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چکیده
ام���روزه حقوق بین الملل از رهگذر قطعنامه های غیرالزام آور مجمع عمومی س���ازمان 
ملل به »حق مادری«، توجه ویژه نش���ان داده اس���ت. بررسی مفهوم و مصادیق این 
حق در اس���الم نیز در قالب حقوق زنان و مادران، بس���یار دقیق تر و با تفصیل بیش���تر 
بررس���ی شده اس���ت، چنانکه در اندیش���ه های امام س���جاد؟ع؟ تجلی ویژه ایی یافته 
اس���ت. پژوهش حاضر از رهگذر تدقیق در اس���الم و انگاره های حقوقی بین المللی به 
ایضاح مفهوم یادشده پرداخته است. بنابر تقسیم هوفلدی، بیشترین حق مادری از 
نگاه حقوق بین الملل، حق آزادی است، ولی در اسالم این حق، حق مطالبه دانسته 
گس���تره زمانی، حقوق  می ش���ود و ای���ن حق در اس���الم به مرات���ب واالتر اس���ت. از نظر 
بین المل���ل، ح���ق مادری را به دوره ب���ارداری و عوارض ناش���ی از آن محدود می داند و 
حق تربیت فرزند را هم با قیودی برای والدین به رسمیت می شناسد، اما در رهیافت 
گستره حق مادری  که در اندیشه امام سجاد؟ع؟ تبلور ویژه ای یافته است،  اس���المی 
ن���ه تنه���ا محدود به دوره بارداری نیس���ت، بلک���ه در زمان وفات وی نی���ز وجود دارد و 
بر حکومت، همس���ر، حقوق بین الملل، قطعنامه های مجمع عمومی س���ازمان ملل 
کنن���د. بنابراین، حق مادری در اس���الم به مراتب  ک���ه این حق را ادا  و فرزندان اس���ت 
که در حقوق بین الملل آمده اس���ت و ضروری  کامل تر و مترقیانه تر از آن چیزی اس���ت 

گزاره های اسالمی دراین باره بهره جوید.  که حقوق بین الملل از  است 
کلیدی: حق مادری، رهیافت اس���المی، صحیفه س���جادیه، امام س���جاد،  گان  واژ
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1. مقدمه

چرخه اصلی رشد و تربیت انسان در نظام اجتماعی نهاد خانواده است. خانواده با مدیریت 

کس���ب نقش های اجتماع���ی آماده و در جامعه حاضر می نماید.  کودک را برای  تربیتی مادر، 

گ���ر جای���گاه مادر در جامعه تکریم ش���ود، انگیزه رفت���اری برای ادای نقش مادری نیز بیش���تر  ا

که مهمترین رکن خانواده است، در نظام حقوقی تضمین  گر جایگاه مادر  مهیا خواهد شد. ا

گیرد، خانواده به محل مناسبی برای پرورش انسان تبدیل  شود و مورد توجه قانونگذار قرار 

خواهد ش���د. این نگرش امروزه توجه نظام های حقوقی دنیا را به خود جلب نموده اس���ت و 

قانونگذاران سعی دارند با تکریم شخصیت مادر، جایگاه نقش پذیری وی را در جامعه توسعه 

دهند. اسنادبین المللی سعی بر الزام قوانینی برای حمایت از مادر دارد. نظام حقوقی اسالم 

گام برداشته است. نیز این حق را مورد شناسایی قرار داده و در تکریم آن 

در پژوهش حاضر این سؤال که گستره تضمین حق مادری در حقوق بین الملل و فرامین 

اسالم کجاست؟ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این موضوع که از نظام های حقوقی 

کدام یک ن���گاه جامع تری به تدوین نظامنامه حق م���ادری نموده اند و  اس���الم و بین الملل 

نظام حقوق اسالمی و اسناد حقوق بشری به چه جوانبی از حق مادری نگاهشان را معطوف 

نموده اند، بررسی شده است. 

کنار اشاره به جامعیت نظام سیستمی اسالم،  ضرورت پژوهش در چنین موضوعاتی، در 

بر بازنگری منزلت مادر در نظام های حقوقی اسالم و غرب داللت می نماید و بیان می نماید 

کنون تحقیق  کاف���ی ندارد. ت���ا  ک���ه حق���وق بین الملل ب���رای تضمین حق م���ادری هنوز بلوغ 

کتب فقهای اسالمی نیز بخش  جامعی در موضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته اس���ت و در 

کنده و بخش حضانت  مس���تقلی در بیان حق مادری عنوان نش���ده اس���ت، اما به صورت پرا

فرزندان و نکاح به آن اش���اره ش���ده است. از سوی دیگر مقایسه تطبیقی بین فرامین اسالم و 

اسناد بین المللی بی سابقه است و هنوز پژوهش تطبیقی در این زمینه انجام نشده است. 

در پژوهش حاضر، پژوهش���گر با بهره گیری از منابع اس���المی و اس���ناد حقوق بشری سعی 

که نظام حقوقی اس���الم، به صورت جامع به ترس���یم و  دارد ادع���ای خ���ود یعنی ای���ن فرضیه 

تضمی���ن حق مادری مبادرت نموده اس���ت، اما اس���ناد بین المللی با نگاه���ی جزء گرا فقط به 
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تضمین بخش���ی از حقوق مادر -بارداری و عوارض ناش���ی از آن- در جامعه پرداخته اس���ت را 

کند. در علوم مختلف اسالمی اعم از فقه، اخالق، جامعه شناسی اسالمی و… به حق  اثبات 

کرده است. آنچه  مادری توجه ش���ده اس���ت و در هر یک به بررس���ی جوانبی از این حق اشاره 

در این پژوهش از منابع اسالمی استفاده شده است منحصر به آورده های فقهی نیست و از 

الزامات اخالق اسالمی و روایات معصومین نیز استفاده شده است.

که  اصطالح حق مادری برگردان فارسی عبارت انگلیسی »Right to Motherhood« است 

در اس���ناد بین المللی بدان تصریح شده اس���ت. عده ای عبارات فوق را ترجمه تحت اللفظی 

نموده اند و آن را به »حق بر مادری« ترجمه نموده اند و عده ای نیز به س���بب تفاوت دس���تور 

زبان���ی، اصطالح »حق مادری« را مناس���ب تر دیده اند. قدر متیق���ن از وضعیت مادری، باردار 

ج  شدن از طریق رابطه جنسی مشروع ناشی از نکاح است، اما وضعیت مادری می تواند خار

از ای���ن چارچ���وب از طری���ق بارداری مصنوع���ی در رحم اج���اره ای، بارداری ناش���ی از وطی به 

شبهه، بارداری ناشی از رابطه نامشروع نیز تحقق یابد. )رضوانی مفرد، و زرنشان، 1395( 

حضرت سجاد؟ع؟ نیز در بیان حق مادری می فرماید: 
کرده است؛ آن گونه  که بدانی او تو را ]در شکمش[ حمل  اما حق مادرت این است 
که کسی،  کســـی، کس دیگر را حمل نکند و از شـــیره جانش تو را خورانده؛ آن گونه  که 
دیگـــرى را نخورانـــد، گرم و ســـرد دنیا را براى تو و به خاطر تو بـــه جان خریده. پس به 
اندازه این همه ]تالش مادر[ وی را ســـپاس بـــدار و مگر به یارى و توفیق خداوند، تو را 

یاراى آن سپاسدارى نباشد. )حرانی، 1382(

گفتنی  است که میان »حق« و »تکلیف«، در اصطالح منطقی، رابطه تضایف برقرار است؛ 

کنند. )مصباح یزدی،  کسی »حق« داشت، دیگران »تکلیف« دارند آن حق را رعایت  یعنی وقتی 

