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يعنـى ، )ص(اسـالم و مكتب متعالى تشيع كه بر مبنای دو امانت نبى مكـرم  آيين مقدس اسالم

، پاسخگوی تمـامى نيازهـا، شده استاستوار ) س(طهارت عصمت و  بيت اهل قرآن كريم و سيره

  .و مجهوالت بشر در موضوعات مختلف است ابهامات

 زن هـای متضـاد در زمينـه حقـوقوجود ديـدگاه، بشر امروز فرا رویيكى از موضوعات مهم 

هايى است كه زن را به عنوان موجود درجـه دوم ديدگاه، هاها و نگرشبرخى از اين ديدگاه. است
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ديدگاه و نگرشى مردستيزانه نيز وجود دارد كه ايـن ديـدگاه معتقداسـت ، در مقابل اين نگرش

با ديدگاهى مردگرايانه وضـع  كه قوانين بشری و مقررات و ضوابط حاكم بر زندگى بشر را مردان

  .اندنموده

وضع نمايند و نوعى احقـاق حـق از  قدند كه اگر مردها بخواهند قوانينى به نفع زناناينان معت

 از نتيجه اين احقاق حق صـوری، چون ذهنشان مردانه است، جانب آنان برای زنان صورت پذيرد
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  .و مرد وجود نداشته و ندارد هيچ تفاوتى ميان زن، حقوقى به لحاظ ارزشى

 كه در قرآن كريم زنـان آنجانگاهى ارزشمند و مقدس است تا  به زن نگاه آيين مترقى اسالم

  .اند شدهمعرفى  به عنوان الگوی مردان

 زن مقرراتى وجود دارد كه در نگاه بعضى اين قوانين مغـاير بـا حقـوق در نظام حقوقى اسالم

لـيكن ايـن قـوانين سـعادت . گيـرد مىو اين قوانين مورد هجمه افراطيون قرار  شوند مىشناخته 

كه واضع قوانين اسالم بدون اينكـه از جـنس زن و يـا  ای گونهبه  نموده استقعى زن را لحاظ وا

سعادت اين دو در گرو تحكيم چراكه  داده استرا مد نظر قرار  بنيان خانواده، مرد طرفداری نمايد
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  .هاست آنهای تكوينى تفاوت

بنابراين گرچه . و مرد مكمل يكديگر هستند زن به عبارت ديگر از ديدگاه مكتب متعالى اسالم

بـر يكـديگر نيسـت بلكـه سـاز و  هـا آنمشابه نيست ولى اين به معنای برتری  زن و مرد حقوق

  .وضع شده است كارهای متقابلى است كه در راستای حفظ و تقويت بنيان خانواده
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صـد نفـر علم حقوق و همكاری بيش از يك نظران صاحبنفر از  16الملل با حضور عمومى و بين

از متخصصين اين حوزه كه وظيفه ارزيابى مقاالت واصله را بر عهده داشتند از ديگر نقـاط قـوت 

  .ر خور ستايش استاين همايش علمى بود كه تالش آنان نيز د

دانشمندان فرهيختـه و مسـؤولين و ، ها جلسه ديدار با علمای اعالمها تشكيل دهافزون بر اين

های آنان چراغ راهى بود در طـى ايـن مندی از نظرات و ديدگاهو بهره اندركاران حوزه زنان دست

  .مسير
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در  كالن زنان مديريت فقه

  آيينه وحى

  
  1پيروز علي آقا

 چكيده

حرمت شـرعى دارد ) گانه قوای سه وزارت و رياست -مدير كل(به ويژه در سطوح كالن  زنان آيا مديريت

تبيين و ، اند و مديريت زنان استفاده كرده ترين آياتى كه فقها برای اثبات حرمت حكومت يا خير؟ ابتدا مهم

ترين دليل  اصلى. گيرد ها مورد نقد و بررسى قرار مى آنشود آنگاه داللت  ها تقرير مى نحوه استدالل به آن

آيه قوامون است كه پس از تقرير استدالل مخالفان مديريت زنـان ، حرمت مديريت زنان در سطوح كالن

شود كه دامنـه قواميـت محـدود بـه نظـام  آشكار مى، و با تحليل و موشكافى مجتهدانه اجزای آيه شريفه

فزونـى و ، مفهوم فضـل نيـز. مراقبت و نوعى مسئوليت حفظ خانواده است، وده و معنای قواميتب خانواده

و عاطفـه و  قـوت تعقـل و صـالبت جسـمانى مـردان، »بعضهم على بعض«مصداق آن با توجه به تعبير 

كنـد تـا از  بـات نمىوجه واليت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اث اين آيه به هيچ. زيبايى زنان است

از آيـات ديگـر نيـز حرمـت يـك  هيچ .حرمت حكومت و مديريت زنان احـراز شـود، طريق داللت فحوی

تحليلـى و بـه بيـان ديگـر  -ای و از نوع توصيفى كتابخانه، روش تحقيق. كند مديريت زنان را اثبات نمى

  . های علميه است اجتهاد مصطلح در حوزه

 .حكومت، تدبير، مردان، زنان، مديريت، قوام: ها كليدواژه

                                                           
 مدير و عضـو هيئـت علمـى گـروه مـديريت -)س(و انديشه امام خمينى  و مبانى حقوق دانشجوی دكتری فقه. ١

 .اسالمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى
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  مقدمه

ها  ای بـرای مطبوعـات و رسـانه نمايد و به سـوژه موضوعى كه هر از چند گاه در جامعه ما ُرخ مى

مسئله جواز يا عدم ، سازد د مشغول مىشود و در مقاطعى اذهان متدينان جامعه را به خو تبديل مى

ای معلـوم و دارای  در سطح كالن است اين مسئله هر چند بـرای عـده زنان جواز فقهى مديريت

دار مناصـب اجرايـى در  تواننـد عهـده كنند كه زنان به طور كلى مى پاسخ مثبت است و تصور مى

پاسخ آن منفى و يا دسـت كـم ، نوز برای عموم متدينان جامعههای كالن نظام شوند اما ه عرصه

شود همزمـان بـا انتصـاب  برانگيز شده و موجب مى نامعلوم است اين مسئله در مواردی نيز چالش

ها به موافقت يا مخالف بـا آن  مطبوعات و رسانه، برخى زنان در مناصب كليدی نظام مانند وزارت

د كه در مجموع حكايت از عدم شفافيت موضوع در سطح جامعه برخاسته و مطالبى را اظهار نماين

ای آن را دسـتاويزی بـرای  عده، ها در حوزه مديريت زنان كند و همزمان با بروز برخى كاستى مى

طرح عدم توانايى زنان در تصدی اين مناصب قـرار داده و آن را مؤيـدی بـر عـدم جـواز فقهـى 

  .مديريت كالن زنان تلقى نمايند

دار مناصـب  تواننـد عهـده شـرعًا نمى مداران جامعه ما معتقدند كـه زنـان يری از دينجمع كث 

 مديريتى در سطوح باالی نظام شوند كه البته برای مدعای خود مستنداتى نيز از آيـات و روايـات

شود و  صاب زنان مىگيری باعث نگاه منفى به انت كنند اين موضع اقامه مى) ع(حضرات معصومين 

آورد اين موارد ضرورت تحقيق بـر روی  زنان در جامعه پديد مى هايى را نسبت به مديريت بدبينى

منتهى به دليـل آنكـه مقالـه . گرداند آشكار و اهميت نتيجه تحقيق را مضاعف مى اين موضوع را

  .شود رسى آيات قرآن كريم بسنده مىتنها به بر، حاضر گنجايش بررسى همه ادله مسئله را ندارد

  هدف از تحقيق

های  در مـديريت زنـان به طور كلى هدف اين پژوهش تبيين شرعى جواز و عدم جـواز مـديريت

تواند روشنگری قشـر عظيمـى از  كالن با استفاده از آيات قرآن كريم است نتيجه اين تحقيق مى

را نيـز در پـذيرش و يـا عـدم  در پى داشته باشد و مـردان، ليف شرعى خودبانوان را نسبت به تك

 .مطلع سازد، صرف نظر از ديگر ابعاد موضوع، پذيرش مديريت بانوان
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  پرسش تحقيق 

  از منظر آيات قرآن چه حكمى دارد؟ كالن زنان مديريت

مديريت در سـطوح بـاالی نظـام اسـت كـه شـامل مـديريت كـّل در ، كالن مراد از مديريت

شود البته بايد توجه داشت كه دامنـه مسـئله  گانه مى قوای سه وزارت و حتى رياست، ها وزارتخانه

خارج ، شود و به طور كلى مناصب واليى مانند قضاوت تحقيق شامل زمامداری نظام اسالمى نمى

  .حقيق استاز موضوع ت

 چارچوب نظری تحقيق

ترين آياتى كه مورد  مهم .گيرد بررسى فقهى اين مسئله تنها از طريق آيات قرآن مجيد صورت مى

بايد توجـه داشـت  .شود قرار گرفته است در اين مقاله بررسى مى زنان استدالل مخالفان مديريت

و حتى افتاء زنان نيز مورد توجه بـوده اسـت شـايد آيـات  متاين آيات برای نفى قضاوت و حكو

ديگری نيز قابليت استدالل داشته باشد لكن با توجه به ظرفيت اين مقاله تنها به پنج آيه مطـرح 

  .مسئله محتاج تحقيقى ديگر است بررسى روايات. شود شده در كلمات فقها و مفسران بسنده مى

 تحقيق روش

تحليلـى و بـه بيـان ديگـر اجتهـاد مصـطلح در  -ای و از نـوع توصـيفى كتابخانـه، روش تحقيق

  .های علميه است حوزه

 زنان تبيين و بررسى ادله مخالفان مديريت. 1

ن و تقريـر اسـتدالل بـه آن نيـز بيـا زنـان در اين قسمت آيات مورد استدالل مخالفان مـديريت

 .گيرد و سپس مورد نقد و بررسى قرار مى. گردد مشخص مى
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  آيه قوامون. 1. 1

اُموَن َعلَى النَساِء بَِما فضل َجالُ قَو اّهللاٰ بَْعَضُهْم َعلَـى بَْعـٍض َوبَِمـا َأنفَقُـوا مِـْن  الر

الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت  از آن جهـت كـه خـدا ، مردان؛ ١)34: ساءن( ...َأْمَوالِِهْم فَالص

بـر ، دهنـد بعضى را بر بعضى برتری داده است و از آن جهت كه از مال خود نفقه مى

  .تسلط دارند زنان

قـيم و مسـلّط بـر  مردان: شود صيغه مبالغه مانند قيم و قيام است و معنى آيه چنين مى لفظ قوام

» علـى«م بـا حـرف و تأديب و سياست هستند شاهد بر اين معنا آن است كـه قـّوا در تدبير زنان

دار  كـرد و آن عهـده شد معنای ديگری را افاده مى متعدی مى» با«متعّدی شده است اگر با حرف 

يعنى انجام آن را بـه عهـده  »فالن قام بذلك«شود  وقتى گفته مى، دشدن كار يا اقدام بر آن بو

  )143: 1388 ،سيفى مازندرانى. (گرفت

كه يكى مـوهبتى اسـت از خداونـد ، مر معلّل شده استادر اين آيه به دو  حكم قواميت مردان

در  مردان را بر زنـان خداوند: آن اين است كه موهبت اما. تبارك و تعالى و ديگری اكتسابى است

عمال و طاعات فضيلت داده و بدين او زيادی قّوه در  ای از كمال عقل و حسن تدبير جهات كثيره

شعائر دينى و جهاد و قبـول   و اقامه، جهت نبّوت و امامت و واليت نيز اختصاص به مردان داشته

رث و غيـر ذلـك از آِن مـردان او زيادی نصـيب در  شهادت در هر امری مختّص به مردان است

ها از اموال خود انفاق  مردها بر زن: اين از جهت موهبتى اّما جهت اكتسابى اين است كه. باشد مى

نكاح امری مشترك  ۀديپردازند؛ با اينكه فا ها مى دهند و مهريه به آن ها را مى كنند و نفقات آن مى

                                                           
اين آيه درباره َسعُد بن َربيع بن َعمرو كه : ُمقاتل گويد: در باره شأن نزول آيه مى نويسد» مجمع البيان«صاحب  ١.

. نصار بودنـدو اين دو مرد هر دو از أ. دختر زيد بن أبى ُزَهير نازل شده است: او از ُنَقباء بود، و درباره زنش َحبيَبه
َنَشـَز . نشوز به معنى َترفع و بلندمنشى اسـت. َسعد بن َربيع نسبت به شوهر خود سركشى و نشوز كرد حبيبه زن

نكرد و بلنـد منشـى كـرد؛ و از  َنَشَزِت الَْمْرأة يعنى زن نسبت به حّق شوهر تمكين. االْرُض، يعنى زمين باال آمد
  .خودش تعالى طلبيد و به حّق شوهر متمكن نشد محّل و مقام

پدر حبيبه خـدمت پيغمبـر آمـد در حاليكـه . چون حبيبه بر شوهرش سعد نشوز كرد، شوهرش او را سيلى زد
من كريمه خودم را، نور چشم خودم را فراش او قرار دادم، او آمده و «: دختر را با خود همراه داشت و عرض كرد

   ».است به صورت دخترم سيلى زده
او حّق قصـاص دارد، » .بگيرد بايد از زوج خودش قصاص اين زن«:  رسول خدا صلّى اّهللاٰ عليه و آله فرمودند

اين زوجه با پدرش بلند شدند كه برونـد و دختـر از شـوهرش قصـاص . بايد برود سيلى بزند  چون سيلى خورده
اينك جبرئيل آمده است، ! برگرديد: برخاستند و حركت كردند، پيغمبر فرمودهمين كه . بستاند و به او سيلى بزند
 .)43، ص3ج: 1373طبرسى (و اين آيه را آورده است
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» مـا«برای سببيت است و ، بِما َأنْفَقُوا: و در قوله اّهللاٰ  بِما فضل: هدر قول» باء«و . بين هر دو است

 چرا خداوند رجال را قيوم و قيام زن. حكم ُمعلل به علّت است، بنابراين در اين آيه .مصدريه است

. كه در مردان هسـت و در زنـان نيسـت، قرار داده است؟ به جهت اين دو علّت موهبتى و كسبى

  ) 150 :3 ج: 1421ى تهرانى حسين(

جالُ قَيمـوَن َعلَـى النسـĤء: معنى آيه اين است كه: فرمايد مى »مجمع البيان«صاحب  الر ،

ياَضـِة َو التْعلـيِم  ْأديِب َو الرْدبيِر َو التفى الت طوَن َعلَيِهناّهللاٰ بَْعَضـُهْم َعلـى  بِمـا فضـل«ُمَسل

  ) 369 ج: 1373طبرسى . (»بَْعضٍ 

 در تاديب و تدبير بر زنان معنای آيه آن است كه مردان: گويد در كتاب تبيان مى رحوم شيخم

شيخ طوسى . (قواميت دارند زيرا خداوند مردان را بر زنان در عقل و انديشه برتری عطا كرده است

  ) 3189ج : ]تا بى[

سرپرستى واليان و حاكمان است و  بر زنان برای مردان: آمدهچنين  مجمع البحريندر كتاب 

فخرالـدين طريحـى ( ....ها موهبتى الهى است دو علت برای اين حكم بيان شده است يكى از آن

  ) 6142 ج: 1985

 و تـدبير امـور زنـان قائم بـه مردان: آيه را چنين معنا كرده است الدين راوندی مرحوم قطب

ها هستند آيه بر اين نكته داللت دارد كه بر مرد واجب است كه امور همسـر خـويش را تـدبير  آن

است  بودن مرد بر زن كرده و مخارج او را بدهد زيرا برتری مرد و انفاق او دليل سرپرستى و قوام

  ) 192: 2ج، 1405قطب راوندی (حق اطاعت همسر از او كرده است كه او را مست

 گونه كه امراء و حاكمان قيم رعيت خويش هستند مردان همان: فرمايد مى فاضل جوادمرحوم 

  ) 3257 ج، 1429فاضل جواد (هستند  در تدبير نيز قيم زنان

قيام و واليت زمامداران نسبت بـه ، مردان«: فرموده است» صافىتفسير «در  محقّق كاشانى

و  دارند؛ به سبب اينكه خداوند مردان را بـه كمـال عقـل و حسـن تـدبير ملّت و مردم را بر زنان

  ١ ».عمال و طاعات بر زنان برتری داده استاتوانائى بيشتر در 

                                                           
َجاِل َعَلى النَسĤء؟ َفَقـالَ : َعِن النبِى َصلى اَهللاُ َعَليِه َو َءالِهِ » الِْعَللِ «فى :  گويد تا اينكه مى .١ ْضـِل كفَ : ُسئَِل ما َفْضُل الر

َجاِل َتْحيى النَسĤءُ  ء َتْحيى االْرُض َو بِالرĤء َعَلى االْرِض؛ َفبِالَْمĤءُ . الَْمĤَسَجاُل َما ُخلَِقِت الن َتال َهِذِه اْآليه ! َو لَْوَال الر ُثم
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، كننـد نهـى مى، كننـد مى امـرهـا دارنـد؛  ها قيام بر زن آن: گفته است» فكّشا«زمخشری در 

و بدين جهت ُوالت را كه بـر رعايـا أمـر . كنند همچنان كه حكام و ُوالت بر رعايا امر و نهى مى

م گويند، كنند مى ُقو) . م جمع َقو م گويندُقو جاُل َقّوامُ . ام است؛ مردها را هم ُقو سـاءِ الرو ) وَن َعَلى الن

ها  اند بر زن يعنى مردها مسيِطر و مسلّط. گردد مجموعًا بر مى به رجال و نساء» َبْعَضُهمْ «ضمير در 

و ، رجال اسـت» َبْعَضُهمْ «در اينجا مراد از . سبب تفضيلى كه خدا بعضى را بر بعضى داده است هب

ن دليل است بر اينكه واليت به واسطه فضـيلت بـه مردهـا داده و اي. زنانند» َعَلى َبْعضٍ «مراد از 

قـدرت و   طور نيست كه مردها بـه واسـطه اين. نه به واسطه امر من درآوردی و َتَغلب، شده است

ها قيموميت پيدا نمايند؛  تغلّب پيدا كرده و بلند منشى كنند و با قهر و قّهاريت بر زن، قّوت خارجى

و ايـن از ، كنـد قرآن سـبب تفضـيل را بيـان مى آيه اّهللاٰ  قيوم هستند بَِما فضلها  ها بر زن بلكه آن

  ) 1506 ج، تا بى، زمخشری. (احكامى است كه از روی شاهد و دليل است

  تقرير استدالل. 2. 1

نيسـت  حدود بـه خـانوادهاست نه شوهران و همسرانشان و م و مردان زنان، مراد از رجال و نساء

نكته ديگر آن كه جمله خبری معنای . الرجال قوامون على ازواجهم: فرمود زيرا در اين صورت مى

هـا  بر زنان هستند يعنى مردان بايد قوام بر زنان باشند و بـر آن دهد اينكه مردان قوام انشايى مى

و قواميت زنان بر مردان حرمـت شـرعى دارد  مردان پس مديريتواليت داشته باشند نه زنان بر 

  ) گيری مفهوم(

يكـى از مصـاديق و فروعـات (كنـد  در واقع مصداق را بيـان مى ...فالصالحات قانتات اما

يعنـى طبـق آيـين . دنماي نه آنكه مفهوم قواميت را محدود به خانواده، )قواميت مرد نسبت به زن

  .وجوب اطاعت زنان از شوهران است، مقتضای تسلط رجال بر زنان، دين مقدس اسالم

                                                                                                                                          
َجـاُل َال يِصـيُبُهْم َشـىْ َأَال َتَرى إلَى النَسĤء كيَف يِحْضَن، َو َال يْمكُنُهن الِْعَباَدُة ِمـَن الْ : ُثم َقالَ  ٌء ِمـَن  َقـَذاَرِة؛ َو الر

ْمِث؟  الط  
  ها چيست؟ فضيلت و برترى مردها بر زن: كند كه از وى پرسيدند روايت مى» علل الّشرآئع«در ) ص(از رسول خدا 

 ؛ و بواسطه مردانماند زيرا بواسطه آب است كه زمين زنده مى. مثل فضيلت آب بر زمين است: حضرت فرمودند
و ). يعنى حيات و زندگى و سعادت ماّدى و معنويشان در دائرۀ قيموميت مـردان اسـت(ها زنده هستند  است كه زن

جاُل َقّواُموَن َعَلى النسـاءِ : سپس رسول خدا اين آيه را تالوت فرمودند. شدند اگر مردها نبودند، زن ها آفريده نمى الر 
شوند و عبادت بـراى آنـان بـه سـبب  بينيد كه زن ها چگونه در هر ماه حائض مى آيا نمى: و پس از آن فرمودند... 

: 1402فـيض كاشـانى «. شـود و عادات ماهيانه پيدا نمى) ديدن خون(قذارت امكان ندارد؛ و اّما براى مردها، َطمث 
  ) 353: 1ج
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اگر چه به همسران اختصاص ، بر زنان حكم به انفاق مردان »بما انفقوا من اموالهم«اما تعليل 

گردد كه انفاق بر همسر به وسيله شـوهر بـه اعتبـار فضـيلتى  ار مىدارد لكن با اندك تأملى آشك

گونـه كـه خـدای  است همان است كه مرد بر همسرش دارد و آن فضيلت در عقل و رأی و تدبير

فَهاَء َأْموالَكمُ  وَ  :فرمايد متعال مى مصداق سـفهاء بـه ، ١معتبری در روايات ؛)5: نساء( ال تُْؤتُوا الس

  .زنان و كودكان تفسير شده است

اند كه شأن نزول آيه و همچنين سياق آيه شاهد بر آن اسـت كـه مـراد از  برخى اشكال كرده

نسبت به همسرانشان است در غير اين صورت امكـان نـدارد بـه ايـن معنـا  قيموميت مردان، آيه

م بر همـه مقتضای عقل ذاتى و انفاقى كه به همسر خود دارند قّواملتزم شويم كه همه مردان به 

با وجود ايـن احتمـال . های بيگانه باشند و اصًال چنين معنايى غير قابل قبول است حتى زن زنان

توانيم بر عموميت قواميت استدالل كنـيم و ايـن شـك بـرای عـدم صـحت  نمى، اگر شك كنيم

  ) 350: 1ج، 1369، منتظری. (به عموميت كافى استاستدالل 

محلّى به الـف ، النساءو  الرجال: های يك از واژه هراينكه  اشكال ديگری نيز وجود دارد و آن

اند و كامًال روشن است كه اين عموميـت مـورد  و الم هستند كه برای داللت بر عموم وضع شده

اطالق آيه هم همين تـالى . معناست كامًال بى بر همه زنان نظر آيه نيست زيرا واليت همه مردان

مطلق بودن آيه نيز بـه ، عموميت آيه قابل اثبات نباشد، فاسد را دارد هنگامى كه با داللت وضعيه

قابليت استنباط ندارد زيرا اطالق گيری مبتنى بر وجود مقدمات حكمت است ) فحوی(طريق اولى 

، البته اگر به فـرض. عدم قرينه است و در اينجا قرينه بر عدم اطالق وجود دارد، ها نكه يكى از آ

توان تخصيص ، شود زيرا شأن نزول شأن نزول مانع عموميت آيه نمى، عموميت آيه پذيرفته شود

  ) 146: اكبر سيفى مازندرانى على( ٢.مفاد آيه را نخواهد داشت

هرچنـد زنـان ( بر همه زنان انفاق همه مردان، د آيهتوان پذيرفت كه مقصو به اين ترتيب نمى

كنـد  انفـاق مى، المال به همه امت حتـى زنـان امـت گونه كه حاكم و امير از بيت باشد آن) بيگانه

چنين برداشتى از آيه مخالف تفسير انفاق با سياق آيه است و با اطالق لفـظ انفـاق نيـز ناسـازگار 

  .است

                                                           
  .442: 1نور الثقلين : نك .١
است اما اين حكم اختصـاص بـه خـانواده نـدارد شـان نـزول هيچگـاه  نزول آيه مربوط به خانواده اگر چه شأن. ٢

  .مخصص نيست
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تا از اين رهگـذر بتـوان ، اطالق گيری و قائل شدن به عموميت لفظى برای آيه، بيان ديگر به

اّما راه ديگری نيز وجود دارد كـه . حاصل است تالشى بى، اثبات كرد را بر همه زنان سلطه مردان

وای آيه و اولويت قطعيـه اسـت توان عموم قواميت را استفاده كرد و آن فح مى، با استدالل به آن

  .كند كه قّواميت مردان را بر زنان ثابت مى

ابتدا الزم است تعبير مناسبى را از فحوای آيه ارائه كرده و آن را كامًال از قياس تفكيك نماييم 

آن هم به شكل اولويت قطعيـه ماننـد قـول خـدای ، فحوای خطاب يعنى داللت التزاميه بر حكم

   )23 :اإلسراء( .ال تَقُْل لَُهما ُأف فَ : تعالى كه فرمود

بـر حرمـت اّف ، با داللـت مطـابقى. دارد) مطابقى و التزامى(اين آيه دو مدلول : توضيح آنكه

هـا داللـت  گويى و ضرب آن گفتن بر پدر و مادر داللت كرده و با داللت التزاميه بر حرمت دشنام

است كه مبتنى بر استظهار عرف از خطـاب  ای كند منتهى اين داللت بر اساس اولويت قطعيه مى

حرمت ضرب و شتم را با شدت بيشـتر ، و فهم آنان از دليل لفظى است عرف از حرمت اف گفتن

در . كند و اين دريافت از باب مدلول التزامى آيـه مـورد خطـاب اسـت دريافت مى) اولويت قطعيه(

ضرب و شـتم ، ت از اين منظرهاس اهانت بر والدين و هتك حرمت آن، موضوع حرمت، نظر عرف

، از بارزترين مصاديق و آشكارترين افراد اهانت است پس ضرب و شتم در مقايسـه بـا اف گفـتن

  ) 147: 1388، سيفى مازندرانى. (تر از حيث منع و حرمت هستند تر و غليظ شديد

كنـد  داللت مى قيموميت مرد بر زن نيز چنين است آيه با صراحت بر زنان در موضوع مديريت

رساند  است ولى با داللت قطعيه مى م او در محيط خانوادهو اينكه مرد سرپرست همسر خود و قّوا

، تحت واليت و سرپرستى مرد است طبق صريح آيـه شـريفه، كه در خارج محيط خانواده نيز زن

با داللت ، ارد و زن در محيط خانواده بر مرد واليت ندارد عرف از اين صراحتمرد بر زن واليت د

كنـد  عرف از آيه چنين اسـتظهار مى. كند نفى واليت زنان در مجتمع مؤمنين را درك مى، قطعيه

كه واليت بر مردم و مجتمعات انسانى از بارزترين مصاديق واليت و آشكارترين افراد آن اسـت و 

. از واليت از نظر اهميت با واليت در محيط محدود خانواده قابل مقايسه نيست اصًال اين مصداق

و قـدرت تعقـل باشـد قطعـًا در  هنگامى كه واليت در محيط خـانواده محتـاج شايسـتگى تـدبير

البته اين از بـاب قيـاس نيسـت زيـرا . مجتمعات انسانى به قدرت تعقل و تدبير بيشتری نياز است

اساسًا قيـاس از شـئون داللـت لفظيـه نيسـت بلكـه . تنى بر فهم عرف از خطاب نيستقياس مب

تسّری حكم از موضوع خطاب به موضوع ديگر آن هم با استنباط عقلى است كه نـوعى احتمـال 
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اساسى ميان قيـاس و فحـوی  رود و اين همان تفاوت وجود خصوصيت در موضوع خطاب نيز مى

  . است

بـر شـوهران خـود در محـيط  بر عدم واليت زنان) منطوق(آيه با داللت مطابقى ، هنتيجه آنك

بر عدم واليت زنان بر عمـوم ) داللت التزامى با اولويت قطعى(كند و با فحوی  داللت مى خانواده

نسبت به شـوهرش  كند زيرا روشن است هنگامى كه شارع مقدس به واليت زن مردم داللت مى

او بـر يـك اّمـت رضـايت  چگونـه بـه واليـت زن و حكومـت، دهد رضايت نمى، در محيط خانه

توان به اين آيه اسـتدالل كـرد بـه ايـن صـورت كـه  همچنين با تنقيح مالك نيز مى ١!دهد؟ مى

و  مردان بر زنـان در ميـزان عقـل و تـدبيربر زنان را به برتری  خداوند در اين آيه قواميت مردان

از جنس علت منصوص و مصرحى كه در حكم ، قدرت جسمانى معلّل كرده است گرچه اين علت

در ثبوت واليت و ، احتمال اينكه خصوصيت ديگری غير از آن، نيست اما از سوی ديگر، اخذ شده

در اين صورت با وجود اين مـالك تـام در ، رود دخيل باشد نمى، سرپرستى مردان بر همسرانشان

و روشن اسـت كـه . گردد واليت و سرپرستى برای مردان بر زنان ثابت مى، مردان نسبت به زنان

   ) 148: 1388، سيفى مازندرانى. (اين مالك اختصاص به مردان نسبت به همسران خود ندارد

احتمال قيموميـت و سرپرسـتى زنـان بـر زنـان نيـز ، بر زنان با ظهور آيه در سرپرستى مردان

نفـى مطلـق ، حصر قيموميـت در مـردان اسـت كـه مقتضـای آن، شود زيرا ظاهر آيه منتفى مى

برتری مردان در عقل (به ويژه با توجه به علت حكم ) سرپرستى بر مردان يا زنان(سرپرستى زنان 

ای از  يفه گويای آن است كه مالك سرپرستى و تصدی امـور مرتبـهآيه شر. است) و رأی و تدبير

عقل و رأی است و تنها مردان واجد اين مرتبه هستند پس اين منصب فقط برای آنان جعل شده 

، است و معنای اين سخن آن است كه زنان مطلقًا صالحيت تصدی امور و سرپرستى بر ديگـران

فاقد شرط الزم برای اين منصب هستند و روشن اسـت كـه  حتى بر زنان را نيز ندارند زيرا اساساً 

اين مالك تنها به مردان در باره همسرانشان اختصاص ندارد كه در جنس مـردان در مقايسـه بـا 

  .جنس زنان وجود دارد

                                                           
سـلب شـده  از زنان) كه گستره ای محدود داشته و مسئوليت اندكى را بر عهده مى گذارد( اگر اداره امور خانواده. ١

را بـر ) كه مستلزم خردمندی و توانايى بيشـتری اسـت(توان مسئوليت قشر عظيمى از جامعه  است، چگونه مى
  !عهده آنان نهاد؟
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و  حكومـت، بـرای قضـاوت آيه شريفه برای استدالل بر عدم شايسـتگى زنـان: نتيجه آن كه

توان با تنقيح مالك يا فحوی بر عـدم صـالحيت  مناسب بوده و مى، مارت بلكه مرجعيت و افتاءا

  ) 149: 1388سيفى مازندرانى ( .زنان حكم كرد

هيچ كدام علـت ، و نيز انفاق آنان بر زنان بر زنان يل و برتری مردانضبايد توجه داشت كه تف

باشند زيرا اين دو در موضـوع حكـم يعنـى مـرد بـودن  لكه حكمت آن مىحكم قوامون نيستند ب

شود اما علـت در موضـع حكـم  حكمت در موضوع حكم اخذ نمى، دخالتى ندارد با اين توضيح كه

، توان چنين استنتاج كرد كه اگر زنانى صاحب عقل و فضل و علـم شود بر اين اساس نمى اخذ مى

. شـود همچنان كـه گـاهى چنـين تـوهم مى. ها جايز است آن و حكومت مديريت، قضاوت، بودند

  ) همان(

عـدم جـواز (بر مطلوب ، حاصل سخن آنكه اين آيه با داللت التزاميه و نه مطابقيه يا تضمنيه 

  .داللت دارد) زنان مديريت

  اسالمى و علم مديريت بررسى موضوع از ديدگاه مديريت. 3. 1

به حكم  است كه زنان های مديريتى نيازمند قدرت تعقل و تدبير به لحاظ علمى نيز پذيرش ُپست

بـا نظـام ، مفضول هستند و انتصاب مفضول يا ترجيح مفضول بر افضـل اين آيه نسبت به مردان

ای الهـى  وديعـه، در نظام اسالمى مناصـب مـديريتى. سازگار نيست ر مديريتشايسته ساالری د

َمـن «: فرمايـد مى) ص(همچنـين پيـامبر خـدا . ها سپرده شـوند هستند كه بايد به دست بهترين

 ج، 1403محمدباقر مجلسى ( .»اِسَتعَمَل ُغالمًا فى ِعصاَبٍة فيها َمن هو َارضى ِهللاّ ِمنه َفَقد خاَن اّهللاٰ 

2375 (  

فنـى و نظـری باشـند و مـديران سـطوح ، های انسانى از نظر علمى مديران بايد دارای مهارت

 :Robert l Katz 1974)بيشتری برخوردار باشند ) طراحى و تحليلى(باالتر بايد از مهارت نظری 

صـالحيت رو  اين از تر هستند ضعيف در اين جهت از مردان زنان، و به حكم آيه شريفه (90-102

  .ها را ندارند ورود به اين عرصه
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  زنان نقد و بررسى استدالل به آيه قوامون بر حرمت مديريت. 4. 1

  : شود های زير انجام مى بررسى آيه قوامون با پاسخ به پرسش

يـا حتـى خـارج  به چه ميزان اسـت محـيط خـانواده بر زنان دامنه قّواميت مردان .1

  خانواده؟

  مراد از قوامون چيست؟ .2

  چيست؟» اّهللاٰ  بمافضل«مفهوم و مصداق فضل در  .3

  چيست؟» بعضهم على بعض«مراد از  .4

  دامنه قواميت. 1. 4. 1

  : باره دامنه قواميت دو ديدگاه وجود دارددر

  ديدگاه اول

شود  مختص به زندگى خانوادگى نيست بلكه همه شئونات اجتماعى را نيز شامل مىدامنه قواميت 

  هستند قوام بر زنان و مردان

، الـدين راونـدی قطب، مرحـوم طبرسـى، اقوال مفسرانى همچون شيخ طوسـى، در اين دسته

ارد كه قبًال بيان شد مفسران ديگـری نيـز محقق كاشانى و زمخشری قرار د، فاضل جواد كاظمى

  : آيد همين ديدگاه را دارند كه ذيًال مى

بـه آنچـه فضـل كـرد خـدای ، هستند زنان، كارگزار مردان«: آمده است كه طبری تفسيردر 

  )82: 2ج : 1415( .»های ايشان برخى را بر برخى ديگر و به آنچه هزينه كنند از خواست

اسـت سرپرسـتى و  برای مـردان«: نويسد در توضيح آيه مى الدين مقداد سيوری شيخ جمال

  )212-211 :2ج، 1343( .و اين به دو علت است سياست كردن زنان

زيادتى ، را بر زنان المعانى و وهبه الزحيلى در التفسير المنير سبب قواميت مردان آلوسى در روح

. خداوند آن را بيان نكرده است، كنند و معتقدند به جهت وضوح سبب تعقل و ادراك آنان ذكر مى

  ) 65 ،54 :1411؛ وهبةالزحيلى 23 :5ج، 1405آلوسى(
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 و زوجيـت مسئله به خـانواده«صاحب تفسير مواهب الرحمن فى تفسير القرآن معتقد است كه 

. »اختصاص ندادن حكـم بـه ازدواج اسـتمقتضى ، بر زنان اختصاص ندارد و علت برتری مردان

  )67: 5ج: 1293سبزواری(

را بـر  مـردان، به سبب برتـری خداونـد«: نويسد مرحوم سيد عبداّهللاٰ ُشبّر در تفسير اين آيه مى

  ) 410: 2، جتا بى( .»حسن رأی و غير آن برتری داده است، به كمال عقل زنان

بر ) مرد(تفضيل جنس ، مقصود از اين تفضيل«گويد كه  محمد رشيد رضا در اين خصوص مى

ه قـوه چه بسا زنى كه از حيث علم و عمل و بلكـ بر جميع زنان است نه جميع مردان) زن(جنس 

  ) 67 :5ج، 1393. (»تر باشد بدنى و قدرت بر كسب از شوهرش قوی

منحصرًا محدود به شـوهران نيسـت  بر زنان صاحب رساله بديعه معتقد است قيموميت مردان

بلكه اين حكم بـرای گـروه مـردان . كه قواميت فقط اختصاص به شوهر و همسرش داشته باشد

وضـع ، ها به هم مـرتبط اسـت روه و طايفه زنان در همه جهات عمومى كه زندگى آننسبت به گ

  ) 76: 1359، حسينى تهرانى( .»گرديده است

قـيم «گويد كـه  داند و مى مى» قيم«استاد عالمه طباطبايى در تفسير اين آيه ريشه قوامون را 

آنگـاه  و، »م و ّقيام صيغه مبالغه آن استگويند كه مهم كس ديگر را انجام دهد و قّوا كسى را مى

موجب آن است كه حكم مبتنـى بـر آن ـ ، شمول اين آيه«: كنند گونه آيه شريفه را تفسير مى اين

تمـام امـور كلـى ، بلكـه ايـن حكـم ...يعنى الرجال قوامون على النساء ـ منحصر در همسر نباشد

  ) 508: 4، ج1374( .»گيرد ق در بر مىطور مطل و مرد را به مربوط به حيات زن

هسـتند و  گـزار زنـان سرپرست و خدمت، در تفسير نمونه ذيل آيه چنين آمده است كه مردان

  )37، 3ج: 1354( .تر در مرد است علت آن برتری تفكر و داشتن نيروی جسمانى بيش

اسـت؛  بدين معناست كه مـرد قـيم زن» النساء الرجال قّوامون على«آيه : نويسد ابن كثير مى

بما «و عبارت ، كند وی را تأديب مى، يعنى رئيس و بزرگ و حاكم بر زن بوده و هنگام بروز اشتباه

 .بهتـر از زن اسـت، برترنـد و مـرد از زنان بدين معناست كه مردان» اّهللاٰ بعضهم على بعض فضل

  ) 465: 1ج: 1426، ابن كثير. (نبّوت و سلطنت به مردان اختصاص داردرو  اين از
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 ...هـای فراوانـى دارنـد برتری و مزيت بر زنان مردان: شود فخر رازی در تفسير خود يادآور مى

ی و صغری امامت كبر، ها اين است كه پيامبران و عالمان از ميان مردان هستند يكى از آن مزيت

  ) 88: 10ج، تا بى، فخر رازی. (اذان و خطبه به آنان اختصاص دارد، در ميان آنان است و جهاد

نويسـد كـه  نظران اهل سنت در كتاب االحكام السلطانيه خود مـى ماوردی از فقيهان و صاحب

، زونـى دارنـد و بنـا بـر ايـن زنـانف در عقل و نظر بـر زنـان اين است كه مردان، منظور از آيه«

  ) 83: ]تا بى([» حكمرانى كنند، توانند بر مردان نمى

  : فرمايند دارند و مى تأكيدمرحوم آيت اّهللاٰ گلپايگانى هم بر اين معنا 

اُموَن َعلَى النَساء«، قوله تعالى َجالُ قَو ٌة فـى قيمومـِة الرجـال علـى فانّه ظـاهرُ » الر

حسـينى ميالنـى . (الرجـال و حكـومتهم علـيهن دون العكـس النساء و الزمها سلطةُ 

  ) 44: 1ج، 1383

  ديدگاه دوم

 بـه معنـای» رجـال«واژه ، در ايـن آيـه: گروه ديگری از مفّسران و فقهـا معتقدنـد، اما در مقابل

كـه  شـود مفـاد آيـه ايـن مـى، بنابراين. به معنای همسران است، »نساء«و واژه ) ازواج(شوهران 

و اين سلطه نيز فقط در محدوده رابطه خـانوادگى ، خود حق سرپرستى دارند شوهران تنها بر زنان

  .بر همه زنان نيست است و مقصود برتری همه مردان

يك چيز را بر مرد و چنـد چيـز را » للرجال عليهن درجه«آيه  ...«: نويسد شيخ محمد عبده مى

و حفاظت بـر مصـالح خـانوادگى  سازد زيرا درجه در اين آيه همان درجه رياست واجب مى بر زن

» اّهللاٰ بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم النساء بما فضل الرجال قوامون على«است كه با آيه 

لح آن جـز بـا پس زندگى زناشويى نوعى زندگى اجتماعى است و مصـا. تفسير و تبيين شده است

زيـرا او ، شود و در اين ميان مرد به اين رياست سزاوارتر اسـت وجود يك رئيس مطاع تأمين نمى

توانمندتر است به همين دليـل ، تر نسبت به مصالح است و بر اجرای آن با نيرو و امكان مالى آگاه

  ) 67: 5جو  380: 2، جتا بىرشيدرضا، (» .شود ه از او بازخواست مىدر برابر پشتيبانى از زن و نفق

بـه  يعنى مردان. النساء مبتدا و خبر است الرجال قوامون على: قرطبى در اين زمينه معتقد است

هـا بـر عهـده  نفقه زنان و دفـاع از آن، پردازند و نگهداری از آنان مى پرداخت هزينه زندگى زنان

  ) 168: 5ج ،1966 ،قرطبى. (مردان است
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وجوب پرداخت هزينه زندگى به ، مراد از آن«: نويسد على بن ابراهيم قمى نيز ذيل اين آيه مى

  ) 145: 1ج: 1412 ،على بن ابراهيم قمى(» است زنان

بـه حـوزه  صـرفاً قواميت مطرح در ايـن آيـه «: نويسد اّهللاٰ نيز در اين خصوص مى عالمه فضل

  ) 18: 1420، اّهللاٰ  فضل. (دارد مسائل زناشويى و خانوادگى اختصاص

بـه همـين : فرمايـد دانـد و مـى را ثابت نمى آيت اّهللاٰ سيد كاظم حائری هم قّواميت مرد بر زن

اين قّواميت تنها در زندگى زناشويى وجـود : برادر بر خواهر خود قّواميت ندارد و معتقد است، علت

  ) 76: 1423 ،سيد كاظم حسينى حائری. (را بر عهده دارد خانواده دارد كه مرد رياست

به يكى از چهار گونه تصور  اداره خانواده«نويسد كه  محمدتقى جعفری در زمينه اداره خانه مى

د نيـز بـا زيرا حتى اگر دو مـر، ومرد است كه چنين چيزی امكان ندارد اداره آن با زن. 1: شود مى

زن بـه تنهـايى  .2هم مسئول باشند تصادم و تزاحم و بر خورد و جدايى را در پى خواهد داشـت؛ 

پـدر  .3مسئول باشد كه در آن صورت تنظيم ارتباطات با موانـع واختالفـات روبـرو خواهـد شـد؛ 

شود ولى چنـين حـالتى فضـای  ساالری سلطه گرانه و خود خواهانه كه در برخى جوامع ديده مى

كند و طعم خوش زنـدگى را در  های زن را سركوب مى ها و ارزش عظمت، جامعه را جهنمى كرده

نظام شورايى با سرپرستى و مأموريت اجرايى مرد كه همراه با اعتدال  .4كند؛  كام فرزندان تلخ مى

مرد را ، اسالمكه  اين مبنى بر م نيز همين است و اشكال برخى غربيان بر اسالماست و معنای قواّ 

هـای نادرسـت از  و برداشت امير و زن را اسير كرده به دليل رفتار بيرونى بعضى از جوامع اسالمى

  )267: 11ج: 1360،جعفری( .»آيه الرجال قوامون على النساء است

كه  داند و معتقد است طبيعى مى، استاد شهيد مطهری اجتماع منزلى را بر خالف اجتماع مدنى

و وظيفه اجرايى با اجتماع مدنى متفاوت اسـت و ايـن دو بـا  اجتماع طبيعى از لحاظ حق حكومت

و مـرد يـك اجتمـاع طبيعـى اسـت نـه  اجتمـاع زن. يكديگر از اين لحاظ قابل مقايسـه نيسـتند

حساب ، قراردادی باشدقياس دو اجتماع مدنى و خانوادگى با هم غلط است اگر اجتماع . قراردادی

افراد و وظايف  در اجتماع طبيعى حقوق. آيد تساوی و ترجيح بالمرجح و انتخاب و غيره در كار مى

در اجتماع خانوادگى حكومـت مـرد بـر زن طبيعـى . ها را خود طبيعت معين كرده است خاص آن

يعى خـانوادگى اسـت و بـه همـين بيان حقيقت اجتماع طب، است و آيه الرجال قوامون على النساء

  )28-22: 26ش، پيام زن، مطهری. (در اجتماع مدنى ندارد بر زنان دليل ربطى به حكومت مردان
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بـه ، در مقابـل مـرد و مـرد در مقابـل زن اگر زن: فرمايد باره مى اين آيت اّهللاٰ جوادی آملى در

م و قيم زن نيست و زن هم در تحت قّواميـت مـرد هرگز مرد قّوا، دعنوان دو صنف مطرح هستن

. بلكه قّواميت مربوط به موردی است كه زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابـل زن باشـد، نيست

ن ايـ) 391: 1376، جوادی آملـى. (م بودن در اين مقام نيز نشانه كمال و تقّرب الى اّهللاٰ نيستقّوا

  ) همان. (بلكه يك كار اجرايى است، فخر معنوی نيست، مديريت

اين از باب تقسيم نمـودن ، شود به مرد واگذار مى اداری و اجرايى خانواده رياست اگر در اسالم

فى خاص زيرا در جانب ناتى برای صمسئوليت در زندگى زناشويى است نه از باب اثبات فضيلت ذ

كند و ايـن امـری  معرفى مى، مهرورزی و طمأنينه را مادر، مودت و صفا، و دوام ديگر مظهر قوام

. ترسـيم حقـايق در سرشـت طبيعـت اسـت، قراردادی نيست بلكـه تقسـيم وظـايف در شـريعت

دليلـى بـر عـدم ، در محيط خـانوادهاختصاص سرپرستى به مرد ، بنابراين) 148: 1379 ،خانى مير(

  .نيست صالحيت و يا عجز زن

  مؤيدات ديدگاه دوم

موارد زير بـه عنـوان دليـل يـا مويـد ارائـه ، برای تأييد ديدگاه دوم و اثبات عدم عموميت در آيه

  : گردد مى

 د برتری همه مـردانرساند كه مقصو اين جمله مى .»اّهللاٰ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ  بَِما فضل«جمله . 1

َلُهم َعليِهن : فرمود بايست مى وگرنه مى، نيست بر همه زنان 1367فخرالدين طريحى (بما َفض :

، و مـرد معنای اين فقره چنانكه خواهد آمد آن است كه خداوند بـه دو صـنف زن) .564، 3ج 

از مـواردی ، عاطفـه و جـّذابيت، زيبايى، خويى زنان از نرمفضل و فزونى عطا كرده است بهره 

قدرت بر رويارويى و قـوت ، غلظت، مردان از شّدت، است كه در مردان وجود ندارد و در مقابل

  .اند تعقل برخوردارند كه زنان از آن محروم

دار شدن كارهای سـخت  را شايسته عهده آنان، های خدادادی مردان كه برتری البته با اين تفاوت

نيز ، های خدادادی زنان و برتری، طاقت فراوان و صبر و مقاومت است، كرده كه نيازمند رويارويى

عاطفه و دلسوزی ، آرامش، خويى آنان را شايسته انجام كارهای ديگر زندگى كرده كه مستلزم نرم

عای عموميت قيموميت مردان بر زنان با تمسك به علت اين پاسخى است به اد. و مهربانى است

  .تكوينى
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رسـاند  مى، در آيه مورد بحث و آياتى كه ادامه آن آمده است» بَِما َأنفَقُواْ مِْن َأْمَوالِِهمْ «جمله . 2 

و شوهر است؛ زيرا با توجه به قراين موجـود در  قرآن كريم درصدد بيان رابطه خاص ميان زن

مخصـوص ، تعليـل در آيـه. هايى از قبيل مهريـه و نفقـه اسـت مراد از اين عبارت هزينه، آيه

  .ها است تابع اخّص تعليل، زندگى زناشويى است و نتيجه

الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِلَْغيِب «: فرمايد ادامه آيه كه مى، ها عالوه بر اين. 3 نيز مؤيد اين » فَالص

ه آيه مربوط به زندگى زناشويى است؛ زيرا ايـن فـراز از آيـه نيـز دهد ك قول است و نشان مى

، رو از ايـن، كنـد با هم است و نكاتى ديگر از روابط زناشويى را بيـان مـى درباره ارتباط زوجين

  .ابتدای آيه هم مربوط به زندگى زناشويى است

سـلطه ، دليـل ذكـر شـده در آيـه بر خالف آنچه مرحوم عّالمه فرمودند كه به دليل عموميـت. 4

رسد اينكه خداوند اين قّواميـت را معلـول ايـن دو علـت  به نظر مى، عام و مطلق است مردان

لَ « بَِما فَض  ُ خود بيانگر آن است كه اين سلطه مخصـوص همـه ، قرار داده» َو بَِما َأنفَقُواْ  ...اّهللاٰ

ايـن دو . تنها در جايى اين قّواميت هست كه اين دو شـرط باشـد نيست و مردان بر همه زنان

  .شرط نيز فقط در زندگى زناشويى وجود دارد

بايـد ، گونه كه پدر بر فرزندان خود واليت دارد و آنـان در برخـى مـوارد همان، اسالمى در فقه. 5

چه ، مادر نيز بر تمام فرزندان خود، جام ندهنداوست ان مطيع او باشند و كاری را كه مورد اكراه

واليت دارد و فرزندان ذكور او هم نبايد كاری كننـد كـه موجـب نـاراحتى او ، دختر و چه پسر

، به آن بسيار توجه شده كه در روايات، »عاق والدين«شود و او از آن كراهت دارد و عنوان  مى

فرزندان بايد امر و نهـى پـدر و مـادر را بـر خـود محتـرم ، اينبنابر. شود شامل پدر و مادر مى

هرچنـد ، دهنده آن است كه مادران هم بر فرزندان خود واليت دارند بشمارند و اين خود نشان

دارای سـلطه ، به طـور كـل بر زنان توان مدعى شد كه صنف مردان نمى، رو از اين. پسر باشند

  .واميت مردان را بر زنان به طور عام پذيرفتهستند و ق

جز در  –گاه  مستلزم اين است كه قيموميت زنان بر مردان هيچ بر زنان عموم قيموميت مردان. 6

نا كه چنين رأيـى بـرای فقيهـان آشـ جايز نباشد درحالى –مواردی كه دليل خاص وجود دارد 

در –اند بگويد آيه بر عـدم مشـروعيت قيموميـت زنـان بـر مـردان تو هيچ فقيهى نمى. نيست

مشـروعيت اسـتخدام ، كند تا در نتيجه داللت مى –مواردی كه دليل خاص وجود داشته باشد 

  .مردان توسط زنان نيازمند دليل خاص باشد
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زنى : اند روايتى است كه مفسران در شأن نزول اين آيه ذكر كرده، دليل ديگر بر عدم عموميت. 7

آنگاه پـدر آن . از انصار نسبت به شوهر خود نافرمانى كرد و ناشزه شد و او هم وی را كتك زد

ام  دخترم را به ازدواج اين مـرد در آورده: برد و عرض كرد) ص(او را به محضر رسول خدا  زن

آن زن . كنـد تواند شوهرش را قصـاص دخترت مى: حضرت فرمود. و او وی را كتك زده است

اكنـون ، برگرديـد: به همراه پدرش از محضر رسول خدا برخاستند كـه ناگهـان پيـامبر فرمـود

ما چيزی : فرمود) ص(سپس پيامبر اكرم . جبرئيل بر من نازل شد و اين آيه را بر من نازل كرد

بهتر است و به  ولى خداوند چيز ديگری را اراده كرده است و قطعًا اراده خداوند، را اراده كرديم

اين واقعه حاكى از آن است كه آيه ) 304 :2ج ،1373طبرسى. (همين سبب قصاص را برداشت

هـر چنـد شـأن نـزول . نيسـت نسبت به زنان نازل شده و شامل همه مردان در مورد خانواده

  ١.ر عدم عموميت در فهم مراد از آيه دانستای ب توان آن را قرينه اما مى، باشد مخصص نمى

  »قّوامون«مراد از واژه 

  : ها چند قول است بين لغوی» مقّوا«در معنای كلمه 

اگـر موضـوع : راغب اصفهانى معتقد اسـت: واليت داشتن و صاحب اختيار بودن، مسلّط بودن

اختيـار امـر ديگـری را در ، اماين معناست كه قو  م بودن يكى بر ديگری بهقّوا، قيام شخص باشد

ر اوست معنـا » مراعات و محافظـت«ء باشد  ولى اگر موضوع قيام شى. دست دارد و ديگری مسخ

 :1404: راغـب اصـفهانى. (دهد و البته وی آيه مورد نظر را بر معنای اول تطبيق كـرده اسـت مى

: 1367، ابـن اثيـر. (ب الحديث همين قول را انتخاب كرده اسـتابن اثير در النهايه فى غري) 690

  ) 124: 4ج

  : داری و مسئوليت عهده، مراقبت

جالُ قَّواُموَن َعلَى النساءِ : و قوله تعالى 5676 :8ج، 1420حميری . (الر (  

  

                                                           
، پاسـخ سـائل بـوده به قصاص) ص(پذيرد و معتقد است كه حكم پيامبر  عالمه طباطبائى اين شأن نزول را نمى. ١

آن جا حاضر نبـوده و از ايـن رو، الزم اسـت ) عليه مدعى(است، نه قضاوت ميان متخاصمين، زيرا طرف دعوی 
: 4ج ،1374. (منافـات دارد) ص(را تخطئه و باطل كرده باشد و اين با عصـمت پيـامبر ) ص(آيه، تشريع پيغمبر 

349(  
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    : در لسان العرب چنين آمده است

جالُ قَّواُموَن َعلَـى : تعالى ء القيام بمعنى المحافظة و اِإلصالح؛ و منه قوله قد يجى الر

قـد  و) 497: 12 ج، 1408، منظـور ابن( ؛ِإّال ما ُدْمَت َعلَيه قائِماً : و قوله تعالى، النساءِ 

جـالُ قَّواُمـوَن َعلَـى : ُء الِقياُم بمْعَنى الُمحاَفَظِة و اِإلْصالحِ؛ و منه قْوله تعالَى يِجى الر

 ) 596: 17 ج، 1414 ،زبيدی( .ّال ما ُدْمَت َعلَيه قائِماً إِ : و َقْوله تعالَى، النساءِ 

  : كند دو چيز است آنچه اين قول دوم را تأييد مى

 135در آيـه . در قرآن به همين معنا در ديگر آيات نيـز آمـده اسـت» قيام«و » مقّوا«كلمه ، اوالً 

  : فرمايد مى سوره نساء

ِ يا َأيَها الذِ « امِيَن بِالْقِْسـِط ُشـَهَداء ِهللاّ ای كسـانى كـه ايمـان  ؛»يَن آَمنُواْ كُونُواْ قَو

  .همواره برای خدا قيام كنيد و به عدالت گواهى دهيد! ايد  آورده

  : سوره مائده آمده است 8و يا در آيه 

ِ ُشَهَداء بِالْقِْسطِ « امِيَن ِهللاّ همـواره بـرای ! ايـد  ای كسانى كه ايمان آورده  ؛»كُونُواْ قَو

  .خدا به داد برخيزيد و به عدالت گواهى دهيد

» علـى«بـا » قيـام«تركيـب مـاده . آمده است» على«با حرف » قّوامون«واژه ، در اين آيه، ثانياً 

در يك ، در قرآن. گيری و اعمال قدرت همراه است هميشه با نوعى نظارت و مراقبت و پى

در . تواند شاهد و گواه اين مطلب باشـد است كه مى آمده» على«با » قيام«جای ديگر هم 

  : فرمايد عمران مى سوره آل 75آيه 

ِه ِإلَيَك ِإال َما ُدْمَت َعلَيه قĤئِمـا« يَؤد ؛ از اهـل كتـاب »مِنُْهم َمْن ِإن تَْأَمنُْه بِِدينَاٍر ال

ا آن ر، بـه مطالبـه، گروهى هستند كه اگر امينش شمردی و دينـاری بـه او سـپردی

  .وی به پا ايستى) سر(مگر اينكه دائما بر ، بازنگرداند

بلكـه مـراد نظـارت و ، واليت و سلطه بر فـرد نيسـت» َعَليه قĤئِما«در اين آيه هم مسلمًا مراد از 

  .گيری همراه با اعمال قدرت است مراقبت و پى

د بـود؛ صـحيح نخواهـ، اگر قيام در اين آيه به معنای واليت داشتن و سرپرسـت بـودن باشـد

توانى از اهل كتاب پول خود را پس بگيری كه بر او واليت  در صورتى مى: گويد چراكه قرآن نمى

  .داشته باشى
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اسـت زيـرا  سرپرستى مردان، از لوازم مراقبت و محافظت، شايد بتوان گفت در آيه مورد بحث

فـان  ...  واآلتى تخافون نشوزهن ...فالصالحات قانتات(معنای سرپرستى با قرائنى نيز همراه است 

در موارد خاص است نـه آنكـه  وجوب اطاعت زنان، الزمه اعطای مسئوليت به مردان..) . اطعنكم

هيچ فقيهـى بـه ايـن چراكه  واليت تام داشتن آنان بر همسرانشان باشد، الزمه سرپرستى مردان

 ... باشـد ی اينكه مرد مالـك منـافع همسـرش مىادعا: فرمايد معنا التزام ندارد صاحب جواهر مى

 ،نجفـى( .وجوبى نـدارد، اطاعت از شوهر در اموری كه منافى استمتاع نيست ... قابل قبول نيست

1365 :131 (  

در مشاغل كالن مديريتى را مجاز ندانسـت و  زنان مديريت، توان آری تنها در يك صورت مى

قوامون را به معنای واليت دانسته و واليت مـرد را ، ست كه اوًال بر اساس آيه شريفهآن موردی ا

 رياسـت، های كالن در جامعه را از قبيل ثانيًا تمام مديريت، بر همسرش به صورت مطلق بپذيريم

هـا  و همه آن در زمره مناصب واليى قرار دهيم، ... و ها وزارت و مدير كلّى برای وزارت خانه، قوه

توان به پذيرش قول عدم جواز مديريت كـالن  ای از واليت الهى بدانيم با اين مقدمه مى را شعبه

  .زنان گردن نهاد

ثانيـًا اعطـای . گونه داللتى بر واليـت و سـلطه نـدارد حاصل كالم آنكه اوًال واژه قوامون هيچ

خود در امـور زناشـويى اسـت و مستلزم اطاعت زوجه از همسر ، مسئوليت حفظ و مراقبت به مرد

به اين ترتيب پايه و اساس بسـياری از مطـالبى كـه . الفارق است با اجتماع مع ثالثًا قياس خانواده

ريزد و جايى برای  مى گفته شد از هم فرو زنان برای بيان اولويت قطعيه در جهت حرمت مديريت

نسـبت بـه همسـران  رابعًا به فرض ثبوت واليت مطلقه برای مردان. ماند فحوی نمىاستدالل به 

 امـا. تواننـد ايـن مناصـب را بپذيرنـد زنـان نمى، و واليى بودن مناصب مديريتى در اجتماع، خود

  .ها ثابت نشده است از اين فرضيك  هيچ

ختيار داشتن ندارد و به اين ترتيـب پايـه و گونه داللتى بر واليت و ا بنابراين واژه قوامون هيچ

گفته شـد از  زنان اساس بسياری از مطالبى كه برای بيان اولويت قطعيه در جهت حرمت مديريت

  .ماند ريزد و جايى برای استدالل به فحوی نمى هم فرومى
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  »اّهللاٰ  مافضل«مفهوم و مصداق فضل در . 3. 4. 1

افزونى «شناسانه در واژه تفضيل شايد بتوان گفت كه اين ماده و ريشه به دو معنای  تبا كاوش لغ

و دومـى » فضـل«آمده اسـت كـه شـايد اولـى » برتری و واالتری«و نيز به معنای » و بيشتری

نبايد از ابتـدا ، رو از اين. هاست نه درباره برتری و مالك برتری بحث درباره داده، باشد» فضيلت«

» برتـری داد مرد را بـر زن«: ا در تفسير آيه شريفه لحاظ و در نتيجه چنين معنى كردر» برتری«

هـای بيشـتر و چـه بسـا  اضافات و بـه تبـع آن مسـئوليت، به مرد«: گونه تعبير كرد بلكه بايد اين

  .»تر داده شده است سخت

» فضـيلت«ا بـ» فضـل«و خلـط » فضـل«آشكار است كه به كار نبردن معادل صحيح كلمه 

  .موجب اين مسامحه عرفى در ترجمه آيه شريفه شده است

، در آيه شريفه به معنای زيادی است و اين كالم در مقام تبيين ركن اصلى خانه» فضل«پس 

زيـرا برتـری . است كه به مرد واگـذار شـده و علـت آن هـم برتـری مـرد نيسـت يعنى مديريت

و رفعـت در ميـان  درجـات مايـه تفـاوت، بـه هـر تقـدير. بـر دارد هايى نظيـر تقـوا را در مالك

اخالص و عمل صالح است كـه مـرد و ، ايمان، همان تقوا، هاست كه آن درجات و مقامات انسان

گرچـه . است) برتری(غير از فضيلت ) زيادی(رو فضل  از اين. اند در كسب اين امورات مساوی زن

گونه نيست و نسبت منطقى  لزومًا اين، اهى اوقات زيادی با برتری با هم جمع شوندممكن است گ

  .هرگز مساوی نيست بلكه عموم و خصوص من وجه است، بين اين دو

در امـوری از قبيـل  مـراد برتـری مـردان: مرحوم طبرسى گفته اسـت: مصداق و متعلق فضل

  ) 38 :5ج ،1373سىطبر. (عزم و رأی نيكو است، عقل، دانش

و نيرومندی در عمل دانسـته شـده ، حسن تدبير، البحرين اين تفضيل در كمال عقل در مجمع

  ) 23 :5ج ،1985فخرالدين طريحى . (است

 ،1374طباطبـايى. (شـمارد عقل و توانايى بدنى را فضل خدا مـى، عّالمه طباطبايى در الميزان

  ) 543 :4ج

فان المـراد : شمارد چنين برمى و زنان بزواری متعلق فضل را برای مردانمرحوم عبداالعلى س

من الفضل الوارد فيها هو تعقل الرجال و استيالء روح التعقل بحسب الطبع و التكوين عليهم و مـا 
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امـا المـرأة فهـى  و ....و الغلظـة و الخشـونة، و الصالبة و الشـدة، يمتاز به الرجل من زيادة البأس

  ) 347 :7 ج، 1428سبزواری ( ...متصفة باالحساسات و العواطف التى ال غنى للمجتمع عنها

توانسـتند  شايد بتوان گفت مصداق فضل همان چيزهايى است كه مخاطبـان بـه سـهولت مى

ت فكری و غلبه قو، خداوند متعال آن را ذكر نكرده است و آن توانايى جسمىرو  اين از درك كنند

  .بوده است تعقل و رأی در مرد و در مقابل غلبه احساسات و عواطف در زن

  »بعضهم على بعض«مراد از عبارت 

اما با توجـه . است بر زنان مراد برتری مردان: اند كه گونه معنا كرده هر چند غالب مفّسران اين

در اين آيه دو طرفه اسـت هـم مـردان و هـم زنـان دارای به مباحث گذشته معلوم شد كه فضل 

اّهللاٰ بعضـهم علـى  بمـا فضـل«مؤلف تفسير الفرقان در اين زمينه معتقد اسـت كـه . فضل هستند

های برتری در مردان هست كه در  توان. بيانگر برتری و رجحانى متقابل و دو ُبعدی است» بعض

: ]تـا بـى[صـادقى ( .»...ت كه مردان كمتـر دارنـدای در زنان هس های ويژه زنان نيست و نيز توان

277 ( 

همـان قـوت ، رساند كه فضـل نـوع مـردان مى» بما فضلّهم عليّهن«: اين كه خداوند فرموده

اختصـاص دارد  جسمانى و قدرت تعقل و فائق آمدن بر احساسات است اما فضلى كه به نوع زنان

كسى كه بايد مراقب ، با وجود اين فضائل برای مرد و زن. احساسات است زيبايى و قوت عاطفه و

مردان بـا ايـن قـدرت . مرد است، باشد تا اين فضائل محفوظ بماند و محافظ آن در نظام خانواده

كه در آفرينش آنان تعبيـه شـده اسـت اسـتحقاق بيشـتری ) قوت جسمانى و تعقل(افزاری  سخت

طبـق آيـه رو  اين از توانند خانواده را مراقبت نمايند رای انجام اين مسئوليت دارند و تنها آنان مىب

زنـان نيـز بـا وجـود . مسئوليت مراقبت و حفاظت خانواده بر عهده آنان گذارده شده است، شريفه

تواننـد  ن مىفضائلى كه خداوند به آنان عطا كرده با اتكاء بر شوهران خود و اعتماد بر مراقبت آنـا

حفظ فضائلى در زن اقتضاء محافظ و مراقبى را از سـوی همسـر . وظايف خود را به انجام برسانند

و محافظ همسر خـود باشـد مـرد  كند قوام كند همچنان كه وجود فضائل مرد اقتضاء مى خود مى

م وی باشـد و زن نيـز در سـايه برای حفظ نظام خانواده بايد از همسر خويش مراقبت نمايد و قّوا

بـر ايـن . شود های خدادادی او حفظ مى ماند و برتری قواميت همسر خويش است كه محفوظ مى
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اساس تعبير بما فضل اّهللاٰ بعضهم على بعض دو طرفه است و اثبات فضـل بـرای هـر دو صـنف 

  .كند و اين فضل دو طرفه با قواميت مرد بقاء و جريان دارد مى

  .استفاده نشد زنان حرمت مديريت، به مطالبى كه در خصوص آيه قوامون گذشت با توجه

ُؤا فِى الِْحلْيِة َو ُهَو فِى الِْخصاِم َغيُر ُمبينٍ أ«آيه  18: زخرف(. »َو َمْن ينَش(  

آن استدالل شده است آيه فوق اسـت كـه بـر  به زنان ای كه برای عدم جواز مديريت دومين آيه

  : دو ويژگى به عنوان مختصات ساختار روحى زنان بيان شده است، اساس آن

بينـد و ايـن بـه  شخصيت و كمال خود را همواره در زيور و آراستن خـود مى، زنكه  اين يكى

  .مطرح شده است ای برای زنان عنوان يك نقيصه

مغلـوب ، خوش احساسات است و در حوادث به جـای اِعمـال عقـل و تـدبير پيوسته دست، زن

توانـد سـخن خـويش را  نمى، بيند و بر اثر غلبه احساسـات شود و خود را ناتوان مى احساسات مى

  .است و اين نيز نقيصه ديگری برای زنان. مدلّل و اثبات نمايد

او موجـودی زودرنـج و مغلـوب . های اجتمـاعى شـود دار مسئوليت تواند عهده نمى ن زنبنابراي

متانت و ، بر احساسات خويش را ندارد در نتيجه عواطف و احساسات است و معموًال توان مديريت

  .رود از وی انتظار نمى، بردباری الزم در برخورد با حوادث ناگوار

  : توجه به چند نكته الزم است، ه استدالل فوقدر پاسخ ب

اجتماعى و محيط ، نيست و عموميت ندارد و شرايط فرهنگى صفات مذكور در آيه ذاتى زنان اوالً؛

قرآن كريم زنان متعددی از قبيل آسيه و مريم را در جنبـه . تربيتى در اين زمينه مؤثر است

طلبان  پيشاپيش همه حق، كند كه به عنوان اسوه و الگو معرفى مى در رديف مردان، الگويى

از سوی ديگر مردانى كه در زر و زيور رشد و نمّو كرده باشند و پختگى الزم . اند قرار گرفته

های  دار مسـئوليت تواننـد عهـده نمى، های روزگار كسب نكرده باشند را در حوادث و سختى

  .سنگين اجتماعى شوند

و مستقل ، توانا، انديشمند، وجود زنانى مدبّر، بر فرض قبول مانع بودن صفات مذكور در آيه ثانياً؛

به خوبى از عهده انجـام ، كه بتوانند با درك قوی و توانايى الزم، از زر و زيور و مظاهر دنيا

ت كـه در شـاهد ظهـور زنـانى اسـ تاريخ پرافتخار اسـالم. قابل انكار نيست، وظيفه برآيند
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های سـنگينى را بـا  های سخت پرورش يافتند و با صبر و شكيبايى خـود مسـئوليت محيط

  .روزگار ما بايد به آنان تأسى نمايند موفقيت به انجام رساندند كه مردان

ممكن است اين آيه مقول قول مشركان باشد يعنى سخن و پندار مشركان است كه خداوند  ثالثاً؛

كند آيه در مقام انكار مشركانى اسـت كـه مالئكـه را بنـدگان انـاث و  آنان نقل مىاز قول 

نيست و اين دو ويژگى  دادند و هرگز در مقام بيان حقيقت مقام زن دختران خداوند قرار مى

كند بلكه  ها و اجتماعات بشری بيان نمى را به صورت عمومى برای همه و برای تمام زمان

مسئله نسبت دادن مالئكـه ، پست و مذموم اعراب مشرك و جاهلى نسبت به زناز ديدگاه 

اند به خداوند منتسـب  دانسته دارد و اينكه مشركان آنچه پست و حقير مى به خدا را بيان مى

نـه ارزش و ، كنـد مفاد اعتقاد جامعه جاهلى را تبيـين مى، آيه شريفه، نمودند با اين بيان مى

  .اه الهىهويت واقعى زن از ديدگ

  آيه ملكه سبا

ِإنى َوَجدت اْمَرَأًة تَْملِكُهْم َوُأوتِيـْت * فَقَالَ َأَحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه َوِجئْتُك مِْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يقِينٍ «

ِ َوزَ *مِْن كل َشى َولََها َعْرٌش َعظِيٌم  ْمِس مِْن ُدوِن اّهللاٰ يَن لَُهـْم َوَجْدتَُها َوقَْوَمَها يْسُجُدوَن لِلش

بِيِل فَُهْم َال يْهتَُدونَ  ُهْم َعْن الس يَطاُن َأْعَمالَُهْم فََصد 24-22 :نمل( .»الش (  

بلقيس قرار گرفته و در ذيـل  و رياست پرستى در رديف حكومت اينكه از زبان هدهد خورشيد

ها از راه حق بازداشـته اسـت؛ پـس  ت داده و آنها را زين آيه هم چنين آمده كه شيطان اعمال آن

شوند؛ خود دليل بر آن است كه رياست بلقيس امری كامًال مذموم و ناپسـند اسـت و  هدايت نمى

گويا اين تعجب و مـذمت ، ای نقل كرده است خداوند نيز سخن ُهدهد را بى هيچ مطلب و حاشيه

  .مورد قبول خداوند واقع شده است

  : د و ملكه سبا توجه به نكات زير ضروری استدر باره داستان هده

تواند دليل بر مذمت باشد شايد تعجب وی به اين دليـل باشـد كـه تـا آن  ؛ تعجب ُهدهد نمىاوالً 

سابقه نداشته است و اثبات مذموميت و حرمت بسـيار بعيـد  زنان و مديريت حكومت، زمان

بلقيس  خورشيدپرستى در رديف حكومت و رياست، اما اينكه از زبان ُهدهد. رسد به نظر مى

هم سنخ و دارای حكم واحد ، شود كه رياست بلقيس با خورشيدپرستى قرار گرفته دليل نمى

هـا را زينـت  مذمتى كه ذيل آيه آمده كه شـيطان اعمـال آن، باشند و به شهادت ظاهر آيه
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شـوند؛ مربـوط بـه خورشيدپرسـتى  راه حق بازداشته است؛ پس هدايت نمى ها از داده و آن

  .است نه رياست ملكه سبا

را تحقيـر كـرد و ) ص(كه در ابتدا فرستاده پيامبر ، ؛ مقايسه عملكرد ملكه سبا با خسروپرويزثانياً 

قتل گيری و  بعد هم نامه ايشان را پاره نمود و مغرورانه دستور داد كه سربازانش برای دست

هميشـه ، داری حتـى در حكومـت دهد كه عقل و درايت مردان نشان مى، پيامبر اقدام كنند

  .نيست بيش از زنان

نگر و پيرو و خواهان حق و حقيقت معرفى  واقع، عاقل، بلقيس را دورانديش، ؛ خداوند در قرآنثالثاً 

السـالم را دريافـت  كه وقتى بلقيس نامه حضرت سـليمان عليـهكند  قرآن بيان مى. كند مى

  : از آن با احترام ياد نمود، كرد

  ) 29 :نمل(. »قَالَْت يا َأيَها الَمَألُ ِإنى ُألْقِى ِإلَى كِتَاٌب كَِريمٌ «

با بزرگان قوم خود مشورت كرد كـه ، السالم و سپس در مورد نوع برخورد با حضرت سليمان عليه

او بـر كشـورش اسـت كـه بـرخالف ديگـر  و شيوه صحيح مديريت دهنده ُحسن تدبير اين نشان

كه كامًال به او وفادار بودند ، گيری نكرد و با اينكه ياران او مستبدانه و مغرورانه تصميم، پادشاهان

جنـگ را رد نمـود و ، دورانديشىشان به او پيشنهاد جنگ دادند؛ اما او با  و با اتّكا به قدرت نظامى

  : گفت

ةً « َة َأْهلَِهـا َأِذلـ الُْملُوَك ِإَذا َدَخلُوا قَْريًة َأفَْسـُدوَها َوَجَعلُـوا َأعِـز ؛ )34 :نمـل( »ِإن

پادشاهان چون به دياری حمله آرند آن كشور را ويران سازند و عزيزتـرين اشـخاص 

  .ترين افراد گردانند را ذليلمملكت 

حق را  السالم آمد و شكوه و عظمت حكومت وقتى وی به دربار حضرت سليمان عليه، تو در نهاي

حقيقت بر او روشن شد و متوجه گرديد كه قـدرت او در ، مشاهده كرد و با دربار خود مقايسه نمود

ا تعبيـر بـ، به سرعت ايمان آورد و از گذشته و افكار و عقايد خود، مقابل قدرت خداوند ناچيز است

  .ياد كرد» ظلم بر نفس خود«

ِ َرب الَْعالَِمينَ «   ) 44 :نمل(. »قَالَْت َرب ِإنى َظلَْمُت نَفِْسى َو َأْسلَْمُت َمَع ُسلَيَماَن ِهللاّٰ

  .كرد بر قوم خود حكومت، ها وی مدت، در نهايت پس از ايمان آوردن بلقيس
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مذمت نشـده  كالن برای زنان نه تنها مديريت، ر اين آيهدهد كه د اين موارد همگى نشان مى

ای مورد تمجيد نيز قرار گرفته و اتفاقًا شايد بتوان آن را دليلى بر جواز مديريت  است بلكه به گونه

  .زنان تلقى كرد

ِ «آيه  َج الَْجاهِل ْجَن تَبَـر َوَال تَبَـر در ؛ ) 33 :احـزاب(» يـِة اْألُولَـىَوقَْرَن فِى بُيوتِكُن

ظـاهر ) در ميـان مـردم(و همچـون دوران جاهليـت نخسـتين ، های خود بمانيد خانه

  .نشويد

بـا امـر بـه  و تصـّدی مناصـب حكومـت زنان استدالل به اين آيه مبتنى بر آن است كه مديريت

بوده و در عين حال ) ص(زنان پيامبر ، بق آيه شريفه كه مخاطِب آننشينى مغايرت دارد مطا خانه

هايى كه زنان عصر جاهليت  گری بايست از خودنمايى و جلوه زنان مى، ها نيز ندارد اختصاص به آن

  .را رعايت نمايند دوری ورزيده و محوريت حضور در خانه به جهت امورات خانواده، دادند انجام مى

منافات ، نشينى مستفاد از آيه شريفه با لزوم خانه های اجتماعى از سوی زنان يرش مسئوليتپذ

  .اجتناب كنند، نشين باشند و از ورود به محيط خارج از محيط خانواده زنان بايد خانه، دارد

  : لت ندارد؛ زيرادال زنان اين آيه بر حرمت مديريت

نيسـتند و بـه  است و مخاطب آن عموم زنان) ص(شأن نزول آيه خطاب به همسران پيامبر ، اوالً 

هـيچ فقيهـى بـه مقتضـای  ،از ايـن روی. فرمانى ارشادی است نه الزامى, فرض عموميت

معه را نـداده نشينى و حرمت آمد و شد زنان در جا فتوا به وجوب خانه، ظاهر اين آيه شريفه

  .است

گونه كه از سبك و سياق آيه مشخص است ـ ِصرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر  همان، ثانياً 

بسان زنـان ، از ظاهر شدن در اجتماعات) ص(رسول خدا  زنان، بلكه در اين آيه، آيه نيست

ات شـرعى و كنـد كـه اگـر زنـى همـه شـئون اند و اين داللت نمى عصر جاهليت نهى شده

  .اخالقى را رعايت كند از حضورش مانعى باشد

بـه  مـردان، نيـز كردنـد بـرای مـردم نقـل حـديث مىداشـتند و  در جامعه آمد و شد پيامبر زنان

پـای ، ام سلمه به دفاع از واليت . را از آنان بشنوند) ص(اند كه احاديث پيامبر  رفته حضورشان مى

با اين همه تنها عايشه است  ... دهد و نهد و در حضور خليفه و حاضران گواهى مى د مىدر مسج

شـود و همگـان او را نكـوهش  مالمـت مى در جنگ جمـل كه به خاطر همراهى با طلحه و زبير
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عمل نكرده اسـت چنانكـه خـود او نيـز در واپسـين ) قرن فى بيوتكن(كنند كه به آيه شريفه  مى

  .كند ا بر مخالفت با اين دستور سرزنش مىخويش ر, روزهای عمر

بايـد  احتـرام و مكانـت آن در ميـان مسـلمانانكـه  اين هدف حفظ حرمت حريم نبوی اسـت

پس از ، همچنان باقى ماند تا از هرگونه طمع ورزی و سوءاستفاده كه از آفات بيوتات شريفه است

  .در امان باشد، آن حضرت

برای  )228: بقره( ؛»روف وللّرجال عليِهّن درجةولهّن مثل الذی عليِهّن بالمع«آيه 

ولـى ، كه بر عهده آنـان اسـت) تكاليفى(همانند وظايفى ، حقوقى شايسته است، زنان

  .را بر زنان مرتبتى است مردان

با قرار گـرفتن ، اين برتری. برتری داده است جنس مرد را بر جنس زن، خداوند در اين آيه شريفه

از آنـان پيـروی كننـد  كـه بايـد مـردان قضاوت و مديريت، مرجعيت زن در مسندهايى همچون

در  زن بر مرد برتری يافته اسـت خداونـد ميـان مـردان و زنـان، زيرا در آن صورت ؛منافات دارد

وظايفى قـرار داده و حقـوقى را تعيـين كـرده هريك  رار كرده و برایو واجبات برابری برق حقوق

جدا كرده است و آن درجه عبـارت اسـت ، است؛ ولى خداوند حقوق مردان را از زنان با يك درجه

  .و بيرون از آن قيموميت در درون خانواده: از

طـالق و ، تـوان دريافـت كـه آيـه به خوبى مى، با توجه به صدر آيه و نيز آيات قبل و بعد آن

گويـد  آيـه مى. به شوهران امتياز داده اسـت كند و در محدوده نظام خانواده مسائل آن را بيان مى

گونه كه واجباتى بر عهده آنان است اما در اين رابطـه  حقوقى وجود دارد همان، مطلقه برای زنان

اولويـت ) رجـوع(چون شوهران در امر طالق و بازگشت به همسـر سـابق خـود ، ليفو تكا حقوق

بنابراين درجه و ) 686: 1ج، 1378 ،سيد قطب(للرجال عليهن درجًة : دارند از اين جهت گفته شده

مرتبه گفته شده مقيد به امر طالق و رجوع است و مطلق نيست برخى از علمای معاصـر نيـز بـر 

طالق اسـت و غيـر ، ای كه مورد اتفاق فقهاست درجه: اند مهر تأييد نهاده و اظهار داشته، معنااين 

،  فضل. (آن مورد اختالف است تواند دال بـر امتيـاز  و در نهايت داللت اين آيه مى) 91: 1420اّهللاٰ

  .باشد شوهر بر همسر در خصوص روابط زوجيت
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  گيری نتيجه

احـراز  زنـان بر حرمت مديريتيك  هيچ ها گذشت داللت كه تفسير و بررسى آنبا توجه به آياتى 

های زنـان را در سـطوح  توانست با داللت التزامى حرمـت مـديريت نگرديد آيه قوامون گرچه مى

با نظـام اجتمـاع  كالن ثابت كند اما دارای سه مشكل جدی است اول آن كه قياس نظام خانواده

داند و اين دو با يكديگر  الفارق است استاد مطهری اجتماع منزلى را بر خالف اجتماع مدنى مى مع

قيـاس . و مرد يك اجتماع طبيعى است نه قراردادی اجتماع زن. از اين لحاظ قابل مقايسه نيستند

در خانواده ثابت  اگر واليت مطلقه مردان دوم اينكه. دو اجتماع مدنى و خانوادگى با هم غلط است

كه اين واليت محدود به امور زناشويى است بنـابراين  شد قياس اولويت هم ممكن بود درحالى مى

های كـالن  سوم آنكه بسياری از ُپسـت. تسری اين واليت محدود به اجتماع صحيح نخواهد بود

اند و يا دسـت كـم  آيه قرار گيرند بلكه از جنس وكالتمديريتى از سنخ واليت نيستند تا مشمول 

توان حرمت فقهى مديريت زنان را به ويـژه در  با اين ترتيب نمى. ها محرز نيست واليت بودن آن

گانه احراز نمود هنگامى كه حرمت ثابـت  بر قوای سه سطوح كالن نظام از قبيل وزارت و رياست

گرفـت و شـك در  ذيل واليت زنان قـرار مى، ود آری اگر اين موضوعنشد اصل بر جواز خواهد ب

شـديم امـا  شد و برای جواز آن محتاج دليل مى اصل عدم واليت جاری مى، جواز مديريت داشتيم

در ، باشـد های در سطح كالن است كه فارغ از واليـت مى مديريت، به دليل آنكه موضوع تحقيق

برای تكميل اين تحقيق الزم است ادله . ز را نتيجه گرفتجوا، توان مى، صورت عدم اثبات حرمت

جهت اثبات و يا رد حرمت شرعى مديريت بانوان مورد بحث و بررسـى ، ديگر نيز از قبيل روايات

  .قرار گيرد
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ميراث زوجه  ميان روايات تعارض

  های حل تعارضو بيان شيوه

  
 

  1توالئيعلي 
  2محمود حائري
  3نرگس غفوري

 

  چكيده
اما اكثر فقهای اماميه با استناد . برداز تمام تركه ارث مى، فقهای اهل سنت معتقدند كه زوجه همانند زوج

جا كه اموالى كـه زوجـه از آن دانند و از آن تركه محروم مى ىزوجه را از بعض، )ع( وارده از ائمه روايات به

بنابراين ذكـر . موجب پيدايش بيش از پنج نظريه گرديده است، در اين روايات متفاوت است، محروم شده

روايات باب ميراث زوجـه بـه سـه . ميان آنان ضروری است های حل تعارضاختالف مذكور و بيان شيوه

روايـات . گـردد ی اموال تقسيم مـىروايات دال بر محروميت و روايات دال بر ارث از همه، ی مطلقدسته

، خورنـداالرث زوجه بوده و توسط روايات ديگر تخصيص مـى جا كه در مقام بيان ميزان سهممطلق از آن

گرديـد كـه چنين با بررسى باب مرجحات مشاهده هم. م تركه داللت داشته باشندتوانند بر ارث از تمانمى

ی ديگـر برتـری به جهت موافقت با كتاب بر دسـته صرفاً توان ی اموال را نمىروايات دال بر ارث از همه

در نتيجـه از جمـع . خـوردتخصيص مـى، داد و عالوه بر اين توسط رواياتى كه بر محروميت داللت دارد

از تمـام تركـه و فاقـد ، ی دارای فرزنـدشود كه زوجـهاين نتيجه حاصل مى ان روايات باب ارث زوجهمي

  .برداز اموال منقول و قيمت اموال غير منقول ارث مى، فرزند

  .تعارض، روايات، محروميت زوجه، ارث زوجه: ها كليدواژه

                                                           
  .استاديار دانشكده علوم انسانى دانشگاه يزد. ١
  .استاديار دانشكده علوم انسانى دانشگاه يزد. ٢
  .و قانون اسالمى قوقكارشناسى ارشد ح. ٣
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  مقدمه

َو لَكْم نِْصُف ما تََرك َأْزواُجكْم ِإْن لَـْم يكـْن «: فرمايدمى ی نساءسوره 12خداوند متعال در آيه 

ا تََركَن مِْن بَْعِد َوِصيٍة يوِصيَن بِها َأوْ  بُُع مِم َولٌَد فَلَكُم الر َولٌَد فَِإْن كاَن لَُهن لَُهن  َديـٍن َو لَُهـن

ا تََركتُْم مِْن بَعْ  ُمُن مِمالث ا تََركتُْم ِإْن لَْم يكْن لَكْم َولٌَد فَِإْن كاَن لَكْم َولٌَد فَلَُهن بُُع مِم ِد َوِصيٍة الر

ُ َعلِيٌم َحلِيمٌ  ... تُوُصوَن بِها َأْو َدينٍ    .»َو اّهللاٰ

هـا را فرزنـد نباشـد و اگـر  آنكه  صورتى در انتان نصف استاز تركه زن سهم ارث شما مردان«

هـا  پس از خارج كردن حق وصيت و بدهى كه به دارايى آن، فرزند باشد برای شما ربع خواهد بود

چه و چنان، ربع تركه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشيد تعلق گرفته است و سهم ارث زنان

  .»...پس از اداء حق وصيت و بدهى شما، يك هشتم از تركه شما خواهد بودفرزند داشته باشيد 

جا كه در قرآن فقـط كليـات احكـام اما از آن، از تمام اموال زوج است طبق اين آيه ارث زوجه

ع بـه روايـات بـا رجـو. مراجعه كرد) ع( ائمه بيان شده است و برای فهم فروع آن بايد به روايات

شـويم كـه بـر با يك سری روايـات متعـارض روبـرو مـى) ع( صادقين و يك روايت از امام رضا

. باشـيم های حل تعـارضبنابراين بايد به دنبال شيوه. از برخى اموال داللت دارد محروميت زوجه

-سپس با بررسى شيوه. بندی خواهيم كرد ا دستهابتدا روايات مذكور ر، در ادامه جهت سهولت كار
  .پردازيمبه جمع ميان روايات مى، های حل تعارض

  .توان به سه دسته تقسيم كردباب ميراث زوجه را به طور كلى مى روايات

  مطلق روايات. الف

تعداد ايـن . كنندسيم سهام را بيان مىها راه تق اول رواياتى هستند كه مطلق بوده و اكثر آن دسته

  .كنيمبرای نمونه به ذكر چند مورد بسنده مى، زياد است روايات

  ) ع(روايت محمد بن مسلم از امام باقر . 1

ةٍ « ِد بِْن عِيَسى َو َعْن عِد ِد بِْن يْحيى َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحم ُد بُْن يْعقُوَب َعْن ُمَحم مِْن َأْصـَحابِنَا  ُمَحم

ِد بِْن ُمْسلٍِم عَ  اِز َو َغيِرِه َعْن ُمَحم ْن َعْن َسْهِل بِْن ِزياٍد َجِميعاً َعِن ابِْن َمْحبُوٍب َعْن َأبِى َأيوَب الَْخز

ْوَجـُة َال يِرُث َمَع اْألُم َو َال َمَع اْألَِب َو َال َمَع اِالبِْن َو َال َمَع اِال : قَالَ  )ع(َأبِى َجْعفٍَر  ْوُج َو الز الز بْنَِة ِإال

بُِع َشـيئاً  َن الر
ْوَجَة َال تُنْقَُص مِ ْصِف َشيئاً ِإَذا لَْم يكْن َولٌَد َو الزْوَج َال ينْقَُص مَِن الن الز ِإَذا لَـْم  َو ِإن

بُُع َو لِلَْمْرَأةِ  ْوجِ الر ُمنُ  يكْن َولٌَد فَِإَذا كاَن َمَعُهَما َولٌَد فَلِلز195: 26ج، 1409، حر عاملى(. »الث (  
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پسـر و ، پـدر، به همـراه مـادر: كند كه ايشان فرمودنقل مى) ع(محمد بن مسلم از امام باقر «

كمتـر از ، دارای فرزنـد نباشـد) همسرش(مگر زوج و زوجه و زوجى كه ، برددختر كسى ارث نمى

برد و هنگامى كه آن كمتر از ربع نمى، ددارای فرزند نباش) همسرش(ای كه برد و زوجهنصف نمى

  .»برای زوج يك چهارم و برای زوجه يك هشتم خواهد بود، دو فرزند داشته باشند

  ) ع(روايت ابى بصير از امام باقر . 2

ِد بِْن عِيَسى َعْن ُمَعاِويَة بِْن ُحكيٍم َعْن ِإْسَماعِيَل َعْن َأبِى بَِصيٍر قَالَ « َألُْت َسـ: َأْحَمُد بُْن ُمَحم

بُُع َو َما   َعِن اْمَرَأٍة َماتَْت َو تََركْت ) ع(َأبَا َجْعفٍَر  قالَ ِإَذا لَْم يكْن َغيُرُه فَلَُه الَْمالُ َو الَْمْرَأُة لََها الر

َمامِ    ) 770-769: 25ج، 1406، ؛ فيض كاشانى294: 9ج، 1407، طوسى. (»بَقِى فَلِْإلِ

از زنى كه بميرد و شوهرش زنـده باشـد و غيـر او وارثـى ) ع(از امام باقر : گويدابى بصير مى«

ولـى اگـر ، ی مال سـهم اوسـتهمه، وقتى كه غير او وارثى نباشد: فرمود، پرسيدم، نداشته باشد

  .»برد و بقيه از امام استيك چهارم مى، شوهر بميرد و وارث وی تنها همسرش باشد

  ) ع(روايت ابى بصير از امام صادق . 3

ِد بِْن َأبِى ُعَميٍر َعِن ابِْن ُمْسكاَن  َأْحَمدُ « ِد بِْن عِيَسى َعْن ُمَحم ِد بِْن عِيَسى َعْن ُمَحم بُْن ُمَحم

 ِ قُلُْت لَُه َرُجٌل َماَت َو تََرك اْمَرَأتَه قالَ الَْمالُ لََها قُلُْت : قَالَ  )ع(َعْن َأبِى بَِصيٍر َعْن َأبِى َعبِْد اّهللاٰ

  ) 295: 9ج، 1407، طوسى. (»تََركْت َزْوَجَها قَالَ الَْمالُ لَهُ  اْمَرَأٌة َماتَْت وَ 

مردی از دنيا رفته و همسـرش وارث : عرض كردم) ع(صادق  ،به حضرت: گويدابى بصير مى«

: زنى از دنيا رفته و همسرش وارث اوسـت؟ فرمـود: گفتم. ی مال برای اوستهمه: اوست؟ فرمود

  .ی مال برای اوستهمه

  دال بر محروميت روايات. ب

مـذكور  تعداد روايات. از بعض تركه داللت دارند دوم رواياتى هستند كه بر محروميت زوجه دسته

همـين امـر . زياد است و اموالى كه زوجه از آن محروم شده است نيز در روايـات يكسـان نيسـت

به طور كلى روايات ايـن دسـته . اندى شده است كه قائل به محروميتموجب اختالف آرای علماي

  : گردد كه عبارت است ازبه سه بخش تقسيم مى
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  دال بر محروميت از زمين و عين اموال غير منقول روايات. 1

  .مكنيگردد كه به ذكر دو مورد بسنده مىمتعددی را شامل مى اين بخش روايات

  روايت زراره .1. 1

ـِد بْـِن يْحيـى َعـْن « ٍة مِْن َأْصَحابِنَا َعْن َسْهِل بِْن ِزياٍد َو َعْن ُمَحم ُد بُْن يْعقُوَب َعْن عِد ُمَحم

ٍد َو َعْن ُحَميِد بِْن ِزياٍد َعِن ابِْن َسَماَعَة َجِميعاً َعِن ابِْن َمْحبُوٍب َعْن َعلِـى بْـِن  َأْحَمَد بِْن ُمَحم

ـَالحِ َو : ) ع( ئَاٍب َعْن ُزَراَرةَ رِ  وِر َو الس ا تََرك َزْوُجَهـا مِـَن الْقُـَرى َو الـد الَْمْرَأَة َال تَِرُث مِم َأن

ُم الـنقُْض  ا تَـَرك َو تُقَـو ياِب َو َمتَاِع الْبَيِت مِمَشيئاً َو تَِرُث مَِن الَْماِل َو الْفُُرِش َو الث َواب َو الد

  ) 205: 26ج، 1409، حر عاملى. (»بَْواُب َو الُْجُذوُع َو الْقََصُب فَتُْعَطى َحقَها مِنْهُ اْألَ 

از ، از تركه شوهر خـود به درستى كه زن: كند كه ايشان فرمودنقل مى) ع(زراره از امام باقر «

باس و اثاث خانـه ارث برد و از مال و فرش و لقريه و خانه و اسلحه و چهارپايان چيزى ارث نمى

 »دشـو ها قيمت شده و سپس حـق او از قيمـت داده مـى ها و نى برد و ديوارها و درها و چوبمى

  ).بردها ارث نمى يعنى از عين آن(

  روايت زراره و محمد بن مسلم .2. 1

اِد بِْن ُعثَْماَن َعْن ُزرَ « ِد بْـِن ُمْسـلٍِم َعـْن َو َعنُْه َعْن َأبِيِه َعِن ابِْن َأبِى ُعَميٍر َعْن َحم اَرَة َو ُمَحم

 ِ وُب َو تُْعَطى  )ع(َأبِى َعبِْد اّهللاٰ ُم الْبِنَاُء َو الط وِر َشيئاً َو لَكْن يقَو َساُء مِْن َعقَاِر الدقَالَ َال تَِرُث الن

ْجَن فَيفِْسـْدَن عَ  يتَـَزو َما َذلِك لِئَاللَـى َأْهـِل الَْمَواِريـِث َمـَواِريثَُهمْ ثُُمنََها َأْو ُربَُعَها قَالَ َو ِإن« .

  ) 208: 26ج، 1409، عاملى حر(

از زمـين  زنـان: انـد كـه ايشـان فرمـودنقل كرده) ع(زراره و محمد بن مسلم از امام صادق «

يـا يـك ، شـود و يـك هشـتمبرند ولكن ساختمان و آجرها قيمت مـىها چيزی به ارث نمى خانه

تنها به اين جهت حكم چنين است كه آنـان ازدواج نكننـد و : فرمود ،شوداو داده مىچهارم آن به 

  .»ميراث اهل مواريث را به تباهى بكشند) جابا آوردن بيگانه در آن(در نتيجه 

  دال بر محروميت از اماكن مسكونى روايات. 2

زوجه تنها از اراضى مسكونى محروم اسـت و از قيمـت اين بخش بر اين داللت دارند كه  روايات

  .گردددر ادامه به جهت پرهيز از طوالنى شدن كالم دو روايت ذكر مى. بردها ارث مىساير زمين
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  ) ع(روايت محمد بن مسلم از امام صادق . 1. 2

ٌة مِْن َأْصَحابِنَا َعْن َسْهِل بِْن ِزياٍد َعْن َعلِى بِْن الَْحكِم َعنِ « الَْعَالءِ  عِد : ِ : ) ع(قَالَ َأبُو َعبْـِد اّهللاٰ

بَاِع َشيئاً قَالَ قُلُْت كيَف تَِرُث مَِن الْفَْرِع َو َال تَِرُث مِ  وِب َو َال تَِرُث مَِن الر َن تَِرُث الَْمْرَأُة مَِن الط

ا هِى َدِخيٌل َعلَيِهْم فَتَِرُث مَِن الْفَْرِع َو اْألَْصِل َشيئاً فَقَالَ لِى لَيَس لََها مِنُْهْم نََسٌب تَِرُث بِِه َو ِإنمَ 

، ؛ طوسـى129-128: 7ج، 1407، كلينى. (»َال تَِرُث مَِن اْألَْصِل َو َال يْدُخُل َعلَيِهْم َداِخٌل بَِسبَبَِها

  ) 298: 9ج، 1407

بـرد و از مىاز آجر ارث  زن: كند كه ايشان فرمودنقل مى) ع(محمد بن مسلم از امام صادق «

بـرد؟ بـرايم برد و از اصل هـيچ ارث نمـىچگونه از فرع ارث مى: گفتم. بردزمين چيزی ارث نمى

بنابراين هنگامى كه با وراث . چون زن رابطه نسبى با وراث ندارد تا به واسطه آن ارث ببرد: فرمود

ای بـر سـطه او بيگانـهبرد و به وابرد و از اصل ارث نمىاز فرع ارث مى، در ارث بردن داخل شود

  .»شوداهل مواريث وارد نمى

؛ فاضـل 588: 3ج، 1414، شـهيد اول. (خانـه و مسـكن اسـت، در اين روايـت» رباع«مراد از 

  ) 43: 1405، ؛ صافى گلپايگانى190: 1404، مقداد

  ) ع(روايت عبد الملك بن أعين از امام . 2. 2

ِه َجْعفَِر بِْن َسَماَعَة َعْن ُمثَنى َعـْن ُحَميُد بُْن ِزياٍد َعِن الَْحَسِن بِْن ُمحَ « ِد بِْن َسَماَعَة َعْن َعم م

وِر َو الَْعقَـاِر َشـى: َعبِْد الَْملِك بِْن َأْعيَن َعْن َأَحِدهَِما ع قَالَ  َساِء مَِن الـدكلينـى. (»ءٌ  لَيَس لِلن ،

  ) 152: 4ج، 1390، ؛ طوسى129: 7ج، 1407

: كند كه ايشان فرمودندنقل مى) ع( ى از دو امام باقر يا امام صادقعبد الملك بن أعين از يك«

  .»برنداز خانه و اموال غير منقول چيزی ارث نمى زنان

شود كه منظور از آن زمـين خانـه فهميده مى، عطف شده» الدور«به » عقار«جا كه لفظ از آن

  ) 12: 50ش ،تابى، ؛ هاشمى شاهرودی468: 1421، فاضل لنكرانى. (است
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  ی صاحب فرزند و غير آنيل ميان زوجهضدال بر تف روايات. 3

ای كـه ی فاقد فرزنـد اسـت و زوجـهای از فقها معتقدند كه محروميت فقط مختص به زوجهعده

اثبات اين نظريه  متعددی برای اگر چه روايات. بردصاحب فرزند باشد از تمام دارايى زوج ارث مى

  : ترين آن عبارت است ازاما مهم، ذكر شده است

  روايت ابن اذينه .1. 3

ِد بِْن َأْحَمَد بِْن يْحيى َعْن يْعقُوَب بِْن يِزيَد َعِن ابِْن َأبِى ُعَميٍر َعـِن ابْـِن « َو بِِإْسنَاِدِه َعْن ُمَحم

بَاعِ فِى النَساِء ِإَذا كاَن لَُهن َولٌَد أُ : ُأَذينَةَ  ؛ طوسـى349: 4ج، 1413، ابن بابويـه. (»ْعطِيَن مَِن الر ،

  ) 213: 26ج، 1409، ؛ حر عاملى301: 9ج، 1407

 .»از رباع ارث خواهند برد، فرزند داشته باشندكه  صورتى در زنان«: فرمايدابن اذينه مى

  از تمام تركه دال بر ارث زوجه روايات. ج

بـرد و كننـد زوجـه از تمـام دارايـى زوج ارث مـىسوم رواياتى هستند كه آشكارا بيان مـى دسته

  : اند از عبارت

  ) ع(روايت ابن ابى يعفور و فضل از امام صادق . 1

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسنَاِدِه َعِن الُْحَسيِن بِْن َسِعيٍد َعْن فََضالََة َعْن َأبَاٍن « َعِن الْفَْضِل بِْن َعبِْد ُمَحم

 ِ ُجِل َهْل يِرُث مِْن َدار اْمَرَأتِـهِ : قَالَ ) ع(الَْملِك َو ابِْن َأبِى يْعفُوٍر َعْن َأبِى َعبِْد اّهللاٰ َسَألْتُُه َعِن الر 

 –ُث مِْن َذلِـك َشـيئاً فََال يرِ – َذلِك بَِمنِْزلَِة الَْمْرَأةِ ) فِى(َأْو يكوُن  –َأْو َأْرِضَها مَِن التْربَِة َشيئاً  –

  ) 213-212: 26ج، 1409، حر عاملى. (»ٍء تََرك َو تََركْت  كل َشى) مِنْ (فَقَالَ يِرثَُها َو تَِرثُُه 

آيا مرد از خانه : پرسيدم) ع(از حضرت صادق : فرمايندابن ابى يعفور و فضل بن عبدالملك مى

مـرد : برد؟ فرمودگونه امور ارث نمى زن است و از اين برد يا مانندچيزی ارث مى، يا زمين آن زن

  .بردارث مى، از تمامى ميراث زن و زن از همه ميراث مرد
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  ) ع(روايت عبيد بن زراره و فضل از امام صادق . 2

ْسنَاِد َعْن َأبَاِن بِْن ُعثَْماَن َعْن ُعبَيِد بِْن ُزَراَرَة َو فَْضٍل َأبِى الَْعباِس قَ « اال قُلْنَا ِألَبِـى َعبْـِد َو بِاْإلِ

 ِ ـَداَق قَـالَ  )ع(اّهللاٰ َماَت َعنَْها َو قَْد فَـَرَض الص َج اْمَرَأًة ثُم لََهـا نِْصـُف : َما تَقُولُ فِى َرُجٍل تََزو

َداِق َو تَِرثُُه مِْن كل َشى 329: 21ج، 1409، حرعاملى(. »ٍء َو ِإْن َماتَْت فَُهَو كَذلِك الص (  

گـويى چه مـى: گفتيم) ع(به امام صادق : بن زراره و فضل نقل شده كه ايشان گفتنداز عبيد «

مهـر همسـرش ، كنـدكند و سپس در حال ازدواج فـوت مـىدر مورد مردی كه با زنى ازدواج مى

 بـرد وبرای او نصـف مهـر خواهـد بـود و از همـه چيـز ارث مـى: چگونه خواهد بود؟ امام فرمود

  .»ند نيز به همين صورت خواهد بودزوجه فوت ككه  صورتى در

  حل تعارض

بـر اسـاس . مواجه هستيم با سه دسته روايات گردد در مورد ارث زوجهگونه كه مشاهده مى همان

ی ی انـدكى از فقهـاعده. بردزوجه همانند زوج از تمام تركه ارث مى، ی اول و سومروايات دسته

اما بر اساس روايات . برداماميه نيز با استناد به اين روايات معتقدند كه زوجه از تمام تركه ارث مى

با اين توصيف ما در . زوجه از بعض تركه محروم است، ها هم زياد است ی دوم كه تعداد آندسته

  .مورد ارث زوجه با يك سری روايات متعارض مواجه هستيم

االرث  ی اول بايد بگوييم كه اين روايات اوًال در مقام بيان ميـزان سـهمدسته در مورد روايات

هـا را در مقـام  كه آنثانيًا بر فرض اين، نه جزئيات مربوط به اموال موضوع ارث زوجه، زوجه بوده

ی دوم مقيـد دسته توسط روايات، جا كه مطلق هستنداز آن، بيان اموال موضوع ارث زوجه بدانيم

ی دوم و سـوم بـاقى ميـان دسـته اما تعارض. بنابراين بحث روايات مطلق منتفى است. شوندمى

البته اكثـر فقهـا بـر ايـن . ی دوم نيز تعارض وجود داردعالوه بر اين ميان روايات دسته. ماندمى

امـا برخـى ، خورنـدتخصـيص مـىی دوم ی سوم نيز توسط روايات دستهنظرند كه روايات دسته

. شـودی دوم تـرجيح داده مـىمعتقدند كه اين روايات به دليل موافقت با عموم قـرآن بـر دسـته

های حل تعارض ميان اين روايـات اين است كه راه، جا قابل طرح استبنابراين سؤالى كه در اين

  ديگر ترجيح داد؟ یتوان يك دسته از اين روايات را بر دستهچيست؟ و از چه طريقى مى
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مرجحـات در ، مظفر. بايد به سراغ مرجحات رفت شود كه برای حل تعارضدر جواب گفته مى

: 2ج ،تـابـى، مظفـر: ك.برای اطالع بيشـتر ر. (كنديم مىرا به پنج دسته تقس باب تعارض روايات

248-255 (  

مـثًال اگـر از امـام . شودخبر جديد بر خبر قديم مقدم مىبه اين معنا است كه : ترجيح احدث. الف

، باشند دو خبر در مورد يك موضوع آمده باشد و با هم در تعارض) ع(و امام صادق ) ع(باقر 

  .شودعمل مى) ع(به خبر امام صادق 

ايتـى كـه راوی آن دارای آن رو، كنند هنگامى كه چند روايت تعارض: ترجيح با صفات راوی. ب

 ايـن صـفات در برخـى از روايـات. شودافقه و اعلم باشد ترجيح داده مى، اعدل: صفاتى چون

  .آمده است) 68-67 :1ج، 1407، كلينى :ك.ر(ی عمر بن حنظله مقبوله: مانند

، داشته باشند به اين معنا است كه هنگامى كه چند روايت تعارض: ی شهرتترجيح به واسطه. ج

  .شودترجيح داده مى، روايتى كه در بين اصحاب از شهرت بيشتری برخوردار بوده

داشته باشـند و يـك  چند روايت با هم تعارضكه  صورتى در :ترجيح به موجب موافقت با كتاب. د

كه موافق است ترجيح داده ای آن دسته، مخالف باشد، موافق و ديگری، روايت با ظاهر قرآن

  .شودمى

، دو دسـته روايـت داريـمكه  صورتى در به اين معنا است كه: ترجيح به جهت مخالفت با عامه. هـ

دارند و يـك دسـته مخـالف بـا  اند و با هم تعارضكه در مورد يك موضوع وارد شده درحالى

كـه مخـالف بـا اهـل سـنت اسـت را روايتى ، سخن اهل سنت و ديگری موافق با آنان است

  .ی ديگر از روی تقيه صادر شده استدهيم؛ زيرا دستهترجيح مى

  ) 256: 2، جتابى، مظفر: ك.ر(: گردنداين مرجحات به طور كلى به سه جهت بر مى

شود؛ بـه ايـن معنـا كـه ناميده مى» مرجح صدوری«اموری كه مرجح صدور حديث است و . الف

تـر بـه واقـع قـرار نزديـك، و حديث را نسبت به صدور حديث ديگرصدور يكى از د، مرجح

  .از قبيل موافقت با مشهور و صفات راوی. دهد مى

حـديثى كـه . شـودناميـده مـى» مرجح جهتى«اموری كه مرجح جهت صدور حديث است و . ب

گـاهى بـه جهـت : حقيقتًا يا تعبدًا صدور آن برای ما قطعى است دو احتمال در آن وجود دارد

. كنـدخـالف واقـع را بيـان مـى، بيان حكم واقعى است و گاهى به خاطر تقيه و ساير مصالح
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دارند و يكـى موافـق بـا عامـه و  مرجح جهتى نظير وقتى كه دو خبر داريم كه با هم تعارض

در اين مـورد خبـری كـه مخـالف بـا عامـه اسـت تـرجيح داده ، ديگری مخالف با آنان است

ين جهت كه صدور آن برای بيان حكم واقعى بوده است و در خبر مخالف با عامه شود؛ بد مى

برخالف خبر ديگر كه موافق بـا عامـه اسـت و در آن احتمـال ، شوداحتمال خالف داده نمى

  .خالف واقع وجود دارد

. شـودناميـده مـى» مرجح مضمونى«اموری كه مرجح مضمون و محتوای يك حديث است و . ج

بـه واقـع ، با كتاب و سنت؛ زيرا مفاد خبری كه موافق با كتـاب و سـنت اسـت مانند موافقت

  .تر استنزديك

شود اين است كه آيا اين مرجحات در طول يكديگر قـرار دارنـد و بايـد حال سؤالى كه مطرح مى

ترتيب خاصى در مورد آنان رعايت گردد يا در عرض يكديگرند؟ يعنى در مورد بحث ما آيـا بايـد 

ی داللت دارد و مخالف با عامه است را تـرجيح داد يـا دسـته وم كه بر محروميت زوجهی ددسته

چند نظـر باره  در اين كند و موافق با ظاهر كتاب است؟ی تركه داللت مىسوم كه بر ارث از همه

  : ارائه شده است

. انـدنـد و دارای يـك رتبـهآخوند خراسانى معتقد است كه اين مرجحات در عـرض يكديگر. الف

بنابراين اگر يكى از دو حديث متعارض دارای برخى از مرجحات بوده و حديث ديگـر دارای 

شود و در نتيجه خبری كـه از هيچ كدام بر ديگری مقدم نمى، برخى ديگر از مرجحات باشد

دم همـان مقـ، تـر باشـدتر باشد و از نظر مجتهد به واقع نزديـكلحاظ مالك و مناط قوی

 453: 1409، آخوند خراسـانى. (رسدنوبت به تخيير مى، گردد و اگر هر دو مساوی باشند مى

-454 (  

بنـابراين . شودبين اين مرجحات ترتيب وجود دارد و مرجح جهتى بر ساير مرجحات مقدم مى. ب

هرچند حديث موافق بـا عامـه ، شودحديث مخالف با عامه بر حديث موافق با عامه مقدم مى

: همـان. (اين قول به وحيد بهبهانى نسبت داده شده است. شاذ باشد، ور و حديث مخالفمشه

  ) 257: 2ج ،تابى، ؛ مظفر454
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ميرزای نائينى معتقد است كه بين اين مرجحات ترتيب وجود دارد و مرجح صدوری بـر سـاير . ج

شاذی كه  بنابراين حديث مشهوری كه موافق با عامه است بر حديث. شودمرجحات مقدم مى

  ) 781: 4ج، 1417، نائينى. (شودمخالف عامه است مقدم مى

، كلينـى: ك.ر(ی عمـر بـن حنظلـه كـه در مقبولـهمرجحات منصوصه بر حسب همان ترتيبى . د

  ) 257: 2ج ،تابى، مظفر. (اند آمده است بر يكديگر مترتب و ديگر روايات) 68-67: 1ج ،1407

چه كه از تتبـع در آن: گوييم اين استچه كه ما به طور اختصار مىآن«: گويدمىباره  اين مظفر در

آيد اين است كه هيچ كدام از اين مرجحات مذكور بر يكديگر تفاضل و برتـری اخبار به دست مى

تنها به ذكر يكـى از مرجحـات مـذكور  شاهد اين مطلب آن است كه برخى از اين روايات. ندارند

ی ی عمر بن حنظلـه و مرفوعـهاكتفا كرده است و گذشته از اين برخى ديگر از اخبار نظير مقبوله

بر فرض كه بتوان به آن اعتماد كرد تمامى مرجحـات ، اندزراره كه تمامى مرجحات را جمع كرده

  ) 258: همان. (»چنان كه در ترتيب بين مرجحات متفاوت هستندهم، اندرا ذكر نكرده

هـا و  ول استنباط نيز معتقد است كه اختالف زيادی كه در ميان مرجحات و تعداد آنمؤلف اص

همگـى ، انـدفقط يك سبب ترجيح را بيان كرده كه بعضى از رواياتها وجود دارد و اين ترتيب آن

دهد كه رعايت ترتيب ميان مرجحات الزم نيسـت و مهـم آن اسـت كـه بـه به وضوح نشان مى

  ) 307: 1412، حيدری. (ت برتر و روايتى كه به واقع نزديك است عمل شودرواي

، بلكه هـر كـدام در نظـر فقيـه، توان گفت كه ترتيبى ميان اين مرجحات نيستدر نتيجه مى

توان هيچ كدام از اين دو با اين توضيح از اين طريق نمى، شوداقرب به واقع باشد همان مقدم مى

تنهـا بـه جهـت  ی سـوم رادسته ترجيح داد و سخن كسانى كه روايات دسته روايت را بر ديگری

  .توان پذيرفتنمى، اندموافقت با كتاب ترجيح داده

  جمع ميان روايات

ه جهت توان باز تمام تركه داللت دارند را نمى در باال به اثبات رسيد كه رواياتى كه بر ارث زوجه

، ی ديگر برتری داد و توسط روايـاتى كـه بـر محروميـت داللـت دارنـدموافقت با كتاب بر دسته

امـا ايـن روايـات نيـز بـا هـم . مانـدی دوم باقى مىدسته در نهايت روايات. خورندتخصيص مى

شدن ايـن مطلـب بنابراين در ادامه جهت روشن . انداختالف دارند و به چند بخش تقسيم گرديده

  .كه آيا دليلى برای ترجيح وجود دارد يا خير؟ از هر بخش يك روايت را بررسى خواهيم كرد
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  ) ع(بررسى روايت زراره از امام باقر 

از قريه ، از تركه شوهر خود به درستى كه زن: كند كه ايشان فرمودنقل مى) ع(زراره از امام باقر «

برد برد و از مال و فرش و لباس و اثاث خانه ارث مىايان چيزى ارث نمىو خانه و اسلحه و چهارپ

يعنـى از . (»شـودها قيمت شده و سپس حق او از قيمت داده مى ها و نى و ديوارها و درها و چوب

  ).بردها ارث نمى عين آن

، لـىعالمـه ح(، دانندسلسله سند اين روايت معتبر است و اكثر فقها اين روايت را صحيحه مى

، ؛ شهيد ثانى401ص، 4ج، 1407، ؛ ابن فهد حلى586ص: 3ج، 1414، ؛ شهيد اول53: 9ج، 1413

: تـابى، طباطبايى( .اما با عناوين ديگری چون حسن و موثق هم ياد شده است) 451: 1ج: 1421

  ) 391: 25ج ،1412، ؛ روحانى691

بـا ايـن . ز زمـين داللـت دارداز جهت داللت نيز بنا بر اعتقاد بسياری از فقها بـر محروميـت ا

برد و فرقـى ميـان از زمين ارث نمى) خواه نباشد، خواه دارای فرزند باشد(توضيح كه زوجه مطلقًا 

: 4ج ،1407، ؛ ابن فهـد حلـى586-585: 3ج ،1414، شهيد اول. (زمين مسكونى و غير آن نيست

، تـا بـى، ؛ بحرانـى45 :2ج ،1411، ؛ خواجوئى مازنـدرانى451-450: 1ج ،1421، ؛ شهيد ثانى401

  ) 490: 14ج

  ) ع(بررسى روايت محمد بن مسلم از امام صادق 

بـرد و از از آجـر ارث مـى زن: كند كه ايشان فرمـودنقل مى) ع(محمد بن مسلم از امام صادق «

بـرد؟ بـرايم برد و از اصل هـيچ ارث نمـىچگونه از فرع ارث مى: گفتم. بردزمين چيزی ارث نمى

بنابراين هنگامى كه با وراث . چون زن رابطه نسبى با وراث ندارد تا به واسطه آن ارث ببرد: فرمود

ای بـر برد و به واسـطه او بيگانـهبرد و از اصل ارث نمىاز فرع ارث مى، در ارث بردن داخل شود

  .»شوداهل مواريث وارد نمى

: 11ج، 1406، مجلسى: ك.ر(يحه است؛ زيرا برخى آن را صح سلسله سند روايت مذكور معتبر

) 409 :11ج ،1406، مجلسـى :ك.ر(ای نيـز قـوی و عـده) 490-489: 14ج: تابى، ؛ بحرانى409

  .دانندمى
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از نظر داللت نيز شيخ مفيد و برخى ديگر معتقدند كه زوجه فقط از عين و قيمت زمين خانه و 

ار رفتـه در آن و از عـين سـاير ك ولى از قيمـت ابـزار و مصـالح بـه، اماكن مسكونى محروم است

های كشاورزی و باغ محروم نخواهد بود و روايت مذكور به عنوان مستند آنان مانند زمين، اراضى

، شـهيد اول(خانه و مسكن اسـت ، در اين روايت» رباع«بيان شده است؛ به اين دليل كه مراد از 

و مـابقى مطـابق بـا ) 43: 1405، ؛ صافى گلپايگـانى190: 1404، ؛ فاضل مقداد588: 3ج ،1414

  ) 404: 4ج، 1407، ابن فهد حلى. (ماندعموم قرآن بر اصل خود باقى مى

  بررسى روايت ابن اذينه

  .»از رباع ارث خواهند برد، فرزند داشته باشندكه  صورتى در زنان«: فرمايدابن اذينه مى

بن يزيد بن حماده أنبـاری كاتـب و در سلسله سند روايت محمد بن احمد بن يحيى و يعقوب 

محمـد بـن عمـر بـن ، ابن ابى عمير وجود دارند كه هر سه فردی ثقه هستند و مراد از ابن اذينه

كه او هـم فـردی ثقـه ، شناسنداذينه است كه نام پدرش بر او غالب شده و با نام پدرش او را مى

  ) 314: 1415، سبحانى تبريزی. (آيداست و از شاگردان زراره و محمد بن مسلم به شمار مى

نسبت داده نشده و گويا رأی و نظر خـود ) ع(دانند؛ زيرا به امام اما اكثر فقها آن را مقطوعه مى

: 1ج ،1421، ؛ شهيد ثانى242: 4ج، 1387، ؛ فخرالمحققين464: 2ج، 1417، آبى. (ابن اذينه است

ولى اين قـول ) 211: 39ج ،1404، فى؛ نج684 :تابى، ؛ طباطبايى495، 14ج: تابى، ؛ بحرانى469

مشـهور بـه ، جا كه روايت ابن اذينه در كتب مختلف ذكر شدهاز آن، اوالً : شودبه چند دليل رد مى

حاصـل ) ع(اطمينان بـه صـدور از معصـوم ، آن عمل كرده و فتاوای اصحاب از آن نشأت گرفته

از نزد خود بگويد و بدون اعتماد به  ابن اذينه كسى نيست كه در احكام الهى چيزی، ثانياً . شود مى

كـه در نـزد او ثابـت شنيده بوده و يا ايـن) ع(كه از معصوم مگر اين، فتوا بدهد) ع(سخن معصوم 

، صـافى گلپايگـانى. (است و سند اين روايت در نهايت صحت است) ع(شده كه اين قول معصوم 

  .كندبران مىعالوه بر اين عمل اصحاب به آن ضعف سند را ج) 86-89: 1405

متأخرين مشهور با استناد به روايت مذكور معتقدنـد كـه زوجـه هنگـامى كـه  ،از جهت داللت

برد و هنگامى كه فرزند نداشته باشد از زمين و اموال زوج ارث مى فرزند داشته باشد از تمام تركه

ــود غيــر ؛ 55: 9ج، 1413، ؛ عالمــه حلــى155: 4ج، 1390، طوســى( .منقــول محــروم خواهــد ب
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؛ 190: 13ج، 1413، ؛ شــهيد ثــانى443: 11ج ،1403، ؛ اردبيلــى242: 4ج، 1387، فخــرالمحققين

  ) 504: 3ج، 1417، ؛ نوری44: 2ج، 1411، ؛ خواجوئى مازندرانى283: 15ج ،1406، مجلسى

از لحـاظ سـند معتبرنـد و از  از بررسى يك روايت از هر بخش مشاهده گرديد كه اين روايات

در نتيجه . رسانند و دليلى برای ترجيح وجود نداردبندی فوق را به اثبات مى هت داللت نيز دستهج

  .ی دوم بپردازيمبايد به جمع ميان روايات دسته

كـه مبنى بر ايـن، ای از طرف سيد مرتضى مطرح شده استنظريه در زمينه جمع ميان روايات

را  ارث زوجـه  وی مسئله. برديمت تمامى اموال غير منقول ارث مىزوجه از عين اموال منقول و ق

 داند كه اگرچـه ايـن امـوال بـه پسـر مى بزرگتر اختصاص قرآن و شمشير به پسر  چون مسئلههم

گرچه رباع «: فرمايدشود و مىاالرث وی كم مى اما قيمت اين اموال از سهم، شودداده مى بزرگتر

؛ 585: 1415، سيد مرتضى. (»شودولى قيمت آن برای ايشان حساب مى، شودداده نمى به زوجات

  ) 87 :3ج ،1403، العلوم ؛ بحر473: 1ج ،1421، شهيد ثانى

ی قرآن با اين توضيح كه آيه، و اجماع است دليل سيد مرتضى جمع بين عموم قرآن و روايات

حرمانى كه در روايات و اجماع بيان شده بر محروميت از عين  كنيم ورا به ارث از قيمت حمل مى

 ،1421، شهيد ثانى. (شودشود و در اين صورت تخصيص كمتری وارد مىزمين و اصول حمل مى

: 1415، ؛ سـبحانى274: 9ج ،1423، ؛ هاشمى شـاهرودی368: 19ج ،1415، ؛ نراقى472ص: 1ج

318 (  

: وی معتقـد اسـت، مطرح كـرده ع ميان رواياتی ديگری در جمهاشمى شاهرودی نيز نظريه

از عـين امـوال  اند؛ گروهـى فقـط ظهـور در محروميـت زوجـهدو نوع، روايات دال بر محروميت

بر عـدم ، تر از روايات استكه قوی نساء 12غيرمنقول دارند و گروه ديگر نيز به موجب ظهور آيه 

ی صاحب فرزند و غير آن شود و روايت ابن اذينه كه ميان زوجهاز عين زمين حمل مى رث زوجها

كه  صـورتى در كـه زوجـه: مفسر و ناظر روايات ديگر است؛ در نتيجه بايد گفت، تفصيل قائل شده

اشـته باشـد از عـين برد و اگر فرزند ندفرزند داشته باشد از عين و قيمت تمام اموال زوج ارث مى

 :ك.رجهـت اطـالع بيشـتر . (ی اموال غيرمنقـول ارث خواهـد بـرداموال منقول و از قيمت همه

  ) 60-13: 49ش، تابى، هاشمى شاهرودی
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جا كه در روايت ابـن اذينـه رسد اما از آنمقبول به نظر مى، جمعى كه سيد مرتضى انجام داده

بـرد و بنـابراين محروميـت از خانه و مسكن ارث مىای كه دارای فرزند است بيان شده كه زوجه

از تمام تركه ، ی دارای فرزندشود كه زوجهی فاقد فرزند است؛ نتيجه حاصل مىمختص به زوجه

  .از اموال منقول و قيمت اموال غير منقول ارث خواهد برد، و فاقد فرزند

  گيری نتيجه

به طـور كلـى بـه سـه دسـته تقسـيم ، دارند با هم تعارض جهراجع به ارث زو جا كه رواياتاز آن

اما در رد اين . بردبرخى با استناد به روايات مطلق معتقدند كه زوجه از تمام تركه ارث مى. اند شده

مربـوط  نه جزئيات، االرث زوجه بوده شود كه اين روايات در مقام بيان ميزان سهمنظريه گفته مى

تخصـيص ، به اموال موضوع ارث زوجه و عالوه بر اين توسط رواياتى كه بر حرمان داللت دارنـد

  .خورندمى

انـد كـه زوجـه از تمـام تركـه ارث ديگر رواياتى هستند كه به طور مستقيم بيـان كـرده دسته

از  بايد قائل بـه ارث زوجـه، است نساء سوره 12جا كه موافق با آيه آن از: ای معتقدندعده. برد مى

مشاهده گرديد كه ترتيب خاصى ميـان  های حل تعارضبا بررسى اصولى شيوه. تمام تركه شويم

بنـابراين . گرددبلكه هر دليلى كه در نظر فقيه اقرب به واقع باشد مقدم مى، مرجحات وجود ندارد

 بلكه با مشاهده. تاب وجود نداردبه جهت موافقت با ك صرفاً ، مذكور اتهيچ دليلى برای تقدم رواي

  .بايد قائل به تخصيص توسط روايات مذكور شد، روايات زيادی كه دال بر محروميت است

دارای مضامين متفاوتى هسـتند و بـه عبـارت ، چنين رواياتى كه بر محروميت داللت دارندهم

با بررسى . گردندمتفاوت است و به سه بخش تقسيم مى، جه از آن محروم شدهديگر اموالى كه زو

يك روايت از هر بخش مشاهده گرديد كه هر سه دارای سندی معتبرنـد و از جهـت داللـت نيـز 

ای برای تـرجيح يـك بخـش بـر  كننده رسانند و دليل قانع بندی انجام شده را به اثبات مى تقسيم

كـه بـا نظـر بـه ، اين نتيجه حاصل شد يت در مقام جمع ميان رواياتدر نها. ديگری وجود ندارد

روايت مـذكور : شودگفته مى، ی دارای فرزند از رباع داللت داردروايت ابن اذينه كه بر ارث زوجه

از ، از تمام تركـه و فاقـد فرزنـد، ی دارای فرزندناظر و مفسر روايات ديگر است و در نتيجه زوجه

  .بردال منقول و قيمت اموال غير منقول ارث مىامو
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 ع( مؤسسه آل البيت، قم، چاپ اول، 21و  26ج، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 1409، محمد، حر عاملى(.  

 حوزه علميه قم شورای مديريت، قم، اطأصول اإلستنب، 1412، سيد على نقى، حيدری.  

 به كوشش سيد مهدی ، 2ج، للخواجوئى، الرسائل الفقهية، 1411، محمد اسماعيل، خواجوئى مازندرانى

  .دار الكتب اإلسالمى، قم، چاپ اول، رجائى

 دار الكتـاب، قـم، پ اولچـا، 25ج، للروحـانى، الصادق عليه السـالم فقه، 1412، سيد صادق، روحانى 

  .)ع(مدرسه امام صادق 

 بـه كوشـش كاشـانى و ، نظام اإلرث فـى الشـريعة اإلسـالمية الغـراء، 1415، جعفر، سبحانى تبريزی

  .)ع(مؤسسه امام صادق ، قم، چاپ اول، ديگران

 دفتـر انتشـارات اسـالمى ، قـم، چـاپ اول، اإلنتصار فى انفرادات اإلماميـة، 1415، على، سيد مرتضى

  .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 يه المراد فى شرح نكت اإلرشاد، 1414، محمد، شهيد اولĤچاپ اول، به كوشش رضا مختاری، 3ج، غ ،

  .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم
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 به كوشش رضا مختـاری و  ،1ج، )الحديثة –ط (الرسائل الشهيد الثانى ، 1421، زين الدين، شهيد ثانى

  .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چاپ اول، ديگران

 دار القرآن الكريم، قم، چاپ اول، به كوشش محمد فاضل قائنى، ميراث الزوجة، 1405، اّهللاٰ  لطف، صافى گلپايگانى.  

 قم، ) ع(مؤسسه آل البيت ، مق، چاپ اول، كتاب المناهل، تابى، سيد محمد، طباطبايى.  

 دار الكتب اإلسالمية، تهران، چاپ اول، 4ج، االستبصار فيما إختلف من األخبار، 1390، محمد، طوسى.  

 ------- ،1407 ،دار الكتب اإلسالمية، تهران، چاپ چهارم، 9ج، تهذيب االحكام.  

 دفتـر انتشـارات ، قـم، مچـاپ دو، 9ج، مختلف الشيعة فى أحكام الشـريعة، 1413، حسن، عالمه حلى

  .اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 به كوشش ، المواريث، الطالق-تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، 1421، محمد، فاضل لنكرانى

  .)ع( مركز فقهى ائمه اطهار، قم، چاپ اول، حسين واثقى و ديگران

  ،بـه كوشـش سـيد ، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 1404، مقداد بن عبداّهللاٰ سيوری حلىفاضل مقداد

  .قم، )ره(خانه آيت اّهللاٰ مرعشى نجفى انتشارات كتاب، چاپ اول، كمری اللطيف حسينى كوه عبد

 به كوشش سيد حسـين ، 4ج، إيضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعد، 1387، محمد، فخر المحققين

  . قم، اسماعيليان مؤسسه، قم، چاپ اول، موسوی كرمانى و ديگران

 چاپ اول، به كوشش ضياء الدين حسينى اصفهانى، 25ج، الوافى، 1406، محمد حسن، فيض كاشانى ،

  .)ع(خانه امام امير المؤمنين على كتاب، اصفهان

 چـاپ چهـارم، به كوشش على اكبر غفاری، 7و  1ج، )اإلسالمية –ط (الكافى ، 1407، محمد، كلينى ،

  .ميةدار الكتب اإلسال، تهران

 به كوشش سيد ، 15و  11ج، روضة المتقين فى شرح من اليحضره الفقيه، 1406، محمدتقى، مجلسى

  . بورمؤسسه فرهنگى اسالمى كوشان، قم، چاپ دوم، حسين موسوی كرمانى و ديگران

 انتشارات اسماعيليان، قم، 2ج، أصول الفقه، تابى، محمد رضا، مظفر.  

 دفتر انتشارات اسالمى، قم، األصولفوائد ، 1417، محمدحسين، نائينى.  

 به كوشش عباس قوچانى و ، 39ج، جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم، 1404، محمد حسن، نجفى

  .دار إحياء التراث العربى، بيروت، چاپ هفتم، ديگران

 ع(مؤسسه آل البيت ، قم، چاپ اول، 19ج، مستند الشيعة فى أحكام الشريعة، 1415، احمد، نراقى(.  

 ع(مؤسسه آل البيت ، قم، چاپ اول، 3ج، خاتمة المستدرك، 1417، ميرزا حسين، نوری(.  

 ع(اهـل بيـت  فقهمجله ، »ميراث زوجه از اموال غير منقول«، تابى، سيد محمود، هاشمى شاهرودی( ،

  ).ع(مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت ، قم، چاپ اول، 50و  49 ش

 



 

 

  

بر مبنای  معنوی زن حقوق

  ايده كرامت انسان

  
 1سيما محمدپور دهكردي

  

  چكيده

ايـن . شناسـى عصـر حاضـر اسـت ترين مسائل حوزه انسان به عنوان حق طبيعى از مهم» كرامت انسان«

و قـانون اساسـى  و قوانين جوامع بشری از جمله اعالميـه جهـانى حقـوق بشـر اصل مبنای وضع حقوق

و  در اين دو متن حقوقى به استناد اصل كرامت انسـان برابـری حقـوق زن. جمهوری اسالمى ايران است

اند كـه  امـت انسـانهای اصـلى كر زيرسـاخت» آزادی«و » عقالنيـت«. قرار گرفته است تأكيدمرد مورد 

ها انسانيت انسان به ميزان پويايى فكر و آزادگى است نه جنسيت؛ زيرا جنسيت امری عارضـى  مطابق آن

  .ها و انسانيت نقشى ندارد گذاری است و در ارزش

حق است و از اين جهت » جمال«آينه  زن –به ويژه عرفان ابن عربى و پيروانش –در عرفان اسالمى

يكـى از » لتسـكنوا اليهـا«تعبيـر كـه  طوری به خاصى بـر مـرد و جامعـه دارد؛» تربيتى«و » عنویم«اثر 

خاصى دارد كه تكليف متناسب با » معنوی حقوق«قرآنى زن  -در نگاه عرفانى. های قرآنى آن است جلوه

اسـت و در نقـش تربيتـى و » مربـى«در اينجـا زن . اشـدب مى جامعـه و خـانواده» تربيتـى مديريت«آن 

وی از دوران كـودكى در جامعـه » سـالمت روان«سازی نظير و همتا ندارد؛ به شـرط آنكـه زمينـه  انسان

» ابـزاری«در اين نگاه جايى برای اسـتفاده . استمرار يابد» مادری«و » همسری«فراهم گردد و تا مراحل 

  .ماند نمى از زن باقى

 مـديريت، سـكينه، سـالمت روان، معنـوی زن حقـوق، كرامـت انسـان: ها واژه كليد

  .تربيتى -عاطفى

  

                                                           
  .دكترای فلسفه تطبيقى. ١
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  مقدمه

، زنـد بر محور اصل كرامت انسانى دور مى، اعم از مادی و معنوی، انسان از آنجا كه مسئله حقوق

های آن به همراه نگاه عرفان اسالمى بـه نقـش  بر مبنای باور به كرامت ذاتى انسان و زيرساخت

ديق تـوان مصـا مى، تجلـى كـرده اسـت) ره(عملى امام خمينى  كه در انديشه و سيره حقيقى زن

مقاله حاضر بـا رويكـردی . را استنباط و نقش حقيقى زن مسلمان را احياء نمود حقوق معنوی زن

حقوقى اسـت نـه » مبانى«قرآنى به حقوق معنوی زن پرداخته است و هدف آن بررسى  -عرفانى

  .حقوقى» قوانين«

 كرامت ذاتى انسان و مبانى آن. 1

از » ذاتـى«و » طبيعـى«به عنوان حـق  (Human Dingily)انسان » كرامت«و » شأن«مسئله 

ها بـه ايـن مسـئله بـا  هر چند نگرش. شناسى در شرق و غرب است ترين مسائل حوزه انسان مهم

  .اتفاق نظر وجود دارد، دارد ولى در اصل مسئله يكديگر تفاوت

و » كرامـت«دارد كـه از آن بـا واژه يك ارزش ذاتى » انسان بما هو انسان«مطابق اين اصل 

بـه حيـث ، ها شود و از آنجا كه اصل كرامت و شرافت را ذاتى تمـام انسـان ياد مى١های آن معادل

ايـن اصـل اولـين و برتـرين حـق . كننـد تعبير مى» كرامت ذاتى«دانند از آن به  مى، انسان بودن

مبنـای سـاير ) 70: اسـراء(اليم فلسفى و دينـى است و مطابق تع) اعم از مرد و زن(معنوی انسان 

  .باشد مادی و معنوی مى حقوق

از ايـن ) 26: 1387، محقق داماد(زند  بشر بر محور كرامت بشری دور مى امروزه مسئله حقوق

قـانون «و مبنـای تنظـيم » اعالميـه جهـانى حقـوق بشـر«مايه اصلى  درون، روی كرامت انسان

شأن انسانى انسان ، جمهوری اسالمى ايران است و مطابق آن در تنظيم حقوق و قوانين» اساسى

در قـانون اساسـى جمهـوری . و مرد تفاوتى نيست مورد توجه قرار گرفته و در اين مسئله بين زن

همـه «: كشور در برابری حقوق انسانى آمده استترين سند حقوقى  به عنوان عالى، اسالمى ايران

، سياسـى، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسـانى افراد ملت اعم از زن و مرد

  ).اصل بيستم(برخوردارند  اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسالم، اقتصادی

                                                           
  .شأن، عزت شرافت، حيثيت، اعتبار، فضيلت، استحقاق احترام، منزلت، مقام. ١
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 اساسـى دارد أ كرامت در نظر صـاحبان انديشـه بـا يكـديگر تفـاوتبا وجود اينكه معنا و منش

ها  و در برخـى ديـدگاه١دارد» اخالقـى«و » انسانى« صرفاً ها معنايى  در برخى انديشهكه  طوری به

ها و مبانى اصلى اين نظريه اتفاق نظـر وجـود  ولى در زيرساخت٢دارد؛ » دينى«و » الهى«معنايى 

است كه به اختصار به معانى » آزادی«و ديگری » عقالنيت«ها يكى  اين زيرساخت از جمله. دارد

  .ها اشاره خواهيم كرد آن

ترين معنـا بـه قـوه  ترين قوه نفـس اسـت كـه در عمـومى به عنوان عالى (reason)» عقل«. 1

آنچـه از معنـای . باشـد شود و معرفت عقالنى باالترين مرحله شناخت مى مى استدالل تعريف

 common human)ها  مورد نظر است عقل مشترك بين انسان ل در بحث كرامت انسانعق

reason) منشأ بشری و انسـانى دارد و خـود بنيـادی  صرفاً فالسفه  است كه در انديشه برخى

مـورد  –مرتبط با بحث كرامـت –و اخالقى آن عقلى كه كاربرد عملى. ويژگى ممتاز آن است

 (reason)عقل جزئى  –مسلمان از جمله حكمای –در نگاه برخى فالسفه ديگر ٣اشدنظرمى ب

كنـد  معنـا پيـدا مى divine intellect –active) (Intelligenceدر ارتباط بـا عقـل قدسـى 

. باشـد قدسـى مى اتحاد با عقـل، باالترين مرتبه انسانيتكه  طوری به ؛) 70: 1375، مالصدرا(

  )384: 3ج ،1368، مالصدرا(

ترين زيرساخت و مبنای كرامت ذاتـى انسـان بـه شـمار  به عنوان مبنايى» دانايى«و » عقالنيت«

ای اسـت كـه ويژگـى اصـلى آن  جامعه صاحب كرامت و عـزت جامعـه، مطابق اين معيار. آيد مى

كند خواه اين پويايى به حوزه عقـل نظـری » توليد فكر«ای كه  جامعه. پويايى انديشه و فكر باشد

يا در ارتباط با عقل عملى و اخالق و  ٤. داشته باشد و در ارتباط با عقل قدسى معنا پيدا كندتعلق 

  .اوتى نيستفو مرد ت و در اين ميان بين زن ٥تعريف شود» وجدان اخالقى«در ارتباط با 

بـيش از . كنيم مـىو آيات قـرآن مشـاهده  ما اين ويژگى را به صراحت در تعاليم دينى اسالم

دعـوت نمـوده و از سـفاهت و تقليـد  .... و تـدبر، تـذكر، تعقل، تعلم، بار قرآن ما را به تفكر 900

                                                           
  .م18از جمله آن ها ايمانوئل كانت فيلسوف قرن . ١
 .هـ 11از جمله آن ها صدرالمتألهين شيرازی فيلسوف قرن . ٢
 .از ديدگاه مالصدرا و كانت، سيما محمدپور دهكردی، بخش دوم، فصل اول كرامت انسان: ك.ر. ٣
از ديـدگاه  كرامـت انسـان«برای توضيح بيشتر رجـوع شـود بـه كتـاب (آنگونه كه حكيم مالصدرا معتقد است . ٤

 ) بخش دوم فصل اول .»مالصدرا و كانت
از ديـدگاه مالصـدرا و  كرامـت انسـان« برای توضيح بيشتر رجوع شود به كتاب  (آنگونه كه كانت معتقد است . ٥

 )بخش دوم فصل اول. »كانت
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هـدف قـرآن تربيـت . در كالم وحى هيچ ثروتى همانند علم و دانايى نيست. دارد كوركورانه بازمى

كسـى ) و مـرد اعـم از زن(شهروند قرآنى صاحب كرامـت و عـزت . انسان فرزانه و خردمند است

زايـش انديشـه و ، و اهل نـوآوری) 18-17: زمر(احسن را گزينش كند ، است كه فكر پويا داشته

تر و در  ای هر چه پويايى انديشه بيشتر باشـد شـهروند آن فرزانـه در چنين جامعه. توليد فكر باشد

  .تر و مستحق احترام بيشتر است نتيجه شريف

قـرآن همچـون انسـان . قرآن اسـت» معقول«و » مستور«قالنيت چهره البته بايد توجه داشت ع

ادنى مرتبـه و درجـه نازلـه يعنـى چهـره مشـهور و  )435: 1382، مالصدرا(. ظاهر و باطنى دارد

» لـدی اّهللاٰ «اسـت كـه » ام الكتـاب«و مرتبـه عاليـه آن ) همـان(محسوس آن نزد عموم است 

يـابى بـه  نى عقالنيت و دانـايى بـاالتر باشـد راههرچه درجه فهم و درك يع ).4: زخرف(باشد  مى

بـه جـای » منطـق«حقايق باطنى كالم وحى ميسـرتر اسـت و بسـتر مناسـبى بـرای حاكميـت 

  .در جامعه فراهم خواهد آورد» احساس«

، مطابق ايـن اصـل. دومين عنصر و معيار ارج و كرامت ذاتى انسان است» آزادی«و » حريت«. 2

نقش مهمى در ساختن شخصيت و هويت انسان ، دينى -عاليم فلسفىدر ت» اختيار«و » اراده«

امتيــاز خــاص انســان و معيــار ، ايــن عنصــر بــه همــراه عقالنيــت و دانــايىكــه  طوری به دارد

همـه فضـايل بـه ، به تعبير حكيم مالصدرا. گردد گذاری رفتار و اعمال وی محسوب مى ارزش

همـان عقالنيـت و دانـايى و » كمـتح« )88: 9ج، 1368، مالصـدرا( .حكمت و حريّت است

دو مـانع و عامـل » تعصـب«و » تقليـد«در ايـن نگـاه . آزادی يعنى آزادگى اسـت، »حريت«

  )138 -137: همان( .اند محروميت انسان از رشد و سعادت

، ها گذاری معيار ارزش، در آيات قرآن. اند عقالنيت به همراه آزادی جوهره انسانيت، در تعاليم دينى

و منـع اختيـار خـالف  ايجاد اكراهكه  طوری به )3: انسان(تياری انسان معرفى شده است افعال اخ

: اسـراء(در نگاه قرآنى از پيروی و تقليد كوركورانه نهـى شـده  )98: يونس( .باشد مشيت الهى مى

به حيوانيت و كند از انسانيت تا مرت برداری نمى زيرا كسى كه از ابزارهای معرفتى درست بهره) 36

  )179: اعراف( .تر از آن تنزل خواهد كرد پايين

و رهايى حرف نيسـت » طبيعى«البته بايد توجه داشت مفهوم آزادی در اينجا به معنای آزادی 

، بلكـه آزادی –همان طور كه در بعضى جوامـع چنـين شـده اسـت – پيدا كند» ابزاری«تا نقش 

كه انسان را موجودی ، فيلسوفى همانند كانترو  اين از .است» معقول«و آزادی » حقيقى«آزادی 
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اخالقى تفسـير  -كند و اصل كرامت را به شأن انسانى معرفى مى» خودقانونگذار«و » خود بنياد«

كه ريشه در اخالق دارد معتقد اسـت نـه آزادی » عقالنى«نيز به آزادی ) دينى -نه الهى(كند  مى

آزادی و آزادگـى را ، در سايه تربيت قرآنى خويش متفكران اسالمى (Kant, 1996: 173)طبيعى 

وری از اين اصل  زيرا بهره ١شود نيز بر آن بنا مى» تدين«دانند كه  اصل اساسى و اوليه زندگى مى

است كه در نـوع خلقـت وی نهفتـه فطری انسان  ترين حقوق از ابتدايى، به همراه اصل عقالنيت

انــد  در اينجــا حكمــت و حريــت دو موهبــت همــراه هم )267 :16ج، 1374، طباطبــايى(. اســت

  )106 :1380، بهشتى( .كنند و شخصيت و زندگى ما را انسانى مى) 88: 9ج، 1368، مالصدرا(

آيد كه اوًال؛ از آنجا كه انسانيت انسان در قرآن مشـروط  بنابر آنچه در باال گذشت به دست مى

انسان » انسانيت«به ، های آن تى انسان و زيرساختسخن از كرامت ذا، به ذكورت يا انوثت نيست

كه امری عارضى اسـت » جنسيت«يعنى انسان از آن جهت كه انسان است تعلق دارد و ربطى به 

ثانيـًا؛ كرامـت مـورد نظـر همـه ابعـاد . شـود گذاری محسوب نمى ندارد؛ زيرا جنسيت معيار ارزش

ثالثًا؛ باور به اين اصـل . به بعد خاصى نيستگيرد و محدود  انسانى و معنوی را در برمى -اخالقى

بـه ويـژه انسـان  – ها انسـان. اسـت – و مـرد اعم از زن – ها منشأ عزت نفس و شجاعت ملت

، ديـن، توانند تمـدن اسـالمى را بـر پايـه علـم قرآنى مى -با تكيه بر اين اصل فلسفى –مسلمان

» اخالق«و » عقالنيت«، ؛ مطابق اصل كرامت انسانرابعاً . عقالنيت و اخالق احياء و تجديد كنند

  .باشد داری مى است همان طور كه اين دو مقدمه دين و تكاليف مقدمه وضع حقوق

  در عرفان اسالمى معنوی زن حقوق. 2

و چهره ) ظاهری(چهره محسوس : دو چهره دارندهريك  ،ان و قرآنقبًال يادآور شديم كه انس

سخن گفتـه شـده اسـت و بـه مـا باره  در اين در فلسفه و عرفان اسالمى مفصالً  ).باطنى(معقول 

بـه عنـوان كتـاب  – در كالم وحى. توصيه شده چهره مستور و حقيقى انسان و قرآن را بشناسيم

ست در قرآن تدبر كنيم و حقايق پشت پرده و مسـتور آن از ما دعوت شده ا –شناسى جامع انسان

. اند دسـتيابى بـه آن حقـايق دانسـته و طهارت جان را شرط) 24: محمد(كتاب را شناسايى كنيم 

 –شناسى و خداشناسى است كه عميقًا مرتبط با هستى – سانه قرآنشنا انساندر نگاه  )79: واقعه(
شـرافت و فضـيلت ذاتـى ، ير موجـودات از كرامـتانسان عصاره همه عالم است و نسبت به سـا

  )70: اسراء( .برخوردار است

                                                           
 .به عنوان رهبری آزاده در آخرين سخنان شان از دشمن مى خواهند كه اگر دين را باور ندارند الاقل آزاده باشند) ع(امام حسين . ١
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 اند؛ كمتـر توجـه داشـته) نه منفعل(به عنوان انسانى فعال ، برخى فالسفه و حكما به شأن زن

 كانت به عنوان معمار تمدن جديد كه اعالميه جهانى حقوق، به عنوان نمونه در غربكه  طوری به

را بـه دليـل عـدم برخـورداری از موقعيـت اجتمـاعى و  زنـان، بشر نيز ملهـم از انديشـه اوسـت

، محمـودی(كنـد  معرفى مى، و نه فعال) Passive Citizen(شهروند منفعل ، های سياسى فعاليت

يـف حيوانـات پـايين مالصدرا شأن زن را تـا رد، نيز و در شرق و عالم اسالم) 362-363: 1383

  )136: 7ج، 1368، مالصدرا( .آورد مى

بـه  –به ويژه عرفان ابن عربى و پيروانش – در عرفان اسالمى، بر خالف انديشه اين فالسفه

را  يابيم كه توجه ويـژه بـه زن عناصری مى، ١احاديث قدسى و نبوی، )21: روم(استناد آيات وحى 

دارای جنبـه ، عـالوه بـر جنبـه ناسـوتى –اعـم از زن و مـرد –نساندر اين نگاه ا. دهد نشان مى

در . داشتن صورت الهى مشرف و ممتاز شده است» شرف«الهوتى و صورت الهى است؛ يعنى به 

همان طور كه در فلسفه صدرايى آمده است انسان حقيقت وجـودی واحـد ذومراتبـى ، اين ديدگاه

بـر  – ولـى اينجـا )435: 1382، مالصـدرا( .باشد طنش الهوت مىاست كه ظاهرش ناسوت و با

به شخصيت حقيقى و انسانى او تعلق دارد نه جنسيت ، نقش حقيقى انسان –خالف نگاه صدرايى

انسـانيت . اند انسانيت به ذكورت و انوثت نيست و اين دو اعراض انسانيت، در عرفان اسالمى. وی

مقام خالفـت و نيابـت ، كمالرو  اين از .م ورای اين دو استيا بهتر بگويي، جامع ذكورت و انوثت

اصوًال مقامات و مدارج بين زن و مرد مشترك اسـت و در تكامـل . نيست مخصوص مردان، الهى

به تعبير بزرگان هيچ كمالى از كماالت معنوی نه مشروط به . معنوی تفاوتى بين زن و مرد نيست

  .انوثت؛ زيرا انسانيت مشروط به اين دو صفت نيستذكورت است نه ممنوع به 

را مظهـر  زن، ٤بـا اسـتناد بـه حـديث پيـامبر ٣»فص محمـدی«در  ٢، محيى الدين بن عربى

 .تر از مـرد اسـت حق معرفى نموده و معتقد اسـت زن در مظهـر بـودن خداونـد كامـل» جمال«

. تر است تر و كامل مشاهده كند شهود او تمام مرد اگر بخواهد خداوند را در مظهريت زنرو  اين از

وی زن را رو  ايـن از )217: 1370، ابن عربى( .يابد كمال شهود حق در مرآت وجود زن تحقق مى

ورزد و  اصـرار مـى«ايشـان . دانـد آينه تمام نمای كماالت الهى و مجالی تمام صفات جمـال مى

                                                           
 .ان اّهللاٰ خلق آدم على صورته: از جمله حديث نبوی . ١
 .هـ  7پدر عرفان نظری قرن .  ٢
 .كتاب فصوص الحكم 27فّص . ٣
 .»النساء، و الطيب و ُجِعلت قرة عينى فى الصالة: ُحبَب الى من دنياكم ثالث«.  ٤
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سازد زيرا خداوند چيزی  را نزديك به خدا مىكند كه صحبت بانوان و ياد آنان انسان  استدالل مى

 )446: 1375، جهـانگيری( .»گرداند كه مقرب وی به او باشد نه مبعد وی را محبوب پيامبرش مى

، كه اعظم و اكمل شهود است» لكمال شهود الحق فيهنّ «، نقش مظهريت و آينه بودن برای زن

بعضـى بزرگـان  )217: 1370، بن عربىا( .باشد كه به زن اختصاص يافته است بديلى مى نقش بى

بـرای زن  ١»شرافت«يك ، نيز معتقدند تقدم و تشرف زن به تكليف نسبت به مرد به واسطه بلوغ

اگر انسـان تنـزل كنـد ، تر است از اين رو شود و زمينه تكامل معنوی برای زن آماده محسوب مى

  )354 -352: 1374، جوادی آملى( .حداقل بايد بگويد زن همانند و همتای مرد است

خطـاب . دهد نه جنسيت را انسان بودن را مورد خطاب قرار مى، های انسانى قرآن نيز در ارزش

جنسـيت مربـوط بـه تـن و . ها است كه نه مذكر است و نه مؤنـث روح و جان انسان، كالم وحى

معيار انسانيت و مرد و  انسانيت ويژگى مشترك زن. باشد جسم عنصری است و امری عارضى مى

بـا دو (احساس عزت و هويت يعنى صفت كرامت به انسان از آن جهت كـه انسـان اسـت . است

يكـى نگـاه : نگاه قـرآن بـه زن دو گونـه اسـت. تعلق دارد، )ويژگى ياد شده در بخش اول مقاله

كه بـه نقـش حقيقـى زن اشـاره » عرفانى«ديگری نگاه . كه به ظاهر احكام تعلق دارد» فقهى«

مـا از طرفـى احكـام فقهـى فراوانـى در . اليه روئين شخصيت وی است، نگاه فقهى به زن. دارد

» معنوی«در آيات قرآن داريم و از طرف ديگر تعابير لطيفى داريم كه نقش ، اطاعت زن از شوهر

از . همپـای زن نيسـت، مـرد در ايـن نقـشكـه  طوری به كشـد؛ زن را به تصـوير مى» تربيتى«و 

يـك چهـره فقهـى و » زوجيت«. توان به رابطه زن با همسر در خانه اشاره كرد های آن مى نمونه

تعريف و تعيـين جايگـاه زن در ايـن دو نگـاه كـامًال . صوری دارد و يك چهره عرفانى و حقيقى

  .متفاوت است

) 34: نسـاء(دارد  هايى دارد و مرد بر وی قوام به عنوان همسر محدوديت زن، در قرآن يك جا

لتسكنوا «تعبير  )21: روم( .تسكين و طمأنينه مرد در گرو ارتباط با زن است، در جای ديگر آرامش

با توجه بـه . دهد نقش محوری و تأثير عميق زن بر مرد را نشان مى، در آيه جايگاه حقيقى» اليها

بـاره  در اين اسـتاد جـوادی آملـى، وره روم دارنـدس 21اختالف نظری كه مفسرين در تفسير آيه 

يكى است تهيه مسكن به عهده مرد است ولى تهيه َسـكينت بـه  حقيقت زن و مرد«: فرمايند مى

خواهد اين را  خواهد كه آشيانه اوست كه هر كسى مسكنى مى مسكنى مى، عهده زن است انسان

                                                           
 .»مكلف«شديم نه » مشرف«اهل راه گويند ما .  ١
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 جا كـه ممكـن كه اين آرامش مقدور مرد نيست گرچه تا آن خواهد تهيه كند آرامشى مى بايد مرد

فرزندپروری كند اين  كند دارد مديريت است مأمور است ولى آن هنر را كه داخلهٴ منزل را گرم نگه

تواند تهيه كند ولى سـكينت مقـدور  مى هنر از مرد ساخته نيست اين هنر زن است مسكن را مرد

عاطفه و محبت و مهر اسـت اگـر ، اصلى سكينت ور زن است چون عنصرمرد نيست سكينت مقد

: استقامت باشد اين زن در اينجا فضيلت ممتاز دارد فرمـود صبر و، مديريت باشد، مادر شدن باشد

عهده مرد است كه هزينه را او بايد تهيه كند يك  پس ما يك مسكن داريم كه به )ِإلَيَها لَِتْسكُنوا(

لَِتْسكُنوا ِإلَيَها َوَجَعَل َبيـَنكم ( اخالقى است آن را زن بايد تهيه كند فضيلت سكينت داريم كه يك

ةً  ِفى ذلِك َآلياٍت لَِقْوٍم يَتَفكُرونَ  َمَود انسان اگر خوب فكر كند چگونـه دسـتگاه مـادر ) َوَرْحَمًة ِإن

فهمد كه  مى د حتماً خدا به زن داد دستگاه پدر شدن را به مرد داد اين خلقت را بررسى كن شدن را

مرتب زاد و ولـد بشـود  چنين نيست كه اين عبث نيست اين يك هدف وااليى را در نظر دارد اين

، درس تفسـير، جوادی آملـى( .»پس هدفى در كار است، شود عبث بميرند و خاك بشوند اين مى

تر و  َسـكينت سـخت درسـت اسـت تهيـه مسـكن سـخت اسـت امـا، به نظر ايشان )11/11/91

عهده زن قرار داد چون زن از ايـن جهـت  تر از مسكن است آن را به تر و عميق تر و وزين ينسنگ

مهربـان  ،مدير شدن ،مرد نيست سكينت كار زن است مادر شدن سكينت كار. افضل از مرد است

قـرآن در  است اين بيان خـدا زندگى را اداره كردن از فضايل زنان با گذشت، داشتن عاطفه ،بودن

تر از مسكن  طرف قضيه است سكينت مهم كند مسكن يك زندگى را تنها مسكن اداره نمى. است

آن لطافت روح ، آن گذشت، آن مهربانى، آيد آن عاطفه برمى آيد اين از زن است اين از مرد برنمى

در زن . كنـد اينجا ظهور و بـروز پيـدا مى، شخصيت حقيقى زن. داد كه به مرد نداد كه خدا به زن

های الهـى  و نشـانه» آيـات«اين جايگاه نظير و همتا ندارد؛ به ويژه اينكه آيـه ايـن ويژگـى را از 

تكامـل «اينكه محيى الدين بن عربى و بزرگان عرفـان اصـرار دارنـد كـه زن در . كند معرفى مى

اشـاره  صرفاً » لتسكنوا اليها«قدر مسلم . برگرفته از نمونه اين آيات است، مرد نقش دارد» معنوی

به استناد آيات ديگر كالم . اين برداشت جفا به ساحت قرآن است. به سكون و آرامش ظاهر ندارد

روزی و ، در كـالم وحـى» سـكينه«. را مشـخص نمـود» سكينه«توان جايگاه و مرتبه  مى، وحى

در ايـن  )4: فتح( .»هو الذی انزل السكينة«: شود هديه آسمانى و معنوی است كه از باال نازل مى

. رود آورد همان طور كه اين تعبير برای قرآن نيز به كار مـى مى» انزل«كريمه برای سكينه تعبير 

چيزی در عالم بـاال باشـد و » حقيقت«رود كه  در جايى به كار مى» انزل«بايد توجه داشت تعبير 
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، مـرد» سكينه«رای ب) در نقش همسر(نكته مهم اين است كه معرفى زن . آن نازل شود» رقيقه«

دانيم كـه آرامـش  زن اسـت و مـى» تربيتـى«و » معنوی«بينش عميق و ثقيلى در معرفى نقش 

  .سرمايه حقيقى و كليد تكامل معنوی جان آدمى است، روان

اند و بـا دارا  تـأثير عظـيم داشـته ما در تاريخ بانوانى را سراغ داريم كه در تحول معنوی مردان

  ٢. اند بخش اشعار عارفانه و شاعرانه بوده الهام، ١های معنوی ايىبودن زيب

دهى بيشتر نيست بلكـه  برای تبليغ و بهره» وسيله«ديگر كاالی تجاری يا  زن، در اين نگرش

زن در جايگاه انسانى . گاه رحمت واسعه الهى مظهر جمال آفرينش خداوندی است و روحش تجلى

بلكه گـاهى توانمنـدتر  نه تنها همپای مردان، معنوی –های انسانى  ظرفيت و مقام انسانيت يعنى

های رايـج فمينيسـم  اگر ما از اين حقايق قرآنى فاصله بگيريم ناخواسـته اسـيردام انديشـه. است

(Feminism)  هايى كـه  انديشـه. به كار خواهيم گرفـت» ابزاری«خواهيم شد و زن را در نقش

  .(Person)دارد نه نقش اصالى  (Thing)در آن نقش ابزاری عمومًا زن 

قرآنى  -مداری اسالمى با انسان (Humanism)بايد توجه داشت نگاه انسان مدارانه اومانيسم 

زمينى است و تكامـل  صرفاً انسان موجودی ، های اومانيسمى در اغلب ديدگاه. مبنايى دارد تفاوت

ملعبه و بازيچه دست سـودجويان ، با اين نگاه انسان امروز. شود محدود مىوی نيز به همين جنبه 

هـا و  نـدارد ولـى بـه دليـل ظرفيت اين اختصاص بـه زنـان. شود است و از او استفاده ابزاری مى

ن فمينيسم رايج ريشه در ايـ. دارد زمينه سودجويى از زنان بيشتر است های خاصى كه زن ويژگى

  .نگاه دارد

مـادی و  مصداق بارز توجـه بـه نقـش حقيقـى و حقـوق به زن) ره( نگاه عرفانى امام خمينى

مرجـع ، عارفى ربانى، فيلسوفى الهى، امام خمينى فقيهى اصولى. معنوی زن در عصر حاضر است

ده خود رهبـری نهضـت را بـه گذار جمهوری اسالمى در ايران بو تقليد مردم و در عين حال بنيان

انسـانى ، از اين شخصيت، فلسفه و عرفان در سايه تربيت قرآنى، همراهى فقه. عهده داشته است

بـه ، سرالصـلوة، شرح دعای سحر، هايى چون آداب الصلواه كتاب. متفاوت با ديگران ساخته است

و علو درجـات معنـوی ايشـان را بـه نبوغ فكر ، عرفانى در سنين جوانى -همراه ابتكارات فلسفى

                                                           
 .نه صرف جمال ظاهری. ١
و ) 10: 1375جهـانگيری، (الدين بن عربى است كه هم متأثراز همسرش بـوده اسـت  نمونه بارز آن خود محيى. ٢

 )88: همان. (و هم متأثر از رويت دختر رومى) 69: همان(هم متأثر از نظام دختر مكين الدين 
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حتى در بعـد . دهد تصوير كشيده غلبه نگاه عرفانى ايشان را بر ساير ابعاد شخصيت وی نشان مى

ين بزرگتـر انسان«در نگاه عرفانى ايشان  ١. سياسى و سياستمداری ايشان نيز عرفان غلبه داشت

خـدای تبـارك و تعـالى از آيات و مظاهر اسماء و صفات حق و مثل و آيت حـق تعـالى اسـت و 

، به معنى آيت و عالمـت» َمَثل«ولى ذات مقدس را تنزيه از ، منزه و مبراست، يعنى شبيه» ِمثل«

، ديدگاه امام خمينى درباره زن متناسب با مبـانى فكـری )636: 1371، امام خمينى( .»نبايد نمود

به زن متفـاوت از يـك ، وی به عنوان شخصيتى جامع فقه و عرفان. فقهى و عرفانى ايشان است

زن در همـه جـا و در كـه  طوری به نگاه وی جامع ظاهر و باطن اسـت؛. كنند فقيه صرف نگاه مى

اين وسعت نگاه حكايت از غلبه ديدگاه عرفانى . های متعدد خانوادگى و اجتماعى حضور دارد نقش

و ارج نهـادن  تكريم نقش امام خمينى در احياء و تجديد عزت و كرامت انسانى زن و. ايشان دارد

ريشـه در ، های توجه ايشان به نقش معنـوی زن همه جلوه. انكار است  حقيقتى غير قابل، به زنان

و » انديشـه«های توجه به نقش حقيقـى زن را در  ما به طور مكرر جلوه. نگاه عرفانى ايشان دارد

كنيم ايشان از طرفى زنان را رهبر نهضـت و عنصـر اصـلى آن  مىايشان مشاهده » عملى سيره«

 كند و اين نگاه به نـوعى حقـوق و تكـاليف داند و از طرف ديگر زن را مربى انسان معرفى مى مى

  .كشد كه در بخش بعد بدان خواهيم پرداخت معنوی زنان را به تصوير مى

  معنوی زن محور حقوق سالمت روان. 3

تعاريفى  از بهداشت و سالمت روان) World Health Organization(سازمان بهداشت جهانى 

در . ذهنى يعنى سـالمت فكـر تعبيـر نمـود -توان از آن به سالمت عقلى ارائه نموده است كه مى

ديق متعـددی بـرای بهداشـت و سـالمت روان توان تعابير و مصـا تعاليم كتاب آسمانى قرآن مى

  .استخراج نمود

و  هايى در اهميت سـالمت روان توان مصاديق و نمونه با نگاه انسان مدارانه به كالم وحى مى

  : شود ارتباط آن با كرامت و عقالنيت انسان به دست آورد كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مى

كه  طوری به انسان است» معنوی« ها و از جمله حقوق ترين روزی ارزشمند، و آرامش» سكينه«. 1

و » آسـايش«اگـر . در كالم وحى دانست توان آن را مبنا و اساس بهداشت و سالمت روان مى

                                                           
ايشان با مبانى عرفانى و معنوی سياستمداری مى كردنـد از ايـن رو رويـه سياسـى شـان بـا معـادالت جهـانى . ١

 .ری و هم خوانى نداشتسازگا
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آسايش شـرط ، نداردبدون ديگری دوامى هريك  را دو شرط زندگى سالم بدانيم كه» آرامش«

 ،سالمت جسم و بدن و آرامش شرط سالمت روح و روان خواهد بود يعنى شرط زندگى سـالم

كتاب قرآن از اين آرامش و امنيت روان به عنوان روزی . ايمنى تن و امنيت روانى انسان است

و ) 4 :فتح( »هو الذی انزل السكينه«: كند كه از باال بر انسان نازل شده است آسمانى ياد مى

امنيـت ، غذای بدن است، بنابراين همان طور كه طعام. امری مادی و اكتسابى در زمين نيست

باالترين مقـام انسـانيت » نفس مطمئنه«كه  طوری به غذای روح و روان آدمى است، و آرامش

زيرا آرامش جان و روان بستری مناسب اسـت تـا ) 27: فجر(در كتاب وحى معرفى شده است 

 »يخـتص برحمتـه مـن يشـاء«: رض بركات اختصاصى و ويژه الهى قرار گيردانسان در مع

هـا  های آسمانى دريافت نمايد تا عيـد و شـادباش جان و همچون عيسى مائده) 74: عمران آل(

و من دخله كـان «: زيرا حريم الهى حريم آرامش جان و روان انسان است) 114: مائده(گردد 

ولكـن «: دانـد راز پرسشگری خود را آرامش جـان مى، پيامبرو ابراهيِم ) 97: عمران آل( »آمنا

  ) 260: بقره( .»ليطمئن قلبى

روانـى معرفـى -ىهـای روحـ گيری و تعارض عامل زمين نزاع و جنگ اعصاب را، قرآن در مقابل

ای كـه از نعمـت آرامـش روانـى محـروم باشـد همـواره در معـرض  جامعه )46: انفال( .نمايد مى

خـود ، بعضى از ما. روانى قرار دارد –های مزمن روحى  و افسردگى و تعارض اضطراب، ها ناآرامى

هـای ژنـى  جهش، های سـرطانى افزايش آمار مبتاليان به بيماری. قربانى چنين شرايطى هستيم

  .مؤيد اين معناست ... و

ژه كند كه از محيط پيرامون خود به وي های مثبت ما را تشويق مى از اين رو قرآن مكرر با واژه

هاست  ترين و بيشترين انرژی آب حامل مثبت. های مثبت و مؤثر را دريافت كنيم انرژی» طبيعت«

  )30: انبياء( .كه در قرآن مكرر از آن ياد شده است و مطلقًا مايه حيات و زندگى معرفى شده است

 »يـأس«كـه  طوری به .است» احساس زندگى«مؤثرترين عامل در ، اميدواری و دوری از يأس. 2

اميدواری عامل جلب رحمت و غفـران الهـى ، و در مقابل) 87: يوسف(باشد  مى» كفر«معادل 

  ) 53: زمر( .معرفى شده است

  ) 9: شمس( .داند را اساس رستگاری و سعادت مى سالمت روان، از اين رو كالم وحى
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باشـد خـواه » آرامش«و » سكينه«يگاه ای آفريده شده است كه روانش جا به گونه طبيعت زن

وری مناسب از اين سرمايه درونـى يعنـى  بهره. خواه در لباس مادری و غير آن، در نقش همسری

حامـل ) 21: روم(» لتسـكنوا اليهـا«تعبيـر . بـرای زن اسـت مستلزم تأمين سالمت روان، آرامش

مطابق ايـن آيـه اوًال زن . قرآن است، معنوی زن در كالم وحى» تكليف«و » حق«ترين  محوری

تـرين  ثانيًا سالمت روان شرط تحقق اين سـكينه و مهم. حامل اين امانت و سرمايه معنوی است

البته چگونگى زمينه سـازی بـرای تحقـق سـالمت . حق زن برای ادای تكليف آرامِش مرد است

كنيم  در اينجا تنها به اين نكته اشاره مـى. لبدط روانى زن سخن ديگری است كه مجال ديگر مى

تربيتى و ، اش شرايط جسمى زمينه پيش، و جامعه كه جايگاه سكينه و آرامش بودن زن در خانواده

اگر شرايط مطلوب برای دختران از تولـد . روانى دوران رشد يعنى رشد شخصيتى زن است-روحى

آمادگى روانى ، زن در نقش همسر، ود و استمرار نداشته باشدتا تشكيل زندگى مشترك حاصل نش

ندارد تا جايگاه سكينه و آرامش مرد و به دنبال آن برای فرزندان باشد؛ زيرا بـروز ايـن توانمنـدی 

مشروط به شرايط قبل از ازدواج است و تشكيل خانواده تنها فرصت اجرای عملـى و كـاربری آن 

ای برای ورود بـه  هديه، رسد مهريه يا همان ِصداق به نظر مى. توانمندی و هنر است نه شكوفايى

به نظـر . شود جای تأسف است كه امروزه به اين مسئله اقتصادی نگاه مى. اين حريم آرامش باشد

موظـف «قانون اساسى به زن از آن جهـت كـه زن اسـت و  21رسد اختصاص بند يكم اصل  مى

» مادی و معنوی زن ی رشد شخصيت و احيای حقوقهای مساعد برا كردن دولت به ايجاد زمينه

  .مؤيد زمينه سازی و استمرار همين حق و تكليف معنوی زن باشد

مـادی و  البته بايد توجه داشت با وجود اينكه در قانون اساسى عمومـًا و اختصاصـًا بـه حقـوق

گـذار حتـى در قـوانين بـه جزئيـات آن  ق معنـوی قانونتوجه شده ولى در مورد حقو معنوی زنان

نپرداخته و تنها به ذكر آن اكتفا شده است؛ به طوری كه در جامعه فعلى ما عمًال خسارت معنـوی 

  .شود» مطالبه«نيست چه رسد به اينكه » اثبات«قابل 

 معنوی زن محور تكاليف تربيتى -عاطفى مديريت. 4

و  كانون سكينه شود وقتى زن هر كجا حقى باشد همراه با آن و به دنبال آن تكليف نيز مطرح مى

