تاریخ وصـول1396/03/12 :
تاریخ پذیرش1396/09/26 :

رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقی اسالم
حامد کرمی
سید علیرضا میربد

1

63

*2

انسانی اجتماعی ،متکی به نوع نگاه ما به انسان است و به
حقوق به عنوان یکی از علوم
ِ
عبارتی تعریف از انسان ،اولین و مهمترین مسأله علوم انسانی یا به تعبیری شالودهی آن است.
تعریف از انسان چه تأثیری بر ابعاد و مختصات یک نظام حقوقی دارد؟ در حقوق اسالمی ،انسان
براساس طبیعت خلقتش با دو حیثیت مطرح میشود :حیثیت جنسیتی که دو جنس زن و مرد را
با تفاوت های جسمانی و روانی عنوان میکند و اصلیترین و ذاتیترین عنصر تمایزدهنده زن
و مرد به عنوان انسان است و حیثیت انسانی که مفهومی مشترک برای انسانها ورای جنسیت
آنهاست .حال با در نظر گرفتن این امر که تشریع در اسالم هماهنگ با تکوین است ،بر اساس
این دو حیثیت طبیعی ،دو ساحت حقوقی در نظام حقوقی اسالم وجود دارد :حقوق جنسیتی که
در خانواده به عنوان بستر جنسیتی اجرا میگردد و حقوق انسانی که در جامعه به عنوان مجتمعی
از انسانها مدنظر است .حقوق خانوادگی برای زن و مرد مساوی اما نامشابه و حقوق انسانی
برای آنها مساوی و مشابه میباشد .این ظرافت در تمایز میان حقوق جنسیتی و حقوق انسانی
به درستی در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز به عنوان یک سند فقهی و حقوقی به رسمیت
شناخته شده است.
واژگان كليدی :نظام حقوقی اسالم ،حقوق طبیعی ،زن ،مرد ،خانواده ،جامعه.
* ایمیل نویسنده مسئول:

Email: ali.mirbod@yahoo.com
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نگاه غالب در تفکر سنتی ،زن را عمدت ًا در نهاد خانواده میبینید و با نگاه جنسیتی برای
او حقوق و تکالیف متمایزی از مرد قائل می شود .در این نگاه ،اجتماع عرصهی فعالیت
مردان است و زنان را در آن جایی نیست .در مقابل ،نگاههای مدرن که بیشتر در قالب
جنبش فمینیسم مطرح شده است تمایزات جنسیتی زن و مرد را به عنوان یک حقیقت
نادیده میگیرد و برای زن و مرد ،در هر عرصهای حقوق و تکالیف مشابهی مدنظر قرار
می دهد .بحث از حقوق زنان در میان متفکرین اسالمی در دهه های اخیر واکنشی نسبت
به ادعاهای جنبش فمینسیم است و اگر اسالم به صورت کنشگرانه و فعال بخواهد از
زن و حقوق و تکالیف او سخن بگوید او را در خانواده و اجتماع در نظر می گیرد .کما
اینکه در رابطه با مرد نیز همینگونه است .در این بین نگاه برخی از متفکرین معاصر شیعه
همچون شهید مطهری ،شهید بهشتی و آیت اهلل جوادی آملی مبتنی بر حقوق طبیعی-
الهی برای انسان ها ،عرصهی جدید و متعادلی را در زمینه حقوق انسان گشوده است ،که
در این مقاله بدان اشاره شده است .الزم به ذکر است که مبنای فکری دانشمندان فوق،
شکل دهندهی قانون اساسی جمهوری اسالمی بوده است و این قانون به صورت مستقیم
یا غیر مستقیم از ایشان متأثر است .لذا این تفکر فلسفی را در قانون اساسی به عنوان
باالترین هنجار حقوقی در نظام حقوقی ایران میتوان مشاهده کرد .الزم به تأکید است،
در این مقاله با نگاهی فلسفی وحقوقی به موضوع پرداخته شده است(فلسفه حقوق) و
بررسی دیگر جوانب از نظر متخصصین ضروری است .پس سؤال اصلی این تحقیق این
خواهد بود :با توجه به تعریف اسالم از انسان (انسانشناسی اسالم) نظام حقوقی مبتنی
بر آن از نظر ابعاد حق های مطرح چگونه خواهد بود؟ با توجه به مبنای فکری حقوق
طبیعی  -الهی قانون اساسی می توان این فرضیه را مطرح ساخت که :باتوجه به بنیانهای
فلسفی(انسانشناسی و هستیشناسی) واضعان نظام حقوقی فعلی کشور ما که تبلور آن در
قانون اساسی است ،انسان با دو نگاه جنسیتی و انسانی تعریف شده است که دو ساحت
حقوقی جنسیتی و انسانی را به دنبال خواهد داشت .برای انسان ویژگیهای دیگری مانند
نژاد نیز متصور و نیز برای یک نظام حقوقی عناصر مختلفی مطرح است که از عهده
مقاله حاضر خارج می باشد و صرف ًا انسان را از دیدگاه جنسیتی و نظام حقوقی را از نظر
ساحتهای تحلیل حقها مورد بررسی قرار میدهد.
در این زمینه آثاری منتشر شده است که نگاهی به آنها خواهیم داشت :کتاب
«انسانشناسی اسالمی» به قلم دکتر عبدالحسین خسروپناه ،دفتر نشر معارف.1391 ،