1381( برای نمونه وقتی از حق مادری یاد می شود به این معناست که در برابر این حق عده ای 

که قابلیت تفکیک  تکلی���ف دارند؛ در واقع »حق« و »تکلیف« همانند دو روی یک س���که اند 

گزاره های عقالیی، تقدم و تأخرى نیز  از یکدیگ���ر را ندارن���د. ازاین رو، از نظر منطقی و به حکم 

کمیت، فرزندان و زوج،  کرد. بنابراین، به فراخور ایجاد حق مادری، حا نمی توان در آن تصور 

صاحبان تکلیف دانسته می شوند. در این پژوهش نیز در مواردی از تعّین تکلیف برای مادر، 

به دلیل اجمال در منابع اسالمی، به تعیین حق برای وی استدالل می شود.
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که حقوق زنان همواره در اس���ناد و معاهدات بین المللی به صورت  ش���ایان توجه اس���ت 

گروه بندی  گادمینس���تور، و هم���کاران،1 2004( دلیل  گرفته اس���ت. )اس���پولدا، بانین���گ،  مج���زا مورد بحث قرار 

کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر این است  خاص این حقوق با عنوان زنان و جدا 

که بنابر تئوری، این حقوق در بدو زاده ش���دن برای تمام بش���ر به رسمیت شناخته می شود، 

که به دالیل تاریخی و فرهنگ���ی، زنان و دختران  ام���ا مدافعان حقوق زنان نش���ان می دهن���د 

ج شده اند )هاسکن2، 1981(. بیشتر از مردان از شمول این حقوق خار

حمایت از حق مادری و مفاد مربوط به آن در اسنادبین المللی جایگاه ویژه ای در اذهان 

حقوقدانان بین المللی داشته است. برای نمونه در بند دوم ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق 

بش���ر اع���الم می دارد: »مادران حق دارنـــد از کمک ها و مراقبت های ویژه برخوردار باشـــند«. در واقع 

اس���ناد حقوق بش���ر سعی بر آن دارد تا ناهمواری های مسیر زنان برای پذیرش و میل به مادر 

گیر شدن حقوق مادری نظرات  کنند. اندیشمندان بین المللی نیز برای فرا شدن را هموارتر 

کنند.  کرده اند و تالش نموده اند تا با دیدگاه های خود این مهم را محقق  متع���ددی را بیان 

که یکی از حقوق بر مادری است، می نویسد:  کادسن3)2006( در مورد حق باروری  برای نمونه 

»مـــوارد مربـــوط به حقوق بـــاروری از موارد حقوقـــی بحث برانگیز در سراســـر جهان صرف نظر از ســـطح 

اقتصادی-اجتماعی، دین و فرهنگ جمعیت آن منطقه است«.

2. نظام حقوقی اسالم و حمایت از حق مادری

گرفته شده است، به طوری که قرآن  در اس���الم جایگاه بسیار ارزنده ای برای حق مادر در نظر 

کردن و رعایت حقوق والدین را بیان شده است.  کریم پس از امر به توحید، بالفاصله احسان 

کرده است: امام قرطبی در ذیل آیه 23 سوره اسراء بیان 
حـــق تعالی در این آیه ادب و احترام والدین و حســـن ســـلوک با آنهـــا را به عبادت 
خود وصل نموده و واجب قرار داده اســـت. از این آیه ثابت می شـــود که پس از عبادت 
خداوند اطاعت و شـــکرگزاری والدین از همه مهمتر و مانند شـــکرگزاری خداوند واجب 

است. )قرطبی، 1364،  237/11(  

1.  Sepúlveda, M., &  Banning, T. V.,  Gudmindsdóttir, G. D., & et al
2. Hosken, F.
3. Knudsen, L.
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حضرت س���جاد؟ع؟ نیز در منش���ور حقوق���ی خود، صحیفه س���جادیه، حق م���ادری را به 

که حق یا توسط مسئولیت های جسمانی  صورت مفصل و در قالب دعا بیان می کند. از آنجا 

ی���ا روحان���ی ایجاد می ش���ود، و یا حق شایس���ته تکریم به دلی���ل تأثیر رفتاری خ���ود در محیط 

اجتماعی اس���ت و یا شایس���ته تکریم نیس���ت و یک حق-آزادی اس���ت، در مورد بررس���ی حق 

گیرد و سرفصل چهارم  مادری س���ه س���رفصل با عناوین حق- مطالبه باید مورد بررس���ی قرار 

چون حق- آزادی اس���ت و ایجاد تکلیف نمی نماید در پژوهش حاضر بررس���ی نخواهد ش���د. 

بنابرای���ن، در پژوه���ش حاض���ر حق مادری در س���ه عنوان اصل���ی یعنی، حق پ���رورش فرزند، 

حق تربیت فرزند و حق تکریم اجتماعی بیان ش���ده اس���ت و سایر حقوق جزیی تر مانند حق 

حضان���ت، حق پرورش فرزند، حق اش���تغال، حق باروری، حق حمای���ت در منزل و اجتماع، 

گرفته است. حق آمرزش و ... سرفصل های مرتبط مورد بررسی قرار 

2-1. حق پرورش فرزند

که مادر به دلیل پرورش جس���می فرزند از آن برخوردار  منظور از حق پرورش، حقوقی اس���ت 

می شود، که اهم آنها عبارتند از: حق حضانت، حق پرورش فرزند، حق اشتغال، حق باروری، 

حق حمایت در منزل و اجتماع و حق آمرزش. حضرت سجاد؟ع؟ می فرماید: »الهی به سبب 

کودکی، خودت محافظ آنها باش« )علی بن حسین، 1384(. پس ایشان پرورش  حمایت والدینم در زمان 

که به واس���طه آن والدین شایس���تگی حمایت  خ���ود را توس���ط والدین، حق���ی بیان می کن���د 

خداوند را پیدا می کنند. در فرازی دیگر ایشان می فرماید: 
خ داده  که از من به آنان ر که از من به ایشان رسیده یا ناپسندی  بار خدایا و آزاری 
گناهان و بلندی درجات  یا حقی که برای آنها نزد من تباه گشـــته آن را ســـبب ریختن 
و مقام ها و فزونی حســـنات و نیکی هاشـــان قرار ده. ای برگرداننده بدی ها به چندین 

برابرش از خوبی ها! )علی بن حسین، 1384( 

که والدین در راه ایف���ای این نقش متحمل  در ای���ن ف���راز به حق پرورش و مش���قت هایی 

ش���ده اند، اش���اره می نماید و آنان را شایس���ته حق آم���رزش و رفعت درجه می دان���د.  زنان به 

دلیل ساختار خلقت خود وظیفه تکوین فرزند را بر عهده دارند و همواره در راه تعالی پرورش 

جس���می فرزندان تالش نموده اند. اس���الم نیز عالوه بر مقدس شمردن این میل فطری آن را 
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که علت ایجاد حق  گفت  حق غیر قابل ادایی برشمرده است. در بیان این نوع حق می توان 

مادر، حمل طفل در شکم خود است: 
بدان او تو را نه ماه حمل کرده است، طوری که هیچ کس حاضر نیست این چنین 
دیگری را حمل کند. به تو شیره جانش را خورانده است، به قسمی که هیچ کس حاضر 

کار را انجام دهد. )علی بن حسین، 1390( نیست این 

 در فقه اس���المی ع���الوه بر حق ب���ارداری )حرعامل���ی، 1983م، 32/14(، حق ش���یردهی به فرزند و 

اولویت در حق حضانت برای مادر عنوان شده است )عمیدی، 1416، 592(. در زمینه حق بارداری 