شود كه بـا آن حـق  شود طبيعتًا تكليفى متناسب با آن بر دوش زن گذاشته مى آرامش معرفى مى

بيان شد نقش تربيتـى  – قرآنى -به ويژه در نگاه عرفانى – به داليلى كه قبالً  زنان. تناسب دارد

انسان » مربى«امام خمينى زن را ، دارند با اين نگاه عرفانى» تكامل معنوی«و » سازی انسان«در 
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 )339: 6ج، همـان( .داننـد ها و خيرها مى او را مبدأ سعادت ،)301: 6ج، صحيفه نور(معرفى نموده 

در تعـاليم . و همتـا نـدارد» نظير«سازی  زن در نقش تربيتى و انسان، عرفانى امام خمينى در نگاه

زن طبيعتـًا . بر دوش زن اسـت» تربيت«بار ، كشد را مرد به دوش مى» اقتصاد«اگر بار ، اسالمى

سـرمايه ، و ايـن توانمنـدی –نـه احساسـاتى – اسـت» عواطـف«و كانون » احساس«موجود پر 

» احساسـاتى«بودن بـا » پراحساس«بايد توجه داشت . ها است و ساختن انسانعظيمى در تربيت 

انسان پراحساس و كانون عاطفه است نه انسـان احساسـاتى؛ زيـرا ، زن. مبنايى دارد بودن تفاوت

مـا در تـاريخ . كه احساسات پشـتوانه منطقـى نـدارد عقل و منطق است درحالى، پشتوانه عواطف

های بزرگ بوده اسـت  ايم كه منشأ خلق حماسه هايى از اجتماع منطق و عاطفه ديده صحنه اسالم

تـوان  با اين نگاه مى. گذارد نقش اجتماع عقل و عاطفه را به نمايش مى، واقعه عاشورا و امتداد آن

همـان  بهترين تعبير برای اين ويژگى. سازی در رديف كار پيامبران است گفت نقش زن در انسان

 .بينيم كـه مـا ايـن جلـوه را در مـرد كمتـر مـى طوری بودن برای زن است؛ به» جمال«مظهريت 

اين تأثير تربيتـى و  )14: لقمان؛ 15: احقاف( .كند قرآن در باره مادر سفارش مضاعف مىرو  اين از

 و مهر مادری و جايگـاه» آرامش«چيز با  عاطفى است نه صرف پرورش جسمى و بدنى؛ زيرا هيچ

محولـه بـه آنـان  به همين منظور در تنظيم قوانين حقوقى زنان و تكـاليف. كند مادر برابری نمى

  .همواره بايد به اين اصل توجه داشت

نظيـر و همتـا نداشـته باشـد ديگـر ، سازی تربيتى و انسان در نقش مديريت اگر قرار است زن

 شـىء مانـد و جايگـاه زن از حـد از زن بـاقى نمى» ابزاری«و استفاده » ستفادهسوءا«جايى برای 

(Thing)  تا مقام شخص(person)  ارتقاء خواهد يافت و به انسانى جدی و كارآمد تبديل خواهد

  .قرآنى قابل تحقق خواهد بود -شد و اين معنا تنها در سايه نگاه عرفانى

ای در تعـالى انسـانى و معنـوی  مندی طبيعى از هوش تربيتى نقش معنـوی ويـژه با بهره زنان

ما هـر . مندی طبيعى از هوش اقتصادی در ميدان تجارت كم نظيرند دارند و مردان با بهره مردان

پردازان  مداران و نظريـه سياست، اقتصاددانان، مردانمان تاجران –به معنای عام – چه تالش كنيم

را  خـانواده تربيتـى -موفقى خواهند بود نه مربيان تربيتى كه در عمل قادر باشند خألهای عاطفى

 .حضور داشـته باشـد» همسر«يا » مادر«ها زنى در نقش  پر كنند مگر اينكه پشت صحنه كار آن

نمونه آن . شده است و به نقش تربيتى زندر قرآن به نقش اقتصادی مرد توجه بيشتری رو  اين از

روانى پيـامبر در  -امنيت روحى. پيامبر از مقام خديجه در زمان حيات وی و پس از آن بود تكريم
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گذاشـت و خديجـه  های خود را با وی در ميـان مى كه پيامبر گاليه و شكوه طوری كنار ايشان؛ به

همـه حكايـت از نقـش عـاطفى و معنـوی  ... و )243: 1398، ابن اسحاق(داد  پيامبر را تسلى مى

حضرت خديجه در زندگى پيامبر دارد يكى از رموز آرامش پيامبر در زندگى پر تالطم رسالت اعـم 

همراهى خديجه در تـأمين آرامـش ، )5: مزمل(و وجه الهى و معنوی ) 110: كهف(از وجه بشری 

نى و آسمانى برای پيامبر بود؛ زيرا پيامبر به دليل حجم عظـيم و وی كانون آرامش زمي. پيامبر بود

  .ثقيل رسالت بدان سخت نيازمند بود

  گيری نتيجه

، يعنى اخالق» آزادگى«يعنى فرزانگى و » عقالنيت«هر چند اصل كرامت انسانى با دو زيرساخت 

متفـاوت  – نقش زن و مـرد تبا توجه به تفاو –های آن  و مرد است؛ ولى جلوه مشترك بين زن

و  در ارتباط با شأن معنوی زن يعنى حقـوق، بنابر آنچه در متن مقاله آورده شده است. خواهد بود

  : آيد معنوی وی دو نكته به دست مى تكاليف

 وی است؛ زيرا كـانون آرامـش و سـكينه» معنوی حقوق«محور ، زن بهداشت و سالمت روان. 1

طلـب ) بـا حفـظ درجـات(روان سالم و نفـس مطمئنـه ، زمينى و آسمانى بودن زن برای مرد

سـرمايه ، ايـن آرامـش )46: انفـال( .تواند كانون آرامـش باشـد روان انسان ناآرام نمى. كند مى

  .است» مادری«و در لباس » همسری«زن در نقش  بديل بى

، انسـان» مربـى«زن ، از ايـن رو. است زن» معنوی تكاليف«محور ، عاطفى -تربيتى مديريت. 2

بـر  ١ادهمان طور كه بار اقتص، بار تربيت بر دوش زن است. و جامعه معرفى شده است خانواده

ايــن مقــام . نظيــر و همتــا نــدارد، ســازی زن در نقــش تربيتــى و انسان. باشــد دوش مــرد مى

فـراهم و تـا » كـودكى«وی از  زمينه سالمت روان، برای زن است به شرط آنكه ٢»شخص«

ز ا» ابـزاری«جايى بـرای اسـتفاده ، در اين نگاه. ٣استمرار يابد» مادری«و » همسری«مراحل 

 .دنيای امروز شاهد آن است، ای كه پديده. ٤زن باقى نخواهد ماند

                                                           
اسالمى كار اقتصادی نيز، امری معنوی است و همپای جهاد در راه  -البته بايد توجه داشت در آموزه های قرآنى. ١

  .خداست
 »شيئ«نه . ٢
 .از اين رو در تعاليم دينى به توجه خاص به فرزند دختر توصيه شده است. ٣
 . قرار خواهد گرفت» ابزار«تنزل خواهد كرد و در جايگاه » شيئ«به » شخص«از مقام  در غيراين صورت زن. ٤
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 جايگاه فقهى حقوقى اشتغال

  شوهردار زن

  
  
  

  1فاطمه شوري

  

  چكيده
زن مجبـور نيسـت بـرای امـرار معـاش . دتناسب نـام دار و مرد از ديد اسالم های موجود ميان زن تفاوت

زن حـّق ، موضوعه و حقوق البته از نظر فقه. باشد به عهدۀ مرد مى صرفاً كار كند بلكه اين وظيفه  خانواده

منع زوجه را از اشتغال به دو شرط داده است؛ تنافى  به زوج اختيار قانون مدنى 1117دارد اّما مادۀ  اشتغال

. كه تشخيص اين دو با عرف اسـت. خانواده مغايرت شغل زوجه با مصلحت، شغل زوجه با حيثيت زوجين

ای معتقدند منع زوجه از اشتغال تكليف زوج است كه در جهت رعايت مصـلحت خـانواده مكلّـف بـه  عده

در خصوص ضمانت اجرای اين حّق يك نظر حكم منع اشتغال زوجه را حكمى اعالمـى . آن است اعمال

و نظر دّوم اين . گردد منتهى به متّصف شدن زوجه به صفت نشوز مى، داند و امتناع زوجه از اجرای آن مى

اشـتغال زن  اگر شوهر راضى بـه. داند حكم را حكمى اجرايى دانسته و دادگاه را مجری احكام خانواده مى

 هنگـام تعـارض، نباشد مشهور فقهای متقّدم و متأخر معتقدند اگر عقد ازدواج بعد از انعقاد عقد اجاره باشد

بـر . حّق مستأجر مقّدم بر حق شوهر است و برخى ديگر بر اين باورند كه حق شوهر مقّدم اسـت، دو حق

د ازدواج قبل از عقد اجـاره باشـد برخـى آن را ناصـحيح و اگر عق. دانند اين اساس عقد اجاره را باطل مى

دانند و اگر منافى حّق اسـتمتاع زوج نباشـد اجـاره صـحيح  برخى صّحت آن را متوّقف بر اجازۀ شوهر مى

زن حـّق ، گويند اگر شوهر راضى به اشتغال زن در خارج از منـزل نباشـد اكثر فقهای معاصر نيز مى. است

كار زن منافى حقوق واجبه ی شوهر باشد زن حّق اشـتغال در كه  صورتى در تقدنداشتغال ندارد و برخى مع

  . خارج منزل را ندارد

  .تمكين، رياست، فقه، حقوق، مصلحت، خانواده، زن، اشتغال: ها واژه كليد

                                                           
  .عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور .١
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  مقدمه

هـای مختلـف ايـن  پيـدايش دانش، ترين نيازهای اجتماعى اسـت شناخت انسان يكى از حساس

ترين موجـودات جهـان  انسان يكى از پيچيـده، حقيقت را آشكار ساخت كه بر خالف نگاه ابتدايى

بـيش از نيمـى از  و از آنجـايى كـه زنـان. شود است و شناخت او از مفيدترين علوم محسوب مى

ها شناخت نيمى از جامعـه  شناخت ويژگى و مسائل مربوط به آن، دهند جمعيت بشر را تشكيل مى

های جسمى و روحى زنـان مقـدور  استفاده از استعداد و توانايى، ها بشری است و بدون اين آگاهى

  .كشف نخواهد شد نيست و با تكيه بر اطالعات ناقص گذشته هرگز اعماق روح پر رمز و راز زن

بـا رويكـرد علمـى  ريزی نمود و به مسـائل زنـان بايد برنامه، لذا برای دستيابى به اين مطلوب

نگريست تا در راستای شبهه زدايى و تنوير افكار قشر جوان به ويژه دختران و بانوان مسـلمان بـا 

 عـدالت اجتمـاعى و عـدالت جنسـيتىقـوانين و مصـوبات بـه ، ها ثبت و ضبط و معرفـى برنامـه

  .يافت دست

هـای  اشتغال او به امور خارج از منزل و درگيری، شوهردار است زن يكى از آن مسائل اشتغال

كننـدۀ  و تعيين بـه عنـوان مربـى اقتصادی او و تزاحم اين اشتغاالت با نقش اصلى زن در خانواده

باشد  نيازهای عاطفى اعضای خانواده از جمله مسائلى است كه در خور توجه و عنايت بيشتری مى

های روانى و عاطفى زن و نيز با در  و با توجه به ساختمان روحى و خصوصيات جسمانى و ويژگى

در پيشـبرد اهـداف مشـترك و  همگام با مردان كند زنان نظر گرفتن شرايط زندگى كه اقتضا مى

هـای مختلـف اجتمـاعى  های بلند انسانى و الهى و كسب علـوم و معـارف و فعاليت تحّقق آرمان

ضرورت پرداختن به اين مسـئله بيشـتر . تالش كنند و به تحصيل كار در بيرون از منزل بپردازند

موضوعه موجود در مـورد اشـتغال زن  لذا بيان احكام فقهى و لحاظ نمودن قوانين. شود آشكار مى

شوهردار برای حل تزاحمات حاصله و تسهيل اشـتغال زنـان در جامعـه و تبيـين كّمـى و كيفـى 

  .رسد اشتغال بانوان راهكار مناسبى به نظر مى

اينترنـت و از جملـه موضـوع مرتبط بـا مقاله و هر مكتوبى ، لذا اين نوشتار با استفاده از كتاب

سـپس بـه تـدوين و ويـرايش و كرده تجزيه و تحليل اطالعات را  ،هى و حقوقىهای فق افزار نرم

  .پرداخته استمقاله 
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  محدوديت ناشى از زوجيت. 1

مشـترك و مخـتص  انجـام تكـاليف. دهـد آزادی خود را تا حّدی از دسـت مى، پس از ازدواج زن

نكـرده بـه هـر شـغل  ن شوهردار بتواند آزادانه مانند زنى كه ازدواجزناشويى مانع از آن است كه ز

لـذا . تواند مانع از ادامه اشتغال زن شـود مى، زيرا شوهر در شرايطى خاص. ورزد مشروعى اشتغال

، برای شناخت چگونگى اين محدوديت نياز به بررسى مبنای محدوديت اشتغال زن شوهردار است

پردازيم و سپس حدود اختيارات شوهر در ممانعـت از شـغل زن را  دا به بررسى آن مىكه ما در ابت

  .كنيم دهيم و در نهايت آثار ناشى از آن را بيان مى مورد تحليل قرار مى

  زوجه مبنای محدوديت اشتغال. 1. 1

داللت بر رضـايت يعنى ايجاب و قبول لفظى كه . هر گاه عقد ازدواج به صورت صحيح واقع شود

هـا مشـترك  شود كه بخشى از آن و شوهر ايجاد مى و تكاليفى برای زن حقوق، كند بيان شود مى

برخى مخصوص زن در رابطه با شوهر و بعضى حقوق مخصوص شوهر در رابطه با ، ميان زوجين

و همـين . م وظايف خود در اين رابطه اقدام نمايـداز آنان بايد نسبت به انجاهريك  لذا. زن است

كه ما در ذيل به اين . شود زن شوهردار مى امر موجب ايجاد يك نوع محدوديت در زمينۀ اشتغال

  : كنيم موارد اشاره مى

  مرد بر خانواده رياست .الف

. »از خصـايص شـوهر اسـت خـانواده رياسـت، در روابط زوجين« قانون مدنى 1105مطابق ماده 

و . اسـت) 647: 1363، عميـد(» بزرگـى و فرمـانروايى، سـروری«در لغت بـه معنـای » رياست«

ياسـت را همـان دهند از جمله اينكـه مـرز ر دانان در تعيين محدودۀ آن نظرات متفاوتى مى حقوق

دانند و هدف از رياست را حفـظ سـالمت و اسـتحكام  سنن و عوامل حاكم بر خانواده مى، عادات

شـمارند  خانواده ضروری مى خانواده دانسته لذا تفسير رياست را از اين جهت در محدوده مصلحت

در چارچوب ، استفاده كندو عمل مردی كه از مصلحت خانواده غافل بماند و از موقعيت خود سوء 

داند بلكه قواعد نـاظر بـر رياسـت  رياست را حق مرد نمى، اين نظر. دانند رياست قابل توجيه نمى

. تواند به اختيار خود از آن تجـاوز كنـد مرد را از قواعد مربوط به نظم عمومى دانسته كه مرد نمى

  )227 226: 1385، كاتوزيان(
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از ، در موارد اخـتالف بـين زوجـين مرد را به آن معنا دانسته است كه زن رياست، تفسير ديگر

  )433: 1375، امامى. (نظر مرد پيروی نمايد

و مراعـات مصـالح آن دانسـته و در  گيری نهايى در امور خـانواده را تصميم رياست، نظر ديگر

، محقـق دامـاد. (توسط مرد اشاره كرده اسـت خاب موارد سكونت و انتخاب شغل زنتمثيل به انت

1376 :228(  

به مرد داده شده است؟ در  رسد اين است كه چرا رياست اولين سؤالى كه در اينجا به ذهن مى

، در آيـه ذكـر شـده. اسـت سوره نساء 34 مبتنى بر آيه قانون مدنى 1105ماده : جواب بايد گفت

  : كند گونه بيان مى دليل را اين

اّهللاٰ بعضهم على بعـض و بـه مـا انفقـوا مـن  الرجال قوامون على النساء به ما فضل«

سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشـان را بـر برخـى  مردان«؛ »... اموالهم

  .»كنند ت و نيز به دليل آنكه از اموالشان خرج مىبرتری داده اس

ها شده چيست؟ آيه از اين جهت ساكت  دارا هستند و مبنای قّواميت آن اما آن فضيلتى كه مردان

اسـت بـدان  از آنجا كه توان جسمى مردان بيشتر از زنـان: توان گفت است اما از موارد فضل مى

نوعى ناتوانى را  ... و شيردهى، شدن برخى حاالت جسمانى بر زنان چون حاملگى معنا كه عارض

برای وی به همراه دارد؛ اين ضعف زنان به همراه تجربه و اطالعات زيـاد مـردان عامـل برتـری 

پذيری را  و مسئوليت دادن مردان شده است و توان جسمى و تعقل بيشتر در مردان شرايط رياست

  .كند ها بيشتر فراهم مى آندر 

مرد دائمـى اسـت يـا  سؤال ديگری كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه رياست

است و عامل برتری چنـان كـه گذشـت  فضيلت و انفاق مردان، موقت؟ اگر بگويم مبنای رياست

توانـد موّقـت  اين رياسـت مى، باشد مى همان توان جسمى و زياد بودن تجربه و اطالعات مردان

فاقد آن باشد؛ اگر اين مطلب  يافت شود و مرد خانواده آنجا كه اين شرايط در فردی از زنان، باشد

ماننـد هـر رياسـت ، زيـرا رياسـت مـرد، را نپذيريم باز امكان موّقت بودن رياست مرد وجود دارد

سـخنى از ايـن ، امـا اگـر در ادلّـه. يت و صالحيت در حوزه آن رياست استمنوط به اهل، ديگری

، شود رياست خانواده را بـه دسـت ديوانـه مگر مى، مطلب به ميان نيامده به دليل وضوح آن است

  .سپرد ... سفيه و
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اين داور است كه بايد  خانواده بر سر صالحيت مرد برای رياست، و شوهر بله در مقام نزاع زن

های فكـری و عقاليـى  ويژگى، حكم كند مرد صالحيت دارد يا خير؟ بنابراين با قبول رياست مرد

گـاه چنـين  دهـد هيچ عياش و هرزه كه زندگى را بر بـاد مى، مرد معتاد، هر مدير را بايد دارا باشد

دار اداره  ت زنى كه واجد شرايط است عهـدهدر اين صور. حقى را ندارد و از منظور نظر خارج است

  .شود خانواده مى

  از شوهر زن تمكين. ب

 .»قبول كردن و پذيرفتن فرمـان كسـى و نيـرو و قـدرت دادن اسـت«در لغت به معنای  تمكين

، 2007، ى زبيـدیحسـين، 3761: 2ج، 1426، ابن منظور الفريقـى المصـری، 415: 1363، عميد(

  )94: 25ج

به معنای خاص عبارت از آن  تمكين. رود كار مى هدر دو معنای عام و خاص ب در اصطالح فقه

 برداری جنسى را به طور متعارف بـه شـوهر بدهـد و شـوهر نيـز در حـدّ  امكان بهره است كه زن

 :1ج ،1380، لطفـى -عـاملى، 300: 1416، محّقق حلّى. (سى داشته باشدمتعارف با زن رابطه جن

  )200: 31، ج1362، نجفى، 334

چنان باشد كه اسـتمتاع در هـر زمـان و  كامل كه در مقابل نشوز قرار دارد بايد آن پس تمكين

د بـه مكان كه ممكن است صورت گيرد و همچنان كه صاحب جواهر فرموده اسـت تمكـين بايـ

  )200: 31ج، 1362، نجفى. (بدون هيچ خالفى تحّقق يابد ای باشد كه عدم نشوز زن گونه

اند و نشوز را كه ضد  در معنای عام را تبعيت از اراده زوج در كليه مسائل زندگى دانسته تمكين

 :2ج ،1426، ريقـى المصـریابن منظور الف(» ارتفاع و بلند شدن«تمكين است در لغت به معنای 

خروج از اطاعت يعنى بيرون رفتن «و شرعًا به معنای ) 190: 15، ج2007، ؛ حسينى زبيدی3915

، ؛ بحرانـى200: 31، ج1362، ؛ نجفى354: 8، ج1417، عاملى(» از دايره فرمان و اطاعت ديگری

  .اند آورده) 530: 24ج ،1413

از خدمات خانه و حوائج مـرد كـه بـه تمتّـع بـردن او  اگر زن«: امام خمينى فرموده است البته

، موسوی خمينى(» ... كند از قبيل جارو زدن و نشوز تحّقق پيدا نمى، مرتبط نيست خودداری نمايد

بنابراين هر عدم تمكينى نشوز نيست بلكه عـدم تمكينـى كـه بـا عـذر موّجـه ) 290: 2، ج1379

قبـل از  قـانون مـدنى 1085نند اينكه زن مطـابق مـاده شود ما نشوز محسوب نمى، قانونى باشد
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، قانون مدنى به جهت ترس و ضـرر بـدنى 1185يا طبق ماده . حق حبس را اعمال كند، نزديكى

  .مالى و حيثيتى از زندگى با مرد در يك محل امتناع نمايد، جانى

نشـوز ناميـده  چه از جانب مرد و چه از جانـب زن يتقابل ذكر است كه امتناع از وظايف زوج

  .شود شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه محسوب مى مى

عـدم » نشـوز«اشاره كند با بكـار بـردن واژه » تمكين«ايران بدون اينكه به واژه  قانون مدنى

 اين قانون در فصل هشتم در باب حقـوق. كينى كه بدون عذر موجه باشد را نشوز دانسته استتم

مورد اشاره قرار داده است ، حسن معاشرت را به عنوان تكليف، نسبت به يكديگر زوجين و تكاليف

قانون مـدنى چنـين  1103موضوع در ماده  اين. باشد كه در واقع يكى از مصاديق تمكين عام مى

  .»و شوهر مكلّف به حسن معاشرت با يكديگرند زن«: شده بينى  پيش

لـذا . شده اسـت خانواده حسن معاشرت از مفاهيم اخالقى است كه مستقيمًا وارد قلمرو حقوق

و عادات و رسوم اجتماعى مراجعه كرد و مقتضـای  برای شناخت معنا و مصاديق آن بايد به عرف

توان گفت اين مفهوم شامل ايثار  اما به طور كلى مى. آن بر حسب زمان و مكان تغيير خواهد كرد

رويى و امثـال آن  خـوش، در كـردار و گفتـار مالطفت و عـدم خشـونت، و گذشت مالى و معنوی

مصـاديقى از قبيـل ضـرب و جـرح يـا تحقيـر يكـى از ، يعنى سوء معاشـرت، عكس آن. شود مى

اعتياد و باال آوردن بدهى بدون دليل موجـه را ، وسواس اخالقى، بد بينى، همسران توسط ديگری

» ...و عاشـروهّن بـالمعروف ...«: فرمايـد قرآن كريم در مورد حسـن معاشـرت مى. گيرد در بر مى

  .»ق نيكو معاشرت نماييدبا همسرانتان با اخال«) 19: نساء(

اّن اكمل المومنين ايمانًا احسنهم خلقًا و «: نيز در اين خصوص فرموده است )ص(رسول اكرم 

ترين  بدين معنا كـه كامـل) 156 :12، ج؛ حّر عاملى358 :68، ج1404، مجلسى(» خياركم لنسائه

  .برای زنانش است بهترين فرد، هاست و بهترين شما ترين آن خلق خوش، مؤمنين از نظر ايمان

» جهـاد المرئـه حسـن التّبعـلّ «: فرمايـد در منـزل مى همچنين در مورد حسن معاشرت زنـان

خوب شوهرداری  بدين معنا كه جهاد زن) 23: 15ج: ؛ حّر عاملى439 :3، ج1413، بابويه قمى ابن(

  .كردن است

 ،از انجام وظيفه حسن معاشرت خودداری ورزد اگر زن: ضمانت اجرای اين تكليف آن است كه

و . شود و حّق نفقه او ساقط خواهد شد ناشزه محسوب مى، سوء معاشرت تشديد شودكه  صورتى در
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تواند از طريق دادگاه و طى كردن مراحل قضايى زن را ملـزم بـه انجـام  در اين صورت شوهر مى

قـانون حمايـت  8مـاده  4بر نداشـت مطـابق بنـد  اين وظيفه نمايد و اگر زن از نشوز خود دست

تواند از دادگـاه تقاضـای صـدور گـواهى عـدم  در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مى( خانواده

گواهى عدم امكان سازش صـادر خواهـد ، امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد

به حّدی كه ادامه زندگى را برای طرف  از زوجينهريك  شرتسوء رفتار و يا سوء معا -4 ... :كرد

  .شوهر حّق تقاضای طالق خواهد داشت...)  ديگر غير قابل تحّمل نمايد

عام است كه در  و تربيت اوالد نيز مصداق ديگری از تمكين معاضدت در تشديد مبانى خانواده

بايد در تشديد مبانى خانواده و تربيـت اوالد  زوجين«: گنجانده شده است نون مدنىقا 1104ماده 

  .»خود به يكديگر معاضدت نمايند

مفهومى عرفى است و حدود آن با توجه بـه ، از نظر قانون، نسبت به يكديگر معاضدت زوجين

به طور مثال ممكن است با توجه به عرف . شود ن و مكان تعيين مىعرف و عادات و مقتضای زما

باشد يا اينكه زن مكلّـف بـه ادارۀ امـور داخـل منـزل  و عادات خريد لوازم خانه وظيفه مرد يا زن

دانان از آنجا كه هدف اصـلى ازدواج همكـاری زن و شـوهر در  پس از نظر بعضى از حقوق. باشد

زن و شوهر نبايد از معاضـدت بـه يكـديگر در اداره زنـدگى و ، است ه خانوادهتأمين سعادت و رفا

لذا اگر مرد يا زن برای تأمين رفاه و تشديد مبـانى خـانواده و تربيـت . تربيت فرزندان دريغ ورزند

 وظيفه اخالقى و حقوقى خود را انجام داده و از ايـن جهـت مسـتحقّ ، دهد فرزند كاری انجام مى

توانـد بـه  اجرت نخواهد بود و اگر زن در انجام تكليف معاضدت خودداری ورزد طـرف ديگـر مى

دادگاه مراجعه كند و او را ملزم به انجام وظيفه كنـد عـالوه بـر اينكـه اگـر تشـديد شـود ناشـزه 

تواند در خواست طالق  شود و نفقه او ساقط خواهد شد و اگر ادامه پيدا كند شوهر مى محسوب مى

: 1385، ؛ كاتوزيـان118: 1390، ؛ صـفايى و امـامى161: خـانواده حقوق، جعفر، لنگرودی. (ايدنم

665(  

، 1413، ؛ بحرانـى354 :8، ج1417، ؛ عـاملى290: 2، ج1379، موسوی خمينـى(اما اكثر فقها 

 جا كه در فقـهاز آن: معتقدند) 287: 1376، محّقق داماد(دانان  ای ديگر از حقوق و عده) 530 :24ج

 عـدم اطاعـت زن، مصاديق نشوز كامًال مشخص شده است و انجام اعمالى از قبيل سوء معاشرت

زن كه  صـورتى در تـوان نمى، شود از شوهر انجام عمل خالف عفت از مصاديق نشوز محسوب مى

زيـرا خـودداری از . ته دانسـتدر تربيت فرزندان و اداره خانه به همسر خود كمك نكند او را نوش
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بنـابراين زن بـه خـاطر . شـود انجام اموری كه بر وی واجب نيست مصاديق نشوز محسـوب نمى

تواند از شوهر درخواست  مى، قصد تبرع نداشتهكه  صورتى در كارهايى كه در خانه انجام داده است

  .اجرت نمايد

بـرای خـارج شـدن از ، از شوهر اجازه گرفتن زن ،به معنای عام يكى ديگر از مصاديق تمكين

؛ 299 :2، ج1379، ؛ موسوی خمينـى331: 4، ج1351، طوسى(مشهور فقها اماميه . باشد منزل مى

چه اينكه بـا – كه زن برای خارج شدن از منزل در هر صورتى: معتقدند) 30 :31؛ ج1362، نجفى

مگر بـرای بجـا ، بايد از شوهر اذن بگيرد –داشته باشدحق استمتاع شوهر منافات داشته باشد يا ن

نمازهای واجب يا مداوای بيماری خود كه متوّقف بر ، غسل واجب، آوردن واجبات مثل حّج واجب

و يا اينكه در ضمن عقد شرط شود كه زن . خروج از منزل است زيرا اطاعت از شوهر واجب است

د اذن و اجـازه شـوهر نباشـد؛ در ايـن صـورت شـوهر اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نيازمن

ای در بين باشد كه در اين صورت از بـاب  تواند از خروج زن جلوگيری كند مگر اينكه مفسده نمى

  .تواند از خروج زن جلوگيری كند ديگر و به خاطر حكم ديگری شوهر مى

ار خويشاوندان نزديك خود از منزل تواند حتى برای ديد بدون اذن شوهر نمى زن، بنابراين نظر

در غير اين صورت عالوه بر اينكـه معصـيت نمـوده از نظـر فقهـى ناشـزه محسـوب ، خارج شود

دليل مشهور فقهـا روايـاتى اسـت كـه در متـون . شود و استحقاق مطالبه نفقه نخواهد داشت مى

هـا  ن مطلب به بيـان يـك مـورد از آنشود لذا ما برای تبيي بدان استناد مى حديث آمده و در فقه

  : پردازيم مى

: چيست؟ فرمـود زنى نزد رسول خدا آمد و پرسيد حق شوهر بر زن«: امام باقر فرمود

بـدون اذن از خانـه او صـدقه ندهـد و روزه ، از او اطاعت كند و نافرمانى نداشته باشد

اش بـدون  از خانـه. ت شتر باشدخود را از او دريغ ندارد گر چه بر پش، مستحبى نگيرد

. اذن خارج نشود وگرنه فرشتگان آسمان و زمين او را نفرين كنند تا به خانـه برگـردد

. پـدر و مـادرش: چه كس بيش از همه بر مرد حق دارد؟ فرمود، گفت ای رسول خدا

، ملىّحـر عـا. (و نه يـك در صـد. خير: را دارم؟ فرمود آيا من هم همين حقوق: گفت

  )112: 14، جوسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه

توانـد بـدون  نمى زن: گويند خوريم كه مى تر نيز بر مى البته در ميان آراء فقها به برخى آراء معتدل

بيرون رفتن او با حق است متاع شوهر منافات داشـته كه  صورتى در ،اذن شوهر از خانه بيرون رود
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پس طبق ايـن ) 289 :2، ج1410، خويى. (سبب نشوز است، وج او از منزل بدون اذنلذا خر. باشد

بيرون از خانه به سـر ، خود، ها نياز به اذن ندارد به طور مثال اگر شوهر برخى از بيرون رفتن، نظر

از پاسخ برخى فقهـای . برد يا برای مدتى سفر رفته دليل ندارد كه زن نتواند از خانه خارج شود مى

آيـد كـه اذن شـوهر را در كليـه مـوارد الزم  نيـز چنـين بـر مى، صر به استفتائى در اين زمينهمعا

  : كنيم دانند و ما برای صحت گفته اصل استفتاء و پاسخ بعضى مراجع تقليد را نقل مى نمى

  بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را دارد؟ آيا زن: سؤال

  : ها جواب

، 1377، اردبيلـى(» .از منزل منافى با حق شوهر باشد متوّقف بر اذن اوست هر گاه خروج زن« -

  ) 357 :2، ج1383، ؛ تبريزی443 :1ج

منافى شئون خانوادگى مرد باشد و يا بـه كه  صورتى در منحصراً ، بدون اجازه شوهر خروج زن« -

، هـای ديگـر د حرام اسـت و بيـرون رفتنواجب شوهر باش صورت اعتراض و يا مزاحم حقوق

زندگى مشترك است و وسيله سكون و آرامش اسـت و ، حرام نيست و ازدواج»  نفسهفى حدّ «

قيموميت و محجور شدن زن ، شوهر مأمور به معاشرت به معروف است و ازدواج عامل بردگى

  )503 :2، ج1384، صانعى(» .نبوده و نيست

چـه بـا حـق ، اگر چه مشهور فقها اذن گرفتن از شوهر را بـه صـورت مطلـقدر نتيجه بايد گفت 

ولى تعدادی از فقهـا بـا نظـر . دانند الزم مى – يا نداشته باشد، استمتاع شوهر منافات داشته باشد

، شـود رسد نظريۀ اخير با توجه به داليلى كه در ذيل ذكر مى به نظر مى. اند مشهور مخالفت نموده

  .موافق قواعد است

بر ديگری واليت ندارد مگر اينكه دليل قطعـى بـر واليـت وجـود كس  هيچ اصل اين است كه -

كه داللت دليل استنادی مشهور فقها صريح و قطعى نيست زيـرا احـاديثى  داشته باشد درحالى

ولى از جهت داللت ، اند اگر چه از نظر سند معتبرند ها به عنوان دليل به آن استناد كرده كه آن

زيـرا . شـود واجب و غير واجب هر دو را شامل مى ها حقوق مناقشه است چون اين روايتقابل 

پختن غذا و سـاير نيازهـای غيـر واجـب ، ها اطاعت شوهر در شستن لباس بنا بر نظر خود آن

  .الزم نيست
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داشته باشـد بـدون شـك ممانعـت » معاشرت به معروف«طبق آيه قرآن مرد بايد با همسرش  -

مغاير اصل لزوم  ... و شوهر از خروج همسرش برای عيادت و شركت در مراسم تدفين والدين

  .معاشرت به معروف است

اند در مواردی مسـتلزم عسـر و حـرج اسـت  شوهردار آن گونه كه مشهور گفته سلب آزادی زن -

، ل علـيكم فـى الـّدين مـن حـرجو ما جعـ. (حرج نفى شده است كه در شريعت اسالم درحالى

  )78 :حج

شـوهر حـق اسـتمتاع . و كنترل رفت و آمد مطلق نيست بدين ترتيب حق شوهر برای خروج زن

با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد كه  صورتى در آزادی زن فقط، دارد و زن نيز حقوقى دارد

هـا از  بعضـى از آن: شـوند گروه تقسيم مى دانان نيز در اين خصوص به دو حقوق. شود محدود مى

اند خـروج  اند و بيان داشـته قائل شده ای برای رياست اند و قلمرو گسترده نظر مشهور پيروی كرده

؛ حـائری 316: 1376، محقـق دامـاد. (زن به هر منظوری كه باشد بايد با اذن شوهر انجام پذيرد

اند و  ى ديگر برای رياست شوهر قلمرو محدودتری قائل شدهدر مقابل بعض) 964: 1382، شاهباغ

های زن را كنتـرل كنـد و او را از  رفـت و آمـد، تواند برای حفظ مصالح خانواده اند شوهر مى گفته

زن را از رفت و ، ولى حق ندارد بدون دليل. بازدارد ،كند معاشرتى كه سالمت خانواده را تهديد مى

گـذار حفـظ مصـالح خـانوادگى و  زيـرا هـدف قانون. اجتماعى بازدارد اش و تكاليف نوادهآمد با خا

. حيثيت دو طرف است و اختياری كه بـه زوج داده اسـت بايـد در همـين محـدوده اعمـال شـود

. تر باشد رسد نظريۀ اخير صحيح به نظر مى) 433: 4، ج1375، ؛ امامى329 :1، ج1375، كاتوزيان(

. گذار برای اينكه با نظر مشهور فقها مخالفت نكند اين مطالب را صريح بيان نكـرده گر چه قانونا

كه تنها مستند حقوقى ) .رياست خانواده از خصايص شوهر است، در روابط زوجين( 1105لذا ماده 

لف حـق واجـب توان فقط به اموری كـه مخـا باشد را مى اذن گرفتن زن برای خروج از منزل مى

در اين ماده نـاظر بـه همـين معنـا » روابط زوجين«شوهر باشد محدود كرد؛ همان طور كه تعبير 

ها منوط به رضايت شوهر باشـد ديگـر  از اين گذشته اگر خروج زن از منزل در تمام صورت. است

شـود؛ زيـرا  بسيار كم اهميت مى، نظر گرفتهدر  كه برای زن حق اشتغال قانون مدنى 1117ماده 

بر اين مطلـب كـه  تأكيدبنابراين ضمن . كند اشتغال زن بيشتر در بيرون از منزل مصداق پيدا مى

زن سزاوار است در تمام حاالت برای خروج از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد ولى اگر بـه دليـل 

  .لزم نشوز نيستمست، بدون موافقت شوهر از منزل خارج شود، موّجه
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  در تأمين معاش خانواده مسئوليت نداشتن زن. ج

های زندگى است و با عنايت  كسب در آمد و تأمين هزينه، با توجه به اينكه يكى از اهداف اشتغال

بر عهده شوهر است لـذا ضـرورتى  فقه زندر عقد دائم ن قانون مدنى 1106به اينكه مطابق ماده 

زيـرا شـوهر . نيست و زن بايد نقش بيشتری در تربيت اوالد داشته باشد بر اشتغال زن در خانواده

گـذارد و كمتـر  های زنـدگى مى بيشتر اوقات خود را در بيرون از خانه برای به دست آوردن هزينه

لذا زن كه نيـازی بـه تـالش بـرای بـه دسـت ، رزندان نقش داشته باشدكند در تربيت ف وقت مى

  .آوردن مخارج منزل ندارد بايد وقت بيشتری را برای تربيت فرزندان بگذارد

  حدود اختيارات شوهر در مخالفت با شغل زن. 2. 1

برای خروج از منزل بايـد از شـوهر  ر است و زناز خصايص شوه خانواده قبًال ذكر كرديم رياست

شود اين  هم اكنون سؤالى كه مطرح مى. تواند از منزل خارج شود لذا بدون اجازه نمى. اجازه بگيرد

در بيـرون از منـزل را  اگر شوهر اجازه ندهد زن از منزل خارج شود آيا ديگر حق اشتغال است كه

برخى از فقهـای : تواند از اشتغال او جلوگيری نمايد؟ جواب بايد گفت و شوهر مى نخواهد داشت؟

 :2، جتـا بـى، طباطبايى يـزدی. (اند اماميه كار كردن زن را در قالب استرضاع مورد بحث قرار داده

زيــرا در ) 137: 3، جالمسـتند فــى شـرح العــروه الـوثقى، ؛ خــويى1259: 1400، ؛ طباطبـايى594

مرسوم نبود كه زن مستقًال به كاری به عنوان يك حرفه اشـتغال داشـته باشـد و  های قديم زمان

شـده  شوهردار در كمك و مساعدت به كار شوهرشان خالصه مى های اقتصادی اكثر زنان فعاليت

  .است

د را بـرای بعد از عقد اجاره واقع شده باشد يعنى اگر زن خـو مشهور فقها معتقدند اگر عقد زن

حق مستأجر ، در صورت معارضه، شير دادن يا كار ديگری اجير شخصى كند و سپس ازدواج نمايد

برای اينكه زن زمانى كه خودش را اجـاره داده . شود مقّدم بر حق شوهر است لذا اجاره باطل نمى

ستأجر اسـت اند حق شوهر مقّدم بر حّق م مالك منافع خود بوده است اما برخى ديگر از فقها گفته

  )137: 3، جبه نقل از خويى. (مگر اينكه هنگام عقد ازدواج كار كردن زن بر زوج شرط شده باشد

 صـحيح باشـد امـا، است شوهر جاهل به اجير بودن زنكه  صورتى در رسد قول دّوم به نظر مى

ن زنـى نمـوده باشـد حـق از اين امر آگاه باشد و با اين وجود اقدام به ازدواج با چنـيكه  صورتى در

اما اگـر عقـد ازدواج قبـل از اجيـر . زيرا شوهر عليه خود اقدام نموده است. باشد مستأجر مّقدم مى
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شدن زن باشد به اين نحو كه زن اّول ازدواج نموده بعد برای شير دادن يا هر كـار ديگـری اجيـر 

  : چند نظر وجود دارد، شده است

خود را برای كاری اجير كند اين اجازه صحيح نيست ، بدون اذن شوهر اگر زن: بعضى معتقدند

عالوه بر آنكه منافع زن به موجب عقد ازدواج بـه . ای وجود ندارد زيرا دليلى بر صحت جنين اجازه

تواند اين منافع را بدون اجازه شوهر وسيله عقد اجاره در  بنابراين نمى. ملكيت شوهر در آمده است

 :ای ديگـر از فقهـا معتقدنـد عـّده. شوهر خود اخالل وارد كند ار دهد و به حقوقاختيار ديگری قر

زوجه به صورتى اجير شود كه منافى حّق زوج باشد صـحت اجـاره متوّقـف بـر اذن كه  صورتى در

طباطبـايى : بـه نقـل از. (باشد و اگر منافى حّق استمتاع زوج نباشد اجاره صحيح اسـت شوهر مى

  )59 :12، ج1400، ؛ طباطبايى حكيم594: 2، جتا بى، يزدی

اجاره مورد بحـث منافـاتى بـا حـق كه  صورتى در زيرا، تر باشد رسد قول دّوم صحيح به نظر مى

استمتاع شوهر نداشته باشد تحت عمومات صحت و لزوم عقد داخل شده و دليلى بـر بطـالن آن 

باشد معامله نسـبت بـه موضـوعى انجـام  ارضاجاره با حق شوهر در تعكه  صورتى در نداريم و اما

در عين حال باز هم عقد اجاره باطل نيسـت بلكـه . گرفته كه حق ديگری بدان تعلّق گرفته است

بنابراين اگر شوهر اجازه بدهد عقد اجاره صحيح خواهد بود . باشد نفوذ آن معلّق به اجازه شوهر مى

  .ت كه عقد اجاره فاسد بوده استو اگر اجازه ندهد كاشف از اين اس

نيـز متفـاوت ، برای شير دادن يا هر كار ديگـری نظر فقهای عاّمه در خصوص اجير شدن زن

بـين  در صـورت تعـارض: اجير شده باشد؛ مالكيه معتقد است، اگر زن قبل از ازدواج كردن. است

توانـد از زن خـود  و شوهر بدون اجازۀ مستأجر نمىحّق مستأجر مقّدم است ، حّق مستأجر و شوهر

: بـه نقـل از. (استفاده نمايد و عملى را انجام دهد كه شير را كم كند يا موجـب قطـع شـير شـود

  )86و  85 :6، جتا بى، قدامه ابن

 از، از شير دادن و حضانت طفـل تواند بعد از فارغ شدن زن كه شوهر مى: ها معتقدند اما حنبلى

مند شود زيرا شوهر حّق دارد از همسر خود بهره گيرد و اين حّق به خـاطر امـر مشـكوكى  او بهره

عقد اجاره بعد كه  صورتى در لكن) 127و  126: جزء سوم، تا بى، به نقل از جزيری. (شود ساقط نمى

صـيل از وقوع ازدواج باشد علمای مالكى و حنفى معتقدند برای اجير شدن بايـد اذن شـوهر را تح

اما اگـر بـا اذن اجيـر شـود . تواند عقد اجاره را فسخ كند كند و اگر بدون اذن اجير شود شوهر مى
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مسـتأجر ، اجاره صحيح است و هر گاه رعايت حّق شوهر موجب وارد شدن ضرر به مستأجر شـود

اذن زن بـدون  .1: دو قـول دارنـدباره  در اين علمای شافعى. تواند شوهر را از آن عمل بازدارد مى

تواند آن را بـرای حفـظ  تواند اجير شود ولى شوهر مى بدون اذن مى .2 ؛تواند اجير شود شوهر نمى

  )86و  85: 6، جتا بى، به نقل از ابن قدامه. (حّق خود فسخ كند

ز با توجـه بـه اسـتفتائاتى كـه ا، شوهردار زن ديدگاه فقهای معاصر اماميه در خصوص اشتغال

از آنجـا كـه خـروج زن از : ها معتقدنـد گروهى از آن: توان به دو دسته تقسيم كرد ايشان شده مى

زن ، اگـر شـوهر راضـى بـه اشـتغال زن در خـارج از منـزل نباشـد، منزل بايد با اذن شوهر باشد

مگـر . اشـته باشـدواجبه شوهر منافـات ند اگر چه با حقوق. تواند به كار خارج از خانه بپردازد نمى

و  قانون مدنى، موسوی خمينى. (اينكه در ضمن عقد اشتغال زن در خارج از منزل شرط شده باشد

بـه ، وحيـدی تبريـزی، صافى گلپايگانى، تبريزی، خامنه ای، ؛ شاهرودی461: فتوای امام خمينى

) 123-87: بعـيض عليـه زنـانهای فقهى در خصوص عهدنامه محو كليه اشكال ت نقل از ديدگاه

شوهر برای خارج شدن زن اذن ندهد اگر اشـتغال زن كه  صورتى در :اند ای ديگر بر اين عقيده عده

 و خروج او از منزل با حقوق واجبه و شئون خانوادگى شوهر منافـات داشـته باشـد حـرام اسـت و

واند بدون اذن از منزل برای اشتغال خـارج ت منافات با حّق زوجه نداشته باشد زن مىكه  صورتى در

تواند مـانع زن از اشـتغال در خـارج از منـزل  شود و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد شوهر نمى

؛ 504: 2ج، 1384، صـانعى. (گـردد شود و مخالفت زن باعث نشوز او و پرداخت نشدن نفقـه نمى

  )34: ه اشكال تبعيض عليه زنانهای فقهى در خصوص عهدنامه محو كلي ديدگاه، مكارم شيرازی

همسر را به طور مطلـق نـدارد  زوج حّق منع اشتغال، مطابق قانون: بايد گفت اما از نظر حقوق

تواند از اشتغال همسـر بـه  شود كه زوج فقط مى چنين برداشت مى قانون مدنى 1117زيرا از ماده 

چون در . جلوگيری نمايد به دليل تنافى شغل با مصالح خانوادگى يا حيثيات زوجينمشاغل خاص 

خـود را از حرفـه يـا صـنعتى كـه منـافى مصـالح  توانـد زن شـوهر مى«قانون مدنى  1117ماده 

  .»خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند

را شـامل  ها و صـنايع بـوده و مطلـق اشـتغال عضـى حرفـهبنابراين حّق زوج فقط در مخالفت بـا ب

 يـا حيثيـات زوجـين اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده«شد  در غير اين صورت بايد بيان مى. شود نمى

آبرومنـد در جامعـه مانند اينكه شوهر شخص محترم و » .تواند مانع شود شوهر مى، منافات داشته باشد

هر چند كه اين عمل مباح اسـت و ممكـن اسـت مـزاحم بـا . خدمتكاری منازل انجام دهد باشد و زن
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كنـد حـّق منـع خواهـد  استمتاع شوهر هم نباشد ولى چون به حيثيت شوهر در جامعـه لطمـه وارد مى

  )124 123: 1390، يى و امامى؛ صفا451 450: 4، ج1375، ؛ امامى233: 1، ج1375، كاتوزيان. (داشت

زن بايـد شـغل خـود را تغييـر ، به دليل مذكور مخالفت نمايد بدين ترتيب اگر شوهر با شغل زن

  .سازگار باشد دهد و شغلى را بر گزيند كه با مصالح خانوادگى و حيثيات زوجين

تواند مخالفـت كنـد  وی نمى الفت نمايد اما با اشتغالمخ تواند با شغل زن نتيجه اينكه شوهر مى

بـرای زوج  قـانون حمايـت خـانواده 18گـذار در مـاده  عالوه بر آنچه كه گفته شد حّقى كـه قانون

ادگـاه زن توانـد بـا تأييـد د شوهر مى« است زيرا مطابق اين ماده نيز در همين حدّ ، بينى نموده پيش

زن . خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منـع كنـد

اختالفى در امر معيشت خـانواده كه  صورتى در دادگاه. تواند از دادگاه چنين تقاضايى را بنمايد نيز مى

ين ماده بـر لـزوم تأييـد دادگـاه البته در ا» .كند ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مى

اختاللى در امر معيشـت كه  صورتى در شده و همچنين به زوجه حق داده شده كه با شغل زوج تأكيد

رسـد و مـا  تر بـه نظـر مى روشن، قانون مدنى 1117پيش نيايد ممانعت نمايد كه در مقايسه با ماده 

  .كنيم بعدًا در مورد آن بحث مى

تواند به طور كلى حّق تمتّـع يـا حـّق  هيچ كس نمى« قانون مدنى 959به موجب ماده الوه ع به

توان پـذيرفت كـه سـلب  حال چگونه مى» .مدنى را از خود سلب كند اجرا تمام يا قسمتى از حقوق

دانان نظر خـود را چنـين بيـان  روهى ديگر از حقوقاما گ. زوجه از آثار عقد ازدواج باشد حّق اشتغال

زن كه  صـورتى در از منزل بايد با اذن شوهر باشـد از آنجايى كه از ديدگاه فقهى خروج زن: كنند مى

اشتغال زن شرط نشده باشد اگر حرفه زن منـافى بـا ، هنگام ازدواج شاغل نبوده و نيز در ضمن عقد

ای در بيـرون از خانـه  تواند مطلقًا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه ج مىزو، استمتاعات شوهر باشد

اما اگر با حّق استمتاع شوهر مغاير نباشد چنانچه با حيثيـت و مسـائل خـانوادگى منافـات . منع كند

زوجه ناشزه محسوب ، بنابراين در صورت عدم اطاعت. تواند مورد ممانعت قرار گيرد مى، داشته باشد

  )316: 1376، محقق داماد. (شود حّق نفقه او ساقط مى شود و مى

مخـالف  گـوييم شـغل زن وقتـى مـا مى: باشد اينكه ای كه بيان آن خالى از لطف نمى البته نكته

زيـرا بـين مغـايرت شـغل بـا . مراد مشاغل مشروع است، نباشد مصالح خانوادگى و حيثيات زوجين

به بيـان . ای وجود ندارد حيثيات زوجين با شرعى بودن همان شغل هيچ مالزمه مصالح خانوادگى و

در عين حال بـا مصـالح خـانوادگى و حيثيـات زن و شـوهر ، ديگر ممكن است شغلى مشروع باشد
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. مانند اينكه شوهر استاد دانشگاه يا عالم دينى باشد و زن بليط فـروش سـينما باشـد. ناسازگار باشد

  .تواند منافى حيثيات زوج تلّقى شود ا وجود اينكه مشروع هستند ولى عرفًا مىاين قبيل مشاغل ب

اما اگر شغل دارای دو جهت باشد يعنى هم مخالف با حيثيت و هم مخالف بـا مـوازين شـريعت 

زوج از دو جهـت ، در ايـن صـورت، تعليم رقص و غنا را حرفه خـود قـرار داده مثل اينكه زن. باشد

. باشـد بازدارد يكى نهى از منكر و ديگری از جهت حفـظ حيثيـت مى زن را از ادامه اشتغال تواند مى

اّمـا چنانچـه زن . تا به حال بحث ما همه در صورتى بود كه زن بعد از عقد نكاح شاغل شـده باشـد

تواند از  وج مىحين ازدواج شاغل باشد يا ضمن عقد نكاح اشتغال زوجه شرط شده باشد آيا باز هم ز

ای اشتغال  عّده: اشتغال زوجه جلوگيری كند؟ در جواب بايد گفت در اين خصوص دو نظر وجود دارد

گوينـد هـر گـاه  دانند و مى مانعى در منع زن از شغلش نمى، زن حين عقد نكاح و علم مرد به آن را

ج كـرده يـا اينكـه اشـتغال زن در هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به اين موضوع بـا او ازدوا

همسر به طور صريح در ضمن عقد شرط شده باشد يا حتى اگر به طـور ضـمنى بـدون تصـريح در 

  .تواند از اشتغال زن جلوگيری كند شرط شده باشد مرد مى، عقد

همسـر را  دم اشـتغالبعد از عقد چنان تغيير كرده باشد كه ع خانواده مصلحتكه  صورتى در البته

توانسـته  مثل اينكه مرد اّدعا كند در هنگام عقد وضعيت شغلى او طـوری بـوده كـه مى، ايجاب كند

های  ناشى از نبود همسر در منزل را شخصًا پر كند ولى اكنون با توجـه بـه تـراكم مسـئوليتخالِء 

جای همسـر بـه امـور منـزل و  هتواند ب ديگر نمى، شغلى و لزوم حضور تمام وقت وی در محل كار

تربيت فرزندان رسيدگى كند و اين موضوع سبب اختالل در امور خانوادگى شده است يا اينكه پـس 

وضـعيت ، مثل ميـزان تحصـيالت، از عقد نكاح چنان تغييری در يكى از عناصر اساسى حيثيت مرد

شده باشد كـه اشـتغال همسـر بـا  ميزان در آمد و وضعيت اقتصادی ايجاد، جايگاه شغلى، اجتماعى

منافات داشته باشد مانند اينكه مردی با دختری كه مهمانـدار هواپيمـا  حيثيات امروز مرد يا خود زن

حيثياتش تغيير كرده باشد و از اينكه همسـرش ، است ازدواج كند بعد مرد به خاطر ادامۀ تحصيالت

تواند با ادعای منافات  در چنين مواردی شوهر مى، و نباشدمهماندار هواپيما باشد عرفًا مناسب شأن ا

داشتن شغل زن با حيثيات خود از ادامه اشتغال زن به آن شغل جلوگيری كند زيرا منع زن تنها حّق 

ساقط شده بلكه بقای اين اختيار در زمرۀ مسائل مربـوط بـه ، مرد نيست كه بگويد با اعالم رضايت

؛ 235 :1، ج1375، كاتوزيـان( .شوهر در اداره خانواده است ز تكاليفنظم عمومى است و اعمال آن ا

  )126 125: 1390، صفايى و امامى
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شاغل بوده و عقد همسری مبنى بر  زن، دانان بر آنند كه هر گاه حين ازدواج ای ديگر از حقوق عّده

تواند زن را از  زوج نمى، با توجه به قاعدۀ اقدامادامۀ آن انجام گرفته يا در ضمن عقد شرط شده باشد 

منع كند زيرا مرد از اين امر آگاهى داشته و بـا ايـن وجـود رضـايت ، به آن شغل منافى ادامۀ اشتغال

  )216: 1376، محقق داماد. (پس عليه خود اقدام نموده است، داده

بـا پـذيرش نظريـۀ اول چنـين  8/1361مورخ  997/7اداره حقوقى قّوه قضائيه طى نظريۀ شماره 

 توانـد زن اطالقش اين است كـه شـوهر مى، به طور عام قانون مدنى 1117ماده  حكم«: آورده است

 بنـابراين. منع كنـد، خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد

، هر قبل از ازدواج به وضع استخدامى زن آگاه بوده و با رضـايت كامـل بـر ايـن امـرشوكه  صورتى در

همچنـين نظريـه شـماره » ... تواند از اختيار قانونى خود استفاده كند مى، صيغه نكاح جاری شده باشد

ه اتّخاذ شغلى شوهر اجازكه  صورتى در زن را حتّى امكان منع زن از اشتغال 2/7/1376مورخ  1558/7

  .را به صورت شرط ضمن عقد به او داده باشد ميّسر دانسته است

در خـارج از منـزل اصـل بـر آزادی اشـتغال اسـت و ازدواج  زن در مورد اشتغال: تا به حال گفتيم

لح خانوادگى منافـات تواند مانع قانونى بر ادامه اشتغال زن باشد مگر اينكه شغل با حيثيات و مصا نمى

كنيم و  تواند از اشتغال زن جلوگيری كند را بيان مـى اكنون يك مورد ديگر كه شوهر مى. داشته باشد

حّق اشـتغال را بـا موافقـت همسـرش از او ، شوهر به موجب شرط ضمن عقد نكاح: آن اين است كه

ورت چون زن به ايـن امـر در اين ص. سلب كند و عدم اشتغال خارج از خانه را ضمن عقد شرط نمايد

المؤمنـون عنـد «بـر اسـاس ، رضايت داده و با موافقت خود عقد نكاح و شرط ضمن عقد را پذيرفتـه

كه مسلمان را پای بند شروطشان و ملتزم به تعّهدشان معرفى كرده رعايـت مفـاد شـرط » شروطهم

، ه بـه دادگـاه و اثبـات شـرطتواند با مراجع شوهر مى، آور بوده و در صورت تخلّف از انجام شرط الزام

  .رعايت نمودن آن و رها كردن كار خارج از منزل را از همسرش بخواهد

هـر « قـانون آزادی 28اصـل (كه از اصل كلّى آزادی اشـتغال  زن نتيجه بحث اينكه حّق اشتغال

ديگـران نيسـت  و مصالح عمومى و حقوق كس حّق دارد شغلى كه بدان مايل است و مخالف اسالم

مگر اينكه شـغل زن منـافى مصـالح ، شوهردار نيز قابل اجرا است اخذ شده در مورد زنان )».برگزيند

عـدم اشـتغال را بـه نفـع خـود ، باشد يا مرد به موجب شرط ضمن عقـد خانوادگى يا حيثيات زوجين

بنـا بـر اينكـه بعضـى . در غير اين صورت اصـل بـر آزادی اشـتغال زن اسـت. موده باشدبينى ن پيش

اند مشروعيت اشتغال زن به رضايت شوهر وابسته است و تا او اجازه ندهـد حـق اشـتغال زن  پنداشته

  .از متون قانونى چنين چيزی منعكس نشده استيك  هيچ يابد تصور خطايى است زيرا در فعليت نمى
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  با مصالح خانوادگى و مرجع تشخيص آن ه مخالفت شغل زنضابط. 3. 1

توانـد  باشد شـوهر مى مخالف مصالح خانوادگى يا حيثيات زوجين قبًال متذكر شديم اگر شغل زن

: ايـن اسـت كـهشـود  هم اكنون سؤالى كه مطـرح مى. به آن شغل بازدارد زن را از ادامه اشتغال

ای بـرای اينكـه تشـخيص داده  و حيثيات زوجين چيست؟ و آيا ضابطه خانواده منظور از مصلحت

  شود شغل زن مخالف با حيثيات يا مصالح خانوادگى است وجود دارد؟

، ه نـوعىدر جواب بايد گفت منظور از منافى بودن شغل با مصالح خانوادگى اموری است كه ب

برای تشخيص اين امـور . و بر هم خوردن نظم اقتصادی خانواده شود سبب سستى بنيان خانواده

 قاعده ثابتى وجود ندارد زيرا اخالق عمومى و وضع خاّص هر منطقه و خانواده در تعيين مصلحت

ا مراجعـه بـه اخـالق و آداب و رسـوم آن بنابراين در هر مورد خاص بايد ب. آن خانواده مؤثر است

با مصالح خانواده منافـات دارد يـا  جامعه و وضوح خاّص آن خانواده تشخيص داد كه آيا شغل زن

  خير؟

 نبايد موجب اخالل در جريان عادی امـور خـانواده زن توان گفت اشتغال اما به طور مسلّم مى

بايـد در تشـديد مبـانى خـانواده بـه يكـديگر  زوجـين، قانون مـدنى 1104شود زيرا مطابق ماده 

و همچنين . بنابراين تشديد و تحكيم مبانى خانواده وظيفه مشترك زوجين است. معاضدت نمايند

نگـاه «قانون مـدنى  1168را مطابق ماده نبايد مانع از اداره نمودن خانه و تربيت فرزندان شود زي

لذا شغل زن نبايد مانع از انجام وظايفى كه قـانون » داری اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است

پس اگر زن بتواند در عين شاغل بودن به ادارۀ منزل . در قبال فرزندان بر عهدۀ وی گذاشته باشد

وانـد مـانع اشـتغال او شـود ماننـد اينكـه زن و تربيت فرزندان نيز بپردازد كافى است تا شـوهر نت

مدّرسى است كه به امور خانه و تربيت فرزنـدان پايبنـد اسـت و تمـام وقـت و تـوانش را صـرف 

  .تواند مانع از اشتغال او شود شوهر در اين صورت نمى، كند تدريس نمى

و شـوهر تعريـف  توان همان جايگاه اجتماعى و شأن صـنفى زن اما حيثيت را در يك معنا مى

برای افراد مختلف متفـاوت  ... و فرهنگى، اقتصادی، كه اين جايگاه با توجه به شرايط علمى. كرد

و در . توان ضابطۀ خـاص و ثـابتى را در نظـر گرفـت رسد در اين زمينه هم نمى به نظر مى. است

عى و عرفى قطعًا از لحاظ نو. تشخيص اين مسئله بايد دو جنبه نوعى و شخصى را در نظر گرفت

هـا را بـه  مشاغلى وجود دارد كه با حيثيت هيچ انسان متعـارفى سـازگار نيسـت و قـانون نيـز آن

ها را بـه صـورت  مانند اينكه شخصى فالگيری در خيابان يا نظافـت ماشـين، شناسد رسميت نمى
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حق رجوع به ، گونه مشاغلبدين  از زوجينهريك  پرداختن. گردی حرفۀ خود قرار داده باشد دوره

  .كند دادگاه برای منع قانونى از شغل مذكور را برای طرف ديگر ايجاد مى

آيـد  گونه آسان نيست وقتى كه پای جنبۀ شخصى مسـئله بـه ميـان مى اما هميشه داوری اين

تشخيص مخالف بودن شـغلى بـا حيثيـت . گيری دادگاه نقش دارد عوامل بسيار زيادی در تصميم

، اقتصادی و مذهبى طـرفين، وضع اجتماعى، رفين به وسيله انطباق آن با شرايط زندگىيكى از ط

انـد و وضـعيتى كـه اكنـون در آن زنـدگى  ها و محيطى كه در آن پـرورش يافته سوابق كاری آن

خواهـد  پس هر كس كـه مى. گردد كنند و جايگاه طرفين در ميان اقارب و نزديكان ممكن مى مى

وضـعيت و ، بايـد اول از همـه، ها را با حيثيت خـود در دادگـاه ثابـت كنـد همنافى بودن اين حرف

خود را در نظر گرفته و بعد متناسب نبودن شغل همسر خود با مصالح خـانوادگى  موقعيت خانواده

، دهای آبرومند باش ای از لحاظ نوعى در زمره شغل را برای دادگاه اثبات كند زيرا امكان دارد حرفه

ها در آن موقعيت و وضعيت خـاص  به آن منافى با شئونات خانواده آن اما پرداخت يكى از زوجين

  .باشد

توان بين حيثيـت مـرد و زن  چون نمى. به آن شغل بازدارد را از ادامه اشتغال تواند زن زوج مى

از ازدواج بـين منـافع زن و شـوهر و نيـز آبـرو و حيثيـت آنـان پيونـد  قائل شد؛ زيرا پس تفاوت

تواند به دليل اينكه شـغل او فقـط بـا حيثيـت شـوهر  بنابراين زن نمى. شود ناگسستنى برقرار مى

مغايرت دارد ولى با شئون شخصى خودش منافات ندارد و اينكه هر كس حق دارد راجع بـه خـود 

  .اعتنا باشد ىتصميم بگيرد به مخالفت شوهرش ب

مالحظـه  گونه كه در توضيح مصـلحت همان: تواند سودمند باشد اينكه ای كه ذكر آن مى نكته

در نظر گرفته بر او بار شده اسـت زيـرا زن از ديـدگاه  شد مسئوليتى بيش از آنچه شرع برای زن

معموًال اين وظيفه را به طور كامل انجـام  شرع تكليفى در انجام كارهای منزل ندارد اگر چه زنان

  .در تعريف مصلحت بار كردن تكليفى ماورای شرع بر زن است» ادارۀ خانه«پس قيد . دهند مى

را مكلّف به انجام امور خانه ننموده از طرف ديگر قـانون  زن، از يك طرف شرع: توضيح آنكه

زن  تواند مانع اشتغال باشد شوهر مى خانواده ن مخالف مصلحتشغل زكه  صورتى در كند بيان مى

بايـد  زوجـين«: الف(داند  مى» اداره كردن خانه«و يكى از مصاديق مصلحت را . به آن حرفه شود

طفـال نگاه داری ا«: ب )م. ق 1104ماده . (»در تشديد مبانى خانواده به يكديگر معاضدت نمايند

گونه كـه بيـان شـد زن  كه همان درحالى ))م. ق 1168ماده . (»هم حق و هم تكليف ابوين است
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بـار كـردن تكليفـى » ادارۀ خانـه«پس قيد . نسبت به اداره منزل ندارد، هيچ تكليفى از نظر شرع

  .ماوراء شرع بر زن است

. به هر طريقى كه باشد واجب اسـت خانواده لحتگونه جواب داد كه حفظ مص شايد بتوان اين

واجب بر جايز مقّدم اسـت ، باشد و هميشه در مقام تزاحم در خارج از منزل جايز مى زن اما اشتغال

از حيث رتبه باالتر كند زيرا واجب  بلكه صحيح آن است كه بگويم اصًال واجب با جايز تزاحم نمى

گيرد كه هر دو از حيث رتبه يكسان باشند اما در مقـام  زمانى تزاحم شكل مىچراكه  از جايز است

  .ها را انجام دهيم امتثال انجام هر دو مقدور نباشد و ما ناچار باشيم يكى از آن

يى باشد كه به خـاطر واجب شده باشد مانند اينكه زن پزشك در روستا اما اگر آن شغل بر زن

بايد گفـت هـر كـدام از ، در مقام تزاحم. مداوای بيماران بر او واجب شده است، نبود پزشك ديگر

اين دو واجب كه اهم باشد بر ديگری مقّدم است و اگر هر دو باز در يك رتبـه بودنـد زن مخيـر 

صـرف اّدعـای منافـات  آيا مرد به: اما سؤال بعدی اينكه. خواهد برگزيند است هر كدام را كه مى

همسر جلوگيری كند؟  تواند از اشتغال داشتن شغل زن با مصالح خانوادگى يا حيثيات خودشان مى

خانوادگى  و مصلحت تشخيص منافى بودن شغل با حيثيات زوجين، در صورتى منفى بودن جواب

رمند يك اداره باشد و شوهر اّدعا كنـد كـار او مخـالف مصـالح با چه كسى است؟ مثًال اگر زن كا

خانوادگى است آيا صرف ادعای مرد كافى است تا زن از ادامه اشتغال به آن شغل باز داشته شـود 

  يا نياز به رأی و تأييد دادگاه است؟

) .از خصائص شـوهر اسـت خانواده ياستر، در روابط زوجين( قانون مدنى 1105از ظاهر ماده 

. دهـد آيد كه مرد به عنوان رئيس خانواده و كسى كه مصالح خانواده را تشـخيص مى چنين بر مى

با حيثيات و مصالح خانواده منافات دارد بدون نياز به حكم دادگاه بتوانـد او  اگر اّدعا كند شغل زن

كند شوهرش از اختيارش سـوء اسـتفاده كـرده  به آن شغل بازدارد و زنى كه اّدعا مى اشتغال را از

  .بايد اّدعای خود را ثابت كند

گـذار  دهد كـه قانون نشان مى خانواده گونه نيست زيرا سير تحّوالت حقوق اما در واقع امر اين

. اختيارات مـرد را در خـانواده محـدود نمـوده اسـت، های احتمالى سوء استفاده برای پيشگيری از

بنابراين با وجود اينكه مرد حق دارد با شغل همسرش در مواردی مخالفت نمايد ولى از آنجـا كـه 

ا حتّى در مواردی كه با مصالح خانواده ي امكان دارد مرد از حّق خود سوء استفاده نمايد و شغل زن

قانون حمايت خـانواده تشـخيص  18لذا در ماده . منافاتى ندارد نيز مخالفت نمايد حيثيات زوجين
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حال  منافات داشتن شغل با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين به دادگاه موكول شده است و تـا بـه

  .ايران ناسخى برای حكم ديده نشده است  در قوانين موضوعه

در مـورد پـذيرش ، ز بايد اشاره شود كه تأييد دادگاه در منع شـوهر از شـغل زنبه اين نكته ني

لذا هر گاه زن بخواهد قيموميت فرزندی را بپذيرد بايد موافقت شوهرش . قيموميت ضرورتى ندارد

تواند  زن نمى«كند  ان مىبي قانون مدنى 1233ماده . باشد را داشته باشد و نياز به تأييد دادگاه نمى

شـود  زيرا سمت قيموميت شغل محسـوب نمى .»بدون رضايت شوهر خود قيموميت را قبول كند

مگر زن ايـن سـمت را بـه خـاطر وجـه ، قرار گيرد قانون حمايت خانواده 18تا در حكم عام ماده 

گفتـه شـده مطـابق مـاده  18ده در اين صورت تابع مقررات ما. شغل خود قرار دهد، اقتصادی آن

مغاير با حيثيـات و مصـالح خـانوادگى كه  صورتى در تواند با شغل زن قانون مدنى شوهر مى 1117

زيـرا . اكنون بايد يادآور شويم اين امتياز و حق بـه زن نيـز داده شـده اسـت. باشد مخالفت نمايد

امـا » .ادگاه چنين تقاضايى را بنمايدتواند از د زن نيز مى«قانون حمايت خانواده  18مطابق با ماده 

بلكه عالوه بر تأييد دادگاه شرايط عمومى كه اّول مـاده ، اين حكم مانند حكم قبلى مطلق نيست

مشروط بر اين است كـه اختاللـى در امـر معيشـت ، در مورد منع شوهر از شغل منافى، آورده شد

يكـى ، متعارض برخـورد كـرده اسـت لحتگذار در اينجا با دو مص زيرا قانون. خانواده ايجاد نشود

های  چرخاندن و تأمين هزينه، حفظ مصالح خانوادگى و حيثيت زن و شوهر و ديگری امرار معاش

ای كه ممكن اسـت از شـغل زوج حاصـل  نيازی زن و شوهر را بر مفسده گذار بى زندگى كه قانون

  .شود ترجيح داده است

 18و  قانون مدنى 1117ا مطرح شود اين است كه چرا در ماده سؤالى كه ممكن است در اينج

در شـرايط خـاص  در آن قسمتى كه بـه شـوهر حـق داده بـا شـغل زن قانون حمايت از خانواده

در كـه  به شرطى كه اختاللى در امر معيشـت زن حاصـل نشـود درحالى، ممانعت نمايد قيد نشده

دهد با شغل شوهر مخالفت نمايد  قانون حمايت خانواده در آن قسمتى كه به زن حق مى 18ماده 

گونه كه نفقه زن بر شوهر الزم است و به همين خاطر كسـب و  زيرا همان .اين قيد را آورده است

ق كار شوهر واجب شده ممكن است زن نيز واجب النفقه داشته باشد مانند اينكه زن از همسر ساب

  .خود فرزندی داشته باشد كه تأمين نفقه او از نظر شرع و قانون بر عهدۀ وی باشد

كه بر عهدۀ شوهر قرار دارد و نفقۀ فرزند كـه بـر عهـدۀ زن  در جواب بايد گفت بين نفقۀ زن

ت و شـرط اسـ» رابطـه خويشـاوندی«اساسى وجود دارد زيرا سبب نفقـه فرزنـد  قرار دارد تفاوت
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استقرار نفقه خويشاوندان اين است كه نفقه دهنده تمكّن داشته باشد در غير اين صورت تكليفـى 

كه در  درحالى) 348 :1، جالروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، عاملى. (بر عهدۀ او نخواهد بود

طلق و به همـين باشد زيرا تكليف وی م گونه نمى مورد شوهر كه مكلّف به پرداخت نفقه است اين

نفقه زوجه يـك چراكه  باشد برای پرداخت كردن نفقه زن مكلّف به كسب و كار مى، خاطر شوهر

شود بنابراين در حكم  برد به او واجب مى ای كه شوهر از زن مى حّق مالى است كه در مقابل بهره

انايى پرداخت آن تو، لذا اگر زوج به دليل فقر. باشد كه پرداخت آن الزم است عوض در معامله مى

را نداشته باشد؛ از آنجا كه پرداخت اين نفقه به عنوان دين بر ذمۀ او مستقر شده است و بـه نظـر 

الروضـه ، عـاملى ؛285 :3ج، ايضاع الفوائد فى شـرح اشـكاالت القواعـد، عّالمه حلّى(برخى فقها 

بـرای ادای ديـن  كسـب و كـار) 274: 1408، طوسى، 271: 1، جالبهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه

چـون بـر كسـى كـه . باشد پس در هر صورت او ملزم به پرداخت نفقۀ همسرش مى. واجب است

طلبكار آن را مطالبه كند الزم است آن را ادا كند و كسى كه  صورتى در قدرت پرداخت دين را دارد

ًال فقيـر نتيجه آنكه كسى كـه فعـ. شود كه توان كار كردن را دارد قادر بر ادای دين محسوب مى

اما در خصـوص نفقـه . است ولى قدرت كسب دارد بايد كار كند و مخارج همسرش را تأمين كند

دادن به خويشاوندان بين فقها اختالف نظر وجود دارد و بعضى در وجوب كسب برای تأمين نفقـه 

دن نفقـۀ ها قضا كر زيرا از نظر آن) 341 :1، جالروضه البهيه، عاملى. (اند خويشاوندان اشكال كرده

امر به پرداخت نفقۀ اقوام از جهت همياری و كمك بـه برطـرف چراكه  خويشاوندان واجب نيست

بنابراين بعيد نيست كه شـرط . باشد نه اينكه پرداخت نفقه از باب تمليك باشد ها مى شدن نياز آن

دارد در اين صورت كسى كه تمكّـن فعلـى نـ. وجوب انفاق در نفقه خويشاوندان تمكّن فعلى باشد

هر چند كه قدرت بر كسب و كار داشته باشد تأمين نفقه خويشاوندان بر او واجب نيست زيـرا اداء 

  .نفقه بر ذمۀ او مستقر نشده است

، مراد نباشد و قدرت بر كسب و كار موجب وجوب نفقه شود، عالوه بر اين اگر تمكّن فعلى هم

» تمكّـن«نامشروع يا مغاير با شأن خـود ، بديهى است كه با قدرت بر كار كردن از راه غير عرفى

توانـد از طريـق مشـاغل منـافى  بنابراين زنى كه تمكّن فعلى نـدارد ولـى مى. صدق نخواهد كرد

كسب در آمد كند بايد گفت چنين زنى مكلّف به تـأمين نفقـه فرزنـد ، حيثيات و مصالح خانوادگى

شرط عدم اختالل در معيشت افـراد  ،باشد لذا الزم نيست در مورد مخالفت زوج با شغل زوجه نمى

  .واجب النفقه اضافه شود
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  زن آثار حكم دادگاه بر منع اشتغال. 4. 1

بايـد بـه ، گونه كه قبًال بيان نموديم اگر مرد در شرايطى با شغل همسرش مخالفـت نمايـد همان

، ادگاه برسد دادگـاه حكـم تـرك شـغلاّدعای وی به تأييد دكه  صورتى در دادگاه دادخواست بدهد

  .پردازيم ها مى نمايد كه اين حكم آثاری را به دنبال دارد و ما در ذيل به بررسى آن صادر مى

با صاحب كار خود بسـته اسـت و  به مناسبت اشتغال در ابتدا بايد وضعيت قراردادهايى كه زن .١

باشد؟ آيا منـع دادگـاه موجـب  آن شغل منع كرده است چگونه مىدادگاه وی را از پرداختن به 

شود يا حاكى از من فسخ بودن قرارداد است؟ و يا اينكـه بـه موجـب آن بـه  ابطال قرارداد مى

چنانچه زن شغل غير دولتى داشته باشـد و شـغل وی . شود شوهر يا زن حّق فسخ آن داده مى

در اثـر صـدور حكـم بعضـى از ، فتـه باشـددر بخش خصوصى با تنظيم قرارداد موجوديـت يا

  .اند ر به ابطال اين قرارداد به موجب حكم دادگاه دادهظن) 128: 1375، كاتوزيان(دانان  حقوق

، بر خـالف حقـوق خـارجى در نظام حقوق ايران: معتقدند نظران حقوق ای ديگر از صاحب اما عّده

حكـم دادگـاه جنبـه چراكـه  .منعقد شده است امكان ابطال آن وجود نـداردقراردادی كه صحيحًا 

شود و اگر سبب حادث را در عقـد سـابق مـؤثر  تأسيس و انشايى دارد و سبب حادث محسوب مى

بدانيم حداكثر تأثير آن انفساخ يا ايجاد حّق فسخ برای متضّرر است نه اينكه كاشف از ابطال عقد 

  )457-452: 4، ج1375، امامى. (اد به معنای اخص امكان نداردپس ابطال اين قرارد. باشد

 –شوهر – رسد كه منع دادگاه تأثيری در وضعيت قرارداد ندارد و حّق فسخ به ثالث به نظر مى
اگـر بعـد از عقـد ( قانون مدنى 240ليكن بر مبنای تعّذر از اجرای مفاد عقد از ماده . رسد نيز نمى

كسى كه شرط به نفع او شده ، رط مقنع شود يا معلوم شود كه حين العقد مقتنع بوده استانجام ش

اسـتنباط ) .اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فصل مشروط له باشـد

، ول باشـدبا اموال خود به تجارت مشـغ و چنانچه زن. متعّهد له حّق فسخ قرارداد را دارد، شود مى

، قراردادهايى كه زن دربارۀ اموال خود بسته است حتى اگر بعد از مخالفت شوهر امضاء كرده باشد

زن استقالل مـالى داشـته و درخواسـت مـرد ، قانون مدنى 1118شود زيرا مطابق مادۀ  باطل نمى

امـا اگـر شـغل زن . دهد نمى او را در زمرۀ محجورين قرار مبتنى بر خودداری زن از ادامه اشتغال

  .نمايد دادگاه آن اداره را ملزم به قطع رابطۀ استخدامى با زن مى، دولتى باشد
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ممكن است انحالل قرارداد و ترك كار زوجه برای كارفرما خساراتى در پى داشته باشد در اين  .٢

  صورت آيا وی حق دارد مطالبه ضرر و زيان نمايد؟

اگر كسى تعّهد اقدام ( قانون مدنى 221تواند مطابق ماده  د كارفرما مىدانان معتقدن بعضى از حقوق

مسـئول ، در صـورت تخلّـف، به امری را بكند يا تعّهد نمايد كه از انجـام امـری خـودداری كنـد

مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا تعهد عرفـًا بـه منزلـۀ ، خسارت طرف مقابل است

در مـورد عـدم ايفـاء (قانون مـدنى  226و ) .شد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشدتصريح با

مگـر اينكـه بـرای ، تواند اّدعای خسارت نمايد طرف ديگر نمى، تعّهدات از طرف يكى از متعاملين

ايفاء تعّهد مدت معينى مقّرر شده و مّدت مزبور منقضى شده باشد و اگر برای ايفـاء تعّهـد مـدتى 

تواند اّدعای خسارت نمايد كه اختيار موقع انجـام بـا او بـوده و ثابـت  طرف وقتى مى، دهمقّرر نش

مطالبـه  خسارت ناشى از اجرا نشدن تعّهـدات را از زن) .نمايد كه انجام تعّهد را مطالبه كرده است

از حيطـه ای اسـت كـه دفـع آن خـارج  مقصود حادثه(كند زيرا منع دادگاه از مصاديق قوۀ قاهره 

شـود  متخلّف از انجام تعّهد وقتى محكوم به تأديه خسارت مى( 227باشد كه به مواد  نمى) .اوست

) .توان مربوط به او نمود كه نمى، كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطۀ علّت خارجى است

نتواند از عهدۀ تعّهد ای كه دفع آن خارج از حيطۀ اقتدار اوست  اگر متعّهد به واسطۀ حادثه( 229و 

قانون مدنى استناد شود و به موجـب آن زن از ) .محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود، خود بر آيد

خـود را در ، زن بـا ارادۀ خـويشچراكه  دادن خسارت ناشى از عمل كردن به تعّهدات معاف شود

  .چنين وضعيتى قرار داده است و اين مورد از مصاديق حادثۀ خارجى نيست

اگر زوجه با موافقت شوهر و با كسب اجازۀ وی قرارداد را امضاء نموده و سپس : رخى معتقدندب

اسـت اّمـا در اينجـا  زوج مسئول جبـران خسـارت زن، با مخالفت شوهر مجبور به ترك كار شود

شوهر بـر چراكه  كسى كه به نفع او قرارداد شده يا كارفرما حّق مراجعه مستقيم به شوهر را ندارد

از حّق خويش استفاده كـرده اسـت و ممتنـع از اجـرای قـرارداد زن  اساس حفظ سالمت خانواده

برای دريافت معـادل آن بـه ، تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد شود و مى محسوب مى

سـبيب اسـت لـذا همسر خود رجوع نمايد و علّت وجود چنين حّقى نيز مسئوليت مدنى و قاعـده ت

در اين . قطعًا بايد رابطۀ سببيت عرفى بين عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد

  .دعوا از لحاظ اثباتى زن مّدعى است و بايد تقصير مرد را در ادامۀ شغل خود ثابت كند
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توانـد  داده اسـت مى به شوهر برای دريافت خسارتى كه به متعّهـد لـه البتّه مبنای مراجعه زن

قاعدۀ غرور نيز باشد در جايى كـه زن بـا اذن شـوهر ادامـۀ شـغل داده اسـت و آن را حمـل بـر 

مرد خالف آن و آگاهى زن را ، مگر اينكه. كند سازگاری اين شغل با حيثيات خانوادگى خويش مى

مرد بعد از  اين حكم در فرضى كه. شود ثابت كند در اين صورت از دادن خسارت به زن معاف مى

دهد و زن نيز تعّهداتى را برای ادامۀ شغل خـود بـر عهـده  زن به شغلى را مى ازدواج اذن اشتغال

  .تر است شود پررنگ گيرد و بعد با منع دادگاه مواجه مى

حكـم ، رهـا نسـازد شـغل خـود را، رغم حكم دادگاه بر ممنوعيـت وی از اشـتغال على اگر زن .٣

  و ضمانت اجرای حكم دادگاه چيست؟، تعّهداتى كه زن به آن عمل نموده

به آن حرفه خـودداری  از ادامۀ اشتغال، با وجود منع دادگاه اگر كارفرما قرارداد را فسخ نكند و زن

ای تعّهد صورت نگرفته يـا اعمـال توان گفت ايف نورزد و به اجرای تعّهدات قرارداد اقدام كند نمى

او را ، اثر است بلكه اين اقدام زن حقوقى كه در راستای اجرای تعّهدات خود انجام داده باطل و بى

هر گـاه زن بـدون مـانع مشـروع از ادای وظـايف ( قانون مدنى 1108كند و طبق مادۀ  ناشزه مى

نتايج مترتب بر نشوز از جمله عدم اسـتحقاق نفقـه ) .ّق نفقه نخواهد بودامتناع كند مستح زوجيت

  .شود بر او بار مى

قـانون  8مـادۀ  7و  3مطابق بند ، باشد و مرد بر مبنای نشوز مى زيرا مصداق بارز عدم تمكين

تواند از دادگاه تقاضـای صـدور گـواهى  مى يا شوهر حسب مورد در موارد زير زن( حمايت خانواده

ای كه منـافى بـا مصـالح  عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد كار يا حرفه

قـانون  1109تواند درخواست طالق كند و طبق مادۀ  مى) .خانوادگى يا حيثيات شوهر يا زن باشد

مگر اينكه طالق در حال نشوز واقع ، مان عّده بر عهدۀ شوهر استنفقه مطلّقه رجعيه در ز( مدنى

 16مادۀ  3و طبق بند . كند در چنين وضعيتى تكليف شوهر را در دادن نفقه ساقط مى) .شده باشد

 -3 ...: همسر دّوم اختيار كند مگر در موارد زير، تواند با داشتن زن مرد نمى(قانون حمايت خانواده 

  .مجّوز اختيار همسر دّوم برای مرد نيز است) وهرعدم تمكين زن از ش

قرار دادن جريمۀ مسـتمر بـه عنـوان وسـيلۀ ، با اموال خود به تجارت مشغول باشد اّما اگر زن

هـای ناشـى از ايـن  اند و همچنين به شوهر حـق داده شـده زيان دانسته اجبار زن بر منع اشتغال

از دادگاه بخواهد و نيز طالق زن وسـيلۀ » مسئوليت مدنى ناشى از تقصير«ی خودسری را بر مبنا

  .تواند از آن استفاده كند شوهر مى، ديگری است كه به خاطر نشوز زن
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  گيری نتيجه

  .كار وسيله امرار معاش و فراهم آوردن وسايل زندگى و تأمين رفاه و آسايش فرد است

احسـاس ، كنـد اوان بر افراد دارد و فرد به خاطر نقش مثبتى كه ايفا مىبه كار تأثير فر اشتغال

  .نمايد رضايت و خرسندی مى

تقريبـًا پـانزده قـرن از ، دارای آن چنان عظمتى است كه بـا وجـود اينكـه نظام حقوقى اسالم

كنـد در قـوانين  مطـرح مى انرا مخصوصًا در مورد زن ترين حقوق گذارد هنوز كامل قدمت آن مى

از نظـر . گيـرد ها را در بـر مى اختصاص دارد كه تمام جنبـه بخشى به حقوق جنسيتى زن، اسالم

از ديـدگاه  های موجـود ميـان زن و مـرد نبايد ظلم و تبعيض وارد شود تفاوتكس  هيچ اسالم به

كار كند بلكه اين وظيفه يعنى  ن مجبور نيست برای امرار معاش خانوادهاسالم تناسب نام دارد و ز

و ، اصـل اباحـه، روايات، باشد از سوی ديگر قرآن كريم وظيفه مرد مى صرفاً تأمين معاش خانواده 

مـده در اصل استقالل مالى حاكى از حق كسب و فعاليت اقتصادی برای زن است البته مطلـب ع

حفظ جايگاه و منزلت زن است كه بايد لحاظ شود در تفكـر ، زنان از منظر اسالم فرهنگ اشتغال

بر پايۀ خصوصيات فطری و طبيعـى زن و مـرد اولويـت و  حفظ و گسترش نهاد خانواده، اسالمى

اسـالم . شده است تأكيدستقالل مالى زنان بر امكان اشتغال و ا، اهميت خاصى دارد و در كنار آن

رفـاه و آسـايش خـانواده و بـه ، داند بلكه آن را در خدمت جامعـه اشتغال را برای زن تكليف نمى

  .پذيرد های افزايش قابليت و شكوفايى استعداد آنان در جهت تعالى و كمال مى عنوان يكى از راه

بـه زوج اختيـار  قانون مـدنى 1117باشد در ماده  مى لذا با توجه به اينكه شوهر رئيس خانواده

: داده شده است البته اين ماده اعمال حـق را منـوط بـه يكـى از دو شـرط منع زوجه را از اشتغال

  .خانواده نموده است مغايرت شغل زوجه با مصلحت، تنافى شغل زوجه با حيثيت زوجين

، امـوری اسـت كـه بـه نـوعى الزم به ذكر است منظور از منافى بودن شغل با مصالح خانواده

سبب سستى بنيان خانواده و بر هم خوردن نظم اقتصادی خانواده شود و با توجه به اينكـه بـرای 

عه نمود و با در نظر گرفتن اخالق و تشخيص اين امور قاعده ثابتى وجود ندارد بايد به عرف مراج

با مصالح خـانواده  آداب و رسوم آن جامعه و وضع خاص آن خانواده تشخيص داد كه آيا شغل زن

باشـد  منافات دارد يا خير و منظور از حيثيت همان جايگاه اجتماعى و شأن صنفى زن و شوهر مى

  .د تشخيص آن با عرف استكه چون در اين زمينه هم قاعده خاصى وجود ندار
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زوجه را مانع اعمـال اختيـار  ای شرط ضمن عقد بر اشتغال در خصوص شرط ضمن عقد بايد گفت عده

اند زيرا با در نظر گرفتن اينكه اختيار زوج در منع اشتغال زوجه از جملـه  زوج در منع وی از اشتغال ندانسته

  .شود شرط صريح و ضمنى مخالف آن پذيرفته نمىاحكام مربوط به نظم عمومى است لذا 

تكليف زوج است كـه در  كنند منع زوجه از اشتغال ای فراتر از اين معتقدند و بيان مى البته عده

  .مكلف به اعمال آن است خانواده جهت رعايت مصلحت

تواند از  يا حيثيات خودشان نمى با مصالح خانواده نمرد به صرف ادعای منافات داشتن شغل ز

بنـابراين . همسرش جلوگيری كند زيرا امكان دارد مرد از حق خود سـوء اسـتفاده نماييـد اشتغال

  .كول شده استبه دادگاه مو تشخيص منافات داشتن شغل با مصالح خانواده و حيثيات زوجين

غير دولتى باشد به نظـر  زوج بايد گفت چنانچه شغل زن در مورد آثار حكم دادگاه بر منع اشتغال

رسـد  رسد كه منع دادگاه تأثيری در وضعيت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث و شـوهر نيـز نمى مى

شـود متعهـد لـه حـق  استنباط مى قانون مدنى 240ه ليكن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد از ماد

فسخ قرارداد را دارد اما اگر شغل زن دولتى باشد دادگاه آن اداره را ملزم به قطع رابطه استخدامى با 

شغل خود را رهـا نسـازد و بـه ، رغم حكم دادگاه بر ممنوعيت اشتغال اما اگر زن على. نماييد زن مى

ارداد كاری خود عمل نمايد چون ايفای تعهـد صـورت گرفتـه اعمـال انجـام داده شـده تعهدات قر

شود لذا نتايج مترتـب بـر نشـوز از جملـه  باشد اما اين اقدام زن باعث ناشزه شدن او مى صحيح مى

  .شود عدم استحقاق نفقه بر او بار مى

های مختلفـى كـه  رغم ديـدگاه از منزل على در خصوص اذن گرفتن از شوهر برای خروج زن

رسد حق شوهر برای خروج زن از منزل و كنترل رفت و آمد مطلـق باشـد  وجود دارد به نظر نمى

با حق استمتاع شوهر كه  صورتى در آزادی زن فقط، شوهر حق استمتاع دارد و زن نيز حقوقى دارد

شوهر را به صورت مطلـق اگر چه مشهور فقها اذن گرفتن از . شود منافات داشته باشد محدود مى

  .دانند الزم مى –چه با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد چه منافات نداشته باشد  –

خود را برای كاری اجير كند در مورد صحت و بطالن عقد اجاره فقها ، بدون اذن شوهر اگر زن

ث منافـاتى بـا حـق اسـتمتاع اجاره مورد بحكه  صورتى در رسد اختالف نظر دارند لكن به نظر مى

باشد ولى اگر با حق  شوهر نداشته باشد تحت عمومات صحت و لزوم عقد داخل شده و باطل نمى

باشد اگر شوهر اجازه ندهد كاشف از ايـن  باشد نفوذ آن معلق به اجازه شوهر مى شوهر در تعارض

  .د اجاره صحيح خواهد بوداست كه عقد اجاره باطل بوده است و اگر اجازه بدهد عق
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  عصري الباني

  خالصة

اإلمـام األول ، -ع–نتناول في هذا البحث التكريم والمنزلة التي أعطاهـا اإلمـام أميـر المـؤمنين 

للشيعة األمامية والخليفة الرابع للمسلمين ومن مقدمي الصحابة والذي يعتبر كالمه وسيرته حجـة 

ومـن خـالل ، الكلمات التي تلفظ بهـاوذلك من خالل مجموعة من ، جميع المسلمين للمرأة على

وكذلك الحال عندما أصبح ، وكان ذلك في جميع مراحل حياته عندما كان محكوما، األعمال طبقها

، كاعتبار المـرأة ركـن اساسـي فـي المجتمـع، وقد تمثل ذلك في مجموعة من الممارسات، حاكما

  .ومساواتهن في الثواب واالجر مع الرجل، ة من االعتداءوصيانة المرأ

  .، سيره، نساء، االم على، كرامهتكريم :الكلمات األساسية
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 :الكلمات األساسية

ومـن : ١قال أبو المثلم، الكرامة: واالسم منهما ، عظمه ونزهه: أكرمه إكراما وكرمه تكريما : تكريم

  ال يكرم نفسه ال يكرم

أن يوصل إلى اإلنسان بنفع ال تلحقه فيه غضاضـة، أو يوصـل إليـه : اإلكرام والتكريم: قيل و 

  :بشيء شريف، و قال الشاعر 

  .، بتطبيقهما من خالل كالمه وسيرته)ع(منينوكال المعنيان قد قام اإلمام أمير المؤ: أقول

الرجل،: المرء: والمرأة
٣
.مرة بال ألف: تأنيث المرء، ويقال : والمرأة  

٤
  

ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة، والقول ما لم يكن مكتفيا بنفسه، وهـو الجـزء مـن : والكالم

   ٥:ول كثيرالجملة، ومما يدل على أن الكالم هو الجمل المتركبة في الحقيقة ق

فمعلوم أن الكلمة الواحدة ال تشجي وال تحزن وال تتملك قلب السامع، وإنما ذلك فيما طـال مـن 

.الكالم وأمتع سامعيه لعذوبة
٦
.والكالم اسم جنس يقع على القليل والكثير 

٧
  

                                                           
مخضـرم، عـاش . شاعر من رؤساء قومه : المثلم بن حذافة بن غانم بن عامر، من بني عدي بن كعب، من قريش. ١

قتل رجال من بني " أو سل " ن قاسط، اسمه اشتهر بحمايته لرجل من بني النمر ب. في الجاهلية وأدرك االسالم 
 ). 275: 5: (األعالم. بسببه ) جمح، وعدي ( جمح، ولجأ إلى المثلم، فمنعه، وكادت تنشب فتنة بين الحيين 

 ). 607: 17: ( تاج العروس. ٢
 ).  72: 1: ( الصحاح ٣
 ). 299: 8: ( كتاب العين. ٤
عبد الرحمن ابن األسود بن عامر بن عويمر بن مخلد بـن سـبيع بـن كثير بضم الكاف وتشديد الياء المعجمة بن . ٥

جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو بن عامر بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر أبو صخر الخزاعـي الحجـازي 
الشاعر المعروف بابن أبي جمعة وهو كثير عزة وعزة هذه المشهور بها المنسوب إليهـا، لتغزلـه فيهـا ويكنـى أبـا 

د على عبد الملك بن مروان وروى عنه خطبة له ووفد على عمر بن عبد العزيز وغيره مـن خلفـاء بنـي صخر وف
تـاريخ مدينـة . أمية وكان من فحول الشعراء مات هو وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد سـنة سـبع ومئـة

, )114.  106: 4: ( نـاء الزمـانوفيات األعيان وأنبـاء أب, )152: 5: ( سير أعالم النبالء, )111.  76: 50: ( دمشق
 ). 284.  278: 9: ( البداية والنهاية, )229.  227: ( تاريخ اإلسالم

 ). 523: 12: ( لسان العرب. ٦
 ). 2023: 5: ( الصحاح. ٧

ــــه ــــرؤ نفس ــــان ام ــــا أه  ٢فــــال أكــــرم اّهللاٰ مــــن اكرمــــه  إذا م

ــو يســمعون كمــا ســمعت كالمهــا ــــودا  ل ـــا وسجـ ـــزة ركع ــــروا لع  خـ
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.يرة حسنةسار بهم س: يقال. الطريقة :والسيرة
١

  

.واألنثى بالهاء. وقد أمر فالن وأمر أيضا بالضم، أي صار أميرا. ذو األمر :واألمير
٢
   

وهي جلب القوم الطعام للبيع، وهـم يمتـارون ألنفسـهم، ويميـرون : أو هو من الميرة بال همز

.غيرهم ميرا
٣

  

وهو ما أشارت له صحيحة
٤

  ِ َي َأِميـَر الُْمـْؤِمنِيَن ) ع( أحمد بن عمر َقاَل َسَألُْت َأَبا َعْبِد اّهللاٰ لَِم ُسم

ِ : (َقالَ ) ع( نُه َيِميُرُهْم الِْعْلَم َأ َما َسِمْعَت ِفي كَِتاِب اّهللاٰ َو نَِميُر َأْهلَنا( :ِألَ
٥
(

٦
.(  

نقيض الكفر والفسق جميعا ألنه ال يجوز أن يكون الفعل إيمانا وفسقا كمـا ال يجـوز : واإليمان

.إال أن يقابل النقيض في اللفظ بين اإليمان والكفر أظهرأن يكون إيمانا وكفرا 
٧
   

سماه به اّهللاٰ ) ع(وهذا اللقب هو من مختصاته  )ع( هو اإلمام علي بن أبي طالب :وأمير المؤمنين

َي َأِميَر الُْمْؤِمنِيَن؟ َقالَ : ُقْلُت لَهُ : َقالَ ) ع(تعالى، وهو ما جاء َعْن َأبِي َجْعَفٍر  لَِم ُسم) : ُ اُه َوَهَكَذا اّهللاٰ َسم 

يتَُهْم َوَأْشـ«: َأْنَزَل ِفي كَِتابِهِ  َك مِْن بَنِي آَدَم مِْن ُظُهوِرهِْم ُذرَأنْفُِسـِهْم   َهَدُهْم َعلـىَو ِإْذ َأَخَذ َرب

»لَْسُت بَِربكُمْ أَ 
٨
دًا َرُسولِي َوَأن َعلِيًّا َأِميُر الُْمْؤِمنِينَ   ُمَحم َوَأن(

٩
.صحيحة السندوالرواية . 

١٠
  

هذا أمير البـررة وقاتـل الكفرمنصـور ): (ع(وهو اخذ بيد علي  ١١يوم الحديبية) ص(و قال النبي 

  ٢.والرواية صحيحة السند ١).من نصره ومخذول من خذله يمد بها صوته

                                                           
 ). 691: 2: ( المصدر السابق. ١
 ). 581: 2: ( الصحاح. ٢
 ). 295: 8: ( كتاب العين. ٣
امـامي (، عن أحمد بن عمر)امامي ثقة(، عن الوشاء)امامي ثقة(عن معلى بن محمد، )امامي ثقة(الحسين بن محمد. ٤

 ). ثقة
 . 65: سورة يوسف. ٥
 ). 412: 1: ( الكافي. ٦
 . 137: الفروق اللغوية. ٧
 . 172: سورة األعراف. ٨
 ). 412: 1: ( الكافي. ٩

بِيـِع ) امـامي ثقـة(َعِن اْبِن َأبِي ُعَمْيـرٍ ) امامي ثقة(دَ َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزي) امامي ثقة(َعلِي ْبُن ِإْبَراِهيمَ . ١٠ َعـْن َأبِـي الر
ازِ  امامي ثقة(الَْقز .( 

بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، وياء اختلفوا فيها فمنهم من شددها ومـنهم : الحديبية. ١١
ديبيـة وتخفيـف الجعرانـة، وأخطـأ مـن نـص علـى الصواب تشديد الح: من خففها، فروي عن الشافعي، أنه قال

وهي قرية متوسـطة ليسـت بـالكبيرة، : كل صواب، أهل المدينة يثقلونها وأهل العراق يخففونها: تخفيفها، وقيل
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إذ التقيتم فعلي على النـاس وإذا افترقتمـا ) ص(بعثين إلى اليمن، وقال ) ص( وبعث رسول اّهللاٰ 

.لى جندهفكل واحد ع
٣
   

.والبزار أخصر منه ورجال أحمد ثقات. رواه أحمد والطبراني باختصار: قال الهيثمي
٤

  

  .على الناس وال يؤمر عليه أحد) ع(يؤمر عليا ) ص( فكان النبي األعظم

  المقدمة
  المقدمة

بـار يعتبر موضوع المرأة من المواضيع المهمة لإلنسانية، وذلك باعتبارها نصف المجتمع، وأيضا باعت

أنها مصنع اإلنسان األول، والذي إذا صلح صلحت اإلنسانية، وان فسدت فستكون النتيجة عكسية 

مدمرة، وقد أصبح موضوع المرأة وحقوقها سالحا مشرعا أمام اإلسالم والمسلمين، واعتبـروا أنهـم 

محققـين أعداء للمرأة، وسالبين لحقوقها، واألكثر اضطهادا لهـا، وهـو مـا اسـتلزم مـن العلمـاء وال

اإلسالميين بذل الجهد من اجل الدفاع عن اإلسالم وأحكامه، وهو ما قام به مجموعة من االجلـة 

من العلماء والمحققين، وقد اثبتوا بالدليل القاطع عدم صحة االتهامات التي وجهها األعداء لإلسالم 

  .من تهم وأضاليل

 ،إبـراز الحقيقـة ودفـع الـتهم الباطلـةوهذه المقالة هي جزء بسيط من هذه الجهود التي يراد منها 

وذلك من خالل سيرة إمام همام يعتبر عمله وسيرته حجة على جميع المسـلمين فهـو مـن جهـة 

اإلمام األول عند الشيعة األمامية، وهو الخليفة الرابع لبقية المسلمين ومن مقدمي الصـحابة، فهـو 

  . بذلك يعتبر إماما لجميع المسلمين

                                                                                                                                          
، صلى اّهللاٰ عليه وسـلم، تحتهـا، وقـال الخطـابي فـي  سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول اّهللاٰ

جرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبـين المدينـة سميت الحديبية بش: أماليه
 ). 229: 2: ( معجم البلدان. تسع مراحل

 . 57: فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي. ١
 ). 129: 3: ( المستدرك على الصحيحين. ٢
 ). 356: 5: (مسند احمد. ٣
 ). 129: 9: ( مجمع الزوائد. ٤
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 تكريم المرأة

م األمور التي أكد عليها الدين اإلسالمي هو تكريم االنسان بشكل عام، وهو مـا اشـار اليـه من أه

ي الْبَـر « :القران الكريم في الكثير من المواضع منها قوله تعالى
ْمنا بَنِي آَدَم َوَحَملْناُهْم فِ َو لَقَْد كَر

لْناُهمْ  باِت َوفَضي ْن َخلَقْنا تَفِْضـيالً   َعلى َوالْبَْحِر َوَرَزقْناُهْم مَِن الط كَثِيٍر مِم«
١

، فقـد خـص البـاري 

واالحـوال فـي مأكلـه ومشـربه  ت،بل في جميع الصفا ل،تعالى االنسان من بين الموجودات بالعق

وال يـزال  ه،وملبسه ومسكنه ومنكحه، وقد استخدم االنسان هذه االمكانيات في جميع وجوه حيات

  .يفة عام يشمل الرجل والمرأةولسان االية الشر ى،يسعى ويرق

: وقد اكد القران الكريم على تكريم المرأة بشكل خاص كما ورد في تكريم األم في قوله تعالى

ُه َوْهناً َعلى« يْنَا اِإلنْساَن بِوالَِديِْه َحَملَتُْه ُأم َوْهـٍن َوفِصـالُُه فِـي عـاَميِْن َأِن اْشـكُْر لِـي   َو َوص

 الَْمِصيرُ َولِوالَِديَْك ِإلَي«
٢

، فقد خص تعالى بالذكر بعض ما تحملته أألم من المحـن، واالذى فـي 

  .حمل االنسان وتربيته، ثم انذر تعالى، وأكد لالمر بالشكر

واما بالنسبة للسنة الشريفة، فنجد ان النصـوص واالحكـام الدالـة علـى هـذه الحقيقـة كثيـرة  

هذا الموضوع بالكالم والممارسة هو االمام اميـر  ومتواترة، ومن ضمن االئمة االطهار الذين تناولوا

  :، وقد بين هذا هذه الحقيقة من خالل مجموعة من االمور)ع(المؤمنين علي بن ابي طالب 

  اعتبار المرأة ركن اساسي في المجتمع: االمر االول

  ـ: مرينالمرأة ركنا اساسيا في المجتمع من خالل االشارة الى ا) ع(اعتبر االمام امير المؤمنين 

  عدم امكان االستغناء عن المرأة. 1

من خالل اإلشارة الى ) ع(مهما كانت عظمة الطرف المقابل، وهو ما عبر عنه اإلمام أمير المؤمنين 

 ـ: العديد من األمور

                                                           
 . 70: سورة االسراء. ١
 . 14: سورة لقمان. ٢
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  )ع(من خديجة) ص(موقف النبي األعظم . أ

، )ع(سـيدتنا خديجـة  ، ومن ثم اتبع ذلك إيمان المرأة، وهـي)ع(فقد كان الرجل هو أمير المؤمنين

َو لَقَْد كَاَن يَُجاِوُر فِي كُل َسنٍَة بِِحـَراءَ (: إلى هذا المعنى بقوله) ع(وقد أشار اإلمام أمير المؤمنين
١ 

 ِ ْسَالِم َغيَْر َرُسـوِل اّهللاٰ  ٢ةَ َوَخِديَجـ) ع(فََأَراُه َوَال يََراُه َغيِْري َولَْم يَْجَمْع بَيٌْت َواِحٌد يَْوَمئٍِذ فِي اْإلِ

).َوَأنَا ثَالِثُُهَما
٣

 

،قبل أن يأتيه الوحي يتعبّد فـي غـار مـن هـذا الجبـل وهـو حـراء) ص(لقد كان النبي 
٤
وقـد  

يجاور من كل سنة شهرا، و كان يطعم في ذلك الشهر من جـاءه مـن المسـاكين، فـإذا ) ص(كان

أن يـدخل بيتـه  قضى جواره من حراء كان أّول ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي بـاب الكعبـة قبـل

فيطوف بها سبعا أو ما شاء اّهللاٰ من ذلك، ثم يرجع إلى بيته حتّى جاءت السنة الّتي أكرمه اّهللاٰ تعالى 

فيها بالرسالة، فجاور في حراء شهر رمضان و معه أهلـه خديجـة و علـي بـن أبـي طالـب فجـاءه 

.جبرئيل بالرسالة
٥

  

كنت امرءا تاجرا وكان عبـاس بـن عبـد  :وهذه الحقيقة رواها ايضا عفيف الكندي المشهور قال

المطلب لي صديقا، وكان يختلف إلى اليمن يشترى العطر ايام الموسـم فقـدمت ايـام الحـج فـي 

فلما طلعـت الشـمس، وحلقـت إلـى : قال. الجاهلية إلى مكة، فنزلت على العباس بن عبد المطلب

ثم اسـتقبل فقـام مسـتقبلها فلـم  السماء، وانا انظر إلى الكعبة اقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء

يلبث ان جاء غالم فقام عن يمينه، فلم يلبث ان جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشـاب وركـع 

يـا عبـاس : فرفع الشاب فرفع الغالم والمرأة، فقلـت. الغالم والمرأة، فخر الشاب ساجدا فسجد معه

                                                           
 ). 2312: 6: ( الصحاح. جبل بمكة، يذكر ويؤنث: حراء بالكسر والمد. ١
ولدت بمكة، . زوجة رسول اّهللاٰ صلى اّهللاٰ عليه وسلم األولى: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، من قريش. ٢

وكانـت . ار، وتزوجت بأبي هالة بن زرارة التميمي فمات عنها ونشأت في بيت شرف ويسار، ومات أبوها يوم الفج
فلما بلغ رسـول اّهللاٰ صـلى اّهللاٰ . ذات مال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام، تستأجر الرجال وتدفع المال مضاربة 

وعاد رابحا، فدست له من عرض ) بحوران ( عليه وسلم الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق بصرى 
قبـل ( فحضر وتزوجها رسـول اّهللاٰ ) عمرو بن أسعد بن عبد العزى ( يه الزواج بها، فأجاب، فأرسلت إلى عمها عل

وكان بـين كـل ولـدين . وفاطمة ) وهو الطاهر والطيب ( و عبد اّهللاٰ ) وكان يكنى به ( فولدت له القاسم ) النبوة 
وكانـت وفـاة خديجـة . من أسلم مـن النسـاء  دعاها إلى االسالم، فكانت أول) ص(ولما بعث رسول اّهللاٰ . سنة 
 ). 302: 2: ( األعالم. ق ه 3بمكة

 ). 157: 2: ( 192:الخطبة, محمد عبده, نهج البالغة. ٣
 ). 233: 2: ( معجم البلدان. ٤
 ). 208: 13: ( ابن أبي الحديد, شرح نهج البالغة. ٥
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ا محمد بن عبد اّهللاٰ بن عبد المطلب فقال هذ. ال: قال أمر عظيم تدرى من هذا ؟ فقلت. امر عظيم

أتـدرى مـن هـذا . ابن اخى يزعم إن ربه ارسله، وأمر بهذا وان كنوز كسرى وقيصر سـتفتح عليـه

أتدري مـن هـذه المـرأة . هذا علي بن أبى طالب بن عبد المطلب ابن اخي: ال قال: الغالم ؟ فقلت

وايم اّهللاٰ ما أعلم على ظهر االرض  خديجة بنت خويلد زوجة ابن اخي،: ال قال: إلى خلفهما ؟ قلت

يـا ليتنـي : قال عفيف بعد ما اسلم ورسخ االسالم فـي قلبـه. كلها أحدا على هذا الدين غير هؤالء

.كنت رابعا
١
   

  )ص( عند النبي األعظم) ع( منزلة خديجة

له وزيـر صـدق، وهـي ، ويحترمها، ويشاورها في أموره كلها، وكانت )ع(يود خديجة) ص(كان الرسول

.ول امرأة آمنت به، ولم يتزوج في حياتها واحدة غيرهاأ
٢

  

، )ص(وقد وردت روايات متعددة تؤكد على المنزلة العظيمة التي كانت لها عند النبـي االعظـم 

  ـ: وسنتعرض لبعضها

إذا ذكر خديجة لم يسأم مـن الثنـاء عليهـا ) ص(كان رسول اّهللاٰ :"عن عائشة قالت .1

وهل كانت إال عجوزا قـد : فحملتني الغيرة، فقلتواالستغفار لها، فذكرها ذات يوم 

واّهللاٰ ما أخلـف : (فغضب حتى أهتز مقدم شعره وقال: قالت. أخلف اّهللاٰ لك خيرا منها

لي خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كـذبني النـاس، وأنفقتنـي 

فقلـت : قالـت. "مالها إذ حرمني الناس، ورزقني اّهللاٰ أوالدها إذ حرمني أوالد النسـاء

.واّهللاٰ ال أذكرها بسوء أبدا: في نفسي
٣

 

واعتمرنا معه ) ص(اعتمر رسول اّهللاٰ " :عن إسماعيل عن عبد اّهللاٰ بن أبي أوفى قال .2

فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنـا نسـتره مـن 

 قال فحدثنا أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال ال

ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب ال صـخب فيـه وال 

."نصب
٤

 

                                                           
 ). 430: 1: ( ابن كثير, لسيرة النبوية ا, )35: 3: ( البداية والنهاية, )56: 2: ( تاريخ الطبري. ١
 . 302: تذكرة الخواص. ٢
 ). 1824: 4: ( االستيعاب, )103: 7: ( فتح الباري, )118: 6: ( مسند احمد. ٣
: 5: ( سـنن الترمـذي, )71: 7: ( البيهقـي, السنن الكبرى, )223: 9: ( مجمع الزوائد, ) 203: 2: ( صحيح البخاري. ٤

 ).  27: 1: ( فتح الباري, )133: 7 : (صحيح مسلم, )366
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.)إن اّهللاٰ ليباهي بك كرام مالئكته كل يوم مرارا... يا خديجة( ):ص(قال .3
١
  

فتسـأله . »أرسلوا إلى أصدقاء خديجة": إنه كان إذا ذبح الشاة يقول) ص(وروي عنه .4

."حب حبيبهاإني أل«: عائشة في ذلك فيقول
٢
  

أن عجـوزا سـوداء دخلـت علـى (: عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذانـه قـال .5

يـا " :، فلما خرجـت قالـت عائشـة)كيف أنت كيف حالكم ؟: (فحياها، وقال| النبي

إنها كانت تغشانا في حياة : ( ، فقال"؟السوداء تحيي وتصنع ما أرى رسول اّهللاٰ ألهذه

.)نخديجة وإن حسن العهد من اإليما
٣

 

أهل الجنـة خديجـة بنـت  أفضل نساء(): ص(قال رسول اّهللاٰ : عن ابن عباس قال .6

.)خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون
٤
   

بعـد أن حـازت تلـك المرتبـة  )ع(ما قال انفا، وخديجة بنت خويلد  )ص(وكيف ال يقول رسول اّهللاٰ 

لسامية من التضحية واالخالق والتضحية في سـبيل اّهللاٰ عنـد ربهـا، وآمنـت بـه الرفيعة والدرجة ا

وبدعوته وبأهدافه المقدسة، وبذلت كل وجودها من أجل ذلك، وكانت تؤازره على أمره، فخفف اّهللاٰ 

، وكان ال يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنـه ذلـك، إال )ص(بذلك عن رسول اّهللاٰ 

بها، إذا رجع إليها تخفف عنه، وتهـون عليـه أمـر النـاس، حتـى )ص(ول اّهللاٰ فرج اّهللاٰ ذلك عن رس

  . ماتت

  والبعثة) ع(خديجة 

، وهو في غار حراء فرجع إلـى أهلـه مستبشـرا مسـرورا بمـا أكرمـه اّهللاٰ بـه، )ص(أوحي إلى النبي

نى عـن مطمئنا إلى المهمة التي أوكلت إليه، فشاركه أهله في السرور، واسلموا، وقد روي هذا المع

فيما يأتيه من قبل |كيف لم يخف رسول اّهللاٰ : عفعن زرارة أنه سال اإلمام الصادق ). ع(أهل البيت

إن اّهللاٰ إذا اتخذ عبـدا رسـوال، أنـزل عليـه السـكينة (: فقال. أن يكون مما ينزع به الشيطان؟: اّهللاٰ 

، مثل الذي يراه بعينه .)والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل اّهللاٰ
٥

  

                                                           
 ). 78: 16: ( بحار األنوار. ١
 ). 8:103: ( االصابة. ٢
 ). 360: 1: ( كشف الخفاء, )584: 5: ( أسد الغابة. ٣
 ). 497: 2: ( مستدرك الحاكم, ) 201: 9: ( مجمع الزوائد, )321: 6: ( فتح الباري, )309: 15: ( عمدة القاري. ٤
 ). 202: 2: ( تفسير العياشي. ٥
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ِذيَن آَمُنوا : ( في قول اّهللاٰ ) ع(اّهللاٰ  وعن أبي عبد َ َوَمالئَِكَتُه ُيَصلوَن َعَلى النبِي يا َأيَها ال ِإن اّهللاٰ

َصلوا َعَلْيِه َوَسلُموا َتْسلِيمًا 
١

كيـف علمـت الرسـل أنهـا : ، فقلت)أثنوا عليه وسلموا له:( قال: فقال) 

بالتسـليم ّهللاٰ : (شئ علم المؤمن أنـه مـؤمن ؟ ـ قـال بأي: ، قلت)كشف عنها الغطاء: (رسل ؟ قال

والرضى بما ورد عليه من سرور وسخط
٢

.( 

كل ما لديها في سبيل االستفادة منه فـي تبليـغ رسـالته، )ص(لرسول اّهللاٰ ) ع(وقد بذلت خديجة

يغ في احتياج مبرم لهذه االموال لتبلوقد كان لها االثر الكبير في تثبيت االسالم وتقويته، حيث كان 

 )َو َوَجَدَك عـائِالً فَـَأْغنى(: هذه الحقيقة بقوله تعالىالرسالة وديموتها، وقد أشار القران الكريم الى 
٣

 ،

)ع(اي اغناك بمال خديجة 
٤
. 

وخفف اّهللاٰ تعالى من خاللها عن رسوله، فال يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب الناس له 

ها تثبته وتخفف عنه، وتصدقه وتهون عليه أمر الناسفيحزنه إال فرج اّهللاٰ عنه بها، إذا رجع إلي
٥

 . 

  )ع( ذكر وفاة أبي طالب وخديجة

توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثالث سنين وبعد خروجهم من الشعب فتوفي أبو طالب فـي 

شوال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة وكانت خديجة ماتت قبله بخمسة وثالثين يوما 

ثالثـة أيـام فعظمـت المصـيبة علـى رسـول اّهللاٰ : ينهما خمسة وخمسون يوما، وقيـلوقيل كان ب

، وذلـك أن )ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالـب): (ص(بهالكهما فقال رسول اّهللاٰ 

قريشا وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصـلون إليـه فـي حياتـه حتـى ينثـر 

ه وحتى إن بعضهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصـلي وكـان رسـول اّهللاٰ بعضهم التراب على رأس

ثم يلقيه بالطريق ودفنت فـي مقـابر ! يخرج ذلك على العود ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف 

قريش بالحجون 
٦
. 

                                                           
 . 56: سورة االحزاب. ١
 ). 328: 2: ( المحاسن. ٢
 . 8: سورة الضحى. ٣
 ). 19:299: ( عمدة القاري. ٤
 ). 240: 1: ( ابن هشام, سيرة النبي. ٥
 ).  91-90: 2: ( الكامل في التاريخ. ٦
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ومن خالل تناولنا المختصر لهذه السيرة المباركة يظهر الدور الكبير والرئيسي الذي تمثله المرأة 

دعاهـا ) ص(الحياة، وفي طريق الرسالة اإلسالمية، ولو لم يكن لدورها أهمية لمـا كـان النبـي في

  .في كالمه هذا) ع(لإليمان، ولما كان ذكرها أمير المؤمنين

  )ع(ـ مع منزلته العظيمة ـ عند دفنه للزهراء ) ع(كالمه . ب

أن يكتم أمرها، و ) ع(لى علّي وّصت إ) ع(لّما مرضت فاطمة : (قال) ع(عن االمام السجاد عن أبيه 

ففعل ذلك، و كان يمّرضها بنفسه و تعينه على ذلـك أسـماء . يخفي خبرها و ال يؤذن أحدا بمرضها

بنت عميس
١

أن ) ع(فلّما حضرتها الوفاة وّصت أميـر المـؤمنين . على استسرار بذلك كما وّصت به 

ك، و دفنها و عّفي موضع قبرها، فلّما نفـض ذل) ع(فتولّى. يتولّى أمرها، و يدفنها ليال و يعّفي قبرها

) ص(يده من تراب القبر هاج به الحزن، فأرسل دموعه على خّديه و حّول وجهـه إلـى قبـر النبـّي 

ا ُقبَِضْت َفاِطَمُة (: فقال ع(َدَفَنَها َأِميُر الُْمْؤِمنِينَ  )ع(لَم(  َقـاَم َفَحـو َل ِسّرًا َوَعَفا َعَلى َمْوِضِع َقْبِرَها ُثـم

 ِ ـَالُم َعلَيْـَك َعـِن «: َفَقالَ ) ص(َوْجَهُه ِإلَى َقْبِر َرُسوِل اّهللاٰ ي َوالسَعن ِ َالُم َعلَيَْك يَا َرُسولَ اّهللاٰ الس

ابْنَتَِك َوَزائَِرتَِك َوالْبَائِتَةِ 
٢

فِي الثَرى 
٣

بِبُقَْعتِكَ  
٤

ُ لََها ُسْرَعَة اللَحـاقِ   يَـا  بِـَك قَـل  ٥َوالُْمْختَاِر اّهللاٰ

ِ َعْن َصفِيتِكَ  َرُسولَ اّهللاٰ
٦

َصبِْري َوَعفَا 
٧

ِديَعْن َسيَدِة نَِسـ  لِـي فِـي  ٨اِء الَْعـالَِميَن تََجلـ َأن ِإال

ي َأسالت
٩  ِ َك فِي فُْرقَتَِك َمْوِضَع تََعز سنتب

١٠
ْدتُكَ   فَلَقَْد َوس

١
فِي َملُْحوَدةِ  

٢
  ْ ُسكَ قَبِْرَك َوفَاَضْت نَف

٣
 

                                                           
دار | مت قبل دخول النبـي أسل. صحابية، كان لها شأن: أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث الخثعمي. ١

األرقم بمكة، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت لـه عبد اّهللاٰ ومحمدا وعوفا، ثـم 
فتزوجها أبو بكر فولدت لـه محمدا ابن أبي بكر، وتوفي عنها أبو ) ه 8سنة (قتل عنها جعفر شهيدا في وقعة مؤتة 
وصفها أبو نعـيم بمهـاجرة الهجـرتين . وماتت بعد علي. لدت لـه يحيى وعونابكر فتزوجها علي بن أبي طالب فو

حليـة , 85: ذيـل المـذيل, 35: الدر المنثـور, ) 205: 8: ( ابن سعد, الطبقات. ه 40توفيت سنة , ومصلية القبلتين
 ). 33: 2: ( صفة الصفوة, 420: خالصة تذهيب الكمال, )74: 2: ( االولياء

 . 324: معجم مقاييس اللغة. تاء أصل واحد وهو المأوى والمĤب ومجمع الشمل الباء والياء وال. ٢
 ).  238: 8: ( كتاب العين. التراب، وكل طين ال يكون الزبا إذا بل: الثرى، مقصور. ٣
المصـدر . كل واحـدة منهـا بقعـة، وجمعهـا بقـاع وبقـع . قطعة من أرض على غير هيئة التي على جنبها : البقعة. ٤

 ).  184: 1( :السابق
 ).  48: 3: ( المصدر السابق. ٥
 ). 162: 7: ( المصدر السابق. الصفو نقيض الكدر، وصفوة كل شئ خالصه وخيره . ٦
 ). 2432: 6: ( الصحاح. درس: وعفا المنزل يعفو. درسته : عفت الريح المنزل ٧
 ). 458: 2: ( المصدر السابق. الصالبة: الجلد. ٨
 ). 332: 7: ( كتاب العين. ٩

  :العزاء هو الصبر نفسه عن كل ما فقدت ورزئت، قال. ١٠
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ا ِإلَيْـِه َراِجُعـوَن قَـِد  ٤بَيَْن نَْحِري َوِإنـ ِ ا ِهللاّٰ لِـي َأنَْعـُم الْقَبُـوِل ِإنـ ِ َوَصْدِري بَلَى َوفِي كِتَاِب اّهللاٰ

هِينَةُ  اْستُْرِجَعِت الَْوِديَعُة َوُأِخَذِت الر
٥

َوُأْخلَِستِ  
٦

ْهَراُء فََما َأقْبََح الَْخْضَراَء َوالَْغبَْراَء   يَا َرُسـولَ الز

ا ُحْزنِي فََسْرَمدٌ  َأم 
ِ دٌ  ٧اّهللاٰ ا لَيْلِي فَُمَسه َوَأم

ُ لِي َداَرَك التِـي  ٨ َوَهم َال يَبَْرُح مِْن قَلْبِي َأْو يَْختَاَر اّهللاٰ

َأنَْت فِيَها ُمقِيٌم كََمدٌ 
٩

ُمقَيحٌ  
١٠

  َوَهم
١١

  ِ َق بَيْنَنَا َوِإلَى اّهللاٰ ٌج َسْرَعاَن َما فَر١٢ َأْشـكُو َوَسـتُنْبِئُكَ ُمَهي 

ابْنَتَُك بِتََظافُرِ 
١٣

تَِك َعلَى َهْضِمَها  ُأم
َؤالَ َواْستَْخبِْرَها الَْحالَ فَكَـْم مِـْن َغلِيـلٍ  ١٥فََأْحفَِها ١٤ الس

١٦
 

ُمْعتَلِجٍ 
١٧

بَِصْدِرَها لَْم تَجِْد ِإلَى بَثهِ  
١٨

ُ َوُهَو َخيْـُر   الَْحـاكِِميَن َسـَالَم َسبِيًال َوَستَقُولُ َويَْحكُُم اّهللاٰ

ٍع َال قَالٍ  ٢١فَِإْن َأنَْصِرْف فََال َعْن َمَاللَةٍ  ٢٠َوَال َسئِمٍ  ١٩ُمَود  ُ َوِإْن ُأقِْم فََال َعْن ُسوِء َظن بَِما َوَعـَد اّهللاٰ

                                                                                                                                          
وباليـأس والصـبر * وقد لمت نفسي وعزيتهـا : أال من لنفس غاب عنها عزاؤها والتعزي فعله، والتعزية فعلك به قال

 ). 205: 2: ( المصدر السابق. عزيتها
 ). 550: 2: ( الصحاح. وسدته الشئ فتوسده، إذا جعله تحت رأسه. ١
 ). 534: 2: ( المصدر السابق. الشق في جانب القبر: اللحد بالتسكين .٢
: وكذلك فاضت نفسه، أي خرجت روحه، عن أبـي عبيـدة والفـراء، قـاال. مات : فاض الرجل يفيض فيضا وفيوضا. ٣

 ). 1099: 3: ( المصدر السابق. وهي لغة في تميم 
 ). 210: 3: ( ينكتاب الع. النحر، حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر. ٤
. رهنت فالنا دارا رهنـا وارتهنـه إذا أخـذه رهنـا: يقال. الرهن ما وضع عند اإلنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه  ٥0

 ). 188: 13: ( لسان العرب
 ). 197: 4: ( كتاب العين. اختلسته اختالسا واجتذابا : أخذ الشئ مكابرة، تقول: الخلس واالختالس. ٦
 ). 341: 7: ( المصدر السابق. الزمان من ليل ونهاردوام : السرمد. ٧
 ). 439: 2: ( مجمع البحرين. اي ال نوم فيه: ليلي مسهد. ٨
 ). 334: 5: ( كتاب العين. أكمده الحزن إكمادا . هم وحزن ال يستطاع إمضاؤه : والكمد. ٩

 ). 398: 1: ( الصحاح. وتقيح وقيح الجرح . قاح الجرح يقيح : تقول منه. المدة ال يخالطها دم : القيح. ١٠
 ). 357: 3: ( المصدر السابق. الحزن : الهم. ١١
: 8: ( كتاب العـين. األنباء: نبأته وأنبأته واستنبأته، والجميع: والفعل. خبرا: الخبر، وإن لفالن نبأ، أي: النبأ، مهموز. ١٢

382 .( 
 ). 519: 4: ( لسان العرب. تظافر القوم عليه وتظاهروا بمعنى واحد . ١٣
 . 409:ابن السكيت االهوازي, ترتيب إ صالح المنطق. مصدر هضمه يهضمه هضما، إذا ظلمه: الهضم. ١٤
 ). 2316: 6: ( الصحاح. االستقصاء في الكالم والمنازعة: االحفاء. ١٥
 ). 1784: 7: ( المصدر السابق. الضغن والحقد، مثل الغل : والغليل. ١٦
 ). 229: 1: ( اب العينكت. التطامها : اعتالج األمواج. ١٧
وبثث الخبر، شـدد للمبالغـة، فانبـث أي . أبثثتك سرى، أي أظهرته لك : يقال. بث الخبر وأبثه بمعنى، أي نشره . ١٨

 ). 273: 1: ( الصحاح. انتشر 
 ). 198: 15: ( لسان العرب.  قليته قلى وقالء ومقلية أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . ١٩
. مـل، ورجـل سـؤوم وقـد أسـأمه هـو: ئ وسئم منه وسئمت منه أسأم سأما وسأمة وسĤما وسĤمةسئم الش: سأم. ٢٠

 ). 280: 12: ( المصدر السابق
ال يستمل وال يكرى : وقال. واستمللته كذلك. مللت الشئ بالكسر، ومللت منه أيضا ملال وملة وماللة، إذا سئمته. ٢١

 ). 1821-1820: 5: ( الصحاح. مجالسها وال يمل من النجوى مناجيها
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ابِِريَن َواَه َواهاً  الص
١

بُْر َأيَْمنُ   َوالص
٢

َوَأْجَمُل َولَْو َال َغلَبَُة الُْمْستَْولِينَ  
٣

  َ َجَعلْـُت الُْمقَـاَم َواللبْـَث ل
٤
 

لَِزاماً َمْعكُوفاً 
٥

َوَألَْعَولُْت  
٦

ِإْعَوالَ الثكْلَى 
٧

َعلَى َجلِيلِ  
٨

ِزيةِ   الر
٩

ِ تُـْدفَُن ابْنَتُـَك ِسـّراً   فَبَِعـيِْن اّهللاٰ

َوتُْهَضمُ 
١٠

  ْ ِ َحقَها َوتُْمنَُع ِإْرثََها َولَْم يَتَبَاَعِد الَْعْهُد َولَْم يَْخلَْق مِن ِ يَا َرُسـولَ اّهللاٰ كُْر َوِإلَى اّهللاٰ َك الذ

ْضَوانُ  َالُم َوالر َعلَيَْك َوَعلَيَْها الس ُ ِ َأْحَسُن الَْعَزاِء َصلى اّهللاٰ . »الُْمْشتَكَى َوفِيَك يَا َرُسولَ اّهللاٰ
١١
  

) ص( كالمنـاجي بـه رسـول اّهللاٰ ) ع(فهذا الكالم صدر من اإلمام عند دفن سيدة النساء فاطمة 

، فعّز عليه المصاب و جل الخطـب، فتوجـه إلـى )ص(عند قبره عندما دفن اإلمام عزيزة رسول اّهللاٰ 

القبر الشريف إلى حبيبه و خليله يبثه الشكوى الحزينة و يشرح له األلم الممض، لحن حزين يبثـه 

ر الشـريف وقفـة ، فوقف علـى القبـ)ع(من قلبه يشرح لرسول اّهللاٰ مصابه بعزيزته الزهراء) ع(اإلمام

المفجوع الحزين المصاب بأغلى ما عنده، فقال السالم عليك عني باألصالة و عـن ابنتـك بالنيابـة، 

فإنها نزلت في جوارك في مقام القدس في الدار اآلخرة و لقد كانت مسرعة في اللحاق بك مما زاد 

  .مصائبي و جعلها متواترة عليّ 

ذلك الجبل األشم الـذي ) ع(ها على قلبه و أن علياثم شرع في بيان لشدة مصيبته و عظيم وقع

قد قّل و أن التصبر قد ) ص(ال تحركه العواصف و النوائب يعترف بأن الصبر على حبيبة رسول اّهللاٰ 

يرتاح اإلمام إليها و يشعر أن يد النبـوة ال تـزال ) ص(بقية رسول اّهللاٰ ) ع(ضعف، فقد كانت الزهراء

جزءا من رسول اّهللاٰ يعيش في الحياة معه يؤاسيه يمشي معه يحمل  ترعاه، يشعر بوجود الزهراء أن

همومه و يتحرك من أجل قضاياه فعند ما فقدها شعر بوحدته و غربته، فكانت الصدمة قوية بحيث 

  .لم يقدر أن يحبس ما في نفسه فأبداه بهذه العبارات 

                                                           
 ). 106: 4: ( كتاب العين. واها لريا ثم واها واها: تلهف وتلدد، وينون أيضا كقول أبي النجم: واه. ١
 ). 2220: 65: ( الصحاح. وقد يمن فالن على قومه، فهو ميمون، إذا صار مباركا عليهم . البركة : اليمن. ٢
 ). 366: 8: ( عينكتاب ال. استولى فالن على شئ، إذا صار في يده . ٣
 ). 227: 8: ( المصدر السابق. المكث: اللبث. ٤
 ). 205: 1: ( المصدر السابق. عكف يعكف ويعكف عكفا وعكوفا وهو إقبالك على الشئ ال تصرف عنه وجهك . ٥
 ). 482: 11: ( لسان العرب. رفعا صوتهما بالبكاء والصياح: أعول الرجل والمرأة وعوال. ٦
 ). 349: 5: ( كتاب العين. الحبيب، وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة ولدهافقدان : الثكل. ٧
 ). 17: 6: ( المصدر السابق. جل في عيني أي عظم، وأجللته أي أعظمته. ٨
 . 132: مختار الصحاح. الرزية المصيبة والجمع الرزايا وقد رزأته رزيئة أي أصابته مصيبة. ٩

ترتيـب إصـالح . ويقال هضم له من حقـه، إذا كسـر لـه منـه. إذا ظلمه مصدر هضمه يهضمه هضما، : الهضم. ١٠
 . 409: المنطق

 . 109:الشيخ الطوسي, االمالي, 281:الشيخ المفيد, االمالي, )459 -458: 1: ( الكافي. ١١
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بـه اسـتدرك بـأن مصـيبته و شرح وقعها األلـيم علـى قل) ع(ثم وبعد أن ذكر مصيبته بالزهراء 

كانت هي األعظم و أنه كما صبر في تلك المصيبة سيصبر على هذه فتكون تلـك ) ص(برسول اّهللاٰ 

و ما مّر عليه من أمـور ) ص(هي التي تخلق الصبر عن هذه، ثم شرح تفاصيل مصيبته برسول اّهللاٰ 

و ) ص(سـول اّهللاٰ صعبة و أنه هو الذي وضعه في قبره و تولى بيده دفنه و كيـف خرجـت نفـس ر

رأسه بين صدر اإلمام و نحره فهو أقرب الناس إليه عند وفاته و كان إلى جنبه فـي آخـر لحظـات 

  .حياته

) إنـا ّهللاٰ و إنـا إليـه راجعـون: (ثم استرجع متسليا راجعا إلى اّهللاٰ في طلب األجر و الصبر قـائال 

قد عادت إلـى ) ع(فيه ان روح الزهراءفنحن ملك ّهللاٰ و نحن إليه راجعون، وتكلم بكالم حزين بين 

باريها، وان اإلنسان في الدنيا وديعة ال بد و أن ترد إلى اّهللاٰ لتحاسب و وجه كون النفس وديعة أن 

النفس في هذا البدن كالوديعة فإذا أخذت فقد استرجعت، و باعتبـار أن اإلنسـان مرهـون بأعمالـه 

  . فبهذا االعتبار أضحى رهينة

ر لكالمه وهو ان المرأة وديعة عند الرجل و كأنها رهينة عنده يجب المحافظة وهناك تفسير اخ

  .عليها وردها إلى المودع و المرتهن

ثم بين حزنه و شدته و أنه سيبقى دائم الحزن و الكĤبة و مؤرق الليل ال ينام قد أسره المصاب  

حيـث ) ص(المصـطفى فسلب النوم من أجفانه و سيبقى هكذا إلى أن يستشهد و يذهب إلى جوار

  .هو مقيم في أعلى عليين في جنة النعيم

استرجع اإلمام شـريط األحـداث الماضـية، ومـا جـرى عليـه و ) ص(ثم بين انه بوفاة الصديقة 

عليها، و كيف مارست هذه األمة بحق عزيزة المصطفى أبشع صـور التعامـل و أقبحـه، واسـترجع 

وت له عزيز، فيسترجع الذكريات الحلوة و المرة وهذه الحالة البشرية تعتري كل شخص عند ما يم

ما مّر عليه و ما جرى له إنه يستحضر فـي ذهنـه الماضـي كلـه و يختصـره فـي عبـارات تـؤدي 

و كيـف اجتمعـت ) ع(في هذا الموقف الرهيب يستذكر ما جرى على الزهراء) ع(المطلوب، و اإلمام

لنفسها ثم ظلمتها في قهرها و ضـربها و  األمة على ظلمها فسلبتها حقها وردت حجتها و ما ادعته

  .أهانتها ثم بعد ذلك في ممارسة األمة من الظلم على زوجها و حرمانه من حقه في الخالفة
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إنها ذكريات مّرة لم يستطع اإلمام أن يبثها إال إلى حبيبه و هذا هو وقتها و قد دفن الزهراء و  

، إنها فرصة يستطيع اإلم ام أن يخفف فيهـا ممـا يعيشـه مـن األسـرار و وقف على قبر رسول اّهللاٰ

  .األحزان

يا رسول اّهللاٰ ستخبرك ابنتك الزهراء وبضعتك الطاهرة الحوراء بأول اجتماع بك و أول لقاء معك  

باجتماع األمة على ظلمها و أخذ حقها و مصادرة ميراثها و أمالكها فأنت يا رسول اّهللاٰ شّدد الطلب 

المصاب و جلل الخطب و فداحته، فاستخبرها الحـال الـذي جـرى و استقصي الخبر فستجد عظم 

عليها و علّي و ما يجري اآلن، إنها أحداث رهيبة تنكّر القوم فيها لرسول اّهللاٰ و حاربوه في أهلـه و 

  .ذريته و أقرب الناس إليه

عده و لم ولو كان في األمة حب لرسول اّهللاٰ و والء له لحفظوه في وحيدته الزهراء التي خلّفها ب 

يترك من أثره غيرها، و أن الزهراء لو كانت في غير هذه األمـة لقدسـوها لـذاتها و لرسـول اّهللاٰ و 

لكنها األمة التي اجتمعت على نصب العداوة لمحمد و لم تقدر أن تقابله في حياتـه فواجهتـه فـي 

هانـة و سـلب أهله فنّحت عليا عن الخالفة و ظلمت الزهراء أبشع صور الظلـم مـن الضـرب و اإل

ميراثها و سّمت الحسن المجتبى و قتلت الحسين الشهيد و سـيّرت أهـل بيـت رسـول اّهللاٰ سـبايا 

  .تجوب بهم البالد

ء لهـم فـي كـل  جرى هذا و بعد لم يطل العهد بفراقك إذ ال زلت شاخصا أمام أبصارهم تتراى

ديثك لهم، فمـع قـرب مكان و لم يخل منك الذكر إذ يعيشون ذكرك و يعيشون مقامك بينهم و ح

عهدك بهم و ذكرهم لك فعلوا ما فعلوا من الظلم و االعتداء و هضم الحـق ألهلـك و بالخصـوص 

  .البنتك و عزيزتك و بضعتك الزهراء

ثم أراد أن يودعهما فختم بالسالم عليهما كما بدأ به، السالم عليكمـا سـالم مـودع و للـوداع  

ع، لوعة الفراق، سالم مـودع ال مـبغض و ال ملـول بـل لوعة في القلب يعرفها المحبون عند الودا

وداع حبيب ألحبته ثم اعتذر فإن انصرف عن قبريكما فال عن ضجر و سأم من القيام عليهما و إن 

أقم فال عن سوء ظن حيث تذهب المصيبة ببعض الناس إلى الجـزع و الهلـع و اليـأس فيسـيئون 

جرهم بغير حساب فليس االنصـراف عـن ماللـة و ال الظن باّهللاٰ الذي وعد الصابرين بأن يوفيهم أ
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ُأولئَِك َعلَـيِْهْم َصـلَواٌت مِـْن َربِهـْم (: القيام عن سوء ظن بما وعد اّهللاٰ الصابرين من األجر بقوله

).َوَرْحَمةٌ َوُأولئَِك ُهُم الُْمْهتَُدونَ 
١

 

جتمع اإلسالمي، وهو ما يشير إلى عظمة المنزلة التي تشغلها المرأة في الم )ع(وهذا الكالم منه

  .ال تحتله في أي فكر، أو منهج آخر في سموه، أو شموله وعظمته

  صيانة المرأة من االعتداء. 2

من البديهيات الواضحة حق اإلنسان في الرد على من يعتدي عليه، وهذا الحق مضمون له إنسانيا، 

دة، فهي وان اعتدت، فان الواجب ودينيا، وأما في المنهج العلوي، فهو يستثني المرأة من هذه القاع

أن ال يرد عليها بالمثل، وان وجدت في ساحات القتال، وذلك زيـادة فـي تكريمهـا، وداللـة علـى 

  ـ: في العديد من النصوص )ع(عظمة منزلتها في الفكر اإلسالمي، وهو ما أشار إليه 

ا ُفَالَنُة َفَأْدَرَكَها َرْأُي النسَ ): ( ع(قوله  :األول اِء َوِضْغنٌ َوَأم
٢

َغَال ِفي َصـْدِرَها َكِمْرَجـلِ  
٣

الَْقـْينِ  
٤

َولَـْو  

 ِ ُدِعَيْت لَِتَناَل ِمْن َغْيِري َما َأَتْت ِإلَي لَْم َتْفَعْل َولََها َبْعُد ُحْرَمُتَها اُألولَى َوالِْحَساُب َعَلى اّهللاٰ
٥

.(  

بفالنة إلى عائشة) ع(أشار 
٦

الكريم و قد بيّن سـبب ذلـك  أم المؤمنين و ما وقع منها نحو شخصه 

  :بأمرين

عاطفة النساء الذي يأخذهن و يجرهن إلى ذلك و المرأة بطبعها عاطفية صاحبة هوى إذا أحبت . 1

  .أصيبت بالجنون و إذا أبغضت كفرت و كّفرت و أم المؤمنين لم تخرج عن هذه القاعدة

دعها تستقر أو ترتـاح و شـبهه أنها كانت تحمل حقدا على اإلمام و لكنه حقد رهيب عظيم ال ي. 2

  :اإلمام بقدر الحداد الذي يغلي و قد ذكروا لحقدها أسبابا كثيرة منها

                                                           
 . 157: سورة البقرة.. ١
 ). 366: 4: ( كتاب العين. حقد: الحقد، ضغن عليه أي: الضغن والضغينة.. ٢
 ). 72: 1: ( مجمع البحرين. جل قدر من نحاسالمر.. ٣
 ). 219: 5: ( كتاب العين. الحداد، وجمعه قيون: القين. ٤
 ). 48: 2: ( ، محمد عبده156: نهج البالغة، الخطبة. ٥
في السنة الثانية بعد | تزوجها النبي. كانت تكنى بأم عبد اّهللاٰ . عائشة بنت أبي بكر عبد اّهللاٰ بن عثمان، من قريش. ٦

) عثمـان ( وكانـت ممـن نقـم علـى . وما كان يحدث لها أمر إال أنشدت فيه شعرا. هجرة، ولها خطب ومواقفال
وتوفيـت فـي . عمله في حياته، ثم غضبت لـه بعد مقتله، فكان لها في هودجها، بوقعة الجمل، موقفها المعـروف

  ). 240: 3: ( األعالم. أحاديث 2210روي عنها . هـ 58المدينة 
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عند ما استشاره في قصة اإلفك، وهو ما رواه البخـاري ) ص(ما أشار به اإلمام على النبي. 1. 2

فقال يا رسـول اّهللاٰ لـم ) ع(في باب تعديل النساء بعضهن بعضا فان علي بن أبي طالب 

ضيق اّهللاٰ عليك والنساء سواها كثيري
١
.  

فسـرت  )ع(كما بيناه انفا، وهي حليلة اإلمـام) ص(أحب الناس إلى النبي )ع(كون فاطمة. 2. 2

  . العداوة من الزوج إلى الزوج

  . كان المنافس الوحيد الذي تخافه على من تحب لـه اإلمارة والخالفة) ع(إن عليا. 3. 2

، وهو ما روي عن زيـد بـن )ع(لصحابة كلها ما عدا باب اإلمامسد أبواب ا) ص(إن النبي. 4. 2

فقالوا : أبواب شارعة في المسجد، قال) ص(كان لنفر من أصحاب رسول اّهللاٰ : أرقم قال

فقـام رسـول اّهللاٰ : سدوا هذه األبواب اال باب علي قال فتكلم في ذلك الناس، قال: يوما

بعد فانى أمرت بسـد هـذه األبـواب اال أما : ( فحمد اّهللاٰ تعالى وأنثى عليه ثم قال) ص(

باب علي وقال فيه قائلكم واني واّهللاٰ ما سددت شـيئا وال فتحتـه ولكنـي أمـرت بشـئ 

).فاتبعته
٢

 

.هذا حديث صحيح االسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم النيسابوري
٣

  

رجالـه  رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد اّهللاٰ وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقيـة: وقال الهيثمي

.رجال الصحيح
٤

 

فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس لـه طريق غيره أخرجهما أحمد والنسائي : وقال ابن حجر

ورجالهما ثقات
٥
. 

، )ع(كان قد دفع ألبي بكر براءة ليبلغها ثم انتزعها منـه وأعطاهـا لإلمـام) ص(إن النبي. 5. 2

ال لما نزلت عشر ق) ع(وهو ما روي عن محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي 

                                                           
 ). 113: 8: ( صحيح مسلم, )195: 6: ( مسند احمد, )156-154: 3: ( البخاريصحيح . ١
, السـنن الكبـرى, 585: عمـرو بـن أبـي عاصـم, كتاب السنة, )305: 5: ( سنن الترمذي, )369: 4: ( مسند احمد. ٢

: 4: ( األوسـطالمعجـم , )62: 2: ( مسند أبي يعلي, 73:النسائي, )ع(خصائص أمير المؤمنين , )118: 5: ( النسائي
 ). 78: 12: ( المعجم الكبير, )186

 ). 125: 3: ( مستدرك الحاكم. ٣
 ). 114: 9: ( مجمع الزوائد. ٤
 ). 13: 7: ( فتح الباري. ٥
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أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهـل مكـة، ) ص(دعا النبي)ص(آيات من براءة على النبي

أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منـه فاذهـب : ( ، فقال لي)ص(ثم دعاني النبي

، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى )به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم

يا رسول اّهللاٰ نزل في شئ؟، قال ال ولكـن جبريـل جـاءني فقـال لـن : فقال) ص(النبي

يؤدي عنك اال أنت أو رجل منك
١
. 

صحيح االسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم النيسابوري
٢
. 

بـراءة مـع ) ص(وروى الترمذي وحسنه وأحمد من حديث أنس قال بعث النبي :وقال ابن حجر

قال ال ينبغي الحد أن يبلغ هذا إال رجل من أهلي وهذا يوضح أبي بكر ثم دعا عليا فأعطاها إياه و

قوله في الحديث اآلخر ال يبلغ عني ويعرف منه أن المراد خصـوص القصـة المـذكورة ال مطلـق 

التبليغ وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبري
٣
. 

و ضعيف وقد وثق رواه عبد اّهللاٰ بن أحمد وفيه محمد بن جابر السحيمي وه: وقال الهيثمي
٤
.  

 )ع(لما آخى بين أصحابه آخى بين أبيها وبين عمر واخـتّص عليـا) ص(أن النبي األعظم. 6. 2

يـا : ( )ع(، فقال علي)ع(بين أصحابه وبقي علي) ص(بإخوته، فعندما آخى النبي األعظم

رسول اّهللاٰ ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت ما فعلت بأصحابك غيري فـإن 

خطة علي فلك العتبي والكرامة فقـال والـذي بعثنـي بـالحق مـا أخرتـك اال كان من س

لنفسي فأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي فقال يا رسـول اّهللاٰ مـا أرث منـك 

قال ما أورثت األنبياء قال وما أورثت األنبياء قبلك قال كتاب اّهللاٰ وسنة نبيهم وأنت معي 

إخوانـا : ( اآليـة) ص(فيقي ثم تال رسول اّهللاٰ في فقصري في الجنة مع فاطمة ابنتي ور

على سرر متقابلين
٥

األخالء في اّهللاٰ ينظر بعضهم إلى بعض) 
١

  . فغلظ ذلك عليها ).

                                                           
 ). 78: 4: ( عمدة القاري, )151: 1: ( مسند احمد. ١
 ). 52: 3: ( مستدرك الحاكم. ٢
 ). 239: 8: ( فتح الباري. ٣
 ). 29: 7: ( مجمع الزوائد. ٤
 . 47: سورة الحجر ٥
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يفـتح أو يقتـل، فلـم   أعطى أباها الراية يوم خيبر، وأمره أال يرجع حتّى)ص(وكان النّبيّ . 7. 2

أمـر صـاحبه، فـانهزم، فسـاء  يلبث لذلك وانهزم، فأعطاها في الغد عمر، وأمره بمثل مـا

ألعطين الراية غدا رجال يفتح اّهللاٰ علـى يديـه : ذلك وقال لهم ـ ظاهرا معلنا ـ | النّبّي 

يحب اّهللاٰ ورسوله ويحبه اّهللاٰ ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه 

به وجع فقال أين على فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا لـه فبرأ كان لم يكن 

فأعطاه الراية فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بسـاحتهم 

ثم ادعهم إلى االسالم وأخبرهم بما يجب عليهم فواّهللاٰ ال ن يهدى اّهللاٰ بك رجـل خيـر 

لك من أن تكون لك حمر النعم، ونهض الناس معه فلقوا أهل خيبر وكان مرحب يرتجز 

  : بين أيديهم ويقول

قال فاختلفا ضربتين فضربه على على هامته حتى عض السيف منها أضراسه وسمع أهـل العسـكر 

صوت ضربته وما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح له ولهم 
٢

 . 

 .فحقدت لحقد أبيها) ع(فغم ذلك أباها، فاضطغنه على علي

  . و هناك وقائع كثيرة لم تقدر أن تتحمل وقعها على قلبها فحقدت وازدادت حقدا

، : أقول ان هذه هي ضريبة الكمال التي تقع على من يتحلى به، وأيضـا ضـريبة اإلخـالص ّهللاٰ

رض الناس، إنه الكمال يواجهه النقص بكل ليصاب بما أصيب به لو كان من ع )ع(وما كان اإلمام 

  . ما يملك من ضعف وعجز ومكر واحتيال

                                                                                                                                          
خصـائص , )167: 9: ( كنز العمـال, 94: نظم درر السمطين, )172: 5: ( اآلحاد والمثاني, )5:221: ( المعجم الكبير. ١

: 3: ( عبـد اّهللاٰ بـن عـدي, الكامـل, )142: 1: ( ابـن حبـان, الثقات, )371: 4: ( الدر المنثور, 243: الوحي المبين

 ). 333: 1: ( كشف الغمة, 152: الموفق الخوارزمي, المناقب, )415: 21: ( شقتاريخ مدينة دم, )207
, السنن الكبرى, 594: ,عمرو بن أبي عاصم, كتاب السنة, )150: 6: (مجمع الزوائد, )20ص, 4: ( صحيح البخاري. ٢

, ) 291: 1: (موصـليأبـو يعلـى ال, مسند أبي يعلى, 49: النسائي, )ع(خصائص أمير المؤمنين ,)108: 5: ( النسائي

 468: 10: ( كنـز العمـال, )1099: 3: ( االسـتيعاب,) 152: 6: ( المعجـم الكبيـر,)377: 15: ( صحيح ابن حبـان

شـواهد , )50: 9: ( تفسـير الثعلبـي,156: خصائص الوحي المبـين, )465: 6: ( فيض القدير شرح الجامع الصغير,)

 ). 4:195: ( تفسير البغوي,) 36: 2: ( التنزيل

ـــرب   قـــد علمـــت خيبـــر أنـــى مرحـــب ـــل مج ـــالح بط ـــاكي الس  ش

ـــــب   أطعـــن أحيانـــا وحينـــا أضـــرب ـــــت تله ـــــوث أقبل  إذا اللي
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أراد أن يجّرد عائشة من أهدافها اإلسالمية في حربه، وما كان منها إنما كـان ) ع(ثم إن اإلمام

ي َمـا َو لَْو ُدعِيَْت لِتَنَالَ مِْن َغيْـرِ (: لدوافع شخصية خاصة تحملها في نفسها نحو اإلمام، ولذا قال

ولم تحاربه كما حاربتني فعدم خروجهـا علـى غيـري الـذي لـو حـل محلـي  )َأتَْت ِإلَي لَْم تَفَْعلْ 

وخروجها علّي دليل على أن خروجها لقتالي وحربي لم يكن ّهللاٰ ولم يكن طلبا لمرضاته وإنما كان 

  .لحقد يعيش في قلبها

إن لها حرمتها األولى مـن : ال قالبما يتمتع به من كمال عظيم يقصر عنه كل كم) ع(ثم إنه 

كونها من أمهات المؤمنين ففي الدنيا لها هذا الحق و أما في اآلخرة فالحساب عند اّهللاٰ و الوقـوف 

بين يديه و هي قد أقدمت على حرب ذهب ضحيتها الكثيرون و فتحت باب القتال بين المسلمين 

لجمل إلى انحراف فظيع في األمة و اّهللاٰ و جرأت معاوية للوقوف في وجه الحق و أدت حربها يوم ا

  .يحاسبها به و يسألها عنه

وعند قراءة هذه العبارة يشد اإلنسان الفكر قهرا عنه إلى تصور لهذا اإلنسان العظـيم فـال يجـد 

، فيتصور األخالقية اإلسالمية التي يتمتع بها اإلمام فيركع أمام هـذا )ص(أكبر منه إال رسول اّهللاٰ 

  .ريد في التاريخ ويصلي في محرابه مستلهما منه كل أخالقيات المسلم و آدابهاإلنسان الف

وما نريد التأكيد عليه هنا هو أن عائشة، وبرغم ما قامت به، والذي يعاقب عليـه فـي الحواضـر 

الحالية باإلعدام نجده يعبر بهذه الرقة، ويلتمس لها عذرا، وهو أنها امرأة تتأثر بطبيعتها ممـا يـؤثر 

خاذها القرارات الصحيحة، وعليه فإنني سوف لن أحاسبها على ما قامت به، بـل ترقـى أكثـر في ات

، ولكنه مع ذلـك ارجـع ١هو على حاله) ص(بان اعتبر أن احترامها بسبب زواجها من النبي األعظم

ن حسابها إلى اّهللاٰ تعالى تنبيها على أن عفوه عنها ال يعني غفران ذنبها كما تذهب إليه العامة بل أ

  .ورائها حساب شديد على ما اقترفته، وما جرته على األمة من ويالت

                                                           
عبـد القـيس عممهـن بالعمـائم، وقلـدهن  لما ظفر بها أكرمها، وبعث معها إلى المدينة عشرين امرأة مـن نسـاء. ١

هتك سترى برجالـه وجنـده : بالسيوف، فلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما ال يجوز أن يذكر به، وتأففت وقالت

 -شـرح نهـج البالغـة  -. إنما نحن نسوه: ائمهن، وقلن لهاالذين وكلهم بى فلما وصلت المدينة ألقى النساء عم

 ).  23: 1: ( ابن أبي الحديد
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َو َال َتِهيُجوا: (لعسكره قبل لقاء العدّو بصفين) ع(من وصية لـه  :الثاني
١

النَساَء بَِأًذى َوِإْن َشـَتْمنَ  
٢
 

َأْعَراَضُكمْ 
٣

ا لَُنـْؤَمُر بِـالَْكف َوَسَبْبَن ُأَمَراَءُكْم َفِإنُهن َضِعيَفاُت الُْقَوى َواْألَْنفُ   ِس َوالُْعُقوِل ِإْن ُكنـ

ِة بِـالَْفْهرِ  ُجُل لََيَتَناَوُل الَْمـْرَأَة ِفـي الَْجاِهلِيـ لَُمْشِرَكاٌت َوِإْن َكاَن الر ُهنَوِإن َعْنُهن
٤

َأِو الِْهـَراَوةِ  
٥
 

َفُيَعيرُ 
٦
بَِها َوَعِقُبهُ  

٧
).ِمْن َبْعِدهِ  

٨
  

ة و إحساس بشعور اآلخرين حتى مـع إسـاءتهم و اعتـدائهم شـعورا معهـم هذه نظرة علوية عميق

بالمصاب الذي أحاط بهم و انسجاما مع شخصيتهم الضعيفة، فال تهيجوا النساء بأذى أي ال تثيروا 

شعورهن بأذى يحصل منكم حتى و إن نلن من أعراضكم بأن عابوكم بها و سببن امراءكم ألنهن 

أة ضعيفة ال تستطيع مواجهة الرجل فلذا تنتقم منـه بسـالحها الـذي ضعيفات القوى أي قدرة المر

  .بين يديها و هو لسانها

 لما ورد دار عبد اّهللاٰ بن خلف التي نزلتها عائشة قالت صفية امرأة عبد اّهللاٰ بن خلف) ع(روي انّه 

نيك منـك كمـا يا قاتل األحبة يا مفّرق الجمع، أيتم اّهللاٰ ب): ع(لـه  ـ وكان زوجها قتل مع عائشة ـ

وأقتـل  ـ وأشار إلى باب من الـدار ـ أما لهممت ان افتح هذا الباب): (ع(فقال . أيتمت ولد عبد اّهللاٰ 

، وكان أناس من الجرحـى قـد لجئـوا )فأقتل من فيه ـ وأشار إلى باب آخر ـ من فيه، ثم أفتح هذا

: فقال رجل مـن األزد )ع(فخرج علي . فسكتت صفية. بمكانهم عندها) ع(إلى عائشة، فأخبر علّي 

صه ال تهتكن سـترا وال تـدخلن دارا وال تهـيّجن امـرأة : (واّهللاٰ ال تفلتنا هذه المرأة، فغضب وقال

                                                           
. وهاج الدم، وهاج الشر بين القوم، وكل شئ يثور للمشقة والضـرر. هاج الفحل هياجا، واهتاج اهتياجا، إذا ثار وهدر. ١

 ).  67: 4: ( كتاب العين
  ). 1958: 5: ( الصحاح. السب، واالسم الشتيمة: الشتم. ٢
 ). 274: 1: ( كتاب العين. ال تذكره بسوء: ويقال ال تعرض عرض فالن، أي. حسبه: عرض الرجل. ٣
 45: 4: ( المصدر السـابق. فهيرة: الحجر قدر ما يكسر به جوز، أو يدق به شئ، وعامة العرب تؤنثه وتصغيره: الفهر. ٤

 .( 
 ).  2535: 6: ( الصحاح. لواو مثال المطايا، كما قلناه في االداوةالعصا الضخمة، والجمع الهراوى بفتح ا: الهراوة. ٥
 ). 623: 4: ( لسان العرب. التعاير التساب، والتعايب دون التعاير إذا عاب بعضهم بعضا. ٦
: 1: ( كتـاب العـين. أي لم يبق لـه ولـد ذكـر: ال عقب له: وقولهم. ولده وولد ولده الباقون من بعده: عقب الرجل. ٧

178.(  
: ( تاريخ ابن خلدون, )293: 3: ( الكامل في التاريخ,556: تمهيد االوائل وتلخيص الدالئل, )6: 4: ( تاريخ الطبري. ٨

 . 204: وقعة صفين, )172: 2ق,  2
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بأذى وان شتمن أعراضكم وسّفهن امراءكم وصلحاءكم فانّهّن ضعاف، ولقد كنّا نؤمر بالكّف عنهّن 

يعيّر بها عقبه من بعدهوإنّهن لمشركات، وان الرجل ليكافي المرأة ويتناولها بالضرب ف
١

 .(  

و أما كونهن ضعيفات األنفس فألنهن عاطفيات ينجررن بأبسط نظرة أو كلمة طيبة إنهـن ال  

يملكن إال الدمعة و البسمة و بهما تتحول المرأة من خط المواجهة إلى خـط الموافقـة و إذا كانـت 

تحت تأثير تلك العاطفة فتخضع  العاطفة قوية مشبوبة تعطلت لغة العقول و توقف العمل بها إذ تقع

  .لها و تكون ضعيفة في مواجهتها

ثم أراد أن يثير حفائظ جنده ليقوموا بهذا األمر و يمتثلوا ما قاله لهم من عـدم أثـارة النسـاء و  

  :ذلك من خالل ذكره لحالتين

الت من تذكيرهم بأن المرأة في الجاهلية كان ال يتعرض لها أحد و إن سبت و شتمت و ن: األولى 

المقاتلين فإذا كانت في الجاهلية تعامـل بهـذا األسـلوب فـال يجـوز أن تعامـل و ظاهرهـا 

  .اإلسالم باإلثارة و االزعاج

تذكيرهم بأمر فيه العار الذي يالحق الرجل المتعرض للمرأة بحيث لو تناول أحدهم امـرأة : الثانية 

  . ذريته من بعده بحجر أو عصا يعيّر هو بذلك في حياته و يعيّر به خلفه و

قال الجاحظ 
٢

ربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتميز وهو مـن العامـة : "

وأصّح فكرا وأجود رؤية وأبعـد ) ع(ويظن انّه من الخاصة، يزعم ان معاوية كان أبعد غورا من علي 

ضع غلطه والمكان الـذي غاية وأدّق مسلكا، وليس األمر كذلك، وسأرمي إليك بجملة تعرف بها مو

ال يستعمل في حروبه إّال ما وافق الكتاب والّسنة، وكـان ) ع(دخل عليه الخطأ من قبله، كان علي 

معاوية يستعمل خالف الكتاب والّسنة ويستعمل جميع المكائد حاللها وحرامها، ويسير في حروبـه 

                                                           
 ). 544-543: 3: ( تاريخ الطبري. ١
أئمـة األدب، ورئـيس الفرقـة كبير : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ. ٢

ومـات والكتـاب . وكان مشـوه الخلقـة. فلج في آخر عمره. ه 163مولده في البصرة سنة . الجاحظية من المعتزلة

سحر " و, "البيان والتبيين"، و "الحيوان"له تصانيف كثيرة، منها . قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. على صدره

: ( األعالم. ه 255وغيرها توفي سنة , " التبصر بالتجارة" و, "المحاسن واألضداد" و , "ءالبخال" ، و"التاج" و , "البيان

5 :74 .( 
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بسيرة ملك الهند إذا القى كسرى وسيرة خاقان اذا القى رتبيل
١

ال : (يقول فـي حروبـه) ع(علي ، و

، هـذه )تبدءوهم بالقتال حتى يبدءوكم وال تتبعوا مدبرا وال تجهزوا على جريح وال تفتحوا بابا مغلقا

سيرته في ذي الكالع وأبي األعور السلمي وعمرو بن العـاص وحبيـب بـن مسـلمة، وفـي جميـع 

قدروا علـى البيـات الرؤساء كسيرته في الحشو واألتباع والسفلة، وأصحاب الحروب ان
٢

بيتـوا وان  

قدروا على رضخ الجميع بالجندل
٣

وهم نيام فعلوا، ولم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق، وان أمكـن  

الهدم لم يتكلّفوا الحصار، ولم يدعوا أن يضعوا المجانيق
٤

والعرادات 
٥

والنقب 
٦

 والشريب 
٧

والدبابات 
٨
 

والكمين
٩

ن الناس بالكذب وطرح الكتب فـي عسـاكرهم ، ولم يدعوا دّس السموم وال التضريب بي

بالسعايات وتوهيم االمور وايحاش بعض من بعض وقتلهم بكّل آلة وحيلة كيف وقع القتل وكيـف 

دارت بهم الحال، فمن اقتصر من التدبير على ما في الكتاب والسنّة كان قـد منـع نفسـه الطويـل 

                                                           
صاحب الترك، كان بنواحي سجستان، و قـد غـزاه ): »ابن األثير«و » الطبري«و يقال فيه زنبيل كما في : (رتبيل. ١

ل في بالده و أصاب منـه غنـائم و أمـواال و ه عبيد اّهللاٰ بن أبي بكرة، و كان واليا بسجستان، و توغ 79في سنة 

هجرية عبد الرحمن بن محمد بن األشعث من قبـل الحجـاج، فـدخل  80و غزاه في سنة . هدم قالعا و حصونا

و كتب إلى الحجاج بذلك و يشير عليه أال يتوغل فـي الـبالد؛ . بالده و أخذ منها الغنائم و استولى على الحصون

ثالثة كتب يأمره فيها بمحاربته و التوغل في بالده؛ و كان من جراء ذلك أن خـرج فأبى الحجاج ذلك و كتب له 

. عبد الرحمن بن األشعث على الحجاج و بايعه الناس، لجأ إليه ابن األشعث بعد أن انهزم في حربه مـع الحجـاج

ألعيـان وأنبـاء أبنـاء وفيـات ا, )131: 6: ( تـاريخ اإلسـالم, )46: 3: ( تاريخ ابن خلدون, )79: 7: ( كتاب الفتوح

 ). 189: 5: ( تاريخ الطبري, )307: 6: ( الزمان
 ). 325: 1: ( معجم مقاييس اللغة. البيات والتبييت أن تأتي العدو ليال كأنك أخذته في بيته. ٢
 ). 1654: 4: ( الصحاح. الجندل، الحجارة، ومنه سمى الرجل. ٣
قذاف، التي ترمى بهـا الحجـارة، دخيـل أعجمـي معـرب، وأصـلها ال: المنجنيق، بفتح الميم وكسرها، والمنجنوق. ٤

لقد تركتني منجنيق ابن بحـدل، أحيـد : من جي نيك، أي ما أجودني، وهي مؤنثة، قال زفر بن الحرث: بالفارسية

 ). 338: 10: ( لسان العرب. عن العصفور حين يطير
 . )508: 2: ( الصحاح. شئ أصغر من المنجنيق: العرادة بالتشديد. ٥
كتـاب . النقب في الحائط ونحوه يخلص فيه إلى ما وراءه، وفي الجسد يخلص فيه إلى ما تحته من قلب أو كبـد. ٦

 ). 179: 5: ( العين
الكثير الشرب : والشراب. المولع بالشراب، معروفا به: والشريب. الذي يشرب معك: وشريبك. كل ما يشرب: الشريب. ٧

 ). 257: 6: ( المصدر السابق. الشديدة
. آلة تتخذ في الحروب يدخل فيها الرجال بسالحهم، ثم تدفع في أصل حصن فينقبون وهـم فـي جوفهـا: الدبابة. ٨

 ). 13: 8: ( المصدر السابق
 ). 263: 4: ( القاموس المحيط. القوم يكمنون في الحرب والداخل في األمر ال يفطن له: الكمين كأمير. ٩
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أكثـر مـن الصـدق والحـرام أكثـر مـن  والعريض من التدبير وما ال يتناهى من المكائد، والكـذب

كان ملجما بالورع عن جميع القول إّال ما هو ّهللاٰ رضى، وممنوع اليدين من كـّل ) ع(فعلي . الحالل

بطش إّال ما هو ّهللاٰ رضى، وال يرضى الرضا إّال فيما يرضاه اّهللاٰ ويحبّه، وال يرى الرضا إّال فيما دّل 

فلما أبصرت العوام كثرة . الدهاء والنكراء والمكائد واآلراء عليه الكتاب والسنّة دون ما يقول أصحاب

ظنّوا بقصـر عقـولهم ) ع(الخدع وما اتفق له وتهيأ على يده ولم يروا ذلك من عليغرائب معاوية في 

) ع(وقلّة علومهم أن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند علي 
١

 ."  

النسـاء وعـدم التعـّرض بهـّن ولـو كـّن  قفانظر أّن الشارع كيف أّدب الرجال في رعايـة حقـو

مشركات ولعمري ما فّرط الشريعة المحّمديّة بيان حّق اجتماعي أو نـوعي غايـة األمـر أّن النّـاس 

لتوّغلهم في الشهوات النفسانيّة ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتّى عموا وصموا وأعرضوا عن 

المردي المغوي واقتفوا آثار الّذين سـلكوا طريقـة عميـاء وتعـّودوا الصراط الّسوى واتّبعوا الشيطان 

قبول كّل ما سمعوا من أفواه أشباه الرجال وعبيد الّدنيا من غير بصيرة وفكرة ودليل ونعم مـا قالـه 

  . من تعّود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة اإلنسانية: الشيخ الرئيس ابن سينا

طائفة من منتحلي اإلسالم، المتعّصـبين غايـة التعّصـب، الجـاهلين عـن  و قد رأينا في عصرنا

أحكام الشريعة اإلسالميّة حقيقة قد تعّرضوا للنسـاء الكاشـفات الـرءوس والوجـوه وكـانوا يحثـون 

األسيد عليهّن ويتركونهّن في الشوارع واألسواق عراة حتّى بلغ عملهـم المنكـر العلمـاء ومنعـوهم 

ما تفقهوا في الّدين لكى يعلموا أّن الشريعة اإلسالميّة لم يجّوز التعّرض على  عنه، وهؤالء الجّهال

أعراض النّاس وإن كّن مشركات بل حّرم عليهم أن يقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطـن وتلـك 

الرويّة النكراء والطويّة العوراء منها، لست أقول إّن فعلهّن هذا صواب وسـيرتهّن السـيّئة المشـوهة 

قبيحة حسنة بل أقول إّن المنكر ال يدفع بالمنكر ولإلسالم في كّل موضوع منطق صواب وحّجة ال

بيضاء وال حاجة في دفع الفواحش وقمع المنكرات إلى فعل عار عن حلية العقل، بعيد عـن الحـّق، 

  . يستبشعه العقل السليم ويشمئّز منه الّطباع

روي انه ورد عليه علج: النص الثالث
٢

ألنبار فأخبره أّن سفيان بن عوف الغامدي قـد ورد من أهل ا 

مـن ) ع(المنبر قوله ) ع(فصعد . في خيل المعاوية إلى األنبار وقتل عامله حّسان بن حّسان البكرىّ 

                                                           
 ). 229-228: 10: ( ديدابن ابي الح, شرح نهج البالغة. ١
 ). 330: 1: ( الصحاح. الرجل من كفار العجم، والجمع علوج وأعالج ومعلوجاء وعلجة : العلج ٢
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ـاَن الْبَكْـ٢َوقَْد َوَرَدْت َخيْلُُه اْألَنْبَارَ  ١َوَهَذا َأُخو َغامِدٍ (...: خطبة لـه ـاَن بْـَن َحس َوقَْد قَتََل َحس ِري

ُجَل مِنُْهْم كَاَن يَـْدُخُل َعلَـى الَْمـْرَأِة الُْمْسـلَِمِة  ٣َوَأَزالَ َخيْلَكُْم َعْن َمَسالِِحَها الر َولَقَْد بَلََغنِي َأن

 ٩ال بِاِالْسـتِْرَجاعِ َما تَْمتَنُِع مِنُْه إِ  ٨َوُرُعثََها٧َوقََالئَِدَها ٦َوقُلُبََها  ٥فَيَنْتَِزُع ِحْجلََها ٤َواْألُْخَرى الُْمَعاهَِدةِ 

َواِالْستِْرَحاِم ثُم انَْصَرفُوا َوافِِريَن َما نَالَ َرُجًال مِنُْهْم كَلْمٌ 
َوَال ُأِريَق لَُهْم َدٌم فَلَْو َأن اْمَرًأ ُمْسلِماً  ١٠

  ).مِْن بَْعِد َهَذا َأَسفاً َما كَاَن بِِه َملُوماً بَْل كَاَن بِِه عِنِْدي َجِديرا  َماَت 

أمر الغارات بين علي ومعاوية(في عنوان ) أنسابه(اه البالذري في رو
١١
، ورواه إبـراهيم الثقفـي )

غاراته(في 
١٢
طواله(، وذكره أبو حنيفة الدينوري في )

١٣
، ورواه الشيخ الكليني)

١٤
، والرواية موثقة، و )

)اإلرشاد(معاني أالخبار، ورواه الشيخ المفيد في (رواه الشيخ الصدوق في 
١٥

الشيخ الطوسي  ورواها. 

