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چکیده
این پژوهش  ،درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند  6141یونسکو است .تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته
ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است .نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسالم طبق حدیث
نبوی ( طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمةٍ )  ،صرف نظر از جنسیت  ،کسب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است  .و در فقه می توان از باب
قواعد فقهی چون  :اهم و مهم  ،تالزم بین حکم عقل و شرع  ،مقدمه واجب و امر آمر به انتفای شرط  ،به اثبات حق کسب آموزش و تحصیل علوم نافع با
شرایطی که در آموزه های دین اسالم آمده است ؛ برای قشر زنان در جامعه اسالمی پرداخت  .البته در حقوق ایران و اسناد بین المللی بر برابری حقوق
زنان با مردان تأکید شده است اما مفهوم برابری در اسالم به معنای تناسب و نه یکسانی تبیین شده است  .این در حالی است که در اسناد بین المللی
برابری حقوق زن و مرد به معنای یکسان بودن حقوق آنها می باشد .لذا در خصوص حق تحصیل علی الظاهر هیچ مغایرتی میان فقه و حقوق ایران و سند
 6141وجود ندارد ؛ ولی در مصادیق حقیقی  ،این تناقضات به چشم می خورد .
اصوالً تـفاوتهای زیـستی و جنسیتی حاصل از اراده و مصلحت الهی  ،ناظر بـه واقـعیتهای وجـودی انسان است و بحث حقوقی و قوانین در کشورمان  ،ناظر
بـر بـایدهای انسانیاست ؛ و افراد هر چند در واقعیت های وجودی با هم متفاوت هستند ؛ ولی میتوانند در بایدهای حقوقی مـثل هـم از حقوق متناسب
با اصل وجودیشان برخوردار باشند.
با تبیین نگرش فقه اسالمی  ،قوانین حاکم در ایران و رکن دوم از هدف پنجم سند  ، 6141که از مهمترین اهداف جزئی توانمند سازی همه زنان و دختران
،می باشد؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصتهای برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است
 ،می توان به این مهم دست یافت .
کلیدواژه :حق آموزش و تحصیل  ،فقه و حقوق ایران ،سند  ، 6141یونسکو .

مقدمه
تبیین مسأله را با تعاریفی از فقه  ،حقوق و سند 6141شروع می کنم :
فقه ،دانش به دست آوردن احکام شرعی اسالمی فرعی ،با روشهای معینی از منابع فقه است (.مشکینی :1412،ص .)181فقه در اصطالح عبارت است
از:روشی که بهوسیله آن احکام شرعی را از ادله تفصیلی به دست میآوریم« .دالیل تفصیلی» از نظر بیشتر علمای شیعه عبارتند از :قرآن ،سنّت ،اجماع و
عقل(.شب خیز :1436 ،ص.)44
حقوق:جمع حق و حق در اصطالح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد” .حقوق در این معنا به حقوق فردی تعبیر می شود .حقوق در
اصطالح عبارتست از :مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد،به عبارت دیگر حقوق مجموعه قواعدی است که
از طریق مؤسسات اجتماعی یا دولتی ،جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال میشود .علم حقوق ،دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است( .خسروی،
 :1434ص.)68
حال منظور از سند  6141یعنی سندی که در سال  6114در سازمان ملل برای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار تا  6141تصویب شد ،تغییرنظام
آموزشی کشورها و یکسان و همانندسازی آن با عالیق وخطوط فکری و فرهنگی غربی ،مد نظر تئوریسینهای تعلیم وتربیت غرب و نظام سلطه جهانی می
باشد .سند  6141دارای  1۱هدف کلی و  123هدف ویژه است.یکی از آن بخشها،بخش آموزش است که دراین برنامه سازمان ملل اشاره کرده است که
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همه  136عضوسازمان،تا سال  6141بایدبرای مردمان خود فارغ ازجنسیت،قومیت،سن و هرگونه تفاوت وتبعیض جهت امکانات مساوی ،باکیفیت باالو
مادامالعمر تحصیل فراهم کنند.
رکن دوم از هدف پنجم سند  ، 6141از مهمترین اهداف جزئی توانمند سازی همه زنان و دختران ،می باشد؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از
فرصتهای برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است ؛ که در این مقاله از منظر فقه و حقوق مورد بررسی
قرار گرفته است  .از دیگراهداف سند  ، 6141شامل «آموزش ابتدایی»« ،متوسطه» ،سنجش وارزیابی کیفیت و ....از دوران ابتدائی تا دانشگاه است؛ که به
هدف تساوی جنسیتی و حذف موانع جنسیتی است .همچنین ضمن توجه ویژه به هنجارهای جنسیتی ،بهعنوان ابزاری برای اندازهگیری پیشرفت ،الزم
است تا تالش بیشتری برای دستیابی به آن انجام شود .بر اساس آنچه گفته شد سؤال اساسی این است که حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق
ایران و سند  6141یونسکو چگونه قابل ارزیابی است؟ در راستای بررسی و پاسخ به سؤال مورد اشاره ابتدا ،حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و سپس
حقوق ایران و در سند  6141مورد بررسی قرار گرفته شده است .