که  که نابارور اس���ت را توس���ط زن مکروه دانس���ته اند )نجفی، 1981م، 37/29(  فقها ازدواج با مردی 

حکای���ت از ح���ق انتخاب در باروری در فتاواس���ت. در دیدگاه فقهای مس���لمان، حق باروری 

که ب���رای نمونه تعدادی از فقهای ش���یعه و اهل  ب���رای زنان چنان مورد اهمیت بوده اس���ت 

س���نت جلوگیری م���رد از انعقاد نطفه بدون رضای���ت زن را حرام دانس���ته اند و او را موظف به 

پرداخت دیه به س���بب ابط���ال نطفه زن و اذی���ت وی نموده ان���د )نجف���ی، 1981م، 111/29(. فقهای 

که به حقوق  که زن حتی می تواند بدون اجازه همس���ر در صورتی  کرده اند  متأخر اس���تدالل 

کار  زناشویی لطمه وارد نکند و ضرر برای خود او نداشته باشد، وسایل پیشگیری موقت را به 

کند )الخویی، 1397ه�.ق، 309/2(.  بندد و مرد نباید او را به فرزندآوری مجبور 

کارهای  کمرنگ، نامرئی و ی���ا در قالب  کنار مردان  در برهه های���ی از تاریخ نقش زن���ان در 

ع و در خانه امری عادی تلقی  خانگ���ی بود، اما همواره اش���تغال زنان همراه با مردان در م���زار

می ش���د. در اس���الم نیز عالوه بر پذیرش حق مالکیت زنان،  تدابیری برای حفظ صیانت زن  

کار رفته اس���ت. )نوری، 1390( حضرت س���جاد؟ع؟ درباره حق همسر بیان می دارد  در اجتماع به 

گرامی بدارد و در معاشرت با  که همس���رش را چون نعمت الهی است  که بر مرد واجب اس���ت 

کردن در امور را سرلوحه خودش قرار دهد )علی بن حسین، 1390(.  او، خوش رفتاری نماید و مدارا 

در نتیجه ارائه خدمات بیشتر به مادران برای تسهیل جمع بین وظایف مادری، خانه داری 

کردن، حس���ن همکاری در  که از لوازم مدارا  و اش���تغال ضرورت بیش���تری دارد. بدیهی اس���ت 

که توسط مدیر خانواده یا قانونگذار اسالمی باید  خانه و تسهیل در ایفای نقش مادری است 

که مادران شاغل چون بین دو فعالیت - یعنی  گفت  گیرد. بنابراین، می توان  مورد توجه قرار 

مادری و شغل- جمع نموده اند، پس نیازمند توجه بیشتر قانونگذار اسالمی هستند.
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که روزی فردی از پیامبر؟ص؟ پرسید: »ما حق الوالدة؟« پیامبر؟ص؟  در روایت آمده اس���ت 

گر فرزند به تعداد ریگ های بیابان و قطرات باران در جهان، در  جواب داد: »هرگز نخواهی توانست! ا

که مادر فرزند را در شکمش حمل می کرد نمی شود«. )قپانچی1374،  ادای حق مادر بکوشد، معادل روزی 

که یک���ی از ابتدایی ترین حقوقی  585/1( این روایت و س���ایر روایات مش���ابه داللت بر این دارد 

که به  گرفته اس���ت، ح���ق مادر بر فرزند اس���ت  کید مبرم قرار  ک���ه در اس���الم مورد پذی���رش و تأ

س���بب پرورش فرزند ایجاد شده اس���ت. اسالم به دلیل مش���قات فرزندآوری، توجه ویژه ایی 

به مادر دارد؛ قانونگذار، همس���ر و فرزند در برابر این مش���قات مادر، وظیفه تس���هیل و جبران 

که در برابر این وظیفه، حق مادری به مثابه یک حق- مطالبه )براساس  آن را بر عهده دارند 

تصمیمات هوفلدی( ثابت می شود.

2-2. حق تربیت فرزند

که والدین ایش���ان ب���ر تربیت وی داش���ته اند و آن را به  حضرت س���جاد؟ع؟ به واس���طه حقی 

کرده اند، از خداوند تش���کر می نماید و می فرماید: »الهی آنها را به واســـطه  کامل تری���ن وجه ادا 

تربیت من، نیک پاداش بده و به واسطه آنکه مرا عزیز داشتند، ثواب بزرگی به آنها عطا فرما«. )علی بن 

حس���ین، 1384( آن حض���رت تربیت خود را مرهون تالش ه���ای والدین می داند، این حق والدین 

گرچه والدین ه���ر دو در تربیت  ک���ه فرزند خ���ود را مطابق نگرش خود تربی���ت نمایند. ا اس���ت 

فرزند نقش آفرینی می نمایند، جایگاه ویژه مادر در این امر نباید مورد غفلت واقع ش���ود. زن 

پرورش دهن���ده زن���ان و مردان ارجمند اس���ت. از دام���ن زن مرد به معراج م���ی رود و دامن زن 

محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان اس���ت )موس���وی خمین���ی، 1378، 361/7( و فرزند بر پایه محبت 

مادر سرشته می شود )آمدی، 1376(. براین اساس، حق تربیت فرزند توسط مادر در اسالم شأنی 

گرامی اس���الم؟ص؟ بهشت را زیر  کم نظیر دارد. به س���بب قداس���ت جایگاه تربیتی مادر، پیامبر 

که مادر متحمل س���ختی های متفاوتی در  پای مادران می داند ) محمدی ری ش���هری، 1386(. ازآنجا 

فرآیند تربیت فرزند می شود و از طرف دیگر وظیفه تربیت صالح فرزند بر دوش مادر است، در 

که همان حق تربیت است. برابر ادای این تکالیف، صاحب حق می گردد 

دی���ن اس���الم در آیات و روایات متعددی مس���ئولیت تربیت فرزند را بر عه���ده والدین قرار 

می ده���د و مدیران خانواده را به حس���ن توج���ه در تربیت فرزندان س���فارش می نماید. برای 
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که  که خداوند به مؤمنین امر می کند  کرد  نمونه می توان به آیه شش���م س���وره تحریم اش���اره 

فرزندان و خانواده خود را مورد تربیت قرار دهند تا دچار هیزم آتش نگردند. این آیه مهم ترین 

که اهل در  کرد؛ چرا کودک برای والدین را استنباط  که می توان از آن حق تربیت  آیه ای است 

آیه به نزدیکترین افراد به انس���ان داللت می کند و بدون ش���ک فرزندان وارد دایره شمول آن 

می شوند )ابن منظور، 1369(.

فقها مبحث مس���تقلی درباره حکم حق بر تربیت توس���ط مادر باز نکرده اند، اما می توان 

که عالوه بر رف���ع نیازهای  ک���ه مقصود آن���ان از حضانت، معنایی اس���ت  کرد  چنی���ن اس���تباط 

کند. )پورعبداهلل، حس���ینی، و س���یار، 1392( یا آنکه  جس���می فرزند، مقتضیات روحی فرزند را نیز برآورده 

که باب مستقلی در فقه بدان  حق تربیت والدین، چنان بداهتی در اذهان آنها داشته است 

گرایش دادن فرزندان به س���مت  اختص���اص نداده اند )انص���اری، 1395، 333/3(. اس���الم از والدین 

کرده است )عدنان، 2000م(، پس به واسطه فعالیت ها و وظایفی  ک و خیر را درخواست  فطرت پا

که قانونگذار و فرزندان  ک���ه والدین در فرآیند تربیت انج���ام می دهند، صاحب حق می گردند 

باید  با ابزارهایی همچون تکریم، آن حق را یک حق-مطالبه است بجا آورند.

