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Background and Aim: Education of human rights standards, 

including the UNESCO 2030 document as a human rights 

education document, is one of the most important issues related 

to human rights, which especially in Iran has been the subject 

of discussion. This article the challenges of not teaching human 

rights standards such as the 2030 document in Iran examines. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive 

and uses the library method. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, 

honesty and trusteeship Has been complied with. 

Results: The conflict between some human rights rules and 

jurisprudential standards is the most important challenge of 

human rights education in the Iranian legal. in matters such as 

equality and equality in inheritance, retribution, the teaching of 

human rights rules, including the 2030 UNESCO document, 

the right to divorce and testimony, is in conflict with 

jurisprudential standards and legal rules. Equality in 

jurisprudence and law refers to the natural differences in the 

creation of men and women, but the 2030 document equality 

between men and women emphasizes. 

Conclusion: Reservation is considered as a mechanism for 

resolving conflicts between legal, jurisprudential principles 

and human right documents, such as 2030. However, in most 

cases, the latter does not fit into reservation, so training human 

rights as universal principles effectively represents ignoring 

judicial standards and domestic legal rules. 
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یونسکو به عنوان  2030آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند  زمینه و هدف:

یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است 

این مقاله تالش شده به این که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در 

های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند مهم پرداخته شود که چالش

 در ایران چیست. 2030

ای تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه - مقاله توصیفی ها:مواد و روش

 اشاره پرداخته است. به بررسی مورد

داری رعایت شده متون، صداقت و امانتدر این مقاله، اصالت  مالحظات اخالقی:

 است.

مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض : هایافته

ری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق شبرخی قواعد حقوق ب

یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث،  2030بشر از جمله در سند 

شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت قصاص، حق طالق و 

های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت

 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. 2030دارد اما در سند 

حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد  :نتیجه

مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق  2030سند  حقوق بشری مانند

بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد 

شمول عمالً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی جهان
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 مقدمه. 1

ای در حال تقویت به صورت فزایندهاین دیدگاه 

در کاهش نقض حقوق  است که آموزش حقوق بشر

ای دارد. عبارت کنندهثیر اساسی و تعیینأبشر، ت

ای نکته« آموزش کلید تضمین حقوق بشر است»

بند راهکارهایی های اخیر به ترجیعاست که در سال

شده از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و ارائه

 ی غیردولتی فعال در این زمینه تبدیلهاسازمان

شده است و هدف ارتقاء آگاهی عموم نسبت به 

ها را حقوق بشر، نحوه اجرا و ابزارهای تضمین آن

کند. مفهوم آموزش حقوق بشر، بسیاری تعقیب می

کید قرار أاسناد حقوق بشری مورد تصریح و ت از

المللی، حقوق میثاق بین 13گرفته است. ماده 

ماده ، 13961ب ی، اجتماعی و فرهنگی مصواقتصاد

ماده  و 19892ب کنوانسیون حقوق کودک مصو 28

از جمله اسناد  3اعالمیه جهانی حقوق بشر 26

حقوق بشری است که به بحث آموزش حقوق بشر 

 اند.پرداخته

اسناد مورد اشاره، تعریف روشنی از مفهوم آموزش 

توافق جامعه  دهند که موردحقوق بشر ارائه می

المللی است. براساس اسناد مذکور، آموزش بین

های آموزشی، ترویجی و حقوق بشر مجموع فعالیت

 
کنند تا روند آموزش و های عضو پیمان کوشش خود را میحکومت» 1

پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه 
 «.خوان باشدهم

جانبه بایست در جهت رشد همهآموزش و پرورش می: »... 26ماده  2

های اساسی باشد. خصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیش

آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری ]تسامح[ و 
های نژادی یا دینی و نیز به ها و گروهدوستی میان تمامی ملت

 «.در راه حفظ صلح یاری رساند« ملل متحد»های برنامه

 رسانی است که در راستای ترویج و نهادینه اطالع

 گیرد.قواعد حقوق بشر صورت مینمودن  

لزوم گسترش آموزش حقوق بشر در بسیاری از 

و  های مجمع عمومی سازمان ملل متحدقطعنامه

ها و نهادهای تخصصی یونسکو و دیگر بخش

گرفته است.  توجه قرار سازمان ملل متحد مورد

ب سند نهایی کنفرانس جهانی بشر وین مصو

رسانی بر اهمیت تربیت، آموزش و اطالع 1993

عمومی حقوق بشر تأکید و توجه نموده است. 

های همچنین مجموعه رهنمودهایی برای برنامه

ش حقوق بشر در چارچوب عمل ملی جهت آموز

دهه آموزش حقوق بشر سازمان ملل متحد 

( توسط دفتر کمیساریای عالی 1955-2004)

شده است که در نسخه نهایی آن تهیه  حقوق بشر 

ها و ابتکارات ملی و محلی را برای آموزش فعالیت

کند. عالوه بر این، حقوق بشر تشویق و حمایت می

المللی آموزش حقوق بینمیالدی سال  2009سال 

های عضو سازمان ملل بشر نام گرفته و از دولت

های سال تالش متحد خواسته شد در سراسر آن

بخشیدن به آموختن و آموزش خود را برای ارتقا

المللی حقوق بشر در سطوح محلی، ملی و بین

شدت بخشند و به این منظور همکاری در همه 

را تشویق کنند.  سطوح و با تمامی بازیگران مرتبط

این میثاق، حق هر فرد را جهت های عضو دولت -1»ماده سیزدهم:  3

پذیرند ها میشناسند. آنبرخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می
باید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت که آموزش و پرورش می

های اساسی تقویت و هدایت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادی

تواند شرکت میپذیرند که آموزش و پرورش ها میشود. همچنین آن

فعال و مؤثر افراد در یک جامعه آزاد و در فضای تفاهم، مدارا و دوستی 
های نژادی، قومی یا مذهبی و همچنین ها و گروهبین تمام ملت

 «.های سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشدفعالیت
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یکی دیگر از اسناد مرتبط با حقوق بشر، سند 

یونسکو است. پیشینه این سند به اسناد  2030

ه ـباین سند  2ردد. در بند ـگمختلف برمی

های برگزارشده های قبلی مانند اجالسیهاجالسیه

م و جومتین  2000ب برای آموزش در داکار مصو

هدف از  اشاره شده است. م 1990تایلند مصوب 

تدوین این سند، بهبود وضع زندگی مردم و تربیت 

حامد و  )باقری شده است صحیح کودکان عنوان

آموزش حقوق  (. در خصوص67، 1397همکاران، 

، مباحث زیادی مطرح و 2030و سند  بشر

مجتبی  ؛شده است های متعددی انجامتحقیق

آموزش حقوق بشر ای به بررسی  ، در مقالههمتی

 (1390پرداخته است )همتی،  المللبین در نظام

بررسی انتقادی ای، به نیز در مقاله محمد فوالدی،

ونسکو؛ آثار و پیامدهای ی 2030سند توسعه پایدار 

این،  بر عالوه (1396پرداخته است )فوالدی،  آن

له خانواده با أمسسوده کریمی،  و مریم سلگی

 2030آموزشی محوریت نقش زن در سند ملی 

اند )سلگی و کریمی، را بررسی کرده یونسکو

های اجرایی حقوق بشر بحث چالش اما (1399

هایی توجه قرار نگرفته است. چالش چندان مورد

در ایران به عنوان یکی از  2030اجرای سند 

ترین اسناد حقوق بشری از موضوعات مهمی مهم

شده  است که بحث اصلی مقاله حاضر بر آن متمرکز

بارتی در این مقاله تالش شده به بررسی است. به ع

های فراروی مهم پرداخته شود که چالشسوال این 

به ویژه هدف  2030اجرای ابعاد آموزشی سند 

پنجم سند مذکور که به آموزش پرداخته است، 

قاله بدین شکل قابل طرح است فرضیه مچیست؟ 

به  2030آموزش حقوق بشر از جمله سند »که 

ترین اسناد آموزشی حقوق عنوان یکی از مهم

از بشری با برخی قواعد فقهی و موازین حقوقی 

جمله برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طالق 

در تعارض است و همین دادن  )گواهی( و شهادت

در « چالش مهم آموزش حقوق بشر در ایران است.

