀ مسلمان هستيم

سياسی مان، نهادهای بين المللی، رهبران دينی، و برادران و خواهرانمان برای تحول در قوانين 
  .خانواده بر مبنای اين ارزشهابه هم بپيوندند

  
ی، عدالت، انصاف و کرامت اموری ممکن و ضروری در خانواده های مسلمان قرن بيست و برابر

اکنون زمان تلفيق اين ارزش ها با قوانين و تحقق آنها در زندگی روزمره مان فرا رسيده . يکم هستند
 .است
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