2-3. حق عزت اجتماعی

که انسان در جامعه خودش  عزت به مفهوم قدرت، مکنت و صالبت است. به این معناست 

گیرد، دارای قدرت باش���د و دیگران متوجه او باش���ند. )مصباحی، 1381(  مورد احترام و تکریم قرار 

بدون شک مهمترین عامل اعتالی یک جامعه به قله عزت اجتماعی، توجه و عزیز دانستن 

که  مربیان آن جامعه اس���ت. در فرهنگ اسالمی محیط خانواده مهمترین دانشگاهی است 

که  هر فردی آموزه های فرهنگی-تربیتی را در آن می آموزد و مهمترین آموزگار آن مادر اس���ت 

ب���ا ایفای نقش فعال، فرزندان و محیط خانواده را به س���مت جامعه فاضله راهبری می کند. 

فرهن���گ اس���المی توجه ویژه ای به ایج���اد عزت نفس برای مادران نموده اس���ت و آن را حقی 

که نتیجه عزت نفس مادران و ادای حق مادری آنان در اجتماع،  برای مادران می داند، چرا

کردن جامعه را به دنبال خواهد داشت. پویش اسالمی 

حض���رت س���جاد؟ع؟ در موارد متعددی ح���ق عزت اجتماعی مادران را متذکر می ش���ود و 

که بجز به ق���وه الهی این حق س���نگین قابل ادا  خ���ود را نات���وان در ادای دی���ن م���ادر می داند 
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نیس���ت. )علی بن حسین، 1390( آن حضرت در فرازهایی از دعای صحیفه سجادیه فرامینی را برای 

کنار والدین سخن  ایجاد عزت مادری با توجه به حق مادری بیان می کند؛ از ادب حضور در 

می گوید و حق احترام مادری را در حد پادشاه خودکامه بیان می دارد و خود را تحت اختیار 

گواراتر از هرچیزی می داند )علی بن حسین، 1384(.  کامل والدین قرار می دهد و دستورات آنان را 

نوع تواضع و بیان حاالتی از قبیل رویارویی با هیبت سلطان خودکامه و یا نگاه مهربان و 

نیکی به مادر، حس اشتیاق به اطاعتی حتی  شیرین تر از چشم خواب آلوده وغیره همه بیانگر 

که جامعه اس���المی در برابر منزلت مادر بای���د آن را نهادینه نماید.  ارزش های تکلیفی اس���ت 

که با روح چنین تعابیری در تعارض  برای مثال قانونگذار اس���المی باید از تصویب هر قانونی 

کار بندد تا قوانینی را برای هدایت جامعه به  اس���ت خودداری نماید و تمام تالش خود را به 

ای���ن الزام���ات اخالقی تصویب نمای���د. آنچه در این بخش از دعای صحیفه س���جادیه نمودار 

اس���ت، تکریم مادر به دلیل جانفش���انی پنهان خود در اجتماع است. با تحلیل قسمت های 

که تکلیف نهادهای  پایانی این روایت، الزامات اخالقی در جامعه اس���المی به دس���ت می آید 

حکومتی را برای نهادینه نمودن آن طلب می کند. در سیستم حقوقی جامعه، مادر از ارکان 

اصلی آن ش���مرده می ش���ود، توج���ه و رضایت وی باید مقدم بر رضایت س���ایر اف���راد خانواده 

گیرد به طوری که همه درخواس���ت ها در جامعه اسالمی، پس از خواسته های مادران در  قرار 

گی���رد؛ در نتیجه در برابر این تکالی���ف، حق عزت و تکریم اجتماع���ی مادر ایجاد  اولوی���ت ق���رار 

که صاحبان تکالیف در ادای این حق باید تالش نمایند. می شود 

در نظام ارزشی حقوق اسالمی، حق مادری - با توجه به تفاصیل فوق-  می تواند  با تقسیم 

که حق مادر در اندیشه اسالمی یک حق- مطالبه است  هوفلدی، نیز تحلیل شود؛ بدینگونه 

که هوفلد1 )919( ب���رای این نوع حق بیان می کند، برخوردار اس���ت؛  و از ویژگی ه���ای چهارگان���ه 

که طرف دیگر- اعم از دولت، همسر و فرزند- مستلزم به ادای تکالیف فوق است و مادر،  چرا

که مادر بخواهد می تواند حقش  حق مطالبه افعالی از سایر طرفین حق را داراست و هر زمانی 

کند و با استیفای او حق بالفعل می شود و نیز مادر می تواند حق مطالبه منفی را نیز  را مطالبه 

کند و اطراف دیگر را موظف به رعایت محدودیت نماید. اعمال 

1. Hohfeld, W.
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که حق پرورش فرزند بر اس���اس تقس���یمات  گفت  ب���ا تحلیل جزئ���ی حقوق فوق می توان 

کلی حق- مطالبه است، اما  بعضی از حق های زیرمجموعه آن  مانند حق  هوفلد، به صورت 

باروری )بنا بر فتاوی برخی از فقها( می تواند حق-آزادی شمرده شود و حق اشتغال مادر در 

که مغایرت با تکالیف واجب وی نکند، بنا بر فت���وای برخی از فقها می تواند در زمره  صورت���ی 

گیرد.  حق-مصونیت قرار 

حق بر نوع روش تربیت فرزند در ابتدا یک حق-آزادی برای والدین محس���وب می ش���ود 

که تحقق تربیت اس���المی نیازمند ش���رایطی اس���ت، در برابر دول���ت، حق- مطالبه  اما از آنجا 

کردن مقدمات تربیت اس���المی اس���ت. حق تکری���م مادر در  اس���ت و دول���ت مکلف به فراهم 

که  اجتماع اسالمی نیز یک حق- مطالبه مثبت و نیز منفی است؛ چون وظیفه دولت است 

که موجب محدودیت عزت مادران  عالوه بر ایجاد ش���رایطی برای تکریم مادران از هر قانونی 

کند. شود اجتناب 

3. حمایت از حق مادری در حقوق بین الملل

گاهی متض���اد در زمینه حق  در مکات���ب مختل���ف غربی اخت���الف نظرهای غیر قابل جم���ع و 

کلی تبعات مادری  مادری عنوان شده است. بسیاری از فمنیست ها مادر شدن و  به صورت 

را از جمل���ه عوام���ل محدودکننده زن���ان می دانن���د. )بولت���ون1، 1983( عده ای از آنها ب���ه »والدینی 

گروه دیگ���ری محور تفکر خود را ب���ر  توانایی زن  برنامه ری���زی ش���ده«، ب���اور دارند )فولب���ر2، 2001( و 

که ارتباط م���ادر و فرزند جنبه  در ب���ه دنی���ا آوردن فرزند قرار داده و با اس���تناد به این واقعیت 

زیست  ش���ناختی دارد و زنان نس���بت به مردان پیوندی طبیعی ت���ر و نزدیک تر با فرزند دارند، 

گیرد  که احیای خانواده و نقش مادری، باید س���رلوحه همه فعالیت ها قرار  نتیجه می گیرند 

که هرکس می تواند بدون هیچ  )هاتری3، 2001(. بند دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان می کند 

گون���ه تمای���ز، به ویژه از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاس���ی و غیره از تمام 

گردد )پیوندی، 1390(.  که در اعالمیه حاضر ذکر ش���ده است، بهره مند  کلیه آزادی هایی  حقوق و 

که مادر ش���دن جزو حق هر زنی اس���ت و  گرفت  پس می توان با اس���تناد به آن، چنین نتیجه 
1. Boulton, M.
2. Folbre, N.
3. Hattery, A.
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که  هر زنی جدای از ویژگی های وی برای مادر ش���دن مختار اس���ت. از جمله حقوق مادری 