 -0حق آموزش و تحصیل زنان از منظر فقه  ،حقوق ایران و سند 0202
با نگاهی اجمالی به موضوع می توان به بررسی حق آموزش و تحصیل زنان به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای توانمندسازی آنان از منظر فقه اسالمی
 ،حقوق ایران و سند  6141پرداخت .
 – 1-0ارتباط حق با واژه آموزش و تحصیل در بستر احکام فقه اسالمی
حق در اصطالح عبارت است از نوعی سلطه و قدرت  ،یا نوع و مرتبه ضعیفی از ملکیت که قانون آن را به فرد یا افرادی می دهد  .طبیعت حق این است که
 ،صاحب حق بتواند آن را نقل و انتقال دهد  ،یا ساقط کند و یا به ارث بگذارد  ( .فیض  :142۱ ،ص. ) 684
اگر مفهوم حق مورد بازکاوى قرار گیرد ؛ مشخص می شود ؛ گاهى حقى براى فرد معین است و تکلیفى بر دیگران و یا حقى براى دیگران و تکلیفى بر این
فرد  .و شاید هم حق و هم تکلیف بر او باشد  .در این قسم ،بازگشت تکالیف به حقوق است و تکلیف راه تحقق و ایجاد و احیاى حق است  .برخى امور ،از
آن جهت الزام مىشوند که تنها راه تحقق یابى «حق» اند و بدون آنها استیفاى حقوق غیر ممکن است  .در نظام آموزش و پرورش یک سلسله تکالیفى براى
کودکان و محصالن مقرر مىکنند که مثال این مقدار مشق بنویسید ،این مقدار درس بخوانید ،این مقدار حفظ کنید ،این مقدار در کالس حضور داشته
باشید و  ...وقتى این تکالیف مدرسه را تحلیل کنید ،همه آنها به حقوق محصل بر مىگردد و هیچکدام بار زایدى بر دوش وى نیست; یعنى محصل «بار
مدرسه» را بر دوش نمىکشد ،بلکه بار خود را به دوش دارد  .مگر چه چیز زایدى بر او تحمیل شده است؟ اگر گفتند مشق بنویس و  ...به خاطر آن است
که علم آموختن حق او است و چون وى حق خود را نمىداند و به بازى سرگرم است ،همین استحقاق او با صبغه تکلیف بیان مىشود و گرنه دانشمند شدن
حق او است و تمام منافعش به خود او بر مىگردد  .بر این اساس تمام برنامههاى مدرسه ،گرچه از منظر آموزش «تکلیف» است ،ولى از منظر پرورش
«حق» است .
در جریان حقوق و تکالیف دینى هم همین گونه است  .اگر دین الهى بشر را به نماز ،روزه ،حج ،زکات ،تولى ،تبرى و سایر موارد مکلف کرد ،همه اینها به
حقوق بشر بر مىگردد  .انسان حق تکامل دارد ،فهمیدن حق اوست ،حق رشد کردن دارد ،حق دارد با فرشتگان همسایه شود ،حق دارد که از طبیعت
جمادى برتر گردد و حق دارد از غریزه گیاهى واالتر شود و از خوى حیوانیتباال بیاید; چه اینکه حق دارد از تمام قافله هستى به خداى هستى بخش
متقربتر شود و حق دارد آنچه اندر وهم بلکه اندر فهم بسیارى از صاحبنظران نمىگنجد و ویژه صاحب بصیران است همان گردد  .اینها همه حقوق او است
و تنها راه به دست آوردن آنها ،احکام و تکالیف دینى است  .اینکه دین مىگوید کارهایتان را قربة الى اهلل انجام دهید; یعنى هر قدمى که بر مىدارید ،یک
مرحله به آن کمال مطلق که تقرب به آن ،حق شما است نزدیک شوید; نماز مایه تقرب الى اهلل است ،روزه پایه تقرب الى اهلل است  .اگر نماز واجب شده
براى آن است که موانع استیفاى حقوق بشر را بر دارد «اِنَّ الصّالة تَنهَى عَنِ الفَحشَاءِ وَ المُنکَر» ( عنکبوت ) 44 :و آرامش را که حق انسان استبراى وى به
ارمغان آورد «اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکرِی (طه .) 14 :همانگونه که نتیجه تحلیل برنامههاى مدرسه این است که از نظر آموزشى ،تکالیفى به عهده محصالن گذاشته
مىشود ،ولى از نظر پرورشى ،همه این تکالیف به حقوق بر مىگردد  .ثمره تبیین احکام دینى  ،این است که از لحاظ فقهى یک سلسله تکالیف به عهده
افراد مکلف است ،لیکن از منظر کالمى که عهدهدار بیان مالکهاى احکام و نیز مسؤول تشریح پىآمدهاى آنها است ،یک سلسله حقوق براى بشر است  .با
این توضیحات معلوم می گردد که رابطه بین حق و تکلیف رابطه ای دو طرفی است و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا نمود بلکه تکلیف همواره به حق
تعلق می گیرد و تکلیف غیر حق معنا ندارد  .نتیجه آن که در فقه اسالمی  ،آموزش حقی قطعی برای مردان و زنان است که موجب ایجاد تکالیف و مسئولیت
هایی در جامعه می گردد .
