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 چکیده

مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی زن در کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان و قوانین  این مقاله به  

داخلی ایران بر مبنای فقه امامیه فارغ از مخالفت یا موافقت با الحاق به آن پرداخته است. در نوشتار حاضر  

ق امامیه،  فقه  در  زن  مالی  حقوق  اقسام  اسالم؛  در  زن  مالی  حقوق  مقدمه؛  بخش  سه  و  تحت  مدنی  انون 

کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان به بررسی جزء به جزء موضوعاتی چون مهریه، نحله، اجرت  

المثل، نفقه، اشتغال، ارث و دیات پرداخته شد. موارد اختالفی و انطباقی با کنوانسیون بیان شد. در نهایت  

ه امامیه بدون در نظر گرفتن رویۀ قضایی و به لحاظ متن قانون مدنی و سایر قوانین داخلی بر اساس فق

به صورت  دشواری را  این حقوق  ما  اگر  که  شد  آن  نتیجه  دارد،  وجود  مالی  حقوق  احقاق  برای  که  هایی 

ساله بیشتر از آنچه   1400ای  مجموعۀ حقوق مالی در نظر بگیریم مالحظه خواهیم کرد، این حقوق با سابقه

نفع   به  بوده  کنوانسیون  نظر  مد  استکه  شده  بیان  مسلمان  زوجه  ،زن  ارث  موضوع  برخی  ،  لیکن  و 

مستحق تمام    ،اث به اوور زوجه در صورت انحصار    های مربوط به اشتغال نیازمند بازنگری است.محدودیت

 است.   میراث است و جواز قضاوت وکسب منسب ریاست جمهوری برای زنان میسّر

 .ونیکنوانسقانون مدنی،    حقوق مالی، :یدیکل  واژگان

 
 ra.ramin1362@gmail.com: نویسنده مسئول *
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 مقدمه 

ترین موضوعات در  شاهی وغلبۀ نیروی مردانه تا به االن مسئلۀ زن یکی از جنجالیبعد از دورۀ مادر

های مختلف خصوصاً در جوامع اسالمی است. رنج زنان در سیر این تحوالت که قرائت ذکور  عرصه

 دخیل است، قابل انکار نیست.در آن بسیار 

ترین سندی است که جهت محو  ترین و مدونکنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان مهم

را پذیرفتند و بسیاری  الملل تدوین شده است. غالب کشورهای جهان آناین نابرابری در سطوح بین

دوبارۀ موضوع الحاق ایران به    از کشورهای اسالمی با حق تحفظ به آن ملحق شدند. مطرح شدن

واکنش از  عظیمی  خیل  با  اصالحات  دورۀ  در  روبهکنوانسیون  مخالف  و  موافق  رو شد. حجم  های 

زیادی از مطالبی که در این باب نوشته شده در جهت مخالفت با الحاق به آن است. از این بین اثر  

مهر مواد  انگیزجسورانۀ  بررسی  به  بیشتر  البته  که  میکار  به متعارض  الحاق  از  دفاع  تا  پردازد  

دارد.  ،کنوانسیون متفاوت  آنمخالفان،  رویکردی  بر  حاکم  روح  و  کنوانسیون  با  مفاد  متعارض  را 

جای عدالت  دانستند و موضوع درستی عدالت استحقاقی را بهشریعت مقدس و آیات االحکام می

مطرح می  نظرمساواتی  به  استناد  با  نیز  موافقین  امامکردند.  و  یۀ  زمان  وتأثیر  پویا  فقه  از  خمینی 

پیشرفته  جوامع  با  تعامل  برای  آن،  به  الحاق  جهت  در  شرط  حق  از  استفاده  و  اجتهاد  در  مکان 

گفتند. بعد از دوبار طرح موضوع الحاق به این سند تا به االن مجمع تشخیص مصلحت سخن می

 نظام نسبت به آن تصمیم گیری نکرده است.

  دسامبر   18المللی است، که درن رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهدۀ بینکنوانسیو

مورد پذیرش  "مجمع عمومی سازمان ملل متحد180/34   قطعنامۀ شمارۀ  "(  1358آذر27)  1979

قرارگرفت )قامت و صابری قمی،   بر    (.1391مجمع عمومی سازمان ملل  این کنوانسیون مشتمل 

شش بخش است. در مادۀ یک که درواقع خالصۀ تمام مفاد آن است یک مقدمه و سی ماده در  

عبارت   کنوانسیون،  این  نظر  »از  شده:  زنان"مقرر  علیه  استثناء   "تبعیض  تمایز،  هرگونه    به 

خدشه آن،  هدف  یا  نتیجه  که  جنسیت  اساس  بر  محدودیت  یا  لغو    )محرومیت(  یا  کردن  دار 

اقتصادی،  های اساسی در زمینه های سیاسی،  دیمندی، یا اعمال حقوق بشر و آزا، بهرهشناسایی

نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر  اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینۀ دیگر توسط زنان صرف

دوم به لزوم تعهد دول عضو در محو    گردد«. در مادۀاساس تساوی میان زنان و مردان، اطالق می 

 پردازد: این نابرابری  به قرار زیرمی

 : 2مادۀ

که بدون    د نماییاشکال آن محکوم کرده، موافقت م  یۀزنان را در کل  هیعل  ض یعضو، تبع  هایدولت

منظور موارد    نیمناسب دنبال نموده و بد  یابزارها  یۀزنان را با کل  هیعل  ضیرفع تبع  استیدرنگ س

 شوند: یرا متعهد م لیذ

مربوط به هر کشور،    نیقوان  ریسا  ای   یزنان و مردان در قانون اساس  نی. گنجاندن اصل مساوات بالف

  ر یسا  ا یوضع قانون    ۀلیاصل به وس  نیا  ی تحقق عمل  نیچنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضم

 . گری طرق مناسب د
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، به منظور ممنوع ءازجمله مجازات در صورت اقتضا  گر، یاقدامات د   ا ی مناسب و    نیقوان  بی. تصوب

 زنان.  هیعل ضیکردن تبع

 ت یاز حما  نانیبا مردان و حصول اطم   یبرابر  یاز حقوق زنان بر مبنا  یقانون  تیحما  ی. برقرارپ

  ر یو سا  یصالح مل   یذ  ییمراجع قضا  قیاز طر  زیآم  ضیموثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبع

 . یموسسات  دولت

تعهدات   نیا  تیرعا  نیزنان و تضم  هیعل  زیآم  ضیاز انجام هر گونه عمل و حرکت تبع  ی. خوددارت

 . یتوسط مراجع و موسسات دولت

کل ث اتخاذ  تبع  ی.  محو  جهت  مناسب  و    هیعل  ضیاقدامات  سازمان  شخص،  هر  توسط    ا یزنان 

 شرکت.

روش    ا یمقررات، عرف    ن،یفسخ قوان  ا یبه منظور اصالح    نیضع قوانالزم، از جمله و  ر ی. اتخاذ تدابج

 . باشند یم زیآم  ضیزنان تبع هیموجود که عل یها

 . شوندیزنان را موجب م  هیعل ضیکه تبع ی مل یفریمقررات ک یۀ. فسخ کلچ

در   ماده  دو  این  با  اول  درجۀ  در  ما  قوانین  در  تفاوتی  و  تبعیض  هر  مصداق  است.  بنابراین  تضاد 

از  پردازد.  با موضوعات مختلف می  ضیتبع  اشکال  یۀ بر محو کل  دی کأبه ت  16ات  3در مواد  ونی نوانسک

  ض یرفع تبع  ۀتیکم  ۀفیبه عنوان مثال وظ  ون،ی کنوانس  یبعد موضوعات مربوط به اجرا  به16د  موا

 شود. کنوانسیون ایجاد شده است، مطرح می 17موجب مادۀ  زنان که به هیعل

روح کلی حاکم بر این سند و صراحت متن آن تأکید در رفع تمام اشکال تبعیض دارد. مواردی 

قیمومیت،  و  حضانت  کودکان،  ازدواج  ارث،  و  اشتغال  در  برابر  حق  طالق،  در  یکسان  حق  مانند 

تابعیت، حق یکسان در   قانون ریاست خانواده،  از طرفی در  قوانین ما در تعارض است.  با  ازدواج، 

ویژه دارای حقوق  زن  اسالم  فقه شریف  مبنای  بر  ما  و مدنی  المثل  اجرت  نحله،  ای چون مهریه، 

مقرّ در  حتی  نشده،  دیده  درکنوانسیون  مطلقاً  در  که  است  حقوق  نفقه  مانند  ایران  داخلی  رات 

زیادی موارد  بازنشستگی،  و  کار  به  حال    مربوط  است.  شده  گنجانده  زنان  نفع  به  مثبت  تبعیض 

این   تبعیض مثبتی موافق است.  با چنین  است در جواب گفته شود روح کلی کنوانسیون  ممکن 

  انمقاله با رویکردی صرفاً توصیفی به بیان مواد مندرج در قانون ایران در خصوص حقوق مالی زن

 پردازد.ن میبر اساس فقه امامیه و نسبت آن با مفاد کنوانسیو

 

 حقوق مالی زن در اسالم 
بود که به موجب آن زنان حق داشتند پولی را   1882نخستین گام برای آزادی زن در اروپا، قانون  

می کسب  )دورانت،که  دارند  نگه  خود  برای  رژیم  1385،ص155کنند  در  غربی  کشورهای  در   .)

ادارۀ اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در  اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک،  

که رژیم جدایی مطلق اموال نیز مرد مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر این

سورۀ مبارکۀ نساء   32در آیۀ    لیکن قرآن  .(1394را رد نماید )ارغوانی و اصغر پور،  زن صریحاً آن

 فرماید: می زن و مرد افراد اعم از دربارۀ استقالل اموال
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 *اکْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِیبٌ وَلِلنِّسَاءِ  اکْتَسَبُوا مِمَّا نَصِیبٌ *لِلرِّجَالِ

بدست  آنچه  از  است  زنان سهمی  برای  از  و  آوردند  بدست  آنچه  از  است  مردان سهمی  برای  *از 

 آوردند.* 

شود که شخص برای خود بدست آورده،  استعمال میگوید: اکتساب در موردی  راغب اصفهانی می

در حدیث نبوی معروف    (.174، ص 8،ج1374کسب در جایی که برای خود و دیگری )طباطبایی،

  « است:  شده  نقل  تسلط  حدیث  خو  ۀ»هم  م«،لهِامواِ  ی عل  طونَلَّسَمُ  الناسُبه  مال  بر    ش یمردم 

فقهی   مبانی  از  حدیث  این  سلطنت("مسلطند«.  یا  )تسلیط  تسلط  این  "قاعدۀ  با  این  است.  که 

ادریس، شهیدثانی، صاحب جواهر و شیخ  طوسی، ابنحدیث، حدیث مرسل است فقهایی چون شیخ

اسالم   مالکیت در  ماهیت  تسلیط  قاعدۀ  اساس  بر  استناد کردند.  آن  به  انصاری در مکتوبات خود 

ری و دائمی است. مطلق و دائمی بودن جنبۀ ایجابی مالکیت و انحصاری بودن جنبۀ مطلق، انحصا

می محسوب  آن  داماد،سلبی  )محقق  اصل    (. 128-1395،صص115شود  اساس  این  قانون   46بر 

می بیان  نمیاساسی  و هیچ کس  است  وکار مشروع خویش  مالک کسب  به  دارد: »هر کس  تواند 

خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند«. در قانون   عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار

 ت تمتع و استیفاء بدون در نظر گرفتن جنسیت بدین نحو بیان شده است:مدنی نیز اهلیّ

نمی  598ادۀ  م لیکن هیچ کس  بود؛  از حقوق مدنی خواهد  انسان  را  ق.م: »هر  تواند حقوق خود 

 امر اهلیت داشته باشد«. که برای این اعمال و اجرا کند، مگر این

 ق.م: »متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند«. 210مادۀ

 که متعاملین اهل محسوب شوند، باید عاقل و بالغ و رشید باشند«. ق.م: »برای این  211مادۀ

مادۀ   موجب  به  نیز  می958و  مستقالً  »زن  که  ق.م:  تصرفی  هر  خود  دارایی  در  خواهد،  میتواند 

 بکند«.