انسانشناسی یکی از مهمترین مباحث فلسفه حقوق و سیاست است که همچون شالوده،
نمایانگر حدود ساختمان هر مکتب و سنتی است .رویکرد هر نظام فکری به ماهیت،
طبیعت و جایگاه انسان ،تعیینکننده دیگر اجزای فلسفهی آن خواهد بود و بر این اساس
انسانشناسی علمی است که به جایگاه انسان در هستی و ارتباط او با طبیعت و جامعه
میپردازد .حقوق نیز به معنای امروزین آن در اثر تغییر ذهن انسان غربی و حاكم شدن
اومانیسم به وجود آمد و اومانیسم توانست علوم جدیدی را به نام علوم انسانی به وجود
آورد و البته در یك رابطهی برگشتی ،این علوم انسانی باعث تقویت اومانیسم شد .علوم
انسانی جدید از رشتههای مختلفی تشكیل شده كه یكی از آنها انسانشناسی است كه
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«انسانشناسی اسالمی» نوشته دکتر رضا برنجکار ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
« .1390انسان شناسي از منظر قرآن و حديث» نوشته حجتاالسالم و المسلمین محمد
محمدی ریشهری ،سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،قم« .1387 ،انسانشناسی در قرآن»
به قلم آيتاهلل محمدتقي مصباحيزدي ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،قم،
« .1388انسانشناسی از دیدگاه قرآن» علیرضا جنتیان ،نشریه :علوم اجتماعی «فرهنگ
اصفهان » پاییز و زمستان  ،1383شماره  29و  .30انسانشناسی حقوقی نوشته رومن
روالن و برگردان دکتر امیر نیکپی ،کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی ،تهران.1380
محمدجواد جاوید مبانی اسالمی حقوق انسانی با تأکید بر رویکرد انسانشناسی حقوقی،
مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی علوم انسانی .1392به طور کلی با دو دسته آثار
مواجهیم؛ گروه اول به انسانشناسی از نگاه اسالم پرداختهاند و گروه دوم به انسانشناسی
به عنوان یک علم از علوم انسانی معاصر ،بنابراین هیچ یک از این آثار جامعیت تحقیق
حاضر را ندارد .همانطور که از این بررسی پیداست تمایز تحقیق حاضر در بررسی
فلسفی و حقوقی موضوع و پرداختن به جایگاه موضوع در قانون اساسی است.
این تحقیق نظری با استفاده از روش تحقیق ،توصیفی و بهره بردن از منابع اطالعاتی
کتابخانهای به تحلیل محتوا می پردازد .برای دستیابی به نتیجهای منطقی به ترتیب پس
از تعریف انسانشناسی حقوقی ،کلیاتی از نظام حقوقی اسالم را به عنوان بنیان فلسفی
بحث مطرح میکنیم سپس به انسانشناسی حقوقی اسالم در دو ساحت خانواده و جامعه
و ساختار حقوقی متناسب با هریک می پردازیم .در انتها به جایگاه این دو ساحت حقوقی
در قانون اساسی می نگریم و نتیجهگیری خواهیم کرد.
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نسل قبل ،آن را مردمشناسی ترجمه میكردند .این علم همانند تمام علوم انسانی دیگر
دارای شاخههای مختلفی است .انسانشناسی سیاسی ،انسانشناسی حقوقی ،انسانشناسی
دینی و ....در این بین انسانشناسی حقوقی ،علمی است كه رابطهی فرهنگ و حقوق
را بررسی میكند( .روالن )14 :1380 ،بحث انسانشناسی ،عالوه براهمیت اخالقی و
ضرورت انطباق کارهای انسان ،از آن جهت که انسان است با حدود ترسیم شده در
قرآن ،از جهتی دیگر نیز اهمیت دارد و آن تأمین اصل موضوعی برای علوم انسانی از
جمله حقوق است .تردیدی نیست که هیچ علوم انسانی بدون شناخت انسان به دست
نمیآید .این اصل موضوعی ،پیشفرض علوم انسانی از جمله حقوق قرار میگیرد.
(جوای آملی 21 :1391،و  )22و این وظیفهی مهم دانشمندان دینی است که حقیقت
انسان را از منشأ تکوینی و تشریعی او که خداوند متعال است ،بشناسند و به مهمترین
پرسشهای انسانی پاسخ دهند تا نمایان شود انسان چیست ،از کجا آمده ،به کجا میرود و
مهمتر از همه بداند که «چه باید کرد؟»(.برنجکار ،خدایاری )21 :1390از سوی دیگر نباید
فراموش کرد که بزرگترین آسیب علوم انسانی تحریف در صحیفهی جان انسان است؛
اگر انسانیت انسان تحریف شود و آنگونه که هست شناخته نشود ،علوم انسانی با مبنای
نادرست پیش خواهد رفت و بر خالف برخی دیدگاهها ،انسان حیوانی نیست که همهی
نگاه و حرکت او زمینی باشد( .جوادی آملی )200 :1391 ،اما متأسفانه برخی نگاهها به
انسان بدون در نظر گرفتن امور حقیقی و جنبهی روحی انسان است که این غفلت در
شناخت انسان طریقی به سمت گمراهی جامعهی بشری و خروج از اعتدال انسانهاست.
در حوزه معرفتشناسی برای انسانشناسی صحیح ،نباید تنها به حس و تجربه و استقراء
بسنده کرد .زیرا اینها ابتداییترین و سادهترین راههای شناخت حقایق است .باالتر از
اینها راه برهان عقلی و دلیل قطعی نقلی است و فراتر از همه راه کشف و شهود و وحی
الهی است( .جوادی آملی )313-312 :1391 ،انسانشناسی ناشی از این معرفت شناسی
قابل اتکاست و می توان بار سنگین ادارهی بشر را در حقوق بر روی آن استوار ساخت.

 .2ویژگی های نظام حقوقی اسالم با مناط انسانشناسی:
 .1-2تعهد به مبدأ و معاد (نظام هنجاری): 1

نظام حقوقی اسالم ،نظامی است که دارای دو پایهی اصیل است :خداباوری و آخرت
باوری .یکی از ارکان اصیل اندیشهی اسالمی باور به وجود خدایی قادر و حکیم است؛
خدایی که نه تنها خالق و آفریدگار عالم است که پروردگار آن نیز هست و او آنچنان

