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 چکيده

نار مرد در تمدن سازی و رشد و شکوفایی جوامع انسانی مستقیم یا بااینکه زن همیشه در ک

های غیرمنصفانه قرارگرفته  آفرین بوده است، ولی از دیرزمان مورد ظلم و داوری غیرمستقیم نقش

های انسانی و بشری  کشی از زنان و فقدان دیدگاه های بهره های و سیاست ظالمانه نظام رفتار .است

تاریخ، انواع محرومیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به آنان  نسبت به زنان در طول

کریم پس از اعطای حقوق اولیه زنان و دفاع از شخصیت انسانی آنان، در  قران .تحمیل نموده است

تر نیز از حقوق آنان سخن گفته است و حقوق و تکالیف آنان را مشخص  موارد جزی و کاربردی

یافتگی یک کشور، میزان اهمیت  ی توسعه ترین معیارها برای سنجش درجه یکی از مهم. گرده است

صورت تطبیقی جایگاه عدالت  این تحقیق سعی دارد به. و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند

 و ؛دو کشور افغانستان و ایران و نقش آنان را در مشارکت و توسعه بررسی نماید در حقوق زنان در

گیری زنان افغانستان در حال حاضر  ت آموزش و دخالت زن در فرایند تصمیمسعی شده به اهمی

های ناشی از فقر و تبعیض را  و محرومیت رفاهی ،بهداشتی وضعیت نامناسبی از شرایط اجتماعی،

بنابراین آنچه در  ؛این در حالی است که زنان در ایران دارای شرایط بهتری هستند. کنند تحمل می

 امتیاز شود اصطالحاً همان حقوق، مسئولیت، مطرح می(( ندرج))ان تحت عنوان ی افغانست جامعه

                                                                        .گیرد دادن و برابری زن و مرد در امور زندگی است که با کشور ایران مورد مقایسه قرار می

 عدالت، افغانستان، مشارکت، توسعه زن، جندر، :يديکل واژگان
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 2 ، فاطمه رجایی نوروزي يمحمدمهد

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه حکیم سبزواری 1

 استادیار فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه حکیم سبزواری 2
 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
 نوروزي يمحمدمهد

noroozi.mahdi@rocketmail.com 

بررسی تطبيقی جایگاه عدالت در حقوق زنان در ایران 

 و نقش آنان در مشارکت و توسعه و افغانستان
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 مقدمه               

افراد جامعه از  همهبودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که  ، دادگرکردن دادعدالت در لغت به معنای 

 (.2222، 2محمد معین، ج (آن برخوردار باشند

 :شود میاشاره  اختصار بهبه موضوع  مرتبطدر ذیل به برخی از مفاهیم 

، عدالت در شود میآن عدالت تکوینی گفته که به  عدالت در آفرینش: نگاه کرد توان میعدالت را از زوایای گوناگونی : عدالت

؛ و عدالت در فرد شود می؛ عدالت در برابری همگان در اجرای قانون که عدالت صوری خوانده شود میکه عدالت تشریعی نامیده  گذاری قانون

 (.22، اکبریان علیحسنعلی )که یک صفت انسانی است 

 :گردد مییات متفاوتی مطرح مختلف بوده و نظر ها دیدگاهمفهوم عدالت  ی درباره

 

 سطوح مختلف در تبيين عدالت
 :برای تبیین سطوح مختلف در تعریف عدالت دو بیان وجود دارد

 قرار بهتعریف عدالت را  توان میآیا  مثالًوجود دارد؟  یادشدهآیا جامعی میان تعاریف مختلف عدالت در هر یک از زوایای : بیان اول

تعریف عدالت را به  توان میتعاریف دانست؟ اگر چنین باشد  ی همهاعطای حق به هر صاحب حقی جامع میان  دادن هر چیز در جای خود یا

 .دو سطح کلی و جزئی تقسیم کرد

 مثالً. ولی اختالف فاحشی میان آنان بر سر عدالت است شمارند میو عدالت را نیک  اکثر مکاتب ادعای عدالت داشته: بیان دوم

و  داند می؛ یکی حق را چیزی شود نمیبرداشته  حق به هر صاحب حقی تعریف کنیم، نزاع مکاتب مختلف بر سر عدالت اگر عدالت را اعطای