 

اقسام حقوق مالی زن در فقه امامیه، قانون مدنی و کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال 

 تبعیض علیه زنان
فعالیت اشتغال،  بر  از عالوه  نحله  المثل،  اجرت  نفقه،  مهریه،  چون  مواردی  ارث  و  اقتصادی  های 

امامی فقه  در  آن  شرح  که  است  مسلمان  زن  مالی  حقوق  با  اقسام  نسبتش  و  داخلی  قوانین  ه، 

 شود.  کنوانسیون متعاقباً بیان می

 

 مهریه

( لیکن  به موجب مادۀ  1395،ص179تصریح به مهر در ازدواج دائم رکن صحت آن نیست.)دیانی،

)عاملی،   1095 است  امامیه  فقه  خاص  که  منقطع  نکاح  در  مهر  1395،ص335ق.م:  ذکر  عدم   )

بنا  است.مبطل عقد نکاح   اگر  نپرداختن مهر  یدر فقه گفته شده  به  از  هیزوج  اخالقی  ر  نظ  باشد 

شود. ممکن است عدم استطاعت زوج برای پرداخت مهریه سنگین مانعی مؤثر  زناکار محسوب می

(. مهریه تا حد زیادی نقصان ارث زوجه در قوانین 9284،ص1389دیانی،در امر ایقاع طالق باشد )
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زن در   تیملک  به  متزلزل  صورت  به  مهر  تمام   عقد  مجرد  به  .(171،صکند )همانما را تعدیل می

 یابد: ی زیر استقرار میگانهآید و با یکی از امور چهارمی

 فوت زن   -4فوت شوهر؛   -3ارتداد؛  -2نزدیکی؛  -1

فقهاست)دادمرزی، مطابق قول مشهور  بعدی  موارد  و  اجماعی  اول  براساس (.  1393،ص472مورد 

ندارد و  47،صقول مشهور فقها )همان زیاد حدی  و  از جهت کم  و مستندات قرآنی مقدار مهر   )

جواز مهریۀ سنگین در قرآن کریم آیۀ    (. 359،ص1395،  میزان زیاد برای مهر جایز است. )عاملی

 :  سورۀ مبارکۀ نساء است 20

  بُهْتَانًا   أَتَْأخُذُونَهُ  شَیْئًا  مِنْهُ  تَْأخُذُوا  فَلَا  قِنْطَارًا  إِحْدَاهُنَّ  وَآتَیْتُمْ  زَوْجٍ  مَکَانَ  زَوْجٍ  اسْتِبْدَالَ  أَرَدْتُمُ   وَإِنْ  *

 * مُبِینًا وَإِثْمًا

*واگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی به عنوان 

آیا برای باز پس گرفتن مهریه زنان متوسل   اید، چیزی را از او بازپس نگیرید.مهریه به او پرداخته

     شوید؟*به تهمت و گناه آشکار می

(.مهریه تنها در سه حالت سقوط می 151،ص1372ی،  گی)بندررمراد از قنطار مال بسیار زیاد است  

 کند: 

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که   .1

فسخ،   مهر  موجب  نصف  مستحق  زن  نکاح،  فسخ  وجود  با  صورت  این  در  که  باشد  عنن 

 ( ق.م 1101مادهاست.)

 ق.م(  1098بطالن نکاح دائم و موقت و عدم تحقق نزدیکی.)مادهدر صورت  .2

 (.422،ص4،ج1377)امامی،ع و فوت احد طرفین2در نکاح مفوضه البض .3

خاص زن    ی از حقوق مال  هینکرده است. و مهر  یی را شناسا  هیمهر  ونیاز مفاد کنوانس  ی بند  چیه

 مسلمان است.

    

 نفقه 
  نفقه  وجوب  یبرا  هیامام  یفقها  (. 68،ص 1380شود )اورعی،وجوب نفقه با کتاب و سنت ثابت می

  اندکرده  تمسک  زین  اس یق  و  عقل  به   عامه  ی فقها  و   اند کرده  استدالل  اجماع  و   وسنت  کتاب  به

 (.  113،ص1387)فهیمی،

  از  زن، تیوضع با متناسب  و متعارف  یازهاین ۀهم از: »است عبارتق.م نفقه  1107به موجب مادۀ 

  ا ی  عادت  تصور  در  خادم  و   یبهداشت  و   یدرمان   یهانهیهز  و  ، اثات منزلغذا  البسه،  مسکن،   لیقب

نمیمرض  ا ی   نقصان  ۀواسط  به  اجیاحت وحصری  است  تمثیلی  موارد  این  مطابق   باشد. «.  ادۀ  م  و 

 : »در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است«.1106

 
 .نکاحی که در آن مهریه ذکر نشده است. 2
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مگر  ]  ق.م: »در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، 1113و صراحت مادۀ    این مادهدر مفهوم مخالف  

ق.م:    1108لیکن به موجب مادۀ    «. [این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد

از ادای وظایف زوجیت امتناع می  »هرگاه زن بدون مانع    کند مستحق نفقه نخواهد بود«. مشروع 

نفقه به جز زوجه در قاون مدنی مط  اند:  1196  ۀبق ماداافراد واجب    در»:  بدین نحو احصاء شده 

یصعود  از  اعم  ،یعمود  خط  دری  نسب  اقارب  فقط  اقارب  نیب  روابط   اتفاق  به  ملزم   ، ینزول  ای 

   . «گرندیکدی

 آن را شناسایی نکرده است. حتی کنوانسیون نه تنها هیچ صراحتی نفقه ندارد بلکه

 

 اجرت شیردادن برای مادر در اسالم: 
بدهد    [شوداولین شیری که در سینۀ مادر جمع می]بر مادر واجب است که به فرزندش شیر آغوز  

نباشد از پدرش طلب دستمزد نماید. و مستحب است تواند در برابر آن اگر کودک دارای مال  و می

می و  دهد  شیر  را  وی  سال  دو  تا  )عاملی که  نماید  دستمزد  طلب  نحو  همان  به    ،1395  ،تواند 

 ( 375ص

ماده   می 1176بنابراین  مقرر  در  ق.م  ]مگر  بدهد  شیر  خود  کودک  به  نیست  مجبور  »مادر  دارد: 

 کن نباشد[«. ی طفل به غیر شیر مادر ممصورتی که تغذیه

 

 نحله  و  زوجه یکارها المثل اجرت

 نحله

  شده   یمعن   ی مجان  یاعطا  و   هیهد  بخشش،   و   هیعط  به  ی فقه  و   یریتفس  منابع   و   نامهلغت  در  نحله

 (.  182،ص1387)فهیمی، است

 3* الْمُتَّقِینَ َعلَى  حَقًّا  بِالْمَعْرُوفِ  مَتَاعٌ  لِلْمُطَلَّقَاتِ وَ*

  بر  است  یحق  نیا(  شود  پرداخت  شوهر  که از طرف) الزم است    یمناسب   یۀزنان مطلقه هد  ی*و برا

 *.زگاریپره مردان

اجرت المثل کارهایی که بدون قصد تبرع  در صورتی که زوجه با پرداخت مهر و نفقه وارث نهایتاً 

می  به  انجام  مبلغی  پرداخت  با  نشود  تأمین  میدهد  جبران  طالق  از  ناشی  خسارت  شود  وی 

 (. 298،ص1395)دیانی،

تبصرۀ   بند »ب«  در  واحده مصوب    6نحله  در»قانون    1371ماده  نظام  مجمع تشخیص مصلحت 

اصالح مقررات مربوط به طالق« بدین نحو مقرر شده است: با توجه به سنوات زندگی مشترک و  

اده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش  نوع کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام د

 نماید. )نحله( برای زوجه تعیین می

 

 
 241بقره  3
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 اجرت المثل

می میزن  انجام  شوهر  منزل  در  که  واجبی  غیر  کارهای  برای  کند  تواند  اجرت  مطالبۀ  دهد 

اجرت329،ص)همان مطالبۀ  نیست.  (.  زن  گناهی  بی  یا  طالق  وقوع  به  منوط  شرایط المثل 

 المثل  بدین نحوه در قانون مدنی معین شده است: استحقاق اجرت 

چه زوجه کارهایی را که شرعاً  دارد:» چنانق.م مقرر می   336( به مادۀ  9/5/1381تبصره )الحاقی  

به عهدۀ وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد  تبرع انجام  

باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به داده  

 نماید«. پرداخت آن حکم می

زن مسلمان است که    خاص  بنابراین مهریه، اجرت المثل،نحله، مزد شیردادن فرزند ازحقوق مالی

دیده نشده حتی نفقه که در کامن ال    رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان  در متن کنوانسیون

 مورد توجه قرار نگرفته است.  هم است شناسایی شده

  

 اشتغال
به شرح    11های اقتصادی زنان موضوع اشتغال زنان در کنوانسیون موضوع مادۀ  اشتغال و فعالیت

 زیر است :

 : 11مادۀ

 ها تضمین شود، به ویژه در موارد زیر:اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آن بر

 الف. حق اشتغال به کار به عنوان حق الینکف تمام افراد بشر

 ب. حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان، از جمله  اعمال ضوابط یکسان برای استخدام.

آزادانه انتخاب  حق  امنیت   پ.  از  برخورداری  حق  مقام،  ارتقاء  از  برخورداری  حق  پیشه،  و  حرفه 

های آموزش  شغلی و تمام امتیازات شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره

ای پیشرفته و آموزش های آموزش حرفهای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دورهحرفه

 ای مرحله

یافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی  ت.حق در

 که دارای ارزش برابر است و هم چنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه 

های اجتماعی به ویژه در دوران بازنشستگی، دوران بیکاری، هنگام بیماری ث. حق استفاده از بیمه

 و دوران پیری و در سایر موارد از کارافتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی  و ناتوانی 

 ج. حق حفظ سالمتی و رعایت و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفۀ تولید مثل

تضمین ازدواج یا مادری )بارداری( و    . به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایۀ2

 حق مؤثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

اساس وضعیت  بر  اخراج  در  تبعیض  و  زایمان  یا مرخصی  بارداری  دلیل  به  اخراج  الف. ممنوعیت 

 زناشویی و اعمال مجازات های قانونی بدین منظور.
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اجت مزایای   یا  با حقوق  زایمان  مرخصی  اجازۀ  دادن شغل  ب. صدور  از دست  بدون  ماعی مشابه 

 قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی. 

