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  مطلع

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

، پاسخگوی تمـامى نيازهـا، است شدهاستوار ) س( طهارتعصمت و  بيت اهلقرآن كريم و سيره 

  .مختلف استابهامات و مجهوالت بشر در موضوعات 

 زن هـای متضـاد در زمينـه حقـوقوجود ديـدگاه، بشر امروز روی فرايكى از موضوعات مهم 

هايى است كه زن را به عنوان موجود درجـه دوم ديدگاه، هاها و نگرشبرخى از اين ديدگاه. است

  .نگرشى ابزارمدارانه است، گرش نسبت به زندانند كه در واقع اين نوع نو حقوق مى و فاقد حق

ديدگاه و نگرشى مردستيزانه نيز وجود دارد كه ايـن ديـدگاه معتقداسـت ، در مقابل اين نگرش

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

  .اندنموده

از  وضع نمايند و نوعى احقـاق حـق نينى به نفع زناناينان معتقدند كه اگر مردها بخواهند قوا

 از نتيجه اين احقاق حق صـوری، چون ذهنشان مردانه است، جانب آنان برای زنان صورت پذيرد

  .شد نخواهدنفعى عايد زنان 

قرار دارد كه بر مبنای اين نظام  نظام حقوقى اسالم، در ميان اين دو ديدگاه افراطى و تفريطى

  .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  نگاه آيين مترقى اسالم به زن

  .اند شدهبه عنوان الگوی مردان معرفى 

 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 

اضع قوانين اسالم بدون اينكـه از جـنس زن و يـا كه و ای گونهبه  است نمودهواقعى زن را لحاظ 

سعادت اين دو در گرو تحكيم چراكه  است دادهرا مد نظر قرار  بنيان خانواده، مرد طرفداری نمايد

كليه قـوانين و مقـررات موجـود در . بنيان خانواده و ايجاد بستر مناسب برای تعالى نوع بشر است

خـورد ناشـى از هايى به چشم مـىاند و اگر تفاوتهمين راستا قابل توجيهنظام حقوقى اسالم در 

  .هاست آنهای تكوينى تفاوت

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

بـر يكـديگر نيسـت بلكـه سـاز و  هـا آنی برتری و مرد مشابه نيست ولى اين به معنا زن حقوق

  .وضع شده است كارهای متقابلى است كه در راستای حفظ و تقويت بنيان خانواده

در اسالم با هدف ايجاد زمينـه مسـاعدی بـرای بحـث و  زن المللى فلسفه حقوقهمايش بين

فقـه و حقـوق اسـالمى بـه منظـور تبيـين ايـن ديـدگاه در  اننظر صاحبتبادل نظر علمى ميان 

  .برگزار شد 1392ماه سال ارديبهشت



 

 

  :اهداف اين همايش عبارت بودند از

  تبيين مرزهای معرفتى اسالم در حوزه زنان -
 نقد مكاتب رقيب -
   زن سازی برای ارائه الگوی اسالمى ايرانى حقوقزمينه -

  :محورهای اين رويداد علمى نيز عبارت بود از

 نقـد: كـه مشـتمل اسـت بـر زن شناسـى حقـوقهـای فكـری و روشزيرساخت -

بررسـى رويكـرد ، نقد نظريه پوزيتويسـتى، بودن حقوق زن الهى غيررويكردهای 

 و مدرنيته در حقوق زن بررسى تقابل سنت، های فمينيستىنقد رهيافت، الهى
، حقـوق معنـوی، حقـوق مـالى: كه مشتمل است بـر زن های حقوقتفاوت مبانى -

 حقوق سياسى، حقوق كيفری
نظير كنوانسيون منع كليـه  زن المللى حقوقبررسى فقهى اسناد و رويكردهای بين -

  ... اعالميه حقوق بشر اسالمى قاهره و، اشكال تبعيض عليه زنان

علمى و تحقيقاتى و با حضـور علمـى  مؤسسهفكری و مشاركت چندين نهاد و اين همايش با هم

  .ها و انديشمند فرهيخته داخلى و خارجى سازمان يافتده

حضـرات آيـات مرتضـى  همچـونشكل از علمـای بزرگـى تشكيل شورای عالى مشورتى مت

رضـا اعرافـى و نيـز تشـكيل شـورای علـى، عباس كعبى، حسينى بوشهری هاشم سيد، مقتدايى

، نيـامحمـود حكمـت دكتر، دكتر حسين مهرپور همچون نظرانى صاحبمتشكل از  گذاری سياست

گواه از تالش دبيرخانـه ، مستقيمىدكتر فريبا عالسوند و دكتر مهديه سادات ، نيادكتر ناصر قربان

دانم از همايش در جهت غنای علمى و محتوايى اين رويداد علمى دارد كه در اين مجال الزم مى

  .ها و همكاری يكايك اين بزرگان تقدير نمايمتالش

حقـوق كيفـری و حقـوق ، خصوصى حقوق، های علمى در چهار عنوان فقهىتشكيل كارگروه

صـد نفـر علم حقوق و همكاری بيش از يك نظران صاحبنفر از  16الملل با حضور بين عمومى و

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

  .اين همايش علمى بود كه تالش آنان نيز در خور ستايش است

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

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

  .مسير

چنين تشكيل پنج نشست مقدماتى در موضوعات مرتبط و نيـز سـه ميزگـرد تخصصـى در هم

  .شدن ابعاد اين موضوعات مؤثر واقع گرديد المللى بر روشنحاشيه اين همايش بين



 

 

عنوان  60ماه به دبيرخانه همايش و پذيرش  5عنوان مقاله در طول مدت  250ارسال بيش از 

گويای اقبـال ، ای انتخاب گرديدندمرحله 4های تخصصى كه به صورت ارزيابى مقاله در كارگروه

اندركاران همايش بر نگرش علمى حاكم دست تأكيداين رويداد در ميان محققان و پژوهشگران و 

  .باشدبر آن مى

مجموعه «هاست كه در قالب دو جلد تحت عنوان مجموعه حاضر حاصل بخشى از اين تالش

تقديم محضر انديشمندان و پويندگان راه » در اسالم زن المللى فلسفه حقوقمقاالت همايش بين

  .گرددعلم و معرفت مى

ــان ضــمن ســپاس بــى در ــان از ذات پروردگــار متعــال و از عنايــات خاصــه حضــرت پاي پاي

هـای دانم از تالشبر خود الزم مى) س( معصومهو بانوی كرامت حضرت فاطمه ) عج( عصر ولى

 اّهللاٰ  آيـتهای مجدانـه حضـرت همايش به ويژه تالش اين مخلصانه كليه عوامل علمى و اجرايى

محترم علمى همايش و همكاری مدير محتـرم پـژوهش و فنـاوری نيا دبير مصطفوی كاظم سيد

مراد حيدری و نيـز از بـرادر ارجمنـد جنـاب جناب آقای دكتر على) س(دانشگاه حضرت معصومه 

حـدود دو سـال گذشـته و در جريـان آقای محمدامين بنايى دبير محترم اجرايى همايش كـه در 

صميمانه تقدير و تشكر نمايم و برای اين ، اين همايش متحمل زحمات بسياری گرديدندبرگزاری 

همچنين از تمامى نهادهـا و مؤسسـاتى كـه ايـن همـايش را مـورد . عزيزان آرزوی توفيق نمايم

  .نمايمسپاسگزاری مى، مادی و معنوی قرار دادند حمايت
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 در حقوق تفاوت مبانى

  و مرد زن سياسى

 
  1جوان آراستهحسين 

  

  چكيده
های سياسى  حقوق مربوط به مديريت: اول: توان به دو دسته تقسيم كرد را از يك منظر مى سياسى حقوق

های سياسـى و  ، وزارت و تصـدی مسـئوليتجمهـوری ، رياستمانند واليت و رهبری(در سطوح مختلف 

اجتمـاعى  -حقوق مربوط به عضويت در شـوراها و نهادهـای سياسـى: دوم )تر های پايين مديريتى در رده

مانند مجلس شورای اسالمى، شوراهای اسالمى شهر و روستا، شورای نگهبـان، (گيرنده در كشور  تصميم

مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالى انقـالب فرهنگـى، شـورای عـالى امنيـت ملـى و شـورای 

هـايى  اسالمى، چه تفاوت های مهم اين است كه بر اساس مبانى يكى از پرسش). اساسى بازنگری قانون

نگـاهى بـه  ها چيست؟ اين مقاله ابتـدا نيم وجود دارد و دليل اين تفاوت و مردان ميان حقوق سياسى زنان

. كنـد ها را بررسى مى حقوقى مبانى و داليل اين تفاوت -انداخته و سپس با رويكردی فقهىفلسفه حقوق 

و مـرد در شـئون  محـوری، برابـری زن های مقاله گويای آن است كه اصول بنيادينى چون عـدالت يافته

در روابـط اجتمـاعى، در تعيـين های تكوينى و استعدادهای فطری و حفظ حـريم  انسانى، توجه به واقعيت

های فقهى و حقوق اساسى  مبانى فلسفى، منابع دينى، ديدگاه. حقوق سياسى زنان دخالت تام و تمام دارند

ها بـه  اين تفاوت. دارند تأكيدها در حقوق سياسى زنان  جمهوری اسالمى، همگى بر وجود برخى از تفاوت

مندی از حقوق سياسى دسته دوم، هيچ تفـاوتى ميـان  هدر بهر. دسته اول از حقوق سياسى اختصاص دارد

زنان و مردان نيست و هيچ محدوديت شرعى و قـانونى در ورود و عضـويت بـه ايـن دسـته از نهادهـای 

  . گيرنده در كشور وجود ندارد اجتماعى تصميم -سياسى

  .جمهوری ، رياست، رهبری، حقوق زنانسياسى ، حقوقمبانى :ها واژه كليد

  

                                                           
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استاديار گروه حقوق. ١
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 مقدمه

اند؛ معنـای مـورد نظـر مـا در ايـن جـا  معانى متعددی را بيان نموده» ١حقوق«دانان برای  حقوق

شده و توان خاصى به او  برای هر شخص در برابر ديگران به رسميت شناختهامتيازهايى است كه 

، حـق نامند كه جمع آن حقـوق اسـت ماننـد حـق حيـات مى» حق«اين امتياز را . بخشيده است

  . ... مالكيت، حق آزادی شغل و

  ٢سياسى حقوق

توانـد درحاكميـت ملـى  مى دارنـده ايـن حقـوق«ها  حقوقى است كه به موجب آناند  برخى گفته

شركت كند يعنى در انتخابات و تصدی شغل قضا يا وزارت و يا داشتن امتياز نشر جرايـد و ماننـد 

ارائـه  تری از حقوق سياسى توان تعريف جامع مى )1728 :3، ج1378جعفری لنگرودی، . (»ها اين

شهروندان برای تأسيس حكومت، ورود در انتخابات در هـر دو عرصـه انتخـاب  كرد و آن را حق

اين واقعيـت . های سياسى به طور عام دانست كردن و انتخاب شدن، و نيز حق شركت در فعاليت

، در مقايسـه نبرای مردم و به ويژه زنا» حقوق سياسى«قابل انكار نيست كه به رسميت شناختن 

  :توان به دو دسته تقسيم كرد اين حقوق را مى. با ساير حقوق، پيشينه زيادی ندارد

مانند واليت و (های سياسى در سطوح مختلف  مربوط به مديريت حقوق: دسته اول -

های سياسـى و مـديريتى در  وزارت و تصدی مسئوليت ،جمهوری ، رياسترهبری

  )تر های پايين رده

اجتمـاعى  -مربوط به عضـويت در شـوراها و نهادهـای سياسـى حقوق: دسته دوم -

مانند مجلس شورای اسالمى، شوراهای اسالمى شـهر و (گيرنده در كشور  تصميم

ورای عـالى انقـالب روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصـلحت نظـام، شـ

  ) فرهنگى و شورای عالى امنيت ملى

 سياسـى بـه چـه ميـزان از حقـوق اسـالمى، زنـان پرسش مهم اين است كه بـر اسـاس مبـانى

اسـت ولـى  بيان مصاديق حقوق سياسى زنان در مقايسه با مردان گرچه الزم و مفيـد. مندند بهره

است از آنجـا كـه مباحـث » و مرد در حقوق سياسى زن مبانى تفاوت«تمركز اصلى اين مقاله بر 

كليدی حقوق در نظام جمهوری اسالمى برگرفته از مبـانى و مـوازين شـرعى اسـت، ايـن مقالـه 

                                                           
1. Rights. 
2.Political Rights. 
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ى زن و مرد داشته باشد؛ ها در حقوق سياس حقوقى به مبانى تفاوت -ناگزير است رويكردی فقهى

هايى در حقوق سياسى ميـان زنـان و  فرض ما وجود تفاوت عنوان مقاله گويای آن است كه پيش

ها خواهيم بود؛ از آنجا كه بحث از مبانى به  باشد و ما در صدد بررسى مبانى اين تفاوت مى مردان

های  های حقوق سياسى زن و مرد و ديدگاه تفاوت شود قبل از بيان مبانى فلسفه حقوق مربوط مى

  .نگاهى به فلسفه حقوق خواهيم انداخت مربوط به آن، به ناچار نيم

  منشأ حقوق. يكم

  :دو مبنا را در نظر گرفت ها از حقوق مندی انسان توان در خصوص بهره به طور كلى مى

 )نظريه حقوق ذاتى( نظام آفرينش و ذات انسان دارند، ريشه در اين حقوق .1

، ريشه ثابتى نداشته بلكه اعتباری بوده و اقتضائات خـاص اجتمـاعى و اين حقوق .2

نظريـه (. تغييرنـد باشد و به همين دليـل همـواره قابل ها مى عرفى، منشأ اعتبار آن

  )حقوق موضوعه

ذاتى وجود داشته ولـى طرفـداران حقـوق فطـری يـا حقـوق  های مختلفى از حقوق هرچند تلقى

ما در اين جا در مقام بيان سير عرفى شدن يا عرفى كـردن . گيرند در همين گروه قرار مى طبيعى

ای  انكـار پيونـد و رابطـه. حقوق طبيعى و اين كه چگونه حقوق پوزيتويستى شكل گرفت، نيستيم

بر اين كه حقـوق، مولـود شـرايط و مقتضـيات حـاكم بـر  تأكيدن و حقوق وی و ثابت ميان انسا

  .زندگى اجتماعى است، امروزه وجود دارد و اين انكار، قابل انكار نيست

حقـوق «اسالمى بر چه پايه و اساسى شكل گرفته است؟ آيا اين حقـوق كـه در گـروه  حقوق

شود و پای تشريع در ميـان اسـت،  سوی خداوند وضع مى گيرد، از آن جهت كه از قرار مى» الهى

توان به موضوعه بودن اين حقـوق بـاور  در برابر حقوق فطری و ذاتى است؟ به بيان ديگر آيا نمى

كه برخالف حقوق پوزيتويستى سكوالر كه واضع حقوق، مردم يا نمايندگان  داشت؟ با اين تفاوت

خداوند است و از اين جهت با حقوق سكوالر مشترك اسـت كـه لزومـًا  اند، در اين جا واضع مردم

به عنوان مثال چه بسا گفته شود كه در حقـوق اسـالم . خلقت و آفرينش نيست معطوف به قانون

اگر چنـين . اند و نه مصالح و مفاسد نفس االمری بسياری از قوانين شرعى، بر پايه تعبد وضع شده

آيـد،  مورد خواهد بود زيرا وقتى پای تعبـد بـه ميـان مى فلسفه حقوق در اسالم، بىباشد بحث از 

  .اند باقى نخواهد ماند درك ای قابل جايى برای اين كه بگوييم قوانين، دارای فلسفه
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» حق«به اعتقاد شهيد مطهری قطع نظر از قوانين اسالم و دستورات شرع مقدس، در عالم واقع 

. خلقت، كه مقدم بر قانون شرع است ايجاد كرده اسـت وجود دارد و اين حق را قانون» حق ذی«و 

و توجـه بـه   بينى بـا روشـن  خلقـت  طبيعى و فطرى از آنجا پيدا شده كه دسـتگاه از نظر ما حقوق«

. دهـد فته است سوق مىها نه ها را در وجود آن هدف، موجودات را به سوى كماالتى كه استعداد آن

. آيـد براى آن به شمار مى» سند طبيعى«است و يك » حق طبيعى«هر استعداد طبيعى مبناى يك 

مثًال فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنين حقى نـدارد، چـرا؟ 

دسـتگاه . گوسفند نيست براى اينكه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در

همچنـين . خلقت اين سند طلبكارى را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است

  )158: 19 ، ج1379مطهرى، . (آزاد داشتن است حق فكر كردن و رأى دادن و اراده

برخـورد كنـيم ايـن امـر بنابراين اگر در مجموعه احكام شرع، با برخى از قوانين تعبـدی هـم 

اگر آدمى از حقوقى برخـوردار . زند در اسالم نمى ای به كليت فطری و يا ذاتى بودن حقوق خدشه

ت و در اموری است كه حسن و قبح واقعى دارند؛ شـارع مقـدس قاست، ريشه آن در طبيعت و خل

و مصـالح و » عدل«اصل بسيار مهم گاه اين حقايق فطری را از نظر دور نداشته و با تكيه بر  هيچ

شـود كـه اعتبـار احكـام از  با اين بيان روشـن مى. مفاسد واقعى اشياء، قوانين را وضع كرده است

ای  ها و طبيعـت، رابطـه سوی شارع مقدس، به معنای آن نيست كه رابطه ميان انسان بـا انسـان

ها از سوی خداوند به  اعتبار آن اعتباری و صرفًا ناشى از تشريع الهى است بلكه بدين معناست كه

دليل وجود رابطه واقعى ميان انسان با طبيعت و خلقت بوده و بر اساس آن رابطه، خداوند فرامين 

  .ها ابالغ كرده است خود را به انسان

علماى اسالم بـا تبيـين و توضـيح «: سخن شهيد مطهری در اين زمينه بسيار گويا و رساست

بـه عنـوان  توجه به حقوق بشر و به اصل عـدالت... را بنا نهادند قپايه فلسفه حقو» عدل«اصل 

امورى ذاتى و تكوينى و خارج از قوانين قراردادى، اولين بار به وسيله مسلمين عنـوان شـد؛ پايـه 

  )140: 1379مظهری، (» .ها بنا نهادند حقوق طبيعى و عقلى را آن

ورزيم بـه ايـن نكتـه بسـيار  مى تأكيده واقعى ميان انسان و طبيعت هنگامى كه به وجود رابط

كند كه طبيعت  مى» حق«مهم نيز بايد توجه داشته باشيم كه زمانى اين رابطه برای انسان ايجاد 

اين غايات و اهداف خلقت هر موجود است كه در . و خلقت به صورت هدفمند در نظر گرفته شود

 كنـد و متناسـب بـا آن اسـتعداد، از يـك سلسـله از حقـوق خـاص ايجـاد مى آن موجود استعداد
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سـخن » حقـوق حيـوان«و » حقـوق انسـان«گونه است كه ما تـوانيم از  و اين. برخوردارمى شود

تمايزات فراوانى كه در حقوق انسان نسبت به حقوق حيوانات وجود دارد دقيقـًا بـه دليـل . بگوييم

و اهداف خلقت اين دو موجود است؛ هـدف از خلقـت انسـان چيـزی و هـدف از تمايز در غايات 

هـا اسـتعدادهای  گونه بوده اسـت كـه در آفـرينش آن خلقت حيوان، چيز ديگری بوده است و اين

های كمى و كيفى در حقوق هر يك  در استعداد، تفاوت متفاوتى قرار داده شده است و اين تفاوت

اختصاص به انسان دارد و نه حيوان، زيرا غرض » حق حيات«به عنوان مثال . را ايجاد كرده است

برداری و تغذيه كنـد و اعتبـار چنـين حقـى بـرای  از خلقت حيوان، آن است كه انسان از آن بهره

به بيان ديگر اگر خلقت انسان يا حيوان يا هر چيز ديگر، منهـای . حيوان، نقض غرض خواهد بود

وجود » ذی حق«و » حق«معنا خواهد بود و  علت غايى آن در نظر گرفته شود، بحث از حقوق بى

قـرآن . اش پيونـد خـورده اسـت هر آفريده با علت غايى» حق«نخواهد داشت؛ در نظام آفرينش، 

و زمين را برای ؛ »واالرض وضعها لالنام«: يادآور شده است كريم اين واقعيت را در آيات فراوانى

همه آنچه در زمين است را بـرای (» خلق لكم ما فى االرض جميعا«، )10: الرحمن( مردم قرارداد

و قطعـًا شـما را در ؛ »و لقد مكناكم فى االرض و جعلنا لكم فيها معـايش«، )29: بقره. شما آفريد

  )10: اعراف(.  شما در آن، وسايل معيشت نهاديمزمين قدرت عمل داديم، و براى 

توان جدای از حقوق فطرى  الهى را نمى تأمل در مباحث مورد اشاره گويای آن است كه حقوق

  .و طبيعى انسان در نظر گرفت

  در حقوق جايگاه عدالت

بـه  اعطای حق«و چه به معنای » ١قراردادن هر چيز در جای خود«چه به معنای  –را » عدالت«

فشـارد  اصل عدالت بر اين نكتـه پـای مى. قلمداد كرد توان محور حقوق بدانيم، مى –» ٢ذی حق

ز حقـوق ها در مسير بارور كردن استعدادهای خود به منظور رسيدن به اهدافشان، ا كه همه انسان

مند شـوند و از ايـن جهـت  برابر برخوردارند، همه حق دارند كه از امكانات موجود در طبيعت بهره

و   ای نبوده است كه يكى رئـيس ها به گونه هيچ كس بر ديگری اولويت ندارد زيرا آفرينش انسان

فرمـا و بر، يكى استاد و ديگری شاگرد و يكـى كار ديگری مرئوس، يكى فرمانده و ديگری فرمان

  . يكى كارگر خلق شده باشند

                                                           
  .»وضع كل شى فى موضعه«. ١

  .»حقه اعطاء كل ذی حق«. ٢
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انسانى،  مندی از حقوق ها در بهره با مبنا قرار دادن استحقاق انسان از سوی ديگر، اصل عدالت

دهد و قطع نظر از حقوق اوليه و طبيعـى هـر انسـان كـه  قرار مىه واقعيتى ديگر را نيز مورد توج

پذيرد بلكه عـدم  همگان بايد به صورت مساوی از آن برخوردار باشند، تمايز حقوقى را نه تنها مى

ايـن تمـايزات در حـوزه حقـوق اكتسـابى بشـر مطـرح . كند وجود آن را ظلم بر انسان قلمداد مى

هايشان در قدرت تفكر و تعقل، علـم و دانـش،  ا توجه به تفاوتای كه حقوق افراد ب شود، حوزه مى

كند و  ذوق و سليقه، همت و تالش، عاطفه و احساس، فداكاری و ايثارگری، قبض و بسط پيدا مى

هـای  تفاوت. در نتيجه گروهى از امتيازات بيشتر و گروهى از امتيازات كمتری برخوردارمى شـوند

قبول است و اساسًا منهای آن، عـدالت تحقـق پيـدا نخواهـد حقوقى در چنين مواردی معقول و م

نابرابری مذموم . كرد، نظام اجتماعى سامان نخواهد يافت و چرخ اجتماع به حركت در نخواهد آمد

آميز زمانى است كه برای افرادی كه در شـرايط يكسـان و مشـابه قـرار دارنـد، حقـوق  و تبعيض

  . خى نسبت به ديگران بيشتر باشدمتفاوت در نظر گرفته شود و امتيازات بر

  و مرد زن سياسى در حقوق تفاوت مبانى. دوم

  و مرد در نظام تكوينى زن تفاوت. 1

زن . وجو كرد و مرد جست د در خلقت متفاوت زنحقوقى را باي ترين مبنای تفاوت نخستين و مهم

انكار، اسـتعداد  های غيرقابل اين تفاوت. های فراوان جسمى و جنسى با يكديگر دارند و مرد تفاوت

از استعدادهاى طبيعى زن و مرد و انواع سندهايى «ها داده است  های متفاوتى را به آن و توانمندی

و تكـاليف  توانيم بفهمـيم آيـا زن و مـرد داراى حقـوق ده است مىها سپر كه خلقت به دست آن

تـر  گونه كه پيش اين تفاوت در استعدادها نيز همان) 159: 1379مطهرى، (مشابهى هستند يا نه؟ 

اگر رابطه ميان حقوق و هدفمندی طبيعت پذيرفته گـردد و در «يادآور شديم، هدفمند بوده است؛ 

ت حقوقى همه قواعد و قوانين خود را دقيقًا منطبـق و هماهنـگ بـا دسـتگاه ك تشكيالي  نتيجه

بينى و هدفمندی استعدادی را در موجودی قرار داده  آفرينش در آورد در هر جا كه خلقت با روشن

شناسـد و آن را  است، اين سيستم و نظام حقوقى آن استعداد را به عنوان يك سند به رسميت مى

هر جا كه استعدادها متفاوت باشـد بـه ناچـار ... گنجاند داند و در قوانين خويش مى مى زاينده حق

گونـه  هـای حقـوقى در اين نپذيرفتن تفاوت. حقوق مبتنى بر اين استعدادها نيز متفاوت خواهد بود

های طبيعى و در نظام هستى است و اين همان چيزی اسـت  موارد به منزله ناديده گرفتن واقعيت
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از تفـاوت در ) 184: 1384جوان آراسته، . (اند های حقوقى سكوالر در دام آن گرفتار آمده ظامكه ن

نسبت بـه  قدرت جسمانى كه بگذريم، واقعيات گويای آن است كه عاطفه و احساس در نوع زنان

هـا در مقايسـه بـا مـردان  گيری آنـان در بحران تر ولى تدبير و توان تصميم مردان بيشتر و قويى

اگر در اين سخن كه نوع زنان در مقايسه با نوع مردان از قدرت تعقل كمتـری . باشد تر مى ضعيف

د كه تأثيرپذيری رسد در اين امر نبايد ترديد كر برخوردارند، ترديدی وجود داشته باشد، به نظر مى

و  های بزرگى چون رهبری مسئوليت. باشد تعقل آنان از عاطفه و احساساتشان بيشتر از مردان مى

باشد، چنـان خطيـر  های حياتى مى گيری به دست گرفتن زمامداری كشور كه گاه مستلزم تصميم

ها بـه  گونه مسـئوليت ی اينواگذار. رسد پذيری در آن منطقى به نظر نمى است كه هرگونه ريسك

رسد بلكه در چنين  مردان نه به اين معناست كه هيچ زنى در قابليت زمامداری به پای مردان نمى

باشد و با توجه بـه ايـن امـر، خلقـت  مواردی آنچه مالك قرارمى گيرد نوع مردان و نوع زنان مى

  .ها تناسب و سنخيت بيشتری دارد مردان با اين وظايف و مسئوليت

باشـند، درصـد  و مـرد مى عيار تسـاوی حقـوقى زن امروزه حتى در اروپا و امريكا كه مدعى تمام

، جمهـوری توان سـراغ گرفـت كـه بـه مقامـاتى چـون رياسـت سياستمدار مى بسيار اندكى از زنان

اند كه هـر كسـى را بهـر  ها نيز دريافته چرا؟ چون آن. اشندوزيری و حتى وزارت نائل آمده ب نخست

توانـد  های اجتماعى و سياسى، زن نيز مانند مـرد مى ما بر اين باوريم كه در عرصه. اند كاری ساخته

نظرانـه و يكسـو نگـر،  هـای تنگ های گوناگونى ايفا كند، بر اين باوريم كـه بـرخالف نگرش نقش

آفرينـى زنـان در ايـن  شناسـد و بـر نقش ى زنـان را بـه رسـميت مىهای فراخانوادگ اسالم، فعاليت

بينانه و معطـوف بـه  ها مهر تأييد ميزند و البته اين را نيز باور داريم كه بايد با رويكردی واقع عرصه

های متفاوتى را بر عهده آنان گذارد؛ كارهايى را مـردان  های طبيعى زنان با مردان، مسؤوليت تفاوت

تواننـد انجـام دهنـد كـه  اند و كارهايى را زنان نمى جام دهند، كه زنان قادر به انجام آنتوانند ان نمى

كـه از جملـه اقتضـائات آن  اند، كارهای اجرايى سـنگين همچـون رهبـری مردان قادر به انجام آن

فراتـر  بينى اسـت، های غيرقابل پيش فرماندهى نيروهای مسلح و نجات كشور از مشكالت و بحران

كنند، همانند اشتباه كسانى است  از طاقت و توان زنان است؛ اشتباه آنان كه اين واقعيات را انكار مى

متأسفانه هردو گروه بـر . شناسند بازی را به رسميت مى جنس ورزند و هم كه بر امر ديگری اصرار مى

به يـك درك سـاده  سياسى ها در حقوق تفاوت پذيرش اين. اند گام برداشته خالف فطرت و طبيعت

  .نيازمند است و آن اين كه باور داشته باشيم زن، زن است و مرد، مرد
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  و مرد در نظام ارزشى زن تفاوت. 2

ها ابعـاد فـردی، خـانوادگى و  اين ارزش. در نظر گرفته است های خاصى را برای زن اسالم ارزش

مـورد توجـه و » هسـت هـا«اگـر در نظـام تكـوينى زن و مـرد، . گيـرد اجتماعى زن را در برمى

همـين . باشـند محور تأمل مى» بايدها و نبايدها«اند، در نظام ارزشى و اخالقى زن و مرد،  ارزيابى

در نظام ارزشى به اين معنا نيست كه زن و مرد در ارزش و  كنيم كه بحث از تفاوت تأكيدجا بايد 

اين دو جنس، هويتى واحد،  ترديدی نيست كه هويت انسانى. اند كرامت انسانى با يكديگر متفاوت

ن سراغ توا زنانى را مى. و توانمندی آنان در تعالى و رسيدن به مقامات واالی انسانى يكسان است

اند كه كمتر مردی به پای  گرفت كه در مسابقه خيرات و رقابت در معنويات به مقاماتى نائل گشته

  .ها رسيده است آن

 در نظام ارزشى اين است كه در فرهنگ اسالم بايدها و نبايدها نسبت به زنان منظور از تفاوت

پوشـد، زن  گونـه لبـاس بپوشـد كـه مـرد مى توانـد و نبايـد همان نمى زن: اوت استمتف و مردان

شده برای نوع  های تعريف گويد، ارزش گونه سخن بگويد كه مرد سخن مى تواند و نبايد همان نمى

ها دستورات گونـاگونى  روابط و ميزان اختالط زن و مرد با يكديگر متفاوت است و در ارتباط با آن

از سوی شرع صادر شده است؛ گاه در رفتارهای اجتماعى آنچه برای زنان پسنديده است چه بسـا 

بـديهى . برای مردان ناپسند و بر عكس آنچه برای مردان پسنديده است برای زنان ناپسند باشـد

های مورد اشاره به اين معنا نيست كه هر نوع پوشش و هر نـوع سـخن گفـتن و  است محدوديت

ما در ايـن . طه در اجتماع برقرار كردن برای مردان مجاز است و ارزش به شمارمى آيدهرگونه راب

هـا  رود كه هـيچ مسـلمانى در اصـل ايـن تفاوت مقاله در صدد بيان موارد نيستيم زيرا گمان نمى

  .ترديدی داشته باشد

با حساسـيت بيشـتری، با ايمان  كند كه مردان و زنان كرامت و ارزش واالی انسان ايجاب مى

پذيرترند؛  ها كوشا باشند، در اين ميان، زنان به داليل مختلف، آسيب در حفظ و حراست اين ارزش

های بزرگ خداوند است، هم در گفتـار و هـم در رفتـار و هـم در  جاذبه ظاهری آنان كه از نعمت

بت يا منفى را هم بر خود ميزان ارتباطات و نوع مناسبات اجتماعى كه با ديگران دارند، تأثيرات مث

سـرداری و ارزش تربيـت امـروزه ارزش مـادری، ارزش هم. اشتآنان و هم بر ديگران خواهد گذ

تر و در نقطـه مقابـل مـوج  فرزندان كه مورد توصيه دين بوده است از هرزمان ديگـری كمرنـگ

ن را بـه دنبـال های كاری كه ارتباط با نامحرمان و اختالط با مـردا فزاينده حضور زنان در محيط
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اسالم است، سست و متزلزل  تأكيدرا كه سخت مورد  های خانواده دارد، در بسياری از موارد بنيان

های تفريحـى، ورزشـى و  ها به ميدان آمدن زنـان در عرصـه اگر از ديدگاه فمينيست. كرده است

ييد قرار گيرد كـه برابـری های جسمى و جنسى بدين جهت مورد تأ هنری با عرضه همه جذابيت

چنين مخالف بـوده و در  هايى اينگری زنان با مردان را به اثبات رساند، بدون شك اسالم با جلوه

روزی رسـول . داند را در پوشيدگى و مستوری زن در برابر نامحرمان مى گونه موارد ارزش زن اين

 )ع( است، آنان در پاسخ درماندنـد، علـى خدا از اصحاب خويش پرسيد چه چيزی برای زنان بهتر
بهترين چيز برای زنان آن است كه آنان : گزارش جلسه را به اطالع همسرش رساند؛ فاطمه گفت

هنگامى كه امير مؤمنان پاسـخ فاطمـه را بـه پيـامبر رسـاند، آن . مردان را نبينند و مردان آنان را

؛ مجلسـى، 467: 1، ج1381اربلـى، . (فاطمه پاره تن من اسـت: زده شده فرمودند حضرت شگفت

  )67: 20، ج1409؛ حر عاملى، 54: 43، ج1403

گذاری ويـژه در خصـوص  در روابط فردی، خانوادگى و اجتماعى و ارزش ايجاد حريم برای زن

نشـينى و  انـد، هرگـز بـه معنـای خانه مهری انسان ماشينى قـرار گرفته اموری كه امروزه مورد بى

های گوناگونى كه گـاه حضـور  ه و نيازمندیاقتضائات خاص زمان و زمان. زندانى كردن زن نيست

تـوان سياسـت  مى. كند بر كسـى پوشـيده نيسـت را بيش از مردان در جامعه سالم اقتضا مى زنان

هـای  دانيم كه نـوع فعاليت مى. ارتباط اجتماعى منهای اختالط و بى بند و باری را در پيش گرفت

اگـر برداشـت درسـت از . دارد ان اختالط زنان و مرداناجتماعى و سياسى رابطه مستقيمى با ميز

شريعت اسالم در مورد حضور زنان در جامعـه، حضـور در صـورت ضـرورت و اكتفـا بـه حـداقل 

  .رسد چنين است معاشرت با نامحرمان باشد كه به نظر مى

وينى خود ندارند و حتى فرض كنـيم در هيچ تفاوتى با مردان در نظام تك فرض كنيم كه زنان

مســلمان عــادل سياســتمدار شــجاع و مــدير و مــدبری ســراغ داريــم كــه  مــوردی خــاص، زن

های جسمى و قدرت عقالنى و مديريتى او از همه مـردان وزنـان ديگـر جامعـه بيشـتر  توانمندی

توان  تفاوت ارزشى را چه بايد كرد؟ آيا مىتكوينى منتفى است،  است، در چنين صورتى كه تفاوت

دهنده بايدها و نبايدهای متفاوت ميان زن و مردنـد را  های ارزشى و مالحظاتى را كه شكل تفاوت

، های درجه يك اجرايى كشور ماننـد رهبـری انكار كرد؟ هنگامى كه ما از حضور زنان در مديريت

گوييم، آيا به ميزان و ضرورت حضور فعـال كسـى كـه ايـن  و وزارت سخن مى جمهوری رياست

هـا و مناصـبى نيازمنـد حضـور  ايم؟ طبيعت چنـين مقام پذيرد فكر كرده مسئوليت را در كشور مى
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وقفه در جامعه و ارتباط گسترده با اقشار مختلـف و درگيـر شـدن بـا هـزاران  دائمى، مستمر و بى

هاسـت؛ آيـا  معضل اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى، مذهبى، سياسـى، نظـامى و جـز اينمشكل و 

  ها صيانت و پاسداری كرد؟ های زن مسلمان را با ورود به اين هنگامه توان ارزش مى

  »الضرورات تقدر بقدرها«و » الضرورات تبيح المحظورات«

در نظـام  كننده تفاوت مرد، به خوبى توجيه و های تكوينى و ارزشى ميان زن تأمل در زمينه تفاوت

ها راهگشـا  باشد؛ در اين جا اشاره به دو قاعده فقهى نيز در تبيين اين تفاوت حقوقى زن و مرد مى

هـا بـرای  اگر در روابط و مناسبات اجتماعى، به هر دليلى، برخى از ارتباطـات يـا مقام. خواهد بود

گويـد كـه  مى» الضرورات تبـيح المحظـورات«ممنوع شود و به مصلحت آنان نباشد، قاعده  زنان

از آنجا كـه . شود ها صادر مى به اباحه آن شوند و حكم ها به هنگام ضرورت برداشته مى ممنوعيت

كـه  گويـد قرار گيرد، قاعده ديگری وجود دارد كـه مىه ممكن است، اين تجويز، مورد سوءاستفاد

حكم به تجويز و رفع ممنوعيت، حكمى كلى نيسـت بلكـه ممنوعيـت برداشـته شـده بـه همـان 

اين قاعده در همه جا و از جمله ) الضرروات تقدر بقدرها(كند  ای است كه ضرورت اقتضا مى اندازه

اخالقى زن،  -كوينى و ارزشىاگر با عنايت به وضعيت ت. زن و مرد جاری است سياسى در حقوق

اصل اوليه بر محدوديت ارتباط زن با نامحرمان استوار شد و سياست اسالم بر مستوری زن مبتنى 

های  های زمانى و مكانى، حضـور زنـان در عرصـه بر همين اصل بود در اين صورت اگر ضرورت

دوم بايد به قدر ضرورت  شود ولى به حكم قاعده اجتماعى را ايجاب كردند، منع اوليه برداشته مى

كه در بيان فقها يا حقوق اساسى جمهوری اسـالمى  شرط رجوليت. اكتفا كرد و فراتر از آن نرفت

در نظر گرفته شده است، با اين مالحظات، بيشـتر  جمهوری و رياست برای مناصبى چون رهبری

  .كند يه عقالنى پيدا مىتوج

  )ها بودن يا تكليف بودن مقام حق(های سياسى  در رويكرد اسالم به مقام تفاوت. 3

چيسـت؟ در فرهنـگ ...  و وزارت و جمهـوری ، رياسـتهايى چون رهبری مقام به راستى ماهيت

اند يا تكليف؟ به عنوان مثال،  ها، حق اسالم به اين مقامات چه گونه نگريسته شده است؟ اين مقام

حكومت و قدرت در ديدگاه امير مؤمنان كه خود در جايگاه خالفت قرار گرفت و امپراتوری بزرگ 

ياسى را تنها و تنها يك اسالمى را رهبری كرد، چگونه بود؟ او به دست گرفتن خالفت و قدرت س

توان از آن سرپيچى و از خود سلب مسئوليت  داند كه در صورت وجود شرايط نمى تكليف الهى مى
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كند، اگر آن خاليق برای بيعـت  شكافد و آدمى را ايجاد مى سوگند به خدايى كه دانه را مى«. كرد

لمـان پيمـان نگرفتـه بـود تـا نمودند، و خدا از عا شدند و حّجت بر من تمام نمى با من حاضر نمى

باره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشـتابند، رشـته ايـن كـار را از دسـت  ستمكار شكم

داشـتم، و  انگاشتم و چون گذشته، خود را به كنـارى مـى گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى مى

) 3خطبـه : البالغـه نهج. (است ايد كه اين دنياى شما نزد من خوارتر از عطسه بز ماده شما دانسته

های دنيايى را وجهه همت خـويش  اند و رسيدن به اين مقامات و پست دنياطلبانى كه تشنه قدرت

امير مؤمنان بـرای جنـگ جمـل اردو زده » ذی قار«قراردارند، خوب است بياد آورند كه وقتى در 

كفشش بود از او پرسيد قيمت حضرت كه مشغول پينه زدن . بود، عبد اّهللاٰ بن عباس بر او وارد شد

به خدا سوگند اين كفـش نـزد «: فرمود. قيمتى ندارد: اين نعلين چقدر است؟ ابن عباس پاسخ داد

. »من از فرمانروايى بر شما محبوبتر است مگر آنكه حّقى را بر پـا سـازم يـا بـاطلى را بـر انـدازم

ی تصدی مقام رهبری يـا رياسـت جمهـوری سياسى برا وقتى ما از حق )33البالغه، خطبه  نهج(

بيـاد . سخن ميگوييم، نشانگر آن است كه واقعيت اين مقامات هنوز برای مكشـوف نشـده اسـت

نگريم و نه از منظر ليبراليسم و  ها مى داشته باشيم كه ما از منظر نظام سياسى اسالم به اين پست

سنگين و به مثابه امانتى الهى است در اين نظام، حكومت يك تكليف بزرگ، مسئوليت . اومانيسم

چنين مورد خطاب قرارمى  در آذربايجان اين )ع(و از اين روست كه اشعث بن قيس، كارگزار على 

ای بلكه امـانتى اسـت پست فرماندارى براى تو طعمه و شكاری نيست كه به چنگ آورده«: گيرد

دار آنـى تـا بـه مـن  و تـو خزانـههاى خداوند اسـت  در دستان تو اموالى از ثروت ... وبر دوش ت

  )5البالغه، نامه  نهج. ( ... بسپارى

بلكه در شمار » حق«ها نگريسته شود، نه تنها به عنوان  ها آنگاه كه دنيامدارانه به آن اين مقام

ی قدرت، ثروت، شهرت و موقعيتى كـه ايـن مناصـب بـرا. گيرند بنيادين و اساسى قرار مى حقوق

ايجـاد  -باشـند و چـه مـرد چـه زن -ای را برای دنياطلبـان كنند چنان جاذبه اشخاص فراهم مى

كند كه دستيابى به آن را حق مسلم خود بداننـد و ايـن وسوسـه قـدرت و عطـش شـهرت و  مى

اگـر . سـازدهای نظام سياسى اسالم دورمـى  است كه آهسته آهسته ما را از آرمان شهوت رياست

قدری به فضای حاكم بر جامعه در ابتدای پيـروزی انقـالب اسـالمى خـود را نزديـك كنـيم، در 

های  بزرگوار كنونى از پـذيرش چنـين مسـئوليت يابيم كه كسانى چون حضرت امام و رهبری مى

  .اند اند و صرفًا به عنوان تكليف بر زمين مانده، آن را بر دوش كشيده گريزان بوده
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دانـد، بـه  هـا مى بـودن آن» حـق«تر از  ها را پررنـگ با چنين نگرشى كه تكليفى بودن اين مقام

. شـود ، يك امتياز برای زنان محسـوب مىدر نظام حقوقى اسالم ها برای زنان رسميت نشناختن آن

ها در نظر گرفته و زنان  تر از زنان در برخى از حوزه مردان را گستردهدر حقيقت اسالم دايره تكاليف 

  .هايى را كه پيامد آن پاسخگويى در اين جهان و آن جهان است، مبرا ساخته است را از مسئوليت

های سياسـى، را  گرايانه به مقام های مربوط به نظام تكوينى، نظام ارزشى و رويكرد تكليف تفاوت :نتيجه

  .به طور خاص دانست به طور عام و حقوق سياسى در حقوق تفاوت توان به عنوان مبانى مى

  ها و داليل ديدگاه. سوم

ها سخن گفتـيم، در ايـن  ها كه در قسمت پيشين به اختصار در مورد آن تفاوت ظر از مبانىقطع ن

ها و داليـل فقهـا و انديشـمندان اسـالمى در خصـوص ايـن  جا درصدديم كه بـه بيـان ديـدگاه

ين تـر گونه كه در مقدمه مقاله اشاره كرديم در ارتبـاط بـا مهم همان. های حقوقى بپردازيم تفاوت

  :شود ، دو پرسش زير مطرح مىزنان سياسى حقوق

 ، رياست)واليت امر و امامت امت(تواند در حكومت اسالمى به عنوان رهبر  مسلمان مى آيا زن

  انجام وظيفه نمايد؟ ... و، وزارت جمهوری

تواند در حكومت اسالمى، به عضويت مجلـس شـورای اسـالمى، شـورای  مسلمان مى آيا زن

گيرنده  ، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر شوراهای تصميمنگهبان، مجلس خبرگان رهبری

  در امور كشور درآيد؟

در . باشد زنان سياسى برای اين دسته از حقوق رسد، مخالفى در زمينه پرسش دوم به نظر نمى

به عنوان نظامى كه دغدغه موازين شرعى را دارد، مجلس شورای  تجربه جمهوری اسالمى ايران

نگهبـان، در خصـوص شـورای . اسالمى از اولين دوره خود تا كنون شاهد حضور زنان بوده است

و مجمع تشخيص مصلحت هرچند تا كنون زنان ورود بـه ايـن مراكـز را  مجلس خبرگان رهبری

  :اند اما هيچ منع قانونى يا شرعى برای آن با رعايت موارد زير وجود ندارد تجربه نكرده

 .به وظايف ديگرش مانند وظايف زوجيت و تربيت فرزند آسيب نرساند اعمال اين حق .1

همراه با رعايت پوشش الزم، به دور از اختالط با نامحرمان و توأم  اعمال اين حق .2

  .مسلمان صورت پذيرد با صيانت از كرامت و منزلت زن
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يـى هرچنـد در بـاالترين سـطح كشـوری با رعايت دو مورد فوق، ورود به مراكز سياسى غير اجرا

باشند نه تنها مجاز بلكه در مواردی مطلوب و مورد نياز جامعه و نظام اسالمى است و داليلى هم 

و ما -های اجرايى كشور ابراز شده است  از ورود به برخى از عرصه كه در خصوص ممنوعيت زنان

بدين ترتيـب . كند اها و مراكزی مصداق پيدا نمىدر چنين شور -به زودی به آن خواهيم پرداخت

 و رياسـت رهبـری«های درجه يك سياسـى ماننـد  بررسى ما در اين محور اختصاص به مديريت

  خواهد داشت» جمهوری

  ها ديدگاه

واژگـان واليـت و . را بـر عهـده دارد» مت امتواليت امر و اما«در نظام سياسى اسالم،  رهبری

ترين سـند سياسـى و  امامت كه در كالم و فقه اسالمى معنا و مبنای خاص خود را دارند در عالى

بررسى موارد مربوط به رهبـری در . اند نيز مورد استفاده قرارگرفته حقوقى جمهوری اسالمى ايران

را در موارد متعدد » امامت«و » واليت«دهد كه اين قانون دو اصطالح  اساسى ما نشان مى قانون

  :كار برده است به

بر اساس واليت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه «: اساسى آمده است در مقدمه قانون

آمـاده ... شـود به عنوان رهبر شـناخته مى الشرايطى را كه از طرف مردم فقيه جامع تحقق رهبری

نظـامى بـر پايـه ايمـان بـه  اصل دوم قانون اساسى، جمهوری اسالمى ايران 5؛ در بند »كند مى

شود؛ بر اساس اصل پنجم در عصـر غيبـت، واليـت امـر و  معرفى مى» امامت و رهبری مستمر«

شده است؛ به موجب اصل پنجاه و هفتم قوای  امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی گذاشته

صد و هفـتم اشـعار  اند؛ ذيل اصل يك گانه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت قرار گرفته سه

های ناشـى از آن را بـر عهـده  رهبر منتخب خبرگان، واليت امر و همـه مسـئوليت«دارد كه  مى

وای اصول مربوط به اسـالمى بـودن محت«: مقرر كرده است كه 177و ذيل اصل » خواهد داشت

  .»تغيير ناپذير است... و جمهوری بودن حكومت و واليت امر و امامت امت... نظام

گونه كه ميدانيم در طول تاريخ، نبوت و امامت به مردان اختصاص داشته و خداوند هـيچ  همان

هـای انسـانى،  رزشها منصوب نكرده است، حتى زنانى كه به لحاظ معنوی و ا زنى را به اين مقام

سـنخيت ميـان . اند ها را بـر دوش نكشـيده اند، اين مسئوليت همتای پيامبران و امامان قرار داشته

در » رجوليـت«سياسى ايجاب كرده اسـت كـه شـرط  امامت و مرجعيت دينى با امامت و رهبری



26 

 

26 

اينـك آرای فقهـای . هب اسالمى قـرار گيـردامامت و واليت امر نيز مورد اتفاق فقهای همه مذا

  :شيعه و سنى در اين زمينه را مرورمى كنيم

. سـوم...  مسـلمان. دوم... مكلـف. اول: اموری در امـام شـرط اسـت. عالمه حلى .1

مرد باشـد تـا تمكـن از اخـتالط بـا مـردان داشـته . پنجم...  آزاد. چهارم...  عادل

  ) 394: 9 تا، ج حلى، بى( .»... باشد

شرايط هشتگانه زير از سوی ايشان بـرای والـى مسـلمين الزم . اّهللاٰ منتظری آيت .2

: همـان(، اسـالم و ايمـان )286: 1408منتظـری، (عقل كامل : دانسته شده است

: همـان(، قـدرت و كـاردانى )301: همـان(، فقاهـت )289: همـان( ، عدالت)287

. ، پـاكزادی)335: همـان(، مردبـودن )329: همـان(، عدم بخـل و آزمنـدی )319

 )363: همان(

والى منصوب از سوی معصوم به نصب خاص يا عام، الزم است . اّهللاٰ مشكينى آيت .3

كه ... جع تقليد استشروط فقيهى كه مر: دسته اول. واجد دو دسته از شرايط باشد

 ... و، حريـت ، رجوليـتعبارت است از بلوغ، عقل، پاكزادی، اسالم، ايمان، عدالت

انـد از قـدرت بـر اداره امـور جامعـه،  شروط مختص به والى كه عبارت. دسته دوم

ى رغبتى به مال و مقـام، درايـت سياسـى و اجتمـاع گيری، بى شجاعت در تصميم

 )36: 1418مشكينى، ( .»... و

مـرد . اول: اند چيز را در امام شرط دانسـته 14شافعيه . أحمد بن عبداّهللاٰ القلقشندی .4

 )19-16: 1985القلقشندی، (؛ ...بودن

امامان مذاهب اتفاق نظر دارند كه امام مسلمانان بايد دارای . عبدالرحمن الجزيری .5

؛ ... آزاد بـودن .؛ سوم... مكلف بودن .دوم، ... مسلمان بودن .اول: شرايط زير باشد

 )197: 5الجزيری، جزء ... . ( قرشى بودن .؛ پنجم... مرد بودن .چهارم

فقها اتفاق نظـر دارنـد كـه از جملـه شـروط امـام اعظـم، «. دايره المعارف فقهى .6

: صحيح نيست به دليل سخن پيامبر كه فرمـود مردبودن است بنابراين واليت زن

مى كه زنى را به واليت خويش بگمارند، رستگار نخواهند شد و به دليل اين كه قو

شود و نيز به اين دليل كـه ايـن  در اين صورت امكان اختالط با مردان فراهم مى

ای اسـت كـه بـا  های جسـمى و بـدنى منصب منوط به اعمـال خطيـر و سـختى

  )29: 21ج: 1427-1404الموسوعة الفقهية الكويتية، . (»مردبودن سازگار است
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را ويـژه مـردان  دهد كه فقهای شيعه و سنى، دست كم منصـب رهبـری ها نشان مى اين ديدگاه

مطرح شد، قريب به اتفـاق فقيهـان در خصـوص مقـام  با توجه به آنچه در بحث مبانى. دانند مى

نيز بر همين اعتقادند هرچند كه در ميان فقهای معاصر آراء مخالفى كه تصـدی  جمهوری رياست

شود كه در اين مختصر مجالى  داند نيز ديده مى مجاز مى مسئوليت رياست جمهوری را برای زنان

  .ها نيست برای بيان آن

 داليل و شواهد

 شواهد شرعى. الف

ما هيچ پيامبرى را قبـل ؛  »ِإال ِرجاًال نُوِحى ِإلَيِهْم مِْن َأْهِل الْقُرىَو ما َأْرَسلْنا مِْن قَبْلِك «آيه  .1

: يوسـف(...  فرسـتاديم هـا مـى ها مردانى بودند كه وحى به آن از تو نفرستاديم مگر اين كه آن

با توجه به سنخيت ميان . اند اين آيه اشاره دارد كه پيامبران از ميان مردان برگزيده شده )109

تـوان اسـتفاده كـرد  شود، مى مردم مربوط مى يت رسالت و واليت و آنچه كه به رهبریمسئول

گونه كه در مورد نبوت و رسالت مطـرح اسـت، در مـوارد مشـابه نيـز  همان كه شرط رجوليت

  .مطرح خواهد بود

» لرجال قوامون علـى النسـاءا«هرچند برخى از مفسران آيه . »الرجال قوامون على النساء«آيه  .2

اند،  و احكـام مربـوط بـه آن دانسـته در برابر شوهر را ناظر به رابطه خانوادگى زن) 34: النساء(

دهد كه انديشمندان اسالمى ذيل همين آيه مواردی را  ولى مروری بر كتب تفسيری نشان مى

 خـانواده اند كه اختصاصى به حقوق در روابط اجتماعى برشمرده به عنوان امتياز مردان بر زنان

اموری چون ترجيح قدرت تفكر مرد بر نيروى عاطفه و احساسـات زن و داشـتن بنيـه و . ندارد

؛ 69: 3 ، ج1372طبرسى، .: ك.ر(نيروى جسمى بيشتر از جمله اين امتيازات شمرده شده است 

و از ايــن ) 52: 6 ، ج1371؛ قرشــى، 499: 1 ، ج1419عجيبــه،  ؛ ابــن371: 3 ، ج1374، مكــارم

هايى چون نبوت و رسالت، امامت كبری و صغری، اقامه شعاير مانند اذان  روست كه مسئوليت

. ك .؛ و نيــز ر24: 3 ، ج1415آلوســى، (اختصــاص بــه مــردان يافتــه اســت ...  و نمــاز جمعــه

تر و  جسـم زن لطيـف«: چنين است بيان عالمه طباطبايى در اين) 276: 2 ، ج1417طباطبايى، 

تر و مقاومتر است؛ احساسات لطيف مانند عشق، رقـت قلـب،  جسم مرد خشنكه  درحالى نرمتر

گونه كه تعقل مـردان از زنـان  ميل به زيبايى و زينت در زنان نسبت به مردان غلبه دارد همان
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گونه كه حيات مـرد، حيـاتى  زن، حياتى احساسى است همان بر اين اساس، حيات. بيشتر است

قوام آن ه تعقلى است و از اين روست كه اسالم ميان زن و مرد در وظايف عمومى اجتماعى ك

 و جنـگ بـه مـردان و حضـانت قضـاوت ،واليت. احساس است فرق گذارده استبه تعقل يا 

  )همان. (»آنان و تدبير منزل به زنان اختصاص يافته استفرزندان و تربيت 

ُأ فِى الِْحلْيِة َوُهَو فِى الِْخَصاِم َغيُر ُمبِينٍ «آيه  .3 آيه بيانگر دو ويژگى) 18: الزخرف. (»َأَوَمن ينَش 

و ) عالقه زياد به زينت دارنـد(اند  زنان در زينت پرورش يافته: وجود دارد است كه در نوع زنان

ذكر اين دو ويژگـى «. در عين حال قدرت كافى بر بحث و استدالل به هنگام مخاصمه ندارند

تر و از نظـر تعقـل در  ، در طبيعت خويش از نظر عاطفه و مهرورزی، قـويىروست كه زن از آن

ترين مظاهر قدرت عواطف زن، وابستگى شديد به زينـت  روشن. »ترند ن ضعيفمقايسه با مردا

 )91: 18 همان، ج. (باشد و زيور و ناتوانى در تبيين استدالل كه مبتنى بر قوه تعقل است مى

شود و از جنبه عاطفى آنان  ها ديده مى را كه در غالب آن در اينجا قرآن دو صفت از صفات زنان«

آالت، و ديگـر عـدم  ها به زينـت عالقه شديد آن  گيرد مورد بحث قرار داده، نخست مه مىسرچش

  .قدرت كافى بر اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه و جر و بحث به خاطر حيا و شرم

 و نيز بدون شـك در ميـان زنـان... بدون شك زنانى هستند كه تمايل چندانى به زينت ندارند

توان انكـار كـرد  شوند كه از نظر قدرت منطق و بيان بسيار قوى هستند، ولى نمى يدا مىافرادى پ

ها به خاطر شرم و حيا در مقايسه با مردان به هنگـام بحـث و مخاصـمه و جـدال  كه اكثريت آن

آنچه ذكر گرديد برداشت معتـدل و رايـج ) 29: 21 ، ج1374مكارم شيرازی، . (قدرت كمترى دارند

. تر برای زنان است نيـز وجـود دارد هايى كه تصويركننده وضعيت شكننده برداشت مفسران است،

  )625: 27 ، ج1420فخر رازی، .: ك.ر(

ْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأةً  .4 گروهى كه زمام كار خويش بزنى سپارند هرگز رسـتگار ؛ روايت لَْن يْفلَِح َقْوٌم َول

بر منابع شـيعى در منـابع حـديثى اهـل  اين حديث افزون) 640: 1382الفصاحه،  نهج(. نشوند

  .سنت نيز نقل شده است

ای  در واقـع مجموعـه. شود ها روشن مى آن مراد از اين دسته از آيات و روايات، با عنايت به مبانى

ها از  های خاص برخـى از منصـب توانمندی. اند ها شده از عوامل وجود دارند كه موجب اين تفاوت

كننـده ايـن  توانـد تبيين در محيط اجتماعى از سوی ديگـر مى رت حفظ حريم زنيك سو و ضرو
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هـای  نشـينى و تـرك فعاليت آری حفظ حـريم هرگـز بـه معنـای محروميـت و خانه. احكام باشد

اجازه حضور در  رسول خدا با آن كه مانع اختالط زن و مرد بود به زنان. اجتماعى و سياسى نيست

  )582: 1379مطهری، . (داد ميدان جنگ مى

مـا : نويسـد مى) پروسـترايكا(در كتابى بنام » ميخايل گورباچف«ی ويس جمهور اسبق شورير

رغم رشـد  امـا علـى... را از خانه بيرون كشيديم و در نتيجه آن اقتصاد ما رشـد كـرد غربيان، زن

خساراتى كه به ما  اقتصادی، سيستم خانوادگى ما ويران گرديد و در نتيجه فروپاشى نظام خانواده

نى را تأسـيس سـازما«پروسترايكا «لذا در كشور خود بنام . وارد شد از رشد اقتصادی ما بيشتر بود

زنى كه از خانه بيرون كشيده شده است چگونه دوباره : خواهم كرد كه هدف اساسى آن اين است

  )34: 1423بن باز، (به خانه برگردانده شود؟ 

  شواهد حقوقى. ب

اساسـى جمهـوری  هرچنـد قـانون و مردان ميان زنان سياسى حقوق در زمينه تفاوت. رهبری .1

در رهبر و ولـى فقيـه سـاكت اسـت و در بـين شـرايط  نسبت به شرط رجوليت اسالمى ايران

مـا بـه شود، ا صد و نهم چيزی به عنوان شرط رجوليت ديده نمى مصرح در اصول پنجم و يك

فقهـى بـه آن  گذار قانون اساسى، يا به خاطر وضوح آن با توجه به مبـانى رسد، قانون نظر مى

گذار در مقام احصاء و استقصاء شرايط نبـوده بلكـه صـرفًا  اشاره نكرده است و يا آن كه قانون

ضـمنًا . سـتشرايط مهم مربوط به واليت امر و امامت امـت را در قـانون اساسـى برشـمرده ا

تـوان  ، از طريـق قيـاس اولويـت مىجمهـوری توان با توجه به اشتراط رجوليت در رياست مى

ترين مقـام كشـور اسـت بايـد مـرد  جمهور كه پس از مقام رهبری عالى دريافت كه اگر رييس

ته است بايـد چنـين شـرطى را باشد، به طريق اولى رهبری كه در جايگاه واليت امت قرارگرف

  .دارا باشد

و   مذهبى  رجال  جمهور بايد از ميان  رئيس«صد و پانزدهم  يك  مطابق اصل. جمهوری رياست .2

  دارای، مدير و مدبر،  ، تابع ايران االصل  ايرانى: گردد  شرايط زير باشند انتخاب واجد  كه  سياسى

  رسمى  مذهب و  ايران  اسالمى  جمهوری  مبانى  و معتقد به  ، مومن و تقوی  و امانت  سابقه  حسن

گذار هشت شرط را برای تصدی مقام رياست جمهوری در نظر گرفته و به نظـر  قانون. »كشور

و شرايطى كه به دنبال  شرايط اصلى و اوليه: رسد اين شرايط را در دو دسته قرار داده است مى



30 

 

30 

» رجـال مـذهبى و سياسـى«جمهور بايد از ميـان  اين كه رييس. شوند شرايط اوليه مطرح مى

در زبان عربـى جمـع َرُجـل بـه » رجال«. توان ناظر به شرايط اوليه دانست انتخاب شود را مى

» رجال مذهبى و سياسى« باشد ولى در تعبير مى به معنى زنان» نساء«معنى مردان، در مقابل 

های  شخصـيت) بـودن مـرد يـا زن(اين احتمال وجود دارد كه بدون در نظر گرفتن جنسـيت 

نـاظر بـه شخصـيت باشـد و نـه » رجـال«گذار باشـد؛ اگـر  مذهبى و سياسى مورد نظر قانون

تأمـل در . توان از ميان زنان واجد شـرايط انتخـاب كـرد جمهور را مى جنسيت، بنابراين، رييس

، مـردان »رجال«سازد كه مراد از  اساسى روشن مى مذاكرات نمايندگان مجلس خبرگان قانون

قـانون اساسـى، ...  صـورت مشـروح مـذاكرات( .كند باشد و اين واژه داللت بر جنسيت مى مى

واقعيت آن اسـت كـه در ادبيـات سياسـى مـا حتـى يـك نمونـه ) 1772 -1766: 2، ج1369

رجل مـذهبى يـا «های سياسى يا مذهبى است،  توان پيدا كرد كه به زنى كه از شخصيت ىنم

 از سوی ديگر اصل بر اين است كه هر واژه در معنای حقيقـى آن. اطالق شده باشد» سياسى

معنای مجازی آن يعنى تمامى افراد شـاخص » رجال«گذار از كلمه  رود و اگر مراد قانونكار  به

حـال . كرد ای مراد خود را مشخص مى و سياست بود، بايد با آوردن قرينه و برجسته در مذهب

معنى حقيقى و مجازی داشته باشيم، اصل اين است كه معنى حقيقى  اگر ترديدی هم در اراده

به هر مذكر و مـردی » رجل مذهبى يا سياسى«آری اين امر پذيرفتنى است كه . منظور است

به . های مذهبى و سياسى باشد شود كه از شخصيت ه به مردی اطالق مىشود بلك اطالق نمى

های اجرايـى كشـور را  جمهور يكى از باالترين مسئوليت اين نكته نيز بايد توجه كرد كه رييس

بر عهده دارد و با توجه به مالحظاتى كه در فرهنگ اسالمى نسبت به زن وجـود دارد، درگيـر 

  .ى چندان با شئونات زن مسلمان سازگاری نداردشدن با انبوهى از مسائل اجراي

  گيری نتيجه

، مبتنى بر درك درست در همه ابعاد و از جمله حقوق سياسى زنان در خصوص حقوق قضاوت .1

توصـيف و (باشد و در اين خصوص الزم است ابتدا نظام تكوينى  مى از شخصيت و هويت زن

) توصيف و تبيين ابعاد ارزشى و اخالقـى(و نظام اخالقى ) های تكوينى و فطری تبيين واقعيت

تدوين صـحيح نظـام حقـوقى زن چـه در بعـد فـردی، چـه در بعـد . زن مورد توجه قرار گيرد

  .پذير خواهد بود نايت به اين مالحظات امكانخانوادگى و چه در بعد اجتماعى، تنها با ع
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محوری، برابری زن و  عدالت: در اسالم بر پايه اصول بنيادين زير شكل گرفته است زن حقوق .2

های تكوينى و اسـتعدادهای فطـری و حفـظ حـريم در  مرد در شئون انسانى، توجه به واقعيت

  .روابط اجتماعى

بلندپايه سياسى كه جلوه اجرايى و مديريتى ندارند بـا  مندی از آن دسته از حقوق در بهره نانز .3

از اين رو برای عضويت در مجلس شورای اسالمى، شورای نگهبان، مجلس . اند مردان مساوی

گيرنده در امـور  تصـميم، مجمع تشخيص مصلحت نظـام و ديگـر شـوراهای خبرگان رهبری

  . كشور، هيچ منع شرعى و قانونى وجود ندارد

شـوند بلكـه  تلقـى نمى» حـق«، جمهوری ، رياستهايى نظير رهبری در فرهنگ اسالم، مقام .4

، واگذاری اين مناصب به زنان اند، با اين رويكرد، عدم تكاليف و وظايفى سنگين و پر مسئوليت

بيشتر به مردان بلكه به معنای واگـذاری تكليـف كمتـر بـه زنـان  نه به معنای اعطای حقوق

  .باشد مى

تأمل در برخى از آيات و روايات، مرور بر سيره پيامبر و پيشوايان دين، برداشت قاطبه فقيهـان  .5

از سـوی ديگـر بـر  اساسى جمهوری اسـالمى ايـران و حقوق و انديشمندان اسالمى از يكسو

  .گذارند و مرد صحه مى زن هايى در حقوق سياسى وجود تفاوت

  فهرست منابع

 قرآن مجيد.  

 چاپ چهارم، تهران، دنياى دانش1382، پاينده، ابوالقاسم، الفصاحه نهج ،.  

 البالغه نهج  

 اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون  

  ،دارالكتب العلميه ، بيروت روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، 1415آلوسى، سيد محمود ،.  

  ،تبريز، بنى هاشمىكشف الغمة فى معرفة األئمة، 1381اربلى، على بن عيسى ،.  

  ،دكتر حسن عبـاس  ، قاهرهالبحر المديد فى تفسير القرآن المجيد، 1419ابن عجيبه، احمد بن محمد ،

   . زكى

  ،به نقل از نرم افزار المكتبه الشاملهالفقه على المذاهب االربعهالجزيری، عبدالرحمن ،.  

  ،   .ثانية، الكويت، دار النشر، الطبعة المĤثر اإلنافة فى معالم الخالفة، 1985القلقشندی، أحمد بن عبد اّهللاٰ

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت1427 – 1404، الموسوعة الفقهية الكويتية ، .  
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  ، ، وزارة التبرج وخطر مشـاركة المـرأة للرجـل فـى ميـدان عملـه، 1423بن باز، عبد العزيز بن عبد اّهللاٰ

  .الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 تهـران، كتابخانـه گـنج 3، ج مبسـوط در ترمينولـوژی حقـوق، 1378، محمدجعفر، جعفری لنگرودی ،

  .دانش

  ،قم، دفترنشر معارفاجتماعى و سياسى در اسالم حقوق، 1384جوان آراسته، حسين ،.  

  ،قـم، مؤسسـة تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 1409حر عاملى، محمد بن حسن ،

  .)ع(آل البيت 

 ع(، قم، مؤسسه آل البيت 9، ج تذكرة الفقهاءتا،  حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، بى(  .   

 تهران، اداره كل امور فرهنگى و 1369، اساسى صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون ،

  .روابط عمومى مجلس شورای اسالمى

 دفتر انتشارات اسالمى  ، قم،  ، چاپ پنجمالميزان فى تفسير القرآن، 1417حمدحسين، طباطبايى، سيد م

  .مدرسين حوزه علميه قم  جامعه
  ،تهـران، انتشـارات ناصـر  ، چاپ سوم مجمع البيان فى تفسير القرآن ، 1372طبرسى، فضل بن حسن ،

 .خسرو
  ،چاپ سوم، بيروت، دار احيـاء التـراث  الغيبمفاتيح ، 1420فخرالدين رازى، ابوعبداّهللاٰ محمد بن عمر ،

  . العربى

  ،دار الكتب اإلسالمية ، تهران ، چاپ ششم قاموس قرآن، 1371قرشى، سيد على اكبر ،.  

 چاپ دوم، بيروت، دار إحياء بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، 1403باقر،  مجلسى، محمد ،

  .التراث العربى

 چاپ دوم، قم، نشر الهادیالفقه المأثور، 1418لى، مشكينى، ميرزا ع ،.  

  ،چاپ دوم، تهران، صدرا19 ، جاستاد شهيد مطهرى آثار مجموعه ، 1379مطهری، مرتضى ،.  

  ،دار الكتب اإلسالمية ، تهرانتفسير نمونه، 1374مكارم، شيرازى ناصر ،.  

  ،قم، المركز العـالمى 1، ج و فقه الّدولة االسالميهدراسات فى والية الفقيه ، 1408منتظرى، حسينعلى ،

  .للّدراسات االسالميه

  
  



 

 

 

  

  

  

المللى در بيناستانداردهای 

 از نيروی كار زنان حمايت

  
  

 1طيبه ابراهيمي
 

  

  چكيده
های اقتصادی و اجتماعى، نگرش بـه در جوامع كنونى و در عصر ارتباطات و اطالعات، به دليل دگرگونى

ای و  در سـطح ملـى، منطقـه تـالش زيـادیفتـه اسـت و در معرض تغيير و تحول قـرار گر زنان اشتغال

اسـتانداردهای  ايـن مقالـه بـر آن اسـت تـا. انجام گرفتـه اسـت زنان از اشتغال حمايتالمللى، برای  بين

در ابتـدا . ل مورد بررسى قـرار دهـدالملبين را در چارچوب حقوق المللى در حمايت از نيروی كار زنان بين

تـا داليـل ظهـور و افـول . تاريخچه مختصری از اشتغال زنان و پيشينه آن در جهان ارائه گرديده اسـت

ر و سـازمان المللى كاقدرت زنان، در اين دوران مشخص گردد و در نهايت به بررسى عملكرد سازمان بين

اين تحقيـق بـه روش . المللى پرداخته استهای حقوقى و بيندر قلمرو اشتغال زنان و حمايت متحدملل 

ای  آوری و تدوين اين تحقيق، به روش تحقيـق كتابخانـهگيرد و شيوه جمع توصيفى و تحليلى صورت مى

...  ر و كتب، مقـاالت والمللى كاسازمان بين باشد كه با استفاده از اسناد و مدارك سازمان ملل متحد و مى

  .انجام شده است. 

، و يـافتن راهكارهـايى در زنـان المللى در مورد اشـتغالهای بين هدف از اين تحقيق، شناخت حمايت

هـا، امضـاء و گيری مناسب و مؤثر در كنفـرانس، موضعزنانالمللى اشتغال برخورد با مسائل داخلى و بين

  .باشد المللى خاص زنان مى انعقاد معاهدات بين

  .تحدسازمان ملل م ،رالمللى كا، سازمان بين، حمايتزنان اشتغال :ها كليدواژه

                                                           
  .بين اللمل دانشجو دوره دكتری حقوق. ١
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  مقدمه

توجهى اسـت  در سطح جهان، مسئله مهم و قابل آنان اشتغال حق و امروزه فعاليت اقتصادی زنان

زنـان شـاغل، باعـث به همين دليل افزايش تعداد . ی جوامع انسانى داردو نقش مهمى در توسعه

های مختلـف از  المللى به شـكل های بين ای و ملى و همچنين سازمان های منطقه شده تا سازمان

هـای المللـى و مقاولـه نامـه در اسـناد بينايـن حمايـت كنند و همچنين  زنان حمايت كار حقوق

  .قرارگرفته است تأكيدر مورد المللى كاسازمان بين

مـورد  در جامعـه بـه ويـژه در عرصـه اشـتغال در اين راستا، در كشورهای مختلف، نقش زنان

اشـتغال،  ريزان قرار گرفته و بر ضرورت برخـورداری زنـان از حـق گذاران و برنامه عنايت سياست

  .شده است تأكيد...  های ويژه در زمان اشتغال، تأمين اجتماعى وامنيت شغلى، حمايت

  زنان روند اشتغال. 1

: گويـد ويـل دورانـت مى. كردنـدو مرد هـر دو كـارمى از زمان پيدايش انسان برروی زمين، زن«

اتفاق افتاده اسـت نه به دسـت  مت اعظم ترقيات اقتصادی به دست زناندراجتماعات ابتدايى قس

داشتند، زنـان در اطـراف خيمـه زراعـت را ترقـى  اشتغال مردان، درآن هنگام كه مردان به شكار

همـى ی صـنايع بسـيار ماند كه هريك روزی پايـه كرده داده و هزاران هنر خانگى را ايجاد مى مى

به همين دليل زنان امور اقتصادی، خانوادگى، اجتمـاعى و  )42: 1، ج1367دورانت، (» .شده است

ای در زندگى بشر به نام عصر مادرشاهى آغاز شـد، بـه همـين  سياسى را، به دست گرفتند و دوره

  )17: 1348انصارپور، . (جهت برای زنان ارزش وااليى قائل بودند

به اصالح ابزار كار خود پرداخته و از نيروی حيوان بـرای شـخم زدن  و مردان پس از آن زنان

استفاده نمودند، از آنجايى كه اين كار نياز به نيروی بدنى بيشتر داشت، باعث شد كـه كشـاورزی 

بعد از اينكـه مـردان كارهـای . به طور كلى از شغل اختصاصى زنان خارج و به مردان واگذار شود

زنان موقعيت اقتصادی، اجتماعى خـود را از . از دست زنان خارج ساختندكشاورزی و دامپروری را 

  .دست دادند و اكثر جوامع به صورت پدرساالری درآمد

به ميزان زيادی كاسته شـد  داری، قدرت مردان رو به افزايش نهاد و از ارزش زنانبا ظهور برده

- نظام توليدی مبتنى بر بـردهدر دوره فئوداليسم، . ندكرد به طوری كه با زنان مانند بردگان رفتار مى
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در اين دوره زنان به عنوان رعيـت، . سپرد داری جای خود را به نظام توليد مبتنى بر ارباب و رعيتى 

تـرين قـدرت  در قرون وسطى، در غـرب، كليسـا بزرگ. كردند داران و كشاورزان كار مى زمين برای

تر از مردان هستند و نقش اصلى  تر و پايين داشت كه زنان ضعيف اروپا به شمارمى رفت و اظهار مى

-باشد، به همين دليل مانع حضور زنان در اجتماع شدند و آنان را به خانه آنان مادری و همسری مى
 خارج از خانه، برای آنان ممنوع اعالم شـدكار  به ها فرستادند تا از فرزندانش مراقبت كنند و اشتغال

  .كم زنان را از تصميمات مهم محروم كردندو مردان كارها را در اختيار گرفتند و كم

تنزلـى فـاحش را در  های زندگى سياسى، مذهبى، اقتصـادی، زنـان در تمامى حوزه«

های قديمى خود متحمل شدند اما شجاعانه در مقابل تالش بـرای ايجـاد يـك نقش

-های پذيرفته شـده مقاومـت مـى ماعى جدا از فعاليتضد فرهنگ و ديگر اعمال اجت
 )47-46: 1372ميشل، . (»كردند

بـا وقـوع انقـالب «تغييراتى حاصل شد و  داری، در وضعيت زنانرونق سرمايه های بعد بادر قرن

نيـروی های خانگى به كارخانه و تبديل نيروی انسانى به صنعتى در اروپای غربى و تبديل كارگاه

از خانـه بـه  ماشين، تحوالت اساسى در شكل و مفهوم كار به وجود آمد و فعاليـت اقتصـادی زن

كه باعث به وجود آمدن تغييراتى اساسى و بنيادين ) 249: 1371جاراللهى، . (»كارخانه كشيده شد

رهـای مشـابه بـا با اين وجود زنان شاغل حتى برای كا. در امور اجتماعى، اقتصادی و سياسى شد

  .كردندكار مردان دستمزد مساوی دريافت نمى

هـای در كارخانـه در اوايل قرن بيسـتم بـا وقـوع جنـگ جهـانى اول تعـداد زيـادی از زنـان

. های جنگ اعزام شده بودندسازی مشغول بكار شدند تا جانشين مردانى شوند كه به جبهه اسلحه

نگهداری كودكان به وجود آمد تا زنان بتوانند وظايف شغلى خـود به همين دليل تسهيالتى برای 

را به خوبى انجام دهند، بخش ديگری از زنان به عنوان پرستار برای كمك بـه رزمنـدگان روانـه 

  .های جنگ شدندجبهه

 در سطوح مقدم مبارزه برای صلح حضور داشتند و خواهان افزايش حقوق در اواخر جنگ، زنان

) 1919(المللى زنان موفق گرديد كه در معاهده ورسای در اين رابطه شورای بين. و دستمزد بودند

ميشـل، . (به مبارزه با آن برخاسته بودنـد، بگنجانـد اصل تساوی مزد را كه طرفداران حقوق زنان

1372 :102-103(  
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فـراهم آمـد و تسـهيالت  شغل صنعتى برای زنـاندر دوران جنگ جهانى دوم، زمينه هزاران 

خود كار  به به وجود آمد تا زنان بتوانند به راحتى) وقت، كار در خانه، مهدكودك كار نيمه(استثنائى 

ها در توليد  های غربى از زنان به خاطر مشاركت آن بعد از جنگ جهانى دوم، در كشور. ادامه دهند

اعـالم  1945ر فاشيسم تجليل به عمل آمد، وزير كار انگلسـتان در دسـامبر و نيز مقاومت در براب

زنان در طول جنگ كاری بس سترگ و شايان تحسين انجام دادند و امروز هم به همان «: داشت

با اين همه بعد از جنگ، زنان را به خانه فرستادند تا جايى برای مردان » .ها نياز داريم اندازه به آن

  )117-112: 1372ميشل، . (»باز شود از جنگ برگشته

برای حفظ شغل خود مجبور به پذيرش مزد كمتـر از مـردان شـدند تـا بتواننـد  در نتيجه زنان

ای كه شروع كردند توانسـتند تغييراتـى در سـطح موقعيت به دست آمده را حفظ كنند و با مبارزه

  .جهان به وجود آورند

  از كار زنان ر در حمايتلى كاالملنقش سازمان بين. 1. 1

های اقتصادی و اجتماعى، تغيير و تحوالتى در جهـان بـه وجـود آورده  و فعاليتكار  به گرايش زنان

ر بـا المللى كـادر اين راستا سازمان بين. قرار گرفته استر المللى كااست كه مورد توجه سازمان بين

المللى كار، های تصويبى و نظارت بر اجرای كامل مقررات و استانداردهای بين استفاده از مقاوله نامه

خواهـد تـا  دهد و از كشورهای عضو مى گذاران كشورهای مختلف قرار مى الگوهايى در اختيار قانون

قوانين داخلى خود را در مطابقـت بـا ايـن الگوهـا قـرار دهنـد و كشـورها نيـز موظـف هسـتند در 

چنين قوانين را به سازمان ارائـه دهنـد تـا در كميتـه  های خود، تصويب يا عدم تصويب اين گزارش

 حقـوق های كارشناسانه قرار گيرد و اگر كشوری به عنـوان نـاقض اجرايى استانداردها مورد بررسى

ر آورده المللـى كـا سـازمان بين –رديف پاراگراف ويژه  –بنيادين كار شناخته شود، نام آن كشور در 

  .از كار زنان استفاده شود خواهد شد تا بدين ترتيب از يك نوع اهرم سياسى برای حمايت

  :شاغل عبارت است از زنان الملل كار از حقوق ازمان بينترين موارد حمايتى س مهم

كـه در سـال ) 1919( 3، مقاوله نامـه شـماره از جنبه مادری كارگران زن حمايت -

  .تجديد نظر شد 2000

كـه در سـال ) 1919( 4در ساعات شب، مقاولـه نامـه شـماره  ممنوعيت كار زنان -

  .تجديد نظر شد 1948و  1934



37  

 
 

37 

 )1935( 45آور، مقاوله نامه شماره  ممنوعيت كارهای خطرناك و زيان -
  )2000(های كاری  شاغل باردار و شيرده در محيط توجه به ايمنى و سالمتى زنان -

 100مقاولـه نامـه شـماره . و مرد در برابر كار مساوی اصل تساوی مزد كارگر زن -

)1951(  

  :و مردان در جهت برقراری تساوی شرايط كار زنان حمايت -

  )1952( 103باردار مقاوله نامه شماره  از زنان حمايت -

  )1958( 111؛ مقاوله نامه شماره اشتغالمنع تبعيض در استخدام و  -

در زمينه اخـراج بـه  اتخاذ تدابير الزم به منظور جلوگيری از تبعيض نسبت به زن -

بينى معذوريت دوران زايمـان و حقه، پيش هنگام ازدواج يا زايمان و تثبيت حقوق

خدمات اجتماعى از جمله تسهيالت مربوط بـه سابق و اعمال كار  به تضمين اعاده

  .نگهداری اطفال

هـا  هـای آن در مشاغلى كـه بـا اسـتعدادها و توانايى كند تا زنان ر تالش مىالمللى كا سازمان بين

مسـری و مـادری هـای ه گرفته شوند و مابين فعاليت شغلى زنان با مسئوليتكار  به مطابقت دارد

  .تعادل ايجاد شود

  از نيروی كار زنان در حمايت استانداردهای سازمان ملل متحد. 2. 1

هـا، استانداردهای جهـانى تـالش نمـوده تـا اسـتراتژی كننده به عنوان تعيين سازمان ملل متحد

ارائه نمايـد و ايـن موجـب  ها و اهداف مشترك جهانى را برای تعيين كار زنانداردها، برنامهاستان

  .شده است زنان المللى در تضمين حقوقپديد آمدن اسناد بين

هـا و  و مرد را برای دولت آور است كه تساوی زنالمللى الزاممنشور ملل متحد اولين سند بين

بـين زن و مـرد و تشـريك  در مقدمه منشـور، بـه تسـاوی حقـوق. سازمان شناسايى كرده است

مساعى، برای تحقق اين منظور به طور صريح بر تمايز از حيث نژاد، زبان و مذهب و جنس تكيه 

  )75: 1383راعى، . (كرده است

نيز اين موضـوع تكـرار شـده اسـت و مـاده هشـت  55ده ما» ج«و بند  13ماده » ب«بند  در

اركان اصلى يـا فرعـى  بتوانند به تساوی مشاغل برای اينكه مردان و زنان«: داردمنشور بيان مى

  .»گونه تضييقى از طرف سازمان بعمل نخواهد آمد سازمان را عهده دار شوند هيچ
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های بيشـتری بـرای ايجـاد يـك پايـه  ، فعاليت1948بشر در سال  با تشكيل كميسيون حقوق

و مـرد  اعالميه جهانى حقوق بشر، زن حقوقى برای نيل به حقوق برابر صورت گرفت و بر اساس

توان آنـان  نمى، و از اين رو) 1ماده . (آزاد به دنيا آمده و از لحاظ حيثيت و حقوق اجتماعى برابرند

از تصـّدی ) 2مـاده  1بنـد (بهانه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده، ثروت و موقعيـت،  را به

هـر . ای ندارنـد، گمـارد مشاغلى كه به آن عالقه دارند، منع كرد و يا به مشاغلى كه به آن عالقه

. ار باشـددلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنيت شغلى برخـورد دارد از زندگى اقتصادی زنى حق

  )23ماده  2بند . (مقابل كار مساوی، اجرت مساوی دريافت دارد درو ) 126: 1385شيرودی، (

بشر شده است و اكثر كشورها به آن رأی موافق  اين اعالميه زيربنايى برای ساير اسناد حقوق

خـودی خـود از اعتبـار متأسفانه، عليرغم اهميت تاريخى و سياسى كه داراسـت بـه ولى . اند داده

حقوقى برخوردار نيست زيرا نه تضميناتى به نفع فرد در بردارد و نه ضمانت اجرايى عليه كشـورها 

. »های اصولى مجمع عمومى فاقد ارزش حقوقى استو در نتيجه اين اعالميه، مانند ساير اعالميه

  )181: 1379ضيائى بيگدلى، (

  المللىهای بينميثاق. 2

مـدنى، سياسـى و ميثـاق اجتمـاعى، اقتصـادی و  المللى در قالب دو ميثاق حقـوقهای بينميثاق

. انـدهای چندی را برداشـتهآوری هستند كه درزمينه حقوق بشر قدمفرهنگى به عنوان اسناد الزام

شده در ميثاق را بدون تبعـيض از  بينى شوند حقوق پيش های عضو متعهد مى بر پايه ميثاق، دولت

حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسى يا هـر عقيـده ديگـری كـه منشـأ ملّـى يـا 

بنابراين، كشورهای عضو بايد ) 2ماده  2بند . (اجتماعى، مالى يا نسبى داشته باشد، تضمين نمايند

ى و فرهنگـى و مردان در استفاده از كليه حقـوق اقتصـادی، اجتمـاع بكوشند تساوی حقوق زنان

كـار را  های عضـو بايـد حـق در اين زمينه، دولت). هر دو ميثاق 3ماده (مقّرر در ميثاق را برآورند 

ها فرصت دهند تا شغلى را آزادانه انتخاب يا قبول كنند  به رسميت بشناسند و نيز به آن برای زنان

هـا بـرای تحقـق مـوارد مزبـور، اقـدامات  دولت. كمك نماينـد كه به وسيله آن به معاش خانواده

اين اقـدامات شـامل راهنمـايى، تربيـت فنـى، آمـوزش ) 6ماده  1بند . (آورند مقتضى به عمل مى

هـای  اقـدام) 6مـاده  2بنـد . (شـود ريزی، تعيين خط مشى و ديگر تدابير الزم مـى ای، طرح حرفه

تام و مولّد است، مشـروط بـه  دی، اجتماعى، فرهنگى و اشتغالمذكور از لوازم توسعه مداوم اقتصا

  )47: 1372ناصرزاده، (ای وارد نكند  لطمه های اساسى، سياسى و اقتصادی زن اينكه به آزادی
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گونه تمايز، به ويژه اين كـه  مزد منصفانه و اجرت مساوی برای كار باارزش يكسان بدون هيچ

تر از شـرايط مـورد اسـتفاده مـردان نباشـد و اطمينان داشته باشند كه شرايط كار آنان پايين زنان

تأمين اجتمـاعى برخـوردار  و از حق) 7ماده (برای كار مساوی مزد مساوی با مردان دريافت كنند 

زايمان و پس از آن بايد مادران در مدت معقولى پيش از « 10ماده  2به موجب بند  )9ماده (شوند 

و  خاصى برخوردار گردند در آن مدت، مادران كارگر بايد از مرخصى با استفاده از حقوق از حمايت

  )296: 1384قربان نيا، (» يا مرخصى با مزايای تأمين اجتماعى كافى برخوردار گردند

مـدنى،  را در تمـامى حقـوق و مـردان بری زنانبرا. های متعهد، مكلف هستندبنابراين، دولت

  .تأمين نمايند...  كيفری، سياسى، اجتماعى، اداری، فرهنگى و

  اعالميه رفع تبعيض. 1. 2

و اجتماع، وجـود  و مباينت آن با حيثيت بشر و رفاه خانواده نظر به اينكه، وجود تبعيض عليه زنان

سياسى، اقتصادی و فرهنگى كشورهايشان در شرايط مساوی  موانع برای مشاركت زنان در حيات

با مردان و ضرورت رفع موانع برای شكوفايى كامل استعدادهای زنان در خـدمت بـه كشـورهای 

جهان و صيانت صلح مسـتلزم شـركت  خود، و با ايمان به اينكه توسعه كامل هر كشور و سعادت

در تمام مظـاهر حيـات اجتمـاعى اسـت، و نظـر بـه اينكـه تضـمين  هر چه بيشتر زنان و مردان

و مرد چه در عمل و چه از نظر حقوقى الزم و ضروری به نظـر  شناسايى جهانى اصل تساوی زن

با تصـويب  1967نوامبر  7ه همين منظور سازمان ملل در ب) مقدمه اعالميه رفع تبعيض. (رسد مى

  .برداشت زنان اعالميه رفع تبعيض، قدمى بلند در ارتباط با حقوق

آمده بدين قـرار  در متن اعالميه جهانى رفع تبعيض از زن ترين نكاتى كه در باره اشتغال مهم

  :است

ها برای امحای عرف و عادات و  بر اتخاذ تدابير و اقدامات الزم توسط دولت تأكيد -

قانونى كافى از تسـاوی  و برقراری حمايت آميز عليه زنان مقررات و اعمال تبعيض

اساسى كشورها  مردان و زنان خصوصًا با درج اصل تساوی حقوق در قانون حقوق

بنـد . (های وابسـته بـه آن و سـازمان و اجرای كامل مصوبات سازمان ملل متحـد

  )2، ماده »الف«
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ها و تصـدی  در انتخابـات، رفرانـدوم تأمين شرايط مساوی و بدون تبعـيض زنـان -

  )4ماده . (عمومى مناصب و مشاغل

تملك،  های حق مساوی با مردان خصوصًا در زمينه مدنى زنان كامل حقوقتأمين  -

  )6ماده . (تصرف در اموال خود، حق كسب، و حق آزادی رفت و آمد

 حـق: اسـى، ماننـداقتصـادی و سي نظير مردان در زمينه حيات زنان تأمين حقوق -

ای، كار، انتخاب آزاد حرفه و شغل، ترفيع در كار و حرفـه فراگرفتن تعليمات حرفه

، بدون تبعيض، حق تساوی دستمزد و رفتار مساوی در قبال كار با ارزش مسـاوی

های اجتماعى بـه  حق استفاده از مرخصى با حقوق و مزايای بازنشستگى، پرداخت

يكاری، پيری يا ساير موارد از كارافتادگى، حق دريافت حق تأهل هنگام بيماری، ب

  )10ماده . (معادل با مردان

در زمينه اخـراج بـه  اتخاذ تدابير الزم به منظور جلوگيری از تبعيض نسبت به زن -

بينى معذوريت دوران زايمـان و  حقه، پيش هنگام ازدواج يا زايمان و تثبيت حقوق

سابق و اعمال خدمات اجتماعى از جمله تسهيالت مربوط بـه كار  به ضمين اعادهت

به علت طبيعت خاص آنـان در  ات ايمنى زنان تدابيری كه درجه. نگهداری اطفال

  )10ماده . (شود گردد تبعيض تلقى نمى اعمال مى بعضى مشاغل

 زنـان بشر، همچنان تبعيض در اشتغال ميه جهانى حقوقبيست سال از زمان قبول اعالبا گذشت 

در  1968المللى حقـوق بشـر، در سـال ، بدين منظور كنفرانس بينشد در بيشتر كشورها ديده مى

مختلـف جهـان بـه آن  تبعيضى كه هنوز زنان«: تهران تشكيل شد و در اعالميه خود بيان داشت

تر برای زنان خالف منشور و اعالميه وضع اجتماعى پست.  ... دچارند بايد از ميان برداشته شود و

خواهد به تعهدات رسمى خود در ترويج و  و از همه اعضا مى) 15ماده . (»جهانى حقوق بشر است

گونـه  و چه مرد، بـدون هيچ های اساسى بشر برای همه، چه زن تشويق احترام به حقوق و آزادی

  )1ماده . (تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ساير عقايد بپردازند

  المللـى بين  ، ميثـاق و سياسـى  مدنى  حقوق  المللى بين  بر ميثاق تأكيداعالميه تهران با اشاره و 

  :بدين روی. ، تنظيم شده است و فرهنگى  ، اجتماعى اقتصادی  حقوق
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دهد كه در آن بارها بـر  بشر قرار مى ، هدف خود را بررسى نتايج اجرای اعالميه جهانى حقوقاوالً 

، نفى تبعيض مبتنى بر جنسـيت، و اجـرت مسـاوی در مقابـل كـار تساوی حقوق مرد و زن

  .شده است تأكيدمساوی برای زن و مرد 

. كنـد را نسبت به مردان به استناد مقدمه منشور ملل متحد نفـى مـى تر شمردن زنان ، پستثانياً 

  )135: 1370عامری،  ثقفى(

مجمـع عمـومى ) 1966 مصـّوب(اقتصادی، سياسى و فرهنگـى  المللى حقوق ، در ميثاق بينثالثاً 

دارنـد از رفـاه و زنـدگى  حـق شده اسـت كـه زنـان تأكيد، بر اين نكته متحد سازمان ملل

بپردازنـد و از حاصـل كار  بـه ها مجازند برای نيل به اين مهم، آن. آبرومندانه برخوردار باشند

رنج خويش در بهبود شـرايط زنـدگى، اعـم از خـوراك، پوشـاك، مسـكن و ماننـد آن  دست

  )54: 1357الهدی، . (استفاده نمايند

  بشر اعالميه اسالمى حقوق. 2. 2

، 13، 14بشر، اساس كار خود را بر شريعت مقدس اسالم نهاده و در مـواد  اعالميه اسالمى حقوق

بنـدی كـه بـر دارند و هيچ قيد و  اشتغال همچون مردان حق كند كه زنان مى تأكيد 1، 6، 9، 11

عالوه بر اين، دولت . تواند آنان را از اين حقوق محروم سازد پايه نژاد، رنگ يا قيموميت باشد، نمى

از حيـث : افزايـد اين اعالميـه در ضـمن، مـى. موّظف است، موانع فرا روی اشتغال آنان را بردارد

با مرد برابر است و به همان اندازه كه زن وظايف شغلى دارد، از حقوق شغلى  انسانى و شغلى، زن

دولت و جامعـه  نيز برخوردار است و زنان حق دارند تا چنانچه توانايى كار داشته باشند، از حمايت

مشـروط  زنان همانند مردان، آزادی انتخاب كار شايسته را دارنـد،. برای كار كردن برخوردار شوند

دستمزد زن كارگر تفـاوتى بـا مـرد كـارگر . و جامعه برآورده شود به اينكه مصلحت آنان، خانواده

نبايـد او را از حـق . گيـرد كنـد، بهـره مـى ندارد و زن از مزد عادالنه در مقابل كاری كه ارائه مى

مندی از مزايای مزبـور، زن هرهدر مقابل ب. استفاده از مرخصى، پاداش و ترفيع شغلى محروم كرد

  )13ماده . (كاری پيشه كند موّظف است كه در كار خود، اخالص و درست
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  وين 1993بشر  اعالميه حقوق. 3. 2

 تأكيـدبـا »  اعالميه وين و برنامه عمـل«به عنوان ) 1993(بشر،  حاصل كار كنفرانس دوم حقوق

در بندهای مختلف اعالميه، قسـمت دوم كنفـرانس از بنـد  انسانى زنانفراوان بر حيثيت و شرف 

هـا و  های بيشتر دولت اختصاص به مباحث جهانى بودن و توسعه حقوق بشر و همكاری 44تا  36

 را ها آن بيشتر مشاركت و مديريتى هایبه رده زنان يابى راه را تا المللىبين و ایمنطقه های سازمان

  .دارد گيری تصميم وندر در

   ، كپنهاك اجتماعى  توسعة  كنفرانس  اعالميه. 4. 2

تـرين گردهمـايى  به عنـوان بزرگ) كپنهاك(» اجالس جهانى توسعۀ اجتماعى« 1995در مارس 

را در مبـارزه عليـه فقـر، ايجـاد  اين اجالس نقش زنـان. سران كشورها در طى تاريخ برگزار شد

اعالميـۀ كپنهـاك شـامل . مولد و تقويت بافت اجتماعى يك نقش محوری اعـالم نمـود اشتغال

 برای زنان و مـردان تعهدی از سوی رهبران سياسى جهان برای اولويت دادن به برابری و عدالت

  )13: 1379داور، . (بود

بند . (دهد مى  را تشكيل  توسعه  اصلى  هدف  آنان  های توانايى  تتقوي  ، برای زنان  به  دادن  قدرت

  در ميان  اوليه  اولويت  يك  عنوان  ، به كامل  اشتغال  بنابراين ما خود را در ارتقاء هدف) 26ش ماده 

  يـك  بـه  در دسترسـى  و زنـان  مـردان  توانمندی  ، و برخورداری اقتصادی، اجتماعى  های مشى خط

  دانيم ، متعهـد مـى با بـازدهى  و كار توأم  در شغل  انتخاب  حق  و مستمر، با داشتن  مطمئن  معيشت

  :نمود  خواهيم  عملى  ملى  زير را در سطح  ، اقدامات هدف  اين  به  رسيدن  برای و

  و مناسـب  بر درآمد كـافى  مبتنى  ، و ارتقاء اشتغال از بيكاری  ، كاستن ايجاد اشتغال -

  ؛ ها؛ قرار خواهد گرفت دولت  مشى ها و خط ستراتژیدر صدر ا

از   و كارفرمايان  كاركنان  از اينكه  اطمينان  حصول  جهت  الزم  های مشى خط  تدوين -

  خـود بـا شـرايط  تطبيـق  برای  الزم  های و كارآموزی  ، اطالعات و پرورش  آموزش

  باشند؛ ، و بازار كار برخوردار مى تكنولوژی  اقتصادی

نـو در   های جو در شـيوه و ، و جسـت در ايجاد اشتغال  كه  هايى راه  در كشف  تالشى -

  خريد مؤثر باشند؛  قدرت  ايجاد درآمد و باال بردن



43  

 
 

43 

بـا كـار   آنان  خانوادگى  های مسؤوليت  را در تلفيق  مردم  كه  هايى مشىپيشبرد خط -

  نمايد؛  با دستمزد ياری  همراه

در بازار كار، و ارتقاء   زنان  موقعيت  ، حفظ مشاغل  به  زنان  دسترسى  به  خاص  توجه -

  بـه  كه  با دستمزدی  در رابطه  ويژه  برابر، به  های موقعيت  به  و مردان  زنان  دستيابى

  گيرد؛ مى  تعلق  آنان

  ، بـا توجـه مشـاغل  توسـعه  های مشى در خط  غيررسمى  بخش  اهميت  به  بردن  پى -

فقـر و ايجـاد   سـاختن  كن ريشـه  به  در كمك  بخش  اين  توان  بردنبر باال   خاص

بـا   بخـش  ايـن  ارتبـاط  ، و تقويـت توسعه  در حال  در كشورهای  اجتماعى  انسجام

  )تعهد  سومين(؛  اقتصاد رسمى

  )1979( كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان -

مجموعۀ منسـجمى اسـت از همـه اسـتانداردهای » عليه زنانكنوانسيون رفع هر گونه تبعيض «

به تـدريج شناسـايى و  1979تا  1945های  در طى سال كه توسط سازمان ملل متحد زنان حقوق

آور با هـدف خاتمـه دادن قى الزامترين سند حقوو به عنوان جامع) 9: 1379داور، . (اند تعيين شده

  .به تبعيض بر اساس جنسيت از جايگاهى خاص برخوردار است

هـا بـه تضـمين آن و  و مـرد و تعهـد دولت زن اين كنوانسيون در مقدمه بـر برابـری حقـوق

در شرايط  و مرد و شركت زنان المللى برای پيشبرد تساوی حقوق زن های بين های سازمان برنامه

يابى به مساوات  مساوی با مردان در زندگى سياسى، اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى كشور و دست

كند و در ماده يك كنوانسيون مذكور تبعـيض عليـه هرگونـه  مى تأكيد كامل ميان زنان و مردان

مذهب، عقيده سياسـى و خاسـتگاه اجتمـاعى كـه در وضـعيت  تمايزی شامل نژاد، رنگ، جنس،

  .تأثير بگذارد، منع شده است استخدام يا اشتغال

های صالح برای بررسى و اتخاذ سياست  نيز همكاری كارگران و كارفرمايان و ارگان 3در ماده 

 8و  7واد هـای عضـو كنوانسـيون در خواسـت شـده اسـت و در مـضد تبعيض از جانـب دولـت

دولتى و سهيم شدن در زنـدگى سياسـى  دولتى و غير در تصدی مشاغل كنوانسيون شركت زنان

مورد  مربوط به اشتغال تساوی در كليه حقوق 11واقع شده است و در ماده  تأكيدكشور خود مورد 

  .قرار گرفته است تأكيد
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سه مطلب را مد نظر داشته و  زنان اين ماده در زمينه اشتغال: توان گفتمى 11تحليل ماده در 

نخسـت آن . نموده است» اتخاذ تدابير مقتضى«ها را در جهت تحقق اين مطالب دعوت به  دولت

به دليـل وضـعيت  و مرد اصل كلى باشد، دوم آن كه زنان زن كه در زمينه اشتغال تساوی حقوق

ويژه خود در هنگام ازدواج، بارداری و انجام وظايف مادری توان انجام كار مسـاوی بـا مـردان را 

ندارند، بنابراين ممكن است در زمينه شغلى با تبعيض رو به رو شوند، به ويژه در هنگام اسـتخدام 

سوم آن كه عالوه، بر رفع تبعيض، اقدام . ها بايد اين تبعيض را از ميان ببرند تو آغازيه كار و دول

  )66: 1379داور، . (ها بنمايند به تدوين قوانين حمايتى از زنان به دليل وضعيت ويژه آن

كند بـه ايجـاد زمـين  های عضو را مكلف مى دولت 14، ماده 2روستايى بند  در خصوص زنان

های عمرانـى و روسـتايى، بـه مندی زنان بر اساس تساوی با مردان در برنامه ت بهرهمناسب جه

  :زير برخوردار شوند خصوص از حقوق

هـای آموزشـى رسـمى و ها و برنامـهتأمين اجتماعى و استفاده از انواع دوره مندی از حقبهره

العـاده بـه منظـور مندی از خدمات محلى و فوقهرسمى از جمله سوادآموزی عملى و نيز بهر غير

های خودياری بـه منظـور بـه دسـت آوردن ها و تعاونى باال بردن كارايى فنى آنان، تشكيل گروه

  .يا خوداشتغالى های اقتصادی از طريق اشتغالامكان دستيابى مساوی به فرصت

دليـل وجـود موانـع شـرعى و قـانونى در بعضـى از مـواد ، بـه كشور جمهوری اسالمى ايران

  .تاكنون به آن ملحق نشده است كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

  المللىهای بينكنفرانس

از  مايـت، در جهـت حكه با همكاری كميسيون مقام زن يكى از اقدامات مهم سازمان ملل متحد

-هايى تحت عنوان كنفـرانسگيرد تشكيل كنفرانسو رفع تبعيض جنسى صورت مى زنان حقوق
  .باشد های جهانى زن مى

و كنفرانس اعالم كرد » المللى زن سال بين«را  1975سال  مجمع عمومى سازمان ملل متحد

  .برگزار نمود انسانى زنان مكزيكوسيتى را با هدف شناسايى و پيشبرد حقوق

در توسـعه و  و مرد و مشاركت زنان اعالميه مكزيكو درباره تساوی زن«حاصل كار كنفرانس 

زنـان بايـد برابـر بـا مـردان در «مايـد كـه ن و اعالم مى. بود»  طرح اقدام جهانى«صلح جهانى و 
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نمايد،  های سازنده و فرايندهايى كه به ارتقاء و تحكيم صلح درهر سطحى كمك مى گيریتصميم

  .»مشاركت فعال داشته باشند

سـند «در شهر كپنهاگ دانمـارك برگـزار شـد و  1980در سال  دومين كنفرانس جهانى زنان

كنندگان خواسـتار بهبـود  در آن شـركتو نام داشت » عمل ۀبرنام«كه نهايى كنفرانس كپنهاك 

  )6: 1378، تاريخچه پنجاه ساله كميسيون مقام زن. (، بهداشت و آموزش زنان بودندوضع اشتغال

به منظور بررسى و » 2000تا سال  اعتالی زنان«با مضمون ) 1985(ى نايروبى كنفرانس جهان

و ايجـاد معيارهـا و اسـتانداردهای واقعـى و »  تساوی، توسعه و صلح«گانه  های سه ارزيابى هدف

  .يابى به اهداف فوق برگزار شد عملى با غلبه بر موانع، جهت دست

شـده در  توجهى داده بهـای قابـل زن به مسئله اشـتغال» يروبىهای آينده نگر نا استراتژی«در 

به طـور . های مختلف اشتغال زن و موضوعات مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته استپاراگراف

اقتصادی كودكان و  حمايت و جامعه، در بازار كار و سهم آنان در اقتصاد خانواده عمده نقش زنان

شـده و ضـمن  مطرح )134، 133، 132و  27جملـه پـاراگراف  از( مسئوليت زنـان در ايـن رابطـه

ها خواسته شده تا امكان تساوی  برشمردن موارد تبعيض ميان زن و مرد در زمينه اشتغال از دولت

ی برابـر بـرای آمـوزش علمـى و ها هـای شـغلى، فرصـتيابى به كليه موقعيتدر دستمزد، دست

بيكاری حمايت از وضعيت ويژه در زمان بارداری، زايمان  حقوق )141، 71، 69پاراگراف (ای  حرفه

و شيردهى كه اجازه مرخصى پس از تولد نوزاد بايد برای هر دو قشر كارگر زن و مرد داده شود و 

، 72پاراگراف (كارگر  آگاهى از حقوق زنان )140، 7، 71پاراگراف (. ها تقسيم شود ترجيحًا بين آن

رفع هر گونه تبعيض در زمينه استخدام، توجه به نقـش زنـان در بـازار كـار و خوداشـتغالى  )138

را فراهم آورنـد و در ايـن زمينـه كليـه تـدابير مناسـب و ... .  و 147، 143، 142، 137پاراگراف (

  .كارگيرند گذاری را به مقتضى از جمله قانون

برابری، «تحت عنوان  توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد چهارمين كنفرانس جهانى زن

حاصل كار كنفرانس، تصـويب اعالميـه و . شد گزاردر شهر پكن بر 1995در سال » وصلح توسعه

  .بود» كار پايه عمل«

مورد توجـه قـرار گرفـت و ضـمن بحـث و  زنان های اشتغال سياستدر اين كنفرانس، تعيين 

خـود  165و  166ها در اين زمينه، در ماده  و ارزيابى عمل كرد دولت بررسى در مورد اشتغال زنان
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ر ببرند را بيـان كـرده كـه ها بايد در وضع قوانين اشتغال زنان بكا ها و ضوابطى را كه دولتمعيار

  :اند از ها عبارت ترين آن مهم

اتخاذ و اجرای قوانين عليه تبعيض مبتنى بر جنس در بازار كار، با عنايت ويژه بـه  -

  كارگر، و نيز توجه به استخدام و ترفيع زنان در اشتغال زنان

، قبيـل خـودداری از اسـتخدام زنـانآميز كارفرمايـان، از های تبعيضامحای رويه -

  اخراج آنان به علت آبستنى يا شيردهى

به پرورش مستمر در محل كـار،  اتخاذ اقداماتى جهت تضمين دسترسى برابر زنان -

هسـتند، و زنـانى كـه در  از جمله زنان بيكار، زنانى كه يگانـه سرپرسـت خـانواده

های خانوادگى يـا  به علت مسئوليت از ترك موقت يا طوالنى اشتغال صددند پس

  .علل ديگر، بار ديگر وارد بازار كار شوند

المللى، بـه ويـژه های بين المللى و اقداماتى كه از سوی برخى از سازماناگر چه با وضع اسناد بين

يافته،  ه، تا حدی اعمال تبعيض در جهان مبتنى بر جنسيت كاهشصورت گرفت سازمان ملل متحد

برابری كامل وجود ندارد چنانچه در ايـن ارتبـاط، آقـای  و مردان لكن هنوز در كشورها بين زنان

در سـال «ته در پكـن اعـالم داشـ سپتامبر در چهارمين كنفرانس جهانى زن 15پطرس غالى در 

  »شود كه زنان ومردان آن از برابری كامل برخوردارباشندهيچ كشوری در جهان يافت نمى 1995

تساوی جنسيتى، توسـعه و صـلح بـرای «با عنوان  2000نشست ويژه مجمع عمومى در سال 

ميـزان ) 5 + پكـن( اجـالس جهـانى زن. در مقر سازمان ملل در نيويورك برگزار شـد» 21قرن 

اجالس مزبور بـا بيـان ارتباطـات . پيشرفت كشورهای عضو در پذيرش كنوانسيون را ارزيابى كرد

و پيشرفت اجتماعى در سراسر جهان ايده توانمندسازی زنان را  حياتى بين پيشرفت همگانى زنان

  .تقويت كرد

از «، گفـت سيتى و پيشرفت زناننژادی مايانج مشاور ويژه دبير كل سازمان ملل در مسائل جن

تـری مـا شـاهد قـوانين عادالنـه. زمان تشكيل اجالس پكن پيشرفت فراوانى حاصل شده اسـت

با اين حال برای اجرای . كنندمى هستيم كه از زنان در برابر تبعيض، بدرفتاری و خشونت حمايت

اهش فقر، بهبود بهداشت، ايجاد فرصـت بـرای پيشـرفت پكن به ويژه در زمينه ك» برنامه اقدام«

بشر الزم است كارهـای بيشـتری انجـام  سياسى و كاهش موارد نقض حقوق اقتصادی و رهبری

  .شود
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در  2005سـال ، كه قرار بود طبق برنامه سازمان ملل متحـد» كنفرانس جهانى زن«پنجمين 

دبيرخانـه . مـيالدی موكـول شـد 2010تا  2007های  نيويورك برگزار شود، به فاصله زمانى سال

كـه چهـارمين كنفـرانس جهـانى زن  1995كميسيون مقام زن اعالم كرد از آنجـا كـه از سـال 

ايـى اجر 5+ اند كليه تعهدات خود را در قبال سند پكن  ها نتوانسته دولت 2005برگزارشده تا سال 

ها موضوعيت نداشته و به همين دليل سـازمان ملـل متحـد  كنند لذا تحميل تعهدات جديد به آن

  .المللى زن گرفته است تصميم به تعويق زمان برگزاری پنجمين كنفرانس بين

تحت عنـوان  (و پانزدهمين سالگرد اجرای برنامه عمل پكن  10+ اجالس پكن 2005در سال 

هدف هر دو اجالس بررسى روند پيشرفت كشورها، و بررسـى . ار شددر نيويورك برگز) 15+ پكن

طبق گزارش پنجاه و چهارمين . های كشورها به منظور ارائه راهكار مناسب بود و تشخيص چالش

نامتناسب با كار بدون مـزد ماننـد  های  همچنان دارای مسئوليت ، زناناجالس كميسيون مقام زن

هـا در امـر  كامل آن هستند كه از مشاركت  ری، مراقبت از اعضای معلول و مريض خانوادهداخانه

مـردان  های اقتصادی عمومى، زنان بـيش از در زمان بحران. كندجلوگيری مى اشتغال تحصيل و

زنـان  دارای تأثير منفى بـر تغييرات آب و هوايى نيز. پذير هستندمقابل اخراج و بيكاری آسيب در

گـذاری و  قانون در جنبه مثبت، كشورها معيارهايى را از طريق. كشاورز در برخى مناطق دنيا است 

آزار جنسـى و اخـراج بـه  دادن تبعيض عليه زنان در محل كار مانند ها برای نشان اجرای سياست

ن ديگـری در نيـروی كـار مشـاركت بيش از هر زمـا زنان . اند دليل بارداری و زايمان اتخاذ كرده

پـذير بـه عنـوان آسـيب مشـاغل در كشورهای در حـال توسـعه در  اما تقريبًا دو سوم زنان. دارند

نيروی كار رسـمى  بدون مزد اشتغال دارند و همچنين، زنان در زمينه خوداشتغالى يا كارگر خانگى

  .كار مشابه هستند  درآمد كمتر از مردان دراند و دارای  و كارآفرينى از مردان عقب مانده

. ها، در ادامه اين رونـد اسـتدهنده عدم توفيق دولت شده و گزارشات بعدی نشان گزارش ارائه

باز هم تصميم به تعويـق زمـان برگـزاری پنجمـين كنفـرانس  به همين دليل سازمان ملل متحد

موكول نموده است ولى تاريخ و مكـان  2015ته است و برگزاری آن را به سال گرف المللى زن بين

المللـى، توجـه بـه  های بين برگزاری كنفرانس هنوز مشخص نشده است و تا زمانى كـه سـازمان

های موجود در كشورهای مختلف جهان نداشته باشند موفق به يافتن سـاختاری مذهب و فرهنگ

  .نخواهند داشت كار خارج از خانه و درآمد اقتصادی زنانهای  مناسب برای ارتقای سيستم
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  گيری نتيجه

المللـى،  هـای بينهـا و كنفـرانسبا برگزاری اجالس ر و سازمان ملل متحدالمللى كاسازمان بين

را در سطح جهانى مورد توجه قرار دهـد  زنان الهای اشتغموفق گرديده است مشكالت و نگرانى

بيانگر آن است كه  اما گزارشات كشورها در زمينه پيشرفت زنان. های الزم را بكار گيردو حمايت

ش داده روند صنعتى شدن جوامع معاصر ميزان اشتغال زنان به كارهای بيـرون از منـزل را افـزاي

هستند و نسبت به مردان كار  به كم درآمد، غير فنى و ساده مشغول وليكن زنان، در مشاغل. است

گيرند و در دوران ركود اقتصادی زنـان بـيش از مـردان از كـار  در مشاغل مشابه مزد كمتری مى

هـا و تنـوع به ويژگـىتوجه های جهانى اشتغال زنان به دليل غفلت و بىسياست. شونداخراج مى

هـای فـرا روی كنون نتوانسته به رفع كامل موانـع و چـالشفرهنگى و مذهبى جوامع مختلف، تا

زنان برای رسيدن به جامعه مطلوب بايد بدانند تـاكنون . اشتغال زنان در سطح جهان كمك نمايد

كنـد  ه ما كمك مىالمللى بروند عملكرد بين. اند؛ و در حال حاضر كجا هستند چگونه حركت كرده

های مكه موارد انحرافى را بشناسيم و نيز بتوانيم با ارائه قوانين اسالمى در حوزه اشتغال زنان، قد

  .مثبت برداريم

  فهرست منابع

 هن، تهران، چاپ مياز آغاز تا اسالم در ايران و مقام زن حقوق، 1348رضا،  انصارپور، غالم.  

 ترجمـه مركـز 1378، 1997تـا  1947از  سازمان ملل متحد تاريخچه پنجاه ساله كميسيون مقام زن ،

  .جمهوری رياست امور مشاركت زنان

  ،تهران، دفتر المللى د و مسئوليت حفظ صلح و امنيت بينمتح سازمان ملل، 1370ثقفى عامری، ناصر ،

 .المللى مطالعات سياسى و بين
  ،4و  3، فصلنامه علوم اجتماعى، ش »در ايران زن تاريخچه اشتغال«، 1371جاراللهى، عذرا.  

  ،تهـران، انتشـارات آينـده  ، كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان ارزيابى حقوق، 1379داور، زهرا

 .پويان
  ،تهـران، سـازمان انتشـارات و 1، جمشـرق زمـين گـاهواره تمـدن: تاريخ تمدن، 1367دورانت، ويل ،

  .آموزش انقالب اسالمى

  ،36، مجله رواق انديشه، ش»بشر و موازين فقهى اسناد حقوق«، 1383راعى، مسعود.  

 لو، سعيد نوری  ، مترجمان فاطمه خطيب5+ پكن  متحد سند اجالس ويژه مجمع عمومى سازمان ملل

  .نشاط، انتشارات برگ زيتون، چاپ اول
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  ،ر و جمهـوری اسـالمىبشـ المللـى حقـوق در اسـناد بين زنـان اشتغال«، 1385شيرودی، مرتضى« ،

  .9شيعه، ش فصلنامه بانوان

  ،چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانشل عمومىالمل بين حقوق، 1379ضيائى بيگدلى، محمد ،.  

  ،انتشارات روزنو، چاپ اول2، جزن باز پژوهى حقوق، 1384قربان نيا، ناصر و همكاران ،.  

  ،   .، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمىبشر حقوق، 1357مبّشری، اسداّهللاٰ

  ،مشهد، نشر نيكا، ترجمه زنجانى زاده، هما، زنان اجتماعى جنبش، 1372ميشل، آندره.  

  ،تهران انتشارات ماجد2، جبشر حقوق های اعالميه، 1372ناصرزاده، هوشنگ ،.  

 بشر جهانى حقوق اعالميه :http: //fa. wikisource. org  

 بشر تهران المللى حقوق اعالميه كنفرانس بين :http: //plural. blogfa. com/page  

 پكن زن  جهانى  اعالميه كنفرانس ،  :http: //kamalmesbahi. blogfa. com  

 كپنهاك زن  جهانى  كنفرانس  اعالميه ، :www. payam-aftab. com  

 نايروبى زن  جهانى  كنفرانس  اعالميه ، :http: //www. unic-ir. org  

 بشراسالمى حقوق اعالميه :http: //forum. irpdf. Com  وhttp: //www. rasekhoon. net  

 اعالميه رفع تبعيض از زن :http: //forum. irpdf. com 
 كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان :http: //hoghoogh. online  

 منشور ملل متحد :http: //www. un. org  

 اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى المللى حقوق ميثاق بين :http: //hoqouq. com  

 مدنى و سياسى المللى حقوق ميثاق بين  

 http: //www. pajoohe. com  
 54th Session on the UN Commission on the Status of Women Progress but 

Huge Political Challenges Ahead 
 http: //www. unifem. org/gender_issues 

  



 

 

  
  



 

 

 

  

  

توسعه تساوی جنسيتى در 

در اسناد  زنان پرتو حقوق

  المللى بين

  1توحيدياحمدرضا 

  

  چكيده

بشر مورد توجه سازمان و اركان وابسته به آن قـرار  بعد از تأسيس سازمان ملل كه توسعه و ترويج حقوق

، كودكـان، معلـولين، سـالمندان، های مختلف و خاصى چون زنـان گرفته است، قلمرو حقوق بشر در قالب

كه به طـور خـاص  ىتوان گفت يكى از قلمروهاي ار گرفته است و مىمورد توجه و توسعه قر...  كارگران و

تسـاوی «و توسعه قرار گرفته است بحث زنان و در اين بين ترويج و تبيين مفهـوم توسـعه  مورد حمايت

المللى چـون منشـور ملـل متحـد،  روح و عبارات كالن اين مفهوم در اسناد عام بين. بوده است» جنسيتى

عاقـب تـوان در اسـناد مت اعالميه جهانى حقوق بشر، و ميثاقين قابل مشاهده است و عينيت درج آن را مى

بعدی از جمله كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، كنفرانس و برنامـه عمـل نـايروبى، پكـن، 

، كميسـيون )شورای حقوق بشـر(اعالميه توسعه هزاره و يا در اركان مختلفى چون كميسيون حقوق بشر 

هده نمود اما در تمـام ايـن مـوارد المللى حقوق مدنى و سياسى مشا ، كميته حقوق بشر ميثاق بينمقام زن

تمركز به ايجاد تساوی جنسيتى بوده و مبنای اين امر اعتقاد به ايـن موضـوع بـوده اسـت كـه در قـرون 

باشند، موضوع حق و بعضًا  گذشته زنان در اجتماع در موقعيت پايينى قرار داشته و بجای آنكه صاحب حق

 تأكيـدای كه اين مقاله تالش در تبيينش دارد آن است كه ترويج و  نكته اما. اند قابل تملك و معامله بوده

شود و خصوصيت حقيقـى، فطـری و  بودن زنان مى» زن«بودن زنان عمًال موجب فراموشى » انسان«بر 

عقـل  اين در حالى است كه تكيه بر. مورد غفلت قرار گرفته است خدادادی زنان و حمايت از نهاد خانواده

  .تواند باشد صحيح نمى ... وو يا حتى كودكان  بشری در مديريت و استيفاء حقوق زنان

  ر، خانوادهالمللى حقوق بش ، اسناد بيناز خانواده ، حمايتزنان تحول حقوق :كليدواژه

  

                                                           
 .بين الملل دانشگاه قم استاديار گروه حقوق. ١
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  مقدمه

و پيگيـری  تأكيـدگـردد  مشاهده مى زنان از حقوق المللى در حمايت آنچه در اقدامات و اسناد بين

 سازمان ملل متحدباشد و در اين مسير شورای اقتصادی اجتماعى  مى ١»تساوی جنسيتى«مفهوم 

ها  دارد نكته مهم در جنبه جنسيتى، فرايندی از تالش در تعريف و تبيين تساوی جنسيتى بيان مى

از جملـه در حيطـه تقنـين، سياسـت و  و مـردان ريزی برای زنان است برای هر نوع اجرا و برنامه

ها در هر محدوده و هر سطح به نحو برابر و اين مفهوم يك اسـتراتژی اسـت بـرای آنكـه  برنامه

ها و  زنان مشابه مردان ساخته شوند در حيطه تجربه، طراحـى، اجـرا، نظـارت و ارزيـابى سياسـت

و مردان از يك موقعيت برابـر و  قلمروهای اجتماعى، سياسى و اقتصادی تا زنانه ها در هم برنامه

گويد  همچنين يونيسيف مى ٢باشد مند شوند و هدف غايى حصول تساوی جنسيتى مى مشابه بهره

ها  تساوی جنسيتى به معنای آن است كه زنان و مردان، دختران و پسران از حقوق، منابع، فرصت

و پسـران و يـا زنـان و مـردان مند شوند و نيازمند آن نيست كه دختران  های برابر بهره و حمايت

صندوق جمعيت ملل متحد اعالم داشته كه  ٣شبيه هم باشند و يا رفتاری دقيقًا مشابه داشته باشند

و بر اين مبنا تساوی جنسيتى به عنوان يكـى از اهـداف  ٤زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند

از  ٥تعيـين شـده اسـت 2015 پروژه هزاره سازمان ملل متحد جهت رفع فقر در جهان برای سال

را  ٦اروپـايى تسـاوی جنسـيتى مؤسسـهاتحاديـه اروپـا،  2010طرفى در تحكيم موضوع در سال 

(EIGE) همچنين موضوع . ليتوانى افتتاح نموده تا با تبعيض جنسيتى مبارزه نمايد ٧در ويلينيوس

امه ملى مـورد توجـه تساوی جنسيتى در بيشتر كشورهای اروپايى از جمله انگلستان به عنوان برن

گـردد  البته عالوه بر اشارات و تعاريف فوق مالحظـه مى. برای آموزش و رعايت قرار گرفته است

شـده اسـت و  ها و معاهدات ديگر نيز به اين مفهوم به اقتضاء وضـع پرداخته كه در اسناد، اعالميه

  .اند محور مطالعه و اقدام قرار گرفته

                                                           
1. Gender equality, sex equality or sexual equality or equality of the genders. 
2. United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/52/3.18 

September 1997D, 
3. UNICEF. “Promoting Gender Equlaity: An Equity - based Approach to 

Programming". UNICEF. Retrieved 2011-01-28.. 
4. UNFPA (February 2006). "Gender Equality: An End in Itself and a Cornerstone of 

Development". United Nations Population Fund. Retrieved 2008-06-01. 
5. United Nations Millennium Campaign (2008). "Goal #3 Gender Equity". United 

Nations Millennium Campaign. Retrieved 2008-06-01. 
6. European Institute for Gender Equality. 
7. Vilnius. 
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  و تساوی جنسيتى خانواده المللى در حمايت اقدامات بين

اعالميـه جهـانى حقـوق  16پرداخته است ماده  خانواده و حقوق از اولين اسناد كه به موضوع زن

هب و دارد هر زن و مرد بالغى بدون هرگونه محدوديت به واسطه نژاد، مذ است كه بيان مى ١بشر

 و خانواده مستحق حمايـت ٣كنند و تشكيل خانواده دهند ٢دارند با يكديگر زناشويى يا تابعيت حق

بلكه خانواده سنگ  ٥از آنجا كه خانواده يك ساختار تصادفى اجتماعى نيست ٤جامعه و دولت است

خـانواده دارای حقـوق غيرقابـل تفكيـك باشـد بـر ايـن مبنـا ازدواج و  بنای هر جامعه موفق مى

؛ شش بار در اعالميـه جهـانى حقـوق بشـر »خانواده«توان مشاهده كرد كه عبارت  مى ٦باشند مى

، )افتـراق و يـا طـالق(زيرا در صورت از بين رفـتن و شكسـته شـدن خـانواده . تكرار شده است

دی، اجتمـاعى و حقـوقى شود لذا نيازمند اقدامات سياسى، اقتصـا مشكالت جدی فردی ايجاد مى

در ادامه پيگيری مسير حمايت حقوق بشـر، چـون منشـاء . برای حمايت و تقويت خانواده هستيم

های  ای داشـته اسـت، كشـور صدور اعالميه جهانى، قطعنامه مجمع عمومى بوده و ارزش توصيه

و حقوق  ياسىالمللى حقوق س پذيرنده اعالميه حقوق بشر درصدد بر آمدند با تدوين دو ميثاق بين

اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى؛ به مفاهيم مندرج در اعالميه جهـانى حقـوق بشـر جنبـه اجرايـى 

                                                           
1. Adopted by UN General Assembly Resolution 217A (III) of 10December 1948  

كنوانســيون ملــل متحــد در رضــايت «در مــورد شــرايط وچگــونگى ازدواج و پرهيــز از ازدواج هــای اجبــاری  .٢

 United Nations. ناظر بـراين موضـوع مـى باشـد 1962مصوب » اج و ثبت ازدواجوازدواج،حداقل سن ازد
Convention on the Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and 

Registration of Marriages (1962 )  مجمـع عمـومى تاييـد  1762البته اين كنوانسيون وفق قطعنامـه

، پنجاه و پنج كشور آن را )1392ارديبهشت (الزم االجرا شده است و تا امروز  1964شده است و نهايتًا در سال 

 Convention on the» مـزدوج كنوانسـيون تابعيـت زنـان«و مرتبط به اين موضوع نيز . تصويب نموده اند

Nationality of Married Women  11مجمـع عمـومى تصـويب شـد كـه در 1040به استناد قطعنامـه 

  .كشور عضو آن هستند74الجرا شده و تاكنون  الزم 1958آگوست 
3. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or 

religion, have the right to marry and to found a family. 
اوت ( 1369بشر كه در اجالس وزاری خارجـه كشـورهای اسـالمى در مـرداد مـاه  البته اعالميه اسالمى حقوق. ٤

 5در مـاده  پايتخت مصر به تصـويب رسـيد درتعريـف خـانوادهدر قاهره  19/49ـpطى قطعنامه شماره ) 1990

جهـت (ند موانـع را از فـرا راه ازدواج جامعه و دولت موظـف هسـت. خانواده پايه ساختار جامعه است «: گويد مى

   .»ورندبه عمل آ بردارند و راه های آن را آسان سازند و از خانواده حمايت) تشكيل خانواده
5. accidental social construction. 

 دسـامبر 10 نماينده پارلمان هنـدوراس در كنفـرانس خبـریMartha de Casco مصاحبه خانم مارتا كاسكو  .٦

  :منتشره اداره اطالعات همگانى سازمان ملل به آدرس ذيل اخذ شده است 2008
http://www.un.org/News/briefings/docs/2008/081210_Petition.doc.htm 
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های  به تأييد كشور 1966اين امر موجب گرديد ظرف چند سال، ميثاقين تدوين و در سال  ١.دهند

و امـروزه بـيش از سـه چهـارم  ٢اجرايـى شـدند 1976رسيد و در سـال  عضو سازمان ملل متحد

ای بنـام كميتـه حقـوق  ها كميته نظارتى البته در آن ٣.كشورهای جهان ميثاقين را تصويب نمايند

های عضو ميثاق از  هايى است كه دولت بينى نمودند كه وظيفه اصلى آن بررسى گزارش بشر پيش

  .كنند وضعيت اجرای مقررات آن ارائه مى

نيز يكى از اولين نهادهايى است كه توسط  المللى، كميسيون مقام زن اين اقدامات بيندر كنار 

ترين ركـن سـازمان  كه مهم ٤شده تشكيل 1946شورای اقتصادی و اجتماعى ملل متحد در سال 

هـر مسـئله  باشد و در رابطه بـا مى گذاری در مورد جايگاه زنان گيری و سياست ملل برای تصميم

های خود را به ملل متحـد ارائـه كـرده و در مـوارد ضـروری  مرتبط با زنان، پيشنهادات و گزارش

كـه از  ٥المللى فـوری انجـام دهـد ، اقدام بينزنان تواند برای جلوگيری يا كاهش نقض حقوق مى

بود و بـا توجـه بـه عملكـرد  ٦جمله اقدامات كميسيون، تصويب اعالميه محو خشونت عليه زنان

هـای كميسـيون در حـوزه ارتقـای  مأموريت 1967موثرش، شورای اقتصادی و اجتماعى در سال 

برابری، توسعه و صلح، نظارت بر اجرای اقدامات ناظر بـر پيشـرفت زنـان و بـازنگری و ارزيـابى 

اما نكتـه مهـم در ايـن  ٧.ای و جهانى، را گسترش داد های حاصله در سطوح ملى، منطقه پيشرفت

                                                           
 »زنــان سياســى كنوانســيون حقــوق«مــتن 1952دســامبر 20مجمــع عمــومى در  640البتــه طــى قطعنامــه .١

Convention on the Political Rights of Women  تاييد شد كه اين كنوانسيون نهايتًا با كسب نصاب

 .عضو دارد122الزم االجرا شده و تاكنون  1954ژوالی 7دول تصويب كننده در مورخ 
بـه  1351آبـان مـاه سـال  23مـدنى و سياسـى در  به هر دو ميثاق پيوسته بدين صورت كه ميثاق حقوق ايران .٢

تصـويب مجلـس سـنا  زشـرطى ا بدون هيچ حق 1354ارديبهشت 17رای ملى رسيد و در تصويب مجلس شو

در مجلس شـورای ملـى و  1351المللى حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى نيز در آذر ماه ميثاق بين. گذشت

  بدون هيچ حق شرطى به تصويب مجلس سنا رسيد 1354در ارديبهشت 

كشور اسـت و دول عضـو ميثـاق  167مدنى سياسى  تعداد دول عضو ميثاق حقوق 1392ارديبهشت 24تا تاريخ . ٣

  : برای مطالعه بيشتر نك. كشور مى باشد 160حقوق اقتصادی و اجتماعى 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

4&chapter=4&lang=en 
4. ECOSOC Resolution establishing the Commission on the Status of Women. 

E/RES/2/11, 21 June 1946. 
گـردد  در نيويورك برگزار مى) اواخر فوريه تا اوايل مارس(روز كاری  10طى  اجالس ساالنه كميسيون مقام زن .٥

 .ق العاده مطرح مى شوندو در هر اجالس موضوعاتى مشتمل بر موضوع اصلى، موضوع فرعى و موضوع فو
6. The Declaration for the Elimination of Violence against Women was adopted by 

the General Assembly on 20 December 1993. 
7. ECOSOC resolution 1987/22. 



55  

 

55 

ميان آن است كه سير تحول موضوعات مطـرح در كميسـيون حـاكى از رونـد تخصصـى شـدن 

هـای بيسـت سـال قبـل  مسائل مرتبط با زنان است؛ اما با دقت به موضوعات مطـرح در اجالس

هـای  موضوعات مزبور تناسب كاملى با شرايط، نيازها و چالش يابيم كه كميسيون مقام زن در مى

مطرح در حوزه زنان ندارند و عمده تمركز كميسيون صرفًا بر تحقق برابری جنسيتى قـرار گرفتـه 

لذا به نظرمى رسد تكرار برخى موضوعات . اند است و بسياری از امور مهم و ضروری مغفول مانده

سـال اخيـر موضـوع  20سيون، مناسب نباشد به طور مثال، طـى بينانه كمي از لحاظ عملكرد واقع

مرتبه به عنوان موضوعات اصلى  5مرتبه و خشونت عليه زنان و دختران  5برابری جنسيتى حدود 

  ١.اند يا فرعى كميسيون مطرح بوده

  كنوانسيون محو تبعيض

گرچـه مسـئله ا بايد گفـت اشكال تبعيض عليه زنان در تبيين چرايى تدوين كنوانسيون محو كليه

اجتماعى در همه اسـناد  سياسى و مرد و رفع تبعيض بين آنان در برخورداری از حقوق تساوی زن

قرار گرفته است، اما تصور اين بود كـه تصـويب ايـن  تأكيدمورد  ... وحقوق بشری سازمان ملل 

المللى برای تأمين حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعيض عليه آن كافى نبـوده و  اسناد بين

اعالميـه ی رفـع تبعـيض « 1967نوامبر سال  7در  لذا مجمع عمومى سازمان ملل متحد ٢نيست

كميسـيون مقـام زن  1972در سـال . مقدمه و يازده ماده به تصويب رساندرا در يك » عليه زنان

جويـا  المللى در زمينه حقوق زنان های عضو را نسبت به شكل و محتوای يك سند بين نظر دولت

نويس كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان را  كميسيون مقام زن تنظيم پيش 1974شد و در سال 

سرانجام متعاقب اقدامات تكميلى ديگر، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان  ٣.آغاز كرد

                                                           
و دختران بوده و موضـوع  محو و مقابله با همه اشكال خشونت عليه زنان 2013طور مثال موضوع اصلى سال  هب. ١

ايـدز و در سـال / از جمله در زمينـه درمـان اچ، آی وی فرعى آن تقسيم برابر مسئوليت ها ميان زنان و مردان

ودی فقر و گرسنگى، توسعه و چالش هـای بموضوع اصلى توانمندسازی زنان روستايى و نقش آنها در نا 2012

وضوع فرعى تأمين مالى در راستای برابری جنسيتى و توانمند نمودن زنان و موضوع فوق العاده معاصر بوده و م

  .مشاركت زنان و مردان جوان، دختران و پسران در پيشبرد برابری جنسيتى بوده است
رفتـه شـده اشاره به قطعنامه ها،اعالميه ها و توصيه نامه های پذي بطور مثال مقدمه ی كنوانسيون با يادآوری و. ٢

ادامـه  به رغم همه ی اين اسناد و ابزارهای مختلـف،تبعيض گسـترده عليـه زنـان«قبلى، ابراز نگرانى شده كه 

  .».دارد

، كتاب همـايش مسـائل و مشـكالت درقلمروحقوق زنان توحيدی، احمدرضا، بررسى عملكرد سازمان ملل متحد .٣

 .247،ص1378ها، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان،  ها و رويكرد زنان، اولويت
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 ١مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسـيد 180/34طى قطعنامه  1979دسامبر  18در 

االجـرا  با گذشتن سى روز از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب، الزم 1981و در سوم سپتامبر 

كـه مفـاد . شـده اسـت ر قالب يك مقدمـه و شـش بخـش و سـى مـاده تشكيلاين سند د ٢.شد

استوار است به اين » در همه شئون ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان«كنوانسيون بر محور 

های طبيعى و جنسيتى ميان زن و مرد، عدم دخالت  معنا كه مصوبات كنوانسيون با پذيرش تفاوت

داشته و تنها راه ايجـاد  تأكيدگذاری و ضرورت وضع قوانين برابر و مساوی  ها در قانون اين تفاوت

دانـد  ها با مردان مى ، آزادی و كرامت انسانى برای زنان را تساوی حقوقى آنرفاه، آسايش، عدالت

حذف نقش مادری، توان به  و با اين تصور و در فرايند ايجاد تساوی و تشابه مطلق اين حقوق، مى

شامل شيردهى، بارداری، تربيت و پرورش كودكان اشاره نمود بـدين نحـو كـه بـا حـذف نقـش 

ای و همزيستى مكانيكى در ابعاد مختلـف آموزشـى، اقتصـادی،  سفره همسری و تبديل آن به هم

در موادی بـه ايـن  و در مورد مفهوم خانواده. رو هستيم هروب  ... محيط كار، اجتماعى و تفريحى و

واقعى از نهـاد خـانواده بلكـه نگـرش مبتنـى بـر امكـان  مهم اشاره شده اما نه با نگرش حمايت

 13باشـد بـه طـور مثـال در مـاده  مندی و استفاده از مزايای عنوان خـانواده توسـط زن مى بهره

در ديگـر   زنان  عليه  محو تبعيض  برای  مقتضى  عضو بايد اقدامات  كنوانسيون آمده است دولتهای

ها مخصوصًا در  آن  را برای  يكسان  آورند و حقوق  عمل  به  ىو اجتماع  اقتصادی  زندگى  های زمينه

  هـای در فعاليت  شـركت  ، حق ، رهن بانكى  از وامهای  استفاده  ؛ حق »خانوادگى  از مزايای  استفاده«

: دارد مقـرر مـى 16فرهنگى فـراهم نماينـد و در مـاده   زندگى  های جنبه  و كليه  ، ورزشى تفريحى

و   ازدواج  به  امور مربوط  در همه  زنان  عليه  تبعيض  رفع  را برای  الزم  بايد اقدامات عضو  دولتهای«

همسر؛   آزادانه  انتخاب  برای  يكسان  ، حق انعقاد ازدواج  برای  يكسان  در موارد حق  خانوادگى  روابط

  و مســئوليتهای  قــوق؛ ح آن  انحــالل  و هنگــام  ازدواج  در دوران  يكســان  های و مســئوليت  حقــوق

  گيری تصـميم  بـرای  مساوی  ها؛ حقوق آن  زناشويى  نظر از وضعيت  ، قطع والدين  عنوان  به  يكسان

در   يكسـان  و مسئوليت  ؛ حقوق بارداری  زمانى  و فاصله  تعداد فرزندان  در زمينه  و مسئوالنه  آزادانه

  .آورند  عمل  را به...  و   زندخواندگىو فر  كودكان  ، قيومت ، حضانت با واليت  رابطه

                                                           
  .www.un.org/womenwatch/daw/cedaw: برای مشاهده متن كامل كنوانسيون نك. ١

  .كنوانسيون 27مقرر شده در بند يك ماده  .٢



57  

 

57 

بنابراين با توجه به كليت و مفاد كنوانسيون بايد اذعان داشت كه اوًال تمركز كنوانسيون حاضر 

نيست  ها در حذف تبعيضات قانونى و عرفى نسبت به زنان صرفًا به تعهد و مسئوليت سنتى دولت

» تسـاوی«اند تا اقدامات الزم را برای تشويق و تـرويج  موظفها  بلكه به استناد كنوانسيون دولت

ای معمـول در خصـوص وظـايف و  بردارند كه در اين رابطه الزم است تا نگرش سنتى و كليشـه

ثانيًا موضوع خانواده و ارزش كاركردی آن در آسـايش و  ١را از بين ببرند مرد در خانواده نقش زن

هـای  های بـومى و ارزش قرار نگرفته ثالثًا توجـه بـه وضـعيته روانى و معنوی مورد توجآرامش 

. های خلقت زن و مرد صورت نگرفته است ها و واقعيت تر توجه به تفاوت ای و از همه مهم منطقه

هـا  و دقيقًا با همان نگرش تا ساليان اخير تالش و تبليغ وسيعى برای پيوستن هر چه بيشتر دولت

شرط و يا اعمال حق شرط جزئى و يا پـس گـرفتن حـق  ن كنوانسيون بدون استفاده از حقبه اي

پكن  1995از جمله در سند كنفرانس جهانى زنان سال . شده، صورت گرفته است های اعالم شرط

  )305 :1374مهرپور، ( .قرار گرفته است تأكيدموضوعات فوق مورد  230و  219، 218در بندهای 

 17وفــق مــاده  1982و مــرد در ســال  زن از ايــن اقــدامات در تحقــق برابــری حقــوق فــارغ

به عنوان نظارت بر اجرای مفاد كنوانسيون ايجاد » ٢كميته محو كليه اشكال تبعيض«كنوانسيون، 

هـای عضـو در جهـت اجـرای مفـاد كنوانسـيون  ای دولت اش بررسى گزارش دوره شد كه وظيفه

توانست در هر زمان از كشـور عضـو درخواسـت ارائـه گـزارش  باشد و ضمن آنكه خود نيز مى مى

، ٤ها بايد بر مبنـای اطالعـات درخواسـتى برنامـه عمـل پكـن ای دولت البته گزارش دوره ٣نمايد

  ٥.اعالميه و دستور كارهای سازمان ملل و بر اساس توجه به بعد و نگرش جنسيتى تهيه شود

های عضو را  ای دولت گزارش دوره 400گردد كه تاكنون  نامه كميته مشاهده مىدر بررسى كار

بررسى نموده و راهبردهای اجرايى را در اجرای بهتر كنوانسيون بـه دول موصـوف متـذكر شـده 

  ٦.توصيه عمومى در تبيين و رفع ابهام مواد كنوانسيون ارائه نموده است 26و . است

                                                           
1. Harris, Hadar, Current Processes for Assessment of Women's Human Rights in 

International Law, March 2005, available to see on:www.The American Society of 
International law ASIL Insights- March2005-files/masks.js 

2. The CEDAW Committee 
3. U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights. "Fact Sheet No. 22, 

Discrimination Against Women: The Convention and the Committee". United 
Nations. Retrieved October 18, 2012. 

4. For more information about the Beijing Platform for Action see www.un.org/ 
womenwatch/daw/Review/english/49sess.htm. 

5. UN Doc. HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2, paragraphs G.1 and G.2. 
6. Amer, Janette, Human rights of women, sep2009,p.2 
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های عضو به صورت مستمر و مـوثر بـر مبنـای  ئه گزارش، دولتالبته با وجود تعهد دول در ارا

ورزند كه اين امـر  ای خود قصور مى های دوره كنند و معموًال از ارائه گزارش كنوانسيون عمل نمى

مورد انتقاد قرارگرفته و اعتقاد بر آن است كه اين امر بر انجام وظايف كميته تأثير منفى گذاشـته 

تعداد پنجاه و سه كشور هيچ گزارشى از وضعيت داخلى خـود را  2005است به نحوی كه تا سال 

كه علت اين قصور و نقص را ناشى از نياز و وابستگى كميته محو تبعيض بـه  ١ارائه ننموده بودند

سياسى در ايجاد تغييرات  تر رفع اين نقص را نيازمند اراده اند و از آن مهم منابع مالى دولتى دانسته

اين در حالى است كه با همه اين نواقص بيـان شـده كنوانسـيون محـو كليـه اشـكال  ٢.باشد ىم

 187باشد كه تعداد  مى زنان هنوز به عنوان سند مركزی و اصلى دفاع از حقوق تبعيض عليه زنان

كشـور بعـد از چهـارمين كنفـرانس  42داد؛ كه از اين تعـ ٣اند عضو آن شده 2013كشور تا آوريل 

لذا همين كثـرت دول عضـو، كنوانسـيون  ٤اند پكن، به آن پيوسته 1995جهانى حقوق زنان سال 

 20البتـه بنـد يـك مـاده . محو تبعيض را در مقام دومين معاهده حقوق بشـری قـرار داده اسـت

كـه تـا  ٥ومى اصالح شـدمجمع عم 1995دسامبر  22به تاريخ  202/50كنوانسيون طى قطعنامه 

اما هنوز به حد نصـاب نرسـيده و  ٦اند كشور آن اصالحات را تصويب نموده 68تنها  2013آوريل 

   ٧االجرا نشده است الزم

نسبت به كنوانسيون محو تبعيض، با بيسـت و يـك مـاده تـدوين  اختياری ىهمچنين پروتكل

كشور ايـن پروتكـل را  96تعداد  2009االجرا شد و تا سپتامبر  الزم 2000دسامبر  22شده كه در 

به همـان شـكلى كـه در  عدم تبعيض در اين پروتكل، به اصل برابری و. مورد تصويب قرار دادند

شده است و به استناد آن شكايت موردی افـراد قابليـت طـرح و تعقيـب  ساير اسناد آمده، پرداخته

                                                           
1. Harris, Hadar, op.cit.p3. 
2. Ibid. 
3. http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8 & 

chapter = 4&lang=en 
عضـو كنوانسـيون محـو  2011ژوالی  25آخرين كشوری است كه در  Republic of Nauruجمهوری ناورو  .٤

. نفر جمعيت در جنوب اقيانوس آرام مـى باشـد9378تبعيض شده است و بعنوان كوچكترين جمهوری جهان با 

ملل برسـميت شـناخته البته تليوان نيز كنوانسيون را تصويب نموده است اما جون بعنوان كشور و عضو سازمان 

نمى شود تنها بعنوان عضو غير رسمى ملحوظ مى گردد و اما تا امروز هفـت كشـور هنـوز ايـن كنوانسـيون را 

  . ، پالئو، سومالى، تونگا و اياالت متحده آمريكاتصويب ننموده اند كه عبارتند سودان، سودان جنوبى، ايران
5. Doc. CEDAW/SP/1995/2. 
6. http: // treaties.un.org/ pages/ ViewDetails.aspx?src =TREATY&mtdsg_no=IV-8-

a&chapter=4&lang=en. 
 .چون وفق پاراگراف سه اصالحيه، برای الز االجرا شدن اصالحات نيازمند تصويب دوسوم دول عضو مى باشد ٧
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در سـال  وانسيون، مجمع عمومى سـازمان ملـل متحـددر ادامه مباحث مذكور در كن. داشته است

ى باشـد بـرای يرا مورد تصويب قـرار داده اسـت تـا مبنـا ١اعالميه رفع خشونت عليه زنان 1993

  ٢.نامد انسيون خشونت عليه زنان مىهای عضو از آنچه كنو تحريك و ممانعت دولت

  خانوادهالمللى  روز و سال بين

طـى  ، مجمع عمومى سـازمان ملـل متحـدزنان از حقوق المللى در حمايت در مسير اقدامات بين

سـال » ٤ييـر جهـانمنـابع و مسـئوليتهايش در تغ: خانواده«و با هدف توجه به  82/44٣قطعنامه 

سـاختن كـوچكترين «گـذاری نمـود و شـعار  نام» ٥المللـى خـانواده سال بين«را به عنوان  1994

برای آن انتخاب شد و شورای اقتصادی اجتماعى سـازمان ملـل بـه » ٦دموكراسى در بطن جامعه

 عنوان مجموعه نهاد مسئول ترتيب و برگزاری سال خانواده گرديـد در ايـن رابطـه اصـول مـورد

بر اين اساس  ٨است ٧دهنده واحدی اساسى از جامعه آن عبارت بودند از آنكه خانواده تشكيل تأكيد

هـا بـه صـورت كامـل بتواننـد  صـورت پـذيرد بـه نحـوی كـه آن بايد حداكثر حمايت از خانواده

 2004بر همين مبنا مجمع عمـومى در سـال  ٩.های خود را در قبال اجتماع انجام دهند مسئوليت

المللى خانواده را معين نمود كه دبير كل سـازمان دسـتاوردهای ده  مراسم دهمين سال، سال بين

همچنين مجمع عمومى سازمان ملل در اجالس چهل و هفتم خود، پـانزدهم  ١٠ساله را مرور نمود

هـا  تا به واسـطه آن، آگاهى ١٢عيين نمودت» ١١المللى خانواده روز بين«ماه مى هر سال را به عنوان 

                                                           
1. Declaration on the Elimination of Violence against women 

و  موضوع تعريف خشونت با محدوده وسيعى كه ناشى از نگرش ليبرال حاكم در اسـناد بـين المللـى مـى باشـد. ٢

 .تعارض آن تعاريف با نگرش های دينى و ازجمله اسالم در جای خود قابليت مطالعه و بررسى دقيق دارد
  .تصويب شده است1989دسامبر 9اين قطعنامه در تاريخ در  .٣

4. Family: resources and responsibilities in a changing world. 
5. The International Year of the Family. (IYF) 
6. Building the Smallest Democracy at the Heart of Society 
7. the basic unit of society. 

 family as the (بعنوان واحد بنيادين جامعه بشر نيز از خانواده اعالميه جهانى حقوق16قابل ذكر است درماده  .٨

fundamental unit of society (نام برده شده است. 
9. http: // social.un.org / index / Family / International Observances / International 

Yearofthe Family . aspx. 
 : برای اطالعات بيشتر نك .١٠

http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/TenthAnniversaryo
ftheIYF.aspx 

11. The International Day of Families 
12. un doc:A/RES/47/237 ,(1993). 
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همچنين ايـن قطعنامـه . نسبت به خانواده و تأثير آن بر اجتماع، اقتصاد، جمعيت افزايش پيدا كند

ها و ايجاد وقايعى چـون تعيـين روز ملـى  مشوق مجموعه اقداماتى بوده در جهت افزايش آگاهى

های محلـى  برای برجسته نمودن تفاوت خانواده در بسياری از كشورها، كه خود مهياكننده فرصت

المللـى خـانواده موجـب ايجـاد  و منافع و اهميت خـانواده بـوده اسـت، همچنـين تعيـين روز بين

ها،  های راديوی و تلويزيونى، مقاالت روزنامه ها و تهيه برنامه ها، كنفرانس های چون كارگاه فعاليت

همچنـين بـرای تقويـت و حمايـت از  ١است های فرهنگى و ديگر الگوهای تأثيرگذار بوده برنامه

خانواده، برخى اركان و نهادهای سازمان ملل متحد به صـورت مسـتقيم و آشـكار بـا خـانواده در 

كـه مـادری ) UNFPA(توان به صندوق جمعيت ملل متحد  تماس هستند از جمله اين نهادها مى

ر رفـع نيازهـای جوانـان و بـ تأكيـدگيری سـالمتى بـا  كند و بازپس مطمئن و ايمن را ترويج مى

همچنـين . بر تساوی جنسيتى و رفع خطر بيماری ايدز مـورد توجـه اوسـت تأكيدساالن با  بزرگ

خانواده، زنده ماندن كودكان و مبارزه با ايـدز را بـا رعايـت ) يونيسف(صندوق كودكان ملل متحد 

ل بـه صـورت قـرار داده اسـت و ديگـر نهادهـای سـازمان ملـه اصل تساوی جنسيتى مورد توج

و رفاه توسعه مورد حمايت قرار داده است تا قدرتمند باشد  غيرمستقيم خانواده را از لحاظ سالمت

، برنامـه )FAO(های سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحـد  توان به فعاليت كه در اين رابطه مى

ای عـالى پناهنـدگان ، كميسـاري)WHO(، سازمان جهانى بهداشـت )UNDP(توسعه ملل متحد 

)YNHCR(المللى مهاجرت  ، سازمان بين)IOM (سازمان ملل  و زنان)UN Women ( و بسياری

های  البته بايد توجه داشـت كـه ايـن حمايـت و توجـه. ديگر از نهادهای سازمان ملل اشاره نمود

ای ديگـر  های منطقه مستقيم نهادهای سازمان ملل و برخى سازمان صورت گرفته مستقيم و غير

 تواند شامل المللى خانواده مى يندر محدوده نگرش مكانيكى به خانواده است زيرا در تلقى اسناد ب

  .باشد ها مى بازها، و حتى تك والدينى جنس باهم بودن بدون ازدواج قانونى و شرعى، هم

  برنامه عمل پكن

، نتـايج حاصـله از چهـارمين كنفـرانس جهـانى زنان از جمله اسناد مهم در قلمرو حمايتى حقوق

كـه ايـن سـند سـه تعهـد  ١باشـد مى ٢»برنامـه عمـل پكـن«پكن مندرج در  1995 حقوق زنان

                                                           
1. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/237. 
2 The Beijing Platform for Action. 
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از حقوق زنان در مناطق بحرانى و دارای نگرانى در رعايـت حقـوق  استراتژيك جهانى در حمايت

ترويج و حفاظت از حقوق بشر زنان، از طريق اجرای كامل تمام   .1: ا ايجاد نموده استبشر زنان ر

تضمين برابـری و  .2اسناد حقوق بشری، به ويژه كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، 

فـارغ از  ؛٢بـه سـواد حقـوقى دسـتيابى .3؛ )ها رويه(و در عمل  زنان بر مبنای قانون عدم تبعيض

پـذيرفت  ها صورت مى استراتژی مذكور، وفق اين سند قلمرو اصلى اقداماتى كه بايد توسط دولت

و حقـوق  ٣های اقدام ملى ر، توسعه برنامهالمللى حقوق بش تصويب و اجرای اسناد بين: اند از عبارت

هـای  های سازمانى، ايجاد و تقويـت چارچوب حقوقى، و ايجاد مكانيسم های آموزشى بشر و برنامه

ها،  ، از جمله حذف هرگونه تبعـيض در حقـوق و يـا رويـه٤حقوقى جهت حصول برابری جنسيتى

  .ايجاد سازوكارهای مناسب برای جبران نقض حقوق زنان

 مقـام زن، مجمع عمومى به كميسـيون 1995بر همين اساس پس از برگزاری كنفرانس پكن 

كننده مطرح در برنامه عمل سند پكن را در دسـتور كـار خـود قـرار  های نگران مأموريت داد حوزه

شورای اقتصادی و اجتماعى از كميسيون خواست اجـرای اعالميـه پكـن و  1996دهد و در سال 

ها بـه شـورای  برنامه عمل آن را محور توجه خود قرار دهد و در نظارت، بازنگری و ايجاد حمايت

 10+ ، پكـن )2000( 5٦+ لذا كميسيون در سه اجـالس پكـن ٥دی و اجتماعى كمك نمايداقتصا

  .ها را بر عهده داشت وظيفۀ نظارت و ارزيابى كنفرانس) 2009(15+ ، پكن )2005(

  اعالميه هزاره

الميـه اع«ای را تحـت عنـوان  قطعنامـه 2000دسـامبر  18در  مجمع عمومى سازمان ملل متحد

و در آن هشت هدف كليـدی بـه عنـوان  ٨كشور تصويب نمود 189با رأی مثبت » ٧توسعه هزاره

معين شد به نحوی كه اين اهداف و راهبردها در يك سيستم گزارش » ٩ای هزاره اهداف توسعه«

                                                                                                                                          
1. Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 

(United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I 
and II. 

2. legal literacy. 
3. development of national action plans. 
4. the legal framework for gender equality. 
5. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.htm 
6. Resolution S-23/2, annex, and resolution S-23/3, annex. 
7. The Millennium Development Declaration. 

  .www.unmilleniumproject.org: برای مشاهده متن كامل اعالميه هزاره و اطالعات بيشتر نك .٨
9. the Millenium Development Goals (MDGs). 
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ها را در تحصيل اهداف و انجام اقدامات اجرايى الزم هـدايت  روزرسانى اطالعات؛ دولت دهى و به

كنى كامل گرسنگى و فقر، حصـول تحصـيالت ابتـدايى جهـانى بـرای  نمود تا در جهت ريشه مى

، كاهش مرگ و مير كودكـان، بهبـود همه، تشويق و ترويج تساوی جنسيتى و توانمندسازی زنان

زيسـت و  محيط هـا، اطمينـان از پايـداری روانى، مبارزه با ايـدز، ماالريـا و ديگـر بيماری سالمت

مـدير اجرايـى  هـريسدر همين رابطـه خـانم . افزايش همكاری جهانى برای توسعه؛ گام بردارند

دارد كنوانسـيون محـو  بشر و بشردوستانه دانشكده حقوق دانشگاه واشنگتن بيان مى مركز حقوق

ساوی جنسيتى اسـت ای هزاره حامى تعيين مصاديق و تعريف از ت تبعيض، دستور و اهداف توسعه

رود كه ايـن  كننده هستند و اميد مى و جهت ساختارسازی موثر در حصول تساوی جنسيتى كمك

 ١های مستمر منجر به تعهدات و وظايف اجرايى شود تا يك تغيير واقعـى مسـتمر و عملـى تالش

  ٢.مردان در همه جا تحقق پيدا كند برای تساوی زنان با

  زنان ديگر ناظر بر حقوقای  المللى و منطقه بين اسناد

، تعهد اصلى مندرج شده فوق بايد گفت كه ترويج برابری جنسيتى زنان با توجه به موضوعات بيان

 بود كما آنكه در اعالميه سازمان ملل متحد 2005٣و سند نهايى اجالس  2000در اعالميه هزاره 

به تصويب مجمع عمـومى رسـيده اسـت در  2007سپتامبر  13مردمان بومى كه در  برای حقوق

همچنـين  ٤.و حمايـت قـرار گرفتـه اسـت تأكيدبومى مورد  از حقوق زنان حمايت 22و  21مواد 

ای مبتنى بر وحدت جنسـيتى در  های دوره سىشورای حقوق بشر نيز تمركز و توجه خود را در برر

بـر  تأكيـدای نيـز توجـه و  های منطقه همچنين در اسناد سازمان ٥.های قرار داده است همه زمينه

قـرار گرفتـه ه حقوق برابر مبتنى بر جنسيت زنان با مردان به صورت موثر مـورد پيگيـری و توجـ

موضوع  2005نوامبر  25فريقايى به تاريخ است از جمله در پروتكل الحاقى به منشور حقوق بشر آ

 17نامه شماره  توان به صدور توصيه قرار گرفته است و همچنين مى تأكيدحقوق زنان آفريقا مورد 

                                                           
1. de facto. 
2. Harris, Hadar, op.cit. 

  .1/60قطعنامه : نك 2005در سندنهايى اجالس  در خصوص تاكيدات برموضوع زنان .٣
4. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, un.doc. 

(A/61/L.67 and Add.1)  Available to see: http:// www.un.org/ esa/ socdev/ unpfii/ 
documents/ DRIPS_en.pdf. 

5. Human Rights Council resolution 5/1 of 18 June 2007 on “United Nations Human 
Rights Council: Institution-Building.  
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ها و  شورای وزيران اتحاديه اروپا اشاره نمـود كـه دول اروپـايى را بـه رعايـت اسـتاندارد) 2007(

  ١.نمايد جنسيتى دعوت مى نای تساویهای حمايتى حقوق زنان بر مب مكانيسم

  اصالحات در ساختار سازمان ملل متحد

در راسـتای اعمـال اصـالحات در  ٢مجمـع عمـومى 2010ژوالی  21در اقدامى ديگر در تـاريخ 

بر اينكه دول عضو سازمان به صـورت تـاريخى  تأكيدرا با  ٣»ملل متحد زنان«سازمان ملل، نهاد 

دارنـد؛ ايجـاد  در جهت حصول اهداف سازمانى تساوی جنسيتى و توانمندسـازی زنـان گـام برمى

و توجه به ابعاد مختلف آن به صورت مستمر مـورد توجـه و  زنان به هر حال موضوع حقوق. نمود

آميز  باشد كما آنكـه موضـوع نگـرش خشـونت و سازمان ملل بوده و مى اقدام نهادهای معاهداتى

در اجالسيه صـندوق جمعيـت  نسبت به زنان و دختران، موضوع دستور جلسه كميسيون مقام زن

كه اين اجالسيه با حضور نمايندگان سازمان ملل  ٤بوده است 2013مارس  15 - 4ملل متحد در 

های جمعى موضوع پايان دادن به كليه اشكال خشـونت عليـه زنـان از  های عضو و رسانه و دولت

جمله خشونت خانگى، در مخاصمات، مذهبى، آموزش، سالمتى، ايدز، رفع فقر، امنيـت غـذايى، و 

های اجتمـاعى و  گذاری نيز توجه به تأثير كمبود توانمندسازی و به حاشيه راندن زنان در سياسـت

  ٥.اقتصادی؛ تشكيل شد

باشد كه مدافعان اقـدام  مى ٦؛ تبعيض مثبتاهبردهای مورد توجه در رفع تبعيض زنانيكى از ر

اين ابزار را بهترين شيوه ممكن در جهت دستيابى بـه برابـری واقعـى ميـان دو  ٧و تبعيض مثبت

ردن به اعتقاد ايشان رفتار متفاوت با دو جنس در قالب اقدام مثبت باعث از بين بـ. دانندجنس مى

                                                           
1. Rec(2007)17 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Adopted on 

21 November 2007 at the 1011th meeting of the Ministers’ Deputies, Available at 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM 

2 .A/RES/64/289 
3. UNwomen.org. 