– 0-0مروری بر دو قاعده فقهی مرتبط با کسب حق آموزش و تحصیل
دو قاعده مورد بررسی اهم ومهم و تالزم حکم عقل و شرع از قواعد بسیار کاربردی در فقه اسالمی می باشد :
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قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت ،به معنای تقدم حکم مهمتر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهمتر) تزاحم وجود دارد .بنابراین ،هرگاه بین دو
واجب تزاحم باشد ،در مقام رفع تزاحم ،در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد ،مقدم میگردد و در صورت تساوی ،مکلف در امتثال هر یک از آن
دو مخیر است( فرهنگ نامه اصول فقه  : 1483 ،ج،1ص. ) 214
در محل بحث هم ؛ کسب علم به عنوان فریضه است و در تزاحم بین علوم نافع و غیر نافع  ،آنچه که در دایره اهمیت قرار دارد علم نافع است  .و آن علمی
است که توأم با عمل  ،اخالص  ،عقالنیت و ذخیره دنیا و آخرت گردد  .و یا در تزاحم بین علوم حاوی فرهنگ غربی و فرهنگ اسالمی  ،فرهنگ اسالمی در
اولویت
( اهم ) و اهمیت بیش تری قرار دارد  .و نیز در تزاحم بین آموزش و تحصیلی که بیگانگان در سند  6141برایمان مقدّر نمودند با آنچه که از سوی رهبری
(آیت اهلل خامنه ای) به عنوان سند تحول در آموزش و پرورش ابالغ نموده اند  ،مهم ترین ( االهم ) حکم را برمی گزینیم؛ که منطبق با فرهنگ دینی
کشورمان است و ما را از وابستگی به بیگانه می رهاند .
و اما در تالزم بین حکم عقل و شرع چنین می گوییم :
طبق قاعده  « :کُلُّ مَا حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ وَ کُلُّ مَا حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ حَکَمَ بِهِ العَقلُ » یعنی هر چه را که عقل حکم کند شرع هم حکم می کند و بر
عکس  ( .محمدی  :1428 ،ص . )614اکنون می خواهیم نقش این قاعده را در محل بحث مشخص نماییم .
در آموزه های دینی و ادله اربعه ( کتاب – سنت-اجماع-عقل )  ،تحصیل علم در پرتو آموزش مورد تأکید قرار گرفته شده است .لذا وقتی شرع به آن حکم
می کند ،پس عقل متخصصین در امر دین هم آن را با شرایط خاصّ خودش ( توأم با گناه نباشد ) مورد تأیید قرار می دهند  .لذا در سند  6141که آمیخته
با فرهنگ غربی است ؛ هیچ سنخیتی با شرع مقدس ندارد ؛ و مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران نمی باشد  .پس چون شرع به آن حکمی ندارد ؛ لذا
عقل نیز آن را تأیید نمی کند .
 0-0اثبات حق آموزش زنان در فقه اسالمی از طریق مقدمه واجب
هرگاه بین دو چیز چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد ؛ اولی را ذی المقدمه و دومی را مقدمه گویند ( محمدی  : 1428 ،ص . ) 613حال
سؤالی مطرح است و آن این که :
آیا میان وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمات آن،مالزمه عقلی وجود دارد یا خیر؟در نتیجه آیا مقدمه واجب،شرعاً واجب است یا نه؟اقوال و
نظریات مختلفی بین اصولیین وجود دارد ؛ که رأی مشهور و مختار صاحب کفایه  :مقدمه واجب مطلقا واجب است،آخوند مالزمه میان وجوب ذی المقدمه
و وجوب مطلق را مقدمه قبول دارد(محمدی خراسانی :ج،1ص . ) 218
ثمره بحث مقدّمه واجب این است که ما وقتى در ابواب مختلف به مقدّمات واجب برخورد مى کنیم ،از راه این مسأله اصولیه مى توانیم وجوب آن
مقدّمات را به عنوان یک حکم کلّى الهى و یک حکم فرعى فقهى استنباط کنیم.
درخصوص حق تحصیل زنان در فقه اسالمی  ،تعلیم برخی از علوم در دین اسالم واجب عینی است  ،و یادگیری برخی دیگر از علوم برای خاصّ زنان
سفارش شده است  ،و در احادیث نیز امر به آموزش شده است بنابراین در اینجا کسب علم ذی المقدمه می باشد پس مقدمات کسب علم نیز واجب است
جستجو و تحصیل علم نیز بر هر مسلمانی واجب است و جنست پذیر هم نیست و این خود مدرکی بر حق آموزش زنان می باشد.