مورد اشاره ابتدا به و فرضیه راستای بررسی سؤال 

شده و در ادامه تهپرداخ 2030تبیین سند 

 های اجرایی سند مذکور تحلیل شده است.چالش

 

 ها. مواد و روش2

تحلیلی بوده و با استفاده از روش  -مقاله توصیفی 

اشاره پرداخته  ای به بررسی سؤال موردکتابخانه

 است.
 

 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 

 هایافته .4

مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام 

ری با بشحقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق 

موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق 

یونسکو در مواردی  2030بشر از جمله در سند 

چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طالق 

و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی 

های مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت

ما در سند طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد ا

بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است.  2030

به عنوان  2030همچنین آموزش جنسی در سند 
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های حقوق بشری با مفهوم تربیت یکی از آموزش

 جنسی در اسالم مغایرت دارد.
 

 . بحث5

 . آموزش حقوق بشر1-5

هایی که آموزش حقوق بشر، تمامی آموزش

های حقوق زشها( و ارها )تواناییاطالعات، مهارت

 شودبخشد را شامل میبشر را توسعه و ارتقاء می

آموزش حقوق بشر  (.75، 2002، ویکتورو  )کوند

ها و سطوح آموزش به تمامی سنین، پایه اشاره به

مناسب شغل رسمی و غیررسمی، مجامع علمی و 

های غیرعلمی به منظور انتقال اطالعات و آگاهی

دعوت از افراد و حقوق بشری به تمامی جوامع و 

ها برای احترام به حقوق بشر و حمایت از آن گروه

میالدی، مجمع عمومی  1994دارد. در دسامبر 

سازمان ملل ضمن تعیین یک دهه از دسامبر تا 

، 1زش حقوق بشربه عنوان دهه آمو اوایل ژانویه

گونه تعریف عالم کرد. آموزش حقوق بشر را اینا

مر که به وسیله آن یک فرایند دایمی و مست»کرد: 

تمامی اقشار جامعه  مردم در تمامی سطوح توسعه و

ن انسانی دیگران و استفاده از ابزارها أاحترام به ش

ی جوامع احترام در همههای تضمین این روشو 

(. 75، 2002، ویکتورو  )کوند «گیرندبشر را یاد می

معنای آموزش  حقوق بشر به بر این اساس، آموزش

های حقوق باره ارزشها دراز آگاهیی امجموعه

-165، 1378، )امیر ارجمند بشر و حمایت از آن

از اسناد سازمان ملل متحد و  در بسیاری(. 166

 
1 United Nations Decade for Human Rights Education 
(1995-2004). 

گرفته  حقوق بشر مورد توجه قراریونسکو آموزش 

)مهرپور،  (1948است. اعالمیه جهانی حقوق بشر )

به عنوان نخستین سند جهانی  (.432-438، 1383

، این مسأله را 26ماده  2در بند حقوق بشر 

چنین مورد توجه قرار داده که؛ آموزش و این

ای باشد که شخصیت انسان را پرورش باید به گونه

، 2005، )باکسای تقویت و وی رابه کمال برساند

160-159.) 

المللی حقوق اقتصادی، میثاق بین 13مطابق ماده 

دول »میالدی،  1966مصوب اجتماعی و فرهنگی 

متعاهد در این میثاق حق همگان را بر آموزش به 

ها موافقت دارند که هدف شناسند. آنرسمیت می

آموزش باید متوجه رشد کامل شخصیت انسانی و 

احساس کرامت او باشد و احترام به حقوق بشر و 

های بنیادین را تقویت نماید. همچنین توافق آزادی

مشارکت  دارند که آموزش باید تمام افراد را برای

 مؤثر در یک جامعه آزاد، توانمند سازد و در میان

های قومی یا مذهبی، ها و نژادها، گروهتمام ملت

تفاهم، تساهل و دوستی را ترویج دهد و به گسترش 

های سازمان ملل متحد برای حفظ و تقویت فعالیت

 «.صلح بیانجامد

المللی رفع تمام کنوانسیون بین 3بر اساس ماده 

دول متعاهد متعهد »بعیض نژادی اشکال ت

هایی که به شوند به منظور مبارزه با تعصبمی

انجامد و در جهت گسترش تبعیض نژادی می

های ها و گروهتفاهم، تساهل و دوستی در میان ملت

نژادی و قومی و همچنین در راستای اشاعۀ اهداف 
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و اصول منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق 

لل متحد درباره رفع تمام اشکال بشر، اعالمیه م

تبعیض نژادی و کنوانسیون حاضر، تدابیری فوری 

های تعلیم، آموزشی، و مؤثر به ویژه در زمینه

 «.فرهنگ و اطالعات اتخاذ نمایند

کنوانسیون حقوق کودک؛  29بر اساس ماده 

نمایند که آموزش و های عضو موافقت میدولت

. رشد 1: ودپروش معطوف به موارد ذیل خواهد ب

های ذهنی و شخصیت کودک، استعدادها و قابلیت

. گسترش احترام به 2؛ جسمی وی تا حد ممکن

های . گسترش احترام به ارزش3 ؛آموزش حقوق

های ملی کشوری که وی در آن کودک، ارزش

کند، کشوری که وطن اوست و زندگی می

. آماده کردن 4؛ واهای متفاوت با تمدن تمدن

داشتن زندگی مسئوالنه در یک کودکان جهت 

ای سرشار از تفاهم، صلح، جامعه آزاد، یا روحیه

تساهل، برابری جنسیتی، و دوستی در میان تمام 

های قومی، ملی و مذهبی گرفته تا مردم، از گروه

. زیست. گسترش احترام به محیط5؛ افراد بومی

 1های عمومی که وفق شق )ب( بند دستورالعمل

سیون درباره شکل و محتوای کنوان 44ماده 

 ها است.های تسلیمی از جانب دولتگزارش

ای حقوق المللی، در اسناد منطقهعالوه بر اسناد بین

آفریقایی حقوق بشر و منشور  25بشری نظیر ماده 

مقوله آموزش حقوق بشر نیز به  19821ها ملت

(. 213-227، 1995، )الفردسون توجه شده است

به  ها متعهداسناد مذکور، دولتبه موجب تمامی 

 
1 African [Banjul] Charter on Human and Peoples, Rights, 
OAU Doc. CAB/LEG/67/3 Rev. 5, 21 ILM58 (1982), 
Entered in to Force 21 October 1986 