پس این تعریف چنان کلی است که از خاصیت فصل خصومت . و دیگری ظالمانه داند می، یکی حکمی را عادالنه تبع بهو  دیگری چیز دیگر

مگر اینکه از تعریف کلی و مفهوم  کند نمیکنیم باز فصل خصومت  تر جزئیدالت را با قیودی که تعریف کلی ع هرقدرو  .است شده ساقط

اینجاست که دیگر جامع مشترکی وجود ندارد و . حکم عادالنه است گذاشته شود که آنچشم پوشیده شود و مستقیم دست روی مصادیق 

 (.22،اکبریان علیحسنعلی ) شود میفصل خصومت 

 .کنیم میالب مذکور، مباحث مطرح را در این پرسش طرح حال با توجه به مط

در نظام حقوقی ایران، زنان در وضعیت بهتری هستند، منزلت برابر زنان با مردان در قانون اساسی جمهوری اسالمی  ازآنجاکه

 :است قرارگرفته موردتوجهایران در اصل ذیل 

قانون اساسی، )یت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون افراد از زن و مرد و ایجاد امن جانبه همهحقوق  تأمین .1

 (.3/12اصل 

و  افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ی همه. 2

 (.22قانون اساسی، اصل )فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند 

 .هستدر قوانین عادی، اصل بر عدم تبعیض بین زنان و مردان 

: است قرارگرفته موردتوجهو در اصل ذیل  باشند میدر قانون اساسی افغانستان نیز زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق مساوی 

مساوی  عجایبدر برابر قانون دارای حقوق و  اتباع افغانستان اعم از زن و مرد. هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است

 (.22اصل ) باشند می

جایگاه عدالت در حقوق زنان در حقوق ایران و افغانستان و مشارکت آنان را در رشد و توسعه بررسی  خواهیم می وجود بااینحال 

 .نماییم

 

 عدالت زن در جهان: مبحث اول
و مردان  پرداختند مییخ از زمانی که زنان در غارها به تربیت و نگهداری فرزندان در میان زن و مرد از همان ابتدای تار کار تقسیم

زمانی پدید آمد  کار تقسیمدر طول تاریخ و با تحوالت گوناگون بشر،  تدریج به. است گرفته می، صورت رفتند میبرای شکار به خارج از غارها 

موضوعی بسیار فراتر از بحث تخصص بوده است و  ها آنتقسیم وظایف  که تخصص مطرح شد، ولی مبنای رابطه میان زنان و مردان و

که این امر خود عالوه بر مشکالتی  گذارند میرا بر عهده مادر ... وظایف مربوط به فرزندان اعم از تحصیل، بهداشت و. طوالنی دارد ی سابقه
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پدران  خصوص بهفرزندان نیاز به الگوپذیری از والدین . کند میروانه ، فرزندان را نیز به بستر چنینی مشکالتی آورد میکه برای زنان به وجود 

 .دانند می

این در حالی است که این . و یا بسیار ناچیز است شود نمیبه شیوه درستی انجام  کار تقسیمبودن جامعه،  مردساالریبا توجه به 

زنان وظایف مشخصی را بر عهده داشتند اما در حال حاضر  درگذشته. شود میامر در بیشتر جوامع شرقی و جهان سوم امری عادی تلقی 

در کشورهای غربی که نقش  طورکلی به. شود میدرست افراد سلب  کارگیری بهچندگانه است به صورتی که تقسیم و  ها آنوظایف 

جنسی و روحی  ازلحاظ خصوص بهه امروزه انواع مشاغل سنگین ک اند زده دستزیادی  های نقشو  ها فعالیتبه  وزنانلیبرالیستی وجود دارد 

است اما در کنار این بحث باید یادآور شویم که بحث به دست آوردن  واگذارشدهکمتر با توان زنان تناسب و هماهنگی دارد به آنان 

انه امروزه متأسف. و مخالف با جسم و روح زن متفاوت است کمرشکنسنگین،  های مسئولیتو تساوی بین زن و مرد، باعث احراز  وحقوق حق

بیشتر است و  یکسان میزان حقوق و امتیازات مردان نسبت به زنان آیی کارحتی در کشورهای پیشرفته با میزان کار مساوی و تخصص و 

 .کلیدی و مدیریتی کمتر شاهد حضور زنان یا انتخاب آزادی هستیم های شغلدر  بازهم

مسئولیت خانواده بر دوش زن خانه باشد که  چراکه بینند میاز آن آسیب  بیشتر از بقیه افراد دردناک است که زنان ای پدیدهفقر 