با توجه به شرایط کنونی جامعه،که شبکه های مجازی در میان افراد جامعه بخصوص زنان ،رشد قابل توجهی داشته است ،آموزش برخی از علوم و یا حتی
برخی از زبان های خارجی مثل انگلیسی،آلمانی و فرانسه و...به ویژه برای زنان .نیاز ضروری جامعه می باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که در بسیاری از بیانات مقام معظم رهبری ( آیت اهلل خامنه ای ) برتحصیل و آموزش زنان تأکید فراوانی شده و تأکید
داشته اند حتی با کسانی که مانع تحصیل علم و معرفت زنان می شوند برخورد قانونی شود .زنان می توانند در همهی مسائل ،دوشادوش مردان باشند؛ البته
باید حدود الهی و احکام الهی حفظ بشود ( .)14۱1/11/11
اسالم  ،مرد و زن را در تدبیر شؤون زندگى به وسیله اراده و تدبیر  ،مساوى مىداند از اینرو هر دو در تحصیلاحتیاجات زندگى و آنچه مایه قوام
حیات انسانى استیکسان مىباشند .زن مىتواند همانند مرد تحصیالت عالیه داشته باشد ؛ و مالک نتیجه کار و کوشش خود شود .در صدور فرمان الهى
فرقى بین زن و مرد نیست مگر در احکامى کهویژه یکى از ایشان است .تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامى است که زن و مرد در آن مشترک
مىباشند و هرگز دین اسالم جنسیت را سد راه دانش اندوزى نمىداند.
زن در تمام احکام عبادى و حقوق اجتماعى با مرد شریک است و در هر امرى که مرداستقالل دارد ،مانند :ارث ،کسب ،معامله ،تعلیم و تربیت و دفاع
از حقوق و غیره زن هممستقل است ،مگر در مواردى که با مقتضاى طبیعتش مخالف باشد( طباطبایی:ج،6ص.)684
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مروری بر آموزه های دینی نشان می دهد ؛ حال که حق آموزش جنسیت پذیر نیـست  ،حتی یادگیری برخی از علوم در دین اسالم ،واجب عینی است.
برخی دیگر از علوم نیـز اگرچـه اکتساب آن بر زن واجب نیست ،اما یادگیری آن به زنان سفارش شده اسـت .دیـدگاه قوانین نیز همان دیدگاه آموزه های
دینی اسالم است ،اما بـر روی علـومی کـه واجـب عینی هستند و یا علوم سفارش شده برای زنان تأکید چندانی نشده است.
تمام آیات و روایاتى که درباره تحصیل علم و دانش وارد شده ،همانند «یاایهاالناس» و «یاایهاالذین آمنوا» عمومى است .و شامل زنها هم مىشود .واژه «یا
ایها الناس»  13بار در قرآن کریم آمده است ،با مراجعه به قرآن کریم آیاتی را مشاهده میکنیم که با «ایها الناس» ،عموم مردم را مورد خطاب دستورات
الهی قرار داده است و همین مسأله بیانگر عمومی بودن این کتاب الهی برای افراد بشر است که تعالیم سعادتبخش آن مختص به گروه خاص یا در زمان
مشخصی از زندگی بشری نیست .اسالم «علم» را نور و «جهل» را ظلمت وعلم را بینایى و جهل را کورى مىداند .در قرآن آمده است:
«قُل هَل یَستَوِىَ االَعمىَ وَالبَصیر اَم هَل تَستَوِى الظُّلُمَات وَالنُّور(...رعد)12:
بگو آیا چشم نابیناى جاهل و دیده بیناى عالم یکسان است؟ آیا ظلمات و تاریکى جهالت با نور علم و معرفت مساوى است؟
نَِّماَ یَتَذَکَّرُ اوُلوُا االَلباَبِ» (زمر)3:
در آیه دیگر آمده است« :هَل یَستَوِىَ الَّذیِنَ یَعلَموُنَ وَالَّذِینَ الَیَعلَموُنَ اَ
آیا آنان که به سالح علم مجهزند با آنان که با جهل و نادانى دستبه گریبانند ،با هم برابرند؟فقط اندیشمندان تفاوت این دو گروه را درک مىکنند و امتیاز
آنان را باز مىیابند.
رسول مکرّم اسالم(ص)فرمود :طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضهٌ علَى کُلِّ مسلِمٍ :جستجو و تحصیل علـم بر هر مسلمانی واجب است ».این حدیث ازجمله احادیث مسلّمی
اسـت کـه شـیعه و سنی آن را از رسول مکرّم اسالم(ص) نقل کردهاند (.کلینی :141۱ ،ج،11ص .)41برخـی کتـب حدیثی ،این حدیث را به صورت «طَلَبُ
الْعِلْـمِ فَرِیـضَةٌ علَـى کُـلِّ مسلِمٍ و مـسلِمةٍ» نیـز نقـل کـردهانـد(مجلـسی دوم1414 ،ق :ج ،1ص1۱۱؛ نـورى1418 ،ق :ج ، 1۱ص .)643که خود می تواند
مدرکی بر حق آموزش زنان در کنار مردان باشد.
وقتى علم در دیدگاه اسالم نور و بینایى است دستیابى به آن بر هر مسلمانى فرض است .آیامىتوان گفت که از نظر اسالم تنها بر مردها الزم شده که
از ظلمتخارج شوند و به روشنایىبرسند ،اما زنان چنین وظیفهاى ندارند و باید همچنان در ظلمت جهل و نادانى باقى بمانند؟!