المللی حقوق آموزش مستقیم استانداردهای بین

اند و از این جهت های اساسی شدهبشر و آزادی

اند تا این مقررات را ها تالش کردهبسیاری از دولت

به همین شکل در سیستم داخلی خود اعمال 

نمایند و یا مقررات خود را مطابق این استانداردها 

مایند. بنابراین وضعیت حقوقی آموزش اصالح ن

ایران نیز با  روشن است. حقوق بشر تا حدودی

المللی مانند تصویب و پذیرش اسناد متعدد بین

، 1948 مصوب اعالمیه جهانی حقوق بشر

میثاق  و 1989مصوب کنوانسیون حقوق کودک 

 صادی، اجتماعی و فرهنگیالمللی حقوق اقتبین

 را پذیرفته است آموزش حقوق بشر 1966مصوب 

قانون اساسی نیز در  (.411-413، 1383، )مهرپور

اصل بیستم حقوق مساوی انسانی، سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد ملت را با 

رعایت موازین اسالمی مورد شناسایی قرار داده که 

مندی از آموزش حقوق بشر یکی از حقوق بهره

البته با توجه به شود. فرهنگی انسانی محسوب می

 4قید اسالمی بودن تمامی قوانین بر اساس اصل 

رسد آموزش حقوق بشر قانون اساسی به نظر می

ای که تعارضی با احکام اسالمی تنها در محدوده

شده  نداشته باشد در مقررات داخلی مجاز شمرده

است زیرا در برخی موارد موازین حقوق بشری با 

ران در تعارض است؛ قواعد فقهی و حقوقی در ای

 شود.می موضوعی که در مقاله حاضر به آن پرداخته
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 سازمان یونسکو 2030. سند 2-5

ای ای فراملی و نسخه، برنامه2030 برنامه آموزش

واحد جهانی برای تحقق آرمان چهارم از مجموعه 

باشد؛ می« یونسکو»های اهداف توسعه پایدار آرمان

آموزشی در تمامی  نظام کلیت ای شاملتوسعه

و  م از رسمی، غیررسمیسطوح آموزش، اع

تیابی بـه جامعۀ یادگیرنده نایافته، برای دسساختار

و پایدار. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 

ملل متحد، با عنوان مخفف یونسکو، عنوان سازمانی 

اهداف نظام فکری  فراملیتی است که در راستای

به عنوان  1945سازی در سال مبتنی بر جهانی

های سازمان ملل متحد تأسیس یکی از سازمان

هدف از در بند اول اساسنامه یونسکو، گردید. 

کمک به فرایند صلح و امنیت جهانی،  آن،تأسیس 

های المللی، در زمینههای بینی همکاریبه واسطه

ر افزایش احترام آموزش علمی و فرهنگی، به منظو

مداری و حقوق بشر، بر پایه منشور نبه عدالت، قانو

 شده است. سازمان ملل متحد تعیین

ترین اسناد آموزشی حقوق یکی از مهم 2030سند 

تضمین »، 2030بشر است. آرمان برنامۀ آموزش 

 آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج

است. « ای همهالعمر برمادام یادگیری هایفرصت

 ، هفتانی تحقق این آرم، برا«یونسکو»از سوی 

اند ن اهداف عبارتشده است. ای هدف ویژه طراحی

تدایی و متوسطۀ فراگیر؛ توسعۀ از: آموزش اب

دبستانی و پیش و آموزش کودکی مراقبت اوان

موزش فراگیر؛ دسترسی برابر به آموزش عالی و آ

 ارک برای های مختلفای؛ مهارتفنی و حرفه

انه؛ فراگیری و دسترسی برابر شایسته و شرافتمند

وزشی؛ سوادآموزی های آمصتزنان و مردان به فر

توسعۀ  برای شهروندی فراگیر جوانان؛ و آموزش

برای توسعه پایدار یا سند  2030پایدار. دستور کار 

ای از اهداف هستند که به یونسکو مجموعه 2030

ها، نمایندگان شوند. رؤسای دولتآینده مربوط می

های نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و تدول

گرد هم آمدند و  2015جامعه مدنی در سپتامبر 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار 

 2030را تصویب کردند. سند  2030توسعه پایا 

هدف است. از بین تمام  17ی یک مقدمه و ادار

اهداف توسعه پایدار، هدف چهارم یعنی آموزش 

آموزش موازین حقوق بشر، به باکیفیت و از جمله 

شناخته  2030عنوان یکی از مهمترین اهداف سند 

سند  (. این1394)سالمتی و همکاران،  شودمی

تایلند است که تحت « جامتین» 1990ادامه سند 

کنفرانس وزش برای همه مطرح شد. در عنوان آم

برآموزش به عنوان کشور  130نمایندگان  جامتین،

و بیان نمودند که همه چیز  کیدیک مؤلفه مهم تأ

خواهیم فقر معطوف به آموزش است. یعنی اگر می

کن شود، برابری جنسیتی اتفاق بیفتد، منابع ریشه

مبتنی بر موارد  این درست مصرف شود، همه

است و رسیدن به این اهداف بدون آموزش آموزش 

گانه  17باشد لذا از میان اهداف پذیر نمیامکان

هدف چهارم را انتخاب نمودند که بتوانند بر روی 

بتوانند به اهداف مورد  2030آن کار کنند و تا سال 

نظر یعنی آموزش با کیفیت برسند. آموزش حقوق 

های حقوق بشری نظیر برابری بشر و ارزش

های سیتی و زیست اجتماعی مطابق ارزشجن

جمله  حقوقی بشری به اطفال و نوجوانان نیز از



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /312

 

بخشی به اطفال برای آگاهی 2030راهکارهای سند 

یکی  2030و نوجوانان است، بر همین اساس سند 

 .شودسناد آموزش حقوق بشر تلقی میاز مهمتری ا
 

 یونسکو 2030هاي آموزش سند . چالش3-5

های آموزش سند به بررسی چالش در این قسمت

 شود.یونسکو پرداخته می 2030
 

 . آموزش تساوي و برابري جنسیتی1-3-5

، 2030های اختصاصی سند آموزشی یکی از واژه

است. این اصطالح در  1موضوع تساوی جنسیتی

چارچوب  25بیانیه اینچئون صفحه  8و  7بندهای 

شده است.  اقدام سند، به صورت مبسوط مطرح

بیانیه اینچئون در گردهمایی جهانی آموزش در 

. در کُره جنوبی با توافق م 2015می  21تاریخ 

تدوین و « آموزش»جامعه جهانی در موضوع 

انداز آموزش جهان را تصویب شد. این بیانیه، چشم

کشد و کشورها را سال آینده به تصویر می 15در 

های آموزشی فراگیر و کند تا فرصتتشویق می

العمر را برای برابر، با کیفیت و یادگیری مادام

کند که کید میأین بیانیه، ت. اهمگان فراهم کنند

آموزش، عامل اصلی صلح و توسعه پایدار جهانی 

چنین در چارچوب برنامه عمل آموزش، هم است؛

کند تا در سطح ملی اهدافی را کشورها را وادار می

کمک » های مالی تعیین کنند وبرای پرداخت

درآمد برای کشورهای کمرا « برای توسعه رسمی

 25صفحه  . در(81، 1396)فوالدی،  افزایش دهند

وقتی سند از »سند چارچوب اقدام آمده است که: 

 
1 gender eguality 

عدم نادیده گرفتن حتی یک نفر سخن به میان 

آورد، بدین معنا است که همه افراد فارغ از می

«. باید در این چارچوب یکسان باشند جنسیت

در همان صفحه متذکر  5مچنین در ادامه بند ه

یک  2030دستورالعمل آموزشی »شود که: می

سند جهانی است که به همه جهان تعلق دارد و در 

توسعه باید یکسان یافته و درحالکشورهای توسعه

جای برابری و تساوی جنسیتی در جای« باشند.