در اسناد بین المللی به آن پرداخته شده است، می توان به حق باروری، حق مرخصی های 

کرد.  شغلی در زمان زایمان و پس از زایمان، حق مراقبت های بارداری و حق بر تربیت اشاره 

3-1. حق باروری

کنفرانس بین المللی حقوق بشر  حق باروری برای اولین بار در سال 1968میالدی در جریان 

س���ازمان ملل متحد به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بش���ر توس���عه یافت. این نوع حق به 

گفته می ش���ود )کوک،  محمود،  حقوق و آزادی های قانونی مربوط به باروری و بهداش���ت باروری 

که سازمان بهداشت جهانی آن را چنین تعریف می کند:  فتح اهلل، 1 1996( 

حقوق باروری بر مبنای به رســـمیت شـــناختن حق اساســـی تمـــام زوجین و افراد 
بـــرای تصمیم گیـــری آزادانه و مســـئوالنه درباره تعداد و اختالف ســـنی فرزندانشـــان و 
ع و داشـــتن حق برای  کافی برای تحقق این موضو برای داشـــتن اطالعات و وســـایل 
دســـتیابی به باالترین استانداردهای بهداشت جنســـی و باروری تعریف می شود. این 
حقوق همچنین شـــامل حق تمامـــی افراد برای تصمیم گیری دربـــاره باروری عاری از 
هرگونه تبعیض، اجبار و خشـــونت اســـت. )ســـازمان بهداشـــت جهانی2، 1396، صفحه جنســـیت و 

بهداشت باروری(

مجمع عمومی س���ازمان ملل متحد در اعالمیه رش���د و توسعه اجتماعی3  در سال 1984 

میالدی با بیان این عبارت حق باروری  را به رسمیت شناخت:
خانـــواده بـــه عنوان پایـــه اولیه اجتمـــاع و محیط طبیعـــی برای رشـــد و رفاه تمام 
گیرد تا  کـــودکان و جوانان، باید تحـــت کمک و مراقبت قـــرار  اعضـــای خود، بـــه ویژه 
تمام مسئولیت های خود را در قبال اجتماع انجام دهد. والدین منحصرًا حق دارند تا 

کنند.  آزادانه و مسئوالنه تعداد و فاصله سنی فرزندان خود را انتخاب 

کید می کند و خواستار  قطعنامه ش���ورای حقوق بش���ر4 در ژوئن 2009 نیز بر حق مادری تأ

حمایت بیشتر مادران در ایفای حق مادری است: 
کـــه منجر به مرگ و میر مادران می شـــود، قابل پیشـــگیری  بیشـــتر بیماری هایی 
است و مرگ ومیر قابل پیشگیری از مادران، نیازمند ارتقا و حمایت مؤثر از حقوق بشر 
1. Cook, R., Mahmoud, J., & Fathalla, F.
2. The World Health Organization
3. Universal Declaration of Human Rights.
4. Human Rights Council resolution



74

زنان و دختران اســـت که باید به حقوق آنها در زندگی، شـــأن و منزلت شان، تحصیل، 
آزاد بودن به دنبال یافتن، دریافت و انتقال اطالعات، بهره گیری از مزایای پیشـــرفت 
علمی، آزادی از تبعیض، و لذت بردن از باالترین ســـطح قابل قبول ســـالمت جسمی و 

کرد.  روانی از جمله سالمت جنسی و باروری آنان توجه ویژه ای 

که به دنبال اهداف توسعه هزاره1 در نشست سال  2000 میالدی سازمان  در قطعنامه ای 

گرس���نگی، بیماری، مرگ ومی���ر مادران و  کاه���ش فقر،  مل���ل متحد تصویب ش���د، هدف آنها 

که بیشتر معاهده های بین المللی حقوق بشر به طور  کودکان تا سال 2015 بیان شد. از آنجا 

صریح به حقوق باروری و جنسی نمی پردازند، مجمعی متشکل از ان جی او ها، فعالین مدنی 

و متخصصان سازمان های بین المللی در تالش هستند تا تفسیری دوباره از این معاهده ها 

کنند و حقوق  که در سطح بین المللی پذیرفته شده است ترکیب  را با نمودی از حقوق بش���ر 

کنن���د. نمونه ای از ارتب���اط بین ای���ن دو مفه���وم در برنامه عمل  ب���اروری را وارد ای���ن اس���ناد 

1994میالدی قاهره ارائه شده است:
کنـــون در قوانین  که هم ا حقوق باروری شـــامل حقوق بشـــر مشـــخصی می شـــود 
ملی، اســـناد حقوق بشربین المللی و سایر اســـناد مربوط به مجمع سازمان ملل متحد 
به رســـمیت شـــناخته شـــده اند. این حقوق بر به رسمیت شـــناختن حق اساسی تمام 
زوجیـــن و افراد برای انتخاب آزادانه و مســـئوالنه تعداد و فاصله ســـنی فرزندان خود و 
زمان بارداری، داشـــتن اطالعـــات و روش های انجام این تصمیم ها و حق دســـتیابی 
به باالترین اســـتاندارد بهداشـــت جنسی و باروری اســـتوار است. این حقوق همچنین 
شامل حق همگان برای تصمیم گیری درباره باروری بدون تبعیض، اجبار و خشونت، 
همانطور که در اســـناد حقوق بشـــر بیان شـــده است، می شـــود. برای پیاده کردن این 
حقـــوق، والدیـــن باید نیاز فرزندان فعلی و آینده خود و مســـئولیت در برابر جامعه را مد 

نظر داشته باشند. 

که تحقق حقوق باروری با تحقق  به همین ترتیب، سازمان عفو بین الملل معتقد است 

یک س���ری از حقوق بش���ر به رسمیت شناخته شده اس���ت، مثل حق بر سالمتی، حق آزادی 

از تبعی���ض، ح���ق حریم خصوص���ی و حق در معرض ش���کنجه یا بدرفت���اری نب���ودن )2007(. با 

که در س���طح  گنجاندن حقوق باروری در متن حقوق بش���ری  کش���ورها  ای���ن وجود، برخی از 

1. Millennium Development Goals
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کشورها  کنفرانس قاهره، بسیاری از  بین المللی به رسمیت شناخته شده را نپذیرفته اند. در 

کوادور  حق شرط برای مفهوم حقوق باروری یا محتوای خاص آن قائل شدند. برای مثال، ا

کنفران���س بین المللی جمعیت و  که با توج���ه به برنامه عمل  کنفرانس بیان داش���ت  در ای���ن 

کوادور و هنجارهای حقوق بین المللی،  توس���عه قاهره، و طبق مفاد قانون اساسی و قوانین ا

کید می کند؛ مصونیت زندگی،  کوادور تأ ج در قانون اساسی ا کوادور بر این اصول مندر هیئت ا

ک���ودکان از زم���ان لق���اح، آزادی وجدان و دی���ن، محافظت از خان���واده به عنوان  حفاظ���ت از 

واح���د بنیادی���ن جامعه، رفتار پدرانه و مس���ئوالنه، حق والدین برای تربی���ت فرزندان خود و 

کمیت  تدوین برنامه های جمعیت و توسعه توسط دولت مطابق با اصول احترام به حق حا

کوادور برای قبول تمام اصطالحاتی مانند قانونمند  از  آن  جمله  است. بدین ترتیب، هیئت ا

که به  کودکان ناخواس���ته  کردن باروری، توقف بارداری، بهداش���ت باروری، حقوق باروری و 

که ش���امل س���قط جنین می شوند، شروطی قائل می شود.  هر نحو در چارچوب برنامه عمل 

)20001( بر این مبنا حق مراقبت های ویژه بارداری نیز در اس���ناد بین المللی مطرح ش���ده است 