آیه دیگرى درباره پیامبر اکرمصلى اهلل علیه وآله مىفرماید:
«یَتلوُا عَلَیهم آیَاتِه وَ یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتاَبَ وَالحِکمَة(» ...جمعه)6:
پیامبر آمده است که آیات قرآن را بر مردم بخواند و روح آنها را تزکیه کند و به آنها کتابو حکمتبیاموزد».در این آیه عالوه بر آن که «تزکیه» و «تعلیم»
با هم ذکر شده  ،تزکیه را بر تعلیم مقدم داشته است .
فقها مىگویند بعضى عمومات و کلیات از «تخصیص» ابا دارد و لحن و بیان به گونهاى است کهقابل تخصیص نیست و مطلب آنچنان است که
براى عقل قابل تبعیض نمىباشد .آیا مىتوان گفت فرموده پیامبر اکرمصلى اهلل علیه وآله « :طلب العلم فریضة على کل مسلم » چون« مسلم » مذکر است
تعبیر «کل مسلم» شامل زنان نمىشود؟ هرگز .زیرااوال در بعضى نقلهایى که در کتب شیعه وارد شده کلمه « مسلمه » نیز قید شده است  ،ثانیاً  :این
تعبیرات اطالق دارد و مقید به رجولیت ( مردان ) نیست و اختصاص از آن فهمیده نمىشود«.مسلم» یعنى :مسلمان ،چه مرد باشد چه زن .عالوه بر آن در
همه نمونههایى که شبیه این تعبیرهست ،همینطور عمومیت دارد .مثال در حدیث« :اَلمُسلِمُ مَن سَلَمَ المُسلِموُنَ مِن یَدِهِ و َلِسَانِه»مسلمان آن است که سایر
مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند .بدیهى است که مقصود روایت این نیست که فقط مرد مسلمان اینطور باشد .همچنین در روایت «المُسلِمُ اَ ُُ
المُسلِم»نمىتوان گفت :چون نفرموده« :المسلمة اخت المسلمة»پس دستور مخصوص مردها است ( .کلینی : 141۱ ،ج، 1ص.)41
0-4بررسی حق آموزش و تحصیل در مسأله جواز امر آمربا علم به انتفای شرط
اگر موالیی بداند که مکلف قدرت بر انجام مأموربه ندارد و به همین جهت تکلیف نسبت به او فعلیت پیدا نمیکند آیا میتواند قانون جعل کند یا خیر؟ این
احتمال به نظر امام خمینی (ره) صحیح نیست .زیرا بازگشت این نزاع به این است که ببینیم آیا امکان تحقق معلول بدون تمامیت علت وجود دارد یا ندارد
و این یک امر معلومی است که نزاع ندارد .این مطلب روشنی است که تحقق معلول بدون تحقق علت ممکن نیست .پس این احتمال کنار می رود.
حال بحث در این است که آیا اگر آمر علم دارد که مأمور عاجز از امتثال است و قدرت بر انجام مأموربه را ندارد ،میتواند او را مکلف به یک تکلیف کند؟
میتواند به او یک امر کند؟ به نظر امام خمینی (ره) این احتمال تنها احتمالی است که در مورد عنوان بحث می توان پذیرفت .به عقیده ایشان این نزاع در
واقع به این مطلب بر میگردد که آیا تکلیف به محال جایز است یا نه؟ همان نزاعی که بین عدلیه و اشاعره است اما تکلیف به محال یعنی مکلف کردن به
چیزی که آن چیز محال است .مثل تکلیف به جمع بین ضدین .عدلیه میگوید :تکلیف به محال نیز محال است ،اما اشاعره میگویند :تکلیف به محال،
محال نیست..
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امام خمینی (ره) می فرمایند  :مثالً موال تکلیفی کند که تمام افراد جامعه قدرت بر انجام آن ندارند ،اینجا معلوم است که این بعث مستحیل است ،زیرا در
افق نفس او ارادهای شکل نمیگیرد .اگر برخی این شرایط را ندارند ولو علم به انتفاء این شرط در برخی هم وجود دارد ،این لطمهای به امکان امر نمیزند.
زیرا طبق نظریه خطابات قانونیه همین که در بین مکلفین تعدادی باشند که بتوانند اتیان به این تکلیف کنند کافی است ( خمینی  : 1461 ،ص. ) 146
حال در محل بحث ؛ اگر شارع مقدس امر به آموزش و تحصیل نماید ؛ ولی برخی مکلفین قدرت بر آن را نداشته باشند  ،تکلیف از آنان ساقط است ؛ و
تکلیف متوجه افرادی است که قدرت کسب علم را دارند  .نتیجه آن که در سند  6141که الزام بر تحصیل علم را متوجه همه آحاد مردم نموده  ،از نظر
فقهی این امر جایز است ولی در عمل  ،کسانی که فاقد شرط یادگیری هستند از این قانون مستثنا هستند .
 0-5حق آموزش زنان در حقوق ایران
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همراه بـا اصالحات و تغییرات و تتمیم مصوب  1428شورای بازنگری قانون
اساسی) در اصـول گوناگونی بر حق تمامی افراد در آموزش همة علوم تأکید کرده است.
مطابق بنـد  ، 4اصـل 4قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران« :آمـوزش و پـرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ،و تسهیل و تعمیم
آموزش عالی».