في التهذيب
١٦

  .، ورواية التهذيب صحيحة السند

يذكر اإلمام ما جاءه من األخبار و هي نتيجة سكوتهم و عدم إقدامهم على حرب معاويـة فـإن 

سفيان بن عوف الغامدي الذي وجهه معاوية في ستة آالف مقاتل للغزو و اإلرهاب قد دخل األنبار 

                                                           
سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي وغامد قبيلة من اليمن، وهي من االزد، أزد شنوءة، واسم غامد عمر بن عبـد . ١

وسمى غامدا النه كان بين قومـه شـر . لك بن نصر بن االزداّهللاٰ بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد اّهللاٰ بن ما

 ). 85: 2: ( ابن أبي الحديد ,شرح نهج البالغة . فأصلحه وتغمدهم بذلك
ْنَبارَ . ٢  ).  257: 1: ( معجم البلدان. مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ : اْألَ
 ).  142: 3: ( كتاب العين. والجميع المسالحقوم في عدة قد وكلوا بإزاء ثغر، : المسلحة. ٣
 ). 102: 1: ( كتاب العين. الذمي النه معاهد ومبايع على ما عليه من إعطاء الجزية والكف عنه: المعاهد. ٤
 ). 79: 3: ( كتاب العين. الخلخال: الحجل. ٥
 ). 5:171: ( اب العينكت. سوار قلب، وفي يدها قلب: ما كان قلدا واحدا، وتقول: القلب من االسورة. ٦
 ).  527: 2: ( الصحاح. التي في العنق: القالدة. ٧
 ).  106: 2: ( كتاب العين. ضرب من الخرز والحلي: الرعاث. ٨
 ).  150: 2: ( مجمع البحرين. ترديد الصوت في البكاء: االسترجاع. ٩

 ).  378: 5: ( كتاب العين. الجرح: الكلم. ١٠
   . 442: البالذري, االنساب. ١١
 ). 464: 2: ( الثقفي, الغارات. ١٢
 . 212: الدينوري, االخبار الطوال. ١٣
 ). 389: 2: ( الكافي. ١٤
 ). 279: 1: ( االرشاد. ١٥
 ). 124: 6: ( األحكام تهذيب. ١٦
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سان بن حسان البكري و كانت معركة استشهد فيها حسان مع التي يتولى عليها من قبل اإلمام ح

  .ثالثين من أتباعه ثم ذكر كيف أزال خيل أهل العراق عن حدودهم و دفعهم عنها و استولى عليها

ثم أشار إلى ما وصله من األنباء و ما نقله إليه الراءون و كيف كان فعل سرايا معاوية التي كـان 

مام، فهي صورة بشعة يتنكر لها اإلسالم و يبرأ مـن فاعلهـا و اآلمـر يبعثها لغزو أطراف مملكة اإل

بها، فقد كان يدخل الرجل من جند معاوية على المرأة المسلمة و األخرى الذمية ال يمنعه حيـاء و 

ال يحجزه دين، يدخل فينتزع خلخالها من رجلها الذي ال يظهر إال لزوجهـا و سـوارها الـذي فـي 

  .علقها في رقبتها و أقراط أذنيها، فال يرعون حرمة و ال يحفظون عفةيدها و قالئدها التي ت

ثم أراد توبيخهم و الطعن فيهم بأنهم لو كانوا رجاال لدفعوا و دافعوا عنها و لكنها ال تملـك قـوة 

ِ َو ِإنا ِإلَْيِه راِجُعونَ «فكانت تسترجع تقول كما يقول المصاب  عفها و تطلب منهم الرحمة لض» ِإنا ِهللاّٰ

و جبروتهم، لقد أخذوا ما وقع تحت أيديهم و غنموا ما ال قـوة ثـم عـادوا إلـى بالدهـم محّملـين 

موفورين لم يصب أحد منهم بجرح و لم يسقط لهم قتيل، صورة للفظاظة و القسوة التـي مارسـها 

  .جيش معاوية يقابلها صورة أخرى للمستضعف الذي ال ناصر له و ال معين

هم و دفعهم للثأر ورد الضربة بأن هذا األمر الذي حدث لشدته و قوة وقعه ثم أراد استنهاض هم

لو مات المسلم حسرة و أسى من بعده لكان معذورا بل ترقى ليقول إن الموت بعده حقيق و أهـل 

  .أن يموت اإلنسان بعد هذا الحادث المؤلم الممّض 

عندما أراد ) ع(ام أمير المؤمنينفاالنتهاكات التي حدثت في هذه الواقعة كانت كثيرة، ولكن اإلم

إثارة المسلمين للنهوض لجهاد المنافقين عمد إلى ابـرز مصـاديق التعـدي، فمـا وجـد اكبـر مـن 

اعتدائهم على النساء عموما، ولم يخصص بالمسلمات فقط، وذلك لما للمرأة من مكانة فـي الفكـر 

       .اإلسالمي

  الرجل مساواتهن في الثواب واالجر مع : االمر الثانى

مع إعفائهن مما يتنافى مع طبيعتهن، إذ ال يخفى ما للجهاد من أهميـة كبيـرة فـي حيـاة األمـة 

عليه تأكيدا عظيما، ولكنه مع ذلـك يعتبـر دور المـرأة ) ع(ومستقبلها، وقد أكد اإلمام أمير المؤمنين

، وهو ما أشار إليه َالُة قُْربَاُن كُل (: لهبقو) ع(دورا موازيا في األهمية لدور المجاهد في سبيل اّهللاٰ الص
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ي َوالَْحج ِجَهاُد كُل َضِعيٍف َولِكُل َشيْ 
ـْوم ُ   ٍء َزكَاٌة َوَزكَاُة الْبَـَدنِ  تَقِ ـيَاُم َوِجَهـاُد الَْمـْرَأِة  اَلص اَلص

).ُحْسُن التبَعلِ 
٢-١ 

ى الماّديـات، وتوجيههـا فان الهدف الغائي من العبادات هو ردع النفس عن الشهوات، والتوّجه إل

إلى حضرة القدس االلهيّة، وحظيرة االنس الربّانية، فروح العبادة التقّرب إلـى اّهللاٰ واالنخـالع عـن 

  . ظلمات الطبيعة الكامنة في الغرائز البشريّة

  : و الكالم إشارة إلى بعض أسرار هذه العبادات

المتّقـون بـه مـن  عظـم مـا يتقـّرب إليـهفمن أسرار الصالة كونها قربانا إلى اّهللاٰ تعالى، وهي أ

العبادات، وأكمل العبادات وعمودها الّصالة، فقد شـرعت لقيـام العبـد بـين يـدي ربّـه واالشـتغال 

بالمناجاة معه بنفسه من دون وسيط وحاجب، ولكنها تؤثر في التقّرب باعتبار حضور القلب والتوّجـه 

نـاس واالتّقـاء مـن كـّل مـا يوجـب التشـويش إلى اّهللاٰ بالعبودية واالخالص وقطع النظـر عـن ال

ُ (: والوسواس من الخنّاس، فالتقوى شرط جوهرّي لقبول العبادة وقد قال اّهللاٰ تعالى ُل اّهللاٰ ما يَتَقَبـِإن

)مَِن الُْمتقِينَ 
٣

  . ، فتأثير الّصالة في التقّرب إليه تعالى مشروط بالتقوى

وفي صحيحة
٤

عن أفضل ما يتقرب به العباد ) ع(أبا عبد اّهللاٰ سألت : وعن معاوية بن وهب قال 

َما َأْعَلُم َشْيئًا َبْعَد الَْمْعِرَفِة َأْفَضَل ِمـْن َهـِذِه : (ما هو ؟ فقال) عز وجل(إلى ربهم وأحب ذلك إلى اّهللاٰ 

الَِح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم  الَْعْبَد الص َالِة َأ َال َتَرى َأن كاِة ما ُدْمـُت َو َأْوصانِي (: َقالَ ) ع(الص الِة َوالز بِالص

»َحيا
٦-٥ 

                                                           
 .149: 2 ،كتاب العين. الزوج: البعل. ١
 . 34: 4 ،، محمد عبده136 الحكمة ، نهج البالغة. ٢
 . 27 :المائدة. ٣
، )امـامي ثقـة(، عن الحسن بن محبـوب )امامي ثقة(، عن أحمد بن محمد بن عيسى)امامي ثقة(د بن يحيىمحم ٤

 ). امامي ثقة(عن معاوية بن وهب
 . 31: سورة مريم. ٥
  264: 3، جالكافي. ٦
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وفي صحيحة
١

  ِ اِم َعْن َأبِي َعْبِد اّهللاٰ ح ع(َقاَل َسِمْعُتُه َيُقوُل ) ع(َزْيٍد الش) :( ِ َأَحب اْألَْعَماِل ِإلَـى اّهللاٰ

) َوَجل َالُة َوِهَي آِخُر َوَصاَيا اَألْنبَِياِء ) َعز ع(الص ( ُأ َفُيْسـبُِغ الُْوُضـوَء َفَما َأْحَسَن الر ُجَل َيْغَتِسُل َأْو َيَتَوض

ى َحْيُث َال َيَراُه َأنِيٌس َفُيْشِرُف َعَلْيِه َوُهَو َراكٌِع َأْو َساِجٌد ِإن الَْعْبَد ِإَذا َسَجَد َفأَ  َيَتَنح ـُجوَد ُثم َطـاَل الس

).َوَأَبْيُت  َناَدى ِإْبلِيُس َيا َوْيَالْه َأَطاَع َوَعَصْيُت َوَسَجدَ 
٢

 

وفي صحيحة
٣

ـَالِة : (يقول) ع(سمعت أبا عبد اّهللاٰ : يزيد بن خليفة قال  ي ِإلَـى الصِإَذا َقاَم الُْمَصل

َماِء ِإلَى َأْعَناِن اْألَْرِض َوَحفْت بِِه الَْمَالئَِكُة َوَناَداُه مَ  ْحَمُة ِمْن َأْعَناِن الس ُم َهـَذا َلٌك لَْو َيْعلَ َنَزلَْت َعَلْيِه الر

َالِة َما اْنَفَتلَ  ي َما ِفي الصالُْمَصل.(
٤

 

وأما الحج فهو مؤتمر إسالمي ينعقد في مكة بدعوة مـن اّهللاٰ وباعتبـار مـا يتطلبـه مـن جهـود 

مضنية وسفر وغربة كان جهادا للضعفاء الذين ال يقوون على حمل السالح ومقارعة األعداء، فكان 

  .ويغالبونها في سبيل الوصول إلى رضا اّهللاٰ وهو نوع من الجهاد الضعفاء بحجهم يجاهدون أنفسهم

ففي صحيحة
٥

: يذكر الحـج، فقـال) ع(سمعت أبا عبد اّهللاٰ : القاسم بن محمد عن الكاهلي قال 

) ِ َعَفاُء َأَما ِإنهُ ) ص(َقاَل َرُسوُل اّهللاٰ َعَفاِء َوَنْحُن الض ٌء َأْفَضـَل  لَْيَس َشيْ  ُهَو َأَحُد الِْجَهاَدْيِن ُهَو ِجَهاُد الض

 َال َتَدِع الَْحج َالِة ِقَبَلُكْم َحج لََهاُهَنا َصَالٌة َولَْيَس ِفي الص َالُة َوِفي الَْحج الص ِإال َوَأْنَت َتْقِدُر ِمَن الَْحج 

ا َنْحـُن  َعَلْيِه َأ َما َتَرى َأنُه َيْشَعُث َرْأُسَك َوَيْقَشُف ِفيِه ِجْلُدَك َوَيْمَتنِعُ  َسـاِء َوِإنـَظـِر ِإلَـى النِفيِه ِمَن الن

ُبْعـِد الْـبَِالِد َوَمـا لََهاُهَنا َوَنْحُن َقِريٌب َولََنا ِمَياٌه ُمتِصَلٌة َما َنْبُلُغ الَْحج َحتى َيُشق َعَلْيَنا َفَكْيَف َأْنُتْم ِفي 

 ِإال ٍة ِفي َتْغيِيـِر َمْطَعـٍم َأْو َمْشـَرٍب َأْو ِريـحٍ َأْو َشـْمٍس َال ِمْن َملٍِك َوَال ُسوَقٍة َيِصُل ِإلَى الَْحجبَِمَشق 

َها َوَذلَِك َقْولُهُ  كُْم   َو تَْحِمُل َأثْقالَكُْم ِإلى(: َيْسَتِطيُع َردَرب اْألَنْفُِس ِإن بِِشق بَلٍَد لَْم تَكُونُوا بالِِغيِه ِإال

).لََرُؤٌف َرِحيمٌ 
١-٦  

                                                           
، عـن هـارون بـن )امـامي ثقـة( ، عـن يـونس)امـامي ثقـة( ، عن محمد بن عيسى)امامي ثقة( علي بن إبراهيم ١

 ). امامي ثقة( ، عن زيد الشحام)امامي ثقة(خارجة
 ). 264: 3: ( الكافي. ٢
 ، عـن يزيـد بـن خليفـة)امامي ثقـة( ، عن يونس)امامي ثقة( ، عن محمد بن عيسى)امامي ثقة( علي بن إبراهيم ٣

 ). امامي ثقة(
 ). 265: 3: ( الكافي. ٤
، عـن )امـامي ثقـة(عن محمد بن عبـد الجبـار، )امامي ثقة(، عن أبي علي األشعري)امامي ثقة(محمد بن يعقوب ٥

 ). امامي ثقة(عن عبد اّهللاٰ بن يحيى الكاهلي, )امامي ثقة) (عن عبد اّهللاٰ بن سنان ( ، )امامي ثقة(صفوان بن يحيى
 . 7: النحل. ٦
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يحةوفي صح
٢

تركـت الجهـاد وخشـونته " ):ع(أبي حمزة الثمالي قال رجل لعلي بن الحسـين  

ِ : (وكان متكيا فجلس فقال: قال" ولزمت الحج ولينته ِفـي ) ص(َوْيَحَك َأ َما َبَلَغَك َما َقاَل َرُسوُل اّهللاٰ

ْمُس َأْن تَ  ِت الش ا َوَقَف بَِعَرَفَة َوَهم ُه لَمِة الَْوَداِع َأن َحج ِ اِس ) ص(ِغيَب َقاَل َرُسوُل اّهللاٰ َيا بَِالُل ُقـْل لِلنـ

َل َعَلْيُكْم ِفي َهَذا الَْيْوِم َفَغَفَر لُِمْحِسنُِكْم َوشَ  ُكْم َتَطوَرب ا َأْنَصُتوا َقاَل ِإن َع ُمْحِسَنُكْم ِفي َفْلُيْنِصُتوا َفَلمف

).ُمِسيئُِكْم َفَأِفيُضوا َمْغُفورًا لَُكمْ 
٣

 

الزكاة شرعت لتطهير المال عن الحقوق المتعلّقة به للفقراء والمصارف العاّمة المعبّـر عنهـا  انو

بسبيل اّهللاٰ وغير ذلك، فاخراجها موجب للبركة والنمّو، كمـا أّن تنميـة األشـجار واالسـتثمار منهـا 

  . تحتاج إلى تطهيرها من الزوائد

اض المتولّدة من كثرة األكل، وتنـّوره برفـع وان الّصوم تزكية للبدن تؤثّر في سالمته عن األمر

  . أستار الظلمة الملقاة إليه من عوارض البطنة المذهبة للفطنة

اِدقُ  ع(َقاَل الص ( ِْبِن َعْبِد الَْعِزيز لَِعلِي) : ْسَالِم َوَفْرِعِه َوِذْرَوتِِه َوَسـَناِمِه َقـاَل َو َأ َال ُأْخبُِرَك بَِأْصِل اْإلِ

ِ َبَلى َقاَل َأصْ  َكاُة َوِذْرَوُتُه َوَسَناُمُه الِْجَهاُد ِفـي َسـبِيِل اّهللاٰ َالُة َوَفْرُعُه الز ُلُه الص  َأ َال ُأْخبِـُرَك بِـَأْبَواِب

ْوُم ُجنٌة ِمَن النارِ  الَْخْيِر الص.(
٤
.والرواية صحيحة السند 

٥
 

ة فالجاه له زكاة وزكاته ء زكا إن لكل شي: هذه قاعدة عامة يجب أن يتنبه لها المسلمون وهي 

خدمة الناس وقضاء حوائجهم والعلم له زكاة وزكاته تعليم الناس وبذلـه لطالبيـه والقـوة لهـا زكـاة 

وزكاتها أن يقوى على عبادة اّهللاٰ وخدمة عباده فال يطغى بها علـى النـاس وهكـذا دواليـك ومـن 

  .ذكره باّهللاٰ وأيامه العظيمةجملتها البدن فإن له زكاة وزكاته أداء الصيام فإنه ينّقيه وي

وحسن تبعل المراة الطاعة والعفة، والتدبير والقناعة بالميسور، وترك المنة على الـزوج ومعاتبتـه، 

، وتجمل في الغيرة، ونحو ذلك مما يسد منافذ الهموم والغموم والظنون،  وان توافقه فيما يرضي اّهللاٰ

                                                                                                                                          
 ). 457: 2: ( علل الشرائع. ١
، عـن )امامي ثقـة(، عن أبي أيوب)ةامامي ثق(، عن ابن أبي عمير)امامي ثقة(، عن أبيه)امامي ثقة(علي بن إبراهيم ٢

 ). امامي ثقة(أبي حمزة الثمالي
 . 48: ثواب األعمال. ٣
 . 346: الخصال. ٤
، عـن )امـامي ثقـة(، عـن ابـن فضـال)امـامي ثقـة(، عن أحمد بن محمد بـن عيسـى)امامي ثقة(احمد بن يحيى ٥

 ). امامي ثقة(، عن علي بن عبد العزيز)امامي ثقة(ثعلبة
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قول والفعل، فربما يكـون أقوالـه وأعمالـه جارحـات وتحّمل المكاره المتوّجهة منه إليها من سوء ال

  .القلوب، فصبر المرأة تجاهها تعّد من الجهاد

و الجهاد أشّق العبادات، لما فيه من تكلّف المواجهة مـع العـدّو واالسـتعراض للجـرح والقتـل، 

جـة وقطع الرجاء من المال واألهل، ومع ذلك كله نجد ان االسالم ساوى بين اجره وبين اجـر الزو

  . التي تحسن التبعل مع زوجها

كتب اّهللاٰ الجهاد على الرجال والنساء فجهاد ): (ع(قال أمير المؤمنين : عن األصبغ بن نباتة قال

الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل اّهللاٰ وجهاد المرأة أن تصبر علـى مـا تـرى مـن أذى 

).زوجها وغيرته
١

 

يا رسول اّهللاٰ إن اّهللاٰ بعثك إلـى : فقالت) ص(سول اّهللاٰ وروى أن أسماء بنت يزيد األنصارية أتت ر

الرجال والنساء فĤمنا بك واتبعناك ونحن معاشر النسـاء مقصـورات مخـدرات قواعـد بيـوت ومواضـع 

شهوات الرجال وحامالت أوالدهم وأن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد وإذا خرجـوا 

؟ فالتفـت رسـول للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا ل هم أوالدهم أفنشاركهم في األجر يا رسـول اّهللاٰ

، )هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سـؤاال عـن دينهـا مـن هـذه؟: (بوجهه إلى أصحابه وقال) ص(اّهللاٰ 

، فقال: قالوا انصرفي يا أسماء واعملي بأنك من النساء إن حسـن تبعـل إحـداكن : ( بلى يا رسول اّهللاٰ

اعها لموافقته يعدل كل ما ذكـرت للرجـال أي مـن حضـور الجماعـات لزوجها وطلبها لمرضاته واتب

)).ص(، فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول اّهللاٰ )وشهود الجنائز والجهاد
٢

 

وهـو ، ولكن في الميدان الذي يناسب طبيعتها التي تناسب فطرتهـا، يرسم للمرأة جهادا) ع(فهو

وتعينه على ، وان ال تعصي لـه أمرا، ون الزوجة وفيّة لزوجها مطيعة لهميدان الزوجية بمعنى أن تك

وبذلك تكون قد حصنت نواة المجتمـع ، وهذا هو ميدان جهادها التي تعادل به جهاد الرجال، آخرته

ومن دون عمل المراة الذي اشـار ، وخرجت اجياال من المسلمين الملتزمين، االسالمي من التحلل

وانتشار المفاسد كما هو ، والتفسخ، سوف يتعرض المجتمع الى التحلل) ع(لمؤمنيناليه االمام امير ا

والذي ومع جميع امكاناته فشل في معالجة الخلـل الناشـيء مـن تـدمير ، الحال في الغرب الكافر

  .مؤسسة المراة والزوجة

                                                           
 ). 9: 5: ( الكافي. ١
 ). 149: 1: ( السيرة الحلبية. ٢
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  النتيجة

ل كلمـات وسـيرة تحدثنا في هذا المقال عن التكريم الذي حضت فيه المرأة في اإلسالم من خال

وقد أثبتنا أن هذا التكريم اخذ طرق وأساليب متعددة ، )ع(اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وهو ما تبين من خالل أن اإلسالم إنما ابتدأ بدعوة رجـل ، فمن اعتبارها ركنا أساسيا في المجتمع

، ية دور المـرأة وتكريمهـاوما لذلك من معنى يشير إلى أهم، )ع(وامرأة وهي خديجة) ع(وهو علي 

وانـه لـوال ، )ع(عند دفنـه للزهـراء) ع(وتبين أيضا من خالل الكالم العظيم والمؤثر الذي قاله علي

األمر بالصبر لما استطاع تحمل هذه الغيبة وهذا المصاب لما كانت تقوم بـه مـن دور عظـيم فـي 

حرمة خاصة للمرأة غير موجود  وأثبتنا أيضا أن اإلسالم فرض، )ص(تخفيف اثر وفاة النبي األعظم

وقد تبين ذلـك مـن خـالل ، في أي من القوانين الوضعية فقد جعل لها حرمة من أن يعتدى عليها

موقفه من عائشة وأيضا من خالل وصيته لجيشه بحفظ كرامة المرأة مهما كانـت ردة فعـل تلـك 

المـرأة والرجـل فـي ثـواب وأثبتنا أيضا أن اإلسالم ساوى ، المرأة حتى لو سبت األعراض واألئمة

األعمال من خالل إيجاد أعمال موازية تتناسب مع طبيعة المرأة وواجباتها كجعـل الجهـاد الـذي 

  . فرض على الرجال في مقابل حسن التبعل للمرأة مع زوجها

  .وآخر دعوانا أن الحمد ّهللاٰ رب العالمين وصلى اّهللاٰ على سيدنا محمد واله الطاهرين المعصومين

  حثمصادر الب

 دار الدرايـة ، )1991( 1411، الطبعـة األولـى، باسم فيصـل أحمـد الجـوابرة، الضحاك، اآلحاد والمثاني

  .للطباعة والنشر والتوزيع

 دار إحياء الكتب ، 1960الطبعة األولى ، عبد المنعم عامر: تحقيق، 282: الوفاة، الدينوري، األخبار الطوال

  .شورات شريف الرضيمن/ العربي ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 أبي عبد اّهللاٰ محمد بن محمد بن النعمـان العكبـري البغـدادي ، االرشاد في معرفة حجج اّهللاٰ علي العباد

 .لتحقيق التراث دار المفيد للطباعة  -عليهم السالم-تحقيق مؤسسة ال البيت ، الشيخ المفيد
 روت، دار الجيل، بييوسف بن عبد اّهللاٰ ابن عبد البر، االستيعاب في أسماء االصحاب.  

 دار الكتاب العربي، ابن االثير، بيروت، أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
 تحقيـق وتعليـق الشـيخ عـادل أحمـد ، أحمد بن علي بن حجر العسـقالني، االصابة في تميز الصحابة

  .، بيروت، دار الكتب العلميةعبدالموجود

 بيروت، دار العلم للماليين1980الخامسة مايو : الطبعة ، خير الدين الزركلي، األعالم ،.  
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 الطبعـة الدراسات االسالمية تحقيق قسم، لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، األمالي ،

 .عة والنشر والتوزيع دار الثقافةمؤسسة البعثة للطبا، قم، 1414: االولى 
 ين في الحـوزة العلميـة قـم ت جماعة المدرسمنشورا، تحقيق على اكبر الغفاري، الشيخ المفيد -األمالي

 .1403المطبعة االسالمية المقدسة، 
 ت منشـورا، حققه محمد باقر المحمـودي، بيـروت، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري، انساب االشراف

  .1974مؤسسة االعلمي للمطبوعات بيروت، 

 حمد باقر المجلسـيى، بيـروت، مؤسسـة ، المولى الشيخ مبحار االنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة االطهار

  .)1983( 1403الطبعة الثانية المصححة الوفاء، 

 بيروت، دار إحياء التراث العربي1408األولى: الطبعة، علي شيري: تحقيق وتدقيق وتعليق، ابن كثير، البداية والنهاية ،.  

 دار الفكربيروت، )1994(1414، الزبيدي، تاج العروس ،.  

 بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات)1971( 1391، مصادر التاريخ، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ،.  

 بيروت، دار الكتاب العربي1407، الطبعة األولى، عمر عبد السالم تدمرى. د: تحقيق، الذهبي، تاريخ اإلسالم ،.  

 علمـي ، بيـروت، مؤسسـة األنخبة من العلماء األجالء: مراجعة وتصحيح وضبط، الطبري، تاريخ الطبري

  .للمطبوعات

 الفكـر للطباعـة دار ، بيـروت، 1415، سنة الطبـع، علي شيري: تحقيق، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق

  .والنشر والتوزيع

 1401، بيروت، مؤسسة أهل البيت، يوسف بن فرغلي المعروف بسبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص.  

 مجمـع البحـوث االسـالمية، الطبعـة ، مشـهد، نشـر الشيخ محمد حسن بكائي، ترتيب اصالح المنطق

  .1412: االولى

 دار المعرفة، بيروت، خالد عبد الرحمن العك، البغوي، تفسير البغوي.  

 2002( 1422األولـى، مراجعـة نظيـر السـاعدي، اإلمام أبي محمد بن عاشور، الثعلبي، تفسير الثعلبي( ،

  .دار إحياء التراث العربيبيروت، 

 طهـران، الحاج السيد هاشـم الرسـولي المحالتـي: تحقيق، ود العياشيمحمد بن مسع، تفسير العياشي ،

  .المكتبة العلمية اإلسالمية

 الشـيخ عمـاد الـدين أحمـد حيـدر: تحقيق، ه 403: الوفاة، الباقالني، تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ،

  .يةمؤسسة الكتب الثقاف، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، )1993( 1414الثالثة : الطبعة

 الثالثة : ، الطبعةالسيد حسن الموسوي الخرسان: تحقيق، ه 460: الوفاة، الشيخ الطوسي، تهذيب األحكام

  . ، طهران، دار الكتب اإلسالمية1364

 1973( 1393حيدر آباد الدكن الهند ، الطبعة االولى، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، الثقات.( 
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 1368الثانيـة : الطبعـة، محمد مهدي الخرسان: تحقيق، ه 381: الوفاة، خ الصدوقالشي، ثواب األعمال ،

  منشورات الشريف الرضي، أمير ـ قم: مطبعة

 1387، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، احمد بن عبد اّهللاٰ االصبهاني، حلية االولياء.  

 قم، صححه على اكبر الغفاري، يه القمىالشيخ أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابو، الخصال ،

 .1403، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم المقدسة
 گينن، قم، 1417األولى، الشيخ مالك المحمودي، الحافظ ابن البطريق، خصائص الوحي المبين. 
  وى الحديثة، مكتبة نينطهران، محمد هادي األميني: تحقيق ، النسائي، )ع(خصائص أمير المؤمنين.  

 ط القاهرة، الشيخ صفى الدين أحمد بن عبد اّهللاٰ بن أبى الخير الخزرجي، خالصة تهذيب الكمال . 
 دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، جالل الدين السيوطي، الدر المنثور ،.  

 1326، طبعة مصر، ابن جرير الطبري، ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين.  

 1403، طبعة دار الفكر، بيروت، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، حمد بن عيسى الترمذيم، سنن الترمذي.  

 مطبعة دار الفكر، بيروت، احمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى.  

 1411األولـى، دكتور عبـد الغفـار سـليمان البنـداري وسـيد كسـروي حسـن، النسائي، السنن الكبرى 

  .العلمية دار الكتب،، بيروت، )1991(

 مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413التاسعة : الطبعة، شعيب األرنؤوط: إشراف وتحقيق، الذهبي، سير أعالم النبالء.  

 السيرة النبويـة، البـن كثيـر، تحقيـقدار المعرفة، بيروت، 1400: سنة الطبع ، الحلبي، السيرة الحلبية ، :

  .دار إحياء التراث العربي مصطفى عبد الواحد، بيروت،

 القـاهرة، محمد محيي الدين عبد الحميـد: تحقيق وضبط وتعليق ، ابن هشام الحميري، السيرة النبوية 

  .1383، سنة الطبعالمطبعة المدني، 

 الطبعـة دار احيـاء الكتـب العربيـة، تحيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغة ،

 .1959االولى، 
 عبيـد اّهللاٰ ، ضيل في االيات النازلة في اهل البيت صلوات اّهللاٰ وسالمه علـيهمشواهد التنزيل لقواعد التف

، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمـودي، بن احمد المعروف بالحاكم الحسكاني الخداء الحنفي النسابوري

 ).1990( 1411 ،الطبعة االولى، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واالرشاد االسالمي
 بيروت، دار العلم للماليين)1987( 1407الرابعة الطبعة، أحمد عبد الغفور العطار: تحقيق، الجوهري ،الصحاح ،. 
 حققـه شـعيب ، تأليف األمير عالء الدين علي بـن بلبـان الفارسـي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

 .1993، الطبعة الثانية، االرنؤوط
 يل بن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفـيأبي عبد اّهللاٰ محمد بن اسماع، صحيح البخاري ،

 .1981، دار الفكر
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 دار الفكر، بيروت، لالمام ابى الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيرى النيسابوري، صحيح مسلم.  

 1406، دار المعرفة، بيروت، أبو الفرج ابن الجوزي، صفة الصفوة.  

 صادر ، بيروت، دارابن سعد، الطبقات الكبرى.  

 سنة الطبـع: طبعة، السيد محمد صادق بحر العلوم: تقديم، ه 381: الوفاة، الشيخ الصدوق، علل الشرائع :

  .ورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهامنش، النجف األشرف، )1966( 1385

 التراث العربي، بيروت، دار إحياء العيني، عمدة القاري.  

 السـيد جـالل الـدين الحسـيني : تحقيـق، ه 283: الوفـاة، إبراهيم بن محمـد الثقفـي: المؤلف، الغارات

  .األرموي المحدث طبع على طريقة أوفست في مطابع بهمن

 بيروت، دار المعرفةالطبعة الثانية، االمام ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،.  

 صـديق الحسـنى المغربـي احمد بن محمد بـن ال، فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي

  .العامة )ع(مكتبة اإلمام أمير المؤمنين  طبعة، أصفهان، حققه محمد هادي االميني

 األولـى : لطبعة، مؤسسة النشر اإلسالمي: تحقيق، ه 395ن : الوفاة، أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية

  .لجماعة المدرسين بقم المشرفة. مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة، 1412

 بيـروت، )1994( 1415، األولى، تصحيح أحمد عبد السالم، المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير ،

  .دار الكتب العلمية 

 1406مؤسسة الرسالة، ، بيروت، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الهوريني، القاموس المحيط.  

 تهـران، دار الكتـب 1388 ،الطبعـة الثالثـة، محمد بن يعقـوب بـن اسـحاق الكلينـي الـرازي، الكافي ،

  .االسالمية، اخوندي

 دار صادر) 1966( 1386: سنة الطبع، ه 630: الوفاة، ابن األثير، الكامل في التاريخ.  

 الفكـر للطباعـة والنشـر دار ، بيـروت، يحيى مختـار غـزاوي: قراءة وتدقيق ، عبد اّهللاٰ بن عدي، الكامل

    .1409 ،الثالثة الطبعةوالتوزيع، 

 بيـروت، المكتـب اإلسـالمي، محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق، عمرو بن أبي عاصم - كتاب السنة ،

  .1413، الثالثة الطبعة

 الطبعـة ، الدكتور إبراهيم السـامرائي، الدكتور مهدي المخزومي: تحقيق، الخليل الفراهيدي، كتاب العين

  .مؤسسة دار الهجرة، 1410الثانية 

 1411، األولى ، الطبعةدار األضواء، بيروت، علي شيري: تحقيق ، ابن اعثم الكوفي، كتاب الفتوح.  

 1408، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية، إسماعيل بن محمد العجلوني، كشف الخفاء ومزيل اإللباس.  

  الطبعـة دار االضـواء، بيـروت، بن عيسى بن أبي الفـتح االربلـي علي، في معرفة االئمةكشف الغمة ،

  .1405الثانية، 
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 عالء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي البرهان فوري، كنز العمال في سنن االقوال واالفعال ،

  .1989، بيروت، مؤسسة الرسالة، صححه الشيخ بكري حياني

 1405، نشر أدب الحوزة ، قم، جمال الدين ممد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصري، لسان العرب.  

 مكتب نشر الثقافة االسالمية، 1408، الطبعة الثانية، الدين الطريحي فخر، مجمع البحرين.  

 1967، علي بن أبي بكر الهيثمي، بيروت، مطبعة دار الكتاب العربي، مجمع الزوائد.  

 بالمحـدث المشـتهر الحسـيني الـدين جـالل السيد :تحقيق ،البرقي خالد بن محمد بن أحمد ،المحاسن، 

  .اإلسالمية الكتب دار ،طهران، 1327، رنگين المطبعة ،تهران ، )1330( 3701 ،الطبع سنة ،األولى الطبعة

 1994( 1415، األولـى الطبعـة، أحمـد شـمس الـدين: تحقيق، محمد بن عبد القادر، مختار الصحاح( ،

  .بيروت، دار الكتب العلمية

 1398 ،دار الفكر، بيروت، الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين  

 دمشق، دار المأمون للتراثحققه حسين سليم أسد، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، لى الموصليمسند أبي يع ،.   

 المكتب اإلسالمي، دار صادر، ، بيروتأحمد بن حنبل، مسند احمد.  

 دار : الناشـر ، 1415: سـنة الطبـع ، التحقيق بدار الحرمين قسم: تحقيق ، الطبراني، المعجم األوسط

  .ين للطباعة والنشر والتوزيعالحرم

 بيروت، دار إحياء التراث العربي1399طبعة سنة ، ياقوت بن عبد اّهللاٰ الحموي، معجم البلدان ،.  

 مزيدة ، الثانية: الطبعة ، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق وتخريج : تحقيق ، الطبراني، المعجم الكبير

 . دار إحياء التراث العربي: الناشر ، ومنقحة
 مكتبة اإلعالم اإلسالمي ، 1404، طبعة، أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا، جم مقاييس اللغةمع.  

 1965، مكتبة نينوى، طهران، الموفق بن أحمد الحنفي الخوارزمي المعروف بأخطب خوارزم، المناقب. 
 بـن تأليف جمال الدين محمـد ، نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين

سلسـلة مـن مخطوطـات مكتبـة اإلمـام اميـر ، يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المـدني

  ).1958( 1377 ،الطبعة االولى ،العامة) ع ( المؤمنين 

 بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشرشرح االستاذ االمام الشيخ محمد عبدة مفتي الديار المصرية سابقا، نهج البالغة ،. 
 بيروت، دار الثقافةإحسان عباس: تحقيق، ابن خلكان، ، ان وأنباء أبناء الزمانوفيات األعي ،.  

 مصـر، 1382 ،الثانيـة الطبعـة، عبد السالم محمـد هـارون: تحقيق ، ابن مزاحم المنقري، وقعة صفين ،

  .المطبعة المدني

 



 

 

 

  

 ىجنس گاه حقوقيجا ىبررس

  اسالم ىزوجه در نظام حقوق

  

  1يليزاده اردب ميفائزه عظ
  2ل سازيسمانه ج

  دهيچك
شـارع  ىاز اغـراض اصـل ىكـيه كـدر ازدواج است بل نيزوج ىنه تنها از اهداف شخص ىاز جنسين نيتأم

ابنـد؛ يرات راه نكـن گردنـد و بـه فحشـاء و منياز تأمين نين از ايب به ازدواج است تا زوجيمقدس در ترغ

. همسـر اسـت ىحقـوق جنسـ یفـايا، يىزناشو ىن در زندگيزوج فيو تكال ز اقسام حقوقا ىكين يبنابرا

ن حـق يشتر اين باب توجه شده اما ظهور بين در ايزوج یبه حق هر دو ىنكه در متون اسالميرغم اىعل

ح ين صـحيـيو تب يىكه با شناسا ىحالدر، زوجه شده است ىموجب غفلت از حقوق جنس، در خصوص زوج

نظر بـه . نه پاسخ دادين زميشبهات مطرح در ا ىتوان به برخىم، يىزناشو ىضمن تداوم زندگ، ن حقوقيا

ق حقـوق يحدود و مصـاد، است كه ىن پرسش اساسيبه ا يىگومقاله حاضر مترصد پاسخ، ت موضوعياهم

اقـوال  ىو بررسـ ىن پژوهش با تتبع و استناد به منـابع متعـدد فقهـيست؟ در ايچ زوجه در اسالم ىجنس

زوجه همچـون زوج مـورد  ىحق جنس، اسالم ۀسازد؛ در گستر ىمشخص م، ن خصوصيمختلف فقها در ا

، زوجه همچون حق مواقعه ىق حقوق جنسيمصاد یل و واكاويتحل. توجه و اهتمام شارع قرار گرفته است

و ارائـه كـرده  يىشناسـا، سنده با استناد بـه ادلـهيهستند كه نو ىمهم یاز محورها و حق عزل حق قسم

رسد كـه در ىن مهم ميبه ا، ل آراء فقهايق با پردازش و تحلين مصادياز اهريك  ن در حدوديهمچن. است

بـا همسـر اسـت لـذا شـوهر  ىزش جنسـيـز آمشوهر ا ی چهار ماه حداكثر زمان خوددارحدّ ، حق مواقعه

ن منظر زوجـه را در ضـرر و حـرج يو از ا، زش استنكافياز مبادرت به آم یگونه عذرچيتواند بدون ه ىنم

بـار  موظف است هر چهار شب يك، شوهر با احراز و اثبات شروط وجوب قسم، زيدر حق قسم ن. قرار دهد

، است ىنيو مرد طرف حقوق زنكه  يىاز آنجا، ق عزلسرانجام در خصوص ح. ش به سر برديبا همسر خو

  .ت هر دوستيمشترك و دائرمدار رضا ىپس عزل حق

  .لعز، مضاجعه، قسم، مواقعه، نيزوج، ىجنس حقوق: ها كليدواژه

                                                           
  .، پرديس خواهران)ع(عضو هيات علمى و معاون پژوهشى دانشگاه امام صادق . ١

  .، پرديس خواهران)ع( دانشگاه امام صادق خانواده كارشناسى ارشد حقوق ٢.
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  مقدمه

 یه تداوم نسل و سـالمت نفـس در گـرو ارضـاكاست  ىجنس ۀزيغر، انسان ىز اصلياز غرا ىكي

آن را در چـارچوب ، ازيـن نين ايتأم یبرا ن اسالميعت مبيشر، ن اساسيبر ا. باشدىح آن ميصح

 ىجنسـ یهـاازين یگر ارضايد يىاز سو. اح سامان داده تا سالمت فرد و جامعه حفظ شودكعقد ن

 ىق حقـوق جنسـيو با جعل مصـاد قلمداد نموده نيزوج فيالكو ت را از حقوق يىزناشو ىدر زندگ

، ان رين امر مهم پرداخته اسـت و زوجـيا كبه تدار ... و مضاجعت، قسم، مواقعه، نيهمچون تمك

ح ين مالحظـات ناصـحيكلـ. به همسرش نموده اسـت ىجنس يىملزم به پاسخگو، نه فقط زوجه

، ژه زوجهين به ويه زوجيازها و مطالبه آن از ناحين نيان ايه بكموجب شده است  ىو اخالق ىعرف

مواجـه  یارين حق زوجه را با مشكالت بسـيا یفاين امر ايدر عرف باشد و ا ىگاه منطقيفاقد جا

  .كند

  ح مسئلهطر

منشـأ مشـكالت و مسـائل  يىاز سـو، نيدر روابـط زوجـ ىجنسـ ح حقـوقيغفلت از درك صح 

در ، ن اسـالمين مبـيـموجب متهم شدن و هجمه به د، گريد یها و از سودر روابط آن یا دهيچيپ

مغرضـان و  ىكـه برخـ يىتا جـا. شده است زنان یزهيو غر ىبه حقوق جنس ىتوجهىخصوص ب

، ىعـامل(امـده اسـت يان نيـبـه م ىن حق زوجه سخنيكه از ا اتيروا ىناآگاهان با استناد به برخ

در پشت شتر واجـب دانسـته  ىزوجه از همسرش را حت نيكه تمك ىاتيا رواي، )511 :21، ج1409

نهـاده  ىن خصـوص وقعـيـو به حقوق زوجـه در ا) 159-158: 20ج؛ 527 :10، ج1409 ،ىعامل(

درحالى است  ها همه اين. شناسد ىت نميرا به رسم زن ىاند كه اسالم حق جنسگمان كرده، نشده

پنـدار  ىنادرست زوجه و ىحقوق جنس یفاياهتمام شارع به ا، ىفقه ىكه با مداقه در مباحث و مبان

ن يـدر ا. ابـديىزوجه ضـرورت مـ ىروشنگر از حقوق جنس ىنييد؛ لذا تبيآىبه دست م، الذكرفوق

 ۀبا استناد به ادلـ و عزل قسم، زوجه را تحت سه مصداق؛ مواقعه ىحقوق جنس، حاضر ۀراستا مقال

حـدود حـق ، قين مصـاديـدهد تا در هر كدام از ا ىقرار م ليتحلو  ىبررس، مورد پردازش، ىفقه

  .شود ین و واكاوييزوجه تب ىجنس
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  حق مواقعه. الف

ده يـزش ناميـا آمي زوج در اصطالح فقها اغلب حق مواقعه یزوجه از سو ىجنس یهاازيبرآوردن ن

در  یريحـال بـا سـ. كنندىاد ميو استمتاع  نيبه حق تمك، چنانكه در خصوص حق زوج، شودىم

ه مطرح و با تمسـك بـه يتوان سه نظرىم، زش زوجهيدر باب حق مواقعه و آم ىفقه ۀمنابع و ادل

  : ن كردييزوجه را تب ۀحدود حق مواقع، اتين نظريمستندات ا

  اّولنظريۀ . 1

از  یاريدگاه بسـيـد، هيـن نظريـا: زوجه قبل از چهار ماه به طور مطلق ىعدم وجوب ارضاء جنس

با همسر ذكـر شـده چهـار مـاه  مواقعه یبرا كه در فقه ى زمانحدّ ، مطابق آن. ه استيامام یفقها

 ى؛ جبعـ115 :29، جتـاىبـ، ىنجفـ( .ستيز نيش از چهار ماه جايمرد ب یاست و ترك مواقعه برا

 ی؛ موسـو810: 2، ج1409، یزديـ يى؛ طباطبا89 :23، ج1405، ىان؛ بحر66 :7، ج1413، ىعامل

ر بـه يـاند كه در زچند استناد نموده یابه ادله، ن نظرياثبات ا یفقها برا )242: 2، جتاىب، ىنيخم

  : ميپردازىآن م یل و واكاويتحل

  روايت صفوان: ل اّوليدل. 1. 1

) ع(از امـام رضـا  ىتيروا، در كمتر از چهار ماه الزام مواقعه ىنف یبرا، ن قول فقهايا ىمستند اصل

بت يل مصـيـجـوان دارد و بـه دل یازده است كه زوجهبتيمص یمرد، تين روايموضوع ا. 1است

ش از آن يسـت و بـين ىد تا چهار ماه گناهيفرماىامام م، كندىم یخوددار یاز مواقعه با و، وارده

از ابواب  71باب 141-140: 20، ج1409، ىعامل( .اش ت زوجهيضامگر با اذن و ر، باشدىمجاز نم

هـر چهـار مـاه  زن، اند ت مفهوم گرفتهين روايفقها از ا )405: 3، ج1413، مقدمات نكاح؛ صدوق

وفـق منطـوق ، ن نظرند كـه بعـد از چهـار مـاهيقائل به ا ىبه عبارتزش دارد؛ يك مرتبه حّق آمي

  .ستيت واجب نيبر اساس مفهوم روا، و قبل از چهار ماهت مواقعه واجب است يروا

                                                           
ُد ْبُن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعْن َصفْ «. ١ ُجِل يكوُن ِعْنَدُه الَْمْرَأُة ُمَحم ُه َسَألَُه َعِن الرَضا عَأن َواَن ْبِن يْحيى َعْن َأبِى الَْحَسِن الر

ابةُ  َنَة َال يْقَرُبَها -الش ْضَراَر بَِها يكوُن لَُهْم ُمِصيَبةٌ  -َفيْمِسك َعْنَها اْألَْشُهَر َو الس  يكوُن ِفى َذلِك آثِماً  -لَيَس يِريُد اْإلِ
ُدوُق َأيضًا بِِإْسَناِدِه َعْن َصْفَواَن ْبِن يْحيى ِمْثَلُه و . ِإَذا َتَركَها َأْرَبَعَة َأْشُهٍر كاَن آثِمًا َبْعَد َذلِك -َقالَ  بِِإْسَناِدِه  َو َرَواُه الص

ِد ْبِن ِعيَسى َعْن َعلِى ْبِن َأْحَمَد ْبِن َأْشيَم َعْن َصْفَوا َأْن يكوَن بِِإْذنَِهاَعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم َن ْبِن يْحيى ِمْثَلُه َو َزاَدِإال«  
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ازدواج كرده است و از  ىجوان است كه با زن ىدر مورد شخص، ن حكميا يىهر چند مستند روا

م داده يت شـده و حكـم تعمـياز جوان بودن زن سلب خصوصـ ىفقه یكند؛ در آراىم یدور یو

، 1424، یرازيجا؛ مكـارم شـهمان، 1409، یزدي يىبا؛ طباط116: 29، جتاىب، ىنجف( .شده است

: 11، ج1418، يىطباطبـا( .م شده استين تعمياجماع بر ا یاض ادعايدر ركه  طوری به )141: 2ج

: 2، جتـاىب، یمحقق سبزوار( .اندم حكم را بدون اشكال ندانستهيتعم، از فقها ىدر مقابل برخ )67

89(  

  تيمناقشه در اطالق روا. 1. 1. 1

ط يد آن به شـراييق تقيتوان مناقشه نمود؛ ابتدا مناقشه از طرىت به دو وجه مين رواير اطالق اد

آن  ین و واكـاويـيكـه در ادامـه بـه تب، الضرر بر آن ۀقاعد ق حكومتيشأن صدور و دوم از طر

  .پرداخته خواهد شد

  ط شأن صدوريد آن به شراييق تقيمناقشه از طر. 2. 1. 1

ت نسبت بـه جـواز تـرك ين رواين است كه در اطالق ايا، ان توجه استينجا شايكه در ا یانكته

ن يـدر ا، رايـتوان مناقشه كـرد؛ زىم یچ عذريو بدون ه یكمتر از چهار ماه در حالت عاد مواقعه

در او  ىبنـامطلو ىط روانيشرا، ش آمده كه متأثر از آنيزوج پ یبرا) ىبت زدگيمص( یت عذريروا

قصـد اضـرار بـه ، عـالوه بـر آن. مواقعه سلب كرده است یرا برا یو ىروان ىجاد شده و آمادگيا

بـه . شـتر شـوديد فاصـله از چهـار مـاه بينبا: نديفرماىم ىطين شرايامام در چن، زوجه هم نداشته

از متاركـه ت بر جوين روايداللت ا، ن نحو كهيبد ت مفهوم به نحو مطلق ندارد؛يروا، گريد ىعبارت

تمـام ، مـرد وجـود نـدارد یبرا ىچ مشكليكه ه یدر مدت چهار ماه و اطالق آن نسبت به مورد

  )1484-1482: 5، ج1419، ىزنجان یريشب( .ستين

  الضرر ۀقاعد ق حكومتيمناقشه از طر. 3. 1. 1

ن امر دست يبه ا، الضرر بر مسأله ۀقاعد توان با استناد به حكومتىم، الذكرفوق ۀافزون بر مناقش

از  ىگونه كـه برخـهمان. ندازديرا به ضرر ب زن، مواقعه كتواند با تر ىبدون عذر نمافت كه زوج ي

ر مواقعه با زوجه يتأخ، داشته باشد ىنيا تكوي ىا عرفي ىاگر زوج عذر شرع، اندان داشتهيز بيفقها ن

زوج اسـت و زوج نـه  تيـزوج ۀچون زوجه در حبالـ، ن صورتير ايز است و در غيجا تا چهار ماه
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شود و عرفًا اضـرار ىضرر به او منتسب م، دهدىكند و نه او را طالق مىفا مياو را ا ىجنس حقوق

  )1485: همان( .افت نشده استين مورد يص الضرر در ايبر تخص ىليشود و دلىشمرده م

  الءيباب ا ۀادل: ل دوميدل. 2. 1

تـربّص  ۀاست كه دور) 130: 6، ج1407، ىنيكل( ىاتيو روا) 227١و 226: بقره(ه ين ادله شامل آيا

اد كند كه با همسر خـود يسوگند  ین ادلّه اگر مرديبر ا ىمبتن. ن كرده استييالء را چهار ماه تعيا

وضع خود را بـا ، ن چهار ماهينتظار بكشد و در ضمن اتواند تا چهار ماه اىم، ديننما ىزش جنسيآم

را  ید دوريـپس از آن است كه مـرد با. روشن سازد، ا طالقي ىاز نظر ادامه زندگ، شيهمسر خو

احقاق حق خود بـه  یتواند برا ىم ط ادامه دهد زنين شرايحال اگر بر ا. كنار بگذارد و رجوع كند

 ۀشـارع اجـاز هكـشود  ىالء استفاده ميباب ا ۀاز ادل، وص موضوعحال در خص. مراجعه كند ىقاض

ا رجوع ير است زوجه را طالق دهد يد بعد از آن شوهر مخيفرما ىچهار ماه انتظار را داده است و م

، ىنجفـ( .سـتيز نيعـت جـايش از چهار ماه به حسب طبير بيه تأخكشود  ىن معلوم ميند؛ بنابراك

-ىه مـين آيت چهار ماه را از ايغا، جهيدر نت) 141: 2، ج1424، یزراي؛ مكارم ش116: 29، جتا ىب
-ت صفوان اكتفا كـردهياند و به رواه نشدهين آياز فقها متعرض ا یاريتوان برداشت نمود البته بس

  .فه باشديشر آيهن ين باب بر هميو كلمات ائمه در ا اتيروا ید اتكايشا ىاند ول

  الءيباب ا ۀادل مناقشه در .1. 2. 1

  : توان از دو منظر مناقشه كردىز ميل نين دليبر ا

  الءيباب ا ۀان ادليعدم امكان سر. 1. 1. 2. 1

ن مسـأله را يـم اكـم حيتوان ىن احكام نميو خارج از ضوابط عام است؛ لذا از ا ىاستثنائ، الءيام اكاح

ام كـن از احيبنابرا، ستين مواقعه كق تره در مطلكدارد  یا ام خاّصهكالء احيا، افزون بر آن. ميابيدر

م كحـا، نـدكت ياكش اگر زن، الءيدر ا، به عنوان مثال. مينكم مواقعه را استفاده كم حيتوان ىالء نميا

ا زن را يفاره آن را هم بدهد كند و كزش يد مرد آميا باين مدت يه در اكند ك ىن مييتع ىاالجلضرب

م او را طـالق كحـا، ل زنيـدر صـورت تما، ر بـار نرفـتيند و اگر شوهر زكو او را رها  طالق داده

  )1430-1429: 5، ج1419، ىزنجان یريشب( .ستيمواقعه ن كم در مطلق تركن حيدهد و ا ىم

                                                           
َ َغُفـوٌر َرِحـيمٌ : بقره 227و  226آيات . 1 َو ِإْن َعَزُمـوا * لِلِذيَن يْؤلُوَن ِمْن نِسائِِهْم َتَربُص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر َفِإْن فاُؤ َفِإن اّهللاٰ

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  الَق َفِإن اّهللاٰ الط.   
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  الءيش از چهار ماه در ايب عدم اثبات حرمت ترك مواقعه. 2. 1. 2. 1

گردد چون مبدأ چهار  ىما اثبات نم یمدعا، ميبدان یز جاريمورد بحث ن ۀنيالء را در زميم اكاگر ح

ا يـ، ه مبدأ چهـار مـاهكبل. شود ىمحاسبه نم ىاز زمان مباشرت قبل، الء هستيه در باب اك ىماه

الء يـخـوردن و ا ا زمان قسمياند و گونه كه مشهور گفتههمان، م شرع استكت به حاياكزمان ش

نـد ك ىپس اثبات نمـ، گذرد ىش از چهار ماه ميدر هر صورت از زمان مباشرت ب. ىر قولاست بنا ب

، ىزنجـان یري؛ شـب116: 32، ج1418، يىخـو( .ش از چهار مـاه حـرام اسـتيمباشرت ب كه ترك

  )1430: 5، ج1419

  اجماع یادعا: ل سوميدل. 3. 1

و  كصـاحب مسـال، انـد ردهكاجماع  یقها ادعااز ف ىش از چهار ماه برخيب مواقعه كدر حرمت تر

، ی؛ خوانسـار66: 7، ج1413، ىعـامل ىجبعـ( .انـددانسته» موضع وفاق«آن را  یمحقق خوانسار

، تـاىبـ، ىض كاشانيف(اند متصور شده ىمسأله را اجماع، حيگر به تصريد ىبرخ )150: 4، ج1405

گـر آن را يد ىو گروهـ) 68: 24، ج1413، یسـبزوار ؛17: 10، ج1 قسم: تاىب، ى؛ بحران290: 2ج

؛ ) 67: 11، ج1418، يى؛ طباطبــا61: 1، ج1411، ىعــامل(دنــد يمعــروف در مــذهب اصــحاب نام

 كم بـه اجمـاع تمسـكـاثبـات ح ین گروه از فقها برايتوان گفت اىن آراء ميبر ا ىن مبتنيبنابرا

  .اندنموده

  مناقشه در اجماع. 1. 3. 1

  .توان از دو جهت آن را مورد نقد و مناقشه قرار دادىبلكه م، باشدىز تمام نمين استدالل نيا

  عدم ثبوت اجماع در آراء قدما. 1. 1. 3. 1

هـا  قـدما كـه اجمـاع آن ۀن حكم در كتـب همـيا: توان گفتىمتقدم م ىدر متون فقه یريبا س

از قـدما و از  ىتـوان اجمـاع ىن نميشود؛ بنابراىده نميل معتبر باشد ديتواند كاشف از وجود دل ىم

، 1419، ىزنجـان یريشـب(ن موضـوع دانسـت يت در ايرد و آن را حجكاثبات  س فقهيهنگام تأس

با توجه بـه عـدم تعـّرض ، ل است و تحّقق اجماع راكمش ىن اجماعيل چني؛ لذا تحص)1396: 5ج

  .توان احراز نمود ىنم، ن مسألهيمتقدم نسبت به ا یفقها
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  ن مسألهيت اجماع در ايعدم حج. 2. 1 .3. 1

مـورد  ۀدر مسـأل: تـوان گفـتىاز فقها مـ ىبا تمسك به نظر برخ، رش ثبوت اجماعيبر فرض پذ

ن يـوجـود دارد و ا) ت صـفوانيـاز جملـه روا(به جز اجمـاع  یگريد ۀه ادلكنيبا توجه به ا، بحث

ت اسـتناد يخواهد بود و قابل كىمدر ىن اجماعيچن، ن باشديه آن ادله مستند مجمعكاحتمال است 

ل مسـتقل يرا دل ىن اجماعيتوان چن ىنم، گريرش آن دالئل ديبر فرض پذچراكه  ،نخواهد داشت

) ع(اشف از نظـر معصـوم كم؛ پس اجماع مزبور يآن قائل شو یبرا ىارزش مستقل، به شمار آورده

اگر چـه  )140: 2، ج1424، یرازي؛ مكارم ش116و 115: 32، ج1418، يىخو( .ت ندارديحج، نبوده

ان شـده يـب ىلفظـ ۀبر آنچه در ادل تأكيدتواند به عنوان ىنه مين زميتوجه به اتفاق نظر فقها در ا

  .لحاظ شود

 ىو روانـ ىسـتيز یهال تفاوتيبه دل، ه كرد كهيگونه توجنيتوان قول مشهور را اىم يىاز سو

ت يّرر فعالكت و تيمكاز نظر  مردان. كسان دانستي ها را كامالً  آن ىاز جنسيتوان نىو مرد نم زن

 يىز توانـايتر مردان نسبت به زنان و ن سريع یريپذ كين تحريهمچن. دارند یبرتر بر زنان ىجنس

ط يشـرا یسـازد كـه بـراىع را ملـزم مـيدر آنان نظام تشـر ىو وجود حالت تهاجم ىشتر جسميب

 ىشد و مانع اقدام فساد انگيز مردان كه سـالمت اخالقـينديدرست ب یريدبمرد ت ىك جنسيتحر

 ین حـق را بـرايشارع ا، ن مشكليز از ايگر یجه برايدر نت. شود، كندىجامعه را دچار مخاطره م

گر در يد یاز سو. نسبت به همسرش داشته باشد» حق مواقعه« ىشوهر قائل شده كه در هر زمان

  . با او را ترك كند ىكيش از چهار ماه نزديتواند بىز شوهر نمينمورد زن 

زوجه قبل از چهار ماه مشـروط بـه  ىعدم وجوب ارضاء جنس: دّومنظريۀ . 2

  طيشرا

بـا  ىدارد؛ ولـ بار حق مواقعـه ن نظرند كه زوجه هر چهار ماه يكياز فقها اگر چه قائل به ا ىبرخ

زوجه حق مواقعه را قبل از اتمـام  یبرا ىطين مسأله و در صورت حصول شرايبر ا ىتثنائاتذكر اس

تواند شامل جوان بودن و گرم مزاج بودن زوجه ىط مين شرايا. اندرش قرار دادهيچهار ماه مورد پذ

باشد كه در صورت عـدم ارضـاء در مّظـان ارتكـاب  ىزش جنسيو كثرت شهوت و رغبت او به آم

ن يحـال در چنـ. جه نتواند تا چهار ماه صبر كنديگردد و در نتا به ضرر و مشقت دچار يد گناه باش

قبل از اتمام چهار ماه ، وجود داشته باشد ت زنياگر خطر معص، از فقها اذعان دارند ىبرخ ىطيشرا
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رم اكـ؛ م208: 2، ج1406، ىنجفـ ى؛ مرعشـ810: 2، ج1409، یزديـ يىطباطبـا(اطـًا يشوهر احت

ملـزم بـه  )122: 32، ج1418، يىخـو( .ا وجوبـاً ي) 220: 8، جتاىب، یزي؛ تبر397: 1424، یرازيش

شوهر از  ین باورند كه اگر خودداريگر حكم را گسترش داده و بر ايد ىبرخ. ا طالق استيارضاء 

 شوهر، هر چند به ارتكاب گناه منجر نشود، و مشقت زن باشد ىباعث سخت ىجنس ۀرابط یبرقرار

ن يـز در ايـگر فقهـا نيد )1483: 5، ج1419، ىزنجان یريشب( .او را پاسخگو باشد ىاز جنسيد نيبا

 یهـاازير نيهمچنان كه سا، ه نمودنديبه شوهر توص، نكه به صراحت حكم دهنديخصوص بدون ا

  )13891، ىگانيگلپا ىصاف( .دين نماياو را به نحو متعارف تأم ىاز جنسين، كندىزن را فراهم م

  اتين مستثنيان ايب ۀادل. 1. 2

، انـدن مسئله شدهيمتذكر ا یاشود كه فقها بر اساس چه ادله یل و واكاويد تحليبا، ن مجاليدر ا

  : ميينماىن مييل را تبين داليترين ا ن راستا به اختصار مهميدر ا

  الضرر ۀقاعد. 1. 1. 2

شوهر با وجود  ىدارد ول ىاز جنسين نكه ز ىطيدر شرا: توان گفتىن قاعده ميبا استناد به مفاد ا

 ىزن بـا ارضـا شـدن جنسـ، رايـشـود؛ زىبر زن ضرر وارد م ىبه نوع، كندىاو را ارضا نم يىتوانا

جـه دچـار ضـرر ين نفع از او سلب و در نتيا، با عدم ارضاء توسط شوهر ىتوانست نفع ببرد ول ىم

ن فـراهم يشتر و همـياو ب یارتكاب گناه برا ۀنيمز ىطين شرايافزون بر آن در چن. شودىم ىجنس

مباشـرت در  كبر حرمت تر یگريل ديدلن يهمچن. شودىعرفًا ضرر محسوب م، گناه ۀنيشدن زم

: 20، ج1409، ىعـامل() ع(از امـام صـادق  ىت كنـانيـان داشت و آن روايتوان بىصورت ضرر م

ده شـد كـه يمـورد قـول خداونـد پرسـدر ، ت مـذكوريـدر روا. ت استيبا استدالل به اولو، )189

  : ديفرما ىم

د بـه خـاطر يـز نبايـن یچ پـدريند و هيان ببيد به سبب فرزندش زينبا یچ مادريه« 

  )2332: بقره( .»نديفرزندش ضرر بب

                                                           
، استفتا از دفتر معظم. ١ : ، شـماره دفتـری57293: له، بخش استفتائات، شماره اتوماتيكصافى گلپايگانى، لطف اّهللاٰ

  . 1، كد 244/ 3/89
ُه بَِولَِدهِ . 1   َالُتَضار َوالَِدُة بَِولَِدَها َو َال َمْولُوٌد ل
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ف بـا وجـود يت شرين روايدر ا، است مواقعه كاز تر ىنه، تين رواياز مضاره طبق ا ىمراد از نه 

مرد نسبت  ۀاح و مضاركن كاز تر) خوارريمراعات فرزند ش(گردد  ىن است عذر تلقكه ممك ىجهت

ه اصـًال كـ يىدر جـا ىق اولـيـبه طر، شده و جهت فوق عذر شمرده نشده ىس نهكو بالع به زن

. ار محـّرم خواهـد بـودكن يا، شود كا اصًال به قصد اضرار مباشرت تريوجود نداشته باشد  یعذر

 كتـوان تمسـ ىجه به عمومات الضـرر ميرده و در نتكاضرار را ثابت  یفه هم صغرايشر هين آيا

، ىزنجـان یريشـب( .باشـد ىمباشـرت م كبر حرمت مضاره با تر ىل مستقليدل، جست و هم خود

  ١)1486-1485: 5، ج1419

  الحرج ۀقاعد. 2. 1. 2

بـه  اگر زن، كندىرضا نمهمسرش را ا ىكه شوهر از نظر جنس ىدر فرض، ن قاعدهيبا تمسك به ا

توانمند دارد كه  ینكه شوهريت با اين وضعيتحّمل ا، الحرج ۀبه حكم قاعد، فتديحرج و مشقت ب

  .ندارد ىبر زن وجوب شرع، كندىم یخوددار ىتواند او را ارضا كند ولىم

  سّومنظريۀ . 3

  : یاز ويز نا احرايزوجه قبل از چهار ماه هنگام ابراز  ىوجوب ارضاء جنس

افتـه ينمـود ، خـود رامون حقوقيپ زنان یهاىه امروزه و با تحول جامعه و رشد آگاهين نظريا

كتـاب : 6/12/1390، یمظـاهر(معاصـر  یفقهـا ىبرخـ یدگاه كه از سـوين ديبر ا ىمبتن. است

از به ارضاء يقبل از چهار ماه ن اگر زوجه ىحت، ات زمان مطرح شده استيبا توجه به مقتض) النكاح

بـه . از او واجب خواهد بـوديرفع ن یهمسر و یبرا، داشته و ابراز حاجت و درخواست نمود ىجنس

ن يـاثبات ا یحال برا. خواهد داشت توان گفت زوجه به طور متعارف حق مواقعهىگر ميد ىعبارت

  : ر تمسك نموديز ۀتوان به ادلىز ميه نينظر

  دّومنظريۀ  ۀادل. 1. 3

ق و يعقالست كه در ادامـه بـه تـدق ۀريعرف متشرعه و س، ىات عام قرآنيآ ىن ادله شامل برخيا

  : ميپردازىن آن مييتب

                                                           
  .ب كردندالبته ايشان چون در اين مسأله، فتواى صريحى نيافتند احتياط واج. ١
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  ىعام قرآن ۀادل: ل اّوليدل. 1. 1. 3

ن ادلـه در يـاگـر چـه ا. زوجـه باشـند ىجنس یل بر ارضايتوانند دلىن ميات كتاب مبياز آ ىبرخ

 ىل و اسـتلزام ذهنـيـات بـا تحليـن آيت اياز عموم ىول، اندكم مسأله وارد نشدهان حيخصوص ب

  : ميپردازىآن م ىل به بررسيدر ذ. ديتوان به معرفت نسبت به حكم واصل گرد ىم

و مـرد را پوشـش  زن، فهيشـر آيـهن ي؛ ا»ْم َو َأنتُْم لِبَاٌس لُهنكُهن لِبَاٌس ل «: بقره 187 آيه -

ر يـبـا غ) زشيـا آميجماع (را از رفث  یگريد نياز زوجهريك  معنا كه نيبد. داندىگر ميكدي

ن يگر ايكدي ین مفاد لباس بودن زن و شوهر برايبنابرا).45: 2ج، 1417، يىطباطبا(پوشاند  ىم

 ۀا اشاعيجاد اشكال و انحراف در آن ياز ا ىاز جنسين و رفع به موقع و كامل نياست كه با تأم

هريـك  يىه بر لزوم پاسخگوين آيپس داللت ا. كنند یريجلوگ یبشر ۀفسق و فجور در جامع

تـام  یاز ويـطرف مقابل به طور كامـل و در صـورت احسـاس ن ىاز جنسياز زن و شوهر به ن

  .باشد ىم

شوهر حـق نـدارد ، هين آيمطابق ا: » الُْمَعلقَةِ كِل فَتََذُروها يل الْمَ كلُوا يفال تَمِ «: نساء 129 آيه -

او  یازهـاياند رهـا كنـد و بـه ن ه نه شوهر دارد و نه او را طالق دادهك ىسكهمسرش را مانند 

د موكول به نظر عـرف يآىبه حساب م» كالمعلقه« نكه در چه صورت زنيالبته ا. اعتنا باشدىب

 یازهـايپـس در ُبعـد ن. باشـدىجامعه ممتعارف  ۀيعرف و رو ین مورد رأيدر ا، است و حاكم

  .كند يىاعتناىتواند به آن بىد مطابق متعارف عمل كند و نميمرد با، هم ىجنس

  عرف متشرعه: ل دّوميدل. 2. 1. 3

د؛ متقابًال مـرد يداند كه زوجه او را ارضا نما ىمرد حّق م یگونه كه عرف به طور متعارف براهمان

ن مردم عامه گفته شود مرد در هر ياگر در ب، چرا كه. ارضا كند ىنساز جيد همسرش را از نظر نيبا

اسـت  يىد و او ملزم به پاسخگويخود را از زوجه مطالبه نما ىاز جنسيزمان كه بخواهد حق دارد ن

بـار سـهم  ن حق فقط چهار مـاه يكياز ا اما در مقابل زن. ش سخت باشدينكه قبول آن برايولو ا

ات يـعرف ۀما بـر چرخـ د گفت فقهيبلكه با. ت ندارديعرف ین رفتارين چنياست كه ادارد؛ متصور 

ن عدم يا، اند اگرچهاما فقها متعرض آن نشده، ت داردياز عرفين نيمتعارف ا يىگردد و پاسخگوىم

  )كتاب النكاح، 1391، یمظاهر( .مييت آن را مخدوش نمايشود كه عرفىل بر آن نميتعرض دل
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  عقال ۀريس: ل سوميدل. 3. 1 .3

 ك طـرف زنيـنكـه از يا. ده استيمذموم و نكوه یاز امرين نيبه ا ىتوجهىعقال ب ۀرياز نظر س

ل خود پاسـخ دهـد يدر صورت عدم تما ىل مرد حتيبا ابراز تما صرفاً  ىطيموظف باشد در هر شرا

 ۀرير مقابل زن نداشته باشد از نظر سد ىن امر جز در فواصل طوالنيچ مسئوليتى در ايمرد ه ىول

  .شودىم ىخودخواهانه و مذموم تلق ىعقال روش

  از زوجهيمالك احراز ن. 2. 3

د يـحـال با. زوجه اسـتنباط كـرد یزش به طور متعارف را برايتوان حق آمىفوق م ۀبر ادل ىمبتن

ان يـتـوان بىن خصـوص مـياست؟ در ا يىزوج قابل شناسا یاز از سوين نيچگونه ا، كرد ىبررس

 یاز ويـن یهـاا ظهور نشـانهياز خود او و ياظهار ن، از متعارف زوجهيار احراز نيمالك و مع، داشت

ن يـتوجه بـه ا يىاز سو. تواند گرم مزاج بودن زوجه و كثرت شهوت او باشدىها من نشانهيا. باشد

نـژاد و ، ب سـنهستند كه بر حسـ یاز جمله موارد ىجنس یازهاياست كه اصوًال ن ینكته ضرور

گونـه كـه اند و همانیزياز امور غر ىامور جنس، افزون بر آن. اندط و اوضاع و احوال متفاوتيشرا

ز يـن ىاز جنسـيـدر بـاب ن، انـدزان آب و غذا محتاجيو به چه م ىتوان گفت كه افراد چه زمانىنم

ط يد شـراياز زوجه هم بايراز نن در خصوص احيآن متصور شد؛ بنابرا یبرا ى مشخصتوان حدّ  ىنم

را كـه معمـوًال  یازيت مردم مالحظه نمود و هم نيزوجه را قطع نظر از اكثر یات فرديو خصوص

بـه . از را مّدنظر قرار دادين نين اين خصوص دارند محسوب كرد و متعارف تأميعموم زوجات در ا

  . توجه نمود ىو هم به مالك نوع ىهم به مالك شخص، گريد ىعبارت

حـّق ، ن اسـالمين مبـيد كه ديآىبه دست م ىن از تتبع و مداقه در آراء فقها به طور كليبنابرا

حّداكثر زمان ، ىن اساس در مقام قانون گذاری كلّ يت شناخته و بر ايزوجه به رسم یرا برا مواقعه

، ن حـالين كرده اسـت؛ در عـييتع زش با همسرش را چهار ماهيشوهر از آم یخوددار یمجاز برا

، چون الضرر و الحرج یع قواعديده نگرفته و با تشريز ناديرا ن زنان ىتيو موقع یفرد یهاىژگيو

تـوان ىگر ميد ىبه عبارت. ان برده استيط از مين شرايت زنان را در ايت و محدوديمحروم ۀنيزم

ضرر شخص را  ىول، ع نموده استيمالحظه و تشر ىاب ضرر نوعچهار ماه را شارع از ب حد: گفت

در ، زان متعارف باشديد به ميشارع در مورد نفقه فرموده با، هكطوری  د همانينما ىهم مالحظه م

بـدون توانـد ىشـوهر نمـرفع شود؛ لذا  ه حرج زنكباشد  یا د به گونهيهم با ىاز جنسيخصوص ن

را شارع مصالح و مفاسد را توأمـان ينند؛ زكزش ضرر وارد يازمند به آميبه زن ن ىل موجهيچ دليه
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كـرد يبـه رو، ن اسـالميهمچنـ ).1483-1482: 5، ج1419، ىزنجان یريشب(مالحظه نموده است 

شّدت اهتمام خود بـه موضـوع ، به شوهران ىاستحباب یهاهيتوص ىبسنده نكرده و با برخ ىحقوق

  .)119 -117: 20، ج1409، ىعامل(است  گر شدهزنان را جلوه ىجنس یارضا

زوجـه را تحـت سـه مصـداق متصـور  ىجنسـ پژوهش حقوق یكه در ابتدا يىدر ادامه از آنجا

  .ميپردازىم حّق قسم ىعنيو پردازش مصداق دوم  ىبه بررس ن حّق مواقعهييلذا پس از تب، ميشد

  حّق قسم .ب

: 9، ج1402، یمصـطفو(ب و سـهم افـراد اسـت يتقسيم كردن و دادن نص ىدر لغت به معن قسم

، ىنجفـ( .توته نزد زوجـات اسـتيب یها برا كردن شب قسمت یبه معنا، و در اصطالح فقها) 261

، عقـد نكـاح ىكـه از مبـان يىحـال از آنجـا )128: 6ج، 1424، یرازي؛ مكارم ش146: 31، جتاىب

جاد حـّق قسـم در ياست؛ شارع مقدس به ا عدالت در خانواده یگسترش مودت و رحمت و برقرار

. ان زوجات محقق شـوديو عدالت م نيشتر زوجيهمت گماشت تا مؤانست هر چه ب، درون خانواده

  :  1ميپردازىزوجه م ىن حّق جنسيا ین و واكاويين راستا به تبيدر ا

  شروط وجوب قسم. 1

ن آن يـين شـده كـه بـه تبيمعـ ىشـروط استحقاق حـق قسـم یبرا، ن اسالمين مبيدگاه دياز د

  : ميپرداز ىم

مسـتحق ، زش را نـدارديـو آم ىكه طاقت وط یارهين زوجه صغيبنابرا، د بالغ باشديزوجه با .1. 1

  .باشدىنم قسم

 یدر خصـوص جنـون ادوار. نـدارد حّق قسم، ىمجنون اطباق ۀد عاقل باشد و زوجيزوجه با. 2. 1

در حـال  یاز فقهـا در مـورد مجنـون ادوار ىچنانكه برخـ، ن فقها اختالف هستيب، زوجه

ت ين وضـعيرا در ايز) 304: 2، جتاىب، ىنيخم یموسو(دانند ىحّق قسم را ساقط م، جنون

  .شودىبا او حاصل نم ىست و انس و الفتيمن نيو ازوج نزد ا

                                                           
چرا كه از طرفـى . تلقى شده است حقى مشترك بين زوجين البته وفق صراحت موجود در برخى آراء فقها، قسم. ١

اخبار، موجب استحقاق حّق قسم برای زوجه است و از سويى حق استمتاع موجب استحقاق حّق قسـم، متقـابًال 
  )148: 31تا، جنجفى، بى. (برای زوج است
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حـّق ، كنـد ىچياگر زوجه از اطاعت شوهرش در آنچه حّق اوسـت سـرپ. زوجه ناشزه نباشد. 3. 1

عقـد ازدواج بـر او  یكه بـه مقتضـا ىفيع گردد و تكالينكه مطيگردد تا ا ىاو ساقط م قسم

، ى؛ عـامل342: 8، ج1413، ىعامل ى؛ جبع190 :31، جتاىب، ىنجف( .واجب است انجام دهد

  )7641: 24، ج1419، ىجا؛ زنجانهمان: تاىب، ىنيخم ی؛ موسو186: 1410

، نـدارد زوجه منقطعه حـّق قسـم، بسته باشد يىوند زناشويپ، زوجه به عقد نكاح دائم با زوج. 4. 1

: 6، ج1424، یرازيمكـارم شـ؛ 489: 7، ج1416، یفاضل هنـد( .ا متعدد باشدي ىكيخواه 

د علت عـدم طـرح آن وضـوح يشا، اندن مسئله نشدهياز فقها متعرض ا یاريالبته بس )135

  .ن امر بوده استيا

ن يـدر ا، زوجـه نخواهـد بـود یبرا ىبلكه در صورت سفر زوج حّق قسم، زوج مسافر نباشد. 5. 1

؛ 179: 31، جتـاىب، ىنجف( .برسدضرورت  ه مسافرت زوج هم به حدكست يصورت الزم ن

هم در صورت وحدت زوجه و هم در فرض تعـّدد ، ن حكميا )7620: 24، ج1419، ىزنجان

ن صـورت در يدر ا، رفتياش را در سفر پذ زوجه ىهمراه، البته اگر زوج. زوجات ثابت است

ر بـ ىليان مضاجعت وجود دارد دلكام، نه و نوع اشخاصكه به حسب نوع امك ىط فعليشرا

  )7622: 24، ج1419، ىزنجان( .ستين سقوط حّق قسم

  حّق قسم ىحدود زمان. 2

  : سه قول مطرح است، ن خصوصيدر ا، ىان آراء فقهيدر م

 .دارد ماننـد شـوهر ابتـدائًا حـّق قسـم، ا متعـّدديـباشـد  ىكـياگر چـه ، زوجه: قول مشهور. 1. 2

ك شب حق او است كه واجب است ي، شباز هر چهار، جه واحده باشداگر زو، صورت بدين

هـا  آن یها برا اّما اگر زوجه متعّدد باشد از هر چهار شب به تعداد زوجه. زوج در نزد او بماند

؛ 142 :1411، ىحلّـ؛ 227: 2، ج1406، ىطرابلسـ( .باشـدىخـودش مـ یها برا ه شبيو بق

  )470: 1415، ىدزفول یانصار؛ 248: 3، ج1387، ىحل

ه كـن است يندارد و تنها حق او ا زوجه باشد حّق قسم يكاگر : گر از فقها معتقدنديد ىبرخ. 2. 2

ا شـروع يدو حالت دارد؛ ، اّما اگر متعّدد شدند، ندكردن نكصدق هجران و قهر ، زوجه كتر

رد كم يبه تقساگر شروع  ىول، ستياو ن ۀبر عهد یزين صورت چيه در اكرده كم نيبه تقس

ش از دو زوجـه يند و اگر بـكرا هم ملحق  ىد دّومياز دو زوجه آمد با يكىشب نزد  يكو 
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: 2، ج1408، ى؛ محّقـق حلّـ326-325: 4، ج1387، ىطوسـ( .ن نحو استيباشد باز به هم

  )303: 2، جتاىب، ىنيخم ی؛ موسو411-404: 5، ج1410، ىعامل ى؛ جبع279

، در صـورت تعـّدد زوجـات ىندارد ول زوجه واحده حّق قسم: رند كهن نظيگر بر ايد ىگروه. 3. 2

  1)154: 31، جتاىب، ىنقل در نجف(. دارند ىزوجات حّق قسم ابتدائ

منتها از هـر ، ستين ىواجب است و مشروط به شرط قسم، شود ىقول مشهور تلق، ن اگر مبنايبنابرا

كه  ن تفاوتيبا ا. زوجه واحده قسم ندارد، وفق قول دّوم و سّوم ىول. شب واجب است يكشب  چهار

حّق قسـم هسـت و ، ردكم يشوهر شروع در تقسكه  صورتى در اگر زوجات متعّدد باشد؛، در قول دّوم

 ىتـيفكيبه همان ، حقّ ، در قول سّوم در صورت تعّدد زوجات ىول. ستيحّق قسم ن، ندكاگر شروع ن

د كـه از يـآىبه دست م، از مداقه در قول مشهور فقها، افزون بر آن. ثابت است، اندفتهه مشهور گك

؛ 596: 24، ج1405، ى؛ بحرانـ162: 31، جتـاىبـ، ىنجفـ(شود ىقسم در شب واجب م، ىث زمانيح

اگر چه بنا . و نه صبح آن شب، شب؛ نه روز كيشب  آن هم هر چهار، )جاهمان: 1408، ىمحّقق حلّ 

، بهجـت( .شـده اسـت ىبهتر تلق، ماندن نزد زوجه یالحاق تمام روز به شب برا، فقها ىرخبر نظر ب

متعـارف و معمـول اشـخاص  یبرا، اند ه شب را زمان حّق قسم قرار دادهكنيالبته ا )78: 4، ج1426

اسـتراحت قـرار داده اسـت؛ لـذا در خصـوص  یمعاش و شب را برا یروز را برا ىه حق تعالكاست 

  . توان حّق قسم را روز قرار دادىم، پردازندىب به امرار معاش مكه ش یافراد

ل انحصار تعّدد زوجـات نكـاح دائـم در يبه دل، زيدر عدد چهار ن حّق قسم یمبنا، رسدىبه نظر م

ن بـاب يـاز ا، ار كنـديـتواند چهـار همسـر دائـم اختىكه چون زوج م صورت بدين .چهار زوجه باشد

  .رديدر نظر بگ ىاز زوجات حقّ هريك  یچهار روز است تا بتواند برا، زوج یهادر روز حداكثر ملحوظ

  توته در قسميو وجوب ب ت مضاجعهيكفا. 3

الزم است شـوهر بـا همسـر خـود در  ا در قسميآ، ن است كهيشود اىنجا مطرح ميكه در ا ىپرسش

 توتـه كنـد؟ بـاياختصاص دارد ب كه به زن ىفقط الزم است در منزلكه  اين ايك رختخواب بخوابد ي

مسأله مضاجعت را بـه اتفـاق ، ح نشده است فقهايتصر ىتيك بستر در روايدن در يلزوم خوابكه  اين

 )595: 24، ج1405، ى؛ بحران319: 8، ج1413، ىعامل ى؛ جبع93: 3، ج1413، ىحلّ ( .اندالزم دانسته

                                                           
به فرموده صاحب جواهر، ظاهر كالم مفيد در مقنعه و شيخ در نهايـه و ابـن زهـره در غنيـه و سـعيد در جـامع . ١

  .الشرايع و صريح سخن ابن حمزه در وسيله موافقت با اين نظريه است
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، بار اسـت كه هر چهار ماه يك است نه مواقعه مضاجعه، ح كه آنچه در قسم واجب استين توضيابا 

عالوه ، گر از فقهايد ىبرخ. ستيواجب ن، زش و مواقعه استين مازاد بر مضاجعه كه همان آميبنابرا

بستری  هم، زيمراد از مضاجعه ن )32: 2ج، 1410، ىحلّ ( .اندوجوب مؤانست را هم افزوده، بر مضاجعه

از  یمورد عادت و چهره بـه چهـره در مقـدار ۀويك زن به شيكه شوهر نزد یاست به نحو نيزوج

، تـاىبـ، ىنجفـ( .ننـدهيگز ینـه دور، كه شوهر معاشر به معروف شناخته شود يىتا جا، شب بخوابد

  )161: 31ج

  در قسم وجوب مضاجعه ۀادل. 1. 3

ن يـياند كه مختصـرًا بـه تبچند تمسك جسته یابه ادله در قسم ه بر وجوب مضاجعهيامام یفقها

  : ميپردازىآن م

  .توته همراه مضاجعت باشديه بكن است يمعتاد و متعارف ا. 1

  .است) 19: نساء(» الَْمْعُروفِ عاِشُروُهن بِ «توته بدون مضاجعت بر خالف يب. 2

ناشـزه شـود زوج  اگر زن: ديفرما ىم، )34: نساء( » الَْمضاِجعِ  ىَو اْهُجُروُهن فِ « ۀيآ. 3

ه كـن است يمفهومش ا، ندكرده و قهر ك یريگ نارهكتواند از او  ىه ميبه عنوان تنب

  )162: 31، جتاىب، ىنجف( .ر او باشدناكد در ياگر ناشزه نباشد با

، 1405، ىبحران( .ن امر اشاره دارديبر ا، )10: نبأ(» َل لِباساً يَو َجَعلْنَا الل « ۀفيشر ۀيآ. 4

  1)595: 24ج

بلكـه آنچـه واجـب ، داننـدىوجوب مضاجعت را شرط نمـ، گر از فقهايد ىبرخ، ن قوليدر مقابل ا

  )128: 6، ج1424، یرازيمكارم ش( .است توته نزد زوجهيماندن در شب و ب، است

و شـوهر  آن اسـت كـه زن، ىچون ارتكاز و فهم عرفـ: رسد بتوان گفتىدر مجموع به نظر م

توته شـوهر نـزد زن را واجـب كـرده يب، ن ارتكازيد در كنار هم باشند و شرع هم بر اساس هميبا

 )7461: 24، ج1419، ىزنجـان( .نـدكىت مـيكفا، پس هر آنچه كه عرف بر آن صدق كرد، است

شـب را ، ه شـوهر در اتـاق و بسـتر زنكـان آنست كه هرگاه عرف و عادت زمان و مكهمچنان 

از زن و شـوهر در اتـاق هريـك  هكـد ينماىد در اتاق او باشد و هرگاه عرف اقتضاء ميبا، بگذراند

  .گر بخوابديچه در اتاق د ه شوهر در منزل زن شب را بگذراند اگركاست  ىافك، جداگانه بخوابند

                                                           
: ق1424ی، بنگريـد بـه مكـارم شـيراز. البته در باب اين ادله از سوی برخى ديگر از فقها، مناقشـه شـده اسـت. ١

6/136.  
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ك يـدر  یا اكثري ىشگيدن هميشارع از آن منصرف است نخواب ۀآنچه فرمود، د افزوديالبته با

ن نكته در مورد يا. ستين اطالق منصرف نيدن موارد معدود در بستر جدا از ايبستر است؛ اما خواب

ك بار يبه معروف است  را آنچه بر خالف معاشرتيه و عاشروهن هم صادق است زياستدالل به آ

  . ست بلكه تكرار آن استيدن نينخواب

  واحده ۀزوج حّق قسم. 4

ا يـن مسأله قابل طرح است كه آيا یامروز ۀدر عرف جامع، واحده ۀبه بودن زوجبا توجه به مبتال 

ن پرسـش يـپاسخ به از حّق قسم دارد؟ در يواحده ن ۀا زوجيمنوط به تعّدد زوجات است  حّق قسم

در . واحده وجوب قسم ثابت است ۀزوج یبرا، گونه كه مشهور فقها اذعان داشتندهمان: د گفتيبا

  .ميپردازىاثبات آن م ۀن ادلييادامه به تب

  واحده ۀزوج اثبات حّق قسم

  : واحده متصور دانست ۀزوج ین حق را برايا، ريبه نحو ز ىليتوان با تمسك به دالىم

  زوجه واحده ن واحد و متعّدد در خصوص عدم حّق قسميل بيد بودن تفصيبع: ل اّوليدل. 1. 4

، واحده حّق نداشته باشد و متعّدد حّق داشته باشد ۀن نحو كه زوجيبه ا، ن واحد و متعّدديل بيتفص

وجـود دارد تـا چهـار  یشـتريقه بانس و عال نين زوجيب، را به حسب متعارفيز. د استيار بعيبس

مـرد ، باشد زن يكاگر ، توان تصور كردىحال چگونه م، شودىم ميزوجه كه محبت و عالقه تقس

ه عالقـه و ارتبـاط كـدر چهـار زن  ىبخوابد ول یگريد یه هر چهار شب را جاكحّق داشته باشد 

د اسـت يـن بعيبنابرا. توته نزد زن داشته باشديخوابگى و ب ه ابتدائًا همكمتر شده حتمًا الزم باشد ك

  )7493: 24، ج1419، ىزنجان( .تر باشد یها در صورت تعدد قو زن ه حقوقك

  اتيت از روايخصوص یالغا: ل دّوميدل. 2. 4

زوجـه  یتـوان بـرا ىم، داننـدىرا منوط به تعّدد زوجات م كه قسم ىاتيت از روايخصوص یبا الغا

بلكـه غـرض از ، ت نداشته باشـديح كه تعّدد موضوعين توضيبا ا، ز قسم را ثابت دانستيواحده ن

واحده حق  ۀه زوجكنيپس ا، گر مأنوس شده و زوجه تنها نباشديكديبا  نين باشد كه زوجيتوته ايب

  )134: 6، ج1424، یرازيمكارم ش( .است اتيخالف ظاهر روا، قسم نداشته باشد
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  تناسب حكم و موضوع: ل سّوميدل. 3. 4

گـر يد یواجـب كـرده و در جـا ك سو معاشرت به معروف را بر شوهر در رابطه بـا زنيشارع از 

تناسب حكم و موضوع داللت . ع كرده استيدر كنار همسرانشان تشر بودن مردان یرا برا ىحكم

ع يربـط بـا تشـرىو ب یتعبّد ىاز آن معاشرت به معروف است و حكم ىن حكم مصداقيا، ندكىم

ن حكـم را بـه يشارع بخواهد ا، ن صورتيدر ا. ن حكم استيا ۀست و در واقع فلسفيشارع ن ىكل

است كه از معاشرت  یاواحده نكند بر خالف فلسفه ۀا شامل زوجيصورت شروع مرد محدود كند 

  . شودىاد مياصط) 19: نساء(به معروف 

ن يـا ۀو ادل اتيواحده در روا ۀاگر به زوج، ان داشتيتوان بىم، لين داليجه با توجه به ايدر نت

، واحده مسلّم بوده و فقها از طرح بحث آن ۀزوج ه حّق قسمكن جهت است يباب اشاره نشده به ا

  )7493: 24، ج1419، ىجا؛ زنجانهمان :1424، یرازيمكارم ش( .اند افتهيخود را فارغ 

، چه واحد و چه متعـدد، زوجه یبرا ىجنس ق حقوقياز مصاد ىكيبه عنوان  ن حّق قسميبنابرا

، یريپـذچـون انـس یآثـار یاز فقها اذعان دارند دارا ىگونه كه برخثابت و واجب است و همان

  )1481: 31، جتاىب، ىنجف( .باشدىا زوجات مياز آزار و معاشرت به معروف با زوجه  یدور، عدالت

  )یاز باردار یريجلوگ( حّق عزل .ج

، امـا وجـود آن، كمتر توّجه شده است ىجنس ق حقوقياز مصاد ىكيبه عنوان  گرچه به حّق عزل

 ل خـانوادهيگر در تشـكيكديدارد كه با  ىدر روابط دو انسان اسالم نين مبيد ینگراز جامع ىحاك

فرزنـددار شـدن را  ۀدربـار یريـگميحـّق تصـم نيزوجـ یله به هر دوين وسياند و بدمان بستهيپ

آن ، نهدىم یبرجا گريكدين از يزوج ىن حّق در تمتع جنسيكه ا ىل نقشين به دليدهد؛ بنابرا ىم

  : ميدهىمورد كنكاش قرار م، ىق حّق جنسياز مصاد ىكيرا به عنوان 

شـان فقـط بـه يبلكه ا، ستيه نيامام ین فقهايب ىاختالف، توسط زوج در خصوص امكان عزل

فقهـا بـه اسـتخراج  ىز برخيامكان عزل توسط زوجه ن ۀدربار، اندبحث از حكم آن همت گماشته

  : ميدهىقرار م ین حّق عزل را از هر دو منظر زوج و زوجه مورد واكاوياند؛ بنابران پرداختهحكم آ

                                                           
را  كه حّق قسم) 6/128: ق1424مكارم شيرازی، (ذكر اين نكته خالى از وجه نيست، مبتنى بر نظر برخى از فقها. ١

  .جنسى زوجه به شمار آورد دانند، شايد نتوان اين حّق را جزو مصاديق حقوق بيتوته در منزل مىدر حدّ 
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  توسط زوج عزل. 1

بلكـه بـا ، وجـود نـدارد ىوفاق، از زوجه توسط زوج ا عدم جواز عزليه نسبت به جواز يامام در فقه

  : ره دو نظر وجود داردبانيتوجه به اختالف آراء در ا

  ه حرمت عزلينظر. 1. 1

، 1407، ىطوسـ( ىخ طوسـيش، )763: 1413، یبغداد(د يخ مفيمتقّدم همچون ش یاز فقها ىبرخ

 ۀاز زوج عزل، )24: 3، ج1404، ىحل(و فاضل مقداد ) 174 :1410، ىعامل(د اول يشه، )359١: 4ج

ن در يا زوجـه اذن بدهـد؛ بنـابرايشرط شده باشد ، نكه ضمن عقدي؛ مگر ااندرا حرام دانسته ىدائم

د بـه زوجـه يـزوج ثابـت اسـت كـه با ۀواجب و بر ذم، ناريزان ده دينطفه به م ۀيد، صورت عزل

؛ 4539ح ، 443: 3، ج1413، صدوق( اتيروا ىچون برخ یان به حرمت عزل به ادلهيقائل. بپردازد

جـه بـا غـرض يو در نت) الدياسـت(منافات داشتن عزل با حكمت نكاح ، )233: 14ج ،1408، ینور

بـه انـزال  هيانگر مترتب بودن ديكه ب ىاتين روايهمچن، 2منافات داشتن با حّق التذاذ زوجه، شارع

  )111: 29، جتاىب، ىنجف( .اندتمسك جسته، )312: 29، ج1409، ىعامل(اند خارجِ رحم

  ه كراهت عزليظرن. 2. 1

؛ 223: 2، ج1406، ى؛ طرابلس607: 2، ج1411، ىحلّ ( .قائل به جواز با كراهت هستند، مشهور فقها

 )242: 2، جتـاىبـ، ىنيخم ی؛ موسو809: 2، ج1409، یزدي يى؛ طباطبا86: 23،ج 1405، ىبحران

ن گروه يا. كراهت دارد، ت زوجهيو رضا بدون اذن ىول، ز استيتوسط زوج جا ن معنا كه عزليبد

ن ين مسـأله كـه عـزل در چنـياتفاق نظر دارند اما در ا، نكه عزل بى اذن زوجه مكروه استيدر ا

ز تعلّـق يـه نيـن نظرنـد كـه ديـبر ا، ىبرخ. ش دارنديبه دو نظر گرا، ريا خيز دارد ين هيد ىطيشرا

ز معتقد بـه كراهـت يگر نيد ىبرخ )5: 2، ج1410، ىحلّ ؛ 214 :2، ج1408، ىمحّقق حلّ ( .رديگ ىم

جا؛ فاضـل همان: 1409، یزدي يى؛ طباطبا114-113: 29، جتاىب، ىنجف( .ه هستنديبدون تعلّق د

  )88: تاىب، ىرانكلن

                                                           
  )483-482: 1400طوسى، ( .توسط زوج را پذيرفته است ه شيخ طوسى در كتاب نهايه قول به كرامت عزلالبت. ١
  .، مورد ايذاء و اذيت قرار گيردبلكه چه بسا به دليل عزل. ٢
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ن يـا ىوقتـح كـه ين توضـياست؛ با ا اتين روايجمع ب یمقتضا، قول به كراهت ىمستند اصل

ة و مطـابق مشـهور يـه مطابق اصـالة الحلك) 150-149: 20، ج1409، ىعامل(ات ياگروه دوم رو

هـم وجـود  ىاتيـخصوصًا روا، ح با جواز استيترج، ميات دال بر حرمت قرار دهينار رواكدر ، است

  )151: 20، ج1409، ىعامل( .راهت دارد و شاهد بر جمع استكر به يه تعبكدارد 

، )112: 7، ج1413، ىحلّـ(چـون اصـاله االباحـه ، فقهـا یواز س یگريد ىليدال، عالوه بر آن 

 ىمقتضـ، عدم وجوب مراعات استمتاع زوجه بر زوج، بر مرد قبل از چهار ماه واجب نبودن مواقعه

 ،تاىب، ىنجف( .اقامه شده است، الديو اّطراد نداشتن حكمت نكاح به است هيحرمت نبودن وجوب د

  )113-112: 29ج

همـه در ، او ۀبـا اذن و اجـاز، ىدائم ۀزوج از زوج ه خصوص عزليامام ین در آراء فقهايبنابرا

رسـد ىبه نظر مـ. دانندىروه مكم یا حرام و پاره یا عزل را پاره، یبدون اذن و ىول، جواز متّفقند

 ظـاهر در حقـوق، ا اذن زوجـهجواز ب: معتقدند، دانند ىكه عزل را مكروه م، آن دسته از فقها ىحت

  )69: 14، ج1416، مكيح( .زوجه دارد

  توسط زوجه عزل. 2

ن يـبا ا. اندزوج سخن گفته شتر راجع به عزلياند بلكه بن رابطه اغلب فقها متعرض آن نشدهيدر ا

  : ميپردازىها م اقوال آن ىكه به بررساند  ت دادهيز سراياز فقها مسأله را به زوجه ن یاحال عده

  حرمت ۀينظر .1. 2

 یاقتضـا، ل اصل عـدم جـوازياو دارند؛ به دل یاز زوج بدون رضا فقها نظر به حرمت عزل ىبرخ

عـزل مـانع انـزال  ۀبه واسط البته اگر زن، شوهر ینطفه برا ۀين قول به ديحكمت نكاح و همچن

واجب  نكيتم ىمناف، ن صورت عزليه در اكرا يز )114: 29، جتاىب، ىنجف( .دزوج در فرجش شو

، 1406، ىنجف ى؛ مرعش88: تا ىب، ىرانك؛ فاضل لن809: 2، ج1409، یزدي يىطباطبا(زوجه است 

. 1نطفه بر زوجه است كه به زوج بپـردازد ۀيظاهر در ترتب د، ىن حالتين در چني؛ بنابرا)207: 2ج

                                                           
حّقى نسبت به نطفه ندارد، لـذا اجنبـى محسـوب  بحسب روايات بر زوجه اين است كه، چون زن وجه ترتب ديه. ١

افزاعـى كـه : ، آمـده اسـت كـه.)1، ح19، باب29/312: ق1409عاملى، )(ع(شود و در روايتى از اميرالمؤمنين مى
گردد را موجب اتالف نطفه و ثبوت ديه دانسته است و لذا زن هم كه اجنبى است اگـر چنـين كـرد،  منشأ عزل

. اند كه اظهر، عدم وجوب ديه اسـتبرخى در پاسخ به اين استدالل اذعان داشته.  گردد فه بر او واجب مىديه نط
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ختن نطفه در رحم خود و ياز ر یريجلوگ یعزل زوجه را به معنا، ن گروه از فقهايرسد اىنظر م به

ختـه يرون از رحـم ريـب ىمنـ، شـود ىجه سبب مياند كه در نتزش متصور شدهيا جدا شدن در آمي

بعـد از فراغـت ، حال اگر زوجه. اندن زوجه دانستهير با تمكين عمل را مغاين جهت ايبه هم. شود

، تـاىبـ، ىنجفـ( .سـتين صورت عزل زوجه حرام نيدر ا، مانع استقرار نطفه در رحمش شود، جزو

از  یريبلكـه بـا اسـباب جلـوگ، جـاد نكـردهين ايدر تمكـ ىزوجه خلل، ن نظريبنا بر ا )115: 29ج

 یفقط ضـرر، زيآراء ن ىدر برخ. مانع انعقاد نطفه شده است ... و یمانند قرص ضد باردار یباردار

. ت نداشـته باشـدين عمـل رضـايـز به اياگر زوج ن ىزوجه شرط شده حت یل براين وسايا نبودن

  )284: 2، ج1410، ىخوئ(

يابيم كه اكثر ادلّه جانـب زوج  در مى، دارندىان ميرا ب كه احكام عزل ىبا مداقه در ادلّه و منابع

اگـر عـزل را مطلـق كه  صورتى در .1اندننهاده ىن خصوص وقعيرا نگه داشته و به حق زوجه در ا

بـاره  در اين اسـت كـه نيزوج یعرفًا حّق هر دو، ن صورتيم در ايفرض كن یاز باردار یريجلوگ

د باشد و اگر كراهت باشـد و حرمـت ياز طرف هر دو با، ت باشدياگر رضاند؛ لذا ينما یريگميتصم

طـور نيمرد در عزل و عدم عزل دخالت دارد؛ همـطور كه نيد از طرف هر دو باشد و هميبا، باشد

گونه  اين ،زيدر عرف متشّرعه نعالوه بر آن . هم عرفًا در عزل و عدم عزل دخالت داشته باشد زن

تـوان از خـود ادلّـه مـدد ىن فـرض مـيـاثبات ا یحال برا. نداشته باشد ىچ حقّ يه زن هكست ين

  : خواست

خواهند از  ىفقها م ىبرخ. 2ز استيدر شش مورد جا عزل: آمده است) ع(از امام رضا  ىتيدر روا. 1

ن يمـورد؛ بنـابرا ن ششيمگر در ا، ستيز نيجاد كنند كه عزل جايا ىك قاعده كليت ين روايا

م ييم و بگـويگونه معنـا كنـنيف را ايت شرين روايمفهوم و آن هم مثًال مفهوم عدد؛ اما اگر ا

                                                                                                                                          
بتوان الغاء خصوصيت نمود و حكم زن را نيـز از آن  بسيار بعيد است كه از روايت اثبات ديه از اجنبى، تا اين حد

  ).4/1385: ق1419زنجانى، (ياس مع الفارق خواهد بوداستفاده كرد و لذا استفاده حكم زن از حكم اجنبى ق
  .البته شايد به دليل وجود احكام ولد برای زوج و واليت وی مقررات متوجه او قرار گرفته است. ١
ِه الَْحَسِن ْبِن َراِشٍد َعْن يْعُقوَب الُْجْعِفى َقاَل َسِمعْ . ٢ ُت َأَبا الَْحَسِن ع يُقـوُل َال َو بِِإْسَناِدِه َعِن الَْقاِسِم ْبِن يْحيى َعْن َجد

تِى َتيقَنْت َأنَها َال َتلُِد َو الُْمِسنةِ  لِيَطِة َو الَْبِذيةِ  -َبْأَس بِالَْعْزِل ِفى ِستِة ُوُجوٍه الَْمْرَأِة ال تِـى َال  -َو الَْمْرَأِة السَو الَْمـْرَأِة ال
زنـى كـه . 2شـود،  زنى كه يقين دارى حاملـه نمى. 1: اشكالى ندارد زلدر شش صورت ع.: ُتْرِضُع َولََدَها َو اْألََمةِ 

عـاملى، (كنيـز. 6. دهد زنى كه فرزندش را خود شير نمى. 5زن بد زبان و فّحاش، . 4دريده،  زن. 3يائسه گشته، 
واژۀ بأسـن نيـز  -.)3/443 مقدمات نكاح؛ صدوق، من ال يحضره الفقيـه، 76از باب  4، روايت 20/152: پيشين

رود، پـس اعـم از حرمـت و  اى هم در كراهـت بـه كـار مـى هميشه داللت بر حرمت ندارد، زيرا در موارد كثيره
  ).2/142: ق1424مكارم شيرازی، (كراهت است
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ن يـا، دو شـدمربوط بـه هـر ىوقت. دو استست بلكه مربوط به هريا مرد ني ن مربوط به زنيا

ن است يش ايحال كه از باب مثال است معنا. ت ندارديشش مورد از باب مثال است و خصوص

 ىگر؛ و آنجا كه داعيكديت يست مگر با رضايز نيجا، كه مرد و زن هركدام بخواهند عزل كنند

ابد كه يىم ىعامّ  یگاه عزل معناآن. گريكديت ياما با رضا، د عزل كنندتوانن ىم، باشد ىعقالئ

از  یريانحاء مختلف جلوگ ۀهم، )143: 2، ج1424، یرازيمكارم ش( 1م و موضوعكتناسب حبه 

  .در مسئله ندارد رد و تفاوتيگىرا در بر م یباردار

حال . ست اما مكروه استيحرام ن ىعنيكنند؛ ىر ميتعب ىكراهت اصطالح، را فقها كراهت عزل. 2

ز است يجا یريگردد كه جلوگىن معنا بر ميم؛ به ايت معنا كنين كراهت را در مقابل رضاياگر ا

، نباشـند ىز است و اگر هر دو راضـيجا، باشند ىاگر هر دو راض: ميدارىان ميا نه؟ در پاسخ بي

  )نكاحكتاب ال، 1391 ،یمظاهر( .ستيز نيجا

 پـس عـزل، اسـت ىنـيو مرد طرف زن حقوق، 2بقره 228 آيهكه با استناد به  يىاز آنجا، جهيدر نت

ات عصـر مـا كـامًال منطبـق ين استدالل با مقتضيا. دو استت هريمشترك و دائرمدار رضا ىحقّ 

ان اقشـار مختلـف جامعـه يدر م ىو متنابه مشهور ۀمسئل، یاز باردار یريامروزه جلوگ، راياست؛ ز

  .شده است

  افت پژوهشيره

 یو مـرد و ارضـا ها اعم از زنانسان ىجنس ۀزيبه غر يىپاسخگو یم برايكه شارع حك يىاز آنجا

ست به يسته نين شايبنابرا، جاد چارچوب مشخص عقد ازدواج نموده استياهتمام به ا، ح آنيصح

شـارع . ده گرفـتيـها را ناد از آنيرا مستثنا كرده و ن زنان، مردان یحّق برا نيشتر ايل ظهور بيدل

ن حّق نموده يمبادرت به جعل ا، زوج ىزوجه همچون حّق جنس ىجنس مقّدس در خصوص حقوق

. گذاشـته اسـت شين خصوص به نمايشدت اهتمام خود را در ا، از آن ىقين مصاديياست و با تع

 ۀج را بـه منصـين نتـايـت ايـدر غا، قرار داده یق و واكاويق را مورد تدقين مصادين پژوهش ايا

  : ديظهور رسان

                                                           
ن را داشـته براى جلوگيرى از انعقاد نطفه است و موارد ديگرى هم كه مشابه عزل است بايد حكـم آ چون عزل. ١

  .باشد
است، به طور شايسته، به نفع آنان  كه برعهدۀ زنان]  وظايفى[و مانند همان ...  َولَُهن ِمْثُل الِذی َعَليِهن بِالَْمْعُروفِ . ٢

  )228: بقره. (است]  بر عهده مردان[
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اغلـب فقهـا حـّق ، نخسـتنظريـۀ اد شد؛ وفق يان فقها اصطيه در ميسه نظر، در حّق مواقعه

 یاز فقها ىبرخ، گونه كه مشاهده شدمانبار متصّور شدند البته ه ماه يكزوجه را هر چهار ۀمواقع

ات يا و مقتضـيـپو بـه فقـه ىماه را مورد مناقشه قرار داده و رفته رفته با تأس چهارن حدّ يمعاصر ا

 یدّوم كه مـوارد اسـتثنانظريۀ . اندكرده ىزوج تلق یماه را به وجود عذر موجه براحّد چهار، زمانه

ل كثـرت شـهوت در مّظـان يـمتصّور بود كه زوجـه بـه دل ىطيكرد در شراىن ماياول را بنظريۀ 

ا يـزوجه وجوبًا  ىاز جنسين نين موارد فقها به تأميرد كه در ايا ضرر و مشقت قرار گيارتكاب گناه 

معاصر مطـرح شـده  یفقها ىبرخ یز كه از سويسّوم ننظريۀ . ماه قائل شدنداطًا قبل از چهارياحت

: توان گفـتىات مذكور مياما در جمع نظر. زوجه معتقد بودند یمتعارف را برا ىجنس یارضا، بود

 یزش با همسر از سـويترك آم یحداكثر زمان مجاز برا، ىگذاری كل شارع مقّدس در مقام قانون

از مبـادرت بـه  یگونـه عـذرچيماه دانسته اما اگر شوهر بدون هـدر صورت وجود عذر چهار، زوج

 ۀفقها با استناد بـه قاعـد، ردين منظر زوجه در ضرر و حرج قرار گيد و از اكنىم یزش خودداريآم

  .اندر كردهيمخ یا طالق ويزش با همسر يزوج را به آم، الضرر و الحرج

 ۀبـودن زوجـعـهيمط، عقل، ؛ چون بلوغىطيبا ثبوت شرا، وفق قول مشهور فقها، در حّق قسم

ز بنـا بـر نظـر يـنباره  در اين .حّق قسم زوجه است یفايبه ا شوهر مكلّف، و عدم سفر زوج ىدائم

ن پژوهش مورد يگونه كه در اا متعّدد بودن زوجه نخواهد بود بلكه همانيدر واحد  ىتفاوت، مشهور

ك شب حـّق دارد كـه ين از هر چهار شب يز حّق قسم دارد بنابرايواحده ن ۀاثبات قرار گرفت زوج

ن در يهمچنـ. از فقها خالف نظـر مشـهور معتقدنـد ىز برخين موارد نياالبته در . زوج نزد او بماند

توان به دست ىان گشت؛ لذا مين امر محل اختالف فقها نمايا، در قسم خصوص وجوب مضاجعه

و  نيگر بـودن زوجـيكـديدر كنار  ىكه شارع مقدس بر اساس ارتكاز و فهم عرف يىآورد؛ از آنجا

  .ه خواهد بوديحاكم بر قض، پس عرف، ها قسم را واجب كرده شتر آنينست هر چه بمؤا

ل يـاما به دل، قرار گرفته ىمورد بررس ىاگرچه كمتر به عنوان حّق جنس، در خصوص حّق عزل

قـرار  قياز هر دو منظـر زوج و زوجـه مـورد تـدق، نيزوج ىارتباط تنگاتنگ آن با حّق تمتع جنس

دو قول حرمت و كراهت ، ا عدم شرط ضمن عقديدر صورت عدم اذن و ، دو منظرگرفت؛ و در هر

ن خصـوص بـا يكه در ا یبارزنكته . افت نشدين خصوص يدر ا ىافت و وفاقيان فقها نمود يدر م

از  یرين است كه در صورت فرض عزل بـه عنـوان مطلـق جلـوگيا، استناد به ادلّه به دست آمد

كه مرد در عزل و عدم عـزل گونه پس همان، ن خواهد بوديزوج یهر دو ین حّق برايا ،یباردار
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ان يـن نظـر در مياگر چه ا. ل استيهم عرفًا در عزل و عدم عزل دخ طور زن دخالت دارد؛ همين

متقّدم و متـأخر وجـود  یان آراء فقهايدگاه در مين ديمعاصر مطرح شده و نظرات خالف ا یفقها

  .ددار

مـرد : ن نظرنـديمغرضان را كه بر ا ىتوان پاسخ برخىم، زوجه ىجنس ن حقوقيين با تبيبنابرا

. ان داشتيقاطعانه ب، ه نداردين ناحياز ا ىگونه حقّ چيه ار است و زنياالختتام ىاز جنسين نيدر تأم

ها اجـازه ن را جعل كرده و به انسانيقوان، م كه بر اساس عدالتين توّهم با مذاق شارع حكيرا ايز

  .ستيسازگار ن، گران را در حرج قرار بدهنديا ديگران ضرر بزنند يدهد كه به دىنم

  منابعفهرست 

 قرآن كريم.  

  كنگـره جهـانى ، قـم، چـاپ اول، )للشـيخ األنصـاری(كتاب النكـاح ، 1415، مرتضى، دزفولىانصاری

  .بزرگداشت شيخ اعظم انصاری

 مجمع البحوث ، قم، چاپ اول، األنوار اللوامع فى شرح مفاتيح الشرائع، تابى، سين بن محمدح، بحرانى

  .العلميه

 قم، چاپ اول، الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، 1405، يوسف بن احمد بن ابراهيم، بحرانى ،

 .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 قـم، چـاپ اول، )للشـيخ المفيـد(المقنعـة ، 1413، محّمد بن محمد بن نعمان عكبری، دمفي، بغدادی ،

  .)ره(كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد 

 دفتر معظم له، قم، چاپ دوم، )بهجت(جامع المسائل ، 1426، محمد تقى، بهجت.  

 نابى، جابى، صراط النجاة) تابى، جواد بن على، تبريزی .  

 المحّشـى (الروضـة البهيـة فـى شـرح اللمعـة الدمشـقية ،  1410، بن علـى الدين زين، جبعى عاملى- 

  .فروشى داوری كتاب، قم، چاپ اول، )كالنتر(

 قـم، چـاپ اول، مسالك األفهام إلى تنقيح شـرايع اإلسـالم، 1413، الدين بن على زين، جبعى عاملى ،

  . مؤسسة المعارف اإلسالمية

 مؤسسة دار التفسير، قم، چاپ اول، العروة الوثقى مستمسك، 1416، سيد محسن طباطبايى، حكيم.  

 دفتـر انتشـارات ، قـم، چـاپ اول، إرشاد األذهان إلى أحكـام اإليمـان، 1410، حسن بن يوسف، حلّى

  .اسالمى
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 ------- ،1411 ،مؤسسه چاپ و نشر وابسـته ، تهران، چاپ اول، تبصرة المتعلمين فى أحكام الدين

  .به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

 ------- ،1413 ،دفتر انتشارات اسالمى، قم، چاپ اول، قواعد األحكام فى معرفة الحالل و الحرام .  

 ------- ،1413 ،دفتر انتشارات اسالمى، قم، چاپ دوم، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة .  

 ولچـاپ ا، إيضاح الفوائد فى شرح مشـكالت القواعـد، 1387، محمد بن حسن، فخر المحققين، حلّى ،

  . مؤسسه اسماعيليان، قم

 االسالمى، قم، چاپ دوم، السرائر، 1411، محمد بن منصور ابن ادريس، حلّى.  

 آيه اّهللاٰ  ۀكتابخان، قم، چاپ اول، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 1404، مقداد بن عبد اّهللاٰ سيوری، حلّى

 .)ره، مرعشى نجفى
 قـم، چاپ دوم، إلسالم فى مسائل الحالل و الحرامشرايع ا، 1408، جعفر بن حسن، نجم الدين، حلّى ،

  .مؤسسه اسماعيليان

 مؤسسـه ، قـم، چـاپ دوم، جـامع المـدارك فـى شـرح مختصـر النـافع، 1405، سيد احمد، خوانساری

  . اسماعيليان

 نشـر ، قـم، چـاپ بيسـت و هشـتم، )للخوئى(منهاج الصالحين ، 1410، سيد ابوالقاسم موسوی، خويى

  .مدينة العلم

 ------- ،1418 ،مؤسسة إحياء آثار اإلمام الخوئى، قم، چاپ اول، موسوعة اإلمام الخوئى. 
 دفتـر -مؤسسه المنار، قم، چاپ چهارم، )للسبزواری(مهّذب األحكام ، 1413، سيد عبداألعلى، سبزواری

 .حضرت آيه اّهللاٰ 
 شى رأی پردازمؤسسه پژوه، قم، چاپ اول، )زنجانى(كتاب نكاح ، 1419، سيد موسى، شبيری زنجانى.  

 دفتر انتشارات اسالمى، قم، چاپ دوم، من ال يحضره الفقيه، 1413، محّمد بن على بن بابويه، صدوق.  

 مؤسسـة األعلمـى ، بيـروت، چـاپ دوم، العـروة الـوثقى، 1409، سيد محمـد كـاظم، طباطبايى يزدی

  .للمطبوعات

 مؤسسـه آل ، قـم، چـاپ اول، )الحديثـة -ط (رياض المسائل ، 1418، سيد على بن محمد، طباطبايى

  .)ع(البيت 

 دفتـر انتشـارات ، قـم، چـاپ پـنجم، الميزان فى تفسـير القـرآن، 1417، سيد محمد حسين، طباطبايى

  .اسالمى

 دفتر انتشارات اسالمى، قم، چاپ اول، المهذب، 1406، قاضى عبد العزيز، ابن براج، طرابلسى.  

 المكتبـة ، تهـران، چـاپ سـوم، اإلماميـه ى فقهالمبسوط ف، 1387، محمد بن حسن، ابو جعفر، طوسى

  .المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية
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 ------- ،1400 ،يه فى مجرد الفقه و الفتاویĤدار الكتاب العربى، بيروت، چاپ دوم، النه .  

 دفتر انتشارات اسالمى، قم، چاپ اول، الخالف، 1407، محمد بن حسن، ابوجعفر، طوسى . 
 چـاپ اول، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسـائل الشـريعة، 1409، محمد بن حسن، رّ ح، عاملى ،

  ). ع(مؤسسه آل البيت ، قم

 يه المرام فى شرح مختصر شـرايع اإلسـالم، 1411، محمد بن على، عاملىĤدفتـر ، قـم، چـاپ اول، نه

  .انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 الـدار -دارالتـراث ، بيروت، چاپ اول، اإلماميه اللمعة الدمشقية فى فقه، 1410، كىمحمد بن م، عاملى

 .اإلسالمية
 نابى، جابى، )فاضل(احكام پزشكان و بيماران ، تابى، محّمد، فاضل لنكرانى.  

 تـر دف، قم، چاپ اول، كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، 1416، محمد بن حسن، فاضل هندی

 .انتشارات اسالمى
 آيـه اّهللاٰ مرعشـى نجفـى ۀكتابخان، قم، چاپ اول، مفاتيح الشرائع، تابى، محمد محسن، فيض كاشانى ،

  .)ره

 يه، تابى، محّمد باقر، محّقق سبزواریĤانتشارات مهدوی، اصفهان، چاپ اول، األحكام كف.  

 كتابخانـة آيـه اّهللاٰ مرعشـى ، مق، چاپ اول، منهاج المؤمنين، 1406، سيد شهاب الدين، مرعشى نجفى

  .نجفى

 مركز الكتاب للترجمـة ، تهران، چاپ اول،  التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، 1402، حسن، مصطفوی

   .و النشر

 كتاب النكاح، دروس خارج فقه تقريرات، 1391، حسين، مظاهری.  

 انتشارات مدرسه امام على بن ابى ، مق، چاپ دوم، رسالة توضيح المسائل، 1424، ناصر، مكارم شيرازی

  .)ع(طالب 

 ------- ،1424 ،ع(انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب ، قم، چاپ اول، كتاب النكاح .(  

 مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول، تحرير الوسيله، تابى، سيد روح اّهللاٰ ، موسوی خمينى.  

 دارالحياء التراث العربى، بيروت، فتمچاپ ه، جواهر الكالم، تابى، محمد حسن، نجفى.  

 مؤسسـه ، بيروت، چاپ اول، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، 1408، ميرزا حسين، محدث، نوری

  .)ع(آل البيت 
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های فقهى و  تقابل رهيافت

فمينيستى در تبيين مصالح 

  نهاد خانواده ضروری

  1سيد يوسف علوي وثوقي 

  

  چكيده
وجود دارد كه در تأسيس و نيز استمرار ايـن نهـاد مقـدس  در نهاد خانواده ای از مصالح ضروری مجموعه

ها به مثابه علـت محدثـه و  پايدار در تحقق آن و از سوی ديگر اشتغال، گذارد تأثيرات عميقى به جای مى

های فقهى و فمينيستى در زمينۀ ارزيابى و تبيين  ولى رهيافت. مبقيۀ موجوديت نظام خانواده در آمده است

ديدگاه متفـاوتى ، های خاص خود با تكيه بر معيارها و ارزشهريك  ها دارای تقابل هستند و اين مصلحت

  . دهند را ارائه مى

فقهـى ، های فقهى بر اساس اقتضائات قانونى در اين بررسى تحليلى نشان داده شده است كه رهيافت

استوار گشته اسـت ولـى ديـدگاه فمينيسـتى  زوجيت و عرف دينى جامعه مسلمان ايران در حوزه تكاليف

، تـوجهى بـه الزامـات و اقتضـائات قـانونى وفشارد  های همگون با جوامع مدرن پای مى بر شاخصه صرفاً 

  . فقهى و عرف دينى جامعه مسلمان ايران ندارد

را  نهـاد خـانواده تواند بستر و شرايط تحّقـق مصـالح ضـروری مى تعريف و ساماندهى مطلوب اشتغال

 .ها تلقى شود از آنفراهم آورده و نيز در جهت صيانت و حمايت 

  .زوجيت، قانون مدنى، فمينيست، مصالح ضروری، نهاد خانواده: ها واژه كليد

  

  

                                                           
  .دانشگاه قم) استاديار(عضو هيئت علمى . ١
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 مقدمه

ماعى و ارزيابى های اجت گرايانه در برابر واقعيت هدف اصلى نوشتار حاضر بيان ضرورت تعامل واقع

های حتمـى مـرتبط بـا نهـاد  های ملزمه و جلوگيری از مفسده حمايت از مصلحت، نيازهای متغير

 . های الهى است در راستای تكامل و رشد جامعه به سوی تحقق ارزش خانواده

ز منظـر ا عرف دينى و حقوقى جامعه ايـرانالزامات و اقتضائات ، های اجتماعى بررسى واقعيت

از تشكيل  و ارزيابى مصالح و اهداف مورد نظر اسالم احكام فقهى و قوانين مرتبط با نهاد خانواده

دهد كه در اين نوشـتار بـا  و توجيهات متفاوتى را در برابر ما قرار مى ها مصلحت، اين نهاد مقدس

  . گيرد مورد بررسى قرار مىهای فمينيستى  ها با نگرش رويكرد تقابل آن

در محدودۀ تصـميمات و  صرفاً ، تضمين استحكام و استمرار آن در نگاه كالن، تأسيس خانواده

پذيرد بلكه تحت تأثيرات عميق متغيرها و عوامل اجتماعى  ارادۀ شخصى زوج و زوجه سامان نمى

هـا و حمايـت از سـوی  سـنجى و اعمـال اولويت متعددی قرار دارد كه همواره نيازمند مصـلحت

 . نهادهای تصميم ساز نظام است

تفكرات فمينيستى خواسته يا ناخواسته موجب فراهم آمدن بستری است كه بانوان مسلمان به 

دانيم عـرف  كـه مـى آورنـد درحالى روی مى های اشـتغال برداری هر چه بيشتر فرصت سوی بهره

های زنـدگى  رسمًا و صريحًا مسئوليت و وظيفۀ تأمين هزينه، ى و مقررات شرعى و قانونىاجتماع

های زوجه اعـّم از  را از دوش آنان برداشته است و تنها زوج را مكلّف و ملزم به تأمين تمام هزينه

بهداشت و مسكن تحت عنوان نفقه نموده است و در صورت ناتوانى زوج از انجام ، پوشاك، تغذيه

بدون ترديد نهاد ، های ذاتى و الزامات شرعى و قانونى عالوه بر مجرم شناخته شدن وی ئوليتمس

 .گيرد های مستقيم آن قرار مى نيز در خطر آسيب خانواده

و  مـردان كه به دليل وابستگى شديد و ارتباط علـى و معلـولى ميـان مبحـث اشـتغال درحالى

مصالح فوری و الزم المراعات ، كه از مختصات جامعۀ مسلمان ايرانى است تأسيس كانون خانواده

ای ساماندهى شـود  های توزيع اشتغال به گونه ها و راهبرد كند كه سياست در اين حوزه اقتضاء مى

از احكـام فقهـى اماميـه و  های اجتماعى و الزامات برخواسـته كه حداكثر تأثيرپذيری را از واقعيت

منـافع و ، جمهوری اسالمى ايران در راستای تحقق و فعليـت بخشـيدن بـه مصـالح قانون مدنى

  .های مسلمان ايرانى را داشته باشد مقتضيات عرفى خانواده
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 قـهبا توّجه به آنكه الزامات موجود پيرامون مهريـه و نفقـه در جمهـوری اسـالمى ايـران از ف 

 مباحـث مربـوط بـه ارزيـابى مصـالح ضـروریرو  اين از برگرفته شده است اماميه و قانون مدنى

نماييم و پيش از  های بعدی از دو منظر احكام فقهى و قانون مدنى بررسى مى را در بخش خانواده

  .پردازيم مى همه به تعريف مصلحت

  خانواده تبيين مصالح ضروری. 1

 : تعريف مصلحت. 1. 1

 : در لغت چنين تعريف شده است مصلحت. الف

الح - الحُ : و الَمْصَلحة. نقيض اِإلفساد: ضّد الفساد؛ اِإلصالح: الص منظـورابـن ( .الص ،

   )517: 2 ج، 1414

   )389 :2 ج ،1416طريحى، ( أی خير: و فى األمر مصلحة -

راغـب . (الصالح ضدالفساد و هما مختصان فـى اكثـر االسـتعمال باالفعـال: صلح -

  )284: 1404، االصفهانى

شود همسان با ريشـۀ لغـوی  مى در اين مقاله بررسى خانواده آن چه كه به عنوان مصالح ضروری

، ها در راستای حفاظت از كيان خـانواده آن عبارت است از رفتارها و اقداماتى كه تأثيرات عينى آن

كمك به نهادهای حمـايتى و ، منافع خانواده، خير، صالح: تضمين استحكام و استمرار آن از منظر

  .ل ترديد نيستپشتيبان خانواده و نيز جلوگيری از فساد و نابودی آن قاب

   در اصطالح فقيهان مصلحت. ب

اماميه هر گونه اقدامى كه در راستای حفظ مصالح امـت اسـالمى بـه شـمار  از منظر ناموران فقه

ای كه عقال و عادتًا قابل فروگذاری نبوده  امور دين و معاش مردم به آن وابسته باشد به گونه، رود

. شـود الشرايط شمرده مى فقيه جامع حتمىوظايف  ها نباشد از اضى به تعطيل آنو شارع مقدس ر

، 1413، ؛ عالمـۀ حلـى301: النهايـه، ؛ طوسـى264، 1414؛ سّالر 536: 54عائده ، 1417، نراقى(

  )142: 1ج ،١٤٠٩كركى، ، 1409، ؛ كركى355: 1ج، ؛ نجفى398: 1قواعد 
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 : فرمايند مى مورد مصلحت گذار فقيد جمهوری اسالمى ايران در بنيان

 ای است كه مقاومت در مقابل آن ممكن اسـت اسـالم از امور مهمه» نظام و مردم مصلحت«

پابرهنگان زمين را در زمان دور و نزديك زيـر سـؤال ببـرد و اسـالم آمريكـائى و مسـتكبرين و 

، امام خمينـى. (ها دالر توسط ايادی داخل و خارج آنان پيروز گرداندمتكبّرين را با پشتوانۀ ميليارد

  )نامه به مسئولين نظام در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام 20465 ج نور،صحيفه 

چه  بر مبنای و ملزمۀ نهاد خانواده تبيين و ارزيابى مصالح ضروری: سؤال اساسى اين است كه

هايى در نهاد  سازی قرار گيرد واقعًا چه مصالح و ارزش منطق و معياری بايد مورد بررسى و تصميم

شوند و در هر  از اهميت و اولويت برخوردار هستند و از مجموعۀ مصالح ملزمه شناخته مى خانواده

  شرايطى الزم است مورد حمايت قرار بگيرند؟

ى و فمينيستى در اين زمينه متفاوت است ما با دو تفكر متناقض روبرو هستيم های فقه ديدگاه

 . دهند ديدگاه متفاوتى را ارائه مى، های خاص خود ها با تكيه بر معيارها و ارزش از آنهريك  كه

، اسـاس اقتضـائات قـانونى بايسـتى بـر، نهاد خانواده تبيين مصالح ضروری، از نگاه اين مقاله

سـازی  مـورد بررسـى و تصميم زوجيت فقهى و عرف دينى جامعه مسلمان ايران در حوزه تكاليف

هـا تعريـف و  بايـد در جهـت حمايـت و دفـاع از آن القاعده نظام توزيع اشـتغال و على، قرار گيرد

  . ساماندهى گردد

فشـارد و  های همگون با جوامع مـدرن پـای مى بر شاخصه صرفاً ه ديدگاه فمينيستى ك درحالى

، های طبيعى ميان آنان و الزامات و اقتضائات قـانونى و تفاوت توجهى به شخصيت و منزلت زنان

  .فقهى و عرف دينى جامعه مسلمان ايران ندارد

هـای  گيری رهيافت و سـپس رونـد شـكلهـای آن  در اين مجال ديدگاه فمينيستى و رهيافت

مـورد بررسـى قـرار  نهاد خانواده های منطقى آن در زمينۀ تبيين مصالح ضروری فقهى و پشتوانه

  .گيرد مى

 های فمينيستى  در انديشه مصالح خانواده. 2. 1

مبتنـى  گيری است كه نگاهش نسبت به زنان حال شكل ديدگاه جديدی در جامعه امروز ايران در

توجهى به شخصـيت و منزلـت زنـان و كه  اين بدون، است اكثری با مردان بر تساوی حقوقى حد
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فقهى و عـرف دينـى جامعـه مسـلمان ، اقتضائات قانونى، های طبيعى ميان آنان و الزامات تفاوت

هـای  در عرصـه فعاليت، به طور عام خواهان افـزايش مشـاركت زنـانرو  اين از .باشد ايران شده

هـای دارای  ها و گروه طرفـداران ايـن ديـدگاه از پشـتيبانى شخصـيت، اسـت اقتصادی و اشتغال

ای  ای داخل و خارج به طور فزاينده های فمينيستى و نيز تبليغات مؤثر ژورناليستى و رسانه گرايش

  .برد سود مى

و كسـب و كـار ارائـه  ديدگاه مزبور داليلى را برای توجيه ضرورت ورود بانوان به بازار اشتغال

های متناسب با شـأن بـانوان در  نمايند كه از منظر آنان به عنوان ارزيابى و تشخيص مصلحت مى

  : گردد ها اشاره مى آن شود كه در اين فرصت به جامعۀ مدرن تلقى مى

اجتماعى جوامع  -های توسعه اقتصادی ترين شاخص يكى از عمده زنان از ديدگاه فوق اشتغال

آيد؛ و حضور آنان را عاملى بسيار مؤثر و كارآمد در ايجـاد تغييـرات اساسـى و حـل  به حساب مى

  : مشكالت جامعه و مسائل بنيادی آن نظير

رفع مشـكالت اقتصادی و كاهش ، متعادل كردن درآمد، رويه جمعيت ش بىافزاي، بى سوادی«

  .دانند مى) ١٣: 1384، قاسميان(» و جامعه فقر در خانواده

، باقريـان( .شوند نگريسته مى به عنوان ابزاری برای افزايش سطح رفاه خانواده زنان، همچنين

1369 :١(  

هـای  و فعاليت در زمينه اشـتغال ای كه مشاركت زنان و نيز بر اين عقيده هستند كه در جامعه

موجـب ، زيرا مشاركت زنان در بازار كار. رفاه اجتماعى نيز بيشتر خواهد بود، اقتصادی بيشتر باشد

و در نتيجـه سـبب افـزايش رفـاه افزايش درآمد سـرانه ، افزايش سطح توليد، كاهش نرخ باروری

 )همان. (شود اجتماعى كل جامعه مى

ن شاغـل از جملــه پارامتــرهايى اسـت اپيروان اين تفكر بر اين باورند كه افزايـش تعداد زنـ

ای بـا  كه در تغييـر ساختـارهای ارزشـى جامعــه و حركــت از يــك نظـام سنتــى بـه جامعـه

ناپذير است و گرايش زنان به كار خارج از منزل تـدريجًا از امـر اقتصـادی  نوين اجتناب معيارهای

   )١٣: 1384، قاسميان. (فراتر رفته و مبدل به امری فرهنگى شده است

: كننـد كـه بيشتری خواهان اجراء اين نسخه در مـورد ايـران هسـتند و تصـريح مى تأكيدو با 

از جمله اصول اساسـى و ، های اقتصادی ن نيمى از پيكر جامعه در فعاليتبه عنوا شاركت زنانم«
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اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامـع بشـری ، های اقتصادی ناپذير اهداف توسعه دربرنامه اجتناب

رود  رود و اين امر در كشوری چون ايران كه از كشورهای در حال توسعه به شمار مى به شمار مى

  )همان(» ردار استاز اهميت بيشتری برخو

رهـايى از محـيط : شمارند هماننـد بانوان بر مى عوامل ديگری را نيز به عنوان مصالح اشتغال

تـأمين كسـری ، كسـب هويـت و موقعيـت اجتمـاعى، كسب استقالل اقتصـادی، يكنواخت خانه

از (گذاری بـه كـار خـانگى  عدم ارزش ،پركردن اوقات فراغت و زمان بيكاری، های خانواده هزينه

اشـباع ، سـالى ای بـرای دوران كهن به دسـت آوردن پشـتوانه، و تصور اتالف وقت) سوی جامعه

  ... های كاذب و خواسته

  بانوان های فمينيستى اشتغال رهيافت. 3. 1

بانوان خود به هدف اصلى تبديل شده  مسئلۀ اشتغال، گونه كه مالحظه گرديد در نگاه جديد همان

قانونى و فرهنگى ويژۀ جامعه مسـلمان ايـران در ، اقتضائات فقهى، است و فارغ از تمامى الزامات

كه شايسته بود بر اساس فرهنـگ  درحالى. سازی گرديده است ها و علل آن تصميم مورد مصلحت

و  ال بـانوان و توزيـع آن بـين زنـاناسالمى و مقتضيات عرف جامعه ايرانى به مقوله كار و اشـتغ

های خود برای پيشرفت جامعه اسالمى و  ها و توانايى پرداخته شود تا زنان بتوانند از قابليت مردان

  .استفاده مطلوب نمايند نهاد خانواده تحقق مصالح ضروری

های اقتصـادی كشـور و  را الزمۀ رشد فعاليت گاه فوق گرچه مشاركت زنانديدآنكه  گذشته از

های سـنتى زنـان را تفكـری  دانند ولى با كمال تأّسف ايفای نقش قرار گرفتن در مسير توسعه مى

مردود و غيرمنطقى شمرده و فقط معيار پيشرفت زنان را مشاركت در كارهای صـنعتى و توليـدی 

  )144: زنان در بازار كار ايران، كار ،مهرانگيز: ك.ر. (شمارند مى

بر تقسيم كار خانه و بيرون از خانـه  تأكيداختار فرهنگى جامعه ما با س«: كنند كه و تصريح مى

تر كرده است به هر حال پيشرفت تكنولوژی و گـذر از سـنت بـه  شرايط را سخت، و مرد بين زن

بنگـرد و بـا  زنـان دارد كه بـا تفكـری نـو بـه مسـئله اشـتغال مى جامعه را بر آن، سوی مدرنيته

آنان را در ، گيری از الگوهای موفق كشورها در اين زمينه با مرتفع ساختن موانع اشتغال زنان بهره

 )١٣: 1384، قاسميان( .»رساند شان در رشد اقتصاد كشور ياری يابى به اهداف عاليه دست
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ديـدگاه فقهى و عرف دينـى جامعـه مسـلمان ايـران بـر خـالف ، كه اقتضائات قانونى رحالىد

های رشـد و توسـعه در تمـام  گيری تمامى اهداف و شاخص نمايد كه سمت ملزم مى ها فمينيست

هنـگ باشـند و بـانوان هما و عرف دينى جامعه در موضـوع اشـتغال های اسالم ها با آموزه زمينه

حـوزه  و تكـاليف بايست از منظر مصالح و منـافع نهـاد خـانواده مسئلۀ اشتغال بانوان ضرورتًا مى

 .سازی قرار گيرد مورد بررسى و تصميم زوجيت

 : ها و معيارهايى همانند آموزه

، افـزايش سـطح توليـد، ش نـرخ بـاروریكاه، اجتماعى جوامع -های توسعه اقتصادی شاخص

، رويـه جمعيـت جلوگيری از افـزايش بى، افزايش درآمد سرانه و افزايش رفاه اجتماعى كل جامعه

همچنين استفاده ، و جامعه رفع مشـكالت اقتصادی و كاهش فقر در خانواده، متعادل كردن درآمد

پيشـرفت تكنولـوژی و ای افزايش سطح رفاه خانواده و به طـور كلـى به عنوان ابزاری بر از زنان

هـايى نيسـتند كـه بتواننـد معيـار  هـا و ارزش آموزه، گذر از سنت به مدرنيته: های فمينيستى ايده

 اشتغالكننده سرنوشت  قرار گيرند و تعيين  و ملزمه نهاد خانواده مصالح ضروریارزيابى و گزينش 

اقتضـائات ، به دليل آنكه بدون توجه به تمامى الزامـاتجامعه مسلمان واقع شوند  و بانوان مردان

های  های ويـژه جامعـه مسـلمان ايـران در مـورد مصـلحت قانونى و فرهنگى و حساسيت، فقهى

  .اند تدوين گرديده ضروری نهاد خانواده

قـانونى و ، اقتضائات فقهى، سويه و نامتجانس با تمامى الزامات ها و نظريات يك پژوهشارائه 

، های ملزمـه و حيـاتى ها در مـورد مصـلحت فرهنگى ويژۀ جامعه مسلمان ايران و نديدن واقعيت

دچار بحـران مشـروعيت و همچنـين ، گونه اخالق علمى است گذشته از آن كه دارای قباحت اين

  .باشد حقوقى و فرهنگى مى، مخوانى با مجموعۀ نظام كل فقهىناكارآمدی و ناه

نمايـد كـه  فقهى و عرف دينى جامعه مسـلمان ايـران ملـزم مى، كه اقتضائات قانونى درحالى 

و  هـای اسـالم ها بـا آموزه های رشد و توسعه در تمام زمينـه گيری تمامى اهداف و شاخص سمت

بانوان هماهنـگ باشـند و مسـئله اشـتغال بـانوان ضـرورتًا  شتغالعرف دينى جامعه در موضوع ا

مــورد بررســى و  حــوزه زوجيــت و تكــاليف بايســت از منظــر مصــالح و منــافع نهــاد خــانواده مى

  .سازی قرار گيرد تصميم
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عرف دينـى و حقـوقى جامعـه  از مهريه و نفقه در بررسى و ارزيابى الزامات و اقتضائات برآمده

نمايد كه در اين نوشتار با رويكـرد  و توجيهات متفاوتى را در برابر ما ترسيم مى ها مصلحت، ايران

هـای  هـا بـا تفكـرات و رهيافت و نشـان دادن تقابـل آن ها در نظام توزيع اشتغال تأثيرگذاری آن

  1.دهيم نده مورد بررسى قرار مىهای آي فمينيستى در بخش

 الزامات شرعى و قانونى ناشى از زوجيت. 2

بـه عنـوان مسـئول اصـلى تـأمين  زوج در نهـاد خـانواده، اماميه و ساير مذاهب اسـالمى در فقه

تكليف قرار گرفته اسـت اقتصادی خانواده مورد ، های اجتماعى های زندگى و انجام حمايت هزينه

پرداخت مهريه و نفقه كه بـه نفـع زوجـه بـر عهـدۀ زوج واجـب : اند از ها عبارت ترين آن كه مهم

آوری را در دو موضوع فوق بر عهـدۀ زوج  الزام عاملى است كه تكاليف زوجيترو  اين از .گردد مى

  . سازد مستقر مى

 هريه از منظر احكام فقهىوجوب پرداخت م. 1. 2

يابـد و زوجـه  مهريه بر ذّمه زوج اسـتقرار مى، به اتفاق آراء فقيهان اماميه پس از تحّقق عقد نكاح

با توّجـه بـه حكـم . تواند هرگونه تصّرفى را نسبت به آن اعمال نمايد گردد و مى مالك مهريه مى

تعّهد خود در برابر حق مالى زوجـه  وی ملزم و مكلّف به اداء، فقهى وجوب پرداخت مهريه بر زوج

مفهوم استقرار تكليف بر عهدۀ زوج آن اسـت كـه . خواهد بود چه زوجه آن را مطالبه كند يا نكند

واجب است نسبت به تأمين آن اقدام نمايد و در شرايط اعسار بر ذّمۀ زوج ، در صورت تمكّن مالى

بـرای زوجـه وجـود دارد و در صـورت عالوه بر آنكه حّق طالق در ايـن صـورت ، گيرد تعلّق مى

پس از فوتش مهريه از مجموعۀ ديونى خواهـد بـود كـه از ، نپرداختن زوج در زمان حيات خويش

، 1419، ؛ عّالمـه حلـى278: 1415، انصـاری. (شود اصل ماترك زوج پيش از تقسيم آن كسر مى

؛ 353: 5ج، 1410، نى؛ شـهيد ثـا545: 24ج، تا بى، ؛ بحرانى405: 4ج، 1405، ؛ خوانساری32: 2ج

؛ عّالمـه 107: 31ج، تـا بى، ؛ نجفـى300: 2ج، 1390، ؛ امام خمينى159: 7ج، 1418، عّالمه حلّى

ــى ــى543: 1369، حل ــس369: 4ج، 1417، ؛ طوس ــن ادري ــد315و  585: 2ج، 1411، ؛ اب ، ؛ مفي

                                                           
و الزامات فقهى و قانونى و تأثيرگـذاری آنهـا  و كه هدف ما در اين نوشتار، صرفًا تصريح بر وجود تكاليفاز آن ر. ١

فـرض  بوده است از اين رو ادلّه و مستندات فقهى مرتبط با مباحث فوق را به عنـوان پيش بر نظام توزيع اشتغال
  .گردد به تناسب مورد به منابع مربوطه ارجاع مى تلّقى كرده و صرفًا در پرانتزها
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؛ 32: 2ج  و 615: 3جو  171: 1ج، 1408، ؛ محقـق حلّـى136: 1408، ؛ األشعری49: النساء احكام

، ؛ يـزدی57: األحكام كفايـة؛ سبزواری، 562: 3ج ،ذخيرة المعاد فى شرح إرشاد األذهان ،سبزواری

  )403: 1415، سؤال و جواب

  مهريه از منظر قانون مدنى. 2. 2

مهريـه مـورد موضـوع ) 1101مـاده  تـا 1078ماده  از(ضمن بيست و چهار ماده  در قانون مدنى

  .بررسى و تقنين قرار گرفته است

توان مّدت يـا اقسـاطى  برای تأديه تمام يا قسمتى از مهر مى«: گويد م مى.ق 1083و در مادۀ 

به رسميت شناخته است كه وی بتواند پيش  م اين حق را برای زن.ق 1085و در ماّدۀ » .قرار داد

  .امتناع نمايد خودوظايف  از دريافت مهريه از ايفاء

، خـانوادگى و تكاليف جرائم بر ضد حقوق: قانون مجازات اسالمى ذيل عنوان 642: و در مادۀ

  .حق حبس زوج را به منظور دريافت مهريه پذيرفته است، برای زوجه

باشد و از تبعات و  پس از ازدواج مى حّق مسلّم زنان، به هر صورت مهريه از منظر قانون مدنى

حـّق خـود را بـه شـوهرش  ملزم بودن شوهر به اداء آن خواهد بود مگر آنكه زن، آثار حقوقى آن

  .ببخشد

تواند از هر راه مشـروع  با توّجه به صاحب حق بودن زوجه و مالكيتش نسبت به مهريه وی مى

حّق خود اقدام نمايد چه بـه صـورت توافـق بـا زوج و يـا اسـتفاده از يابى به  و قانونى برای دست

آن را نپرداختـه ، حل ديگری كه بتواند زوج را وادار به اداء دين نمايد و اگر زوج در زمان حيات راه

شود زيرا مهريه از ديـون قطعـى و منّجـز زوج  باشد بالفاصله پس از فوتش از دارايى او كسر مى

  .شود محسوب مى

هم بر دين بودن مهريه و لزوم كسر آن از ماترك به روشنى داللـت دارد چنانكـه  ن مدنىقانو

شود مگـر پـس از  مالكيت ورثه نسبت به ماترك متوفى مستقر نمى«: گويد م مى.ق 868ماده  در

 ».و ديونى كه به تركۀ ميت تعلّق گرفته است اداء حقوق

 رود و حتّـى شود كـه مهريـه از ديـون قطعـى متـوّفى بـه شـمار مـى ستفاده مىفوق اماده  از

: حال گرديده و برابر مادۀ، بالفاصله پس از فوت زوج. زمان پرداخت آن نرسيده باشدكه  صورتى در
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. چنانكـه مالحظـه گرديـد. شـود از ما ترك زوج متوّفى كسر مى، م پيش از تقسيم تركه. ق 869

نمايد تا به  زوج را ملزم و وادار مى، انين و سازوكارهای حقوقى و قضايى الزمگذار با جعل قو قانون

  .تعّهد و وظيفه قانونى خود نسبت به پرداخت مهريه عمل نمايد

  پرداخت نفقه از منظر احكام فقهى. 3. 2

وظـايف  گى زوجه ازهای زند وجوب تأمين هزينه، و مرد ميان زن همچنين پس از تحّقق زوجيت

پوشاك و مسـكن ، اثاث منزل، اصلى زوج و تكليف شرعى وی خواهد بود كه شامل مواد مصرفى

: 1418، حلّـى. (يابـد زوجه بر عهدۀ زوج استقرار مى بودن عقد و تمكين باشد و به شرط دائمى مى

ــوئى189 ــانى289: 2ج، 1418، ؛ خ ــهيد ث ــاي، 465: 5ج، 1410، ؛ ش ؛ 546: 10ج، 1404، ىطباطب

  )443: 8ج ، 1413، شهيد ثانى؛ 557: 7ج ، 1416، ؛ فاضل هندی103: 3ج، 1413، عالمه حلى

بر عهدۀ مرد است ، و نيز مخارج شخصى زن تأمين هزينۀ خانواده، اماميه بنابراين از منظر فقه

تكليف واجب قطعى و غيرقابـل ، اين وظيفه برای زوج، ى نداردگونه مسئوليت و زن از اين نظر هيچ

، تـا ؛ اصفهانى بى313: 2ج، 1390، ؛ امام خمينى98، 25ج، تا بى، بحرانى. (باشد تغيير و اسقاط مى

  )359: 4جو  198: 1، ج1375، ؛ قمى303: 31ج، تا بى، ؛ نجفى207، 1415، ؛ مفيد696: 2ج

ميـزان و آنكـه  رود بـه اضـافۀ ميان فقيهان به شمار مـىتأمين نفقه زوجه از مباحث اجماعى 

ارزيـابى وضـعيت زوجـه و بررسـى موقعيـت و شـأن ، داننـد مالك تأمين نفقه را حال زوجـه مى

؛ 331: 31ج، تـا بى، نجفى. (معيار تعيين كيفيت و مقدار نفقه خواهد بود، خانوادگى و اجتماعى وی

، تـا؛ حكـيم بى، 697: 2ج، تـا بى، ؛ اصـفهانى455: 8ج، 1413، ؛ شهيد ثانى487: 4، ج1375قمى 

  )219: 2ج، تا بى، فاضل مقداد، 213: 2ج، 1377

   در قانون مدنى فقه. 4. 2

گـذار قـرار گرفتـه  به تناسب در موارد متعّدد مورد تصـريح قانون موضوع نفقه نيز در قانون مدنى

 روابط زوجيت، هنگامى كه نكاح به طور صّحت واقع شد«: آمده است 1102ماده  كه دراست چنان

  ».شود در مقابل يكديگر برقرار مى زوجين و تكاليف بين طرفين موجود و حقوق

شـوهر  ۀبـه عهـد نفقه زن، ئمدر عقد دا«: كند كه با صراحت بيان مى 1106ماده  همچنين در

وظيفه انفاق را بـه عنـوان يـك مسـئوليت الزامـى و ، اماميه با تبعيت از فقه قانون مدنى» .است
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برای زوجه همواره حّق مطالبـۀ نفقـه رو  اين از داند و قطعى برای زوج پذيرفته و قابل اسقاط نمى

توانـد بـرای  زوجه در هر حال مى«: گويد مى 1206ماده  م قائل است چنانكه درزمان گذشته را ه

  .نفقه زمان گذشته خود اقامۀ دعوی نمايد

وجوب و لزوم تأمين و پرداخت مهريه و نفقه را به عنوان احكام ، و قانون دو نهاد فقه، بنابراين

شمارند و در صورت اسـتنكاف زوج  الوفاء مى مستقر و الزم، قطعى و غيرقابل اسقاط بر عهدْه زوج

ماند كه به هـر حـال ملـزم بـه  و يا عجز وی به عنوان ديون منجّز و قطعى بر ذّمۀ وی باقى مى

  . شود كسر مى، پرداخت خواهد بود و پس از فوت زوج از اصل ماترك

مشـروع  از سوی ديگر زوجه جهت دسـتيابى بـه حقـوق) 870و  869، 868، 867: مواد، م.ق(

تواند از سازوكارهای قضايى استمداد جسته و زوج را وادار به عمل  خود و وصول مهريه و نفقه مى

و در صـورت عـدم امكـان ) م.ق 1111: مـادۀ(های ذاتى متعهدش نمـوده  و مسئوليتوظايف  به

   )م.ق 1129: مادۀ(تواند تقاضای طالق نمايد  زوجه مى، وصول و يا عجز مستمر زوج

ارائـه  صرفاً ، اماميه و قانون مدنى توصيفات پيش گفته در موضوع مهريه و نفقه از ديدگاه فقه

در جامعـه مسـلمان ، زوج و تكاليفوظايف  های موجود در مورد گزارش مستندی است از واقعيت

  .ايران

  الزامات مهريه و نفقهبازتاب اقتضائات و پى آمدهای . 5. 2

تأثيرات عميق خود را در عرف  اماميه و قانون مدنى الزامات شرعى و قانونى مهريه و نفقه در فقه

و فرهنگ جامعۀ مسلمان ايران به جای گذارده است و همچنين مبنای رفتار اجتمـاعى در حـوزۀ 

قواعد حقوقى و معيارهای عرفـى در ، س هنجارهای اجتماعىها قرار گرفته و موجب تأسي خانواده

  .ها گرديده است خانواده حوزۀ حقوق

نماينـد و انتظـار دارنـد  قطعى خود مطالبه مى مهريه و نفقه را به عنوان حقوق، رو بانوان از اين

های  و تـأمين كامـل هزينـه شرعى و قانونى خود نسبت به پرداخت مهريـهوظايف  ها به كه زوج

ها و  زندگى پای بند بوده و به تعهدات خود عمل نمايند و نظام قضايى و حقـوقى نيـز از خواسـته

هـا از  لهذا رابطـۀ ميـان انتظـارات و مطالبـات جامعـه و خانواده، نمايد مطالبات بانوان حمايت مى

اخالقى و قانونى ، از نوعى الزام و قطعيت عرفىها از سوی ديگر  زوج سو و تعهدات و تكاليف يك

  . را شكل داده است خانواده ها مصالح ضروری برخوردار گرديده است كه مجموعۀ آن
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  در نهاد خانواده الزامات مهريه و نفقه و مصالح ضروری. 3

های غيـر واقعـى در تطبيـق و اجـراء  رايانه و ارزيابى منصفانه و به دور از فضاسازیگ بررسى واقع

در (و نيـز مفاسـد حتمـى را  ای از مصالح ضـروری مجموعه، الزامات احكام فقهى و قوانين جاری

ضمين اسـتحكام و اسـتمرار و ت در راستای حفاظت از كيان خانواده) فرض ناديده انگاشتن مصالح

هايى را در برابـر متوليـان دولتـى و  دهد و از سـوی ديگـر قهـرًا الزامـات و بايسـته آن شكل مى

های جامعه مسلمان  سازد متناسب با ضرورت قرار داده و آنان را موّظف مى غيردولتى حوزۀ اشتغال

های سـاير  ريزی قـوانين و برنامـه، ها ايران نسبت بـه اعمـال تغييـرات و اصـالحات در سياسـت

ذاتـى وظايف  و عمل به تواند نقش پشتيبانى و بسترسازی برای تحقق تكاليف هايى كه مى بخش

های خود پيرامون توزيع  اقدام نموده و در تصميم سازی، را در ارتباط با خانواده داشته باشد مردان

تعامـل و ارتبـاط عادالنـه و ، ی اجرايى آن و پيوند با الزامات مهريـه و نفقـهاشتغال و سازوكارها

  .اتّخاذ نمايند منصفانه به منظور تحقق مصالح و منافع نهاد خانواده

های فقهى و پشـتوانۀ  كه منطق رهيافت(الزامات و اقتضائات شرعى و قانونى موجود رو  از اين

و  واجـب شـرعى مـردان های ذاتـى و تكـاليف در حوزۀ مسـئوليت) شوند مىها شمرده  علمى آن

های حاكم بر عرف جامعۀ مدنى مسلمان ايران  ها و ضرورت از يكسو و واقعيت سرپرستان خانواده

های عـالى  بـر مـديريتای از مصالح الزمۀ االستيفاء و ضـروری را در برا مجموعۀ، از سوی ديگر

  : شود ها اشاره مى دهد كه در ذيل به آن نظام قرار مى

  پشتوانۀ ضروری ايفاء تعهدات سرپرست خانواده» اشتغال«. 1. 3

كند كه زوج همـواره متكّفـل تـأمين هزينـه و معيشـت  آور مهريه و نفقه ايجاب مى سازوكار الزام

های  در تـأمين هزينـه توانمنـدی مـردان، مذهبى ايـران -ى سنتباشد و اصوًال در جامعه  خانواده

نقش مستقيم ، رود يكى از مقدمات واجب و ضروری تشكيل اين نهاد مقدس به شمار مى، خانواده

های  واجـب در حـوزۀ مسـئوليت آن را به عنـوان مقدمـۀ، درآمدزا در سرنوشت خانواده» اشتغال«

 .سازد های زندگى بر دوش سرپرست خانواده مستقر مى واجب تأمين هزينه

بتواند از  باشد كه سرپرست خانواده پذير مى زمانى امكان، بديهى است كه تأمين و جلب درآمد 

بـه فعليـت رسـاندن ، اما كامًال واضح استبه راحتى استفاده نمايد  های اشتغال امكانات و فرصت

اين مقدمه در نظام فعلى توزيع اشتغال قطعًا نيازمند مساعدت و مداخلۀ تصميم سازان عالى نظـام 
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 مجـرد و مـردان) پسران(مند ساختن جوانان  باشد و نبايد از اين واقعيت غفلت بورزند كه بهره مى

مل مهّم تأسيس و نيز تثبيت و استمرار خانواده است و قطعـًا از عا، متأهل از اشتغال تضمين شده

وقوع طالق و از هم پاشيدگى خانواده در اثر فقر و نـاتوانى مـالى زوج و همچنـين از تأخيرهـای 

  .نمايد طوالنى ازدواج جلوگيری مى

با كسب استغناء مـالى قادر خواهد بود  توان انتظار داشت كه سرپرست خانواده و از آن پس مى

های سنگين زندگى بـه عنـوان  های ذاتى و واجب خود و تأمين هزينه به خوبى از عهدۀ مسئوليت

به معنای توانمندسازی آنان در اين راسـتا و در  مطمئن برای مردان مهريه و نفقه برآيد و اشتغال

  .ه خواهد بودنهايت موجب استمرار و استحكام خانواد

واجب شرعى و قانونى بر دوش  های زندگى به عنوان تكاليف به طور كلّى هر فردی كه هزينه

درآمدزا نيز به عنوان مقدمۀ واجب در  ضرورتًا بايد فرصت و امكان اشتغال، او استوار گرديده است

 .ايد سازوكار و بستر الزم را فراهم آورنداختيارش قرار داده شود و متوليان جامعه هم ب

  پشتوانۀ تأسيس نهاد خانواده، پايدار توزيع عادالنۀ اشتغال. 2. 3

گيری جّدی زنـدگى مشـترك بـا تقاضـای مـرد آغـاز  همواره شكل، در فرهنگ اجتماعى ايرانيان

صورت يك اصل ثابت و عمومى در كنار ساير  به» خواستگاری«: شود و اين واقعيت با عنوان مى

  .دهندۀ فرهنگ ازدواج قرار گرفته است اجزاء و عناصر تشكيل

و خانوادۀ وی گر چه دارای مقبوليت شرعى بـوده و  خواستگاری و در خواست مرد از زن سنت

ز طبيعـت متفـاوت همواره مورد تأييد و حمايت اولياء دين قرار گرفته است اّما بعيـد نيسـت كـه ا

حيات خانوادگى وابسته به عالقۀ طرفين است «جنسيت زنانه و مردانه الهام گرفته شده باشد زيرا 

را بـه ايـن صـورت  عالئق زوجين، طبيعت، در اين جهت متفاوت است شناسى زن و مرد اّما روان

قرار داده است عالقه و محبّـت اصـيل و پايـدار زن  قرار داده است كه زن را پاسخ دهنده به مرد

 آيـد العمل به عالقه و احترام يك مرد نسبت به او بـه وجـود مى همان است كه به صورت عكس

كليـد محبّـت ، طبيعـت، عالقۀ زن به مرد معلول عالقۀ مرد به زن و وابسته بـه اوسـترو  اين از

 1.»... طرفين را در اختيار مرد قرار داده است

                                                           
 . 221: در اسالم زن شهيد مطهری، نظام حقوق. ١



176 

 

176 

يابيم كـه همـان جايگـاه و نقـش  گيری بديهى دست مى ا استناد به اصل فوق به يك نتيجهب

بدون ترديد هر جوان ايرانى تا زمـانى كـه توانـايى ، است در تأسيس نهاد خانواده بديل مردان بى

، گونه اراده و تصميمى نه از سوی وی شد هيچاش پيدا نكرده با مالى زندگى الزم را برای مديريت

نه خانواده و يا جامعه در جهت تحقق ازدواجش شكل نخواهـد گرفـت و در صـورت پافشـاری و 

نمايند و به تعبير ديگـر او را واجـد  اش را يك تصميم خام و عجوالنه تلّقى مى خواسته، اصرار وی

  .دانند شايستگى و اهليت برای تشكيل زندگى مشترك نمى

بـرای ) علـت محدثـه(نيز عامل بنيـادی » و توانايى كسب درآمد مردان اشتغال«در اين راستا 

مقولـۀ ، رود و تا زمانى كه جوانان به اين موقعيت دست نيافته باشـند به شمار مى تشكيل خانواده

زيـرا ازدواج و ، شود های ايرانى تلّقى مى ای خانوادهتشكيل خانواده يك امر محال و غير معقول بر

تواننـد  القاعـده جوانـان عمومـًا نمى دانند كه على تشكيل خانواده را مستلزم هزينه و مخارجى مى

  .ها برآيند بدون داشتن شغل درآمدزا از عهدۀ تأمين آن

عمـًال بـه معنـای ، در عرف جامعۀ اسالمى ايران درآمدزا و ثابت برای مردان از اين رو اشتغال

كه در جريان اشتغال  است درحالى گيری كانون خانواده ايجاد پشتوانه مطمئن برای ازدواج و شكل

 . آيد بانوان هرگز نتايج مشابهى به دست نمى

يـك اصـل ثابـت و واقعيت فوق به عنوان ، به هر حال در عرف اجتماعى مردم مسلمان ايران

 های عالى نظام و نيز متولّيان حوزۀ خـانواده عمومى و غيرقابل تغيير پذيرفته شده است و مديريت

  .گرايانه در برابر آن اتّخاذ نمايند گيری و تصميمات واقع بايد موضع و اشتغال

 طبيعى دات به مثابه حمايت از حقوقو توانمندی ايفاء تعه اشتغال. 3. 3

های عرف جامعۀ ايران در بنـدهای پيشـين ارائـه شـد بـه نتيجـۀ  هايى كه از واقعيت پيرو بررسى

گونه اقدامى كه به منظـور سـاماندهى نظـام توزيـع  هراينكه  يابيم و آن روشن ديگری دست مى

طبيعـى  تواند مبتنى بر عدالت باشد كه ضرورتًا ناظر بر حقـوق ىشود در صورتى م ارائه مى اشتغال

  .ها باشد و سرپرستان خانواده مردان

بـر  رياسـت، زوجيـت: هماننـد عرفـى مـرد در خـانواده -طبيعى وظايف  ها و به موازات نقش

طبيعـى نيـز  ای از حقوق مجموعه ... و فقه و حمايت از اعضاء خانواده و پدر بودنتأمين ن، خانواده

و نيز متناسـب  آيد كه همخوان با مقتضای طبيعت و فطرت بشری مردان به نفع وی به وجود مى
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بخش  الهـام ايسـتب القاعـده مى باشـد و على با جايگاه حقوق طبيعى آنان در تركيـب خـانواده مى

  )21: 1375، ؛ شايگان38: 1379، كاتوزيان: ك.ر. (قرار گيرد  مديران كالن جامعه

وظايف  مبتنى بر، الزامى پرداخت مهريه و تأمين نفقه بر عهدۀ زوج در حقيقت استقرار تكاليف

  .گيرد صورت مى های طبيعى وی در حوزۀ خانواده شرعى و نقش

آورد كـه ضـرورت تأسـيس  نين سازوكاری خواه نا خواه اقتضائات و الزاماتى را به دنبال مـىچ

، ها از آثـار و لـوازم الينفـك آن خواهـد بـود ويژه به نفع جوانان و تمام سرپرستان خانواده حقوق

وانمندسازی بخشى از اين حقوق عبارت است از حّق تقّدم و اولويت در تصّدی مشاغل به منظور ت

ها و تكاليفى كـه  مسئوليت، های سرپرست در راستای ايفاء تعّهدات و استغناء مالى جوانان و گروه

های فوق به عنوان مسئول مستقيم تـأمين نفقـه و مهريـه و  گروه، بر دوش آنان نهاده شده است

ی ذاتـى و طبيعـى خـود در نظـام هـا و به دليل اجراء نقش های ماّدی و معنوی از خانواده حمايت

تنهـا در چـارچوب توزيـع ، مورد نياز خود دست يابنـد و ايـن مهـم خانواده بايد بتوانند به اشتغال

  .پذير است ها و امكانات اشتغال امكان عادالنه فرصت

  شرط فعليت تكاليف، توانايى مكلف. 4. 3

اسـتقرار ، از بديهيات فقهى و عقلى اسـتوظايف  و انجام تكاليف شرط توانايى و قدرت مكلف در

هـای  شـرعى و نقشوظـايف  مبتنى بر، تكاليف الزامى پرداخت مهريه و تأمين نفقه بر عهدۀ زوج

از منظـر عقـل و شـرع ، بدون فراهم ساختن شرايط تـوان و قـدرت طبيعى وی در حوزۀ خانواده

  )توجيه نظری اين بند در ضمن بند پيشين مندرج است. (است مردود

 و تعهـدات و های كالن جامعه حق ندارند افراد را از قابليت و ظرفيت عمل به تكاليف مديريت

نهـاد و يـا ، اثر سازند و به تعبير ديگر هيچ شخصـيت قانونى و طبيعى خارج و بى، شرعىوظايف 

بستر و شرايطى را فـراهم آورد ، ى مجاز نيست به طور مستقيم يا غيرمستقيممصّوبه و دستورالعمل

بـرداری از  های خـود و بهره و توانمنـدی يابى به حقـوق كه افراد جامعه به طور ناخواسته از دست

  .پايدار و كارگشا بازبمانند های اشتغال فرصت

های عالى نظام در آماده سازی زمينه و بستر تحقـق  و نيز مديريت نقش متوليان حوزۀ اشتغال

آنـان ، كننـده و ضـروری اسـت مند بسيار تعيين جانبه و نظام های همه انتظارات جامعۀ و پشتيبانى

های  ه های پيش گفته به حمايت جّدی از گرو توانند با الهام و تأثيرپذيری از الزامات و ضرورت مى
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معنى كه انتظارات به حق آنان و اقتضائات برآمده از شـرايط موجـود را كـامًال  د بدينفوق برخيزن

ای سـاماندهى  های اجرايى نظام توزيـع اشـتغال را بـه گونـه ها و برنامه نموده و سياست مديريت

را فـراهم آورد  بستری، نمايند كه بتواند به عنوان متغيرهای قوی و تأثيرگذار در بازار اشتغال يابى

های مورد بحث به راحتى بتوانند به انتخاب شغل مورد نيـاز خـود دسـت پيـدا كننـد و بـا  تا گروه

قـانونى و طبيعـى ، شـرعىوظايف  ريزی روی درآمدهای حاصله از آن بتوانند به تعّهدات و برنامه

سازوكارهای قضايى بتـوان آنـان را  و از سوی ديگر با، جامۀ عمل بپوشانند خود در حوزۀ خانواده

  1.شرعى نمود محكوم و ملزم به ايفاء تعّهدات و اداء ديون و تكاليف

بينانـه از  الزم اسـت بـا ارزيـابى واقع های اجرايـى اشـتغال از اين رو مصّوبات و دسـتورالعمل

كـه عمـًال  ای گونـه به، ندهى و اجرايى گرددساما، های عينى موجود در جامعه ها و ضرورت واقعيت

فـراهم  و تعهدات قطعـى مكلّفـين را در نظـام خـانواده بتوانند بستر و زمينه فعليت يافتن تكاليف

  .مشروع و طبيعى اشخاص مورد بحث دفاع كند آورده و از حقوق

  بانوان و اشتغال خانواده مصالح ضروریها در زمينۀ  ارزيابى رهيافت. 4

 و مفاهيم توجيهى مرتبط بـا نهـاد خـانواده اكنون فرصت آن است كه به ارزيابى مصالح ضروری

از اهميـت و  هايى در نهـاد خـانواده و ارزش بپردازيم و سره از ناسره را جدا كنيم واقعًا چه مصالح

شوند و در هر شرايطى الزم است  اولويت برخوردار هستند و از مجموعۀ مصالح ملزمه شناخته مى

مورد حمايت و حفاظت قرار گيرند؟ ولى مفاهيم توجيهى ديگری كه عليرغم اصرار بـر دارا بـودن 

  واقعًا چنين نيستند و بايد كنار گذارده شوند؟، انمصالح متناسب با منزلت بانو

بـانوان  ارائه مجموعۀ كوتاهى از مطالب دو تفكر و ديدگاه فقهى و فمينيستى در زمينۀ اشتغال

های حـاكم بـر عـرف جامعـۀ مسـلمان ايـران در  هـا و ضـرورت به همراه بررسى كوتـاه واقعيت

و الزمـۀ االسـتيفاء  باشد تصوير روشنى از مصـالح ضـروریهای پيشين اميد است توانسته  فصل

  . رسان ارزيابى فعلى قرار گيرد و ياری، را ترسيم نموده مرتبط با نهاد خانواده

های عـرف و فرهنـگ  نتايج به دست آمده از الزامات شرعى و قانونى مهريه و نفقه و ضرورت

  : دهد ارائه مى مصالح ملزمه زير را در حوزۀ خانواده، رانجامعۀ مسلمان اي

                                                           
آنان سطح با ظرفيت و توانايى  مقرّره بر مكلّفين همواره هم اسالمى است كه تكاليف اين مسأله از بديهيات فقه.  ١

  .استوار گرديده است
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  . ايفاء تعهدات شرعى و قانونى مصلحت. 1. 4

های  ها در تـأمين هزينـه وجوب و ضرورت حمايت از توانمندی جامع جوانان و سرپرستان خانواده

و  از مصـالح ضـروری، های ذاتى آنان و مسئوليت زندگى و ايجاد بستر مناسب جهت ايفاء تكاليف

نابودی ، فوق ترين فساد و خطر ناشى از تضييع يا تقويت مصلحت است و مهم ملزمۀ نهاد خانواده

  .پشتوانۀ اقتصاد و معيشت خانواده است

  نهاد خانواده تأسيس مصلحت. 2. 4

بديل آنان در تأسيس نهاد  و نقش بى در فرهنگ جامعۀ مسلمان ايران تأثير مستقيم جايگاه مردان

آيد بدون ترديد  قابل انكار نيست و در واقع علت محدثه و مبقيه در اين راستا به شمار مى هخانواد

اسـت و غفلـت از آن و يـا اجـراء  بخشى از مصالح ملزمـۀ نهـاد خـانواده، آن پشتيبانى و دفاع از

آورد كه به تدريج مردان از توانمندی تشكيل خـانواده  های ناسازگار شرايطى را فراهم مى سياست

  .شوند ساقط مى

  طبيعى حمايت از حقوق مصلحت. 3. 4

واجـب و  و بار الزامات ناشى از تكاليف طبيعى عناصری كه تكفل خانواده فاع از حقوقحمايت و د

ترين مصـالح ملزمـۀ نهـاد  را بر دوش دارنـد نيـز از ضـروری قوانين جاری مرتبط با نهاد خانواده

عـدالتى آشـكار و ظلـم  بدون ترديد منجر به بى يع اين مصلحتفساد ناشى از تضي، خانواده است

 .دارند  خانواده را برعهده فاحش در حق تمام كسانى است كه مديريت

، اصــل دهــم(در واقــع مصــالح مزبــور از مجموعــه اهــداف مصــّرح و مؤكــد قــانون اساســى  

باشـد و همچنـين از احكـام و  مى) در قـانون اساسـى زن: يكم و مقدمـۀ آن بـا عنـوان و بيست

مذاهب اسالمى از مجموعۀ مقاصـد بنيـادی و عـالى نظـام احكـام  هايى هستند كه در فقه آموزه

از خردمنـدان و حتـى عـوام جامعـه نيـز اجـازۀ يك  هيچ فقهى شمرده شده است و از سوی ديگر

  .دهند تضعيف و يا تخريب آن را نمى
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   شرط فعليت تكاليف، توانايى مكلف مصلحت. 4. 4

اسـتقرار ، از بديهيات فقهى و عقلى اسـتوظايف  و شرط توانايى و قدرت مكلف در انجام تكاليف

بدون فـراهم سـاختن شـرايط تـوان و ، تكاليف الزامى پرداخت مهريه و تأمين نفقه بر عهدۀ زوج

  . از منظر عقل و شرع مردود است، درتق

انگـاری و  مصلحت صرفاً كنند  بانوان ارائه مى از سوی ديگر آنچه را كه طرفداران تفكر اشتغال

هـای بـر گرفتـه از تفكـر ليبـرال  ای از مفـاهيم تـوجيهى مبتنـى بـر هنجارهـا و ارزش مجموعه

دهنـد تـا معيارهايشـان بـه عنـوان  مى رغم تالشـى كـه نشـان دموكراسى غربـى اسـت و علـى

شـود امـا بررسـى رويكـرد  های متناسب با شأن بانوان ايرانـى در جامعـۀ مـدرن تلقـى مصلحت

ها با هدف بسترسازی برای تسريع گذر از  دهد كه تمام فعاليت ها و تبليغات آنان نشان مى پژوهش

ده است كه در آن اشتغال بانوان ساماندهى گرديای با معيارهای نوين  يـك نظام سنتـى به جامعه

هـای طبيعـى  و تفاوت توجهى به منزلـت زنـانآنكه  شود بدون هدف اصلى تلقى مى، خود خودبه

  . فقهى و عرف دينى جامعه مسلمان ايران شده باشد، ميان آنان و الزامات و اقتضائات قانونى

و  هـا بـانوان در تقابـل بـا آموزه اشـتغال های پشـتوانۀ انديشـۀ ها و ايـده بنابراين تمام تئوری

های عرف و فرهنگ جامعۀ مسلمان ايران  حقوقى و ضرورت -های اسالمى و الزامات فقهىمعيار

ها در نهـاد  توانند معيار قابل قبولى برای ارزيابى و سـنجش مصـلحت اند و نمى ساماندهى گرديده

  .ی در نظام توزيع اشتغال باشندساز و تصميم خانواده

گونه ترديدی نيست كه شرايط توسعۀ جامعـۀ ايـران اسـالمى لزومـًا از مسـير  زيرا جای هيچ 

كند متأسـفانه در مـتن  حقوقى و اخالقى عبور نمى، شرعى، عرفى، های دينى گرفتن ارزش ناديده

 .ی علمى استها ها را نديدن آسيب بزرگى در پژوهش جامعۀ اسالمى زيستن و واقعيت

  ريزی در راستای ساماندهى مصالح  ضرورت برنامه. 5. 4

ها و مصالحى كه بنا بـه  سازان و مجريان مربوطه به دليل ضرورت و تصميم متولّيان حوزۀ اشتغال

نمايـد  ايجـاب و الـزام مى اقتضای شرايط جامعۀ مدنى جمهوری اسالمى ايران در حوزۀ خـانواده

های حوزۀ اشتغال را با رويكرد بسترسازی و راهگشايى الزاماتى  ريزی ها و برنامه اند سياست موظف

شرعى و تعهدات حقوقى برای جوانان تعريـف  در چارچوب تكاليف، كه نهادهای مذهبى و قانونى

ع اشـتغال و سـازوكارهای های خود پيرامون توزي سازی نموده است ساماندهى نمايند و در تصميم
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ای كه بتوان نتيجه عينى  تعامل و ارتباط عدالت محور و منصفانه اتّخاذ نمايند به گونه، اجرايى آن

های تقنينى و مديريتى و نيز فراهم آوری امكانات و ايجـاد  گذاری و عملى آن را در بخش سرمايه

طبيعـى وظـايف  و انجـام های الزم و كـافى بـه منظـور تحّقـق تعهـدات بستر مناسب و فرصت

 .های هدف ارزيابى نمود گروه

گذشته از لزوم تأثيرپذيری و انطباق بـا الزامـات شـرعى و ، ريزی در نظام توزيع اشتغال برنامه

های خطيـر  های عرف و فرهنگ جامعۀ مسلمان ايران و مصلحت قانونى مهريه و نفقه و ضرورت

بايد بتواند مقولۀ اشتغال ، های اجتماعى نيز حمايت از توسعۀ سرمايهای كه برشمرده شد و  و ملزمه

قـرار داده و در راسـتای حمايـت و  هرا كامًال در خدمت مصالح و منافع ملزمه و حياتى نهاد خانواد

  . ها تعريف و توزيع گردد دفاع از آن

های  و مسـئوليت نفقـه و رعايـت اقتضـائات تكـاليفبر اساس الزامات مهريه و  توزيع اشتغال

ها و مصالح آن را فراهم  و حفاظت از ارزش خانواده تواند بستر پشتيبانى پايدار از حقوق مى مردان

  .آورد

در واقـع بـه معنـای ، انوادهاز اين رو به داليل عقلى و شرعى حمايت از مصالح ملزمۀ نهاد خـ

حفـظ ، دامنى پاك، تقوا، سالمت و امنيت اجتماعى: های اجتماعى همانند حمايت و توسعۀ سرمايه

  .شود بهداشت روانى اعضاء خانواده تلقى مى

دهـای شـرعى و اخالقـى بـر دوش نها های نو پيدا از تكـاليف رسد حيطه از اين رو به نظر مى

كند كه ايفـاء نقـش  استقرار و فعليت پيدا مى، ساز نظام و نيز متولّيان حوزۀ اشتغال عالى و تصميم

تحّول گرا در زمينۀ توزيع عادالنۀ و  كارگيری و اعمال مديريت مستلزم ضرورت به، در اين عرصه

 . های اشتغال خواهد بود شدۀ فرصت حساب

 گيری نتيجه

جمهـوری  اماميه و قـانون مـدنى رسد با توجه به الزامات مهريه و نفقه از ديدگاه فقه به نظر مى 

وجود دارد كه در پا گرفتن و نيـز دوام و  ای در حوزۀ خانواده مصالح خطير و ملزمه، اسالمى ايران

گذارد و ما به روشنى بازتـاب آن  انكار به جای مى تأثيرات عميق و غير قابل  استمرار نهاد خانواده

كنيم و از سـوی ديگـر نقـش  را در فرهنگ و عرف اجتماعى مردم مسلمان ايـران مشـاهده مـى

خانواده كه به مثابه علت محدثه و مبقيۀ  در تحقق مصالح ضروری پايدار تنها برای مردان اشتغال
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گيری جـّدی و  همـواره شـكلچراكـه  باشد قابل ترديد نمى، موجوديت نظام خانواده در آمده است

شـود و آنـان تـا زمـانى كـه  صادقانۀ زندگى مشترك با تقاضا و اقدام از سـوی مـردان آغـاز مى

ها را واجد اهليـت  واده را پيدا نكرده باشند عرف اجتماعى آناقتصادی خان توانمندی الزم مديريت

  .شمارد و شايستگى الزم در اين زمينه نمى

 و ملزمۀ نهاد خـانواده های فقهى و فمينيستى در زمينۀ تبيين و ارزيابى مصالح ضروری ديدگاه

هـا بـا تكيـه بـر معيارهـا و  از آنهريـك  هستيم كـهما با دو تفكر متناقض روبرو ، متفاوت است

 . دهند ديدگاه متفاوتى را ارائه مى، های خاص خود ارزش

، بايسـتى بـر اسـاس اقتضـائات قـانونى، نهاد خانواده تبيين مصالح ضروری، از نگاه اين مقاله

سـازی  مـورد بررسـى و تصميم زوجيت ه تكاليففقهى و عرف دينى جامعه مسلمان ايران در حوز

رود بـا ايـن  گيری رهيافت فقهى در زمينۀ فوق به پيش مـى قرار گيرد و بر اين اساس روند شكل

بـر عهـدۀ مـرد ، تأمين هزينۀ خانواده و نيز مخارج شخصى زن، توضيح كه پس از تحّقق زوجيت

وجـوب پرداخـت ، و قـانون مـدنى دو نهاد فقـه. گونه مسئوليتى ندارد اين نظر هيچاست و زن از 

شـمارند و زوجـه  مسـتقر و الزم الوفـاء مى، مهريه و نفقه را به عنوان احكام قطعى بر عهده زوج

وانـد از سـازوكارهای قضـايى ت مشروع خود و وصول مهريه و نفقه مى يابى به حقوق جهت دست

 . های ذاتى و متعهدش نمايد و مسئوليتوظايف  استمداد جسته و زوج را وادار به عمل به

ها به همـراه  حّق يا حقوقى را به نفع سرپرستان خانواده، حقوقى مهريه و نفقه -الزامات فقهى

اغل بـه منظـور آورد كه بخشى از آن عبارت اسـت از حـّق تقـّدم و اولويـت در تصـّدی مشـ مى

ها و  مسئوليت، و جوانان در راستای ايفاء تعّهدات، های سرپرست توانمندسازی و استغناء مالى گروه

 . تكاليفى كه بر دوش آنان نهاده شده است

فشـارد و  های همگون با جوامع مـدرن پـای مى بر شاخصه صرفاً كه ديدگاه فمينيستى  درحالى

، های طبيعى ميان آنان و الزامات و اقتضائات قـانونى و تفاوت توجهى به شخصيت و منزلت زنان

  .فقهى و عرف دينى جامعه مسلمان ايران ندارد

كـاهش نـرخ ، اجتمـاعى جوامـع -های توسعه اقتصـادی شاخص: و معيارهايى همانند ها آموزه

جلـوگيری ، معـهافزايش درآمد سرانه و افزايش رفاه اجتماعى كل جا، افزايش سطح توليد، باروری

رفـع مشــكالت اقتصـادی و كـاهش فقـر در ، متعادل كردن درآمـد، رويه جمعيت از افزايش بى
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به عنوان ابزاری برای افزايش سطح رفاه خانواده و بـه  همچنين استفاده از زنان، و جامعه خانواده

هايى  ها و ارزش آموزه، ر از سنت به مدرنيتههای فمينيستى گذ پيشرفت تكنولوژی و ايدهطور كلى 

قـرار گيرنـد و  هو ملزمـه نهـاد خـانواد نيستند كه بتوانند معيار ارزيابى و گزينش مصالح ضروری

به دليل آنكه بدون توجـه شوند  جامعه مسلمان واقع و بانوان مردان اشتغالكننده سرنوشت  تعيين

های ويژۀ جامعه مسلمان ايـران  قانونى و فرهنگى و حساسيت، اقتضائات فقهى، به تمامى الزامات

  .اند های ضروری نهاد خانواده تدوين گرديده در مورد مصلحت

بـديل شـده خود به هدف اصـلى ت، در تفكرات فمينيستىبانوان  كه مسئلۀ اشتغالگذشته از آن

قانونى و فرهنگى ويژۀ جامعه مسـلمان ايـران در ، اقتضائات فقهى، است و فارغ از تمامى الزامات

  .گرديده استسازی  ها و علل آن تصميم مورد مصلحت

و  هـا بـانوان در تقابـل بـا آموزه های پشـتوانۀ انديشـۀ اشـتغال ها و ايـده بنابراين تمام تئوری

های عرف و فرهنگ جامعۀ مسلمان ايران  حقوقى و ضرورت -مى و الزامات فقهىهای اسالمعيار

ها در نهـاد  توانند معيار قابل قبولى برای ارزيابى و سـنجش مصـلحت اند و نمى ساماندهى گرديده

 .سازی در نظام توزيع اشتغال باشند و تصميم خانواده

نا به اقتضای شرايط جامعۀ مـدنى جمهـوری اسـالمى ايـران در حـوزۀ ب متوليان حوزۀ اشتغال

های حوزۀ اشتغال را با رويكرد بسترسازی و راهگشايى  ريزی ها و برنامه اند سياست موظف خانواده

جوانان شرعى و تعهدات حقوقى برای  در چارچوب تكاليف، الزاماتى كه نهادهای مذهبى و قانونى

، حمايـت، های خود های سرپرست تعريف نموده است ساماندهى كرده و در تصميم سازی و گروه

هـا و معيارهـای فقهـى  را در چارچوب آموزه های ضروری نهاد خانواده مصلحتصيانت و دفاع از 

  .نظر قرار دهند مد

  فهرست منابع

 دار الفكر ، بيروت، چاپ سوم، لسان العرب، 1414، مد بن مكرممح، جمال الدين، ابوالفضل، ابن منظور

 ..صادر دار -للطباعة و النشر و التوزيع 
 تعـالى فرجـه ..مدرسـة امـام مهـدی عّجـل ا، 1408، النـوادر، احمد بن محمدبن عيسى، أشعری قّمى

  .قم، الشريف

 جا بى، وسيلة النجاة، تا بى، سيد ابوالحسن، اصفهانى.  

