
در متون معاصر اسالمی دو دیدگاه متقابل گسترده نسبت به 
عدالت جنسیتی وجود دارند.

 ،)Protectionist approach( »طرفداران رویکرد »حمایتی
برابری زنان و مردان را در روابط و تکالیف خود به عنوان مؤمنان/ 

معتقدان، نسبت به خالق خود در این دنیا وآخرت، به رسمیت 
می شناسند. برای طرفداران این رویکرد برابری زنان و مردان از 
بعد جهان بینی/هستی شناختی و معنوی بدین معنا نیست که 

جنسیت و عدالت در جوامع اسالمی
آنان در حوزه های اجتماعی و حقوقی نیز برابرند. در عوض، بر 
پایه ایده های جنسیتی درباره »ذات و طبیعت« زنان و مردان، 
این رویکرد نقش هایی تعیین شده برای مردان و زنان درنظر 
می گیرد. همانطور که قرن ها پیش فقهای سنتی/ کالسیک 
مسلمان ادعا کرده بودند،  در رویکرد حمایتی مردان قوی و 

منطقی و زنان ضعیف، عاطفی و نیازمند حمایت می باشند. 

براساس این پیش فرض »تفاوت های ذاتی«، مردان باید زنان 
را تامین کنند و از آنان حمایت نمایند و زنان باید از مردان 

اطاعت کنند. به موجب این رویکرد، دادن حقوق برابر به مردان 
و زنان انکار تفاوت های آنهاست، که برخالف قوانین طبیعت و 

 ملزومات عدالت است.

درحالیکه مفاهیم سنتی و کالسیک از عدالت در سنتهای مذهبی مسلمان و سایر سنتهای مذهبی در برگیرنده برابری 
جنسیتی نبوده اند، تغییرات در سطوح محلی ، ملی و جهانی و درک متون مقدس اسالمی بر اساس آموزه های اخالقی و 

ارزشهای موجود  در قرآن و حدیث، امروزه برابری جنسیتی در قانون، سیاستها و  در عمل را میسر ساخته اند.  

رویکرد
"برابری خواه"

رویکرد
"حمایتی"

دو رویکرد به عدالت 
جنسیتی

 در میان آنها می توان به تفاسیر 
برابری خواهانه از قرآن اشاره کرد 

که باعث شده بسیاری از مسلمانان 
معاصر، عدالت احکام فقه سنتی را 

مورد سوال قرار دهند. عالوه بر این، 
پدید آمدن دولت-ملت های مسلمان و 
 constitutional( الزامات قانون اساسی
obligations( در قرن بیستم برای حفظ 

و حمایت از حقوق شهروندی برابر، چشم 
اندازهای قانونی محلی و ملی را تغییر داد.

در سطح جهانی نیز عدالت و برابری 
جنسیتی با ابزارهای بین المللی حقوق بشری گره خورده اند، 

ابزارهایی چون کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه 
زنان )CEDAW(، که در دهه ۱۹۷۰ پیش نویس آن با مشارکت 

فعال کشورهایی با اکثریت جمعیت مسلمان نوشته شد 
و به جز ۳ عضو از ۵۷ دولت عضو سازمان همکاریهای 

اسالمی )OIC(، مابقی آن را تصویب کرده اند. بعالوه، حضور 
فعال زنان در فضای عمومی و مشارکت در رفاه و بهبود 

زندگی خانواده، چه با دریافت حقوق و چه بدون دریافت آن، 
واقعیت های زندگی را برای زنان و مردان متحول کرده اند.

عدالت هسته مرکزی فلسفه حقوق در 
اسالم است. اینکه عدالت، دربرگیرنده برابری 

جنسیتی هست یک ایده مدرن است که 
تنها در طول قرن بیستم به صورت عمومی 

پذیرفته و در قانون راه یافت.

قرآن مسلمانان را از بی عدالتی های 
زمان خود به عدالت در زمان خود سوق داد 
و بر انسان کامل بودن زنان صحه گذاشت 

و درون فرهنگ پدرساالر قرن هفتم در 
عربستان حقوق مهمی را برای آنها قائل شد.

اما در آن زمان، مفهوم عدالت در برگیرنده ایده برابری 
میان مردان و زنان نبود و بالطبع در بستر فکری، اجتماعی، 

اقتصادی و تاریخی مسلمانان وجود نداشت. بر همین اساس، 
برابری جنسیتی نه در تفاسیر گذشته متون مقدس اسالم 
توسط فقهای مسلمانی که در بسترهای زمانی )و مکانی( 

خود کار می کردند به منصه ظهور رسیده بود، و نه در احکام 
و قوانین حقوقی که حاصل چنین تفاسیری بودند. با این حال 
، همان دریافتها و تفاسیر آن زمانی هستند که همچنان منبع 
اصلی قوانین خانواده معاصر و هنجارهای جنسیتی را تشکیل 

می دهند.