تعهدات   نماید  قادر  را  والدین  که  نحوی  به  الزم  اجتماعی  حمایتی  خدمات  ارائۀ  به  تشویق  پ. 

های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از خانوادگی را با مسئولیت

 طریق ایجاد و توسعۀ شبکۀ تسهیالتی برای مراقبت از کودکان . 

ان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب ت.برقراری حمایت خاص از زن

 گردد. می

هم3 متناوب  طور  به  ماده  این  در  شده  ذکر  کننده  حمایت  قوانین  و  .  اطالعات  پیشرفت  با  گام 

های علمی و تکنولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید  دانش

 شوند.

-نابراین، ضوابط استخدام قضات و استخدام در نیروهای مسلح و قوانین مدنی ناظر بر محدودیتب

 در تعارض است.  11های زنان شوهر دار با بند »ب« و »پ« قسمت اول مادۀ 

گونه تعارضی با  نیز ناظر بر فعالیت اقتصادی زنان روستایی است. و قوانین داخلی ما هیچ  14مادۀ  

 این ماده ندارد.  

 : 14مادۀ 

های عضو، مشکالت خاص زنان روستایی را مد نظر قرار داده، به نقش مهمی که این زنان  .دولت1

اقتصادی خانواده  اقتصاد به عهده  های خود، از جمله کار در بخش در جهت حیات  های غیر مالی 

خواهند آورد تا مفاد  دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیۀ اقدامات مقتضی را به عمل  

 این کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد. 

به  . دولت2 روستایی  مناطق  زنان در  علیه  تبعیض  رفع  برای  را  اقدامات مقتضی  عضو، کلیه  های 

برنامه در  زنان  و  مردان  تساوی  اساس  بر  زنان  این  تا  آورد  خواهند  روستایی  عمل  عمرانی  های 

 مند گردند و به خصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:ه، ازآن بهرهشرکت نمود

 های عمرانی در کلیۀ سطوح الف. شرکت در تدوین و اجرای برنامه

 ب. دسترسی به تسهیالت بهداشتی کافی؛ از جمله اطالعات ، مشاور و خدمات تنظیم خانواده. 

 ی پ. استفاده مستقیم از برنامه های تامین اجتماع 

های آموزشی رسمی و غیر رسمی، از جمله سواد آموزی و نیز ها و برنامهت. استفاده از انواع دوره 

 مندی از کلیه خدمات محلی و فوق العاده به منظور باال بردن کارآیی فنی آنان. بهره

گروه تعاونیث.تشکیل  و  دستها  به  منظور  به  خودیاری  دستهای  امکان  مساوآوردن  به  یابی  ی 

 های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی. فرصت

 های محلی . ج. شرکت در کلیه فعالیت

ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیالت بازاریابی، فناوری مناسب  و برخورداری  از  چ. دسترسی به وام

 زمین.  های جایگزینرفتار مساوی در چارچوب اصالحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه
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مندی از شرایط زندگی مناسب؛ به ویژه در مورد مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و  بهره  ح.

 حمل ونقل.

  ر یرهن و سا  ، یبانک  هایحق استفاده از وام  «ب»در بند    ونیکنوانس  13ۀالزم به ذکر است که ماد

نسبت به    یداخل  نیدر شرع و در قوان  ی گونه تعارضچیکه ه  کندی م  انیرا ب  یاشکال اعتبارات مال

را    ی نکو با  ی اعتبارات مال  یۀاستحقاق استفاده از کل  یتیمحدود   چیآن وجود ندارد. و زنان بدون ه

 دارند.

ب اساس  ستمیاصل  م   یقانون  ومرد،    ۀهم»:    داردیمقرر  زن  از  اعم  ملت  حما  کسانیافراد    تیدر 

از هم  ندقانون قرار دار انسان  ۀو    نیمواز  تیبا رعا  یفرهنگ  ،یاجتماع  ی،اقتصاد  ی،اس یس  ی،حقوق 

  .«برخوردارند یاسالم

مباهات    ازتیهم چون ح  قاعاتیا  ایاز عقود    یو کار  یمال  یانعقاد قراردادها  قیتواند از طریزن م

  ن یدر شروط متعاقد  ی کتب فقه  چیمشارکت داشته باشد. و دره  یو مال   یاقتصاد  ی هاتیدر فعال

 ندارد. تیمدخل تیجنس

 

 ی اشتغال در قانون اساس

است و مخالف اسالم و حقوق   لیرا که بدان ما  ی: »هر کس حق دارد شغلیقانون اساس  28  اصل

برگزستین  گرانید رعا  دولت  .ندی،  با  است  برا  ازین  تیموظف  گوناگون،  مشاغل  به   همۀ  یجامعه 

 . د«ی نما جادیاحرازمشاغل ا یرا برای مساو طی افراد امکان اشتغال به کار و شرا

اساس  43  اصل ا  ی قانون  بند دوم و چهارم  برا  طیشرا  نی اصل آمده: »تأم  ن یدر  کار،  امکانات   یو 

انتخاب شغل و عدم اجبار   یآزاد  ت یوسائل کار ندارند،.... « »رعا  ی که قادر به کارند ول  ی کسان   ۀهم

»همه« ناظر   سه متن فوق عبارت  دری«.  گریاز کار د  یاز بهره کش  یریو جلوگ  نیافراد به کار مع

 زنان و مردان در اشتغال است. یبه حق مساو

  یو فتاو  یخاصه در موضوع زنان همانا احکام فقه  یدر اصول قانون اساس  یاسالم  نیمراد از مواز

( تخصیص اصول قانون اساسی به این قید  225،ص1،ج13884نیاوهمکاران،  ی اناست. )قرب   هانیفق

  هایی برای زنان است که خود از مصادیق تعارض با کنوانسیون است.مکرر سبب ایجاد محدودیت 

 

 مصادیق تعارض

 مورد به قرار ذیل است:  4مواد ناظر بر سهم برابر زنان از اشتغال در کنوانسیون در تعارض با 

 احراز پست ریاست جمهوری  .1

 احراز منصب قضاوت .2

 محدودیت های اشتغال در نیروهای مسلح   .3

 دار محدودیت های اشتغال برای زن شوهر .4
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 :  جمهور  استیر مقام   در  زنان  حضور  تیممنوع

برای تضمین پیشرفت زنان در تمام زمینه ها از جمله زمینۀ سیاسی تالش   3کنوانسیون در مادۀ  

 کند. می

ها، به ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کلیۀ های عضو باید در تمام زمینهدولت : 3مادۀ 

و   توسعه  تضمین  برای  را  قوانین  وضع  جمله  از  مناسب  هدف  اقدامات  به  زنان  کامل  پیشرفت 

 های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند. مندی آنان از حقوق بشر وآزادیضمانت بهره

مادۀالف»  بند  درچنین کنوانسیون  هم زنان    7«  برابر در مشارکت سیاسی  به حق وسهم  صراحتاً 

کند.  ان در انتصابات دولتی تأکید میپردازد و در بند »ب« همین ماده به سهم برابر زنان و مردمی

  استفاده   یاسیس  رجل  ۀکلم  از  جمهور   سیرئ  طیشرا  انیب  در  یاساس  قانون  115  اصلدر حالی که  

در حالیکه کلمه رجال در قرآن کریم    . شودکه در حال حاضر از آن به جنس مرد تعبیر می  کند یم

این مورد عالوه بر تعارض با    جنس مرد دارد.مورد موکداً داللت بر    3بار آمده است که تنها در    13

   بدین شرح در تعارض است: 7و نیز با بند »الف« و»ب« مادۀ  3کنوانسیون با مادۀ  2و 1مادۀ 

های عضو برای محو تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، کلیۀ دولت  : 7ۀماد

به ویژ آورد؛  را به عمل خواهند  برای  اقدامات مقتضی  با مردان  را در شرایط مساوی  زیر  ه حقوق 

 زنان تضمین خواهند کرد:

های عمومی و داشتن اهلیت برای انتخاب شدن در الف( رأی دادن در کلیۀ انتخابات و همه پرسی

 شوند. تمام نهادهایی که به طور عمومی انتخاب می

به   انتصاب  و  آن  اجرای  و  دولت  سیاست  تعیین  در  شرکت  کلیۀ  سمتب(  انجام  و  دولتی  های 

 های دولتی در تمام سطوح دولت.مسئولیت

 های غیردولتی مرتبط با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور.ها و انجمنپ( شرکت در سازمان

این قاعدۀ  با  وبنابر  نداشته  بر جنس ذکور  اطالق کلمۀ رجل همواره داللت  روایات  و  آیات  در  که 

برای زنان و مردان به کار میتغلیب در زبان   افعال و ضمایر را هرگاه  از واژگان مذکر  عرب  برند، 

مردان ما از کلمۀ رجل در این اصل داللت بر جنس  (. تفسیر دولت1392کنند)غروی،استفاده می

بست قانونی برای مشارکت زنان در این امر هستیم که  ذکور دارد. و در این مقطع ما شاهد یک بن

نبرده  حتی مالقا راه به جایی  آقایان  اعظام وکسب نظر مثبت برخی  آیات  با  ت فعاالن حقوق زن 

 است. 

قرآن، روایت،   احراز ریاست جمهوری که شامل  برای  زنان  فقهی عدم صالحیت  در بررسی مبانی 

خوریم اول  (. به دو موضوع برمی204،ص1،ج1384نیا و همکاران،اجماع و استحسانات است)قربانی

از والیت منع    اینکه زنان در شرع مقدس  این که  و دوم  نه وکالت  ریاست جمهوری والیت است 

   (. 201،صاند )همانشده

 بررسی دالیل قرآنی 

 آیه استناد شده است:   4به   در مقام والیت برای منع زنان از حاکمیت
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َعلَى  *نساء  ۀسور  34یۀآ  -1 قَوَّامُونَ  أَنْفَقُوا مِنْ  الرِّجَالُ  بَعْضٍ وَبِمَا  َعلَى  بَعْضَهُمْ  اللَّهُ  فَضَّلَ  بِمَا  النِّسَاءِ 

 *.أَمْوَالِهِمْ

هایی که  خداوند برای بعضی نسبت به بعضی  *مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری

 کنند*. هایی که از اموالشان میدیگر قرار داده است. و به خاطر انفاق 

آیه دایره قیمومیت مردان بر زنان فراتر از رابطۀ زوجیت فرض گردیده و نظر مرحوم عالمه  در این   

 طباطبایی در المیزان هم همین است.

نظر می  به  قرینهدر حالی که   و  آیه  نزول  به شأن  توجه  با  برداشتی  به رسد چنین  های موجود 

 شوار و نادرست باشد. ، دوَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» خصوص تعلیل دوم

دَرَجَۀٌ  عبارت»  -2 َعلَیْهِنَّ  بقره     228آیۀ  « دروَلِلرِّجَالِ  بِالمَعروف  سوره  َعلیهِّنَ  الذّی  مِثلُ  لَهُنَّ  *وَ 

حَکِیمٌ   َعزِیزٌ  وَاللَّهُ  َعلَیْهِنَّ دَرَجَۀٌ  شود وفقها آن را باعث  و تفسیر متفاوتی که درجه می  * وَلِلرِّجَالِ 

 دانند. ت زن میسقوط والی

 سورۀ احزاب: *و قَرنَ فی بیوتِکنَّ وَ التَبَرُّجَنَّ تَبَرُّج الجاهِلیه األولی*.  33آیۀ  -3

 *در خانه های خود قرا بگیرید و مانند روزگار جاهلیت زینت خود را آشکار نکنید*. 