که بند دوم ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر2 اعالم می کند: »مادران حق دارند  به طوری 

کمک ها و مراقبت های ویژه برخوردار باشند« )1948(. همچنین در بند دوم ماده ده میثاق  از 

بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد: 
مـــادران در مـــدت معقولی  پیش از زایمان و پـــس از آن باید از حمایت های خاص 
برخـــوردار شـــوند. در آن  صورت مـــادران کارگر باید از مرخصی با اســـتفاده از حقوق و یا 

گردند. )32000( کافی برخوردار  مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی 

که در سال1952میالدی4 و برای  بخش هشتم مقاوله نامه ش���ماره 102 مواد 52-46 نیز 

کار رسیده  تعیین حیطه و استانداردس���ازی تأمین اجتماعی به تصویب سازمان بین المللی 

اس���ت، به مزایای زایمان اختصاص دارد. ماده 46 مقاوله نامه یاد ش���ده اشاره می دارد: »هر 

ح مواد  که این بخش از مقاوله نامه را به مرحله اجرا می گذارد باید مزایای زایمان را به شـــر کشـــور عضو 

47 الی 52 به اشخاص تحت حمایت عرضه دارد«.

1. Maternity Protection Convention
2. Universal Declaration of Human Rights
3. Maternity Protection Convention
4. Social Security (Minimum Standards) Convention, International Labour
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کار، مصوب 15 ژِوئ���ن 2000 هم به حمایت از  مقاوله نامه ش���ماره 183 س���ازمانبین المللی 

حق مادری اختصاص دارد. به موجب بند یکم ماده دوم مقاوله نامه مذکور، این مقاوله نامه 

کاربرد  کار می کنند،  که به نحوی به صورت مستقل  کسانی  برای تمامی زنان شاغل از جمله 

دارد. ب���ر اس���اس ماده چه���ارم مقاوله نامه یاد ش���ده، زنان موض���وع مقاوله نام���ه از یک دوره 

مرخص���ی زایم���ان حداقل 14 هفت���ه ای برخوردار می ش���وند. با توجه به م���اده چهارم همین 

کمک نقدی  کار حضور ندارند، مزایا و  که به دلیل مرخصی زایمان در محل  سند، برای زنانی 

کنار برخی  که نظام حق���وق بین الملل در  گرفته می ش���ود. حقیقت مطلب آن اس���ت  در نظر 

که تمایل  کرده اس���ت تا با درکی مناسب از شرایط زنانی  از اس���ناد بنیادین حقوق بشر تالش 

کنار این حض���ور اجتماعی آنان از احیای حق  و قص���د فعالی���ت در عرصه اجتماع را دارند، در 

مادری خود محروم نشوند. )رضوانی، زرنشان، 1395(

3-2. حق اشتغال و صیانت های شغلی در زمان زایمان و پس از زایمان

کسب شغل متناسب خود را دارد و بر اساس ماده 23 اعالمیه  هر انسانی حق دارا بودن و یا 

کنـــد« )1948(. از آنجا  کار خـــود را آزادانه انتخاب  کار کند و  جهان���ی حقوق بش���ر: »هر کس حـــق دارد 

که یکی از مهمترین اصول در زمینه اش���تغال، اصل منع تبعیض اس���ت و بر اس���اس بند دوم 

کتساب  که تمامی انواع تبعیض را ناروا می داند، برای مادران نیز باید شرایط ا همین اعالمیه 

کنند. ماده 25 این  شغل مورد نظر آنها را مهیا نمود تا آزادانه بتوانند در اجتماع ایفای نقش 

کمک های ویژه نیاز دارند«. کودکان به مراقبت و  اعالمیه1 بیان می کند: »مادران و 

کار باز می دارد و بیان  معاهده حمایت از زنان باردار در س���ال2000 نیز مادران ش���یرده را از 

کودک ضروری است و دوره مرخصی چهارده هفتگی  کار برای سالمتی مادر و  که این  می کند 

را ب���رای زایم���ان زنان تجویز می کن���د؛ در ادامه بیان  می کن���د: »یک زن حق بازگشـــت به همان 

که در پایان دوران مرخصی پرداخت می شـــود، داراست«.  همچنین  موقعیت یا موقعیت مشـــابهی را 

کودکان اعالم می کند:  این قطعنامه در زمینه وقت شیردهی 
یـــک زن بایـــد حق یک یـــا چند دوره در طـــول روز با کاهش روزانه ســـاعات کار در 
کار روزانه به  کاهش  جهت شـــیر دادن فرزند خود را داشـــته باشـــد و این شـــکاف ها یا 

1. Universal Declaration of Human Rights.



77

لل
الم

ن 
 بی

وق
حق

؟ع؟ و 
جاد

  س
ام

ه ام
یش

ند
در ا

ی 
ادر

ق م
ح

کاری پرداخت می شود. کاری محاسبه می شود و به موجب آن هزینه  عنوان زمان 

معاهده رفع همه اش���کال تبعیض نس���بت به زنان، مصوب 18 دسامبر 1979 دولت های 

که اقدامات مقتض���ی را برای جلوگیری  کرده اس���ت  عض���و را در م���اده یازدهم معاهده مکلف 

از تبعی���ض علیه زنان در زمینه اش���تغال انجام دهند و ممنوعی���ت اخراج به دلیل حاملگی و 

اعطای مرخصی زایمان با پرداخت حقوق و مزایای اجتماعی مناس���ب بدون از دست دادن 

کند. در ماده دوازدهم همین معاهده از دولت های  شغل را در سیاست های اشتغال لحاظ 

عضو خواس���ته اس���ت تا خدمات الزم را برای زنان در دوران ب���ارداری، زایمان و دوران پس از 

کنند و در ص���ورت لزوم، خدمات رایگان در اختیار آنها قرار دهند و تش���ویق  و  زایم���ان تأمین 

که  والدین   کار قرار دهند، ب���ه  نحوی   حمای���ت  الزم  ب���رای  ارائه  خدمات  اجتماعی  در دس���تور 

را قادر س���ازد تا تعهدات  خانوادگی  را با مس���ئولیت های  ش���غلی  هماهنگ  س���ازند و در زندگی  

عمومی  شرکت  جویند.

کودک  اعالمیه 1990 یونیس���یف1 در حفاظت، ارتقا و حمایت از ش���یردهی، دس���تیابی به 

ایده آل را ضروری بیان می کند و ضرورت تغذیه با شیر مادر و دفاع قوی  از آن را در برابر تهاجم 

که تحقق این امر را مستلزم تعهد و حمایت از بسیج  فرهنگ ُبطری تغذیه، هشدار می دهد 

کنیم تا اعتماد به نفس  که: »باید تالش  اجتماعی می داند و مس���ئولیت خود را در این می بیند 

زنان را در توانایی خود در تغذیه با شـــیر مادر افزایش دهیم. عالوه بر این، موانع تغذیه با شـــیر مادر در 

کار و جامعه باید حذف شود«. سیستم سالمت، محل 

3-3. حق بر تربیت

گرچه به صورت سند واحد و یا مجزایی حق تربیت والدین و یا مادر بر تربیت فرزند عنوان  ا

کرده اند نقش والدی���ن را حائز اهمیت و  که تربیت فرزند را ذک���ر  نش���ده اس���ت، اما اس���نادی 

کنوانس���یون   کودک دانس���ته اند. چنانچه بن���د یکم از ماده هجدهم  آنه���ا را مس���ئول تربیت 

کنوانس���یون   کش���ورهای  طرف   که  کرده اس���ت  ک���ودک2 مص���وب  نوامب���ر 1989 بیان  حق���وق  

کودک   که  پدر و مادر  بیش���ترین  تالش  خود را برای  تضمین  به  رس���میت  ش���ناختن  این  اصل  