نظام حقوقی اسالم با توجه به تعهد به ارزشهای پیشینی خود ،مرکب از حق و تکلیف
است .حقمداری یا تکلیفمداری صرف در این چارچوب متصور نیست .در این عرصه
میتوان گفت که از یک سو ،هر استعداد طبیعی که در نهاد آدمی قرار داده شده است،
حقی برای دارندهی آن در پی خواهد داشت و از سوی دیگر هر نوع توانایی که بشر
از طریق اکتساب به دست آو َرد نیز ،موجد حق خواهد بود .در مقابل ،بر عهدهی افراد
دارندهی حق -به نسبت برخوداری از حقها -تکالیفی نیز وجود دارد(مصباح یزدی،
)52 :1388؛ به عبارت دیگر بر اساس پیوستگی عناصر و اجزاء هستی در نگاه اسالمی 2که
خود بیانگر عنصر غایتمندی نیز میباشد 3،برخورداری از هر حق برای انسانها میتواند
موجد تکلیف همان فرد در قبال دیگر انسانها ،موجودات و در مرتبهی عالیتر تکلیف
در قبال خداوند باشد؛ چرا که در این عرصه ،تکتک موجودات ،تحت والیت عالیهی
خداوند قرار دارند و از اینرو همهی آنها که دارای مبدأ ،مسیر و نهایت ًا غایت و هدف
مشخص هستند و بسان یک مجموعهی به هم پیوستهای میباشند که در این میان انسانها
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که از این نام هویداست در ارتباط وثیق با پرورشگیرنده که مجموعهی مخلوقاتاند،
میباشد .از اینروست که این پروردگار ،یگانه منبع و مرجع صدور اوامر و نواهی در
خصوص مخلوق خود است .از دیگر سو در این نگاه ،حیات انسانی امری ممتد است
که با ورود به دنیا آغاز میشود و ابدی است و مرگ ،تنها انتقال حیات از مرحلهای به
مرحلهی دیگر است .این دو مرحلهی حیات به گونه ای با هم عجین هستند که خداوند،
قواعدشرعی را با نگاه به هر دو عالم یا به عبارتی با نگاه به روند کلی حیات بشر وضع
نموده است و از این رو در نظام فکری اسالمی هر عملی دارای دو نوع ضمانت اجرای
دنیوی و اخروی است؛ بنابراین نظام حقوقی اسالم ،نظامی متعهد به پیش فرضها و
ارزشهای پیشینی است و اساس ًا به دنبال تحقق اهداف خاصی است( .مانند گسترش
توحید ،عبودیت و قسط و عدل) با ورود انسان به دنیا ،دو سلسله ادراکات در دسترس
اوست .ادراکات حقیقی که مربوط به بود و نبود جهان است و ادراکات اعتباری که دائر
مدار حوزه اعتبار انسان است .این دو بخش ادراکات به همراه اصل و فرع آدمی چهار امر
را تشکیل می دهد که باید مورد توجه دقیق انسان قرار گیرد .یعنی او باید به روح و جسم
خود و هم به امور حقیقی و اعتباری بپردازد( .جوادی آملی )215 :1391،اما متأسفانه
برخی نگاه ها به انسان بدون در نظر گرفتن امور حقیقی و جنبه روحی انسان است که این
غفلت در شناخت انسان رو سوی گمراهی جامعه بشری و خروج از اعتدال انسان هاست.

از طریق تعامل با یکدیگر ،نظام حقوق و تکلیف در بین یکدیگر را بنا میکنند؛ اگر چه
که خالق تمامی این اجزا و بالطبع این روابط خداوند است 4.بنابراین حقی وجود ندارد
که در مقابل آن تکلیفی وجود نداشته باشد و در مقابل تکلیفی نیست که حقی در قبال آن
وجود نداشته باشد .هر یک از حالتهای مقابل این دو وضع یعنی تصور عدهای ذیحق
اما بدون تکلیف و افرادی دارای تکلیف ولی غیر محق حاکی از خروج از حالت عدالت
طبیعی و ورود در ورطهی ظلم است( .خطبه216نهجالبالغه)
 .3-2تطابق نظام تشریع با تکوین:
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نظام حقوقی اسالم مبتنی بر نظام تکوینی و خلقت طبیعی انسان است چرا که خالق
و مبدع هر دو یکی است .اقتضای حکمت و عدالت الهی این است که اوامر و نواهی
که به عنوان تکلیف بر انسان تشریع میشود ،متناسب با طاقت و اقتضائات طبیعی آنها
باشد؛ در واقع حکمت شارع اقتضای آن دارد که در وضع قواعد ،به وضعیت تکوینی
انسانها توجه کند و با توجه به این امور ،احکام را مقرر نماید(.حکمت نیا)258 :1390 ،
در این راستا بهترین کسی که میتواند مصالح و منافع مخلوقات را دریابد و در قالب
شریعت ،دستوراتی عرضه کند همان کسی است که آنها را به وجود آورده است ،پس
تشریع نیز از آن اوست؛ و در نتیجه باید اذعان کرد که حقوق انسان باید با توجه به نظام
تکوین و ضوابط جهانی که او در آن زندگی میکند تعریف شود(.جوادی آملی:1385 ،
 )100و بالطبع ضمانت اجرای این امر در صورت عدم رعایت ،نه تنها بر انسان جاری
میشود بلکه به دلیل پیوستگی مذکور در هستی ،تأثیرات خود را در نظام عالم نیز خواهد
گذاشت؛ آیه  71سوره مؤمنون بیانگر این مطلب است :اگر حق تابع هوای نفس آنان شود
5
همانا آسمانها و زمین و هرچه در آنهاست تباه خواهد شد.

