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 چکيده

یکی از اصول مسلّم در آیین اسالم، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی 

شته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس دا

بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسالمی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة 

اویند. افتخار نظام حقوقی اسالم آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، 

. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است

پردازیم و بعد تحوّلی شرایط و حقوق زن در سه بخش اجتماعی، سیاسی و مالی در عصر جاهلیّت می

شود. هدف از این مقاله بیان بخشی از که اسالم در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می

 –این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی زنان قرار داده است.  حقوقی است که اسالم برای

توصیفی درباره این است که آیا اسالم و به تبعیت آن کشور جمهوری اسالمی ایران حقوق سیاسی 

برای زنان قائل شده است؟ با مراجعه به منابع فقهی و اسناد بین المللی و تجزیه و تحلیل مستندات 

بدست آمد که: در منابع فقهی اسالم مانند قرآن در آیاتی چون: امر به معروف و آن ها این نتیجه 

نهی از منکر، بیعت و...، هم چنین در روایات و سیره معصومین علیهم السالم به حقوق سیاسی زنان 

و... مشارکت زنان و مردان را  6، 13، 56اشاره شده؛ هم چنین در قانون اساسی نیز در اصولی چون 

ر مساوی تایید نموده و طبق این قانون زنان می توانند در منصب های گوناگون اجرایی و به طو

 حکومتی وارد شوند.

 .تفاوت، تبعیض، کنوانسیون رفع تبعیض ،جامعه اسالمی حقوق زن، :يديکل واژگان
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 مقدمه
 د.میالدی جستجو کر 18و  17در قرن های اجتماعی زنان شد، باید گیری جنبشحقوق زنان را که بعدها زمینه ساز شکل

گیری برخی این دو قرن مصادف بود با عصر انتقال فئودالی به اقتصاد صنعتی که در آن بروز تحوالت اقتصادی موجب شکل

های ها به افراد گردید. اما با وجود چنین تحوالتی زنان همچنان در حد نقشهای حاکم و اعطای برخی آزادیتغییرات در نظام

داری و تربیتی محدود ماندند. نویسنده در قسمت دیگری از کتاب به وضعیت زنان در کشورهای فاشیستی و ی خانهساده

المللی در قرن بیستم پرداخته و به موضوع زنان های بینهمچنین مؤلف به گسترش همکاری .کمونیستی اشاره داشته است

ای ه آنان تحمیل شده نیز توجه کرده است. در فصل دیگر کتاب بحث جامعهایی که در اغلب نقاط جهان بحقوق آنان و تبعیض

راجع به حقوق و جایگاه زنان در دوران باستان و پس از اسالم اشاره نمود، در این فصل به ذکر روایات و احادیث متعدد در اسالم 

دارد که اسالم با وجود آنکه ف بیان میراجع به حقوق سیاسی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی زنان پرداخته، سپس مؤل

ی امتیاز به هایی قائل شده است. البته این به منزلهمند ساخته است، میان آنان با مردها، تفاوتزنان را از حقوق زیادی بهره

، اجتماعی مردان نیست بلکه اسالم خواسته است از تشابه حقوق مردان و زنان اجتناب نمایند. بخش دوم کتاب به حقوق سیاسی

 (125 ،1395 ،عبدی)پردازد. زنان پیش از پیروزی انقالب اسالمی می

ی ایران در بخش مذکور ابتدا وضعیت سیاسی جامعه در دوره پهلوی بیان گشته و اشاراتی به فضای سیاسی حاکم بر جامعه

خالفت امام خمینی)ره( با این اقدام شده است. مؤلف به بحث طرح انقالب سفید و مسائل آن و اعطای حق رأی به زنان و م

مطالبی را مطرح کرد، و اشاراتی به حضور زنان در مناصب مدیریت سیاسی جامعه از جمله نیابت سلطنت ـ وزارت و نمایندگی 

های صوتی و ی آموزشهای رسمی، هنر و ادب رسانهمجلس داشته است، سپس مطالبی را راجع وضعیت فرهنگی زنان در زمینه

و سینما و تئاتر بیان داشته. بخش سوم کتاب مذکور به بیان حقوق سیاسی و اجتماعی زنان پس از پیروزی انقالب  تصویری

اسالمی پرداخته، ابتدا نویسنده به مشکالت درونی و بیرونی که بر سر راه نظام بوجود آمده بود، سپس به ذکر مشارکت زنان در 

های چه پیش از انقالب و چه پس از آن و ها و تظاهراتام، حضور آنان در راهپیمایگیری انقالب و آغاز استقرار نظدوران شکل

البته  .های مختلف مادی و معنوی در دوران جنگ تحمیلی پرداختهمشارکت فراوان آنها با شرکت در بسیج نظامی و کمک

دارد اشته و دارد نیز پرداخته و اذعان میها از جمله بخش فرهنگ دناگفته نماند که نویسنده به مشکالتی که در بعضی از بخش

های فرهنگ و هنر، سهم ی کمتری یافته و در بعد مصرف خانوارها، هزینههای دیگر توسعهکه فرهنگ در مقایسه با بخش

ای ابهامات فقهی، ارزشی در مبانی نظری محصوالت فرهنگی، هنری، کمبود کمتری داشته و دلیل این امر را هم وجود پاره

ای حقوق زنان پیش و پس از انقالب در بخش آخر، نویسنده به بررسی مقایسه .مایه گذاری در این زمینه... دانسته استسر

پردازد. در مجموع نویسنده با استفاده از منابع فراوان، سعی نمود جایگاه زنان را در دوران مختلف در ایران و جهان اسالمی می

آوردهای مثبت نظام کند تا به دستسیاسی و اجتماعی زنان در قبل و بعد از انقالب تالش میی حقوق روشن نماید و با مقایسه

جمهوری اسالمی در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان بپردازد. این امر از آن جهت در خور تقدیر است که بسیاری تالش 

ی کتاب توان بر نویسندهان را نادیده بگیرند. البته میکنند تا با سیاه نمایی، پیشرفت در استیفای حقوق سیاسی اجتماعی زنمی

ها گرفتار آمده است. اگر موضوع کتاب حقوق سیاسی اجتماعی زنان در قبل و این اشکال را وارد کرد که در دام تکرار و کلیشه

هر کتابی که مربوط به زنان آیند، گو اینکه عادت شده است در بعد از انقالب است، بخش اول و سه فصل آن به نظر غیر الزم می

است فصل مشبعی به بحث از حقوق زن در کشورهای مختلف و در طول تاریخ، دستاوردهای اسالم برای زنان اختصاص یابد و 

 ( 1366:36 ،)جعفری .ذکر شود« ماپر»در نهایت، خیر یا شری از فمینیسم اختصاصی 

آفریدگار آن بوده اند،آن گاه که پیامبران الهی دست بیعت به سوی انسان تاریخ اسالم سرشار از صحنه هایی است که زنان  

سایر موارد نشان می دهد که هماهنگی موجود  دراز کرده اند زنان نیز در خیل مومنان نقش آفرین بوده اند وهمین موضوع و ها

ترین باحث در زمان ما است. مهمترین مبحث حقوق زنان یکی از پرمناقشهبین دین و جان آدمی ربطی به جنسیت ندارد 