هر عملـى «: عبارت است از گزارش كميسيون در اين اجالسيه تعريف خشونت نسبت به زنان 10در بند ا ازماده  .٤

بر مبنای خشونت جنسيتى كه به آسيب يا رنج جسمى، جنسى يا روانى زنان و دختـران بينجامـد و يـا احتمـال 

چنين نتيجه ای برود؛ از جمله تهديد به انجام چنين اعمالى، اجبار يا بازداشت خودسرانه، چه در عرصـه زنـدگى 

  .»عمومى و چه زندگى خصوصى
5. http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/news/pid/13634;jsessionid= 

14805052156242A14 A1213524E1A1441 .jahia01. , 8march2013. 
تعهد مثبت دارند  و مردان ی ايجاد برابری بين زنانها در زمينهمنظور از اقدام مثبت در اينجا اين است كه دولت .٦

  .و تعهدش از نوع تعهد به نتيجه است
7. Positive discrimination, Affirmative discrimination. 
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شود و توجيه چنين رفتاری، از بين بردن تبعيض پنهان اسـت  های جنسيتى مىها و تفاوتكليشه

المللى و ساير متون حقـوقى هـر لذا در اسناد بين. دهد كه در بسياری موارد زنان را هدف قرار مى

چنـين  البتـه. جا كه تعريفى از تبعيض وجود دارد، تعريفى از اقدام مثبت هم گنجانده شـده اسـت

تـوان در چنـد دسـته از جملـه تعاريفى بسته به هر سند حقوقى متفاوت است؛ اين اقدامات را مى

  ١.بندی كرد اقدامات حمايتى و اقدامات مثبت در جهت ترويج برابری طبقه

بشـر نيـز در  ای حقـوق المللى، بسياری از نهادهای معاهداتى و يا منطقـه فارغ از اقدامات بين

از جملـه كميتـه  ،انـد كرده تأكيـدتوجه داشته و بر آن  ناد و تصميمات خود به حقوق بشر زناناس

و  به تساوی حقوق مـابين زن 2000خود در سال  28شماره  ٢تذكر عمومى 3حقوق بشر در ماده 

؛ 2000خود در سـال  25نموده و كميته محو تبعيض نژادی نيز در تذكر عمومى شماره  تأكيدمرد 

كميتـه حقـوق . كنـد جنسيت را به عنوان يكى از ابعاد و موارد مرتبط با تبعيض نژادی قلمداد مى

بـر حقـوق برابـر زن و  2005خود به سال  16تذكر عمومى شماره  3در بند  ٣اقتصادی، اجتماعى

كند و همچنـين كميتـه  مى تأكيدندی از همه حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى م مرد در بهره

قـرار داده  تأكيـدحقوق كودك، وضعيت دختران را در هفت تذكر عمـومى خـود مـورد خطـاب و 

  ٤.است

ژوالی  در اول ٥شـان كارگران مهاجر و اعضـاء خانواده از حقوق المللى حمايت كنوانسيون بين

دارد،  بـر رعايـت حقـوق كـارگران مهـاجر زن تأكيـداالجرا گرديد و به صورت مـوثر  الزم 2003

 ٦كنوانسيون حقوق افراد معلـول مجمع عمومى سازمان ملل متحد 2006دسامبر  13همچنين در 

اقدامات الزم جهت تأمين و رعايت آن دول عضو ملزم هستند تا  6را تصويب نمود كه وفق ماده 

هـای بنيـادين اعمـال  منـدی از حقـوق بشـر و آزادی معلول در بهره كامل و برابر دختران و زنان

 10كـه در  ١همچنين پروتكل اختياری كنوانسيون حقوق اقتصادی، اجتمـاعى و فرهنگـى ٧نمايند

                                                           
1. See ‘Final report of activities of the group of specialists on Positive Action in the 

field of equality between women and men’, Strasbourg, 2000 (EG-S-PA (2000) 7). 
2. general comment. 
3. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 
4. Amer, Janette,op.cit,p3. 
5. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

and Members of Their Families. 
6. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

  .الز م االجرا شده است 2008مى 3اين كنوانسيون در  .٧
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ق و رسيدگى به شكايت افراد را بيـان به تصويب مجمع عمومى رسيد امكان تحقي 2008دسامبر 

ــى ــت و  م ــاعى و فرهنگــى و تقوي ــوق اقتصــادی، اجتم ــت از حق ــين حماي ــددارد و مب ــر  تأكي ب

  .باشد همه موارد حقوق بشر برای همه مى ٤و وابستگى متقابل ٣ناپذيری ، تفكيك٢شمولى جهان

  المللى اقدامات ملى كشورها تحت تأثير اسناد بين

، كلمبيـا، كرواسـى، يونـان، گينـه، ٥كشـورها از جملـه بلژيـك، بليـز در سطح ملـى نيـز بعضـى

گذاری و اصالح قوانين ملـى در جهـت تضـمين تسـاوی  قانونه اقدام ب. لوگزامبورگ و صربستان

اند به طور مثال لوكزامبـورگ در سـال  و مرد و ممنوعيت تبعيض مبتنى بر جنس نموده مابين زن

اساسى خود را برای درج اصل تساوی مابين زن و مـرد تغييـر داد و قـانون  قانون 11ماده  2006

نيز دارای تضمين دولتى برای تساوی مـابين زن و مـردان  2006اساسى جديد صربستان مصوب 

اتخاذ  21های باالی حكومتى و در ماده  خود توسعه فرصت برای اكتساب مقام 15بوده و در ماده 

همچنين يونان در سال . را بيان داشته است رايى در ايجاد تساوی جنسيتى زناناقدامات خاص اج

قانون اساسى خود را اصالح كرد تا تكليف انجام اقـدامات مثبـت و و خـاص در خصـوص  2001

الخصوص نسبت به زنان را درج نمايد و در اين راستا كلمبيا و اكوادور مقرراتـى  محو تبعيض على

قانون اساسى خود در ه اند و تانزانيا در اصالحي قانون اساسى خود افزودهه از زنان ب حمايت را برای

افزوده كه حداقل سى درصد تعداد نمايندگان پارلمـان بايـد زن باشـند و در تغييـرات  2005سال 

هـای  رگانها و ا درصد تصدی پسـت 30آمده است كه حداقل  2003قانون اساسى رواندا در سال 

قانونى وضع كرده است كه هر گروه و  2002مديريتى بايد بر عهده زنان باشد و جيبوتى در سال 

درصـد كانديـداهايش از ميـان زنـان باشـد و فرانسـه نيـز در يـك  10حزب سياسى حداقل بايد 

احزاب را موظف نموده است كه حداقل پنجاه درصد كانديـداهای  1999قانونى در سال ه اصالحي

 ٦شوند ان زن باشند و در صورت عدم رعايت اين مقرره به مجازات محكوميت نقدی محكوم مىآن

رواندا  2008بينيم در انتخابات پارلمانى سال  و شايد به واسطه همين تغييرات حقوقى است كه مى

                                                                                                                                          
1. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights. 
2. universality 
3. indivisibility. 
4. interdependence and interrelatedness. 
5. Belize. 
6. Amer, Janette, op.cit.pp.4-7. 
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در اختيار زنان قرار گرفته است و به همين ترتيب در ) درصد 25. 56(های پارلمان  اكثريت كرسى

ها در  درصـد كرسـى 40درصد و در آرژانتـين  5. 41درصد، فنالند  2. 43درصد، كوبا  47ودان س

توان گفت هم اكنون يـك  بنابراين با توجه به تمام مطالب فوق مى ١.اختيار زنان قرار گرفته است

المللـى  های بين و سـازمان (IGOs)المللى دولتـى  های بين المللى زنان توسط سازمان جنبش بين

هـا مبـارزات مختلـف بـرای  آن شكل و گسترش يافتـه اسـت كـه ويژگـى (NGOs)يردولتى غ

  ٢.باشد هم در واقعيت عملى و هم در قانون مى يابى به تساوی حقوق دست

  المللى در موضوع زنان نقد رويكرد بين

المللــى و ايجــاد  در اســناد مختلــف جهــانى و بين هــای از زنــان بــا دقــت در رونــد كلــى حمايت

ها و نهادهای مختلف اين نكته كه به هر حال نوع نگرش به زنان تغيير كرده اسـت و  كنوانسيون

شده است كاهش يافته  كه به صورت محلى و يا ملى نسبت به زنان اعمال مى ىهاي بعضى از ظلم

است و سالمتى، باروری، سواد و بهداشت زنان بهبوديافته؛ كه اين خـود جـای مباهـات دارد امـا 

المللى است كـه در  نگرش حاكم بر مفاد اين اسناد بين كننده مبانى توجه، مهم و نگران قابله نكت

هـای فرهنگـى و دينـى و اهميـت  و نگرش ، همكاری و تعاون مابين زنان و مـردانها اخالق آن

مغفول بوده است به طور مثال مفهـوم و چـارچوب خـانواده نسـبت بـه  معنوی و عاشقانه خانواده

شده است كه اين امر نتيجه تغييرات بنيادين  ای دگرگون پنجاه سال گذشته به نحو بسيار گسترده

و ساختاری آن و تحت تأثير عوامل مختلف از جمله تبليغ نگرش اومانيسـم، گـرايش جهـانى در 

حد بر قلمـرو  بى تأكيدمهاجرت، پديده پير شدن سن جامعه، اپيدمى ايدز و تأثيرات جهانى شدن و 

ترنـد، سـن ازدواج و  امروزه خانوارها كم جمعيت و كوچك باشد و نتيجه آن فردی زنان مى حقوق

تأخير افتاده و بـاال رفتـه و نهايتـًا افـزايش نـرخ طـالق و تـك والـدينى بـودن  ٣فرزند دار شدن

به نحوی كه اين وضعيت موجـب تغييـر و تـأثير در . های خانواده امروز است از ويژگى ٤ها خانواده

ها و مراقبـت  ز جمله وظيفه پرورش و اجتماعى نمودن بچهظرفيت خانواده در انجام وظايف خود ا

كه خانواده به عنوان يك حقيقـت  درحالى. تر خانواده شده است تر و مسن از اعضاء جوان) حمايت(

                                                           
1. Website of the Inter-Parliamentary Union, Press release No. 311, available at 

http://www.ipu.org/press-e/gen311.htm.  
  .171: 1387يزان، م ، حسين شريفى طرازكوهى، تهران،»المللى های بين سازمان«پيس، كلى كيت اس ، .٢

3. childbearing 
4. single parenthood. 
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دهنـده زنـدگى،  دهـد كـه تعليم های متقابـل اجتمـاعى را تشـكيل مى ای از وابستگى ساده شبكه

بر اين مبنا خانواده و فرهنگ قرار اسـت در كنـار . باشد ز يكديگر مىمعاشرت كودكان و حفاظت ا

امـا امـروز، در غـرب قـرن . هم و دست در دست هم به اهداف كالن اجتماعى دست پيدا نمايند

تـرين معيـار و  هـا بـوده و از طرفـى مهم بيست و يكم، خانواده چون محّل و مظهر تفكيك نقش

گيـرد، جنسـيت  ای خانوادگى بـر اسـاس آن صـورت مىه مالكى كه تفكيك وظايف و مسئوليت

ترين نقش زنان يعنى مادری است بـه  و چون همين خانواده منشأ مهم )114: 1380ابوت،( .است

نحوی كه بحث خانواده و مادری به هم گره خورده است و از طرفى چون خانواده محّل كار زنان 

ازان فمينيسم حائز اهميت و مهم جلوه نمـوده پرد است و محل زاد و ولد و توليد مثل، برای نظريه

های،  هـا در رسـانه كه نتيجه اقدامات و تبيين تفكـرات و نگـرش آن )115: 1388، رودگر( .است

ای بزرگ مـابين  دولتى به نوعى موجب ايجاد اختالل فرهنگى و مبارزه های دولتى و غير سازمان

زيرا عمـًال . ها، به ضرر هر دو است درگيریفرهنگ و خانواده در جريان شده است كه نهايت اين 

مصنوعات فرهنگى و هنری چون داستان، موسـيقى و فـيلم كـه بايـد در عـين خالقيـت بـرای 

های جامعه و افراد گام بـردارد و آن چيـزی را كـه بايـد  برقراری ارتباط و به منظور تقويت ارزش

آمـوزد بـه نحـوی كـه در عمـل  هنـد؛ نمىسالى پا ن ها به بزرگ نوجوانان بدانند تا با آگاهى از آن

 ١.باشـند ها در موقعيتى عجيب، نيازمند محافظت از كودكـان خـود در مقابـل فرهنـگ مى خانواده

های اجتماعى و خـانوادگى اسـت و  تضعيف ارزش...  بهارخوابه هنر، فرهنگ، داستان، موسيقى و

  ٢.انوادگى استهای خ اغلب مملو از بى اخالقى، پر زرق و برق و خالى از ارزش

و همچنين جهـاِن سـاخته و ) ها ها و يا كنوانسيون قطعنامه(المللى  از طرفى در غالب اسناد بين

و يا بـا خـانواده انجـام شـود  چيزی برای آنكه توسط خانواده ها، هيچ ها و فيلم شده رسانه پرداخته

شود و به يك معنا تبليغ تنهايى و  انجام مى وجود ندارد و معمول ماجراها توسط افراد مجرد و تنها

ها بخواهند تصويری از خانواده نشان دهند، آن تصويری منفـى از  و حتى اگر رسانه. فرديت است

كنند كـه ای كـاش تنهـا  زنند و آرزو مى شوهران و زنانى كه سرهم داد و فرياد مى(خانواده است 

                                                           
بهترين ميراث پدران برای فرزنـدان، ادب و « :مى فرمايند) ع(اوالد امام على نسبت به وظيفه خانواده در رابطه با .١

 )359 :1410تميمى آمدی، ( .»تربيت است
2. "Family vs. Culture", available at: http://nowspeakenglish.com/?cat=20. 
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 كه نتيجـه آن؛ تصـوير و رنگـى منفـى) ١اخواستهبودند، پدران دلقك و مادران دودی و فرزندان ن

(negative light) ٢.از خانواده در ذهن خواننده و بيننده است  

ای  های كليشه و مرد و شكستن قالب در جهت حصول تساوی جنسيتى، استقالل و برابری زن

در خـدمت ازدواج  ٣مبتنى بر جنسيت و طبيعت فيزيكى زن و مرد؛ امروزه داشـتن رابطـه جنسـى

) منظـور خـانوادِه مبتنـى بـر ازدواج( نيست بلكه به صورت تقريبًا كاملى به خارج از حيطه خانواده

گونه تصور و تلقيى نخواهد داشت كه رابطه جنسى برای  از اين منظر فرد هيچ ٤كشيده شده است

ــاردار شــدن را عارضــه و نتيجــه منفــى و  ٥توليــد مثــل و تولــد فرزنــد اســت بلكــه در عمــل ب

گردد كه اگر زن آن را بخواهد خوب است و اگر نخواهد،  تلقى مى ٦برانگيزی از لذت جنسى تأسف

 ٧.شـود مى) سـقط(زن، كـودك كشـته  ادهبه واسطه فرهنگ موجود در غرب و وجود اختيـار و ار

خانواده و فرزنددار شدن قرار نگيـرد، بنابراين اگر رابطه جنسى در چارچوب ازدواج و مفهوم اصيل 

و در آن فـرض  ٨.مانـد، صـرف لـذت جنسـى اسـت آنچه به عنوان هدف و عامل توجيه باقى مى

شود كه كدام اشتباه است و كدام صحيح؟ بـدين معنـا كـه اگـر  سؤالى مشكلى پيچيده مطرح مى

ا كسى كـه بـا او ازدواج ندارد، چرا ب ٩دار شدن هيچ ربطى به ازدواج و بچه» رابطه جنسى داشتن«

رابطه نداشته باشيم؟ و چرا بـا  ١٠ايم، رابطه جنسى نداشته باشيم؟ چرا با فردی از جنس خود نكرده

گرای  المللى و نگرش مادی خود رابطه نداشته باشيم؟ و متأسفانه اين سؤالى است كه در اسناد بين

                                                           
1. husbands and wives yelling at each other and yearning to be single; with buffoon 

fathers and smothering mothers; with misunderstood children 
2. "Family vs. Culture",op.cit. 
3. sex. 

غرب تحت عنوان فمنيسم های مختلف اجتماعى در  تاكيد اين موضوع در اسناد بين المللى و اعالميه های گروه .٤

 .بشر و البته وجود تصاوير متعدد چنين اموری در فيلم ها خود اثبات كننده اين واقعيت است يا مدافعين حقوق
5. getting pregnant. 
6. sexual pleasure. 

نه « : فردی تلقى شده و بيان مى دارد كه آمريكا بعنوان حقوق 1992مصوب  وفق قانون مثال سقط جنين ربطو .٧

برای سقط جنين نيست، بلكه وظيفه ای هم برای مطلع كردن شوهر بـه  مؤظف به كسب اجازه شوهر تنها زن

، »آزادی رفتار جنسى و تأثير آن بر خـانواده: آينده خانواده و زنان«فاكس، اليزابت، : نك. »جهت انجام آن ندارد

 .17، شماره 1381ترجمه اصغر افتخاری و محّمد تراهى، فصلنامه كتاب زنان،
منقول است كه خداوند زنا را حرام كرد چون باعث فساد است يعنـى ) ع(در همين رابطه از على بن الموسى رضا .٨

ابن بابويـه، محّمـد بـن علـى، علـل ... (رفتن پيوند های نسبى و كوتاهى در تربيت كودكان  آدمكشى، از ميان

 )479،ص1385الشرايع، قم، كتابفروشى داوری، 
9. marriage and having children. 
10. your our gender. 
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 تنها به حفظ و تفكيك حقـوق موجود در به اصطالح غرب پاسخ داده نشده و مغفول واقع شده و

  .شده است تأكيدفردی زن از مرد توجه و 

شـود  ها باشد، برعكس عمل مى در بعد اقتصادی نيز بجای آنكه كار در خدمت و حامى خانواده

هسـتند  شود به نحوی كه پدران هميشه مشغول كار به نفع كار ناديده انگاشته مى و غالبًا خانواده

برند و به صورت كلى زمان صرف شده پدران با فرزنـدان كمتـر  و يا در رفت و آمد كاری بسر مى

بـه پيكـره روابـط خـانوادگى كه اين امر به نوبه خود ضربه سـختى  باشد از پنج دقيقه در روز مى

  ١.زند مى

، و ٤جنين ســقط، پورنــوگرافى، ٣سرپرســت ، كودكــان بى٢خورده هــای شكســت بنــابراين ازدواج

جامعه، به عنوان مسـائل و  و مردان حاكم در رفتار زنان» ٥فرهنگ جنگ«بسياری از موارد ديگر 

مسـتحكم، مشـاركت و  اين در حالى است كـه كليـد ايجـاد خـانواده. مشكالت خانوادگى هستند

 بـر حقـوق تأكيـدفرهنگ و دين از بنيان خانواده است به همين علت به جـای ، پشتيبانى اخالق

فردی، بايد بر حقوق خانوادگى و جمعى تكيه گردد كما آنكه در نگرش پيامبر اكرم آمده است كه 

و  ٦.نيسـت) و ازدواج(تر از تشكيل خـانواده  تر و گرامى هيچ بنايى در اسالم نزد خداوند؛ محبوب«

 پاكـدامن شـوهر بهترين زنان شـما، زن«دارند كه  صيانت از كرامت خانواده و جامعه بيان مى در

تقويت بنيان خانواده در جامعه و حمايت  الشأن در حمايت و جای ديگر پيامبر عظيم .»٧خواه است

                                                           
1. "Family vs. Culture", available at: http:// nowspeakenglish.com/ ?cat= 20. 2013. 4. 

20. 
2. Broken marriages. 
3. unparented children. 

برسميت شـناخته شـده و  فردی برای زن بعنوان يك حق سقط جنين اينكه مشاهده مى شود در برخى كشورها .٤

در تصميم گيری و يا اطالع از آن مرد بعنوان همسر هيچ نقش و تاثيری نداشته و ندارد، خالف هدف و كاركرد 

دفاع از حّق سقط جنين به عنوان حّق فردی زن، عمًال «با كماآنكه در اين فرض و . در جامعه مى باشد خانواده

كودكان را به دارايى های فردی زن تبديل مى كنـد و مسـئوليت خـانوادگى و اجتمـاعى در قبـال كودكـان را 

غر ، اصـ»آزادی رفتار جنسى و تأثير آن بـر خـانواده: و آينده خانواده زنان«فاكس، اليزابت، ( »تضعيف مى نمايد

 .62، ص17، شماره 1381افتخاری و محّمد تراهى، فصلنامه كتاب زنان،
5. culture war. 

نوری، حسين بـن محّمـد تقـى، مسـتدرك (ما ُبنَِى فى اِالسالِم بناٌء َاَحب الى اّهللاٰ و َاَعُز ِمَن التزويجِ ): ص(النّبى  .٦

 )152، ص 1408الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البيت،
ارشـاد القلـوب ، 1412، ديلمى، حسن بن محّمـد. ( خيُر نسائُِكم العفيفُه الَغلَِمهُ ): ع(النبى فيما رواه االمام الصادق . ٧

  )184 :، قم، الشريف الرضىالى الصواب
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انى بـه خواسـتگاری دخترانتـان آمدنـد كـه اگر كس«اند  از اخالق، مروت و جوانمردی بيان داشته

در غير اين صورت فتنه و فسـاد . اعتقاد دينى و امانتداری آنان را قبول داريد، به آنان دختر بدهيد

  ١.»گيرد همه جا را مى

بـار،  36بـار، برابـری  56 شود كـه در كنوانسـيون محـو تبعـيض واژه حقـوق اما مشاهده مى

بار تكرار شده و از مفاهيمى ماننـد همكـاری و تعـاون  1بار و وظيفه  2مرتبه، التزام  7مسئوليت 

و اين نگاه كلى خـود مبـين آن اسـت كـه سـياق و نگـرش كلـى  ٢.سخنى به ميان نيامده است

ليت و وظيفـه فـرد در دارد و كفه مسئو تأكيدكنوانسيون به روشنى بر مطالبه حقوق فرد از جامعه 

اصل مساوات و برابری بين تمامى افراد، . قبال جامعه و ديگران بسيار سبك و كم وزن شده است

 دهد و چنانكه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زناناساس تمامى معاهدات حقوق بشر را تشكيل مى

  .ورزيده است تأكيديشتر از ساير معاهدات بر اين اصل خود ب 1از جمله در مقدمه و ماده 

 21دانـد و خداونـد متعـال در آيـه و مرد را مكمل يكديگر مـى حال آنكه رويكرد اسالمى زن

خودتان برای شما همسرانى آفريد ) نوع(از آيات خدا يكى اين است كه از «: فرمايند سوره روم مى

و در دكتـرين » .دوستى و مهربانى نهـاد) زن و شوهر(د و ميان شما تا در كنار ايشان آرامش يابي

باشـد و برابـری وسـيله و ابـزاری بـرای مى بشر اسالمى هدف نظام حقوقى تحقق عدالت حقوق

ابـری ای برای نيـل بـه مسـاوات و برشود، نه آنكه عدالت وسيلهرسيدن به اين هدف شمرده مى

. بنابراين، در صورت تعارض اين دو مفهوم، وسيله بايستى به نفع هدف كنار گذاشـته شـود. باشد

لذا بايد گفت كه در فرهنگ اسالمى عدالت ارزش اصـيل دارد و برابـری ابـزار و تكنيكـى بـرای 

ايستى عدالتى بينجامد، ببنابراين، در مواردی كه ايجاد برابری به بى. شودتحقق عدالت شمرده مى

اين تكنيك را كنار نهاده و از تكنيك ديگری بهره گرفت كه به گونه بهتری آن هدف را محقـق 

توان گفت كه كشورهای اسالمى به انحاء مختلف كوشش بسيار كردند تا  بر اين اساس مى. سازد

هـای  های فرهنگى را در اسناد حقوق بشر تعبيـه نماينـد و از تحميـل ارزش اين مفاهيم و ارزش

هدف كشورهای اسـالمى آن بـود كـه . رهنگى بيگانه و غربى بر جوامع اسالمى جلوگيری كنندف

های دينى و فرهنگـى جوامـع اسـالمى  قواعد و معيارهای مندرج در كنوانسيون با ويژگىه چنانچ

                                                           
 .372: 100، ج، بحار االنوار، بيروت، دار احياء التراث العربى1403، مجلسى، محّمد باقر بن محّمد تقى. ١
قرائـة نقديـة هادفـة، مجمـع الفقـه ): سيدارو(المردة فى االسالم و اتفاقية حقوق، 2007، النجيمى، محمد يحيى. ٢

  .34: االسالمى الدولى، منتدی الفكر االسالمى، فبراير
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های فرهنگى و تعاليم دينى  ای تدوين شوند كه با ارزشانطباق ندارد، دست كم اين اسناد به گونه

هـای  امـا نگـرش افراطـى حـاكم بـر كميسـيون مقـام زن و اجالس. تعارض نداشته باشد ها آن

اعتنا بود و با وجود تعداد پرشمار آراء مخالف و ممتنـع، مـواد المللى ديگر به اين مالحظات بى بين

  ١.در مراحل مختلف به تصويب رسيد كنوانسيون و اسناد مرتبط حقوق زنان

بشر نيز بايد اذعان داشـت كـه اخـتالف اساسـى بـر سـر  رد اعالميه جهانى حقوقحتى در مو

اعالميـه جهـانى . های فلسفى و اهداف آن اسـتمفاهيم و واژگان نيست، بلكه اختالف در بنيان

وی هـای قـ گرايى و انگيزه نظری مشخصى است و اين امر حقوق را از عمق و غايـت فاقد مبانى

كه حقوق بشر در اسالم از يك اصل اعتقادی اسـالمى  درحالى. سازدبرای التزام به آن محروم مى

كه انسان در وجود خود حامـل كرامـت الهـى و جانشـين خداونـد در  گيرد و آن اين سرچشمه مى

هـا را ناديـده  توانـد آن جهان است و اين امر برای او حقوقى را به دنبال دارد كه هـيچ كـس نمى

: دارنـد الملـل بيـان مى در همين رابطه امام خمينى در مصاحبه با نماينده سازمان عفو بين ٢.گيردب

را تـا حـّدی ارتقـا  از منظر اسالم نقش حّساسى در بنای جامعه اسالمى دارند و اسالم زن زنان«

دهد كه او بتواند مقام انسانى خود را در جامعه باز يابـد و از حـّد شـىء بـودن بيـرون بيايـد و  مى

 ٣.»هايى بر عهده گيرند توانند در ساختمان حكومت اسالمى مسئوليت متناسب با چنين رشدی مى

انسـانى را از هـر  قرن پيش به حقوق بشـر توجـه كـرده و هـره بنابراين بايد گفت اسالم چهارد

دانند، اسالم آن  مى آنچه كه غربيان آن را حق ٤.جنسيت، دين و مليت دارای كرامت دانسته است

اعتمادتر است؛  تر و قابل آورد و البته واضح است كه اين امر مطمئن شمار مى  را واجب و تكليف به

الزم است كه به واجباتى كه خداونـد بـر او  تواند از حق خود دست بردارد، اما بر او زيرا انسان مى

لذا بعضى  ٥.ها كوتاهى نكند دای آنها را رعايت كند و در ا فرض كرده است التزام داشته باشد، آن

اسالم در زمينه ايمان به انسان و تقديس حقوق او به منزلتى رسـيده «انديشمندان ديگر معتقدند 

                                                           
اما امروزه اين وضعيت . استقبال نكردند كشورهای اسالمى در آغار از تصويب كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان. ١

 انـد، امـا شـماری از آنهـا حـقتغيير كرده و بسياری از كشورهای اسالمى به عضويت اين كنوانسـيون درآمـده

  .های گسترده و ويرانگری بر اين كنوانسيون وارد ساخته اند شرط

  .230 :1996الوحدة العربية، بيروت، الغنوشى، راشد؛ الحريات العامة فى الدولة االسالمية، مركز دراسات . ٢

، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار. ٣   .436: 1389، 3امام خمينى، ج موسوی خمينى، روح اّهللاٰ

  .13 :84االقليات غير المسلمة، التوحيد، العدد  القرضاوی، يوسف؛ حقوق. ٤

 .186: 1998، مكتبة وهبة، القاهرة، 2القرضاوی، يوسف؛ خطب الشيخ القرضاوی، ج  .٥
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دانسته و آن را در چارچوب واجبات » ضرورت«را  گذشته و اين حقوق» حقوق«است كه از مرتبه 

هـا در اعالميـه حقـوق بشـر اسـالمى شود همين ديدگاهكما آنكه مشاهده مى ١.»قرار داده است

ه و شـريعت را بـ تجلى يافته و مفاهيمى كامًال بديع از قبيل مسئوليت، معنويت، خـانواده) قاهره(

كوشد مفـاهيم افزون بر اين مفاهيم بديع، اعالميه اسالمى مى. ستقلمرو حقوق بشر وارد كرده ا

تر آنكه از هر گونـه حقوق بشر را از زير بار سنگين فرديت و ليبراليسم غربى رهايى بخشد و مهم

امـا بـرای اجرايـى شـدن مفـاد آن نيازمنـد . ای به اعالميه جهـانى اجتنـاب ورزيـده اسـتاشاره

  .تنى بر وحدت ناشى از توافقات مابين دول اسالمى هستيمهای مب ساختارسازی و مكانيسم

  گيری نتيجه

از برابری حقوقى با مـردان، پيشـبرد مشـاركت زنـان در اقتصـاد،  اقدام در راستای برخورداری زنان

افزايش اقدامات حمايتى قانونى، اداری و مالى از زنان و دختران دچار معلوليت، دسترسـى زنـان بـه 

ع اقتصادی، آموزش با هدف از ميان بردن تعصبات و بهبود ارتباطات در راسـتای ايجـاد روابـط مناب

سازی و آمـوزش جهـت افـزايش رواداری در اجتمـاع، بسـيج  و مرد، آگاه متقابل محترمانه ميان زن

ر رسيدگى ای منفى نسبت به زنان، تقسيم وظايف د افكار عمومى برای از بين بردن باورهای كليشه

سازی سن ازدواج دختران، تأمين امنيت  ، بازبينى قوانين ملى برای مناسببه فرزندان و افراد خانواده

كننده خدمات بـه زنـان قربـانى، در  دختران در رفت و آمد به مدرسه، هماهنگى ميان نهادهای ارائه

بهداشتى، توجه به پيامدهای درمانى و بهداشـتى ها، خدمات بازپروری، خدمات  دسترس بودن برنامه

ای و ملى بوده اسـت  المللى، منطقه خشونت و ايدز؛ از موضوعات خوب و استحصالى در اقدامات بين

باشـد كـه در تصـويب اسـناد  نماياند اما مهـم مى ها الزم مى از آن و البته پيگيری تقويت و حمايت

جمعى زن و مرد در خانواده و اهميت و نقش موثر و معنوی خانواده  حقوق المللى به ای و بين منطقه

در ساخت جامعه و كودكان توجه شود و البته در اين مسير گسترش تعريف و محـدوده خـانواده بـه 

ای غير از روابط قانونى و رسمى ناشى از ازدواج زن و مـرد صـحيح نبـوده و خـود موجـب  محدوده

لـذا بـر دانشـمندان، علمـا . و دختران جوامع خواهـد بـود قص در حمايت از حقوق زناناختالل و ن

باشد كـه بـه نحـو مـوثری در جهـت تبيـين و  ها مى اسالمى و مسئولين سياست خارجى اين دولت

فى با مشاركت مـوثر و خانواده همت بگمارند و از طر های حمايتى اسالم از حقوق زن تفهيم نگرش

                                                           
  .17 -13: 1989بيروت، -ضرورات، ال حقوق، دارالشروق، القاهرة: االنسان عمارة، محمد؛ االسالم و حقوق. ١
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المللـى در درج مفـاهيم منطبـق بـا اسـالم و يـا حـداقل  ای و بين هـای منطقـه و فعال در اجالس

و يـا تحقـق ) NGO(های غيردولتـى  غيرمتعارض تالش نمايند و اين در كنار وظيفه ساختارسـازی

  .باشد) قاهره(مكانيسم اجرايى برای اعالميه جهانى حقوق بشر اسالمى 
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 : زوجه بررسى منع اشتغال

مدنى،  ی حقوق مطالعه و مقايسه

  حقوق بشر، حقوق اساسى، حقوق كار

  
  1فاطمه سادات حسيني

    چكيده
انسـانى،  همانند مردان از همـه حقـوق ، زناناساسى جمهوری اسالمى ايران به استناد اصل بيستم قانون

و  از ميان حقوقى كه برای افراد انسان اعـم از زن. سياسى، اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى برخوردار هستند

كار و فعاليت شغلى از حقوق قانونى و مشـروع زن محسـوب . است اشتغال قائل باشيم حق نيمتوا مرد مى

و حرفه متناسـب بـا شخصـيت خـويش كار  به د مرد با رعايت موازين شرعىتواند همانن شود و زن مى مى

  )140: 1385مقدادی، . (اشتغال ورزد و از اين جهت منعى برای او وجود ندارد

يابيم  كشورمان و قوانين متعدد در مى البته اين مسئله با چنين اطالقى مواجه نيست و با بررسى حقوق

هايى نيز  اساسى وجود دارد، اما برای اين حق محدوديت به موجب قانون برای زنان اشتغال كه گرچه حق

يا بـه لحـاظ مصـالح ملـى و امنيتـى و شرعى به خاطر منع  ها از اين محدوديتبرخى . خورد به چشم مى

و برخى ديگر ) يا اشتغال در نيروهای مسلح ل به قضاوتمثل ممنوعيت از اشتغا(رعايت وضع خاص زنان 

 .منافى مصالح خانوادگى است شوهردار و ممنوعيت او از اشتغال به مشاغل مربوط به زن
كن اسـت از جهـت مصـالح شود كه كار او مم شوهردار از آن جهت مطرح مى زن بحث درباره اشتغال

موثر  خانوادگى مناسب نبوده و با اين مصالح منافات داشته باشد و بر اين اساس موافقت و مخالفت شوهر

را به مرد داده است، لذا اگر شغل زن منافى  خانواده مدنى رياست قانون 1105به خصوص كه ماده . است

البته برای . تواند از ادامه اشتغال همسرش جلوگيری كند مصالح خانوادگى يا حيثيات زوجين باشد، مرد مى

 .اخراج زن را ندارد دادگاه است و بدون اين حكم كارفرما حق رسد نياز به حكم چنين كاری به نظر مى
مرد در اين نهـاد،  و نيز پذيرش رياست بر استحكام بنياد خانواده ايران حقوق تأكيدبراين با توجه به بنا

تـا در ايـن تحقيـق وضـعيت  شـيمكو المللى مى با در نظر گرفتن قوانين موجود و نيز بررسى مقررات بين

به جهات  در اين خصوص و حدود آن، تعارض حقوق زن در حقوق كشورمان، دخالت شوهر زوجه اشتغال

 .مختلف با امكان مداخله همسرش در امر اشتغال او و ساير مسائل مربوط را مطالعه كنيم
، حيثيـت و ، شـرط عـدم اشـتغالمرد بـر خـانواده ، رياستزوجه اشتغال :ها واژه كليد

  .، كنوانسيون منع تبعيض عليه زنانكار ، حقوق، سلب حقمصلحت

                                                           
  .خصوصى دانشگاه تهران دانشجوی دكتری حقوق. ١
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 مقدمه

شود و قوانين موجـود  محسوب مى قانونى و مشروع زن در كشور ما كار و فعاليت شغلى از حقوق

  ١.دارد و نيز مزايای مربوط به آن بازمى در خصوص اشتغال ما را از اعمال تبعيض عليه زنان

 زنـان بايد توجه داشته باشيم كه امروزه در فرهنگ خودی و اسالمى ايرانى ما نيز مسئله اشتغال

 زنـان ... واز اهميت برخوردار است؛ زيرا از يك سو بنا بر مشـاركت سياسـى، اجتمـاعى، اقتصـادی 

و البته . كنند است و برای همين هدف زنان فراوانى در مراكز دانشگاهى كسب دانش و تخصص مى

شود كه ممكن است با اشـتغال ايشـان بـه  از سوی ديگر وظايف همسری و مادری زنان مطرح مى

ع محـدوديت شـغلى در حال حاضر دو نو) 132: 1386نژاد،  منصور. (آسيب وارد شود ساختار خانواده

 ٢به خاطر منع شرعى، وجود دارد كه يكى، ممنوعيت برخى از مشاغل برای زنان، طبق قوانين ايران

 و ديگـری مربـوط بـه ممنوعيـت زن ٣يا به لحاظ مصالح ملى و امنيتى و رعايت وضع خاص زنان،

  )37: 1379مهرپور، . (صالح خانوادگى استشوهردار از اشتغال به مشاغل منافى م

ايجاد شده است ممنوعيـت  زنان هايى كه برای اشتغال در قوانين مدون كشور ما يكى از محدوديت

در اين خصوص مسـائل . مدنى بيان گرديده است قانون 1117باشد كه به وسيله ماده  شوهردار مى زن

ی ازدواج بـر زن  شود؛ به عنوان مثال بايد بدانيم آيا چنين محدوديتى كـه بـه واسـطه مهمى مطرح مى

حـدود . المللـى متعـارض اسـت يـا خيـر انسانى او به لحاظ فقهى، ملى و بين شود با حقوق تحميل مى

ی جلـوگيری از سوءاسـتفاده بـرا گـذار در منع همسرش از اشتغال مطلق است يا قانون اختيارات شوهر

كند و همسـرش  نى كرده است، وضعيت اشتغال زنى كه در حال اشتغال ازدواج مىبي شمردان راهى پي

 كند چيست؟ آيا در اين فرض و در فرضى كه شرط اشتغال بـرای زوجـه در مورد اشتغال او سكوت مى

خود استفاده كرده و منـع زوجـه از اشـتغال را بخواهـد؟ آيـا  تواند از حق شود، آيا همچنان زوج مى مى

 ... در ضمن عقد ازدواج وجود دارد؟ و زوجه امكان شرط عدم اشتغال

                                                           
 .قانون كار 22، 6اساسى، مواد  قانون 28،  21،  20اصول . ١
 حـق است و زنان به قضاوت طبق نظر فتاوی معروف فقهای اسالم در شرع اسالم، مرد بودن از شرايط اشتغال. ٢

 .دادن ندارند یو را یبه دعورسيدگى دار شدن  قاضى شدن به معنای عهده
قانون مقـررات اسـتخدامى سـپاه پاسـداران  2و ماده ) 1366(ارتش جمهوری اسالمى  قانون 32مستفاد از ماده . ٣

درمانى، بهداشتى و نظاير آن ممكن است استخدام شوند  به طور محدود در مشاغل ، اين است كه زنان)1370(

 .شوند و در مشاغل سنگين و در ارتباط با سالح و به كارگيری از آنها استفاده نمى
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كشورمان و قوانين موجـود و نيـز بررسـى  ی حقوق در تحقيق حاضر درصدد هستيم با مطالعه

 .فقهى مربوطه به سؤاالت پاسخ گوييم المللى و مالحظه مبانى قوانين بين

ه تـوان بـ انسانى اوست كه نمى يكى از حقوق زن اشتغال البته بايد توجه داشته باشيم كه حق

گذار به مـرد داده اسـت تـا  رسد اختياری كه قانون راحتى وی را از حقش محروم كرد؛ به نظر مى

بتواند در مواردی همسرش را از اشتغال به كاری منع كند، برای موارد استثنايى و حـاالتى اسـت 

مرد  ست كه قانون در راستای رياستاين حقى ا. وجود دارد كه امكان برهم خوردن ثبات خانواده

تـأمين اش را بهتـر  در نظر گرفته تا او بتواند مصالح خانواده» قانون مدنى 1105ماده « بر خانواده

همچنـين . ی برای سوءاستفاده مـردان باشـدا تواند روزنه كند و پرواضح است كه چنين حقى نمى

را به طور مطلق و متصور برای هميشه و از اشـتغال  قانون مدنى زوجه 1117بدانيم كه ماده بايد 

پذير  به طور كلى است امكان چنين حكمى از آنجا كه سلب حقچراكه  كند؛ به هر شغلى منع نمى

باشـد  واند دستاويزی برای شوهرت ی كامًال استثنايى است و نمىا و بنابراين چنين مقرره. باشد نمى

از اشتغال زن جلوگيری ) در عقد نكاح مثل شرط عدم اشتغال(تا با استفاده از آن به طرق مختلف 

 .كند

  موضوعه در حقوق زوجه بررسى وضعيت منع اشتغال: مبحث اول

، قـوانين و مقـررات داخلـى در ايـران در حقوق زوجه در اين مبحث در خصوص وضعيت اشتغال

و حاالت متصور بر  ، و امكان اشتغال زوجهو حقوق متقابل زن و مديريت خانواده خصوص رياست

 .آن سخن خواهيم گفت

  مدنى قانون 1117و  1105  بررسى ماده .بند اول

  بر خانواده شوهر رياست - 1105ماده  .الف

 از خصـايص شـوهر خـانواده ياسـتدر روابـط زوجـين ر«: دارد مدنى مقرر مى قانون 1105ماده 

در توجيه ايـن قاعـده . و فقه اسالمى است ١سوره شريفه نساء 34اين ماده برگرفته از آيه » .است

را بايد رئيسى باشد كه كارها را هماهنگ كند و در صـورت بـروز اخـتالف، عى هر اجتما: اند گفته

و شـوهر بايـد بـا صـفا و  اصـوًال زن. خانواده نيز از اين قاعده مستثنى نيسـت. باشدنظر او قاطع 

                                                           
 .الرجال قوامون على النساء بما فضل اّهللاٰ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ١
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ليكن اگر در باره مسائل خانوادگى بين آنـان . صميميت و توافق يكديگر امور خانواده را اداره كنند

بايـد نظـر اختالف نظر و سليقه پديد آيد، نظر مرد به عنوان رئيس خانواده مقدم خواهد بود و زن 

البته بايد اين نكته را مـدنظر داشـته باشـيم كـه رياسـت ) 124: 1386صفايى، . (شوهر را بپذيرد

 خانواده مقامى است كه برای تثبيت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و يك امتياز و حق

ده به اجـرای يـك و در واقع رياست شوهر بر خانوا) همان. (شود فردی برای شوهر محسوب نمى

ی حق شخصى و شوهر بايد اختيار خود را به منظور حفظ تر است تا به اجرا وظيفه اجتماعى شبيه

ببرد، و از سوءاستفاده در حقش ممنوع شود وگرنه بايد گفـت از كار  به و استحكام خانواده سالمت

  )672: 1389كاتوزيان، . (بايد ممنوع شود. كنند آن سوءاستفاده مى

 حق و نتايجى است، به عنوان مثال زن ما لحاظ شده است دارای آثار كه در حقوق اين ويژگى

، اقامتگـاه زن )ثبـت احـوال قـانون 42مـاده . (بردكار  به را با موافقت او دارد نام خانوادگى شوهر

، اختيار تعيين مسكن اصـوًال بـا مـرد )قانون مدنى 1005ماده (اصوًال همان اقامتگاه شوهر است 

امكـان منـع  مرد بر خـانواده از جمله آثار رياست) 125: صفايى... ( و) قانون مدنى 42ماده (است 

قانون مدنى است كه در قسمت آينـده  1117اين امر موضوع ماده . از سوی او است زوجه اشتغال

 .يمپرداز به آن مى

  توسط شوهر زوجه امكان منع اشتغال –مدنى  قانون 1117ماده  .ب

تواند همانند مرد بـا  شود و زن مى محسوب مى قانونى و مشروع زن كار و فعاليت شغلى از حقوق

ورزد و از اين جهـت منعـى  و حرفه متناسب با شئون خويش اشتغالكار  به رعايت موازين شرعى

ن مـدون مـا توجه به اين نكته ضروری است كه قواني) 40: مقدادی، همان( ١.برای او وجود ندارد

از آنجايى كه زن پس از قبـول ازدواج، آزادی خـود  ليكن، اند اشتغال قائل شده حق نيز برای زنان

دهد و انجام فعاليت زناشويى مانع از آن است كه زن بتوانـد آزادانـه ماننـد  را تا حدی از دست مى

مـدنى در مـاده  قـانون) 127: صـفايى، همـان. (اشـتغال ورزدعى به هر شغل مشرو شوهر زن بى

تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خـانوادگى يـا  شوهر مى«: مقرر داشته 1117

 .»حيثيات خود يا زن باشد منع كند

                                                           
 .اساسى قانون 20اصل . ١
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كنـد ولـى  د مـىشـوهردار ايجـا بايد بدانيم كه اين ماده نـوعى محـدوديت شـغلى بـرای زن

رسـاند، بلكـه  او را نمى محجوريت مطلق زن شوهردار يا تسلط مرد بر زن و مانع شدن از اشتغال

داده شده و لزوم حفظ مصالح خانوادگى، اين محدوديت  به لحاظ اهميت و اعتباری كه به خانواده

  )38-29: 1379مهرپور، . (مقرر گرديده است

شود كه در بخش آتى راجع بـه آن  مباحثى مطرح مى در حقوق زوجه خصوص منع اشتغال در

 .كنيم صحت مى

  زوجه كيفيت امكان منع اشتغال .بند دوم

 همسرش، و قوانين موجـود و مـرتبط، تفـاوت برای منع اشتغال در اين بند حدود اختيارات شوهر

 .و مرجع تشخيص اين امر را بررسى خواهيم كرد بين حيثيت و مصلحت

  حدود اختيارات شوهر .الف

 د و محدود به مصالح خانوادگى و حيثيت خود يـا زنمقي آمده، اختيار شوهر 1117چنانكه در ماده 

تواند، در صورت اخـتالف، بـر مبنـای عـادت و رسـوم اجتمـاعى و اخالقـى در  است و دادگاه مى

 قبل از تصـويب قـانون) 1117كاتوزيان، همان، ماده . (خصوص درستى نظر شوهر تصميم بگيرد

قبلى دادگاه زن خود  تواند بدون حكم اختالف نظر بود در اينكه آيا مرد مى خانواده پيشين حمايت

معمـوًال . منـع كنـد دانـد به شغلى كه منافى مصالح خانواده يا حيثيات خود يا زن مى را از اشتغال

دادند كه در صورت عدم موافقت با نظر  اجازه مىالبته به زن . برای مرد چنين اختياری قائل بودند

دادگاه رجوع و ثابت كند كه شغل او منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت شوهر يا خـود او شوهر به 

، در جهت حمايت از زن، آزادی بيشتری بـرای او قائـل شـد و ليكن قانون حمايت خانواده. نيست

قانون  15ماده . بلى دادگاه به شوهر اجازه داد كه زن را از اشتغال به شغلى منع كندتنها با تأييد ق

تواند با تأييـد دادگـاه زن خـود را از  شوهر مى«: داشت مقرر مىباره  در اين پيشين حمايت خانواده

 14و مـاده . »اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند

اعـم (كارفرما «: قانون حمايت خانواده در تأييد و توضيح ماده فوق چنين مقرر داشته بودنامه  آيين

قانون حمايـت خـانواده بـه خـدمت زن  15تواند به استناد ماده  هنگامى مى) از حقوقى يا حقيقى

شغل  شوهردار كه در استخدام اوست خاتمه دهد كه دادگاه قبًال به درخواست شوهر مبنى براينكه

بنـابراين . »زن منافى مصالح و حيثيات خانوادگى است رسيدگى كـرده و نظـر موافـق داده باشـد
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ماده، شوهر در صورتى كه بخواهد از شغل زن جلوگيری كند، بايد نخست به عنوان خواهـان بـه 

دادگاه رجوع نمايد و حكمى قطعى مبنى بر اينكه شغل زن با مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يـا 

تواند از شغل زن جلـوگيری كنـد و  ن منافات دارد به دست آورد و پس از ارائه چنين حكمى، مىز

  )127-128: صفايى، همان. (كارفرما در اجرای حكم مزبور مكلف است به خدمت زن خاتمه دهد

قانون مدنى از جهت ديگـری نيـز  1117، ماده 1353مصوب  خانواده حمايت با تصويب قانون

و در واقع برقراری تساوی بين زن و  مشابه به زن اصالح شد اين اصالح در جهت اعطای حقوق

. باشـد منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات زوجين مى به مشاغل مرد در ممانعت ديگری از اشتغال

  )144: 1378-1379علويون، (

بـه هـر  خود را از اشتغال تواند با تأييد دادگاه زن مى شوهر«: دارد مقرر مى اين قانون 18ماده 

توانـد از دادگـاه  زن نيز مى. شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند

ايجاد نشود، مـرد  دادگاه، در صورتى كه اختالفى در امر معشيت خانواده. نين تقاضايى را بنمايدچ

ی هماننـد ا يى اين قانون مادهنامه اجرا و گرچه در آيين. »كند را از اشتغال به شغل مذكور منع مى

قـانون جديـد كـه ماننـد  18ده شود، معهذا با توجه به متن ما ديده نمى پيشيننامه  آيين 14ماده 

تواند به صـرف  امروز هم كارفرما نمى: سخن گفته است، بايد گفت» تأييد دادگاه«قانون سابق از 

قطعى دادگاه به منـع زن از اشـتغال بـه كـار، بـه  مخالفت شوهر با كار زن و قبل از صدور حكم

  )129: صفايى، همان. (خدمت او خاتمه دهد

پـس از ازدواج  محدود به مشاغلى نيست كه زن نكته ضروری است كه اختيار شوهرذكر اين 

رضـايت شـوهر بـه آن . شـود انتخاب شده پيش از ازدواج نيز مى كند و شامل مشاغل انتخاب مى

ورد در مباحث آينده بيشـتر در اين م) 67 :كاتوزيان، همان. (كاهد شغل نيز از اختيار قانونى او نمى

 .ييمگو سخن مى

  مرجع تشخيص .ب

منـافى  شود اين است كه مرجع رسيدگى به اين امر كـه شـغل زن يكى از مسائلى كه مطرح مى

توانـد  مصالح و حيثيات خانوادگى است كجاست و مرجع مذكور از چه قوانينى يـا مسـتنداتى مـى

 .استفاده كند
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منافى مصالح خـانوادگى يـا حيثيـت همسـر  يا شوهر اينكه شغل زن توان گفت، تشخيص مى

مثًال اگر شـغل زن طـوری . هست يا نه، با دادرس است كه بايد در اين زمينه به عرف رجوع كند

و نگاهداری و تربيت اطفال همكاری كند و ايـن  وجه نتواند در اداره امور خانواده باشد كه به هيچ

. توان گفت منافى مصالح خانوادگى است شغل اختالل و نابسامانى در وضع خانواده پديد آورد، مى

توان  فروش سينما باشد، مى رتبه دولت يا تاجری معتبر و زن بليط همچنين اگر شوهر كارمند عالى

به  دادگاه به درخواست شوهر بايد زن را از اشتغال گفت شغل زن با حيثيت شوهر سازگار نيست و

  )129: صفايى، همان. (اين كار منع كند

ممكن است شغلى نـه بـا . است كه بايد رعايت شود در واقع آنچه مهم است مصلحت خانواده

ی ديگـر چنـين  انوادهی منافى مصالح خانوادگى باشـد و بـرای خـا خصوصيات واحد برای خانواده

كند كـه تشـخيص آن  مصلحت خانواده بر حسب زمان و مكان و وضعيت خانواده فرق مى. نباشد

به عبارت ديگر در صـورت بـروز اخـتالف در ايـن خصـوص، . با عرف و در نهايت با دادگاه است

تصـميم ره با در اين دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و رسوم اجتماعى و اخالقى

  )190: 1384صفايى، . (گيرد مى

نيز بايد بتواند  توان گفت، زن رسد اگر مالك اصلى حفظ مصالح خانوادگى باشد، مى به نظر مى

صالح و حيثيت خانوادگى منافى م از مشاغل خانواده ی تشديد مبانى را در مقام ايفای وظيفه شوهر

: 1384هاشـمى، . (نيز آمده اسـت 1353خانواده سال  حمايت قانون 18چنانكه در ماده . منع كند

534-533(  

  تحت عنوان شرط ضمن عقد زوجه بررسى اشتغال .بند سوم

ی كه پـيش ا و نيز وضعيت زوجه يا عدم اشتغال زوجه اشتغالدر اين قسمت به فرض شايع شرط 

كند اما پس از ازدواج  از ازدواج مشغول به كاری است و همسرش در حين ازدواج او را محدود نمى

د يـا همسـرش مـانع ادامـه كـار او يا مغايرت شغل وی با حيثيات خـو به بهانه مصلحت خانواده

 .يمپرداز شود، مى مى

  ضمن عقد نكاح زوجه شرط اشتغال .الف

قبل از عقد نكـاح بـه  شود اين است كه هرگاه زن يكى از مسائلى كه در اين خصوص مطرح مى

را برای ادامه كار خود تحصيل كـرده باشـد، آيـا  داشته و ضمن عقد موافقت شوهر كاری اشتغال
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از  خـانواده قانون حمايت 18مدنى و نيز ماده  قانون 1117و  1105تواند به موجب مواد  شوهر مى

طى معتبـر اسـت يـا خيـر؟ در ايـن خصـوص شغل زن جلوگيری كند؟ و آيـا اساسـًا چنـين شـر

 .كنيم را ذكر مىبرخى اند كه در ادامه  نظران عقايد مختلفى ابزار داشته صاحب

شامل يك قاعده آمـره اسـت و توافـق طـرفين  خانواده حمايت قانون 18برخى معتقدند ماده 

با تأييد دادگاه يـك  زن راجع به منع اشتغال ر ديگر، اختيار شوهربه تعبي. برخالف آن موثر نيست

است كه در اختياری  بلكه، نظر كند فردی نيست تا شوهر بتواند ضمن عقد نكاح از آن صرف حق

با تأييد دادگـاه از كـار زن تواند  راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدين جهت شوهر مى

: 1386صفايى و امـامى، . (جلوگيری كند، حتى اگر ضمن نكاح با ادامه آن كار موافقت كرده باشد

120(  

. قائـل شـد تفـاوت در كنار اين نظر بعضى ديگر بر اين باورند كه بايد بين حيثيت و مصلحت

تواند به علـت  موافقت نمايد، پس از عقد نمى ضمن عقد با ادامه كار كردن زن زيرا چنانچه شوهر

مثًال اگر شوهر . زن جلوگيری نمايد اينكه كار زن مغاير با حيثيت خانوادگى است، از ادامه اشتغال

، اگرچه شـغل زن بـا دارای يك سمت مهم دولتى و سياسى باشد و زن يك كارگر ساده خدماتى

حيثيت شوهر سازگار نيست، لكن از آنجا كه خود شوهر با كار زن در حين عقـد موافقـت كـرده، 

اما در مـواردی كـه شـوهر بـه علـت . تواند پس از عقد زن را مجبور به ترك شغل خود كند نمى

شته ولى بنا مصلحت خانوادگى اعم از مصلحتى كه بعد از عقد ايجاد شده يا در زمان عقد وجود دا

رسد با تأييد  به داليل موجهى مورد توجه قرار نگرفته، خواستار عدم ادامه كار زن شود، به نظر مى

ی باشد كه به شغل زن طور، دار شدن تواند از كار زن جلوگيری كند مثًال اگر بعد از بچه دادگاه مى

خـتالل و نابسـامانى در وجه نتواند در تربيت و نگهداری اطفال همكاری كنـد و ايـن شـغل ا هيچ

اّهللاٰ  نظر دكتـر عـزت. (دادگاه مانع اشتغال زن شود تواند با حكم پديد آورد، شوهر مى وضع خانواده

  )160-159: 1380عراقى به نقل از على ابراهيمى معينى، 

 ی كه پيش از ازدواج مشـغولا رسد بتوانيم همين نظر را در خصوص وضعيت زوجه به نظر مى

بـه صـورت  ضمن عقد ازدواج با ادامه آن موافقت ننموده و البته ادامه اشتغال بوده و شوهركار  به

عدم مخالفت شوهر و اجازه ضمنى به ادامه كار چراكه  شرط ضمن عقد هم نيامده باشد، بپذيريم؛

 .حاكى از شرط ضمنى غيرمصرح باشد تواند زوجه بعد از ازدواج مى
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 :باره در يكى از نظرات مشورتى اداره حقوقى دادگستری چنين آمده است دراين

توان منافى با حيثيت او تلقى كرد،  های دولتى را نمى در سازمان زن هر چند اشتغال«

تواند زن خود را از  مى به طور عام و اطالق اين است كه شوهر 1117ماده  لكن حكم

. حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خـود يـا زن باشـد منـع كنـد

بنابراين در صورتى كه شوهر قبل از ازدواج به وضع اسـتخدامى زن آگـاه بـوده و بـا 

تواند از اختيار قـانونى خـود اسـتفاده  ده باشد مىی نكاح جاری ش رضايت كامل صيغه

نمايد؛ به هر تقدير دادگاه بايد به ادعا رسيدگى كند ولى اگر شغل ضـمن عقـد شـرط 

  )190: 1384صفايى، ( .»شده باشد و زوج نيز پذيرفته، جواب منفى است

 داده شـد حـقتـر توضـيح  پيشطور كـه  همانچراكه  البته جمله پايانى اين نظر قابل انتقاد است

 18رود به عـالوه اينكـه مـاده  با شرط ضمن عقد از بين نمى 1117مذكور در ماده  قانونى شوهر

بـا لحـاظ كـردن . باشـد پذير نمى نيز آمده است و توافق برخالف آن امكان خانواده حمايت قانون

توانيم قائل باشيم همـان اسـت كـه در  در عقد ازدواج تنها محدوديتى كه مى زوجه اشتغالشرط 

 .بين مصلحت و حيثيت ذكر كرديم تفاوت

 .داشته است وضعيت زنى كه پيش از عقد ازدواج اشتغال .1

بعد از ازدواج بوده و يا موردی كـه زن كار  به زن دی كه اشتغالرسد كه بين مور چنين به نظر مى

چراكـه  )144: 1378علويـون، . (كردن كاری كرده اسـت، نبايـد فرقـى قائـل شـد قبل از شوهر

 قانون حمايـت 18مدنى و  قانون 1117قانونى شوهر كه در مواد اختيار ، گونه كه اشاره شد همان

شود و شايد تنها  آمده است حتى به موجب شرط ضمن عقد نيز به طور مطلق محدود نمى خانواده

به شغل خاصى يـا موافقـت شـوهر  مورد محدوديت را در موردی بدانيم كه با وجود اشتغال زوجه

عقد با آن شغل، به بهانه مخالفت با حيثيت مرد بخواهد مانع ادامـه كـار تحت عنوان شرط ضمن 

قـانونى  تواند از حق در ساير موارد ولو تصريح شرط ضمن عقد شوهر همچنان مى. همسرش شود

 .خود استفاده كند

خصـوص انـد و در  البته برخى از اساتيد موضوع را از نظر قراردادی و رابطه مالى بررسى كرده

 داشته و سپس ازدواج كرده است، منع او از كار كردن را منافى حقوق ينكه زنى به شغلى اشتغالا

  )17: 1370امامى، . (دانند نمىاند و آن را مجاز  طرف قرارداد دانسته
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بـا حيثيـات و  داشتن كار زنمعتقدند كه مسئله منافات  در مقابل بعضى ديگر از اساتيد حقوق

باشد و در هـر مـورد كـه  مصالح خانوادگى، به لحاظ اهميت آن، بر حقوق طرف قرارداد مقدم مى

: 1356عراقـى، . (توان با اجازه دادگاه از ادامه كـار زن جلـوگيری كـرد اين مصالح ايجاب كند مى

 .است تر قىالذكر منط رسد نظر دوم با توجه به مواد فوق به نظر مى) 150-151

دادگـاه مـانع از  با حكـم شود اين است كه اگر شوهر مسئله ديگری كه مطرح مى .2

شود، و در اثر اين عمل بر كارفرما خسارتى وارد آيـد، كارفرمـا از چـه  زن اشتغال

 .تواند مطالبه خسارت نمايد كسى مى

مدنى، مطالبه خسارت به علت انجام تعهـد در صـورتى ممكـن اسـت كـه  قانون 231 طبق ماده

 .به آن كرده باشد جبران خسارت در قرارداد تصريح شده يا عرف يا قانون حكم

شـده باشـد،  بينـىبا كارفرما بسته است جبران خسارت صريحًا پـيش ی كه زن اگر در قرارداد

اما . تواند در صورت خودداری زن از ادامه كار از او مطالبه خسارت كند شك نيست كه كارفرما مى

 توان پذيرفت؟ را مىلى ح اگر جبران خسارت در قرارداد تصريح نشده باشد چه راه

قـد هرگاه قرارداد برای مدت موقت و يا برای كار معـين منع«، 1369كار  قانون 25برابر ماده 

در اين قانون به جبران خسارت . »فسخ آن را ندارد شده باشد، هيچ يك از طرفين به تنهايى حق

به جبران خسارت، هنگـامى  رسد كه حكم با وجود اين به نظر مى. ناشى از فسخ اشاره نشده است

. نيـازی بـه تصـريح نـداردكه عرف آن را مقرر بدارد، مطابق با قواعد عمومى قـرارداد ماسـت و 

قـاهره محسـوب شـود، زن  از كار بـه حكـم دادگـاه قـوه البته اگر منع زن) 130: 1386صفايى، (

و بينـى  ی اسـت غيرقابـل پـيشا قاهره حادثـه اما الزم به ذكر است قوه. مسئوليتى نخواهد داشت

حكوم به از قوه قاهره بوده است م اگر متعهد ثابت كند كه عدم ايفاء تعهد ناشى. قابل اجتناب غير

تواند به قوه قاهره  رسد كه در مورد مذكور زن نمى ليكن به نظر مى ١.پرداخت خسارت نخواهد شد

 استناد كند، چه هنگام عقد قرارداد كار امكان منع از كار وجود داشته و ممنوع شدن زن از اشتغال

قـاهره بـه شـمار  پس جلوگيری زن از ادامه شـغل از مـوارد قـوه. بينى بوده است قابل پيشكار  به

  )131: همان. (آيد، خصوصًا در موردی كه قرارداد كار بعد از عقد ازدواج بسته شده باشد نمى

                                                           
 .مدنى نونقا 229ماده . ١
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ی تبعيت  يك قرارداد مقاطعه باشد نه قرارداد كار، بدين معنى كه رابطه زن اگر قرارداد اشتغال

زن و صاحب كار وجود نداشته و صاحب كار به نتيجه كار نظر داشته باشـد، بـدون اينكـه در  بين

ی معـين در ا يـى بـه انـدازهها چنانچه زن تعهد كرده باشد پيراهن(ی اجرای آن نظارت كند  نحوه

، بايد ديد آيا عرف زن را برای عدم انجام تعهد خود مكلف بـه )منزل خود برای صاحب كار بدوزد

 گونه موارد عرف زنـى را كـه در اجـرای حكـم توان گفت در اين مى. يا نه داند ن خسارت مىجبرا

جبـران خسـارت زنـد مسـئول و مكلـف بـه  از اجرای قرارداد سر بـاز مـى دادگاه و به ميل شوهر

ورد نيز به دليل عـدم در اين مچراكه  رسد البته اين نظر قابل انتقاد به نظر مى) همان. (شناسد مى

شود و مستندات قانونى كه ذكر شد در اين مـورد هـم  ادامه انجام كار به كارفرما خسارت وارد مى

  !ماند كند و جايى برای اعمال نظر عرف باقى نمى زن را به جبران خسارت مجبور مى

را خواهد داشت نـه از  ادعای خسارت از زن نبايد فراموش كنيم كه در همه موارد كارفرما حق

مرتكـب نشـده تـا تقصيری گاه  ؛ زيرا شوهر حق و اختيار قانونى خود را اعمال كرده و هيچشوهر

اين در حالى است كه اگر شوهر بدون تأييد دادگاه و به طور غيرموجه . بتوان او را مسئول شناخت

. رسد در مقابل خسارات وارده بر كارفرما مسئوليت داشـته باشـد ظر مىزن شود، به ن مانع اشتغال

  )161: معينى، همان. (كند گونه موارد نيز كارفرما از زن مطالبه خسارت مى هر چند در اين

  در عقد نكاح زوجه شرط عدم اشتغال .ب

در نكاح است، به اين معنى كه آيا زوج  زوجه ط عدم اشتغالامر ديگری كه بايد بررسى كنيم، شر

چنـين . بـازدارد يـا خيـر تواند ضمن عقد ازدواج همسرش را به طور كلى يا جزئـى از اشـتغال مى

آيد و بـرای مطالعـه آن الزم اسـت قـبًال  به حساب مى برای زن شرطى در واقع نوعى سلب حق

 .كشورمان را بررسى كنيم در حقوق وضعيت حقوقى سلب حق

 اشـتغال حـق ها آناند كه از جمله  قوانين موجود حقوقى را برای هر شخص انسانى قائل شده

و كرامـت انسـانى و جلـوگيری از  بـرای حفاظـت از حقـوق. است ... وحق ازدواج، حق مالكيت 

 .را مقرر كرده است 960و  959مدنى مواد  قانون ها از انسان شىك بهره

كسـى كـه . كند مدنى را به طور كلى منع مى از شخصيت انسان، سلب حقوق ، برای حمايت959ماده 

. تواند زندگى كند يا الاقل آن زندگى را كه درخور شخصيت اوست داشته باشد فاقد حقوق مدنى باشد نمى

هم حـق تمتـع و هـم اجـرای حقـوق . تمتع و حق اجرای حقوق مدنى سخن گفته است از حق 959ماده 

  )30: 1384 صفايى،. (مدنى از حقوق مربوطه به شخصيت است و از اين رو سلب آن ممنوع است
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مدنى را از خود سلب كند،  تواند تمتع يا اجرای همه حقوق شخص نه تنها نمى 959برابر ماده 

سلب يكى . طور كلى فاقد ارزش قانونى است بلكه سلب يكى از حقوق مدنى مشمول اين ماده به

از حقـوق مـدنى  البته سلب قسـمتى. از حقوق مدنى مشمول اين ماده و فاقد ارزش حقوقى است

 بنـابراين اگـر كسـى حـق. هنگامى ممنوع و باطل است كه به طور كلى باشد، نه به طور جزئـى

بـه  مالكيت يا حق خريد خانه يا حق شركت در مناقصه دولتى را از خود سلب كند، اين سلب حق

معين يا حق خريد خانه معين  شود و باطل است، ولى اگر حق مالكيت شى طور كلى محسوب مى

يا حق شركت در مناقصه معين را از خود سلب كند، سلب حق به طور جزئى اسـت و طبـق مـاده 

  )همان. (صحيح است 959

بـر طبـق ايـن . آمده است مدنى دومين ماده كلى است كه در منع سلب حق قانون 960ماده 

 از خود سلب حريت كند و يا در حدودی كه مخالف قوانين و يا اخـالقتواند  هيچ كس نمى«ماده 

قلمرو اين ماده وسيع اسـت و عـالوه بـر . »حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد

ر ی رفت و آمد، آزادی بيان و فكر و آزادی شـغل را دها مثل آزاد مدنى، انواع آزادی صرف حقوق

  )34: همان. (گيرد بر مى

. شود همين مباحث مطرح مى زوجه در خصوص موضوع مورد بحث ما يعنى شرط عدم اشتغال

از العمر  و برای مـدت طـوالنى يـا مـادام را از هرگونه اشتغال ی باشد كه زوجها اگر شرط به گونه

بـه طـور  مدنى و اينكه سلب حـق قانون 960و  959حقش محروم كند، به دليل مغايرت با مواد 

دانيم چنين توافقى به دليل مغايرت با نظم عمومى و قواعد  و چنانكه مى. باشد كلى است باطل مى

را از اشتغال به شـغل معـين يـا درجايى كه شرط به شكلى است كه زوجه . باشد آمره صحيح نمى

 كند، بـه دليـل اينكـه سـلب حـق برای مدت معين كه در نگاه عرف قابل مسامحه است منع مى

 .جزئى صورت گرفته، صحيح است

كـه در اداره  ليتىاش و مسـئو با توجه به اختيار قـانونى نكته قابل ذكر اين است كه اگر شوهر

به هر شـغلى ممنـوع  دارد بخواهد همسرش را برای هميشه از شغل معينى و يا از اشتغال خانواده

گونه محدوديتى نيز ندارد قدم برداشته و از طرف  قانونى خود كه هيچ سازد، در راستای احقاق حق

توافق كـرده چـرا بايـد چنـين ديگر نيز چون در ضمن عقد شرط شده و همسرش نيز بر اين امر 

و كرامات انسانى موضوعى  شرطى را نامشروع تلقى كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه احترام به حقوق

تواند مورد معاملـه افـراد واقـع شـود و حتـى اگـر تـوافقى صـورت بگيـرد باطـل و  است كه نمى
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از اشـتغال قائـل  رای شوهر در امكان منـع زوجـهب از ديگر سو حقى كه قانون. يكن است لم كان

خانواده برای او و رعايت مصلحت خانوادگى و حيثيات زوجـين اسـت  شده، به لحاظ مقام رياست

هموار كند؛ بنابراين همچنان  نه اينكه راه را برای سوءاستفاده مردان يا زير پا گذاشتن حقوق زنان

 .به طور كلى باطل است كه گفته شد در هر صورت سلب حق

  فقهى در مبانى زن اشتغال بررسى حق .مبحث دوم

ی شـريفه  سوره 34به عهده مرد نهاده شده است و استناد آن، آيه  خانواده در فقه اسالمى رياست

 .»...  الرجال قوامون على النساء«يد فرما نساء است كه مى

رفته است و در اين آيه آن را كار  به شود مشتقات قيام در معانى مختلف لسان العرب متذكر مى

گفته است، مقصود از قيام، اين است كه مردان متكفل  نيزو  داند به معنای محافظت و اصالح مى

  )105-104: 1387محمدی، . (اند امور زنان

تأديـب و تـدبير  معتقد است قوام بودن مردان به معنای داشـتن حـقباره  در اين شيخ طوسى

صـوص اطاعـت از دسـتورات الهـى و در خ كنند به امر زنان است؛ بدين معنى كه مردان قيام مى

برخى از جمله ابوالفتـوح رازی و علـى بـن ابـراهيم قمـى مـراد از ) همان(دستورات همسرانشان 

» قـوام«اين است كه باره  در اين نظر عالمه طباطبايى. اند ی و كفالت دانستهدار  را نگه» قوامون«

دار امـور مهـم شـخص  عهـده گوينـد كـه صيغه مبالغه در صفت قيم است و قيم نيز به كسى مى

را  ايشان با استفاده از عدم و توسعه علت در آيه شريفه، دامنه قيموميت مرد بـر زن. يگری باشدد

دانند، بلكه بر اين باورند دامنه آن همه زنان را در تمـام جهـاتى  نمى منحصر به مورد زن و شوهر

در بـر ) هات اجتماعى، همگانى، مانند حكومت، دفاع و قضـاوتج(كه زندگى آن دو را پيوند داده 

فردی زن منافات ندارد و مـرد بـا  شوند اين امر با استقالل و حقوق همچنين متذكر مى. گيرد مى

  )همان. (اين دستاويز حق دخالت در تمام امور زن را ندارد

انـد و چنانچـه قـبًال  را پذيرفته مرد بر خانواده القول رياست متفقبنابراين فقهای اسالمى همه 

ايـن در حـالى . همسر است قدرت وی در منع اشتغال رياست مرد بر خانواده يم از آثارا اشاره كرده

در . كـرد را محـدود مـى ضوعه مستنداتى وجود داشت كه اين اختيار شوهراست كه در قوانين مو

 .فقهى اين موضوع خواهيم پرداخت اين مبحث به مبانى
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  زنان ادله قرآنى و روايى مخالفان اشتغال .بند اول

بسـياری از فقهـا معتقدنـد در . خواهيم پرداخت زنان شتغالی مخالفان ا در اين بند به بعضى ادله

ی كار در خانـه،  پس الزمه. شده است تأكيددر خانه  منابع دينى اسالم، بر ماندن و كار كردن زن

 :يمپرداز اينك به بررسى ادله اين دسته مى. محروميت اين قشر از اشتغال است

  قرآن كريم .الف

 بـانوان ی اشتغال يابيم كه قرآن كريم مستقيمًا به مسئله با بررسى آيات شريفه كتاب الهى در مى

بـه آنـان اسـتناد  نپرداخته است، البته در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه مخالفـان اشـتغال زنـان

 .كنند مى

يتـان قـرار هـا در خانـه» «رَن فى بيتوتكن و ال تبرجن تبرج الجاهليه االولىَو قَ «

: احـزاب(» گيريد و زينت خود را به مردان بيگانه ظاهر مسازيد مثل جاهليت پيشـين

» و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهُر لقلوبكم و قلوبهن«) 33

خواستيد از پشت حجـاب و حـايلى از ايشـان هنگامى كه از همسران پيامبر چيزی «

 :احـزاب(. »تر است ی شما و دلهای ايشان پاكيزهها بخواهيد كه اين كارتان برای دل

53( 

  روايات. ب

 ؛»النساء عـورة احبسـوهن فـى البيـوت«: مثالً . كنند ی از روايات نيز استناد مىا مخالفان به دسته

  )337: كلينى. (نه نگهداری كنيدها را در خا عورتند، آن زنان

بهتر ايـن اسـت  برای زنان؛ »خير النساء ان اليرين الرجال و اليراهن الرجان«و قالت فاطمة 

  )36: 101، ج1403مجلسى، . (ها را نبينند كه مردان را نبينند و مردان هم آن

  زنان ادله قرآنى و روايى موافقان اشتغال .بند دوم

ی  كه اين منـابع مسـتقيمًا بـه طـرح مسـئله ميمفه موافقان معتقدند در بررسى آيات و روايت مى

بلكـه از بسـياری از آيـات و . نپرداخته است كه در نتيجه آن را رد يا اثبـات نمايـد بانوان اشتغال

 .ولو با شرايطى، استفاده كرد اشتغال زنانتوان برای اجازه  روايات مى



89  

 

89 

  قرآن كريم .الف

: باشـد ی نسـاء مى سـوره 33را اسـتنباط كـرد آيـه  زنـان توان جواز اشتغال يكى از آياتى كه مى

كننـد بهـره ی مـردان  آنچه مردان كسب مى» «للرجان نصيب مما اكستبو و للنساء ممااكتسبن«

 .»كنند نصيب ايشان است كسب مى است و آنچه زنان

 :فرمايد ی جمعه مى سوره 10نيز آيه 

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى االرض و ابتغوا مـن فضـل اّهللاٰ و اذكـروا اّهللاٰ كثيـرًا «

زمين  سپس آنگاه كه نماز پايان يافت در پى كسب و كار خود روی» «لعلكم تفلحون

منتشر شويد و از فضل و كرم خدا روزی طلبيد و ياد خدا را بسيار كنيد تا مگر رستگار 

 .»شويد

  روايات. ب

زنانى كه در زمان ائمـه . در سياست و مبارزه عليه ظالمان به تقرير معصوم رسيده است حضور زن

شـدند بلكـه  نه تنها نهـى نمـى كردند مى قيامها  كردند و عليه حكومت در سياست دخالت مى) ع(

به عنوان نمونه، كار سوده دختر عمار بن االسك همدانى و دختـر . گرفتند مورد تأييد هم قرار مى

  )173: 1385خيری، . (حرث بن عبدالمطلب به تقرير معصوم رسيده است

توانند در  واردی كه به لحاظ شرعى مردان نمىيات در ماتوان به رو مى زنان برای تأييد اشتغال

: مثًال در روايتى از امام صـادق آمـده. مقدم بر مردان شوند، استناد كرد آن نظر بدهند و بايد زنان

توانند بر آن نظر افكنند و شـاهد باشـند، جـايز اسـت و  شهادت زنان در مواردی كه مردان نمى«

  )59: جعفرپور. (»شهادت آنان جايز استهمچنين در مسئله نكاح نيز 

 زنان و يا منحصر در آنان باشد، در اين صورت، اشتغال بنابراين اگر علم به شغلى مختص زنان

  )324: 1371جوادی آملى، . (نه تنها مستحب بلكه واجب است

بر اينكه طلب روزی حالل بر هر انسانى فرض و واجـب مبنى ) ص(نيز روايتى از رسول اكرم 

به دنبـال روزی حـالل » «طلب الحالل فريضه على كل مسلم و مسلمه«: است، مويد مدعاست

  )59: پورجعفر. (»و مرد واجب است عم از زنرفتن بر هر فرد مسلمانى ا

ها برای افراد و يا  سخ داد كه اكثر آنتوان پا اند مى ی كه مخالفان نيز استناد كردها در مورد ادله

 .مواضع خاص است و قابل تسری به ساير موارد نخواهد بود
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  بندی نظريات فقها جمع .بند سوم

، هر كدام استناداتى به آيات و روايات داشتند كه به زنان چنانكه گفتيم مخالفان و موافقان اشتغال

بندی از نظريات فقها كـه  يم جمعكوش ها را ذكر كرديم در اين بند مى تعدادی از آنطور خالصه 

 .مبتنى بر ادله است داشته باشيم

به طور معمول مستلزم بيرون رفتن از خانـه و فعاليـت در محـيط اجتمـاع  زوجه كار و اشتغال

. مرتبط دانست از منزل شوهر تا حدودی به مسئله خروج زن توان اين بحث را است، از اين رو مى

قيد و شـرط خـروج زن از خانـه بـدون  چه بر اساس نظريه رايج در فقه ما، مبنى بر ناروا بودن بى

موافقت شوهر، كار و فعاليت شغلى او را منوط به كسب اجازه از شوهر و جلـب رضـايت او كـرده 

. خواهد داشت كه او را از هرگونه اشـتغال در محـيط خـارج از منـزل بـاز دارد حق است و شوهر

ی اصوًال خروج زن از خانـه بـه هـر از نظر فقه«، اند چنانكه برخى نگاشته) 140 :مقدادی، همان(

بنـابراين چنانچـه زن در هنگـام ازدواج . منظوری كه باشد بايستى با موافقت شوهر انجام پـذيرد

تواند مطلقًا زن را از اشتغال به  غل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته باشد، شوهر مىشا

  )316: 1372محقق داماد، . (»هرگونه حرفه در بيرون خانه منع كند

 نيسـت، مگـر در زمـانى از منزل به طور مطلق در اختيار شوهر البته برخى معتقدند، خروج زن

و  مسلم شوهر در استمتاع باشد يا آنكه شـوهر در سـمت رياسـت كه بيرون رفتن زن منافى حق

. انديشى و پاسداری از عفت و حرمـت خـانواده منـع نمايـد و در جهت مصلحت مسئوليت خانواده

  )مقدادی، همان(

نباشد يا شوهر بـه ايـن امـر رضـايت  جويى شوهر كام مغاير با حق نز بنابراين هرگاه اشتغال

و صالح انديشى آن، حق بازرسى و نظارت دارد و بدين  و سرپرستى خانواده دهد، از جهت رياست

. منـافى عفـت و مصـلحت و حيثيـت خـانواده بـاز دارد تواند زن را از اعمال و مشـاغل جهت مى

جويى  شود كه اگر اشتغال زن منافاتى با حق كـام و در ادامه اين نظر اين سؤال مطرح مى) همان(

بگيرد يا خير؟ به عبـارت ديگـر آيـا افـزون بـر حـق  او نداشته باشد باز هم زن بايد از شوهر اذن

ق ديگری نيز هست كه زن بايد برای بيرون رفتن از خانـه جـز در جويى جنسى برای مرد، ح كام

موارد واجب مثل سفر حج از او اجازه بگيرد يا خير؟ بسياری از فقيهان چنين حقـى را بـرای مـرد 

مرد بر همسرش ايـن  يكى از حقوق: نويسد ثانى در مسالك مى هيدش، به عنوان مثال. اند پذيرفته

نرود، هر چند نزد كسان خود باشد، حتى اگر بخواهـد بيرون اش  اذن او از خانه است كه زن بدون



91  

 

91 

به هر حال آنچه قدر متيقن اسـت  و ١)13، 1389احمدی، . (به عيادت بيماری از كسان خود برود

تواند با حـق اسـتمتاع تـزاحم  اينكه فعاليت اقتصادی چه در محيط خانواده و چه بيرون از آن نمى

سـيد محمـدكاظم طباطبـايى يـزدی در . شـود ت تزاحم با حق استمتاع مقـدم مـىيابد و در صور

بدون اذن شـوهر بـه  اگر زوجه، اند و معتقدند الوثقى در بحث اجازه به اين مسئله توجه كرده عروه

ی خود را اجير ديگری كند كه با حق استمتاع شوهر تنافى و تزاحم داشته باشـد، صـحت و ا گونه

اجازه موقوف به اجازه شوهر خواهد بود؛ اما اگر با حق شوهر منافاتى نداشـته باشـد صـحيح نفوذ 

  )595: طباطبايى يزدی. (است

  اسالمى در حقوق سلب حق. بند چهارم

سـخن  اشـتغال از زوجـه گرچه در مبحث قبل در خصوص شروط ضمن عقد و امكان سلب حـق

الزم بـه ذكـر . اسالمى را مطالعه كنيم در حقوق گفتيم، در اين قسمت درصدد هستيم سلب حق

است كه احكام شروط ضمن عقد كه بيان كرديم منطبق با قوانين فقه بـوده و در اينجـا نيـاز بـه 

 .بيان مجدد مطالب نيست

، به طور كلى با عنوان تحريم حالل مورد بحـث واقـع و نظراتـى اسالمى سلب حق در حقوق

ممنوع است كه يـك قاعـده صورتى در  اند سلب حق ابراز شده است بعضى از فقهای اماميه گفته

جديد ابداع كند و به طور كلى مشخص، حاللى را بر خود حرام سـازد؛ بنـابراين اگـر  كلى و حكم

شخص به طور كلى حق تجارت را از خود سلب كند، عمل او باطل است، ولى اگر تعهد كند كـه 

 959اين نظر با قاعده مندرج در مـاده . خانه باز نكند، تعهد او صحيح است در شهر معينى تجارت

  )224: 1387جعفری لنگرودی، . (مدنى سازگار است قانون

                                                           
: آمـد و گفـت) ص(زنى نزد پيـامبر : به اين مضمون كه ) ع(چنين حكمى روايتى است از امام محمد باقر  مبانى .١

شوهر و اگـر بـدون اذن  نرود مگر با اذنبيرون اش  و از خانه:... چيست؟ فرمود بر زن شوهر ای رسول خدا حق

مهر و رحمت او را نفرين كنند تا فرشتگان ، فرشتگان خشم، زمينرود فرشتگان آسمان، فرشتگان بيرون شوهر 

درست باشد، حق شوهر در اين روايت اگر استناد به  )111 :14ه، جشيع، وسائل الحلى یحر( .اش برگردد به خانه

او تعـارض داشـته  يـىنخواهد بود كه با حق كـامجو يىا اذن او تنها در جانرفتن زن از خانه، جز ببيرون مورد 

محقـق ( .اسـت يكسانجهت اين اش از  زن در مسافرت است و بود و نبود زن در خانهاين باشد، چرا كه شوهر 

 )اند گفتهچنين ه االحكام و صاحب جواهر در جواهر الكالم ی، در كفایسبزوار
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نسبت به مصداق معين و در زمانى محدود به عمل آمـده باشـد  گويد اگر سلب حق نائينى مى

يد باطل است و هرگاه نسـبت ترد و به طور دائم باشد بى) كلى(است و اگر نوعى صحيح شك  بى

) نوعى(يا ) خريد خانه معينى برای هميشه مانند سلب حق(دوام به بعضى افراد و مصاديق به طور 

مسـئله مـورد شـك ) مانند تعهد به عدم ازدواج در مدت پنج سال(لوكسى، در مدتى محدود باشد 

  )105: نائينى. (است

شيخ انصاری در موارد مشكوك، اصل عدم مخالفت شرط با كتاب و سنت را قابـل اجـرا و در 

گونه موارد اصل، عـدم  نائينى بر آن است كه در اينكه  درحالى داند، را درست مى حق نتيجه سلب

  )37: صفايى، همان. (باطل است نفوذ شرط است و در نتيجه سلب حق

را در  انـد و سـلب حـق فرق گـذارده) مالى و غير مالى حقوق(بعضى فقها بين اموال و نفوس 

  )جعفری لنگرودی، همان. (اند مالى، حتى به طور جزئى، درست ندانسته غيرحقوق 

توان گفت تحريم حالل در دسـت شـارع مقـدس اسـت، بنـابراين از  بنابراين به طور كلى مى

به طور  حقنيز سلب و اسقاط . باشد ی خصوصى و اختيارات اشخاص خارج مىها ی قرارداد حيطه

حتى  همچنين برخى از حقوق. باشد، باطل و بالاثر است كلى از آنجا كه مستلزم تحريم حالل مى

آينـد  بـه شـمار مـى) قواعد آمره(باشند، زيرا از جمله احكام  به طور جزی قابل سلب و اسقاط نمى

: غروی اصفهانى. (باشند ق به معنای واقعى كلمه نمىو ح) ازدواج با شخص معين مثل سلب حق(

149(  

قائـل  را بـرای زنـان اشتغال رسد كه اگر فقها حق در پايان ذكر اين نكته ضروری به نظر مى

باشند سلب چنين حقى به طور كلى ممكن نيست و اين در حالى است كه توجه به مطالب گفتـه 

  !شناسند دهد كه فقها چنين حقى را به رسميت نمى شده در قبل نشان مى

  المللى خارجى و اسناد بين در حقوق زن اشتغال .مبحث سوم

هـای خـارجى و  شـوهردار را در برخـى نظام زنان طور خالصه وضعيت اشتغال در اين قسمت به

 .المللى موجود مورد بررسى قرار خواهيم داد اسناد بين
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  های حقوقى در نظام زوجه اشتغال .بند اول

پـس از قبـول ازدواج تـا حـد  زنـان) اسالمى و غير اسالمى اعم از(در برخى از كشورهای جهان 

قبل از قبول كـار و  در برخى كشورها زن. دهند خود را برای داشتن شغل از دست مى زيادی حق

به محكمه نياز دارد و اگر شوهر اجازه ندهد زن حق رجوع  حرفه به رضای صريح يا ضمنى شوهر

را ندارد و شوهر هم ملزم نيست دليلى برای اجازه ندادن خود بياورد و حتـى پـس از دادن اجـازه 

) 152: ابراهيمـى معينـى، همـان. (تواند اجازه را پس بگيرد و زن را به ترك شغل مجبور كنـد مى

. ر سـودان چنـين اسـتقانون مدنى كشـو 75احوال شخصيه اردن و ماده  قانون 68چنانكه ماده 

  )194: 1384صفايى، (

تواند بـه  مى از دادن اذن شوهردار در موقع امتناع شوهر زن) تركيه و پرو(در كشورهايى مانند 

 دليـل متفـاوت محكمه مراجعه كند، هر چند قوانين كشورها نسبت به ادله اثبات دعوی و ماهيت

توانـد در خـارج از خانـه  در برخى ديگر از كشـورها زن مـى) 153: ابراهيمى معينى، همان. (است

مستقًال كار كند مگر آنكه شوهر بنا به داليلى با كار كردن زن مخالف باشد و محكمه نيز ايراد او 

  )همان. (را وارد بداند

يـش هـا در انتخاب شغل و انجـام فعاليـتمدنى سوئيس هر يك از زوجين را  قانون 167ماده 

در قانون مدنى فرانسه قبـل  ١.كند ملزم به رعايت حال شخص همسر و منافع زندگى مشترك مى

در . همسرش مخالفـت نمايـد توانست با اشتغال ، مرد مى223ماده  1طبق بند  1965از اصالحيه 

توانست بدون اجـازه  شد و زن شوهردار نمى موجب حجر او مى نظام حقوقى اين كشور ازدواج زن

از آنجا كه اين قاعده با تحوالت اقتصادی و احتياجـات جامعـه . خود قرارداد كار منعقد كند شوهر

داد، رويه قضايى فرانسه عدم مخالفت شوهر را نوعى اجـازه ضـمنى  وفق نمى به نيروی كار زنان

داشت در صورتى كه با كار كردن زن  با اين حال شوهر حق. دانست كرده و آن را كافى مى تلقى

توانست با مراجعـه بـه دادگـاه اجـازه  در اين صورت زن مى. خود موافق نبود از آن جلوگيری كند

 .را تحصيل كندكار  به اشتغال

شوهردار اهليت قائل شده و او را از حجـر  اين وضع حتى پس از تصويب قوانينى كه برای زن

شد ايـن بـود كـه اگـر چـه زن  استداللى كه بر وجود اين قاعده مى. خارج كردند، نيز ادامه يافت

                                                           
1. Code civil Suisse: Edité par la chancellerie federale 1988 Art 167. 
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و حرفـه كار  بـه و يا عـدم اشـتغال او باشد اما اشتغال شوهردار اهليت كامل داشته و محجور نمى

داشته باشد اگر كار زن خـود  بايد حق عنوان رئيس خانوادهو شوهر به . نبود تتفاو بى برای شوهر

-145: علويـون، همـان. (را مطابق شئون و مصالح خانواده نيافت او را از اشتغال بدان منـع كنـد

146(  

توانـد بـدون موافقـت شـوهرش شـغلى  مى تصريح شد كه زن 1965به هر حال در اصالحيه 

 در جريان مذاكرات مجلس هنگام تصويب ماده فوق گفته شده است كه اگر اشـتغال. داشته باشد

توانـد از طريـق دادگـاه او را از آن  را به خطر اندازد، طرف ديگر مى يكى از زوجين منافع خانواده

  )39-38: همان مهرپور،. (شغل منع نمايد

وجـود دارد امـا  زنـان هايى بـرای اشـتغال در ميان كشورهای اسالمى هم گرچـه محـدوديت

درصـد از كـل  7/17عربستان سعودی با اختصاص . روبه افزايش است مشاركت نيروی كار زنان

در بحرين نيـز . كمى را برای زنان قرار داده استدرصد است سهم بسيار  8/55ميزان اشتغال كه 

 2/48كويـت بـا نـرخ . دهد درصد از زنان، جمعيت فعال اقتصادی اين كشور را تشكيل مى 5/36

كشور خاورميانه و شمال آفريقا، حائز رتبه اول اعالم  18درصد مشاركت زنان در بازار كار از ميان 

دی مشاركت نيروی كار زنان رتبه خـوبى نسـبت درص 1/42قطر پس از كويت با نرخ . شده است

ركنى، . (درصد برآورد گرديده است 20نرخ مشاركت زنان در عمان . به كشورهای منطقه داراست

1391 :81(  

كنـد، امـا در اغلـب كشـورها  را منع مى گونه كشورها تبعيض عليه زنان های كار در اين قانون

نمايد تا از وابستگان ذكور خويش برای انجام كاركردهـای شـغلى  زنان را ملزم مى قوانين خانواده

  )همان. (معمولى اجازه بگيرند

، شهروندان بحرينـى 18فصل اول ميثاق ملى عمل بحرين و ماده  2به عنوان مثال طبق بند 

تبعيضى به خـاطر جنسـيت، نسـب، هيچ  د وان مساوی و وظايف در برابر قانون در خصوص حقوق

 1976در قانون كار ملى بحـرين كـه دسـتور آن در سـال . ميان آنان وجود ندارد ... وزبان، دين 

از جمله ايـن . برابر است حقوق مردان و زنان» زنان باب اشتغال«صادر شد، در همه موارد به جز 

  )848: همان. (باشد از همسرش برای كار مى ابرابری تبعيت زنن
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مختلـف روبـه افـزايش نهـاده و  در مشـاغل شايان ذكـر اسـت كـه درصـد مشـاركت زنـان

به عنوان مثال در كشورهای . های شغلى آنان و بند كيفيت كار ايشان تغيير يافته است محدوديت

در طـول . ی اخير افزايش بيشتری پيدا كرده استها صنعتى، مشاركت زنان در نيروی كار در دهه

و  ها نامه و مقررات، آيينقوانين  .اند ، زنان به مشاغل دولتى دستيابى بيشتری پيدا كرده1980دهه 

. يتى در افزايش حضور زنـان در بخـش عمـومى مـوثر بـوده اسـتها و اقدامات حما دستورالعمل

نـرخ  ٢و١به طور كلى در كشورهای عضو سازمان توسـعه و همكـاری اقتصـادی) علويون، همان(

  )همان. (استافزايش پيدايش كرده  زنان اشتغال

  المللى در اسناد بين زن اشتغال. بند دوم

 .المللى را از تساوی جنسيتى در اين اسناد آغاز كنيم در اسناد بين زن بهتر است وضعيت اشتغال

ارتقـاء  و مرد، وضعيت حقوقى زنان زن بر تساوی حقوق تأكيدو  با تشكيل سازمان ملل متحد

بـه  1945در مقدمه منشـور سـازمان ملـل متحـد كـه در سـال ) 46: 1384حسينيان، . (پيدا كرد

ما مردم ملل متحد مصمم شديم به اعالم مجـدد ايمـان ... «: گونه آمده است اين ٣.تصويب رسيد

حقوق اساسى بشر و به حيثيت و به ارزش شخصيت انسانى و به تساوی حقوق ميـان زن خود به 

سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلى، با «: منشور نيز چنين آمده است 8و در ماده » ... و مرد

يتى بـرای اسـتخدام گونه محدود در نظر گرفتن شرط مساوات در اركان اصلى و فرعى خود، هيچ

 .»قرار نخواهد كردمردان و زنان بر

اصـل  ٤توسط سازمان ملـل ايجـاد شـد، 1948بشر كه در  همچنين در اعالميه جهانى حقوق

دارد كـار  هر كـس حـق«: خوانيم مى 23در ماده . شده است و مرد به رسميت شناخته تساوی زن

همه حق دارنـد كـه بـدون هـيچ تبعيضـى در مقابـل كـار . كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد

   . »مساوی، اجرت مساوی دريافت دارند

                                                           
1. Organization for Economic co-operation and development [OECD]. 

االت متحـده ايكانادا و   كشور اروپای غربى به اضافه 18. تأسيس گرديده است 1961دسامبر  30اين سازمان در . ٢

  .دارند يتو ژاپن در آن عضوآمريكا 
3. Charter of the United National, 1945. 
4. Universal Declaration of Human Rights, 1948. 
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: سازمان ملل نيز بيـان شـده اسـت ١اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى المللى حقوق در ميثاق بين

و مـردان را در اسـتفاده از  ند كه تساوی حقـوق زنـانشو كشورهای طرف اين ميثاق متعهد مى«

 .»حقوق اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى مقرر در اين ميثاق تأمين كنند

كليـه اشـخاص در مقابـل «: نيز مقرر شـده اسـت ٢مدنى و سياسى المللى حقوق در ميثاق بين

قانون بايـد . بالسويه قانون را دارند يضى، استحقاق حمايتگونه تبع چاند و بدون هي مساوی قانون

  »... هر گونه تبعيضى را منع كند

كنوانسيون رفع كليه اشـكال تبعـيض عليـه  مجمع عمومى سازمان ملل متحد 1979در سال 

 :دارد خود مقرر مى 1اين كنوانسيون در ماده . را تصويب نمود ٣زنان

به معنى قائل شدن هرگونه تمايز، اسـتثناء » تبعيض عليه زنان«از نظر اين كنوانسيون عبارت 

ی هـا بشـر زنـان و آزادی يا محدوديت بر اساس جنسيت است كه در به رسميت شناختن حقـوق

وضـعيت نظـر از  ی و اعمال آن حقوق، بر پايه مساوات با مـردان، صـرفمند و بهره ها اساسى آن

 .يا اصوًال هدفش از بين بردن اين وضعيت استها اثر مخرب دارد  ها در تمامى زمينه تأهل آن

 :گويد چنين مى 11همچنين در ماده 

در زمينـه  های عضو بايد اقدامات مقتضى را بـرای رفـع تبعـيض عليـه زنـان دولت«

 انجام دهند و اطمينان دهند كه بـر مبنـای تسـاوی مـردان و زنـان، حقـوق اشتغال

 .شود يكسان مخصوصًا در موارد زير برای زنان رعايت مى

حق انتخاب آزادانه  .ج ؛...  انسانى به عنوان يك حق الينفك حقوق اشتغال حق .الف

 .»... حرفه و شغل

 41مـاده  2ايـن اصـل در بنـد . باشد المللى كار مى يكى از اهداف سازمان بين اصل عدم تبعيض

بـه عـالوه كنفـرانس . »شـده اسـت المللى كـار بـه رسـميت شناخته نامه اوليه سازمان بين اساس

المللى كار با صدور اعالميه فيالدلفيا كه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان است، مجـددًا بـر  بين

 .نموده است تأكيداصل مذكور 

                                                           
1. UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 
2.Universal Declaration of Human Rights, 1948. 
3. UN Covenant on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

(CEDW) 1979. 
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بر مبنای جنسيت يكى از موضوعات مهمى است كـه در مقاولـه نامـه  در اشتغال عدم تبعيض

بنابراين مقاوله نامه از آنجـا كـه . قرار گرفته است تأكيدورد المللى كار، م سازمان بين 111شماره 

باشد،  ها است و ثانيًا اصل بر عدم هرگونه تبعيض در اشتغال مى كار متعلق به همه انسان اوًال حق

تواند  كدام از زوجين نمى المللى هيچ توان نتيجه گرفت كه بر طبق معيارها و استانداردهای بين مى

  )154: علويون، همان. (برای اشتغال طرف مقابل ايجاد نمايند مانعى

ترين ايراداتى  شوهردار يكى از مهم زنان در اين ارتباط بايد توجه داشت، محدود كردن اشتغال

بـر  111المللى كار در اجرای مقاولـه نامـه شـماره  است كه از سوی دستگاه نظارتى سازمان بين

را در  شود، چنانچه به عنوان نمونه، اين دستگاه جمهوری اسالمى ايران برخى از كشورها وارد مى

مـدنى در مـورد محـدوديت  قـانون 1117و اعمـال مـاده  رابطه با اعمال تبعيض در اشتغال زنان

  ١.زنان شوهردار زير سؤال برده استاشتغال 

 13شورای اقتصادی، اجتماعى سازمان ملل در هشتاد و پنجمين جلسه عمومى خود در تـاريخ 

 هـا كـه در آن از دولت. شوهردار پرداختـه اسـت زنان به اتخاذ تصميم درباره اشتغال 1954ژوئيه 

و حرفـه مسـتقل كار  بـه شوهردار را در اشـتغال زن كند، سعى و تالش كنند تا حق مى درخواست

 .تأمين كنند

 بسـياری از كشـورها شـوهر با توجه به اينكه در قـانون«: در متن نظريه شورا بيان شده است

قـانون بعضـى از كشـورها نيـز  و حرفه مستقل بـازدارد، و دركار  به خود را از اشتغال تواند زن مى

كند، با اعتقاد به اينكه اين تحديد با اهليت قانونى زن  شوهر بر درآمد شخصى زن خود نظارت مى

مالكيت زن با اصل برابری زن و مرد در دوران نكاح، چنانچـه در اعالميـه جهـانى  و تحديد حق

شود تـا بـه طريـق مقتضـى  يه مىتوص ها ت؛ به دولتشده است، سازگار نيس بشر شناخته حقوق

و حرفه مستقل و ادامه آن كار و حرفه و تمتـع از كار  به بكوشند تا حق زن شوهردار را در اشتغال

  )علويون، همان. (درآمد آن را، بدون لزوم اجازه شوهر تأمين كند

                                                           
 .المللى كار گزارش هشتاد و پنجمين اجالسيه كنفرانس ساالنه بين. ١
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 گيری نتيجه

انـد و البتـه  هماننـد مـردان قائـل شـده را بـرای زنـان اشـتغال چنانكه آمد قوانين موجـود حـق

در . شوهردار است يت اشتغال زناند كه از جمله آن محدود هايى نيز برای آن قائل شده محدوديت

گفتيم كه اين محدوديتى است كـه بـه واسـطه . تحقيق حاضر اين امر را مورد بررسى قرار داديم

گذار اين محـدوديت را بـرای  قانون. شود بر زن تحميل مى بر خانواده شوهر ازدواج و مقام رياست

البتـه چنـان . خانواده قرار داده است و اختيار اعمال آن را برای شوهر وضع كرده استحفظ كيان 

كه امر شوهر در استفاده از اين حق آزادی كامل ندارد و برای ممانعت از شغل زن بايد ثابت كنـد 

از اين باب بين زنـى كـه حـين العقـد . شغل زن خالف مصالح خانوادگى يا حيثيات زوجين است

 بوده و شوهر راجع به ادامه شغل او سخنى نگفته، با زنى كه پس از ازدواج مشـغولار ك به مشغول

شود تفاوتى نيست و در هر دو مورد شوهر با لحاظ مصالح و حيثيات خانوادگى حق دارد  مىكار  به

پـس از ازدواج زن  بنابراين اختيار شوهر تنها ناظر بـه، مشـاغل. از اختيار قانونى خود استفاده كند

. انـد ی كـه پـيش از آن نيـز آغـاز گشـته تسـری دادههـا دانسته نشده، بلكه آن را به تمام شـغل

  )235: 1371كاتوزيان، (

ولو با توافق طرفين و به شكل شرط  زوجه اشتغال همچنين دانستيم كه امكان سلب كلى حق

 .كند پذيرفته نيست مربوط به شخصيت و حريت را زائل مى ل اينكه حقوقضمن عقد به دلي

 برای زوجه اشتغال البته در اين خصوص آراء فقهى نيز مطالعه شد كه در صورت پذيرفتن حق

 .در اين خصوص جاری خواهد شد در فقه همين حكم

 فهرست منابع

  ،المللى و موانع  و در اسناد بين ايران در حقوق زنان اشتغال ، بررسى حق1380ابراهيمى معينى، على

 .حق اشتغال، دانشگاه تهران

 فصلنامه تخصصى فقه و : ، درشوهر احمدی، مهدی، بررسى فقهى مسئله خروجزن از منزل بدون اذن

 .22، ش7ساسالمى،  حقوق مبانى

  ،انتشارات اسالميه2، جمدنى حقوق، 1370امامى، حسن ،. 
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حقوقى بر  - ُجستاری فقهى

در پرتو : ى زنان سياسحقوقِ 

  آراء موافقان و مخالفان

   1محمد روشن
 2محمد صادقي
  3زاده خولنجاني مصطفي شفيع

 
 

  چكيده
را نسبت به مردان متفاوت نموده است و بدين سبب نحوه برخـورداری  های جنسيتى، موقعيت زنان تفاوت

سياسى زنـان در قـرن  -با توجه به تحّوالت حقوقى. ى همواره مورد بحث بوده است سياسزنان از حقوقِ 

ل نوين، المل و نظام حقوق بين به فراخور تقابل نظام حقوقى اسالم. معاصر، اين فرايند در حال تعديل است

اين نوشتار به بررسى . دانان قرار گرفته است حقوق سياسى زنان از موضوعات اختالفى ميان فقها و حقوق

بـا نقـد آراء های جنسيتى و نقش آن در برخورداری از حقـوق سياسـى بـرای زنـان، همـراه  تفاوت مبانى

مطلـق حقـوق  شده، تفاوت ها داللت بر آن دارد كه از مبانى مطرح يافته. موافقان و مخالفان پرداخته است

مندی از حقـوق سياسـى از جملـه   بهرهو مرد قابل استنباط نيست و از اين رو، برای زنان حقّ  سياسى زن

گانه و مجلس خبرگان، شوراها و حتّـى، امكـان  اب شدن، عضويت در قوای سهحق انتخاب كردن و انتخ

  .ترين منصب حكومتى نيز وجود دارد تصّدی عالى

  .، قضاوت، مناصب سياسىسياسى ، حقوق، رجوليتزن :ها واژه كليد

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى عضو هيئت علمى پژوهشكده خانواده .١
  .)ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٢
  .)ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  حقوقدانشجوی كارشناسى ارشد . ٣
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  مقدمه

متعـدد در  هايى اسـت كـه دارای آثـار و اجتماعى در زمرۀ مقوله سياسى  برخورداری از حقوقحقّ 

باشد؛ بدين سبب رابطه وثيقى بين امكان برخورداری از ايـن حقـوق و آثـار  های حقوقى مى نظام

اصوًال اين امر كه همواره بـه تناسـب مباحـث گونـاگون و بـه . شود متناسب ناشى از آن ديده مى

مى قـرار دارنـد كـه اند در زمـره مفـاهي ، مطرح بودههای مختلف در زمينه حقوق زن دنبال نظريه

ترين حادثه ربـع اول قـرن بيسـتم،  توان گفت بزرگ قدمتى نسبتًا طوالنى دارند، به نحوی كه مى

  )27: 1369مطهری، . (بوده است همانا دگرگونى وضع زنان

ای بنا بر مصالح زندگى اجتماعى، حكـومتى وجـود دارد و مطـابق تعـاليم عاليـه  در هر جامعه

برخورداری از  از اين رو، وجود حكومت و حق ١.ز اين ضرورت كامًال تصريح شده استاسالمى ني

ترين اديـان و  بـه عنـوان كامـل – ديـن اسـالم. الزم اسـت و مـردان برای زنان سياسى حقوق

حقـوق «توانـد در قبـال مسـئله مهمـى چـون  نمى –اجتمـاعى بشـريتترين برنامه زندگى  جامع

در ايـن نوشـتار، . سكوت كرده و فاقد چارچوب و ايده منسـجمى باشـد» حقوق زن«و » سياسى

حقـوقى آراء موافقـان و مخالفـان ايـن موضـوع بـا  -سعى ما بر اين است كه به بررسـى فقهـى

ايگاه حقوق سياسى زنان در نظام حقـوقى اسـالمى بـا تحليلى، پرداخته و ج -رويكردی توصيفى

  .های دينى تبيين شود آموزه استناد به مبانى

در اسالم به نـوعى در ايـن  بشر در زمان معاصر، همواره حقوق زن در پى رواج گفتمان حقوق

های  هـای سياسـى مبتنـى بـر انديشـه ای عليه نظام نظام حقوقى محل مناقشه و به عنوان حربه

تـوان  های پرداختن به آن را مى ترين ضرورت از اين رو يكى از مهم. اسالمى، محسوب شده است

هـا  از تقابـل آن های حقوقى و مشكالتى دانسـت كـه نسبت ميان اين نظام حقوقى با ساير نظام

  .شود ناشى مى

                                                           
: دارند نهج البالغه در مورد لزوم استقرار حكومت و تولّى امر توسط حاكم بيان مى 40در خطبه ) ع(حضرت على . ١

مردم نيازمند بـه حـاكم «: » يْسَتْمتُِع ِفيَها الْكاِفرُ ِإنُه َال ُبد لِلناِس ِمْن َأِميٍر َبر َأْو َفاِجٍر يْعَمُل ِفى ِإْمَرتِِه الُْمْؤِمُن َو «

ی  خواه آن حاكم نيكوكار باشد يا فاجر هستند تا در حكومت او مؤمن كار خويش را انجام دهد و كافر نيز بهـره

  ) 48: 1414نهج البالغه، (. »خود را ببرد



103  

 

103 

با توجه به اين كه دين اسالم نقش اساسى و مهمـى در تعريـف و اجـرای معيارهـای الزم در 

روابط اجتماعى دارد، از طرفى به تئوری پردازی در زمينه مفاهيم حقـوقى و از جملـه آن مفـاهيم 

های سياسى و حقوقى متحـّول كنـونى بـه طـور  ديگر نظام اقدام نموده و از طرف خانواده حقوق

دانـان اسـالمى در تبيـين ايـن  در اين ميان وظيفه حقوق. ها را ندارد كامل توان پذيرش اين ايده

هـای حقـوقى  پارادايم بس خطير و مهم است تا با بازشناسى اين مفاهيم، در جهت پر كردن خأل

  .نمايندموجود در اين عرصه نقش بسزايى را ايفا 

را بـه كلّـى از ورود در كارهـای  در اين زمينه نظرات متفاوتى وجود دارد؛ برخـى فقيهـان زن

كنند؛ برخى ميان زن و مرد در انجام كارهای اجتماعى هيچ تفاوتى قائل نيستند  اجتماعى منع مى

انـد كـه در ادامـه ايـن  دانند و برخى نيز قائل به تفصيل شـده و زن را در انجام هر كاری آزاد مى

عملـى ناشـى از  در حقوق اسالمى، آثـار زنان سياسى حقوق نوشتار به بررسى، تبيين و نقد مبانى

ن های حقـوق سياسـى زنـان در آراء موافقـان و مخالفـا حقوق سياسى زنان و مصاديقى از تفاوت

  .خواهيم پرداخت

  در حقوق اسالمى زنان سياسى حقوق مبانى. 1

اشـاره  در نظـام حقـوقى اسـالم اجتماعى زنـان -سياسى حقوق در اين مبحث به برخى از مبانى

  :اند از كنيم كه عبارت مى

بـدون ترديـد،  آزادی تعيين سرنوشت و اصل برابری و كرامت، شرط تحقق هدف خلقت؛ حقّ 

و اين امر در صورتى  ١هدف اصلى خلقت هستى، هدفى اخالقى يعنى خدا گونه شدن انسان است

او صـورت پـذيرد، در  در عين اختيـار و آزادی اراده مالك شرافت و كرامت انسان خواهد بود كه

به همين علت، خداوند متعال عـالوه . غير اين صورت اصوًال مسئوليت و ثواب و عقاب معنا ندارد

بر اين كه انسان را به لحاظ تكوينى و فلسفى آزاد آفريده است، به لحاظ تشريعى نيز در بسـياری 

  .عمل داده استاز موارد به او آزادی 

در زمـان كنـونى، در جامعـه در كنار مردان، ضامن بقای نظام اسـالمى اسـت؛  مشاركت زنان

اسالمى در موارد فراوانى مشاركت زنان در مديريت كالن اجرايى كشـورها از جملـه در مجـالس 

                                                           
ْنَس ِإال لِيْعُبُدونِ « .١  .»و جن و انس را نيافريدم، مگر برای اين كه من را بنـدگى كننـد«: » َو َما َخَلْقُت الِْجن َو اْإلِ

 ) 56: ذاريات(
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های  خصوص ايـن كـه در مسـئوليتبه . شود ادارات مشاهده مى و رياست) پارلمان(گذاری  قانون

ها مشغول  ها، درمان بيماران بيمارستان بسيار حساس و ضروری چون تربيت در مدارس و دانشگاه

  .هستند

در كنار مردان، تضمينى در جهت رسيدن به اهداف نظام سياسى اسالم اسـت؛  مشاركت زنان

ايشـان  های سياسـى، حضـور زنـان را حـق بايد در ضمن نفى مالك جنسيت را در زمينه فعاليت

هـا حـق  خانم... «: برخى در اين زمينه معتقدند. دانست و حتى آن را نوعى تكليف به حساب آورد

دين اسالم دين سياسـى اسـت كـه همـه ...  دارند در سياست دخالت كنند و تكليفشان اين است

ايشـان دخالـت در مقـّدراِت اساسـى ) 15: 10، ج1369موسوی خمينـى، ( .»چيزش سياسى است

بايـد در  زن... «: دارنـد اند و بيـان مى مملكت را از وظايف زنان در پيشبرد اهداف نهضت دانسـته

– شـماها...  زن آدم سـاز اسـت؛ زن مربـى انسـان اسـت. مقّدرات اساسى مملكت دخالت بكنـد
ايد اكنون هم باز بايد در پيـروزی  ايد و سهيم بوده ها نقش اساسى داشته گونه كه در نهضت همان

مملكـت از . سهيم باشيد و فراموش نكنيد كه هر موقع كه اقتضا كند، نهضت كنيد و قيـام كنيـد

 )302 - 301: 6، ج1369موسوی خمينى، ( .»خود شماست

ف و نهى از منكر، مسـتلزم از جمله اصل مسئوليت همگانى و امر به معروانجام وظايف دينى؛ 

مشاركت در نظام سياسى و اجتماعى است؛ يعنى، از آن جا كـه مسـلمانان بـر طبـق  داشتن حق

تعاليم دينى، وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و اقامه قسط و عدل داشته و نبايـد نسـبت بـه 

ها مستلزم اين است كه  و امثال آناين وظايف . تفاوت باشند گذرد، بى آنچه در جامعه اسالمى مى

هايى را نيز داشته باشند، چنان كه اصوًال شرط داشـتن مسـئوليت، دارا بـودن  حق چنين مشاركت

باشد؛ بنابراين، اگر مردم در نظام سياسى اسـالم دارای چنـين وظـايفى  حق و آزادی انجام آن مى

  .نيز برخوردار باشند هستند، پس بايد از حق و آزادی عمل در جهت انجام اين امور

  زنان سياسى عملى ناشى از حقوق آثار. 2

عمـومى  انتخاب در مراجعـه بـه آراء از جمله، حقّ  بانوان سياسى در اين مقال، به برخى از حقوق

پـردازيم و در مبحـث  مى) 3 .2(و حّق تصّدی امور حاكميتى ) 2 .2(، حّق اصالح حاكميت )1 .2(

حقوقى محـّل بحـث و  -پردازيم كه در آراء فقهى مى بعد به مصاديقى بارز از حقوق سياسى زنان

  .نزاع است
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 ه آرای عمومىانتخاب در مراجعه ب و حق زنان. 1. 2

زنان برشمرد؛ دين  سياسى توان به عنوان حداقل حقوق در انتخاِب نظاِم حاكم را مى شركت زنان

تبيين و تحلّيـل . اسالم شركت زنان در اين عرصه را بيش از چهارده قرن پيش امضا نموده است

يقت است كه زنان عالوه بر تالش برای برپايى نظام اسـالمى، تاريخ عصر رسالت گويای اين حق

طبق مقّررات و قواعد مربوط به آن زمان، همانند مردان در عرصه انتخـاب حـاكم و بيعـت بـا او 

گرفـت،  و بـه دسـتور ايشـان انجـام مى) ع( حضور داشتند و چون اين عمل در ارتباط با معصـوم

 زنان در عرصه انتخاب و تأييد حاكم و داشتن اين حـقتواند مؤيدی قوی بر اهميت مشاركت  مى

  .الهى باشد

 و اصالح حاكميت زنان. 2. 2

در طول تاريخ، به ويژه تاريخ اسالم، ايفای نقش ايشان در مصاف  های حضور زنان از ديگر عرصه

با حاكمان نااليق و ستمگر است؛ از آن جايى كه وظيفه احيای امر به معروف و نهـى از منكـر از 

 تـرين منكـر در صـحنه حيـات مقابلـه بـا بزرگ ١و مرد در قرآن كريم است، شترك زنتكاليف م

از وظايف مسلّم هر زن و مـرد مسـلمانى  –ى حاكميت ظلم و ستم و دستگاه جوريعن – اجتماعى

  ٢.است

 و تصّدی مناصب حكومتى زنان. 3. 2

اسـت كـه از  از مباحث مطرح در عرصه مشاركت سياسى، موضوع تولّى امر حكومت توسط زنـان

نظران اسالمى بوده و در منابع فقهى، اعّم از شيعه و سنّى، كمتر بـه آن  ديرباز مورد توجه صاحب

، پذيرش باالترين منصب اجرايـى اسـت »تصّدی مناصب حكومتى«منظور از . پرداخته شده است

امعه ايجـاب رعايت مصالح فرد و ج. گردد تعبير مى» َاماَرت«كه گاهى در متون اسالمى، از آن به 

                                                           
ٌة يْدُعوَن ِإلَى الَْخيِر َو يْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يْنَهْوَن َعِن الُْمْنكِر َو ُأولئِكُهُم ا«. ١ بايـد در «: » لُْمْفلُِحونَ َو لَْتكْن ِمْنكْم ُأم

ه خير فرا خواند و به نيكى فرمان دهـد و از كـار ناشايسـت بـاز دارد و هـم آنـان ميان شما گروهى باشند كه ب

  ) 104: عمران آل(» .اند رستگاران

ـَاله َويْؤُتـونَ َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْولِياء َبْعٍض يْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويْنَهـْوَن َعـِن الُْمنَكـِر َويِقيُمـو«. ٢ َن الص 

َكاةَ  بعضى بر بعض ديگر سرپرستى و نظارت دارند؛ امر بـه معـروف و افراد با ايمان جامعه از مردان و زنان» الز ،

  )71: توبه( .پردازند دارند و زكات مى نهى از منكر كنند و نماز را بپا مى
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مورد توجه قـرار » صالحيت«كند در واگذاری مناصب و از جمله زمامداری و حكومت، مالِك  مى

قابـل ) اصل مالك بودن صالحيت برای تصّدی امور(رغم اين كه اين اصل عقلى  ولى على. گيرد

گونه امور مختّص به مردان است، ولى آنچه در مقـام عمـل،  تخصيص نيست كه بتوان گفت، اين

تر رخ داده است، اين است كه معموًال مردان گوی سـبقت و صـالحيت را در ايـن زمينـه از  بيش

بنابراين، ضروری است تا جهت تبيين بيشتر تصدی مناصب حكومتى توسط زنان و . اند زنان ربوده

  .دهيم های مخالفان و موافقان حكومت زنان را در مباحث بعدی مورد ارزيابى قرار مى طرح ديدگاه

  در آراء موافقان و مخالفان زنان سياسى های حقوق مصاديقى از تفاوت. 3

 آيد تا ضمن بررسى برخى از مصاديق بارز از حقـوق با عنايت به توضيحاتى كه ارائه شد، الزم مى

واضح است كه به دليل محـدوديت، تنهـا بـه ذكـر و بررسـى . دهيمرا مورد ارزيابى قرار  سياسى

، عضويت در قوه مقننـه و شـورای نگهبـان )1 .3( برخى از موارد از قبيل اجتهاد و مرجعيت زنان

، عضويت در قوه قضاييه و تصّدی امر قضا از جانـب زنـان )3 .3(، عضويت در قوه مجريه )2 .3(

سـنجى تحقـق  و در نهايـت امكان) 5 .3(لـس خبرگـان و سـاير شـوراها ، عضويت در مج)4 .3(

  .اكتفا شده است) 6 .3(ترين منصب حكومتى برای زنان  عالى

  اجتهاد و مرجعيت زنان. 1. 3

خدا از طريق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتـى  اخبار از حكم«منظور از مقام اجتهاد و فتوا، 

: 13، ج1377محمدی گيالنى، (» شود اين كه اين فتوا، مدلول نص است يا منتهى به نص مىبه 

برای تصـّدی مرجعيـت تقليـد، دو نظـر وجـود دارد؛ برخـى  در زمينه اهليت زنان. باشد مى) 101

دينـى نيـز زنـان را بـه فقـه اجتهـادی  معتقدند اسالم، نه تنها با اجتهاد موافق است، بلكه مبانى

  .اند فراخوانده است و در مقابل برخى با تصّدی مرجعيت تقليد از جانب زنان، مخالفت نموده

در اجتهاد و مرجعيت هستند و معتقدند كه  غالب فقهای اهل سنت متمايل به قبول اهليت زن

آيـد كـه  سخنان اهل سنّت چنين بـر مى از بررسى«در واقع . جنسيت در اين زمينه مطرح نيست

آنان، دانايى و آگاهى را ميزانى برای تصّدی مقام افتاء و مرجعيت دانسته و جنسيت خاصى در آن 

در ميـان ) 167: 1، ج1374؛ ابن قـيم، 49: تا ؛ ابن حزم، بى370: 1380جناتى، (» .اند لحاظ نكرده

محقـق . (انـد وريت را در مرجعيت تصريح نكردهفقهای اماميه نيز، فقهای متقدم و متأخر، لزوم ذك

از ايـن رو، فقهـای ) 490: 1411؛ محقق كركـى، 119: تا ؛ عالمه حلّى، بى344: 1، ج1403حلّى، 

اند، اّمـا برخـى  اماميه تا زمان شهيد ثانى متعرض شرط ذكوريت نسبت به مقـام مرجعيـت نشـده
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اسـت و بـر » عدالت«و » ايمان«دو شرط معتقدند كه شرط ذكوريت مفتى نيز از نظر عقال مانند 

و اّدعای اختصاص به نـّص » مرد«اين شرط دليل روشنى به جز اّدعای انصراف اطالقات ادلّه بر 

  )43: 1، ج1404حكيم، . (از ادلّه به مرد، وجود ندارد

افته جوی قائالن به اين شرط بوده است و بر كسى دست ني و صاحب فصول كه در مقام جست

شهيد ثانى در آغاز كتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن «: است، مگر شهيد ثانى و بيان نموده است

زادگى، قدرت بـر سـخن گفـتن و نوشـتن و حريـت را از  بيان شرايط افتاء، شرط ذكوريت، حالل

. شرايط افتاء شمرده بر دو شرط اول اّدعای اجماع و بر سه شرط اخير اّدعای شهرت كـرده اسـت

شود، ممكن اسـت مقصـود شـهيد از افتـا،  ابراين، همچنان كه از ظاهر كالم چنين فهميده مىبن

بر فـرض ايـن كـه مـرادش . باشد و ممكن است مطلق فتوا اعّم از قضا و غير قضا باشد قضاوت

گـران معتبـر مطلق فتوا باشد، آيا اين شرايط، مطلقًا در فتوا معتبر است و يا در مقام افتاء برای دي

است؟ ظاهرًا، اين شرايط در مقام افتاء برای ديگران معتبر است، نه در مقام مطلق فتوا و دليل آن 

  )393: 1404ايوان كيفى، . (روشن است

مبنى بر اين كه از رجوع به حكـام ) ع(برخى ديگر در اين زمينه با استناد روايتى از امام صادق 

اند، معتقدند  و ارجاع امر را به مردی از ميان خود سفارش نمودهاند  جور برای داوری امر نفى كرده

در باب قضـا را دارد و اگـر منصـب افتـاء بـاالتر از  كه اين حديث داللت بر اعتبار شرط رجوليت

حكمى شخصى بين دو يا چند نفر برای رفع » قضا«منصب قضاء نباشد، مساوی با آن است؛ زيرا 

باشد؛ بنـابراين  حكمى كلّى است كه مورد ابتال عامه مسلمين مى» فتوا«كه  الىدرح تخاصم است،

موسـوی . (اگر رجوليت در باب قضاء معتبر باشد، بايد به طريق اولى در باب فتوا نيز معتبـر باشـد

در » رجـل«رسد؛ زيـرا اخـذ عنـوان  اّما قبول اين نظر دشوار به نظر مى) 224: 1، ج1410خويى، 

از داوری ) ع(اجعه به حكّام جور به جهت مقابله با حكّام جور بـوده اسـت و امـام موضوع عدم مر

بردن نزد آنان منع نموده است و آن چه كه در باب قضا متعـارف و غالـب بـوده اسـت، رجوليـت 

قاضى بوده است؛ بنابراين، اخذ عنوان رجوليت از باب غلبه اسـت نـه بـه خـاطر تعبّـد و انحصـار 

از اين رو، به فرض پذيرش اين كه قضاء و فتوا از يـك بـاب باشـند، لـزوم . برای مردان قضاوت

رجوليت در باب قضا از اين حديث قابل استنباط نيست؛ لذا، دليلى وجـود نـدارد كـه رجوليـت در 

. باشد مى و مردان مرجع تقليد معتبر باشد، بلكه مقتضای اطالق و سيره عقال، عدم فرق بين زنان

 )110: 13، ج1377محمدی گيالنى، (
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را در مـوارد  توان جواز و ثبوت اهليت و جواز تصّدی مرجعيت تقليد برای زنان به طور كلى مى

  :زير خالصه كرد

جمله  دارند كه ازرجواز تقليد در احكام از اطالق برخوبرخى از آيات قرآن كريم در جهت اثباِت  .1

اشاره ) 159: بقره( ٣، آيه كتمان)43: نحل( ٢، آيه ذكر)122: توبه( ١توان به آيه نفر اين آيات مى

  .نمود

جملـه  در. ، داللت بر اين امر دارد)ع( و ائمه معصومين) ص(سيره و سنّت عملى پيامبر اعظم  .2

د را از مفاسـد كه از فقها كه خود را از شرور و معاصى، دين خـوهر«اين احاديث آن است كه، 

نفسانيه و شيطانيه حفظ نمايد و با هوای نفس خويش مخالفت كند و فرمان بردار موالی خود 

به كند،  در رخدادهايى كه پيشامد مى« ٤؛».جايز است كه از تقليد او كنندپس برای عوام . باشد

مسايل مستحدثه اند كه مردم در  بنابراين، ائّمه سفارش نموده ٥؛». راويان حديث ما رجوع كنيد

شود و  و مرد را شامل مى به راويان كالم ايشان مراجعه كنند و بديهى است كه اطالق آن زن

  .دهد شود، ترديدی به خود راه نمى عرف نيز در اين كه اين، شامل زن و مرد مى

و سؤال  دليل عقلى مبنى بر لزوم رجوع جاهل به عالم؛ بنای عقال در باب رجوع جاهل به عالم .3

شود، از طرفى از سوی شارع نيز ردعى صورت  الشرايط نيز مى جامع شامل زنان» اهل ِذكر«از 

عالوه بر اين تمامى فقها بر اين امر اذغان دارند و تنها برخى . نگرفته است تا آن را مقيد سازد

  )62: 3، ج1387جبلى عاملى، . (تاء است، از زمرۀ شرايط افمعتقدند كه بلوغ، عقل و رجوليت

                                                           
نْهُ◌ْم َطائَفه ليَتفَ     َفَلْو َال َنَفَر ِمن كلُ «. ١ ُهْم َيْحـَذُرونِفْرَقه ميِن َو لِينِذُرواْ َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ ِإلَْيِهْم لََعل ُهواْ فِى الدو «: »ق

ای كـوچ  كوچ كننـد، پـس چـرا از گروهـى از آنـان طايفـه) به سوی جهاد(مؤمنان را وظيفه نيست كه همگى 

 ».ها از معاصى برحذر باشند ر كنند، شايد آنكنند تا در دين آگاهى يابند و چون باز گشتند، قوم خود را انذا نمى
كِر ِإن كنُتْم َال َتْعَلُمون«. ٢ دانيد، از اهل ذكر و آگاهان بپرسيد اگر خود نمى«:»َفْسَ◌لُواْ َأْهَل الذ. «  

٣. » اُه لِلنِذيَن يكُتُموَن َما َأْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَناِت َو الُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبين ُ ِإن ال كسـانى «:»اِس ِفى الْكَتاِب ُأولئِك يْلَعُنُهُم اّهللاٰ

كننده ما را كه نازل كرديم، پس از آنكه در كتاب آسـمانى بـراى مـردم روشـن  گر و هدايت را كه داليل روشن

 ».كند ها را لعنت مى كنند، خداوند آن ايم، كتمان مى ساخته
مجلسى، (»لدينه، مخالفأ لهواه، مطيعأ ألمر مواله فللعوام أن يقلدوهاما من كان من الفقهاء صائبَا لنفسه، حافظأ « .٤

  )88: 51. ، ج.ق1403

  )977: 11، ج.1393حرعاملى، (»فأما الحوادث الواقعه فأرجعوا فيها الى رواه احاديثنا«. ٥
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و مرد وجود ندارد و در تأييـد ايـن نظـر،  از منظر بنای عقال در باب افتاء و تقليد تفاوتى ميان زن

برخى معتقدند كه واجب است كه مرجع تقليد، عالم، مجتهد، عادل و پرهيزكار در دين خدا باشـد، 

موسـوی . (تر اين كه طالب و حريص بر دنيا و در پى مال و مقام آن نباشد بلكه به احتياط نزديك

را شـرط مرجعيـت » رجوليـت«در اين عبـارت  چنان كه پيدا است، ايشان،) 5: 1تا، ج خمينى، بى

اسـت؛  در مرجع همانند شرط عدالت) مرد بودن(برخى نيز معتقدند كه اعتبار رجوليت . اند ندانسته

و ) دانند و نه شـرط رجوليـت را منظور اين است كه عقال نه شرط عدالت را الزم مى(در نزد عقال 

روشنى ـ غير از ادعای انصراف اطالقات ادلّه به مرد و اختصاص برخى از ادلّـه  بر اين شرط دليل

 )43: 1، ج1391حكيم، . (به مرد ـ وجود ندارد

در مرجـع » رجوليت«ای كه برای شرط  اّهللاٰ العظمى خويى پس از نقد و ايراد برخى از ادله آيت

تقليد اقامه نشده است، بلكه مقتضى اطالق ادلّه و تقليد معتقدند كه دليلى بر شرط رجوليت مرجع 

. تفاوتى وجود ندارد سيره عقال داللت بر اين دارد كه در تصّدی اين مسئوليت ميان مردان و زنان

حال اين است كه شرط مرد بودن در مرجـع تقليـد  اّما، درعين) 226: 1، ج1410موسوی خويى، (

شود كه وظيفـه مـورد انتظـار از زنـان،  فحوای كالم شارع استنباط مى دانند؛ زيرا از تر مى صحيح

داری امور داخلى منزل است، نه وارد شدن در امـوری كـه بـا ايـن  حفظ حجاب و پوشش و عهده

اش اين اسـت كـه خـود را در معـرض  داری افتاء برای مردم الزمه وظيفه ناسازگاری دارد و عهده

: 1، ج1410موسـوی خـويى، . (شارع به اين كار راضى نيسـته ك درحالى مراجعه مردم قرار دهد،

و  را از همـه مشـاغل رسد كه ذيل كالم ايشان مستلزم آن اسـت كـه بايـد زن به نظر مى) 226

مناصب اجتماعى محروم نماييم؛ زيرا ميان اين منصب با بقيه مناصب و مشاغل اجتمـاعى ماننـد 

ر مدرسه، حوزه علميه و دانشـگاه و همچنـين، درمـان بيمـاران بيمارسـتان و تربيت نسل جديد د

ثمرۀ عملـى آن بـه وضـوح كه  درحالى اموری كه حتى مختّص به ايشان است، نيز محروم شوند،

  .ايم درك است و نيروی اقتصادی تقريبًا نيمى از جامعه استفادۀ بهينه را نبرده قابل

الزم به تصريح است كه خطابات شارع در اين زمينه عـام به عنوان آخرين كالم در اين بحث 

اّهللاٰ را كشف و بدان  است و بنا بر اصل اولى، همه آحاد انسانى، بايد از روی اجتهاد شخصى حكم

عمل نمايند، ولى از باب رخصت و ترفيۀ حال خاطر عموم و لزوم عدم تعطيلى سـاير احتياجـات و 

ه حوايج انسانى، اين امر حائز اهميت، از وجوب نفسـى و عينـى بـه همچنين، ضرورت پرداختن ب

ماننـد مـردان از سـويى مكلّـف و از  كفايى تغيير يافته است؛ بنابراين، بر اساس اصل اولى، زنـان
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باشـند و بـدين جهـت،  سوی ديگر، وجوب كفايى به تحصيل اوامر و نواهى الهى برای اجتهاد مى

حال آن كه همگان، اين نوع ضرورت را . از خطابات شارع دليل متقن الزم استبرای خروج آنان 

و  بر خالف عدالت) محروم كردن زنان از قاعدۀ مورد بحث(اند و اين شيوه  از شارع استنباط نكرده

  .تساوی بين انسان به ما هو انسان است

ن انسان از اهليت تمتـع و بـا بلـوغ و رشـد دارای اهليـت و زنده متولّد شد از اين رو، با حيات

باشـد؛ بنـابراين،  و تكليف و ايفای آن مى به معنای برخورداری از حق» اهليه االداء«استيفاء و يا 

بايست دليلى متقن و خالف اصل ارائه نمـود  برای تقييد دامنه شمول و اطالق اهليت به ناچار مى

  .اثبات باشد قابل) و اجتماعى سياسى از حقوق مكان برخورداری زنانرّد ا(تا اين مهم 

  عضويت در قوه مقننه و شورای نگهبان. 2. 3

گانه و شـوراها از  با توجه به اين كه مناصب حكومتى و حاكميتى از جمله عضويت در قـوای سـه

فقهى اختالف وجـود نـدارد و بـه نـوعى  باشد، در اين موارد، در مبانى مىزمرۀ مسايل مستحدثه 

شـود، اّمـا در عرصـۀ تجربـۀ عملـى نظـام  سالبه به انتفاع موضوع به اين نحو مذكور قلمـداد مى

اسـت  های مختلف به فعليت رسيده گونه موارد از جنبه ، امكان تصّدی اينجمهوری اسالمى ايران

  .كه در اين مبحث و مباحث آتى مصاديقى از آن را تبيين خواهيم نمود

شرايط و كيفيت انتخابات را قانون  ١،اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 62به موجب اصل 

 قانون انتخابات مجلس شـورای اسـالمى، مصـّوب هفـتم آذر 28معين خواهد كرد و مطابق ماده 

 برای نامزدی و نمايندگى مجلس شورای اسالمى، شرط جنسيت لحاظ نشده است و زنان 1378٢

توانند نماينده مجلس شورای اسالمى شوند؛ زيرا نماينـدگى در  نيز با دارا بودن شرايط مذكور، مى

ين رو زنان نيـز گذاری است و از ا قوه مقننه در حقيقت به منزله وكالت از جانب مردم برای قانون

                                                           
  شـوند تشـكيل  مـى  انتخـاب  مخفـى  و بـا رأی  طـور مسـتقيم  به  كه  ملت  از نمايندگان  اسالمى  شورای  مجلس. ١

 .خواهد كرد  معين  را قانون  انتخابات  و كيفيت  شوندگان  و انتخاب  كنندگان  شرايط انتخاب. گردد مى
اعتقاد و التزام عملى به اسالم و نظام مقدس  .1: انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد دارای شرايط زير باشند«. ٢

اساسـى و اصـل  ابراز وفاداری بـه قـانون .3. تابعيت كشور جمهوری اسالمى ايران .2.جمهوری اسالمى ايران

نداشـتن سـوء شـهرت در حـوزه  .5. حداقل مدرك فوق ديـپلم و يـا معـادل آن .4. مترقى واليت مطلقه فقيه

حداقل سن سى سال تمام  .7. جسمى در حّد برخورداری از نعمت بينائى، شنوائى و گويائى سالمت .6. انتخابيه

 .»و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
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گـذاری و تصـّدی منصـب تشـريع بـرای مسـايل  توانند از جانب عامه مردم وكالـت در قانون مى

در مورد امكان عضويت زنان در شورای نگهبان نيز آن چه كـه از اصـل . موضوعه را داشته باشند

وجـه شـرط  شود، اين اسـت كـه بـه هيچ استنباط مى ١قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران 91

ای تعيين شده است كه اختصاص به مردان  جنسيتى وجود ندارد و شرايط و صفات اعضاء به گونه

از جملـه اعضـای شـورای  91ندارد؛ بنابراين، هيچ منعى وجود ندارد كه زنان واجد شرايط اصـل 

  .نگهبان باشند

  عضويت در قوه مجريه. 3. 3

در اجتمـاع  صـاديق حضـور زنـانوزارت، به شكل كنونى آن در زمـرۀ مسـايل مسـتحدثه و از م

بر مشروعيت مصاديق حضـور  توان حكم با توجه به مشروعيت حضور زنان مى. شود محسوب مى

ايشان داد، مگر اين كه در مواردی خاص منعى خاص وجود داشته باشد و از نظر قانونى نيز هـيچ 

دينى اين مهم واجد  منظر مبانىاگر از چراكه  رد؛منعى برای احراز اين سمت توسط زنان وجود ندا

، غيرشرعى و اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 96٣و  4٢گونه اشكال بود به موجب اصول هر

شد و عدم رد شورای نگهبان، به منزلۀ مشروعيت حضور زنان در جامعه  يا خالف شرعى احراز مى

  .ترين شئون اجتماعى است حتى در عالىو 

                                                           
ملـى بـا آنهـا،   شـورای  مجلس  مصوبات  مغايرت  از نظر عدم  اساسى  و قانون  اسالم  از احكام  منظور پاسداری  به. ١

  مقتضـيات  به  و آگاه  عادل  نفر از فقهای  شش -1: شود  مى  زير تشكيل  با تركيب  نگهبان  یشورا  نام  به  شورايى

،  حقوقى  مختلف  های ، در رشته نفر حقوقدان  شش -2.  است  رهبری  با مقام  عده  اين  انتخاب. روز  و مسائل  زمان

شـوند و بـا   مـى  معرفـى  اسالمى  شورای  مجلس  به  قضائيه  قوه  رئيس  وسيله  به  كه  مسلمانى  حقوقدانان  از ميان

 .گردند  مى  انتخاب  مجلس  رای
هـا بايـد بـر  كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادی، اداری، فرهنگى، نظـامى، سياسـى و غيـر اين. ٢

اساسى و قـوانين و مقـررات ديگـر  انوناين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول ق. اساس موازين اسالمى باشد

 .حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمى با احكام اسالم بـا اكثريـت فقهـای شـورای نگهبـان و . ٣

  .كثريت همه اعضای شورای نگهبان استاساسى بر عهده ا ها با قانون تشخيص عدم تعارض آن
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  عضويت در قوه قضاييه و تصّدی امر قضا از جانب زنان. 4. 3

قـوه قضـاييه  شرايط احـراز رياسـت ١اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 157به موجب اصل 

را » رجوليـت«گذار در قانون اساسـى  شود كه قانون تنباط مىگونه اس تعيين شده است و از آن اين

با اين وجود، از موضوعات مهمى كه همواره در . برای تصّدی رياست قوه قضاييه ذكر نكرده است

اسـت و البتـه  برای قضـاوت به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسى صالحيت زنان فقه و حقوق

بنا بر نظـر  – بايد توجه داشت كه احراز پست رياست قوه قضاييه تعارضى با منع زنان از قضاوت

  .رياست قوه قضاييه پستى اداری استچراكه  ندارد؛  –مشهور

شـده نشـان  های انجام مـورد تأييـد نيسـت، اّمـا بررسـى زنان بنا بر نظر مشهور فقها، قضاوت

را در قاضـى شـرط دانسـته و » رجوليـت«مشـهور فقهـا . دهد كه داليل آنان قابل نقد اسـت مى

جا كه قضاوت از مناصب مهم و از شـئون نبـّوت،  دانند، ولى از آن را مطلقًا جايز نمى قضاوت زنان

های اخير بيشتر مورد نظـر  شود و نظريه جواز قضاوت زنان، در سال و فقاهت محسوب مىامامت 

توانـد در حـل  دانان قرار گرفتـه اسـت، نگـرش مجـدد علمـى بـه ايـن مقولـه، مى فقها و حقوق

  .های كنونى فقهى، حقوقى و اجتماعى و حتى سياسى مؤثر واقع شود چالش

دد كه شيخ طوسـى بـرای نخسـتين بـار در كتـب پيش از ورود به بحث الزم است، متذكر گر

را از زمرۀ شروط قاضى بر شمرده است، ولى صاحب » رجوليت«، شرط »الخالف«و » المبسوط«

انـد و بـرای  جواهر با بيان اين كه اين شرط از شروطى است كه اهل سنّت برای قاضى يـاد كرده

. داند را مردود مى» رجوليت«اند، نظر راجع به شرط  آن دليلى جز استحسان يا قياس باطل نياورده

 )21: 40، ج1362نجفى، (

اين ) 101: 8، ج1387شيخ طوسى، . (، مرد بودن استبه اعتقاد شيخ طوسى از شرايط قضاوت

ت، را ذكـر نكـرده اسـ» قاضى رجوليت«مسئلۀ ) 337: 1400شيخ طوسى، (» النّهايه«كه وی در 

بيانگر آن است كه اين مسئله از مسايل مبتال به در عصر معصوم نبوده است و نّص خاص نيز در 

توان گفت كه ايـن شـرط، برداشـت و  قالب يك روايت مستند، برای آن وجود ندارد؛ بنابراين، مى

                                                           
  و اجرايـى  و اداری  امور قضـايى  در كليه  قضائيه  قوه  های  مسئوليت  منظور انجام  به: يكصد و پنجاه و هفتم  اصل .١

  رئيس  عنوان  به  سال  پنج  مدت  و مدير و مدبّر را برای  امور قضايى  به  و آگاه  نفر مجتهد عادل  يك  رهبری  مقام

 . است  قضائيه  قوه  مقام  ترين عالى  نمايد كه  مى  تعيين  قضائيه  قوه
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يـز اند و فقيهان عصر، تدوين روشمند فقه ن استنباط اصحاب بوده است و آنان به طرح آن پرداخته

  )108: 1376الّدين،  شمس. (اند از ايشان نقل كرده

گونه برشمرد كه  توان اين قاضى را مى» رجوليت«به طور كلّى آراء فقهای اماميه در باب شرط 

اند و با ذكر شـرايط  فقهايى از جمله شيخ مفيد، ابوالصالح، ابن ادريس كه به اين مباحث نپرداخته

همچون عاقل، كامل، عالم به كتاب و سنّت، زاهد در دنيا، پرهيزكار از محارم و حريص بر  قاضى

بسياری از كتـب تـا زمـان شـيخ . اند نكرده زنان ای به مجاز نبودن قضاوت تقوا بودن، هيچ اشاره

توان به المقنع و  ها مى طوسى و حتّى پس از او دربرگيرندۀ نظرات اين فقيهان است و در ميان آن

فقهـايى . الهدايه، مقنعه، انتصار و ناصريات، جواهر الفقه كافى، سرائر، نهايه االحكـام اشـاره كـرد

اند، معتقدنـد كـه قضـا  دانسته» اصل«ا به عنوان چون شيخ طوسى كه مجاز نبودن قضات زنان ر

امام است و تنها زمانى دادرسى درست است كـه صـالحيت  شرعى و نيازمند اذن حكم) قضاوت(

نداريم، پس قضـاوت  دادرسى با دليل شرعى ثابت شده باشد و چون دليلى بر صّحت قضاوت زن

  )382-381: 1381موسوی بجنوردی، . (با تمسك به اصاله عدم الجواز، جايز نيست زنان

انـد؛ شـهيد  ادعای اجمـاع كرده برای منصب قضاوت ای از فقها بر صالحيت نداشتن زنان عّده

، اتفاق نظـر بلكـه »رجوليت«ه شرط از جمل ترين شرايط قاضى ثانى معتقد است كه در مورد مهم

تـرين  ادعای اجماع از سوی ايشان، مبنای نظر فقهای پس از او به عنـوان مهم. اجماع وجود دارد

اين در حالى اسـت ) 381: 1381موسوی بجنوردی، . (قاضى قرار گرفته است» رجوليت«دليل در 

شود،  زيرا در كلمات قدما چنين اجماعى ديده نمى كه اجماع مورد استناد در اين مقام ثابت نيست؛

بلكه اين اجماع از زمان عالمه حلّى مطرح گرديده است و همچنين، اجماع مذكور اجماع مـدركى 

نفسه حجت نيست؛ زيرا، اصـوليين در مبحـث اجمـاع،  است، نه اجماع تعبدی و اجماع مدركى فى

نفسه كاشف  اجماع تعبدی اجماعى است كه فى .اند آن را به دو قسم تعبدی و مدركى تقسيم كرده

است، ولى اجماع مدركى آن است كه مجمعين در فتوای خـود هرچنـد ) ع(از قول امام و معصوم 

اند، اّما آن را مستند به دليلى ديگر از كتاب و سنت دانسـته و در حقيقـت در  استناد به اجماع كرده

بلكه مدرك آن مستند اجماع است و بديهى است  اند، چنين اجماعى، به نفس اجماع استناد نكرده

كه در چنين صورتى الزم است، مستند اجماع قيد گردد و در ما نحن فيه بر فـرض آنكـه اجمـاع 

نفسه اعتبـار نـدارد و  باشد فى تمام باشد و ليكن چون اجماع مذكور مستند به بعضى از روايات مى

 )114: 2تا، ج ظّفر، بى؛ م406-405: 2، ج1416مكارم شيرازی، (حجت نيست 
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اند؛  ، قضاوت آنان را مجاز شمردهزنان برخى از فقهای معاصر شيعه با رّد ادلّه مخالفان قضاوت

را زير سؤال بـرده و در امـوری كـه  از ميان فقهای اماميه محقق اردبيلى نفى مطلق قضاوت زن

نانى را كه حائز ديگر شرايط قضاوت باشند را صـالح بـرای قضـاوت شهادت زنان پذيرفته شود، ز

 )322: 1379مهرپور، . (دانسته است

ندارند؛ ايشان بـرای نظـر خـويش  به قضاوت اشتغال حق اند كه زنان برخى فقها بر اين عقيده

در مورد آيات قرآن به آيـه . باشند اند كه آيات قرآن، روايات، اجماع و عقل مى داليلى را ذكر كرده

» ارسـال قـوانين علـى اال«در تبيـين، معنـى . كنند استناد مى ٢سوره بقره 228و  ١سوره نساء 34

و تعليم بر زنان تسلّط دارند و ايـن بـه دو  معتقدند كه مردان قيم زنان هستند و در تدبير و تأديب

دليل است؛ يكى به خاطر بهره بيشتری كه مردان از حيث علـم و عقـل و حسـن رأی و تصـميم 

، 1379طبرسـى، . (زنان به دست مردان است و نفقه دارند و ديگری به خاطر اين كه دادن مهريه

ه اين آيه بر قيموميت و سرپرستى مردان بـر زنـان داللـت دارد و ايشان معتقدند ك) 75-74: 3ج

ها مبتنى است،  بنابراين جهات عمومى اجتماعى مثل حكومت و قضاوت كه زندگى جامعه بر آن«

طباطبـايى، (» .باشـد ها با نيروی تعقل كه در مردان بيشتر از زنان است، امكان پـذير مى اداره آن

لوم است سپردن حكومت و واليت در امور به زنان با مفـاد ايـن حال آن كه مع) 354: 4، ج1411

بـا  كند كه استناد اين آيه شريفه بر ممنوعيت قضـاوت زنـان مى آيه منافات دارد، اّما منطق حكم

چراكـه  طبيعت و وضعيت خاصى كه قضاوت، مخصوصًا در دوران حاضر دارد، قابل توجيه نيست؛

ضوع اين آيه مربوط به روابط زوجين و مسايل خانوادگى اسـت و قـرآن كـريم در مقـام بيـان مو

در روابط اجتماعى نيست و نحوه بيان آيـه و احكـامى كـه در آن  برتری مرد و حاكميت او بر زن

مخصوصـًا . آمده به خوبى بيانگر اين است كه موضوع مربوط به زوجين و مسايل خانوادگى است

توانـد مبنـای قيموميـت  علّت دومى كه در آيه برای قيموميت مرد بيـان شـده يعنـى انفـاق نمى

؛ موسـوی بجنـوردی، 327: 1379مهرپـور، . (اجتماعى جنس مرد بر زن در روابط اجتماعى باشـد

، بى ؛ فضل388: 1381   )33: تا اّهللاٰ

                                                           
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َو بَِما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهمْ «. ١ َل اّهللاٰ َساِء بَِما َفضاُموَن َعَلى الن َجاُل َقو اند  مردان سرپرست زنان«:»الر

  .»ها در برابر برخى ديگر داده است يى كه خداوند به آنها به سبب برتری

َجاِل َعَليِهن َدَرَجةٌ «. ٢ بِالَْمْعُروِف َو لِلر از (است هم پـای آن چـه ) حقوقى(به طور شايسته  برای اين زنان«:»َعَليِهن

  .»ها مرتبتى است شان است و مردان را بر آن بر عهده) تكاليف
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اقتضا دارد كه تنها  بر زنان اند كه درجه برتر مردان سوره بقره نيز بيان داشته 228در مورد آيه 

توان داللت بـر ممنوعيـت  روشن است كه از اين آيه هم نمى. ايشان بر زنان واليت داشته باشند

و وجـود  و شوهر زنان را استنباط نمود، به ويژه آن كه اين آيه نيز در مقام بيان روابط زن قضاوت

ها است كه در اين رابطه به نوعى اختيـارات بيشـتر بـرای مـرد  و تكليف برای هر يك از آن حق

اشاره شده و به لحاظ منطقى و مفهومى و به طريق التزامى داللتى بر منع قضـاوت بـرای زنـان 

  )328-327: 1379مهرپور، . (ندارد

ذان، نماز جماعت و جمعـه، عيـادت مـريض، تشـييع اقامه ا بر زنان«در روايت آمده است كه 

اين در حالى است كه سند اين روايـت  ١».و همچنين، تصّدی امر قضا و حكومت نيست... جنازه، 

اعتماد نيست و ظاهرًا اين روايت شيخ صدوق از روايات اهل سنّت اسـت و از روايـات شـيعه  قابل

نيست و به عالوه در سندش افراد مجهولى هستند؛ بنابراين، اين روايت چنـان ضـعيف و مهمـل 

  )90 :30تا، ج موسوی گرگانى، بى. (اعتنا نيست است كه اصًال قابل

مورد استناد فقها قرار گرفته، اجماع  زنان يكى از معتبرترين داليل كه برای ممنوعيت قضاوت

است، ولى وجود اجماع و حجيت اجماع نقل شده، ترديد وجود دارد؛ زيـرا در برخـى متـون اوليـه 

سـخنى بـه ميـان نيامـده  نانفقهى مثل نهايه شيخ طوسى و مقنعه مفيد، از ممنوعيت قضاوت ز

اجماع مورد استناد در اين مقام اوًال، ثابت نيست؛ زيرا در كلمات قدمای اصحاب «است؛ بنابراين، 

ثانيـأ، . شود، بلكه اين اجماع از زمان عالمه حلّـى مطـرح گرديـده اسـت چنين اجماعى ديده نمى

نفسـه حجـت  ع تعبـدی نبـوده و اجمـاع مـدركى فىباشد و اجما اجماع مذكور، اجماع مدركى مى

  )20: 1375مرعشى، (» .نيست

به داليلى عقلى از جمله مانع بودن احساسات زنـان از  زنان برخى از فقها برای منع از قضاوت

: 13، ج1408الجبعى العـاملى، (در مجلس مردان  قضاوت صحيح و كراهت بلند كردن صدای زن

گونـه اسـتدالل نمـود كـه بـاال بـردن  در پاسخ به اين دليل نيز بايستى اين. اند اشاره نموده) 329

صدای زن در مجلس مردان، حرام نيست، بلكه طريقه صحبت كردن زن مـوثر در مقـام اسـت و 

                                                           
١ .» اِن َعِن الَْحَسِن ْبِن َعلِى الَْعْسكِری عَ ُمَحم ِد ُد ْبُن َعلِى ْبِن الُْحَسيِن ِفى الِْخَصاِل َعْن َأْحَمَد ْبِن الَْحَسِن الَْقط ْن ُمَحم

ِد ْبِن ُعَماَرَة َعْن َأبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن يِزيَد الُْجْعِفى ـَد  ْبِن َزكِريا الَْبْصِری َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحم َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر ُمَحم

َو َال َجَماَعٌة َو َال ِعيـاَدُة الَْمـِريِض َو َال اتَبـاُع  -ْبَن َعلِى الَْباِقَر ع يُقولَُليَس َعَلى النَساِء َأَذاٌن َو َال ِإَقاَمٌة َو َال ُجُمَعةٌ 

َماَرةَ َو َال َتَولى الَْمْرَأُة الَْقَضاَء َو ...  الَْجَنائِزِ    )273: 1375شيخ صدوق، (. »َال َتلِى اْإلِ
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ع بـه بـه عـالوه، در رّد اسـتدالل راجـ. باشد همچنين، الزمه قضاوت باال بردن صدا بر مردم نمى

تر است، اّما بـه منزلـه  احساسات و عواطف زنان نيز بايد گفت كه اگر چه احساسات در زنان قوی

ضعف قوای عقلى آنان نيست؛ در واقع ايشان در برخورد با موضوعات بر خالف مـردان، در وهلـه 

  .نمايند ها استفاده مى نخست، از احساسات خويش برای پاسخ به آن

الزمـه چراكـه  با ادلّه اثبات مرجعيت ايشان يكسـان اسـت؛ زنان اوتهمچنين، ادلّه اثبات قض

باشـد؛ بنـابراين، بـرای  در قضـاوت مى مرجعيت، افتاء است و صدور فتوا نيز شبيه به صدور حكم

رجوع نمود ) 1 .3(توان ادلّه مربوطه در بحث اجتهاد و مرجعيت زنان  تفصيل آراء در اين زمينه مى

توان گفت كه قضاوت در اسالم از زنان سلب شده است؛ زيرا هـيچ  و چنين نتيجه گرفت كه نمى

تـوان  دليلى در متون دينى ما وجود ندارد كه آن را از زنان سلب كرده باشد؛ بنابراين، نه تنهـا نمى

خواهـد؛ در  راهت آن نيز جرئت مىدر اسالم حرام است، بلكه فتوا دادن به ك گفت كه قضاوت زن

  )105 :30ج :تا محمدی گيالنى، بى. (توانند قاضى شوند نتيجه زنان نيز مى

 صـفات و شـرايط قاضـى«: كنـد تصريح مى اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 163اصل 

تعيين صفات و شرايط قاضى، طبـق مـوازين » .شود طبق موازين فقهى به وسيله قانون معين مى

شرعى و فقهى، بر عهده قانون عادی و مجلس شورای اسالمى گذاشته شده است و بـه موجـب 

قضـات از «: تصريح دارد 14/12/61ماده واحده قانوِن شرايط انتخاب قضات دادگستری، مصّوب 

بنابراين، با توجه به اين ماده واحده بايد قائل  ١؛»... شوند شرايط زير انتخاب مى ميان مردان واجد

اند كه اين ممنوعيـت، بـر اسـاس نظـر مشـهور  منع شده ، از تصّدی منصب قضاوتشد كه زنان

انون اصـالح ، تحت عنوان ماده واحده قـ1374البته طبق قانون مصّوب سال . فقهای اماميه است

: 1363قانون الحاق پنج تبصره به قانون شـرايط انتخـاب قضـات دادگسـتری مصـّوب  5تبصره 

تواند بانوانى را هم كه واجد شرايط انتخـاب قضـات دادگسـتری مصـوب  رئيس قوه قضائيه مى«

ری، ادا های مشـاورت ديـوان عـدالت باشند با پايه قضايى جهت تصدی پسـت مى 14/02/1361

های مدنى خاص، قاضى تحقيق و دفاتر مطالعات حقـوقى و تـدوين قـوانين دادگسـتری و  دادگاه

پسـت قضـائى هسـتند، اداره سرپرستى صغار و مستشاری اداره حقوقى و ساير اداراتى كـه دارای 

  ٢.»استخدام نمايد

                                                           
 .1/3/1361، مورخه 10855روزنامه رسمى، شماره. ١
 .27/2/1374، مورخه 14621روزنامه رسمى، شماره .٢
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هـای موجـود بـه  ادگاهاختصاص تعـدادی از د ماده واحده قانون 3همچنين، به موجب تبصره 

المقـدور بـا  هر دادگاه خـانواده حتى«؛ )دادگاه خانواده(قانون اساسى  21های موضوع اصل  دادگاه

، شروع به رسيدگى نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايى زن حضور مشاور قضايى زن

، 01/12/1391خانواده، مصّوب  قانون حمايت 58، ماده 10كه البته طبق بند  ١.»صادر خواهد شد

قـانون اساسـى  21هـای موضـوع اصـل  های موجود بـه دادگاه قانون اختصاص تعدادی از دادگاه

قانون مذكور، كماكـان دادگـاه خـانواده بـا حضـور  2نسخ شده است، اّما در ماده ) دادگاه خانواده(

  ٢.شود البدل و قاضى مشاور زن تشكيل مى ا دادرس علىرئيس ي

نيز امری متصّور و ممكن الوقوع گـردد و بـا توجـه بـه  زنان رسد قضاوت بنابراين، به نظر مى

قـوه  رياسـتبـه  قضايى، تصّور امكان تصّدی زن رويكرد فعلى مبنى بر انتصاب زنان به مشاغل

وكيل و عسگری، (قضائى است  قضاييه محال نيست، ضمن اين كه وظايف اين مقام فاقد ماهيت

، اّما آن چيزی كه نبايد در اين ميان به ورطه فراموشى سپرده شـود ايـن اسـت كـه )518: 1387

ش اجتهادی و به شيوه شعارگونه و اظهارنظر و تقنين در چنين موضوعاتى، نبايد ذوقى و بدون رو

  .طلبد را مى) فقيهانه(شك كاری كارشناسانه  ای باشد و بى سليقه

  عضويت در مجلس خبرگان و ساير شوراها. 5. 3

نيز به اصول مختلفى از جمله اصل هفـتم، اصـل يـك  اساسى جمهوری اسالمى ايران در قانون

از مجموع اين . خوريم كه به اهميت شورا اذعان نموده است چهارم بر مى صدم و اصل يك صد و

كيفيت اجرای شورا در قانون اساسى و نظام حقوقى ايـران بـه دو صـورت «: توان گفت اصول مى

متصّور است؛ يكى به عنوان بازوی مديريت و مغز متفكر ارشادی و اهرمى برای كنترل مـديريت 

عميـد ( .»های مـديريتى دار وظـايف مسـئوليت م گيرنـده و عهـدهو ديگری به عنوان مقام تصمي

  )224: 1385زنجانى، 

                                                           
  .3/6/1376، مورخه 15287روزنامه رسمى، شماره .١

 خانواده با حضور رئـيس يـا دادرس علـى البـدل و قاضـى مشـاور زندادگاه «: از خانواده اليحه حمايت 2ماده  .٢

روز از ختم دادرسى به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا  3قاضى مشاور بايد ظرف . گردد تشكيل مى

اشـاره و  قاضى انشاء كننده رأی بايد در دادنامه به نظر قاضى مشاور. اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج كند

 .»ی وی را رد كند چنان چه با نظر وی مخالف باشد با ذكر دليل نظريه
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توانند در شوراهای  در شوراها مانعى وجود ندارد و زنان مى ، برای عضويت زناندر قوانين ايران

نيـز بـه موجـب  در مورد مجلس خبرگان رهبری. شهر و روستا عضويت و مشاركت داشته باشند

توانند به درجه اجتهاد برسـند؛ بنـابراين،  انتخابات خبرگان، از آن جا كه زنان نيز مى قانون 2ماده 

منعى برای عضويت در اين مجلس برای ايشان وجود ندارد؛ همان طور كـه در دوره اّول مجلـس 

  )272-271: 1383شجاعى، . (ضو آن مجلس رأی آوردبه عنوان ع خبرگان رهبری، يك زن

  ترين منصب حكومتى برای زنان سنجى تحقّق عالى امكان. 6. 3

  . پردازيم ترين منصب حكومتى مى در اين مبحث به بررسى و سنجش امكان تصّدی عالى

رئـيس «دارد كـه  اشـعار مـى اساسى جمهوری اسالمى ايـران اصل يك صد و پانزدهم قانون

واژه » : ...جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زيـر باشـند انتخـاب گـردد

گرديـده  از جانـب زنـان جمهـوری موجب اختالف نظر در زمينه امكان تصّدی رياسـت» رجال«

تدالل مخالفاِن تصّدی منصب رياست جمهوری از جانـب زنـان خـويش را بـدين عمده اس. است

، ترتيب خالصه نمود كه اوًال، اتّفاق علمای شيعه و سنّى بر اين است كه مسئله واليت و قضاوت

ثانيًا، طبيعت زنان به لحاظ نيرومند بودن عاطفـه و احساسـات و كـم بـودن . باشد ويژه مردان مى

دو ديـدگاه مطـرح » رجـال«با پذيرش اين مسئوليت تناسب ندارد؛ بنـابراين، در مـورد واژه عقل 

  :است

 در نتيجه، زنـان. ای عربى است و به معنى مردان، جمع َرُجل به معنى مرد است واژه» رجال« .1

دارای معنای مشخصى اسـت و » رجال«هستند؛ بنابراين، كلمه  جمهوری فاقد شرايط رياست

انـد و چنانچـه معنـای  كاررفته دانيم اصل بر اين است كه كلمات در معانى حقيقى خـود به مى

بنـابراين، اصـل بـر آن . ای داللت بر آن نمايـد مجازی مّد نظر گوينده باشد، الزم است قرينه

بوده و در صورتى كه معنای مجـازی » رجال«كلمه گذار معنای حقيقى  است كه منظور قانون

ای بـر  آن يعنى افراد شاخص و برجسته در مذهب و سياست بوده باشد، مقتضى است تا قرينه

؛ عميـد 270: 1382؛ هاشـمى، 281: 1371نجفـى اسـتاد و محسـنى، . (اين معنى ارائه گـردد

در معنـى لغـوی و حقيقـى خـود » رجـال«؛ بنابراين، )560: 1377؛ وفادار، 184تا،  زنجانى، بى

  .كاررفته و به معنى مردان است؛ لذا، زنان از شمول آن خارج هستند به) معنى موضوع له(
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بـه معنـى اشـخاص سرشـناس و » رجال«نشده، بلكه  اراده» رجال«در اين اصل معنى لغوی  .2

توانند  در نتيجه، زنان نيز همانند مردان مى. است و مردان رو، اعّم از زنان برجسته است؛ از اين

كاررفته و به معنى افـراد  به) غير موضوع له(رجال در معنى مجازی چراكه  جمهور شوند؛ رئيس

را شـامل زنـان سرشـناس نيـز » رجل«بايست لفظ  ها است؛ بنابراين، مى برجسته و شخصيت

  .بدانيم

چـون در بـاب «گونه تفسير نمود كه  توان اين را مى زنان جمهوری مبنای نظری مخالفان رياست

در ارتباط با صفات قاضى اين مبحث به صورت گسترده مطـرح گرديـده و حتّـى اّدعـای  قضاوت

های  ای از شـعبه قضـاوت شـعبهاجماع بر ضرورت مرد بودن قاضى شده است، با توّجه به اينكـه 

هـای  های آن است، شايد بتـوان دليل ترين شعبه حكومت و نشانى از شئون واليت و بلكه از مهم

، 1379منتظـری، (» .ضرورت مرد بودن قاضى را در باب اصل حكومت نيز مورد اسـتناد قـرار داد

وظـايف خطيـری  های آن از جمله قضـاوت، در شـمار حكومت با همه شعبه«همچنين، ) 99: 2ج

شـود و كوتـاهى در انجـام دادن  است كه به سرنوشت همه مردمان و مقـّدرات آنـان مربـوط مى

آورد و انجـام دادن ايـن  هـای بسـيار بـه بـار مـى های آن، چه رسـد بـه تقصـير، زيان مسئوليت

 ها اگرچه به عواطف نيز نيازمند است، بسى بيشتر به عقل و تـدبير و دّقـت و حوصـله و مسئوليت

توّجه به پايان كارها نيازمند است، چنانكه بر اهلش پوشيده نيست؛ گذشته از آن، حكومت مستلزم 

گمان گذاشتن چنين باری به دوش زنان، با ظرافت جسمى  ها و مشكالت بسيار است و بى سختى

 ،1379منتظـری، (. »ها منافات دارد و روحى آنان و نيازشان به سكون و آرامش و فرار از درگيری

  )110-109: 2ج

در . اند شـده از جانـب زنـان جمهوری در مقابل نظر فوق، برخى قائل به امكان تصّدی رياست

ها، نخبگان و بزرگـان و رياسـت  را شخصيت» رجال«واقع، موافقان رياست جمهوری زنان معنى 

؛ 1770: 3، ج1364گرجـى، . (دانند نه واليـت و حكومـت جمهوری را وكالت و قدرت اجرايى مى

  )161-160: 1390؛ روشن، 230: 1374مهرپور، 

را در كتـب خـود  برخى معتقدند كه فقهای اماميه، نه تنها مسئله قبول حكومـت از جانـب زن

متكلمـان . انـد حـاكم نيـز نپرداخته» رجوليـت«های فقهى خود به شرط  اند، بلكه در بحث نياورده

را » رجوليـت«اند،  اند و به شرايط حاكم نيز پرداخته معاصر اماميه كه در مورد حكومت بحث كرده

اند؛ چـون  اند و قـرار گـرفتن زن را در رأس قـدرت جـايز نشـمرده از شرايط امام يا والى قرار داده
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ومت را كه معيـار تعيـين بـا انتخـاب باشـد، متكلّمان اماميه شرايط الزم برای حاكم يا رئيس حك

اند و در فقه نيز مسايل سياسى حكومت از سوی فقيهان بررسـى نشـده اسـت، بـه  بررسى نكرده

توان مـّدعى  از همين رو نمى. پرداخته نشده است –از جمله مرد بودن – شرايط معتبر برای حاكم

بـوده  –تا چه رسـد بـه اجمـاع – شد كه شرط مرد بودن برای حاكم يا رئيس دولت، مورد وفاق

بنابراين، هر كس دربـاره لـزوم . است؛ زيرا از هيچ فقيهى در اين زمينه سخنى شنيده نشده است

حاكم و رئيس دولت، بى آنكه به اجماع استدالل كند يا امكان استدالل داشته باشـد، » رجوليت«

 با حاكميت يا رياسـت قضاوت تنها به دعوی اجماع بر سر لزوم مرد بودن قاضى و مالزمه داشتن

 )106-104: 1376الدين،  شمس. (كند دولت استناد مى

برای عهده  اّهللاٰ از ديگر فقهای شيعه نيز در باب صالحيت زنان اّهللاٰ سيد محمدحسين فضل آيت

در قـرآن ) بلقـيس(عرفى شدن ملكـه سـبا و حكومت كشور، به استناد م گرفتن مسئوليت رياست

ريزی و هوشـمندی برتـری نسـبت بـه مـردان  كريم به عنوان زنى كه از توانايى عقلى و برنامـه