مطابق اصل « : 61همة افراد ملت ،اعم از زن و مرد یکسان ،در حمایت قانون قرار دارنـد و از همة حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
رعایت و موازین اسـالم برخوردارند».
بر اساس اصل « : 61دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت مـوازین اسـالمی تضمین نماید و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن
و احیـای حقـوق مـادی و معنوی او را ایجاد کند ».مطابق اصل «: 41دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملـت تـا پایان دورة
متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تـا سـر حـد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش می دهد » .
 0-6حق آموزش زنان از منظر سند 0202
حق بر آموزش یکی از بنیادین ترین حقوق بشر در جهان امروزی است و در اسناد بسیار زیادی دولتها متعهد به اجرا و ایفای این حق برای عموم جامعه
می باشند ".کاترینا توماسوسکی "گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در باره حق بر آموزش به این مسأله اشاره می کند که مشکالت زیادی از حقوق بشر
وجود دارد که قابل حل نیستند مگر به اینکه به حق بر آموزش به عنوان کلیدی که تمامی قفل های دیگر حقوق بشریت را باز می¬کند ،پرداخته شود»
(استاماتولو:1436 ،ص.)2۱حق بر آموزش تنها به دوره ابتدایی یا سن خاصی محدود نمی شود .این حق ابزاری مهم برای بهبود کیفیت زندگی بشریت است.
ابزاری که از طریق آن همگان قادر به آگاهی از دیگر حقوق و مسئولیت های خود می شوند و نیز وسیله ای ضروری جهت دست یابی به اهداف تساوی
زنان و مردان و صلح و رفاه می باشد.
حق بر تحصیل یا حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی و عمومی و تخصّصهای عملی از طریق آموزش کاربردی،
نظیر آموزش فنی و حرفهای میباشد .چرا که بر خالف دنیای قدیم امروزه خانواده به تنهایی قادر نیست تمام آموزشهای الزم را به فرزندان خود منتقل
کند .زیرا صرف زندگی معمولی در جهان امروز مهارتهایی را نیاز دارد که انتقال آنها به فرزندان از توانایی خانواده خارج است .بدین علت ضرورت تأکید بر
این حق اهمیت مییابد.
پیرامون حیثیت ذاتی و کرامت انـسانی  ،اگـر چه برخی معتقدند «کرامت انسانی  ،مفهومی مبهم و دارای ابهام اسـت ،اما مقدمه میثاق حقـوق اقـتـصادی
 ،اجـتمـاعی و فرهنگـی  ،آن را بـه عنوان شأن ارزشمندی کـه مـورد حمایت حـقـوق بــشر مــی باشـد ،را مبنـای ایـن حقـوق مـی دانند .بر این اساس
حق بر آموزش به عنوان حقـی اقتـصادی  ،اجتمـاعی و فرهنگـی یکـی از نیازهای بـنیادین انـسان است  .بنابراین «مهم ترین مبنای فـلسفی حـق بــر
آمــوزش حـیثیـت ذاتـی انسان هـاست»؛ ایـن حــق بـه عنـوان یـک حـق «توانمندسـاز» زمینه برخورداری فرد از توانایی ها و استعدادهایش را فراهم
خواهد نمود تا از آن طریق بـتوانـد از سـایر حـقـوق و تکالیف خـود بهـره منـد گـردد.
بر اساس ماده  1توصیه نامه یونسکو در خصوص آمـوزش بـرای مفاهمـه  ،همکاری و صـلح بین المللی و آموزش در ارتباط با حقوق بشر و آزادی های
اسـاسی ،آمـوزش «تمامی فرآیندهای زندگی اجتماعی است که افراد و گروه های اجتماعی برای پرورش آگاهانه به منظـور بهـره منـد ی از همـه توانایی
ها ،استعدادها ،گرایش هـا و دانـش شخصی یاد می گیرند» .بـر مـبنای این تـعریف حق بر آموزش به عنوان یک حق توانمندساز توانایی فرد را شکوفا
خواهد کرد به گونه ای که بتواند از استعدادهایش بهره کافی را ببرد.
ماده  1بند  6کنوانسیون یونـسکـو علیه تبعیض در آموزش « 1321هـمـه اشــکال و سـطوح آموزش از جمله دسترسی به آموزش  ،استاندارد و کیفیت
آموزشی و شرایطی کـه آمـوزش ارائـه می شود» را جزء حق بر آموزش می داند.
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منشور ملل متحد به طور صریح حـق بـر آمـوزش را تعریف نمـی کنـد امـا بـا اشاره بـه مـشکالت بین المللی اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی آن را مـد
نـظر قرار می دهـد  .دیگـر آنکه بهبـود حقوق بشر برای همه بدون تبعیض کـه در مـنشور مـورد تأکید قرار گرفته است راه را برای توسعه آینده ماهیت
غیر تبعیض آمیز حق بر آموزش آمـاده می نماید .مقدمه اساسنامه یونسکـو آموزش را رکن اصلی و ضـروری بـرنامه هـای ایـن سـازمان بـرای ارتقاء
عدالت  ،آزادی و صلح برای کرامت انسان می داند.اعالمیه جهانی حقوق بشر نخستین سند بین المللی است که حق بر آمـوزش را بـه عنـوان یک حق
بشری به رسـمیت شناخته است  .اعالمیه در ماده  62بدون ارائه تعریف حق بر آموزش ،محتوا و عناصر این حق از جمله رایگان و اجباری بودن را تشریح
نموده است.