گرفته است. در قسمت  مورد تأکید قرار 2030سند 

سند مذکور آمده است  3ه و در قسمتی از بند مقدم

ما برآنیم تا از حقوق بشر دفاع کنیم و برابری »که: 

جنسیتی و توانمندسازی دختران و زنان را ترویج 

در قسمتی آورده است:  8بند  طور درهمین« ماییمن

جهان مورد تصور ما جهانی است که در آن همه »...

تساوی جنسیتی جانبه، طور همهزنان و دختران به

نیز به رسمیت  20در بند «. را درک کنند...

شناختن تساوی جنسیتی را در محقق شدن تمام 

کند. در ادامه، در اهداف این سند مؤثر ذکر می

، چهارچوب اقدام سند، تعریف خود 10انتهای بند 

تساوی »سازد: را از تساوی جنسیتی روشن می

آموزش ناپذیر با حق جنسیتی، ارتباطی جدایی

برای همگان دارد. دستیابی به تساوی جنسیتی 

تنها محوری است که نهمتضمن اتخاذ رویکرد حق

طور مساوی با دسترسی کمی زنان و دختران را به

کند، بلکه این تساوی را مردان و پسران تضمین می

« سازد.در درون آموزش از طریق آن قدرتمند می

کند: چهارچوب اقدام سند اضافه می 20بند 

موزشی به منظور تضمین تساوی های آسیستم»
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جنسیتی باید صراحتاً در جهت محو تعصبات و 

هایی تبعیضات جنسیتی ناشی از باورها و رویه

های اقتصادی گام فرهنگی اجتماعی و وضعیت

این عبارت گویای آن است که بحث از «. بردارند

تساوی تنها یک مقوله کمی و مرتبط با تعداد 

یونسکو  2030یعنی به عبارت بهتر، سند نیست؛ 

تنها در پی ایجاد تساوی در تعداد آموزندگان 

محتوای آموزشی را نیز بر مبنای این نیست، بلکه 

، 1384، )فرهانی فرد کندتساوی، تهیه و تنظیم می

برای روشن شدن این نظر بهتر است  (.38

یونسکو از آموزش داشته  تفصیل نگاهی بهنیم

 1باشیم: یونسکو بر اساس بیانیه عمومی شماره 

 29ماده  1م نسبت به بند  2001خود در سال 

کنوانسیون حقوق کودک اعالم نمود که حق کودک 

)کمی( وی به  تنها ناظر بر دسترسیبر آموزش، نه

آن، بلکه ناظر به محتوا )آموزش کیفی( نیز 

باور است که تحقق اهداف باشد. یونسکو بر این می

آموزشی توسعه پایدار تنها از طریق گنجاندن 

کنوانسیون حقوق  29ماده  1محتوای آموزشی بند 

های پذیر است. برخی از قسمتکودک امکان

های ها مانند ترویج مؤلفهمحتوای این آموزش

حقوق بشر )همچون آموزش مفاهیمی نظیر جامعه 

و مرد در این  آزاد( و همچنین تشابه حقوق زن

کنوانسیون با برخی از احکام اسالمی در تضاد است 

رغم آنکه جمهوری اسالمی ایران در زمان و علی

پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک از حق تحفظ 

)حق شرط( استفاده نمود، اما از سوی کمیته حقوق 

عنوان رکن ناظر و تفسیرکننده کودک به 

شده  ومکنوانسیون، به نقض حقوق کودک محک

 (.21، 1382، )آقایی است

در ادامه باید اشاره نمود که تساوی جنسیتی مورد 

به معنای تشابه تام و کامل  2030تأکید در سند 

دو جنس زن و مرد در کمیت و کیفیت آموزشی، 

زیستی، فرد های منحصربهبدون توجه به ویژگی

واقع سند  ... است. درروانی، اجتماعی، فرهنگی و

کردی متفاوت به مقوله جنسیت دارد. روی 2030

سند یونسکو آموزش را ابزاری برای برابری میان 

زنان و مردان تلقی کرده است. برابری جنسیتی 

اشاره در سایر  ، برابری مورد2030مورد تأکید سند 

اسناد حقوق بشری ازجمله کنوانسیون منع کلیه 

است. در  1979اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 

بر برابری جنسیتی به دفعات و به  2030سند 

 معنای یکسانی کامل زن و مرد تأکید شده، در

که در اسالم تساوی میان زن و مرد به معنای  حالی

ها، و یکسانی در همه زمینه 2030موردنظر سند 

 مطرح نیست.

های زیادی وجود در اسالم میان زن و مرد تفاوت

به مرد مثال اسالم حق طالق را  عنواندارد. به

دهد. مگر آنکه شرط ضمن عقد خالف این را می

اقتضا کند و یا در شوهر عیوبی باشد که مقتضی 

 (.116، 32 ،1404، )نجفی باشدطالق و رهایی زن 

قانون مدنی نیز، حق طالق با  1113بر اساس ماده 

مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد. 

چنین در مواردی که زن در استیصال به سر برد هم

و مشکالتی را از ناحیه همسر تحمل کند حکومت 

دخالت کرده و طالق زن را از تواند اسالمی می

(. 43، 4 ،1416 )عاملی )شهید ثانی(، شوهر بگیرد
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تبع رویکرد فقه قانون مدنی نیز به 1130در ماده 

در این خصوص، به زوجه اجازه داده شده است در 

مواردی که در زندگی مشترک دچار عسر و حرج 

شده با مراجعه به دادگاه درخواست طالق نماید. در 

نگهداری عده برای بحث طالق در اسالم بحث لزوم 

 (.23، 2، 1412)روحانی قمی،  زن مطرح است

کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از 

جمله اسناد حقوق بشری است که در بحث برابری 

 2030جنسیتی منبع حقوقی مورد نظر سند 

یونسکو است. قواعد فقهی و حقوقی ایران در 

خصوص حق طالق با کنوانسیون مذکور مغایر 

تبعیض »کنوانسیون مذکور:  1است. بر اساس ماده 

علیه زنان، به معنی قائل شدن هرگونه تمایز، 

استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که بر 

های به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی

 مندی و اعمال آن حقوق، برها و بهرهاساسی آن

نظر از وضعیت تأهل پایه مساوات با مردان، صرف

های سیاسی، اقتصادی، ها، در تمام زمینهآن

ها اثر اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه

مخرب دارد یا اصوالً، هدفش از بین بردن این 

 16همچنین بر اساس ماده «. وضعیت است

های الزم را های عضو باید اقدامدولت»کنوانسیون: 

برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به 

صاً ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصو

بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین 

ب: حق  ،کنند: الف: حق یکسان برای انعقاد ازدواج

یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج 

ج. حقوق و  ،بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین

دوران ازدواج و هنگام  های یکسان درمسئولیت

های یکسان به د: حقوق و مسئولیت ،انحالل آن

ها، عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آن

در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، 

 .«منافع کودکان در اولویت است

 ازدواج پس از سه طالقعالوه بر این، حرمت 

، )محقق( حلی ؛591، 3 ،1409سوی خمینی، )مو

ماده  ( با167، 1414سبحانی، ؛ 17، 3، 1408

ت. طبق ماده شانزدهم کنوانسیون در تعارض اس

که سه مرتبه متوالی زوجه »قانون مدنی،  1057

شود و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می یک نفر بوده

مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری 

درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طالق 

 «.دیا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باش

ط بابر اساس آنچه از اسناد حقوق بشری قابل استن

است، رضایت فرد مهمترین شرط در ازدواج است. 