کالمی با مردان امر اجتماع و هم که ورود به  که آیه خطاب به زنان پیامبر است و دوم ایناول این

 ذاتاً حرامی نیست  و مهم رعایت حدود شرعی است.

 .*سورۀ زخرف *أو من یُنشِوا فی الحِلیه  وَ هوَ فی خِصام َغیر مُبین 18آیۀ  -4

می  خداوند  شریک  را  کسی  مجادله  *آیا  هنگام  در  و  است  یافته  پرورش  زیور  و  زر  در  که  کنند 

 ت؟*.بیانش روشن نیس

کاستی   و  نقص  بر  دال  یا  است  زنان  با  و مشورت  والیت   و  امارت  منع  مورد  در  که  نیز  روایاتی 

خردمندی و منع از تدبیر ایشان است در منابع اهل سنت یافت شده و اگر هم در مصادر شیعی  

جماع باشد. در مورد اجماع نیز، اباشد از احادیث مرسل است و از اقسام ضعیف و فاقد حجیت می

(.  210-204،صصادعا شده در شرط ذکوریت قضاوت قابل تسری به این امر دانسته شده  )همان

احکام   است که  وکالت  انتخاب همان  مبنای  و  است  انتخاب  پایۀ  بر  ریاست جمهوری  مقام  احراز 

در   که  است  ریاست جمهوری موضوعی جدید  است.  ندانسته  آن شرط  را در  ذکوریت  اصالً  شرع 

دینی شیعه پس از انقالب وارد شده است بنابراین برای احراز این پست توسط زنان مانع  فرهنگ  

 (.158،ص1379،فقهی نداریم  )کار

حتی اگر ریاست جمهوری را والیت بدانیم نه وکالت، در برابر این استدالل که زن به مفهوم شرعی  

به مشروعیت حکومت ملکۀ سباء در  توان  تواند رئیس جمهور شود، آیا نمیوالیت ندارد پس نمی

 قرآن کریم، سوره مبارکۀ نمل اشاره کرد؟ 

-بست میهای شرعی و موانع قانونی ایجاد بندر احراز مناصب باالی دولتی آنچه بیشتر از مراعات

احراز مقام وزارت هیچ گونه منع کند، کلیشه برای  انقالب  از بدو  ایران  زنان  اجتماعی است.  های 

بار به زنان ما در چنین پستی  ها تنها یکیا شرعی نداشتند درحالی که در طی در این سالقانونی  

های کالن  نیز زنان ما به شکل قابل توجهی  اعتماد شد در مواردی مانند سفیر، دیپلمات ومدیریت
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سهم کمتری دارند. در این شرایط منتقدین به عدم تجربۀ کافی در زنان و هم چنین اهمیت نقش 

-کنند. و این درحالی است که زنان اماراتی  مقام وزارت را درست یکدری و همسری اشاره می ما

سال بعد از کسب مجوز در شرکت در انتخابات به دست آوردند. و در کشور اسالمی سنگاپور شاهد  

 موفقیت قابل توجه خانم حلیمه یعقوب به عنوان ریس جمهور هستیم.  

 

 : قضاوت  مسند  در  نزنا  حضور  تیممنوع

  ی فقه  نیرا طبق مواز  ی قاض  طایصفات و شر  ی شصت و سوم قانون اساس  و   صد در امر قضاوت اصل  

اجرا در  و  دانسته  قانون  موجب  مذکور  یبه  واحد  ،اصل  شرا  ۀ ماده  قضات    طیقانون  انتخاب 

م2/1361/ 14مصوب  یدادگستر از  است»قضات  داشته  مقرر  شرا  نمردا  انی،  انتخاب    ..... طیواجد 

تبصره  .( 276،ص1379ار،)ک «شوند.....  یم الحاق  وجود  ا  یهابا  به  قانون  نیگوناگون  و    یماده 

  چنانهمکه خود روندی کند و بسیار قابل تأمل داشت.    هقضایی  ۀ هموارتر شدن اشتغال زنان در قو

 ندارند.  رأی انشاء حق زن قضات

شود  در زمینۀ ممنوعیت زنان از قضاوت، عمدۀ دلیل فقها اجماع است و بر اساس آن استدالل می

عنوان که قضاوت منصبی است که نصب شرعی الزم دارد و سابقه به  ای که مورد نصب یک زن 

ما برای قضاوت بین  قاضی از سوی شارع وجود ندارد برخی روایات نیز حاکی از نصب عام فقها و عل

آن از  برخی  و  دارد  مردان  در  ظهور  است.  قربانیمردم   ( است  شده  تعبیر  رجل  کلمۀ  و  ها  نیا 

ادعا همان  281،ص2،ج1384،همکاران قرآنی مورد  دالیل  باب  در  ای که سابقاً در مورد  آیه  4(.  

آن به  زنان  میریاست جمهوری  داده  ارجاع  ادعاست. ها  مورد  از  هیچ  شود  مورد آیه  4یک  که  ای 

استشهاد قرار گرفته به طور صریح و ضمنی بر مدعا داللت ندارد. روایات عالوه بر ضعف سندی آنها  

طوسی در کتب فقهی  اغلب بر عدم صالحیت زنان در قضاوت مورد تردید جدی است. تا زمان شیخ

یان نیامده است.  مرد بودن به عنوان یکی از شرایط قاضی مطرح نبوده و یا سخنی از اجماع به م

نکته مهم این است امروز قضاوت ماهیتی متفاوت ماهیتی متفاوت از قضاوتی یافته است که در فقه  

مطرح است چگونه دولت اسالمی از شرط اجتهاد عدول کرده است و به فارغ التحصیالن حقوق و 

ترتیب میفقه حصیل کرده اذن  تواند به زنان شایسته و تخوانان اذن قضاوت داده است به همین 

 (271،ص قضاوت و دادرسی دهد.)همان

  اری احکام، داد یاجرا اریاز زنان ما در مناصب مختلف از جمله داد یحال حاضر تعداد قابل توجهدر 

نظر ،    دیکل، متشار دادگاه تجد  رینظر، بازپرس، معاون دادستان، معاون مد  دیتجد  اریداد  ق،یتحق

  یرأ اءدر جهت انش هایی تیمشغول به کارند.گرچه، محدود هییکشور در قوه قضا  یعال  وانید اریداد

 است. یوجود دارد و سمتشان صرافاً سمت مشورت

 

 اشتغال در نیرو های مسلح: 

  در .  باشد  شاغل  ینظام  ریغ   وامور  یادار  ،یبهداشت  ،یدرمان  امور  به  مسلح  یروهاین  در  توانندیم  زنان

  ی درمان  مشاغل  یبرا  فقط  تواندی م  »ارتش:  است  آمده  رانیا  یاسالم  یجمهور  ارتش  قانون  32ۀماد
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  ی انتظام  یروین  یاستخدام  مقررات  قانون  20  ۀماد   نیچنهم  .د«ی نما  استخدام  را  زنان  یبهداشت  و

  به   ازی ن  مورد  مشاغل   در  یاسالم  نیمواز  حفظ   با  را  زنان   تواندیم   ی انتظام  یروین»:  کندیم   انیب

 .کند« استخدام کارمند   ای یانتظام پرسنل صورت

  مشاغل  یاپاره  یبرا  آنها   وجود  که نیا  مگر  کرد   استخدام  را  زنان  توانینم  اصوالً  ز ین  سپاه   قانون  در

  هرحال،   در.  بود  خواهد  سپاه  نشیگز  یمرکز  ئتیه  با  ظاهراً  آن  صیتشخ  که  باشد  ریپذنا  اجتناب

تا  278،ص1379،)کار  محرومند  ینظام  خاص  مشاغل  به  اشتغال  از  زنان  که  است  آن  مسلم  .)

پاسداران تشابه   1377سال با مقررات مربوط به سپاه  انتظامی  نیروهای  در  زنان  استخدام  شرایط 

تواند  زیادی داشت؛ اما باتوجه با اصالحاتی که اخیراً صورت گرفته از این پس نیروهای انتظامی می 

-نیاز خود به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند. به نظر میزنان را در مشاغل مورد  

  نیا و همکاران، رسد بتوان با اصالحاتی، در قانون استخدام ارتش و سپاه تعدیالتی انجام داد )قربانی

مادۀ  101ص  ،2ج  ،1384 می  20(.  مقرر  انتظامی میاصالحی  نیروی  با حفظ  دارد:  را  زنان  تواند 

  ، )همان  . مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نمایدموازین اسالمی در  

اتریش، استرلیا و آلمان وجود دارد )همان  (280ص  ،1ج   ،این چنین محدودیتی در اشتغال زنان 

 (. 99ص ،2ج

 

 : زوج  منع  از یناش  تیمحدود

  کن ینپرداخته؛ ل  یشوهر در منع زن در اشتغال و از جمله استخدام دولت  اریاخت  یهألبه مس  هانیفق

 نیاست. ا  یتیو متون  روا  هانیفق  حیزوجه از زوج در خروج از منزل مورد تصر  ذانیضرورت است

دربارۀ    .( 229،ص1،جهمانشده است )  ان یب  حاً یصر  دیمراجع تقل  هیعمل  یهادر رساله  یمسئله حت

زن   خروج  مطلق  استممنوعیت  مطرح  استدالل  دسته  دو  همسر  اذن  بدون  منزل  به   .از  قائلین 

 کنند: ممنوعیت مطلق این امر به دو آیۀ استناد زیر می

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ َعلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ َعلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  سورۀ نساء: *  34آیۀ  -1

 *.أَمْوَالِهِمْ

  ینسبت به بعض   ی بعض  یکه خداوند برا  هایییمردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتر*

 *. کنند یکه از اموالشان م  هاییقرار داده است.و به خاطر انفاق  گرید

 ی*. األول هیوَ التَبَرُّجَنَّ تَبَرُّج الجاهِل وتِکنَّیب یو قَرنَ ف*احزاب:   یسوره 33 آیۀ -2

 *.دیخود را آشکار نکن نتیز تیو مانند روزگار جاهل دیریخود قرا بگ یهاخانه در*

 مورد زیر است.  3و ادلۀ قائلین به جواز خروج از منزل بدون اذن شوهر شامل 

 جویی شوهر ندارد.اصل اباحه: زیرا فرض این است که خروج وی منافاتی با حق کام  -1

 سورۀ بقره 231درآیۀ   "فَأمسِکُوهنَّ بِمَعروفٍ  ".فراز:-2

اجازه داده می -3 مرد  به  قول  این  اساس  بر  زیرا  را در صورت قاعدۀ نفی حرج،  شود که زن خود 

 (.1391وجب حرج وی است )نجفی،پرداخت نفقه در خانه زندانی کند که م
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اذن زوج    یالسند  حیصح  اتیرواچنین  هم وجود دارد که ظاهرشان بر حرمت خروج زوجه بدون 

اند  به طور مطلق حرمت خروج را استفاده نکرده  اتیروا  نیاز ا  ااز فقه  یبرخ  یمطلقاً داللت دارد ول

آ نا  تیمثالً  آ  ینییاهلل  خو  تیو  رسال  ییاهلل  حاش  و   هیعمل  ۀدر  اوثق  یۀدر  را   نیا  یعروه  اطالق 

ر)اندهترفیذنپ استاد  فقه  ،    یشهر  یدرس خارج  به طور کلی  (26/11/95کتاب حج  مبنا.     ی دو 

. قوام بودن مرد بر زن که در قانون گفته شده است  یدر کتب فقه ذانیاست نیضرورت ا یبرا یفقه

 ما ترجمه و تفسیر به ریاست مرد شده است ولزوم تمکین خاص زوجه از زوج.                