شمارد و در کنار آن بر برابری مناقشه درباره آن بر سر تفاوت یا تساوی حقوقی است. حقوق اسالمی عدالت را غایت تشریع می

هایی را لحاظ کرده است؛ حال، در حقوق خانوادگی آنان تفاوتعینکند و درآدمتأکید میه و کرامت ذاتی بنیارزشی انسان

 UDHR: Universal)مقابل، اعالمیه جهانی حقوق بشررسد. درنظر می هایی که گاهی به سود مرد و گاهی به سود زن بهفاوتت
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declaration of human rightsالمللی دیگر مانند کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( و برخی اسناد بین

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women:CEDAW بر مساوات )

های حقوقی را برمبنای نژاد، مذهب، جنس یا عوامل دیگر تبعیض شمرده و خواستار حذف آن کنند. این اسناد تفاوتتأکید می

های با برخی گروه های حقوقی حمایتی در ارتباط( یا تفاوتPositive discriminationهای مثبت )اند، مگر تبعیضشده

  ( 1379،66 ،) هاشمی«صورت استثنائی الزم شمرده است. پذیر مانند مادران و کودکان که بهآسیب

 

 چارچوب نظري
 فمينيسم اسالمی

است. فیمینیسم اسالمی گرایشی نظری و عملی است که از درون  فمینیسمها یا فرمی از فمینیسم اسالمی یکی از گرایش

کند که به نحوی خواستار برابری بحث می اسالمطور کلی در ارتباط با نقش زنان در متصل است و به اسالمیبه یک پارادایم 

باشد. به عبارت دیگر می تبعیض جنسیتی نوع هیچ بدون خصوصی و عمومی زندگی وجوه در مسلمانان کامل همه

کنند. بر پایه و اساس یک چارچوب اسالمی، دفاع می عدالت اجتماعیو  برابری جنسیتی، حقوق زنانهای اسالمی از فیمینیست

در تمامیت وجودشان  مردانو  زنانگیرد و در جستجوی حقوق و عدالت برای می قرآنفیمینیسم اسالمی فهم و قدرتش را از 

 (233 ،1409 ،) کوه کمری .است

و  مردساالریکند؛ بنابراین بر اصل برابری تمام افراد بشر تأکید می قرآنبرهان اساسی فمینیسم اسالمی این است که 

توان منکر این اگرچه نمی .ها در اجتماع( استرا مردود دانسته و خواستار برابری زن و مرد )همچون دیگر برابری تبعیض جنسی

از نوع غربی آن است )هرچند  سکوالرمسئله شد که فیمینیسم اسالمی نیز به نوعی نشأت گرفته و متأثر از جریان فیمینیستی 

فیمینسم اسالمی؛ خواسته یا ناخواسته از  جنبشکه پیشگامان طوریهای مسلمان است(؛ بهمورد مخالفت بسیاری از فیمینیست

اند و آن را به عنوان بخشی از جریان یکپارچه جنبش فیمینیسم جهانی های رایج فمینیسم غیر اسالمی استفاده کردهگفتمان

 (.63 :1410 ،) انصاری .اندشناسانده

است. به شدت توسط برخی مورد اعتراض قرار گرفته و توسط برخی دیگر با شور و شوق حمایت شده فمینیسماین گرایش 

های اشتباه ، بدفهمی بسیار و معرفیه جورج تاوندانشگادر  تاریختبار آمریکایی و استاد  مصریپژوهشگر  مارگوت بدرانبه گفته 

  .و احمقانه حول فمینیسم اسالمی وجود دارد

 

 حقوق

است و « من علیه الحق»و « من له الحق»که قائم به دو طرف  کنندای تعریف می  را به توانایی و سلطنت فعلیه حقفقها 

، شخص واحدی باشد. به خالف ملک که نسبت میان مالک و «من علیه الحق»و « من له الحق»معتقد است که ممکن نیست که 

: سلطنت فعلیه حق عبارت است از(. هم چنین عنوان شده است 52 ،1410 ،) انصاریندارد« من یملک علیه»مملوک، نیازی به 

در این است که ملکیت یک نوع عالقه و ارتباط میان مالک و شیء مملوک است و هیچ « مِلک»و « حق»بر غیر. و فرق میان 

گونه مالزمتی با سلطه بر غیر ندارد، جز به نحو شأنیت. یعنی خود ملکیت هیچ سلطنتی بر غیر ایجاب نمی کند. اما اگر غیر، 

تزاحم داشته باشد، سلطنت مالک بر غیر و دفع او از شیء مملوک مطرح می شود. به خالف مسئله  بخواهد با مالکیتِ مالک

 (23 ،1409 ،) کوه کمریبر غیر در مطالبه حق خویش سلطه دارد« من له الحق»ای وجود دارد، «حق»، مادام که «حق»

 (23 ،1409 ،کمریکوه  )بر غیر در مطالبه حق خویش سلطه دارد« من له الحق»ای وجود دارد، «حق»

 لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله 

حقوق در این معنی به ”. امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”ـ حقوق جمع حق و حق در اصطالح عبارتست از 1

روابط اشخاص در  مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر” عبارتست از”ـ حقوق اصطالحاً 2 حقوق فردی تعبیر میشود.

جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. 
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حقوق فردی مالزم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون 

 (2 ،1395 ،دینامیده ) عب

 

 ظاهر مردگراهاي بهتفاوت

ای که به زیان زن به گونهظاهر مردانه آن است؛ بهگیری بهگیرد، جهتهایی که در این بخش قرار میوجه مشترک تفاوت

    شود.هایی تبیین مییک از عناوین باال همراه با مثالآیند. هرنظر می

شده ولی زن از آن حق محروم یا حق کمتری به وی داده شده است؛ مانند نقصان سهم  در برخی موارد، حقی به مرد داده 

سوره مبارکه  11زن از میراث در موقعیت دختر متوفی در مقایسه با سهم پسر متوفی. این تفاوت مبنای قرآنی دارد و در آیه 

از همین قبیل است. مسئله تعدد زوجات را نیز  همین سوره بیان شد نیز 12نساء بیان شده است. تفاوت سهم زوجین که در آیه 

که حالیتواند بیش از یک همسر داشته باشد؛درء، مرد میتوان در این قسمت جای داد. مطابق آیه سوم سوره مبارکه نسامی

های محدویتتواند با دیگری عقد زناشوئی منعقد کند.در برخی موارد برای زن زوجه تا وقتی در علقه زوجیت مردی باشد، نمی

 (72 :1409 ،) کوه کمری بینی شده است که مرد از آن محدودیت معاف است یا محدودیت کمتری دارد.حقوقی خاصّی پیش

تواند درخواست طالق کند؛ مانند که زن در موارد خاصّی میصورتیهمچنین در نظام حقوقی اسالم مرد حق طالق دارد؛ در

الق به وکالت از شوهر، طالق خلع و طالق زوجه غایب مفقوداالثر. هریک از این موارد شدن رابطه زوجیت، طضرری یا حرجی

احکام فقهی و مقررات حقوقی خاصّی دارد که در جای خود مقرر است؛ بنابراین برای زوجه در مقایسه با زوج، در مسئله حق 

های حقوقی زوجه قرار در زمره محرومیت طالق محدودیت وجود دارد. البته ممکن است با تبیین دیگری، مسئله حق طالق