 باقری، قم، كتاب النكاح، 1415، ضىشيخ مرت، انصاری. 
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 انتشارات جامعه مدرسين، قم، الحدائق الناضره فى احكام العترة الطاهرة، تا بى، يوسف، بحرانى. 
 تهران، چاپ اول، در توسعه مفاهيم اسالمى زن، 1378، سيمين دخت، بهزاد پور.  

 كتابخانـة ، تهـران، حقوق خـانواده، مدنى دوره متوسطه حقوق، 1376، محمد جعفر، جعفری لنگرودی

 .گنج دانش
 دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعـه ، قم، السرائرالحاوی لتحرير الفتاوی، 1410، ابن إدريس، حلّى

 .مدّرسين حوزۀ علميه قم
 مؤّسسة دارالعلم، قم، تحرير الوسيلة، 1390، روح اّهللاٰ موسوی، خمينى. 
 ------- ،نور صحيفة . 
 مؤسسه اسماعيليان، قم، جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، 1405، سيد احمد، خوانساری. 
 مدينة العلم، قم، منهاج الصالحين، 1418، سيد ابوالقاسم، خوئى. 
 دفتر نشرالكتاب، الطبع االولى، مفردات غريب القران، 1404، راغب االصفهانى.  

 تهران، اولين گزارش ملى توسعه انسانى ايران، 1378 ،سازمان برنامه و بودجه.  

 بى جا، ذخيرة المعاد فى شرح إرشاد األذهان، تا بى، محمد باقر بن محمد، سبزواری. 
 ------- ،يه األحكام، تا بىĤمدرسه صدر مهدوی، اصفهان، كف. 
 د محسـن حسـينى تحقيـق سـي، المراسم العلويـه، 1414، ابى يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمى، سالر

 .مطبعه امير، )ع( المعاونة الثقافيه للمجمع العالمى الهل البيت، قم، امينى
 انتشارات طه، قزوين، چاپ اول، مدنى حقوق، 1375، سيد على، شايگان.  

 الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، 1410، الدين بن على بن احمد جبعى عاملى زين، شهيد ثانى ،

  .داوری ،قم

 ------- ،1413 ،مؤسسه معارف اسالمى، قم، مسالك االفهام الى تنقيح شرايع االسالم. 
 دانشگاه تهران، تهران، نكاح و انحالل آن، خانواده حقوق، 1370، سيد حسين، صفائى. 
 ميةمطبعة العل، نجف، منهاج الصالحين، 1377، سيد محسن، طباطبايى الحكيم. 
 مؤسسه آل البيت، قم، رياض المسائل فى بيان االحكام بالدالئل، 1404، على، طباطبايى. 
 ايران، كتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم، مجمع البحرين، 1416، فخر الدين، طريحى.  

 افست منشورات قدس، قم، النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوی، طوسى. 
 كتـاب فروشـى ، تهـران، تبصـرة المتعلمـين، 1369، حسن بن يوسف بن مطّهـر اسـدی، عّالمه حلّى

  .اسالمية

 قم، قواعد االحكام فى معرفة الحالل و الحرام، 1413، حسن بن يوسف بن مطّهر اسدی، عّالمه حلّى ،

 .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزۀ علميه قم
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 ------- ،1418 ،ه به جامعه مدرسينمؤسسه نشر اسالمى وابست، قم، مختلف الشيعة. 
 مكتبـة ، تهـران، القرآن كنز العرفان فى فقه، تا بى، جمال الدين مقداد بن عبداّهللاٰ سيوری، فاضل مقداد

 .المرتضويه
 دفتـر انتشـارات ، قم، كشف اللثام، 1416، بهاء الدين محمد بن الحسن محمد اصفهانى، فاضل هندی

 .اسالمى وابسته به جامعه مدرسين
 كيهان، تهران، جامع الشتات، 1375، ابوالقاسم، مى الگيالنىالق. 
 شركت سهامى انتشار، تهران، مدنى خانواده حقوق، 1378، ناصر، كاتوزيان.  

 ------- ،1379 ،شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ اول، )نظريه عمومى( كليات حقوق. 
 مكتبه السيد المرعشى، قم، تحقيق شيخ محمد حسون، رسائلال، 1409، كركى. 
 قـم، شرائع اإلسـالم فـى مسـائل الحـالل و الحـرام، 1408، نجم الدين جعفربن حسن، محقق حلّى ،

  .مؤّسسة اسماعيليان

 ------- ،1418 ،مؤسسة المطبوعات الدينيه، قم، االماميه المختصر النافع فى فقه. 
 در جامعه مجموعه مقاالت سمينار سيمای زن، لملوكبهجت ا، مظفری. 
 بيـروت ، كتاب النكاح، 1415، )شيخ مفيد(محمد بن محمد بن نعمان ابن المعلم عكبری بغدادی ، مفيد

  .دار الصفوة

 دار احيـاءالتراث ، بيروت، چاپ هفتم، جواهر الكالم فى شرح شرايع االسالم، تا بى، محمد حسن، نجفى

 ، العربى
 قـم، چـاپ اول، عوائد االيام فـى بيـان قواعـد االحكـام، 1417، مولى احمد بن محمد مهدی، نراقى ،

  .انتشارات دفتر تبليغات اسالمى

 مركز نشر علوم اسالمى، قم، رسالۀ سؤال و جواب، 1415، سيد محمد كاظم، يزدی .  



 

 



 

 

 

  

بر مرد در دين  امتيازات زن

 ايران و حقوق اسالم

  

 1صديقه السادات فقيه
  2محسن شبستري

 چكيده

كارآمـدی ديـن ، و مقررات حقوقى كشور اسالمى ايـران با بررسى مجموعه منسجم احكام شريعت اسالم

و رفع تبعيض از ايشان بـه وضـوح  زنان و حمايت از حقوق خانواده حيات آفرين اسالم در عرصه مديريت

به معنى واقعى برقرار است بلكه در بسياری از موارد بـه  تنها عدالت جنسيتى در اسالم نه. گردد روشن مى

كنيم كـه نتيجـه  برخورد مى، گيرد را در بر مى دارانه مقام زن صورت كامًال جانب آميز كه به احكامى محبت

نشانگر عنايـت ، اين امر. باشد مى، وضع تكاليفى بسيار كمتر از آنچه برای جنس مذكر تشريع گرديده، آن

ساز زنان در تكوين جامعه الهى ـ اسالمى با محوريت خانواده  شارع مقّدس به رسالت عميق و انسان ۀويژ

از اوجب حقوق دانسته شده و در بسياری مـوارد بـر ، در اين راستا حقوق جنس زن در نقش مادری. است

اين پژوهش پاسخى نوين و جامع بـه نقـد غيرمنصـفانه . ترجيح داده شده است ₋پدر₋حقوق جنس مذكر 

، در اسـالم مقاله حاضر ابتـدا بـه برابـری زن و مـرد. فمينيسم نسبت به تعامل اسالم با جامعه زنان است

، اشاره نموده و پس از بررسى و نقد ادلّه مخالفان عدالت جنسـيتى در اسـالم و حقوق ايران عرفان و فقه

  .ايران پرداخته است فقه و حقوق، عرفان، در اسالم به امتيازات خاص زنان نسبت به مردان

حقوق ، دين اسالم، امتيازات زنان بر مردان، زنان حقوق، عدالت جنسيتى: ها واژه كليد

  .ايران

                                                           
 .فارس -خصوصى، هيئت علمى دانشگاه پيام نور استهبان دانشجوی دكترای حقوق. ١
  .كاربردی -بازرگانى، مدرس دانشگاه های آزاد، پيام نور و علمى  كارشناس ارشد مديريت. ٢
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  مقدمه

يكى از مسائل مهمى كه در چند دهه اخير در محافل حقوقى و اجتماعى و سياسـى دنيـا مطـرح 

و  مسـئلۀ دفـاع از حقـوق، بازار گرم و پر رونقى دارد، هم در گوشه و كنار اين عالمبوده و امروزه 

در . انـد نظرات مختلفى را بيان كرده، حقوق زن ۀمكاتب دينى و سياسى دربار. است شخصيت زن

كـه قـوانين آن از سرچشـمه زالل وحـى  نگر اسـالم ساز و جـامع مكتب انسان، ميان اين مكاتب

منزلـت و ، هـای زنـان سرچشمه گرفته است با نگرشى فراگير و با در نظـر گـرفتن همـه ويژگى

ای  هـای حكيمانـه تفاوت، بدون شك از نظر تكوينى. كرامت وااليى را برای آنان قائل شده است

زن و مـرد نـوعى تعـادل برقـرار  بين حقوق و تكاليف، حال ما درعينا، وجود دارد ميان زن و مرد

روشنگر اين واقعيت است كه مخاطب اصلى آيات ، جانبۀ شريعت مقّدس اسالم بررسى همه. است

است و جنسيت او جايگـاهى » انسانيت انسان«و » حقيقت آدمى«همان ، الهى و شريعت مقّدس

گاه به صورت تبعى مورد توجه قـرار گرفتـه ، ر چه برای رسيدن به هدفاساسى و اصلى ندارد؛ اگ

زن و مرد داللت » هويت انسانى«در  های حقوقى و حكمى بر وجود تفاوت گاه تفاوت باشد و هيچ

  . كند نمى

هـای  داری يـابيم كـه جانب در ايـن نوشـتار درمى، با نگرشـى بـه مجموعـه تعـاليم اسـالمى 

 قانونى زنان و  ّگرفته است كه بسيار باالتر و واالتر از حق صورت زنان نسبت به حقوق ای گسترده

آنچه . باشد ی و گرايشات فمينيستى دنيای كنونى مى گرايانۀ ماد های زن تر از انديشه بسيار متعالى

در حـوزۀ كتـاب  قررات دين مبين اسالمو مرد از مجموعه م در خصوص نگاه ربوبى به جنس زن

بـرخالف برداشـت ، گـردد و حقـوق مسـتفاد مى فقـه، های مختلـف عرفـان و عرصهسنت  اّهللاٰ و

بلكه بيـانگر عنايـت خـاص الهـى بـه ، تنها ترجيح جنس مرد بر زن نبوده نه، فمينيستى از اسالم

بـر اسـاس  ترجيح عادالنه و منصفانه زنان بـر مـردانمؤيد ، جنس مؤنث و حتّى در برخى احكام

های فراوانـى از ايـن مـوارد در پـژوهش  اختالف تكوينى و طبيعت متفاوت ايشان است كه نمونه

  .حاضر تدوين گرديده است

سپس در راسـتای نقـد ، طرح گرديدهم اسالم و مرد در حقوق ابتدا اشتراكات زن، در اين مقاله

در اسالم به ارائه فلسفه احكام نامتشابه پرداخته شده و در پايان  ايرادات مخالفان عدالت جنسيتى

ها و توجهـات خـاص پروردگـار عـالم  ای روشن از حمايت انگيزی كه نشانه به بيان احكام شگفت

  .باشد پرداخته شده است مى و به تبع حقوق ايران نسبت به جنس زن در دين اسالم
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 و عرفان اسالمى و مرد در آيات و روايات برابری زن. 1

زن و  قـوقالبتـه برابـری ح. و مرد رعايت كرده است ها را درباره زن اصل مساوات انسان، اسالم

. سانى چيز ديگر شكلى و هم همانندی و هم، های مادی و معنوی يك چيز است از نظر ارزش مرد

هـا  و مرد مخالف نيست؛ بلكه با تشابه و يكنواختى حقوق آن اسالم با تساوی و برابری حقوق زن

كار رفتـه و  بـه» تشـابه«بـه جـای » تسـاوی«يـا سـهوًا  در نهضت فمينيسم عمداً . مخالف است

وی » زن بـودن«با همانندی يكى شمرده شده و انسان بـودن زن موجـب فراموشـى » برابری«

آنچه مسلم است اين است كه اسالم هرگز امتياز و تـرجيح ) 123: 1378، مطهری( .گرديده است

در اين قسمت به آيات و رواياتى كه داللت تام بر . قائل نيست نسبت به زنان حقوقى برای مردان

نگرش برابر خالق عالم به هر دو جنس زن و مرد دارد و نيز بيان ديدگاه عرفای مسلمان در ايـن 

  .پردازيم خصوص مى

  و مرد آيات دال بر برابری زن. 1. 1

و مرد در آيات بسياری اشاره نموده است؛ در بسياری از آيـاتى كـه بـه  به برابری زن، دين اسالم

مـورد  در رديـف مـردان زنان، به وضوح، روابط اجتماعى و وظايف او اشاره گرديده، خلقت انسان

  : فرمايد مى) جّل و عال(خداوند . خطاب قرار داده شده ست

آدم و ( شما را از يك مـرد و زن) افراد نوع(ترديد ما همه  بى، ای مردم«: سوره حجرات 13آيه  -

هـای بـزرگ و   آفريديم و يا هر فرد شما را از يك پدر و مادر خلق كرديم و شما را قبيلـه) حّوا

مسلمًا ) پس در ميان شما برتری نژادی نيست بلكه. (كوچك قرار داديم تا همديگر را بشناسيد

 1.»همانا خداوند بسيار دانا و آگاه است. ين شما در نزد خدا پرهيزكارترين شماستتر گرامى

معيـار تـرجيح ، يا مـرد بـودن رنگ و نژاد و نه قوم و قبيله و نه زن، قرآن، در اين آيه شريفه 

 .باشد مالك برتری افراد در قاموس الهى مى» تقوا«كسى بر ديگری قرار داده نشده بلكه تنها 

مسلمان كه در عمل به احكام ديـن پايبندنـد و  و زنان مردان، به يقين«: سوره احزاب 35آيه  -

اند و مردان و زنانى كه خـدا و رسـولش را از روی خضـوع  مردان و زنانى كه دين را باور كرده

يبتها و بر طاعـت و دوری كنند و مردان و زنان راستگو و مردان و زنانى كه در مص اطاعت مى

                                                           
ن َذك. ١ ا َخَلْقَناكم ماُس ِإنَعلِـيمٌ يا َأيَها الن َ ِ َأْتَقاكْم ِإن اّهللاٰ  ٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا ِإن َأكَرَمكْم ِعنَد اّهللاٰ

 ) 13: حجرات. (َخبِيرٌ 
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كنند و مردان  از گناه شكيبايند و مردان و زنان فروتن و مردان و زنانى كه در راه خدا انفاق مى

های خود را از آنچـه خـدا حـرام كـرده  دارند و مردان و زنانى كه شرمگاه و زنانى كه روزه مى

خداوند بـرای ، كنند ياد خدا مى بسيار، دارند و مردان و زنانى كه با زبان و در دل است نگاه مى

 ».1همه آنان آمرزش و پاداشى بزرگ فراهم كرده است

اسـماء بنـت «هنگـامى كـه : انـد برخى از مفسران در ارتباط با شأن نزول اين آيه شـريفه فرموده

يكـى ، آمد) ص(طالب با شوهرش از حبشه به ديدن همسران پيامبر  همسر جعفر بن ابى» عميس

نـازل شـده  زنـان ۀآيا چيزی از آيـات قـرآن دربـار«: تى كه مطرح كرد اين بوداز نخستين سؤاال

ای رسـول «: آمد و عرض كـرد) ص(اسماء به خدمت پيامبر . »نه«: ها در پاسخ گفتند آن» است؟

 به خاطر اينكـه«: عرض كرد» چرا؟«: پيامبر فرمود» .گرفتار خسران و زيان است جنس زن! خدا

اينجا بود كه آيـه فـوق نـازل » .نيامده است ها همانند مردان آن ۀو قرآن فضيلتى دربار در اسالم

را برتر از يكديگر  گاه زن و مرد دين مبين اسالم هيچ، شود در اين آيه به وضوح مشخص مى. شد

  )307: 17ج ، 1374، مكارم شيرازی( .و ساير مسائل قرار نداده است مجازات، اجتماعى در حقوق

نه از فرشـتگان (های او اين است كه برای شما از جنس خودتان  و از نشانه: روم ۀسور 21آيه  -

شـوی و (ها آرامش يابيد و ميان شـما  همسرانى آفريد كه در كنار آن) ها و نه از اجنّه و غير آن

هـايى اسـت  همانا در اين امر نشانه، دوستى و مهر باطنى نهاد، عالقه) نوع انسانى يا افراد زن

ای «: نسـاء ۀو آيـه اّول سـور 2.انديشند برای گروهى كه مى) از توحيد و قدرت و حكمت خدا(

همـان ، اريـديكـديگر را پـاس د همنوعان خود از پروردگارتان پروا كنيد و حقوق ۀدربار، مردم

  3.»آفريد و همسرش را از نوع او خلق كرد) آدم(كسى كه شما را از يك تن 

                                                           
ـابِريَن َو ِإن الُْمْسلِميَن َو الُْمْسلِماِت َو ا. ١ ـاِدقاِت َو الص ـاِدقيَن َو الص لُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت َو الْقانِتيَن َو الْقانِتـاِت َو الص

ـائِماِت َو الْحـافِ  ائِميَن َو الص قاِت َو الص قيَن َو الُْمَتَصد ابِراِت َو الْخاِشعيَن َو الْخاِشعاِت َو الُْمَتَصد ظيَن ُفـُروَجُهْم َو الص
ُ لَُهْم َمْغِفَرًة َو َأْجرًا َعظيماً  اكِراِت َأَعد اّهللاٰ َكثيرًا َو الذ َ اكِريَن اّهللاٰ 35: احزاب. (الْحاِفظاِت َو الذ ( 

٢ . ًة َوَرْحَمًة ِإن َود َتْسكُنوا ِإلَيَها َوَجَعَل َبيَنكم مْن َأنُفِسكْم َأْزَواًجا ل َقـْوٍم َو ِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق لَكم مِفـى َذلِـك َآليـاٍت ل 
  ) 21: روم. (يَتَفكُرونَ 

 ) 1: نساء( .يا َأيَها الناُس اتُقوا َربُكُم الذی َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َو َخَلَق ِمْنها َزْوَجها. ٣
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و در دانسـته  مرد را اصل و اساس خانوادهقرآن با كمال صراحت با آنچه در بعضى كتب آمده كه 

در آفـرينش از همـان  زنمخالف است؛ بنـابراين ، 1داند مىرا طفيلى وجود مرد  وجود زن آفرينش

انديشه قرآنى است كه از ، جوهر و گوهر مرد است و انديشه يكسانى و يگانگى ماهوی زن و مرد

 .آيد آيات الهى به روشنى به دست مى

 2.»پس شيطان آن دو را به خطا واداشت و از بهشتى كه در آن بودند بيرون راند«: سوره بقره 36آيه  - 

قـرآن بـا بـه كـار بـردن ضـميرها بـه شـكل ، آيد وسوسه و شيطان نيز به ميان مى آنجا كه پای

، ايـن آيـه شـريفه. كند را مشتركًا مسئول فريب خوردن از شيطان معرفى مى مرد و زن، »تثنيه«

  .نمايد مبرا مى 3را از تهمتى كه در برخى از اديان به ايشان روا داشته شده) س(حضرت حّوا 

 4»ها زينت و پوشش شما هستند و شما زينت و پوشش آن زنان«: سوره بقره 187آيه  -

  .برای مرد آفريده شده باشد صرفاً تواند مقدمه وجود مرد و  نمى زن، طبق آيه شريفه 

بـه جنسـيت ، رشد و تعالى انسانى و عقالنى، پاداش، مالك كيفر، 5های قرآنى در ساير خطاب

در تمـامى ايـن  .گيرنـد و مرد به طور كامل در كنار هم قـرار مى گونه ربطى ندارد و زن يچافراد ه

منـد  خـاص خـود بهره را به عنوان انسـان از حقـوق خداوند زن و مرد، آيات نورانى و آيات ديگر

                                                           
نيست بلكه زن از مرد است و مرد به جهت زن خلق نشد بلكه زن به  كه مرد از زن«: نجيل چنين آمده استدر ا. ١

در تلمود كه دومين كتـاب يهوديـان بعـد از و  )8ـ  9: 11نامه اول پولس به اهل قرنتس (».جهت مرد خلق شد
انسـان موظـف «: و درنگاه آيين يهود را تبيين مى كند تورات است، دعايى وجود دارد كه جايگاه زن در خانواده

متبرك است خدايى كه مرا يهودی خلق كرد و مرا زن نيافريـد : است كه هر روز اين سه دعای بركت را بخواند
 ) 177: تلمود. (»معرفت به وجود نياورد و مرا يك بيسواد و بى

يَطاُن َعْنَها َفَأخْ . ٢ ُهَما الش ا كاَنا ِفيِه َفَأَزل 36: بقره(َرَجُهَما ِمم(  
تجاوز  فريفته شد و از حد اول آدم خلق شد و بعد حوا ؛ و آدم فريفته نشد بلكه زن... «: در عهد جديد آمده است. ٣

از بـرای  و آدم گفت زنى كـه«: در تورات چنين آمده استو  )14ـ  13: 2نامه اول پولوس به تيموثيوس(».نمود
 )13: 3: تكوين(».بودن با من دادی، او از آن درخت به من داد كه خوردم

  )187/بقره)(»ُهّن لباٌس لكم و انتم لباس لهنّ «( .٤
  »...َبعُضكم ِمن َبعضٍ   أنّى ال ُأضيُع َعَمَل عاِمٍل ِمنكم ِمن َذكٍر أو ُأنثى...«: سورۀ آل عمران 195آيه . ٥

َه   َو َمن يعَمل ِمَن الّصالِحاِت ِمن َذكٍر أو ُأنثى«(:  سورۀ نساء 124ـ آيه  َو ُهَو ُمؤِمٌن َفُأولئِك يدُخُلوَن الَجنـ
  )»َو ال يظَلُموَن َنقيًرا

  »َمن كَفَر َفَعَليِه كفُرُه َو َمن َعِمَل صالًِحا َفِ◌ألنُفِسِهم يمَهُدونَ «: سورۀ روم 44ـ آيه 
  »...َو ُهَو ُمؤِمٌن َفَلُنحيينُه َحياًه َطيَبهً   َل صالًِحا ِمن َذكٍر أو ُأنثىَمن َعمِ «: سورۀ نحل 97ـ آيه 
ا اكَتَسبنَ ...«: سورۀ نساء 32ـ آيه  ساِء َنصيٌب ِمما اكَتَسُبوا َو لِلن جاِل َنصيٌب ِمم لِلر...«  
ك الوالِداِن َو األقَرُبوَن َو لِلنسـاِء َنصـيٌب ِمّمـا َتـَرك الوالِـداِن َو جاِل َنصيٌب ِمّما َترَ لِلر «: سورۀ نساء 7ـ آيه 

  .»... األقَرُبونَ 
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هـا ايجـاد  های فردی بـين آن تفاوت ساخته و توازن و تعادل حقوقى بر مبنای سرشت و فطرت و

زن و مـرد در محـيط  در خصـوص حقـوق و تكـاليف دستورات دين مقـّدس اسـالم .كرده است

 . ها طراحى شده است به طور دقيق مبتنى بر حقوق طبيعى آن، خانواده

  بر مرد ندال بر برابری ز روايات. 2. 1

و مـرد داللـت دارد كـه  زن شود كـه بـه برابـری حقـوق يافت مى های بسياری در روايات نمونه

 : باشد از قرار ذيل مى، ترين روايت واضح

نـدگى از آنـان نـزد مسلمان مدينه مأمور شـد بـه نماي از طرف زنان، اسماء دختر يزيد انصاری

. آميز زنان مدينه را به رسول خدا ابـالغ كنـد و جـواب بگيـرد برود و پيام گاليه) ص(پيامبر اكرم 

 : او در كمال ادب گفت. در ميان جمع اصحاب بود) ص(اسماء وقتى وارد شد كه رسول خدا 

مـا زنـان . سـتمبـه سـوی تـو ه زنـان ۀمن نمايند! من و پدر و مادرم به فدای تو« 

تـو تنهـا . و هم بر زنان مبعـوث فرمـود گوييم خداوند عزوجل تو را هم بر مردان مى

های  ما زنان در خانـه. ما زنان نيز به تو و خدای تو ايمان آورديم. پيامبر مردان نيستى

فرزنـدان شـما را در رحـم ، آوريم حاجت جنسى شما مـردان را برمـى، خويش نشسته

اجـر و ّدس و كارهای بزرگ و ارجمند و پربينيم وظايف مق اما مى. پرورانيم مى خويش

مردانند كه توفيق جمعـه و جماعـت . باارزش به مردان اختصاص يافته و ما محروميم

حـج مكـرر انجـام ، كنند در تشييع جنازه شركت مى، روند به عيادت بيماران مى، دارند

مـرد  وقتى يككه  صورتى در .در راه خدا را دارنددهند و از همه باالتر توفيق جهاد  مى

بـرای ، كنيم رود ما زنان هستيم كه امـوال شـما را نگهـداری مـى به حج يا جهاد مى

چگونه است كه مـا . كنيم فرزندان شما را تربيت مى، كنيم ريسى مى های شما نخ جامه

رهـای وظـايف بـزرگ و مقـّدس و كا ها شريك شما مردان هستيم امـا در در زحمت

 »ها محروميم؟ اجر و پاداش شركت نداريم و از همه آنپر

  : نگاهى به اصحاب كرد و فرمود) ص(رسول اكرم 

كنون از زنى سخنى به ايـن خـوبى و منطقـى بـدين رسـايى در امـور ديـن  آيا تا« 

. »باشـد نم اين سخن از خود اين زنك خيال نمى«: يكى از اصحاب گفت »ايد؟ شنيده

ای زن بـه «: رو به اسماء كرد و فرمود. به جواب اين مرد اعتنا نكرد) ص(خدا  رسول

پنداشـتى . اند نيز متوجه كـن گويم كامًال دقت كن و زنانى را كه ترا فرستاده آنچه مى
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اين كارها كه برشمردی توفيق اجر و پاداش و فضيلت را  ۀكه مرد شد به واسطكه هر

زن اگر خوب خانـه داری و شـوهرداری . ؟ خير چنين نيست!ومندمحر يابد و زنان مى

اجـر و پـاداش و فضـيلت و ، نگذارد محيط پاك خانه با غبار كدورت آلوده شـود، كند

: تـا بى، جـزری( 1.»دهنـد انجـام مى توفيقش معادل است با همه آن كارها كه مردان

 )398–399 :5ج

او و . خاسـت مى همفكـرش از عمـق ايمانشـان بـر ای او و زنـاناسماء زنى با ايمان بود و تقاضـ

همفكرانش نگران اين بودند مبادا وظايفى كه به عهده آنان واگذار شده قدر و قيمتى نداشته باشد 

او و همفكرانش تقاضای مساوات . اختصاص يافته باشد و همه وظايف مقّدس و باارزش به مردان

چيـزی كـه در . برابری در ربودن گوی فضيلت و انجام وظـايف مقـّدس. و مردان را داشتند زنان

نهنـد و جنجـال راه » حقـوق«كرد اين بود كه شهوات فـردی را نـام  مخيله آنان هم خطور نمى

ه اش از خوشحالى برافروخته شد و با خوشـحالى بـ چهره، لذا وقتى كه آن جواب را شنيد. بيندازند

  ) 399: همان، جزری( .سوی همفكرانش برگشت

  عرفان اسالمى. 3. 1

  : و مرد در كسب فضايل معنوی در گفتار عرفا نيز مشهود است مساوات زن

اعلم ان المراه باعتبار «: گويد الدين چنين مى قيصری در شرح فص محمدی از فصوص محى 

و مـرد  از نظر حقيقـت بـين زن» كل منهما عن االخرالحقيقه عين الرجل و باعتبار التعين يتميز 

از يكـديگر  فقط از جهـت تعـين و تشـخّص ، امتيازی نيست و حقيقت زن عين حقيقت مرد است

هـايى  همه مقام، ها تمايزی نيست دو يكى است و از نظر حقيقت بين آنممتازند و چون اصل هر

: چنانكه شيخ اكبر فرمـوده اسـت، باشد ر زن نيز مىها مقدو نيل به آن، كه برای مرد متصور است

  )473 :1416، قيصری( .»... فقد تكون للنساء ايضا، ان هذه المقامات ليست مخصوصه بالرجال«

: كنـد چنانچه ابوعلى سينا فيلسوف نامدار ايران در كتاب االشارات و تنبيهات خود ذكر مىاينكه  نتيجه

از بعـد انسـانى و  و زن و مـرد) 352: 2ج، 1375، سـينا ابن(» نه زن نه مرد است و، روح و حقيقت انسان«

 .گونه تفاوتى با هم ندارند الهى در مسير سير و سلوك الى اّهللاٰ و در عرفان اسالمى هيچ

                                                           
إن حسن التبعل المرأة لزوجها و طلبهـا مرضـاته و ...  انا وافده النساء اليك! بأبى أنت و أمى و نفسى لك الفداء. (١

  )399، ص5اسد الغابه، ج ابن اثير الجزری، بى تا،) (اتباعها موافقته يعدل ذلك كله
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  ايران حقوقو  اسالم مرد در فقه و برابری زن. 2

برگرفتـه از ، مدنى و حقوق جزا بسياری از قوانين و مقررات حقوقى ايران خصوصًا در زمينه حقوق

و مرد در قريب به اتفاق احكام به طـور وضـوح  اسالمى است كه به برابری زن تعاليم گرانبار فقه

  .اشاره دارد

  و مرد در قانون اساسى برابری زن. 1. 2

  در حمايـت  يكسـان، و مـرد  از زن  اعم،  افراد ملت  همه، دارد اصل بيستم قانون اساسى مقرر مى 

  موازين  با رعايت  و فرهنگى  اجتماعى،  اقتصادی،  سياسى،  انسانى  و از همه حقوق قرار دارند  قانون

  .رخوردارندب  اسالم

  و مرد در قوانين عادی برابری زن. 2. 2

  و مرد در قانون مدنى برابری زن. 1. 2. 2

  : و مرد پرداخته است در امور ذيل به وضع مقرراتى يكسان در حّق زن گذار قانون مدنى قانون

 ورشكستگى و عقل و رشد، )هسف، جنون(حجر  -
 تصرفاً اباحه در ت، اذن، حق ارتفاق، حق انتفاع، مالكيت -
، مضـاربه، رهـن، معاوضـه، اجـاره، بيع: معامالت و قراردادهای معين و غير معين -

، وكالـت، كفالـت، وصيت عهدی و تمليكى، حواله، ضمان، جعاله، مساقات، مزارعه

 ... و قانون مدنى 10شفعه و بيمه و قراردادهای مشمول ماده 
اتـالف و ) : ضمانات قهری(های مدنى از نوع قراردادی و غير قراردادی  مسئوليت -

 ...  تسبيب و غصب و استيفا و
 ...  نسب و، فسخ نكاح، بسياری از امور مربوط به ازدواج -
  د و امارات قانونىسوگن، سند، قسم، باب اقرار: جمله در ادلّۀ اثبات دعوا از -

  و مرد در قانون مجازات اسالمى برابری زن. 2. 2. 2

و  تفـاوتى بـين زن، تعزيرات و جرائم بازدارنده و اقدامات تأمينى و تربيتى، در جرائمى نظير حدود

صـل سـّوم بـه آن هايى ملحوظ است كـه در ف و ديات تفاوت هرچند در قصاص. مرد وجود ندارد

  .شود پرداخته مى
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  ايران و نقد آن و حقوق در اسالم ارائه داليل مخالفان عدالت جنسيتى. 3

، ديه، ارث :از اين قرار است، است اسالم آويز مخالفان عدالت جنسيتى ترين مواردی كه دست مهم

  واليت پدر بر دختر در ازدواج و حجاب، شهادت، قضاوت، حّق طالق

  ارث. 1. 3

بـودن ارزش زن  نسبت به مـرد را معيـاری بـرای كمتـر نصف بودن ارث زن، برخى افراد مّغرض

تـوان بـه  ور خالصـه مىگويى بـه طـ كنند كه در مقـام پاسـخ معرفى مى نسبت به مرد در اسالم

  : نكته اشاره نمود  چند

ارزشى  مايه نقص و بى، مندی كمتر از آن نشانه كمال نيست تا بهره، داشتن مال و ثروت: 1نكته 

 نشانه كمال نبودن ثروت را ايـن دانسـته اسـت كـه، )ع(باشد؛ چنانچه حضرت على  زن

خداوند قطعًا اين ، اند؛ زيرا در غير اين صورت های نداشت از انبياء از مال دنيا بهرهيك  هيچ

 )342: 1389، جوادی آملى. (داشت كمال را از انبياء خود دريغ نمى

 : تواند به سبب مى كمبود برخى از موارد سهام ارث زن: 2نكته 

  تحميل هزينۀ زندگى او بر شوهر در قالب نفقه. الف

 .تحميل هزينۀ مهر بر شوهر باشد .ب

اين امـر ، مسلط هستند اسالم و حقوق در فقه» ارث و مواريث«برای كسانى كه به باب : 3نكته 

نسبت به ساير ، برد ارث مى روشنى است كه مصاديقى از ارث كه مرد در آن دو برابر زن

ر با مرد و حتى بيشـتر از مـرد ارث فروضات و مصاديقى از ارث كه جنس زن در آن براب

كنيم  در اينجا به برخى از فروضاتى اشاره مـى. بيشتر هم نيست، اگر كمتر نباشد، برد مى

 . برد كه جنس زن در آن برابر با مرد و حتى بيشتر از مرد ارث مى

  : مساوي با مرد است برخي از مواردي كه ارث زن

مساوی و بـه ، از پدر و مادرهريك  ،ت فرزند داشته باشداگر مي: پدر و مادر ميت. الف

  .برند سهم مى) يك ششم(مقدار 

برادر و خواهر متوّفى كه متولد از يـك مـادر بـوده و در پـدر متعـّدد باشـند  ۀبهر. ب

  . زن برابر سهم مرد استسهم هر، )كاللۀ اّمى(
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  : بيشتر از مرد است برخى از مواردی كه ارث زن

دختـر بـيش از پـدر ارث ، اگر ميت غير از پدر و دختر وارث ديگری نداشته باشد. الف

، دوم و بـيش از يـك دختـر يـك، دختر ششم و سهم يك سهم پدر يك. برد مى

  .باشد سوم مىدو

برابـر ايـن  آن دختـر دو، پسر باشد، دختر و نوۀ دختری وی، اگر نوۀ پسری متوّفى. ب

  )113: 26، جهمان ،وسائل الشيعه. (برد پسر سهم مى

بـا ، هـای متفـاوت اسـت دار برخـى از ارث كه عهـده سوره نساء 11خداوند در پايان آيه : 4نكته 

هماهنگى نظـام تكـوين و تشـريع را در خاطرهـا احيـاء ، يادآوری دو اسم از اسماء الهى

تـا راز عـدم  شما علم و حكمت كافى نداريـد، يعنى» إن اّهللاٰ كان عليما حكيما«: فرموده

مركزی عدل نهفته است را  ۀو مرد و فروض گوناگون ارث را كه در هست تشابه ارث زن

بندی  بيابيد ليكن خدا آگاه و حكيم است و همه علل تساوی و عوامل عدم تشابه را جمع

فرمايـد تـا  ها را به صورت مواد معتـدل حقـوقى روانـه مى آن، كند و بر مدار حكمت مى

، جـوادی آملـى. (ل از تفريط جاهليت كهن و افراط جاهليـت مـدرن مصـون بمانـدمسائ

1389 :343(  

محـروم ) عرصـه(را از ارث بـردن از زمـين  كـه زن اصالح برخى از مواد قـانون مـدنى: 5نكته 

  .1گردد مىمحسوب  قدم خوبى در ايجاد تشابه ارث زن و مرد، كرد مى

نبايـد تنهـا بـه ، برای قضاوت عادالنه و برآوردی منصفانه از يـك حكـم در اسـالم، نتيجه اينكه

گرايانه از بررسى ابعاد و جوانب امر دوری كـرد؛ بلكـه  حكم بسنده نموده و با نگاهى جزئى همان

بـا . ام مجموعه بررسى نمـودنگرانه و در قياس با ساير احك بايست آن حكم را با ديدگاهى كل مى

نظيـر  احكام مرتبط با ارث و ساير احكام مالى دين اسـالم» مجموعه«مالحظه ژرف و مداقه در 

هـا در فروضـات ارث ذكـور و  وجود برخـى تفاوت، مهريه و جهيزيه، تكليف مرد به پرداخت نفقه

  . الشعاع قرار نخواهد داد د را تحتو مر زن تساوی حقوق، اناث

                                                           
هشتم از  دار بودن زوج يك برد و زوجه در صورت فرزند زوج از تمام اموال زوجه ارث مى«: قانون مدنى 946مادۀ . ١

كه زوج  صورتى در. برد ارث مى اعم از عرصه و اعيانعين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول، 
: قانون مدنى 948مادۀ . »باشد نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليۀ اموال به ترتيب فوق مىفرزندی  هيچ

  .»استيفاء نمايد عين اموالتواند حق خود را از  مى هرگاه ورثه از ادای قيمت امتناع كنند، زن«
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 ديه. 2. 3

امـا ، بهای اوست ارزش مادی مقتول و خون، شود كه ديۀ شخص ه در عرف چنين توجيه مىرچاگ

به حساب آورد تا بنا به گفته برخى بتوان تأييد كرد كـه  توان اين توجيه را مالك شرعى ديه نمى

  . نيمى از ارزش مادی مرد است ارزش مادی زن

ارتباطى به بعد اساسى وجود انسانى كه همان روح الهـى ، نيز مانند مقوله ارث اساسًا ديه: 1نكته 

معيار و مالكى بـرای ، و مرد شناسى و عظمت روحانى زن اوست ندارد تا در مسائل انسان

  )348: 1389، جوادی آملى. (ارزيابى باشد

سـهم  بايـد يـك، ضـعيف ۀبيچار چرا زن«: پرسد مى) ع(شخصى از امام حسن عسكری : 2نكته 

چون هزينه سنگين حضـور در «: حضرت فرمودند» برابر بگيرد؟وانا دوداشته باشد و مرد ت

مقتولى كه توسـط  و تاوان مالى اقوام ـ مانند پرداخت ديه های جهاد و نفقه خانواده جبهه

 :7ج ،1407، كلينـى( 1.»اسـت مـردان ۀفقط به عهد –يكى از اقوام به قتل رسيده است 

85( 

مرد عمومـًا بـه نفـع  ۀكند كه دو برابر بودن دي كمتر كسى از اين زاويه به قضيه نگاه مى: 3نكته 

بهـای  ير وّراث متوّفى هستند كه از اين خونو سا» زن«بله اين ! شود؟ چه كسى تمام مى

بهای نصف همسـر مقتولـه  است كه از خون) شوهر(برند و عمومًا اين مرد  كامل بهره مى

جنس مذكر ، هم اگر متضّرری هم متصور باشد پس در مسئله ديه، گردد مند مى خود بهره

  !است

كه گامى بلند در جهت تشابه  2در بيمه شخص ثالث زن ۀمقررات جديد دي، با اين تفاسير: 4نكته 

 ! عمومًا به نفع مرد است نه زن، برخالف تصّور عمومى، شود محسوب مى زن و مرد ۀدي

                                                           
، 7، همـان، ج)ق1407(كلينى(» .ى الرجالألن المرأة ليس عليها جهاد و ال نفقه و ال عليها معلقة إنما ذلك عل«. ١

  )85: صص
قانون اصالح قانون بيمۀ اجباری مسوؤليت مدنى دارندگان وسايل نقليـۀ موتـوری زمينـى در  4مادۀ  2درتبصرۀ . ٢

گر موظف اسـت در ايفـاء  بيمه« : مجلس شورای اسالمى آمده است 31/02/1387مقابل اشخاص ثالث مصوب 
و مذهب تا سقف تعهـدات " بدون لحاظ جنسيت"ون خسارت وارده به زيان ديدگان را تعهدات مندرج در اين قان
  .»...بيمه نامه پرداخت نمايد 
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  حّق طالق. 3. 3

ين حالل الهى اصوًال مسئوليت تمام نمودن پيوند مقّدس ازدواج و اجرای منفورتر اسالم در حقوق

را طـالق دهـد؛ امـا  توانـد زن مى، به عهده مرد نهاده شده است و اوست كه هر وقت اراده كنـد

  .باشد اين امر در انحصار تاّم مرد و سبب برتری او بر زن نمى، برخالف اظهار برخى افراد

بينـى نمـوده  نيـز پيش زن ۀبرای اجرای امر طالق به وسـيل راهكارهايى را اسالم حقوق: 1نكته 

  : جمله است؛ از

  گرفتن وكالت در طالق از مرد. الف

  در عسر و حرج نزد قاضى اثبات وقوع زن. ب

  1اعطای مالى به زوج در قالب طالق خلع. ج

 زن ۀنفق، ماه است ه كه حدودًا سهبر شوهر واجب است كه بعد از طالق رجعى و در ايام عد: 2نكته 

را بپردازد و بر زن حرام است كه در اين ايام از منزلى كـه در آن طـالق داده شـده بيـرون 

برود و بر مرد حرام است كه زن را از خانه بيرون كند مگر آنكه زن مرتكب گناهى شود كه 

) 110 :2ج دمشـقيه؛ لمعـة، شـهيد ثـانى. (دهدگردد و يا آنكه اهل منزل را آزار  موجب حد

شـايد بعـد از اينكـه ، دانيد شما نمى: فرمايد فلسفه اين امر در قرآن اين است كه خداوند مى

خداونـد خيـری ديگـر پديـد آورد كـه از طـالق ] مطلقه مدتى در خانه شوهر به سـر بـرد[

  )1: طالق. (پشيمانى حاصل شود و زندگى به حالت نخست بازگردد

خود را واجـد صـفاتى ، اين اختيار را داده است كه اگر مرد به زن قانون مدنى 1128مادۀ : 3ته نك

عقـد نكـاح ، بتواند با لحاظ شرايطى، فقدان آن مشخص شود، معرفى كند كه پس از عقد

حراز برخى از عيـوب زن با ا، قانون مدنى ايران 1122 ۀرا فسخ نمايد و نيز با توجه به ماد

دارای خيار عيـب بـوده و حـّق فسـخ عقـد ، )عنن(در همسر خود ازجمله؛ ناتوانى جنسى 

طرفه خواهد داشت و در بسياری از موارد نيز از مهريه كامل نيـز  ازدواج را به صورت يك

  .برخوردار خواهد شد

                                                           
به واسطهٴ كراهتى كه از شوهر دارد، در مقابل مالى كه بـه  طالق خلع آن است كه زن:  قانون مدنى 1146مادۀ . ١

 .، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشددهد، طالق بگيرد شوهر مى
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  قضاوت. 4. 3

اهى واجب عينى و گاه واجب كفايى پذيرفتن مسئوليت دشوار قضا اصوًال بر مرد واجب است كه گ

در ميان فقها اختالف نظر وجود دارد؛ برخـى  است؛ اّما در خصوص پذيرش قضاوت از جانب زنان

اين امر برخـى را بـه ) 174: 1، ج1377، شهيد اول. (اند شرط ذكورت را در شغل قضا الزم دانسته

  .واداشته است بر زنان در اسالم قضاوت اشتباه در خصوص برتری مردان

از قضـاوت حكـم داده بـه اجمـاع منقـول اسـتناد  آن دسته از فقهايى كه به منـع زنـان: 1نكته 

بـه ) ص(كه اجماع منقول حجيت نـدارد و نيـز بـه وصـيت نبـى اكـرم  اند؛ درحالى جسته

و قضـاوت ... و نماز جمعه بر زن! يا على«: فرمايد اند كه مى اشاره نموده) ع(حضرت على 

مسـتحب ، اين است كه احكام مندرج در آن، و نكته اساسى حديث مزبور» 1الزامى نيست

انـد و حـديث مزبـور تنهـا  يا مكروه است و هرگز حرام يا واجب نيست كـه حكـم لزومى

از قضـاوت محـروم تكليف شاق و صعب قضاوت را از زن برداشته است نـه آنكـه زن را 

فرق عميقى ، »سلب حق«برای سهولت كارهای زن و » سلب تكليف«كرده باشد و ميان 

  . است

 گيری منطقـى در خصـوص قضـاوت زنـان برخى از علمای معاصر شيعى در يك نتيجـه: 2نكته 

در  برانند كه قضاوت زنانى كه همه شرايط قضا ازجمله؛ عـدالت و اجتهـاد را دارا هسـتند

و حتـى مخصـوص مـردان  هايى كه مخصوص زنان يا مشترك بين زنان و مردان پرونده

محرمانـه بـا و مفسده اخالقى از قبيل؛ تماس نامحذور اجتماعى  بوده وليكن مستلزم هيچ

فتوای مذكور با نظر علمای بزرگـى . گونه ايرادی بر آن مترتّب نيست هيچ، نامحرم نباشد

  )303: 1389، جوادی آملى( .باشد هماهنگ مى، اردبيلىچون مقّدس 

 شهادت. 5. 3

باشـد  مرد مى برابر يك زن شهادت دو، در برخى موارد. يكى از احكام الهى است) گواهى(شهادت 

، در امـور جزائـى در ارتباط با شهادت زنـان. نظری برخى گرديده است كه اين مفهوم باعث تنگ

شـهادت زنـان در «: فرماينـد اشاره نمود كه مى) ع(توان به حديثى از حضرت على  ی مثال مىبرا

                                                           
  )، همان1407كلينى، (» وال تولّى القضاء....ليس على المرأة جمعه و ! يا على«. ١
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از قبيـل ، بقره در خصوص برخى امور حقوقى ۀسور 282و نيز آيه  1.»جايز نيست حدود و قصاص

  : فرمايد مى، دار های مدت تنظيم اسناد در بدهىگرفتن شاهد بر 

از  زن مـرد و دو يـك، خود را به گواهى بگيريد و اگر دو مرد نبودند دو نفر از مردان«

اين دو زن به همراه (، ميان كسانى گواه كنيد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند

تا اگـر يكـى از ) دعوت شوند، يكديگر بايد به جای مرد ديگر برای شاهد قرار گرفتن

  . »2ديگری به يادش آورد، كند) هيا اشتبا(دو فراموش  آن

منبعى برای استنباط احكام فقهى بوده و در كـالم فقهـا انعكـاس يافتـه ، گونه آيات و روايات اين

حـق : حّق بر دو نوع است«: گويد مى است؛ چنانچه صاحب جواهرالكالم در بحث از اقسام حقوق

لواط و سحق و در ، شود؛ همچون زنا ها با شهادت چهار مرد ثابت مىالناس و حق اّهللاٰ تن اّهللاٰ و حق

فقيه مزبور در توجيه اختالف . 3خالفى نيست، گردد اينكه اين جرائم با شهادت چهار مرد ثابت مى

بلكه اين ، وجه در اختالف اين است كه اين امر تعبد محض است«: افزايد های اثبات حدود مى راه

. از زناست بزرگتر توان از داليل بطالن قياس در احكام دانست چه آنكه مسلمًا قتل ا مىاختالف ر

 امكان و مراقبت بر شود حكمت آن مطلوبيت ستر و پنهان بودن جرم تا حدّ  گاهى گفته مى، باری

  )همان( 4.»عدم هتك حرمت است

از هرگونه  ى در زمان نزول قرآن كه زنانبايد به اين نكته توّجه داشت كه در جامعه عرب: 1نكته 

عنايت به زنان ، شدند گور مى به مدنى مانند ارث و نفقه محروم بودند و دختران زنده حقوق

زنان بوده  گام بزرگ و پيشرفت قابل توّجهى در راستای تكريم، و پذيرش شهادت ايشان

  . است

بلكه توبه مجـرم و اصـالح وی حـائز ، اّهللاٰ عنايت چندانى به اثبات جرم نيست قوقدر ح: 2نكته 

، امكـان گـردد ولـى در حـد حدود الهى تعطيـل نمى، در صورت اثبات جرم. اهميت است

                                                           
  .)264، ص18، ج 1367حرعاملى، . (»النساء فى الحدود و ال فى القود ال تجوز شهادة«. ١
من رجالكم فإن لم يكونان رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون مـن الشـهداء إن تضـل  و استشهدوا شهيدين«. ٢

 )282: بقره. (»...إحداهما فتذكر إحداهما االخری
  بال خـالف  و السحق  كالزنا و اللواط  رجال  باربعة  ال اً   ال يثبت  منه  و االول  االدمى  و حق  اّهللاٰ   حق: قسمان  و هى«. ٣

  )177: 41النجفى، جواهر الكالم، ج  محمد حسن  الشيخ. (»...بذلك  الثهالث  ثبوت  فى
  اعظـم  التقـل  كون  ضرورة  االحكام  من  القياس  بطالن  على  االدلة  هو من  تعبد محض، بل  انه  ذلك  من  والوجه«. ٤

 )همان(» .الهتك  دمع  على  و المحافظة  السترمهما امكن  طلب  حكمته  ان: قد يقال  نعم» الزنا»  منه
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مستور ماندن جرائم و حفظ حرمت متهمان از مطلوبيت بيشتری برخوردار است؛ بنـابراين 

شود احتماًال بدين جهت است كـه از  پذيرفته نمى شهادت زن، از حقوق اّهللاٰ  اگر در برخى

كه » درء ۀقاعد«مبتنى بر تخفيف است و به موجب ، هر طريقى جرم ثابت نگردد و حدود

، گردد بنـابراين توان آن را از مبانى اصل برائت محسوب نمود به وسيله شبهه دفع مى مى

االمكان جـرم اثبـات نشـود و از  تخفيف گردد و حتى، در حدود به هر صورت بايد كوشيد

حتى اگـر ترديـد . شود های اثبات آن تضييق و محدوديت روا داشته مى روست كه راه اين

درء  ۀقاعـد«رسد يا نه بايـد بـا اسـتناد بـه  باشد كه آيا جرمى با شهادت زن به اثبات مى

  .اثبات نمود حكم به عدم، به وسيله شبهات و اصل برائت» حدود

تواند به علـم خـويش عمـل نمايـد و  قاضى مى، به موجب مقررات فقه، ها افزون بر اين: 3نكته 

. های تحصيل علم محسوب گـردد تواند از جمله راه عادل مى بديهى است كه شهادت زن

ى نه از باب شهادت تواند به قول يك زن اعتماد و حكم صادر نمايد ول قاضى مى، بنابراين

  .بلكه از باب علم قاضى

بـر  امتياز نيست بلكه تكليفى است واجب كه آيات و روايات، ادای شهادت، عالوه بر اين :4نكته 

هر آن كس كه » «و من يكتمها فانه اثُم قلبه«: فرمايد خداوند بزرگ مى. آن داللت دارند

  )282: بقره. (»كار است كتمان شهادت كند قطعًا گنه

سـازی آنـان از  در حقيقـت محروم، در چنـد مـورد خـاص بنابراين اين عدم پذيرش شهادت زنان

در  شـهادت زن، تصور اينكه. بلكه در واقع تكليفى از عهده آنان برداشته شده است، نيست حقوق

، ر دادگاه برای ادای گواهى به اين امر سـخيف نمايـدلواط پذيرفته شود و او را مجبور به حضور د

شـود از حقـوق او كاسـته  كه پذيرفته نمى افزايد كه حال بر شأن و مقام و منزلت و عظمت او نمى

او را ، مگر اينكه قصد آن داشته باشيم به نام دفـاع از حقـوق زن. شده و موجب اهانت به او باشد

  .تری نماييم ها و تعهدات سنگين وليتگرفتار و درگير مسئ

قتل غيـر عمـد اسـت كـه ، يك مورد. اند گواهى بانوان را پذيرفته، فقها در بسياری موارد: 5نكته 

قـانون مجـازات اسـالمى  237 ۀبند ب ماد. تواند در اثبات آن مؤثر باشد مى شهادت زنان

 زن مرد عـادل و دو ت دو مرد عادل يا يكبا شهاد، قتل شبه عمد يا خطا«: دارد مقّرر مى

 74 ۀكه طبـق مـاد و نيز در مورد زنا» شود مدعى ثابت مى مرد عادل و قسم عادل يا يك

بـا شـهادت ،  َجلـد باشـد و چـه موجـب َرجـمقانون مجازات اسالمى؛ زنا چه موجب حدّ 
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 ،قانون مذكور 75 ۀطبق ماد. شود زن عادل ثابت مى عادل و دومرد  مرد عادل يا سه چهار

زن  به شهادت دو مرد عـادل همـراه بـا چهـار، زنا فقط موجب حّد َجلد باشدكه  صورتى در

  .شود عادل نيز ثابت مى

ها غالبًا مشـكل اسـت و مـردان  بر آن در كليه مكاتب فقهى در اموری كه اطالع مردان: 6نكته 

گواهى ، دارد توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و يا به طور كلى ارتباط بيشتری با زنان ىنم

عيـوب ، از قبيـل؛ والدت نـوزاد. پذيرفته شده اسـت، بانوان بدون نياز به انضمام با مردان

  ... و رضاع، حيض، زنان

  واليت پدر بر دختر در ازدواج. 6. 3

، اختيـاردار خـود هسـتند و پـدر، خـود، سيده و واجد عقل و رشد باشـندپسرانى كه به سّن بلوغ ر

بار شوهر كرده و اكنون بيـوه اسـت قطعـًا از  دختری نيز كه يك. واليتى در ازدواج بر ايشان ندارد

  .تحت واليت پدر است، مانند پسر است؛ اما دختر بالغ باكره، لحاظ عدم حّق واليت ديگری

توانـد  او نيسـت و نمى» مطلـق«بايد توجه داشت كه پـدر اختيـاردار ، در باب دوشيزگان: 1نكته 

چنانچـه پـدری ، خواهد شوهر بدهـد كس كه دلش مىاو را به هر، بدون ميل و رضای او

حـّق او سـاقط ، از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع كند، گونه دليل منطقى بدون هيچ

  . 1آزادی مطلق دارندشود و دختران در اين صورت در انتخاب شوهر  مى

دوشيزگان الزم است يا حّداقل خوب اسـت بـدون موافقـت پـدران بـا ، شود اگر بيان مى: 2نكته 

شناخته شـده و از ، ناشى از اين نيست كه دختر قاصر، فلسفه اين امر، مردی ازدواج نكنند

و  زنشناسى  ای از روان شود؛ بلكه به گوشه لحاظ رشد اجتماعى كمتر از مرد محسوب مى

نسـبت بـه وفـا و ، بـاوری زن از يـك طـرف و خوش، گری مرد مرد و آن حس شكارچى

مرد بنده شهوت است و زن اسـير محبـت و بـه . مربوط است، صداقت مرد از طرف ديگر

اسـت؛ امـا  بيشـتر از مـردان، صبر و استقامت زن در مقابل شهوت، شناسان اعتراف روان

وفا و عشق است كه از ، صفا، نغمه محبت، كند آورد و اسير مى را از پا درمى چيزی كه زن

                                                           
نكاح دختر باكره، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازۀ پـدر و جـد پـدری «: قانون مدنى 1043مادۀ . ١

اوست و هرگاه پدر يا جد پدری بدون علت موّجه، از دادن اجازه مضايقه كند، اجازۀ او ساقط و در ايـن صـورت، 
خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهری كه بـين آنهـا قـرار  عرفى كامل مردی كه مىتواند با م دختر مى

  ».داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى َخاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد
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دهان مردی بشنود لذا برای جلوگيری از هرگونه ضرر و زيان احتمالى به لحاظ اين سهل 

مشـورت و كسـب موافقـت ، های احتمالى مردان هوسران و شكارچى باوری بر اساس راه

برای دختـران خـود ، ره پدر جزء در شرايط استثنايىهمواچراكه  .توان ديد مى پدر را الزم

بـا ، خواهند و اينجا هرگز بحث حقارت زن نيست؛ بلكه شـارع مقـّدس خير و سعادت مى

  .گذارد های دختران مى دست حمايت خود را روی شانه، تشريع اين حكم

 حجاب. 7. 3

 .رود ت و نشانه ضعف او به شمار مىمحدوديت اس حجاب برای زن، كنند بعضى از افراد تصّور مى

  . ولى حقيقت به گونه ديگری است

طور  همـان، معتقدنـد، گرند نظاره، عرفا كه اسرار و باطن احكام الهى را فارق از هرگونه ابهامى: 1نكته 

با اشكال اين سـويى ، حقايق آن سويى را مطابق با مناسباتى كه بينشان است» قّوه خيال«كه 

بـه صـورت ، را در نشئه طبيعت» عصمت نظام عالم«، »قّوه خيال«، كند ده مىبرای انسان پيا

لذا بـه ، سازگار است» الباطن«بيشتر با اسم شريف » عصمت«دهد و چون  شكل مى» انسان«

و زن بيشتر » الظاهر«گيرد؛ چون مرد بيشتر با اسم  نه به صورت مرد شكل مى، »زن«صورت 

طـرح » شـريعت«در » البـاطن«رتباط است؛ لذا همان مقام اسم شـريف در ا» الباطن«با اسم 

 .مطرح شده است» حجاب«گرديده و برای زن به صورت 

. اسـت» محجوب«خداوند هم ، است زن» صفت خدا داشتن«در حقيقت » حجاب«اين : 2نكته 

ن بـه زن ديـكـه  اين .»بينيد من را مى، هزار حجاب از پشت هفت«: خودش فرموده است

اين جسـارت بـه زن نيسـت؛ ايـن در ، العياذ باّهللاٰ ، »حجاب را نگه داشته باش«: گويد مى

چون تو مطابق اسم شريف الباطن الهى «: گويد به او مى. حقيقت احترام به مقام زن است

لـذا محجـوب ، خواهيم كه تو در معرض ديد هر كسى قرار بگيـری ما نمى، ای پياده شده

ايـن حجـاب . »هـا ببيننـد از پشت حجاب، خواهند تو را ببينند گران مىبگذار اگر دي. باش

چه اينكه برای خداونـد نيـز ، دژ زن است، لذا حجاب، است» حقّ »برگرفته از حجاب، زن

آنقدر در حجاب هستم كـه هـر چـه كوشـش كنيـد و ، آنقدر محجوبم«: فرمود. دژ است

مـن هرگـز . در پشت حجاب بببينيد همچنان بايد مرا، ها را خرق كنيد و پاره كنيد حجاب

اگـر ، كنـد برای خلق جلـوه نمى، است» حقّ «آن طوری كه  »حقّ «. »كنم كشف تاّم نمى

  .بساط خلق را جمع كردن است، برای خلق» حقّ «گری  بخواهد جلوه كند الزمه جلوه
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َخلقـى  ۀوجه، داست؛ موقعى كه از حجاب درآم» حقّ «، تا موقعى كه در حجاب است زن: 3نكته 

اين است كـه . شود اش شكسته مى ديگر توانايى، وقتى وجهه خلقى پيدا كرد. كند پيدا مى

متن ، صمدی آملى. (حجاب برای زن يك احترام است كه زن بيشتر شبيه به خداوند شود

در اين است كـه ) س(طبق بيان حضرت زهرا  عظمت و كمال زنان، لذا) تا بى، سخنرانى

  .1ها را نبينند نامحرم را نبينند و مردان نيز آن مردان

حـّق خـدای سـبحان ، مقام باالی عصـمت. حق اّهللاٰ است، حرمت و حيثيت زن، عصمت: 4نكته 

به امانت سپرده شده و از او خواسته شده كه اين حق را به امانـت حفـظ ، است كه به زن

آيد كه جهان در برابـر آن خضـوع  مى مسلمانان به صورتى در ۀجامع، كند؛ در اين صورت

زن را با سرمايه عاطفه آفريد كه معلّم رقت باشد و پيام عاطفـه ، خدای سبحان. نمايد مى

ای اين درس رّقت و محبت و عاطفه را ترك نمودند و به دنبال غريزه و  اگر جامعه. بياورد

جـوادی . (كه در غرب ظهـور كـرده اسـتشوند  به همان فسادی مبتال مى، شهوت رفتند

  )350: 1389، آملى

برای اينكه شـناخته شـوند و مـورد «: فرمايد مى، قرآن كريم هنگام سخن درباره حجاب: 5نكته 

  .است كه نامحرمان او را از ديد حيوانى ننگرند حجاب احترام به زن» .2اذيت واقع نگردند

 د در اسالمبر مر امتيازات زن. 4

به حمايت جـّدی از ، آغاز گشته مبارزه با بسياری از عقايد باطل و خرافى عليه زن، پس از ظهور اسالم

بـه رسـميت ، ها بـه جـنس زن شـد؛ از جملـه ين خدمتبزرگتر منشاء، اسالم. پرداخته شد زنان حقوق

  .نظر و استقالل مالى، استقالل فكر، شخصيت، خته شدن حقوق طبيعى زن مثل اعطا حّريتشنا

تناسـبى ) همسر و مـادر، در قالب دختر( قوانين و احكام موجود در خصوص زنان ۀكلي، رسد به نظر مى

نسـبت بـه مـرد داشـته و در  و توّجه به قدرت جسمى كمتـر او كامل و تاّم با طبيعت عاطفى و لطيف زن

راستای برآورده نمودن انتظارات پروردگار عالم از جنس زن در زندگى دنيوی بـه منظـور ايجـاد آرامـش و 

لـذا احكـام ، محبـت و پـاكى وضـع گرديـده اسـت، عشق، با محوريت موّدت و رحمت آسايش در خانواده

  .همراه بوده است، گونه به زن ای احترام حد و مالحظه طوفت بىع، العاده داری فوق همواره با جانب، مذكور

                                                           
  )35، 1403مجلسى، . (»أن اليرين الرجال و اليراهن الرجال«. ١
  )59: احزاب. (»دنى أن يعرفن فاليؤذينذلك أ«. ٢
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احياء گرديد؛ بلكه ايشان دارای امتيـازاتى گرديدنـد كـه در  زنان تنها حّق و حقوق نه در اسالم

در ، ديـن اسـالم ۀتر مجموع يقبا بررسى دق. و ملّتى سابقه نداشت طول تاريخ و در هيچ حكومت

را در  زن، آميز و سرشار از رأفت و عطوفت از طـرف خداونـد يابيم؛ دريايى از دستورات محبت مى

جـنس ، در نـزد خداونـد، شود كه گويا زن كه اين گمان در انسان ايجاد مى جايى برگرفته است؛ تا

كنيم و قضاوت را به خوانندگان محترم  ايى از اين موارد را ارائه مىه نمونه. تر است برتر و محبوب

  .نماييم مقاله واگذار مى

  بر مردان آيات دال بر امتيازات زنان. 1. 4

مادرش با . و انسان را نسبت به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم«: احقاف ۀسور 15آيه  -

سى ماه ، گرفتنشنيا آورد و بار برداشتن و از شيرردار شد و با رنج او را به دبه او با، تحمل رنج

  ».1است

ها را بـه زحمـات مـادر  توّجـه انسـان، قرآن كريم ضمن سفارش به گرامـى داشـتن پـدر و مـادر

  .دارد زايمان و شيردهى معطوف مى، ويژه در دوره حاملگى   طور به

را به ) مردهشوهر(ها  بر شما حالل نيست زن، ايد انى كه ايمان آوردهای كس«: سورۀ نساء 4آيه  -

به ميراث بريد و حـالل نيسـت زنـانى را ) جاهليتسنت  همانند اموال شوهرانشان طبق( اكراه

هـا  آن) نيـز(ها هستيد از ازدواج مانع شويد تا بميرند و ارثشان را شما ببريد و  كه شما وارث آن

ايـد  داده) به عنوان مهـر(ها  ای از آنچه به آن در تنگنا قرار مدهيد تا پاره) همسر شمايندكه (را 

كـه (مرتكب گردنـد ) مانند نشوز و زنا(ببريد مگر آنكه كار زشت آشكاری ) از دستشان بيرون(

انصـاف  هـا بـه و در زندگانى با آن) چيزی بگيريد، توانيد با تضييقات حالل در اين صورت مى

چـه بسـا چيزهـايى ناپسـند ) اظهار كراهت مكنيـد(رفتار نماييد و چنانچه دلپسند شما نباشند 

  2.»شماست و حال آنكه خدا در آن خير بسيار مقّدر فرمايد

                                                           
  )15: احقاف. (»و وصينا االنسان بوالديه احسانا حملته أّمه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا«. ١
َبْعِض ما آَتيُتُمـوُهن ِإال َأْن يـْأتيَن يا َأيَها الذيَن آَمُنوا ال يِحل لَُكْم َأْن َتِرُثوا النساَء َكْرهًا َو ال َتْعُضُلوُهن لَِتْذَهُبوا بِ «. ٢

ُ فيـِه َخيـرًا َكثيـراً   بِفاِحَشٍة ُمَبيَنٍة َو عاِشُروُهن بِالَْمْعُروِف َفِإْن َكِرْهُتُموُهن َفَعسى » َأْن َتْكَرُهـوا َشـيئًا َو يْجَعـَل اّهللاٰ
 )4 :نساء(
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: فرمايـد بلكـه مى» عاشروهن بالعـدل«و يا » عاشروهن بالحق«: خداوند مهربان در قرآن نفرمود

حّق قـانونى و «تنها شامل  نه» معروف« .رفتار كنيد، با معيار نيك، با زنان» عاشروهن بالمعروف«

گيـرد و  را نيـز در برمى »اخالقى و انسانى، ها و مالحظات ارزشى رعايت«گردد بلكه  مى» عادالنه

زيـرا ، به اين دستور قرآنى عمـل نكردنـد، تنها با معيار حّق و عدل رفتار كنند، اگر كسانى با زنان

  )17: 1378، رضايى. (است» حق«بيش از » فمعرو«

حال بايد ديد كـه ، آورد و هم از زن قرآن كريم در مقام بيان ملكه عفاف هم از مرد تمثيل مى -

يا زن در اين مقام بيان عفيفانه تر آورده اسـت؟ ، آيا مرد در اين صحنه عفيفانه تر تجلى نموده

ها را نقل  ای ارزشى فراوانى داشتند كه قرآن آنمزاي) س(و حضرت مريم ) س(يوسف صديق 

نكتـه . هـا اسـت وجـود ملكـه عفـاف در آن، كند؛ اما آنچه در اين مبحث مورد توجه است مى

از ايـن دو هريـك  العمـل عكس شـود تفـاوت ظريفى كه در تفسير آيات مربوطه جلوه گر مى

  .نماياند امتيازی بر جنس مؤنث خود را مى معصوم در مقام امتحان و ابتال است كه به صورت

همـت «: تعبير قرآن بدين گونه است، شود عليه آزمون مى )س(كه وجود مبارك يوسف  هنگامى 

قصد او كرد و او نيز اگر برهان پروردگار را نديـده  آن زن« ؛»به و هم بها لوال ان رای برهان ربه

در مرحلـه مقـدمات هـم ، يعنى سخن در مقام فعل نيسـت) 24: يوسف(» .كرد آهنگ او مى، بود

تنها مرتكب حرام  نه) ع(يوسف صديق . بلكه در نشئه اهتمام است و اين مرحله سوم است، نيست

بلكه قصد و همت و خيـال هـم در ميـان نبـود؛ و ذات ، تنها مقدمات حرام را آماده نكرد نشد و نه

تنها يوسف بـه طـرف بـدی  نه: هادت داد و فرمودش) ع(اقدس اله نيز به نزاهت و قداست يوسف 

كـذلك لنصـرف عنـه السـوء «: كـه فرمـودجا  آن در، بلكه بدی نيز به طرف يوسف نرفت، نرفت

  )24: يوسف( .گونه بدی و پليدی را از او برگردانيم ؛ اين»والفحشاء

و هم بهـا همت به «سخن از ، آيد سخن به ميان مى) س(گاه كه از عفاف مريم اما در قرآن آن

، كـرد دليل الهى را مشـاهده نمى، سخن اين نيست كه اگر مريم. نيست» لوال ان رای برهان ربه

: ؛ مـريم گفـت»قالت انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيـا«: بلكه سخن آن است كه. مايل بود

آن ، دتنها خودش ميـل نـدار نه) 18: مريم( .»برم از تو به خدای رحمان پناه مى، اگر پرهيزكاری«

، اگـر تـو بـاتقوايى: گويـد كند و مى نهى از منكر مى، فرشته را هم كه به صورت بشر متمثل شده

ان ، ايـن كـار را انجـام ندهيـد: فرمايد ذات اقدس اله به ما مىكه  اين مثل. دست به اين كار نزن

. و راهنمايى استكه به نوبه خود تعبير ارشادی ، ما اين تعبير را در قرآن زياد داريم. كنتم مؤمنين
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اگـر : فرمايـد نيز مريم به فرشته متمثـل مىجا  اين در. برابر ايمانتان عمل كنيد، يعنى اگر مؤمنيد

از اين مطلب روشـن ! تر از تعبير يوسف نيست؟ آيا اين تعبير لطيف. باتقوايى دست به اين كار نزن

دار ممتازترين نقش برای حفـظ اديـان عهده) عفاف(در مقام كنترل شهوت و غضب  شد كه زنان

  )126-124: 1389، جوادی آملى. (اند ابراهيمى بوده

  بر مردان دال بر امتياز زنان روايات. 2. 4

هـيچ : آمد و به ايشان عرض كـرد )ص( مردی خدمت پيامبر خدا«: العابدين فرمودند امام زين -

آيا از : آيا راه توبه و بازگشت برايم وجود دارد؟ حضرت فرمود. نيست كه نكرده باشمكار زشتى 

وقتـى آن . برو و به او نيكـى كـن: فرمود. پدرم: پدر و مادرت كسى زنده هست؟ عرض كردم

  1»!بود كاش مادرش زنده مى: فرمود )ص(رسول خدا ، مرد رفت

 .»2... است ترين حقوق ترين و واجب الزمو بدان كه حق مادر «: منقول است) ع(از امام رضا  -

  .است بهشت زير پای مادران) : ص(پيامبر  -

  .»3های بهشت است باغى از باغ، های مادران زير قدم«: فرمودند) ص(پيامبر  -

اگر مشغول خواندن نماز مستحبى هستى و پدرت تو را صدا بزند؛ حـق «: فرمودند) ص(پيامبر  -

ع كنى؛ اما اگر مادرت تو را صدا زند؛ موظفى نماز مستحبى را شكسته و او نداری نمازت را قط

  4.»را اجابت كنى

َقاَل ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن ع يا َرب َأْوِصنِى َقاَل ُأوِصيك بِى َقاَل َفَقاَل َرب «: فرمودند) ع(امام باقر  -

ـك َقـاَل َرب َأْوِصـنِى َقـاَل  َأْوِصنِى َقاَل ُأوِصيك بِى َثَالثًا َقاَل يا َرب َأْوِصنِى َقاَل ُأوِصـيك بُِأم

                                                           
ِ َما ِمْن َعَمٍل َقبِيحٍ ِإال َقْد َعِمْلُتُه َفَهْل لِى ِمْن َتْوَبٍة َفَقاَل َرُسوُل اللِهَفَهْل ِمـْن  َجاَء َرُجٌل ِإلَى النبِيَفَقاَل يا«. ١ َرُسوَل اّهللاٰ

هُ  ِهَلْو كاَنْت ُأمى َقاَل َرُسوُل اللا َول ُه َقاَل َفَلم وری، مستدرك محدث ن( . »َوالَِديك َأَحٌد َحى َقاَل َأبِى َقاَل َفاْذَهْب َفبِر
  )180: 15 الوسائل ومستنبط المسائل، ج

م َألَْزُم الُْحُقوِق َو َأْوَجُب « ٢    )محدث نوری، همان. (»... َو اْعَلْم َأن َحق اْألُ
َهاِت َرْوَضٌة ِمْن ِرياِض الَْجنةِ «. ٣ محدث نوری، همان. (»َتْحَت َأْقَداِم اْألُم(  
ِع َفِإْن َدَعاك َوالُِدك َفَال َتْقَطْعَها َو ِإْن َدَعتْك َوالَِدُتك َفاْقَطْعَها ِإَذا كْنَت ِفى َصَالةِ «. ٤ َطومحدث نوری، همان، . (»الت

181(  
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م ُثُلَثـى  ُأوِصيك بُِأمك َقاَل َرب َأْوِصنِى َقاَل ُأوِصيك بَِأبِيك َقاَل َفكاَن يَقاُل ِألَْجِل َذلِك َأن لِْألُ

 1» الْبِر َو لِْألَِب الثُلَث 

كند  را سفارش به خودش مى) ع(موسى  ابتدا دو مرتبه حضرت) جل جالله(در اين حديث خداوند 

مرتبـه او را سـفارش  يكآنگاه  كند دو مرتبه پيامبرش را سفارش به مادر مى، سوم خداوند برای بار

 .كند به پدر مى

اما حق مادر بر تو آن است كه بـدانى او تـو را نـه مـاه حمـل «: فرمودند) ع(العابدين  امام زين -

ديگری را حمل كند و بـه تـو شـيره ، ست اين چنينحاضر نيكس  هيچ كرده است؛ طوری كه

ديگر حاضر نيست اين كار را انجام دهد و با تمام كس  هيچ جانش را خورانده است؛ قسمى كه

وجود؛ با گوشش؛ چشمش؛ دستش؛ پايش؛ مويش؛ پوست بدنش و جميع اعضا و جوارحش تـو 

انجام داده و رنـج و درد و را حمايت و مواظبت نموده است و اين كار را از روی شوق و عشق 

غم و گرفتاری دوران بارداری را به خاطر تو تحمل نموده است؛ تا وقتى كه خـدای متعال تـو 

پس اين مادر بود كه حاضر بود گرسنه بماند و تو سير . را از عالم رحم به عالم خارج انتقال داد

اب باشى؛ در آفتاب بنشيند تـا باشى؛ برهنه بماند و تو لباس داشته باشى؛ تشنه بماند و تو سير

تو در سايه او آرام استراحت كنى؛ ناراحتى را تحمل كند تا تو در نعمت و آسـايش بـه زنـدگى 

شـكم . يابى ى و در اثر نوازش او به خواب راحت و استراحت لذيذ دستينما ادامـه داده و رشد

دارنده تو بود؛  او حافظ و نگه او خانه تو و آغوش او گهواره تو و سينه او سيراب كننده تو و خود

پـس شـكر . كرد؛ تا تو در آسايش و ناز و نعمت زندگى كنـى سردی و گرمى دنيا را تحمل مى

ى ينمـا توانى از او قـدردانى ای كه برای تو زحمت كشيده است؛ و نمى گزار مادر باش به اندازه

   2.»مگر به عنايت و توفيق خداوند متعال

                                                           
اِدقِ . ١ َقالَ ) ع(و نيز َعِن الص : ِ مك اْبـَرْر ُأمـك َعْن بِر الَْوالَِديِن َفَقاَل اْبَرْر ُأمك اْبَرْر أُ ) ص(َجاَء َرُجٌل َفَسَأَل َرُسوَل اّهللاٰ

 َمْن َأْبَرُر َقاَل ُأمك ُقْلُت ُثم َمْن َقاَل ُثـم ) ص(ُقْلُت لِلنبِى /  اْبَرْر َأَباك اْبَرْر َأَباك اْبَرْر َأَباك َو َبَدَأ بِاْألُمِ 
ِ يا َرُسوَل اّهللاٰ

َأنُه َقاَل لَُه َرُجٌل يـا ): ص(َو َعْنُه /  م َأَباك ُثم اْألَْقَرَب َفاْألَْقَربَ َقاَل ثُ   ُأمك ُقْلُت ُثم َمْن َقاَل ُثم ُأمك ُقْلُت ُثم َمنْ 
ِ َمْن َأَحق الناِس بُِحْسِن ِصَحاَبتِى َقاَل ُأمك َقاَل ُثم َمْن َقاَل ُأمك َقاَل ُثم َمْن َقاَل أَ  َو ِفى ِرَوآيـه / ُبوكَرُسوَل اّهللاٰ

ابَِعَة لِْألَِب َأنُه َجعَ : ُأْخَرى َو الر م ِ َأی الَْوالِـَديِن َأْعَظـُم َقـاَل التِـى ) ص(َأن َرُجًال َقاَل لِلنبِى /َل َثَالثًا لِْألُ يا َرُسوَل اّهللاٰ
   )182: محدث نوری، همان(َوالَِدينِ َحَمَلتُْه َبيَن الَْجْنَبيِن َو َأْرَضَعتُْه َبيَن الثْدييِن َو َحَضَنتُْه َعَلى الَْفِخَذيِن َو َفَدْتُه بِالْ 

فحق أمك أن تعلم أنها حملتك، حيث ال يحمل أحد أحدًا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما ال يطعـم أحـد أحـدًا، «. ٢
وأنها وقتك بسمعها وبصرها، ويدها ورجلها وشعرها وبشرها، وجميع جوارحهـا، مستبشـرة بـذلك، فرحـة موبلـة 

ا، وثقلها وغمها حتى دفعتها عنك يد القدرة، وأخرجتك إلى األرض، فرضيت أن محتملة لما فيه مكروهها، والمه
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كـه هـم اكنـون نـزد مـن ، مادری بسيار پير دارم«: رض كردع) ص(شخصى به رسول خدا « -

هـر رقـم آزاری ، دهم اش را مى خرجى، كنم روم او را بر دوش خود حمل مى هركجا مى، است

) ص(حضـرت رسـول » ام؟ آيا حق مـادرم را بـه جـا آورده، كنم رسد از او دور مى كه به او مى

هر چه در . و نيز از شيره جانش به تو خورانيدزيرا كه مادرت نيز تو را حمل كرد ، نه«: فرمودند

مادر نيز در دوران كودكى آن را بـرای تـو انجـام داده ، ای دوران پيری در حق مادر انجام داده

، كـرد كرد آرزوی زنده مانـدنت را مـى كارهايى كه برای تو مى، مادرت در تمامى مراحل. است

  »1ادر پيرت را داریكنى و آرزوی مرگ م كه تو آن كارها را مى درحالى

مادامى كه زنده است او را اطاعت كنـى و : حق پدر چيست؟ حضرت فرمودند! ای رسول خدا« -

ی ريگهـای  اگر انسـان بـه انـدازه: حق مادر چيست؟ فرمودند: بعد عرض كرد. مطيع او باشى

انـدازه  بـه، در مقابل مادر بايسـتد و او را اطاعـت كنـد، بيابان و قطرات باران و ايام روزگاران

 »2حق او را ادا نكرده است، روز دوران حمل يك

چگونه است كه ، شما با اينكه از نيكوكارترين مردم هستيد«: گفته شد) ع(العابدين  به امام زين -

سفره دسـتم  ترسم بر سر يك مى: ينيد؟ فرمودندسفره بنش ايم با مادرتان بر سر يك هرگز نديده

چشم مادرم بر آن افتاده باشـد و بـا ايـن عمـل موجبـات  را به سمت چيزی دراز كنم كه قبالً 

  ) 181: 1408، محدث نوری( 3.»نافرمانى او را فراهم كنم

                                                                                                                                          
تشبع وتجوع هى، وتكسوك وتعرى، وترويك وتظمأ وتضحى وتنعمك ببؤسها، وتلـذذك بـالنوم بأرقهـا، وكـان 

نـك، بطنها لك وعاًء، وحجرها لك حواًء وثديها لك سقاًء، ونفسها لك وقاًء، تباشر حـر الـدنيا وبردهـا لـك، ودو
  )328: 18، جعوالم العلوم، 1413بحرانى، (» فتشكرها على قدر ذلك، وال تقدر عليه إال بعون اّهللاٰ وتوفيقه

 َها ِمْن كْسبِى َو ُأِمـيُط َقاَل َرُجٌل لَِرُسوِل اللِهِإن َوالَِدتِى َبَلَغَها الْكَبُر َو ِهى ِعْنِدی اْآلَن َأْحِمُلَها َعَلى َظْهِری َو ُأْطِعمُ «. ١
اَل َال ِألَن َبْطَنَها كاَن َعْنَها اْألََذَى بِيِدی َو َأْصِرُف َعْنَها َمَع َذلِك َوْجِهى اْستِْحياًء ِمْنَها َو ِإْعَظامًا لََها َفَهْل كاَفْأُتَها قَ 

ا لَك ِحَواًء َو كاَنْت َتْصَنُع َذلِك لَـك لَك ِوَعاًء َو َثْديَها كاَن لَك ِسَقاًء َو َقَدَمَها لَك ِحَذاًء َو يَدَها لَك ِوَقاًء َو ِحْجَرهَ 
  )همان: 1408محدث نوری، . (»َو ِهى َتَمنى َحياَتك َو َأْنَت َتْصَنُع َهَذا بَِها َو ُتِحب َمَماَتَها

ِ َما َحق الَْوالِِد َقاَل َأْن ُتِطيَعُه َما َعاَش َفِقيَل َو َما َحق الَْوالِ «. ٢ ُه َعـَدَد ِقيَل يا َرُسوَل اّهللاٰ َدِة َفَقاَل َهيَهاَت َهيَهاَت لَـْو َأنـ
ْنيا َقاَم َبيَن يَديَها َما َعَدَل َذلِك يْوَم َحَمَلتُْه ِفى َبْطنَِهـا محـدث نـوری، همـان، . (»َرْمِل َعالِجٍ َو َقْطِر الَْمَطِر َأياَم الد

181 (  
َماِم زين. ٣ ٍء َو َقـْد َسـَبَقْت  ِس َو َال َنَراك ُتَؤاكُل ُأمك َقاَل َأَخاُف َأْن َأُمد يِدی ِإلَى َشىالعابدين ع َأْنَت َأَبر النا ِقيَل لِْإلِ

  ) 181محدث نوری، همان، . (َعيُنَها َعَليِه َفَأكوَن َقْد َعَقْقُتَها
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اسـتحباب «الذكر را در باب  فوق روايات، نكته جالب توجه اين است كه صاحب مستدرك الوسائل

تدوين نموده » بيشتر بودن ثواب محبت به مادر نسبت به پدر«، »لى بِر األبالزيادة فى بِر األم ع

  .است

، هركس به بازار برود و ارمغانى بخرد و آن را برای همسرش حمل كند«: فرمودند) ص(پيامبر  -

و دختـران تقـديم دارد و سـپس بـه  برد و بايد ابتدا به زنان ثواب حمل صدقه برای فقرا را مى

ای از فرزنـدان اسـماعيل را  دخترش را شاد كند مانند اين است كه بـرده پسران؛ پس هركس

 .»1... آزاد نموده است

! چـرا يـا رسـول اّهللاٰ : عرض كردنـد، شود تر اجابت مى دعای مادر سريع«: فرمودند) ص(پيامبر  -

خداونـد ، اش نسبت به فرزند از پدر بيشتر اسـت چون مادر رحمت و مهربانى: حضرت فرمودند

 2.»كند سان رحيم و مهربان را هرگز رد نمىدعای ان

هـا  بـا آن. (بترسـيد، از خدای درباره دو ضعيف يعنـى يتـيم و زنـان«: فرمودند) ع(امام صادق  -

 3.»)رفتار و عادل باشيد خوش

اك و كودكان غضـبن ترديد خداوند آنقدر كه به خاطر زنان بى«: فرمودند) ع(امام موسى كاظم  -

  4.»شود به خاطر چيزی غضبناك نمى، شود مى

تـر اسـت  خداوند متعال بر دختران مهربان«: كنند نقل مى) ص(از حضرت رسول ) ع(امام رضا  -

مگـر اينكـه خداونـد ، تا پسران و هيچ مردی نيست كه زنى از محارم خود را خوشحال سـازد

   5.»متعال در روز قيامت او را شادمان گرداند

                                                           
وَق َفاْشَتَرى ُتْحَفًة َفَحَمَلَها ِإلَى ِعيالِِه كاَن كَحاِمِل َصَدَقةٍ «. ١ َنـاِث َقْبـَل  َمْن َدَخَل الس ِإلَى َقْوٍم َمَحـاِويَج َو لْيْبـَدْأ بِاْإلِ

َح اْبَنَتُه َفكَأنَما َأْعَتَق َرَقَبًة ِمْن ُولِْد ِإْسَماِعيلَ  َمْن َفر كوِر َفِإن 514: 21، ج1409حرعاملى، (» ... الذ( 
ِ ولَِم ذلَك؟ قال«. ٢ ِحِم ال َتسـُقُط : َدعوُه الوالدِه أسَرُع إجابًه، قيل، يا رسوَل اّهللاٰ هى أرحُم ِمن األدِب، و َدعـوُه الـر« .

 )168: 20ج: ق1409حرعاملى، (
ِعيَفيِن يْعنِى بَِذلِك الْيتِيَم َو النَساءَ «. ٣ ِفى الض َ   )511: 5، ج1407كلينى، . (»َقاَل اتُقوا اّهللاٰ
َ َعز َو َجل لَيَس يْغَضُب لَِشى«. ٤ ْبيانِ  ٍء كَغَضبِهِ  ِإن اّهللاٰ َساِء َو الص84: 1407ابن فهد حلى، . (»لِلن( 
َناِث َأَرقُ «. ٥ َ َتَباَرك َو َتَعالَى َعَلى اْإلِ كوِر َو َما ِمْن َرُجٍل يْدِخُل َفْرَحًة َعَلى اْمَرَأٍة َبيَنُه َو َبيَنَها ُحْرَمٌة   ِإن اّهللاٰ ِمْنُه َعَلى الذ

ُ يْوَم الْ  َحُه اّهللاٰ َفر 367: 21، ج1409حرعاملى، . (»ِقياَمةِ ِإال( 
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. باشند حسنات الهى مى، پسران نعمت خداوند هستند ولى دختران«: فرمايند مى) ع(امام صادق  -

  1.»دهد كند و به حسنات پاداش مى خداوند از نعمت سؤال مى

باب زيادة الرقـة علـى البنـات و الشـفقة «دو حديث مذكور در كتاب وسائل الشيعه در بابى به نام 

آمـده » ى بيشتر به دختران نسـبت بـه پسـرانباب دلسوزی و مهربان» «عليهن أكثر من الصبيان

  .است

كفـاره گناهـان بـزرگ اسـت و خشـم ، خدمت كردن به خانواده، يا على«: فرمود) ص(پيامبر  -

افزايد و درجـات را  ها مى بر حسنات و نيكى، نشاند و مهريه حورالعين است پروردگار را فرو مى

يا شهيد يا مردی كه خداونـد خيـر ، به همسر مگر صديق كند خدمت نمى، يا على. برد باال مى

  2.»دنيا و آخرت را برای او خواسته باشد

  3.»خانم و رئيسه خانه خويش است، زن«: فرمودند) ص(پيامبر  -

، الماسـت و اسـ حق زن، بر آن چارچوب سياست كلى اداره زندگى خانوادگى اداره خانه و رياست

ها برای ايجاد تنوع  جايى آن تعداد و رنگ اسباب و اثاثيه زندگى و جابه، مقدار، جنس، انتخاب نوع

  .داند را حق زن مى...  و

ها را به من كرد كه گمان بردم مرد نبايد  جبرئيل آن چنان سفارش زن«: فرمودند) ص(پيامبر  -

  4.»خود اف هم بگويد به زن

بـه همسـرش بيشـتر محبـت ، هر چه ايمان انسـان افـزون تـر باشـد«: فرمودند) ص(امبر پي -

  5.»كند مى

                                                           
  )حرعاملى، همان. (»الَْبَناُت َحَسَناٌت َو الَْبُنوَن نِْعَمٌة َو ِإنَما يَثاُب َعَلى الَْحَسَناِت َو يْسَأُل َعِن النْعَمةِ « . ١
ب وَ   يا َعلِى ِخْدَمُة الِْعياِل كفاَرٌة لِْلكَبائِِر َو يْطِفُئ َغَضبَ « . ٢ َرَجاِت يـا   ُمُهوُر ُحوِر الِْعيِن َو يِزيُد ِفى الَْحَسـَناتِ  الر َو الـد

ْنيا َو اْآلِخَرة  بِِه َخيَر الد ُ يٌق َأْو َشِهيٌد َأْو َرُجٌل يِريُد اّهللاٰ َصد 13 ، ج1408محدث نـوری، (» َعلِى َال يْخُدُم الِْعياَل ِإال :
49(  

  )614: 1382پاينده، . (»المراة سيدة بيتها«. ٣
محـدث . (» اخبرنى اخى جبرئيل و لم يزل يوصينى بالنساء حتى ظننت ان ال يحـل لزوجهـا ان يقـول لهـا اف«. ٤

  )252: 14، ج1408نورى، 
  )385: 3، ج1413ابن بابويه، . (»كلما ازداَد الَعبُد إيمانا ازداَد ُحبّا للنساءِ «. ٥
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دار تنها پـرچم نـه، ماند كه دين مبين اسالم ای باقى نمى هيچ شك و شبهه، با وجود احاديث فوق

است بلكه مقـرر كننـده احكـامى اسـت كـه ايجـادگر  در مقابل مردان مساوی زنان حفظ حقوق

در ، فضايى سرشار از احترام خاص به جنس زنان در سطح جامعه با توجه به رسالت ويـژه ايشـان

   .باشد مى» انسان ساز خانواده«متعالى  راستای مديريت

  عرفان اسالمى. 3. 4

آمده است در اين ) ص( را كه در بيان پيامبر گرامى اسالم ن زنبود سر محبوب، الدين جناب محى

پس ، منزه از آن است كه بدون مجلى و مظهر مشاهده شود، داند كه چون ذات اقدس خداوند مى

دهـد و زن در  بهتـر خـدا را نشـان مى، هر مظهری كه بيشتر جامع اسماء و اوصـاف الهـى باشـد

مظهـر ، اما زن، زيرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال الهى است، تر از مرد است كامل ،مظهريت خدا

كنـد و آن را مجـذوب خـويش قـرار داده و  چون در مرد تصـرف مى، فعل و تأثير الهى نيز هست

، از ايـن جهـت زن، نموداری از فاعليـت خداونـد اسـت، سازد و اين تصرف و تأثير محب خود مى

شـهود او تـام نيسـت ، اگر مرد بخواهد خدا را در مظهريت خود مشاهده كند .تر از مرد است كامل

رسد؛ لذا زن محبـوب  شهود او به كمال و تمام مى، ولى اگر بخواهد خدا را در مظهريت زن بنگرد

از دنيای شما زن و بوی خـوش محبـوب «: قرار گرفت و در آن حديث معروف فرمود) ص(پيامبر 

  :آمده است و نيز در بيانات علمای دين اسالم» .م من در نماز استمن قرار داده شد و نور چش

همـوارتر  راه دل برای زنـان، هموارتر باشد اگر پيمودن راه عقل و تفكر برای مردان«

، جـوادی آملـى. (»تر اسـت خواهد بود؛ و راه دل از راه عقل و تفكر به هدف نزديـك

1389 :235(  

  و حقوق بر مرد در فقه امتيازات زن. 5

و از  جـزو حقـوق يـك جانبـه زن صـرفاً مواردی احصاء گرديـده اسـت كـه  و حقوق در علم فقه

از امتيـازات زن . رابر مرد نداردشود و زن تكليف متقابلى در آن موارد در ب امتيازات او محسوب مى

  : توان اشاره نمود به موارد ذيل مى
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 اخذ نفقه. 1. 5

را به عهـده شـوهر واگـذار نمـوده  در عقد دائم نفقه زن، گذار قانون قانون مدنى 1106 ۀطبق ماد

و البسـه و غـذا و اثـاث نفقه عبارت است از مسـكن «: قانون مدنى 1107 ۀاست و بر اساس ماد

البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صـورت عـادت داشـتن زن بـه 

و  و اين امتياز خاصى است كـه فقـه» داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء

  .ايران منحصرًا برای زن قائل شده است حقوق

قائـل  گذار ايران برای زن جانبه مرد است و مزيتى است كه قانون تكليف يك، نفقه زوجه: 1نكته 

تواند از شوهر مطالبه نفقـه كنـد و در صـورت لـزوم از  شده است و به موجب آن زن مى

اسـت  حالىفقه تحت تعقيب قرار دهد و اين درطريق مدنى و كيفری او را برای پرداخت ن

 .1گاه مكلف به دادن نفقه به شوهر خود نيست زن هيچ، ايران كه در حقوق

  .بپردازد، نفقه گذشته و معوقه خود را از وی مطالبه كند، بر مرد الزم است چنانچه همسرش: 2نكته 

 .بر مرد واجب است، اگرچه ثروتمند باشد نفقه زن: 3نكته 

طلب ممتاز است و در صورت ورشكستگى يـا فـوت شـوهر و عـدم ، هبابت نفق طلب زن: 4نكته 

 .ها مقدم خواهد بود بر ساير بدهى، كفايت اموال او برای پرداخت ديون

 )95 :2ج، 1379، شهيد اول. (شدن غير شوهر در مسكن ممانعت كند حق دارد از شريك زن: 5نكته 

لباس تجمل مناسب با حـال ، اهل تجمل باشدكه  صورتى در ،شوهر بايد برای همسر خود: 6نكته 

 )همان، شهيد اول. (او تهيه كند

نفقـه ، در صورت فقدان پدر يا فقيـر بـودن او. پدر بر مادر تقدم دارد، در مورد نفقه اوالد: 7نكته 

هر قدر باالتر رود خواهد بـود و در صـورت فقـدان پـدر و پـدربزرگ ، فرزند به عهده پدر

شـود  چنانچه مالحظـه مى) 97: همان، شهيد اول. (به عهده مادر است نفقه فرزند، پدری

 .در صورت وجود پدر و جد پدری از عهده مادر ساقط است، تكليف پرداخت نفقه اوالد
                                                           

يا مـرد بـه سـبب وقـوع طـالق متحمـل فقـر و  چنانچه هر يك از زن«: تركيه قانون مدنى 144براساس مادۀ . ١
تنگدستى شود و در وقوع آن قصور سنگينى نداشته باشد، مى تواند از همسـر بـه قـدر وسـع او بـه طـور دائـم 

مالحظـه » .اشـدتواند از همسر تقاضای نفقه نمايد، كـه او مرفـه ب اما مرد در صورتى مى. درخواست نفقه نمايد
شود نه در دوران زندگى مشـترك و پرداخـت آن  شود كه در قانون مدنى تركيه، نفقه بعد از طالق تأديه مى مى

 .نمايد بودن شوهر هزينه زندگى او را تأمين مى صرفًا به عهده مرد نيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر
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شود بـه عهـده پـدر  نفقه فرزند شيرخواره كه شامل هزينه شير او نيز مى، بنا به نظر فقها: 8نكته 

نخسـتين (بر مادر واجب است كه به فرزند خـود لبـاء : فرمايد است چنانچه شهيد اول مى

بدهد و برای مـادر مسـتحب ) شود شير پس از والدت فرزند كه به آن شير آغوز گفته مى

بـه فرزنـد خـود شـير دهـد و ، است كه در طول مدتى كه برای شيرخوارگى معتبر اسـت

. اجـرت بگيـرد، رزنـداگر فرزند مالى ندارد از پـدر ف، دهد تواند در مقابل شيری كه مى مى

 )92: همان(

  اخذ مهريه. 2. 5

باشد مالى اسـت كـه زن  مى مهر يا صداق يا كابين كه مظهر تعهد شوهر برای تأمين زندگى زن

   )77: همان، شهيد اول( .شود گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن مى بر اثر ازدواج مالك آن مى

از سنت و مذهب است در قوانين ايران نيز به عنوان تكليف مـرد و نهاد مهر كه برگرفته : 1نكته 

  . شود راه يافته است و زن به مجرد عقد نكاح مالك همه مهريه مى حق زن

امـا ) همـان. (مستحب است كه همه مهـر خـود را بـه شـوهر ببخشـد هرچند برای زن: 2نكته 

دهـد تـا مهريـه خـود را  همسر خود را آزار مى، مرد شود كه متأسفانه در مواردی ديده مى

يـا «: دهد كـه مؤمن هشدار مى لذا خدا در قرآن به مردان، حالل و جان خود را آزاد سازد

و مـردان مـؤمن را منـع ) 4: نسـاء(» ايها الذين آمنوا اليحل لكم آن ترثوا النسـاء كرهـا

التعضـلوهن «: فرمايـد با زور مطالبه كنند و در ادامه مى از زنانكند از اينكه چيزی را  مى

آنان را تحت فشار قرار ندهيد تا قسمتى از آنچـه را كـه بـه » لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن

 .تملك كنيد، ايد داده) بابت مهريه(ها  آن

ده است كه از اجرای وظـايف زناشـويى قائل ش برای زن صرفاً شارع مقدس اين امتياز را : 3نكته 

اين حق . امتناع ورزد، كه تمام يا بخشى از مهريه خود را دريافت نكرده است خود تا زمانى

  )79: همان، شهيد اول. (معروف است» حق حبس«تحت عنوان 

 اخذ جهيزيه  .3. 5

از مصاديق نفقه به شمار آمده ، )ث البيتاثا(تهيه جهيزيه ، ايران قانون مدنى 1107 ۀبر اساس ماد

  !و بر عهده مرد نهاده شده است
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، پوشاك، از جمله خوراك، نيز فقها پس از برشمردن برخى اقالم از مصاديق نفقه در فقه: 1نكته 

بر اساس عرف شـهر محـل سـكونت  هرگونه احتياج و نيازمندی زن، مسكن و خدمتكار

 :همـان. (اند غير قابل اسقاط مرد دانسـته ء نفقه محسوب و تهيه آن از تكاليفجز، وی را

94(  

) ع(از فروش زره حضـرت علـى ) س(وارده نيز بهای جهيزيه حضرت زهرا  طبق روايات: 2نكته 

  )717: 1381، جزائری. (تأمين گرديد

 المثل و نحله ايام زوجيت اخذ اجرت. 4. 5

تواند برای كارهايى كه در منزل شوهر بـه امـر او انجـام  مى زن: فقها معتقدند، اسالمى در حقوق

قـانون  6 ۀتبصـر، بر همين اسـاس) 137: 1365، كريمى( .الزحمه نمايد از او مطالبه حق، دهد مى

زحمه مزبور اشاره كرده و دادگاه را مكلـف ال به حق 1371اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

كرده است كه در صورت تقاضای طالق از جانب شوهر و به شرط اينكه تقاضای مزبور ناشـى از 

بـه درخواسـت زن مبنـى بـر مطالبـه ، تخلف زن از وظايف همسـری يـا سـوء اخـالق او نباشـد

، با قصد عدم تبرع انجـام دادهالزحمه كارهايى كه شرعًا به عهده وی نبوده و به دستور زوج و  حق

  .حكم نمايد، گونه كارها را محاسبه و به پرداخت آن عليه شوهر المثل اين ترتيب اثر دهد و اجرت

  عدم تكليف به شركت در جنگ و جهاد. 5. 5

از اختيـارات بدان اشاره شده  به شركت در جنگ و جهاد كه در برخى از روايات عدم تكليف زنان

 .شود محسوب مى زنان در اسالم

و نيـز از سـيد بـن طـاووس در » 1جهاد واجب نيسـت، بر زن«: فرمايد مى) ع(امام على : 1نكته 

و ديدم حديثى را كه وهب مسيحى بود و مادرش به سـمت ميـدان «: لهوف نقل گرديده

تو و پسرت با رسـول اّهللاٰ ، ای ام وهب برگرد :به او گفت، )ع(پس حسين ، نبرد خارج شد

  2.»برداشته شده است هستيد؛ همانا جهاد از زنان) ص(

                                                           
 )24: 1408محدث نورى، . (»...  ا َعْنُهْم َو َال َعَلى النَساِء ِجَهادٌ لَيَس َعَلى الَْعبِيِد ِجَهاٌد َما اْسَتْغَنوْ «. ١
ِه ِفى الَْمْعَركِة َقا«. ٢ َوْهبًا َهَذا كاَن َنْصَرانِيًا ِإلَى َأْن َذكَر َمْقَتَلُه َو ُخُروَج ُأم َل َفَقـاَل لََهـا الُْحَسـيُن ع َو َرَأيُت َحِديثًا َأن

ِ  اْرِجِعى يا ُأم َوْهبٍ    )محدث نورى، همان. (»َفِإن الِْجَهاَد َمْرُفوٌع ِمَن النَساء) ص(َأْنِت َو اْبُنك َمَع َرُسوِل اّهللاٰ
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اگرچه بـه  –و كودكان و ديوانگان توسط مسلمانان  كشتن زنان: در باب جهاد آمده است: 2نكته 

  )162: 1ج، 1377، شهيد اول(. جايز نيست –دشمن كمك كنند 

 عدم تكليف به اقامه نماز جمعه و جماعت. 6. 5

از ...  تشـييع جنـازه مسـلمين و، نمـاز جماعـت، شركت در نماز جمعه، بر اساس برخى از احاديث

در  اهميـت بـودن حضـور زنـان است و برخى ايـن امـر را دليلـى بـر بى و وظايف مردان تكاليف

  .اند كه امری خالف واقعيت است تعبير كرده جتماعى در اسالمهای ا صحنه

يـا علـى نمـاز جمعـه و «: اين بود كـه...  )ع(به على ) ص(های پيامبر  در ضمن وصيت: 1نكته 

ضمن سفارشـات ) ع(نيز حضرت على  1.»واجب نيست جماعت و اذان و اقامه برای زنان

كاری كه بيشتر از توانايى زنان اسـت «: فرمودند) ع(ارشان امام حسن خود به فرزند بزرگو

   2.»نه پهلوانى خشن، است) ريحانه(گل بهاری  زيرا زن، به عهده ايشان قرار ندهيد

رخصـت و نـه  در حـد به بعضى از كارهـای دشـوار از دوش زنـان الزام و وجوب نسبت : 2نكته 

حـق كـه  اين نـه، گرفته شده است الزام از زن، به بيان ديگر. 3مت برداشته شده استعزي

زيرا يكى از احكـام نمـاز جمعـه ايـن اسـت كـه در . شركت در جمعه و جماعات را ندارد

بر مكلفين واجب است كه تا شـعاع دو فرسـخى در نمـاز ، صورت تعين وجوب نماز جمعه

ن اگر نماز جمعه تا اين حد مهم اسـت كـه در صـورت وجـوب جمعه حاضر شوند؛ بنابراي

ايـن كـار بـرای زن دشـوار ، تعيينى تا شعاع دو فرسخى حتمًا بايد مسلمانان شركت كنند

نه بدين معنا كه زن حـق . الزام و عزيمت از زن سلب شده است، خواهد بود از اين جهت

نمازش مقبـول ، عه حضور يافتشركت ندارد و يا اگر اين رنج را تحمل كرد و در نماز جم

درباره جماعـت هـم . يا كفايت از نماز ظهر نكند و يا فاقد فضيلت نماز جمعه باشد، نباشد

                                                           
: 1407كلينـى، ( » يا على ليس على النساء جمعة وال جماعة وال اذان و ال اقامة«...:  فيما اوصى به النبى ّهللاٰ عليا. ١

  )509: 5 ج
  )510: 1407كلينى، . (»قهرمانهالمرأة ريحانة و ليست ب...«. ٢
معناى عزيمت آن است كه اگر نهى بر چيزى وارد شد كسى حق انجام آن را ندارد واگر امر بر چيـزى وارد شـد . ٣

كه گفته شود مسافر نبايد روزه بگيرد، نبايد نماز ظهر يا عصـر يـا عشـا را  اى جز انجام آن نيست، مثل اين چاره
امـا . گوينـد، يعنـى بايـد اطاعـت نمايـد مـى»  عزيمـت«به اين بايدها و نبايـدها  بخواند، اصطالحا چهار ركعت 

: 1389جـوادی آملـى، . (كه تحريم شـده باشـد آن است كه از عملى وجوب برداشته شده، بدون اين»  رخصت«
313(  
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معتبـر و مهـم اسـت كـه از رسـول  بـه قـدری در اسـالم  نماز جماعـت، چنين است اين

سـانى كـه در ك«: برای جلوگيری از نفاق منافقان در صدر اسالم دستور رسيد، )ص( خدا

هـا  كنند و تدريجًا قصد توطئه و تضعيف اسالم را دارند و نيز آن شركت نمى نماز جماعت 

شـمارند و در آن  كه دسترسى به نماز جماعت دارند ولـى نمـاز جماعـت را گرامـى نمـى

شـركت در نمـاز ، بـر ايـن اسـاس» .هايشان به آتش كشيده شـود خانه، كنند شركت نمى

ممنوع بود و چنـين ، در صورت نبودن عذری الزم و عدم حضور) ص(جماعت رسول خدا 

اگـر زنـى ايـن رنـج را كـه  اين نه، ها الزم نشد بر زن، دستوری چون توأم با دشواری بود

، جـوادی آملـى( .باشـد مقبـول نمـى، شركت نمود نمـازش تحمل كرد و در نماز جماعت 

1389 :313(  

  زلعدم تكليف به انجام وظايف خارج از من. 7. 5

قائـل بودنـد كـه از  گونه بوده است كه ايـن امتيـاز را بـرای زنـان اين) ص(سنت حضرت رسول 

آمد اسـت؛ علـى و  چنانچه در روايات. امكان معاف باشند خارج از منزل تا حد ها و تكاليف فعاليت

تقاضا كردند كه آن حضـرت كارهـای خانـه و بيـرون ) ص(خدا از رسول ) عليهما الّسالم(فاطمه 

) س(انجام كارهای داخل خانـه را بـه عهـده فاطمـه ) ص(پيامبر . ها تقسيم نمايد خانه را بين آن

عليهـا (فاطمـه : فرمايـد مـى) ع(امام باقر . گذاشت) ع(على  ۀرا به عهد  از منزل  نهاد و امور خارج

داند كه من چقدر خوشحال شدم از اينكه رسول خدا  خداوند نمىهيچ كس جز «: گفت مى) الّسالم

. »نجـات داد كارهای بيرون از خانه را به عهده من قـرار نـداد و مـرا از مـراوده بـا مـردان) ص(

  )379: 1403، مجلسى(

  امكان الزام مرد به داشتن فرزند. 8. 5

؛ »بغير شرط فيجب ديۀ النطفة لها عشرة دنـانيرو اليجوز العزل عن الحرة «: فرمايد شهيد اول مى

بدون اينكـه در حـين عقـد آن را شـرط كـرده ، ريختن منى در بيرون از فرج زنى كه آزاد است«

. »بپـردازد نطفه بـه زن جايز نيست و اگر بدون شرط چنين كند بايد ده دينار به عنوان ديه، باشد

  )51: 2ج، 1377، شهيد اول(
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  )سربازی(عدم الزام به انجام خدمت وظيفه عمومى . 9. 5

دفـاع از ، 1390يك قانون اصالح برخى از مواد قانون خدمت وظيفه عمـومى مصـوب  ۀطبق ماد

وظيفه هر ، استقالل و تماميت ارضى و نظام جمهوری اسالمى ايران و جان و مال و ناموس مردم

ليه اتباع ذكور دولت جمهوری اسالمى مكلف به انجـام ك، فرد ايرانى است و در اجرای اين وظيفه

اين درحـالى اسـت كـه خـدمت وظيفـه . باشند خدمت وظيفه عمومى برابر مقررات اين قانون مى

. نيـز الزامـى اسـت عمومى در برخى از كشورها نظير رژيم اشغالگر صهيونيستى و كوبا بـر زنـان

(www.wikipediea.com)  

ويژگـى و ، گونـه صـفتاند با دو رند ولى دو گونه انسانو مرد در انسانيت براب زننتيجه اينكه 

شناسى و اين اختالفات ناشى از عوامل جغرافيايى و يا تاريخى و اجتمـاعى  گونه روانخصلت و دو

قائـل بـودن بـه عـدم تشـابه  .گذاری شده در متن خلقت و آفرينش انسان اسـت نيست بلكه پايه

هـم بـا ، زن و مرد را در وضع نا مشابهى قرار داده اسـت، در حدودی كه طبيعت زن و مرد حقوق

نمايـد و هـم  كند و هم سـعادت خـانوادگى را بهتـر تـأمين مى عدالت و حقوق فطری تطبيق مى

احكام نامشابه در  های از نمونه. كند اجتماع را به نحو بهتری به سوی پيشرفت و ترقى هدايت مى

روحـى ، ها از زن و مرد با عنايـت بـه اختالفـات جسـمى عين پذيرش اصل مساوات ميان انسان

در قبال  اشاره دارد كه زنان و وظايف خاص مرد در اسالم ايشان ارائه گرديد كه عمومًا به تكاليف

لذا وضع هر قانونى بر ضـد طبيعـت و فطـرت و ، دار نيستند را عهدهگونه مسئوليتى  آن موارد هيچ

های  نكـردن حسـاب های تكوينى موجود بين زن و مرد و لحاظ توجه به اختالفات و تفاوت عدم

با  –و كميسيون رفع تبعيض عليه زنان است  كه خواست كشورهای مدعى حقوق بشر –جداگانه 

آورد و حتـى بـه ضـرر زنـان  عوارض نامطلوبى به بار مى، ها اين دوگانگى بودن توجه به هدفمند

حقـى از ، تنها نه، با عدم الزام زن به برخى تكاليف، ای شود؛ لذا برخالف تصور عده جامعه تمام مى

ن های شاق و سـنگين را از زنـا بلكه اسالم بسياری از مسئوليت، ضايع نگرديده است حقوق زنان

  .ساقط نموده و از اين طريق جامعه زنان را مرهون الطاف بيكران خود نموده است

  گيری نتيجه

زن نبايد . هاست نبايد به تمام اموری بپردازد كه مرد مكلف به پرداختن به آن بايد بپذيريم كه زن

صـفات و ، اهـای انسـانيت او ر ين اهانـت بـه زن اسـت كـه مالكبزرگتـر ،مرد شود و اين خود
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وظايف  و لذاآنند  محروم از است كه مردان چنانچه نقاط قوتى در زنان. كاركردهای مردانه بدانيم

، زن يـا مـرد يـا كـودك توان در بررسى انتقـادی حقـوق هرگز نمى، افزون بر اين. ديگری دارند

مطالعه قرارداد؛ بلكه ضروری است مجموع حقوقى كـه بخشى جزئى از يك نظام حقوقى را مورد 

دارند به عنوان يك مجموعه و نظام به هـم پيوسـته  زنان از آن برخوردارند و تكاليفى كه بر عهده

توازن حقوق نگرد و  به طور يكسان مى زن و مرد به مصلحت، زيرا اسالم. مورد ارزيابى قرار گيرد

خواهد كرامت و منزلـت زن حفـظ  بايد توجه داشت كه اسالم مى. را سخت مدنظر دارد و تكاليف

از اين روسـت ، محفوظ بماند و زن نقش خود را به طور طبيعى ايفا كند كانون گرم خانواده، گردد

فرسـا را  زن قرار داده و كارهای دشـوار و طاقتهای  تر از مسئوليت های مرد را فزون كه مسئوليت

ما در مـتن ، با جامعه زنان برخالف نگاه فمينيسم به تعامل دين اسالم. از گردن زن برداشته است

و در نگاه ناب عرفای اسالمى به ديدگاهى بسيار ويژه نسبت به جنس زن برخـورد  آيات و روايات

ور ساخته و در آغوش پـر مهـر خـود بـه  آميز غوطه كه زن را در دريايى از احكام محبت كنيم مى

نشـان از رسـالت عميـق زن و نقـش ، پردازد و اين مقام واال داری و حمايت خاص از او مى جانب

  .ای با معيارهای ناب اسالمى دارد گيری جامعه ساز او در شكل انسان

  فهرست منابع
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 .فرجه الشريف
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نظام  ىسه ارزشيمبانى مقا

و  در اسالم زن حقوق

  سمينيفم

  
  1ييرضا كدخدا محمد

   دهيچك
حقـوق « یها هيـو نظر» در اسـالم زن نظـام حقـوق«در  زنـان ىت حقـوقيتـوان وضـع ىم ىتنها زمـان

 یهـا گزارهتـك  تك .ميداشـته باشـ ىابيـارز یبـرا ىحيگذاشت كه مالك صح یرا به داور» ىستينيفم

مختلـف  ىاز مبـان ینمود، ىسمتينيهای فم پردازی نظريها ياسالم  ىه زنان در نظام حقوقمربوط ب ىحقوق

، یو فروتـر یقضاوت در مورد فراتر. است ىختشنا ارزشو  ىختشنا هستى، ىختشنا انسان، ىختشنا معرفت

قت ياخت حقشن. است ىن مبانيو قضاوت در مورد ا ىابيبر ارز ىها مبتن ن گزارهيا عادالنه بودن ايظالمانه 

دوسـت و ، موانع و استعدادها، كمال و شقاوت، آغاز و انجام، بشر یابعاد وجود، تيهای انسان مؤلفه، انسان

ن يـافـزون بـر ا. است ىن مباحث ارزشيا ىسانه به عنوان مبانشنا هستىن مباحث يتر از مهم...  دشمن و

از مباحـث راه و  ىعيحـوزه وسـ، ىختشـنا ارزشسـانه و شنا هستى ىن مبانيو نقد ا ىابيارز، روش شناخت

 ىو دفاع عقالنـ يابى دست یدهد كه گذر از آن برا ىرا فرا روی ما قرار م ىختشنا معرفتو  ىراهنما شناس

  .قت ضرورت داردياز حق

ــد ــ، ىســتينيحقــوق فم، در اســالم زن حقــوق :ها واژه كلي ــوق ، وق ســكوالرحق حق

  .حقوق زنان، حقوق بشر، سميتويپوز

                                                           
 .گويى به شبهات حوزه عمليه قم مركز مطالعات و پاسخ مدير گروه حقوق. ١
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  مقدمه

در عمل بر  يىايآس یاز كشورها یو تعداد يىاروپا یتمام كشورها ىحقوق یها امروزه تقريبًا نظام

تأثير جو  ا تحتي ىستينيفم یها هيم از نظرير مستقيغا يم يكه مستق ىانگارانه حقوق یتساو ىمبان

 یسـمت و سـو ىاسـالم یاز كشـورها یاريدر بس ىحت. كنند ىعمل م، ات استين نظريغالب ا

ای از روشنفكران مسلمان  ان عدهين ميدر ا. رديگ ىن نگرش شكل مير و تحوالت بر اساس اييتغ

در ابعـاد مختلـف  و اسالم ىستينيفم یها زهان آمويم ىا عملي یاند به لحاظ نظر همواره كوشيده

 یريو اجتنـاب ناپـذ ىستگيشا، ىستگيمتعدد در با یها انتشار مقاالت و كتاب. نديجاد نمايا ىآشت

ار ير بسـيـاخ یها خصوصـًا در دهـه زنـان در حوزه حقوق ىستينيخواهانه فم یتساو یكردهايرو

 یها شـهينشـاندن اند ىبـه كرسـ یبـرا یمتعـدد یها روشنفكران از روش ىبرخ. ر استيچشمگ

در  زن ىنظـام حقـوق«ه منكـر وجـود يـاز پا ىبعضـ. كنند ىدر عرصه حقوق استفاده م ىستينيفم

 ىحقـوق یهـا گزاره ىدربردارنـده برخـ صرفاً ، شدند و اسالم را تحت تأثير فرهنگ زمانه» اسالم

در » نظام حقـوق زن«گر ضمن اذعان به وجود يدسته د. ورد زنان قلمداد كردندز در ميض آميتبع

ره يـت خـاص زنـان در جزيبـه وضـع ىن نظام حقـوقيكردن و منحصر كردن ا یبا عصر، اسالم

ای تحـت تـأثير  عـده، سرانجام. دانند ىدر زمان حاضر م یرا فاقد كارآمد ىن نظام حقوقيا، العرب

در اسالم و غـرب را دو حـوزه  حوزه حقوق زنان، تر با زبان ماليم، ىستينيپسامدرن فم یها آموزه

شـود و  ىمطـرح مهريـك  در یزيكنند كه موضوعات و اهتمام متما ىم ىر مرتبط با هم معرفيغ

كـرد يون دو ريـا ىو همراه ىستينه همزيزمرو  اين از د باشد وينبا یگريد ىكدام در صدد نف چيه

مثـل  ىق واژگانيوضع و تزر. ها وجود دارد گيری و تضاد در موضوعات و جهت ىل عدم تنافيبه دل

هـا  سو و ارائه تبيين كين واژگان از يسم مسلمان و استفاده گسترده از چنينيفم، ىسم اسالمينيفم

 یسـاز كينزد یبرا ىو حقوق ىفقه یشبه فتاوا ىصدور برخ ىو حت ىبه ظاهر علم یها ليو تحل

 یهـا تين فعاليـا یگـر از جملـه نمودهـايد یاز سو ىستينيفم یها و گزاره ىاسالم یها دگاهيد

  .انه استيجو ىآشت

 ىو برخـ ىسـتينيفم یهـا شيمتقابل عمدتًا عتاب آلود طرفـداران گرا ینقدها، گرياز طرف د

ن دو حـوزه يـا یريناپـذ ىطرف مقابل از آشت ىحقوق یها در مورد گزاره، نيفضال و دلسوزان متد

جـو و  ىاز مباحث ارائه شده از طـرف هـر دو گـروه آشـت یاريبه بس ىاجمال ىنگاه. دهد ىخبر م

و  ىو نقض ىجدل ىو به روش ىبه صورت مصداق ىحقوق یها دهد كه گزاره ىنشان م، ريناپذ ىآشت
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ت كـه اسـ ىحـالن دريـا. رديـگ ىقـرار م ىابيمورد نقد و ارز، یبعد تك یا به گونه ىول يىا مبناي

، ىو ارزش یستم منسجم با مباحث اعتقاديك نظام و سيدر چارچوبه  در اسالم زن مباحث حقوق

در  ىسـتيز بايـن د نظـر از مباحـث حقـوق زنيـا تجديهر گونه دفاع . ابدي ىشكل گرفته و معنا م

در مـورد  یو داور ىابيـگونه نقـد و ارزهر. رديشكل بگ ىقهو ف ىاخالق، یاعتقاد ىچارچوب مبان

ز يـن ىو اسـالم ىسـتينيكـرد فميا عادالنه و ظالمانه بـودن حقـوق زن در روي یا فروتري یفراتر

و  ىختشـنا ارزش، ىختشـنا هستى، ىختشـنا معرفت ىمبان ىقيتطب ىابينقد و ارز، ليبا تحل ىستيبا

  .عالمانه و قابل دفاع محقق گردد ىنشيو گز یرد تا داوريطرف مقابل انجام پذ ىحقوق

سـم وجـود ينيو فم در اسـالم زن حقوق یها گزاره ىقيل و نقد تطبيكه در تحل ىمشكل روش

و  »منسـجم« یا هيـتـوان بـه عنـوان نظر ىرا نم ىستينيحقوق فم یها شهيآن است كه اند، دارد

 ىقيتطب ىت بررسيرد تا قابليگ ىقرار نم ىحقوق» مكاتب«ن يدر برو  اين از ،قلمداد كرد» مستقل«

  . با مكتب اسالم را داشته باشد يىو مبنا

 یبـرا ىافتـه اجتمـاعيك جنبش سازمان ي ماهيتاً ، ست چونين» مستقل«ای  نظريه، سمينيفم

 ىل عوامـل فرودسـتير تالش كرد با تحليدوم قرن اخ ۀميه از اواسط نك، است زنان احقاق حقوق

، ىحقـوق، ىاخالقـ، ىختشـنا معرفتمباحـث  ىخود را با برخ، ىستينيفم یها م آرمانيزنان و ترس

 يىقت واگويدر حق ىستينيحقوق فم یها شهياند. 1ديمنطبق و همسو نما ىو ادب ىاجتماع، ىاسيس

نـه يای ماد سم به گونهياليستانسياگز، سمياليسوس، سميماركس، سميبراليل ىحقوق یها رزشهمان ا

 ىحتـ. گـردد ىم ین دسته بنـديها و عناو شهين انديبا هم، ىستينيفم یها شيگرارو  اين از .است

اد شـده انجـام يـمكاتـب  ىز بـا الگـو و مبـانيـن ىستينيفم یها شين گرايا یانتقاد یها نگرش

  2.رديپذ ىم

موجـود در  یهـا شيسم و گراينيگانه فم چون امواج سه، ستين» منسجم«ای  هينظر، سمينيفم

ا مكتب يه يك نظرياست كه اطالق  يىتهافت مبنا یمتفاوت بلكه دارا، آن قدر گسترده، موج هر

 یازين صورت نيآن مكتب خواهد بود و در ا ىضيمنجر به خود نق، ها ن امواج و گرايشيبه همه ا

                                                           
؛ مقدمـه و 1381، تهران، شـيرازه، )تاريخ دو قرن فمينيسم(حميرا مشيرزاده، از جنبش تا نظريه اجتماعى : ك .ر. ١

495 
های فمينيستى، ترجمه عبـاس يزدانـى و بهـروز  المعارف روتيلج، فمينيسم و دانش مجموعه مقاالت دائرة: ك .ر. ٢

 .331، 1388پ دوم، ، چاجندقى، تهران، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
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از ، ماهيتـاً  ىستينيامواج فم ىعالوه بر آنكه اصوًال برخ. 1ستيگر نيبا مكاتب د ىقيتطب ىبه بررس

از نظـرات  یا ا مجموعـهيـ ىاجتماع ىجنبش ماهيتاً ست بلكه ين یدئولوژيو ا یه پردازيجنس نظر

مسـتقل قلمـداد » مكتـب«ك يـتوان آن را به عنوان  ىن را نميگر مكاتب است از ايبه د یانتقاد

  2.كرد

علـوم  یها ن عرصـهيتـر از مهم ىكـي ىستينيفم حقوق، ت آن است كهير واقعيما به هر تقدا 

كـه  یا بـه گونـه، رفته استيمكتب سكوالر تأثير پذ یها از آموزه ىقياست كه به طور عم ىانسان

 یها ارهگز ىستيبارو  اين از .ك كرديتفك ىستيسكوالر ىآن را از مبان یها ت گزارهيتوان ماه ىنم

 ىشده و با مبـان ىابينقد و ارز، ليسم تحليمكتب حقوق سكوالر ىدر قالب مبان ىستينيفم ىحقوق

  .سه گردديمقا مكتب اسالم

و روش  یبنـد به صورت، در بخش اول یديم كليمفاه ىبرخ ىن اجماليين مقاله بعد از تبيدر ا

ن يم و به ايينما ىاشاره م زنان در حوزه حقوق ىمو اسال ىستينيات فمينظر ىقيتطب ىابينقد و ارز

و  ىسـتينيحقـوق فم ىختشـنا ارزشو  ىختشـنا هستى، ىمعرفت ىمبان یم كه واكاويرس ىجه مينت

ضـرورت  ىحقـوق یهـا ه گزارهستيشا ىابيو ارز یدن به داوريرس یبرا در اسالم نظام حقوق زن

 ىسـشنا هستى، ىمعرفت ىمبان یم كه از واكاويكن ىاشاره م ىز موضوعاتيدر فصل سوم به ر. دارد

. شـود ىاستحصـال م ىستينيفم یكردهايو رو در اسالم در مورد نظام حقوق زن ىختشنا ارزشو 

 یفراتـر، یريناپذ ىا آشتي یريپذ ىآشت، ا ظالمانه بودنيمورد عادالنه  روشمند در ىابيو ارز یداور

سته و مطـابق يل شايبه تحل، سمينيا نظام حقوق زن در اسالم و فمي ىحقوق یها گزاره یو فروتر

  . ز موضوعات داردين رياتك  تك با واقع

  ىمفهوم شناس. بخش اول

  سمينيفم. 1

كـه بـه  یا هيـو گاه بـه نظر زنان احقاق حقوق یفته براايسازمان  یها سم را گاه به جنبشينيفم

بـا . اند معنا كرده، معتقد است ىو حقوق ىاجتماع، یاقتصاد، ىاسيس یها و مرد از جنبه زن یبرابر

                                                           
، بخش 1387رزمری تانگ؛ درآمدی بر نظريه های فمينيستى؛ ترجمه منيژه نجم عراقى، تهران، نشر نى، : ك .ر. ١

 370-345فمنيسم پسامدرن
 .30المعارف روتيلج، همان،  مجموعه مقاالت دائرة: برای ديدن ديدگاه مخالف مراجعه كنيد به . ٢.
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 ايـاسـت  ىاجتمـاع ىكه جنبش(ن واژه ير ايسم وجه اختالف در تفسينيفم ىخير تاريبه س ىنگاه

گـر يزنان فرانسه و د ىسم جنبش اجتماعينيموج اول فم. شود ىمشخص م) كيدئولوژيا یا هينظر

، ىاسـيس، ىحقـوق یهـا یدر مقابـل نابرابر، مـه دوم قـرن نـوزدهمين در نيمغرب زم یكشورها

 ىغربـ یاز كشورها ىدر برخ یحق كار و استقالل اقتصاد، یأر كه به گرفتن حق، بود یاقتصاد

ك دوره يـبعـد از . دانسـت توان آن را نهضت دفاع از حقوق زنـان ىن اساس ميمبر ه. منجر شد

مـوج دوم ، اول و دوم و تبعـات آن ىجهـان یهـا م قرن است كه بـه خـاطر جنگيفترت حدود ن

م آرمان يزنان و ترس ىل علل فرودستيك در تحليدئولوژيو با طرح افكار ا 1960سم از دهه ينيفم

و از جملـه  ىها به طرح مباحث زنانه در علـوم انسـان ستينيفم، در دهه هفتاد. آغاز شد ىستينيفم

كـه  یه پـردازيـنظر ىمسامحه آن را نوع ىتوان با اندك ىمرو  اين از .1پرداختند ىستينيحقوق فم

برآمـده از  ىاسـيسو  ىج حقـوقيـرا یها هيـافتـه در دل نظريو پرورش  یانتقاد یا هينظر ماهيتاً 

مختلـف  یهـا شيسـم در گرايسكوالر یها هيـتقريبًا تمام جـان مارو  اين از .سم دانستيسكوالر

  .كه دارند وجود دارد ىبا تمام اختالفات ىستينيفم

  سميسكوالر. 2

و يا » 2ىنيد یها مذهب و آموزه ىا نفين يدر برابر د ىتفاوت ىب«سم به يسكوالر ىن اجمالييك تبيدر 

. ف شـده اسـتيـتعر، 3ىو مالحظـات مـذهب ىنيد یها مختلف علوم از آموزه یها ردن عرصهك خارج

ها آمـده اسـت  بـه تبـع آنچـه در برخـى فرهنگنامـه )4: 1382ربـانى گلپايگـانى( شـمندانياند ىبعض

 ،آقـا نجفـى(، كننـد ىت معنا مين از حاكميد يىا جداياست ين از سيد يىجدا یسم را به معنايسكوالر

ج انتـزاع ين نتايتر د مهميترين و شا شايع، ترين از ابتدايى ىكين مفهوم در حقيقت يا ىول )306: 1374

  .افته استيظهور  ىاسيباشد كه در حوزه علوم س ىسم ميشه سكوالريشده از اند

كـه از  ىقير موسـع و مضـيسم و تفاسيسكوالر ین معناييف و تبياد در تعريبا وجود اختالف ز

قـرار   ن مقالـهيمباحث ا یسم كه مبنايمفهوم معتدل ارائه شده از سكوالر، ددگر ىن واژه ارائه ميا

 یها افتـهيبـر اسـاس  ىق هسـتيطـرز تفكـر نسـبت بـه حقـا ىنـوع: رد عبارت اسـت از يگ ىم

تـالش . یو معنـو ىنيد یروش و راهكارها، نشيا مبنا قرار دادن بيه يبدون تك» یويدن یماد«

                                                           
  13ارف روتيلج، همان، مجموعه مقاالت دائره المع. ١

2. EncyclopædiaBritannica.electronic version 
3.Oxford Advanced Learners Dictionary/1988. 
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ن يبر اسـاس چنـ در اسالم و حقوق زنان ىستينيفم ن حقوقيب ىجاد آشتيروشنفكران در ا ىبرخ

  1.بنا نهاده شده است یرين و تفسييتب

 یهـا ازيو ن یبر اساس بعد ماد ىستيبا زنان ن حقوقييتب، سمين قرائت از سكوالريا یبر مبنا

كـه  2ملموس و قابل اثبات اسـت، آگاهانه رين امر مستلزم تدبيا. اشدب یملموس و محسوس بشر

محقـق ، و دخالت ماوراء مـاده یو فرابشر یم معنويو بدون واسطه تعال 3یه علوم بشريجز در سا

الزامـًا انكـار ، ق و معـارف معنـویيت و حقـايوجود معنو، سمين از سكوالريين تبيدر ا. گردد ىنم

ك شناخت قابل اعتماد و قابل اثبات در عرض ياز دخالت دادن آن به عنوان  صرفاً لكه گردد ب نمى

ا يـدر مـورد اثبـات ، ن مفهـوميـسـكوالر بـا ا یريگ جهـت. شـود ىم ىنه یو بشر ىعلوم تجرب

 یهـا نييبر تمام اركان تب یگرو یويانه است و دنيگرا یالادر یق و معارف معنوياثبات حقا عدم

  .كنده استه افيسا ىستينيفم

 یويـدن ريازمنـد تـدبياسـت كـه ن یويدن یامر زنان ا اصالح حقوقيوضع ، ن برداشتيطبق ا

. گردد ىسر ميم یوين شناخت به ناچار با ابزار دنيا. است یويقابل اثبات دن یها اساس شناخت بر

ملمـوس » تيواقع«ك يافراد به عنوان  ىو اجتماع یو فرا مادی فرد یمعنو یاعتقادات و باورها

چ وجه مبنا قرار نخواهد گرفـت و بـه عنـوان يبه ه ىرد وليمدنظر قرار گ، ديا بايتواند  ىاگر چه م

  .شوند ىت شناخته نميبه رسم» قتيحق«ك ي

  حقوق.3

ت و به شدت غلـط انـداز اسـت كـه متفاو، جيسه كاربرد را یاز منشأ حق حداقل دارا واژه حقوق

  4.است یها مهم و ضرور ز آنيتوجه به تما

                                                           
بـاقى، .نقد مقالـه عمادالـدين در 20/6/84روزنامه رسالت . مراجعه كنيد به، آشتى دين و سكوالريسم و نقد آن،  ١.