دهـد،  به مـا نشـان مى –از بلقيس – اين تصوير كه قرآن كريم«: نويسد برخوردار بوده است، مى

تواند چنان باشد كه بـر اسـاس آن،  نمايانگر چه ديدگاه اسالمى است؟ و آيا اصوًال اين ديدگاه مى

هـای مسـئوالنه نـاقص و  را شايسته حاكميت نـدانيم و عقـل او را بـرای حضـور در موقعيت زن

،  فضل(» ناكارآمد تلقى كنيم؟ ايشان ضـمن رّد داليلـى كـه نـاظر بـه ناسـازگاری ) 28: 1378اّهللاٰ

هـا،  زن در برخى حالت«: ت، معتقدندطبيعت زن به علّت ضعف يا نقصان عقل با رياست دولت اس

بـه زن اختصـاص نـدارد، » ضعف«. عقل و علم بيشتری نسبت به مردان از خود نشان داده است

پس از چيرگـى ) ردهمچون م(تواند  بنابراين، زن هم مى. گيرد بلكه زن و مرد را بالسويه در بر مى

زن در جهان كنونى توانسـته ...  نى نقاط قوتى را در وجود خويش فراهم آوردبر عوامل ضعف درو

های اجتمـاعى و  های عملى و اداری و كشاكش است توانمندی و قوه عقالنى خويش را در عرصه

،  فضـل(» .داری در مواضع متعدد و جوانب گوناگون، بـه تصـوير بكشـاند حكومت ؛ )59: 1378اّهللاٰ

صـالحيت زنـان نسـبت بـه گيری نهايى، هيچ مانع فقهى يا حقوقى برای  بنابراين، در يك نتيجه

  .وجود ندارد احراز سمت رياست جمهوری

ترين منصب حكومتى نيـز برخـى بـرای اثبـات عـدم مشـروعيت  در مورد امكان تصّدی عالى

  :اند به تمسك نموده واليت برای زن



121  

 

121 

جـا  اند، اّما از آن اّدعای اجماع كرده برای زن برخى بر عدم جواز تصّدی منصب رهبری: اجماع .1

به صورت مشخص و مجـّزا مطـرح و مـورد بحـث نبـوده  كه امارت و حكومت در فقه اماميه

گونه مسايل مستحدثه كه تنها در برخى از كتب متـأخرين  است؛ بنابراين، ادعای اجماع در اين

  .ردمطرح شده است، مبنای مقبولى ندا

 انـد ايـن آيـه بـر ؛ گفته»اّهللاٰ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعـضٍ  ارسالُ قوانيَن َعلَى اِال به ما فضل«: آيات .2

داللت دارد و معلوم است سپردن حكومـت و واليـت در  ت و سرپرستى مردان بر زنانيقيموم

ن هزينه و اداره زنـدگى، چون مسئول تأمي«امور به زنان با مفاد اين آيه منافات دارد؛ بنابراين، 

به ايـن معنـا » ... ارساُل قوانينَ «و جمله ...  مرد است، سرپرستى داخله منزل هم با مرد است

آيـه مربـوط بـه ...  كارها را در بيرون انجام دهيد...  ای مردها، شما قّوام منزل باشيد، است كه

در حقيقت در چنين مواردی زن است كه بـر ...  ل مرداست نه زن در مقاب در مقابل شوهر زن

  )367-366: 1378جوادی آملى، . (مرد قيم است

َجاِل َعلَيِهن َدَرَجةٌ « بِالَْمْعُروِف َو لِلر ِذی َعلَيِهنمِثُْل ال ؛ گفته شده اسـت كـه درجـه برتـر »لَُهن

رسد،  حال آن كه به نظر مى. اقتضا دارد كه تنها ايشان بر زنان واليت داشته باشند مردان بر زنان

است و اگر بخـواهيم از آن  اين آيه در صدد بيان قاعده عام نيست، بلكه تنها ناظر به نهاد خانواده

آيد و تخصيص  ىبه نحو عموم، قيموميت مردان بر زنان را استنباط نماييم، تخصيص اكثر الزم م

؛ زيرا در بسياری از موارد مـردان بـر زنـان قيموميـت )234: 2تا، ج مظّفر، بى(اكثر نيز قبيح است 

ندارند و اگر هم به فرض داللت آيه و استدالل فوق را بپذيريم، آيه تنهـا بـر ايـن نكتـه داللـت 

  .توانند بر مردان قيموميت داشته باشند كند كه زنان نمى مى

، به برخى از روايات از جملـه روايـات مورد عدم جواز تصّدی حكومت از جانب زن در: روايات .3

ها يا  ، استدالل شده است كه همگى آنمبنى بر عدم امكان تصّدی منصب قضاء از جانب زنان

ونه به عنوان نم. اند از جهت سند و يا از جهت داللت و يا از هر دو جهت ضعيف و قابل خدشه

شما از اين كه در اختالفـات بـه «اند مبنى بر اين كه  استناد نموده) ع(به روايتى از امام صادق 

اهل جور مراجعه كنيد، بپرهيزد؛ بلكه بنگريد مردی از ميان خودتان را كـه چيـزی از قضـايا و 

ضـى قـرار داند او را به عنوان قاضى ميان خود برگزينيد كه من او را بر شما قا احكام ما را مى
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استدالل ايشان بـه ايـن روايـت كـه امـام  ١.»به او رجوع كنيد دادم پس برای داوری و حكم

چنين است كه قاضى لزومًا بايد » برگزينيد...  بنگريد مردی از ميان خودتان را«: فرموده است

در اين حـديث منظـور نشـده  به عنوان شرط در قضاوت» رجوليت«حال آن كه . باشد» مرد«

البتـه، در . است، بلكه روايت در صدد اين است كه مردم را از مراجعه به قضات جـور بـاز دارد

و با توجه به ) 4 .3(در مباحث پيشين به تفصيل بحث نموديم  زمينه ادلّه راجع به قضاوت زنان

تـر نـاظر بـه ادلّـه مـرتبط بـا  از جانب زنان بيش هبریاين كه ادلّه مخالفان تصّدی منصب ر

  .نماييم باشد؛ از اين رو، از تصريح مجدد آن خودداری مى قضاوت از جانب زنان مى

در تأييد اين استدالل كه مفهوم روايت فوق الزامًا ناظر به مردان نيسـت، بلكـه بـه معنـای يـك 

در روايـت » رجـل«عالم به احكام باشد؛ از اين رو، كلمه  )ع(فردی است كه از منظر امام معصوم 

شك در صورتى كه آن لفظى نـاظر  فوق، در اصطالح اصوليين، فاقد مفهوم وصف است؛ زيرا، بى

به مورد غالب مفهوم باشد، برای تقييد مفهوم آن لفظ نيازمند قرينـه خـاص بـر آن تقييـد اسـت 

وضوع مورد بحث، به علّت عدم وجود قرينه خـاص مبنـى از اين رو، در م ٢؛)21: 1تا، ج مظّفر، بى(

خـارج نمايـد، ادلّـۀ  را از شمول ايـن حكـم» زن«باشد و » مرد«ناظر به » رجل«بر اين كه لفظ 

قائالن به روايت فوق مبنى اختصاص آن به مردان مخدوش است؛ زيـرا، در ايـن روايـت، شـارع 

بـوده اسـت و از آن ) عدم رجوع به حاكمان جور و رجوع بـه مسـلمانان(صرفًا در مقام بيان حكم 

  .توان حكم روايت را صرفًا ناظر به مردان دانست نمى

اند اين است كه از جهت علمى، برخالف مردان،  دليل ديگری كه بر مّدعای مزبور آورده: عقل .4

بر تعقـل و تـدبير آنـان غالـب  به احساسات و عواطف آميخته است و اين صفت طبيعت زنان

است؛ از اين رو، سپردن زمام حكومت به دست زنان يعنـى سـپردن آن بـه دسـت عواطـف و 

را  اش اين است كه زن اگر صحت اين دليل را بپذيريم، الزمه. احساسات، كه كاری ناروا است

                                                           
اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلـم شـيئا مـن قضـايانا فـاجعلوه «. ١

  )18: 4ج، تا حر عاملى، بى(. »بينكم، فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه

داللة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة و ال شك فى عدم الداللة عند وجـود ال شك فى «. ٢

القرينة على ذلك مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذی يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا و عدما نحو قوله 

قا إذ يفهم منه أن وصف الربائـب بأنهـا تعالى و ربائبكم التى فى حجوركم فإنه ال مفهوم لمثل هذه القضية مطل

فى حجوركم ألنها غالبا تكون كذلك و الغرض منه اإلشعار بعلة الحكم إذ إن الالتى تربى فـى الحجـور تكـون 

  .»كالبنات
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 تـوانيم از تفـاوت ين، نمىهمچنـ. از همه مشاغلى كه به تعقل و تدبير نياز دارد، محروم سازيم

هـای  شرعى نيـز اسـتنباط كنـيم؛ زيـرا، مالك ها را در حكم طبيعى ميان زن و مرد تفاوت آن

ها و اين كه در متن حكم يا روايتى ديگری از معصـوم  احكام به علّت تعبدی بودن بسيار از آن

  .استناد نمود يا اين كه مالك سازی كرد ها توان بد ان ها اشاره نشده است، نمى بدان

 از مشـاغل شود كـه دليـل قـاطعى بـرای محروميـت زن های اخير، ظاهر مى از مجموع استدالل

وجود ندارد؛ رجوع به اصول  اجتماعى و مناصب دينى و سياسى مانند مرجعيت، حكومت و قضاوت

نيـز مبـين همـين مطلـب اسـت كـه شـرط  اساسى جمهوری اسـالمى ايـران قانون 5٢و  109١

 بـرای زنـان) رهبـری(ذكر نگرديده اسـت؛ بنـابراين، اصـل انتصـاب در ايـن سـمت » رجوليت«

عامه برای ايشان، متصّور  فقهى، امكان تصّدی رياست محدوديتى نخواهد داشت و فارغ از مبانى

  )161: 1390روشن، . (است

  گيری نتيجه

در آرای  زنـان سياسى حقوق و مصاديق از تفاوت ، آثارنوشتار حاضر، ضمن بررسى و تبيين مبانى

فقهى و حقوقى انديشمندان اسالمى، به نتايج زيردست يافته است؛ مطابق مبانى حقـوق سياسـى 

امر بـه معـروف و نهـى از منكـر و (زنان در انديشه اسالمى، مواردی از جمله انجام وظايف دينى 

ای نظـام اجتمـاعى  آزادی تعيين سرنوشت فردی و اجتماعى و حفظ و تداوم بقـ، حقّ )آموزی علم

توان به نحـو  جامعه اسالمى، عالوه بر مردان در مورد زنان نيز جاری و ساری است؛ بنابراين، نمى

ها را مختص به مردان دانست و زنان را بـه نحـو مطلـق از  گونه امور و آثار ناشى از آن مطلق اين

ی از حقوق سياسى، از جمله همچنين، با توجه به اين كه امكان برخورداری از بسيار. آن منع نمود

شود؛ از اين جهت،  تصّدی مناصب مختلف حكومتى و حاكميتى از مسايل مستحدثه محسوب مى

تـوان  گونه از حقوق دارای قوام الزم نيسـت و مى مبانى و ادلّۀ كافى برای منع زنان از تصّدی اين

                                                           
و تقـوای الزم بـرای  عـدالت.2.صالحيت علمى الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.1«: شرايط و صفات رهبر .١

. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى بـرای رهبـری.3.امت اسالم بریره

  .»تر باشد مقدم است در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه دارای بينش فقهى و سياسى قوی

واليت امر و امامـت امـت  ايران ، در جمهوری اسالمى)عجل اّهللاٰ تعالى فرجه(در زمان غيبت حضرت ولى عصر . ٢

بر عهده فقهى عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر اسـت كـه طبـق اصـل يـك صـد و هفـتم 

  .گردد دار آن مى عهده
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وه بـر، ادلّـه ذكـر شـده در عـال. انتقادات فراوانى بر ادلّه مخالفان حضور سياسى زنان وارد نمـود

توان در اثبات نظر موافقان حضور سياسى زنان تصريح نمود كه در  مباحث مختلف اين نوشتار، مى

، )سياسـى و اجتمـاعى(گونه مناصـب  مبانى حقوق عمومى، مالك حائز اهميت جهت تصّدی اين

اين مناصب بـه گونه مناصب است و در اختصاص يا شمول  اصل بر لزوم صالحيت متصّديان اين

، با مراجعـه بـه اصـول مختلـف از منظر حقوق ايران. مردان يا زنان، تصريح به ميان نيامده است

، ادعـای 163و  157، 115، 109، 91، 5اساسى جمهوری اسالمى ايران، از جملـه اصـول  قانون

  .گردد رای زنان تقويت مىنگارندگان، مبنى بر امكان تصّدی مناصب مختلف سياسى ب

  منابعفهرست 
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سيون منع كليه اشكال كنوان

و مالحظات  تبعيض عليه زنان

  دينى

  1عباسعلي سلطاني
  2بهاره رضانسب
 3ايوب فرخنده

  

 چكيده

بريم كه غرب درصدد جهانى كردن فرهنگ خـود و حاكميـت آن بـر همـه جوامـع ما در عصری بسر مى

های خـود را تحـت ها و مالكتا ارزشگرفته است كار  به ای راريزی شدهاست و تالش گسترده و برنامه

ترين و كارآمدترين ابزارهای دسـتيابى بـه ايـن  يكى از مهم. عناوين مختلف، بر همه كشورها چيره سازد

برای پرهيز از . فرهنگ غرب است المللى، با توجه به مبانىهای بينها و عهدنامه هدف، تدوين كنوانسيون

كنـد  دنبـال مى المللى به خصوص سازمان ملل متحـدطريق مجامع و نهادهای بيناتهام، اين هدف را از 

هـا، ها و عهدنامه بيشتر اين كنوانسيون. كه متأسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادی و سياسى غرب هستند

در كشورهای اسـالمى، . بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظيم شده و با مبانى فرهنگ اسالمى ناسازگارند

گيـرد، ولـى های مسلمان صـورت مـىها بافرهنگ دينى حاكم بر ملت ای برای تطبيق آنتالش گسترده

های غربى بـا تعـاليم ديـن های آموزه فرض چون اين كار بدون توجه به ناسازگاری بنيادين مبانى و پيش

هايى را كه بـا توجـه بـه مبـانى توان آموزه مىن. گرايانه استگيرد، غالبًا منفعالنه و توجيهاسالم انجام مى

های الهـى و وحيـانى ديـن اسـالم تطبيـق داد، زيـرا آن مبـانى و اند، با آموزهفرهنگ غرب شكل گرفته

يكـى از » كنوانسيون رفـع هرگونـه تبعـيض عليـه زنـان«. ها نتايج خاص خود را در پى دارند فرض پيش

ست كه با رويكرد پيش گفته تدوين شده و كشورهای زيادی به عضـويت آن هايى ا ترين كنوانسيون مهم

  .اند درآمده

و تبيـين  داخلـى ايـران يابى به موارد اختالف مواد كنوانسيون بـا قـانون مسئله اصلى اين مقاله دست

  .های هر كدام است فرض و پيش مبانى

  .زن فقهى، حقوق ، مبانى، ايرانكنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان :ها واژه كليد

                                                           
  .دانشيار و عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد .1

  .دكارشناس ارشد علوم سياسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مشه .٢

  .دانشجوی كارشناسى ارشد روابط بين الملل دانشگاه فردوسى مشهد .3
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  مقدمه

فـت كـه زن همـواره از آزادی را بنگريم، مسلّمًا ايـن واقعيـت را خـواهيم يا اگر تاريخ زندگى زن

از عوامل عديده اعمال تبعـيض و . محروم بوده و حتى از آزادی، عليه زن استفادۀ سوء شده است

های مشروع آنان و در موارد بسياری استثمار و ناديده انگاشتن ، تحديد آزادیعدالتى عليه زنان بى

  .آنان از سوی مردان است حقوق

و ممانعـت  های زنان نيافته با تحديد آزادی مانده و توسعه مروزه در بسياری از كشورهای عقبا

خـود، بـه نـوعى بـه نظـام  ترين حقـوق های اجتماعى و محروم كردن آنان از ابتـدايى از فعاليت

اند و جای تعّجـب اسـت كـه ممالـك بـه اصـطالح مترقـى و  وسطايى دامن زده داری قرون برده

. انـد ای پيچيده و مدرن بر جوامع خود حاكم نموده نيافته نيز همان روال را در شكل و شيوه توسعه

آموزند كه خـود را بـرای  گونه ممالك بسياری از زنان از همان دوران نوجوانى و جوانى مى در اين

داران و  مند شـدن مـردان و رونـق بخشـيدن بـه بـازار مصـرف و داغ كـردن تنـور سـرمايه بهره

ضروری و تقويت بنياد اقتصـادی بـزرگ كـه اغلـب تحـت  توليدكنندگان كاالهای لوكس و غير

  .شوند، آماده كنند دارها اداره مى مالكيت و مديريت سرمايه

شود و در گروه دوم بـه بهانـه  ها مخالفت مىقابله با فساد با آزادی زنبه بهانه م, در گروه اول

  .كنند را از آزادی مشروع محروم مى مقابله با تحديد آزادی، تباهى را ترويج و در نتيجه زنان

رشى تـوأم نگ يابيم كه اسالم نه تنها نسبت به زنان از سوی ديگر با مطالعۀ منابع دينى در مى

و كـًال  با اكرام و احترام دارد، بلكه در برابر آراء و عقايد تحقيرآميز نسبت به سرشت و خلقـت زن

  .امور مربوط به زنان ساكت نمانده است

هـم بـه نقـد و  آشنا خواهيم شد و در نهايت در اين مقاله با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

  .بررسى اين كنوانسيون از منظر اسالم خواهيم پرداخت

  ضرورت تحقيق

ل به عنوان حقوق حاكم بر روابط المل بين درك صحيح از مواضع هر دولت نسبت به قواعد حقوق

  .مواضع ميسر نخواهد بودالملل بدون آگاهى از علل الحاق يا عدم الحاق اين  اعضای جامعه بين
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كنند با توجه به گسترش  الملل مختلف ايفا مى المللى نقش مهمى را در روابط بين معاهدات بين

يابى به  المللى دست آميز در عرصه بين يابى به رفاه و برخورداری و زندگى مسالمت ارتباطات، دست

اهدات در زمينه حقوق بشر به عنوان يـك ملل متمدن گسترش، الحاق و اجرای مع حداقل حقوق

  . شود ضرورت عصر حاضر تلقى مى

از لحاظ دينـى و اعتقـادی و تعـارض كنوانسـيون بـا  های موجود در ايران با توجه به محدوديت

  .شود قوانين مقدس اسالمى، ضرورت بحث درباره موارد يادشده موضوع مقاله است كه بررسى مى

  روش تحقيق

ها، و اطالعات موجود  اين مقاله از روش اسنادی يا بررسى اسناد عمدتًا از مقاالت علمى، كتاب در

  .ای استفاده شده است رسانى و به عبارتى از روش كتابخانه های اطالع در كتابخانه شبكه

  اهداف تحقيق

  : يابى به اين سؤال است كه هدف از اين مقاله دست

  چيست؟ زنان های عمومى و خصوصى حقوق جنبه

  اند؟ كدام داخلى ايران موارد اختالف مواد كنوانسيون با قانون

  ١)CEDAW( زنان  عليه  تبعيض  رفع  كنوانسيون  و تاريخچه  پيدايش  فلسفه

  دليـل  بركنـار بودنـد، امـا بـه  سياست  از دنيای  كه اين  رغم  به  از ظهور جامعۀ مدرن  تا بيش  زنان

  و خصوصــى، نقــش  عمــومى  هــای حوزه  تفكيــك  بيــانى، عــدم  و بــه  اهميــت اقتصــاد خــانگى

، زن. (مشـابه بـود  بـا مـردان  و بـيش  كـم  داشتند، كـه  جوامع  اقتصادی  در حيات  ای كننده تعيين

  ظهـور نمـود و بـر اسـاس  داری با رشـد سـرمايه  ليبرال  فلسفه) 74: 1379دانشگاه، فردايى بهتر، 

  جديد زندگى  شد و شرايط  سياسى  های و آزادی  ها خواستار دمكراسى انسان  ذاتى  تساوی  اعتقاد به

تـر  مهم  فردی  ليبرال، تعقل  اهانخو  آزادی  در نگاه. ساخت  دچار تحول  مردان  چون را نيز هم  زنان

  تفكـر انتقـادی  خصـوص  و به  و پرورش  بود و لذا آموزش  مستقر در جامعه  ها و نهادهای از سنت

  .شود مى  دانسته  اجتماعى  و تعالى  دگرگونى  برای  وسيله  ترين مهم

                                                           
1. Con vention on the Eliminatiom of all Forms of Dis Cnminaution Against Women. 
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  فـراينس«. داشـت  ریدا بـرده  با نهضت  نزديكى  در امريكا ارتباط  زنان  های ها و نهضت حركت

در   كـارگری  و بهبـود وضـع  لغـو بردگـى  طرفـداران  ترين جنبش، از فعـال  اين  از رهبران» رايت

  را بـرای  و مخـتلط  آرمانى، آزادی  اجتماع  اولين  ميالدی 1830  در سال  وی. بود  شمالى  آمريكای

  دفـاع  برای  جهانى  كنفرانس  اولين  لعقيدۀ تشكي. ايجاد كرد  آمريكايى  و ديگر شهروندان  بردگان

 1840  در سـال  داری ضـد بـرده  جهـانى  از كنفـرانس  گرفتـه  نشات 1848  در سال  زنان  از حقوق

  )13و  12: 1374بولتن، ( .بود  در لندن  ميالدی

  بلـوغ  يـك  معنـای  بـه  شـدن  جهانى  از يكسو و گسترش  زنان  به  تاريخى  ظلم  در نظر گرفتن

هـر   كـه  جديد و متنوع  ها و مكاتب نظريه  پيدايش  بود برای  ای اخير، زمينه  های در دهه  المللى بين

  نـوين  ايجـاد نظـم  نيز جهت  داری سرمايه  نظام. بودند  زنان  حقوق  احقاق  جهت  راهى  در پى  يك

. اسـت  كـرده  منسـجمى  ريزی هو برنامـ  و جوانان، طراحـى  زنان  ويژه اقشار به  تمامى  برای  جهانى

  جز همـراه  الملل، راهى بين  در نظام  شدۀ غربى ريزی برنامه  های تئوری  مشروعيت  جهت  ليبراليسم

در   المللـى بين  و تصـميمات  جهـانى  ندارد، قراردادهای  در عرصۀ جهانى  اهداف  با اين  ملل  نمودن

  .باشند ىنم  مستثنى  قاعده  نيز از اين  زنان  خصوص

هـای غلـط و سـودجويانه، ظلـم و سـتم  در طول تاريخ بر اثـر بيـنش ترديدی نيست كه زنان

جويى لـذت  كشـى و كـام اند و هميشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهـره فراوانى را تحمل كرده

، اين نگـرش طلبان نگريسته شده است، و متأسفانه هم اكنون نيز در بسياری از كشورهای جهان

ای ديگـر قاچـاق  ای بـه نقطـه به عنوان ابزار و كـاال از نقطـه در عمل، وجود دارد تا آنجا كه زن

از ايـن رو امـروزه يكـى از . گيـرد شود و مورد خريد و فروش و سوءاستفاده جنسـى قـرار مـى مى

و حفظ منزلت واالی آنـان و پرهيـز از  زنان ترين مسائل جوامع انسانى مسئله رعايت حقوق مهم

های  ها و سـازمان در همين راستا دولت. آميز و مبتنى بر جنسيت با زنان است برخوردهای تبعيض

المللى مهمى را كه همگى در جهت نفى هـر گونـه تبعـيض  ها و اسناد بين المللى، كنوانسيون بين

و مرد هستند تدوين كـرده و بـه  ری تساوی بين حقوق زنعليه زنان و احقاق حقوق آنان و برقرا

المللـى و  توان به اعالميه جهانى حقوق بشر، ميثـاق بين از جمله اين اسناد مى. اند تصويب رسانده

تـر از همـه،  المللى حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى و مهم حقوق مدنى و سياسى، ميثاق بين

  .اشاره كرد»  گونه تبعيض عليه زنان رفع هر«كنوانسيون 
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كـه بـر حقـوق ) 1948دسـامبر  10(بشر  بر اين اساس پس از تصويب اعالميه جهانى حقوق

ای در خصوص حقوق  به معاهده داشت، مدافعين حقوق زنان تأكيدها  و فطری آحاد انسان طبيعى

 7در » اعالميـه رفـع تبعـيض عليـه زنـان«نويس اين معاهده تحت عنوان  پيش. انديشيدند زنان

بـه صـورت ) 1358آذرمـاه ( 1979دسـامبر  18تهيه و پـس از تصـويب نهـايى در  1967نوامبر 

 12( 1981سـپتامبر  3معاهده مزبور در . درآمد» كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان«

  .االجرا گرديد ليل الحاق حد نصاب الزم از كشورها به آن الزمبه د) 1360شهريور 

سـازی الزم بـرای الحـاق  هـايى را در راسـتای زمينه كنفرانس از آن پس سازمان ملل متحـد

 بر اساس معيارهای آن ترتيب داد از آن جمله اسـت كشورها به كنوانسيون و بهبود وضعيت زنان

و نيويـورك ) 1994(پكـن ) 1985(نـايروبى ) 1980(كپنهـاك ) 1975(كنفرانس مكزيكو سـيتى 

)2000.(  

  گويد؟ مى  چه  زنان  عليه  تبعيض  رفع  كنوانسيون

  زنـان  حقـوق  المللى اليحۀ بين  عنوان  به  ، اغلبزنان  عليه  تبعيض  اشكال  تمامى  نامۀ حذف پيمان

  ملى  اقدامات  را برای  زنان، چهارچوبى  عليه  تبعيض  تعريف  ضمن  كنوانسيون  اين. شود مى  توصيف

  .نمايد مى  مطرح  منظور شده  تبعيض  به  بخشيدن  خاتمه  عضو با هدف  كشورهای

  :گردد مى  تعريف  چنين  معاهده  اين  ك در ماده» زنان  عليه  تبعيض«

  آن  هـدف  كـه  جنسـيت  بر اساس  يا محدوديت) محروميت(ستثنا تمايز، ا  هرگونه  به«

  اساسـى  های بشر و آزادی  حقوق  يا اعمال  مندی يا لغو شناسايى، بهره  دار كردن خدشه

  ديگر توسط  و يا هر زمينه  سياسى، اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى، مدنى  های در زمينه

  و مردان  زنان  ميان» تساوی«  و بر اساس  ايشان  ناشويىز  نظر از وضعيت ، صرفزنان

  ) 1/5/74زنان،   فرهنگى، اجتماعى  شورای  گزارش(. »گردد مى  اطالق

  نمـودن  برطـرف  از آن  باشـد و هـدف و مـرد مى  زن  يـا تشـابه  بر كنوانسيون، تساوی  حاكم  روح

  و مـرد، شـعار هميشـگى  زن  و منزلـت  حقـوق  برابـری. باشـد مى  شـده  با منظور مطـرح  تبعيض

و مـرد بايـد   زن  متمايز ميان  و رفتاری  ارزشى  الگوهای  معتقدند كه  اينان. است  بوده  تجددگرايان

  .باشد  پذيری فرآيند جامعه  يا مرد بودن، هدف  زن  جای  بودن، به  شود و انسان  متحول
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  و تبليغـات  تأثير نظريـات  تحت  تا حد زيادی ١خنثى  پذيری يا جامعه  نوين  پذيری جامعه  الگوی

  باشند و به  نداشته  با هم  تفاوتى  و مرد بايد از نظر شخصيتى  زن  كه  و معتقد است  بوده  فمينيستى

  نگرشى، خصوصًا در غرب، شـبيه  نتيجۀ چنين. مستقل، كارآمد و همانند درآيند  های انسان  صورت

  بهره  و مردانه  زنانه  و برابر از خصوصيات  طور يكسان  به  شدن  شبيه  اما اين. و مرد است  زن  شدن

  مـردان  شبيه  اند كه بوده  است، بيشتر زنان  برتر بوده  مردساالرانه  فرهنگ  از آنجا كه  نگرفته، بلكه

 )74: 1379، دانشگاه، فردايى بهتر، زن! (اند شده

آيـا   كـه  جـا اسـت اين  نيسـت، امـا سـوال  پيامـدی  چنـين  اخالقـى  ىجا هدف، ارزيـاب در اين

  بـانوان  عليـه  تبعـيض  در رفـع  است؟ و آيا عدالت  زنان  عليه  تبعيض  عدم  معنای  سازی، به يكسان

فرهنگ، اقتصـاد و   در بحث  كه  است  ای معاهده، جامعه  از منظر اين  ندارد؟ مدينۀ فاضله  جايگاهى

برابر   نقش  ايفای  حق  باشند و در كليۀ سطوح  مورد نظر قرار نگرفته  از نظر جنسيتى  نانسياست، ز

  هـدف، بـه  اين  به  وصول  برای  ها و ابزار كمكى اهرم  نگرشى  با چنين. را يابند  با مردان  و مساوی

  سـدی  تا هرگونه گردد  عضو فراهم  كشورهای  داخلى، بايد توسط  و مقررات  قوانين، حقوق  وسيله

  .برود  كشورها، از بين  در بعد ملى» مساوات»  اين  در مقابل

  محكـوم  آن  را در كليـۀ اشـكال  زنـان  عليه  عضو، تبعيض  های كنوانسيون، دولت  دوم  در ماده

  ابزارهـای  را بـا كليـه  زنان  عليه  محو تبعيض  درنگ، سياست  بدون  نمايند كه مى  و موافقت  كرده

  :شوند از جمله را متعهد مى  و مواردی  نموده  دنبال  مناسب

هر   به  مربوط  يا ساير قوانين» اساسى  قانون«در   و مردان  زنان  ميان  مساوات  اصل  گنجاندن. الف

  وسيلۀ وضـع  به  اصل  اين  عملى  تحقق  باشد و تضمين  منظور نشده  تا كنون  چه كشور، چنان

  .ديگر  مناسب  طرقيا ساير   قانون

منظـور   اقتضـاء، بـه  در صـورت  مجـازات  ديگر، از جمله  و يا اقدامات  مناسب  قوانين  تصويب. ب

  .زنان  تبعيض  كردن  ممنوع

از   اطمينـان  و حصـول» بـا مـردان  برابـری»  بر مبنـای  زنان  از حقوق  قانونى  حمايت  برقراری. ج

  ملى  صالح ذی  قضايى  مراجع  آميز از طريق تبعيض  اقدام  هرگونه  در مقابل  موثر از زنان  حمايت

  تاريخچۀ مبارزات  به طور كلى) 15: 1374بولتن . ( ... ديگر  و تعهدات  دولتى  و ساير مؤسسات

                                                           
1. Andro Centrie 
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و   دچار لغزش خود  روند در مسير و اهداف  اين  كه اين  رغم به  كه  است  مطلب  اين  ، گويایزنان

  چنـين  و خلـق  اسـت، امـا پيـدايش  گرديده  و تفريط  افراط  و بحران  اصولى  از موازين  انحراف

نظريۀ آزادگرايى،   معتقد به  از زنان  بسياری. استوار است» ستيزی ستم»  پديدۀ تاريخى، بر اصل

از   بسياری  اگرچه. اند نداشتهخود   اجتماعى  نقش  به  نسبت  انتقادی  واكنش  بيشتر از يك  چيزی

در   و اسـتثمار زنـان  ظلـم  به  بخشيدن  خاتمه  جهت  جويى چاره  در راه  جهانى  های و دولت  ملل

از   جهـانى، هـر يـك  گران توطئه  پنهان  های دست  دليل  اند اما به اخير بسيار كوشيده  های سال

و   بايد بـا وسـواس  المللى بين  و توافقات  جهانى  پيشنهادات  به  يا نپيوستن  پيوستن  جهت  داليل

  .گيرد  صورت  بيشتری  دقت

 فلسفى كنوانسيون مبانى

 گرفته از فرهنگ غربى است كه مبـانى المللى نظير آن، نشأت كنوانسيون همچون ساير اسناد بين

: انـد از بانى مهم حاكم بر كنوانسيون عبارتاساسًا برخى از م. خاصى را در خود پرورش داده است

، مــاده گرايــى، لــذت گرايــى، ليبراليســم، )سكوالريســم(مداری، فردگرايــى، ديــن زدايــى  انســان

چالش در هر كدام از اين مبانى در جـای . طبيعى گرايى افراطى و مكتب حقوق گرايى، عقل نسبى

  .طلبد خود بحث مفصلى را مى

يـا اصـالت انسـان » اومانيسـم«ترين عنصر فرهنگ غرب و به تعبيری ستون فقرات آن،  مهم

است كه به معنای بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمين به جای آسمان و بازگشت به 

ترين  اين اصل، يكى از بنيـادی). 170-44: 1378مصباح، (گرايى است  زندگى دنيا به جای آخرت

بر اساس آن پى ريزی شده  هايى است كه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و پايه ىمبان

هـا هسـتند و تفكـر انسـانى همـه چيـز، حتـى  ها محور و خالق ارزش در اين نظريه، انسان. است

اصالت انسـان يعنـى . هاست ها و بدی كند و معيار سنجش خوبى سرنوشت موجودات را تعيين مى

های  و از محدوديتگرا باشد و به اصول اخالقى ثابتى، پای بندی نشان ندهد  اين كه انسان نسبى

شـده و در  با حاكميت اومانيسم، دين و وحى به گوشه انزوای زندگى فـردی رانده. اخالقى بگريزد

آنچه اومانيسم به عنوان راه كمال و دستيابى به حقيقت بـر . كنند زندگى اجتماعى نقشى ايفا نمى

). پوزيتويسم(و آزمون  و ديگری تجربه) راسيوناليسم(كند، يكى عقل و انديشه است  مى تأكيدآن 

و رهـايى از ) گرايى مكتب لذت(های آن  وری از دنيا و لذت شعار اومانيسم، حداكثر مصرف و بهره

اومانيسم و به تبع آن لذت گرايى، اقتضـا ). ليبراليسم(هرگونه قيد و محدوديت در اين زمينه است 
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جويى و تأمين  ها برای كام زمينهتر در تمامى  كند تمام هدف و آرمان انسان، آزادی هرچه بيش مى

در اين تفكر، انسان از آزادی فردی كامل، تا جايى كه منجر به هـرج و مـرج نشـود، . غرايز باشد

جويى اسـت و همـه  هـم فـراهم كـردن زمينـه لـذت برخوردار اسـت و وظيفـه و هـدف قـانون

های انسان است تا  و منظم شدن لذتها تنها برای جلوگيری از هرج و مرج و قانونمند  محدوديت

جويى و نگـاه  اصالت لـذت و كـام. های حيوانى خود بپردازد جويى او بتواند در كمال آرامش به كام

در پرتو آن و در بستر . های اين نظريه است ترين آموزه جويانه و طلبكارانه به هر چيز، از مهم لذت

انسـان  آن بر حقـوق تأكيدآيد كه  پديد مى» فانسان مدرن، انسان محق نه مكلّ «مدرنيسم، ايده 

يابـد و انسـان در برابـر خداونـد،  است نه تكاليف او و اين آموزه نسبت به خداوند هم تسـّری مى

ترين ركن كنوانسيون اسـت  ای بدين ترتيب، اومانيسم پايه. شود نه مكلف صاحب حقوق تلّقى مى

  .دهد كه مبانى ديگر را در خود پرورش مى

جويى از مـردان عقـب نماننـد و در ميـدان رقابـت  در كـام كنوانسيون در پـى آن اسـت كـه زنـان

هـای  الزمه اين آرمـان ايـن اسـت كـه بـه تفاوت. جويى، همگام و همسان مردان به پيش بروند لذت

لذايذ دنيوی بـه چشـم تبعـيض های اجتماعى و برخورداری از  و مرد در موقعيت طبيعى موجود بين زن

تر زنـان و  جويى بيش ها به عنوان مشكل اصلى لذت نگريسته شود و هدف هم از بين بردن اين تفاوت

آنچه در كنوانسيون به . و تكاليف باشد برقراری تساوی و به تعبير صحيح، يكسانى زن و مرد در حقوق

زن است كه شايد به طور ناخواسـته بـر اصـالت مـرد و  خورد نوعى نگاه طفيلى به روشنى به چشم مى

. شـده اسـت تأكيـدتالش در جهت همانندسازی زن نسبت به مرد در راستای توهم كمـال بـرای زن 

كنندگان بر اين بوده است كه راهى برای كمال زن جز اين وجود ندارد كه تا آن جا  گويى ارتكاز تدوين

  .ه اگر چنين نباشد زن از انسانيت خود تنزل يافته استكه ممكن است شبيه مرد باشد، چه اين ك

تر اسـت، جايگـاه  برای فالن جايگاه در زندگى مناسب در ديدگاه كنوانسيون اگر گفته شود زن

انسانى او ناديده گرفته شده است و به عكس، اگر اساسًا جايگاه و كار ويـژه خاصـى بـرای زن در 

های مشابه مرد اصرار شود، زن به جايگاه انسانى شرفياب شـده  نقش نظر گرفته نشود و بر ايفای

برای زن . قابل اجتناب تلّقى كرد حتى نقش مادری را نبايد برای زن نقشى انحصاری و غير. است

اساسـًا . كسر شأن و منزلت است كه از او انتظار ايفای هر چه بهتـر ايـن نقـش را داشـته باشـيم

، كه نـه تنهـا در ای به زنان های كليشه نقش، يعنى پافشاری بر نقشحركت در جهت تقويت اين 

  .آيد گنجد، بلكه مزاحم اهداف آن به شمار مى های كنوانسيون نمى چارچوب آرمان
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  با مشتركات فقهى فرق اسالمى تعارضات كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

فـردی، خـانوادگى و اجتمـاعى  بر پيامدهای وسيع و منفـى كنوانسـيون در عرصـه حيـاتعالوه 

دارد،  عامل ديگـری كـه كشـورهای مسـلمان را از الحـاق بـازمى) سياسى، فرهنگى و اقتصادی(

مفروضات و مسـلماتى در محـدوده . تعارض كنوانسيون با فقه اسالمى و احكام دينى اسالم است

همين امر باعث شـده . وجود دارد كه بين همه فرق اسالمى كم و بيش مشترك استدين اسالم 

كه كشورهای اسالمى واكنش شديدتری به كنوانسيون نشان دهند و يا اصًال آن را نپذيرنـد و يـا 

  .تحفظات فراوانى نسبت به آن اعمال نمايند

  بررسى تطبيقى تعارضات كنوانسيون با فقه اسالمى

  :حث، الزم است از باب مقدمه به دو نكته توجه نماييمقبل از ورود به ب

جاسازی مفاهيم بنيادينى نظير مساوات و تشابه كامـل در كليـه مـوارد كنوانسـيون،  :نكته اول -

مانع رهايى از تعارض وسيع آن با فقه و احكام اسالمى است، به عبارت ديگر، ما گذشته از آن 

ای و  سيون، مثل مسـاوات كامـل در همـه جوانـب، انتقـادات انديشـهاصلى كنوان كه بر مبانى

بايست از نگاه فرا فقهى به نقد كنوانسيون بپردازيم، از لحاظ  تئوريك داريم و بر اين اساس مى

  .احكام اسالمى نيز به شدت دچار تعارض با آن هستيم

كه ديـن، اصـل مسـاوات را  هايى خروج از زير بار كنوانسيون و تبعات تشابه گرايانه آن در عرصه

. پذيرد، نه از نظر ما به راحتى ممكن است و نه از نظر طراحان كنوانسيون پذيرفته شده است نمى

كنوانسيون نيز اساسًا به هـدف . ايم ما بين دو راهى انجام احكام دين و انتخاب كنوانسيون ايستاده

در نتيجـه، . تابـد و تحفظات مـا را برنمى ها، با نام مبارزه با تبعيض، تشريع شده الغای تمام تفاوت

ای به جز ماده اول آن نبود، در مغـايرت آن بـا احكـام اسـالمى  حتى اگر در كنوانسيون هيچ ماده

سـازد و  مطـرح مى اسالم قطعًا تمايزاتى را بر اساس جنسيت در گستره احكام و اخالق. كافى بود

تجربه موفقى خواهد بـود  ١الم به طور كامل و همه با هم،تجربه صحيح نظام اخالقى و فقهى اس

  .، هم مردان و هم كودكان و، در مجموع، جامعه اسالمى سود خواهد جستكه هم زنان

                                                           
–: كنـيم مـىبه طور نمونه، عبارتى از كنوانسيون را كه بر نفى جنسيت و القاى مفهوم تشابه صراحت دارد بيان . 1

و آزادى  حقـوق دارنـد از كليـه كليه افراد بشر بدون هيچ گونه تمايز، از جمله تمايزات مبتنى بر جنسيت، حـق

ـ دول عضو به منظور تضمين حقـوق مسـاوى ) كنوانسيون مقدمه. (هاى مندرج در اين اعالميه برخوردار شوند
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برای آگاه شدن از نظام فقهى اسالم، در كنار نظام اعتقادی و نظام اخالقى آن، بايد  :نكته دوم -

. است، ولـى تنهـا سـند نيسـتباره  در اين قطعًا قرآن بهترين سند. به متون دينى مراجعه كرد

ن در قرآ های زندگى بشر در عرصه فقه و اخالق همه فرق اسالمى معتقدند كه تمام نيازمندی

ها و عدم  ارتباط جزء به جزء فقه و اخالق با زندگى متغير آدميان و محيط آن. بيان نشده است

احداث همه سؤاالت در اين دو باب در عصر نزول وحى، باعث شد كه مسلمانان بـه سـفارش 

سنت را نيز در كنار قرآن، به عنوان منبع استخراج احكام دينـى بپذيرنـد، بـر ) ص(خود پيامبر 

، و كيفيت و كميت و دامنه آن، بـه سـنت اساس، الزم است به منظور آگاهى از يك حكماين 

  ١.مراجعه شود

ای گمان كنند احكامى كه در قرآن نيستند  متأسفانه عدم توجه به نكته فوق باعث گرديده كه عده

سـياری را باطـل كـه در نتيجـه احكـام ب. موجه نبوده و صرفًا زاييده نظريات فقهى فقها هسـتند

  .بسياری از تفصيالت فقهى در قرآن وجود ندارد، مانند تعداد ركعات هر نمازكه  درحالى دانند، مى

  .پردازيم با حفظ اين دو نكته به بيان موارد اختالف كنوانسيون با فقه اسالمى مى

  القای مفهوم تشابه. ١

، در واقـع نگـاه هسـتى ردی و اجتمـاعى زنـانف كنوانسيون رفع تبعيض با نفى جنسيت از حيات

ای تعاريف و  ارائه نظام حقوقى قطعًا متكى بر دسته. شناسانۀ خود را، راجع به زنان ارائه داده است

 نتيجه آن كه، ارائه حقـوق. بينى است تر جهان توصيفات از هستى و اركان آن يا به عبارت روشن

همـان طـور كـه در بيـان . سازد مطرح مى ان با مردان، در بطن خود تعريفى از زنمشابه برای زن

ها كسانى هستند كه قائل بـه حـدی از  های مختلف فمينيسم گفته شد، در بين فمينيست گرايش

ر را بسيار ناچيز هستند، ولى اين مقدا شناختى بين زنان و مردان شناختى و روان های زيست تفاوت

زنانگى و جـنس «های مزبور، اوًال، نبايد منتهى به ساخته شدن  اينان معتقدند كه تفاوت. دانند مى

                                                                                                                                          
... زمينهĤموزش و پرورش هر گونه اقدامى را براى رفع تبعيض از زنان بـه عمـل خواهنـد آوردبا مردان در  زنان

) 10ماده . (دست رسى به برنامهدرسى يكسان .ب; شرايط يكسان در زمينهĤموزش فنى و حرفه اى .الف) مانند(

. از بين برود ر اشتغالدول عضو كليهاقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعيض عليه زنان د –

  ) 11 ماده. (هم مى شود روشن باشد كه تبعيض شامل تفاوت

و دسته اى ديگر براى مردان پسنديده تر شـمرده شـده و يـا  ر برخى روايات، دسته اى از اخالقيات براى زناند. 2

   .برعكس خصوصياتى براى هر گروه به طور خاص ناپسندتر محسوب گرديده است
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شده، زِن تعليم يافته است كه  به عبارت روشن تر، هويتى كه االن به نام زن شناخته! شود »مؤنث

گذارند و  مى جنسيت تفاوتها بين جنس و  آن. ها آن را شكل داده است ها و پرورش نحوه آموزش

هـا را  تابنـد و بـاقى نقش های جنسى، يعنى نقـش خـاص زن در توليـد مثـل را برمى فقط تفاوت

شمارند كه عواملى نظير مذهب، آداب و رسوم و حتـى قـوای حاكمـه بـه  جنسيتى و آموزشى مى

های خانوادگى و  وجه نبايد در نظام هيچ ها به اند، و ثانيًا، همين مقدار محدوِد تفاوت ها دامن زده آن

كند و نه  ليكن اين مبنا، نه در اصل تعريفى كه از زن و شخصيت او ارائه مى ١.اجتماعى بروز كنند

  .مورد تأييد دين نيست...  در سمت دهى نظام حقوقى و

دارای هويـت مشـترك انسـانى و در عـين  های توصيفى آن، زن در دين مبين اسالم و نظريه

مانند مردان از حقيقتى روحـانى برخوردارنـد كـه فـارغ از  زنان. حال قالب مختص جسمانى است

های  مندند كه تفاوت بهره) زن بودن(همان طور كه از قالب جسمانى ) انسان بودن(جنسيت است 

های روانى مختص به هـر يـك از  جسم هم، ويژگىوجود ارتباط بين روح و . سازد او را تبيين مى

هـای  و فقـه گزاره شود كـه در دو حـوزه اخـالق وجود روح موجب مى. شود دو جنس را باعث مى

و تكـاليف  تهيه فهرستى از اصول اخالقى و حقـوق. وجود داشته باشد مشترك بين زنان و مردان

های اخالقـى و حقـوقى بـر زنـان كاسـته و فرصـت  تواند از هيمنه تفاوت ك و همسان مىمشتر

های جسمانى و برخى مختصـات روانـى  البته وجود تفاوت. تبليغات سوء را از دشمنان دين بستاند

مهم  ٣.های حقوقى داشته باشيم و تفاوت ٢فوق، اخالق جنسيتى  شود كه در دو حوزه نيز باعث مى

                                                           
  : به طور نمونه، عبارتى از كنوانسيون را كه بر نفى جنسيت و القاى مفهوم تشابه صراحت دارد بيان مى كنيم .١

هـاى  و آزادى حقـوق دارند از كليه يز، از جمله تمايزات مبتنى بر جنسيت، حقافراد بشر بدون هيچ گونه تما ـ كليه

  ) كنوانسيون مقدمه. (مندرج در اين اعالميه برخوردار شوند

اقـدامى را بـراى آموزش و پرورش هر گونـه  با مردان در زمينه مساوى زنان ـ دول عضو به منظور تضمين حقوق

 ؛اى آمـوزش فنـى و حرفـه شرايط يكسـان در زمينـه .الف :مانند.  ... رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد

  ) 10ماده. (مهدرسى يكسان دست رسى به برنا .ب

. از بـين بـرود در اشـتغال اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعيض عليه زنـان ـ دول عضو كليه

  )11ماده . (شود هم مى روشن باشد كه تبعيض شامل تفاوت

و دسته اى ديگر براى مردان پسنديده تر شـمرده شـده و يـا  در برخى روايات، دسته اى از اخالقيات براى زنان. ٢

  .برعكس خصوصياتى براى هر گروه به طور خاص ناپسندتر محسوب گرديده است

گرچه روان شناسان تعريف روشنى از روان به صورتى كه معلوم شـود مـراد واقعـى آنهـا از روان چيسـت ارائـه . ٣

آنها به آدمى، خصوصيات روانى اى كـه در كلمـات آنهـا آمـده بـه  انگارانه اند، ولى با توجه به نگاه مادى نكرده

حقيقِت روح مجرد قابل تفسير نيست و، به عبارت روشن تر، ما در كنار جسـم و خصوصـيات جسـمى، صـفاتى 
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های حقـوقى، از مشـتركات زنـان و  نمايى تفاوت در فقه ژورناليستى در مقابل بزرگاين است كه 

  .مردان در اين عرصه سخنى به ميان نيامده است

كوشـد  گمان برند كه دين با طرح قوانين متفاوت، همـواره مى اين نگرش باعث شده كه زنان

باطبايى به شيوايى تمـام، مبنـای اصـلى مرحوم عالمه ط. های حضور آنان را محدود سازد عرصه

يكى حـرث بـودن زنـان و ديگـری «: دانند ها و احكام مختص زنان را در دو چيز مى تمام تفاوت

اشاره به » حرث بودن«توضيح آن كه،  )275: 1382تفسير الميزان، ( .»لطافت بنيه و رقت ادراك

بـه دليـل ايـن موقعيـت در جايگـاه زنـان . موقعيت خاص زنان در امر توليد مثل و زادآوری دارد

اند، به دليل ارتبـاط  روابط جنسى متأثر و احيانًا در معرض آسيب  قرار دارند، در مسئله» مطلوبيت«

تـر و  ها تـأثير كّمـى و كيفـى بيش و زنـدگى، در سـاختن و پرورانـدن نسـل تنگاتنگ بـا حيـات

نيـز بـه » لطافت بنيه و رقـت ادراك«. ديگر  نكته ها تری نسبت به مردان دارند و ده مالحظه قابل

زنان به خاطر احساسات جوشان خود، با عنصـر زيبـايى خـواهى، . زنان اشاره دارد  ظرافت انديشه

لطافـت . اش احساس است تناسب و ارتباط بيش تـری دارنـد هنرآفرينى و هر آن چه مقوم اصلى

اين . رخى مشقات اجتماعى دور نگه داشته شوندآنان باعث گرديده كه از تكاليف شكننده و ب  بنيه

، يعنـى امـوری دور نگه داشتن نيز به معنای نفى مسئوليت از زنان است، نه به معنای منـع حـق

، بنابراين، اگـر بندی احكام جزو تكاليف هستند، نه حقوق ، جهاد و شهادت در تقسيممانند قضاوت

نگريسته شود، بايد گفت كه دين تكاليفى را از دوش زنان در اين رابطه برداشته است، نـه صحيح 

ما اين امر را به اجمال برگزار كرديم، ولـى طـرح مفصـل نظرهـای . آن كه منع حقى نموده باشد

توجهى برساند و نظريات مترقـى ديـن را در  تواند ما را به نكات جالب و قابل دين در اين باب مى

  .مسلمان و تكريم او روشن سازد ت از شخصيت زنحراس

و مـرد را انكـار كننـد و  های طبيعى بين زن ها تفاوت به هر صورت، هر قدر هم كه فمينيست

تـوان بـه سـادگى از  متهم سـازند، نمى دانشمندان علوم طبيعى را در تعيين و شمارش اين تفاوت

اگر بخواهيم تفـاوت بـين . شناختى در اين زمينه گذشت شناختى و روان علوم زيست كنار دستاورد

را  x دو جنس را برشماريم، بايد از اين جا آغاز نماييم كه سلول تخم زن تنهـا كرومـوزوم جنسـى

                                                                                                                                          
مثـل شـجاعت كـه صـفتى ناديـدنى ; داريم كه در ارتباط تنگاتنگ با بدن اند، ولى كامًال مجرد از ماده نيستند

 البتـه بحـث صـفات و تفـاوت. آن مشهود و با آرايش خاص كروموزمى در ارتبـاط اسـت ولى برخى آثار است،

  .شان هنوز از معماهاى علم فيزيولوژى است توارث ها در آنها و نحوه انسان
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مرد بـا تخمـك  x با لقاح اسپرم. هستند y و x دو نوع) اسپرم ها(داراست ولى سلولهای تخم مرد 

افـزون بـر . آيـد مرد با تخمـك زن جنـين پسـر بـه وجـود مى y تر و با لقاح اسپرمزن، جنين دخ

هـای  های تخمـى زن و مـرد وجـود دارد، ژن هـای سـلول های فراوانى كه بـين كروموزم تفاوت

جنسـى  ١های هورمون(ها  ترشح آندروژن. زن متمايز است x های كروموزوم مرد از ژن x كرومزوم

در دوران بلــوغ در مــردان و ايجــاد تخمــك و ترشــح ) 69: 1381حســينى و ديگــران، (مردانــه 

  نيز تفاوتى زيستى است كه خـود باعـث پيـدايش صـفات ثانويـه های زنانه در بدن زنان هورمون

گـذاری در زنـان خـود تحـت تـأثير  تخمك )63: همـان( .شود جنسى در هر يك از دو جنس مى

ار دارد كـه معمـوًال پـس از گذشـت دو سـال از اولـين است كه در مغز قـر FSH و LH هورمون

خـود از مشخصـات زنـدگى زنـان اسـت   قاعدگى نيز به نوبـه. شود قاعدگى در دختران ايجاد مى

ای از فعل و انفعاالت فيزيكى و روحى در بـدن او مـرتبط اسـت، بـه طـور  و با دسته) 36: همان(

رود و  تهاجمى و دل نگرانى از بين مـى  روحيه) اولين قاعدگى(با شروع قاعدگى در دختران : مثال

اند و تحرك زياد  نظران ساختمان بدن زن را متناسب با زندگى آرام دانسته از اين رو برخى صاحب

تغيير حـاالت رفتـاری در ) 42: همان(كنند  بدنى و گرفتاری ذهنى و شغلى را به آنان توصيه نمى

مرتبط است و ميزان آن در يك زن بالغ هر مـاه از  ها زنان با ترشح هورمون استروژن در خون آن

در حالـت طبيعـى . يابـد رسد و دوباره در حد صـفر تنـزل مى صفر شروع و به حداكثر حد خود مى

تر و سازگارترند، بـرخالف زمـانى كـه ترشـح آن كـم  ترشح اين هورمون، زنان بانشاط، پرتحمل

مردانه، نظير تستوسترون، بر قدرت بـدنى های  در مقابل ترشح هورمون )93-92 :همان( .شود مى

دهـد،  افزايد و به وی برای انجام كارهای سنگين نسبت بـه زن توانـايى بـيش تـری مى مرد مى

  )74: همان( .نمايد چنانچه حاالت تهاجمى و پرخاشگری را نيز در وی ايجاد مى

گرچه . انكارناپذير است و مردان های زيستى و روانى بين زنان ای از تفاوت بنابراين وجود دسته

تـوان گفـت كـه از  ها را در اين نوشتار ارائه داد، اجماًال مى توان فهرست كاملى از اين تفاوت نمى

هـای  بـين دو جـنس تفاوت...  ها، حجم قفسه سـينه، قلـب، مغـز و نظر اسكلت، ساخت، ماهيچه

مضاعف عطوفت و مهرورزی، لطافت روحى و   نيز وجود روحيهاز نظر روانى . مشخصى وجود دارد

طلبى،  شود و هم چنين قـدرت توجه در مراقبت و رسيدگى به ديگران، كه به زنان نسبت داده مى

                                                           
ست شناسى رابط يا پيام رسان اى يونانى است به معناى تحريك كردن و بيدار ساختن و در علم زي هورمون واژه. ١

  .كنند شيميايى است كه آن را غدد درون ريز ترشح مى
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شناسـند، بـا شـواهد روشـن زيسـتى و  كه مـردان را بـا آن صـفات مى...  صالبت، پرخاشگری و

گيری هويت جنسـى  ران و پسران در مسير شكلترديد هر يك از دخت بى. تحقيقاتى همراه داشت

برخـورد والـدين و سـاير   بديهى است كه نحـوه. خود تحت تأثير رفتارهای ديگران نيز قرار دارند

ها، از لباس پوشاندن تا توقـع حركـاتى خـاص، متفـاوت  مربيان با دختران و پسران در اكثر زمينه

سمى و به خصوص رفتاری را ناشى از تربيـت های ج توان تمام تفاوت وجه نمى است، ولى به هيچ

 بين زنان و مردان گواه بر وجـود واقعيـاتى اگر يك تاريخ تفاوت. فرهنگ و آداب و رسوم دانست

نباشد، پس شاهد بر چيست؟ در تمام ملـل در تمـام اعصـار و در تمـام اقـاليم زنـان و باره  در اين

  .اند ز رفتارهايى مشابه نشان دادهرفتارهايى نسبتًا مشابه و مردان ني

های ثابت را دليل بر  نساء وجود اين رفتارها و گرايش  از سوره 34عالمه طباطبايى در ذيل آيه 

-343: 4ج؛ 276-268: 2تفسير الميـزان، ج: .ك.ر(دانند  ر هر دو جنس مىهای تكوينى د واقعيت

نباشـد ـ چنانچـه آخـرين رويكـرد  های بين دو جنس ممكن نتيجه آن كه اگر انكار تفاوت) 436

هـا در ابعـاد مختلـف  گذارد ـ الزم است كـه ايـن تفاوت ها صحه مى فمينيستى هم بر اين تفاوت

هـا، بـه معنـای ناديـده  عدم رعايـت تفاوت. زندگى فردی و خانوادگى و اجتماعى مالحظه گردند

نگـاه ديـن هـيچ يـك از  از. های هر يك از دو جنس اسـت ها و كمال گرفتن استعدادها، توانايى

قطعًا اگـر مـا . يابى به كمال نيستند آيند و مانع راه خصوصيات مردانه و زنانه نقص به حساب نمى

رودی را با دريا مقايسه كنيم رود را متهم به ضعف و كاستى خـواهيم كـرد، ولـى اگـر رود را بـا 

كاری نخواهيم كرد، هـم  ها و لطافت خودش بسنجيم، به جز تحسين آن كاركردها، فوايد، زيبايى

از تمثيـل كـه بگـذريم . اش نخواهيم نوشـت چنان كه خروش دريا را نيز به پای خشم و نارسايى

تمـام   اش مالحظه دستورهای اخالقى و فقهى  واقعيت اين است كه دين مبين اسالم در مجموعه

هـى اسـت، خصوصيات دو جنس را نموده، متناسب با هر يك، راهى به سمت كمال، كه قـرب ال

، آنـان را از های روحى و جسمانى زنان رسد در اين ميان به سبب لطافت به نظر مى. گشوده است

اميـد اسـت كـه زنـان . فرسای اجتماعى معاف كرده اسـت به دوش كشيدن برخى بارهای طاقت

خود   ه است گردهجوامع اسالمى با آگاهى از روح احكام دينى بيشتر از آنچه خداوند از آنان خواست

المللى، نظير كنوانسيون رفع  بديهى است كه اسناد بين. های مختلف نسپارند را به بار گران تكليف

ِ ذلَِك « هستى زنان دوام نخواهد آورد  تبعيض، در مقابل بازتاب حقايق در آينه ال تَبِْديَل لَِخلِْق اّهللاٰ

يُن الْقَيمُ  30: روم. (»الد(  
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  های اساسى و آزادی حقوق. 2

هـای  و آزادی حقـوق. اند، مانند مواد اول و سـوم فوق مكررًا در متن كنوانسيون ذكر شده  دو واژه

حقـوق بشـر غـرب . همان نگاه غرب به حقوق بشر و آزادی اسـت  اساسى در كنوانسيون بر پايه

بريده از تعاليم وحيـانى و مبتنـى محصول عقل خودبنياد و بر اساس خردگرايى عصر تجدد كامًال 

های ليبراليستى است  های مزبور هم، آزادی چنانچه مراد از آزادی. بر تشخيص صرف انسانى است

كه هيچ مانع و رادعى سر راهش نيست، مگر آن كه اِعمال آزادی از جانب يك فرد آزادی طـرف 

هـای اساسـى، از  وق و آزادیشود كه هر دو اصطالح يعنى حق مالحظه مى. مقابل را محدود سازد

حقـوق «. نگاه دينى كامًال قابل نقد است، توضيح اين كه، مراد از حقوق، حقوق موضـوعه اسـت

» قـوق فطـری و طبيعـىح«، كه رويكرد جديد مترقى در غرب است، در مقابـل ايـده »موضوعه

عبـارت ديگـر،  ای به حقوق وجود ندارد، بـه در اين رويكرد، نظر اثبات گرايانه ١.مطرح شده است

طبيعـى . بيند ای نمى با حقوق رابطه) به عنوان امور ثابت و ال يتغير(بين نيازهای فطری و طبيعى 

های حقوقى ثابت بـا مدرنيتـه  دانستن حقوق به معنای ثبات حقوق است، و روشن است كه گزاره

ه در واقـع در ايـن ايـد. مطـرح شـد» حقوق موضوعه«بر همين اساس ايده . سازگار نخواهند بود

  .نويسند مبنای اصلى حقوق است دانانى كه قوانين حقوقى را مى توافق حقوق

و قوانين حقوقى در بستر توافقـات و شـرايط در حـال  نتيجه آن كه در چنين رويكردی حقوق

گفتنـى اسـت كـه ايـن مسـئله در . اند ها شناور، و دست خوش تغيير و تحول عرصه  گذر در همه

از . هـا خواهـد بـود فكری صاحبان سلطه و پيرو قواعد بازی آن المللى، تابع مبانى های بين عرصه

گردد و  رای افراد انسانى مطابق فرهنگ ليبراليستى تعريف مىهای اساسى ب»آزادی«سوی ديگر 

. شـود كننده شمرده مى در مقابل، مذهب نيز در رديف عناصری مثل نژاد و قوميت، عاملى محدود

ها همـان فطـرت  ها در حالى است كه از منظر دين، منشأ حقـوق مشـترك بـين انسـان تمام اين

برخورداری يكسان از فطرت و گـوهر ارزنـده ی انسـانى، از حقـوقى  ها به حكم انسان. هاست آن

گـذاری  در اين نظرگاه تنها خداوند دارای حـق قانون. برخوردارند ، آزادی و عدالتحيات نظير حق

كسـى   وضع قوانين حقوقى مشترك، آن هم در سطح جهـانى، از عهـده. هاست انسان  برای همه

ها آگاه و به مصالح و مفاسـد كوتـاه مـدت و  آيد كه به واقع از هويت و حقيقت اصلى انسان برمى

                                                           
حقوق طبيعى و فطرى ديده مى شد و مراد از آن، حقـوقى بـود كـه صـرف نظـر از  بشر واژه حقوق در اعالميه. ١

عاملى نمى تواند آنها را محدود كند يـا تغييـر  افراد و دولت ها براى انسان ها وجود دارد و هيچ خواست و اراده

  .حقوق موضوعه داد اين تفسير از حقوق در دهه هاى اخير جاى خود را به واژه. دهد
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هـای  ها عالم باشد، و هـم چنـين تـأمين حقـوق و آزادی درازمدت در حيات فردی و اجتماعى آن

گيرد كه او نه فـردی خودخـواه و لـذت جـو، بلكـه  ها در وضعيتى صورت مى اساسى برای انسان

گردد، در نتيجه، هم بـرای حقـوق او مبنـايى روشـن و  ر طريق هدايت شناخته و معرفى مىمساف

نقـد هـر دو ) 114: 1375جوادی آملى، (قابل تعريف و هم برای آزادی او حد و مرزی وجود دارد 

  .خواهد تر مى مطلب مجالى وسيع

  فردگرايى. 3

ظهـور و بـروز انـواع مكاتـب هايى قبـل، محـل  گاه كنوانسـيون، از سـده غرب به عنوان خيزش

فردی و اجتماعى باعـث ايجـاد  رسوخ تفكر ليبراليسم در تمام اركان حيات. فردگرايانه بوده است

طبيعـى . های مختلف سياسى، اقتصادی، اجتماعى و حقوقى بر اساس فردگرايى شـده اسـت نظام

كنوانسـيون رفـع تبعـيض نيـز اثـر های حقوقى را درنـوردد و در  است كه اين ديدگاه كنوانسيون

ها اشـراب شـده و بـا  طلبانه فمينيسـت به خصوص كه اين مسئله با نگاه خاص اسـتقالل. بگذارد

و اولويت دادن به اين  فردی زنان بر اعطای حقوق تأكيد. دهد غلظت بيش تری خود را نشان مى

و اجتماع است، دليلى بر مدعای فوق است، به طور مثـال،  عضوی از خانواده حقوق وقتى كه زن

دول عضـو در مـورد : خـوانيم نهم كنوانسيون، كه به بحث از تابعيت پرداختـه اسـت، مى  در ماده

ها به ويـژه  دولت. كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقى مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند كرد

در طى دوران ازدواج خودبه خـود  كنند كه ازدواج با فرد خارجى يا تغيير تابعيت شوهر تضمين مى

تابعيت و حفظ استقالل زنان در آن، به خودی خود، منافاتى   مسئله. باعث تغيير تابعيت زن نگردد

قيد بوده، زن در انتخاب يا حفظ تابعيت  دينى ندارد، ولى اگر اين استقالل بدون هر گونه با مبانى

در مـواردی بـه مشـكل  –دارد  مـى فـوق بيـان  چنانچـه مـاده–تحت هر شرايطى مستقل باشد 

خوريم، مثًال اگر مرد تابع يك كشور و زن تابع كشور ديگری باشد، و بر اين اساس از آزادی  برمى

خانواده از هم بپاشـد و مـرد و   شيرازهمطلق در انتخاب مسكن و اقامتگاه برخوردار باشد، چه بسا 

روشن است كه اين مسـئله بـه تبـع ادبيـات حـاكم بـر . ها دور از يكديگر زندگى نمايند زن سال

مثال ديگر، بند دوم از همـين مـاده . كنوانسيون، كه بر مبنای فردگرايى است، هيچ اشكالى ندارد

در . هاسـت ر انتقـال تابعيـت بـه آناست كه راجع به تابعيت فرزندان و حقوق مسـاوی والـدين د

شود و در هيچ كجا موظف به رعايت مصلحتى  كنوانسيون هم، زن كامًال مستقل ديده مى 16 بند

  .شود، نشده است كه موجب بقای خانواده مى
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ديده شود كه در خصوص عنوان مادری توجه خاص ) 11مانند بند (با اين وصف، اگر در جايى 

شده، باز هـم بـه  های تأمينى در بحث اشتغال در دوران شيردهى حمايت مبذول شده و يا از زنان

هـای خـاص  قوانينى كه باعث شود زنان به دليـل موقعيت. خاطر حفظ منافع درازمدت زنان است

روشن است . نبيندها لطمه  اقتصادی آن اشتغال ممنوع نشوند و حقوق  بارداری و شيردهى از ادامه

شود و زنان از بسياری از حقوق  در كيان خانوادگى او ذوب نمى كه در نگاه دينى، كيان فردی زن

اخالقى، و اندكى گذشت و   مندند، در عين حال، اگر در جايى با رعايت يك قاعده فردی خود بهره

را دايمى و پـر از آرامـش نگـه داشـت، مراعـات فرديـت زن يـا مـرد،  صبر بتوان فضای خانواده

كدام اولويت ندارد، به عبارت روشن تر، عالوه بر اين كه حقـوق اسـالمى تلفيقـى از حقـوق  هيچ

فردی خانوادگى و اجتماعى است، با دستورهای اخالقى نيز اين حقوق به لطافـت و نرمـى بـيش 

ايى جاری در كنوانسيون در درازمدت به تزلزل اركان خانواده و به هر تقدير، فردگر. اند تری رسيده

پذير است،  ها امكان های زيبايى، كه غالبًا با سرانگشت آن دور ساختن زنان از آفرينش تمام عرصه

متأسفانه اين ديـدگاه آن چنـان خـانواده و كاركردهـای خـاص آن را در معـرض . خواهد انجاميد

توانند فرزنـدانى عـاطفى و جامعـه پـذير داشـته  تر مى های غربى كم نابودی قرار داده كه خانواده

  .باشند

توان رفتار مادر كـارگری را كـه بـه  المللى، نمى و سندنويسان بين از نظر مدافعين جنبش زنان

ا بـه اش مجبور است روز يا شب، كم يا زياد، فرزندان خود ر فردی و شخصى دليل استفاده از حق

نگـاه . ها را تنها رها كند، رفتاری ظالمانـه و يـا كـم عاطفـه دانسـت ها بسپارد و يا آن مهدكودك

كند، بنابراين در نقد كنوانسـيون بـه  اومانيستى حاكم بر كنوانسيون نيز از همين اصول پيروی مى

رد آن بـه مـوا  جاست كه ردپای تفكرات اومانيستى و فردگرايانه دنبال شود، ردپايى كـه در همـه

آن در  های فـردی بشـر در تفكـرات غربـى، و آثـار بر جنبه تأكيدامر فوق، يعنى . خورد چشم مى

شناسان غربى نيز كـامًال مسـلم و پذيرفتـه شـده  ای است كه از نگاه جامعه خانوادگى نكته حيات

هـای  بينى توان مربـوط بـه جهان را مى علل افت اقتدار خانواده: نويسد گرهارد هلسنكى مى. است

ورزند تا بر  مى تأكيدفردی  تر بر حقوق دموكراتيك جوامع صنعتى دانست كه به طور معمول، بيش

های سنتى نهادهـای سياسـى و  روند دموكراسى به همان سان كه نقش. های اجتماعى مسئوليت

 - 470: 1369: موفقيـان( .خت نقش خانواده را نيـز تغييـر داداقتصادی و آموزشى را دگرگون سا

شناسانه غربى،  شود كه در تفكر هستى شود، در عبارت فوق تصريح مى چنانچه مالحظه مى )471
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بنـابراين مـا . گرايى و خـانواده را تنـگ نمـوده اسـت حق جای مسئوليت، و فرديت جـای جمـع

بينى اسالمى و دينى سخن به ميان آوريم و از سوی ديگر  ری از جهانفك توانيم از نظر مبانى نمى

دانـد، بـه عبـارت روشـن تـر، پـذيرش  ای را بپذيريم كه انسان و تمنيات او را محـور مى معاهده

اصلى و مبانى آن  شود و االّ ماهيت كنوانسيون رفع تبعيض با هر شرط دينى فقط اسالم اندود مى

  .كند تفاوتى نمى

  سنت و كليشه. 4

های فـردی، خـانوادگى و  كنوانسيون رفع تبعيض، بر هر گونه نقـش سـنتى و تقسـيم مسـئوليت

تغيير در : كنوانسيون آمده است  در مقدمه. كشد اجتماعى بر اساس معيارهای سنتى، خط ابطال مى

يابى به مسـاوات كامـل ميـان زنـان و  برای دست ،در جامعه و خانواده نقش سنتى مردان و زنان

تور ذاتـًا ای مطرود است، يعنى سنت يك فاك با مبنای فوق، هر نقش سنتى. ضروری است مردان

شود كـه بـا  اين تفكر، مادری فقط به فرايند زايش ترجمه مى  در نتيجه ١.آيد معيوب به حساب مى

توانند اين كاركرد را هم واگـذار  اغلب زنان مى «های اجاره ای ای و رحم مادران حرفه«استفاده از 

ها، به خصوص، متوجه آموزش و پرورش  ها و كليشه كنوانسيون برای از بين بردن اين نقش. كنند

های  سطح وسيعى از نسل فردای هر جامعـه در سيسـتم روشن است كه به دليل اشتغال. شود مى

عالوه بر آن كـه هـر . تأثير ديدگاه كنوانسيون تمام آحاد جامعه را فراخواهد گرفت  امنهآموزشى، د

چه بر طول عمر نظام آموزشى خارج از خانه و خانواده افزوده شود، از همان زمانى كه فرزندان در 

! ىتوان تعليمات مزبور را به طـور يكسـان و قـانون گيرند، مى خارج از خانواده تحت تعليم قرار مى

سطوح، جامعـه را بـه سـرعت بـه هـدف   های آموزشى در كليه سازی فرآورده يكسان. شروع كرد

از بين بردن هر گونه مفهوم : خواهد، عبارت است از رساند، لذا آنچه كنوانسيون مى كنوانسيون مى

 ٢.سطوح و در اشكال مختلف آموزشى  ای از نقش زنان و مردان در كليه كليشه

                                                           
; به راحتى قابل اسـتفاده اسـت 10و  5كنوانسيون، ماده  اين معناى خاص از سنت و كليشه، با استفاده از مقدمه. ١

منيست ها، كه تأثير عميق و روشنى در انعقاد كنوانسيون داشته اند، به خصوص كه مطالعه و پژوهش در كتب ف

از طرف ديگر، از نظر مدرنيته سنت به هر امـر ثابـت تعريـف مـى گـردد و . ما را به اين امر ره نمون مى سازد

  .ارزش هاى ثابت دينى را هم شامل مى شود

  .»ج«، بند 10كنوانسيون، ماده. ٢
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توان از شر مـادران  ه به تأثير درازدامن آموزش و پرورش كالسيك، زودتر مىدر نتيجه، با توج

بعد، عالوه بر سطح خاص نظام آموزشـى،   در مرحله! نشده خالصى يافت و پدران سنتى و اصالح

های سنتى است، آن هـم بـا اسـتفاده از  روش  در فضای عمومى اجتماع نيز خواهان امحای كليه

مـدرن را تسـريع  وی اجتماعى اثرگذار كه بتواند رونـد پيـدايش مـرد و زنمحور نيرومند ارائه الگ

 رفتاری مردان و زنان -تعديل الگوهای اجتماعى و فرهنگى : بخشند، حال در هر عرصه كه باشد

ی های سنتى كه بر تفكر پست نگری يا برترنگر روش  به منظور از ميان برداشتن تعّصبات و كليه

مهـم   نكتـه ١.برای مردان و زنان استوار باشـد ای های كليشه هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش

 حقـوق  توجه شود كه افراط در تقسيم كار و ايجاد يك مرزبندی نفوذناپذير كـه زنـان را از همـه

د تأييد دين مبين مسئوليت سازد، مور اجتماعى منع كند و مردان را نسبت به همكاری در خانه بى

شـامل مـادری مهربـان كـه در خانـه  –با اطالقى كه دارد  –سنت   اسالم هم نيست، ليكن واژه

اش در خانـه  ، از معبـر حضـور دايمـىبنشيند و با عالقه و انسانيت فرزندانش را خود تربيت كنـد

و كار منزل را فضای امنى برای فرزندان خود بسازد، به همسرش عشق بورزد و او را گرامى بدارد 

قـرار  خود انجام دهد ـ حتى اگر اين امور را با رغبت انجام دهد و مورد ظلم اعضای ديگر خانواده

  .شود نگيرد ـ نيز مى

هايى خـاص  را تبعـيض، و پيشـنهاد عرصـه اول كنوانسيون هر تفاوت  فراموش نشود كه ماده

داند، بنابراين، در اين بخش، چالش اصلى با تقابل مطلقى است كه در  را كليشه مى مردان و زنان

عبارات مختصر فوق تـا حـدودی نشـان داد كـه . شود كنوانسيون بين سنت و مدرنيته ساخته مى

اس، دينى منافات دارند، بر اين اسـ  انديشه های اصلى و فرعى كنوانسيون با بسياری از مبانى پيام

نظر كردن از مبانى دينى و قبول فرهنـگ، سياسـت و اقتصـاِد نظـام  پذيرش آن به معنای صرف

نظر از  المللى، صـرف سلطه است، به عبارت ديگر، امروزه بر همگان روشن است كه معاهدات بين

ايجـاد . اند كنند، به ابزاری برای نظام سلطه تبديل شده الفاظ شكيل و دل فريبى كه استخدام مى

...   ليبراليسـم و ٢شخصى، نظيـر اومانيسـم، سـكوالريزم،حقوقى واحد كه بر مبنای فكری م  رويه

های مقابل  فرهنگ  استوار است، به معنای حاكم كردن فرهنگ غرب بر تمام جهان و حذف همه

                                                           
قابل ذكر است كه هرگونه تالش در جهت جا انداختن نقش مـادرى بـه عنـوان . »لفا«، بند 5كنوانسيون، ماده. ١

  .است ها مبتنى بر تفكر َپست نگر به زنان نقش زنانه از نظر فمنيست

كـه در كنوانسـيون رفـع  و مردان و ايجاد تمايزات بين زنان زنان منع كردن مذهب از هرگونه دخالت در حقوق. ٢

  .واضح نگاه سكوالريستى كنوانسيون است تبعيض بارها ديده مى شود، از آثار
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گيـرد كـه زنـان جهـان  جالب اين جاست كه تالش حقوقى مزبور در شرايطى صـورت مى. است

در جهان معاصر نـوعى جديـد از . شوند ا نيز از سوی همين فرهنگ متحمل مىترين لطمه ر بيش

داری،  در نظـام سـرمايه. شده است )پيشين(كشى از زنان جای گزين بردگى و ستم  بردگى و بهره

. اقتصادی و جذب سرمايه است، نه موجودی انسانى و نيازمنـد ارتقـای فرهنگـى  ابزار توسعه زن

  )25: 1382توحيدی، (

شود جهـانگردی سـكس بـه عنـوان يـك اسـتراتژی توسـعه، توسـط  گفته مى: به طور مثال

المللى پـول و آژانـس  المللى پيشنهاد و اولين بار بانك جهانى، صندوق بين های كمك بين آژانس

اين وصـف آيـا  با) 65: 1373فرنج، . (كردند ريزی و حمايت المللى آمريكا آن را برنامه بين  توسعه

بتواننـد مشـكالت  المللى و سرپرستان اصلى سازمان ملـل متحـد توان باور نمود كه اسناد بين مى

را حل نمايند و كرامت و شخصيت را به آنان برگردانند؟ با كمال تأسف بايد گفت كه  اساسى زنان

 7، بـا درآمـد سـاالنه )گری روسپى(تجارت برده كشى نوين : به گزارش مطبوعات، در حال حاضر

كارانه و پررونق جهان است، ولى مـادامى  ميليارد دالر، بعد از قاچاق اسلحه، دومين تجارت جنايت

گاه سازمان ملـل متحـد و  كنند، هيچ ای مدافع اين تجارت از فرهنگ غرب پيروی مىكه كشوره

اين شكل از تنافى و تعارض پذيرش الحـاق . ها مزاحم آنان نخواهند شد های آن نامه اسناد و قطع

عالوه بر آنچه گذشت، كنوانسيون مزبور در ضديتى آشـكار بـا . سازد به كنوانسيون را ناممكن مى

  .مى نيز هست كه در بخش بعدی به شرح آن خواهيم پرداختشريعت اسال

  اصـلى آن مسـئله  سـازد كـه كليـدواژه كنوانسيون به وضوح ايـن نكتـه را روشـن مى  مطالعه

در ادبيات داخلى كشور ما، به خصـوص بـا توجـه بـه . است» و مرد تساوی و برابری مطلق زن«

در اسالم، اين سطح از برابری بـا  زن ر كتاب حقوقهای مرحوم شهيد مرتضى مطهری د فرمايش

فوق، مفاهيمى در سرتاسـر كنوانسـيون پراكنـده   عالوه بر كليدواژه. شود مطرح مى» تشابه»  واژه

 ها به مفـاهيم بنيـادين و مبـانى شده و در خالل مواد آن به طور معنوی حضور دارند كه ما از آن

  .كنيم اصلى كنوانسيون تعبير مى

فقه و تكليـف، بلكـه بـا باورهـا و   نتيجه آن كه، كنوانسيون نه تنها با ديدگاه دينى ما در حوزه

تئوريك ما نيز در تعارض است، به عبارت ديگر، كنوانسيون در كليت خود و به طور اساسى  مبانى

  .گيرد ات دارد و در چارچوب مطابقت با شريعت قرار نمىو مبنايى با ديدگاه دينى ما مناف
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  گيری نتيجه

، )سال 31-30(تا به حال  1979از سال تصويب كنوانسيون از سال  در مورد وضعيت حقوقى زنان

ها و  های زيادی داشتيم و قوانين جديدی در تمام دنيا به وجود آمـده اسـت و حساسـيت پيشرفت

های غيردولتـى و  در دنيا شاهد هستيم و نهادهای مدنى، سازمان زنان ورد حقوقهايى در م آگاهى

سازوكارهای ملى تقويت شده است، اما هنوز شاهد هستيم كـه جامعـه جهـانى بـه يـك مفهـوم 

يافتـه چنان كه در اين كنوانسيون گنجانـده شـده دسـت ن جامعى از حقوق بشر در مورد زنان، آن

ها و منابع و امكانات آن كشـورها دارد و  است و موفقيت كشورها در اين رابطه بستگى به فرهنگ

هايشـان متفـاوت و مختلـف بـوده و قابـل  هايى داشـتند، موفقيت بر اساس اين منابع و دسترسى

 های موجود حكايت از اين دارد كه هنوز در هـيچ كشـوری از جهـان مـا اما واقعيت. ارزيابى است

جانبه، كامًال اجرا شود و برابری واقعى و قانونى زنـان  شاهد اينكه حقوق بشر زنان به صورت همه

های مختلف  های مبارزه با جنبه محقق شده باشد نيستيم هرچند شاهد هستيم تجربياتى در زمينه

  .پذيرفته است گيری است و يا صورت  تبعيض عليه زنان در حال شكل

دنيـا بـا  های علمى و اخالقى، امروزه زنان اديان داشتند و پيشرفت های برخى رغم تالش على

حـوزه  12شـان مواجـه هسـتند و هنـوز زنـان در  ها در زندگى ها و تبعيض انواع و اقسام خشونت

بـرای ) چهارمين كنفـرانس جهـانى زن(در كنفرانس پكن  1995كننده كه در سال  بحرانى نگران

حـوزه مربـوط بـه «نان ترسيم شده و اخيرًا يك حوزه ديگر به آن اضـافه شـده بـه نـام زندگى ز

چالش جدی دارند و هنوز آن آداب و رسوم مربوط به جاهليـت و بربريـت در » موضوعات نوظهور

هايى كه بر اديان الهى شده، در زندگى زنـان دنيـا  ای و قومى و يا پيرايه قالب رسوم و آداب قبيله

كند بر اساس يـك ضـرورت و بـر  اما اين جريانى كه سازمان ملل دنبال مى. دهد مى ادامه حيات

اين وضعيت بر اين اسـاس اسـت . هايى شكل گرفته و وجود دارد اساس آمار، اطالعات و نگرانى

يعنـى كـافى . كه حتمًا بايد برای كاهش ظلم بر نيمى از بشريت اقداماتى جهانى صـورت بگيـرد

ه يك كشور يا دو كشور اين اقدامات را انجام بدهند برای همين است كه سـازمان ملـل نيست ك

دارد يعنى تا در همـه منـاطق و كشـورهای » اقدام محلى تغيير جهانى«ای را تحت عنوان   برنامه

مختلف اقداماتى در سطح محلى صورت نگيرد ما تغيير كامل جهانى را نخواهيم داشت و وضعيت 

  .دهد كشورها را تحت تأثير قرار مىزنان در برخى 
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از بين برود تغيير هم بايد در قوانين به وجود آيـد و هـم در عمـل  برای اينكه تبعيض بر زنان

كنوانسيون را تصويب كند از نظر حقوقى الزام پيدا  چنانچه ايران. به اجرا گذاشته شود زنان حقوق

های  های برابر به ويژه در زمينه اشكال تبعيض بر زنان را از ميان بردارد و فرصت  كند كه همه مى

و همچنـين ابزارهـای الزم ) 3  ماده(سياسى، اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى برای زنان ايجاد كند 

. ان ايجاد كند تـا زنـان حقـوق برابـر بـا مـردان داشـته باشـندرا برای از بين بردن تبعيض بر زن

از حقوق زنان را بـه تصـويب  شود تا فرآيندهای قانونى الزم برای حمايت و موظف مى) 10 ماده(

رفع هرگونه تبعيض عليه   بار بايد به كميته همچنين هر چهار سال يك) 11و  2های  ماده. (برساند

المللى تشكيل شده روند پيشبرد اهداف كنوانسيون را گـزارش  صصين مستقل بينزنان كه از متخ

تحقق كنوانسيون از دولت سؤال كنند   ها خواهد بود تا درباره و اين امكان برای افراد و گروه. دهد

  .تواند به پيشبرد و تحقق حقوق زنان در ايران كمك نمايد و اين مى

  :شود ير توصيه نمىالحاق به اين كنوانسيون به داليل ز

مفاد كنوانسيون در تفكرات غربى ريشه دارد كه همان تفكرات الييك است و الحاق به اين . الف

توانند فراتر از ديـن  غرب و پذيرفتن نهادهايى كه مى  يعنى پذيرش الگوهای ساخته, معاهده

  .به وضع قوانين بپردازند و قوانين خود را بر احكام شريعت تفوق بخشند

به اسـتاندارد واحـدی  بشر و حقوق زن حقوق  توانند در مسئله جهان اسالم و جهان غرب نمى. ب

  .گذاری متفاوتى دارند زيرا منشأ و مبنای قانون, دست يابند

بايد بـه , ها در آن دست دارند اساسًا تشكيالتى كه اين ابرقدرت, )ره(امام خمينى   بنا به فرموده. ج

ها و بـرای بـازی دادن سـاير كشـورها  ها در خدمت ابرقـدرت اين  ها تمام بشود و همه فع آنن

  .است

: 1380نسيم فر، : (دارد در بررسى شروط كشورهای اسالمى چنين اظهار مى, يك محقق مسلمان

اصوًال پذيرش اين معاهدات از طرف كشورهای مسلمان حتى با اعمـال شـروط بـه معنـای ) (25

آن چه به صورت شـروط . ها است شمولى اين نظام حقوقى كشورهای غربى و جهان پذيرش نظام

در واقع تقابل دو نظـام حقـوقى ـ عقيـدتى , كشورهای اسالمى بر كنوانسيون جلوه گر شده است

نظـام حـاكم بـر , دانان كشورهای غربـى های حقوق كه در اثر فعاليت با اين تفاوت. متفاوت است

شده و با اعطای امتياز شـرط بـه كشـورهای ديگـر و  حقوقى غرب به عنوان اصل شناختهساختار 



149  

 

149 

روشـن اسـت كـه در ايـن ميـان نظـام . اند ها را به مشاركت ترغيب نموده كشورهای اسالمى آن

بلكه آن را عامـل , داند مىآميز ن و مرد را نه تنها تبعيض قوانين اسالم در مورد زن, حقوقى اسالم

كشورهای غربى اين كه  درحالى .شناسد و تناسب و اعتدال در زندگى اجتماعى مى برقراری عدالت

دانند و اعمال شرط بر كنوانسيون را آفتـى بـرای كنوانسـيون بـه شـمار  آميز مى قوانين را تبعيض

همين دليـل بـر اسـترداد ايـن شـرطها پافشـاری و به , زند ميĤورند كه تعادل معاهده را بر هم مى

هم چنان بـر كه  درحالى ,كنند كنند و شروط مغاير با روح و هدف كنوانسيون را باطل تلقى مى مى

, نمايند بر اساس ساير مفاد كنوانسيون تصريح مى, روابط قرادادی خود با كشورهای مسلمان  ادامه

شـمولى  ى ايـن كشـورها نداشـته و حتـى بـه جهانزيرا برقراری اين رابطه تعارضى با منـافع ملـ

جهان كفر بر جهان   پذيرش اين كنوانسيون به معنای پذيرش سلطه. د(كند  كنوانسيون كمك مى

  های مبتنى بر تفكرات الييك بوده و بر امت اسـالم حـرام و بـا قاعـده اسالمى و تبعيت از برنامه

مركز مشـاركت امـور ) (على المومنين سبيال لن يجعل اّهللاٰ للكافرين(نفى سبيل در تعارض است، 

  )45: 1379، زنان

 فهرست منابع 

 قرآن كريم 

 مركز مطالعـات حقـوقى و , على نسيم فر ،بررسى شرط كشورهای مسلمان بر كنوانسيون رفع تبعيض

  .1380بهار , المللى بين

 مطالعـات  المللـى، مـديريت بين  فرهنگـى  فمينيسم، مركز مطالعات  درباره  مقاالت  ، گزيدهمرجع  بولتن  

  .اسالمى

 ماهنامـه شـميم يـاس: در،»زنـان عملكرد سازمان ملل در قلمرو حقوق«، 1382، توحيدی، احمدرضا ،

  .2شماره 

  ٰمركز نشر اسراء ،، قمبشر فلسفه حقوق، 1375، جوادی آملى، عبداّهللا 
  انتشارات امير كبير ،، تهرانزن، 1381، و ديگرانحسينى، هادی.  

 علـوم   ، تهـران، وزارت1379، زنان  و اجتماعى، مطالعات  فرهنگى  بهتر، مطالعات  ، فردايى ، دانشگاه زن

  .و اجتماعى  فرهنگى  و فناوری، معاونت  تحقيقات

 دانى، قـم م ه وی وسـ ر م اق دب م ح ، ترجمه سيد م2، جتفسير الميزان، 1382، طباطبائى، سيدمحمدحسين ،

  .دفتر انتشارات اسالمى

 انتشارات علمى، ، تهران)مالكى(توراندخت تمدن  ، ترجمهجنگ عليه زنان، 1373، فرنج، مارلين.  
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 1/5/74، زنان  فرهنگى، اجتماعى  شورای  گزارش.  

 مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى1ج، نظريه سياسى اسالم، 1378، محمدتقى: مصباح ،.  

 مركـز  ،1379، با نظام حقوقى ايران مقايسه اجمالى كنوانسيون رفع هر گونه اشكال تبعيض عليه زنان

 .الملل واحد امور بين, مشاركت امور زنان
 سـازمان انتشـارات و  ،، تهرانسير جوامع بشریجين لنسكى،  ،گرهارد لنسكى، 1369، موفقيان، ناصر

 .آموزش انقالب اسالمى



 

 

 

  
  

و راهكارهای  بانوان اشتغال

كاهش اثرات منفى آن در 

  خانواده

 1فاطمه فهيمي
 

  

  چكيده
گروهـى معتقدنـد كـه هـيچ تفـاوتى در انجـام . های متفاوتى وجـود داردديدگاه بانوان در زمينه اشتغال 

و مرد وجـود نـدارد و گروهـى نيـز وظـايف زن را فقـط در  های اجتماعى بين زن ها و مديريتمسؤوليت

-در بيرون از منـزل مخالفـت مـى داری تعريف كرده و به طور مطلق با اشتغال زنانمحدوده خانه و خانه
اشـتغال و كسـب درآمـد را  ، حقهای اسالم ضمن اصل قرار دادن نهاد خانوادهدر اين ميان آموزه. نمايند

داشت اشـتغال بـانوان با اين وجود، بايد توجه . نگرددارد و با ديده احترام به آن مى محفوظ مى برای زنان

مثبت و منفى مربوط به خود اسـت؛ از آثـار مثبـت آن تـأمين امنيـت روحـى، بهبـود وضـعيت  دارای آثار

اقتصادی و عزت اجتماعى است، ولى اشتغال بانوان آثار منفى نيز به دنبـال دارد كـه از جملـه ايـن آثـار، 

رفـتن سـن ازدواج، اخـتالل در نقـش همسـری و تر، بـاال پيری زودرس، شكست روحى و جسمى سريع

از راهكارهای كاهش آثار منفى اشتغال بـانوان، آشـنايى بـا تربيـت اسـالمى، دوری از . است ... ومادری 

  .است...  ريزی دقيق توسط زوجين و گرايى، انتخاب شغل مناسب توسط زنان و برنامهتجمل

  .، خانواده، بانوان، آثاراشتغال: ها واژه كليد

                                                           
 .)س( الزهرا الملل جامعه شناسى بخش بين دكترای اسالم و حقوق مبانى فقه و كارشناس ارشد .١
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  مقدمه

در اسـتحكام  بـانوان راهكارهای كـاهش تـأثيرات منفـى اشـتغال«آن چه در اين مقاله با عنوان 

است كه، با توجه بـه صـدمات فراوانـى كـه اشـتغال  در پى پاسخگويى آن هستيم اين» خانواده

نمايد، راهكارهای كاهش اين صدمات چيست و چگونه  ها وارد مى بانوان به انسجام و قوام خانواده

  .ها كاهش داد توان تأثيرات منفى اشتغال بانوان را در استحكام خانواده مى

هاسـت و  ی معمـول بـين انسانهـا محاسبه ميزان سود و زيان در انجام كارها، از جمله روش

توان آن را جزء سيره عقالنـى عـالم  طوری كه مى  خاصى ندارد، به  ارتباطى هم به آئين و مذهب

دهد اعم از كارهای مادی يا معنوی، بـه  بر شمرد؛ با اين توضيح كه انسان هر كاری كه انجام مى

كند ارزش آن را دارد يـا خيـر؟  ای كه برای آن پرداخت مى انديشد كه آيا هزينه نتيجه آن هم مى

  آيا نتيجه با هزينه مناسبت داشت يا خير؟

هـا وارد  بر انسجام و قوام خانواده بانوان در برخى موارد با توجه به صدمات فراوانى كه اشتغال

بـا زيـان وارده بـه  نمايد، در اين مقاله به دنبال آن هستيم كه آيا سـود حاصـل از كـار زنـان مى

آيد سـازگاری دارد يـا خيـر؟ و چنانچـه  به وجود مى ها كه در نتيجه غياب زنان در خانواده خانواده

ها  شود، راه حل كاهش اين زيان ها وارد مى توجهى از اشتغال بانوان به استحكام خانواده زيان قابل

  چيست؟

همراه با منابع و مĤخذ تهيـه و ) گيری نتيجه(سه بخش و يك خاتمه اين مقاله در يك مقدمه، 

  .تدوين گرديده است

  

  مفاهيم مرتبط با تحقيق: بخش اول -

  بانوان پيامدهای اشتغال: بخش دوم -

  بانوان كارهای كاهش اثرات منفى اشتغال راه: بخش سوم -
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  مفاهيم مرتبط با تحقيق .بخش اول

  و خانواده بانوان اشتغال. لفا

های فراوانى شده،  اجتماعى و انسانى كه پيرامون آن بحث يكى از موضوعات بسيار مهم در علوم

توجـه  داشتن شغل است؛ نقش كار در سازندگى، آفرينش و بالندگى وجوه انسانى از ديربـاز مـورد

منظور ساخت بنـای  های بيكار، از تالشى سازنده به نظران بوده است؛ به طوری كه انسانصاحب

بهره بوده و دارای مشكالت اساسى هسـتند؛ خويش بىفرهنگى  -عظيم هويت فردی و اجتماعى

  .و تالش خواهند بودكار  به و مرد نبوده و هر دو موظف جهت تفاوتى ميان زناز اين 

توانـد  هـای شـغلى مىكاری، بد اشـتغالى و يـا نـابرابریبا آنكه مشكالتى همانند بيكاری، كم

و برخـى از رونـدهای تـاريخى، نشـانگر وضـعيت  های موجود مشكلى عمومى باشد، ولى واقعيت

بر مشـكالت عمـومى در حيطـه كه افزون  معنا در اين عرصه است؛ بدين و مردان متفاوت زنان

رغـم نقـش بـه  كاری، زنان دارای مشكالتى خاص نيز در اين محدوده هستند؛ برای نمونـه بـه

فتگـى جوامـع دارنـد، بنـا بـر يـانوان نيمى از جمعيت دنيا در رشـد و كمـالعسزايى كه زنان به 

های شغلى كمتری داشـته و سـهم  های سازمان ملل، فرصتويژه گزارشهای جهانى به  گزارش

. و در برخى از كشورها بسيار كمتر از اين رقـم اسـت ٪30آنان در جمعيت فعال اقتصادی، حدود 

  )87: 1382باقری، (

برای رسيدن به آرامش، تأمين امنيت جسـمى و روحـى هـر  كردهای مهم خانوادهريكى از كا

توانند با ابراز محبت بجا و به موقع، بهـره پدران و مادران مىچراكه  يك از اعضای خانواده است؛

روحى و جستن از بيانى نرم، ارتباط انسانى مناسب و توجه به نيازهای اخالقى، عاطفى، اجتماعى، 

جسمى فرزندان، به محيط خانواده گرمى بخشيده و آنان را از دغدغه تنهايى و محروميت رهـايى 

تنها به هماهنگى و سـازگاری و ترديد وجود محيطى گرم، شاداب و بالنده در خانواده، نهدهند؛ بى

برای تـالش گاهى مطمئن های انسانى و معنوی پيوند افراد منفجرشده، بلكه به تكيهتقويت جنبه

 شود؛ به طوری كـه نبـودن امنيـت در آن و بـرآوردهو مرد و فرزندان تبديل مى هرچه بيشتر زن

ساز َسرخوردگى، اضطراب شديد، افسـردگى، احسـاس تواند زمينه نشدن نيازهای عاطفى آنان مى

  .معه شودكفايتى، انحرافات اخالقى، افزايش جرم و جنايت، اعتياد و خودكشى در جابى
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سـاز و مهـم بـوده و ، خواه در نقش همسری و خواه مـادری، سرنوشـتدر خانواده فعاليت زن

پيامدهای تربيتى بسياری را در پى دارد؛ در نقش همسری، خداوند قدرتى را در وجـود زن نهـاده 

خوار وی باشد تـا مـرد در كنـار او تواند با محبت و نفوذ در قلب مرد، بهترين مونس و غم كه مى

های زندگى را از ياد ببرد؛ همچنين بـا تـأمين امنيـت روحـى افـراد گرفته و اندوه و ناگواری آرام

نـدری ابيانـه، . (خانواده، به ويژه فرزندان، موجبات آسايش و آرامش را در خـانواده فـراهم نمايـد

هميت نقش مادری در خانواده و تـأثير او بـر اّهللاٰ جوادی آملى پيرامون اكه آيتچنان) 185: 1384

  :فرمايندشكوفايى و تعالى فرزندان مى

بـر  ، افـزونو مزايای اجتماعى حرمت دارد، آن است كه زن نكته مهمى كه بيش از هر حقوق

های واقعى و امت اسالمى را  فراگيری علوم و فنون سودمند اسالمى، پرورش نسل آينده و انسان

های  كنونى دارد و نبايد ارزش انسانى و الهى بر زنان بر عهده دارد؛ بدين ترتيب جامعۀ آينده، حق

ر دانسته و ركن اصيل جامعـۀ اسـالمى را های ديگمادی، مقام واال و منيع مادری را كمتر از مقام

  )323: 1383جوادی آملى، (ـ كمرنگ كند  داری و مديريت داخلى خانوادهخانه

دهد كه اختالالت عاطفى كودكان همچون ُكنـدی در سـخن  پزشكان نشان مىمطالعات روان

ل حـواس، ضـعف عمقـى واكـنش عـاطفى، اخـتالجوش، كموهوشى و جنب گفتن، كاهش بهرۀ

شـعاری نـژاد، (آيـد؛ شـمار ناگوار محروميت از مادر بـه تواند از آثار مى ... واستعداد تفكر انتزاعى 

رو مادر در پرتو روحيه و عواطف لطيف خود، نقش اصلى را در پرورش نسل ايفا ازاين) 72: 1380

فرزند را تحمل و شخصيت فرزنـدش را كرده و با فداكاری، عشق و ايثار، مشكالت خطير تربيت 

هـا، دهـد كـه علـت بسـياری از عصـبانيت كند؛ همچنين تحقيقات آنـان نشـان مىريزی مىپى

ها و انحراف جنسى كودكان و نوجوانان، كمبود عاطفى، به ويژه فقـدان مـادر اسـت؛ بـر  كاری بزه

-ين، خسـاراتى جبـرانهای نخسـت شناسان نيز، خأل عاطفى كودك در سالهای رواناساس يافته
ناپذير بر رشد و شخصيت وی خواهد داشت؛ به طوری كه سپردن كودك بـه مراكـز نگهـداری و 

، »ایمحروميـت مؤسسـه«های نخست زندگى و به مدت طوالنى، وی را بـا  مهدكودك در سال

 آذربايجـانى،(سـازد؛ نداشتن توانايى در ارتباطات عاطفى پايدار و عدم ثبات شخصيت مواجه مـى

زوجين فوايدی مانند بهبود وضعيت اقتصادی، تـأمين نيازهـای مـادی  اگرچه اشتغال) 13: 1383

و به دست  در عرصۀ اجتماعى، استقالل مالى زنان های، عزتمندی اجتماعى، اثبات قابليتخانواده

تر برای فرزندان دهى و رشد سازگاری اجتماعى سريعنظمای برای ايام پيری، خود آوردن پشتوانه
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توان گفت كه در فرايند رشد فرزندان، به ويژه رشد عاطفى آنـان را درپى دارد؛ ولى در مجموع مى

دهـد؛  های آغازين زندگى افـزايش مى پذيری كودكان را در سال مطلوبى داشته و آسيبتأثيرات نا

دك در بدو تولد، به دليل ارضای نيازهايش، نخستين رابطه را بـا مـادر برقـرار كـرده و در زيرا كو

كه مادران شاغل با دو مشـكل اساسـى روبـرو آورد؛ درحالىكنار مادر احساس ايمنى به دست مى

بايست شوند؛ نوبت دوم كار كه مىمراقبت از فرزند در ساعاتى كه در محل كار حاضر مى: هستند

  .بازگشت از محل كار، در خانه به آن بپردازندپس از 

جهان سومى در مقايسه بـا همتايـان خـود در كشـورهای  نظران، زنانبه باور برخى از صاحب

توانند زنانى را بيابنـد دهند؛ زيرا به راحتى مىصنعتى، اين وظايف را با سهولت بيشتری انجام مى

خانۀ آنان را با هزينـۀ بسـيار كـم بـر عهـده بگيـرد و خـانوادۀ كه مسئوليت نگهداری از فرزند و 

نظـران، شده از سـوی صـاحبهای بيان رغم واقعيتبيشتر از آنان است؛ به گسترده، آمادۀ حمايت

-در خارج از خانه، آسان نبـوده و بررسـى داری با اشتغالهای مادری و خانه ساختن مسئوليتتوأم
بـرای  های گوناگون در اين جوامع حاكى از افزايش هزينۀ خـدمتكار و كـاهش آمـادگى خـانواده

آمده از كشورهای جهان سوم، مادران شاغل، بيشتر از مـادر يـا دستكمك است؛ در اطالعات به

يب كودك گيرند؛ بدين ترتشان در ساعات كار كمك مىمادرشوهر خود برای نگهداری از كودكان

شـود؛ چراكـه در آپارتمانهـای كوچـك زمانى معين، به خانۀ مادربزرگ فرستاده مـى ۀدر يك دور

شهری، جای اضافى برای مادربزرگ وجود ندارد؛ كمـك گـرفتن از ديگـر زنـان خويشـاوند نيـز، 

  .ممكن است مشكالتى را در خانواده ايجاد كند كه بايد به آن توجه نمود

  به اشتغال ش زنانعوامل مؤثر بر گراي. ب

اسـت كـه در  به اشـتغال شده در اين بخش، پيرامون علت گرايش شديد زناننخستين سؤال مطرح

-، عزتمندی اجتماعى، اثبـات قابليـتپاسخ به آن، اغلب با داليلى همچون كمك به اقتصاد خانواده
های اجتماعى، استقالل مالكيت، فرار از تنهايى ناشى از تجرد يا زمان فراغـت، های زنان در عرصه

های زنانه به ويژه معلمـى  ای برای زمان كهولت، ضرورت حضور در فعاليتبه دست آوردن پشتوانه

را بـه كامـل گـرايش زنـان  طـور ها بهشويم؛ اگرچه اين پاسخمدارس دخترانه و مامايى مواجه مى

كند، ولى عوامل ديگـری نيـز وجـود دارد كـه بيشـتر بـه های اقتصادی توجيه مى حضور در فعاليت

بايسـت در جـای شود و موضوع بحث ما نبـوده و مـىهای مسلط جهانى مربوط مى ها و نظام دولت

  :دشو ها اشاره مىديگری به آن پرداخت؛ بنابراين در مقالۀ حاضر، تنها به برخى از اين انگيزه
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رغـم طـرح ها به منظور كنترل جمعيـت، بـه شده توسط دولتهای توصيهراه :كنترل جمعيت. ١

نبوده گاه موفق های اقتصادی، هيچ و شركت فعال آنان در فعاليت شعارهايى مانند آزادی زنان

را كـاهش دهـٰد  داری و مادری آزاد ساخته و ميل به فرزندآوریو نتوانسته زنان را از قيد خانه

حلى كه زنان را به حضور در بازار كـار  به عنوان راه به اشتغال بنابراين تشويق و ترغيب بانوان

كـه ايـن پديـده در برخـى از كشـورهای نتيجه، كاهش جمعيت ناگزير كرده است؛ چنان و در

  .داشته است و پيری جمعيت را درپى يافته، ازجمله كشورهای اروپايى، رشد منفىتوسعه

  های خانوادهسلب مسئوليت از مردان در تأمين هزينه. ٢

هـای تجـاری نظـام گرايـى، يكـى از راهگسـترش مصـرف :دارینظام سرمايه حفظ حيات. ٣

بـه  تشـويق زنـان روايـنداری بوده و الزمۀ مصرف زياد، داشتن درآمد كافى است؛ از سرمايه

داری به منظور كسـب درآمـد و های اقتصادی، از الگوهای نظام سرمايهحضور فعال در عرصه

  .مصرف بيشتر است

كرده و تغيير نظام ارزشى، بـر مطالبـات آنـان با افزايش زنان تحصيل :به تحصيل تمايل زنان. ٤

  .شودافزوده مىهای اقتصادی  برای حضور در فعاليت

شـده اسـت اين امر سـبب : های توسعهيابى به شاخصها به تسريع در دست توجه دولت. ٥

بـه عنـوان نيمـى از نيـروی فعـال جامعـه  كه از تمامى امكانات موجود، به ويژه توانايى زنان

در چنـين وضـعيتى بـا  –نـداننخسـتين كـانون تربيتـى فرز – استفاده كنند؛ هرچند خـانواده

  .بايست مورد بررسى قرار گيردشود كه مىيى مواجه مىها چالش

  های خانواده آسيب. ج

هـای گروهـى، هـای بسـيار عـادی ماننـد صـنعتى شـدن، وجـود رسـانهترديد برخى از پديدهبى

، دوری فرزندان از والـدين، كـم ای شدن خانواده شهرنشينى، اقامت در خارج از كشور و گاه هسته

تواند به جدايى عـاطفى اعضـای  های روحى مىبستگى ميان همسران و برخى از بحران شدن دل

و فرزنـدان  و شـوهر هـای جمعـى و نابسـامانى آن و يـا حتـى جـدايى زنخانواده، سستى جاذبه

ايرانى را به منظور دست يافتن به استقالل اجتمـاعى،  رب، زنانبر اين تبليغات غ بينجامد؛ افزون

مالى و رشد فكری و عقلى، به خروج از خانه و قرار گرفتن در كنار مردان تشويق نموده و سـنگر 

رو بـا گذشـت زمـان، تمايـل زنـان بـه ايـندفاع گذاشته است؛ ازبنيانى و راهُبردی خانواده را بى
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شود كه هدف بسياری از آنان، تنها رسـيدن بـه در خارج از خانواده بيشتر مى تغالجوی اش و جست

و اقتصادی يا كمك به معيشـت خـانواده اسـت؛ اگرچـه بـه دليـل محـدوديت در  استقالل مالى

از كانون خانواده غايـب  دار نيز،های زنان، بسياری از زنان خانه رسانى و عدم رشد توانمندی اطالع

آينـد، بلكـه از مهـارت برقـراری شمار نمىتنها بازوی اقتصادی خانواده بههستند؛ به طوری كه نه

گونه از زنان به دليل  بهره بوده و درك صحيحى ندارند؛ همچنين اينرابطه با همسر و فرزندان بى

ها يا تغيير سيستم زندگى خود،  دیضعف در ايجاد امكانات توسط متوليان جامعه، برای رشد توانمن

هيچ راهى جز ترك محيط خانه ندارند؛ بنابراين درپى كم شدن حضور زن يا مرد در خانه به ويژه 

حضور روانى و عاطفى كمتر، كاركردهای ديگر خـانواده ماننـد انتقـال تجربـه، پـرورش روحـى و 

يم يا غيرمستقيم، سـه ركـن فكری فرزندان و انتقال فرهنگ، ضعيف شده و پيامدهای آن، مستق

  .گيرد برمى اصلى خانواده و در سطحى كالن، جامعه را در

، هـر خـانواده بـا فـراهم نمـودن محيطـى آرام بـرای های گوناگون خانوادهبا توجه به كاركرد

اعضای خود و تربيت صحيح و شايستۀ فرزندان، در ساختن جامعـۀ سـالم و پيشـگيری از فسـاد، 

دارد؛ افزون بر خانواده، مدارس، نهادهای مـذهبى، مىترين گام را بر نت، جرم و تبهكاری مهمخيا

هـای تأثيرگـذار بـر ميـزان های گروهى نيز از ابزارهای مهم و كانونفرهنگى و آموزشى و رسانه

  .های خانوادگى است آگاهى افراد جامعه نسبت به نقش

انگيزهٴ پيشرفت دختران، تنها به رشد تحصـيلى و شـغلى ها و نيز جامعه بااكنون بيشتر خانواده

های زندگى اجتماعى و وظايف متناسب بـا هـر دوره  آنان انديشيده و چندان درپى آموزش مهارت

، سيسـتم ارتبـاط خانواده(ها از چشم مسئولين آموزش دختران از زندگى نيستند؛ به واقع اين جنبه

توجهى قرارگرفته اسـت؛ البتـه در ايـن زمينـه،  پنهان مانده و مورد بى) هجمعى، مدرسه و دانشگا

آموزش، تنها خاص دختران نيست، بلكه الزمۀ آن، رشد و تربيت مناسب پسران نيز خواهـد بـود؛ 

زيرا زمانى آموزش دختران جوان، كارساز و سودمند است كه فرد مقابل نيز، از شناخت و مهـارت 

 )188: 1368آكوچكيان، . (بهره نباشداش بىهای آينده رفته نقشگ الزم به منظور برعهده

  بانوان و پيامدهای اشتغال آثار .بخش دوم

هـا و وظـايف خاصـى را بايست فعاليـتو جامعه مى هر فرد بر حسب موقعيت خويش در خانواده

های متعددی را بر عهـده  معمول يك شخص، نقش گويند؛ به طورنقش مىانجام دهد كه به آن 
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تر، بر اساس عقايد و باورهای خـويش  داشته و آن را مطابق انتظارات، عرف جامعه و از همه مهم

چراكـه  ها با يكـديگر اسـت؛ نداشتن نقش كند؛ ولى نكته مهم، تداخل و تعارضتعريف و ايفا مى

بـر ، افزون های بسياری در خانواده هستند كه بايد به آن بپردازند؛ برای مثال زن نقش دارای زنان

نقش همسری، نقش مادری نيز داشته و مسـئوليت پـرورش، تغذيـۀ كودكـان، مـديريت تربيـت 

داشتن كانون خانواده با او است؛ همچنين وظيفۀ تهيـۀ و تـدارك غـذا،  نگه عاطفى خانواده و گرم

نظافت منزل، پذيرايى از مهمانان، رسيدگى به مشـكالت درسـى فرزنـدان و توجـه بـه نيازهـای 

تربيتى، روحى و عاطفى اطرافيان، به ويژه فرزندان را بر عهده دارد؛ بـدين ترتيـب، بـا توجـه بـه 

، زمـان اسـتراحت، آرامـش و )سـاعت24(روز بيرون از منزل و سـاعات شـبانهكار  به گرايش زنان

های داخل خانه، به نهاد خـانواده  رسيده و به دليل تعارض با نقشوا برای آنان به حداقل تجديد ق

های مـداوم و ها، خستگى زياد، استرس ترديد تعارض در نقشرساند؛ بىو سپس جامعه آسيب مى

گذارد؛ البته مى ، تأثير ناگواریافسردگى را در زنان ايجاد كرده و بر روحيۀ مرد نيز به عنوان شوهر

اجتماعى زنان بر خانواده و جامعه بيشتر است و يا برآيند در اين زمينه كه پيامدهای منفى فعاليت 

باره به اينقطعى در شده است؛ به نظرمى رسد حكم های متفاوتى بيانمثبت آن، نظرات و ديدگاه

ميان نكتـۀ روشـن و درخـور توجـه، نتـايج  ين ای نياز دارد؛ در اتحقيقات ميدانى وسيع و گسترده

توان صد درصد بـر جوامـع است كه نمى) پيرامون اين موضوع خاص(تحقيقات كشورهای غربى 

های بسيار زيادی بـه لحـاظ فرهنگـى، اجتمـاعى، اهميـت و  مسلمان منطبق دانست؛ زيرا تفاوت

مطهـری بـه ايـن موضـوع اشـاره اّهللاٰ شهيد كه آيتاستحكام خانواده ميان آنان وجود دارد؛ چنان

  :اندنموده

-شـمار مـىدر اسالم همسر قانونى شخص به لحاظ روانى، عامل خوشبخت كردن شخص به
رود؛ ولى در سيستم آزادی كاميابى، همسر قانونى به يك رقيب، مزاحم و زندانبان شباهت داشـته 

بـا روابـط  ایساختار جامعه. .. شودگذاری مىو در نتيجه كانون خانوادگى بر دشمنى و نفرت پايه

، با اجتماعى كه دارای روابط آزاد است، متفاوت جنسى محدود و خواستار ازدواج و تشكيل خانواده

بوده و ازدواج در اجتماع نخست، پايان انتظـار و محروميـت و در جامعـۀ دوم، آغـاز محروميـت و 

در اين رويكرد، به آزادی دختر و پسـر خاتمـه داده و معنا كه پيمان ازدواج   محدوديت است؛ بدين

-سازد ولى در سيستم اسالمى به محروميت و انتظار آنان پايان مـىداری مىها را ملزم به وفا آن
  )428: 1381مطهری، . (بخشد
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هـا اشـاره  بال دارد كه به برخـى از آنفراوانى را به دن آثار های اجتماعى زنان و فعاليت اشتغال

  :گردد مى

  های اجتماعى زنان و فعاليت و پيامدهای مثبت اشتغال آثار. الف

فعاليـت چراكه  ها نقشى اساسى دارند؛ های اجتماعى، تربيت و تعالى انسان همواره در فعاليت زنان

، چه در نقش همسری، چه در نقش مـادری و چـه بـه عنـوان عضـوی از جامعـه و اجتماعى زن

هـای متعـددی همچـون عوامل و انگيزه ۀگيرندو فوايد تربيتى بسياری داشته و دربر ، آثارخانواده

اجتمـاعى، رشـد و شـكوفايى تأمين برخى از نيازهای اقتصادی خانواده، افزايش آگاهى و بيـنش 

منـدی جامعـه از نفس و استقالل فكری و روحى در زنان، بهـره استعدادهای آنان، ايجاد اعتمادبه

است؛ البته در ايـن مقالـه، تنهـا بـه  ... وتوان و تخصص آنان، كمك به پيشرفت و ترقى جامعه 

  :كنيمبررسى چند مورد بسنده مى

ردان در اسالم، فراهم نمودن تمام نيازهای مـادی همسـر وظيفه م: تأمين نيازهای اقتصادی. ١

ای در تأمين نيازهـای اقتصـادی ترين وظيفه، كوچكدر خانه و در حد منزلت وی بوده و زنان

 ندارند؛ به طوری كه كارهای خانه نيـز، شـرعًا بـر عهـدۀ آنـان نيسـت و چنانچـه زن خانواده

گونـه هـيچ تواند تمام آن را برای خودش صرف كرده و مرد نيز حـق دی داشته باشد، مىدرآم

های اقتصادی خانواده و مصـرف بهينـۀ  تصرفى در اموال او ندارد؛ ولى زنان همواره در فعاليت

 های اجتماعى زنـان بـا اند؛ فعاليترسان خانواده بودهدرآمدهای آن، نقشى فعال داشته و ياری

های متعـددی خانوادگى آنان، از عوامل و انگيزه بر جامعه و موقعيتهای حاكم  توجه به ارزش

كه در تحقيقات دانشمندان، عامـل اقتصـادی، تـأمين نشئت گرفته و فوايد بسياری دارد؛ چنان

ا داشته و نزديـك زن، بيشترين سهم ر بخشى از نيازهای مالى خانواده و كسب استقالل مالى

بـه تـأثير آن در امـور  ٪8از زنان به بهبود پايگـاه اجتمـاعى خـود در جامعـه و تنهـا  ٪34به 

وری  بر اين ارتقای سـطح بهداشـت و بهـره اند؛ افزوناجتماعى خانواده اشاره كرده -فرهنگى 

نفس زن در خانواده و  بيشتر از منابع مادی و معنوی خانواده، افزايش توان مديريتى و اعتمادبه

پذيری اجتماعى، تأمين اجتماعى زنـان در شدن اوقات فراغت و جلوگيری از آسيباجتماع، پر 

درونى زن، احساس تعهـد و مسـئوليت های گوناگون، شكوفايى استعدادهای زمان بروز بحران

های اجتمـاعى زنـان  بيشتر نسبت به خانواده و كمك به كاهش جمعيت، از فوايد ديگر فعاليت

بدين ترتيب با تقسـيم جامعـه بـه سـه طبقـۀ محـروم، ) 135: 1376عالفر، (رود؛ شمار مىبه
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ى، اسـتقالل متوسط و مرفه، هر طبقه دربرگيرنده عوامل خاصى نظير كسـب منزلـت اجتمـاع

رو در طبقـۀ محـروم و ايـنهای اجتمـاعى اسـت؛ از مالى و عالقه به فعاليت و انجام مسئوليت

هايى كه زنان سرپرست خانوار هستند، مشكالت اقتصادی در اولويت بوده و هدف آنان خانواده

ولى در های بيرون ازمنزل، تأمين رفاه خانواده و امكان ادامه تحصيل فرزندان است؛  از فعاليت

  .اقتصادی باشدطبقۀ متوسط و مرفه، ممكن است هدف زنان از فعاليت اجتماعى، اهداف غير

گـويى بـه برخـى از ، پاسخزنان هدف از اشتغال: مندی جامعه از توان و تخصص زنانبهره. ٢

ها و حفـظ شخصـيت و  رشـد و تعـالى انسـان ای كهنيازهای جامعه است؛ همچنين در جامعه

تنها استفاده از نيرو و توان زنان و ارائۀ خدمات توسط آنان در برخى مطرح است، نه كرامت زن

باشد؛ در نتيجه بهره جسـتن  يك نياز است، بلكه ضروری و در حد واجب كفايى مى از مشاغل

وری از منـابع نيـروی انسـانى و  ای گوناگون، موجب بهرهه از دانش و تخصص زنان در بخش

دهند تا ها ترجيح مىهای افراد جامعه است؛ برای مثال اكثر خانواده پاسخ به برخى از نيازمندی

  )76: 1382فر،  روشن. (برای درمان يا آموزش فرزندان دختر خود، به زن مراجعه كنند

شود؛  ماندن فقر در جمعيت زنان منجر مىروانى و ثابت  ه ايجاد فشار، بمخالفت مردان با كار زنان

های ملى صرف شده بـرای تحصـيالت و ارتقـای سـطح زنـدگى اجتمـاعى ديگر هزينهسوی  از

ها از چرخۀ كار و تالش، به هدررفته و در پى اين اتفاق، كشور و  دختران و زنان، با دور ماندن آن

خبرگـزاری دانشـجويان . (شـودكننده ركود اقتصادی روبرو مى ام نگرانسپس، منطقه با آمار و ارق

  )1384، ايران

در كـل، ارتقـای سـطح : و تأمين اجتمـاعى های روحى و شخصيتى زن افزايش توانمندی. ٣

افزايش تـوان مـديريتى زن وری بيشتر از منابع مادی و معنوی خانواده،  ، بهرهبهداشت خانواده

نفس زن در اجتماع، پر شدن اوقات فراغـت و جلـوگيری از  در خانواده، افزايش روحيه اعتمادبه

هـای مختلـف، شـكوفايى  در مواقـع بـروز بحران پذيری اجتماعى، تأمين اجتماعى زنان آسيب

انواده، تـأثير در كـاهش استعدادهای انسانى زن، احساس تعهد و مسئوليت بيشتر نسبت به خـ

  .شود های اجتماعى زنان محسوب مى فعاليت نرخ رشد جمعيت، از فوايد و آثار

اگر جامعه را به سه طبقه محروم، متوسط و مرفه تقسيم كنيم، هر طبقه عوامل خاصـى را در بـر 

منزلت اجتماعى، گيرد همچنان كه امكان دخالت نيازهای متعدد به صورت تلفيقى نظير كسب  مى

اما در طبقه محـروم . های اجتماعى وجود دارد و عالقه به فعاليت و انجام مسئوليت استقالل مالى
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سرپرستى آنان را به عهده دارند، اولويت با فشار اقتصادی اسـت و هـدف  هايى كه زنان و خانواده

و امكان ادامه تحصـيل  رون از منزل، تأمين رفاه برای خانوادههای بي اصلى زنان متأهل از فعاليت

  .برای فرزندان است

های اجتماعى ممكن است  از پرداختن به فعاليت اما در طبقه متوسط و مرفه، هدف اصلى زنان

  .بيشتر به اهداف غيراقتصادی تعلق گيرد

روحيه تعـاونى و همكـاری و  :ن همكاری در خانوادهپذيری و تعاو افزايش حس مسئوليت. ٤

خـورد و اعضـای  شاغل بيشتر بـه چشـم مى پذيری در همسر و فرزندان زنانحسن مسئوليت

كنند با هماهنگى بيشتر و تعامل با هم، مشكالت  خانواده جهت رفع نيازهای خانواده سعى مى

  .ندخانواده را حل و فصل نماي

  در اجتماع های زنان و فعاليت پيامدهای منفى اشتغال. ب

بايست متناسب با جايگاه و موقعيت آنان در جامعۀ اسالمى باشد؛ بنابراين مى هرگونه فعاليت زنان

ای ا در هر شـغل و حرفـهه شرط آنقيد و اجازۀ كار به زنان در خارج از خانه، به معنای فعاليت بى

دار نقش همسری و مادری بـوده و فـرد زنان در طول تاريخ و سراسر جهان، عهدهچراكه  نيست؛

ای ديگر به زنان، ترتيب افزودن وظيفه خوبى انجام دهد؛ بدينتواند وظايف آنان را بهديگری نمى

دهـد؛  يـا افـزايش مىاضطراب، افسردگى، هراس، وسواس و تنش را در آنـان بـه وجـود آورده و 

همچنين نامناسب بودن ساعت كار، بـرای زنـان ايجـاد خطـر ) 28/9/1381روزنامه همبستگى، (

-شبانه مىكار  به های طوالنى كند؛ برای نمونه احتمال ابتال به سرطان سينه در زنانى كه سالمى
  )29/11/1381روزنامه سياست روز، . (پردازند، بيشتر است

  :شود اشاره مى بانوان ز پيامدهای منفى اشتغالدر اينجا به برخى ا

رويـۀ  يكـى از پيامـدهای منفـى گسـترش بى: پيری زودهنگام و شكست روحـى و جسـمى. ١

های اجتماعى، رقابت تنگاتنـگ آنـان بـا مـردان در و ورود به چالش های اجتماعى زنان فعاليت

 –ترديد پرداختن زنـان ها است؛ بىها و فروشگاهگون اجتماعى و كار در كارخانههای گوناعرصه
فرسـا همچـون مـردان به كارهای سنگين، خشـن و طاقـت –با تمام ظرافت و شكنندگى زنانه 

دادن طـراوت و شـادابى زنانـه و احساسـات و عواطـف مادرانـه دسـتتنومند و پرقدرت، بـه از 

خوی و تهى از احساسات و عواطف شـده موجوداتى خشك، خشن، تند انجامد؛ در نتيجه آنان مى
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توانند همسر و رو چنين زنانى هرگز نمىاينشوند؛ ازو به پيری زودرس روحى و جسمى دچار مى

سرعت در جامعـه  سوء آن، به ای سالم و سعادتمند بسازند كه آثارمادری شايسته شده و خانواده

كـاری بيشـتر از توانـايى «: فرمايند باره مىايندر) ع(على  كه اميرالمؤمنين؛ چنانشودنمايان مى

  )31نامه  :البالغه نهج. (»كوشامگذار كه زن گل بهاری است، نه پهلوانى سخت، به او وزن

های متعدد و شايد متعـارض در زنـدگى  قبول نقش، به معنای مسئوليتى مضاعف، زنان پذيرش اشتغال

-خوبى انجام مـىبه دليل تعهد عاطفى و اخالقى، وظايف همسری و مادری خود را به است؛ زيرا زنان
ناخودآگاه، تحميلى و بيشتر از توانشان بوده و بـه بـروز اضـطراب و اشتغال آنان به طور  دهند؛ بنابراين

كنند كه فعاليـت زنـان در سان تصريح مىشناشود؛ همچنين برخى از جامعهر مىفشارهای عصبى منج

  )9: 1383آذربايجانى، . (ای افزوده استخارج از منزل، بر مسئوليت آنان به طور ناعادالنه

يكى از پيامدهای منفـى فعاليـت اجتمـاعى  :افزايش سن ازدواج و باروری و پيامدهای آن. ٢

: انـددر اين زمينه فرمـوده) ص(زايش سن ازدواج و باروری است؛ رسول گرامى اسالم ، افزنان

و شوهردادن دختر وقتـى  ... ونماز هرگاه وقت آن فرا رسد : سه چيز را نبايد به تأخير انداخت«

هر جـوانى «: فرمايندو نيز در جايى ديگر مى) 121: 1369ورام، (» شأنى برايش يافت شودهم

دين خود را از دستبرد مـن محفـوظ ! آورد كه وای بر اومىكند، شيطاِن وی فرياد بركه ازدواج 

  )46: 1384پاينده، . (»داشت

های اجتماعى ناشـى شـده و به چالش اندازۀ زنان پديدۀ افزايش سن ازدواج و باروری، از ورود بى

باروری زنان ازجمله پيامـدهای سـوء  رفتن امكانبين  مشكالت متعدد اجتماعى و خانوادگى و از

حاضر، بسياری از كشورها با ايـن مسـئله روبـرو هسـتند؛ در ايـن رود كه در حال شمار مىآن به

  :نويسداقتصاددان آمريكايى مى هيولتسيلوياآنزمينه، خانم 

متحـده  شـاغل موفـق و پركـار در اياالت سوم تا نيمى از زنـانسالى، يك در سنين ميان

مديران ارشـد، پزشـكان، وكـال، دانشـگاهيان و (چنين زنانى % 33فرزند ندارند؛ به واقع 

سالگى فرزندی نداشته و اين رقـم در دنيـای كسـب و كـار  55-41تا سنين ) مشابه آن

و اكثريت آنان رسد؛ البته اين زنان به انتخاب خود، بدون فرزند نمانده  مى% 42آمريكا به 

زنان موفق دربارۀ بدون : گويد مى آرزوی فرزند را دارند؛ به طوری كه يك مدير ارشد زن

-؛ بـه»!انتخـاب خزنـدهيـك عـدم «سالى انتخابى ندارند، مگر  بودن خود در ميان فرزند
  ...شده است؟ داشتن، امروزه برای زنان موفق دشوار  دليل سنت مرسوم فرزند چه 
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دهـد كـه  كننـده بـوده و نشـان مىآور و نگـرانخصوص، تعجـباين های پژوهشى نيز در يافته

دار شـدن  و مشـكالت بچـه پروازانه، رابطـۀ نـامتوازن مـردان و زنـان  بلند وضعيت دشوار مشاغل

چراكـه  )16: 1384قوامى، (برد؛ مى بين ديرهنگام، امكان داشتن فرزند را برای بسياری از زنان از

های اجتمـاعى حضـور  يافته در جامعه، به شكل افراطى در فعاليت دختران به خاطر فرهنگ رواج

همچنين افـزايش ) 1/10/1384روزنامه جام جم، (اند؛ دادههای ازدواج را از دست  داشته و فرصت

ها درپى ى و روانى را برای خانوادهسن ازدواج و به تأخير انداختن باروری، مشكالت متعدد بهداشت

های اخير، بـه دليـل  های جوان، طى سالكه رواج مشكالت باروری زوجداشته است؛ از جمله اين

سياسـت (برنـد؛ ها از مشكل ناباروری رنج مىدرصد اين زوج 20تا  15افزايش سن ازدواج بوده و 

شده تا در هر دورۀ درمـان، ن نيز، سبب بودن فرآيند درما گيرپرهزينه و وقت) 29/11/1381روز، 

ديگر با افـزايش سـن ازدواج در  سوی های نابارور صاحب فرزند شوند؛ ازدرصد زوج 40تا  20تنها 

جامعه، فرزندان اين افراد بيشتر به اختالالت ژنتيك توارثى دچار شده و هر چه بر سن پدر و مادر 

كنـد؛ در وزومى، كودكان آنان را بيشتر تهديد مىهای كروم دار شدن افزوده شود، آسيب برای بچه

همـان، (؛ »نتيجه پس از مدتى، افزايش كودكانى با مشكالت جسمى بسيار را شاهد خواهيم بـود

شدن سن پدر و مادر، از صبر، حوصله، دقـت و  در ُبعد عاطفى و روانى نيز، با افزوده) 6/11/1381

  .دشوتوجه آنان به كودك و تربيت وی كاسته مى

هـای روحـى و نـاآرامى درونـى، بحران: اختالل در نقش همسری و سستى كانون خانواده. ٣

رو ايـن شدۀ انسان امروز و ارمغان تمدن بشـری اسـت؛ از  يكى از مشكالت اساسى و شناخته

هـای جسـمى، در  هـای روحـى و حتـى بيماری برخى از دانشمندان معتقدند كـه اكثـر بيماری

هـا، هـای اجتمـاعى، ناهنجـاری كاری دارد؛ همچنـين بزه آرامى اعصاب و رواِن انسان ريشـهنا

های روحـى و بهتـرين راه بـرای حـل ايـن مسـائل را را ناشى از بحران...  جنايات هولناك و

شود؛ برخالف اند كه مشكالت در آن مطرح و رفع مىای سالم و بانشاط دانستهداشتن خانواده

كـرده و  ای كـه پيرامـون مشكالتشـان بـا يكـديگر مشـورتزا، خـانوادهام و تنشخانوادۀ ناآر

شود؛ تر مىهمكاری و همفكری اعضای خانواده را خواستار هستند، تحمل روحى بحران آسان

بـه  ، ساعات زيادی را از خانه دور بوده و با خستگى ناشى از كار روزانهو شوهر گاه زنولى هر

فصل مشكالت دارند؛ در نتيجه خانه، تنهـا و  خانه بازگردند، حوصلۀ كمتری برای طرح و حل

 دهد؛ بـه مى دستاصلى خودش را از  به استراحتگاهى برای زن و شوهر تبديل شده و ويژگى
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-ماند؛ چنانىداشتن كانون خانواده باقى نم ای برای نگهكه با افزايش مشكالت، انگيزه طوری
  :كندگونه بيان مى اصولى زن را اين مداوم و غير كه يكى از محققان، مسئله اشتغال

در خارج از خانه و معضل طـالق اسـت؛  از مباحث حائز اهميت، ارتباط ميان فعاليت افراطى زنان

، با سستى و سردی روابـط يختگى خانوادههم گس ساز جدايى و ازرو در بررسى عوامل زمينهايناز

شويم كه اين سستى عواطف، به دليل ارضای عاطفى ها پيش از طالق مواجه مىعاطفى از مدت

های سمعى و بصری در فضای ارتباطى با همكاران كه بـا در روابط با ديگران است؛ چراكه التذاذ

حدودی از  تكليفى نيز وجود ندارد، به طور ناخودآگاه و تا صميميت و احترام همراه بوده و انتظار و

ماننـد توجـه (بر اين، خستگى كار و پيامدهای ناشى از آن  كاهد؛ افزوننياز عاطفى به همسر مى

نمـوده كـه تنهـا را به استراحتگاه دو كارمند مبدل  رفته خانه، رفته)كافى نداشتن به خود در منزل

بسـا در دو اتـاق جداگانـه  شدن برای كار فردا، در زير يك سقف و چهاده ساعاتى را به منظور آم

  .گذرانندمى

در خارج از خانه صورت گرفته است، اكثـر آنـان  نظر از رفاه اقتصادی كه با فعاليت زنانصرف

زيـرا بـه هايشان داشـته باشـد؛ تواند بر خوشبختى و رفاه خانواده هايى هستند كه مىنگران پيامد

هـا و ارائـۀ تعريـف جديـدی از  به تجديـدنظر در نقش و شوهر محض ورود زنان به بازار كار، زن

بايسـت مسـئوليت بيشـتری را در خانـه مـى صورت، اعضای خانوادهشوند؛ دراينها ناگزير مى آن

وابط آنان به عنوان والدين و فرزندان تأثيری متفاوت ترديد قبول مسئوليت بيشتر، در ربپذيرند؛ بى

رغم باور عمومى، افزايش مشـاركت شـوهران در انجـام وظـايف كه بهخواهد گذارد؛ از جمله اين

زنانه بر كيفيت زندگى زناشويى اثری منفى داشـته اسـت؛ حتـى تـراكم برنامـه كـاری و تمايـل 

ژی آنان در بيرون از منزل صرف شده و كيفيـت بيشتر سبب گرديده تا وقت و انركار  به همسران

هـا و تمايـل نامحـدود كـاری الشعاع قرار بگيرد؛ همچنـين اسـترسها تحت زندگى خانوادگى آن

مندی زناشويى ، غالبًا بر مناسبات خانوادگى، خوشبختى، سالمتى روحى و روانى و رضايت)كار تب(

  .تأثير منفى خواهد گذارد

ای است ترين عرصه تعليم و تربيت كودكان، مهم: ی و تربيت فرزنداناختالل در نقش مادر. ٤

توانـد بـدون گيرد؛ چراكه هيچ كودكى نمىدر خارج از خانه قرار مى كه تحت تأثير فعاليت زن

ميان، پيوند كودك و مادر اين  پدر و مادر به مرحله رشد و استقالل برسد؛ در مراقبت و حمايت
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هـا و در مراحل نخستين زندگى وی، اهميت بسياری دارد؛ بدين ترتيب با ورود مادر به چـالش

از حضور مـادری سـالم،  اصولى، نهاد خانواده وقت و غيرهای اجتماعى به صورت تمام  فعاليت

روزنامه جـام (ها منفجر شده است؛  تشاداب و فعال، محروم و به ناهماهنگى در انجام مسئولي

طبقۀ محروم و سرپرست خانوار، جهت رفع نيـاز خـانواده و دختـران و  زنان) 3/10/1381جم، 

زنان جوان به منظور عقب نماندن از قافلۀ توسعه و داشتن پرسـتيژ اجتمـاعى، بيشـتر سـاعات 

شتن يك زندگى سالم و شـاد، رسـيدگى كنند؛ ليكن برای داخود را در خارج از خانه سپری مى

ها و وظـايف متعـدد، در  رو تحميل نقشاين به امور منزل و تربيت كودكان نيز الزم است؛ از 

كنار كار خارج از خانه، فرصت بازسازی معنوی و استراحت را از زن گرفته و به كاهش كيفيت 

انجام كارهای خانه، تنهـا وظيفـه انجامد؛ البته تربيت فرزند و كار وی در خانه و محل كار مى

ای است  رود، بلكه مرد نيز دارای مسئوليت است؛ ولى ساختار جامعۀ ما به گونهشمار نمىزن به

گونـه از كارهـا را انجـام ندهـد و  دو زمينه نقشى اساسى دارد؛ چنانچه زن، اين كه زن در اين

چراكـه  هم گسسته خواهد شد؛ زفردی با همان كيفيت كاری، جايگزين نگردد، نظام خانواده ا

گردد و همـدلى، محبـت، هميـاری و همكـاری مى مدار نهاد خانواده بر محور عاطفه و اخالق

-خانواده، رشد همه افراد خانه را موجب شده و در پرتو همين رفاقـت و محبـت، بـدون هـيچ 
رسيم روابط خانواده بر اساس حقوق و تكاليف، ترديد تشود؛ بىافراد رعايت مى اجباری، حقوق

سپردن وظايف فطری زنان، بـه بهانـه در برابر يكديگر و به فراموشى  گيری زن و شوهرجبهه

ای تلخ و تاريك را برای خانواده و جامعـه بـه وجـود خواهـد افزايش مشاركت و توسعه، آينده

  .آورد

، توقـع و انتظـارات آنـان نيـز سـطح سـواد و آگـاهى زنـان بـا ارتقـای: نابسامانى اجتماعى. ٥

يافته است؛ درصد بسياری از زنان، تحصـيل را بـر ازدواج تـرجيح داده و دليـل آن را  افزايش

همچنين تمايل زيـاد دختـران ) 3/11/1381روزنامه آفتاب يزد، (دانند؛ موقعيت شغلى بهتر مى

كه بيشـتر موجـب بحـران در آنان تبعاتى دارد، ولى آنچه  غالبه ادامه تحصيل و فعاليت و اشت

از عصـر ارتباطـات و تحـوالت سـريع های اجتماعى برخاسته جوامع مسلمان شده، ناهنجاری

نيافته در حال سپری كردن آن هسـتند؛ در چنـين صنعت و فناوری است كه كشورهای توسعه

شوند كه ساخت اجتماعى متفاوت سنتى و مدرن مواجه مى رشد با دو وضعيتى، جوامع در حال

ها، چنان مردم جامعـه  انجامد؛ گاه اين تفاوتها مىها و تعدد و تنوع ارزش به تضاد در فرهنگ
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مخاطره افتاده و شناسايى هويـت واحـد از ميـان  سازد كه وحدت ملى بهرا از يكديگر دور مى

در نتيجه مردم با تعارض عقايد و باورها روبرو خواهنـد شود؛ اين همه تنوع در عقايد دشوار مى

جامعه متبـاين  ۀشدشناسان، اين حالت از رفتار را كه باهنجارهای پذيرفته كه جامعهشد؛ چنان

توسـعه بـه دليـل دو  نامند؛ در چنين وضعيتى، جوامـع در حـال هنجاری مىاست، آنومى يا بى

سـريع تارها، فقدان نظم و سياقى معين و تغييرات ساخت اجتماعى متمايز، شاهد پراكندگى رف

  )267: 1389ساروخانى، . (در آن است

در كشورهای مسلمان، وجود نيروی كار ارزان  بانوان های اجتماعى اشتغاليكى ديگر از نابسامانى

است كه موجب شده تا فرصت شغلى بسياری از پسـران جويـای كـار از دسـت بـرود؛ ايـن  زنان

، افزايش سن ازدواج و معضالتى چـون شدن از رغبت پسران برای تشكيل خانواده مسئله، كاسته

  .را درپى داشته است...  كاری و اعتياد، فحشا، بزه

در جامعـه،  بررسى پيامدها و مشكالت فعاليت زنـانالبته يادآوری اين نكته ضروری است كه 

نيست؛ زيرا  هرگز به معنای ناديده گرفتن برآيند مثبت و ضرورت فعاليت آنان در اجتماع و خانواده

هايى كه ضرورت وجود آنـان احسـاس گونه كه بيان شد، پرداختن زنان به فعاليت در اسالم همان

بايست با حفظ كرامت رو جامعۀ اسالمى مىاين تنها جايز، بلكه الزم و واجب است؛ از نهشود، مى

منـدی ريزی كـرده و زمينـه بهـرهو شخصيت آنان، جهت تربيت و آموزش زنان متخصص برنامه

جامعه، به ويژه قشر زنان را از اين نيروها فراهم آورد؛ اما نكته اصلى اين است كه اگـر فعاليـت و 

به فروپاشى خانواده و اختالل در روابط آنان منجر شود، بهتر است به وظيفـه اصـلى  زنان الاشتغ

  .بپردازند –داشتن كانون خانواده  داری و شاد نگهخانه –خود 

  بانوان راهكارهای كاهش پيامدهای منفى اشتغال .بخش سوم

، در اين بخش به بررسى راهكارهايى جهت كـاهش بانوان مثبت و منفى اشتغال پس از بيان آثار

  :پردازيمتأثيرات منفى آن مى

  های دينىبه آموزه توجه. الف

و مرد درگذر از مراحل گوناگون تكامل اجتماعى و شكوفايى و رشد فرهنگ و  در طول تاريخ، زن

اند؛ های مختلف اجتماعى با يكديگر مشاركت داشته تمدن بشری شريك بوده و پيوسته در فعاليت
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ساز اسالم نيز، با نگاهى ژرف و گسترده به پهنای جهـان هسـتى و ابعـاد گونـاگون مكتب انسان

و اختيار و در مقـام  مچون مرد، برخوردار از روح كامل انسانى، تعقل، ارادهوجودی انسان، زن را ه

و منزلت انسانى، اصل آفرينش و گوهر انسانيت يكسان دانسته و او را در مسير تكامل و هـدايت 

 در آيات و روايات فراوانى بـه هويـت و ماهيـت اساسهمين  بيند؛ برپذيری، متفاوت از مرد نمى

تنهـا شده است؛ زيـرا نـه گونه اختالفى ميان آنان اشاره انسانى مشترك زن و مرد و نداشتن هيچ

پرتـو آن بوده و كماالت ديگر در  معيار كمال از ديدگاه اسالم، تقوای الهى و طاعت و بندگى حق

  .كسان استآيد، بلكه راه رسيدن به كمال نيز برای آنان ي مى دست به

يـابى و بسـياری از و مرد در اصل آفرينش و گوهر انسانيت، هدايت پذيری، كمـال اگرچه زن

انـد؛ مادی و همه حقوق معنوی برابرند و بر اساس هدفى مشـترك آفريـده شـده وظايف و حقوق

ايـل بـه يكـديگر و بـه درك متقابـل، تم) اقتضـای جنسـيت(های طبيعى و تكوينى  ليكن تفاوت

دو بخشـد، در هـر رو آنچه انسانيت را كمال مىاينانجامد؛ ازهماهنگى و همكاری ميان آنان مى

دليـل همـين  باشد؛ به به همان جنس مىموجود و آنچه معرف زنانگى و مردانگى است، منحصر 

شـود، شـامل مـىها را  تكليف الهى كه شرط آن داشتن آگاهى، قدرت و اختيار است، همه انسـان

های متفاوت جنسيت بازگردد؛ بدين ترتيب مـادر بـه سـبب است به جنبه ولى نوع تكليف ممكن

، مشـكالت كند؛ در پرتو ايـن ويژگـىپيوند روحى و عاطفى، نقشى بسزا در پرورش نسل ايفا مى

-ت او تـالش مـىخطير تربيت فرزند را با فداكاری، عشق و ايثار، تحمل و جهت پرورش شخصي
، هـاتواند در بسياری از عصبانيت پزشكان، رفتار مادر مىكه در تحقيقات برخى از رواننمايد؛ چنان

شناسان نيز، كمبـود عـاطفى های روانها و انحرافات تأثير داشته باشد؛ همچنين در يافته كاری بزه

و شخصـيت كـودك خواهـد  ناپذير بر رشـدهای آغازين كودكى، خساراتى جبران به ويژه در سال

 اهميت در ارتباط مادر و كودك، ايفای درست و سازندۀ نقش مادری است؛ گذارد؛ البته نكته حائز

با عطوفت و مهربـانى، نظـارت بـر چگـونگى رفتـار و هـدايت مراقبت و پرستاری، همراه چراكه 

ضـعيت جسـمى و به وترين وظايف مادر بوده و نقش وی، تنها رسيدگى صحيح كودك از اساسى

دليل پرستاران و مربيان مـاهر همين ظاهری و مراقبت از خوراك، پوشاك و نظافت او نيست؛ به 

تـرين  بر اين يكـى از مهمتوانند جايگزين مناسبى برای مادر باشند؛ افزون و كارآزموده هرگز نمى

عاطفى همسر و فرزندان و ايجاد امنيت به نيازهای  ، توجههای تربيتى حضور زن در خانواده نقش

شـمار بخش برای كـودك بـه و شايستگى در كودكان است؛ آغوش مادر، نخستين پناهگاه آرامش
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كند، ولـى  هگى با مادر، سپس با پدر و دنيای اطرافش ارتباط برقرار مىمارود؛ كودك در ششمى

هيجانات را با تنش عضالت شـكم به علت رابطۀ بيشتر با مادر، در نبود وی مضطرب شده و اين 

يابـد؛ نيـاز با شنيدن صدای قلب مادر، آرامـش خـود را بـازمىكه دهد؛ درحالى ها نشان مىو اندام

بايست از مهر و محبت تمـام خـانواده، تر بوده و مى كودك به دوستى و محبت از نياز به غذا مهم

يستگى كند؛ همچنين از آيـات و روايـات مند شود تا بتواند احساس امنيت و شابه ويژه مادر بهره

ترين هدف تشكيل خانواده، رسيدن به آرامش و سـكون اسـت و زن، توان دريافت كه اساسىمى

ماندن زن از هرگونه دليل دين اسالم، خواستار دور همين  زمينه دارد؛ بهنقش چشمگيری در اين 

هرچه بيشتر به منظور آرامش خانواده و دغدغه و نگرانى پيرامون مسئوليت تأمين معاش و اهتمام 

در روايات نيز، خـوب شـوهرداری كـردن، بهتـرين گونه كه  پرورش صحيح فرزندان است؛ همان

، نيكـوترين تقسـيم كـار را بـرای خـانوادۀ نوبنيـاد )ص(شـده و پيـامبر  جهاد برای زن محسوب

رون از منزل را به اميرالمـؤمنين انجام دادند؛ كارهای بي) ع(المؤمنين و امير) س(دخترشان فاطمه 

 زنـان سپردند؛ البته دين اسالم مخـالفتى بـا اشـتغال) س(و كارهای داخل خانه را به فاطمه ) ع(

ترديد حضور هرچه بيشتر مادر ندارد، ولى اين امر نبايد به خانواده و وظايف وی آسيبى برساند؛ بى

های آغازين، به منظور تأمين نياز عاطفى آنان و رشد شخصـيت  ان، به ويژه در سالدر كنار فرزند

توانـد  و عواطف كودك بسيار مؤثرتر از حضور پدر بوده و فقدان مادر در كنار وی، به هر دليلى مى

ری و نگهـدا( اسـاس در اسـالم، حضـانتهمـين سالى باشد؛ بر  ساز اختالل روانى در بزرگزمينه

  .سالگى با مادر بوده و بر پدر تقدم داردسالگى و دختر تا هفتپسر تا دو) تربيت اوالد

  های زندگى يادگيری مهارت. ب

هـای زنـدگى  بسـتن مهارتكار  به ها، با يادگيری و شاغل و همسران آن و مرد، به ويژه زنان زن

از محبت، آرامش و مودت، مشكالت خود را حل و با شناخت  توانند در فضايى سرشارزناشويى مى

بايسـت بـه تالش نماينـد؛ همچنـين آنـان مـى متقابل يكديگر، در ايفای هر چه بهتر آن حقوق

مند بوده و زمينه تحقـق آن را فـراهم سـازند؛ پيشرفت، ترقى و رشد شخصيت همسر خود عالقه

گر داشته و در صورت بروز اختالف نظر يا مشـكلى در زنـدگى آميز نسبت به يكديرفتاری محبت

  .خانوادگى، به جای جنجال و سروصدا، به شناسايى و رفع مسئله اقدام نمايند

به دليل آگـاهى بـه  –شاغل و غير شاغل –متأسفانه امروزه مشكالت زندگى خانوادگى افراد 

تراشى و تـنش در روابـط خـود و هگيری، بهانهای زندگى و عمل به آن است كه به موضع مهارت
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الزمۀ ايجاد و حفظ روابط زناشـويى سـالم، توجـه بـه رفتـار، افكـار و چراكه  انجامد؛فرزندان مى

داری، انصـاف و نيازهای يكديگر، ساختن فضايى سرشـار از امنيـت روحـى و داشـتن تعهـد، وفـا

هـل خـانوادۀ خـود بـه كس بـا اهر«: فرمايندمى) ع(صميميت است؛ در اين خصوص امام صادق 

  )205: 7تا، ج مجلسى، بى. (»گرددنيكى رفتار كند، عمرش طوالنى مى

  به كار برتری داشتن مصلحت خانواده. ج

دادن به زنـدگى خـانوادگى ، اهميت بانوان يكى ديگر از راهكارهای كاهش تأثيرات منفى اشتغال

كردن آن به خانواده است؛ چراكه اين مسـئله  و شغل و بازگوكار  به شتن مصالح خانوادهوبرتری دا

ها در تحمل و رفع مشكالت ناشـى  افزوده و به همكاری بيشتر آنبر امنيت روانى و عاطفى آنان 

  .انجامداز اشتغال بانوان مى

  گرايىپرهيز از تجمل. د

كنـد، تعـديل كمـك مـى حفـظ بهداشـت روانـى و اسـتحكام خـانوادهيكى از رفتارهايى كه بـه 

تعادلى در خانواده، به ويژه های بىو مرد و پرهيز از اسراف و تبذير است؛ از نمونه های زن خواسته

گـرفتن موقعيـت اجتمـاعى نظرچشمى افراد، بدون در و هم گرايى و چشمدر عصر كنونى، تجمل

هـا بـا تـوان  يكى از وظايف زن و مرد در زندگى، مطابق بودن حدود توقعات آنكه  درحالى است؛

گرايـى و توجـه منـدی بـه فرهنـگ مصـرفها با عالقهباشد؛ امروزه خانواده كاری فرد مقابل مى

گيرند؛ روانى خانواده فاصله بيشتری مى -افراطى به ماديات، از مسائل معنوی و پيوندهای عاطفى

: فرمايندمى بارهايندر) ع(كند؛ اميرالمؤمنين على مى تأكيدلبته اسالم به زيبايى و آراستگى بسيار ا

) ع(صـادق همچنين امام ) 277: 1تا، ج حرعاملى، بى(؛ »خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد«

مايد و برعكس، فقـر ای، خود را آراسته و زيبا نخداوند زيباست و دوست دارد كه بنده«: اندفرموده

دارد؛ اگر خداوند نعمتى به شما عنايت كرد، بايـد اثـر آن در زنـدگى و تظاهر به فقر را دشمن مى

) ع(گـردد؟ امـام چگونه اثـر نعمـت خداونـد نمايـان مـى: از آن حضرت پرسيدند. شما ديده شود

ود را بـا گـچ خوش استعمال كرده و خانـۀ خـ شخص نظيف باشد، بوی ۀبه اين كه جام: فرمودند

هـا را روشـن كنـد كـه بـر وسـعت رزق سفيد كند، بيرون خانه را جاروب و پيش از غروب، چراغ

نيز، داشتن خانۀ وسيع، مركب خـوب، همسـر ) ص(رسول اكرم ) 102: 1385قاضى، (؛ »افزايد مى

  )همان. (اندشايسته و فرزند صالح را از سعادت مرد دانسته
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در امـور مـادی نيسـت، بلكـه  گيری به خـانوادهرياضت و سختتنها دين رهبانيت، اسالم، نه

همواره به توسعه و گشايش در مسائل مادی خانواده سفارش كرده و تالش مـرد را بـرای تـأمين 

داند؛ همچنين در فرهنگ اسالمى، پول و ثـروت  اّهللاٰ مىمعاش خانواده همچون مجاهد فى سبيل

ده به سعادت و رفاه بوده و نبايد انسان، تمام رفاه و آسـايش خـود را ای جهت رسيدن خانواوسيله

ها، بـه دليـل توقعـات نادرسـت و برای به دست آوردن آن صرف نمايد؛ ليكن در برخى از خانواده

بايسـت شـغلى را نيز به منظور درآمد بيشتر و تهيه يك زندگى تجملى مى بيشتر از توان مرد، زن

های كمتر، سـاعات بيشـتری را در كنـار خـانواده، از توان با خواستهكه مىدد؛ درحالىدار گرعهده

ها نيست،  به كارهايى كه گاه در شأن آن به جای اشتغال رو برخى از بانواناينزندگى لذت برد؛ از

نظـر ارند؛ برای نمونـه فـردی را دركردن نيازی ندكار  به های زندگى، ديگر با تجديدنظر در هزينه

كم كار كرده و هرماه مبالغى را جهت نگهداری فرزنـد، هزينـۀ بگيريد كه با حقوقى معين و بسيار

كه همين فـرد بـا مـديريت پردازد؛ درحالىمى ... وسرويس، نظافت منزل، تهيه غذا، خريد لباس 

و با همان درآمد همسر، زنـدگى را اداره نياز شده تواند از اشتغال بى ها مىصحيح و كاهش هزينه

  .های زندگى بكاهدای در منزل، از هزينهنمايد و يا در صورت نداشتن همسر، با انتخاب حرفه

  انتخاب شغل مناسب. هـ

بايسـت متناسـب بـا موقعيـت و ، مـىو مرد به منظـور كاسـتن از پيامـدهای منفـى اشـتغال زن

، به خاطر داشتن نقش كليدی در خـانواده ميان زناناين  ی خود، شغلى انتخاب كنند؛ درها توانايى

هـای جسـمى و  ها مورد رضايت همسر و سـازگار بـا ويژگى بايد دقت بيشتری نمايند تا شغل آن

ى خـانواده، كمـك و از تواند به امنيت روان های زنانه مىان باشد؛ همچنين انتخاب محيطش ىروح

وقـت بر اين اشتغال به كارهای نيمهساز بسياری جلوگيری نمايد؛ افزون خطرات و توهمات مسئله

تنهـا وقت و كارهای سنگين و سخت، نـههای تمام تر است؛ چراكه شغلبرای زنان متأهل مناسب

سـودمند  بـانوان گـذارد و بـرایتوانى جهت تأمين نيازهای عاطفى و جسمى خانواده بـاقى نمـى

  .شدنى نيست آورد كه جبران باری نيز در خانواده به وجود مىنيست، بلكه اثرات زيان

  ريزی مناسبمديريت زمان و برنامه. و

های خـود بـه  ريزی زمان دقت نمايند تا در مسـئوليتبايست در مديريت و برنامهشاغل مى زنان

تواننـد همچـون زنـان جه اختالفات خانوادگى دچار نشوند؛ چراكـه آنـان نمـىسردرگمى و در نتي
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شان بهـره لحظه زندگى صرف كرده و بايد از لحظه ... ودار، وقت خود را برای خريد، مهمانى  خانه

، بهتـر اسـت بـه )خانه و محل كار(ببرند؛ همچنين به دليل ساعات كاری بيشتر نسبت به مردان 

زمينـه كمـك و همكـاری همسـران  ايـنتغذيه، ورزش و بهداشت خود اهميت بدهند؛ البتـه در 

  .تواند از بروز مشكالت بسياری جلوگيری كند مى

  بعزم ملى، همكاری دولت و وضع قوانين مناس. ز

چشـم پوشـيد؛  بانوان توان از نقش دولت و مجلس در كاهش تأثير منفى اشتغالدر پايان نيز نمى

رسـاند؛ بنـابراين بـرای رفـع ايـن ، بلكه به جامعه نيز آسيب مـىتنها به خانوادهزيرا اين مسئله نه

اسبى چون كاهش ساعت كاری بانوان، حذف ساعات كار های منبايست قوانين و طرحمشكل مى

سال به كل سنوات خدمت وقت بانوان از سه  شبانه برای بانوان متأهل، افزايش طرح خدمت نيمه

  .توسط دولت و مجلس تصويب شود ... و

  گيری نتيجه

ای  شـده يزی دقيق و حسابر زوجين نياز به يك عزم ملّى و برنامه ريزی برای اشتغال گرچه برنامه

تواننـد بـرای كـاهش تـأثيرات نـامطلوب اشـتغال  مردان دارد، خود والدين نيـز مى از طرف دولت

  :كنيم كارها اشاره مى در اين جا به برخى از اين راه. تمهيداتى را در نظر بگيرند

  .وقت قناعت كنند با اشتغال نيمهوقت خودداری و  تمام االمكان از اشتغال حتى زنان .1

  .خودداری كنند شب   از پذيرش كارهای در شيفت زنان .2

  .ها سازگار باشد های جسمى روانى آن هايى برگزينند كه با ويژگى سعى كنند شغل زنان .3

های زنانه، شغل انتخاب كنند و از كـار كـردن در محـيط  در محيط االمكان زنان حتى .4

  .مردانه اجتناب كنند

ريزی  زوجين در انجام كارهای منزل و امور مربوط به فرزندان بر اسـاس يـك برنامـه .5

  .صحيح با همديگر همكاری كنند

كار  بـه شود زوجـين سـاعات بيشـتری گرايى و آنچه باعث مى گرايى، مصرف از تجمل .6

  .شوند، اجتناب كنند مشغول

و توليد نسل است و كودكان نيـاز  های اوليه ازدواج كه زمان گسترش خانواده در سال .7

شـاغل نشـوند و در صـورت شـاغل  بيشتری به حضور مادر در كنار خود دارند، زنـان

  .شدن، مردها همكاری خود را با همسران افزايش دهند
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های ويـژه دوران بـارداری و دوران وضـع  قانونى و همچنين مرخصىهای از مرخصى .8

  .حمل به خوبى استفاده كنند

در مجمـوع ) در خانـه و محـل كـار(هـا  شاغل به دليل اين كه ساعات كاری آن زنان .9

بيشتر از مردان است، سعى كنند تغذيه مناسب، ورزش و بهداشت را به خوبى مراعات 

  .كنند

  پيشنهادات

شـده از سـوی  ای دقيـق و حساببه عزم ملى و برنامه زنان ريزی به منظور اشتغالهرچند برنامه

بايست تمهيداتى را در اين خصوص در نظر بگيرند تا كانون مردان نياز داشته و مسئولين مى دولت

توانند به راهكارهايى جهت كاهش پيامدهای نـامطلوب آسيبى نبيند؛ ليكن والدين نيز مى خانواده

اساس در پايان اين مقاله،  همينها اشاره شد؛ بر  يشند كه در اين مقاله به برخى از آناشتغال بيند

مردان  يط مناسب كاری از سوی دولتو ايجاد شرا از زنان تنها به طرح چند پيشنهاد برای حمايت

  :شودبسنده مى

ای پروری بـا اسـتفاده از تبليغـات رسـانهداری و فرزندجلوگيری از تضعيف نقش خانه .1

  توسط دولت؛

 تغيير نظام آموزشى فعلى و تبديل آن به يك نظام آموزشى روزآمد كه مـردان و زنـان .2

  جسمى و روحى خودشان آموزش دهد؛ های های متناسب با ويژگىرا برای كار

  .و طالق در مواقع بحرانى مانند مرگ شوهر های حمايتى از زنان تشكيل سازمان .3

  فهرست منابع 

  ،16 ، ماهنامه ششم، شياس: ، در»در جامعه زنان اشتغال«، 1383آذربايجانى، مسعود.  

 و نگار ، تهران، نقش))روند، ترجمه توران دخت تمدن، مالكى نمى ، زنها چرا پيش1382دا، نآستين، لي.  

  ،8، شپيام زن: ، در»، مسائل و معضالت، درسها و عبرتهادختران و زنان«، 1368آكوچكيان، زهرا،  

  ،صفايى حسين ،   .، تهران، دانشگاه تهرانخانواده ، حقوق1370امامى، اسداّهللاٰ

  ،چاپ اول، تهران، نشر روابـط عمـومى شـورای فرهنگـى در ايران زنان اشتغال، 1382باقری، شهال ،

  .اجتماعى زنان

  ،قم، بوستان كتابدر قرآن خانواده، 1377بهشتى، احمد ،.  

  ،چاپ دوم، اصفهان، نشر خاتم االنبياءالفصاحه نهج، 1384پاينده، ابوالقاسم ،.  
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 جوادی  ،   .، قم، نشر اِسراءدر آئينه جالل و جمال زن، 1383آملى، عبداّهللاٰ

  ،17ش، كتاب نقد: ، در»فمينيزم عليه زنان« ،1379حسينى، سيدابراهيم.  

 17، شكتاب نقد: ، در»در نگاه علم زن«، 1379نيا، محمود،  حكمت.  

 حقى برابر با نيازی اقتصادیزنان اشتغال«، 1384، خبرگزاری دانشجويان ايران ،«.  

 چاپ اولزنان گزارشى ملى و وضعيت، 1376، وریجمه نهاد رياست دفتر امور زنان ،.  

  ،چاپ اول، تهران، نشر شورای فرهنگى اجتماعى ، كار، جنسيتخانواده، 1383رستگار خالد، امير ،  

 زنان.  

  ،ترجمه رويا رستمى، چاپ اول، تهـران، جامعـه ، و اسالم گرايى اشتغال، جنسيت، 1379رستمى، الهه

  .ايرانيان

 تهران، برگ زيتوناستقالل و مالكيت، 1382فر، مرضيه،  روشن ،.  

 قم، دفتر مطالعات زنانمجموعه مقاالت هم انديشى مسائل و مشكالت زنان، 1380در جامعه،  زنان ،.  

  ،تهران، انتشارات سروش. خانوادهای بر جامعه شناسى  مقدمه، 1389ساروخانى، باقر.  

  ،قم، دفتر تبليغات اسالمىدرآمدی بر شناخت مسائل زنان، 1377مرتضوی، سيد ضياء ،.  

 انجمن اولياء و مربيانمتعادل خانواده، 1381رضا،  شرفى، محمد ،. 
 نشـر معاونـت امـور اسـاتيد و دروس زنـان از حقـوقجريان شناسى دفاع سروستانى، ابراهيم،  شفيعى ،

  .8معارف اسالمى، ش

  ،تهـران، نشـر ، وظايف و نحوه رفتار همسران با يكـديگر، متعادل، حقوقخانواده، 1373صافى، احمد ،

  انجمن اولياء و مربيان

  ،قـم، در ...  هـای و مسـلمان، چالش مند به الگـوی شخصـيت زن نگاه نظام، ضرورت 1380عالسوند

  .انديشى، دفتر مطالعات مجموعه مقاالت هم

  ،156، شپيام زن :، در»ها و چالش زنان اشتغال«عالفر، صديقه.  

 »3، ش2، سشيعه نامه تخصصى بانوان فصل: ، در1384، »و فرهنگ اشتغال زنان.  

  ،نشر اميری، تهرانو تربيت كودك خانواده، 1370قائمى، على ،.  

  ،نشر گلستان ادب، قممتعادل در خانواده و شوهر زن، 1385قاضى، فاطمه ،.  

 1، شدر جمهوری اسالمى ايران نامه زن ، ويژه1384الدين،  قوامى، صمصام.  

  ،نشر دادگستر، تهرانعمومى حقوق مبانى، 1377كاتوزيان، ناصر ،.  

 دانـا، نشـر  ، ترجمه مجيد رئيسوالدين موثر و فرزندان مسئول. 1380مير،  مگى، دان ديگ گاردی دی

  رشد، تهران،
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  ،مترجم، محمدرضاعطايى، مشهد، انتشارات آستان قدس مجموعه ورام، 1369ورام، مسعودبن عيسى ،

  .رضوی

 قم، دفتر مطالعات زنانمسلمان الگو جامع شخصيت زن، 1382تقى سبحانى،  محمد ،.  