گیرد. با این بیان که زن فاقد حق طالق است و مواردی که به آن اشاره شد، حق درخواست طالق برای زن است و این غیر از 

 ( 1408:153 ،) عاملی مند است.حق طالق است که زوج از آن بهره

چه شوهر نیز باید به نیازهای جنسی گیرد. اگرهای حقوقی وی قرار میوجوب تمکین زن از شوهر در زمره مسئولیت

همسرش توجه داشته و به آن پایبند باشد، اما میان مسئولیت زوجین در این خصوص تفاوت آشکاری وجود دارد. حق استمتاع 

ها آن را محدود چیز جز واجبات شرعی و برخی ضرورتنی مطلق است و هیچلحاظ زمانی و مکازوج و تکلیف زوجه به تمکین به 

مورد بار محدود شده است. در که مسئولیت زوج در قبال همسر چنین نیست. حق مواقعه زوجه به چهارماه یکحالیکند، درنمی

قهای امامیه، زوجه تنها از حقّ قسم حق قسم یا حق بیتوته و مضاجعه وی نیز مناقشاتی صورت گرفته است. مطابق نظر مشهور ف

 ( 591، ص24، ج1405مند است )بحرانی، بهره

 

 هاي طبيعی بر نظام تشریعتأثير تفاوت

آیا آن »کند که های طبیعی زن و مرد که در بند قبل اشاره شد این پرسش را مطرح میشهید مطهری پس از تبیین تفاوت

است که در تعیین حقوق و تکالیف آنها مؤثر است یا از نوع اختالف رنگ و نژاد است که  هایىاختالفات از نوع اختالفات و تفاوت

(. ایشان سپس در پاسخ این پرسش، اختالفات زن و مرد 167، ص19، ج1374)مطهری، « با طبیعت حقوقى بشر بستگى ندارد؟

، هماهنگی نظام تشریعی اسالم با نظام تکوینی و مبسوططور شمارد و بهرا از نوع اختالفات مؤثّر بر حقوق و تکالیف آنان می

 (98.)همان:کندطبیعت زن و مرد را اثبات می

با این  *کند.های زن و مرد را پذیرفته ولی تأثیر آن را بر حقوق آنان انکار میدر جمالتی که نقل شد، نویسنده اصل تفاوت

های حقوقی میان زن و مرد را از را نتیجه گرفت. نویسنده در بیان خود تفاوت« باید»توان و نباید از آنچه هست استدالل که نمی

داری از مرد در اعطای حقوق و بودن یا ضعف جسمانی یا عاطفی و طرف دیگر، جانبدلیل زن نوع سلب حقوق زن صرفاً به

دلیل قوّت و قدرت بیشتر شمرده است و آن را غیرمعقول و ناعادالنه خوانده است! البته که اگر یک ازات بیشتر به وی به امتی

تر غیرمعقول نظام حقوقی با زن و مرد چنین رفتاری کند، خالف عدالت است. حمایت ازطرف قوی و سلب حقوق طرف ضعیف

های حقوقی را تبیین کرده و ثابت کردیم که این، ماهیت تفاوتازبیل نیست. پیششده از این قهای حقوقی بحثاست. اما تفاوت

 ،1388،) باقرزاده های ایجابی و سلبی همواره مردانه نیست و در مواردی به سود زن است.گیری ظاهری تفاوتجهت
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حقوق آنان دالیل روشنی دارد. در این های طبیعی زن و مرد بر برخالف آنچه نویسنده مدعی شده است، تأثیرگذاری تفاوت.(68

 شود:های طبیعی زن و مرد بر حقوق آنان اشاره میقسمت، به بعضی مؤیّدات قرآنی تأثیر تفاوت

الف( مطابق بعضی آیات، مردان بر همسران قوّام هستند و مبنای واگذاری این مسئولیت به مردان، توانمندی بیشتر آنان در 

 «.بَعْضٍ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُْم عَلى»سوره مبارکه نساء آمده است:  34ر آیه ایفای این مسئولیت است. د

مندی ها بر بعضی دیگر در این آیه همان تفاوت آنان در بهرهبعضی انسان« تفضیل»مطابق بیان بعضی مفسّران، مقصود از 

لحاظ ارزش اثباتی معادل از آن، شهادت دو زن را به ب( قرآن کریم در باب دیون و دعاوی ناشی از مواهب حیات طبیعی است 

تواند این (. علت این حکم را خوف نسیان شاهد زن دانسته است که شاهد زن دیگر می282)بقره: شهادت یک مرد شمرده است 

 «.أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَُتذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى»نگرانی یا نقیصه را مرتفع کند: 

های طبیعی زنان و مردان حتی در ادبیات احکام قرآن کریم اثر گذاشته است. نمونه این مطلب را در آیات مربوط فاوت( تج

(، نخست مرد و سپس زن سارق را ذکر کرده 38)مائده:  که در بیان حکم مجازات سارقحالیبینیم. دربه حکم سرقت و زنا می

 «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه...»است: 

الزَّانِیَه وَ »(، این سیاق را تغییر داده و ابتدا زن و سپس مرد زناکار را ذکر کرده است: 2در بیان حکم مجازات زنا )نور: 

 «الزَّانی...

که زنان نقش بیشتری حالیگیرد؛ دراین تغییر سیاق ظاهراً به خاطر آن است که گناه سرقت غالبًا ازطرف مردان صورت می

کنند های رفتاری یا گفتاری خویش وقوع جرم مزبور را تسهیل میدارند و آنان هستند که ازطریق تحریک در تحقق عمل زنا

 (، 3، ج1372)طبرسی، 

 

 منع هر گونه تبعيض عليه زنان  کنوانسيون
هر فرد  و ارزش کرامتبشر،  اساسی حقوق به متحد برپایبندی منشور ملل اینکه به حاضر، با عنایت عضو کنوانسیون دول

را تأیید  تبعیض نبودن قبول قابل بشر اصل حقوق جهانی اعالمیه اینکه به با عنایت.و مرد تأکید دارد زن حقوق و برابری انسانی

 ، از جملهتمایزی هیچگونه بدونو  بوده یکسان و حقوق و از نظر منزلت دنیا آمده افراد بشر آزاد به کلیه دارد کهمی ، اعالمنموده

 دول اینکه به با عنایت مند شوند،بهره اعالمیه در این مندرج و آزادیهای حقوق دارند از کلیه ، حقبر جنسیت مبتنی تمایزات

، اساسی حقوق از کلیه مندیدر بهره و مردان برابر زنان حقوق تضمین بشر متعهد به حقوق المللیبین های عضو میثاق

متحد و ملل نظر سازمان تحت که المللیبین کنوانسیونهای باشند،با در نظر گرفتنمی و سیاسی ، مدنی، فرهنگیاجتماعی

ها و اعالمیهها، قطعنامه به با عنایت اند،همچنینمنعقد گردیده و مردان زنان حقوق منظور پیشبرد تساوی به تخصصی سازمانهای

 در عین ،است شده تصویب و مردان زنان حقوق پیشبرد تساوی برای تخصصی متحد و سازمانهایملل توسط که هاییتوصیه