 -3انسان در نظام حقوقی اسالم:
زمانی که انسان را با نگاه اسالمی در کنار فرد یا افراد دیگر صاحب حق و تکلیف
میدانیم بر اساس ذات انسان ،او را از دو حیثیت(انسانیت و جنسیت) مورد مداقه قرار
میدهیم و متناسب با طبیعت او حقها و تکالیف خاص او را تشریح میکنیم .در این
عرصه ،خواهیم دید که از یک سو زن و مرد در اصل آفرینش انسانی از یک گوهرند
و از سوی دیگر تفاوتهای جنسیتی بین آنها وجود دارد که این نوع نگاه خود مبدأ
شکلگیری دو حوزه حقوقی خواهد بود.
 .1-3زن و مرد به عنوان انسان با مبدأ واحد:
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در این حوزه ،انسان به عنوان موجودی مخلوق خدای عالمیان ،برخوردار از کرامت
ذاتی هستند و جنسیت نقشی نخواهد داشت ،به عبارت دیگر در این عرصه ،افراد به
صرف انسان بودن از حقوق انسانی مساوی و حتی مشابه برخوردارند« .انسان از آن
جهت که انسان است دارای حقوق ثابتی است و جنسیت در حقوق انسانی هیچ دخالتی
ندارد .همهی آیاتی که به نوعی بر برتری مردان بر زنان داللت دارند قابل تفسیرند...و
آنچه مربوط به جایگاه شخصیتی انسان است زن و مرد در آن مشترکاند(».جوادی آملی،
 )306 :1385کرامت انسانی به صورت امر ذاتی انسان و به معنای برخورداری وی از
استعدادها و مواهب تفسیر میشود «انسان با برخورداری از تعقل در چارچوب اختیار،
مخاطب آفریدگار خود است و چه بسا به صرف همین امر از کرامتی برخوردار است
که هیچ موجودی در عالم را یارای نیل به این مقام نیست( ».جعفری تبریزی:1370 ،
 )290بنابراین فرد انسانی به صورت مطلق ،فارغ از جنسیت مطرح میگردد و این نشانگر
برابری مردان و زنان در اصل آفرینش خود میباشد« ،تمام زنها از لحاظ گوهر هستی
و اصل مبداء قابلی همتای مرداناند و خلقت هیچ زنی جدای از خلقت مرد نیست».
(جوادی آملی )50 :1381 ،نگاهی به بیان قرآن به عنوان منبع اصیل دینی ،مؤید این مسأله
است .به این صورت که خطابات قرآن در خصوص موجودیت انسانی با لفظ مشترک
انسان است .این آیات را می توان حداقل به  4دسته تقسیم کرد:
الف .مواهب و استعدادهای اعطایی خداوند :مسائل مربوط به مبدأ آفرینش (حج ،5
مؤمنون  ،12علق  ،2الرحمن  ،14حجر ،)26سجدهی فرشتگان (حجر  28تا  ،)31دمیدن
روح (ص  ،)72برخورداری از ابزار ادراکی (نحل  78ومؤمنون  ،)78فطرت الهی (روم
 ،)30وجدان اخالقی (شمس  ،)8-7حمل بار امانت (احزاب )82
ب .تکالیف وضع شده برای انسان :استعمار زمین (هود  ،)61گسترش توحید و عبودیت
(ذاریات  ،)56بسط قسط و عدل (حدید .)25
ج .امور اکتسابی ممدوح و مذموم از دید اسالم :ایمان و عمل صالح (نحل  ،97نسا
 ،124غافر  ،)40علم و دانش (مجادله  ،)11تقوا (حجرات  ،)13عصیان (نسا  ،)14کفر
(بقره  ،108انفال .)55
د .جزای اعمال :برابری مرد و زن درجزای متناسب با اعمال( :نسا  ،124نحل  ،97روم
 ،44غافر .)40
در واقع در تمامی این خطابات ،افراد انسانی به صرف انسان بودن و بدون هرگونه
تفاوت در جنسیت مورد خطاب قرار گرفتهاند .این امر تا جایی است که میتوان گفت
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«اسالم در سیر من الخلق الی الحق یعنی در حرکت و مسافرت به سوی خدا هیچ تفاوتی
میان زن و مرد قائل نیست(».مطهری )133 :1389 ،اختالف و تفاوتهایی که خداوند در
جنبه انسانی انسان قرار داده است مربوط به جنسیت نیست بلکه اختالفات فراجنسیتی
است که الزمهی تداوم حیات جامعه انسانی است .این تفاوتها یا به دست خود انسانها
نیست که در مواردی اگر هم بود معیار برتری محسوب نمیشد مانند تفاوت در زرق و
امکانات مادی و توان کار .بر این اساس هرکسی گوشهای از نیازهای زندگی بشری را
برعهده میگیرد و انسانها براساس نیازهای خود دیگری را به خدمت میگیرند که البته
این رابطه در تقسیم کار اجتماعی ،دوسویه و چند سویه است .دستهی دیگر تفاوتها
ناشی از اکتساب انسانهاست که امری پسندیده است مانند کسب علم و تقوا و ....با
این اوصاف تفاوتهای موجود در جامعهی انسانی از جنس جنسیتی نیست( .جوادی
آملی)177-176 :1391،
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 .2-3زن و مرد به عنوان دو جنس متفاوت

آنچه که در مدعای سابق گذشت هرگز به معنای انکار تمایزهای جنسیتی مرد و زن
نیست :مسلم ًا مرد و زن دارای تفاوتهای بسیاری هستند؛ این تفاوتها هم در زمینهی
زیست فیزیکی و بدنی موجود است و هم در بخش مربوط به کیان روانی زن و مرد.
(حکمت نیا ،الف .)284 :1390،در نگاه اسالمی زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و
دیگری مرد در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند و خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت
نخواسته است ،به همین جهت ایجاب میکند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف
و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند( .مطهری .)136 :1389 ،ناگفته نماند که قانون
خلقت ،این تفاوتها را به منظور تقسیم احسن وظایف خانوادگی بین زن و مرد وضع
کرده و این تقسیم وظایف چیزی است شبیه به اختالفات میان اعضای یک بدن .اگر
قانون خلقت هر یک از چشم و گوش وپا و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصی
قرارداده است ،نه از آن جهت است که با دو چشم به آنها نگاه می کرده و نظر تبعیض
داشته ،بلکه تقسیم بهتر وظایف ،مقصود آن بوده است( .مطهری)174 :1389 ،
نکتهی ظریف این است که پافشاری بر تفاوتها به جهت تأکید بر اهمیت نظام تکوینی
در نظام تشریعی اسالم صورت میگیرد بدون آنکه این امر به معنای برتری مردان بر زنان
در حوزه انسانی باشد به عبات دیگر اگر در برخی از امور ،اسالم مسائلی را در خصوص
مرد یا زن فرموده که به ظاهر ،حاکی از امتیاز مرد بر زن است این امر مربوط به تفاوت
جنسیت یا جایگاهی است که زن یا مرد در آن قرار گرفتهاند و هرگز بیانگر تبعیض در