 مشهد، آستان قدس رضویزن دفاع از حقوق، 1378رضا حكيمى،  محمد ،.  

  ،نشر صدرا، قم19، جمجموعه آثار، 1381مطهری، مرتضى ،.  

 -------  ،1374 ،قم، نشر صدرادر اسالم زن نظام حقوق ،.  

 1386، جلد دوم، قم، شناسى آن و آسيب تقويت نظام خانواده، )ره(آموزشى و پژوهشى امام خمينى،  مؤسسه.  

  ،پايان نامه، بر متون اسالمى تأكيدبا  پيامدهای تربيتى فعاليت اجتماعى زنان، 1383نقوی، عبدالقادر ،

  .آبادی، مركز جهانى علوم اسالمى ده على حاجى محمد  به راهنمايى دكتر

 تهران، پارسارفتاریشناخت روشعلمى در علوم ، 1374على،  هومن، حيدر ،. 



 

 

 

  
 در حقوق زن نگاهى به اشتغال نيم

و تطبيق آن با كنوانسيون  ايران

محو كليه اشكال تبعيض عليه 

 زنان

  1سپيده كاظمي

  

  چكيده
 است كه بر تساوی كامل زن زنان المللى در حقوق ترين سند بين، جامعزنانكنوانسيون رفع تبعيض عليۀ 

 دريافـت ، بـر حـقّ 11اين سـند در مـادۀ . دارد تأكيدو مرد و محو كليۀ اشكال تبعيض بر اساس جنسيت 

های استخدامى يكسان و برابر بـا مـردان و حـّق انتخـاب آزادانـۀ  دستمزد يكسان، حّق استفاده از فرصت

. گونه تفاوتى بين زن و مرد از نظر قانونى وجود ندارد، طبق هيچدر نظام حقوقى ايران. كندمى تأكيد شغل

در مقابـل كـار  دريافت دسـتمزد برابـريابى به منابع مالى و كسب دارايى، و همچنين  تمام امكانات دست

پس به . مساوی برای هردو يكسان است و هيچ ممنوعيت و محدوديتى از اين حيث برای زن وجود ندارد

هايى برقـرار اسـت، كـه مـواردی از آن بـا  لحاظ قانونى تساوی كامل بين زن و مرد با اندك محـدوديت

بنـابراين امكـان الحـاق ايـران بـه  .باشـد حقوقى جديد قابل حـل مى -قهى های ف مندی از استنباط بهره

  .كنوانسيون رفع تبعيض عليۀ زنان، با اعالم حّق شرط در برخى موارد، وجود دارد

، ، دسـتمزد برابـر، كنوانسيون رفـع تبعـيض عليـه زنـانزن  اشتغالحقّ : ها واژه كليد

  .انتخاب آزادانۀ شغل

                                                           
  .آبادعضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بستانو  خصوصى كارشناس ارشد حقوق. ١
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  طرح مسئله

توانـد سـبب ايجـاد تبعـيض و احيانـًا عـدم  مختلـف نمىو جنس  در نژاد، قيافه واقع شدن انسان

الهى اين امر پذيرفتـه نيسـت امـا  گاه در قاموس عدالتهيچ. اجتماعى شود برخورداری از حقوق

ها و قـوانينى ناشـى  عامل پيدايش تبعيض و مشكالت متعّدد اجتماعى، از روابط اجتماعى انسـان

شود كه در عرصۀ زندگى اجتماعى تعريف و بنانهاده شده است؛ و اين امر متأسفانه با پيشرفت  مى

های مختلـف اقتصـادی و  كن نشده، بلكه در اشكال جديد از دل نظامانسانى، نه تنها ريشه تمدن

هـای جامعـه را افـزايش و بـه  همه اين مشـكالت، نگرانى. اجتماعى به منصۀ ظهور رسيده است

هايى متعّدد منجـر شـده اسـت كـه قصـد دفـاع و  ها و معاهدات و حتى تشكل گيری پيمانشكل

. باشـد مى اند كه از آن جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنانحقوق را داشتهجلوگيری از تضييع 

د و گيری سـازمان ملـل متّحـ ای اسـت كـه پـس از شـكلها معاهـدهاين كنوانسيون در كنار ده

  .است های فّعال در زمينۀ حقوق بشر، پديد آمده ارگان

توسط مجمع  1979در سال » اشكال تبعيض عليه زنان كنوانسيون محوكليۀ«از زمان تصويب 

 های متقاضى پيوستن به كنوانسيون پيش آمـده و حـقّ  های ميان دولت عمومى ملل متّحد، بحث

سـند مـورد اجمـاع جهـانى شود از ناتوانى كنوانسيون در ارائه يك هايى كه غالبًا اعمال مى شرط

، ى در كنار مسائلى مانند ارثزن به عنوان يك حّق مال حّق اشتغال. حكايت دارد زن دربارۀ حقوق

ای  و فقـه اسـالم سـابقه ست كه در حقوق ايـراناز مباحثى ا ... ول المث الزحمه، اجرت ، حقمهريه

طوالنى دارد؛ ليكن در اين نوشتار بر بررسى زن از منظر كنوانسيون، سعى شده اسـت تـا ضـمن 

ان ى و بيـ، به عنوان يك حّق مالنگرشى جديد به محتوای كنوانسيون در زمينۀ حّق اشتغال زنان

كـه برگرفتـه از ديـن –ای تطبيقى با نظام حقوقى كشورمان ايران های آن، مقايسه و ويژگى آثار

هدف از تطبيـق در ايـن پـژوهش، عمـدتًا پـرداختن بـه نقـاط . گيردصورت  –مبين اسالم است

كنوانسـيون، اختالف و احيانًا بيان نقاط اشتراك احتمالى است تا ضمن بيان نكات مثبت و منفـى 

نظران دينى و مذهبى، اسـاتيد دانشـگاه و انديشـمندان جايگاه آن در جامعۀ ايرانى، اعم از صاحب

اسـالمى و  -در متون حقوقى ايرانـى  بررسى شود و با ارائه نمايى كلى از جايگاه حّق اشتغال زن

شورمان بـه ايـن معاهـده، در معـرض های موجود از پيوستن و يا عدم پيوستن ك سنجش نگرانى

  .نظران قرار گيرد صاحب قضاوت
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  زنان اشتغال

كارگيری  های مختلف، تعاريفى متعـّدد شـده اسـت كـه بـه مفهـوم بـهاز ديدگاه در مورد اشتغال

های تخّصصـى مـورد  تخصصى و تطبيق متخصصان با پسـت نيروهای متخصص كار در مشاغل

-اين روابط را مـى. اشتغال همواره با كار، روابط مشخصى دارد. لزوم سازمان اجتماعى اشاره دارد
تعريف كـرد كـه ) پولى، جنسى يا خدماتى(توان تحت عنوان رابطۀ سودبخش برای كسب درآمد 

) 38: 1386فر،  ؛ روشـن181: 1379توسلى، . (تای برای ارضای برخى از احتياجات اسخود وسيله

منظـور از بخـش . شودهای رسمى، اشتغال ناميده مى در بخش های اقتصادی زنان معموًال فعاليت

 .رسمى اقتصاد، صنعت، خدمات و آن بخش از كشاورزی است كه دارای نيروی كار مزدبگير باشد

  )102: 1382قدير، (

  :هايى چون هايى وجود دارد، تفاوت تفاوت و كار زنان البنابراين ميان اشتغ

ای زن پديـده كه اشـتغال در تمامى طول تاريخ وجود داشته است؛ درحالى كار زن .1

  جديد است؛

با انتظام زمانى و  زنان زمان و دستمزد مشخصى ندارد؛ حال آنكه، اشتغال كار زن .2

  گيرد؛دستمزدی مشخص همراه است كه فقط در اختيار زن قرار مى

  زن در خارج از خانه است؛ معموًال در خانه و اشتغال كار زن .3

ل، در اختيار مـردان قـرار های توليد شده به هنگام تبديل به پوفرآورده در كار زن .4

. زن، درآمد ناشى از كار زن صرفًا متعلق به اوسـت كه در اشتغال گيرد؛ درحالىمى

  )1: 1383مقدم، (

  زنان محدوديت و موانع اشتغال

ل مـورد نظـر يكى از مسائل اساسى در انتخاب شغل، احراز شرايط متناسب شاغل با شـغ

اسـالم   ، كه ملهم از فرامين الهى دين مقّدسدر قوانين جمهوری اسالمى ايران. باشد مى

مختلف دسـت يابنـد، مگـر در  توانند به مشاغلمانند مردان، مى االصول زنان است، على

، مصـلحت فـردی و اولويـت در مواردی كه بنا بر مصـلحت جامعـه، مصـلحت خـانواده

های شـغلى زنـان  بنـابراين، محـدوديت. واگذاری مشاغل نتوان شغلى را به ايشان سپرد

  :ند ازكشور ما در حال حاضر عبارت انونطبق ق
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تواند زن خود  مى شوهر«: دارد مدنى مقّرر مى قانون 1117مادۀ  :شوهردار محدوديت شغلى زن .الف

اين مـاده . »را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند

كند ولى محجوريت مطلـق زن شـوهردار يـا نوعى محدوديت شغلى برای زن شوهردار ايجاد مى

رسـاند، بلكـه بـه لحـاظ حفـظ مصـالح  او را نمى شـتغالتسلط مطلق مرد بـر زن و ممانعـت از ا

. به وسـيله شـوهر مجـاز شـمرده شـده اسـت خانوادگى، محدوديت زن نسبت به برخى مشاغل

 ، شوهر حقّ و كاهش شدت اين حكم خانواده پس از تصويب قانون حمايت) 38: 1376مهرپور، (

منع كند و اثبات منافات شغل وی با مصـالح كار  به دادگاه، زن خود را از اشتغال ندارد بدون اجازه

قانون جديد با ايجاد زمينۀ حقوقى مشابه برای زن، به . خانوادگى يا حيثيت طرفين ضروری است

هايى كـه منـافى  از اشـتغال بـه شـغلوی نيز امكان داده است كه با تأييد دادگاه شوهر خـود را 

  )154 - 153: 1386زعفرانچى، . (مصالح خانوادگى يا طرفين است منع كند

انگيز بوده و هست كه كميسيون استفتائات شورای عالى قضـايى چنان بحث موضوع رضايت شوهر

پيش از ازدواج بوده يا پس از ازدواج بـا  هزوج اگر اشتغال«: چنين نظر داده است 23/3/63در تاريخ 

را از ادامه شغلش منع كنـد و اگـر  تواند زوجه خود زوج انجام يافته، در اين دو صورت زوج نمى اذن

ع شـود كـه تواند از اشتغال زوجه مان اشتغال بعد از ازدواج بدون اذن شوهر بوده، در صورتى زوج مى

شـهيد ثـانى . » شوهر يا منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خـود يـا زن باشـدمنافى حقّ  شغل زن

اگر عقد استخدام پيش از عقد نكاح منعقد شده باشد، زوج قطعًا حّق اعتراض به زوجـه : معتقد است

؛ و )327: تـا عاملى، بى(عهدۀ زوجه مقدم است كننده بر حّق زوج به  خود را ندارد، زيرا حّق استخدام

اگـر زن بـرای خـدمت در مـدت : اندالوثقى و سيد حكيم در مستمسك گفته نيز سيد يزدی در عروه

] و تعهـد[اجاره دهد و پيش از انقضای اين مدت، ازدواج كنـد، اجـاره ] تعهد و توان خود را[معينى، 

 در ايـن حكـم. زناشويى منـافى باشـد وهر و حقوقجويى ششود، حتى اگر خدمت با بهرهباطل نمى

» شـوهر«و » خدمت«تفاوتى نيست شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند يا نداند، زيرا دو حّق 

تر، يعنى تعهد خدمت، مقـدم  وجود دارد و با عدم امكان انجام جمع ميان آن دو برای زن، حّق پيش

امـا اگـر ) 75: 40، ج1376طباطبـايى، ( .زاحم حقوق شرعى، ترجيح با حّق سابق استو به هنگام ت

پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حّق شوهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازۀ شوهر، تعهـد 

اگر تعهد، با حّق شوهر مطلقًا منافات نداشته باشد؛ مثًال تعهد قرائت قـرآن يـا . خدمت درست نيست

: 1، ج1960مغنيـه، . (صحيح است، حتى اگر شوهر اذن ندهـد] و تعهد[پيراهن را بدهد، اجاره  بافتن
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تواند از منزل خارج شود، مگر برای بـه جـا آوردن واجبـاتى زن بدون اذن شوهر نمى: اند گفته) 265

 .مثل حج، غسل واجب، نمازهای واجب يا مداوای بيماری خود كه متوقف بر خروج از منـزل اسـت

از حقـوق : اسـت كـه فرمودنـد) ص(دليل اين ادعا، روايتى از پيامبر ) 142: 2، ج1416هيد ثانى، ش(

) 115 -114: 14ج تـا، حـر عـاملى، بى. (زوج بر زوجه اين است كه بدون اذن او از خانه بيرون نرود

مـرد آن  از جمله حقوق) 111: 1386روشن فر، (. اندمرد را دليل اين امر دانسته برخى فقها استمتاع

اش بدون اجازۀ شوهر خارج نشود ولـو بـرای است كه زن از او اطاعت كند، نافرمانى نكند و از خانه

امام خمينـى، . (ها بدون اذن شركت نكند زيارت يا عيادت پدر و بستگانش، حتى در مراسم عزای آن

بيرون رود؛ در صـورتى شوهر از خانه  تواند بدون اجازه زن نمى«: نظر ديگر اين كه) 288: 1ج: تا بى

كه بيرون رفتن با حّق استمتاع منافى باشد؛ البته احتياط مستحب آن است كه مطلقـًا بـدون اجـازه 

انجام ساير كارها بدون اذن شوهر بر زن حرام نيست، مگر آنكه با حّق استمتاع منـافى . خارج نشود

 1105 مدنى، تصريح نشده اما به استناد مـاده اين موضوع در قانون) 263: 1376مهريزی، . (»باشد

، حقوقدانان اجازۀ شوهر جهـت »از خصايص شوهر است خانواده در روابط زوجين رياست«مبنى بر 

) 170 :2، ج1371؛ كاتوزيـان، 164: 1، ج1370امامى، ( .اندرياست او دانسته خروج از منزل را از آثار

تواند او را از البته اگر هنگام ازدواج، زن شاغل بوده يا با شرط اشتغال، ازدواج كرده باشد، شوهر نمى

  .اشتغال منع كند

در مقـام ) ره( پيروزی انقالب، امـام خمينـى در آستانه: در نيروهای مسلح محدوديت اشتغال .ب

اند كه زنـان در صـدر اسـالم همـراه بـا ، بارها يادآور شدهبيان منزلت اجتماعى و سياسى زنان

و در زمان حاضـر نيـز ) 153: 1تا، ج امام خمينى، بى(اند  مردان در ميدان جنگ مشاركت داشته

امـا در نظـام قـانونى پـس از ) 103: 1تـا، ج امام خمينى، بى. (توانند در خدمت ارتش باشندمى

و قوانين راجع به مقـررات اسـتخدامى  اساسى جمهوری اسالمى ايران انقالب؛ گرچه در قانون

ارتش و سپاه پاسداران، هنگام بيان شرايط عمومى استخدام ممنوعيتى برای استخدام زنان بـه 

ارتش «: دارد كه مقّرر مى 7/7/66قانون ارتش مصّوب  32ولى به موجب مادۀ  ،خوردچشم نمى

قـانون  20و مـاده » .درمانى و بهداشـتى زنـان را اسـتخدام نمايـد فقط برای مشاغلتواند  مى

سـپاه بـرای مشـاغلى كـه «: مبنى بر 21/7/70مقررات سپاه پاسداران انقالب اسالمى مصّوب 

، 27/8/70روزنامه رسـمى، مورخـه (» .نمايدكارگيری زنان باشد، آنان را استخدام مى مستلزم به

  .زنان ممكن است فقط به صورت محدود در مراجع نظامى استخدام شوند) 13602 شماره
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ترين و خطيرترين مناصب است، و ب قضا يكى از حساسمنص :به قضاوت محدوديت اشتغال .ج

در جوامع متمدن كنونى، شـروط فراوانـى . كند هر كشور تعيين مى ضوابط تعيين قّضات را قانون

: 1388مطهـری، . (انـد بر علم و اطالع كافى قّضات و داوران در موازين و مسـائل حقـوقى قائل

را طبـق مـوازين شـرعى و  تعيين صـفات و شـرايط قاضـى قانون اساسى ايران 163اصل ) 91

 14/2/61ر عهدۀ قانون گذاشته و مجلس شورای اسالمى در اجرای اين اصل، در تاريخ فقهى، ب

بند و يك تبصره انتخاب را از ميان مردان واجد شرايط اعـالم كـرده  5ای كه با طى مادۀ واحده

ب را از تصـدی منصـ مـادۀ واحـده، زنـاندر صدر اين » مردان«بنابراين، تصريح بر كلمۀ . است

  .ضاوت منع كرده، كه اين ممنوعيت بر اساس نظر مشهور فقهای اماميه بوده استق

مجلـس شـورای  29/1/1374تبصـره مصـّوب  5قانون الحاق  5اصالح تبصرۀ  مادۀ واحدۀ قانون

تواند بانوانى را هم كه واجد شرايط انتخاب قّضـات  رئيس قوه قضائيه مى«: دارد اسالمى مقّرر مى

های مشـاورت ديـوان  قضايى جهت تصدی پسـت باشند، با پايهمى 14/2/61ستری مصّوب دادگ

های مدنى خاص، قاضى تحقيق و دفاتر مطالعات حقـوقى و تـدوين قـوانين  اداری، دادگاه عدالت

دادگستری و ادارۀ سرپرستى صغار و مستشـاری ادارۀ حقـوقى و سـاير اداراتـى كـه دارای پسـت 

 بـه شـغل قضـاوت زنـان در حال حاضر در مورد امكان اشتغال. »هستند، استخدام نمايندقضايى 

چنين اختالفى تا سدۀ پنجم هجری در ميـان فقهـای . ميان فقهای شيعه اختالف نظر وجود دارد

و ابن ادريس حلى شرايط تصدی امـر شيعه سابقه نداشته است؛ چنان كه شيخ مفيد، شيخ طوسى 

اند؛ مواردی نظير مهارت در تميز ناسخ از منسوخ، عـام از خـاص، محكـم از قضاء را احصاء كرده

ای متشابه، وقوف به زبان عربى، تقوا، برخورداری از عقل، بلوغ و عدالت احصا كرده و هيچ اشـاره

  )215: 1382ر، حكيم پو. (اند نداشته» رجوليت«به شرط 

در آن هنگـام برشـمردن . تصـويب شـد 1302مربوط به استخدام قّضات در سال  اولين قانون

 ، نه در جهت اثباتى، مرد بودن و نـه در جهـت نفـى، زناوصاف الزم برای احراز منّصب قضاوت

بـه خـدمت  ، زنان1348مًال تا قبل از سال بودن از شرايط خدمت به قضا ذكر شده است؛ لكن ع

 1348نخسـتين بـار در سـال . كردنـد قضا گرفته نشدند يا خود را داوطلب اين شغل سـخت نمى

اين قّضـات از نظـر . تعدادی زن به كسوت قضا درآمدند و از آن پس نيز به تعداد آنان افزوده شد

محمدی . (هيچ تفاوتى با قّضات مرد نداشتند صدور حكمهای احراز شرايط در رسيدگى به پرونده

ای احاديـث و پس از پيروزی انقالب، با استناد به برخى از آيات قرآن و پـاره) 93: 1383گيالنى، 
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، شـرايط تغييـر كـرد و روايات و منابع فقهى شيعه و اعتقاد به اجماع مسلّم در منع قضاوت زنـان

قّضات زن موجود در كشور نيز اقداماتى به  الوه بر توّقف استخدام، برای تبديل وضعيت اشتغالع

  اين شرح صورت گرفت؛

بـه  دربارۀ تبديل رتبه قضايى بانوان دولت موّقت جمهوری اسالمى ايران 14/7/1358مصّوبۀ . 1

های وابسـته بـه دولـت،  شركت ملى نفت ايران و ساير شركت«: است رتبه اداری مقّرر داشته

ها و مؤسسات دولتى، بانوانى را كه با رتبه قضـايى در ها، وزارتخانه بانك مركزی و ساير بانك

دارند و رتبۀ آنان از طرف هيأت تصفيۀ آن وزارتخانـه تثبيـت شـده  وزارت دادگستری اشتغال

اضای آنان، به آن سازمان يا وزارتخانه منتقل نمايند و رتبۀ قضايى آنـان را است، در صورت تق

 وجه از مجموعه حقوق با رعايت مقررات به رتبه اداری تبديل كنند، در اين تبديل نبايد به هيچ

  ؛».و مزايای رتبه قضايى منتقلين كاسته گردد

در مورد شرايط قّضات سخنى به ميان  1358مصّوب  مى ايراناساسى جمهوری اسال در قانون. 2

قـانون  163را طبق موازين فقهى و مستند به اصل  گذار صفات و شرايط قاضى نيامده و قانون

  اساسى به قانون عادی محول كرده است؛

شرايط انتخاب قّضـات را در ارديبهشـت مـاه سـال اساسى، قانون  قانون 163در اجرای اصل . 3

از تصويب مجلس شورای اسالمى گذشت كه به موجب آن بايد واجـد شـرايط؛ ايمـان،  1361

، طهـارت ، تعهد عملى به موازين اسالمى، وفاداری به نظام جمهـوری اسـالمى ايـرانعدالت

اجتهاد يا وجود اجازه قضا از سوی شورای عالى قضـايى و عـدم مولد، تابعيت ايران، دارا بودن 

  اعتياد به مواد مخدر باشند؛

در خصوص شـرايط قّضـات، در  1363در بهمن ماه  الحاقى به مادۀ واحده 5با تصويب تبصرۀ . 4

  :اند از شگرف به عمل آمد كه عبارتقاضى تحوالتى  مورد وضعيت زنان

  دند تا پايۀ قضايى خود را حفظ كنند؛آنان قادر ش. الف

های مدنى خاص و ادارۀ سرپرست صغار به عنوان مشاور انجـام وظيفـه  در دادگاه. ب

بـود؛ لكـن  مكتسبۀ زنـان اين امر به نوبۀ خود توجهى جديد به حفظ حقوق. كنند

  .داردرا اعالم مى به قضاوت همين اندازه تحول به نوعى داللت بر عدم اشتغال
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بينى شده است كـه دادگـاه پيش 1371اصالح مقررات مربوط به طالق مصّوب سال  در قانون. 5

داشـته  واجد شرايط انتخاب قّضات، مشـاور زن تواند از بين بانوان مدنى خاص مواقع لزوم مى

  دارد؛ تأكيدد و اين امر بر مراتب گذشته باش

، 1374، مصّوب 1363شرايط انتخاب قّضات مصّوب سال  الحاقى به قانون 5به موجب تبصرۀ . 6

رئيس قوه قضاييه توانست بانوانى را كـه واجـد شـرايط انتخـاب قّضـات دادگسـتری مصـّوب 

اداری،  های مشـاورۀ ديـوان عـدالت باشند با پايۀ قضايى جهت تصـدی پسـت 14/12/1361

لعۀ حقوقى و تدوين قـوانين دادگسـتری و های مدنى خاّص، قاضى تحقيق و دفاتر مطا دادگاه

ادارۀ سرپرستى صغار و مستشاری اداره حقوقى و ساير اداراتى كه دارای پست قضايى هسـتند، 

قضايى بيشتری را مقّرر  به مشاغل اين تبصره اصالحى امكان دسترسى بانوان. استخدام نمايد

فرقـى نـدارد؛ بـه ايـن دليـل كـه  1363مصّوب سال  5امر با تبصرۀ  داشته است ولى ماهيت

  .باشندمحروم مى به معنای خاص آن و صدور حكم كماكان بانوان از تصدی قضاوت

انون ق 21های موضوع اصل  های موجود به دادگاه اختصاص تعدادی از دادگاه با تصويب قانون. 7

در قوۀ قضائيه ارتقا يافـت، لكـن در  ، موقعيت زنان1376در مرداد ماه ) دادگاه خانواده(اساسى 

مادۀ  3هيچ تغييری ايجاد نشد؛ به طوری كه تبصرۀ  موقعيت قضايى آنان از لحاظ صدور حكم

، المقدور با حضور مشاور قضـايى زن ه خانواده حتىهر دادگا«: دارد واحده قانون مزبور مقّرر مى

  .»شروع به رسيدگى نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايى زن صادر خواهد شد

تا سطح دادياری ديوان عـالى كشـور و  تحول اخير در قوۀ قضائيه، ابالغ قضايى برای برخى زنان

برخـى را نيـز بـا ابـالغ . معـاون رئـيس دادگسـتری اسـتان اسـت انتصاب برخى ديگر به سمت

به اين ترتيب مقررات قـانونى . اندمستشاری دادگاه تجديدنظر در صدور آراء قضايى مشاركت داده

. انـدزنان را با قيد مشـاوره محـدود كـرده، بـه نـوعى گسـترش داده موجود را كه امكان قضاوت

  )120 :1383محمدی گيالنى، (

  در قوانين ايران زنان  اشتغالحقّ 

اساسى به صورت عـام  قانون 28اصل . مختلف دست يابند توانند به مشاغلمانند مردان مى زنان

دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخـالف اسـالم و مصـالح عمـومى و  هركس حقّ «: گويد مى

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون بـرای . ديگران نيست، برگزيند حقوق
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ين نظير همـ. »و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايدكار  به همه افراد امكان اشتغال

قـانون  43های شـغلى در اصـل  و مرد در دستيابى به فرصـت از حيث شمول نسبت به زن حكم

 اصل مزبور، كه از جمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسالمى ايـران 2اساسى، به ويژه در بند 

به منظور رسيدن به اشتغال كامل و  تأمين شرايط و امكانات كار برای همه«: باشد، آمده است مى

قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسـايل كـار ندارنـد، در شـكل 

از اصل سوم قانون اساسى، دولت را موظف كرده است برای نيل بـه اهـداف  12بند . »... تعاونى

يح و عادالنه بر طبق ضوابط اسـالمى ريزی اقتصاد صحپى«امكانات خود را برای  ۀاين نظام، هم

هـای تغذيـه، مسـكن، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه

از اصل سوم نيز يكى از وظـايف دولـت را تـأمين  14بند . بردكار  به »كار، بهداشت و تعميم بيمه

ادالنه برای همه و تسـاوی عمـوم در افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى ع جانبه حقوق همه

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان «: در اصل بيستم هم آمده است. شمرد برابر قانون برمى

قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصـادی، اجتمـاعى و فرهنگـى بـا  در حمايت

 دولت موظف است حقوق زن«بر اساس اصل بيست و يكم . »رعايت موازين اسالمى برخوردارند

اشاره شـد،  28اصل طور كه در  همان .»را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمى تضمين نمايد

  :به چند نكته توجه دارداين اصل 

داند؛ بـه طـوری كـه جـز  گذار مالك انتخاب شغل را ميل شخصى افراد مى قانون .1

  )282: 1375يزدی، . (تواند در آن دخالت داشته باشد خود فرد، كسى نمى

در اين اصل، آزادی انتخاب شغل مقيد شده است بـه ايـن كـه مخـالف اسـالم و  .2

؛ 86: 1384؛ مـدنى، 74: 1378ايرانمنش، . (ديگران نباشد مصالح عمومى و حقوق

  )104: 1384شعبانى، 

، وظايفى برای دولت مقّرر كرده، كه از جمله تـدارك شـغل 28قسمت اخير اصل  .3

است؛ بـه عبـارت  با رعايت نياز جامعه و تأمين شرايط مساوی برای احراز مشاغل

كارگيری در مشـاغل گونـاگون،  دادهای افراد بـا بـهديگر در مقابل لزوم رشد استع

حكومت و مديريت اجتماع بايد به اين استعدادها جهت دهـد تـا نيازهـای اصـلى 

: 1375يزدی، . (جامعه را تأمين كند و برخالف فضايل و مصالح دينى مردم نباشد

نيز بر رعايت آزادی انتخاب شغل و وظايف دولت در  43اصل  4و  2در بند ) 284

كـار  قـانون 38مـادۀ . شـده اسـت تأكيـدتأمين شرايط و امكانات كار برای همه 
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برای انجام كار مساوی كه در شرايط مسـاوی «: دارد مقّرر مى 1369مصّوب سال 

و مرد مزد مساوی پرداخت شود و تبعيض  گيرد بايد به زندريك كارگاه انجام مى

اساس سن، جـنس، نـژاد، قوميـت و اعتقـادات سياسـى و  در تعيين ميزان مزد بر

تساوی دسـتمزد، بيـانگر تسـاوی ارزش كـاری زن و مـرد . »مذهبى ممنوع است

آور و حمل بار  اين قانون نيز انجام كارهای خطرناك، سخت و زيان 75مادۀ . است

زن بيشتر از حّد مجاز با دست و بدون استفاده از ابزار مكانيكى را بـرای كـارگران 

هـای خـوبى  از كـارگران زن حمايت 96، 79، 78، 77در مـواد . ممنوع كرده است

. بايد به رفاه و سـالمتى كـارگر زن توّجـه شـود شده است كه در عرصۀ عمل مى

، در صورت ابتالی بيمه شـدۀ زن يـا همسـر 1354تأمين اجتماعى  69طبق مادۀ 

آور باشد يا پـس از  و زيانهايى كه شير دادن برای طفل ا بيمه شده مرد به بيماری

ماهگى تحويل خواهد شـد و طبـق  18زايمان فوت شود، شير مورد نياز كودك تا 

همين قانون كارگر زن كه در طول مدت يك سال قبل از زايمان سـابقه  67مادۀ 

روز را داشـته باشـد از كمـك بـارداری و معاينـات طبـى و  60 بيمه پرداخت حقّ 

قـانون  76مادۀ . شود مند مى ل از وضع حمل و حين زايمان بهرهمعالجات الزم قب

. روز اسـت 90مرخصى بارداری و زايمان كـارگران زن جمعـًا «: دارد كار مقّرر مى

. روز از اين مرخصى بايد پس از زايمان مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد 45حداالمكان 

  .»شودروز به مرخصى اضافه مى 14برای زايمان توأمان 

گردد و اين مدت بـا  سابق خود بازمىكار  به پس از پايان مرخصى زايمان، كارگر زن. 1 تبصرۀ -

  .شودتأييد سازمان تأمين اجتماعى جزو سوابق خدمت وی محسوب مى

  .تأمين اجتماعى پرداخت خواهد شد ايام مرخصى زايمان طبق مقررات قانون حقوق. 2تبصرۀ  -

از مـادران در دوران  ، در مورد تـرويج تغذيـه بـا شـير مـادر و حمايـت3اصالح مادۀ  طبق قانون

و در تبصـرۀ يـك مـادۀ يادشـده، عبـارت » مـاه 6«به » ماه 4«، عبارت 1374شيردهى مصّوب 

  .اصالح شده است» ماهگى 24حداكثر تا «به » ماهگى 20حداكثر تا «

مستخدمين رسمى يا ثابت كه همسـر آنـان بـه مأموريـت  اعطای مرخصى بدون حقوق« قانون

، به مستخدمين مشـمول قـانون اسـتخدام 1366مصّوب سال » شوندثابت خارج از كشور اعزام مى

ای ها، مستخدمين كادر انتظامى و نيروههای دولتى و اعضای هيئت علمى دانشگاه كشوری، شركت

مسلح و وزارت امـور خارجـه، بانكهـا و شـهرداريها و بـه طـور كلـى تمـامى نهادهـا، مؤسسـات و 
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انتفـاعى، اجـازه داده در صـورت اعـزام  های دولتى و وابسته به دولت، اعم از انتفاعى و غير شركت

ى از مرخص) سال 6حداكثر (كور ز كشور، تا پايان مدت مأموريت مذها به مأموريت خارج ا همسر آن

مورد ديگر معافيت از خدمت نيروی انسـانى، درمـانى و بهداشـتى بـرای . بدون حقوق استفاده كنند

به منظور اجرای صحيح ايـن قـانون و ضـوابط حفاظـت «: قانون كار 96مادۀ . شوهردار است زنان

نظارت بـر  .الف :شود فنّى، ادارۀ كل بازرسى و وزارت كار و امور اجتماعى با وظايف ذيل تشكيل مى

آور  اجرای مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتى مربـوط بـه كارهـای سـخت و زيـان

  .»... و كارگران نوجوان زنان خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال

وظايف شورای عالى فرهنگى به عنوان يك سـند ) 18و  1(اس بندهای بر اس زنان منشور حقوق

بنـد در جلسـۀ  148فصل و  5بخش و  3گذاری در امور فرهنگى و اجتماعى در  مرجع در سياست

های ذيربط شورای عالى انقالب فرهنگى تصويب شد و كليۀ دستگاه 31/6/83مورخ  546شمارۀ 

گذاری، اتخـاذ تـدابير قـانونى،  نى جهـت سياسـتمكلّفند بر حسب وظـايف دسـتگاهى و سـازما

ايـن . ، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايندريزی راجع به زنانتصميمات و برنامه

منشور، با ابهام از شريعت جامع و معتدل اسالم به منظور ايجاد زمينۀ رشـد هماهنـگ و متـوازن 

فردی و اجتماعى و با عنايت به آزادی مسـئوالنۀ زنـان و كرامـت ابعاد مادی و معنوی در زندگى 

  .ها شكل گرفته است ها و با توجه به تناسب بين حقوق و مسئوليت انسانى آن

 و مشـاركت اقتصـادی زنـان های اشتغال و مسئوليت در بخشى از اين منشور كه دربارۀ حقوق

بـرداری از  مالكيت بر اموال و دارايـى شخصـى و بهـرهاست، به اين حقوق اشاره شده است؛ حقّ 

ها با رعايت حدود شرعى و قانونى، حّق انعقاد قراردادها و ايقاعات، حّق اشتغال بعد از رسـيدن  آن

وليت رعايـت هـای فـردی و مسـئكارگيری سرمايه به سن قانونى كار و آزادی انتخاب شغل و به

هـا و  منـدی از اطالعـات، آموزش قوانين اسالمى در كسب درآمد و نحوۀ مصـرف آن، حـّق بهره

در اين امـور  ها و امكانات كار در جهت اشتغال مناسب و حّق برخورداری از حمايت كسب مهارت

داری زنـان از و سرپرسـت خـانوار، حـّق برخـور) مستقل، غيـر وابسـته(برای زنان خود سرپرست 

مشاورۀ شغلى و كاريابى توسط زنان، حّق برخورداری از تأمين اجتماعى تسهيالت اقتصادی، حـّق 

های اقتصادی و عضويت در  های اقتصادی و ايجاد و ادارۀ تشكّل گذاری مشاركت زنان در سياست

وادگى های خـان ها، حّق برخورداری از تسـهيالت و ضـوابط و قـوانين متناسـب بـا مسـئوليت آن

  .كارگيری و ارتقاء و بازنشستگى آنان در زمان اشتغال زنان در جذب، به) همسری، مادری(
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» ه«بنـد  3تبصره است در تبصـرۀ  50كل كشور كه شامل ماده واحده و  1380بودجۀ  قانون

دهد با تأييد نهادهـای  مى تشكيل ها را زنان درصد از اعضای آن 70هايى كه  تعاونى: كند بيان مى

  .ذيربط در جهت استفاده از تسهيالت اين تبصره، از پرداخت تمام سهام آورده معاف هستند

های خاص  آن عنوان شده است كه به منظور اعمال سياست» الف«بند  4همچنين در تبصرۀ 

جوانان در امـور مختلـف كشـور، اجـازه داده و  از بازنشستگان و نيز توسعۀ مشاركت زنان حمايت

. ميليارد ريال بر اسـاس مـواردی كـه ذكـر شـده، هزينـه شـود 25اعتبار منظور به مبلغ  شودمى

و در جهت تحّقق  همچنين به منظور ساماندهى نقش زنان در توسعۀ كشور و تقويت نهاد خانواده

برنامۀ سوم توسعه، اجـازه داده شـده كـه اعتبـار  قانون 158های مندرج در مادۀ  اهداف و سياست

منظور در اين قانون از طريق مركـز امـور مشـاور زنـان، پـس از توافـق بـا سـازمان مـديريت و 

هايى كه قسمتى از وظايف مذكور در مـادۀ يـاد شـده را بـه عهـده ريزی كشور، به دستگاه برنامه

شود كـه آن نيز به كميتۀ امداد اجازه داده مى» ـه«بند  10صرۀ طبق تب. گيرند، اختصاص يابد مى

 شوند تا پايان سـالهای مشمول طرح مناطق روستايى را كه تبديل به مناطق شهری مى خانواده

  .دارند مالى تحت پوشش طرح مذكور نگه

در تبصـرۀ ؛ است تبصره 23كل كشور نيز كه شامل ماده واحده و  1381بودجۀ سال  در قانون

ميليارد ريال اعتبار منظور در اين قانون تحت عنوان وجوه اداره  4500اين قانون مبلغ » ل«بند  3

هـای توليـدی،  زايى بخش گـذاری اشـتغالشده برای اعطای تسهيالت بانكى بـه طـرح سـرمايه

. يابـداختصاص مى سرپرست خانواده با اولويت زنان های خصوصى، و خود اشتغال خدماتى، بخش

دهى نقش زنان در توسعۀ كشـور و نقـش  آن به منظور سازمان» ج«بند  7همچنين طبق تبصرۀ 

برنامـۀ سـوم توسـعه،  158های منـدرج در مـادۀ  نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياست

اعتبار منظور در اين قانون از طريق مركـز مشـاور  ميليارد ريال از 30شود كه مبلغ اجازه داده مى

هايى كـه  ريزی كشـور بـه دسـتگاه پس از توافق با مديريت و برنامـه جمهوری امور زنان رياست

  .گيرند، اختصاص يابند قسمتى از وظايف مذكور در مادۀ ياد شده را بر عهده مى

آن قـانون، بـه  7تبصـرۀ » ب«كل كشور نيـز طبـق بنـد  1382بودجۀ سال  همچنين در قانون

و در جهـت تحقـق اهـداف و  در توسعۀ كشور و نقش نهاد خـانواده دهى نقش زنان منظور سازمان

ر برنامـۀ شـود اعتبـار منظـور دبرنامۀ سوم توسعه اجـازه داده مـى 158های مندرج در مادۀ  سياست

اين قانون از طريـق مركـز امـور مشـاركت زنـان، پـس از توافـق بـا سـازمان مـديريت و  30228
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-هايى كه قسمتى از وظايف مذكور در مادۀ ياد شده را بـر عهـده مـىريزی كشور به دستگاه برنامه
امـور  ها با همـاهنگى مركـز اعتبارات مربوط به برنامۀ ذكر شدۀ ساير دستگاه. گيرند، اختصاص يابد

اين قانون به منظور كمك به پيشگيری از » ذ«همچنين طبق بند . مشاركت زنان هزينه خواهد شد

های اجتماعى و ساماندهى آسيب ديدگان اجتماعى به ويـژه كودكـان خيابـانى و  بروز تشديد آسيب

گيـرد  ار مىميليارد ريال در اختيار سازمان بهزيستى قر 30جو، مبلغ  سرپرست، دختران و زنان پناه بى

  .ريزی كشور برای امور فوق هزينه كندنامه با سازمان مديريت و برنامهتا پس از مبادلۀ موافقت

شـمار  ای به هدف هر توسعه به عنوان نيمى از سرمايۀ انسانى در جامعه، نه تنها موضوع و زنان

. ه، اقتصادی و اجتمـاعى هسـتندكنندۀ مؤثری در پيشبرد اهداف توسع روند بلكه عامل تقويت  مى

بـرداری مطلـوب جامعـه از  و بهره ريزی در جهت حضور فّعال اين سرمايه مهم انسـانى لذا برنامه

كنـد تر مى ها، هم نيل به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى را ممكن و آسان توانايى آن

هـا، تـأثيرات ارتقای سطح رفاه خـانوادهدرآمدها و  و هم بر تحّقق اهداف مربوط به توزيع عادالنه

بانك كشاورزی با عنايت به اين مهم و بنا به رسـالت خـود . گذاشت مثبت زيادی بر جای خواهد

رسـانى  های گوناگونى جهـت كـاهش فقـر، بهبـود وضـعيت اقتصـادی و خدماتها و برنامه طرح

از زنـان  در طرح حمايـت. ه استهای مالى، اعتباری و بانكى اجرا كرددر زمينه تر به زنان مطلوب

، بانك كشاورزی بـا اجـرای ايـن طـرح و از ))س(طرح حضرت زينب (سرپرست خانوار روستايى 

مولـد بـرای  الحسنه به زنان سرپرست خانوار روستايى و ايجاد اشـتغال طريق اعطای اعتبار قرض

اين طرح . های توسعه و فقرزدايى دولت اقدام كرده استها و برنامه آنان، در جهت اجرای سياست

حركت كلّى در جهـت فقرزدايـى و . در سراسر كشور و از طريق بانك كشاورزی در حال اجراست

های ايشان، حركـت در جهـت رفـع بهبود وضعيت مالى زنان سرپرست خانوار روستايى و خانواده

ايى و فـراهم آوردن امكـان مشـاركت هرچـه موانع موجود بر سر راه گسترش فّعاليت زنان روست

ای در بـين زنـان هـای حرفـه بيشتر زنان در نيروی كار، افـزايش تـوان كـاری و ارتقـای مهارت

رويـه از های بـى های شغلى بيشتر در بين زنان روستايى، كاهش مهاجرت روستايى، ايجاد فرصت

ايى، دسترسى آسان زنان سرپرست روستاها به شهرها از طريق ايجاد اشتغال مولد در مناطق روست

هـای توليـدی، افـزايش توليـدات در  خانوار روستايى به اعتبارات مورد نيـاز بـرای انجـام فعاليت

های ايجاد امنيت غذايى، ارتقـای موقعيـت اجتمـاعى زنـان های گوناگون و كمك در زمينه زمينه

  .های اجتماعى رصۀ فعاليتدر ع سرپرست خانوار روستايى و حفظ كرامت انسانى زن
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هـای  فعاليت در نيز به منظور ارائۀ خدمات گستردۀ بانكى و مشاركت بيشـتر زنـان طرح ايران

اختصاصـى بـه زنـان عرضـه  ای در سطح كشور و بـا شـرايط اقتصادی و اجتماعى، خدمات ويژه

  .كند مى

از زنـان و فـراهم سـاختن  نيز به منظور گسترش فعاليت حمايـت ايران انداز زنانصندوق پس

و ايجـاد  هـای مختلـف اقتصـادی، گسـترش اشـتغالبيشتر و فعاليت آنان در عرصه زمينه حضور

كشـور، پذير و فقرزدايى از جامعه زنـان ها، كمك به اقشار آسيب شغلى الزم برای آن های فرصت

 هـا در جامعـه و آشـنايى كلـى زنـان ايجاد پشتوانۀ مالى برای زنان در جهت مشاركت بيشـتر آن

بانـك و بـه  انداز درگذاری و پسهای بانكى و تشويق آنان به سپرده هری و روستايى با فعاليتش

كـه كليـۀ زنـانى . است انداز زنان ايران تشكيل شدهپذير كردن زنان، صندوق پسطور كلى بانك

تواننـد از تسـهيالت ويـژۀ آن برخـوردار  مى انداز در اين صندوق نمايند اقدام به افتتاح حساب پس

  .شوند

فقدان سرمايه و امكانات كافى واحدهای توليدی به ويژه در جامعه روستايى، همـواره موجـب 

ن ركود و از دست رفتن بخش مهمى از سود حاصله از توليدات اين قشر زحمتكش به جيب دالال

توانند به عنوان كانونى تلقى های تعاونى توليدی مى در اين ارتباط شركت. و واسطه، سرازير گردد

های اندك، اين آمادگى را داشته باشند كه در مواقع لزوم به كمـك و گردند كه با انباشت سرمايه

  .ها را در امر توليد كمك و ياری نمايند ياری روستاييان شتافته و آن

كشاورزی بنا بر رسالت خويش به خـاطر احسـاس مسـئوليت اقـدام بـه تشـكيل  وزارت جهاد

ها كه مديريت  هدف از ايجاد اين قبيل شركت. های توليدی در مناطق روستايى كرده است تعاونى

هـای مناسـب جهـت اند، مواردی چون بـه وجـود آوردن زمينـهبه عهده داشته ها را نيز بانوان آن

در  های حمايتى و هدايتى دولت، به فعل درآمدن استعدادهای بالقوۀ جامعۀ زنـاناز برنامهاستفاده 

  .است ... وهای توسعه كشور، باال رفتن سطح آگاهى، دانش و مهارت زنان راستای برنامه

  در كنوانسيون زنان  اشتغالحقّ 

مـادۀ . استكار  به  اشتغالتصوير كرده، حقّ  حقوقى كه كنوانسيون رفع تبعيض برای زنان يكى از

آن پس از يادآوری وظايف دول در مورد انجام كليۀ  بند است كه بند يكِ  3كنوانسيون، دارای  11

و مرد، به  اقدامات مقتضى در جهت تضمين حّق مشابه برای زنان بر اساس اصل تساوی بين زن
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عهدات ت 2پردازد؛ بند در رابطه با حّق اشتغال مى زنان منظور از بين بردن تبعيض، به موارد حقوق

ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند،  بايست اين دولتهای عضو و اقداماتى كه مى دولت

اشاره دارد كه بايد همگام بـا  11های حمايتى مذكور در مادۀ  نيز به قانون 3ذكر كرده است و بند 

رج در اهميـت حقـوق منـد. پيشرفت علوم، بررسى و در صورت لزوم بازنگری، لغو يا تمديد شـود

  :به شرح ذيل است 11بندهای اول و دوم مادۀ 

را از كار  بـه از بند يك، حّق اشـتغال» الف«قسمت : به عنوان حّق ذاتى بشر است  اشتغالحقّ . 1

 داند و تضمين حّق اشتغال مشابه را بـرای زنـان اساسى و ذاتى و جداناشدنى از بشر مى حقوق

  خواهد؛ های عضو مى از دولت بر اساس اصل تساوی زنان و مردان

 11از بنـد يـك مـادۀ » ب«قسـمت : های اسـتخدامى يكسـان  استفاده كردن از فرصـتحقّ . 2

  است؛ كنوانسيون رفع خواستار اعمال ضوابط يكسان برای استخدام زنان

ای اسـت الزمۀ حّق كار كردن برای انسان، حّق انتخاب آزادانه پيشه:  انتخاب آزادانۀ شغلحقّ . 3

ورزد؛ البته بديهى است كه اين حّق، مطلق نخواهد بود، بلكه برای  خواهد به آن اشتغالكه مى

ها بـرای رعايـت  هايى وجود دارد كه قطعـًا برخـى از ايـن محـدوديت اشتغال افراد محدوديت

، 11بنـد يـك مـادۀ » پ«كنوانسيون در قسمت . باشد مصلحت خود افراد و يا جامعه الزم مى

  است؛ خواهان رعايت اين حّق در مورد زنان

دارد قطعـًا طـى سـاليان متمـادی در  كسى كه به شغلى اشتغال:  برخورداری از ارتقاء مقامحقّ . 4

يابـد كـه بـه دنبـال آن از ها و تجربيات زياد و گاه ارزشمندی دست مـى شغل خود به مهارت

از بنـد يـك اعـالم » پ«در قسـمت  كنوانسيون رفع تبعـيض. شودارتقای مقام برخوردار مى

  همچون مردان بايد از اين حّق برخوردار باشند؛ دارد زنان مى

: قطعـًا افـراد شـاغل از امتيـازاتى مثـل:  برخورداری از تمامى امتيـازات و شـرايط شـغلىحقّ . 5

. برخـوردار هسـتند ... وكـار  ، محـدوديت معقـول سـاعات)با حقوق(های استحقاقى  مرخصى

به طور مساوی بـا مـردان از  از بند يك، خواستار برخورداری زنان» پ«كنوانسيون در قسمت 

  اين حّق شده است؛
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كنوانسـيون رفـع تبعـيض خواهـان رفتـار  11از بند يك مادۀ » ت«قسمت :  رفتار يكسانحقّ . 6

 شاغل در زمينۀ دريافت دستمزد، اسـتفاده كـردن از مزايـا و قضـاوت و مردان يكسان با زنان

  باشد؛ يكسان در ارزيابى كيفيت كار مشابه مى

تواند كار مفيد تحويل دهد كه از سالمتى برخوردار باشـد، يعنـى  كسى مى:  حفظ سالمتىحقّ . 7

خود را مراقب باشد، كارفرما نيز موّظف است امكانات حفظ سـالمتى او را  سالم، حفظ سالمتى

كه وظيفه توليدمثل را بر عهده دارند، رعايت نكات ايمنى و برخورداری  برای زنان. فراهم آورد

كنوانسيون در آخرين قسمت از بنـد يـك . يابداز حّق سالمتى در محيط كار اهميتى بيشتر مى

را » از وظيفـه توليـد مثـل ظ سالمتى و رعايت ايمنى در محيط كار، از جمله حمايتحّق حف«

  مقّرر داشته است؛

، بـه منظـور كنوانسيون رفع تبعيض از زنـان 11از مادۀ  2بند : شاغل باردار زنان رعايت حقوق. 8

 مؤثر آنان در ضات عليۀ زنان بر پايۀ ازدواج و يا بارداری و تضمين حقّ جلوگيری از اعمال تبعي

جهت كار، دول عضو را به منظور رعايت حقوق زنان شاغل باردار به انجـام اقـداماتى موظـف 

  :اند از كرده است، اهم اين اقدامات عبارت

در اخـراج، بـر  ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصـى زايمـان و تبعـيض .الف

  های قانونى بدين منظور؛ اساس وضعيت زناشويى و اعمال مجازات

يا مزايای اجتماعى مشابه، بدون از دسـت  صدور اجازۀ مرخصى زايمان با حقوق  .ب

  دادن شغل قبلى، ارشديت يا مزايای اجتماعى؛

تشويق به عرضۀ خدمات حمايتى الزم؛ به نحوی كه والدين را قادر سازد تعهدات  .ج

های شـغلى و مشـاركت در زنـدگى اجتمـاعى هماهنـگ  خانوادگى را با مسئوليت

سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسـعه شـبكه تسـهيالتى بـرای مراقبـت از 

  .كودكان

، هنگام بارداری در انواع مشـاغلى كـه بـرای آنـان خاص از زنان برقراری حمايت .د

  .گرددآور محسوب مى زيان

باشـند كـه كليـۀ اقـدامات  متعهـد مى 13، مـادۀ »ب« های عضو كنوانسيون طبق بند كليۀ دولت

 در حوزۀ زندگى اقتصادی بـه عمـل آورنـد تـا حقـوق مقتضى را به منظور رفع تبعيض عليۀ زنان

های بانكى، رهن و ساير اشـكال اعتبـارات مـالى بـر   استفاده از واميكسان به ويژه در زمينۀ حقّ 

  .اساس برابری مردان و زنان تضمين شود
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شـده اسـت، از  نظير مردان، برای زنـان  اشتغالخالصه اينكه كنوانسيون خواستار رعايت حقّ 

نيـز بايـد از ايـن حـّق  گونه كه مرد حّق كار كردن دارد، زن نظر اصل اشتغال به كار؛ يعنى همان

برخوردار باشد، بايد زن، همچون مرد بتواند آزادانه به شغلى كه مايل است اشتغال ورزد، از جهـت 

و مزايا در صورت تساوی شرايط و كار، حقوق و مزايـايش همچـون مـردان باشـد، ماننـد  حقوق

مردان حّق ارتقا مقام داشته باشد، حّق سالمتى حـين كـار و رعايـت مسـائل ايمنـى را دارد و در 

  .ای را بر عهده دارندها وظايف ويژه هستند دولتكار  به خصوص زنان باردار كه شاغل

  و اختالف بررسى موارد اشتراك

زند و  مىگرای غربى در جوامع، اقتصاد، حرف اول را در تمام اركان اجتماعى  با رسوخ بينش مادی

اين قشر در گردونـه صـنعت  در حوزۀ اجتماعى و نياز جامعه به اشتغال با حضور ناهماهنگ بانوان

نابرابر به كمك نظام مادی امتيازاتى ويـژه در بايست برای برطرف كردن جراحات اين حضور مى

ای قـوی های مذكور در رويارويى با جهانى شدن اقتصاد، زمينۀ طراحى شـبكه ويژگى. نظر گرفت

دار بر اساس بينش مادی را به منظور تأثير بر قـوانين داخلـى ل و هدفالمل بين از قوانين و حقوق

ها و تعـداد زيـادی از  خود را در معاهدات، كنوانسيون گرفته شدهكار  به ا فراهم آورد و ابزاركشوره

 ۀبا اين انگيزه كه همـ» كنوانسيون رفع تبعيض عليۀ زنان«. المللى به نمايش گذارد تفاهمات بين

و مرد است، به عنوان يك  و حقوق يكسان زنبه دليل نابرابری در قوانين  مشكالت اشتغال زنان

) 149 -148: 1386زعفرانچـى، . (مداوای سرپايى برای تداوم حضور اين نيروی كار طراحى شـد

بند به يادآوری وظايف دول در مـورد انجـام كليـۀ اقـدامات مقتضـى در  3كنوانسيون با  11مادۀ 

بر اساس اصل تساوی بين زن و مرد و با هدف از بين بردن  مشابه برای زنان جهت تضمين حقّ 

هـای عضـو و  در رابطه بـا حـّق اشـتغال پرداختـه و تعهـدات دولت تبعيض به موارد حقوق زنان

ها در خصوص زنان باردار انجام دهند به صـورت مشـروح ذكـر  بايست اين دولتاقداماتى كه مى

تالش در جهـت توانمندسـازی زنـان بـرای : محور مهم 2طور عمده  در اين ماده به. كرده است

های خاص از زنان و اعمال نابرابری به سود  های شغلى برابر، و تضمين حمايت استفاده از فرصت

اين ماده با بندهای مربوط از نگاهى . آنان، به دليل موقعيت خاص آنان در امر زادآوری وجود دارد

های اشـتغال، بـه  قوانين داخلى و مصّوبات مربوط به سياسـت. ندارد اوتنگر با قوانين ما تف جزئى

و نقش مـادری كـامًال هماهنـگ بـا  ويژه در قوانين تأمينى و حمايتى از زنان با محوريت خانواده

رسـد كـه ديـدگاه تشـابه محـور  كنوانسيون رفع تبعيض است ولى از نگاهى كـالن بـه نظـر مى
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اشـتغال زنـان . كنوانسيون رفع تبعيض در امر اشتغال با برخى قـوانين داخلـى مـا سـازگار نباشـد

اباحه خارج  ز حكمای مباح برای حضور آنان است كه گاهى به دليل عوارضى ممكن است اعرصه

شود مثًال اگر اشتغال كيفيت يا كميت آنان با حقوق زناشـويى شـوهران منافـات پيـدا كـرد و يـا 

كنوانسـيون رفـع » ج«و » ب«پـس بنـد . شودمخالف مصالح خانوادگى بود، غيرمجاز شمرده مى

صـوص اشـتغال، رغم وجـود مـوارد اشـتراك در خ علـى. تبعيض، با قوانين داخلى معارض اسـت

امكان تصـدی شـغل : هايى به موجب قوانين داخلى در خصوص انتخاب مشاغلى مثل محدوديت

عالوه . شودو استخدام به عنوان كادر نظامى وجود دارد كه از موارد اختالف محسوب مى قضاوت

ری از كشـورها بر كشور ما بسياری از كشورهای ديگر نيز همين وضع را دارند؛ چنـان كـه بسـيا

آن، كـه شـركت  7مـادۀ » ب«هنگام الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليۀ زنان در مـورد بنـد 

دولتى در تمام سطوح متذكر شده، با اعالم حّق شرط، خـود را بـه  مطلق زنان را در همه مشاغل

  )24: 1376مهرپور، . (انداجرای مطلق آن پايبند نديده

از مادران باردار  به عنوان يك مجموعه نظر نشده و در حمايت به كليت خانوادهدر مادۀ مزبور 

تـر توجه دارد نه عنـوان و مـوقعيتش در خـانواده؛ بـه عبـارت روشـن و شيرده كامًال به خود زن

ممنـوع  اش در اشـتغال شخصـىضمانتى است كه زن به دليل بارداری يا دوران شيردهى از حقّ 

بخـش دوم ايـن مـادۀ خـدماتى ارائـه » ج«نشود كه نه تنها خانواده اولويتى ندارد، بلكـه در بنـد 

توسـعه شـبكه «شود كه والدين بتوانند تعهدات خانوادگى را با اشتغال، هماهنگ سـازند مثـل  مى

ادبيات حاكم در . تى از نظر اسالم صحيح نيستچنين سياس» تسهيالتى برای مراقبت از كودكان

 تأكيـداش با آن دسته از قوانينى كه بر حراست از خانواده زمينۀ اشتغال به دليل نگاه تشابه طلبانه

تبعـيض «و به اصطالح اين  موجود در كنوانسيون زنان» قوانين حمايتى«. كنند سازگار نيستمى

  .نسيون رفع تبعيض در تعارض استكامًال با روح كنوا» مثبت

هـای بـانكى،  شود، برای اسـتفاده از وامبه طور كلى در قوانين بودجه كه هر سال تصويب مى

رهن و ساير اشكال اعتبارات مالى شرط جنسيتى ملحوظ نشده و تمام اشخاص حقيقى و حقـوقى 

  .مند بشوندمالى بهره توانند از اين امكانات مى واجد شرايط مقّرر در قانون

ريـزی در جهـت حضـور و اسـتفاده از ، نيمى از سرمايه انسانى جامعه ما هستند لذا برنامهزنان

های دخيل در توسـعۀ اقتصـادی،  های اين سرمايه انسانى، وظيفه تمام نهادها و سازمان توانمندی

ايـن مهـم و بنـا بـر رسـالت خـود  بانك كشاورزی با عنايت به. اجتماعى و فرهنگى كشور است
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هـای های گوناگونى برای بهبود وضعيت اقتصادی و معيشتى زنان كشور در زمينهها و برنامه طرح

  .مالى، اعتباری و بانكى اجرا كرده است

كنوانسيون نـه تنهـا در تعـارض نيسـت  13با قسمت ب مادۀ  از اين قرار، قوانين داخلى ايران

بلكه كامًال در انطباق با آن است و چنانچه دولت ايران به كنوانسيون ملحق گردد، ضروری است 

 آور خـانوادهنـان تصويب شده و به زنان» ... و) س(طرح حضرت زينب كبری «هايى از نوع  طرح

  .دشان در شهرها و روستاهای ايران رو به فزونى است، اختصاص يابدكه تعدا

شـود، ضـرورت دارد امكانـات وسـيع بـرای به سخن ديگر، در اين زمينۀ خاص احساس مـى

از تسهيالت اعتباری و بانكى در نظر گرفته شود تا موجبات ورودشان بـه  استفادۀ اختصاصى زنان

به خصوص در مناطق دور افتاده و محروم فراهم شود، و اين در حالى  بخش توليد و توزيع جامعه

  . های عادالنه و انسانى، مانع شرعى هم وجود ندارد ريزی است كه در برابر چنين برنامه

  گيرینتيجه

، كنندگان آن از تبعيض عليه زنانبا توجه به مواد مختلف كنوانسيون، هدف و منظور اصلى تدوين

باشد و مراد از رفـع كليـه  و مرد مى الت عدم برقراری تساوی مطلق يا مشابهت حقوقى بين زنح

اشكال تبعيض عليه زنان كه در كنوانسيون بيان شده ايجاد حالت تساوی مطلق بـين زن و مـرد 

كى از اين دو جنس را ، به اين معنا كه نبايد در حقوق، تكاليف و وظايف، يتساوی در حقوق. است

بـار  70شاهد بر اين مدعى اسـتفاده بـيش از . بر ديگری برتری داد و از اين جهت هر دو برابرند

نيـز تبعـيض در  از منظر اسالم و حقوق ايران. ای استماده 30های فوق در اين كنوانسيون واژه

نيز به معنای مشابهت در حقوق نيست، بلكه عدم تبعيض  باشد اما عدم تبعيض حقوق محكوم مى

هـا،  و مـرد بـه سـبب وجـود تفاوت در حقوق سازگار است و ممكن است بين حقوق زن با تفاوت

در هر دو سيستم، حقوقى اسالم و سيستم حقوقى حاكم بر كنوانسيون، . اختالف وجود داشته باشد

دهنده ديگـر  های زندگى خانوادگى، نقش محـوری و شـكلتصادی و تأمين هزينهداشتن نقش اق

پس از آنجا كه اين نقش در سيستم حقوقى اسالم بـه مـرد داده شـده . های خانوادگى است نقش

است توجيه تفاوت زن و مرد در برخى موارد با توجه به داشتن نقش اقتصادی مرد، ارتباطى كامًال 

در سيستم حقوقى غرب، كه كنوانسيون بيانگر آن است، از آنجا كه . اهد بودعاقالنه و عادالنه خو

های زندگى، بين زن و مرد مشترك است و كار زن نه به اختيار، بلكه به اجبار قانونى تأمين هزينه

باشـد ولـى در مقـررات  اش اشتراك زن و مرد در ساير حقوق و تكـاليف مىگيرد، الزمه انجام مى
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كردن موظف نيست و نه تنها برای كارهای خانـه، بلكـه بـرای كار  به ، زنايراناسالمى و حقوق 

كنوانسيون، ايفـای نقـش  5مادۀ » ب«در مقابل بند . شير دادن به طفل نيز مستحق اجرت است

و طبـق  در نظـام حقـوقى اسـالم. دانـد ای بدون اجـرت بـرای زن مىمادری را به عنوان وظيفه

تواند به منابع مالى دسترسى پيـدا كنـد، قانونـًا و  مقررات موجود تمام طرق و وسايلى كه مرد مى

 تنها محدوديت موجود، مربوط به اشتغال. بدون هيچ ممنوعيت و محدوديتى برای زنان وجود دارد

 غلى كه منافى مصالح خـانوادگى يـا حيثيـت زن و شـوهر، در نيروهای مسلح و شزن به قضاوت

، زن و مـرد را تقريبـًا از محـدوديت خانواده حمايت قانون 18است، كه محدوديت آخر طبق مادۀ 

اصول ديگر خـود و  21قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران در اصل . كند يكسانى برخوردار مى

در نظر گرفته و اين وظيفه مجريان قانون است كـه  مقررات بسيار خوبى برای احقاق حقوق زنان

های اجرايى اصول فوق و مواد اصالح شده قانون مدنى ايران، از قشـر زنـان،  نامه با تصويب آيين

ای كـه تـاكنون بـه صـورت يفـهوظ. زنان و زنان سرپرست خانوار حمايـت كننـد به خصوص بيوه

ای بسيار مترّقى و كامل است و اين طيف زنان حقوق اسالمى مجموعه. شايسته انجام نشده است

كشور هستند كه بايد ضمن آشنايى با حقوق خود آن را مطالبه كنند و سد راه متجـاوزان  و مردان

حوزوی و دانشگاهى نيز در تنوير افكـار و گوشـزد اندركاران  مسئوليت دست. به حقوق خود شوند

ها و لوايح قانونى هـم  كنندگان طرح مديران اجرايى و تهيه. كردن حقوق زنان بسيار سنگين است

ای گـذاری حكيمانـه، بهانـه در احقاق حقوق زنان جامعه ايرانى مسئول هستند و بايستى بـا قانون

حائز اهميت آن اسـت كـه اگـر منظـور  ۀنكت. ارندهای ناقص فمينيستى باقى نگذبرای طرح ايده

توان چنين گرايشى را مثبت ارزيابى كرد، ولى هـدف ارتقای موقعيت طبيعى و خدادادی باشد، مى

های فمينيستى صـورت  ها گرچه در قالب حمايت از جنس زن، تحت عناوين نهضت از اين تالش

كه زن به موجود كارآمدتر بـرای تصـدی  يابد اين است اما آنچه كه در عمل تحقق مى ،پذيردمى

ای از داران تبديل شود و از آنجا كه در جوامع صنعتى جايگاه هر پديـده مشاغلى باب ميل سرمايه

شـود، زن را بـه عنـوان ابـزاری بـرای توليـد بيشـتر  ديدگاه اقتصادی و منافع تجاری تعيـين مى

های فمينيسـتى  رغم جنبش ن امروز علىبا اين حال در جها) 132 -131: 1382براتى، . (نگرند مى

المللى متعّدد برای دفـاع از حقـوق زنـان،  های بيننامه، معاهدات و تفاهم ها و تصويب كنوانسيون

شونده هستند و به محـض مكـانيزه شـدن  شونده و نخستين اخراج ها در عمل آخرين استخدام آن

بـاقری، . (شـود ا توسط مردان يا ماشين پر مىه شوند و جای آنها، زنان از كار بركنار مىكارخانه

1382 :60(  
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توسط  تصدی مناصب سياسى

اساسى جمهوری  در حقوق زنان

  اسالمى ايران

  1حامد كرمي
  2سيد عليرضا ميربد

  3آبادي الدين شمس سيد شهاب

  چكيده
بر  حقوقى ايران از مباحث مهمى است كه به دليل ابتنای نظام توسط زنان امكان تصدی مناصب سياسى

انسان در نگاه اسالمى با توجـه . ين مسئله بوددينى به دنبال پاسخى برای ا موازين اسالمى بايد در مبانى

هـای  و مـرد را بـا تفاوت حيثيـت جنسـيتى كـه دو جـنس زن: شودبه طبيعت او با دو حيثيت مطرح مى

ها ورای جنسـيت  كند و حيثيت انسانى كـه مفهـومى مشـترك بـرای انسـانجسمانى و روانى عنوان مى

امر كه تشريع در اسالم هماهنگ با تكوين است، بر اسـاس ايـن دو حال با در نظر گرفتن اين . هاست آن

بـه  جنسـيتى كـه در خـانواده حقوق: وجود دارد حيثيت طبيعى، دو ساحت حقوقى در نظام حقوقى اسالم

ها مـدنظر  بـه عنـوان مجمعـى از انسـانگردد و حقوق انسانى كه در جامعه عنوان بستر جنسيتى اجرا مى

هـا مسـاوی و مشـابه  حقوق خانوادگى برای زن و مرد مساوی اما نامشابه و حقوق انسانى برای آن. است

و مشاركت زنان يكى از حقوق انسانى و اجتماعى مشترك ميان زن و مـرد  اصل برابری سياسى. باشد مى

بـا توجـه . اساسى جمهوری اسالمى ايران پذيرفته شده است درستى در قانوناست كه توسط اسالم و به 

كـه بـا دليـل  توان گفت كليه مناصب سياسى در جمهوری اسالمى ايران به جزء رهبری به اين اصل مى

اين تحقيق نظـری بـا اسـتفاده از روش تحقيـق، . باشد شود، قابل تصدی توسط زنان مى خاص خارج مى

  .ای صورت گرفته استتوصيفى و بهره بردن از ابزار گردآوری فيش از منابع اطالعاتى كتابخانه -تحليلى

، حقـوق اساسـى ايـران ، حقوق، زنياسى، مناصب سنظام حقوقى اسالم :ها واژه كليد

  .، برابری سياسىطبيعى

 

                                                           
 .عمومى دانشگاه تهران پرديس فارابى دانشجوی دكتری حقوق. ١
 .عمومى دانشگاه تهران پرديس فارابى دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٢
  .عمومى دانشگاه تهران پرديس فارابى ارشد حقوقدانشجوی كارشناسى . ٣
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  مقدمه

عاهای جنبش فمينيسم است و اگر اسالم به صورت واكنشى نسبت به اد زنان امروزه بحث حقوق

و اجتمـاع در  و حقوق و تكاليف او سخن بگويـد او را در خـانواده كنشگرانه و فعال بخواهد از زن

كـه زن در طـول تـاريخ و در   از آنجا. گونه است كمااينكه در رابطه با مرد نيز همين .گيرد نظر مى

جوامع مختلف مورد ستم قرار گرفته و به حقوق انسانى وی تعرض شده است برای از ميان بردن 

مشـاركت در ) 58: 1390حكمت نيا، ( .بر اجرای آن است تأكيداين امر نياز به بازشماری حقوق و 

محسـوب  وشت سياسى و اجتماعى يكـى از موضـوعات مهـم پيرامـون حقـوق زنـانتعيين سرن

های سنتى و مـدرن، ايـن مسـئله بيشـتر در  در جامعه ما با توجه به روبرو بودن با ارزش. شود مى

بينيد و با  نگاه غالب در تفكر سنتى زن را عمدتًا در نهاد خانواده مى. گوست و معرض بحث و گفت

در اين نگاه اجتمـاع عرصـه  .شود جنسيتى برای او حقوق و تكاليف متمايزی از مرد قائل مىنگاه 

های مـدرن كـه بيشـتر در قالـب  در مقابل نگاه. فعاليت مردان است و زنان را در آن جايى نيست

جنبش فمينيسم مطرح شده است تمايزات جنسيتى زن و مرد را به عنـوان يـك حقيقـت ناديـده 

در ايـن . دهد ای حقوق و تكاليف مشابهى مدنظر قرار مى ی زن و مرد در هر عرصهگيرد و برا مى

بين نگاه برخى از متفكرين معاصر شيعه همچون عالمه طباطبايى، شهيد مطهری، شهيد بهشتى 

در ها عرصه جديد و متعـادلى را  الهى برای انسان-اّهللاٰ جوادی آملى مبتنى بر حقوق طبيعى و آيت

هايى است كـه آن  دارای ويژگى در اين نگاه نظام حقوقى اسالم. زمينه حقوق انسان گشوده است

با اين مبنای فلسفى و رويكرد به حقوق انسان به دنبال تبيـين  ١.كند ىرا از ديگر مكاتب متمايز م

. خواهيم بـود ر حقوق اساسى جمهوری اسالمى ايرانتوسط زنان د امكان تصدی مناصب سياسى

اساسى جمهوری اسالمى بوده  دهنده قانون الزم به ذكر است مبنای فكری دانشمندان فوق شكل

لذا اين تفكر فلسـفى را . است و اين قانون به صورت مستقيم يا غير مستقيم از ايشان متأثر است

اسـت هـدف نويسـندگان بررسـى فقهـى  تأكيدالزم به . توان ديد ون اساسى مىبه وضوح در قان

پردازيم و بررسى  و حقوقى به موضوع مى) فلسفه حقوق(مسئله نيست بلكه تنها با نگاهى فلسفى 

تصـدی : ؤال اصلى ايـن تحقيـق ايـن خواهـد بـود پس س. سپاريم ديگر جوانب را به اهل آن مى

پذير است؟ بـا توجـه  وق اساسى جمهوری اسالمى ايران امكانمناصب سياسى توسط زنان در حق

بـر : توان اين فرضيه را مطرح ساخت كـه الهى قانون اساسى مى -به مبنای فكری حقوق طبيعى

                                                           
  .ها به تفصيل در بخش اول مقاله سخن خواهيم گفت راجع به اين ويژگى. ١
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هـای فلسـفى  در قـانون اساسـى و بـا توجـه بـه بنيان انسانى برابری سياسى اساس پذيرش حق

واضعان اين قانون، تصدی مناصب سياسى توسط زنان دارای منع ) شناسى شناسى و هستى انسان(

كننـده و مجـری  هايى اسـت كـه تعيين منظور از مناصب سياسى منصـب. شرعى و قانونى نيست

مناصب اداری و قضـايى متمـايز  های كلى حكومت در قالب تقنين و اجراست و از اصلى سياست

، وزارت، نمايندگى مجلـس، جمهوری ، رياسترهبری: بنابراين در قانون اساسى به مناصب. است

عضويت در شورای نگهبان، عضويت در مجلس خبرگان رهبری و رياست قـوه قضـائيه خـواهيم 

مچون شورای عالى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت به دليل غير برخى نهادها ه. پرداخت

مـورد  –ها مركـب از سـاير مقامـات سياسـى اسـت يعنى اينكه اعضای آن – استقاللى بودنشان

  .واحدی با مناصب سياسى اصيل هستند دارای حكمچراكه  ؛گيرد بررسى قرار نمى

: هـا خـواهيم داشـت آثاری منتشر شده است كه نگاهى به آن و مناصب سياسى در زمينه زنان

كه در عين  7و  6شيعه شماره  تفكر شيعى و مشاركت زنان، فرزانه نيكوبرش راد، فصلنامه بانوان

، يحيى در ايرانزنان و حكومت دينى . بيان مباحث فلسفى موضوع، خالى از رويكرد حقوقى است

فوزی، پژوهشنامه متين، كه تنها به بررسى گفتمان انقالب اسالمى بـر مشـاركت زنـان پرداختـه 

شـهيد  در آثـار زنـان فكـری و حقـوق رابطه مبانى. است و قصد بررسى حقوقى موضوع را ندارد

كه تنها اين موضوع را  22مطهری، نجف لك زايى و راضيه زارعى، فصلنامه بانوان شيعه، شماره 

مشاركت سياسى زنان، مريم كريمى . از نظر فلسفى و از ديدگاه استاد مطهری تحليل نموده است

دوره  اين مقاله تحليلى تاريخى و اجتماعى نسبت بـه موضـوع در 7و  6تبار، بانوان شيعه، شماره 

های اجتماعى و سياسى از نگاه اسالم، نيكزاد، عبـاس،  و مسئوليت زن. حاضر و صدر اسالم است

اين مقاله تحليلى فقهى بر مشـاركت زنـان در مناصـبى ماننـد مرجعيـت، . 8رواق انديشه، شماره 

وع توسـط برخـى از هـای فقهـى پيرامـون موضـ برخى ديگـر از تحليل. و حكومت است قضاوت

. واليت زن، مبانى تحليلـى، محمـدجواد ارسـطا، بوسـتان كتـاب: نويسندگان صورت گرفته است

  . 5واليت زن در كتاب و سنت، محمد نجفى، طهورا، شماره 

طور كه از اين بررسى پيداست تمايز تحقيق حاضر در بررسى فلسفى و حقوقى موضـوع  همان

ها به صـورت توأمـان وجـود  امری كه در ساير تحقيق ؛است و پرداختن صرف به مناصب سياسى

توصيفى و بهره بردن از ابزار تهيـه  -اين تحقيق نظری با استفاده از روش تحقيق، تحليلى. ندارد

ای  بـرای دسـتيابى بـه نتيجـه. گيـردای صورت مىو گردآوری فيش از منابع اطالعاتى كتابخانه
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را بـه عنـوان بنيـان فلسـفى بحـث  بخش اول كلياتى از نظام حقوقى اسالم منطقى به تربيت در

و جامعـه و سـاختار  شناسى حقوقى اسالم در دو سـاحت خـانواده سپس به انسان ،كنيم مطرح مى

ب مـد نظـر سنجى تصدی مناص در بخش دوم برای امكان. پردازيم حقوقى متناسب با هر يك مى

سپس بـه بررسـى يكايـك مناصـب . نگريم اساسى مى ابتدا به جايگاه زنان در قانون توسط زنان

گيری  سياسى مصرح در قانون اساسى از نظر تصدی زنان خـواهيم پرداخـت و در نهايـت نتيجـه

  .خواهيم كرد

  های نظام حقوقى اسالم ويژگى. 1

  ١)نظام هنجاری(تعهد به مبدأ و معاد . 1. 1

يكى . خداباوری و آخرت باوری: ی اصيل است، نظامى است كه دارای دو پايهنظام حقوقى اسالم

از اركان اصيل انديشه اسالمى باور به وجود خدايى قادر و حكيم است خدايى كه نه تنها خـالق و 

چنان كه از ايـن نـام هويداسـت در ارتبـاط  م است كه پروردگار آن نيز هست و او آنآفريدگار عال

روست كه ايـن پروردگـار، يگانـه  اين باشد از اند مى وثيق با پرورش گيرنده كه مجموعه مخلوقات

انسانى  از ديگر سو حيات. گيرنده خود است منبع و مرجع صدور اوامر و نواهى در خصوص پرورش

ای بـه  با مرگ حيات تنها از مرحله. شود و ابدی استامری ممتد است كه با ورود به دنيا آغاز مى

ای با هم عجين هستند كه خداوند قواعد  اين دو مرحله حيات به گونه. شودمرحله ديگر منتقل مى

از  ،شر وضع نموده اسـتشرعى را با نگاه به هر دو عالم يا به عبارتى با نگاه به روند كلى حيات ب

. اين رو در نظام فكری اسالمى هر عملى دارای دو نوع ضمانت اجـرای دنيـوی و اخـروی اسـت

های پيشينى است و به دنبال  ها و ارزش بنابراين نظام حقوقى اسالم نظامى متعهد به پيش فرض

  .)سترش توحيد، عبوديت و قسط و عدلمانند گ( تحقق اهداف خاصى است

  و تكليف م حقتالز. 2. 1

حق . و تكليف است های پيشينى خود، مركب از حق با توجه به تعهد به ارزش نظام حقوقى اسالم

توان گفت كـه از  در اين عرصه مى. مداری يا تكليف مداری صرف در اين چارچوب متصور نيست

                                                           
١ .Normative وضعى كه اثبـاتى و  های مبتنى بر مكتب حقوقبرخالف بسياری از نظام های حقوقى بويژه نظام

  .هستند غير هنجاری
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ی آن در پـى حقى برای دارنـده .اد آدمى قرار داده شده استيك سو هر استعداد طبيعى كه در نه

خواهد داشت و از سوی ديگر هر نوع از توانايى را كه بشر از طريق اكتساب بـه دسـت آورد نيـز 

بـه نسـبت برخـورداری از  –ی حقی افراد دارندهخود حقى ايجاد خواهد كرد، در مقابل، بر عهده

گونه است كه هر استعداد طبيعى در وجود انسان منشـأ يـك  اين. تكاليفى نيز وجود دارد –ها حق

بنابراين حقى وجـود نـدارد كـه در . حق برای اوست و لذا هر حق در مقابل يك تكليف قرار دارد

مقابل آن تكليفى وجود نداشته باشد و در مقابل تكليفـى نيسـت كـه در مقابـل آن حقـى وجـود 

حـق امـا بـدون  ای ذی دو وضع يعنـى تصـور عـده های مقابل اين هر يك از حالت. نداشته باشد

طبيعـى و ورود در  تكليف و افرادی دارای تكليف ولى غير محق حاكى از خروج از حالـت عـدالت

  )216خطبه : البالغه نهج. (ورطه ظلم است

  تطابق نظام تشريع با تكوين. 3. 1

خالق و مبـدع هـر چراكه  ،نظام تكوينى و خلقت طبيعى انسان است مبتنى بر نظام حقوقى اسالم

الهى اين است كه اوامر و نواهى كه به عنوان تكليف بـر  اقتضای حكمت و عدالت. دو يكى است

در اين راستا بهترين كسى . ها باشد شود متناسب با طاقت و اقتضائات طبيعى آن  انسان تشريع مى

تواند مصالح و منافع مخلوقات را دريابد و در قالب شريعت دسـتوراتى عرضـه كنـد همـان  كه مى

ديـن را  خداوند قانون«. است، پس تشريع نيز از آن اوست ها را به وجود آورده كسى است كه آن

هماهنگ قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده؛ قانون خلقـت را طـوری و قـانون شـرع را طـوری 

  )54: 1389مطهری، الف، (. »ديگر مقرر نفرموده

  :انسان در نظام حقوقى اسالم. 4. 1

دانيم بـر  و تكليـف مـى سان را با نگاه اسالمى در كنار فرد يا افراد ديگر صاحب حـقزمانى كه ان

دهيم و متناسـب بـا مورد مداقه قرار مى) انسانيت و جنسيت( اساس ذات انسان او را از دو حيثيت

سـو در اين عرصه خواهيم ديد كه از يك . كنيمها و تكاليف خاص او را تشريح مى طبيعت او حق

هـا  های جنسيتى بين آن و مرد در اصل آفرينش انسانى از يك گوهرند و از سوی ديگر تفاوت زن

  .گيری دو حوزه حقوقى خواهد بود وجود دارد كه اين نوع نگاه خود مبدأ شكل
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  :و مرد به عنوان انسان با مبدأ واحد زن. 5. 1

دی مخلوق خدای عالميان، همگى برخوردار از كرامت ذاتـى ها به عنوان موجو در اين حوزه انسان

هستند و جنسيت نقشى نخواهد داشت، به عبارت ديگر در اين عرصه افراد به صرف انسان بودن 

انسـان از آن جهـت كـه انسـان اسـت دارای «انسانى مساوی و حتى مشابه برخوردارند  از حقوق

ی آياتى كـه بـه نـوعى بـر همه. انسانى هيچ دخالتى ندارد حقوق ثابتى است و جنسيت در حقوق

و آنچه مربوط به جايگاه شخصيتى انسان است ... داللت دارند قابل تفسيرند برتری مردان بر زنان

كرامت انسانى بـه صـورت امـر ذاتـى ) 306: 1385جوادی آملى، (. »اند و مرد در آن مشترك زن

انسان با برخـورداری از «شود  معنای برخورداری وی از استعدادها و مواهب تفسير مىانسان و به 

تعقل در چارچوب اختيار مخاطب آفريدگار خود است و چه بسا به صـرف همـين امـر از كرامتـى 

جعفـری تبريـزی، (. »برخوردار است كه هيچ موجودی در عالم را يارای نيل به اين مقـام نيسـت

گردد و اين نشـانگر ن فرد انسانى به صورت مطلق فارغ از جنسيت مطرح مىبنابراي) 290: 1370

ها از لحاظ گوهر هسـتى و اصـل  تمام زن«: باشد برابری مردان و زنان در اصل آفرينش خود مى

جـوادی آملـى، ( .»اند و خلقت هيچ زنـى جـدای از خلقـت مـرد نيسـتمبدأ قابلى همتای مردان

به اين صـورت  ،به عنوان منبع اصيل دين مؤيد اين مسئله است نگاهى به بيان قرآن) 50 :1381

توان  اين آيات را مى. كه خطابات قرآن در خصوص موجوديت انسانى با لفظ مشترك انسان است

  :دسته تقسيم كرد 4حداقل به 

 ؛12: مؤمنـون ؛5: حـج(مسائل مربوط به مبدأ آفرينش : مواهب و استعدادهای اعطايى خداوند

ــق ــ ؛2: عل ــر ؛14: رحمنال ــجد)26: حج ــتگان  ۀ، س ــر(فرش ــدن روح )31-28: حج ، )72(: ، دمي

، وجـدان اخالقـى )30: روم(، فطـرت الهـى )78: مومنـون؛ 78: نحل(برخورداری از ابزار ادراكى 

 )72: احزاب( .، حمل امانت)8-7: شمس(

مـين ، اسـتعمار ز)30: بقـره(تكليـف بـه جانشـينى و خالفـت  :شده برای انسـان تكاليف وضع

 )25: حديد( .، بسط قسط و عدل)56: ذاريات(، گسترش توحيد و عبوديت )61 :هود(

، )40: غـافر؛ 124: نساء؛ 97: نحل(ايمان و عمل صالح : المامور اكتسابى ممدوح و مذموم از ديد اس

 )55: ، انفال108: بقره( .، كفر)14: نساء(، عصيان )13: حجرات(، تقوی )11: مجادله(علم و دانش 

  )40: غافر ؛44: روم؛ 97: نحل ؛124: نساء: (در جزای متناسب با اعمال برابری مرد و زن ،جزای اعمال
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در واقع در تمامى اين خطابات افراد انسانى به صرف انسان بودن و بدون هرگونـه تبعـيض در 

اسـالم در سـير مـن «توان گفت  اين امر تا جايى است كه مى. اند گرفته جنسيت مورد خطاب قرار

و مـرد قائـل  الخلق الى الحق يعنى در حركت و مسافرت به سوی خـدا هـيچ تفـاوتى ميـان زن

  )133: 1389ب، ، مطهری(. »نيست

  و مرد به عنوان دو جنس متفاوت زن. 6. 1

د در اصل و گوهر آفـرينش و مر پس از فهم اجمالى اين موضوع كه در نگاه اسالم به انسان، زن

شوند اما ايـن امـر  فرض مى) انسان(تفاوتى با يكديگر ندارند و هر دو به عنوان موجوداتى مختار 

مـرد و زن بـه طـور مسـلم دارای «: هـا نيسـت به معنى در نظر نگرفتن تمايزهـای جنسـيتى آن

و آنچـه مربـوط بـه  ها در دو زمينه زيست فيزيكى و بدنى های بسياری هستند؛ اين تفاوت تفاوت

 )284: 1390نيـا، الـف،  حكمـت(. »ربوط به كيان روانى زن و مرد اسـتشود و بخش م جسم مى

آنچه از نظر اسالم مطرح است اين است كه زن و مرد به دليل اينكه يكـى زن اسـت و ديگـری 

است و ها را يكنواخت نخواسته  خلقت و طبيعت آن...  مرد در جهات زيادی مشابه يكديگر نيستند

و تكاليف و مجازاتها وضع مشـابهى  كند كه از لحاظ بسياری از حقوق به همين جهت ايجاب مى

های بين مـرد و زن  سخن گفتن در باب فلسفه تفاوت )136: 1389مطهری، ب، (. »نداشته باشند

ها در طبيعـت افـراد  گونه گفت كه با توجه به اينكه تفاوت توان اين اما مى ،رسد مشكل به نظر مى

ها را به اين منظور ايجاد كرده است كـه بـه دسـت خـود  خلقت اين تفاوت قانون«است بنابراين 

های زن و مرد را بـه  حقوق و وظايف خانوادگى را ميان زن و مرد تقسيم كند قانون خلقت تفاوت

ری شبيه منظور اختالفات ميان اعضای يك بدن ايجاد كرده است اگر قانون خلقت هر يك منظو

از چشم و گوش وپا و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصى قرارداده است، نه از آن جهـت 

نسبت به ديگـری جفـا كرده و نظر تبعيض داشته و به يكى  ها نگاه مى است كه با دو چشم به آن

ها در  نكته ظريف اين است كه با پافشاری بر تفاوت) 174: 1389مطهری، ب، ( .»روا داشته است

بر اهميت نظام تكوينى در نظام تشريعى اسالم هستيم بدون آنكه اين امـر بـه معنـای  تأكيدپى 

 اند و از حقـوق از نظر اسالم زن و مرد هر دو انسان«. در حوزه انسانى باشد برتری مردان بر زنان

اگر در برخى از امـور، اسـالم مسـائلى را در خصـوص مـرد يـا زن «. مندند انسانى متساوی بهره

جنسيت يا جايگـاهى اسـت  فرموده كه به ظاهر حاكى از امتياز مرد بر زن است، مربوط به تفاوت

. »ته باشـدهـا ارتبـاط داشـ اند؛ نـه اينكـه بـه حقـوق انسـانى آن كه زن يا مرد در آن قرار گرفته

زن و مرد : با اين اوصاف بايد اين دو عرصه را از يكديگر تفكيك كرد) 307: 1385آملى،  جوادی(
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 به عنوان دو انسان دارای تمامى حقوق انسانى يكسان و زن و مـرد بـه عنـوان دو عضـو جامعـه

بـه انسـان  ها و وظايف متفاوت با توجه به طبيعت اين دو كه در اين عرصه، نگـاه انسانى با نقش

اساس تفاوت ساختار جنسيتى زن و مرد كه بدون شك در نظام فكری اسالم كه عالم تكـوين  بر

دارند تأثيرات فراوانى خواهد داشت و حتى باعث خواهد شد تا  و عالم تشريع در ارتباط با هم قرار 

زن و مرد، عـدم  ق طبيعىو حقو ادعای حقوق اسالمى آن است كه الزمۀ عدالت... «بگوييم كه 

جاويـد، (».گذاری در جامعه اسـت ای از حقوق است و اين اصل زير بنای قانون ها در پاره تشابه آن

سـاز حقـوق و  در واقع در اين حيطه است كه اسـتعدادهای جنسـيتى متفـاوت زمينه) 157: 1388

ه اعطای حقوق مشابه به زن و مرد در ايـن روست ك شود و از اين تكاليف جنسيتى متفاوت نيز مى

  .عرصه چيزی جز ظلم نخواهد بود

  

  

  

  

  

  های نظام حقوقى اسالم ساحت. 7. 1

های دوگانه مذكور، انسان در دو جمع اصيل و طبيعى گرايانه اسالم، و حيثيت با توجه به نگاه جمع

حضور دارد كه اين حضور بر اساس طبيعت و استعداد طبيعى اوست كه خداوند در وجود او نهـاده 

و تكليف در ساختار حقوقى اسالم بـا  پيداست با دو حوزه حقباال گونه كه در شكل  است و همان

سـخن بـه ميـان  ناگفته پيداست زمانى از حقـوق. و جامعه انوادهخ: ايم های متفاوت مواجه ويژگى

تـا بتوانـد . ها و در تقابل با فرد و افراد ديگر قرار بگيـرد آيد كه انسان درون اجتماعى از انسانمى

ارتبـاطى مطلـق  جدا كردن اين دو ساحت به معنای بى. ها را انسجام ببخشد روابط غير فردی آن

های انسان غلبه و اصالت دارد  ها يكى از حيثيت دو ساحت نيست بلكه در هر كدام از آن ميان اين

  .هرچند كه جنبه ديگر دارای تأثير فرعى در آن ساحت است

  )نظام مبتنى بر انسانيت( جامعه

  مساوی و مشابه حقوق ها واحد طبيعى متشكل از انسان

  

  

  )نظام مبتنى بر جنسيت( خانواده

  مساوی و نامشابه حقوق و مرد واحد طبيعى متشكل از زن
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  )ساحت مبتنى بر جنسيت( خانواده. 8. 1

تمايزهـای جنسـيتى ها بـر اسـاس جنسـيت و  با توجه به مباحث قبل، نهادی كه در آن به انسان

ها و توالـد و  دست خلقت برای ايجاد زمينه پيشرفت بـرای انسـان. است شود خانوادهنگريسته مى

های جنسـيتى قـرار داده اسـت و ايـن همـان نهـاد  تربيت نسل انسانى نهادی را مبتنى بر تفاوت

اما برای بقای نسل و تبار وی او ار  خدای متعال انسان را آفريد،«در واقع بايد گفت . خانواده است

و بهترين جايى كه تقسيم انسـان بـه  )68: 1382مهريزی، ( .»و مرد تقسيم كرد به دو صنف زن

تـوان نكته مهم اينجاست كه در درون خانواده مـى. يابد نهاد خانواده است اين دو صنف نمود مى

بـه عبـارت . ت اين دو تقسيم شده است را يافتهای متفاوت زن و مرد كه با توجه به طبيع نقش

ها كه خود معلول اخـتالف در طبيعـت ايـن دو جـنس  ديگر موضع مطرح شدن اختالف در نقش

هـای جنسـيتى  خانوادگى مبتنى بـر تفاوت روست كه در خانواده حقوق از اين. است، خانواده است

گونه است كـه بنـا بـر  وی و عادالنه است و اينحاكم است كه البته با توجه به نقش هر يك مسا

گذار نسبت به آن نقش حمايتى دارد و همواره در پى  اهميت بنيان خانواده در ساختار جامعه، قانون

گذار در تنظـيم روابـط  نقش قانون«برخالف جامعه كه  ،باشد های خانواده مى حفظ و تقويت بنيان

  )45: 1390، نيا حكمت(. »طرفانه استاجتماعى، يك نقش امتنانى و در نتيجه بى

  )ساحت مبتنى بر انسانيت(جامعه . 9. 1

گيری اجتماع چه قائـل بـه مـدنى بـالتبع بـودن  بايد توجه داشت كه در خصوص چگونگى شكل

انسان باشيم و چه اينكه بپذيريم آدمى بنا به ضرورت و رفع نياز به سمت اجتماع انسانى آمده، در 

های هـر يـك از  بر اساس تقسيم وظايف و با توجه به استعدادها و توانايىاين اجتماع  هر صورت

بـه عبـارت . يا مرد بودن مطرح باشـد گرفته، بدون اينكه در بادی امر بحث زن افراد حاضر شكل

ديگر هيچ فردی از ابتدا رئيس يا مرئوس نبوده بلكه مناصب عمومى در پرتـو اسـتعداد، لياقـت و 

اند كه بـا مطرح های صاحب حق به عنوان انسان و مردان آيد و در واقع زناندست مىفعاليت به 

ها و استعدادهای خود قادر خواهنـد بـود در صـورت شـرايط برابـر مناصـب عمـومى و  توانمندی

كارگيری  ترين معيار بـه و كارايى مهماجتماعى جامعه را از آن خود كنند و در اين راستا توانمندی 

كس قائل به واليت عموم مردان بر زنـان در صـحنۀ اجتمـاع نشـده  به عالوه هيچ. باشد افراد مى

در جامعـه، مـرد هـيچ . اسـت بحث زن و مرد درجامعه غير از بحث زن و مرد در خـانواده« .است

تـوان گفـت جامعـه  بنـابراين مى) 568: 1390لـى، جـوادی آم(. »قيموميت و واليتى بر زن ندارد
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 افراد بشر از لحاظ حقـوق«. يابند ای است كه افراد با مقام انسانى خود در جامعه حضور مى عرصه

اجتماعى غير خانوادگى يعنى از لحاظ حقوقى كه در اجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده نسـبت 

ها  ضع مساوی دارند و هم وضع مشابه؛ يعنى حقوق اولى طبيعى آنكنند، هم و به يكديگر پيدا مى

برابر يكديگر و مانند يكديگر است؛ همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده كننـد، مثـل 

مطهـری، ب، (. »...زنـدگى شـركت كننـد ۀهم حق دارند كار كنند مثل هم حق دارند در مسـابق

حالت برابر زن و مرد در حقوق اوليۀ طبيعى جهـت حضـور بنابراين با پذيرش وجود  )159: 1389

بايد زمينه را برای تسـابق مسـاوی  های اجتماعى و با توجه به ظلم تاريخى به زنان مىدر عرصه

های روا فراهم كرد، نه آنكه از ابتدا شرايط و  زنان با مردان در زمينه اداره جامعه از طريق تبعيض

گيری كنيم كه زنان در ميدان مبارزه با مـردان  داشته باشد و نتيجهامكانات مردان بر زنان برتری 

انصاف آن است كه زنان و مردان در محيط مناسـب و برخـورداری يكسـان از «. شكست خوردند

مواهب بيت المال و خدمات پرورش يابند، آنگاه موفقيت آنان ارزيابى گردد، نـه آنكـه آنـان را در 

بنـابراين در  )570: 1390جوادی آملـى، ( .»توان نشان داده شوندمحروميت نگه داشت، تا زنان نا

حـق بـر : كنـد ماننـد ساز حقوق انسانى واحدی را مقـرر مى اين عرصه جوهره انسانى واحد زمينه

از . ى و حق برقـراری روابـط اجتمـاعىهای انسان آموزش، حق بر استعمار زمين، حق تكامل جنبه

هاسـت هـر دو  حكمت عملى و مبتنى بر عقـل عملـى انسانآنجا كه علم سياست مدن از اجزای 

در توضـيح بايـد گفـت . تجربه و اكتساب اين استعدادها را شكوفا كننـد توانند با صنف انسان مى

هـايى  اگرچه زن و مرد در زمينه عقل نظری ظاهرًا بـر اسـاس طبيعـت و ذات خـود دارای تفاوت

نگـری بـر  غلبه عقالنيـت و كلى(هاست  اليف آنمتناسب با ساختار جنسيتى خانواده و حقوق و تك

اما در زمينه عقل عملى اين مسئله ناشـى از ) نگری در زن عواطف در مرد و غلبه عواطف و جزئى

بنابراين در سياست مدن زن و مرد با توجه به استعداد مشترك انسانى در . اكتساب و تجربه است

توان مردانى را تصور كرد كـه  لذا مى. داشته باشندتوانند در اداره جامعه نقش  اثر تجربه عملى مى

گونه تجربه اداره امور اجتماعى را نداشته باشند و زنانى را كه در  در اثر عدم حضور در اجتماع هيچ

هـای متفـاوت اجتمـاعى  بـا توجـه بـه نقش .اثر تجربه، مديريتى شايسته بر اين امور داشته باشد

مقتضـای عـدالت ايـن «در واقـع  .افرادی به تناسب لياقت و استعدادهاست يافتن اقتضای عدالت

مطهـری، (. »ت تابع استعدادها و لياقتها باشـدهايى كه خواه ناخواه در اجتماع هس است كه تفاوت

ممكن است مطرح شود كه تمايز در حوزه عقل نظـری در قلمـرو عقـل عملـى ) 95: 1389الف، 

در پاسخ بايد گفت اين امـر در اصـل حقـوق . شود ين زن و مرد مىتأثيرگذار است و باعث تمايز ب
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كنـد بلكـه حـداكثر در مـواردی  انسانى اين دو و اصل تكليف به اداره جامعه ترديدی ايجـاد نمى

عالوه بر اين، تمايز در حوزه عقل نظری در زن و مـرد . تواند شيوه اعمال حق را منعطف سازد مى

نگـر و عواطـف  كيست كه در ضـرورت عقـل جزئى. ز جامعه استكنندۀ يكديگر و مورد نيا كامل

. نگر و غلبه عقالنيت ضروری اين امـر اسـت طور كه عقل كلى برای اداره جامعه ترديد كند همان

بر اين اساس بايد گفت اين دو نوع نگاه در چارچوب حقوق و تكاليف مشترك انسانى بـرای اداره 

بنـابراين زنـان و مـردان بـا حيثيـت . بخشند د و تكامل مىرسانن بهتر اجتماع به يكديگر ياری مى

انسانى و بر اساس طبيعت ذاتى در عرصه اجتماعى دارای حقـوق و تكـاليف مسـاوی و مشـابهى 

امـا بايـد گفـت كـه ايـن . هستند و بايد هر دو در چارچوب اجتماع خود و جامعه را شكوفا سـازند

ها رعايـت شـود تـا فلسـفه و  بايد از جانب آنحضور برای آنان دارای ضوابط و حدودی است كه 

  .هدف اين مشاركت از نظر اسالم محقق شود

  و مرد در اجتماع ضوابط جهت حضور زن. 2

  :حياء و عفاف. 1. 2

ها مطرح است  ها و تفاوت طور كه گذشت نهادی كه در آن جنس و جنسيت با تمام جذابيت همان

اما جامعه قلمروی اسـت  ،گيری و تداوم آن خواهد بود شد كه اين عنصر باعث شكلبا مى خانواده

لذا زن و مرد بايد بـه . و مرد به دور از مسائل جنسيتى مطرح گردد كه بايد صرفًا جنبه انسانى زن

. ىای در جامعه حاضر شود كه نگاه طرف مقابل به او نگاهى انسانى باشد نه جنسى و جنسيت گونه

برای اين امر خداوند، حيا و عفت را مبنای جامعه اسالمى قرار داده اسـت كـه ايـن عنصـر دارای 

با تعمق در . باشد مى ... وپوشش، نوع نگاه كردن، نوع سخن گفتن و راه رفتن : مظاهری همچون

يابيم كه اين موضوعات تكاليفى بر هر دو جنس زن و مرد برای حفظ نهاد خـانواده و   ها در مى آن

الزم به يادآوری است كه عمده كاركرد پوشش و ديگر عناصر عفاف در بستر اجتماع . جامعه است

بنابراين اصل وضع پوشـش و . تها نيس كند و در خانواده نيازی به آن و روابط انسانى معنا پيدا مى

مسئله پوشش بر حسب اينكـه «. هاست دستورات ديگر مبتنى بر لزوم روابط اجتماعى ميان انسان

اگر پوشش وجه . كند پوشانيدن وجه و كفين واجب باشد يا نباشد دو فلسفه كامًال متفاوت پيدا مى

و ممنوعيت او از هر نوع كاری جز نشينى زن  و كفين را الزم بدانيم در حقيقت طرفدار فلسفه پرده

ولى اگر پوشـيدن سـاير . هستيم های صد درصد اختصاصى زنان در محيط خاص خانه و يا محيط
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آميز را حرام بشماريم و بر مـردان نيـز نظـر از  بدن را الزم بدانيم و هر نوع عمل محرك و تهييج

دن گردی چهره و پوشيدن دستها تا مـچ را واجـب اما تنها پوشي ،بدانيم  روی لذت و ريبه را حرام

آن هم به شرط اينكه خالى از هر نوع آرايش جالب توجـه و محـرك و مهـيج باشـد بلكـه   ندانيم

كند و طرفدار فلسفه ديگری هستيم،  ساده و عادی باشد، آن وقت مسئله، صورت ديگری پيدا مى

نشين باشـد بلكـه  خانه رانده شود و پرده  رونو آن فلسفه اين است كه لزومى ندارد زن الزامًا به د

هر نوع لـذت جنسـى اختصـاص داشـته باشـد بـه محـيط   صرفًا بايد اين فلسفه رعايت گردد كه

گونه كامجوئى خواه بصری و خواه لمسـى و  بايد پاك و منزه باشد و هيچ  خانواده، و كانون اجتماع

توانـد هـر نـوع كـار از  بنابراين زن مى. ردسمعى نبايد در خارج از كادر همسری صورت بگي  خواه

نكته اينكه در مورد كيفيـت پوشـش ) 138: 1368مطهری، . (»دار شود كارهای اجتماعى را عهده

زنان كه در آن وجه و كفين مستثناء شده است گويای اين مسئله است كه زنـان بـا حفـظ شـأن 

: 1368مطهـری، . (ت انسانى بپردازندحرج به ارتباطا و انسانى خود بتوانند به راحتى و بدون عسر

166(  

  :و جامعه به يكديگر عدم لطمه نهادهای خانواده. 2. 2

 ،ای وارد آورد تواند در جهتى باشد كه به ايـن نهـاد ضـربهدر اجتماع نمى و مردان های زنان نقش

تواند از جانـب  اين آسيب مى. بر بنيان جامعه نيز مؤثر است وادههر نوع آسيب به بنيان خانچراكه 

هر دو جنس باشد مثًال پرداختن بيش از اندازه مردان بـه امـور اجتمـاعى و كوتـاهى در تكـاليف 

بـه امـور  بيش از حد زن قدر در نظام حقوقى متعادل اسالم مضر است كه اشتغال خانوادگى همان

طرفه آنكه عدم حضور زنان در مصدر تكاليف انسانى خود . اجتماعى و قصور در تكاليف خانوادگى

شود كه مردان وقت و انرژی بيشتری برای اداره جامعه صرف كنند كـه ايـن  در اجتماع سبب مى

هر حيـاء كـاركرد مظـا. هاست ها در زندگى خانوادگى آن باعث به هم خوردن تعادل و كوتاهى آن

اين خواهد بود كه زن و مرد برای خودنمايى و با مارك جنسى وارد اجتمـاع نشـوند بلكـه جـذب 

ناگفتـه نمانـد كـه پوشـش و ديگـر  )317: 1390نيا، ب،   حكمت. (های سالم اجتماع شوند فعاليت

هـا را تكليـف خـود  بايسـت آن مظاهر عفاف و حياء صرفًا تكليف زن نيست بلكه مـردان نيـز مى

ايـن . ی پوشش متفاوت خواهد بوداگر چه كه بنا بر طبيعت هر يك از اين دو جنس نحوه ،بدانند

توان از  به اين نحو كه عدم اختالط را نيز مى. امور دقيقًا در خصوص عدم اختالط نيز مطرح است

امور مربوط به حوزۀ حيا و عفت دانست و باعث خواهد شد كه گرايشات جنسى در درون خـانواده 



209  

 

209 

های جنسى بـه محـيط خـانوادگى و همسـران از نظر اسالم محدوديت كاميابى«پاسخ داده شود 

خـانوادگى سـبب  ۀكنـد و از جنبـ ی روانى به بهداشت روانى اجتمـاع كمـك مىمشروع، از جنبه

اجتمـاعى  ۀگـردد و از جنبـ تحكيم روابط افراد خانواده و برقراری صميميت كامل بين زوجين مى

حال ) 433: 1389مطهری، ب، (. »...گردد تيفای نيروی كار و فعاليت اجتماع مىموجب حفظ و اس

شـود از ايـن رو محـيط اجتمـاع  با توجه به اينكه تمتعات جنسى در محيط خانواده پاسخ داده مى

پـس . صرفًا محيطى خواهد بود جهت فعاليت نيروهای اجتماعى برای پيشبرد اهداف كالن جامعه

پوشـش، نگـاه، سـخن (با زنانگى و مردانگى خود بدون رعايت حريم حياء هنگامى كه زن و مرد 

امری كـه عقـًال و  ،ايم مواجه» اختالط جنسى«در كنار هم قرار گيرند ما با ) ... وگفتن، راه رفتن 

اما اگر زن و مرد با حيثيت انسانى خود و با رعايت مقتضای حياء در كنار هـم . شرعًا مذموم است

روبرو هستيم كه مقتضای طبيعت ايـن دو و » روابط انسانى«عى خود بپردازند با به تكاليف اجتما

  .عقل و شرع است تأكيدمورد 

  اساسى جمهوری اسالمى ايران در قانون جايگاه زن. 3

انسـانى  حقوق ،به عنوان سندی فقهى و حقوقى به زيبايى اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون

آنان  ،دينى، در كنار مردان به رسميت شناخته است و همانند دوران انقالب را بر اساس مبانى زن

های اجتماعى در ايجاد بنياد«: خوانيم در مقدمه قانون اساسى مى. داند را سهيم در اداره جامعه مى

جانبه خارجى بودنـد هويـت اصـلى و  اسالمى، نيروهای انسانى كه تاكنون در خدمت استثمار همه

به دليل ستم بيشتری كه  يابند و در اين بازيابى طبيعى است كه زنان حقوق انسانى خود را باز مى

طور كـه  همـان. »خواهد بـود اند استيفای حقوق آنان بيشتر تاكنون از نظام طاغوتى متحمل شده

) در اجتماع(و حقوق انسانى ) در خانواده(گذار اساسى به درستى ميان حقوق جنسيتى  ديديم قانون

  . تمايز داده است
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ين دسـتاورد قـانون تـر شـايد بتـوان مهم ١و نهاد خـانواده اساسى به زن در كنار توجه ويژه قانون

دانسـت كـه در  مشاركت سياسى زنـان و اجتماعى و حق اساسى را پذيرش اصل برابری سياسى

  :آيداصول زير متجلى است و يكى از افتخارات اين سند ملى به حساب مى

،  برخوردارنـد و رنـگ  مساوی  باشند از حقوق  كه  و قبيله  قوماز هر   ايران  مردم     «: نوزدهم  اصل

و مرد   از زن  اعم  افراد ملت  همه«: اصل بيستم .»امتياز نخواهد بود  ها سبب و مانند اين  نژاد، زبان

و   ، اجتمـاعى ، اقتصـادی ، سياسـى انسـانى  قحقـو  قراردارنـد و از همـه  قـانون  در حمايت  يكسان

  .»برخوردارند  اسالم  موازين  با رعايت  فرهنگى

با توجه به مباحث گذشته، در تفسير اصول فوق بايد يادآور شد كه در نگاه اسالمى تسـاوی و 

به عنوان مقتضای طبيعـت انسـانى پذيرفتـه شـده  و مردان و اجتماعى زنان سياسى تشابه حقوق

های انسـانى دانسـت بلكـه  توان نسبت به اصل حق است پس قيد رعايت موازين اسالمى را نمى

روست كه با توجه به واقعيـت تـاريخى  از اين. بايد آن را در زمينه اجرای اين حقوق مجرا دانست

اساسى دولت اسالمى را موظف به  حقوق انسانى خود محروم مانده است قانونبه ناحق از  كه زن

: سـوم  اصـل«: های مثبت يا روا برای جبران اين نقيصه نسبت به زنان داشته است اعمال تبعيض

  امكانـات  ، همـه دوم  مذكور در اصل  اهداف  به  نيل  برای  است  موظف  ايران  جمهور اسالمى  دولت

،  ، اقتصـادی سياسـى  سرنوشـت  در تعيين  مردم  عامه  مشاركت .8      : بردكار  به امور زير  خود را برای

  ، در تمـام همـه  برای  عادالنه  ناروا و ايجاد امكانات  رفع تبعيضات .9        . خويش  و فرهنگى  اجتماعى

  قضـايى  و مرد و ايجاد امنيـت  افراد از زن  جانبه همه  حقوق  تأمين .14      . و معنوی  مادی  های زمينه

  اسـت  موظـف  دولـت«: بيسـت و يكـم  اصل. » در برابر قانون  عموم  و تساوی  همه  برای  عادالنه

: دهـد  نمايـد و امـور زيـر را انجـام  تضمين  اسالمى  موازين  با رعايت  جهات  را در تمام  نز  حقوق

  .»او  و معنوی  مادی  و احياء حقوق  زن  رشد شخصيت  مساعد برای  های  ايجاد زمينه .1      

                                                           
 مربوط  های ريزی برنامه و  مقررات و  قوانين  همه ، است اسالمى  جامعه بنيادی واحد  خانواده  كه آنجا از :دهم اصل .١

 و  حقـوق  برپايـه  خـانوادگى روابط  استواری و  آن  قداست از  پاسداری ، خانواده  تشكيل  كردن  آسان  جهت در بايد

  .باشد  اسالمى  اخالق
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  اساسى جمهوری اسالمى ايران در قانون مناصب سياسى. 4

  رهبری. 1. 4

  بر عهده  امت  امر و امامت  واليت         ايران  اسالمى  در جمهوری«اساسى  بر اساس اصل پنجم قانون

برای اينكه بدانيم تصدی ايـن . »... ، مدير و مدبر است ، شجاع زمان  به  ، آگاه و با تقوی  عادل  فقيه

  :ت فقيه و شرايط آن بپردازيمبايد به بررسى مفهوم والي پذير است مى امكان منصب برای زنان

  مفهوم واليت فقيه. 1. 1. 4

واليـت . جدای معنای لغوی واليت كه به معنای نزديكى دو شىء يـا فـرد بـدون واسـطه اسـت

در فقه منظور از واليت مسـئوليت يـك . اساسى شده است اصطالحى فقهى است كه وارد قانون

. شود فرد نسبت به فرد يا شىء ديگری است كه بر اساس مصلحت و غبطه مولى عليه اعمال مى

واليت از جـنس تكليـف  ماهيت. بنابراين واليت يعنى مسئوليت و سرپرستى) 29: 1389ارسطا، (

برای واليت در فقه انواعى ذكر شـده اسـت . ابل واگذاری يا اسقاط نيستقچراكه  است و نه حق

اند شامل واليت بر افتاء، واليت بر قضاء و واليت بر حكومت  اما آنچه را كه برای فقيه ذكر نموده

واضح است ) 22: 1428ای،  خامنه. (باشد كه همگى از شئون حكومت اسالمى است يا زعامت مى

لذا حكومـت اسـالمى . باشد مسئول تأمين امور دنيوی و اخروی مردم مىكه امام در سنت شيعى 

طور كـه مرجـع امـور دينـى  امام همـان. دار امور دينى و دنيوی مردم است عهده) ع(امام معصوم 

هـای دينـى  نشيند و امور دنيوی آنان را بـر اسـاس آموزه مى ها به قضاوت مردم است در امور آن

الشـرايط  دينى و دنيوی خود در زمـان غيبـت بـه فقيـه جامع اين حكومت با ويژگى. دكن اداره مى

  )349: 1368زنجانى،  عميد. (واگذار شده است

 انواع منصب در حكومت اسالمى. 2. 1. 4

با توجه به معنای واليت، واليت فقيه يعنى در عصر غيبت مسئوليت تشكيل حكومت اسالمى بر 

دارای شرايطى است كه از جانب شارع مقدس اين تكليف بر عهـده او گذاشـته شـده عهده فقيه 

بـا ايـن شـرايط فقيـه دارای . شود جز با خواست و رضايت مردم است و البته اين امر محقق نمى

شرايط اداره حكومت اسالمى بر اساس خواست مـردم و تكليـف الهـى خـود مسـئوليت تشـكيل 

يرد و حكومت اسالمى را با استفاده از عمال و كـارگزارانى برپـا گ حكومت اسالمى را بر عهده مى
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تنها بر عهـده فقيـه  ١»واليت امر مسلمين«بدين ترتيب مسئوليت حكومت يا به تعبيری . كند مى

ايـن مسـئله . اوست كه مسئول تشكيل حكومت است. شود  الشرايط است كه ولى ناميده مى جامع

ها نيز مسبوق به سابقه است به عنوان مثال در  های دنيا فرای نوع مشروعيت آن در ديگر حكومت

مقابل مردم كنند و او در  های رياستى مردم رئيس جمهور را مسئول تشكيل حكومت مى حكومت

برد كه در مقابـل او پاسـخگو و  مسئول است و او از همكاران و كارگزارانى در اين راستا بهره مى

مسـئول  ٢های دنيا فردی بـه نماينـدگى از مـردم نتيجه اينكه در تمامى حكومت. مسئول هستند

كنـد  مى شود و بر اين اساس به مردم پاسخگوست و او از كارگزارانى استفاده تشكيل حكومت مى

با اين تفاسـير مـا در حكومـت اسـالمى بـا دو نـوع مقـام و منصـب . كه در مقابل او پاسخگويند

  .ايم مناصب واليى و مناصب غير واليى يا كارگزاری مواجه

در روايات و ) افتاء، قضاء و زعامت(شوند  برای مناصبى كه در فقه به عنوان واليى شناخته مى

يكـى از . و تقـوا اسـت فقاهت يا اجتهاد، عـدالت: ها ز جمله آنآيات شرايطى ذكر شده است كه ا

 هاست كه در مواردی از تصدی زنان شرط مرد بودن برای آنباره  در اين موارد اختالفى ميان فقها

مـا بـر  ٣اند جدای از مسائل اجتماعى اين احاديث كه در چه شرايطى صـادر شـده. نهى شده است

تواننـد ولـى و بنـابراين زنـان نمـى. دهيم س نظر اكثريت فقها اين شرط را مفروض قرار مـىاسا

شئون ) افتاء، قضاء و زعامت(تر گفتيم اين امور  اما بر اساس آنچه پيش. مسئول امور واليى شوند

يعنـى فقيـه مسـئول حكومـت . باشـد الشـرايط مى حكومت اسالمى است كه بر عهده فقيه جامع

تقنيين قواعدی برای زندگى فردی و اجتماعى بر اسـاس (و به امور مرجعيت دينى  اسالمى است

                                                           
  .در عربى امر به معنى حكومت آمده است. ١

اين نكته مد نظر ما هست كه در حكومت اسالمى بنابر نظر برخى از دانشمندان حاكم اسالمى از جانـب امـام و . ٢

سـخن گفـتن . انـد نه مردم حكومت را ايجاد مى كند و يا برخى قائل به مشروعيت دوگانه در اين زمينه شـده

درباب اين مسئله خارج از عهده اين نوشتار است اما بايد تأكيد كرد كه منظور ما اين است كه در هرنوع نظريـه 

مسئول تشـكيل حكومـت ) يا شورای فقها جمهوری يا افراد معدود مانند شورای رياست(مشروعيت باالخره فرد

به عبارت ديگر مسئول  .ا آن را ولى مى ناميم و ديگر اجزای حكومت كارگزاران هستند نه اولياءمى شوند كه م

  .تشكيل حكومت يكى است و او در قبال منشاء مشروعيت مستقيمًا پاسخگوست

يار پس از عصر جاهليت به لحاظ سطح دانـش و تجربيـات اجتمـاعى بسـ اكثريت زنان )ع( در زمان معصومين.  ٣

لذا در درك اين احاديث بايد شرايط  ؛ضعيف بودند و با توجه اسالم به آنان به مرور برخى از آنان واجد آن شدند

بينيم كه در موارد متعددی از زنان صـالح و  مى) ع( در سيره حضرات معصومين. صدور احاديث را مدنظر داشت

  .واجد شرايط در امور اجتماعى بهره گرفته شده است
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پـردازد و ولـى امـر يـا مسـئول حكومـت بـا  و اداره جامعـه مسـلمين مى ، قضاوت)منابع شرعى

لذا شرط مرد بودن برای فقيِه مسـئول يـا صـاحب . گانه تقنين، قضاء و اجرا است كاركردهای سه

اما وضعيت مناصب كارگزاری يعنى افرادی كه به نماينـدگى از فقيـه امـور . وری استواليت ضر

هـا هـم  برند و در مقابل او پاسخگو هستند چگونه خواهد بود؟ آيـا بـرای آن حكومت را پيش مى

  شرط مرد بودن الزم است؟

جـای  اینمونه بارز آن در ج .در روايات متعدد برای انتخاب كارگزاران شرايطى ذكر شده است

. يك از آنان تصريحى به مرد بودن كارگزاران نشده اسـت اما در هيچ ١البالغه ذكر شده است نهج

استفاده شـده ) ع(صالح و كاردان به عنوان عامل حكومت توسط معصوم  حتى در مواردی از زنان

امور واليى است اكتفـا  از طرفى در موارد ترديد بايد به قدر متيقن كه) 134: 1385قوامى، . (است

از سويى شايد بتوان گفت عنوان كارگزاری تخصصًا از ذيل اين شرط خارج است و از بـاب . نمود

  .باشد تخصيص نمى

شده اسـت و در  اساسى به عنوان مسئول تشكيل حكومت يا ولى امر شناخته در قانون رهبری

ای راجـع بـه  مقام ذكر شده است كه البتـه بـه صـراحت نكتـه اصل صد و نه شرايطى برای اين

او بـر . اما بر اساس نظر غالب بايد واجد شرط مرد بودن باشد .جنسيت ولى فقيه بيان نكرده است

اما بر اساس مبنای . امور افتاء، قضاء و اداره جامعه واليت دارد و متصدی اين منصب واليى است

نها منصبى است كه اين شرط بـرای تصـدی آن الزم اسـت و مناصب واليى و غير واليى اين ت

مصرح در قانون اساسى از جنس كارگزاری اسـت و شـرط ذكوريـت بـرای  ديگر مناصب سياسى

قـوه  شايد راجع به مناصبى همچون عضو فقيـه شـورای نگهبـان، رياسـت. ها ضروری نيست آن

س خبرگان اين ترديد وجود داشته باشد كه به دليل شرط فقاهت برای قضاييه و عضويت در مجل

راجع به كـارگزاری . پردازيم ها مى ها از جمله مناصب واليى هستند، كه در ادامه به بررسى آن آن

، وزارت، عضـويت مجلـس شـورای اسـالمى، عضـويت منصب رياسـت جمهـوری بودن ماهيت

هـا نيـز نگـاهى  ای وجود ندارد اما برای تبيين بيشتر به آن حقوقدان شورای نگهبان به نظر شبهه

  . افكنيم گذرا مى

                                                           
 های ذاتى مانند جايگاه خانوادگى و اكتسابى مانند تجربه، كاردانى از مواردی است كـه در نامـه حضـرت گىويژ. ١

  .اشتر مطرح شده است به مالك )ع( على
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اين شيوه مشابه بحث سرپرستى مـادر بـر فرزنـد صـغير و تمـايز مفهـوم واليـت، وصـايت و 

واليت پدر و جد پدری يا حاكم در صورت فقـدان آن  بدين ترتيب كه با توجه به. قيموميت است

توانـد توسـط  در اين توجيه مـادر مى .دو بر فرزند محجور مادر دارای واليت بر فرزند خود نيست

ولى كودك يعنى پدر، جد پدری يا حاكم به عنوان قيم يا وصى، امور فرزند محجـور خـود را اداره 

با اين توضـيح . گيرد واليت، وصايت و قيموميت صورت مىبنابراين اداره امور فرزند از طرق . كند

شود و از طرفـى  كه وصايت و قيموميت مانند واليت استقاللى نيست و از جانب ولى تفويض مى

  .قيم و وصى نسبت به ولى پاسخگو هستند

  جمهوری رياست. 2. 4

رئـيس جمهـور بايـد از «: گويد مى اساسى جمهوری اسالمى ايران صد و پانزدهم قانون اصل يك

ايرانى االصل، تابع ايـران، : ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد

ى ايران جمهوری اسالم مدير و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانى

نويس  يابيم كه در پيش نويس قانون اساسى درمى با مراجعه به متن پيش» .و مذهب رسمى كشور

نـويس قـانون اساسـى  اصل هفتـاد و ششـم پيش: ای به شرط جنسيت نشده قانون اساسى اشاره

، اما در گروه بررسى اصول، شرط »رئيس جمهور بايد مسلمان و ايرانى االصل و تابع ايران باشد«

سـپس اصـل . گيری گذاشته شد كه تصويب نشـد رد بودن صريحًا به آن اضافه گرديد و به رأیم

رئيس جمهـور از ميـان رجـال مـذهبى و «: با تنظيم جديدی به صورت فعلى يعنى با عنوان 115

  )293: 1389مهرپور، ( .به رأی گذاشته شد و با رأی اكثريت تصويب شد» ...  سياسى

كلمه رجال جمع رجل و بـه معنـای مـردان اسـت ولـى از ايـن كلمـه  :بررسى مفهوم رجال .الف

مخصوصـًا وقتـى همـراه بـا  اصطالحًا عالوه بر معنای اصلى خود يعنى مردان در برابر زنان

. شـود رود فارغ از جنسيت به مفهـوم شخصـيت نيـز اسـتفاده مى يك صفت مثبت، بكار مى

هايى است كه در عـالم سياسـت نمـود و  شخصيت شود رجال سياسى منظور وقتى گفته مى

ظهوری دارند و هرچند ممكن است بيشتر مصاديق را مردان تشكيل دهند، ولى عنايـت بـه 

مهرپـور، ( .اند، باشد شده تواند شامل زنانى نيز كه به اين اوصاف شناخته جنسيت نيست و مى

بلكـه منظـور معنـای  ؛ستپس در نتيجه مراد از كلمه رجال معنى لغوی آن ني) 292: 1389

اساسى منعى برای داوطلبى زنان وجـود  باشد و بر اين اساس از نظر قانون اصطالحى آن مى

  .ندارد
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 و مـرد يكسـان در حمايـت همه افراد ملت اعـم از زن«: اساسى بر اساس اصل بيستم قانون .ب

انسانى، سياسى، اقتصادی، اجتماعى و فرهنگـى بـا رعايـت  قانون قرار دارند و از همه حقوق

 يابيم چنانچه از نظر مـوازين اسـالم منعـى بـرای رياسـت مى در .»موازين اسالم برخوردارند

توانند برای رياست جمهوری كانديد  ان همانند مردان مىوجود نداشته باشد، زن زنان جمهوری

به عنوانى حقى انسانى برای زنان  در بخش اول توضيح داديم كه اصل برابری سياسى. شوند

شده است و از نظر شـرعى مشـكلى در ايـن  توسط قانون اساسى به رسميت شناخته و مردان

  .جود نداردزمينه و

 115با توجه به مبنای مناصب واليى و غير واليى كه شرح آن گذشـت و بـا تأمـل در اصـل  .ج

بلكه نوعى كـارگزاری در  ؛از مناصب واليى نيست جمهوری توان نتيجه گرفت كه رياست مى

بـه . شـود تعيـين مى يـذ رهبـریامور اجرايى است كه انتخاب متصدی آن با رأی مردم و تنف

كننـد  گانه زير نظر او فعاليـت مى عبارتى رهبر به عنوان مسئول تشكيل حكومت كه قوای سه

كند و بخشى از امـور اجرايـى را بـه او  كارگزار اجرايى خود را از طريق رأی مردم انتخاب مى

شـوندگان رياسـت  رايط انتخابتواند عدم شـرط فقاهـت در شـ مؤيد اين مطلب مى. سپارد مى

را دارا  115شخصى ساير شـرايط منـدرج در اصـل  پس چنانچه از ميان زنان. جمهوری باشد

باشد چه از نظر شرعى و چه از نظر قانونى منعى برای داوطلبى وی و در نتيجه برگزيده شدن 

  . به مقام رياست جمهوری وجود ندارد

  خبرگان رهبریعضويت در مجلس . 3. 4

كه وظيفه عمده و اصلى آن انتخاب رهبر است مركـب از تعـدادی افـراد  مجلس خبرگان رهبری

نظر فقهى است كه هرچند الزم نيست خود به درجه كامل اجتهاد رسيده باشند ولـى بايـد  صاحب

انتخابـات  قـانون 3جب مـاده داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان به مو. مجتهد متجزی باشند

  :نام واجد شرايط زير باشند مجلس مذكور بايد به هنگام ثبت

  .اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخالقى. الف

اجتهاد در حدی كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى . ب

  .خيص دهدرا تش فقيه واجد شرايط رهبری

  . روز بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل .ج

  . معتقد بودن به نظام جمهوری اسالمى ايران .د
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تـوان گفـت  با توجه به مفاد اين ماده مى. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى. ـه

نيز صـالحيت اخالقـى و سياسـى الزم و صـالحيت علمـى در حـد  چنانچه زنان

توانند داوطلب نمايندگى مجلس خبرگان شوند  مجتهد متجزی را داشته باشند، مى

 نكتـه آنكـه در ايـن كـه زن) 119: 1389مهرپور، . (و در انتخابات شركت نمايند

تهد شود تقريبـًا اختالفـى تواند خود احكام الهى را استنباط كند و اصطالحًا مج مى

آنچه در اين زمينه مطرح است مخالفت با اعمال واليت در  .ميان فقها وجود ندارد

تواند مجتهـد باشـد  يعنى به عنوان مثال زن مى. زمينه افتاء، قضاء و زعامت است

بنابراين با توجه بـه . تواند از او در امور شرعى تقليد نمايد اما جز خود او كسى نمى

توانند لذا زنان مى ١يك از امور واليى نيستكار مجلس خبرگان هيچ ماهيت اينكه

حال بر اساس دو قرائت انتصاب و انتخاب بـه ماهيـت . متصدی اين منصب شوند

  :پردازيم اين منصب مى

  قيههای انتخاب و انتصاب ولى ف كار مجلس خبرگان بر اساس ديدگاه ماهيت. 1. 3. 4

توان بر اسـاس  باشد اما مى اساسى كدام ديدگاه را پذيرفته است موضوع بحث ما نمى اينكه قانون

  .قرار داد هر دو ديدگاه اين فرصت را در اختيار زنان

برای واليت ) ع(بر اساس ديدگاه انتصاب كه ولى فقيه منصوب به نصب عام از سوی معصوم 

مجلـس خبرگـان . اسـت» كشف«، تنها است، نقش مجلس خبرگان در تعيين رهبریو حكومت 

كنـد؛ بلكـه وظيفـه او تنهـا  برای رهبری جعل واليت ننموده و مقام رهبـری را بـه او اعطـا نمى

مجلس خبرگـان . اساسى در يك فقيه است قانون 109تشخيص تحقق شرايط ذكر شده در اصل 

ز اين تشخيص، تنها رهبر بودن و تحقق عنوان واليت فقيـه را در فـرد مـورد نظـر اعـالم پس ا

بنابراين اعضای مجلس خبرگان در تعيين رهبری به عنوان بينـه يـا كارشـناس و خبـره . كند مى

و بر اساس قراردادی شرعى و قانونى از ) 102: 1385حبيب نژاد، (نمايند شهادت يا اعالم نظر مى

الزم به يادآوری است كه در بحث نيابت شرعى هـيچ . شوندبرای اين كار انتخاب مىطرف مردم 

در ايـن قرائـت  بنابراين منعى بـرای داوطلبـى زنـان. شرطى برای ذكوريت نائب ذكر نشده است

  .وجود ندارد

                                                           
يعنى هر يك از اعضاء خبرگان مانند يك قاضـى در مـورد . اند كار خبرگان را امری قضايى دانسته برخى ماهيت. ١

اما اين نظريه طرفداران جدی ندارد و نيز اينكه مطابق . كنند صادر مى حكم صالحيت فرد نامزد تصدی رهبری

  )444: 1، ج1367سياسى، تهران، اميركبير،  عباسعلى عميد زنجانى، فقه: (رك. با واقع هم نيست
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ای هسـتند كـه در يـك انتخابـات  بر اساس ديدگاه انتخاب، اعضای مجلس خبرگـان واسـطه

يعنـى مشـروعيت در ايـن . سـازند منتقل مى حاكميت را از مردم گرفته و به رهبری ومى، حقعم

در مورد عزل نيـز، اعضـای خبرگـان در صـورت تخلـف رهبـری از . ديدگاه از پايين به باال است

اسـى غيـر در حقيقـت در يـك دموكر. كننـد وظايف و اختيارات و فقدان شـرايط، او را عـزل مى

كنند و  مستقيم، مردم رهبری را با واسطه و از طريق منتخبان خود در مجلس خبرگان انتخاب مى

تر بيان شد كه در بحث نيابت  پيش) 71: 1377جوادی آملى، . (دهند به او مشروعيت حكمرانى مى

قرائـت انتخـاب از  بنـابراين بـر اسـاس. ذكر نشده است و وكالت شرط جنسيتى در شرع و قانون

  .توانند به عضويت در مجلس خبرگان درآيند مى نظريه واليت فقيه نيز زنان

 قوه قضائيه رياست. 5. 4

  امور قضايى  در كليه  قضائيه  قوه  های مسئوليت  منظور انجام  اساسى، به قانون 157بر اساس اصل 

  و مدير و مدبر را برای  امور قضايى  به  و آگاه  نفر مجتهد عادل  يك  رهبری  مقام  ايىو اجر  و اداری

  .است  قضائيه  قوه  ترين مقام عالى  نمايد كه مى  تعيين  قضائيه  قوه  رئيس  عنوان  به  سال  پنج  مدت

رابطه با شرط اجتهاد نيز پيش در . صراحتى در مورد جنسيت در اصل مذكور بيان نشده است. الف

تواننـد بـا وجود ندارد و زنـان هماننـد مـردان مـى و مردان از اين گفتيم كه فرقى بين زنان

اجتهاد رئيس قوه قضاييه در اينجـا . گذراندن مراحل علوم دينى و فقه به درجه اجتهاد برسند

ولـى چراكه  .ی اعمال واليت قضايى توسط ولى فقيه استموضوعيت ندارد بلكه طريقى برا

فقيه متصدی امر واليى قضاست و رئيس قوه تنها كارگزار او در اداره تشكيالت قضايى بـه 

  .بنابراين اين منصب غير واليى است. اوست نيابت و با اذن

ترين مقام قوه  كه منظور از عالى ترين مقام قوه قضائيه، بايد توجه داشت در رابطه با واژه عالى .ب

يك از وظايف رئيس قوه قضائيه كه در اصل  ترين مقام قضايى نيست، زيرا هيچ قضائيه عالى

ترين مقـام قضـايى بـر عهـده  قضـايى نـدارد بلكـه عـالى ، ماهيـت١ذكر گرديده است 158

                                                           
  :اساسى، وضايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است قانون ١٥٨بر اساس اصل . ١

  .صد و پنجاه و ششم های اصل يك تزم در دادگستری به تناسب مسئوليايجاد تشكيالت ال. ١

  تهيه لوايح قضائى مناسب با جمهوری اسالمى . ٢

و ترفيع آنان و  ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل استخدام قضات عادل وشايسته و عزل ونصب آن .٣

  .ها از اموراداری، طبق قانون مانند اين
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بايد دقـت  ١حتى اگر جز اين باشد) 380: 1385هاشمى، ( .باشد كشور مى عالى ديوان رياست

بايد  پردازد بلكه مى نمى داشت كه رئيس قوه، به معنای شرعى آن به اجتهاد در استنباط حكم

ايـن . از طريق شورای نگهبان رسيده اسـت عمـل كنـد بر اساس قانونى كه به تأييد رهبری

رئيس قوه قضائيه مسـتقيمًا كـار قضـايى . ای در تأييد موضوعيت نداشتن اجتهاد اوست نكته

دهد و به عنوان رئيس يا عضو در هيچ دادگاه بدوی و تجديدنظر و ديـوان كشـور  انجام نمى

وظـايف رئـيس قـوه قضـائيه را  )350: 1389مهرپور، ( .نمايد شركت نكرده و رأی صادر نمى

قـانون  2احصاء نموده كـه اعطـای صـالحيت مـذكور در مـاده  158اساسى در اصل  قانون

وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه نوعى توسعه اختيار و احاطه يك مقام قدرتمند بـر امـر 

م بـه نظـر رسـيدگى و صـدور حكـقضايى و در نتيجه مخدوش كردن اسـتقالل قاضـى در 

با توجه به اينكه وظايف رئيس قوه قضائيه ماهيت مـديريتى ) 383: 1385هاشمى، (. رسد مى

نيـز در صـورت واجـد شـرايط بـودن  در نتيجـه زنـان) والئى(دارد و نه قضايى ) كارگزاری(

ن توانند از طرف مقام رهبری بدين سمت منصوب شوند و هيچ منع قانونى و شرعى در اي مى

  .زمينه وجود ندارد

  شورای نگهبان. 5. 4

باشـد كـه وظيفـه صـيانت و  مى ترين نهادهای نظام حقـوقى ايـران شورای نگهبان يكى از مهم

قانون اساسى جمهـوری  91طبق اصل . اساسى را بر عهده دارد پاسداری از احكام اسالم و قانون

سداری از احكام اسالم و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصـوبات به منظور پا«: اسالمى ايران

: شـود ها، شورايى به نام شورای نگهبان با تركيب زيـر تشـكيل مى مجلس شورای اسالمى با آن

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخـاب ايـن عـده بـا مقـام  .1

های مختلف حقوقى، از ميان حقوقـدانان مسـلمانى  نفر حقوقدان، در رشتهشش  .2. است رهبری

شـوند و بـا رأی مجلـس  كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شورای اسـالمى معرفـى مى

بنابراين اصل، شورای نگهبان از تركيب دو گـروه فقهـا و حقوقـدانان تشـكيل . گردند انتخاب مى

                                                           
اساسى ذكر شده يكسری وظايف نيز در ذيل قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه  عالوه بر مواردی كه در قانون. ١

قـوه  رياسـت«:ايـن قـانون 2برعهده رئيس قوه قضائيه قرار گرفته كه برطبـق مـاده  8/12/1378 قضائيه مصوب

ين شـرع تشـخيص قضائيه سمت قضائى است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسى، رًای دادگاهى را خالف ب

به نظر اين چيـزی فراتـر از وظـايف رئـيس قـوه در . »را جهت رسيدگى به مرجع صالح ارجاع خواهد كرد دهد آن

  .قانون اساسى است
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های ذكـر شـده در اصـل  و گروه بايد دارای شرايط و ويژگىگردد كه اعضای هر يك از اين د مى

نيـز  ها بررسى خواهيم كـرد كـه آيـا زنـان باشند، در ادامه ضمن بررسى اين شرايط و ويژگى 91

  درآيند؟» چه به عنوان فقيه و چه به عنوان حقوقدان«توانند به عضويت شورای نگهبان  مى

  فقهای شورای نگهبان. 1. 5. 4

. اساسى شرط جنسيتى ذكـر نشـده اسـت قانون 91اعضای فقيه شورای نگهبان طبق اصل  برای

تر نيز گفتيم كـه در دسـتيابى  پيش. گذارد شرط فقاهت استتنها مطلبى كه جای ترديد باقى مى

يـت در امـور افتـاء و اما در بحث اعمـال وال) جنبه ثبوتى(به درجه اجتهاد شكى وجود ندارد  زنان

مشروعيت قـوانين مصـوب . گوست و ميان فقها محل بحث و گفت) جنبه اثباتى(قضاء و حكومت 

تقنين از امور واليى و از تكاليف ولى فقيـه چراكه  مجلس به اعتبار استناد آن به واليت امر است

ى تقنـين را بـه در جمهوری اسالمى ولى فقيه با توجه به تأييد قانون اساسى طريقـه اصـل. است

مجلس واگذار كرده است و نظارت خويش را از طريق فقهای منتخـب خـود، بـه عنـوان فقهـای 

پس در حقيقت، مجلس شورای اسالمى تحت نظـارت نماينـدگان . كند شورای نگهبان اعمال مى

حاكم اسالمى، يعنى فقهای شورای نگهبان مأمور تدوين احكام حكومتى و قوانين متغيـر اسـالم 

حال سؤال اين است كه فقها با چه مبنايى بايد به ) 75و  74: 1380نيا و كاويانى،  هدايت( .دهستن

نظر فقاهتى خود، نظر مشـهور (توان مواردی مانند  بررسى مصوبات مجلس بپردازند؟ در پاسخ مى

تقنـين اشاره كرد اما با توجه به مبنايى كه پذيرفته شد چون امر واليـى ...)  فقها، نظر ولى فقيه و

از شئون ولى فقيه است فقهای شورای نگهبان هم كه كـارگزار او در زمينـه اعمـال ايـن عمـل 

 كنـد و اذن حكومتى هستند بايد بر اساس نظر ولـى فقيـه، يعنـى در قلمرويـى كـه او تعيـين مى

تـوای حال ممكن است بر اساس اذن ولى فقيـه بـه ف .دهد وظيفه نظارتى خود را اعمال كنند مى

در هـر صـورت . ها عمل كننـد اجتهادی خود يا نظر مشهور يا نظر خود ولى فقيه يا تركيبى از آن

چراكه در نهايت به . جنبه كارگزاری و غير واليى بودن عمل فقهای شورای نگهبان محفوظ است

بان در صورتى كه فقهای شورای نگه. كنند كند اقدام مى اذن ولى فقيه و قلمروی كه او تعيين مى

ها ديگر موضوعيت نخواهـد  بر اساس نظر مشهور يا نظر ولى فقيه رأی دهند به نوعى فقاهت آن

در ايـن دو صـورت . پردازنـد مى بلكه به عنوان يك كارشناس به تطبيق موضوع بر حكـم ؛داشت

دليـل هرچند در صورت عمل به فتوای خـود بـه  .تر خواهد بود ها صريح جنبه كارگزاری عمل آن

بـرای توضـيح بيشـتر بـه مبحـث (. نيابى بودن آن از طرف ولى فقيه باز هم كارگزار خواهند بود

فقهای شورای نگهبان با آنكه خود  ).ميان واليت قيموميت و وصايت رجوع كنيد و تفاوت رهبری

نى از جانب رهبری نظام در تطبيق قوانين نبوده، بلكه نمايندگا ءبايد مجتهد باشند، اما در مقام افتا
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بر اين اساس، نظر فتوايى شـورای . و مقررات، بر قواعد شرعى و قانونى اثبات شده از قبل هستند

توان نتيجه گرفـت كـه ها مى عمل آن از اين رو و با توجه به ماهيت. نگهبان مالك عمل نيست

ايط مورد نياز به عنـوان نماينـده ولـى فقيـه ايـن مسـئوليت را توانند با دارا بودن شرزنان نيز مى

  .دار شوند و هيچ منع قانونى و شرعى نيز در اين راه وجود ندارد عهده

  حقوقدانان شورای نگهبان. 2. 5. 4

اعضاء حقوقدان شورای نگهبان بايد واجد  اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 91بر طبق اصل 

و از آنجا كه . حقوقدانى و مسلمان بودن و شرطى مبنى بر جنسيت به ميان نيامده است: دو شرط

 شرط فقاهت و اجتهاد نيز مطرح نشده ترديدی نيست كه اين منصب قابل تصـدی توسـط زنـان

قـدانان شـورای نگهبـان در قـوانين عـادی بـه الزم به ذكر است در بررسى شرايط حقو. باشد مى

موردی برخورد نكرديم كه از نظر شرعى و قانونى ممنوعيتى برای تصدی اين سمت توسط زنـان 

وجود داشته باشد و چنانچه تا كنونى از ميان زنان كسى به عضويت شورای نگهبان در نيامده بنـا 

  .بر موارد ديگری بوده است نه حرمت شرعى و منع قانونى

  وزارت و نمايندگى مجلس. 6. 4

وجود ندارد و در عمل هـم  به اين مشاغل اساسى منعى برای تصدی زنان بر اساس اصول قانون

پذيرفته شـده  انسانى به عنوان يك حق اصل برابری سياسى. اند اين مناصب دست يافته زنانى به

غير واليى اين مناصب بر اساس مباحث قبل مؤيد اين مسئله است لذا  در قانون اساسى و ماهيت

  .كنيم ها خودداری مى از بررسى آن

  گيری نتيجه

نسان، در های بنيادين خود و با توجه به طبيعت ا با تكيه بر اهداف و ارزش نظام حقوقى اسالم .1

حقـوق . جنسيتى متفاوت، برای او حقوق انسـانى مشـتركى را وضـع كـرده اسـت كنار حقوق

تواند با مالحظات  ها در مواردی مى ی اعمال اين حقو مرد مشترك است اما شيوه انسانى زن

  .و شيوه اعمال حق بايد تمايز قائل شد پس ميان اصل حق. جنسيتى باشد

و مـرد  حضور در اجتماع با مقام انسانى نه جنسيتى و بـا حفـظ حيـا بـرای هـر دو جـنس زن .2

ساز روابط انسانى دور از اختالط جنسى باهدف انجام تكاليف انسانى در اجتماع و تحكيم  زمينه

  .است خانواده
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اساسـى  و مرد است كه در قانون انسانى و مشابه زن و اجتماعى از حقوق ابری سياسىبر حق .3

  .پذيرفته شده است

الشرايط كه مسئول حكومـت اسـت  دينى شرط مرد بودن تنها برای فقيه جامع بر اساس مبانى .4

ما ساير مقامات حكومتى به عنوان كارگزاران ولى فقيه كه زير نظر او فعاليـت ا. ضروری است

  .باشند توانند از زنان كنند مى مى

كـه بـا ادلـه شـرعى  جز منصب واليى رهبری زنان اساسى جمهوری اسالمى ايران در قانون .5

، وزارت، جمهـوری رياسـت: مانند توانند در مصدر ساير مناصب سياسى خورد مى تخصيص مى

نمايندگى مجلس شورای اسالمى و خبرگان رهبری، رياست قوه قضائيه و عضويت در شورای 

  .نگهبان هم به عنوان فقيه قرار گيرند

  فهرست منابع

  مجيدقرآن  

 البالغه نهج  

 اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون  

 8/12/1378وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب  قانون  

  ،كتاببوستان . ، قمتحليلى نظام جمهوری اسالمى ايران نگاهى به مبانى، 1389ارسطا، محمدجواد.  

  ،نشر گرايش. ، چاپ اول، تهرانشهروندی نظريه نسبيت در حقوق، 1388جاويد، محمدجواد.  

  ،جهانى بشر از ديـدگاه اسـالم و غـرب تحقيق در دو نظام حقوق، 1370جعفری تبريزی، محمدتقى ،

  .المللى جمهوری اسالمى ايران دفتر خدمات حقوقى بين. ، تهران1چاپ 

  ، ، 8، حكومـت اسـالمى، ش »حقـوقى مجلـس خبرگـان-جايگاه فقهى«، 1377جوادی آملى، عبداّهللاٰ

  .40-10ص

 ------- ،1385 ،اسرا. ، چاپ دوم، قمو تكليف در اسالم حق.  

 ------- ،1381 ،اسرا. ، چاپ ششم، قمجمال و جالل  در آيينه زن.  

 ------- ،1390 ،اسرا. ، چاپ سوم، قم18، جتفسير تسنيم.  

  ،چـاپ دوم، تهـرانمشروعيت، وظايف و اختبـارات مجلـس خبرگـان، 1385حبيب نژاد، سيد احمد ، .

  .كانون انديشه جوان

  ،پژوهشـگاه فرهنـگ و . ، چـاپ اول، تهـرانزن فلسفه نظـام حقـوق، 1390حكمت نيا، محمود، الف

  .انديشه اسالمى
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 -------  ،پژوهشـگاه . ، چـاپ اول، تهـرانهای فردی و اجتماعى زن و مسئوليت حقوق، 1390، ب

  .فرهنگ و انديشه اسالمى

 دارالنبأ. ، كويتتحرير المسائل، 1428ای، على،  خامنه.  

  ،اميركبير. ، تهران1، جفقه سياسى، 1367عميد زنجانى، عباسعلى.  

 -------  ،1368 ،اميركبير. ، چاپ اول، تهران2، جفقه سياسى.  

 مطالعات راهبردی زنـان، نبوی حكومت در طرح و تأمين مطالبات زنان، 1385الدين،  قوامى، صمصام ،

  .47، ص 34ش 

  ،انتشارات صدرا. ، تهرانمسئله حجاب، 1368مطهری مرتضى.  

 -------  ،1389 ،صدرا. تهران، چاپ سى و دوم، گفتار بيستالف.  

 -------  ،1389 ،صدرا. ، چاپ نهم، تهران19، جآثار مجموعهب.  

  ،دادگستر. ، چاپ دوم، تهراناساسى جمهوری اسالمى ايران مختصر حقوق، 1389مهرپور، حسين.  

  ،شركت انتشارات علمى فرهنگى. ، چاپ اول، تهراندر اسالم زن شخصيت و حقوق، 1382مهريزی، مهدی.  

  ،ميزان. ، چاپ سوم، تهراناساسى جمهوری اسالمى ايران حقوق، 1385هاشمى، سيد محمد.  

 چـاپ اول، بررسى فقهى حقـوقى شـورای نگهبـان، 1380اّهللاٰ و محمدهادی كاويانى،  نيا، فرج هدايت ،

  .اصر ع م  ه ش دي و ان  ش دان  ى گ ن ره ف  ؤسسهم.  ران ه ت



 

 

 

  

  

 در حقوق از زنان حمايت

  المللى بشردوستانه بين

  
  
  

  1الدين لساني سيد حسام

  

  چكيده
 هـا نيسـتند بلكـه زنـان جنگهای مـردم تنهـا نتيجـه  ها و خانه ها و تخريب ساختمان كشته شدن انسان

شوند و ميزان موارد تجاوز به عنف و آزار و اذيت  ها متحمل مى ها را در خالل جنگ بيشترين ميزان لطمه

المللـى  بشردوستانه بين حقوق. شدگان آن جنگ است ها حتى بيشتر از تعداد كشته زنان در برخى از جنگ

از  ها با ايجاد قواعدی هر چند ناكافى و ناقص سعى در حمايـت االجرا در زمان جنگ به عنوان حقوق الزم

و  1949های ژنـو  و كنوانسـيون 1907كنوانسـيون چهـارم الهـه . هـا نمـوده اسـت زنان در خالل جنگ

المللى هستند كه به بحـث حمايـت از زنـان در زمـان  بينآن از جمله معاهدات  1977پروتكلهای الحاقى 

المللـى در امـر حمايـت از زنـان را برخـى  دوسـتانه بين نقـايص قواعـد حقـوق بشر. انـد ها پرداخته جنگ

امنيـت همچـون قطعنامـه   شـورای های صادره توسط مجمع عمومى سـازمان ملـل و خصوصـاً  قطعنامه

ها در اجـرای قواعـد  بديهى است عملكرد دولت. اند ر كردهپ) 2008(1820و ) 2000(1325، )1999(1265

در خصـوص  1949 المللى خصوصًا در اجرای مادۀ مشترك چهار كنوانسـيون ژنـو دوستانه بين حقوق بشر

هـا،  ها به اجرای مفاد كنوانسيون توسط خودشان و تضمين اجرای مفاد آن توسـط سـاير دولت تعهد دولت

منشـور و رسـيدگى  25های مصوب خود حسـب مـاده  امنيت برای اجرای مفاد قطعنامه ای شورای فشاره

المللى همچـون محـاكم  ها به وسيله محاكم قضايى بين در زمان جنگ قضايى به موارد نقض حقوق زنان

هـای آينـده شـاهد  در جنگ تواند اين اميدواری را ايجاد كند كه المللى مى اختصاصى و ديوان كيفری بين

  .ها باشيم ها در زمان جنگ كاهش موارد نقض حقوق زنان و افزايش احترام به شرافت آن

  

  .وكنوانسيون ژن، حقوق زنان ،ل، حقوق مخاصمات مسلحانهالمل بين حقوق :ها واژه كليد

                                                           
   .)س(ل عموم و عضو هيأت علمى دانشگاه حضرت معصومه المل بين دكتری حقوق. ١
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  مقدمه

ها  از انسان المللى يكى از وظايف اصلى خود را حمايت ل به عنوان حقوق جامعه بينالمل بين حقوق

ميالدی به خوبى آشـكار  70المللى مختلف خصوصًا بعد از دهه  اين حمايت در اسناد بين. داند مى

به عنوان نيمى از جمعيـت چنـد ميليـاردی جهـان در طـول تـاريخ متحمـل ظلـم و  زنان. است

ل حمايت از زنان را به عنوان يـك وظيفـه مهـم المل اند از اين رو حقوق بين های فراوان بوده ستم

های حمايت از  بسياری از جنبه. برای خود دانسته و سعى در اجرای صحيح اين وظيفه نموده است

های حقوق بشری خود  گردد در قالب بحث مطرح مى زنان و آن چيزی كه زير عنوان حقوق زنان

ترين و مشهورترين اقدامات در اين مورد، تصـويب كنوانسـيون  همكنند كه يكى از م را آشكار مى

  .است 1979گونه تبعيض عليه زنان به سال  رفع هر

ناديده گرفته شده و يا حداقل از توجـه كمتـری برخـوردار بـوده  از زنان آنچه در مورد حمايت

و ايـراد انـواع  زنـان و آن نقض شـديد حقـوقها وجود دارد  است واقعيتى است كه در اكثر جنگ

. المللـى اسـت المللى و غير بين ها نسبت به زنان در حين مخاصمات مسلحانه اعم از بين خشونت

دهد خشونت عليه زنان  نقض حقوق زنان در زمان صلح را هر چقدر بزرگ بدانيم آمارها نشان مى

جنـگ يـك . تر از نقض حقوق زنان در زمان صلح است تر و ظالمانه ار بزرگها بسي در زمان جنگ

رغم ممنوعيت جنگ بر حسـب  المللى است اگرچه واقعيتى تلخ؛ و على واقعيت عينى در جامعه بين

  .منشور ملل متحد، جهان امروز كمتر روزی را در آرامش سپری كرده است

كنند و تجاوز به عنف،  وردن رقيب استفاده مىها طرفين از هر عاملى برای از پای درآ در جنگ

از اقـداماتى  خشونت جنسى، به بردگى كشاندن، آزار و اذيت جنسى و حتى حاملگى اجباری زنان

شـوند و گـاه پيامـد ناخواسـته يـك جنـگ  هستند كه گاه به عنوان يك هدف جنگى تعقيب مى

در خالل جنگ دوم جهـانى بـيش از . های زير قابل توجه است برای نمونه توجه به مثال. هستند

 ١.ده شـدندده و به بردگى جنسـى كشـانو دختر توسط سربازان امپراتوری ژاپن ربو هزار زن 200

مورد تجاوز به عنف قـرار 1990هزار زن كويتى در خالل حمله عراق به كويت در سال   5بيش از 

                                                           
1. Kelly Askin, ‘Comfort women: Shifting shame and stigma from victims to 

victimizers’, in International Criminal Law Review, Vol. 1, No 1–2, 2001, pp. 5–32. 
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زن و در آمـار  15700و در جنگ داخلى رواندا آمـار رسـمى حـاكى از تجـاوز بـه عنـف  ١گرفتند

 شايان ذكر است ٢.هزار زن است 500هزار تا  250رسمى حاكى از انجام اين عمل نسبت به  غير

 800كشى انجام شده در رواندا كه منجر به تشكيل دادگاه ويژه در مورد آن شد  كه آمار كل نسل

هزار  500ن جنگ بالغ بر هزار مورد است و اين در حالى است كه تجاوز به عنف انجام شده در اي

 2003تـا  1998های  در جنگ صورت گرفته در جمهوری دموكراتيك كنگو بين سال! مورد است

  .هزار زن قربانى خشونت جنسى شدند دود يكنيز ح

ل مخاصـمات مسـلحانه كـه امـروزه از آن بـه حقـوق الملـ بين با ارائه اين آمار وظيفه حقـوق

. گـردد تر مى كاردر مخاصمات مسلحانه آش از زنان شود در حمايت المللى تعبير مى دوستانه بين بشر 

المللى در حمايت از زنان در زمان  در اين مقاله نگارنده قصد دارد كه قواعد حقوق بشردوستانه بين

المللى در اين  مخاصمات را بررسى كند و پس از پرداختن به قواعد مختلف قراردادی و عرفى بين

را كه از طريـق دو نهـاد مهـم آن يعنـى مجمـع عمـومى و  موضوع، عملكرد سازمان ملل متحد

المللـى بـرای  در نهايت نيـز سـاز و كـار قضـايى بين. شود ارزيابى نمايد شورای امنيت تعقيب مى

در ايـن . ل مورد بررسى و مداقه قرار خواهد گرفتالمل اجرايى كردن مفاد قواعد موجود حقوق بين

المللى در حمايـت از  دوستانه بين به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه حقوق بشر مقاله نويسنده

زنان چه اقداماتى انجام داده است؟ آيا اقدامات صورت گرفته در حمايـت از زنـان در مخاصـمات 

المللـى در اجرايـى كـردن  ها كافى است؟ نقش محـاكم قضـايى بين مسلحانه برای حمايت از آن

  المللى در بحث زنان چگونه است؟ تانه بيندوس قواعد حقوق بشر

  المللى المللى و تمايز آن با حقوق بشر بين بشردوستانه بين حقوق

المللـى و  بينل هم در حوزه حقوق بشـر المل بين در حقوق از زنان با توجه به اينكه مسئله حمايت

المللى مطرح شده اسـت، الزم اسـت ايـن دو عنـوان تعريـف  دوستانه بين هم در حوزه حقوق بشر

ل دو اصطالح ظاهرًا شـبيه بـه هـم المل در حقوق بين. ها با يكديگر روشن گردند شوند و تمايز آن

                                                           
1. Christine Chinkin, ‘Rape and sexual abuse of women in international law’, in 

European Journal of International Law, Vol. 5, No. 1, 1994, p. 327. 
2 . United Nations Economic and Social Council, ‘Report on the situation of human 

rights in Rwanda’, submitted by Mr Rene´ Degni-Se´gui, Special Rapporteur of 
the Commission on Human Rights, under paragraph 20 of Resolution S-3/1, 25 
May 1994, E/CN.4/1996/68, paras 16 to 20. 
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اسـت و ديگـری حقـوق در  Jus ad bellumها حقوق بر جنگ يا همـان  يكى از آن. وجود دارد

  .Jus in belloجنگ يا همان 

بر جنگ، حقوق حاكم بر توسل به زور و يا به عبارتى آن مجموعه قواعد حقوقى اسـت  حقوق

بر اساس اين حقـوق . كند كه امكان و يا عدم امكان توسل به زور و يا همان جنگ را بررسى مى

قالب دفاع مشروع و يا اقدامات شورای امنيـت بـر حسـب فصـل است كه دامنه توسل به زور در 

اين بحث ربطى به موضـوع ايـن مقالـه نـدارد و از ايـن رو بـه آن . گردد هفتم منشور احصاء مى

از غير نظاميان و زخميـان، وسـايل و تسـليحات  حقوق در جنگ همان حمايت. نخواهيم پرداخت

اين موضوع همان حقوقى است كه بـه آن حقـوق . نمايد را بررسى مى ... وجنگى، اشغال نظامى 

انه شود و امروزه از آن به عنوان حقـوق بشردوسـت و يا حقوق جنگ گفته مى مخاصمات مسلحانه

ب ايـن عنـوان حين مخاصمات مسلحانه در قال بحث حمايت از زنان ١.شود المللى نام برده مى بين

  .قابل بررسى است

حقـوق . المللـى وجـود دارد المللى، عنوان حقوق بشر بين دوستانه بين بشر در كنار بحث حقوق

و مـرد بـه طـور عـام و كلـى  ها اعـم از زن بشر مجموعه قواعدی است كه به بيان حقوق انسان

اجرايـى آن در  فقط در زمان صلح كـارايى دارد، آثـاررغم آنكه به عقيده بسياری  پردازد و على مى

رغم آنكه اين حقوق در زمان مخاصمات نيز كارايى  اما على. توان ناديده گرفت زمان جنگ را نمى

المللى كه مسائل حقوق بشری  دارد بيشتر به يك حقوق زمان صلح شهرت دارد زيرا معاهدات بين

اعالميه جهـانى . اند ای ننموده بحث جنگ و مخاصمات مسلحانه اشارهاند هرگز به  را مطرح كرده

المللى حقوق مـدنى و سياسـى و ميثـاق  ، اعالميه حقوق بشر تهران، ميثاق بين1948حقوق بشر 

های قواعـد عـام حقـوق بشـری و  المللى حقـوق اقتصـادی، اجتمـاعى و فرهنگـى از نمونـه بين

و كنوانسيون حقوق كودك از مصاديق  بعيض عليه زنانكنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون منع ت

، آزادی بيـان، آزادی منـع تبعـيض ميـان مـردان و زنـان. بارز قواعد خاص حقوق بشری هستند

  .شوند المللى محسوب مى ها از موضوعات حقوق بشر بين مطبوعات و مسائلى شبيه اين

المللى مشخص شد و با توجه به  دوستانه بين بشر و حقوق بشر كه به اختصار تمايز حقوقحال 

المللى، آشكار است كه امكان اجرای قواعـد ايـن حقـوق در زمـان  دوستانه بين بشر  تعريف حقوق

                                                           
1. Shaw Malcolm N. International law., Cambridg University Press, Sixth Edition, 

2008, p. 1167. 
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اما سـؤال اينجاسـت كـه آيـا امكـان  ،صلح وجود ندارد زيرا اين حقوق مختص زمان جنگ است

اجرای قواعد حقوق بشری در زمان مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟ در پاسخ ابتدا بهتر اسـت بـه 

اين مسئله اشاره كنيم كه به عقيده برخى نويسندگان محرك اصـلى سـازمان ملـل بـرای انجـام 

های آلمان نـازی  و ستم المللى نسبت به ظلم اقدامات جهت تدوين قواعد حقوق بشر، واكنش بين

هايى كه توسط آلمان در طول جنگ دوم جهانى اشـغال  نسبت به مردم سرزمين آلمان و سرزمين

دانند كه  ای قوی مى برخى ديگر نيز رابطه ميان حقوق بشر و حقوق جنگ را رابطه. ١شدند بود مى

د حقـوق بشـر جنگ انشـعابى از قواعـ حقوق جنگ است و حقوق  هبه موجب آن حقوق بشر الزم

از سوی ديگر ما شاهد وجود برخى قواعد شبيه و يا حداقل نزديك بـه يكـديگر در  (Ibid) .است

 13آمد كـه در مـاده  و برای مثال اصل آزادی رفت. دوستانه هستيم بشر و حقوق بشر قواعد حقوق 

گرفتـه و جـای  78در قالب ماده  1949اعالميه جهانى حقوق بشر آمده در كنوانسيون چهارم ژنو 

دهد مگر  آمد مردم سرزمين اشغالى را نمى و به دولت اشغالگر سرزمين ديگر، اجازه منع كردن رفت

های مختلف لـزوم اجـرای  مجمع عمومى سازمان ملل نيز طى قطعنامه. بر حسب ضرورت امنيتى

جمـع های م قواعد بشر حين مخاصمات مسلحانه را مورد توجه قرار داده و اين مسئله در قطعنامه

های اشـغالى فلسـطين كـامًال مشـخص  عمومى در خصوص لزوم رعايت حقوق بشر در سرزمين

شورای امنيت نيز به مسئله لزوم رعايـت حقـوق بشـر در حـين مخاصـمات مسـلحانه در  ٢.است

المللـى  ديـوان بين ٣.های خود در مورد تيمور شرقى، كوزوو و اشغال عراق پرداخته اسـت قطعنامه

المللى در رأی مشورتى ديوار حائل كـه در سـال  ترين نهاد قضايى بين ان اصلىدادگستری به عنو

هايى كه كنوانسيون حقوق بشـری از حقـوق بشـر  صادر كرده است اعالم كرد كه حمايت 2004

ديــوان در رأی معــروف بــه  ٤.شــود دهنــد در حــين مخاصــمات مســلحانه منتفــى نمى انجــام مى

دوسـتانه  در مورد رابطه ميان حقوق بشر و حقوق بشر 2005های نظامى در سرزمين كنگو  فعاليت

حالت اول آن است كه برخى حقوق صرفًا جنبه بشری دارنـد، حالـت . داند سه حالت را متصور مى

                                                           
1 . Roberts, Adam- Military Occupation and the Problem of Transformation: Applying 

The Laws of war and Human Rights. For Tehran Colloqium- 2004- P. 5 
2. G.A.Res.2443(1968),2544(1969),2727(1970) 
3. SC Res.1264(1999) on the situation in the East Timor and SC Res.1244(1999) on 

the situation relating Kosovo and SC Res 1483(2003) on the situation relating Iraq 
4 . ICJ Adrisory opinion on legal Consequences of the Constraction of a Wall in the 

Occupied Palestinan Territory- 2004- Para. 106. 
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دوسـتانه دارنـد و حالـت سـوم حقـوقى را شـامل  دوم آن است كه برخى حقوق جنبه حقـوق بشر

  ١.دوستانه دارند رجنبه حقوق بش شود كه هم جنبه حقوق بشری و هم مى

شود امـا در  بشر در زمان مخاصمات مسلحانه آشكار مى با توجه به جمالت فوق كارايى حقوق

اين خصوص بايد توجه داشته باشيم كه اوًال ذات برخى قواعد حقوق بشری به صورتى است كـه 

 اولا ثانيًا بر حسـب بنـد ه مثل آزادی مطبوعات يا رسانه. قابل كارايى در حين مخاصمات نيستند

المللى حقوق مدنى و سياسـى، امكـان تعليـق برخـى قواعـد حقـوق بشـری در  ميثاق بين 4ماده 

به طور (يك ملت در معرض خطر قرار گيرد  های خاص مثل زمانى كه زندگى و يا حيات موقعيت

  .وجود دارد) ها مثال در زمان جنگ

در زمان نه تنها صلح بلكه در زمـان جنـگ نيـز  زنان لى حقوقرغم اينكه اجرای قواعد ك على

لـذا بـرای  .تواند ادامه يابد، چون امكان اجرای برخى از اين قواعد در زمان جنگ وجود نـدارد مى

المللـى  دوسـتانه بين ق بشردر حين مخاصمات بهتر اسـت صـرفًا بـه قواعـد حقـو از زنان حمايت

هايى خاص در مورد حمايت  تمسك جوييم و اجرای قواعد حقوق بشری زنان از جمله كنوانسيون

  .رفع تبعيض عليه زنان را به زمان صلح واگذاريم 1979از آنان مثل كنوانسيون 

  المللى جنگ و عرف بين های مربوط به حقوق در كنوانسيون از زنان حمايت

توجهى  هـای قابـل در زمـان صـلح بـه موفقيت از زنان ل در حمايتالمل بين رغم آنكه حقوق على

يد شـا. ها وجود نـدارد دست يافته است، كنوانسيون خاصى در مورد حمايت از زنان در زمان جنگ

 ٢هـا را كـد موسـوم بـه ليبـر شده برای اجرا در زمان جنگ بتوان نخستين مجموعه قواعد طراحى

تهيه شـده اسـت و جـزء  1863در سال  ٣در اين مجموعه قواعد كه توسط فرانسيس ليبر. دانست

المللى در حقوق جنگ است، به مسئله حمايت از زنان حين مخاصـمات اشـاره  نخستين اسناد بين

در كد ليبر كه در واقع مجموعه قواعدی است كه برای ارتش آمريكـا آمـاده شـده در . شده است

با لحنى شديد سربازان آمريكايى كه مرتكب تجاوز به عنف عليه سكنه غير نظامى  47و  44مواد 

                                                           
1 . Case Concerning Armed Activities on the Territory of Congo (Congo, Uganda) 

2005- ICJ-Para.216 
2. Lieber Code 
3. Francis Lieber 
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محتويات كد ليبر نه تنها بعـدها مـورد تقليـد  ١.داند شوند را مستحق مجازات مى كشور دشمن مى

های كشورها قـرار گرفـت بلكـه بعـدًا در كنفـرانس صـلح  های نظامى ارتش نامه نبسياری از آيي

در  1907كپنهاگ مورد تصويب و تأييد قرار گرفـت و پايـه و اسـاس كنوانسـيون چهـارم الهـه 

  .های زمينى قرار گرفت های جنگ خصوص حقوق و عرف

صلح منعقد شده بود بايد های  را كه در قالب كنفرانس 1907از اين رو كنوانسيون چهارم الهه 

از  بدانيم كه به بحث حمايـت مخاصمات مسلحانه المللى در خصوص حقوق نخستين معاهده بين

اين قواعد، شـرافت خـانوادگى، زنـدگى  46بر اساس ماده . در زمان جنگ نيز پرداخته است زنان

. فراد، اموال خصوصى و همچنين عقايد مذهبى افراد حين مخاصمات بايد مورد احترام قرار گيرندا

هاست و حتى از اشاره به عمل  اين ماده تنها ماده كنوانسيون مذكور در حمايت از زنان حين جنگ

در خصوص رفتـار  كنوانسيون ژنو 1929در سال  ٢.زند تجاوز به عنف و جرم انگاری آن سرباز مى

. پردازد مى خود به نحوه رفتار با اسرای جنگى زن 3رسد و در ماده  با اسرای جنگى به تصويب مى

  :در اين تنها ماده كنوانسيون مذكور در حمايت از زنان آمده است كه

بايـد بـا  زنان. شته شودها احترام گذا دارند كه به شرافت و شخصيت آن زندانيان جنگى حق«

عضو پيدا نكرد و  47تر از  اين كنوانسيون نهايتًا بيش» .توجه به جنسيتشان مورد توجه واقع شوند

های  ظلـم و سـتم ٣.متحده كه عضو جامعه ملل نشده بود، عضـو ايـن كنوانسـيون گرديـد اياالت

ها را با جديّت بر آن داشت تا  انى دولتهای اول و دوم جه فراوان روا شده به زنان در زمان جنگ

در  1949های ژنـو  كنوانسـيون. به عمل آورند 1949های ژنو  اقدامى را در قالب ايجاد كنوانسيون

آمدنـد و  به حساب مى جنگ در زمان خود انقالبى در حقوق مخاصمات مسلحانه خصوص حقوق

محور و حامى غير نظاميـان و افـراد خـارج شـده از صـحنه  ها را انسان حقوقدانان اين كنوانسيون

 به بحث زنان و حمايـت 1949 ماده از مجموع چهار كنوانسيون ژنو 19حدود . دانستند نبردها مى

به بحـث حمايـت از زخميـان و  1949كنوانسيون اول ژنو . (ستها در زمان جنگ پرداخته ا از آن

به بحث حمايت از زخميـان و كشـتى  1949های زمينى، كنوانسيون دوم ژنو  مجروحان در جنگ

                                                           
1. Instructions For the Government of Armies of the United States in the field, 

General Order, No. 100-Promulgated on April 24, 1863. 
2 . Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: 

Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 
October 1907. 