برابری

جنسییت

اسالم و



رویکرد »حماییت/حمایت جویانه«)Protectionist(، می خواهد از زنان درمقابل آسیب یا سوءرفتارها 
محافظت کند. به این ترتیب، همواره با زنان  مانند افراد صغیر رفتار می کند، و کرامت انسانی آنها را 

تضعیف می نماید و مانع از این می شود که ظرفیت هایشان را در عرصه های معنوی و اجتماعی به 
منصه ظهور برسانند.

رویکرد  »برابری خواه«)Egalitarian(، درک و دریافت سنتی و کالسیک از جنسیت را به چالش می 
کشد و با طرح این درخواست که قانون و شیوه های عملی ، منعکس کننده اصول و ارزشهای برابری 

خواهانه اسالم باشند، مساله برابری زنان در همه جبهه ها را پیش می نهد.

در گفتمانهای کنونی جهانی و ملی در مورد برابری جنسیتی، 
چندین عبارت وجود دارند که مورد بحث و مناظره و گاهی سوء 

برداشت قرار می گیرند.

"انصاف" )Equity( چارچوبی است که مانند »رویکرد حمایتی« 
در حقوق سنتی مسلمانان، وجود نقش ها و حقوق جنسیتی 

مکمل complementary   را در جامعه و خانه تشویق می 
کند. هدف عنوان شده در نگاه انصاف محور، مورد توجه قرار 

دادن تفاوت های بین مردان و زنان است. با این حال، در عمل، 
عامل بقاء روابط سلسله مراتبی میان مردان و زنان می شود و 
مانع برخورداری زنان از حقوق برابر و فرصت هایی برای تحقق 

آرزوهایشان می گردد.

"برابری شکلی" )Formal equality(  قانونا با همه افراد صرف 
نظر از پیشینه، موقعیت ها، و یا ویژگی های شخصی به طور 
یکسان رفتار می کند. با وجود اهمیت آن، این شکل از برابری 

لزومًا زنان را قادر نمی کند که از حقوق خود به همان اندازه ای 
که مردان از آن برخوردار هستند، بهره مند شوند، زیرا نقطه 

شروع و عرصه عمل برای مردان و زنان یکسان نیستند. نه تنها 
زنان به اندازه مردان به منابع اجتماعی – اقتصادی و فرصت 

های سیاسی دسترسی ندارند، بلکه زنان گروه همگنی نیز 
نیستند؛ آنها نابرابری قانونی/حقوقی و تبعیض را یکسان یکدیگر 

تجربه نمی کنند. طبقه اجتماعی، سن، قومیت، نژاد همه عوامل 
مهمی در چگونگی محرومیت زنان بوده اند.

برابری جنسییت و عدالت جنسییت :
عبارات کلیدی

 Egalitarian( طرفداران دیدگاه دوم، رویکردی برابری خواه
approach( نسبت به عدالت جنسیتی را اتخاذ می کنند. 
آنها در حالی که تفاوت های زیست شناختی میان مردان و 

زنان را می پذیرند ، به دنبال درکی از عدالت هستند که مقام 
کامل انسانی زنان را ارج نهد و نیز به ارزشهای بنیادین در قران 

و نمونه های عملی نوع برخورد پیامبر )ص( با زنان احترام 
بگذارد. آنها نگاه ظریفی نسبت به مفاهیم »برابری« و »تفاوت« 

»دو رویکرد اصلی نسبت به برابری جنسیتی در اندیشه معاصر مسلمانان وجود دارد:

از زمان برگزاری کنفرانس پکن در سال ۱۹۹۵، اصطالحات انصاف و 
برابری در عرصه بین المللی حقوق بشر محل بحث و مناقشه اند.در 

انجا ائتالفی از دولت ها و سازمانهای غیر دولتی کاتولیک محافظه کار 
و دولت هایی با اکثریت مسلمان  و سازمانهای غیردولتی مرتبط با 

این کشورها، طرفدار استفاده از اصطالح "انصاف" )Equity( بودند، با 
این توجیه که حقوق هر فرد را متناسب با نیازهایش تامین می کند. 