در  شاغل بودن زنان درنتیجهوجود شهرهای بزرگ و صنعتی و . زند میدامن  مسئله ینبرا... ، فرهنگی، اقتصادی واجتماعیالبته مسائل 

که  دهند میاین قشر را بیشتر زنانی تشکیل  ؛ وشده است آمدن قشری به نام کارگر زن وجود بهباعث  ها کارگاهو  ها کارخانهادارات و 

 .همسرانشان به دلیل بیکاری، اعتیاد و بیماری یا مرگ قادر به تأمین خانواده نیستند

مشکالتی که سر راه زنان کارگر در ایران وجود دارد پایین بودن سطح درامد آنان و کافی نبودن حقوق  ترین اساسو  ترین مهماز 

 تواند میمسئله دیگری که . آنان ایجاد کنند داری خانهو وظایف  ها آنباید یک تعادل را میان شغل  ها ترجمانه قانون کار و ک هاست آن

یک دسته  مردساالریو یا  پدرساالری ی مقولهوجود . است ها آنقرار گیرد بحث فرهنگ اجتماع امروزی و برخی تفکرات متضاد با  موردبحث

را در نظر بگیرند که کاری پیدا کنند که  مسئلهنیاز بسیار باال به کار و شغل باید این  باوجودکه  آورد میرا به وجود  از زنان جامعه کارگر

 (.33پروانه خانیا، )باشد  موردقبولشأن و خانوادگی معقول و  ازنظر

ال انتقال از وضعیت سنتی به مدرن در کشور ایران چون در ح: گوید می باره دراینبتولی روانشناس بالینی  محمدعلیدکتر سید 

که همسر وی شاغل است  جهت ازاین، با ازدواج اگر فرد دارای تفکر باز باشد آید میلذا عوارضی به وجود ( مدرن ی مرحلهو نه در )هستیم 

نیروی کار کشور به بستگی الزم به ذکر است که تداوم و موجودیت این قشر از جامعه و . مشکلی ندارد بلکه راضی و خشنود هم هست تنها نه

 (.22خزعلی، ) هاست آنبه  توجه قابلمفید و  تسهیالتبه برخورداری از امتیازات اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای قانونی برای دفاع و دادن 

ن زنان در یک ، ایاند بودهنامأنوس و نامتناجس از سوی دولتمردان  برخوردهایگذشته تاریخی شاهد  های دورهزنان افغانستان در  

 ها خشونتدیگر با تبعیض، ظلم، تعدی و انواع  ای دورهدوره تاریخی با تحوالت اجتماعی سنت ستیزانه و غرب مأبانه مواجه گشتند و در 

 .هستاسالمی و قوانین اسالمی  های باارزشمواجه بودند که مغایر 

زنان در اقتصاد کشور را  مساعی تشریکیقی ملموسی از اهمیت حقا کنیم تأملافغانستان اندکی  زده بحرانچنانچه در بستر اقتصاد 

، اما جای شکی نیست که درآمد زنان و انگارد مینقش سنتی زنان و کار بدون مزدشان در خانه این مشارکت را نادیده  هرچند یابیم می

، این دیدگاه که مردان حال بااین. بوده است فقیر های خانواده، جزء الینفک علت بقای اکثر درگذشتهتالش آنان در شرایط بحرانی و چه 

مضاعف  های مسئولیت رغم بهوابسته هستند در جامعه سایه انداخته است و این موضوع باعث شده تا  ها آنبه  وزناناصلی خانه بوده  آور نان

ر جامعه افغانستان چه بسیارند زنان بیوه و د. اقتصاد محروم بماند درصحنهاقتصادی، آنان از امتیازات و اختیارات الزم  های بحرانزنان در 

یک مرد را به دوش  ی وظیفهو  کند میو با هر مشقتی مخارج آنان را تأمین  که فرزندان و افراد سالمندی را تحت تکفل دارند سرپرستی بی

در بسیاری موارد این  کند میم نر وپنجه دستگسترده که جامعه با مشکالت اقتصادی  کاری بیدر شرایط بحرانی فعلی و  چراکه کشند می

 .گردانند میزنان هستند که با انجام مشاغل خانگی و حتی کار در بیرون از خانه، اقتصاد خانه را 