3 .Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War .Geneva 1929. 
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به بحث اسيران جنگى و كنوانسيون  1949های دريايى، كنوانسيون سوم ژنو  شكستگان در جنگ

مشـترك هـر چهـار  3مـاده ). پـردازد ن مىژنو به مسـئله حمايـت از غيـر نظاميـا 1949چهارم 

اختصاص دارد، اهانت به ) داخلى(المللى  كه به مخاصمات مسلحانه غير بين 1949كنوانسيون ژنو 

كننـده عليـه افـراد مـورد حمايـت ايـن  شخصيت افراد، خصوصًا انجام رفتارهای ظالمانه و تحقير

كت ندارند حال چـون غيـر نظـامى يعنى كسانى كه در مخاصمات به هر دليل شر(ها  كنوانسيون

نيـز  1949كنوانسـيون چهـارم  27مـاده . دانـد را ممنوع مى) اند هستند و يا زخمى و مجروح شده

ای به شرافتشان حمايت شوند و خصوصًا  گويد كه زنان بايد به طور خاص در مقابل هر خدشه مى

در . حمايـت گردنـددر مقابل تجاوز به عنف، فحشای اجباری و هـر شـكلى از خشـونت جنسـى 

های اشـغالى در  استفساريه صليب سرخ از اين ماده به موارد گسترده تجاوز به عنـف در سـرزمين

هـا  زمان جنگ جهانى دوم و موارد فراوان تجاوز به زنان در مناطقى كـه نيروهـای نظـامى از آن

اربتى، بـه عنـوان های مق زدند و همچنين گزارش موارد متعدد بيماری كردند و يا اردو مى عبور مى

هـای حاضـر در  اشاره شـده اسـت و در ادامـه بـر قصـد و نيـت ديپلمات 27انگيزه تصويب ماده 

جهت مبارزه با تجاوز به عنف و بردگى جنسى  1949كنفرانس جهت انعقاد كنوانسيون چهارم ژنو 

  ١.كند مى تأكيدعليه زنان 

دهنده  للى صليب سرخ كه پيشنهادالم ، كميته بين1949های ژنو  نقايص موجود در كنوانسيون

هـای اول و دوم ملحـق بـه  ها بود را بـر آن داشـت كـه پيشـنهاد ايجـاد پروتكل اين كنوانسيون

 11. هـا برسـاند به امضـاء دولت 1977ها را در سال  های مذكور را بدهد و اين پروتكل كنوانسيون

پروتكل اول  76ماده . در زمان جنگ پرداخته است از زنان ماده از هر دو پروتكل به بحث حمايت

  .های بارز توجه هر دو پروتكل به بحث مزبور است پروتكل دوم از نمونه 4و ماده 

هايى دارند كه الزم اسـت  ايراد از زنان های ژنو و دو پروتكل آن در موضوع حمايت كنوانسيون

) جنسـيت(بـودن  ها به زن ها و پروتكل از اين ايرادها آن است كه كنوانسيون يكى. بررسى شوند

بلكه سعى اين مفاد در نگرش يكسـان  ؛اند زنان به عنوان يك خصوصيت قابل لحاظ توجه نكرده

منـدی از مزايـای مفـاد ايـن  و عدم تأثير جنسـيت در بهره) صرف عدم تبعيض( به زنان و مردان

ها و  ايراد ديگر اين كنوانسـيون. ها هم برای زنان و هم برای مردان است ها و پروتكل كنوانسيون

                                                           
1 . Commentary of IV Geneva Convention, published under the general editorship of 

Pictet,Jean S ,ICRC,Geneva,1958,P.205 ,206. 
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های انجام شـده در  به طوری كه حمايت. ها در نحوه حمايت از زنان در زمان جنگ است پروتكل

های جنسـى روا  در برخى مفاد نيز به خشونت. بيشتر از مادران استقواعد مذكور نه از زنان بلكه 

های روا شده بر زنـان حـين  اما واقعيت آن است كه ظلم و ستم ؛شود شده عليه زنان پرداخته مى

عدم درج مصاديق . هاست مادری آن های جنسى و نقض حقوق تر از خشونت ها بسيار بزرگ جنگ

های  های فاحش هر كدام از كنوانسـيون تعدی به زنان در زمره مصاديق نقضانواع ظلم و ستم و 

حـين  ها نسبت به نقض حقـوق زنـان های اين كنوانسيون  ، از جمله كوتاهى1949المللى ژنو  بين

ــت جنگ ــاده . هاس ــيون اول،  50م ــيون دوم،  51كنوانس ــوم و  147كنوانس ــيون س  148كنوانس

انـد امـا جـای   های فـاحش هـر كنوانسـيون پرداخته رم ژنو به ذكر مصاديق نقضكنوانسيون چها

های جنسى، بردگى جنسى، حاملگى اجبـاری  مصاديق نقض حقوق زنان حين جنگ مثل خشونت

 1977هـای الحـاقى اول و دوم  متأسفانه پروتكل. و فحشای اجباری در مفاد ذكرشده خالى است

پروتكل اول  76چنانچه ماده . نداشتند ها بر زنان در زمان جنگهای بيشتری در حمايت از  نيز قدم

پروتكل دوم نيز كه به بيان تضـمينات اساسـى در  4ماده . كنوانسيون چهارم است 27تكرار ماده 

آميـز،  رغم آنكه لطمه به شرافت و انجـام رفتارهـای تحقير پردازد على زمان مخاصمات داخلى مى

داند، تالشى بـرای جـای دادن چنـين اعمـالى در  را ممنوع مىتجاوز به عنف و فحشای اجباری 

ها، حقـوق ويـژه و خاصـى را بـرای زنـان  در واقع پروتكل. دهد المللى انجام نمى قالب جرائم بين

هـا را  كنند و عدم تبعيض ميان زنان و مردان در برخورداری از مزايای مفاد پروتكل شناسايى نمى

، 1977حسـب استفسـاريه پروتكـل اول . داننـد ها كافى مى گبرای حفظ حقوق زنان در زمان جن

گيرد بلكـه  مى بر اين پروتكل نه تنها زنان مورد حمايت طبق كنوانسيون چهارم را در 76مفاد ماده 

اند را نيـز  اما تحت تـأثير مخاصـمات واقـع شـده ،شوند زنانى كه مشمول كنوانسيون چهارم نمى

آنكـه طبـق كنوانسـيون چهـارم، اتبـاع يكـى از اطـراف توضـيح  ١.دهد مشمول حمايت قرار مى

های هم پيمـان بـا آن طـرف  مخاصمه نسبت به همان طرف و همچنين افراد تبعه يكى از دولت

گردند اما بر اساس استفساريه اين ماده، زنانى كـه  مخاصمه، جزء افراد مورد حمايت محسوب نمى

  .شوند مند مى بهره 76های ماده  ز، از حمايتجزء افراد مورد حمايت كنوانسيون چهارم نيستند ني

                                                           
1 .Commentary of First Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949 ,Editors:Yves Sandoz,Christophe Swinarski and 
Bruno Zimmermann.Martinus Nijhoff Publishers,Geneva,1987, p.892. 
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های آن بوده اسـت كـه،  های ژنو و پروتكل هايى به كنوانسيون شايد به دليل وجود چنين ايراد

هـای  متـأثر از درگيری های نظامى خود لزوم احترام به زنـان ها رسمًا در دستورالعمل برخى دولت

متحـده،  سـوئد، فرانسـه، كانـدا، توگـو، انگلسـتان، اياالت. (انـد همسلحانه را مورد اشـاره قـرار داد

حتى برخى كشورها عدم رعايت تكليف فوق مبنى بر لزوم احترام ...)  يوگسالوی، هلند، نيوزلند و

بـنگالدش، ونـزوئال، نـروژ، ايرلنـد، (اند  های مسـلحانه را جـرم انگاشـته به زنان متأثر از درگيری

  ١.)آذربايجان، آرژانتين

در زمـان مخاصـمات  از زنـان اقبال گسترده برخى كشورها در ايجاد قواعد مناسب برای حمايت

چنانچـه كميتـه . المللى در اين موضوع بـوده اسـت ساز ايجاد برخى قواعد عرفى بين مسلحانه زمينه

قاعده عرفى  161منتشر نمود و  2005المللى صليب سرخ در مجموعه قواعد عرفى كه در سال  بين

  .را به بحث زنان اختصاص داد قاعده 3های مسلحانه شناسايى كرد،  درگيری را در مورد حقوق

دوسـتانه  بشر اين مجموعه قواعد اعمال تبعـيض نـاروا در اعمـال حقـوق 88در قاعده شماره 

نيز تجاوز جنسى و ساير اشـكال  93قاعده شماره . المللى بر اساس جنسيت ممنوع شده است بين

نيازهای حمايتى و بهداشتى خـاص  بر لزوم تأمين 134داند و قاعده  خشونت جنسى را ممنوع مى

نكته حـائز اهميـت در ايـن مجموعـه . كند مى تأكيدهای مسلحانه  تحت تأثير درگيری برای زنان

قواعد عرفى آن است كه نگرش كلى حاكم بر زمان استخراج اين مجموعه قواعد عرفى با نگرش 

به طوری كه در مقدمه شـرح . ر كرده استهای آن تغيي های ژنو و پروتكل زمان ايجاد كنوانسيون

های مسـلحانه و  مجموعه قواعد نام برده به لزوم توجه ويژه به زنان در زمان درگيری 134قاعده 

ميـان زنـان و  حال آنكه قـبًال صـرف عـدم تبعـيض ٢.گردد ها اشاره مى پذيری آن توجه به آسيب

 های آن برای حفظ حقوق زنان های ژنو و پروتكل ورداری از مزايای مفاد كنوانسيوندر برخ مردان

  .نمود ها كافى مى در زمان جنگ

  در زمان مخاصمات مسلحانه از زنان در حمايت نقش اركان سازمان ملل متحد

و  المللى دانست كه به برابری زنان را شايد بتوان جزء نخستين اسناد بين متحد منشور سازمان ملل

اين سازمان از طريق اركان خود بيشترين كمك را بـه اسـتواری جايگـاه . اشاره كرده است مردان

                                                           
1 .Henckaerts,Jean Marie and Doswald-Beck,Louise , Customary International 

Humanitarian Law,ICRC,Cambridge University Press,2005,Volume 1 .P.476. 
2 .Ibid.P.475. 
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المللى كرده اسـت، امـا آنچـه كـه سـازمان ملـل را در  ر جامعه بينآنان د زنان و لزوم حفظ حقوق

بـه . از زنان معروف كرده است بيشتر در قالب حمايت از زنان در زمان صلح اسـت موضوع حمايت

ميالدی شاهد حركتى از سوی اين سازمان و اركانش برای حمايت از  70طوری كه تا قبل از دهه 

ای مجمع عمـومى كـه در قالـب قطعنامـه شـماره  ماده 6اعالميه . ايم ها نبوده زنان در زمان جنگ

صادر شده است يكى از نخستين اقدامات سازمان ملل در موضوع مورد بحث  1974به سال  3318

در ماده اول اين اعالميه حمله و يا بمباران جمعيت غير نظـامى خصوصـًا زنـان و كودكـان  ١.است

ايـن مـاده در واقـع در راسـتای اصـل تفكيـك كـه يكـى از اصـول حقـوق . ممنوع گرديده است

ايـن . المللى و حتى يكى از قواعد قطعى و تخطى ناپذير آن است بنـا شـده اسـت دوستانه بين بشر

های شيميايى و ميكروبى در خالل مخاصـمات بـه طـور اطـالق  ستفاده از سالحاعالميه به عدم ا

ژنـو  1949های  ژنـو و كنوانسـيون 1925كند و چنين عملى را نقـض فـاحش پروتكـل  اشاره مى

توجه داشته باشيم كه معاهده پاريس در مورد منـع توليـد، تكثيـر، انباشـت و اسـتفاده از  ٢.داند مى

اين اعالميه انجـام هـر اقـدامى . به تصويب رسيده است 1993در سال های شيميايى بعدها  سالح

 ٣.داند كه متضمن شكنجه، تبعيد، خشونت، اخراج و زندانى كردن زنان و كودكان باشد را ممنوع مى

لزوم تهيه سرپناه مناسب، غذا و امكانات پزشكى برای زنان و كودكان جزء تعهدات طرفين جنـگ 

های اسـتقالل  ايراد اين اعالميه محدوديت دامنه فعاليت آن به جنگ اما. حسب اين اعالميه است

ين سرنوشـت ملـل، مبـارزه بـرای برقـراری صـلح و يـتع و آزادی ملى از قيد استعمار، اجرای حق

از اين رو در خصـوص حمايـت از زنـان و كودكـان در سـاير  ٤.همچنين زمان اشغال نظامى است

ضمن آنكه شأن اعالميه بودن و صدور . استناد به اين اعالميه نيستيم مخاصمات مسلحانه قادر به

  .آن از طرف مجمع عمومى و در نتيجه غير الزامى بودن آن را نيز نبايد از ياد برد

 نام اعالميه حذف خشونت عليه زنان همجمع عمومى اعالميه ديگری ب 1992در دسامبر سال 

های جسمى و روانى عليه زنـان نتيجـه پـا فشـاری بـر  در اين اعالميه خشونت ٥.را تصويب كرد

                                                           
1 . Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed 

Conflict, G.A. res. 3318 (XXIX), 29 U.N. GAOR Supp. (No. 31) at 146, U.N. Doc. 
A/9631 (1974). 

2 .Ibid.Article.3. 
3 . Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed 

Conflict,op.cit.article 5. 
4 .Ibid.Preamble. 
5 .Declaration on the Elimination of Violence against women ,GA. 48/104, 48 U.N. 

GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49.1993. 
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با توجه به اينكه اين اعالميه انواع خشونت عليه زنان فقـط در . گردد برابری جنسيتى قلمداد مى نا

بـرای بررسـى  1994بشر سـازمان ملـل در سـال  شود، كميسيون حقوق زمان صلح را شامل مى

را بـه عنـوان گزارشـگر ويـژه  ١ها، خانم راديكا كومـار آسـامى خشونت عليه زنان در زمان جنگ

دوسـتانه  های حقـوق بشر وی در گزارش خـود بـر لـزوم بـازنگری در كنوانسـيون. منصوب نمود

خشـونت عليـه زنـان در زمـان  يافته در خصـوص كارگيری قواعد جديد توسعه المللى برای به بين

نيز كميسيون فرعـى جلـوگيری از تبعـيض و  1995در سال  ٢.كند مى تأكيدمخاصمات مسلحانه 

ها تحقيقات وسيعى را در اين موضوع آغاز كرد و خانم ليندا چاوز را مأمور تحقيق  از اقليت حمايت

شبه بردگـى جنسـى در زمـان مخاصـمات يافته، بردگى جنسى و  در مورد تجاوز به عنف سازمان

  ٣.مسلحانه نمود

ها و سمينارهای متعدد، جامعـه  های فراوان صورت گرفته و برگزاری كنفرانس رغم تالش على

كنون ناكـام  در زمان مخاصمات مسلحانه تـا از زنان المللى در ايجاد قواعد جامع برای حمايت بين

ها در زمـان  هـای خاصـى از انسـان هايى كـه بـرای حمايـت از گروه كنوانسيون مانده است و در

برای مثال پروتكل اختياری . ها ايجاد شده است نيز نگاه حمايتى به زنان بسيار ضعيف است جنگ

پـردازد و  كودك كه به بحث مشـاركت كودكـان در مخاصـمات مسـلحانه مى كنوانسيون حقوق

سال افـزايش داده اسـت، در خصـوص سـربازان دختـر  18سال به  15را از  حداقل سن سربازی

بـرای حمايـت از كودكـان، صـدور  اقدام ديگر مجمع عمومى سازمان ملل متحـد ٤.ساكت است

پروتكل اختياری كنوانسيون حقوق كودك در مورد ممنوعيت خريد و فـروش كودكـان، فحشـای 

های جنسـى عليـه  از كودكان اسـت كـه بـه بحـث خشـونت ٥اوير سكسىكودكان و گرفتن تص

اما اين پروتكل نيز وارد بحـث سوءاسـتفاده جنسـى از كودكـان دختـر حـين . پردازد كودكان مى

  .شود مخاصمات مسلحانه نمى

                                                           
1. Radica Comar Asami 
2. Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 

consequences, Ms Radhika 
Coomaraswamy, UN document E/CN.4/1998/54, 26 January 1998. 
3. Preliminary report of the Special Rapporteur on the situation of systematic rape, 

sexual slavery andslavery-like practices during periods of armed conflict, Ms Linda 
Chavez, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/  26, 16 July 1996. 

4. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement 
of Children in armed conflict. 

5. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of 
children, child prostitution and child pornography. 
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از  ملل اگر چه خيلـى ديـر وارد بحـث حمايـت  در كنار مجمع عمومى، شورای امنيت سازمان

در زمان مخاصمات مسلحانه گرديد اما با صدور چندين قطعنامـه حمايـت جـدی خـود را از  زنان

كه حمايت از غيـر نظاميـان در زمـان ) 1999( 1265قطعنامه . ها آشكار نمود زنان در زمان جنگ

متعـددی جنگ را موضوع اصلى كار خود قرار داده است، به بحث زنان پرداختـه و پيشـنهادهای 

در اين قطعنامه شورا از اين واقعيت كـه  ١.ها ارائه نموده است برای حمايت از آنان در زمان جنگ

ها، غير نظاميان و به خصوص زنان و كودكان هستند اظهار نگرانى  دسته بزرگى از قربانيان جنگ

ل برای حمايت بيشتر از غير نظاميان المل بين در مقدمه اين قطعنامه بر لزوم توسعه حقوق. كند مى

های متناسب برای پلـيس غيـر نظـامى، نيروهـای  شود و ارائه آموزش مى تأكيدها  در زمان جنگ

المللـى  های بين حقوقى و قضايى، نيروهای دفاع مدنى و پرسنل سازمان ارتش، دارندگان مشاغل

شـورا در ايـن قطعنامـه بـر لـزوم شناسـايى زنـان . گـردد عنـوان مىای الزم و ضروری  و منطقه

ديده از خشونت و ايجاد مقررات حمايتى ويژه برای زنـان و كودكـان حـين عمليـات حفـظ  آسيب

پذير بودن مداخله  بار شورای امنيت به امكان در اين قطعنامه برای نخستين ٢.نمايد مى تأكيدصلح 

شـوند و يـا  ها غير نظاميان هدف حمالت واقع مى طى آن ای كه در وضعيت مخاصمات مسلحانه

كه در نوع خود تحولى  ٣نمايد بروست، اشاره مى دوستانه به غير نظاميان با مانع رو رسانى بشر ياری

  .گردد المللى و حتى حقوق توسل به زور محسوب مى دوستانه بين بزرگ در حقوق بشر

تغيير نمـود و بـه زنـان  نسبت به مسئله زنان) 2000( 1325نگرش شورای امنيت در قطعنامه 

در اين قطعنامه قواعـد ايجـاد شـده در قطعنامـه  ٤.جدای از بحث جمعيت غير نظامى توجه نمود

ها  به نحوی كه شورا هدف مستقيم قرار دادن زنان در خالل جنگ ،توسعه داده شد) 1999(1265

ل مربـوط بـه الملـ بين را در اين قطعنامه به شدت محكوم و بر اهميت رعايت كامل قواعد حقوق

اشـكال  های جنسـى بـه خصـوص تجـاوز بـه عنـف و سـاير از زنان در مقابل خشـونت حمايت

خواهـد كـه  هـا مى نمايد و از دولت مى تأكيدها  سوءاستفاده و هر شكلى از خشونت در زمان جنگ

عمـومى در خصـوص  عـدم شـمول عفـو ٥.اقدامات الزم را برای حمايت از زنان به عمـل آورنـد

ها بر تعقيب مجرمين چنين  ها و مسئوليت دولت مرتكبين جرائم ارتكابى عليه زنان در زمان جنگ

                                                           
1. SC 1265(1999) 
2. Ibid.Para.13 
3. Ibid.Para.10 
4. SC 1325(2000) 
5. Ibid.Para.9 and 10 
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اسـتفاده بيشـتر از زنـان در پروسـه حفـظ صـلح و  ١.رائمى از نكات مهم ايـن قطعنامـه اسـتج

ين زنان به عنوان نمايندگان ويژه و فرستادگان دبير كل در انجـام پروسـه حفـظ يسازی و تع صلح

  .الذكر است های قطعنامه فوقتأكيدصلح از ديگر 

) 2000(1325اجرای مفاد قطعنامـه  شورای امنيت دقيقًا برای پيگيری) 2009( 1889قطعنامه 

های  در اجرای پروسـه و تقدير از دبير كل و ساير نهادها برای تالش در جهت افزايش نقش زنان

بيشـتر از زنـان در  سازی و همچنين تقدير از اقدامات انجام شده برای حمايـت حفظ صلح و صلح

قربانيان بلكه به عنوان سفيران صـلح و دوسـتى ايجـاد شـده  زمان مخاصمات البته نه به عنوان

شورای امنيت بيشتر از آنكه بـر نقـش زنـان در پروسـه ) 2008(1820حال آنكه قطعنامه  ٢.است

های جنسـى در  كند، خواهان حمايت از زنان در مقابل تجاوز به عنف و ساير خشـونت تأكيدصلح 

افـزايش مـوارد خشـونت عليـه زنـان در بسـياری از در ايـن قطعنامـه بـه  ٣.ها است زمان جنگ

های جمهوری دموكراتيـك  مثل جنگ 2000مخاصمات خونين اتفاق افتاده در آفريقا بعد از سال 

در مقدمـه . اشاره شده اسـت) دارفور(كنگو، جمهوری آفريقای مركزی، سيراليون، ليبريا و سودان 

های  رد كـه زنـان و دختـران هـدف خشـونتگيـ اين قطعنامه اين واقعيت مورد شناسايى قرار مى

جنسى به عنوان يك هدف جنگى برای تحقير كردن، تسلط يافتن، ايجاد ترس و واهمه، متفـرق 

. گيرنـد كردن و يا ترك اجباری محل توسط غير نظاميان و يا اعضای يك گروه قوميتى قـرار مى

توانـد  هـا مى ر زمـان جنگهای جنسى عليه زنـان د شورا در اين قطعنامه معتقد است كه خشونت

همچنـين بـر  شورا در اين قطعنامـه ٤.تر كند و مانع اعاده صلح گردد وضعيت مخاصمات را وخيم

كـرده و خواهـان اتخـاذ  تأكيدگونه خشونت عليه زنان در مخاصمات  لزوم توقف فوری اعمال هر

اقدامات  ٥.استای شده كه مرتكب چنين اعمالى گرديده  اقدامات مناسب عليه آن طرف مخاصمه

مدنظر شورا در اين خصوص شامل اقدامات پيشگيرانه مناسب برای جلوگيری از تجاوز به عنف و 

ها بـر حسـب تعهداتشـان و مجـازات  های جنسى، انجام اقدامات حمايتى به وسيله دولت خشونت

فات و ايجاد مقررات نظامى مناسب، از بين بردن برخى خرا. باشد مرتكبين چنين جرائم جنسى مى

های جنسى، بررسى سوء پيشينه متقاضيان استخدام در ارتـش  دهنده خشونت باورهای غلط شكل

                                                           
1. Ibid .Para.11 
2. SC 1889(2009) 
3. SC 1820(2008) 
4. Ibid.Para.1 
5. Ibid.Para.5 
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در خصوص داشتن سوء سابقه در ارتكاب تجاوز به عنف، انتقال زنان و دختران جوان در معـرض 

های پناهندگان از جملـه  های امن و حفاظت از دختران و زنان ساكن كمپ تهديد جنسى به مكان

شورا در اين قطعنامـه بـر  ١.الذكر است قق اهداف قطعنامه فوقادات شورای امنيت برای تحپيشنه

نامه محاكم اختصاصى و  لزوم شناسايى موارد خشونت عليه زنان به عنوان جرايم بزرگ در اساس

كنـد كـه  شورای امنيت در نهايت به اين نكته اشـاره مى ٢.كند مى تأكيدالمللى  كيفری بين ديوان

 ها نه تنها مقتضـای عـدالت شديد نشان دادن به جرائم خشونت عليه زنان در زمان جنگ واكنش

  .است بلكه برقراری صلح پايدار نيز چنين اقتضايى دارد

  ها در زمان جنگ زنان راهكارهای اجرايى كردن جلوگيری از نقض حقوق

در  از زنـان های مختلف در بحـث حمايـت از عرفى، قراردادی و قطعنامهوجود قواعد مناسب اعم 

زمان مخاصمات مسلحانه به تنهايى برای حمايت از زنان كافى نيست بلكه اجرای كامل و توأم با 

ر متأسـفانه د. كنـد ها تكميـل مى حسن نيت اين قواعد است كه حمايت از زنان را در زمان جنگ

راهكار اجرايـى خاصـى بـرای جلـوگيری از  1949های ژنو  و حتى كنوانسيون 1907قواعد الهه 

ها  قدرت اجرايى اين كنوانسـيونچراكه  .بينى نشده است ها پيش در زمان جنگ زنان نقض حقوق

 1949های ژنـو  كنوانسـيون در موادی است كه اقدام بـه اعـالم مصـاديق مـوارد نقـض فـاحش

اند اما در اين مواد نامى از مصاديق نقض حقوق زنان و يا به عبارتى تجاوز به عنـف، آزار و  نموده

 50مالحظـه دقيـق مـاده . شـود به عنـوان نقـض فـاحش بـرده نمى... .  اذيت، بردگى جنسى و

نسـيون چهـارم كـه كنوا 147كنوانسـيون سـوم و  130كنوانسيون دوم،  51كنوانسيون اول ژنو، 

كنند حاكى از عدم توجه بـه بحـث زنـان در  ای اعمال را نقض فاحش كنوانسيون معرفى مى پاره

های  ها جزء موارد نقض از اين رو چون مصاديق نقض حقوق زنان در زمان جنگ. اين مقوله است

زيـرا  .دباش پذير نمى شود لذا تسری عنوان جنايت جنگى بر اين اعمال امكان فاحش محسوب نمى

شـود و بـالتبع مصـاديقى  جنايـت جنگـى محسـوب مى 1949های ژنـو  نقض فاحش كنوانسيون

اند جنايـت جنگـى نخواهـد  های فاحش نيامده همچون تجاوز به عنف كه در زمره مصاديق نقض

ها بايد از راهكارهای ديگر  از اين رو برای اجرايى كردن حمايت كامل از زنان در زمان جنگ. بود

است  1949 كنوانسيون ژنو 4مشترك  1يكى از اين راهكارها توجه به ماده . ستفاده كردحقوقى ا

                                                           
1. Ibid .Para.3 and 10 
2. Ibid Para. 4 
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ها را  اند نه تنها خـود مفـاد ايـن كنوانسـيون ها مكلف شده كه به موجب آن دول عضو كنوانسيون

بـر ايـن . مين نماينـدها را نيز بايد تضـ ها توسط ساير دولت كامًال اجرا كنند بلكه اجرای كامل آن

از جمله مفادی كـه مربـوط  1949های ژنو  ها بايد در اجرای مفاد مختلف كنوانسيون اساس دولت

ها  مسلمًا يكى از اين روش. هاست از طرق مختلف اهتمام ورزند به حمايت از زنان در زمان جنگ

يا هـر طريقـى اسـت های ويژه و  ايجاد مقررات ملى مناسب، آموزش پرسنل نظامى، ايجاد دادگاه

  .كند های مذكور توسط يك دولت عضو را ايجاب مى كه امكان اجرای كامل مفاد كنوانسيون

سـت كـه  هـا نيـز بـه ايـن معنا های مذكور توسط سـاير دولت تضمين اجرای مفاد كنوانسيون

از  های ژنو و از جمله مفاد مربـوط بـه حمايـت ها نه تنها در مقابل ناقضان مفاد كنوانسيون دولت

و حتى تكليف به انجـام برخـى اقـدامات عليـه  كنند بلكه حق ها سكوت نمى در زمان جنگ زنان

هـا بـر  ها توسط سـاير دولت تفسير نحوه تضمين اجرای مفاد اين كنوانسيون. ناقضان را هم دارند

  ١.در اين خصوص وجود ندارد عهده دولت اجراكننده مادۀ مشترك است و رويه مشخصى

و حتى  1949های ژنو  در كنوانسيون زنان جنايت جنگى محسوب نشدن مصاديق نقض حقوق

المللى برای گنجانيدن اين مصاديق در زمـره جنايـات  های بين های آن، سبب آغاز تالش پروتكل

  .جنگى گرديد

های ژنـو،  كنوانسـيون 1977هـای الحـاقى  تصـويب پروتكلپس از  1992چنانكه در دسامبر 

المللى صليب سرخ با تشكيل يـك كميتـه راهبـردی خاطرنشـان سـاخت كـه از نظـر  كميته بين

هـای  تجاوز به عنف ممنوع اعالم شده است، از اين رو مصـاديق نقض 1949های ژنو  كنوانسيون

خصوصًا ايراد صدمه و يا جراحـت  1949كنوانسيون چهارم ژنو  147فاحش نام برده شده در ماده 

شود بلكه هرگونه حمله نسـبت  جدی به جسم يا سالمتى فرد نه تنها تجاوز به عنف را شامل مى

های  تواند ساير مفاد كنوانسـيون اين تفسير مى ٢.گردد را نيز شامل مى به شخصيت و شرافت زنان

 در كنفـرانس جهـانى حقـوق. را نيز در برگيرد های فاحش است ژنو كه مربوط به مصاديق نقض

ن در زمان زنا  شد كه نقض حقوق تأكيدتشكيل شد نيز بر اين مسئله  1993بشر وين كه در سال 

  ٣.المللى است دوستانه بين مخاصمات مسلحانه نقض اصول اساسى حقوق بشر و حقوق بشر

                                                           
1. Boisson de chazournes, Laurence and Condorelli, Luigi, Common Article 1 of the 

Geneva Convention revisited: Protecting Collective Interests, International Review 
of Red Cross, No, 837 (2000) p. 5. 

2. International Committee of the Red Cross ,Aid Memoire-December 1992-Para.2 
3. Alain-Guy Tachou-Sipowo- The Security Council on women in war: between 

peacebuilding and humanitarian protection.International Review of the Red 
Cross.Vol92,No.877,2010,P.202 
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در  زنـان در عدم شناسايى مصاديق نقـض حقـوق 1949ای ژنو ه ضعف موجود در كنوانسيون

ها و بـالتبع جنايـت جنگـى، توسـط محـاكم  ها به عنوان نقـض فـاحش كنوانسـيون زمان جنگ

های  رغم ثابت بودن مصاديق نقض چراكه على. المللى مختلفى تا حدودی جبران گرديده است بين

و عدم امكان افزايش اين مصاديق، جنايت جنگـى  1949های ژنو  كنوانسيون فاحش ذكر شده در

بلكه بـه  ؛های مذكور اطالق شود های فاحش كنوانسيون عنوانى نيست كه فقط به مصاديق نقض

المللـى نيـز قابـل اطـالق  دوستانه بين های جنگى حقوق بشر هرگونه نقض فاحش حقوق و عرف

مـيالدی  90المللى كه بعـد از دهـه  عملكرد چندين محكمه بين نامه يا از اين رو در اساس. است

ها از تجاوز به عنـف گرفتـه تـا هـر  در زمان جنگ مصاديق نقض حقوق زنان ،شده است  تشكيل

های جنگـى تلقـى شـده و جنايـت  نقض فاحش حقوق و عرف اقدامى كه سبب خفت زنان گردد

المللى كه برای رسـيدگى بـه جنايـات ارتكـابى در  بين ديوان كيفری. جنگى به حساب آمده است

نامه خود فقط تجاوز به عنـف را جـرم  تشكيل شد در اساس 1993١يوگسالوی سابق كه در سال 

اين ديوان جـرم تجـاوز . ها گذشت دانست و از كنار ساير اشكال نقض حقوق زنان در زمان جنگ

ديـوان  ٢.عليه بشريت قابل محاكمه دانسـت به عنف را نيز در قالب نه جنايت جنگى بلكه جنايت

بـه همـين نحـو عمـل كـرد و در  ٣تشـكيل شـد 1994المللى رواندا نيز كه در سـال  كيفری بين

نامه خود تنها تجاوز به عنف را جرم دانست و آن را جزء مصاديق جنايت عليه بشريت قـرار  اساس

و هـم در ) قسـمت ط 2بنـد  – 4مـاده (نامه ديوان يوگسالوی سـابق  چند هم در اساس هر ٤.داد

ايراد صدمات جسمى و يا روحى شديد نسـبت بـه اعضـای يـك ) 2ماده (نامه ديوان رواندا  اساس

كشـى قابـل پيگـرد دانسـته و آن را تحـت  را در قالب جرم نسل ... وگروه قومى، نژادی، مذهبى 

بديهى است مصاديق تجاوز بـه عنـف، بردگـى جنسـى، حـاملگى . دهد ر مىصالحيت جهانى قرا

ای در زمان يك جنگ نسبت به يك گروه خاص قـومى،  زمانى كه در قالب گسترده ... واجباری 

در رويه ديوان يوگسالوی سابق در . كشى خواهد بود اعمال شود، جنايت نسل ... ونژادی، مذهبى 

                                                           
1. ICTY 
2. Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. 

1993, Article 5 
3. ICTR 
4. Statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons 

Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens 
Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of 
Neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, Article 3 
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و يا مرد، ايراد آسيب جدی قاصدانه و  بار چه نسبت به زن شونتشود كه رفتار خ مواردی ديده مى

افراد اعم از زن و يا مـرد عنـوان جنايـت جنگـى پيـدا  يا ايراد صدمه جدی به جسم و يا سالمت

   ١.اند كرده

و  در برخى آراء ديوان مزبور شكنجه و هتك حرمـت عليـه شخصـيت افـراد را نقـض حقـوق

در ايـن آرا . های جنگى قلمداد كرده است كه نتيجه آن شناسايى جرم جنايت جنگـى اسـت عرف

اند كه تجاوز به عنف و ساير اشكال خشـونت جنسـى از  كننده به اين نتيجه رسيده شعب رسيدگى

گردد و به شخصـيت  جمله برهنه نمودن اجباری در مالعام موجب ايراد جسمى و روحى افراد مى

رساند و لذا خشونت جنسى و تجاوز به عنف برابـر بـا شـكنجه ديگـران در مقابـل  آسيب مى فرد

  ٢.توان آن را داخل در بحث جنايت جنگى قرار داد از اين رو به راحتى مى. قربانى است

نامه ديوان يوگسالوی نسبت به ساير اشـكال خشـونت جنسـى سـكوت  رغم آنكه اساس على

دانـد، ديـوان در رويـه خـود، صـالحيت  به عنف را مشمول مجازات مىاختيار كرده و تنها تجاوز 

را در زمـان  مورد احراز نموده و ساير اشكال خشونت جنسـى عليـه زنـان به  ماهوی خود را مورد 

های جنگى تلقى كـرده اسـت و قابـل مجـازات حسـب  و عرف مخاصمات، در قالب نقض حقوق

نامه خود صـراحتًا  ديوان رواندا نيز غير از آنكه تجاوز به عنف را در اساس. داند مىنامه خود  اساس

 مشترك چهار كنوانسـيون ژنـو 3جرم دانسته است، ساير اشكال خشونت جنسى را در قالب ماده 

اصـمات پروتكل مربوط بـه مخ(های مذكور  و همچنين پروتكل دوم الحاقى به كنوانسيون 1949

های حقوق مخاصمات  دهد و نقض حقوق و عرف قرار مى 1977مصوب ) المللى مسلحانه غير بين

 ٣.نمايد قلمداد مى مسلحانه

نامه رم  المللى روانـدا و يوگسـالوی سـابق، اسـاس نامه محاكم اختصاصى بين بر خالف اساس

های جنسى را هم در قالب جنايت  به عنف و انواع خشونت، تجاوز 1998المللى  ديوان كيفری بين

قلمداد نمـوده اسـت و ) 8حسب ماده (و هم در قالب جنايات جنگى ) 7حسب ماده (عليه بشريت 

نامه محاكم يوگسالوی سابق و روانـدا را جبـران نمـوده  در واقع نواقص و ايرادات وارده بر اساس

                                                           
1. ICTY, Prosecutor v. Kvocˇka et al., Case No. IT-98-30/1-T, Judgement (Trial 

Chamber I), 2001. 
2. ICTY, Prosecutor v. Rajic´, Case No. IT-95-12-S, Judgement (Trial Chamber I), 2006. 
3. ICTR, Prosecutor v Akayesu, Case No ICTR-96-4-T, Judgement (Trial Chamber), 2 

September 1998, para. 688. 
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راء زيادی صادر ننموده اسـت امـا در يـك رأی صـادره رغم آنكه تا كنون آ اين ديوان على ١.است

صادر نمود يكى از اتهامات انتسابى به متهم را  2012مارس  14خود در قضيه توماس ديلو كه در 

تجاوز به عنف و آزار و اذيت جنسى دختران سـرباز اعـالم نمـود و بـر همـين اسـاس بـرای وی 

اليل صدور قرار جلب بـرای دو مـتهم ديگـر را اين ديوان يكى از د ٢.مجازات زندان تعيين گرديد

نيز تجاوز به عنف و بردگى جنسى دختران اعالم كرد و اين جرائم را هم در قالب جنايت جنگـى 

  ٣.و هم در قالب جنايت عليه بشريت ارزيابى نمود

  گيری نتيجه

المللـى در  دوستانه بين بشر رغم وجود قواعد متعدد در قالب قواعد قراردادی و عرفى در حقوق على

هـا  در زمـان جنگ در زمان مخاصمات مسلحانه، موارد نقض حقوق زنان از زنان موضوع حمايت

به قدری فراوان است كه شايد اين تصور را بـه ذهـن متبـادر سـازد كـه ايـراد از قواعـد حقـوق 

، ستانه نيستدو اما واقعيت آن است كه اين ايراد به تنهايى از قواعد حقوق بشر. دوستانه است بشر

رای كامـل قواعـد المللى خود و اجـ ها در اجرای صحيح تعهدات بين بلكه عدم اهتمام الزم دولت

المللى است كه سبب وجود چنين سطح بااليى از موارد نقض حقوق زنـان  دوستانه بين حقوق بشر

 4ها فقط به تعهد مربـوط بـه خـود يعنـى مـادۀ مشـترك  اگر دولت. ها شده است در زمان جنگ

نسيون مـذكور را خـود بـه طـور به درستى عمل كنند و نه تنها قواعد كنوا 1949 كنوانسيون ژنو

ها را تضـمين نماينـد، ديگـر شـاهد چنـين  كامل اجرا نمايند بلكه اجرای آن به وسيله ساير دولت

يقينًا در اين راستا ايجاد محاكم ملـى . ها نخواهيم بود فجايعى از نقض حقوق زنان در زمان جنگ

هـای الزم بـه پرسـنل  موزشها و ارائـه آ خاص برای مجازات ناقضين حقوق زنان در زمان جنگ

با توجه به توسعه فعاليت ديـوان كيفـری . تواند بسيار كارگشا باشد هايشان مى نظامى توسط دولت

هـا بيشـتر شـده اسـت و اميـد بـه  المللى، اميد به مجازات ناقضين حقوق زنان در زمان جنگ بين

  .بخشد ها را نويد مى تر برای زنان در زمان جنگ ای امن آينده

                                                           
1. Rome Statute of International Criminal Court.1998 
2. The Prosecutor V. Tomas Lubanga Daylo,ICC-01/04-01/06-14 March 2012-

para.32,235,606,629,892,913 
3. The Prosecutor V.Bosco Ntaganda and Callixte M. 
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قبض و بسط حكمى سقط 

 و حكم ، در دامنه حقجنين

  )تكليف(

  
  1رحسين جاو

  

  چكيده
بـر  تأكيـدكننـد، بـا  تكيه مى» اصل حاكميت اراده«، به ويژه، آنان كه بر سقط جنين از يك سو، موافقان

كنند؛ حتى اگر مصـلحتى در ميـان  مادر جايز تلقى مى ، سقط جنين را در دامنه تأثير ارادهزن حفظ حقوق

سوء اجتمـاعى بـه  گيرد و آثار جنين را هدف مى از سوی ديگر، اين عمل تماميت جسمانى و حيات. نباشد

های  از ايـن رو، يكـى از پرسـش. اند به همين دليل گروهى با آن بـه مخالفـت برخاسـتهآورد و  دنبال مى

بنيادين در حوزه سقط جنين، ميزان اختيارات و دامنه تأثير اراده مادر يا اشخاص ثالث نسـبت بـه اعمـالى 

  .گردد است كه مĤًال، منجر به سقط جنين مى

اگـر سـقط جنـين . اسـت بودن سقط جنين يا حكم به اين پرسش، در گرو حق ، پاسخايران در حقوق

در اسقاط جنين وجود ندارد؛ اگر سـقط  مادر در مباشرت در سقط يا اذن باشد، امكان دخالت اراده» حكم«

اصطالحى باشد، مطابق قاعده، اراده مادر برای مباشرت يا اذن در سقط و قبض » حق«جنين از مصاديق 

  .كند و بسط دامنه آن، جايگاه برجسته و نقش محوری ايفا مى

و موضـوع و سـيره عقاليـى،  با توجه به معيارهای اثباتى متعدد از جمله، لسان روايات، مناسبات حكم

. از اشخاص سلب شده و جز در موارد خاص جـايز شـمرده نشـده اسـت سقط جنين گردد، حق معلوم مى

: تكليـف(» حكـم«گيـرد و از مقولـه  اصـطالحى قـرار نمى» حق«بنابراين، موضوع سقط جنين داخل در 

در دامنه حكمى سـقط جنـين و قـبض و بسـط آن، موضـوع  رادهتحليل جايگاه ا. شود شمرده مى) حرمت

  باشد نوشتار حاضر مى

 .، اذن، حكم، حق، اصل حاكميت اراده، سقط جنين، سالمتحيات :ها كليدواژه

 

                                                           
  ).س(معصومه دانشگاه حضرت ) استاديار(عضو هيئت علمى . ١
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 مقدمه

ای اسـت كـه  هر چيزی كه به حسب جايگاه و اهميت محترم شمرده شود، ماهيتًا، دارای محدوده

شود و اگر اين مطلب در باره موجوديـت  مصون از تعرض بوده، مانع هر نوع تعدی و هتك آن مى

به آن حساس بـوده و بـرای و تماميت جسمانى انسان باشد، اين صفت را دارد كه شخص نسبت 

بنـابراين، تماميـت ) 34 :2 ج ،1428 ؛ شيرازى،135: 1414واسطى، . (خيزد به دفاع برمىحفظ آن 

حرمت در آن، به معنای مطلق  رود از تعرض مصون باشد و جسمانى، قلمرويى است كه انتظار مى

تكليفى نيـز بـه  ممنوعيت و محدوديت، در قبال اطالق و ارسال است؛ به نحوی كه حتى حرمت

در اين صورت معنای حرمت تكليفى، به معنای محـدوديت افـراد در صـدور فعـل . گردد آن برمى

مغاير مصونيت در مورد تماميت جسمانى است و حرمت وضعى هم به معنای محدوديت در ترتب 

ى، بـه معنـای آن بنابراين، حرمت تماميت جسمان) 129-130 :1417اشتهاردى، . (خواهد بود آثار

و مـالك آن در حقيقـت، وجـود محـدوده ) 34 :شيرازى، پيشين. (است كه هتك آن جايز نيست

رغم اين جامعيـت،  البته در صورتى كه به. شود ممنوع از تعرض است كه مانع از تجاوز به آن مى

ه و بدون برود، از قبيل تعدد دال و مدلول بودكار  به )نظير حرمت تكليفى(حرمت به معنى خاصى 

  )همان. (رسد اشكال به نظر مى

  های پيش رو طرح مسئله و چالش. 1

گيـرد، امكـان و  هايى كه در حوزه اختيارات و تصرفات اشخاص قـرار مى ترين چالش يكى از مهم

كـه  شـود ايـن اسـت پرسشى كه مطرح مى. است اشخاص در حوزه سقط جنين ميزان تأثير اراده

» اذن«آيا امكان اباحه و دخالت . توانند اقدام به سقط جنين نمايند مادر و سايرين، تا چه حدی مى

مادر يا ولى طفل در قبض و بسط حكمى آن وجود دارد يا خير؟ بنابراين، بحث » اراده اعالمى«و 

مباشرت به سقط جنين توانند  كه، آيا اشخاص مرتبط با جنين مى است؛ نخست اين دو جهت مهم

نمايند؟ دوم، آيا تيم پزشكى و مؤسسات درمانى، به موجب درخواست مادر يا اجازه ولى و رضايت 

شـود، تـأثير  باشند؟ روشن است، پاسخى كـه بـه پرسـش اول داده مى مادر، مجاز به اين كار مى

پرسش، حـول  در حقيقت، نكته اصلى در اين دو. مستقيمى بر پاسخ به پرسش دوم خواهد داشت

  .جنين در مرحله نباتى يا حيوانى آن است محور ميزان تسلط و توانايى اشخاص بر سلب حيات
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دارد به زمان و چگونگى  مادر حق ،»آزادی اراده«گسترده و قوی از  از ديدگاه موافقان حمايت

مخالفان نيز با تكيه بر احترام تماميت جسمانى بر . گيری كنند سقط جنينى كه با خود دارد تصميم

دارند و صرفًا، در موارد خاص و در محـدوده مشـخص، جـايز  تأكيدحرمت و ممنوعيت اين عمل 

  .خاص اتفاق نظر ندارند ها در نحوه تجويز و دامنه حكم شمارند و البته همه آن مى

شـايان ذكـر اسـت . باشـد مى و حكم پردازد بحث حق ترين بحثى كه به اين موضوع مى مهم

شود و هم در روابط عرضى  بحث حق و حكم هم در رابطه طولى انسان با شارع حكيم مطرح مى

ط عرضى و روابط افراد با يكديگر و ميـزان نوشتار حاضر، عمدتًا، ناظر به رواب. ها با يكديگر انسان

بنابراين بـه خـوبى . باشد ها نسبت به تصرف در امور مربوط به خود مى اختيارات و دامنه اختيار آن

 ها، از جملـه در حـوزه جايگـاه اراده هايى كه در برخى از زمينـه كنونى، چالش پيداست، در حقوق

در   .شود، در مباحـث بنيـادين حـق و حكـم ريشـه دارد مطرح مى سقط جنين اشخاص در امكان

پردازی در اين حوزه  گيری صحيح در رتبه نظريه حقيقت، پاسخ مبنايى به اين معضالت، به موضع

  .بستگى دارد

و دادن اجازه يا دستور سـقط بـه تـيم درمـانى،  بنابراين، اقدام مادر به مباشرت در سقط جنين

قابليـت ه ، در معنای اخـص كلمـه، خواهـد بـود كـهمه، تابعى از تلقى سقط جنين به عنوان حق

اتصاف به هر نوع تصرف را داشته باشد كه در اين صورت زمام اختيار آن، به طور كلى، در دسـت 

بـه ديگـر سـخن، . آن، به خواست خود، عمـل كنـد خواهد در ذوالحق است تا به هرگونه كه مى

  .بودن آن، پسينى و در رتبه مؤخر قرار دارد امكان سقط جنين در نسبت با حق يا حكم

، نظريه مناسـب دربـاره و حكم های مطرح شده درباره حق در اين نوشتار، با مراجعه به ديدگاه

بيان شده است و سپس، معيارهـای اثبـاتى باره  در اين و اثر آن قط جنينمفهوم حق و حكم در س

  .قرار گرفته استه آن در اين حوزه مهم مطالعاتى، مورد توج

  و حكم مفهوم و اوصاف حق. 2

هـا و  تـوان از تفاوت مشـابهت دارد؛ امـا نمى از نظر مبنا، با نهاد حكم اگرچه مشروعيت نهاد حق

از اين رو الزم است نهاد حق، بـه طـور مسـتقل، بررسـى و . هايى چشم پوشيد علت چنين تفاوت

ترين اثر تمايز نهاد حق از نهاد حكـم  و سپس مهم) 41 :1390نيا،  حكمت( جايگاه آن معلوم شود

  .قرار گيرده مورد توج
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  در سقط جنين و حكم مفهوم حق. 1. 2

وجود دارد، با ارائه ديدگاه مورد باره  در اين های مختلفى كه ، بدون طرح ديدگاهو حكم مفهوم حق

  .شود ، دنبال مىبر موضوع سقط جنين تأكيدپذيرش و 

  در حوزه سقط جنين مفهوم حق. 1. 1. 2

ها، در حقيقـت، بـه يـك معنـای  گفته شده است؛ با وجود اين، همه آن معانى متعددی برای حق

اند از باب اشتباه مفهوم به مصداق اسـت و آن  گردد و بقيه معانى كه برای آن قرار داده واحد برمى

اسـت؛ » ثابـت«و بـه اعتبـار وجـه وصـفى آن، » ثبوت«يك معنى، به اعتبار وجه مصدری حق، 

ناميـد؛ ثبـوت آن » حـق«تـوان  ای از ثبوت و تقرر است مى بنابراين، هر چيزی را كه دارای گونه

تـوان گفـت حـق،  آن نيـز مى در بيان ماهيـت) 29-38 :1372گرجى، . (حقيقى باشد يا اعتباری

ايـن اعتبـار، بـه . خـاص خـود را داراسـت ت كه آثـارمصداقًا و در هر مورد، اعتبار مخصوصى اس

در متعَلـق حـق و گـاه، بـدون اعتبـار ملكيـت يـا » اقتدار و سلطنت«ای است كه، گاه مفيد  گونه

نيز، اگر اقتـدار  درباره سقط جنين. در مقابل شخص ديگر است» اختصاص«سلطنت، صرفًا، مفيد 

تمـام بـه نظـر بـاره  در اين مادر در حيثيات مرتبط با جنين به رسميت شناخته شود، عناصـر حـق

ای برای مادر در نظر گرفته نشود، ماهيتًا، نوعى مصـونيت بـرای  باره، سلطه اما اگر دراين. رسد مى

له نباتى باشد يـا حيـوانى و از جملـه جنين در نظر گرفته شده است؛ اعم از اين كه در مرح حيات

  .باشد ترين اثر آن، حرمت تصرف در آن و ممنوعيت مزاحمت در باره آن مى مهم

  مفهوم حكم. 2. 1. 2

گذار بر اساس مصالحى برای تنظـيم  قانونه شرعى قانونى است ك اصطالحى، حكم در برابر حق

مادی و معنوی اشخاص جعل كرده وبه نحوی به فعل مكلف، وجـود مكلـف، يـا حيثيـات  حيات

گـذار، از حيـث اقتضـاء و  قانونه مرتبط با وی تعلق گرفته است و در اصطالح، اعتباری اسـت كـ

و حكم اقتضايى حكمى است كـه در آن، طلـب بـه ) 92 :1422خويى، . (تخيير، صادر كرده است

در اين جا ممكن است اين پرسـش مطـرح . گيرد خيير به اباحه تعلق مىطور مطلق وجود دارد و ت

نيز نوعى اختيار در فعل و ترك فعل وجود دارد؛ پس فرق جوهری بين حـق » اباحه«شود كه، در 

است؟ پاسـخ » سلطه«و حكم كدام است؟ آيا حق در مقابل حكم، از نظر مفهوم و مصداق، همان 
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است و  ١»سلطه اعتباری«اين است كه حق، در واقع، همان  معروفى كه به اين پرسش داده شده،

به اين پاسخ از اين جهت انتقاد شده است كه سلطنت از احكـام حـق ). جواز( »سلطه تكليفى«نه 

و  االصول نبايد آثار در تعريف هر ماهيتى، علىكه  درحالى ؛)5 :1406خراسانى، (است نه خود حق 

گويند،  مى» حق«و » اباحه« برخى ديگر، در تفاوت. ن ركن تعريف ارائه نموداحكام آن را به عنوا

نباشـد » سـلطنت«گيرد و اگر ناشـى از  شكل مى» حق«اگر منشأ ترك فعل، اقتدار شخص باشد 

به ديگر سخن، اگر شـارع، مالكيـت و سـلطنت ) 163 :1390نيا،  حكمت. (شود ناميده مى» حكم«

شخص را بر چيزی اعتبار كند، اين امر از باب حق است و اگر اعتبار، تنها، عدم منـع از فعـل يـا 

ترتيب اثر در فعل يا ترك فعل باشد، به طوری كه شخص مورد و محل آن تلقى گردد، اين امر از 

و » سلطنت«برخى ديگر از محققان، با تمايز بين ) 55 :طباطبايى يزدی، پيشين. (باب حكم است

( مقتضای سلطه انسان بر چيزی اين است كه اختيـار آن چيـز«: گويند مى» سلطنت بر سلطنت«

بـه . آن چيز در دست او باشـد نه اين كه اختيار اصل سلطنت بر. در دست او باشد) متعَلق سلطنت

بنـابراين، بـه مثابـه . ر سلطنت خـويشديگر سخن، صاحب حق، بر متعلق حق سلطنت دارد نه ب

و چـون اعتباركننـده . حكم، اختيار اصل سلطنت نيز به دست اعتباركننده است و نه صاحب حـق

ين، حق اسقاط تواند حق را اسقاط كند؛ بنابرا اختيار آن را به دست صاحب حق نداده است، او نمى

رسد، ديدگاه اخير، نسبت بـه  مى به نظر) 19-18 :1418، 3روحانى، ج( ٢.»ناپذير هم ممكن است

  .دهد را بهتر نشان مى» اباحه«و » حق«ها، تفاوت  ساير ديدگاه

  در حوزه سقط جنين و حكم ترين اوصاف حق مهم. 2. 2

اشخاص و هم چنـين، پيـروی  ، مصونيت ساحت آن از امكان تعرض ارادهحكم ترين ويژگى مهم

بنابراين، حكم، جـز بـه . آن از مصالح و مفاسد و موضوعى است كه اين حكم، دائر مدار آن است

                                                           
و شيخ انصاری هم همـين نظـر را ) 2 :1376، 1طباطبايى يزدی، ج( را عبارت از سلطنت مى دانند حق ،مشهور. ١

انصـاری، ( .مـى دانـد» سلطنت فعلـى«مى كند و حق را  كه ايشان قيد فعليت را هم اضافه دارد ، با اين تفاوت

 ) 16-20 :1418، 3ج
گويـد،  به طور مثال، محقـق اصـفهانى در رد ايـن ديـدگاه مى. البته اين ديدگاه هم مصون از انتقاد نمانده است. ٢

» ين يا عمـلامر ع«مقتضى مالكيت انسان بر عين يا عمل وسلطه او بر عين يا عمل، در حقيقت، اين است كه 

و ملكيـت، . را» مالكيـت«ملكيت دارد نه بنابراين، مالك، عين را در . »امر ملكيت و سلطنت«دست اوست نه  به

نيز، بـدون واسـطه اضـافه  بدون واسطه اضافه ديگری، بذاتها، به شخص منتسب است و به همين كيفيت، حق

 .شود، بنابراين، ادعای مالكيت انسان بر حق، ادعای نادرستى است ملكيت، بذاتها، به شخص منتسب مى
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اصطالحى، از قابليت اقتضـايى نقـل،  شود؛ در حالى كه، حق امتثال يا انتفای موضوع، ساقط نمى

مى و انشايى شخص موضوع حريم خصوصى، در ثبوت انتقال و اسقاط برخوردار است و اراده اعال

  .ای دارد و سقوط حق و قبض و بسط دامنه حق، نقش برجسته

به همين دليل اگر ثابت شود مادر بر جنين خود سلطه ندارد، به اين معنا خواهـد بـود كـه وی 

ى يا حيوانى جنين نمايـد نبات تواند اقدام به از بين بردن تماميت جسمانى جنين و سلب حيات نمى

يا دستور دهد كه اقدام به اين كار اقدام نمايد؛ اگر اين ناتوانايى برای مادر، احـراز  يا به كسى اذن

  .شود، به طريق اولى، اشخاص ثالث هم مشمول اين محروميت خواهند بود

تواند، عمًال،  باشد، مادر مى مى هايى از آن، ماهيتًا، حق يا جنبه ولى اگر معلوم گردد سقط جنين

زيرا ) 107 :1تا، ج ؛ نائينى، بى57 :1376؛ طباطبايى يزدی، 8 :1تا، ج حكيم، بى. (آن را اسقاط كند

در ) 27ين، امام خمينى، پيش. (رود  حق به شمارمى ترين ويژگى ترين و عمومى اسقاط پذيری مهم

توان يافت كه از مصاديق حق در معنای اصطالحى باشد و در عين حال  اين صورت، موردی نمى

اين امكان را برای » دستور«يا » اذن«هم چنين، مادر قادر خواهد بود در قالب . قابل اسقاط نباشد

مايد توسـط پزشـك يـا تـيم توانست مباشرتًا، استيفا ن اشخاص ثالث فراهم آورد و حقى را كه مى

  )48 :همان. (درمانى متخصص صورت دهد

است؛ يعنى اگر مانعى نباشد، اعمال » اقتضايى«البته بايد توجه داشت، قابليت در فرض وجود، 

: 1تـا، ج امـام خمينـى، بى( .قابليت بالفعل، مقوم حق بودن باشـده جايز خواهد بود؛ نه اين ك حق

ن، سلطه، الزمه هر حقى است؛ اما اين لزوم به صورت اقتضاست، نه علـت به ديگر سخ) 26-27

يعنى، هر حقى، در صورت فقدان مانع، مقتضى سلطه برای صاحب حق است و نه در همـه . تامه

حق  جنين باشد و اين در برخى از موارد مزاحم حق پدر بر حيات به طور مثال، سقط جنين. موارد

  .در نقش مانعى برای اجرای حق، در فرض وجود، ظاهر گردد

  در حوزه سقط جنين از حكم معيار اثباتى در تشخيص حق. 3

، »اثباتـاً «يـا » ثبوتا«شود اين است كه  مطرح مى و حكم پرسش بسيار مهمى كه در مباحث حق

. »حكـم«اسـت يـا » حق«) سقط جنين(توان تشخيص داد كه مجعول شرعى  با چه معياری مى

مادر در سقط جنين  حق از قبيل دخالت اراده البته منشأ ترديد در غالب موارد از امكان جريان آثار

در تشخيص حق و حكـم . شود يا دستور مادر ناشى مى و امكان سقط توسط اشخاص ثالث با اذن
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معيـار ثبـوتى در . تـوان طـرح كـرد بودن موضوع حاضر، هم معيار ثبوتى و هم معيار اثباتى را مى

ارهای پـيش گفتـه، معي. قرار گرفته آن دو مورد مطالع تشخيص حق از حكم، در بحث از ماهيت

سازند، اما در عمل و بـرای  اگر چه تا حدودی مرزهای ثبوتى و مفهومى حق و حكم را روشن مى

های حق و حكم در حوزه سـقط جنـين، الزم اسـت معيارهـای اثبـاتى  تشخيص مصاديق و جلوه

نبـه زيرا معيار بازشناسى حق از حكم، در حقيقت، معياری پسينى و مؤخر از ج. دقيقى مطرح شود

در اين مرحله الزم است در موارد مردد سقط جنين، به طور مشخص، حـق يـا . مفهومى آن است

قبل از ورود در معيارهايى كه در اين مقام مطرح شده است بـه رسـم . حكم بودن آن معلوم گردد

معهود و عادت مألوف پيشينيان، نخست درباره اصل عملى مناسـب مقـام بحـث كـرده، آن گـاه 

توجه به اين اصل، از اين رو اهميـت . دهيم  قرارمىه را مورد توجباره  در اين فته شدهمعيارهای گ

ای برای اثبات حـق يـا حكـم بـودن »قاعده«مضاعف دارد كه از ديدگاه برخى از محققان، هيچ 

و تـاكنون كسـى نتوانسـته اسـت ضـابطه ) 49: امام خمينى، پيشين. (مجعول شرعى وجود ندارد

  )139: تا جزائری، بى. (تشخيص حق از حكم مطرح كند اثباتى دقيقى برای

  بودن سقط جنين يا حكم اصل عملى در مقام شك در حق. 1. 3

، قابل اعمال يا اسقاط هست يا خير، اگر منشـأ از ديدگاه برخى از محققان، اگر ترديد شود كه حق

» صـدق«برای قبـول چنـين آثـاری باشـد، در ايـن صـورت چـون در » عرفى قابليت«ترديد در 

موجـود » اطالقات«و » عمومات«عمومات بر اين قبيل مصاديق، ترديد هست، امكان مراجعه به 

در اين ابواب، وجود نخواهـد داشـت و نـاگزير هسـتيم كـه بـه اصـول عمليـه مناسـب مراجعـه 

بنابراين، اگر در جريـان عمومـاتى نظيـر  ،)72: 1423 ، جرقوئينى،50: خمينى، پيشين امام(١نماييم

اسقاط، ترديد شود، بايـد بـه اصـل عملـى  در سقط جنين» الناس مسلطون على مالِهم و مالَهم«

  .مناسب مقام، مراجعه شود

شود اين است كه اصل عملى مناسب اين مقام، كدام اسـت؟  پرسشى كه در اين جا مطرح مى

اصل . مطرح كرد، يكى از اين اصول، اصل احتياط استباره  در اين توان چند اصل را مىدر پاسخ 

جنينـى و يـا ولـوج روح و  كند كه پس از انعاد نطفه و شـروع حيـات اقتضا مىباره  در اين احتياط

                                                           
ن العهد على اسقاط الشى ء المردد بين كونه حقًا او حكمًا و لعدم صدق عنوان الصلح لعدم عنوان الشرط و عنوا«. ١

فال مجال للتمسك بالعمويات الثبات اآلثـار » ما ترك الميت عليه«على الصلح الواقع عليه و لعدم صدق عنوان 

 .»الثالثه فالبد من الرجوع الى االصل العملى
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ن اصـل اي. شروع حيات حيوانى، نتوان اقدام به سلب حيات جنين در هر كدام از اين مراحل نمود

اصاله التخيير، . شود در نتيجه به اصل عدم جواز اين عمل از ناحيه مادر يا اشخاص ثالث منجر مى

به طور مثال، بعد از . جريان يابد ديگر اصلى است كه ممكن است در برخى از فروض سقط جنين

گيـرد و  قـرار مىه در يك رتب ولوج روح در جنين و آغاز حيات حيوانى، جنين به اين لحاظ با مادر

حتى در فرض اقتضای مصالح خاص از قبيل نجات جان مادر و عدم امكان نجات هردو، دليلى بر 

مخير خواهد باره  در اين حيات مادر و تماميت جسمانى مادر وجود ندارد و نهايتًا، مادر رجحان حق

تـوان گفـت، اگـر بـا  ين، به عنوان ضـابطه مىبنابرا. بود به نجات جان خود يا ابقای حيات جنين

و سـلطه  حق، از جمله اراده كدام از آثار تمسك به اصول عمليه مناسب مقام، معلوم شود كه هيچ

  .خواهد بود و نه حق مادر بر جنين جريان ندارد، بحث سقط جنين، حكم

  در حوزه سقط جنين از حكم تشخيص حقضوابط حاكم در مقام . 2. 3

انـد تـا بـا طـرح معيارهـای مناسـب، امكـان تميـز و  در ميان فقها، محققان بسياری تالش كرده

لوازم مجعول شرعى و  و توجه به لسان ادله و مالحظه آثار. ، فراهم آورندرا از حكم تشخيص حق

ضوابط ياد را طور خالصـه . ها است توجه به عمومات و اطالقات باب شروط و صلح از اين تالش

  .بر حريم خصوصى بررسى خواهيم كرد تأكيدو با 

  :توجه به لسان دليل. 1. 2. 3

» ظهـور«بودن مجعول شـرعى  يا حكم اگر در لسان دليل، تعبيراتى وجود داشته باشد كه در حق

هم چنين گفته شده است كـه ) 66-65 :جرقوئينى، پيشين. (شود داشته باشد، مطابق آن عملم مى

، بدون اضافه به فاعل باشـد، ظهـور در حكـم »فعل«، يا »عين«اگر مفاد دليل، ثبوت حكم برای 

و اگر هم گـاهى دارد؛ زيرا حكم به طبيعت بماهو طبيعت صرف نظر از شخص، تعلق گرفته است 

) 139: جزايری، پيشين( ١.د شده باشد، از قبيل امتنان استاين قبيل احكام خطاب به اشخاص وار

از سوی ديگر، اگر مفاد دليل، اثبـات ) همان. (از اين رو ظرف اين احكام، لغو بوده و استقرار ندارد

  .حقى برای شخص باشد، ظاهر در حق است؛ مگر آن كه خالف آن ثابت شود

                                                           
 .»احلت لكم بهيمه االنعام«نظير . ١
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روايـات . باشد در زمره احكام مى دهد كه سقط جنين لسان برخى از روايات به خوبى نشان مى

جنـين حتـى در  وجود دارد كه همگـى بـر لـزوم صـيانت از تماميـت حيـاتباره  در اين مختلفى

به طور مثال، برخـى روايـات بـه . ترين مراحل، و عدم جواز سقط توسط مادر داللت دارند ابتدايى

  :اشاره دارد تماميت جسمانى جنينصراحت، به صيانت از

و بر خالف مفـاد باره  در اين يا دستوری شود حتى اگر اذن وجود نهى در اين روايات باعث مى

بعـالوه، . زيرا نهى در معامالت، مقتضى فساد اسـت. اعتبار باشد ده باشد، فاسد و بىروايت واقع ش

دهد شارع مقدس در اين موارد درصدد برقـراری نظـم عمـومى  سياق اين قبيل روايات نشان مى

نظـم عمـومى «تـوان آن را  خاصى در جغرافيای فرهنگى و اجتمـاعى مسـلمانان اسـت؛ كـه مى

بديهى است هر نوع عملى كه بر خالف نظم يادشده صورت گيـرد، . ادنام نه» فرهنگى و اخالقى

  .مشروعيت نداشته، اثری بر آن مترتب نيست

دهـد كـه حيثيـات جسـمانى جنـين، در حـوزه اختيـار  نشان مى بنابراين، رواياتى از اين دست

اشخاص از  اند كه از هر نوع تعرض مصون بوده، اراده اشخاص قرار ندارد و به نحوی تشريع شده

، ؛ ابـن شـعبه391: 1400، 8 اى، جو كمـره زاده آملـى هاشمى خويى، حسن( .ساحت آن دور باشد

ترين حدود آزادی شخص در ايـن  بر اين اساس، يكى از مهم) 610: 1381، بابويه ؛ ابن61: 1376

كه مسئله حيـات جنـين، باشد؛ چه اين  جنين مى حوزه، منجر نشدن عمل شخص به سلب حيات

به شخص مادر، تفويض نشده و اساسًا، در قبضۀ قدرت او نيست تا بتواند آن را تفـويض كنـد يـا 

  )284 :1409اصفهانى، ( ١.نسبت به سلب آن اقدام نمايد

ای كه باشد، در زمرۀ قواعد آمره و مـرتبط بـا نظـم  جنين، در هر مرحله بنابراين، مسئله حيات

  .تأثيری ندارد اشخاص، در دامنه اين حق گيرد و اراده عمومى قرار مى

  و لوازم مالحظه آثار. 2. 2. 3

زيرا عالوه بر آن كه اختيار حكـم . پذير نيست ، به معنای خاص، اجماعًا، اسقاط، نقل و انتقالحكم

اسقاط و نقل آن را ندارد، فرض بـر  گذار است و محكوم عليه، اصوًال، حق به دست حاكم و قانون

. اين است كه برای وی سلطه بر آن مورد جعل نشده است تـا زمـام آن امـر بـه دسـت او باشـد

، اگرچه دربـاره امكـان »حق«اما در مورد ) 55: 1، ج؛ طباطبايى يزدی، پيشين42: نجفى، پيشين(

                                                           
 .»االذن فى اتالف نفسه او طرفه غير سائغ شرعاً « .١
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القاعـده،  نظر نيست؛ اما دست كم، هر حقـى، على نقل، انتقال و اسقاط در همه مصاديق آن، اتفاق

متصف گردد و اگر در جايى اين امـور ) اسقاط، نقل و انتقال(تواند به يكى از سه مورد ياد شده  مى

حال بر اسـاس . اساسًا، مجعول شرعى، حكم است و نه حق شود كه به حق تعلق نگيرد معلوم مى

شود كـه آن مـورد از مصـاديق  ياد شده بر موردی بارگردد، كشف مى اين ديدگاه، اگر يكى از آثار

، طباطبـايى 164: نيـا، پيشـين حكمـت( انـد  ين قضيه را نپذيرفتهحق است هر چند برخى عكس ا

است كه عكس قضيه هم صادق است؛ يعنى اگـر معلـوم شـود مـورد اما حق اين ، )2 :2يزدی، ج

گيـرد، معلـوم  قار نمى های است كه فعل يا ترك فعل آن در چارچوب آزادی اراد مشكوك به گونه

بنابراين اگر با دليلى دانسته شود كه مـوردی خـاص، در دامنـه . خواهد شد كه حكم است نه حق

ای است كـه شـرع آن را  شود كه حق است و اعتبار ويژه ر دارد، كشف مىقراه تصرف و تأثير اراد

و دسـتور » اذن«و اگر امكان . جعل كرده و نحوه تصرف در آن را نيز به صاحب حق سپرده است

هم در اين چارچوب اثبات شود، وضع به همين منوال خواهـد بـود؛ چـه ايـن كـه حكـم نقـل و 

اين معيار اثباتى كه در ادبيات حقوقى از آن بـا عنـوان ) 71: وئينى، پيشينجوق. (پذير نيست انتقال

دارنـده «شـود كـه  زمـانى مطـرح مى ،)163 :نيا، پيشين حكمت( ياد شده است ١»نظريه انتخاب«

به عبارت ديگر نظريه انتخاب يا اعمال . ، اختيار اعمال حق و يا اِعراض از آن را داشته باشد»حق

كند؛ به نحـوی كـه  حق را در پرتو امكان اعمال قدرت او تبيين مى شخص ذیاراده، محق بودن 

ای باشـد كـه  حق به گونه در نتيجه اگر سلطه شخص ذی. ارادۀ آزاد او بر تعهد ديگران مؤثر باشد

حـق  فعل يا ترك فعل، كامًال، در اختيار وی باشد و بتواند آن را نقل دهد يا اسقاط كنـد، ماهيـت

  .گيرد كل مىش

شود، جنين در حوزه  معلوم مى) 64 -63: 1407كلينى، (ها اشاره شد  به آن از لسان رواياتى كه

  .گيرد تصرفات مادر و به طريق اولى در دامنه تصرفات ديگر اشخاص قرار نمى

                                                           
1. The Choice ( or Will or Power) Theory. 

، شكلى از انتخاب است و اگـر هـم ايـن »حق«خارجى هم مطرح است كه بر اساس آن،  اين نظريه در حقوق

 ,M.Benedit). باشـد  مـى تيـار صـاحب حـقحق مستلزم تكليفى باشد، كنترل بر اجرای اين تكليـف، در اخ
Theodor, 1982: 13) 
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  :تمسك به عمومات و اطالقات. 3. 2. 3

ر يا اشخاص ثالث، ترديد پديد آيد، به دليل وجود شبهه ماد گفته شد كه اگر در قابليت اعمال اراده

توان به كمك عمومات، احراز كرد و در عين حال اگر در امكان سقط  مصداقيه، اين قابليت را نمى

در برخى موارد، ترديد پديد آيد، شايد بتوان با تمسك به عمومات، بر اين ترديد غلبـه كـرد؛ زيـرا 

ترديدهاست و شك در ممكن نبودن شرعى سقط، در حقيقـت، شأن اين عمومات، رفع اين قبيل 

گردد كه شارع، شرط يا قيدی را در ناحيه يكى از عوضين، اخذ كرده است يا  به اين موضوع برمى

و ايـن ) 50 :امام خمينى، پيشـين. (، رافع اين قبيل ترديدهاست١خير؛ و شكى نيست كه عمومات

بنابراين، به طور مثال، اگر مادر بخواهد به  .اهد بودعمل، صرفًا، در چارچوب ادله خاص ممكن خو

توان از ضوابط ياد شده در رفـع ترديـد و  نمايد، مى بخواهد اقدام به سقط جنين» فقر مالى«دليل 

  .خروج از شك بهره گرفت

ام خمينـى، امـ. (دانند يز نمىناگفته نماند، برخى از محققان، جريان عمومات را در اين موارد جا

ای  از ديدگاه اين محققان، اگر در صحت معاملـه) 274 :1، ج1382همو،  ؛152و  245: 2، ج1378

ترديد شود، به اين نحو كه احتمال داده شود به دليل شرط يا قيدی كـه در ناحيـه عوضـين اخـذ 

گرديده، قابليت انتقال وجود ندارد و معامله باطل است، رفـع ايـن شـرط يـا قيـد بـا تمسـك بـه 

  )همان. (سك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بودعمومات، جايز نخواهد بود؛ زيرا از مصاديق تم

و تسـلط » قاعـده تسـليط«توان گفت، عموم برخى از ادله از جمله  در پاسخ به اين اشكال مى

را منطوقًا و به داللت لفظى، و حقوق غير مالى را هم بـه داللـت  مالى مردم بر اموال خود، حقوق

قيـد و شـرطى در ناحيـه ه شود و اين دليل، هر نوع ترديدی را در اعتبار هرگونـ فحوی شامل مى

خصوص اگر بدانيم، اعتبار هر نوع قيدی كه به نبود قابليـت نقـل بينجامـد،  به. دارد عوضين برمى

اين عموم، خود، . نوعى ايجاد محدوديت در اقتدار متعاملين است كه با عموم ياد شده منافات دارد

كنـد كـه  و هـم چنـين كشـف مى. دم اشتراط قيد يا شرطى از ناحيه شارع مقدس استگر ع بيان

شارع مقدس نيست و به همين دليل، موضوع عمومات صلح و عقد و شـرط  معامله، مخالف حكم

ها اشـاره  های قبلى به آن با توجه به رواياتى كه در بحث) 52 :امام خمينى، پيشين. (گيرد قرار مى

                                                           
  .»الصلح جائز«و » المؤمنون عند شروطهم«، »اوفوا بالعقود«عموماتى مانند . ١
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مـرتبط بـا حـريم خصوصـى  شود، شارع مقدس از تصرفاتى كه در حيثيات معنـوی لوم مىشد مع

  .اعتبار خواهند بود ها را بى گيرد نهى كرده و آن صورت مى

و » النـاس مسـلطون علـى مـالِهم و مـا لَهـم«البته ممكن است بر اساس عموماتى از قبيـل 

 ين و تصـرف در آن، در زمـره حقـوقو نظاير آن، جنـ» االناس مسلّطون على اموالهم و انفسهم«

توان گفت، اين عمومات بر فرض وجود، از تصرفات مرتبط بـا  در پاسخ مى. اشخاص شمرده شود

  .حيثيات جسمانى خود شخص و جنين انصراف دارد

  استقراء و تنقيح مناط. 4. 2. 3

وی در . پذير اسـت ، سقاطخالف حكم بر ،»حق«از ديدگاه برخى از محققان، از جمله شهيد صدر، 

از موارد » استقراء و تنقيح مناط«يكى از اين ضوابط، . تبيين اين مطلب به چند ضابطه اشاره دارد

ها وجـود دارد شـمرده و  از نظر وی، بايد مواردی را كه دليلى بر اسقاط پذيری آن. استقرايى است

تراك اين موارد را در قابليت اسقاط موجب شده، انتزاع كـرده و ای را كه اش آن گاه، مالك و نكته

سپس به عنوان يك قاعده كلى، هر مجعولى را كه مشتمل بر اين نكته باشـد، حتـى اگـر دليـل 

البته حجيت اين مالك به . خاصى هم در آن باره نباشد، با توجه به همين مالك، حق تلقى كنيم

  )134 :حائری، پيشين. (و بدون استثناء باشداين است كه اين استقراء، مفيد قطع 

ممنوعيـت » «صـيانت از تماميـت جسـمانى» «حرمت نفـس«با توجه به رواياتى كه در باب 

شود نـه تنهـا دليلـى بـر  ، به طور خاص، معلوم مى»ممنوعيت سقط جنين«، به طور كلى و »قتل

بـاره امـا در. بودن آن داللـت دارنـد حكمبودن سقط جنين وجود ندارد، بلكه ادله ياد شده بر  حق

هـا بـه لحـاظ عقاليـى و مصـالح اهـم، يـا سـاير  تـوان گفـت، آن موارد تجويز اين عمل نيز مى

  .های موجود، اين عمل، جايز به معنى االعم خواهد بود مالك

  سيره عقالء. 5. 2. 3

در  كنـد، سـيره عقـال مطـرح مى از حكم گر از ضوابطى كه شهيد صدر در مقام تميز حقيكى دي

عرفـى و   های توان بـا توجـه و تمسـك بـه ارتكازهـا و قضـاوت از ديدگاه وی، مى. استباره  اين

ايشـان در . تای در مقام تشـخيص دسـت يافـ عرف، به ضابطه عقاليى و كشف مالك قضاوت

باره  در اين ، در شرع مقدس، منعىاز جمله اين كهكند؛  تبيين اين ضابطه به چند مطلب اشاره مى
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حـائری، . (گونه موارد، ارتكاز عقاليى بر ظهور ادله حكومت داشته باشد ، در ايندوم. نيامده باشد

  )134: پيشين

ن است كه اين مسئله بـا وجـود قابل تأملى كه در تمسك به سيره عقاليى وجود دارد ايه نكت

بنابراين، به رغم اين كـه . اخباری كه ظهور در منع دارند، جايى برای تمسك به سيره وجود ندارد

وجود داشـته باشـد  ممكن است در اثر تحوالت اجتماعى، تمايل روزافزونى به تجويز سقط جنين

ای، شارع مقدس در ايـن مـوارد، سـيره  ين سيرهاما در اين حال هم بايد گفت، بر فرض ثبوت چن

اصطالحى، خـارج و در  اساسًا اين قبيل موارد را از حق) 135: حائری، پيشين. (پذيرد عقال را نمى

شود، تـاكنون در  اندكى تأمل معلوم مى  هرچند با  ؛)امام خمينى، پيشين( داند داخل مى مقوله حكم

سيره مسلمانان، تصرف در حوزه حيثيات و تماميت جسمانى اشخاص، بـه ويـژه جنـين، معمـول 

  .توان ادعا كرد سيره مسلمانان و بنای عقال بر صيانت از اين حوزه برقرار بوده است نبوده بلكه مى

  گيری نتيجه

. ، تفكيك نكردن مقام ثبوت و اثبات استو حكم در حوزه حقترين مشكالت علمى  يكى از مهم

مقام ثبوت ناظر به تمايز مفهومى و مقام اثبات متكفل بيان معيارهای اثبـاتى تشـخيص در ايـن 

  .حوزه مهم مطالعاتى است

سمانى خود و ديگران هرگونه تصرفى را در حيثيات ج ها حق انسان«از اين مقدمه منطقى كه 

گونـه تصـرفى را در حيثيـات جسـمانى  پس حق هيچ«توان نتيجه گرفت كه  ، منطقًا، نمى»ندارند

به تعبير ديگر، نفى موجبه كليه، اثبات سالبه كليه را در پـى نـدارد؛ بلكـه . »خود و ديگران ندارند

خاص حـق برخـى از اشـ«بنـابراين، . تواند اثبات گردد، موجبه جزئيـه اسـت غايت چيزی كه مى

  .»تصرفات را در حوزه حيثيات جسمانى دارند

شود، درباره مـواردی از سـقط  وارد شده معلوم مىباره  در اين ای كه از مفاد روايات و لسان ادله

كنـد،  ارتبـاط پيـدا مى كه، كه با شخصيت، كرامت انسانى و هويت شـخص موضـوع حـق جنين

تـوان  اين جنبه از موضوع مـورد بحـث را مى. كند  لكيت و تسلط شخص، تحقق پيدا نمىاساسًا، م

در مباحث مربوط به سقط جنين اصالت  از آنجا كه اين ويژگى. تلقى كرد» حكم«داخل در مقوله 

ت جسـمانى رسد قاعـده اولـى كـه در راسـتای جايگـاه واالی حيثيـات و تماميـ دارد، به نظر مى

 و حوزه نفوذ تصرفات منجر به سلب حيـات باشد، مصونيت جنين و خروج آن از حاكميت اراده مى
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رسد، حيات مادر در فـرض تـزاحم بـا حيـات  حيوانى و نباتى جنين است؛ با وجود اين، به نظر مى

ر است و در رتبه مقدم قرار دارد اما در ، از اهميت بيشتری برخوردا)قبل از حلول روح(نباتى جنين 

مخيـر اسـت بـه بـاره  در اين صورت ولوج روح دليلى بر اين تقدم وجود ندارد؛ نهايت اين كه مادر

هايى را كه مبتنى بر نفى مطلق يـا جـواز  توان ديدگاه بر اين اساس، مى. حفظ حيات خود يا جنين

  .باشد، مردود دانست مطلق سقط جنين مى

  بعفهرست منا

  ،ترجمه پرويز اتابكى، چاپ اول، تهـران، )رهاورد خرد(تحف العقول ، 1376ابن شعبه، حسن بن على ،

 .نشر و پژوهش فرزان روز
 ترجمـه محمـدعلى )ها و كيفر گناهـان پاداش نيكى(ثواب األعمال ، 1381بابويه، محمد بن على،  ابن ،

  .مجاهدى، قم، انتشارات سرور، چاپ اول

  ،جلد، تهران، دار األسوۀ للطباعۀ و النشر 30، مدارك العروة، 1417اشتهاردى، على پناه.  

  ،تهـذيب األصـول(القواعد الفقهيـۀ و االجتهـاد و التقليـد ، 1382امام خمينى، سيد روح اّهللاٰ موسوى( ،

  .جلد، چاپ اول، قم، دار الفكر، كتابفروشى اسماعيليان2

 شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غـرر الحكـم و درر ، 1366ين، آقا جمال خوانسارى، محمد بن حس

  .، چاپ چهارم، تهران، دانشگاه تهران6و  5، ج الكلم

  ،تهران، مكتبه الصادقبلغه الفقيه، 1403بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى ،.  

  ،سبز، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ 22 ، ججامع أحاديث الشيعۀ، 1386بروجردى، آقا حسين.  

  ،ها مقـاالت و بررسـى: ، در»تحقيق و بررسى درباره معنى و مفهوم كلمه حـق«، 1354تفّضلى، تقى ،

 .، تهران22-21ش
 قمنظر فى الحقوق، احكامها و اقسامهاتا،  جزائری، سيد محمد، بى ،.  

  ،چـاپ اول، المتعاقدينرساله فى المعامله و االختالف بين ، 1423حسين آبادی جرقوئينى، محمدرضا ،

  .قم، مؤسسه ميثم تمار

  ،محاضرات فى الفقـه الجعفـری، المكاسـب المحرمـه، تقريـرات ، 1409حسينى شاهرودی، سيد على

  .، الطبعه االولى، قم، دارالكتب االسالميه2، جابحاث ابى القاسم الخويى

  ،ه اسالمىانديش ، چاپ دوم، قم، مجمع فقه العقود، 1423حسينى حائرى، سيد كاظم.  

 تهـران، سـازمان انتشـارات پژوهشـكده فرهنـگ و انديشـه زن فلسفه نظام حقوق، 1390نيا، محمود،  حكمت ،

  .اسالمى

  ،قم، دارالفقه1، جنهج الفقاهه، 1378حكيم، محسن ،.  
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  ،تهران، دفتر  ،3 ، ترجمه احمد آرام، جالحياۀ، 1380حكيمى، محمدرضا، محمد حكيمى و على حكيمى

  .نشر فرهنگ اسالمى

  انتشـارات وزارت فرهنـگ و حاشيه كتاب مكاسـب، 1406، محمد كاظم بن حسين، )آخوند(خراسانى ،

  .ارشاد اسالمى

  تهران، چاپ اسالميهكفايه االصول ، محمد كاظم بن حسين، )آخوند(خراسانى ،.  

  ،تهران65، شكانون وكال: ، در»با حق در تشخيص سنخ حكم «، 1338خرمشاهى، ابوالقاسم ،.  

  ،و  و احكام و ضـابطه فـرق بـين حـق بحث و تحقيق در اطراف حقوق«، 1377خرمشاهى، ابوالقاسم

 .، تهران61، شكانون وكال: ، در»حكم
  ،قم، مؤسسه انصاريان2توحيدی، ج، ترجمه محمد على مصباح الفقاهه، 1417خويى، سيد ابوالقاسم ،.  

  ،چاپ چارم، قم، العلميه3، جمنهاج الفقاهه، التعليق على مكاسب الشيخ االعظم، 1418روحانى، محمد صادق ،.  

  ،چاپ دوم، دمشق، دار الفكرالقاموس الفقهى لغۀ و اصطالحاً ، 1408سعدى، ابو جيب ،.  

  ،على نقى فـيض )فيض اإلسالم(البالغۀ  ترجمه و شرح نهج، 1379شريف الرضى، محمد بن حسين ،

  .االسالم اصفهانى، چاپ پنجم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر تأليفات فيض اإلسالم

  ،چاپ اول، قم، رشيد2 ج ،من فقه الزهراء عليها السالم، 1428شيرازى، سيد محمد حسينى ،.  

  ،قم، دارالعلمحاشيه كتاب مكاسب، 1376طباطبايى يزدی ،.  

 چاپ سوم، تهران، كتابفروشى مرتضوىمجمع البحرين، 1416ين، طريحى، فخرالد ،.  

 ،3من أبواب األمر و النهى، الحديث  12، الباب 424 -11، وسائل الشيعۀ عاملى، حّر، محمد بن حسن ،

  .2و  1من أبواب األمر و النهى، الحديث  13، الباب 425 -11و أيضا 

  ،چـاپ اول، قـم، 2 ، جغريب الشرح الكبير للرافعـىالمصباح المنير فى فيومى، احمد بن محمد مقرى ،

  .منشورات دار الرضى

 زير نظر محقق دامـاد سـيد مصـطفى(پور  قنواتى، جليل، سيد حسن وحدتى شبيری و ابراهيم عبدی( ،

  .، تهران، انتشارات سمت1، جقراردادها در فقه اماميه حقوق، 1379

 چاپ چهارم، تهران، دار الكتب اإلسالميۀ5 ، جالكافى، 1407يعقوب بن اسحاق،  كلينى، محمد بن ،.  

 قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسـين اإلجارۀ، 1409حسين،  كمپانى اصفهانى، محمد ،

  . حوزه علميه

 چـاپ 1ج، )الحديثۀ -لألصفهانى، ط (حاشيۀ كتاب المكاسب ، 1418حسين،  كمپانى اصفهانى، محمد ،

  .اول، قم، أنوار الهدى

  ،مجلـه دانشـكده : ، در»بر حـق معنـوی تأكيدآن با  و حكم مشروعيت حق«، 1372گرجى، ابوالقاسم

  .، تهرانو علوم سياسى حقوق
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 مالى ملى بر مصاديق حقوقأت

آن در  و تحليل مبانى زن

  حقوق اسالم

  1نژاد كياسري خليلصابر 
  2الدين شعباني حاجي قائم 

  

  چكيده
 بـين زن مالى حقوق تفاوت از مباحث بسيار مهمى كه در بوته اجمال مانده و نياز به بررسى داشته، مبانى

ها در رفع سوءتعبيرهايى كه در مقام برتری هر يك از زن و  پى بردن به مبانى اين تفاوت. باشد و مرد مى

در اين ارتباط همـواره ايـن سـؤال بـه . باشد مرد نسبت به يك ديگر وجود داشته، بسيار واجد اهميت مى

گرايانـه بـوده يـا در  د مبتنى بـر مصـالح واقعو مر گردد كه آيا عدم تناسب بين حقوق زن ذهن متبادر مى

 ، ديـه، ارث، مهريـهارتباط با نقص و كمال هر يك از طرفين بوده است؟ تعلق حقوق مالى از قبيل نفقـه

  باشد؟ به هر يك از طرفين بر چه مبنايى استوار مى ... و

ای به عنوان يـك قاعـده كلـى بيـان نشـده كـه  ن منبع احكام شرعى، هيچ آيهدر قرآن كريم به عنوا

برخوردار هستند، مگر در موضوعات خاص كه بـرای ايجـاد تعـادل  بيشتری نسبت به زنان مردان از حق

  .ميان حق و مسئوليت آياتى وجود دارد

يعنى هر اندازه كه مرد ) ٢٢٨: بقره( »لذی عليهنو لهن مثل ا«: قرآن به صراحت بيان داشته است كه

دارد، به همان اندازه نيز زن حق دارد؛ اّما با توجه به خصوصيات و وظايفى كه تكوينًا بر  حق بر گردن زن

. شـود از جهت تشريعى بين زن و مرد احسـاس مـى هايى نيز در حقوق عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت

شده و تشريع احكام مطابق با تكـوين و آفـرينش  ها به لحاظ خلقتى كه زن و مرد دارند، تنظيم اين تفاوت

  .آن دو است

  .، ارث، ديه، نفقهى، مهريهمال ، حقحق :ها واژه كليد

                                                           
  .خصوصى دانشگاه تهران دانشجوی ارشد حقوق. ١

  .  خصوصى دانشگاه تهران دانشجوی ارشد حقوق. ٢
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  مقدمه

ها به خاطر ايجاد تناسب بين آن  و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت بر اساس حكمت الهى بين زن

ته است خلقت خواس هاى زن و مرد تناسب است، نه نقص و كمال، قانون دو است، بنابراين تفاوت

اند به وجـود  ها تناسب بيشترى ميان زن و مرد كه براى زندگى مشترك ساخته شده با اين تفاوت

  )175، 1374، مطهرى. (آورد

چـه بسـا در روابـط . و مرد، احكام متناسبى وضع كرده اسـت خدا به دليل طبيعِت متفاوت زن

كه تأمين مخـارج ارزشمند باشد، چنان اجتماعى، برخى امور براى مردان و برخى ديگر براى زنان

هايى به حساب از وظايف ارزشمند مرد و تنظيم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش اقتصادى خانواده

پس اگر برخى مناصـب اجتمـاعى، مردانـه بـه . كنند آيد كه زنان در آن نقش محورى ايفا مىمى

حساب آيد، نمايانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نيست، بلكه نمايانگر نـوعى تقسـيم وظـايف 

در روابط بين زن و مرد، آنچه بـيش از هـر چيـزی . براى دسترسى بهتر زن و مرد به كمال است

در . باشد كه برای هر يك از طرفين در نظر گرفتـه شـده اسـت مى مالى د، حقوقنماي ملموس مى

حق عبارت از سلطنت و اقتداری است بـرای كسـى در انجـام و عـدم : توان گفت مى تعريف حق

و  بـه حـق مـالى بندی حـق، تقسـيم يكى از اقسام تقسـيم )39 ،1387 ،1امامى، ج( .انجام امری

در تعريف حق غير مالى گفته شده، حق غير مالى، امتيازی است كـه هـدف . مالى بوده است غير

ى اشـخاص بـوده موضوع اين حق روابط غير مـال. آن رفع نيازهای عاطفى و اخالقى انسان است

ل ارزيابى بـه پـول نبـوده حق غير مالى ارزش دادوستد نداشته و قاب) 11، 1387، كاتوزيان. (است

يعنـى ايجـاد (باشند  است؛ البته برخى از حقوق غير مالى هستند كه غير مستقيم دارای ارزش مى

  .دائم در حق زوجيت در حق ابوت يا نفقه زوجه اقارب مانند نفقه ،)كنند مى حق مالى

هر كشور، به منظور  امتيازی است كه حقوق حق مالى: توان گفت مالى مى با حقاما در رابطه 

اين حقوق قابل مبادله و تقويم بـه پـول بـوده و . دهد ها مى های مادی اشخاص، به آن تأمين نياز

  )12: همان. (ق انتفاعاند مانند حق مالكيت، ح اصوًال قابليت نقل و انتقال را داشته

بـوده كـه بـر مبنـای اوامـر و  مالى آنچه در اين نوشتار به بررسى آن خواهيم پرداخت، حقوق

احكام شرعى مبتنى بوده و بر همين اساس مورد توجه مقنن قـرار گرفتـه تـا بـه صـورت قاعـده 

معنای اعم خود فارغ از تكاليفى كـه گـاه شـرعًا، زندگى اجتماعى در . آور شكل گيرد حقوقى الزام



265  

 

265 

دهد، در بطن خود در برگيرنده مسائل مالى بوده كـه ايـن  قانونًا و عرفًا بر عهده اشخاص قرار مى

برخـى از . و مرد در نظر گرفته شده اسـت مسائل مالى نيز گاه شرعًا و قانونًا و گاه عرفًا برای زن

ط بين زن و مرد، اختصاص به زن داشته، و برای مـرد هـيچ حقـى در آن اين حقوق مالى در رواب

برخى ديگر از حقوق مالى بر مبنای مشتركات زندگى اجتماعى بـرای هـر . مورد وضع نشده است

اما سؤاالتى هميشه در مورد حقوق مالى متعلق به . در نظر گرفته شده است) زن و مرد(دو طرف 

اسـخ ايـن سـؤاالت در ارائـه منطقـى راهكـار در حـل و رفـع زن و مرد مطرح بوده كه يـافتن پ

كننـده عـدم  تواند توجيه چه عواملى مى: سؤاالتى از قبيل. سوءتعبيرهای موجود حائز اهميت باشد

كننـده  بـرای زن، توجيه و نفقـه مهريه و مرد باشد؟ آيا قائل بودن به حق تناسب حقوق مالى زن

باشد؟ ايجاد ساختار و چهارچوب حقوقى تـا چـه انـدازه  زن و مرد مى و حق ارث عدم تناسب ديه

مند كردن روابط حقوقى به خصوص در روابط مالى بـين زن و مـرد، در ايجـاد  تواند با ضابطه مى

  تعادل در حقوق مالى موثر واقع گردد؟

  .باشيم بنابراين در اين پژوهش سعى در يافتن پاسخ مناسب به اين سؤاالت مى

  اختصاصى زن مالى حقوق: بخش اول

پردازيم كه به صورت يك الزام قـانونى بـر عهـده مـرد  در اين گفتار به بررسى مبنای حقوقى مى

شخصى بـرای زن  ، كه يك حقو نفقه حقوقى مانند مهريه. ود داشته استوج ثابت و به نفع زن

  .تلقى شده و در هر زمانى مطالبه آن برای مشاراليه وجود داشته است

  ١مهريه. 1

آن از  مفهـوم شناسـى مهريـه، جايگـاه و مبـانى. است ، مهريهزن از مسائل مهم مرتبط با حقوق

   . پردازيم  بحث است كه در اين مقاله به بخشى از آن مى موارد قابل

                                                           
1. Mahr. 
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  تعريف مهر. 1. 1

  معنای لغوی. 1. 1. 1

يعنى كابين، صداق، پول يـا  مهريه )4462، 1346، معين( .مهر به فتح ميم به معنای صداق است

  )1181 ،1361 عميد،( .شود مقرر مى مه مرد چيز ديگر كه هنگام عقد بر ذ

  معنای اصطالحى. 2. 1. 1

معينـى ) و يا چيزی كه قائم مال باشد(عبارت است از مال » مهر«مدنى  در اصطالح فقه و قانون

جعفری . (گيرد به هنگام عقد نكاح و يا به نفع زوجه بر ذمه مى كه بر سبيل متعارف زوج به زوجه

كه شـارع در عقـد  حقى است مالى برای زن» مهر«هم چنين گفته شده ) 1376: 702لنگرودی، 

ازدواج صحيح يا دخول به شبه يا بعد از عقد فاسد پرداخت آن را از جانـب مـرد واجـب گردانيـده 

مهـر مـالى اسـت كـه زن بـر اثـر ازدواج : يا به عبارت ديگر ،)1370 :127شيخ االسالمى (است 

مبتنى بر سنت و  ايران مهر در حقوق. گردد گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن مى آن مى ١مالك

  )166: 1387، صفايى( .توان يافت مذهب است و نظير آن را در حقوق غربى نمى

  در قرآن مهريه. 2. 1

سخن به ميـان آمـده و بـا بيانـات مختلـف ولـى  زنان در قرآن كريم در چندين مورد از اين حق

» صـدقات«در قرآن از مهر به عنـوان .  های اكيدی شده است زنان سفارش  مترادف درباره مهريه

آمده است و اطالق » اجور«اد شده و در آيات مختلف تحت عنوان چهارم از سوره نساء ي ی در آيه

نظيـری قرآن كريم بـا لطافـت و ظرافـت بـى. اجور بيشتر در مورد متعه و ازدواج با كنيزان است

قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سـه نكتـه ) 4: نساء( .»و ءاتوا النساء صدقاتهن نحله«: گويد مى

   : اساسى اشاره كرده است 

ياد كرده است نه با نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدان جهت به مهر » صدقه«،  با نام اوالً 

    . نشانه راستين بودن عالقه مرد است شود كه  صداق يا صدقه گفته مى

 بـه خـود زن خواهد بفرمايد كه مهريه مى) صدقه(به اين كلمه ) هن(، با ملحق كردن ضمير دوماً 

مـاده  . بزرگ كردن و شير دادن و نان دادن به او نيسـت مهر مزد تعلق دارد نه پدر و مادر، 

                                                           
1. Owner 
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نـوع تواند هر  شود و مى به موجب عقد زن مالك مهر مى«: مدنى مقرر داشته قانون 1082

ر با انعقاد عقد نكاح به صورت به مه البته مالكيت زوجه. »دتصرفى كه بخواهد در آن بنماي

  .گردد متزلزل بوده و با تحقق نزديكى مستقر مى

كند كه مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى و پيشكشـى  كامًال تصريح مى» نحله«، با كلمه سوماً 

 مهر يك نهاد حقوقى است بـا شـيربها كـه در برخـى نقـاط، شـوهر. و عطيه و هديه ندارد

مهـر بـه تعبيـری . دارد دهـد تفـاوت مى عالوه بر مهر به پدر و مادر يا خويشان ديگـر زن

: همـان. (دهد و خويشان زن حقى نسبت بـه آن نيسـتای است كه شوهر به زن مى هديه

16(  

   : بر اساس چند چيز است در دين مبين اسالم مهريه

  .، نه بابت بهای او و پرداخت به بستگانشو استقالل زن ١شخصيتبر اساس . 1

هديه است و هديه و پيشكش را نـزد  مهريه زيرا كه ، بر اساس عزت و حرمت زن. 2

برند كه دل بـه او سـپرده باشـند و بـرای او قـدر و مقـامى و  بزرگان يا كسى مى

  .اشندو عزتى قائل ب حرمت 
 .دانند كه او را اليق تملك و تصرف در اموال مى زن ٢بر اساس استقالل اقتصادی. 3

كه باالتر از يـك معادلـه سـاده اسـت و در آن  و شوهر بر اساس اينكه رابطه زن. 4

شود ولـى قلـب  ملك شوهر نمى مهريه زيرا زن با  ،عاطفه و مهر نقش مهمى دارد

در قرآن با كمال ظرافت به اين نكتـه »نحله«او بايد به تسخير مرد در آيد و كلمه 

  )83: 1370، ای خامنه. (دارد اشاره 

    فلسفه مهريه. 3. 1

ن بهـره هر دو از ازدواج و زناشـويى بـه طـور يكسـا آيد كه مرد و زناكنون اين سؤال پيش مى

طرفين، با اين حال چه دليلى دارد  گيرند و پيوند زناشويى پيوندی است بر اساس منافع متقابل  مى

كه مرد مبلغ كم يا زيادی به عنوان مهر به زن بپردازد؟ آيا اين موضوع بـه شخصـيت زن لطمـه 

شدت دهد؟ روی همين جهت است كه بعضى به  به ازدواج نمى ٣فروش زند؟ و شكل خريد و  نمى

ها به  زده غرب ها برای  كنند، مخصوصًا معمول نبودن مهر در ميان غربىبا مسئله مهر مخالفت مى

                                                           
1. Personality 
2. Economic independence 
3. Selling 
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افزايد بلكه وضـع را بـه  نه تنها حذف مهر به شخصيت زن نمىكه  درحالى زند،اين فكر دامن مى

ور است كه مرد و زن هـر دو از زنـدگى زناشـويى بـه طـ توضيح اينكه درست . افكند مخاطره مى

توان انكار كرد كه در صورت جدايى زن و مرد، زن متحمل خسارت  برند ولى نمىيكسان سود مى

مرد طبق استعداد خـاص بـدنى معمـوًال در اجتمـاع نفـوذ و تسـلط : زيرا اوالً . خواهد شد بيشتری 

حقيقت روشن را انكار كننـد  خواهند به هنگام سخن گفتن اين بيشتری دارد، و هر چند بعضى مى

بـه اصـطالح  حتى در جوامع اروپايى كه زنان ،بينيم اما وضع زندگى اجتماعى بشر كه با چشم مى

. دهد كه ابتكار عمل پردرآمد، بيشتر در دسـت مـردان اسـتنشان مى از آزادی كامل برخوردارند 

صوصـًا بـا مخ بعالوه مردان برای انتخاب همسر مجدد امكانات بيشتری دارنـد ولـى زنـان بيـوه 

ی جوانى و زيبايى، امكاناتشان برای انتخاب ها، و از دست رفتن سرمايه گذشت قسمتى از عمر آن

ای را كـه زن شود كه امكانات و سرمايهجهات روشن مى با توجه به اهم . همسر جديد كمتر است

ت مهـر دهـد و در حقيقـدهد، بيش از امكاناتى است كه مـرد از دسـت مـىبا ازدواج از دست مى

ای برای تأمين زندگى آينـده او، و عـالوه  است به عنوان جبران خسارت برای زن و وسيله چيزی 

بـه جـدايى و طـالق محسـوب  مسئله مهر معموًال به شكل ترمزی در برابر تمايالت مرد نسـبت 

لـق درست است كه مهر از نظر قوانين اسالم با بر قرار شدن پيوند ازدواج به ذمه مرد تع. شود مى

ماند، مرد مى  ولى چون معموًال به صورت بدهى بر ذمه. مطالبه آن را دارد گيرد و زن فورًا حق مى

او و از هـم  حقـوق ای برای حفـظ  شود، و هم پشتوانهای برای آينده زن محسوب مى هم اندوخته

ى آنچه ذكر شد در غالب موارد صـادق البته اين موضوع استثنايى دارد ول(پاشيدن پيمان زناشويى 

اند  پنداشـته» بهـای زن«انـد و آن را يـك نـوع  غلطى كرده و اگر بعضى برای مهر تفسير ). است

ی بهـا و قيمـت كـاال نـدارد و وجه جنبه ارتباط به قوانين اسالم ندارد، زيرا در اسالم مهر به هيچ

ن رسـمًا مـرد و زن بـه عنـوان دو ركـن عقد ازدواج است كـه در آ  بهترين دليل آن همان صيغه 

اضافى و در حاشيه قرار گرفته اسـت، بـه  اند، و مهر يك چيز  اساسى پيمان ازدواج به حساب آمده

در خريـد و كـه  درحالى ی عقد اسمى از مهر نبرند، عقد باطل نيست،همين دليل اگر چه در صيغه

از آنچـه ذكـر شـد نتيجـه . خواهد بود معامالت، اسمى از قيمت برده نشود مسلمًا باطل فروش و 

دارد، نه قيمت و بها و  و پشتوانه برای احترام به حقوق زن گيريم كه مهر جنبه جبران خسارت  مى

: 1366، مكـارم شـيرازی( .شايد تعبير به نحله به معنای عطيه در آيه اشاره به ايـن قسـمت دارد

عرف نشانه ارج و احترامى است كـه مـرد بـرای زن قائـل اسـت و  به عبارت ديگر مهر در  )263
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شود  ؛ بعالوه، مهر كه از جانب مرد به زن داده مى برای تأمين زندگى زن است  مظهر تعهد شوهر

   )387، 1387، امامى. (جبران كند تا حدی  االرث زن را در حقوق ما تواند كمبود سهم مى

  ميزان مهريه. 4. 1

بلكه ميزان و حـد  ،در شرع مقدس اسالم برای مهر ميزان مقرر و حد معينى تعيين نگرديده است

اند كه به هر اندازه اگر توافق كردند و راضى شدند درسـت  داده قرار  و شوهر آن را به رضايت زن

  .ن خيلى كم باشداگر چه مقدار آ ،خواهد بود

  ميزان مهر در فقه اماميه. 1. 4. 1

اكثريت فقهای اماميه معتقدنـد مسـتحب . اماميه اختالف وجود دارد یبين فقها» مهر«در ميزان 

تجاوز ننمايد ولى به هـر مبلغـى كـه » مهر السنه«از و بسيار كم باشد » مهر«است مبلغ يا مقدار 

باشد صحيح بوده و تاديه آن بـر مـرد واجـب » مهر السنه«د ولو چندين برابر زوجين توافق نماين

  )297، 1403، امام خمينى ؛543: 1410عالمه حلى، . (است

نبايد از پانصد درهم، معادل پنجـاه دينـار تجـاوز نمايـد و چنانچـه » مهر«گروه ديگر معتقدند 

» مهرالسـنه«ن مقـدار را اصـطالحًا اي. بيش از آن مقرر گردد به همين مقدار برگشت خواهد كرد

. تمامى همسران خويش را به اين مقـدار كـابين بسـت) ص(اّهللاٰ  اند، به آن جهت كه رسول ناميده

  )1391: 124سيد مرتضى، (

  :موضوعه ميزان مهر در حقوق. 2. 4. 1

قـانون . »منوط به تراضى طرفين استتعيين مقدار مهر «: مقرر داشته 1080 همدنى در ماد قانون

مهر نوعى الزام قانونى اسـت . مدنى در اين مسئله از قول مشهور فقهای اماميه پيروی كرده است

توانند هنگام انعقاد عقد يا پس از آن، مقدار مهر را  شود و فقط زوجين مى تحميل مى كه بر شوهر

باشد به عبارت ديگـر  تعيين مهر از شرايط صحت آن نمى ايران در حقوق. به تراضى معين نماييد

در صورت عدم تعيين مهر در عقد نكاح، عقد صحيح و با حدوث نزديكى مهر المثل بر عهده زوج 

مهر ذكـر  اگر در عقد نكاح دائم«: قانون مدنى در اين رابطه مقرر داشته 1087ماده . گيرد قرار مى

بعد از عقـد، مهـر را بـه توانند  نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، نكاح صحيح است و طرفين مى

مستحق  ها نزديكى واقع شود، زوجه ن كنند و اگر قبل از تراضى بر مهر معين، بين آنتراضى معي
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ط عدم استحقاق زوجه نسـبت ای كه حائز اهميت، در اين مورد، اشترانكته. »مهرالمثل خواهد بود

گونه مهری نباشد، كه ايـن  به مهر، بدين معنا كه در عقد نكاح شرط گردد كه زوجه مستحق هيچ

استحقاق مهر و  ١زيرا بر خالف قاعده امریِ  ؛)1390: 125كاتوزيان، ( باشد شك باطل مى شرط بى

و از لحاظ اجتمـاعى، زن  از زن گذار برای حمايت در واقع قانون. باشد به تعبير ديگر، نامشروع مى

  .را مستحق مهر شناخته است، اعم از اينكه در عقد نكاح مهری تعيين شده باشد يا نه

  ٢نفقه. 2

شـود كـه در اين مكتب به انسـان آموختـه مـى. از ديرباز، كانون اصلى تعاون بوده است خانواده  

سرنوشت خويش را وابسته به آن ببينـد، عاطفـه خيرخـواهى را  چگونه با ديگران همكاری كند و 

 الزام بـه نفقـه. تكليف آورده است های آن را در زمره  گذار نيز مصداق اند و قانون خردمندان ستوده

در مواقـع لـزوم بـه  اند تـايكى از آن موارد است كه به موجب آن اعضای خانواده وظيفه دار شده

  .ياری يكديگر بشتابند 

باشيم كه تا كنون به طور جدی مطرح  مىيافتن پاسخ سؤاالتى ما در پِى ، نفقه در بررسى حق

م چـه اسـال نفقـه در حقـوق آيا نفقه حق است يا تكليف؟ مبانى: اند، اين سؤاالت عبارتند از نشده

وجوب پرداخـت مخـارج  بوده است؟ به چه دليل و يا به چه داليلى و با استناد به چه امری، حكم

كنيم و در واقع اين حكم مستند به چه مـواد  صادر مى زندگى شخصى بر عهده شخص ديگری را 

  باشد؟ قانونى و يا مستنداتى مى

  تعريف نفقه. 1. 2

  ف لغوی نفقهتعري. 1. 1. 2

و فرزنـدان، روزی و  آنچه صرف هزينه عيال و اوالد كنند، هزينه زنـدگى زن«به معنای  نفقه

ما «: همچنين در تعريف ديگری آمـده اسـت. آمده است ) 673: 1347دهخدا، . (»مايحتاج معاش

آنچـه بـرای خـود و  يعنـى  ؛)177: 1409فــراهيدی، ( »العيال و نفسـكانفقت و استنفقت على 

  .شود هزينه مى خانواده

                                                           
1. Common Base 
2. Alimony 
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  تعريف اصطالحى نفقه. 2. 1. 2

  در فقه اماميه تعريف اصطالحى نفقه

بـدين جهـت اكثـر . باشـد ارائه شده اغلب همراه بـا ذكـر مصـاديق مى تعاريفى كه در فقه اماميه

  .گردد ها به مصاديق برمى اختالف

از جمله غذا، البسه، مسكن، خادم و وسـائل آشـپزی  مايحتاج زن«: در جواهرالكالم بيان شده

بعضـى از ) 330: 1366 ،نجفـى. (»كـه به طور متعارف بـا وضعيت زن در آن شهر متناسب باشد

وسايل تنظيـف و آرايـش از جملـه شـانه، «: اند، همانند مصاديق ديگری به آن اضافه نموده, فقها

در قواعـداالحكام در ) 469: 1410، شـهيد ثـانى. (»كرم، صابون و هزينه حمـام در صـورت نيـاز

 آنچه زن بدان نيازمند است و در شأن چنـين زنـى«: تعريفى كوتاه بدون ذكر مصاديق آمده است

  )47: 1413حلّى، . (»در آن شهر است

يك مفهوم كامًال عرفى است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار  رسد مفهوم نفقه به نظر مى

ای دارد و قرآن كريم هم آن را تأييـد  كننده كرده است كه عنصر زمان و مكان در آن نقش تعيين

: انـد، هماننـد كنند، آن را احاله به عـرف داده مطرح مىكند؛ زيرا تمام آياتى كه مسئله نفقه را  مى

علـى « ،)229: بقره(» فامساك بالمعروف او تسريح باحسان«) 19 :نساء( .»عاشروهن بالمعروف«

در برخى تفاسير به معنای » معروف«كلمه  )233: بقره(. »كسوتهن بالمعروف المولود له رزقهن و

برخى مفسرين هم، كلمه معـروف را ) 360: 1363ايى، طباطب. (تفسير شده است» ١امور متعارف«

بـه نظـر  )31: 1366مكارم شـيرازی و ديگـران، . (ندا هتفسير نمود» مناسب و شايسته«به معنای 

رسد، مفهوم فقهى نفقه با معنای لغوی آن كامًال همخوانى دارد و اين مفهوم كه يك مفهـوم  مى

  .باشد عرفى است، روشن و واضح مى

  موضوعه در حقوق حى نفقهريف اصطالتع

مصاديق نفقه را بـه . م. ق 1107بلكه فقط در ماده . ارائه نكرده است مدنى تعريفى از نفقه قانون

نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيـت «: گونه بيان نموده است عنوان نمونه اين

متناسب باشد و خـادم در صـورت عـادت زن يـا احتيـاج او بـه  كه به طور متعارف با وضعيت زن

                                                           
1. Reasonable 
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رسـد كـه مقـنن،  آيد به نظـر مى طور كه از ماده باال بر مى همان. »نقصان اعضاواسطه مرض يا 

هـای  هـا در زمان تـأمين آن فرض را بر شناخت عرف از نفقه قرار داده و به شمارش مواردی كـه 

دانـان در تأليفـات  به همـين دليـل حقوق. شود، پرداخته استمختلف از وظايف زوج محسوب مى

اند  قرار داده و اذعان نموده تأكيدبه موارد شمارش دهنده در قانون را مورد  عدم انحصار نفقه خود 

خود بـه طـور متعـارف الزم دارد بـه  برای ابقاء و ادامه حيات در دوران زناشويى  كه آن چه زوجه

هـا  آورد كه آن ای را به وجود مى البته تحول شيوه زندگى، هر روز نيازهای تازه. است عهده شوهر

  . گذاشت توان در چهارچوب معينى محصور كرد و به ناچار بايد داوری را بر عهده عرف  را نمى

  از ديدگاه قرآن نفقه. 2. 2

زن از اين نظر بعهده مرد است و  و ازجمله مخارج شخصى زن از نظر اسالم تأمين هزينه خانواده

وارد شده است كه در داللت ايـن آيـات بـر  آيات متعددی در باب نفقه. گونه مسئوليتى ندارد هيچ

   . اصل نفقه و تكلفى آن بر مرد جای هيچ ترديدی نيست

بر صاحب فرزنـد الزم ) 233 :بقره. (»على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف« - 

   . متعارف بپردازد است كه خوراك و لباس مادر را به طور 

در ) 7: طـالق(» لينفق ذوسعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اّهللاٰ « - 

آنان كـه تـوانگر : فرمايد و مى اين آيه ميزان انفاق، به توان انفاق كننده مقيد شده 

اند از آنچه كـه خداونـد بـه  نگری خودشان و آنان كه تنگدستتوا  هستند به اندازه

   . نمايند ها داده، انفاق  آن

اّهللاٰ بعضـهم علـى بعـض و بمـا انفقـوا مـن  الرجال قوامون على النساء بما فضـل« - 

هسـتند، بـه خـاطر  زنـان گزار  مـردان سرپرسـت و خـدمت) 34 :نسـاء. (»اموالهم

هايى كه خداوند برای بعضى نسبت به بعضى ديگـر قـرار داده اسـت و بـه  برتری

آيه داللت روشنى بر اين . كنند مى) در مورد زنان(اموالشان  هايى كه از  خاطر انفاق

كننده مبنـا و  برای زنان دارد و همچنين بيان تكليف مردان نسبت به پرداخت نفقه

  .باشد مى ين حكمحكمت ا
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  نفقه حق مبانى. 3. 2

به چه دليل و يا به چه داليلى و با اسـتناد بـه : و يافتن پاسخ سؤاالتى از قبيل بررسى مبنای نفقه

كنيم  صادر مى ارج زندگى شخصى بر عهده شخص ديگری را وجوب پرداخت مخ چه امری، حكم

يا به عبارت ديگر سـبب و  باشد؟  و در واقع اين حكم مستند به چه مواد قانونى و يا مستنداتى مى

  به پرداخت نفقه چيست؟ مبنای الزام شوهر

  در فقه اماميه نفقه مبانى. 1. 3. 2

شـود كـه بـه مـى در فقه اسالمى، از ديدگاه فقهای شيعه چند مبنا مطرح  در رابطه با مبنای نفقه

  .گردد اختصار بيان مى

  با نفقه ١خاص رابطه تمكين. 1. 1. 3. 2

قـرار داده و نفقـه را  ه عـوض در برابـر نفقـهرا همانند عوض يا شـب مشهور فقهای شيعه تمكين

. داننـد مى و تمكين كامل زوجـه اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم مشروط به تمكين نموده

هـم نفقـه را  ٢صاحب رياض). 347: 1406؛ ابن براج، 465: 1410؛ شهيد ثانى، 52: 1413حلى، (

  )165: 1404طباطبايى، . (داند مى  د عوض معامالت در مقابل تمكينهمانن

اند شهرت بين فقها است و هيچ آيـه و روايتـى كـه  تنها دليلى كه قائلين به اين نظر اقامه نموده

يكى از فقها بعـد ايـن كـه تمـام ) 330: 1366 ،نجفى. (داللت بر اين شرط داشته باشد، وجود ندارد

متمسك به اصل برائت ذمـه زوج از  كند، در صورت عدم تمكين زوجه را رد مى ادله اشتراط تمكين

شود كه  اصل برائت در جايى اجرا مىكه  درحالى )107: 1405فاضل هندی، . (شودمى پرداخت نفقه

قرآن كريم و روايـات كـه بـر  دليلى از كتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از 

تواند ايـن عمومـات را  شود، بسيار محكم و صريح است، لذا اصل برائت نمىعنوان زوجه اطالق مى

اند كه اگر وجوب نفقه، مشروط به تمكين باشد، بايد در صـورت  برخى اشكال نموده. تخصيص بزند

يا هر عيـب » رتقا«انند مرض انتفای شرط، مشروط هم منتفى شود؛ يعنى اگر تمكين به داليلى هم

                                                           
1. Condescend 

ان نفقة الزوجة فى مقابلة االستمتاع كما مر فكانت كالعوض الالزم فى المعاوضة و ال تحصـل منـه البرائـة اال « . ٢

  . »الى الحق بايصالها
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زيرا الزمه شرط بودن تمكـين ) 306: 1366نجفى، . (ديگری ممكن نباشد، وجوب نفقه منتفى گردد

 ،نباشد، موجب سقوط نفقـه گـردد تمكين باشد، البته اگر از ناحيه شوهر  اين است كه هر آنچه مانع

  )13: 1349ابراهيم، . (اقامه نمود  واال بايد برای استثنای اين موارد، دليل خاص

  با نفقه ١رابطه عقد. 2. 1. 3. 2

دانند و معتقدنـد بـه جهـت اينكـه ادلـه  مى گروهى از فقها عقد نكاح را علّت و سبب وجوب نفقه

، پس عقـد، شودشود و زوجيت هم به مجرد عقد حاصل مىحمل مى وجوب نفقه، بر عنوان زوجه

يكى ) 194: 1381سبزواری، . (باعث سقوط نفقه خواهد شد ٢وجوب انفاق است و فقط نشوز  سبب

، هيچ دليل صريح و تلويحى وجود نفقه مبتنى بر تمكين  برای وجوب: داردديگر از فقها اظهار مى

 ٣.بر مجرد عقـد دانسـته اسـت ا مبتنىندارد، بلكه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه ر

  )99: 1409بحرانى، (

  با نفقه شوهر رابطه رياست. 3. 1. 3. 2

باشد كـه  مى) و فرزندان هزوج( بر خانواده يا سرپرستى شوهر رياست در مقابل حق برخى معتقدند نفقه

  .رسد آيات و روايات هم مؤيد همين نظر است به نظر مى. تعبير شده است» ةحق الطاع«در فقه به 

بيانگر حقى است كه به مردان داده شـده زيـرا  ،)34 :نساء( »...النساء الرجال قوامون على«آيه 

، تكليفـى را بـه عهـده وی در مقابل اين حـق» و بما انفقوا من اموالهم«: در ادامه آيه آمده است

هـا بـه  مردان سبب الـزام آن لذا رياست. باشد مى) زن نفقه( نهاده كه همان تأمين هزينه خانواده

نجفـى، ( ٤.اند طور كـه صـاحب جـواهر چنـين برداشـتى از آيـه داشـته همان. پرداخت نفقه است

 زبان نيز، با چنين برداشتى از آيه فوق، حق رياست شـوهر برخى از حقوقدانان عرب ) 306 :1366

  )82ص: 1420 زحيلى،. (اند ذكر كرده را سبب انفاق زوجه

                                                           
1. Contract 
2. Mutiny 

فالن االصل المبنى عليه هذا القول اعنى القول بوجوب التمكين على الوجه الذی عرفـت و ان وجـوب النفقـة « . ٣

عليه دليًال واضحًا و ال برهانًا اليحًا غير مجرد الـدعوی مـع ظهـور االدلـة علـى  متوقت على ذلك مما اليقيموا 

على مجرد الزوجية التى الخالف فـى حصـولها  نفقه خالفه و هو ما قدمناه من االخبار الدالة على ترتب وجوب ال

  . »بمجرد العقد
  .»الرجال قوامون على النساء«بل و ربما يشم من قوله تعالى « . ٤
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و حقـوق  زوج بـر زوجـه ای كه در بـاب حقـوق تمام ادله«: يكى از فقهای معاصر معتقد است

 شـوهر) سرپرسـتى(زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد كه زوجه داخـل در فـراش و 

ای كه در خانه پدرش است را شـامل  و زوجه... قرار گرفته استاو ) رياست(شده و تحت اختيار و 

در طالق رجعـى نيـز بـه عهـده زوج  به همين جهت وجوب نفقه) 745: 1377، اراكى. (شود نمى

همچنـين . وجود ندارد تمكينكه  درحالى ،قصد رجوع، نفقه باقى است باشد؛ زيرا در حالت عدم  مى

همچنان كـه بـه . باشد م وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دليل فقدان رياست شوهر مىعلّت عد

  .رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نيز به سبب عدم وجود رياست در اين دوران است نظر مى

  مبنای حقوقى نفقه. 2. 3. 2

اّما اين  ١.نهاده شده است بر عهده شوهر ادهنوو تأمين هزينه خا تكليف نفقه. م. ق 1106در ماده 

 مبنا يا سبب چنين تكليفى چيست و با كدام يك از سـه مبنـای مطـرح شـده در فقـه اماميـه كه 

مـدنى  بدين علّت، برخى از نويسندگان حقـوق. وجود ندارد صريحى در قانون منطبق است، حكم

  .اند در مبحث نفقه اين بحث را مطرح نكرده

از مجموع مواد قانونى مربوط به حقوق مدنى به طـور تلـويحى مبنـای  برخى از اساتيد حقوق

صـريحى  مدنى در ايـن بـاب حكـم قانون«: تقدندرا استنباط نموده و مع) رابطه عقد با نفقه(دوم 

گـذار  آيد كه قانونبه بعد برمى. م. ق 1102ندارد و در فقه نيز اتفاق نظر نيست ولى از لحن مواد 

اين ماده همين زيرا به موجب . شمارد داند و نشوز را مانع آن مى نمى را شرط استحقاق زن تمكين

شود و حقـوق و تكـاليف كه نكاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجيت بين طرفين محقق مى

يكى از اين تكاليف، الزام مرد به دادن نفقـه اسـت، جـز . شود زوجين در مقابل يكديگر برقرار مى

  )186: 1378 كاتوزيان،. (»برد نشوز زن اين الزام را از بين مى. م. ق 1108اين كه مطابق ماده 

 در اثـر عقـد مسـتحق نفقـه زن: دارداظهار مـى. م. ق 1106حقوقدان ديگر با استناد به ماده 

شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضـای نفقـه نمايـد،  مى

  )456: 1388امامى، . (اثبات نمايدباشد، مگر اين كه نشوز زن را  ملزم به پرداخت مى شوهر

  :احتمال دو تفسير ديگر در اين زمينه وجود دارد

                                                           
  . است به عهده شوهر زن نفقه در عقد دائم .١
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مدنى در اين مورد سكوت كرده يا دارای ابهام و اجمال است؛ از ايـن رو  چون قانون :تفسير اول

چنانچـه فتـوای . ه منابع و فتاوی معتبر رجوع نمـودقانون اساسى بايد ب 167مطابق اصل 

مشروط  معتبر همان فتوای مشهور باشد، مطابق فتوای مشهور فقهای اماميه، وجوب نفقه

از ظـاهر كـالم بعضـى . است، لذا بايد مبنای اول مالك عمل قرار گيرد به وجوب تمكين

ن نظر را قبول دارند؛ زيرا پس از عقد، تمكـين را دومـين شود كه اي حقوقدانان استفاده مى

  )371: 1331شايگان، . (دانند شرط وجوب نفقه مى

، آن را همـان اظهـار مدنى بـا تفسـيری عـام از تمكـين برخى از نويسندگان حقوق :تفسير دوم

مدنى از اين كه ابتـدا در مـاده  ترتيب قانون نسبت به زوج دانسته و معتقدند زوجه  اطاعت

را  نفقـه. م. ق 1106را اثبات نموده و سپس بالفاصله در ماده  شوهر رياست. م. ق 1105

كننده همان استداللى است كه در آيات و روايات بيـان  اثبات نموده است، تداعى برای زن

رياست شوهر و الزام نفقـه را بـه عنـوان دو تعهـد متقابـل ، خواسته است گذار  شد و قانون

  )173: 1376جعفری لنگرودی، . (يندمعّرفى نما

دانسـته و  بر خانواده شوهر رياست توابع حكم مدنى الزام به انفاق را از برخى از نويسندگان حقوق

ولى چون رياست ايـن گـروه را . و شوهر بايد در اداره خانواده يكديگر را ياری كنند زن«: معتقدند

: 1378كاتوزيـان، . (»دانـد مين معاش خانواده مىگذار او را موظف به تأ دار است، قانون مرد عهده

رياست شوهر و الزام وی به پرداخـت  دشوار است كه حق: فرمايداين نويسنده در ادامه مى) 183

: همـان. (دو تعهد متقابل در عقود معاوضى باشد، بلكه قطع نفقه فقط كيفر زن ناشـزه اسـت نفقه

توان مدعى شد اگر اين رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشـته زن بـه  ىدر جواب م) 185-184

درباره دريافت مهر به زن حـق . م. ق 1085يا در ماده . شود شوهر مستقر مى ١عنوان دين در ذّمه

نشوز را مـانع اسـتحقاق زن نسـبت بـه نفقـه . م. ق 1108همچنين ماده . حبس اعطا شده است

تر از همـه  شود و مهم نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمىداند اما اين عدم استحقاق  مى

 اين كه اگر از قبيل تعهدات معاوضى نباشد و صرفًا يك تكليف باشـد، بايـد هماننـد نفقـه اقـارب

  .وجود دارد اين امر در نفقه زوجهكه  درحالى ،قابليت تهاتر نداشته باشد

همسر تا آنجاست كه بر نفقه پدر و مادر تقدم دارد و وجوب پرداخت نفقه  هاهميت پرداخت نفق

خويش موفق به دريافـت نفقـه  در حال حيات مرد است كه اگر زن چون دينى هميشگى برگردن 

                                                           
1. Due. 
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آن مـال بـه عهـده ورثـه و  مرد بـه زن بـدهكار اسـت و  ،نگرديد و از دنيا رفت خويش از شوهر

 اهميت پرداخت نفقه و اين الزام قانونى در قـانون) 152: 1375نيك، . (گيرد فرزندان زن تعلق مى

  .گذار قرار گرفته است مدنى در طى مواد قانونى متعددی مورد توجه قانون

  :توان گفت در رابطه با اين الزام قانونى به طور مختصر مى

و يك يا چند نفر  در صورت بودن زوجه«: مدنى مقرر داشته قانون 1203گذار در ماده  نونقا:  اوالً 

بنابراين در صورتى كـه شخصـى از . »واجب النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود

زوجه و خويشان نسبى خود را نداشته باشد، زوجـه بـر  تمكن مالى الزم برای پرداخت نفقه

  .ديگران مقدم خواهد بود

توانـد نفقـه ايـام گذشـته خـود را  آينده خود را داشته بلكـه مى مطالبه نفقه نه تنها حق زن: دوماً 

طبـق مـاده كـه  لىدرحا مطالبه كند و برای وصول آن در دادگاه صالح طرح دعوی نمايـد؛

فلسـفه . »توانند مطالبه نفقه نماينـد فقط نسبت به آينده مى اقارب... «: مدنى قانون 1206

اند، اين است كه نفقه اقارب برای رفع  اين امر كه اقارب نسبت به نفقه گذشته حقى نداشته

، ديگر تكليفى بـرای منفـق نخواهـد احتياج است و هر گاه احتياج به نحوی رفع شده باشد

  .بود

منوط به فقر و تنگدستى او و توانايى مالى مرد نبوده است؛ زن، اگـر چـه تمكـن  زن نفقه: سوماً 

در صـورت خـودداری شـوهر از . نفقه مطالبه نمايـد تواند از شوهر مالى داشته باشد نيز مى

دهد كه از مرجع قضـايى  مى به زن حق امكان الزام او به انفاق، قانون پرداخت نفقه و عدم

، الزم به ذكر است كه در نفقه اقـارب) قانون مدنى 1192ماده( .صالح تقاضای طالق نمايد

  )1197ماده . (باشد فقر شخِص مستحق نفقه و تمكن مالى منفق شرط مى

  مشترك مالى حقوق :گفتار دوم

مالى، اختصاص به يكـى  پردازيم كه به عنوان يك حق حقوقى مى در اين گفتار به بررسى مبانى

) زن و مـرد(و مرد نداشته بلكه، با توجه به فروض و حاالت مختلف قابل تصور، به هـر دو  از زن

ای كه  در بحث ارث و ديه، مسئله. اند بوده مالى از اين قبيل حقوق و ارث ديه. ق خواهد داشتتعل

پـى بـردن بـه . باشـد االرث و ديه زن و مـرد مى سهم باشد فلسفه تفاوت بحث و بررسى مى قابل

  .باشد حائز اهميت مى ،ود در رفع سوءتعبيرهای موجودداليل اين تفاوت موج
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  ١ديه. 1

مالى كه به عنوان بدل نفس يا اطـراف آن در جـرائم عليـه «: در فقه اسالمى عبارت است از ديه

لـزوم  )195: 1387صادقى، ( .»شودتماميت جسمانى اشخاص به قربانى يا اوليای دم پرداخت مى

ازجمله احكـامى اسـت كـه  ٢مجيد مورد اشاره قرار گرفته است،پرداخت ديه كه در آياتى از قرآن 

ها و پايان دادن به منازعات در جوامع ای برای حل و فصل خصومتقبل از اسالم به عنوان شيوه

ملى، حـر عـا( .قـرار گرفـتمختلف، مرسوم بوده و در زمان اسالم نيز اسالم مورد تأييد و امضـاء 

1104 :141(  

 15مطـابق مـاده . مقرر شـده اسـت» مجازات اسالمى قانون«در موادی از  تعريف فقهى ديه

و بـه » ديه مالى است كه از طرف شارع برای جنايت تعيين شده اسـت«: قانون مجازات اسالمى

ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضـو بـه مجنـٌى «: همين قانون 294موجب ماده 

  .»شود عليه يا به ولى دم يا اوليای دم او داده مى

جزا  های مهمى كه همواره مطرح بوده، آن است كه چرا در فقه اسالمى و حقوق از بحثيكى 

اند كه تعيين نصف ديه مرد  زنى نموده برخى گمانه. نصف ديه مردان تعيين گرديده است زنان ديه

است و با استناد به اين مسئله، ارزش زن را در  بالغ برای زنان، ناديده گرفتن شخصيت انسانى زن

  .اندتر و فروتر از مرد دانسته فقه اسالمى پست و  قانون

تمـامى احكـام  گونه بيان داشت كه بايد اين در پاسخ به اين شبهات و تبيين مبنای اين تفاوت

براى هر حكمى، حكمتى است و در جعـل هـر . اسالم بر پايه مصالح و مفاسد خاصى استوار است

شـود بـه دليـل آن اسـت كـه  اگر در اسـالم از چيـزى نهـى مـى. قانونى، مصلحتى موجود است

البته . شود، از آن جهت است كه مصلحتى در آن وجود دارد اى دارد و اگر به چيزى امر مى مفسده

برای ما ممكـن نباشـد، امـا بـا  شايد پى بردن به تمام حكمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احكام

تـوان  مى) ع( اتكاى به عقل سليم و نيز واقعيات خارجى موجود و همچنين بيانات بزرگان معصوم 

و نصف بـودن آن نسـبت بـه ديـه مـرد هـم قطعـًا  زن در مورد ديه. هايى از آن پى برد به گوشه

  :پردازيم مى هايى وجود دارد كه به تعدادى از آن حكمت

                                                           
1. Blood money 

 .178: بقره ،و سوره مباركه 92مباركه نساء، آيه سوره . ٢
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بود كه محور مسائل آن امور مـالى و اقتصـادى در نظـر گرفتـه  ١اگر اسالم يك دين كامًال مادى: اّول

نصف ديه مرد بود، اين اشكال وارد بود كه چـرا ارزش زن كمتـر از مـرد  زن شد و آن گاه ديه مى

ها  حال آن كه در اسالم ارزش انسـان. اند هاست و چرا قيمت زن را نصف قيمت مرد در نظر گرفت

هاسـت آنچـه در اسـالم اهميـت دارد و معيـار ارزش اسـت،  به روح و روان و كماالت معنوى آن

نيز با خداونـد ارتبـاط ) ع (گونه كه مريم  اّهللاٰ باشد، همان تواند چون موسى كليم انسان مى. تقواست

يابى به مقامات معنوى، هماننـد و  سعادت و دستزن و مرد در پيمودن راه تعالى و . وحيانى داشت

لكن، مسـئله ديـه، يـك امـر ! يكسان هستند و فرقى ميان آن دو نيست، مانده به همت هر كدام

هاست برای همين اسـت كـه فرقـى بـين ديـه فـرد اّول  ديه مربوط به تن انسان. اقتصادى است

  )401و  400: 1381 جوادى آملى،( .حكومت اسالمى و يك كارگر ساده وجود ندارد

  :و مرد داراى سه بعد هستند ها اعم از زن توان گفت كه انسان در يك نگاه كلى مى: دوم

و مرد با هـم يكسـان هسـتند و راه تكامـل  در اين مورد زن: بعد انسانى و الهى. الف

سوره مباركه در  .ها گشوده است نهايت به روى هر دوى آن انسانى و الهى، تا بى

هركس از مرد يا زن عمل نيك انجـام دهـد در حـالى «: فرمايد مى 97نحل آيه 

اى زنـده  بـه زنـدگى پـاكيزه) در دنيـا(ترديد  كه ايمان داشته باشد، پس او را بى

هـاى بسـيار خوبشـان  پاداششـان را در برابـر عمـل) در آخرت(خواهيم داشت و 

هم به اين  35ره مباركه احزاب آيه در سو )278: 1388مشكينى، (. »خواهيم داد

  .معنا اشاره شده است

اسـالم تفـاوتى در . تفـاوتى نيسـت از نظر بعد علمى بين مـرد و زن: بعد علمى . ب

طلـب العلـم «: در روايـات آمـده. فراگيرى علم بين زن و مرد قائل نشده اسـت

رآنـى كـه در آيـات ق« ؛)68: 1363مجلسى، (» ةعلى كل مسلم و مسلم ةفريض

اين زمينه وارد شده و تفاوتى بين زن و مرد در زمينه علم و دانش و ترغيـب بـه 

  .آموختن قائل نشده، مشتمل بر چهل آيه است

. اند و مرد در اسالم از حيث وظايف اقتصادى با يكديگر متفاوت زن: بعد اقتصادى  .ج

بنـدى  ن و مـرد تقسـيماين وظايف بر مبناى توان و قـدرت جسـمى و روحـى ز

حتى در عصر . تر است زن اصوًال از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف. اند شده

حاضر و حتى در جوامعى كه بين زن و مرد به ظاهر، اصًال فرقـى قائـل نيسـتند، 

  .بازدهى اقتصادى زن و مرد يكسان نيست

                                                           
1. Materialist 
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باألخره برای به دنيا آوردن فرزند بايد باردار شود و بعد از زايمان نيز بايد بـه  واقعيت اين است كه زن

دوران بـاردارى و شـيردهى زمـان و تـوان زيـادى از زن . شيردهى و مواظبت از كودك خود بپـردازد

گرچه اين كار، فـى نفسـه، كـارى . شود گيرد و انرژى و وقت زيادى از زن صرف اين موضوع مى مى

شمند است، اما به هر حال، كار اقتصادى نيست و هيچ بازدهى اقتصـادى بـر آن مترتـب بزرگ و ارز

زن داراى اندامى ظريـف و لطيـف بـا . از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسيار متفاوت است. نيست

پذيرى باالست، در حالى كه ساختمان جسمانى مـرد، قـوى و نوعـًا زمخـت و مناسـب  ضريب آسيب

هاى اجتماعى كه نيازمند توان و قوت  و به همين خاطر، بسيارى از كارها و شغلكارهاى سخت است 

گيرد و بديهى است كه با فقدان مرد، خسارت بيشـترى متوجـه  مردانه است، در اختيار مردها قرار مى

  .رددبيشترى بابت فقدان مرد پرداخت گ شود، لذا ضرورى است كه ديه مى خانواده

بـر . اسـت به مراتب بيش از خالء ناشـى از يـك زن خالء ناشى از فقدان يك مرد در خانواده: سوم

بـه منظـور جبـران  ، ديـه)35: 1381شـفيعى سروسـتانى، (اساس مطالعات فقهى و تـاريخى 

او وارد گرديـده و از آن جـا كـه  خساراتى است كه از ناحيه مجرم بر شخص قربانى يا خانواده

های اقتصادى را بـر دوش  جامعه مطلوب دينى كه اسالم در پى تحقق آن است، عمده فعاليت

ترين وظيفه زن را اداره كانون خـانواده قـرار داده، طبيعـى اسـت كـه  مرد گذاشته است و مهم

لـذا . ب نيسـتشود از نظر اقتصادى بر وجـود يـك زن مترتـ آثارى كه بر يك مرد مترتب مى

فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظـر اقتصـادی خسـارت بيشـترى را متوجـه خـانواده 

  )93: 1378شفيعى سروستانى، ( .اى مناسب وضعيت او پرداخت گردد بنابراين، بايد ديه. كند مى

لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند ، فرزندان نيز بر عهده مرد است نه زن عالوه بر آن، نفقه

بنابراين بايـد قاعـدتًا . مانند كه بايستى به نحوى اين خالء نيز پر گردد واجب النفقه از او باقى مى

مرد بيش از ديه يك زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلكه بـه لحـاظ  ديه

  )98: 1375اى،  خامنه( .است ت آن در خانوادهها و اثرا عوارض خارجى مرگ آن

مـالك  توان چنين نتيجه گرفت كه مسئله ديـه با توجه به مجموعه مطالبى كه بيان شده، مى

از طرفـى وظـايف اقتصـادى . آن موجب اعتراض گردد نيست كه تفاوت ارزيابى ارزش مرد و زن

كـه ارتبـاط ) ديـه(گونه مـوارد  هايى در اين كند كه تفاوت هم به نحوى ايجاب مى د در خانوادهمر

  .مستقيم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و اين عين صواب است

  :در پايان تذكر يك نكته و پاسخ به دو شبه خالى از لطف نيست و آن اين كه
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نرسد و االّ ) ثلث(نسبت به مرد مادامى است كه ديه به ميزان يك سوم  زن نصف بودن ديه: اوالً 

لذا اگر دليل نصف بودن ديه زن، مسـئله . ديه مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است

 4مـاده  2همچنـين اينكـه تبصـره . شد نقص او بود، بايد همه جا ديه او نصف ديه مرد مى

در برابـر  جديد بيمه اجباری مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليـه موتـوری زمينـى  قانون

بيمه گر موظف است در ايفای تعهـدات منـدرج در ايـن قـانون «: شخص ثالث، مقرر داشته

به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهـدات بيمـه نامـه  خسارات وارده 

برخالف مقررات عام كه ديه زن مسـلمان را نصـف ديـه  در اين قانون،  .»... پرداخت نمايد

يـك زن مسـلمان در اثـر حادثـه  در صورت فـوت ) ا. م. ق 300ماده (داند  مرد مسلمان مى

هرچنـد مسـئوليت  رانندگى، بيمه گر موظف است ديه كامل مرد مسلمان را پرداخت نمايـد، 

در حـال ) 256: 1391صفايى و رحيمـى، . (اشدتنها نسبت به نصف ديه مرد به وجود آمده ب

ارزش   كننـده تعيين اقتصادی و اجتماعى جرائم است، نـه  برخى آثار  كننده حاضر، ديه، جبران

  . ها مادی و معنوی انسان

يابد در مقابل وظيفه دارد كه در پرداخت  بيشترى به او اختصاص مى گونه كه ديه مرد همان: ثانياً 

 مشاركت نمايد، در حالى كه زن) به عنوان عاقله(ها و جنايات خطايى بستگان خود  ديه قتل

  .از اين امر معاف است

تبعيض عليه او و به نفـع  زن اشكالى كه ممكن است مطرح شود آن است كه آيا نصف بودن ديه

مردان است؟ پاسخ به اين سؤال هم آن است كه اسالم، دين مساوات است و مرد و زن بودن در 

چنان كه احكـام . لكن در امر نصف بودن ديه، مصلحتى وجود دارد. اين دين هيچ امتيازى نيست

وضع شـده  ه نفع زنانها وجود دارد، ب ديگرى در اسالم وجود دارد كه به دليل مصالحى كه در آن

چنانچه مرد باشد حتـى اگـر ) مرتد فطرى(از جمله اين كه اگر شخص مسلمانى مرتد شود . است

شود، ولى اگر زن باشد در صـورتى كـه  توبه هم كند، به نظر بسيارى از فقها به مرگ محكوم مى

فسخ نكاح، اگر مردى بعد از عقد  يا در علل. گردد توبه كند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى

دارد نكاح را فسخ كند در صورتى كه اگر همين اتفاق براى زن بيفتـد،  شد، زن حق ١نكاح، ديوانه

  .مرد حق فسخ ندارد

                                                           
1. Demented 
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  ١ارث حق. 2 

  معنای لغوی و اصطالحى ارث. 1. 2

ارث در مفهوم فقهى  )35: 1389شهيدی، ( .ی چيزى استدر لغت به معناى بقاء و باقيمانده ارث

آنچه كه انسانى با مرگ ديگرى در اثر رابطه خويشاوندى نسبى و يا سببى «: خود عبارت است از

  )169: 1388امامى، (. »كند استحقاق پيدا مى اصالتاً 

قـانون يـاد شـده، ارث را از  140تعريف نشده؛ با اين حال، در ماده  ارث مدنى ايران در قانون

انتقال قهرى دارايى و تركه متـوفى «: اسباب تملك شناخته شده است و در تعريف آن آمده است

  )169: همان( .»به ورثه او

 ارث حق مبانى. 2. 2

، در برخـى وجود داشته، عدم تناسب بين سهم مـرد و زن مباحث مهمى كه در مورد ارثيكى از 

رسد برای پـى بـردن  حائز اهميت بوده و به نظر مى پى بردن به مبنای اين تفاوت. باشد موارد مى

  .به فلسفه تفاوت موجود، بررسى احكام ارث الزم و ضروری باشد

نيز مانند مردان سهم مشخص از ارث  در اسالم اين است كه زنان از قواعد اصلى و اوليه ارث   

هـا بـه خصـوص در در بسياری از تمـدن مالكيت است و زن حق ارث بردن نيز فرعى از . برند مى

اسالم . شدطرح محسوب نمى به زن چيزی قابل  عهد طلوع اسالم از ارث محروم بود و ارث دادن

    . اين رسم جاهليت را شكست و برای زن نيز مانند مرد حقى مسلم از ارث گذاشت

  : فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

للرجال نصيب مما ترك الولدان و األقربون و للنسـاء نصـيب ممـا تـرك الوالـدان و  «

آنچه پـدر و مـادر و خويشـاوندان بگذارنـد و  ؛ برای مردان سهم است از»...األقربون

  )7 :نساء( .بگذارند سهم است از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان  برای زنان

معرفـى كـرد و  حق در دريافـت ارث را در كنار مرد و همانند او ذی خداوند در قرآن با اين آيه زن

شرايطى كه در جامعه عرب آن روز و حتى در ساير ملل معاصر زن نه  در . استقالل او را نشان داد

 . مالكيت داشت برد و نه حق ارث مى

                                                           
1. Inheritance 
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ء سـوره نسـا 11توان بـه آن اشـاره نمـود آيـه  و مرد مى زن ارث آيه ديگری كه در مورد حق

. »...  يوصيكم الـله فى أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيـين«: در اين آيه شريفه آمده است. باشد مى

بـا ايـن  ). كند سهم پسر، چون سهم دو دختر اسـت خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى (

ن تقسيم باشد و آيا اي گردد كه چرا سهم زن نصف سهم مرد مى آيه، اين سؤال به ذهن متبادر مى

  ارث عادالنه است يا خير؟

اسالم كه  عامل جنسيت، كه در اقوام ملل غير(بودن  را بر اساس مرد يا زن اسالم احكام ارث

وضع نكرده است؛ بلكه بر اساس مسؤوليت مالى و مـوقعيتى كـه ) ذكر شد، مورد توجه بوده است

ها نهاده شده است،  ها و تكاليفى كه بر عهده آنی مسؤوليترند و به مالحظهدا آن دو در خانواده

های اقتصادى و اجتماعى كـه بـر عهـده  در نظام حقوقى اسالم به دليل مسئوليت. قرار داده است

زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزينه زندگى زن هنگامى كـه  مرد نهاده شده است، از قبيل نفقه

برد، شركت در جهاد و هزينه سفر و سپردن نفقه خـانواده در آن ايـام بـه زن و  در عده به سر مى

، پرداخـت مخـارج )به عنوان عاقله(در بعضى از جنايات اشتباهى خويشاوندان  فرزند، پرداخت ديه

اى موارد براى مرد، سهم دو برابر  ، در پاره)... وست مانند پدر و مادر و خواهر د ساير نزديكان تهى

االرث زن در برخى مـوارد، دليـل بـر ايـن نيسـت كـه  در نظر گرفته شده است؛ كمتر بودن سهم

اسالم، ارزش و شخصيت زن را ناديده گرفته است؛ بلكـه صـرفًا بـه سـبب عوامـل اقتصـادى و 

  .اجتماعى است

اى كـه  وضع طبيعى در نظام حقوقى اسالم، بر اساس موقعيت اجتماعى و به حكم ثقوانين ار

شده است و مالك، تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان كه  و مرد دارند، تنظيم هر كدام از زن

دقتـى و عـدم مطالعـه و  برد، ناشى از بـى ، نصف مرد ارث مى١هميشه زن صرفًا به دليل جنسيت

االرث آن دو مسـاوى اسـت؛ ماننـد  تحقيق، در احكـام ارث در اسـالم اسـت؛ زيـرا گـاهى سـهم

برنـد و  االرث پدر و مادر وقتى كه با فرزند متوفى همراه شوند كه پدر و مادر يكسان ارث مى سهم

سهم زن بيش از مـرد  يا متوفى، تنها منسوبين به مادر داشته باشد؛ عالوه بر اين، در بعضى موارد

باشد كه مادر يك سوم و پدر  صورتى كه وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر: است؛ مانند

  .برد و يا موردى كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود يك ششم تركه را به ارث مى

                                                           
1. Sexuality 
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كامًال  ذاری است، حقوقگ دين مبين اسالم در تمام مواردى كه شخصيت انسانى، مالك قانون

آزادى در ايمـان، ثـواب و عقـاب، تعلـيم و : و مرد وضع كرده اسـت؛ همچـون يكسانى براى زن

يگانه مالك برترى در اين شريعت، كرامتى است كه با تقوى به دست .  ... وتربيت، شغل، ازدواج 

بيشـترى داشـته باشـد، از زن برتـر اسـت و اگـر زن اگر مرد تقواى . آيد؛ نه با اموال و دارايى مى

آور اسـت و  االرث، ارزش و فضـيلت نيسـت؛ بلكـه مسـئوليت سـهم. باتقواتر باشد، او برتـر اسـت

 )253: 1374مطهرى، . (تواند بيانگر شخصيت زن از ديدگاه اسالم باشد نمى

، است بيشتر از زنتياجات مالى مرد نتيجه توضيحات ارائه شده اين است كه چون مخارج و اح

هـر (االرث مرد را بيشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسيم مال بـر اسـاس حاجـت  اسالم سهم

  .ها برقرار گردد ، تعادلى ميان درآمد و مخارج آن)كس به مقدار نيازمندى و حاجتش

همانند مردان در اجتماع  كنيم كه زنان شايد اين ايراد مطرح گردد كه ما در عصرى زندگى مى

توجهى دارنـد و از موقعيـت  ، سـهم قابـلاند و در تأمين مايحتاج زندگى و اقتصـاد خـانوادهسهيم

پرداخـت و از  صرفًا به كارهای منـزل مى دورانى كه زن. اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند

گذشت و دليلى بر برتری مبنايى مردان بر زنـان در مـورد عـدم تأمين مايحتاج زندگى معاف بود 

  .وجود ندارد ارث تناسب حق

توان چنين گفت كه هرچند، امروزه به اقتضاى شـرايط زمـانى و  در پاسخ به ايراد مطروحه مى

اند و در تأمين اقتصاد  مشغولكار  به پا به پاى مردان در خارج از منزل نيازهاى خانوادگى، گاه زنان

نقش دارند و شراكت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن و منزلـت آنـان امـرى  خانواده

مخـارج زنـدگى خـويش و  ١پسنديده است؛ ولى هرگز از نظر شريعت اسالم، زنان ملزم به تـأمين

انداز كنند و اين وظيفه مـرد اسـت  د تمام درآمد خود را پستوانن عالوه بر آن، مى. خانواده نيستند

البته اگر . را از هر جهت تأمين كند؛ گرچه مرد، فقير و زن، دارای تمكن مالى باشد كه مخارج زن

زنى در تأمين معاش و مايحتاج خانواده به همسر خود مساعدت نمايد، اين احسـانى اسـت كـه از 

  .شود؛ نه آن كه وظيفه باشد مىسوى آن زن به شوهرش 

تـوان  و مرد، در برخى مـوارد مى االرث زن سهم تفاوت بنابراين به طور خالصه در مورد مبانى

به همسر، منحصرًا بر عهده مرد قرار گرفتـه  زندگى و پرداخت نفقه  از آنجا كه تأمين هزينه: گفت

                                                           
1. Provide 
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رغم داشتن توانـايى مـالى هـيچ مسـئوليتى بـر عهـده  زن على وی مكلف به انجام آن است، و و 

االرث مرد نيز دو برابـر زن  در مقابل سهم. نداشته و تأمين هزينه زندگى او نيز بر عهده مرد است

اسـت امـا  االرث بيشتر مكلف به تأمين مخارج و نيازهای خانواده مرد در برابر دريافت سهم. است

در . استفاده قرار دهد و هيچ مسئوليتى بر عهده نـدارد االرث خود را شخصًا مورد تواند سهم زن مى

در . گردد و فرزنـدان بـازمى  االرث مضاعف مردان به طور غير مستقيم به خانواده، زنان واقع سهم

    . نحصرًا متعلق به خود ايشان استباشد م االرث زنان كه يك دوم مردان مى صورتى كه سهم

  گيری نتيجه

باشد كه، در بينش اسالمى  توان به عنوان حاصل پژوهش مذكور بيان كرد اين مى آنچه را كه مى

و و مكمـل  اند و به صـورت طبيعـى و هماهنـگ يـار و مرد از يك گوهر انسانى آفريده شده زن

، درك متقابل، تمايل دوسويه و همكاری و هماهنگى در بسـياری اما برای ادامه حيات. يكديگرند

گونه كه مشـترك  همان. هايى وجود داشته است از جهات غريزی و طبيعى مشابه نيستند و تفاوت

ها را در بسـياری از احكـام و تكـاليف،  های تشريعى آن بودن زن و مرد در انسانيت زمينه اشتراك

هـای جسـمى و روحـى نيـز  گزارد، تمايزها مى ا و حقوقى بر دوش آنه فراهم ساخته و مسئوليت

های فردی و اجتمـاعى  های حقوقى، كيفری و پذيرش مسئوليت كند، زن و مرد از جنبه ايجاب مى

در نظـر گـرفتن برخـى از . وجود داشته باشدباره  در اين هايى نيز، يكسان و مشابه نباشند و تفاوت

تواند داّل بر برتری هر يك بر ديگری و نشانه  ز مالى برای هر يك از زن و مرد نمىو امتيا حقوق

ای بوده كه اسـاس زنـدگى  گرايانه بر پايه مصلحت واقع نقص و كمال باشد، بلكه اين حقوق مالى

در ى را نيـز كه زندگى زناشـوي ،در زندگى اجتماعى در معنای اعم. باشد اجتماعى بر آن استوار مى

، وظايف و تكاليفى بر عهده هر يك از زن و مرد نهاده شده است كه با توجـه بـه ايـن گيرد برمى

اسـالم بـرای زن و مـرد . شود هايى در حقوق بين زن و مرد احساس مىوظايف و تكاليف، تفاوت

ها تكاليف مشابهى وضـع نكـرده  همچنان كه در همه موارد برای آن ،حقوق مشابهى وضع نكرده

ها را بـرای زن و در  ای از آن تر دانسته و پاره ای از حقوق و تكاليف را برای مرد مناسب پاره. است

نتيجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضـع نامشـابهى در نظـر گرفتـه 

خلقـت بـرای  های طبيعـى و فطـری زن و مـرد كـه قـانون ليل تفاوتاست كه اين امر هم به د

گاه عدم تعادل در  در حقوق اسالم هيچ. باشد مى ،تر كردن پيوند خانوادگى به وجود آورده مستحكم

حقوق مالى مقرر شده برای هر يك از زن و مرد، به شخصيت و جنسيت مرتبط نبوده بلكـه ايـن 
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طور كـه در پـژوهش مـذكور بيـان شـد،  زيرا همان. موهوم بوده است یامرتفكر تبعيض حقوق، 

های بوده كه بر عهده زن و مرد ثابت و هر يـك بـدان  در حقوق مالى بر اساس مسئوليت تفاوت

هايى نسـبت بـه گذشـته صـورت گرفتـه و در  هر چند در حقوق موضـوعه، تعـديل. اند ملزم بوده

تـوان در شـرح  بنابراين بـه طـور خالصـه مى. حقوق مالى برابری برخوردارندبسياری از موارد از 

عدم تناسب حقوق مـالى بـين زن و مـرد بـه طـور : و مرد گفت كه تفاوت حقوق مالى زن مبانى

مـالى برابـری برخـوردار  مطلق قابل پذيرش نبوده است، زيرا در بسياری از مواقع نه تنها از حـق

، شارع برای زن، حقى از دارايى مرد در نظر گرفته و مهريه اند، بلكه در مواردی همچون نفقه بوده

وقت عدم تناسب حقـوق مـالى بـه  بنابراين، هيچ. است، بدون اينكه مرد حق مشابهى داشته باشد

قابـل اعتنـا  نبوده و اين يـك تفكـر مخـدوش و غيـرمعنای ناديده گرفتن شخصيت انسانى زن 
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 مالى بررسى تطبيقى حقوق

ناشى  و آثار شوهر زوجين؛ رياست

اسالم  از ديدگاه حقوق ايران از آن

 و فرانسه
  1غفور خوئيني
  2آزاد فالحي
  3فرزاد فالحي

  
  چكيده

در حقوق اسـالم . كنند مى و تكاليف مختلفى نسبت به يكديگر پيدا با عقد نكاح، حقوق و شوهر زن

و هـر يـك از زن و شـوهر در  زوجين مبنای روابط مالى زوجين اسـت اصل استقالل مالى و ايران

كشورهای غربى از جملـه فرانسـه،  اما در حقوق. اكتساب و تصرف اموال خود استقالل كامل دارند

در . مـوالسيستم اشتراك اموال و سيستم جـدايى مطلـق ا. دو نوع سيستم اموال زوجين وجود دارد

كند و در سيسـتم جـدايى مطلـق بـر اسـاس فـرض  سيستم اشتراك مرد به عنوان رئيس اقدام مى

  .دخالت و اداره اموال زن را دارد، مگر اين كه زن صريحًا آن را رد نمايد قانونى مرد حق

 در اين زمينه تعهدی يك جانبه است و زناسالم  در حقوق از طرف ديگر تأمين هزينه خانواده

آن  هيچ تكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه اسـت و زن نيـز مكلـف بـه تـأمين

  .است

ای،  هجامعـ به ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكل و با عنايت  بر خانواده شوهر رياست

. شخصى او نيست ، ملزم به اطاعت از مرد در اموريك رياست اداری است نه استبدادی و هرگز زن

هـای برجستگى اسالم و حقوق فرانسه و تبيين هدف اساسى اين مقاله، بررسى تطبيقى ميان حقوق

  .قوانين اسالم در اين زمينه است

را در مسائل مالى و مسائل غيـر  و شوهر اين بحث، روابط زن برای روشن شدن زوايای مختلف

مورد بررسى قـرار داده و در ايـن راه بـا روش مطالعـه ) شوهر در خانواده مسئله رياست(ها  مالى آن

  .دای از كتب، مقاالت و نظر انديشمندان بهره خواهيم بر كتابخانه

 .، رياست، سيستم اشتراكى، سيستم استقالل مالىمالى ، حقوق، شوهرزن :هاكليدواژه

                                                           
  .دانشگاه خوارزمى تهران و رئيس پژوهشكده فلسفه و حقوق تطبيقى دانشيار گروه حقوق. ١

 .خصوصى دانشگاه خوارزمى تهران دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٢
  .  شناسى دانشگاه پيام نورمركز تهران جزا و جرم دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٣
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  مقدمه

است كـه  »زنان حقوق مربوط به «مطرح است،  نظام حقوقى اسالماز جمله مسائل مهمى كه در 

و آراء انديشـمندان مسـلمان بـدان ) السـالم عليهم(در آيات قرآن كريم، روايات ائمـه معصـومين 

هنگـى، اقتصـادی و اساسـى و اجتمـاعى، فر زنان نيز مانند مـردان از حقـوق. پرداخته شده است

هـا و احيانـًا  ، در اسـالم و غـرب چـه تفاوتسياسى برخوردارند، ولى اين مسئله كـه ايـن مبـانى

عالوه بر آن، چگونگى تشريح و تبيين . هايى با يكديگر دارند، در خور تأّمل و بررسى است شباهت

، در مقايسه با مـوازين حقـوقى حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى زنان در نظام حقوقى اسالم

ن رفع تبعيض عليه زنـا  به ويژه كنوانسيون المللى با محوريت حقوق زنو اسناد بين   ممالك غربى 

  .محّل سؤال است

-و اصـلى پـذيردآن اثر مى های ها و آرمان اساسى در هر جامعه و ملتى از باورها، ارزش حقوق
اين حقوق بـرای هـر يـك از . شودترين حقوق فردی و اجتماعى افراد را شامل مىترين و بديهى