عالمه طباطبایی    علما اختالف است.  ن یو حدود و صغور آن ب  استیآن به ر  ریقوام و تعب  ۀبر کلم

را انجام دهد و قوام    گری که مهم کس د  ندیرا گو  یکس  میقسورۀ نساء فرمودند:    34ذیل تفسیر آیۀ

 ۀ در شرح واژ  یخسرو   ریدر تفس  (.181،ص  8،ج1374یی،) طباطباباشدیآن م  ۀمبالغ  غهیص  ام یو ق

و محافظتشان    یستادگ یوا  امیآنان ق  یقائم بر امر زنانند در کارها  یعنی»قوامون    قوامون آمده است:

  از  کویمراقبت ن  ی الفرقان هم معتقد است قوامون به معن  ریو مراقبت دارند«. صاحب تفس  تیرعا

-یم   شنهادیرو پ نیااز  . (23، ص2،ج1384ا،یاز آنان است« )قربان ن  ستهیزنان و حفظ و حراست شا

ماده به    نیبه کار گرفته شود و متن ا  تیریعنوان مد  استیرۀ  واژ  یبه جا  1105  مادۀکه در    گردد

. زیرا که  (30،ص2،جخانواده  با شوهر است« )همان  تیریمد  نی»در روابط زوج  :ابدی  رییتغ  ریقرار ز

 رونیاز خانه ب  تواندیشوهر نم  ۀآمده است زن بدون اجاز  یفقه  ونکه در مت  نیابه نظر می آید  

با  را  ها  لیتعد  د یرود  معاشرت  حدود  در  و  برا  یعرف   ی نمود  الزم  به    یو  اشتغال  و  معاش  امرار 

  د ی م دهند زنان را بااآن کارها را انج  توانندیزنان بهتر م   ا یکه قائم بر وجود زنان است و    ی مشاغل

رفتن از خانه با حقوق مسلم    رونینمود که ب  یرا منحصر به موارد  تیمحدود  نیو ا  ذاشتآزاد گ

قرار گ تعارض  در  اشتغال  .  (170،ص1395،یان ید)    ردیزوج  عقد    ا یاگر  زوجه ضمن  اشتغال  عدم 

  که حالتیاز آن عدول کرد. در    توانینم  گر یاست که د  ن ینکاح شرط شده باشد، نظر مشهور فقها ا

ترک    یبرا  ی شرط  زیو ضمن عقد ن  بوده   موضوع  نیزوجه قبل از ازدواج شاغل بوده و زوج آگاه به ا

ن وجود  باشدکار  بداشته  ن  نی،  نظر  اتفاق  م  یول  ،4ست یمراجع  ا  یدنقانون  موافقت   نیما  را  مورد 

در مورد    نیازدواج در قسمت مشخصات طرف  ۀ صورت که اگر در قبال  نی. به اداندی شوهر م  یضمن

است که شوهر با علم و اطالع از شغل    نیاصل بر ا  گریهر عنوان د  ایزن نوشته شود کارمند، کارگر  

فراموش کرد   دی اشتغال منع کند. نبا  ۀام او را از اد  تواندینم  گریاست پس د  خانم با او ازدواج کرده

  1117وقف مادۀ  حق شرط شود باز شوهر  کیازدواج به صورت    ۀاگر اشتغال زن در قبال  یکه حت

  ایشأن خود    ای  تیثیو ح  یبعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگ  یامکان را دارد که اگر مدت  نیا

:  داردیمقرر م  ی قانون مدن1117ۀمادکار را بخواهد.    ۀداد از دادگاه ممانعت زن از ادام   صی زن تشخ

زن   ایخود    اتیثیح  ای   یکه مخالف مصالح خانوادگ  یصنعت  ایزن خود را از حرفه    تواندی»شوهر م

با    قتاًیشغل زن حق  ا ی دهد آ  صیتشخ  تواند یاست که م   یدادگاه تنها کس  ی باشد منع کند«. قاض

 
  ،تهران،یفاطمه،زن و حقوق مال ،یمیفه مراجع معظم ر.ک: آراء مختلف باره و این  .برای مطالعۀ استفتائات در 4

 208-192، صص 1378 ،یخرسند
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خانوادگ  تیثیح مصالح  است    نیزوج  یو  ا  ر؟یخ  ایمخالف  در  تع  نی و  مرد  نظر  کننده    نییمورد 

 .ستین

مصوب   خانواده  از  حمایت  قانون  کلی  فسخ  عدم  به  با  قانون 1353البته  در  مغایر  حکم  عدم  و 

مادۀ  تواند با رعایت شرایط  آن قانون به قوت خود باقی است و طبق آن زن هم می  18مادۀ  1391

این1117 بر  به کار منع کند، مشروط  اشتغال  از  را  ایجاد  ، شوهر  اخاللی در معیشت خانواده  که 

 نشود. 
 

 تبعیضات مثبت برای زنان در قوانین مربوط به اشتغال در ایران

 تبعیضات مثبت در قانون کار 

از  شرایطی سهل  78تا  75به موجب قانون کار در مواد   تری برای کارگر زن نسبت به کارگر مرد 

مادۀ   )مطابق  از حد مجاز  بیش  بار  مشاغل سخت و حمل  زنان در  به کارگیری  (،  75جهت منع 

مواد   )در  زنان شیرده  و  باردار  ماردان  ویژۀ  این  76،77،78مراعات  کار(  )قانون  است.  مقرر شده   )

کنوانسیون، بلکه فراتر از آن است. این موارد ناظر به    11مادۀ  2موارد نه تنها در انطباق کامل بند 

مراعات حال زن کارگر است که حق اشتغال او در قانون کار مسلم شناخته شده و فاقد بار مالی  

 شود.  است و از این جهت از بیان جزئیات آن خودداری می
 

 ر قوانین بازنشستگیتبعیضات مثبت د

قوان نشستگ  طیشرا  یاجتماع   نیتأم  یبازنشستگ  نیدر  کم  5زنان    یباز  است   مردان  از  ترسال 

مصوب    2مادۀ    1)تبصره   کشوری  استخدام  قانون  وظیفه  و  بازنشسستگی  مقررات  اصالح  قانون 

 مجلس شورای اسالمی(.  13/12/1368

سال و برای زنان    60قانون تامین اجتماعی سن باز نشستگی برای مردان  76مادۀ    2بر اساس بند

کند:  سال سابقه پرداخت حق بیمه است. تبصرۀ »یک« این ماده اضافه می  20سال با داشتن    55

شند  سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته با 30کسانی که 

مردان   سن  که  صورتی  زنان    50در  سن  و  می  45سال  باشد  تمام  مستمری  سال  تقاضای  تواند 

 (. 7بازنشستگی نمایند )قانون تامین اجتماعی، فصل 

در مورد سابقه الزم برای بازنشستگی نیز عموماً شرایط برای زنان و مردان یکسان است. ولی در 

تری در نظر گرفته شده است. نکتۀ سوم مربوط به  ط سهلچند مورد برای زنان از نظر سابقه شرای

وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. با این معنا که به غیر از سه مورد 

سال سابقه   35)باز نشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی جانبازان و باز نشستگی با  

بازن در  اصلی  قاعدۀ  بیمه(  حق  باز  پرداخت  احراز  در  سابقه  و  سن  شرط  توأمان  تحقق  شستگی 

 نشستگی است .  

تبصر  یگرید  مورد در  است؛  توجه  قابل  پرداخت   1  ۀکه  هماهنگ  نظام  اصالح  قانون  ماده  از 

متکفل    یی بازنشسته که به تنها  ا یزن شاغل    نیمستخدم  :است  آمده 1380کارکنان دولت مصوب  
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از کمک هز فرزندان خود هستند  م  مندیعائله  نهیمخارج  برخوردار  اوالد  حال یو  در  که    یشوند. 

شاغل    نیمستخدم دار  ا یمرد  که  دائم    یبازنشسته  اوالدهمسر  ا  و  از  هز  نیباشند   نهیکمک 

که برابر   یزنان مجدداً ازدواج کنند در صورت  ن یادر تبصره آمده چنانچه    ی. حتشوندیبرخوردار نم

-یاوالد برخوردار م  ۀنیاز کمک هز  ردیزن قرار گ  ۀعهد آنان بر  ۀحکم دادگاه حضانت فرزندان و نفق

 .شوند
 

 تبعیضات مثبت برای زنان در سایر قوانین داخلی 

-. بهمیزنان هست یمثبت برا ضیو مقررات مربوط به اشتغال زنان، ما شاهد تبع نیاز قوان یبرخ در

گرفتن   یزنان متأهل پزشک، دندانپزشک، داروساز برا  تیراجع به معاف  یقانون  ۀحالی  مثال  عنوان

 یاعطا  نونقا   ای  و  یبا اصالحات بعد  ،20/11/1358دائم از رفتن به خارج از تهران مصوب    ۀپروان

ثابت خارج از کشور  تیثابت که همسران آنان به مأمور ای یرسم  نیبدون حقوق مستخدم یمرخص

م موارد1/9/1366مصوب    شوندیاعزام  و  اا  ی.  داخلکه  دست  نیز  مقررات    ها سازمان  یبرخ  یدر 

 .  شودیم ده ید
 

 ارث
توان در موارد به طور کلی تفاوت بین ارث زن و مرد در فقه و به تبع آن در قوانین مدنی  را می

 زیر خالصه کرد.

 .قاعدۀ للذکر مثل من حظ االنثیین1

 . اختصاص حبوه به  پسر بزگتر2

 االرث زوج و زوجه.تفاوت سهم 3

 الف:در میزان 

 ب: در نقصان سهم االرث زوجه از برخی اموال 

 . انحصار وارث به زوجه .4

 .  ارث زوجه در نکاح مرض  5

 .  موضوع قتل در فراش6

  15و بند اول مادۀ  2و1موضوع ارث به صراحت در کنوانسیون بیان نشده لیکن این موارد با مواد  

 ساوی در قانون( در تعارض است. کنوانسیون )با موضوع حقوق م

   15:مادۀ 

 . کندی با مردان در برابر قانون اعطا م یعضو، به زنان حقوق مساو  یولت ها.د1 

  زیبا مردان و ن  کسانی  یقاًدق  یقانون  تیو اهل  اراتی، به زنان اختی عضو، در امور مدن  یدولت ها.  2

عضو    یاعطا خواهند کرد. دولت ها  تیو اهل  اراتیاخت  نیاز ا  یبهره بردار  یبرا  ی مساو  ی فرصت ها

حقوق   زنان  به  اد  کسانیباالخص  و  قرارداد  انعقاد  با    ۀراجهت  کرده،  اعطا  کل  شانیااموال    ه یدر 

 رفتار خواهند نمود. کسانیبه صورت  یی ها و مراجع قضادر دادگاه  یمراحل دادرس
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 ی از هر نوع دارا  ،یخصوص  اسناد  ریقراردادها و سا  یۀکه کل  ندنماییعضو موافقت م  یدولت ها.  3

  یتلق   کنیکان لم    باشد، یزنان م  ونی قان  تیو اهل  اراتیبوده، در جهت محدود کردم اخت  ی اثر قانون

 گردد. 