 کهاین دارد،با یادآوری ادامه طور گسترده به همچنان زنان علیه اسناد متعدد، تبعیضات این رغم به از اینکه ، با نگرانیحال

در  با مردان مساوی در شرایط زنان شرکت و مانع است انسانی کرامت به و احترام حقوق برابری اصول ناقض زنان علیه تبعیض

ها و قابلیت کامل و شکوفایی شده و خانواده جامعه سعادت کشور و نیز گسترش و فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعیسیاسی زندگی

 از حداقل زنان فقر و تنگدستی در شرایط از اینکه نماید،با نگرانیرا دشوارتر می کشور و بشریت به در خدمت زنان تعدادهایاس

 تأسیس و سایر نیازها برخوردارند،با اعتقاد بر اینکه شغلی و فرصتهای و تربیت ، تعلیم، بهداشتمواد غذایی به دسترسی امکان

نماید،با را ایفاء می مهمی نقش و زنان مردان بین پیشبرد برابری در تحقق و عدالت مساوات براساس المللاقتصاد بین نوین نظام

و  و سلطه ، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغالنژادی، تبعیضنژادپرستی مختلف آپارتاید، اشکال کردن کنریشه تأکید بر اینکه

 (50 :1385 ،)حر عاملی .باشدمی و زنان مردان حقوق کامل تحقق دولتها مستلزم در امور داخلی خارجی دخالت

 هاینظر از نظام صرف دول متقابل های، همکاریالمللیبین زدایی، تشنجالمللیبین و امنیت صلح تحکیم با تأیید بر اینکه

، المللیو مؤثر بین دقیق و کنترل نظارت تحت اتمی سالح خلع و بویژه و عمومی کامل سالح خلع، آنان و اقتصادی اجتماعی

 و اشغال استعمار و بیگانه سلطه تحت مردم حق کشورها و احقاق بین در روابط متقابل و منافع ، مساواتعدالت تأکید بر اصول

و  توسعه باعث ارضی و تمامیت ملی حاکمیت به احترام و همچنین و استقالل سرنوشت یینتع حق به دستیابی به خارجی
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 خواهد کرد،با اعتقاد بر اینکه کمک و زنان مردان بین کامل مساوات به دستیابی به خواهد شد و در نتیجه اجتماعی پیشرفت

 با مساوی شرایط در هازمینه تمام در زنان یکپارچه شرکت مستلزم صلح و برقراری جهانی کشور، رفاه یک و کمال تمام توسعه

 ، اهمیتاست نشده کامالً شناسایی تا کنون ، کهجامعه و پیشرفت خانواده رفاه در تحقق زنان عمده سهم با یادآوری،است مردان

 تبعیض نباید اساس در تولید مثل زنان نقش از اینکه ، و با آگاهیکودکان و در تربیت دهدر خانوا والدین و نقش مادری اجتماعی

)جمشیدی و  .باشدمی طور کلی به و مرد و جامعه زن بین مسئولیت تقسیم مستلزم کودکان تربیت قرار گیرد بلکه

 ( 123 :1385،همکاران

 

 در کنوانسيون و حقوق اسالم  رفع تفاوت یا تبعيض
عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، »ماده یک کنوانسیون، تبعیض را این گونه تعریف می کند: 

استثنا )محدودیت( بر اساس جنسیت اطالق می شود که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندی زنان از حقوق بشر و آزادی های 

کنوانسیون در این ماده، هدف ..« .ینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر استاساسی در زم

خود را برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می داند، از این رو، به تبعیض هایی که به 

المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، در این سند بین  .نفع زنان است نمی پردازد

این تفسیر و نگرش، به یکسانی و تشابه حقوق زن و مرد می  .هر چند آن تفاوت ها ثمره تفاوت های تکوینی زن و مرد باشد

د تبعیض نگریسته شود، در حالی که عدم تشابه الزمه این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دی .انجامد

حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض ناروا می 

است نه ظلم به  وجود برخی از تفاوت ها و توجه به آن ها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت .باشد که ظلم و بی عدالتی است

 .(4 ،1388،) باقرزاده .زنان

در کنوانسیون، تساوی به معنای الغا و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن و مرد، یعنی الغای مذکر و مؤنث بودن آن دو به 

جمهوری اسالمی منظور دستیابی به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف به کار رفته است، در حالی که در قانون اساسی 

یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد باید از  ;ایران که بر اساس موازین اسالمی تنظیم شده، تساوی به معنای دوم اراده شده است

فرصت ها و زمینه های مناسب و کافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کماالت وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از 

سیدن به این مطلوب واال نباشد و هرکدام که از فرصت های خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بیش زن و مرد مانعی برای ر

در اسالم، مالک فضیلت و برتری تقوا و آراستگی به فضائل انسانی و اخالقی  .تری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد

از سوی دیگر، تساوی و  .قص محسوب می شود و نه مرد بودن کمالنه زن بودن به خودی خود ن .است، نه زن یا مرد بودن

برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقید به رعایت موازین اسالمی است و این نگرش، با برداشت 

ن اساسی، اصل اسالمی بودن طبق اصل چهارم قانو .کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد متفاوت است

اصل بیستم قانون اساسی نیز بر رعایت  .قوانین بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و اصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند

ی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاس»موازین اسالمی تاکید دارد: 

در اسالم، تساوی ارزشی بین زن و مرد و نیز یکسان بودن راه « .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند

در این مورد می توان به آیات ذیل استناد  .ترقی برای آن دو، یک اصل اساسی است و جزو اصول مسلم دینی به حساب می آید

من » ;( 195)آل عمران: « انی ال اضیع عمل عامل منکم من ذکر وانثی » ;( 3)حجرات: « اتقیکم  ان اکرمکم عنداهلل»نمود: 

و » ;( 190)آل عمران: « ینهم اجرهم باحسن ماکانوا یعلمونعمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجز

 (37)نساء: « .ون الجنة و ال یظلمون نقیرامن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هومؤمن فاولئک یدخل

در این آیات مرد و زن باهم ذکر شده، اما این دو موجود از نظر طبیعی و  .آیات مزبور بیانگر تساوی حقوق زن و مرد است

)  .داین تفاوت ها اقتضای تقسیم مسؤولیت ها و تربیت نظام های اجتماعی را طلب می کن .جسمی تفاوت هایی با هم دارند

 (34 ،1380 ،کارل

http://www.joce.ir/


 26 -38، ص 1400، بهار 19فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

لحاظ  .هنگامی تحقق می یابد که در صورت تساوی توانایی ها واستعدادها، یکی را بر دیگری ترجیح دهیم« تبعیض »

زن و مرد مکمل یکدیگر و همانند لباس،  .نکردن توانایی و استعداد و چشم پوشی از نوع مسؤولیت، موجب تبعیض می شود

  ( 142 ،1371 ،)مطهری مایه آرامش هم می باشند.جبران کننده کمبود و 

اسالم ضمن این که زن و مرد را برابر و از یک جنس می داند، اما این دو را مکمل یکدیگر قرار می دهد تا بتوانند راه تعالی 

 .را بپیمایند

داوند یکی این است که از خودتان درباره آفرینش این دو، چنین می فرماید: از نشانه های خ« روم »سوره  21قرآن در آیه 