خود را در  های خانوادهجنگ و منازعات مسلحانه، بسیاری از زنان نقش سرپرستی  های سالنیست که در  انکار قابلهم  مسئلهاین 

و  ها رسانهنقش زنان افغانستان در  که درحالی، بر عهده گرفتند، کردند میشدند یا مهاجر شدند و یا جهاد غیاب مردان که یا کشته 

سهم آنان در توسعه و پیشرفت کشور در  مسلماًکه با چنین دیدی  گردد میقربانیان منازعات تشریح  صورت بهمسئولین تنها  های تحلیل

 (.121صدیقه رضایی، ) شود میآینده نیز همچنان نادیده انگاشته 

زمینه جذب زنان به بازار کار به علت یک سری موانع خاص فرهنگی و اجتماعی، مشارکت مستقیم زنان  باوجود، شهرهاامروزه در 

این زنان  معمادر مواقع بحران اقتصادی  دهد میآمارهای جهانی نشان  که درحالیاست  مانده باقیدر اقتصاد کشور، در سطح محدودی 

؛ در همین کابل بسیارند مردانی که چشم به دستان همسرشان دارند چون گیرند مید که مسئولیت تأمین معاش خانواده را به عهده هستن

درآمدی هرچند ناچیز  توانند میزنان از طریق انجام برخی کارهای سنتی و خانگی  که درصورتی کند میبرای مردان بیداد  کاری بی واقعاً
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آنان از اقتصاد جامعه نادیده  مساعی تشریکدر بازار کار و همچنین  بگیر حقوقنیروهای  عنوان بهنقش زنان را  توانیم نمی پس ما. داشته باشند

زنان افغانستان هرچند بازیگران  رو ازاین. ورزد می تأکید مساعی تشریکمشارکت زنان و جامعه بر وجود این  دوجانبهنیاز  درواقعبگیریم، 

 _هنری  دستی صنایعی  ٔ  درزمینه مخصوصاً، کشند میصاد کشور هستند اما هنوز صبورانه بار تداوم ملی زا نیز به دوش اقت ی صحنهنامرئی 

در برطرف  ای مالحظه قابلاین صنایع اثرات  که این مخصوصاًو غیره؛  دوزی خامهسنتی، حاشیه بافی،  های لباسمصرفی نظیر قالی، گلیم، 

 (.163صدیقه رضایی، بازیگران نامرئی اقتصاد، )دارند ائل اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور نمودن و یا تخفیف و تعدیل مس

 اهميت عدالت در اسالم
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را : فرماید میبرپایی حق و عدالت که  منظور به حکومتبه امر  السالم علیهاهتمام علی 

و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر  کردند نمیرا بر ما تمام  حجت ویاراننبود،  نکنندگا بیعتآفرید اگر حضور فراوان 

و آخر خالفت را به  ساختم انداخته، رهایش میستمکاری ستمکاران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان 

 .است تر ارزش بی ای بزغالهیک دنیای شما نزد من از آب بینی  ددیدی می، آنگاه کردم میاول آن سیراب  ی کاسه

دقیق  طور بهو اعمال و رفتار کارگزاران خود را  داد میعمل به خرج  شدت بهدر اجرای عدالت و برقراری آن،  السالم علیهامام علی 

 .گرفت میزیر نظر 

 های سوده را که معاویه فعالیت. پس از شهادت حضرت علی یک روز سوده، دختر عمار که از قبیل همدان بود بر معاویه وارد شد

ای : ای؟ سوده گفت بود به یادداشت، لذا او را سرزنش کرد، آنگاه از او پرسید برای چه اینجا آمده( ع) یعلدر سپاه امام  در جنگ صفین

فرستی که ما را همچون  تو پیوسته فرماندارانی برای ما می .کند بازخواست می( مردم)ی سلب حقوق واجب ما  واسطه به معاویه خداوند تو را

اگر او را عزل کنی  ...برد کشد و اموال ما را می ای که مردان ما را می بن اراطه را فرستاده اینک این بشر. کنند محصول رسیده، درو می

(( بشر))نزد ترسانی تو را با بدترین حالت  ی خود می معاویه عصبانی شد و گفت ما را به قبیله... ام خواهیم کردبهتر وگرنه ما خود قی چه

درود خداوند بر آن روان که در گور خفت و با : اندکی ساکت شد و آنگاه گفت سوده. داند انجام دهد خواهد و می فرستم تا با تو هر چه می می