درمخالفت با انها  ائتالفی دیگر آنهم متشکل از دولتها و سازمان های 
غیردولتی، طرفدار استفاده از اصطالح "برابری" )Equality( بودند، با 

این توجیه که حاکی حقوق برابر برای مردان و زنان از لحاظ فرصت ها 
و دستاوردها در قانون و عمل است.  در حال حاضراصطالح "انصاف" 

)Equity( در بسیاری از گفتمانهای جهانی و ملی به عنوان مترادفی 
برای حقوق مکمل درنظر گرفته می شود که درواقع منجر به بازتولید 

نوعی تبعیض برمبنای جنس افراد می شود. 

جالب توجه است که در بحث جهانی، این اصطالحات صراحتا به 
مفهوم "انصاف" که در برخی از سنتهای حقوقی جهت تضمین عدالت 
برای طرفین دعوا - زمانیکه مقررات قانونی موجود ناکافی هستند - 

بکار می رود، مرتبط نشده اند.

 Substantive( "در مقابل اینها، "برابری ماهوی/حقیقی
Equality( عوامل فوق و تبعیض مضاعفی که با نادیده 

گرفته شدن تفاوتهای مذکور بوجود می آیند را در نظر می 
گیرد.  این شکل از برابری که در کنوانسیون رفع همه اشکال 
تبعیض علیه زنان )CEDAW( منعکس شده است، به شرح 

نقایص قوانین خنثی جنسیتی می پردازد و در پی وضع قوانین 
و سیاست هایی می باشد که برابری مردان و زنان را در 

فرصت ها، فرآیندها و دستاوردها تضمین می کنند. این می 
تواند به رویکردی توسعه یابد که در پی   "برابری تحول خواه" 

)Transformative equality( ، یعنی تغییر درازمدت نهادها، 
سیستم ها و روابط قدرت است. برای مثال، این رویکرد 

تضمین می کند که زنان دارای قدرت تصمیم گیری معنی 
دارهستند؛ و در خانواده، جامعه و دولت مشارکت کامل دارند 

و می توانند از کرامت، امنیت و احترام برخوردار شوند.

برابری
ماهوی و تحول

خواه

برابری
شکلی

انصاف

دارند. برای آنها، برابری و تفاوت مغایر یکدیگر نیستند، 
برابری حتی زمانی که افراد متفاوت باشند هم ممکن است. 

استدالل اصلی آنها این است که ما به برابری جهت حفظ 
عدالت در جامعه، در قانون و برای تنظیم روابط انسانی، از 

جمله روابط جنسیتی، نیاز داریم، به این دلیل که همه انسان 
ها در ظرفیت، دسترسی به منابع و غیره متفاوت هستند.



در حالیکه این فرصت شغلی خوبی برای الهام است، او نباید تا اواخر شب کار کند و یا تنها به سفر برود. 
بنابراین او باید این وظایف کاری را رد نماید یا به دنبال شغلی دیگر باشد که امنیت داشته و احتمال 
آزار و اذیت در آن وجود نداشته باشد و زمان بیشتری را برای انجام وظایف مراقبتی خود در خانواده 

اختصاص دهد که به صورت طبیعی برای آنها مناسب تر است.

مشکلی برای اینکه حسین برای کار خود به خارج از شهر رفت و آمد کند وجود ندارد. اگر دستمزدش 
برای تأمین نیازهای خانواده کافی نیست، باید ساعت های بیشتری کار کند و یا کاری با حقوق بیشتر 

پیدا کند، زیرا او به صورت طبیعی تامین کننده و حمایتگر خانواده اش است.

هم الهام و هم حسین باید به طور مساوی برای درآوردن هزینه های خانواده مشارکت کنند و مسئولیت 
های مراقبتی و کلیه وظایف و کارهای خانه را با هم به عهده بگیرند. اگر هریک از آنها به علت ساعات کار 
طوالنی، به طور مساوی نتواند در امور مربوط به خانواده مشارکت داشته باشد، باید به همسرش بابت 

انجام آن وظایف هزینه پرداخت کند و یا کسی را برای انجام آن امور استخدام نماید.

  الهام و حسین در مورد فرصت های شغلی خود و آنچه که احساس می کنند در خانواده شان مناسب تر 
است که انجام شود، باهم صحبت می کنند. آنها تصمیم  به سرمایه گذاری در فرصت شغلی می کنند که 
برای الهام فراهم شده است ، فرصتی که به دست آوردن دستمزد باالتر و پیشرفت حرفه ای سریعتر وی 

را به همراه دارد. تصمیم می گیرند که حسین مراقبت اولیه از فرزندان را برعهده بگیرد، چراکه دلیل وی 
برای انتخاب شغل معلمی، عالقه اش به بچه ها بوده است. او همچنین امکان تدریس پاره وقت در شهر 

را برای تأمین درآمد تکمیلی خانواده پیدا می کند.