برای شما همسرانی آفریدیم تا بدان ها آرامش یابید و بین شما دوستی و مهربانی قرار داد، در این موضوع نشانه هایی برای 

 .اندیشمندان است

که بتوانند  از نظر حقوق اسالمی هر یک از این دو صنف )زن و مرد( برای خود وظایفی دارندهم چنین گفته شده است که 

)اما در  .سهم مشترکی داشته باشند -که اساس اجتماع است  -با انجام آن در تشکیل خانواده و جلوگیری از متالشی شدن آن 

 (1366،160 ،.)جعفریفرهنگ غرب( به همین جهت است که امروزه زن را مرد نموده ولی نتوانسته اند مرد را زن جلوه دهند

زن از جهات زیادی متفاوت از مرد است و ما مجبوریم آن ها را آن »اوت های زن و مرد می گوید: آلکسیس کارل درباره تف

زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از  .گونه که هستند، بپذیریم

نبایستی برای دختران جوان همان طرز فکر و  .از مردهاست وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگ تر .مردان بکوشند

 .همان نوع زندگی و تشکیالت فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می گیریم، معمول داریم

باشند و توجه  متخصصان تعلیم و تربیت باید اختالفات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته

 (112 ،1390 ،)کارلبه این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حایز کمال اهمیت است 

 

 تفاوت هاي طبيعی در خلقت زن و مرد 
تفاوت های طبیعی بین زن و مرد انکارناپذیر است، هرچند ممکن است در میزان این تفاوت ها و میزان تاثیرگذاری آن ها 

آنچه مسلم است این که این تفاوت ها به حدی است که می  .در نحوه تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر آن ها اتفاق نظر نباشد

حکام زن ومرد را توجیه کند، چنان که شهید مطهری از مجرای این تفاوت ها کوشیده تواند بسیاری از تفاوت های موجود در ا

ایشان در پاسخ به کسانی که  ( 190 ،1371 ،)مطهریاست برخی از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسالم را پاسخ گوید

قرن بیستم و در پرتو پیشرفت های حیرت  در»اعتقاد به تفاوت میان زن و مرد را تفکر قرون وسطایی می دانند، می گویند: 

اما این  .انگیز علوم، تفاوت های زن و مرد بیش تر روشن و مشخص شده است، جعل و افترا نیست، حقایق علمی و تجربی است

ون تفاوت ها به هیچ وجه به این که مرد یا زن جنس برتر است و دیگری جنس پایین تر و پست تر و ناقص تر، مربوط نیست، قان

 ( 205-200 ،)همان .خلقت از این تفاوت ها منظور دیگری داشته است

 

 تفاوت زن و مرد و تحليل آیات
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند )از نظر نظام اجتماع( سوره نسا آمده که  34در آیه  کبِیراً 

کنند. و زنان صالح، زنانی بخاطر انفاقهایی که از اموالشان )در مورد زنان( میبرای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و 

کنند. هستند که متواضعند، و در غیاب )همسر خود،(اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می

و اندرز دهید! )و اگر مؤثر واقع نشد،( در بستر از آنها  و )امّا( آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند

دوری نمایید! و )اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،( آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما 

که البته .. و قدرت او، باالترین قدرتهاستپیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! )بدانید( خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است

باید گفت تفاوت بین دو شی به صورت های گوناگونی قابل تصویر .عنوان شده است که اثبات تفاوت مردان با این آیه تمام نیست

ختار روانی زن یعنی مثال در سا،است درباره تفاوت زن و مرد در ابعاد گوناگون شاید گفته شود تفاوت آنها به وجود و عدم است

عنصری به کار رفته است که در مردان وجود ندارد و بر عکس ؛ الزمه این سخن آن است که ویژگی مذکور در هر دو 
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تاثیری در انسانیت نداشته باشد و عنصری انسانی محسوب نشود ؛ زیرا در غیر این صورت به اشتراک زن و مرد در حقیقت ،طرف

 ( 140 :1378 ،ر) کا  انسانی خلل وارد می شود

 

 حقوق زنان در اسالم و بررسی آن در کنوانسيون منع هر گونه تبعيض عليه زنان 
این است که آیا زن و مرد از حقیقت و سرشتی واحد برخوردارند و آثاری همانند از  ،یکی از مسائل اساسی در موضوع زنان

باید گفت از آیاتی که بر وحدت و اشتراک ماهوی زن و مرد داللت .هردو انتظار می رود یا این که هر یک سرشتی متفاوت دارند

م مرد و زن بودن را انسان قرار داده است و در واقع انسان ها را به دو دسته زنان و مردان می کند آیه هایی است که محور تقسی

آیاتی است که انسان را برخوردار از روح ،ضمنا از ادله قرآنی که بر اشتراک زن و مرد در اصل و حقیقت انسانی.تقسیم می کند

  ( 34 ،1385 ،)جمشیدی و همکاران الهی معرفی می کند

 

 اجتماعی زن و تحليل آن در حقوق اسالم و کنوانسيون منع هر گونه تبعيض عليه زنان ،حقوق سياسی
بر اساس ماده سه کنوانسیون، دولت ها موظفند اقدامات الزم از جمله وضع قوانین موردنیاز را در تمامی زمینه های 

ت کامل زنان و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای تضمین توسعه و پیشرف

و طبق ماده هفت کنوانسیون، دولت ها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان  .اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند

مقدمه  .فراهم آورنددر حیات سیاسی و اجتماعی، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکت های سیاسی و اجتماعی 

کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت های شغلی و رفع تبعیض از زنان و 

از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نقل  .تضمین حقوق آنان تاکید فراوانی دارند در برخی از روایات، از رهبری زنان نهی شده است

گروهی که امارت آن ها را زنی به عهده داشته  هر گز ( 153 ،1378 ،) کار«لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة »که فرموده اند:  شده

) «و ال تولی المراة القضاء و ال تولی االمارة »و امام محمد باقر علیه السالم نیز فرموده اند:  .باشد به رستگاری نخواهند رسید

  ( 336،1379 ،هاشمی

  

  در اسالم و کنوانسيونمليت زنان و بررسی آن 
دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد کسب، یا حفظ ملیت آنان اعطا »کنوانسیون آمده است:  9ماده  1در بند 

باعث تغییر ملیت خواهند کرد و تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر ملیت همسر طی دوران ازدواج خود به خود 

قانون مدنی، هر زن  976ماده  6در حالی که بر اساس بند « .زن، بی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر نمی گردد

خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی کسب خواهد کرد، اما اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند نه تنها شوهر 

در نخواهد آمد، بلکه احتمال دارد طبق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت شوهر به لحاظ ازدواج به وی وی به تابعیت ایران 

زنان حقوق مساوی با مردان اعطا  کنوانسیون مقرر شده که دول عضو در مورد ملیت کودکان به 9ماده  2در بند .تحمیل گردد

 ( 1408،162 ،) عاملی .خواهند کرد

 

 حقوق بشرحجاب و بررسی آن در اسالم و کنوانسيون 
واژه .روح کلی حاکم بر کنوانسیون نفی هرگونه تفاوت میان زن و مرد است که این امر حکم حجاب را نیز شامل می شود