بنابراين هر فردی به عنوان عضوی از جامعه بايد از . اعضای جامعه به رسميت شناخته شده است

ى از جمعيـت هـر جامعـه، همـواره از بـه عنـوان نيمـ با اين حال زنان. اين حقوق برخوردار گردد

در اسـالم و  بنابراين توجـه بـه موضـوع حقـوق زن. اند از حقوق مسلم خود محروم بوده بسياری

  .دهدمقايسۀ آن با وضعيت حقوقى زنان در غرب، هدف اصلى اين تحقيق را تشكيل مى

چنـان . است، اما مرد نيست» انسان«دهد اين است كه زن  ارائه مى تصويری كه اسالم از زن

  .است ولى زن نيست» انسان«كه مرد نيز 

و مـرد  سـاحت انسـانى، زن. شود ساحت زندگى نيز به دو بخش انسانى و جنسيتى تقسيم مى

، امـا در سـاحت اند و رهپو و كمـال جـو پذيرد، در اين وادی هر دو فّعال شناسد، جنسيت نمى نمى

جنسيتى زندگى، زن بايد زن باشد و كارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پايبند گردد، هم 

  .چنان كه مرد بايد در اين عرصه مرد باشد

شناخت و تفكيك اين دو حوزه و به دست آوردن احكام و قوانين حاكم بر هر يك، كار سهلى 

  .وار   گونه يا تفريط ند؛ افراطا نيست و بسياری در اين راه لغزيده
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 اساسى زنـان توان دريافت كه حقوق و غرب مى بنابراين با بررسى ساختار نظام حقوقى اسالم

ق را مبنايى دارد كه ايـن تفـاوت اخـتالف در مفـاهيم و مصـادي در اين دو ديدگاه حقوقى تفاوت

  .شود و اين تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسى اعم از فردی و اجتماعى نمود دارد موجب مى

  :در اين مقاله با چند سؤال اساسى روبه رو هستيم

 اجتمـاعى زنـان –اقتصـادی  در زمينه حقـوق آيا قوانين موجود در اسالم و ايران. 1

  كند؟ مى حمايت

  چيست؟ برای زنان فكری فقها و متفكران اسالمى در تبيين اين حقوق مبانى. 2

هايى با نوع بيـنش و ديـدگاه انديشـمندان  فكری فقهای اسالمى چه تفاوت مبانى. 3

  غرب دارد؟

ای كـه ترين فرضيهتوان فرض كرد، بر اين اساس عمده سؤاالت مىدر راستای اين پاسخ به اين 

انسـانى، جنسـيت  اسـت و در برخـورداری از حقـوق در اين تحقيق مطرح است، انسان بودن زن

يـن در ا. در حقوق است های تكوينى كه مبنای تفاوت مطرح نيست، البته با در نظر گرفتن تفاوت

جويى از كتاب و سنت و همچنين نظر فقها و انديشـمندان در تحقيق سعى بر آن داريم تا با بهره

الخصوص فرانسه گام برداريم و در آخر به بيان نتيجـه خـواهيم آيينه تطبيق با نظام غرب و على

  .پرداخت

  طرح مطلب

  و شوهر روابط مالى زن: گفتار اول

را در مسـائل مـالى و چگـونگى  و شوهر گفتار پس از توضيح برخى مفاهيم، اختيارات زندر اين 

  .نمود بيان خواهيم تأمين هزينه خانواده

 تبيين برخى مفاهيم) الف

دو نوع نظام مالى مهـم دارد كـه حـدود  و شوهر كشورهای مختلف درباره ارتباط مالى زن حقوق

هـا را بـرای  برداری از اموال و حقـوق و تكـاليف آن زوجين در تصرف و بهره اختيارات هر يك از

  .پردازيم كند كه به طور اجمال به معرفى آن دو مى زندگى تعيين مى تأمين هزينه
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 )جدايى اموال( رژيم استقالل مالى. 1

در دوران زنـدگى (پـس از ازدواج  و شـوهر زوجـين عبـارت اسـت از ايـن كـه زن مالى ستقاللا

 اموال زن و مرد دارايى مشتركى را تشـكيل. از دو دارايى ممتاز و جدا از هم برخوردارند) زناشويى

امـوال  هـای سـابق يـا و تصرف اموال و دارايـى دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم مىن

حقوقى را نسبت  تواند هر گونه عمل مادی و مكتسبه در دوران زناشويى استقالل كامل دارد و مى

وجـود ، برای او به اموال زوجه گونه اختياری در ، هيچشوهر بر خانواده رياست. ها انجام دهد به آن

رژيم را به عنوان تنها رژيم حـاكم بـر  و بسياری از كشورهای اسالمى، اين ايران حقوق. آورد نمى

اروپايى؛ همانند فرانسه، سوئيس و آلمـان نيـز  در حقوق كشورهای. اند روابط مالى زوجين پذيرفته

. اسـترژيـم جـدايى امـوال پذيرفتـه شـده  نكاح با نـام های قرارداد مالى به عنوان يكى از مدل

  )5-4 : 1377مهرانگيز كار، (

 رژيم اشتراك در اموال. 2

شمول اين . دهد پس از ازدواج يك دارايى مشترك را تشكيل مى و شوهر زن در اين رژيم، دارايى

زدواج و پس از آن، بـا توجـه نسبت به اموال منقول و غير منقول و دارايى قبل از ا اموال مشترك

 بسياری از كشـورهای اروپـايى وجـود دارد های مختلف رژيم اشتراك مالى كه در حقوق مدل به

را ) مشترك اموال(ها مرد، اداره، تنظيم و تصرف در اين اموال  متفاوت خواهد بود؛ اما در غالب آن

اين رژيم هم در سيسـتم . باشد تر از اختيارات زن مى گستردهدارد و يا الاقل اختيارات مرد  بر عهده

ال؛ مثـل انگلسـتان  حقـوقى كـامن ژرمنى؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم -حقوقى رومى

  )6 :همان. (وجود دارد

 در مسائل مالى و شوهر استقالل زن) ب

ها بر اموالشان از اصول مسـلم فقـه اسـالمى  اداره و تصرف آن وجين و حقز استقالل مالى اصل

خـود آن را ١ 1118مـدنى هـم در مـاده  قـانون. و هيچ ترديد و اختالفى در آن وجود نـدارد است

  :پذيرفته است و مطابق آن

                                                           
  .»خواهد بكند مى تواند در دارايى خود هر تصرفى را مستقال مى زن«: مدنى قانون 1118ماده  .١
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 توانـد در امـوال در مسائل مالى و اقتصادی، استقالل و آزادی كامـل دارد و مى زن«

. الزم باشـد شوهر شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نمايد؛ بدون آن كه موافقت 

محقـق . (»كه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و يـا بعـد از آن اعم از اين

 )317: 1374داماد، 

دهد، بلكه اموال هر يك از زوجين  و مرد دارايى مشترك را تشكيل نمى اموال زن ايران وقدر حق

كـه از فقـه اسـالمى منقـبس  سان زن در حقوق ايران بدين. مستقل و جدا از اموال ديگری است

د در اموال خـود چـه بـه صـورت جهيزيـه باشـد چـه توان وی مى. است از نظر مالى مستقل است

 شوهر. ها انجام دهد جهيزيه، آزادانه تصرف كند و هرگونه عمل مادی يا حقوقى نسبت به آن غير

اراتى بـرای او در اختيـ او بر خانواده گونه مداخله در اموال و دارايى زن را ندارد و رياست هيچ حق

  .كند اين زمينه ايجاد نمى

آيد و زن مجبـور نيسـت آن را بـه رايگـان در  هم جزء اموال او به شمار مى كار اقتصادی زن

بگذارد، مگر كاری كه بر حسب عرف و عادت از باب حسن معاشـرت يـا معاضـدت  اختيار شوهر

ك . برای مطالعه بيشـتر ر. (تواند مزدی برای آن مطالبه كند وظيفه زن محسوب شود كه زن نمى

  )به بعد 122: 1385صفايى، امامى، : به

بـه امـر او انجـام  ايى كـه در منـزل شـوهرتواند برای كاره مى اند زن اسالمى گفته در حقوق

  .الزحمه نمايد دهد از او مطالبه حق مى

  .توان استناد نمود برای اثبات اين اصل در فقه اسالمى، به دو دليل از منابع فقهى مى

مردان را از آنچه كسب «: ؛ يعنى» اكتسبن للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما«آيه  .1

 )32: نساء. (»ای است آورند بهره را از آنچه به دست مى زنان كنند و نيز مى

 كلمه اكتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى كه راغب اصفهانى بـين معنـای كسـب و

بـه  كلمـه اكتسـاب در: گويد توجه و دليل بر مدعاست؛ وی مى شود بسيار قابل اكتساب متذكر مى

 خواهـد خـودش از آن اسـتفاده كنـد و شـود كـه انسـان مـى ای استعمال مى فايدهدست آوردن 

شـامل  خواهـد اسـتفاده كنـد برداری اختصاصى از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مى بهره

) 431: 1404الراغب االصـفهانى، . (آورد شود و هم آن چيزی را كه برای ديگران به دست مى مى

و مرد چيزی  مطابق اين معنى، زن. تر است كسب از معنای اكتساب عامجهت معنای كلمه  از اين

  .برداری از آن را خواهند داشت تصرف و بهره آورند، خودشان مستقًال حق كه به دست مى را
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 و مـرد، آن چيـزی را كـه بـه دسـت از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يـك از زن

به خودشـان  –...  و يا غير اختياری؛ مانند ارثخواه اختياری باشد؛ مانند كسب درآمد  –آورند  مى

مرحـوم عالمـه . برداری را به طـور مسـتقل خواهنـد داشـت استفاده و بهره اختصاص دارد و حق

  :گويد طباطبايى در تفسير اين آيه مى

آورد خـاص خـود اوسـت و خـدای  از راه عمل چيزی به دست مـى اگر مرد و يا زن«

شود كه مراد از اكتساب  از اينجا روشن مى. خواهد به بندگان خود ستم كند نمى تعالى

نوعى حيازت و اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصـاص  در آيه

يـا حرفـه يـا بـه اختياری باشد نظيـر اكتسـاب از راه صـنعت و  دادن به وسيله عمل

باعث  شود به صفتى كه داشتن آن صفت  باألخره منتهى مى ليكن. عمل اختياری غير

است كه هر كس، هر چيزی را كسب كنـد از آن  و معلوم...  اين اختصاص شده باشد

دارد، به خاطر اكتسابى است كـه كـرده  ای ای خواهد داشت و هر كسى هر بهره بهره

 )534: 1363طباطبايى، . (» است

  :گويد تجارت، مى و در اشتغال تری از اين آيه، نسبت به آزادی زنان يكى از مفسرين با برداشت وسيع

از نعم  خداوند در كسب و تجارت نسبت به سعى و كوشش هر كسى از مرد و يا زن«

توانند به تجارت مشغول  هم مى آيه شريفه دليل است كه زنان...  فرمايد عطا مى خود

علـوی . (»مند شوند هم چنين نسبت به سعى و كوشش خود از نعم الهى بهره شوند و

 )352: 1369حسينى موسوی، 

معـروف »  تسـليط«؛ اين قاعده كه به نام قاعـده » الناس مسلطون على اموالهم«عموم قاعده . 2

  .شود اسالمى است و در فقه، بدان بسيار استناد مى است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهای

 بـه امـوال خودشـان حـق و مـرد نسـبت  مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن

خـودش  نتوانـد در امـوال هرگونه تصرفى را دارند و استثنايى هم در مورد اين كـه زن يـا زوجـه

 »نفسـه اليحـل مـال امـرء مسـلم اال بطيـب«وارد نشده است، به عـالوه روايـت  تصرف نمايد،

بدين معنى اسـت كـه تصـرف در مـال شـخص  )449: 1420حر عاملى، ؛ 93: 1410، بابويه ابن(

نيست و نيز عمومات متعدد ديگری كه در آيات و روايات بـه ايـن  مسلمان بدون رضايت او جايز

را مجـاز  اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايى كه شـوهربر  داللت  مضمون وارد شده است

همسر خود تصرف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدالل، دست مـرد از امـوال زن  نمايد در اموال

  .شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است كوتاه
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اموال، مطابق  برداری از از مرد در مالكيت، اداره، تصرف و بهره از اين رو در مورد استقالل زن

  .منابع فقهى شيعه بلكه بسياری از منابع اهل سنت جای هيچ ترديدی نيست

مـدنى در  نيز به تبعيت از فقه اسالمى نظام مالى زوجين از زمان تدوين قانون ايران در حقوق

منشـأ و مبنـای  ايـن ثبـات را بايـد ناشـى از. ، از يك ثبات نسبى برخوردار بوده است1307ل سا

عدالتى در  مانع از بى ريشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه. محكم آن دانست

فلسفه اين امر نيز بسـيار روشـن . است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود و شوهر روابط بين زن

گونـه  توجه نموده اسـت و همان»  عدالت اصل«سازی به  است؛ زيرا از ابتدا، اسالم به جای تشابه

  :اند نظران دينى اظهار نموده كه برخى از صاحب

 است، همان اصلى است كه قانوناصل عدل كه يكى از اركان كالم و فقه اسالمى «

و  –عقل و شرع را در اسالم به وجود آورده است؛ يعنى از نظر فقـه اسـالمى  تطابق

كند فـالن قـانون بايـد چنـين  بشود كه عدل ايجاب مى  اگر ثابت –شيعه  الاقل فقه

ناچـار بايـد بگـوييم  اسـت چنان باشد ظلم است و خالف عدالت باشد نه چنان و اگر

شرع اسالم طبق اصلى كه خود تعليم داده هرگـز از  شرع هم همين است؛ زيرا حكم

علمـای اسـالم بـا تبيـين و . شـود نمى فطری و طبيعى خـارج محور عدالت و حقوق

 )450: 1374 مطهری، (. »توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند

كه توافقى  ، اسالم حتى به زوجين اجازه ندادگذاری قوانين اسالمى بر اساس عدالت بر پايهعالوه 

خود  تواند با زن آيا مرد مى السالم سؤال شد كهاز امام باقر عليه. عدالتى شود نمايند تا منجر به بى

او ندهد و خود آن زن هم از اول اين  با زن ديگر بهرا به طور كامل و مساوی  شرط كند كه نفقه

  :فرمود) ع(شرط را بپذيرد؟ امام باقر 

هايى صحيح نيست، هر زنى بـه موجـب عقـد ازدواج خـواه نـاخواه خير چنين شرط«

 )452: همان( .»... كند را پيدا مى يك زن كامل حقوق

اسـالم پيـاده  هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقى بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده

 گـذاری حقـوق قانون شده است و يا ثباتى كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصالحاتى در طول

كند هر  اجتماعى ايجاب مى انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحوالت ايران

اسـالمى، ارائـه شـود و اساسـًا  كارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قـوانين گاهى راه از چند

. بايد جوابگوی نيازهای زمـان خـود باشـد اجتهاد در فقه و پويايى آن به همين معنا است، كه فقه

  .زوجين از ثبات نسبى برخوردار بوده است بلكه منظور اين است كه اصول كلى حاكم بر روابط
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بنيان  اسالم ذكر است كه وقتى اين اصول و قوانين مترقى، چهارده قرن قبل در حقوقشايان 

اروپـايى تـا  در تصرف اموال خود استقالل كامل اعطا نمود، در كشورهای نهاده شده بود و به زن

حقـوق مـدون  تـرينتـرين و مفصـلقبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكى از مدرن

در اموال خود را  از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصًال اهليت تصرف هاست، زنان آن

، )Henri et leon Mazeaud,1982:134( هم نداشتند و به اعتراف يكى از نويسندگان فرانسوی

ر اداره، تنظـيم و تصـرف در روابط مالى زوجين، مرد ارباب زندگى مشـترك بـود و اختيـارات او د

فرانسـه، . م1804قانونى  اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم

نهاده شـده بـود و آن هـم بـه  اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصى زن، به عهده مرد

حـوالت زمـان بـه با توجه بـه ت طبيعى خواهد بود كه چنين قانونى. مسئول عنوان يك مدير غير

تنهـا . م1965 قـانون«: نويسنده فرانسوی دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين

 .»را كاهش دهد سعى كرده اختالف موجود بين زن و شوهر

 : و يا به قول كورنو

و مرد در نظام اشتراك اموال برقـرار شـود و  در اين بازنگری سعى شده، برابری زن«

شـود و تحـت ايـن روابـط متنـوع، زن و  حداقل گرايش به برابری در آن ديده مى يا

. »آميــزی قــرار نداشــته باشــند چنــان تبعــيض هــای آنوضــعيت در شــوهر
(Creard,Cornu,1974: 194-195)  

 ١قانونى ، هنوز هم در رژيمای استقالل به زنها به سمت اعطرغم همه گرايش اما بايد گفت على

كننـد، امـوال مشـترك زن و مـرد، در  جديد كه اكثر زوجين فرانسوی تحت اين رژيم ازدواج مـى

رژيـم جـدايى مطلـق امـوال،  حتى مطـابق. شود صورت فقدان شرط خالف، توسط مرد اداره مى

را دارد و مطابق آن شوهر  زوجه اجازه تصرف در اموال گذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر قانون

دهد؛ مگر اين كه زوجه صريحًا تصرف شـوهر  تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام مى

چنين فرضى در  وجه اما به هيچ (Henri et Leon Mazeaud, op. cip: 554-555). را رد نمايد

  .و اسالم مطابق فقه اسالمى وجود ندارد ايران حقوق

                                                           
زمـان ازدواج، ايـن  شود كه در صورت عدم تعيين قرارداد مالى توسط زوجين در فته مىرژيم قانونى به رژيمى گ. ١

  .رژيم به طور اتوماتيك بر آنها حاكم خواهد شد



297  

 

297 

 اسالم و قـوانين دنيـای متمـدن غـرب كـه شـايد به همين سبب با مقايسه اجمالى بين قانون

ای،  عـده خـالف تصـوربـر توان گفـت  ها، قانون مدنى فرانسه باشد مى ترين آن ترين و كاملمفصل

اقتصادی در شريعت  و آزادی و استقالل او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و حدود اختيارات زن

هـای حقـوقى  كـه در نظام تر و بيشتر از آن مرزهـايى اسـت ، به مراتب وسيعو نظام حقوقى اسالم

  )317 :يشينمحقق داماد، همان منبع پ. (كشورهای مدعى تمدن برای زن شناخته شده است

 ,Encyclopedie) آور است كه بعضى از حقوقـدانان فرانسـویبا توجه به مطالب فوق، تعجب

Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr", 1975) اسـالم را  از باب نمونه تنها حقوق

كـه  درحالى .دنظم مالى در خصوص زوجين ندار كنند كه هيچ به عنوان يك رژيم حقوقى مطرح مى

، تـأمين هزينـه و قوانين بسيار ريز و دقيقى در بـاب ارث قبل از تدوين هر قانونى در فرانسه، قواعد

السالم تدوين  عليهم بيت دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل ، مهر و مسائل مالى)نفقه(

 ١.ها هم آسان نيست اطالعى آن بىگونه نظريات بر  اين حمل. شده بود

 )نفقه( تأمين هزينه و معاش خانواده) ج

 اسالم تـأمين هزينـه زنـدگى مدنى ما كه به تبعيت از حقوق حقوقدانان با انتقاد از قانون يكى از

  :گويد ه است، چنين مىرا به عهده مرد گذاشت خانواده

بدهد؛ يعنى جامه،  خود نفقه دارد كه به زن مدنى ما از يك سوی مرد را وا مى قانون«

خوراك و مسكن وی را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايـد بـرای آنـان 

حداقل زنـدگى را در دسـترس او مسكن فراهم آورد مالك زن نيز بايد اين  خوراك و

  )258 : منوچهريان، به نقل از مطهری، همان منبع پيشين( ».بگذارد

تكليـف انفـاق  كشورهای اروپايى از جمله فرانسه، تأمين هزينه زندگى مشـترك و در بسياری از حقوق

اما . هستند هزينه خانواده به كسب درآمد و تأمين هر دو مكلف و شوهر يك تعهد دو جانبه است و زن

و زن از . به عهده مرد است) زن نفقه(زن  از نظر اسالم تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى

است بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه . گونه مسؤوليتى ندارد اين نظر هيچ

حتى اگر زن دارای ثروت كالنـى هـم باشـد، . يا معسر بودن زن، تأثيری در آن ندارد) متمكن(و موسر 

  .اموال شخصى خود، مخارج و مايحتاج زندگى خود را تأمين كند الزامى ندارد كه از

                                                           
1. le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans 

tous les systemes juridiques :il est ignore au moins u droit musulman. 
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اسـالم از  داری حقـوق اسالم نمايد، بايد از جانب بنابراين، اگر كسى بخواهد انتقادی بر حقوق

  :شناسان معاصر اظهار نمودند ولى چنان كه برخى از اسالم. بگويد زن

و عليه مرد، يا به نفـع مـرد و عليـه  حقيقت اين است كه اسالم نخواسته به نفع زن«

اسـالم در قـوانين . نبدار مـرداسالم نه جانبدار زن است و نه جا. قانونى وضع كند زن

هـا پـرورش يابنـد و بـاألخره  سعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامـن آن خود

 )264 :نهما( .»بشريت را در نظر گرفته است سعادت جامعه

چـار بـه يـك بـه تعبيـر مرحـوم شـهيد مطهـری بـه نا زن از حقـوق از اين رو مدعيان حمايـت

داند  مى اين است كه مرد خود را مالك زن فلسفه نفقه: گويند شوند و مى دار متوسل مى شاخ دروغ

ضـروری حيوانـات  گونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج گمارد همان خود مى  و او را به خدمت

اسالم شما اسـتنباط كرديـد  قانونبايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجای . مملوك خود را بپردازد

اين چگونه مالكى است . زن است باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن كه مرد مالك زن مى

اين چگونه مـالكى ! آب را به من بده ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف كه از نظر اسالم حق

دارد و مالـك، حـق دخالـت در آن را  ه خودش تعلـقاست كه مملوكش هر درآمدی كسب كند ب

 !تواند اجرت آن را مطالبه نمايد دهد مى اين چگونه مالكى است كه اگر زن به كودكش شير! ندارد

هـای حقـوقى كشـورهای غربـى از جملـه  نظام چنين نسبتى به آن دسـته از )263-259 :همان(

تا قبل  1804مطابق قانون  اختيارات شوهر اموال، های اشتراكتر است كه در رژيم فرانسه نزديك

. شـد مرد، حاكم و ارباب امـوال اشـتراكى شـناخته مـى ، شبه مطلق بوده است و1965از اصالح 

(Henri et Leon Mazeaud, op. cip: 134)  

  خانواده رياست: گفتار دوم

است، هم قانونى است و هم  مربوط به اداره خانواده از او در مسائلى كه و اجازه زن شوهر  رياست

-بر حسب عادات و رسوم هر اجتماع متفاوت است، در سده مفهوم رياست مرد بر خانواده. شرعى
چون و چرای خانواده و حامى اشخاص ناتوانى است هبر بىكردند كه مرد ر های پيشين تصور مى

روح و جسم زن از آن او است و بايد آسايش و رضـای . برند كه به نام زن و فرزند با او به سر مى

وظيفه زن اطاعت محض از شوهر است و مـرد هرگونـه كـه بخواهـد . خاطر شوهر را فراهم كند

  .فاده كندرياست خود است تواند از حق مى
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. شخصـى تر است تا به اجرای حقمرد به انجام دادن وظيفه اجتماعى شبيه ولى امروزه، رياست

اسـت، زيـرا  مرد رئيس خانواده. های او نيستو ارضای خواست هدف شارع برتری دادن مرد به زن

  .بردار مطلق آن را به عهده گيرد و زن هميار و همكار اوست نه فرمان تواند مسئوليت اداره بهتر مى

زوجـين  مدنى، پس از انعقاد عقد نكاح، هـر يـك از قانون 1102بر اساس شرع اسالم و ماده 

: آمـده اسـت طور كه در قـرآن كـريم همان. و تكاليفى در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود حقوق

 :1387كاتوزيـان، : بـه. ك.؛ شـرح حقـوقى مـاده ر22: بقره( »لهن مثل الذی عليهن بالمعروف«

ای قـرار داده شـده  هاست، حقوق شايسته ، همانند وظايفى كه بر دوش آن؛ يعنى برای زنان)166

قـوق و تكاليفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نيـز برخوردارنـد و بـين ح است هم چنان كه

هـای كند كه حقوق و تكاليف بر اساس توانايى اقتضا مى عدالت. تعادلى برقرار است ها تكاليف آن

از اين رو در حقـوق اسـالم، همـان طـوری كـه . ها تقسيم شود طبيعى و جسمى بين آن روحى و

 سوره نساء بر عهده مـرد نهـاده شـده 34مطابق آيه  انفاق و تأمين هزينه زندگى خانواده تكليف

در . نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشـكل خـانواده، اطاعـت نمايـد است، زن

  .ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود

 نوادهبر خا شوهر  فلسفه رياست .الف

ترين تشكل در جامعه، نياز بـه مسـئول يـا سرپرسـت دارد و پـر  عنوان اولين و بنيادی به خانواده

واحد كه تـدبير امـور را در دسـت  است كه هيچ تشكل و اجتماعى بدون مسئول و رهبری واضح

 ها به هر دوی آن  و مرد است خانواده كه متشكل از زنواگذاری اداره . باشد، ممكن نيست داشته

 متأسـفانه در. در واقع به معنای فقدان مسئول و سرپرست در چنين تشكل بنيادی جامعـه اسـت

 انسـانى خـود هـم بسياری از كشورهای غربى كه تا قبل از قرن بيسـتم، زن از حـداقل حقـوق

فمينيسـمى و  گـری آمـد امـروزه بـا افراطـى اج، در زمره محجورين در مىبرخوردار نبود و با ازدو

كـانون خـانواده،  سرپرست نمودن ها يا به عبارت ديگر بى خانواده به هر دوی آن  واگذاری رياست

  .باعث اضمحالل اين جامعه بنيادين شدند

ها در همه امـور، بـدون  مرد تشابه حقوق و تكاليف آن و زن اگر منظور مدعيان تساوی حقوق

بـه شـمار  تواند از مصاديق ظلـم ها باشد، مى های روحى و جسمى آنها و خصلت توجه به توانايى

بـودن او، ظلمـى  نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن. آيد

  .مضاعف است
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برخى از  خواهند از غرب پيشى گيرند؛ زيرا به اعتراف و مرد مى زن گويا مدعيان تساوی حقوق

حقوقـدانان  تـرينو مرد ممكن نيسـت؛ مـازو يكـى از معـروف حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن

اصالح حقوق ازدواجى  فرانسوی كه به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزيابى قانون

  :نويسد ترين اصالحات است مى كه از مهم. م1965

 آرمانى خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالى تنظيم كنيم كه مطـابق آن نـه زنـى وجـود«

وضـعيت  ، بلكه در اين نظام، زوجينى قرار گيرند كـه مطلقـًا دارایداشته باشد و نه شوهر

 هـم 1965 و قـانون. زيرا تساوی صرف، قابل تحقق نخواهد بوديكسان و مشابه باشند؛  

و تنها سعى كرده است كه اختالف موجـود . به چنين امری دست پيدا كند نخواسته است 

 (Henri et Leon Mazeaud, op. cip: 134)» ... .و شوهر را كاهش دهد زن بين

  :اند مورد انتقاد قرار داده و گفتهبرخى نيز الفاظ مورد استعمال را 

خـود  بلكه در مـرد نه تنها حافظ نظم و امنيت نيست  در خانواده استفاده از كلمه رياست«

 .»كنـد مـى كند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتـار تـنش بينى ايجاد مى بزرگ

 )322: 1378مهرانگيز كار، (

رياست فـالن  جمهور يا را از رئيس لظاهر الزمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياستا على

تـا بـدين حـد  خانواده اگر عنوان رياست در مجموعه كوچكچراكه  اداره يا كارخانه نيز برداشت؛

تر موجـب خـود  وسـيع هـای بينى است، به طريق اولـى در مجموعـه خطرساز و موجب خودبزرگ

  .بينى در فرد خواهد شد بزرگ

م . ق1105مـاده. به عهده مـرد اسـت خانواده مانند بسياری از كشورها رياست ايران در حقوق

در روابـط « :گويـد سوره مباركه نساء و فقه اسالمى است در ايـن زمينـه مى 34كه مبتنى بر آيه 

توان گفت هر اجتمـاعى  در توجيه اين قاعده مى» .است زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر

. را بايد رئيسى باشد كه كارها را هماهنگ كند و در صـورت بـروز اخـتالف نظـر او قـاطع باشـد

ا صفا و صـميميت و توافـق يكـديگر و شوهر بايد ب اصوًال زن. خانواده از اين قاعده مستثنا نيست

  .امور خانواده را اداره كنند

و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار بايد بـرای حـل  رئيسى نداشته باشد و زن اگر خانواده

را اختالف خود در هر مورد به دادگاه رجوع كنند و همين امر ممكن است صلح و صفای خـانواده 

  .های زندگى زناشويى را فروريزدبه هم زند و پايه
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مقامى است كه برای تثبيت و مصلحت خانواده به مرد داده شده اسـت و يـك  خانواده رياست

رياست شوهر يك وظيفه اجتماعى اسـت كـه . شود محسوب نمى فردی برای شوهر امتياز و حق

تواند از آن سوءاستفاده كند و بر خالف برای تأمين سعادت خانواده به مرد محول گرديده و او نمى

  .عرف و مصلحت خانواده آن را بكار برد

داده نشده  به مرد داده شده و به زن خانواده شود اين است كه چرا رياستسؤالى كه مطرح مى

توان بيان داشت، در جامعه بر حسب عرف و عادت و سـنت هميشـه رياسـت  است؟ در پاسخ مى

خانواده با مرد بوده است، به عالوه مرد معموًال دارای توانايى جسمى و روحى بيشتری است و نيز 

  .ب بيشتر استميزان تجربه و اطالعات مردان در اجتماع ما اغل

 ادله. ب

  .قرآن و روايات روشن و قطعى است از ناحيه بر خانواده شوهر  اثبات رياست

مردان «؛ »اموالهم اّهللاٰ بعضهم على بعض و بما انفقوا من الرجال قوامون على النساء بما فضل«. 1

ديگر قرار  به بعضى هايى كه خداوند برای بعضى نسبت هستند، به خاطر برتری سرپرست زنان

 )34: نساء( .»پردازند ايى كه از اموالشان به زنان مى داده است و به خاطر نفقه

بـه دليـل  و سرپرستى و تـدبير امـور خـانواده را بر خانواده  رياست خداوند متعال در آيه فوق حق

مخـارج و  های طبيعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلف شده اسـت كـهبرتری

را بيـان  شـوهر رياسـت  آيه فوق بعد از اين كه اصل سرپرستى و. هزينه زندگى او را تأمين نمايد

  :فرمايد مى كند و و حق اشاره مى يا علت اين امتياز كند به حكمت  مى

هايى اسـت  اين سرپرستى به خاطر تفاوت«: ؛ يعنى» اّهللاٰ بعضهم على بعض بما فضل«

  .» ها قرار داده بشر ميان آن كه خداوند از نظر آفرينش روی مصلحت نوع

  :مايدفر دهد و مى قرار مى و بالفاصله در مقابل چنين حقى، تكليفى را به عهده شوهر

اين سرپرستى به خاطر تعهداتى است كـه مـردان «: ؛ يعنى»و بما انفقوا من اموالهم«

 .»دارنـد بـه عهده و خـانواده مالى در برابـر زنـان هایدر مورد انفاق كردن و پرداخت

  )371 : 1366مكارم شيرازی، (
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وزن انسانى و  ، از حيثو اداره خانواده در رياست بايد توجه داشت كه اين برتری جنس مرد بر زن

و فطری زن و  های طبيعىاجتماعى او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيت

كرامت انسـانى قائـل  قرآن كريم هيچ نقشى برای جنسيت در برتری و. مرد به او داده شده است

: 13: حجـرات. (اسـت به ديگـران دانسـته است و فقط تقوی را مالك برتری انسان نسبت  نشده

  )»ان اكرمكم عنداّهللاٰ اتقاكم«

  :مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير اين آيه چنين آورده است

خداوند متعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مـردم همگـى و بـدون اسـتثناء چـه «

هايى از يك تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند برای طبيعت  شاخه چه زنان مردان و

همان مقدار . و مجتمع در تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزا است واحده بشريت

است محتاج جنس زنان خواهـد بـود؛ همچنـان كـه فرمـود  كه محتاج جنس مردان

  .»)همه از هميد" ( بعضكم من بعض"

مخـتص  و مرد خصلتى عمومى منافات با اين معنا ندارد كه هر يك از هر دو طايفه زن اين حكم

. رقـت و عاطفـه دارای به خود داشته باشد؛ مثًال نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان

ابـراز شـدت و اظهـار  منـد بـهاش نياز تكوينى و هم اجتماعى چون طبيعت انسانيت هم در حيات

مظهر از مظـاهر جـذب و  اين دو خصلت دو... قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است

از نظر وزن و از نظر اثـر  دفع عمومى در مجتمع بشری است روی اين حساب دو طايفه مرد و زن

شـئون طبيعـى و اختالفـى در  اند؛ همچنان كه افراد طايفه مـردان بـا هـم وجودی با هم متعادل

آن حكمـى كـه از ذوق مجتمـع  بلكه بايد گفت كه اين است  توان گفت پس مى... اجتماعى دارند

كه طبق سنت فطرت تشكيل شده  از ذوق مجتمعى. شود سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مى

 )405 -406 : طباطبايى، همان. (»شود منحرف نمىكند و از آن  عمل مى

  :نمونه ذيل همين آيه آمده است هم چنين در تفسير

 و ايـن...  كند كه مقام سرپرستى بايد به مـرد داده شـود قرآن در اينجا تصريح مى«

 )370 : مكارم شيرازی، پيشين. (»به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است موقعيت 

است ) ع( قرامام محمدبا ها، حديث بر اين امر دارد كه از جمله آن روايات متعدد معتبری داللت . 2

 بـر زن شـوهر حق  رسيد و گفت) ص(زنى خدمت پيامبر : كند نقل مى) ص(كه از پيامبر اكرم 

  :فرمودند چيست؟ پيامبر
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 ، بـدون اذن... ، بـدون اجـازه او روزه نگيريـد... از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد

 )112 : 14ج حر عاملى، پيشين، . (از منزل خارج نشويد شوهر

امـام  از –مرحوم صدوق دارای سند معتبـری اسـتكه هم به سند كلينى و هم  –روايت ديگری 

  :اند كه فرمود نقل كرده) ع(محمدباقر 

چيسـت؟  زن بـر شـوهر ای فرستاده خداوند، حق : آمد و گفت) ص(زنى نزد پيامبر «

بيـرون رود،  اجازه او اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى از خانه: ... فرمود

 فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهـر و رحمـت، او را

 )111: همان( .»...  اش برگردد نفرين كنند، تا به خانه

نيسـت و مـاده  از منظر قرآن و روايات جای ترديد به شوهر خانواده  بنابراين، اصل اعطای رياست

  .نيز به صراحت آن را بيان نموده است ١مدنى قانون 1105

 شوهر  حدود رياست .ج

منوچهريان، به نقـل از (وجه استبداد يا تحكم و يا به زعم بعضى،  هيچ به بر خانواده شوهر  رياست

اختيـار مالكانـه نيسـت، بلكـه بـه تعبيـر يكـى از حقوقـدانان ) 258: مطهری، همان منبع پيشين

عالمه  )82: 1420الزحيلى، . (شوهر يك سلطه حكيمانه اداری است؛ نه استبداد زبان، رياست  عرب

فـال جنـاح «سوره مباركه بقره  234از آيه  طباطبايى دانشمند و مفسر بزرگ اسالمى در تفسيری

  :فرمايد مى» عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف

 زن مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادی از اراده) رياست(هم چنين قيموميت «

بكند و معنای قيموميـت مـرد ايـن نيسـت كـه   تصرفاتش در آنچه مالك آن است و

فردی و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب كند پس  حفظ حقوق استقالل زن را در

تواند حقـوق فـردی و اجتمـاعى  آزادی خود را دارد و هم مى زن هم چنان استقالل و

تواند برای رسيدن به ايـن  آن دفاع نمايد و هم مى از تواند خود را حفظ كند و هم مى

طباطبـايى، (. »رسـاند متوسـل شـود هدفهايش مى هدفهايش به مقدماتى كه او را به

 )544 :پيشين

  

                                                           
  .»است از خصايص شوهر خانواده رياست در روابط زوجين«.: م.ق1105ماده  .١
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  :آمده است» ...  الرجال قوامون على النساء«هم چنين در تفسير نمونه در ذيل آيه 

 اشتباه نشود(به مرد داده شود كند كه مقام سرپرستى بايد  قرآن در اينجا تصريح مى«

واحد مـنظم  منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدی نيست بلكه منظور رهبری

بـه خـاطر وجـود  و اين موقعيـت ...  )ها و مشورتهای الزم است توجه به مسؤوليت با

 )ل آيهمكارم شيرازی و ديگران، همان منبع پيشين، ذي. (»مرد است خصوصياتى در

اسـت و  همسران هستند كه مربوط به حقوق تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر از اين رو، زنان

كه در حقوق  آن طوری –دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند  هرگز مردان، حق

كارهـای شخصـى  و حتـى وظيفـه رسـيدگى بـه –اروپايى قبل از قرن بيستم وجود داشته است 

ای ندارد بلكه در  چنين وظيفه را نيز ندارند؛ نه اين كه... شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و 

. او خـادم بگيـردبـودن آن، بـرای  ، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارفامور شخصى زن

شـود بـه خـروج زن از منـزل و  ىد مشوهر و اطاعت زن از او محدو  بدين جهت، موضوع رياست

سرپرست و مسئول ايـن جامعـه، آن را بـه  او به كارهايى كه به تشخيص شوهر به عنوان اشتغال

ممنوع است كه  وهر در صورتى بر زوجهمنزل ش مصلحت نداند و يا به نظر برخى از فقها خروج از

اما با وجود اين، كسانى كه در پى ) 289: 1410موسوی خويى، . (با حق شوهر منافات داشته باشد

  :گويند بنيادی هستند، چنين مى حذف هرگونه سرپرستى در اين جامعه كوچك و

 جنبه تصريحى و آمرانه نداشته بلكه...  برای خروج از خانه از شوهر كسب اجازه زن«

 )21 : 1377مهرانگيز كار، . (»ارشادی و غير مستقيم بوده است

 اجـازه زن عالوه بر اين كه نويسنده هيچ استنادی برای كالم خود ارائه ننموده است، لزوم كسـب

 زمـره حقـوق بيـان شـده و آن را در ات متعددی به صراحت برای خروج از منزل در رواي از شوهر

ديگری از كالم خود  اين نويسنده در بخش. شوهر دانسته است كه پيش از اين بدان اشاره گرديد

  :نويسد مى

بر پايه نظرهای فقهى كه عقل و مقتضـيات اجتمـاعى و عامـل زمـان و مكـان در «

حـداكثر بـه  از خانه بـدون اجـازه شـوهر روج زنخ...  آن لحاظ شده است يابى شكل

در ...  اسـت انجامد كه مجازات زن ناشزه محروميت از دريافت نفقـه مى ناشزگى زن

اجبـار زن ...  از سوی شوهرانشان مبنای شرعى ندارد شدن زنان الخروج نتيجه ممنوع

 )22: همان. (»شرعى است فاقد دليل به اين تمكين
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ای بـه  اند به طور ابتدايى هم چنين اجازه نظريه را نپذيرفته عالوه بر اين كه هيچ يك از فقها اين

نـدارد  زن حـق از وظايف خود در پرداخت نفقه نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر داده زن

 تواند شوهر را از طريق مراجع قضايى ملـزم بـه شوهر خارج كند، بلكه فقط مى از اطاعت  خود را

  مجاز نيسـت تواند او را تعزير كند يا تقاضای طالق نمايد اما هرگز پرداخت نفقه نمايد و حاكم مى

تبـع شـرع در  نيز به مدنى ايران قانون ١)207: 31، ج1366نجفى، . (خارج نمايد خود را از تمكين

  .تجويز ننموده است به الزام و يا طالق داده و هرگز خروج از طاعت را ، حكم1205و  1129ماده 

اختيـاری  گيرنـد جنبـه اصوًال تعهداتى كه هر يك از زوجين در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مـى

و تعهدات ايـن  حقوق الزمه چنين تفسيری از. بتواند به اختيار خود از آن سر باز زند ندارد كه زن

و در مقابل به زن گفته شود كه  امتناع كند نيز بتواند به طور اختياری از دادن نفقه است كه شوهر

روشن است كه چنين . تعهدات خود عمل نكنى نمايى و بهشوهر خارج   توانى خود را از اطاعت مى

  .خواهد شد زنان های فراوانى در حق برداشتى موجب ظلم

  بر خانواده شوهر رياست آثار

را بـا  دارد نـام خـانوادگى شـوهر حـق ما دارای آثاری اسـت، از جملـه زن اين موضوع در حقوق

م اصـوًال همـان . ق1005اقامتگاه زن به موجب مـاده ) ثبت احوال 42ماده . (موافقت او بكار برد

بر عهده مرد اسـت و  واليت قهری بر اوالد و به تبع آن هزينه اداره خانواده. اقامتگاه شوهر است

اصوًال تعيين مسكن با مرد است، مگر اينكه زن به موجـب شـرط . زن نسبت به آن تكليفى ندارد

مسـتنبط از مـاده (ضمن عقد يا به موجب شرط مستقل حق اختيار تعيين مسكن را داشـته باشـد 

. نواده اسـت بـاز داردتوانـد زن را از شـغلى كـه منـافى مصـالح خـا چنـين شـوهر مىهم) 1114

  )1117ماده(

 گيری نتيجه

در روابـط مـالى . اسالم بر پايه عـدل اسـتوار اسـت در حقوق و شوهر روابط مالى و غير مالى زن

مالكيت و تصرف امـوال خـود برخـوردار اسـت و ايـن را بايـد از  زوجين، زن از استقالل كامل در

                                                           
و اال  النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بهـا و وعظهـا ايـاه، اذا ظهر من الزوج«. ١

كما صرح به غير واحد مرسلين له  الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و ال ضربه،رفعت امرها الى 

  .»يجب، فان نفع و اال عزره بما يراه و امره بفعل ما... ان عرف الحاكم ... ارسال المسلمات
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تا قبـل از قـرن بيسـتم در اكثـر كشـورهای اروپـايى زن از چراكه  قوق اسالم شمرد؛افتخارات ح

در روابـط غيـر مـالى نيـز . برخوردار نبوده و در زمره محجورين قرار داشـت حداقل حقوق انسانى

. واگذار گرديده اسـتخاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبيعى به شوهر  به خانواده  رياست

رياست جنبه استبدادی ندارد بلكه يك رياست اداری حكيمانه است و اطاعـت زن از  اما هرگز اين

 لزوم كسب اجازه برای خروج زن از منزل به همين جهت است و در ساير مـوارد، ماننـد شوهر و

  .رسيدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نيست

تمام افراد بـه رسـميت شـناخته »مالكيت حق«و كشورهای اسالمى  ندر اسالم و قوانين ايرا

هايى وجود دارد برای هر دو جنس  شده و اين حق تنها به مردان اختصاص ندارد و اگر محدوديت

  .باشد بوده كه در نهايت به صالح فرد و جامعه مى

 و مرد در برخـورداری از حـق ه برابری زندر كنوانسيون و برخى از قوانين كشورهای غربى ب

اساسى هر فرد بوده و تنها زمانى سلب مالكيـت  اين حق از جمله حقوق. مالكيت اشاره شده است

شود كه در جهت رعايت مصالح عمومى باشد؛ ضمن آنكه اين حـق در  خصوصى مجاز شمرده مى

  .سال اخير 150به زن داده شده است ولى در اروپا و آمريكا در سال پيش  1400اسالم، در 
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، ، ماهيتنگرشى تطبيقى بر مبانى

در نظام  های نفقه اجزا و ويژگى

 و اسالم حقوقى ايران

 1غفور خوئيني
 2آزاد فالحي
  3فرزاد فالحي

  
  چكيده

 بـر شـوهر و تمكـين باشد با وجود دو شرط نكـاح دائـم كه موضوع بحث مقالۀ حاضر مى زن  نفقۀ

در ظـاهر ايـن . م تعريـف و مصـاديق آن بيـان گرديـده اسـت. ق 1107شود و در مادۀ  واجب مى

شـود ولـى در عمـل و  ىرسـد و بـا مشـكلى مواجـه نم تأسيس شرعى و قانونى ساده بـه نظـر مى

گيرد و نياز به كنكاش  توان نكاتى را دريافت با كل آن به سادگى صورت نمى های دقيق مى بررسى

هـا و  تر كـردن ويژگى بيشتری داشته و هدف از اين مقاله به چالش كشيدن ايـن بنيـاد و برجسـته

  .باشد خصائص آن مى

دانان اختالف است، بسته به نظرات مختلف در بررسى بين فقها و حقوقما نفقه راجع به ماهيت

های بارزی دارد و دارای  اباحه تفاوت شود كه با تملك و انتفاع و اذن اين نهاد حقوقى مشخص مى

  .باشد ماهيتى خاص مى

آنچـه . يشـمندان خـواهيم بـودشاهد اختالف نظر بيشتری بين اند در رابطه با اجزا و موارد نفقه

بايد بيان داشت اين است كه مشهور انديشمندان بر اين نظر اصرار دارند كـه مـوارد ذكـر شـده در 

  .مدنى جنبۀ حصری ندارند بلكه دارای جنبۀ مثلى هستند منابع فقهى و قانون

باشد يـا ديـون عـادی  اختالف نظر است كه آيا جزء ديون ممتاز مى نفقۀ زوجه راجع به ويژگى

همچنين در مقايسۀ . آيد تر اين است كه نفقۀ زوجه جزء طلب ممتاز به حساب مى است؟ نظر صائب

رسيم كه نفقۀ زوجه مقدم بر نفقۀ اقارب است، نفقۀ زوجه  به اين نتيجه مى نفقۀ زوجه با نفقۀ اقارب

باشد حال آن كه نفقۀ اقارب تكليفى متقابل است و مشروط  است و يك جانبه مى بر شوهر تكليفى

  .نفقۀ زوجه مبنى بر چنين شروطى نيستكه  درحالى گيرنده است، به تمكن مرد و فقر نفقه

 .، ويژگى، ماهيت، نفقه، تمكيننكاح دائم :ها واژه كليد
                                                           

 .تطبيقى دانشيار دانشگاه خوارزمى تهران و رئيس پژوهشكده فلسفه و حقوق. ١
 .خصوصى دانشگاه خوارزمى تهران دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٢
 .شناسى دانشگاه پيام نور مركز تهران جزا و جرم دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق .٣
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  مقدمه

ما بر اين   باشند، اما در جامعۀ امروزه بيشتر مردم مسئول برآورده كردن نيازها و احتياجات خود مى

نفقه كـه خـود شـامل . باشد مى يكى از اين استثنائات نفقه. اصل استثنائات زيادی وارد شده است

  .شود باشد، با وجود شرايطى منفق، مكلف به انجام آن مى مى و اقارب زن  نفقۀ

عبارت اسـت از همـۀ نيازهـای متعـارف و متناسـب بـا  نفقه«: خوانيم م مى. ق 1107در مادۀ 

های درمـانى و بهداشـتى و خـادم در  منزل و هزينه  غذا، اثاث از قبيل مسكن، البسه، وضعيت زن

مـرد شـامل   كه شرط استقرار نفقه بر عهـدۀ» .صورت عادت يا احتياج به واسطۀ نقصان يا مرض

ه وجـود كنـد تـا ازدواج نباشـد رابطـه بـ مى شروطى كه عقل حكم. باشد مى و تمكين نكاح دائم

. آيـد كند و همچنين تا تمكين نباشد تكليـف نيـز بـه وجـود نمى آيد و شخصى را مكلف نمى نمى

شروط عقلى فوق عالوه بر شرع كه آن را تأييد كرده در طول تاريخ و در بسياری از جوامع نيز به 

بسـياری آيد، شروط عقلى فوق عالوه بر شرع كه آن را تأييد كرده در طول تاريخ و در  وجود نمى

نفقه قبل از اين كه ضمانت قانونى بوده باشـد . از جوامع نيز اجرا و همواره بااهميت بوده و هست

دارد  را بـر عهـده خـانواده كند كه مرد، كه رياسـت حكم مى دارای ضمانت اخالقى است و اخالق

در تحقيـق . هـا فـراهم كنـد ا بياورد و آرامش و رفاه را برای آنخود را بج  بتواند نيازهای خانوادۀ

های  ای ـ تحليلى استفاده شده و بررسى نفقـۀ زن توجـه تمـام جنبـه حاضر كه از روش كتابخانه

اعضای جامعـه بـا   و اجتماعى آن پرداخته شده و با عنايت به اين كه كليه شرعى ـ فقهى، قانون

تواند در تفهيم ايـن بنيـاد شـرعى و حقـوقى از نظـر  به نوعى در ارتباط هستند مىخانواده و نفقه 

های فقهـى و حقـوقى  توان گفت در كتاب در مورد سوابق تحقيق مى. خوانندگان مفيد فايده باشد

خانواده و همچنين مقاالت حقوقى مورد بررسى قرار گرفته و در طول تحقيق از اين منابع استفاده 

گردد و سؤاالتى از آن نيز در ذهن متبادر  ت آن در طول كار مورد بررسى و بيان مىشده كه جزئيا

باشـد؟ آيـا نفقـه نسـبت بـه  گسـترش مى گردد، كه آيا اجزای نفقۀ قانون محصور بوده يا قابل مى

هـا  بـه آن برتری است يا خير؟ كـه در طـول تحقيـق و ديون ديگر دارای مزيت و ويژگى حقوق

  .شدنى قابل تملّك هستند رسد كه اموال مصرف همچنين به نظر مى. جواب داده خواهد شد

در مبحث نخست بـا عنـوان تعريـف و مفهـوم بـه . اين تحقيق مشتمل بر چهار مبحث است

در ادامۀ ذيل مبحث دوم با عنوان منـابع . بررسى لغوی، فقهى و حقوقى موضوع خواهيم پرداخت
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به تشريح كامل منابع حقوقى نفقه از قبيل كتاب و حديث و همچنين منابع قـانونى،  حقوقى نفقه

مبحث سوم را با عنوان اجزای نفقه، بـه . خواهيم پرداخت های فقهى و حقوقى نفقۀ زوجه انديشه

اين بحث خواهيم پرداخت كه آيا موارد ذكر شده در منابع فقهى و حقوقى جنبۀ حصـری دارد يـا 

جنبۀ مثلى؟ در اين زمينه تقسيمات مختلفى مورد بررسى واقع شده آنچه در اين تحقيق مورد نظر 

های اوليـه و ثانونيـه خواهـد  سى موضوع تحت عنوان نيازقرار خواهد گرفت نقد اين نظرات و برر

ها و امتيازات نفقـه و همچنـين  های نفقه به تحليل ويژگىمبحث چهارم را با عنوان شاخص. بود

  .ايم نحوۀ پرداخت نفقه پرداخته

  طرح مطلب

  تعريف و مفهوم نفقه: مبحث اول

ارائـه شـود و  ريفـى لغـوی و اصـطالحى از نفقـهشود كـه ابتـدا تع در اين مبحث سعى بر آن مى

آن را نسبت به ساير اصطالحات ديگر حقوقى تشخيص داد و تـا  همچنين بتوان مفهوم و ماهيت

  .گردد اين نهاد آشنا شويم كه در دو بند تعريف و ماهيت آن ارائه مى  حدودی با فلسفۀ

  مفهوم لغوی و تعريف: بند نخست

هزينه، خرج، آنچـه انفـاق : ای عربى و اسم مصدر است و در لغت به معنای ، واژه)ق. ف. ن( نفقه

هزينۀ زنـدگى عيـال و اوالد آمـده اسـت و از . كنند و يا صرف و خرج معيشت عيال و اوالد كنند

انفـاق . ه اسـتباشد، گرفته شد دار نفقه مى همين ريشه، منفق يعنى نفقه دهنده و كسى كه عهده

هزينـۀ  )718: 1388جعفری لنگـرودی، . (به معنى صرف كردن است و نفقه اسمى است از انفاق

است و احصاء شـده نيسـت؛ خرجـى زن و حـداقل نيازهـای زنـدگى  ، معموًال با شوهرزندگى زن

ا توّجـه بـه توسـعۀ مايحتـاج و ای مواقـع بـ متعارف او، در برخى موارد تقريبًا ثابت، ولـى در پـاره

ها و جوامع، متغير است و حتى در بعضـى مـوارد نيازهـای متعـارف ديـروز، بـا  گوناگونى فرهنگ

در هر حال نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن . احتياجات ضروری امروز متفاوت خواهد بود

، به عهدۀ شوهر قرار دارد و همـواره در حـال برای ادامۀ زندگى كه همان نفقه است، در عقد دائم

  .افزايش و توسعه است



312 

 

312 

. شـويم تر مى ، به تعريف و مفهوم اصطالحى نفقه آشنا و نزديـكبا تعريف و مفهوم لغوی نفقه

عبارت : ، تعاريف متعددی از نفقه شده است، مانند اينكه)اصطالح حقوقى(هرچند از جنبۀ حقوقى 

ست كه شخص برای زندگانى، احتيـاج بـه آن دارد و يـا حـداقلى اسـت از نيازهـای از چيزهايى ا

اما مناسـب اسـت از ) 136: 1385صفايى و امامى، . (زندگى كه برای انسان متعارف ضرورت دارد

تا . د شويممن ارائه داده است، برای تعريف اصطالحى نفقه بهره مدنى از نفقۀ زن تعريفى كه قانون

و تكـاليف  قانون مدنى كه در فصل مربـوط بـه حقـوق 1107، مادۀ 1381قبل از اصالحيۀ سال 

نفقـه عبـارت اسـت از مسـكن و البسـه و غـذا و : گفـت زوجين نسبت به يكديگر آمده است، مى

به داشتن  البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن اثاث

اما اين ماده، يعنى تعريف اصطالحى نفقه، در . خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء

نفقـه : فعًال اين ماده مقرر نموده است. ، تغيير پيدا نمود و اصالح گرديد)19/8/1381( 1381سال 

  لبسه، غـذا، اثـاثعبارت است از همۀ نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، ا

های درمانى و بهداشتى و خادم در صورت عادت يا احتياج بـه واسـطۀ نقصـان يـا  منزل و هزينه

موجب شده اسـت، ) زنان(يابيم كه نيازهای جديد همسران  با مقايسۀ اين دو تعريف، درمى. مرض

در اصـالحيۀ . اضـافه نمايـد گذار دامنۀ نفقۀ اصطالحى را گسترش دهد و مواردی را به آن قانون

بلكه، عبارت ابتدای ماده . های درمانى و بهداشتى افزوده نشده است تنها هزينه. م. ق 1107مادۀ 

، به قدری دايرۀ شمول نفقۀ زن را وسـيع »همۀ نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن«يعنى 

و بـا ) نـه وضـعيت مـرد را(د گيـر های زمانۀ زنان را در بـر مى نموده است كه بسياری از ضرورت

گونه نيازهای دائم زن خود را  نمايد كه اين را مكلّف مى همين قانون، شوهر 1106عنايت به مادۀ 

كشـى، گـاز شـهری، يخچـال و ماشـين  به بيان ديگر، اگر زمـانى، بـرق، آب لوله. برآورده نمايد

لباسشويى، حتى در شهرها نياز متعارف و متناسب با وضعيت زن نبود، امروزه در غالب شـهرهای 

شود و بلعكس زغال و نفـت  و اثاث منزل محسوب مى كشورمان، در شمار نفقه و جزئى از مسكن

كشـى  گرديد، امروزه بـا لوله سفيد، اگر تا چند سال پيش جزئى از نفقۀ زن در شهرها محسوب مى

نفقه يعنى انفاق و كمك كـردن از بـاب . شود گاز شهری، اين موارد بخشى از نفقۀ زن تلقى نمى

امامى، : .ك.ر. (و فرزندان و اقارب نفقۀ زوجهد مانند شو آور مى نيكوكاری كه اين انفاق گاهى الزام

  )135: 1387؛ صفايى و امامى، 140: 1387؛ كاتوزيان، 452: 1373
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  ماهيت: بند دّوم

در يـك روش گونه اموال  شدنى هستند، اين ، مصرفای از اجزاء نفقه در بند گذشته ديديم كه پاره

های تهيه  با مواد و خوراكى بيند، زن ها را تدارك مى آن كه در جامعۀ ما رواج بيشتری دارد، شوهر

كند و با  را آماده مى و خريداری شده به وسيلۀ شوهر، صبحانه و نهار و شام خود و اعضای خانواده

شدنى نيست و ظاهرًا شـوهر آن    انتفاع از اين اموال تفكيكنجا، حقّ كنند، در اي يكديگر صرف مى

سـهم خـود را  بنابراين، اگر به داليلى زوجه. را به اعضای خانواده از جمله زن تمليك كرده است

ا زيـرا، بـ. تواند عمـل كنـد مصرف نكرد، مالك آن است و به هر نحو صالح بداند در مورد آن مى

توانـد بكنـد، در روش ديگـر،  وی، مالك اجزاء نفقه شده و در ملك خود هر تصرفى را مى تمكين

كنـد، در صـورت تمكـين، زن  كه شوهر نفقۀ روزانۀ زن خود را به طور وجه نقد يا غير ه تأديه مى

جويى و  با صرفه مالك نفقۀ آن روز خواهد شد و مخير است همۀ نفقۀ روزانه را مصرف نمايد و يا

يا با صرف مال خود، بخشى از نفقه يا تمام آن را ذخيره كند و در اين صورت نيز پس از گذشـت 

، امـوال ... جويى و اگر بر اثر صرفه. مدت زمانى كه زن برای آن نفقه گرفته و تمكين نموده است

ايـن . قسـم هـم پـذيرفت، بايد مالكيت زن را بر ايـن )يا وجه نقد(مانده باشد  مصرف شدنى باقى

صـفايى و : .ك.ر. (الف چنـدانى راجـع بـه آن نيسـتاند و اخت نظريه را فقها و حقوقدانان پذيرفته

  )137: 1387امامى، 

با همسرش در يك منـزل زنـدگى  است، چنانچه زوجه راجع به تهيۀ مسكن كه جزئى از نفقه

، مـرد اّال، در صـورت تمكـين و. كند ه زوجه، مصداق پيدا نمىنمايند، پرداخت هزينۀ مسكن ب مى

ترين مورد نفقه، پرداخت نمايد، از قبيل مورد منـدرج  هزينهترين و پر بايد مسكن را به عنوان مهم

و يا اگر زوج، زوجه را از منزل اخراج كند، يا اجازۀ ورود به منـزل مشـترك را . م. ق1115در مادۀ 

، اگر وجه نقد بابت نفقۀ )مسكن(البته در اين مورد . ندهد، بايد مسكن زوجه را تأمين نمايدبه وی 

اين صورت، زوج مكلّـف بـه  شود در غير مالك مبلغ محكوم به مى معوقه برای مسكن باشد، زن

نسـبت بـه آن انتفـاع  برای همسر است و زن حـق...  تهيۀ مسكن ملكى يا استيجاری مناسب و

  .خواهد داشت، نه مالكيت

مانند، مالك اين است كه مرد بايد خانـه  ها، اموال باقى مى در خصوص اموالى كه با انتفاع از آن

) در صورت تمكين(تهيه و برای استفاده در اختيار همسرش  البيت را به عنوان اجزائى از نفقه و اثاث

 هـا را بـه زوجـه اسـتفاده از آن كند، بلكه اذن را مالك اين اموال نمى ، زنبنابراين، شوهر. قرار دهد
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البيـت را كـه تهيـه  تواند از اذن خود عـدول كنـد و مسـكن و اثاث بدين ترتيب، شوهر مى. دهد مى

راجع به لباس و . ن اموال صرفًا متناسب با وضعيت زن باشداما در هر حال بايد اي. نموده، تغيير دهد

با وجـود . بخشد و زن مالك آن است ها را به او مى خرد، ظاهرًا آن زيوری كه مرد برای زن خود مى

كند، نبايد او را نسـبت  اين، زن چون در مقام اجرای تكليف قانونى خويش، اين اموال را تمليك مى

انه شمرد، پس بايد پذيرفت كه زن در تصرفات خود آزاد نيست و بايـد ها بيگ به چگونگى تصرف آن

زيـرا، . البته موارد فوق خصوصًا در مورد لباس و پوشاك زن موجه اسـت. حدود عرف را رعايت كند

مرد با توّجه به سليقه، وضعيت و تناسب و اندازه، لباس زن را ابتياع كـرده و يـا بـه نحـوی هزينـۀ 

بدين ترتيب، لباس مزبـور، ظـاهرًا بـه وی تمليـك . آن را متقبل شده استسفارش، تهيه و دوخت 

. شده و پس گرفتن آن حتى در صورت نشوز زن، چندان با عرف و عادات جامعه ما مطـابق نيسـت

گونه اموال ظـاهر در تمليـك  در مورد كفش، جوراب و لباس زير هم در عرف و عادات عصر ما، اين

زن در  در هر حال طبيعت حـق. ديگری داشته و آن را ابراز كرده باشدمگر اينكه شوهر ارادۀ . است

ها و عطـر و صـابون  هـا و آشـاميدنى رونـد، ماننـد خوردنى ها، از بين نمى اموالى كه با استفاده از آن

شدنى باشند و با توّجه به ارادۀ شوهر و عـرف و عـادت و عقيـدۀ فقهـای  نيست كه از اموال مصرف

بلكه، در مورد مسكن و اثاث منزل كـه جـزء دسـتۀ . ها تلقى نمود توان زوجه را مالك آن ، مىاماميه

ذلك، در مـورد لبـاس،  مع. ها مطرح است شوند اصل عدم تمليك زن نسبت به آن دوم محسوب مى

توانـد بپوشـد و اگـر شـوهر  اگر قائل به تمتع بردن باشيم، زن فقط مى: دو قول در فقه مطرح است

ا برای مدت معينى به زن بدهد كه مالك آن باشد و بپوشد، اگر زن آن لباس را كهنه نمـود لباس ر

  .پيش از انقضای آن مدت، بر شوهر واجب نيست بدل آن را تهيه كند

قـرار داده شـده اسـت ولـى بـه نظـر  ، وضـع زنمالك تعيين نفقه 1107هر چند كه در مادۀ 

زيـرا زن و شـوهر پـس از نكـاح . نيز بايد مورد نظر باشد ت و وضع مالى شوهررسد كه موقعي مى

بنابراين، اگر مردی ثروتمند بـا زنـى فقيـر . دهند و جدای از هم نيستند را تشكيل مى يك خانواده

همچنـان كـه اگـر زنـى . بدانـد او را مبنای تعيين مقدار نفقه  ندارد وضع گذشتۀ ازدواج كند، حق

آوردن زنـدگى اشـرافى داشـته  تواند از او انتظار فـراهم ای ازدواج كند، نمى ثروتمند با كارگر ساده

توان لزوم توّجه به وضع مـالى و اجتمـاعى دو  خانواده نيز مى حمايت قانون 12از مفاد مادۀ . باشد

ايام عـده را، بـا توجـه بـه وضـع   ميزان نفقۀ... دادگاه: ... يرا به موجب آنز. طرف را استنباط كرد

  )143: 1387كاتوزيان، ( .»كند ن مىمعي...  اخالقى و مالى طرفين
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بلكه مصلحت مـرد و كـانون خـانوادگى نيـز در ايـن اسـت كـه زن از  تنها مصلحت زنلذا نه

خواهـد كـانون خـانوادگى بـرای او  مرد هـم مى. معاش معاف باشد  های اجباری خردكنندۀ تالش

زنى قـادر اسـت كـانون . های بيرونى باشد خانۀ گرفتاریكانون آسايش و رفع خستگى و فراموش

مـرد خسـته و   ها قرار دهد كه خود بـه انـدازۀ گرفتاری  خانۀ خانوادگى را محل آسايش و فراموش

وای به حال مردی كه خسته و كوفته پا به خانـه بگـذارد و بـا همسـری . كوفتۀ كار بيرون نباشد

و نشاط و فراغ خاطر زن برای مـرد  لهذا آسايش و سالمت. تر از خود روبرو شود تر و كوفته خسته

  )210: 1388مطهری، ( .فراوان دارد نيز ارزش

 نيست، منظور اين است كه اگـر زن صـرفاً  های اجتماعى زنبه هيچ وجه، منظور نفى فعاليت

خواهد فعاليت اجتماعى كند، چندان موّجه نيست، مقام زن باالتر از اين  به خاطر نياز اقتصادی مى

چنـان  آن. و فعاليـت باشـدكار  به ورای نان و تأمين مايحتاج زندگى، مجباست كه برای تهيه لقمه

اش، يـا بايـد اولـى را گونه كه شايسته است، برسد و نه به مسئوليت خانوادگىكه نه به كارش آن

فدای دومى كند كه بسيار مطلوب و معقول است و يا بايد دومى را فـدای اولـى كنـد كـه سـيرۀ 

بديهى است كه اگر زنـى . است نزنا) از خود بيگانگى(زدگى است و نتيجۀ آن تجددطلبى و غرب

ريزی كند كه هم به وظـايف خويش طوری برای خود برنامه بتواند با همفكری و همكاری شوهر

اش به نحو مطلوب برسد و هم به وظايف اجتماعى، نه تنهـا مـورد ايـراد نيسـت، بلكـه  خانوادگى

  )2: 1387بهشتى، . (آل نيز هست يدها

  ادلۀ فقهى و حقوقى نفقه: دوم مبحث

تأسيسى نيست بلكه امضايى نيست و در طول تاريخ و  در شرع يك حكم با توجه به اين كه نفقه

باشد اّما منابعى كه در تكميل و گسترش آن نقش مهمى داشته  شده مى بسياری از جوامع شناخته

مـدنى  لذا اين مبحث را به سه گفتار قرآن، احاديـث، فقـه و قـانون. دندباشد معرفى و بررسى گر

  .اختصاص خواهيم داد

  قرآن و حديث: بند نخست

بايست دو سـال كامـل فرزنـدان  فرمايد مادران مى سورۀ مباركۀ بقره، در آنجا كه مى 233آيۀ . 1

و به عهـدۀ ...]  رزقهّن و كسوتهّن بالمعروفالمولود له  و على: [... فرمايد خود را شير دهند، مى

  .است كه خوراك و لباس مادر را به حد متعارف بدهد) پدر(صاحب فرزند 
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هـا  كنند و همسران آن كند، كسانى را كه فوت مى همين سوره، خداوند توصيه مى 240در آيۀ . 2

بيـرون  دهنـد و از خانـه شـوهر مانند وصيت كنند كه همسر آنان را تا يك سال نفقه باقى مى

ــد ــًا الى«...  نكنن ــم متاع ــًا وصــيه الزواجه ــذرون ازواج ــنكم و ي ــون م ــذين يتوف الحــول  وال

  .»... اخراج غير

اّهللاٰ بعضهم على  النساء بما فضل الرجال قوامون على«: سورۀ مباركۀ نساء، آمده است 34در آيۀ . 3

واسطۀ نگهبانى است به تسلّط و حق مردان را بر زنان«: يعنى» ...بعض و بما انفقوا من اموالهم

آن برتری كه خدا بعضى را بر بعضى مقرر داشته و هم به واسطۀ آنكه مردان از مال خود بايـد 

  »... .دهند نفقه به زن

: فرمايـد شيرده اشـاره نمـوده و مى نفقۀ زنان سورۀ مباركۀ طالق، خداوند به پرداخت 7در آيۀ . 4

تـا مـرد دارا، بـه «: يعنـى... لينفق ذوسعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مّمـا اتئـه اّهللاٰ 

چه خـدا بـه او زنى شيرده دهد و آنكه نادار و تنگ معيشت است هم آن وسعت و فراوانى، نفقه

  )429: 1374محقق حلى، : .ك.ر(. »... داده انفاق كند

 6توبه و  54نور و  22سورۀ مباركۀ بقره،  270و  241، 215های يادشده، آياتى چون   عالوه بر آيه

دهيم و بـه دومـين  اند كه برای رعايت اختصار، به اين بحث پايان مى اشاره نموده طالق، به نفقه

حسينى  محمد. (پردازيم منبع فقه اسالمى، يعنى برخى از روايات واردشده در مورد نفقۀ همسر، مى

  )3 :طرقى، پيشين

عروف يعنى، بـر فعليكم رزقهّن و كسوتهّن بالم: ... فرمايد در خطبۀ الوداع مى) ص(پيامبر اكرم . 1

بينيم كـه دربـارۀ  در اينجا مـى» .شما باد كه روزی و پوشاك زنانتان را به شايستگى ادا نماييد

را آن هم به نحو خوب و مناسب، از  بر همسرش، تهيه و تأديه خوراك و پوشاك زنان زن حق

  .داند مى وظايف شوهر

ملعون ملعون مـن «: اند كنند كه آن حضرت فرموده نقل مى) ص(اّهللاٰ  ، از رسول)ع(صادق  امام. 2

و عائلۀ خود را ضايع كند و تـأمين ننمايـد، ملعـون و  خانواده ضيع من يعول؛ كسى كه حقوق

 .»مورد نفرين است

آمد، سـپس از آن حضـرت در مـورد ) ص(نقل شده است كه زنى نزد پيامبر ) ع(از امام صادق . 3

 بـر شـوهر گـاه از حـق زنزوج بر همسر سؤال نمود، و پاسخ سؤال را دريافـت كـرد، آن حق



317  

 

317 

بر زوج آن است كه او را از برهنگى بپوشاند و طعـام  حق زوجه«: فرمودند) ص(پرسيد، پيامبر 

. »... به او بدهد و از گرسنگى نجاتش دهد و هرگاه زن مرتكب گنـاه شـود، او را عفـو نمايـد

 )العری و يطعمها من الجوع و اذا أذنبت غفرلها يكسوها من: قال(

ان اكبـراالثم «: خـوانيم ، مى)»ص«مجموعه كلمات قصـار حضـرت رسـول (الفصاحه  در نهج. 4

تـرين گنـاه نـزد خـدا آن اسـت كـه مـردی  بزرگ«: يعنى» .عنداّهللاٰ ان يضع الرجل من يقوت

، )ابـواب نفقـات(الشيعه  های حديث خصوصًا وسايل در كتاب» .خور خود را سرگردان گذارد نان

آن اشاره شـد  هايى از و احكام آن ذكر شده است كه به نمونه روايات فراوانى در مورد نفقۀ زن

بنـابراين، در . توان به كتاب مزبور و ساير كتب فقهـى مراجعـه نمـود و برای آگاهى بيشتر مى

دهيم و در ادامه بـه منبـع اصـلى نفقـۀ همسـر در قـوانين و  اينجا به اين بحث هم خاتمه مى

  )حسينى طرقى، همانمحمد. (پردازيم مدنى، مى مقررات ما يعنى قانون

الوالِـداِن «: فرمـود. نفقۀ چه كسى بر من واجـب اسـت: پرسيدم) ع( امام صادقاز : گويد مى راوی

  )بهشتى، همان. (ادر و فرزند و همسرپدر و م. »ةَوالَولَُد َوالَزْوجَ 

  كتب فقهى : بند دوم

  :بندی شده است در هشت چيز دسته در كتب فقهى نفقۀ زوجه

  .نان و خورش به مقداری كه سير شود. 2و  1

  .لباس كه از نظر جنس و مقدار بستگى به عرف و عادت محل دارد. 3

  .راحت استانداز و وسايل استفراش كه منظور زير. 4

  وسايل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی. 5

فقها در اين مورد وسايلى مانند شانه و موادی مانند ُدهن . وسايل تنظيف و آرايش. 6

  .اند ذكر كرده را جزء نفقه )كرم(

  .مسكن ملكى يا استيجاری يا استعاری. 7

از جهت شئون و شرافت خانوادگى در منزل پـدرش دارای  خدمتكار؛ چنانچه زوجه. 8

  )290: 1386محقق داماد، . (خادم بوده و يا به علت مبتال بودن به بيماری

ايام گذشته به صورت َدين بر ذّمۀ زوج قـرار   را نپردازد، نفقۀ زوجه  هرگاه مدتى بگذرد و زوج نفقۀ

چنانچه زوجه قبل از دريافت آن . گردد مگر با اداء يا ابراء مىگيرد و همانند ساير ديون ساقط ن مى

در اين مسئله نيز تفاوتى نيسـت بـين . گردد های او به ورثه منتقل مى فوت نمايد مانند ساير طلب
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همچنين بين مراجعه به دادگاه و عـدم آن يـا موسـر . را مطالبه كرده باشد يا خير آنكه زوجه نفقه

و معسر بودن او؛ و نيز بين اين كه دادگاه نسبت به نفقه و مقدار آن حكمى صادر كرده  بودن زوج

آنچـه ذكـر . شـود البته ناگفته نماند در صورت اعسار زوج به پرداخت نفقه، الزام نمى. باشد يا خير

در اين خصوص شافعى و احمد و مالك از علمای اربعۀ اهل سنت با . شد نظر فقهای اماميه است

اند ولى ابوحنيفه معتقد است كه نفقه همانند ساير ديون نيست، بلكه َدين ضـعيف  نظر موافق اين

شـود بـا  منظور وی از َدين ضعيف آن است كه عالوه بر آن كـه بـا ابـراء و اداء سـاقط مى. است

مگر آنكه زوجـه قـبًال بـه دادگـاه مراجعـه و . گردد طالق، فوت، نشوز طاری و يا مرگ ساقط مى

صادر كرده باشد كه در اين صورت َدين قـوی اسـت و ماننـد  نسبت به پرداخت نفقه حكم دادگاه

  )293: محقق داماد، همان. (اهد بودساير ديون خو

ر د. البته نسبت به روز حاضر و يا ايام گذشته. را از عدۀ زوج اسقاط نمايد نفقه تواند حق مى زن

  مورد ايام آينده و يا به نحو شرط ضمن عقد از روز نخست چطور؟

تواند نفقۀ آينـده را اسـقاط  نمى به نظر بسياری از فقها چنين شرطى باطل است و اصوًال زوجه

نمايد، ولى به نظر گروهى ديگر شرط مزبور صحيح و اسقاط آن نسبت به ايام آينده نيز بالاشكال 

  )295: محقق داماد، همان. (رسد مى ل دوم أقوی به نظرقو. باشد مى

مشروط بر آنكه زن در هـر زمـان و هـر . شود واجب مى بر شوهر به واسطۀ عقد دائم نفقۀ زن

كند و خود را كـامًال در اختيـار او قـرار  مكانى كه استمتاع در آن جايز باشد از شوهر خود تمكين

زنى كه بالغ نشده و استمتاع به جماع با او جايز نيست و ناشزه، زن ناسازگار كه   دهد بنابراين نفقۀ

ای كه پس از عقد سـكوت كـرده كند، بر شوهر واجب نيست و نيز نفقه از شوهر خود اطاعت نمى

خودم را در هر «: رده است، به اين كه مثًال بگويداست، تا وقتى تمكين خود را به شوهر عرضه نك

  )94: 1388شهيد اول، (» .واجب نيستبر شوهر » .دهم مكان كه بخواهى در اختيار تو قرار مى

  قانونى مدنى: بند سوم

بـه و تكـاليف زوجـين نسـبت  مـدنى، بـه حقـوق فصل هشتم از باب اول كتاب هفتم جلد دوم قانون

: خـوانيم قانون مدنى، يعنى اولين ماده اين فصل، مى 1102در ماده . يكديگر اختصاص داده شده است

همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق تكاليف زوجين در «

 آورد، حـق به دست مى زن از جمله حقوقى كه با انعقاد عقد نكاح دائم» .شود مقابل همديگر برقرار مى
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شود كـه نفقـه زن  مكلف مى به بيان ديگر، با وقوع عقد نكاح شوهر. باشد از همسرش مى دريافت نفقه

: گويـد مىاين مـاده . آمده است. م. ق 1106اين موضوع به طور مختصر و رسا در ماده . خود را بپردازد

از مواد ديگری كه در اين فصل آمده و به نحوی حقـوق » .نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است در عقد دائم«

قانون مدنى است، بـرای بحـث  1105شود، مادۀ  و تكاليف زوجين نسبت به همديگر از آن استنباط مى

ايـن مـاده مقـرر . ه را ذكـر نمـاييممختصری راجع به اين ماده، ابتدا مناسب است، نـص مـاده يادشـد

  ».از خصايص شوهر است خانواده در روابط زوجين، رياست«: دارد مى

سورۀ نساء بود، در اين آيـه،  34بيان گرديد، آيۀ  زن ای كه به عنوان ادلۀ وجوب نفقه سومين آيه

نگهبانى مرد بر زن، تصـريح  و حق مدنى قرار داده شده، رياست قانون 1105كه ظاهرًا مبنای مادۀ 

زيـرا، اوًال در هـر اجتمـاع و جمعـى . گرديده است و اين خصيصه و قاعده، به نظر قابل توجيه است

اختالف نظر، حرف قـاطع و  بايد رئيس وجود داشته باشد تا امور را هماهنگ نمايد و در صورت بروز

. البته اين موضوع، مغايرتى با صفا و صميميت زوجـين در زنـدگى مشـترك نـدارد. آخر را او بگويد

ايـن صـورت زن و  بلكه، در صورت حدوث اختالف سليقه، نظر مرد اولويت خواهـد شـد و در غيـر

اگرچه اين رياست به لحاظ رعايت . نمايند برای هرگونه اختالفى ناگزير بايد به دادگاه مراجعه شوهر

اما، اين امتياز، برای او از يك طرف وظيفۀ اجتمـاعى اسـت و . هايى به مرد داده شده است مصلحت

يعنى، اگر مرد با اين امتياز، اصوًال اختيار تعيين مسـكن را دارد، او . ساز است از طرف ديگر مسئوليت

بـودن رياسـت . موضوع بحث ما است هم، خواهد داشـتوظيفۀ سنگين پرداخت نفقۀ همسر را كه 

  .و نتايج ديگری هم دارد كه ارتباط نزديكى با موضوع بحث ما ندارد با شوهر، آثار خانواده

اما، هرگاه زن بدون . به عهدۀ همسر قرار داده شده است نفقۀ زن درست است كه در عقد دائم

البته  )م. ق1108مادۀ (نخواهد بود  مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه

تواند هم از لحاظ كيفری و هم از جهت  اگر مرد از پرداخت نفقۀ زن خود، استنكاف نمايد، زن مى

مستنكف را تعقيب نمايد يا نفقـۀ  دادسرا و يا دادگاه حقوقى مراجعه و شوهر مدنى، حسب مورد به

تواند  زن مى«: گويد م مى. ق 1111راجع به ضمانت اجرای مدنى، مادۀ . خود را از وی مطالبه كند

در اين صورت، محكمه ميزان نفقه . در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند

بـرای تعيـين ) خـانواده(البته دادگـاه مـدنى » .معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد را

ميزان نفقه، معموًال با صدور قرار ارجاع موضوع به كارشناسى، كارشناس نفقه، انتخاب و او، ميزان 

  )5: همانحسينى طرقى، محمد. (كند را تعيين و اعالم مى زوجهنفقۀ 
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  اجزای نفقه: مبحث سوم

زيرا، از يك طـرف . ، اجزاء و موارد نفقه و خرجى همسر استزن ترين بحث در رابطه با نفقه مهم

، عبارت از هـر چيـزی اسـت بسياری از فقهای اماميه اعتقاد دارند كه مقدار الزم برای نفقۀ زوجه

ای ندارد بلكه قاعده اين است كه به آنچه زن احتياج به  زن به آن نياز دارد يا نفقه شرعًا اندازهكه 

از . قيـام نمايـد... غذا و نان و خورش و پوشش و فرش و پـرده و سـكونت دادن: آن دارد از قبيل

ف و متناسب با وضعيت نفقه عبارت است از همۀ نيازهای متعار«: مدنى سوی ديگر، از نظر قانون

های درمـانى و بهداشـتى و خـادم در صـورت  زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه

  ».عادت يا احتياج به واسطۀ نقصان يا مرض

آمده اسـت، نمونـه و مصـداق ) 1381خصوصًا در اصالحيه سال (مدنى  بنابراين، آنچه در قانون

زيرا، زندگى به طور مدام در حال تحول اسـت و هـر روز نيازهـای . حصری نيست است و نفقۀ زن

بـدين . تواند از جمله مـوارد نفقـۀ زن، محسـوب گـردد ها مى ای از آن آيد كه پاره جديدی پيش مى

ه هـر يـك گاه راجع ب ، فهرست گونه بيان شود و آنشود، ابتدا موارد نفقه ترتيب، در ادامه تالش مى

قـانون  1107اجزاء نفقه زن، بـا عنايـت بـه مـادۀ . از اجزاء و مسائل پيرامون آن بحث خواهيم كرد

مسـكن، البسـه، غـذا، اثـاث منـزل، : مدنى و نظر برخى از فقها و موارد مطروحـه عبـارت اسـت از

د خوراكى و ، در مورد موا)در صورت عادت يا احتياج(های بهداشتى، خادم های درمانى، هزينه هزينه

وسـايل : آشاميدنى، نان و خورش، آب، ميوه، گوشت، روغن، چای، شربت، و سـاير مـوارد، از قبيـل

 –كـولر (، وسـايل تهويـه فصـل گرمـا )بخاری(تنظيف و آرايش، وسايل طبخ، سوخت فصل سرما 
های  صوت، زكات فطـره، كفـن، مخـارج سـفر بـرای معالجـه، هزينـه، راديو، تلويزيون، ضبط)پنكه

ايمان، دارو، عمل جراحى، فرش، رختخواب، ظروف، يخچال، عطر، صابون، شامپو، كفش، جـوراب ز

نفقـه عبـارت اسـت از مسـكن و : قبًال مقرر نموده بـود. م. ق1107الزم به يادآوری است كه مادۀ 

البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم، در صـورت عـادت  البسه و غذا و اثاث

 1381امـا، ايـن مـاده در سـال . به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضـاءزن 

: گويد اصالح شده مى. م. ق1107اصالح گرديد و دامنۀ نفقۀ زن، گسترش يافت، به طوری كه مادۀ 

نفقه عبارت است از همۀ نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيـل مسـكن، البسـه، غـذا، 

های درمانى و بهداشتى و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطۀ نقصـان يـا  منزل و هزينه  اثاث

. با مقايسه اين دو تعريف از نفقه پى خواهيم برد كه دايرۀ نفقه چه قدر گسـترده شـده اسـت. مرض
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های درمـانى و  و نيـز هزينـه» همۀ نيازهای متعارف و متناسب بـا وضـعيت زن«خصوصًا با عبارت 

هـای  به موارد نفقه در طول بحث. داشتى، كه در اصالحيۀ جديد به مادۀ يادشده افزوده شده استبه

شود و در اينجا ابتـدا  ها در حد وسع و وقت بررسى انجام مى آينده، اشاره خواهيم كرد و راجع به آن

جهى را به خود تو های فراوان و قابل ترين موارد نفقه است و هزينه به مسكن كه در جامعۀ ما از مهم

  )4 :حسينى طرقى، همانمحمد. (پردازيم دهد، مى اختصاص مى

های  اصالحى، كه طبق آن به اجزاء و نمونه. م. ق1107قبًال بيان كرديم كه حتى بر اساس مادۀ 

افزوده شده است، باز هم آنچه در اين ماده آمده حصری نيست و هـر چيـزی كـه بـر حسـب  نفقه

ها را تهيه و در اختيـار  باشد جزء نفقه است و مرد بايد آن د نياز و متناسب با وضعيت زنمتعارف مور

ها اشاره شد و از ايـن پـس هـم حسـب  های قبل، به آن زن قرار دهد، به نحوی كه در خالل بحث

شـتر مورد خواهيم گفت كه از نظر فقهای بزرگ اماميه، نفقه منحصر بـه اشـياء معينـى نيسـت و بي

های  ای از هزينـه با اين توضيح، بـه پـاره. شود رجوع به عرف، برای تعيين محتوای نفقه، مطرح مى

راجـع : دهيم متعارف و متناسب زن به عنوان نفقه پرداخته و به اين بحث به طور مستقل پايان مـى

بـر اش  كالم شيخ طوسى در كتاب مبسوط اين اسـت كـه، هـركس نفقـه: اند به زكات فطره، گفته

كفن زن بر : گويند يا در مورد كفن، مى. شود اش نيز بر او واجب مى ديگری واجب است، ذكات فطره

است، اگرچه از خود، مال داشته باشد، همچنين اگر زن را به شرحى كه در كتاب طالق گفته  شوهر

  .ن او را بدهدشود طالق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عّده بميرد، شوهرش بايد كف مى

ای ندارد، بلكـه قاعـده ايـن  شرعًا اندازه نفقه: اند در هر حال طبق آنچه فقيهان و عالمان گفته

احتياج به آن دارد، از قبيل غذا و خورش و پوشش و فرش و پرده و سكونت  است كه به آنچه زن

ها نيـاز دارد  ها به آن اين دادن و خادم داشتن و وسايلى كه بر آشاميدن و پختن و نظافتش و غير

الزم به يادآوری است كه ذكر منابع معتبر اسالمى يا فتاوای معتبر، در ايـن نوشـتار از . قيام نمايد

قاضى موظف اسـت كوشـش «: اساسى ما مقرر نموده است ، قانون167ست كه اصل آن جهت ا

هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمى يـا فتـاوای  كند حكم

ال يا تعـارض قـوانين تواند به بهانۀ سكوت يا نقص يا اجم  معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى

و ظاهرًا به تبعيت از اين اصل مترقى است » .مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

اند موافق قوانين به دعـاوی رسـيدگى  ها موظف قضات دادگاه«: گويد مى. م. د. قانون آ 3كه مادۀ 

ن موضـوعه كامـل يـا در صورتى كه قـواني. كرده، حكم مقتضى صادر و يا فصل خصومت نمايند
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صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصًال قانونى در قضيۀ مطروحه وجود نداشته باشد، با اسـتناد بـه 

منابع معتبر اسالمى يا فتاوای معتبر و اصول حقوقى كه مغاير با موازين شرعى نباشد حكم قضيه 

ارض قـوانين از رسـيدگى بـه توانند به بهانۀ سكوت يا نقص يا اجمال يا تعـ را صادر نمايند و نمى

شـناخته شـده و بـه مجـازات آن  دعوا و صدور حكم امتناع ورزند واّال مسـتنكف از احقـاق حـق

بدين ترتيب، چنانچه قاضـى ) قانون مجازات اسالمى 597يعنى طبق مادۀ (» .محكوم خواهند شد

امل يا صريح حكم وجود نداشـته با مواردی از نفقه مواجه شود كه در قانون راجع به آن به طور ك

باشد و نتواند با قوانين موضوعه، حكم مقتضى صادر كند، ...  باشد و يا در قانون سكوت، اجمال و

به منابع معتبر اسالمى يا فتاوای معتبر و اصول حقوقى كه مغاير با موازين شراعى نباشد مراجعـه 

  )9: نماه. (كند ها حكم قضيه را صادر مى و به استناد به آن

های اصلى همچـون مسـكن، غـذا،  بندی حقوقدانان به صورت عنوان در تقسيم هرچند اجزای نفقه

كند و  را برطرف مى باشد كه اجزايى كه نيازهای اوليه و اساسى زن فايده نمى درآمده، اّما بى...  البسه و

ها نياز دارد و نيازهای ثانويه و رفاهى كه با توجه بـه وضـعيت  ای بدان هر زنى در هر موقعيت و جامعه

ولـى چنانچـه گفتـه شـد ايـن . بندی شود جسمى، روحى، اخالقى و اجتماعى زن بستگى داشته تقسيم

  .واند متفاوت و مختلف باشدت باشد و در هر مورد مى بندی خالى از اشكال و استثنا نمى تقسيم

  )اساسى(نيازهای اوليه : بند نخست

ای كه همسرش تعيين كرده اسـت،  در يك منزل سكونت دارند و زن در خانه و شوهر معموًال زن

 ... شود و مرد هم مكلّف است زن را در محل سكونت خود كه ملكـى يـا اسـتيجاری و ساكن مى

باشـد و  مدنى ما از آن اسم برده اسـت، مسـكن مى كه قانون اولين مصداقى از نفقه. است بپذيرد

های زندگى را به خصوص در شـهرهای  ای از هزينه نمونه، بخش عمده  ترين و بارزترين اين مهم

هـدف اصـلى ازدواج تشـكيل دانيم كـه  مى. دهد بزرگ مانند تهران، به خود اختصاص داده و مى

شود، يعنـى  و سرپناه مشترك محقق نمى زندگى است و اين هدف معموًال جزء با تشكيل خانواده

گذرانند و در عين حال از جهت معنـوی  توان گفت زن و شوهری جدای از يكديگر روزگار مى نمى

اما، . عضًا رابطۀ جنسى با همديگر دارنداند و حتى ب و مادی، تشكيل خانواده و زندگى مشترك داده

شـود،  هم اسـتنباط مى. م. ق1107گونه كه از مادۀ  همان. در يك مسكن مشترك سكونت ندارند

. مسكنى كه تدارك آن به عهدۀ شوهر است، بايستى متعـارف و متناسـب بـا وضـعيت زن باشـد

مثًال در شـهری . يابد ير مىبنابراين، بر حسب زمان و مكان، مسكن متعارف و متناسب زن هم تغي
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تواند همسرش را به يك اتاق استيجاری ببـرد يـا  مانند تهران و در اين مقطع از زمان، شوهر نمى

كنند يا  شوهر وی زندگى مىشوهر يا خواهرای كه زوجۀ ديگر او يا مادر وی را مجبور كند در خانه

البته اگـر زن بـه . وردار نيست، زندگى نمايدافراد نامحرم رفت و آمد دارند و از استقالل كافى برخ

ای ساكن شود كه دارای آشـپزخانه و  داليلى اين مسائل را بپذيرد و يا قبول نمايد، و حتى در خانه

توان گفت، شوهر به وظيفۀ خود  مشترك است، تا زمانى كه اين مسكن را پذيرفته، مى ... وحمام 

ای ديگـر اسـت و زوج بايـد  اما، در زندگى روستايى و عشايری وضع بـه گونـه. عمل كرده است

  .را با رعايت عرف و تناسب وضعيت زن، در آن قبيل جوامع، تهيه نمايد مسكن زوجه

بلكه اگر خانه . مالكيت زوج نسبت به منزل، به نظر الزم نيست، زوج مالك مسكن باشددر مورد نحوۀ 

 ای هم تهيه نمايد و در عين حال متناسب با عرف و موقعيـت زن استيجاری، يا عاريه) آپارتمان(يا كاشانه 

تعيين و تهيه كـرده ولـى مالـك آن تواند در چنين منزلى كه همسرش  نمى باشد، بالاشكال است و زوجه

  .، ساكن نشود و درخواست محل سكنايى نمايد كه مالك آن زوج يا زوجه است)به اين بهانه(نيست 

. كند، با او زنـدگى نمايـد تعيين مى مكلف است در مسكن مناسبى كه شوهر با وجود آنكه زن

ای بـرای زن تهيـه كنـد، بـه ايـن موضـوع مـادۀ  اگانـهشود، مسكن جد اما، بعضًا زوج مكلف مى

اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر «: پرداخته و مقرر نموده است. م. ق1115

تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت  بدنى يا مالى يا شرافتى برای زن باشد، زن مى

شت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كـه زن در بازگشـتن بازگ مظنۀ ضرر مزبور، محكمه حكم

در ادامۀ ايـن موضـوع مـادۀ بعـدی » .بر عهدۀ شوهر خواهد بود به منزل مزبور معذور است نفقه

در مورد مادۀ فوق، مادام كه محاكمۀ بين زوجين خاتمه نيافتـه، «: گويد مى. م. ق1116يعنى مادۀ 

شود و در صورت عدم تراضى، محكمه با جلب نظـر  ى طرفين معين مىمحل سكنای زن به تراض

اقربای نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتى كه اقربايى نباشد خود محكمه 

  ».محل مورد اطمينانى را معين خواهد كرد

ی سـكونت بـرا بديهى است در صورت بروز چنين وضعى و عدم تراضى، مسكنى كـه شـوهر

تناسب داشته باشد  بيند، بايستى به طور متعارف با وضعيت و شئون اجتماعى زن تدارك مى زوجه

تواند از رفتن به آن مسكن امتناع نمايد و اين خودداری، مانع از استحقاق وی نسبت  و اّال زن مى

  .اش، نخواهد شد به نفقه
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بـه مـرد  خـانواده و جامعۀ ما موجب شده است، رياست ه، حقوقنظر از داليلى كه در فق صرف

طور كه قبًال اشاره كرديم، اين است كه اصوًال اختيـار تعيـين  اين رياست همان داده شود و از آثار

بايـد در منزلـى  زن«: مقرر نموده است. م. ق1114باشد، و اين اصل، در مادۀ  مى مسكن با شوهر

امـا، » .كند سكنى نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شـده باشـد كه شوهر تعيين مى

 طوركـه از زيرا، همان. شود كه زن هيچ اختياری در تعيين مسكن نداشته باشد اين اصل مانع نمى

توانـد اختيـار تعيـين مسـكن مشـترك را بـه  شـود، زوج مى قسمت اخير مادۀ مزبور اسـتفاده مى

داد ديگری تواند ضمن عقد نكاح و يا حتى به موجب قرار همسرش واگذار نمايد كه اين اختيار مى

  .در اين حالت مرد بايد در مسكنى كه زن تعيين كرده است ساكن گردد. به همسر داده شده باشد

به طور مطلق اختيار تعيين مكان زندگى مشترك را مثًال در شهر معينى داشـته باشـد،  زن اگر

مگر اينكـه، اختيـار تعيـين . بايد در منزلى كه زن در آن شهر تعيين كرده است ساكن شود شوهر

نت مشترك طرفين با مسكن را در آن شهر، به او نداده باشند و تنها اختيار تعيين شهر محل سكو

، ولى تعيين محل زندگى و مسكن در شهر مزبور، با در اين صورت تعيين شهر با زوجه. وی باشد

به بيان ديگر، اگر به نحو مطلق تعيين مكان با زوجه باشد، هم تعيين شهر و هم . زوج خواهد بود

ولى اگر تنهـا . شود هر دو را شامل مىتعيين خانه، در آن شهر، با زوجه است، به دليل اطالق كه 

ديگر، يعنى تعيين منزل در  ، داشته است؛ حق)طبق شرط(زن اختيار تعيين شهر محل سكونت را 

  .آن شهر، ديگر با وی نيست و اين حق با شوهر است

دهنده اهميـت  يان نموده و اين نشانرا به طور تمثيلى ب مدنى دومين مورد از اجزاء نفقه قانون

های  ها و پوشـيدنى ها، جامـه يعنى لباس) واژۀ عربى(پوشش به عنوان بخشى از نفقه است، البسه 

است، كه در جامعۀ كنونى ما شامل اجزائى مانند لباس زير، رو، روسری، مانتو، شلوار، چـادر  زوجه

ز مانند ديگر موارد نفقه بايستى متعارف و متناسـب بـا لباس ني. و حتى كفش و جوراب خواهد شد

كنـد،  باشد، يعنى بايد متناسب با فصل باشد و اگر موقعيت اجتمـاعى زن ايجـاب مى وضعيت زن

هـا را تهيـه  بايـد آن های متعدد داشته باشـد، شـوهر ، لباس... برای داخل منزل، مهمانى رفتن و

خرد و يا بـا  البته هر چند در عرف جامعۀ ما معموًال شوهر لباس آماده را برای همسرش مى. نمايد

های حاكم بر جامعه، نوع جنس و دوخت و ساير شرايط، ايـن پوشـش  كمك و سليقۀ زن و ارزش

نسبت بـه آن، خـود يـا  كند، توان وی را مكلف نمود، لباسى كه تهيه مى كند، اما نمى را تأمين مى

توانـد اسـتيجاری يـا  ای مـوارد لبـاس مى همسرش، مالكيت بر عين داشته باشند، بلكـه در پـاره
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و اماكسوه و لباس، پس : اندبه طوری كه برخى از فقها گفته) مانند لباس عروسى(استيعاری باشد 

باشـد از بـرای زن  باشد، نمىباشد و بنابراين كه از قبيل امتاع و تمتع بردن بوده  از آن دو قول مى

. كه آن را بفروشد يا ببخشد، و نه هيچ مصرفى برساند سـوای پوشـيدن، آن هـم بـه قـدر معتـاد

، آيـا ملـك )به عنوان نفقه(البته در مورد اينكه البسه . همچنين نتواند آن را به غير ش بدل نمايد

به هـر . فقهای اماميه، اختالف استمند گردد، بين  تواند از آن بهره شود يا آنكه فقط مى زوجه مى

نـه وضـعيت (حال، آنچه زن بر حسب عرف زمان و مكان و نيازهای مادی وی در خانوادۀ شوهر 

در مورد اينكه هرچند . ها را مهيا كند باشد كه آن بايد بپوشد، به عهدۀ همسرش مى) خانوادۀ پدری

  .و وضعيت زن دارد بار بايستى لباس برای زن تهيه گردد، بستگى به عرف وقت يك

به آن اشاره كرده  خود به عنوان جزئى از نفقه 1107مدنى در مادۀ  ای كه قانون سومين نمونه

ای كه هر روزه چند بار انسان به آن نيازمند است و در صـورت فقـدان،  نمونه. باشد است، غذا مى

مانند مسكن و لبـاس بـه عهـدۀ  منظور از غذا كه تهيۀ آن برای زن. افتد آدمى به خطر مى حيات

ها احتياج دارد كـه  ها است كه انسان برای ادامۀ زندگى به آن ها و آشاميدنى است، خوراكى شوهر

در هر حال مالك . تواند متفاوت باشد آن هم با زمان و مكان و عرف و عادت و مزاج هركس مى

  .كند ين نوع خوردنى و آشاميدنى عرف و عادت شهری است كه زن در آن زندگى مىتعي

اسـت بـا رعايـت  در مورد ميزان غذا و خوردنى در فقه معموًال، ضابطه و قاعده، تأمين نياز زن

در مقـدار : انـد با اين حال برخـى گفته. كند عرف و عادت شهر و محلى كه زن در آنجا زندگى مى

پس بعضى از علماء، يعنى، شيخ در خالف، تقدير نموده است آن را به يك . نى، خالف استخورد

مّد، يعنى دو رطل و ربع رطل، كه تخمينًا چهار يك تبريز است، چه بلنـد مرتبـه باشـد زن و چـه 

و بعضى از علماء كسى است كـه قـدری را تعيـين ...  پست مرتبه، چه مرد دارنده باشد و چه ندار

 نفقـه: و برخى اعتقاد دارند كـه. اكتفا كرده است بر سّد فقر و حاجت او، و اين اشبه است نكرده و

را از غالب قوت محل اقامت و مطابق شأن و دارايى مرد بايد داد، در هر حال علماء معتقدنـد كـه 

مكلّف است لوازم آشـپزی  ها نيز جزء نفقه و شوهر پختنى  لوازم تهيۀ نان و خورش و آب و هزينۀ

  )6: حسينى طرقى، همانمحمد. (را نيز برای زن تهيه كند ... و چای و ظروف و
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  )رفاهى(نيازهای ثانويه : بند دوم

شـود و از  قديم و هم در اصـالحيۀ ايـن مـاده ديـده مى 1107ای كه هم در مادۀ  چهارمين نمونه

در عرف جامعۀ فعلى ما معموًال قسمت . تلقى گرديده است، اثاث منزل همسر است مصاديق نفقه

برد، از قبيـل يخچـال، ظـروف  مى به عنوان جهيزيه به منزل شوهر ای از اثاث منزل را زن عمده

البته معموًال ايـن . شويى، رختخواب، پتو و جاروبرقى گاز، ماشين لباس آشپزخانه، فرش، كمد، اجاق

ماننـد تلويزيـون، فـرش، . ها را شوهر در مسكنى كـه تهيـه نمـوده، دارد كننده آن اشياء يا تكميل

عهـدۀ شـوهر قـرار داده شـده اسـت و زن  در هر حال قانونًا تهيۀ اثاثيۀ منزل بـه. رختخواب، پتو

  .ها و آوردن به منزل همسر برای استفاده مشترك و اختصاصى ندارد تكليفى برای تهيۀ آن

هـا را  اسـتفاده از آن شود، بلكه وی اذن تمليك نمى البيت كه توسط زوج تهيه شده به زن اثاث

ها را  تواند آن او يد امانى است و بدون اذن و اجازۀ همسر نمىبنابراين، يد . در مدت زناشويى دارد

ها را  تواند آن و در مقابل زوج مى. انتفاع اين اشياء را به ديگران بدهد به ديگری منتقل كند يا حق

ذلـك، زوج  مع. تبديل به نوع ديگری نمايد يا در مال خود هرگونه تصـرفى كـه بخواهـد، بنمايـد

، وسايل زندگى و اثـاث منـزل زن را بـا توّجـه عـرف محـل و مانند اجزاء ديگر نفقه مكلّف است

  .موقعيت زن فراهم و در اختيار وی قرار دهد

بـه  ، نفقـۀ زنم، در عقد دائـم. ق1106قبًال اشاره كرديم كه طبق مادۀ مختصر و رسای مادۀ 

تحـت (محسـوب و  زن باشـد، از حقـوق است و در اين راستا، هر آنچه مصداق نفقه عهدۀ شوهر

های درمـانى و  بنابراين، در اينجا بايد ديد كه آيـا هزينـه. تأديۀ آن به عهدۀ شوهر است) شرايطى

اين بحث مطرح بـود . م. ق1107ۀ مادۀ باشد يا خير؟ تا قبل از اصالحي بهداشتى زن جزء نفقه مى

صراحتًا به آن اشاره نشده، پـس  های درمان و دارو جزء نفقه است؟ يا چون در قانون كه آيا هزينه

  .ها ندارد شود و زوج تكليفى به پرداخت آن جزء نفقه محسوب نمى: توان گفت مى

امـا، بـرای روشـن شـدن ذهـن، . ما پايان داده شده اگرچه به اين بحث تا حدودی، در حقوق

برای بررسى موضوع ابتدا به نظريۀ برخى از علما و . مناسب است پيرامون آن، مختصرًا بحث شود

  ای خواهيم داشت؛ فقها مراجعه

زيرا، آنچه بـر عهـدۀ شـوهر . نيست مشهور فقها، برآنند كه دارو و هزينۀ مداوا به عهدۀ شوهر

ظاهر ايـن اسـت :... برخى از بزرگان اعتقاد دارند. ها خارج از نفقه هستند است و آن باشد، نفقه مى

هـا دارد،  احتيـاج بـه آن) زن(شود و از بـاب اتفـاق  كه دارويى كه در معالجات سخت مصرف مى
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و يا ويزيت پزشك و هزينۀ دارو . باشد محتاج باشد، جزو نفقه نمىخصوصًا اگر به بذل مال زيادی 

  .، به عهدۀ خود زن است)توانگری(و حجامت و خون گرفتن در صورت يسار 

نمودنـد بـه  م، قبل از اصالح آن داشتند، تالش مى. ق1107با تفسيری كه حقوقدانان از مادۀ 

) كار رفته در ايـن مـاده های به با كمك عرف و واژه( نحوی سكوت قانونى را با تفسير به نفع زن

بعضى به صـراحت ) 19/8/1381قبل از (به طوری كه در زمان حاكميت مادۀ يادشده . رفع نمايند

  .اند دانسته و آن را بر عهدۀ شوهر های درمان و دارو را جزو نفقه هزينه

كـار رفتـه در مـادۀ اصـالحى يـاد شـده، فسير و با نصوص بهبنابراين، در شرايط فعلى بدون ت

درمـان بيمـاری، : هايى ماننـد عهدۀ مرد قـرار دارد و هزينـهبه  های درمانى و بهداشتى زن هزينه

. اسـت بهداشتى، زايمان، عمل جراحى ضروری، بيمارستان و داروهای الزم، بدون ترديد با شوهر

مخارج سفر چنانچه برای امور حيـاتى باشـد، ماننـد مسـافرت بـرای : عتقاد دارند كهحتى برخى ا

ای از  ولى پرداخت مخـارج مسـافرتى كـه بـه خـاطر ادای فريضـه. معالجه، به عهدۀ شوهر است

توانـد  لـذا، زن مى. شود، بر شوهر واجب نيست فرائض شرعى مانند مسافرت حج واجب انجام مى

  .هر يك از اين موارد را اگر مرد پرداخت نكرده باشد، از وی مطالبه و دريافت كند طبق قانون

به عنوان نمونۀ نفقۀ احصاء و اسـم بـرده شـده، خـادم . م. ق1107آخرين موردی كه در مادۀ 

. بايد برای همسرش خدمتكار بيـاورد يـا اسـتخدام كنـد است كه بر اساس آن در دو حالت شوهر

اش خدمتكار داشـته و  مانند اينكه در خانه پدری. عادت به داشتن خدمتكار دارد آنكه، زن نخست

داده است و دوم اينكه، به دليل نقصان اعضـاء يـا بيمـاری،  برخى از امور او را خدمتكار انجام مى

رد يـا خادم در قديم به صورت نـوكر يـا كلفـت در خـدمت فـ. نياز به داشتن كمك و خادم باشد

اما امروزه، به آن نحـو خـادم . داد ای از امورات اقشار مرفه جامعه را انجام مى ها بود و پاره خانواده

كرده و پرستار به بيمار  كمتر در خدمت افراد است و در مورد بيماران غالبًا به صورت افراد تحصيل

دهنـد و  طور موردی انجام مى كنند و در ساير امور، معموًال امور افراد را خدمتكاران به خدمت مى

 افتد كه خادم در منزل مخدوم مستقر باشد و به او خدمت كند و اين قسم از نفقـه كمتر اتفاق مى

بـه  در جامعـۀ شـهری، نيـاز زنـان هر چند اشتغال. نيست نسبت به ساير اجزاء نفقه معتنابه زنان

كمك و ياری ديگران را در امور خانه بيشتر نموده كه اين ياری گاهى بـا كمـك شـوهر مرتفـع 

به هر حال در موارد يادشده، شـوهر . شود گردد و بعضًا از خدمتكار برای برخى امور استفاده مى مى

مكلف است متناسب با وضعيت اجتماعى زن يا به دليل بيماری، نقص عضو و حاملگى، برای وی 

  .خادم منظور نمايد
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اگر : المثل آن را درخواست نمايد، گفته شده به جای خادم، اجرت يا اجرة در مورد اينكه اگر زن

نمايم، و از برای من باشـد اخراجـات خـادم، واجـب نيسـت  زن بگويد كه خود خدمت خود را مى

  )8: همان. (د برای او مطالبۀ اجرتنبوده باش، گيرد به خدمت خود بدون اذنپيشى  اجابت و اگر

تمّدن   تمام وسايلى است كه زن با توجه به درجۀ«: توان گفت مى زن  بنابراين، در تعريف نفقۀ

و تشخيص اينكه كدام وسيله را » و محيط زندگى و وضع جسمى و روحى خود بدان نيازمند است

  )142: كاتوزيان، همان. (بتى نداردشمرد، با عرف است و مالك ثا زوجه  بايستى از اركان نفقۀ

  های نفقه شاخص: مبحث چهارم

در . ها، امتيازات و خصوصياتى است كه نفقه بر آن استوار است ، ويژگىهای نفقه منظور از شاخص

بودن ايـن تكليـف از   طرفه و يك اقارب  بر نفقۀ زن  توان از تقدم نفقۀ امتيازاتى كه نفقه داشته مى

  :شود باشد كه در اين مبحث به شرح ذيل مفصًال ارائه مى مى جانب زوج، نسبت به زوجه

  ها و امتيازات نفقه ويژگى: بند نخست

دانيم كـه پرداخـت  امـا، مـى. ه اين بحث ادامه داردبود ك تا اينجا عمدۀ مباحث در مورد نفقۀ زن

نيز تحت شرايطى بايسـتى نفقـه  بلكه به خويشاوندان نسبى يا اقارب. ، منحصر به زن نيستنفقه

و اجـزاء (ولى، بين دو دسته از گيرندگان نفقه اختالفاتى هم از جهت دايرۀ شـمول . پرداخت گردد

گيـرد، بايـد دارای شـرايطى باشـند، ايـن  وجود دارد و هم كسانى كه به آنان نفقه تعلق مى) نفقه

سو، و امتيـازاتى كـه  و اقارب وجود دارد از يك های ديگری كه بين نفقه زوجه اختالفات و تفاوت

  .نفقۀ زن نسبت به نفقۀ اقارب دارد، موجب گرديد تا اين مبحث برگزيده شود

هسـتند و نيـز  ، كـه مسـتحق نفقـهبرای ورود به بحث، مناسب است شرايط كسانى از اقارب

در ايـن . مدنى، ابتدا مورد اشاره قرار دهـيم توّجه به قانونباشند را با  افرادی كه ملزم به انفاق مى

  كسى مستحق: اند، طبق مادۀ نخست قضيه را بيان كرده حكم 1198و مادۀ  1197خصوص مادۀ 

سـازد و  به شغلى وسايل معيشت خود را فـراهم نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيلۀ اشتغال

كسى ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعنى بتواند نفقه بدهـد : گويد مادۀ بعد مى

برای تشخيص تمكن بايد كليه . بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد

باشيم  ىبنابراين، حال درصدد م. تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود
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وضعيتى را بررسى كنيم كه نفقه دهنده بايستى نفقۀ چند دسته را تأمين نمايـد، در ايـن صـورت، 

كدام فرد نسبت به ديگری يا ديگران در اولويت قرار دارد و در اين موارد چه بايد كـرد و راه حـل 

قـۀ قضيه كدام است؟ فرض كنيم، مردی بايد هم هزينۀ زنـدگى خـودش را تـأمين كنـد، هـم نف

همسرش را بپردازد، نفقۀ اوالدش نيز مطرح است، پدر و مادرش هم نياز به نفقه دارند و در عـين 

قـوانين و مقـررات در ايـن خصـوص سـاكت . حال قادر به تأديۀ نفقۀ، همۀ اين افراد هم نيسـت

 هـا و شـود، ويژگى اند، بنابراين در اينجـا تـالش مى نيستند و حكم قضيه را تا حدودی بيان كرده

  :را در قياس با نفقۀ ديگران، از نظر مقررات، بررسى كنيم امتيازات نفقۀ زن

را بررسى نماييم، بهتر است اين سؤال را مطرح كنـيم كـه آيـا  زن قبل از اينكه امتيازات نفقه

است؟ در پاسخ به  فقۀ اقاربنفقۀ زن بر هزينه و نفقۀ هر كسى اولويت دارد يا امتياز آن نسب به ن

اين سؤال معموًال فقها و حقوقدانان، معتقدند كه نفقۀ خود مرد، نسبت به نفقۀ ديگران تقـدم دارد 

البته بحث ايثـار و فـداكاری كـه امـری اختيـاری و . و اين امر منطقى است) حتى نسبت به زن(

كسـى را  داق نـدارد، چـون در عـالم حقـوقدارای ارزش بسيار عالى معنوی است، در اينجا مصـ

بنابراين، معموًال اتفاق نظر وجود دارد كـه نفقـه خـود شـخص . توان مكلف به فداكاری كرد نمى

های فراوانـى در مقايسـه  كنيم كه ويژگى با اين حال در ادامه مالحظه مى. مقدم بر نفقۀ زن است

ها را احصاء نماييم،  شود در حد اين نوشتار آن ه تالش مىبا نفقۀ زن نسبت به اقارب وجود دارد، ك

كنيم و فصل اول كتاب نهم را مـورد  مدنى مراجعه مى برای رسيدن به اين مقصود، ابتدا به قانون

  :دهيم بررسى قرار مى

و يك يا چند نفـر  در صورت بودن زوجه«: در اين خصوص مقرر داشته است. م. ق1203مادۀ . 1

بنابراين، چنانچه مـردی توانـايى مـالى » .النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود واجب

، زن بـر )پـس از خـود(بدهد  و هم به خويشاوندان نسبى خود نفقه نداشته باشد كه هم به زن

  .ديگران مقدم خواهد بود

البيت به قدر  عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث نفقۀ اقارب«.: م. ق1204مطابق مادۀ . 2

بدين ترتيب، و در مقايسـۀ ايـن مـاده و » .رفع حاجت با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت منفق

عبـارت اسـت از همـۀ نيازهـای متعـارف و «: كه مقرر نموده بـود، نفقـۀ زن. م. ق1107مادۀ 

های درمانى و بهداشتى  وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه متناسب با

بينيم كه دامنۀ شمول نفقۀ  مى» .و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطۀ نقصان يا مرض
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به عـالوه، . تر از نفقۀ اقارب است و اين يكى از امتيازات نفقۀ زن خواهد بود زن خيلى گسترده

بنـابراين، . دهنده شده است نفقۀ محدود اقارب، موكول به درجۀ استطاعت نفقه در اينجا حتى

های درمانى و بهداشتى و خادم با شرايطى كه ذكـر شـد، نسـبت بـه  نفقۀ زن، الاقل در هزينه

 )138: صفايى و امامى، همان. (است نفقۀ اقارب، برتری دارد و بيشتر

در . اسـت. م. ق1206، موضوع مـادۀ در قياس با نفقۀ اقارب فقۀ زنموارد ديگری از امتيازات ن. 3

تواند برای نفقۀ زمـان گذشـته خـود اقامـۀ دعـوی  در هر حال مى زوجه«: خوانيم اين ماده مى

گى نمايد و طلب او را از بابت نفقۀ مزبور، طلب ممتاز بوده و در صـورت افـالس يـا ورشكسـت

 تواننـد مطالبـۀ نفقـه ، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولى اقارب فقط نسبت بـه آتيـه مىشوهر

توان گرفت، عبارت خواهد  های نفقه زن مى نتايجى كه از اين ماده در رابطه با ويژگى» .نمايند

ه از شوهرش دريافت نكرده است، تواند نفقۀ زمان گذشته خود را ك اوًال زوجه مى: بود از اينكه

ثانيًا، در اين حالت . توانند نفقۀ گذشتۀ خود را از منفق مطالبه كنند اما، اقارب نمى. مطالبه نمايد

يعنى، اگـر شـوهر مفلـس ) 138: صفايى و امامى، همان. (است طلب زن از شوهر طلب ممتاز

 به ساير طلبكاران شوهر حق، يا ورشكسته گردد زن نسبت )در مقررات جاری معسر شود(شود 

تقدم دارد و ابتدا بايد نفقۀ زمان گذشته زن را پرداخت و سـپس اگـر امـوالى باشـد، بـه سـاير 

 226های عادی در مادۀ  رسد، به عالوه، حق تقدم نفقۀ زن بر برخى از طلب طلبكاران مرد مى

  .شده استبينى  نيز پيش.) ح. ا. ق(امور حسبى  قانون

بنـابراين، نفقـۀ زن .) م. ق1106مادۀ (است  دائم به عهده شوهر دانيم كه پرداخت نفقۀ زن مى. 4

 1198و  1197موافق مواد  در مورد اقاربكه  درحالى مشروط به فقر يا تمكن مالى مرد نيست،

مدنى، استحقاق نفقۀ اقارب منوط به ندار بودن و عدم توان تأمين وسـايل معيشـت بـه  قانون

دهنده، بايد دارای تمكن مالى باشد و بتوانـد نفقـه  به شغلى شده است و يا اينكه نفقه اشتغال

بـه بيـان . دبدهد و آن هم بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچـار مضـيقه گـرد

ترين افراد آن جامعه، ای باشد و شوهر وی فقير ديگر، حتى اگر زن از ثروتمندترين افراد جامعه

م، اسـتنكاف شـوهر از دادن . ق1129وانگهـى، مـادۀ . تواند از شوهر خود نفقه بخواهد زن مى

تيـارات و نفقۀ زن و عدم امكان الزام وی به دادن آن و حتى عجز شوهر از دادن نفقـه را از اخ

در صورت استنكاف شوهر «: گويد اين ماده مى. موجبات زن برای گرفتن طالق برشمرده است

توانـد بـرای  محكمه و الزام او بـه دادن نفقـه، زن مى از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم
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ر صورت همچنين است د. نمايد طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طالق مى

  بدين ترتيـب، منفـق بعـد از تـأمين نفقـۀ خـودش و نفقـۀ زوجـۀ» .عجز شوهر از دادن نفقه

به جهت اينكـه نفقـۀ زن . اش، اگر چيزی از او زياد بيايد برای پدر و مادر و اوالد اوست دائمى

  .معاوضه و در ذّمۀ ثابت است

شـود كـه تكليـف  استفاده مى قانون به بعد اين) در الزام به انفاق. (م. ق1195از مالحظۀ مواد . 5

ما زن  يعنى در حقوق. يك جانبه است ، نفقۀ زوجهاما در مورد زن. متقابل است انفاق به اقارب

راجع به متقابل بـودن . دفقير و ندار باش تكليفى به پرداخت نفقۀ شوهرش ندارد، هرچند شوهر

  .بينى شده است ، احكام و مواردی پيش1202لغايت  1199، 1196نفقۀ نزديكان در مواد 

در آنجـا كـه تقـدم طبقـات ) 1318مصـوب سـال (تصفيۀ امـور ورشكسـتگى  قانون 58مادۀ . 6

سـاير بسـتانكاران،  بستانكاران را بر يكديگر احصاء نموده است، در طبقۀ چهارم، يعنى قبـل از

نيـز نفقـۀ زن در . ح. ا. ق226در مـادۀ (مطرح كرده است . م. ق1206را مطابق مادۀ  نفقۀ زن

، 1353، مصوب سـال خانواده قانون حمايت 12مادۀ  2ولى، در تبصرۀ .) همين طبقه قرار دارد

  ».و اوالد بر ساير ديون مقدم است هپرداخت نفقۀ قانونى زوج«: گفته شده

، عـام تلقـى خـانواده حمايـت قـانون 12مـادۀ  2شود كه آيا تبصرۀ  در اينجا اين بحث مطرح مى

قانون تصـفيۀ امـور ورشكسـتگى كـه بـه طـور خـاص در مـورد بسـتانكاران  58شود و مادۀ  مى

قانون امـور حسـبى  226كند و همچنين مادۀ  ها بر يكديگر بحث مى و تقدم و تأخر آن ورشكسته

تصويب شده و بـه نحـو خـاص در مـورد ديـون ) 2/4/1319(كه تقريبًا سال بعد از قانون مذكور 

رجحان و تقدم بستانكاران وضع گرديده است، خاص تلقى خواهد شد و طبق قاعدۀ  متوفى و حق

دهد، در اينجا هـم بايـد  اند، خاص مقدم، عام مؤخر را تخصيص مى ه اكثرًا آن را پذيرفتهاصولى ك

يا اينكه، بـه طـوری كـه . اعتقاد داشت كه هر يك از مقررات فوق، در جای خود بايد اجراء گردد

بـر كليـه  ، نفقـۀ زن)قانون حمايـت خـانواده(توان گفت كه برابر قانون جديد  مى: اند برخى نوشته

رجحان داشته، مقدم است و يا نفقۀ زوجه  ديون، حتى ديونى كه طبق قوانين پيشين بر نفقۀ زوجه

رسد كه در اينجا نيز قاعده اصـولى  اما، به نظر مى. شود و اوالد در صدر طبقات طلبكاران واقع مى

دهد نه اينكـه عـام  ت كه خاص مقدم، عام مؤخر را تخصيص مىرا بايد رعايت نمود و اعتقاد داش

به عالوه، با اين تفسير هر سه قانون، در جای خـود، قابليـت اجـرا . مؤخر، ناسخ خاص مقدم باشد

  .خواهد داشت
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سـورۀ مباركـۀ طـالق،  6در آيات قرآن، اشاره كرديم كه آيـۀ  در بحث راجع به منابع نفقۀ زن. 7

در همـان ) مطلقـه را زنـان(هـا  باز آن«: فرمايد ن منابع است، در اين آيه خداوند مىيكى از اي

منزل خويش كه ميسر شماست بنشانيد و به ايشان آزار و زيان نرسانيد تـا در مضـيقه و رنـج 

در ايـن » ... .دهيـد، آنگـاه درافكنيد و به زنان مطلقه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه

 نفقۀ مطلقۀ رجعيه در زمان عّده بر عهدۀ شـوهر«: مقرر نموده است. م. ق1109خصوص مادۀ 

است مگر اينكه طالق در حالت نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عّده از جهـت فسـخ نكـاح يـا 

خود كه در اين صورت تا نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر  طالق به اين باشد، زن حق

بينيم كـه در يكـى ديگـر از مـواد  بدين ترتيب، مى«. زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

و ديگر نفقـۀ ) در حالت تمكين(نفقۀ زن آمده است، اول نفقۀ مطلقۀ رجعيه  قانونى، دو ويژگى

 ر بايد تا وضع حمـل، نفقـۀ وی را بپـردازد،چنين زنى در حالتى كه از شوهر باردار است، شوه

برخى الزام به پرداخت نفقۀ زن در زمان عّدۀ . رابطۀ زوجيت طرفين قطع شده استكه  درحالى

دانند كه هزينه زندگى زنى كه در زمـان عـّده  طالق رجعى را مايه گرفته از فكری اخالقى مى

  ... . از شوهر كردن محروم است، تأمين شود

 راجع به ديون متـوفى، حـق. ح. ا. ق226اين مبحث اشاره كرديم، مادۀ  6كه در بند به طوری . 8

بنـد (بندی  برابر طبقۀ چهارم اين تقسـيم. بينى نموده است تقدم بستانكاران بر ديگران را پيش

در صورت فـوت مـرد، زن يعنى، . مدنى خواهد بود قانون 1206مطابق مادۀ  ، نفقۀ زن)»الف«

. گيرد اش را نگرفته باشد، نفقۀ اين ايام هم به صورت دين بر ذّمۀ زوج قرار مى گذشته اگر نفقه

: انـد گفتهبـاره  در اين .بنابراين، مانند ساير ديون متوفى، نفقۀ معوقۀ زن هم قابل مطالبه اسـت

هـای او بـه ورثـه منتقـل  فوت نمايد، مانند ساير طلب) قهنف(قبل از دريافت آن  چنانچه زوجه

در اين مسئله نيز تفاوتى نيست بين آنكه زوجه نفقه را مطالبه كرده باشد يا خير، هم . گردد مى

چنين بين مراجعه به دادگاه و عدم آن و يا موسر بودن زوج و معسر بودن او، و نيز بين اينكـه 

البته ناگفته نماند در صـورت . حكمى صادر كرده باشد يا خيردادگاه نسبت به نفقه و مقدار آن 

توانـد بـرای نفقـۀ زمـان  راجع به اينكه زوجـه مى. شود اعسار، زوج به پرداخت نفقه الزام نمى

ليكن، نزديكان تنها نسبت به آينده حق مطالبه نفقه دارنـد، در . گذشتۀ خود اقامۀ دعوی نمايد

ا، در اينجـا مناسـب اسـت بـه احكـام منـدرج در مـادۀ امـ. بحث شد. م. ق1206توضيح مادۀ 

در موارد غيبت يا استنكاف «: نص اين ماده چنين است. ای داشته باشيم نيز اشاره. م. ق1205
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از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسى كه پرداخت نفقه بر عهـدۀ اوسـت ممكـن نباشـد دادگـاه 

ها يا  قه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنالنفقه به مقدار نف تواند با مطالبۀ افراد واجب مى

متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتى كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسـر 

تواند نفقه را به عنوان قرض بپـردازد و از شـخص غايـب يـا  وی يا ديگری با اجازه دادگاه مى

امـا، . ى برای نفقه گيرنده منظور نموده اسـتاگرچه اين ماده امتيازات» .مستنكف مطالبه نمايد

زيـرا، اوًال ايـن . ظاهرًا اين امتياز هم برای زن و هم برای خويشاوندان و نفقه گيرندگان است

مطالبـۀ افـراد «: ثانيًا، در متن مـاده، بـه عبـارت. درج شده ماده دركتاب نهم يعنى در خانواده

اختيـار » همسر وی يا ديگری«ثالثًا، عبارت اخير ماده كه به . استاشاره گرديده » النفقه واجب

داللت دارد كه مادۀ مزبور امكان . داده شده كه با اجازه دادگاه، نفقه را به عنوان قرض بپردازند

بنابراين، مفاد اين ماده . النفقه اعم از زن و خويشاوندان را مطرح نموده است رجوع افراد واجب

. شـود ، بـرای زن محسـوب نمىاما، امتياز خاصى در قياس با نفقـه اقـارب. تاگرچه امتياز اس

 )144: كاتوزيان، همان(

نشده؛ اما،  بينى گونه كه آگاهى داريم، در قوانين و مقررات جاری، به صراحت تقاص پيش همان. 9

صاحب مال مديون ت«: اند در تعريف اصطالحى آن گفته. در فقه اين عنوان مطرح گرديده است

هـا اگـر خـوف  منكر دين و يا ممتنع از پرداخت، از طرف بستانكاران و بدون مراجعۀ به دادگاه

از يكديگر قصـاص گـرفتن، : يعنى» تقاص«و اين مفهوم از معنای لغوی واژۀ » ... .فتنه نباشد

اص در امور تاوان گرفتن، معامله به مثل كردن، دور نيفتاده و حتى تا حدودی مانند مفهوم قص

 )مجازات اسالمى به بعد قانون 219مادۀ (كيفری است 

قضـات . م. د. قـانون آ 3اساسـى و مـادۀ  قـانون 167با اين مقدمه و با عنايت به مفهـوم اصـل 

ونـه اند به موضوع رسيدگى نمايند و به عنوان نم ها با شرايط مقرر در مادۀ اخيرالذكر موظف دادگاه

در . قضيه را صـادر نماينـد عنداالقتضاء حكم) ره(با مراجعه به تحريرالوسيله حضرت امام خمينى 

اگـر كسـى كـه نفقـه بـر او «: آمده است ، جلد سوم ترجمۀ تحريرالوسيله در مورد نفقه14مسئلۀ 

كند و در صورت نبود حاكم، مؤمنين  واجب است، از آن خودداری كند، حاكم شرع او را مجبور مى

دهند و اگـر  ها هم نبودند مؤمنين فاسق آن را انجام مى كنند و اگر آن عادل او را مجبور به آن مى

عليه از آن به مقدار نفقـه ممكـن  تقاص منفقاجبار او ممكن نباشد پس اگر مالى داشته باشد كه 

حاكم باشد؛ پس با اذن او برای گـرفتن  او ـ مگر اينكه به اذن جايز است ـ نه غير باشد برای زن
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چنين نداشته باشـد حـاكم او را امـر بـه  و اگر مال اين. باشد  جايز است اگرچه تقاص كشيدن نمى

 بينيم، زن حـق فلـذا مـى» .شـود د و در صورت تعذر حاكم، امر مشـكل مىكن طلب دين بر او مى

اما ساير خويشاوندان تنها با اذن حـاكم ايـن اختيـار را . تقاص نفقۀ خود از اموال شوهرش را دارد

  .پيدا خواهند نمود

برابر ايـن . است. م. ق1129 كه در اينجا قابل ذكر است، امتياز مندرج در مادۀ آخرين ويژگى. 10

محكمه و الـزام او  و عدم امكان اجرای حكم از دادن نفقه در صورت استنكاف شوهر«: ماده

تواند برای طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار بـه طـالق  مى به دادن نفقه، زن

راجع به ايـن مـاده، خصوصـًا «. ت در صورت عجز شوهر از دادن نفقههمچنين اس. نمايد مى

قسمت پايانى آن، هرگاه شوهر از پرداخت نفقۀ زن خـود نـاتوان باشـد، يعنـى معسـر باشـد، 

يابـد و نفقـۀ زنـش را  مكلف است به شغلى كه مطابق با شئونات و آبروی اوسـت، اشـتغال

ندارند و آنان در صورتى كه منفق متمكن باشد و بتوانـد  را اقارب اما، اين امتياز. تأمين نمايد

توانند مطالبۀ  نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد، مى

شـود زن بايـد از  گونه كه از ظاهر اين ماده برداشت مى همان.) م. ق1198مادۀ . (نفقه نمايند

طالبه نفقه كند، حكم محكوميت زوج در اين خصوص صـادر شـود و آن گـاه طريق دادگاه م

تواند، درخواست گواهى عدم امكان سازش بـرای طـالق  مى اجرا نباشد، زوجه اگر حكم قابل

در هر حال مرد به زن مديون و مانند نفقۀ ايام گذشته دين بـر ذّمـۀ او قـرار دارد و در . نمايد

های ديگـری نيـز بـرای  البته با تفحص ممكن است ويژگى. به جبران استموقع يسار ملزم 

هـا مالـك  شـود، آن نفقۀ زن بيابيم، مثل اينكه، به آنچـه از بابـت نفقـه بـه اقـارب داده مى

انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراكى باشد و يا هرگـاه اقـارب نفقـۀ خـود را  گردند و حق نمى

ها رفع گردد، بايـد آن را بـه  كار احتياج از آنباشند و بعدًا در اثر اشتغال به قبًال دريافت كرده

استحقاق نفقۀ آن ايام را ... همچنين هرگاه نزد كسى مهمان شوند. انفاق كننده مسترد نمايند

  )11: حسينى طرقى، همانمحمد. (نخواهند داشت

  نحوۀ پرداخت: بند دّوم

، مصرف شدنى هستند و مالحظه نموديم كه برخى از موارد نفقه در مبحث راجع به اجزاء نفقۀ زن

توانـد غـذای  مانند، در مورد دستۀ نخست كـه مثـال بـارز آن مى ها با انتفاع باقى مى بعضى از آن

در يـك . شـود روزانه، يعنى صبحانه و نهار و شام باشد، نحوۀ پرداخـت بـه دو صـورت انجـام مى
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بر حسب عرف و عادت بـا  ها، در جامعۀ ما است، زن و شوهر ه معمول بسياری از خانوادهطريقه ك

 ... وكنند، شوهر خودش يا از طريق زن، نان و پنير و گوشت و مرغ و حبوبات  مى همديگر زندگى 

  .كنند آن را مصرف مى كند و با يكديگر يا با اعضای خانواده ها را آماده مى خرد، زن آن را مى

نفقۀ خود را به طور روزانه مطالبـه و  زياد مرسوم نيست؛ زن طريقۀ ديگر، كه فعًال در جامعۀ ما

اين روش كه پرداخت و دريافت آن عمًال مشكل است، مرد صبح هـر روز بايـد . نمايد دريافت مى

و الزم نيسـت كـه (نمايد، به او بپردازد،  مىنفقۀ آن روز زن را در حدی كه نيازهای وی را مرتفع 

زيرا، نفقه برای .) گاه از او مطالبه كندبر عهدۀ مرد مستقر شود و آن زن تا شب صبر نمايد تا نفقه

بـدين ترتيـب، زن . گذراندن زندگى زن است و قبل از وقت احتياج، بايد در اختيارش قـرار گيـرد

روز  البتـه، زن اگـر تـا آخـر شـبانه. كند مورد نياز روزانه را مصرف مىهای  ها و آشاميدنى خوراكى

ولى، اگـر . شود، استحقاق دريافت و مصرف نفقۀ مربوطه را داشته است نمود كه معلوم مى تمكين

در اين مدت تمكين نكرد، بالتبع بايد به نسبت مدتى كه زن ناشزه شده اسـت، نفقـه را بـه مـرد 

تواند از دادگاه بخواهـد كـه مقـدار نفقـۀ زمـان  زن مى: اند در اين مورد، بعضى گفته. يدمسترد نما

دادگاه به كارشناس رجوع ... روزانه آن را به او بپردازد آيندۀ او را معين نمايد و مقرر دارد كه شوهر

ر را محكـوم كرده تا مقدار هر روز آن را تعيـين نمايـد و سـپس طبـق نظريـۀ كارشـناس، شـوه

ها اين اسـت  سازد و امروزه رويۀ دادگاه عمل به اين روش طرفين را با مشكل مواجه مى. نمايد  مى

كند و شوهر را بـه پرداخـت  كه دادگاه طبق نظر كارشناس، نفقۀ ماهيانه زن را تعيين و اعالم مى

مـا، زوج و   ۀدر مورد روش سهل و آسان نخست كه طبق عرف و معمول جامع. نمايد آن ملزم مى

های زنـدگى توسـط مـرد تـأمين  كنند و تمـام هزينـه ، در كنار فرزند، با يكديگر زندگى مىزوجه

تواند رأسـًا ايـن روش را  شود جزء اينكه، آيا شوهر مى گردد، بحث خاصى در اينجا مطرح نمى مى

تخاب اين شيوه، يا طريقۀ ديگـر برگزيند و زن را مجبور نمايد كه اين روش را بپذيرد؟ يا اينكه ان

بـا ) زن(يا به اين است كـه : اند يعنى كيفيت انفاق طعام و خورش، گفتهباره  در اين .با زوجه است

خورند مانند بقيۀ عيال او و يا بـه ايـن اسـت كـه  شوهر در خانۀ او بر اساس عادت با همديگر مى

رد كه زن را به شكل اول، ملزم نمايد، پس زن حـق ندا دهد و شوهر حق نفقه را به او تحويل مى

طـور كـه اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر دارد از خوردن با او خودداری كند و نفقه

بخواهد انجام دهد، البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بياشامد، آنچه كه بـر او اسـت، سـاقط 

در مورد دستۀ دوم از اجزاء نفقه كـه بـا انتفـاع از . را ندارد شود و بعد از آن زن حق مطالبۀ آن مى
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. بخشد البيت، اين اموال را مرد به زن خود نمى مانند، مانند مسكن و اثاث ها، همچنان باقى مى آن

هرچند مطابق عرف حاكم بر جامعه امـروز برخـى از . (دهد ها را مى استفاده از آن بلكه به وی اذن

بـرد و مشـتركًا  گاز و وسايل آشپزخانه را زن به خانه شوهر مى اين اجزاء نفقه مانند، يخچال، اجاق

، راجع به اين دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مكلف اسـت مايحتـاج .)شوند مند مى از آن بهره

و ايـن شـامل هـر دو ) در صورت تمكين(سرش را تهيه و در اختيار او برای استفاده قرار دهد هم

و  1111توانـد بـا عنايـت بـه مـواد  بنابراين، در صورت اسـتنكاف، زن مى. شود دسته از نفقه مى

ا توان، نفقـه را بـ نفقۀ خود را مطالبه كند و هرگاه به اين امر مبادرت نكرد، ناگزير مى. م. ق1206

  )10: حسينى طرقى، همانمحمد. (تعيين مبلغى به صورت ماهيانه محاسبه نمود

را نپردازد، نفقۀ ايام گذشته به صورت َدين بـر ذّمـۀ زوج  زوجه  هرگاه مدتى بگذرد و زوج نفقۀ

 چنانچـه زوجـه قبـل از. گردد مگـر بـا اداء يـا ابـراء گيرد و همانند ساير ديون ساقط نمى قرار مى

در اين مسئله نيز تفـاوتى . گردد های او به ورثه منتقل مى دريافت آن فوت نمايد مانند ساير طلب

همچنين بين مراجعه به دادگاه و عدم آن . را مطالبه كرده باشد يا خير نيست بين آنكه زوجه نفقه

نفقـه و مقـدار آن حكمـى يا موسر بودن زوج و معسر بودن او؛ و نيز بين اينكه دادگاه نسبت بـه 

. شـود البته ناگفته نماند در صورت اعسار زوج به پرداخت نفقه الـزام نمى. صادر كرده باشد يا خير

  در اين خصوص شافعى و احمد و مالـك از علمـای اربعـۀ. آنچه ذكر شد نظر فقهای اماميه است

نند ساير ديون نيست، بلكـه اند ولى ابوحنيفه معتقد است كه نفقه هما اهل سنت با اين نظر موافق

منظور وی از َدين ضعيف آن است كه عـالوه بـر آنكـه بـا ابـراء و اداء سـاقط . َدين ضعيف است

مگر آنكه زوجـه قـبًال بـه دادگـاه . گردد شود با طالق، فوت، نشوز طاری و يا مرگ ساقط مى مى

د كه در اين صورت َدين قوی اسـت صادر كرده باش مراجعه و دادگاه نسبت به پرداخت نفقه حكم

  )293: محقق داماد، همان. (و مانند ساير ديون خواهد بود

  گيری نتيجه

باشـد كـه  مى خانواده ترين مباحث حقوق از مهم توان گفت نفقه مباحثى كه ارائه شد، مى  در كليه

 ای كه عـدالت جانبۀ اين موضوع دارد و اصوًال جامعه قيق و همهبنا به اهميت آن نيازمند مطالبۀ د

و خوشبختى الزم را برای اعضای آن فراهم آورد بايد از لحاظ اقتصادی ـ فرهنگـى و اخالقـى و 

در تحقيـق حاضـر ابتـدا بـه مفهـوم و . گذاری در يك سطح بااليى قرار گيرد همچنين ُبعد قانون
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رسـد  اين عقد پرداخته شده كه با توجه به اختالفاتى كه ميان حقوقدانان است به نظـر مى ماهيت

  .اباحه دارد ای نسبت به ساير ديگر همچون تملك و انتفاع و اذن ماهيت جداگانه

گيری نمود كـه بايـد ميـان امـوال مصـرف  گونه نتيجه توان اين مى نفقۀ زوجه راجع به ماهيت

 مانـد تفـاوت شدنى است و قابليت بقاء را در برابر استفاده ندارد، و اموالى كه با انتفاع نيز باقى مى

د دسـتۀ اما در مـور. در خواهد آمد قائل شد، به اين نحو كه در مورد دستۀ نخست به مالكيت زن

اسـت و همچنـين فقـۀ اسـالمى  و عرف و عادت كه مفسـر اراده دوم بايد با توجه به ارادۀ شوهر

تـر آن اسـت كـه هـر مـورد را رجوع كرد و در اين زمينه اختالف نظر وجود دارد، ولى نظر صائب

در . اسـالمى را تفسـير كـرد مصداقى بررسى نموده و در هر مورد ارادۀ شوهر، نظر عـرف و فقـه

دهد، اما در مـوارد ديگـری هماننـد  در انتفاع مى برخى موارد همانند خانه و اثاث منزل شوهر اذن

  .شود بخشد و زن مالك آن مى خرد به ظاهر به او مى لباس و زيوری كه مرد برای زوجۀ خود مى

توان استنباط كرد، اين مـوارد حصـری  ذكر شده مى ر قانونكه د در رابطه با اجزا و لوازم نفقه

با توجه به جامعه و محـيط زنـدگى و  باشند و تمام وسايل و لوازمى كه زن نبوده بلكه تمثيلى مى

فرهنگ و تمّدنى، وضع جسمى و روحى كه زن نيازمند به آن باشد جزء لوازم نفقه   همچنين درجۀ

  .باشد مى

 ، طلب ممتازه است و در صورت ورشكستگى يا فوت شوهربابت نفقه همچنين اينكه طلب زن

  .ها مقدم خواهد بودو عدم كفايت اموال او برای پرداخت ديون بر ساير بدهى
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بررسى فقهى و حقوقى 

 زنان در اشتغال تفاوت مبانى

 و مردان

  1قاسم رحماني
 2زهرا نوروزي

  

  چكيده
شـك  خورده و در هـم تنيـده اسـت، بى  در زندگى اجتماعى امروز ارتباطات افراد بيش از پيش به هم گره

فـراوان در  تر بشر به عرصۀ اجتماع را در قالب مشاغل تحقق و افزايش روابط گسترده مردم، ورود پررنگ

 های سنتى تفكيك در اشـتغال ها و ديدگاه گذشت زمان و در حاشيه قرار گرفتن تفاوت با. پى داشته است

اند نسبت به سابق مشـاغل  تر توانسته حضور و نقش بيشتری در اجتماع يافته و راحت و مردان، زنان زنان

در پـرداختن بـه  هايى ميان زنـان و مـردان دار گردند با وجود اين هنوز تمايزات و تفاوت مختلف را عهده

هـا  در اين پژوهش به بررسى آن گردد كه مى شود و اين امر به داليل و عللى بر برخى از مشاغل ديده مى

تواننـد از  پژوهش حاضر بر اين فرضيه استوار است كه زنان نيـز همسـان مـردان مى. اقدام گرديده است

در امكـان  لـيكن وجـود تفـاوت) در مقابل ديدگاه مخالفان اشتغال زنـان(مند گردند  مشاغل مختلف بهره

كه پيـرو تسـاوی اشـتغال زنـان و مـردان  ٣ها در مقابل فمينيسم(ن دستيابى به برخى از مشاغل برای زنا

تفاوت در اشتغال زنـان، معقـول و  عمده مبانى. ، نهايتًا به نفع و مصلحت جامعه و خود آنان است)هستند

هـايى رخ  گردد ليكن بعضًا نيز تبعيض منطقى است زيرا از اين طريق مصونيت و ترقى جامعه تضمين مى

  .باشد تحليلى مى -روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفى. دهد كه نيازمند اصالح است مى

  .، مشاغل، تفاوت، اشتغالو مردان زنان :ها كليدواژه

                                                           
  .خصوصى دانشگاه مفيد دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ١

  .خصوصى دانشگاه مفيد دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٢
3. “Feminismes”. 
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  مقدمه

و مردان دچار تحول شديدی گرديده و رنـگ از  زنان ، تبعيض در اشتغال١امروزه برخالف گذشته

رنـگ  چهره باخته است به طوری كه باعث شده است تمايزات شغلى بين آنان تا حدود زيادی كم

مختلف دست يافته و به نوبه خود سـهم  ها به مشاغل پا به پای مردان و در كنار آن و زنان گردد

اقشـار   با ورود قشر گستردۀ زنان به جرگـه. عظيمى در گردش چرخۀ اقتصادی كشور ايفاء نمايند

االصـول  على. مختلف شاغلين، افزايش و تقويت پشتوانۀ اقتصادی كشور به ارمغـان آمـده اسـت

 يابند و در اين رابطه بين زنان و مـردانتوانند به مشاغل مختلف دست  زنان نيز همانند مردان مى

نيز  اساسى ايران و تمايزی نيست، به طوری كه به علّت اهميت فراوان در قانون گونه تفاوت هيچ

: رر شـده اسـتقـانون اساسـى مقـ 28گذار قرار گرفته اسـت چنانكـه در اصـل  مورد اشارۀ قانون

ديگـران  دارد شغلى كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومى و حقوق هركس حق«

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه بـه مشـاغل گونـاگون بـرای همـه افـراد . نيست برگزيند

 3اصـل  12و  9در بند . »ايدو شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمكار  به امكان اشتغال

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه بـرای همـه، «: قانون اساسى نيز به ترتيب آمده است

پى ريزی اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمى » «های مادی و معنوی در تمام زمينه

ای تغذيه و مسكن و كار  ينهجهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زم

ميان اشتغال زنان و مـردان  قانون اساسى نيز عدم تبعيض 43از اصل . »و بهداشت و تعميم بيمه

تـأمين «: درك است خصوصًا در بند دوم و چهارم از همين اصل كه به ترتيب آمده اسـت نيز قابل

به اشتغال كامـل و قـرار دادن وسـايل كـار در  شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن

رعايـت آزادی » «... اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند در شكل تعـاونى

اصـل . »كشى از كـار ديگـری انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معين و جلوگيری از بهره

 و مـرد يكسـان در حمايـت ملـت اعـم از زن همه افراد«: قانون اساسى كه مقرر داشته است 20

قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين 

                                                           
گرديدند به طـوری  وضعيتى همسان اشياء داشته و شخص محسوب نمى ی ساسانيان زنان باستان و دوره در ايران. ١

» ازدواج با زن عـاريتى«ه همسری ديگری درآورد كه بدان اصلى خود را به طور موقت ب داشت زن حق كه شوهر

بيشـتری  مـالى ی زرتشـت زنـان از احتـرام و حقـوق با گذشت زمان در دوره. شد گفته مى» ازدواج اسقراضى«يا 

كم كم وضعيت زنـان . توانستند دارای ملك و زمين گردند و حتى مانند مردان به جنگ بروند مند گشته و مى بهره

  ).36 - 33: 1386فتاحى زاده، (رو به سوی مردم ساالری و برابری و همطرازی با مردان حركت كرده است 
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واضح است كه اين اصـول در حالـت كلـى بـر . نيز موجب ابرام اين ادعاست» اسالم برخوردارند

آميزی به اشتغال زنـان  گاه نگرش تبعيض مردان نگاشته شده و هيچمبنای تساوی اشتغال زنان و 

در قانون كار نيز اصل بر تساوی ماهوی اشتغال آنان بوده و محدوديتى نسبت . است وجود نداشته 

 6فهم اسـت مـثًال در مـادۀ  شود، اين امر از ظواهر و روح مواد قانون كار قابـل به زنان ديده نمى

هركس حق دارد شغلى را كه به آن مايل است و مخالف اسالم و مصالح .. : .قانون كار آمده است

اصـل بـر «: قانون كار نيز آمده اسـت 9در تبصرۀ مادۀ . »عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند

. »ها در مراجع ذيصالح بـه اثبـات برسـد صحت كليه قراردادهای كار است، مگر آنكه بطالن آن

يكسان بودن امكان دستيابى به مشـاغل مختلـف، ميـان زنـان و بنابراين به صورت هنجاری در 

توان به اصل تساوی اشتغال بين زنان و مردان واصل گرديد  رسد و مى مردان تفاوتى به نظر نمى

اما برخالف اين اصل، هميشه روند دستيابى به مشاغل رو به سوی تساوی ميان زنان و مردان در 

جايگزين ) درست يا نادرست(ل تساوی كنار رفته و تبعيض حال حركت نيست و بنا به داليلى اص

شود كه علل و داليل ترك اصـل تسـاوی اشـتغال كـه  گردد و سبب تحقق اين سؤال مى آن مى

قوانين فوق قرار گرفته است چيست؟ به عبارت ديگر اصل تساوی اشتغال دارای چـه  تأكيدمورد 

اند؟ در اين  جايگزين اصل مزبور گشته ل و مبانىاستثنائى بوده و اين استثنائات بر اساس چه عوام

ها و مبانى اختالفات در مشـاغل زنـان و  نوشتار سعى و تالش بر آن بوده است كه با كشف ريشه

بازتاب مبانى تفاوت در اشـتغال زنـان و مـردان نيـز در ذيـل . مردان، بدين سؤال پاسخ داده شود

پژوهش حاضر بر اين فرضـيه اسـتوار اسـت كـه . رسى شده استربط نيز بيان و بر های ذی بحث

باشـند،  توانند شاغل گردند ولى از انجام برخى مشاغل ممنوع يا محدود مى زنان نيز در جامعه مى

نمايد، در امور بسـياری همچـون  علل و ريشۀ تبعيض بين اشتغال زنان و مردان كه بعضًا بروز مى

، خطرناك و دشوار بودن كار، جنبۀ تعبدی داشتن مبانى تفاوت، عدم توانايى انجام كار توسط زنان

خالصـه  ... وهای عارضـى  رعايت مصلحت خود زن يا مصالح امنيتى كشور، جلوگيری از مفسده

: رو مورد ارزيابى قرار گرفته و در شـش بنـد بـه ترتيـب ها در تحقيق پيش گردد كه همگى آن مى

رعايت مصـالح  .4 رعايت مصالح خانواده .3نظام تشريعى  تفاوت در .2تفاوت در نظام تكوينى  .1

از آنجا كه تمـامى . افكار غالب در جامعه، بيان شده است .6رعايت مصالح ملى و امنيتى  .5زنان 

همين دليل رعايـت  گردد به  بندی مزبور، به جامعه مسترد مى نتايج و محصوالت حاصل از تقسيم

در نوشـتار حاضـر از دو روش توصـيفى، . بندی قرار نگرفتـه اسـت ين تقسيممصلحت جامعه در ا

  .تحليلى بر حسب مورد استفاده شده است
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الزم است به اين نكته نيز توجه و دقت كافى مبذول گردد كه پژوهش حاضر راجع بـه موانـع 

كه خود دارای داليل بسياری است، نيست بلكه آنچه مـورد بحـث و بررسـى اسـت  زنان اشتغال

است به اين شرح كه برای اشـتغال  در كشور ايران و مردان در اشتغال زنان تفاوت ها و مبانى پايه

داری، شـيوۀ نادرسـت  توان نام برد مثًال وظيفۀ مادری، همسر داری، خانه زنان موانع كثيری را مى

 كه عمدتًا باعث تحقق محدوديت برای زنـان در پـرداختن بـه برخـى مشـاغل...  نظام آموزش و

گردد اين در حالى است كه خود مشاغل فى نفسه دارای محدوديت و يا ممنوعيت نسـبت بـه  مى

ها يا  دران دارای فرزند نيستند بنابراين قلمرو و گسترۀ بحث نسبت به محدوديتزنان متأهل يا ما

باشد خواه زنان به اين مشاغل روی آورند و آن  هايى است كه مرتبط با خود مشاغل مى ممنوعيت

به عبارت ديگـر در مبـانى تفـاوت اشـتغال . دار گردند خواه آن را نپذيرفته و انجام ندهند را عهده

دان، از منظر مشاغل نسبت به مردم نگريسته شده است نه از منظـر مـردم نسـبت بـه زنان و مر

گردد موانع زنان در پرداختن به مشاغل است كه تحت  مشاغل كه در حالت اخير آنچه برجسته مى

  .رو نيست سيطرۀ تحقيق پيش

  ضرورت بررسى موضوع

 دهـد كـه زنـان شـان مىن 1390در ضرورت و اهميت بحث بايد گفت اطالعات آماری در سـال 

درصـد  104تا  102درصد از جمعيت كشور را تشكيل داده و نسبت مردان به زنان از  6/49حدود 

گرچه روند رشد جمعيتى زنان كشور صعود نموده اسـت امـا بنـا بـه داليـل . در نوسان بوده است

زراءنژاد و منتظـر حجـت، (تناسب با افزايش جمعيت آنان نبوده است م زنان بسياری رشد اشتغال

 41اين آمار در كشـوری ماننـد سـنگاپور بـه ) 48و  25: 1390، ؛ سايت مركز آمار ايران82: تا بى

بين زنان  تفاوت استخراج و كشف درست و صحيح مبانى )26: 1380امينى، ( .درصد رسيده است

تواند باعث گشايش طريق صوابى گـردد كـه هـم از  ها، مى در اشتغال و حتى ساير زمينه و مردان

گـردد،  اجتمـاع و بـه تبـع بـه خـود زنـان مى  ها كه باعث صدمه و آسيب رسيدن به پيكرۀ افراط

اسـت،  و منزلتى كه شايسـتۀ زنها كه باعث تحقير و سقوط ارزش  جلوگيری كند و هم از تفريط

ممانعت به عمل آيد و امكان آن را فراهم سازد كه جامعه از تـوان كـار حـدود نيمـى از جمعيـت 

بنابراين بررسى و وصول به مبـانى و علـل . كشور محروم نمانده و رشد اقتصادی را به دست آورد

ايره و محدودۀ مباحث نيز حـول زنـان د. تمايزات ميان زنان و مردان امری الزم و ضروری است

هايى به عنوان شاهد  های حقوقى ساير كشورها مثال ايران بوده و بعضًا برای تنوير مطلب از نظام

  .بر مطلب آورده شده است
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  جمهوری اسالمى ايران و مردان در نظام زنان در اشتغال تفاوت تبيين مبانى

تـوان در مـوارد زيـر  را به طـور كلـى مى و مردان ميان زنان در اشتغال ی تفاوت ها و ريشه مبانى

  :خالصه نمود

  )نظام خلقت و آفرينش(در نظام تكوينى  تفاوت. 1

امری واضح و روشن است و ترديدی  و مردان در توان جسمى، روانى و عاطفى ميان زنان تفاوت

احـد زنـان و يگانـه و و در آن نيست اما اين تفاوت به معنای تباين و بيگانگى در جوهر و ماهيت

او «: فرمايـد خداوند حكيم مى. مردان نيست چه آنكه تفاوتى در حقيقت وجودی ميان آنان نيست

 ١.»آفريد و همسرش را نيـز از جـنس او قـرار داد) نوع(شما را از يك فرد ) همه(خدايى است كه 

فريـد و پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه شما را از نفـس واحـدی آ) مخالفت(ای مردم، از «

او همۀ شما را از نفس واحـد خلـق كـرد و همسـرش را از «، ٢»همسرش را از جنس او خلق كرد

  ٣.»جنس او قرار داد

و مـرد هـر دو دارای ارزش  ها واحـد بـوده و زن نفس، در واقعيِت عينى و ذات وجودی انسان

امـا صـرف . ين اسالم استدين مب تأكيدواحد و يكسان انسانى هستند، امری كه مورد پذيرش و 

جسمى و عاطفى در خلقت زن و مرد به راحتـى در  ، تفاوتو مردان نظر از ُبعد واحد وجودی زنان 

خداونـد . ها به سهولت قابل مالحظه است آن مشاهده بوده و تبلور آن در اشتغال كارايى آنان قابل

ها باشد يا اسـتعدادها يـا در مـال و  اعم از اينكه در حيطۀ وظايف و مسئوليت(برتری «: فرمايد مى

كه بر بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده شده است را آرزو و درخواست نكنيد و فضل ) سرمايه

شـأن  ٤.»)ساس حكمت الهـى تـدوين يافتـه اسـتها بر ا چه آنكه همۀ تفاوت(خدا را طلب كنيد 

نسـبت بـه زنـان در ارث بـردن بـه انـدازۀ  نزول اين آيه مربوط بـه زمـانى اسـت كـه آيـۀ ارث

ای كاش ثواب كارهای پسنديدۀ آنان نيـز دو برابـر  مردان نازل شد و مردان آرزو نمودند كه نصف

                                                           
ن نّفٍس واِحَدٍه و َجَعَل ِمنهـا َزوَجَهـا هو الّذی«: فرمايد االعراف مى  سوره 189خداوند در آيه . ١ ترجمـه. (»َخَلَقُكم م  

  ).آورده شده است) ويرايش جديد(اّهللاٰ العظمى مكارم شيرازی  آيات از كتاب قرآن كريم با ترجمه فارسى آيه

ن نفٍس َوِحَده َو َخَلَق ِمنَها َزوَجَهاَيأيَها الناُس اتُقوا َربُكُم الِذی خَ «: فرمايد النّساء مى  سوره 1  خداوند در آيه. ٢ َلَقُكم م«.  

ن نفٍس َوِخَدٍه ُثم َجَعَل ِمنَها َزوَجها«: فرمايد سوره الزمر مى 6خداوند در آيه . ٣ َخَلَقُكم م«.  

ُ بِِه َبعَضُكم«: فرمايد ی النّساء مى سوره 32ی  خدواند در آيه. ٤ َل اّهللاٰ وا ما َفضجاِل َنِصيٌب ّمّما  َو ال َتَتَمن على َبعٍض لِلِر

َ كاَن بُِكِل َشىٍء َعليما َ ِمن َفضلِِه إن اّهللاٰ   .»اكَتَسُبوا َو لِلِنِساِء َنصيُب ّمّما اكَتَسبَن َو سَئلوا اّهللاٰ
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هـا نيـز نصـف مـردان  ای كاش مجازات گناهـان آن بود، در مقابل زنان نيز آرزو نمودند زنان مى

در اين وضعيت آيۀ فوق نازل شده و علت تفاوت را در اسراری دانست كه مختص به ذات . بود مى

از اين آيه تفاوت بين دو جنس متفاوت زن و . اقدس الهى است كه خداوند فقط به آن احاطه دارد

جود وحدت در نفس وجودی هر دو جنس، در نظـام بنابراين با و. مرد به راحتى قابل استفاده است

تكوينى آنان از جهت قوای جسمى و عاطفى تفاوت وجود دارد كه باعـث خلـق احكـام متفـاوتى 

مردان توانايى و استعداد انجام برخى از كارهـا را بـه دليـل قابليـت بـدنى بـاال دارا . گرديده است

ی نبرد، جنگلداری، ماهيگيری، فعاليـت در ها باشند مانند امور سخت سياسى، حضور در ميدان مى

كه همگى بالجمله نشان از تفاوت در نظـام ...  بار عمرانى و ساختمانى و كارهای سخت و مشقت

  ١.خلقت و تكوين زن و مرد دارد

تـوان در دو مـورد  و مـرد را مى به طور كلى قدر متيقن اختالفات تكوينى ميان دو جـنس زن

  .در بعد روانى و عاطفى .ب ؛در بعد جسمانى. فال: خالصه نمود

  و در جامعـه(اند  سرپرسـت مردان بـر زنـان«خداوند در اين باب فرموده است : بعد جسمانى. الف

بدان خاطر ) دارند و صيانت و رعايت زنان بر عهده ايشان است رهبری ، حقكوچك خانواده

هـايى بخشـيده  برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخـى از صـفات برتری(كه خداوند 

در روايتى از  ٣.»مردان بر زنان برتری دارند« ٢. بعضى را بر بعضى فضيلت داده است) است و

ِعيَفينِ  اتُقوا«: آمده است) ع(عبداّهللاٰ  ابى ِفى الض َ يْعنِى بَِذلِك الْيتِيَم َو النَساَء َو ِإنَمـا ُهـن  –اّهللاٰ

بدين ترتيب يكى از مصاديق بارز برتری مردان بـر زنـان، ) 170: 1409حر عاملى، . (»َعْوَرۀ

ها و تحمـل فشـارها و  برتری و فزونى جسمى و فضيلت آنـان در چيـره شـدن بـر سـختى

  .با قشر زنان است ها در مقايسه مشقت

تر از مـردان  سـريع ها و رشد غدد تناسـلى زنـان بندی، رويش دندان اگرچه رشد جسمانى، استخوان

تر بوده و در تمـامى موجـودات زنـده، تـوان  است ليكن بافت عضالنى مردان نسبت به زنان سخت

االتر محـدود بـه سـن بدنى و جسمى جنس مذكر بيش از جنس مؤنث است و اين توان جسمى بـ

اگرچه امروزه كار يدی تا حـدود زيـادی . خاصى نبوده و در تمامى سنين امری ساری و جاری است

                                                           
ن نفٍس َوِخَدٍه ُثم َجَعَل ِمنَها َزوَجها«: فرمايد سوره الزمر مى 6خداوند در آيه . ١ َخَلَقُكم م«.  

ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعضٍ «: فرمايد ی النّساء مى سوره 34ی  خداوند در آيه.  ٢ َل اّهللاٰ َساِء بَِما َفضاُموَن َعَلى الن َجاُل َقو الر«.  