در همین حال، شرکت مهندسی سیاست هایی اتخاذ می کند که مربوط به رفت و آمد، ایمنی، ساعات 
سفر ، استانداردهای اقامت و انتظارات کارمندان برای محافظت همه افراد – زن و مرد – از آزار و اذیت 
در محل کار و هنگام سفر برای مقاصد کاری هستند . دولت هم یک سیستم مراقبت از کودک در سراسر 
کشور را ایجاد کرده و همچنین اخیرًا نیز قانونی تصویب کرده است که به آنهایی که در خانه از سالمندان 

مراقبت می کنند یارانه پرداخت می کند، بدین صورت این زوج می توانند برای مراقبت از کودکان و 
والدین خود از این کمک ها استفاده کنند.

الهام و حسین هشت سال است که ازدواج کرده اند و سه فرزند دارند. آنها در یک آپارتمان متوسط در شهری کوچک ساکن هستند، 
والدین سالمند هر دو آنها در همان نزدیکی ها زندگی می کنند. حسین یک معلم و الهام مهندس است. به حسین پیشنهاد شد که در یک 

مدرسه کوچک که ۳۰ دقیقه با شهر فاصله داشت با درآمدی متوسط کار کند؛ به الهام شغلی در یک شرکت مهندسی محلی با دستمزد 
بسیار باال که ساعات کاری طوالنی و مسافرت زیادی را می طلبید، پیشنهاد شد.

از اصطالحات چندگانه زیر در بحث های جهانی، ملی و محلی در باب برابری و عدالت جنسیتی استفاده می شود:

یک مثال: نقش های همرسی

 نقش های حسنی و الهام در خانه با توجه به رویکردهای مختلف
نسبت به برابری چگونه خواهد بود؟

انصاف )Equity( این دیدگاه در حالی که ادعا می کند که تفاوت ها را در نظر می گیرد، در عمل 
تبعیض را با استفاده از پیش فرض هایی مبتنی بر جنس افراد و جنسیت ایشان به عنوان پایه و 

اساس قوانین، سیاست ها و برنامه ها تشویق می کند.

برابری شکیل )Formal Equality( پایه مقررات و قوانین اساسی است که زنان و مردان را بدون 
توجه به پیشینه آنها یکسان در نظر می گیرد. با این وجود، موضع مذکور برای تشخیص نابرابری 
های ساختاری تاریخی و موجود و چگونگی تعامل آنها با انوع دیگر تبعیض ناموفق است، تبعیض 

هایی که می توانند زنان را در موضع محرومیت در بستر موقعیتی خاص قرار دهند.

 Substantive equality and transformative( برابری ماهوی یا حقیقی و برابری تحول خواه
equality( مدافع قوانین، سیاست ها و برنامه های حساس به لحاظ جنسیتی هستند که 

محرومیت های اجتماعی و تاریخی زنان را جبران می کنند، با این هدف که تحول درازمدت نهادها، 
نظام ها و روابط قدرت را ممکن نمایند. این رویکردها تفاوت های مختلف را به رسمیت می 

شناسند، و با تبعیض مبارزه می کنند و برابری همه شهروندان را تضمین می نمایند.

برابری شکیل 

رویکرد حماییت/ 
حمایت جویانه

برابری ماهوی یا 
حقیقی و برابری 

تحول خواه 



مسئله برابری جنسیتی در اسالم مستلزم درک ایده های 
اصلی مشخصی است:

اول از همه اینکه ، مفاهیمی همانند 
»جنسیت«، »برابری« و »عدالت« مفاهیمی 
هستند که به لحاظ اجتماعی ساخته شده 

اند. معانی مطلق یا تغییر ناپذیری ندارند. در 
عوض، آنها در تعامل با نیروهای اجتماعی-
اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی ، با توجه 
به تجارب و انتظارات مردم، در حال تغییر 
هستند. این مساله همچنین در رابطه با 

تفاسیر و درک و دریافت ها از متون مقدس 
اسالم و احکام حقوقی که از آنها مشتق شده 

اند هم صادق است.