بر نظر مشهور علمای اسالم در مورد که بنا در حالی

کند، رضایت دختر جوانی که برای اولین ازدواج می

جد پدری او نیز شرط است و پدر و جد پدر و یا 

)صدوق،  ارندپدری در مورد طفل صغیر والیت د

 ،؛ بحرانی253، 4، 1417طوسی، ؛ 260، 1418

همچنین طبق ماده  (.212-214، 23 ،1406

چه به ازدواج دختر باکره اگر»ون مدنی: قان 1043

سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد 

این دیدگاه با مواد یکم و شانزدهم «. پدری او است

 کنوانسیون مغایر است. 

تفاوت زن و مرد در بعضی احکام جزایی نیز مصداق 

دارد. یکی از این موارد، اختالف در اجرای قصاص 

زنی مردی را به قتل برساند در زن و مرد است. اگر 

 صورت تقاضای اولیای دم، قصاص خواهد شد
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، 19 ،1409، عاملی ؛ حر32، 42 ،1404، )نجفی

مجازات اسالمی اگر  قانون 209(. طبق ماده 122

مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم 

شود، اما اولیای دم زن قبل از قصاص به قصاص می

قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند 

و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص 

قانون  360صورت نخواهد گرفت. طبق ماده 

میان قصاص با رد »ی دم، مجازات اسالمی، اولیا

فاضل دیه )دادن نصف دیه نفس به قاتل و اجرای 

قصاص( و گرفتن دیه مقرر در قانون )گرفتن نصف 

دیه کامل مرد( ولو بدون رضایت مرتکب )زنی که 

این مورد با ماده «.  همسرش را کشته( مخیر است

اعالمیه جهانی حقوق بشر که اشاره به برابری  9

کس هر»کند، تفاوت دارد: ون میهمه در برابر قان

جا به حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه

«. عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود

همین طور با مواد یکم و پانزدهم کنوانسیون محو 

کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مباینت آشکار دارد. 

 "تبعیض علیه زنان"از نظر این کنوانسیون عبارت »

ه تمایز، استثنا محرومیت یا محدودیت بر به هرگون

دار اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه

مندی، یا اعمال حقوق کردن یا لغو شناسایی، بهره

های سیاسی، های اساسی در زمینهبشر و آزادی

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه 

نظر از وضعیت دیگر توسط زنان است صرف

شان و بر اساس تساوی میان زنان و زناشویی ای

های عضو به زنان گردد؛ دولتمردان، اطالق می

حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا 

 «.کنندمی

های زن و مرد در تفاوت در ارث از دیگر تفاوت

اندازه نصف پسر از اسالم است. در اسالم، دختر به

شود. همچنین زن از اموال ارث برخوردار می

، 1375)جوادی آملی،  بردنمییرمنقول ارث غ

، اگر فرزند»قانون مدنی:  907بر اساس ماده  (.269

واه دختر تمام منحصر به یکی باشد خواه پسر خ

اشند ولی تمام . اگر اوالد متعدد برسدترکه به او می

ها بالسویه تقسیم پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن

ها و بعضی از آنشود. اگر اوالد متعدد باشند می

ر ارث ـرابر دختـر دو بـدختر، پس ضیـپسر و بع

قانون  946همچنیین بر اساس ماده قانون «. بردمی

برد و زوجه زوج از تمام اموال زوجه ارث می»مدنی 

در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین 

اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول 

برد در صورتی که زوج اعیان ارث میاعم از عرصه و 

هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم 

این دیدگاه «. باشداز کلیه اموال به ترتیب فوق می

اعالمیه و مواد یکم و شانزدهم کنوانسیون  9با ماده 

منع تبعیض علیه زنان مغایرت دارد. البته اسالم به 

ژه نشان حریت و حرمت زن و مسئله ارث او توجه وی

داد و او را صاحب حقوق ویژه خود در دوران 

متفاوت زندگی کرد و این را تا آنجا پیش برد که به 

زن این اجازه را داد که در قبال شیری که به فرزند 

دهد از شوهرش تقاضای حقوق کند. با خویش می

های وضعیت اقتصادی زن و مرد و این حال تفاوت

بار اقتصادی خانواده  این مسئله که اساساً در اسالم

شده است و مسئولیت اصلی  بر دوش مرد گذاشته

اقتصادی خانواده بر عهده مرد است و همچنین 

نفقه زن بر او الزم و بلکه واجب است؛ موجب این 
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االرث نگاه خاصی به شده تا اسالم در مسئله سهم

 مردان کند. 

واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت )گواهی( 

های میان زن و مرد در اسالم دادن از دیگر تفاوت

است. طبق نظر مشهور فقها قضاوت اختصاص به 

 توانند این منصب را احراز کنندنمیمرد دارد و زنان 

، 1407، )محقق( حلی ؛65، 1380)الماوردی، 

نون قا (. مطابق44، 1 ،1405گلپایگانی، ؛ 562

، 1361شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 

گردند. قضات از بین مردان واجد شرایط انتخاب می

قضات از میان مردان »ماده واحده مذکور، بر اساس 

در مسئله «. شوندواجد شرایط زیر انتخاب می

شده زن و مرد دارای ارزش  شهادت دادن نیز گفته

ت یک یکسان نیستند، شهادت دو زن ارزش شهاد

مرد را دارد و این در حالی است که در برخی از 

شرب خمر و ارتداد اصوالً با امور مانند حد سرقت، 

عاملی ) توان موضوع را اثبات کردشهادت زن نمی

 74 مادهاساس  (. بر161، 1410، (شهید ثانی)

جلد  حد موجب زنا چه» :اسالمی مجازات قانون

 )سنگسار( با شهادت رجم حد موجب )شالق( و چه

 ثابت عادل و دو زن مرد عادل یا سه چهار مرد عادل

 قانون 76 همچنین بر اساس ماده«. شودمی

 یا به تنهایی به زنان شهادت» اسالمی: مجازات

کند نمی زنا را ثابت مرد عادل یک شهادت انضمام

 جاری قذف در مورد شهود مذکور حد نصاب بلکه

محدودیت در احراز سمت قاضی و قبول «. شودمی

شهادت زن با بند یک و دوم ماده پانزده کنوانسیون 

محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مغایر است. 