َجاِل َعَليِهن َدَرَجه«: فرمايد ی الَبَقره مى سوره 228ی  خداوند در آيه.  ٣ َو لِلر«.  
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تر شده است اما هنـوز هـم  رنگ جسمى كم رفته به كارهای فكری سپرده و تفاوت جای خود را رفته

امِل تفاوت باعث شده است كـه همين ع. جامعه برای گردش چرخۀ اقتصادی خود نيازمند آن است

دار گردند  خطر را بيش از زنان عهده های پر مردان بنا به وضعيت و شرايط خاص جسمانى خود شغل

وسـاز  نشـانى، ساخت ماننـد آهنگـری، تراشـكاری، لعـاب زنـى، آتش به طوری كه برخى از مشاغل

غالبًا مختص مردان  ... وهای آجرپزی  آهن، كوره بهايى مانند ذو ها، بنّايى، كار در كارخانه ساختمان

  .اند رنگى از خود نشان داده بوده و زنان در اين مشاغل حضور نداشته و يا حضور كم

های بشری دربارۀ ريشۀ  ژنتيكى به عنوان يكى از ديدگاه -بنا بر نظر دانشمنداِن نظريۀ زيستى

بندی  ناشـى از تفـاوت در تقسـيم و مردان های اجتماعى زنان در نقش و مرد، تفاوت نابرابری زن

طبيعى متفاوت آنان است بنابراين تالش در جهت تساوی و همسانى آنان حركتى برعليه طبيعت 

  )254: زاده، همان فتاحى( .ها است و ذات انسان

آيا كسـى را كـه در ال بـالی «: فرمايد آياتى از قرآن كريم مى خداوند در: بعد روانى و عاطفى. ب

بـه خـاطر (گو و كشمكش در بحث و مجادله  و يابد و به هنگام گفت زينت و زيور پرورش مى

تواند مقصود خود را خوب و آشكار بـيان و اثبات كند  نمى ) حيا و شرم و عاطفۀ نازكى كه دارد

 ال«: فرمايـد مى) ع(در روايتى حضرت على  ١.»)فرزند خوددانيد و پسران را  فـرزند خـدا مى(

كاری كه برتـر از » «بقهرمانه ليست ريحانۀ و المراۀ فإن نفسها جاوز ما أمرها مت المراۀ تملك

دشـتى، ( .»است، به او وامگذار كه زن، گل بهاری است نه پهلوانى سخت كـوش توانايى زن

تفـاوت . احساسات و عواطف بين زن و مرد است مبين تفاوتآيه و روايت فوق  )283: 1381

بـيش  زنان. گردد در بعد روانى بين زن و مرد به تفاوت در سرشت متمايز اين دو جنس برمى

گردنـد، زودتـر از  از مردان دچار احساسات شديد عاطفى شده و متأثر از هيجانات زنـدگى مى

تمامى اتفاقات و جريانات مزبـور . افتند نده آمده و زودتر از آنان به گريه مىمردان به وجد و خ

دارد و آن اين اسـت كـه زنـان دارای عواطـف و احساسـات بسـيار  مى پرده از يك واقعيت بر

باشند كه خود ريشه در حكمتى دارد كه در نظام خلقـت و  سرشارتری در مقايسه با مردان مى

تـوان بيـان  هايى كه برای شدت مهر و عاطفه زنـان مى ه حكمتآفرينش نهفته است، از جمل

نمود تبلور و ظهور احساسات زنانه در بقا و تداوم نسل و پـروردن فرزنـدان از طريـق غريـزه 

ديدگاه كاركردگرايانـه . مندی شديد به زندگى است از طريق عالقه مادری و استحكام خانواده

                                                           
ُأ ِفى الِْحْليِة َو ُهَو ِفى الِْخَصاِم َغيُر ُمبِينٍ «: فرمايد خُرف مىی الزّ  سوره 18ی  خداوند در آيه. ١ َأَو َمن يَنش«.  
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دارد كـه فرضـًا  تأكيدباشد  نابرابری زن و مرد مى  بشری دربارۀ ريشه های كه از جمله ديدگاه

وجود نداشت، ضـرورت تربيـت و اجتمـاعى شـدن  های فردی ميان زنان و مردان اگر تفاوت

نمـود كـه يكـى از  ها در محيط گرم و پر عاطفۀ خانواده اقتضـاء مى فرزندان و قرار گرفتن آن

فرضيۀ ديدگاه مزبور باعث تنوير حكمـت خداونـد اسـت . ظيفه را بر عهده بگيردوالدين اين و

مادری ناخودآگاه و بـه طـور طبيعـى از طريـق   چه آنكه با وجود شدت عاطفه در زنان وظيفه

اين در حالى است كه در حدود يك قرن اسـت  )255 :زاده، همان فتاحى( .گردد زنان ايفاء مى

در اسرائيل در منطقۀ فلسطين پديد آمده است بدين نحو » تصكيبو«نظام زندگى ) م 1908(

. گردند مند مى كه مالكيت خصوصى وجود نداشته و همه از سهم يكساِن درآمد كيبوتض بهره

شـوند و زنـان بـه دليـل مـادر شـدن و  داری مى جمعى نگه فرزندان خردسال به صورت دسته

ده و از لحاظ روحى و روانى در كنار مردان های اجتماعى خود باز نمان نگهداری بچه از فعاليت

بـه نقـل از فتـاحى زاده،  53 - 37زيبـاكالم، ( .پردازنـد و گردش چرخۀ اقتصاد مى به اشتغال

زندگى به اين نحو نقض آشكار ُبعد روانى و احساسى زنان كه پايـه در خلقـت و  )256: همان

آنـان بايـد  بعد عاطفى در زنان بدون شك در مشاغلبنابراين . باشد آفرينش خداوند دارد، مى

از اين باشد به علت رفتار مخالف بـا نظـام تكـوينى آنـان موجـب  تأثيرگذار باشد كه اگر غير

  .صدمه ديدن ايشان خواهد گشت

تر و  ت احساسىموجودا شناسان بر اين اعتقادند كه از نظر تكوينى و مقدری، زنان در مقابل جامعه

هـای  هـا و آموزه تر نيستند و با مردان در اين زمينه تفاوتى ندارند بلكـه نحـوۀ تربيـت آن عاطفى

هـای مـرد سـاالنۀ ناشـى از انباشـت در طـول تـاريخ،  خانوادگى و اجتماعى و تحمل تفكر ارزش

يخ اجتمـاعى و بنابراين زنان مخلوق و تأثيرپـذير از تـار. دهد گونه شكل مى شخصيت زنانه را اين

اگرچه تأثيرات دور نگه داشته شـدن  )332و  331: ناجى راد، همان( .خود هستند  فرهنگى جامعه

آنان قابل انكار نيست اما غالبًا  نيز در تشديد ممنوعيت يا محدوديت اشتغال زنان از برخى مشاغل

در نظـام خلقـِت  ريشه در داليل معقول و منطقى دارد و جای شگفتى و تعجب دارد كـه تفـاوت

به طور كلى ناديده انگاشته شده است، با اين وجود نظر متعادل در اين اسـت  ميان زنان و مردان

و مرد دارای صفاتى ذاتى هستند كه در برخورداری از مشاغل آنان  زن كه گفته شود هر دو جنِس 

تأثير  گيری روحيات روانى و عاطفى آنان بى تأثيرگذار است ليكن اثرات محيط اطراف نيز در شكل

،  فضل. (نيست   )68 - 67: 1383اّهللاٰ
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ار در معـادن زيرزمينـى، داری، صيد ماهى، تله گذاری، ك بدين ترتيب انجام مشاغلى مانند گله

بـه علـت عـدم  ... وهـا  مأمور راهنمايى و رانندگى، رفتگـر شـهرداری، شـكار، شـركت در جنگ

ايـن عقيـده نيـز وجـود دارد كـه علـت . ، به آنان واگذار نگرديده اسـتسازگاری با روحيات زنان

عاطفى آنان دارد كه با منصب قضا سـازگار  ريشه در شدت بعد روانى و ممنوعيت زنان از قضاوت

منصب قضاوت از جمله دشوارترين مناصب است چه آنكه از يك سـو وجـود تعـداد زيـاد . نيست

در مراجع قضايى و از سـوی ديگـر وجـدان  ... وكاران، قاتلين  شاكيان و متشاكيان، مجرمان، بزه

ضات بـه علـت تـرس از عـذاب اخـروی بـه خـاطر از جانب ق بيدار و حساسيت در اجرای عدالت

حال آيـا بـا وجـود . دقتى در حل و فصل دعاوی، نشان از سنگينى و دشواری اين منصب دارد بى

مندی از عواطف و احساسات شديد زنانه كه دارای شكنندگى بيشتری  چنين وضعيتى، زنان با بهره

مندی از تحمل و طاقت  ه مقتضايش بهرهتوانند كار قضاوت را ك باشد، مى در مقايسه با مردان مى

؛ 552: 1383؛ جمـال، 52: 1382؛ حكيمـى، 347: 4تا، ج طباطبايى، بى(عهده گيرند؟ باالست، بر 

ديگری همچون جنگيـدن يـا فرمانـدهى  مشاغل) ؛ سايت پرسمان دانشجويى260: 1347نوری، 

سپاه برای جنگ كه الزمۀ آن قوت قلب و خشونت است نيز به علت عدم امكان جمـع شـدن بـا 

هايى نيز وجود دارد مبنى بـر اينكـه تصـدی  عقيده. گردد ها واگذار نمى روحيۀ عاطفى زنان، به آن

بـه ...  گـذاری و ريع و قانونشئون مختلف مملكتى و حكومتى با تدابير سياسى، كرسى تشـ  اداره

البتـه بايـد  )266-260: نـوری، همـان(. به آنان نيسـتاحساسات زنان قابل واگذاری   علت غلبه

توان بـا تمّسـك بـه  دانست اگرچه وجود عواطف در زنان امری غير قابل انكار است اما يقينًا نمى

در زنـان،  دليل وجود اين ويژگى آن، ايشان را از تمامى مناصب حكومتى منع نمود بلكه نهايتًا به

رنگ ساخت چه آنكه بدون وجود معيار  بتوان حضور آنان را در برخى مناصب حساس مملكتى كم

توان با تكيه بر اين مالك زنان را از دخالت در مناصب حكومتى و سياسى  مند نمى دقيق و ضابطه

  .محروم ساخت

و كاسته شـدن از ارزش  و مردان به معنای تبعيض ميان زنان مرد و زن در ميان وجود تفاوت

آنان نيست بلكه بالعكس تشريع و تدوين قوانين برخالف سيستم تكويِن زنان و بـرهم زدن ايـن 

عدالتى نسبت به زنـان  فطری و بى نظم و تدبير الهى، خود روا داشتن ستم و ناديده گرفتن حقوق

، همان فضل( .است بنـابراين  )155: 1369؛ مطهـری، 132: 1381؛ مكارم شيرازی، 69و  68: اّهللاٰ

لـيكن بايـد ) تساوی نه تشابه(مندی از حقوق انسانى خود بايد همسان مردان باشند  زنان در بهره
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ت اختالفات جسمى و روانى، متفـاوت از گيرند بعضًا به عل هايى كه در جامعه بر عهده مى در نقش

برای زنـان منـوط بـه تحقـق  مردان باشند به طوری كه ممنوعيت يا محدوديت از برخى مشاغل

های تكـوينى زنـان شـكل گرفتـه  گذاری باشد كه با توجه و دقت كامل به تفاوت تشريع و قانون

زنان  ها نسبت به حق روی ه و از انحرافات و كجباشد، تا بدين وسيله قوانين به درستى تدوين يافت

  .در امان باشد

  )موانع شرعى و قانونى(در نظام تشريعى  تفاوت. 2

گذار با مبنای شـرعى و يـا حتّـى بعضـًا  بنا به ارادۀ شارع اقدس يا تصميم قانون برخى از مشاغل

منع يا محدود گرديده اسـت كـه عمـدتًا در مناصـب حكـومتى،  شرعى، برای زنان  بدون پشتوانه

  .شود سياسى و مملكتى ديده مى

  در باب قضاوت. 1. 2

، طبـق مـوازين صفات و شـرايط قاضـى«اساسى  قانون 163مطابق اصل  ١زنان در باب قضاوتِ 

» قانون شرايط انتخاب قضات«ای تحت عنوان  ماده واحده. »شود فقهى به وسيله قانون معين مى

داِن واجـد شـرايط قضـات از ميـان مـر«: دارد تدوين شده است كه مقرر مى 14/2/1361مصوب 

قـانون الحـاق پـنج  5قانون اصـالح تبصـره«ی با عنوان  ا البته بنا بر اصالحيه. »شوند انتخاب مى

: دارد كـه مقـرر مـى 29/1/1374مصـوب » تبصره به قانون شرايط انتخـاب قضـات دادگسـتری

ب تواند بانوانى را هم كه واجد شرايط انتخـاب قضـات دادگسـتری مصـو رئيس قوه قضائيه مى«

اداری،  باشند با پايه قضـايى جهـت تصـدی پسـتهای مشـاورت ديـوان عـدالت مى 14/2/1361

های مدنى خاص، قاضى تحقيق و دفاتر مطالعات حقـوقى و تـدوين قـوانين دادگسـتری و  دادگاه

اداره سرپرستى صغار و مستشاری اداره حقوقى و ساير اداراتى كـه دارای پسـت قضـايى هسـتند، 

های مشاورت ديـوان عـدالت  توانند با پايۀ قضايى در پست ، زنان واجد شرايط مى»خدام نمايداست

ايفای خدمت نماينـد،  ... وهای مدنى خاص، قاضى تحقيق، مستشاری ادارۀ حقوقى  اداری، دادگاه

گذار پا را فراتر نهـاده، بـه  قانون 1/12/1391مصوب  از خانواده قانون حمايت 2همچنين در مادۀ 

                                                           
در دادگاه برای حل و فصـل اخـتالف  ، قضاوت به معنای اخص يعنى صدور حكمدر اين مقاله منظور از قضاوت. ١

مودن و اعالم نظر پيرامون يك اخـتالف ميـان مـردم اسـت، باشد و در معنای عام آن، كه هرگونه داوری ن مى

 .نيست
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امـا  ١دانسته است توسط قاضى را منوط به مشاوره با مشاوران قضايى زن طوری كه صدور حكم

گرفته و اقدام بـه   عهده گاه به زنان فرصت و امكان آن داده نشده است كه تصدی قضا را بر هيچ

اين ممنوعيت الزم است به تعارضى كه  پيش از بررسى مبانى. ی اخص نمايندصدور رأی به معنا

 المللـى حقـوق بـه ميثـاق بين گردد توجه شود و آن پيوستن ايـران از جمع مواد قانونى آشكار مى

 1347مـيالدی، در سـال  1966، مصوب سال مدنى و سياسى مجمع عمومى سازمان ملل متحد

عهدنامۀ مزبور بر رفع هرگونه تبعيض در شغل و اسـتخدام بـر اسـاس رنـگ، نـژاد، زبـان، . است

ای  تر بيـان شـد چنـين اجـازه قوانين داخلى ايران كه پيشكه  درحالى ٢دارد تأكيدمذهب و جنس 

از جملـه  ٣رالمللـى كـا سـازمان بين استاندارد  همچنين كميته. دهند برای استخدام قضاِت زن نمى

المللـى كـار گرفتـه  بين  نامـه ايراداتى كه به كشور ايران نسبت به اجرای تعهدات ناشـى از مقاوله

ايـن در  )16: 1378مهـر پـور، ( .است، عدم امكان اعطاء تصدی منصب قضا به زنان بوده اسـت

وجـود نـدارد و حتـى در ديـوان  كشورها منعى بـرای قضـاوت زنـانحالى است در غالب قوانين 

  .المللى الهه نيز قاضى زن وجود دارد دادگستری بين

ريشه در نظر و فتوای  در باب ممنوعيت امكان اخذ منصب قضا توسط زنان قوانين فعلى ايران

شـيخ طوسـى بيـان : توان به اين موارد اشاره نمـود از آن جمله مىمعروف فقهای اسالم دارد كه 

. »المـرأه الينعقـد لهـا القضـاء بحـالفـإن «مرد بودن اسـت  دارد كه يكى از شروط قضاوت مى

بـان يكـون «دارد  البراج نيز جملۀ شيخ را تكرار نموده و بيان مى قاضى ابن )101: 1387طوسى، (

                                                           
با حضور رئيس يا دادرس على البدل و قاضـى مشـاور  دادگاه خانواده« : مذكور مقرر داشته است قانون 2ی  ماده. ١

قاضى مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسى به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع . گردد تشكيل مى زن

قاضى انشاء كننده رأی بايد در دادنامه بـه نظـر قاضـى مشـاور . دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند

  .»داشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وی را رد كن

و  مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايـران«: دارد مدنى كه مقرر مى قانون 9ی  براساس ماده. ٢

رديف قوانين داخلـى ايـران  طراز و هم ها نيز هم مواد عهدنامه» قانون است ساير دولت منعقد شده باشد در حكم

 .گردند ها نيز عهدنامه محسوب مى ها و ميثاق نامه قاولهباشند و م مى
متعهـد   ميثـاق  ايـن  طـرف  های دولت«: دارد مدنى و سياسى مقرر مى المللى حقوق ميثاق بين 2  ماده 1بند 

  بـدون  ميتشـانحاك  در قلمـرو تـابع  افـراد مقـيم  كليـه  را دربـاره  ميثاق  در اين  شده  شناخته  حقوق  شوند كه مى

  و منشأ ملى  اصل -ديگر  يا عقيده  سياسى  عقيده - مذهب - زبان - جنس - رنگ -نژاد  از قبيل  تمايزی  هيچگونه

  .»بكنند  و تضمين  شمرده  يا ساير وضعيتها محترم  نسب -  ثروت -يا اجتماعى

ی آن بررسـى  ترين وظيفـه ر است كه مهمكاالمللى  های كنفرانس سازمان بين ی استاندارد از جمله كميته كميته. ٣

  .های ناشى از سازمان مذكور است های عضو نسبت به اجرای كنوانسيون اجرای تعهدات دولت
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: 2، ج1406طرابلسـى ابـن البـراج، ( .»حـالألن المرأه ال تنعقد لها القضاء علـى  بالغا، حرا، ذكرا،

البلوغ، و العقل، و الذكوره، و : و يشترط فيه«: فرمايد عالمه حلى نيز بر همين نظر بوده و مى )599

محقق حلى نيـز بـر همـين ) 421: 3، ج1413حلى، ( .»اإليمان، و العداله، و طهاره المولد، و العلم

و يشترط فيه البلـوغ «: گردد تقاد است و صراحتًا به عدم امكان قضاوت توسط زنان متعرض مىاع

و ال «) 59: 4، ج1408حلى، (» و كمال العقل و اإليمان و العداله و طهاره المولد و العلم و الذكوره

نيـز از شهيد اول و شـهيد ثـانى ) 60: حلى، همان(. »ينعقد القضاء للمرأه و إن استكملت الشرائط

: 1، ج1385؛ احمـد عـاملى، 174: 1، ج1385مكى عاملى، . (اند خبر داده عدم امكان قضاوت زنان

) األول: (يعتبـر فـى القاضـى أمـور«: اّهللاٰ خويى نيز بر چنين نظری است و آورده اسـت آيت )143

العدالـه ) السـادس(طهـاره المولـد ) سالخام(اإليمان ) الرابع(الذكوره ) الثالث(العقل ) الثانى(البلوغ 

مرحوم امام نيز هم نظر با فقهای فـوق بـوده و بيـان  )6: 1410خويى، . (»)الثامن(الرشد ) السابع(

يشترط فى القاضى البلوغ و العقل و االيمان و العداله و االجتهـاد المطلـق و الـذكوره و «: دارد مى

با توجه به تعداد كثير فقها كه در زمينۀ مزبور  )407: 2تا، ج خمينى، بى. (»طهاره المولد و األعلميه

ادعـای اجمـاع شـده اسـت بـاره  در اين شـود دارای نظر واحد و يكسانى هستند تقريبـًا گفتـه مى

اما اين اجماع مستحكم و استوار نيست و ضعِف اجماع فوق به داليـل نقلـى ) 17: پور، همانمهر(

از جمله آياتى كه در بـاب . گردد قضاوت زنان، برمىضعيِف مستند، برای توجيه ممنوعيت منصب 

 228، آيـۀ ١سورۀ نساء 34ممنوعيت زنان در قضاوت به عنوان داليل نقلى ذكر گرديده است آيۀ 

ها  رسد بتوان از آن است كه به نظر نمى ٤سورۀ احزاب 33و آيۀ  ٣سورۀ زخرف 18، آيۀ ٢سورۀ بقره

صـراحتى از آيـات در عـدم ورود زنـان بـه مناصـب  ممنوعيت مزبور را استخراج نمود چون هيچ

ها و  قضاوتى و حتى حكومتى قابل برداشت نيست و هيچ منعى برای زنان برای كسب شايسـتگى

-22: ؛ مهرپور، همان288-284: 1382نافعى فرد، . (شود ه نمىملزومات الزم در اين مناصب ديد

ز قضـاوت و واليـت كـه قضـاوت خـود از جمله روايات بسياری كه در باب ممنوعيت زنان ا )27

                                                           
ُ بعَضُهم على َبعض و بِما انفقوا ِمن امـوالِِهم فالّصـلحُت قنتـتٌ «. ١ َل اّهللاٰ َحِفظـت  الّرجال قّومون على النّساِء بِما فض

ُ والّتى تخافوَن نشوَزُهن فعُظوُهن و اهُجُرُهن فى المضاِجِع َو اصِربوهن َفإن َاَطعَنكم فال تَ  بغوا لّلغيِب بِما َحِفَظ اّهللاٰ

َ كاَن عليًا كبيراً    .»َعَليِهن سبيًال إن اّهللاٰ

ُ َعزيٌز حكيمَو لَُهن ِمثُل الّذی َعَليِهن بالمعروِف و للرجاِل « . ٢   .»َعَليِهن َدَرَجٌه َو اّهللاٰ

ُوا فى الِحلَيِه َو ُهَو فى الِخصاِم غير ُمبينٍ «. ٣ َآَو َمن ُيَنش«.  

َج الَجِهلِيِة اُألولَى و «. ٤ جَن َتَبر و ال َتَبر َو َقرَن ِفى ُبُيوتتُِكن...«.  
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هايى را ذكر نمود مانند اينكه رسول  توان نمونه ای از واليت است، ابراز و بيان شده است مى شعبه

بر زنان اذان، اقامه، حضور در نماز جمعه و جماعت، عيـادت از مـريض، «فرموده است ) ص(خدا 

سـود، صـفا و مـروه، لمـس حجراالويـدن بـين تشييع جنازه، لبيك گفتن با صدای بلند در حج، د

الفقيـه، (» ...دخول در كعبه، تراشيدن سر مگر در تقصير، و تصدی شغل قضاوت و حكومت نيست

همـين روايـت را ) 355 - 354: 1408به نقـل از منتظـری،  5762، باب النوادر حديث 364: 4ج

: 1403الشـيخ الصـدوق،  ؛162: 14تـا، ج العـاملى، بى( .بيان نموده است) ع(دقيقًا امام محمدباقر 

اما چگونه است امروزه زنان در نماز جماعت و نماز جمعه شركت كرده و كسى بر روا نبودن  )585

ايـن ممنوعيـت در قسـمتى از كـه  درحالى چنين كارهای نسبت به زنان حكمى بيان ننموده است

قسمتى ديگـر مـورد قبول است قسمتى از آيه پذيرفته شده و  روايت فوق بيان شده است، آيا قابل

فقها برای جبران و رفع شبهۀ داللت و سـند ) 50: حكيمى، همان(پوشى ناصحيح قرار گيرد  چشم

رسـد ادعـای اجمـاع  اند امـا بـه نظـر نمى روايات به اجماع كه فوقًا بيان شد تكيه و استناد نموده

د دليل بر تحقـق صحيح باشد چه آنكه كثرت يا قليل بودن تعداد فقهايى كه به نظری قائل هستن

بخش يك اجماع است كاشفيت از قول، فعل يا تقريـر  يا زوال يك اجماع نيست بلكه آنچه تحقق

 )92: 2، ج1385محقـق دامـاد، . (شـدمعصوم است ولو اينكه مورد پذيرش اكثريت فقها عصـر نبا

آيـه را  همچنين عالوه بر اينكه داللت و سند روايت قابل خدشه است، تمامى امور مندرج در اين

: 1385جهـانگيری، (ها توسـط زنـان نمـود  توان حمل بر حرمت و ممنوعيت از انجام آن نيز نمى

در روايـت . ها كراهـت را اسـتخراج نمـود نـه حرمـت را به اين دليل كه نهايتًا بتوان از آن) 269

فـات بر شما اسـت كـه اختال«: فرمايند مى) ع(وارد شده است، امام صادق باره  در اين ديگری كه

درصدد باشيد مردی از ميان خودتان كه تا حدودی با احكام ما آشـنا . خود را نزد قضات جور نبريد

از اين روايت نيز برداشت ممنوعيـت  )4: 18العاملى، همان، ج. (»م قرار دهيداست، ميان خود َحكَ 

قام بيان شرطيت مرد بودن امام در اينجا در مكه  درحالى از قضاوت برای زنان استخراج شده است

شيعيان و  بر نهى نمودن از مراجعه به ستمگران يا غير تأكيددر قضاوت نبوده است بلكه از جهت 

 .چنين بيان نمـوده اسـت از باب تغليب و دسترسى بيشتر به مردان و جريان عادی آن روزگار اين

برخى نيز معتقدند كـالم و  )31: پور، همان؛ مهر269: ؛ جهانگيری، همان49-48: حكيمى، همان(

مختص به اكثريت زنانى است كه در زمـان ايشـان در ) ع(و ائمۀ معصومين ) ص(سخنان پيامبر 

اند و بر اساس وضعيت اكثريت زنان آن زمان بيان شده اسـت بـه همـين دليـل  حال زندگى بوده

ذكور نيز به عدم رشـد بنابراين ريشۀ روايات م. گردد شامل تمام آنان در تمامى ازمنه و اعصار نمى
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گردد چه آنكه در صدر اسالم  ها وجود داشته است برمى عقلى و دماغى كامل زنان كه در آن دوره

نمودنـد بنـابراين ممنوعيـت از  رنـگ و نـاچيزی را ايفـاء مى زنان در سطح جامعه نقش بسيار كم

چيز ديگـری  قضاوت و مناصب حكومتى جز برای رعايت مصلحت و رستگاری جامعه آن روزگار،

 .گـردد نبوده است و در مورد زنان امروز كه پا به پای مردان در حال پيشرفت هسـتند جـاری نمى

بنابراين در روايات مرتبط و مطروحه در بحـث قضـاوت زنـان، بـه  )292-291: فرد، همان نافعى(

ر و صـحت عدم امكـان پـذيرش اجمـاع، اعتبـا: ها ايراداتى از جمله عمده و يا بعضًا به تمامى آن

هـا و يـا از جهـت بيـان  ، عدم صراحت آن)ع(يا ائمۀ معصومين ) ص(ها از جانب پيامبر  صدور آن

ها را  ها به علت غلبۀ امور و تعلق داشتن به ازمنۀ قديم، وارد شده است كه امكان استناد به آن آن

 ان در مبـانىتـو سازد و به همين دليل ريشۀ ممنوعيت از منصب قضا برای زنـان را مى منتفى مى

  .جو نمود و از آيات و روايات، جست ديگری غير

برای اينكه از هم نشينى و مجالست با مردان دور باشند و بـه  ممكن است گفته شود كه زنان

اند چه آنكـه  منع شده وتمانند قضا ناشايست اجتماعى نگردند، از برخى مشاغل تبع آن، دچار آثار

هايى مانند قضا تسلط بر طرفين دعوا و گاهًا باال بردن صدا بـر آنـان اسـت  اقتضاء و الزمۀ شغل

بنابراين برای جلوگيری از ناپاكى در اجتماع كه ناشى از ايفاء برخـى از مشـاغل اسـت، مصـلحت 

اين در حالى است كه اصًال . انعت به عمل آيدها توسط زنان مم جامعه اقتضاء دارد كه از انجام آن

شغل قضا نيازمند باال بردن صدا و به تبع شنيده شدن صدای زنان توسط مـردان نيسـت و حتـى 

يا بيان حق باشـد هـيچ  اگر هم نياز به شنيدن صدای آنان باشد در مواردی كه برای دفاع از حق

نابراين با رعايت حجاب الزم و كافى، زنان نيز به راحتى ب )267: جهانگيری، همان( .اشكالى ندارد

  .توانند به قضاوت بپردازند و اين اشكال قابل پذيرش نيست مى

  و رياست ديوان عالى كشور جمهوری در باب منصب رياست. 2. 2

جمهـور بايـد از  رئيس«: آمده اسـت جمهوری اساسى در بيان شرايط رياست قانون 115در اصل 

منظـور از منطـوق واژۀ . »...ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد

در رياسِت ديوان عالى كشور نيز بر اسـاس ديـدگاه فقهـايى كـه منصـب . باشد رجال، مردان مى

دانند و همچنين بر اساس قانون شـرايط انتخـاب قضـات، رياسـت  را مختص مردان مى قضاوت

بنـابراين از . اعطاء گـردد تواند به زنان باشد نمى ديوان عالى كشور نيز كه به عهدۀ يك قاضى مى

  .تخراج استاس ذكوريت برای رياست ديوان عالى كشور قابل اين دو مبنا اختصاص ويژگى
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قوۀ قضاييه، عضويت در شـورای نگهبـان، عضـويت در شـورای مصـلحت  در مناصب رياست

 تشخيص نظام، عضويت در شورای عالى امنيت ملى نيز اگرچـه قانونـًا ممنـوعيتى در ورود زنـان

ن دقيقًا مشخص نيسـت و وجود ندارد اما عمًال تاكنون بر عهده زنان قرار داده نشده است علت آ

رسد ممكن است پايه در حفظ امنيت كشور داشته باشد كه در بند پنجم بررسـى شـده  به نظر مى

  .است

  خانواده ١رعايت مصالح. 3

خود را از  تواند زن مى شوهر«: آمده است 1314و  1313مدنى مصوب سال  قانون 1117در مادۀ 

ايـن مـاده بـا . »حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند

تكرار شده اسـت و مقـرر  15/11/1353مصوب  خانواده قانون حمايت 18تفصيلى بيشتر در مادۀ 

به هر شغلى كه منافى مصـالح  تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال شوهر مى«: گرديده است

تواند از دادگاه چنين تقاضايى را بنمايـد،  زن نيز مى. خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند

اللى در معيشت خانواده ايجاد نشود، مرد را از اشتغال بـه شـغل مـذكور دادگاه در صورتى كه اخت

مالك تشخيص منافات داشتن با مصالح خـانوادگى يـا حيثيـت، بسـتگى كامـل بـه . »منع نمايد

اينكه  )129: 1386صفايى و امامى، ( .ای متفاوت است عرف دارد كه در هر ازمنه و امكنه قضاوت

اش منع كنـد ريشـه  خود را از شغل منافى با مصالح خانواده يا حيثيت خود يا زوجهمرد بتواند زن 

مــردان سرپرسـت و نگهبــان زناننـد، بــه خــاطر «: فرمايــد ای دارد كــه در آن خداونـد مى در آيـه

هايى  هايى كه خداوند برای بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به خـاطر هزينـه برتری

 18اما اينكه زن بتواند با وجود شرايط منـدرج در مـادۀ  ٢.»كنند مى) ر مورد زناند(كه از اموالشان 

 از شغل شوهر خود جلوگيری و ممانعت كند امری بـرخالف اصـل رياسـت قانون حمايت خانواده

صـفايى و امـامى، ( .على جامعه سازگار نيستشوهر بر خانواده بوده و با سنت خانواده و وضعيت ف

قانون مدنى سوئيس نيز هر يك از زوجين در انتخـاب شـغل و انجـام  167در مادۀ  )129: همان

                                                           
جلب نفع و «و ) 950، 1389عميد، (» نسان باشدآنچه باعث خير و صالح و نفع و آسايش ا«در معنای مصلحت . ١

  . آمده است) 652، 1389لنگرودی، (» دفع ضرر در نظرعرف

ُ َبعَضُهم َعَلى َبعٍض َو بَِما «: فرمايد ی النّساء مى سوره 34ی  خداوند در آيه. ٢ َل اّهللاٰ ُموَن َعَلى النَّساِء بَِما َفض الّّرَجاُل َقو

  .»َانَفُقوا ِمن َامَوالِِهم
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 Swiss Civil)١هايشان بايد رعايت شخص همسـر و منـافع زنـدگى مشـترك را بنماينـد فعاليت

Code) ،Site. كاهش تمايل كارفرمايان به جذب نيـروی كـار كه باعث  در همين راستا از مبانى

قـانون مـدنى  1117هايى كه شوهراِن زنان متأهل بر اساس مادۀ  توان به ممانعت شود مى زن مى

شـان اسـت بـه عمـل  زنانشان كه برخالف مصلحت خانواده يا حيثيـت خـود يـا زوجه از مشاغل

ثباتى در مشاغل  مقايسه با مردان بيشتر در معرض بىآورند، اشاره نمود بنابراين چون زنان در  مى

دهند و همـين  كارگيری آنان رغبت كمتری از خود نشان مى رو هستند صاحبان مشاغل در به به رو

  .گردد محسوب مى امر خود يكى از مبانى و علل محدوديت در اشتغال زنان

بـرای  منجر به محدوديت برخى از مشاغل ديگری كه در راستای حفظ كيان خانواده از مبانى

توان به عدم تمايالت كارفرمايان برای استخدام نيـروی كـار زنـان بـه داليـل  گردد مى مى زنان

در نظـام  تـرين وظيفـۀ زن كـه مهماز آنجـا . باشـند، دانسـت ها قانونًا برخوردار مى حقوقى كه آن

 ، ايفای وظايف همسری يا مادری است كه برای تحقق اين وظايف، مطابق با قانونحقوقى ايران

های  های دوران بارداری، زايمان و حـاالت زنـانگى و حتـى از مرخصـى توانند از مرخصى كار مى

كارگيری آنـان ندارنـد  فرزندان استفاده كنند، كارفرمايان تمايلى به بـه ساعتى برای شير دادن به

امتيازات مزبور منجر به كاهش ساعات كار و به تبع كم شدن بازدهى كار شده و   زيرا اعمال همه

تـر از هزينـۀ زمـانى كـه كـار توسـط مـردان انجـام  كارگيری نيروی زن را افزون نهايتًا هزينۀ به

 ٢های مذكور نيز بايد از سوی كارفرمايان پرداخت گردد دوران خت چون حقوقگيرد، خواهد سا مى

بنابراين طبيعى است صاحبان مشاغل نسبت به جذب نيروی كار زن تمايل كمتری از خود نشـان 

  .باشند چه آنكه مردان مبتال به اين قبيل امور نمى) 25: امينى، همان(دهند 

                                                           
1. Art.167: «In the choice and pursuit of his or her career or business, each spouse 

must have due regard to the other and to the welfare of the marital union» 

، در ». ...روز اسـت 90جمعـًا  مرخصـى بـارداری و زايمـان كـارگران زن«: دارد كار مقرر مـى قانون 76ی  ماده. ٢

گردد و اين مدت  پس از پايان مرخصى زايمان، كارگر زن به كار سابق خود بازمى«: مقرر شده است 1ی  تبصره

همين ماده بيان شده  2ی  ، در تبصره»شود با تأييد سازمان تأمين اجتماعى جزء سوابق خدمت وی محسوب مى

 78ی  در مـاده. »زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعى پرداخـت خواهـد شـد ايام مرخصى حقوق«: است

هايى كه دارای كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تـا پايـان  در كارگاه«: مقرر گرديده است

ن اين فرصت جزء ساعات كـار آنـا. دو سالگى كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد

  .»...شود  محسوب مى
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  رعايت مصالح زنان. 4

پذير بوده و ايشـان نيـز  نيز امكان ها توسط زنان گاهى ممكن است انجام برخى از كارها و فعاليت

 ... وهمانند مردان بتوانند كارهای مختص آنان را انجام دهند و محدوديت جسمى، روانى، امنيتى 

و صالح خـود زنـان يـا جنـين در وجود نداشته باشد اما ممكن است بنا به علت رعايت مصلحت 

  .به كارهايى ممنوع شده باشند بارداری يا بارداری از اشتغال حالت غير

بر تساوی و واحد بودن تمامى شرايط كار  13/10/1369كاِر مصوب  گذار در قانون بنای قانون

شود، در مـادۀ  است اما تمايزاتى نيز در قانون مزبور ديده مى و مردان دريافتى برای زنان و حقوق

انجام كارهای خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد «: قانون كار آمده است 75

كـه  درحالى ،»...ممنوع است مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكى، برای كارگران زن

وزيـر كـار و امـور  11/1/1370قانون كاِر مصـوب  83و  75نامۀ موضوع مواد  آيين 4و  3در مادۀ 

حداكثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون اسـتفاده از ابـزار «: اجتماعى، آمده است

مه نيز مقرر گرديده نا همين آيين 4در مادۀ . »باشد كيلوگرم مى 20مكانيكى برای كارگر زن حدود 

حداكثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مكـانيكى بـرای «: است

علـت محـدوديت منـدرج در مـواد مزبـور وجـود . »باشد كيلوگرم مى 10كارگر زن نوجوان حدود 

ه آنـان سختى، دشواری و محيطى خطرناك برای زنان است كه وقوع زيان و خسارت را نسبت بـ

هايى از اين قبيل، در وجود مصلحت و نفعـى اسـت كـه  محدوديت  سازد بنابراين ريشه تشديد مى

رسد بـاری بـا وزن  البته به نظر مى. تحت پوشش و جامۀ تبعيض نسبت به زنان پنهان شده است

كيلوگرم برای زنان تا حدودی سنگين بوده و اگر بـه وزن كمتـری كـاهش يابـد نسـبت بـه  20

كشور انگلستان نيز با تـدوين قـانون منـع تبعـيض جنسـى . تر باشد جسمى زنان مناسبوضعيت 

هـای ميـان زنـان و  ها و ممنوعيت به دنبال كاهش هرچه بيشـتر محـدوديت 1986مصوب سال 

های صحيح و منطقى در رابطه با كار زنان  مردان بوده است اين در حالى است كه اعمال تبعيض

بنـابراين . شغلى برای آنان، امری الزم و ضـروری اسـت منى و سالمتبنا به رعايت بهداشت، اي

های مختص ذاتى زنـان و مـردان  مورد در زمينۀ رفع تبعيض، بدون توجه به ويژگى روی بى زياده

آگوسـت كنـت  )198: 1383موسـوی و رهـوری، ( .رسـد غير عقالنى و غير منطقى بـه نظـر مى

به نحو كامل محقق شود و زن و مرد  استۀ مدعياِن دفاع از حقوق زنبر فرض كه خو«: نويسد مى

زيـرا كارهـای : برابر گردند، اين همه به ضرر زن خواهد بـود ... ودر همۀ ابعاد سياسى، اجتماعى 
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اش بـاز  طاقت فرسا و سنگين در كارخانجات، زن را به ستوه آورده و او را از وظايف مهم و اصلى

  )243: ه نقل از فتاحى زاده، همانب 50: تا وجدی، بى( .»دارد مى

بر اساس تحقيقاتى كه در دانشگاه هاروارد به عالوۀ تحقيقاتى كه در دانشگاه آلبارتا و دانشگاه 

هـايى كـه  در توليد كروموزم كانادايى صورت گرفته است، كارهای پرتحرك و سخت توسط زنان

كند حتى اگر قاعدگى زنـان  گردد به شدت مؤثر بوده و از آن جلوگيری مى نان مىباعث بارداری ز

های  بنابراين از باب صدمات و آسـيب )55: 1381غزالى، ( .به حالت طبيعى و عادی صورت گيرد

. اند منـع شـده هـا از انجـام برخـى مشـاغل گير زنـان گـردد، آن جسمانى كه ممكن است گريبان

بعضًا واگذاری مشاغلى كه زنان نيز مانند مردان توان انجام آن را دارند اما به آنان اعطـا همچنين 

شـوم و  گردد ريشه در رعايت نفع و مصلحت آنان دارد زيرا بر عهده گرفتن اين مشاغل، آثار نمى

اين مهم به ناصوابى در پى دارد كه باعث تخريب و زوال شخصيت و لطافت روحيۀ آنان گشته و 

مانند خبرنگاری خـارجى در برخـى از ) 552: 1383جمال، (وجه با مصلحتشان سازگار نيست  هيچ

  .كشورهای ضد ايران

پـذيری  انعطاف  به مراتب بيش از مردان دارای روحيـه ای بر اين اعتقادند از آنجا كه زنان عده

فريب خورده و زودباورتر هستند طبيعى است كه زنـان نتواننـد  هستند و به مراتب زودتر از مردان

زنان بيش از مردان تحت تأثير تبليغات و سخنان ديگـران . را بر عهده بگيرند ايفاء تمامى مشاغل

ها باالست بـه همـين دليـل بـرای  پذيری و صدمه ديدن آن گيرند بنابراين ضريب آسيب قرار مى

و فساِد خود زنان بوده است كه از انجام برخى از مشـاغل محـدود يـا ممنـوع  جلوگيری از تباهى

  )284 - 283: 1389نيا،  طاهری. (اند گرديده

  انتقاد

ماند كه متأسفانه اين اتفاق رخ داده اسـت  گذار پنهان مى آن روی سكه نيز نبايد از ديدگان قانون

كار نسبت به عدم ذكر ممنوعيـت كـار شـبانه  به اين سبب كه با توجه به سكوت مقنن در قانون

 آثـار. شبانه مشغول گشته و آن را انجام دهندكار  به توانند ، ايشان نيز همانند مردان مىبرای زنان

سوء و مخرب جسمى، روحى، روانى، خانوادگى و عاطفى كار شبانه بر روی زنان و حتى نسبت به 

مردان، بر كسى پوشيده نيست و سعى و تالش برای زدودن اين تبعات به هر طريق قـانونى كـه 

گذار وارد است اهمـالى اسـت كـه بـا  ممكن است بايد صورت گيرد بنابراين انتقادی كه بر قانون

د نسبت به عدم تعرض به ممنوعيت يا محدوديت زنان در كـار شـبانه، مرتكـب شـده سكوت خو
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. است و با اين كار اعمال و تحمل سختى و مشقت كار شبانه نسبت بـه زنـان را رقـم زده اسـت

 1979دسـامبر سـال  18مصـوب  ١»كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنـان«همين انتقاد بر 

نيـز قابـل طـرح اسـت چـه آنكـه كنوانسـيون مـذكور داعيـۀ  مجمع عمومى سازمان ملل متحد

گونه تبعيض عليه زنان را دارد و بايد بدين سؤال پاسـخ  ای در برقراری تساوی بدون هيچ گسترده

ا تساوی در در اموری از اين دست قابل توجيه است و آي دهد آيا تساوی كامل ميان زنان و مردان

های وجودی و تكوينى زنان نيست؟ ايـن در حـالى اسـت كـه در كشـور  برخالف ويژگى اشتغال

. اسالمى مانند مصر كار شبانه بدون وجود هيچ استثنائى نسبت به زنان ممنوع اعالم گرديده است

  )185: تا فرج، بى(

  رعايت مصالح ملى و امنيتى. 5

ها  بر اجتناب از آن تأكيدداری نشده و حتى  از تجاوز، اشغال و تهاجم جانب گاه در دين اسالم هيچ

بوده تا جايى كه منتهى به حرمت گرديده است از سوی ديگر جهـاد در برابـر زورگـويى و تجـاوز 

واضح است بدون آمادگى و تجهيز قوا امكان جهـاد و . امری واجب و ضروری تلقى گرديده است

باشد بنابراين طبيعى است كه يك كشـور بـه  اوز محقق نبوده و ميسر نمىايستادگى در برابر متج

خداوند متعال نيـز قـرار گرفتـه اسـت  تأكيداين مهم مورد . دنبال تقويت قدرت دفاعى خود باشد

شما مؤمنان تا آنجـا كـه توانـايى داريـد در مقابـل «سورۀ انفال فرموده است  60چه در آيۀ  چنان

نظـامى بـا  برای مشـاغل عمًال زنانكه  درحالى .»درت آماده نگه داريددشمنان خود را از جهت ق

نيز ممكن است زنان برای مصالح امنيتـى كشـور از  در مناصب سياسى. رو هستند محدوديت روبه

  .برخى مشاغل ممنوع شده باشند

  عضويت در نيروهای مسلح. 1. 5

هميشـه مطـابق بـا اصـل تسـاوی نبـوده و  در نيروهای مسلح نسبت بـه زنـان اشتغالوضعيت 

ارتـش جمهـوری اسـالمى  قـانون 32از مواد . هايى نسبت به آنان اعمال گرديده است محدوديت

و  21/7/1370١پاسـداران مصـوب  قانون مقررات استخدامى سپاه 20، 7/7/1366٢مصوب  ايران

                                                           
1. “Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)” 

درمـانى و  ارتش مى تواند فقـط بـرای مشـاغل«: دارد مقرر مى ارتش جمهوری اسالمى ايران قانون 32ی  ماده. ٢

  .». ...را استخدام نمايد بهداشتى زنان
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اصالحى قانون مقررات استخدامى نيـروی انتظـامى جمهـوری اسـالمى ايـران مصـوب  20مادۀ 

، محدوديت در استخدام زنان قابل استفاده اسـت، چـه آنكـه در ارتبـاط بـا سـالح و 1/9/1377٢

آنـان وجـود نـدارد كارگيری آن، به علت عدم توانايى و سرسختى كافى زنان، امكان استفاده از  به

از همـين جهـت بـوده . همين محدوديت با مصالح امنيتى يك كشور نيز در ارتباط متقابل اسـت

 7مادۀ  »ب«شرط نسبت به بند  است كه بسياری از كشورها مانند اتريش، استراليا و آلمان با حق

باب استخدام نيروهای مسلح و تساوی در  ٣اند كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان وارد شده

 ,Status Of International Instruments, United Nations, NewYork)انـد  را نپذيرفته

1987, p 192  ،البته در مقابل اين وضعيت بيان شده اسـت كـه در . )38: 1384به نقل از مهرپور

های  ای مردان به ميـدانصدر اسالم، دوران خلفای راشدی و در دوران بعد از آن نيز، زنان پا به پ

جنگ رفته و از طريق پشتيبانى نيروهای رزمنده و يا حتى به صورت مشاركت مسـتقيم و عملـى 

: 5ج ؛60- 59: 4تـا، ج خمينـى، بى(نمودنـد  شـركت مىها  يافتند يا در انقالب در جنگ حضور مى

ــان در مشــاغل عقيــدۀ امــام حضــور پررنــگ) 221: ؛ جمــال، همــان153-154 نظــامى را  تر زن

تواننـد  سازد بنابراين در زمان حاضر نيز با رعايت تمام شئونات اسالمى، زنـان مى پذيرتر مى توجيه

در ارتش كشورهای چين، كوبا، آمريكا و اسـرائيل . بيش از وضعيت موجود در خدمت ارتش باشند

را در ارتش كه در گذشته  درصد بااليى از نيروها را زنان به خود اختصاص داده و مشاغل بسياری

  )257: فتاحى زاده، همان. (اند گرفته  در انحصار مردان بوده است را بر عهده

  :منصب سفارت و برخى از مناصب سياسى. 2. 5

خداونـد فرمـوده : توان بيان داشت مى به منصب سفارت و مناصب سياسى در زمينۀ پرداختن زنان

با تكيه بر اين آيـه بايـد  ٤»و او هرگز برای كافران به زيان مسلمانان راهى نگشوده است«: است

                                                                                                                                          
سـپاه بـرای مشـاغلى كـه «: دارد مقررات استخدامى سپاه پاسداران انقالب اسالمى مقـرر مـى قانون 20ی  ماده. ١

  . ». ...نمايد باشد آنان را استخدام مى مستلزم بكارگيری زنان

نيـروی «: دارد مقـرر مـى مقررات استخدامى نيروی انتظامى جمهوری اسالمى ايران اصالحى قانون 20ی  ماده. ٢

مورد نياز به صـورت پرسـنل نيـروی انتظـامى يـا  را با حفظ موازين اسالمى در مشاغل انتظامى مى تواند زنان

  .»كارمند استخدام نمايد

مشـاركت در تعيـين سياسـت دولـت و اجـرای آن و انتصـاب بـه «: دارد كنوانسيون مقرر مـى 7  ماده »ب«بند . ٣

  .»های دولتى در تمام سطح دولت های دولتى و انسجام كليۀ مسئوليت سمت

   .»َسبيالً َو لَن َيجَعَل اّهللاٰ لِلكافريَن على الموِمنيَن «: فرمايد النّساء مى  سوره 141  خدواند در آيه. ٤
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وجه متناسب برای زنان نبوده و حتى كسانى كـه پيـرو و مبلـغ تسـاوی  گفت اين منصب به هيچ

. اند هستند نيز متعرض اينكه زنان از سـفرای يـك كشـور باشـند نشـده بين زنان و مردان حقوق

در امـور سياسـى كشـور از «: فرمايد مى) ع(در نامۀ خود به فرزندش امام حسن ) ع(حضرت على 

دشـتى، (» شود و تصميم آنان ناپايـدار اسـت مشورت با زنان بپرهيز، كه رأی آنان زود سست مى

شـود چـون  نيـز اعطـای چنـين منصـبى بـه زنـان ديـده نمىدر طول تاريخ اسالم ) 283: همان

تری برخوردارنـد و احتمـال و  گونه كه گفته شد زنان نسبت به مردان از قوای عاطفى قـوی همان

كافى نسبت به  داری و حمايت آن وجود دارد كه به همين دليل در برخى از مسائل از جانب  زمينه

ه يا غافل شده و به ضرر سرزمين خود عمل نمايند بنـابراين بـا عـدم كشوِر متبوع خود كوتاه آمد

تجويز اين منصب برای زنان حتى از احتمال بروز كوتاهى نسبت به كشـور متبـوع بايـد اجتنـاب 

و مردان وجود دارد زنان كمتر به مناصـب  برابری حقوق زنان  حتى در كشورهايى كه داعيه. نمود

  )138: 1380حميد، . (اند نظير حكومت اسرائيل يافته باالی سياسى دستو مقامات 

  )اقشار زنان نسبت به اشتغال ١ها داوری پيش(افكار غالب در جامعه . 6

امری فطری و ذاتى نيست بلكه امری است اكتسابى، بدين  زنان ها در رابطه با اشتغال داوری پيش

بنـا بـر تجربـه،  كارگيری زنـان ممكن اسـت پـيش از بـه معنا كه كارفرمايان يا صاحبان مشاغل

نظمى يا عـدم  های بى فرض ، پيش... ودار  تأثيرپذيری از محيط، فرهنگ غالب، افكار سنتى ريشه

گـردد و  ر كاِر زنان كه به نوبۀ خود منجر به كاهش كارايى زنان نسبت به مردان مىثبات شغلى د

هـا باعـث  داوری ايـن پيش. يا تبعيض سنتى به دليل روحيۀ مردساالری را، در ذهن داشته باشـند

های برتر ديگری هسـتند  شود زنانى كه برخوردار از تحصيالت و دانش باالتر يا دارای ويژگى مى

 . عنوان نيـروی كـار را بـه دسـت آورنـدكاران مرد دارای آن نيستند، امكان جذب به كه ساير هم

؛ موحـدی، 64 - 61: 1377؛ سـفيری، 124-123-120: 1385امنيتـى،  -حوزۀ معاونت سياسـى(

آن اســت كــه    دهنده گونــه رفتارهــا نشــان اين) 347 - 309: ؛ نــاجى راد، همــان18 - 17: 1380

ها ايجاد شده است از  گيری شخصيت آن نى افراد كه در جريان شكلهای درونى و ذه داوری پيش

گونـه  گيری اين شـكل  ريشـه. محدوديت و ممنوعيت زنـان از برخـى مشـاغل اسـت جمله مبانى

هايى سـنتى، فرهنـگ غالـب در جامعـه و روحيـۀ  ها در تجربۀ كارفرمايان، تحجرگرايى شخصيت

                                                           
1. «Prejudices» 
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اخير به دليل رسوباِت نهادينـه شـده در افكـار مـردم كـه در   روحيه تواند باشد كه ساالری مى مرد

انـد،  سـاالری بوده حاكم بوده و دارای سـاختار مرد هايى كه در ايران طول تاريخ و در اثر حكومت

رنگ زنان  ها حضور و نقش كم داوری گونه پيش ليكن عمدتًا دليل اين ١.انباشت و ايجاد شده است

ايـن امـر . باشد كه خود پايه در ايفاء وظايف اصلى كه همسری و مادری اسـت دارد در جامعه مى

های اجتمـاعى و شـغلى جامعـه را در  واقعيتى است تلخ كه امـروزه عمـدۀ مناسـبات و مكانيسـم

ن شكل اصًال قابل پذيرش نيست چه آنكه بـه تنهـايى مثبِـت هايى بدي فرض پيش. برگرفته است

بايـد اسـتعدادها، ) زنـان و مـردان(بنابراين مبنای مالك گزينش افراد . عدم كار آيى زنان نيست

های ذهنـى و درونـى صـاحبان  داوری ها، تجارب و هوشمندی آنان باشد نه پيش ها، لياقت توانايى

  .مشاغل

شغلى ناشى از فكر سنتى مردساالری و ادامه داشـتن آن اثـرات منفـى بـر قشـر  تفاوتوجود 

از يك سو چنين تفكـری باعـث رقـم خـوردن . سازد و سپس بر پيكرۀ جامعه وارد مى عظيم زنان

ى بخـش تر مردان نسبت به زنان كه تداع زده شدن احساس فرابينى افزون جسارت بيشتر و دامن

زندگى روزگاران كهن و فراموش كنندۀ تعاليم بلند دينى است، شده و از سوی ديگر بقاء احساس 

كاستى و كوچكى زنان در برابر مردان بر اساس تفكر مردساالری كه در طول ساليان دراز شـكل 

اين فرضيات ذهنى باعـث خـروج عمـدۀ زنـان از بـازار كـار . گرفته است را در پى خواهد داشت

هستند كار  به ديده و در نتيجه محروميت از نيروی كار زنان كه عمدتًا در بخش صنعت مشغولگر

اتفاق افتاده و سپس كاهش سطح توليد در فضای كشور و نهايتًا نزول درآمـد ) 27: امينى، همان(

  .ملى رخ خواهد داد

  گيری نتيجه

اند، وسـعت احتيـاج بـه قشـر  تشكيل داده با توجه به اينكه نيمى از جمعيت جامعۀ بشری را زنان

 زنـان اين امر مبين آن است كه جامعۀ انسانى فـارغ از اشـتغال. عظيم زنان واضح و روشن است

ابراين منـد نگـردد بنـ ها و استعدادهای ايشـان بهره خود ادامه داده و از توانايى تواند به حيات نمى

مختلف از سوی زنان امری معقـول و قابـل پـذيرش  حضور در اجتماع و در اختيار داشتن مشاغل

                                                           
در كتـب درسـى دوران  های ظهور الگوی جنسيتِى برتـری مـردان نسـبت بـه زنـان در حال حاضر اولين جرقه. ١

رسد در حال ترميم و حركـت بـه  شود كه اخيرًا با تغييرات شكلى و محتوايى به نظر مى تحصيلِى ابتدائى زده مى

  .سوی بهبودی است
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های جسمى و روحى ايشان نيز بايـد  است ليكن بايد در نظر داشت كه اشتغال آنان با تمام ويژگى

همسانى را خودسرانه طى  ق غيرمخرب فردی و اجتماعى، طري سازگار باشد و جهت دوری از آثار

بديهى است برخى از مشاغل مختص مردان بوده و يا غالبًا از طريق آنـان اختيـار شـده و . ننمايد

ها و تمايزات در اختصاص برخى از مشـاغل بـه مـردان پايـه و بنـا در امـور  تفاوت. گردد اجرا مى

در نظام تكوينى و آفرينش،  تفاوت :توان اين امور را ذكر نمود بسياری دارد كه به طور خالصه مى

جلوگيری از توسعۀ فساد در جامعه يا (موانع شرعى از طريق آيات و روايات، رعايت مصالح جامعه 

های شغلى منحصـرًا مبتنـى بـر يـك علـت  تمامى منع. و زنان ، خانواده)حفظ امنيت ملى جامعه

نيست چه بسا ممكن است دارای دو يا بيش از دو علِت مبنايى جهت بروز ممنوعيت شغلى زنـان 

  .وجود داشته باشد

  فهرست منابع

 قرآن كريم  

 كتاب، زنان، توسعه : ، در»در ايران و بيكاری زنان تحليلى از وضعيت اشتغال«، 1380رضا،  امينى، على

  .33 - 23، چاپ اول، تهران، برگ زيتون، ص ها و تعدد نقش

  ،و علوم سياسى فصلنامۀ حقوق: ، در»زنان بررسى فقهى و حقوقى اشتغال«، 1386جعفر پور، جمشيد ،

  .74 – 55، ص 2ش

  ،چاپ سوم، تهران، كتابخانۀ گـنج وسيط در ترمينولوژی حقوق، 1389جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،

  .دانش

 به كنوانسيون  ضرورت الحاق ايران«، 1385نجاريان،  على بصيری و صفورا بنى جاللى، محمود، محمد

  .102 - 77، ص 55، شماره مجله نامه مفيد: در ،»منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان 1979

  ،ترجمه، محمود ابراهيمى، چـاپ اول، تهـران، در انديشۀ اسالم زن، 1383جمال، محمد فقى رسول ،

  .نشر احسان

  ،چاپ اول، قم، مؤسسۀ بوستان كتـاب، و مرد بررسى تمايزهای فقهى زن، 1385جهانگيری، محسن ،

  .نشر دفتر تبليغات اسالمى حوزۀ علميۀ قم مركز چاپ و

  ،چـاپ 20، جتفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسـائل الشـريعه، 1409حر عالمى، محمد بن حسن ،

  .السالم البيت عليهم اول، قم، مؤسسه آل

 نا جا، بى جزء چهاردهم و هجدهم، بىوسائل الشيعه، اإلسالميه، تا،  حر عالمى، محمد بن حسن، بى.  
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  ،های اسالمى آستان قدس  ، چاپ سوم، مشهد، بنياد پژوهشزن دفاع از حقوق، 1382حكيمى، محمد

  .رضوی

  ،قواعد األحكام فـى معرفـۀ الحـالل و الحـرام، 1413حلى، عالمه حسن بن يوسف بن مطهر اسدی ،

  .ن حوزه علميه قم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسي3ج

  ،چاپ 4، جشرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام، 1408حلى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن ،

  .دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان

  ،فصـلنامۀ مطالعـات : ، ترجمـه، محجـوب الزويـری، در»در اسرائيل وضعيت زنان«، 1380حميد، نزار

  .146 – 125، ص 1، شای منطقه

 گـردآوری و تـدوين، حسـين معـين های پژوهشى قم در يافته، 1385امنيتى،  -حوزه معاونت سياسى ،

  .آبادی، چاپ اول، قم، ناشر، انتشارات انديشۀ ماندگار

 العلم ، چاپ بيست و هشتم، قم، نشر مدينهتكمله المنهاج، 1410القاسم موسوی،  خويى، سيد ابو.  

  ،ع(، چاپ اول، قم، مؤسسۀ فرهنگى تحقيقات اميرالمؤمنينالبالغهترجمۀ نهج ، 1381دشتى، محمد.(  

 در ايـران نگاهى به مشـاركت اقتصـادی زنـان«تا،  زراء نژاد، منصور، حجت منتظر و اميرحسين بى« ،

 :، قابل دسترسى در104 – 77نا، ص  جا، بى بى
 > http ،//www. ensani. ir/storage/Files/20120514181209-9083-57. pdf <.  

 ها و معاونـت  در دانشـگاه ، نهاد نمايندگى مقـام معظـم رهبـریزن سايت پرسمان دانشجويى، حقوق

 :، قابل دسترسى در27/11/1391مطالعات راهبردی، تاريخ اخذ مطلب، 
 <http ،//hoghogh. porsemani. ir/content>. 

 تاريخ اخذ مطلب، »1390گزيده نتايج سرشماری عمومى نفوس و مسكن «، سايت مركز آمار ايران ، ،

 رحمانى، نويسنده مسئول، دانشجوی مقطع كارشناسى ارشد، گـروه حقـوق، قابل د قاسم 10/1/1392

 :، ايميل09127533691خصوصى، دانشگاه مفيد قم، شماره تلفن، 
ghasemrahmani84@gmail. com 

  ،در، قابل دسترسى 20/11/1391سايت ويستا، تاريخ اخذ مطلب: 
>http ،//vista. ir/article/241444 <.  

  ،چاپ اول، تهـران، مؤسسـه فرهنگـى انتشـاراتى زنان شناسى اشتغال جامعه، 1377سفيری، خديجه ،

  .تبيان

 تا ، بى جا، بىالخصال، 1403الصدوق،   الشيخ.  

  ،جزء االول، الطبعـه اإلولـى، فقه الدوله اإلسالميهدراسات فى واليه الفقيه و ، 1408الشيخ المنتظری ،

  .نا بى
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  ،چاپ دوم، تهران، انتشارات مطبوعاتى عطائىدانند چرا،  و نمى... ، 1344صاحب الّزمانى، ناصرالّدين.  

  ، تهـران، نشـر ، چـاپ سـيزدهم، خـانواده مختصر حقـوق، 1386صفايى، سيد حسين و امامى، اسداّهللاٰ

  .ميزان

  ،چـاپ اقتصادی از نگاه آيات و روايات –های اجتماعى  در عرصه حضور زن، 1389طاهری نيا، احمد ،

  ).ره(آموزشى و پژوهشى امام خمينى مؤسسهدوم، قم، 

 نا جا، بى ، الجزء چهارم، بىتفسير الميزانتا،  طباطبايى، سيد محمد حسين، بى.  

 چـاپ اول، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمى 2، جالمهذب، 1406، عبدالعزيز قاضى، طرابلسى ابن البراج ،

  .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

  ،چاپ سوم، تهران، المكتبه المرتضويه 8، جالمبسوط فى فقه االماميه، 1387طوسى، محمد بن حسن ،

  .إلحياء اآلثار الجعفريه

  ،چـاپ يـازدهم، تهـران، 1، جتحريرالروضه فى شرح اللمعـه، 1385عاملى، زين الدين على بن احمد ،

  .و مؤسسه فرهنگى طه) سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه

  ،چاپ دوم، تهران، خط سّوم1، جاللمعه الدمشقيه، 1385عاملى، شمس الدين محمد بن مكى ،.  

  ،انتشارات راه رشد ، چاپ اول، تهران،فرهنگ فارسى عميد، 1389عميد، حسن.  

  ،ترجمـه، مجيـد احمـدی، چـاپ دوم، های كهن و جديد بين سنت مسايل زنان، 1381غزالى، محمد ،

  .تهران، نشر احسان

  ،بوسـتان كتـاب  مؤسسـه، قـم، چـاپ اول، در تاريخ و انديشۀ اسالمى زن، 1386فتاحى زاده، فتحيه

  ).اسالمى حوزۀ علميۀ قم مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات(

 جـا، الـدار  ، بى الَعَمل فى الَقانون اللبنـانى و الَقـانون المصـری الجديـدقانونُ تا،  فرج، توفيق حسن، بى

  .الجامعيه

 سيد محّمد حسين،  فضل ،   .، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردیدنيای زن، 1383اّهللاٰ

  ،چاپ چهاردهم، تهـران، مركـز نشـر علـوم مباحثى از اصول فقه، 1385محقق داماد، سيد مصطفى ،

  .اسالمى

  ،جا، انتشارات صدرا، بـا كسـب  ، چاپ چهاردهم، بىدر اسالم زن نظام حقوق، 1369مطهری، مرتضى

  ).استاد شهيد اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار

  ،ماهنامـه مبلّغـان: ، در»نقدی بر كنوانسيون منع تبعيض عليـه زنـان«، 1381مكارم شيرزازی، ناصر ،

  .133 – 128، ص 29ش

  ،چـاپ هـا كتاب، زنان، توسعه و تعدد نقش: ، در»ها ، توسعه و تعدد نقشزنان«، 1380موحدی، بهناز ،

  .21 - 11اول، تهران، ناشر، برگ زيتون، ص 
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 بى موسوی خمينى، سيد روح ،   .، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم2، جتحرير الوسيلهتا،  اّهللاٰ

 بى موسوی خمينى، سيد روح ، جـا،  ، بى5و4جصحيفۀ نور، مجموعه رهنمودهـای امـام خمينـى، تا،  اّهللاٰ

  .>http ،//www. alvershop. com/download< : نا، قابل دسترسى در بى
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از  زنان بررسى اشتغال

ديدگاه اسالم و چگونگى آن 

  خانه و جامعه با حوزه

  1عبدالجبار زرگوش نسب
 2سيده معصومه غيبي

  

  چكيده
های اخير، سبب شده اسـت كـه بيشـتر محققـان  در سال زنان تغييرات به وجود آمده در خصوص اشتغال

ها، قراردادها و قوانين بـه  برای او محسوب كنند و در بيشتر كنوانسيون را به عنوان يك حق اناشتغال زن

دفاع از اين حق بپردازند، و از اهميت و جايگاه موقعيت كار در خانه و مسائل مرتبط با آن، به عنوان يكى 

 اشتغال قبل از آنكه يك حق محسوب شود،. ترين و باارزش كار زنان در جامعۀ اسالمى غفلت شود از مهم

حال اشتغال زنان چه بـه . ی مردان قرار داده استيك تكليف است كه دين اسالم اين تكليف را بر عهده

تكليف يا حق برای زنان، در دين اسالم چه برای كار داخل خانه و چه بـرای كـار بيـرون از خانـه،   منزله

پـژوهش كـه بـه روش  در ايـن. مشروط به احكام و شرايطى است كه، كمتر مورد توجه قرار گرفته است

تحليلى صورت گرفته، سعى شده به بررسى اشتغال زنان از ديدگاه اسالم و نـوع آن، پرداختـه  –توصيفى 

نتيجۀ اين بررسى بيانگر آن است كه حق اشتغال برای زنان در كنار نقـش مـادری و همسـری بـه . شود

شـرعى و قـانونى  سـاس مبـانىهمين محدود نيز بر ا. عنوان يك نقش فرعى و ثانوی شناخته شده است

، رعايـت شـوهر ، تعارض نداشتن بـا حقـوقمشروط به رعايت مواردی از قبيل؛ مصلحت جامعه و خانواده

به كارهای مردان، باشد، اولويت دادن  هايى زنعفاف و حجاب، اشتغال به كارهايى كه متناسب با توانايى

داری و توجه كردن به ساير موازين و قوانين اسالمى كـه در  نقش مادری، همسری، تربيت فرزندان، خانه

انـد اكثر موارد گفته شده از مبانى شرعى و قانونى نشأت گرفته شده. باشداين حوزه مطرح شده است، مى

  .رار گيرندهای مختلف خانواده و جامعه مورد توجه قكه بايد در حوزه

  .، حقوق، قانون، زناناشتغال :ها كليدواژه

                                                           
  .استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه ايالم. ١

  .دانشگاه ايالم حقوق دانشجوی كارشناسى ارشد فقه و مبانى. ٢
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  مقدمه

ی اشـتغال در زبـان فارسـى بـه معنـای واژه. از ابتدای زندگى بشر مورد توجه بوده است اشتغال

بـه «: و در اصـطالح) 280: 1371معـين، . (شدن، سرگرمى و گرفتاری است پرداختن به، سرگرم

معنای فعاليت انسان به منظور توليد يا تغيير شكل اشيا ست و نيز قسمت اجرايى يك بنگاه و يـا 

  )561: 1374جعفری لنگرودی، (» .اند يك شغل را در مقابل قسمت اداره و مديريت آن كار ناميده

ی يكى از مسائلى است كـه در چنـد دهـه زنان به عنوان جزئى از حقوق زنان موضوع اشتغال

در اجتماع پذيرفته،  ترين معيار برای تعيين جايگاه زن اخير خصوصًا در جوامع غربى به عنوان مهم

های رسمى  های اقتصادی آنان در بخش فعاليت ر از اشتغال زنانبه طور معمول، منظو. شده است

همين اين قسم از اشتغال است كه، مورد توجه جوامع غربى و بيشتر محققين اسالمى قرار . است

اما، بايد توجه داشت كه دين اسالم اصول مشخص را بـرای شخصـيت زن ترسـيم . گرفته است

د در ابعاد مختلف حقوق و زندگى زنان مورد توجه قرار گيرد، يكى از نموده است كه اين اصول باي

ی اشتغال زنان بايـد از منظر اسالم، آنچه در حوزه. ی اشتغال زنان استاين مسائل مهم در حوزه

باشـد كـه ايـن جايگـاه بـر اسـاس ی اول، حفظ شخصيت و جايگاه زن مىلحاظ گردد، در درجه

باشد، ماننـد، مسائلى و موضوعاتى ديگری را كه خاص زنان مىهای خاص زنان طبيعت و ويژگى

گيـرد را شـامل توليد نسل، شوهرداری و هر مورد ديگری كه از شخصيت زن بـودن نشـأت مـى

های اخير بسياری از محققان به تبعيت از فرهنگ غربى به نقش فعال اشتغال  اما در سال. شود مى

هـا  جانبه دولت از حقوق زنان خواستار حمايت همه ی حمايتاند، و در راستا زنان در جامعه پرداخته

اما از نحوه اشتغال زن مسلمان در جامعه و ارتبـاط آن بـا مسـائل مـرتبط . انداز اشتغال زنان شده

حله مسئله اشتغال زنان اگر چه در مر. طور كه بايد بحث نشده است و جامعه آن ديگر مثل خانواده

اما اين مسئله در مراحل بعدی . اول و اصل اولى مورد قبول و تأييد شارع مقدس قرار گرفته است

-و ساير احكام اسالمى دارای شرايط و احكام خاصى مى های زنان و مردانو در ارتباط با ويژگى
ين پژوهش سعى شـده اسـت، در در ا. شود كه بايد از لحاظ فقهى و حقوقى مورد توجه قرار گيرد

راستای دفاع از حقوق زنان از ديدگاه اسالم به تبيين و بررسى احكام و چگونگى اشتغال زنـان از 

ديدگاه اسالم و به ارتباط آن با مسائل خانوادگى از قبيل؛ مـادری، تربيـت فرزنـدان، محبـت بـه 

رورت پرداختن به اين بحث از آنجـايى ناشـى ض. و ساير موارد، پرداخته شود فرزند، حقوق شوهر

شود كه، اشتغال زنان در جامعه به طور مستقيم و غير مستقيم بر مسائلى همچون؛ شخصـيت مى
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گذارد، عالوه بر اين هر كدام از  زن، تربيت فرزند، حقوق شوهر و مصالح جامعه و خانواده تأثير مى

فى را به دنبال دارد كـه شايسـته اسـت، ارتبـاط اين موارد، از حيث شرعى و قانونى حقوق و تكالي

. ها تبيين و مشـخص شـود اشتغال زنان با اين متغيرها سنجيده شود تا كارآمدی يا ناكارآمدی آن

كند، كه ی جامعه و خانواده ارتباط پيدا مىبنابراين اشتغال زنان بر حسب چگونگى آن به دو حوزه

  .در اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد

با شرايطى كه برای آن مقرر شده، مخالف نيست؛ امـا در  ر يك نگاه كلى، اسالم با كار زناند

. زنان متفاوت خواهـد بـودكار  به تر، نگاه اسالم های مهم و بنيادی تعارض ميان كار زنان و ارزش

هـای بنيـادين و اساسـى  باشد كه در كنار كـار زنـان، ارزش ای بايد به گونه زنان بنابراين اشتغال

را قطعًا ممنوع نكرده است بلكه اسـالم روش  دين مبين اسالم اشتغال زن. شود صيانت و حمايت

. ای كه مناسب با طبيعـت و فطـرت خـدادادی زن باشـد و نوع كار زن را مشخص نموده به گونه

، كرامـت و شـرافت زن اسالم شرايطى برای كار كردن زن در نظر گرفته است كـه حـافظ، حـق

ی داخل و خارج از خانـه پرداختـه با دو حوزهكه، در ذيل به اشتغال زنان و چگونگى آن . باشد مى

  .شودمى

  در جامعه و ارتباط آن با مسائل ديگر زنان اشتغال. 1

 شود به سـادگى ازكند كه نمىدر بيرون از خانه با موضوعات ديگری ارتباط پيدا مى زنان اشتغال

با مردان، متناسب بـودن  ی اشتغال زنانها گذشت، در اين قسمت به مواردی از قبيل؛ مقايسه آن

  .های زنان، لزوم رعايت عفاف و حجاب و مصلحت جامعه، پرداخته خواهد شدكار با ويژگى

  :مردان در مقايسه با زنان اولويت اشتغال. 1. 1

نسبت به مردان بايد  زنان ی اشتغالهای كاری خارج از خانه و عرصهاز مواردی كه در حوزهيكى 

معين  زيرا آنچه بر مبنای شرع و قانون. مورد توجه قرار گيرد اولويت دادن به اشتغال مردان است

اُمـوَن َعلَـى «: فرمايدخداوند متعال مى. را بپردازد زن شده اين است كه مرد بايد نفقه جالُ قَو الر

قيمومـت و  ؛ مردان بـر زنـان»بَْعٍض َو بِما َأنْفَقُوا مِْن َأْموالِِهمْ   اّهللاٰ بَْعَضُهْم َعلى النساِء بِما فضل

سرپرستى دارند، به خاطر اينكه خدا بعضى را بر بعضى برتری داده، و به خاطر اين كـه مـردان از 

  )34: نساء. (دهند آنان را مى مال خود نفقه زنان و مهريه
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آيد كه حكمى كه  از عموميت علت به دست مى«: گويدعالمه طباطبايى در تفسير اين آيه مى

 نيـز عموميـت دارد، و منحصـر بـه شـوهر ن علت است يعنى قيم بودن مردان بر زنانمبتنى بر آ

نسبت به همسر نيست، و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشـند، بلكـه 

اط بـا حكمى كه جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كـه ارتبـ

زندگى هر دو طايفه دارد، و بنا بر اين پس آن جهات عمومى كه عامـه مـردان در آن جهـات بـر 

جامعه بسـتگى بـه  كه حيات) مثال(عامه زنان قيمومت دارند، عبارت است از مثل حكومت و قضا 

در مـردان بـالطبع  ها دارد، و قوام اين دو مسئوليت و يا بگو دو مقام بر نيروی تعقل است، كـه آن

تر است، تا در زنان همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوام آن برداشتن نيـروی  بيشتر و قوی

طباطبـايى، (».ها در مردان بيشتر است تا در زنـان بدنى و هم نيروی عقلى است، كه هر دوی آن

1417 :343(  

واليت و قيمومـت «: گويدمينه مىالبته اين نظر مخالفانى نيز دارد؛ محمد جواد مغنيه در اين ز

از نظر او مقصود از الرجـال در ايـن آيـه . مردان برزنان، فقط منحصر به امور خانه و خانوده است

خصوص شوهران ومراد از النساء، خصوص همسران آنان است و اين موارد نيز محدود و مختصـر 

  )315: 1424مغنيه، (».اندبه همان مواردی است كه فقها به آن استناد كرده

مؤيـد ايـن قـول، . باشد، همان نظر عالمه است اما آنچه كه صحيح و مطابق با شرع و قانون

انـد كـه مـرد بايـد  باشد كه هر كـدام بـه نـوعى قائلعالوه بر نظر عالمه قول اكثر مفسرين مى

نيسـت  و شـوهر هده داشته باشد و ايـن مخـتص زنو جامعه را بر ع خانواده سرپرست و رياست

؛ 370: 3، ج1374مكارم شـيرازی،  .:ك.ر. (كندرا به طور عام بيان مى بلكه واليت مردان بر زنان

  )37 :1365، صادقى تهرانى

شـارع مقـدس بـرای شود بيانگر آن است كـه، آنچه از ظاهر قرآن و بيان مفسران فهميده مى

و مرد اهميت خاصى قائل است و دليل آن هم به  مديريت خانه و جامعه و تقسيم وظايف بين زن

پس، اگر در اين آيه گفتـه شـده . است خاطر همان شرايط روحى و جسمى مردان نسبت به زنان

اُموَن َعلَى النساِء بِما فضل« جالُ قَو الر  َ ايـن » بَْعٍض َو بِما َأنْفَقُوا مِْن َأْمـوالِِهمْ   ْعَضُهْم َعلىاّهللاٰ ب

  .به معنای برتری مردان بر زنان نيست بلكه، آيه در صدد بيان مسئوليت مردان است

امـا «. را بر مرد واجـب كـرده اسـت م پرداخت نفقه. ق) 1107، 1111(گذار نيز در مواد  قانون

ی مـرد گذاشـته بـه سـبب وجـود بر عهـده ه امور مالى و اقتصادی خانوادهاينكه سرپرستى و ادار
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خصوصياتى است كه در مرد به طور طبيعى وجود دارد، مانند، برتری قدرت تفكر مرد بـر نيـروی 

مرد متعهد شده كه سرپرسـتى بـه . عاطفه و احساسات و ديگر داشتن بنيه و نيروی جسمى بيشتر

) 92: 1387مشـايخى، ( .»مطيع، كمال احترام و مهربانى را بكنـد شد و در برابر زنانی او باعهده

ی مـرد ی اقتصـادی بـر عهـدهآوری خانـه و وظيفـه ، نانبنابراين هم بر مبنای شرع و هم قانون

جـرا كننـد، بايـد گذاشته شده است، پس برای اينكه مردان بتوانند وظيفه خود را به نحو احسـن ا

ها و اختالفـات ی اين مسئوليت برآيند و از وجود تنشای فراهم شود تا آنان بتوانند از عهدهزمينه

آيد و سبب برهم زدن به وجود مى و شوهر و كسب در آمد بين زن ثانوی كه در خصوص اشتغال

زيـرا، اگـر مـردان نتواننـد نيازهـای . ، جلوگيری بـه عمـل آيـدشود مديريت و امنيت خانواده مى

ای اقتصادی خانواده را برطرف كنند بايد در هر زمان پاسخ گوی آن باشند حال آنكه چنين وظيفه

هـا تـا بر زنان گذاشته نشده است هرچند كه ممكن است اين مسئله بر اساس بعضى از فرهنـگ

ی شـرعى و قـانونى مـرد را كـه همـان تواند، وظيفـهنمى ای متفاوت باشد اما اين موضوعاندازه

  .پرداخت نفقه و مديريت خانواده است را انكار كند

گذار قرار گيرد زيرا، در زمانى كه يك جامعه  اين مسئله مهمى است كه بايد مورد توجه قانون 

آيد كه در اين صورت رد تزاحم پيش مىو م زن با مشكل بيكاری مواجهه است در مسئله اشتغال

اگر نيازمندی جامعه در خصوص آن شغل مساوی باشد مثل كارمند بانك، دولت بايد كارمند مـرد 

درصد شاغلين كشور در بخش كشاورزی  28«: در خصوص آمار اشتغال بايد گفت. را ترجيح دهد

اند هم به مردان كمك كرده دانيم در اوقات مخصوصى زنانمى. زراعت و دامداری مشغول كارند

 !كننـدروز است زنان هـم كـار مـى 12مثال در وقت نشاء برنج در مازندران كه مدت آن تقريبا ! 

همچنين هنگام درو كردن گندم مزارع، جـاليز كـاری، بـه . اندبا كمبود نيروی كار مواجههچراكه 

كنند پـس ، زنان پابه پای مردان كار مى... قند وهنگام وجين بوته خربزه، جمع اوری پنبه، چغندر 

حساسيتى نسبت به اشتغال به طـور جـدی وجـود نـدارد و چنـين نيسـت كـه  ی ايراندر جامعه

بلكه بـه عكـس هرجـا وهرگـاه فرصـت ! های شغلى بال تصدی بماند وزنان بيكار باشند  فرصت

های اداری و اما در شغل. شوندزنان مشغول كار مى اشتغال باشد و نيروی كار مردان كفايت نكند،

كند، ديگـر نيـازی بـه ها كفايت مىی پستبروكراسى كه تعداد مردان برای به عهده گيری همه

بايـد گفـت كـه زن در ) 32-31: 50تا، ش صديق اورعى، بى(. ».حضور زنان دراين عرصه نيست

مسـئوليت اساسـى . يتى ندارد؛ هر چند درآمد زيادی داشته باشدهيچ مسئول امور اقتصادی خانواده
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زيادی بر نقـش  تأكيددر همين راستا نيز . او، همراهى در روابط مناسب در زندگى خانوادگى است

وارد شده اسـت و ) ع(روايات زيادی نيز از معصومين . مادری و همسری زنان صورت گرفته است

. دهـد ها قرار مى كند و اجر و پاداش فراوانى برای آن شويق مىمردان را به تأمين معاش خانواده ت

ِه لِيُعـوَد : فرمايددر روايت ديگری مى) ع(امام صادق . به عنوان نمونه ْزَق ِمْن ِحلـ َمْن َطَلَب َهَذا الر

؛ هر كـس طلـب كنـد روزی ر ِ ا، از حـالل آن بِِه َعَلى َنْفِسِه َو ِعيالِِه كاَن كالُْمَجاِهِد ِفى َسبِيِل اّهللاٰ

بنـابراين بايـد ) 21: 1409عـاملى، . (ی خود، همانند مجاهد در راه خدا اسـتبرای خود و خانواده

ی شارع مقدس بر لزوم كار و اشتغال برای مردان به خاطر تكليفى است كه بر عهـده تأكيدگفت 

زيرا اين حقى نيست كه به مردان داده شده باشد . زنان آنان نهاده است نه به منزله تضييع حقوق

ی مـردان گذاشـته تا، بگوييم برای زنان ناديده گرفته شده است، بلكه تكليفى است كه بر عهـده

شده است وهمان طور كه بر همگان روشن است تكليف چيـزی جـزء مسـئوليت و سـنگينى بـر 

زنان در جامعه نبايد شغلى را بر عهده گيرند البته اين بدان معنا نيست كه . گذارد دوش انسان نمى

های درست در درجه اول اشتغال مـردان بلكه بيانگر آن است كه، مسئولين بايد با اجرای سياست

را  و در كنار آن نيز شرايط اشـتغال زنـان. ی هر مردی است فراهم كنندترين دغدغه را كه اصلى

ای كـه مربوط به زنـان اسـت بـه گونـه های شغلى كه ها و موقعيتانايىمتناسب با استعدادها، تو

های جامعه و خانواده را در نظر گرفته باشند در ساعات كاری كمتری نسـبت بـه مـردان مصلحت

و فرزنـدان دارنـد،  فراهم كنند تا بتوانند وظايف ديگری را كه نسبت به ديگران از قبيـل؛ شـوهر

  . انجام دهند

  :های زنانمتناسب بودن كار با ويژگى. 2. 1

جايى  و سـبب جابـه. ، آشكارا در شيوه زندگى آنان بازتاب يافته استتغييرات حاصل در نقش زنان

. ی زندگى زنان حتى لباس پوشيدن زنـان شـده اسـتها و به وجود آمدن تغييراتى در شيوهنقش

توجهى به آن سبب شد تا نه تنها مشكالت زنان حل نشـود، بلكـه معضـالت  بىنكته مهمى كه 

كننـد كـه ای فكـر مـىعده. است های بين زنان و مردان زنان دو برابر شود ناديده گرفتن تفاوت

چنـين تصـوری كـه  درحالى ا مردانب زنان های زنان و مردان يعنى تساوی حقوق غفلت از تفاوت

و مـرد بـدون توجـه بـه طبيعـت و فطـرت  در واقع سردادن شعار تساوی حقوق زن. اشتباه است

های  در خصوص تفاوت. و ابتدايى زنان شده است ها سبب ناديده گرفتن حقوق طبيعى متفاوت آن

هـايى طبيعـى هسـتند كـه ايـن  هـا و تفاوتارای ويژگىزنان ومردان بايد گفت، زنان و مردان د
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توان های فطری و تكوينى مىشوند از ويژگىی فطری و تشريعى تقسيم مىها به دو دسته تفاوت

شهيد مطهری در خصـوص . های زيستى، رفتاری، بدنى و روانى اشاره كرد به مواردی مثل تفاوت

 قـانون. ن و مرد تناسب است نه نقـص و كمـالهای ز تفاوت«: گويدهای زنان ومردان مى تفاوت

ها تناسب بيشتری ميان زن ومرد كه قطعًا برای زندگى مشترك  خلقت خواسته است با اين تفاوت

: 1357مطهـری، (» .اند و مجرد زيستن انحراف از قانون خلقت اسـت بـه وجـود آوردساخته شده

هـای  از تفاوت. شـودنيـز مـى زنـان تن نوع اشتغالكه همين موارد خود سبب بر عهده گرف) 170

ِذی َعَلـيِهن «: فرمايـدخداوند متعال مى. توان اشاره كردتشريعى به موارد زير مى ِمْثـُل الـ َو لَُهـن

جاِل َعَليِهن َدَرَجة َو َرفَْعنا بَْعَضـُهْم «) 228: بقره(ت ؛ مردان را بر زنان مرتبتى اس»بِالَْمْعُروِف َو لِلر

؛ و بعضى را به مرتبت، باالتر از بعضـى ديگـر »فَْوَق بَْعٍض َدَرجاٍت لِيتِخَذ بَْعُضُهْم بَْعضاً ُسْخِريا

  )32: زخرف. (ايم تا بعضى بعض ديگر را به خدمت گيرند قرار داده

ُروُهن بِالَْمْعُروف؛ و با آنان به نيكويى َو عاشِ : فرمايدی نساء مىسوره 19ی خداوند متعال در آيه

و باألخره همه افراد مورد اين «: گويدعالمه طباطبايى در تفسير اين آيه مى) نساء: 19(رفتار كنيد 

تكليف قرار گيرند كه هر يك كاری را كه در وسع و طاقت دارد و جامعه نيازمند محصول آن كار 

است انجام دهند، و آنچه از محصول كارش مورد نياز خودش است، به خود اختصاص دهد، و مـا 

از ما زاد محصول كار ديگران آنچه الزم دارد زاد را در اختيار ساير افراد جامعه قرار داده، در مقابل 

و  هر يك از دو طايفـه زن ...بگيرد، اين آن معاشرتى است كه در نظر افراد جامعه معروف است، 

 مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد، مثال نوع مردان دارای شدت و قوت باشند، و نوع زنـان

تكوينى و هـم اجتمـاعيش  اطفه باشند، چون طبيعت انسانيت هم در حياتطبيعتٌا دارای رقت و ع

نيازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است، و هم محتاج به اظهار مّودت و رحمت است، هم چنـان 

كه نيازمند به آن است كه ديگران نسبت به او اظهار ّشدت و قّوت كننـد و هـم اظهـار محبّـت و 

 »و اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشری اسـترحمت نمايند، 

دارای  هـا بيـانگر آن اسـت كـه زنـان و مـردانبيان اين ويژگى) 256و  255: 1417طباطبايى، (

  .ه قرار گيرندبايد مورد توج ها در اشتغال های طبيعى هستند كه اين تفاوت ها و تفاوتويژگى

المرأة من األمر مـا يجـاوز   التملك: فرمايدمى) ع(ی خود به امام حسن در رساله) ع(حضرت على 

است به او واگذار نكن كه زن  نفسها فإن المرأة ريحانة، و ليست بقهرمانة؛ كاری كه برتر از توانايى زن

  )170: 1429؛ كلينى، 383: 1387دشتى، . (كوش و خشن گل بهاری است نه پهلوانى سخت
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اشاره دارد و بيانگر آن اسـت  اين روايت كه نهى ارشادی است، به وضع روحى و جسمى زنان

شـان متناسـب باشـد و  ها بايد وظايفى را بر عهده گيرند كه با وضعيت جسـمانى و عاطفى كه آن

  .ها را برهم نزند آسايش و آرامش آن

خيزد كه هر يك، طرف و مرد از انجا برمى های ميان زناولين جرقه« :جان گری معتقد است

هـا باشـد ودر مقابـل آنچـه رضـايت مقابل را موجودی چون خود دانسته و جويای تشابه در نقش

هـای موجـود بـه  هـا و تفاوت آورد اين است كه هريك ديگری را بـا اختالفطرفين را فراهم مى

مثـل هـم  و مـردان توان و نبايد گفت كه زنانبنابراين نمى) 11: 1376 گری،( »رسميت بشناسد

های مشابهى را بر عهده گيرند بلكه بايد گفت، زنـان و مـردان بـه شغل هستند و بايد در اشتغال

های متفـاوتى دارنـد و از ايـن  گىها و ويژ های اساسى در روح، روان و جسم، توانايى دليل تفاوت

از مـوارد محـدوديت . و جامعـه و اشـتغال ايفـاء كننـد های متفاوتى را در خانواده جهت بايد نقش

  .توان اشاره كردبه موارد ذيل مى ايران در حقوق اشتغال زنان

م كـه در خصـوص . ق 1117ی عالوه بـر مـاده: ايران در حقوق زنان های اشتغال تمحدودي

در . شـودمـىبا مصالح خانوادگى و حقوق شوهراست كه در ادامه بـه آن اشـاره  تنافى اشتغال زن

  .توانند به اشتغال بپردازندنمى چند مورد ديگر نيز زنان

تصدی امر قضا است كه محدوديت اين امر فقـط مخـتص بـه صـدور : مورد اول -

  .ی موارداست نه همه حكم

: مقرر داشته اسـت 1361شرايط انتخاب قضات مصوب سال  ی قانوندر همين زمينه ماده واحده

 1374فروردين مـاه  29و طبق اصالحيه » .شوندقضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مى«

واجـد شـرايط  زنـان«: گويـداين ماده واحده مصوب مجلـس شـورای اسـالمى، مـى 5بر تبصره 

هـای  اداری، دادگاه های مشـاورت ديـوان عـدالتدر پست توانند با پايه قضايى همانند مردان مى

مدنى خاص، قاضى تحقيق، مستشاری اداری حقوقى و نظاير آن انجام وظيفه نماينـد و در حـال 

به معنای خاص  حاضر محدوديت شغل قضايى زنان صرفًا مربوط به تصدی دادگاه و صدور حكم

های مختلـف نقـش اساسـى در تعـالى  در پسـت جامعه با تصدی اشـتغال بنابراين زنان. آن است

يابد كه در سايه حضـور كنند و اين نقش در صورتى تحقق مىفرهنگى و اجتماعى جامعه ايفا مى

هـای آنـان اجتماعى صحيح زنان و منطبق بر موازين شرعى، اصول اسالمى و متناسب با ويژگى

  .باشد
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های  كه اين مورد نيز مشـمول قسـمت. بوط به نيروهای مسلح استمر: مورد دوم -

  .بپردازند ها به اشتغال توانند در اين قسمتمى شود و زنانخدماتى و درمانى نمى

  .است مورد سوم تصدی واليت و رهبری -

  .به طور مطلق است جمهوری مورد چهارم تصدی رياست -

از  بـرای زنـان از موارد استثناء شده مذكور، قائل نبودن به تصـدی امـر قضـا، واليـت و رهبـری

: 1417؛ منتظـری، 165: 1418حسينى تهرانـى، . (اندمواردی است كه بيشتر فقها به آن فتوا داده

كه در . برای زنان مورد نقد و بررسى قرار گرفته است قضاوت ، هر چند عدم تصدی منصب)124

الذكر تا حدود زيـادی  توان گفت اصالحيه فوقاما مى. شود اينجا از شرح تفضيلى آن خودداری مى

مطابق با شـرع و  شبهات وارده را برطرف كرده است و منحصر كردن زنان به صادر نكردن حكم

  .باشدمى قانون

اند به اينكـه، مبنـايى فقهـى و حقـوقى،  ای از فقها قائلعده جمهوری اما در خصوص رياست

. لكـه خـالف آن قابـل اثبـات اسـتجمهور شوند، وجود ندارد ب توانند رئيس نمى برای اينكه زنان

  )28: 1378 ،اّهللاٰ  ؛ فضل379: 1381 موسوی بجنوردی، .ك.ر(

يكى استناد بـه اصـل . كنندبه آن استناد مى زنان جمهوری ای كه موافقين تصدی رياستادله

 گويند در قانون اساسى اسمى از مردان برده نشـده اسـت و لفـظاساسى است كه مى قانون 115

و ديگری استناد به رد روايات وارده، در . تواند زنان را از اين منصب محروم كندرجال سياسى نمى

ثانيـًا روايـات . باشد؛ اوًال روايات وارده در خصوص عدم حكومت زنان ضعيف اسـتاين زمينه مى

گيـرد و آن وارده بر فرض صحت، شغل رياست جمهوری را كه يك شغل موقتى است در بر نمى

 تـا 103: 1385كديور،  .ك.ر. (كنندپذيری توجيه مى سئوليتبا مواردی مثل وكالت سياسى و م را

  )45تا  26: 1385نيا،  ؛ هدايت11

اساسـى  در خصوص مورد اول بايد گفـت كـه، شـارحين قـانون: باشداما اين ادله درست نمى

مذاكرات خبرگان اول قانون اساسى به «. اند، منظور از رجال سياسى همان مرد استتصريح كرده

 گوها بودم، كه بحث اول مسئله رجوليت و دهد و من خود از نزديك در متن گفت روشنى نشان مى

تواننـد بـه سـمت  نمى جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسـالمى زنـان بود يعنى رئيس

  )582: 1382يزدی، ( .»دست يابند جمهوری حاكميت بخصوص در سطح رياست
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نـاقص «. باشـنددر خصوص مورد دوم هم بايد گفت، روايات وارده در اين مورد چند دسته مى

ها بـه  كه هر كدام از آن» به زنان ، مشورت نكردن با زنان، عدم واگذاری رهبریبودن عقل زنان

عالوه بر روايات، برخى از آيات قـرآن . دهندنوعى واگذاری حكومت به زنان را مورد نفى قرار مى

. توانند اجرای حكومت را به دست گيرند نساء نيز مؤيدی هستند بر اينكه زنان نمى 34ی مثل آيه

را رد كـرد و هـا  شـود آنی شرعى وارده از حيث سند و داللت قوی هستند، نمـىبسياری از ادله

  .را بر عهده گيرند جمهوری توانند تصدی رياستقائل شد به اينكه زنان مى

های اقتضـای آن را دارد كـه از واگـذاری ی شرعى دشوار بودن چنين مسئوليتعالوه بر ادله

بـه خـاطر  بايد توجه داشت كه استثناء كردن زنـان از ايـن مشـاغل. خودداری شود ها به زنان آن

 بـا اينكـه رياسـت. باشـد زنان ها و شرايط خاص زنان است، نه اينكه تبعيضى عليه حقوق ويژگى

دهـد، گانه كشور را تشـكيل مـى ی مجريه يكى از قوای سهرئيس قوه امروزه به عنوان جمهوری

حساسيت آن در واگذاری حكومت از لحاظ سياسى به اين فرد و سنگينى مسئوليت آن برای فـرد 

مورد نظر، كه بايد از جهات مختلف از حيث عقل، فهم، توانايى، مديريت، فرصـت كـافى و سـاير 

عدم واگذاری اين منصـب بـه زنـان را بـرای . وليت آماده كندموارد، خود را برای قبولى اين مسئ

شود اوًال بايـد متناسـب بنابراين هر شغلى كه در جامعه به زنان محول مى. كندهمگان روشن مى

  .نباشد ثانيًا بر خالف شرع و قانون. ها و استعداد او باشد با ويژگى

  لزوم رعايت عفاف و حجاب. 3. 1

مسلمان بايد در زمان خروج از خانـه و  ت عفاف و حجاب يكى از مواردی است كه زنانلزوم رعاي

از  ی اجتمـاع و اشـتغالمحرم آن را رعايت كنند اما، رعايت ايـن امـر در صـحنه در بر خورد با نا

و شـايد بتـوان . دحساسيت و اهميت خاصى برخوردار است كه بايد مورد توجه همگان قـرار گيـر

در اجتماع است كه آيـات  های رعايت حجاب و عفت به خاطر حضور زنگفت كه، يكى از فلسفه

قُْل لِلُْمْؤمِنِيَن «: فرمايدخداوند متعال مى. اند قرار داده تأكيدقران به طور مكرر اين مسئله را مورد 

وا مِْن َأبْصاِرهِْم َو يْحفَُظوا فُُروجَ  َخبِيٌر بِما يْصـنَُعونَ   ُهْم ذلِك َأْزكىيُغض َ َو قُـْل ... . لَُهْم ِإن اّهللاٰ

به مـردان مـؤمن ؛ »لِلُْمْؤمِناِت يْغُضْضَن مِْن َأبْصاِرهِن َو يْحفَْظَن فُُروَجُهن َو ال يبِْديَن ِزينَتَُهن

زيرا خـدا . تر است هاين برايشان پاكيز. بگو كه چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند

و به زنان مؤمن بگو كه چشمان خويش فروگيرنـد و شـرمگاه . كنند آگاه است به كارهايى كه مى
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های خـود را تـا  های خود را جز آن مقدار كه پيداست آشكار نكنند و مقنعه خود نگه دارند و زينت

  )31و  30: نور. (های خود را آشكار نكنند گريبان فروگذارند و زينت

يا نِساَء النبِى لَْستُن كَأَحٍد مَِن النساِء ِإِن «: فرمايدپيامبر مى ی ديگر خطاب به زناندر آيهو 

؛ ای زنان پيـامبر، »اتقَيتُن فَال تَْخَضْعَن بِالْقَْوِل فَيْطَمَع الِذی فِى قَلْبِِه َمَرٌض َو قُلَْن قَْوالً َمْعُروفاً 

پس به نرمى سخن مگوييد تا آن مردی كه در . ر زنان نيستيد، اگر از خدا بترسيدشما همانند ديگ

  )32: احزاب( .و سخن پسنديده بگوييد. قلب او مرضى هست به طمع افتد

انگيز سـخن نگوئيـد  ای هوس بنا بر اين به گونه«: گويديكى از مفسران در تفسير اين آيه مى

طور معمـولى  ه هنگام سخن گفتن، جدی و خشك و بـهبلكه ب» كه بيماردالن در شما طمع كنند

كننـده كـه گـاه  كم شخصيت كه سعى دارند با تعبيـرات تحريك سخن بگوييد، نه همچون زنان

. افكنـد سـخن بگوييـد ران را به فكر گناه مى تويم با ادا و اطوار مخصوصى است كه افراد شهوت

تعبير بسيار گويا و رسـايى اسـت از ايـن حقيقـت كـه ) كسى كه در دل او بيماری است(تعبير به 

است، اما هنگامى كه از اين حد بگـذرد نـوعى  غريزه جنسى در حد تعادل و مشروع عين سالمت

» جنـون جنسـى«رسد كه از آن تعبيـر بـه  بيماری خواهد بود تا آنجا كه گاه به سر حد جنون مى

و اقسامى از اين بيماری روانى را كه بر اثر طغيان اين غريـزه و  كنند و امروز دانشمندان انواع مى

آيد در كتب خـود شـرح  های كثيف به وجود مى های جنسى و محيط تن در دادن به انواع آلودگى

  )289: 1374مكارم، . (اند داده

ْجنَ «: فرمايـدی اين آيه مىخداوند متعال دنباله  َو ال تَبَر َج الْجاهِلِيـِة  َو قَْرَن فِى بُيوتِكن تَبَر

» .هـای خـود را آشـكار مكنيـد كردنـد، زينت و چنان كه در زمان پيشين جاهليـت مـى ؛»اْألُولى

  )33: احزاب(

َو ِإذا َسَألْتُُموُهن َمتاعـاً فَْسـئَلُوُهن مِـْن َوراِء «: فرمايدپيامبر مى در خصوص برخورد با زنان

و اگر از زنان پيـامبر چيـزی خواسـتيد، از پشـت پـرده  ؛»لِقُلُوبِكْم َو قُلُوبِِهن  ِحجاٍب ذلِكْم َأْطَهرُ 

) 53: احزاب. (تر است ها پاك دارنده اين كار، هم برای دلهای شما و هم برای دلهای آن. بخواهيد

  اول كه همـه  دهد و دستهجمع بين اين دسته از آيات كه همسران پيامبر را مورد خطاب قرار مى

ی مسلمان به ويژه زنان بايـد در محـيط دهد اين است كه همهسلمانان را مورد خطاب قرار مىم

بيرون از خانه و خصوصًا محيط كار مرز ميان خود و مردان را رعايت كنند و با مردان اختالط پيدا 

أمـا تسـتحيون و ال تغـارون «: گويـدروايتى در خصوص بر خورد زنان بـا نامحرمـان مـى. نكنند
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كنيد آيا غيرت نداريد كه زنان شما بـه ؛ آيا حيا نمى العلوج  اؤكم يخرجن إلى األسواق و يزاحمننس

بـه طـور كلـى ايـن دسـته از ) 236: 1409عـاملى، . (كنندروند و با بيگانگان برخورد مىبازار مى

مـوجبى بـرای مفسـده  انزن كنند؛ بنابراين اگر اشتغال روايات، به رعايت حد و مرزها سفارش مى

به طور كـل رعايـت حجـاب و عفـاف . عمومى جامعه بالمانع است نباشد، با حفظ عفت و اخالق

گيـرد، های زنان را در بر مىای است كه تمامى رفتارها، ارتباطات و نگاهی گستردهدارای محدوده

مسلمان برای محـيط  ی بارز زناز نمونه. آن را رعايت كنند كه زنان بايد در محيط كار و اشتغال

 23ی خداونـد متعـال در آيـه. توان به دختران شعيب در قـرآن اشـاره كـردكار بيرون از خانه مى

ًة مَِن الناِس يْسقُوَن َو «: فرمايدی قصص مىسوره ا َوَرَد ماَء َمْديَن َوَجَد َعلَيِه ُأم َوَجَد مِـْن َو لَم

عاُء َو َأبُونا َشيٌخ كبِيـرٌ  ى يْصِدَر الر؛ »ُدونِِهُم اْمَرَأتَيِن تَُذوداِن قالَ ما َخْطبُكما قالَتا ال نَْسقِى َحت

كشند و در طرف ديگر دور از مـردم دو  و چون به آب مدين رسيد مردمى را ديد كه از چاه آب مى

كردنـد،  خلوط با ساير گوسـفندان شـوند جلـوگيری مـىنفر زن را ديد كه گوسفندان را از اينكه م

ها گوسفندان خود را ببرند، و  كشيم تا آنكه چوپان ما آب نمى: ايد؟ گفتند موسى پرسيد چرا ايستاده

  )23: قصص(» .پدر ما پيری سالخورده است

اشكالى ندارد، به  در خارج از منزل كار زن«. گويندای از مفسران نيز در تفسير اين آيه مىعده

. با مردان اختالطـى نداشـته باشـد. ب» اْمَرَأَتينِ «. زن در محيط كار، تنها نباشد .الف: شرط آنكه

عاءُ  ...ِمْن ُدونِِهمُ « ى يْصِدَر الرنباشـد ادهمردی كه توان كار داشته باشد، در خانو: ج» ال َنْسِقى َحت .

ی اما با اين وجـود بايـد گفـت، آنچـه امـروزه در صـحنه) 38: 1383ائتى، قر( »َأُبونا َشيٌخ كبِير«

به وضوح قابل مشاهده است، بر خالف آن چيزی است كه در منابع دينى مـا بـرای  زنان اشتغال

ولـت در ايم، و اين يك امـر مهمـى اسـت كـه داشتغال زن در بيرون از خانه برای آن قائل شده

هايى كـه مـرد و  اشتغال زن در مكان. ای داشته باشدبايد به آن توجه ويژه خصوص اشتغال زنان

كنند، ممكن است حساسيت او را نسبت به مرد و حساسيت مرد را نسبت به  زن با يكديگر كار مى

مـرد نخواهـد بـود و در نتيجه، خانواده ديگر يگانه محل تعامل عاطفى بين زن و . او كاهش دهد

رود كه گرمى و شور و نشاط خانوادگى تضعيف گردد و فضای خانواده از تعامل نارسا و  بيم آن مى

هـای مربـوط بـه اداره  ای كه حتى تقسيم مساوی وظـايف و نقش ناقص عاطفى پر شود، به گونه

. ز چنين تعاملى را جبران كندشى ا، نتواند ضايعات نامنزل و امور تربيتى فرزندان، بين زن و شوهر

بـر ديـدگاه  تأكيـد، در مقام معظـم رهبـری) 854: 1375ريا،  بى: ، به نقل از499: هارلوك .ك.ر(
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مندی درست از نيـروی كـار زنـان در جامعـه،  اسالم پيرامون اشتغال زنان و نيز طرح شرايط بهره

نه فقط موافق است، بلكه كار را تا آنجا كـه . موافق استاسالم با كار كردن زن «: اند بيان داشته

ترين شغل او، يعنى تربيت فرزند و حفظ خانواده، نباشـد شـايد الزم  مزاحم با شغل اساسى و مهم

امـا ! نيـاز باشـد های مختلف بى تواند از نيروی كار زنان در عرصه يك كشور كه نمى. داند هم مى

نبايد زن را تذليل كنند و . عنوی و انسانى زن منافات داشته باشداين كار نبايد با كرامت و ارزش م

ها مذموم است، مگـر از زنـان در مقابـل  تكبر از همۀ انسان. او را وادار به تواضع و خضوع نمايند

در حرف زدن مقابل مـرد نبايـد حالـت . زن بايد در مقابل مرد نامحرم متكبر باشد! مردان نامحرم

خواهـد و ايـن الگـوی زن  اسالم ايـن را مى. برای حفظ كرامت زن است اين. خضوع داشته باشد

پـس اشـتغال ) 1371آذر  25بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعى از زنان، (» .مسلمان است

ای باشـد كـه زنان در جامعه بايد به همراه رعايت عفاف و حجاب باشد و محيط كـاری بـه گونـه

  .نشود سبب اختالط زنان و مردان

  مصلحت جامعه. 4. 1

-بر اين اساس دولت مـى. بايد بر مبنای اصول شرعى، قانونى و مصالح جامعه باشد زنان اشتغال
 ، نوع استخدامى، مكان اشـتغال، سـاعت اشـتغال،ی اشتغال زنانتواند؛ در مواردی از قبيل؛ نحوه

برای آنان، و در هـر مـوردی كـه بـه مصـلحت  لزوم پوشش در محل كار، منع بعضى از مشاغل

  .وضع و اعمال كند قانون. جامعه و در چارچوب اصول شرعى و قانونى باشد

  و ارتباط آن با مسائل خانوادگى و كار در منزل زنان اشتغال. 2

  تربيت فرزندان. 1. 2

ممكن در اينجا گفتـه شـود . ترين نقش، نقش تربيتى مادر است در محيط خانه و اجتماع برجسته

ی مادر نباشد و همانند شير دادن كودك مادر بتواند در قبال آن از پـدر كه، تربيت فرزندان وظيفه

 مدنى نه تنها چنين نظری را قبول نكرده بلكـه، حضـانت اما بايد گفت، قانون. اجرت دريافت كند

. و تكليـف ابـوين محسـوب كـرده اسـت را كه همـان نگهـداری و تربيـت اطفـال اسـت، حـق

فقهای متقدم و از ای اين مبنا كه بر گرفته از فقه پويای شيعه است، مورد قبول عده) 1168  ماده(

كه يقينًا اين قول مستند بـه ) 276: 1413؛ سبزواری، 462: 1410شهيد ثانى،  .ك.ر. (متأخر است
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اما در . شود ها جهت طوالنى نشدن كالم خودداری مى اما در اينجا از ذكر آن. ی شرعى استادله

ون به عنوان حـق همين حد بايد گفت كه تربيت فرزندان به عنوان جزئى از حضانت بر مبنای قان

هرچنـد . مشمول مادر نيز خواهد شـد و تكليفى برای ابوين در نظر گرفته شده است كه اين حكم

گذار مسئله  اما قانون. فقهى و حقوقى حق حضانت مربوط به زمان محدودی است بر اساس مبانى

ابوين را به طور مطلق مكلف به تربيت تربيت اطفال را منحصر به زمان خاصى نكرده است بلكه 

از مـوارد گفتـه ) م. ق 1178. (بدون اينكه آن را مختص به زمان خاصى بداند. اطفال كرده است

شود كه تربيت فرزندان برای ابوين و به ويژه مادر كه بر حسب نقش خود، ارتبـاط شده روشن مى

گـذار بـه نحـو  ار اسـت كـه قانونای برخـوردبيشتری با طفل دارد، از اهميت و حساسـيت ويـژه

هر چنـد نقـش پـدر در . ای آن را به عنوان حق و تكليف برای ابوين محسوب كرده استشايسته

بـا توجـه بـه  مردان نسبت بـه زنـان پوشى نيست اما موقعيت خاص اشتغال اينجا نيز قابل چشم

بـودن و مـوارد ديگـر تـا  هى اوقـات دور از خـانوادهی كار مردان مثل تمام وقت بودن، گـاشيوه

حدودی به صورت عرفى و ناخودآگاه مسئله تربيـت فرزنـدان را بـه نحـو بيشـتری متوجـه مـادر 

  .مورد بررسى قرار گيرد پس شايسته است كه اين مورد در كنار اشتغال زنان. كند مى

گيرد  شود كه، كودك نخستين بار در آغوش مادر قرار مى جا روشن مىاهميت اين نقش از آن 

كودك، شيوه رفتار با ديگـران و چگـونگى برخـورد بـا . آموزد و آداب و رسوم اجتماعى را از او مى

دهى ساختار شخصيتى او  چگونگى رفتار مادر از اوان زندگى فرد در شكل. آموزد آنان را از مادر مى

از اين رواست كه اسالم و كارشناسان مسائل تربيتى همـواره بـر نقـش مـادر در . مهمى دارد آثار

بنابراين اينجاست كه نقـش تربيتـى مـادر بـه . داشته و دارند تأكيدرشد شخصيت و تربيت فرزند 

  .ترين كانون تربيت خود را نشان داده و بايد به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد عنوان اصلى

گـردد و  ری فنى است كه غفلت و اشتباه در آن موجـب تبـاهى نسـل و فسـاد جامعـه مىماد

اين كه مادری را فن ذكر كـرديم بـدين . آورد ای خيرخواه و متكامل پديد مى مراقبت از آن جامعه

سـازی، تربيـت و تحويـل افاضـل جامعـه، سـاختن  خاطر است كه كار او پرورش كودك و انسان

و انسانيت و ايجاد جامعه صالح فردا و سر و سامان دادن آن اسـت و انجـام ايـن  الگوهای اخالق

  )23: 1383قائمى، . (آيد برنامه از عهده هر عامى و جاهل برنمى
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در ) 180: 1408نـوری، (»  الجنة تحت اقدام االّمهـات«: فرمايند مى) ص(پيامبر مكّرم اسالم 

و ديگـری  يكى جايگاه و عظمت مادر در پيشگاه الهـى مضمون اين روايت دو مطلب وجود دارد؛

  .نقش تربيتى مادر

ای به ابتذال و انحطاط كشيده شود يقينًا آن جامعه و  در جامعه سازی زنان اگر اين نقش انسان

فاضله  به تربيت اخالقى تربيت شد، و به اخالق اگر زن«. ملت نيز به انحطاط كشيده خواهند شد

و آداب آراسته گرديد، اوالد را هم به تربيت صحيحه و اخالق كريمـه تربيـت و تهـذيب نمـوده، 

اهّم تربيت زن هم تقويت عاطفه عّفت و حياء و محبّـت . كند عنصر صالح برای مملكت ايجاد مى

واسـطه، زن در مركـز خانوادگى و تعليم اصول اقتصاد و تدبير منزل و ادارۀ اوالد است كه به اين 

. طبيعى خود قرار گرفته و نظام اجتماعى مصون و محفوظ از فساد شده و ملّت قوی خواهنـد بـود

  )178: 1428جعفريان، (

: فرمـود امام خمينى در خصوص ميزان نفوذ و تأثير تربيتى مـادران در شخصـيت كودكـان مى

مادر در بچـه و كـودك نـورس  قآن قدری كه اخال. شود ها از دامن مادر شروع مى سعادت بچه«

مادرها مبداء خيرات هستند و اگر خدای . شود، از ديگران عملى نيست تأثير دارد و به او منتقل مى

يك مادر ممكن است يك بچه . ها را بد تربيت كنند، مبدأ شرورند نخواسته مادرانى باشند كه بچه

جات بدهد و ممكن است بـد تربيـت كنـد و موجـب را خوب تربيت كند و آن بچه، يك اّمت را ن

  )136: 1379خمينى، ( .»هالكت اّمت بشود

) ص(پيـامبر . شـده اسـت تأكيـدبه طور كلى در اسالم به تربيـت فرزنـدان بسـيار توصـيه و 

َق بِنِْصِف َصاٍع كل   ُولَْدهُ   َأَحُدكمْ   يَؤدبَ   َألَنْ «: فرمايد مى يْوٍم؛ بـى ترديـد اگـر  َخيٌر لَُه ِمْن َأْن يَتَصد

گندم (هريك از شما به تربيت فرزند خود بپردازد، برای او نيكوتر از آن است كه هر روز نيم صاع 

خـويش  در رسـالۀ حقـوق )ع(امام سجاد ) 476: 1409حرعاملى، (» در راه خدا صدقه دهد) يا جو

فرزندت آن است كه بدانى او جزئى از وجود توست و در دنيا با هر خوبى  حق«: فرمايند چنين مى

ات گذاشته شده  باشد، و تو در برابر آنچه به عهده و بدی كه داشته باشد باألخره منسوب به تو مى

اش در مسائل اعتقادی چون خداشناسى و ياری او در اطاعت از  در زمينۀ تربيت خوب و راهنمايى

اهى بود و پاداش حسن تربيت يا كيفر سوء تربيت او را خواهى ديد، پـس او را خداوند مسئول خو

فيض كاشانى، (. »... چنان تربيت نما كه در دنيا ماية سرافرازی تو باشد و نزد خداوند معذور باشى

  )421: 1370؛ طبرسى، 715: 1406
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اُس َو    َو َأْهلِيكمُ    َسكمُ يَأيَها الِذيَن َءاَمنُواْ قُواْ َأنفُ «: فرمايـد خداوند متعال مى نَاًرا َوقُوُدَهـا النـ

 ْ ها  خويش را از آتشى كه هيزم آن انسان خود و خانواده! ايد ای كسانى كه ايمان آورده ؛ »ِحَجاَرةال

در اين آيه، خداوند مؤمنان را مخاطب ساخته و دستور داده  )6: تحريم( .داريد ها است نگه و سنگ

دور داشتن خود و خانواده از آتش جهنم، در سايه . د و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ كنيدخو

علم و آگاهى و تعليم و تربيت خود و خانواده ممكن خواهد بـود و بـه ايـن ترتيـب، آيـه شـريفه، 

  .سازد اش را روشن مى وظيفه سرپرست خانواده نسبت به خود و خانواده تحت سرپرستى

) ع(كند كـه علـى  ايى در ذيل آيه فوق اين روايت را از تفسير الدرالمنثور نقل مىعالمه طباطب

خود را به كارهای خير تعليم دهيد  علموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدبوهم؛ خود و خانواده: فرمود

د گفته شده تـأثير با توجه به موار) 341: 19، ج1417طباطبايى، . (و آنان را تربيت و ادب بياموزيد

زيـرا . مادر مـورد توجـه قـرار گيـرد شود، و بايد در كنار اشتغالمادر بر تربيت فرزندان آشكار مى

شود كه فرزندان به ويـژه در كند و سبب مىاشتغال تمام وقت نقش مادر را در خانه كم رنگ مى

وقتى چنين فرصتى برای او به وجود . باشند زمان كودكى نتوانند ارتباط مناسبى با مادر خود داشته

های الزم را برای بر خورد با مسـائل مختلـف تجربـه كنـد، وقتـى وارد جامعـه  نيامد، كه آموزش

ممكـن گفتـه شـود، زنـانى كـه شـاغل هسـتند بهتـر . بيندشود، و آسيب مىشود متضرر مى مى

ی افـراد امـا اوًال ايـن مـورد در همـه. توانند، هم زمان با اشتغال فرزندان خود را تربيت كننـد مى

شود با آنكه پدر و مادر شاغل دارای تحصـيالت ثانيًا گاهى اوقات ديده مى. كند شاغل صدق نمى

ثالثـًا . باشـدبااليى هستند اما فرزندان آنان همچنان از لحاظ تربيتى و شخصيتى دچار مشكل مى

گونـه كـه بايـد بـه تربيـت و  تا بتواند آنگذارد خستگى كار فرصت زيادی را برای مادر باقى نمى

پس بهترين روش اين است كه، بايد تا آنجايى كه امكان دارد از اشتغال . آموزش فرزندان بپردازد

 وقت بـرای زنـان های پارهبه صورت تمام وقت خودداری شود و در صورت ضرورت به شغل زنان

  .نند با فرصتى بيشتر و بهتر نقش تربيت فرزندان خود را به عهده گيرنداكتفاء شود تا بتوا

  محبت كردن به فرزند. 2. 2

بايد مـورد توجـه قـرار  زنان محبت كردن به فرزند يكى ديگر از مواردی است كه در كنار اشتغال

چون ساختار . و محبت و صفا و صميميت است مادر به لحاظ روانى و عاطفى سرشار از مهر. گيرد

و در ابـراز . ای دارد العـاده ای آفريده شده كه، قـدرت جـذب و انجـذاب فوق وجودی مادر به گونه

احساسات و عواطف از توان بااليى برخوردار است كه، اگر درست استفاده شـود، در ايجـاد پيونـد 
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. ای خواهنـد داشـت يت اوالد نقش سازندهگيری روابط اجتماعى و ترب خانوادگى و چگونگى شكل

و پرورش فرزند نقـش  دهى امور خانواده تواند با رعايت اصول و قوانين اسالمى در سامان مادر مى

بستر مناسبى است برای ايفای نقش مادری و تربيت  عاطفى زنان ويژگىچراكه  مهمى ايفا نمايد؛

  .باشد د مىاوال

شـود،  آكنده از محبت، سبب تلطيـف عواطـف و رشـد فضـايل در فرزنـدان مى محيط خانواده

آموزنـد و  رسـند و بهتـر مى يابند، به ارجمنـدی مى فرزندانى كه در محيطى با محبت پرورش مى

يابد و  ندگى معنا مىبامحبت است كه ز. دارند و در اجتماع رفتار انسانى دارند ديگران را دوست مى

محبـت . گردد شود انگيزه تالش و خالقيت آنان فراهم مى ور مى چراغ استعدادهای فرزندان شعله

ها را  ای اصيل انسانى و اسالمى است پيامبر بزرگ اسـالم، بچـه به كودكان و نوجوانان يك شيوه

ْبيانَ َأحِ «: فرمود ورزيد و همواره مى ها مهر مى داشت و به آن خيلى دوست مى وا الصَو اْرَحُموُهم  ب «

  )483: 1409عاملى، (ها رحيم و مهربان باشيد  كودكان را دوست بداريد و با آن

در قرآن كريم بارها از محبت خداوند به بندگانش ياد شده است خداوند بـه عنـوان مربـى بـه 

نىَو َألْقَيُت َعلَيك مَ «: فرمايد مى) ع(حضرت موسى  ًة مو من  )39: طه(» َعينى  لِتُْصنََع َعلىَو    َحب

  »محبتى از خودم را بر تو افكندم تا در برابر ديدگان من، ساخته شوی

َ   ِإنَ «: اند فرموده) ع(امام صادق  ُجلَ   لَيْرَحمُ   اّهللاٰ ِه لَِولَِدِه؛ خدا بنـده  الرِة ُحب اش را بـه واسـطه  لِِشد

  )360: 1409عاملى، . (مرحمت قرار خواهد دادشدت محبتى كه به فرزندش دارد مورد 

َفَقاَل ُحب اْألَْطَفاِل   ِعْنَدك  َأْفَضلُ   ای اْألَْعَمالِ  يا َرب : َقاَل ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن ع«: اند و نيز فرموده

فرمـود پروردگارا كدام عمل نزد تو برتـر اسـت : ؛ موسى عرض كرد  ...َفِإن ِفْطَرَتُهْم َعَلى َتْوِحيِدی

 )114: 15، جنوری( .»دوست داشتن كودكان زيرا فطرت آنان را برتوحيد خود آفريدم

رسول خـدا . والدين بايد توجه داشته باشند كه محبت تا ابراز نشود تأثير الزم را نخواهد داشت

، مجلسـى. (زم اسـت او را آگـاه كنـدهرگاه يكى از شما كسى را دوست دارد ال: فرمايند مى) ص(

اظهـار . داريد، محبت خويش را اظهار كنيد وقتى كسى را دوست مى: فرمايندونيز مى) 182: 71ج

بنـابر ) 355: 1408نوری، . (سازد آورد و شما را به هم نزديك مى محبت، صلح و صفا به وجود مى

آيد كه محبت به عنوان يكى از عوامل تأثيرگذار بر شخصيت فـرد از موارد گفته شده به دست مى

كودكان از اهميـت  كه ابراز آن در سنين پايين تر، خصوصًا در حق. خاصى برخوردار است جايگاه
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گاه كودك در اين زمان والـدين او و  بيشتری برخوردار است و اين به دليل آن است كه، تنها تكيه

. رد بگذارنـدتواند با ابراز مهر و محبت و عاطفه بيشترين تـأثير را بـر فـبه ويژه مادر است كه مى

فرصت كافى برای اين كار نداشته باشد يا اينكه به دليل خسـتگى  حال اگر مادر به سبب اشتغال

قطعًا فرزند به علت عـدم . كاری نتواند محبت خود را به فرزند آن طور كه شايسته است ابراز كند

گير بـودن،  اجتماعى زيادی از قبيـل؛ سـخت های فردی وعاطفى توسط مادر دچار آسيب حمايت

عاطفه و الابالى بودن و ساير مواردی كـه بـر اثـر حمايـت عـاطفى نشـدن  مهاجم، نامتعادل، بى

هـا را  ها مواردی هستند كه تحقيقات علمـى آن ی اينهمه. گرددشود، مبتال مىگير فرد مى دامن

شـود، كـه،  روشـن مى محبت و اشتغال زنانپس از ذكر اين موارد ارتباط بين .. اثبات كرده است

ای تنظيم كنند تا بتوانند نيازهای عاطفى فرزندان خـود را ارضـاء بايد اشتغال خود را به گونه زنان

  .كنند

  شوهر تعارض نداشتن با حقوق. 3. 2

در محيط خانه و حتى خارج از آن تعارض پيدا نكـردن اشـتغال  زنان يكى ديگر از شرايط اشتغال

از پيامبر سؤال شد پاسخ  شوهر بر زن در روايتى كه در خصوص حق. است شوهر همسر با حقوق

ق من بيتها شيئا إال بإذنه و ال تصوم تطوعا إال بإذنه و ال لها تطيعه و ال تعصيه و ال تصد«: دادند

تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و ال تخرج من بيتها إال بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنتها 

؛ »مالئكة السماء و مالئكة األرض و مالئكة الغضـب و مالئكـة الرحمـة حتـى ترجـع إلـى بيتهـا

اش صدقه  اطاعت كند و نافرمانى او نكند و از خانه او بدون اجازه اينكه زن او از او: حضرت فرمود

ی مستحبى نگيرد و او را از خود منع نكند حتى اگر چه بر پشت شـتری او روزه ندهد و بدون اذن

اش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود فرشتگان آسـمان و سوار باشد و از خانه

: 1413بابويـه،  ابن. (اش برگـرددكنند تا به خانـهشتگان غضب و رحمت او را لعنت مىزمين و فر

در روايتى ديگر وارد شده است كه جهاد المرأة حسن التبعل؛ همسـر داری نيكـو جهـاد زن ) 438

أيما امرأة رفعت من بيت زوجهـا شـيئا «: فرمايندپيامبر اكرم درجای ديگر مى) 163: همان. (است

؛ هر زنى  لى موضع تريد به صالحا نظر اّهللاٰ عز و جل إليها و من نظر اّهللاٰ إليه لم يعذبهمن موضع إ

كه در خانه ی همسر خود كاری انجام داده و جا به جايى انجـام دهـد و هـدف او اصـالح امـور 

رگـز عـذاب افكند و هر كه خدا نظر رحمت بر او كند ه باشد، خداوند نظر رحمت بر او مى خانواده

اين روايات داللت دارند براينكه شغل زن نبايد منافى با  همه) 411: 1400صدوق، ( »نخواهد شد
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گذار در قانون مدنى به آن تصريح كـرده اسـت، از آنجـايى كـه منبـع و  قانون. منافع شوهر باشد

ی گـذار در مـاده هـای دينـى اسـت قانونهبرگرفته از فقه و آموز مستند اصلى قانون مدنى ايران

-و در ماده. خانواده از خصايص شوهر است در روابط زوجين رياست: گويدقانون مدنى مى 1105
تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كـه منـافى مصـالح شوهر مى: گويدقانون مدنى مى 1117ی 

بنابر اين ماده، اشتغال زن نبايد سبب ورود ضرر يـا . ندخانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع ك

ی قانونى همين روايات و ماده مبنای اين حكم. ای نسبت به اعضای خانواده يا شوهر شودمفسده

باشد كه چه به صورت مطلق و چه به صورت مقيد خـروج زن مذكور و فتوای بسياری از فقها مى

اشتغال زن هم يكى از مصاديق بارز خروج از خانه اسـت . دانندشوهر مى از خانه را منوط به اجازۀ

گذار با مقيد كردن حرفه و صنعت به شرط منافات بـا  بنابراين قانون. طلبدی شوهر را مىكه اجازه

ی اختيار زوج را معيين كرده اسـت، تـا زوج نتوانـد بـه مصالح خانوادگى يا حيثيات زوج، محدوده

از خانواده نيز مؤيـدی بـر ايـن  قانون حمايت 18ی ماده. مانع اشتغال زن شود های مختلفبهانه

تواند با تأييد دادگاه زن خود شوهر مى: داردمقرر مى 1353خ مصوب . ق ح 18ی ماده. نظر است

 زن نيـز. را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود زن باشـد منـع كنـد

دادگاه در صورتى كـه اختاللـى درامـر معيشـت خـانواده . تواند از دادگاه چنين تقاضايى بنمايدمى

نص اين دو ماده هرچند ممكـن اسـت » .كندايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مى

اين دو . شودباشد اما با اندكى دقت آشكار مى هايى برای اشتغال زنان در ظاهر موانع و محدوديت

مـورد هـای بـىتا از يـك طـرف از بهانـه. باشدماده در راستای حمايت از حقوق اشتغال زنان مى

مردان جلوگيری شود و از طرف ديگر از مشاغلى كه در شأن زن نيست و سبب لطمه به زنـدگى 

 ن چيـزی جـزء حمايـت از حقـوق زنـانو ايـ. شود جلوگيری به عمل آيدخانوادگى و زوجيت مى

  .باشد نمى

  تعارض نداشتن با نقش مادری در توليد نسل. 4. 2

نبايد  زنان اين موضوع در كنار اشتغال. نقش مادری و توليد نسل است يكى ديگر از وظايف زنان

در روايتـى . قرار گيرد تا اين امر سبب كاهش ازدواج و توليـد نسـل شـود مورد غفلت و فراموشى

ء  تزوجوا فإنى مكاثر بكم األمم غـدا فـى القيامـة حتـى إن السـقط ليجـى: فرمايدرسول اكرم مى

محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول ال حتى يـدخل أبـوای الجنـة قبلـى؛ ازدواج 

زيرا من به كثرت شما در روز قيامت بر سـاير امـم افتخـار و مباهـات ) ودتا نسلتان زياد ش(كنيد 
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گوينـد بـرو در بهشـت،  ايستد، به او مى خشمگين بر در بهشت مى  سقط شده  كنم، حتى جنين مى

بابويـه،  ابن. ( تا پدر و مادرم پيش از من به بهشت نروند قدم در بهشت نخواهم گذاشـت: گويد مى

– يـا رسـول اّهللاٰ ص«: گويدسلمه همسر پيامبر به رسول خدا مى ام  ديگر در روايتى )383: 1413
المـرأة كانـت بمنزلـة   ء للنساء المساكين فقال ع بلـى إذا حملـت ذهب الرجال بكل خير فأی شى

الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله فى سبيل اّهللاٰ فإذا وضعت كان لها من األجر ما ال يدری أحـد 

فـإذا فرغـت  –أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسـماعيلما هو لعظمه فإذا 

) ص( رسول خـدا یامن رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها و قال استأنفى العمل فقد غفر لك؛

خيرات را به چنگ آوردند پس برای زنان بيچاره چه سهمى اسـت حضـرت در پاسـخ  مردان همه

شود، هماننـد روزه داِر شـب زنـده دار و مجاهـدی  باردار مى چنين نيست هنگامى كه زن: فرمود

كند و هنگـامى كـه فـارق شـود، پاداشـى دارد كـه  است كه با جان و مالش در راه خدا جهاد مى

دانى عظمت آن چه قدر است و هنگامى كه شير بدهد، در هر بار مكيدن، پاداش آزاد كـردن  نمى

ای بر پهلوی او  اوست و آن گاه كه شيردادن تمام شود، فرشتهبرای  )ع( يكى از فرزندان اسماعيل

؛ . ...، 1409عـاملى، (. »غاز كن كه بـى ترديـد، آمرزيـده شـدیعمل را از نو آ: گويد زند و مى مى

هـای طبيعـى زن و مـرد و  اسالم در زمينه اشتغال زنان، بـه دليـل تفاوت) 106: 1403مجلسى، 

و حفظ عفت عمومى با اصل اشتغال زنان، مخالفتى ندارد؛  ادهها در خانو های متفاوت آن مسئوليت

ای كه برای پرورش نسل آينده قائل است، اشتغال مـادران را در صـورت  اما به دليل اهميت ويژه

ايـن امـر هرگـز بـه معنـای ايـن نيسـت كـه در . كنـد تعارض و تقابل با نقش مادری تأييد نمى

اند؛ بلكه در نگـرش  اجتماعى، به زنان ظلم شده يا مردان بر زنان برتری يافته ريزی عدالت برنامه

در اين مسير حفظ و گسـترش نهـاد . اسالم هميشه انسان و هدايت و كمال او مد نظر بوده است

دادن  بنابراين زنان در نظام اسالمى مكلف به اشتغال نيستند و نفقـه. ای دارد خانواده اهميت ويژه

بـر اسـاس يـك بينــش ژرف ) ره(ها از جانب مردان يك واجب شرعى است امام خمينـى  به آن

ای عميق به اسالم و هدف آن يعنــى تربيـت انسـان و بـا اعتقـاد بـه  شناسانه و با عقيـده انسان

دانسـت و  سازی كه شغل انبيـاء اسـت، شـغل اول زنـان را مـادری مى شرافت واالی شغل انسان

ای است كه بچـه در  ترين مـدرسه دامـن مـادر بزرگ«: داد سـايـر امـور را در درجه بعد قـرار مى

شنــود غيـر از آن چيـزی اسـت كـه از معلـم  شـود، آنچه كه بچـه از مـادر مى آنجـا تـربيت مى

جـوار  شـود تـا در شنـود تا از معلـم، در دامـن مادر بهتر تربيت مى بچه از مادر بهتر مى. شنود مى

يك وظيفه انسانـى است، يك وظيفه الهى است، يك امر شـريف اسـت، . پدر، تا در جـوار معلـم
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داری ی زن نسبت بـه بچـهدر خصوص وظيفه) 240: 1379خمينى، ( »انسان درست كردن است

از طريق عزل يـا  ی شوهرتواند بدون اجازهفقهى و حقوقى زن نمى بايد گفت كه بر اساس مبانى

تـوان گفـت اگـر پس مـى. دار شدن جلوگيری كند ی شوهر از بچهاز هر روشى ديگر بدون اجازه

توانـد از آن دار نشـدن و توليـد نسـل باشـد شـوهر مـى اشتغال زن سببى برای جلوگيری از بچه

شـوهر،  بـا حقـوقتوانست مشمول همان مورد قبل، تعـارض مى هرچند اين حق. جلوگيری كند

  .مورد بررسى قرار گيرد اما به دليل نقش زنان در اهميت توليد نسل جداگانه به پرداخته شده است

  داریخانه. 5. 2

واگـذار  داری، يكى از امور ديگری است كه بر اساس سنت و فرهنگ اسالمى ايرانى به زنانخانه

حول شده و بر اساس تبليغات سوء مورد نفرت زنـان قـرار گرفتـه امروزه اين نقش مت. شده است

كه چنين تصوری اشتباه است و بسياری از محققـان و پژوهشـگران بـه آن اذعـان  درحالى. است

شـناس  گيـدنز جامعه. دارای ارزش و منبع در آمد است اگرچه قابل ديدن نيسـت دارند كه كارخانه

آورد شده كـه بر. اهميت زيادی برای اقتصاد جامعه دارد مزد خانگىكارهای بى«: نويسدغربى مى

گيـدنز، . (گيـردهـای صـنعتى را بـر مـىدر صد ثروت ايجاد شده در كشور 40تا  25كارخانه بين 

عالوه بر اين ما نبايد فراموش كنيم كه، دارای دين، مذهب، فرهنگ و سنت مقدس ) 196: 1378

ا فراموش كنيم بلكه بايـد آن را در سـطح جهـان تبليـغ و با ارزشى هستيم كه نه تنها نبايد آن ر

كـه در مقابـل كارهـای . های مذهبى فرهنگ اسـالمى اسـتداری از سنت به خانه اشتغال. كنيم

در اين زمينـه . است زنان از حقوق های حمايت ی شخصيت زنان يكى از راهسخت و از بين برنده

: فرمايـدامـام صـادق مـى. اشاره كـرد) ع(ی عملى حضرت زهرا و حضرت على توان به سيرهمى

و تعجن و تخبـز؛ اميـر   و يكنس و كانت فاطمة تطحن  و يستقى  كان أمير المؤمنين ع يحتطب«

كرد خميـر تهيـه آرد مى) ع(كرد و فاطمه كرد و جارو مىآورد آب فراهم مىهيزم مى) ع(المؤنين 

اين تقسيم كار و رسيدگى ) 77: 1406فيض كاشانى،  ؛40: 1409عاملى، . (پختكرد و نان مىمى

به امور خانه از مواردی است كه بسياری از مخالفان آن، دوباره خواسـتار تقسـيم كـار در خانـه را 

كه انجام كار در خانه «: نويسدمى يكى از محققان غربى در احيای مجدد خانواده. برای زنان دارند

شود و و عدم حضور افراد در محل و مراكز فعاليت هم صرفه جويى در وقت و انرژی را باعث مى

هـا  گـردد كـه خـود موجـب پيونـد عـاطفى آنهم حضور طوالنى اعضای خانواده را موجب مـى

واده، فعاليـت زنـان در خانـه شناسى خـان اما از ديدگاه جامعه) 313-269: 1378تافلر، (. »شود مى
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تـوانيم به همين جهت نمى. ای از تالش و عاطفه استزيرا كار در خانه آميزه !كاری است پيچيده

در واقع كـار در . ها كار نيست ها را در منزل به حساب نياوريم و ادعا كنيم كه فعاليت آنكار خانم

پـذيرد و ظرافت بسيار زياد صـورت مـىاين فعاليتى است كه با . خانه يكى از شاقترين كارهاست

بنابراين ارزش كـار خـانگى در ) 135: 1376كارشناس، (. »آيدی اين كار بر نمىهركسى از عهده

تر است و  زند بيشتر و با ارزشلطمه مى مقابل بسياری از كارهايى كه به سالمتى و شخصيت زن

: گويدمى آگوست يكى از مخالفان اشتغال زنان. اين از مواردی است كه آشكار قابل مقايسه است

های حاوی بار سـنگين در محوطـه سـاختمانى، به راستى ديدن زنان باردار در حال بردن فرقان«

شـود و هرانچه زنانه است به ايـن ترتيـب از زن ربـوده مـى.  ... مخلوط كردن آهك و سيمان و

باألخره زنان جوانتر و دوشيزگان زيبـاتر هرچـه بـه عنـوان كارمنـد  .گرددزنانگى نيز لگد مال مى

هـای عمـومى مـورد به منظور جلب مردان تشنه لذت در انواع پـاتوق.  ... وخدماتى، آوازه خوان 

-14: 1367ورنر، ( »وردآگيرند و اين بيشترين لطمه را به شخصيت آنان وارد مىاستفاده قرار مى

ای باشـد از حقوق زنان و تكريم شخصيت زن، اشتغال بايد به گونـه پس در راستای حمايت) 46

حال چه اين كار در خانه باشد يا بيرون . كه سبب ورود ضرر و آسيب روحى و جسمى به زن نشود

بـا . تر از كار بيرون است تر و با ارزش اگر شرايط كاری زن در خانه مهيا شود به صرفه كه؛ از خانه

-های اداری نيز نمـىدهند و شغلادی از جمعيت جامعه را زنان تشكيل مىاينكه امروزه درصد زي
گوی همۀ افراد باشد و از سـوی ديگـر اشـتغال زنـان در كارهـايى نظيـر كشـاورزی،  تواند پاسخ

فرساست سبب خسـتگى و  های ديگر كه برای زنان سخت و طاقتوساز و بسياری از شغل ساخت

هـا كه ارج نهادن به كارهای خانگى، يكى از بهتـرين روش پس بايد گفت. شودفشار بر زنان مى

تواند از طريق دادن تسهيالت به زنان و با ايجاد رغبـت در برای ايجاد كار زنان است و دولت مى

  .ای را برای اشتغال زنان به وجود آوردكار خانگى زمينه

  گيری نتيجه

 زنـان به معنای كار بيرون از خانه و دارای مزد به عنوان جزئى از حقوق زنان به طور كلى اشتغال

مفيد است نه بيكـاری، حـد وسـط ايـن دو  بايد گفت نه كار زياد برای زنان. برای آنان جايز است

ی زنان شاغل بيـرون از خانـه اسـت، وقت برا دار و كارهای پاره همان كار خانگى برای زنان خانه

ايـن . كه، در كنار اشتغال نقش مادری، همسری و تربيت فرزندان را به طور صحيح انجـام دهنـد

های اشتغال زنان را بـر اسـاس اشتغال زنان در بيرون از خانه هم بايد به نحوی باشد كه شاخصه
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ل زنـان در ديـن اسـالم نـه تنهـا و بايد گفت كه مقيد بـودن اشـتغا. های دينى در بر گيرد آموزه

های زنان، اين احكام و شـرايط  تبعيضى عليه حقوق زنان نيست بلكه به جهت شخصيت و تفاوت

  .شودها اشاره مى كه در ذيل به مواردی از آن. باشدو دفاع از حقوق آنان مى در راستای حمايت

زيرا اولـين . باشد اسب با روحيات و فيزيك زنوقت و متن كار بيرون از خانه بايد به صورت پاره .1

آسيب ببيند خود زن شـاغل اسـت، و پـس از آن فرزنـدان و  كسى كه ممكن است در اشتغال

  .اش استكانون گرم خانواده

ط و اخـتالط بايد به همراه رعايت عفاف و حجـاب و دور از ارتبـا كار بيرون از خانه برای زنان .2

اگر حدود و مقررات اسالمى در محيط جامعه و كار مراعات گردد نـه تنهـا چراكه  .مردانه باشد

  .شودبه نحو احسن رعايت مى زن شود بلكه حقوقوارد نمى ای به شخصيت زنخدشه

سـخت و  داری بـرای زنـان تربيت فرزنـدان و خانـه، مادری، همسری، های اشتغالجمع نقش .3

بايد سعى شود تـا آنجـا كـه امكـان  زنان از حقوق بنابراين در راستای حمايت. بار است مشقت

. ى شـودهای ديگر بيشتر رسـيدگی ساعات كاری زنان كاسته شود تا به نقشاز محدوده. دارد

در برابـر آن  ی مرد قـرار داده شـده اسـت، كـه زنهای افراد تحت تكفل بر عهدهزيرا هزينه

و دختـران مجـرد نيـز بايـد  و در شرايط خاص مثل زنان سر پرست خـانواده. مسئوليتى ندارد

ای رفع نيازهای خود بـه تا زنان مجبور نباشند بر. های الزم از طرف دولت به عمل آيدحمايت

  .هر كاری تن دهند

، تربيت و محبت فرزندان و توليد نسل در محيط خانـه شوهر بايد با رعايت حقوق زنان اشتغال .4

  .همراه باشد

  فهرست منابع

 قرآن كريم. 

 ی هادیششم، قم، انديشه، ترجمه محمد دشتى، 1387، البالغه نهج. 
 از خانواده حمايت قانون.  

 مدنى جمهوری اسالمى ايران قانون.  

 اعلمى ، بيروت ، پنجماألمالى، 1400،  بابويه، محمد بن على ابن ،  
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 دفتر انتشارات اسـالمى وابسـته  قم،  ، دوم، 3، ج ه الفقيهمن ال يحضر، 1413،  بابويه، محمد بن على ابن

  . به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

  ،تهران، سمت روان شناسى رشد با نگرش به منابع اسالم) 1375بى ريا، ناصر ، .  

  ،موج سوم، ترجمه شهين دخت خوارزمى، تهران، نشر علم1378تافلر، آلوين ،.  
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  ،دوم قم، دليل ما1، جرسائل حجابيه) 1428جعفريان، رسول ،.  

 روت، دار الحجـة ، بيـ ، اول والية الفقيه فى حكومة اإلسالم، 1418تهرانى، سيد محمد حسين،  حسينى

  . البيضاء

  ،امـام  ، سوم، تهران، مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار9و  7، جصحيفه امام 1379خمينى، روح اّهللاٰ موسوی

  .خمينى

  ،162: 9، ش3س ،شـيعه ی بانوانفصلنامه: ، در»و پيامدهای آن زنان اشتغال«، 1385خيری، يوسف 

-185.  

  ،چهارم، قم، مؤسسة المنار25، جمهذب االحكام فى بيان الحالل والحرامسبزواری، عبدالعلى ،.  

  ،انتشارات فرهنگ اسالمى  ، دوم، قم الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن ، 1365صادقى تهرانى، محمد ، .  

  ،52-49ی علميه قم، ش، دفتر تبليغات حوزهپيام زن: ، در»زنان اشتغال«صديق اورعى، غالمرضا.  

 سـيدمحمد بـاقر موسـوی  ، ترجمه4، ج الميزان فى تفسير القرآن، 1417،  طباطبايى سيد محمد حسين

  . ی مدرسين حوزه علميه قم ، دفتر انتشارات اسالمى جامعه ، قم همدانى، پنجم

  ،چهارم، قم، شريف رضىمكارم االخالق، 1370طبرسى، حسن بن فضل ،.  

  ،ع(، مؤسسة آل البيت  ، قم21، ج20، جوسائل الشيعة، 1409عاملى، محمد بن حسن(.  

 سيد محمد حسين،  فضل ، عبـدالهادی فقهـى  ، ترجمهاسالمى در حقوق نقش و جايگاه زن، 1378اّهللاٰ

  .زاده، اول، تهران، دادگستر

  ،كتابخانـه امـام   ، اول، اصفهان،17و 5، ج الوافى، 1406فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى
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  ،چاپ دوازدهم تهران، اميرینقش مادر در تربيت كودك، 1383قائمى، على ،.  

  ،هايى از قرآن،، چاپ يازدهم، تهران، مركز فرهنگ درستفسير نور، 1383قرائتى، محسن  

  ،نشـريه علمـى شناسـى كـار و شـغل از ديـدگاه جامعه زنـان مطالعه اشتغال، 1376كارشناس، مجيد ،

  .146تا  128، ص9ی ادبيات و علوم انسانى، شپژوهشى دانشكده
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  .111تا 102ص
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  ،   .، تهران، سمتاسالمى از ديدگاه فقه و حقوق خانواده، 1387مشايخى، قدرت اّهللاٰ

  ،چاپ هشتم، تهران، صدرادر اسالم زن نظام حقوق 1357مطهری، مرتضى ،.  

  ،تهران، امير كبيرفرهنگ فارسى، 1371معين، محمد ،.  

  ،دار الكتب اإلسالمية ، چاپ اول، تهران2، ج تفسير الكاشف، 1424مغنيه، محمد جواد ،.  

  ،چاپ اول، تهران، دار الكتب اإلسالمية17و  7، جتفسير نمونه، 1374مكارم شيرازی ناصر ،.  

 قم، نشرسرايى ، چاپ دوم نظام الحكم فى اإلسالم، 1471، حسين على، منتظری ،.  

  ،اول، تهـران، مجموعـه مقـاالت فقهـى، حقـوقى و اجتمـاعى، 1381موسوی بجنوردی، سيد محمد ،
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  ،چاپ اول، قم، امام عصراساسى جمهوری اسالمى ايران شرح وتبين قانون، 1382يزدی، محمد ،. 



 

 



 

 

 

  

  

المثل  قلمرو اجرايى اجرة

  در منزل كار زن

  
  
  

  1سيد مهدي ميرداداشي

  

  چكيده
اصالح مقررات مربـوط بـه طـالق مصـوب  ل ايام زناشويى يك تأسيس حقوقى است كه قانونالمث اجرت

ابداع نمـوده و در جهـت  خانواده مجمع تشخيص مصلحت نظام برای اولين بار در حوزه حقوق 28/8/71

ده زوجـه نمـو در هنگام طالق و با شرايطى خاص، زوج را مكلف به تأديـه آن در حـق حفظ حقوق زوجه

 23/10/1385كه در جلسـه  1307قانون مدنى مصوب  336بعدها قانون الحاق يك تبصره به ماده . است

ل، المثـ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايى رسيده اسـت و از حيـِث شـرايِط دريافـِت اجرت

ايجاد نموده كه آيا با ايـن  ن فّعاالن حقوق زنايجاد نموده، اين سؤال را در ميا تسهيل بيشتری برای زن

مجمع تشخيص مصلحت نظام به طـور  28/8/71حساب، قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

ضمنى نسخ شده است؟ چنان كه چالش ديگری كه در اين حوزه وجود دارد، در مورد امكان اجرای آن در 

باشـد موضـوع ايـن نوشـتار  های محاكم نيز مى اين دو مقوله كه از دغدغه. است شيعه مورد ايرانيان غير

  .است كه با رويكردی به متون فقهى مورد مداّقه قرار گرفته است

  .شيعه ايرانيان غير، زن مالى ل، حقوقالمث اجرت :ها واژه كليد

  

                                                           
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمى واحد قم. ١
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  مقدمه

، بايـد گفـت؛ قـانون المثل و تاريخچه تصويب آن در قوانين موضوعه ايـران در مورد مفهوم اجرة

بيـان نمـود كـه مقصـود از تـوان در تعريـف آن  المثل را تعريف نكرده است اما مى اصطالح اجرة

ل، اجرت عرفى كار انجام شده است كه با توجه به نوع كـار و وضـعيت عامـل و حتـى المث اجرت

المثل ايام زناشويى يـك تأسـيس حقـوقى اسـت كـه  اجرة ١.گردد شرايط زمان و مكان تعيين مى

مجمع تشخيص مصـلحت نظـام بـرای  28/8/71قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

در هنگام طـالق و بـا  ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه خانواده اولين بار در حوزه حقوق

  .زوجه نموده است ص، زوج را مكلف به تأديه آن در حقشرايطى خا

مجمع تشـخيص  28/8/71ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  6متن تبصرۀ 

  :مصلحت نظام از اين قرار است

الزحمه كارهايى كـه شـرعًا بـه  مبنى بر مطالبه حق پس از طالق در صورت درخواست زوجه«

نمايد و  ه وی نبوده است، دادگاه بدوًا از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مىعهد

در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يـا خـارج عقـد الزم، در خصـوص امـور مـالى 

اين صورت، هرگـاه طـالق بنـا بـه درخواسـت  شود، در غير شرطى شده باشد، طبق آن عمل مى

و رفتار وی  از وظايف همسری يا سوء اخالق تقاضای طالق ناشى از تخلف زن زوجه نباشد و نيز

  شود نباشد به ترتيب زير عمل مى

كارهايى را كه شرعًا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عـدم قصـد تبـرع  چنانچه زوجه . الف

گرفتـه  المثل كارهای انجام دادگاه اجرة. وضع اثبات گردد انجام داده باشد و برای دادگاه اين

  .كند را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت مى

المثل كارهای خـود را بـه دسـت  نتواند اجرة ، يعنى در صورتى كه زن»الف«مورد بند  در غير . ب

شـده  مثًال نتواند اثبات كند كه كار انجام داده يا نتواند اثبـات كنـد كـه كارهـای انجام(آورد 

 در خانـه شـوهر با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهـايى كـه زوجـه) تبرعى نبوده

بـرای زوجـه تعيـين ) نحلـه(دادگـاه مبلغـى از بـاب بخشـش  انجام داده و وسع مـالى زوج،

  .»نمايد مى

                                                           
 .205: 58، ج1409سيد محمدشيرازی، الفقه، دارالعلم، بيروت، . ١
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 در منزل، به معنای پرداختن اجرت كارهايى اسـت كـه زن در خانـۀ شـوهر كار زن» المثل اجرة«

 )مجانى بودن(اين امور از وظايف شرعى او نبوده و برای اين كار قصد تبّرع كه  درحالى انجام داده

اين اجرت . باشد المثل اين كارها مى نيز نداشته باشد، در اين موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة

و متناسب با كارهايى است كه زن در خانه انجـام داده و پرداخـت آن ارتبـاطى بـا  قانون به حكم

 »ب«بـه اسـتناد بنـد » نحلـه«كه  درحالى .دارايى شوهر ندارد و در هر صورت بايد پرداخت شود

شود كـه  المثل است و در صورتى پرداخت و مورد حكم واقع مى ماده واحده فرع بر اجرة 6تبصره 

المثل اثبات نشود؛ مثًال خانمى نتواند اثبات نمايد كه كارهای منزل به دستور شوهر بوده و يا  اجرة

كنـد، گرچـه  ا به عنـوان نحلـه تعيـين مىتبرعى نبوده است، در اين صورت دادگاه، خود، مبلغى ر

باشد و اين بخشش بايد با رضايت شوهر باشد و پرداخـت نحلـه  حقوقى نحله بخشش مى ماهيت

  ١.اشكال نيست اجباری و از سوی دادگاه بى

دهد كه توافق ديگری در خصوص امور مالى  قرار مى المثل را در زمانى مورد حكم دادگاه اجرة

المثـل بـا  اگر توافقى باشد بايد طبق آن عمل شـود، بنـابراين اجرةچراكه  نباشد و شوهر ميان زن

به اين معنى كه شرط . قابل جمع نيست –كه در اسناد ازدواج آمده –شرط انتقال تا نصف دارايى 

المثل بر نحله مقدم است، ايـن نكتـه  المثل و پرداخت اجرة دارايى بر پرداخت اجرة انتقال تا نصف

و : ... اصالح مقررات مربوط به طالق مورد تصريح قرار گرفته است قانونه ماده واحد 6در تبصره 

در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يـا خـارج عقـد الزم، در خصـوص امـور مـالى 

اين صورت، هرگـاه طـالق بنـا بـه درخواسـت  شود، در غير طى شده باشد، طبق آن عمل مىشر

و رفتار وی  نباشد و نيز تقاضای طالق ناشى از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخالق زوجه

  »: ...شود نباشد به ترتيب زير عمل مى

كـه در جلسـه  1307قـانون مـدنى مصـوب  336تبصـره بـه مـاده  الحـاق يـك البته قانون

مجمع تشخيص مصحلت نظام به تصويب نهايى رسـيده اسـت و در واقـع گـامى  23/10/1385

 تبصـره ـ چنانچـه زوجـه«: شود قابل ذكر اسـت تلقى مى زنان مالى ديگر در جهت تثبيت حقوق

                                                           
؛در 4/نساء» َو آُتوا النساء َصُدقاتِِهن نِْحَلةً «: با عنوان نِحله به مفهوم هديه تعبير شده است كريم از مهريه در قرآن. ١

باشد و بديهى است هبه نيازمند تراضى است سيد روح اّهللاٰ موسوى خمينى، تحريـر واقع نحله مرادف با هبه مى

... و هى تمليك عين مجانا و من غير عوض الهبة« 56: ، ص2 الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم ، اول، ج

  »و قبول بما دل على الرضا... و قد يعبّر عنها بالعطية و النحلة، و هى عقد يفتقر إلى إيجاب 
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المثل باشد، به دسـتور زوج و بـا  كارهايى را كه شرعًا به عهده وی نبوده و عرفًا برای آن كار اجرة

المثـل كارهـای انجـام  عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نيز ثابت شود، دادگـاه اجرة

  ١.»نمايد مى گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم

ماده واحـده اصـالح  6گذار با وجود تبصره  اين جا مطرح است اين كه چرا قانونسؤالى كه در 

مدنى الزم ديـده اسـت؟ آيـا  قانون 336مقررات مربوط به طالق، الحاق تبصره فوق را ذيل ماده 

 قرار دهد يا اين كه در واقع خواسته است با نسـخ تأكيدخواسته است همان مفهوم را مجددًا مورد 

  شان، بيشتر ياری نمايد؟مالى را در دستيابى به حقوق ، زنان6ضمنى تبصره 

در ابتدا . كند نگاهى به سير تقنين تبصره الحاقى ما را در رسيدن به جواب سؤال فوق هدايت مى

مدنى ذيـل بحـث  قانون 948طبق مصوبه مجلس شورای اسالمى، بنا بود تبصره الحاقى ذيل ماده 

واقـع  14/5/81بيايد كه البته مورد ايراد ماهيتى شورای نگهبان در جلسه مورخ  ميراث زوج و زوجه

اطالق تبصره ماده واحده نسـبت بـه مـواردی «شد، متن نظريه شورای نگهبان به شرح ذيل است؛ 

د ولـى دسـتور زوج ظهـور يـا صـراحت در كه كار زوجه به دستور زوج با عدم قصد تبرع زوجه باش

  ».مجانيت داشته باشد يا َجری عرفى بر مّجانيت باشد، خالف موازين شرع تشخيص داده شد

  :بينى كرده است شرط را پيش 3شورای نگهبان بر اين باور است كه تبصره برای تحقق دين زوج 

در اسـتحقاق زوجـه » دستور زوج«نبوده،  دستور زوج در اموری كه بر عهده زوجه .1

شايسـته  ٢.شود شته و شرط استحقاق محسوب مىالمثل نقش اساسى دا برای اجرة

آمـده اسـت ولـى بـه نظـر » دسـتور«ذكر است كه گرچه در مقررات قانونى واژه 

رسد منظور از دستور، فرمان نيست بلكه معنايى اعم از آن است كه به خواست  مى

ن تعبير نمود چنان كه اين معنى از برخى فروعات فقهى نيـز قابـل توا و تقاضا مى

  ٣.استنباط است

                                                           
م . ق 336مجمـع بـا تبصـره الحـاقى بـه مـاده  28/8/71اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  رابطه قانون. ١

  .مجمع 23/10/1385مصوب 

؛ سيد محمـد كـاظم يـزدی،  137، ص9امام خمينى، موازين قضائى از ديدگاه امام خمينى، سوال شماره . :ك.ر. ٢

غير ال بأمره و ال إذنه ال يستحّق عليه العوض و إذا عمل لل): 18مسألة " (112، ص 5 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 

گنجينـه سـواالت قضـائى، : ؛ آيت اّهللاٰ العظمى محمد تقى بهجت،." إن كان بتخيل أنّه مأجور عليه فبان خالفه

  .9034سؤال شماره 

و المناط فى حصول االستيفاء الموجـب " 142، ص12 سيد محسن طباطبائى حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج.  ٣

للضمان، أن يكون بعث و تحريض للعامل، و ال فرق فى البعث بين أن يكون بالقول كاألمر، و أن يكون بالفعل 
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 336قصد تبرع نداشته باشد، اصل بر عدم تبرع است چنان كه از ذيل مـاده  زوجه .2

فقها نيز در مباحث مختلفى از جمله در . مدنى اين معنى قابل استنباط است قانون

انجام كار به امر ديگری و ضمان استيفای عمل غير ، اصل عـدم تبـرع را مطـرح 

اسـت و در » ظـاهر«مخالف بـا » اصل«ممكن است گفته شود كه اين  ١اند نموده

اين بيان كه زنى كـه به . فرض تقابل اصل عملى با ظاهر، ظاهر مقدم خواهد شد

ورزد، به طور معمول و ظاهر قصـد اجـرت در  به خانه، فرزند و شوهرش عشق مى

تنها اگر ظاهر از . ولى بايد گفت كه تقدم ظاهر بر اصل كليت ندارد. خدمات ندارد

شود  ظهوراتى باشد كه دليل خاص بر حجيت آن وارد شده باشد، بر اصل مقدم مى

ظهور عرفى تبرعى بـودن  ٢.اند را بر اصل نفى كردهآن وگرنه بعضى از فقها تقدم 

نيز از اين نوع ظواهر است و تقديم آن بر اصل عدم تبرع مسلم نبوده،  خدمات زن

صـدور آرای متعـدد در محـاكم بـدوی و تأييـد آن در محـاكم . بلكه منتفى است

در ايـن . تجديدنظر و ديوان، حاكى از عدم وجود قصـد تبـرع از طـرف زن اسـت

دادگـاه بـدوی  28/3/80-363توان برای نمونه بـه دادنامـه شـماره  خصوص مى

دادگـاه تجديـدنظر  2/8/81-938المثل و دادنامـه شـماره  بابلسر در پرداخت اجرة

                                                                                                                                          
كأن يدفع إلى الخياط الثوب ليخيطه، أو الغسال ليغسله، أو يجلس بين يدی الحالق أو الدالك فيحلق رأسـه أو 

؛ ." فى حصول االستيفاء المقتضـى للضـمان يدلك بدنه، كما صرح به فى جامع المقاصد، فان ذلك بمنزلة األمر

بل الظاهر عدم اعتبار األمر فى ذلك " 335، ص27 محمد حسن نجفى،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم، ج

أيضا بل يكفى اإلذن فيه و لو بالفعل نحو ما جلس بين يدی حالق ليحلق رأسه أو دالك كذلك كما نص عليه 

  . " فى جامع المقاصد

إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ): 19مسألة (112، ص 5 سيد محمد كاظم يزدی، العروة الوثقى ، ج :ك.ر.  ١

فإن كان بقصد التبّرع ال يستحّق عليه اجرة و إن كان من قصد اآلمر إعطاء اُألجرة و إن قصـد اُألجـرة و كـان 

ّرعًا سواء كان العامل مّمن شأنه أخذ اُألجـرة و ذلك العمل مّما له اجرة استحّق و إن كان من قصد اآلمر إتيانه تب

: ك .نيـز ر".معّدًا نفسه لذلك أو ال، بل و كذلك إن لم يقصد التبّرع و ال أخذ اُألجرة، فإّن عمل المسـلم محتـرم

، ص 30 ؛همـو، موسـوعة اإلمـام الخـوئى، ج392، ص 4 سيد ابوالقاسم خوئى، المستند فى شرح العروة الوثقى، ج

؛محمدفاضـل لنكرانـى، اإلجـارة، 27و 177،صص 19 داالعلى موسوی سبزواری،مهذب األحكام ، ج؛سيد عب393

 307، ص4 ،فرالمحققين،إيضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعد، ج 537
فيقتصر فى ترجيح الظـاهر علـى األصـل علـى " 130، ص 5 شهيد ثانى،الروضة البهية فى شرح اللمعة ،ج: ك.ر.  ٢

؛ . )"و إال فاألصل مقدم على الظاهر. كل مورد ورد النص بتقديم الظاهرعلى األصل يؤخذ به أی فى(مورد النص 

ق،ص   ه 1416همو، تمهيد القواعد األصولية و العربية، انتشارات دفتر تبليغـات اسـالمى حـوزه علميـه قـم،اول، 

دة و الرواية و األخبـار، فهـو شرعا، كالشها  إذا تعارض األصل و الظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها«300

مقّدم على األصل بغير إشكال؛ و إن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبـة أو القـرائن أو غلبـة 

الظن و نحو ذلك، فتارة يعمل باألصل، و ال يلتفت إلى الظاهر، و هو األغلب، و تارة يعمل بالظـاهر، و ال يلتفـت 

  .»...خرج فى المسألة خالفإلى هذا األصل، و تارة ي
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از سـوی  19/4/81-162استان مازندران در تأييد آن و ابرام آن به موجب دادنامه 

مـدعى (بر عدم تبرع شد مدعى تبـرع وقتى اصل  ١.ديوان عالى كشور اشاره نمود

اقـرار، سـند، (بايد تبرعى بودن كار را اثبات كند يعنى به وسيله ادله ) خالف اصل

چنان كه همين معنـى . اثبات نمايد كه كار تبرعًا صورت گرفته است... ) شهادت، 

 ٢.در كلمات فقها آمده است

  .المثل باشد عمل دارای اجرة .3

زوج، شرط چهارمى نيز الزم است و آن اين كـه دسـتور زوج نبايـد در حالى كه برای تحقق دين 

ظهور يا صراحت يا از نظر عرف بر اين باشد كه از روی مجانيت دستور داده است و بنـا نـدارد در 

مقابل اين عمل اجرتى بپردازد، با وجود اين قيد، دستورات زوج ظهـور در مجانيـت دارد، در واقـع 

مدنى نيز خالف شـرع اسـت، بـه نظـر  قانون 336گاه كنيم متن ماده اگر از اين منظر بخواهيم ن

 ٣آن بوده است كه فتـوای اصـلى و مشـهور 1307م در سال . ق 336رسد علت تصويب ماده  مى

ميان فقهای آن عصر نظير صاحب عروه اين بوده است كه قصد آمر و ظهور كالم او هيچ دخالتى 

بر اساس همان ديدگاه  1307و قانون مدنى نيز در سال  ٤المثل ندارد رةدر دين آمر و استحقاق اج

 ٢و گلپايگـانى ١خـويى ٥فقهای معاصر از جمله حضرات آيـات امـام،كه  درحالى تدوين شده است،

                                                           
ونقد آرای محاكم، مجلـه  محمد على انصاری پور، محمد حسن صادقى مقدم، اجرت المثل كارهای زوجه: .ك.ر. ١

 18،ص41مدرس،شماره 
  قّدم و لو تنازعا بعد ذلك فى أنّه قصد التبّرع أو ال"...112، ص 5 سيد محمد كاظم يزدی، العروة الوثقى ، ج: ك.ر.  ٢

؛ محمد حسن نجفى، جواهر الكـالم فـى ..."قول العامل، ألصالة عدم قصد التبّرع بعد كون عمل المسلم محترما

فله أی العامل المطالبة ألنه أبصر بنيته التى هى إرادة األجرة عوض عمله، " 336، ص 27 شرح شرائع اإلسالم، ج

؛ سيد محمود هاشـمى شـاهرودی، كتـاب " المزبور أو عدم قصد التبرع فإن ذلك كاف فى تحقق األجرة لألصل

؛محمـد فاضـل لنكرانى،جـامع 5،ص5؛ سيد محمد رضا گلپايگـانى،، مجمـع المسـائل،جلد300،ص2االجاره،جلد

  . 437،ص1المسائل،جلد

سـيد : ك.ر»على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخـالف فيـه«: نويسدمرحوم حكيم ذيل عبارت سيد مى. ٣

 .139، ص 12 ق،ج  ه 1416حكيم، مستمسك العروة الوثقى،مؤسسة دار التفسير، قم ، اول،  محسن طباطبايى
و إن ... إذا أمر بإتيان عمل فعمـل المـأمور ): 19مسألة («112، ص 5 سيد محمد كاظم يزدی، العروة الوثقى ، ج. ٤

  .»انه تبّرعاً قصد اُألجرة و كان ذلك العمل مّما له اجرة استحّق و إن كان من قصد اآلمر إتي

مع جهل المأمور بقصده، و أّما مـع اّطالعـه عليـه و لـو «: ذيل عبارت سيد، اين تعليقه را دارند) ره(حضرت امام.  ٥

سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مـع تعـاليق اإلمـام الخمينـى، » .بقيام قرينة فالظاهر عدم االستحقاق

 . 843ق،ص  ه 1422امام خمينى قدس سره، تهران ، اول،  مؤسسه تنظيم و نشر آثار
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اند و شورای نگهبان نيز بـر  همگى قيد چهارم را با بيانات مختلف اضافه نموده) رحمة اّهللاٰ عليهم(

  .قيد چهارم را الزم ديده استاساس نظريه اخير، 

به هر حال، از آنجا كه مجلس شورای اسالمى حاضر به اعمال اصالحات مـورد نظـر شـورای 

نگهبان نشد، طرح مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و البته اين بار ذيل ماده 

در منزل، منوط  المثل كار زن اجرة مدنى به تصويب رسيد، با اين استدالل كه دريافت قانون 336

  .بيايد زوجه به فوت زوج نيست تا در ذيل مواد مربوط به ارث

مـاده واحـده را در  6م، مفـاد تبصـره . ق 336حال بايد ديد آيا واقعًا تبصره الحاقى بـه مـاده 

  ت يا خير؟شود نسخ نموده اس حدودی كه مغاير با آن تشخيص مى

گـذار  قانون مدنى مبـين آخـرين اراده قانون 336الحاقى به ماده  به نظر نگارنده، چون تبصره

مـاده  6فوق، مفاد تبصـره  گذار به طور ضمنى با الحاق تبصره قانون: توان گفت است بنابراين مى

  ٣.های مغاير، نسخ نموده است ر بخشواحده را د

 المثل كـار زن توان گفت كه شرط تنصيف دارايى با دريافت اجرة ابراين در وضعيت جديد مىبن

 المثـل بـه زوجـه ماده واحده، برای اين كه اجرة 6در واقع به موجب تبصره . باشد مانعةالجمع نمى

  .شرط ضروری است 7تعلق بگيرد وجود 

  نباشد، طالق به درخواست زوجه .1

  تصالح امكان نداشته باشد، .2

  شرط ضمن عقد يا عقد خارج الزم در خصوص امور مالى نشده باشد، .3

  از وظايف همسری تخلف ننموده باشد، زن .4

  نباشد، و رفتار زوجه درخواست طالق زوج ناشى از سوء اخالق .5

                                                                                                                                          
هـذا إذا لـم تكـن قرينـة موجبـة لظهـور األمـر فـى «: ذيل عبارت سيد، اين تعليقه را دارنـد) ره(مرحوم خوئى.  ١

، اول، اإلمـام الخـوئى ره، قـم  سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة اإلمام الخوئى، مؤسسـة إحيـاء آثـار» .المّجانية

  . 392، ص 30 ق ،ج  ه 1418

سـيد محمـد كـاظم يـزدی، العـروة الـوثقى : ذيـل عبـارت سـيد، ايـن تعليقـه را دارنـد) ره(مرحوم گلپايگـانى.  ٢

  » .إّال أن يكون هناك انصراف أو قرينة على استدعاء التبّرع«112، ص 5 ،ج)المحشى(

ــتر ر.  ٣ ــيل بيش ــرای تفص ــمن: ك.ب ــروط ض ــدی ميرداداشى،ش ــيد مه ــاپ  س ــارات جنگل،چ ــد ازدواج،انتش عق

  .بعده ب 136،تهران،صص1390اول،
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اگر راجع به وجود دستور اخـتالف باشـد از آن دستور زوج برای دادگاه ثابت شود،  .6

باشد چـه  ، مخالف با اصل مىمبنى بر انجام كار به دستور شوهر جا كه ادعای زن

المـدعى مـن (قاعـده ه اين كه اصل عدم وجود دستور است، پس همو با عنايت ب

نمايـد بـه نظـر د را اثبـات مدعى بـوده و بايـد دعـوی خـو) يدعى خالف االصل

 با استنباط از ظهور عرفى، چنان كه زوج دستور صريح خود را بـه زوجـه ١.رسد مى

در انجام كارهای منزل انكار كند، دستور ضمنى و يا تقاضای قولى و يـا فعلـى را 

لذاست كه به عقيده برخى از نويسندگان، در آرای صادره در . تواند انكار نمايد نمى

از شعب ديوان عالى كشور مورد نقض يا ابرام  82تا 79المثل كه از سال  ةمورد اجر

به زن بـرای انجـام كارهـای  قرار گرفته، به موردی كه مرد منكر دستور و يا اذن

 ٢.خانه باشد، برخورد نشده است
  .محرز باشد قصد عدم تبرع در اعمال زوجه .7

م و نيـز تبصـره الحـاقى، تنهـا . ق 336المثل بر اساس متن ماده  رةدر حالى كه برای دريافت اج

  .كافى است) المثل برای عمل و داشتن اجرة دستور زوج، عدم قصد تبرع زوجه(شرط  3وجود 

مـدنى  قـانون 336اگر ديدگاه نسخ ضمنى را نپذيريم، بايد بگوييم الحاق تبصره فوق به ماده 

ماده واحده آمده بود  6ای بيش از آنچه كه در تبصره  كاری عبث و بيهوده است چه اين كه فايده

 بر آن مترتب نخواهد بود، عالوه بر اين كه ديدگاه نسخ ضمنى بيشتر در جهت تأمين منافع زنـان

جـع بـه امـور مـالى المثل منوط به عدم وجـود شـرط خصوصـى را قرار دارد و ديگر دريافت اجرة

المثل كار خـويش را مطالبـه نمايـد و  تواند اجرة همزمان هم مى نخواهد بود و به عبارت ديگر زن

توانـد ايـن ايـده را  آن چـه كـه مى ٣.هم تنصيف دارايى در قالب شرط ضمن عقد را مطالبه كنـد

جـود نـدارد كـه اگـر تقويت نمايد آن است كه هيچ دليل فقهى حقوقى روشنى بـر ايـن جهـت و

                                                           
آيـت اّهللاٰ العظمـى لطـف اّهللاٰ صـافى : ك.ر.چنان كه اين مطلب در جواب برخـى از اسـتفتائات نيـز آمـده اسـت. ١

ــد  ــامع االحكام،جل ــانى، ج ــماره  2گلپايگ ــوال ش ــانى،مجمع 76،ص1452، س ــا گلپايگ ــد رض ــيد محم ؛ س

  .302: 2مود هاشمى شاهرودی،كتاب االجاره،ج؛سيد مح5،ص5المسائل،جاد

ونقد آرای محـاكم، مجلـه  محمد على انصاری پور، محمد حسن صادقى مقدم، اجرت المثل كارهای زوجه: ك.ر. ٢

 . 17: 41مدرس،شماره 
 .سيد مهدی ميرداداشى،پيشين. ٣
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چـه ايـن كـه  ١المثل محروم خواهد بود باشد وی از دريافت اجرة درخواست طالق از سوی زوجه

و يا به نظر برخـى  ٢است» احترام عمل مسلمان«المثل قاعده  به پرداخت اجرة مبنای فقهى حكم

رد چنان كـه ويـژه خـدمات زن نيـز است و اين امور اختصاص به فرض خاصى ندا» بنای عقال«

هـا نشـان  بررسى. بدان اشاره نموده است 336گذار مدنى در ذيل ماده  باشد لذاست كه قانوننمى

 6اعتنا بـه تبصـره  بى 336دهد كه بعضى محاكم، حتى قبل از تصويب تبصره الحاقى به ماده  مى

دادنـد اعـم از  رأی مـى. م. ق 336استناد به مـتن مـاده ل، با المث ماده واحده در دادخواست اجرت

حتى در مواردی . المثل در دوران زوجيت يا در ضمن دادخواست طالق باشد اينكه دادخواست اجرة

صـادر نمـوده . م. ق 336المثل به استناد ماده  دادگاه رأی به اجرة. كه متقاضى طالق زوجه باشد

به خواسـته ... .  به طرفيت...  خصوص دادخواست خانم در«: است مثًال رأی ذيل قابل ذكر است

... سال طبق نظر كارشناسـى 12داری به مدت  المثل منزل مسكونى و خانه تقاضای طالق و اجرة

 ... ودادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهـارات طـرفين و احـراز وجـود علقـه زوجيـت دائـم 

و حرج غير ثابت تشخيص داده و مستندًا به مـاده  خواسته خواهان را مبنى بر طالق به علت عسر

حكـم بـه رّد دعـوی » الطالق بيد من اخـذ بالسـاق«و اصل مسلم شرعى مبنى بر . م. ق 1133

المثل با توجه به اقرار زوج به انجام كارهای منـزل توسـط زوجـه و  خواهان صادر و در مورد اجرة

ثابـت تشـخيص داده مسـتندًا بـه مـوادتين خواسته خواهـان را موّجـه و ... عدم ثبوت قصد تبرع

ريـال بـه عنـوان  000/920حكم به محكوميت خوانده به تاديه مبلـغ . م. ق 336-337) مادتين(

بـه  16/8/1379لغايـت  26/2/1378المثل اجاره بها سهم خواهان از منزل مشترك از تاريخ  اجرة

المثل كارهای انجام شده از  ن اجرةريال به عنوا 000/800/9هزار ريال و مبلغ  120ميزان هر ماه 

الزم بـه  ٣»... گـردد خواهان صادر و اعـالم مى طرف زوجه در مدت ايام زندگى مشترك در حق

المثل تأييد گرديد ولى  ذكر است كه در رأی مرجع تجديدنظر، رأی دادگاه بدوی در خصوص اجرة

در بخشى از رأی مرجع تجديـدنظر چنـين . رأی دادگاه در مورد عدم اثبات عسر و حرج نقض شد

                                                           
: تهران ،1386 چاپ اول، ،روابط عمومى شورای فرهنگى اجتماعى زنان ،خانواده نيا، فلسفه حقوق اّهللاٰ هدايت فرج. ١

213.  