حق و پیمان در او یکجا . کرد نمیعوض  چیز هیچحق و راستی بود و حق را با  پیمان همخاک سپرده شد او  مرگ او عدالت و دادگری به

 .فراهم آمده بود

 .امیرالمؤمنین طالب ابی؟ سوده پاسخ داد حضرت علی ابن گویی مینفر چه کسی است که  یک اینکرد  سؤالمعاویه 

اما تا که  خاست برمیزکات شکایت کنم وقتی رسیدم، او به نماز  آوری جمعور از مأم خواستم میای معاویه روزی نزد او رفتم و 

 همچنانگشاده و مهربانی فرمود آیا حاجتی داری؟ گفتم آری و شکایت خود را عرض کردم و آن بزرگوار  باروییمرا دید به نماز نایستاد و 

خدایا تو آگاه و شاهد باش که من هرگز فرمان ندادم که او به بندگانت  :بر آستانه نماز ایستاده بود گریست و آنگاه به خداوند عرض کرد که

 (.21و 22ساطع، ص ) کندستم 

 زن و توسعه: مبحث دوم
 :شود میمعانی مختلفی ارائه  زن در توسعه از مفهوم

مردان در برابر قانون است و  از مفهوم زن در توسعه برداشت کرد، برابری زنان و توان میاولین معنی که : برابری در برابر قانون -1

تا آنجا دنبال شده است که امروز اکثر  مختلف زنان در جهان بوده است های گروهیک هدف از محورهای اولیه تالش  منزله بهاین معنی 

خاطر رسوم اجتماعی در میان طبقه سوم غربی، به  جز به، گر چه اغلب این حقوق اند کرده، دفاتر مرکزی را برابر حقوق زنان احداث ها دولت

 .شود نمیاجرا  پدرساالریو نظام 

زن در توسعه معتقد بودند که برای زنان فقیر، قدرت اقتصادی تأثیر بیشتری روی حقوق زنان خواهد  هواداراناز طرف دیگر 

 .اجرا غیرقابلداشت تا قوانین 

 .شود میبهبود موقعیت زنان فهمیده  شرط پیش عنوان بهو چه از سوی هواداران  سازان برنامهآموزش زنان چه از سوی : آموزش -2

 .کند میتشویق  وزنانتحصیل رسمی برای دختران  های فرصترا به افزایش  ها دولت مکرراًدر سازمان ملل کمیسیون زنان 

زنان را  باید یمکه  شود میتوسعه اقتصادی برای زنان اولویت اولیه زن در توسعه بوده است و در آغاز تصور : توسعه اقتصادی -3

 (.33پروانه خانیا، )نمود  مند بهرهاز ثمرات توسعه  را ها آنتوسعه ادغام کرد تا بتوان  های برنامهدر 

و  ها کتاباقتصادی،  _اجتماعی اندیشمندانو  شده مطرحاست مسئله توسعه در عرصه جهانی  قرن نیمنزدیک به  وجود بااینحال 

و مدیران و مسئوالن جوامع مختلف، در تعیین استراتژی توسعه و  اند دادهاجرای آن ارائه  کارهای هرامقاالت مختلفی در بیان اهمیت و 

جوامع غربی، تحت عنوان کشورهای  عمدتاً، امروزه فقط برخی از کشورها و حال بااین. اند نمودهعملیاتی کردن آن سعی و کوشش فراوان 

 .روند می شماربه  نیافته توسعهو یا  توسعه درحالای و بقیه، جزو کشوره شوند می شناخته یافته توسعه
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موقعیت ژئوپولوتیک افغانستان و اهمیت استراتژیک آن موجب گردیده که تاریخ این سرزمین شاهد وقایع دهشت انگیز و 

پیاپی  صورت بهمدید و  های مدتبزرگ همچون که موجب شد  های قدرتمانند تجاوز و اشغال توسط ؛ پیاپی قدرت طالبان شد های جنگ

 ترین نیافته توسعهو  ترین سنتیافغانستان یکی از  تردید بی رو ازاین(. 62 ص انسجام، ی ماهنامه)جنگ در این سرزمین ادامه داشته باشد 

 .کند میرا تحمل ... کشوری که فقر و انبوهی از مشکالت امنیتی و بهداشتی و . رود میجهان به شمار  کشورهای