دوم، سنت فقهی مسلمانان دارای یک 
مفهوم ثابت و تغییرناپذیر نسبت به جنسیت 

و حقوق زنان و مردان نمی باشد. در عوض، 
سنت حقوقی مسلمانان مجموعه  دیدگاه 

های متنوعی می باشد که  برمفروضات 
الهیاتی، فقهی، فلسفی و اجتماعی در مورد ماهیت روابط بین 

مردان و زنان شکل گرفته.

این مساله تا حدی منعکس کننده تنش میان برابری و 
عدالت  که بخش ذاتی پیام الهی اسالم می باشد و بستر مرد 
ساالری که این پیام در آن طرح شده است می 

باشد.

مفاهیم جنسیتی و حقوقی که در فقه سنتی  
یافت می شوند در زمان و بستر موقعیتی 

خاص ساخته شده اند. آنها دیگر پاسخگوی 
واقعیت های زندگی معاصر و درک و دریافتهای 

)جدید( از عدالت نیستند. بنابراین ضروری 
است که اصول اخالقی برابری خواهانه قرآن 

را بازیابی نماییم و آنها را برای شرایط معاصر 
خود بازاندیشی کنیم.

قرآن بر کرامت انسانی مردان و زنان به صورت 
برابر صحه می گذارد )آیه ۷۰ سوره اسراء:  

ْمَنا َبنِي آَدَم  "وما فرزندان آدم را بسیار  َوَلَقْد َكرَّ
گرامی داشتیم"(. با این حال، تفاوت های بین 

مردان و زنان را انکار نمی کند )آیه ۱۳ سوره 
ن َذَكرٍ  حجرات:  َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم ّمِ

َوُأنَثى "ای مردم ما همه شما را از مرد و زنی آفریدیم"(. پیام 
های اخالقی قرآن بر ضرورت اتخاذ رویکردی موقعیت محور 

و چند بعدی نسبت به مسئله برابری و عدالت داللت دارد.

" ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید 
و برای خدا) یعنی موافق حکم خدا( 
گواهی دهید هرچند بر ضرر خود یا 

پدر و مادر و خویشان شما باشد. 
برای هرکس شهادت میدهید فقیر 

باشد یا غنی شما نباید در حکم و 
شهادت طرفداری از هیچکدام کرده 

و از حق عدول نمایید که خدا برعایت 
حقوق آنها ولی است پس شما در 
حکم و شهادت پیروی هوای نفس 

مکنید تا عدالت نگاه دارید و اگر زبان 
را در شهادت بگردانید

)که سخن بر نفع شما مبهم و مجمل 
شود( و یا از بیان حق خودداری کنید 

خدا بهرچه کنید آگاه است"

مساوا مدافع رویکردهای اساسی و تحول خواه نسبت به برابری است ، که 
الهام گرفته از ارزش های قرآنی و هنجارهای حقوق بشر جهانی است. قرآن 

آغازگر فرایندی است برای تغییر روابط انسانی، از جمله روابط جنسیتی، 
در راستای عدالت. مساوا ارزش های قرآنی عدالت، کرامت و انصاف )عدل، 
قسط، انصاف(، شأن و منزلت برابر زنان و مردان )کرامت( و انجام کارهایی 
که عموما کار درست شناخته می شود )معروف( توسل می جوید. در زمان 

و بستر موقعیتی ما، این ارزشها مفهوم برابری اساسی و برابری تحول خواه 
را مجسم می کنند. اینها عدالت برای مردان و زنان و برابری در فرصت ها، 

دستاوردها و روابط مبتنی بر قدرت را تشویق می کنند.

چگونه می توانیم با همکاری یکدیگر جوامع مسلمان
برابری خواه بسازیم؟

راه پیش رو

این دانشنامه اختصاری بخشی از مجموعه ای است که با هدف شفاف سازی مفاهیم کلیدی مرتبط با حقوق 
زنان در سنت حقوقی مسلمانان تهیه شده است. این دانشنامه های اختصاری در وب سایت موسسه مساوا 
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چاپ، تکثیر، اقتباس این دانشنامه و ذخیره آن در یک سیستم بازیابی و یا تبدیل آن به هر فرمی بنا بر نیازهای 
محلی مشروط بر آنکه کسب هیچ گونه سود مادی موردنظر نباشد ، ممکن است. دیگر آنکه تمام کپی ها، 

تکثیرها، اقتباسات و ترجمه ها باید مساوا )Musawah( را به عنوان منبع ذکر کنند و الزم است یک نسخه کپی 
از اقتباسات و ترجمه ها به سازمان مساوا )Musawah( در آدرس ذکرشده در وب سایت ارسال شوند.
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