حقوق انسانی آنها نیست( .جوادی آملی )307 :1385 ،با این اوصاف باید این دو عرصه
را از یکدیگر تفکیک کرد :زن و مرد به عنوان دو انسان دارای تمامی حقوق انسانی
یکسان و زن و مرد به عنوان دو عضو جامعهی انسانی با نقشها و وظایف متفاوت با
توجه به طبیعت این دو؛ اگر چه که نباید این نکته را از یاد برد که در این عرصه ،نگاه به
انسان براساس تفاوت ساختار جنسیتی زن و مرد که بدون شک در نظام فکری اسالم که
عالم تکوین و عالم تشریع در ارتباط با هم قرار دارند ،تأثیرات فراوانی خواهد داشت و
اینچنین است ادعای حقوق اسالمی که الزمهی عدالت و حقوق طبیعی زن و مرد ،عدم
تشابه آنها در پارهای از حقوق است و این اصل زیر بنای قانونگذاری در جامعه است.
(جاوید )157 :1388 ،پس در این حیطه است که استعدادهای جنسیتی متفاوت زمینهساز
حقوق و تکالیف جنسیتی متفاوت نیز میشود و از اینروست که اعطای حقوق مشابه به
زن و مرد در این عرصه چیزی جز ظلم نخواهد بود.

 -4ساحتهای نظام حقوقی اسالم:
با توجه به نگاه جمعگرایانه اسالم و حیثیتهای دوگانه مذکور ،انسان در دو جمع
اصیل و طبیعی حضور دارد که این حضور بر اساس طبیعت و استعداد طبیعی اوست که
خداوند در وجود او نهاده است و همانگونه که در شکل باال پیداست با دو حوزهی حق و
تکلیف در ساختار حقوقی اسالم با ویژگیهای متفاوت مواجهیم :خانواده وجامعه .ناگفته
پیداست زمانی از حقوق سخن به میان میآید که انسان در درون اجتماعی از انسانها و
در تقابل با فرد یا افراد دیگر قرار بگیرد تا بتواند روابط غیرفردی آنها را انسجام بخشد.
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خانواده
(نظام مبتنی بر جنسیت)
واحد طبیعی متشکل از زن و مرد
حقوق مساوی اما نامشابه
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جامعه
(نظام مبتنی بر انسانیت)
واحد طبیعی متشکل از انسان ها
حقوق مساوی و مشابه
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جداکردن این دو ساحت به معنای بیارتباطی مطلق میان این دو ساحت نیست بلکه در
هر کدام از آنها یکی از حیثیتهای انسان غلبه و اصالت دارد ،هرچند که جنبهی دیگر
دارای تأثیر فرعی در آن ساحت است .به تعبیر دیگر نمیتوان این دوجنبه را بدون هم در
نظر گرفت چرا که تأثیرات آن در یکدیگر غیرقابل انکار است.
 .1-4خانواده (ساحت مبتنی بر جنسیت)
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باتوجه به مباحث قبل ،نهادی که در آن به انسانها براساس جنسیت و تمایزهای
جنسیتی نگریسته میشود خانواده است .دست خلقت برای ایجاد زمینهی پیشرفت برای
انسانها و توالد و تربیت نسل انسانی نهادی را مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی قرار داده
است و این همان نهاد خانواده است؛ خدای متعال انسان را آفرید ،اما انسان را برای بقای
نسل و تبار وی به دو صنف زن و مرد تقسیم نمود( .مهریزی )68 :1382 ،و بهترین جایی
که تقسیم انسان به این دو صنف نمود مییابد ،نهاد خانواده است .نکتهی مهم اینجاست
که در درون خانواده میتوان نقشهای متفاوت زن و مرد را که با توجه به طبیعت این
دو تقسیم شده است را یافت .به عبارت دیگر موضع مطرح شدن اختالف در نقشها که
خود معلول اختالف در طبیعت این دو جنس میباشد ،خانواده است .از این روست که
در خانواده ،حقوق خانوادگی مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی و طبیعی حاکم است که البته
با توجه به نقش هریک مساوی و عادالنه است و اینگونه است که بنا بر اهمیت بنیان
خانواده در ساختار جامعه ،قانونگذار نسبت به آن نقش حمایتی دارد و همواره در پی
حفظ و تقویت بنیانهای خانواده میباشد ،برخالف جامعه که قانونگذار در تنظیم روابط
اجتماعی ،تنها واجد یک نقش امتنانی و در نتیجه بیطرفانه است( .حکمت نیا:1390 ،
.)45
 .2-4جامعه (ساحت مبتنی بر انسانیت):