درصد از زنان به خواندن و  11سال  32تا  2ن به لحاظ سواد نیز در حد پایینی قرار دارند که در سنین بین در افغانستان زنا

 (.، بانک جهانی2222 مارسافغانستان  ی آیندهنقش زنان در )دارند نوشتن دسترسی 

 21ر غذایی مواجه هستند تا جایی که و فق سوءتغذیهبیشتر با  وزنانکامل و در میان آنان دختران  طور بهفقر غذایی نیز  ازلحاظ 

در شرق افغانستان، سروری جمعی چند  وزنانتحلیل وضعیت اطفال )برند  میرنج  خونی کمدرصد زنان غیر باردار از  12درصد زنان باردار و 

 (.2221سری دوم، جلد دوم، سپتامبر -افغانستان 2222شاخصه 

جسمی، روانی و  های خشونتان، پدیده خشونت علیه زنان است که انواع اساسی در رابطه با عدم رشد زن های چالشیکی از 

واقعه خشونت علیه زنان که در  1322در این رابطه انجام داد از میان  UNIFEM طبق تحقیقاتی که در دفتر. شود میجنسی را شامل 

تهدید، جلوگیری از دیدن اقوام و خانواده ) یوانر های خشونتدرصد آن  1/32درصد آن خشونت فیزیکی،  2/32افغانستان ارزیابی گردیده، 

، پروژه دوم تحقیقات در مورد 2226، ماه می سال یونیتم)است و اتهامات بوده  اختالفو  الذکر فوقدرصد آن ترکیب سه خشونت  12و ...( و

 (.خشونت علیه زنان در افغانستان

 مفهوم مشارکت و اشکال آن: مبحث سوم

 .دانند میتوسعه را معدل مشارکت  بعضاًاز چنان اعتباری برخوردار است که  نظران صاحبتوسعه نزد  ددررون ها انسانمشارکت 

است،  غیرممکننباشد  پذیر امکانکه در آن مشارکت مردمی  هایی روشبه توسعه بدون اتخاذ  یابی دستگفت که  توان می رو ازاین

و بر  نماید میبالقوه آنان را بالفعل  های تواناییتوانمندی هدایت کرده و  سوی هبناتوان را  های انسانمشارکت در حقیقت اهرمی است که 

 (.32طالب، ) افزاید میاز زندگی  گیری بهرهقدرتشان در جهت 

تا ارزشیابی و  گیری تصمیممشارکت عبارت است از دخالت انسان در سرنوشت خویش و مشارکت واقعی در کلیه مراحل زندگی از 

 .شود میشامل اصالح مجدد را 

 :بر سه ارزش بنیادین قرار گیرد تواند میمفهوم مشارکت 

 سهیم کردن زنان و مردان در قدرت و اختیار -1

 اجازه دادن به زنان و مردان به نظارت بر سرنوشت خویش -2

 گشودن راه پیشرفت به روی همه اعم از مرد و زن -3

موارد  ای پارهدر . ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استسیاسیر فرآیندهای مردم د جانبه همهمشارکت به معنای دخالت  بنابراین

 جزئی صورت بهداشته باشد و در بعضی موارد نیز امکان دارد این کنترل  الذکر فوق فرآیندهایممکن است مردم کنترل مستقیم و کاملی در 

دخالت داشته باشد، مشارکت  گیری تصمیمدر قدرت و  توانند میراهی که مردم از طریق آن  ترین مهم حال درعیناما ؛ باشد غیرمستقیمیا 

 (.22صدیقه رضایی، )است 

 :از اند عبارتاشکال مشارکت 

 .اجتماعی های نقشهمکاری، همیاری، همبستگی، انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیاد، شیفتگی، ایفای 

 .کند میرا برقرار بنابراین مشارکت از هر نوعی که باشد سود متقابل بین فرد و جامعه 

 ناامنیو این فقر فراگیر در کنار  برند میزنان از فقر و محرومیت رنج  ازجملهجنگ اکثریت نفوس  در افغانستان به دلیل سه دهه

و منابع که برای پیشبرد یک زندگی کامل و  ها فرصتو رسوم نادرست در برابر زنان موجب شده که آنان از دسترسی به خدمات، 

، به پایین دسترس غیرقابلناکافی و فاقد معیارهای جهانی و  صحیحدر شرایط فعلی، خدمات . محروم بمانند هستضروری  بخش رضایت