  .16/5/84و 15مورخ  544و  543بشر، روزنامه شرق، ش  حقوقدين، سكوالريسم، 
  .1384 نشر اختران، : های ايرانى، تهران همچنين، وثيق، شيدان، الئيسيته چيست؟ همراه با نقدی بر نظريه پردازی -
  .1381 صراط، : تهران سنت و سكوالريسم،.سروش، عبدالكريم و ديگران،  -

2.Positivism 
3.Scientism 

محمـد رضـا : مراجعـه كنيـد بـه.ای بـه واكـاوی مفهـوم حـق پرداختـه اسـت نگارنده به طور مفصل در مقالـه. ٤
مؤسسـه آموزشـى و  125مجلـه معرفـت ش .»و مكاتب بشری حق كيفر و مينای آن ازمنظر اسالم«.كدخدايى

 ).ره( پژوهشى امام خمينى
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ك ياست كه افراد  يىدهايها و نبا ديك كاربرد؛ مجموعه بايحقوق در :  (Law)معادل حقوق. الف

معـادل . برخـوردار اسـت ىحكـومت يىباشند و از ضمانت اجرا ىت آن ميجامعه ملزم به رعا

ر تحـوالت يها و نظام حاكم بـر آن و سـ ديها و نبا دين بايمجموع ا. است (Law) ن آنيالت

  با آنچه ىن اصطالح از حقوق گاهيا. دهد ىل ميبه نام علم حقوق را تشك ىها علم ن نظاميا

، واژگـان 1368 جعفـری لنگـرودی،( .گردد ىشود خلط م ىده مينام ىا مقررات قانونيقانون 

  )قانون، حقوق، حق

 یآور و دارا مـدون از مقـررات الـزام یا قانون در علم حقوق مجموعه: قانون یبه معنا حقوق. ب

، معاهـدات، عـرف، يىقضا  هيمانند رو یگرياست كه در كنار منابع د ىحكومت یضمانت اجرا

در كشـورهايى كـه حقـوق مـدون اسـاس . رود ىاز منابع حقوق به شمار م ىكي ... ن ويدكتر

 ىسـتم رومـيتـابع س یو در علم حقوق به كشـورها(دهد  ىل ميان را تشكآن ىستم حقوقيس

نظامـات و  یص و اجرايقانون در تشخ  كه ىتيت و محورينظر به اهم، )معروف هستند ىژرمن

 ىتلق یواحد یاز مردم به معنا یاريد حقوق و قانون در ارتكاز بسينما ىفا ميآور ا مقررات الزام

لكـن . رود ىن معنا از حقوق به كار مـيا یظ قانون عمدتًا به جاز لفين ىدر لغت عرب. گردد ىم

  .از منابع حقوق است ىكيطور كه اشاره شد قانون به عنوان مجموعه مقررات مدون  همان

ن معنا از حقوق بسته به يا. است  (Right)حقوق جمع حق، گريدر اصطالح د: جمع حق حقوق. ج

م سـهل و ممتنـع بـه شـمار يحـق وجـود دارد از مفـاه ین معناييكه در تب ىقياختالفات عم

ف قابل دفاع از مفهوم حق عنوان نمود آن است كه يك تعريتوان به عنوان  ىآنچه م. رود ىم

 یت براياز و اولويامت ىاست كه متضمن نوع) ىدر مقابل مفهوم فلسف( یاعتبار ىحق مفهوم

علـم . با اصطالح مراد در علـم حقـوق دارد ىقيثن معنا از حق ارتباط ويا. 1باشد ىدارنده آن م

هـا  فا حقينمودن حـق و اسـت يىنظاممند كردن و اجرا، يىحقوق در حقيقت به منظور شناسا

خصوصـًا  ىدر علـوم مختلـف عقلـ) هـا حق(ن مفهوم از حقوق ينكه ايضمن ا. رديگ ىشكل م

و فلســفه   (The philosophy of law)فلســفه حقــوق، اســتيفلســفه س، فلســفه اخــالق

  .دارد ىعيكاربرد وس  (The philosophy of rights)ها حق

                                                           
، قم، )ره( و سياست در قران، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى حقوق. مصباح يزدی، محمد تقى. ١

1378 :28.  
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عرصه مغالطـه ، مين مفاهيز ايدر علوم مذكور و تشابه و تما حق و حقوق یو معنو ىاشتراك لفظ

مباحـث . اسـت یجاد نموده است كـه دقـت در آن ضـروريمرتبط با آن ا یها را در بحث یزيآم

گانه مـذكور بـه شـدت  سـه ىحقوق بـه معـان. رديگ ىم یمفهوم حقوق جا در هر سه حقوق زنان

 یبـه معنـا(دوم از حقـوق  یدر بحث حاضـر معنـا. قرار دارد ىستيسكوالر یها تأثير آموزه تحت

ا مقـررات يـقانون   مورد نظر ما نبوده و در صورت لزوم از واژه، ىل استعمال مسامحيبه دل) قانون

دها و يـبا(اول  یلفـظ حقـوق بـه صـورت مطلـق بـه معنـا. ميكن ىاستفاده م آن یبه جا ىحقوق

بـا ) جمع حق(سوم  یمعنا. اشاره دارد) است ىحكومت یضمانت اجرا یكه دارا آور الزام یدهاينبا

ل ابتناء حقوق بـر مباحـث يشك به دل ىب. گردد ىاستعمال م ىن لفظيا با استفاده از قرايواژه حق 

  .كند ىفا ميدر بحث حاضر ا یا ن كنندهييو تع یسوم نقش محور اصطالح، مربوط به حق

  سميده سكوالريو نسبت آن با ا مات حقوقيتقس. 4

 يىشناسـا یبـرا يىمبنـا یم بنـدين تقسـيتر مهم ىو حقوق اله سميتويحقوق پوز، ىعيطب حقوق

بر  ىحقوق مبتن، ىعيبر اساس تفكر حقوق طب. است حقوق زنانها در عرصه مباحث  مجموعه حق

بـه صـرف وضـع و اراده ، ا جامعه اسـتيبرتر از اراده فرد ، وجود دارد» واقعاً «هايى است كه  حق

. سـتيا قابـل اعـراض نيـابـد و ي ىتحقق نمـ) ىستيتويحقوق پوز یمبنا(ا قرارداد صرف ي ىجمع

ن يـرنگ از ا كم یا هيتواند به حكم عقل و فطرت سا ىت و انسان معت موجد حق اسيخلقت و طب

هـا را  ن حقيـا 2ا علـم و تجربـهيـ 1ىلسوفان و دانشمندان با ابزار عقل و وحيف. ابديقت را دريحق

  3.ندينما ىم یزير هيآن پا یش و حقوق را بر مبنايها پاال ها و مغالطه ىاز ناخالص، كشف كرده

اراده حاكم كه ممكـن  یحق بر مبنا. ستيجز اعتبار صرف ن یزيچحق ، سميتويپوز یبر مبنا

ات زمـان و يظهور اراده با مقتض. ابدي ىاعتبار و نفوذ م، شكل گرفته، ا جامعه باشدياست اراده فرد 

حـق و بـه رو  اين از ست؛ياز آن از ثبات برخوردار ن ىمتفاوت است لذا حق ناش، مكان و اشخاص

  .است ىواره نسبهم ىحقوق یها تبع آن ارزش

                                                           
. كاتوزيـان، ناصـر، فلسـفه حقـوق: ك.ر. طبيعـى  حقوق) افالطونى و آكويناسى سقراطى و(اشاره به مبنا سنتى  .١

 .44: 1ج ]3 ويرايش . [1377 ى انتشار، شركت سهام: تهران
  . طبيعى است حقوق) 20قرن ( اشاره به مبنای نوين. ٢
جـان كلـى : طبيعى و تعاريف متنوع و متهافت آن مراجعـه كنيدبـه برای مطالعه بيشتر در مورد سرگذشت حقوق.٣

ـــوری حقـــوقى در غـــرب. ـــاريخ مختصـــر تئ ـــرجم محمـــد راســـخ. ت ـــو، : تهـــران -.مت ، 1382 طـــرح ن
  .604و541و487و394و334و282و222و168و109
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هايى است كـه بـه نـام  ه بر ارزشيو تك يىاز اثبات گرا یا ملقمه ىعيطب ن از حقوقيقرائت نو

 ىدوره فترت ناش كيبعد از  ىعين از حقوق طبيين تبيا. شود ىشناخته م ین بشرياديبن یها ارزش

 ىعـين از حقـوق طبيرائت نون قيطرح ا. ديمطرح گرد) 20تا اواسط قرن  19قرون ( ىاز علم زدگ

) ها قابل مجازات نبـود یات نازيجنا، گرايانه كرد اثباتيكه بر اساس رو( ین نازيقوان  در واكنش به

خود بنانهاده بود صـورت  یسم كه خود برايتويپوز يىگرا ىرفت غرب از چاه نسب و در جهت برون

مباحـث مربـوط بـه  یزيـه ريـپا یمبنا ىن برهه زمانيدر ا ىعين به حقوق طبيكرد نويرو. گرفت

 ىعـين از حقـوق طبينـو ىعيز حقوق طبين مشخصه و وجه تمايتر مهم. ده استيگرد حقوق بشر

ماننـد قرائـت  ىسـنت ىعـيقرائات مهم حقوق طب ىكه بعض ىحال سكوالر بودن آن است در، ىسنت

 ىعيبودن حقوق طب ىنيو د ىه الهب یا ژهيو تأكيد ىعيناس از حقوق طبيسرو و آكويا سيافالطون 

  .داشتند

رد كه بر اساس اراده يگ ىقرار م ىاله حقوق، كرديرو تر سه ا به عبارت دقيقين دو يدر مقابل ا

كـرد حقـوق يبـر اسـاس رو. ابدي ىت ميرد و اعتبار و مشروعيگ ىخدا شكل م 1ىعيو تشر ىنيتكو

، تيبا توجه به صفات خالق ىاله ىنيحق تكو. است ىلها ىنياراده تكو، »حق«ل ياص ی؛ مبناىاله

 ىالهـ ىعيت تشريخداوند را در قالب ربوب ىعيحق تشر ىت الهياضيغنا و ف، حكمت، علم، تيمالك

خـدا  ىنيحـق تكـو یاست كه بـر بنـا ىاله ىعياز حق تشر یا محقق كرده و حقوق انسان شعبه

  2.گرفته است قرار

در  ىتجرب -ىو علم ىعيدر حقوق طب ىفلسف -ىو تعقل ىاله در حقوق ىانيكرد وحياگر چه رو

و قواعد  نوع نظام حقوق زن یريدر شكل گ ىاساس یها تواند منشأ آثار و تفاوت ىم ىحقوق اثبات

ت يمشـروع ین منشأ حق و مبنـاييتب یبند مين تقسين دستاورد ايتر لكن مهم، حاكم بر آن باشد

ز ين ىستينيدارد و به مباحث فم یا ژهيت ويسم اهميكه در مورد سكوالر ىته مهمنك. حقوق است

سـم يا ركـن سكوالريـ ىژگـيا ويـكـه بـه عنـوان مبنـا  یموارد ىبرخ، آنكه، ت كرده استيسرا

بـه عنـوان . ك دوره خاص استيسم در يكرد سكوالريات رويقت خصوصيگردد در حق ىم ىمعرف

ن يـبنا نهاده شد و ا بسندگى عقلو  یكوالر بر اساس علم باورقرائت س، سميمثال در دوران مدرن

 ديـسـم بـه حسـاب آيسكوالر ىمعرفت ىجزء مبان بسندگى عقلو  ید كه علم باوريامر سبب گرد

                                                           
 .204 :16محمد حسين طالبى، منشأ و خاستگاه حق بشر، مجله معرفت فلسفى، ش . ١
  .144: كدخدايى، محمد رضا، همان: مراجعه كنيد به برای مطالعه و تحليل مفصل اين ادعا. ٢
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های  ن مؤلفـهيهم. سميباشد نه اركان سكوالر ىسم ميهای دوران مدرن ن موارد مؤلفهياكه  درحالى

گونـه كـه در  همان، نيبنـابرا. ان دارديز سـريـن ىسـتينيممدرن و پسامدرن ف یها هيدر مورد نظر

بـر مبنـا قـرار  تأكيـدو  یگـرو یويـسم دنيسكوالر ىسم اشاره شده ركن اساسيف سكوالريتعر

ن امـر بـه لحـاظ يـا. اسـت یو در كنار علـوم بشـر یامور بشر ینگرفتن معرفت فرا بشری برا

افت و در دوران پست مـدرن بـر يهور ظ 2گرايى تجربهو  1بسندگى عقلمدرن در  ات دورانيمقتض

. بنـا نهـاده شـده اسـت 4ىمعرفتـ گـری الادری ىو نـوع یزيخردسـت ىو حت 3ىت معرفتيشكاك

د ضـمن آنكـه يـدر دوران پسـت مـدرن تخطئـه گرد گرايى تجربـهو  بسـندگى عقلو  یباور علم

 ىگـر مبـانين مطلب در مورد ديهم. قرار گرفت تأكيدو نگاه سكوالر به شدت مورد  یگرو یويدن

، يـىگرا لـذت( ىختشـنا ارزشا يـ) ... و ،يـىگرا مـاده، يـىگرا فـرد، یمحـور انسان( ىختشنا هستى

در دوران  ىسـتينيحقوق فم ىل مبانين نكته در تحليتوجه به ا. 5ان دارديز جرين) ... و يىگرا فايده

سم بـا مشخصـات دوران يجا كه سكوالراز آن. افتيخواهد  یا ژهيز ضرورت ويمدرن و پسامدرن ن

ترين دغدغه  در حال توسعه بوده و اصلى یبا نفوذترين قرائت سكوالر خصوصًا در كشورها، مدرن

ن مـدر يـيشتر بر تبيدر مقاله حاضر ب، است ن مباحث حقوق زنانييدر تب ىروشنفكران وطن ىبرخ

  .ميپرداز ىن مكتب مينيستى ا

  سكوالر ىستينيفم حقوق ىمبان: بخش دوم 

 ىبر اساس مبان، قواعد و مقررات یت ظاهريصرف نظر از شكل و ماه، ىه حقوقيا نظريهر نظام 

و اهتمامات  یو ماهو ىن شكليز در نوع پردازش قوانيساز تما نهيبنا نهاده شده است كه زم ىخاص

ف يتوصـ. سـتين ىن قاعده مسـتثنيز از اين ىستينيفم حقوق یها هينظر. خواهد بود ىنظام حقوق

                                                           
1. Rationalism 
2. Positionism 
3 . Skepticism. 
4. Agnosticism 

. مقدمـه ؛1381.نشـر نـى . تهران. ترجمه عبدالكريم رشيدان. از مدرنيسم تا پست مدرنيسم. كهون. الرنر: ك.ر. ٥
ای نقدگونـه؛ پسـت  مقاالت افسون زدگى مجدد علم؛ چين مدرن و غرب پست مدرن؛ پست مدرنيسم، كتابنامه

  .يك نا الهيات پست مدرن: ه دانش؛ سرگردانىگزارشى دربار: مدرن مدرنيسم چيست؟؛ وضعيت پست
  12، مقاله خرد ستيزی پست مدرن، 1379حقيقى، شاهرخ، گذار از مدرنيته، تهران نشر آگه، چ اول،  -
  1379نوذری، حسينعلى، صورت بندی مدرنيته و پست مدرنيته، تهران، نقش جهان،  -
مدرنيته و پست مدرنيته، تهران، . وری، نوذری، حسينعلىمقاله ازمدرنتيه به پست مدرنيته اثرديويد هله، جمع آ -

  .1378نقش جهان، 
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و اهـداف  ىها با مبـان آن ىناظر به همسوئ، به وصف سكوالر ىستينيحقوق فم یها یپرداز هينظر

معرفت ، انسان، سم به جهانينيان فميدگاه خاص جريد. است ىفيد توصيق  سم و به مثابهيسكوالر

 ىتــوان مبــان ىن اســاس ميــبــر ا. خواهــد بــود ىســتينيحقــوق فمنگــرش  یمبنــا، هــا و ارزش

 ىسـتينيحقـوق فم ىمبـان ىدهنـده اصـل را شكل ىختشنا ارزشو  ىختشنا هستى، ىختشنا معرفت

ق در مـورد نسـبت يـح و دقيصـح ىدن به برداشـتيرس یبرا ىن مبانيو نقد ا ىبررس. قلمداد كرد

ن و نقـد يـيشـك تب ىبـ. ضـرورت دارد در اسالم با نظام حقوق زن ىستينيحقوق فم یها شيگرا

كتـاب خـارج  كي ىمقاله و حت كيطلبد كه از حوصله  ىموسع و مستقل م ىمجال ىن مبانيكامل ا

  1.است

  ىمعرفت ىمبان. 1

ج يـرا ىسـشنا معرفتظـاهرًا ، به بهانـه مردانـه بـودن معرفـت، ىستينيفم ىسشنا معرفتاگر چه 

 ىمعرفتـ ىمبـان ىلكـن شـالوده اصـل 2كنـد ىسكوالر را نقـد م یكردهايگر رويو د انهيگرا اثبات

و  ىو فلسـف ىانيـق وحيدر حقا» تيشكاك«. سكوالر است ىسشنا معرفت ىهمان مبان ىستينيفم

ه يـنظر ىمعرفتـ یر بنـايدر مورد ماوراء ماده ز یده انگاريو ناد گری الادریا ياتخاذ موضع انكار 

 ىق فرا مادی منجر به نـوعيدر مورد حقا گری الادریا يجه انكار ينت. است ىستينيفم یها یپرداز

» یبـاور علـم«. گـردد ىم) اسـت كه اساس اخالق و حقـوق(» دهاينبا«و » بايدها«ت در يشكاك

تحقق اهداف حقـوق  یبرا ىن روش معرفتيترين و قابل اعتمادتر بر حس و تجربه مطمئن ىمبتن

  3.در دوران مدرن است سكوالر

                                                           
اخالق سكوالر، مفاهيم، مبانى، ادله، نقدها، محمـد : تر نقد اين مبانى مراجعه كنيد به كتاب برای مطالعه تفصيلى .١

  .138انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، : سربخشى، قم
2. Lorraine code .Feminist Epistemology. Routledge Encyclopedia of Philosophy، 

Version 1.0، London: Routledge 
  :ك.ر .٣

طباطبائى، محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم با تعليقـات اسـتاد شـهيد مرتضـى مطهـری، تهـران،  -
  .، مقاله دوم و سوم1364 صدرا، 

 1، ج 1365  -1364ازمان تبليغات اسالمى، معاونـت فرهنگـى، س: مصباح، محمد تقى، آموزش فلسفه، تهران -
  . بخش شناخت شناسى

، قم، مؤسسه آموزشـى و پژوهشـى امـام )منابع معرفت(  شناسى  زاده، محمد، كاوشى در ژرفای معرفت حسين -
  .1386 ، مركز انتشارات، )ره( خمينى
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الجملـه  فى. 1سـتين مقاله مختصـر نيدر طاقت ا، متعدد آن یها با توجه به نحله يىنقد شك گرا :نقد

معرفـت در . از از اثبات اسـتين ىو ب ىهيبد یاست كه امكان تحقق شناخت امر ىن نكته كافياشاره به ا

بـه انكـار  ىق فلسـفيدارد و انكار معرفت حقا یر ماديغو  ىوجود فلسف ىنوع ماهيتاً ، ىق تجربيحوزه حقا

هـا  ن گزارهيـن ادعـا كـه ايز اين ىنيد یها در مورد گزاره. منجر خواهد شد ىو تجرب یق ماديمعرفت حقا

 یرا نـدارد اساسـًا حـاو ىكيزياثبات امـور متـاف يىو فراتر از عقل هستند و عقل انسان توانا ىافتنينا دست

ان يـبـا نقـد بن.2كند ىرا انكار م ىكيزين گزاره متافين عقل است كه چنيهمچراكه  تناقض آشكار است كي

عقـل چراكـه  .گـردد ىنقـد م ىختشـنا معرفت ىگر از مبـانيد ىكيز به عنوان ين بسندگى عقل، يىگرا شك

ت يجتا شـكاكيو نت ىت معرفتيدر پاسخ به اعتقاد شكاك ىو تجرب یبه عقل ابزار ىبسندگ یبه معنا يىگرا

نكـه يرغـم ا ىعل ىبه عنوان ابزار معرفت ىه به علوم تجربيتك. لم نمودعَ   قد ىحقوق-ىاخالق یها گزارهدر 

فـرا  یها ازياز ن يىبود لكن منحصر شدن به آن سبب جدا یشرفت صنعت و تكنولوژيدر پ ىمنشأ آثار مثبت

علـم  ىنقـد عملـ قتيپست مدرن در حق یها شهيگيری جهان غرب به اندسو. ديبشر گرد یمادی و معنو

. سـتم بـه بعـد را موجـب شـديمه دوم قرن بين ىو عمل یهای نظر است كه چالش بسندگى عقلو  یباور

ت يوانيبه طرف ح یريگ و جهت ىفرهنگ ىختگيافسار گس، ىله دو جنگ جهانيبه وس ید جامعه بشريتهد

فرا مادی را  یازهايه بر نيكت و تياز به معنويزنگ خطر ن، شرفتهيو صنعت پ یمدرن با استفاده از تكنولوژ

  .به صدا درآورده است ىشمندان غربياند ىدر ذهن برخ

 ىق هسـتيبودن و مجهول بودن بخش عمده حقا ىبه ظن ىعالوه بر آن اذعان دانشمندان علوم تجرب

 رقابليق غيحقا یانگار دهياز طرفى ناد. را اثبات نموده است ىرقابل اعتماد بودن علم تجربيو غ یناكارآمد

نـه يشك زم ىشود و ب ىها نم تيق و واقعين حقايا یگذار سبب عدم تأثير ىله علم تجربييابى به وس دست

ق ين حقـايـده انگاشـتن ايبا ناد ىستينيفم شك معمار حقوق ىب. كند ىرا فراهم م ىنظام حقوق یناكارآمد

  .سازد ىو هالكت روبرو م یبا خطر نابود را ر برف برده و جامعه و زنانيسر به ز، نياديبن

                                                                                                                                          
  125، ص1375ران، نشر حكمت، ژيلسون، اتين، نقد تفكر فلسفى غرب، ترجمه احمد احمدی، ته -

  : مراجعه كنيد به  .١
، قم دفتر تبليغات اسالمى حـوزه علميـه قـم و قدردان ملكى، محمد حسن، سكوالريزم در مسيحيت و اسالم -

137988  
  .70 :1379پترسون ومايلك و ديگران، عقل و اعتقاد دينى، ترجمه احمد نراقى، تهران، طرح نو  -
  .18 :1380مهدی، از علم سكوالر تا علم دينى، تهران پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،  گلشنى، -

  .، مصباح، محمد تقى، همان٢
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  ىختشنا هستى ىمبان. 2

. 2شـود ىم ىتلقـ ىسـتينيفم ىمعرفتـ ىجه مبـانيترين نت مهم، ىبه هست» 1انهيگرا یماد«نگرش 

نـه يزم) یريناپذ ل تجربهيبه دل( یر ماديدر ادراك امور غ، ىده از وحيبر» عقل«و » علم« ىناتوان

ا يـبـا انكـار ، ها فمينيسـت. شد ىستينيفم یها شهيدر اند یر ماديغ قيده گرفتن حقايا ناديانكار 

آن بـا  یا فراتـري ىزنانه و همسان یماد یها در اثبات جنبه ىهمواره سع، یق معنويتغافل از حقا

ك يسـم بـا مـردان شـريسكوالر 4و 3بشـر محـوری یز در مبنايبرآمدند تا اثبات كنند ما ن مردان

از  ىكـي 5اصـالت فـرد. ك شـدنديسم با مردان شـرياومان یامدهايآن شد كه در پ جهينت. ميهست

اعتقـاد ) ىمعرفتـ( 6سـميبراليل. گـردد ىم ىسـكوالر تلقـ ىسـتيتفكر اومان ین دستاوردهايتر مهم

خصوصـًا  ىعلوم انسـان یها در حوزه) يىسم و فردگراياومان( ت زنيت از محوريحما یبرا ىمقدس

  7.گردد ىقلمداد م ىستينياست و اقتصاد فميو س حقوق

در نقـد . شـكند ىشه سـكوالر درهـم مياند ىركن اساس، سمياليماتر ىمعرفت ىبا نقد مبان: نقد

ماده  أبر انكار ماور یك امر مجوزيحس در ادراك  ىن بس كه اگر بنا باشد ناتوانيسم همياليماتر

را توسط حس قابـل يكنار گذاشته شود؛ ز ىره هستيد از دايز باين یاز امور ماد یاريشود بس ىتلق

 یاز سـو. ها مسلم اسـت ستيالياز طرف خود ماتر ىها حت ت آنيموجودكه  درحالى ستنديادراك ن

ده يكشـ يـىگرا شـه مـادهيقلـم بطـالن بـر اند، یر ماديك مصداق از امور غيگر با اثبات تنها يد

ش و بـه يزه خـويش به غريخو ىبه گرسنگ، شيشخص به علم خو یمسئله علم حضور. شود ىم

                                                           
1. Materialism 

گرايش مادی گرايانه كـه . گرايانه را از هم تفكيك كرد گرايانه و گرايش مادی در اين زمينه بايستى نگرش مادی. ٢
 ميتوان منشأ و مبنای روان شناختى و عمده دليل يان گر و لذت جوی انسان است راسرچشمه گرفته از طبع طغ

  .معرفتى سكوالر قلمداد نمود دهى مبانى و شكل گيری جهت
3. Humanism 

محوری، انسان در نگره اسالمى، موجودی مقدس شامل  واژه دقيق معادل اومانيسم، بشر محوری است نه انسان. ٤
اسـت، امـا  شناسـانه اسـالم محوری از مبـانى هستى ای خلقـت جهـان اسـت، انسـانروح و جسم است كه مبن

َبَشـًرا  َخلِـقُ    بشرمحوری فقط ناظر به جنبه مادی و دنيوی خلقت انسان است كه مبنای سكوالريسم است، ِإنـىّ 
يُتُه َو َنَفْخُت ِفي ْسُنوٍن؛ َفِإَذا َسو ْن َحَمٍإ م ن َصْلَصاٍل م وِحى َفَقُعواْ لَُه َساِجِدين م 29و  28: الحجر(ِه ِمن ر(  

5. Individualism 
6. Liberalism 

كه عمده تـرين  ها ها و سياست ها، گرايش ها، نگرش توان به مجموعه روش در يك تعريف ساده ليبراليسم را مى. ٧
 .تعريف كرد هرچه بيشتر برای فرد است» آزادی«هدف آن فراهم كردن 

 .451، 1381ها، قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ دينى  ژه عبدالرسول بيات و ديگران، فرهنگ وا: كنيد به رجوع  
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قابل تحقق  ىو حس یاست كه با ابزار ماد یاز موارد) ط و واحديبس یبه عنوان موجود(شتن يخو

انحصـار ابـزار  یگـر ادعـاياز طـرف د. 1در وجود آن شك نـداردكس  هيچ ست و در عين حالين

قابـل اثبـات   زار حس و تجربهشك با اب ىازمند اثبات است كه بيدر حس و تجربه خود ن ىمعرفت

  .ستين

ج يسم نتايبراليت فرد انسان و اعتقاد به ليو محور ىنفسان یها ال و خواستياصالت دادن به ام

قواعـد   رفتن پشـتوانه نيبه دنبال خواهد داشت كه منجر به از ب زنان یخصوصًا برا یبار بتيمص

م يترسـ ىت را به مثابـه جنگلـيوان و اجتماع بشريك حي ن را در حدزنا. گردد ىم اخالق و حقوق

شك زنان در  ىكه ب 2گرنديكدين جنگل در تنازع بقا بوده و گرگ يكند كه اصالتًا همه اعضا ا ىم

هرگونه  یال فردياصالت به خواست و ام. ده شدن دارنديدر یبرا یشتريت بيصالح ىن جنگليچن

 یو هوس باز یگر ىاباح، كند و تساهل و تسامح ىم ىرا نف ىاخالق یها زارهثبات و اطالق در گ

  3.ج آن استين نتايتر از مهم

  ىختشنا ارزش ىمبان. 3

 یهـا شيهای گرا در ارزش گـذاری، متفاوت و گاه به شدت متهافـت یها یر و تئورياگر چه تعاب

جمـع  6]يـىگرا[و سـود  5]يـىگرا[ر چتر لـذت يها ز شهين انديلكن همه ا 4وجود دارد ىستينيفم

 ىختشنا هستىو  ىسشنا معرفت ىمبان ىجه منطقينت، یگذار ار ارزشيدو به عنوان مع نيا. شوند ىم

، ىاخالقـ یهـا گزاره یگـذار ارزش. اسـت ىسـتينيو به تبـع آن فم ىستيسكوالر یها شهيدر اند

                                                           
رجبى، محمود، انسان شناسى، مجموعه كتب اموزش از راه دور، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امـام خمينـى،  .١

1381101.  
 .1380ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر نى،  هابز، توماس، لوياتان، ويرايش و مقدمه از سى، بى، مكفرسون،. ٢
مراجعه كنيـد  برای مطالعه بيشتر در مورد اين مبنا و نقد مبانى اومانيسم، فردگرايى و ليبراليسم معرفتى به ترتيب.٣

  : به 
، نسبت دين و دنيا، قم، اسراء،  -   84، ص1381جوادی آملى، عبداّهللاٰ
  32، 1367م غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مركز، آربالستر، آنتونى، ظهور و سقوط ليبراليس -
  456بيات، عبدالرسول، همان،  -

4. Rosemarie Tong. Feminist ethics. Routledge Encyclopedia of Philosophy، Version 
1.0، London: Routledge 

5. Hedonism 
6. Utilitarianism 
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ن يـبر اسـاس ا ىين قواعد حقوقو همچنين تكو ىاجتماع و حقوق یكردن حوزه اخالق فرد جدا

  . رديگ ىانجام م ىختشنا ارزش یمبنا

شده  یويدن یسانه سكوالر محدود به موجودشنا انسان – ىهست ىكه بر اساس مبان ىزن: نقد

ر از سـود و يـغ ىت شـد ارزشـيـده گشته و محصور در ماده و ماديبر ىو از عالم معنا و بعد متعال

جـز  یزيـچ ىختشنا ارزشو  یگذار لذا مالك ارزش، ندارد یويو دن یل لذت ماديمنفعت و تحص

اگر از . لذت و منفعت فرد غالب و اصالت دارد، ها لذت شك در تعارض ىب. ستين لذائذ نيا یبرآور

رو  ايـن از .اسـت یل سود فرديتحص یرود برا ىان ميبه م ىسخن ىعموم و مصلحت ىجمع سود

تنها برآورده  ىستينيحقوق فم یها شود كه گزاره ىگرفته م ىستينيفم كه به حقوق ىجياشكال را

 یست بلكه الزمه ماهويقت اشكال نيدر حق، جامعه است از زنان ىكننده منافع و لذائذ درصد كم

  1.شود ىم ىتلق ىستينيفم یها شيگرا ىارزش ىمبان

  ىستينيو حقوق فم در اسالم زن حقوق ىز مبانيتما: ومبخش س

 یهـا یه پردازيـا نظريـ اسـالم ىدر نظـام حقـوق مربـوط بـه زنـان ىحقـوق یها تك تك گزاره

قضاوت . است ىختشنا هستى، ىختشنا انسان، ىختشنا معرفتمختلف  ىاز مبان ینمود، ىسمتينيفم

و قضـاوت در  ىابيـبـر ارز ىها مبتن ن گزارهيا عادالنه بودن ايظالمانه ، یو فروتر یدر مورد فراتر

ا عادالنـه ي یو فروتر یدر مورد فراتر یگر اصل قضاوت و داوريد یاز سو. است ىن مبانيمورد ا

 ىار و مـالك ارزشـيـازمند معيو ن ىمباحث ارزش از جنس، ىحقوق یها بودن گزاره  زيآم ضيو تبع

قـت يشـناخت حق. سـانه اسـتشنا هستىدر گرو مباحث  ىارزش یها ارها و مالكياثبات مع. است

، موانـع و اسـتعدادها، كمال و شقاوت، آغاز و انجام، بشر یابعاد وجود، تيهای انسان مؤلفه، انسان

. است ىن مباحث ارزشيا ىانه به عنوان مبانسشنا هستىن مباحث يتر از مهم ... و دوست و دشمن

حـوزه ، ىختشـنا ارزشسـانه و شنا هستى ىن مبـانيـو نقـد ا ىابيارز، ن روش شناختيافزون بر ا

دهد كه گـذر از آن  ىرا فرا روی ما قرار م ىختشنا معرفتو  ىاز مباحث راه و راهنما شناس ىعيوس

  .قت ضرورت داردياز حق ىو دفاع عقالن ىابي دست یبرا

                                                           
مكاتب اخالقى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره،  مصباح يزدی، محمد تقى، نقد و بررسى: ك .ر. ١

1384 ،134.  
 .42: 1355، ترجمه سيد ابوالقاسم پورحسينى، تهران، سيمرغ، )حكمت عملى(ژكس، فلسفه اخالق  -
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ها اگر چـه  ن لغزشگاهياز ا يىرها یك نوشتار محدود براين علوم گسترده در يق اياحصاء حقا

هايى كه توجه به  ن حوزهيتر ن نوشتار به مهميم در ايبر آن شدرو  اين از .مطلوب اما ناممكن است

 ىحقـوق یها در گزاره عث تفاوتز در آن بايضرورت دارد و تما زن ن نظام حقوقييآن در مورد تب

  . ميگردد اشاره كن ىسم مينيو فم در اسالم

  ىختشنا معرفت ىز در مبانيتما. 1

از اختالفـات و  یاريبسـ ىد اساسيكل ىختشنا هستىو  ىختشنا معرفت ىبا مبان ق حقوقيوند عميپ

در  ىمعرفتـ گری الادریو  يىشك گرا، انكار. است و حقوق اسالم ىستينين حقوق فميزات بيتما

. گردد ىم ىك نظام حقوقيمتفاوت در ابعاد مختلف  یها یريق فرا مادی منجر به سوگيمورد حقا

ز ين تمــايــبــه ا یم بــه نحــويكن ىكــه در ادامــه بــه آن اشــاره مــ ىزاتيشــه تقريبــًا تمــام تمــاير

و فـرا  یق مـاديدر اسالم امكان معرفت و وقوع و لزوم معرفـت حقـا. گردد ىمسانه برشنا معرفت

  .دهد ىل ميرا تشك ىحقوق اسالم ىاصل یربنايمادی ز

  ز در ابزار معرفتيتما. 2

ن يتـر از مهم ىكيهم به عنوان ابزار و هم به عنوان  یعقل بشر، اسالم ىمعرفت یبر اساس مبنا

 گرايى تجربهو  بسندگى عقلكه درحالى است  نيا. 1شود ىم ىتلق ىرفت در كنار منبع وحمنابع مع

 ىسـتينيفم در حقـوق ىحقـوق یها به گزاره يابى دستدر  ىروش منحصر معرفت، در دوران مدرن

  .است

بشـر را عمـًال ، ىده از وحـيـو انـدك عقـل بر ىكل یها افتهيو  ىز هستيانگ شگفت ىدگيچيپ

ر و يخطاپـذ یها افتـهيكـردن   نيگزيو جـا ىنهادن عقل ناب به عنوان ابزار معرفت كنار بور بهمج

ات يـاز واقع یاريدرك بس يىتوانا ىمعرفت ین مبنايبر چن ىمبتن حقوق. ناقص تجربه و حس كرد

 ىحقـوقتوانـد سـازوكار  ىرا نـدارد و نم ىهسـت یق معنوياز حقايك  هيچ و یو سازوكارهای ماد

 ىو آشـفتگ ىسـبب سـردرگم ىن ابـزار معرفتـيا یناكارآمد. آن ارائه دهد تيريمد یبرا ىمناسب

مشـكل ، ىسـتيتويدر مكتـب حقـوق پوز، ىك اتفاق واضـح حقـوقيكه  يىشود تا جا ىم ىحقوق

                                                           
سيد ابراهيم حسينى، نقش عقل در استنباه احكام و مقررات حقوقى، معرفت، مؤسسه آموزشى و پژوهشـى : ك.ر. ١

 61مينى، شامام خ
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درحـالى  نيـا. 1ديگرد سميتويگردد و منجر به زير و رو شدن نظام حقوق پوز ىقلمداد م» دشوار«

قت اسـتفاده يبه عنوان پل ارتباط به حق ىاز عقل ناب در كنار وح اسالم ىكه در نظام حقوقاست 

دهـد  ىار بشـر قـرار ميقت را در اختياز شناخت حق یا گسترده یفضا ىمعرفت ىژگين ويا. شود ىم

  .كارآ ارائه دهد ىك نظام حقوقيارائه  یبرا ىمتقن یزيبرنامه ر، توان با توسل به آن ىكه م

  ىسشنا هستى ىز در مبانيتما. 3

ق فرا يدر برابر اذعان به حقا، ىستيفمن یها یپرداز هيفرا ماده در نظر یده انگاريا نادي 2یگر یماد

ام م نظـياسـت كـه در تنظـ یگـريز مهـم ديوجه تما، مادی و اصالت دادن به بعد معنا در اسالم

 یباور فرجام، ىمبدأ و محور هست، اعتقاد به خدا به عنوان منشأ. كند ىفا ميا ىتأثير شگرف ىحقوق

 ىهايى از زنـدگ مؤلفـه، یو معنو یماد یو تأثير و تأثر سازوكارها یماد ىزندگ یبه عنوان منتها

كـه درحـالى اسـت  نيـا .نقش دارند ىاسالم نظام حقوق یزير هيدهد كه در پا ىل ميبشر را تشك

، یق بـر بعـد مـادين حقـايـو تأثيرگذاری ا یق معنويدر مورد حقا، ىستينينظرانه فم دگاه تنگيد

از آن خواهد شد و شـأن و  ىحقوق ىبانيو پشت یبشر ىزندگ ىده گرفتن بخش متعاليمنجر به ناد

  .دهد ىوان مدرن تنزل ميح كي منزلت انسان را در حد

  ىسشنا انسان ز دريتما. 4

دهـد  ىك مكتـب از انسـان ارائـه ميكه  ىفينوع نگرش و تعر. است حقوق ىانسان موضوع اصل

گـاه يجا، ت انسانيهو. و قواعد حاكم بر آن دارد ىنظام حقوق ىدر شكل ده یا كننده نيينقش تع

، بـه هـدف دنيرسـ یبـرا ىنـوع تعامـل او بـا هسـت، انسـان ىهدف غائ، انسان در نظام خلقت

ده يا پدير اشيانسان مانند سا، ىستينيدر منطق فم. است ىسشنا انساندر بحث  ىاساس یمحورها

. جز آنچه با علم و تجربه ثابت است نـدارد یوجود او ارزش معتبر. شود ىاز ماده شناخته م ىخاص

ن دغدغـه يشـتريب. تابـد فرا مادی را بـر نمى ىمعاد و هدف، است مبدأ یاز آنجا كه نگرش او ماد

نظـام  یريگ جهـت. اسـت در كنار مردان زنان یبرا ىتين ماهياثبات چن ىستينيفم ىسشنا انسان

                                                           
پوزيتويسمى و نظريه پردازی حقوق طبيعـى نـوين  نظريه مشكل دشوار كه وجه توضيح لزوم بازنگری در حقوق. ١

طرح نـو، : تهران -جان كلى، تاريخ مختصر تئوری حقوقى در غرب، مترجم محمد راسخ، : شد، مراجعه كنيد به 
 1382: 487 

2. Materialism 
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 ىم روابط حقوقيو تنظ یو در جهت برآورده ساز ىختشنا انسان ىبر همين مبان ىستينيفم ىحقوق

ن يچنـ ىجه منطقين افراد نتيشتريب ین لذت برايشتريشعار ب. خواهد بود ین هدف ماديهم یبرا

 یو معنـو یدو بعـد مـاد یانسـان دارا ىكه در نگرش اسـالمدرحالى است  نيا. است یكرديرو

هـدف خلقـت . دهـد لـذا اصـالت دارد ىرا شكل م ىت انسانيو فرا مادی او هو یبعد معنو. است

ه و بـا در نظـر جانبـ همـه یا است كه جز بر اساس برنامه یدن به كمال و سعادت ابديانسان رس

اجـزاء و تك  تك ت و نحوه تعامل انسان بايفيك. شود ىانسان محقق نم یگرفتن تمام ابعاد وجود

دهد شـكل  ىار انسان قرار ميكه خداوند در اخت ىمنحصرًا با توجه به برنامه اله ىاعضا نظام هست

 يىدر شناسـا ىسـتينيفم یهـا شـود كـه آموزه ىان مشخص مين بيبا ا. رديگ ىبه خود م ىمتكامل

  .شده است ىستيسكوالر ىز دچار جوزدگيزنان ن يىت و اهداف غايهو

  ىسشنا ارزشو  ىشناس ز در هدفيتما. 5

از  ٣ن ارتبـاطيـت ايـفيو ك ٢و اثباتـا ١ايـنف ینفس االمر یها تيت ارزش و ارتباط آن با واقعيتا ماه

در مـورد  یداور، دمشـخص نگـرد يىغـا – یا ابـزاريـ ىتبعـ – ىذات یها و شناخت ارزش ىطرف

  ٤.ق نخواهد بوديق و عميدق ىابيسم قابل ارزينيو فم در اسالم زنان نظام حقوق یو فروتر یفراتر

نشست كه مـالك  یسم را به داورينيو فم در اسالم زنان ىت حقوقيتوان وضع ىم ىتنها زمان

و  ىار با توجـه بـه اهـداف تبعـين مالك و معيا. وجود داشته باشد ىابيارز یبرا ىحيار صحيو مع

ن يتـر مهم ىشناسـ و معـاد ىشناس ن اساس هدفيبر ا. ر استيقابل تصو ىت آرمانيو وضع يىنها

متأسفانه نقطه مـالك . زنان است یو فروتر یسته در مورد فراتريشا یداور یبرا یضرور ىمبان

، ىسـتينيدر مباحـث فم، زنـان ىنظـام حقـوق یو فروتـر یقضاوت در فراتـر  ه گاهيكار و تيو مع

نكـه يگـو ا. لحاظ شـده اسـت یويدن یماد ىمرد آن هم محصور به زندگ یها ها و نداشته داشته

شده  ىتلق يىو هدف نها ىنقطه آرمان، سكوالر ىمردانه در زندگ ىو حقوق ىقيت حقينظام شخص

ده يار سـنجيـن نقطـه تعـادل و معيـبا توجه به ا زن ىنظام حقوق یترو فرو یو قضاوت در فراتر

                                                           
  .ها هستند تب پوزيتويستى قائلند كه منكر ارتباط واقعيات و ارزشمثل آنچه مكا. ١
  .طبيعى سنتى قائلند مثل آنچه مكاتب حقوق. ٢
طبيعى نوين كه شكل خاصى از ارتباط بين واقعيت و ارزش را تئـوريزه  و مكاتب حقوق مكاتب الهى مثل اسالم. ٣

 .كنند مى
، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشـى امـام خمينـى ره، مجموعه نويسندگان، درسنامه فلسفه حقوق: ك.ر. ٤

  ، فصل اول تا سوم1388
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 ىن قضاوتير چنيز ناپذيجه گريمرد نت ىبا نظام حقوق یدن به تشابه و تساويرسرو  اين از .شود ىم

نكه يغافل از ا. شده است ىستينيفم یها شياز گرا یارير بسيگ ا ناخواسته دامنياست كه خواسته 

خلقـت  يىبر اساس اهداف نها ىل و آرمانياص ىه گاهيبا تك ىستيهر دو با زن و مرد نظام حقوق

از آن  یو دور ىكـيده شود تا بتوان با توجـه بـه مالئمـت و نزديا و آخرت سنجيزن و مرد در دن

 ىحقـوق یهـا و گزاره ىظـام حقـوقن یو فروتـر یدر مورد فراتر يىقضاوت نها  به يىاهداف نها

  .پرداخت

  ت و خاستگاه حقيز در ماهيتما. 6

. گـردد ىمتفـاوت م، شـود ىحقوق ارائه م ىكه از حق به عنوان ركن اصل ىفيبا تعر ت حقوقيماه

ار يف بسـيتعـار ىن دانشمندان اسالميحقوق اثبات گرا و همچن، ىعيدانشمندان مكاتب حقوق طب

. اند كه در بخش اول به طور اجمال به آن اشاره شـد ن واِژه سهل و ممتنع ارائه دادهياز ا ىمتنوع

تـوان  ىاز و اولويت است را ميامت ىه متضمن نوعك) ىمفهوم فلسف( یحق به عنوان مفهوم اعتبار

دا يپ یويدن یو ضمانت اجرا یآور الزامها جنبه  اگر حق. ن واژه دانستيف ايتعار یبرا ىوجه جامع

  .شدن است يىاجرا یاز حق برا ىبانيگر حقوق نظام پشتيبه عبارت د. هد ىحقوق را شكل م كند

مصـالح و مفاسـد نفـس (قـت يمنطبق بـودن بـر حق ىبه معن 1حق بودن ىكرد اسالميدر رو 

تحقـق حـق و  یر بـرايك ناپـذيدو عنصر الزم و تفك) جاد حق و الزاميا( 2داشتن و حق) یاالمر

به  ىستينيفم حقوق یها شهياند ىكه عدم دسترسدرحالى است  نيا. است ىنظام حقوق یزير هيپا

پنهـان مانـده از  یق مـادين حقـايكه شامل حقائق فرا مادی و همچن(قت ياز حق ىميبخش عظ

داشـتن و  حق یحق را مساو، سكوالر ىسبب شده بر اساس مبان) است یعقل و علم ناقص بشر

با حقوق  ىستينيامكان انطباق حقوق فمرو  اين از .نديبودن فرض نماعمًال البشرط نسبت به حق 

  .است ىدر موضوع حق مبناء منتف اسالم

فـرض  شين نكته است كه بـر اسـاس پـيت حق مرتبط است ايكه با ماه یگريجه مهم دينت

به گونـه ضـرورت (سانه شنا هستى یها گزارهو  ىنيب بر جهان ىارزش یها و گزاره یدئولوژيابتناء ا

وجـود  ا متفـاوت بـا مـردانيز يمتما ىهر جا سخن از حق، در اسالم زن در نظام حقوق، )اسيبالق

                                                           
1. to be right 
2. tohaveright 
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هـا در نگـرش  اگـر حق. دارد ىسانه در امور واقعـشنا هستىز يا تماي تفاوت ىت از نوعيحكا، دارد

هـدف و ، از رابطـه مبـدأ ینـدياسـت كـه برآرو  اين از شود ىنسبت داده م ىبه اراده اله ىاسالم

 نيـا. 1گـردد ىمحقـق م یر بر اساس مصالح و مفاسـد نفـس االمـرياست كه ناگز ىحكمت اله

، )قـتيبـه حق ىبه دليل عدم دسترسـ( ىستينيك فميكرد به ناچار پراگماتيكه در رودرحالى است 

  .اراده است كه منشأ و خاستگاه حق خواهد بود

  ت حقوقيمشروع یز در مبنايتما .7

: ديفرما ىم» كالحق من رب«ر يآل عمران در تفس 61ه ياز آ یل فرازيدر ذ ىآمل یت اّهللاٰ جواديآ

گـر يد یهـا قت جز حـق محـض حقيند در حقكن و عطا ييتواند حق را تع ىتنها حق محض م«

هـم  ه خداوند حـق محـض اسـت وكند ك ىم تأكيدته كن نيف بر ايقرآن شر. اند رض و نسبىبالع

  )111 :1375جوادی املى، . (»رنديگ ىن حق محض سرچشمه ميگر از هميد یها د حقيفرما ىم

، تيـخالق. بـه حـق را دارد خداسـت ىت بخشيكه حق مشروع ىتنها كس، ىدر نگرش اسالم

ن امـر يرا منحصر در ا ىتعال یاست كه وجود بار ىصفت 6، غنات و ياضيف، حكمت، علم، تيمالك

آن به آن وابسته به خـالق ، است كه در وجود و بقا یانسان موجود ىاله ىنيدر جهان ب. دينما ىم

و مـرد  و انسان اعـم از زن 3دياوست كه مخلوقات را آفر. 2و تحت سلطه و احاطه خداست ىهست

ن را برازنـده يجامه احسـن المخلـوق. 4ديبوستان خلقت شرف وجود بخش را به عنوان گل سر سبد

دن بـه يبخش تيفعل یبرا. 6داشت ىارزان یشتن را به ويخو ىنيو استعداد جانش 5وجودش گردانده

او و در  یطـور كـه همـه مخلوقـات را بـرا همان. ار او قرار دادين استعداد همه ابزارها را در اختيا

ز يـت و نرم افزار كمـالش را نيتش را فراهم كرد برنامه هدايافزار هداو سخت  7خدمت او گذاشت

                                                           
١ . ،   .143، چاپ دوم، ص1385، نشر اسراء، قم، حق و تكليف در اسالمجوادی املى، عبد اّهللاٰ
 )30 :زمر. (»انك ميت وانهم ميتون«؛ )9: مريم(» قد خلقتك من قبل ولم تك شيئاو«. ٢
  )99: اسرا. (»... اولم يروا ان اّهللاٰ خلق السموات واالرض«. ٣
 )70: اسرا. (»وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيال«. ٤
  )4: عين. (»لقد خلقنا االنسان فى احسن تقويم«. ٥
 )30: بقره. (»جائل فى االرض خليفه واذ قال ربك للمالئكه انى«. ٦
  )بقره(. »ُهَو الذی َخَلَق لَكْم ما ِفى اْألَْرِض َجميعاً «. ٧
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كـه  یا به لحاظ قدرت و احاطه.1امبران كامل نموديت و ابعاث پيع برنامه هداين و تشريدر قالب د

 ىاست و از آن جهت كه اوًال خالق و مالك هسـت ىبر خلقت دارد و مالك هست ىنيدارد حق تكو

انسان و مخلوقات علـم و  یاست ثالثًا به تمام ابعاد وجود ىت او مقتضياضياست ثانيًا حكمت و ف

 یدهد رابعا به لحـاظ غنـا ىص ميشان تشخيها را بهتر از خود ا اشراف دارد و سعادت و كمال آن

ع ياست كه حـق تشـر یست؛ مرجع منحصرياو متصور ن یبرا ىان شخصيگونه سود وز چيذات ه

 و ىان الهـيـاد یاء ودر مجـرايـله انبيخواست واراده او كه به وسن دارد؛ لذا آنچه بر اساس يوتقن

ها  ت بخـش بـه برنامـهيمنحصر مشـروع یده است مرجع و مبناينازل گرد اسالم ىعنياكمل آن 

ز بـه عنـوان يـحـق ن. خواهـد بـود... و ىتـيترب، ىاجتمـاع، ىاخالقـ، یواعتبارات والزامـات فـرد

نبوده و  ىن مقوله مستثنياز ا ىخصوصًا در حوزه اجتماع یات بشريح ريار اجتناب ناپذكوساز يك

ر هدف خلقـت يو در مس ىز الهيه بر اساس اراده و خواست و تجوكابد ي ىت ميمشروع ىتنها زمان

  .ل گرفته باشدكش

و  یكـاركرد یت بخش حـق امـريمشروع یمبنا، ىستينيكه در قرائت فمدرحالى است  نيا 

، 3حفـظ بقـا، 2فائـده و لـذت. ستيانه زنانه نيال جويفوائد و مالحظات استجدا از اهداف و  یزيچ

  .ستا ف شدهينه باز تعريماد ىبا قرائت ىستينيفم یها شهيدر اند، 5ىقرارداد اجتماع، 4قدرت

  ىحقوق یها ز در ارزشيتما. 8

 آور امالـزن و قواعد يت از آن قوانيحفظ و حما یاست كه برا يىزهايآن چ ىمنظور از ارزش حقوق

در (برگرفتـه از اراده مـردم  ىسـتينيفم ات حقوقيدر نظر ىحقوق یها نرم. گردد ىوضع م ىحقوق

                                                           
  )2 :بقره. (»ذلك الكتاب ال ريب فيه هدی للمتقين«. ١
هيچ رفتاری ذاتا خوب يا بد، مشروع يا نامشروع نيست، هيچ انگيزه يا ميلى ذاتا خوب يا بد نيسـت، ايـن «بنتام، . ٢

  »دهد،  نتايج آنها در ارتباط با لذت يا الم است كه به آنها حالت اخالقى مى صرفا
، فلسفه قصاص: به نقل از انتشـارات دفتـر (بوسـتان كتـاب قـم : ، قماز ديدگاه اسالم خسروشاهى قدرت اّهللاٰ

 170، ص1380 ، )تبليغات اسالمى حوزه علميه قم
 ».نسبت به همه چيز حق دارد)حفظ بقاء(انسان به حكم طبيعت «، 161صهابز توماس، همان . ٣
كنـد  قدرت است، آنچه رده را معين وجدا مى)باالدستى، رده، رتبه، فوق دستى، امتياز(rankتعيين كننده «: نيچه. ٤

  »مقدار قدرت است ونه هيچ چيز ديگر
جـالل الـدين مجتبـوی، وزارت فرهنـگ،  كاپلسون، فردريك چارلز، تاريخ فلسفه از فيشه تا نيچـه، ترجمـه

 .1375402تهران، 
 1366نجفى، پ چاپ راهنما  مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه آشوری. ٥
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) در نظـام اقتـدارگرا(مردم از اراده حاكمان  نيا محصول تمكي) ىبر اساس دموكراس ىنظام حقوق

 یعت و كرامـت بشـريبسا بر خالف طبست بلكه چه ياست؛ لذا نه تنها از ثبوت و دوام برخوردار ن

مثـل قرائـت ( ىسـتينيفم یهـا شيگرا ىتوانـد در برخـ ىز ميـن یمعنـو یها اگرچه ارزش. باشد

سـت بلكـه بـه يرد لكن ارزش آن به لحاظ مقام ثبـوت نيمطمح نظر قرار گ) ىستينيپسامدرن فم

نـوع انسـان  2گـر نايـطغ 1عت ستمكار و ناسپاسيطب. دهد ىاست كه اراده به آن م یخاطر اعتبار

ن يـو ابعـاد ا ىهايى محصور در زندگ ارزش، ىستينيدر حقوق فم ىحقوق یها ده ارزشيسبب گرد

 یا آن هـم بـه گونـه( ىنفسـان یها و هواهـا لـذت یف شده و در جهت برآوريانسان تعر ىجهان

  .شود یريگ جهت) زيض آميتبع

 ىسـتيتويعمـدتًا پوز ىعدالت بر اساس مبان. شود ىمداد مقل ىترين ارزش حقوق عدالت بنيادی

اواخر  یها یپرداز هينظر ىاگر چه برخ. دارد ىال و نسبيس ىعمومًا مفهوم، ىستينيفم یها شيگرا

لكن ) نيه فولر و دوركينظر(اند  ت شناختهين را به رسمياديثابت و بن یها ارزش ىستم نوعيقرن ب

اخالق ، ارزش يىگرا ىن مكاتب را از اتهام نسبيتواند ا ىز نمين نياديبن یها ن ارزشين ايينحوه تب

بعـد  ىقانون مفهوم، بعد از قانون ىكه شعار عدالت مفهوم یا به گونه. 3و مفهوم عدالت تبرئه كند

بشـر  و حقـوق ىسـتيتويپوز یهـا بعد از اراده وجه مشترك تمام قرائت ىاخالق مفهوم، از اخالق

 ىباشد تـابع ینفس االمر یها تياز واقع ىش از آنكه تابعياز عدالت ب ىن تلقيا. است ىن غربينو

 –هسـت (ناظر بـه مسـئله  ىكه عدالت در نظام حقوق اسالمدرحالى است  نيا.٤است» اراده«از 
  ٥.محض از اراده ىآن است نه انشائ یديقرائت توح یها ىژگيبا همه و) ديبا

 یهـا شيشـه نـزاع گرايالت همـواره محـل مباحـث و رو مسـئله عـد یتسـاو، مسئله تشابه 

، ىشـه اسـالميدر اند. گر اسـتياز طرف د ىو با دانشمندان اسالم ىگر از طرفيكديبا  ىستينيفم

، ىنيمشخصـات تكـو ىاست كـه در برخـ یزن موجود، و مرد زن ىبر جوهره انسان تأكيدضمن 

با يكـديگر  يىو غا يىدر اهداف نها گر چه زن و مردا. ها متفاوت از مرد است شيها و گرا استعداد

                                                           
 34: ابراهيم . ١
  6: علق . ٢
مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام : ، مترجم بهـروز جنـدقى، قـمآلتمن، اندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق: ك.ر. ٣

 .115، 1386 ، مركز انتشارات، )ره(خمينى
  .عدالت تابع قانون و قانون تابع اخالق و اخالق تابع اراده است. ٤
كننـد لكـن  دهد بايد، تفسير و تبيـين مى طبيعى نيز مفهوم عدالت را در چارچوبه هست نتيجه مى مكاتب حقوق. ٥

 . مكاتب حقوق طبيعى در مسئله عدالت نيستاين امر الزامًا به معنای تطابق ديدگاه اسالمى با همه 
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هـا و  ىژگيو ىمتناسـب بـا برخـرو  اين از متفاوتند ىتبع یها ارزش ىشوند لكن در برخ ىمتحد م

 .دمتفـاوت امـا متناسـب و متعـادل دارنـ فيو تكـال ها حقوق حوزه ىدر برخ، متفاوت یاستعدادها

ر يـف غيم حقـوق و تكـاليزن و مرد در تقسـ یها یده انگاشتن برابريهمان گونه كه نادرو  اين از

و تشابه  یبر برابر تأكيدزن و مرد و اصرار و  یها یده انگاشتن نابرابريناد، زا ست بيعادالنه و آس

ده بـه گسـتر یها بيجتـٌا آسـيق خلقـت زن و مـرد و نتيده انگاشتن حقـايز منجر به ناديمطلق ن

  .شود ىم ىو جامعه انسان خانواده، و مرد ت و حقوق زنيشخص

 یهـا شين گرايدر بـ، و مـرد زن هـا و حقـوق و تشـابه نقش یاگر چه در مـورد لـزوم تسـاو

 ىمبـان ىاز طرفـ انصاف آن است كـه اگـر، شده است لكن یاديز یها یه پردازينظر، ىستينيفم

انه يگرا  انه و لذتيگرا یو اهداف ماد) ...، سمياليماتر، سميبراليل، يىفردگرا، سمياومان( ىستيسكوالر

را  ىسـتينيحقـوق فم یها شـهيعـدالت در اند ىال و انشـائيگـر مفهـوم سـيسكوالر و از طرف د

 ىمتعـال یهـا ن از آرمانيخلقـت و تكـو ىهـا و حتـ در حقـوق و ارزش یتشابه و تساو، ميريبپذ

در  ك و تفـاوتيـدر تفك ىعـدالت ىب ىبه حساب خواهد آمد و تلق ىستينيپردازان حقوق فم هينظر

  ١.ديبه نظر خواهد رس ىو منطق ىرفتنيخلقت پذ ىحقوق و حت، ها ارزش، ها نقش، تيجنس

  ز در اهداف حقوقيتما. 9

 ىن اهـدافيتـر ت از جملـه مهميتوسعه و مدن، ىصلح اجتماع، نظم، یفرد یآزاد، تيرضا، تيامن

ن اهداف در طـول يالبته ا. 2دينما ىم یزير ىپ ىن جهانيا یكرديبا رو ىك نظام حقوقياست كه 

نكه كدام يا. فراوان همراه بوده است یها ليهمواره با جرح و تعد ىستينيفم حقوق ىخيتكامل تار

دارد به نـوع  ىقواعد باشد بستگ یريگ كدام محور شكل و در زمان تعارض یگريدف مقدم از ده

  .رديگ ىشكل م ىستينيمختلف فم یها شيكه در گرا يىها یپرداز هينظر

هدف  ىن انتزاعييتب یاست كه برا ىمياز جمله مفاه ىت اجتماعيامن، مساوات، یبرابر، عدالت

را بـا  ىم مجـرد و كلـين مفـاهيـتـوان ا ىنكه چگونه ميا ىول. شود ىاز آن كمك گرفته م حقوق

 ىسـتينيحقوق فم ىختشنا هستىو  ىمعرفت یها بر آموزه ىمبتن ىحقوق ىا مبانيو  ىق خارجيحقا

                                                           
هـای جنسـيتى از  های جنسيتى؛ مقاله نقش هويت و نقش: برای ديدن نظر مخالف با اين گزاره مراجعه كنيد به . ١

  198با نگاهى به علوم اجتماعى، حسين بستان ديدگاه اسالم
 .185، ص 1، ج 108قوق، ش ، معانى و هدفهای حويلى، فلسفه حقوق .٢
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آن در  ىبررسـ است كـه یزيآم نه مغلطهيموارد زم یاريده و در بسيچيار پيمباحث بس، انطباق داد

ت و يـل زنانـه محوريـهـا و تما یت و آزاديكه فرد ىبه عنوان مثال وقت. ستين نوشتار نيمجال ا

هدف  ... و یصلح جامعه بشر ىا مساوات و حتيبه عنوان عدالت  یزيگر چياصالت داشته باشد د

دن بـه يرسـ یبـودن آن بـرا ىتبع صرفاً م ين مفاهينكه منظور از هدف بودن اينخواهد بود مگر ا

  .ر نموديتعب» لهيوس«ن صورت بهتر است از آن به يقلمداد شود كه در ا  ها و لذائذ زنانه یآزاد

 یبشـر یها افتـهيو بـر اسـاس  یويدن ىن اهداف تنها در چارچوب زندگيا، آنچه مسلم است

 زنـان حقـوق یگونـه كـه مبنـا همـان ىكرد اسـالميكه در رودرحالى است  نيا. رديگ ىشكل م

هدف نظـام حقـوق . رديگ ىقت شكل ميز بر اساس حقيقت شكل گرفت هدف آن نياساس حق بر

معـاد و ، ىق بـا خـالق هسـتيـعم یونـديدر جهـت هـدف خلقـت انسـان و در پ، در اسالم زنان

هر گونه خدشـه . ستين ق مردانك از نظام حقويقابل تفك  است كه یو ماد یمعنو یها سازوكار

ك يـحقـوق جامعـه و در ، حقوق خـانواده، قت خدشه بر حقوق مردانيبه نظام حقوق زنان در حق

  .خواهد بود ىكالم خدشه در كل نظام حقوق اسالم

  یت قانون گذاريو ماه ز در منابع حقوقيتما. 10

اسـت اراده بشـر در حقـوق  ىاسـالم و منحصـر در حقـوق ىمنبـع اصـل ىلهـكه اراده ا ىدر حال

 یو عقل به عنوان منبـع منحصـر بـرا ىوح در حقوق اسالم. ن آن شده استيگزيجا، ىستينيفم

دانـد و علـوم  ىماراده بشر را منبـع منحصـر ، ىستينيحقوق فمكه  درحالى .است ىكشف اراده اله

رد و بر يگ ىاراده بشر بكار م ىو جهت ده یرا در جهت برآور یر بشريخطاپذ یها افتهيمنبعث از 

 ىمنبع كشف ىعقل ىقطع یها افتهيسنت و ، ميدر نظام حقوق اسالم قرآن كر. دينما ىآن اعتماد م

  .منبع سنت برگشت داردشود به  ىاد ميز كه از آن به عنوان منبع ياجماع ن. گردد ىحقوق قلمداد م

 يىقضا  هيرو، عرف، ىا قرارداد اجتماعيقانون برآمده از خواست بشر ، ىستينيفم در نظام حقوق

  .گردد ىمنابع حقوق قلمداد م ىن حقوقيو دكتر

 ىاست كه ط یاجتهاد ىقت عمليدر حق ىاسالم در حقوق یت قانون گذارين اساس ماهيبر ا

كـه  درحالى .گردد ىن و مقررات ميقوان ىبه عنوان منبع اصل ىبر كشف روشمند اراده اله ىعآن س

گر در يبه عبارت د. است ىو وضع ىعيتشر ماهيتاً  ىعمل یقانون گذار، ىستينيدر نظام سكوالر فم

  .گردد ىجعل م ىستينيكشف و در نظام حقوق فم ىقواعد و مقررات حقوق ىحقوق اسالم
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كـه  ىل اسـالميبا رجوع به منابع اص ىاسالم در حقوق ىن و مقررات حقوقيروش كشف قوان

جعـل قـانون بـر ، ىسـتينيدر نظام حقوق فمكه  درحالى .شود ىف مياست تعر ىاز اراده اله ىحاك

  .رديپذ ىانجام م ىاساس قرائت زنانه از علوم تجرب

  یريگ جهينت

 در اسـالم زن ن نظام حقوقيب ىختشنا ارزشو  ىختشنا هستى، ىمعرفت ىاز مبان ىعيدر گستره وس

 ىها مبـان نهين زميدر ا ىستينيفم یها شهياند. اختالف وجود دارد ىستينيحقوق فم یها شيو گرا

ت يـو حاكم یگـذار حـق قـانون ىسـتينيدر حقوق فم. تابد ىرا بر نم ناندر مورد ز ىحقوق اسالم

و فـرا  یق معنـويحقـا، قلمـداد شـده یفرد ین امريد. ده استير خدا واگذار گرديبه غ ىاستقالل

محصـور  یبر علوم نـاقص بشـر ىمبتن یها افتهيامكان معرفت بر ، شود ىده انگاشته ميمادی ناد

 یال مـاديـو بـر اسـاس ام ىت اجتماعيدن به وضعيسر و سامان بخش یبرا صرفاً گشته و حقوق 

 یازهـايق فـرا مـادی و نيحقـا ىكه در حقوق اسـالمدرحالى است  نيا. گردد ىانسان بنا نهاده م

نظر قرار گرفته و قواعـد و مقـررات در حقـوق  مد یويدن یها ازيو ن یق ماديدر كنار حقا یمعنو

ع يخلقت جعـل و تشـر ىو با توجه به هدف متعال یاالمر اسد نفسبر اساس مصالح و مف ىاسالم

ده و مرتبط است يچيخلقت چنان پ يىو نها ىبا اهداف تبع یو ماد یق معنويارتباط حقا. گردد ىم

ن يـر از خدا كه به تمام ايغكس  هيچ ثانياً ، ن وجود ندارديا از آخرت و ديك دنيكه اوًال امكان تفك

به نظام  ىسامان بخش یبرا یا ق و همه جانبهيتواند برنامه دق ىدارد نم ها علم و اشراف ىدگيچيپ

حـق كس  هـيچ خـدا ىعيو تشر ىنيت تكويت و ربوبيثالثًا به لحاظ مالك. ديزنان وضع نما ىحقوق

انسان و ارزش ، ىهست، به معرفت ىستينينوع نگرش فم. ندياو بنش یقانون گذار  گاهيندارد در جا

 ىانيت حقوق را بر بنيمشروع یده بنايمبنا و منشأ حق گرد، تيز در ماهياسبب به وجود آمدن تم

هـا و  ز در نـوع ارزشيسبب تما ىستينيحقوق فم ىختشنا ارزش ىمبان. كند ىم یزيه ريمتفاوت پا

  . گردد ىاهداف حقوق م

 یهـا تـأثير خـود را در گزاره، ر به آن اشـاره شـديكه در بخش اخ يىمبنا یزهاين تمايتمام ا

، ىن شكليمختلف در قوان یها گزاره. كند ىدا ميآشكار و هو زنان در حوزه حقوق ىو قانون ىوقحق

ختى و شـنا جرم یها یگذار استيس، ىفيو تكل ىا وضعي یفريو ك ىمدن یضمانت اجراها، یماهو

ن يـمحصـول ا ىهمگـ، ىسـتينيحقـوق فم یها هيـو نظر در اسـالم در نظام حقوق زن، ىحقوق
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 یها گزاره یا فروتري یسته و عادالنه در مورد فراتريشا یقضاوت و داور. است يىمبنا یزهايتما
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در جبران  جنسيتى اوتتف

قوانين  خسارت بدنى

   موضوعه و مبانى فقهى

  
  ١دكتر حسين مهرپور 

  چكيده
ه در برخى از مقـررات هايى است كتفاوت زنان برانگيز و قابل بحث در زمينه حقوق يكى از مسائل چالش

پرداخت خسارت مربوط بـه صـدمات ، از جمله اين موارد، رسدآميز به نظر مىقانونى وجود دارد و تبعيض

كـه طبـق  درحالى. مطرح است و در قانون مجازات اسالمى ايران تحت عنوان ديه بدنى است كه در فقه

و قتـل يـا ايـراد  ليه تماميت جسمانى شخصى اعم از مـرد و زنقوانين عرفى در صورت ارتكاب جرم ع

بـه ، طبق قانون مجـازات ايـران، طبق برآورد شود، عالوه بر مجازات مقرر، مرتكب، صدمات بدنى بر او

مرتكب بـه پرداخـت مـال معينـى بـه عنـوان ديـه محكـوم ، در اين مورد، تبعيت از احكام فقه اسالمى

، مقـدار ديـه در مـورد زن، كندين مال در جايى كه مجنى عليه مرد يا زن باشد فرق مىمقدار ا، گردد مى

در توجيه اين حكم متفاوت از يك سو به نصوص روائى و اجماع فقها اسـتناد . نصف ميزان ديه مرد است

پرداخـت مـا بـه  گذاری جان وگفته شده در مقام قيمت شده و از سويى در مقام بيان حكمت اين تفاوت

يكسان نيست و قيمت جان زن نصف ارزش جان  ازای مالى برای از بين بردن آن ارزش جان زن و مرد

از زن و مرد در جامعـه و هريك  اند حكمت اين تفاوت مالحظه نقش اقتصادیمرد است برخى هم گفته

بنابراين برای جبران خسـارات فقـدان  .باشدينه فراتر از زن مىدر اين زم، است و چون نقش مرد خانواده

  .ای بيشتر از هزينه مربوط به زن مقرر شده استهزينه، يا مصدوميت

، در مورد اين حكم متفاوت وجود دارد صرف نظر از تأمالتى كه در صحت استناد نقلى به آيات و روايات

اش پذيرفتن ايـن امـر اسـت الزمه، اگر مبنای دوم درست باشد، احكام از لحاظ منطقى و توجه به مصلحت

هم نقش بيشتری در اقتصاد  اگر زن، تواند متغير باشد و با توجه به اوضاع و احوال و مواردكه اين حكم مى

  .او را باالتر برد و همسان با مرد كرد ن ديهداشت و فقدانش تأثيرگذارتر بود بايد ميزا جامعه و خانواده

در مقام انجام اصالحاتى در مورد ايـن ، گذار ايران با نگاهى به اين ديدگاه دوم رسد قانونبه نظر مى

حكم قانونى برآمده و لذا در قانون اصالح قانون بيمه اجباری شخص ثالث وسايل نقليه موتوری مصوب 

و مرد را مساوی اعالم كرده و در قانون مجازات اخير التصـويب اجـازه داد  زن ديهپرداخت ، ١٣٨٧سال 

  .پرداخت شود المال به زنان كه نصف ديه از بيت

  .توجيهات عقلى، تحوالت قانونى، مبانى فقهى، جنسيتى تفاوت، ديه مرد و زن، خسارت بدنى، ديه :ها واژه كليد

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى استاد و رئيس دانشكده حقوق. ١
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 مقدمه

، عليه تماميت جسمانى فرد انسانى از قتل و جـرح و ضـرب و ايجـاد صـدمه بـدنى، ارتكاب جرم

موجـب جبـران ، جريمه نقدی و غيره، شالق، حبس، ز اعدامعالوه بر داشتن كيفر برای مرتكب ا

وارده بر مجنى عليه به خاطر از دست دادن جان يا نقص عضو يـا صـدمات ديگـر  خسارت بدنى

قـانون  ٥طبـق مـاده . گردد و مرتكب مجرم بايد به حكم دادگاه از عهده اين خسارات برآيـدمى

اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سالمتى كسى وارد شـده در «، ١٣٣٩مسئوليت مدنى مصوب سال 

بدن او نقصى پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج 

 6 و طبـق مـاده» ...مسئول جبران كليه خسارات مزبور اسـت، وارد كننده زيان، زندگانى او بشود

ها از مخـارج معالجـه و هزينـه مرتكب بايد كليه هزينه، سيب ديدههمان قانون در صورت مرگ آ

شده است را در صـورت ها از سوی متوفى تأمين مى كفن و دفن و نيز مخارج افرادی كه نفقه آن

  .مطالبه به حكم دادگاه تأديه نمايد

رد داهای عمومى و انقالب در امور كيفری هـم مقـرر مـىقانون آئين دادرسى دادگاه ١٢مادۀ 

حكم ضـرر ، ضمن صدور حكم جزائى، مكلف است، دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد، هرگاه«

  .»... صادر نمايد، و زيان مدعى خصوصى را نيز طبق داليل و مدارك موجود

اشـاره ، توان به قـانون تعهـدات سـوئيسمى، در قوانين كشورهای خارجى نيز به عنوان نمونه

هـا و هزينـه، حـق دارد، مجنى عليـه، در مورد خسارات بدنى«دارد اشعار مى، 46 كرد كه در ماده

  ١. »مطالبه نمايد، باشدخسارات وارده برخود را كه ناشى از كار افتادگى كلى يا جزئى بدنى او مى

بينى نشـده همچنـين پيش، معموًال مبلغ و مقدار معينى برای جبران خسارت، در قوانين عرفى

بودن نيز به خودی خود تأثيری در تعيين ميـزان خسـارت نـدارد و  جنسيت يعنى مرد بودن يا زن

االصول اين قاضى دادگاه است كه بر حسب مورد و با توجه بـه اوضـاع و احـوال و صـدمات على

در هر مورد ميزان خسارت را تعيـين و مرتكـب را بـه پرداخـت آن در حـق مجنـى عليـه ، وارده

  .نمايدديده محكوم مى زيان

                                                           
  : ، چاپ برن، سوئيس ١٩٩٠قانون تعهدات سوئيس سال . ١

Article 46: "EN cas de lesions corporelles. La Partie qui en est victime a Droit au 
Remboursement des fraits et au dommage-Interets qui resultant de son incapasite 
du Travail totale ou partielle ainsi que de l'ateinte porteeason avenir economique. 
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دارد قانون مسئوليت مدنى در خصوص ميزان مربوط به صدمات بـدنى مقـرر مـى 5 يل مادهذ

دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمری و يا پرداخت مبلغـى  ...«

  .»...نمايد دفعتًا واحده تعيين مى

مبلـغ ، قتل و جرح و ضرب در ارتباط با صدمات بدنى از، ولى در قانون مجازات اسالمى ايران

، به عنوان ديه نفس و ديه اعضاء تعيين شده كـه قاضـى دادگـاه، و مقدار مشخصى با عنوان ديه

كـه  صـورت بدين .دهد و عامل جنسيت در تعيين مقـدار ديـه تـأثير داردهمان را مورد لحوق مى

ديـه قتـل زن «قانون مجازات اسالمى  ٣٠٠نصف ديه مرد است طبق ماده  االصول ديۀ زن على

و در خصوص ديه اعضاء . »نصف ديه مرد مسلمان است، خواه غير عمدی، خواه عمدی، مسلمان

در ، يكسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد ديه زن و مرد«: مقرر داشته ٣٠١ماده 

  .»آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است

گرفته شده و در راستای اجرای موازين شرعى وضع و تصويب  كم قانون مجازات از فقهاين ح

  .و به مرحله اجرا در آمده و طبعًا مورد بحث و چالش فراوانى است

رد بررسـى قـرار و مـرد را مـو زن و شرعى نصف بودن ديه در اين نوشته بر آنيم مبانى فقهى

  .در اين خصوص را بررسى كنيم دهيم و تحوالت قانونى

  سنتاماميه و اهل  در فقه زن وضعيت ديه .الف

  اماميه فقه .1

نسبت به مرد نظر داده و بر اين امر ادعـای ، زن قتل اماميه عمومًا فقها بر نصف بودن ديه در فقه

اختالف و اشكالى نه در : گويدپس از بيان مقدار ديه و انواع آن مى، صاحب جواهر. اند اجماع كرده

نص و نه در فتوی بر اين امر وجود ندارد كه ديه زن مسلمان آزاد نصف ديه مرد است چه در قتل 

اجماع بر اين امر وجود دارد و بلكه مسـلمين بـر ايـن امـر ، و يا خطا عمد و چه در قتل شبه عمد

انـد نقل شده كه گفتـهاّصم  های ابن عليه و اتفاق دارند فقط از دو نفر از علمای اهل سنت به نام

، ديه زن مسلمان آزاد«: گويند ى مىنظير همين تعبير را آقای خوئ ١.همانند ديه مرد است، ديه زن

                                                           
 المسلمهالمرأه الحره  فالخالف وال اشكال نصا و فتوی فى ان ديه... « : ٤٣٣٢محمدحسن نجفى، جواهرالكالم، . ١

  »...من جميع االجناس المذكوره فى العمد و شبهه والخطا بل االجماع بقسميه عليه على النصف ... 
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بدون اختالفى بين اصحاب بلكه ادعـای اجمـاع بـرآن شـده و ، لمان آزاد استنصف ديه مرد مس

  .١»اّصم ووضعيت چنين است مگر ابن عليه ، بلكه در بين همه مسلمين

توان رجوع دهد كه از جمله مىمراجعه به ساير كتب فقهى اماميه همين نتيجه را به دست مى

و  ١٨٩صفحه  ١٠و شرح لمعه شهيد جلد  ٣٢٢صفحه  ١٥كرد به مسالك االفهام شهيد ثانى جلد 

  .و ساير كتب فقهى ٧٣٩كتاب مقنعه شيخ مفيد صفحه 

و مـرد  زن قائل بـه تسـاوی ديـه، در بين فقهای اماميه از معاصرين آقای شيخ يوسف صانعى

ديه زن  مورد تفاوت برده در پاسخ استفتائى كه از ايشان درنام، است و بر اين امر فتوی داده است

به نظر اينجانب ديه خطا و شبه عمد زن بـا مـرد مسـاوی «پاسخ داده است ، به عمل آمده و مرد

  ٢.»... قضاء الطالق ادله الديه و عدم دليل بر تقييد، است

اين است كـه ادلـه مربـوط بـه ، و مرد زن ظاهرًا منظور ايشان از استدالل فوق بر تساوی ديه

، ديه نفس: نسبت داده شده كه فرمودند) ص(تعيين مقدار ديه مانند عبارتى كه به حضرت رسول 

شود و دليل بر مقيد بـودن مذكر و مؤنث را شامل مى، اطالق دارد و كلمه نفس ٣، صد شتر است

  .نيست ميزان صد شتر برای مردان

اّصم  ديد كه نظير همين مطلب و استدالل را دو عالم سنى در اقليت يعنى ابن عليه وخواهيم 

  .اند نيز بيان كرده

، نسـبت بـه مـرد، زن از مرحوم محقق اردبيلى در بيان نصف بودن ديـه، در بين فقهای سابق

ام ادله مربوط به نصف بـودن عبارتى ذكر شده كه مشعر بر اين است كه گويا آن فقيه در استحك

در شـرح عبـارت عالمـه در كتـاب ، ايشان در كتاب مجمع الفائده و البرهـان. ديه زن ترديد دارد

گويا دليل آن اجماع و اخبار اسـت كـه قـبًال از «: گويدمى، ديه زن نصف ديه مرد است: ارشاد كه

  ٤»... ها ياد شد آن

                                                           
المراه المسلمه نصف ديـه الرجـل  ، ديه٢٠٥چاپ بيروت صفلحه  ٢مبانى تكمله المنهاج، سيد ابوالقاسم خوئى ج. ١

سميه مستفيضا بل هوكذلك بـين من دون خالف بين االصحاب بل ادعى عليه االجماع بق... الحرالسلم المسلم 
  .كافه المسلمين اال ابن عليه واال ّصم

  ٥١٥: ١٣٧٧زمستان  ١٧توضيح المسائل، آيت اّهللاٰ صانعى، چاپ . ٢
  )و ان فى النفس الديه مأه من االبل: ( ٧٩٧: ٧از جمله معنى ابن قدامه ج. ٣
  ٣٢٢: ١٤ان، جمقدس اردبيلى، احمد مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد االذه. ٤
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همان است كه در قـانون مجـازات ، ج در ميان فقهای اماميهاعضا نيز نظر راي در خصوص ديه

و مرد در مورد اعضاء برابر است تا وقتى ميزان ديه  اسالمى هم وجود دارد بدين معنى كه ديه زن

و تساوی المـراة و الرجـل (از آن به بعد ديه زن نصف ديه مرد است ، ثلث ديه كامل برسد به حد

   ١)العضاء والجراح حتى يبلغ ثلث ديه الرجل ثم بصيرعلى النصففى ديات ا

  : كنندگونه بيان مىمطلب را اين، آقای خوئى در اين خصوص

معينى دارد چه قطع عضـو باشـد يـا شكسـتگى عضـو يـا  هر جرمى كه شرعًا ديه«

با مرد مساوی  ديه زن، جراحت يا زوال منفعت اگر ديه آن كمتر از ثلث ديه مرد است

  ٢»شودنصف ديه مردم مى، ديه زن، و اگر به اندازه ثلث يا بيشتر باشد

  اهل سنت فقه .2

اختالف چندانى بين فقهای اماميـه و اهـل سـنت ، نسبت به مرد زن در خصوص نصف بودن ديه

در ، ختلف عمومًا بر اين نظرنـد عبـدالقادر عـودهدر مكاتب و مذاهب م سنىوجود ندارد و فقهای 

   ٣.فقها بر اين امر اتفاق دارند كه ديه زن نصف ديه مرد است: گويدكتاب التشريع الجنائى مى

نظير همين مطلب در كتاب الفقه على المذاهب االربعـه عبـدالرحمن الجزيـری و شـرح فـتح 

  ٤القدير و ديگر كتب فقهى اهل سنت آمده است

مه صاحب كتاب المغنى نيز اين معنى را بيان كرده و نظر اقليت بر خى از فقهای سنى ابن قدا

  .را نيز متعرض شده است

نصف ديه مرد مسلمان است و اهل علم براين امر اتفاق دارند ، مسلمان زن ديه«گويد وی مى

) ص(زيرا پيـامبر ، ه زن مثل ديه مرد استاند دينقل شده كه گفتهاّصم  فقط از ابن عليه و ابوبكر

گويـد ابن قدامه پس از بيان اين نظـر مـى» ديه نفس مؤمن صد شتر است، به طور مطلق فرمود

اسـتناد آن ، ولـى .»است) ص(البته اين قول شاذی است كه مغاير اجماع صحابه و سنت پيامبر «

                                                           
  ٣٥٢: ٤٣، جواهر الكالم ج٤٦٧: مجمع الفائده والبراهان، پيشين. ١
مقّدره شرعا سواء اكانت بقطع عضو او كسره او  كل جنايه كانت فيها ديه« :  ٣١٧: پيشين مبادی تلكمله المنهاج . ٢

تعاقله فيها و ان كان بقدر الثلـث او از يـد جرحه او زوال منفعته فان كانت الديه اقل من ثلث ديه الرجل فالمراه 
  »صارت ديه المراه نصف ديه الرجل 

  ١٨٣: ٢و ج ٦٦٩: ١عبدالقادر عوده التشريع الجنائى، ج. ٣
الفقـه  ٣١٠: ٩شرح فتح القدير امام كمال الدين محمـد بـن عبدالواحـد ج ٣٧١: ٥الفقه على المذاهب العاربعه، ج. ٤

  ٣١٠: ٦حيلى جاالسالمى و ادلته دكتر وهبه ز
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ديديم كـه يكـى از فقهـای . كندد نمىپيامبر در مورد ميزان ديه را ر دو فقيه به مطلق بودن نّص 

نظـر  نيز به همين اطالق تمسك جسته و به تساوی ديه زن و مـرد) آقای صانعى(معاصر اماميه 

  .داده است

بسياری از فقهای اهل سنت همان نظر فقهـای اماميـه را دارنـد و ، اعضاء نيز در خصوص ديه

دانند ولى برخى ا ثلث ديه كامل مساوی ديه مرد و از ثلث به باال ديه زن را نصف مىرا ت ديه زن

  ١.ها معتقدند ديه زن در هر حال نصف ديه مرد استها از جمله حنفى از آن

  و مرد در مورد ارش و حكومت زن وضعيت خسارت بدنى. 1. 2

و مرد در خصوص اعضاء در قـانون مجـازات اسـالمى و نظـر  آن در مورد زن و تفاوت حكم ديه

مسـاوی  فقها بيان شد و گفته شده در مورد اعضاء ديه عضو تا ميزان ثلث ديه كاملـه زن و مـرد

  .نصف ديه مرد است، هستند ولى از ثلث به باال ديه زن

رود و آن در نيز بكار مـى عنوان ارش و احيانًا حكومت، دانيم در كنار اصطالح ديهكه مىنچنا

ديده ديه يعنى ميزان مشخصى در شرع تعيين نشـده باشـد كـه  جايى است كه برای عضو آسيب

كه بـر عضـو كسـى هر جنايتى «: گويدقانون مجازات اسالمى مى ٣٦٧ماده ، بايد ارش داده شود

  .»جانى بايد ارش بپردازد، وارد شود و شرعًا مقدار خاصى به عنوان ديه برای آن تعيين نشده باشد

اسـت يـا در  گويند ديه دو قسـماعضاء مى آقای خوئى هم در تكمله المنهاج در خصوص ديه

در مورد قسم اول يعنى  .مشخص شده استشرع مقدار و ميزان معينى ندارد و يا برای آن ميزانى 

 مشهور اين است كه ارش بايد پرداخت شـود و حكومـت، ای در شرع ندارد شده آنكه ميزان تعيين

الوسيله امام خمينى و سـاير كتـب فقهـى نيـز ديـده  و نظير همين بيان در تحرير. شودناميده مى

   ٢.شود مى

 در فقـه .خـوردقانون مجازات اسالمى تفاوتى به چشم مى در تعريف ارش در كتب فقهى و در

قيمت جان انسان يا عضـو صـدمه ديـده اسـت ارش را ، در واقع شود گفت با اين ديد كه ديه مى

التفاوت قيمت انسان سالم و معيوب همانند ارش كاالی سالم و معيوب به حساب آورده و آن  مابه

اند ارش عبارت است از اينكه انسـان آزاد كـه مـورد اند و گفتهريف و يا تبيين كردهگونه تع را اين

                                                           
  ٣٧١: ٤الفقه على المذاهب االربعه، پيشين ج ٦٩٩: التشريع الجنائى، پيشين: بنگريد . ١
  ٥٩٣و  ٥٩٦: ٢و تحرير الوسيله ج ٢٦٦: ٢مبانى تكمله المنهاج ج. ٢
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گذاری گاه يك بار با فرض سالم بودن قيمتآن، صدمه واقع شده فرض شود مملوك و برده است

التفـاوت شود و يك بار هم با فرض داشتن صدمه جسمانى كه به او وارد شده قيمت شود و مابـه

ای گونـهو اگر احيانًا صـدمه وارده بـه. شود كه جانى بايد بپردازدارش حساب مىقيمت به عنوان 

آيد اختيار در دست حاكم اسـت كـه قيمتى به دست نمى است كه تأثيری در قيمت ندارد و تفاوت

نامنـد و مـى داند مبلغى از او بگيرد و اين وضع را به خصوص حكومـت مى در حدی كه مصلحت

ولى قانون مجازات اسالمى در  ١.كندتوان گفت در اين صورت عنوان حكومت با ارش فرق مىمى

پيروی نكرده و با ديد خسارات وارد بر مجنى عليه و تعيـين ميـزان آن ، تعريف ارش از شيوه فقها

به موجـب مقـررات ايـن  در كليه مواردی كه« :گونه تعريف كرده استارش را اين، ٤٩٥در ماده 

  .»شود ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه، قانون

اين است كه در مورد تعيين ارش هم بايد نصـف بـودن ، شودای كه در اينجا مطرح مى مسئله

سـان التفـاوت قيمـت انرعايت شود يا خير؟ در تعريف فقهى ارش بايد مابه، نسبت به مرد زن ديه

كامل و صدمه ديده را با فرض مملـوك بـودن از جـانى گرفـت و در اينجـا ممكـن اسـت مـرد 

التفاوت آن مبلغى را  ديده با سنجش قيمتش با سالم بودن خودش قيمتى داشته باشد و مابه آسيب

ديده نيز با سنجش قيمتش با سالم بـودن خـودش بـه فـرض مملـوك  مشخص كند و زن آسيب

التفاوت مـرد باشـد و فـرض كنـيم ايـن  شته و احيانًا بيشتر از قيمـت مابـهبودن قيمت ديگری دا

در اينجا چه بايد كرد؟ و مسئله نصـف بـودن ديـه زن . ها از ثلث ديه كامل نيز بيشتر است قيمت

  شود؟ نسبت به مرد چه مى

و اما در تعريف قانون مجازات اسالمى از ارش نيز اين مسئله مشخص نشـده كـه اگـر طبـق 

كامل  ديده تعيين شد كه از ثلث ديه آسيب كارشناسى مبلغى به عنوان خسارات وارده بر زن برآورد

خسـارت ، پرداخت خسارات وارده است، بيشتر است آيا بايد نصف آن را به زن داد و يا چون ارش

  .م مطلب روشن نيستمزبور را حداقل تا وقتى از ديه كامل تجاوز نكرده بايد پرداخت نمود؟ حك

                                                           
و هـوان يفـرض ... « : بنگريد، تحرير الوسيله امام خمينى، پيشين، و مبانى تكمله المنهاج آقـای خـوئى پيشـين. ١

الحرمملوكا فيقوم صحيحا مره و غير صحيح اخری ويؤخذ مابه التفاوت بينهما اذاكانت الجنايـه توجـب التفـاوت 
  .»واما اذالم توجبه فاالمر بيدالحاكم فله ان ياخذ من الجانى مايری فيه مصلحه
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   زن نصف بودن ديه مبانى فقهى. ب

نسبت به مرد الزم است نگاهى اجمـالى  زن برای پى بردن به مبنای فقهى حكم نصف بودن ديه

  : زبور است بيان كنيمبه كتاب و سنت و اجماع و عقل كه منظور توجيه عقلى و منطقى حكم م

  در قرآن حكم ديه. 1

نام برده شده است و آن هم در مورد قتل خطايى كه مقـرر  در قرآن كريم فقط در يك آيه از ديه

از ميزان ديه سخنى به ميان نيامـده و در خصـوص ، مقتول ديه پرداخت شود شده بايد به خانواده

همچنان كه از  ،ای نشده استو مرد و نصف بودن ديه زن نسبت به مرد هم اشاره ديه زن تفاوت

َوماكـاَن لِمـؤمن اَن « :فرمايـدمى سوره نساء ٩٢آيه  .ديه اعضاء نيز سخنى به ميان نيامده است

ه ُمَسـلَمه اِلـى اَهلِـِه اِال اَن فتحِرير رقَبة ُمومِنة َو ِدي يقَتُل مؤمِنَاَ اِالَخطاء َوَمن قَتََل ُمؤمِناً َخطاَ 

يصَدقُوا فَِان كاَن مِن قوم َعُدو لَكم َوُهَو مؤمِن فَتَحريِر َرقَبَه مؤمِنَه َواِن كاَن مِن قوم بَينكم و 

يجِدفَِصـيام َشـهرين  بَينهم ميثاق فَِديه ُمسلمه اِلى اَهلِِه وَ  تَحرير َرقَبَـه مؤمِنـة فََمـن لَـم

ِ َوكاَن اّهللاٰ َعلِيماً ِحكيماً    .»ُمتَسابَعيِن تَوبَه مَِن اّهللاٰ

شود در اين آيه از قرآن مقرر شده كه اگر فرد مسلمان يا غير مسلمان كـه چنانكه مالحظه مى

بايد عالوه بـر پرداخـت كّفـاره كـه ، با مسلمين پيمان دارد از روی خطا و غير عمد به قتل رسيد

 نه ميـزان ديـه ١در اين آيه :مقتول پرداخت شود ای به خانواده ت از آزاد كردن برده است ديهعبار

از لحاظ مقدار ديه ذكر شده است و ذكـری از ديـه اعضـاء  تعيين شده و نه تفاوتى بين مرد و زن

  .هم به ميان نيامده است

اين است كه بايد از سـوی قاتـل ، شودآنچه از ظاهر آيه استفاده مىاند برخى از مفسران گفته

مقتول پرداخت شود كه آن خـانواده را راضـى كنـد و مقـدار و ميـزان  غير عمد مبلغى به خانواده

به در قرآن ديه « :گويدصاحب تفسير المنار مى. شوداز قرآن فهميده نمى مشخصى به عنوان ديه

طور مطلق و به صورت نكره آمده و ظاهرش آن است كه هر مقدار خانواده مقتول را راضى كنـد 

                                                           
را كه مسلمان  در خصوص شأن نزول اين آيه گفته شده كه شخصى به نام حارث بن زيد، عياشى ابن ابى ربيعه. ١

كـرد كـه در  هجرت مى) ص( شده بود شكنجه و آزار داده بود، بعدها حارث مسلمان شد و به سوی پيامبر اكرام
آمـد و ) ص( سپس نـزد پيـامبر. محلى عياش او را ديد و با اين پندار كه همچنان كافر است او را به قتل رساند

و  ٣٣٢: ٥، المنـار ج٤١: ٥الميـزان ج. پرداخت گـردد ديه جريان را نقل كرد كه آيه فوق نازل شد و امر شد كه
  .١٣٨: ٤ – ٣مجمع البيان ج
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ولى سنت ميزان ديه را تعيين كرده و بدان گونه كه معروف و مقبول نزد عـرب بـوده  .كافى است

، مقدار آن را مشخص كرده است و به هر حال اجماع مسلمين است كـه ديـه مـرد مسـلمان آزاد

هم نصف ديه مرد است ولى ظاهر آيه اين است كه فرقى بين زن و  ر است و ديه زنصد شت يك

   ١.»نيست مرد

عرفى در ارتبـاط بـا پرداخـت  اين نوع برداشت و فهم حكم از قرآن با برداشت امروزی حقوق

ن خسارت و بدون تـأثير دادن نقـش خسارت برای مجنى عليه با تشخيص موردی دادگاه از ميزا

  .جنسيت به خودی خود در كم و زياد كردن آن هم خوانى دارد

  سنت .2

  روايت نبوی. ١. 2

بر ) ص(منقول از پيامبر اكرم  صد شتر تعيين شده به روايات يك، تعيين مقدار معين به عنوان ديه

در . بر عرف متداول زمان اعـالم شـده اسـت، حكم امضائىتوان گفت به عنوان گردد كه مىمى

ديه قتـل ) ص(روايات مختلفى كه از طريق شيعه و سنى نقل شده آمده است كه حضرت رسول 

وجود داشته و پيـامبر آن  صد شتر قرار داد كه در عرف مردم عربستان قبل از اسالم انسان را يك

  .را پسنديده و امضا كرده است

بـه حضـرت ) ص( در بين وصـايای پيـامبر: طور نقل شده است اين) ع( در روايتى از امام باقر

عبدالمطلب در جاهليت پنج سنت را رايـج كـرده بـود كـه ، يا على: آمده است كه فرمود) ع( على

انسان را صد شتر قـرار داد  قتل ها اين بود كه ديه تثبيت كرد يكى از آن ها را در اسالم خداوند آن

از  :در روايت ديگر از عبدالرحمن حجاج نقل شـده كـه گفـت ٢.و همين نيز در اسالم پذيرفته شد

، ديه در جاهليت صد شـتر بـود و پيـامبر«گفت شنيدم كه مى) از علمای اهل سنت(ابن ابى ليلى 

و و كسانى كـه گوسـفند همان را تثبيت كرد و سپس مقرر فرمود كسانى كه گاو دارند دويست گا

دارند هزار گوسفند و كسانى كه طال يا نقره دارند يك هزار دينار يا ده هـزار درهـم بدهنـد و بـر 

   ٣.بدهند) حله يمانى(اهالى يمن مقرر داشت كه دويست دست لباس 

                                                           
  ٣٣٢: ٥سيد محمد رشيد رضا تقريرات شيخ محمد عبده ج: المنار، از . ١
يا على ان عبدالمطلب سن فى الجاهليه خمس سنن اجراها اّهللاٰ ... « :  ١٤٥: ١٩وسايل الشيعه شيخ حر عاملى ج. ٢

  .»و سن فى القتل ماه من االبل فاجری اّهللاٰ ذالك فى االسالم: االسالم الى ان قال فى 
  ١٤٢: وسائل الشيعه، پيشين. ٣
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و  ديـه زن و از تفاوتصد شتر تعيين شده  نفس يك ديه صرفاً  شود در اين رواياتمالحظه مى

  .مرد سخنى به ميان نيامده است

در اين خصوص نقل شـده ، از طريق اهل سنت) ص(روايت معروف ديگری كه از پيامبر اكرم 

حزم است كه هنگام اعزام او به يمن برای ابالغ احكـام و  بن نامه پيامبر به شخصى به نام عمرو

ردم يمن برای او نگاشت و در واقع دستورالعمل مأموريـت او را در آن نامـه مقررات اسالمى به م

 .معروف است) و بن حزمنامه عمر( »كتاب عمرو بن حزم«: اين دستورالعمل به نام .مشخص كرد

اسـت كـه  ها حكم ديهاز جمله احكامى كه در اين نامه و دستورالعمل آمده است بنا به برخى نقل

   ١)وان فى النفس الديه ماة من االبل(صد شتر است  يك، مقرر فرمود؛ ديه نفس) ص(پيامبر 

ای كه در روز فتح مكه ايراد و مطالـب نقل شده در ضمن خطبه) ص(همچنين از پيامبر اكرم 

اال ان قتيـل الخطـاء ( صد شـتر اسـت قتل خطايى يك ديه: از جمله فرمود ،مهمى را بيان فرمود

   ٢).لسوط و العصافيه ماه من االبلقتيل ا

ای به نصف بودن قتل تعيين شده و اشاره ميزان ديه صرفاً  ،هم با فرض صحت در اين روايات

  .نشده است ديه زن

در همـين ) ص(گويد پيـامبر ولى ابن قدامه فقيه حنبلى مذهب سنى در كتاب خود المغنى مى

نصـف ديـه مـرد  را صد شتر تعيين كرده فرموده است ديـه زن مرو بن حزم كه ميزان ديهنامه ع

بـن حـزم بـه  اند در نامه عمروكه گفتهاّصم  ابن عليه و: سنىوی در مقام رد نظر دو فقيه . است

فتـه اسـت شـود گطور مطلق ديه نفس صد شتر تعيين شده و اين اطالق مرد و زن را شامل مى

حكم عام اول را ، ديه زن نصف ديه مرد است و لذا اين جمله: در همان حديث فرمود) ص(پيامبر 

ديه المراة على النصـف : فان فى كتاب عمرو بن حزم ..(. كنددهد و آن را تفسير مىتخصيص مى

و من ديه الرجل و هى اخص مما ذكروه و هما فى كتاب واحد فيكون مـا ذكـر مفسـرا لمـا ذكـر 

   ٣.)... مخصصا له

                                                           
الفقه االسـالمى و  ٣٧١: ٥الفقه على المذاهب االربعه عبدالرحمن الجزيری، ج ٧٩٧: ٧معنى ابن قدامه ج: بنگريد. ١

  ١٨٢: ٢بدالقادر عوده، جو التشريع الجنائى ع ٣٠٢: ٦ادلتة از وهبه زحيلى ج
  ٨٧٨: ٢سنن ابن ماجه ج. ٢
  ٧٩٧: ٧معنى ابن قدامه، پيشين ج. ٣
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عمومًا در ، به عمل آمد) ص(منقوله از پيامبر اكرم  ولى قابل ذكر است با بررسى كه در روايات

صد شتر اسـت اكتفـا شـده و از  فقط به ذكر ميزان ديه به طور مطلق كه همانا يك خصوص ديه

انـد كـالم ى نشده است و لذا برخى از فقها كه در اقليـتنسبت به مرد صحبت نصف بودن ديه زن

  .اند پيامبر را مطلق دانسته و ميزان تعيين شده ديه را شامل مرد و زن دانسته

، البته در خصوص نامه عمرو بن حزم با بررسى كه در مأخذ و منابع نقل اين نامه به عمل آمـد

ها نـامى از ديـه در ايـن زيرا در بسياری از نقل ،مواجه است در آن با ترديد اصوًال بيان حكم ديه

ها هم فقط ميزان كلى ديه صد شتر اسـت و در بعضـى از نامه برده نشده است و در برخى از نقل

بـه ميـان  ها لزوم ديه در مورد برخى از اعضاء نيز آمده است و نامى از نصف بـودن ديـه زننقل

   ١.نيامده است

الدر المنثور سيوطى سنن : بع متعددی كه به عنوان مأخذ نقل اين نامه ذكر شده از قبيلدر منا

هشام و سنن ابى داود و موطا مالك و تنوير الحوالك و البدايه ابن سيره، تاريخ ابن عساكر، بيهقى

بـن حـزم وجـود  در نامه عمـرو، مرد است نصف ديه زن ديه: و النهايه و كنزالعمال و غيره جمله

   ٢.ندارد

نقـل ) ص(از پيامبر  توان گفت آنچه كه در خصوص ديهمى، بنابراين در خصوص روايت نبوی

شود بدان استناد كرد همان تعيين مقدار ديه به صد شتر با تأييد و امضاء عرف موجـود شده و مى

منسـوب بـه  در عبارات و روايـات ن نصف بودن ديه زنتعييدر مورد در اين خصوص است و اما 

  .مدرك اطمينان بخشى وجود ندارد) ص(پيامبر 

  ائمه و صحابه روايات. 2. ٢

در رواياتى كه از طريق اهل سـنت از اصـحاب نقـل شـده و نيـز روايـاتى كـه از برخـى از ائمـه 

تصـريح شـده  زن نقل شده بر نصف بودن ديـه) ع(و امام صادق ) ع(اقر معصومين به ويژه امام ب

، عمـر، عثمـان، معاذ، )ع( ای چون على ها از صحابه است از طريق اهل سنت و در كتب فقهى آن

انـد ديـه زن نصـف ديـه مـرد ابن عباس و زيد بن ثابت نقل شده كه گفته، ابن مسعود، ابن عمر

                                                           
از حسـين مهرپـور انتشـارات  زن برای مالحظه تفصيل بيشتر در اين خصوص بنگريد به كتاب مباحثى از حقوق. ١

  ٢٦٧: ، چاپ سوم اطالعات
  .٢٨١: حسينعلى االحمدی، جاولمكاتيب الرسول على بن : بنگريد . ٢
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ديـه زن نصـف : نقل شده كه فرمود) ع( و يا از حضرت على) ديه المراه نصف ديه الرجل( ١.است

عقل المراه على النصف من عقل الرجل فـى الـنفس و ( ءهم در نفس هم در اعضا ،ديه مرد است

  ..) . فيما دونها

ها اين مطلب نقل شـده ايـن  ای كه از آنآيد كه نظر صحابهاز نحوه بيان اصحاب چنين برمى

نصف ديه مرد است نه اينكـه الزامـًا ايـن حكـم را بـه عنـوان روايـت از پيـامبر  زن بوده كه ديه

ای مطرح شده كه گويى صحابه بـر ايـن امـر اجمـاع مطلب به گونه ،نقل كرده باشند) ص( اكرم

امامـان ايـن معنـى  زاز طريق شـيعه نيـز ا .گونه بوده استداشته و استنباطشان از حكم ديه اين

: نقل شده آمده است كـه فرمودنـد )ع( مثًال در ضمن حديثى كه از امام صادق. روايت شده است

مختلفى نيز از امام صادق و امام باقر در مورد مردی كـه  در روايات .نصف ديه مرد است، ديه زن

كنند  توانند قاتل را قصاصزن مى وادهنقل شده كه فرمودند خان، زنى را عمدًا به قتل رسانده است

و يا از قصاص صرف نظر كننـد و نصـف ديـه را از قاتـل . و نصف ديه را به خانواده مرد بپردازند

   ٢.بگيرند

طبـق ، در خصوص ديه اعضا هم مطرح است ولى در اين خصوص زن مسئله نصف بودن ديه

نصف ديه مـرد اسـت ، و نظريات فقهى ديه زن در مورد عضو نيز مانند ديه نفس رخى از رواياتب

در هر موردی نصف  ديه جرح وارد بر زنان: نقل شده كه فرمود) ع( كه در روايتى از امام باقرچنان

نه كه قبًال از طريق اهل سنت نقل كـرديم از امـام گو و همان ٣.باشدمى ديه جرح وارده بر مردان

 ولـى .و چه در عضو نصف ديه مـرد اسـتديه زن چه در نفس : نيز نقل شده كه فرمود) ع(على 

ثلث با مرد برابر  روايات زيادی هم وجود دارد مشعر بر اين معنى كه در مورد اعضاء ديه زن تا حد

به تعبير برخى از روايات از ثلث به باال ديه زن نصف ديـه مـرد  است ولى وقتى به ثلث رسيد و يا

  .شودمى

ثلث ديه كامل بـا مـرد برابـر  تا حد زن بدين مضمون كه ديه از طريق اهل سنت هم روايات

وايـت مشـهوری كـه بـه ر .نقل شده اسـت شوداست و از ثلث به باال ديه زن نصف ديه مرد مى

 :گويداست كه مى) ع( روايت ابان بن تغلب از امام صادق، صورت تفصيلى اين معنى را بيان كرده

                                                           
  ٣١٠: ٦الفقه االسالمى و ادلّته وهبه زحيلى، ج. ١
  ١٥١: ١٩بنگريد وسايل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج. ٢
  ٢٩٥: وسايل الشيعه، پيشين. ٣
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: ديـه آن چقـدر اسـت؟ فرمـود ،كنـدپرسيدم مردی يكى از انگشتان زنى را قطع مـى )ع( از امام

پرسيدم اگـر  .شتربيست : فرمود ؟اش چقدر است گفتم اگر دو انگشت زن را قطع كند ديه .شتر ده

گفتم اگر چهار انگشـت او را قطـع  .سى شتر :اش چيست؟ فرمود سه انگشت زن را قطع كند ديه

كنـد و ديـه آن سـى شـتر سه انگشت قطع مـى ،اّهللاٰ گفتم سبحان .بيست شتر: فرمود ؟كند چطور

ن وقتى ما در عـراق بـوديم ايـ .شوداش بيست شتر مىكند ديهاست وقتى چهار انگشت قطع مى

گفتيم آورنده چنين حكمـى شـيطان جستيم و مىشنيديم و از گوينده آن بيزاری مىمطلب را مى

همانا ديه زن با مـرد برابـر  .است )ص( خدا اين حكم پيامبر .ابان صبر كن: فرمود) ع( امام .است

تـو  ،ای ابـان .گردد است تا وقتى به ثلث برسد و هنگامى كه به ثلث رسيد ديه زن به نصف برمى

   ١.رودبه قياس متوسل شدی و اگر در سنت قياس شود دين از بين مى

بـه  ،نظر از بحث و تأملى كه در اين روايت و صحت آن ممكن است وجود داشته باشـدصرف

نى هـم نصف ديه مرد است نقل شده و شيعه و سـ زن مختلفى داير بر اينكه ديه هر حال روايات

  .اندعمومًا بر آن مبنا عمل كرده

  اجماع .3

به شرحى كه به اختصار به آن اشاره  زن منقوله كه برای نصف بودن ديه و رواياتسنت  عالوه بر

به ، دبرای اين موضوعى دليلى وجود ندار) قرآن كريم(ها استناد شده و البته از كتاب  كرديم به آن

اهـل  كه در صفحات قبل ديديم هـم در فقـهاجماع فقها نيز بر اين امر استناد شده است و چنان

ای  سنت و هم در فقه اماميه بر وجود اجماع بر نصف بودن ديه زن تصريح شده است و بـه گونـه

 طـرح شـده اسـت و احيانـاً ها نيز م و سنت آن در خصوص اين حكم عنوان اجماع صحابه و سيره

، انـد مرد دانسـته یرا مساو ه زن و مردين حكم نظر داده و ديهان كه برخالف ايفق از یافراد نادر

  .اندبه عنوان شاذ و نادر كه نظرشان قابل ترتيب اثر نيست مطرح شده

آن بحـث و تـأملى كنم كه ممكن است در حجيت اجماع و قابليـت اسـتناد بـه فقط اشاره مى

وارده در  االصول اين اجماع مدركى است و بـر اسـاس روايـاتيكى از اين جهت كه على .داشت

  .تواند معتبر باشداند كه اگر در مبنای آن خدشه وارد شود نمىفقها چنين نظری داده ،اين باب

                                                           
  ٢٦١: ١٩وسايل الشيعه، ج. ١
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و نصف بودن آن در قـرآن و  رغم نبودن حكم مقدار ديهرسد علىنكته ديگر اينكه به نظر مى

و سنت صحابه و بعد از  اگر اجماع و سيره ،نبوی كه اين امر را تشريع كند ترديد جدی در روايات

بر مبنای درك و استنباط آنان و اتخـاذ مـالك و منـاط از احكـام ، آن فقها هم وجود داشته باشد

ارزش شهادت آنـان  االرث آنان و يا نصف بودنو از جمله نصف بودن سهم ديگر مربوط به زنان

بـه ويـژه از لحـاظ  تر بودن موقعيت و ارزش اجتماعى زن بر پايين ،نگرش رايج ،نسبت به مردان

دائمى بـه آن مالى و اقتصادی بنا شده است و مشكل است به عنوان يك دليل قطعى برای حكم 

  .استناد كرد

  و منطقى توجيهات عقلى .4
برخى از فقها توجيه عقلى و منطقـى نيـز بـرای ايـن ، عالوه بر استناد به نصوص روايى و اجماع

ام بر اين مبنا برخى با ديدگاه تعيين قيمت برای جان انسان و يا اعضاء و انـد .اندذكر كرده تفاوت

در واقع قيمت جان انسان يا عضو از دست رفته يا آسيب ديده اوسـت بـرای مـرد  او و اينكه ديه

داننـد و نصـف مـرد مـى قائل شده و ارزش جان زن را كمتر و تا حد ارزش و قيمتى باالتر از زن

قيمت زن را كمتر از مرد دانسته و ، شودگذاری كه به صورت ديه تعيين مىبنابراين در مقام قيمت

به عنوان نمونه به يك عبارت از اين نوع تفكـر از  .ندا هلذا ديه او را نصف ديه مرد به حساب آورد

ابن قيم جوزی از علمای بزرگ اهل سنت در كتاب معـروف خـود  .كنيمعلمای اسالمى اشاره مى

تر از مرد است و نفع مـرد بيشـتر كه زن ناقص از آنجا: گويداعالم الموقعين عن رب العالمين مى

تواند با قيمت مرد برابر باشد زيرا ديه شخصى بنابراين قيمت زن كه همان ديه است نمى ... است

همانند قيمت برده و يا اموال ديگر است و لذا حكمت شارع بر ايـن ) در واقع همان قميت او(آزاد 

هـا  د و به همين جهت اين تفاوت در ديـه بـين آنقرار گرفته كه قيمت زن نصف قيمت مرد باش

لم تكن قيمتها مع  ... و اما الديه فلّما كانت المراه انقص من الرجل و الرجل انفع منها( .وجود دارد

ذلك متساويه و هى الديه فان ديه الحر جاريه مجری قيمت العبد و غيره مـن االمـوال فاقتضـت 

  ١)من قيمته التفاوت ما بينهما حكمه الشارع ان جعل قيمتها على النصف

ها بـا  قيمت آن و مرد و تفاوت گذاری مادی جسم و جان زنبرخى ديگر بدون مالحظه ارزش

نفس و يا جرح در واقـع جبـران خسـارت مربـوط بـه از  كنند كه ديهاين ديد به موضوع نگاه مى

                                                           
  ١٤٦: ٢اعالم الموقعين عن رب العالمين ابن قيم جوزی ج. ١
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اش و يا خسـارات متحمـل شـده بـه لحـاظ صـدمات و ادهدست رفتن حيات شخصى برای خانو

باشد كه در شرع اين خسارات برآورد و تعيين شده و از آنجا كه هايى كه بر او وارد شده مىآسيب

نبودنش و ، هايش برای خانوادهو مسئوليت مرد با توجه به موقعيت اقتصادی و اجتماعى و تكاليف

ميزان ديه متعلق رو  اين از ،گذارداش خسارت بيشتری را نسبت به زن بر جای مى ديدگى سيبيا آ

توان مالحظـه عبارت صاحب تفسير المنار را مى ،از باب نمونه .به او بيش از زن برآورد شده است

حكمت نصف بودن ديه زن نسبت به مرد اين است كه منفعتى  :گويدكرد كه در اين خصوص مى

، دهـدن از دست مـىدهد بيشتر از نفعى است كه با فقدان زواده با فقدان مرد از دست مىكه خان

  ١.بنابراين همانند ارث در اينجا نيز سهم زن نصف شده است

كنـد و پذيرش ديدگاه و نگـرش اول كـه انسـان آزاد را هماننـد مملـوك و بـرده فـرض مـى

 گذاری قائل به تفـاوتو مؤنث در قيمت نمايد و از اين حيث بين دو جنس مذكرگذاری مى قيمت

شـود و در خصـوص حداقل امروزه مورد پذيرش نيست و توهين به انسانيت قلمداد مـى، باشد مى

و در جامعـه تغييـر  گذاری او در خانوادهتواند قابل طرح باشد نكتهاالصول مىديدگاه دوم كه على

ه چنين شده بايد متناسب آن حكم موضوع عوض شود و اصراری بـر ثابـت و كه امروزچنان. كرد

دائمى بودن حكم كه به مناسبت وضعيت خاص و مناسب با زمـان خاصـى وضـع شـده صـورت 

  .نگيرد

  زنان در خصوص ديه تحوالت قانونى. ج

قانون مجازات اسالمى ايـران بعـد از اسـتقرار جمهـوری  ،شد گونه كه در ابتدای مقاله بيان همان

را  جبـران خسـارت بـدنى، اسالمى در راستای شرعى كردن قوانين و به تبعيت از نظر رايج فقهى

ف ديـه نص جمله مقرر شد ديه زنآن و يا ميزان مقرر در شرع تعيين كرد كه از  تحت عنوان ديه

  )٣٠٠ماده ( .مرد باشد

عدم توانايى اصالح و تغيير اين حكم قانونى به لحاظ بيم مخالفت با ، در اين زمينه از يك سو

در مواردی كه راه فـراری ، به همين صورت فعلى تالش كرد ضمن حفظ حكم ديه، موازين شرع

ضوابط عرفـى يكسـانى را بـرای جبـران از قيد و بند اعمال مقررات ديه خارج شود و ، وجود دارد

                                                           
  ٣٣٢: ٥المنار، پيشين، ج. ١
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را يكسـان  عمًال ديه مرد و زن، قرار دهد و يا تحت عناوين ديگری برای مرد و زن خسارت بدنى

  .هر چند عنوان خاص ديه را برای آن اطالق نكند ،قرار دهد

ح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنى دارنـدگان وسـايل نخستين بار اين تمهيد در قانون اصال

  .اجرا شد ١٣٨٧نقليه موتوری زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب تير ماه سال 

اند وسيله نقليه خود را به  دارندگان وسايل نقليه موتوری موظف ،قانون مزبور ٤و  1طبق مواد 

، هـای بيمـهاز شـركت های حرام نزديكـىبه ماه كامل مرد با احتساب افزايش مربوط ميزان ديه

قانون مزبـور در هنگـام وقـوع حادثـه مربـوط بـه ايـن  ٤ماده  ٢و به موجب تبصره . بيمه نمايند

. بپردازنـد اند بيمه كامل شخص فوت شـده را اعـم از مـرد و زن های بيمه موظفشركت، وسائل

بايد ديه كامل مسـاوی ، گر زنى در اثر حادثه تصادف رانندگى فوت كندبنابراين طبق اين قانون ا

كه همـين  درحالى. وجود ندارد ديه مرد به او پرداخته شود و از اين حيث هيچ فرقى بين زن و مرد

نصـف ، شـودای كه به او پرداخت مىديه، زن اگر مثًال در اثر تيراندازی اشتباهى مردی فوت كند

اين اصالح يا تحول قانونى صورت گرفـت و عمـًال ديـه ، به هر حال در آن قانون. يه مرد استد

در اينجا هـم ، هر چند ممكن است در توجيه اين اصالح قانونى گفته شود، يكسان شد مرد و زن

رد كـه بـا شـود عنـوان خسـارت داای كه پرداخت مىديه زن همان نصف ديه مرد است و اضافه

ولـى پيداسـت كـه  ،شـودگزار اين مبلغ پرداخت مى گر و بيمهتوجه به عقد قرارداد بيمه بين بيمه

پرداخت اين مبلغ اضافى و انجام قرارداد بيمه با اين مبلغ با حكم و اجبار قانون است و حتـى بـه 

ه نكرده يا بيمـه الذكر در مواردی هم كه كسى وسيله نقليه خود را بيمقانون فوق ١٠موجب ماده 

در هر حال بايد ديه كامل بـه زن پرداخـت شـود و پرداخـت آن  .اعتبار باشدو يا بى، آن سر آمده

گذار بـه هـر  پيداست كه قانونرو  اين از .گيردهای بدنى صورت مى توسط صندوق تأمين خسارت

و . ی به زن بـاز كنـدو با اين نام عمًال راه را برای پرداخت ديه مساوجا  اين حال خواسته است در

گـذار و مرجـع  دهنده اين اسـت كـه ديـدگاه قانون شود و نشانگام مثبتى تلقى مى، البته اين امر

نظارتى آن يعنى در اينجا مشخصًا فقهای شورای نگهبان در مورد حكم شرعى نصف بـودن ديـه 

مـرد و وجـود ديدگاه كسانى است كه حكمت اين امر را در داشتن تكليف و مسئوليت بيشتر ، زن

قيمت ذاتى بين جنس و مرد  دانند نه تفاوتهزينه بيشتر در صورت فقدان او در مقايسه با زن مى

هريـك  هـا و وضـعيتو زن و در نتيجه اين امر قابل تغيير و اصالح به مناسـبت تغييـر موقعيـت

  .باشد مى
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گذار به پيروی از  اين است كه قانوندهنده  ه شده و نشانيدتمهيد ديگر كه در اين زمينه انديش

بـرايش  زن يعنى تثبيت حكـم قـانونى نصـف بـودن ديـه، تداوم اين وضع، درك عمومى جامعه

اقدامى است كه در قـانون مجـازات اسـالمى اخيرالتصـويب صـورت داده و آن ، كننده نيست قانع

در قـانون . المال و بودجه عمومى تأمين شودق بيتاينكه كمبود ميزان ديه پرداختى به زن از طري

و . »نصـف ديـه مـرد اسـت، ديـه قتـل زن«دارد همچنـان مقـرر مـى 544 ماده، مجازات جديد

، ديه خنثای ملحـق بـه مـرد«متعرض ميزان ديه شخص خنثى نيز شده و مقرر داشته  545 ماده

نصف ، نصف ديه مرد به عالوه ،ديه زن و ديه خنثای مشكل، ديه مرد و ديه خنثای ملحق به زن

  .ديه خنثى هم كمتر از ديه كامل يك مرد است، طبق اين قانون، و به هر حال. »ديه زن است

 ديه معادل تفاوت، در كليه جناياتى كه مجنى عليه مرد نيست«دارد مقرر مى 545 تبصره ماده

  .»شودای بدنى پرداخت مىهتا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت

همانند و به ، زن اين است كه عمًال ديه، بنابراين تحولى كه در اين قانون جديد صورت گرفته

النهايه نصف آن مشخصًا بـه عنـوان ديـه و توسـط فـرد ، شودپرداخت مى، ديه مرد همان اندازه

  .گرددهای بدنى پرداخت مىديه كامل دّ ايد پرداخت شود و نصف آن كه به حمرتكب ب

گذار مطلوب و قابل تقدير است ولى اين مسـئله جـای  ضمن اينكه اين گام رو به جلوی قانون

ندارد يـا بـه لحـاظ را به اندازه مرد  استحقاق دريافت خسارت بدنى، زن بحث و طرح دارد كه اگر

تر بودن نقـش اقتصـادی و اجتمـاعى او و ايـن  جان او با مرد و يا به لحاظ پايين عدم ارزش برابر

تكليف نموده از صندوق خسارات بـدنى ، گذار چگونه قانون، همچنان به جای خود باقى است، امر

چـرا بايـد آن را صـندوق تـأمين خسـارات و در واقـع ، پرداخت شود و اگر اين اسـتحقاق را دارد

  .جانى دريافت نگردد، و از خود مرتكب و به اصطالح فقهى المال بپردازد بيت

  گيری نتيجه

 بـه تبعيـت از فقـه، در قانون مجازات مالحظه شد كه در مورد جبران خسارت بدنى در طى بحث

نصف ديه مرد مقرر شده كه در ارتباط با  زن وجود دارد و ديه اسالمى اعم از شيعه و سنى تفاوت

به طور اجمال و طبعًا نه به صورت تفصيل كه . هايى را برانگيخته استچالش، مسائل حقوقى زن

 در اين مقال فرصت آن نبود در مبانى نقلى و عقلى اين حكم فقهى و قانونى بحثى به عمل آمده

دليلى از كتاب بر اين تفاوت نيسـت و ، لحاظ نقلىنتيجه حاصله از اين بحث اين بود كه از ، است
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در  .حكم ديگری ذكر نشده اسـت، در قرآن كريم جز اينكه اصل ديه برای قتل خطايى مقرر شده

روايـت مـتقن و ، مشكل اسـت بتـوان، به عمل آمدهبا بررسى ) ص( منقوله از پيامبر اكرم روايات

دليل اقوال و نظريات نقل شده از برخـى صـحابه و برخـى از  عمده. قابل استنادی به دست آورد

اند و گفته شده اجماع بـر ايـن امـر است كه ديه زن را نصف ديه مرد اعالم كرده )ع( ائمه اطهار

در  .انـدولـى بسـيار در اقليـت ،نظر مخالف هم بين فقهای شـيعه و سـنى وجـود دارد .وجود دارد

كى است كه اعتبار استقاللى آن به عنوان دليل بر ايـن اجماع مدر، توان گفتخصوص اجماع مى

روايات اصحاب و يا بهتر است گفته شـود نظريـات منقـول از صـحابه هـم . جای بحث دارد، امر

با توجه به وضـعيت و  ها از چنين حكمى در مورد زنان گردد به برداشت و استنباط آنعمدتًا بر مى

، ای كه بحـث شـد و منطقى هم برای اين تفاوت به گونه يهات عقلىتوج. موقعيت اجتماعى آنان

نگـرش و اقـدام ، تواند دليل متقنى بر وضع و ادامه اجرای چنين حكـم متفـاوتى باشـدامروز نمى

هر چند تحت عنوان پرداخـت خسـارت از طريـق (گذار بر برقراری تساوی عملى ديه  جديد قانون

در قانون اصالح قانون بيمه اجباری وسايل نقليه زمينـى مصـوب ) خسارات به زنصندوق تأمين 

و قانون مجازات اسالمى جديد كه به هر حال مورد تأييد فقهای شورای نگهبان نيـز  ١٣٨٧سال 

كننده نبودن توجيهات عقلى مربوط به تفاوت در تعيـين ميـزان ديـه  دهنده قانع نشان، قرار گرفته

رواياتى هم كه صريحًا . تواند باز باشدخوبى است و به هر حال باب اين بحث مىباشد و نشانۀ مى

متناسب با زمان و برداشتى اسـت كـه از تفـاوت موقعيـت ، ديه زن را نصف ديه مرد اعالم كردند

اقتصادی و اجتماعى زن در برابر مرد وجود داشته و با تحوالت اجتماعى زنان در طول زمان قابل 

  .دباشنمى تغيير

  فهرست منابع

 قانون مجازات اسالمى ايران  
 عالم الكتب، بيروت، 9، 7، 2ج ، المغنى، تابى، عبداّهللاٰ بن احمد، ابن قدامه.  

 داراحيـاء الثـرات ، بيـروت، چـاپ اول، 2ج، اعالم الموقعين عن رب العـالمين، 1412، ابن قيم الجوزی

  .العربى

 داراحياء الثرات العربى، بيروت، ٢و١ج ، ماجه سنن ابن، تابى، الحافط ابو عبداّهللاٰ ، ابن ماجه.  

 مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، قم، 2ج، تحريرالوسيله، تا بى، سيدروح اّهللاٰ ، امام خمينى.  
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 داراحيـاء الثـرات ، بيـروت، چاپ هفـتم، 5ج، الفقه على المذاهب االربعه، ١٤٠٦، عبدالرحمن، الجزيری

  .العربى

 داراحياء الثرات العربى، بيروت، 19ج، تحصيل مسائل الشريعهوسائل الشيعه الى ، تابى، حر عاملى.  

 دارالزهرا، بيروت، 2ج، المتهاج، مبانى تكمله، تابى، سيدابوالقاسم، خوئى.  

 بيـروت، چـاپ دوم، 3ج، )تقريـرات درس شـيخ محمـد عبـده(المنـار ، تـابـى، سيدمحمد، رشيدرضا ،

  .دارالمعرفه

 اپ هفدهمچ، توضيح المسائل، 1377، يوسف، صانعى.  

 دارالكاتب العربى، بيروت، 2ج، عوده التشريع الجنائى، تابى، عبدالقادر.  

 نشر يس، مكاتيب الرسول، 1363، على بن حسينعلى االحمدی.  

 ١٩٩٠، قانون تعهدات سويس چاپ برن سويس. 
 نثـر مؤسسه ال، قم، 14ج، مجمع الفائده والبرهان فى شرح ارشاداالذهان، ١٤٠٩، احمد، مقدس اردبيلى

  .االسالمى

 احيـاء ، بيـروت، چاپ هفتم، 43ج، جواهر الكالم فى شرح شرايع االسالم، 1981، محمد حسن، نجفى

  .التراث العربى

 ناشر، دمشق، چاپ سوم، 6ج، الفقه االسالمى و ادلته ،1984، وهبه زحيلى.  



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  

حكمى طبق » قتل در فراش«

 ؟قاعده يا استثنايى از قاعده

  
  
  
  

  1بني اسماعيل آقابابايي

  

 چكيده

كند كه مفـاد  نوشته حاضر با لحاظ تحقيقات انجام شده و پرهيز از مباحث تكراری اين سؤال را مطرح مى

ای كيفری است يا استثنايى از قاعده؟ در صورت  بيانگر قاعده) تعزيرات(قانون مجازات اسالمى  630ماده 

تواند از  يا هر كس ديگر با لحاظ شرايطى مى ه شوهر نداشته و زنبيان قاعده كيفری اين حق اختصاص ب

ولى در صورت بيان حكم استتثنايى فقط شوهر بـا شـرايط خـاص از ايـن حـق  ،چنين حقى استفاده كند

 .مند خواهد بود بهره
تول را مبنـای صـدور حكـم قـرار م بودن مقالد ها هنگام صدور حكم مهدور بسياری از دادگاه ،در عمل

از ، 630ولى بر فرض استثنا بودن مفاد ماده  .و مرد در اين امر نيست اند كه در نتيجه تفاوتى بين زن داده

نوشته حاضر پس از بحث تفصيلى به لحاظ حقوقى و فقهى بـه . مسئله قابل نقد است جهات مبانى فقهى

در قانون مجازات به شيوه فعلى قابل دفاع نيست و حذف  يابد كه طرح قتل در فراش ت مىاين نتيجه دس

 .شود اين ماده پيشنهاد مى

 .حد، مالد مهدور، دفاع مشروع، قتل در فراش :ها ه واژ كليد

                                                           
  .عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى. ١
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  مقدمه

 را قتـل در فـراش يكى از اسباب سـقوط قصـاص 1392قانون مجازات مصوب  301ماده » ث«بند 

: دارد با ترجمه ناقصى از متون فقهى مقرر مـى ١)تعزيرات(قانون مجازات اسالمى  630داند و ماده  مى

، داشته باشد زن د اجنبى مشاهده كند و علم به تمكينبا مر هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا«

توانـد بـه  زن مكره باشد فقط مـرد را مىكه  صورتى در تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و مى

 .»حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است. قتل برساند

و ارتكاب قتل در حال ارتكاب جرم سه شرطى است كـه بـرای معافيـت  علم به تمكين، مشاهده

شرط ديگری مبنى بر اثبات  كه در فقه درحالى ،شوهر از مجازات در اين ماده در نظر گرفته شده است

عمًال بـه تجـويز ، گذار از آوردن اين شرط مهم آن در دادگاه با چهار شاهد وجود دارد كه غفلت قانون

اند آوردن اين مـاده در صـورتى ممكـن  انجامد و چنانكه برخى به تفصيل مطرح كرده قانونى قتل مى

: ك.ر. (است كه دست كم رأی مشهور فقها را با اضـافه كـردن شـرط امكـان اثبـات در نظـر گيـرد

 )196-175: 1384، هاشمى

: داشـت مقـرر مىكـه  179در مـاده ) 1304مصوب دی ماه (از نظر سابقه قانون مجازات عمومى 

كه به منزله وجود در يـك فـراش  خود را با مرد اجنبى در يك فراش يا درحالى هر گاه شوهری زن«

از مجازات معاف است؛ ، ها يا هر دو شود است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكى از آن

بـين  يند و در حقيقت هم عالقه زوجيتهر گاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبى بب

ای محكوم خواهد شد و اگر در مـورد  از يك تا شش ماه حبس جنحه، ها نباشد و مرتكب قتل شود آن

ای از يازده روز تا دو مـاه محكـوم  به حبس جنحه، مرتكب جرح يا ضرب شود، قسمت اخير اين ماده

: ك.بـرای نمونـه ر( .دانـان همـراه بـود اده بـا نقـد حقوقكه در آن زمان هم تدوين اين م» شود مى

 )1352، مظلومان

قتـل در ) 1810مصـوب (قـانون جـزای فرانسـه  324در مقررات ديگر كشورها در ماده  همچنين

عالوه بر فرانسـه در قـوانين برخـى كشـورهای . لغو شد 1975بينى شده بود كه در سال  پيش فراش

: 1379، آقابابايى ؛298: 1389، مير محمد صادقى: ك.ر( .مشابه اين مقرره وجود داشته استديگر نيز 

130-218( 
                                                           

، به نظر مى رسـد شـماره مـواد 1392قانون مجازات اسالمى مصوب  728و  447، 104با توجه به تصريح مواد  .١
از ايـن . كتاب پنجم تغيير نكرده است و تداخل شماره ها، بدون مصوبه مجلس، دليل موجهى برای تغيير نيست

با وجود اين، برخى قانون نويسـان آن را . بدون تغيير مد نظر قرار گرفته است 630ماره ماده رو در اين نوشته ش
 .تغيير داده اند 856به شماره 
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كند و بـر  به ظاهر لزوم وجود اين ماده را توجيه مى، وجود اين سابقه و نيز طرح مسئله در فقه

ای بـه تأييـد يـا  اويـهاز زهريك  های متعدد به بررسى اين ماده پرداخته و همين اساس در نوشته

، بـه بعـد؛ مهرپـور 162: 1384، زينالى: از آن جمله است( .اند نهايتًا اصالح ماده ياد شده نظر داده

 )196-175: 1384، هاشمى؛ 1379، ؛ صبری1375

در  مانع آوردن مسئله قتل در فـراش، های حقوقى و فقهى رسد اشكال با وجود اين به نظر مى

 .كنيم انين كيفری ايران است كه در ادامه از دو زاويه حقوقى و فقهى اين مسئله را بررسى مىقو

و مباحثى از اين دست كه در  بشری يا دفاع از حقوق زنان های حقوق الزم به ذكر است بحث

وجـه مـد  ازد بـه هيچس نهايت اصالح قوانين بر اساس حكم ثانوی يا حكم حكومتى را مطرح مى

را به عنوان حكم اولـى و بـر اسـاس قواعـد بـه  نظر ما نيست و در صدديم مسئله قتل در فراش

های موجود در موضوع قتـل در  اين نوشته با برخى نوشته بررسى گذاريم و همين امر نكته تفاوت

 .فراش است

  بررسى حقوقى. الف

: انـد از كنيم كه عبارت اكتفا مى وقى مسئله به مبانى مطرح در تجويز قتل در فراشدر بررسى حق

حكم استثنايى بـودن و . 3م و الد الحاق آن به مسئله قتل مهدور. 2بودن؛  مصداق دفاع مشروع. 1

 .اختصاص آن به شوهر

  دفاع مشروع. 1

در مقام بيان معافيت از مجازات قتل و ضـرب ) تعزيرات(به بعد قانون مجازات اسالمى  625مواد 

 630دانان از آنجا كه ماده  باشد و به عقيده برخى حقوق مى و جرح ارتكابى به جهت دفاع مشروع

ه به دفاع محسوب شدن اين عمـل از نـاموس تواند نوعى اشار بعد از مواد ياد شده آمده است مى

از نظر فقهى نيز چنـان كـه خواهـد آمـد برخـى آرا بـا ايـن ديـدگاه  )1375، مهرپور( .تلقى شود

 .هماهنگى دارد

اسـت  پذيرش اين نظر منوط به لزوم رعايت شرايط حاكم بر جواز قتل در مقام دفـاع مشـروع

 .كند صورت يكى از مصاديق دفاع مشروع را بيان مى كه ماده ياد شده هم در اين
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نياز به ذكـر جداگانـه نـدارد و حـذف ، در اين صورت چون مفاد ماده امری است مطابق قاعده

اختصاص جواز قتل بـه شـوهر و ارتكـاب قتـل در . كند ماده ياد شده اشكالى در قانون ايجاد نمى

هد بود نه قيد و چنانچه ديگران هـم واجـد حين عمل مجرمانه هم از باب بيان مصداق شايع خوا

توانـد بـه نـوعى  بلكه مى ،باشند اقدام آنان نه تنها منع قانونى نخواهد داشت شرايط دفاع مشروع

 .وظيفه قانونى هم تلقى گردد

ه ها نپذيرفته و در يك نمونـه در جـايى كـ با وجود اين در عمل استناد به دفاع را برخى دادگاه

دادگاه آن را از اسـباب معافيـت از مجـازات ، متهم اقدام به قتل متجاوز را دفاع از ناموس دانسته

 )301: 1382، بازگير( .داند ضربه مى 95و تعزير به تعداد  ندانسته و مرتكب را مستحق قصاص

كـه  629-625و نسـخ مـواد ) 92ارديبهشـت (هم اكنون با تصـويب قـانون مجـازات جديـد 

قتل زانـى و كه  اين از يك سو و تصريح بر) 1375، مهرپور(شد  تلقى مى ای بر دفاع مشروع قرينه

و ) 301در بنـد ث مـاده (اسـت  نسبت به شوهر زانيه از مـوارد انتفـای قصـاص زانيه در حال زنا

تـوان  مى، به دفاع مشروع نظـر دارد از سـوی ديگـر جداسازی آن از موارد بند ت همين ماده كه

 .گذار در مصوبه اخير نيست به استناد دفاع مشروع بودن مد نظر قانون گفت قتل در فراش

  م بودن مقتولالد مهدور. 2

شد كه مصاديق آن به تصريح آن است كه مقتول شرعًا مستحق كشتن نبا يكى از شرايط قصاص

 :اند از عبارت 1392قانون مجازات اسالمى مصوب  302ماده 

 .مرتكب جرم حدی كه مستوجب سلب حيات است .1
فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقـدار آن ، نفس يا عضو مستحق قصاص .2

 .شودقصاص نمى
  قتل در مقام دفاع مشروع .3

 .نسبت به شوهر زانيه نيه در حال زنازانى و زا .4

مـاده  2شـود كـه در تبصـره  شرعى بودن مقتول تعبير مى در اصطالح از اين شرط به مهدورالدم

قـانون مجـازات  302قانون مجازات اسالمى سابق بر آن تصريح شده بود و هم اكنون ماده  295

 در موارد اعتقاد به مهدورالـدم تغيير در عبارات به انتفای قصاصبا اندكى  1392اسالمى مصوب 

 :طبق ماده ياد شده. پردازد بودن مقتول مى
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مشـمول ، حسب مورد در نفس يا عضـو، عليهمدعى باشد كه مجنى، هرگاه مرتكب«

ت بـر او شـده اسـت مرتكب جناي، اين قانون است يا وی با چنين اعتقادی 302 ماده

اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شـود و دادگـاه موظـف اسـت نخسـت بـه 

اسـت و  302 عليه مشمول مادهاگر ثابت نشود كه مجنى. ادعای مذكور رسيدگى كند

مرتكـب جنايـت شـده اسـت ، نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اسـاس چنـين اعتقـادی

ولى اگـر ثابـت شـود كـه بـه اشـتباه بـا چنـين  ،شودمىمحكوم  مرتكب به قصاص

نباشـد مرتكـب  302 عليه نيـز موضـوع مـادهدست به جنايت زده و مجنى، اعتقادی

 .»شودمحكوم مى» تعزيرات«به مجازات مقرر در كتاب پنجم  عالوه بر پرداخت ديه

سـازد و تفـاوتى  را منتفـى مى بودن مجازات قصاص صرف اعتقاد به مهدورالدم، طبق مقرره فوق

به بيان ديگـر پـس از وقـوع قتـل بـه اعتقـاد . ندارد كه اعتقاد مطابق با واقع باشد يا خالف واقع

 گـردد و محكـوم مى بودن چنانچه اين اعتقاد نادرست باشد مرتكب بـه پرداخـت ديـه مهدورالدم

هيچ مجازاتى در انتظـار ، چنانچه اعتقاد صحيح و مطابق واقع باشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود

 .مرتكب نيست

اسـت و در  و ديـه م بودن واقعى از اسـباب سـقوط مجـازات قصـاصالد مهدور، به بيان ديگر

 .گردد قاضای اوليای دم مرتكب به پرداخت ديه محكوم مىصورت خطای در اعتقاد در نهايت با ت

 :در صورت پذيرش تحليل فوق بايد گفت در مسئله قتل در فراش

 .انتفای مجازات اختصاص به شوهر ندارد .1
 .تفاوتى بين موارد مشاهده و اطالع بعدی نيست .2
 .تواند زمان مشاهده يا زمان ديگری باشد زمان قتل مى .3
منتفى است و در صورت عدم اثبات بـه دليـل  و ديه ر صورت اثبات ادعا قصاصد .4

 .اعتقاد مجازات قصاص ندارد

. كند و مفـاد آن مطلـب جديـدی نيسـت نيز مطلبى طبق قاعده را بيان مى 630با اين بيان ماده 

م بودن خود قابـل نقـد اسـت الد هدورالبته به اعتقاد صاحب اين قلم پذيرش جواز قتل به اعتقاد م

 ولى از آنجا كه به غلط اين مسئله در قانون مجازات اسالمى به عنوان قاعده برای نفـى قصـاص

رود و حتـى بـدون تحقـق  نيز به نوعى بيانگر همين قاعده به شمار مـى 630ماده ، پذيرفته شده

 .توان مرتكب را از مجازات تبرئه كرد م مىشرايط مندرج در اين ماده ه
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 :اند از با توجه به تحليل ياد شده عبارت چند نمونه از آرای محاكم در مسئله قتل در فراش

انجـام گرفتـه » ز«به وسـيله  عمل زنا«: ای در خصوص زانى كشته شده آمده است در پرونده. 1

و بر همين اساس دادگاه متهمين » بدانند كه متهمين مقتول را مهدورالدم تواند باعث باشد مى

 )291: همان: ك.ر( .كند محكوم مى را به پرداخت ديه

در مسئله ياد شده تفاوتى ندارد كه عقيده منشأ فقهى داشته باشد يا منشأ اجتماعى بـر همـين . 2

تبرئه شده و در استدالل بر آن چنين آمـده  قاتل از مجازات قصاصای ديگر  اساس در پرونده

شوهر دار شـود بـر شـوهر  در بين عشاير عقيده بر اين است كه هر كس متعرض زن«: است

 )294: همان( .»است كه متعرض را به قتل برساند

م بودن تصريح شده و با آنكه از نظـر دال ای ديگر به صراحت بر نقش اعتقاد بر مهدور در نمونه. 3

ديوان عالى كشـور ، به رغم حكم دادگاه به مجازات قصاص، شرعى استحقاق قتل وجود ندارد

 .نظر ديگری برگزيده است

بودن مقتول پيـدا  اعتقاد به مهدورالدم، ای ديگر در جايى كه قاتل به صرف تفخيذ طبق پرونده. 4

پذيرد ولـى ديـوان در مقـام  دادگاه آن را به عنوان يك عذر نمى، كند كرده و اقدام به قتل مى

ديـده  م مىالد مستحق قتل و مهدور...  مقتول را...  چون متهم«: دارد بررسى پرونده اظهار مى

نقـض و ...  خواهد بود لذا حكم به قصاص رود و موجب درء از موارد شبهه به شمار مى... است

 )298: همان( .»گردد ارجاع مى...  رسيدگى مجدد به موضوع به شعبه ديگر دادگاه كيفری يك

، متهم به قتل متجـاوز احتمـالى روی آورد، با وجود اين اگر اعتقاد محرز نشود مثًال با وجود ترديد

كند در متجاوز بودن  ای در جايى كه مرتكب اظهار مى نيست و در نمونه دليلى بر تبرئه از قصاص

. شـود و رأی در ديوان نيز تأييد مىكند  دادگاه قاتل را به قصاص محكوم مى، مقتول ترديد داشته

 )292: همان(

كـه عمـًال موجـب  630ها به جای استناد به ماده  چنان كه مشهود است در موارد فوق دادگاه

م كمك گرفته و قصـاص را منتفـى الد اند از قاعده قتل مهدور شود سعى كرده نمى صاصانتفای ق

 .اند را نيز در راستای بيان همين قاعده لحاظ كرده 630سازند و به بيان ديگر ماده 
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  بيان مورد خاص. 3

 630مـاده ، )1392مصوب (مى قانون مجازات اسال 301ماده » ث«مبنای ديگر آن است كه بند 

به مورد خاصى اشاره دارند كـه ، و نيز اقوال فقهى مطرح در مسئله) بخش تعزيرات(همين قانون 

مقتول به لحاظ شرعى مستحق قتل نيست ولى به دليل خاص استثنائا با رعايـت برخـى شـرايط 

ز محصـن يـا چنين حقى برای شوهر به رسميت شناخته شده است و آن موردی است كه متجـاو

متجاوز به عنف نيست تا مجازات شرعى وی مرگ باشد بلكه در صورت اقامه دعوا و اثبات تجاوز 

در دادگاه در نهايت به صد ضربه شالق محكوم خواهد شد ولى استثنائا به شوهر حـق داده شـده 

 .كه به قتل وی روی آورد و از مجازات معاف گردد

حكمى استثنايى را نسبت به شوهر بيـان  630د ماده و مفا 301ماده » ث«در اين صورت بند 

 .های حاكم بر تجاوزهای جنسى هماهنگى ندارد كند كه با قواعد حاكم بر حدود و مجازات مى

 :اين فرض از دو جهت نياز به بررسى دارد

از چنـين حقـى  آيا اين حقى است ويژه برای شـوهر كـه در شـرايط مسـاوی زن .1

 برخوردار نيست؟
آيا مورد فوق به لحاظ فقهى مستند قابل قبولى دارد كه بتوان آن را به عنوان متن  .2

 يك ماده قانونى كيفری آورد يا خير؟

تـوان  گيريم و در مورد سـؤال اول مى پاسخ سؤال دوم را در ادامه در بررسى فقهى مسئله پى مى

نيز شوهر خـود  كه اگر زن با اين بيان ؛امتيازی برای شوهر نيست، گفت اين حق با لحاظ شرايط

شود در حـال ارتكـاب عمـل نامشـروع مشـاهده نمايـد  را كه در فرض مسئله محصن قلمداد مى

فـرض . بـه قتـل وی اقـدام كنـد، تواند به دليل استحقاق شرعى زانى محصن به كشته شدن مى

ى اگر شوهر بـه ول. مشروع بودن هم به دليل امكان چندهمسری برای شوهر خارج از بحث است

امتيازی بـرای  630مفاد ماده ، داليلى متجاوز شرعى شناخته شده اما مستحق كشته شدن نباشد

پذيرش مطلب . شوهر و موردی استثنايى خواهد بود كه زن در شرايط مساوی از آن محروم است

 .كنيم اخير منوط به داشتن مستند فقهى قابل قبول است كه در ادامه آن را بررسى مى
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  بررسى فقهى. ب

در اين قسمت از نوشته ابتدا اقوال فقها و سپس مستندات مسئله را نقل و سپس بر اساس قواعـد 

هـا  های فقهـى بـه بررسـى ميـزان اسـتحكام مسـتندات و حجيـت آن و اصول حاكم بر استنباط

 .پردازيم مى

  اقوال فقها. 1

 :به چند صورت مطرح شده است اين مسئله در فقه

 :كنيم در صورت محصن بودن امكان قتل هر دو وجود دارد كه چند نمونه را نقل مى .1. 1

  : نويسند شيخ طوسى مى -

اذا وجد الرجل مع امراته رجال يفجربها و هما محصنان كان له قتلهمـا و كـذلك اذا «

، وجده مع جاريته او غالمه و ان وجده ينال منها دون الفرج كان له منعه و دفعه عنها

؛ اگر )76: 7، ج1387، طوسى(فان ابى الدفع عليه فهو هدر فيما بينه و بين اّهللاٰ تعالى 

، شوهر مردی را در حال تجاوز به همسرش مشـاهده كنـد و هـر دو محصـن باشـند

تواند هر دو را به قتل برساند و همين طور است اگر كسى را با كنيز يا غالم خـود  مى

تواند او را از اين كار بازداشته و منع كند كه اگر  مى، داما اگر در حال تجاوز نباش. بيابد

 .»خون وی هدر خواهد بود، مخالفت كرد و كشته شد

قتـل اسـت و ، توان مسئله را چنين توجيه كرد كه جزای مرتكب زنای محصنه در اين صورت مى

 .شخص هم به قتل كسى اقدام كرده كه مستحق چنين مجازاتى است

 :آورد در اينجا مى، ن كه غالبًا به نقد آرای شيخ طوسى نظر داردابن ادريس حلى با آ -

محصنا فحينئذ ال يجب   و كان، االولى ان يقيد ذلك بان الموجود كان يزنى بالمرأة«

ال ، فاما ان أقام البينة انه وجده مع المـرأة. ألنّه مباح الدم، و ال الدية، على قاتله القود

و ال ينفعه بينته ، فإنه يجب على من قتله القود، كون محصنازانيا بها أو زانيا بها و ال ي

؛ سزاوار است مسـئله )344 – 343: 3، ج1410، ابن ادريس حلى(فليلحظ ذلك ، هذه

در اين صورت بـه دليـل . باشد را به جايى مقيد سازيم كه زانى محصن و در حال زنا

اما اگر بينه بر اين امر اقامه شـد . نيست ا قصاصي بر قاتل ديه، مباح بودن خون وی

، بى آن كه زنا كنند يا در صورت زنا محصـن نباشـند، كه مردی را با همسرش يافته

 .»شود و اين بينه نفعى برای او ندارد قاتل قصاص مى
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 :اند برخى در مقام بيان استدالل ابن ادريس آورده

الدم بودن است مگر بـه خـروج از  اصل بر محقوق :استدالل ابن ادريس چنين است«

، آيـد و در صـورت مشـاهده يقينى به دسـت نمى، آن يقين پيدا شود و بدون مشاهده

، اسـدی حلّـى( .»خون وی مبـاح نيسـت، بنابراين .شود محصن كشته نمى زانى غير

 )212: 5، ج1407

محصن سنگسـار اسـت نـه مجازات  .1: رسد اين توجيه خود از دو جهت مشكل است به نظر مى

است نه فرد و به همين دليـل حـداقل بـه صـورت يـك  حكومت، فرد مجاز به مجازات .2قتل؛ 

 :احتمال در عبارت زير مد نظر قرار گرفته است

و على االمام قتلـه فـان ، و صار مباح الدم،  و هو محصن فقد وجب قتله فأما من زنا«

كمـا لـو ، مسلمين قال قوم عليه القود ألنه قتله من ليس إليـه القتـلقتله رجل من ال

لمـا ، و قال آخرون ال قود عليه و هو األقوی عندی، الولى وجب عليه القود فقتله غير

عليـه «: )ع( فقال أمير المـؤمنين، روی أن رجال قتل رجال فادعى أنه وجده مع امرأته

قود مع عـدم البينـة و نفـاه مـع قيـام البينـة فأوجب عليه ال» إال أن يأتى ببينة، القود

قتل وی واجب است و ، ؛ كسى كه با داشتن احصان زنا كند)48: 7، ج1387، طوسى(

حاكم اسالمى بايد وی را به قتـل برسـاند و ، در اين صورت. گردد خون وی مباح مى

است چون  ای معتقدند قابل قصاصعده، اگر كسى از مسلمانان به اين كار اقدام كند

نظيـر جـايى كـه جـانى ، كسى را به قتل رسانده كه حق كشـتنش را نداشـته اسـت

اند قصاص ندارد و اين ای ديگر گفتهعده. مستحق قصاص را كسى جز ولى دم بكشد

 .»رسد تر مى به نظر قوی

. به خاطر روايتى كه طبق آن مردی ديگری را كشت و مدعى شد وی را با همسر خود ديده است

، بنابراين حضرت با نبود بينـه .شاهد بياوردكه  اين شود مگر مى قصاص: فرمودند) ع(حضرت امير 

 .به عدم قصاص حكم داد، قصاص را در نظر گرفت و با وجود بينه

شود صاحب عبارت فوق ضمن توجه بـه اشـكال لـزوم اجـرای مجـازات  كه مالحظه مى چنان

كنـد و در  آن را به استناد روايت خارج از قاعده و به عنوان يك استثنا مطـرح مى، توسط حكومت

اين صورت جای اين سؤال باقى است كه آيا مستند فوق به حدی قوی است كـه بتوانـد حكمـى 

 خالف قاعده را تا سرحد حجيت فقهى به اثبات رساند؟
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كـه  اين زانى محصن بوده يا نـه وكه  ناي از، نيز روايتى كه در اين متن مورد استناد قرار گرفته

، در چه زمانى وی را به قتل رسانده ساكت است و اگر آن را منوط بـه احصـان و مشـاهده كنـيم

طبـق عبـارت ، گذشته از ايـن. گردد داند تقويت مى مى نظری كه چنين قتلى را مستحق قصاص

قتـل شـود و روايـت مـورد اسـتناد بـه از شوهر مرتكب  بحث در جايى است كه فردی غير، فوق

 .خود قابل نقد است، بنابراين تقويت نظر دوم به استناد روايت. ارتكاب قتل توسط شوهر نظر دارد

 :اند مانند تعدادی ديگر بدون توجه به شرط احصان از امكان قتل سخن گفته .2. 1

، فـى ذلـك من وجد من يجامع زوجته فله قتلهما بحسب نفس األمر و ال اثم عليه«

و سـواء كانـت زوجتـه أمـة أو ، كان حّرا أو عبدا  و سواء، ام ال سواء كان دخل بزوجته

محصـن ممـا يجـب قتلهمـا  محصنا أو غير، و سواء كان الزانى بها حّرا أو عبدا، حّرة

و دليله كأنّـه . ام ال و سواء كان الزوج حاكما ممن يجوز له قتل ذلك الزانى، ام ال بالزنا

؛ اگر مردی كسـى را )95 -94: 13، ج1403، اردبيلى(لمؤيد باالعتبار العقلى اإلجماع ا

هـر دو را بـه قتـل برسـاند و ، تواند به حسـب واقـع با همسرش يافت مى در حال زنا

، مرتكب گناه نشده است و تفاوتى ندارد كه شوهر با وی همبستر شده باشـد يـا خيـر

مرد زانى برده باشـد يـا ، همسرش آزاده باشد يا كنيز ،آزاد باشد يا برده) مرتكب قتل(

شـوند يـا نـه و  از كسانى كه به سبب زنا كشته مى ،محصن محصن باشد يا غير، آزاد

. تفاوتى ندارد شوهر حاكم و از كسانى باشد كه قتل زانى برای او جـايز اسـت يـا نـه

 .»دليل سخن گويا اجماعى است كه با اعتبار عقلى قابل تأييد است

دامنه جواز قتل را به دايره وسيعى توسعه داده و از ، شود صاحب عبارت فوق كه مالحظه مى چنان

 .گويد سخن مى، حتى بدون شاهد، استحقاق قتل توسط شوهر

گـذار  قانون مجازات اسـالمى مـدنظر قانون 630در ماده ، به رغم همه انتفادها، همين رويكرد

و  145: 1408، محقـق حلـى :ك.ر( .رخى آرای فقهى اسـتقرار گرفته است كه البته مطابق با ب

 )اند هايى كه به شرح شرايع پرداخته شرح سخنان وی در كتاب

در توجيه جواز قتل در اينجا برخى به شبهه استحقاق قتل از طرف قاتل توجه كـرده و در نقـد 

 :اند اند آورده كسانى نظير ابن ادريس كه شرط احصان را اضافه كرده

نزاعى لفظى ) اختالف شيخ طوسى با ابن ادريس: (گويد ر كتاب مختلف مىعالمه د«

قصاصى نيسـت ، گويد در مواردی كه استحقاق قتل وجود دارد شيخ طوسى مى. است
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شـبهه ، گويد همين كه كسى را با همسر خـود يـا در منـزل خـود يافتـه اسـت يا مى

است و در نتيجـه  شود و همين شبهه موجب سقوط قصاص استحقاق قتل محقق مى

 .»الزم نيست ضمان هم ساقط شود، آن

 :آيد از اين سخن سه حكم به دست مى

 .)احصان و مشاهده(پذيرش آن چه ابن ادريس شرط كرده است . الف
 .كافى بودن يافتن كسى با همسر يا در منزل به عنوان يك شبهه برای جواز قتل. ب
اسـدی ( .»نيسـت موجب سقوط ديـه: كند را ساقط مى اين شبهه هر چند قصاص. ج

 )212: 5، ج1407، حلى

در آن صورت حكم اختصاصى به شـوهر يـا ، را شبهه در قتل قرار دهيم اگر معيار سقوط قصاص

حكـم ، ر فـراشناظر به قتل د در حال مشاهده نخواهد داشت و چنانكه گذشت بايد گفت روايات

. كنند و عمًال از دايره مستند قرار گرفتن برای حكم مذكور خارج خواهنـد شـد خاصى را بيان نمى

قـانون  302به استناد ماده ، كرد را مقرر نمى 630اگر قانون مجازات اسالمى نيز ماده ، با اين بيان

همين حكـم ، قانون سابق است 295ماده  2كه بيان گر مفاد تبصره  92مجازات اسالمى مصوب 

كـار لغـوی ، و حقـوق جاری بود و اصوًال طرح قتل در فراش به عنوان يك مسئله خاص در فقـه

 .خواهد بود

اشكال ديگری كه بنا بر هر دو نظر جای طرح دارد اين است كه اگر علت جواز ، به بيان ديگر

 .او تفاوتى باشـد م بودن و استحقاق قتل است در اين صورت نبايد بين شوهر و غيرالد قتل مهدور

حـال آنكـه در  ،تواند در حال مشاهده عمل نامشروع يا پس از آن اقدام به قتل كند نيز شوهر مى

كه بيان شد جواز قتل را فقـط در مـورد شـوهر و در زمـان مشـاهده  قانون و عبارات فقهى چنان

 :اند تعدادی از فقها با توجه به اين اشكال آورده. اند كرده مطرح

بر قاتـل نخواهـد بـود بـه  يا قصاص ديه، اگر كشتن زانى و لواط كننده واجب باشد«

به مردی كه ديگری را كشته و مـدعى ) ع(خاطر روايتى كه طبق آن حضرت امير 

قصاص خواهى شد مگر آن كه شـاهد «: فرمودبود وی را با همسر خود يافته است 

فرزند و مملوك ، تواند به همه خويشاوندان مرد و اين حكمى است كه مى» بياوری

 .»خويشان را هم دربرگيرد؟ جای اشـكال اسـت تواند حتى غير توسعه يابد و آيا مى

 )606: 3، ج1413، عالمه حلى(
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 :اندبرخى در بيان اشكال فوق نوشته

محقـق شـده جا  اين در، باشد شود كه سبب مبيح قتل كه زنا ناشى مىجا  اين اشكال از«

از طـرف ديگـر  .مضمون است زيرا خون وی مباح و غير، شود در نتيجه قاتل كشته نمى

گيرد كه تنهـا مـورد روايـت از ايـن عـام  قرار مى» نفس در مقابل نفس«مشمول عموم 

 )697: 3، ج1416، عميدی( .»ماند مى آن بر اصل منع باقى خارج شده و غير

 :آورد صاحب جواهر نيز در مقام بررسى اشكال ياد شده مى

شود با اين حال در كتـاب قواعـد آمـده  در اختصاص يافتن حكم به زوج اشكال مى«

به كه  اين يابد و در فرزند و مملوك تسری مى، اين حكم به همه خويشان مرد«است 

اگر حكم را داخل در مسئله . »محل اشكال است، يا نه ها هم قابل تسری استغريبه

عمده همان چيزی است كـه ابتـدا . زوج دليلى ندارد سرايت دادن به غير، دفاع ندانيم

ادله در اين امر ظهـور دارنـد ، ثابت شود) با مرد ارتباط زن(اگر كه  اين بيان كرديم از

يا برخى مواقـع نسـبت بـه همـه ، كه نفس وی محترم نيست حال به صورت مطلق

مردم يا خصوص مسلمانان و تاكنون من چيزی از نصوص را نيافتم كه آن را در همه 

 )168: 41، ج1404، نجفى( .»شقوق بيان كرده باشد

اگر فرد شرعًا مستحق كشته شدن است انحصار : با توجه به مطالب فوق دو نكته جای تأمل دارد

اگر چنين استحقاقى ندارد شوهر هم نبايد از چنين حقى برخوردار  جواز در شوهر چه دليلى دارد و

از جانب شوهر هم چندان پسنديده نيسـت چـون اگـر شـوهر  الحاق مسئله به دفاع مشروع. باشد

توان اثبات دعوا را در دادگاه دارد الزم است از همين راه به مطلوب خود دست يابد و اگـر بينـه و 

چنانكـه در فتـاوای فقهـا بـه . ١حق چنين اقدامى را نـدارد، ارد با توجه به امكان قصاصشاهد ند

هر چند قانون از ايـن مسـئله مهـم غفلـت كـرده (مسئله امكان اثبات در دادگاه توجه شده است 

 .نيز چنانكه خواهد آمد چنين بيانى دارند روايات. ٢)است

                                                           
قرار گرفتن شوهر باز هم از چنين حقى سـخن  با اين حال برخى با وجود عدم امكان اثبات و در معرض قصاص. ١

شـفتى، (» ّن ذلك إنّما هو لدفع القود منه فى الظـاهر، ال النتفـاء أصـل الجـوازبأّن الظاهر أ«: گفته و آورده اند
و فتاوی است ولى از سوی ديگر معلوم نيست با آن كـه شـخص بـه  اين سخن مطابق روايات). 115: ق1426

قابل قصاص است مگر اينكه بگوييم اعتقـاد تـاثيری در كشد چگونه  و متجاوز را مى بودن زن اعتقاد مهدورالدم
را ندارد كـه در آن صـورت بـا رويكـرد ايـن  مسئله ندارد و جز حاكم كس ديگری حق اقدام به قتل مهدورالدم

  . است) 295ماده  2تبصره (تحقيق و فرضيه آن سازگاری دارد ولى بر خالف فتاوا و تصريح قانون 
نكته موجب شده است برخى لزوم برگشت قانون گذار به متون فقهى را مد نظر قرار داده و به تفصـيل از همين . ٢

  ) 196-175: 1384هاشمى،  : ك.ر. (آن بحث كنند



283   

 

283 

فوق اين احتمال هم وجود دارد كه برای اثبات حكم در دادگاه نياز بـه چهـار برای رفع اشكال 

شاهد داريم ولى در صورت قتل توسط شوهر وجـود دو شـاهد بـرای اثبـات مـدعای شـوهر كـه 

 :كه در روايتى آمده است چنان. مشاهده همسر خود در حال زناست كافى است

َعى َأنُه َوَجَدُه َمَع اْمَرَأتِِه َفَقـاَل لَـُه َأنُه ُأتِى بَِرجُ ) ع(َو ُرِوی َعْن َعلِى « ٍل َقَتَل َرُجًال َو اد

؛ شخصـى را نـزد )600/ 3: ق1405، احسـايى(َعَليك الَْقَوُد ِإال َأْن َتـْأتِى بِالَْبيَنـِة ) ع(

كـرد وی را بـا همسـرش  آوردند كه مردی را كشته بود و ادعـا مى) ع(حضرت على 

در . »خواهى شد مگر آن كه شاهد بيـاوری ی فرمود قصاصحضرت به و. يافته است

اسـدی  :ك.ربـرای نمونـه ( .سخنان فقها هم مسئله شاهد مد نظر قرار گرفته اسـت

 )213 :5، ج1407، حلّى

حاكم و وجود روايت خـاص در  رسد با توجه به استثنا بودن اجرای مجازات توسط غير به نظر مى

قتل زانى و همسر خود بايد به قدر متيقن اكتفا كـرد و آن انحصـار حكـم در مورد اقدام شوهر در 

 .شوهر و اثبات حكم با چهار شاهد در دادگاه است

حاكم نخواهـد بـود و از  توسط غير در اين صورت مسئله فوق شاهدی بر جواز قتل مهدورالدم

به شـرحى كـه  مسئله از مصاديق دفاع مشروع ،طرف ديگر با توجه به امكان اثبات آن در دادگاه

 .گذشت نخواهد بود

با اين بيان تنها راه حل برای پذيرش مسئله اثبات كافى بودن ادله استنادی است كه در ادامـه 

 .كنيم آن را بررسى مى

  ادله و مستندات مسئله. 2

: 1427، شـفتى :ك.ر(تفصيل در برخى آثار فقهى شـاهديم كه سند و داللت آن را به  اين روايات

 :اند سه دسته) 119 – 96

شود داللت دارنـد؛  تعدادی بر جواز قتل متجاوز و كسى كه بدون اجازه داخل منزل ديگری مى. 1

 :مانند

: 14، ج1429، كلينـى(ٌء  َو َاليِجُب َعَليـِه َشـى، ِه َفَقْد َأْهَدَر َدَمهُ  أن َمْن َدَخَل َداَر غير«

خونش هدر است و بر عهدۀ قاتـل ، وارد منزل ديگری شود) به عنف(؛ هر كس )337

 .»چيزی نيست
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 :در تعدادی ديگر از كشتن متجاوز سخن به ميان آمده است؛ نظير. 2

َج اْمَرَأةً : ُقْلُت  ا كاَن لَيَلُة الْبَِنـاِء َعَمـَدِت الَْمـْرَأُة ِإلـٰى َرُجـٍل َصـ، َرُجٌل َتَزو ِديٍق لََهـاَفَلم ،

ِديقُ ، َفَأْدَخَلتُْه الَْحَجَلةَ  ُجُل يَباِضُع َأْهَلُه َثاَر الص ا َدَخَل الر َفَقَتـَل ، َفاْقَتَتَال ِفـى الَْبيـتِ ، َفَلم

ِديقَ  ْوُج الص ْوَج َضْرَبةً ، َو َقاَمِت الَْمْرَأةُ ، الز ِديقِ ، َفَضَرَبِت الز ْضـَمُن تَ «: َفَقـالَ . َفَقَتَلتُْه بِالص

ِديقِ  ْوجِ ، الَْمْرَأُة ديۀ الص ؛ عرض كردم مـردی بـا زنـى ازدواج )335: همان(َو ُتْقَتُل بِالز

وقتـى . كنـد مردی را كه با او دوستى داشـته وارد حجلـه مى، شب زفاف زن. كند مى

ر شود با مردی كه دوست زن بوده برخورد كرده و در منزل با هم درگي شوهر وارد مى

ای را بـر شـوهر  در اين زمان زن ضربه. رساند شوند و شوهر آن مرد را به قتل مى مى

 حضرت فرمود زن بايد ديه. كشد وی را مى، كند و در مقابل دوست خود خود وارد مى

 .»شود مى دوست خود را بدهد و در برابر بر كشتن همسر قصاص

 ته در بحث دفاع از عرض و ناموس و تحت عنـوان دفـاع مشـروعچنانكه روشن است هر دو دس

تواند مصداق دفـاع مشـروع باشـد و آن در جـايى  گيرند و مورد بحث هم در شرايطى مى قرار مى

متجاوزانه و در منزل شوهر تحقق يابد و بر مطلق جواز قتـل همسـر توسـط شـوهر  است كه زنا

انـد از قيـد وقـوع  به همين دليل كسانى كه از ادله فوق برای مسئله اسـتفاده كرده. رندداللتى ندا

 :اند مانند تجاوز در منزل سخن به ميان آورده

و من وجد فى بيته رجال يزنى بزوجته فقتله أقيد به اال ان يقيم أربعة شهداء بـذلك «

حـال تجـاوز بـه  ؛ هر كس در منزل خود مـردی را در)552: 1405، حلى(فيهدر دمه 

شود مگر آن كه چهـار شـاهد بـر مـاجرا  مى قصاص، همسر خود بيابد و وی را بكشد

 .»اقامه كند كه در اين صورت خون مقتول هدر است

بـرای ، رسـد لحاظ شده است و بـه نظـر مى در اين عبارت فقهى به صراحت شرايط دفاع مشروع

چهـار  وجود دو شاهد كافى است هر چند نويسنده فوق به تبع روايـات، مشروعاثبات تحقق دفاع 

 .شاهد را الزم دانسته است

دسته اول و دوم صراحتى در مسئله ندارند و در صورت صـدق دفـاع  كه اشاره شد روايات چنان. 3

توسط همسر است  دارند كه فارغ از بحث مطلق كشتن زنبه جواز قتل متجاوز داللت  مشروع

 :و مسئله ناظر به مفاد روايت ذيل است
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» ِ ) ع(الُْحَسيُن ْبُن َسِعيٍد َعْن َفَضالََة ْبِن َأيوَب َعْن َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبـِداّهللاٰ

لَِسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َأَرَأيَت لَْو َوَجْدَت َعَلى َبْطِن اْمَرَأتِك َقالُوا  )ص( يُقوُل ِإن َأْصَحاَب النبِى

 ِ يِف َقاَل َفَخَرَج َرُسوُل اّهللاٰ َفَقـاَل َمـا َذا ) ص(َرُجًال َما كْنَت َصانِعًا َقاَل كْنُت َأْضِرُبُه بِالس

ًال َمـا كْنـَت َتْصـَنُع بِـِه َفُقْلـُت يا َسْعُد َقاَل َسْعٌد َقالُوا لَْو َوَجْدَت َعَلى َبْطِن اْمَرَأتِك َرُجـ

ِ َبْعَد رأی َعينِـى  ُهوِد َفَقاَل يا َرُسوَل اّهللاٰ ْرَبَعِة الش يِف َفَقاَل يا َسْعُد َفكيَف بِاْألَ َأْضِرُبُه بِالس

ِ َأْن َقْد َفَعَل َفَقالَ  ِ َأْن َقـ َو ِعْلِم اّهللاٰ ِ َبْعَد رأی َعينِك َو ِعْلِم اّهللاٰ َ ای َو اّهللاٰ ْد َفَعـَل ِألَن اّهللاٰ

ی َذلِك َحّدًا  َتَعالَى َقْد َجَعَل لِكل َشى َمْن يَتَعد 3ج: 1407، طوسـى(ٍء َحّدًا َو َجَعَل لِكل :

ــى.: ك.؛ ر10 ــو، 265: 23، ج1404، مجلس ــد  ؛)9: 16، ج1406، و هم ــن فرق داود ب

از سعد بـن عبـاده ) ص(ياران پيامبر : فرمود شنيدم كه مى) ع(گويد از امام صادق  مى

كنى؟ پاسـخ داد بـا شمشـيری وی را  پرسيدند اگر مردی را با همسرت يافتى چه مى

وارد شد و از سعد پرسيد ماجرا چست؟ سعد ) ص(در اين هنگام پيامبر اكرم . كشم مى

كنى و من پاسخ دادم  پرسند كه اگر مردی را با همسرت يافتى چه مى گفت از من مى

آوری؟  حضرت فرمود پس چهار شاهد را از كجا فـراهم مـى. كشم ىبا شمشير او را م

بعد از آن كه با چشم خود ديدم و خدا هم از آن چه انجـام ! ای رسول خدا سعد گفت

با چشمانت ديدی و خدای از آن بـا كه  صورتى در حضرت فرمود حتى! داده آگاه بود؟ 

ای قرار داده است و بـر متجـاوز از آن ازهاند  و خدای متعال بر هر چيزی حد. خبر بود

 .»حد هم حدی تعيين كرده است

: 13، ج1403، اردبيلـى(رسد اين روايت كه از آن به صحيحه داود بن فرقـد يـاد شـده  به نظر مى

 .تنها مستند مسئله است كه در كتب روايى آمده است) 95

اشاره به لزوم چهار شـاهد بـه  اين روايت از نظر داللت با اين شبهه مواجه است كه حضرت با

شوند كه چون آوردن چهار شاهد ممكن نيست از اين كار صرف نظـر  واقع اين نكته را يادآور مى

 :اند برخى با توجه به اين احتمال در پاسخ آورده. شود

ال ، و يمكن الجواب عنه بأّن الظاهر أّن ذلك إنّما هو لدفع القـود منـه فـى الظـاهر«

، است نه اصل جواز به بيان ديگـر از؛ وجود شاهد برای دفع قصاصالنتفاء أصل الجو

حتى بدون شاهد هم عمل ارتكابى جايز است و حضرت در روايت فوق در مقام نهـى 

 .»انداز ارتكاب قتل نبوده

آوری  اند مستندات ديگر اين مسئله را هم جمـع ای تالش كرده عالوه بر صحيحه ياد شده عده. 4

 :آوريم آوری آنان اين موارد را در ادامه مى كه ما هم بر اساس جمع كنند
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، أّن رجال من أهل الشام وجد رجال مع امرأتـه فقتلـه و قتلهـا: عن ابن المسيب. الف

فكتب إلى أبى موسى ليسأل له علـى بـن أبـى ، فأشكل على معاوية الحكم فيه

ء مـا  هذا شى«:  عنهفقال له على بن أبى طالب رضى اّهللاٰ ، طالب رضى اّهللاٰ عنه

إّن معاوية كتـب إلـى : فقال له أبو موسى، »عزمت عليك لتخبرنى، وقع بأرضى

إن لـم يـأت بأربعـة ، أنا أبو الحسـن«: فقال على رضى اّهللاٰ عنه، أن أسألك فيه

گويد مـردی از اهـل  ؛ ابن مسيب مى)116: 1427، شفتى(» شهداء فليعط برّمته

معاويه در حكم كردن . هر دو را به قتل رساند شام مردی را با همسرش يافت و

سـؤال ) ع(دچار مشكل شد و به ابوموسى نامه نوشت تا آن را از حضـرت اميـر 

خـواهم كـه مـرا  اين چيز رضايت بخشى نيست از تو مى: حضرت فرمودند. كند

معاويـه از مـن : ابوموسى در پاسخ گفـت). اصل ماجرا را بيان كنى(آگاه سازی 

اگـر چهـار ! مـن ابوالحسـنم: حضرت فرمودنـد. ه از شما بپرسمخواسته است ك

 .شاهد نداشت بايد از ميان برداشته شود
روی أنّه لو وجد رجال يزنـى بامرأتـه «: الرواية المشار إليها فى الدروس حيث قال. ب

لكن إخبار مثل شـيخنا ، و هذه الرواية و إن لم نعثر بها فى األصول. »فله قتلهما

. عاظم يغنى عن المناقشة فى سـندهاقبولها و اعتضادها بعمل األ الشهيد بها فى

روايـت : در كتاب دروس به روايتى با اين مضمون اشاره شده اسـت كـه )همان(

 .تواند هر دو را بكشد مى، با همسرش يافت شده اگر مردی كسى را در حال زنا

ثل شهيد در پذيرفتن آن و تقويت آن با سخن كسى م، اين روايت را گرچه در كتب اصيل نيافتيم

 .كند نياز مى ما را از بررسى سند بى، عمل بزرگان به مضمون روايت

أّن النبـى صـلّى اّهللاٰ «: )ع(عن أميـر المـؤمنين : ما رواه شيخ الطائفة فى المبسوط. ج

، أقتله: لو وجدت مع امرأتك رجال ما كنت صانعا به؟ قال: عليه و آله قال ألبى بكر

قال بعـد - .»أقتله: لو وجدت مع امرأتك رجال ما كنت صانعا به؟ قال: قال لعمرو 

: همـان( إّن النبى صلّى اّهللاٰ عليه و آله أقّر أبا بكر و عمر على ما قـاال -: إيرادهما

 :؛ شيخ طوسى در مبسوط به نقل از حضرت امير آورده است)115

العملى  همسرت يافتى چه عكساگر كسى را با : از ابوبكر پرسيد) ص(پيامبر اكرم 

اگر كسى را با همسر يافتى : نيز از عمر پرسيد. كشم دهى؟ گفت او را مى نشان مى

) ص(پيـامبر اكـرم ، بعـد سـخنان آن دو. كشـم وی را مى: كنى؟ پاسخ داد چه مى

 .»مطالبشان را تقرير فرمودند
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  بررسى مستندات .3

از سـعد ) ص( با مطلبى كـه در پرسـش پيـامبر اخيراز ميان چهار روايت ياد شده مضمون روايت 

مشابهت كامل دارد و احتمال دارد همان روايت با قدری دخل و تصرف نقل شده باشـد ، بيان شد

 .گويد حضرت از مطالبه شاهدان سخنى نمىجا  اين كه در با اين تفاوت

اعتــراض نكــردن  ،)ع( شــاهد مــاجرا ذكــر كــردن حضــرت اميــر، )ص( تكــرار ســؤال پيــامبر

حضرت همـين سـخنان را بيـان  ،به سخنان آن دو به خالف روايتى كه در آن) ص( اكرم پيامبر

كند  كرده و لحن اعتراض دارند و باألخره عدم مطالبه شاهد كه شائبه جايگاه آن دو را تقويت مى

منزلـت احتمال ساختگى بودن حـديث بـا هـدف طـرح ، در كنار تقرير پيامبر به جای بيان مطلب

نقل نشدن حديث در كتب روايى شيعه هم مؤيد ديگـری بـر ايـن . كند ابابكر و عمر را تقويت مى

 .احتمال است

با توجـه بـه نيامـدن آن در كتـب ، راجع به روايتى هم كه از كتاب دروس شهيد اول نقل شد

سـت رسد روايت جديدی نيست و همان مضمون روايت داود بن فرقـد ا به نظر مى، ديگر حديثى

 .كه با تعبير شهيد به صورت فوق نقل شده است

 .كه روايت ابن مسيب هم به نقل از اهل سنت است و مستندی در كتب شيعى ندارد چنان

ها به يك خبـر  تعدد اخبار دليل بر تعدد مستندات مسئله نيست و برگشت همه آن، با اين بيان

 .يعنى صحيحه داود بن فرقد بعيد نيست

به دليل نداشتن سند قابل استناد نيستند و بـر فـرض  اين روايات: توان گفت عالوه بر اين مى

مجاز و الحاق  ها به دليل احتمال ورود غير آنكه عمل اصحاب را جابر ضعف سند بدانيم داللت آن

 .به شرحى كه گذشت قابل خدشه است آن به دفاع مشروع

فت از ميان ادله متعددی كه برای مسئله ذكر شده تنها صحيحه داود بـن توان گ از اين رو مى

 :رسد فرقد قابل استناد است كه در استناد به آن هم به نظر مى

 .اصل احتمال نهى در كالم حضرت برای خارج شدن روايت از مستند مسئله كافى است، اوالً 
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اول اينكه اگر زانى محصن است : ستدر اين مسئله از دو جهت حكم به قتل خالف قواعد ا، ثانياً 

 كشته شود و ديگركه  اين شالق بخورد نه مستحق رجم است و اگر محصن نيست بايد حد

 .مجازات حدی تنها از طرف حاكم قابل اجراست و نه افراد عادیكه  اين

مستوجب قتـل هـم  استناد به خبر واحد در امر كيفری، اگر سند و داللت را هم كافى بدانيم، ثالثاً 

 .گردد خود مسئله ديگری است كه مانع استناد مى

های فوق روايت ياد شده را بـه فـرض  اين نكته نيز الزم به ذكر است كه اگر برای فرار از اشكال

چنانكه گذشت خارج از بحث ما خواهد بـود و ، ملحق كنيم دخول متجاوز در منزل و دفاع مشروع

رت اوًال قصد تجاوز هم برای جواز قتل كافى است و ثانيًا قتـل در مقـام دفـاع واجـب در آن صو

مجاز به قصد سرقت يا ارتكاب جرم مالك جواز قتل اسـت كـه در  است نه جايز و ثالثًا ورود غير

 .نتيجه نيازی به چهار شاهد هم نخواهد داشت

و متجاوز به عنف نيسـت و  به هر حال بر فرض ناظر بودن روايت به جايى كه مقتول محصن

تـوان در خبـر واحـد  مانع مهم در استناد به حديث ياد شـده را مى، ها پوشى از برخى اشكال چشم

استناد به خبر واحد در جايى كه الزمه ، بودن آن خالصه كرد كه طبق قواعد پذيرفته شده در فقه

قابل قبول نيست؛ به بيان ديگر اصل ، تآن امر مهمى چون ريختن خون يا ناديده گرفتن مال اس

توان از  احتياط در دماء و نفوس امری است مسلم و با خبر واحد كه در نهايت مفيد ظن است نمى

از آنجا كه عدم حجيت خبر واحد در امور مسـتوجب كيفـر در جـای . پوشيد اين اصل مسلم چشم

ل فقها را كه به دليل فوق از استناد به هايى از اقوا خود نيازمند بررسى مفصل است در اينجا نمونه

 :كنيم اند نقل مى خبر واحد در امور مهم امتناع كرده

 :در روايتى آمده است. 1

سـألته عـن : قـال، )ع(عن أبـى عبـد اّهللاٰ ، عن بعض أصحابنا، محمد بن أبى حمزة«

ّرف و ما كان دون الـدرهم فـال يعـ: قال، قليال كان أو كثيرا، تعّرف سنة: اللقطة؟ قال

راجع به مال يافت شـده ) ع(گويد از امام صادق  ؛ راوی مى)389: 6 ، ج1407، طوسى(

كم باشد يا زياد و اگر ارزش آن كمتـر از ، شود فرمودند يك سال معرفى مى. پرسيدم

 .»يك درهم است نيازی به معرفى ندارد

م باشـد بـدون كمتـر از يـك درهـكه  صـورتى در طبق مفاد اين روايت تصرف در مال يافته شده

 .رسانى و اعالن عمومى مانعى ندارد اطالع
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صاحب كشف الرموز پس از نقل اين روايت و بررسى داليل ديگر و قبول نظر مخالف در مورد 

 :نويسند در نهايت در رد روايت فوق مى) 411-409: 2، ج1417، فاضل آبى :ك.ر(لقطه 

؛ )411: همـان(جائز  غير، الواحد و الجواب عن الرواية أّن التهّجم على األموال بخبر«

، پاسخ استناد به روايت ياد شده اين است كه ناديده گرفتن اموال با مردم با خبر واحد

 .»مجاز نيست

ال «روشن است وقتى تصرف در مال اندك بدون رضايت صاحب آن و به دليل قوی بودن دليـل 

د در مسئله دماء و نفوس به طريـق شو پذيرفته نمى» يحّل مال امرء مسلم اّال عن طيبة نفس منه

 .اولى بايد به چنين امری ملتزم شد

پس از گذشـت چـه مـدتى تقسـيم كه  اين ای ديگر در جايى كه كسى مفقود شود در در نمونه. 2

بين فقها اختالف هست و روايـاتى نيـز بـه تعيـين مـدت ، شود اموال وی بين ورثه تقسيم مى

اند گذشت مدتى كه به مرگ صاحب  را نپذيرفته و گفته اياتاند با اين حال فقها آن رو پرداخته

 :اند مال اطمينان حاصل شود الزم است و در تعليل آن آورده

و هو أولى فى االحتياط و أبعد من التهّجم على األموال المعصومة باألخبار الموهومة «

تر است و ما را از بين  ؛ چنين كاری به احتياط نزديك)274: 2، ج1418، محقق حلى(

 .»دارد بردن اموال مورد احترام با اخبار موهوم باز مى

صاحب كشف الرموز هم پس از بررسى تفصيلى مسئله سخن فوق را از شـيخ طوسـى و ديگـران 

 :نويسد داند و در تعليل آن مى نقل كرده و آن را نظر مطلوب مى

و الـتهّجم علـى األمـوال ، تلفـةو الفتـاوی مخ، ألّن فى الروايات مع التعارض ضعفا«

، عـالوه بـر تعـارض ؛ زيرا روايات)473: 2، ج1417، فاضل آبى(إّال مع اليقين ، منهى

اند و فتاوی متفاوت است و از بين بردن مال مردم نهـى شـده اسـت مگـر در  ضعيف

 .»جايى كه يقين بر جواز باشد

آرای فقهـا متفـاوت  ،حدی در مرتبه سوم موجب قتل است يـا چهـارمدر اينكه تكرار مجازات . 3

 :است در مختصر النافع قتل در مرتبه چهارم ترجيح داده شده كه عبارت آن چنين است

تكـرار  تر آن است كه اگر حدتكّرر مع الحّد قتل فى الرابعة على األشبه؛ درست  و لو«

 .»شود در مرتبه چهارم مرتكب كشته مى، شد
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و وجه االشبهية أّن فيه احتياطا مـن الـتهّجم «: اند در اينجا برخى از شارحان كتاب ياد شده آورده

از بـى پروايـى ، تر دانستن آن است كه بر اساس آن؛ دليل درست)561: همان(على سفك الدماء 

 .»شود در ريختن خون پرهيز و احتياط مى

آيد بر كشته شدن ايـن افـراد در مرتبـه سـوم  مىكه به شرحى كه در ادامه درحالى است  اين

 گونـه روايـات مانع عمـل كـردن بـه اين، دليل كافى داريم ولى به واقع مهم بودن مسئله كشتن

 .است

سألته عن رجل أخذ فى شهر رمضان ثالث مّرات و قد رفع «: در روايتى به صراحت آمده است. 4

راجع ) ع(؛ از امام )207: 4، ج1407، طوسى(» فليقتل فى الثالثة«: قال، الى اإلمام ثالث مّرات

به مردی پرسيدم كه سه بار به دليل روزخواری در ماه رمضان دسـتگير و هـر سـه مرتبـه بـه 

 .»شود در مرتبه سوم كشته مى: فرمودند. محكمه آورده شده است

تبه سوم داللت دارند تـا رواياتى ديگر از اين دست هم بر كشته شدن مرتكب جرم تعزيری در مر

ياد شده است بـا » يقتل اصحاب الكبائر فى مرتبه الثالثه«جايى كه در كتب فقهى از آن به قاعده 

فتـوا داده و كشـته  اين حال در عمل به دليل احتياط در دماء فقها كمتر به مضمون ايـن روايـات

 :اند هشدن در مرتبه چهارم را به عنوان نظر خود برگزيد

يقتـل : و قال بعض علمائنـا«: نويسند برای نمونه در مسئله خوردن مكرر روزه عالمه حلى مى

؛ برخـى از )87: 6، ج1414، عالمـه حلـى(ألّن التهّجم علـى الـدم خطـر ، و هو أحوط. فى الرابعة

ى در تر است زيـرا بـى پروايـ اين محتاطانه. رسد اند در مرتبه چهارم به قتل مىعلمای شيعه گفته

 .»خطرناك است، ريختن خون

 و ساير مسائل كيفـری اقـوال و روايـات در قبول شهادت كودكان نابالغ برای حكم به قصاص. 5

 :كند محقق حلى ضمن نقل اقوال و روايات نظر خود را چنين بيان مى. اند مختلف

االقتصار علـى القبـول فـى الجـراح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فاألولى «

بالشروط الثالثة بلوغ العشر و بقاء االجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضـع الوفـاق 

، ؛ بى پروايى بر ريختن خـون بـه اسـتناد خبـر واحـد)114: 4، ج1408، محقق حلى(

محل خطر است و سزاوار آن است كه در قبول شهادت كودكان به شرايط سـه گانـه 

بسـنده ، بقای اجتماع و شهادت بر امر مباح كه محل اتفاق اسـت، غ ده ساليعنى بلو

 .»كنيم
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اند كه نتيجه سخنان همه آنان از  پس از وی شارحان شرايع به تفصيل اين مسئله را بررسى كرده

 .حجت نبودن خبر واحد در امور كيفری مهم حكايت دارد

رديد بين تعزير و حد هم يكى ديگر از اين موارد است كه در موارد ت ترجيح تعزير بر اجرای حد. 6

و األولـى االقتصـار علـى التعزيـر احتياطـا فـى «: كنـد محقق حلى نظر خود را چنين بيان مى

بـر ، ؛ سزاوار آن است كه برای رعايت جانب احتياط در مسـئله خـون)همان(التهجم على الدم 

 .»تعزير اكتفا شود

اند اين سخن عمومًا تلقى بـه قبـول شـده  اين كتاب اختصاص يافتههايى كه به شرح  و در كتاب

است تا جايى كه برخى به صراحت از ترديد در حجيت خبر ثقـه سـخن بـه ميـان آورده و تعبيـر 

 .اند را به كار برده) 179: 7، ج1405، خوانساری(» الشك فى حّجية خبر الثقة فى باب الّدماء«

شان دادن مجاز نبودن عمل به خبر واحد در امـور كيفـری رسد همين مقدار برای ن به نظر مى

، سـاريخانى: ك.ای از آرای مبتنى بر خبر واحد و نقـد آن ر برای اطالع از نمونه(مهم كافى است 

های كتب فقهـى كـه بـه نقـد اسـتناد بـه خبـر واحـد  و برای اطالع از چند نمونه از بحث 1389

: 2، ج؛ همـان626و  627: 1، ج1416، ؛ عميـدی175: 9، ج1412، عالمه حلـى: ك.اند ر پرداخته

: 4، ج1414، ؛ عاملى556: 4، ج1387، المحققين ؛ فخر748و  749، 669: 3، ج؛ همان460و  469

ــى316و  321 ــيوری حل ــى 432و  435: 4، ج14114، ؛ س ــدی حل و در ) 416: 4، ج1407، و اس

بر خبر واحد از اين قاعده مستثنى نيسـت و  مسئله مورد بحث نيز مبتنى بودن جواز قتل در فراش

كه بيان گر مفـاد مـاده  1392قانون مجازات اسالمى مصوب  302و  301در نتيجه با وجود مواد 

به دليل نداشتن مستند قابل قبـول  630حذف ماده ، قانون قبلى است 295ماده  2و تبصره  226

 .شود فقهى پيشنهاد مى

  گيری نتيجه

م شرعى باشد به دليل طرح آن در الد يا قتل مهدور اگر ناظر به مسئله دفاع مشروع راشقتل در ف

كه  اين گذشته از .ندارد 630مواد مختلف قانون مجازات اسالمى نياز به طرح مجدد در قالب ماده 

شرايط مندرج در ماده يـاد شـده را فاقـد ، مالد وع يا قتل مهدوربه دفاع مشر 630الحاق مفاد ماده 

 .و شوهر نخواهد بود سازد و در اين دو صورت در برخورداری از اين حق تفاوتى بين زن وجه مى
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وم را امری استثنايى و مختص شوهر با رعايت شرايط بدانيم به لحاظ لز 630اما اگر مفاد ماده 

رسـد  ابتنای قوانين بر شرع بايد بتوان آن را از نظر شرعى هم قابل دفاع دانست كه بـه نظـر مى

عالوه بر اختالف اقوال تنها مستند آن صحيحه داود بن فرقد است كه استناد به آن هم بر فرض 

 :از دو جهت قابل قبول نيست، صحت داللت

ر دارد شالق است نـه قتـل مجازات متجاوز در فرضى كه حكم اختصاص به شوه. 1

  .حال آنكه روايت در تجويز قتل ظهور دارد

است كه مجری حد حاكم شرع است نه افـراد  مجازات قابل اعمال از مصاديق حد. 2

 .ولى روايت اين حق را بر خالف قواعد به شوهر واگذار كرده است
ت كـه بـه دليـل لـزوم های ياد شده تجويز قتـل اسـ مفاد روايت گذشته از اشكال. 3

احتياط در دماء خروج از اين اصل با يك روايـت ممكـن نيسـت در نتيجـه اصـل 

 .رسد مسئله به لحاظ فقهى قابل قبول به نظر نمى

مستند فقهى قابـل  630توان گفت استثنا بودن حكم مذكور در ماده  با توجه به نكات ياد شده مى

اگر هم مفاد اين ماده را . رسد ى مناسب به نظر مىقبول ندارد و حذف آن از قانون مجازات اسالم

م محدود سازيم در آن صورت حكمى خواهـد الد يا قتل مهدور مطابق قواعد حاكم بر دفاع مشروع

 .بود مطابق قواعد كه باز هم به دليل وجود مقررات ديگر نياز به ماده قانونى جداگانه ندارد

  رست منابعفه

 اهـل بيـت فارسـى فقـه: در، »م بودن مقتولالد قتل نفس به اعتقاد مهدور«، 1379، حسين، آقابابايى ،

  .218-130: 22ش

 قـم، چـاپ دوم، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، 1410، محمد بن منصور بن احمد، ابن ادريس حلّى ،

  .بسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر انتشارات اسالمى وا

 دار سيد الشهداء للنشر، قم، چاپ اول، عوالى اللئالى العزيزية، 1405، محمد بن على، احسايى.  

 دفتـر ، قم، چاپ اول، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد األذهان، 1403، احمد بن محمد، اردبيلى

  .زه علميه قمانتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حو

 دفتـر ، قـم، چـاپ اول، المهذب البارع فى شرح المختصـر النـافع، 1407، احمد بن محمد، اسدی حلّى

  .انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 تهـران، چاپ دوم، قتل عمد: قانون مجازات اسالمى در آيينه ديوان عالى كشور، 1382، يداّهللاٰ ، بازگير ،

  .ازگيرانتشارات ب



293   

 

293 

 مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم، چاپ اول، الجامع للشرائع، 1405، يحيى بن سعيد، حلّى.  

 قـم، چـاپ دوم، جامع المدارك فـى شـرح مختصـر النـافع، 1405، سيد احمد بن يوسف، خوانساری ،

  .مؤسسه اسماعيليان

 كيفـری  و حقـوق نز: در، »قـانون مجـازات اسـالمى 630بررسى مـاده «، 1384، امير حمزه، زينالى

  .انتشارات سلسبيل: تهران، )مجموعه مقاالت(

 در، »تاثير جنون پـس از ارتكـاب جـرم بـر مجـازات«، 1389، عادل و اسماعيل آقابابايى، ساريخانى :

  .26ش، 7س، اسالمى حقوق

 انتشـارات ، قـم، چـاپ اول، ختصـر الشـرائعالتنقـيح الرائـع لم، 1404، اّهللاٰ  مقداد بن عبد، سيوری حلّى

  .كتابخانه آية اّهللاٰ مرعشى نجفى

 قـم، چـاپ اول، مقالة فى تحقيق إقامـة الحـدود فـى هـذه األعصـار، 1427، باقر سيد محمد، شفتى ،

  .انتشارات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم

 4و  3ش ، دادگستر: در، »630تحليل ماده «، 1379، نور محمد، صبری.  

 المكتبـة المرتضـوية ، تهـران، چاپ سـوم، اإلمامية المبسوط فى فقه، 1387، محمد بن حسن، طوسى

  .إلحياء اآلثار الجعفرية

 ------- ،1407 ،دار الكتب اإلسالمية، تهران، چاپ چهارم، تهذيب األحكام.  