باید توجه داشت که در خصوص چگونگی شکلگیری اجتماع خواه انسان را مدنی
بالطبع بدانیم و خواه ضرورت حیات را عامل رجوع انسان به اجتماع بدانیم ،در هر حال
اجتماع بر اساس تقسیم وظایف و با توجه به استعدادها و تواناییهای هر یک از افراد
حاضر شکل گرفته است ،بدون اینکه در ابتدای امر بحث زن یا مرد بودن مطرح باشد.
به عبارت دیگر هیچ فردی از ابتدا رئیس یا مرئوس نبوده بلکه مناصب عمومی در پرتو
استعداد ،لیاقت و فعالیت به دست میآید و در واقع زنان و مردان به عنوان انسانهای
ح میشوند که با توانمندیها و استعدادهای خود قادر خواهند بود در
صاحب حق مطر 
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صورت شرایط برابر ،مناصب عمومی و اجتماعی جامعه را بر اساس اقتضائات طبیعی
خویش از آن خود کنند و دراین راستا توانمندی و کارایی مهمترین معیار به کارگیری
افراد می باشد .به عالوه هیچ کس قائل به والیت عموم مردان بر زنان در صحنهی اجتماع
نشده است و بحث زن و مرد درجامعه غیر از بحث زن و مرد در خانواده است .در جامعه،
مرد به عنوان جنس مذکر هیچ قیمومیت و والیتی بر جنس مونث ندارد(.جوادی آملی،
 )568 :1390بنابراین میتوان گفت که افراد با مقام انسانی خود در جامعه حضور مییابند
و از لحاظ حقوقی که در اجتماع بزرگ ،خارج از محیط خانواده نسبت به یکدیگر پیدا
میکنند ،هم وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه؛ یعنی حقوق اولی طبیعی زن و مرد
برابر یکدیگر و مانند یکدیگر است؛ همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده
کنند ،مثل هم حق دارند کار کنند ،مثل هم حق دارند در مسابقهی زندگی شرکت کنند.
(مطهری،ب .)159 :1389 ،بنابراین با پذیرش وجود حالت برابر زن و مرد در حقوق
اولیهی طبیعی جهت حضور در عرصههای اجتماعی و با توجه به مشکالت زنان در این
زمینه میبایست زمینه امکان دستیابی زنان به مناصب را از طریق تبعیضهای روا فراهم
کرد ،نه آنکه از ابتدا شرایط و امکانات مردان بر زنان برتری داشته باشد و نتیجهگیری
کنیم که زنان در میدان مبارزه با مردان شکست خوردند و بنابراین ناتوان نشان داده شوند.
(جوادی آملی .)570 :1390 ،بنابراین در این عرصه ،جوهرهی انسانی(حقوق طبیعی)
واحد زمینهساز حقوق انسانی واحدی را مقرر میکند مانند :حق بر آموزش ،حق بر
استعمار زمین ،حق تکامل جنبههای انسانی و حق برقراری روابط اجتماعی.
از آنجا که علم سیاست مدن از اجزای حکمت عملی و مبتنی بر عقل عملی انسانهاست،
هر دو صنف انسان میتوانند با تجربه و اکتساب ،این استعدادها را شکوفا کنند .در توضیح
این مطلب باید گفت که اگرچه زن و مرد در زمینهی عقل نظری ظاهرا ً براساس طبیعت و
ذات خود دارای تفاوتهایی متناسب با ساختار جنسیتی خانواده و حقوق و تکالیف آنها
میباشند (غلبه عقالنیت و کلینگری بر عواطف در مرد و غلبه عواطف و جزیینگری
در زن) اما در زمینهی عقل عملی این مسأله ناشی از اکتساب و تجربه است .بنابراین در
سیاست مدن ،زن و مرد با توجه به استعداد مشترک انسانی در اثر تجربهی عملی میتوانند
در ادارهی جامعهی نقش داشته باشند .لذا می توان مردانی را تصور کرد که در اثر عدم
حضور در اجتماع ،هیچگونه تجربهی ادارهی امور اجتماعی را نداشته باشند و زنانی را که
در اثر تجربه ،مدیریتی شایسته بر این امور داشته باشند؛ به عبارت دیگر مقتضای عدالت
این است که تفاوتهایی که خواه ناخواه در اجتماع هست تنها بر اساس استعدادها و
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لیاقتها پدید آمده باشد( .مطهری )95 :1389،ممکن است مطرح شود که تمایز در حوزه
عقل نظری در قلمرو عقل عملی نیز تأثیرگذار است و باعث تمایز بین زن و مرد میشود.
در پاسخ باید گفت این امر در اصل حقوق انسانی این دو و اصل تکلیف به اداره جامعه
تردیدی ایجاد نمیکند بلکه حداکثر در مواردی می تواند شیوهی اعمال حق را منعطف
سازد .عالوه بر این ،تمایز در حوزهی عقل نظری در زن و مرد کاملکنندهی یکدیگر و
مورد نیاز جامعه است .کیست که در ضرورت عقل جزیینگر و عواطف برای ادارهی
جامعه تردید کند ،همانطور که عقل کلینگر و غلبه عقالنیت ،الزمهی این امر است.
براین اساس باید گفت ،این دو نوع نگاه در چارچوب حقوق و تکالیف مشترک انسانی
برای ادارهی بهتر اجتماع به یکدیگر یاری میرسانند و یکدیگر را تکامل میبخشند.
بنابراین زنان و مردان با حیثیت انسانی و براساس طبیعت ذاتی در عرصهی اجتماعی
دارای حقوق و تکالیف مساوی و مشابهی هستند و باید هر دو در چارچوب اجتماع،
خود و جامعه را شکوفا سازند .اما باید گفت که این حضور برای آنان دارای ضوابط و
حدودی است که باید از جانب آنها رعایت شود تا فلسفه و هدف این مشارکت از نظر
اسالم محقق شود.
 .1-2-4ضوابط جهت حضور حقمدارانه زن و مرد در اجتماع