به وجود حجاب به معنای پوشش نیست و در قرآن تنها یک بار آن هم به معنای مانع به کار رفته است و حاکی از عنایت اسالم 

نوعی مانع در معاشرت های زن ومرد و پیش گیری از اختالط و آمیختگی دو جنس مخالف می باشد و می توان گفت: در اصل 

هرچند همان گونه که اشاره شد، حجاب به معنای  .وجود چنین حقیقتی در اسالم و میان مسلمانان هیچ گونه تردیدی نیست

هنگامی که  .ه در فرهنگ ما از حجاب دقیقا همان مفهوم ستر و پوشش اراده می شودستر و پوشش نیست، اما باید پذیرفت ک

مراد این است که بدن خود را از نامحرم می پوشاند و هرگز کسی از این جمله  ،«فالن خانم با حجاب است »گفته می شود: 
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لی مناسبت نخواهد داشت اگر خود را درگیر این بنابراین، ظاهرا خی .عزلت و گوشه گیری و خانه نشینی زنان را تلقی نمی کند

 .را به کار ببریم یا نه« حجاب »موضوع کنیم که واژه 

 داللت می کند که به آن ها اشاره می شود:حجاب در قرآن کریم آیاتی بر

مانع سخن خداوند متعال در آیه موسوم به آیه حجاب، مؤمنان را مکلف ساخته است که با زنان پیامبر از پشت پرده و 

هرچند ممکن است تصور شود این حکم به زنان پیامبر اختصاص دارد، امر تعلیل موجود در ادامه آیه عام است و شامل  .بگویند

رعایت این مساله برای پاک ماندن دل های شما و زنان مناسب تر »در این بخش از آیه می فرماید:  .سایر زنان نیز می شود

  ( 021 ،1385 ،)حر عاملیاست

زنان روسری خود را پشت سر نینداخته، گردن و باالی سینه خود را »می فرماید: « خمار»و در آیه دیگری معروف به آیه 

 ( 104،) همانبپوشانند 

به  .در ادامه این آیه به زنان هشدار می دهد که محکم بر زمین راه نروند تا صدای زیورهای مخفی آنان به گوش نرسد

ا و نمایش بدن هایشان واهد بود که رساندن صدای زینت به گوش نامحرمان حرام باشد و عیان ساختن آن هراستی چگونه خ

 (  18 :411 ،1385 ،همان؟ )حرام نباشد

معروف است، فلسفه حجاب را امنیت اجتماعی زنان بر شمرده، می فرماید: رعایت این « جلباب »در آیه دیگری که به آیه 

 1 :43 ،1385 ،) هماناین که به ایمان و پاکدامنی شناخته شوند و مورد اذیت واقع نشوند مناسب تر است  دستور اسالمی برای

برخی از سختگیری ها از زنان مسن، که دیگر مورد رغبت و تمایل جنسی مردان نبوده و امیدی برای « نور»سوره  60درآیه 

است که به شرط آن که خود را به زیور آالت نیاراسته و آرایش نکرده باشند،  ازدواج ندارند، برداشته شده به آنان اجازه داده شده

  ( 28 :20 ،1385 ،) همانلباس خود فروگذارند، در حالی که اگر همانان نیز به عفت و پاکدامنی بگروند برایشان بهتر خواهد بود 

 

  خانواده در اسالم و کنوانسيون

از  .هرگونه تبعیض علیه زنان، برقراری حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه هاستروح و مفاد کنوانسیون رفع 

آن، زنان و مردان از حقوق یکسانی در رابطه با حقوق خانوادگی،  16و  2این رو، بر اساس مفاد کنوانسیون، بخصوص ماده 

 .منافع کودکان اولویت داردوالیت، حضانت و قیمومت کودکان برخوردارند و در همه این موارد، 

 ماده شانزدهم کنوانسیون مقرر می دارد:

دولت های عضو، اقدامات الزم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و  .1

 و زنان تضمین خواهند نمود: روابط خانوادگی است، به عمل خواهند آورد و به ویژه امور زیر را بر مبنای برابری حقوق مردان

 ;داشتن حق یکسان برای )انعقاد( ازدواج .الف

 ;داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و )انعقاد( ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف .ب

 ;داشتن حقوق و مسؤولیت های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحالل آن )جدایی(  .ج

حقوق و مسؤولیت های یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فرزندان، صرف نظر از وضعیت زناشویی  داشتن .د

 .در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است .آن ها

و دستیابی داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه و مسؤوالنه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری  .ه

 .به اطالعات، آموزش و وسایلی که آن ها را برای اجرای این حقوق قادر می سازد

داشتن حقوق و مسؤولیت های یکسان در رابطه با حضانت )سرپرستی(، قیمومت کودکان و فرزند خواندگی یا رسم های  .و

 .افع کودکان از اولویت برخوردار استدر کلیه موارد من .مشابه با این مفاهیم که در قوانین داخلی وجود دارد

 .داشتن حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل .ز

داشتن حقوق یکسان برای هر یک از زوج ها در رابطه با مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و  .ح

 .اشد و یا هزینه ای در برداشته باشداختیار اموال خواه رایگان ب
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نامزدی و ازدواج کودکان غیر قانونی است و کلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت  .2

 (6 ،1388 ،) باقرزادهاجباری ازدواج در یک دفتر رسمی ضروری است

 

 ریاست خانواده و بررسی حقوق زن 

ترین تشکّل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد. هر تشکّل و اجتماعى که فاقد مقام اوّلین و بنیادى خانواده به عنوان

اینک باید دید از نظر مصلحت این .ناپذیر آن استمسؤول یا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى و اجتناب

جمعى، که باید واگذار کرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟بدون تردید رهبرى و سرپرستى دستهواحد بنیادى جامعه، مسؤولیت را به چه کسى 

زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومى ندارد بلکه در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکّل 

 .بنیادى جامعه است

تر است و کشورى که بخشان، از نداشتن رئیس، زیانبه تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازم

نظمى امور، اگر میان پدر و مادر بر نظمى در آن حکمفرماست. گذشته از بىدو فرمانرواى مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بى

هاى ، دچار عقدهشونداى تربیت مىسر ریاست خانه اختالف و کشمکش باشد، طبق نظر کارشناسان، فرزندانى که در چنین خانه

 .روحى و اختالل عواطف خواهند شد

گویند: زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مؤیّد این نظر )ریاست مرد(، تصدیق دانشمندان و کارشناسان است که مى

کند که مىمرد از نظر فکر و اندیشه، و چون در اداره امور به نیروى تعقّل و تفکّر احتیاج بیشترى است، عقل سلیم حکم 

 (  100 ،1381،) عسگری و همکاران .بارسنگین و پر مسؤولیت اداره خانواده را باید برعهده مرد نهاد

کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده نظر قانونگذار اسالم نیز، همان حکم فطرت است. قرآن کریم در اینجا تصریح مى

 (  21 ،1370 ،) پزنده .شود

هاى طبیعى جنس مرد، آیه فوق، حقّ ریاست برخانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برترى خداوند متعال در

به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنکه 

بما فضّل اللّه »فرماید: کند و مىحکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره مىکند، به اصل سرپرستى و ریاست شوهر را بیان مى

هایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر، میان آنها ؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تفاوت«بعضهم على بعضٍ

؛ «و بما انفقوا من اموالهم»فرماید: دهد و مىقرارداده است. و بالفاصله در مقابل چنین حقّى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى

هاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده یعنى این سرپرستى به خاطر تعهّداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت

 (  42 ،1381،) عسگری و همکاران .دارند

خداوند مردان را بر زنان ریاست بخشیده و  ;( 34)نساء: « اهلل الرجال قوامون علی النساء بما فضل »قرآن کریم می فرماید: 

جهات  ،«بما فضل اهلل بعضهم علی بعض »مراد از .اداره امور زنان را به مردان سپرده است به دلیل برتری که از آن برخوردارند

ر آن ها و قدرت مقاومت بر شداید و برتری است که مردان به حسب طبع بر زنان دارند و آن عبارت است از افزونی قوه تعقل د

در همین آیه دلیل  .زنان به دلیل آن که بعد عاطفی قوی تری دارند، از لطافت و ظرافت طبع بیش تری برخوردارند .سختی ها

عهده به دلیل هزینه هایی که در زندگی بر  ;« و بما انفقوا من اموالهم »دیگری را بر این ریاست مطرح می کند و می فرماید: 

 ( 423 :1389 ،)کاتوزیان .دارند همچون مهریه و نفقه از این ریاست برخوردارند

از عمومیت دلیل نخست ممکن است استفاده شود که این قیمومیت اختصاص به امور خانوادگی ندارد و در سایر امور 

خداوند متعال در کتاب کریمش  .برخوردارند اجتماعی که این جهات برتری در آن ها مدخلیت دارد نیز مردان بر زنان از قوامیت

بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هایی از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای 

طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است 

این حکم عمومی منافات با این معنا  .)همه از همید(« بعضکم من بعض »همچنان که فرمود  ;اج جنس زنان خواهد بودمحت

مثال نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع  ;ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد

ت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و زنان دارای رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانی
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.. این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است روی .هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است

که افراد طایفه مردان با هم اختالفی در  همچنان ;این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند

شؤون طبیعی و اجتماعی دارند. پس می توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از 

آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند به حکمت یا علت این  .افراط و تفریط منبعث می شود

 : امتیاز و حق اشاره می کند و می فرماید

این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت »یعنی  بما فضل اهلل بعضهم علی بعض»

 :الفاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می دهد و می فرمایدو ب« نوع بشر میان آنها قرار داده 

 «و بما انفقوا من اموالهم»

این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به  "یعنی 

 ( 1374،317 ،)محقق داماد "عهده دارند

متعال در آیه فوق حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتریهای طبیعی جنس مرد  خداوند

 زندگی او را تأمین نماید. به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه

اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی , پس الزم به ذکر است که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه  

شوهر باید اختیار خود را به منظور سالمت و استحکام خانواده به کار ببرد ؛و گر نه باید گفت از آن سوء استفاده می کند و باید 

 ( 634 ،1389 ،ممنوع شود)کاتوزیان

یت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه آنچه در فقه و حقوق اسالمی تحت عنوان قوّامهم چنین باید گفت 

در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده و به حمایت و سرپرستی نیز معنا قوامیت  .است1 "الرجال قوّامون علی النساء»

بسیاری از علمای سلف ؛ در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است« قوامة»همچنین گفته اند که  .شده است

تنها به ذکر برتری و سیطره مرد بر زن بسنده کرده « الرجال قوّامون علی النساء...»در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه 

 ( 455 ،1415 ،) السایس و همکاراناند

 

 و گرفتن اجرت  زن مالی
به عنوان محور و « استقالل مالی زن شوهردار»روابط زوجیت؛ اصلِ در مورد امور مالی زن در بحث باید گفت  در ابتدای

مهمترین قاعده مطرح است. در فقه اسالمی، زن نیز همانند مرد دارای کلیه حقوق مدنی است و با داشتن اهلیت، در مسائل 

ه دخل و تصرفی بنماید، بدون مالی و اقتصادی خود، از استقالل و آزادی عمل برخوردار است و می تواند در اموال خویش هر گون

) آن که به کسب موافقت شوهر نیازی داشته باشد، اعم از این که اموال و دارایی او قبل از ازدواج به دست آمده باشد یا بعد از آن

بارکه نساء سوره م 32از جمله آیه .ادلّه شرعی بسیاری نیز مؤید استقالل مالی زن در برابر مرد است ( 317 ،همان ،محقق داماد

با این وجود، برخی از روایات، به ظاهر داللت بر عدم استقالل زن شوهردار، برای تصرف در  .که در ادامه مورد تحلیل قرار میگیرد

محمد بن مسلم از امام باقر علیه السالم روایت می کند که از جمله این روایت که در آن عنوان شده است دارایی و اموالش دارد 

ی نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر صلی اهلل علیه و فرمود: زن

 .آله به او فرمود: این که از او اطاعت کند و نافرمانی نکند و از خانه شوهر بدون اجازه او صدقه ندهد و بی اجازه او روزه نگیرد

  ( 1415،295 ،)الزمخشری

  :سوره مبارکه نساء باید گفت خداوند در این آیه میفرمایند 32تحلیل آیه در 

... که معنی آیه مبارکه خود نشان دهنده اعتقاد اسالم به استقالل .للرجال نَصیبُمما اکتسبوا و للنسا نصیب مما اکتسبن "

و اصول مسلم فقهی بیان شده که مردم مالی زوجه است بر طبق نظر دین مبین مردمان بر مال خویش مسلطند که در قواعد 

                                                           
  34آیه , سوره نساء  :1
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اعم از مرد و زن هستند و زن شوهر دار با استقالل و آزادی کامل می تواند در مسائل مالی و اقتصادی خویش هر گونه دخل و 

  ( 221 ،1371 ،..)رساله استفتائات.تصرفی داشته باشد بدون آنکه نیازمند کسب رضایت و موافقت شوهرش باشد

گروهی از فقها قوامیت مرد بر همسرش را ریاست عام و مطلق در تمامی امور میدانند،از جمله زمخشری مفسر باید گفت 

ی کامل دارند و آنان را امر  منظـورآن است که مردان بر زنان سیطره"سوره نساء بیان مـیکنـد: 34که در تفسیر آیه  اهل سنت

اطاعت مطلق زن از شوهر بوده و میگوید:  قهـایی مـیباشـد کـه معتقـد بـه وجـوبو نهی میکنندمرحوم صاحب جواهر نیز از ف

  ( 147 ،1398 ،) نجفیاز حقوق شوهر بر زن ایـن اسـت کـه زن از اواطاعت کند و نافرمانی نکند"

 ااهلل خویی که در بعضـی ازفقهای معاصر هم معتقد به ریاست مطلق شوهر بر زن هستند، از جمله آیت

دار حقوق همسران  مطلق مردان بـر زنـان مـیباشـد ومردان عهده این آیه در مقام بیان تقدم و برتری"باره بیان میکنند:  نای

نظر میرسد پذیرش ریاست مطلق شوهر بر زن وفرمانبری واطاعت کامـل زناز  اما به( 464 ،1416 ،خویی ) "خویش میباشند