 انتشـارات دفتـر ، قـم، چـاپ اول، غاية المراد فى شرح نكـت اإلرشـاد، 1414، محمد بن مكى، عاملى

  .تبليغات اسالمى حوزه علميه قم

 مشهد، چاپ اول، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، 1412، حسن بن يوسف بن مطهر، عالمه حلّى ،

  .مجمع البحوث اإلسالمية

 ------- ،1413 ،دفتـر انتشـارات ، قـم، چـاپ اول،  3ج، قواعد األحكام فى معرفة الحالل و الحـرام

  .به جامعه مدرسين حوزه علميه قماسالمى وابسته 

 ------- ،1414 ،ع( مؤسسه آل البيت، قم، چاپ اول، تذكرة الفقهاء(.  

 دفتر ، قم، چاپ اول، كنز الفوائد فى حل مشكالت القواعد، 1416، سيد عميد الدين بن محمد، عميدی

  .انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 دفتـر ، قـم، چاپ سـوم، كشف الرموز فى شرح مختصر النافع، 1417، ى طالبحسن بن اب، فاضل آبى

  .انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 چـاپ ، إيضاح الفوائد فى شرح مشـكالت القواعـد، 1387، محمد بن حسن بن يوسف، فخر المحققين

  .مؤسسه اسماعيليان، قم، اول

 دار الحديث للطباعة و النشر، قم، چاپ اول، الكافى، 1429، ابو جعفر، كلينى.  
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 دار الكتـب ، تهـران، چـاپ دوم، مرآة العقول فى شرح أخبـار آل الرسـول، 1404، محمد باقر، مجلسى

  .اإلسالمية

 ------- ،1406 ،انتشـارات كتابخانـه آيـة اّهللاٰ ، قم، چاپ اول، مالذ األخيار فى فهم تهذيب األخبار

  .مرعشى نجفى

 قـم، چاپ دوم، 4ج، شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام، 1408، ر بن حسنجعف، محقق حلّى ،

  .مؤسسه اسماعيليان

 ------- ،1418 ،مؤسسة المطبوعات الدينية، قم، چاپ ششم، اإلمامية المختصر النافع فى فقه.  

 سازمان زنان، تهران، )كيفر همگانى قانون 179 ماده (كشى در لوای قانون  زن، 1352، رضا، مظلومان 

  .ايران

 نامه : در، »قانون مجازات اسالمى 630و حقوقى ماده  سيری در مبانى فقهى«، 1375، حسين، مهرپور

  .8ش، 2س، مفيد

 نشر ميزان، تهران، چاپ پنجم، جرائم عليه اشخاص، 1389، حسين، مير محمد صادقى.  

 دار إحيـاء ، بيـروت، چـاپ هفـتم، جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسـالم، 1404، حمد حسنم، نجفى

  .التراث العربى

 مطالعات راهبـردی : در، »ضرورت بازگشت قانون به فقه قتل در فراش«، 1384، سيد حسين، هاشمى

  .196-175: 27ش، )كتاب زنان سابق( زنان



 

 

 

  

در  ه و مهرالمثلالبكارارش

ايران با  اماميه و حقوق فقه

 بر رويه قضايى تأكيد
  ١كامران محموديان اصفهاني

  ٢سيد محمود مير خليلي
  ٣مجيد فرهمندزاده

  چكيده
ه و البكار شود اين است كه مبنا و موارد پرداخت ارشه مطرح مىجزای ايران از جمله مسائلى ك در حقوق

در نظر گـرفتن رويـۀ قضـايى و قـانون ، چيست؟ در اين نوشتار با تحليل نظرات فقهای اماميه مهرالمثل

ازالۀ بكارت و مبنای اصلى ، هالبكار ايم كه مبنای پرداخت ارشمجازات اسالمى جديد به اين نتيجه رسيده

عـالوه  يا اكـراه بعالوه در ازالۀ بكارت از طريق زنای به عنف، باشدمى) نزديكى(پرداخت مهرالمثل جماع 

تواند ه مىالبكاراين مورد ميزان مهرالمثل بر خالف ارش گردد كه درمهرالمثل پرداخت مى، هالبكار بر ارش

شود كه در تجاوز نمايد و در ازالۀ بكارت از طريق غير مقاربت فقط مهرالمثل پرداخت مى از ديۀ كامل زن

  .تواند از ديۀ كامل زن بيشتر باشداين مورد ميزان مهرالمثل نمى

  . اكراه، زنا، نزديكى، پرده بكارت، مهرالمثل، هالبكار ارش :ها واژه كليد

  

                                                           
  . جزا و جرم شناسى نويسندۀ مسئول و كارشناس ارشد حقوق. ١
 ).س قمپردي( دانشگاه تهران رئيس دانشكدۀ حقوق. ٢
  .جزا و جرم شناسى و دادستان عمومى و انقالب شهرستان اردكان كارشناس ارشد حقوق. ٣
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  مقدمه

نمـاد ازدواج و جشـن و عروسـى  ٢لغتى يونانى است كه از نام الهه يونانى ١پردۀ بكارت يا هايمن

اين پـرده در مـدخل واژن قـرار دارد و در  )92: 1388، توفيقى زواره و ديگران( .است گرفته شده

محيط خود به جدار واژن متّصل است اين پرده از جنس بافتى است كه به آن بافت همبند گفتـه 

: 1387، زادهصـناعى( .های عصبى آن نيز زياد نيستشود پردۀ بكارت فاقد عضله بوده و رشتهمى

های بكارت به اشكال مختلف هستند چهار شكل اصلى پرده كـه بيشـتر اوقـات ديـده پرده )237

پـردۀ بكـارت تنهـا شـاهد . نعـل اسـبى. 4، دار لبه. 3، هاللى. 2، حلقوی. 1: اند از شوند عبارتمى

در  )222: 1339، بليـغ( .باشـدكننده ازالۀ بكـارت مـى تشريحى است كه در بيشتر مواقع مشخص

برطـرف ، ازاله در لغت بـه معنـى دور كـردن. يفى از ازالۀ بكارت ارائه نشده استقوانين ايران تعر

، دهخدا( .باشدكردن و از بين بردن است و ازالۀ بكارت به معنای ُمهر برداشتن و بسودن دختر مى

خراشـيدگى و ، سائيدگى«: در نظر پزشكان قانونى ازالۀ بكارت عبارت است از )1965، 5ج: 1337

، گـودرزی و كيـانى. (»مردگى و جاری شـدن خـون تـوأم اسـت كه با توّرم و خون پارگى بكارت

قانون جديـد  387شود و ماده يك جنايت بر عضو تلقى مى ٣ازالۀ بكارت غير همسر) 285: 1385

جنايت بر عضو عبارت «: داردنيز مؤيد همين نظر است و بيان مى 1392مجازات اسالمى مصّوب 

، پردۀ بكـارت. »های وارد بر منافع است جرح و صدمه، مانند قطع عضو، از هر آسيب كمتر از قتل

قـانونى بـه آن  های بدن انسان است و صدمۀ غيريعنى بخشى از بافت ٤عضو در مفهوم اخّص آن

قـانون  231مخصوصًا اينكه بـرای ازالـۀ بكـارت در مـادۀ . شوديك جنايت بر عضو محسوب مى

قـانون مجـازات  367شده است و مادۀ   بينى ه نيز پيشكارالب ارش 1392مجازات اسالمى مصوب 

هـر جنـايتى كـه بـر عضـو «: نيز در قالب يك اصل كلى ذكر كرده است 1370اسالمى مصّوب 

                                                           
1. Hymen 
2 .Hymenaus 

را موجب ضـمان » غير همسر«قانون گذار فقط ازالۀ بكارت  1392قانون مجازات اسالمى مصّوب  658در مادۀ . ٣
شود و استيفای از بضع در اين صـورت بـه دليـل مى الك ُبضع زندانسته است زيرا به مجرد عقد ازدواج مرد م

 .اينكه حق مرد است دارای ضمان از نظر مالى و مجازات نيست
: عضو در قانون مجازات اسالمى در مقابل نفس قرار دارد و به استناد مواد قـانونى شـامل مصـاديق ذيـل اسـت. ٤

از بافتهای بدن انسان مانند دست و گوش، قلب، اعصاب، كليـه،  نخست، عضو در مفهوم اخّص آن يعنى بخشى
مـاده (، بويايى )288ماده ( ، شنوايى)285ماده (دوم، حواس عضو كه شامل بينايى. ناخن، پوست، مو و امثال آنها

سوم منافع عضو مانند انزال، قدرت توليد مثل، لذت مقاربت، حركـت دسـت و پـا و غيـره، . ، چشايى است)462
  ). 215: 1387آقايى نيا، ب(گويايى  عقل،
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برای آن تعيين نشـده باشـد جـانى بايـد ارش  كسى وارد شود و شرعًا مقدار خاّصى به عنوان ديه

اين ماده نيز مؤيد اين مطلب است كـه ارش بـه علـت جنايـت بـر عضـو پرداخـت كه . »بپردازد

جزای اختصاصـى مـورد مطالعـه قـرار  ازالۀ بكارت و مباحث پيرامون آن در قلمرو حقوق. شود مى

شود در زمره جرائم عليه گيرد و از آنجا كه منتهى به صدمه به يكى از اعضاء جنس مؤنث مى مى

ای كه به باشد با توجه به لطمه گيرد و چنانچه با عنف يا اكراهمانى اشخاص قرار مىتماميت جس

گيـرد و از ايـن شود جزء جرائم عليه تماميت معنوی اشخاص قرار مىحيثيت مجنى عليه وارد مى

شود جزء جرائم عليه عّفت و اخالق عمومى نيـز محسـوب منظر كه جرم جنسى نيز محسوب مى

جبران در اثر ازاله بكـارت در دوشـيزگان  پيامدهای سوِء جسمانى و روانى بعضًا غير قابل . شودىم

سبب شد كه نويسندگان اين نوشتار به بررسى ، ايرانى و ابهام و پراكندگى قوانين در اين خصوص

  . بپردازند در حقوق ايران ه و مهرالمثلالبكار ارش

قـانون مجـازات اسـالمى  441قانون ديات كه دقيقًا مادۀ  150بعد از انقالب اسالمى در مادۀ 

 مهرالمثـل) بـا رضـايت يـا بـدون رضـايت(است برای ازالۀ بكارت به طور مطلق  1370مصوب 

انگشت كه باعـث شـود او نتوانـد  از بين بردن بكارت دختر با«: بينى شد به موجب اين ماده پيش

از نظر مبنای فقهـى عبـارت ذكـر . »مهرالمثل نيز دارد، ادرار را ضبط كند عالوه بر ديۀ كامل زن

من افتض بكرًا بَِإصـبعه َفَخـرق مثانتهـا فلـم «: ای است دقيق از عبارتشده در اين ماده ترجمه

، 1410، ؛ مكى العـاملى587: تابى، موسوی الخمينى(. »تملك بولها َففيه ديتها و مهر مثل نسائها

هـای با توجه به متنوع بودن مصاديق ازالۀ بكارت تصويب ايـن مـاده ابهامـات و نارسـايى )282

از جمله مقيد شدن اين مـاده . ه و مهرالمثل ايجاد كردالبكار زيادی را در بحث موارد پرداخت ارش

ه در البكـار پرداخـت ارش، الق ماده از حيث اينكه دختر مكره باشـد يـا نباشـداط، به واژۀ انگشت

قـانون  658بـا تصـويب مـادۀ  ... و ه و مهرالمثـلالبكـار نحوه محاسبه ارش، موارد زنای به عنف

ايـن مـاده جـايگزين ، ازالۀ بكارت و افضا در مبحث سيزدهم ديۀ 1392مجازات اسالمى مصوب 

هرگـاه «: دارداين ماده بيان مى. گرديد و بعضى از ابهامات قانون قبلى را برطرف نمود 441ماده 

ازاله بكارت غير همسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگری و بـدون رضـايت صـورت گرفتـه باشـد 

بـه صـراحت پرداخـت  231ه همچنـين قـانون جديـد در مـاد. »موجب ضمان مهرالمثـل اسـت

ايـن مـاده اشـعار . الزامى دانسته است ه عالوه بر مهرالمثل را در زنای به عنف يا اكراهالبكار ارش
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زن بـاكره باشـد مرتكـب عـالوه بـر كه  صـورتى در ،١در موارد زنای به عنف و در حكم آن«: دارد

باكره نباشـد كه  صورتى در شود وه و مهرالمثل نيز محكوم مىالبكارمجازات مقرر به پرداخت ارش

 1392هرچند كه قانون مجازات اسالمى . »گرددفقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مى

نون مجـازات ه و مهرالمثل بسياری از مواردی را كـه در قـاالبكار در خصوص موارد پرداخت ارش

طرف نموده اما با ايـن حـال هنـوز ابهامـات و  بر، به سكوت و يا ابهام گذشته بود 1370اسالمى 

مسـئله ، در اين مقاله در پنج مبحـث. بررسى و تحقيق است، مواردی وجود دارد كه نيازمند دقت

المى جديد قانون مجازات اس، مذكور را با روشى توصيفى و تحليلى با در نظر گرفتن رويۀ قضايى

  .ايمو نظرات مشهور فقهای اماميه بررسى نموده

 ه و مهرالمثلالبكار مبنای ارش. 1

 هالبكار مبنای ارش. 1. 1

هر جنايتى كه بـر عضـو كسـى وارد «: بيان داشته است 1370قانون مجازات اسالمى  367مادۀ 

ماده . »برای آن تعيين نشده باشد جانى بايد ارش بپردازد ًا مقدار خاصى به عنوان ديهشود و شرع

ای بر عضـو يـا  هرگاه در اثر جنايت صدمه«: داردنيز بيان مى 1392قانون مجازات اسالمى  559

مندرج در منافع وارد آيد چنانچه برای آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معينى از آن به شرح 

اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعًا مقدار خاصى برای آن تعيين نشده ارش آن 

ه به سـبب جنايـت بـر البكار توان گفت كه مبنای ارشمطابق با اين مواد مى. »قابل مطالبه است

برای ازالۀ بكارت در شـرع و  عضو به جهت جبران خسارت مادی است و در اين مورد ديۀ معينى

  . قانون در نظر گرفته نشده است

  مبنای مهرالمثل. 2. 1

در  )164: 1385، صفايى و امامى( .است شرط استقرار مهرالمثل بنا بر قول فقهای اماميه نزديكى

شويم كه در هر چهار حالت تعيـين مهرالمثـل متوّجه مى، ضمن با امعان نظر به مواد قانون مدنى

بايد وجود داشته باشد علمای عاّمه نيز مستند » نزديكى«شرط وقوع ) 1100، 1099، 1087مواد (

                                                           
 1392قانون مجـازات اسـالمى مصـّوب  231گذار به طور مطلوبى عنف را اعّم از مادی و معنوی در مادۀ  قانون. ١

شـود كـه حتّـى مورد قبول قرار داده است كه اين رويكرد باعث الزام به جبران خسارت و مجازات كسـانى مـى
 . كنندباكره مى با زن كى و قهر و غلبه مبادرت به زنای به عنففيزي بدون خشونت
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اگر مرد بر زنـى دخـول كـرده باشـد در مقابـل «: اندكه فرموده) ص(به روايتى از حضرت محمد 

قائل به لزوم مهرالمثل شده و موجـب آن را ، »تى مهرالمثل او را بدهدای كه از او برده بايسبهره

گيـرد مهرالمثـل بـه عهـدۀ زوج قـرار نمـى، اند و مادام كه نزديكى وقـوع نيافتـهنزديكى دانسته

است و نكاح عقد معّوض نيست زيرا نكـاح  ١؛ بنابراين مهرالمثل عوض بضع)93: 1388، پوالدی(

نزديكى هم كه عامل وجوب مهرالمثل  )562: 1387، ی لنگرودیجعفر( .مهر هم صحيح است بى

با توجه بـه  )138: 1386، جعفری لنگرودی( .است شامل دخول به قدر حشفه در قبل يا دبر است

توضيحات فوق بايد توجه نمود كه مبنای پرداخت مهرالمثـل ازالـه بكـارت نيسـت زيـرا مشـهور 

) غيـر بـاكره زن(با زنى هم كه ازالۀ بكـارت نشـده  ٢يا اكراه فقهای اماميه در مورد زنای به عنف

؛ محقـق 265 :1422، ؛ خـويى348 :5ج، 1407، حلّى اسـدی(اند قائل به پرداخت مهرالمثل شده

 دهد كه مبنای اصلى مهرالمثل نزديكى اسـت نـه ازالـۀكه اين خود نشان مى) 395: 1388، حلى

مشـهور بـين «: انـداند و فرمـودهصاحب مسالك در اين مورد داليل مختلفى را ذكر كرده. بكارت

اند و دليل آن اين است كه اصحاب اين است و حتّى برخى اصًال در اين مسئله خالفى بيان نكرده

كه حرام و بدون مهر باشد مثل قيمت مال تلف شده اسـت  مهرالمثل عوض بضع است و هنگامى

شود ولى تفويت و استيفای آن موجب ضمان اسـت ه عدم استيفاء از آن موجب ضمان نمىو گرچ

كار نيست و نهى مهر از زن زنا كار داللت بر ثبوت مهـر بـرای  و نيز به دليل اينكه چنين زنى زنا

نـف صاحب جواهر هم معتقدند كه زانى بـه ع )331: 15ج، 1413، الجبعى العاملى( .»غير او است

در اين مورد بايد مهرالمثل را بپردازد ولى دليل شهيد ثانى در مسالك را از اين جهـت كـه بضـع 

دليل اينكه زانى به عنـف بايـد مهرالمثـل را بدهـد «: فرمايندپذيرند و مىرا نمى ٣مانند مال است

كه با عمل كردن فقها ضـعف آن جبـران شـده اسـت كـه در آن روايـت  ٤روايتى است از طلحه

و بدون رضايت مالـك بـا او آميـزش [اگر مردی كنيزی را غصب كند : فرمودند) ع(يرالمؤمنين ام

و بـا زور بـا او [و بكارت او را بردارد بايد يك دهم قيمتش را بپردازد و اگـر زن آزاد باشـد ] نمايد

                                                           
  ).360، 1، ج1379عميد، (ُبضع در لغت به معنای جماع است . ١
، 17ق، ج1409ى، عـامل(باشد به دليل احاديثى كه داللت بر ال مهر لبغـى دارنـد راضى به زنا در مواردی كه زن. ٢

 . نيست زن مستحق مهرالمثل) 96و93
 .يضمن البضع كما يضمن المال. ٣
ِد ْبِن يْحيى َعْن َطْلَحَة ْبِن َزيٍد َعْن َجْعَفٍر َعْن . ٤ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُمَحم َأبِيـِه َعـْن َعلِـى ع بِِإْسَناِدِه َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم

َها َفَعَليِه ُعْشُر ِقيَمتَِهاِإَذا : َقالَ  ُجُل َأَمًه َفاْقَتض َداُق  -اْغَتَصَب الر ًة َفَعَليِه الص 21 ج: ق1409عـاملى، (َو ِإْن كاَنْت ُحر ،
 304.( 
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ه ك )ص( خدا همچنين مفهوم مخالف فرموده رسول. اش را بپردازدبايد مهريه] آميزش كرده باشد

كار مهر ندارد به اين مطلب داللـت دارد كـه اگـر زن مرتكـب زنـا  زن زنا» ال مهرلبغى«فرمودند 

ديگر كه در باب نزديكى به شبهه وارد شده كه اگر نزديكـى از  نشده مهر دارد و همچنين روايات

  )266: 41ج، 1404، نجفى( ١.رسدسوی زن زناكار نبود به او مهر مى

در مـوارد زنـای بـه «: دارددر اين رابطه بيان مى 1392قانون مجازات اسالمى مصوب  231ماده 

باكره باشد مرتكب عـالوه بـر مجـازات مقـرر بـه پرداخـت  زنكه  صورتى در ،و در حكم آن عنف

باكره نباشد فقط به مجازات و پرداخت كه  صورتى در شود وم مىنيز محكو ه و مهرالمثلالبكارارش

قـانون  224و برای مرتكب مجازات اعدام به اسـتناد بنـد ت مـادۀ » ٢گرددمهرالمثل محكوم مى

باكره در قوانين ايران تعريف نشـده اسـت و . بينى شده است پيش 1392مجازات اسالمى مصوب 

های لغت معيار بـاكره  معموًال در كتاب. اختالف نظر است در خصوص تميز بين باكره و غير باكره

راغـب آن را از ثـوب . زن شوهر ديده: ثيبه: َثيب«: اند و معتقدند كهبودن را ازدواج نكردن دانسته

ثيـب : البيـان هسـت ثيب آن است كه از زوج برگشته است در مجمع: به معنى رجوع گرفته گويد

، قرشـى. (»باشـدشوهر برگشته از ثاب يثوب به معنى رجع مى زنى است كه بعد از ازالۀ بكارت از

ای ديگر معتقدند كه باكره كسى است كه پردۀ بكـارتش بـاقى اسـت و اما عده )322: 1ج، 1412

                                                           
: انـداند در كتاب مبسـوط فرمـودهشيخ طوسى در كتب مختلف خود در اين رابطه نظرات متناقضى را بيان كرده. ١

شود و بر مردی كه او را به زنـا شود زيرا زنا كار شمرده نمىجاری نمى مجبور گردد بر او حد ناهرگاه زنى بر ز«
تعلـق  مهرالمثـل شود زيرا او زنا كار است و به گفتۀ گروهى از فقها به ايـن زنمجبور كرده است حد جاری مى

گيرد و قول دوم اعتقاد شيعه است به خـاطر اصـل برائـت گروهى ديگر به او مهر تعلق نمىگيرد و به گفتۀ مى
اگر «: انداّما در كتاب خالف باب ديات اظهار عقيده كرده) 10: 8، ج1387طوسى، . (»كنندۀ به زنا ذمۀ مرد اكراه

يد مهر زن را بـه خـاطر وطـى بـا او بپـردازد و شود و بامردی زنى را به اكراه افضاء نمايد بر مرد حد جاری مى
ولـى ايشـان در بـاب حـدود همـين ) 257، 5، ج1407طوسى، . (»همچنين بايد ديۀ زن را به خاطر افضاء بدهد

مهرالمثل واجب نيست به خاطر اصل كه برائت ذمۀ مرد است، كسى كه «: اندكتاب دربارۀ همين مسئله فرموده
بن ارطاه از عبدالرحمن بن وائل بن حجر و او نيز از  ذمۀ مرد باشد بايد دليل اقامه نمايد و حجاج قائل به اشتغال

حـد را از آن ) ص( به زنا مجبور كرده بودنـد پيـامبر) ص( زنى را در زمان پيامبر اكرم: پدرش روايت كرده است
نقل نشـده اسـت كـه بـرای آن زن ) ص( مبرو از پيا. زن منع نمود و مردی را كه با وی زنا كرده بود، حد زدند

) ص(نمودند و از پيامبرای برای آن زن واجب مىپس اگر مهر واجب بود ايشان مهريه. ای قرار داده باشندمهريه
مرحـوم صـاحب ). 393، 5ج: ق1407طوسـى، . (»انـدروايت شده است كه آن حضرت از مهرالبغى نهى فرموده

انـد اين كه شيخ طوسى در خالف و مبسوط فرموده«: اندشيخ طوسى فرموده جواهر در رابطه با نظرات متناقض
) ق1422(آيـت اّهللاٰ خـويى). 266، 43ج: ق1404نجفى، . (»رسد اّدعا و دليلش صحيح نيستكه به زن مهر نمى

 . اندنيز قول شيخ طوسى را مبنى عدم مهر نپذيرفته
را نيز مورد توّجه قـرار داده اسـت و در كنـار ارش، ) غير مقدر ديه(قانون گذار در اين ماده خسارت مازاد بر ارش. ٢

 .باشد در نظر گرفته استرا كه به نوعى جبران خسارت معنوی نيز مى مهرالمثل
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هـا زايـل شـده باشـد  اگر كسى پردۀ بكارتش هرچند به واسطۀ پرش يا عمل جراحى و مانند اين

ای معيـار را امـا در مقابـل عـده )64 :1419، نجانىشبيری ز( .باكره نيست هرچند مدخوله نباشد

زيرا دخول  ريالاند و معتقدند كه مسئلۀ ازاله بكارت ابدًا مطرح نيستدخول يا عدم دخول قرار داده

ممكن است موجب ازاله بكارت نشود يا اساسًا قبل از دخول بكارت بـه علتـى وجـود نداشـته يـا 

بـاكره از ثيبـه را  ای ديگر نيز معيار تفاوتعده ) 25: 1386، جعفری لنگرودی( .برطرف شده باشد

اند كه هرگاه زنى شوهر اختيـار كـرده باشـد اند و اظهار داشتهبه همراه ازاله بكارت دانسته مواقعه

ه اشـد در ايـن مـوارد دختـر بـاكرولى به علت عدم مواقعه يا حتى با مواقعه بكارتش زايل نشده ب

اما اگر بكارت دختر در اثر مواقعۀ شرعى يا غير شرعى زائل گردد چنين زنى باكره نيست و ، است

گذشته از اين اختالفات در مورد باكره و ثيبه از  )77: 1385، صفايى و امامى( .گويندبه او ثيبه مى

ه كسـى شود كه منظور از غيـر بـاكراستنباط مى 1392قانون مجازات اسالمى مصوب  231مادۀ 

بـا چنـين زنـى فقـط مسـتحق  است كه پردۀ بكارت ندارد و در صورت زنای به عنـف يـا اكـراه

باشـد و مهرالمثـل نيـز بينى شده به سبب ازالۀ بكارت مـى ه پيشالبكار زيرا ارش ،مهرالمثل است

باشد كه مبنای اصلى پرداخت ق كامًال مشخص مىاست؛ بنابراين با توضيحات فو عوض نزديكى

اّمـا در اينجـا دو . باشده به جهت ازالۀ بكارت مىالبكار مهرالمثل انتفاع از بضع است و مبنای ارش

يكى اينكه وضعيت جبران خسارت در مورد دختـری كـه دارای پـردۀ بكـارت  ،آيدسؤال پيش مى

شود چيست؟ دوم اينكه مسئوليت زانى در زنای بر زنای به عنف يا اكره مىاست ولى با او از راه دُ 

به عنف با دختری كه به طور طبيعى پردۀ بكارت ندارد يا پردۀ بكارت او از نـوع حلقـوی و قابـل 

باشد چيست؟ در فروض اول و دوم دختر باكره است و ظاهرًا مشمول صدر مى ١اتّساع يا اِالستيك

اما بايد توّجه داشت كه در فرض اول زن با وجود باكره بودن و داشـتن پـردۀ  ،شود مى 231مادۀ 

زيرا ازاله بكارت نشده است و در فرض دوم هم اگر قائل به  ،بكارت فقط مستحق مهرالمثل است

منظور از ازالۀ بكارت اعم است از اينكـه «: اين نظر كمسيون مشورتى باشيم كه بيان داشته است

پاره شدن پردۀ بكارت شود يا ساختمان پردۀ بكارت به كيفيتـى باشـد كـه پـاره مواقعه منتهى به 

امـا . بنابراين ازالۀ بكارت صورت گرفته اسـت ؛)492: 1389، محسنى و كالنتريان( »شدنى نباشد

                                                           
مقاومـت با هم فرق دارند، بعضى از آنها نازك و كم ) اِالستيك بودن(ها از نظر مقاومت و قابل اتساع بودن پرده. ١

نوعى ديگر ظريف ولى ارتجـاعى و قابـل اتّسـاع اسـت بـه . شوندباشند و با اولين دخول به سهولت پاره مىمى
هـايى كـه به عنوان مثال كـم نيسـتند خـانم. طوری كه ممكن است دخول سبب پارگى و خونريزی آنها نشود

. گوينـدهای اِالستيك يا قابل اتّساع مـىا پردهها راين نوع پرده. باشنداند ولى دارای پردۀ بكارت سالم مىحامله
 )240: 1387صناعى زاده، (
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به نظر ما در موارد مذكور هرچند كه دختر از حالت بكريت خارج شده است ولـى بنـا بـر تعريـف 

الۀ بكارت و با توّجه به اينكه ازالۀ بكارت در قانون مجازات اسـالمى در بـاب پزشكان قانونى از از

ديات مطرح شده است و پردۀ بكارت هم مانند عضوی از اعضاء بدن است كه در صـورت فقـدان 

در نتيجه در اين موارد نبايد خسارت مادی ، توان قائل به ازالۀ بكارت بوديا عدم آسيب به آن نمى

؛ ١ه پرداخت شود زيرا در اين حالت عنوان خسارت مادی بر پردۀ بكارت صادق نيستالبكار يا ارش

گذار در مورد استحقاق  بنابراين در اين موارد زن فقط مستحق مهرالمثل است چون مقصود قانون

كه ازالۀ بكارت اسـت؛ بنـابراين ه در اين ماده خارج شدن از حالت باكره بودن نيست بلالبكار ارش

ه بـرای زن البكـار ای به وجود نيايد كه پرداخـت مهرالمثـل و ارشبرای اينكه در اين موارد شبهه

بهتر اسـت ، باكره است و با توجه به اختالف نظرهای گفته شده در مورد تفاوت باكره و غير باكره

در صـورتى كـه از ...«از عبـارت » ...صورتى كه زن باكره باشددر ...«در اين ماده به جای عبارت 

نيـز  1392قانون مجازات اسالمى  658اين تفسير با مادۀ . استفاده شود» ...زن ازالۀ بكارت گردد 

استفاده شده است؛ بنابراين با توجـه » ازالۀ بكارت«هماهنگ است زيرا در اين ماده هم از عبارت 

قانون مجازات اسـالمى مصـوب  658ردد كه جرم موضوع مواد گبه توضيحات فوق مشخص مى

يعنـى ازالـه  ،جرمى است مقيد به نتيجه 1370قانون مجازات اسالمى مصّوب  441و مادۀ  1392

مردگى و پارگى  خون، خراشيدگى، سائيدگى: هايى مانندبكارت و تا وقتى كه بر پردۀ بكارت آسيب

در انتهـای ايـن . شـودنمى) ه يا مهرالمثلالبكار ارش(صورت نگرفته باشد مشمول جبران خسارت 

بحث توّجه خوانندگان را در جهت تأييد نظر نگارندگان به يكى از فتـاوی فقهـای معاصـر جلـب 

بعضى از دختران حلقوی و يا ارتجاعى است كه در صـورت دخـول  پرده بكارت: سؤال: نماييم مى

آيا مجازات دخول با اين قبيل دختران مشـمول مجـازات ازالـه بكـارت ، شود اله بكارت نمىهم از

ازاله بكارت نيست؛ ولى احكام ديگر ثابت  در فرض مسأله مشمول مجازات يا ديه«: است؟ جواب

  )490: 2ج، 1427، مكارم شيرازی. (»است

                                                           
رفتن بكر بودن است و نـه پـارگى حاصـل از  ارش البكاره برای ازبين«: اندای عجيب بيان نمودهبعضى در نظريه. ١

ايـن نظـر بـا  ).44: 1387زررخ، . (»توان برای آن ارش خاص تعيين نمود پاره شدن پرده و به نظر اينجانب مى
مبنى بر اينكه ارش  1392قانون مجازات اسالمى  559و مادۀ  1370قانون مجازات اسالمى  367توجه به مادۀ 

به سبب جنايت بر عضو است و قول مشهور فقهای اماميـه كـه ارش البكـاره بـه سـبب از بـين رفـتن جـزء و 
 . قابل انتقاد است) 437/ 15: ق1413العاملى، الجبعى (به جهت انتفاع از بضع است  مهرالمثل
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  يا اكراه نای به عنفه در زالبكار پرداخت ارش. 2

  اماميه در فقه. 1. 2

در ازالۀ بكـارت از طريـق . اندو افضاء مطرح نموده ١فقها اين بحث را در خالل مسئلۀ ديۀ ِشفران

ه البكار ارش، شود يا عالوه بر مهرالمثلپرداخت مى در اينكه فقط مهرالمثل يا اكراه زنای به عنف

ای از فقهای اماميه بر اين اعتقـاد عده. شود ميان فقهای اماميه اختالف نظر است نيز پرداخت مى

؛ 205: 1428، ؛ تبريـزی113 :1423، كاشف الغطـاء( .فقط مستحق مهرالمثل است هستند كه زن

، ؛ مكـارم شـيرازی739، 1426، ؛ فيـاض433: تابى، ؛ فاضل لنكرانى582، 1428، وحيد خراسانى

استدالل اين دسـته از فقهـا بـر  )99: 1ج: 1384، ؛ صانعى543: 1426، ؛ بهجت475: 3ج، 1427

مالحظۀ بكريت كه در مهرالمثل شده است به خاطر اصل برائت و قـول امـام  .1: چند دليل است

مـوی زن و بكـارت زن در زيبـايى زن «: دارداز عبداّهللاٰ بن سنان است كـه بيـان مـى) ع(صادق 

 :11ج، 1416، فاضـل اصـفهانى( »شودشريك هستند و هركدام از بين برود مهر كامل واجب مى

شود در واقع ارش بكارت اوست ای كه به دختر باكره بابت ازاله بكارت او داده مىمهريه .2 ؛)401

آن ميزان اضافى در اينجا مدنظر قرارگرفته است و نيازی به ارش مجدد ندارد و تفويت و بنابراين 

باشد و با پرداخت مهرالمثل جبران شـده اسـت و بـا اصـل تعـّدد و از بين بردن جزء نيز هدر نمى

كـه ) ع(در روايت معتبـره طلحـه بـن زيـد از علـى  .3؛ مخالفتى ندارد ٢المسبّبات بتعّدد األسباب

اگر مردی كنيزی را غصب كند و بكارت او را بردارد بايد يك دهم قيمتش را بپـردازد و : فرمودند

كـه بـه عبـداّهللاٰ بـن سـنان ) ع(و روايت امام صـادق  ٣اش را بپردازد اگر زن آزاد باشد بايد مهريه

را از بين ببرد مهـر او هريك  باشند كهاش شريك مى موی زن و دوشيزگى او در زيبايى: فرمودند

امام در هر دو روايت مذكور در مقام بيان حكم ازاله بكارت بـوده ولـى . طور كامل واجب استبه 

                                                           
را از دو طرف در بر گرفته است مانند دو لب كـه دهـان را در بـر  شفران به ضم شين گوشتى است كه فرج زن. ١

 )512: 1388محقق حلى، . (گرفته است
شـود اعـث وجـود چيـزی مـىدر علم اصول سبب عبارت است از چيزی كه هرگاه مانعى به آن اصابت نكنـد ب. ٢

ازالـۀ بكـارت و وطـى و : باشند كه در اينجـا عبارتنـد ازبنابراين اسباب همان علل مى). 352: 1383لنگرودی، (
ه بـه علـت ازالـۀ بكـارت و البكـار بنـابراين ارش. ها هستند يعنـى ارش البكـاره و مهرالمثـلمسبّبات نيز معلول

 . هرالمثل به علت وطى استم
ِد ْبِن يْحيى َعْن َطْلَحه «: سند كامل اين روايت بدين شرح است. ٣ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُمَحم بِِإْسَناِدِه َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم

ُجُل َأَمًه َفاْقَتض : ْبِن َزيٍد َعْن َجْعَفٍر َعْن َأبِيِه َعْن َعلِى ع َقالَ  ًة  -َها َفَعَليِه ُعْشُر ِقيَمتَِهاِإَذا اْغَتَصَب الر َو ِإْن كاَنْت ُحـر
َداقُ  304، 21ج : ق1409عاملى، . (َفَعَليِه الص( 
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همين مطلب داللت  و درباره پرداخت ارش اضافه بر مهريه زن سكوت كرده و چيزی نگفته است

هنگـامى  .4 ؛)624: 1416، حويزی ؛ فرطوسى460: 1422، خويى(ه دارد البكار بر عدم وجوب ارش

شـود ه داخـل در ديـۀ افضـاء مـىالبكـار نمايـد ارشای را با اكراه افضاء مىكه مردی دختر باكره

  ) 191: 1428، زهدری حلى( .شودبنابراين فقط مهرالمثل پرداخت مى

 يـا اكـراه ای ديگر از فقهای اماميه معتقدند كه در ازالۀ بكارت با زنای به عنـفدر مقابل عده

حلـى ( .ه داخل در مهرالمثل نيستالبكار شود و ارشه نيز واجب مىالبكار ارش، عالوه بر مهرالمثل

، ؛ مجلسـى اول591: 1424، ؛ حلى456: تابى، ؛ خراسانى138: تابى، ؛ مجلسى348: 1407، اسدی

؛ 512: 1388، ؛ محقـق حلـى584: تـابـى، ١؛ موسوی الخمينى167: 1376، ؛ مرعشى213: 1400

: داليل اين دسـته از فقيهـان عبـارت اسـت از )507: 1404، ؛ ُسيوری حلّى459، 1420، صيمری

با آن دوشـيزه  وض نزديكىه عوض جزيى است كه از بين رفته است و مهرالمثل عالبكار ارش .1

زيرا تداخل  )437: 15ج، 1413، الجبعى العاملى( .شونده تداخل نمىالبكار است و مهرالمثل و ارش

و اصل عدم تداخل دو حق يعنى ) 789 :1416، اعراج(ه در مهرالمثل خالف اصل است البكار ارش

مالحظــۀ بكريــت كــه در  .2 ؛)702 :1387، فخــرالمحققين( باشــده و مهرالمثــل مــىبكــارال ارش

پس حقيقـت مالحظـه ، شود از جهت آن است كه وطى بكر خالف وطى ثيب است مهرالمثل مى

مخّصص است به وجود سبب شـرعى و ، نه به اعتبار جنايت و اما اصل، شده به اعتبار وطى است

ای نيست پس شبهه. ُمتقدمين ُمعتضدين به شهرت عظيمه ٢عدم اهدار جنايات و اجماعينِ اصالت 

: تابى، ؛ عاملى189: 1382، برغانى(در وجوب چيزی به ازاء جنايِت ازالۀ بكارت و آن با ارش است 

 ٣يرا موضوع و حكـمه داخل در مهرالمثل باشد اشكال است زالبكار در اين نظر كه ارش .3؛ )452

از بين رفتن پـردۀ ، دارد به دليل اينكه مهر به سبب وطى است و وطى اعم از ارش و مهر تفاوت

اند زياد شدن مهرالمثل به خاطر ازالۀ بكارت است و با قول مخالفين كه بيان داشته ٤بكارت است

                                                           
 گفتۀ امام كه ارش البكاره عالوه بـر مهرالمثـل« :اند كه آيت اّهللاٰ فاضل لنكرانى در شرح تحرير الوسيله فرموده. ١

 )203:  1418فاضل لنكرانى، . (»باشد، نه فتویر الوسيله است بنابر احتياط مىگونه كه در متن تحري است همان
 .در اين مورد اجماع شده است) 393: 3، ج1410ادريس، ابن(و سرائر ) 150:  7، ج1387طوسى، (در مبسوط . ٢
 .است لمثلموضوع اين دو عبارت است از ازالۀ بكارت و وطى، حكم وضعى اين دو نيز ارش البكاره و مهرا. ٣
گردد مانند اينكه پردۀ بكارت نداشته به عبارت ديگر با توجه به اينكه لزومًا وطى دختر باعث ازالۀ بكارِت او نمى. ٤

يا از ناحيۀ ُدبر وطى شده يا پردۀ بكارت او از نوع حلقوی قابل اتساع يا االستيك بـوده اسـت بنـابراين در ايـن 
شود پس با توجه به اينكه وطى و ازالـۀ بكـارت دو پرداخت مى طى صورت گرفته مهرالمثلموارد هم كه فقط و
توان در مواردی كه ازالۀ بكـارت از طريـق وطـى صـورت گرفتـه، ارش باشند، بنابراين نمىموضوع متفاوت مى

  . البكاره را داخل در مهرالمثل متصور شد
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ه داخـل البكار ى هم وجود ندارد كه ارشدليل .4 ؛)236 :1413، سبزواری(اختالفى در ميان نيست 

شود و اين عقيدۀ شـيعه ه هم عالوه بر مهرالمثل واجب مىالبكار بنابراين ارش، در ديۀ افضاء باشد

توان به از مجموع نظريات بيان شدۀ فقهای متقدم و متأخر مى )150: 7ج، 1387، طوسى( ١.است

را فقـط  ه داخـل در مهرالمثـل اسـت زنالبكـار بندی رسيد كه كسانى كه معتقدند ارش عاين جم

باشد زيرا يكى از اوصافى كه باعث افزايش ميزان مهرالمثل مى. دانندمستحق مهرالمثل باكره مى

اشتن پـردۀ بكـارت خـارج ؛ بنابراين مردی كه زن را از حالت باكره بودن يعنى د٢است» بكارت«

باشد و بايد مهرالمثل بـاكره را بـه ايـن زن پرداخـت كرده است مسئول جبران خسارت وارده مى

. ه نيـز در ضـمن آن محاسـبه شـده اسـتالبكار نمايد كه در حقيقت آن ميزان اضافى يعنى ارش

در . داننـدجود پردۀ بكـارت يـا عـدم آن مـىمعموًال هم اين دسته از فقها معيار باكره از ثيبه را و

ه بايد همراه با مهرالمثل پرداخت شود معتقدند آن ويژگى كه البكار مقابل كسانى كه معتقدند ارش

نه ازالۀ بكارت؛ بنابراين هنگامى كـه ازالـۀ ، در افزايش يا كاهش مهرالمثل نقش دارد وطى است

اگر كسـانى كـه . ه نيز پرداخت شودالبكار گيرد بايد ارشنف صورت مىبكارت از طريق زنای به ع

شود نظر به مهرالمثل باكره داشـته باشـند و كسـانى كـه  قائل هستند فقط مهرالمثل پرداخت مى

. ثيبه داشـته باشـند ه هم واجب است نظر به مهرالمثلالبكار ارش، اعتقاد دارند عالوه بر مهرالمثل

اما ظاهرًا بعضى از كسانى كه معتقدنـد در ازالـۀ . پس اختالف صورت گرفته در اينجا لفظى است

شـود در خصـوص اينكـه مهرالمثـل بكارت در زنای به عنف يا اكراه فقط مهرالمثل پرداخت مـى

                                                           
باشد بعضى از فقهای اماميـه الذكر جزء مسائل پيچيده و مشكل فقهى و حقوقى مى قبا توجه به اينكه مسئلۀ فو. ١

در كتب تبصـره ) 1410؛ 1420؛ 1411(اند به طور مثال عالمۀ حلّىفتاوی متفاوتى را در نظرات خود بيان نموده
شده  ر زنى كه اكراهالمتعلمين، تحرير االحكام الشرعيه على مذهب االماميه و ارشاد االذهان قائل هستند كه اگ

اما ايشان در كتاب تلخـيص المـرام نظـری . گيرد، ارش البكاره نيز به او تعلق مىباكره باشد عالوه بر مهرالمثل
كه پرداخت ارش البكاره عالوه بر مهرالمثل دارای اشكال است و برتـر آن «: اند و معتقدندمتفاوت را بيان كرده

هـای ابـن ادريـس در بـاب) 366: 1421عالمـۀ حلـى، . (»ت كه ارش البكاره داخل در مهرالمثل تصور شوداس
اگـر «: فرماينـداند ايشان در باب ديۀ اعضاء مىدر كتاب سرائر نظرات متفاوتى را بيان كرده» حدود«و » ديات«
ه داخل در ديۀ افضاء است و گروهى ديگر البكاراند ارشگفته شود و گروهىواجب مى باكره باشد مهر و ديه زن

ه داخـل در البكـارشود و اين عقيدۀ ما است برای اينكه دليلى وجود ندارد كه ارشه واجب مىالبكار اند ارشگفته
اما ايشان در باب حدود با تأمل نظری متناقض با اين قول را بيـان ) 393: 1410ابن ادريس، . (»ديۀ افضاء باشد

اگر زنى كه مكره شده باكره بود فقط مسـتحق مهرالمثـل اسـت و ارش البكـاره ثابـت «: فرماينداند و مىنموده
. »گـرددشوند و ارش البكاره داخل در مهرالمثل مالحظـه مـىنيست و ارش البكاره و مهرالمثل جمع بسته نمى

  )449: 1410ابن ادريس، (
های علمى از نظر داشتن مدارك علمى وهنری و يا  های اخالقى و خانوادگى و ارزش ويژگى در تعيين مهرالمثل. ٢

های جسمانى، سن، زيبايى، بكارت و باالخره آنچه كه در عرف محل مايۀ افزايش مهر يا كاهش آن است،  معيار
 )256: 1385محقق داماد، . (يابان قرار بگيردبايد مورد نظر ارز



306 

 

306 

رسـد هميشـه آن ىاند؛ بنابراين به نظـر مـشود به طور قطعى نظر ندادهباكره يا ثيبه پرداخت مى

گيرد و ممكن است فقـط مهرالمثـل ثيبـه پرداخـت ه مد نظر قرار نمىالبكار ميزان اضافى يا ارش

كه بنا بر نظـر دوم كـه معيـار تفـاوت بـاكره از ثيبـه  درحالى. شود كه از اين نظر قابل انتقاد است

دختر برای اولين بار مورد وطـى قـرار  باشد كه نظری منطقى و قابل قبولى است اگرمى» وطى«

. ه بايد مهرالمثل بكر نيز بـه او پرداخـت شـودالبكار گرفته باشد و ازالۀ بكارت شود عالوه بر ارش

كه بنا بـر نظـر اول درحالى است  زيرا زانى به عنف او را از حالت بكريت خارج نموده است و اين

ه عـالوه بـر البكـار رسـد قـول بـه پرداخـت ارش به نظر مى. شودمىفقط مهرالمثل بكر پرداخت 

: فرمودنـد) ع(كه در آن روايت اميرالمؤمنين  ١بن زيد زيرا در روايت طلحه. تر باشدمهرالمثل قوی

و بكارت او را بـردارد ] و بدون رضايت مالك با او آميزش نمايد[اگر مردی كنيزی را غصب كند «

بايـد ] و بـا زور بـا او آميـزش كـرده باشـد[د يك دهم قيمتش را بپردازد و اگر زن آزاد باشـد باي

توان با قاطعيت گفت ازالۀ بكارت از طريق زنای به عنف يا اكراه فقـط نمى. »اش را بپردازد مهريه

موجب  گونه هم كه گذشت نزديكى با عنف يا اكراه با زن غير باكره نيز زيرا همان، مهرالمثل دارد

توان هم گفت پرداخت مهرالمثل در اين روايت بابت نزديكـى بنابراين مى ؛ضمان مهرالمثل است

ه از نظر شرعى وجود ندارد و در البكار است نه ازالۀ بكارت و در ضمن دليلى هم برای سقوط ارش

 دار خاّصى به عنـوان ديـهغالب يك اصل كلى هر جنايتى كه بر عضو كسى وارد شود و شرعًا مق

  . برای آن تعيين نشده باشد جانى بايد ارش بپردازد

  در قانون مجازات اسالمى و رويۀ قضايى. 2. 2

فقط بـه بيـان حكـم ازالـۀ بكـارت در  441در مادۀ  1370ظاهرًا قانون مجازات اسالمى مصّوب  

از بـين بـردن بكـارت دختـر بـا «: دارداين ماده بيـان مـى. بسنده نموده است موارد غير نزديكى

. »نيـز دارد مهرالمثـل، انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند عالوه بر ديۀ كامـل زن

قانون مجازات اسالمى وجود دارد مقيد شدن اين  441ها و ابهاماتى كه در مادۀ يكى از پيچيدگى

                                                           
ِد ْبِن يْحيى َعْن َطْلَحَة ْبِن َزيٍد َعْن َجْعَفٍر َعْن . ١ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُمَحم َأبِيـِه َعـْن َعلِـى ع بِِإْسَناِدِه َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم

َها َفَعَليِه عُ : َقالَ  ُجُل َأَمًه َفاْقَتض َداقُ  -ْشُر ِقيَمتَِهاِإَذا اْغَتَصَب الر ًة َفَعَليِه الص 21ج : ق1409عاملى، . (َو ِإْن كاَنْت ُحر ،
304( 
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و ازالـۀ ١اصوًال وسيله تأثيری در جبران خسارت يـا مجـازات نـدارد. است» انگشت«به واژۀ  ماده

در مـواردی . صورت بگيرد موجب ضمان است با اكراه) وطى يا غير وطى(ای بكارت با هر وسيله

ه بكـارال ارش، گيـرد عـالوه بـر مهرالمثـلصورت مى» وطى«كه ازالۀ بكارت با اكراه و از طريق 

. تواند در ميزان ضمان ناشى از ازالۀ بكارت نقش داشته باشـدشود؛ بنابراين وسيله مىپرداخت مى

ظاهرًا كسانى كه معتقدند وسيله نقشى در حكم ازالۀ بكارت ندارد ازالۀ بكارت را در موارد نزديكى 

و معتقدند كه در ازالـۀ بكـارت  اندانستهو يا غير نزديكى مانند انگشت موجب پرداخت مهرالمثل د

در اين  )264: 1422، خويى( .ه داخل در مهرالمثل استالبكار يا اكراه ارش در موارد زنای به عنف

قانون مجازات اسالمى خصوصيتى نـدارد  441ذكر كلمۀ انگشت در ماده «: رابطه گفته شده است

اين نظر از ايـن جهـت  )195: 1380، گرجى. (»نيست ختالف آلت جنايت مؤثر در مقدار ديهزيرا ا

ولـى آلـت جنايـت . كه آلت جنايت مؤثر در ميزان ديۀ پاره شدن مثانه نيست كامًال صحيح است

اّهللاٰ  ه آيـتالبكـار يزان ارشدر خصوص تأثير دخول در م. ه باشدالبكار تواند مؤثر در ميزان ارش مى

آيـا ، در اثر تصادف بكارت دختری زايل شـده اسـت«موسوی اردبيلى در جواب به اين سؤال كه 

شـود و ه پرداخت مـىالبكار ارش: اندشود؟ بيان داشته ضرر و زيان بر طبق چه مبنايى محاسبه مى

ه مقايسۀ باكره با غيره باكره در امثال اين زن و به نظر كارشـناس بايـد مراجعـه البكار تعيين ارش

 »شـودين رفتـه نـه دخـول محاسـبه مـىشود با در نظر گرفتن اينكه بكارت بر اثر تصـادف از بـ

توانـد مـؤثر در تعيـين مهرالمثـل يـا آلت جنايت مـى )119: 1388، معاونت آموزش قوۀ قضاييه(

چون ازالـۀ بكـارت در مـوارد زنـای بـه عنـف يـا اكـراه موجـب پرداخـت . ه هم باشدبكارال ارش

. باشـده و مهرالمثل است و در موارد غير نزديكى موجب پرداخت فقـط مهرالمثـل مـىالبكار ارش

ای  دريده باشد يا بـا وسـيلهكند كه مرتكب با انگشت پردۀ بكارت را فرقى نمى«پس اين نظر كه 

  .قابل تأمل است )634: 1389، حجتى. (»غير از آن

ه در البكـار ارش«: اشعار داشته است 27شعبه  12/6/73- 67ديوان عالى كشور در رأی شماره 

 مهرالمثـل ٢جايى است كه با انگشت و امثال آن به غير دخول بكارت زايل شـود ولـى در دخـول

                                                           
شود مانند آدم ربايى كه مطابق با مـادۀ در مورد برخى جرائم استفاده از وسايل خاصى موجب تشديد مجازات مى. ١

سـال تمـام شمسـى، اسـتفاده از  15كمتر بودن سن مجنى عليـه از (قانون مجازات اسالمى در سه حالت  621
 .مجازات شخص آدم ربا تشديد شده است) وسيلۀ نقليه، ورود آسيب جسمى يا حيثيتى به قربانى

) انگشـت(و غيـر وطـى ) آلت تناسـلى(رسد، زيرا دخول اعم از وطى واژۀ دخول در اين رأی صحيح به نظر نمى. ٢
 .باشد مى
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قائل  اين رأی كه بين دخول و انگشت تفاوت. »اخذ خواهد شد شود و در افضاء نيز ديهگرفته مى

شود مخالف نـّص صـريح مـادۀ شده اگر منظور اين باشد كه به غير مقاربت مهرالمثل گرفته نمى

ه به موردی كـه فقـط بـا البكار دادن ارشباشد و دليل اختصاص قانون مجازات اسالمى مى 441

  . انگشت و امثال آن ازالۀ بكارت صورت گرفته از لحاظ قانونى مشخص نيست

ه عـالوه بـر البكـار در خصوص پرداخت ارش 1370قانون مجازات اسالمى مصّوب  441مادۀ 

قـانون مجـازات  231امـا مـاده . حكمى را بيان نكـرده اسـت يا اكراه عنفدر زنای به  مهرالمثل

ه عـالوه بـر البكـار ها را به پايان رسانده و به صـراحت پرداخـت ارشاختالف نظر 1392اسالمى 

كه  صـورتى در ،ی به عنف و در حكـم آندر موارد زنا«: داردمهرالمثل را الزامى دانسته و بيان مى

ه و مهرالمثـل نيـز محكـوم البكـارباكره باشد مرتكب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش زن

البكـارۀ  ارش. »گـرددشود و در صورت فقط بـه مجـازات و پرداخـت مهرالمثـل محكـوم مـىمى

 .باشـدت ازالۀ بكارت و مهرالمثل به جهت انتفـاع از بضـع مـىبينى شده در اين ماده به جه پيش

  ) 252: 1410، الجبعى العاملى(

اشـعار داشـته  10/5/1379مـوّرخ  4147/7ادارۀ حقوقى قوۀ قضاييه در نظريۀ مشورتى شماره 

و نظر صـاحب جـواهر  584صفحۀ  5طبق فتوای امام قدس سّره در تحريرالوسيله مسئلۀ «: است

در صورت ازالۀ بكارت به عنف جانى  ١قانون مجازات اسالمى 481ليه و اطالق مادۀ رضوان اّهللاٰ ع

نظريۀ مشـورتى فـوق از  )972: 1386، شهری و ديگران( ٢.»... بايد ارش بكارت را پرداخت نمايد

بنا بـر  اكراهيا  اين جهت كه پردۀ بكارت ديۀ معين ندارد و در ازالۀ بكارت از طريق زنای به عنف

امـا . نيز پرداخـت شـود كـامًال صـحيح اسـت ه مهرالمثلالبكار بايد عالوه بر ارش ٣)ره(نظر امام 

اشكالى كه در اين نظريۀ مشورتى وجود دارد اين است كه ادارۀ حقوقى قوۀ قضائيه نظريۀ صاحب 

و لـو «: انـددر ابتـدا بيـان نمـوده) ره(زيرا صاحب جواهر . اه بيان كرده استرا به اشتب) ره(جواهر 

                                                           
در صـورتى كـه آن عضـو دارای ديـۀ ... «: داردمى است كه بيان مـىقانون مجازات اسال 481منظور ذيل مادۀ . ١

  . »معين نباشد دادن ارش الزم است
: وجود دارد كه اشعار داشته است 3/11/1368-3177/7نظريۀ مشورتى ديگری نيز مانند همين نظريه به شمارۀ . ٢

 5مسئلۀ (ق فتوای امام قدس سّره در تحريرالوسيله صورت گرفته باشد طب ازالۀ بكارت چنانچه به عنف و اكراه«
قانون ديات جانى بايـد ارش بكـارت را  187و نظر صاحب جواهر رضوان اّهللاٰ عليه و اطالق مادۀ )  584صفحۀ 

 )227: 1386بازگير، . (»... پرداخت نمايد
شـده بـاكره  اگر زنى كه اكراه «: انددر مسئلۀ پنجم تحرير الوسيله در اين خصوص بيان نموده) ره(حضرت امام . ٣

شود ارش بكارت را طلبكار مى بود و در اثر وطى بكارتش زايل شده و هم افضاء گرديده آيا عالوه بر مهر و ديه
 )587: الموسوی الخمينى، بى تا. (»يا نه؟ محل تردد است و احتياط در دادن هر سه است
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كانت المكرهه بكرا هل يجب لها أرش البكاره زائدا عن المهر فيه تردد و األشبه عند المصـنف و 

، نجفـى. (»ألصالۀ تعـدد المسـببات بتعـدد األسـباب، بل عن المبسوط أنه مذهبنا، الفاضل وجوبه

ه نيز واجـب البكار يعنى اگر دوشيزه اكراه شده بود آيا عالوه بر مهرالمثل ارش )276: 43ج، 1404

بلكـه . ه استالبكار و فاضل وجوب ارش) محقق حلى(شود؟ در آن تردد است اشبه نزد مصنف مى

خاطر اصل تعدد اسباب  است به) شيعه(اين حكم عقيدۀ ما كه در مبسوط شيخ طوسى آمده است 

در ادامۀ بحث خـود نظـر بـه داخـل شـدن ) ره(اما صاحب جواهر . كه موجب تعدد مسببات است

. ه در مهرالمثل دارند كه متأسفانه ادارۀ حقوقى قوۀ قضائيه بـه آن توجـه نكـرده اسـتالبكار ارش

لألصل بعـد خلـو ، ر الذی اعتبر البكاره فيهو لكن قد يقوی دخوله فى المه«: اندايشان بيان داشته

و لقـول الصـادق ، بـل ظـاهر اقتصـارها علـى غيـره عدمـه، النصوص الوارده فى مقام البيان عنه

إن شـعر المـرأه و عـذرتها شـريكان فـى «الشـعر  السالم لعبد اّهللاٰ بن سنان المتقدم فى ديه عليه

يعنـى نظـر قـوی  )276: 43ج، 1404، نجفى. (»كمالالجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر 

به خاطر مالحظـۀ بكريـت در مهرالمثـل و . شوده داخل در مهرالمثل مىالبكار اين است كه ارش

ه عـالوه البكـار در مقام بيان حكم ازالۀ بكارت دربارۀ پرداخت ارش اصل عدم بعد از اينكه روايات

بر مهرالمثل خالى از نص هستند؛ بنابراين ظاهر اين است كه بر آن چيزی كـه در روايـات گفتـه 

از عبداّهللاٰ بن سنان در بحث ديۀ مـو اسـت ) ع(شده است اكتفاء گردد و دليل ما قول امام صادق 

كدام از بين بـرود  هر، دو بكارت زن در زيبايى زن شريك هستن موی زن«: فرمودند )ع( كه امام

كنـيم كـه در پايان اين بحث دو رأی از ديوان عالى كشور را ذكر مـى. »شود ديۀ كامل واجب مى

  .ه عالوه بر مهرالمثل غير موّجه دانسته شده استالبكار تعيين ارش

: عار داشـته اسـتاش 7/4/71به تاريخ  26شعبۀ  1249/26ديوان عالى كشور در دادنامه شماره 

ه الزم به توضيح است كه بـا از بـين رفـتن بكـارت طبـق البكار و ارش در خصوص مهرالمثل...«

ولى اضافه نمودن زايد بـر آن در صـورتى  ،شودگواهى پزشكى مهرالمثل به عهدۀ متّهم ثابت مى

شود و در غيره  ثابت مى يد كه در اين صورت ديهصحيح است كه پزشك افضاء را نيز تصريح نما

الزم . »...هالبكـار ها ارش هست نه ارش گى باشد و برای پاره اين صورت فقط ضامن مهرالمثل مى

بـه  نسـبت به توضيح است كه در اين پرونده شخص متّهم به ارتكاب سه فقره زنـای بـه عنـف

در  )229: 1386، بـازگير( .پنج ساله بوده اسـت .3 ؛دوازده ساله. 2 ؛نه ساله .1دخترهای خردسال 

بر فرض وقـوع «: ديوان عالى كشور آمده است 27شعبۀ  5/12/1373رأی مشابه ديگری موّرخه 
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ه كارالب زنای به عنف آنچه از جهت ازالۀ بكارت مسلّمًا بر عهدۀ جانى است مهرالمثل است نه ارش

قـانون  441در اين رأی ديوان عـالى كشـور مطـابق بـا مـادۀ  )635: 1389، حجتى. (»و نه ديه

 مجازات اسالمى پرداخت مهرالمثل را قدر متقين برای ازالۀ بكارت از راه زنای به عنـف يـا اكـراه

ای قانون مجازات اسالمى ترجمـه 441ادۀ گونه كه اشاره نموديم م كه همان درحالى. دانسته است

) ره(الوسـيلۀ حضـرت امـام  دقيق است از فرع پـنجم از مسـئلۀ دوم از بـاب ديـات كتـاب تحرير

باشد و حكم ازالۀ بكارت در مـوارد مى و ناظر به موارد غير نزديكى) 587: تابى، موسوی الخمينى(

) 584: تـابـى، موسوی الخمينـى( .ه عالوه بر مهرالمثل استالبكار الوسيله ارش نزديكى در تحرير

بنابراين با توجه به اينكه پرداخت مهرالمثل در موارد مقاربت به عنـوان ديـه نيسـت و بـه جهـت 

توان برای ازالـۀ بكـارت در مـوارد زنـای بـه عنـف يـا اكـراه مى، شودانتفاع از بضع پرداخت مى

  .ه عالوه بر مهرالمثل تعيين نمودالبكار ارش

  در موارد غير مقاربت پرداخت مهرالمثل. 3

  اماميه در فقه. 1. 3

اند و معتقدند كه هر كس با انگشـت مشهور فقهای اماميه اين بحث را در باب ديات مطرح نموده

مثانۀ او پاره شود و نتواند بول خود را نگه دارد عالوه بـر كه  طوری به ازالۀ بكارت دختری را نمايد

: 1410، ؛ الجبعـى العـاملى282: 1410، مكى العاملى( .او را نيز بدهد بايد مهرالمثل ديۀ كامل زن

، ؛ عالمـۀ حلـى519: 1424، ؛ حلـى518: تابى، ؛ موسوی الخمينى514: 1388، ؛ محقق حلى252

البته بعضى از فقها هم معتقدند كه نظر  )301: 1412، ؛ روحانى191: 1382، ؛ برغانى583: 1420

مشهور فقهای اماميه داير بر پرداخت ديۀ كامل زن به جهت پاره شدن مثانه دارای اشكال است و 

، ؛ فيـاض289: 43ج، 1404، ؛ نجفـى264: 1422، خـويى( .بايد يك سوم ديۀ كامل پرداخت شود

يكى روايت هشام ابن ابـراهيم از امـام . منشأ اين اختالف نيز ناشى از دو روايت است )431: تابى

اسـت كـه در ايـن روايـت زن مسـتحق دريافـت ديـۀ كامـل اسـت و ديگـری روايـت ) ع(رضا 

، 1409، عـاملى( ١.است سوم ديه عبداّهللاٰ است كه زن مستحق دريافت يك طبيب از ابى  عمرو  ابى

  )308: 10ج، 1407، ؛ طوسى335 :29ج

                                                           
ِد ْبِن َعْبِد الَْجباِر َعِن الَْحَسِن ْبِن َو بِِإْسَناِدِه عَ . ١ ٍد َو ُمَحم ِد ْبِن َعلِى ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم َعلِـى ْبـِن ْن ُمَحم

بِيِب َعْن َأبِى َعْبِد  ْبِن َأيوَب َعِن الُْحَسيِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن َأبِى َعْمٍرو الط ِ اٍل َعْن َعْبِد اّهللاٰ َفض ع ِفى َرُجٍل اْقـَتض ِ اّهللاٰ
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اند به روايت سـكونى ه دانستهالبكار را ارش كسانى كه حكم ازالۀ بكارت در موارد غير نزديكى

كنند كه امام در مورد دو دختر كه در حمام بودند و يكى از ديگـری بـا استناد مى) ع(  از امام على

 ١.آن دختری كه اين كار را انجام داده است بايد عقل را بپردازد :ت نمود فرمودندانگشت ازالۀ بكار

اند كه احتمال دارد مراد از عقل در ای از فقهای اماميه بيان نموده عده )354: 29ج، 1409، عاملى(

ــى404: 11ج، 1416، فاضــل اصــفهانى( .ه باشــدالبكــار ايــن روايــت ارش ؛ 419: 1403، ؛ اردبيل

ولى بعضى ديگر معتقد هستند كه منظور از عقـل در  )454: تابى، ؛ عاملى243: 1405، خوانساری

رسد قول غير مشهور فقهای اماميـه به نظر مى )427: 5ج، 1416، طريحى( .است اين روايت ديه

 پرداخـت مهرالمثـل: زيرا اوالً  ،ى قابل قبول باشده در موارد غير نزديكالبكار مبنى بر پرداخت ارش

پرداخـت : ثانيـاً . كه در اين مورد انتفاع از بضع منتفـى اسـت به جهت انتفاع از بضع است درحالى

مبنـى بـر  يا اكـراه با حكم ازالۀ بكارت در موارد زنای به عنف، ه در موارد غير نزديكىالبكار ارش

ه به سبب البكار زيرا در اين مورد ارش ،ه عالوه بر مهرالمثل نيز هماهنگ استالبكار پرداخت ارش

  .شودازالۀ بكارت و مهرالمثل به سبب انتفاع از بضع پرداخت مى

در  شود اين است كه در مـورد ازالـۀ بكـارت بـا اكـراهمى اما بحث ديگری كه در اينجا مطرح

شـود؟ اهميـت ايـن بحـث در جـايى ثيبه يا مهرالمثل باكره پرداخت مـى مهرالمثل موارد غير زنا

، مظـاهری( .گردد كه در نزد عامۀ مردم مهرالمثل ثيبه نصف مهرالمثـل بكـر اسـتمشخص مى

بايد توجه نمود كه هر نظـری را . قانون مجازات اسالمى نيز در اين رابطه ساكت است) 7: 1387

باكره از ثيبه در نظر بگيريم اعم از اينكه معيار تفاوت باكره از ثيبـه وطـى باشـد يـا  كه در تفاوت

دختـر قبـل از وقـوع  برای پرداخت مهرالمثل باكره يا ثيبه بايد زمان وضـعيت، وجود پردۀ بكارت

به عبارت ديگر شخصى كه دختر را از حالت ، ازالۀ بكارت در نظر گرفته شود و نه زمان حال دختر

مگـر اينكـه  ،باكره بودن خارج كرده است موظف است كه مهرالمثل باكره را به او پرداخت نمايد

  .شودثيبه پرداخت مى آن دختر قبل از وقوع جنايت باكره نبوده باشد كه در اين صورت مهرالمثل

                                                                                                                                          
يه ِماَئًه َو ِستًة َو ِستيَن ِديَنـارًاَو ُثُلَثـى ِديَنـارٍ  -َجاِريًة بِِإْصَبِعِه َفَخَرَق َمَثاَنَتَها َفَال َتْملِك َبْولََها َو  -َفَجَعَل لََها ُثُلَث الد

َو َزاَد ِفى ِرَوايه ِهَشاِم ) ع(َو بَِأَسانِيِدِه ِإلَى كَتاِب َظِريٍف َعْن َأِميِر الُْمْؤِمنِيَن . َهااِء َقْومِ َقَضى لََها َعَليِه بَِصَداِق ِمْثِل نِسَ 
يه  308، 10ج: ق1407؛ طوسى،  335، 29ج: ق1409عاملى، ( ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َأبِى الَْحَسِن ع لََها الد.( 

ـفاِر َعـْن مُ «:سلسله سند كامل اين روايت عبارت است از. ١ ـِد ْبـِن الَْحَسـِن الص ُد ْبُن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعـن ُمَحم َحم
ِ ع َأن َعلِيًا ع ُرِفـَع ِإلَيـِه َجاِري كونِى َعْن َأبِى َعْبِد اّهللاٰ ْوَفلِى َعِن السـاَم  -َتـانِ ِإْبَراِهيَم ْبِن َهاِشٍم َعِن الن ُأْدِخَلَتـا الَْحم

ْت ِإحْ  تِى َفَعَلْت َعْقَلَها -َداُهَما اْألُْخَرى بِِإْصَبِعَهاَفاْقَتض  )354، 29ج: ق1409عاملى، . (»َفَقَضى َعَلى ال
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  در قانون مجازات اسالمى. 2. 3

را  حكـم ازالـۀ بكـارت در مـوارد غيـر نزديكـى 1370قانون مجـازات اسـالمى مصـّوب  441مادۀ 

از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود «: اين ماده اشعار دارد. بيان نموده است مهرالمثل

دو ، در اين ماده با يك فعل. »مهرالمثل نيز دارد، تواند ادرار را ضبط كند عالوه بر ديۀ كامل زناو ن

برای ازالۀ بكـارت مهرالمثـل . جنايت محقق شده است يكى ازالۀ بكارت و ديگری عدم ضبط ادرار

. ه اسـتبينـى شـد به عنوان جبران خسارت مادی و بـرای عـدم ضـبط ادرار ديـۀ كامـل زن پيش

قائـل  گذار در اينجا ميان منفعتى كه در عضو است و منفعتى كه در خود عضو نيسـت تفـاوت قانون

شده است؛ بنابراين چون عدم ضبط ادرار منفعت متّصل به پردۀ بكارت نيست يعنى پاره شدن پـرده 

لذا برای عدم ضبط ادرار كه از بين رفـتن منفعـت  ١.گرددلزومًا منجر به عدم ضبط ادرار نمى بكارت

قـانون  659در مـاده . بينى شده اسـت واحد است ديۀ كامل زن و برای ازالۀ بكارت مهرالمثل پيش

هرگاه به همراه ازالۀ بكارت جنايت ديگری نيز به وجـود آيـد ماننـد آنكـه مثانـه «: جديد بيان شده

يـا ارش جداگانـه  جنايت مزبور حسب مورد ديه، ط كندآسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضب

در تعـدد «: داردكه بيان مى 1392قانون مجازات اسالمى  538ذكر اين ماده با توجه به مادۀ . »دارد

ها است مگر مواردی كه در اين قانون خالف آن مقرر  اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آن، جنايات

جنايتى كـه موجـب عـدم «: داردكه بيان مى 1392قانون مجازات اسالمى  705و مادۀ » شده است

  .تكرار و توضيح اضافى است. »ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود ديۀ كامل دارد

در مقام بيان حكـم » هر وسيله«با اشاره به قيد  1392قانون مجازات اسالمى  658ظاهرًا مادۀ  

اين قانون  231ولى بايد توجه نمود كه مادۀ . و غير نزديكى بوده است ازالۀ بكارت در موارد نزديكى

در ، 658تخصيصى است بر حكـم عـام مـادۀ ، كه حكم ازالۀ بكارت در موارد مقاربت را بيان نموده

 لموجب پرداخت فقط مهرالمثـ 658در موارد غير مقاربت مطابق با مادۀ  نتيجه ازالۀ بكارت به اكراه

هرگاه ازاله بكارت غير همسر با انگشت يا به هـر وسـيله ديگـری و «: دارداين ماده بيان مى. است

تبصرۀ يك ايـن مـاده نيـز بيـان . »بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است

  .»ثابت نيست هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزی«: داردمى

                                                           
اگر منفعت قائم بـه آن عضـو نبـوده و ...«:بيان داشته است 1392قانون مجازات اسالمى  545قسمت دوم مادۀ . ١

جود آن عضو در تقويت و تسـهيل منفعـت مـؤثر ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد، اگرچه و
باشد، مانند اللۀ گوش و بينى كه در تقويت شنوايى و بويايى موثرند و به سبب قطع الله گوش يا بينى، شنوايى 

 .»جداگانه دارد يا بويايى نيز زايل يا ناقص گردد، هركدام ديه
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تـوان گفـت هرچنـد كـه نظـر غيـر بنابراين با توجه به توضيحات داده شده در اين بخش مى

در موارد غيـر مقاربـت  ه در ازالۀ بكارت به اكراهالبكار مشهور فقهای اماميه مبنى بر پرداخت ارش

به تبعيت از نظر مشهور فقهـای  1392و  1370 باشد ولى قوانين جزايى مصوبهم قابل دفاع مى

  . اندشده اماميه برای ازالۀ بكارت به اكراه در موارد غير مقاربت فقط قائل به مهرالمثل

  هالبكار و ارش ميزان مهرالمثل. 4

 ميزان مهرالمثل. 1. 4

قـوانين جزايـى ، تجـاوز نمايـد تواند از ديۀ كامـل زنمى اين مسئله كه آيا مهرالمثل در خصوص

دليـل . اند و ظاهرًا در اين خصوص منعى وجود نداردحكمى را بيان نكرده 1392و  1370مصّوب 

كه مطـابق بـا يكـى از كسانى كه معتقدند مهرالمثل نبايد از ديۀ كامل زن تجاوز نمايد اين است 

بنابراين با توجـه بـه اينكـه ، قواعد حاكم بر ديات ديۀ هيچ عضوی نبايد از ديۀ كامل تجاوز نمايد

در مقابل دليل كسانى كه . تواند از ديۀ كامل زن تجاوز نمايدمهرالمثل ديۀ پردۀ بكارت است نمى

بـه نظـر . نبـودن مهرالمثـل اسـت ديـه، تواند از ديۀ كامل زن تجاوز نمايدمعتقدند مهرالمثل مى

و ازالـۀ بكـارت از طريـق غيـر  رسد در اين مورد بايد ميان ازالۀ بكارت از طريق زنای با اكراه مى

شود به دليل انتفاع  زيرا مهرالمثلى كه در زنای با اكراه پرداخت مى. مقاربت قائل به تفكيك شويم

 ٢.و منطبق با جبران خسـارت معنـوی اسـت ١ت و احكام ديات را نداردباشد و ديه نيساز بضع مى

                                                           
) بـه زنـا(ای به عنف ازالـۀ بكـارت كه صغيری از صغيره صورتىدر «در پاسخ به اين سؤال كه ) ره(حضرت امام . ١

مهرالمثل بر : اندبه عهدۀ خود صغير است يا عاقلۀ وی بايد پرداخت نمايد؟ فرموده نموده باشد پرداخت مهرالمثل
دازد ولى عالوه بـر مهرالمثـل عهدۀ شخص صغير است كه بايد از مال او پرداخت شود يا بعداز بلوغ خودش بپر

. »ه نيز به احتياط واجب ثابت است كه در مورد سوال از جهت مكلّف نبودن جانى بايد عاقلۀ او بپردازدالبكار ارش
نيـز ) ره( كه مالحظه شد حضـرت امـام طور همان) 91: 3، ج1389معاونت آموزش و تحقيقات قوۀ قضاييه، ب (

شود زيرا مهرالمثل از مال صغير پرداخت مى. نيست و احكام ديه را ندارد ديه لمثل در زنای به عنفمعتقدند مهرا
 . كندكه عاقله پرداخت مى) ديه غير مقدر(بر خالف ارش 

بيان كنندۀ جبران خسارت معنوی نيست و به دليل انتفـاع از  در كالم فقها و ظاهر روايات هر چند كه مهرالمثل. ٢
اما از منظـر قـانون مسـئوليت مـدنى و . شودبه زن باكره يا ثيبه پرداخت مى يا اكراه در زنای به عنف بضع زن

در  مخصوصًا اينكه ميزان آن بر خـالف ديـه .تواند منطبق با جبران خسارت معنوی باشدقواعد حاكم بر آن مى
توان گفت كه مهرالمثل منطبق با جبران خسارت معنوی البته در همۀ موارد نيز نمى. افراد مختلف متفاوت است

مانند اينكه ازالۀ بكارت از طريق وطى به شبهه يا اكراه نسبت به دختری كـه فحشـاء اخالقـى او مسـلّم . است
گونه هتك حيثيتى از او نشده باشد؛ كه دراين صورت موجب تغيير در حكم  شده و ممكن است هيچاست محقق 

توانـد صـرفًا مـى) فحشـاء(شود و ايـن ويژگـى زيرا مهرالمثل به جهت انتفاع از بضع زن پرداخت مى. شودنمى
ر قـانون مجـازات مكـر 212مـادۀ . كنـدموجب كاهش مهرالمثل باشد ولى در اصل حكم تغييری را ايجاد نمى
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ه و مهرالمثل البكار زيرا اگر ديۀ پردۀ بكارت را در اين مورد مهرالمثل فرض كنيم امكان اخذ ارش

ن ديه و ارش برای يـك زيرا امكان جمع بي ،وجود ندارد برای ازالۀ بكارت از طريق زنای به عنف

امـا . تواند از ديۀ كامل زن تجاوز نمايدپذير نيست؛ بنابراين در اين مورد مهرالمثل مى عضو امكان

توانـد از ديـۀ كامـل زن شود نمىمهرالمثلى كه در ازالۀ بكارت از طريق غير مقاربت پرداخت مى

مًال متفـاوت اسـت ولـى بنـا بـر زيرا هرچند كه ماهيت و احكام مهرالمثل و ديه كـا. تجاوز نمايد

اماميه مهرالمثل را جايگزينى برای ديۀ پـردۀ بكـارت در  گذار به تبعيت از فقه حكمى خاص قانون

. اين مورد قرار داده است مانند از بين بردن موی زن كه اگر برويد موجب پرداخت مهرالمثل است

بريم كه مهرالمثـل  هم پى مى 1370اسالمى  قانون مجازات 369با وحدت مالك از تبصرۀ مادۀ 

اگر مهرالمثل بـيش از «: در اين تبصرۀ اشاره شده .نبايد در اين مورد از ديۀ كامل زن تجاوز نمايد

  .»١شود ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مى

  هالبكار ميزان ارش. 2. 4

بـه ايـن . انـده از شيوۀ عبد انگاری استفاده نمودهالبكار سبۀ ارشبعضى از فقهای اماميه برای محا

گـذاری كـرده و  نحو كه دوشيزه را امه فرض نموده و او را در دو حالت باكره و غيـر بـاكره قيمت

؛ 417: 14، ج1403 ،؛ اردبيلـى276: 43، ج1404، نجفـى( .ه خواهد بـودالبكار تفاوت آن ارش به ما

 .اسـت ه به ميزان مهرالمثلالبكار بعضى نيز معتقدند كه ارش )401 :11، ج1416، فاضل اصفهانى

ه البكـار ظاهرًا نظر اين دسته از افراد اين اسـت كـه مـراد از ارش )74: 1387، قدوسى و ديگران(

گذار از مهرالمثل بيـان  و قانون در روايات )ع( اگر بپذيريم آنچه را كه امام. ٢مثل استهمان مهرال

در روايـاتى كـه پـيش ) ع( اما امـام. ه بوده است اين نظر صحيح استالبكار اند ميزان ارشنموده

                                                                                                                                          
 207هركس مرتكب يكى از جرم های مذكور در مادۀ «: داشتدر اين خصوص اشعار مى 1304عمومى مصّوب 

 500مكرر گردد عالوه بر مجازات مقرر به تأديه خسارت معنوی مجنى عليه كـه در هـر حـال كمتـر از  208و 
القـى او مسـلّم باشـد حكـم خسـارت داده به نفع مجنى عليها كه فحشاء اخ. شودريال نخواهد بود محكوم مى

 .»... نخواهد شد
كـه امـام ) ع(قانون مجازات اسالمى روايتى است از عبداّهللاٰ بـن سـنان از امـام صـادق  369مبنای فقهى ماده . ١

و بكارت زن در زيبايى شريك هستند هر كدام ازبين برود مهـر كامـل واجـب  ای پسر سنان موی زن: فرمودند
مظـاهری، . (دانندبعضى از فقها داللت اين قسمت از روايت را صحيح نمى) 334: 29، ج1409عاملى، . (ودشمى

1387 :6( 
، 11/24/4168: ، كالسـۀ پرونـده859/11: ، شـماره دادنامـه1372/ 25/12:در اين مورد نگاه كنيد به رأی مورخ. ٢

 .شعبۀ يازدهم ديوان عالى كشور: كننده مرجع رسيدگى
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، انـددر مقام بيان حكم بوده 1370و  1392قوانين جزايى  441و  658گذار در مواد  گفتيم و قانون

  . نه ميزان حكم

 449و مـادۀ  1370قانون مجازات اسالمى  495ه مطابق با مادۀ البكار كنندۀ ارش مقام محاسبه

 495ه مستند به مادۀ البكار نحوۀ محاسبۀ ارش. ١است» كارشناس« 1392قانون مجازات اسالمى 

با در نظر گرفتن ديـۀ كامـل انسـان و نـوع و ...«قانون مجازات اسالمى به اين صورت است كه 

تجـاوز  كامـل زن ه نبايد از ميزان ديـهالبكار بنابراين ميزان ارش» ...شودكيفيت جنايت تعيين مى

مثل اينكه ازالۀ بكارت در اثر  ،ه مؤثر استالبكار رشدر ضمن عامل زوال بكارت در ميزان ا. نمايد

يـا عنـف صـورت  ه در مواردی كه با دخول و با اكـراهالبكار بوده يا تصادف و ميزان ارش نزديكى

در اين . مثل تصادف رانندگى باشد گرفته بيشتر از موردی است كه در اثر يك جنايت غير عمدی

دادگـاه بـا لحـاظ ... «: بيان نموده است 1392قانون مجازات اسالمى مصّوب  449خصوص مادۀ 

  . نمايدميزان ارش را تعيين مى» ...نوع و كيفيت جنايت

  گيری نتيجه

بكـارت در  ايم كـه پـردۀنهايتًا با تحليل نظرات فقهای متقدم و متأخر اماميه به اين نتيجه رسيده

محسوب شده است و بـرای آن در قـانون و شـرع » عضو«قانون مجازات اسالمى به عنوان يك 

در نظر گرفته شده ) در موارد غير نزديكى و مهرالمثل ه در موارد نزديكىالبكار ارش(ر ديۀ غير مقدّ 

مشـهور . ه به سبب جنايت بر عضو به جهت جبران خسارت مـادی اسـتالبكار مبنای ارش. است

قائل ) غير باكره زن(با زنى هم كه ازالۀ بكارت نشده  يا اكراه فقهای اماميه در مورد زنای به عنف

ى پرداخت مهرالمثل انتفاع از بضع است ولى در بنابراين مبنای اصل ؛اندبه پرداخت مهرالمثل شده

و با عنف يا اكراه ازاله بكارت صـورت ) انگشت(شرع و قانون برای موردی هم كه بدون نزديكى 

  . بينى شده است گرفته باشد مهرالمثل پيش

قوی قابل اتّساع به طور طبيعى وجود ندارد يا پرده بكارت از نوع حل در مواردی كه پرده بكارت

زيرا جرم موضوع  ؛گيردبرای ازاله بكارت تعلّق نمى) ه يا مهرالمثلالبكار ارش(است خسارت مادی 

جرمـى  1370قانون مجازات اسالمى مصّوب  441قانون مجازات اسالمى جديد و مادۀ  658مواد 

                                                           
 . ادارۀ حقوقى قوه قضائيه 6/4/78مّورخۀ  721/2ين مورد نگاه كنيد به نظريۀ مشورتى شمارۀ در ا. ١
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، سـائيدگى: هايى ماننـدو تا وقتى كه بر پردۀ بكارت آسيب، تاست مقيد به نتيجه يعنى ازاله بكار

  . شودمردگى و پارگى صورت نگرفته باشد مشمول جبران خسارت نمى خون، خراشيدگى

شـود يـا پرداخـت مـى در اينكه فقط مهرالمثل يا اكراه در ازالۀ بكارت از طريق زنای به عنف

. گردد ميان فقهـای اماميـه اخـتالف نظـر اسـته نيز پرداخت مىالبكار ارش، عالوه بر مهرالمثل

در مقابـل  .فقـط مسـتحق مهرالمثـل اسـت ای از فقهای اماميه بر اين اعتقاد هستند كه زن عده

ت با زنـای بـه عنـف يـا اكـراه عـالوه بـر ای ديگر از فقهای اماميه معتقدند كه در ازالۀ بكار عده

كـه از مجمـوع  ؛ه داخل در مهرالمثل نيستالبكار شود و ارشه نيز واجب مىالبكار ارش، مهرالمثل

 441مـادۀ . باشـدتـر مـىه عالوه بر مهرالمثل قویالبكار نظريات بيان شده قول به پرداخت ارش

ه عـالوه بـر مهرالمثـل در البكـار در خصوص پرداخت ارش 1370قانون مجازات اسالمى مصّوب 

قـانون مجـازات اسـالمى جديـد  231اما ماده . زنای به عنف يا اكراه حكمى را بيان نكرده است

ه عالوه بـر مهرالمثـل را ارالبك ها را به پايان رسانده است و به صراحت پرداخت ارشاختالف نظر

در مواردی كه ازالۀ بكارت نسبت به دختری است كـه پـردۀ بكـارت خـود را . الزامى دانسته است

پردۀ بكارت مانند عضو اصلى محسوب شده و جبران خسارت عضـو اصـلى را  ،ترميم نموده باشد

مشهور فقهـای . يز مؤيد همين نظر استن 1392قانون مجازات اسالمى مصّوب  566دارد و مادۀ 

باشد و نظر غير مشهوری نيز مهرالمثل مى اماميه معتقدند حكم ازالۀ بكارت در موارد غير نزديكى

 441 مـادۀ. تـر اسـته وجود دارد كه اين نظـر قـویالبكار در اين خصوص مبنى بر پرداخت ارش

بـه  1392قـانون مجـازات اسـالمى مصـّوب  658و مـادۀ  1370مى مصّوب قانون مجازات اسال

  .اندتبعيت از نظر مشهور فقهای اماميه در اين مورد قائل به پرداخت مهرالمثل شده

گذار تعريفـى كامـل و دقيـق از  گردد قانونبا توجه به آنچه كه به تفصيل گذشت پيشنهاد مى

در صورتى كـه از ...«عبارِت  1392قانون مجازات اسالمى  231ازالۀ بكارت ارائه نمايد و در مادۀ 

نمايد تا اين شبهه » ...زن باكره باشدكه  صورتى در ...«را جايگزين عبارت » ...ازالۀ بكارت شود زن

  . باشدبرای زن باكره مى ه و مهرالمثلالبكار به وجود نيايد كه پرداخت ارش
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 نشر ميزان، تهران، چاپ يازدهم، خانواده مختصر حقوق، 1385، اسداّهللاٰ ، سيد حسن و امامى، صفايى. 
 نشر دادگستر، تهران، چاپ دوم، پزشكى قانونى، 1387، حسين، صناعى زاده. 
 دارالهادی، بيروت، چاپ اول، 4ج، غايه المرام فى شرح شرايع االسالم، 1420، حسن  بن مفلح ، صيمری . 
 فروشى مرتضوی كتاب، تهران، چاپ سوم، 5و  4، 1ج، البحرين مجمع، 1416، فخرالدين، طريحى . 
 المكتبه المرتضويه ، تهران، چاپ سوم، 8ج، االماميه المبسوط فى فقه، 1387. محمد بن حسن، طوسى

 .الحياء اآلثار الجعفريه
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 المكتبه المرتضويه ، تهران، چاپ سوم، 7ج، االماميه المبسوط فى فقه، 1387، محمد بن حسن، طوسى

 . الحياء اآلثار الجعفريه
 ------- ،1407 ،دارالكتب االسالميه ،تهران، چاپ چهارم، 10و  5ج، تهذيب االحكام. 
 ع( مؤسسه آل البيت، قم، چاپ اول، 21، 29ج، الشيعه وسائل، 1409، حر، عاملى( . 
 احياء التراث العربى دار، لبنان، 10ج، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العالمه، تا بى، سيد محمدجواد، عاملى . 
 تهـران، چاپ اول، كام الدينتبصره المتعلمين فى اح، 1411، حسن بن يوسف بن مطهر، عالمه حلى ،

 . مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
 5ج، تحرير االحكام الشـريعه علـى مـذهب االماميـه، 1420، حسن بن يوسف بن مطهر، عالمه حلى ،

 . )ع(مؤسسه امام صادق ، قم، چاپ اول
 ------- ،1421 ،انتشارات دفتر تبليغات حوزۀ علميۀ قم، مق، چاپ اول، تلخيص المرام فى معرفه االحكام. 
 چـاپ ، 11و  10ج، كشف اللثام و االبهام عن قواعد االحكام، 1416، محمد بن حسن، فاضل اصفهانى

 .دفتر انتشارت اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزۀ علميه قم، قم، اول
 مركـز فقهـى ، قـم، اپ اولچـ، الوسيله تفصيل الشريعه فى شرح تحرير، 1418، محمد، فاضل لنكرانى

 .)ع( اطهار ائمه
 ------- ،انتشارات امير قلم، قم، چاپ يازدهم، 2ج، جامع المسائل، تا بى . 
 ايضاح الفوائد فى شـرح المشـكالت ، 1387، محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلى، فخرالمحققين

 .مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ اول، 4ج، القواعد
 دفتر ، قم، چاپ دوم، التوضيح النافع فى شرح ترددات صاحب الشرايع، 1416، حسين، حويزی فرطوسى

 . انتشارت اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزۀ علميه قم
 انتشارات مجلسى، قم، چاپ اول، رسالۀ توضيح المسائل، 1426، محمد اسحاق، فياض. 
 ------- ،1426 ،انتشارات مجلسى، قم، چاپ اول، رسالۀ توضيح المسائل.  

 ------- 3ج، منهاج الصالحين، تا بى . 
 476: عدد المواد، وفقًا آلخر التعديالت 33قانون موقت رقم . 2002. قانون العقوبات االردنى.  

 تـاريخ ، 755: عـدد المـواد، 148الصـادر بالمرسـوم التشـريعى رقـم ، 1949، قانون العقوبات السـوری

22/6/1949.  

 9/15/1969تاريخ ، 1778العدد رقم ، 1969، قانون العقوبات العراقى.  

 و  1941تشرين الثانى سـنه  26بناء على تصريح ، 340مرسوم اشتراعى رقم ، 1943، قانون العقوبات اللبنانى

 .772: عدد المواد، 1943شباط سنه  27بناء على اقترح وزير العدليه و بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 
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 فصـلنامۀ آراء: در، »حقوقى و پزشكى، ه از ديدگاه فقهىلبكارا ارش«، 1387، آرش و ديگران، قدوسى .

 . 80 -68: 19و  18ش. 6س
 دارالكتب االسالميه، تهران، چاپ ششم، 1ج، قاموس قرآن، 1412، اكبر سيد على، قرشى. 
 4ج، السـعاداتسفينه النجاه و مشكاه الهدی و مصباح ، 1423، محمدرضا بن على بن احمد، الغطاء كاشف ،

 .مؤسسه كاشف الغطاء، نجف، چاپ اول
 دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، ديات، 1380، ابوالقاسم، گرجى. 
 دارالقرآن الكريم، قم، چاپ دوم، 4ج، المسائل مجمع، 1409، سيد محمدرضا، گلپايگانى. 
 چـاپ شـوم، حقـوق پزشكى قانونى برای دانشجويان رشتۀ، 1385، مهرزاد، فرامرز و كيانى، گودرزی ،

 ).سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه، تهران
 تهـران، چـاپ اول، و ديـات حدود و قصاص، تا بى، )مجلسى ثانى(محمدباقر بن محمدتقى ، مجلسى ،

 .مؤسسه نشر آثار اسالمى
 مؤسسه و انتشارات فراهانى، تهران، چاپ اول، كامل فارسى هيك دوره فق، 1400، )مجلسى اول(محمدتقى ، مجلسى. 
 مجموعـه نظرهـای مشـورتى اداره حقـوقى وزارت ، 1389، مرتضـى، مرتضـى و كالنتريـان، محسنى

 .جاودانه، جنگل، تهران، چاپ اول، دادگستری در زمينه مسائل كيفری
 شرايع االسالم فى مسائل الحالل و الحـرام ،1388، الدين جعفر بن حسن ابوالقاسم نجم، محقق حلى ،

 .انتشارات استقالل، تهران، چاپ هشتم، 2ج
 نشر ميزان، تهران، كيفری اسالم های نو در حقوق ديدگاه، 1376، سيد محمدحسن، مرعشى. 
 101-89: جنگل، تهران، چاپ دوم، توسط زانيه م زناه در جرالبكار تقاضای ارش، رسول و محمد حسنى، مزروعى. 
 مؤسسه فرهنگى مطالعاتى الزهرا، اصفهان، كتاب ديات تقريرات درس خارج از فقه، 1387، حسين، مظاهری . 
 امـامى، 5ج، مجموعه نظريات مشورتى فقهـى در امـور كيفـری، 1388، معاونت آموزش قوۀ قضائيه ،

 .114 -121، جنگل، تهران، چاپ اول، ازالۀ بكارت در اثر معاينات پزشكى، مسعود
 3ج، مجموعه نظريات مشورتى فقهى در امور كيفری، 1389، معاونت آموزش و تحقيقات قوۀ قضائيه. 
 ع(انتشارات مدرسه امام على بن ابيطالب ، قم، چاپ دوم، 3و  2ج، استفتائات جديد، 1427، ناصر، مكارم شيرازی(. 

 اللمعـه ، 1410، )شـهيد اول(عبداّهللاٰ شـمس الـدين محمـد بـن جمـال الـدين  شيخ ابى، كى العاملىم

 .داراالسالميه، دار التراث، بيروت، چاپ اول، االماميه الدمشقيه فى فقه
 مؤسسه المطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول، 2ج، الوسيله تحرير، تا بى، اّهللاٰ  سيد روح، موسوی الخمينى. 
 چـاپ ، 43 و 41ج، جواهر الكالم فى شرح شرايع االسـالم، 1404، )صاحب جواهر(حسن  محمد، نجفى

 .دار احياء التراث العربى، بيروت، هفتم
 ع(مدرسـۀ امـام بـاقر ، قـم، چـاپ پـنجم، 3ج، منهـاج الصـالحين،  1428، حسـين، وحيد خراسـانى(.



 

 

 

  

در  عليه زنان خشونت

با تكيه بر قانون  افغانستان

  منع خشونت عليه زنان

  1عليرضا پور اسماعيلي
  2مرتضي محقي

  چكيده
دار و نهادينـه شـده در هنجارهـای عميقـًا ريشـه، يـك مشـكل فراگيـر در افغانستان عليه زنان خشونت

های ارتكاب يافته عليه زنان معموًال بـه صـورت  خشونت .های سنتى استوم و شيوهآداب و رس، فرهنگى
هـای  قاچاق زنان و كودكـان و قتل، تجاوز، آزار جنسى، خشونت خانگى، ازدواج زودهنگام و اجباری

  .گيرد انجام مى ناموسى

، های فيزيكـى قبيـل خشـونتشـود از  تحميـل مى هايى كه بر زنـان در اين تحقيق به انواع خشونت 

عليه زنان بيـان گرديـده و در  علل و عوامل تشديد كننده خشونت، ها روانى پرداخته شده و ريشه، جنسى

المللى در مـورد  های ملّى و بين بر طبق گزارش هايى از قربانيان خشونت در افغانستان اين خصوص نمونه

 .ذكر شده است، خشونت عليه زنان
ازجمله تصـويب ، های قابل توجه در تصويب قوانين جديد و ايجاد مؤسسات حمايتى با وجود پيشرفت 

نارسـايى مـزمن در تمـام ، و تأسيس مراكزی برای ارجاع قربانيان خشـونت عليه زنان قانون منع خشونت

  . وجود داشته است زنان در افغانستان سطوح دولت برای پيشبرد حفاظت از حقوق

  .افغانستان، خشونت، زنان :ها كليدواژه

                                                           
 . خصوصى، استاديار دانشگاه حكيم سبزواری، دانشكده الهيات و معارف اسالمى، گروه حقوق دكترای حقوق. ١
  . سبزواریخصوصى دانشگاه حكيم  دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٢
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  مقدمه

، اخالقـىيك پديده نابهنجار اجتماعى است كه ريشه در علل و اسباب متعدد  عليه زنان خشونت 

بررسـى ايـن پديـده ، دارد و بدون توجه به همه علـل و عوامـل بـروز آن ... و سياسى، اجتماعى

اما امـروزه ديگـر در ، شد البته در گذشته رفتار با زنان امری خصوصى تلقى مى. نمايد نادرست مى

ع علمـى و بشری وارد شـده اسـت كـه مـورد توجـه بسـياری از جوامـ حيطه مسائل مهم حقوق

المللى قرار گرفته است؛ زيرا زنان به عنوان يكى از قربانيان تبعيض و خشونت در  های بينسازمان

المللـى  های بينها و سازمان تری از سوی دولت های نيازمند توجه و حمايت جدی جامعه و خانواده

  .هستند

تـرين زنـان جهـان يـاد  ترين و محروم توان به مثابه مظلوم مى افغانستان در اين ميان از زنان 

. انـد محـروم بوده، خويش در طول تاريخ اين كشور ترين حقوق كرد كه بسياری از آنان از ابتدايى

 های مذهبى و درگيری. ای است كه بر افغانستان حاكم بوده استاين مسأله ناشى از شرايط ويژه

ای هميشه در تاريخ افغانستان استمرار داشـته و روشـن اسـت كـه اولـين  های قومى و قبيله نزاع

  .اند ی نخست زنان و كودكان بودهها در وهله جنگگونه  اين قربانيان

، های مثبتى در راستای برقـراری دموكراسـى تالش، پس از استقرار دولت جديد در افغانستان 

از . و رفـع مشـكالت قـانونى آنـان صـورت گرفتـه اسـت زنـان توسعه حقـوق، جتماعىعدالت ا

عليه زنان  توان از قانون منع خشونت جديدترين مصوبات برای حمايت از زنان در ساليان اخير مى

  .نام برد 1388مصوب 

و حمايـت از  زنـان ت در راستای رعايت حقـوقترين اقداما با تصويب اين قانون يكى از مهم 

برای  اما پرسش اين است كه آيا قوانين و مقررات كنونى افغانستان. حقوقشان برداشته شده است

كارساز ، ها ونتاند در كاهش خش بر زنان كافى است و آيا اين قوانين توانسته جلوگيری از خشونت

  واقع شوند؟

  مفهوم شناسى خشونت

. كنـد تعريـف مى» غيرقانونى و تعرض آميز از قدرت، استفاده نابجا«را  خشونت، فرهنگ حقوقى 

شـود و در  عمومى به كـار بـرده مى ها و حقوق خشونت اجباری غيرقانونى است كه عليه آزادی«

اط با جرايم خشونت آميز به جرايمى اشاره دارد كه جنبه فيزيكى يا جسمى بى نهايت شديدی ارتب
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ضـروری ، الـذكر دارا باشد و اين وصف را به عنوان شخصيت و ساختار محرمانه بـودن علـل فوق

  )1: 1380، معتمدی مهر(. »... و كتك زدن، تجاوز به عنف، مانند قتل عمد. دانسته است

، انـد كرده فعاليـت خـانوادگى زمينـه خشـونت در ها سـال كه پژوهشگری دو، ١استراوس و گلز 

آسـيب  كردن وارد برای )درك قابل اما پوشيده با قصد رفتاری يا( آشكار قصد با رفتاری را خشونت

اعالميـه  1  مطـابق مـاده (Gells & Straus, 1999: 534). انـد كرده تعريـف ديگـر فرد به بدنى

، مجمـع عمـومى سـازمان ملـل متحـد 1994فوريه  23مصوب  حذف خشونت عليه زنان جهانى

خشونت عليه زنان به معنى هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است كه به آسيب يا رنجاندن 

جنسى يا روانى زنان منجر بشود يا احتمال آن وجود داشته باشد؛ مانند تهديد يـا مشـابه ، جسمى

يا محروم كردن مسـتبدانه زنـان از آزادی كـه در نظـر عمـومى يـا در خلـوت زنـدگى  اجبار، آن

: اعالميه نيز در ادامه برخى از مصاديق خشـونت را بـر مـى شـمارد 3 ماده .خصوصى انجام شود

  : باشد، اما نه محدود به اين موارد، تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير«

از جملـه كتـك ، افتـد اتفـاق مى جنسى و روانى كه در خانواده، جسمى خشونت. الف

و  ختنه زنـان، خشونت مربوط به جهيزيه، ها در خانه آزار جنسى دختر بچه، زدن

خشونت در رابطه بدون ازدواج و ، رساند ديگر رسوم عملى كه به زنان آسيب مى

  ، نخشونت مربوط به استثمار زنا

از جملـه ، افتـد جنسى و روانى كه در جامعه عمومى اتفـاق مى، جسمى خشونت. ب 

در مراكـز ، آزار جنسـى و ارعـاب در محـيط كـار، سـوء اسـتفاده جنسـى، تجاوز

  ، و تن فروشى اجباری قاچاق زنان، آموزشى و جاهای ديگر

كه توسـط دولـت انجـام شـود يـا ، در هر جايى، انىجنسى و رو، جسمى خشونت. ج

  .»ناديده گرفته شود

نيـز بـه تبعيـت از اعالميـه جهـانى در  1388مصـوب  افغانستاندر  عليه زن قانون منع خشونت

پنجم اين قـانون  ل مندرج مادهارتكاب اعما«: كند را چنين تعريف مى خشونت عليه زنان ،3 ماده

نيـز مصـاديق  5 و در ماده» گردد مال يا روان زن مى، جسم، است كه موجب صدمه به شخصيت

خشـونت شـناخته ، ارتكـاب اعمـال ذيـل عليـه زن :ماده پـنجم«: شمارد خشونت را چنين برمى

ر آن بـه ضبط و ثبت هويت مجنى عليهـا و نشـ، مجبور نمودن به فحشاء، تجاوز جنسى: شود مى

                                                           
1. Gells & Straus. 
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زهری ، )شيميايى(آتش زدن يا استعمال مواد كيمياوی ، نحوی كه به شخصيت وی صدمه برساند

مجبور نمودن به خود سوزی يا خود كشى و يا استعمال مواد زهـری يـا ، و يا ساير مواد خطرناك

ی خريد و فروش به منظور يـا بهانـه، ضرب و جرح، مجروح يا معلول نمودن، ساير مواد خطرناك

نكاح قبل از رسـيدن بـه سـن ، ممانعت از حق ازدواج و يا حق انتخاب زوج، نكاح اجباری، ازدواج

منع تصرف ، اجبار زن به اعتياد به مواد مخدر، انزوای اجباری، آزار و اذيت، دشنام و تحقير، قانونى

كار و دسترسـى بـه خـدمات ، تحصيل، ممانعت از حق تعليم، منع تصرف اموال شخصى، در ارث

 86 ازدواج با بيش از يك زن بـدون رعايـت حكـم منـدرج مـاده، كار اجباری، )بهداشتى(صحى 

توان چنين استنباط كرد كه تعرضات  ی قانون جديد مى؛ بنابراين برپايه»نفى قرابت، ١قانون مدنى

ل زن بـودن مال و روان زن بـه دليـ، جسم، ذكر شده آن دسته از تعرضاتى است كه به شخصيت

، بـودن با صرف نظر از زن و مـرد، در غير اين صورت ذكر جرايم عليه اشخاص. گيرد صورت مى

  )2: 1391، عّالمه. (در قانون حمايت از زنان معنا ندارد

وان تـ مى، انواع و اقسامى دارد كه با توجه به شيوه اعمال و هـدف آن خشونتكه  اين باالخره 

تـوان خشـونت پنهـان در برابـر  های مختلف تقسيم كرد؛ به عنوان نمونـه مىخشونت را به گونه

خشـونت خـانگى در برابـر خشـونت ، خشونت فردی در برابـر خشـونت گروهـى، خشونت آشكار

خشونت هدفمند در برابر خشونت بى هدف و خشونت فيزيكى در برابر خشـونت روانـى ، اجتماعى

  .را برشمرد

  در افغانستان عليه زنان نتخشو. 1

های تلخـى ماننـد تبعـيض و  به عنوان قشری محروم از دير باز قربانى واقعيت در افغانستان زنان

اعمـال  هـایخشـونت. اند سياری از مشكالت ديگر بودهو جامعه و ب در خانواده خشونت، نابرابری

ادامـه جنـگ در برخـى از ، فقدان امنيت نسبى شده نسبت به زنان ريشه در عوامل متعددی دارد؛

ها و سـكوت زنـان در برابـر  عدم كنترل دولت نسبت بـه برخـى از شهرسـتان، های كشور استان

رو  اين از گردد و بر آنان تحميل مى  نوادههايى كه توسط شوهر يا يكى ديگر از اعضای خا خشونت

                                                           
ايـن شـرايط . را تحت شرايطى بـرای مـرد مجـاز دانسـته اسـت ازدواج با بيش از يك زن قانون مدنى 86 ماده. ١

در ازدواج مشـروع  تامين عدالت بين زوجات، داشتن كفايت مالى برای تامين نفقه، وجود مصـلحت: اند از عبارت
متعدد مانند مبتال بودن زن قبلى به امراض صعب العالج؛ بنابراين هركس بدون رعايت شرايط فوق، با بـيش از 

 . آيدعليه زن به شمار مى يك زن ازدواج نمايد، اين عمل وی خشونت
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بشری زنان توان ثبت آن را نـدارد از جملـه  گاه افشا نشده و در نتيجه نهادهای مدافع حقوق هيچ

همچنان در افغانستان وجود دارد و با گذشـت ، خشونت عليه زنان، بدين ترتيب .اين عوامل است

  .دگير زمان نيز قربانيان بيشتری مى

هـای  از لحاظ فرهنگـى متـاثر از جامعـه مردسـاالر بـوده و تمـامى ارزش زنان، در افغانستان 

جامعـه . گيرد قرار مى به نحوی از انحاء تحت تاثير مردان، بود فرهنگى كه بايد مرتبط به زنان مى

های زنان به خواسـت  تمامى شايستگىرو  اين از اخته وزنان را به عنوان جنس دوم شن، مردساالر

  )66: 1387، پويل. (شود در گلو خفه مى، مردان و رسوم ناپسند افغانى

هـا و دردهـای  فرار از منزل و تحمـل رنـج، خودسوزی، زيادی مجبور به خودكشى هنوز زنان 

و اجتمـاع بـر  خـانواده ی مـردان مداوم و همه روزه های فرسايى هستند كه در اثر خشونت طاقت

هـای غيـر انسـانى مردانـى  كند؛ هنوز هم زنان و دختران زيادی قربـانى هـوس ها تحميل مى آن

های بسـياری نيـز در محـاكم  پرونـده. نمايند رحمى و شقاوت بر آنان تجاوز مى شوند كه با بى مى

زنـان ناديـده گرفتـه  ها به صورت كامال تبعيض آميزی حقوق ود دارد كه در آنقضايى كشور وج

شود و متأسفانه با گذشت چندين سال از تشكيل دولـت جديـد هنـوز هـم زنـان از جايگـاه و مى

هايى هم در زمينه قانون گذاری و هم اجرايـى نيـز البته گام. موقعيت نابرابری با مردان قرار دارند

راستای بهبود وضع زنان افغانى برداشته شده يا در حال تدوين و اجرا اسـت كـه بـا توجـه بـه  در

تر استيالء نگرش مردساالری در همه ابعاد جامعه و ضعيف بودن  عوامل پيش گفته و از همه مهم

  )1: 1390، نىسلطا. (نمايد ها ناچيز مىاين گام، های حمايت كننده از حقوق زنانزيرساخت

 در افغانستان عليه زنان عوامل خشونت. 1. 1

 پـايين بـودن ميـزان آگـاهى مـردم از حقـوق، هـای اجتمـاعى پايين بودن سطح دانش و آگاهى

تـرين  سياسى و اجتماعى از مهم و محروميت از حقوق فقر و عدم استقالل مالى زنان، شهروندی

  .شود است كه در ادامه بدان پرداخته مى عليه زنان در افغانستان عوامل خشونت

تـرين  بى سوادی و يا كم سوادی از مهم :های اجتماعى پايين بودن سطح دانش و آگاهى .الف

هـای اعمـال ای كه بسـياری از خشـونتاست به گونه اندر افغانست عوامل اعمال خشونت

بـى سـوادی يـا كـم . دهد های بى سواد يا كم سواد عمدتًا روستايى رخ مىشده در خانواده

های اجتمـاعى موجـب گسـترش باورهـای  سوادی و به طور كلى پايين بودن سطح آگاهى
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انى در اين راستا دختران خود را يا از تحصيل های افغخرافى شده است و بسياری از خانواده

ازدواج خردسـاالن و ، كنند؛ بنـابراين ازدواج اجبـاری سازند يا به ازدواج وادار مى محروم مى

هـای بـى سـواد و يـا كـم سـواد اتفـاق  بيشتر در خانواده، ضرب و جرح يا تنبيه بدنى زنان

هـای سـال  درصـد ازدواج 80تا  70های موجود بنا بر گزارش) 3: 1390، سلطانى. (افتد مى

البتـه ) UNAMA, 2010 و UN Statistics Division, 2011 . (اجباری بوده است 2008

خشونت عليه زنان فقط به جوامع روستايى بى سـواد اختصـاص  صرفاً بايد توجه داشت كه 

ای يك معضـل فراگيـر اسـت و تنهـا  زهبلكه خشونت عليه زنان در افغانستان تا اندا، ندارد

آشـكار و بـه صـورت  ،های آن متفاوت است؛ يعنى اگر در جوامع روسـتايى خشـونتجلوه

پنهان و به صـورت محروميـت زنـان از تصـدی ، در جوامع شهری خشونت ،فيزيكى است

  .گر باشدتواند جلوه مناصب دولتى مى

با عدم  افغانى ارتباط نزديكى عليه زنان خشونت: وندیشهر عدم آگاهى از قوانين و حقوق. ب

باال بردن سطح آگـاهى كه  درحالى .آگاهى زنان افغان از جايگاه و حقوق شهروندی شان دارد

ی برابـر از در برابـر قـانون و حـق برخـوردار تضمين حق برابر زنـان و مـردان، حقوقى زنان

های قضـايى و های قانونى و نيز تضمين حق برابر زنان و مردان در مراجعه به دادگاهحمايت

تواند مانع اعمـال  مى، برای دادخواهى و احقاق حق و اعتماد بدان نهادهای مدافع حقوق زنان

  .خشونت گردد

درصـد نيـروی كـار  30حـداقل ، زنـان افغـانكـه  اين بـا :فقر و عدم استقالل مالى زنـان. ج

اما هيچ نـوع حـق اسـتفاده و ، دهند زراعت و دامداری را تشكيل مى، های صنايع دستى بخش

دخل و تصرف در درآمد و دستمزد خود را ندارند و در مواردی حتى حق مالكيت و حق دخل و 

شـوند  ويى زنان محجور تلقى مىشود و گ تصرف در سرمايه و دستمزد زنان ناديده انگاشته مى

  ) 50: 1388، اسكندری. (كه حق دخل و تصرف در امور مالى را ندارند

از لحـاظ اقتصـادی بـه  زنـان، های روستايى به خصوص خانواده های افغانستان در بيشتر خانواده 

شايستگى اظهار نظر در امور مـالى ، اند و به دليل نداشتن منبع درآمدبستهو شوهرانشان وا مردان

موجـب اعمـال ، ای كه اين وابستگى زنان به مـردانبه گونه .مالى خانواده را ندارند و يا مديريت

غانستان ريشه در خشونت عليه زنان در اف، افزون بر اين. شودمردان عليه همسرانشان مى خشونت

دارايى  زن  ها های زندگى فئودالى بسيار كهن دارد و بر پايه اين سنت های مردساالر و سنت سنت
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زن  تجـاوز بـه حقـوق، تواند مال داشته باشد؛ بنابراين از ايـن نگـاه مرد است و دارايى چگونه مى

صورت نگرفته تا مجازات شود؛ زيرا مرد در دارايـى  ماند و اصًال تجاوز و تخلفى بدون مجازات مى

  )2: 1390، سلطانى. (خود دخل و تصرف كرده است نه آن كه خشونتى مرتكب شده باشد

در مناصـب و  عدم حضـور واقعـى و مناسـب زنـان: سياسى و اجتماعى محروميت از حقوق. د

ــت ــدپس ــى ع ــى و اداری و حت ــم دولت ــای مه ــته ــان در سياس ــور زن ــا و  گذاری م حض ه

نيز فرصت حضور زنان افغان و ايفای نقش موثر آنان در صحنه ، های كالن ملى گيری تصميم

اجتماعى و سياسى را گرفته و بدين ترتيب با نبود زنان در عرصه تحوالت سياسى و اجتمـاعى 

های  نيز به تبع آن كاهش يافته اسـت و برنامـه های حمايت از حقوق زنان ظرفيت، افغانستان

  . عمًال در قالب شعار مانده است حمايت از زنان در قبال خشونت

 عليه زن المللى حاكم بر منع تبعيض و خشونت اصول حقوقى ملى و بين. 2. 1

، بر اساس مـوادی از قـانون اساسـى :عليه زن مبانى حقوقى ملى منع تبعيض و خشونت. الف

قانون مبارزه با قاچاق انسان و ساير قوانين عادی ، قانون منع خشونت عليه زن، قانون مدنى

ت موظف به اتخاذ تدابير مؤثر در راستای مبارزه با تبعـيض و خشـون دولت افغانستان، كشور

  .كشور است عليه همه اتباع افغانستان به ويژه زنان

و مرد با يكـديگر در  اتباع افغانستان اعم از زن قانون اساسى افغانستان 24و  23، 22مطابق مواد 

هر گونه تبعـيض و  برابر قانون برابرند و همه از آزادی و كرامت انسانى برخوردار هستند؛ بنابراين

هر نوع تبعـيض و امتيـاز بـين «: شود از نظر قانون اساسى افغانستان غيرقانونى تلقى مى خشونت

و  در برابـر قـانون دارای حقـوق اتباع افغانسـتان اعـم از زن و مـرد. اتباع افغانستان ممنوع است

هـيچ . زندگى موهبت الهى و حـق طبيعـى انسـان اسـت«، )22 ادهم(» باشند وجايب مساوی مى

آزادی حق طبيعى انسان «و ) 23 ماده(» گردد شخص بدون مجوز قانونى از اين حق محروم نمى

. حدودی نـدارد، گردد اين حق جز آزادی ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مى. است

دولت به احترام و حمايـت آزادی و كرامـت انسـان . از تعرض مصون است آزادی و كرامت انسان

  )24 ماده( .»باشد مكلف مى

هـای توسـعه سـواد  دولت را مكلف به انجـام برنامـه، قانون اساسى» 44 ماده«، افزون بر اين

ى جديـد قانون اساس» 44 ادهم«توان گفت طبق  مى. نموده است آموزی و پيشرفت آموزش زنان
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شده و توجه دولت افغانستان  تأكيدبه نحوی در اين ماده به تبعيض مثبت به نفع زنان ، افغانستان

  .را در برابر حق آموزش و پرورش زنان به صورت خاص هدايت نموده است

» 54 مـاده«سالمتى روحى و بدنى مادر و كودك به عنوان يكـى از وظـايف مهـم دولـت در 

ها و  تعريـف گرديـده و دولـت موظـف شـده اسـت تـا زيرسـاخت ن اساسى جديد افغانستانقانو

  .های الزم برای تحقق اين امر را فراهم نمايد زمينه

 هـای سياسـى در قـانون اساسـى افغانسـتان در فعاليت همچنين در خصوص مشـاركت زنـان

قانون اساسى به تناسب جمعيت از هر اسـتان بـه طـور » 83ماده «. نموده است مقرراتى را وضع

را به عنوان عضـو ) مجلس نمايندگان افغانستان( ١در ولسى جرگه ميانگين حداقل دو نماينده زن

نيز در مورد يك سوم از اعضای انتصابى مجلس سنا كه توسط » 84 ماده«. بينى نموده است پيش

خواهد تـا نصـف ايـن افـراد را از ميـان زنـان  از رئيس جمهور مى، گردد ر معرفى مىرئيس جمهو

  . معرفى كند

المللـى كـه  بين دولت را به رعايت تمام اسناد حقوق، قانون اساسى جديد افغانستان» 7 ماده«

تـرين اقـدامات  يكـى از مهم. مكلف نموده اسـت، ها ملحق شده و تصويب كرده افغانستان به آن

توان تصويب قانون منع خشونت عليه زنان  را مى عليه زنان دولت در مورد رفع تبعيض و خشونت

توان حـاكى از عـزم جـدی دولـت افغانسـتان در  اين قانون را مى. دانست 1388/ 15/4در تاريخ 

  )3: 1390، انىسلط. (مبازره با خشونت عليه زنان دانست

فصل و  4و در  ٢قانون اساسى افغانستان 54و  24در راستای مواد  عليه زن قانون منع خشونت

فصـل ، به احكـام عمـومى 7تا  1ماده تدوين و به تصويب رسيده است كه فصل اول از مواد  44

 17فصل سوم از مواد  ،)تدابير وقايوی و حمايوی(ه و حمايتى به تدابير پيشگيران 16تا  8دوم مواد 

  . پردازد به احكام نهايى مى 44تا  42به احكام جزايى و باالخره فصل چهارم از مواد  41تا 

                                                           
1. Wolesi Jirga. 

جز آزادی ديگـران و مصـالح عامـه كـه توسـط  اين حق. آزادی حق طبيعى انسان است«: بيست و چهارم ماده. ٢
دولت به احتـرام و حمايـت . از تعرض مصون است آزادی و كرامت انسان. گردد، حدودی ندارد قانون تنظيم مى

  .»باشد آزادی و كرامت انسان مكلف مى
دولـت بـه . دهد و مورد حمايت دولـت قـرار دارد كيل مىركن اساسى جامعه را تش خانواده«: پنجاه و چهارم ماده -

منظور تأمين سالمت جسمى و روحى خانواده، باالخص طفل و مادر، تربيت اطفال و برای از بين بـردن رسـوم 
  .»كند تدابير الزم اتخاذ مى مغاير با احكام دين مقدس اسالم
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 عليـه زنـان در تصويب اين قانون به اعالميـه جهـانى حـذف خشـونت قانون گذار افغانستان

كنوانسيون محو كليه اشكال تبعـيض ، مجمع عمومى سازمان ملل متحد 1994فوريه  23مصوب 

مجمع عمومى سازمان ملل متحد و باالخره پروتكل اختياری  1979دسامبر  18عليه زنان مصوب 

مجمع عمـومى سـازمان  1999اكتبر  15كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان مصوب 

  )69: 1388، عالمى. (جه داشته و از آن الگو گرفته استملل متحد تو

قانون گذار در تصويب اين قانون به ، افغانستان عليه زنان دوم قانون منع خشونت مادهمطابق 

نونى و حفـظ كرامـت شرعى و قـا تأمين حقوق«: دنبال تحقق بخشيدن به اهداف زير بوده است

عرف و عادات مغاير احكـام ديـن مقـدس ، و مبارزه عليه رسوم ؛ حفظ سالمت خانوادهانسانى زن

يـا معـروض بـه ) زن متضـرر(مسبب خشونت عليه زن؛ حمايت مجنى عليهـای خشـونت  اسالم

ى و آموزش عموم جامعـه در مـورد خشـونت خشونت؛ جلوگيری از خشونت عليه زن؛ تأمين آگاه

  . »عليه زن؛ تعقيب قضايى مرتكب جرم خشونت عليه زن

بـزه ديـده ناشـى از اعمـال  حقـوقكـه  اين افزون بر افغانستان عليه زنان قانون منع خشونت

تعقيب قضايى مرتكب خشونت مطابق احكـام «: كند مى خشونت را بدين گونه در ماده ششم بيان

قانون؛ دسترسى به مركز حمايتى يا خانه امن يا ساير محصالت مصون با موافقت وی؛ دسترسـى 

به خدمات بهداشتى به صورت رايگـان؛ داشـتن وكيـل مـدافع؛ جبـران خسـارت ناشـى از عمـل 

از هريـك  بـه تفصـيل، »ده اسـتمجرمانه و ساير حقوقى كه در اسناد تقنينى پيش بينـى گرديـ

  كند؛ مصاديق خشونت و مجازات مرتكب را نيز بيان مى

زنى را كه سن ، هرگاه شخصى«: دارد مقرر مى در باب نكاح اجباری 26 به عنوان نمونه ماده

حسـب احـوال بـه ، قانونى ازدواج را تكميل نموده بدون رضايت وی نامزد يا به عقد نكاح درآورد

نـامزدی و نكـاح مطـابق احكـام قـانون فسـخ ، دو سال كمتر نباشد محكوم حبس متوسط كه از

  .»گردد مى

. نيز يكى از دسـتاوردهای ايـن قـانون اسـت ١عليه زنان تشكيل كميسيون عالى منع خشونت

ى اين كميسيون به منظور مبارزه مؤثر عليه جـرايم خشـونت و تـأمين همـاهنگ،  15 مادهمطابق 

وزيـر امـور زنـان  تحت رياست، ميان ادارات دولتى و غير دولتى و مؤسسات ذيربط در اين زمينه

                                                           
1. High Commission on Violence against Women. 
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، 43 مادهدر ، به منظور حمايت از مقررات اين قانون قانون گذار افغانستان، باالخره. گردد ايجاد مى

اشته است و بدين ترتيب كليـه قـوانين عـادی مقررات اين قانون را بر همه قوانين عادی مقدم د

البته در متن قانون بيان نشده است كـه نهـادی وظيفـه . شود مغاير با اين قانون ناديده گرفته مى

دارد كه قوانين مخالف اين قانون را ابطال كند يا قضات نبايد به مقررات مخالف اين قانون عمل 

حكم اين قانون با حكمى از احكام ساير قوانين نافذه هرگاه «:  43 مادهمطابق ، به هر روی. كنند

  .»شود حكم اين قانون مرجح دانسته مى، در مغايرت واقع گردد

، بشـر اعالميـه جهـانى حقـوق :عليه زن المللى منع تبعيض و خشونت مبانى حقوقى بين. ب

، المللى حقوق اقتصـادی ميثاق بين، تبعيض عليه زنانالمللى رفع كليه اشكال  كنوانسيون بين

المللـى حقـوق  ی بين عهدنامـه، المللى حقوق مدنى و سياسى ميثاق بين، اجتماعى و فرهنگى

المللـى  اعالميه جهانى حذف خشونت عليه زنـان و برخـى ديگـر از اسـناد بين، سياسى زنان

ی  هـا داشته و دولت تأكيدمبارزه عليه تبعيض و خشونت عليه زنان  در مجموع به حقوق بشر

هايى كرده است كه بتواند بـه عنـوان راهكارهـای مبـارزه بـا  عضو را مكلف به اجرای برنامه

نيز موظف اسـت  براين اساس دولت افغانستان. تبعيض و خشونت عليه زنان مؤثر واقع گردد

هـای در برابر قـانون حقـوق برابـری دارنـد و از حمايـت همانند مردان تضمين كند كه زنان

  (UNAMA, 2010: 4). قانونى يكسانى نيز برخوردارند

بشر را تصويب يا امضـاء نمـوده و  المللى حقوق تاكنون تعداد زيادی از اسناد بين دولت افغانستان

های جهـانى  با توجه به پيوستن دولت افغانستان به كنوانسيون. ها است ه اجرای آنعمًال مكلّف ب

اين كشور  دولت افغانستان است مكلف است پيوسته وضعيت زنان، از جمله حقوق زن، حقوق بشر

 )2: 1390، سلطانى(. را به كميسيون اقتصادی و فرهنگى سازمان ملل متحد گزارش دهد

  افغانستان عليه زنان های قانون منع خشونت ويژگى. 3. 1 

به تصـويب  را دولت، افغانى و پاگير حاكم بر جامعه زنان ناپسند و دست نابهنجار و رسوم وضعيت

هـا برداشـته ها و تبعـيضخشونت در كاهش گامى عملى تا واداشت زنان عليه خشونت منع قانون

، زنان عليه خشونت با مبارزه منظور به زنان امور وزارت طريق از افغانستان دولت، بدين ترتيب. شود

 اساسـى قـانون 54 و 24 مـواد و المللى بين تعهدات با مطابق را عليه زنان خشونت منع قانون طرح

  :توان چنين برشمرد های آن را مىترين ويژگى تدوين كرد كه مهم انستانافغ
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 موارد خشونت قانون اين :و بيان ميزان مجازات مرتكبان آن شناسايى مصاديق خشونت. الف

در اين قانون بيسـت و يـك . است نموده مجازات خاصى تعيين كدام هر برای و شناسايى را

يان شده و برخى نيز تعريف شده است كه پـيش از تصـويب قـانون مصداق برای خشونت ب

البته بايد توجـه داشـت كـه مصـاديق . سابقه نداشته است در مقررات افغانستان، پيش گفته

 .بيان شده نيز حصری نيست

يز كـامًال جديـد و جزا ن حقوق اين قانون در عرصه :نو و بديع بودن قانون به لحاظ جزايى. ب

با تحوالت روز تـالش شـده تـا مجـازات متناسـب بـرای كه  اين نمايد و جالب بى سابقه مى

 .مجرمان در نظر گرفته شود

بـه  برای نخستين بار در قوانين جزايـى افغانسـتان عليه زن در قانون منع خشونت، افزون بر اين

 وزارت، اين قانون 8 به عنوان نمونه در ماده. يشگيرانه در مقابله با جرايم اشاره شده استتدابير پ

 وزارتخانه ها ساير همكاری با زنان عليه خشونت از جلوگيری منظور مكلف شده است به زنان امور

  :نمايد اتخاذ را ذيل پيشگيرانه و حمايتى غير دولتى تدابير و دولتى ادارات و

 .ها و هماهنگى بين آن های ادارات در جلوگيری از خشونت انسجام فعاليت .1
 .شان شرعى و قانونى و تكاليف از حقوق و مردان افزايش آگاهى زنان .2
در امـاكن ، يـا در معـرض آن قربانى خشـونت فراهم نمودن زمينه حفاظت از زن .3

 .مصون و مناسب
شناسـايى ، های آموزشى بـرای افـزايش آگـاهى عمـوم برگزاری سمينارها و دوره .4

 .های مناسب و پيامدهای آن و همچنين آموزش راه حل موارد خشونت
انون از طريـق و عواقب آن مستند به شـرع و قـ توضيح و تشريح عوامل خشونت .5

 .نشريات مربوطه
های آموزشى و ظرفيت كاری ادارات غيردولتى و موسسات  نظارت بر اجرای برنامه .6

 .مربوطه

، وزارتخانه های ارشـاد، اين قانون نيز در راستای اقدامات پيشگيرانه عليه خشونت 14الى  9مواد 

بهداشت را ملـزم ، امور داخله، عدليه، هنگاطالعات و فر، معارف و تحصيالت عالى، حج و اوقاف

  )2: 1391، عالمه. (گردانيده است، هايى در حدود صالحيتشان به اجرای برنامه
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زنان را مورد حمايت ، افزون بر حمايت فيزيكى، عليه زنان قانون منع خشونت :حمايت روانى. ج

های فيزيكى و يا روانى نيز در اين قـانون در نظـر خشونتالبته برخى . دهد روانى نيز قرار مى

 . محروميت زنان از مشاركت سياسى و انتخابات، های ناموسى گرفته نشده است؛ مانند قتل

اين قانون با مشاركت جامعه مـدنى و  :های غير دولتى در تدوين قانونمشاركت سازمان.  هـ

 از نشـو و نمـای تـدريجى سياسـت جنـايىای  های غير دولتى تدوين شـده و نشـانه سازمان

 )2: 1391، عالمه. (رود به شمار مى مشاركتى در افغانستان

های مقرر شـده مرتكبـان  مجازات :شده های تعيين غيرقابل تعليق و تخفيف بودن مجازات. و

اين قانون به  42 ماده .باشد عفو يا تخفيف نمى، ده و قابل تعليقشديد بو، عليه زنان خشونت

عفـو يـا ، از محكـومين جـرايم خشـونت تعليـقيـك  هيچ مجازات«:  دارد صراحت مقرر مى

  .»تواند تخفيف شده نمى

حقوق بزه ديده در ايـن قـانون بـه ، تر اشاره شد همان گونه كه پيش :بزه ديده تعيين حقوق. ح

و نحوه  يل پيش بينى شده است و حتى در اين قانون به خسارات ناشى از اعمال خشونتتفص

مرتكبين جرايم مندرج اين قانون به عـالوه «: 41 مادهمطابق . جبران آن نيز توجه شده است

البتـه . »گردنـد حسب احوال به جبران خسارت وارده نيز محكوم مى، جزاهای پيش بينى شده

اده به صورت كلى تنظيم شده است و معلوم نيست خسارات معنـوی نيـز قابـل جبـران اين م

 .است يا نه كه بايد به قوانين خاص موجود مراجعه كرد

گونه كه گفته شـد قـانون  همان :بر كليه قوانين عادی تفوق و ترجيح قانون منع خشونت. ك

ح داده است و مقررات مغاير با اين قانون ناديـده گذار اين قانون را بر همه قوانين عادی ترجي

 )43 ماده. (شود گرفته مى

 منظـور و بـه زن عليـه خشـونت منع قانون در اعمال شايان ذكر است كه رويه قضايى افغانستان

 مهم قانون اين اما، هايى داشته است تپيشرف عدالت به دست زنان عليه خشونت مرتكبان سپردن

 استفاده كلى طور به شود و نمى اعمال زنان عليه خشونت آميز حوادث از بسياری هم نسبت به هنوز

 و زنـان هـم هنوز كه دهد مى نشان و اين مسأله دارد قرار پايين در سطح همچنان مذكور از قانون

 در درازی راه، خشـونت مقابـل در، قـانون امـلك حمايت از برای برخورداری افغانستان در دختران

  .دارند پيش رو



333   

 

333 

با نگاهى به قانون منع خشونت عليـه  عليه زنان تقسيم بندی انواع خشونت. 4. 1

  زنان 

 زن 7400از ميـان  2008در سـال  (Global Rights)مطابق آمار منتشره توسط گلوبال رايتس 

 مورد بررسى دست كم با يـك نـوع خشـونت درصد زنان 2/87، استان 16مورد مطالعه از  افغانى

صد آنان در 62مواجه شده و  در افغانستان ... )جنسى و لفظى و روانى و ، اعم از خشونت فيزيكى(

البتـه بـا تصـويب  (Global Rights, 2008: 11-14). نيز چند نوع خشونت را تجربه كرده بودند

كه در آن مصاديق خشونت عليـه زنـان و  1388قانون منع خشونت عليه زنان افغانستان مصوب 

هـا عليـه زنـان ميـزان خشـونت، های قانونى در آن برای مرتكبان پيش بينى شده است مجازات

تـا  2011از اكتبر سال ، ١بشر افغانستان بنابر گزارش كميسيون مستقل حقوق. افزايش يافته است

هفـت از ، بر پايه اين گـزارش. ميزان خشونت نسبت به زنان افزايش داشته است، 2012سپتامبر 

مورد خشونت گزارش شده است كه در مقايسه بـا آمـار  4010تعداد  2012اكتبر  31مارس تا  21

مورد گـزارش شـده  2299تعداد  كه 2011مارس  21تا  2010اكتبر  21سال گذشته آن يعنى از 

دهد و اين در واقع حاكى از ميزان افزايش و دقـت  آمار رشد خشونت عليه زنان را نشان مى، است

ميـان انـواع . پليس در كشف خشونت عليه زنان است نـه آن كـه رشـد خشـونت را نشـان دهـد

. ه اسـتبيشـترين مـورد گـزارش شـده بـود 1390ماه اول سال  9خشونت فيزيكى در ، خشونت

)UNAMA, 2010: 13 (افغانسـتان در  همچنين بر اساس گزارش كميسيون مستقل حقوق بشـر

  . تقسيم بندی موارد خشونت و انواع آن به شرح زير بوده است 1390سال 

  1390ال ماه اول س 9بر اساس نوع خشونت در  عليه زنان بندی موارد خشونت تقسيم

  1390در سال  بشر افغانستان گزارش ساالنه كميسيون مستقل حقوق: منبع* 

                                                           
1. Afghanistan Independent Human Rights Commission. 
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ماه اول  9در  انجام شده عليه زنان مورد خشونت 3147از ميان ، شود همان گونه كه مالحظه مى

در ادامه انواع . مورد بوده است 1075فيزيكى با  بيشترين خشونت مربوط به خشونت، 1390سال 

  :كنيم رخ داده است را بررسى مى 1390ماه اول سال  9های فيزيكى كه در  و اقسام خشونت

  1390ماه اول سال  9های فيزيكى در  انواع خشونت

  

 1390در سال  بشر افغانستان گزارش ساالنه كميسيون مستقل حقوق: منبع* 

  

های فيزيكى را جرم قلمداد نموده و بـه  خشونت، »عليه زن قانون منع خشونت« 23الى  21مواد 

  . هايى را نيز تعيين كرده است مجازات، تناسب جرم انجام گرفته
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وزی يـا خودكشـى يـا اسـتعمال مـواد مجبـور بـه خودسـ به اثر خشونت هرگاه زن«: 21ماده  -

عامل خشونت در صورت مجروحيـت و ، كيمياوی يا زهری يا ساير مواد ترسناك به خود گردد

حسب احوال بـه حـبس ، عليها عليها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنى معلوليت مجنى

  .»گردد محكوم مى، طويل كه از ده سال بيشتر نباشد

حسب احوال و با نظر ، قرار دهد) ضرب و جرح(را مورد لت و كوب  شخصى كه زن«: 22ماده  -

قـانون جـزا مجـازات  410الـى  407داشت شدت و خفت جرم مطـابق احكـام منـدرج مـواد 

  .»گردد مى

قرار دهد ولى منجر به جراحـت ) ضرب و جرح(را مورد لت و كوب  شخصى كه زن«: 23ماده  -

، مـاه بيشـتر نباشـد 3كـه از ) كوتاه مدت(حسب احوال به حبس قصير ، يا معلوليت وی نگردد

  .»گردد محكوم مى

  1390ماه اول سال  9های جنسى در  انواع خشونت

  1390در سال  بشر افغانستان گزارش ساالنه كميسيون مستقل حقوق: منبع* 
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 افغانستان های اجتماعى گروه و محالت، ها بيشتر بخش در ١جنسى خشونت اشكال ساير و تجاوز 

 عـدم و، اجتمـاعى تابوهـای، قابل اعتماد و جامع معلومات نبود به توجه با، اين وجود با .است رايج

 .است نامعلوم خشونتگونه  اين ابعاد، گزارش

، دانـد مى خانواده آبروی حامل و فرهنگ نگهبان را زنان، افغانى جامعه كه آنجا از، اين بر عالوه 

حـوادث  زنـان تـا شـود مى باعـث است كه غالبـاً  خانواده ساختن آبرو بى معنای به جنسى خشونت

  (UNAMA OHCHR , 2009) .كنند پنهان را بار خشونت

دهد كه بسـياری از  در اين زمينه نشان مى ٢بشر افغانستان تحقيقات كميسيون مستقل حقوق 

های كم سواد يا بى سواد و يـا ناآگـاه بـه حقـوق شـهروندی رخ  در خانواده ها عليه زنانخشونت

تـر و بيشـتر از  مراتـب جـدیهای روسـتايى بـه  در ميان خانواده به همين دليل خشونت. دهد مى

هـای روسـتايى در  های شهری و تحصيل كرده بوده و حتى نوع خشونت نيـز در خـانواده خانواده

  .تر است كرده شديد تر و جدی های شهری و تحصيل مقايسه با خانواده

پيامدهای خطرناكى را به دنبـال  در سطح جامعه و خانواده عليه زنان وجود تبعيض و خشونت 

فـرار از منـزل و اعتيـاد بـه مـواد مخـدر از ، اقـدام بـه قتـل، قتل، خودسوزی، دارد كه خودكشى

هـا و تبعيضـات نشـات گرفتـه از خشـونتگونه  اين .ترين پيامدهای خشونت عليه زنان است مهم

تبعيض در خانه با روحيه «چراكه  ،رددا گى زنانديدهسهم بسزايى را در بزه، عادات و رسوم ناپسند

خاص و عزت نفس زنان و دختران منافات دارد و لطمات جبران ناپذيری را بـر روح و روان آنـان 

العمل های منفـى  آنان را به سوی عكس، های روحى و سرخوردگى كند و با ايجاد بحران وارد مى

  )68: 1388، اسكندری(. »دهد سوق مى ... و خودكشى، افسردگى، نظير فرار از خانه

 گيری نتيجه

به خودی خود زمينـه بـروز هـر نـوع رفتارهـای  در افغانستان بيش از سه دهه جنگ و خشونت 

، خشونت آميز در جامعه افغانى را فراهم كرده است و افراد جامعه با الگو پذيری از فرهنگ جنـگ

پذيرترين قشـر  يكى از آسيب. دهند ن رفتار های ممكن را بروز مىتري در برخورد با همديگر خشن

 .هستند شوند زنان جامعه افغانى كه از خشونت متأثر مى

                                                           
1. Sexual Violence. 
2. Afghanistan Independent Human Rights Commission. 
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آيند كه در صورت بارور  نه تنها نيمى از جمعيت جامعه به شمار نمى زنان، امروزه در افغانستان 

شوند  بلكه تهديدی عليه اعتقادات سنتى دانسته مى ،ه شكوفايى كشور كمك نمايندشدن بتوانند ب

روند كه بر تجاوز و اجحاف و تبعـيض و قتـل  ای به شمار مى های جامعه كه عامل فروپاشى بنيان

 . زنان استوار گرديده است

يانـه در منطقـه خاورم از جنـبش رهـايى زن بخشى جدايى ناپـذير، در افغانستان جنبش زنان 

جنبش زنان افغـان . هر چند كه وضعيت زنان افغان با ساير زنان منطقه قابل مقايسه نيست؛ است

هايى كـه  دشواری. های مشابهى روبرو هستند های محلى خود با دشواری و منطقه عليرغم ويژگى

ای مردساالر و سرشار از تبعيض مضاعف بـر  معهعادت و جا، عرف، سنت، های مذهبى از برداشت

 .گيرد زن سر چشمه مى

تغيير برخى عقايد و ، های امن سيس خانهأت، تقويت نهاد مددكاری اجتماعى و مشاوره قضايى 

، عليـه زنـان ها راجع به موضوع خشـونت برگزاری ميزگردها و همايش، باورهای خرافى در جامعه

ترين راه كارها در زمينه كـاهش  از مهم ... و های حمايت از زنان ها و گروه شد و گسترش تشكلر

  .و در نتيجه حذف خشونت عليه زنان است

  در افغانستان عليه زنان پيشنهادات در خصوص كاهش خشونت

بايـد مـورد  و دختـران افغانسـتان ردم و به ويژه زنانها و دانش حقوقى م باال بردن سطح آگاهى

ابعـاد و ممنوعيـت آن ، عليه زنان توجه جدی دولت قرار گيرد و در اين راستا نيز موضوع خشونت

طـرح م) روزنامـه و مجـالت، راديو و تلويزيـون(های همگانى داخلى به صورت گسترده در رسانه

 .شود

را بـرای  های قوی دفاع از حقـوق زنـانبايد شبكه زن نهادهای جامعه مدنى و دفاع از حقوق

 .پشتيبانى از حقوق نقض شده زنان ايجاد نمايند

های الزم برای آمـوزش قضـات و های عالى قضايى بايد زيرساختوزارت دادگستری و دادگاه

فضای مناسب و دور از ، را فراهم آورده و ضرورت اجرا عليه زنان جرای قانون منع خشونتشيوه ا

نيـروی هـای پلـيس و بـه ويـژه ، افزون بر اين. تبعيض را به منظور دادخواهى زنان آماده سازند

ثر قـانون ؤرای درست و مـهای الزم برای اج ها بايد از آموزش ضابطان قضايى نيز زير نظر دادگاه

 (UNAMA, 2010). منع خشونت برخوردار شوند
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اقتصـادی و سياسـى ، فرهنگـى، بايد به طور بنيادی يعنى اعم از نگاه اجتمـاعى وضعيت زنان

 .تغيير نمايد

هـا در كنـار  ارتقاء فرهنگ گفت و گو و هم فكری در ميـان خانوادهرسد تا تثبيت و  به نظر مى

هـای  آداب و رسـوم و نگرش، قوانين، بتوان در ساختارهای اجتماعى، های آموزشى مستمرهبرنام

 .اصالحاتى به وجود آورد، كنند حمايت مى نسبت به زنان اجتماعى كه از اقتدار و نابرابری مردان

  فهرست منابع

 بـر قـوانين و  تأكيـدبـا  و حقـوق بزه ديده در فقه موقعيت حقوقى زنان، 1388، عبدالكريم، اسكندری

  . موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، حقوق جزا، پايان نامه كارشناسى ارشد، مقررات افغانستان

 رفاه اجتماعى: در، »عليه زنان ساختار جامعه و خشونت«، 1383، شهال، اعزازی.  

 بشر ماهنامه حقوق: در، »و تاثير آن بر روند پيشرفت مشكالت زنان«، 1387، محمد ابراهيم، پويل.  

 عليـه تبعيض محو كنوانسيون درباره اجرای افغانستان دولت گزارش به نگاهى، 1391، ظفر شاه، رويى 

  .آرمان شهر، زنان

 كميسـيون مسـتقل حقـوق بشـر، كابـل، بشری زنـان گزارش وضعيت حقوق، 1390، لطيفه، سلطانى 

  .افغانستان

 انتشارات جامعـه المصـطفى ، قم، چاپ اول، احوال شخصيه شيعيان افغانستان، 1387، عبداّهللاٰ ، شفايى

  .العالميه

 انتشارات مركز اسناد انقـالب ، تهران، چاپ اول، اجتماعى زنان سياسى حقوق، 1383، حسن، طغرانگار

  .اسالمى

 و اسـناد  عليه زنان افغانسـتان در قانون منع خشونت زنان مقايسه جايگاه حقوق«، 1388، آمنه، عالمى

  .12ش، فصلنامه سفير: در، »حقوق بشر

  ٰانتشارات روزنه، كابل، چاپ اول، بررسى مسائل خانواده، 1386، نظام الدين، عبداّهللا.  

  08/11/1391، غالم حيدر، عالمه: 
http://www.ibnesina.edu.af  

 ------- ،1385 ،»38ش، نشريه عدالت: در، »عليه زنان و محو خشونت دولت افغانستان.  

 انتشارات بنيـاد فـردريش ايبـرت ، كابل، چاپ اول، جنسيت، شريعت، زن، 1388، سيد نورالدين، علوی

  ).دفتر افغانستان(

 انتشـارات ، تهـران، چـاپ سـوم، در ايـران عليـه زنـان پژوهش درباره خشونت، 1381، مهرانگيز، ركا

  .روشنگران و مطالعات زنان
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 بـا  سـنجش نظـری قـانون اساسـى جديـد افغانسـتان«، 1388، صـفورا، عبـاس؛ مـزاری، منوچهری

  .تفصلنامه سياس: در، »دموكراسى

 چـاپ اول، عوامل و راهكارهای مقابله با آن، خانوادگى خشونت، 1388، محمد داود و همكاران، منير ،

  .بشر انتشارات شبكه جامعه مدنى و حقوق، كابل

 Deledda, Antonella، 2006، Afghanistanthe End of the Boon Process, 

springer-verlag printed in Austria. 
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 های حقوقمبانى تفاوت

  كيفری زن

  
  
  

  1سميرا حياتي
 چكيده
يابى بـه  هردو مخلوق خدايند و هردو برابـر؛ اّمـا ايـن برابـری در كمـاالت و دسـت، اند و مرد هردو انسان زن ،از نگاه اسالم

. بندگى و تعبّد الهى و كرامت وجودی انسان بر ساير موجودات است نه در احكام و وظايف و حقوق، مقامات معنوی و انسانى

 :فرمايد اند؛ خداوند مى اجتماع و بقای نسل آدمى سهيم، اندازه در بنيان خانوادههردو به يك ، از سوی ديگر

ما شما را از ! ای مردم ؛ )13: حجرات(» َو َجَعلْناكْم ُشُعوباً َو قَبائِل  يا َأيَها الناُس ِإنا َخلَقْناكْم مِْن َذكٍر َو ُأنْثى«

 .ها قرار داديم ها و قبيله و شما را تيرهآفريديم  يك مرد و زن

اند و زن مايۀ آرامـش  خلقت يافته، از يك جوهر انسانى و يك نفس واحد، هردو، و مرد كند كه زن قرآن به صراحت اعالن مى

 :و آسودگى مرد است
؛ اوست كه همۀ شـما را )189: اعراف( »ِإلَيها ُهَو الذی َخلَقَكْم مِْن نَفٍْس واِحَدٍة َو َجَعَل مِنْها َزْوَجها لِيْسكنَ «

 .همسرش را قرار داد تا به او آرامش يابد، از يك نفس بيافريد و از آن يك نفس
يك به خودی خود بـر ديگـری برتـری نـدارد؛ چـون هـردو از يـك  و مرد هردو يك مقام دارند و هيچ زن، در پيشگاه خداوند

سبب  هيچ مردی را بر زنى و هيچ زنى را بر مردی برتری نيست مگر به. ی يكى بر ديگری نيستجوهرند و جنسيت مايۀ برتر

وظايف ، اما در احكام. سورۀ حجرات به آن تصريح نموده است 13ايمان و تقوايشان؛ اين همان مطلبى است كه خداوند در آيۀ 

ها مبتنى بر آيـات  وجود دارد كه هدف اين مقاله پرداختن به علل اين تفاوت زن و مرد هايى بين تفاوت، و برخورداری از حقوق

ها بر اسـاس نـوع  گيری از علوم بشری است و در نهايت اين نتيجه حاصل شده كه اين تفاوت و همچنين بهره قرآن و روايات

 .ها در نظر گرفته شده است شرايط خاّص روحى و روانى و مسئوليت آن، و طبيعتجايگاه زن و مرد در نظام خلقت ، آفرينش
  و عـاطفى  و فكـری  و ُخلقـى  َخلقـى،  و روحى  جسمى،  و باطنى  متعّدد ظاهری  از جهات  و مرد زن  بين  بنابراين اختالف

 ،نيز از آن جهت كه مرد است در جهاتى همانند نيستندجهت كه زن است و مرد  ؛ يعنى زن از آن از بديهيات است  يكى  است

 وضـع ... و هـا مجازات، تكـاليف، وظـايف، از جهت مسايل حقوقى، با تساوی كاملى كه در ارزش و انسانيت دارندرو  اين از
 .مشابهى ندارند
، گـذاری هـا در قانون مالحظۀ آن  عدم  نيز وجود دارد كه  هايى تفاوت، دو مر  زن  انسانى  ارزش  كامل  برابری  رغم  پس على

  متناسب  از حقوق، ها و جايگاه فردی و اجتماعى توانايى  تناسب  به  كند هريك اقتضا مى  و عدالت  هاست آن  به  ستم  خود باعث

و   عـدالت  خـالف، دو آن   های تفاوت  به  توّجه  د بدونو مر  زن  حقوق  كامل  تساوی  كه  بر آن  اضافه، برخوردار شوند  و متعادل

 .است  دوگانۀ آنان  آفرينش  حكمت

 .و مرد زن، تكاليف، حقوق، تفاوت :ها كليدواژه

                                                           
  .علوم قرآنى و حديث: كارشناسى ارشد، الهيات. ١
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  مقدمه

انسـان را بـه عنـوان بهتـرين ، قـاتخداوند به عنوان خالق هستى از بين تمام موجـودات و مخلو

ارادۀ ، به علّت جايگاه رفيع انسـان در نظـام هسـتى. و تعظيم قرار داده است مورد تكريم، مخلوق

الهى بر اين قرار گرفت كه او را جانشين خود در بين ساير موجودات قرار دهد؛ الزمۀ اين كار بـه 

قدس الهى بود؛ بـرای بـه كمـال رسـاندن انسـان بـه كمال رساندن انسان و تقرب او به ساحت 

عوامل و اسبابى نياز است؛ از جمله عوامل انزال كتب و ارسال رسل و تشريع اديان اسـت كـه در 

 .قالب دين و دستورات الزم برای تكامل اختياری انسان به او ابالغ كند

الح و مفاسد دنيوی و اخـروی و توانـايى وضع شده بر اساس مص تكاليفى كه در دين مقّدس اسالم

 .ها واجب گرديده است روحى و جسمى و نوع جنس و شرايط خاص محيطى و زندگى مكلّفين بر آن

بـا  جا كه ساختار روحى و روانى و جسمانى و شرايط اجتماعى و وظايف خـانوادگى زنـان از آن

شده  برای آنان در نظر گرفته و تكاليفى هم كه در شرع مقّدس اسالم حقوق، متفاوت است مردان

های حقـوقى و تكليفـى منشـأ پيـدايش بسـياری از  تفاوت مقاله متفاوت و متنّوع است كه همين

نامه در صدد پاسخ دادن به شبهات وارده بر اين  سؤاالت در ذهن افراد گرديده است كه اين پايان

و مرد با دسـتگاه آفـرينش عادالنـه  سازی نظام تكليفى و حقوقى متفاوت زن ها و همگون تتفاو

ها است  خداوند متعال و عاری سازی نظام آفرينش الهى از هرگونه تبعيض و تضييع حقوق انسان

های نادرست كه در اين زمينه شده است و تحليل مبانى علمى و  و همچنين اصالح برخى داوری

ای از سؤاالت در اين زمينه با  گويى به پاره در واقع هدف پاسخ. و مرد های حقوق زن عقلى تفاوت

استفاده از ادلۀ قرآنى و روايى و تطبيق آن با مستندهای علمى و عقلى و رفـع شـائبه تبعـيض در 

  . ستگذار شرعى ا تقسيم حقوق بين زن و مرد از طرف قانون

  و ديه قصاص

در جوامع جاهلى پـيش از اسـالم نيـز در . نيست و مجازات منحصر به عصر اسالم قانون قصاص

َو كتَبْنَـا «: كنـد قرآن از حكم قصاص در دين يهـود چنـين يـاد مـى. همۀ ملل وجود داشته است

در (بـر آنـان ؛ )45: مائـده(» ...نفَْس بِالنفِْس َوالَْعيَن بِالَْعيِن َواألنْـَف بِـاألنْفِ َعلَيِهْم فِيَها َأن ال

قصاص ... ، بينى در مقابل بينى، چشم در مقابل چشم، مقّرر كرديم كه جان در مقابل جان) تورات

 .شود مى
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مردم عرب . ندكرد عدالت را مراعات نمى، ملل گذشته اغلب ميان جرم و جزای آن، با اين حال

و علّـت ايـن ) 453: 1ج، 1417، طباطبـايى. (رساندند گاهى به جای يك نفر ده نفر را به قتل مى

) 479: 1ج، 1372، طبرسـى. (دانسـتند جزای نابرابر را شرافت يك قبيله نسبت به ديگر قبايل مى

 :مند شد ضابطهاين حكم به شرح زير  با نزول آيات قصاص در اسالم

 .گرفت يا آن را نيز عفو نمود عفو كرد و ديه، توان به جای قصاص مى .1
هدف . گيرد به منظور اجرای فرمان خداوند و تأمين امنيت اجتماعى انجام مى قصاص .2

 .يابند مى خانوادۀ مقتول تا حّدی تشّفى، انتقام و تالفى نيست؛ گرچه با قصاص قاتل
همـه در قتـل سـهيم بـوده آنكـه  مگـر، توان چند نفر را كشت به جای يك فرد نمى .3

از سوی بسـتگان مقتـول ، نيز بايد به جبران كشتن همۀ آنان به جای يك نفر ؛باشند

 .داده شود) كشندگان(از ايشان هريك  مبلغى به بستگان
يك مـرد مسـلمان بـه  نصف ديه توان مردی را كشت كه در صورتى مى به جای زن .4

  )باب قصص روايات، 1409، حر عاملى. (مرد قاتل داده شود خانواده

  تـوان مى، بنـابراين. ارتباط تنگاتنگى با هـم دارنـد و ديه قصاص، شود گونه كه مالحظه مى همان

چون ديـۀ زن و ، به تعبير ديگر. و مرد به تفاوت ديۀ آنان است قصاص زن وتبازگشت تفا: گفت

بحث ، از اين رو. اين تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نيز شده است، با هم متفاوت است مرد

يۀ مرد و زن نيز از باب تفاوت د. تفاوت قصاص به تفاوت ديه منجر شده و بدان گره خورده است

 .همين ارتباط ناگسستنى قصاص و ديه بوده است

 :و مرد متفاوت است و ديات حكم قصاص و ديۀ زن در قانون قصاص

ا الِذيَن َءاَمنُواْ كتَِب َعلَيكُم الْقَِصاُص فى الْقَتْلى« يَأيه  ْ   ِد َو اْألُنثىالْحر بِالْحر َو الَْعبُْد بِالَْعب

بـر ، در مـورد كشـتگان حكم قصاص! ايد ای افرادی كه ايمان آورده ؛ )178:  بقره(» بِاْألُنثى

 .در برابر زن آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن: شما نوشته شده است

  كشـته بنـده و مـرد در برابـر زن شـود كـه آزاد در برابـر اگرچه از مفهوم آيه چنين برداشـت مى

و ) كه در واقع مفّسر و مبين قرآن هسـتند(صادره از معصومان  اّما به دليل وجود روايات، شود نمى

شـود  جـاری مى حكـم قصـاص: گـوييم كنيم و مى نظر مـى از اين مفهوم صـرف، نيز اجماع فقها

  ١.را پرداخت نمايند ای زن نصف ديهاولياينكه  مشروط به

                                                           
 .شده  در صفحات بعد آورده. ١
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 سورۀ مائده به طور مطلق حكم خداوند را در تورات در مورد قصـاص 45كه بيان شد آيۀ  چنان

جا جان آدمى در مقابل جان آدمى قـرار گرفتـه و بـرای آن قصـاص  نفس بيان كرده است؛ در آن

 .يا مرد بودن گذاشته نشده است ز حيث جنسيت و زنذكرشده و تفاوتى هم بين جان انسانى ا

به طور مطلق و بـه صـورت نكـره  در قرآن ديه«: گويد در اين رابطه مى، صاحب تفسير المنار

ظاهر آيه داللت بر اين دارد كه آن مقدار ديه كه خانوادۀ مقتول را راضى كنـد كـافى . آمده است

، گونه كه معروف و مقبـول نـزد عـرب بـوده ميزان ديه را تعيين و بدان) تروايا(سنت  است؛ ولى

اجماع مسلمين اين است كه ديۀ مـرد مسـلمان آزاد ، مقدار آن را مشخص كرده است؛ به هرحال

 نيز نصف ديۀ مرد است ولى ظاهر آيه اين است كه فرقى بين زن و مـرد يك صد شتر و ديه زن

  )332: 5ج: تابى، رضا رشيد. (»نيست

گفـت  كه در قسمت بعد خواهيم در قرآن كريم از ديۀ اعضا ذكری به ميان نيامده است و چنان

 .است و مرد روايات بين زن در مورد نفس و اعضا و تفاوت منبع تعيين ديه

 :پردازيم و مرد و مستندات آن مى زن و ديه ه بيان موارد قصاصاكنون ب

  نفس قصاص

شـوند؛ لـيكن  مـى و مرد مسـلمان در برابـر يكـديگر قصـاص فقها به اتفاق بر اين باورند كه زن

يعنى نصف ديۀ مرد به اوليای دم » فاضل ديه«پرداخت قصاص نفس مرد در برابر زن مشروط به 

معتبر و متعّددی بر نظريۀ مذكور داللـت دارد كـه  روايات) 467 :1376، موسوی خمينى. (او است

 .مورد استناد فقهای شيعه قرار گرفته است

 :روايت شده كه فرمودند) ع(از امام صادق 

ْوا َفْضَل ديۀ ِإَذا َقَتَلِت الْ « ُجُل الَْمْرَأَة َفِإْن َأَراُدوا الَْقَوَد َأد َمْرَأُة َرُجًال ُقتَِلْت بِِه َو ِإَذا َقَتَل الر

ُجِل  يَة ديۀ الَْمْرَأِة كاِمَلًة َو ديـۀ ) َعَلى ديۀ الَْمْرَأةِ (الر َو َأَقاُدوُه بَِها َو ِإْن لَْم يْفَعُلوا َقبُِلوا الد

ُجلِ الَْمْرَأِة  ؛ اگر زنـى مـردی را بـه قتـل )81: 29ج، 1409، حرعاملى(» نِْصُف ديۀ الر

 بسـتگان زنكه  صـورتى در ،شود و اگر مردی زنى را به قتـل برسـاند مى كشته، رساند

مرد نسـبت بـه زن را پرداخـت كننـد و  كنند بايد افزونى ديه بخواهند مرد را قصاص

س او را قصاص نمايند و اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعنى ديه كامـل سپ

 .»زن كه نصف ديۀ مرد است
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 ِ دًا َفَأَراَد َأْهُل الَْمـْرَأِة «: َقالَ ) ع(َعِن الَْحَلبِى َعْن َأبِى َعْبِداّهللاٰ ِفى َرُجٍل يْقُتُل الَْمْرَأَة ُمَتَعم

يَة َفَلُهْم نِْصُف ديۀ َأْن يْقُتُلوُه َقاَل َذلِك  يِة َو ِإْن َقبُِلوا الد ْوا ِإلَى َأْهلِِه نِْصَف الد لَُهْم ِإَذا َأد

ُجـَل ُقتَِلـْت بِـِه لَـيَس لَُهـْم ِإال َنْفُسـَها ُجِل َو ِإْن َقَتَلِت الَْمْرَأُة الر 1365، كلينـى(» الر ،

دًا زنـى را بـه قتـل برسـاند دربارۀ مردی كه عمـ) ع(؛ حلبى از امام صادق )298 :7ج

بله چنين حقـى دارنـد : حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود آيا اوليای زن: پرسيد

را به بازماندگان مرد بپردازند و اگر ديه را انتخاب كردند نصف ديۀ مرد  اگر نصف ديه

شود و خانوادۀ مرد بـه  مى  شتهزن ك، حّق آنان است و اگر زن مردی را به قتل برساند

 .از زن حق ديگری ندارند جز قصاص

مسـلمانى را  هرگاه مرد مسلمانى عمـدًا زن«: قانون مجازات اسالمى نيز آمده است 209در مادۀ 

بـه  ليكن بايد ولّى زن قبل از قصاِص قاتـل نصـف ديـۀ مـرد را، است بكشد محكوم به قصاص

 .»بپردازد خانواده

قاتـل را بـا  هرگاه مردی زنى را به قتل رساند ولّى دم حـق قصـاص«: گويد هم مى 258مادۀ 

تواند به مقدار ديه يا كمتـر يـا بيشـتر از آن  دارد و در صورت رضايت قاتل مى پرداخت نصف ديه

 .»مصالحه نمايد

  عضو قصاص

جا كه ديۀ عضو به  تا آن، عضو با يكديگر برابرند و مرد در قصاص زن، مطابق نظريۀ مشهور فقها

مشـروط بـه پرداخـت ، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، در آن صورت. ثلث ديۀ كامل برسد

  )همان. (نصف ديۀ عضو مرد از سوی زن به مرد است

 :نقل شده است) ع(معتبری است كه از معصومين  روايات، يهمستند اين نظر

» ِ َجاِل َو النَساِء َسَواٌء ِسن «: ِفى َحِديٍث َقالَ ) ع(َعِن الَْحَلبِى َعْن َأبِى َعْبِداّهللاٰ ِجَراَحاُت الر

 ُجِل َو ُموِضَحُة الَْمْرَأِة بُِموِضَحِة الر الر ى الَْمْرَأِة بِِسنُجِل َحت ُجِل َو ِإْصَبُع الَْمْرَأِة بِِإْصَبِع الر

ُجـِل َعَلـى ديـۀ الَْمـْرَأةِ  َفْت ديـۀ الريِة ُضع يِة َفِإَذا َبَلَغْت ُثُلَث الد َتْبُلَغ الِْجَراَحُة ُثُلَث الد «

كنـد كـه  نقل مى) ع( حلبى از امام صادق، ؛ در حديثى)163: 29ج، 1409، حرعاملى(

و مردانى تا زمانى كه به يك سّوم برسد با هم برابر  های زنان جراحت«: مودايشان فر

انگشـت زن در برابـر ، زخم زن در برابر زخم مرد، در برابر دندان مرد است؛ دندان زن

 ....  گيرد كه به يك سّوم برسد ديۀ مرد بر ديۀ زن فزونى مى انگشت مرد؛ اّما هنگامى
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و مرد برابرند  زن، عضو در قصاص«: مجازات اسالمى آمده است قانون 273ن در مادۀ همچني

و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضِو ماننِد آن محكوم 

در آن  ثلث يا بيش از ثلث ديۀ كامـل باشـد كـه، ديۀ عضوی كه ناقص شدهاينكه  مگر، شود مى

 .»تواند قصاص كند كه نصف ديۀ آن عضو را به مرد بپردازد زن هنگامى مى، صورت

  ديۀ نفس

جزايـى  اند كه ديۀ كامل تعيين شده در فقـه و مرد همۀ فقها بر اين عقيده در مورد مقدار ديۀ زن

) 535: 2ج، 1376، موسوی خمينـى. (است برای نفِس مرد است و ديۀ نفس زن نصف آن، اسالم

 .اند معتبری استناد كرده به رواياتباره  در اين و

 :نقل شده كه فرمودند) ع(از امام صادق 

ُجـ« يِة ِإلَـى َأْهـِل الر ْوا نِْصَف الد لِ ِإْن َقَتَل َرُجٌل اْمَرَأًة َو َأَراَد َأْهُل الَْمْرَأِة َأْن يْقُتُلوُه َأد «

 ؛ اگر مردی عمدًا زنى را بـه قتـل برسـاند و اوليـای زن)82: 29ج، 1409، حرعاملى(

را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او  بايد نصف ديه، كنند بخواهند مرد را قصاص

 .را به قتل برسانند

مسـلمان  ديۀ قتـل زن«: گويد چنين مى ان ديهقانون مجازات اسالمى نيز در مورد ميز 300  ماده

 .»عمدی نصف ديۀ مرد مسلمان است خواه عمدی و خواه غير

  ديۀ عضو

گاه كه ديۀ عضو  با يكديگر برابر است تا آن فقها دربارۀ ديۀ عضو معتقدند كه ديۀ عضو مرد و زن

ن صورت ديۀ عضو زن به نصف ديۀ عضـو مـرد كـاهش مصدوم به ثلث ديۀ كامل برسد كه در آ

  )537: 2ج، 1376، موسوی خمينى. (يابد مى

 :فرمايند در حديثى مى) ع(امام صادق 

ديـۀ   نصـف، ديـۀ زن ؛)205: 29، ج1409، حرعاملى(» ديۀ الرُجل  المرأِة نصُف   ديةُ «

 .مرد است

و مـرد يكسـان اسـت  ديـۀ زن«: گويـد مى قانون مجازات اسالمى دربـارۀ ديـۀ اعضـا 301مادۀ 

 .»به ثلث برسد در آن صورت ديۀ زن نصف ديۀ مرد است كه مقدار ديه تاوقتى
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و مـرد  زن و قصـاص ديـه بريم كـه تفـاوت پى مى، بر طبق مطالب و مستنداتى كه بيان شد

ته از رواياتى است كه مبنای فتوای فقها قرار گرفته و قانون مجازات اسالمى هم كه مبتنى برگرف

 .باشد شيعه است بر همين اساس مى بر فقه

و مرد وجـود دارد؟  بين زن و قصاص ممكن است سؤال شود به چه دليل چنين تفاوتى در ديه

كه ديگری را بكشد مرتكب ظلم عظيم به او و خـانوادۀ او هريك  اند و هردو انسان مرد اگر زن و

ظلم به  شده است پس چرا ديه و قصاص زن نصف ديه و قصاص مرد است؟ آيا اين حكم اسالم

گفته شـود ظلم به انسان است اين ظلم نيست كه به اوليای زن هريك  جنس زن نيست؟ كشتن

 بايد نصف ديه را به اوليای مرد قاتل بپردازنند؟

پردازيم تا از ايـن طريـق اشـكاالت وارده را جـواب داده  ای از علل مى ما در ذيل به بيان پاره

 :باشيم

ها به بهای بدنى آنان نيست تا بـا برخـورد بـا چنـين احكـامى  ارزش واقعى انسان در اسالم :اوالً 

بلكـه در ، كمتر در نظر گرفته شده است يا ارزش مرد بيشتر اسـت ود كه ارزش زنتصّور ش

ن َأكـَرَمكْم إ«:اسالم ارزش واقعى انسان همان است كه در قرآن بدان تصريح شـده اسـت

ِ َأتْقاكمْ   .ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست ؛ گرامى)13: حجرات(» عِنَْد اّهللاٰ

دانـد  و مرد قائل نمى گناهى را به منزلۀ كشتن همۀ مردم دانسته و تفاوتى ميان زن قرآن قتل بى

َمن قَتََل نَفَْسا بَِغيِر نَفٍْس َأْو : شود بلكه هركس نفس محترمى را بكشد چنين توبيخى شاملش مى

نين كشتن مـؤمن چـه زن و چـه ؛ همچ)32: مائده( فََساٍد فى اْألَْرِض فَكَأنَما قَتََل الناَس َجِميًعا

ُ . مرد موجب خلود در آتش است ًدا فََجَزاُؤُه َجَهنُم َخالًِدا فِيَها َو َغِضَب اّهللاٰ تََعم َو َمن يقْتُْل ُمْؤمِنًا م

َو َمن قَتََل . تبرابر اس از زن و مردهريك  دانيم كه كّفارۀ قتل از سوی ديگر مى) 93: نساء. ( َعلَيه

قُواْ  ـد َأن يص َمةٌ ِإلى َأْهلِِه ِإالَسل ْؤمِنٍَة َو ديۀ م همـۀ ) 92: همـان... . ( ُمْؤمِنًا َخَطاً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة م

هـا  آنبـه جنبـۀ معنـوی و انسـانى  و ديـه زن و مـرد در قصـاص دهـد تفـاوت ها نشان مى اين

 .گردد برنمى

جبـران خسـارت  صرفاً اساسًا بهای جان انسان نيست بلكه  چه مهم است اين است كه ديه آن

گـذاری نسـبت بـه شخصـيت و  شود و اصًال ارتباطى به ارزش ماّدی است كه به شخص وارد مى
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ديـۀ عـالم و جاهـل و بايسـت  مـى، ها باشد قيمت جان انسان، جاِن انسان ندارد؛ اگر قرار بود ديه

 .كه چنين نيست درحالى، متفاوت باشد، مفيد های غير های كارآمد و مفيد با انسان انسان

بر معيـار ارزش معنـوی انسـان  در اسالم ديه«: فرمايد مىباره  در اين اّهللاٰ جوادی آملى هم آيت

، باشـد شـده مـى مرتبۀ بدن انسـان كشته بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به، مقتول نيست

و مـرد را كـه دارای اخـتالف علمـى يـا  نشانۀ آن اين است كه اسالم بسياری از افراد اعم از زن

هـا را مسـاوی  و در عـين حـال ديـۀ آن، كند ها را نفى مى بيند و تساوی آن اند متفاوت مى عملى

 :گويد عالم و جاهل مى مثًال دربارۀ تفاوت، داند مى

داننـد  ؛ آيا كسانى كه مى)9: زمر(» َهْل يْستَِوی الذيَن يْعلَُموَن َو الذيَن ال يْعلَُمونَ «

 اند؟ دانند مساوی با كسانى كه نمى

های معنوی ممكن است زنى بيش از مرد نـزد خـدا مقـرب باشـد بنـابراين  گرچه از جهت ارزش

افزايـد و نيـز  كاهد و نه بر مقام جاهـل مـى ارج و منزلت عالم مىتساوی ديۀ عالم و جاهل نه از 

زيـرا برخـى از ، كاهـد افزايـد و نـه از مقـام زن مـى نه بر منزلـت مـرد مـى ديۀ مرد و زن تفاوت

: 1382، جـوادی آملـى. (»های معنـوی نـدارد گونه ارتباطى به مقام های ماّدی و مالى هيچ تفاوت

350(  

، دارنـد  برعهـده  و ادارۀ آن  در اقتصـاد خـانواده  مـردان  معمـوالً   كـه  وظيفۀ مهمـى  دليل  به :ثانياً 

مـوارد بيشـتر از   در غالـب، شـود مى  خـانواده  مـرد متوّجـۀ كيـان  يك  با فقدان  كه  خسارتى

كننـدۀ  ها تأمين مرد در غالب خانوادهچراكه  آيد؛ مى  پيش  زن  يك  با فقدان  كه  است  خسارتى

در . شود جعل و تشريع مى، اصلى نفقۀ خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالِب جامعه