و مردان حقوق    یدولت ها.4 زنان  به  آزاد  کسانیعضو،  و  افراد  تردد  به  مربوط  قانون  قبال    یدر 

 عطا خواهند کرد. انتخاب مسکن و اقامتگاه ا
 

 قاهده للذکر مثل من حظ االنثیین

 سورۀ مبارکۀ نساء است:  11مبنای تقسیم ارث در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران آیۀ 

  کَانَتْ  وَإِنْ   تَرَکَ  مَا  ثُلُثَا  فَلَهُنَّ  اثْنَتَیْنِ  فَوَْق  نِسَاءً  کُنَّ  الُْأنْثَیَیْنِ فَإِنْ  حَظِّ   مِثْلُ  لِلذَّکَرِ   أَوْلَادِکُمْ  فِی  *اللَّهُ

  وَلَدٌ   لَهُ   یَکُنْ  لَمْ   فَإِنْ   وَلَدٌ   لَهُ  کَانَ  إِنْ  تَرَکَ  مِمَّا  السُّدُسُ  مِنْهُمَا   وَاحِدٍ  لِکُلِّ   وَلَِأبَوَیْهِ   النِّصْفُ  فَلَهَا   وَاحِدَۀً

  آبَاؤُکُمْ   دَیْنٍ  أَوْ  بِهَا  یُوصِی  وَصِیَّۀٍ  بَعْدِ  مِنْ   السُّدُسُ  فَلُِأمِّهِ  إِخْوَۀٌ  لَهُ  کَانَ  فَإِنْ   الثُّلُثُ  فَلُِأمِّهِ  أَبَوَاهُ  وَوَرِثَهُ

 حَکِیمًا* َعلِیمًا  کَانَ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ مِنَ  فَرِیضَۀً نَفْعًا  لَکُمْ أَقْرَبُ أَیُّهُمْ  تَدْرُونَ لَا  وَأَبْنَاؤُکُمْ 

کند که سهم پسر ]در میراث[ چون دو دختر است؛ ی فرزندانتان سفارش می*خدا شما را درباره

پس اگر]وارثان[دخترانی بیش از دوتن باشند، دو سوم میراث از آن ایشان است؛ و اگر ]تنها[ یک 

وارث    دختر باشد نیمی]از میراث[ از آن اوست. و اگر میت را فرزندی باشد، پدر ومادر او هر یک

ال است،  م  3/1مالند؛ و اگر او را فرزندی نباشد، ]فقط[ پدر ومادرش وارث اویند، برای مادرش    6/1

از عمل به وصیت یا پرداخت بدهی    6/1واگربرادرانی دارد مادرش   خواهد برد. ]این تقسیم[ پس 

ین حکمی مقرر یک برای شما سودمند ترند. ایابید که پدران یا فرزندانان کداماوست. شما در نمی

 شده از جانب خداست، بی گمان خداوند دانای حکیم است*

داللت دارد و بر نص صریح قرآن اجتهاد   "للذکر مثل حظ االنثیین"صراحت قرآن کریم بر قاعدۀ  

این موضوع بی  پویا در  اجتهاد  عامل زمان و  فقهای اسالم  وارد نیست. حتی دخالت  و  تأثیر است 

(  ع)  صادق   امام مانی که ناسخی بر آن به اثبات نرسیده قابل تغییر نمی دانند.  آیات الحکام را تا ز

دارد    اشکال  ن یا  به  پاسخ   در وجود  تبعیضی  چنین  چرا   که  است  آن  خاطربه  نی»ا  : فرمودندکه 

  در  و است شمرده  الزم مردان بر  او  نفع به را نفقه  و  مهر زین و برداشته زن ۀ عهد از را یسرباز اسالم

 گرانید  با  شرکت  و  هید پرداخت  از زن بپردازند،  د یبا  ی جان  شاوندانیخو که  ی اشتباه ات یجنا  یبعض

 ( 95،ص1387.)فهیمی،است معاف 
 

 اختصاص حبوه به اوالد  ارشد ذکور پدر 

می  915مادۀ   بیان  امامیه  فقهای  مشهور  قول  اساس  بر  معموال  ق.م  میت  که  »انگشتری  دارد: 

می و  استعمال  رختکرده  و  قرآن  او میهمچنین  بزرگ  پسر  به  او  و شمشیر  رسد،  های شخصی 

بدون این که از حصۀ او از این جهت چیزی کسر شود، مشروط بر اینکه ترکۀ میت منحصر به این  

 اموال نباشد«.
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شود و مستند آن حبوه از مختصات حقوق امامیه است و اختالفی بین فقها امامیه در آن دیده نمی

دانند و بعضی مانند سید مرتضی،  . مشهور فقهاء حبوه را حق پسر بزرگ میاری استروایات بسی

شمارند« )امامی،  جنید، ابوالصالح، و عالمه در مختلف، دادن حبوه را به پسر بزرگ مستحب میابن

1376/261:3.) 

حساب  سید مرتضی بر این معتقد است که حبوه باید در تسلیم پسر بزرگ باشد ولی قیمتش بر او  

برد و بر همین استدالل در ارث، گردد و در واقع از لحاظ قیمت چیزی بیشتر از سایر ورثه نمیمی

 (. 135:1368داند ولی بر تصرف مستحق نمی بیند )مهرپرورزن را مستحق بر قیمت زمین می 
 

 سهم االرث زوج و زوجه

است مربوط به تفاوت قابل مالحظۀ عمدۀ تبعیض در موضوع ارث که خود برای بازنگری قابل تأمل 

و  زوج   مواد  میراث  موضوع  تفاوت  این  است.  مرض(و945زوجه  نکاح  در  زوجه  نقصان  )946)ارث 

 )انحصار ورثه به زوجه(، قانون مدنی است  . 949سهم االرث زوجه(و

ارث  : »زوجین که زوجیت آن940مطابق مادۀ از یکدیگر  نباشند،  ارث  از  بوده و ممنوع  ها دائمی 

شود( اعم از والدت از زنا،  برند«. شرایط تحقق موانع ارث)که صرفاً فی مابین زوجین محقق نمییم

قتل در   آن هم  و  استثناء  یک  است مگر  اناث مساوی  و  بین ذکور  به طور کلی  قتل،  لعان،  کفر، 

یک ادعایی  لعان  البته  است.  میفراش  مطرح  زوج  جانب  از  که صرفا  است  فقط  طرفه  زن  و  شود 

اول  امک مادۀ  با  تعارض  مصداق  که  است  تبعیضی  خود  این  و  دارد  را  خود  کردن  مبری  ان 

ارث  است    کنوانسیون از جهتی که مسقط  لیکن  است؛  ارث طرفین  و مسقط  نکاح  باعث فسخ  و 

 پردازیم.طرفین است به آن نمی
 

 در میزان سهم االرث زوجه

 از سورۀمبارکۀ نساء: 12با استناد آیۀ 

  بَعْدِ   مِنْ   تَرَکْنَ  مِمَّا الرُّبُعُ فَلَکُمُ   وَلَدٌ  لَهُنَّ  کَانَ  فَإِنْ  وَلَدٌ  لَهُنَّ  یَکُنْ  لَمْ  إِنْ  أَزْوَاجُکُمْ  تَرَکَ  مَا  نِصْفُ  وَلَکُمْ*

 الثُّمُنُ  فَلَهُنَّ  وَلَدٌ   لَکُمْ   کَانَ  فَإِنْ  وَلَدٌ   لَکُمْ   یَکُنْ  لَمْ   إِنْ  تَرَکْتُمْ  مِمَّا  الرُّبُعُ  وَلَهُنَّ  دَیْنٍ  أَوْ  بِهَا  یُوصِینَ  وَصِیَّۀٍ

 *.  تَرَکْتُمْ  مِمَّا

  ما   4/1  دارند   فرزند  که  یصورت  در  و  ها آن  ترک  ما  نصف  ندارند  یفرزند  زنانتان  که  یصورت  در*

  ی فرزند  شما  که  یصورت  در  زنانتان  و  شماست  به  متعلق  نید  و  تیوص  نید  یادا  از  بعد   هاآن  ترک

 *. بردیم ارث به را شما ترک  ما  8/1 دیباش داشته فرزند اگر و 4/1 دیباش نداشته

در این محل نیز جاری است و بر نص صریح قرآن کریم اجتهاد   "للذکر مثل حظ االنثیین"قاعدۀ  

 وارد نیست.
 

 در نقصان سهم االرث زوجه  

آن گونه که شهیدثانی در مسالک به تفضیل بیا نموده پنج نظریه و عقیدۀ فقهی در باب نقصان  

( در برخی از روایات، محرومیت زوج از رباع و در  129،ص1368مهر پرور،ارث زوجه وجود دارد )
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از ضیاع عنوان شده است )همان از عقار و در تعدادی  این ص146،برخی  آراء در    (. علت اختالف 

 مورد این است که نه تنها فقها بلکه اهل لغت در معانی آن اتفاق نظر ندارند. 

سورۀ  12در قسمتی ازآیۀ    "مما"به این استدالل که از عموم واژۀ  :  ارث بردن زوجه از کل ترکه  -  1

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْمبارکۀ نساء » بد الملک از ابی « و صحیحۀ فضل بن ابی الغفور و فضل بن ع وَلَهُنَّ 

چنین روایت عبید بن زراره و فضل بی العباس از ابی عبد اهلل علیه السالم  و همعبداهلل علیه السالم  

شود که زوجه مانند زوج از کلیۀ ما ترک  در مورد مهر و ارث بردن زوجه از همه چیز استنباط می

ی بین عین و قیمت نیست. این  برد و در این مورد فرقزوجه اعم از منقول و غیر منقول ارث می

است )محمد حسن    نظریه که به نظریۀ ابن جنید بغدادی معروف است به اسکافی نسبت داده شده 

نادری  121،ص1368مهرپرور،  /213،ص1384کاتوزیان،  /1391مقدم،صادقی  قول  مزبور  قول   .)