الف) حیا و عفاف
همانطور که گذشت ،نهادی که در آن جنس و جنسیت با تمام جذابیتها و تفاوتها
مطرح است ،خانواده میباشد که همین عنصر باعث شکلگیری و تداوم آن خواهد بود.
اما جامعه قلمروی است که باید صرف ًا جنبه انسانی زن و مرد به دور از مسائل جنسیتی
مطرح گردد .لذا زن و مرد باید به گونهای در جامعه حاضر شوند که نگاه طرف مقابل
به او نگاهی انسانی باشد نه جنسی و جنسیتی .در این جهت ،حیا و عفت مبنای جامعه
اسالمی قرار گرفته است؛ این عنصر در عرصههای گوناگونی همچون :پوشش ،نوع
نگاه کردن ،نوع سخن گفتن و راه رفتن و ...مطرح خواهد بود .با تع ّمق در این موضوع
درمییابیم که حیا و عفت ،تکالیفی بر هر دو جنس زن و مرد برای حفظ نهاد خانواده
و جامعه است .الزم به یادآوری است که عمده کارکرد پوشش و دیگر عناصر عفاف در
بستر اجتماع و روابط انسانی معنا پیدا میکند و در خانواده نیازی به آن نیست .بنابراین،
اصل وضع پوشش و دستورات دیگر مبتنی بر لزوم روابط اجتماعی میان انسانهاست
به همین دلیل است که بنابر نظر شهید مطهری مسأله پوشش بر حسب اينكه پوشانيدن
وجه و كفين واجب باشد يا نباشد دو فلسفه كام ً
ال متفاوت پيدا میكند .اگر پوشش وجه
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و كفين را الزم بدانيم در حقيقت طرفدار فلسفه پردهنشينی زن و ممنوعيت او از هر نوع
كاری جز در محيط خاص خانه و يا محيطهای صددرصد اختصاصی زنان هستيم .ولی
اگر پوشيدن ساير بدن را الزم بدانيم و هر نوع عمل محرك و تهييجآميز را حرام بشماريم
و بر مردان نيز نظر از روی لذت و ريبه را حرا م بدانيم ،اما تنها پوشيدن گردی چهره و
پوشيدن دستها تا مچ را واجب ندانيم آنهم به شرط اينكه خالی از هر نوع آرايش جالب
توجه و محرك و مهيج باشد بلكه ساده و عادی باشد ،در این صورت مسأله تغییر مییابد
و طرفدار این هستیم که لزومی ندارد زن به درون خانه رانده شود و پردهنشين باشد بلكه
صرف ًا بايد اين نکته رعايت گردد ك ه هر نوع لذت جنسی اختصاص به محیط خانه داشته
باشد و كانون اجتما ع منزه از این امر باشد( .مطهری)138 :1368 ،
ب) عدم لطمهی نهادهای خانواده و جامعه به یکدیگر
ش زنان و مردان در اجتماع نمیتواند در جهتی باشد که به این نهاد ضربهای وارد
نق 
آورد چرا که هر نوع آسیب به بنیان خانواده بر بنیان جامعه نیز مؤثر است .این آسیب
میتواند از جانب هر دو جنس باشد مث ً
ال پرداختن بیش از اندازه مردان به امور اجتماعی
و کوتاهی در تکالیف خانوادگی همانقدر در نظام حقوقی متعادل اسالم مضر است که
اشتغال بیش از حد زن به امور اجتماعی و قصور در تکالیف خانوادگی .طرفه آنکه عدم
حضور زنان در مصدر تکالیف انسانی خود در اجتماع سبب میشود که مردان وقت و
انرژی بیشتری برای اداره جامعه صرف کنند که این باعث به هم خوردن تعادل و کوتاهی
آنها در زندگی خانوادگی آنهاست .کارکرد مظاهر حیا نیز این خواهد بود که زن و
مرد برای خودنمایی و با مارک جنسی وارد اجتماع نشوند بلکه جذب فعالیتهای سالم
اجتماع شوند( .حکمت نیا )317 :1390،ناگفته نماند که پوشش و دیگر مظاهر عفاف
و حیاء صرف ًا تکلیف زن نیست بلکه مردان نیز می بایست آنها را تکلیف خود بدانند
اگرچه که بنا بر طبیعت هر یک از این دو جنس نحوهی پوشش متفاوت خواهد بود .این
امور دقیق ًا در خصوص عدم اختالط نیز مطرح است .به این نحو که عدم اختالط را نیز
میتوان از امور مربوط به حوزهی حیا و عفت دانست و باعث خواهد شد که گرایشات
جنسی در درون خانواده پاسخ داده شود و این امر از جنبهی روانی به بهداشت روانی
اجتماع کمک می کند ،از جنبهی خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده می گردد
و از جنبهی اجتماعی نیز موجب حفظ و استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماع میشود.
(مطهری )433 :1389 ،از اینرو هنگامی که زن و مرد با زنانگی و مردانگی خود بدون
رعایت حریم حیا (در عرصههای پوشش ،نگاه و )...در کنار هم قرار گیرند ما با «اختالط

جنسی» مواجهیم ،امری که شرع ًا و عق ً
ال مذموم است .اما اگر زن و مرد با حیثیت انسانی
خود و با رعایت مقتضای حیا در کنار هم به تکالیف اجتماعی خود بپردازند با «روابط
انسانی» روبرو هستیم که مقتضای طبیعت این دو و مورد تأکید شرع و عقل است.

ِ
شناسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -5انسان
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چه در مقدمه و چه در اصول خود به عنوان سندی
فقهی و حقوقی تعریفی از انسان ارائه میدهد که مختصات نظام حقوقی اسالم را مبتنی
ی انسان و آزادی
ش واال 
ت و ارز 
بر مبانی پیشگفته داراست .قانون اساسی مبتنی بر کرام 
توا م با مسئولیت او در برابر خداوند است( .بند ششم اصل دوم قانون اساسی) که «رسالت
آن تحقق شرایطی است که در آن انسان با ارزشهای واال و جهانشمول اسالمی پرورش
یابد .هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الیاهلل
المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خودگونگی انسان
فراهم آید (تخلقوا باخالق اهلل) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر
اجتماع(متشکل از زن و مرد بدون تفاوت) در روند تحول جامعه نمیتواند باشد .با توجه
به این جهت ،قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای
سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان،
هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد .برنامه اقتصاد اسالمی
فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت
تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری
جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است(».مقدمه قانون اساسی)
همانطور که بیان شد نگاه قانون اساسی در عرصه اجتماع به زن و مرد نگاهی انسانی
است که برای ایشان حقوقی انسانی (و البته تکالیفی) به دور از تبعیضهای جنسیتی
در نظر میگیرد و حتی این حقوق انسانی را به غیرمسلمانان نیز تعمیم میدهد« :دولت
ت ب ه افراد غیرمسلما ن با اخالق حسنه
جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفاند نسب 
ت کنند(».اصل 14قانون
و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعای 
اساسی)
این قانون ،حقوق انسانی را براساس مبانی دینی ،برای زنان در کنار مردان به رسمیت
شناخته است و همانند دوران انقالب ،آنان را سهیم در اداره جامعه میداند .در مقدمهی
قانون اساسی میخوانیم« :در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسالمي ،نيروهاي انساني كه تاكنون
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در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند ،هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز
مييابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام
طاغوتي متحمل شدهاند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود» .همانطور که دیدیم
قانونگذار اساسی به درستی میان حقوق جنسیتی -در خانواده -و حقوق انسانی -در
اجتماع -تمایز قائل شده است.
6
در کنار توجه ویژه قانون اساسی به زن و نهاد خانواده شاید بتوان مهمترین دستاورد
قانون اساسی را پذیرش حق حاکمیت سیاسی به عنوان حقی انسانی در عرصه اجتماعی
و اصل برابری سیاسی و اجتماعی و حق مشارکت سیاسی برای همه افراد دانست که در
اصول زیر متجلی است و یکی از افتخارات این سند ملی به حساب میآید« :حاکمیت
ی خویش
ت و هم او ،انسا ن را بر سرنوشت اجتماع 
مطلق بر جها ن و انسان از آن خداس 
ن حق الهی را از انسا ن سلب کند یا در خدمت
س نمیتواند ای 
حاک م ساخت ه است .هیچک 
ی ک ه در اصول
ق خداداد را از طرق 
ص قرار دهد و م ّلت این ح 
منافع فرد یا گروهی خا 
بعد میآید اعمال میکند(».اصل 56قانون اساسی) «مردم ايران از هر قو م و قبيله ك ه باشند
ي برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد
از حقوق مساو 
ت اعم از زن و مرد يكسا ن در حمايت قانون
بود(».اصل 19قانون اساسی)« .همه افراد مل 
قراردارند و از همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت
موازين اسال م برخوردارند(».اصل 20قانون اساسی)
با توجه به مباحث گذشته ،در تفسیر اصول فوق باید یادآور شد که در نگاه اسالمی
تساوی و تشابه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مردان به عنوان مقتضای طبیعت انسانی
پذیرفته شده است ،پس قید رعایت موازین اسالمی را نمیتوان نسبت به اصل حقهای
انسانی دانست بلکه باید آن را در زمینه اجرای این حقوق مجرا دانست .از این روست که
با توجه به این واقعیت تاریخی که زن به ناحق از حقوق انسانی خود محروم مانده است،
قانون اساسی ،دولت اسالمی را موظف به اعمال تبعیضهای مثبت یا روا برای جبران این
ي ايرا ن موظف است
ل سوم :دولت جمهوری اسالم 
نقیصه نسبت به زنان داشته است« :اص 
ي امور زير ب ه كار برد:
ت خود را برا 
ف مذكور در اصل دوم ،همه امكانا 
ل به اهدا 
ي ني 
برا 
...
ن سرنوشت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
 - 8مشاركت عام ه مرد م در تعيي 
خويش.
ي مادي و
ت ناروا و ايجاد امكانات عادالن ه براي همه ،در تمام زمينهها 
 - 9رفع تبعيضا 