ای  باز هم وظيفۀ قـانونى، كنند در تأمين معاش خانواده ايفای نقش مى مواردی هم كه زنان

مـرد را مشـمول ، است؛ يعنـى قـانون گو در اين زمينه بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ

  )538: 1382، داوودی. (داند معاش خانواده مى

  بـه  از ديـۀ قاتـل  نيمـى  شود بـا پرداخـت مى  قصاص  در برابر زنى  مردی  در مواردی كه  بنابراين

يل گردد و اين بدان دل  شود جبران ها مى آن  حضور مرد متوّجه  از ناحيۀ عدم  كه  خانوادۀ او خسارتى

 .است بر عهدۀ مردان است كه غالبًا وظيفۀ ادارۀ خانواده



349   

 

349 

غالبـًا در  مـردان« :گـردد مطلبى از تفسير نمونه ذكر مى، تر شدن مسئله جا برای روشن در اين

هـای  شـوند و بـا فّعاليت ل مـىعضو مؤثر اقتصادی هسـتند و مخـارج خـانواده را متحّمـ خانواده

ميان از بين رفتن مرد  بنابراين تفاوت، آورند اقتصادی خود چرخ زندگى خانواده را به گردش درمى

های مالى بر كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشـود  از نظر اقتصادی و جنبه و زن

بـا قـانون  لذا اسالم، شود گناه او وارد مى د مقتول و فرزندان بىدليلى به بازماندگان مر خسارت بى

همۀ افراد را كرده و از اين خالء اقتصادی  مرد رعايت حقوق پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص

اجـازه  خـورد جلـوگيری نمـوده اسـت اسـالم هرگـز كه به يك خانواده مـى، و ضربۀ نابخشودنى

حقوق افراد ديگری مانند فرزندان شخصى كه مورد قصـاص » تساوی«دهد كه به بهانۀ لفظ  نمى

ولـى ، آورتر از مردان باشند نان، البتّه ممكن است زنانى برای خانوادۀ خود. قرارگرفته پايمال گردد

. »بايـد سـنجيد انزند بلكه كل مردان را با كل زن دانيم احكام و قوانين بر محور افراد دور نمى مى

  )612 - 611: 1ج، 1374، مكارم شيرازی(

هاسـت چـون  نه بر اثر ارزش انسانى آن اين تفاوت«: فرمايد عالمه نوری نيز در اين رابطه مى

از نظر  اند بلكه مربوط به تأثير اقتصادی مرد در محيط خانواده و مرد مساوی در ارزش انسانى زن

دار باشد اما اين مسئوليت بـر  است زيرا مرد موّظف است بار نفقات عايله و خانواده را عهده اسالم

  )245: 1385، نوری. (»عهدۀ زن نيست

  تـوان و تنها مى  است  عقلى  های بر برداشت  مبتنى، دارد  جنبۀ اقتصادی  كه  تحليل  اين، است  بديهى

و يـا تغييـر در   تضـيق، توسـعه  تواند مبنـای نمى  روی  از اين. آن  علّت  و نه  دانست  حكم  را حكمت  آن

  به  و اجتماعى  تحصيلى  امتيازات  اگر زنانى  كه  ای ـ به گونه  گردد و تغيير شرايط  و ديات  قصاص  احكام

گـردد   متوّجۀ آنان  بيشتری  تعّهد و مسئوليت، شدن  آور خانواده خانوار و نان  آورند و يا با سرپرست  دست

مـوارد   شود و هرگز بـرای مى  وضع  جامعه  عموم  برای  قانون  زيرا، تغيير يابد  قانون  شود كه نمى  ـ باعث

نيـز مـوارد (معصـوم   و امامـان) ص(پيامبر خدا   در زمان  قطعاً   گردد از طرفى نمى  جعل  قانون  استثنايى

  برتر از مردان، امتيازات  آن  خاطر دارا بودن  به  اند كه بوده  امتيازاتى  دارای  وجود داشته و زنانى  استثنايى

 .تغيير نكرد  قاعدۀ كلى  وجود آنان  دليل  هرگز به  ولى، شدند مى  تلقى

 آيد كه وظيفۀ مـا در مقابـل واقعيـات اجتمـاعى چيسـت؟ زمـانى كـه زن حال اين سؤال پيش مى

دار  شود و احساسات عمـومى شـديدًا جريحـه مى  ای توسط مردی به طور فجيع كشته سرپرست خانواده

 راه چاره كدام است؟، گردد و خانوادۀ مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديۀ قاتل را ندارد مى
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موسـوی (سـلمانان اسـت المال ُمعـّد مصـالح م اند كه بيت در اين مورد فقها بر اين نكته متفق

ــويى ــوری738: 1ج، 1377، خ ــدی كنج ــور ، )52ش، 1383، ؛ محم ــون ادارۀ ام ــواردی چ و م

ها از كار افتاده است يا پرداخـت فاضـل  هايى كه سرپرست آن سرپرست يا خانواده های بى خانواده

از مصالح مسـلمانان و جامعـۀ اسـالمى بـه ، در وضعيت مذكور مرد در برابر زن برای قصاص ديه

گـردد و نظـام  اين صورت نظم و امنيت جامعۀ اسـالمى مختـل مـى در غيرچراكه  رود؛ شمار مى

گونـه مـوارد وظيفـه دارد بـا  اسـالمى در ايـن حكومـترو  ايـن از كند؛ اسالمى ناكارآمد جلوه مى

هـای  المال بـرای ادارۀ امـور خـانواده ز پيش روی جامعه بردارد و از بيتمشكل را ا، اختيارات خود

سرپرست يا دارای سرپرست از كار افتاده و مواردی از اين قبيل هزينه كنـد تـا زن مجبـور بـه  بى

زمينـۀ ، المـال تحّمل مشّقت تأمين هزينۀ زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيـت

التيـام و ، ل را فراهم سازد تا احساسات عمومى بـه ويـژه خـانوادۀ مقتـولاجرای قصاص مرد قات

تسكين يابد و احيانًا جلوی سوءاستفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت بـه جامعـه 

  )همان. (بازگردد

، در صـورت اقتضـای مصـلحت اند كـه حكومـت كه تنى چند از فقيهان معاصر فتوا داده چنان

مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم  المال بپردازد تا زمينۀ قصاص را از بيت تواند فاضل ديۀ زن مى

  )52ش ، 1383، محمدی كنجوری. (گردد

  د و از حقـوقآيـ مى  حسـاب  بـه  مقتـول  بازماندگان  از حقوق، قصاص  حكم  اجرای، در واقع :ثالثاً 

و ، مقتول  كه  نيست  تفاوتى. شده است  ارزيابى  او چگونه  شخصيت  بگوييم  كه  نيست  مقتول

 .او مرد باشند و يا زن  بازماندگان

و   شخصـيت، مقتـول  اوليای. خود ندارد  قاتل  به  در دنيا نسبت  و اختياری  تصّرف  گونه هيچ  مقتول

  اوليـای  از سـوی  قاتـل  همچنين قصاص. دهند قرار نمى  او مورد معامله  و جان  تلاو را با قا  ارزش

  مقتـول  اوليـای  از حقوق، قاتل  بر جان  تسلط  پس. كند نمى  سلب  را در قيامت   مقتول ّحق، مقتول

  حقى  ت؛ بلكهرسيده اس  ارث  به  بازماندگانش  به  از مقتول  حق  اين  بگوييم  كه، خود مقتول  نه  است

باشـد   شـدن  از كشته  پس، او  تواند از حقوق گردد و نمى او ايجاد مى  شدن  از ناحيۀ كشته  كه  است

در   تصـّرف  و امكان  حق، شدن  در كار نبود و بعد از كشته  حقى  چنان، شدن  از كشته  قبل  زيرا كه

آمـده ) ع(كنند و در حديثى از امام صادق  آن را تأييد مى هم چه روايات چنان. را ندارد  امور دنيوی

يِة لَِوَرَثتِهِ «: است ُجَل َو يْغَرُموا نِْصَف الد 182: 10ج، 1365، طوسى. (»ِإْن َشاُءوا َأْن يْقُتُلوا الر( 
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  مـرد مقتـول  اوليـای  بـه  ديه  نصف  گويد كه مى  سخن  از قتل  پس  از غرامت  به وضوح  حديث

 .خود او  به  گيرد نه مى  تعلق

 :است  از دو گزارۀ ذيل  يكى  به  تبديل  قابل، مقتول  اوليای  حقوق  حال اين

نيز   بخشش  اما اين. را ببخشند  خود بگذرند و قاتل  حق  توانند از اين ها مى آن: عفو .1

 .برد نمى  از بين  مقتول  به  نسبت  را در قيامت  قاتل  مسئوليت
 .كنند  توافق  كه  و يا مبلغى  يهد  به  تبديل .2

: گفت  توان مى، مرد قاتل  قصاص  در صورت  ديه  نصف  پرداخت  ضرورت  به  فتوی  در تحليل  اينك

  بـه  ديـه  پرداخـت  دارد؛ حكم  اقتصادی  خاستگاه، اقتصادی  و حكم  معنوی  خاستگاه، معنوی  حكم

آيـد  مى  حساب  به  قاتل  اوليای  از حقوق، شده است  اعدام  زنى  كشتن  جرم  به  كه  قاتلى  بازماندگان

در   و مقتـول  قاتـل  و توليـدی  اقتصادی  جا تنها جايگاه در اين. او پديد آمده است  از اعدام  پس  كه

 .قرار نگرفته است  مورد معامله  وجه هيچ  ها به آن  انسانى  و ارزش  شده است  نظر گرفته

قـرار   خـانواده  د در نظامو مر  زن  اقتصادی  و مسئوليت  ديات  كلى  قوانين  در راستای  حكم  اين

  و زنـان  مرد اسـت  تكليف، زن  از جمله  خانواده  اعضای  اقتصادی  مسئوليت، آن  بر اساس  دارد كه

از   ديـۀ نفـس  ويـژه  بـه  ديات  گفت  نتوا مى. ندارند  خانواده  امور اقتصادی  در قبال  مسئوليتى  هيچ

را   جمعـى  اقتصـادی  مسـئوليت  كـه  اگـر مـردی. شده است  تشريع، بنيان  همين  بر اساس، جمله

  مخـالف  اقتصـادی  و دو جايگـاه  نداشـته اسـت  مسئوليتى  كه  رسانده  قتل  را به  زنى، دارد  برعهده

بـا . كـرد  او را اعـدام، خـانوادۀ او  اعضای  و زندگى  حقوق  در نظر گرفتن  بدون  توان نمى، اند داشته

  هردو تأمين، قاتل  و بازماندگان  مقتول  اوليای  حق، او  اوليای  به  ديه  نصف  و پرداخت  قاتل  قصاص

نيسـت؛   و مقتول  قاتل  و ارزشى  انسانى  تفاوت  مفهوم  به  قاتل  بازماندگان  به  ديه  پرداخت. شود مى

افراد   يعنى  قرار داد و بازماندگان  قضيه  سوی  ها در يك  آن ّو حق  مقتول  اوليای، حكم  در اين  ازير

  گنـاهى، افـراد  قـرار دارنـد و آن  ديگر قضـيه  ها در سوی آن  اقتصادی  و حقوق  قاتل  تكّفل  تحت

 .شوند  مالى  اند و نبايد مجازات نكرده

بازماندگان قاتل  از حقوق، مقتول قاتل از سوی اوليای زن از طرفى نيز پرداخت نصف ديۀ مرد

است نه از حقوق قاتل تا دليلى بر گمان برتـری ارزش و شخصـيت مـرد بـر زن بـه شـمار آيـد؛ 

ْوا «: اين نكته مورد توّجه قرار گرفتـه اسـت، ذكرشده(كه در احاديثى كه از امامان معصوم  چنان َأد

ُجلِ  نِْصَف  يِة ِإلَى َأْهِل الر 301: 7ج، 1365، كلينى. (»الد(  
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و  و مرد به تنهايى نيست تا كسى تصّور كند كـه بـه حقـوق جا تقابل بين زن در اين، بنابراين

 .ستم شده است شخصيت زنان

برند؛ زيرا به طـور  ها بيشتر سود مى زن، ۀ مرد استنصف دي ديۀ زناينكه  توان گفت از مى :رابعاً 

رسد و  هايش مى شود و ديۀ مرد به زن و بّچه ها پرداخت مى معمول ديۀ زن به شوهر و بچه

انـد تـا  ديۀ مرد را بيشتر كرده، از اين رو، بيند زن بيشتر صدمه مى، چون با از بين رفتن مرد

. شـود جبـران گـردد مـرد متوّجـه زن مىمقداری از فشاری كه در نتيجـۀ از دسـت رفـتن 

  )52ش، 1383، نژاد زيبايى(

اند اشاره و سپس جـواب آن را  كردهوارد  و ديه در پايان به دو اشكالى كه برخى بر قانون قصاص

 :كنيم ذكر مى

و   زن  بـين  اشـتنگذ  تفـاوت  برای  قبولى  قابل  و منطقى  عقلى  برخى ادعا دارند كه هيچ توجيه

  در كشـورهای  رايـج  را با تفكر و قوانين  تنها به اين دليل كه آن ،وجود ندارد  در امر قصاص، دمر

  )14ش، 1377، مهرپور. (بيند همراه نمى  غربى

 :بايد گفت  در پاسخ

  بـه  گزاره  انطباق، ثابت  لاز اصو  حكم  استنباط، قانون  فهم، در شريعت  و منطق  عقل  جايگاه .الف

 .الهى  قانون  نام  به  قانون  است نه وضع  بر جزئيات  كليات  موارد و تطبيق  تعيين، مصداق

فلسفۀ برخى ديگـر از احكـام عـاجز   كند اّما از درك  را درك  تواند فلسفۀ بعضى از احكام مى  عقل

  :اند فرموده) ع(صادق   امام .است

نَة ِإذَ « ينو الس 119: 4ج، 1404، ابن بابويه قمى. (» ا ِقيَسْت ُمِحَق الد( 

. كنـد  حكـم  آن  و بـه  كرده  را درك  نيز همان  عقل، گويد مى  شريعت  هرچه  كه  نيست  چنين  الزاماً 

 .باشد رسيده  اثبات  به  در شريعت  كه  است  آن  مداری در گزارۀ دين  و عقلى  منطقى  توجيه

  بـه  دينـى غير  و جوامع  در محافل  رايج  و قوانين  با انديشه  شرعى  از قوانين  ای پاره  یناسازگار . ب

  انطبـاق، دينـى  ثابـت  از اصـول  زيرا كـه، است  منطقى غير، دينى  قوانين  كه  معنا نيست  اين

  درستى  صشاخ، دينى غير  در مجامع  قانون  يك  نيست و رواج  دينى غير  با مجامع  آن  قوانين

 .نيست  مداری در حوزۀ دين  حكم  و اثبات
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دانـد و نـابرابر  نمى  را عادالنـه  آن، دينى غير  انديشۀ دانشمندان  چه آن  كه  است  اّما اگر منظور آن

  با پـول  معاملۀ شخصيت  مفهوم  به  ديه، بايد گفت، است  و مردان  زنان  و ارزش  شخصيت  دانستن

  كـه  آمده است و گفتيم  كار و درآمد پديده  از حيث  كه  است  خسارتى  ظور جبرانمن  به  بلكه  نيست

توانـد  نمى  از مرگ  پس  انسان  وگرنه  ورثۀ اوست  او از حقوق  بازماندگان  مرد به  ديه  نصف  پرداخت

  وصـيت  ونچ، است  مطرح  از مرگ  پس  انسان  مالكيت  عنوان  به  كه  مواردی. داشته باشد  مالكيت

و از   او ايجاد شده  حيات  در زمان  كه  است  حقوقى  موضوعات) ماترك(  به) دين(  و يا تعلق  ثلث  به

 .اوست  زندگى  خود در زمان  در مال  آدمى  موارد تصّرف

و يـا   منطقـى  دينـى غير  با انديشۀ دانشمندان  شرعى  از قوانين  ای پاره  گو از ناسازگاری و گفت .ج

و   و باايمـان  شـريعت  را از داخـل  شـريعت  ما قوانين  باشد كه مى  مبنايى  بحث، نبودن  نطقىم

، كرد  بحث، شريعت  جا بايد از اصل در اين. و با انكار آن  دين  و يا از خارج  بنگريم  آن  اعتقاد به

 .آن  و جزايى  جزئى  از قوانين  نه

بـا   مقايسۀ افراد جامعـه  بلكه، با مردان  در مقايسۀ زنان  نه، هافراد جامع  ماّدی  در حقوق  اختالف .د

 .شده است  و پذيرفته  امری منطقى، يكديگر

  يا خير؛ بحـث از آن  است  درست، از نظر اسالم  حقوقى  نظام  اين  كه  نيست  از اين  جا بحث در اين

، اقتصـادی  در نظـام  اسـت؛ زنـان  و عقلـى  وجـود دارد و منطقـى ،در واقع  تفاوتى  چنين  كه  است

بر عهـدۀ   خود او هم  مسئوليت  بلكه، ندارند  خود را برعهده  و حتّى  ديگران  مخارج  تأمين  مسئوليت

را   خـانواده  همـۀ اعضـای  اقتصـادی  مسـئوليت، پدر و يا برادر؛ اما مرد، شوهر  عنوان  به  مرد است

 .ددار  برعهده

  گردد زيرا بـار مـالى ايجاد نمى  اختاللى، خانواده  اعضای  امور اقتصادی  به، كشته شود  اگر زنى

  خـانواده  در امـور اقتصـادی، شود  و يا قصاص  كشته  او نبوده است اما اگر مردی  بر دوش  خانواده

او   تكّفـل  افراد تحت  گناه، شود  مجازاتگردد و   قصاص، قاتل  كه  بر فرض. شود ايجاد مى  اختالل

و   معقول  امری، مرد  خانوادۀ زندانيان  به  ماّدی  كمك  كه بازبمانند؛ چنان، از معاش  كه  است  بوده  چه

نظـر   به  و عقلى  منطقى، خانوادۀ قاتل  به  مقتول  زن  اوليای  از سوی  اقتصادی  كمك، است  منطقى

 .رسد مى



354 

 

354 

  را بايـد در ضـمن  اسـالم  جزايـى  مـدنى  از قـوانين  مـاده  يـك  بودن  منطقى غيرو يا   منطقى

  را با يكديگر نبايد فرامـوش  قوانين  آن  قرار داد و ارتباط  مورد ارزيابى  اسالم  قوانين  مجموعۀ كلى

  )12ش، 1378، واثقى. (»كرد

 .اند گفته  سخن و قصاص ديه بر  زمان  تأثير مقتضيات  از امكان  برخى همچنين: اشكال ديگر

  خـاص  شـرايط  براسـاسآنكـه   احتمـال  به، از روايات  شماری  تعبدی  از قبول  بايد گفت بحث

  بـه  دينـى  در حـوزۀ معرفـت  كه  است  است و سخنى  قبول  قابل، شده باشند  بيان، و مكانى  زمانى

 .شده است  اشتهو نقد گذ  بحث

صـادر ، و مكـان  زمان  شرايط  برحسب  باشند كه  تواند از مطالبى مى  روايات  اين  اما آيا محتوای

 شده باشند؟

 :شناخت  از چند راه  توان را مى  خاص  و مكان  زمان  به  روايات  اختصاص

  همانند قصاص، يافته باشداستمرار ن، در گسترۀ تاريخ، را گفته  آن  حكم، روايت  كه  موضوعى . الف

  حكـم، است  امروز ممكن  جنگى  و اسيران  است  آمده   روايات  و شماری از  در آيه  كه  بردگان

 .را نداشته باشند  سابق  بردگان

  و بـا روايـات  وارد شـده  آن  در خصـوص  در آن نقش داشته و حديثى  خاّصى  و شخص  حادثه . ب

  پوشـى  چشم  مانند. باشد  متعارض، اند شده  بيان  عام  صورت  به  كه، آن  مشابه  ديگر در موضوع

اجـرا   خـاص  را در شـرايط  آن  حمزه كـه  حضرت  قاتل» وحشى«  از قصاص) ص(رسول خدا 

 .نكرد

مرور   شده باشد و به  ای گزاره  به  معلل، ديگر  توضيحى  و يا بيان  حديث  در متن، موضوع  حكم . ج

  بـوده  حـرام، علّت  اين  به  شطرنج  كه چنان، جدا شده باشد  مربوطه  از موضوع  حكم  علّت، زمان

در   از شـطرنج  مـرور زمـان  اما بـه  است رفته  كار نمى به  آن و در غير  داشته  قماری  استفاده  كه

قـرار   زشـىور  وسـايل  و در رديف  رفت  ويژۀ قمار بيرون  نگرديد و از شمار وسايل قمار استفاده 

 .گرفت

 .شده باشند  ديگر بيان  و يا احاديث  حديث  در متن  ديگر كه  از شواهد و قراين  شماری .د
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باشند و اگر تفكر  نمى  از موارد فوق  يك از هيچ، اند شده  بيان  و روايات  در آيه  كه  قصاص  اّما تفاوت

و يـا   نيست  درست  روايات  بگوييم  شود كه ىنم  دليل، يافت  رواج  دينى غير  در جوامع  ای و انديشه

مجموعـۀ   در نظـر گـرفتن  بـدون  قـانون  يـك  بايد گفت بررسى. شود مى  گذشته  به  مربوط  حكم

  سازد؛ به ويـژه مى  دچار اشتباه  هايش را در داوری  فردی  كه  است  از منظر خاص  نگريستن، قوانين

  تكّفلـش  افـراد تحـت  يعنـى  همسـر و فرزنـدان  به  بيشتر است  كه  نكند ديۀ مرد مقتول  توّجه  كه

 )همان. (باشد خداوند نمى  به  يا درجۀ قرب  انسانى  ارزش  عالمت، و نيز ديه  خودش  به  رسد نه مى

بـه نـوع مسـئوليت آنـان در و مرد  زن قصاص حكمت تفاوت، شده بنابراين طبق مطالب ارائه

 .نه به ارزش واقعى آنان، گردد برمى از زن و مردهريك  و جامعه و نيز به جايگاه اقتصادی خانواده

 لبـه دليـ ،گـردد عين حق و عدل ارزيابى مى اين تفاوت، با توّجه به نظام جامع حقوقى اسالم

وظيفۀ مرد شمرده شـده اسـت؛ پـس ، در اسالم ها و وظايف اقتصادی خانواده عمدۀ فعاليتاينكه 

ای است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يـك  نقش اقتصادی مرد در خانواده و جامعه به گونه

مـرد در چنـين  رسد؛ بنابراين طبيعى است كه ديۀ ضرر و زيان مادی بيشتری به خانواده مى، مرد

و  ايجـاد نـوعى تـوازن بـين حقـوق، ارزيابى و تعيين گردد و اين تفـاوت نظامى بيش از ديۀ زن

 .وظايف مرد در نظام حقوقى اسالم و مطابق حق و عدالت است

بايـد ، ارزيـابى شـود اسالم و مرد جدا از ساير اجزای نظام حقوقى زن عالوه بر اين اگر حقوق

بلكـه مصـداق ظلـم دانسـته شـود؛ در ايـن ، ناحق و مخالف عدل، بين زن و مرد هرگونه تفاوت

لـذا از احكام ثابت اسالم است و   و ديه شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص بررسى معلوم مى

سرپرسـت خـانوار مكلّـف بـه جبـران  اسالمى در مقابـل زنـان قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت

. وجو نمود فلسفۀ اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسالم جست، بدين جهت. خسارت است

زش دانستن جان و حق ار به لحاظ جنسيت و كم، مسلّم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد

 .بر ضّد وی نيست حيات زن يا ترويج خشونت

  شهادت

و مرد به عنوان يك اصل برای اثبات دعاوی و حّل اختالفات پذيرفتـه شـده  شهادت زن در اسالم

در مـواردی كه  ریطو به است اگرچه در برخى از موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است

و گاهى فقط گـواهى مـرد و در ) 171 -170: 41ج، 1367، نجفى(شود  مى  فقط گواهى زن پذيرفته

 .بسياری موارد شهادت هردو چه به طور مستقل و چه به طور مركب و آميخته پذيرفته است
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در اعتبار شـهادت آن دو  و مرد و هم به تفاوت آيۀ شريفۀ زير هم بر اصل پذيرش شهادت زن

 :كند ها را مطرح مى داللت دارد و همچنين حكمت نابرابری ارزش شهادت آن

ـْن « َو اْستَْشِهُدوا َشهيَديِن مِْن ِرجالِكْم فَِإْن لَْم يكونا َرُجلَيِن فََرُجٌل َو اْمَرَأتـاِن مِم

َهداِء َأْن تَِضل ِإْحداُهما فَتُذَ  و دو ؛ )282: بقـره(» كَر ِإْحداُهَما اْألُْخریتَْرَضْوَن مَِن الش

يك مرد و ، و اگر دو مرد نبودند! شاهد بگيريد) بر اين حقّ (خود را ) عادل( نفر از مردان

، و اين دو زن! (انتخاب كنيد، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، دو زن

 .ديگری به او يادآوری كند، تا اگر يكى انحرافى يافت) دبايد با هم شاهد قرار گيرن

 :شود خالصه مى دو قسمتو مرد در امور جزايى و كيفری در  ارزش شهادت زن تفاوت

 :شود ىاثبات م وجه پذيرفته نيست و فقط با شهادت مردان به هيچ مواردی كه شهادت زنان .الف

، نجفـى. (كه مورد اجمـاع فقهـا اسـت) حدود الهى( الهى به جز زنا جرائم و حقوق. 1

  )204: 2ج، 1376، ؛ موسوی خمينى159: 41ج، 1367

 :كنند كه فرمود در روايتى از پدر بزرگوارشان نقل مى) ع(امام باقر 

؛ )358: 27ج، 1409، حرعـاملى(» وِد َو َال ِفـى الَْقـَودِ الَتُجوُز َشَهاَدُة النَساِء ِفى الُْحـدُ «

 .قبول نيست در حدود و قصاص شهادت زنان

اسـت بـا يكـى از  سرقتى كـه موجـب حـد«: قانون مجازات اسالمى نيز آمده است 199در مادۀ 

 .»... شهادت دو مرد عادل. 1: شود های زير اثبات مى راه

 .»شود قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى«: گويد اين قانون نيز مى 237بند الف مادۀ 

ثبوت هـالل ، نسب، وصيت، مالى بنابر قول مشهور مثل دعوای وكالت غير حقوق. 2

  )161و 178: 41ج، 1367، نجفى. (ماه و دعوای طالق

 :فرمايد بصير مى در پاسخ ابى) ع(امام 

َالقِ .. .« َساِء ِفى الطدر  شهادت زنان) ... 67: 6ج، 1365، كلينى. (»...الَتُجوُز َشَهاَدُة الن

 ....  طالق جايز نيست
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 :شود مى  ضميمه، زنان  شهادت  به  مردان  مواردی كه شهادت .ب

داننـد؛  نمى  كـافى، مسـتقل  صورت  به زنا  اثبات  را برای  زنان  مشهور فقها شهادت .1

دو   شود و بـا شـهادت مى  سنگسار ثابت  مجازات، مرد و دو زن  سه  با شهادت  بلكه

 -155، 1367، نجفـى. (گردد مى  در زنا ثابت  شالق  مجازات  فقط، مرد و چهار زن

  )416: 2ج، 1376، ؛ موسوی خمينى156

 :كند نقل مى) ع(بصير از امام  ابى

َنا ِإَذا كاَن َثَالَثَة ِرَجاٍل َو اْمَرَأَتيِن َو َال َتُجوُز َشَهاَدُة َرُجَليِن َو َتُجوُز شهادتها ِفى حَ « الز د

اگر سـه مـرد و  در حد زنا ؛ شهادت زن)52: 3ج، 1404، ابن بابويه قمى(» َأْرَبِع نِْسَوةٍ 

 .يز است ولى شهادت دو مرد و چهار زن پذيرفته نيستدو زن باشند جا

  حـد  موجـب  و چه) شالق(جلد   حد  موجب  چه زنا«: گويد اسالمى هم مى  مجازات  قانون 74مادۀ 

  در چنين. شود مى  ثابت  عادل  و دو زن  مرد عادل  يا سه  چهار مرد عادل  با شهادت) سنگسار(  رجم

 .»كند نمى  را ثابت  جرم  تنهايى  به  زنان  شهادت  موردی

  يـك  شـهادت  انضمام  يا به  تنهايى  به  زنان  شهادت«:  اسالمى آمده  مجازات  قانون 76در مادۀ 

شـود و  مى  جـاری  قـذف   نصـابدر مورد شهود مـذكور حـدّ   كند؛ بلكه نمى  را ثابت زنا  مرد عادل

 .»است  ضربۀ شالق 80  حّد نصاب  كه  دانيم مى

مثـل (باشـد   مـال، مقصود از آن  كه  يا اموری  در امور مالى: در امور مالى  شهادت .2

  كـافى  تنهـايى  بـه  زن  شهادت، )شود ثابت مى عمدی كه ديه شهادت به قتل غير

  )167 -165، 41؛ ج275: 40ج، 1367، نجفى. (نيست

 :ندفرمود) ع(امام صادق 

ِ  ِإن َرُسولَ « يِن َو لَـيَس َمَعُهـن َرُجـلٌ ) ص(اّهللاٰ َساِء ِفـى الـدطوسـى(» َأَجاَز َشَهاَدَة الن ،

بـه تنهـايى و بـدون ) قرض(را در دين  شهادت زنان) ص(؛ پيامبر )271: 6ج، 1365

 .انضمام به شهادت مرد اجازه داده است

و مرد ممكن است برخى آن را توهين بـه زن يـا  در ارزش و اعتبار شهادت زن با توّجه به تفاوت

آميز جلوه دهند در  را تبعيض ارزش دانستن شخصيت زن تلقى كنند و از اين بابت احكام اسالم كم

له برخى از هايى برای اين حكم بپردازيم تا بدين وسي اين مبحث سعى شده به بيان علل و حكمت

 :ابهامات را روشن كنيم
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جا كه  پذيرفته نيست و يا آن بايد گفت شهادت ذاتًا حق نيست تا در مواردی كه شهادت زن :اول

شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد محسوب شده است او را محروم از حق بـدانيم بلكـه 

كس در انجـام آن كوتـاهى شهادت يك تكليف است كه بر عهدۀ انسان گذارده شده و هـر

 282خداونـد در آيـۀ كـه  طوری به )192: 1382، زادهكاظم(كند كيفر اخروی و دنيوی دارد؛ 

 :فرمايد سورۀ بقره آن را تكليف معرفى مى

هاَدَة َو َمْن يكتُْمها فَِإنُه آثِـٌم قَلْبُـه« ؛ شـهادت را كتمـان نكنيـد و »َو ال تَكتُُموا الش

، دهيـد چه انجـام مـى به آن، و خداوند. كار است قلبش گناه، دهركس آن را كتمان كن

 .داناست

 :نقل شده نيز داللت بر تكليفى بودن شهادت دارد) ص(روايت زير كه از پيامبر 

َهاَدَة َأْو َشِهَد بَِها لِيْهِدَر بَِها َدَم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َأْو لِيتِْوی َماَل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم أَ « َتـى َمْن كَتَم الش

َو  يْوَم الِْقياَمِة َو لَِوْجِهِه ُظْلَمٌة َمد الَْبَصِر َو ِفى َوْجِهِه كُدوٌح َتْعِرُفُه الَْخَالئُِق بِاْسِمِه َو َنَسـبِهِ 

 َمْن َشِهَد َشَهاَدَة َحق لِيْحيى بَِها َماَل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َأَتى يْوَم الِْقياَمِة َو لَِوْجِهِه ُنوٌر َمد الَْبَصرِ 

؛ هـركس شـهادت را )58: 3ج، 1404، ابن بابويه قمـى(  »َتْعِرُفُه الَْخَالئُِق بِاْسِمِه َو َنَسبِهِ 

كتمان كند يا به دروغ شهادت دهد تا خون شخص مسـلمانى را پايمـال كنـد يـا مـال 

مسلمانى را تلف نمايد روز رستاخيز به محشر آيد با رويى سياه كه ظلمت سياهى آن تا 

و در رويش خراش و زخمـى باشـد و همـۀ مـردم . كند كشيده شده است چشم كار مى

و هركس شـهادت حّقـى دهـد تـا مـال ، صحرای محشر او را به اسم و رسم بشناسند

كه نوری از رويش تـا  مسلمانى احيا شود و از نابودی برهد روز قيامت وارد شود درحالى

  . ا به نام و نسب بشناسندبيند پرتو افكنده است و مردم محشر او ر جايى كه چشم مى

؛ 7: 41ج، 1367، نجفـى( ١بـرای شـهادت شـده و حقـوق همچنين با توّجه به تعريفى كه در فقه

چه حق در  در شهادت حق و امتياز و نفعى برای شاهد ذكر نشده است؛ چنان) 187: 1377، امامى

ى تكليف الزامى است كه موّظف بـه انجـام آن واقع اخباری است به نفع كسى و عليه ديگری ول

حتّى برخى از حقوقـدانان ادای شـهادت را صـريحًا از كه  طوری به )193: 1382، زادهكاظم(است 

  )269: 1374، كاتوزيان. (اند دانسته مصاديق تكاليف

                                                           
شهادت عبارت است از خبر دادن شخص غير از حـاكم بـه » اخبار جازم عن حق الزم للغير واقع من غير حاكم«. ١

شخصـى از  عبارت است از اخبـار) گواهى(شهادت . آور باشد صورت قطعى درمورد حقى كه به نفع ديگری الزام
 .امری به نفع يكى از طرفين دعوی و به زبان ديگری
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ين مربـوط بـه يف آمره بودن قوانلهای تك طور كه در فصل اول بيان شد يكى از ويژگى همان

كنيم تا از ايـن طريـق تكليفـى  های آمره بودن شهادت را بيان مى جا نشانه حال در اين. آن است

 :بودن آن را نيز اثبات كرده باشيم

  ارث  بـه  و انتقـال  اسـقاط، نقـل  قابـل  كـه  است  اين، تكليف» بودنِ   آمره«های  يكى از نشانه

) 12ش، 1378، هاشـمى(؛  را داراست  گانه سه  های از قابليت  يكى  الاقل  كه  حقوق  برخالف ، نيست

اعتقادشان بر ايـن ، خويى  اّهللاٰ   آيت  راحل و مرحوم  از فقها مانند امام  برخى دليل است كه  همين  به

  بـه» حق«  اطالق  در واقع، و انتقال  نقل  قابل  باشد نه  اسقاط  قابل  نه  حّقى  كه است كه درصورتى

  )27: 2ج، 1376، ؛ موسوی خمينى39: 2ج، 1377، موسوی خويى. (نخواهد بود  د صحيحمور  آن

از جمله قوانين امـری اسـت و در  توان دريافت كه شهادت در فقه با اين توضيح به درستى مى

نـدارد و فقهـا در   دخـالتى  ارادۀ شـاهد در آن) 25-9 :41ج، 1367، نجفى(، صورت تحقق شرايط

  بـه  ای اشـاره  گونـه هيچ، آن  بـودن  و تكليـف  امری  خاصيت  به  با توّجه  شهادت  به  مربوط  مباحث

نيـز ماننـد   ادای شـهادت  بنـابراين. اند ننموده  در مسئلۀ ادای شهادت  و اسقاط  انتقال، نقل  قابليت

  )194: 1382، زادهكاظم. (ارث نيست  به  و انتقال  اسقاط، نقل  وجه قابل به هيچ  ساير تكاليف

ف  بـرای  مـاّدی  نفـع«  كـه  است  اين، تكليف  بودن  آمره  های ديگر از نشانه  يكى در آن» مكلـ  

، 1367، نجفـى. (را نـدارد  در ازای ادای شـهادت  اخذ اجرت  حق، شاهدكه  طوری به  مقصود نيست

  )401: 2ج، 1376، ؛ موسوی خمينى54-53: 40ج

  شود مسـئوليت  اقامه  كذب  صورت  اگر بهكه  طوری به ا به دنبال دارداز طرفى شهادت آثاری ر

دارد و اگـر   كيفـری  و بعضـاً   مـدنى  ادا گـردد مسـئوليت  نحو اشتباه  دارد و اگر به  و مدنى  كيفری

شـود  كه حّقى يافت نمى است؛ درحالى  خطرآفرين  نوعاً   زنان  ادا شود برای  با واقع  و مطابق  صحيح

  )12ش، 1378، هاشمى. (دارای چنين آثاری باشدكه 

  سـازد كـه مى  رهنمـون  نتيجـه  اين  ما را به  شهادت  به  مربوط  احكام  به  اجمالى  توّجه  بنابراين

 و از حقـوق  نـه  اسـت  در زمـرۀ تكـاليف  جهت  و بدين  است  آمره  و قوانينى  احكام  دارای، شهادت

 .ها برای ما قابل درك و فهم نيست در آن تعبدی هستند حكمت تفاوت فكه تكاليجا  آن

گيرند و دچار ضعف نسبى حافظـه  بيشتر در معرض فراموشى قرار مى نسبت به مردان زنان :دوم

 :فرمايد خداوند در قرآن بدين امر اشاره دارد و مى. شوند مى
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؛ تـا اگـر يكـى انحرافـى )282: بقره( »َأْن تَِضل ِإْحداُهما فَتَُذكَر ِإْحداُهَما اْألُْخری«

  در مقابـل» فتـذكر«كلمـۀ   اعتقاد اكثر مفّسرين  به. ديگری به او يادآوری كند، يافت

در تفسير آيۀ غلبۀ نسـيان در   كاشانى فيض) 373: 2ج: تابى، طوسى. (است» نسيان«

فـيض . (برابر شهادت يك مرد است دانند كه شهادت دو زن را علّت اين امر مى زنان

آيۀ مذكور وجـه نـابرابری را   نيز در تحليل  طبرسى  مرحوم) 307: 1ج، 1415، كاشانى

، طبرسـى. (گـردد مى  عارض  بيشتر از مردان  بر زنان  كند كه فراموشى چنين بيان مى

  )398: 1ج، 1372

ذهنشان بـه كارهـای اينكه  به دليل نسبت به مرد اين است كه زنان يكى از عوامل فراموشى زن

منزل و فرزندان مشغول است و بيشتر دّقت و توّجهشان را صرف كارهای منزل و تربيت فرزندان 

اند فرامـوش نماينـد؛  يدهای را كه د كنند لذا ممكن است جزئيات مفّصل حادثه و وظيفۀ مادری مى

 كه ذهن و توّجه مردان بنابراين الزم است از جانب زن ديگری اين يادآوری صورت گيرد؛ درحالى

هايى كـه در بيـان  كاری بيشتر به چيزهای خارج از محدودۀ منزل و فرزندان است و بيشتر به ريزه

  )101 :1384، صالح الجواد. (شهادت الزم است توّجه دارد

بـه دليـل اشـتغاالت  بيان شده است كه زن چنين اين دليل اين» من هدی القرآن«در تفسير 

كند؛ بنابراين الزم است بـر تعـداد شـاهدان  چه را كه ديده فراموش مى ديگری كه دارد گاهى آن

  )480: 1ج، 1419، اّهللاٰ  فضل. (كاری يكى به وسيلۀ ديگری جبران شود فراموش افزوده شود تا

دانسته و گفته است كه علـم  علّت فراموشى را ضعف حافظۀ زن» القرآن تقريب«مؤلف تفسير 

شود كه زن بيشتر از مـرد در معـرض فراموشـى  روز هم آن را ثابت كرده در نتيجه اين باعث مى

  )302: 1ج، 1424، حسينى شيرازی. (قرار گيرد

  قابـل  شناسـان در هنگام ادای شهادت از نظـر روان اناز طرفى نيز مسئلۀ فراموشى حافظۀ زن

، فـرد  و هيجانـات  احساسـات  با ميـزان  حافظه  فراموشى، شناسى روان  زيرا از ديدگاه، است  توجيه

  گـردد بـه  واقع  روحى  و هيجانات  تأثير احساسات  بيشتر تحت  هرقدر شخص. دارد  رابطۀ مستقيم

  در نقل  كمتری  و دّقت  نموده  زودتر فراموش، خاطر سپرده  به  را كه  و وقايعى  ادثحو  نسبت  همان

همـۀ قضـايايى كـه ديـده اسـت در ، به عبارت ديگر با وارد شدن شوك عاطفى بـر زن. دارد  آن

: 1386، طيبى، ممعين اإلسال. (است تر از مردان ماند اگرچه زن در حفظ خاطرات قوی ذهنش نمى

126(  



361   

 

361 

  شديد هيجانى  ما انعكاس  در ذهن  كه  شىء يا موضوع  يك«: گويد مى  قضايى  شناس روان  يك

مـا   توّجـه  در انصـراف  يا تسـريع  تسهيل  تواند موجب مى  كند مخصوصاً  ايجاد مى  با صبغۀ كراهت

  )197: 1382، زادهكاظم. (شود

  مـا در بازيـابى  آيـا گـاهى«: دارد اظهار مـى  چنين  خصوص  ندر اي  شناسان ديگر از روان  يكى

  تحقيـق  مسـأله  داشته اسـت؟ دربـارۀ ايـن  هيجانى  محتوای  كه  دليل  اين  به، مانيم درنمى  مطلبى

از حافظـۀ   تواند بر بازيابى مى  هيجان  كه  است  از آن  حاكى  تحقيقات  اين  نتايج، شده است  فراوان

  مخـلّ   منفـى  هـای از مـوارد هيجان  در برخـى... اثر بگذارد  مشخص  از چهار راه  داقلح  درازمّدت

 ١. »شوند مى  بازيابى

شـوند  ها حاضر مى دادگاه  در جلسات  كه  كسانى«: باورند كه  بر اين  شناسان ديگر از روان  بعضى

بسيار   موضوع  دارند و اين  شكحافظۀ خود   به  كم  شاهدها خيلى  گردند كه مى  موضوع  اين  متوّجه

  كند عمومـاً   ترميم  پذيرفتنى  مطلبى  خود را با اختراع  فراموشى  دارد كه  ؛ شاهد تمايل است  پرمعنى

 ٢. »است  همراه  فكری  ناراحتى  احساس  با يك  فراموشى

و حيـا و   رمشـ«، حافظۀ اشخاص  فراموشى  ديگر از علل  يكى، شناسان از روان  اعتقاد برخى  به

 :كنند كه مى  را نقل  دختری  خود داستان  ادعای  تأييد اين  و برای  است» عّفت

را در   رمـانى  كـرده ادعا مى، مسيحيت  در مورد اصول  و بررسى  بحث  مجمع  در يك«

  كتـاب  آن  تواند نام كند نمى مى  كوشش  هرچه  ولى  خوانده  مسيح  حضرت  مورد زندگى

  را فرامـوش  آن  بودنـد نـام  را خوانـده  كتـاباينكه  آورد و ساير حضار نيز با ياد  را به

  جهـت  ايـن  به  من  فراموشى  گويد كه مى  كتاب  نام  ياد آوردن  از به  دختر پس. كردند

  داشتم  آن  از گفتن  و شرم  داشته  ای و زننده  زشت  معنای  آلمانى  به  كتاب  نام  كه  است

 ٣. »بودند شده  دچار فراموشى، دختر  نيز با مالحظۀ شرم  حاضر در مجلس  و جوانان

                                                           
شناسـى،  بـر روان  ، درآمـدی) مرندی، حسن:  ترجمه(و هيلگارد، ارنست،   سون، ريچارد  سون، ريتا و آتكين  آتكين. ١

 .12، فصلنامه كتاب نقد، شماره، به نقل از هاشمى، سيد حسن، گواهى زنان286و285، صص1ج
، ، به نقل از هاشمى، سيد حسـن، گـواهى زنـان91و 86حافظه، صص )  زاری، اسحاق الله  :ترجمه(فيلو . ث. ژان. ٢

 .12فصلنامه كتاب نقد، شماره 
 .به نقل از همان 267-266روانكاوی، صص   ، اصول) رضى، هاشم  :ترجمه(و يز، دالبى،   جونز، ارنست. ٣
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  حـوادث  مخصوصـاً (  از حوادث  ناشى» و احساسات  عواطف«تأثّر   يعنى، مذكور  فراموشى  دو عامل

، )مورد ابتالسـت  كيفری  در حوادث  غالباً   كه(» و حيا  شرم«و ) ناگوارتر است  مراتب  به  كه  كيفری

  )126: 1386، طيبى، معين اإلسالم. (شود مى  يافت  بيشتر از مردان  مراتب  به  دو در زنانهر

  بـه  كه  است  الهى  های از نعمت  خود يكى  در جای  و احساسات  و غلبۀ عواطف  قلب  رّقت  البتّه

و   خانوادگى  لشد تا در مساي  موجب  و عاطفۀ شديد در زنان  قلب  رّقت  داده شده است؛ همين  زنان

بهانـۀ   نبايد به  شود كه  بايد توّجه  البتّه. را ايفا نمايند  بسيار مثبتى  نقش  تاريخى  از حوادث  بسياری

  ناگفتـه. نمود  محروم  آنان  مسلم  را از حقوق  زنان، منطقى  دليل  بدون، بر تدبير  عاطفۀ زنان  برتری

اگـر   شناسـان از روان  اعتقاد برخى  به  كه  است  الهى  های از نعمت  يكى  هم  خودفراموشى  نماند كه

كردنـد  نمى  را فراموش  بارداری  به  مربوط  های ناراحتى، شدند و در نتيجه نمى  دچار فراموشى  زنان

  ١. گرديد مى  بشر منقرض  نسل

بيشتر بودن احتمال انحراف و خطا در و مرد در شهادت  يكى ديگر از علل عدم برابری زن :سوم

 .زن است

شديدتر از مرد قرار داده شـده  حكمت آفرينش چنين بوده است كه بعد احساسى و عاطفى در زن

و در نتيجه او را تأثيرپذير ساخته است؛ به همين دليل الزم است كه برای رعايت احتياط در حفظ 

در  زن مساوی شهادت يك مرد قرارگيرد زيرا چه بسا ممكن است زنـانشهادت دو ، مردم حقوق

تحّمل شهادت يعنى احساس و ادراك موضوع شهادت كه عاطفى و احساسى بـودن در آن تـأثير 

. گونه كـه هسـت احسـاس و درك نكننـد دچار خطا در احساس و ادراك شده و واقعه را آن، دارد

  )196: 1382، زادهكاظم(

گونه امور  های خاّصى كه دارد به ضبط اين با انگيزه زيرا زن«: ر تفسير انوارالعرفان آمده استد

 شـود نمايد و بيشـتر تحـت تـأثير عواطـف و احساسـات واقـع مى و شهادت به آن كمتر دّقت مى

قـرار گفـت  شود تا اگر يكى اشتباه كرد و يـا تحـت تـأثير يك نفر ديگر به او اضافه مىرو  اين از

. »ديگری از او جلوگيری به عمل آورد تا وی به مـتن وقـايع بـاز گشـته و درسـت گـواهى دهـد

  )553: 4ج، 1375، داورپناه(

                                                           
االسالم، مـريم و طيبـى،  ، به نقل از معين158شناسى هوش، ص ، روان)همراه، رضا: رجمهت(پالتونف، . ك: ك.ر. ١

  .141البالغه، پيشين، ص در نهج شناسى زن ناهيد، روان
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ای و  اظهـار آگـاهى از هـر واقعـه، شناختى شناسى و دادرسى كيفری و روان از نظر اصول جرم

، باشـد يـا مـرد آن زنشـاهد آنكه  به حسب –بيان شكل و خصوصيات هر رويداد مورد مشاهده 

های آن قضيه نسبت فاميلى داشته باشد  با طرف، سال طفل باشد يا بزرگ، عاطفى باشد يا خوددار

تجربـه نشـان داده كـه شـهادت اشـخاص احساسـى و . كند اختالف زيادی پيدا مى –...  يا نه و

ناخودآگاه در اصـل واقعـه و تری دارند و نيروی تخيل آنان  كه طبعًا نيروی تخيل قوی – عاطفى

از دّقت و صـحت كمتـری برخـوردار  –دهد كند و قسمتى از آن را تغيير مى تى مىصرفاً نقل آن ت

طبيعـى اسـت كـه بايـد ، اش غلبـه دارد است و زن نيز از آن حيث كه بعـد عـاطفى و احساسـى

. بيشـتری باشـدهمـراه بـا تأييـد ... )  مثـل قتـل و(شهادتش دربارۀ اموری كه اهميت زياد دارد 

(www. shia. com)  

در ادای شهادت نيز تحت تأثير فشار عاطفى مثبت يا منفى و  از سويى ديگر ممكن است زنان

گونه كه بايد شهادت ندهند و يا شهادت به خالف دهند بنـابراين  يا ارعاب خارجى قرارگرفته و آن

را با شهادت يك مرد مساوی قرار داده اين اسـت كـه  دو زن در مواردی شهادت علّتى كه اسالم

هر موقع يكى از اين دو زن خواست در اثر غلبۀ عواطف و احساسات منحـرف گـردد حـداقل آن 

زن چراكـه  )196: 1382، زادهكـاظم(كمتر به وجود آيد؛  يكى باعث شود كه امكان تضييع حقوق

طاقـت  طاقت فشارهای جسمى و روحـى را نداشـته و يـا كم، و جسم ظريفبه لحاظ روح لطيف 

است و در مواردی كه ادای شهادت برای شاهد فشار جسمى و روحى درپى دارد و سالمت ايمنى 

كند چه بسا تحت تأثير عوامل مذكور زن از جاّدۀ صواب شهادت منحرف گرديده و  او را تهديد مى

  )195ص : همان. (دموجب پايمال شدن حّق افراد گرد

 – سورۀ بقره به اين جهت است كه معموًال اطالعات زنان 282در آيۀ » ضالل«گويا تعبير به 
دچـار اخـتالل و اضـطراب  –مخصوصًا با گذشت زمان و يا تحـت تـأثير هيجانـات و احساسـات

به خـاطر  –ادآور شود و ممكن است اطالعات مختلف را در هم بياميزد پس نياز به كمك و ي مى

بديهى است و اين دستور ضميمه داشتن به عنوان تقويت و تأييـد شـهادت  –اهميت حفظ وقايع

اين هدف را تأمين و تضـمين ، ديگر زنان و اعتبار بخشيدن به آنان است و ضميمه شدن يك زن

 .نمايد مى

شناسـى زن  كامًال با روان نند قتل و زنابا شهادت يك مرد در اموری ما برابری شهادت دو زن

زيرا زن نسبت به مرد بسيار باحياتر است و به خاطر حجـب و حيـايى كـه دارد در ، متناسب است
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بـرخالف مـرد كـه ، شـود گردانـد و خيـره نمـى هايى چون زنا معمـوًال رو برمـى  برخورد با صحنه

هايى نقصى برای او  اجهۀ زن با چنين منظرهشود؛ شيوۀ مو حساسيت و تجسس در او تحريك مى

ولى به طور طبيعى امكان اشتباه در تشخيص افراد و چگونگى مسئله در او بيشتر اسـت و ، نيست

  (www. e-shia. com). كاهد افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مى

او از مسـايل مـالى و  تجربگـى و دوری كم، يكى ديگر از عوامـل در عـدم شـهادت زن :چهارم

 .اجتماعى بوده كه خود از داليل فراموشى و همچنين خطا در شهادت است

های  كمتر در عرصه شود كه زنان مسئوليت سنگين رسيدگى به امور خانه و تربيت اوالد سبب مى

ع و آگـاهى اطـال ،اجتماعى حضور داشته باشند و نتوانند به خوبى با جزئيات دادوستد و معـامالت

های موضـوع را نداشـته  شود گنجايش فهم پيچيـدگى باعث مى تجربگى زن پيدا كنند لذا اين كم

هـای مطلـب بـه طـور  كاری كه نياز به شهادت او باشد قادر به بيان تمـام ريزه باشد و در هنگامى

ای مطلـب مفيـد ه دقيق و روشن نباشد بنابراين كمك و ياری زن ديگـر در يـادآوری پيچيـدگى

  )101: 1384، الجوادصالح. (خواهد بود

به طور طبيعى در ارتباط بـا  زن«: كند كه گونه بيان مى مؤلف تفسير المنار نيز اين مورد را اين

 كمتـر بـه معـامالت و امـور مـالى اشـتغالكه  طوری به حوادث و رويدادها دارای محدوديت است

ز همين رو حافظۀ وی در اين زمينه ضعيف است ولى در پرداختن در امـور منـزل كـه ورزد و ا مى

اين است كـه در  اصوًال طبيعت بشر اعم از زن و مرد. تر است اش از مرد قوی شغل اوست حافظه

بـوط بـه توانند مسايل مر ورزند و با آن سروكار دارند بيشتر و بهتر مى اموری كه به آن اهتمام مى

مالحظۀ غلبه و اكثريت اسـت ، آن را به خاطر بسپارند و مالك و معيار وضع قوانين و جعل احكام

 ،چون غلبه و اكثريت با عدم اشتغال و توّجه آنان به امور مالى و معـامالتى اسـت و در مورد زنان

قرار دارند و هرگـز بـه مـوارد  بيشتر در معرض فراموشى و اشتباه، ها ضعيف بوده لذا در اين زمينه

. »پردازنـد ى و معـامالتى مىای از زنـان بـه امـور مـال كه امروز پـاره چنان، شود استثناء توّجه نمى

  )125-124: 3ج: تابى، رضارشيد(

 ندانستند بلكه وضع مذكور را نقصان ذاتى زنان دليل تفاوت، نظران اسالمى جمعى از صاحب«

و وقايع و رويدادهای  ها را كه موجب دور بودنشان از مسايل عارضى مربوط به موقعيت عملى آن

هاسـت موجـب برقـراری چنـين حكـم متفـاوتى  اجتماعى و عدم رشد و ارتقای فكر و ذهـن آن

  )198: 1382، زادهكاظم. (»اند دانسته



365   

 

365 

آگـاهى  گاه اين مسئله ريشـه در كم«: در شهادت فرموده سيد قطب در بيان علّت انحراف زن

ها را بـه خـاطر  كاری تواند تمام جزئيات و ريزه در نتيجه نمى. زن از موضوع معامالت و عقود دارد

چه را كه واقع شده است گواهى دهد و گـاه بـه  تا به هنگام ادای شهادت درست همۀ آن، بسپارد

چون اقتضای وظيفۀ مادری است كـه  اين دليل است كه زن يك طبيعت نرم و تأثيرپذيری دارد؛

  )336: 1ج، 1412، شاذلى. (»هايش كامًال توّجه كند زن در مقابل فرزند سخت نباشد و به خواسته

اين تفّضلى است كه خداوند در حّق فرزند و مادر كـرده و بـا تأثيرپـذيری «: افزايد در ادامه مى

بـه جـای يـك  و اين قراردادن دو زنالزم برای شهادت در باب معامالت و عقود ناسازگار است 

  )همان. (»مرد در شهادت برای تضمين اين نكته است

را ناشى از اين  در شهادت بين زن و مرد اعتقاد داشته و تفاوت ای بر نقصان عقل زن عّده :پنچم

كـه بعـد از ) ع(ديثى و ازجمله خطبۀ حضرت على دانند و برای تأييد آن هم به احا امر مى

 :اند جنگ جمل بيان فرمودند استناد جسته

ا ُنْقَصاُن ُعُقـولِِهن َفَشـَهاَدُة اْمـَرَأَتيِن ...  َنَواِقُص الُْعُقول...  َمَعاِشَر الناِس ِإن النَساَء « َو َأم

ُجِل الَْواِحدِ  عقـل ... در، در مقايسـه بـا مـردان زنـان همانـا! ای مـردم ؛ »...كَشَهاَدِة الر

برابـر  عقلشان با مردان بـدان جهـت كـه شـهادت دو زن و اّما تفاوت... ، اند متفاوت

  )91-90 :8خ ،البالغه نهج... . (مرد است شهادت يك

به چيزی كه ارتباط ، اوًال باب شهادت«: يد كهفرما استاد شهيد مطهری ابتدا در رّد اين مطلب مى

، شـهادت. شهادت به معقول جايز نيست؛ معتبر هم نيست؛ شهادت هـم نيسـت. ندارد عقل است

. طوركلى شهادت در مورد محسوسات است ها به اصًال در برابر شهادت. شهادت به محسوس است

] كـه حالى در. [جريـان را شـنيدمكه يك كسى بگويد فالن جريان را ديدم يـا فـالن ] يعنى اين[

  )7ش ، 1371، مطهری. (»معقوالت مربوط به معلومات است

اگـر فـرض كنيـد مـا دو نفـر طبيـب «: دهنـد سپس برای توضيح بيشتر مثـالى را ارائـه مـى

، اگر استنباط طبيب مرد يك چيز باشـد و اسـتنباط طبيـب زن. باشيم؛ يكى مرد و يكى زن داشته

ايـن ، جا اگر بگوييم رأی دو طبيب زن مساوی با يك طبيب مرد اسـت ما در اين، گريك چيز دي

] يعنـى. [معقـول يعنـى اسـتنباط. تر از معقول مرد اسـت معنايش اين است كه معقول زن ضعيف

اند دو تا زن مساوی با يك مرد است پس  تر از استنباط مرد است و چون گفته استنباط زن ضعيف

يعنـى در (ولى ما نه در باب معقـوالت . و زن مساوی است با عقل يك مردشود عقل د معلوم مى
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چنين چيزی داريم و لهذا اگر كسى مريض باشد و بخواهد به طبيب مرد ) های عقلى باب شهادت

و نـه . كند مرد باشد يـا زن فرق نمى] ديگر[، اگر گفتند طبيب حاذق، مراجعه كند يا به طبيب زن

  )همان(» .رأی است] بلكه[اسمش هم شهادت نيست . ت استاين جور چيزها اسمش شهاد

توان به پای قـوت  كنند كه مسئلۀ شهادت را نمى گيری مى نتيجه، در پايان ارزيابى اين فرضيه

نه با عقل مرد كار دارد نـه بـا «: و ضعف عقل گذاشت؛ چون ارتباطى به آن ندارد و به قول استاد

گويـد چيـزی را كـه  يست كه بخواهد حّل و فصلش با عقل باشد؛ مـىكار دارد؛ چيزی ن عقل زن

ديدی بيا بگو كه آن را ديدم؛ چيزی را كه شنيدی بيا بگو كه اين را شنيدم؛ اين اصًال مربـوط بـه 

  )همان. (»عقل نيست

اين خطبـه بعـد از جنـگ «: دهد كه توضيح مى) ع(از طرفى استاد در بيان اين خطبۀ حضرت 

از دست عايشه عصبانى بود ) ع(جنگى كه عايشه آن را برپا كرد و حضرت . استجمل ايراد شده 

اند اين جمالت تعريض به عايشه است و تعريض به كسانى  گفته] البالغه ی نهج[ها  و همه شارح

  )9ش : همان. (»اند است كه از عايشه پيروی كرده

كار  را به» عقل«فى لفظ وقتى ما بر اساس اصطالحات فلس«: دهند كه استاد سپس توضيح مى

ای  يعنـى همـان قـّوه. اند منظور همان قّوۀ خاّصى است كه فالسفه برای ما تعريف كرده، بريم مى

ولى معلوم . كند ای كه علوم را ادراك مى به عبارت ديگر همان قّوه. كند را ادراك مى» كليات«كه 

  )همان. (»است رفته ار مىك نيست كه در گذشته نيز اصطالح مذكور تنها به همين معنا به

گفتند كـه حافظـه  مجموع دستگاه فكری را عقل مى] در گذشته[«: فرمايند گاه در ادامه مى آن

هم جزء عقل بوده است؛ يعنى در اصطالح جزء عقل بوده است؛ البتّه اين توجيهى است كـه مـن 

آن چيـزی . تر اسـت ضـعيف فرموده عقل زناينكه  دهم كه منظور از جور احتمال مى اين. كنم مى

  )همان. (»تر است همان حافظۀ زن است نه چيز ديگر جا ضعيف كه در اين

كنـد و  خود قرآن نيز نكتۀ آن را ذكـر مـى«: فرمايند اّهللاٰ جوادی آملى نيز در اين رابطه مى آيت

عقل و ، ت كه زننه برای آن اس، در حكم شهادت يك مرد است، شهادت دو زناينكه  فرمايد مى

كند بلكه اگر يكى از اين دو فراموش نمود ديگری او  اشتباه مى، دركى ناقص دارد و در تشخيص

و مشـكالت مـادری و ، بّچـه تربيـت ، بـه كارهـای خانـه را تذكر بدهد؛ زيراكه زن در اثر اشتغال

يده فراموش كند و يا در اثر ای را كه د در اغلب موارد ممكن است صحنه، شهود حسى محدوديت 
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بنابراين دو نفـر . های اخالقى و اجتماعى كامًال بر موضوع اشراف نداشته باشد موانع و محدوديت

  )346: 1382، جوادی آملى. (»باشند تا اگر يكى يادش رفت ديگری او را متذكر كند

پيامـدها و خطـرات احتمـالى  از تبعـات و داشتن زنـان علت ديگری كه ذكرشده دور نگه: ششم

   .حاصل از شهادت است

طور كه واضح است شهادت يك سری آثار و نتايج را به دنبال دارد كه بـرای شـاهد ايجـاد  همان

 .كند خطر مى

شاهد اعـم . رود شمار مى  به  ادای شهادت  برای  حقوقى  دو اثر مهم، شهود» جلب«و » احضار«

دادگاه حضور يابد و شهادت دهد؛ حـال اگـر بـه زن اجـازه دهـيم در دادگـاه و مرد بايد در  از زن

حضور يابد و بر ارتكاب جرائمى همچون جرائم منافى عّفت و آن هم با شـرايط خاصـى كـه دارد 

  )260: 1384، قربانيان(ايم؟  كرامت او را منظور كرده، شهادت دهد

ان مكلّف است نسبت به وضعيت آنان مستقًال و يا در صورت جرح شاهد، گذشته از اين قاضى

در معرض چنين تفّحصـى قـرار گيرنـد و احيانـًا بـا  تحقيق و تفّحص كند؛ آيا شايسته است زنان

افزاييم كه شـاهد اغلـب  های طرف دعوا مواجه شوند؟ اين نكته را نيز مى پردازی جعليات و شايعه

، آنـان د رفع اين تكليف از زنان به نوعى دفاع از حقوقتردي بنابراين بى. رو است با مخاطراتى روبه

حمايت از آنان در برابر آثار و تبعات و خطرات احتمالى ادای شـهادت و تحّفـظ بـر كرامـت آنـان 

 )260 -259: همان. (شود محسوب مى

اجه است؛ زيـرا مو  ای و ناخواسته  خواسته  با آثار و تبعات حتّى در بعد از ادای شهادت هم شاهد

  او در موضوع  شود كه مى  ثابت  قاضى  برایاينكه  يا: نيست  خارج  حالت  از سه  شاهد غالباً   شهادت

در مـورد   نمايـد كـه و يـا شـاهد خـود اقـرار مى) زور  شهادت(  است شده  متوسل  دروغ  به  شهادت

ادا   با واقـع  و مطابق  صحيح  هادتو يا ش) از شهادت  رجوع(  است اظهار نموده  واقع  خالف  شهادت

 .شده است

  و مـدنى  مورد از نظـر كيفـری  حسب  شاهد بايد به، شود  ثابت  كذب شهادت  كه  اّما در فرضى

) 164: 8ج، 1351، طوسى(است   كبيره  از گناهان، به دروغ  شهادت، در فقه. بپردازد  بهای سنگينى

  بـه  در مـواردی  كه  است شده  بينى نيز پيش  كيفری  مسئوليت  آن  برای  مدنى  بر مسئوليت  و عالوه

  مصـاديق  و در تمـام) 230: 41ج، 1367، نجفـى(منجر خواهد شـد   هم  نفس  قصاص  محكوميت
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  در محدودۀ محـل  شود و ثانياً  شاهد تعزير مى  اّوالً : است  قطعى، دو مجازات  حداقل  كذب  شهادت

  شـهادت  از پـذيرش  بعدی  رسد تا در دعاوی مى  عموم  اطالع  به  كذب  شهادت  عاو موضو  سكونت

  )252: همان. (او پرهيز شود

ادای   به  دروغ  به  مردان  يا اجبار توسط  يا فريب  تأثير اكراه  تحت، زنان  است  ممكن  جا كه از آن

  بـه  در واقـع  كيفـری  در دعـاوی  خصوصـاً   زنـان  شهادت  پذيرش  لذا عدم، ورزند  مبادرت  شهادت

 )12ش ، 1378، هاشمى. (خواهد بود  آنان  مصلحت

  شـاهد بـا خطـرات  ادا شود بـاز هـم  با واقع  و مطابق  نحو صحيح  به  شهادتكه  صورتى در اّما

  مواجـه  »عليـه محكوم«  جويى حـّس انتقـام  بـرانگيختن  و روانى خصوصاً   از نظر امنيتى  ای عديده

  مقيـد بـه  ادای شهادت  وجوب  لذا در فقه، نيز وجود دارد  مردان  برای  خطر اگرچه  اين. خواهد شد

شـديدتر   مراتـب  بـه  در زنـانخطر و ضـرر   خوف  نوعاً   جا كه اّما از آن، ضرر شده است  خوف  عدم

. انـد گرديده  معـاف  كيفری  ویاز دعا  در بعضى  ادای شهادت  از تكليف  زنان  همين جهت  به،  است

 )همان(

  در رويـارويى  تخفيـف  اسـالم  در حقوق  مردان  به  زنان  شهادت  انضمام  شرط  بنابراين از داليل

  نسـبت  بـه  ی شـهادتااد  به  مربوط  مسئوليت  صورت  است زيرا در اين  آثار و خطرات  با اين  زنان

بـا   در مقابله  زنان  برای  عنصر حمايتى  خود يك  زنان  هادتش  به  گردد و ضميمۀ مردان مى  تقسيم

  )196: 1382، زادهكاظم. (است  ادای شهادت  تكليف  به  مربوط  آثار و خطرات

استنباط خود را از مجموع چيزهايى كـه در كه  اين با تذكر به، استاد شهيد مطهری در سخنانى

اين يك تـدبيری «: گويد مى، كنند بازگو مى، وارد شده است) و مرد شهادت زن تفاوت(اين زمينه 

» النـاس حـق«مثـل ] اّمـا. [است كه زن در مسايلى كه خيلى مهم نيست به اجتماع كشيده نشود

، قدر اهميت ندارد خوب زن هم بيايد و شهادت بدهد؛ اّما در مسايلى كه آن، چون خيلى مهم است

يك موضوعى است كه ، نشود؛ چون شهادت  امكان كاری كرد كه زن به اجتماع كشاندهبايد تا حدّ 

بايد پيش محكمه بيايد و هزار جور گرفتاری ديگر هم دارد؛ مـثًال ] او[شود؛  مى به محكمه كشيده

 برای، هالل ماه رمضان] در اثبات. [قاضى بايد اين زن را بشناسد كه اين فالن زن است يا نيست

شـهادت زن ، اند اصًال از اّول گفته، زن به اين طرف كشيده نشود و محل مراجعه واقع نشود اينكه

اگر از ] چرا كه. [يعنى از شهادت او علم پيدا نشود، گويند معتبر نيست مىاينكه  معتبر نيست؛ البتّه

 خواهنـد دو نفـر مـى، خود علم حجت است؛ مثًال فرض كنيم كه يكـى، شهادت او علم پيدا شود
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پنج نفر زن نگاه كردند و گفتند ما ديديم و به حسـاب حـرف ، سه نفر، دو نفر. هالل ماه را ببينند

  )8ش ، 1371، مطهری. (».اطمينان حجت است، كنند ها اطمينان كامل پيدا مى آن

پردازد و با اشاره بـه يـك قاعـدۀ فقهـى در بحـث  سپس استاد شهيد به تحليل باب حدود مى

در بـاب «: كننـد كـه مى تأكيد، باشد به خاطر شبهه موجود مى ۀ لزوم دفع حددهند حدود كه نشان

جـا  عنايت ندارد كه اين حدود حتمًا بايد ثابت شود تا حد جاری شود؛ يعنى آن شارع اسالم، حدود

شـود عنايت ندارد كه اگر يك كسى دزدی كرده است بايد ثابت بشود و كوشش كنيم كـه ثابـت 

شـود؛ ثابـت  ثابت كنيد كه خمر خورده تا تازيانه بر او زده] يا[دزدی كرده تا دستش را قطع كند؛ 

شارع عنايتى نـدارد كـه ، در آن جور موارد. كرده تا حتمًا رجم بشود يا مثًال تازيانه بخورد بشود زنا

 ،توبه كند و ثابت هـم نشـود  اّهللاٰ  بينحتمًا ثابت بشود و شايد عنايت او اين باشد كه او بين خود و 

  )همان( .»حد هم بر او جاری نشود

فلسفۀ ديگـری را ذكـر ، در مسئلۀ طالق استاد شهيد در بررسى علّت عدم پذيرش گواهى زن

، جا كه جدايى و تفرقۀ زن و شوهر را به دنبـال دارد طالق از آن«: دهند كه كنند و توضيح مى مى

نبايد به عنوان شاهد و ناظر قرار گيرند و چشمشان به طـالق دادن و طـالق گـرفتن بيفتـد  زنان

الزم و واجب است و شارع عنايت دارد كـه ايـن حقـوق حتمـًا تثبيـت  برخالف حقوقى كه حقوق

وعى كـه اند كه هر موضـ فقها گفته...  الناس از اين قبيل است؛ ديون از اين قبيل است شود؛ حق

مسايل به واسطۀ اهميت زيـادی كـه ] گونه[اين ، پای حق مالى در كار است ... و جنبۀ مالى دارد

 زن تـا حـدّ اينكـه  كنند؛ يكى مصلحت با يكديگر تزاحم پيدا مى، به اصطالح دو تا مصلحت، دارد

، به اين طرف و آن طـرف، نشود اندهبه اجتماع كش، امكان از محيط خانوادگى بيرون كشيده نشود

جـا يـك  اين خود در نظر شارع مصـلحتى اسـت؛ ولـى در اين؛ ]نشود كشانده[برای ادای شهادت 

  )همان. (»تضييع حقوق مردم است] مسئله[تر  تر وجود دارد و آن مصلحت مهم مصلحت مهم

رسـميت دارد و  نكنند كه در چنين مـواردی شـهادت ز گاه استاد شهيد در پايان اضافه مى آن

قائل شده اسـت در   اّهللاٰ  الناس و حق از تفاوتى كه شارع مقّدس بين حق«: كنند كه گيری مى نتيجه

؛ از همـين انسـان  اسـت بـرخالف حـق شهادت زن را به رسـميت شناخته، الناس امر مهم حق اّهللاٰ

. »است كه عـرض كـردم آن چيز ديگر همين. اش بايد يك چيز ديگری باشد فهمد كه فلسفه مى

  )همان(
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از سـه مـورد عـدم هريك  بدين ترتيب استاد شهيد مرتضى مطهری تحليل خويش نسبت به

 .دارند و فلسفه آن را بيان مى پذيرش گواهى زن

  فقه  از ديدگاه  ادای شهادت  كه  دريافت  توان شد مى  بيان  در مورد شهادت  كه  چه آن  از مجموع

  كـه  شـهادت  بـه  و آثار مربوط  احكام  به  زيرا توّجه» حقوق«  نه  است» تكاليف«در شمار   و حقوق

  كـه  است  مطلب  نشانگر اين  است شاهد مقرر نگرديده   برای  اختياری  گونه و هيچ  داشته  جنبۀ آمره

در   و حتّـى  است» از تكليف  معافيت«  بلكه .نيست» از حق  محروميت«  زنان  شهادت  پذيرش  عدم

تـا   تر اسـت  نزديك  تكليف  به  تر و در نتيجه قوی  شهادت  بودن  جنبۀ آمره  غربى  كشورهای  حقوق

  غلبـۀ جنبـۀ تكليفـى  جهـت  به  باشد باز هم  و تكليف  از حق  مركب، شهادت  كه  بر فرض. حق  به

 .خواهد بود  آنان  مصلحت  به، دعاوی  در برخى  زنان  شهادت  پذيرش  عدم، شهادت

بـه   در اكثـر مـوارِد مربـوط ؛اسـت  حـق، شـهادت  كـه  نادرسـت  ادعـای  اين  پذيرش  با فرض

  نيسـت  پذيرفتـه  زنـان  شهادت  كه  هم  و در موارد خاص  است  پذيرفته  زنان  شهادت» الناس حق«

  شـهادت  غالباً ) حدود(» اّهللاٰ  حق«  به  مربوط  ارد دعاویو در مو  است  و عقاليى  منطقى  علّت  دارای

، در حـدود  بـر تخفيـف  بنـای شـارع  دليل  به  از جمله، موارد  گونه و در اين  نيست  مورد قبول  زنان

  شود و حتّـى نمى  عايدشان  نفعى  دعاوی  گونه  اين  نيز از اثبات  و زنان  است شده  وضع  حكمى  چنين

. يابند  رهايى  ادای شهادت  و خطرات  توانند از آثار و تبعات نمى  است  حق  شهادت  كه  فرض  با اين

و آثـار   خطـرات  ايـن  در قبال  از زنان  حمايت  نوعى، زنان  به  مردان  ضميمۀ شهادت  بنابراين شرط

  بـه دليـل  قضـايى  در مسايل  باشد كه  جهت  تواند بدين نيز مى  تعّدد شهود زن  است و شرط  منفى

گـردد؛  مى  عارض  بيشتری  فراموشى  و ادای شهادت  تحّمل  در هنگام  بر زنان  نوعاً ، بودن  هيجانى

گردد بلكـه بـه نفـع او نيـز  نه تنها موجب همسانى او با مرد نمى پس تحّمل ادای شهادت بر زن

 .اشدب بوده و موجب تحميل تكليف شاق برای او نمى

دليل بر نقصـان و ، در برخى موارد با اين اوصاف اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن

آن طرف قضيه هم بايد صادق باشد كه در مواردی اصـًال شـهادت مـرد چيـزی را ، تبعيض باشد

بـه  كـدام دليـل كه هيچ درحالى، كند و شهادت زن است كه ارزشمند شمرده شده است اثبات نمى

 .ها است فضيلت و نقصان نيست؛ بلكه برای بيان حقايق و روشن شدن آن
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 گيری نتيجه

 :در پايان مباحث مقاله نتايج زير حاصل شده است

های حقـوقى و  گونه تفاوتى با يكديگر ندارند و تفاوت و مرد در اصل خلقت و انسانيت هيچ زن .1

 اسالم. شود ارزش بيشتر نسبت به ديگری نمى تكليفى موجب برتری يكى بر ديگری و داشتن

  .داند ها بر يكديگر را در مراتب و درجات مختلف تقوای الهى مى تنها مالك برتری انسان

هـا  هـای ظريـف جسـمى و روحـى ميـان آن بـه تفاوت و مرد در احكـام و حقـوق زن تفاوت .2

تر اسـت؛  تر و سـخت مـرد خشـن  جنس  تر ولى تر و ظريف لطيف  زن  جنسچراكه  ؛گردد بازمى

از مرد   بيش  در زن  و آرايش  زيبايى  به  و ميل  قلب  رّقت، دوستى، مانند عشق  لطيفى  احساسات

، مرد  و زندگى،  و عاطفه  احساس  زن  زندگى  طور كلّى به .است  از زن  در مرد بيش  و تعّقل  بوده

ها در حقـوق  آن  بين  اسالم  كه  است  شده  موجب)  تفاوت(  علّت  اين.  و تفكر است  تعقل  زندگى

و احسـاس   از دو امـر تعقـل  يكى  به  تكاليف  آن  قوام  كه  اجتماعى  عمومى و تكاليف  و وظايف

كه به مقتضای حكمـت بالغـۀ ها نه به عنوان تبعيض بل اين تفاوت. بگذارد  شود فرق مى  مربوط

از هريـك  ضرورتشان در نظام آفرينش و بر اساس رعايـت عـدل و مسـاوات در وجـود، الهى

 .دو قرار گرفته است اين

های متفـاوتى را بـر حسـب  مسـئوليت، خداونـد در نظـام آفـرينش، در نگرش متعالى اسـالم .3

، های متفـاوت طبيعى است كه مسئوليت. رد نهاده استو م های فيزيولوژی بر عهدۀ زن تفاوت

نه بـه معنـای  و اين تفاوت. های متفاوتى را نيز درپى خواهد داشت و مجازات و تكاليف حقوق

 .بلكه عين عدالت و بر اساس حكمت الهى است، تبعيض

و مرد واقعيات و اقتضائات جسـمى و  به زن ا حقوقبايد به هنگام تخصيص هرگونه امتياز و ي .4

بايـد ، ها مورد توّجه قرار گيرد و در وضع قوانين و حقوق مربوط به زن و مرد سرشت روانى آن

شان مورد عنايت و توّجه كامل  ها و حوايج ويژه طبيعت زن و مرد ضمن بررسى تمامى خواسته

 .گذار باشد ونقان

  قـرار داد بلكـه  را مـورد مطالعـه  حقـوقى  توان جزيى از نظام نمى، دو مر  زن  حقوق  در بررسى  .5

دارنـد   برعهده  كه  برخوردارند و تكاليفى  از آن و مردان  زنان  كه  حقوقى  مجموع  است  ضروری

  كـه  داشـت  بايـد توّجـه. قرار گيرد  مورد ارزيابى  پيوسته  هم  به  و نظام  مجموعه  يك  عنوان  به
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  نقش  بماند و زن  محفوظ  خانواده  گرم  كانون، گردد  حفظ  زن  و منزلت  خواهد كرامت مى  اسالم

تــر از  مــرد را فزون  های مســئوليت  كــه  روســت  از ايــن، ايفــا كنــد  خــود را بــه طــور طبيعــى

  بديهى. برداشته است  فرسا را از عهدۀ زن دشوار و طاقت  و كارهای  داده قرار  زن  های مسئوليت

، قـرار دهـيم  مورد بررسـى  نظام  ديگر يك  از اجزای  را به طور مستقل  جزئى  اگر مسايل  است

  تمصـلح  گيرد و به را در نظر مى  مسايل  مجموع، بخورد اما اسالم  چشم  به  منفى  است  ممكن

 .در نظر دارد  را كامالً   و تكاليف  حقوق  نگرد و توازن مى  د به طور يكسانو مر  زن

هـای  هـا و حكمت بر اساس علّت و مردان زنان و تكاليف های ظاهری موجود در حقوق تفاوت .6

و هماهنگ با نتايج به دست آمده : مأثور از معصومين آن مجيد و رواياتمورد اشاره در آيات قر

 .در حوزۀ علوم انسانى بشر است
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و مرد در  ادله عدم تساوی زن

از منظر  و قصاص ديه

  فقهى -قرآنى

  
  1مرضيه رضايي

  چكيده
 ،و مـردان نسـبت بـه زنـان و ديـه گذار در خصوص قصاص موضوع احكام كيفری متفاوت شارع و قانون

حوزوی و به ويژه مكاتب فكری مـدرنى همچـون فمينيسـم و ، های آكادميك همواره محور اساسى بحث

انديشمندان و اهل فـن را بـه سـمت چرايـى و از طرفداران برابری بوده است و از ين روی ذهن بسياری 

ای پـس از تبحـث و  در اين راسـتا عـده. داده استهای بنيادين اين احكام مختلف سوق  يافتن زيرساخت

شـريعت ، جستجوی مبنايى از حقيقت امر بازمانده و سردرگم شده و با استنتاجاتى كـم و بـيش نادرسـت

بـودن و  احكام هم با تعبير مـوقتى ،اند و تنزل ارزشى وی متهم و ادعا كرده زن را به تزلزل حقوق اسالم

شوند؛ بدون آن كه با تكيه بر اصول دينـى پاسـخ گـوی  قابليت انطباق با تغييرات زمان و مكان متغير مى

ای نيـز بـا  عـده. گذارنـد های آن را به كلى در اين باب كنـار مى دين و گزاره ،اشكاالت مطرح شده باشند

زن و  يين صـحيح حكمـت تفـاوتدركى منطقى و منبعث از منابع دسته اول فقهى و قرآنى و سعى در تب

كه اين حركت خود گامى بلند و روبه جلو در جهت پيشـبرد  ،اند در حوزه مجازات قصاص و ديه كرده مرد

البته داوری خردمندانه در ايـن . شود پايه ارزيابى مى های اسالمى و تعديل تعصبات بى هر چه بيشتر آموزه

هدف از اين جستار اين بوده تا با درج . شناخت و ادراك عميق از مبانى و فروع دين است مسايل مستلزم

ها  ای آن تاريخ و قانون امكان بررسى مقايسه، فقه، های هر دو گروه با اتكا به اسناد و موازين قرآن ديدگاه

دًا و اجماًال به مقـام واالی زن در ابت. های اين احكام مختلف مقنن فراهم آيد در راستای شناسايى حكمت

سپس زير نهادهای فقهى و قانونى اين حكم و ارتبـاط ديـه و  ،اسالم به عنوان افتتاح بحث پرداخته شده

های مبتنى بر مقدمات و نتايج ناصحيح پاسخ  در نهايت به استداللو قصاص زن مورد مطالعه قرار گرفته 

  .شود مستند و مستدل باشد مىای كه در آخر گرفته  داده شده تا نتيجه

  .تساوی ديه زن و مرد، قصاص، ديه، و حقوق فقه، اسالم، زن حقوق :ها واژه كليد

  

  

                                                           
  .گر و محقق پژوه. ١
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 مقدمه

 های آن بـا مـرد از منظـر ديـن مبـين اسـالم و تفاوت زن در راستای درك جامع از مبانى حقوق

از منابع اصيل اسالم هم چون قـرآن و سـنت و نيـز نـه تنهـا  ،مند نخست بايد به صورت ضابطه

رويكردهای تاريخى اسالم به اين مقوله كه نگاه ساير ملل به اين جنس در سير تكوينى تاريخ را 

اگرچـه درج . ای شـايان رهنمـون شـد ررسى تطبيقى بتوان به نتيجهتا با يك ب ،جست و جو كرد

شـود  گنجد ولى سعى مى ای و تاريخى بنا به محدوديت صفحات در اين مقاله نمى مطالب مقايسه

  .و احاديث آورده شود ها به ويژه در حوزه روايات ترين آن تنها مرتبط

 ،دنبال چرايى شناسايى قوانين متفاوت برای نوع بشـر از ديرباز جوامع بشری در بستر زمان به

اما آن چه در دوره مدرن بيشتر متمايز جلوه . اند هايى كرده تالش ،يا مرد بودن آن هم از حيث زن

 سـالمديدگاه ا ريشه و مبانى نظری تفاوت، اصول بنيادين نگرش اسالمى نسبت به زنان، كند مى

های مكاتب  وقال بديل در عرصه قيل زنان است كه خود به رقيبى بى با ساير مكاتب درباره حقوق

روح تمـام ايـن اختالفـات . ها به مسئله زن و حقوقش مبدل شده اسـت فكری مختلف و ديد آن

تحقيق كافى است كـه بدانـد برای اهل . شناختى زن دارد ريشه در مبانى وجود شناختى و معرفت

و شايد ديگر حاجت نباشد كه ، جامعه بشری قبل از اسالم چه طرز تفكری درباره زن داشته است

ها در مـورد زنـان  نويسان و كتب تاريخ فصل جداگانه يا كتابى مختص به عقايد امم و ملت سيره

. كنـد غت و آداب آن ملت تجلـى مىخصال روحى و جهات وجودی هر امتى در لچراكه  ؛بنويسند

يـان پـيش از آن اسالم پس از ظهور و با نزول قرآن نه تنها حقوقى بايسته كه در ساير ملـل و اد

بلكه قرائتى جديد از اين موجود كه به راستى مظهـر عطوفـت و رحمـت الهـى ، نبود را اعاده كرد

ص زن بر مبنای شـريعت گفتمان اسالمى در خصو. است را پيش روی جهان بشريت عرضه كرد

ريزی شده ولى در قـرون اخيـر بـا  الهى و بر اساس حقوق و وظايفى كه مبتنى بر وحى است پايه

ساز بروز تقابل ادراكى ميان ايشان و نقد  هايى هم چون طرفداران برابری حقوق؛ زمينه ظهور گروه

ن قبل از هر چيز بايد قضاوت درست درباره نگرش هر مكتب فكری درباره انسا. اند يكديگر گشته

شناسـانه آن مكتـب و نـه از راه احكـام و  مفاهيم بنيادين و بيـنش انسان، الی اصول كلى از البه

چون اين كار در واقع حركت از بعضى از نتايج به مقدمات و اصول اسـت و  ،قوانين استخراج شود

  .دهد ای عكس مى نتيجه
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به عنوان موجوديتى مساوی و هم شأن مرد داشـته  عرفى زنهمواره سعى بر تبيين و م اسالم

گيری و توسعه جريانات جديد كه فمينيسم و نقطه نظـرات افراطـى آن  اما با توجه به شكل ،است

دهنده  نمونه بارزی در راستای مبتذل و مخدوش نمودن تفسير زن به عنوان بافت اساسى تشكيل

   .نمايد حقوقش در چارچوب اعتدال مهم مى ضرورت باز تعريف زن و، جامعه

اسالمى است كه در مقايسـه بـا  در حقوق زنان و قصاص مسئله ديه ،يكى از موضوعات مهم

هايى  چالش است و با المللى در نگاه اول در تعارض های بين حقوق بسياری كشورها و كنوانسيون

روبه رو شده است؛ لذا در نوشتار حاضر سعى بر اين است آن گونه كه در مجال صـحبت بگنجـد 

با تكيه بر موازين شـرعى و فقهـى و منظـر حقـوق  حكمى قصاص زنان و مردان بر بحث تفاوت

ه بزرگنمـايى نـابرابری حقـوقى های مترقى امروز در دامن زدن ب كيفری تمركز شود تا شايد نگاه

  .زنان كمى تعديل گردد

  در اسالم شأن زن. 1

مهربانى و مايـه آرامـش و  كانون عاطفه، منبع ايثار و كرامت، مظهر صفا و صداقت زن در اسالم

های  كنار همسران خـويش بـه قلـهيافته و در  غالب مردهای موفق در دامن مادران پرورش. است

های مـادران و  هايشـان را مـديون فـداكاری آنـان همـه كاميابى. اند رفيع علم و دين صعود كرده

گور  بـه اسالم آداب و رسوم جـاهلى را مـورد انتقـاد قـرار داده و زندهرو  اين از .اند همسران خويش

   ١.كردن دختران را نيز به شدت محكوم كرده است

. فـراوان نمـوده اسـت تأكيـدو احترام به مقام مادر و همسـر  همواره بر حفظ جايگاه زن اسالم 

. اند آنان را امـری الزم شـمرده پيشوايان دينى نيز به نقش و جايگاه زن اشاره كرده و رعايت حقوق

و هر چه ايمان بندگان خدا فزونـى ؛ ٢بهشت زير پای مادران است: فرمود) ص(رسول گرامى اسالم 

دارنـد زنـان را مگـر  گرامـى نمى: و نيز فرمود٣يابد نيز فزونى مى دوستى و محبت آنان به زنان، يابد

های پسـت و  شمارند مگر انسـان كنند و سبك نمى و به آنان اهانت نمى ،های كريم و بزرگوار انسان

  .از جمله اخالق پيامبران دوست داشتن زنان بوده است: ودفرم) ع(همچنين امام صادق  ٤فرومايه
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  .157: 1408، مؤسسة آل البيت الحياء التراث العربى، 14، ج 18نورى، ميرزا، مستدرك الوسائل، مجلدات . ٣
  .371: 1954، بيروت، مؤسسه الرساله، 16، جكنزالعمالهندى، متقى، . ٤
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گونه تفـاوتى  در اصل خلقت هيچ زن و مرد، در خلقت انسانى كامل است زن لذا از نظر اسالم

برتـری اسـالم تنهـا مـالك . از ديگری برتر نيستيك  هيچ با يكديگر ندارند و از نظر ارزشى نيز

نظـام آفـرينش ، در نگـرش متعـالى اسـالم ١.دانـد ها بر يكديگر را داشتن تقوای الهـى مى انسان

اند  به عبارتى زن و مرد در اسالم مساوی ،های متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است مسئوليت

متفاوتى را نيـز در پـى خواهـد  و تكاليف حقوق، های متفاوت طبيعتًا مسئوليت. ولى مشابه نيستند

  . نه به معنای تبعيض بلكه به معنای عدالت و بر اساس حكمت است داشت و اين تفاوت

 در قانون مجازات ايران و فقه بيان حكم كلى قصاص. 2

 قانون مجازات اسالمى ايران. الف

ولى » شود مى هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص«: ت اسالمىقانون مجازا 207طبق ماده 

مسـلمانى را بكشـد محكـوم بـه  هرگاه مرد مسلمانى عمدًا زن«: گويد همان قانون مى 209ماده 

 .»مرد را به او بپردازد ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه، قصاص است

كننـد بايـد  را به قاتل بدهند و قصـاص در هر مورد كه بايد مقداری از ديه :213ماده و طبق 

 .پرداخت ديه قبل از قصاص باشد

هر گاه مردی زنى را به قتل رساند ولى دم  :دارد قانون مجازات اسالمى نيز مقرر مى 258ماده 

تواند به مقدار ديه يـا  دارد و در صورت رضايت قاتل مى نصف ديهقاتل را با پرداخت  حق قصاص

  .كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد

، زنى مردی را عمدًا به قتل برساندكه  صورتى در به هر حال طبق قانون مجازات اسالمى ايران

در ، اگر مردی زنى را عمدًا به قتل برسـاند ولى، گونه شرط خاصى شود بدون هيچ مى قصاص زن

قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه  شود كه اوليای دم مقتوله نصف ديه صورتى قاتل قصاص مى

 .شود را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى

                                                           
  )13: حجرات. (إّن اكرمكم عنداّهللاٰ أتقيكم. ١
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 اماميه در فقه. ب

در  ،فقهای اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند. ه گرفته شده استامامي الذكر از فقه حكم قانونى فوق

مرد از سـوی اوليـای مقتولـه  شود كه قبًال نصف ديه مى قصاص صورتى مرد به لحاظ كشتن زن

 ١.پرداخت شده باشد

 اهل سنت فقه. ج

قهای اهل سنت در مذاهب چهارگانـه عمومـًا معتقدنـد ف، بر خالف اجماع مورد نظر فقهای شيعه

 شود بدون اينكه ورثه مقتول ملزم باشـند نصـف ديـه مى قصاص مرد قاتل در برابر قتل عمد زن

 ٢.قاتل را رد كنند

بايـد  قاتـل زن در بين فقهای اهل سنت نيز برخى همانند فقهای شيعه معتقدند برای قصاص

قـول ديگـری نيـز در  ٣.ها برخى از فقهای حنبلى هستند از جمله آن ،به قاتل داده شود نصف ديه

وجود دارد و آن اينكه اگر زنى مردی را عمـدًا بـه قتـل  مورد مسئله مربوط به قصاص زن و مرد

بايد به اندازه نصف ديه مـرد نيـز از ، رسد شود و به قتل مى مى عالوه بر اينكه زن قصاص، رساند

  ٤.اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود

  تر خاستگاه فقهى اسناد روايى بررسى دقيق. 3

مشروط به پرداخـت نصـف  ،مرد در برابر قتل عمدی زن فقهای شيعه در اين موضوع كه قصاص

با يكديگر اتفاق نظر دارند و هيچ قول مخالفى از ايشان در ايـن زمينـه ، به بستگان مرد است ديه

  .نقل نشده است

القـول فـى الشـرائط المعتبـرة فـى «: نويسـد در تحريرالوسـيله مى) قـدس سـره(امام خمينى 

مـع رّد التساوی فى الحرية و الرقية فيقتـل الحـر بـالحر و بالحريـة : االول، و هى أمور، القصاص

                                                           
و بالحرة و لكن مع رد فاضل ديته النصـف بالخـالف فيـه بـل ...  فيقتل الحر بالحر...  .82: 42جواهر الكالم ج. ١

  .االجماع بقسميه على
اتفقت كلمة فقهاء المسلمين علـى انـه يجـوز : 287ص  5الفقه على المذاهب االربعة، عبدالرحمن الجزيری جلد. ٢

يقتل الذكر باالنثى و االنثى بالذكر هذا قول عامة اهل و : 679ص  7ابن قدامة، مغنى، جلد.... قتل الرجل بالمراة
  ... . العلم

  .139: 1همان و احكام القرآن، ابوبكر جصاص، ج. ٣
  . 83: 42همان و جواهر الكالم، ج. ٤
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، و آن امـوری اسـت، قول در شرايط معتبر در قصاص ١، الرجل الحرّ  فاضل الدية و هو نصف ديه

) مـرد آزاد(و ، شود پس مرد آزاد در برابر مرد آزاد كشته مى. تساوی در آزاد بودن و عبد بودن: اول

 .»شود و آن نصف ديه مرد آزاد است شته مىآزاد با پرداخت مازاد ديه ك در برابر زن

كتابـًا و سـنًّة و ) فيقتل الحـّر بـالحرّ («: نويسد مؤلف جواهرالكالم مى، شيخ محمدحسن نجفى

النصف بال خالف فيه بـل ) مع رّد فاضل ديته(و لكن ) و بالحرة(بل و ضرورًة بل ، إجماعًا بقسميه

اگـر مـرد  ٢، »فيضة أو المتواترة التى مـّر بعضـهامضافًا الى النصوص المست، االجماع بقسميه عليه

و اجمـاع سـنت  ،بر اين موضوع كتـاب ؛شود مى آزادی مرد آزاد ديگری را به قتل برساند قصاص

همچنـين اگـر مـرد . اين موضوع به حكم ضرورت ثابـت اسـت: توان گفت بلكه مى. داللت دارند

در ايـن  ؛مـرد البتـه بـا پرداخـت نصـف ديـه، شود رساند قصاص مىآزادی را به قتل ب آزادی زن

در اينجا اقامه شـده ) محّصل و محكى(بلكه هر دو نوع اجماع ، موضوع هيچ اختالفى وجود ندارد

ها اشـاره شـد بـر  نصوص مستفيض و يا متواتری كه پيش از اين به بعضى از آن، به عالوه. است

 .اين موضوع داللت دارند

را  به پرداخت فاضل ديه مرد در برابر زن شيخ طوسى در كتاب الخالف مشروط بودن قصاص

و هـو خمسـة ، يقتل الحر بالحرة إذا رّد أولياؤها فاضـل الديـة«: گويد امری اجماعى دانسته و مى

و ، و روی ذلك عن الحسـن البصـری ستة آالف درهم؛: إال أنه قال، و به قال عطاء، آالف درهم

  »)ع(رواه عن على 

فدّل علـى أن الـذكر ال » و االنثى باالنثى«: إجماع الفرقة و أخبارهم؛ و أيضًا قوله تعالى: دليلنا

كه پنج ، را شود مشروط به آنكه بستگان زن افزونى ديه كشته مى مرد در برابر زن ٣،يقتل باالنثى

كه او افزونـى ديـه را  البته با اين تفاوت، عطا نيز همين را گفته است. درهم است برگردانندهزار 

دليل مـا ... روايت شده است) ع(شش هزار درهم گفته است و اين مطلب از حسن بصری از على 

، متعـال همچنين اين سخن خداونـد. ستهای آنان ا بر آنچه بيان شد اجماع طايفه شيعه و روايت

 .شود زن در برابر زن داللت دارد كه مرد در برابر زن كشته نمى

                                                           
،  موسوى خمينى، سيد روح. ١   .، قم، مؤسسه النشر االسالمى2، جتحريرالوسيله، 1404اّهللاٰ
  .82: 1367، تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ سوم، 42ج، جواهرالكالمنجفى، محمدحسن، . ٢
  .145: 1417، قم، مؤسسه النشر االسالمى، 5، جكتاب الخالفشيخ طوسى، . ٣
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البتـه ، شود مى زنى را به قتل برساند قصاص، كالم فقها صراحت دارد بر اينكه اگر مردی، بنابراين

قصاص  مورد اصل وجود تفاوتهمچنين در . مرد را به او بپردازند نصف ديه به شرط آنكه اوليای زن

برابری آن با يكديگر  اما در حد، در اعضا و جراحات بين فقهای اماميه اتفاق نظر وجود دارد زن و مرد

قائل بـه گذشـتن از  ٢و شيخ طوسى در النّهايه ١ابن ادريس حلّى درالسرائر، در بين فقها. اختالف دارند

ديـه زن نصـف ، ك سوم هستند؛ يعنى اگر ديه عضو يا جراحت از يك سوم ديه كامل مرد گذشـتي

مرد خواهد بود و ساير فقها قائل به رسيدن به يك سوم هستد؛ يعنـى تـا زمـانى كـه ديـه عضـو يـا 

ديـه زن ، اما اگر به يك سوم رسيده باشـد، جراحت به يك سوم نرسيد زن و مرد با هم مساوی بوده

 ٣.خواهد بود نصف مرد

عضو و يا جراحت به يك سـوم  قول مشهور فقهای اماميه اين است كه تا زمانى كه ديه، بنابراين

امـا زمـانى . شوند مى و مرد به طور مساوی در برابر يكديگر قصاص زن، ديه كامل مرد نرسيده است

مرد به شرطى در برابر صدماتى كه به يك زن وارد نموده ، رسيدكه ديه به يك سوم و يا باالتر از آن 

قـدس (امام خمينـى . شود كه زن نصف ديه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت كند قصاص مى

المرأة تساوی الرجل فى ديات االعضاء و الجراحات حتّى تبلـغ ثلـث ديـة «: گويد مىباره  در اين )سره

و يقتص من الرجل للمرأة و بالعكس فى االعضاء و الجراح مـن غيـر ... ، فالرجل ثّم تصير على النّص

در ديـه اعضـا و  زن و مـرد ٤، »ثّم يقتص مع الّرّد لو َجَنْت هى عليه ال هو عليها، رد حتّى تبلغ الثلث

است؛ زيرا زمانى كه  البته تا زمانى كه جراحت زن به يك سوم ديه نرسيده، اند جراحات با هم مساوی

و در اعضا و جراحات مرد به نفع ...  شود زن در ديه و قصاص نصف مرد مى، رسيد جراحت به اين حد

بدون آنكه الزم باشد چيزی برگردانده شود تا زمانى كه به يك ، شود زن و زن به نفع مرد قصاص مى

جانى باشـد ، ولى اگر زن، ديه را بايد به مرد جانى بپردازد زن تفاوت، اگر به اين حد رسيد. سوم برسد

 .در صورت قصاص الزم نيست كه مرد چيزی به زن پرداخت نمايد، و مرد مجنى عليه

                                                           
  389: 1411، قم، جامعه مدرسين، چاپ دوم، 3، جالسرائرحلّى، ابن ادريس، . ١
  .768: ، بيروت، داراالندلسالنهايهشيخ طوسى، . ٢
 ارت النهايه و هم در عبارت السرائر قابل توجه است، اين است كه در ايـن دو كتـاب، حـدّ اى كه هم در عب نكته. ٣

بيان شده است، در حالى كـه سـاير كتـاب هـاى فقهـى » گذاشتن از يك سوم ديه«و مرد  زن برابرى قصاص
اين اختالف باعث بحـث و گفتگـوى بسـيار . دانسته اند مرد را حّد برابرى قصاص زن و» رسيدن به يك سوم«

نكته قابل توجه اينكه در . ميان فقها شده و آن ها را بر آن داشته كه به نحوى كالم اين دو فقيه را توجيه كنند
نظرى وجود  بين فقهاى متأخر شيعه در زمينه چگونگى جريان قصاص اعضا و جراحات ميان زن و مرد، اختالف

زن و  تفـاوتابراهيم شفيعى سروسـتانى، . (ندارد و آن ها همان نظر مشهور فقها را در اين زمينه دنبال كرده اند
  )78-76: 1380، تهران، سفير صبح، مرد در ديه و قصاص

، پيشين، ج موسوى خمينى، سيد روح. ٤   .596: 2اّهللاٰ
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 .دو مرد اتفاق نظر دارن اعضا و جراحات در زن قصاص مشهور فقهای شيعه در مورد تفاوت، بنابراين

 داليل حكم. 1. 3

و اجمـاع  روايـات، ترين داليل ايشان در موضوع مورد بحث مستفاد از بيانات فقهای شيعه؛ عمده، قرآن

ای از روشـنفكران  اما فقهای اهل سنت و البته عـده. اند است و در اين زمينه كمتر به قرآن استناد كرده

  .اند هستند آيات قرآن را مورد استناد قرار داده كه معتقد به عدم لزوم پرداخت فاضل ديه

  آيات قرانى. 2. 3

  .پردازيم مى اجماًال به بررسى ديدگاه مفسران و فقها در باب آيات قصاص

ى الْقَتلَى الُْحر بِالُحر َو الَْعبْـِد بِالْعَ 
بـِد َو األُنْثـى يا ايها الذيَن آَمنوا كُتَِب َعليكُم القِصاُص فِ

، شدگان بر شما واجـب گرديـد كشته قصاص، ای كسانى كه ايمان آورديد ؛)178: بقره( ...بِاألُنثى

  .در برابر زن آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن

و قبـل از آن  در عصر نزول آيه قصاص«: نويسد مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير الميزان مى

بلكه به ، و مرزی نداشت و لكن قصاص او حد، نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل معتقد بود

شد يك مرد در مقابل يك مرد و يـك  چه بسا مى، ها بستگى داشت نيرومندی قبايل و ضعف آن

ده ، شد در برابر كشتن يك مـرد بسا مىشد و چه  در مقابل يك زن كه كشته بود قصاص مى زن

، و در برابر مرئـوس يـك قبيلـه، رسيد آزادی به قتل مى، و در مقابِل يك برده، شد مرد كشته مى

قبيله ای ديگر را به خـاطر يـك ، شد كه يك قبيله شد و چه بسا مى رئيس قبيله قاتل قصاص مى

  ١.»كرد قتل به كلى نابود مى

: گويـد البيان در شأن نـزول ايـن آيـه مى صاحب تفسير نفيس مجمعمرحوم طبرسى مفّسر بزرگ و 

ها خـود را نسـبت بـه ديگـری  اين آيه در مورد دو قبيله از قبايل عرب نازل شده است كه يكى از آن«

آوردنـد و سـوگند  دانست و به همين جهت زنانشان را بدون مهريـه بـه ازدواج خـويش در مى برتر مى

مردی از ايشان و ، از ما ها و در برابر هر زن مرد آزادی از آن، هر بنده ای از ماخورده بودند كه در برابر 

جراحـات خـود را دو برابـر ديـه  رسـانيم؛ و ديـه دو مرد از ايشان را بـه قتـل مى، در برابر هر مرد از ما

 ٢.»خداوند اين آيه را نازل فرمود آمد و تا اينكه اسالم. جراحات آنان قرار داده بودند

                                                           
  .435: ، قم، مؤسسه نشر اسالمى1، جلميزانتفسير اطباطبايى، سيد محمدحسين، . ١
  .489: 1415، بيروت، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 1، جمجمع البيان فى تفسير القرآنطبرسى، فضل بن حسن، . ٢
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همچنان كه در فصل بيست و يكم و بيسـت ، معتقد بودند ها نيز به قصاص آن، و اما در ملت يهود

و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آن را چنين حكايت 

َو األُُذَن ، َو األَنـَف بِـاألنفِ ، َو الَْعـيَن بِـالَْعينِ ، ن النَفَس بِـالنفِس أَ ، َو كَتَبْنا َعلَيِهْم فيَها«: كرده

ن ، بِاألُُذنِ  بِالس ن يـك : و در آن الواح برايشان نوشـتيم، )45: مائده( »... اٌص َو الُْجرُوَح قِصَ ، َوالس

نى و گوش در مقابل گـوش و دنـدان در نفر به جای يك نفر و چشم به جای چشم و بينى در برابر بي

 .مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد

بها حكمـى  به غير از عفو و گرفتن خون، در مورد قتل، اند ولى مسيحيان آن گونه كه حكايت كرده

ر قتـل د الجملـه حكمـى بـرای قصـاص فى، ها هم با اختالف طبقاتشان ساير شعوب و امت. نداشتند

 .هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخير برای حكم قصاص معلوم نكردند، داشتند

و  نه آن را به كلى لغو نمـود و نـه بـدون حـد، ترين راه را پيشنهاد كرد عادالنه اسالم، در اين ميان

صاحب خون ، يين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوضولى تع، را اثبات كرد بلكه قصاص قرار داد،مرزی 

. در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نمـودهآنگاه  ،را مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه

 .در مقابل كشتن زن و برده در ازای كشتن برده و زن، آزاد در مقابل كشتن آزاد اعدام شود: فرمود

و عفو كـه يـك مجموعـه كـامًال انسـانى و منطقـى را تشـكيل  دستور عادالنه قصاص، اينبنابر

گونه برابری در قصاص قائل نبودند و گاه در برابر يك نفر  روش عصر جاهليت را كه به هيچ، دهد مى

 .گيرد كند و راه اوسط را پيش مى كشيدند محكوم مى صدها نفر را به خاك و خون مى

سوره بقره استفاده كرد كه بنده در برابـر آزاد و مـرد در  178توان از مفهوم آيه  در اينكه آيا مىاما 

 :پاسخ دو گونه است، شود و يا زن در برابر مرد كشته نمى برابر زن

. كنـد شود؛ زيرا اثبات شىء نفـى مـا عـدا نمى چنين مفهومى از اين آيه استفاده نمى. الف

ولى ، شوند مى ت كه آيه در صدد بيان حكم كسانى است كه قصاصيعنى درست اس

 ١.اين امر مستلزم آن نيست كه حكم قصاص از عهده ديگران ساقط شده باشد
شود ولى با توجه بـه داليـل ديگـر ماننـد  از ظاهر آيه چنين مفهومى استفاده مى. ب

 ٢.كشيم ز آن مفهوم دست مىا و اجماع فقه روايات

                                                           
، قم، ناشر كتابخانه آية اّهللاٰ نجفى مرعشى، چاپ 2، تحقيق سيداحمد حسينى، جالقرآن فقهراوندى، قطب الدين، . ١

  .3971: 1405دوم، 
محمـد بـاقربهبودى، مكتبـة المرتضـويه الحيـاء االثـار : ، تحقيـقزبده البيان فى تفسير القـرآنمحقق اردبيلى، . ٢

  .672: الجعفريه
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شود كه آزاد در برابر بنده و مرد در  سوره بقره چنين برداشت مى 178اگر چه از مفهوم آيه ، نتيجتاً 

كـه در واقـع مفّسـر و ) (ع( صادره از معصومان اما به دليل وجود روايات، شود كشته نمى برابر زن

، ماننـد تعـداد ركعـات نمـاز، ترين احكـام ها حتى در فهـم ابتـدايى نمبين قرآن هستند و بدون آ

جـاری  حكـم قصـاص: گوييم كنيم و مى از اين مفهوم صرف نظر مى، و نيز اجماع فقها) عاجزيم

 ١.را پرداخت نمايند شود مشروط به اينكه اوليای زن نصف ديه مى

ن ، َو اُألُذَن بِاُألُذنِ ، َو اَألنَف بِاألنفِ ، َو الَْعيَن بِالَْعينِ ، ن الَنفَس بِالنفِس أَ ، َو َكَتْبنا َعَليِهْم فيَها َوالس

 ن و ما در تورات بر يهود واجب كـرديم كـه جـان در برابـر ، )45: مائده... (اٌص َو الُْجرُوَح ِقصَ ، بِالس

ينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دنـدان و جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر ب

 .شوند جراحات قصاص مى

با ) 178: بقره(اند كه آيه پيشين  برخى از مفّسران گفته«: گويد القرآن مى قطب راوندی در فقه

در برابر  بنده، آزاد در برابر آزاد«: زيرا در آن آيه فرموده بود ٢، نسخ شده است) 45: مائده(اين آيه 

از اين آيه اسـتفاده ، پس» جان در برابر جان«: اما در اين آيه فرموده است، در برابر زن بنده و زن

دارای يـك  ؛ زيرا زن و مـردشود بدون پرداخت مازاد ديه مى شود كه مرد در برابر زن قصاص مى

 .نوع جان هستند

 :ن مزبور به داليل زير صحيح نيستسخ

در اصـطالح ، رود كه به معنای ازاله و ابطال و تغيير و يا نقل و انتقال به كـار مـى، نسخآنكه  ولا

بـه ، حكم ثابِت به سبِب نص قبلـى را بـردارد، شرعى بدين معناست كه دليل شرعى متأخر

 .حكم اولى ثابت بود، ای كه اگر اين ناسخ نبود گونه

سوره مائده در صدد بيان  45شود كه آيه  با نگاه اجمالى به آيات مورد استناد فهميده مى، نبنابراي

ذيَن آَمُنـوا«سوره بقره كه با عبارت  178اما آيه ، حكمى است كه در تورات بوده است يا َايَها الـ« 

آنچـه (و روشن است كه حكم سابق  ٣بيانگر اختصاص آن به جامعه مسلمانان است، شود آغاز مى

كنـد؛ يعنـى شـريعت يهـود  را نسخ نمى) آنچه كه در قرآن است(حكم الحق ، )كه در تورات بوده

 .بلكه عكس آن صادق است، نيست ناسخ شريعت اسالم

                                                           
  . 85، فصلنامه معرفت، ش»و مرد زن قصاص هاى تفاوت حكمت«، 1383فالح سلوكايى، محمد، . ١
  .396: 2، قطب الدين، پيشين، جراوندى. ٢
  . 432: 1طباطبايى، سيد محمدحسين، پيشين، ج٣
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 .اصل عدم نسخ است، بنابر اصل فقهى عدم، دليلى بر نسخ وجود ندارد و در صورت شكآنكه  دوم

بقـره را  178نسبت تفسيری است؛ يعنى اگر آيه ، مائده 45با آيه  بقره 178نسبت آيه آنكه  سوم

سـوره  45نسبت تفسير را برای آن دارد؛ زيرا در آيه ، بسنجيم »أَِن النَفس بِالنَفس«با آيه 

بقره مصاديق نفس در برابر نفـس را  178ولى در آيه ، گفته شده، جان در برابر جان، مائده

آيه ناسخ آن است و به حكم ايـن «برای اين سخن كه پس ديگر وجهى . بيان كرده است

شود و به خـاطر كشـتن زنـى قاتـل مـرد  به خاطر كشتن برده ای قاتل آزاد اعدام نمى، آيه

بقره آن  178مائده مطلق است و آيه  45آيه ، عالوه بر آن ١.ماند باقى نمى» شود اعدام نمى

بلكـه شـرايطى ، كننـد نمى صاصزند كه هر نفسى را در مقابل هر نفسى ق را تخصيص مى

بايد مورد توجه ، كه در آيه بيان شد) حريت و عبد بودن، بودن زن، مرد بودن(مانند مماثلت 

 ٢.و عنايت قرار بگيرند

بلكـه ، و مـرد را برداشـت نمـود زن تـوان تسـاوی قصـاص نمى) 45: مائـده(از اين آيه ، بنابراين

  .شود در قصاص فهميده مى زن و مرد تفاوت) ع(معصومان  از روايات، گونه كه گذشت همان

   روايات. 3. 3

 مـرد در برابـر كشـتن زن ترين دليل فقهای شيعه مبنى بر قصاص عمده، گونه كه گفته شد همان

صحيح مستفيض و يا متـواتری اسـت  روايات، مرد به بستگان او مشروط به پرداخت نيمى از ديه

 :كنيم در اين قسمت به برخى از اين روايات اشاره مى. اند كه در اين زمينه نقل شده

مانند جراحت  جراحت زن: فرمود، مدرباره جراحات پرسيد) ع(از امام صادق : گويد ابو بصير مى. 1 

ديـه جراحـت مـرد دو ، اگر به اين حد رسـيد، ثلث برسد تا اينكه به حد) از نظر ديه(مرد است 

اگر مردی عمـدًا : دندان مرد و زن با هم مساوی است؛ و فرمود. شود برابر ديه جراحت زن مى

بايـد نصـف ديـه را بـه ، كننـد ليـای زن بخواهنـد مـرد را قصـاصزنى را به قتل برساند و او

گويد از ايشان دربـاره زنـى  ابو بصير مى. بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند

 ٣.شود شود و چيزی به اهلش داده نمى آن زن كشته مى: فرمود، كه قاتل مردی باشد پرسيدم

                                                           
  .همان. ١
  .همان، فالح سلوكايى، محمد. ٢
  .299: 7محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج. ٣



386  

 

386 

شنيدم كه در مورد مردی كه زنش را ) ع(از امام صادق : گويد سنان كه مىصحيحة عبداّهللاٰ بن . 2

تواننـد ايـن  مى، اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند بستگان زن: فرمود، از روی عمد كشته بود

د نصف توانن او را به بستگانش پرداخت نمايند و اگر بخواهند مى كار را انجام دهند و نصف ديه

 ١.از مرد دريافت كنند، ديه را كه پنج هزار درهم است

شـود  كشته مى، اگر زنى مردی را به قتل رساند ):ع(صحيحة عبداّهللاٰ بن مسكان از امام صادق . 3

كنند بايـد  بخواهند مرد را قصاص بستگان زنكه  صورتى در و اگر مردی زنى را به قتل برساند

مرد نسبت به زن را پرداخت كنند و سپس او را قصاص نمايند و اگـر ايـن كـار را  ديه افزونى

 ٢.نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعنى ديه كامل زن كه نصف ديه مرد است

حق  آيا اوليای زن: درباره مردی كه عمدًا زنى را به قتل برساند پرسيد) ع(حلبى از امام صادق . 4

را به بازمانـدگان مـرد  بله چنين حقى دارند اگر نصف ديه: ارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمودد

 ٣.بپردازند و اگر خودشان بخواهند ديه بگيرند بايد نصف ديه به آنان پرداخت شود

فهميـده ، اند ار نقل نشـدهمزبور و نيز روايات بسياری كه به دليل رعايت اختص از روايات، بنابراين

مـرد را بـه  شود كـه اوليـای زن نصـف ديـه مى قصاص شود كه مرد در صورتى با كشتن زن مى

مسـاوی ، تا زمانى كه به ثلث نرسيده است همچنين ديه جراحات زن و مرد. بستگان مرد بپردازند

  .ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود، از ثلث برسداست و اگر به بيش 

  اجماع. 4. 3

مـردی كـه زنـى را بـه قتـل  در قصـاص اند كه لزوم پرداخت فاضل ديه فقهای شيعه ادعا كرده 

مورد اتفاق همه فقهای بزرگ شيعه بوده و هيچ قول مخالفى در ايـن زمينـه وجـود ، رسانده است

های فقهى چه از قدما و چه از متأّخران قول مخالفى در ايـن  از كتابيك  هيچ در همچنين. ندارد

 .زمينه وجود ندارد و البته همين امر برای اجماعى بودن موضوع ياد شده كافى است

                                                           
  .59: 33همان، باب . ١
  .59: 19شيخ حّر عاملى، پيشين، ج. ٢
  .265: 4، جاستبصارشيخ طوسى، . ٣
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 و ديه پيوستگى حكم قصاص. 4

بيهوده نيسـت اگـر . ارتباط تنگاتنگى با هم دارند و ديه شود كه قصاص از عبارات باال فهميده مى

چـون ديـه ، و مرد به تفاوت ديه آنان است؛ به تعبير ديگـر قصاص زن گفته شود بازگشت تفاوت

، ز اين رواين تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نيز شده است؛ ا، با هم متفاوت است زن و مرد

 .بحث تفاوت قصاص به تفاوت ديه منجر شده و بدان پيوند خورده است

 و مرد زن و قصاص ديه چرايى تفاوت. 1. 4

شكى نيست كه اوامر و نواهى شارع مقّدس مبتنى بر استحسان و مصالح و مفاسد واقعى اسـت و 

دنبـال ، دهد ها را مورد لحاظ قرار مى منافع بندگان و دفع ضرر از آن، همه احكامخداوند حكيم در 

از . منافاتى با روح تعبد و تسليم در برابر احكام الهى نخواهد داشت ،كردن حكمت و فلسفه احكام

. آيـد امری نيكو به شـمار مى، هايى در اين زمينه و بيان فلسفه تشريع احكام طرح پرسش، اين رو

 :و مرد توجه به نكات ذيل ضروری است زن قصاص در بيان حكمت تفاوت، سان بدين

بازماندگان قاتل اسـت نـه از  از حقوق، مقتول مرد قاتل از سوی اوليای زن پرداخت نصف ديه. 1

همچنان كـه ، ری ارزش و شخصيت مرد بر زن به شمار آيدتا دليلى بر گمان برت ،حقوق قاتل

أدوا (اين نكته مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ، ذكر شده) ع(در احاديثى كه از امامان معصوم 

 ).نصف الدية إلى أهل الرجل

و  و مرد به تنهايى نيست تـا كسـى تصـور كنـد كـه بـه حقـوق در اينجا تقابل بين زن، بنابراين

 .ستم شده است شخصيت زنان

برند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به  ها بيشتر سود مى زن، نصف ديه مرد است زن از اينكه ديه. 2

رسد و چون با از بين رفـتن  هايش مى شود و ديه مرد به زن و بچه ها پرداخت مى شوهر و بچه

اند تا مقداری از فشاری كه در  ديه مرد را بيشتر كرده، از اين رو، بيند مه مىزن بيشتر صد، مرد

  ١.شود جبران گردد نتيجه از دست رفتن مرد متوجه زن مى

                                                           
  .، دفتر تحقيقات و مطالعات زنانسلسله كالس هاى آموزشىمدرضا، زيبايى نژاد، مح. ١
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 :گردد مطلبى از تفسير نمونه ذكر مى، تر شدن مسئله برای روشن

نبايد مرد به خاطر قتل دستور داده شده كه  ممكن است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص

تر است؟ چرا مرد جنايتكار به خاطر  مگر خون مرد از خون زن رنگين، مورد قصاص قرار گيرد زن

هايى كه بيش از نصف جمعيـت روی زمـين را تشـكيل  كشتن زن و ريختن خون ناحق از انسان

يست كه مرد نبايد در برابر بقره اين ن 178مفهوم آيه : دهند قصاص نشود؟ در پاسخ بايد گفت مى

اوليـای زن مقتـول ، مشـروحًا بيـان شـده اسـالم گونه كـه در فقـه بلكه همان، زن قصاص شود

بـه عبـارت . را بپردازند توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند به شرط آنكه نصف مبلغ ديه مى

قصاص بدون قيد و شرط است ولى با پرداخت ، رد در برابر قتل زنمنظور از عدم قصاص م، ديگر

 ١.كشتن او جايز است، نصف ديه

عضـو مـؤثر اقتصـادی هسـتند و مخـارج خـانواده را متحمـل  غالبًا در خانواده و چون مردان

، بنـابراين، آورنـد دش در مىهای اقتصادی خود چرخ زندگى خانواده را به گر شوند و با فعاليت مى

های مالى بر كسى پوشيده نيست كـه  از نظر اقتصادی و جنبه ميان از بين رفتن مرد و زن تفاوت

گناه او وارد  دليلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بى

همـه افـراد را  مرد رعايت حقوق با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص لذا اسالم، شود مى

خـورد جلـوگيری نمـوده  كه به يك خانواده مى، كرده و از اين خأل اقتصادی و ضربه نابخشودنى

 ٢.است

رسيم كه مـردان بـيش از  يم به اين حقيقت مىرا در نظر بگير و مردان اگر نوع زنان، بنابراين

تـری برخوردارنـد و  های اقتصادی قرار دارنـد و از موقعيـت اقتصـادی بيش زنان در چرخه فعاليت

 .تشريع احكام و قوانين نيز بر اساس نوع افراد است نه فرد فرد آنان

                                                           
خون انسان باالتر از اين است كه قيمتش اينها . نيست» خون بها«بر عكس آنچه در فارسى گفته مى شود،  ديه. ١

ديه جنبـه مجـازات ) 32: ائدهم... (باشد، بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان هاست
يعنـى . دارد كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصـادى اسـت

از ميان رفته است، جاى او خالى است و اين خأل، خسارت اقتصادى به آن خـانواده  مردى يا زنى از اين خانواده
 دروس خارج فقـه«ناصر مكارم شيرازى، . (ردن اين خسارت اقتصادى ديه داده مى شودبراى پر ك. وارد مى كند
  )18، شروزنامه آموزشى و پژوهشى فيضيه، »بحث ديات

  .612-611: ، چاپ دهم1371، قم، دارالكتب االسالميه، 1، جنمونه تفسيرمكارم شيرازی، ناصر و ديگران، . ٢
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تا با برخورد با چنين احكامى تصـور  ها به بهای بدنى آنان نيست ارزش واقعى انسان در اسالم. 3

بلكـه در اسـالم ، كمتر در نظر گرفته شده است يا ارزش مرد بيشـتر اسـت شود كه ارزش زن

، عمـل صـالح، ايمان به خـدا) نژاد و مانند آن، زبان، جنس، فارغ از رنگ(ارزش واقعى انسان 

بهـای انسـان را در ، بنـابراين. است ... و نايل شدن به مراتب واالی قرب الهى، انسانيت، تقوا

هـا بـه معنـای قيمـت  وجو كرد؛ زيرا اين تفاوت نبايد جست و قصاص در ديه زن و مرد تفاوت

 .نهادن به شخص و شخصيت زن يا مرد نيست

، او قاتل به خـانواده شود با پرداخت نيمى از ديه مى در مواردی كه مردی در برابر زنى قصاص. 4

گردد و اين بـدان دليـل  جبران مى ،شود خسارتى كه در اثر عدم حضور وی متوجه خانواده مى

 .است است كه غالبًا وظيفه اداره خانواده بر عهده مردان

و جامعه و نيز به جايگاه  و مرد به نوع مسئوليت آنان در خانواده زن قصاص فلسفه تفاوت، النهايه

  .گردد نه به ارزش واقعى آنان برمى از زن و مردهريك  اقتصادی

اسـت؛  ای حكـم تفـاوتممكن است اين سؤال متبادر گردد كه اگر كاركرد اقتصادی مبنالبته   

  جنين سقط شده نيز ميان دختر و پسر تفاوت قائل شده است؟ در خصوص ديه پس چرا اسالم

و  زن ديـه هـای تفـاوت ها و علت در پاسخ بايد گفت كه اوًال فعاليت اقتصادی يكى از حكمت

توان بـا عقـل خـام محاسـبه و  ثانيًا احكام شرعى و فلسفه آن را نمى. د است نه علت تامه آنمر

تـا ... پيرامون ديه قطع انگشـتان ) ع(در اين راستا روايتى است از امام جعفر صادق . قضاوت كرد

و  با توجه به اينكه بـين زن ،»انگشت مرد 2انگشت زن برابر است با  4ديه «: فرمايد آنجا كه مى

انگشـت تفـاوت قائـل  4چـرا در ، انگشت تفاوتى بين زن و مرد نيسـت 3در ديه انگشتان تا  مرد

روايت شده توجـه كنـيم ايـن سـؤال جـدی مطـرح ) ع(اند؟ اگر به روايتى كه از امام صادق  شده

اسـت ولـى  ديه تعيين شده، به اندازه سه انگشت مرد، شود كه چرا برای قطع سه انگشت زن مى

كـه » ابان بـن تغلـب«رو  اين از ،شود ديه آن برابر با قطع دو انگشت مرد مى، برای چهار انگشت

دارد؛ زمانى كه در كوفه اين حكم را برای مـا نقـل  اظهار مى، راوی اين روايت است تعجب كرده

مهـال يـا «: فرمودنـد) ع(امـام صـادق . پنداشـتيم كردند ما آن را نپذيرفتيم و حكمى شيطانى مى

احكام الهى تعبدی است كه عقل بشری به ، كمى تأمل كن، ؛ أبان بن تغلب اين قدر تند نرو»ابان

اگـر ديـه بابـت . ی عمق مصالح نهفته در آن پى ببـرد تواند به همه های آن نمى خاطر محدوديت
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به آينده است و بـه تمـام  ثالثًا توجه اسالم ١.های زن و مرد تفاوتى نبود بين انگشت، خسارت بود

كردند و كامـل  بديهى است اگر جنين را سقط نمى. جوانب به صورت هماهنگ و عميق نظر دارد

كـرد؛  های اقتصادی آنان فـرق مى گشت مسلمًا فعاليت شد و به صورت زن و يا مرد ظاهر مى مى

اسالم بين ديـه جنـين  نگری و نگرش همه جانبه است كه آينده، ابعاد، فلذا با توجه به اين مبادی

بنابراين نبايد اين شائبه به ذهن تقريب گـردد كـه محـور تفـاوت . دختر و پسر تفاوت قائل است

 .گردد حكم فقط در ضرر اقتصادی وارده خالصه مى

 موضع بعضى فقيهان و افراد منورالفكر. 5

ای با دامن زدن  های اخير عده ست كه در سالو مزايا از اموری ا و مرد در حقوق بحث برابری زن

گيـری از تبليغـات و  به آن و نيز طرح آن در مجامع عمـومى و غيـر علمـى و همچنـين بـا بهره

ايـن افـراد بـدون . هـا را بـه حسـاب تبعـيض بگذارنـد های اجتماعى سعى دارند تا تفاوت جنجال

محابـا  بى، و با اتّكا به عقل خويشگونه تخّصصى وارد اظهار نظر در عرصه احكام دينى شده  هيچ

آنان در رسيدن . اند تا اصل اجتهاد و تقليد را مورد خدشه قرار دهند به تغيير احكام مبادرت ورزيده

فكر نيز با ورود به اين عرصه و  ای روشن عده. اند های گوناگونى بهره جسته به اين منظور از شيوه

و نيز رفع هرگونه تبعيض عليه زنان شبهاتى را در اذهان عمومى بـه  با طرح شعار حمايت از زنان

  .گردد هايى از آن بسنده مى در اين مبحث به ذكر نمونه. اند وجود آورده

 :گويد مى كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان 1ماده . 1

استثناء يا محدوديت بـر اسـاس جنسـيت ، يزقائل شدن هر گونه تما، منظور از تبعيض عليه زنان

و دارا بودن حقـوق و ، ها های اساسى آن بشر زنان و آزادی است كه در به رسميت شناختن حقوق

ها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بـردن ايـن  در تمام زمينه ها بر پايه مساوات با مردان اعمال آن

بـه خصـوص اسـناد ، المللى الب و حاكم بر جوامع امروزی كه در اسناد بينتفكر غ. وضعيت است

المللى حقوق مـدنى و  ميثاق بين، اعالميه جهانى حقوق بشر، حقوق بشری مثل منشور ملل متحد

كنوانسيون حقوق كـودك و اسـنادی از ايـن ، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، سياسى

بـر اسـاس جـنس  و مـرد و عـدم تبعـيض و تفـاوت است؛ رعايت تساوی بين زن قبيل منعكس

نبايـد مقرراتـى وضـع و احكـامى مقـرر و اجـرا گـردد كـه ، به موجب ايـن طـرز تفكـر. باشد مى

                                                           
  .119:  4 من ال يحضره الفقيه، ج. ١
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و حقـوق  در وضع احكام و تكاليف. دهنده نوعى امتياز و برتر نگری مرد نسبت به زن باشد  نشان

توجه كرد و هر حكمى  ها نبايد به چيزی ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد و مسئوليت

  .تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد بايد ملغى گردد كه مبنايش پايين

ارزشـى  به معنای تفاوتو مرد  های زن جواب روشن است؛ زيرا بحث اختالف احكام و تفاوت

 هايى را در انجام تكاليف مسلمًا تفاوتاست و های ظاهری و طبيعى  بلكه تفاوت، نيست زن و مرد

زن به خاطر ساختار طبيعى كه دارد در ايامى از ماه و به طور متوسط نزديك ، مثالً . نيز در پى دارد

ماننـد (حتى در بعضى موارد ، از انجام برخى تكاليف و وظايف دينى معاف بوده، از سالبه سه ماه 

حال آيا اين تفاوت زن و مرد در انجام تكاليف . از بجا آوردن قضای آن نيز معاف شده است) نماز

 ١.و وظايف دينى به معنای پايين بودن ارزش زن است؟ مسلمًا خير

بـه  در انجـام تكـاليف وی بـا مـردان معافيت و تفـاوت نتيجه اين قياس بديهى است كه اين

هـای جسـمى و  بلكه شرع مقدس در پـى تفاوت، نسبت به مرد نيست معنای كم ارزش بودن زن

در چنـين . نيز قائل شده است هايى را در انجام تكاليف وجود دارد تفاوت طبيعى كه بين زن و مرد

امـا در ، شود كند و قائل به تساوی انجام تكاليف و وظايف دينى نمى مواردی كسى اعتراضى نمى

ها را تبعيض تلّقـى كـرده و در  داد سخن داده و اين تفاوت، و قصاص برخى موارد ديگر مانند ديه

  .آيند صدد رفع آن بر مى

بـه  و قصـاص و از جمله ديـه تاريخ صدور احكام اسالم، ی كه بايد خاطرنشان كردنكته ديگر

قدمت دين مبين اسالم و در برخى موارد حتى به قدمت تاريخ خلقت بشر است؛ يعنى زمـانى كـه 

تحت تأثير ايـن مجـامع و  های مختلف تا المللى وجود داشتند و نه كنوانسيون های بين نه سازمان

در زمان صدور اين احكام نيز همه ممالك اسالمى و يا تحت ، از سويى ديگر. ها واقع شود سازمان

اند و در برخـى مـوارد  های ديگری نيز وجود داشـته اند بلكه اديان و حكومت اسالم نبوده حكومت

احكـامى غيـر از ، آمدنـد گـر بـه اجـرا در مىاحكامى كه طبق موازين آن اديان و يا در ممالك دي

 .ها احكامى را صادر نكرده است اما اسالم به تبعيت از آن، اند اسالم بوده
                                                           

كه استنباطات عقلى را مالك عمـل خـويش ) ابوحنيفه(به يكى از دانشمندان مسلمان ) عليه السالم( امام صادق. ١
ايـن در : آن حضـرت فرمـود. قتل نفـس: مهم تر است يا قتل نفس؟ عرض كرد جرم زنا: قرار مى داد، فرمودند

. به چهار شاهد دارد و اما در قتل نفـس، تنهـا دو شـاهد كفايـت مـى كنـدزنا احتياج  حالى است كه اجراى حد
. نماز: كه آيا نماز مهم تر است يا روزه؟ ايشان عرض كرد: حضرت مجددًا سؤال ديگرى مطرح كردند و فرمودند

ى روزه هاى موظف به انجام نمازهاى فوت شده در ايام عادت ماهانه نيست ول حال آنكه زن: آن حضرت فرمود
  )87: 1، جعلل الشرايعشيخ صدوق، ... . ( فوت شده را بايد قضا كند و
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احكـام ، باشـد كه خاتم اديان است و احكـام آن بـر اسـاس مصـالح و مفاسـد مى اسالم، پس

يان ديگر نيز احكام خاص خويش دهد و اد ها را مورد اجرا قرار مى مختص به خويش را دارد و آن

  .را دارند

ای احكام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان يك مسـلمان بايـد فتـاوای  پاره. ١

بهـای  از عرصـه و خون مثـل ارث نبـردن زن، فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذيرم

آيات مربوط بـه ارث و شـهادت زنـان ، رسد مناط آن است و به نظر مى كه نصف مردان زنان

باشد كه آن آيات هم توجيه دارد و مخصوص به زمان پيـامبر اسـت كـه زن ارزش اقتصـادی 

  ١.نداشته است

سخن از قرآن و عقل بشری غير متخصص است و ، شود گونه كه در اين سخن مشاهده مى همان

گويا به نظر وی منابع فقهى تنهـا . نيست) )ع(ل و تقرير معصومانفع، قول(سنت  اصًال سخنى از

های خويش  قرآن و عقِل عامه مردم است كه هر كسى با عقل خويش به قرآن رجوع كند و يافته

اجتهاد امری غير ضروری و حتى ، همچنين با توجه به اين سخن. را به حساب حكم الهى بگذارد

و بـا عرضـه بـر ) كه مقلّدند و نه مجتهـد(در كارگاه عقل افراد زايد است؛ زيرا فتاوای صادره نيز 

 !شوند مورد قبول يا رد واقع مى، قرآن

  ٢.توجه به مطالب ذيل ضروری است، و نيز روشن شدن مسئله، در پاسخ به اين سخن

  :است» تبيان كل شىء«، با توجه به صفت قرآن كه 

 .بايد بيان هر چيزی را از آن درخواست نمود. 1

هذا القرآن انّما هو خط مستوٌر بين الدفتين ال ينطق بلسان و ال بـد «: فرمايد مى) ع(رت على حض

جال خطى است نوشته شده كه ميـان دو جلـد ، اين قرآن ٣.»...له من ترُجمان و انما ينطق عنه الر

همانا فقط زبان ندارد تا سخن بگويد و نيازمند به كسى است كه آن را ترجمه كند و . پنهان است

 ... توانند از آن سخن بگويند رجال مى

                                                           
  )35 -34: 62، شماهنامه زنان: به نقل از( 138: 1379، قم، فيضيه، آزادى يا توطئهجمعى از فضال و روحانيان، . ١
  .فالح، سلكوكاليى، محمد، پيشين. ٢
  .125نهج البالغه، خطبه . ٣
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: انـد مصـداق آن را تعيـين كرده، در جايى ديگـر، چه كسانى هستند» الرجال«اما اينكه منظور از 

از قرآن . و آن نور قرآن كريم است، »...و لكن ُأخبركم عنه ، ذلُك القرآُن َفاسَتْنِطُقوه و لن ينطقُ «

 ...دهم  اما من شما را از معارف آن خبر مى، گويد ز سخن نمىبخواهيد تا سخن بگويد كه هرگ

امـا . به معنای طلب نطق است؛ يعنى از قرآن بخواهيد تا با شما سخن بگويد» استنطاق«ماده 

پس چگونه بايد آن را به نطق در آورد؟ حضرت . گويد قرآن هرگز سخن نمى: فرمايد بالفاصله مى

بطـونى دارد كـه تنهـا ، هم؛ زيـرا قـرآن عـالوه بـر ظـاهرد به شـما خبـر مـى» من«: فرمايد مى

 .از آن باخبرند) ع( معصومان

اما بيرون كشيدن احكام و معـارف از ايـن دريـای ، اگرچه قرآن تبيان كل شىء است، بنابراين

ـرُون«: كار هر كسى نيست؛ چه آنكه خـود فرمـوده اسـت، ژرف و عميق الُمَطه ـُه إال الَ يَمس« 

توان ادعا كرد كه ما از عقل برخورداريم و قرآن هم كه كتاب آسـمانى  نمى، از اين رو )79: واقعه(

پس ما با عقل خويش احكام را از ايـن كتـاب مقـدس ، در ميان ماست، و مشتمل بر احكام است

بلكـه راه ورود بـه  ١،اين كار هرگز مورد پسند شرع نيسـت. نماييم استنباط كرده و بدان عمل مى

اند و مجتهدان نيز از همين  است؛ زيرا آنان ترجمان واقعى قرآن) ع( ز طريق اهل بيتقرآن تنها ا

 .جويند راه برای استنباط احكام بهره مى

امـا ، كوشش قابل تقديری است، تالش نوع بشر برای دستيابى به علت پيدايش هر قانون، لذا

 .بماند باشد تا از هر نوع خطايى مصون صحت آن منوط به تأييدات شرعى مى

. پس عدم آگاهى نسبت به فلسفه تشريع برخى از احكام نبايد موجب انكار حكمى خاص گردد

جنجال و كشاندن يك بحث علمى و تخصصى به عرصه عمومى ، نبايد سعى شود با هوچى گری

به تخطئه برخى از احكام پرداخت و با ، دار نمودن احساسات عمومى و القای شبهه جامعه و خدشه

 .اذهان عمومى را مشوش كرد و اظهار داشت، ه عقل ظاهربين و مالك قرار دادن آناتّكا ب

، تفكّر و تعمق در مسـائل دينـى دعـوت كـرده، ها را به تعّقل همواره انسان اسالم. 2

 .داند تقليد كوركورانه را مذموم مى

فكر خرده  های كوته برخى از انسان عدم تفكّر و تعّقل در مسائل را بر، قرآن كريم در آيات فراوانى

ال ، ال يشـعرون، ال يعقلـون«بـا تعبيراتـى نظيـر ، جای اين كتاب آسمانى شريف گرفته و در جای

                                                           
  .158ان، خطبه هم. ١
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امـا  ،عدم تعّقل و تفكّر و به كار نگرفتن قوه شعور را مورد مالمت قرار داده است، »... و يتفكرون

 .ئل را با عقل خويش دريابندها بتوانند تمام مسا اين بدان معنا نيست كه انسان

  :اند شوند بر دو گونه اساسًا احكامى كه صادر مى

  ).اند مافوق عقل(ها عقل گريزند  بعضى از آن. الف 

بديهى است احكامى هم كه از شارع ). اند مساوی عقل(اند  بعضى ديگر در فراخور درك عقلى. ب 

هـا  عقل بشر قـادر بـه درك آن يعنى، شوند ممكن است يا عقل گريز باشند مقدس صادر مى

اگر آن احكام صادره در فراخور عقل باشند بـه . نباشد و يا در فراخور درك عقل بشری نباشد

، ها خواهد بود؛ مانند حرمـت شـراب اين معناست كه بشر با عقل خويش نيز قادر به درك آن

مضـرات آن  عقل سليم بشری نيـز بـا توجـه بـه، شمرد كه اگر شارع مقدس آن را حرام نمى

 .دانست شرب آن را جايز نمى

يعنى بشر با عقل خويش قـادر بـه ، )اند و نه عقل ستيز مافوق عقل(اما برخى احكام عقل گريزند 

. اند باشند؛ زيرا از سوی شارع حكيم صـادر شـده قابل انكار نيز نمى، ها نيست؛ و از سويى درك آن

دًا پذيرفت و با عقل نـاقص و محـدود خـويش در در چنين مواردی بايد آن احكام را تعب، بنابراين

 .صدد فلسفه تراشى و يا انكار آن بر نيامد

عقل باطنى كه از گزند مغالطه و آسيب تخيل «: نويسد در باب عقل مى، آيت اّهللاٰ جوادی آملى

از منابع مسـتقل معرفـت ، به منزله رسول باطنى خداوند است كه همانند متن نقلى، مصون است

. آيد و از اعتبار اصـيل و حجيـت ذاتـى برخـوردار اسـت ادر فتاوی شرعى به شمار مىدينى و مص

بنيان مرصوص عقايد اصيل مانند اصـل ، چنين عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهين ناب خود

، ضـرورت وحـى و رسـالت، وحدت و ساير صفات عليا و اسمای حسنای مبـدأ، وجود مبدأ هستى

كند و در اين تأسيس و تثبيت نيز اسـتوار  ل كالمى متقن را تأسيس مىضرورت معاد و ساير مسائ

به عنوان حجتى الهـى سنت  عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و، بر اين اساس. است

  ١.»... حضوری مؤثّر دارد

مـورد اسـتفاده ، بايد توجه داشت كه اگر قرار باشد عقل به عنوان يك دليل و حجـت، بنابراين

آن عقل اصيل و غير محرف است نه عقلى كه با مبادی موهوم و يـا متخيـل آميختـه ، ر گيردقرا

                                                           
١ . ،   .163ـ 162: ، قم، اسراء، چاپ سوم1، جتفسير تسنيم، 1381جوادى آملى، عبداّهللاٰ
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بشر و كنوانسيون رفع هـر نـوع تبعـيض  اعالميه جهانى حقوق، شده و با ديدن منشور ملل متحد

 .دچار ترديد شده و از اصيل و ناب بودن خارج شده باشد عليه زنان

مجـازات قاتـل را مشـخص كـرده ، گذار در مورد قتل عمد از ديدگاه برابر كه ظاهرًا قانونبا آن .٢

محكـوم بـه ، است و قاتل را اعم از آنكه خون مردی را ريخته باشد يا جان زنى را گرفته باشد

تواند در عمل مانع  اما شرطى كه قصاص مستلزم انجام آن شده است مى، نموده است قصاص

افتد و  اص گردد؛ زيرا در بيشتر موارد قصاص مرد قاتل كه زنى را كشته عمًال به تعويق مىقص

اوليای دم را از اصرار بر قصاص كه با پرداخت پـول قابـل تـوجهى مالزمـه ، خاك سرد زمان

. گذار با يك تير دو نشان زده اسـت توان نتيجه گرفت كه قانون مى، سان بدين. دارد بازمى، دارد

 را نصف جان مرد قرار داده است كه به تنهايى نابرابری در حقـوق قيمت جان زن، سواز يك 

قصـاص را موكـول بـه ، از ديگر سـو، اوليای دم يعنى زيان ديدگان از وقوع جرم را در بر دارد

ير مستقيم از شـدت مرد به قاتل نموده است كه اين شرط هم به طور غ پرداخت يك دوم ديه

كاهد و عمًال نابرابری در تحمل مجازات را نسبت به مردی كه به  و قوت مجازات قصاص مى

 .دارد عمد زنى را كشته است روا مى

 ١.كنوانسيون در اختالف است 247ماده » ز«قانون داخلى با بند  :نتيجه اينكه

ی است كه برای صدور حكـم اين نكته نيز در خور دقت است كه رسيدگى به امور قضايى امر

ای مانند قتل هيچ تـأثيری در  باشد و گذشت زمان به ويژه در پرونده و اجرای آن نيازمند زمان مى

گاهى اتفاق افتاده است كه اگرچه قاتل و مقتول هـر دو مـرد يـا . اراده و خواست اوليای دم ندارد

های متمـادی در زنـدان بـه  سال، ه و صدور حكماما متهم تا رسيدگى كامل به پروند، اند بوده زن

، حكم به اجرا گذاشته شده و قاتـل بـه درخواسـت اوليـای دم، سر برده است و پس از اثبات جرم

مقتـول را ، شـود كـه اوليـای دم گاه خاك سرد زمان موجب نمى بنابراين هيچ. شده است قصاص

همچنين مراجع قضـايى . تى برای قاتل پيش بيايدفراموش نمايند و از حق خويش بگذرند و فرص

 ديـه تفاوت، گونه كه قبًال گفته شد نكته ديگر اينكه همان. كنند هرگز چنين اهدافى را دنبال نمى

هرگز به معنای نصف بودن جان زن نسبت به مرد نيست؛ زيرا ديه هيچ ارتباطى باارزش و جايگاه 

شود جان شريف انسانى را در برابر مبالغى پول معاوضـه كـرد؟ ايـن قيـاس  مگر مى .انسان ندارد

 .الفارق است مع
                                                           

  .80: 1378، تهران، پروين، رفع تبعيض از زنانكار، مهرانگيز، . ١
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كاهد و نه بر ارزش انسانى  و مرد نه از ارزش انسانى زن مى زن و قصاص ديه تفاوت، بنابراين

واقع جبران خسارت اقتصادی ناشـى از فقـدان يـك شـخص بلكه پرداخت ديه در ، افزايد مرد مى

 .است

 نادر و مخالف روايـات، ای قليل از فقيهان نيز به صدور احكامى شاذّ  ناگفته نماند در اين بين عده

مـا «: گويد آقای صانعى مى ١.اند مستفيض و متواتر و نيز مخالف مشهور فقهای شيعه اهتمام ورزيده

 ديه جزايى مواردی است كه مجـازات قصـاص. ديه حقوقى و ديه جزايى: داريم نوع ديه در واقع دو

ما بحث ديه جزايى ) كشد مثًال هنگامى كه زنى مردی را به قصد و عمد مى(است و بايد ديه بدهند 

مـردی ، يـك حادثـهدر ، مواردی است كه در يك تصادف، اما بحث ديه حقوقى. گذاريم را كنار مى

ام كـه  در اينجا بنده به بحث مقـدس اردبيلـى اشـاره كـرده. كشد زنى را مى، كشد يا زنى زنى را مى

بنـده روايـات ) م من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكـرد( ٢»ما اطلعت عليه من ص«: فرمايد مى

بنـده روايـاتى را كـه ...  دانم و هر روايت مخالف قرآنى حجت نيـت ديه جزايى را مخالف قرآن مى

بخواهند مرد را بكشند بايد نصف ديـه را بـه مـرد  اگر مردی زنش را بكشد و اوليای زن«: گويد مى

كنيم و  زن را قصـاص مـى، مردی را كشـت، اما عكسش اگر زنى، بدهند تا او كشته و قصاص شود

ر برداشـت خـود معـذورم و آن برداشت من اين اسـت و د. دانم ظلم مى، دهيم چيزی هم به او نمى

پـس . توانـد كارگشـا باشـد نمى، دانم و اين روايات هر چقدر هم كه زيـاد باشـد تبعيض را ظلم مى

صدقًا و عدًال معتبر نيست و بنده اين روايـات را بـا آيـاتى ، ضابطه اين است كه روايت خالف قرآن

ل مسلم است كه جزء اصول دين است نـه جـزء عدل است و عدل اص قوانين اسالم: فرمايد كه مى

ظلـم اسـت و ، به نظر بنده اين عـدل نيسـت. خواند ام با آن نمى ام و ديده مطابقت كرده، فروع دين

تا ما عدل را بـا ، آوری نيست اصًال بحث ديه بر پايه نان... داند توده مردم و عرف هم اين را ظلم مى

اينكـه در . قبل از اينكه اسالم بيايد هم مطرح بوده اسـت، بهاست خون، بحث ديه. آن مقايسه كنيم

كشند امـا پـول  توانند هم بكشند و هم بايد پول بدهند و يك جا مى يك جا مى، يك جرم هماهنگ

 ٣.خالف آيات نفى ظلم است، خالف عدل، است» النفس بالنفس«اين خالف ، دهند نمى

                                                           
به نظر اينجانب ديه زن با مـرد مسـاوى اسـت، : گويدمى  و مرد در اسالم زن آقاى صانعى در بحث برابرى ديه. ١

  .، و عدم دليل بر تقييد)قضًا الطالق اّدلة الّديه(
، قـم، جامعـه مدرسـين، 14، تحقيق اشـتهاردى، عراقـى و يـزدى، جمجمع الفائده و البرهانالمحقق االردبيلى، . ٢

1416 :313.  
3.www.saanei.org. 
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  : در پاسخ به اين سخن بايد گفت

بـه ويـژه اينكـه ، باشـد دليل بر عدم صدور نمى، مجتهدی به رواياتى دست نيافت؛ اگر فرضًا اوالً 

 .اند دست يافته و حكم مقتضى را نيز استنباط كرده مجتهدان ديگر به آن روايات

استنباط احكام شرع بايد بر اساس موازين صحيح و مقرر در بـاب خـود صـورت پـذيرد؛ آن ، ثانياً 

باشند؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت ارزشـى نخواهـد  نيز مى) ع( د قبول ائمهموازينى كه مور

 .داشت

هـا در  نقل كـرده و بـه آن ١را در مجمع الفائده و البرهان مرحوم مقدس اردبيلى اين روايات، ثالثاً 

ان و ها به حسنة حلبـى و صـحيحة عبـداّهللاٰ بـن مسـك تمّسك نموده و از آن باب قصاص

حال چگونه ممكن است بفرمايد مـن روايتـى در . صحيحة عبداّهللاٰ بن سنان ياد كرده است

 !ام اين مورد پيدا نكرده

بلكه ، و مرد نيست زن عبارتى كه از مرحوم مقدس اردبيلى نقل شده است درباره بحث ديه، رابعاً 

هم اگر در عبارت مرحوم اردبيلى دو احتمـال  بر فرض. باشد درباره ديه اطفال مسلمانان مى

ايشان تصريح دارند كـه ديـه زن چراكه  داده شود بايد مجموع سخن وی را در نظر گرفت؛

 ٢.نصف ديه مرد است

عدالت امـری نسـبى و عرفـى . دانيم عدالت امری ثابت و مطلق است گونه كه مى همان، خامساً 

كننـد پـس آن  الن حكم را ظلم تلّقـى مىف، نيست تا گفته شود چون توده مردم و عرف

، هايى شـود همچنين عدالت به معنای تساوی نيست تا چنين برداشت. حكم ظالمانه است

بـه مقتضـای ، بنـابراين. »اعطاء كل ذيحق حقه«ها و  بلكه عدالت يعنى رعايت استحقاق

های تـوده مـردم هـيچ  دهـد و ديـدگاه عدالت بودن حكمى را شارع مقدس تشخيص مى

 .قشى در آن نداردن

 نصف ديـه اوليای زن، مردی كه زنى را كشته است اگر در برابر قصاص اينكه گفته شود ،مضافاً 

درسـت : بايد گفـت، اين خالف النفس بالنفس است، كامل را بايد به اوليای قاتل بپردازند

                                                           
  .48ـ 47: 14ج . ١
، روزنامـه جمهـورى اسـالمى، »نقدى بر نقطه نظر آيـت اّهللاٰ صـانعى دربـاره ديـه«حسينى اشكورى، سيدعلى، . ٢
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بقـره  178اما در آيه ، برابر جان قرار داده است مائده جان را در 45است كه خداوند در آيه 

ى الْقَتلَى الُْحـر بِـالُحر َو الَْعبْـِد «: فرمايد مى
يا ايها الذيَن آَمنوا كُتَِب َعليكُم القِصاُص فِ

بقره  178نسبت آيه ، گونه كه در مباحث پيشين گذشت همان» ... بِالَْعبِد َو األُنْثى بِاألُنثى

مائـده را  45بقـره آيـه  178به عـالوه اينكـه آيـه . نسبت تفسيری است، همائد 45با آيه 

بلكه شرايطى مانند ، كنند زند كه هر نفسى را در برابر هر نفسى قصاص نمى تخصيص مى

داشته و فقها نيز  در ديه و قصاص با يكديگر تفاوت زن و مرد، بنابراين. مماثلت الزم است

  .اند ر اين قول اتفاق نظر دارند و هيچ تفاوتى نيز بين ديه جزايى و حقوقى قائل نشدهب

 گيری نتيجه

مردی زنى را عمـدًا بـه كه  صورتى در قانون مجازات اسالمى 213و  209، 207مطابق با مواد  .1

مردی زنى را عمدًا بـه گونه شرايط خاصى ولى اگر  شود بدون هيچ مى قصاص قتل برساند زن

را بپـردازد و اگـر  شود كه اوليای دم مقتوله نصف ديه قتل برساند در صورتى قاتل قصاص مى

  . شود نتواند يا ندهد مرد قصاص نمى

، شيعه كه عينًا قانون مجازات بـر گرفتـه از آن اسـت بـه اجمـاع و اتفـاق فقهـا مطابق با فقه .2

. مردی كه زنى را به قتل رسانده است الزم اسـت در قصاص، يعنى نصف ديهپرداخت فاضل؛ 

و مرد در اعضا و جوارح نيـز وجـود  قصاص زن در مورد اصل وجود تفاوت، چنين اتفاق نظری

ای در اين زمينـه قائـل بـه  رد و عدهخو اختالف نظرهايى به چشم مى، برابری دارد؛ اما در حد

ديـه ، گذشتن از يك سوم هستند؛ يعنى اگر ديه عضو يا جراحت از يك سوم كامل مرد بگذرد

قائل به رسيدن يك سوم هستند يعنى تا زمـانى كـه ، زن نصف مرد خواهد بود و مشهور فقها

مساوی بوده اما اگـر بـه يـك سـوم  باهم زن و مرد، ديه عضو يا جراحت به يك سوم نرسيده

 مائده و روايـات 45بقره و  178جمع آيات ، ديه زن نصف مرد خواهد بود وبر اين احكام، رسيد

  .تفسيری و اجماع فقها داللت دادند

ديـه آنـان  ارتباط تنگاتنگى وجود دارد و بازگشت حكم قصاص بـه تفـاوت و قصاص بين ديه .3

  .است
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نبـوده و  نسبت بـه مـردان گاه به معنای ارزش كمتر زنان هيچ، و ديه احكام در قصاص تفاوت .4

نيست؛ بلكه حكمت خاصـى دارد كـه در  مرتبط با شخصيت نهادن به شخص و شخصيت زن

  .شود ذيل عنوان مى

بازماندگان قاتل اسـت نـه  از حقوق، مقتول مرد قاتل از سوی اوليای زن پرداخت نصف ديه. الف

اگرچه اين موضوع در خصوص جنايت وارد بـر عضـو زن از سـوی . مرتبط با خود زن و مرد

د بر ثلـث ديـه اعضو از سوی زن مادامى كه ديه جنايت مساوی يا ماز مرد و فرض قصاص

فـرض كشـته چراكـه  ،باشد كامل باشد به شرط پرداخت نصف ديه به مرد كامًال صادق نمى

  .ها منتفى است و در واقع از حقوق خود جانى و مرتبط با شخص وی است شدن آن

  .اساس ايمان به خدا و تقوا است ها بر ارزش واقعى انسان در اسالم. ب

، قاتـل بـه خـانواده با پرداخت نيمى از ديه، شود مى در مواردی كه مردی در برابر زنى قصاص. ج

گردد؛ زيـرا وظيفـه اداره  جبران مى، شود خساراتى كه در اثر عدم حضور وی متوجه خانواده مى

  .است بر عهده مردان خانواده غالباً 

لزوم موافق بـودن آرای ، ادعای منورالفكران مبنى بر محو هر گونه تبعيض در كنوانسيون وين. د

به شدت ، گذار قانون مجازات اسالمى توسط قانون منوط كردن قصاصكه  اين فقها با ظواهر و

 نابرابری در اجرای قصاص نسبت به زن دهنده قصاص است و موجبات و قوت مجازات كاهش

  : باطل است؛ زيرا، كند و مرد را ايجاد مى

و در  بـه قـدمت ديـن مبـين اسـالم، و قصاص تاريخ صدور احكام و از جمله ديه .1

ی ها برخى موارد حتى به قدرت تاريخ خلقـت بشـر اسـت و در آن زمـان سـازمان

های مختلف وجود نداشتند تا تحـت تـأثير ايـن مجـامع و  المللى و كنوانسيون بين

اسـالمى ، همه ممالك، از طرف ديگر زمان صدور اين احكام. ها واقع شود سازمان

های ديگـری نيـز وجـود  اند؛ بلكه اديان و حكومت اسالمى نبوده يا تحت حكومت

كه طبق موازين آن اديان و يا در ممالـك ديگـر  داشتند و در برخى موارد احكامى

هـا  امـا اسـالم بـه تبعيـت آن، احكامى غير از اسالم بوده است، اند به اجرا درآمده

  . كند ها را اجرا مى احكامى را صادر نكرده است و احكام خاص خود را دارد و آن
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بايد ، همقرآن و عقل نيست؛ بلكه قول و فعل و تقرير معصومين ، تنها منبع فقهى .2

در اصدار يك حكم فقهى مد نظر قرار گيرد و عقل انسان بـه تنهـايى جوابگـوی 

  .باشد بعضى از احكام نمى

رسيدگى به امور قضايى امری است كه برای صـدور حكـم و اجـرای آن نيازمنـد  .3

قتـل هـيچ تـأثيری بـر ، ای مثـل باشد و گذشت زمان به ويژه در پرونده زمان مى

  .دخواست اوليای دم ندار

  فهرست منابع

 قرآن كريم  

 البالغه  نهج  

 و مرد در اسالم زن برابری ديه، آيه اّهللاٰ العظمى صانعى http://saanei.org/ . 
 اسراء، قم، چاپ سوم، 1ج، تفسير تسنيم، 1381، عبداّهللاٰ ، جوادی آملى.   

 مؤسسة آل البيت الحياء ، قم، چاپ دوم، 21ج، يعهوسائل الش، 1414، شيخ محمد بن حسن، حر عاملى

  .التراث

 روزنامـه : در، »نقدی بر نقطه نظر آيت اّهللاٰ صـانعى دربـاره ديـه«، 1381، سيد على، حسينى اشكوری

 . جمهوری اسالمى
 دفتر نشر معارف، تهران، اصل منع توسل به زور، 1382، سيد ابراهيم، حسينى.  

 جامعه مدرسين، قم، چاپ دوم، 3ج، السرائر، 1411، ابن ادريس، حلّى.  

 كتابخانـه آيـة ، قم، چاپ دوم، 2ج، تحقيق سيد احمد حسينى، القرآن فقه، 1405، الدين قطب، راوندی

 .اّهللاٰ نجفى مرعشى
 دفتر تحقيقات و مطالعات زنان، های آموزشى سلسله كالس، 1385، محمدرضا، زيبايى نژاد. 
  مقدمه ، على اكبر، غفاری، محقق و مصحح، چاپ دوم، 4ج، من ال يحضره الفقيه، 1413، شيخ صدوق

 .انتشارات اسالمى دفتر ، قم، صدوق
 مؤسسـة االعلمـى ، بيـروت، 1ج، البيـان فـى تفسـير القـرآن مجمع، 1415، فضل بن حسـن، طبرسى

  .للمطبوعات

 دارالكتب االسالميه، تهران، راستبصا، 1390، شيخ ابو جعفر محمد بن الحسن، طوسى. 
 اوفسـت منشـورات ، قـم، دار االندلس بيـروت، النهاية، تا بى، شيخ ابو جعفر محمد بن الحسن، طوسى

  .قدس

 انتشارات نشر اسالمى، چاپ اول، الخالف، 1417، شيخ ابو جعفرمحمدبن الحسن، طوسى . 



401   

 

401 

 نهضت ،قم، 1ج، احاديث أم المؤمنين عايشه، 1418، سيد مرتضى، عسكری.  

 85ش، فصلنامه معرفـت: در، »و مرد زن قصاص های تفاوت حكمت«، 1383، محمد، فالح سلوكايى :

57-67.  

 پروين، تهران، رفع تبعيض از زنان، 1378، مهرانگيز، كار.  

 دارالكتب االسالميه، تهران، اصول كافى، 1365، كلينى. 
 مكتبـة المرتضـويه ، تحقيـق محمـد بـاقر بهبـودی، زبـده البيـان فـى تفسـيرالقرآن، اردبيلـى محقق

  .الحياءاالثارالجعفريه

 جامعه ، قم، 14ج، عراقى و يزدی، تحقيق اشتهاردی، مجمع الفائده و البرهان، 1416، محقق االردبيلى

  . مدرسين

 دارالحديث، قم، 4ج، ميزان الحكمه، محمد، محمدی ری شهری. 
 دفتر تبليغات اسالمى، قم، از منظر اسالم زن 1382، فريده و فاطمه جعفری، طفویمص .  

 دارالكتب االسالميه، قم، چاپ دهم، 1ج، تفسير نمونه، 1371، ناصر و ديگران، مكارم شيرازی . 
 آموزشـى و پژوهشـى فيضـيه روزنامـه: در، »بحـث ديـات دروس خارج فقه«، ناصر، مكارم شيرازی ،

  .18ش

 مؤسسة النشر االسالمى، قم، 2ج، تحريرالوسيله، 1404، اّهللاٰ  سيد روح، موسوی خمينى.  

 نشـريه راهبـرد، »و مـرد در مـورد زن اجرای حكم قصـاص بررسى تفاوت«، 1387، حسين، مهر پور ،

  .303-291: 14ش

 مؤسسة آل البيت الحياء التراث العربى، 14ج، مستدرك الوسائل، 1408، ميرزا نوری .  

 دارالكتب االسالميه، تهران، چاپ سوم، 42ج، جواهرالكالم، 1367، محمدحسن، نجفى . 
 نشر فراهانى، تهران، و جهان در اسالم زن حقوق، 1347، يحيى، نوری.  
 مؤسسه الرسالة، بيروت، 16ج، كنزالعمال، 1954، متقى، هندى.  

  

  



 

 



 

 

 

  

 ضرورت سياست جنايى

افتراقى در مورد بزه ديدگى 

بر جرم زنای به  تأكيدبا  زنان

  ايران از منظر حقوق عنف

  ١سيد عليرضا ميركمالي
  ٢زهرا علي بخشي

  چكيده
، باشد؛ بدين معنا كه در جوامـع مختلـفكشورها مى هدف غايى در سياست جنايى، عدالت كيفریاجرای 

از اصـحاب دعـوای كيفـری هريـك  گذار با وضع مقررات و قوانين كيفری مناسب و تعيين جايگـاهقانون

بـيش از ، ى و جسمى خاصـى كـه دارنـدبه جهت وضعيت روح زنان. داردگام برمى، جهت نيل به عدالت

از جمله جرائمى مـى ديدگى قرار دارند؛ جرمى نظير زنای به عنفديگر افراد جامعه در معرض خطر و بزه

يقينـًا ، ديدگان اين جرم و جرائمى از اين قبيـلبزه، اند؛ بنابراين باشد كه امروزه زنان بسياری متحمل شده

 گذار با در نظر گرفتن سياست جنـايى افتراقـىتری خواهند داشت؛ از اين جهت قانونت بيشنياز به حماي

كارانى كه زنان را بزه ديـدۀ اعمـال مجرمانـه های ويژه و تشديد كيفر بزهبه واسطۀ سازوكار جرم انگاری

 .اندد جامعه به عمل آوردهحمايتى از اين افراد سوای ديگر افرا ،دهندخود قرار مى
چنين ارزيابى ابعاد گوناگون تدابير حمايت كيفـری افتراقى و هم مقاله حاضر به بررسى سياست جنايى

های كيفری در رسيدگى به ايـن در قوانين شكلى و ماهوی و رويه عملى دادگاه از قربانيان زنای به عنف

 .ها پرداخته استهپروند

 .زنای به عنف، هديد بزه، سياست جنايى افتراقى، سياست جنايى: ها واژه كليد
 

.  
  