 (. 308،ص3،ج1376،است )امامی

صاحب این قول مرحوم :  قیمت) نظریۀ سید مرتضی(  محرومیت زوجه از عین و ارث بردن او از  -2

ترکه محروم   از  مقدار  بردن هیچ  ازارث  اصوأل  زن  است  است که معتقد  مرتضی  الهدی سید  علم 

نیست بلکه بنا به مصالحی حق تصرف در عین زمین و خانه و مسکن از او گرفته شده ولی قیمت  

 (134،ص1368آن را باید حساب کرد.)مهرپرور

فقهاست(  -3 )نظر مشهور  اشجار  و  ابنیه  عین  و  قیمت  و  عین  از  زوجه  نظر   مستند   :حرمان    این 

روایاتی است که عمدتاً از امام باقر و امام صادق نقل شده است و در اکثر آن روایات این مضمون 

ارث نمی از زمین مطلقاً  از ساختمان و آنچه در زمین بنا شده و ثابت  وجود دارد که زوجه  برد و 

 (. 137،صبرد )هماناست ، قیمت آن را می

پ   -4 از عین اشجار :  البراج و یروان این نظریه شیخ طوسی در نهایه و قاضیمحروم نبودن زوجه 

 حمزه و ابوحلبی صاحب کتاب الکافی فی فقه و محقق در شرایع و شهیداول در لمعه هستندابن

 )همان(.    

خانه و ساختمان مطلقاً محروم  زن از زمین،:  ختصاص حرمان بر زمین و خانه و اماکن مسکونی  -5

برد ولی از زمین، باغ و مزارع  آالت و ادوات به کار رفته  در آن قیمتش را میاست و از ساختمان و  

گونه محرومیتی ندارد و مثل سایر وارث سهم خود را از آنها  و اراضی مربوط به کشت و زرع هیچ

گیرد شیخ مفید و ابن ادریس و مرحوم محقق در کتاب نافع و فاضل ابی صاحب کشف الرموز و می

 (.138ص توان از طرفداران این عقیده دانست )همان، ردی را میآیت اهلل بروج

به پیروی از نظریۀ سوم که قول مشهور فقهای امامیه است، زن  1307در قانون مدنی مصوب سال  

 80از عین و قیمت زمین محروم بود وتنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار بود. این نظریه  

بنابر   1387که مجلس شورای اسالمی مورخ بهمن ماه  کرد تا این  سال بر قوانین مدنی ما حکومت

سخنرانی مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( در جمع بانوان نماینده و استناد ایشان به نظر شیخ  

 مرتضی در انتصار قانون فوق را بدین شرح اصالح کرد:
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 از   8/1  زوج  بودن  فرزنددار  صورت  در  زوجه  و  بردیم  ارث  زوجه  اموال  تمام  از  زوج»  :ق.م   946  ۀادم

 که   یصورت  در  بردیم  ارث  انیاع   و  عرصه  از  اعم  منقول  ریغ   اموال متیق  از 8/1  و  منقول  اموال  نیع 

 «.است فوق  بی ترت به اموال هیکل از 4/1 زوجه سهم باشد نداشته یفرزند چیه زوج

تواند حق خود را از عین اموال استیفاء  : »هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند، زن می948مادۀ

 کند«. 

 های دیگری نیز به این شرح نام بردند: دکتر کاتوزیان در کتاب ارث از نظریه

 زنی که عقیم مانده است از زمین، عین ابنیه و اشجار محروم است. ➢

 برد. برد و از قیمت ابنیه و عین اشجار ارث میرث نمیزن بی فرزند از زمین ا ➢

 شوهر نیز مانند زن از ارث زمین و عین انیه و اشجار محروم است .  ➢

 (.  218،ص1384،های فتح شده )مفتوح العنوه( است )کاتوزیانحرمان ارث زن ویژۀ زمین ➢
 

 انحصار وارث تنها به زوجه

: »در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از  زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکۀ زن  949مادۀ ق.م  

برد؛ لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بالوارث و  متوفات خود را می 

 خواهد بود«.  866تابع مادۀ 

 جع به حاکم است«.ق.م: »در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی را  866مادۀ

از   را  آن  انتصار،  در  نیز  مرتضی  سید  و  است  آن شده  بر  نیز  اجماع  دعوی  که  قول مشهور  طبق 

صورتی در  زوج  دانسته  امامیه  مختصات  و  را  منفردات  ترکه  تمام  باشد  فرد  به  منحصر  وارث  که 

 د: کند. نصف به فرض و نصف به رد، ولی در مورد زوجه سه قول وجود دارتصاحب می

 برد.برد همان طور که زوج، تمام ترکه را می زوجه تمام ترکه را می  -1

 برد و بقیه برای امام است.است می 4/1زوجه فقط فرض خود از که -2

می  -3 را  خود  فرض  فقط  زوجه  امام،  حضور  زمان  زمان  در  در  ولی  است.  امام  برای  بقیه  و  برد 

 ( 107،صاست )همانغیبت، تمام ترکه برای زوجه 

روایاتی که در خصوص دادن ارث بالوارث به امام    توان در ردیف وراث قرار داد و اصوالًامام را نمی

انفال می این اموال را  دانند  و به این جهت اختیارش را در دست امام قرار داده وارد شده اساساً 

ه که متوفی وارثی نداشته باشد و امام  است. در صورتی که در مواردی برای امام تعبیر به وارث شد

توان گفت متوفی بالوارث است زیرا زوجه به نص قرآن کریم  اموال را به ارث برد. با وجود زوج نمی

 (. 116،ص1368وارث شناخته شده است )مهرپرور،

ارث می به دو جهت  باشد  با زوج داشته  زیرا به موجب مادۀ  چناچه زوجه قرابت نسبی    865برد 

برد  اگر در شخص واحد، موجبات متعدد ارث جمع شود، به جهت تمام آن جهات ارث می ق.م: »

 برد«. ها مانع  دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میکه بعضی از آنمگر این

طرحی به مجلس شورای اسالمی  در جهت رفع این نابرابری ارائه گردید و با وجود     1382در سال  

مصوبهتصوی مجلس،  در  سوم    ب  نظر  اگر  شد.  رد  نگهبان  محترم  شورای  مخالفت  با  متأسفانه 
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پذیرفته شود ما از شریعت عدول نکردیم زیرا در موضوع استحقاق زن از قیمت زمین تنها به یک 

نظر استناد کردیم. نهاد صلح عمری، موصی له قرار دان زن، شرط تصنیف دارایی و سایر شروط 

تمهید عقد  است که میضمن  موارد اتی  این  تمام  لیکن  تعدیل کرد؛  تا حدی  را  نقصان  این  توان 

تری هستند. کمترین ارفاقی که  وابسته به رضایت مرد است و زنان نیازمند حمایت سازمانی قوی

تواند انجام دهد این است که در صورت انحصار ورثه به یک زوجه  گذار از جهت انصاف میقانون

برای   4/1حداقلی را مانند منزل مسکونی از تصاحب بیت المال مستثنی کند. حتی در فرض سهم  

ای که زن بعد از  برای یک فرد با خویشاندی دور به عنوان ورثه، شاید در نظام قبیله  4/3زوجه و

گرفت. برای جلوگیری از کاهش  گشت و تحت حمایت آن قرار میمیخود باز  مرگ شوهر به قبیلۀ  

جا و درست بود؛ لیکن در حال که مناسبات اجتماعی تغییر یافته،  قدرت اقتصادی قبیله قانونی به

باره بعد از فوت مرد فردی از راه اند به یکها در خوشی و نا خوشی کنار هم بودهزوج و زوجه مدت

 ا تصاحب کند خود بسیار محل ضرر است.برسد و اکثر  میراث ر
 

 ارث زوجه در صورت طالق 

از آن943مادۀ انقضاء  : »اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه کند، هر یک  از  ها که قبل 

ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طالق  برد؛ لیکن اگر فوت یکی از آنعده بمیرد، دیگری از او ارث می

 برند«.اشد از یکدیگر ارث نمیبائن ب 

طالق به    خیسال از تار  کیاگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف    »:944  ۀماد

که زن شوهر   نیبرد؛ اگر چه طالق بائن باشد، مشروط بر ا  یاو ارث م  یزوجه  رد،یهمان مرض بم

 . «نکرده باشد
 

 ارث زوجه در حال فوت در نکاح مرض

: »اگر مردی  در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن   945مادۀ

بمیرد، زن از او ارث   برد؛ لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض از او ارث نمی

 برد«. می

 ،رار ورثه وارد شده)مهر پروراز دالیل این حکم از اجماع و روایات و سوءنیت زوج و قصد او به اض

(. بعضی از فقهای امامیه برآنند که در مورد مزبور در اثر فوت زوج بیمار، نکاح باطل  35ص ،1368

برد. حال در صورتی که مردی  باشد و ارث  نیز نمی گردد و بدین جهت زن مستحق مهر نمیمی

از دخول ب او ارث خواهد  زنی در حال مرض به نکاح دائم درآورد و زن مزبور قبل  از  میرد شوهر 

ق.م به توارث زوجین از یکدیگر و عدم استثناء مورد مزبور، ارث بردن 940برد، زیرا به صراحت مادۀ

 (.                  299-298،صص3،ج1376، باشد)امامیشوهر از زن مسلم می
 

 قتل در فراش

م ارتکاب  قتل عمدی از مجازات آن معاف  از جمله مواردی که در حقوق اسالم، شخص قاتل علیرغ 

-است قتلی است که شوهر به هنگام  مشاهدۀ مرد اجنبی با زن خویش در یک فراش مرتکب می
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اغلب   یفریمجازات شامل مجازات ک  ن یا  .(97:1372چیبندر)  شود بنابر نظر    دانانحقوق   است و 

دل مصاد  لی)به  مدن  دفاع(  ق یتعدد  ا  نیاربنابشود  میهم    ی شامل مجازات  مانع    نیدر  قتل  فرض 

 . ستیارث ن

مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده  قانون تعزیرات »هرگاه    60بر اساس مادۀ   

تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که  کند و علم به تمکین زن داشته باشد می

برساند. حکم ضرب وجرح در این مورد نیز مانند قتل  تواند به قتل  زن مکره باشد فقط مرد را می

         است«. 
 