 .در هنگام والدت انجامیده است مخصوصاًآنان  ومیر مرگآمدن میزان امید به زندگی در زنان و 

 یافته افزایش گیری چشمسل اخیر به نحو  صد یکدر  ها الشتاین  .اند کردهاما زنان ایرانی همواره برای اکتساب حقوق خود تالش 

و برای دستیابی به آزادی خود  اند بودهفعاالن مؤثر و در انقالب اسالمی در زمره بازیگران اصلی  زنان در انقالب مشروطیت در زمره. است

 .را کنترل کنند یگران سرنوشت آنانبه انتظار بنشینند تا د صرفاً اند نخواستهزنان ایرانی هرگز . اند کوشیدهفعاالنه 

شغلی خود را حفظ کند و  های پایگاهتا حدود زیادی  اند توانستهفراوان خود  های تالشو  فداکاریزنان ایرانی از برکت استقامت، 

شمس ) یندنما میالش و استعدادهای فراوان آنان باشد، ت ها توانمندی ی شایستهشغلی خویش بدان حد که  جایگاهنیز برای ارتقای  اینک هم

 (.22السادات زاهدی، 
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 گيرينتيجه
ولی اختالف  شمارند میو عدالت را نیک  مختلف بوده اکثر مکاتبی که ادعای عدالت داشته ها دیدگاهمفهوم عدالت  ی درباره -1

 ع مکاتب مختلف بر سر عدالتاگر عدالت را اعطای حق به هر صاحب حقی تعریف کنیم، نزا مثالً. فاحشی میان آنان بر سر عدالت است

 .و دیگری ظالمانه داند می، یکی حکمی را عادالنه تبع بهو  و دیگری چیز دیگر داند می؛ یکی حق را چیزی شود نمیبرداشته 

در قانون اساسی ایران و در قانون  22و اصل  3/12در قانون اساسی ایران و افغانستان وضعیت منزلت برابر زنان در اصل  -2

 .است شده بینی پیش 22افغانستان در اصل اساسی 

 توسعه اقتصادی -3آموزش  -2برابری در برابر قانون  -1 :شود میمعانی مختلفی ارائه  زن در توسعه از مفهوم -3

 :بر سه ارزش بنیادین قرار گیرد تواند میمفهوم مشارکت  -2

 سهیم کردن زنان و مردان در قدرت و اختیار -1

 نان و مردان به نظارت بر سرنوشت خویشاجازه دادن به ز -2

 گشودن راه پیشرفت به روی همه اعم از مرد و زن -3

کشوری که فقر و انبوهی از مشکالت . رود یمجهان به شمار  یکشورها نیتر افتهین توسعهو  نیتر یسنتافغانستان یکی از  -2

در کشور . در رابطه با عدم رشد زنان، پدیده خشونت علیه زنان استاساسی  یها چالشو یکی از  کند یمرا تحمل ... امنیتی و بهداشتی و 

، با ازدواج اگر فرد دارای دیآ یملذا عوارضی به وجود ( مدرن ی مرحلهو نه در )ایران چون در حال انتقال از وضعیت سنتی به مدرن هستیم 

الزم به ذکر است که تداوم و . راضی و خشنود هم هستمشکلی ندارد بلکه  تنها نهکه همسر وی شاغل است  جهت نیازاتفکر باز باشد 

موجودیت این قشر از جامعه و نیروی کار کشور به بستگی به برخورداری از امتیازات اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای قانونی برای دفاع و 

 هاست آنبه  توجه قابلمفید و  التیتسهدادن 

و این فقر فراگیر در کنار  برند یمزنان از فقر و محرومیت رنج  ازجملهنفوس جنگ اکثریت  در افغانستان به دلیل سه دهه -6

و منابع که برای پیشبرد یک زندگی کامل و  ها فرصتو رسوم نادرست در برابر زنان موجب شده که آنان از دسترسی به خدمات،  یناامن

امعه سهیم هستند و نیمی از سرمایه انسانی را تشکیل در ایران زنان به نسبت مردان در ج. محروم بمانند استضروری  بخش تیرضا

کاری  یازهایامتاداری و  یها پستمدیریتی و صاحب  یها منصب صاحبکثیری از زنان  اکنون همجای بسی خوشنودی است که  ؛ ودهند یم

 .در کشور هستند
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