1. IUnicefnnocenti Declaration
2. Convention on the Rights of the Child
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ک���ودک  دارند، به  عم���ل  خواهند آورد.  مس���ئولیت های  مش���ترکی  در مورد رش���د و پیش���رفت  

کودک  به  عهده  دارند.  والدین  و یا قیم  قانونی،  مسئولیت  عمده  را در مورد رشد و پیشرفت  

که حق تقدم در انتخاب ن���وع آموزش فرزندان با  ب���ا بررس���ی معاهده فوق می ت���وان دریافت 

والدین است. )پیوندی، 1390(

کید ب���ر آزادی عقیده و  میث���اق بین الملل���ی 1996 حق���وق مدنی و سیاس���ی1 نیز پ���س از تأ

انتخ���اب عقیده بیان می کند: »باید بـــه آزادی والدین و نگهبانان قانونی کودک در جهت اطمینان 

از آمـــوزش مذهبی و اخالقـــی فرزندان خود، مطابق با اعتقادات خود، احترام گذاشـــت«. این میثاق، 

که جامعه و دولت را در پیشبرد  گروه واحد طبیعی و بنیادی جامعه می داند  خانواده را یک 

که اقدام���ات الزم را برای  کش���ورهای عض���و میثاق را ملزم می داند  اه���داف حمایت می کند و 

برابری حقوق و مسئولیت های همسران انجام دهند.

میث���اق بین المللی حق���وق اقتص���ادی، اجتماعی و فرهنگ���ی 1996 بیش���ترین حمایت و 

حمای���ت احتمالی را مختص ب���ه خانواده ها می داند و حمایت وی���ژه را  در ایجاد خانواده  قرار 

می دهد و در عین حال خانواده را مسئول مراقبت و آموزش فرزندان می داند و نیز این میثاق 

کودکان را در انتخاب مدارس برای فرزندان خود آزاد می داند. بین المللی، والدین و قیم های 

ک���ه در این اس���ناد تبیین و ذک���ر جزییات حق  م���رور قوانی���ن بین المللی نش���ان می دهد 

والدی���ن ص���ورت نگرفته و برای مثال حدود قانونی این حق، ان���واع تعارض ها در اجرای آن و 

که در ساختار حقوق  یا ضمانت های اجرایی این حق مطرح نش���ده اس���ت. قابل ذکر اس���ت 

که مادر  بین المل���ل، حق مادری را بنا به تقس���یم هوفلدی، می توان ح���ق آزادی نامید؛ چرا

هیچگون���ه تکلیفی برای خ���ودداری از انجام عملی مانند باروری را نخواهد داش���ت، اما حق 

که از  اش���تغال امروزه برای زنان در جوامع مدرن، حق-مطالبه است؛ زیرا دولت تکلیف دارد 

شغل مادران باردار و... حفاظت نماید. حق بر تربیت نیز، حق آزادی یا مصونیت است؛ زیرا 

کسی در انتخاب نوع مدارس برای فرزندان خود آزاد است و مصونیت اجتماعی دارد. هر 

4. برآمد تطبیقی حق مادری؛ بایستگی نقش اسالم در حقوق بین الملل

که درباره حق مادری در دو نظام حقوقی اسالم و حقوق بین الملل بیان  با توجه به مطالبی 
1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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کلی منابع  کتب فقهی، اخالقی یا به طور  گرچه در منابع اسالمی )در  که ا گفت  شد، می توان 

اس���المی( فصل مجزایی به صورت مس���تقل برای این موضوع نمی ت���وان یافت، این فقدان 

نش���انه عدم توجه به این مس���ئله نیست. در اس���الم حق مادر، بالفاصله پس از حق خداوند 

کید ش���ده اس���ت. همچنین علمای اس���الم بر ربوبی  گرفته و بر آن تأ متع���ال م���ورد توجه قرار 

کید ورزیده اند )موسوی خمینی، 1378(. حضرت سجاد؟ع؟ با استدالل بر حمل  بودن حق مادر تأ

کار را بـــرای تو انجام نمی دهد،  کردن نه ماهه طفل توس���ط م���ادر، می فرماید: »چون احدی این 

پـــس تو نیـــز توانایی ادای حق مادر را نـــداری« )حرانی، 1382(. در اس���ناد بین المللی1 )1948( بر حق 

کید ش���ده اس���ت و امروزه آن را یکی از حقوق غیر قابل س���لب هر زنی می ش���مارند و  مادری تأ

که این حق ابتدایی بش���ری را رعایت نمایند و در قوانین  همه حکومت های دنیا موظف اند 

داخلی خود زمینه ادای این حق را فراهم نمایند. 

که در فرآیند ای���ن موهبت ایجاد  اس���الم عالوه بر تش���ویق مؤکد ب���ر فرزندآوری از عوامل���ی 

که به فرزندآوری اس���تمرار  اختالل نماید به ش���دت نهی نموده اس���ت و از والدین می خواهد 

که بیش���ترین فرزند را به دنیا آورند. )ر.ک.،  که بهترین زنان را زنانی می داند  بخش���ند تا جایی 

که برگرفته از مبانی اومانیس���می است،  صدوق، 1405، 3/ 389( بر خالف نظر اس���الم، در نگاه غرب 

عالوه بر اینکه هیچ اجبار و یا تشویقی در اسناد بین المللی برای مادر شدن یافت نمی شود، 

که مانند س���ایر امیال خود، می تواند با  کامل در امر فرزندآوری می داند  زن را صاحب اختیار 

اختیار این میل را در وجود خود سرکوب و یا ارضا نماید. در واقع اسناد بین المللی به مادر به 

عنوان عصاره هستی، توجه جامعی ندارد. اسالم مادر را رکن خانواده قرار می دهد و سعی بر 

گذاش���تن مطلق زنان در فرزندآوری وجود  کانون خانواده دارد، اما غرب با آزاد  ایجاد و حفظ 

خانواده را در معرض تهدید قرار داده است.

که اسالم حق مادری را به  گفت  با توجه به تقس���یم بندی نظام های حقوقی فوق می توان 

تمامی دوران حیات مادر تسری می دهد و این حق حتی بعد از وفات مادر در قالب حق تکریم و 

آمرزش نیز پدیدار است، اما در اسناد بین الملل، این حق فقط به دوران بارداری و عوارض ناشی 

از آن محدود می شود که گستره بسیار محدودتری را نسبت به دیدگاه اسالم در برمی گیرد.

1. Universal Declaration of Human Rights



80

که حقوقی مانند  گس���تره اجرای زیادی دارد  حق مادری در اس���الم بسیار متنوع  است و 

حق حضانت، حق پرورش فرزند، حق اشتغال، حق باروری، حق حمایت در منزل و اجتماع، 

حق آمرزش و حق آموزش و... از این جمله اند. این حقوق در پژوهش حاضر در س���ه دس���ته 

کل���ی حق پرورش و حق تربیت و حق تکریم اجتماعی بررس���ی ش���د. در اس���ناد بین المللی با 

نگاه بس���یار محدودی به انواع حق مادری اش���اره می ش���ود و حق مادری را به عوارض ناشی 

از ب���ارداری مانند حق مرخصی، حق حفظ ش���غل در زمان بارداری، ح���ق مرخصی زایمان و 

ح���ق تربی���ت و ... محدود می نماید. همچنین در اس���ناد بین الملل ح���ق تربیت را بر خالف 

کودک بیان می نماید. بر این اساس دریافت  نظر اس���الم فقط تا حد اعمال س���لیقه بر تربیت 

گستره و عمق بیشتری نسبت به  که نوع حقوق مادری در فرهنگ حقوقی اسالم از  می شود 

اسناد بین المللی برخوردار است.