 دیه 
د  کهنیا مال  هیموضوع  حقوق  از  ول  فریک  ینوع   ای   میبدان  یرا  است  بحث  محل  آن   یخود  عنوان 

 یفریمقررات ک  یۀ، فسخ کل2ۀ « ماد چبند»  لیدر ذ  ونی. کنوانسستیاز لطف ن  یمجال خال   نیدرا

 ون یکنوانس  یکل  دیبند و تأک  نی را خواستار است. ا  شودینسبت به زنان م  ضیکه موجب تبع  یمل

به   یداخل  نیدر فقه و قوان  اتیمربوط به د   نیاز زنان با قوان  ضیمواد آن بر رفع هرگونه تبع  امدر تم

 است. اتیشدت در تعارض است. موضوع د

اسالم  300  ۀ ماد مجازات  م  ی قانون  عمد  یۀد»دارد:  یمقرر  خواه  مسلمان،  زن  غ ؛یقتل    ر یخواه 

 .«مرد مسلمان است هینصف د ؛یعمد

 ه یکه مقدار د  یاست تا وقت  کسانیزن و مرد    یۀد»:  داردیمقرر م  یقانون مجازات اسالم  301  ۀماد

 .«مرد است هیزن نصف د یۀبه ثلث کامل برسد؛ در آن صورت د
اند که دیۀ زن و مرد  در فقه اهل سنت هم دیۀ زن نصف دیه مرد است؛ لیکن ابن علیه واصم گفته

فرمودند: نفس مومنه دیه اکرم )ص( که  نبی  قول  به دلیل  اش صد شتر است و فرقی  برابر است 

اند؛ لیکن این سخن شاّذ   و بر خالف اجماع صحابه و سنت پیامبر)ص(  میان زن و مرد نگذاشته 

را  عام  اجماع حکم  و  است  مرد  زن نصف دیۀ  است: دیۀ  آمده  بن حزم  عمرو  است چه در کتاب 

 (. 76،ص 1380تخصیص می زند )گرجی،

صحیحی عقیده دارند به مجرد این که عضو یا دیۀ جراحت   مشهور فقهای  امامیه  به استناد اخبار

شود. یعنی غایت )ثلث( داخل  در منطوق )مغیا( نیست،  به ثلث دیۀ کامل برسد دیۀ زن نصف می

بلکه داخل مفهوم است. ولی شیخ طوسی در کتاب نهایه عقیده دارد که تساوی زن و مرد از لحاظ  

تجاوز نکند مادام که از ثلث تجاوز نشده تساوی بین زن  دیه و قصاص تا جایی است که دیه از ثلث

در   مذکور  حکم  مفهوم.  در  نه  است  منطوق  در  داخل  )ثلث(  غایت  یعنی  بود  خواهد  باقی  ومرد 

خواهد شد   استصحاب  این صورت  غیر  در  شود.  با یک ضربه حاصل  عضو  قطع  که  است  صورتی 

 (.122،صگیرد. )همانیعنی تداخل صورت نمی

ۀ سور92یۀآ  در  وتنها.  ندارد  وجود  مرد  و  زن  نیب  هید  تفاوت  موضوع  بر  یصراحت  میکر  نقرآ  در

  ۀ دربار  اما.  است  شده  اشاره  خطا  فرض  در  همآن  انسان  کشتن  به  مربوط  هید  کلمه  نساء  ۀمبارک

  ظاهر  در  هیآ  نیا.  شودیم  قصاص  زن  قابلم  در  زن  ، "یباالنث   ی االنث"د  یفرما ی م  خداوند  قصاص
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  هیآ  نیا  به  هید  پرداخت  و  بخشش  ای  تیجنا  ۀمسئل  کینزد  یرابطه  لیدل  به  اما   ندارد  هید   بر  یداللت

نقش  228،ص1387)فهیمی،  است  شده  استناد به  معموالً  مرد  و  زن  دیۀ  نابرابری  توضیح  در   .)

از علمای حال حاضر آیت اهلل العظمی یوسف صانعی قائل    شود.اقتصادی مرد در خانواده استناد می

 برابری دیه زن ومرد هستند. به 

 یموتور  هینقل  لیوسا   دارندگان  یمدن  تیمسئول  یاجبار  مهیب  قانون  اصالح  4ماده  ۀتبصر  مطابق

 خسارت  قانون  ن یا  در  مندرج   تعهدات  فاء یا  در  است  موظف  گرمهیب  ثالث،   شخص  مقابل   در  ینیزم

  مازاد  مبلغ.  دینما  پرداخت  مهیب   تعهد  سقف  تا  مذهب  و   تیجنس  لحاظ  بدون  را  دهید  انیز  به  وارد

 .شودیم محسوب حوادث مهیب عنوان به  ،ییقضا محاکم  یسو از شده  نییتع هید بر
 

 ن یجن  سقط   یۀد  مبحث  در

  یبرا  هید  نیا  یماهگ  2  از  قبل  تا  شود،یم  دهیدم  نیجن  در  روح  بعد  به  یماهگ   2  از  فقها  نگاه  از

  اگر   و  کامل   هید  باشد   پسر  اگر  بعد  به  ی ماهگ  دو  از(.  ونی کنوانس  با  قیتطب)  است  برابر  وپسر  دختر

  ی موارد  نیچن  در.  بود  خواهد  کامل  هید  ربع  سه  باشد  مشتبه  اگر  و  کامل  یهید  نصف  باشد  دختر

 شود؟یم  هیتوج چگونه مرد  یاقتصاد نقش

 

 گیرینتیجه
فقه   مبنای  بر  ایران  داخلی  قوانین  تطبیقی،  این مطالعۀ  اساس  زن بر  مالی  باب حقوق  در  امامیه 

زنان، محدودیت احراز پست قضاوت توسط  با موضوعات منع  زنان  اشتغال  های  مسلمان درمسئلۀ 

از زوجیت برای زوجه، در تعارض  اشتغال زنان در نیروهای مسلح و محدودیت های اشتغال ناشی 

مادۀ  »پ«  و  »ب«  بند  با  کل  ونی کنوانس11کامل  تبع  یۀرفع  ز  ضیاشکال  موضوع نان  علیه  )با 

کنوانسیون )با موضوع تضمین   3قرار دارد. ممنوعیت احراز پست ریاست جمهوری با مادۀ    اشتغال(

)با موضوع  7پیشرفت زنان در کلیۀ زمینه ها از جمله زمینۀ سیاسی( و بندهای »الف« و»ب« مادۀ 

ر دارد، قوانین  ی کشور( در تعارض قراو اجتماع   یاسیس  یاز حضور زنان در عرصه ها  ضیرفع تبع

حضور )با موضوع  15مربوط به نقصان وحرمان ارث زن در برابر مرد در غالب موارد، با بند اول مادۀ  

قانون(  یمساو برابر  بند »چ« مادۀ    در  با  به مرد  کنوانسیون  در تعارض   2و قلت دیۀ زن نسبت 

رفع هرگونه اشکال   عبا موضو)1که تمام موارد فوق در درجه اول متعارض با مادۀ است. ضمن این

تبععضو  تعهد دول  با موضوع  )2ۀماد  و  (ضیتبع ایران در    (ضیدر رفع  لیکن قوانین داخلی  است، 

مواد با  کامل  موضوع  )14انطباق  تبعبا  روستا  ضیرفع  مناطق  زنان  موضوع  )13و  (ییاز  حقوق با 

قرار دارد. میزان دیۀ جنین تا دو ماهگی نیز    (یو فرهنگ   یاجتماع   ،یاقتصاد  هاینهیدر زم  کسانی

منطبق بر مفاد کنوانسیون است. مراعات حال زنان از جهت تسهیل کار نه تنها در انطباق کامل با  

 کنوانسیون قرار دارد؛ بلکه فراتر از آن است.  11مادۀ  2بند 

م شیردادن  اجرت  و  نحله  المثل،  اجرت  نفقه،  مهریه،  مانند  نیز  در  مواردی  که  هستند  واردی 

درجواب   شاید  است.  مسلمان  زن  به  مالی مختص  حقوق  و  است  نشده  اشاره  آنها  به  کنوانسیون 
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بتوان گفت روح کلی کنوانسیون با تبعیضات مثبت به نفع زنان موافق است. از این جهت الحاق به  

ارد و این مستلزم ای برای آنان ندکنوانسیون از جهت احقاق حقوق مالی زن مسلمان دستاورد ویژه

بنگیریم ونه موردی؛ لیکن ضرورت بازنگری    آن است که ما این حقوق را به صورت  یک مجموعه

انکار    قوانین قابل  غیر  و...   جمهوری  ریاست  پست  احراز  و  قضاوت  اذن  باالخص  زنان  به  مربوط 

می  است. پیشنهاد  زوجه  اشتغال  مورد  پیش  در  از  یکی  عنوان  به  اشتغال  حق  در  نویسشود  ها 

منزل   چون  اموال  برخی  حداقل  است  بهتر  زوجه  به  ورثه  انحصار  مورد  در  و  شود  ذکر  عقدنامه 

 مسکونی که وی در آن ساکن است از تصاحب او خارج نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

42                                     (1140 بهار ،32 شماره  ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی   یهنشر 

                           

 

 

 

 نابع و مراجع م
 . 1377مهر ،. ه،ی، تهران، اسالم4ج  ،یحسن، حقوق مدن  دیس ،ی امام

 . 1376  ر،یت ه، ی، تهران، ،اسالم3،جی حقوق مدن

 . 1376،یتهران، کتابچ ،یا¬تحفه العقول، ، کمره ی محمد حسن بن عل یاب ،یالحران

 .2ج ران،یتهران ،ا ، یگیالمنجد، بندر

 . 1372چ اول ، بهار، هان،یمحمدرضا، موانع ارث تهران، ک ،یبندرچ

استدالل  ،یمهد  دیس  ،یدادمرز تحر  یفقه  ف  ریترجمه  اللمعه،ج  ی الروضه  ،قم،    39،چ2شرح 

 .1396انتشارات طه، بهمن، 

 . 1385 ،یو فرهنگ یران، انتشارات علم،ته18لذات فلسفه، چ مز،یج¬امیلیدورانت، و

 .1395  ز،ییپا زان،ی، تهران ، نشر م  3عبد الرسول ، حقوق خانواده، چ  ،ی انید

ر  نیتمک  رضا،¬غالم  ،یاورع   قیصد د  استیبانو  از  مدن  دگاهیشوهر  اول،    یقانون  چ  جامعه،  و 

 .1380صبح، بهار، ریتهران، سف

 . 1395 زان،ی، تهران ، نشر م46مختصر حقوق خانواده، چ ن،یحس دیس ، یو امام  ییصفا

 1374،  قم،  انتشارات دارالعلم، 8و4القرآن، ج ریتفس یف زانیالم ن،یمحمد حس دیس ، ییطباطبا

الد  ، یعامل  مک  نیشمس  بن  شه  یمحمد  الدمشق  د ی)  المعه  ،تهران،     کین  ه،یاول(،  اول  چ  فر، 

 . 1395انتشارات چتر دانش، 

مال   ،یمیفه حقوق  و  زن  تطب  یفاطمه،  ا  یقیمطالعه  اسالم،  حقوق  کنوانس  رانیدر  رفع    ونیو 

 . 1388،یاز زنان،چ اول، تهران، انتشارات خرسند ضیتبع

 ی اجتماع  نیقانون تأم

 مهیقانون ب

 راتیقانون تعز

 از خانواده   تیقانون حما

 قانون کار 

 ی ون مجازات اسالمقان

 ی قانون مدن

 .1384ز،ییپا زان،ی، تهران، م2ناصر،ارث،چ ان،یکاتوز

، تهران، بهمن  انتشارات برنا،  5)نکاح و طالق و روابط زن و شوهر(، چ  1خانواده، ج  ی حقوق مدن

 . 1،1378چاپ پنجم، ج

انتشارات م6ارث، چ  ت،یاز شفعه، وص  ییدرسها  یحقوق مدن   یمقدمات  ۀدور  بهار،  زان،ی،تهران، 

1385. 

 .1385 ،زییپا زان،ی، تهران،  انتشارات م5خانواده،چ ی حقوق مدن ی دوره مقدمات

انگ مهر  مقا  ضیتبع  ز،،رفعیکار،  زنان؛  تبع  ونیکنوانس  سهیاز  قوان  ضی رفع  با  زنان   یداخل  نیاز 

 .1379، تهران، انتشارات قطره،3ران،چیا



 

 

 

 

  (راضیه رامین)  ...ومطالعۀ حقوق مالی زن در فقه امامیه، قانون مدنی                                          43

 

 .1380چ اول ،تهران،  چاپ دانشگاه تهران ، بهار، ات، یابوالقاسم، د  ،یگرج

 .1398، تهران، سمت،17، چ2یقواعد فقه، بخش مدن   ، یمصطف دیمحقق داماد، س
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