معنوي.
...
ن حقوق همهجانب ه افراد از ز ن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالن ه براي همه
 -14تأمي 
ف است حقوق زن را
ت موظ 
ي عمو م در برابر قانون» .و در این راستاست که «دول 
و تساو 
ي تضمين نمايد و امور زير را انجا م دهد:
ت موازين اسالم 
ت با رعاي 
در تمام جها 
ق مادي و معنوي
ي رشد شخصيت ز ن و احياء حقو 
 - 1ايجاد زمينه هاي مساعد برا 
او(».اصل 21قانون اساسی)
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 -1نظام حقوقی اسالم با تکیه بر اهداف و ارزشهای بنیادین خود و با توجه به طبیعت
انسان ،در کنار حقوق جنسیتی متفاوت ،برای او حقوق انسانی مشترکی را وضع کرده
است .حقوق انسانی زن و مرد مشترک است اما شیوهی اعمال این حق ها در مواردی
میتواند با مالحظات جنسیتی (که در قالب حقوق شهروندی مطرح است) باشد .پس
میان اصل حق و شیوه اعمال حق باید تمایز قائل شد .معیار عدالت و انصاف در هر
دوی این عرصهها رعایت شده است؛ چه اینکه زن و مرد در انسانیت خود مشترکاند،
پس عدالت حکم میکند که دارای حقوق مشترک و مشابه باشند .همچنین در عرصهی
خانواده به دلیل رویکرد جنسیتی و تمایزهای غیرقابل انکار میان آنها ،دارای حقوق
عادالنه اما نامشابه میباشند چرا که اعطای حقوق مشابه به افراد نامشابه عین ظلم خواهد
بود.
 -2حضور در اجتماع با مقام انسانی و نه جنسیتی و با حفظ حیا برای هر دو جنس زن
و مرد زمینه ساز روابط انسانی دور از اختالط جنسی با هدف انجام تکالیف انسانی در
اجتماع و تحکیم خانواده است.
 -3قانون اساسی به عنوان باالترین هنجار حقوقی کشور که نشأت گرفته از دین اسالم
است تمایز میان حقوق جنسیتی و حقوق انسانی را در نظر گرفته است و به زن و مرد در
زمینه حقوق انسانی نگاهی مشترک دارد هرچند براساس جنسیت آنها در بستر خانواده
حقوقی عادالنه و غیرمشابه خواهند داشت.

یادداشتها
 Normative .1برخالف بسیاری از نظام های حقوقی به ویژه نظامهای مبتنی بر مکتب حقوق
وضعی که اثباتی و غیرهنجاری هستند و دارای ارزشهای پیشینی نیستند بلکه ارزشهای نظام
حقوقی برآمده از تحوالت اجتماعی است..
 .2به عنوان مثال بنگرید به این آیه شریفهَ :و ل َ ْو أَ َّن أَ ْه َل ال ْ ُقرى آ َمنُوا َو ا َّت َق ْوا ل َ َفتَ ْحنا َع َليْهِ ْم ب َ َر ٍ
كات
السماءِ َو الْ ْر ِ
ض َو ل ِك ْن َك َّذبُوا َف َأخَ ْذنا ُه ْم بِما كانُوا (اعراف.)69/
م ِ َن َّ
ِ
ماوات َو الْ ْر َ
ض َو ما بَيْنَ ُهما .)38/
الس
َ .3و ما خَ َل ْقنَا َّ

سید علیرضا میربد و همکار

 .6اصلدهم :از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است ،همه قوانین و مقررات و
برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و
استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.
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 .4توجه به این نکته ضروری است که تعامالت تک تک موجودات به یک نحو نیست و هر
کدام بسته به قدرت و در واقع داشتههای طبیعی خویش در این مجموعه شرکت دارد ،اما نکتهی
مهم ایناست که هیچکدام قدرت خرق این نظام را ندارند و هرگز یارای گریز از حکومت حق
تعالی را احدی نخواهند داشت.
َ .5و ل َ ِو ا َّتبَ َع ال ْ َح ُّق أَ ْهوا َء ُه ْم ل َ َف َسدَ ِ
ماوات َو الْ ْر ُ
ض َو َم ْن فيهِن(مومنون.)71/
الس
ُ
ت َّ
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