که بیان ش���د در اس���الم حق مادری بر اساس تعریف و تقسیمات حق از دیدگاه  همانطور 

که تکلیف به مادر ش���دن دارد، در برابر این  هوفلد، یک حق- مطالبه اس���ت و مادر همانطور 

که توس���ط حکومت، همس���ر، فرزند باید ادا ش���ود،  تکلیف برای وی ایجاد حق نیز می ش���ود 

که زنان در  ام���ا دیدگاه اس���ناد بین المللی بر ح���ق- آزادی بودن این حقوق دالل���ت دارد؛ چرا

گرچه در  کس���ی را نمی توان مجبور ب���ه فرزندآوری نم���ود؛ ا کام���ل دارند و  م���ادر ش���دن آزادی 

وضعی���ت بارداری نس���بت ب���ه حقوقی مانند حق اش���تغال، ح���ق مرخصی زایم���ان و ... این 

گفته هوفلد، حق- مطالبه به نس���بت حق- ح���ق به حق- مطالبه تبدیل می ش���ود. بن���ا به 

آزادی قوت و جایگاه ارزنده تری در نظام های حقوقی دارد )هوفلد1، 1919(. حق- مطالبه نشانگر 

انسجام بیشتر سیستم حقوقی است و از قدرت بیشتری در تضمین برخوردار است. پس بنا 

بر تقسیم هوفلدی انسجام و قدرت حق مادر در اسالم در جایگاه یک حق-مطالبه بیشتر از 

قدرت حق مادری در اسناد بین المللی به عنوان حق-آزادی است.

1 . Hohfeld, W.
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جدول 1
مقایسه حضور مادر در اسالم و حقوق بین الملل

حقوق مادر در حقوق بین المللحقوق مادر در اسالم

حق پرورش فرزند1

حق حضانت فرزند

حق شیردهی فرزند

حق رشد جسمی فرزند

حق اشتغالحق اشتغال

حق باروری از نوع حق-آزادیحق باروری از نوع حق-ادعا

حق حمایت در منزل و اجتماع

حق آمرزش

حق مرخصی شغلی در زمان زایمانحق مرخصی شغلی در زمان زایمان

حق تربیت فرزند2
حق تربیت روحی فرزند

حق آموزشحق آموزش

حق عزت اجتماعیحق تکریم اجتماعی3

5. بحث و نتیجه گیری

گرچه  مطالع���ه مفه���وم حق مادری در اندیش���ه امام س���جاد؟ع؟ نمود خاصی یافته اس���ت. ا

گزاره های اس���المی به تصریح بیان نش���ده است، اسالم  عبارت حق مادری، با این عنوان در 

که حقوق  به تفصیل بیش���تر، متضمن حقوق مادر اس���ت. در این باره شایس���ته توجه است 

بین الملل بیش���تر از طری���ق قطعنامه های غیرالزام آور مجمع عمومی س���ازمان ملل متحد به 

این مفهوم پرداخته است.

کری���م رعایت حق م���ادری را بالفاصله پ���س از رعایت حق الهی عن���وان می کند. در  ق���رآن 

روایات نیز حق مادری پراهمیت ترین حق در نظام آفرینش بعد از حق خداوند عنوان شده 

اس���ت. در اندیشه امام س���جاد؟ع؟ مادر خواستگاه ربوبیتی دارد و انس���ان را ناتوان در ادای 

که جز به قوه الهی س���نگینی حق قاب���ل َادا نیس���ت. درحالی که، حقوق  دی���ن م���ادر می داند 

بین الملل، حق مادری را مانند بسیاری از حقوق انسانی دیگر برشمرده و آن را در چارچوب 

خواس���ته ها و تمایالت مادری محدود نموده اس���ت. نگاه نظام حقوق بین الملل نسبت به 

که بیش���تر در اس���ناد غیرالزام آور مجمع عمومی س���ازمان ملل متحد تجلی یافته است،  مادر 

که میل فرزندآوری دارد و دولت ها موظف اند تا تمهیدات الزم را برای  به مثابه فردی اس���ت 
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که به منزلت مادر با عنوان عصاره  ارضای این میل مهیا نمایند. تالی فاسد این نگاه آن است 

که بنیان خانواده را درغرب  هس���تی و عامل استحکام خانواده توجه شایانی نمی کند؛ امری 

گستره حق مادری  که در آس���تانه فروپاش���ی قرار داده است. اسالم،  نه تنها در معرض تهدید 

را به حق پرورش، حق تربیت و حق تکریم اجتماعی تسری می دهد. به لحاظ دامنه اعمال 

نیز در رهیافت اس���المی، ادای حق مادری در تمام طول عمر دانسته شده و مادر رکن اصلی 

خانواده برشمرده شده است. همسو با این موضع، احسان به مادر در اسالم واجب و فرض 

کم جامعه اسالمی موظف است تا همه تمهیدات الزم برای ایفای  خوانده ش���ده اس���ت و حا

کند و بستر آن را میسور سازد. حقوقی مانند حق حضانت، حق پرورش  نقش مادری را مهیا 

فرزند، حق اشتغال، حق باروری، حق حمایت در منزل و اجتماع، حق آمرزش و حق آموزش 

گستره  و... از بدیهیات نظام ارزش���ی- حقوقی اس���الم اس���ت. در حالی که اس���ناد بین المللی 

ِاعم���ال ح���ق مادری و نقش دولت ه���ا را محدود به زمان بارداری و عوارض ناش���ی از بارداری 

که به واسطه فرزندآوری حاصل می شود، دانسته  مانند تهدیدهای مربوط به حق اشتغال 

که والدین در برابر تربیت معنوی فرزندشان تا حدودی  و حق تربیت را نیز حق فرزند می داند 

می توانند اعمال سلیقه نمایند.

کلی یک حق- مطالبه  بدین ترتیب بنا بر تقسیم هوفلدی، در اسالم حق مادر به صورت 

دای تکالیف مربوط به آن هستند، اما  قلمداد می ش���ود و حکومت، همسر و فرزند، ملزم به اَ

در حق���وق بین الملل، حق مادری بیش���تر از نوع حق-آزادی اس���ت و تنه���ا در مواردی مانند 

حق اشتغال در زمان بارداری در زیر مجموعه حق-مطالبه قرار می گیرد. براین اساس، ارزش 

که با  مفهوم و مصادیق حق مادری در رهیافت اس���المی، به مراتب بیش از آن چیزی اس���ت 

که بنا به اس���تدالل  عنوان حق مادری در حقوق بین الملل به آن پرداخته ش���ده اس���ت؛ چرا

هوفل���د، حق-مطالب���ه نس���بت به ح���ق-آزادی از ق���وت و جای���گاه ارزنده ت���ری در نظام های 

حقوقی برخوردار اس���ت. به موجب  تقس���یم هوفلدی، انس���جام و قدرت حق مادر در اسالم 

که در ذیل  با عنوان یک حق مطالبه بیش���تر از قدرت حق مادری در حقوق بین الملل است 

ک���ه حقوق بین الملل در مس���یر  ح���ق-آزادی ج���ای داده می ش���ود. ازاین رو، مطلوب اس���ت 

گزاره حق مادری، به تفحص در رهیافت اسالمی و به ویژه اندیشه های حضرت  قاعده سازی 



83

لل
الم

ن 
 بی

وق
حق

؟ع؟ و 
جاد

  س
ام

ه ام
یش

ند
در ا

ی 
ادر

ق م
ح

زین العابدین؟ع؟ بپزدازد و از این منبع غنی بهره جوید تا بتواند به مفهومی دقیق و عمیق 

از حق مادری نایل آید.
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