 مطابق بند دوم ماده پانزدهم کنوانسیون مورد

های عضو، در امور مدنی، همان دولت»اشاره، 

ده و اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان دا

امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار 

های عضو به دهند. مخصوصاً دولتها قرار میآن

زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و 

دهند و در تمام مراحل دادرسی در اداره اموال می

ها رفتار یکسان خواهند ها و محاکم با آندادگاه

 «.داشت

 والیت امت مخصوص مرد استمنصب همچنین 

در نظام حقوقی نیز  (343، 4 ،1423ی، ی)طباطبا

های عالی در نظام سیاسی مانند ریاست احراز پست

است. مطابق اصل  جمهوری به مردان محدود شده

 جمهور باید از میانرییس» :قانون اساسی 115

واجد شرایط زیر باشند  که و سیاسی مذهبی رجال

محدودیت در والیت و احراز « گردد انتخاب

های عالی سیاسی از سوی زنان با ماده هفتم پست

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 

مباین است. بر اساس ماده هفتم کنوانسیون مذکور: 

اند اقدامات کنوانسیون موظفهای عضو دولت»

مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی 

سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً 

اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، 

حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند: الف: حق رأی 

های عمومی و پرسیدادن در همه انتخابات و همه

هایی که با ن در همۀ ارگانصالحیت انتخاب شد

شوند. ب: حق شرکت انتخابات عمومی برگزیده می

ها و به عهده در تعیین سیاست دولت و اجرای آن

های دولتی و انجام وظایف عمومی در گرفتن پست

ها و تمام سطوح دولتی. ج: حق شرکت در سازمان
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های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و انجمن

 «.سیاسی کشور

در خصوص تساوی و برابری  2030یکرد سند رو

جنسیتی با آنچه در سند تحول بنیادین آموزش و 

شورای عالی انقالب  1390پرورش مصوب 

 5/6فرهنگی، آمده نیز، در تعارض است. در راهکار 

سند تحول بر طراحی و تدوین برنامه آموزشی 

های دختران و پسران متناسب با نیازها و نقش

المللی تفکیک از منظر اسناد بین تأکید شده است.

جنسیتی مصداق بارز تبعیض جنسیتی و خشونت 

که در سند تحول متناسب با  جنسی است. درحالی

ها و نقش متفاوت دختر و پسر و در نظر تفاوت

های دینی طراحی و تدوین شدند. گرفتن آموزه

محتوای آموزشی بر اساس سند یونسکو باید عاری 

و خشونت باشد. در اسناد از هرگونه تبعیض 

المللی تفکیک جنسیتی از مصادیق اعمال بین

تبعیض و خشونت جنسی است. این در حالی است 

که در نظام تربیتی اسالم آموزش بر اساس 

های جنسیتی است؛ دختران و پسران بر تفاوت

بینند؛ که های جنسیتی آموزش میاساس تفاوت

گرفته  روضوح در سند تحول مورد تأکید قرابه

سند تحول بر توجه  1/1است. در بند هـ راهکار 

های فردی به ویژه هویت جنسیتی بیشتر به تفاوت

با توجه به آنچه ذکر  آموزان تأکید شده است.دانش

شد، تأکید بسیاری از بندهای این سند، از جمله 

پذیرش برابری، تفکیک و آموزش جنسی، مستلزم 

ز متون درسی حذف بسیاری از قوانین اسالمی ا

با  2030پذیرش سند در واقع  نظام آموزشی است.

 
1 comprehensive sexuality education 

پذیرش برابری جنسیتی و حذف به معنی پذیرش 

موانع آموزش جامع جنسیتی، حذف بسیاری از 

های دینی، فرهنگی و ملی از متون آموزشی، ارزش

اندیشه  است. حقوق بشرو باالخره پذیرش رسمی 

به این در اسناد حقوق بشری لزوم تساوی حقوقی 

سانیت رد در انگردد که چون زن و ممینکته بر

مند بهره نیز مشترک هستند، باید از تشابه حقوقی

رغم برابر دانستن اما در اندیشه اسالمی علیباشند. 

 جه شده است.های آنها نیز توو مرد، به تفاوتزن 
 

 نسیبحث آموزش ج. 2-3-5

آموزش،  2030از دیگر اصطالحات کلیدی سند 

اشاره  1توان به مسئله آموزش جامعه جنسیمی

های مهم در نمود. آموزش جنسی یکی از موضوع

گیری حوزه تربیت است و در چگونگی شکل

انسان نقش مهمی داشته، بر افکار، شخصیت 

 عواطف و رفتارهای انسان تأثیرگذار است

 2030سند  26در بند  (.112، 1381، )اسماعیلی

های خدمات مراقبت به تعهد نسبت به ارائه

تی در امور جنسی و باروری و همینطور هدف بهداش

شده است.  گرفتن تنظیم خانواده پرداختهقرار

ازجمله موارد دیگری که در این سند به این موضوع 

است که بیان  73سند و بند  35اشاره دارد صفحه 

تضمین دسترسی جهانی به خدمات »کند؛ می

مسائل جنسی و بهداشتی و درمانی در حوزه 

باروری ازجمله: در راستای تنظیم خانواده، 

ها و رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامهاطالع

 .«راهبرد ملی
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اسالم به بحث تربیت جنسی پرداخته است. در 

ها و عوامل مربوط به تربیت جنسی اسالمی زمینه

ای باید در کنار یکدیگر قرار گونهمسائل جنسی به

استعدادهای فرد را به مسیر کمال بگیرند که 

توان گفت در اسالم هدف از منتهی کنند. پس می

تربیت جنسی رسیدن به آگاهی، آداب و عاداتی 

که در پی ارضای غریزه جنسی است که این است 

و  44، 1385)ثابت،  مسیر نیازمند لوازمی است

45.) 

تواند دو معنی داشته تربیت یا آموزش جنسی می

ینکه به هریک از دو جنس آموزش دهیم باشد اول ا

جنسان خود و هنجارهای آن جنس عمل مانند هم

کند، مانند اینکه پسران لباس صورتی انتخاب 

نکنند البته هنجارهای هر یک از دختر و پسر در 

ا توجه به نقشی که جوامع مختلف متفاوت است و ب

. و معنای دوم آن ارائه د نمودهدارند عمل خوا

الزم در باب مسائل مربوط به غریزه  هایآگاهی

(. 136و  135، 1383فر، )متقی باشدجنسی می

نظریات اسالمی در باب تربیت جنسی هر دو معنا 

به قرینه مبحث  2030کند، اما سند را دنبال می

ایدز و تنظیم خانواده که در کنار بحث آموزش 

 جنسی مطرح شده است به دنبال معنای دوم است.

از دید اسالم، کودک از بدو تولد دارای غریزه است. 

از هرگونه تحریک کودک پرهیز پس ضروری است 

با توجه به ثمرات نامطلوب و منفی بلوغ  شود.

زودرس و تحریک در کودکی پدر و مادر )حتی 

شگیری کودک از انحراف های پیمعلمین( باید روش

مل های انحراف را بشناسند. این موارد شاو زمینه

 )فقیهی پرهیز از روابط جنسی در برابر فرزند است

 (.112-113، 1387، و همکاران

السالم فرمودند که پیامبر اسالم امام صادق علیه

سوگند به »)صلی اهلل علیه و آله وسلم( فرمودند: 

خدایی که جانم در دست اوست اگر مردی همسر 

ها را ببیند ای که کودک بیداری آنخود را در خانه

زدنشان را و صحبتشان را بشنود و صدای نفس

آغوش شود، کودک هرگز رستگار همبشنود، 

 ،1429)کلینی،  «نخواهد شد و زناکار خواهد بود

11 ،143.) 