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى ستاديار حقوقا. ١
 .شناسىجزا و جرم ی حقوقادانشجوی دكتر. ٢
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  مقدمه

  بيان مسئله

كسـى  بـر ،ه در فرآينـد كيفـریديـدافع مادی و معنوی بـزهو من امروزه ضرورت توجه به حقوق

رسانى  ه بر اين باور هستند كه وی بايد مورد حمايت و كمكديدحاميان حقوق بزه. پوشيده نيست

دولت و نهادهای مدنى بايد در ارائه كمك و خدمت رسانى به وی حداكثر تالش خـود . قرار گيرد

هـا ديدگى از ايـن حمايـته در وضعيت بزهديدبنمايند و نيازهای بايسته وی را تأمين كنند؛ بزه را

با وضـع مقـررات و قـوانين كيفـری . شود تا خسارت روحى و مادی وی جبران گرددمند مى بهره

شـود مى از اصحاب دعوای كيفری است كه عدالت كيفری محققهريك  مناسب و تعيين جايگاه

، بنابراين. كشورها تحقق عدالت كيفری است ترين اهداف سياست جنايىيكى از مهم، ترديد و بى

، تقنينـى( گذاری جنـايى ديدگان بايـد در تمـامى سـطوح سياسـتتضمين و حمايت از حقوق بزه

تند كه نياز بيشـتری بـه در بين بزه ديدگان كسانى هس. مورد توجه قرار گيرد) قضايى و مشاركتى

ديـدگان حمايت دارند؛ اين دسته از افراد به لحاظ روحى و جسمى نسـبت بـه ديگـر افـراد و بـزه

همـه « البته مطابق قانون اساسـى ،به همين دليل نياز به حمايت بيشتری دارند ،تر هستندضعيف

، سياسـى، ند و از همه حقوق انسـانىو مرد يكسان در حمايت قانون قرار دار افراد ملت اعم از زن

بـه ، اما قربانيان ايـن جـرم ١» .برخوردارند اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسالم، اقتصادی

، هـانيازمنـد انـواع حمايـت، شـان ترين حريم زندگىعلت تعرض به قلمروی محرمانه و خصوصى

 .خصوصًا حمايت كيفری هستند

هـای فرهنگـى و ارزشـى جوامـع ر اين است كه وجـود اختالفـات در بافـتنكته قابل توجه د

و تفسـيرهای  های متفاوتى برای تعيين قلمروی جرم زنای به عنفمختلف موجب اتخاذ سياست

نگرديـده انگـاری  جرم زنای بـه عنـف، كيفری ايران در حقوق. قضايى و پليسى از آن شده است

جزايـى اماميـه  مستنبط از فقـه ،ت و اعمال و رفتارهای جنسى و واكنش كيفری نسبت به آناس

گيری ساختارهای نظام عدالت كيفـری در زمينـه جـرم است؛ لذا بايد بيان داشت كه فرآيند شكل

و هـا های فرهنگـى و ايـدئولوژی مردانـه بـوده و دغدغـهعمدتًا مبتنى بر برداشت، زنای به عنف

ايـن ) 288: 1388، ها و همكار فرجى( .ه در اين فرآيند بازتابى نداشته استديدبزه مالحظات زنان

                                                           
 .ون اساسى جمهوری اسالمى ايراناصل بيستم قان. ١



405   

 

405 

كـه  طوری به شود؛بلكه در قوانين و مقررات شكلى نيز ديده مى، رويكرد نه تنها در قوانين ماهوی

شود و نهادهای عدالت كيفری طوری بـا قربانى جرم زنای به عنف بسان يك مجرم نگريسته مى

 .باشدنمايند كه گويى وی مقصر اصلى در پرونده تجاوز مىوی برخورد مى

متمركـز » هديـدبـزه« كـاری يعنـى گر ديگر بزه اصلى بر كنشپژوهش و محور ، در اين مقاله

گـذار و بررسى خـواهيم كـرد كـه سياسـت) افتراقى سياست جنايى(، هديدبزه خصوصًا زنان، است

ديدگان چه رويكردی را در پيش گرفته و آيـا ايـن رويكـرد جنايى ايران در قبال اين دسته از بزه

ديـدگان را مـورد گيری وضعى از جرائم عليه ايـن بـزههاست يا خير و نيز پيشپاسخگوی نياز آن

ه به عنوان يكى از عناصـر دخيـل در ارتكـاب جـرم در نظـر ديدر خواهيم داد؛ زيرا بزهمطالعه قرا

با اتخاذ و اعمال اين  ١. تواند در ارتكاب جرم نقش داشته باشدگرفته شده و عنصری است كه مى

كاری  از وضعيت ماقبل بزه ه به عنوان عنصریديدخود بزه، اقدامات هدف آن است كه از يك سو

: 1379، نجفـى ابرنـدآبادی( كاران فـراهم نيـاوردزمينه جاذبه را برای بزه، يا وضعيت پيش جنايى

هـای ويـژه و گذاران كيفری به واسـطۀ سـازوكار جـرم انگـاریقانون، ؛ و از سوی ديگر)11و 10

نـوعى سياسـت  ،دهنـدار مـىكارانى كه زنان را بزه ديدۀ اعمال مجرمانه خود قـرتشديد كيفر بزه

 .اندكيفری افتراقى را در برابر بزه ديدگى زنان مدنظر قرار داده

و سـازوكارهای  ختى حمايت كيفری افتراقى از زنـانشنا جرم در اين مقاله ضمن توضيح مبانى

ری از قربانيـان به بررسى و ارزيابى ابعاد گوناگون تدابير حمايت كيف، تقنينى اتخاذی در اين زمينه

های كيفـری در رسـيدگى بـه ايـن در قوانين شكلى و ماهوی و رويه عملى دادگاه زنای به عنف

افتراقـى در خصـوص جـرائم عليـه زنـان  سياست جنايى، آيا در ايراناينكه  ها و در نهايتپرونده

 .خواهيم پرداخت، مجری است يا خير

  ل و فرضيهسؤا

 چيست؟ در مورد بزه ديدگى زنان مبانى افتراقى بودن سياست جنايى :سؤال اصلى

 باشد يا خير؟ه مىديدبزه ايران در جهت حمايت از زنان آيا سياست جنايى :سؤال فرعى

                                                           
ك به نجفى ابرنـدآبادی، علـى حسـين، تقريـرات درس جـرم شناسـى، دوره . تر نجهت كسب اطالعات بيش. ١

 .21: 1388شناسى، دانشگاه مفيد، سال جزا و جرم كارشناسى ارشد حقوق
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در مقابل جرائم و همچنين لـزوم حفـظ و  نسبت به مردان پذيرتر بودن زنان سيبآ :فرضيه اصلى

ويژه و متفـاوتى در ايـن خصـوص حـاكم  نمايد كه سياست جنايىه ايجاب مىديدحراست از بزه

 .باشد

يـك سياسـت منسـجم و  ايران در قبال افعال مجرمانه عليه زنان سياست جنايى :فرضيه فرعى

قابل گذشت شمردن بعضى افعال مجرمانه عليه زنان آنـان را  هماهنگ نبوده است؛ گاهى با غير

در قبال برخـى جـرائم عليـه تماميـت ، ترحمايت كرده و گاهى هم به واسطۀ حمايت كيفری كم

ها را از طريـق كـاهش هزينـه  آن» ديدگىبزه« هایقتل و قطع عضو زمينه ها نظير جسمانى آن

 .ها فراهم نموده است كيفری ارتكاب جرم بر روی آن

  تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصى. 1

  هديدبزه. 1. 1

ارادی در  فتِن ناخواسته و غيرشود كه به دليل قرار گربه كسى گفته مى ١» قربانى« يا» هديدبزه«

دچـار مشـكل و مصـيبت شـده ، وضع دشوار و محـيط نامناسـب يـا بـه موجـب عمـل ديگـری

خالى از اشكال نباشد؛ زيـرا زمـانى مـى، رسد اين تعريف به نظر مى )1708: 1382، انوری( .است

ده باشد؛ لذا اگر فردی بـه خـاطر ه دانست كه از يك فعل مجرمانه آسيب ديديدتوان فردی را بزه

گذار آن را جرم به شمار نياورده دچار مشكلى شود بنا بر اصل قانونى بودن جرم و عملى كه قانون

ای ديدهبزه، توان فاعل آن عمل را مجازات كرد و هم چنين به خاطر عدم وقوع جرممجازات نمى

: 1391، ميركمـالى( .ابل سرزنش باشدهر چند كه از لحاظ اخالقى مرتكب آن فعل ق ،وجود ندارد

3( 

، هرگاه آسيب و زيانى يا رنج و سختى از رفتار مجرمانه انسان برخاسـته باشـد، در علوم جنايى

؛ بـه )15: 1384، رايجيـان اصـلى( گوينـدمى» هديدبزه« يا» قربانى جرم«، را ديده از آنفرد زيان

درد و ، روانـى، شخصى است كه به دنبال رويداد يك جرم به آسيب بدنى« هديدبزه، عبارت ديگر

ايـن  )همـان( .»بنيادی خود دچـار شـده باشـد زيان مالى يا آسيب اساسى به حقوق، رنج عاطفى

 .اند تعاريف ايراد تعريف قبلى را ندارند و به نوع آسيب وارده كه بايد ناشى از جرم باشد اشاره كرده

                                                           
1. Victim. 
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آسيبى به تماميت شخصـى او ، ه كسى است كه يك خسارت قطعىديدبزه، در تعريف ديگری

: 1379، كردعليونـد و همكـار( .وارد آورده است و اكثر افراد جامعه هم به اين مسئله اذعان دارنـد

در واقع اذعـان . تاين تعريف عالوه بر داشتن نقصاِن تعريف اول دارای ايراد ديگری نيز هس )96

بلكه او بايد از فعـل مجرمانـه زيـان و ، ه مهم نيستديدجامعه در شناسايى يك فرد به عنوان بزه

 .آسيب ديده باشد

گيری از جرم و عدالت كيفری سازمان ملـل متحـد در كميسيون پيشاز نظر اعالميه 

اند از اشخاصى كه از رهگذر فعل يا  در معنايى گسترده عبارت» ديدگان بزه«، 1996سال 

نسبت ...  به شكل فردی يا گروهى متحّمل آسيب... های ناقض قوانين كيفری ترك فعل

در آخـر بـا بررسـى و ارزيـابى ايـن  )2و1: 1384، شـايان( .اندبنيادی خود شده به حقوق

شخص حقيقى يا حقوقى است كـه بـه : كرده را چنين تعريف ديدتعاريف شايد بتوان بزه

مستقيم دچار آسيب مادی و يا معنـوی  به طور مستقيم و يا غير، دنبال ارتكاب يك جرم

  )همان، ميركمالى( .شده باشد

 .يمكنرا بررسى مى ه از جرم زنای به عنفديدبزه در اين مقاله ما تنها زنان

  زنای به عنف. 2. 1

عبارت است از جماع مـرد بـا  زنا« 1370قانون مجازات اسالمى مصوب  63مطابق ماده 

و در فصل » موارد وطى به شبهه در غير، زنى كه بر او ذاتًا حرام است گرچه در دبر باشد

را  و اكـراه زنای بـه عنـف، زنا دضمن برشمردن اقسام ح 82١سوم قانون مذكور در ماده 

 .كننده دانسته است موجب قتل زانى اكراه

گـذار كيفـری جمهـوری اسـالمى يكى از شقوق زناست كه قانون جرم زنای به عنف

مجـازات قتـل را در  ،دهكننـ ايران با آن به شدت برخورد كرده است و برای شخص اكراه

الهام  در واقع اين ضمانت اجرای كيفری شديد از شريعت مقدس اسالم. نظر گرفته است

سـوره  16١و  15٢آيـات  جـرم زنـاانگـاری  جرم به طور كلى مبنای. و اقتباس شده است

                                                           
جـوان و  در موارد زير قتل است و فرقى بين جوان و غير زنا حد«: داردقانون مجازات اسالمى بيان مى 82ماده . ١

 ».كه موجب قتل زانى اكراه كننده است و اكراه زنای به عنف) د: ... محصن و غير محصن نيست
تِى يْأتِينَ «: سوره مباركه نساء 15آيه . ٢ َأرْ  َوالال َسائِكْم َفاْسَتْشـِهُدوا َعَلـيِهنـنكْم َفـِإن َشـِهُدوا الَْفاِحَشَة ِمن ن َبَعـًة م

ُه لَُهن َسبِيًال  الَْمْوُت َأْو يْجَعَل اللـ اُهنٰى يَتَوفِفى الُْبيوِت َحت شما، كسانى كه مرتكب زنـا و از زنان» «َفَأْمِسكوُهن 
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اماميـه  فقه، زنای به عنفانگاری  جرم ولى مبنای ٣،است ٢و آيه دو سوره نور مباركه نساء

دليل مـا عـالوه بـر اجمـاع ايـن . است كه معتقد است در اين خصوص اجماع وجود دارد

پـس ، باشـدتر از زنای با رضايت مـىتر و سنگينگونه زنا جرمى بسيار شنيعاست كه اين

ان كـرد كـه ايـن حكـم از ؛ بايد بي)399: 1389، فيض( تر باشدبايد كيفر آن نيز سنگين

  ٤. اندمختصات شيعه است و فقهای مذاهب اهل سنت با آن مخالفت كرده

  سياست جنايى. 3. 1

درك اين پديـده و ، شناسانه درباره پديده مجرمانه را يك تأمل و تفكر معرفت ٥اگر سياست جنايى

كـاری بـه اجـرا گذاشـته  ه بر ضد رفتارهای حاكى از انحراف يـا بزهوسايلى بدانيم كه برای مبارز

بـرای ، هـای سياسـىمبتنـى بـر گزينـه، سياست جنايى يك راهبرد حقوقى و اجتمـاعى، ودش مى

گيری و كيفر پديده مجرمانه در معنای وسيع بينى به مسايل ناشى از پيش دهى همراه با واقع پاسخ

 سياست جنايى پـل ارتبـاطى حقـوق، البته در رويكرد امروزی )42و  41: 1381، الزرژ( .آن است

، ها و ابزارهای جزايىاقدام، هاروش، شود و به كليه تدابيرشناسى محسوب مى كيفری و علم جرم

گيـری از بـا هـدف پـيش، اجتماعى و فرهنگى كه مقنن در مجموعه قوانين و مقررات، اقتصادی

: 1384، محمـدنژاد( .گـردداطالق مـى، دهندوالن ذيصالح دولتى قرار مىكاری در اختيار مسئ بزه

كاری است كه  ای منطقى و عاقالنه با بزهمبارزه، توان گفت هدف سياست جنايى بنابراين مى )41

 .باشدگری مىگيری و تنبيه و سركوباعم از پيش

                                                                                                                                          
ها را در خانه] زنان[بر آنان گواه گيريد؛ پس اگر شهادت دادند، آنان ] مسلمانان[شوند، چهار تن از ميان خود مى

 ».نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد
اًبـا ر  ُضوا َعْنُهَماَفِإن َتاَبا َوَأْصَلَحا َفَأْعرِ  َواللَذاِن يْأتِيانَِها ِمنكْم َفĤُذوُهَما«: سوره مباركه نساء 16آيه . ١ َه كاَن َتو اللـ ِإن

شوند، آزارشان دهيـد؛ پـس اگـر توبـه كردنـد و كارى مىو از ميان شما، آن دو تن را كه مرتكب زشت» «ِحيًما
 .»پذير مهربان استنظر كنيد، زيرا خداوند توبهدرستكار شدند از آنان صرف

ْنُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ «: سوره مباركه نور 2ه آي. ٢ َواِحٍد م انِى َفاْجلُِدوا كل انِيُة َوالز ـِه َوَال َتْأُخْذكم بِِهَما رَ  الز ْأَفٌة ِفى ِديـِن اللـ
ِه َوالْيْوِم اْآلِخرِ  َن الُْمؤْ  ِإن كنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاللـ زناكار و مرد زناكارى صد  به هر زن» «ِمنِينَ َولْيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة م

تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در دين خدا، نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى 
 .»از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند

 .االقران فاضل مقداد ك به كنزالعرفان فى فقه. تر نجهت كسب اطالعات بيش. ٣
ك به علم الهدی، سيد مرتضى، االنتصار، چاپ مطبعـه حيدريـه نجـف، سـال . تر نجهت كسب اطالعات بيش. ٤

1391 :261. 
5. criminal policy. 
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سـت زيـرا شـامل سياسـت جنـايى مشـاركتى ني تبيين كاملى از سياسـت جنـايى، اين تعريف

، ای از سياست جنايى كه مشهور به سياست جنايى تقنينى اسـتود هرچند كه بخش عمدهش نمى

اجرای سياست جنايى بر اساس سـنت و قاعـده ديـرين بـر عهـده ، باشدگذار مىمربوط به قانون

مربـوط بـه قـوه قضـاييه ؛ بخش ديگری از سياست جنايى كـه )401: لواسور( باشدگذار مىقانون

بدين معناست كه قوانين مصوب قـوه مقننـه بايـد ، شوداست و سياست جنايى قضايى ناميده مى

توسط مراجع قضايى اجرا شوند؛ لذا بايد ببينيم كه نحوه اجرای قوانين و مقررات مربـوط بـه ايـن 

يگـری از سياسـت نـوع د، هـاعالوه بر اين، موضوع در دادسرا و محاكم كيفری چگونه است؛ اما

دولتـى در مبـارزه بـا  مربوط به مشاركت مراجع غير، باشدجنايى كه سياست جنايى مشاركتى مى

 .پديده مجرمانه است كه مورد بحث ما نيست

  افتراقى سياست جنايى. 4. 1

گيـری و سـركوب در ژه و خاص پـيشهای وينيز بر اتخاذ تدابير و شيوه ١افتراقى سياست جنايى

اسـت كـه  در چهارچوب يك سياست جنايى افتراقـى. دارد تأكيدهای مجرمانه قبال برخى پديده

كودكان و سالخوردگان مـورد توجـه ويـژه ، های خاصى نظير زنانگيری از بزه ديدگى گروهپيش

يكـى از همـين تـدابير  ٢اران قرار گرفته است و سياست كيفری افتراقىگذ گذاران و قانون سياست

، پذير نظيـر زنـان ويژه است كه با مقرر كردن حمايت كيفری ويژه و افتراقى از برخى اقشار آسيب

كاران را دنبال ها و يا ضمانت اجرای كيفری خاصى برای بزه گيری از بزه ديدگى آنسياست پيش

 .نمايدمى

  افتراقى در حمايت كيفری از آنان پذير و سياست جنايى ان بالقوه آسيببزه ديدگ. 2

كارانى كه قربانى خود را از بـين افـراد ضـعيف و پذيرش يك سياست كيفری افتراقى در قبال بزه

ى و بـه ويـژه ختشـنا جرم هایكنند بر پايه يك سری تئوریانتخاب مى از جمله زنان ،پذير آسيب

گـذاران بـه امـروزه اگـر قـانون. اسـتوار اسـت» سـىشنا بزهديده« شاخه نسبتًا جديـد آن يعنـى

تقنينـى دارنـد بـه خـاطر نتـايج  ای در تدوين سياسـت جنـايىتوجه ويژه» هديدزنان بزه« عنصر

مطالعاتى كـه از چنـد دهـه پـيش در كنـار . شدباختى مىشنا جرم هایمطالعات و يافته، تحقيقات

                                                           
1. Differential Criminal Policy. 
2. Differential penal policy. 
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احيـای . انـدنيز پرداخته» هديدبزه« يعنى ،به بازيگر ديگر معادله جرم» مجرم« و» جرم« توجه به

رهبری گرديد؛ جنبشـى كـه بـه شـدت از قربانيـان  ١توسط جنبش فمينيسم، قربانيان جرم حقوق

تـرين مقـدار از عنف و تجاوز جنسى دفاع كرد و باعث بروز و ايجاد بـيشجرائم هتك ناموس به 

زيادی از حقوق اجتمـاعى محـروم  همدردی و دلسوزی نسبت به گروهى از افراد جامعه كه تا حد

، بايد توجه داشت كـه وجـود افـراد ضـعيف نظيـر زنـان )Fattah, 1979: 198-213( .شد، بودند

كـار در ارتبـاط بـا آنـان هايى جهت ارتكاب برخـى افـراد بـزهموجد زمينهكوكان و سالخوردگان 

چنين حمايـت كيفـری از كاران و همه در ترغيب بزهديدبنابراين در اين بخش نقش بزه. گردد ىم

 .در جرائم را مورد بررسى قرار خواهيم داد ديدگان زنبزه

  كاران جهت ارتكاب جرمه در ترغيب بزهديدنقش بزه. 1. 2

، عدم تعادل روحى و روانـى، معلول عوامل مختلفى چون ضعف جسمى، ديدگىبزه، در اكثر موارد

ديدگى برخى از افراد بـه لحـاظ فقدان موقعيت اجتماعى و عدم مراقبت محيطى بوده و ميزان بزه

ديـدگان را توان ايـن گـروه از بـزهبنابراين مى .های خاصى كه دارند بيش از سايرين استويژگى

، بنابراين بـه شخصـيت )286: 1377، توجهى( .پذير معرفى كرد ديدگان مستعد و بالقوه آسيب بزه

كـار و در نهايـت ه و روابط او با بـزهديدخصوصيات اجتماعى و فرهنگى بزه، صفات زيستى روانى

 .شودتوجه مى نقش و سهم او در تكوين جرم

در عمـل تـابع اصـل ، گيـردجاست كه فردی كه تصميم به ارتكاب جرم مـىنكته اساسى اين

مزايا و معايب يا منافع و مضراتى كه ممكن اسـت ، حسابگری جزايى است و قبل از ارتكاب جرم

، ادانسـانى آز، كـارانسـان بـزه. او قاضى منافع خود است ؛گيرد از جرم نصيبش شود را در نظر مى

 )62: 1381، پـرادل( .زنـدباهوش و با تحمل است كه به طور واقعى دست به محاسبه دقيق مـى

گردد اين است كه آيا قربانيان جرائم به صـورت تصـادفى و اتفـاقى سؤالى كه به ذهن متبادر مى

قربانى واقـع مـى، بر اساس گزينش و انتخاب قبلىكه  اين شوند ياهدف اعمال مجرمان واقع مى

ديدگى افراد جامعه برابر است؟ بـديهى پذيری و احتمال بزه ند؟ به عبارت ديگر آيا ميزان آسيبشو

ديدگى كليه افراد جامعه و امكان قربانى شدن احتمال خطر بزه، است كه اگر انتخابى در كار نباشد

                                                           
در جامعه مدرن به صورت سيستماتيك و به حكم  زنان: ددارجنبشى است كه بيان مى» Feminism«فمينيسم. ١

و مـرد  اجتمـاعى، سياسـى زن گيرند و طرفـدار برابـری حقـوقماهيت نظام حاكم مورد تبعيض و ستم قرار مى
 .باشد مى



411   

 

411 

انتخـاب  هـا ديـدگانى كـه دربـاره آنبه هر حال در مورد آن دسته از بزه. يكسان خواهد بود، آنان

فقـدان ، امكـان دسترسـى آسـان، قابليت كنترل، هايى چون جذابيتوجود مؤلفه، گيردصورت مى

در امر گزينش آنان سهيم خواهد بود؛ به عبـارت ديگـر ، خطر يا كم خطر بودن آن و موارد مشابه

، تـوجهى( ديدگى ارتباط و تشـابه عميقـى وجـود داردكاری و بزه توان مدعى شد كه ميان بزهمى

ه واقع شدن بـه طـور مسـاوی ميـان افـراد ديدتوان گفت كه خطر بزه؛ بنابراين مى)285: پيشين

ای از افراد به خاطر عوامل آسـيب شـناختى و و عده) 447: 1376، ويانو( جامعه توزيع نشده است

كـاران قـرار زهاز ساير افراد جامعه در معرض انتخاب شـدن از سـوی بـبيشتر  ،های خاصويژگى

 .دارند

توان هم در درون خانه و هم بيـرون از آن بررسـى را مى ديدگى زنانزمينه بزه استعداد يا پيش

های مناسبى برای بزهها را سيبل در بيرون از خانه به خاطر خصوصيات خاص زيستى كه آن. كرد

در درون . سمى و جنسى قرار بگيرندممكن است در معرض تعرضات ج، دهدكاران بالقوه قرار مى

پـذيری زنـان آسـيب، هـای خـانوادگىدر خشونت ١كاری خانه نيز به دليل باال بودن رقم سياه بزه

بـيش از  ،صـورت گرفتـه اسـت 1967بر اساس تحقيقاتى كه در آمريكا در سال . يابدافزايش مى

يدگى خـود بـه مقامـات و مراجـع دهرگز در صدد اعالم بزه، هاديدگان در همه زمينهيك دوم بزه

های متعددی ارائه شده است كه بعد از اعتقاد جواب ،در پرسش از علت اين واقعه. اندرسمى نبوده

هـای ماننـد نـزاع، اعتقاد به خصوصى بـودن برخـى قضـايا، كارانبه ناتوانى پليس در تعقيب بزه

ها داشـته سياه را در بين اين پاسخ باالترين رقم، های داخلىخانوادگى و نيز شرم از بروز خشونت

تـرين تعـداد بـزه ديـدگان در از لحاظ آماری نيز زنان بـيش )75: 1378، توجهى و همكار( .است

توان يك عامل بسـيار مهـم در دهند؛ بنابراين جنسيت را مىو بيرون از آن را تشكيل مى خانواده

پذيرتر و شـرايط  زنان به دليل خصوصيات جسمى آسيبشود ديدگى افراد دانست كه سبب مىبزه

ديدگى مكـرر چـه در درون ديدگى و حتى بزهدر معرض بزه از مردانبيشتر  ،آميز اجتماعى تبعيض

 .خانواده و چه بيرون از آن قرار بگيرند

                                                           
تعـداد (و بزهكـاری ظـاهری ) كومـانتعداد مح(كاری قانونى كاری عبارت است از نسبت ميان بزهرقم سياه بزه. ١

يعنى تعداد جرايمى كه عمًال ارتكاب يافتـه و (به بزهكاری واقعى ) های ارجاعى از سوی پليس به دادسراپرونده
 .كاری واقعى را گويندكاری ثبت شده و بزهيعنى فاصله موجود بين بزه) ميزان ماهيت آن مبهم و ناشناخته است
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  قربانى زنای به عنف افتراقى در حمايت كيفری از زنان سياست جنايى. 2. 2

گيـری از بحث پـيش، ديدگى قرار دارنددر معرض خطر بزه از مردانبيشتر  زناناينكه  با توجه به

ديـدگى آنـان گيری از تكرار بزه ها و يا پيش ه واقع شدن آنديدديدگى آنان يا كاهش خطر بزهبزه

ديدگى مكرر كسانى كه يك بار دهد خطر بزهشود؛ زيرا آثار وسيع منتشر شده نشان مىمطرح مى

؛ هم چنين مشـاهدات )208: زينالى( استبيشتر  اند در مقايسه با سايرينه جرمى واقع شدهديدبزه

 )87: 1372، كالدرون( .شوندمىاز ديگران قربانى جرائم واقع بيشتر  دهد كه زناننشان مى

گذشته از . تری نيازمندندای به كمك و حمايت بيشديدگان بالقوهپر واضح است كه چنين بزه

رسمى و مردمى به منظور حمايت و مراقبـت از  تأسيس نهادها و مؤسساتى در قالب رسمى و غير

ها را  های الزم به زنان در زمينه خطراتى كه آنزش و دادن آگاهىآمو، قربانى زنای به عنف زنان

انسانى و قانونى خود از  آموزش زنان نسبت به حقوق، كند به منظور مراقبت از خويشتنتهديد مى

حساسيت آفرينـى و آمـوزش ، ها و تشويق آنان به افشاگری تجاوزات عليه خودطريق كليه رسانه

پيگيری و برخورد قاطع با جرائمى كـه ، قضات و وكال در خصوص چگونگى مقابله، پرسنل پليس

چنـين حمايـت از گيری از وقوع چنين جرمى و هـمتواند در جهت پيشكند مىزنان را قربانى مى

 .حقوق قربانيان جرم زنای به عنف مؤثر واقع شود

قربـانى  افتراقى در حمايت كيفری از زنان به بررسى سياست جنايى، در اين بخش از پژوهش

 .خواهيم پرداخت زنای به عنف

  تقنينى سياست جنايى. 1. 2. 2

ين كيفر مشـدد و تعيانگاری  جرم در قوانين ماهوی از طريق قربانى زنای به عنف حمايت از زنان

 .پذير خواهد بودكاران اين جرائم امكانبرای بزه

در پرتـو قـوانين  قربانى زنای بـه عنـف سازوكارهای حمايت از زنان. 1. 1. 2. 2

  ماهوی

در  ديدگان جرم زنای بـه عنـفگذار در قوانين ماهوی برای حمايت از بزهسازوكارهايى كه قانون

بنـابراين در ايـن . تواند به ميزان بسيار زيادی ايـن جـرم را تحـت كنتـرل درآوردمى، نظر بگيرد

 .چنين تشديد مجازات مرتكبين را مورد بررسى قرار خواهيم دادو همانگاری  جرم ،قسمت
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  جرم انگاری. 1. 1. 1. 2. 2

يـا  ١است؛ برخى عقيده دارند كه جـرم انگـاری تعاريف متعددی ارائه گرديدهانگاری  جرم در مورد

رفتارهای جديدی ، فرآيندی است كه به وسيله آن، جرم تلقى كردن قانونى يك فعل يا ترك فعل

؛ )76: 1377، نجفى ابرندآبادی و همكار( شودمشمول قانون كيفری مى، به موجب قوانين كيفری

انگـاری  جرم دارد كـهده اسـت بيـان مـىارائه گرديـانگاری  جرم از ديگر تعاريفى كه در خصوص

گذار با در نظر گرفتن هنجارهـای اجتمـاعى و يـا فرآيندی گزينشى است كه به موجب آن قانون

كنـد آور مى بر پايه مبنای نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع و يا الزام، های ديگریضرورت

 )24: 1382، حمودیم( .دهدو برای حمايت از آن ضمانت اجرای كيفری قرار مى

ها يعنـى  از جمله جرائمى است كه فقط به دليل خصوصيات ويژه بزه ديدگان آن زنای به عنف

گـذار بـا ايجـاد قـانون. شده اسـتانگاری  جرم ،های كيفریايجاد شده است و در همه نظام زنان

ن بالقوه از ارتكاب اين جرم و نيز حمايت از زنـان كارادرصدد منصرف كردن بزه، ابزارهای كيفری

گذاری در نظـام يكى از ايرادات وارد بر قانون. پذير در برابر اين نوع بزه ديدگى برآمده است آسيب

عدم ارائه تعريفى مشخص و مستقل از زنای بـه عنـف در قـوانين كيفـری داخلـى ، كيفری ايران

چنـين عنـف در قواعـد و مقـررات كيفـری و هـم ارائه تعريفـى دقيـق از جـرم زنـای بـه. است

 :كندگرفتن كيفر متناسب برای مرتكبين اين جرائم دو هدف عمده دنبال مى نظر در

در قانون كيفری از طريق جرم دانستن برخى رفتارهای خاص درصـدد  با توجه ويژه به زنان. الف

سـبب انگـاری  جرم باشند؛ لذا ايند مىرساندن اين پيام است كه اين اعمال دارای قبح شدي

 .نقش ارزشى و توصيفى خود را ايفا كندبيشتر  گردد كه قانون كيفریمى

های متفاوت و شديدتر بـرای مـرتكبين بينى پاسخ برخى رفتارها و پيشانگاری  جرم از طريق. ب

است؛ فلذا قـانون  جرم عليه زناندر صدد باال بردن هزينه كيفری ارتكاب  جرم زنای به عنف

گيری كيفری خود را از طريق تهديد بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت  كيفری نقش پيش

 )210: پيشين، زينالى( .نمايداجرای كيفری ايفا مى

    

                                                           
1. Criminalization 
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  ها ه آنديدبودن بزه كاران به دليل زنتعيين كيفر مشدد بزه. 2. 1. 1. 2. 2

كار بالقوه در مرحله ترسيم نقشه ارتكاب جرم و به فعليت رساندن آن مورد هايى كه بزهيكى از هزينه

بـه دليـل  پذيری نظير زنـان افراد آسيب. هزينه كيفری ناشى از ارتكاب جرم است، دهدتوجه قرار مى

بـدين ترتيـب دارای جـذابيت ، كـاران هسـتندزهاهداف مناسب و مطلوبى برای ب ،های جسمىضعف

هـا را در  تـری دارد و همـين امـر آنها خطر كم كاران بوده و ارتكاب جرم بر روی آنخاص برای بزه

 .دهدمعرض بزه ديدگى پياپى قرار مى

اب ساخته جذ را غير توان ارتكاب جرم تجاوز بر روی زنانكارهايى كه به وسيله آن مىيكى از راه

كارانى است كـه بـزه سازوكار تشديد مجازات بزه، گونه جرائم را باال بردو به نوعى هزينه ارتكاب اين

كاران جرائم زنـای  سازوكار تشديد مجازات بزه. پذيرتر از ساير افراد جامعه هستندها آسيب ديدگان آن

كرر زنان قربانى تجاوز جلوگيری كند بلكه با باال بردن هزينه ديدگى م تواند از بزهنه تنها مى، به عنف

 .گيری از ارتكاب جرم بر روی زنان خواهد گرديدسبب پيش، ارتكاب جرم برای مرتكبين اين جرائم

كـارانى كـه بـزه دهد كه به طور كلى تشديد مجازات بزهنگاهى به قوانين كيفری ايران نشان مى

های سياست كيفـری افتراقـى مـورد پـذيرش قـرار است به عنوان يكى از مؤلفه ها يك زن ديدۀ آن

كاران به دليل زن بودن بزه ديدگان هرگز به توان گفت كه تشديد كيفر بزهمى، بنابراين. نگرفته است

در آنكـه  بـدتر ؛عنوان يك سياست منسجم و هماهنگ در سياست كيفری ايران اتخـاذ نشـده اسـت

تـوان گفـت تنهـا در مـورد  مى ١كند؛ كار تفاوتى نمىبها صغير باشد نيز مجازات بزه مواردی كه مزنى

 .با در نظر گرفتن مجازات اعدام شديد برخورد شده است زنای به عنف

  وانين شكلىدر پرتو ق قربانى زنای به عنف سازوكارهای حمايت از زنان. 2. 1. 2. 2

و تعيـين ضـمانت انگـاری  جرم اقدام به ،قوانين ماهوی به جهت حفظ نظم اجتماعىاينكه  با توجه به

قوانين شـكلى . كنندقربانى را تعيين مى قوانين شكلى مسير احقاق حقوق، نماينداجرا برای جرائم مى

قربانى به سازوكارهای اقامه دعوا در محاكم و  با در نظر گرفتن مقرراتى جهت تسهيل دسترسى زنان

تواننـد تـا نمايند مىچنين وجود نهادهای عدالت كيفری كه از حقوق تضييع شده آنان حمايت مىهم

در اين قسمت از پژوهش به روند اقامـه دعـوای قربانيـان . حدود زيادی نيازهای خود را مرتفع نمايند

چنين موانع دسترسى قربانيان به عدالت در نهادهـا و محـاكم قضـايى در محاكم و هم زنای به عنف

 .خواهيم پرداخت

                                                           
  .اداره حقوقى قوه قضاييه نيز داللت بر اين امر دارد 7/3/1386مورخ  1463/7ريه شماره نظ. ١
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  قابل گذشت بودن جرم زنای به عنف غير. 1. 2. 1. 2. 2

قـانون مجـازات . اول حيثيت عمومى؛ دوم حيثيت خصوصى: تواند دو حيثيت داشته باشد جرم مى

ورزيده و ضمن قبول اين امر كـه اصـل بـر  تأكيدبر حيثيت عمومى  1304ال عمومى مصوب س

جرائمى كه دارای حيثيت خصوصى هستند را احصاء و طـرح و ، قابل گذشت بودن جرم است غير

موضوعه ايران  تحوالت بعدی در حقوق. تعقيب آن را موكول به شكايت متضرر از جرم نموده بود

بـه ويـژه در ، ه حكايت از گرايش مقنن به افزايش موارد جرائم قابـل گذشـتطى نيم قرن گذشت

 30گذار خود جرائم قابل گذشت را كه به بـيش از قانون. های منتهى به انقالب اسالمى داردسال

قـانون  8مـاده  3و  2و تبصـره  1304قانون مجازات عمـومى  277در ماده ، گرديد مورد بالغ مى

: 1388، آشـوری( .و ساير قوانين احصا كرده بود) 1352بهمن  2لحاقى در ا( آيين دادرسى كيفری

163-134( 

هـای گذاران قبل و بعد از انقالب اسالمى در ارتباط با مسايل عفاف و اسـتفاده از اهـرمقانون

مواضع مختلفى ، كيفری در جهت حفظ موازين اخالقى جنسى در جامعه به لحاظ واقعيات موجود

 1304قــانون مجــازات عمــومى  214لغايــت  207در مــواد  29/2/1312در . انــد را اتخــاذ نمــوده

هـای ديگـری از قبيـل از قوانين موضوعه حـذف و عنـوان عنوان زنا، اصالحاتى را به عمل آورد

با تغييراتى كه همين سـال . رابطه نامشروع و ازالۀ بكارت جانشين آن شد، هتك ناموس به عنف

جرائم عفافى به شرح زير و جز در مواردی كـه ، نون مجازات عمومى به عمل آمدقا 277در ماده 

گذار قابل گذشت اعالم شد و حـق از سوی قانون، متهم دارای سابقه ارتكاب جنحه يا جنايت بود

از دادسرا سـلب و ، تعقيب دعوی عمومى قبل از طرح شكايت از سوی مجنى عليه يا قائم مقام او

  ١. موارد سقوط دعوی عمومى يا مجازات تلقى شدگذشت شاكى نيز از 

                                                           
نقـش زيـان ديـده از جـرم و تحـول آن در دعـاوی «، آشوری، محمـدك به . تر نجهت كسب اطالعات بيش. ١

   .1374 سال، 34دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، شماره  حقوق ، مجله»كيفری
   :جرايم قابل گذشت مذكور عبارت بودند از

عمـل ارتكـاب . 3؛ 207مـاده : لواط. 2قانون مجازات عمومى؛  207موضوع ماده : هتك ناموس به عنف. 1
ربودن افراد به عنف يا تهديد يـا حيلـه . 4؛ 208ماده : از هتك ناموس منافى عفت به عنف و تهديد غير

مـاده  :عمل منـافى عفـت علنـى. 5؛ 209ماده : برای عمل منافى عفت و يا وادار كردن به عمل مذكور
 نبى، مزاوجت زنى كه در قيد زوجيـتدار با مرد يا زن اج شوهردار يا مرد زن رابطه نامشروع زن. 6؛ 210

به صورت حمايت از روسپى و يا امـرار معـاش از محـل (قوادی . 7؛ 212ماده ...: يا عده ديگری است و
         .213ماده ): ه درآمد او و غير
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تـوان بـه آسـانى از  نمـى، و با تـدوين قـوانين اسـالمى 1357پس از پيروزی انقالب در سال 

گذار در زمينه جـرائم سياست قانون، در واقع. افزايش و يا كاهش جرائم قابل گذشت صحبت كرد

قـالب و در قـوانين حـدود و هـای نخسـت انقابـل گذشـت در سـال قابل گذشت و جرائم غيـر

را بايد در رجعت آشكارا به ) 18/5/1362( و تعزيرات) 24/9/1361( و ديات) 3/6/1361( قصاص

قابـل گذشـت شـناخته  غيـر، به همين دليل جرائم منافى عفت. اماميه دانست موازين دقيق فقه

 مفهـوم زنـا، 3/6/1361در » و مقـررات آنحـدود و قصـاص « با تصويب قـانون، در واقع. شدند

قـانون مجـازات  107تـا  63اين قانون و مـواد  127و  71مواد . مجددًا وارد قوانين موضوعه شد

اعمال ديگری مانند مساحقه را نيز موضوع حكم كيفـری قـرار داد و ، عالوه بر آن 1370اسالمى 

                                                                                                                                          
 جب اصالحات درباره دو مورد اول و دوم يعنى هتك ناموس به عنف و لواط الزم به يادآوری است كه به مو

سال حبس با اعمال شاقه تقليل يافت و در عوض، در مـواردی كـه  10تا  3، مجازات اين جرايم به 1312سال 
شوهردار و يا دختر باكره بـود و يـا بـه واسـطه ضـعف قـوای  سال تمام داشت و يا زن 18مجنى عليه كمتر از 

بـرای مرتكـب ) سال حبس با اعمـال شـاقه 10(كثر مجازات ه، حدا دماغى يا بدنى قادر به مقاومت نبود و غير
آيد، دراين جرم تجاوز جنسى به زور و عليرغم ميل و  گونه كه از واژه هتك ناموس بر مى همان. منظور شده بود

اگرچه لواط با رضايت طرفين، حتى بالغ، قابل مجـازات شـناخته (گذار بوده و لذا اراده مجنى عليه مد نظر قانون
كه زن به سن بلوغ رسيده، باكره نبوده و عنف رابطه بين دو جنس مخالف غير متأهل، مشروط بر اين) ودشده ب

های قـانونى افتاد، رابطه مذكور موضوع هيچ يك از عنوان و تهديدی در كار نبوده و علم در مالء عام اتفاق نمى
  .گذار برای آن مجازاتى منظور نكرده بودگرفت و قانون قرار نمى

اين . ، قانون تسريع دادرسى و اصالح قسمتى از قوانين آيين دادرسى كيفری به تصويب رسيد1352ر سال د
كه در مجموع بر موارد قابل گذشت افزود ليكن در مورد جرايم عليه عفت عمومى و اخـالق حسـنه قانون با آن

مـواد «: به صراحت اعالم داشت كهقانون آيين دادرسى كيفری،  8الحاقى به ماده  3راه ديگری پيمود و تبصره 
آن قـانون حـذف  277قانون كيفری عمومى قابل گذشت نبوده و از شـمار مـواد منـدرج در مـاده  213و  210
هـا اخـتالف بـودن آن  بدين ترتيب اعمال منافى عفت علنى و قوادی كـه راجـع بـه قابـل گذشـت.» .گردد مى

اجع قضايى از سوی ديگر وجود داشت، از زمـره جـرايم قابـل نظرهايى از ديرباز بين حقوقدانان از يك سو و مر
گذار ازاله بكارت بر اثر كه قانونبرعكس، با توجه به اين. های نظری خاتمه يافتگذشت اخراج گرديدند و بحث

قانون مجازات عمومى را قابل گذشت دانسته بود، غير قابل گذشت بودن ازاله  207هتك ناموس، موضوع ماده 
قابل توجيه نبود و اين مـورد نيـز ماننـد دو مـورد ) بر اثر اعمال و وسايل ديگر(مكرر  208وضوع ماده بكارت، م

 2بـه شـرح تبصـره  1352گذار سـال مذكور اختالف عقيده بين حقوقدانان را سبب شده بود كه سرانجام قانون
الزم به يادآوری اسـت كـه در  .قانون آيين دادرسى كيفری آن را در زمره جرايم قابل گذشت تلقى نمود 8ماده 

قـانون  8مـاده  2قانون مجازات عمومى و يـا تبصـره  277هايى كه در ماده تمام جرايم قابل گذشت، اعم ازآن
اثر گذشت شاكى خصوصـى  1352گذار سال بينى شده بودند، قانون آيين دادرسى كيفری و يا ساير قوانين پيش

به علت ارتكاب جرم مشابه از سوی متهم يا مرتكب ) روز حبس به باال 61(را موكول به فقد سابقه كيفری مؤثر 
دانسته بود كه البته در عمل و جز در مواردی كه مرتكب در همان حوزه قضـايى مرتكـب جـرم مشـابه شـده و 
محكوميت يافته بود، امكان كنترل قضايى سابقه مرتكب، آن گونه كه مطلوب بود، وجود نداشـت و دادسـراها و 

پرداخته كمتر در صدد كشف سـوابق مـتهم در مـوارد مـذكور بـر » كيفر زدايى«ها نيز در عمل به نوعى دادگاه
  .آمدند مى
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موضـوع حكـم ، از زنا از قبيل تقبيل منافى عفت غير مساحقه و نيز اعمال، لواط، بدين ترتيب زنا

قابل گذشت شدن همه  الهى اين جرائم سبب غير جنبه حق. كيفری و قابل مجازات شناخته شدند

شكايت متضـرر ، گذار با عنايت به موازين شرعى و به منظور ارعاب عمومىها گرديده و قانون آن

حتى در مواردی كـه مصـالح ، ت شاكى خصوصىاز جرم را شرط تعقيب ندانسته است و نيز گذش

از موارد سقوط دعوی عمومى و يا سقوط مجازات تلقـى نگرديـده و ، خانوادگى آن را ايجاب كند

مكلف به رسيدگى و صدور حكم قانونى و شرعى دال بر محكوميت متهم در صـورت  ١، هادادگاه

بـزه نوعى حمايت از زنان به عنفقابل گذشت شمردن جرم زنای  غير. اند وجود ادله قانونى شده

 .گردده تلقى مىديد

 در محاكم صالح روند اقامه دعوای قربانيان زنای به عنف. 2. 2. 1. 2. 2

ر دادسرا و توسـط بايستى تحقيقات مقدماتى نسبت به آن د، قبل از رسيدگى دادگاه به هر اتهامى

قرار منع تعقيب و يا قـرار مجرميـت صـادر ، های الزممراجع تحقيق به عمل آيد و پس از بررسى

پرونـده كيفـری در دادسـرا ، خواهد گرديد؛ به اين ترتيب كه در صورت صدور قـرار منـع تعقيـب

ه همراه دادستان كيفرخواست صادر نموده و پروند، مختومه شده و در صورت صدور قرار مجرميت

جاست كه برخى جرائم به سبب اهميت گردد؛ اما نكته اينكيفرخواست به محاكم صالح ارسال مى

پذير متهم و يا به دليل جلوگيری از انتشـار خبـر اندك جرم مورد ادعا يا به لحاظ شخصيت آسيب

ت رسيدگى بدوی در دادگـاه بـدون انجـام تحقيقـا، گرددبرخى جرائم كه موجب اشاعه فحشا مى

آيين دادرسى كيفری در ايـن  43؛ ماده )158: 1391، خالقى( پذيردمقدماتى در دادسرا صورت مى

تواننـد اجـرای دادرسان و قضـات تحقيـق مـى، موارد منافى عفت در غير« :خصوص مقرر داشته

آوری اطالعات و داليل و امارات جرم و يا هر اقـدام  تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع

ايـن اقـدامات . ری را كه برای كشف جرم الزم بدانند با تعليمات الزم به ضابطين ارجاع كنندديگ

تحقيق در جرائم منافى عفت ممنوع است مگـر در مـواردی كـه : تبصره. ارزش اماره قضايى دارد

جرم مشهود باشد و يا دارای شاكى خصوصى بوده كه در مورد اخير توسط قاضـى دادگـاه انجـام 

لـواط و مسـاحقه در ، بنابراين در قانون مذكور تحقيقات مقدماتى در جرائمى نظير زنـا ».گيردمى

قانون آيـين دادرسـى كيفـری  43نيز با تعديل ماده  81دادگاه صالح به عمل خواهد آمد؛ در سال 

                                                           
هرچند در عمل به لحاظ مصالح اجتماعى و خانوادگى در برخى از موارد به نوعى مجازات زدايـى بـا عنايـت بـه . ١

 .ورزند قاعده درء مبادرت مى
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ايى هـپرونده« :های عمومى و انقالب بيان داشتقانون تشكيل دادگاه 3ماده  3تبصره ، 78سال 

هـای مربـوط مطـرح مستقيمًا در دادگـاه... . زنا و لواط است ها جرائم مشمول حد كه موضوع آن

در صـدد مسـتتر اينكـه  گذار با توجه بـهگونه استنباط كرد كه قانونتوان اينفلذا مى» ... ودش مى

در مواد مختلفـى كـه به همين دليل ، باشدماندن جرائم منافى عفت و اشاعه فحشا در اجتماع مى

گونه جرائم را بـه دادگـاه محـول كـرده اسـت نـه رسيدگى مقدماتى و تحقيقات اين ،بيان گرديد

 .دادسرا

گذار احصا گرديده دادگاه كيفری استان مرجعى است كه در برخى موارد خاص كه توسط قانون

ى است كه در اين دادگاه رسـيدگى نيز از جمله جرائم باشد و جرم زناصالح به رسيدگى مى، است

های عمـومى و انقـالب اصالح قانون تشكيل دادگاه 20ماده  1و تبصره  4تبصره ماده . گرددمى

عضو يـا قصـاص  ها قصاص دارد كه جرائمى كه مجازات قانونى آنبيان مى 28/7/1381مصوب 

گاه كيفری استان رسيدگى خواهـد شـد؛ نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد در داد

نگرديده و ذيل تعريف جرم انگاری  جرم به طور مستقل جرم زنای به عنفاينكه  بنابراين به دليل

تحت شرايطى قتل و رجـم مـى، زنا در نظر گرفته شده است و مجازات جرم زنا در صورت اثبات

شايد بتوان دليل ارجـاع جـرم . باشديدگى به اين جرم مىدادگاه كيفری استان صالح به رس، باشد

هـای احتمـالى و سوء اسـتفاده، زنای به عنف به دادگاه كيفری استان را جلوگيری از اشاعه فحشا

ها به گذار ورود اين پروندهحفظ آبرو و حيثيت قربانيان و متهمين بيان كرد؛ بر همين اساس قانون

رسد وجود ن مرجع را برای جرم زنا منع نموده است كه به نظر مىدادسرا و اخذ كيفرخواست از اي

مرجعى تحقيقاتى كه به طور خاص به اين جرم رسيدگى نمايد و تمامى جوانب ارتكاب جرم را در 

نظر بگيرد و به اين وسيله به قضات محكمه جهت مشورت كمك شايانى نمايـد و آنـان را بـرای 

دانـان عـدم شـروع بـه بعضـى از حقـوق. رسدبه نظر مىالزم و ضروری ، صدور حكم ياری دهد

مخفى مانـدن  دانند زيرا در اسالمه مىديدگونه جرائم در دادسرا را نوعى حمايت از بزهتحقيق اين

شود ه نيز مىديداين دسته از جرائم عالوه بر جلوگيری از اشاعه فحشا مانع هتك حيثيت افراد بزه

 43تحقيقات الزم را مطـابق مـاده ، قضات محاكم همانند دادسرا قبل از صدور حكماينكه  ضمن

  ١.دهندقانون آيين دادرسى كيفری انجام مى

                                                           
به ميركمالى، عليرضا، تقريرات درس آيين دادرسى كيفری، دانشـگاه امـام  ك. تر نجهت كسب اطالعات بيش. ١

 .1390-1391صادق، سال 
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هاسـت كـه ايـن قاضى مرد در رسـيدگى بـه ايـن پرونـده 5وجود ، مسئله ديگر در اين جرائم

گـردد كـه بـه فى سيسـتم تعـدد قضـات سـبب مـىموضوع از دو جنبه قابل بررسى است؛ از طر

تر رسيدگى گردد؛ اما از سوی ديگر انتقادی وارد است دقيق، موضوعات مهمى نظير زنای به عنف

سـبب خواهـد چراكـه  ديدگان است؛در كنار اين قضات و طرح سؤال از بزه و آن عدم حضور زن

های قضات را بدهند و شرم و حيـا و قربانى تجاوز نتوانند به درستى پاسخ پرسش گرديد كه زنان

گردد بسياری از قربانيان از بيان حقايق امتناع ورزند؛ بنـابراين خجالت ناشى از اين جرم باعث مى

هاسـت و های ويژه رسيدگى بـه ايـن پرونـدهحضور زنان در اين مرحله از رسيدگى از ديگر جلوه

و زنای به عنـف خواهنـد گرديـد و نمـادی از عـدالت  زنان قربانى زنا آن صيانت از حقوقنتيجه 

  .قضايى به منصه ظهور خواهد رسيد

ارجاعات مكرر مقامات قضـايى بـه ، قربانى تجاوز با آن مواجه هستند مشكل ديگری كه زنان

در برخـى مـوارد ، گرددباعث سردرگمى قربانى مىاينكه  مناين ارجاعات مكرر ض. يكديگر است

آيد كـه دادگـاه كيفـری به عنوان مثال مواقعى پيش مى. های حقوقى ايجاد خواهد كردپيچيدگى

سـؤالى . استان از خود سلب صالحيت نموده و دادگاه عمومى نيز خود را صالح به رسيدگى ندانـد

هـای عمـومى و قانون آيـين دادرسـى دادگـاه 3ماده شود اين است كه با توجه به كه مطرح مى

هـای عمـومى آيا دستورات و تصميمات دادگاه كيفری استان برای دادگـاه، انقالب در امور مدنى

جزايى الزم االتباع است يا خير؟ در پاسخ بايستى بيان كرد كه فلسـفه وجـودی دادگـاه كيفـری 

ائم مهم است و لذا اين دادگاه در خصـوص مرجعى ويژه و اختصاصى برای رسيدگى به جر، استان

نمايـد كـه در صـورت به عنوان دادگاه تخصصى بـدوی عمـل مـى رسيدگى به جرائمى نظير زنا

ديوان عالى كشور مرجع حـل ، به دليل اختالف در صالحيت ذاتى، صالحيت اين دو نهاد تعارض

 )298: پيشين، ها و همكار فرجى( .اختالف صالحيت است

  قضايى سياست جنايى. 2. 2. 2

و  هـای زنـاهای مربوط بـه جـرمپرونده، در نظام قضايى ايران، تر بيان گرديدطور كه پيشهمان

رسـيدگى و ، وظيفـه تحقيـق، شود كه به عنوان مرجعـى واحـدلواط مستقيمًا به دادگاه ارجاع مى

قربـانى  مشكالت ديگری كه زنـان، حال به لحاظ شكلى. رائم را بر عهده داردصدور حكم اين ج

 .در محاكم با آن مواجه هستند را بررسى خواهيم كرد جرم زنای به عنف
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  احراز و عدم احراز عنف توسط دادگاه كيفری استان. 1. 2. 2. 2

باشد؛ بـدين معنـا كـه در احراز عنف مى، قربانى در اين جرائم ترين مشكالت زنانيكى از اساسى

منـوط بـه ، با مجازات اعـدام رسيدگى به زنای به عنف، خصوص زناهای مستوجب اعدام و رجم

از سـوی اكـراه  ادعای اكـراه، قانون مجازات اسالمى 67مطابق ماده . است اثبات عنف بودن زنا

يقين به خالف آن ثابت شود يعنى اصل را بر قبول ادعای اكراه آنكه  شود مگرشونده پذيرفته مى

گونه جرائم ابتـدا در دادگـاه كيفـری بنا نهاده است شايد به همين دليل است كه رسيدگى به اين

گاه عمـومى ارسـال مـىيقين به خالف آن ثابت شد به دادكه  صورتى در آيد واستان به عمل مى

شود شايد بتوان از مفهوم مخالف اين ماده استنباط كرد كه صرف ادعای اكراه شونده كفايت مى

دانـان و همچنـين  حقوق، كه برخـى مواقـع درحالى كند و اكراه كننده بايد عدم اكراه را اثبات كند

  ١.پذيرند رويه قضايى چنين امری را نمى

بر دادگـاه  گردد اين است كه چگونه عنف بودن يا نبودن زنامىحال سؤالى كه به ذهن متبادر 

ترين ابزاری كه محاكم جهت احراز عنف گردد؟ در پاسخ بايد گفت يكى از مهممحرز و مسلم مى

پزشكى قانونى بـه كه  صورتى در گواهى پزشكى قانونى است؛ بدين ترتيب، نمايندبه آن استناد مى

پـذيرد؛ دادگـاه عنـف را نمـى، عليـه صـراحتى نداشـته باشـددر بدن مجنىعالئم ضرب و جرح 

ضرب و جرح و امثال آن ، به مسائلى نظير كشتن، قربانى تجاوز زنان، كه در بسياری موارد درحالى

بنـابراين مـى. از نظر جسمى و فيزيكى به آنان ضربه وارد شده باشداينكه  بدون، شوندتهديد مى

گونه استنباط كرد كه وضعيت جسمى قربانى تنها ابزاری برای احراز عنف بودن عمـل و ينتوان ا

باشد و عدم وجود ادله الزم بـرای اثبـات عنـف ممكـن اسـت مـالك يا عدم رضايت قربانى مى

قربانى ممكن است به دليل نا آگاهى و يا مشكالت ناشـى كه  صورتى در رضايت قربانى قرار گيرد

اه رسيدگى كننده سريعًا به پزشكى قانونى مراجعه نكرده باشد و فرهنگ قضايى از صالحيت دادگ

اين مسئله را مشكل شخصى قربانى ، طبق اصل پذيرفته شده البينه على المدعى، حاكم بر دادگاه

 )305و  304: همان( .تلقى كرده و موجبات برائت متهم فراهم شود

باشد؛ بنابراين ر مستندات دادگاه در صدور حكم مىاز ديگ، نحوه بازجويى از متهم و قربانى بزه

از  تواند گام مؤثری در جهت حمايت از حقوقكند مىهايى كه از قربانى مىدادگاه با شيوه پرسش

                                                           
قانون مجازات اسالمى از حجتى، مهدی، باری، مجتبى، قانون مجازات اسالمى در نظـم حقـوقى  67ماده  2بند . ١

  .281: 1389كنونى، انتشارات كتاب آوا، تهران، سال 
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بر اساس مطالعات ميـدانى . حقوق وی برداردبيشتر  دست رفته وی و يا بالعكس در جهت تضييع

دهـد نـوع سـؤاالت پرسـيده شـده از قربـانى نشان مـى، استكه در اين خصوص صورت گرفته 

حكايت از آن دارد كه مسئله رابطه قبلى متهم و قربانى يا عدم فرار او برای دادگـاه بسـيار حـائز 

صـرف احـراز رابطـه دوسـتى ، ها به موجب همين ديدگاه قضاتدر برخى پرونده ١. اهميت است

ه دليلى بر رضايت قربانى تلقى گرديده و حكم برائـت از زنـای ديدطرفين يا عدم فرار و فرياد بزه

برای متهم صادر و قربانى و متهم به اتهام رابطه نامشروع بـه دادگـاه عمـومى فرسـتاده  به عنف

نيسـت و  دليلى بر رضايت بـه نزديكـى، كه صرف تمايل قربانى به دوستى با متهم شدند؛ درحالى

، فرهنـگ حـاكم بـر او، جهت احراز عنف بايستى خصايص شخصيتى قربانى جرم زنای به عنـف

در بسياری مـوارد فـرد قربـانى بـه جهـت چراكه  شرايط فيزيكى و جسمى او در نظر گرفته شود؛

د شاي )306: همان( .تواند رفتاری صحيح از خود بروز دهدنمى، ترسيدن يا مورد تهديد واقع شدن

و  حاكم بر جرم زناناشى از سياست كيفری ، بتوان دليل عملكرد مراجع قضايى را در اين خصوص

رسـد سياست بزه پوشى است اما به نظر مى، سياست كيفریچراكه  زنای به عنف در نظر گرفت؛

بسياری موارد سـبب تضـييع در  ها در جرائمى نظير زنای به عنف و اكراهگونه سياستاجرای اين

حقوق قربانيان زنای به عنف و بى مجازات ماندن مرتكبين اين جـرائم خواهـد گرديـد؛ بنـابراين 

وجود ضابطه و مالك استاندارد در خصوص اثبات ويژگى عنف و اكـراه سـبب احقـاق حقـوق از 

ب مكـرر ايـن گيـری از ارتكـاچنين كنترل اين جرم و پـيش دست رفته قربانيان اين جرائم و هم

ها نيـز قاضـى بـر اسـاس  كار خواهد شد؛ البته ناگفته نماند كه در برخـى پرونـدهجرائم توسط بزه

اما نبـود مـالك واحـد در خصـوص ، شواهد و مدارك ديگری به عنف بودن زنا واقف شده است

  ٢. اثبات عنف و اكراه در موارد عديده سبب تضييع حق گشته است

                                                           
كه چند بار به خانه او رفتى؟ چرا رفتى؟ چرا با او دوسـت شـدی؟ چنـد بـار بـا او صـحبت هايى نظير اينپرسش. ١

نشان ... كردی؟ شما را كجا بردند؟ اگر به زور بردند، چرا از مردم در خيابان كمك نگرفتى؟ چرا فرار نكردی؟ و 
 .305: ك به فرجيها و همكار، پيشين. تر نجهت كسب اطالعات بيش. دهنده طرز فكر قضات است

قـانون مجـازات اسـالمى، مجموعـه قـانون مجـازات  82در خصوص ماده  1386رأی اصراری مورخ اسفندماه . ٢
  .جمهوری اسالمى تنقيحى رياست
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  كى قانونى در خصوص زنای به عنفگزارشات پزش. 2. 2. 2. 2

در . هـا اسـتپزشكى قانونى مرجعى صاحب صالحيت برای اظهار نظر پزشكى حقوقى در دادگـاه

جمهوری اسالمى ايران پزشكى قانونى سازمانى است وابسـته بـه قـوه قضـاييه كـه بـه منظـور 

ريات آن بـرای مراجـع قضـايى و سـاير نظ، كارشناسى و بررسى و تحقيق در امور پزشكى قانونى

آوری ادلـه دادگـاهى اسـت و  وظيفه پزشكى قانونى جمع صرفاً و  ،های دولتى مستند باشددستگاه

در نظام حقـوقى  ١. باشدهای پزشكى مورد نياز قربانى بر عهده ديگر نهادها مىارائه ديگر حمايت

، هـای واردهاست برای تأييد پزشكى آسـيبنامه اخذ كرده  ای كه از كالنتری معرفىقربانى، ايران

گيرد و حسب مـورد بـا مورد معاينه قرار مى، به سازمان پزشكى قانونى معرفى و از سوی پزشكان

توان بـه يكى از ايراداتى كه مى. پردازدمى به شرح آسيب وارده به زن، صدور گواهى طول درمان

عدم توجـه ، به نظام حقوقى در اين خصوص وارد كرد سازوكار و مقررات اين سازمان و همچنين

به خسارات معنوی وارد شده به قربانى است؛ به اين معنا كه پزشكى قـانونى بـه علـت عـدم بـه 

های رؤيت پذير گواهى صـادر مـىفقط برای صدمات و آسيب، رسميت شناختن خسارات معنوی

اعتنايى بـه خسـارات  های ظاهری و بىنونى به آسيبپزشكى قا بنابراين توجه بيش از حد. نمايند

، روانى از يك سو و همچنين تشريفات اداری موجود جهـت ارجـاع قربـانى بـه پزشـكى قـانونى

را دو چنـدان  قربانى زنای بـه عنـف گذشت زمان و محو آثار تجاوز از سوی ديگر مشكالت زنان

 .ساخته است

از مراجعه به پزشكى ، قربانى زنای به عنف گردد زنانر مشكالتى كه به نوعى سبب مىاز ديگ

به جهت كه  طوری به ها است برخورد ناصحيح پرسنل و پزشكان با آن، قانونى كراهت داشته باشند

) ه هم مرتكبديدهم بزه( گونه جرائم را حاصل عمل هر دو طرففرهنگ حاكم در جامعه كه اين

داوری آنان سـبب مـىكنند و همين پيشفاسد برخورد مى با زنان قربانى بسان يك زن، دانندمى

 )309: پيشين، ها و همكار فرجى( .دار باشد گردد كه معايناتشان جهت

اين نهـاد ناشـى از چنـد مسـئله  شايد بتوان بيان كرد كه علل نارضايتى قربانيان اين جرائم از

هـای كيفـری آگـاهى بسياری از قربانيان از اهميت نقش اين نهـاد در رسـيدگىاينكه  اول: است

در ، شودندارند؛ بدين معنا كه در چنين جرائمى كه غالبًا موجد احساس شرم و ترس در قربانى مى

مدتى از وقـوع جـرم تصـميم بـه ماند و قربانى پس از  ها مخفى باقى مىاكثر موارد جرم تا مدت

                                                           
1. http://fa.wikipedia.org/wiki 
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تـرين لحظـات جهـت گيرد؛ بنابراين ممكن است همين مسئله باعث شود حساساعالم جرم مى

 .گردد آوری ادله مورد نياز از دست برود و نتيجه آن تضرر بيش از پيش قربانى زنای به عنف جمع

توجه بيش ، عدم معاينه دقيق. ونى استمسئله ديگر مربوط به ضعف عملكرد نهاد پزشكى قان

هـای روحـى و روانـى قربـانى و در عدم توجه به آسيب، پذيرهای مشهود و رؤيتبه آسيب از حد

چنـين وجـود بروكراسـى و هـم، برخى موارد عدم حضور به موقع پزشك در زمان مراجعه قربانى

 .متضرر خواهد گرديد اداری سبب تشديد مشكالت و نقض حقوق

حضـور چراكـه  عدم تعامل الزم ميان پزشكى قانونى و نهاد رسيدگى به جرم است؛، در نهايت

تواند ابهامات موجود را مرتفع نمـوده و زيادی مى نماينده پزشكى قانونى در جلسه رسيدگى تا حد

نگاری و  اين دو نهاد به يك نامه رابطه صرفاً كه امروزه  در احقاق حق قربانى كمك نمايد؛ درحالى

 )همان( .مكاتبه معمولى محدود گرديده است

  گيرینتيجه

ضعف قوای جسمانى و وضعيت اجتماعى خاصـى ، شناختى روان، به دليل خصوصيات زيستى زنان

بـزه ديـدگان بـالقوه  در معرض بزه ديدگى قرار دارنـد و از مردانبيشتر  ،برند كه در آن به سر مى

بيشتر  بنابراين به جهت حمايت هر چه. شوندكاران بالقوه محسوب مىپذيرتری در برابر بزه آسيب

هـای ويـژه بايستى ساز و كارهای حمايت كيفری افتراقى را از طريق جـرم انگـاری، از اين افراد

در نظر داشت تـا بـه ايـن ، باشد مى ها زن كارانى كه بزه ديدۀ آنبرخى رفتارها و تشديد كيفر بزه

 .گذار كيفری در كاهش احتمال بزه ديدگى زنان گام مفيد و مؤثری برداردطريق قانون

ها يعنـى  از جمله جرائمى است كه فقط به دليل خصوصيات ويژه بزه ديدگان آن زنای به عنف

گذار با ايجـاد قانونچراكه  شده است؛انگاری  جرم های كيفری ظامدر همه ننيز ايجاد شده و  زنان

ــم ــری و ه ــای كيف ــنابزاره ــاب اي ــه ارتك ــردن هزين ــاال ب ــين ب ــرائمچن ــه ج ــدد ، گون درص

پذير در برابـر ايـن  اران بالقوه از ارتكاب اين جرم و نيز حمايت از زنان آسـيبك بزه كردن منصرف

 .نوع بزه ديدگى برآمده است

جرمى مستقل تحـت عنـوان زنـای بـه ، د و مقررات ماهوی در نظام كيفری ايراناز نظر قواع

با تصويب ابتدا . گنجانده شده است، بينى نشده و ذيل عنوان جرم زنادر قوانين كيفری پيش عنف

و  71مـواد . وانين موضوعه شدمفهوم زنا وارد ق، 61و مقررات آن در سال  قانون حدود و قصاص
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اعمـال ديگـری ، عـالوه بـر آن 1370قانون مجازات اسالمى  107تا  63اين قانون و مواد  127

مساحقه و نيـز اعمـال ، لواط، مانند مساحقه را نيز موضوع حكم كيفری قرار داد و بدين ترتيب زنا

جازات شـناخته شـدند و بـه موضوع حكم كيفری و قابل م، از زنا از قبيل تقبيل منافى عفت غير

گردند كه اين مسئله نيز بـه  قابل گذشت محسوب مى جرائمى غير، جهت داشتن جنبه حق اللهى

از لحاظ شكلى نيز رسيدگى به . قربانى اين جرائم خواهد گرديد از زنانبيشتر  نوعى سبب حمايت

حضور دادستان و يا نماينده او در  .های كيفری استان است دادگاهزنای به عنف در صالحيت  جرم

دادگاه كيفری استان در تمامى جرائم در صالحيت اين دادگـاه الزامـى اسـت و در صـورت عـدم 

امروز اين محاكم هستند موجب نقـض   ها در دادرسى حتى در جرائم زنا و لواط كه رويه حضور آن

ن از اهميتى است كه دستگاه اين امر نشا .است) ديوان عالى كشور( حكم در مراجع عالى قضايى

 .ها قائل است گونه از جرائم در جهت حمايت بيشتر از آن قضايى برای قربانيان اين

بزه گذار در قوانين و مقررات ماهوی در خصوص زنانعالوه بر تجديدنظری كه بايستى قانون

رات خاص و نصوص صريحى در مورد جـرم زنـای قواعد و مقركه  طوری به ه جرم انجام دهد؛ديد

قوانين و مقررات شكلى نيز نياز مبرم به اصالح و بازبينى دارند و بايد ، در نظر گرفته شود به عنف

در اين قوانين نقش دستگاه قضايى و نهادهای وابسته به اين دسـتگاه در مـورد چگـونگى رونـد 

خصوصًا زنان قربانى جرائمى نظير زنـای بـه عنـف ، ورد با بزه ديدگاندادرسى و نوع رفتار و برخ

به زنان قربانى زنای به عنف به چشم افرادی فاسد نگريسـته كه  طوری به مشخص و معين گردد؛

چراكه  طرفى خود را در هنگام رسيدگى به پرونده حفظ نمايند؛ چنين قضات محاكم بىنشود و هم

 .كننده و موجب رضايت آنان خواهد بود دلگرم، انيان جرماين مسئله به نوعى برای قرب

گذار كيفری ايران بايد با اتخاذ يك سياست كيفـری افتراقـى در  در نهايت بايد بيان كرد قانون

چه در قواعد ماهوی يا قوانين شكلى و در نظر گرفتن دادرسى ويژه و خاصى كـه ، حمايت از زنان

سبب اجرای عدالت كيفری در خصـوص افـراد بـالقوه ، گيرددگان در نظر مىگونه بزه ديبرای اين

 .ها جلوگيری نمايد پذير گرديده و از جرائم مكرر بر روی آنآسيب
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های ارفاقى  بررسى سياست

جزايى  در فقه نسبت به زنان

  )مصاديق و مبانى(

  
  1ليال نعمتي

  چكيده
شد كـه بـا اتّخـاذ باجزای اسالمى دارای ساختاری منسجم و مبتنى بر سرشت اجتماعى انسان مى حقوق 

در ايـن . رويكردی تساهلى و مدارا محور را تـدوين نمـوده اسـت، سياست كيفری افتراقى نسبت به زنان

های تسـامحى و اصـول  سياسـت، سعى شده است، روش تحقيق توصيفى و اسنادینگاشته با استفاده از 

جزايـى را  رهيافـت ارفـاقى فقـه. قرار گيردمداراگرای حقوق كيفری اسالمى نسبت به زنان مورد مطالعه 

هـا در مـورد عدم تجويز برخى مجازات. مورد بررسى قرار داد ديدگى زن كاری و بزه توان در دو بعد بزه مى

زن در وضـع و كيفيـت  توجـه بـه سـاختار زيسـتى، ى و كيفرزدايىزداي جرم، اجتناب از تورم كيفری، زنان

مواردی از قبيل اصل فردی ، ایمبانى چنين رويه. های جزايى از مصاديق اين رويكرد ارفاقى استواكنش

درمـان و ، مقـام زن تكـريم، گـراسياست كيفری واقع، حفاظت و صيانت از زن، پوشى بزه، كردن مجازات

  . گردد ه محوری و عطوفت مداری تلقى مىديد اصول بزه، زناجتناب از عسر و حرج ، بازپروری

 .ىزداي جرم، ساختار زيستى، زنان، سياست ارفاقى، جزايى فقه :ها واژه كليد

  

                                                           
  )وكيل پايه يك دادگستری(شناسى  جزا و جرم كارشناس ارشد حقوق. ١
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  طرح مسئله

شـود كـه ترين اركان و زيربناهای جامعه اسالمى محسوب مى زای اسالمى يكى از مهمج حقوق

دارای چنـان فراخنـای وسـيع و پويـايى اسـت كـه ، رغم تفاسير مغرضانه و نابخردانـه از آن على

تواند به عنوان يك الگوی دقيق و علمى از يك حقوق جزای انسانى كه ضامن اهداف متعالى  مى

در ايـن راسـتا . بـه جهانيـان عرضـه گـردد، ه استديدّفظ حقوق متهم و بزهسالمت جامعه و تح

هـا و  گيری دسـتاويزی جهـت خرده، جزايـى های آن به ويژه در فقه و تفاوت موضوع حقوق زنان

وغـای دفـاع از از سوی ديگر اين نگرانى وجـود دارد كـه در غ. های موهون گرديده است واكنش

مهـری قـرار گيـرد و  تـوجهى و يـا بى مـورد بى ،های دينى ها و اصالت ارزش، تدريجاً  حقوق زنان

لـذا ) 186: 1380، شـفيعى سروسـتانى. (ها شـود های روشنفكری غيرمذهبى جايگزين آن انديشه

ای طرفانـه بى متوقف بـر مطالعـه، ردو م درك و استنباط صحيح از موقعيت حقوقى و انسانى زن

در سرشـت و  زن و مـرد) 13: 1386، زادهكـاظم. (است كه بر مبانى طبيعى و واقعى استوار باشد

سـهمى ، ی مسـئوليت سياسـى و اجتمـاعىطبيعت همسان و برابرند و در فراينـد تكامـل يابنـده

ذر حقوق كيفری اسالمى با تأسـى از سرشـت و در اين رهگ) 73: 1358، شريعتى. (مشترك دارند

هـای  فطرت انسان به ساماندهى يك رويه منسجم و پويا مبادرت ورزيده و بـا عنايـت بـه تفاوت

های مترّقى را در بطن  روانى و عاطفى مرد و زن بسياری از مفاهيم و استعاره، انكارناپذير جسمانى

مدرنى خود را بـه انتسـاب بـه آن مفـاهيم خويش مستتر داشته است كه امروزه هر حقوق جزای 

بايد اذعـان داشـت در حقـوق جـزای اسـالمى بسـياری از . داند خور ستايش مى مفتخر و در، واال

ای تساهلى و تسامحى نسبت بـه زنـان برخـوردار  های افتراقى در مورد زن و مرد از رويه سياست

و  ها مثًال در مورد قصاص ى تفاوتنمايى برخ با درشت صرفاً است كه اغلب بدان توجهى نگشته و 

در خأل مطالعات علمـى شود؛ لذا  ای هّمت گماشته مى ی اظهارنظرهای ابتر و سخيفانهبه ارائه ديه

به شّدت محسـوس بـوده و ضـرورت انجـام نسبت به زنان  های ارفاقى فقه جزايى مورد سياست

توانـد عـالوه بـر هايى مـىترديد انجام چنين تحقيقبى. طلبدو مستقل را مىمطالعات تخصصى 

های آتى نيز گـردد؛ لـذا گشای مطالعات و پژوهشراه، تبيين صحيح مبانى حقوق كيفری اسالمى

مداقه در كتب فقهى به صورتى علمى بـه تبيـين برخـى از  در اين نگاشته تالش گرديده است با

ای  كـه شـالوده های فقه جزايى در مورد زنان و مردان يح مبانى تفاوتهای ارفاقى و تشر سياست

  . پرداخته شود، مدارا محور نسبت به زنان در آن ملحوظ است
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  چارچوب نظری

ی مسائل را از  توان پاسخ همه دارای ساختار منسجم و سامانمندی است كه مى جزايى اسالم فقه

جزای اسالمى تا بدان اندازه است كه برای موضـوعات و مسـائل  پويايى حقوق. ن استنباط نمودآ

های  تـوان پاسـخ پاسخگويى بوده و از كليات فقـه اسـالمى مى ۀآماد، شود جديدی كه مطرح مى

 ،گرجـى. (نيازهـای جديـد جامعـه اسـت ۀی انسانى عرضه نمود كه برطرف كنند نوينى به جامعه

ی كلى در شريعت اسالم اين اسـت كـه زن بـا  قاعده، و مرد در ارتباط با حقوق زن) 120: 1386

 )42: 1390، عـوده. (يكسانى برخوردارنـد مرد در حقوق و واجبات برابر است و از حقوق و تكاليف

گونـه برتـری بـرای  هيچاست و در تحصيل تقوی » تقوی«مالك انسانيت ، از نظر اسالمچراكه 

: فرمايد كلى در اين مورد همان است كه خداوند سبحان مى ۀمرد نسبت به زن وجود ندارد و قاعد

و نيـز ) 13: حجـرات. (برترين شما نزد خـدا پرهيزكـارترين شـمايند. »اّن كمكم عنداّهللاٰ أتقيكم«

چـه زن و ، ام از شما راكد عمل هيچ. »انّى الأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى«: فرمايد مى

  ) 195: آل عمران. (سازم تباه نمى، چه مرد

و مـرد در  هـای روحـى و جسـمى زن با توجه به فطرت انسـان و تفاوت كيفری اسالم حقوق

در » سياسـت«ی واژه. برخى موارد به اتخـاذ سياسـت كيفـری افتراقـى مبـادرت ورزيـده اسـت

و داوری ذكـر  رياسـت، رعيت داری كـردن، پاس داشتن ملك، جزا«ی دهخدا به معنى  نامه لغت

هايى كه پس از  سياست كيفری عبارت است از مجموعه روش )741: 1357، دهخدا( .»شده است

با تدوين قوانين و اقدامات تأمينى برای پيشگيری از وقـوع جـرايم بكـار ، كاری شناسايى علل بزه

شناسى  برخى معتقدند كه سياست كيفری يك علم هماهنگ كننده بين حقوق جزا و جرم. رود مى

در تعريفى ديگر سياست كيفری چگونگى بكارگيری و اجرای قوانين و ) 52: 1379، دانش. (است

: 1382، الزم. (مقررات جزايى ماهوی و شكلى در نظام عدالت كيفری برای سركوبى جـرم اسـت

كاری و پيشگيری از وقـوع جـرايم كـه همـواره در  مبارزه با بزه، حفظ نظم و امنيت رو اين از )37

و  384: 1379، دانـش. (مبين سياست كيفری اسـت، های اجرايى هيئت حاكمه است رأس برنامه

383 (  

اهلى ای تسـامحى و تسـ وجهه، اغلب جزايى در مورد زنان سياست كيفری اتخاذی توسط فقه

تسـامح ، بـا همـديگر آسـان گـرفتن«دهخدا تساهل به معـانى  ۀدر لغت نام. نسبت به زنان دارد

) 5877: 1373، دهخدا( .»رفته است بكار) منجر، اقرب الموارد(تالين و تسامح ، )زوزنى متن اللغه(
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 تساهل در اصطالح به معنای عدم مداخله و ممانعت يـا اجـازه دادن از روی قصـد و آگـاهى بـه

به معنای مـدارا ، عقايد و رفتاری است كه مورد پسند شخص نباشد و در اصطالح سياسى، اعمال

در ) 266: 1377، ميـری. (رقبای سياسى و فكری است، داری نسبت به مخالفين خويشتن، نمودن

، ادبيات سياسى نيز در توضيح تساهل بيان گشـته اسـت كـه در تسـاهل آنچـه را قبـول نـداريم

تسامح نيز در لغت ) 62: 1374، بشيريه. (ر تساهل بايد ميل مخالف وجود داشته باشدد، پذيريم مى

، بـا همـديگر آسـان گـرفتن، پوشى كردن چشم، اغماض، آسان گرفتن«: به معانى زير آمده است

لـذا ) 5876: 1373، دهخـدا( .»نرمى و ماليمـت بـه پـاس خـاطر كسـى، پروايى بى، احتياطى بى

مدارا در لغت بـه . ای مدارا محور برخوردار است در مورد زنان از وجهه سياست كيفری فقه جزايى

، معـين( .»نرمش رفتار و گفتار در معامله با ديگران و تحمل برخـى از ناماليمـات اسـت«معنای 

توان در قـوانين كيفـری مربـوط بـه  تساهلى فقه جزايى نسبت به زنان را مى ۀروي) 1068: 1364

هايى چـون عـدم تجـويز برخـى  ايـن احكـام بـه صـورت، و ديات مشاهده نمـود قصاص ،حدود

ها در مورد زنان و تخفيف در اجرای مجازات در آثار فقها و فقـه جزايـى انعكـاس يافتـه  مجازات

  : است

. نيسـت كيفر تراشيدن موی سر و تبعيد، ادعای اجماع نموده است كه بر زن) ره(شيخ طوسى 

: 1382، مـؤمنى. (تبعيد زن افسد است و قانون مجازات اسالمى نيز برای زن تبعيـد مقـرر نكـرد

و نـه وی را تبعيـد ) تشـهير(گرداننـد  تراشند و نـه در شـهر مى در مورد زن نه سر او را مى) 144

  ) 83: 1391، جبعى العاملى. (وال جّز على المرأه و ال شهره و ال نفى. كنند مى

. شـود بلكـه همـواره در حـبس نگـاه داشـته مى، شود كشته نمى، چه مرتد فطری باشد اگر زن

و نيز اگر زنى ) 163: 1373، مكى العاملى. (والمرأه ال تقتل و ان كانت عن فطره بل تحبس دائماً 

كنـد؛ و  ار به زنامگر آنكه چهار بار اقر، خورد نمى حد، حامله شود، بدون آنكه شوهری داشته باشد

 )230: 1373، مكى العاملى. (لو حملت و ال بعل لم تحًد اّال ان تقّر اربعا بالزنى

شهادت دهند و زن ادعای بكـارت نمايـد و چهـار  به زنا هرگاه شهود به مقدار نصاب عليه زن

از زن برداشـته  پذيرفتـه شـده و حـد نـانشـهادت ز، مبنى بر تأييد ادعای زن، زن شهادت دهند

 إذا شهد الشهود به مقدار النصاب على امراه بالزنا قبًال فادعت أنها بكر و شهد أربع نسـاء. شود مى

 )421 :تحريرالوسيله. (عدول بذلك يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد
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زننـد؛ و إمـا المـرأه  تازيانـه مى، اند هايش را دور بدن او بسته اسكه نشسته و لب حالى زانيه را در

اگر زانيه آبستن باشد تـا وضـع )  355و  354:  1390، نجفى. (رب جالسه و تربط عليها ثيابهافتض

. ال يقتص من المرأه الحامل حتى تضـع. شود حمل و شير دادن به بّچه در چند روز اول تأمل مى

  )167و  168: 1428، موسوی خوئى(

  روش تحقيق

های تسـامحى و  از نوع توصيفى و اسـنادی اسـت كـه در آن سياسـت، روش تحقيق طرح حاضر

مـورد مطالعـه قـرار ) مصـاديق و مبـانى( كيفری اسالمى نسبت به زنان اصول مدارامحور حقوق

بررسـى ، ای هـای كتابخانـه ز تكنيكا، هـا های گردآوری داده از نظر ابزار تحقيق و شيوه. گيرد مى

روش ، شـده اسـت استفادهشناسـى  ی اسنادی و بررسى متون فقهـى و جرم مطالعه، منابع مكتوب

های تحقيق متناسب با چارچوب و مبانى نظری پـژوهش  ارزيابى يافته، تجزيه و تحليل اطالعات

  . اشدب و مقارنه و تطبيق احكام و فتاوی فقهى با نظريات حقوق موضوعه مى

  های تحقيق يافته

های انسانى و اخالقى را در خود به وديعـه نهـاده  نظامى منسجم از آموزه، كيفری اسالمى حقوق

است و در زمانى كه بسـياری از حقـوق جزاهـای معاصـر در اعوجـاج پريشـانى و كوتـه انگـاری 

نى مبـادرت ورزيـده اسـت كـه هـای انسـا ی مفاهيمى ارزشـمند و گزاره به ارائه، سرگردان بودند

دانان معاصر با گذشت چندين سده به اذعان برخـى از آن مفـاهيم در قالـب  شناسان و حقوق جرم

اگر مدعى گشت حقوق جزای اسالمى ، به گزاف نيست. گمارند شناسانه هّمت مى های جرم نظريه

. داشته اسـت عنايت، ترين و نخستين حقوق كيفری است كه به اصل فردی كردن مجازات جامع

از بارزترين مصـاديق اصـل فـردی ، جزايى مستتر است و مرد در فقه هايى كه در مورد زن تفاوت

باشـد كـه توجه به ايـن نكتـه مـى، آنچه كه درخور تأمل است. آيد ها به شمار مى كردن مجازات

در . اتخـاذ نمـوده اسـت بت به زنانمدارا محوری و تساهل گرايى را نس، ها بسياری از اين تفاوت

 ۀهای افتراقى و ارفاقى نسبت به زنان و تشريح مبانى اين رويذيل به ايضاح برخى از اين سياست

   :شود تسامحى پرداخته مى
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  كار بزه جّز و تبعيد زن، عدم جواز تشهير. 1

تبعيد و سر تراشيدن ، تشهير«و قيادت  ز جرايم چون زنامجازات برخى ا، جزای اسالمى در حقوق

هـايى اهـداف تربيتـى و تـأديبى  از وضع چنـين مجازات دين مبين اسالم. باشد مى» كار بزه) جزّ (

اجتنـاب  ها نسبت بـه زنـان از وضع اين مجازات، اّما بنا به داليلى. ظريفى را مد نظر داشته است

ای در حقوق كيفری اسالم حـاكى از پويـايى و سـامانمند چنين نگاه تساهل گرايانه. ورزيده است

و ال «. كننـدتراشند و نه تبعيد مىزانى را نه سر مى باشد؛ بنابراين زنآن مى بودن سياست جنايى

شود و نه در شـهر  نه سرش تراشيده مى، دت نيز زنو در مجازات قيا» جّز على المرأة و ال تغريب

، العـاملى مكى(» ال جـّز علـى المـرأة و ال شـهرة و ال نفـى«. شود شود و نه تبعيد مى گردانده مى

با مداقه در حقوق كيفری اسالم و مقارنه و تطبيق با حقوق جزای موضـوعه ) 234و  233: 1373

  :را به شرح ذيل ذكر نمود ایتوان مبانى چنين سياست ارفاق محورانهمى

  اصل برائت. 1. 1

 جزايى است كـه افـراد جامعـه را از تعـّرض بـه حقـوق اصل برائت از اصول مهم و زيربنايى فقه

 تراشيدن سر و تبعيد در مـورد زن، از بارزترين مبانى عدم تشهير. داردهمديگر مصون و ايمن مى

وال جـّز علـى «. اين مبنا به كرات در كتب فقهى ذكر گشـته اسـت. باشد صل برائت مىا، كار بزه

المرأه و ال تغريب بل تجلد مائه ال غير إلصاله البراءه والمشهور أولى بحـال المـرأة و صـيانتها و 

بلكـه ، شـود تراشيدن سر و تبعيد در مورد زن زناكار اعمال نمى. »منعها من اإلتيان بمثل ما فعلت

، العاملى جبعى. (باشد برائت از مجازات زايد بر تازيانه مى، خورد زيرا اصلط صد ضربه تازيانه مىفق

1391 :52 (  

  اجماع. 2. 1

ظاهرًا در مورد تراشيدن سر فقها اجماع دارنـد كـه ، اذعان گشته است» كشف اللثام«در اثر فاخر 

غنيه برای نبودن تبعيد هم نقل اجماع شـده  تراشيدن سر نيست و از خالف و مبسوط و برای زن

و أما المرأه فعليها الجلـد مائـه و «. نيز نسبت داده است نبودن تبعيد را به روايات، بلكه در خالف

بل فى كشف اللثام االتفاق عليه فى الظاهر فـى ، التغريب عليها و ال جز بال خالف معتد به أجده

بـل فـى االول منهمـا ، الغنيه و ظاهر المبسوط االجماع عليـه فـى االول و عن الخالف و، الثانى

  )251و  250: 1390، نجفى( .»نسبته إلى االخبار أيضاً 
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  صيانت از زن. 3. 1

تبعيـد زن بـا . اشـدب مى نسبت به زنان از ديگر مبانى اين سياست ارفاقى حفاظت و صيانت از زن

منافاه النفى لما يجـب مراعاتـه «. منافات دارد، پنهان نگاه داشتن زن كه مراعات آن واجب است

  ) 84و  83: 1391، جبعى العاملى(» من ستر المرأه

  ديدگىكاری و بزه پيشگيری از بزه. 4. 1

هـای  عـات و بحثمحور اصـلى مطال، ديدگىامروزه پيشگيری از وقوع جرم و نيز پيشگيری از بزه

كارآمـد بـه شـمار  ترين اهداف يك سياسـت جنـايى نظران در علوم جنايى و يكى از مهم صاحب

يكى از اهداف مهم هر نظام عدالت ، لذا بازدارندگى از ارتكاب جرم) 70: 1387، پور رجبى. (آيد مى

گونـه  هر: پيشـگيری از جـرم اسـت مربوط به اصـل، طور كلّى بازدارندگى جنايى به. كيفری است

، نجفـى ابرنـد آبـادی. (شـود بازدارنده تلقـى مى، ابزاری كه در جهت پيشگيری از جرم عمل كند

انـد اين باشد كه گفتـه شايد علّت عدم تبعيد زن«: در كتاب جواهرالكالم آمده است) 129: 1390

ت آنان بر نيروی تعقل و انديشه چيره است و گاه نفرت آنان غلبه دارد و احساسا تمايالت در زنان

ممكن است به جهت شرمندگى از خويش و آشنا و بـه خـاطر مراقبتـى باشـد كـه از آنـان  از زنا

، شود و در اين صورت هرگاه به وسيله تبعيد از زير مراقبت بيرون روند و از بستگان دور شـوند مى

شـود و  يابد و در دوری از وطن نيازهای مالى نيـز مزيـد بـر علـت مى مىشرم و آزرم نيز كاهش 

راه گناه را به سوی آنان بگشايد و گاه امكان دارد كـه در ، ای از اين عوامل ممكن است مجموعه

عـدم ) 418: 1390، نجفـى(. »دوری از شهر و در تنهايى و غربت به زور به كار زشت وادار شوند

ديـدگى مجـّدد زن  كـاری و بزه از تدابير مثبتى است كه مانع از بزه، جزايى جواز تبعيد زن در فقه

بسياری از منابع حمايتى و مراقبتـى خـويش را از  ،پرواضح است كه زن در نتيجه تبعيد. گردد مى

ديـدگى  سازد و نيز موجبـات بزه كاری مكرر را فراهم مى اين امر امكان ارتكاب بزه، دهد دست مى

با عدم جواز تبعيـد زن  ر مكان جديد را تسهيل خواهد نمود؛ لذا سياست جنايى تقنينى اسالمزن د

  . ديدگى را اتخاذ نموده است كاری و بزه اقدامى پيشگيرانه از بزه

  اجتناب از تحميل تكليف بر ديگری .5. 1

جزای  ز اصول اساسى حقوقا» ال تزر وازرة وزر ُاخری«ی  ها و قاعده اصل شخصى بودن مجازات

كاری از تحميل كيفر بر شخصى غير از  روی و بزهدر واكنش به كج شريعت اسالم. اسالمى است
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تشهير و سرتراشيدن نيز ايـن اصـل ، عدم تجويز مجازات تبعيد. مرتكبان بزه اجتناب ورزيده است

اگـر «اند كـه  استدالل كرده عدم جواز تبعيد برای زنان برایرو  اين از .مهم را تضمين نموده است

، تبعيد كننـد) برادر، پدر، مانند شوهر(بايد او را به همراه شخص محرم ، را بخواهند تبعيد كنند زن

 ،كه گناه او نبايد ديگری را هم گرفتار كند و اگر بدون محرم بخواهنـد زن را تبعيـد كننـد حالى در

برای زن حالل نيست كـه بـدون محـرم سـفر ، اند فرموده) ص(چون پيامبر ، اين هم جايز نيست

  ) 252: 1390، نجفى( .»ال يحّل المرأة ان تسافر من غير ذی محرم» «.كند

  پوشى بر بزه تأكيد. 6. 1

و سـتر  بر حفظ كرامـت انسـان دين مبين اسالم. پوشى است كيفری اسالمى بزه از اصول مهم حقوق

ای دارد تا آنجا كه اصل حرام بـودن تجّسـس از مـوازين ايـن شـريعت متعـالى  ويژه تأكيدعيوب بشر 

هــا و  شناســان بــر ايــن باورنــد كــه از بــين رفــتن قــبح و زشــتى كــج رفتاری امــروزه جرم. باشــد مى

پوشـى از مبـانى  لـذا بزه، ر اجتماع منجـر خواهـد گشـتهای اخالقى به ترويج اين رذايل د نابهنجاری

. باشـد دين مبين اسالم نيز پيشتاز اين اصل قابل تأمل و اساسى مى. گرددحقوق جزای مدرن تلقى مى

پوشى به صراحت و دّقـت در آن ملحـوظ  از جمله تدابيری است كه اصل مهم بزه عدم جواز تشهير زن

و ادعى الشـيخ عليـه ، المرأه و ال تغريب بل تجلد مائه ال غير الصاله البراءهوال جز على «. گشته است

و المشـهور اولـى ، االجماع و كأنه لم يعتد بخالف ابن عقيل حيت اثبت التغريب عليها لالخبار السـابقه

  )357: 1376، الجبعى العاملى( .»بحال المرأه و صيانتها و منعها من االتيان بمثل ما فعلت

  رهيز از فشارهای عاطفى و مالى بر زنپ. 7. 1

ه واقـع ديـد قبلـى بـرای بزه ۀزمين پيش، بعضى طبقات همچون زنان» هانس فونتيگ«از ديدگاه 

روانـى و ، نيازمنـد حمايـت عـاطفى لذا زنان بـيش از مـردان) 40: 1382، ايمانى(. شدن را دارند

وی را درگير فشارهای عـاطفى ، به مكانى غير از محل اقامت خويش تبعيد زن. باشدجتماعى مىا

: انـد همين طـور گفته. ديدگى وی خواهد گشت كاری و بزه ساز بزه و مالى نموده و در نتيجه زمينه

نش او را بسـتگاكـه  اين زن در وطن خود به لحاظ حجب و حيا از خودشان و بزرگان و به لحاظ«

از دسـت خويشـان و ، ولى اگر او را تبعيد كنند، شود نمى مرتكب زنا، كنند پايند و محافظت مى مى

حيايش كم شده و شايد فقر و احتيـاج هـم بـه او فشـار وارد كـرده و ، رود محافظينش بيرون مى

سـت او را مجبـور بـه زنـا ممكـن ا، اش دور بود بيشتر بر فحشا بيافتد و شايد وقتى زن از خانواده

بل و كذا مـا قيـل مـن أن الشـهوه غالبـه فـيهن و الغالـب أن انزجـارهن عـن الزنـاء » «.بكنند
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الستحيائهن من االقارب و المعارف و وجود الحفاظ لهن من الرجال و بالتغريب تخرج من أيـدی 

اشـتد فقـرهن  و ربمـا، لبعدهن من أقـاربهن و معـارفهن، الحفاظ لهن من الرجال و يقل حياؤهن

و ربما يقهرن عليه إذا بعـدن مـن ، فيصير مجموع ذلك سببًا النفتاح هذه الفاحشه العظيمه عليهن

  )253و  252: 1390، نجفى( .»االقارب و المعارف

  تضمين هدف اصالحى مجازات. 8. 1

ربيـت مفهوم مزبور در ارتباط با ت. بهبود وضعيت فرد است، )بازپروری(معنا و مفهوم اصلى اصالح 

در مجرم بـوده كـه قابـل » بدی«يا » اشتباه«شامل مفروض دانستن اين امر است كه چيز ، افراد

ای كه در نهـاد مربوطـه  دهى مجّدد است و همراه با رفتار بهبود يافته دگرگونى و يا شكل، اصالح

: 1390، نجفـى ابرنـد آبـادی. (فرد در آينده ديگر دست به ارتكاب جرم نخواهـد زد، آموخته شده

كـار و بـاز اجتمـاعى نمـودن وی  اصـالح و درمـان بزه ،ها بنابراين از جمله اهداف مجازات) 244

نبايـد بـرای جلـوگيری از ارتكـاب جـرم دسـت بـه ، جديد در نظر مكتب دفاع اجتماعى. باشد مى

ق های دقيـ كاربردن روش هبلكه بايستى با ب، دار و تخريب كند اقداماتى زد كه انسانيت فرد را لكه

كار را بازسازی كرد تا از سربار بودن برای جامعه به طـور دائمـى رهـايى  بزه، علمى و تجربه شده

كـار فـراهم  فرصت مجـددی را بـرای بزه، جواز تبعيد و تشهير زن عدم) 91: 1386، صفاری. (يابد

د مبادرت ورزيده و نمايد كه با اظهار ندامت و تفكر در رفتارهای نابهنجار خويش به اصالح خو مى

  .به تربيت اخالقى خويش بپردازد) تبعيد(و گمنامى ) تشهير(به دور از تبعات منفى بدنامى 

  احترام زن. 9. 1

نشـان از جايگـاه واالی زن در شـريعت  ،نسبت بـه زن كيفری اسالم های ارفاقى حقوق سياست

بـه نيازهـای  ها در مورد زنـان دين مبين اسالم با عدم تجويز برخى مجازات. استمقدس اسالم 

حـرج نمـوده و  و تبعيد زن وی را درگير مشّقات و عسـر. فطری و عاطفى آنان توجه داشته است

ی  نمايد كه گاهًا بـه مثابـه های مزيدی مى او را دچار مالل، عالوه بر اثرات نامطلوب جالی وطن

گسسـتگى پايگـاه و پيونـدهای اجتمـاعى و ، تشهير زن موجب بدنامى. است» تكليف مااليطاق«

بـه  شناسان بر اين باورند كه زنان بيش از مـردان روان. او خواهد گشت ۀسرافكندگى زن و خانواد

 جه عميق فقـهكار نشان از تو لذا عدم تجويز سر تراشيدن زن بزه، مندند امر زيبايى و جمال عالقه

  .باشد جزايى به مالحظات عاطفى و زيباشناختى زن مى
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  هاكاهش جاذبه آماج. 10. 1

. دارد ی حاصـله از جـرم را از دسـترس بـالقوه مجرمـان دور نگـه مـى منافع بالقوه، هاحذف آماج

يد كردن زن با اين امـر تبعكه  اين و اصل عدم جعل اين موارد در حق زن) 128: 1381، موگوئى(

  ) 72: 1386، شكری. (منافات دارد، كه زن را بايد از مطرح شدن در بين مردم مستور داشت

  بر شرمساری بازگرداننده تأكيدنفى شرمساری بدنام كننده و . 11. 1

كـار  بزه فراوان داشته و از وهن شخصيت تأكيدكار  جزای اسالمى بر بازپروری و درمان بزه حقوق

كار بـر  پرهيز نموده است؛ لذا نفى شرمساری بدنام كننده كه آثار تخريبى فراوانى بر شخصيت بزه

 در مورد زنـان. ورزد اجتناب مى، گرددجای گذاشته و موجب گسستن پيوندهای وی با اجتماع مى

رای بيشتری اعمـال شـده و پرهيز از شرمساری بدنام كننده با حساسيت فراوان و با تسامح و مدا

كـار  با ايجاد شرمساری بازگرداننده كـه موجـب اعـاده حيثيـت و بـازپروری مجـدد بزه ،در مقابل

  .استشده  تأكيد، گردد مى

  ختىشنا جرم انطباق با نظريات رايج. 12. 1

سى مورد بررسـى شنا جرم ن از ديد نظرياتتوا را مى كيفری اسالم در حقوق عدم تجويز تبعيد زن

  : قرار داد

  نظريه فعاليت عادی. الف

دارای سه ، توسعه يافت 1979در سال » ماركوس فلسن«و » الری كوهن«اين نظريه كه توسط 

، مجـرم انگيـزه دار: ديـدگى اسـت برای يك حادثه مجرمانه يا يك حادثـه بزه تأكيدحوزه عمده 

گمنامى ، شناختى های جرم طبق آموزه) 243: 1383، پىفرانك. (هبانىنبود توان نگ، هدفى مناسب

بـه  جالی وطن و گمنامى زنرو  اين از .نمايد از جمله عواملى است كه ارتكاب جرم را تسهيل مى

سـاز  زمينه، بـرادر و خويشـان، مـادر، دليل عدم وجود عامل نگهبان و مراقـب دلسـوز چـون پـدر

حال آنكه امروزه كنترل اجتمـاعى از نهادهـای مترقـى پيشـگيری از . د گشتكاری وی خواه بزه

كيفـری  باشد؛ لذا عدم امكان تبعيد زن نشان از سامانمندی و دقت نظر حقـوق كاری افراد مى بزه

  .و تطبيق آن با نيازها و سرشت آدمى است اسالم
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  نظريه برچسب زنى. ب

ای در بـاب  مالحظـه، نخسـت: دو مالحظه را داراست) 1963(» هاوارد بكر« نظريه برچسب زنى

خورد و مالحظه دوم در خصوص تأثيرات اين  برچسب انحرافى را مى، اينكه چگونه رفتاری خاص

كار  برچسب زنى موجب بدنامى بزه، طبق اين نظريه) 48: 1386، والك ليت. (فرآيند برچسب زنى

عـدم تجـويز . گـرددباعث افزايش رفتارهـای كـج روانـه فـرد مـى گشته و تأثيرات نامطلوب آن

در  زنى و برچسب مجرمانه و بـدنام گشـتن زن تشهير از آثار منفى انگ، هايى چون تبعيد مجازات

  .كند كار را فراهم مى اجتماع جلوگيری به عمل آورده و فرصت بازسازی مجدد بزه

  قانون تقليد. ج

تقليد بر تمام زندگى اجتماعى انسان از جمله رفتارهای تبهكارانه » بريل تاردگا«بر اساس ديدگاه 

رنگ گشـتن قـبح رفتارهـای مجرمانـه  موجب كم تشهير زن) 319: 1376، نيا كى. (دارد حكومت

هـد؛ لـذا د كاری را به گرايش به چنين رفتارهايى و تقليد از آن سـوق مى گشته و افراد مستعد بزه

گـردد كـه كاری تلقى مـى پوشى از تدابير پيشگيرانه از بزه بر بزه تأكيدعدم تجويز اين مجازات و 

  .های مثبتى را ايفا نمايد تواند در كاهش تورم جنائى گام مى

  و مشاركت با عاقله در پرداخت ديه عدم مسئوليت زن. 2

جـزء عاقلـه محسـوب  جزايى آن است كه زن در فقه به زنان های ارفاقى نسبتاز ديگر سياست

و : العاقلـه فى«. عاقله تنها خويشان ذكوری هستند كه بواسطه پدر با قاتل خويشى دارند. شود نمى

و  ،عاقلـة الجـانى عصـبته«) 311: 1373، مكـى العـاملى(» تعقل المرأه هم من تثرب باألب و ال

موسـوی (» هم المتقربون باألب و ال يشاركهم فيها الصبى و ال المـرأة و إن ورثـوا منهـا: العصبة

و عـدم مشـاركت وی بـا عاقلـه  در باب عدم مسئوليت زن در پرداخت ديـه) 544: 1428، خوئى

  : توان ارائه نمود مبانى ذيل را مى

  اصل برائت. 1. 2

همچنـين . دارد تأكيدذمة وی  بها و عدم اشتغال در پرداخت خون اصل برائت برعدم مسئوليت زن

ال لما قيل من خروجهم عـن «. عدم مسئوليت وی نيز طبق قاعدة استصحاب قابل استنباط است

  )421: 1404، النّجفى( .»)ألصل البرائه(مفهوم العصبه 
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  از مفهوم عصبه خروج زن. 2. 2

بها و عدم مشاركت با عاقلـه ايـن اسـت كـه زن  در پرداخت خون خصوص عدم مسئوليت زن در

موسـوی (» هـم المتقربـون بـاألب: والعصـبه، عاقله الجانى عصبته«. خارج از مفهوم عصبه است

  )540: 1428، خوئى

  ها اصل شخصى بودن مجازات. 3. 2

نبايـد ضـرر و » الضرر و الضرار«ی  ويش است و طبق قاعدههر كس مسئول اعمال خ در اسالم

. بيند و ديگری مسئول اعمـال او نيسـت زيان ديگران را تحمل كند و لذا تنها مجرم مجازات مى

  )96: 1378، نوربها(

  جزای اسالمى گرايى در حقوقواقع. 4. 2

در زمينه مسـئوليت عاقلـه در پرداخـت . باشد مى المكيفری اس انطباق با واقعيات از اصول حقوق

اتخـاذ نمـوده اسـت كـه بـا مبـانى  گرايى را در مـورد زنـان جزايى سياست كيفری واقع فقه، ديه

بـر آنكـه بها عالوه  عدم مشاركت زنان با عاقله در مورد پرداخت خون. اقتصادی نيز منطبق است

از تحميل هر نوع تضييق اقتصادی بر زنـان ، با اصول برائت و شخصى بودن مجازات تطابق دارد

اجتناب نموده و خواستار اسـتقالل مـالى و ، مندند از منابع مالى و درآمدی بهره كه كمتر از مردان

  . است پويايى فقه جزايىگرايى و  باشد كه اين امر نشانگر واقع عدم عسر و حرج اين قشر مى

  باردار تأخير اجرای مجازات تا زمان وضع حمل زن. 3

  زنـااجرای حدّ «آن است كه  كيفری اسالمى نسبت به زنان از اصول تسامح و تساهل در حقوق 

شود تا اينكه وضـع  دار اگر چه حمل او از زنا حاصل شده باشد به تأخير انداخته مىبار در مورد زن

) سنگسار(كه حّد او رجم  حمل كند و نخستين شير پس از زايمان را به كودك بدهد؛ و در صورتى

اگر كسى برای شير دادن نوزاد وجود نداشته باشد و پس ، دهد آن زن زناكار نوزاد را شير مى، باشد

، حّد او تازيانه باشـدكه  صورتى در .سازد حاكم حد را بر آن زن جاری مى، نياز شد كه از مادر بىاز آن

پـس از وضـع ، زنى پيدا شود كه كـودك را شـير دهـدكه  اين اگر ترس تلف شدن زن نباشد و يا

اگر ترس تلف شدن باشد و زن شيردهى نيز پيدا . شود حمل و گذشتن دوران نفاس حد جاری مى

) 68: 1376، الجبعـى العـاملى(. »شـودپس از سپری شدن مّدت شيرخوارگى حد جاری مى ،نشود
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، ال يقتص من المرأة الحامل حتى تضع و لو كان حملها حادثا بعدالجناية أو كان الحمل عن زنـاً «

و لـو اّدعـت ، و لوتوقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه مدة لزم تأخير القصاص إلـى تلـك المـّدة

-167: 1428، موسـوی خـوئى(» إّال إذا كانت أمارة على كـذبها، بل قولها على المشهورالحمل ق

  :توان به صورت ذيل بررسى نمود مبانى اين تساهل را مى) 168

  اجتناب از تلف شدن زن. 1. 3

بلكـه همـه  جان مسـلمان و، در اسالم. برای حفظ حيات انسان اهميت فراوانى قائل است اسالم

، نواصب و كفار حربـى و مرتـد فطـری، های مهدور الدم از قبيل خوارج ها به استثنای فرقه انسان

: 1389، لطفـى. (االمكان نبايستى خونى از انسان بر زمين ريختـه شـود دارای احترام است و حتى

ولو ) الحامل على(وال يقام الحد فضًال عن القصاص ولو جلدًا كما صرح به الفاضل و غيره «) 304

بال خالف أجده نصًا و فتوی بل و ال إشكال مـع ) و تخرج من نفاسها(ولدها ) حتى تضع(من زناء 

كمـا صـرح ، إذ ال تزر وازره وزر أخری، لعدم السبيل عليه، فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت

بـاردار از  ن زنلذا خوف از تلف شد) 279 :1390، نجفى( .»به فى الخبر المروی عن إرشاد المفيد

  . باشد مبانى به تأخير انداختن اجرای مجازات در حّق وی مى

  االسالم الضرر و الضرار فى. 2. 3

. نمايـد كار اصدار نمى مجوز هيچ گونه ضرر و زيانى را بر هيچ انسانى حتّى فرد بزه شريعت اسالم

كار توجه نموده و مجريان حـدود  و جسمانى فرد بزه از اينرو در اجرای مجازات به وضعيت مزاجى

بـاردار نيـز  كار بر حذر داشته و در مورد زن را از تحميل هرگونه آزار و اذيت زايد بر بزه و قصاص

واجد آثار تربيتى و درمانى باشـد؛ لـذا ، تا اجرای مجازات، اجرای مجازات را به تأخير انداخته است

گونه صدمه بر جنين از مبانى به تـأخير انـداختن  و پرهيز از هر» ال تزر وازره وزر أخری«ی  دهقاع

چـه از حـالل ، اگر زن زانيه حامله است«: در جواهرالكالم آمده است. باشد مجازات زن باردار مى

شده تا وضع حمل و پايان مدت   يا قصاصمحكوم به حدّ كه  صورتى در )زنا(حامله شده يا از حرام 

اگـر در تازيانـه زدن احتمـال ، كننـد بر او اجراء نمى، حّد يا قصاص را اگر تازيانه هم باشد، زايمان

بدون اشكال و بدون خالف از نظـر روايـت و فتـوا ، اش صدمه ببيند بچه، بدهيم كه ممكن است

مجازات زانيه صدمه ببيند و گناه يكـى را بـر نبايد از ، گناه است زيرا بچه بى، نبايد به او تازيانه زد

  )279: 1390، نجفى(. »گذارد ديگری نمى ۀعهد
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  تضمين امنيت جسمانى جنين. 3. 3

پـيش از وضـع حمـل قـرار ، نفس و عضو و اجـرای حـّدی از حـدود اّهللاٰ  باردار مورد قصاص زن

گنـاه اسـت و  مرگ جنين وجود دارد و جنين بىزيرا در اجرای قصاص و حدود ترس بر ، گيرد نمى

به تأخير افكندن مجـازات زن بـاردار ) 171: 1344، حسينىبنى. (نبايد در برابر ديگری كشته شود

تا آنجـا كـه بـه . نمايد سالمت جنين وی را نيز تضمين مى، عالوه بر تضمين امنيت جسمانى زن

 كه حد به كودك داده شود و در صورتىنخستين شير پس از زايمان «صراحت ذكر شده است كه 

اگر كسى برای شير دادن نوزاد وجـود ، دهد آن زن زناكار نوزاد را شير مى، باشد) سنگسار(او رجم 

جبعـى ( .»سـازد حاكم حد را بـر آن زن جـاری مى، نياز شد نداشته باشد و پس از آنكه از مادر بى

اختالف شير نسبت به نوزاد از مبانى اين تـأخير عنـوان همچنين دفع مشّقت ) 68: 1391، العاملى

  )1955و  1954: 1368، محقق حلّى. (گشته است

  پرهيز از سزاگرايى. 4. 3

اوضـاع ، اصلى به جای آنكه بر مجرم تأكيد، های مجازات است كه در آن يكى از فلسفه، سزادهى

بـر عمـل ، هـا روبـرو بـوده آنو احوال شخصى و يا فشارهايى باشد كه وی برای ارتكاب جرم با 

ی جـزا و سـزای  كار بـه وسـيله بزه، ای ارتكاب يابد چنانچه عمل مجرمانه. گيرد مجرمانه قرار مى

بـه مجـازات ، آوری كه حداقل مساوی با رنج و عذابى باشد كه با ارتكـاب جـرم ايجـاد شـده رنج

اجرای مجازات قائل به اهداف درمانى و  جزايى در فقه) 246: 1390، نجفى ابرند آبادی. (رسد مى

رو  ايـن از .كار تجويز ننموده اسـت باشد و صرف تحميل درد و رنج و مشقت را بر بزه اصالحى مى

بـه تـأخير . باشـد مى كـار از اصـول فقـه جزايـى بر توانبخشى بزه تأكيدگرايى و  اجتناب از تالفى

است تا  كيفری اسالم باردار از مصاديق عدم سزاگرايى حقوق زنانداختن اجرای مجازات در مورد 

ای در جهـت تنبّـه و تأديـب  اجرای مجازات وسيله، كار عالوه بر عدم تحميل مجازات زايد بر بزه

  . وی گردد

  در اجرای مجازات  توجه به كرامت زن. 4

را بـه صـراحت تجـويز  رعايت كرامت و ارزشـمندی زن، در اجرای مجازات كيفری اسالم حقوق

يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجّردًا عن الثياب بـين لكتفـين و «. نموده است

كـه نشسـته و  حالى اّما زانيه را در) 333: 1428، موسوی خوئى( .»أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها
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: در خبـر زراره فرمودنـد) ع(  چـون امـام بـاقر، زنند تازيانه مى، اند هايش را دور بدن او بسته لباس

چـون نشسـته . زننـد مرد را ايستاده و زن را نشسته تازيانه مى. يضرب الرجل قائمًا و المرأه جالسه

هايش را دور  اند كه لباس ن گفتهو ديگرا) محقق(لذا مؤلف شرايع ، تر است بودن برای زن پوشيده

رب جالسـه و فتضو إمـا المـرأه «. كنـد الجمله داللت بر پوشيده داشتن زن مى بندند كه فى او مى

يضرب الرجل قائمًا و المرأه جالسه و النـه أسـتر «فى خبر زراره ) ع(تربط عليها ثيابها لقول الباقر 

دل عليـه فـى الجملـه مـا ورد عـن أميـر و لذا ذكر المصـنف و غيـره ربـط الثيـاب الـذی يـ، لها

فى المرجومه الّتى خاط عليها ثوبًا جديدًا و أنه أمـر فشـد علـى الجهنيـه ثيابهـا ثـم ) ع(  المؤمنين

، بل ربما نسب إلى الشيخ و جماعه و إن كنا لم نتحققـه، و قد سمعت سابقًا ما عن المقنع، رجمت

مبانى اين اصـل ) 355و  354 :1390، ىنجف( .»ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت

  :باشد به شرح ذيل مى

  رعايت شئونات اسالمى در حين اجرای مجازات. 1. 4

جزايى نسبت به  های افتراقى فقه در هنگام اجرای مجازات از سياست تحفظ حيثيت و كرامت زن

تر و حجاب زن در حـين اجـرای مجـازات از مبـانى رعايت موازين اسالمى و حفظ س. است زنان

زن را در حال نشسته و به نحوی كـه  ،در مورد شرب مسكررو  اين از .گردد چنين تفاوتى تلقى مى

. زننـد ولى مرد را به صـورت برهنـه شـالق مى، زنند مى حد، هايش به وی بسته شده است لباس

او را بايد در لباسـش سنگسـار كننـد و در او ، اكار زن باشداگر زن) 432 :تا ، بىالموسوی الخمينى(

امـام ) 48: 1344، حسـينىبنـى. (خالفى نيست و در اين مضمون هم چند روايتى وارد شده است

مـرد را ايسـتاده و زن را . »يضرب الّرجل قائمـًا و المـرأه جالسـه«: در خبر زراره فرمودند) ع(باقر 

و ) محقـق(لذا مؤلـف شـرايع ، تر است ته بودن برای زن پوشيدهچون نشس. زنند نشسته تازيانه مى

الجمله داللـت بـر پوشـيده داشـتن زن  بندند كه فى هايش را دور او مى اند كه لباس ديگران گفته

دستور دادند كـه لبـاس ، خواستند زنى را رجم كند نقل شده وقتى مى) ع(از اميرالمؤمنين . كند مى

  ) 355و  354: 1390، نجفى. (جديدی برای وی دوختند

  اصل فردی كردن مجازات. 2. 4

 جـزای اسـالم كار و رعايت اصل فردی بـودن مجـازات از اصـول حقـوق توجه به شخصيت بزه

داده و  توجه به اين امر مهم را مطمح نظـر قـرار، جزايى در اجرای مجازات فقهرو  اين از .باشد مى
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قـرار نـداده و بـه طـور  ای جهت تخفيف جايگاه و مقام واالی زن اجرای مجازات را وسيلههرگز 

اشاره داشته اسـت تـا كرامـت و عـزت  دقيق به چگونگى و كيفيت اجرای مجازات در مورد زنان

  .نفس زن در حين اجرای مجازات مراعات گردد

  جرم ارتداد در  تخفيف نسبت به زن. 5

تخفيف در مجازات جرم ارتداد  جزايى نسبت به زنان های ارفاقى فقهاز بارزترين مصاديق سياست

ارتداد عبارت است از كافر شدن ، از لحاظ شرعى. ارتداد در لغت به معنای بازگشت است. باشد مى

والمـرأة ال «) 125 :1385، عـّوا. (كنـد خـارج مى اسالم ۀمسلمان با كالم و عملى كه او را از داير

تقتل و ان كانت عن فطرة بل تحبس دائما و تضرب اوقات الصلوات و تستعمل فى اسـوإاالعمال 

) 255: 1373، العـاملى مكى.(»و تلبس اخشن الثياب و تطعم اجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت

كشـته ، اگر چه مرتد فطری باشد ولى زن، شودكشته مى، كندشود و توبه ن) ملّى(اگر مردی مرتد 

) ع(ی حلبى از امام صادق  دليل اين حكم روايت صحيحه. شود به حبس ابد محكوم مى، شود نمى

كشـته : درباره زنى كه از اسالم ارتداد پيدا نموده است كه حضـرت فرمودنـد، است و ساير روايات

مگر بـه مقـداری ، كنند گيرند و غذا و آب را از او منع مىبلكه او را سخت به خدمت مىشود  نمى

و المرأة ال تقتل و إن كانت ردتها عن فطرة بل تحبس دائمًا لصـحيحة الحلبـى عـن «. كه نميرد

ال تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع ) ع(و غيرها فى المرتّدة عن االسالم قال ) ع(أبى عبداّهللاٰ 

المـرأة «: )ع(شن الثياب و فى خبٍر آخر عنه الطعام و الشراب إّال ما يمسك نفسها و تلبس أخعن 

و ال فــرق فيهــا بــين الفطريــة و » تســتتاب فــإن تابــت و إّال حبســت فــى الســجن و اضــربها

امـوال او همچنـان در ، همچنين مرتد فطری اگـر زن باشـد) 208: 1391، جبعى العاملى.(»الملّية

مبانى اين ) 479: 1381، فيض. (شود اش منتقل نمى ماند و جز با مرگ او به ورثه مىملك او باقى 

  :تسامح گرايى بدين نحو است

  اجماع. 1. 5

  .اجماع وجود دارد، در باب عدم تجويز مجازات قتل در جرم ارتداد نسبت به زنان
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  روايات. 2. 5

كه در وسائل از غيـاث بـن ابـراهيم نقـل  چنان. است روايات، صلدليل خاصه عالوه بر اجماع و ا

قـال اذا ارتـدت المرئـه عـن «: نقل نموده اسـت) ع(كرده و او از جعفر و او از پدرش و او از على 

، خارج شـد از دين اسالم كه زن وقتى: يعنى حضرت فرمود. » ًاالسالم لم تقتل ولكن تحبس ابدا

روايـت ) ع(از علـى ) 88 :1344، بنـى حسـينى. (كنند بلكه او را حبس دائمى مى، كشند او را نمى

عبـادبن . شـود العمر زندانى مى بلكه مادام، شود كشته نمى، برگردد اند كه هرگاه زن از اسالم كرده

اگـر توبـه ، شود مرتد توبه داده مى: دروايت كرده كه آن حضرت فرمودن) ع(صهيب از امام صادق 

رهـا ، اگر توبـه كـرد، شود زن مرتد توبه داده مى. شود كشته مى، اگر توبه نكرد، شود رها مى، كرد

  ) 294: 1382، مؤمنى. (شود در زندان حبس مى، شود و اگر توبه نكردمى

  توجه به ساختار جسمانى زن. 3. 5

بـوده و در  تا حدودی مورد توجـه اسـالم، در باب مجازات و حدود نيز ضعف جسمى و روحى زن

  ) 29: 1386، زادهكاظم. (تر ساخت مواردی مجازات او را سبك

  مدار واكنش جزايى فرصت. 4. 5

يى از جرم و در واقـع تعـديل كيفر زدا، در جرايم جنسى اسالم يكى ديگر از وجوه سياست جنايى

توبه به عنوان يك مرجع پاسـخگويى بـه كليـه جـرايم در سياسـت . پاسخ به بزه و انحراف است

  )50: 1381، موگوئى. (نقش محوری دارد، جنايى اسالمى

  كار بر اصالح بزه تأكيد. 5. 5

محصول ، تارمبتنى بر اين فرض است كه رف، بازپروری مجرمين به عنوان يكى از اهداف مجازات

كنترل علمى رفتـار را ميسـر ، هايى اند؛ اطالع از چنين علت های سابقى است كه قابل كشف علت

در جـرم  بنابراين از جمله مبانى تخفيف نسبت به زنان) 245: 1390، نجفى ابرند آبادی. (سازد مى

سـاز بـاز  زمينه، جزايـى بـا پـذيرش توبـه زن مرتـد فقـه. باشد مى اصالح و بازپروری زن، ارتداد

اين ديدگاه  با توجه به جايگاه زن در خانواده. نمايد پذيری وی را فراهم مى شدن و جامعه اجتماعى

گرا و پذيرش توبه زن موجب تحكيم خانواده و تداوم رسـالت زن در تربيـت نسـل آينـده  تساهل

  . گردد مى
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  در اجرای مجازات مالحظات جسمانى زنتوجه به . 6

كـار را در حـين  توجه به مالحظات جسمانى فـرد بزه، كار بر اصالح بزه تأكيدگرايى و  عدم تالفى

بـه ايـن امـر بـه دقـت نظـر داشـته و بـه  اجرای مجازات تجويز نموده است كه شريعت اسـالم

 در فقـهچراكـه  چگونگى اجرای مجازات توجه و عنايت نموده اسـت؛ در های جسمانى زن تفاوت

كار و بازسازی وی  بزه بلكه رعايت حقوق، كار نبوده تحميل مشقت بر بزه، جزايى هدف از مجازات

ه تازيانـ، زن زناكار مادامى كه در حال حيض اسـترو  اين از .گردد نيز از اهداف مجازات تلقى مى

 بر زن حدّ «: فرمود) ع(امام صادق ، بيمار محسوب است زن مستحاضه از زمره زنان. شود زده نمى

و يـرجم ») 203و  202: 1391، نجفـى. (شـود تـا آنكـه خـونش قطـع شـود مستحاضه اجرا نمى

لنهى عـن تعطيـل و ا، المريض و المستحاضه بال خالف أجده فيه بل و ال إشكال الطالق االدله

 .»و الفرض أن نفسه مسـتوفاه فـال فـرق بينـه و بـين الصـحيح، و أنه ليس فيه نظر ساعه، الحد

  :مبنای اين سياست افتراقى به شرح ذيل قابل ايضاح است) 287و  286:  1390، نجفى(

  كار بزه تضمين سالمت زن. 1. 6

شمارد كه با  مى بلكه وی را انسانى بر، نگرد يمن و ديوسيرت نمىاهر ۀكار به ديد جزايى به بزه فقه

سـعى در رو  ايـن از .روی قـدم نهـاده اسـت تخّطى از موازين قانونى در مسير پـر سـنگالخ كـج

های جامعه خود داشته و بدين سبب حفظ امنيت جـانى  بازگرداندن وی به اجتماع و پيوند با ارزش

های  با توجه به تفاوت اين امر در مورد زنان. ملحوظ داشته است كار در حين اجرای مجازات را بزه

، بيمـار و زنـى كـه استحاضـه دارد«. با حساسيت بيشتری مراعات گشته است ساختاری با مردان

: 1368، محقـق حلّـى( .»شوند به جهت محافظت از سرايت نمودن جـان ايشـان تازيانه زده نمى

پس از آن حضـرت ، كرد كنيزی داشت كه زنا) ص(رسول خدا «: فرمود) ع(يرالمؤمنين ام) 1856

، نفـاس روی داد] كه تازه زايمان كرده بود[پس برای آن كنيز ، مرا امر فرمود كه او را شالق بزنم

. رش دادمگـزا) ص(اين را به پيامبر ، او را كشته باشم، آنگاه من ترسيدم كه اگر او را شالق بزنم

، نجفـى(. »بـر او جـاری سـاز سـپس حـد، كنيز را واگذار تا خونش قطع شود: آن حضرت فرمود

1391 :196 (  
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  عطوفت مداری. 2. 6

 بـر زن مستحاضـه حـدّ «: فرمود) ع(امام صادق ، بيمار محسوب است مستحاضه از زمره زنان زن

، شـود پـس حـّد زن مستحاضـه بـه تـأخير انداختـه مى، »تا آنكه خونش قطع شود شود اجرا نمى

تساهل مـداری نسـبت . دين محبت و عطوفت است، شريعت اسالم) 203و  202: 1391، نجفى(

، المىكيفـری اسـ حقـوقچراكـه  ،جزايى اسالمى اسـت به زنان در اجرای مجازات از مبانى فقه

. دانـد كار رجحـان مى های متعالى را بر تحميل مجازات بر فرد بزه نهادی انسان ساز بوده و آرمان

ی بر شرمساری بازگرداننده و احياگر باشد كه فرصتى را به تأكيدتواند  چنين تسامح و مدارايى مى

  . ب ورزدهای آتيه اجتناآموزی و تنبه از ارتكاب بزه كار داده تا وی با عبرت فرد بزه

  دايه امين تلقى گشتن زن. 7

. امـين تلقـى گشـتن دايـه اسـت، جزايى اسالم در فقه از ديگر مصاديق مداراگرايى نسبت به زن

شريعت اسالم با توجه به مشكالت مبتال به دايگى و طرح دعاوی واهى و نيز وظيفه و مسئوليت 

. وی را امين تلقى نموده و اثبات تعدی و تقصير وی را بر عهده مدعى گذاشـته اسـت، يهخطير دا

اگر دايه بچه را به اهلش بازگردانـد و آنـان «در كتب فقهى مستتر است كه  صورت بدين اين امر

مبنای  توان مى )285و  286 :1373، مكى العاملى. (شود دايه تصديق مى، بگويند او بچه ما نيست

  : ارا محوری را به صورت ذيل بررسى نموداين مد

  اطالق نص. 1. 7

باشد؛ لذا به دليل عدم وجـود  مطلق بودن نص و فتوی مى، نخستين مبنای امين تلقى گشتن دايه

گونه  ی هيچادعای امين مورد پذيرش قرار گرفته و وی برای اثبات ادعای خود نياز به ارائه، تقييد

بايست در مقام اثبات دعـوی خـويش بـه داليـل و مـدارك  عى مىو مدندارد ای  شهود و يا ادله

اطـالق الـنّص ... اذا أعادت الظئـر الولـد فـأنكره أهلـه صـّدقت«. مستند و مستدل تمسك جويد

  )83: 1404، النجفى( .»والفتوی

  جلوگيری از طرح دعاوی واهى عليه دايه. 2. 7

» لزمها الدية حتى تحضره أو مـن يحتملـهو لو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت إّال مع كذبها في«

امين تلقى گشتن دايـه مبنـای ، عالوه بر اطالق نص و فتوی) 285و  286: 1373، العاملى مكى(
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پرواضح است . باشد ديگری نيز دارد و آن جلوگيری از طرح دعاوی واهى و ساختگى عليه دايه مى

ه از آماج دعاوی واهى مصون و ايمن گردد كه اگر داي كه دايگى مسئوليتى خطير و مهم تلقى مى

، جزايى با امين دانسـتن دايـه دچار عسرو حرج و مشّقت زايدالوصفى خواهد گشت؛ لذا فقه، نباشد

پرواضح است كه عـدم وجـود . حمايت و حفاظت نموده است ،وی را در مقابل ادعاهای ساختگى

جو و فرصت طلب گشته و موجبات ايـذا و توانست دستاويز مهمى برای افراد سود چنين نصى مى

  . اذيت دايه را فراهم سازد

  های نخستين تولد عنايت به تغييرات آناتوميك نوزاد در سال. 3. 7

ادعـای دايـه . بينـه نـدارد ۀدايه شرعًا امين است و امين بابت اثبات ادعای خودش نيازی به اقام

چنان كه در نقل صحيح و . هاست د آنگردد كه آن طفل فرزن شود و حكم مى تصديق قضايى مى

ای را اجـاره كـرده و فرزنـد  پرسـيدم از مـردی كـه دايـه) ع(از امام صادق : اند درست حلبى گفته

مـادر . سپس بـا فرزنـد برگشـت، ها غايب گرديد دايه چند سال از آن، خودش را به او تحويل داد

. ها مجاز به انكار طفل نيستند آن: آن حضرت پاسخ دادند. شناسد طفل گمان كرد آن طفل را نمى

عالوه بر مقتضای امين دانستن دايه كه مستلزم . منحصرًا دايه امين است، بايد آن طفل را بپذيرند

اش  های نخست تولد رشد سريع دارد كه پياپى چهره كودك در سال. باشد تصديق ادعای دايه مى

را ، طفـل شـيرخوار پـس از چنـد سـال طفـل لذا هيچ استبعادی ندارد كه خـانواده، كندتغيير مى

بايد ادعـای او را بپذيرنـد مگـر آنكـه ، از اين جهت با اطمينانى كه به دايه دارند، تشخيص ندهند

شود و بـر  يقين به دروغ بودن ادعای دايه داشته باشند كه در چنين صورتى ادعای او پذيرفته نمى

حاضـر نمايـد يـا ، فرزند خودشان اسـت، دهند اش احتمال مى دايه الزم است يا طفلى كه خانواده

زيرا دايه مدعى درگذشت طفـل ، اش بپردازند را به خانواده ديه، اينكه بايد بابت مفقود شدن طفل

نمايـد كـه طفـل اما اگر اّدعا مـى، پس بايد يا طفل را حاضر كند يا ديه آن را بپردازد، نشده است

شود و ضامن مرگ عادی او نيسـت  ادعای او پذيرفته مى، كه دايه امين استدرگذشت از حيث آن

اگـر چـه ، بايد از او بپذيرنـد، فرزندشان است را آورد، و اگر كسى را كه خانواده طفل مدعى بودند

دروغ قبلى مانع تصديق فعلى نسبت بـه كـودك ، پيش از آوردن اين كودك دروغ او دانسته شده

  ) 437و  436: 1382، مؤمنى. (مچنان امين استشود و او ه موجود نمى
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  شهروندمدار سياست جنايى. 4. 7

أّن الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فـإن علـم كـذبها وجـب عليهـا «

قـد مـات  إحضار الولد و المشهور عليها الدية مع عدم إحضارها الولـد ولـو اّدعـت الظئـر أّن الولـد

 گرايى حقـوق امين دانستن دايـه عـالوه بـر واقـع) 296و  295: 1428، موسوی خوئى(» صدقت

 فقـه، در ايـن سياسـت جنـايى. رساند شهروندمدار را به اثبات مى سياست جنايى، كيفری اسالمى

دان جامعه اسالمى داشته است كه احترام به مقام ها به عنوان شهرون جزايى نظر به كرامت انسان

به هيچ عنـوان  های اين سياست جنايى است؛ لذا فقه جزايى و اعتماد بر وی از شالوده واالی زن

انگاری و مداراگرايى از اصول كلـى آن بـه شـمار  بلكه سهل، مجازات مدار يا مجرم محور نيست

درصدد است تـا بـا فـراهم  ،زايى با تدوين دقيق اصول خويش با ابتنای بر واقعياتفقه ج. آيد مى

انتظام جامعه اسالمى را محقق سازد كـه در ايـن راسـتا ، نمودن طيب خاطر و آرامش شهروندان

  .تواند به اعاده امنيت روانى و اجتماعى منجر گردد مى، امين تلقى نمودن دايه

  باردار بدون شوهر عدم مجازات زن. 8

جزايى آن اسـت  در فقه گرايى و مدارامحوری نسبت به زن از بارزترين نمودها و مصاديق تساهل

خورد مگر آنكه چهار بار اقرار به  نمى حد، حامله شود، كه اگر زنى بدون آنكه شوهری داشته باشد

مبانى ) 230: 1373، مكى العاملى(» و ال بعل لم تحًد اّال ان تقّر اربعا بالزنىو لو حملت «. كند زنا

  : به شرح ذيل است چنين سياست ارفاقى

  اصل برائت و اصل حرام بودن تجّسس. 1. 8

بنـا تـرين م بدون شوهری كه باردار گشته است بـه عنـوان مهم اصل برائت در عدم مجازات زن

جزايى با تمسك به اين اصل و نيـز بـا اسـتعانت از اصـل حـرام بـودن  فقه. كند آفرينى مى نقش

نه تنهـا مجـازات ، باشد انسان و احترام به حّق خلوت وی مى تجسس كه از مظاهر مترقى تكريم

سـؤال و تحقيقـى را ، شبلكه به صراحت انجـام هرگونـه تفتـي، چنين زنى را تجويز ننموده است

كيفری اسالمى را به اثبـات  گرايى حقوق ممنوع كرده است كه اين امر به نوبه خود ژرفای تسامح

بلكه ما حق نـداريم از او سـؤال ... حامله شود، اگر زنى بدون اينكه شوهر داشته باشد«. رساند مى

برائـت ، خاطر اصل عدم وجوب بلكه به خاطر اصول عدم زنا ای يا نه؟ نه به كرده كنيم كه آيا زنا

ولو حملت المرأه و البعل لم تحد عندنا اّال أن تقّر بالزنـاء «. زن از زنا و اصل حرام بودن تجّسس
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بـل ، و ضعفه واضح، خالفًا لمالك، الحتمال االشتباه واالكراه و غيرهما، أربعًا أو تقوم عليها البينه

، نجفـى( .»فما عن ظاهر المبسوط من لزومه ال وجـه لـه، لالصل بل االصول ،ليس علينا سوالها

1390 :140-141(  

  احتمال شبهه و اكراه. 2. 8

 حـد در ايـن صـورت آن زن، باردار شود و چگونگى اين امر معلوم نباشد، اگر زنى كه شوهر ندارد

، مگـر آنكـه خـود زن، ز راه حالل يا از طريق شبهه باردار شده باشدزيرا احتمال دارد ا، خورد نمى

خورد نه بـه سـبب بـاردار  اقرار كند كه در اين صورت به دليل اقرار خود حد مى چهار مرتبه به زنا

ولو حملت المرأة و ال بعل لها و لم يعلم وجهه لم تحّد إلحتمال كونـه بوجـه حـالل إو «. شدنش

  )67و  66: 1391، جبعى العاملى( .»أن تقّر أربعا بالزنى فتحّد لذلك ال للحملشبة إّال 

  ىزداي جرم. 3. 8

. عنوان يا وصف مجرمانه از يك عمل يـا از يـك رفتـار، يعنى فرايند زدودن برچسب ١ىزداي جرم

ى به معنای تالش در جهت حذف عناوين مجرمانه و زدايلذا جرم) 90: 1390، نجفى ابرند آبادی(

طبـق . جزايـى اسـت در فقـه گرايى مذكور نسبت به زنان اجتناب از تورم كيفری از مبانى تساهل

پويا و مترقى است كه از توليد  های يك سياست جنايى ى از اهرمزداي جرم، شناختىهای جرم آموزه

كنـد؛ لـذا  گيری مى ها و عناوين مجرمانه اجتناب نموده و از افزايش جمعيت كيفری پيشبرچسب

  .نمايد را تنوير مى ظرافت و پيچيدگى فقه جزايى، باردار بدون شوهر عدم مجازات زن

  كيفرزدايى. 4. 8

، اجتمـاعى يـك نـوع مداخلـه و تـدبير، ى ناقص است؛ در اين حالتزداي ع جرمدر واق، كيفرزدايى

نجفـى ابرنـد . (گردد ولى عنوان مجرمانه برای فعل يا ترك فعل حفظ مى، شود جايگزين كيفر مى

ای است كه بـه  ل برجستهتماي، كيفرزدايى، جزای اسالمى در نظام حقوق) 91-90: 1390، آبادی

موجب آن دستگاه عدالت كيفری با توجه به مصالح متنوع فردی و اجتماعى تا آنجـا كـه ممكـن 

كيفرزدايى از ديگـر مبنـای ) 120: 1384، صادقى. (كار امتناع دارد است از تحميل مجازات بر بزه

 توانـد اهـداف واالی باشـد كـه مى مى انمبحوث عنه نسبت بـه زنـ سياست ارفاقى، درخور تأمل

  .ای را در پى داشته باشد سانهشنا جرم

                                                           
1. Decriminalisation. 
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  در مورد بارداری بر نظريه كارشناسى رجحان ادعای زن. 9

. دباش از موانع اجرای مجازات و مجوزی برای به تأخير انداختن آن مى بارداری زن، جزايى در فقه

كاری كه بر بـارداری خـويش  كيفری اسالمى در مورد ادعای زن بزه حال سياست اتخاذی حقوق

گرا و عطوفت محوری را در پيش گرفته اسـت كـه مجريـان  تدبيری تساهل، نمايد اعالم نظر مى

 تسـامحى مبنـای ايـن تـدبير. مجازات را ملزم به پذيرش چنين ادعايى از سوی زن دانسته است

  :باشد مى صورت بدين

  مقام زن تكريم. 1. 9

 اگر چه متخصصين زنـان، ادعا نمايد كه باردار است، شدن است هر گاه زنى كه مستحق قصاص

هائى  اری عالئم و نشـانهزيرا بارد، شود ادعای او پذيرفته مى، و زايمان گواهى بر بارداری او ندهند

از ايـن جهـت ، ماند و خود فرد متوجه بارداری خودش هسـتدارد كه گاهى بر ديگران پنهان مى

  ) 413: 1382، مؤمنى. (شوند تا وضعيت او ظاهر گردد منتظر روشن شدن وضعيت مى

  اجتناب از تلف جنين. 2. 9

جلوگيری از تلف جنين مبنـای ديگـری اسـت كـه ، صداقت وی و اعتماد به زن عالوه بر تكريم

پس شايسته است كه «. باشدمجری مجازات ملزم به پذيرش ادعای زن در مورد بارداری وی مى

، كنـد مانند حيض و برای اينكـه آنچـه آن زن ادعـا مى، گفته خود او در اين دعاوی پذيرفته شود

اقـدامى شـود كـه موجـب مـرگ جنينـى ، ت ندارداحتمالى كه بعيد نيست؛ پس جه، احتمال دارد

  )173: 1362، محّمدی(. »شود

  انعطاف در ادله اثباتى جرم و پرهيز از جزميت داليل. 3. 9

بر اصل برائت  تأكيدتحول زيادی در تحقيقات كيفری به وجود آورده و ضمن  نظام حقوقى اسالم

های ظنى و احتمالى را بـه شـّدت  مجازات متهمان از راه، متهم و كرامت انسانى و تضمين حقوق

نظام ادله معنوی يعنى آزادی قاضى در پذيرش ادله اثبـاتى ) 65: 1390، زراعت. (كند محكوم مى

امـروزه جزميـت و موضـوعيت . شود از اصول مترقى محسوب مى، در آيين دادرسى كيفری مدرن

های مترقى آن اسـت كـه  نظام ۀچندانى نيست و رويدارای وجاهت ، داشتن داليل كشف حقيقت

قاضى در ارزيابى ارزش و اعتبار « باشد و داليل اثبات دعوی دارای طريقيت و انعطاف پذيری مى
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هايى ظـاهر دارد و  با توجه به آنكه بارداری نشـانه) 411: 1391، خالقى( .»دليل آزادی كامل دارد

ها  دهد و تنها خود اوست كه آن ها را از حال خود تشخيص مى ار آنبارد هايى مخفى كه زن نشانه

پس شايسته است كه گفته خـود او در . شناسد و در اين نوع دعاوی اقامه بينه ممكن نيست را مى

، احتمـال دارد، كنـد مانند حيض و بـرای اينكـه آنچـه آن زن ادعـا مى، اين دعاوی پذيرفته شود

اگـر آن زن ، اقدامى شود كه موجب مرگ جنينى شـود، ت ندارداحتمالى كه بعيد نيست؛ پس جه

ادامه يابد  راست بگويد؛ بنابراين بايد انتظار كشيد تا عالئم حمل ظاهر شود و عدم اجرای قصاص

جزايـى اسـالمى  فقه) 173: 1362، محّمدی. (و يا يقين به عدم حمل حاصل و قصاص اجرا شود

. باشـد پذير است كه در آن انكشاف حقيقت نخستين هدف نسق قـوانين مى و انعطاف نهادی پويا

مدار است كه با ظرافت و در  ادله اثباتى نيز در راستای تأمين اين سياست واقع، در اين نهاد مترقى

ــت ــوير حقيق ــى مى نقش، جهــت تن ــد آفرين ــن از .نماي ــوان خشــونترو  اي ــيچ عن ــه ه مداری و  ب

كـار از واالتـرين  بلكه تنبّه و اصـالح بزه، هداف حقوق كيفری اسالمى نيستمحوری از ا مجازات

ديدگاهى انسـانى بـه مـتهم داشـته و اّدعـای زن  آيد؛ بنابراين فقه جزايى اهداف آن به شمار مى

با هدف اعاده حيثيت وی و اجتناب از هر گونه ضـرر ، كاری را كه مدعى بارداری خويش است بزه

  .دهد زيان احتمالى مورد پذيرش قرار مى و

  در مورد بكر اولويت شهادت زنان. 10

كـردن آن زن از  عادله به بكارت زنى شهادت دهند و سپس چهار شاهد ديگر به زنا اگر چهار زن

إذا شـهد الشـهود «) 62 :1386، كریش. (گردد ها ساقط مى از همه آن حد، راه ُقبل شهادت دهند

عـدول بـذلك يقبـل  بمقدار النصاب على امراة بالزنا قبًال فادعـت أنهـا بكـر و شـهد أربـع نسـاء

لو شهد لها اربع نساء بالبكاره بعـد «) 421تا،  ، بىالموسوی الخمينى( .»شهادتهن و يدرأ عنها الحد

مبنای اين ) 62 :1386، شكری(» الحد ای دفعه عن الجميع شهاده االربعه بالزنا قبال فاالقرب درء

  :گرايى به صورت ذيل است تساهل

  توجه به كرامت زن. 1. 10

عقيده بر اين است كه انسان دارای كرامت خدادادی است و مادام كه با ارتكـاب  در مكتب اسالم

ديگران مكلّف بـه رعايـت ، ق را از خود سلب نكندمعاصى و نيز تعّرض و تجاوز به ديگران اين ح

در نخستين مبنا ، در مورد بكارت زنى پذيرش شهادت زنان) 144: 1385، اردبيلى. (حّق او هستند
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ابل هرگونه جزايى با حمايت از زن و عفت وی در مق فقه. باشد مى مقام زن اعاده حيثيت و تكريم

چنين ديدگاهى جايگـاه . نمايد ادعای واهى مقاومت نموده و رأی به طهارت و پاكى زن صادر مى

  .كشد واال و ارزنده زن در شريعت اسالم را به تصوير مى

  گيری هويت مجرمانه اجتناب از شكل. 2. 10

بنـای سياسـت تسـامحى مـذكور گيری از تكوين هويـت مجرمانـه از ديگـر م ى و پيشزداي جرم

مسلمان و نشانه رفتن عفت و پاكدامنى  زنى به زن جزايى با اشراف بر آثار شوم انگ فقه. باشد مى

ای ارفـاقى بـه  المقدور رويـه وی از پذيرش اّدعاهای واهى در جرايم جنسى اجتناب نموده و حتى

ترديـد برچسـب زنـى و مجـرم انگـاری زن موجـب  بى. يش گرفته استدر پ ويژه نسبت به زنان

ولـى . تشكيل هويت مجرمانه در وی گشته و سرانجام وی را به گرداب تبهكاری خواهـد كشـاند

عالوه بر ، كيفری با پذيرش شهادت زنان در مواردی كه زنان بدان اشرافيت بيشتری دارند حقوق

  .ى و كيفرزدايى نيز نائل گشته استزداي جرم اعاده حيثيت وی به اهداف

  اجتناب از تورم كيفری. 3. 10

ى زدايـ جرم. شـود جزای مدرن و سامانمند تلقـى مى كاستن از تورم كيفری از اهداف حقوق ۀآموز

ت افراطى نهادهای رسـمى و رأی اهرمى است كه كنترل قضايى را محدود ساخته و با عدم دخال

يابد؛ لـذا اجتنـاب از تـورم كيفـری از  به بازسازی روانى و اجتماعى وی سوق مى، به برائت متهم

  .آيد مبحوث عنه به شمار مى ديگر مبانى سياست ارفاقى

  انه شدن زنديد توجه به مالحظات زيباشناختى در مورد بزه. 11

ای ارفاقى را در پـيش  رويه، در جايگاه متهم است نه تنها در مواردی كه زن كيفری اسالم حقوق

نيـز ديـدگاهى ، باشـد ه و قربانى جـرم مىديد بلكه در مواردی نيز كه زن در مقام بزه، گرفته است

از . شناختى وی دارد امحى را در نظر گرفته و نظر به ظرايف عاطفى و مالحظات زيباافتراقى و تس

مصاديق اين سياست تسامحى آن است كه اگر در اثر جرمى موی سـر زن از بـين رود و دوبـاره 

أّما شـعر المـرأه «. دشو ولى در مورد مرد ارش پرداخته مى. شود پرداخته مى زنان مهرالمثل، برويد

مبنای اين رويـه ) 514: الموسوی الخمينى ؛174: 1404، النجفى(» ففيه ديتها و لو نبت ففيه مهر

  : به شرح ذيل است
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  هديدبزه عنايت به روانشناسى عاطفى زن. 1. 11

كـه  طوری به ،كامًال متفاوت قرار دارنـدو مرد از لحاظ جسمى و روحى و روانى در دو وضعيت  زن

گفتـه رو  ايـن از .شناسان قائل بـه دو روح مردانـه و زنانـه شـوند موجب شده كه روان اين تفاوت

 ولـى مـردان، به زيبايى و زينت بدنى خود بيشتر توجه دارند زنان. زن مظهر جمال است، شود مى

فوق از رهيافتى روانشناختى مبنى بر توجه به  لذا تدبير) 93: 1381، فتحى. (ى و زينت زنبه زيباي

  .زيبائى و حساسيت زن برخوردار است

  ه محوریديدانطباق با اصول بزه. 2. 11

ديـدگان جـرم در نظـر بـه عنـوان بـزه بيشتر از مردان شناسانه معموًال زنانهای جرمطبق آموزه

شناسـان بـر ايـن باورنـد كـه جهـت پيشـگيری از  امـروزه جرم) 24: 1386، والك ليت. (آيند مى

بـا ايـن توصـيف اتّخـاذ . افتراقى را ملحوظ نمـود بايست سياست جنايى ديدگى مكّرر زنان مى بزه

  .نمايد ه محوری را تضمين مىددي سياست افتراقى مذكور اهداف بزه

  هديد ترميم صدمات و جبران خسارات بزه. 3. 11

پـذيری وی مسـاعدت  ه و جامعهديـد توان به باز اجتماعى نمـودن بزه ديدگى مى با جبران آثار بزه

  .نموده و صدمات وارده را به طور كامل ترميم كرد

  ديدگى مكرر پيشگيری از بزه. 4. 11

های  دستاورد پيوند يافتـه، شناسى ديده نگر در حوزه بزه ه به منزله رويكردی مثبتديد حمايت از بزه

، در ايـن ديـدگاه. اسـت» پيشـگيری« در پرتو مفهومى به نـام شناسانه با سياست جنايى ديده بزه

اسـت » ديـدگى پيشگيری از بزه«رهيافتى نو برای ، سى حمايتىشنا بزهديدهه يا ديد حمايت از بزه

رايجيـان . (دهند دو ضلع سياست جنايى را تشكيل مى» كاری پيشگيری از بزه« ۀكه در كنار مقول

 زنـان شناسى ارفاقى و افتراقـى نسـبت بـه ديده بنابراين با اتخاذ سياست بزه) 118: 1385، اصلى

ديدگى مجدد آنـان  كاران بالقوه گوشزد نمود و از بزه توان ميزان باالی حمايت از زنان را به بزه مى

  .پيشگيری به عمل آورد
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  گيری  نتيجه

در . باشـدكيفری اسالمى دارای ساختاری منسجم و مبتنى بر سرشت اجتماعى انسان مـى حقوق

 و مـردان سياست كيفری افتراقى در قبال زنان، كردن مجازات ايى با ابتنای بر اصل فردیجز فقه

توان بدين نكته دست يافت كـه اغلـب ايـن با بررسى اين سياست افتراقى مى. اتخاذ گشته است

گرا نسـبت بـه  لای مـدارامحور و تسـاه های مطروحه در حقوق جزای اسالمى دارای رويه تفاوت

انگـاری برخـى  توان در مواردی از قبيل عـدم جرم را مى مصاديق اين سياست ارفاقى. زنان است

در  عـدم مسـئوليت زن، ها چون تبعيد و تشهير در مورد زنـان عدم تجويز برخى مجازات، رفتارها

رعايت كرامت زن در حين اجـزای ، ب نشدن ویبها يا به عبارتى ديگر عاقله محسو پرداخت خون

، امين تلقى گشـتن دايـه، به تأخير انداختن مجازات با توجه به مالحظات جسمانى زنان، مجازات

ه ديـد اولويت شهادت زنان در موارد مربوط به مسائل زنانه و نيز اتخاذ سياست ارفاقى در مقام بزه

توان به طور كلى در اجرای اصـل  مبنای اين رويه تسامحى را مى. دواقع گشتن زنان مالحظه نمو

پرهيز از فشارهای عاطفى ، ىزداي جرم، مقام زن تكريم، رعايت حقوق متهم، فردی كردن مجازات

هـای  توجـه بـه رهيافـت، كيفرزدايـى، حفاظت و صيانت از زن، پوشى بر بزه تأكيد، و مالى بر زن

اجتنـاب از ، ملحوظ نمودن ساختار جسمانى زن در چگونگى وضع و اجرای مجـازات، روانشناختى

بر  تأكيد، مدار واكنش جزايى فرصت، ه محوریديد توجه به اصول بزه، گرايى سزا محوری و تالفى

گرايـى در واقـع، ها بودن مجازات اصل شخصى، ديدگى كاری و بزه پيشگيری از بزه، كار اصالح بزه

  .تطابق با مبانى اقتصادی و غيره مستتر دانست، مداری عطوفت، حقوق جزای اسالمى

  فهرست منابع

 نشر ميزان، تهران، چاپ دوازدهم، 2ج، جزای عمومى حقوق، 1385، محمدعلى، اردبيلى .  

 ه در جـرايم عليـه اشـخاصديـد شـناختى بزه جايگـاه حقـوقى و نقـش جرم، 1382، سيروس، ايمانى ،

  .دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انسانى، جزا حقوق، نامه كارشناسى ارشد پايان

 مؤسسه نشر علوم نوين، تهران، دولت عقل، 1374، حسين، بشريه .  

 قـم، ديـات در اسـالم ،قصـاص، قـوانين كيفـری حـدود، 1344، سيد صادق، بنى حسينى نزيد قمى ،

  . انتشارات مطبوعات دينى

 چـاپ دهـم، الثـانى الجزء، الروضه البهيه فى شرح اللمعه الّدمشقيه، 1376، الّدين زين، الجبعى العاملى ،

  . مركز النشر، مكتب االعالم االسالمى، قم
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 حميـد ، متـرجم، لمعـه الدمشـقيهترين ترجمه نموداری شـرح ال كامل، 1391، الّدين زين، جبعى العاملى

  .انتشارات پيام نوآور، قم، چاپ چهارم، مسجد سرائى

 شهر دانش، تهران، آيين دادرسى كيفری، 1391، على، خالقى.  

 انتشارات كيهان، تهران، سى چيستشنا جرم ،مجرم كيست، 1379، تاج زمان، دانش.  

 ت دانشگاه تهرانانتشارا، تهران، 4و  3ج، نامه لغت، 1357، على اكبر، دهخدا.  

 مجله پژوهش حقـوق : در، »های بايسته و حمايت حقوق، بزه ديدگان«، 1385، مهرداد، رايجيان اصلى

  .138 -117، 8س، 19ش، و سياست

 فصـلنامه، »رشد مـدار پيشگيری اجتماعى امكان و آموزان دانش كاری بزه«، 1387، محمود، پور رجبى 

  .دهم سال، 39ش ، انتظامى دانش

 مدار نشر قانون، تهران، 1ج، 2آيين دادرسى كيفری ، 1390، عباس، زراعت.  

 ميالد، تهران، چاپ سوم، در اسالم زن حّريت و حقوق، 1358، على، شريعتى.  

 سفير صبح، تهران، و قصاص و مرد در ديه زن تفاوت، 1380، ابراهيم، شفيعى سروستانى.  

 مهاجر، تهران، 2 متون فقه، 1386، رضا، شكری.  

 ه در حقوق جزای اسالمىديد بزه گرايى و حقوق مقاله تزاحم مصلحت«، 1384، محمدهادی، صادقى« ،

  .40 ش، 9دوره ، فصلنامه مدرس علوم انسانى

 جنگل، تهران، مبانى و اجرای كيفر، تحوالت، كيفرشناسى، 1386، على، صفاری.  

 قـم، حميـد روسـتايى صـدرآبادی، درآمدی بر اصول نظـام كيفـری اسـالم، 1385، محمدسليم، عّوا ،

  .سلسبيل
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  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
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 دانشگاه تهران، تهران، چاپ پنجم، 2ج، شناسى مبانى جرم، 1376، مهدی، يان كى.  
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 Abstract  19 
STUDY OF POLICY OF LENIENCY TOWARD WOMEN IN THE 
CRIMINAL JURISPRUDENCE (EXAMPLES AND PRINCIPLES) 
Leila Nemati1 

Abstract 

Islamic criminal law has a structure that is based on the social nature 
of the criminal policy of Discrimination against Women, and Central 
tolerance approach has been developed. In this descriptive study, 
using written documents, has been tried, and the principles of 
tolerance policies toward women Central tolerance Islamic Criminal 
Law be studied. Approach to leniency in criminal law can be 
examined both delinquency and Misdemeanor injury woman. No 
prescribed punishment for some women, avoiding inflation criminal 
Decriminalize and To eliminate punishment, the structure and quality 
of life of women in the criminal justice response is the leniency of the 
best examples of this approach. Such procedural grounds, such as the 
individual penalty, Misdemeanor injury, protection and preservation 
of the female penal policy realist, a woman's honor, treatment and 
rehabilitation, to avoid hardship woman Fundamentals and 
compassion Misdemeanor injury axial orientation is considered.  

Keywords: Criminal law - leniency policy - women - biological 
structure - Decriminalize.    
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18  Abstract 
WITH EMPHASIS ON THE CRIME OF RAPE IN IRANIAN LAWS 

Dr. S. Alireza Mirkamali 1 
Zahra AliBakhshi2 

Abstract  

 The ultimate purpose of criminal policy throughout the world is the 
implementation of criminal justice; it actually means that by enacting 
appropriate laws and regulations and determining the position of 
each party of a criminal proceeding, the legislative in different 
societies aims at realization of justice. In comparison with other 
people of a society, women are more at risk of being victimized 
because of their special mental and physical situation. A crime like 
rape is among those crimes which cause injury to many women. 
Therefore, victims of the mentioned crime and the crimes alike, 
certainly require more protection. In doing so, the legislative 
considering differential criminal policy through a special 
criminalization mechanism and aggravating the punishment for 
criminals who make women victimized, intends to provide an especial 
and different protection for women.  

This essay considers the differential criminal policy and also 
evaluates different aspects of criminal protection provided for rape 
victims in substantive and procedural laws as well as the criminal 
courts practice in such cases.  

Keywords: criminal policy, differential criminal policy, victim, rape.  
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 Abstract  17 
DIFFERENT PENAL LAW OF MEN AND WOMEN'S BLOODMONEY 
AND RETRIBUTION AND IT'S BASICS FROM QORANIC-
JURISPRUDENCIAL PERSPECTIVE 

Marzieh Rezaii1 

Abstrac 

The subject of criminal percepts from God (Holy Quran) and the law 
maker in relation to retribution (Qisas) and blood money have been a 
ground of academic and judiacial discussions for a long time. 
Specially, modern doctorines such as Feminism or the people who are 
in favour of equality in rights. This is why several scientists and 
researchers are looking forward to find the philosophy and basic 
principles of these different rules. In this effort of searching real 
fundaments, some surveyors have gotten confused after a little fact-
finding process. Hence, they have accused Islam religion of ignoring 
women’s certain rights and then degraded their values as a result of 
wrong inferences. They even have claimed that the Islamic rules of 
Quran can be considered as a temporary subject which should be 
adopted in accordance with changes as time goes on. Little do they 
know how to utilize obvious religious roots in ordrer to reply the 
questions. On the other hand, there are some other scholars who have 
perceived the matter logically in the light off using first-hand sources 
such as Quran, verified quotations and then have tried to express the 
wisdom of different centences of men and women. This active 
movement is taking positive steps to the forward pioneeringly in 
order to recognize Islamic instructions and moderate the extreme 
prejudices. However, judging rationally relating to these affairs, it is 
necessary to realize the religious bases and accessories deeply.  

The purpose of this article is to probe the reason of this various 
rules by the help of documents such as Quran, judicial papers and so 
forth. Initially, it has been mentioned to the dignified position of 
women in Islam as a discussion opener, then the legal and judicial 
foundations of blood money and retribution has been studied as well 
as the correlation of these two notions to each other. Finally, it has 
been replied to the arguments which based on fallacy or false 
introduction so that come in to the predicated arguable conclusion.  

Keywords: The women’s rights, Islam, Jurisprudence, 
Bloodmoney, Retribution, Equality in men and women’s blood 
money.  
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16  Abstract 
THE BASICS OF THE DIFFERENCES OF WOMEN'S PENAL LAW 

Samira Hayati1 

Abstract 

In Islamic view, both man and woman human being, both are 
creatures, both are equal, but this equality is in accomplishments and 
receiving to spiritual authorities, servitude and inner superiority of 
humanity than other creatures, not in their commands, duties, and 
rights. In other words, both are equally participant in fundamental of 
family, society and survival of human race.  

The Lord says: «Yââ ayyohannâso ennâ khalaq-nâkom men 
dhakarew wa-onthâ waja’al-nâkom sho’ôbaw waqabââ-ela- O you 
men! Surely we have created you of a male and a female, and made 
you tribes and families» 

Before the Lord, both man and woman are in the same position, 
and no one is more superior than the other; since both are from one 
essence and sexuality is not the cause of superiority of one on the 
other. No man is more superior than a woman and vice versa, unless 
due to their virtue. This is what the Lord expresses in”Hojorat”, sign 
13. But there are a lot of differences between man and woman in their 
commands, duties, and rights, and it is tried to examine the main 
causes of these differences in this paper, according to signs, traditions 
and human sciences, and at the end it is calculated that these 
differences are according to the kind of their creation, position of 
them in creating and in nature, their especial spiritual and 
psychological conditions and their own duties .  

So, apparent and inner, bodily and spiritual, mental and 
sentimental differences between man and woman are one of the self-
evident . It means a woman since she is a woman, and a man since he 
is a man are not the same in some aspects. So in spite of the exact 
equality in worth and humanity, but they are not the same in their 
rights, duties, punishment and etc.  

Therefore in spite of exact equality of man and woman's worth, 
there are some differences between them which ignoring in 
lawmaking is an injustice. Justice means each of them has 
proportional and stable rights according to their abilities and their 
individual and social positions. In addition, the exact equality of man 
and woman's rights without any attention to their differences is 
against justice and philosophy of creating.  

Keywords: differences, rights, duties, man, woman                                                              
1. MA in theology, Qorani science and Hadith 



 Abstract  15 
RELYING ON THE VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT OF 2009 
Alireza Pour Esma’eli1 
Morteza. Moheghi2 

 Abstract 

   The Violence against Women in Afghanistan is a pervasive 
and deeply rooted problem, embedded in cultural norms, customs 
and harmful traditional practices.  Violence committed against 
women in Afghanistan commonly takes such forms as forced and 
early marriage, domestic violence, sexual harassment, rape, 
trafficking of women and children and honor killings.  

In this study will work on different types of violence, that are 
imposed on women such as physical violence, sexual, psychological 
and economic . and the roots and the reasons and causes of violence 
against women has been presented. In these cases, there are some 
examples of victim's violence in Afghanistan, based on national and 
international reports which are mentioned on violence against 
women.  

Despite a number of significant advances in terms of the creation of 
new legislation and institutions including the law prohibited violence 
against women and establish referral centers for violence and escape, 
there had been a “chronic failure at all levels of government to 
advance the protection of women's rights in Afghanistan.  

Keywords: Woman, Violence, Violence against women, Violence 
against Women Act 
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14  Abstract 
JURISPRUDENCE AND LEGAL STATUS OF ARSH-OL-BEKARE 
AND MEHR-OL-MASAL IN THE IRANIAN CRIMINAL LAW 

Dr. S. Mahmood Mirkhalili1 
Kamran Mahmoodian Esfahani  
Majid Farahman Zadeh 

Abstract 

In this article with the help of analyzing the basics of jurisprudence, 
judicial and review of judicial votes, and with regards to equity, 
justice and today’s social conditions, we have come to the conclusion 
that the judicial nature of mehr-ol-masal is an exploitation of baaz, 
has marked differences with arsh and wergild, and its original 
position is in the criminal law. Meanwhile, according to the Iranian 
criminal law, there is the possibility of imprisonment for those 
committing an act of defloration through rape. Also the hadith of La 
mehr labghi will include those who commit the act of defloration 
through a sexual intercourse other than adultry. In this case unlike 
arsh-ol-bekareh, the amount of mehr-ol-masal may be higher than 
the complete wergild for a woman and does not contain any fixed 
rate. In cases where the adulteress does not concent to defloration she 
is entitled to arsh-ol-bekareh. Finally, the authors of this article have 
tried to bring one other reflected problem of the jurisprudence — 
non-compliance with legislative requirements and its uncertainties— 
to the attention of the lawmakers and the readers, by offering new 
approaches.  

Keywords: Mehr-ol-masal, Arsh-ol-bekareh, Defloration, Baaz, 
Baghy.  
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 Abstract  13 
 

Part 2- Criminal Law 

 

MURDERING OF WIFE BY HER HUSBAND IS A LEGAL RULE OR 
AN EXCEPTION? 

Esmaeel Aghababaii bani 

Abstract 

With attention to the current researches and avoiding the duplication 
of issues, this assay raises the question: The provisions of Article ٦٣٠ of 
the Criminal Code are a legal rule or an exception ? 

In case of no rule of criminal law, wife or anyone else with the 
conditions, can make that right However, if that is an exception, only 
the husband will benefit from this right.  

In practice, many courts approach it as a rule so there is no 
difference between men and women. However, the provisions of 
Article 630 of the Criminal Code are an exception and in 
jurisprudence issues it can criticize.  

The paper discusses in details the legal and juridical and achieves 
this result: killing of wife as a right to husband is untenable in law and 
material proposed must change.  

Keywords: killing wife, self defense, Mhdvr Aldm, hadd.  



12  Abstract 
THE GENDER-BASED DIFFERENCE IN PAYMENT OF CORPORAL 
DAMAGES: STATUTES AND ISLAMIC JURISPRUDENCE 
Dr. Hossien Mehrpour1 
 Abstract 
Legal differences between men and women rights are one of the 
contentious issues in the Iranian legal system. Among these 
controversies one can mention the amount of payable damages in the 
case of corporal injuries which is ruled by Islamic jurisprudence 
(feqh) and the Iranian Islamic Criminal Code (IICC) under the title of 
blood money (diyeh).  

According to customary law, in case of assault to human life or 
integrity, the court may, in addition to criminal punishments, adjudge 
the convicted to pay pecuniary damages to the victim or his/her 
survivors. The amount of damage is estimated in terms of 
circumstances and on the case by case basis. In this context the 
gender of victim is completely irrelevant.  

Yet, under Islamic jurisprudence followed by IICC laws and 
regulation, the amount to which the criminal is convicted differs 
according to the gender of the victim. Although, the Holy Quran is 
silent on the logic of this rule, the justifications of this approach might 
be found in the Islamic doctrine (foghaha consensus), as well as, the 
attributed narratives and traditions of Holly Prophet and Imams.  

To justify the rationality of such differences, some argue that diyeh 
is the price of the life or the injured organs of human and since the 
value of a female life is less than a male, female’s diyeh is half than 
latter. Some other scholars illustrate this difference by referring to the 
different economic status of males and females in the society and 
family. It has been argued that in comparison with women, the death 
of a man imposes more costs to a family and diyeh is a way to 
reimburse these costs.  

This argument, with considerable supporters among modern 
jurists, can lead to this critical conclusion that once the social and 
economic status of women have changed, the amount of their diyeh 
should also be changed and equality with men’s diyeh should take 
priority.  

The Iranian lawmakers being inspired by this approach and with 
the view to amend the existing law have enacted the third party 
compulsory insurance Act in 1387. The Act declares the equal 
entitlement of men and women in diyeh. Besides, the amended IICC 
foresees the Public Budget (Corporal Damage Fund) as the funding 
source of the balance.  

Keywords: diyeh, corporal damage, gender inequality, Islamic 
jurisprudence, legal developments, rational justifications                                                              
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 Abstract  11 
METHODOLOGICAL STUDIES OF VALUE CONTRAST OF THE 
WOMAN’S RIGHTS SYSTEM IN ISLAM & FEMINISM 

Mohammad Reza Kadkhodaee  

Abstract 

We can judge the women’s rights status in the “Woman’s Rights 
System in Islam” and the “Feministic Rights” theories, only when we 
have an accurate measure for the evaluation. All the juristic 
propositions related to women in the Islam’s juridical system, or the 
feministic theorizations are an aspect of different bases of 
epistemology, anthropology, ontology and axiology. Judging about 
being superior or inferior, being tyrannically or justly of these 
propositions is based on evaluation and judging about these bases. 
Recognizing the human’s reality, the humanity components, the 
existential dimensions of mankind, begin and end, perfection and 
affliction, barriers and talents, friend and enemy and …are from the 
most important anthological subjects as the bases of these value 
topics. In addition to this recognition method, evaluating and 
criticizing these ontological and axiological bases would place a broad 
domain of epistemological and leader-recognizing subjects in our 
way, through which passing is necessary for achieving and rational 
defending the reality.  

Keywords: Woman’s rights in Islam- Feministic rights- Secular 
rights- Positivism rights 

 



10  Abstract 
WONDERFUL SUPPORT OF WOMEN THAN MEN IN IRANIAN 
LAW AND ISLAM 

Sedigheh Sadat Faghihi1 
Mohsen Shabestari2 

Abstrac 

This research has been conducted on Islam & Iran's Islamic law shows 
Islam can manage family excellently, can support woman's Rights 
greatly and can elimination of discrimination of women very well. In 
Islam is not only Gender Justic but also loving instructions for women 
those results in enactment lower duties for women than men. This 
shows Islams attention to deep mission of women for training humans. 
In this regard, role as mader is the most important in terms of rights 
and is preferable to father's Rights. This research is new and 
comprehensive response to unfair criticism of Feminism about Islamic 
Law women. This research states reasons of equality of men and 
women in Islam the first then reviewing and aejecting the reasons of 
oppositions of Gender Justice And finally special privileges of women 
than men in Islamic laws of Iran.  
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 Abstract  9 
THE CONTRAST OF JURISPRUDENCIAL AND FEMINIST 
APPROACHES IN EXPLAINING NECESSARY INTERESTS OF THE 
FAMILY 

Dr. S. Yosouf Alavii Vosooghi1 

Abstract 

In the family there is a set of materials necessary for the established 
and continuation leave a deep impact  
However, Sustained employment in as well as the realization of cause 
and continuity of the family system is.  
But, feminist and jurisprudential solutions in terms of the Calculating 
and expressionof Good intentionof Family Are incompatible with 
each other.  

Each one relying on its own norms and values, offer a different 
perspective In this study, it is shown that the approach of 
jurisprudential According to legal requirements, legal and religious 
customs duties of marriage in Muslim society has been based Similar 
characteristics but with feminist perspective on modern society's 
merely shakes And the requirements and the legal requirements, 
jurisprudential and religious traditions of the Muslim community in 
Iran has ignored.  

Defining and good organizing employment Can be provide 
conditions of the realization of required materials for the family And 
the protecting and supporting of them river.  

Keywords: Family, Building required, Feminist, Civil law, marriage.    
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8  Abstract 
THE AREA AND STATUS OF WIFE’S SEXUAL RIGHTS IN THE 
ISLAMIC LEGAL SYSTEM 
Dr. Faezeh Azimzadeh Ardabili1 
Samaneh Jilsaz2 

Abstract 

  Not only meeting sexual needs is one of the personal purposes 
of cuples in matrimony, but also is one of the major purposes of holy 
legislator to encourage people to marry to satisfy this need, so that 
they do not fornicate and don’t do obscence acts. Therefore meeting 
spouse sexual right is one kind of couple’s rights and duties in 
matrimony. In spite of the fact that rights of both of them in this area 
have been considered in Islamic texts, but paying more attention to 
husband’s right had led to negligence about wife’s sexual rights. But 
with exact recognition of and clearing up these rights, the matrimony 
can continue and also we would be able to remove some doubts in this 
area. With regard to importance of the subject, this paper hopes to 
answer this major question that what limits and evidences of a wife’s 
sexual rights in Islam are? In this study, based on various religous 
sources and investigating of different jurisconsult’s words about this 
issue, it would be cleared that a wife’s sexual rights like those of a 
husband have completely considered in Islam. The analysis of the 
evidences of wife’s sexual rights including movaghea right3, ghesm 
right4 and azl right5 are important parts wich have been identified and 
represtend by the writer on the basis of various reasons. Also it would 
be concluded that in movaghea right maximum time of a husband’s 
refusal from sexual intercourse is for months, so a husband cannot 
refuse to intercourse without any 

Reasonable excuse and cannot suffer his wife by it. In ghesm right, 
also, a husband must spend every four nights with his wife by 
obtaining and proving ghesm incumbency conditions. Finaly, sinse 
man and woman rights are of two parties, so azl is a common right 
and depends on both parties satisfaction.  

Keywords: sexual rights, couple, movaghea, ghesm, mozajea, azl.  
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 Abstract  7 
THE JURISPRUDENTIOAL LEGAL STATUS OF MARRIED 
WOMAN’S EMPLOYMENT 

Fatemeh SHoori1 

Abstract 

Differences between man and woman from Islam point of view, name 
proportion. The woman is not forced to working for life, this is a man 
duty. of course, for jurisprudent and law positive, the woman have a 
right for working outside the house. But, 1117 substance of civil code, 
with two provisions, have a option to man for wife restriction of 
working outside the house.  

Repugnance of wife occupation with married couple respect, 
contradiction of wife occupation with family interest that law can 
distinguish them some believe that wife restriction of occupation is a 
duty of man, that he forced to do that for family interest. For sanction 
of this right, one opinion believe that, wife restriction for occupation, 
is as a declaration decree and another opinion is, this is a executory 
decree and court is a executive of family law. If husband doesn't agree 
with wife occupation, the jurists believes that, if marriage contract is 
after rental contract, in time of conflux of two right, right of lessee is 
prior to husband right and some believes that the right of husband is 
prior than other and according to this, they nullify rental contract. If 
marriage contract is before rental contract, this is incorrect and some 
believe that correctnees is on permission of husband. The most 
contemporary jurists believe that, if man doesn't agree with 
occupation wife working outside the house, the woman doesn't right 
to work and some believe that if occupation of woman is contradictory 
of husband right, the woman doesn't right to work outside the house.  
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6  Abstract 
HUMAN DIGNITY BASED ON WOMEN'S SPIRITUAL RIGHTS 

Dr. Sima Mohammad Poor Dehkordi 

Abstract 

Human dignity as a natural right is the most important subject of 
anthropology in the contemporary. This principle is the basis of 
establishing human rights and laws, including the Universal 
Declaration of Human Rights and the constitution of the Islamic 
Republic of Iran. The equality of rights between men and women has 
been emphasized on two legal texts according to the principle of 
human dignity. "Rationality "and" freedom" are the infrastructure of 
human dignity that humanity of a human depends on the dynamic 
thought and freedom, no gender; because gender is obvious and does 
not play a role in valuation and humanity 

In Islamic mysticism, especially mysticism of Ibn Arabi and its 
followers, the Woman is a face of God, for this reason, she has the 
effect of the "spiritual" and "education" on man and society. So the 
phrase "easy life by woman" ( »لتسكنوا اليها«(  is one of the manifestations 
of the Quran. At view of Mystic – Quran, the woman has a special 
"spiritual rights" that a particular task with it is the "Educational 
management" of a family and community. The woman is a teacher 
and nobody is like her in training, in provided that, her mental health 
is provided from childhood in society and continues until time of 
matrimonial. So, there is not space to use the woman as a tool.  



 Abstract  5 
CONFLICT BETWEEN WIFE INHERITANCE AHADITHS AND THE 
METHOD OF RESOLVING IT 

Dr. Ali Tavalaii1 
Dr. Mahmood Haeri2 
Narges GHafoori3 

Abstract 

Sunni Jurists believe that wife inherits from all properties of her 
husband, but most of immamiya, resorting to Ahlolbeit Ahadiths 
deprive wife of part of property. Kind of this property is various in 
this Ahadiths, so there are more than 5 opinions in this subject and 
this causes that we focus on the methods of resolving conflict. 
Ahadiths about wife’s inheritance divided into 3 groups: absolute 
Ahadiths concentrate on the share of wife from estate; Ahadiths that 
express wife is depriving of some estate; and Ahadiths that express 
wife is inherited from all the estate. First group is allocated by other 
Ahadiths and cannot be signified that wife inherits from all the 
estates. Regarding to the preferences in conflict chapters. third 
groups cannot be preferred only because of accommodating with 
Quran, moreover this group is allocated by second group. As a result 
we can say that wife who has child is inherited from husband’s whole 
estates, and wife who has no child inherited from movable properties 
and the price of immovable properties.  

Keywords: wife’s inheritance, deprivation, Ahadiths, Conflict.  
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4  Abstract 

Part 1- Jurisprudencial 

 

THE JURISPRUDENCE OF WOMAN'S MANAGEMENT IN 
REVELATION 

Dr. Ali Agha Pirooz 

Abstract 

According to Islam, it is permissible for women to manage the macro 
level or not? The main reason for the prohibition of women's is verse 
Qvamvn. By element analysis of Verse, it is evident first, the scope is 
limited to household management Supervising the care and 
responsibility of maintaining the family. Concept verse, not having 
absolute authority. The concept of grace is not increased over in men 
reason is the true grace and physical strength Grace is in women, 
having high emotion and beauty this verse does not prove absolute 
authority over their wives for men 

So in this case, it is not permissible for women to stable governance 
and management. None of the other verses prove it is not permissible 
for women to manage absence. The library is a research method And 
diligence in religion 
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