زوجیت است و نبایستی قلمرو  ی رابطـه و بایـد گفـت ریاسـت شـوهر صـرفاً در محـدودهفاقد وجاهت و اعتبار الزم بـوده  وی،

 ( 1408،394 ،) منتظری .آن را به تمامی امور توسعه داد

 

 تيجه گيري ن
زن  زیرا ;بررسی حقوق زن و تعیین جایگاه وی در جامعه بدون شناخت حقوق عامه ی انسان ها در آن جامعه ممکن نیست

هم چون مادری، فرزندی، همسری و نیز در مشاغل آموزشی، بهداشتی و حرفه های تخصصی دیگر در  ;در نقش های مختلف

ارتباط با سایر اقشار قرار دارد که در جامعه تاثیر گذاشته و متقابال از فعل و انفعاالت جامعه متاثر می شود. هم چنین نوع 

در ارتباط مستقیم با حقوق انسان ها و در نتیجه حقوق و جایگاه زن می باشد. از یک حکومت ها و نظام های اداره ی جوامع 

منظر باالتر، حتی تشکیالت و نظام خانواده را می توان منبعث از نظام حکومت و در واقع بیانگر ارزش های حاکم در کل جامعه 

تر، اىى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشهها و افراد فراوانهاى اخیر گروهدر سال .و نحوه ی اداره ی آن دانست

هاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته در این نوشتار، نویسنده جریان .انددرباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفته

 .کندتقسیم مى« گرااصول»و « تجدیدنظر طلب»دهد و گروه سوم را به دو طیف جاى مى« دینى»و « سکوالر» ،«سیاسى»

با عنایت به مطالب تحقیق  .آیدهاى اصلى این نوشتار به شمار مىهاى چهارگانه، از بخشهاى هرکدام از این گروهبررسى ویژگى

باید گفت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان معتقد بر تساوی بین حقوق زن و مرد است و با این عنوان به توجیه 

به هر حال، به نظر می رسد مبنای اصلی کنوانسیون در دفاع از  .استدر بسیاری از موارد در مورد حقوق زنان پرداخته حقوقی 

حقوق زنان بر پایه نادیده گرفتن تفاوت های طبیعی زن و مرد نهاده شده است که توجه به این تفاوت ها ما را در قضاوت هرچه 

هر یک از این دو صنف )زن و مرد( در مقابل از منظر حقوق اسالم .یاری خواهد نمود بهتر در خصوص حقانیت موضع کنوانسیون

 -که اساس اجتماع است  -برای خود وظایفی دارند که بتوانند با انجام آن در تشکیل خانواده و جلوگیری از متالشی شدن آن 

ای که در آن دهد مرد همسر خود را تنبیه بدنی کند و مقصود از آیهسالم در قوانین خود اجازه نمی .سهم مشترکی داشته باشند

مردان را در صورت ترس از نشوز زن، امر به تنبیه آنان کرده است، مراجعه به حاکم و درخواست تعزیر زن است. همچنین اسالم 

شود. اسالم ارث فرزند دختر را آن برای مردان به ندرت پیدا می قدر سخت قرار داده است که شرایطشرایط چندهمسری را آن

اند؛ اما امروزه که زنان در تأمین نفقه خانواده آور خانواده نبودهبدان جهت نصف پسر قرار داده است که زنان در گذشته، نان

 .توان حکم آن زمان را بدون بحث و بررسی اجرا کردمشارکت دارند، نمی
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 منابع و مراجع
انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی  ،احمد حسین شریفی :مترجم ،(، مفاهیم حق 1380) ولمن ،کارل [1]

 امام خمینی

 منشورات موسسه الغور للمطبوعات  ،محمد کالنتر :محقق ،( مکاسب 1410مرتضی )،انصاری [2]

 البیع، موسسه النشر االسالمی  ،( 1409) محمد حجت ،کوه کمری [3]

تابعیت و خانواده ( انتشارات –(آسیب شناسی فمینیسم )در حوزه جنسیت 1381حسن ) ،تقوی دهاقانی  [4]

 موسسه فرهنگ منهاج 

 ، انتشارات دادگستر 2، ج3چ،(حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران1379محمد ) ،هاشمی [5]

 رات المعارف االسالمیه انتشا ،41ج،( مسالک االفهام 1408زین الدین بن علی ) ،عاملی [6]

 داراحیاء التراث العربی  ،31جلد ،( جواهر الکالم 1400محمد حسن ) ،نجفی [7]

مرکز انتشارات موسسه آموزشی و ،(زن در فرهنگ و اندیشه اسالمی 1385اسداهلل و همکاران ) ،جمشیدی [8]

 پژوهشی امام خمینی 

 ( چاپ تهران 1371رساله استفتائات ) [9]

نقدی بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال ،( نیم نگاهی به حقوق زن در اسالم 1388محمدرضا )،باقرزاده [10]

 فصلنامه معرفت  ،7شماره  ،تبعیض علیه زنان

 انتشارات صدرا ،( نظام حقوق زن در اسالم1371مرتضی ) ،مطهری [11]

 انتشارات سفیر صبح  ،سیاست ،دین ،( زن 1380زهرا ) ،آیت اللهی [12]

 انتشارات پروین  ،( رفع تبعیض از زنان 1378مهر انگیز )،کار [13]

 ، انتشارات اسالمی 1جلد  ،( تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی 1366محمد تقی ) ،جعفری [14]

 ، انتشارات دنیای کتاب 13چ ،ه( انسان موجود ناشناخت 1390الکسیس ) ،کارل [15]

 ، انتشارات موسسه آل البیت 2ج  ،( وسائل الشیعه1385محمد ین حسن ) ،حر عاملی [16]

 ،5چاپ  ،نکاح و انحالل آن،( بررسی فقهی حقوقی حقوق خانواده 1374مصطفی )  ،محقق داماد [17]

 انتشارات علوم اسالمی 

 ،انتشارات میزان 27چ،مدنی در نظم حقوقی کنونی ( قانون1389ناصر ) ،کاتوزیان [18]

 ،( تفسیر آیاالت االحکام1415محمد ابراهیم ) ،کرسون ،عبداللطیف ،السبکی ،محمد علی،السایس [19]

 انتشارات دارابن کثیر 

و مرکز انتشارات موسسه آموزشی  ،( جستاری در هستی شناسی زن1385اسداهلل و همکاران ) ،جمشیدی [20]

 پژوهشی امام خمینی 

 ، بی جا 1جلد  ،محمد بن عمر )بی تا ( الکشاف عن حقائق غوامص التنزیل،الزمخشری [21]

 ق, مدینه العلم  1410خویی , ابوالقاسم , منهاج الصالحین ,  [22]

ق, المرکز العالمی  1408منتظری , حسین علی , دراسات فی والیه الفقیه و فقیه الدوله االسالمیه ,  [23]

 للدراسات االسالمیه 

, چاپ اول , انتشارات چاپ و نشر  1370پزنده , زهرا , حقوق و تکالیف متقابل زوجین در فقه شیعه ,  [24]

  سازمان تبلیغات اسالمی

  , انتشارات فرهنگ کوثر1381شوهر برخانواده ,  فلسفه ریاستعسگری و همکاران ,  [25]
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