بر اساس آنچه گفته شد آموزش جنسی مورد نظر 

به عنوان یک سند آموزشی حقوق  2030سند 

های اسالمی است. تصویب و ارزش بشری مغایر با

های بسیاری را در دگرگونی 2030اجرای سند 

آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله ارائه 

. در حقیقت است های جنسی به کودکانآموزش

اسالم این است مقصود از تربیت جنسی، از دیدگاه 

ای تربیت کنیم که وقتی به سن که فرد را به گونه

ل و حرام را در مسائل جنسی بلوغ رسید؛ حال

سری آگاه و هم تشخیص دهد؛ به وظایف زناشویی

بندوباری بپرهیزد و راه و رسم عفت باشد؛ از بی

با آنچه در  این کامالً اسالمی خلق و خوی او باشد

به عنوان آموزش جنسی مطرح است  2030سند 

 .در تعارض است
 

 هاي جنسیتیآموزش حذف کلیشه. 3-3-5

خورد بچشم می 2030نکته دیگری که در سند 

های جنسیتی است. درواقع یکی از کلیشه

های بحث تساوی جنسیتی، محو زیرمجموعه
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چهارچوب  20است. که در بند  1کلیشه جنسیتی

گرفته  ، صراحتاً مورد تأکید قرار2030اقدام سند 

دولت و »آمده است:  است. در بخشی از این بند

ها و ها، برنامهد باید سیاستسایر اعضای این سن

محور را مدنظر قرار های آموزشی جنسیتمحیط

داده و موضوعات مربوط به جنسیت را در فرایند 

آموزش دبیران و فرآیند نظارت بر محتوای برنامه 

درسی بگنجانند. همچنین باید هرگونه تبعیض بر 

پایه جنسیت و خشونت مبتنی بر آن را حذف کنند 

اصل شود که آموزش و یادگیری اثر تا اطمینان ح

رابری بر دختران و پسران و زنان و مردان داشته ب

های جنسیتی حذف است. همچنین باید کلیشه

 «نمایدروی میشوند و تساوی جنسیتی پیش

جنسیتی از  (. کلیشه25، 1398خمامی، و  )غمامی

اند از: منظر کمیساریای عالی حقوق بشر عبارت

ها فرض درباره ویژگییک دیدگاه کلی یا یک پیش»

هایی که باید از سوی زنان و مردان ایفا و شاخص

گرفته  عهده هایی که از سوی آنان برشود و یا نقش

ها مانع زنان و مردان در به فعل شود. این کلیشه

ها و تمایالت رسیدن به خواست ها،رساندن توانایی

بک زندگی انجام امور تخصصی و انتخاب س

بر تعریف کمیساریای بنا« شود.دلخواهشان می

مدار فرض یا تفکر نقشحقوق بشر، هر آنچه پیش

های هویتی انسان را رقم زند، اعم از ایجاد نقش

همانند مادری، همسری، شوهری و... نوعی کلیشه 

هر نقشی که مانع به فعل جنسیتی است؛ چرا که 

ها و تمایالتشان شود، ها، خواسترساندن توانایی

های مردود است. این مهم پیش از این در قطعنامه

 
1 gender eguality 

مجمع عمومی ملل متحد به ویژه در اسناد 

-1975) منتشرشده از دهه سازمان ملل برای زنان

گرفته شده بود و  ( مورد تأکید قرار1985

ال تبعیض علیه زنان کنوانسیون رفع هر نوع اشک

کرده بود دقیقاً، برخالف آنچه به  نیز بدان اشاره

های جنسیتی در پارادایم فکری عنوان نفی کلیشه

ها به مدار انسانشده، هویت نقشبیان 2030سند 

خانواده در جامعه مورد اهتمام ویژه زنان در بستر 

و  )غمامی نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است

مجموع با توجه به  (. در11-14، 1398خمامی، 

رسد که سند آنچه بیان شد؛ چنین به نظر می

های اسالمی، مستلزم دور شدن از آموزه 2030

های اسالمی است موارد قرآنی و بسیاری از ارزش

های ارزش ، با2030چراکه روح حاکم بر سند 

اسالمی در تضاد است. طبق سند یونسکو به عنوان 

برای تدوین و اجرای برنامه جهانی صالح مرکز ذی

 آموزش، در تحقق توسعه پایدار جهانی پذیرفت

ای که این سند جهانی، تعهدات گونهشده است. بهه

اند، و الزاماتی را برای کشورهایی که آن را پذیرفته

ها، به دنبال خواهد داشت و عدم پایبندی به آن

ین، پیامدهای ناگواری به دنبال دارد. افزون بر ا

آموزش شهروندی جهانی، مستلزم گذر از بسیاری 

های اسالمی در سطح خانواده، مدرسه و از ارزش

با  2030 (. سند84، 1396، )فوالدی استجامعه 

های زندگی ترویج شیوه»استفاده از عناوینی مانند 

ترویج فرهنگ صلح »، «تساوی جنسیتی»، «دارپایه

حترام به ا»، «شهروندی جهانی»، «و نبود خشونت

المللی برای های بینهمکاری»، «تنوع فرهنگی
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تربیت معلم جهت آموزش در کشورهای 

فرهنگ و سطح زندگی یافته، در پی رواج توسعه

 فردی و کمرنگ نمودن دین در مدارس است

این هدف با  (.13-14، 1398، خمامیو  )غمامی

شیوه تغییر محتوای کتب آموزشی مدارس و 

نظر سازمان یونسکو اجرا آموزش معلمان زیر 

شود که با تعریف اسالم از نقش زن و مرد جامعه می

 سازگار نیست.

ممکن است راهکارهایی در راستای آموزش موازین 

یونسکو مبنی  2030حقوق بشر اسنادی چون سند 

بر حفظ حق شرط ارائه شود. اما در عمل چندان 

کنوانسیون وین  19گونه نیست زیرا مطابق ماده این

که به حقوق معاهدات معروف است، هر کشوری در 

ها و اسناد نامهتواند برای توافقصورتی می

المللی حق شرط قائل شود که حق شرط بین

هدف و مقصد از معاهده سازگار باشد.  شده بااعالم

کنوانسیون منع کلیه  28ماده  2همین نکته در بند 

 اشکال تبعیض علیه زنان تصریح و بیان شده که،

اساساً هرگونه حق شرط نسبت به کنوانسیون که با 

 هدف و روح حاکم بر کنوانسیون مخالف باشد، مورد

گونه که اشاره شد سند پذیرش نخواهد بود. همان

ترین اسناد آموزش که یکی از مهم 2030آموزشی 

ترین هدف خود که حقوق بشر است در کلیدی

است جانبه زن و مرد آموزش تساوی و یکسانی همه

با موازین فقهی و حقوقی در ایران مغایرت دارد و 

حق شرط قائل شدن در خصوص این سند به 

معنای نادیده انگاشتن روح کلی حاکم بر سند 

 2030سند در مجموع باید گفت که  مذکور است.

در حالی  بودهمداری استوار یونسکو بر مبنای انسان

فاوت موازین فقهی و حقوقی در ایران رویکرد متکه 

در این سند به برابری . به انسان و تربیت وی دارد

جنسیتی اشاره شده، در حالی که در نظام تربیتی 

های جنسیتی به دختران و اسالم با توجه به تفاوت

در چارچوب عمل  شود.پسران آموزش داده می

هایی همچون شهروند جهانی و به واژه 2030

ارچوب اما در چ برابری جنسیتی اشاره شده است

موازین اسالمی و حقوق ایران، برابری زن و مرد 

های ذاتی این دو تفسیر شده متناسب با تفاوت

 است.
 