میثاق در ماده  41حق هرکس به آموزش و پرورش رایگان را به رسمیت می شناسد و اعالم می دارد که هدف آموزش باید در راستای پیشبرد انسان به
سوی منزلت و در نهایت به سوی صلح بین المللی باشد .در بند دوّم ،این ماده به شرح دوره های مختلف تحصیلی و الزامات مربوط به هر سطح پرداخته
است و بند سوّم از آزادی آموزشی سخن می گوید که یک قسمت مربوط به آزادی والدین در انتخاب مدرسه برای کودکانشان است و قسمت دیگر آزادی
اشخاص در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی را مطرح می کند .بند دوّم قسمت الف ماده  41تأکید می کند که آموزش وپرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان
در دسترس عموم قرار گیرد ماده  41نیز به طور اختصاصی مربوط به آموزش ابتدایی است و از دولت ها می خواهد چنانچه نتوانسته اند آموزش ابتدایی
اجباری و رایگان را در سرزمین خود ایجاد کنند باید ظرف مدت دو سال تدابیر الزم را برای اجرای کامل آن بیندیشند و نظریه تفسیری شماره  44دراین
باره از سوی کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ارائه شده است.
ایران همچنان به سبب استمرار پاره ای نابرابری های جنسی مورد انتقاد بوده و از جمله در گزارش  6112کمیته ی کارشناسان ،در کنار برخی دستاوردهای،
نارسایی ها در زمینه ممنوعیت تبعیض جنسی نیز در  2بند بر شمرده شده است.
منشور حقوق و مسئولیت های زن در نظام جمهوری اسالمی ایران با الهام از شریعت جامع اسالم و نظـام حقوقی آن و با هدف تبیین نظام مند حقوق و
مسئولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی ،اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است .این منشور اهتمام بـر تبیـین حقـوق و تکـالیف زن در اسـالم،
مبتنـی بـر قـانون اساسـی میباشد .منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایـران بـر اسـاس وظـایف شـورای عـالی انقالب
فـرهنـگی بـه عنـوان یـک سنـد مرجـع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی در  4بخـش 4 ،فصل و  148بند در تاریخ  84/12/41در جلسه شماره
 442شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب گردید و کلیه دستگاه های ذیربط مکلفند برحسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاست گذاری ،اتخاذ
تدابیر قانونی ،تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان ،قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند .ایـن منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن
در نظام جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللـی نیـز قـرار میگیرد.
شورای فرهنگی -اجتماعی زنان مکلف است هر دو سال یکبـار پـس از تصـویب ایـن منشـور ،نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده و گزارش
ارزیابی درخصوص پیشـرفت هـای موجـود در راستای تحقق آن و موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه نماید .سعی شده کلیه
حقوق و مسئولیت های زنان اعم از مشترک بین زنان و مردان یا ویژه زنـان ذکـر شـود و دالیل این امر به شرح ذیل است (:جاللی و موسوی :1431،ش
.)14
الف) از آنجا که در مجامع بینالمللی بحث و جدال فراوان در زمینة حقـوق انسـانی زنـان وجـود دارد و آنان درصدد اثبات حقوق انسانی منطبق با دیدگاه
غربی بـرای زنـان مـی باشـند و از طرفـی کشـورهای مختلف بر اساس فرهنگ های خود ،نظرات و عملکرد متفاوتی در زمینه حقوق انسـانی زنـان دارنـد،
الزم بود تا در منشور که نمایانگر دیدگاه نظام جمهوری اسالمی ایران میباشد ،حقـوق انسـانی زنـان ،حقـوق مشترک بین زن و مرد و حقوق ویژه زنان در
موضوعات مختلـف بیـان شـود تـا مشـخص گـردد ،نظـام جمهوری اسالمی ایران چه حقوق و مسئولیتهایی را برای زنان قائل است.
ب) در اندیشه اسالمی زنان و مردان در حقوق انسانی خویش به طور کلی مشترک میباشند ولی از آنجا کـه در مراحل اقدام و اجراء ممکن است تبعیضهایی
صورت گیرد ،جهت تأکید ،این دسـته از حقـوق نیـز بـا عنوان حقوق زنان ذکر شده است(.مصفا : 1434 ،ش  ،ص.)64
ج) از آنجا که این منشور فقط در صدد بیان حقوق زنان میباشد ،حقوق سایر اقشار اجتماعی در آن ذکر نشده است؛ هر چند در مرحله اجرا با توجه به
سایر قوانین و سیاست ها ،به حقوق سایر اقشار اجتماعی نیز توجه الزم خواهد شد .این منشور درصدد بیان نحوه اجرای حقوق و تکالیف نیست ،اگرچه الزم
است با توجه به ساختار قـوانین در جای خود ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شود.ازآنجا که منشور فقط درصدد بیان قوانین نبوده ،بلکه توجه به
فرهنگ سازی نیز داشـته اسـت .لـذا برخـی موارد اخالقی الزم االجرا نیز در زمرة حقوق و مسئولیت های زنان ذکر شده است.در منشور سعی شده تا حد
امکان ،حقوق و مسئولیت های کلی و اساسی ذکـر گـردد و از بیـان مصـادیق صرف نظر شود .ولی از آنجا که طرح پاره ای از مصادیق حقوقی یا مسئولیت
ها در منازعات بین المللـی یـا فرهنگ داخلی نیاز به تأکید و شفاف سازی داشته ،به صورت مشخص بیان شده است.
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-4وجه تمایز و تشابه حق آموزش و کار زنان در فقه حقوق ایران و سند 0202
در عنوان مورد مطالعه این مقاله " بررسی حق آموزش زنان در فقه و حقوق ایران و سند  6141یونسکو" هیج وجه قرابت و مشابهت معنائی میان
اهداف سازمان ملل و اهداف قوانین الهی اسالم وجود ندارد و لذا پیامد اجرایی شدن این اصل ،چشم پوشی از بسیاری از باورهای دینی خواهد بود،البته وجه
تشابه ظاهری در لفظ وجود دارد نه در حقیقت و معنا،چون علی الظاهر در سند هم قائل به چنین حقی شده اند.
سند  6141با هدف تمدن مهدوی و اسالمی در تعارض است زیرا در تمدن مهدوی امام محور هستیم ولی در سند  6141امام محوری حذف شده و
مدیریت و رشد جهان را به غیر امام واگذار نموده است .سند  6141توانمند سازی زنان را از طریق تساوی به معنای یکسانی حقوق زن و مرد دنبال می
کند اما در اسالم این گونه نیست .اسالم درصدد توانمندسازی زنان با تأکید بر استعدادهای متفاوت زنان با مردان است.
برخی از موارد تناقض عبارتند از:
یکی از مشکالت اجرائی شدن این سند« ،انجام تجدید نظرهایی برای دادن حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی و شغلی» است و بر اساس آن تمام
مشاغل کشور به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم میشود و حاصل این تساوی از دست دادن فرصت شغلی برای مردانی است که در فرهنگ ما مسئول
تأمین معاش خانواده هستند.
البته باید گفت اوالً توجه به جایگاه و ارزش انسانی زنان و ثانیاً دستیابی به بعضی از اهداف جزئی در راستای حمایت و حفاظت از سالمت و امنیت زنان،
مانند بند  6و  8و شاخصهای اجرایی آنها میتواند به بهبودی وضعیت زنان و دختران کمک نماید،و در نهایت آن چه مسلّم است صالح و کامیابی زن و
مرد و نیل به زندگی مشترک و استواری خانواده ،در سایه پیروی از فرامین الهی و سر سپاری به اخباری است که در آن نقص و کاستی راه ندارد و انسان
را به سر منزل مقصود میرساند .اسالم به توانمند سازی زنان و مردان ،به عنوان دو عضو سازنده و قوام بخش خانواده و اجتماع نگریسته و همبستگی این
دو را موجب آرامش و سالمت جسمی و روانی اعضاء خانواده و اجتماع دانسته است .آنچه اهمیت دارد این است که تمام برنامه ها باید بر مبنایِ حفظ هویت
زنان و دختران و همسو با عالیق و انگیزه های ایشان باشد.

 -5نتیجهگیری
-1اصوالً ،پذیرش این گونه اسناد ،با هیچ منطق دینی مقبول نیست .الزمه حداقلی پذیرش این گونه اسناد بین المللی ،پذیرش مشروعیت نهادهای بین
المللی در تدوین اصول و سیاستهای کالن برای نظام اسالمی بر اساس مبانی سکوالری آنهاست.
-6اندیشه لزوم تساوی حقوقی به این نکته بر میگردد که چون زن و مـرد در انـسانیت مشترک هستند ،باید از تشابه حقوقی نیز بهرهمند باشند .این نکته،
محور اصلی در همه فعالیت های اجتماعی غـرب از قـرن  1۱به بعد بوده است.
 -4در کنوانسیون ،تساوی به معنای الغا و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن و مرد ،یعنی الغای مذکر و مؤنث بودن آن دو به منظور دستیابی به تشابه
کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف به کار رفته است ،در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که بر اساس موازین اسالمی تنظیم شده ،تساوی
به معنای دوم اراده شده است؛ یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصتها و زمینههای مناسب و کافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کماالت
وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن به این مطلوب واال نباشد و هر کدام که از فرصتهای خود بهتر استفاده کند
به رشد و کمال بیشتری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد.
-4در خصوص حق تحصیل زنان باید گفت که بر اساس بند  1ماده  14میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز آمده است،کشور های
عضو میثاق حق هر کس را بر آموزش و پرورش به رسمیت می شناسد و موافقت می دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و
احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد .در نتیجه اسناد بین المللی نگاه ویژه ای به حق بر تحصیل دارند و کشورها را
نسبت به ممنوعیت از تحصیل افراد جامعه بر حذر داشته اند.
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