 . نتیجه6

های های سازمان یونسکو فعالیتازجمله فعالیت

علمی فرهنگی است. سازمان یونسکو برای آموزش 

همه افراد کشورهای جهان سندی تحت عنوان 

کرده است. هدف  را تدوین 2030برنامه آموزش 

چهارم سند بر آموزش موازین حقوق بشری ازجمله 

تساوی و برابری جنسیتی تأکید دارد. یکی از 

های اساسی آموزش حقوق بشر و ازجمله چالش

 یونسکو در ایران، تأکید اسناد مورد 2030سند 

اشاره بر برابری کامل و یکسان زن و مرد است. این 

بع آن قواعد حقوقی در تبههای فقهی و امر با آموزه

ایران در خصوص حقوق و مناسبات زن و مردم در 

تعارض است. بحث حق طالق، ارث، قصاص، گواهی 

باکره برای  و شهادت دادن در دادگاه و اجازه دختر

مله مصادیقی است که بر اساس موازین جازدواج، از

فقهی و قواعد حقوقی میان زن و مرد یکسان و برابر 

فقهی و حقوق ایران نسبت به زن و نیست. رویکرد 

های فیزیکی و مرد مبتنی بر توجه به ویژگی
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شخصیت متفاوت این دو بنا شده است. در اسالم 

ی منشاء هویت و خلقت یکسان ازن و مرد دار

باشند که های فیزیکی میهستند اما دارای تفاوت

ها تجویز کرد. این توان قواعد یکسانی برای آننمی

های اصلی آموزش که یکی از مؤلفه در حالی است

یونسکو، آموزش  2030بشر ازجمله در  حقوق

جانبه زن و مرد است. حفظ برابری و یکسانی همه

حق شرط در پیوستن به بسیاری از اسناد حقوق 

بشری نیز با چالش مواجه است زیرا کنوانسیون 

معاهدات وین حق شرط را منوط به عدم لطمه به 

المللی کرده نامه بینتوافق روح حاکم بر سند و

است، ضمن اینکه بسیاری از اسناد حقوق بشری 

مانند کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه 

ل ئان نیز چنین شرطی را برای حفظ حق شرط قانز

شده است و همین امر، پذیرش و آموزش موازین 

حقوق بشری این اسناد را با چالش مواجه ساخته 

 است.
 

 نویسندگان. سهم 7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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راهبردهای توسعه پایدار در »آقایی، سید داوود،  -

، مجله دانشکده حقوق و علوم «سازمان ملل متحد

 .1382 ،تهران، شماره پنجاه و نهدانشگاه سیاسی 

 اسماعیلی، علی، جوان و انگیزه و رفتار جنسی، -

 .1381، چاپ اول، تهران، انتشارات لقاء النور

بن حبیب  الحسن علی بن محمدالماوردی، ابو -

البصری البغدادی، االحکام السلطانیه و الوالیات 

 .1380الدینیه، قاهره، 

، «آموزش حقوق بشر» امیر ارجمند، اردشیر، -

تحقیقات حقوقی، شماره بیست و پنج و مجله 

 .1378، بیست و شش

بلوری،  ،ذاکریان، مهدی، باقری حامد، یوسف -

حق بر سالمت و »  ،دهرمیداس باوند، داوو ،پیمان

، «بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر

، نامه حقوق پزشکی، شماره چهل و ششفصل

1397. 

جلد بیست و  ، الحدائق الناظره،بحرانی، یوسف -

 .1406قم، مؤسسۀ النشر اإلسالمی،  سوم،

ثابت، حافظ، تربیت جنسی در اسالم، چاپ دوم،  -

قم، نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

 .1385، ثابترحمه اهلل علیه

جوادی آملی، عبداهلل، فلسفه حقوق بشر، چاپ  -

 .1375، دوم، قم، نشر اسراء

جلد  ،ی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعۀعامل حر -

 .1409دار احیاء التراث العربی،  دوم، بیروت،

حلی )محقق(، جعفر بن حسن، شرائع اإلسالم فی  -

مؤسسه  جلد سوم، قم، الحرام، مسائل الحالل و

 .1408اسماعیلیان، 

حلی )محقق(، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح  -

 .1407 المختصر، قم، موسسه سید الشهداء،

جلد  ،غنائم االیام، روحانی قمی، میرزا ابوالقاسم -

 .1412دوم، خراسان، مکتب االعالم االسالمی، 

، قم، سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة -

 .1414موسسه امام صادق )ع(، 

فرد، مسعود، طالقانی، سالمتی، یعقوب، اخوان -

تکلیف بر رعایت حق بر آموزش در حقوق »، حسین

؛ فصلنامه علمی «مقررات حقوق بشر - اسالمی

، و مبانی حقوق اسالمی، شماره چهارپژوهشی فقه 

1394. 

له أارزیابی مس»، کریمی، سوده، سلگی، مریم -

د ملی آموزشی خانواده با محوریت نقش زن در سن

ی پیشرفت مطالعات الگو ، مجله«یونسکو 2030

 .1399 پانزده،اسالمی ایرانی، شماره 

صدوق، محمد بن علی، من الیحضر الفقیه،  -

 .1418، نشر صدوق، تهران

طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان،  -

مؤسسه االعلمی  ،چاپ پنجم، بیروتجلد چهارم، 

 .1423للمطبوعات، 

طوسی، محمد بن حسن، تهذیب االحکام، جلد  -

 .1417نشر صدوق،  چهارم، تهران،
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ک لدین بن علی، مسال، زین اعاملی )شهید ثانی( -

جلد چهارم، قم، مؤسسۀ المعارف  ،االفهام

 .1416، االسالمیۀ

لد عاملی )شهید ثانی(، زین الدین، شرح لمعه، ج -

 .1410، دوم، قم، کتاب فروشی داوری

محمدمهدی، خمامی، نیلوفر، ، غمامی -

های بنیادین جمهوری اسالمی ایران در چالش»

،  مجله «2030مواجهه با سند توسعه پایدار 

 .1398، یکحکومت اسالمی، شماره 

در  درآمدی بر توسعه پایدار»فرهانی فرد، سعید،  -

، مجله اقتصاد اسالمی، شماره بیست ،«عصر ظهور

1384. 

ند، پرنقی، شکوهی یکتا، محسن، ی، علیفقیه -

آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان از » ،اکرم

 جلهم ،«تیشناخدیدگاه اسالمی و مطالعات روان

 .1387، تربیت اسالمی، شماره هفت

بررسی انتقادی سند توسعه » فوالدی، محمد، -

معرفت یونسکو: آثار و پیامدهای آن،  2030پایدار 

 .1396، ه، شماره س«اجتماعیفرهنگی 

 ،لینى، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد یازدهمک -

 .1429، دار الحدیث للطباعۀ و النشر قم،

جلد  رضا، مجمع المسائل،سید محمدگلپایگانی،  -

 .1405قم، دار القرآن الکریم،  اول،

فر، غالمرضا، درآمدی بر نظام اخالق جنسی متقی -

قم، انتشارات موسسه آموزشی  در اسالم، چاپ دوم،

 .1383، و پژوهشی امام خمینی رحمه اهلل علیه

تحریر الوسیلۀ، ، اهللوی خمینی، سید روحموس -

 .1409االشرف، جلد سوم، نجف 

چاپ  المللی حقوق بشر،پور، حسین، نظام بینمهر -

 .1383دوم، تهران، انتشارات اطالعات، 

هر الکالم فی شرح نجفی، محمد حسن. جوا -

اء جلد بیست و سوم، بیروت، دار احی، شرائع اإلسالم

 .1404التراث العربی، 

آموزش حقوق بشر در نظام »بی، همتی، مجت -

پنجاه و ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره «لالملبین

 .1390 ،چهار
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