؛ سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، 360: 2 ج ،1407شيخ كلينى، الكافى ، دار الكتب اإلسالمية، تهران ، چهارم، . ٢

؛ سـيد عبـد األعلـى 112: ،5 ج ،1419اول، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم، 

، قم ، چهارم،  -سبزوارى، مهّذب األحكام ، مؤسسه المنار  ؛ محمد حسن 176: 19 ، ج1413دفتر حضرت آية اّهللاٰ

  .335: 27 نجفى ، جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم، دار إحياء التراث العربى، بيروت ، هفتم، ج

  محاكم عمومى قم 5، شعبه 15/8/1379ـ  1712ـ  1711دادنامه، ش . ٣



400 

 

400 

ايـن  با توجه به اينكه عسر و حرج تجديدنظر خوانده در ادامه زندگى مشترك برای: ... آمده است

گـردد و  دادگاه محرز است، خواسته خواهان موجه تشخيص، و لذا گواهى عدم سـازش صـادر مى

گردد و در صورت ميسر نبودن  حكم به اجبار زوج به طالق صادر مى. م. ق 1130مستندًا به ماده 

تن طور كه در م همان ١.»حكم صادره قطعى است. ذان نمايدتواند از دادگاه استي اجبار، خواهان مى

درخواسـت طـالق از سـوی  6شود، متقاضى طالق زوجه است و با توجه به تبصره  رأی ديده مى

رأی بـه . م. ق 336ولى دادگاه به استناد مـاده . كند المثل محروم مى زوجه، وی را از مطالبه اجرة

ی هـای ديگـر در نمونـه. المثل داده است و مرجع تجديدنظر نيز اين رأی را تأييد كرده است اجرة

بـه نفـع خــواهان رأی داده . م. ق 336المثل زوجه، بـه اسـتناد مـاده  دادگاه در دادخواست اجرة

حتـى  6دهد كه به دليل شرايط دشوار و مشـكالت موجـود در تبصـره  اين آراء نشان مى ٢.اسـت

. م. ق 336دادند با استفاده از مـاده  ، قضات ترجيح مى336قبل از تصويب تبصره الحاقى به ماده 

چه رسد در وضعيت جديد كه با عنايت به مطالب پـيش گفتـه ايـن  ٣.خواسته زوجه را حكم دهند

  .امكان تقويت گرديده است

                                                           
 ؛ دادگاه تجديد نظر استان قم 12/10/80 -111286دادنامه، ش . ١
 دادگاه عمومى قم 5، شعبه  13/6/78 - 956دادنـامه ش . ٢
 .پيشين فرج اّهللاٰ هدايت نيا،. ٣
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  شيعه غيرالمثل در مورد ايرانيان  امكان يا عدم امكان اجرای اجرة

المثـل نفيـًا و اثباتـًا از مصـاديق  برای پاسخى شايسته و درخور به اين سؤال، بايد ديد آيا اجرة

قانون اجازه رعايت احوال  و  ١اساسى قانون 12گردد تا مشمول اصل  احوال شخصيه محسوب مى

شود يا خيـر؟ تـا قواعـد  ٢شمسى 1312تير ماه  31در محاكم مصوب  شيعه شخصيه ايرانيان غير

مجمع  28/8/71ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  6و تبصره  ٣عام قانون مدنى

  تشخيص مصلحت نظام حسب مورد اعمال گردد؟

مى اسـتعمال اصطالح احوال شخصيه در متـون فقـه اسـال: در مقام پاسخ و بررسى بايد گفت

ه مصـری محمـد قـدری پاشـا بـوده نشده است اولين كسى كه به اين اصطالح اشاره نموده فقي

برخى ديگر معتقدند با وجود شيوع استعمال اين اصطالح، تحديد دقيق موضوعات منـدرج  ٤.است

در احوال شخصيه واقعًا كار مشكلى است و حتى كشورهای غربى از جمله فرانسه نيـز نتوانسـتند 

                                                           
االبـد  عشری است و اين اصل الـى هب جعفری اثنى، اسالم و مذدين رسمى ايران«:اساسى اصل دوازدهم قانون. ١

غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسالمى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدی دارای احتـرام كامـل 

هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشـان آزادنـد و در تعلـيم و تربيـت دينـى و 

هـا رسـميت دارنـد و در هـر  و دعاوی مربـوط بـه آن در دادگـاه) و وصيت طالق، ارثازدواج، (احوال شخصيه 

ای كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيـارات شـوراها بـر  منطقه

  ».پيروان ساير مذاهب طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق

ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان بـه رسـميت  نسبت به احوال شخصيه و حقوق -ه واحده ماد «. ٢

راجـع  عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی كه مقررات قانون شناخته شده محاكم بايد قواعد و

  :به انتظامات عمومى باشد به طريق ذيل رعايت نمايند

 .پيرو آن است در مسايل مربوطه به نكاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبى كه شوهر. 1
  .و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفى در مسايل مربوطه به ارث .2

در مسايل مربوطه به فرزندخواندگى عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبى كه پدرخوانده يـا مادرخوانـده  .3

  ».پيرو آن است

هر گاه كسى بر حسب امر ديگری اقدام به عملى نمايد كه عرفًا برای « مدنى و تبصره الحاقى  قانون 336ماده . ٣

مستحق اجـرت عمـل خـود خواهـد بـود  عادتًا مهيای آن عمل باشد عامل بوده و يا آن شخصآن عمل اجرتى

مصـوب مجمـع تشـخيص  23/10/1385الحـاقى (تبصـره » .مگراينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشـته اسـت

كارهايى را كه شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن كار اجرت المثل باشد، بـه  چنانچه زوجه) مصلحت نظام

ستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد وبرای دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهـای انجـام د

  .مى نمايد گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حكم

 .11: 1ج م،1979،دمشق،5االحوال الشخصيه السوری فى الزواج و الطالق،چاپ  عبدالرحمن صابونى،قانون. ٤
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تعريـف خاصـى از اصـطالح  در قوانين ايران ١.انعى از احوال شخصيه ارائه دهندمفهوم جامع و م

احوال شخصيه به عمل نيامده است، در فقدان متن خاص قانونى، حقوقدانان هر يك، مفهومى از 

ــتالف نموده ــز اخ ــاديق آن ني ــه داده و در مص ــد آن ارائ ــاف و. ان ــوع اوص ــى آن را مجم  برخ

و اجتمـاع  و تكاليف او را در خـانواده دانند كه وضع و هويت شخص و حقوق هايى مى خصوصيت

برخـى ديگـر دايـره  ٢.تأهل، سن، نسب، نام و اقامتگـاه كند مانند ايرانى يا بيگانه بودن،معين مى

و بعضى احوال شخصيه را در برابر احوال مدنى قـرار  ٣.احوال شخصيه را بيش از حد توسعه دادند

احكـام  .2؛ احكام اهليـت، واليـت و وصـايت .1 احوال شخصى سه بخش است؛: اندداده و گفته

  ٤.و وصيت و وقف خانواده مانند ارثاحكام مربوط به دارايى  .3؛ مربوط به خانواده

را بـه ...  طالق، نسب، حجر، واليت بـر مـال و حقوقدانان عرب نيز مباحث مربوط به ازدواج،

  ٥.انداديقى از احوال شخصيه آوردهعنوان مص

احوال شخصيه عبارت از اموری است كـه : توان در تعريف احوال شخصيه گفت در مجموع مى

مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است، اموری كـه ممكـن اسـت 

و وصيت و يا دارای اثر مـالى آن غيـر مسـتقيم باشـد  ى باشد همچون ارثدارای اثر مستقيم مال

  ... مانند نكاح، طالق، نسب و واليت و

المثل، به عنوان مصداقى از  اوًال؛ در هيچ متنى از اجرة: با عنايت به آن چه گفته آمد، بايد گفت

در منـزل  المثل كـار زن اساسًا اجرة 1376احوال شخصيه نامى برده نشده است چنان كه تا سال 

آورده  336گذار مدنى نيز آن را در ذيل قواعد عمومى قرادادها در قالب مـاده  مطرح نبوده و قانون

در اين مورد مشمول  شيعه پس ايرانيان غير. انداست و فقها نيز غالبًا در بحث اجاره بدان پرداخته

شهرستان بندر تركمن به ) حقوقى(توان گفت رأی شعبه اول دادگاه عمومى  د عام بوده و مىقواع

كه حنفى مـذهب  المثل به زوجه به پرداخت اجرة مبنى بر حكم – 9009971753101287شماره 

                                                           
 .338: 1976عبدالكريم زيدان، احكام الذميين والمستامنين فى دار االسالم، جامعه بغداد، چاپ دوم،. ١
چنـد  ؛مرتضـى نصـيری،حقوق4: 2، تهـران، ج1369ناصر كاتوزيـان، قواعـد عمـومى قراردادهـا، بهنشـر، دوم، . ٢

 .100: 4امامى ، حقوق مدنى، ج؛ سيد حسن 351: مليتى،نشر دانش امروز،اول،تهران
 .17: ،گنج دانش،دوم،تهرانمحمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمينولوژی حقوق. ٣
 .1370:54مدنى،چاپ اول، محمد حسين ساكت،شخصيت و اهليت در حقوق. ٤
ريعه االسالميه مع االشاره الى عبدالكريم زيدان، پيشين؛محمد محى الدين عبدالحميد،االحوال الشخصيه فى الش. ٥

  .105: تقابلها فى الشرايع االخر،دارالكتب العربى
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وِم صدور حكم طبـق توان گفت عمل به عام لز مطابق با موازين صادر شده است، ثانيًا؛ مى –بوده

خود عام است و   مصداقيه  شيعه، از مصاديق تمّسك به عام در شبهه مذاهب و عادات ايرانيان غير

در   عـام  بـه  آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسـك. چنين چيزى جايز نيست

ص است  مصداقيه  شبهه از تمسـك هرچند مشهور حتى در همين فرض قائل به عدم جـو –مخص

كـس تجـويز نكـرده و  خود عام را هيچ  مصداقيه  در شبهه  عام  به  ولى تمسك –١باشندبه عام مى

راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل اسـت 

ل جـايز و اگر موضوع دليل، مشكوك باشد و ندانيم آيا موضوع، تحقق دارد يا نه؟ تمسك به دليـ

المثـل را  ثالثًا؛ اگر هم تنّزل كنـيم و اجرة ٢.طلق نيز جاری استنخواهد بود همين بحث در باب م

مصداقى از احوال شخصيه بدانيم، اين امـر لزومـًا بـه معنـای صـالحيِت اِعمـال قواعـد ايرانيـان 

مدنى به عنوان مصـاديقى  قانون 7و 6هر چند در مواد » اهليت«شيعه نخواهد بود چنان كه  غير

شـيعه در  قانون اجازه رعايـت احـوال شخصـيه ايرانيـان غيـر از احوال شخصيه آمده است اما در 

گـذار  رسـد كـه قانون شمسى اسمى از آن نيامده و بـه نظـر مى 1312تير ماه  31محاكم مصوب 

باشـند تـا بـدين شيعه در بخش مربوط به اهليت، تابع قواعد عـام مـدنى  خواسته تا ايرانيان غير

وسيله استحكام معامالت و امنيت روابط حقوقى به طـور يكسـان در ميـان اتبـاع ايرانـى بـا هـر 

از ( بالغ توان گفت؛ اين كه حوزه علميه عرفانى قره در موضوع بحث نيز مى ٣.مذهبى تضمين شود

قال جناب آقای نظری، اظهار  شعبه اول دادگاه عمومى آق در پاسخ به استعالم رياست) اهل سنت

المثل را ندارد، چيـزی  استحقاق چيز ديگری از جمله اجرة و نفقه از مهريه اند كه زوجه غيرداشته

ا شورای محتـرم نيز مطرح هست فلذ كند، چون همين معنى به نوعى در فقه اماميهرا عوض نمى

نگهبان مصوبه مجلس را برگرداند و النهايه مجمع تشخيص مصـلحت نظـام در چـارچوب اصـل 

طيـف  قانون اساسى و با عنايت به عناوين ثانويه و در جهـت احيـای هرچـه بيشـتر حقـوق 112

ين مصـوبه بنـابرا. اقـدام بـه تصـويب آن نمـود –فارغ از اين كه تابع چه مذهبى باشند –نسوان 

توان آن را به قواعد امری مانند نمـود رابعـًا؛ از جوابيـه  مذكور جنبه حمايتى داشته و به نوعى مى

                                                           
فقد اختلفت فيه كلمات االصوليين من جهـة ...«. 321: 2 على فانى،آراء حول مبحث األلفاظ فى علم األصول، ج .١

 »...  التمسك بالعام و عدمه فالمشهور بين القدماء و المتأخرين هو الثانى
 120، ص 2 ش، ج 1381اول، : فاضل لنكرانى، ، اصول فقه شيعه ، قم، چاپ محمد.  ٢
 سـوم،چـاپ  سمت، از محجورين، مدنى اشخاص و حمايت سيد حسين صفائى و سيد مرتضى قاسم زاده، حقوق. ٣

  .11: تهران ،1377
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المثـل  شود كه فقـه حنفـى در مـورد اجرةاستفاده مى) از اهل سنت( بالغ حوزه علميه عرفانى قره

مطـابق مـاده كه  لىدرحا المثل در فقه حنفى از مسلمات نيست بيانى نداشته و حداقل مطالبه اجرة

 1312تيـر مـاه  31شـيعه در محـاكم مصـوب  واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيـان غيـر

شيعه نسـبت بـه احـوال شخصـيه و  شمسى، محاكم در صورتى بايد قواعد و عادات ايرانيان غير

و اال هـا باشـد  حقوق ارثيه و وصيتشان را اعمال نمايند كه قواعد و عادات، از مسلمات فقهـى آن

شيعه نخواهند داشت بلكه بايد بر اسـاس قواعـد عـام  الزامى به اِعمال قواعد مذهبى ايرانيان غير

  .اقدام، به صدور حكم نمايند

  گيری نتيجه

مدنى مصوب  قانون 336الحاقى به ماده  از آنجا كه تبصره: در مورد چالش اول محاكم بايد گفت

توان  گذار است بنابراين مى قانون هحلت نظام مبين آخرين ارادمجمع تشخيص مص 23/10/1385

قـانون اصـالح ه مـاده واحـد 6فوق، مفاد تبصره  گذار به طور ضمنى با الحاق تبصره قانون: گفت

های مغاير،  مجمع تشخيص مصلحت نظام را در بخش 28/8/71مقررات مربوط به طالق مصوب 

توان گفت كه شرط تنصـيف دارايـى بـا دريافـت  بنابراين در وضعيت جديد مى. نسخ نموده است

اگر ديدگاه نسخ ضمنى را نپذيريم، بايـد بگـوييم الحـاق . باشد مانعةالجمع نمى المثل كار زن اجرة

ای بـيش از  قانون مدنى كاری عبث و بيهوده است چه ايـن كـه فايـده 336تبصره فوق به ماده 

ماده واحده آمده بود بر آن مترتب نخواهد بود، عالوه بر اين كه ديدگاه نسخ  6تبصره  آنچه كه در

المثل منوط به عدم وجـود  قرار دارد و ديگر دريافت اجرة ضمنى بيشتر در جهت تأمين منافع زنان

 توانـد شرط خصوصى راجع به امور مالى نخواهد بـود و بـه عبـارت ديگـر زن همزمـان هـم مى

المثل كار خويش را مطالبه نمايد و هم تنصيف دارايى در قالب شرط ضـمن عقـد را مطالبـه  اجرة

تواند اين ايده را تقويت نمايد آن است كه هيچ دليل فقهى حقوقى روشنى بـر  آن چه كه مى. كند

المثـل  ةباشـد وی از دريافـت اجر اين جهت وجود ندارد كه اگر درخواست طالق از سـوی زوجـه

احتـرام عمـل «المثـل قاعـده  به پرداخـت اجرة محروم خواهد بود چه اين كه مبنای فقهى حكم

است و اين امور اختصاص به فرض خاصى ندارد » بنای عقال«است و يا به نظر برخى » مسلمان

بدان اشـاره  336گذار مدنى در ذيل ماده  باشد لذاست كه قانونچنان كه ويژه خدمات زن نيز نمى

  .نموده است
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المثل بـه داليـل ذيـل،  در مورد اجرة شيعه ايرانيان غير: در مورد چالش دوم محاكم بايد گفت

المثـل، بـه عنـوان مصـداقى از احـوال  باشند؛ اوًال؛ در هـيچ متنـى از اجرةمشمول قواعد عام مى

طبق مـذاهب و  توان گفت عمل به عام لزوِم صدور حكم مىشخصيه نامى برده نشده است؛ ثانيًا؛ 

خود عـام اسـت و چنـين   مصداقيه  شيعه، از مصاديق تمّسك به عام در شبهه عادات ايرانيان غير

  در شـبهه  عـام  بـه  آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسك. چيزى جايز نيست

ص است  مصداقيه چند مشهور حتى در همين فرض قائل به عدم جواز تمسك به عام هر – مخص

كس تجويز نكرده و راهى هـم  خود عام را هيچ  مصداقيه  در شبهه  عام  به  ولى تمسك –باشندمى

المثل را مصـداقى از احـوال شخصـيه  براى تجويز آن وجود ندارد ثالثًا؛ اگر هم تنّزل كنيم و اجرة

شيعه نخواهد بود چه ايـن كـه  معنای صالحيِت اِعمال قواعد ايرانيان غير بدانيم، اين امر لزومًا به

اسـتحقاق چيـز ديگـری از  و نفقـه از مهريه غير توان گفت؛ اين كه در فقه اهل سنت، زوجه مى

نيـز  نوعى در فقه اماميـهكند، چون همين معنى به المثل را ندارد، چيزی را عوض نمى جمله اجرة

مطرح هست فلذا شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس را برگرداند و النهايـه مجمـع تشـخيص 

اساسى و با عنايـت بـه عنـاوين ثانويـه و در جهـت  قانون 112مصلحت نظام در چارچوب اصل 

اقـدام بـه  –فارغ از اين كـه تـابع چـه مـذهبى باشـند –طيف نسوان  احيای هرچه بيشتر حقوق

قواعـد ه توان آن را بـ بنابراين مصوبه مذكور جنبه حمايتى داشته و به نوعى مى. تصويب آن نمود

شـود كـه استفاده مى) از اهل سنت(بالغ  امری مانند نمود رابعًا؛ از جوابيه حوزه علميه عرفانى قره

المثل در فقه حنفـى از مسـلمات  انى نداشته و حداقل مطالبه اجرةالمثل بي فقه حنفى در مورد اجرة

شـيعه در محـاكم  مطابق ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيـركه  درحالى نيست

شـيعه  شمسى، محاكم در صورتى بايد قواعـد و عـادات ايرانيـان غيـر 1312تير ماه  31مصوب 

قواعـد و عـادات، از ه وصيتشـان را اعمـال نماينـد كـنسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيـه و 

شيعه نخواهند داشـت  ها باشد و اال الزامى به اِعمال قواعد مذهبى ايرانيان غير مسلمات فقهى آن

  .بلكه بايد بر اساس قواعد عام اقدام، به صدور حكم نمايند

  فهرست منابع

  ،4، جمدنى حقوقامامى، سيد حسن.  

 ،ونقـد آرای محـاكم المثل كارهای زوجه اجرة«على و محمدحسن صادقى مقدم،  محمد انصاری پور« ،

  .41، شمجله مدرس: در
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 9034، سؤال شماره، گنجينه سؤاالت قضايىتقى،  بهجت، محمد.  

  ،چاپ دوم ، تهران، گنج دانشترمينولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر ،.  

 4 ، جالمستند فى شرح العروۀ الوثقىوالقاسم، خوئى، سيد اب.  

 ------- 30 ، موسوعۀ اإلمام الخوئى، ج. 
 چاپ اولمدنى شخصيت و اهليت در حقوق، 1370حسين،  ساكت، محمد ،.  

  ،چاپ اول، قم، انتشـارات دفتـر تبليغـات اسـالمى تمهيد القواعد األصوليۀ و العربيۀ، 1416شهيد ثانى،

  .قمه حوزه علمي

  ،5 ، جالروضة البهية فى شرح اللمعةشهيد ثانى.  

  ،چاپ چهارم، تهران، دار الكتب اإلسالمية2، ج1407، الكافىشيخ كلينى ،.  

  ،دارالعلم58، بيروت، جالفقه، 1409شيرازی، سيد محمد ،.  

  ،چاپ پنجم، دمشق1، جاالحوال الشخصيه السوری فى الزواج و الطالق قانون، 1979صابونى، عبدالرحمن ،.  

 صافى گلپايگانى، لطف  ،   .1452، سؤال شماره 2، ججامع االحكاماّهللاٰ

 از محجـورين مدنى اشـخاص و حمايـت حقوق، 1377زاده،   صفائى، سيد حسين و سيد مرتضى قاسم ،

  .چاپ سوم، تهران، سمت

 12 ، جمستمسك العروۀ الوثقىباطبايى حكيم، سيد محسن، ط.  

 چـاپ اول، تهـران، العروۀ الـوثقى مـع تعـاليق اإلمـام الخمينـى، 1422كاظم،  طباطبايى، سيد محمد ،

  .امام خمينى قدس سره مؤسسه تنظيم و نشر آثار

  ،چاپ دوم، جامعه بغدادماحكام الذميين والمستامنين فى دار االسال، 1976عبدالكريم زيدان ،  

  ،چاپ اول، قم2جاصول فقه شيعه، ، 1381فاضل لنكرانى، محمد ،.  

 ------- ، اإلجارۀ.  

 -------  ،1، ججامع المسائل.  

  ،2 ، جآراء حول مبحث األلفاظ فى علم األصولفانى، على.  

  ،4 ، جإيضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعدفخرالمحققين.  

  ،112، ص5 ، ج)المحشى(العروۀ الوثقى كاظم يزدی، سيد محمد.  

 5، جمجمع المسائلرضا،  گلپايگانى، سيد محمد.  

  ،االحوال الشخصيه فى الشريعه االسالميه مع االشاره الـى تقابلهـا فـى محمد محى الدين عبدالحميد

  .، دارالكتب العربىالشرايع االخر

  ،چاپ اول، تهران، نشر دانش امروزچند مليتى حقوقمرتضى نصيری ،.  
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  ،چاپ چهارم، قـم، مؤسسـه المنـار  19، جمهذب األحكام، 1413موسوی سبزواری، سيد عبداالعلى- 

  .دفتر حضرت آيۀ اّهللاٰ 

  ،   .، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم2، جتحرير الوسيلةموسوى خمينى، سيد روح اّهللاٰ

 ------- 9، سؤال شماره ز ديدگاه امام خمينى، موازين قضايى ا.  

  ،چاپ اول، تهران، انتشارات جنگلشروط ضمن عقد ازدواج، 1390ميرداداشى، سيد مهدی ،.  

  ،چاپ دوم، تهران، بهنشر2، قواعد عمومى قراردادها، ج1369ناصر كاتوزيان ،.  

  ،27 ، ججواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالمنجفى، محمدحسن.  

  ،2، جكتاب االجارهسيد محمود، هاشمى شاهرودی.  

 نيا، فرج هدايت  ، ، چاپ اول، تهران، روابـط عمـومى شـورای فرهنگـى خانواده فلسفه حقوق، 1386اّهللاٰ

  .اجتماعى زنان

  



 

 



 

 

 

  

  

جواز نقد ادله قائلين به عدم 

  قضا بانوان

  
  
  

  1محمدمهدي هوشمند

  

  چكيده
ها از راه ارزيابى ادله ارائه شـده  و عدم جواز قضاوت آن بانوان در اين نوشتار سعى در بررسى جواز قضاوت

اند از؛  باشد، داليل ارائه شده در اين راستا عبارت در اين زمينه و به چالش كشيدن و نقد كردن آن ادله مى

قياس اولويت، در اين خصوص ابتدا به مطالعه داليل به همراه   .5روايات،  .4آيات،  .3اجماع،  .2اصل،  .1

هـای  های آن و نظريات اصول فقهى پرداخته و اقدام به نقد آن داليـل بـر اسـاس نظريـات و بنيان مثال

گرا و متكى بر دينى واقع ،پردازيم كه گرچه اسالم گيری نيز به اين مى فقهى شيعه كرده و نهايتًا در نتيجه

ها و آقايان چه در خصائص روانى و چـه  خانمست و اختالف ميان   اجتماعى ا های هستى و عدالت واقعيت

ای از تـاريخ عـدم قضـاوت  فيزيكى واقعيتى انكارناپذير است و اگرچه در برهه یها ها و توانايى در ويژگى

بانوان امری طبيعى بوده و اساسًا پرداختن به آن عبث بوده اما همين دين اسالم، دينـى پويـا اسـت و بـا 

مچنين چه به لحاظ تئوری فقهى و چه از نظـر رويكـرد عملـى قضـاوت و كند و ه شرايط تطبيق پيدا مى

توان گفت در بيشتر موارد  فقهى دارد و نه خطراتى اجتماعى، و حتى مى -دادرسى بانوان نه منعى اسالمى

  .گردد موجب تعالى و پيشرفت جامعه نيز مى

، ، شرط مـرد قاضـىدادرس، دادرسى زنان وان، بان، قضاوت زنانقضاوت: ها واژه كليد

  .، شرايط قاضىجائز نبودن قضاوت بانوان

                                                           
 .لالملبين دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق .١
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  مقدمه

های گوناگونى در  مدت بسياری است كه در ممالك اسالمى مطرح و ديدگاه بانوان مسئله قضاوت

، اين مقاله درصدد پاسخگويى به اين سؤال است كه آيا نظـر فقهـايى است رابطه با آن ارائه شده

دهند صحيح است يا خير به عبارت ديگر بحث از ايـن اسـت  كه به عدم جواز قضا بانوان رأی مى

ای برسـيم مبنـى بـر  فقها را ارزيابى كرده و به نقد آن بپردازيم تا باألخره به نتيجهادله مورد نظر 

چنـان قطعيتـى در  اينكه يا قطعًا قضا و دادرسى برای بانوان غير مجاز است يا به لحاظ فقهـى آن

جويى پيرامون داليل  و اين رابطه وجود ندارد بنابراين، ابتدا بحث مورد نظر را مطرح كرده و جست

قائلين به عدم جواز قضا بانوان انجام داده و سپس به بررسى اين داليل پرداخته و مسـتندترين و 

بندی كرده و به ارزيابى آن خـواهيم پرداخـت و در ادامـه بحـث در  ترين اين داليل را رده محكم

هـای ايـن رابطه با هر دليل به نقد آن مطابق با اصول و قواعد فقهـى خـواهيم پرداخـت، يافتـه

شود، ابتـدا  پژوهش در راستای ارائه داليل قائلين به عدم جواز قضا بانوان به پنج دسته تقسيم مى

باشد پرداخته سپس به اجمـاع، آيـات، روايـات و نهايتـًا قيـاس  ها كه اصل مى ترين آن به محكم

چنـين هايى برای روشن شدن بهتر موضوع و هم و در هر كدام از اين موارد به ارائه مثال ؛اولويت

 گيری پيرامون يافتـه و در انتهای بحث به نتيجه. كنيم و نقد مى  ارائه نظريات فقهای بنام پرداخته

  .نماييم گيری حل و فصل مى رداخته و مسئله مورد نظر را در نتيجهپ

  طرح بحث

عمـدتًا دو اصـل و شـرط ) ع( در روايات و آرای فقهای معاصر و يا نزديك به عصـر ائمـه اطهـار

  :ذكر شده است ١برای انتصاب مقام دادرساساسى 

به عدل و عدم متابعـت از هـوی و اميـال  كننده حكم قاضى كه تضمين عدالت شرط نخست، -

  .نفسانى است

علم و آگاهى قاضى به احكام الهى و قدرت تشـخيص و تطبيـق وقـايع جزئـى بـا شرط دوم،  -

كه در باب قضا وارد شده عمدتًا بر منع از قضای حكـام جـور و احكام اسالمى است و رواياتى 

  .و عدل داللت دارند به حق جاهالن به احكام الهى و ضرورت حكم

                                                           
1. Judge 
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و شروع عصر غيبت بـرای دسـتيابى بـه ) ع(فقهای شيعه با پايان يافتن دوران حضور ائمه اطهار 

من جمله شـيخ . ام فقهى از جمله مسئله قضا پرداختنداحكام شرعى به تدوين و شرح و بسط احك

يعنـى ) ع(بيـت  قـدر احكـام اهل كه با استفاده از منابع غنى و گران –)ره(شيخ الطائفه   – طوسى

احاديث و روايات و آشنايى كامل با آراء و نظريات دانشمندان اهل سنت در صـدد ايـن مهـم بـر 

كه اولين مجموعه كامـل و جـامع جميـع ابـواب و را آمده و كتب فقهى از جمله كتاب المبسوط، 

همچنان كه فقيه محقق شيعه، شيخ محمدحسن نجفى . فروعات مسائل فقهى است نگاشته است

چنين نيست كه تمامى شرايط كه در كتب فقهى شيعه برای قاضى بيان گرديده «: اند فرموده) ره(

اند يا آنكه تحت عنوان شرايط  ادآور شدهكم و كاست يعينًا همان اموری باشد كه فقهای قديم بى

، بلكه بجـز دو به صورت صريح و مشخص يافت) ع( بيت بتوان در يك يا چند حديث اهل قاضى

اند ديگـر  و علم كه هم آيات قرآنى و هم احاديث و اخبار مكـررًا متعـرض آن شـده شرط عدالت

همچنين صـاحب ) 19: 1981نجفى، (  .»است ا ديدی اجتهادی بيان شدهشرايط استنباطات فقها ب

به عدل يعنى حكم بر طبق احكام  محور و اساس قضای اسالمى حكم«: فرمايند الكالم مىجواهر

خداست و در رواياتى كه در باب قضا وارد شده عمومًا بر منع از قضای حكام جور و جـاهالن بـه 

  .»و عدل دارند رت حكم به حقاحكام الهى و ضرو

اين سخن هرگز به آن معنا نيست كه شرايط گوناگونى كه برای قاضـى آورده شـده سـاخته و 

اساس است بلكه منظور آن است كه بسياری از اين شرايط بر اساس  پرداخته ذهن فقها بوده و بى

قهای شيعه حجيت قياس را قبـول قياس استنباط شده و وارد مسائل فقهى گرديده و بسياری از ف

  .ندارند

البتـه فقيـه فرزانـه . انـد نداده ١اكثر فقهای شيعه به صورت صريح فتوا به صحت قضای بانوان

قاضى را كافى ندانسته و بر آن است كـه  ادله قائلين به اعتبار شرط رجوليت) قده(محقق اردبيلى 

بـانوان در مسـائلى  ين شرط ثابت نشود ظاهرًا دليلى بر جائز نبودن قضاوتهرگاه اجماعى بودن ا

تنها مالك ارزيـابى نظـرات، اسـتواری و . كه ورودشان به آن مسائل منع شرعى نگرديده، نداريم

استحكام ادله است كه بر اعتبار شرط مرد بودن قضـات اقامـه شـده اسـت كـه در ادامـه بـه آن 

  .ختخواهيم پردا
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  مستندات عدم جواز قضا بانوان ادله و

  باشد؛ و بيان دليل آن از نظر تاريخى در فقه شيعه بدين شرح مى ١قاضى بحث در راستای شرط رجوليت

نقـل احاديـث و روايـات مربـوط بـه هـر  از طريقِ ) ره(بيان احكام فقهى قبل از شيخ طوسى 

مورد استناد فقهـای  پذيرفت بنابراين بجز چند روايت كه درباره منع قضا بانوان حكمى صورت مى

هـا خـواهيم  قرار گرفته است و در جای خود به بررسى سند و داللـت آن) ره(بعد از شيخ طوسى 

ضمن آنكه در مجموعه . وجود ندارد) ره(شيخ طوسى  اثر ديگری از اقوال فقهای قبل از ،پرداخت

در دسـترس ) ره(آثاری كه از ايشان و حتى برخى از فقهـای معاصـر و يـا بعـد از شـيخ طوسـى 

 باشد نيز شرايط متعددی برای قاضى ذكر نشده و صرفًا اهميت قضا و دو شرط اساسى عدالت مى

  .و علم قاضى مطرح گرديده است

ای از فقهای شيعه بر شرط رجولت قاضى ادعای اجماع نمودند كـه در  شيخ طوسى عده بعد از

توان گفت كه تنها اثری كه از فقهای پيش از زمان شـيخ  جای خود بحث خواهد شد، بنابراين مى

  :در رابطه با شرط مذكور وجود دارد دو مطلب است) 385(طوسى 

  باشد ىنقل اجماع فقهای بعدی كه كشف از آرای قدما م .1

  .چند حديث و روايت مورد استناد .2

هـا  اولين كتب فقهـى شـيعه هسـتند كـه در آن) ره(های مبسوط و الخالف از شيخ طوسى  كتاب

بعد از وفات شيخ طوسى در . است شرط رجولت قاضى در كنار ساير شرايط صراحتًا مطرح گرديده

 همواره در زمره شرايط قاضى هجری قمری از زمان محقق حلى به بعد شرط رجوليت 460سال 

اصـل «ترين دليلى كه شيخ طوسى در راسـتای اثبـات نظريـۀ خـود دارد  مهم. بيان گرديده است

است و همچنين ذكر تعدادی روايت از باب تأييد اصل مذكور، شهيد ثـانى بـر » اصاله عدم الجواز

ه اتفاق نظر است، بلكه در مورد شـرط رجولـت اجمـاع آن است كه عمده شرايط قاضى نه تنها ب

ترين دليل  همين دعوی اجماع شهيد ثانى مبنای فقهای بعد از ايشان به عنوان محكم. وجود دارد

تشكيك در مورد ادله نقلى و رواياتى كه در اين . در اعتبار شرط مرد بودن قاضى قرار گرفته است

حقق اردبيلى و همچنـين ترديـد در مـورد اجمـاع در ايـن زمينه مورد استناد قرارگرفته از سوی م
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تر آيات و روايات  مسئله موجب گرديده تا متأخرين از فقها عالوه بر اصل و اجماع به بررسى دقيق

  .بيشتر توجه نمايند» جايز نبودن قضای بانوان« به عنوان مدرك اصلى حكم

در )  قيـاس اولويـت   و  روايـات ،  ، آيـات اجمـاع ،  اصل(نقد ادله فقها  حال به ترتيب به ارزيابى و

  .پردازيم مى رابطه با عدم جواز قضا بانوان

  ١اصل عدم جواز

بـر طبـق نظـر  بـانوان ترين دليل بر جائز نبودن قضاوت ترين و عمده مهمذكر شد گونه كه  همان

نزد شيخ طوسى اين مسئله مورد اجماع نبوده كه در بحث اجماع به (اصل است ) ره(شيخ طوسى 

امام است و  شرعى است و نيازمند اذن آن هم با اين استدالل كه؛ قضا حكم) آن خواهيم پرداخت

ل شرعى ثابت شده باشـد و چـون باشد كه صالحيت دادرس با دلي تنها زمانى دادرسى صحيح مى

دليلى بر صحت قضای بانوان به صورت مشخص و صريح نداريم پس قضای او با استناد به اصل 

حال در اينكه قضا حكم شرعى است و نيازمند اذن و تأييـد شـارع اسـت . عدم الجواز جايز نيست

اری بـه طـور مطلـق هيچ ترديدی نيست ولى با توجه به اينكه آيات متعدد قرآنى و روايـات بسـي

بدون آنكه صحت قضا را مقيد به مرد بودن قاضى بنمايد وارد شده و مسلمين و مؤمنين را مكلف 

قاضى صـحيح  به قضاوت نموده است، با تمسك به اصاله االطالق و اصاله العموم جمله رجوليت

، اصل صحت قضای هر مـؤمن باشد بلكه برعكس بعد از نزول آيات و ورود به روايات مطلق نمى

باشـد،  باشد و خواه مرد ـ كه قادر به صدور حكم بر اسـاس عـدل و حـق عادلى است ـ خواه زن

مگر آنكه دليل شرعى معتبر بر صالحيت نداشتن وی، اقامه شود يا آنكه دليل خاصى صحت قضا 

اهرالكالم نيـز در بحـث شـرطيت در اين خصوص صـاحب جـو. را منحصر به دستۀ خاصى نمايد

-44و آيـات  ٣سـوره نسـاء 135، آيه ٢سوره نساء 58اجتهاد قاضى با استناد به آياتى همچون آيه 

  )20-15: 1981نجفى، . (بر مبنای مذكور تأييد نموده است ٤سوره مائده 47و -45

  

                                                           
1. Maxim 

  ان اّهللاٰ يامركم ان تودوا االمانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل .٢

 يا ايه الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اّهللاٰ  .٣
 الفاسقون –الظالمون  –من لم يحكم بما انزل اّهللاٰ فاولئك هم الكافرون  .٤
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ايـات در تقييـد به استناد اطالق اين دسته از روايات و آيات و كافى ندانستن ديگر آيـات و رو

صحت قضا دادرسى هر «مالك : اطالقات و تخصيص عمومات و عموميت مذكور بر آن است كه

ضمن آنكه ادلۀ امـر بـه معـروف و نهـى از . »و عدل نمايد به حق مسلمان عادلى است كه حكم

  .تواند در تأييد مالك ذكر شده مورد استناد قرار گيرد منكر نيز مى

  ١اجماع

رأيـى، در  اجماع در لغت بر دو معنا اطالق شده است يكى عـزم و آهنـگ و ديگـری اتفـاق و هم

اما در خصوص گروهـى كـه اجماعشـان در امـور دينـى . شريعت اسالم معنای دوم مد نظر است

يعنى مكه و مدينه » اتفاق نظر اهل حرمين«معتبر است چندين قول وجود دارد گروهى اجماع را 

اند و  يعنـى كوفـه و بصـره را اجمـاع دانسـته» اتفاق نظر اهل مصـرين«اند، گروهى  ردهتعريف ك

. اند در جمع اتفاق كنندگان را شرط اجماع شرعى دانسـته» وجود اكثريت مسلمين«ای ديگر  دسته

تر بـه نظـر  اما امام محمد غزالى در اين خصوص ديدگاهى دارد كه ظاهرًا از ساير اقـوال صـحيح

) ص(  اجماع عبارت است از اتفاق امـت محمـد: گويد م محمد غزالى درباره اجماع مىاما. رسد مى

است » مجتهدين مفتى«) ص(  دارد منظور از امت محمد بر امری از امور دينى و سپس معلوم مى

محمد بـن محمـد . (های علوم الزم نيست و اتفاق همه مردم حتى عوام يا دانشمندان ديگر رشته

  )183-173: 1368غزالى، 

ای كه در مورد اجماع حائز اهميت است اين است كه اجمـاع بـه خـودی خـود منبـع  اما نكته

مستقلى در مقابل كتاب و سنت نيست بلكه اعتبار و ارزش اجماع به كاشفيت آن از سـنت اسـت 

گيرد، نقش اجمـاع بـه سـان  بنابراين اجماع به عنوان دليل سومى در كنار قرآن و سنت قرار نمى

دهد بديهى است كه  است كه روشن شده و احكام نهفته در نقاط تاريك سنت را نشان مىچراغى 

  .تا سنت حكمى نداشته باشد اجماع توان كشف آن را نخواهد داشت

توان گفت كه نبود نظريۀ مخالف و صريحى مبنى بر عدم اعتبار اين شـرط  در مورد اجماع مى

ه، و ادعای مكرر بسياری از فقها بر اجمـاعى بـودن آن و در بين فقهای شيع و صحت قضای زن

جامعه اسالمى،  در امامت و رياست همچنين نظريه مسلم فقه شيعه مبنى بر اعتبار شرط رجوليت

ی كـه ا نكته. باشند مذكور مى از جمله اموری هستند كه در مقام تحقيق مؤيد اجماعى بودن حكم

                                                           
1. Consensus 
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حائز اهميت است اين است كه در منابع قبل از شيخ طوسى و حتى تعدادی از فقهای بعـد از وی 

تا زمان محقق حلى نه ادعای اجماع شرط مرد بودن شده و نه صراحتًا ذكـری از ايـن شـرط بـه 

  .ميان آمده است

نمـوده و  دو مسئله اختالفى را مطرح و   در كتاب الخالف در بحث قضا چهل) ره(شيخ طوسى 

تـرين  در مقام استدالل در متجاوز از پانزده مورد، به اجماع فقهای اماميه به عنوان اولين و محكم

ای بـه اجمـاع نـدارد و  گونه اشـاره هيچ در مسئله قضای بانوانكه  درحالى دليل تكيه نموده است

ه اينكـه حـداقل نـزد شـيخ طوسـى ای است بـ نحوه استدالل و عدم اشاره به اجماع ظاهرًا قرينه

مسئله مورد اجماع نبوده است به عالوه شهيد ثانى در كتاب مسالك االفهام در مورد هفت شـرط 

، طهارت مولد، علم و ذكوريـت مـدعى اتفـاق نظـر قاضى يعنى بلوغ، كمال، عقل، ايمان، عدالت

اين در حالى است كـه در مـورد ) ضىبحث شرايط قا: 1413شهيد ثانى، . (تمامى فقها شده است

قاضى نيـز  برخى از اين شرايط من جمله طهارت مولد آرای مخالف وجود دارد و در مورد رجوليت

جوع شود بـه ابـن زهـره حلبـى، ر(عبارات محقق اردبيلى باعث ترديد در اجماعى بودن آن است 

عالوه بر اين، عبارات رسالۀ عمليۀ شيخ بهايى بنام جامع عباسى، ). القضايابحث الحدود و : 1408 

اين . اند ظاهرًا داللت بر آن دارد كه حتى برخى از فقهای شيعه فتوا به صحت دادرسى بانوان داده

صـحيح نيسـت و  قضـای زنچراكـه  سوم از شرايط قاضى آنكه مرد باشد،«: عبارت چنين است

. »اند كه قضای زن در مواضعى كه گواهى مسموع باشـد صـحيح اسـت جتهدين گفتهبعضى از م

منظـور شـيخ بهـايى از مجتهـدين، فقهـای شـيعه ) 350: 1389محمد بن حسين شيخ بهـايى، (

باشد؛ زيرا وی نظريات اهل سنت را تحت عنوان مخالف و مخالفين ذكر نموده است بنـابرين  مى

) در جايى كه گواهى مسموع باشـد(حت قضا بانوان در شرايطى اند مجتهدانى شيعه كه به ص بوده

توان اجمـاعى در رابطـه بـا عـدم جـواز قضـا بـانوان را  اند لذا طبق آنچه آمد نمى نظر مثبت داده

حتى در صورت اثبات اجماع نيز ممكن اسـت گفتـه . است مخالف هم موجود بودهچراكه  پذيرفت

قضای بانوان به طور عام آمده است و اما اينكه در احكام  شود قدر متقين از اين اجماع، عدم جواز

) نيـاز بـه شـاهد مـرد بـه تنهـايى و بى(خاص مثل احكامى كه با ادای شهادت انفـرادی بـانوان 

اجماع زمـانى مسـتقًال . توان قائل به صحت قضا بانوان در اين نوع احكام شد اثبات است مى قابل

وا قرار گيرد كه مدرك و مستند فقهايى كه بـر آن اجمـاع تواند مستند رأی و فت حجت بوده و مى

اند از ساير ادله معتبر، مشخص و معلوم نباشد و در واقع بحث از اجماع ديگر مطـرح نبـوده  نموده
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به تعبير ديگر، اجماع مورد بحث مدركى است كـه هـيچ . است كه حجيت دارد» مستند«بلكه آن 

بانوان مستند اقوال فقها تعدادی از روايات و يا اصل و ارزش فقهى ندارد و چون در مسئلۀ قضای 

باشد، هرگاه در حجيت ادله مذكور و تماميت آن خدشه وارد شود، اجمـاعى كـه  قياس اولويت مى

  .باشد نيز مخدوش و فاقد اعتبار خواهد بود در نهايت مبتنى بر اين داليل مى

  ١آيات

به چند آيه از قران كـريم اسـتناد  قضای بانوان برخى در اثبات الزام مرد بودن قاضى و عدم جواز

  :اند كرده

اّهللاٰ بعضهم على بعض و بمـا انفقـوا مـن  الرجال قوامون على النساء بما فضل«

است به واسطه امتيازی كه خداوند بـه بعضـى از  ؛ مردان را تسلط بر زنان٢»اموالهم

  .از اموال مردان است ايشان نسبت به سايرين اعطا كرده و به واسطه آنكه دادن نفقه

وميـت ، سـلطنت و دارد و الزمـۀ قيم گفته شده آيه، ظهور در قيموميت و واليت مردان بر زنـان

بـه معنـای قبـول  بـانوان أِ ت و حاكميت است، پـذيرش قضـنوعى والي احكومت است چون قض

بنابر آنچه كه اغلب مفسران و فقها در رابطه با . باشد واليت اوست و اين امر مخالف ظاهر آيه مى

 قيموميـت و واليـت مـرد بـر زن  كه اجمـاالً  وضـعى را ـ اند در اينكه آيه يك حكم اين آيه گفته

شكى نيست ولى بايد گفت آيه درصدد بيان حدود و ثغور واليت مردان بر   كند باشدـ اثبات مى مى

باشـد و در ايـن  شود نمى بانوان و نوع واليت ايشان و تكاليف و حقوقى كه از اين ناحيه ايجاد مى

ى، نياز به ادله روشن ناشى از اين حكم وضع جهت ساكت است و برای اثبات نوع تكليف و حقوق

چنان اطالقى ندارد كه با استناد به آن دادرسى بانوان را  بنابراين آيه آن. باشد و صريح ديگری مى

به طور مطلق حرام بدانيم و شايد به همين دليل باشد كه فقهای شيعه غالبًا در بحـث از شـرايط 

الى است كه برای تأييد نظريۀ حرمت قضای بانوان حتـى اند و اين در ح بدان استناد ننموده قاضى

اند، عالوه بر اين ممكن است گفته شود به داللـت آيـات  داشته تأكيدبه روايت ضعيف اشاره و يا 

گونه داللـت  باشد، بنابراين هيچ به همسر مى قبل و بعد، اين آيه صرفًا در مقام بيان واليت شوهر

رابطه زن و شوهر ندارد و قياس امور فى مابين زن و مرد به عنوان زوجـين بـا  و ظهوری در غير

و اهميتى كـه كـانون و روابـط خـانوادگى در اسـالم دارد بـا سـاير  توجه به خصوصيت و ويژگى
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گذشـته از آن بـر فـرض . باشند صحيح نيست های اجتماعى كه فاقد چنين خصوصيتى مى كانون

ظهور در واليت و سلطنت مـرد بـر زن در همـه شـئونات خـانوادگى و اجتمـاعى  قبول اينكه آيه

گونـه  ولى هيچ. دارد، ممكن است منع دادرسى بانوان در مورد مردان را ثابت نمايد) فرض محال(

مضافًا اينكه قوامـون بـه . ها همانند امامت جماعت آنان ندارد ظهوری در منع قضا بانوان برای آن

با مرد است نه اينكه مردان بر بانوان واليـت  ت؛ يعنى مديريت مالى در خانوادهمعنای يقومون اس

  .مطلق داشته باشند

  سوره احزاب است، 33شود آيه  آيه ديگری كه به آن استناد مى

َج الْجاهِلِيـة اْألُولـى  َو قَْرَن فى« ْجَن تَبَـر َو ال تَبَر ـ  بُيوتِكُن در  ؛ »الةَو َأقِْمـَن الص

  .هايتان آرام بگيريد و همانند دوران جاهليت خودآرايى نكنيد خانه

ر با نـص آيـه است كه مغاي متصدی امر دادرسى شود، مستلزم خروج از خانه گفته شده هرگاه زن

 اوًال امر به ماندن در )164: 1374مكارم شيرازی، : برای اطالعات بيشتر رجوع كنبد به( .باشد مى

و قلـن ...  يا نسـاءالنبى لسـتن«: فرمايد پيامبر است كه آيه قبل از آن مى خانه مربوط به زنان

  ١.»قوالً معروفاً 

زوجيـت نداشـته  كه منافات با حق شوهر از منزل برای امور مشروع بدون اذن ثانيًا خروج زن

اول كـالم اسـت و در صـورت صـدور اذن ) 308: 31، ج1366نجفـى، (باشد، غيـر مجـاز اسـت 

  .نياز به اذن ندارد ... وگونه مانعى ندارد و حتى خروج او برای انجام واجباتى چون حج  هيچ

  ٢روايات

 ادرسـى بـانوانرواياتى كه مورد استناد برخى فقها بر اثبات شرط مرد بودن قاضى و جائز نبودن د

  شوند؛ قرار گرفته به سه دسته تقسيم مى

رواياتى كه داللت بر جواز قضا مردان داشته باشد و دادرسى مردان را بـا شـرايطى  دسته اول -

بديهى است كه استناد و استدالل به اين دسته از روايات زمانى تمـام . اند تنفيذ و تجويز نموده

سند روايت معتبر و كامل باشد ثانيًا بر اختصاص و انحصار منصـب قضـا و كامل است كه اوًال 

از جمله روايت ابى . ها استنباط نمود را از آن به مردان داللت نمايد تا بتوان عدم قضای بانوان

                                                           
   32: احزاب. ١
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خديجه كه يكى از مشهورترين رواياتى است كه در بحث واليت فقيه و اجتهـاد و حكومـت و 

انظـروا الـى ... «: فرمودنـد) ع(ستناد قرار داده كه به موجب نقل راوی امام صـادق قضا مورد ا

و استدالل شده كه تصريح امام به لفظ رجل، مبـين ) 18: 4، ج1403حر عاملى، ( »رجل منكم

يا ضمير مذكر يا هـر نـوع  »رجل«ذكر واژه كه  درحالى باشد اعتبار شرط رجولت در قاضى مى

تواند دليلى بر انحصار جواز قضا بـرای مـردان  لفظى كه داللت بر مردان نماييد به تنهايى نمى

ممكن است استعمال لفظ رجل و مشابه آن از باب غلبه در عرف جامعه به لحـاظ چراكه  باشد،

ها  بين آقايان و خانمتصدی منصب قضا بوده كما اينكه حتى امروزه هم كه تقريبًا تمام شغلها 

گرچه قطعًا خانم بنّا  بينيم كه بگويند مثًال؛ خانم بنّا يا آقای پرستار بچه،  مشترك شده كمتر مى

ها مـثًال بـرای  و آقای پرستار بچه هم در جامع داريم اما به دليل متعارف نبودن برخى از شغل

گونـه  ؤنث است بدون هيچشود ضمير يا فاعل م جنس مذكر اصوًال وقتى از آن شغل بحث مى

هـای دادرسـى  نيز به هنگـام برشـماری صـفات و ويژگى) ع(داللتى بر انحصار، لذا امام على 

صحيح و مشروع با لفظ رجل عبارات را آغاز نموده چنان كه روايات بسيار زيـادی وجـود دارد 

هـر دو مكلـف بـه آن  كه در صدد بيان حكمى از احكام الهى هستند كه قطعًا مردان و زنـان

ها بكـار رفتـه چنانكـه فقهـا در بحـث از ايـن روايـت  باشند ولى الفاظى چون رجل در آن مى

گونـه  گونه خصوصيت خاصى جز همان استعمال لفظ در مورد غالب آن در اين هيچ: اند فرموده

بنـابراين . نوان ساقط دانسـترا در مورد با الفاظ وجود ندارد، تا بتوان به استناد كاربرد آن حكم

گونه دخالت و موضوعيتى در حكم قضای شرعى كه امام درصـدد مـالك آن  عنوان رجل هيچ

است، ندارد در واقع تمسك به مفهوم رجل همانند تمسك به مفهوم لقب است كـه نـزد اكثـر 

از  به عالوه اثبات اينكه بر اسـاس ظـاهر روايـت، نهـى. قريب به اتفاق اصولين حجيت ندارد

  .قضای بانوان نشده و ظاهر عبارت نيز خالى از چنين مفهومى است

و عدم اهليت ايشـان بـرای  رواياتى است كه مستقيمًا داللت بر منع قضای بانوان دسته دوم -

از جمله مشهورترين رواياتى كه در اين زمينـه بـه آن اسـتناد شـده . تصدی اين منصب دارند

و  »اليفلـح قـوم ولـتهم امـراه«: اند است كه فرموده) ص( بری از پيامبراست روايت مشهور خ

گفته شده كه اين روايت داللت بر نهى شارع از قضای بانوان و هر نوع واليت و سـلطنت وی 

اوًال ايـن روايـت از احاديـث عامـه  )590: 2، ج1409حسـن شـيخ طوسـى،  بن محمد( .دارد

معروف حديثى شيعه نقل نشده، بنابراين از لحاظ سـند باشد و در هيچ يك از كتب معتبر و  مى
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اعتبار كافى را ندارد گذشته از اين حكومت و واليت عامه حاكم امری است مسـتقل و جـدا از 

عمل قضا و دادرسى به ويژه آنكه در شرايط كنونى در جوامع بشری اساسًا دادرسـى مفهـومى 

امروزه دادرسى صرفًا يك عمـل . شته، داردكامًال متفاوت با آنچه كه در قرون گذشته وجود دا

تخصصى، همانند بسياری از امور تخصصى ديگر در پهنۀ علوم انسانى گرديده و دادرس تنهـا 

ن ياش بررسى ادله و مدارك طرفين منازعه و تطبيق مورد نزاع بـا قـوانين از قبـل تعيـ وظيفه

را نفى نموده است  واليت زنباشد، بهر حال حتى اگر بگوييم كه روايت مذكور مطلق  شده مى

جـای ترديـد وجـود دارد و  –و نـه مـردان –در ظهور آن بر نهى از قضای بانوان برای بانوان 

ای است كه قبًال بـا داليـل ديگـر  تر از همه استناد به اين روايت تنها از باب تأييد نظريه مهم

صرفًا به استناد اين  از فقهای شيعه گاه فقيهى همچون اصل و يا اجماع ثابت شده باشد و هيچ

  .به ناروا بودن واليت و قضا بانوان نداده است روايت فتوا

و لزوم تـرك اطاعـت از آنـان و  رواياتى است كه داللت بر منع مشورت با بانوان دسته سوم -

ن آن در همچنين رواياتى كه داللت بر كمال و قوت نيروی تـدبير و عقـل در مـردان و نقصـا

را از جمله وظايف بسـيار مهـم بـانوان دانسـته  از شوهر بانوان دارد و يا رواياتى كه تبعيت زن

: 7، ج1403حر عاملى، (» ال تشاوروهن فى النجوی و ال تطيعوهن فى ذی قرابه«: مثل. است

فاضل نراقـى، (» منوهن على حاليا معاشر الناسال تطيعوا النساء على حال و ال تا«و يا، ) 131

معاشر الناس ان النساء نـواقص االيمـان، نـواقص الحظـوظ نـواقص «و يا، ) 519: 2، ج1387

العقول فاتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر و ال تطيعوهن فى المعروف و حتـى ال 

  )129: 1شيخ محمد عبده، ج. (»يطمعن فى المنكر

قضـا مسـندی اسـت كه  درحالى اند، منع شده ت مردان از مشاوره با بانوانگونه روايا به موجب اين

كه مشاوره از ابزار و لوازم آن است و از طرفى وقتى كه بانوان نتوانند طرف مشورت قـرار گيرنـد 

گونه روايـات بـانوان  توانند قاضى و حاكم شوند و همچنين به موجب مفاد اين به طريق اولى نمى

لحاظ تأثير شديد از عاطفه و احساس در مقايسه بـا مـردان دارای كاسـتى و ضـعف در تـدبير  به

گاه بر اساس ادله  در نقد اين ديدگاه بايستى اشاره داشت كه بديهى است كه هر. باشند عقالنى مى

و  توانند از باب تأييد محكم شرعى، جايز نبودن دادرسى بانوان ثابت شود، اين دسته از روايات مى

تبيين فلسفۀ حرمت قضا بانوان در يك بحث اصولى و فكری مورد استفاده قرار گيرند، اما به نظر 

فقهـى  رسد اين روايات به تنهايى از لحاظ داللت و ظهور، در موقعيتى نيستند كه بنای حكـم مى
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محققـين بـه هنگـام نكتۀ بسيار مهمى كه متأسفانه در مباحـث . حرمت قضای بانوان واقع شوند

استناد به اين روايات مورد اغماض قرارگرفته و در واقع استناد و استدالل به اين احاديث را بـرای 

و  برد آن است كه اكثريت اين روايات نـاظر بـر روابـط زن اثبات حرمت قضا بانوان زير سؤال مى

در ديدگاه اسالم دارد مانع از تعميم احكام شرعى كه  است و خصوصيتى كه كانون خانواده شوهر

اجتمـاعى  های زندگى و حيات در اين رابطه برای بانوان به عنوان همسر وضع شده، به ساير جنبه

به عالوه در رابطه با اين روايات، فقها . گردد و روابط و مرد خارج از روابط زناشويى و همسری مى

اند و نه حرمت همچنين الزام عقلى و وجوب شرعى ندارد كه قاضـى  حمل بر كراهت نموده آن را

و گذشـته از ايـن بـه  )اند اگرچه مشورت با اهل علم را مستحب دانسته(را ملزم به مشورت نمايد 

ال «رسد فلسفۀ نهى از مشورت مردان با بـانوان چنانچـه در برخـى روايـات اشـاره شـده  نظر مى

، جلوگيری از مفاسـدی اسـت كـه غالبـًا در »ى النجوی و ال تطيعوهن فى ذی قرابهتشاوروهن ف

مشورت زن و مرد نامحرم و در صورت رعايت نكردن موازين شرعى امكان بروز آن است به ويژه 

آنكه مشورت اگر در خفا صورت پذيرد نوعًا موجـب احسـاس قرابـت روانـى و تمايـل و گـرايش 

هايى از فرضًا بـانوان روانشناسـى كـه خيلـى  اال بسيار زياد است مثال شود و متقابل در طرفين مى

نمايند و يـا خيلـى از مشـاوران حقـوقى و  تر و بهتر از همكارهای مرد خودشان مشاوره مى مسلط

دهنـد  تر نظـر مى ىتر و بـا اساسـ های وكيل كه در مشورت دادن در امور حقوقى بسيار فنى خانم

مشورت كردن با بانوان از روی اين مورد اسـت كـه احتمـاًال توانـايى توان گفت كه  بنابراين نمى

با بانوان ارتباطى بـا  هتوان گفت نهى از مشاور لذا مى. الزم و يا قدرت تدبير و عقل الزم را ندارند

  .مسائل و احكام شرعى موضوع قضا ندارد

حـى و جسـمى مـردان اما آن دسته از روايات كه بر فراوانى عقل و ايمان و نيروی مقاومت رو

جـايز نبـودن «تواننـد بـه تنهـايى مسـتند فتـوای  و تصريح دارند نيز نمى تأكيدها  نسبت به خانم

گونه امور را از جملـه شـرايط الزم  واقع شوند مگر آنكه افضليت و اولويت در اين »دادرسى بانوان

زيـرا عقـل كـه از اركـان  – ن نيسـتكه هيچ يك از فقهای شيعه قائل به آ –برای قضا بدانيم 

و  شـود، در زن باشد كه از آن تعبير به عقل تكليفـى مى تكليف و از جمله شرايط بنيادين قضا مى

  .مرد وجود دارد
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  قياس اولويت

بر طبـق ادلـه شـرعى و قطعـى، برخـى از : اند بدين شرح كه برخى به قياس اولويت استناد كرده

بـرای (و حاكميـت ـ و امامـت جماعـت  به معنای عـام آن يعنـى رهبـریمناصب نظير امامت ـ 

و جهـاد اختصـاص بـه مـردان دارد،  ... وو مرجعيت تقليد و شهادت در قصـاص و قتـل ) مردان

تر و واالتر و  بنابراين قضا كه از مناصب مهم اسالمى است و حتى از بسياری از امور مذكور، مهم

  .نياز به صالبت و كمال و تدبير دارد نيز به طريق اولى مختص به مردان است

ت آن را منكر اوًال حجيت قياس اولويت جای بحث دارد، چنان كه برخى از فقهای قديم حجي

ثانيًا حتى بر فرض قبـول، حجيـت  )، مباحث اصول فقه، مقدمه سوم1ج، 1410بحرانى، ( .اند بوده

اعتنايى  گونه خصوصيت عقالنى و يا عرفى قابل تواند مستند صدور حكمى گردد كه هيچ زمانى مى

نحوی كه آن  كه به مالحظه آن، شارع حكمى را صادر نموده در دليل اصل وجود نداشته باشد، به

گونـه حجتـى  اين صورت قياس باطل بوده و هيچ خصوصيات در دليل عرفى منتفى باشد، در غير

گذشـته از . گـردد در فقه شيعه ندارد و صرف اشتراك در امر يا اموری، موجب صحت قيـاس نمى

 اين مقايسه نمودن قضا با امامت و امامت جماعت و جهاد جای شبهه و ترديـد دارد، قضـا حكـم

است آن هم حكمى كه در جزئيات قوانين شرعى و در وقايع خاص بـاالخص در مرافعـات مـردم 

مقايسه با  حكومت يكى از مناصبات امامت است و گستردگى و عموميت آن قابلكه  درحالى است،

واليت قاضى نيست، به عالوه قضا واليت بر حكم است و امامت جماعت هيچ نوع ارتبـاطى بـه 

هـای  ت با اين معنا ندارد و دو مقوله كامًال متفاوت و مجزا از هـم بـا خصوصـيات و ويژگىحكوم

همچنين در مورد جهاد نيز گذشته از آنكه موضوعًا و . باشند خاص خود بوده و غير قابل قياس مى

چراكه  باشند، باشند از لحاظ خصوصيات فردی نيز به شدت متفاوت مى مفهومًا با قضا متفاوت مى

هـا  جهاد قدرت بدنى و مقابله قهرآميز مستقيم جنگاور با طرف مقابلـه و احتمـال اسـارت و ده در

نيـز در  موضوع ديگر نيز مطرح است كه در قضا وجود ندارد، كه حتى بسيار مشاهده شده بـانوان

رمـت جهـاد بـر دهنده ح هـا نشـان اند و واجب نبودن جهاد بر آن پيكارها و جهادها حماسه آفريده

  .ها نيست آن
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  گيری نتيجه

و تصدی منصب قضا برای ايشان يكى از جملـه مسـائلى اسـت كـه دارای  بانوان مسئله قضاوت

هر نظام حقوقى به  .فلسفى -بشری و ابعاد فقهى ابعاد گوناگونى است، ابعاد اجتماعى، ابعاد حقوق

تواند موجـب ضـربه زدن بـه  اعتقاد برخى تصدی منصب قضا توسط بانوان از لحاظ اجتماعى مى

ساختارهای اجتماعى گردد زيرا اعتقاد بر اين است كه بيشتر بانوان بر اساس احساسات و عواطف 

. ها اثر دارد گيری آن كنند و به عبارت ديگر احساسات به صورت غالب در تصميم گيری مىتصميم

اما بايد بدانيم كه مصاحبۀ قضاوت به همين منظور است كه اشخاصى به منصب قضا برسند كـه 

های الزم را چه به لحاظ علمى و چه روانشناسى و اجتمـاعى داشـته باشـند حتـى اگـر  صالحيت

نـد توا گيری بانوان تـأثير داشـته باشـد نمى چنين هم باشد يعنى احساسات بيش از حد بر تصميم

چنـين ايراداتـى دارنـد ولـى  قشر مـردان نيـز اينچراكه  ها باشد دليلى بر عدم توانايى قضاوت آن

اند و هيچ گروهى به دليل ايراداتى كه ممكـن اسـت داشـته  هاست كه به شغل قضا مشغول سال

 توانند در برابر وسوسه جنس مخالف ها را از منصب قضا منع نكرده، فرضًا مردان هم مى باشند آن

گرچه باألخره تمـام جوامـع . شكست خورده و تسليم شوند و موجب تأثير در تصميمات آنان گردد

هـايى نيسـت كـه منجـر بـه  و مـرد آن چنـان تفاوت بايست به اين مهم برسند كه ميان زن مى

 توانـد بـه های بنيادين در حقوقشان گردد و چه بسا انتصاب منصب قضا برای بـانوان مى اختالف

عالوه بر اين تبعيض قائل شدن ميان آقايـان و . مثبت فراوانى داشته باشد لحاظ اجتماعى نيز آثار

ها در جهت تصدی برخى مناصب، خود نوعى نقض حقوق بشر است كه بـا تمـامى اسـناد و  خانم

اصـى هايى كه مختص گروه خ هايى كه عام هستند و چه آن های حقوق بشری چه آن كنوانسيون

هاسـت كـه مسـئلۀ قضـاوت و دادرسـى  در هر صورت سال. مثل بانوان هستند، در تعارض است

شان اسالم است اين  بانوان مطرح است به خصوص در جوامعى كه مبنای قوانين و فلسفه حقوقى

گونـه  ها را از جواز قضا بانوان منع كرده، لكن همان شبهه پيش آمده كه اسالم و شارع مقدس آن

ترين دليـل،  تن اصلى آمد داليل استناد كنندگان مشخص بوده و به نقد كشيده شد، مهمكه در م

اصل عدم الجواز بود كه در تقابل با دو اصل ديگر قرار گرفت، اصاله االطالق و اصـاله العمـوم و 

صحت آن مورد ترديد قرار گرفت، به عالوه اينكه بعد از نزول آيات و ورود به روايات ثابـت شـد 

طلق اصل؛ صحت قضای هر مؤمن عادلى است، خواه زن باشد و خواه مـرد، كـه قـادر بـه كه، م

دليل بعدی اجماع بود كـه بـا توجـه بـه بيانـات محقـق . و عدل باشد بر اساس حق صدور حكم
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ه بـر توان در اين مورد يعنى عدم قضاوت بانوان به آن تكيه كرد عـالو اردبيلى و شيخ بهايى نمى

اينكه شيخ طوسى كه خود اولين شخصى بود كه شرط رجولت برای قضات قائل شده بـه اجمـاع 

دليل بعد آيات بود كه اصوًال در رابطه با واليت و حاكميت و قيموميـت مـرد بـر . ای نداشته اشاره

اد بـه چنان اطالقى ندارند كه بـا اسـتن كدام از آيات آن گونه كه آمد هيچ زن اشاره داشت اما همان

آن بتوان دادرسى بانوان را مطلقًا حرام اعالم كرد و شايد به همين دليل است كه اصـوًال فقهـای 

گونـه  در رابطه با دليل روايـات همان. ای ندارند به اين آيات اشاره شيعه در بحث از شرايط قاضى

اند و استدالل شـده كـه  مردان دانسته ها كه جواز قضا را برای اند، دسته اول آن كه آمد سه دسته

مطلق برای مردان است اما بايد توجه داشت كه استفاده از لفظ رجل از باب غلبه در عرف جامعـه 

دسته دوم رواياتى كه مستقيمًا داللت بر منع قضا بـانوان دارد كـه البتـه آن هـم در مـورد . است

انـد كـه كـاری اشـتباه  هى قضاوت كردهواليت و حاكميت است و فقها منع واليت را داللت بر ن

دسته سوم . است به خصوص اينكه دادرسى امروزه ديگر مفهوم گذشتۀ خود را از دست داده است

نيز رواياتى كه بر منع مشورت با بانوان داللت دارد كه آن هم فلسفه منع، از جای ديگری است و 

در رابطـه بـا . قضـا بـانوان گـردد تواند موجب حرمت و منع نه ضعف قوی عقالنى و اين نيز نمى

قياس اولويت نيز اوًال حجيت اين قياس جای بحث دارد به عالوه قياس با مواردی انجام شده كه 

تواند مستند فتوا گردد، بنـابراين هـيچ يـك از داليـل  های شايانى دارد و نمى اساسًا با قضا تفاوت

باشد كه قضاوت بانوان را به طـور محـض چنان استحكام و قطعيت داشته  تواند آن ارائه شده نمى

تواند در  حرام اعالم كند و رأی به عدم جواز آن دهد و با توجه به اثر مثبتى كه قضاوت بانوان مى

توانـد نتـايج  باشد به خصوص با ظرفيتى كه اين گروه از اجتماع دارند قوه قضاييه مى جامعه داشته

  .خوبى از عملكردشان بگيرد
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  : در اسالم زن فلسفه حقوق

 های حقوق تفاوت درآمدی بر مبانى

، ، نفقه، مهريهارث ،ديه( زن مالى

  و قوانين موضوعه...)  نحله، وصيت و

  1طوبي كرماني

  

  چكيده
قـرار ه بـر اسـالم، در همايشـى مـورد توّجـ هرسد برای اّولين بار، نكتۀ كليدی اشـكاالت وارد به نظر مى

چندی است به دليل شدت و نحوۀ طرح مسئله، گيرد، اعتراضاتى كه همواره از سوی معاندان مطرح و  مى

هـا و  تعبيـر تفاوت. را نيز تحت تأثير الغائات قرار داده اسـت و دختران جامعۀ اسالمى ايران متأسفانه زنان

جهـان مشـّوه ، نه فقط چهرۀ اسـالم را در ها عليه زن تغايرهای طبيعى و فطری به معنا و مفهوم تبعيض

بشـر شـده  ساخته است كه هر از گاهى نيز، چماقى بر سر جمهوری اسالمى ايران توسط مدعيان حقـوق

. تر از همه، انديشۀ زنان و دختران ايران اسالمى را به شدت مشغول و به چالش كشيده است است و مهم

ان، تحـت عنـوان حقـوق و شـأن زن در تر اينكه چه بسيار در نظام جمهوری اسـالمى ايـر مطلب اساسى

منطقى و طبيعى  نظری، فلسفه و چرايى تفاوت اسالم و نظام اسالمى سخن رفته است اّما كمتر به مبانى

اند لذا همواره اين سؤال گزنده، اذهان مشّوش و نيـز طالـب را بـه  حقوق و تكاليف بين زن و مرد پرداخته

لذا زين پس، اگر ! گذاری، تبعيض و جفا به زن روا نداشته است؟ داشته كه آيا اسالم در قانونخود مشغول 

هـا باشـد،  و فلسفۀ وضـع و تـدوين آن ها، مقاالت و كتب در راستای تعليل حقوق زن ها، نشست همايش

بـا . ها ايمـن سـازيم شـبهه خواهيم توانست اسالم و نظام اسالمى را در منظر عـوام و خـواص، در برابـر

المللى و نياز به پاسـخ بـه  احساس همين ضرورت بود كه نويسنده به دليل شركت گستردۀ در مجامع بين

اشكاالت از طريِق فلسفۀ وضع و تدوين اين قوانين و با توجه به بيشـترين موضـوعات مبـتال بـه ذهنـى 

طالق، بررسـى اختيـارات زنـان در طـالق،  ، حق، نشوز، حضانت، نفقهزن در خانواده(مخاطبين همچون 

مـّدتى پـيش، پـس از ) ، شهادت زنان، واليت و اجازۀ پدر يا جّد پـدری در امـر نكـاح، قصاص و ديهارث

زمينه، به تهيه مطلبى همت گماردم كـه شـايد بررسى مجدد اشكاالت وارده و مطالعۀ مجدد كتب در اين 

  .برداری از آن، تقديم اين همايش نمايم شايد كه اثری داشته باشد حكمتى بوده است تا قبل از هر بهره

  .انسانى، هويت ، عدالت، مواسات، اخالقفطرت و طبيعت :ها كليدواژه

                                                           
 .معارف اسالمى دانشكده الهيات و، دانشيار دانشگاه تهران. ١
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  مقدمه

دارای شأن و منزلت است، بلكـه بـه  هويت انسانىنه تنها به عنوان يك  در جامعۀ اسالمى، زن

هـای بـارز نظـام  عنوان يك هويت حقوقى نيز از جايگاهى ويژه برخوردار اسـت و ايـن از ويژگى

فردی و ميزان ايمنى در جامعـه را تنهـا منحصـر بـه مـردان  اسالمى است كه پاسداری از حقوق

در حقوق مشروعۀ زن و مرد، رابطۀ اين دو  داند و با نگرشى مبتنى بر اصل مساوات و برابری نمى

كند و در تعريف نـوع رابطـۀ زن و  معرفى مى ١حبت و مودت و نه رقابت و مالكيت،را بر اساس م

های  مشاركت در عرصـه اجتماع، او را به عنوان عضوی اصيل از جامعه تلقى كرده كه دارای حق

و طالق، حدود آزادی و حاكميت بـر سرنوشـت خـود،  مختلف بوده و در مقررات ويژه نكاح، ارث

  .همچون مردان است

مبحثى است كه بارها از ابعاد گوناگون و از منظر متفكرين مسلمان و » در اسالم زنان حقوق«

ديگـر مكاتـب قرار گرفته است اما امر مسـلّم آن اسـت كـه ه مسلمان مورد بررسى و مطالع غير

ها، در اين رابطه و در مواجهه  از اسالم به علت ايدئولوژی حاكم بر قوانين و جامعه آن حقوقى غير

صرف نظر از عمدی يا سهوی بودِن طرح شـبهات يـا . شوند با قوانين اسالمى گاه دچار شبهه مى

نين در اسالم بايد های اين قوا نسبت به حقايق، اصول و علّت» تجاهل العارف«به تعبيری از باِب 

های حقوقى مشتركى وجود دارد كه از جهـت معنـا و  های حقوقى همۀ جوامع، واژه گفت در نظام

از ايـن رو . يابنـد مفهوم هرگز وفاق و وحدت حقوقى نداشته و گاه حتى تفـاوتى مـاهوی نيـز مى

، از نظـر دانـد چندان بعيد نيست آنچه را كه يك حقوقدان يا شـارع مسـلمان، تفكـر اسـالمى مى

گونه هويت حقوقى اسـالم ماننـد  مكاتب حقوقى ديگر تعصب و تحّجر اسالمى خوانده شود و اين

هـا ريشـه در ايـن  ايـن اعتراض. های اصيل اسالمى مورد هجمه و انتقاد قـرار گيـرد ساير ارزش

است و احكـام ديـن بـر  متكى بر قرآن و سنّتحقيقت دارند كه چون اعتبار قوانين در اسالم 

                                                           
 مرسوم بود، نسبت به مسألة حقوق در دورة رنسانس، برخالف آنچه كه در طول دورة سده های ميانى رايج و. ... ١

در پاره ای مـوارد، . ، گرايش به افراط وجود داشت به گونه ای كه زمينه ساز ظهور فمنيسم گرديداجتماعى زنان

گرايش افراطى به فمنيسم آنچنان شديد بوده است كه به شكل پذيری گروه فمنيست های افراطى يا راديكـال 

اين گروه، مردان را دشمنان اصلى خود مى دانند و معتقدند زنان بايد خارج از نظارت و تعامل بـا . يده استانجام

هدِف مبارزة ما سركوب مـردان، بـه : " وپتيك يكى از راديكال ها مى گويد! مردان و جدای از آنان زندگى كنند

  )124: 1383رهنمايى، " (عنوان طبقه، نه از طريق نسل كشى بلكه از راه مبارزة سياسى است
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قوانينى دارد كه تفكر حاكم بـر ه ترديد مغايرتى فاحش با خاستگا يۀ وحى الهى بنا شده است، بىپا

جامعه ماترياليستى و سكوالريستى باشد زيـرا آنچـه كـه موجـب انتظـام و امنيـت بخشـيدن بـه 

نيز مكّمل آن و پشتوانۀ اين هردو فقط و فقط، ديـن  است و اخالق اجتماعات بشری است قانون

 اسالم با ساير مكاتب حقوقى در همين نكتـه اسـت كـه در اسـالم، قـانون و حـق است و تفاوت

در ساير مكاتب حقوقى، چنـين كه  درحالى گذاری تنها از سوی خداست و جنبۀ وحيانى دارد قانون

، هدف از وضع در نظام حقوقى اسالم. لق، خاص انسان و در اختيار اوستاختياری، به صورت مط

داند حال آنكـه  قوانين تأمين سعادت دنيا و آخرت است و سعادت دنيا را مقدمۀ سعادت آخرت مى

  .های حقوقى در وضع قوانين خود تنها به آسايش دنيوی انسان توجه دارند ديگر نظام

رود و حتى در قـوانينى كـه  ترين منبع حقوقى به شمار مى مهم اخالق، م حقوقى اسالمدر نظا

كنـد بـا نـام اسـتحباب و كراهـت، فضـايل  گذار اسالم سعى مى جنبه تكليف و اجبار ندارد قانون

  .ها و روابط اجتماعى زنده نگه دارد اخالقى را در اعمال انسان

. تنها يك منبع حقوقى است و در عمل، عاملى خنثى اسـت اما در ساير مكاتب حقوقى، اخالق

ها نيست ولـى  هر دو يكى است و تمايزی ميان آن ، دين و حقوقبنابراين در نظام حقوقى اسالم

ها صرفًا  ز حقوق مشهود است و مطالعات حقوقى آندر ديگر مكاتب حقوقى، انديشه جدايى دين ا

بر پايۀ عقل و عرف است، از اين رو اين تعارضات و ساير موارد مطرح شده، اسالم و قوانين الهى 

ای از احكام و قوانين الهـى  يعنى اسالم، مجموعه ؛سازد آن را تمامًا از مكاتب ماترياليستى جدا مى

ها مقرراتى را وضع كرده و نه  ها مشترك بوده و برای تنظيم روابط بين انسان است كه بين انسان

و نيـز در خـانواده و  نيز، او را به تنهايى و جـدای از خـانواده تنها تكاليف مرد را بلكه در مورد زن

  .قرار داده استه بتّه به عنوان عضوی مؤثر در تكامل جامعه نيز، مورد توجال

وضع گرديده،  ها  انسانفطرت و طبيعتِ نكتۀ اساسى ديگر اينكه، قوانين اسالم كه مبتنى بر 

ها بـدون ارتبـاط بـا  يك مجموع سلسلۀ به هم وابسته است كه توّجه و بررسى بعضى از آن حلقه

و حلقات در فراخـوان ايـن  اگرچه برخى از اين حقوقسازد و حتى  معنا مى ديگر حلقات، آن را بى

انـد اّمـا در  و برخى ديگر در مقولۀ معنوی و كيفری قـرار گرفته همايش، زيرمجموعۀ حقوق مالى

بـه نـوعى در ارتبـاط  و حضـانت قصـاص و يـا نفقـهو  اند و مثًال ديه های يك زنجيره واقع حلقه

  .نزديك با يكديگرند
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  در خانواده زن

و فرزنـدان بـا  ، شـوهربه رعايت روابط متناسب با مصـلحت زن خانواده تساوی در سيطرۀ حقوق

شود تا در سايۀ اين عمل ارتباطات  ها با جامعه مشخص مى يكديگر و چگونگى ارتباط صحيح آن

اما در مورد تساوی ميان زن و مرد بايد توجه داشت كه . ها تنظيم گردد افراد با هم و اجتماع با آن

تـوان آن را  آنـان مى تنها با توجه به موقعيت هر يك در نظام آفرينش و تعديل ارتباطات متقابـل

  .تعريف كرد

و مرد در كرامت انسانى كه تنها با عمل هر فرد نسـبت بـه خـود تعيـين  به رغم مساوات زن

و تكاليف، جنبۀ شخصى ندارد بلكه در سايه خدمت متقابـل، قابليـت  گردد، مساوات در حقوق مى

و تركيب موزون از روابط، موازنۀ اجتماعى پديد آمده يابد و تنها وجود يك تقابل صحيح  ظهور مى

شود نه تنها بـه جهـت   اين توازن كه در سايۀ تعيين وظايف حاصل مى. شود و مساوات محّقق مى

حفظ منافع فرد بلكه با هدف تشكيل و استحكام نظام خانوادگى و پيشبرد اهداف حقـوقى جامعـه 

  .است

و مرد هر دو موظف  ها همه مشابه تعريف شود و زن بنابراين چنانچه در زندگى مشترك، نقش

شده در نظام ميّسر نبوده و بـه تـدريج  هايى مشابه باشند، موازنه و نظم طبيعى تعيين به مسئوليت

بـدين معناسـت  شود اما مساوات در حقوق ها ناتوان مى ها و دافعه زندگى در به ثمر رسيدن جاذبه

اند و در مرتبه وجود، مسـاوی و در  حيات ز افراد اجتماع اعم از مرد و زن صاحب حقكه هر يك ا

  .اند مرتبۀ چيستى متفاوت

و  شرط است و ركن اصلى آن، زن) مذهبى، قانونى و عرفى(، رابطه زوجيت در تعريف خانواده

ريـزی  مردند كه با زناشويى و قرارداد و آئين شرعى و قـانونى بخشـى از نظمـى اجتمـاعى را پى

قدرت بدنى، اقتصادی و اجتماعى مرد در خانواده به او نقش اول مـديريت ه با وجودی ك. كنند مى

  .تری دارد شود كه زن، عمًال نقش مهم دهد ولى در بررسى دقيق ديده مى را مى

كنـد و از نظـر مقـررات اسـالمى  تر مى د از نظر اسالم، تنهـا وظـايف او را سـنگينتفوق اداری مر

از قبيل توليـد نسـل، پـرورش بـدنى  كاركردهای زن. تواند تفّوق واقعى و ارزشى برای خود بياورد نمى

، انتقال فرهنگ و زبان، تيمار روحى و پرورش روحى كودك، پرستاری، تأمين آرامش خانواده) حضانت(

آيد كـه  ها كاركردهايى بسيار مهم و حساس است كه تنها از زن بر مى مرد، اقتصاد خانواده و مانند اين
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برخى از اين كاركردها، كامًال در اختيار زن است و او در مقابـل همـۀ خـدماتى كـه . تمامًا فطری است

داشـتن  تواند دستمزد بگيرد، ولى برخى ديگـر همچـون حـق دهد مى جام مىو فرزندان ان برای شوهر

  .فرزند، حق مشترك بين زن و مرد است، بايد رضايت و ارادۀ هر دو وجود داشته باشد

هم در كميت و هـم در كيفيـت از ارزش و  توان دريافت كه نقش خانواده با اين توضيحات مى

، مصـداق شتری نسبت به ساير مكاتب برخوردار است و اين خانواده، بدون وجود زنگستردگى بي

رود جايگـاه  در نهاد خانواده كه نخستين نهاد و كانون ساخته شدن فرد به شمار مى. كند پيدا نمى

و  .در واقع در هر اجتماعى، زن، نقش بنيادين و اساسـى دارد. واال و مهمى به زن داده شده است

اند فارغ از ساير قوانين عمومى، تمام تالش خود  در خانواده، زوجين به عنوان ركن خانواده، موظف

اما چنانچه در برخى محافل خانوادگى به لحاظ . گيرندكار  به را در ساماندهى اين كانون خصوصى

اصل نگـردد و گرايى و انقياد و تسليم در برابر احكام ح ها، رعايت قانون برخى مطامع و سودجويى

هـای  زمينه برای برخى معضالت و مشكالت در خانواده فراهم گردد، حاكمـان اسـالمى بـا اهرم

در ادامه برخى مصاديق حضور حـاكم . يابند امكان دخالت مى ... واصولى مانند مشاوره و حكميت 

  :شود در عرصۀ خانواده مطرح مى

  نفقه

تأمين مخارج الزم زندگى او از قبيل خوراك، . كه بر عهدۀ مرد است اقتصادی زن از جمله حقوق

حـال اگـر مـرد از . پوشاك و مسكن است كه در كتب فقهى، احكام مربوط به آن ذكر شده است

ده تا تواند به حاكم رجوع كر سرباز زند و زن را در سختى معيشتى قرار دهد، زن مى ادای اين حق

  .حاكم شخصًا در اين رابطه وارد عمل شود

  نشوز

واجب طـرف مقابـل  و مرد در انجام وظيفه و ادای حق نشوز به معنای سر باز زدن هر يك از زن

تواند با مرد صلح كنـد، يعنـى در ازای آنكـه مـرد نفقـۀ وی را  اگر مردی نشوز كند زن مى. است

خود درگذرد و اين صلحى است كـه بـين آن دو  دهد او نيز از مرد بخواهد كه از حق تمكين نمى

ممكن است نشوز از . مراجعه كندتواند به حاكم  خواهد صلح كند مى اما اگر زن نمى. شود واقع مى

جانب زن واقع شود يعنى وی از انجام وظيفۀ تمكين خودداری نمايد، در اينجا نيز مراحلـى بـرای 

  .شود رفع اين مشكل مطرح مى
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نمايـد، جـزء  تحميـل مى ای را بر زن های عرفى وظيفه در مجموع، آنچه كه طبق برخى روش

گونه امور اگـر زن خـدمتى  در اين. ل خدمت به همسر و فرزندانشود، مث وظايف او محسوب نمى

از . ها تعيين اجرت نمايد تواند در مقابل انجام آن است يا مى انجام دهد يا از باب مؤانست با شوهر

امر زناشـويى نشـوز نيسـت زيـرا  اين رو امتناع زن از خدمت شوهر و برآوردن نيازهای او در غير

  .باشد گونه امور جزء وظايف الزامى زن نمى اختن اينبرآورده س

  حضانت

يا سرپرستى كودكان تكليفى است كه به عهدۀ مردان گزارده شـده اسـت و در راسـتای  حضانت

. های مالى توسط پدر است يعنى پدر وظيفه دارد نيازهای مادی كودك را تأمين كنـد تأمين هزينه

كرد فشار سنگينى بر زن تحميل  را پس از طالق، مسئول تأمين مخارج كودك مى اسالم اگر زن

شود تا حدی مردان در امـر طـالق بيشـتر دقـت و  عالوه بر اين مسئله حضانت سبب مى. شد مى

تأمل نمايند و به راحتى از همسران خود جدا نشوند، چه اگر قرار بود حضـانت بـر عهـدۀ مـادران 

كردند بى  گرفتند و به راحتى اقدام به ازدواج مجدد مى باشد، بسياری از مردان به راحتى طالق مى

مطلّقـه كـه مسـئوليت سرپرسـتى  و از آن سـو زنـان. ترين مسئوليتى احساس كنند كوچك آنكه

شدند و امكـان  كودكان خود را نيز داشتند در ازدواج مجّدد با مشكالت و موانع بسياری روبرو مى

دران را كم كـرده و از جهتى بار مسئوليت ما اين حكم. شد ها بسيار كم مى ازدواج مجدد برای آن

البتـه مسـئله حضـانت مـانع از . از سوی ديگر آنان را برای انتخاب همسر ديگر آزاد گزارده است

ديدار و روابط عاطفى مادر با فرزندان خود نيست، چنانچـه در دوران حضـانت مـادر نيـز، ارتبـاط 

  .ه نيز خواهد داشتشود مگر در شرايط ويژه و اضطرار كه حكم ويژ عاطفى فرزند با پدر قطع نمى

هـا  در خانواده: شـود چنين توجيه مى بين پدر و مادر در امر حضانت در نتيجه بايد گفت تفاوت

های  و واليت نسبت به اطفال است، از اين رو جـز در سـال ، مسئول تأمين خانوادهمعموًال شوهر

ى كه طفل احتيـاج بيشـتری بـه مراقبـت مـادر دارد، مسـئوليت تـأمين مخـارج و نخستين زندگ

سال برای حضانت دختر، احتياج به سرپرستى مـادر  7در مدت . شود نگهداری او به پدر واگذار مى

  .مشهود است
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  طالق حق

اگر زمانى زن از . باشد در منظومۀ خانوادگى، محبوب و محترم مى در مكانيسم طبيعى ازدواج، زن

خـراب  مقام و منزلت خود سقوط كند و محبت مرد نسبت به او از بين برود، پايۀ اساسى خـانواده

قـوانين خـود را بـر اسـاس ه اسـالم كـ. رود طبيعت از ميان مى شده و اجتماع خانوادگى به حكم

نگرد و تمام تالش خـود را بـرای روشـن  بيعت وضع كرده، به چنين وضعى به حالت تأسف مىط

نمايد و آنجا كه از اين امر مأيوس شـود، بحـث  های محبت بين مرد و زن مى كردن دوباره شعله

  .شود طالق مطرح مى

خالقـى مـؤثرتر از ، حريمى اسـت كـه در تشـكيل و دوام آن راهكارهـای عـاطفى و اخانواده

و از سـويى  بر اخـالق تأكيدلذا احكام اسالمى از آن جهت كه از سوئى . راهكارهای حقوقى است

دارد، در برخورد و تضاد منافع فردی و اجتماعى، مصالح اجتمـاعى را بـر  نظر به تلطيف در حقوق

  .شمرد مصالح فردی مقدم مى

شـود  خورد كـه مشـخص مى طالق، روايات متعدد و متنوعى به چشم مى اما در خصوص حق

نيسـت و  مسئله جواز طالق امری مسلم و قطعى است، اسالم موافق با سپردن حق طالق به زن

بـه  داند اما هرچند حق طالق با مرد باشد ولى بـا مراجعـه و جامعه نمى آن را به مصلحت خانواده

تواند طالق دهـد و طـالق او  كند شرعًا نمى شرايط طالق مشخص است كه هر زمانى مرد اراده

مواقعه و حضور دو شـاهد عـادل  كمترين شرط برای نفوذ طالق، بودن زن در طهر غير. اثر ندارد

ر، همچون پرداخـت كامـل در برابر همس عالوه بر آن القای تعهدات مالى شوهر. در مجلس است

  .هايى است كه در سر راه مرد گزارده شده است نيز محدوديت ، نفقهمهريه

و قول خدای متعـال » الطالق لمن اخذ بالساق«گرچه فقهای اماميه با استناد بر حديث نبوی 

اوًال شـارع مقـدس : بايد گفـت اند ولى در توجيه اين حكم طالق را با مرد قرار داده در قرآن، حق

قرار داده و طالق اجرا شدۀ ه ايام عد و نفقه يعنى مهريه زن اجرای طالق را با توديع كامل حقوق

قـرار داده ه ندانسته بلكه اثر آن را محدود بـه انقضـای مـدت عـداز جانب مرد را يك طالق آنى 

در اين مدت مرد نيز مكلف به دادن نفقه و انجام تكاليف اقتصادی در برابر زن است تا بـه . است

مبتنى بر خشم آنى و زودگذر بوده، بـا گذشـت ايـام عـده و  اين ترتيب اگر تصميم مرد بر طالق، 

  .ان رجوع از تصميم خود را بدهدزائل شدن آن خشم، به مرد امك
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است، لذا زن با پيشنهاد ازدواج، در  زن از سوی ديگر از آنجا كه ايجاب در عقد ازدواج از حقوق

دهد و حقوق مذكور را بـه  را به مرد مى ... وزندگى مشترك و فرزند آوری  واقع برای هميشه حق

حقوق واگـذار شـده از » َقبِْلُت «كند و مرد كه طرف قبول عقد نكاح است با بيان  مرد تفويض مى

پذيرد و در مقابل آن مسئوليت تأمين زندگى و معاش زن و فرزند را موافق عـرف  جانب زن را مى

ايـن مسـئوليت بـرای او  حساس نمايد ادامۀ پس بايد به مرد حق داد هر زمان ا. گيرد بر عهده مى

. آور و خارج از تحمل اوست اين حقوق اعطايى از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد زيان

تواند خود را از قيد و بند زندگى بـا زوج  باشد كه زن نمى اعطای حق طالق به مرد بدان معنا نمى

 1129مـاده (، تـرك انفـاق )مدنى قانون 1130در مادۀ مندرج (قاعدۀ عسر و حرج ه رها سازد بلك

هـا در عقدنامـه  و باألخره شروط ضمن عقد نكاح با توجه بـه جـواز تصـريح بـه آن) قانون مدنى

هـا بـه درخواسـت  امروزه بيشترين طالق. در نجات از زندگى با مرد باشد تواند راهگشای زنان مى

الطـالق بيـد مـن اخـذ «شود و بايد گفت نـص  اد شروط ضمن عقد نكاح واقع مىزنان و به استن

  .فقط در محور قاعده الضرر قابل كاربرد است» بالساق

شـد،  محـول مى نكته ديگری كه بايد يادآور شد اين است كه چنانچه اجـرای طـالق بـه زن

ئل عـاطفى بـه شـدت متـأثر گشت، چون زن در مقابل مسـا مسلمًا زندگى زناشويى مضطرب مى

  .است

اگر شارع همچنان كه در عقد نكاح نظر هر دو طرف را شرط دانسته، اجرای طـالق را نيـز بـا 

گرديد زيرا غالبـًا توافـق روی طـالق  مى داد، موجب تشتّت و تشنج خانواده توافق طرفين قرار مى

  .گرديد توسط زوجين حاصل نمى

  در طالق نبررسى اختيارات زنا

  :اسباب و موجباتى به شرح زير برای طالق ذكر شده است مدنى، پيروی از فقه اماميه در قانون

  )1133ماده . (خود را طالق دهد تواند هر وقت كه بخواهد زن ـ مرد مى

  )1130، 1129، 1029. (تواند از دادگاه تقاضای طالق كند در موارد خاصى مى ـ زن

) 1146، 1145. (تواننـد دربـارۀ طـالق توافـق كننـد ـ زوجين با شـرايط خاصـى مى

  .شود گونه طالق، خلع يا مبارات ناميده مى اين
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زنـان هـم در راسـتای . تنددر عرصۀ طالق صرفًا منفعـل و پذيرنـدۀ اثـر نيسـ اما بايد گفت زنان

پيشگيری از وقوع طالق، آنجا كه مرد قصد طالق دارد، و هم در جهت انحـالل نكـاح از طريـق 

در شرايط خاص و با درخواسـت او از دادگـاه، مكانيسـمى  طالق نقش دارند زيرا با تصميم زوجه

. ادرت به طالق از سوی حاكم باشـدتواند اجبار زوج به طالق يا مب شود كه نتيجۀ آن مى فعال مى

در صورت تحقق برخى شرايط يا به صورت مطلـق و هـر  تواند به وكالت از شوهر حتى زوجه مى

  .وقت كه بخواهد، اقدام به طالق كند

در انحالل نكاح و رهايى از رنج زندگى نـامطلوب و پرهيـز از  اين در حالى است كه اختيار زن

مقايسه اسـت و حتـى  گرفتار شدن در موقعيت ناخواسته به جز در زمينۀ طالق، با اختيار مرد قابل

زن نيز همانند مرد در وروِد به نكاح آزاد و مختار است و . در برخى موارد از اختيار مرد باالتر است

افقت و ارادۀ زن واقع شـود وی در مـوارد زيـر اختيـار رّد نكـاح را خواهـد هرگاه نكاحى بدون مو

كفو و كسى كه قدرت انفاق نـدارد، درآمـده  همچون وقتى كه در ايام صغر به ازدواج غير: داشت

المثل به ازدواج درآورده باشد، در نكـاحِ  تر از مهر باشد، هرگاه ولى او در ايام صغارت، او را به پايين

  .در نكاحِ تحت تأثير اكراهفضولى و 

تواند از طريق زير منحل سازد يا موجبات انحالل آن را  نافذ را نيز مى ، نكاح دائمهمچنين زن

  :فراهم سازد

  ـ امكان تقاضای طالق از حاكم در موارد خاص

  در امر طالق ـ امكان وكالت از سوی شوهر

  )طبق عقيدۀ فقهای اهل سنت( به زن تقال اختيار طالق از شوهرـ امكان ان

  )طبق فقهای اهل سنت( ـ امكان تعليق طالق به فعل ارادی زن

  طبق عقيدۀ برخى فقهای اماميه در انتخاب خود يا شوهر ـ امكان تخيير زن

  موجبات انفساخ نكاح و پايان يافتن مورد آنـ فراهم كردن 

ـ فسخ در موارد تخلف از وصف، تخلف از شرط فعل بـه اعتقـاد حنابلـه، تـدليس در 

 بنا به برخى اقوال صورت عدم تمكن مرد از پرداخت نفقۀ زن

 ى از زنانهای الزم قانون ها برای حمايت رغم بسياری از تالش ، على»كل فى محل«اصل كلى و مهِم 

های مختلف، در برخى موارد، شبهات و سؤاالتى است كه بايد توضيح داده شـوند و برخـى از  در عرصه

  :در مورد نخست، بسيار ضرروی است كه مجددًا ذكر گردد. موارد قانونى تعديل يا تخصيص داده شوند
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و . ارتباط با هم و مكمـل يكديگرنـد، احكام هر مجموعه از قوانين انسانى يا الهى در نكتۀ اول -

  .شود ای مى ها و تغافل از موارد ديگر، موِجِد نواقص عمده گزينش يكى از آن

قرار گيرد عدم شفافيت و دو پهلو بودن مواردی اسـت كـه در ه كه بايد مورد توج نكته ديگری -

  .تابد نتيجه تغييرات و تأويالت متعارضى را بر مى

اسـت كـه در » كل فى محـل«ترين اصل پرداخته شده است، قاعده عقلى  كه مهم نكته سوم -

به اعتبار ديگر، اقتضـای ُحسـن و . پرداختن و صدور رأی بايد توجه كافى به آن مبذول داشت

مثًال اماميه و معتزله معتقد به ُحسـن و ُقـبح . ُقبح را با علت تامۀ ُحسن و ُقبح نبايد مغلط نمود

امـا . ها َقبيح اسـت َحَسن و مقابل آن ... و ين باورند كه احسان، گذشت، عدالتاند و بر ا عقلى

داننـد يعنـى  ها مى بايد توجه داشت كه علما، ُحسن و ُقبح اشياء را معلول عدل و ظلم بودن آن

  .قبح استه عدالت، علت تاّمه ُحسن بوده و ظلم، علت تام

اقتضـای . نع و رادعى نباشد و شرط تحقِق آن نيز موجـود باشـدبه اين ترتيب برخى اشياء، اگر ما

  .گردند يعنى اقتضائيات، عامل حسن مى. حسن دارند

اقتضای حسن دارند اما اگر تعـارض و اختالفـى  ... وداری  به عنوان مثال، صلح، صدق، امانت

پديـد آيـد، افتراضـًا و ) لت تامهبه عنوان ع( بين هر يك از اين مفاهيم اقتضايى با مفهوم عدالت

آنجا كه به ظلم بينجامد » مساوات«به اين ترتيب . وجوبًا عدالت، مقدم است چون علت تامه است

  .است باطل و قبيح

و مرد مطلوب جوامع طبيعى ورزشـى نيسـت و  تر اگر مثًال بازی فوتبال بين زن به بيان روشن

. رود از بين مـى اند از آن روست كه در عين مساوات، عدالت هدر اين خصوص، مساوات را نپذيرفت

بـه شـرط ) مسـاوات( eqalityو بدين ترتيب  و حَسن است حق» وات به شرط عدالتمسا«پس 

Equity آنجـا زنان المللى مدافع حقوق و متأسفانه امروز در مجامع بين يعنى انصاف مقبول است ،

گيری  گـردد، موضـع ، اعـالم مىكه مساواِت منصفانه و عادالنه از سوی كشورهايى چـون ايـران

باشند و طبيعى است گشايش باب تفاهم با چنـين كسـانى كـه  نموده و پذيرای حقيقت حّقه نمى

  .گردد زنند، ناممكن مى مساوات را حتى به شرط عدم عدالت فرياد مى

با بيان مقدمات فوق، درصد بيان اين نتيجـه بـوديم كـه اگـر در جامعـه يـا جـوامعى مبنـای 

، تـدارك ها و حتى جامعه بر آن باشد كه تهيه مسكن، نفقـه ايدئولوژی، بينشى و فرهنگى خانواده
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بدان معناست فرهنِگ  و فرزندان، بر عهدۀ مرد باشد،) زن(همه موارد مالى مطابق شئونات همسر 

چرخد و نيز بر اين  تنها بر اساس درآمد مرد مى عمومى جامعه بر تك توليدی است، يعنى خانواده

هـا را بـرای  های خـويش باشـد و آن و دسترنج دارايى تواند مالك همۀ ارث باور است كه زن مى

صرف نكند و اعتقاد بر آن هست كه فرزنـد پسـر، شخص خويش حفظ نمايد و در حوزۀ خانواده م

 طبيعى است كه تحّمل چنين مخارجى، قـانون... . ها باشد دار والدين و ديونات آن متكفل و عهده

دارد كه تدابيری چون در دو برابر بودن ارث پسران، دو برابر   بر آن مى» اعم از الهى يا انسانى«را 

بينى كند هر چند كه محوريت عـاطفى ـ تربيتـى را  را انديشيده و پيش ... وبودن ديۀ فقدان مرد 

  .متوجه زن بداند و تصريح داشته باشد

در يك مجموعه نسبت به منـافع و  از نظر اسالم، رعايت منافع و مصالح عامه و تحقق عدالت

پـذيرد،  مصالح شخصى از اولويتى به سزا برخوردار است و دفاع از افراد بر ايـن پايـه صـورت مى

  .گاه به معنای فمينيستى آن مورد لحاظ نيست در اسالم، هيچ زنان طبيعى است دفاع از حقوق

ۀ انديشه نظام اسالمى است، اين است كه اساسًا مقولـۀ برابـری در حقيقتًا آنچه پايۀ كار و ماي

مساوات ظالمانه و عادالنه، يك مقوله كّمى است كه به خودی خود دربردارندۀ ارزش نيست بلكه 

مـدار،  عـدالت –لذا اگـر برابـری . سازد جهت، موضوع و فلسفۀ اين برابری است كه ارزش را مى

است و مطلوب، اّما اگر برابری بدون عدالت، توازن و تناسب باشد،  ، حق–ب باشدمتوازن و متناس

های نامساوی و اعطای مزد يكسان به  عين ظلم است و نامطلوب و نيز پاداشى مساوی به تالش

  .كاركردهای متفاوت است

  ارث

شـكل  ... و، ديـۀ عاقلـه ، نفقهدر اسالم در راستای ديگر تأسيسات فقهى نظير مهريه مسئله ارث

كند اما علت آنكه اسـالم  شود و او را در ارث سهيم مى ارث قائل مى ، حقگرفته، اسالم برای زن

االرث مرد قرار داده، وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقـه  االرث زن را نصف سهم سهم

يعنى وضع خاِص ارثى زن، معلول وضع خاصى اسـت كـه . و سربازی و برخى قوانين جزايى دارد

اجتمـاعى  ارث در اسـالم بـر پايـه عـدالت ا اين وصـف، قـانونب. زن از جهات موارد مذكور دارد

های اجتماعى و خانوادگى هر يك از زن و مرد رعايت شده و  گذاری شده و در آن مسؤوليت قانون

كه هيچ مسـئوليت مـالى بـر دوش  به ارث نگاه شود، سهم زنان اگر از درون نظام حقوقى اسالم

  .ندارند كامًال منصفانه و ضامن كرامت و عزت زن مسلمان است
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ها در اسالم، تقوای الهى است، از ايـن رو برتـری در ثـروت و  از آنجا كه مالك برتری انسان

االرث مردان، نشان از برتری و تفوق  شود و دو برابر بودِن سهم االرث هرگز ارزش تلقى نمى سهم

وضع شده است نه » و مرد بودن های زن مسئوليت«بر اساس  ارث باشد و قانون نمى آنان بر زنان

  .ها بر ميزان برتری آن

در عصر حاضر همانند  كنند اين است كه زنان وارد مى ارث قانونه يكى ديگر از انتقاداتى كه ب

ای دارند، از اين رو قـانون  و كشور سهم برجسته مردان در اجتماع حاضر بوده و در اقتصاد خانواده

در پاسخ بايد گفت هـر ! اند نشين بوده ارث به اين شيوه، منحصر و مفيد زمانى بوده كه زنان، خانه

های اقتصادی چشمگير است، لكـن زنـان اوًال ملـزم و مكلّـف بـه  چند مشاركت زنان در فعاليت

توانند تمام درآمد خود را پـس انـداز كننـد و از  ه مىتأمين مخارج خود و خانواده نبوده، ضمن آنك

  .ها اشاره شد، همچنان بر عهدۀ مرد است قبًال به آنه سوی ديگر هزينۀ مواردی ك

دانـد و آن دو را  مى و مرد را ـ هر دو را ـ پايـه و ركـن اصـلى خـانواده از آنجا كه اسالم، زن

 االرثى برای زن، يكى ديگر از حقوق كند با تخصيص سهم ديگر ذكر مىپوشش و لباسى برای يك

  .كند الهى او را به وی اعطا مى

  قصاص و ديه

در توضيح كلى بايد گفت قصاص هرگز از مصاديق بارز خشونت نبوده و اينكه در قـوانين جزايـى 

آنجاست كه چون اسـالم همـاره مصـلحت جمـع را بـر  مطرح شده از اسالم به عنوان يك حكم

رود، ايـن مجـازات  دارد و از سوی ديگر يك مكتب تربيتى نيز به شمار مى مصلحت فرد مقدم مى

يابـد، نـه تنهـا  ای، ضـمانت اجرايـى مى كه به عنوان آخرين راه حل و پس از طى شـرايط ويـژه

. در جنبۀ فردی و چه اجتماعى استهای بعدی چه  خشونت نيست بلكه خود جلوگيری از خشونت

قبًال صريحًا اعالم شده باشـند و زمـانى از ه شوند ك از نظر اسالم، قوانين جزايى، آن گاه اجرا مى

قصاص و ديـۀ  اما در مورد حق. گيرند كه عوامل ديگر را پشت سر گزارده باشند قصاص بهره مى

  :١گونه بيان كرده است ت اسالمى اينمجازا ، قانونزن

                                                           
در واقع، بيان سادة اصل قصاص كه از جانب غير مسلمانان، مورد اشكال واقع مى شود، اين است كه هر انسانى . ١

حال اگر فردی به هر دليل از خود نتواند دفاع كند .  دفاِع از خويش را دارددر برابِر حملة هر موجوِد ديگری، حقّ 

است كه  وی حمله و مورد جرح، آسيب و يا فوت گردد، قطعًا خواهاِن قصاص از مجرياِن قانون مثًال از پشت به
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قصاص است، ليكن بايـد ولـى او ه مسلمانى را بكشد، محكوم ب هرگاه مرد مسلمانى عمدًا زن

  )قتل عمده ، فصل مربوط ب209مادۀ ( ١.قبل از قصاص قاتل، نصف ديۀ مرد را به او بپردازد

اتفاق نظر دارند كـه مـرد در مقابـل  در فقه اهل سنت، فقهای مذاهب چهارگانه بر اين عقيده

شود بى آنكه خانوادۀ مقتول موظف باشند نيمى از ديۀ قاتل را به خـانوادۀ  ، قصاص مىكشتن زن

  .او پرداخت كنند

، مشروط به قصاص مرد در صورت قتل زنه فقهای شيعه در خصوِص اين موضوع معتقدند ك

ها در ايـن زمينـه نقـل نشـده  به بستگان مرد است و هيچ قول مخالفى از آن پرداخت نصف ديه

در اين است كه ديه، پـس از انجـام عمـل قصـاص بـه  تنها اختالف فقهای شيعه با قانون. است

بـا ايـن تفسـير، روشـن . بازماندگان وی بايد داده شود يا آنكه از ابتدا به اوليای قاتـل داده شـود

بازمانـدگان قاتـل اسـت نـه از  د كه دريافت نصف ديۀ قاتل از اوليای زن مقتول، از حقوقشو مى

  .حقوق قاتل و فرقى نيست در اينكه بازماندگان قاتل، زن باشند يا مرد

اين مسئله به دليل وظيفه و مسئوليت مالى مردان است كه شـرعًا هـر مـردی موظـف اسـت 

خود را تأمين كند و چون با فقدان مرد، از حيث مالى، خانوادۀ  ى خانوادهنيازها و حوائج مادی زندگ

  .كند ، جهت اقتصادی خانوادۀ قاتل را تأمين مىگيرند، اين قانون وی در تنگنا قرار مى

همـين خـاطر فقهـا  آن، بـه» علـت«بود نـه  قصاص و ديه حكم» حكمت«آنچه مطرح شد 

پردازند، بلكه بر اساس علت تامه و حصول  گاه بر اساس حكمت به استنباط حكم شرعى نمى هيچ

  .نمايند آن، حكم مى

  شهادت زنان

و  موضـوعه ايـران نكتۀ مهم در اين مسئله اين است كه ادای شهادت از ديـدگاه فقـه و حقـوق

 زيـرا توجـه بـه احكـام و آثـار» حقوق«است نه » تكاليف«های حقوقى در شمار  از نظامبسياری 

گونه اختيـاری بـرای شـاهد مقـرر نگرديـده اسـت  مربوط به شهادت كه جنبۀ آمره داشته و هيچ

                                                                                                                                          
در صورت فـوت، مطالبـة قصـاص مـى )مجريان قانون( خوِد فرد در صورت زنده بودن، ولى دم و يا حاكم شرع

 .كنند و اين امری روشن و منطقى است
توسط خانوادة مرد قاتل در متن به آن اشـاره شـده اسـت، مـى  فت نصف ديهعالوه بر حكمتى كه از برای دريا. ١

 !تواند نقش بازدارندگى از برای قصاص داشته باشد



438 

 

438 

معافيت «نيست بلكه » محروميت از حق«، نشانگر اين مطلب است كه عدم پذيرش شهادت زنان

و در نتيجـه  تر است و حتى در حقوق كشورهای غربى، جنبۀ آمره بودن شهادت قـوتى» از تكليف

  .ست تا به حقتر ا به تكليف نزديك

در برخى موارد مورد قبول نيست و در برخـى مـوارد ديگـر بـا شـهادت مـردان،  شهادت زنان

های اين مسئله، عواطف و احساساتى است كه در زنان بوده  ترين حكمت از مهم. گردد پذيرفته مى

شود كه حادثۀ رخ داده كمتر  و چون موجب تأثرات قلبى قوی در او شده و از سوی ديگر سبب مى

ها  هـا كشـمكش طلبد تـا او را در همـۀ نزاع نمى از سوی ديگر طبع عاطفى زن. در ذهن او بماند

شـهادت، اصـل كـالم و گوينـدۀ آن، مقصـود نيسـت بلكـه هـر دو،  در ادای«ضمنًا . دخالت داد

نكتۀ آخـر در ايـن خصـوص . ای برای اصل واقعه هستند و باصطالح فقهى، طريقيت دارند وسيله

بـود، در مـواردی كـه  اين است كه اگر شهادِت دو زن با يك مرد، دليل بر نقصـاِن شـأن زن مى

بايست به طريق اولى شهادِت زن، فاقِد  ايى ندارد مىتاثير است و ارزش قض اساسًا شهادِت مرد بى

  )175: 1387، ای خامنه. (»تأثير باشد كه چنين نيست

  واليت و اجازۀ پدر يا جّد پدری در امر نكاح

تجربگى او و همچنين از آنجـا كـه طبيعـت  دختری كه برای بار اول قصد ازدواج دارد به علت بى

بـازی  خوش هوس ده، از اين رو بعيد نيست كـه دختـران دسـتها دا تر به آن نيز، احساساتى رقيق

مرداِن هرزه و ناپاك شوند يا بدون انديشه و بررسى كـافى، بـرخالف مصـلحت خـود اقـدام بـه 

آنان شتافته و اجـازۀ پـدر يـا جـّد  گذار به حمايت ازدواجى نامناسب نمايند، به همين جهت قانون

شـمرد بعـالوه حمايـت از  كند الزم مى ی دختری كه بار اول ازدواج مىپدری را در مورد نكاح برا

در مجموع، شرط واليت پدر يا جـّد، رعايـت . و حفظ سنن نيز در قاعدۀ مذكور، جای دارد خانواده

  .دختر است و ال غير  مصالح و حقوق

ايد گفت مشهور رأی فقهای اماميه بر آن است كه هيچ كس بر دختـر ب اما در مورد اين قانون

توانـد  بالغه و رشيده سلطه و واليتى ندارد و او بدون هيچ قيد و شرطى با هركس كه بخواهـد مى

 ... وازدواج كند، از جمله عالمه و محقق حلى، شهيد اول و ثانى، محقـق كركـى، سـيد مرتضـى 

از . ولى عّدۀ كمى از فقها نيز چون محقق شيخ طوسى اجازۀ ولى را در نكاح، واجب دانسته اسـت

ديدگاه مذاهب چهارگانۀ اهل سنت نيز سه مذهب حنبلى، شافعى و مالكى، وجوِد ولـى را ازجملـه 
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از ايـن رو بايـد . دارد كنند و در مذهب حنفى واليتى بر دختر روا نمى شروط صحت عقد تلقى مى

فت مادۀ قانونى كسب اجازۀ دختر از ولى با نظريات سه مذهب اهل سنت مطابقـت دارد نـه بـا گ

  .اجماع آرای فقهای شيعه

  گيری نتيجه

دانـد كـه اقـدام بـه معـروف و  ، جنبه مجازات و تأديب را زمانى قابل اجرا مىنظام حقوقى اسالم

های تعليم و تنبّه را به انحاء مختلـف و در  كرده باشد و فرصت جلوگيری از منكر را صريحًا اعالم

شـود  آنچه كه در نظام كيفری اسالم به باد انتقاد گرفته مى. مراحل نخستين خود طى كرده باشد

اند و كيفرهـای  يك ُبعدی نگری و غفلت از ساير عللى است كه زنجيروار بـه هـم متصـل شـده

جز در مقابله بـا  گردند، زيرا ضمانت اجرای قانون رائه مىمشخص شده به عنوان آخرين راه حل ا

قـانون ه جويى فرد يا جماعتى نيست ك باشد و اين كيفرها هرگز به معنای انتقام شكنان نمى قانون

  :نويسد گونه مى استاد مطهری در توضيح مقولۀ مجازات اين. را به نفع خود وضع كرده باشند

بينيم و  امانت است، ضربه بـه نـاموس اجتمـاع اسـت و دائمـًا مـىدزدی، ضرر به ... 

ها، دست و پا شكستنها و  ها و كشته شدن خوانيم كه دزدی، احيانًا منجر به كشتن مى

بايد ديد چه مجازاتى قادر اسـت نقـش آخـرين دوا را . شود ها مى ناقص الخلقه شدن

شود، صـدها و  زات اجرا نمىتجربه نشان داده است در جاهايى كه اين مجا. بازی كند

هـای ديگـر نـاقص العضـو  شـوند و آدم هـايى كشـته مى شـود، آدم هزاران دزدی مى

شود، با بريدن انگشتان يك دزد، بـه كلـى  اجرا مى گردند، اما آن جا كه اين قانون مى

انگشـتان، خشـونت  بريـدن. رود اش از بين مى قهريه باب دزدی با همه تبعات و آثار

های صـد  جلوگيری از يـك سلسـله خشـونت. نيست بلكه جلوگيری از خشونت است

گويد يگانه راه منحصـر در جلـوگيری از دزدی يـا  اسالم نمى... . تر است درجه سخت

كند كه از  جنايت فقط مجازات است؛ اسالم از همۀ عوامل ديگر بازدارنده، استفاده مى

  .آن جمله، مجازات است

  :چنين ايشان در جای ديگر در توضيح مسئلۀ قصاص تفسير جامعى دارندهم

گناهى را و نفـس محترمـى را از  در مواردی كه كسى با عمد و بدون هيچ عذری بى

ولكم فى القصاص حياۀ يـا « گويد قرآن مى. دهد جازۀ قصاص مىبرد، اسالم ا بين مى

 ميراندن تلقى نكنيد، اين را حياتچنين را، كشتن و اماته و  كشتن اين(» اولى االلباب
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ولى نه حيات اين فرد، بلكه حيات جمع؛ يعنى بـا قصـاِص يـك ) و زندگى تلقى كنيد

شـما اگـر جلـوی قاتـل را . ايـد نفر متجاوز، حيات جامعه و افراد ديگـر را حفـظ كرده

ردی از پس قصاص را كم شـدن فـ... . نگيريد، فردا او يك نفر ديگر را خواهد كشت

افراِد جامعه تلقى نكنيد، حفظ بقای جامعه تلّقى كنيد، يعنى قصاص معنايش دشـمنى 

دوسـتى، معنـايش  وقتـى كـه انسان... . كردن با انسان نيست، دوستى با انسان است

آنگـاه ... . انسانيت دوستى شد و انسانيت دوستى هم معنايش رعايت مصـالح انسـانى

  . هاست أم با جهادها، مبارزات و كشتنمحبت منطقى در مواردی طبعًا تو

اسـت و بـه ايـن  بر اين اساس، وضع قوانين تنها برای تأمين مصالح عمومى و اعتالی كلمه حق

هـا  ، ِعرض و مال، آزادی فردی و اجتماعى، امنيت و مصونيت در قبال تهمتصورت، اصل حيات

هـايى  تعزيـرات، قصـاص و ديـات مجازات حدود، . گيرند قرار مىو افتراها در جايگاه حقيقى خود 

  .گردند اجتماعى اجرا مى هستند كه تنها در صورت بروز جرائم و بر اساس موازنۀ عدالت

  حدود

حدود جمع واژۀ حّد و حّد در لغت به معنای منع كردن، دفع كردن، بازداشتن و اندازه گرفتن است 

شود كـه از سـوی  ای از قوانين كيفری اطالق مى در اصطالح فقها، به مجموعه .و تأديب نمو دن

ه در نتيجه، حدود گرچه فى نفسـه، جـزء فقـ. شود حاكم شرع، برای برخى جرائم تعيين و اجرا مى

قضايى اسالم است اما اجراء آن از وظايف اجتماعى و سياسى امام يـا ولـى فقيـه و حـاكم شـرع 

  .است

ن نكته الزم است كه هماره در اسالم، پيش از اجرای حدود و قبـل از اقـدام مجدد بر اي تأكيد

به مجازات تبليغ و هدايت مردم جزء اصول است و در صورت اجرای حدود، بدان معناست كه اين 

شدت عمل در برابر لجاجت و عناد معاندين است و لـذا اصـل توبـه همـاره بـه عنـوان يـك راه 

  .بازگشت، باز است

  ه رجم يا سنگسارتوضيح واژ

همسردار با مرد و زن ديگـر يـا  در شرع مقدس اسالم در موارد منافى عفت كه آميزش مرد و زن

كند كه البته پيش از اجرا، شرايطى وجود  رجم مصداق پيدا مى ها با مرده يا لواط، حكم آميزش آن

كرده باشد و دوم آنكه جرم بايد بـه گـواهى  اول آنكه خود شخص بايد به جرم خود اعتراف: دارد
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در اين مورد در صورت شهادت شاهد، برای اجرای حد سنگسـار، اول الزم . شهود ثابت شده باشد

  .است خود شهود، حد را اجرا نمايند يعنى اولين سنگ را بزنند

گواهـان،  در اين دو مورد مطرح شده، شرايطى نيز وجود دارد و تنها حرف اقرار و يا با شهادت

مرد بايد عاقل و بالغ باشد و از روی : شود در اقرار شخص اين نكات لحاظ مى. شود اجرا نمى حكم

اقرار بايد چهار بـار و ترجيحـًا در چهـار جلسـه . اختيار و بدون اكراه و اجبار و ترديد سخن بگويد

اين دقت . شود ر حكم مسدود مىای در اقرار باشد، راه صدو ترين شبهه صورت بگيرد و اگر كوچك

تربيت و بازدارنـدگى مجـازات اسـالمى   و وسواس در اثبات جرم، خود نشانگر اين است كه جنبۀ

  .بيش از خود مجازات اهميت دارد

در شهادت گواهان نيز شرايطى وجود دارد از جمله آنكه شاهدان بايد كمتر از چهار مرد يا سـه 

و شهادت بايد متقن و صحيح باشد و هر يك به طور كامـل از جـرم اطـالع نباشند  مرد و دو زن

داشته باشد يعنى همه بـا هـم صـحنه جـرم را در يـك زمـان و در يـك مكـان ديـده باشـند و 

  .هايشان با هم مطابقت داشته باشد گفته

با ذكر موارد فوق، پر واضح است كه اسالم در باب مسائل عرفى و ناموسى، احتيـاط مؤكـدی 

گونه احتمال هرگونه سوءاستفاده از احكام الهى از مردم سلب شـود و راه بـرای شـيوع  ارد تا ايند

  .اندازد، ببندد افترا و تهمت كه امنيت جامعه را به مخاطره مى
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با : زوجيت در ايران مالى نظام حقوق

 خانواده حمايت بر قانون تأكيد

  مجلس شورای اسالمى 1391مصّوب 

  
  1پناه عليرضا عالي

  2زاده خولنجاني مصطفي شفيع
 3محمد صادقي

  چكيده
همواره از مباحث حائز اهميـت در حقـوق  زوجيت در خانواده مالى و اهداف نظام حقوق مفهوم، انواع، آثار

در حقـوق موضـوعه . های حقوقى مختلف مورد بررسى قرار گرفته اسـت خانواده بوده است كه در سيستم

. شكل گرفتـه اسـت مرد بر خانواده محور رياست حول ، نظام حقوق مالى زوجيت به تبع فقه اماميهايران

وضع نهادهای مالى مختلف در خانواده نيز گويای اين است كه نحوۀ تنظيم اين نهادها بـه نحـوی اسـت 

هـای مـالى گونه كه قوام و موجوديت نظام خانواده بر حول محور رياست مرد استوار اسـت، نهاد كه همان

خانواده، به سـمت تحكـيم مـديريت و  بايست در جهت تشديد و تحكيم مبانى مطرح در اين نظام نيز مى

. های پر فراز و نشيبى برداشته است گذار ايران نيز در نيل به اين مهم گام رياست مرد حركت كند و قانون

يران، به اين نتيجه دست يافته اسـت كـه سـير نوشتار حاضر، ضمن بررسى نظام حقوق مالى زوجيت در ا

گذار در تبيين  در جهت تثبيت رياست مرد بر خانواده حركت كرده است، ولى قانون تقنينى در حقوق ايران

های تقنينى بـا  اين فرايند تحّوالت اجتماعى را ناديده گرفته است كه اين امر منجر به تنافى ميان حقيقت

توان در تفكيك ميان ازدواج دائـم و موقـت و آثـار  اين منافات را مى. های اجتماعى گرديده است واقعيت

هـای اجتمـاعى را بـه سـمت  ها مشاهده نمود؛ به نحوی كه رونـد تقنينـى، واقعيت عملى متمايز مالى آن

  .دهد تِر نكاح موقت به سبب آثار مالى آن بر نظام زوجيت سوق مى مقبوليت بيش

 ، قـانون، نفقـه، مهريـه، نظام مشاركتى، نظام رياستىنظام مالى زوجيت: ها هواژ كليد

  .، استقالل مالىخانواده حمايت

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى استاديار دانشكده حقوق. ١
  ).ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق .٢

 ).ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق .٣
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  مقدمه

ها بـا  مالى و غير مالى متفاوتى نسبت به زوجين، فارغ از مرتبۀ اجتماعى آن عقد نكاح، دارای آثار

زوجين نسـبت  مالى تأثير رابطه زوجيت بر وضعيت حقوق. دارد) دائم يا موقت(توجه به نوع نكاح 

كـرده   حائز اهميت جلـوه  به قبل، بعد و حين ازدواج از جمله مباحثى است كه در هر نظام حقوقى

كـه مبتنـى بـر  در حقوق ايران. ياد كرد» نظام مالى زوجيت«توان از آن تحت عنوان  است و مى

  .ه قرار گرفته و در اين راستا مقرراتى نيز وضع شده استاسالمى است، اين مهم مورد توج مبانى

 موضوعه ايـران رسد، الزم است تا با تبيين نهادهای مالى زوجيت در ساختار حقوق به نظر مى

گذاری و اعمال ايـن مبـانى در  فقهى و نوع مدل زوجيت به بررسى سير قانون و با توجه به مبانى

بنابراين، سؤال اصلى نوشتار حاضر، ايـن اسـت . مقررات قانونى و مناسبات اجتماعى پرداخته شود

زوجيت در ايـران در چـه  كه مقررات قانونى ما از بدو تقنين تاكنون در ارتباط با نظام حقوق مالى

جهتى حركت كرده است؟ و به تبع اين سؤال اصلى، سؤاالت فرعـى ديگـری مطـرح اسـت كـه 

نهادهای مالى زوجيت بر چه اقسام و مبانى استوار است؟ نسبت نهادهای مالى زوجيت با توجه به 

يث دائم يا موقت به چه صورت است؟ در پاسـخ و همچنين، نوع نكاح از ح مرد بر خانواده رياست

به سؤاالت مطرح، فرضيه نوشتار حاضر اين است كه سير تقنينى نظام حقـوق مـالى زوجيـت در 

های اجتمـاعى  مرد در مديريت خانواده حركت كرده است، ولى واقعيت جهت تثبيت نظام رياستى

تابد و وجود برخـى مصـاديق و نهادهـای شـبه مشـاركتى  نمىگذار را بر كنونى روند تقنينى قانون

بر اين واقعيت داللت دارد؛ يعنـى، در عمـل، رياسـت مـردان بـر ) زوجه و استقالل مالى اشتغال(

رآنيم تـا بـا از اين رو، جهت اثبات فرضيه خـود بـ. خانواده رو به تعديل و تخصيص گراييده است

مجلس  1391خانواده، مصّوب  حمايت بر قانون تأكيدبا  در حقوق ايران بررسى نظام مالى زوجيت

های آن پرداخته و با بررسى سير تقنينى نسبت بـه نظـام مـالى  شورای اسالمى، به ضعف و قّوت

  .در ايران بپردازيم زوجيت

مورد بررسى قرار گرفتـه اسـت؛ بنـابراين، » زوجيت در ايران مالى حقوق«در اين نوشتار نظام 

تحليلـى، بـه  -مناسب است تا به منظور اثبات فرضيه مذكور، اين نوشتار را با رويكردی توصيفى

نظـام حقـوق «ای در چهار مبحث تنظيم نماييم؛ مبحـث اول،  بخانهصورت گزيده و به روش كتا

) 2 .1(زوجيت  و نظام مشاركتى) 1 .1(زوجيت  را از حيث انواع آن به نظام رياستى» مالى زوجيت
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و ) 2 .2( ، نفقـه)1 .2( ، مشـتمل بـر مهريـه»های اصـلى مـالى زوجيـت نهاد«و در مبحث دوم، 

و ) 1 .3(، مشـتمل بـر نحلـه »نهادهای فرعى مالى زوجيت«و در مبحث سوم، ) 3 .2(المثل  اجرة

های  ها و ابداع نوآوری«و در نهايت، در مبحث چهارم، ) 2 .3(های مشترك زوجين  اموال و هزينه

در زمينه نظام حقوق مالى زوجيت در ايران را مورد بحث و بررسـى » دهخانوا جديد حمايت قانون

  .قرار دهيم

 زوجيت مالى نظام حقوق. 1

تـدا بـه تبيـين اقسـام ، الزم است تا در ابزوجيت در ايران مالى در جهت بررسى بهتر نظام حقوق

 نظـام مشـاركتى«و ) 1 .1(» زوجيـت نظام رياسـتى«های حقوق مالى زوجيت تحت عنوان  نظام

  .پرداخته شود) 2 .1(» زوجيت

  زوجيت نظام رياستى

كـه در رأس ادارۀ كـاری قـرار دارد در لغت به معنای بزرگ، پيشوا، سرپرسـت، آن » رئيس«واژه 

نيـز » رياست«و  )225: 2ج، تافيروزآبادی، بى(و آقای قوم آمده است  )1633 :2، ج1380معين، (

 :8ج، 1373دهخـدا، (. و زعامـت اسـت به معنای سروری، فرمانروايى، ساالری، مهتری، رهبـری

و همچنـين ) و فرزندان زوجه( گاه از رياست مرد بر خانوادهدر معنای اصطالحى نيز هر  )12453

منظور اين است كه رياست مـرد  ١شود، در متون دينى سخن گفته مى او نسبت به زن» قواميت«

محافظت و رعايت مصالح مجموعه خـانواده اسـت و بـه ، به معنای سرپرستى، حمايت بر خانواده

باشـد و در واقـع  عبارت ديگـر، رياسـت مـرد در مرتبـه اول، مسـؤوليت و تكليـف بـرای وی مى

اقتداری كه به مرد داده شده است در برابر مسؤوليت و تكليفى است كه بر دوش او نهاده شـده «

  )28 :1، ج1418عوده، (. »آيدين شكل از عهدۀ اين وظايف براست تا بتواند به بهتر

شود كه آيا ايـن رياسـت  ، اين پرسش به ذهن متبادر مىمرد بر خانواده رياست در بيان ماهيت

خ به ای امری است يا تكميلى؟ در پاس ؟ به عبارت ديگر، قاعده»حكم«است يا » حق«برای مرد، 

اسـت؛  ، وضعيتى شبيه نهاد حضـانتاين مطلب بايد بيان نمود كه تأسيس رياست مرد بر خانواده

يعنى، در وهله نخست، تكليفى است كه شارع مقّدس بر دوش مرد نهـاده و در وهلـه دوم، واجـد 

                                                           
اُموَن َعَلى النَساءِ « .١ َجاُل َقو 34: نساء(. »الر(  
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بر خانواده از سـويى تكليـف در جهـت حفـظ های حق است؛ يعنى، رياست مرد  اوصاف و ويژگى

مصلحت خانواده و اعضای آن و همچنين از زمرۀ امور مربوط بـه نظـم عمـومى اسـت و از ايـن 

از . بر اين امر داللت دارد ١مدنى قانون 1181، 1180، 1105جهت دارای جنبه آمرانه است و مواّد 

توانـد  ايـن اقتـدار و رياسـت مـرد بـر خـانواده نمى سوی ديگر، با در نظر گرفتن اين حقيقت كه

و ساير اعضای خانواده باشد، رياست مرد را از صرف  زوجه ای برای مزاحمت و تضييع حقوق حربه

نكتۀ بسـيار مهـم . سازد ای از حق و تكليف نمودار مى كاهد و به صورت آميزه آمرانه بودن آن مى

آن است كه رياست مرد بر خانواده قائم به شخصيت خود مرد اسـت و هرگـز قابـل در اين زمينه 

توان به اختيار و ضمن قـرارداد خصوصـى  نمى از اين رو، شوهر«نيست؛  اسقاط و واگذاری به غير

از امـور  )حـق و تكليـف(از موقعيت خود بگذرد؛ زيرا رياست او بر خانواده، به مفهوم كنونى خـود 

  )666: 1387كاتوزيان، ( .»بوط به نظم عمومى استمر

بايد اذغان داشـت كـه  مرد بر خانواده در خصوص تعيين دامنه شمول و محدودۀ نظام رياستى

ولى ضروری است تا قلمرو ايـن  )536: تااردبيلى، بى(. »دارند را به عهده مردان امور زنان«اگرچه 

بر همسر تنها منحصر به محيط  تحديد شود؛ بدين جهت، بايد بيان نمود كه رياست شوهر رياست

نمايد؛ زيرا، رياست مرد ثمرۀ ايجاد علقۀ  خانواده و شئون زوجيت است و از اين گستره عدول نمى

خانواده و رعايت مصالح آن است و مفهـوم رياسـت  د مبانىزوجيت و تالش برای تحكيم و تشدي

شامل هر چيزی بشود، به طوری كه مرد قائم به كارها و «به معنای اين نيست كه  مرد بر خانواده

لـذا، رياسـت در . اشـدگردد و زن هيچ واليت و رياستى بر امور خويش نداشته ب امور مختلف زن

» .شود، بلكه مختص به دايـره زوجيـت و رابطـه همسـری اسـت مفهوم ما شامل هر چيزی نمى

،  فضل( اسالم بر زن فرض نكرده كه از شوهر به طور مطلق اطاعـت «؛ بنابراين، )113: 1421اّهللاٰ

. »اش مختـل شـود ى خصوصـى و اجتمـاعىای كـه تفكـر و خواسـت او در زنـدگ نمايد، به گونه

،  فضل( رغم اين، محدودۀ رياست مرد بر خانواده بـه نحـوی در همـۀ قـوانين  على )91: 1420اّهللاٰ

نيز روابط شخصى و مالى بين زوجـين . م. ق 963موضوعه اعمال شده است كه حتى طبق ماده 

  .شوهر قرار داده استل خصوصى را تابع قوانين دولت متبوع المل بين در عرصه حقوق

                                                           
تحت واليت طفل صغير «: 1180، ماده ».است از خصائص شوهر خانواده در روابط زوجين رياست«: 1105ماده . ١

باشد و همچنين است طفل غير رشيديا مجنون در صورتى كه عدم رشد يا جنون  قهری پدر و جد پدری خود مى

  .»هر يك از پدر و جد پدری نسبت به اوالد واليت دارند«: 1181، ماده ».او متصل به صغر باشد
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  زوج و نهادهای مالى نسبت رياست

كه بر مبنای قـول مشـهور فقهـای اماميـه  ايران بررسى تحّوالت تاريخى تقنينى در نظام حقوق

محسوب  قوق زوجهاز ح رغم اين كه مالكيت مهريه استوار است، بيانگر اين واقعيت است كه على

  خـويش جهـت اخـذمدنى، وی بـرای احقـاق حـقّ  شود و حتى به موجب مواّد مختلف قانون مى

چـه، . اسـت مرد با خـانواده و اين عمًال سبب تثبيت رياست ١مهريه از حّق حبس برخوردار است؛

  .برد از زوجه را باال مى زوج برای تأديه مهر و مĤًال تقاضای تمكين حق حبس انگيزه

رياست  حق شايان ذكر است كه نفقه از آثار و نفقه زوج بر خانواده در مورد نسبت ميان رياست

باشد و آيات و روايات نيز مؤيد آن است و اين امری است كـه برخـى از فقهـا  زوج بر خانواده مى

نيز، با  )82 :1420زحيلى، (به عالوه، برخى  ٢.اند نيز بدان تصريح نموده )306: 31تا، ج نجفى، بى(

همچنين، با بررسـى . اند دانسته را سبب انفاق زوجه چنين برداشتى از آيه فوق، حق رياست شوهر

 :1409حـّر عـاملى، (. رواياتى كه مشتمل بر حق زوجين نسبت به يكديگر مؤيد ايـن نظـر اسـت

برخى نيز بر اين اساس، معتقدنـد كـه از ايـن مـوارد،  )511 :21ج، 1409؛ حّر عاملى، 527: 10ج

شود؛ بنابراين، در صورت عدم اطاعـت زن و  از شوهر مستفاد مى تفريع وجوب نفقه بر اطاعت زن

؛ اراكـى، 278: 4ج، 1405خوانسـاری، (. حق زوج، نفقه وی سـاقط خواهـد شـد كوتاهى در ادای 

1419 :743(  

                                                           
تبصـره . د هر نوع تصرفى كه بخواهد درآن بنمايدمالك مهر مى شود و مى توان به مجرد عقد ، زن«:1082ماده . ١

وجه رايج باشد متناسب با تغيير شـاخص قيمـت سـاالنه زمـان  چنانچه مهريه -)29/4/1376الحاقى در تاريخ (

تعيـين مـى گـردد محاسـبه و  تأديه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسالمى ايران

آئين نامه اجرائـى . پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجرای عقد به نحو ديگری تراضى كرده باشند

حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزی جمهوری اسالمى ايران با همكاری  اين قانون

مـاده » .وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارايى تهيـه و بـه تصـويب هيـأت وزيـران خواهـد رسـيد

د، مشـروط براينكـه تواندتامهربه اوتسليم نشده ازايفاءوظايفى كه در مقابـل شـوهرداردامتناع كنـ زن مى«:1085

اگـرزن قبـل ازاخذمهربـه اختيارخودبـه «: 1086مـاده ».نخواهـدبود نفقه مهراوحال باشدواين امتناع مسقط حق

تواندازحكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقى كـه بـرای  ايفاءوظايفى كه در مقابل شوهرداردقيام نمودديگرنمى

 ».خواهدشدمطالبه مهردارد، ساقط ن
مـرد  شود كه ابتدای آيه بيانگر آن است كه رياست مستنبط مى) 34/نساء(، »...النساء الرجال قوامون على«از آيه . ٢

، و در مقابل ايـن حـق» و بما انفقوا من اموالهم«: حقى است كه به مردان داده شد؛ زيرا در ادامه آيه آمده است

ها به پرداخـت  ی او است؛ بنابراين، رياست مردان سبب الزام آن بر عهده) زن نفقه( هزينه خانواده تكليفبه تأمين

  . نفقه است
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از جانب زوج به  شود كه وجوب پرداخت نفقه به نظر ايشان با دقت در روايات مذكور معلوم مى

يكـى از مصـاديق آن اسـت و شـايد بـه  باشد كه تمكين در مقابل وجوب اطاعت زوجه مى زوجه

نماينـد  همين دليل است كه برخى معتقدند وجوب اطاعت، شرط وجوب نفقه است و استدالل مى

كه نظر موّجه، اشتراط اطاعت در اين موضوع است و عدم اطاعت كه همان نشوز اسـت، موجـب 

در مورد نسـبت ميـان تمكـين و نفقـه الزم  )307-306: 31، جتا نجفى، بى(. شود ط نفقه مىسقو

است بين تمكين عام و تمكين خاص تفكيك قائل شد؛ زيرا، در تمكين خاص پيوسـتگى زيـادی 

گى محـل بحـث و با آن وجود دارد، ولى در تمكين عام ايـن پيوسـت مرد بر خانواده ميان رياست

بررسى است؛ بدين معنا كه مشهور فقهای اماميه معتقدند حسن معاشرت در مورد تمكـين شـرط 

شود، ايـن اسـت  زوج استفاده مى است و نهايت مطلبى كه از روايات در خصوص اطاعت و حقوق

زوج است، نفقه زوجه سـاقط  در ادای حق كه در صورت عدم اطاعت كه شامل نشوز و تقصير زن

و تمكـين كامـل  وجوب نفقه را مشروط به عقد دائـمچراكه  ؛)309: 31، جتا نجفى، بى( ١.شود مى

؛ الجبعـى العـاملى، 11: 6ج، 1387؛ طوسـى، 468: 8ج، 1413الجبعـى العـاملى، (. دانند زوجه مى

و برخـى نيـز نفقـه را  )36: 1قسـم ، 1، ج1359نجفـى، ؛ 303: 31، جتـا ؛ نجفى، بى189: 1410

در همين راستا  )178: 12ج، 1418طباطبايى حائرى، (. دانند كه در مقابل تمكين است عوضى مى

مـوّرخ  5946/7است كـه اداره كـل حقـوقى و تـدوين قـوانين قـّوه قضـاييه، در نظريـه شـماره 

مگر اين كه بـدون «دانسته است زوجه را از زمان وقوع عقد مستحق دريافت نفقه  16/06/1379

و اين به معنای آن است كه نفقه در مقابل » مانع شرعى از اداء وظايف زوجيت امتناع نموده باشد

است و در صـورت ) وجوب اطاعت(اطاعت زوجه از زوج است؛ بنابراين، نشوز موجب فقدان شرط 

عقد، عدم رياست عملـى  نيز منتفى است؛ زيرا به صرف وقوع) وجوب نفقه(فقدان شرط، مشروط 

ای كـه  تمام ادله«در تأييد اين نظر بيان نمود . زوج بر خانواده، زوجه مستحق دريافت نفقه نيست

در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف بـه مـوردی دارد كـه زوجـه 

و ... او قـرار گرفتـه اسـت] اسـتو ري[شـده و تحـت اختيـار شوهر] و سرپرستى[داخل در فراش 

: 1419اراكـى، (. »شـود ای كه عقد شده است و هنوز در خانه پـدرش اسـت را شـامل نمـى زوجه

                                                           
از زوج در جايى است كه زوجه منع شرعييا قانونى نداشته باشـد؛ زيـرا در  البته بايد توجه داشت كه اطاعت زوجه. ١

اطاعت كند، مورد از مصـاديق نشـوز و نافرمـانى نيسـت و ايـن مـورد  شرعًا يا قانونًا نتواند از شوهر صورتى كه 

َقاَل ع َال َطاَعـَة : ِعيٍد ِفى الُْمْعَتَبِر َقالَ َجْعَفُر ْبُن الَْحَسِن ْبِن سَ «خـارج است و روايت ) اطاعـت(تخّصصًا از موضوع 

  .مؤيد اين نظر است) 157 :11، ج1409حّر عاملى، (» .الَْخالِقِ  لَِمْخُلوٍق ِفى َمْعِصيةِ 
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؛ بنابراين، شايد بتوان اظهار نمود كه در طالق رجعى، وجوب نفقه نيز به عهـده زوج اسـت؛ )745

در اين حالت تمكين نيز وجـود نـدارد، كه  درحالى قصد رجوع، نفقه باقى است، زيرا، در حالت عدم 

به عالوه به علّت عدم رياست شوهر در عقد موقت، پرداخت نفقه بر وی واجب نيسـت؛ زيـرا، بـه 

رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نيز بـه سـبب عـدم وجـود رياسـت بالفعـل زوج بـر  نظر مى

هرگونه ناسازگارى و يـا «، خانواده در اين دوران است و شايد بدين جهت است كه برخى معتقدند

نشـوز، در «و  )297 :1387احمـدآبادی يـزدی، (» . سـازد بدرفتارى از سوى زوجه او را ناشزه مى

جايى است كه حوزه رياست زوج باشد كه اين نشوز ممكن اسـت بـه صـورت منـع از تمكـين و 

نابراين، بدين جهت اسـت در ؛ ب)274: 3ج، 1387حلى، (زن از منزل شوهر باشد  خروج بدون اذن

رياست خانواده از خصايص شوهر دانسته شده است؛ يعنى تكليف مرد به انفـاق . م. ق 1105ماده 

ساز رياسـت و سـبب  زوجيت است و خود نيز زمينه) مالى و غير مالى(رياست وی بر روابط  از آثار

ای نشده اسـت؛  به صراحت به چنين اثری اشاره تقويت قواميت مرد بر زن است، اگر چه در قانون

بنابراين، به دليل رياست مرد بر روابط زوجيت، در كليه امور مرتبط با مصالح زندگى، زن موّظـف 

انديشانۀ وی است؛ يعنى زوجه تـا ميزانـى  به همكاری با مرد در جهت اجرا نمودن تدابير مصلحت

ت از زوج اطاعت نمايد و زوج نيز حق مداخله در امور مالى بايس كه مربوط به حقوق زوج است مى

  .زوجه ندارد

  های اجتماعى های تقنينى و واقعيت لزوم تفكيك ميان حقيقت

است كه اين رويه منجر به آن شـده اسـت كـه  مرد بر خانواده گذار به دنبال تشديد رياست قانون

گر آن اسـت  های اجتماعى بيان  های مالى زوج مضاعف گردد، اّما در عمل واقعيت سؤوليتو م آثار

گذار از سير تقنينى خود به  گرديده است؛ قانون كه اين رويه سبب خدشه به رياست مرد بر خانواده

مـرد  دنبال آن بوده است كه در مرتبه اول رياست مرد بر خانواده را تثبيت و نهايتًا ميزان حمايـت

هـای اجتمـاعى زمـان  گذار بـا واقعيت اين اهداف قانون. از خانواده و نظام زوجيت را افزايش دهد

گـذار  مغـايرت پيـدا كـرده اسـت و قانون زن و اجتماعى و اشـتغال ل مالىكنونى مبنى بر استقال

دهـد  خواسته يا ناخواسته روند گرايش به ازدواج را از ازدواج دائم به سوی ازدواج موقت سوق مى

و نكـاح  نكـاح دائـم(دو نظام زوجيـت توان با توجه به تمايز آثار مالى  كه نتيجه اين فرايند را مى

بينى نمود كه اين تحـوالت اجتمـاعى در دوران معاصـر ازدواج دائـم را بـر  گونه پيش اين) موقت

دهد كه در آن ازدواج موقت بـه عنـوان يـك اصـل  تابد، بلكه جامعۀ ما را به سمتى سوق مى نمى
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در نكاح دائم رياست مرد بر خـانواده را در پـى خواهـد  مقبول واقع گردد؛ زيرا، نظام مالى زوجيت

های مالى نظام نكـاح  اين امر در نكاح موقت به پيچيدگى و دشواری مسؤوليتكه  درحالى داشت،

بر مرد است و البته ممكن است در  دائم نيست؛ بدين دليل كه ازدواج موقت صرفًا متحمل مهريه

  .های زندگى مشترك را نيز در پى داشته باشد المثل و هزينه صورت توافق طرفين اجرة

مالى بيانگر آن اسـت  و نكاح موقت از لحاظ آثار نكاح دائم همچنين، تمايز نظام مالى زوجيت

تر از دائم اسـت و در حقيقـت، ازدواج موقـت مـدل  پذيری مالى در ازدواج موقت بيش كه انعطاف

تـوان آن را  نمى )58: 1369مطهـری، (خاصى برای سبك زندگى است و بر خـالف نظـر برخـى 

عالوه بر آثار متفاوت ازدواج موقت و دائـم، ازدواج موقـت بـا . صرفًا برای نياز جنسى قلمداد نمود

انتخاب مسكن و حتى حق تمتع جنسى را  سازگارتر است؛ حق و اجتماعى زن اصل استقالل مالى

سـازد و  را از عهـده مـرد خـارج مى دهد و از سوی ديگر، لزوم پرداخت نفقه برای زن افزايش مى

هــای تقنينــى و  حقيقت گــذارد؛ بنــابراين، تفكيــك ميــان را بــر دوش او بــاقى مى فقــط مهريــه

های اجتماعى ناشى از نظام مالى زوجيت در آينده از ميزان گرايش به ازدواج دايم كاسـته  واقعيت

  .دهد و تمايل به ازدواج موقت را افزايش مى

  زوجيت نظام مشاركتى

تـوان مطـرح نمـود كـه  ميان زوجين را مى ، نظام مشاركتىمرد بر خانواده در مقابل نظام رياستى

شود و رياست مرد را از تمـامى  كاسته مى به نفع زوجه مرد بر خانواده طبق آن از محدودۀ رياست

؛ بنابراين، برخالف نظام رياستى كه مسـؤوليت مـرد در نمايد امور زوجيت به امور مالى محدود مى

گيرد، در نظام مشـاركتى الزامـًا چنـين مسـؤوليتى  قبال خانواده به طور مطلق مورد توجه قرار مى

توان مسؤوليت مالى را ميان زوجين تسهيم نمود و يا ايـن كـه بـرای  برای مرد در پى ندارد و مى

زوجـه را بـه » استقالل مـالى«و » اشتغال«قائل شد و  زوجه مسؤوليتى در مقابل مسؤوليت زوج

  .عنوان نمودهايى بارز از نظام مشاركتى محسوب نمود

تـوان آن  به طور مطلق مورد تصريح واقع نشده، اّما مى ايران زوجيت در حقوق نظام مشاركتى

مـاده (و سـوئيس  ١)مـدنى قـانون 214ماده (های حقوقى معاصر مثل فرانسه  را در برخى از نظام

                                                           
1. Code Civil (France), Dalloz 2011, 110e édition : Art. 214 :“Si les conventions 

matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charge du marriage, ils 
y contribuent à proportion de leursfacultésrespectives.” 
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مورد استناد قرار داد به نحوی كه هـر يـك از زوجـين را ملـزم بـه پرداخـت  ١)قانون مدنى 163

ال  اند و همچنين، در نظـام حقـوقى كشـورهای كـامن نايى خود كردههای زندگى در حّد توا هزينه

ای دو جانبـه  های زندگى نيز بـر عهـدۀ طـرفين و وظيفـه مثل انگلستان و آمريكا، پرداخت هزينه

البته عـدم تصـريح ) Stark, 2005, p. 118. (است به نحوی كه اصل اشتراك اموال جاری است

 باشـد؛ به منزلۀ عدم قبول يا رّد ايـن نـوع نظـام مـالى نمى مطلق نظام مشاركتى در حقوق ايران

زوجين بر اين مهـم  های زندگى مشترك و نيز استقالل مالى نهادهايى مثل اموال و هزينهچراكه 

  .داللت دارد

  با نظام مشاركتى زن رابطه اشتغال

باشـد كـه در  مى مرد بر خانواده تخصيصى بر رياست ايران در حقوق زوجه پذيرش امكان اشتغال

اساسى، مبنى بر لزوم رعايـت آزادی شـغل بـه  قانون 43اصل  3و بند  28مواردی از جمله اصل 

تحقق اشـتغال بـه عنـوان حقـى . قانون كار بدان اشاره شده است 6طور مطلق و همچنين، ماده 

ه سـمت نظـام شـبه بـ زوجيت را از نظـام رياسـتى ، نظام حقوق مالىدر حقوق ايران برای زوجه

و رّد مطلـق نظـام  مشاركتى سوق داده است، اّما اين به معنای پـذيرش مطلـق نظـام مشـاركتى

تواند در دارايى خود هر تصرفى را  مستقًال مى زن«م، . ق1118مطابق ماده چراكه  رياستى نيست؛

تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى  مى شوهر«م، . ق 1117و به موجب ماده » خواهد، بكند كه مى

  .»شد، منع كندكه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن با

  و نسبت آن با نظام مشاركتى زوجه استقالل مالى

تواند در دارايـى خـود هـر  مستقًال مى زن«م، . ق1118گونه كه تصريح شد به موجب ماده  همان

 هماننـد حـق ايـران در حقـوق زوجـه ؛ از اين رو استقالل مـالى».خواهد، بكند تصرفى را كه مى

زن چراكـه  باشد؛ مى مطلق زوج بر نظام مالى خانواده م رياستىبرای زن تخصيصى بر نظا اشتغال

باشـد و هـيچ  تواند به طور مستقل مبادرت به شغلى نمايد و عوايد آن مختص بـه خـود او مى مى

  .های زندگى مشترك ندارد الزامى به پرداخت آن به زوج و يا صرف آن در راستای هزينه

                                                           
1. Code Civil (Suisse): Mari et femme contribuent, chacunselonsesfacultés, à 

l’entretienconvenable de la famille.  
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  نهادهای اصلى مالى زوجيت .2

 1 .2( بـر مهريـه  زوجـهموضوع اين مبحث، بررسى نهادهای اصلى مالى زوجيت از جمله، حق( ،

زوجـه و  ترين حق مـالى توان بيان داشت كه مهم است؛ زيرا، مى) 3 .2(المثل  و اجرة) 2 .2( نفقه

  .در قبال وی، در نهادهای مالى مهريه و نفقه خالصه شده است تكليف شوهر

  مهريه. 1. 2

ای عربى است كه معادل آن در لغـت فارسـى الفـاظى همچـون كـابين،  به فتح ميم واژه» مهر«

ر اصطالح فقهى و حقوقى نيز عبارت و د )1996: 1388انصاری و طاهری، (است  صداق و مهريه

: 1387احمـدآبادی يـزدی، (شـود،  به عقد يا آميزش حقيقى مستحّق آن مى از مالى است كه زن

خـويش  به عبارتى ديگر مالى است كه زن پـس از نكـاح مسـتحّق دريافـت آن از شـوهر )219

تـوان هـر آن چيـزی دانسـت كـه  ن، مهريه را مى؛ بنابراي)147 :1388صفايى و امامى، (. شود مى

از مهريه تعريفى ارائه نكرده  مدنى ايران قانون )3 :31تا، ج نجفى، بى(. زوجين بر آن توافق نمايند

توانـد هـر  شود و مى به مجرد عقد، زن مالك مهر مى«: تصريح نموده است 1082و تنها در ماده 

  ».نوع تصرفى كه بخواهد درآن بنمايد

انان آن بيان نمود، ميان فقهای اماميـه و حقوقـد بايد در مورد ماهيت با توجه به مفهوم مهريه

نظرات مختلفى ابراز شده است؛ برخى مهر را قراردادی تبعى راجع به مال كه جدا از اصـل نكـاح 

ای نيز مهـر را عـالوه بـر  عّده )149 :1388صفايى و امامى، (. دانند ولى تابع عقد مزبور است، مى

بـا  ، زوجـهانـد؛ يعنـى دانند آن را شرط جزايى يا وجه التزام نيز محسـوب نموده مى  اين كه هديه

، انحالل اين عقد را در دست مرد قرار داده است، ميزان مهر خود را تعيين آگاهى از اين كه قانون

رسد كه با توجه به اين كه نكاح عقدی است كه به  ولى به نظر مى )170 :1387ديانى، (. نمايد مى

نمايد، از اين رو، بـه  را كامًال از ساير عقود متمايز مىها، شرايط و آثاری كه دارد، آن  لحاظ ويژگى

رسد كـه  توان پذيرفت كه ماهيت مهر شرط جزايى يا وجه التزام باشد؛ زيرا، به نظر مى سختى مى

 از اين رو، حقـوق. گذار نكاح، عقد معاوضى نيست، بلكه از عقود شبه معاوضى است از منظر قانون

ر اين عقد نسبت به ساير عقود متفاوت است؛ بنابراين، عقد نكاح عقدی مبتنى و تكاليف طرفين د

بر مسامحه است و نبايد ماهيت مهر را مانند مال در عقود معّوض دانست، بـه طـوری كـه مـاده 

  .قانون مدنى بر صّحت اين مدعى تصريح دارد 1079
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 نفقه. 2. 2

و بـه  )533: 124ج، 1406جزيری، (ح نون و فا و قاف اسم مصدر است به فت» نفقه«ريشه كلمه 

، شيوع و رواج پيدا كردن )359-358: 10، ج1414ابن منظور، (معنای خروج، رفتن، هالك شدن 

. كار رفتـه اسـت نيـز بـه» بذل و بخشـش«و همچنين، به معنای  )432 :3تا، جعبدالرحمان، بى(

كند، در واقـع از مـال وی  ای كه مرد برای همسرش خرج مى ؛ زيرا نفقه)942: 2، ج1377انيس، (

. در زبان فارسى، به معنـای هزينـه، جـزا، خـرج، اخراجـات، خـرج هـر روزه اسـت. شود خارج مى

در اصطالح نيز اين كلمه دارای حقيقت شرعيه نيست، برخـى آن  )20019: 13، ج1373دهخدا، (

آنچـه «و  )177 :5، ج1410فراهيـدی، (شود،  هزينه مى انوادهرا به معنای آنچه كه برای خود و خ

. داننـد مى» و فرزندان، روزی و مايحتاج معاش صرف هزينه عيال و اوالد كنند، هزينه زندگى زن

اند و صـرفًا مصـاديق آن را  فقهای اماميه تعريفى از آن ارائه نداده )20019 :13، ج1373دهخدا، (

های زن  ولى غالبـًا آن را همـه نيازمنـدی ١ر آن مصاديق نيز اختالف نظر است،اند كه د ذكر كرده

تـوان  در تعريفى مختصر، بدون ذكر مصاديق مى. دانستند كه شامل غذا، مسكن و لباس است مى

حلى، (. نفقه را هر آنچه كه زن به آن نيازمند است و در شأن چنين زنى در آن شهر است، دانست

: 1388صـفايى و امـامى، (شايان ذكر است كه در تعريـف برخـى از حقوقـدانان  )29: 4، ج1420

 تأكيـدرا نيز مـورد » به نحو متعارف«قيد . م. ق 1107و مفاد ماده  )187: 1388؛ كاتوزيان، 394

  .قرار گرفته است

باشـد كـه  مى ، شامل كليۀ مايحتاج زنـدگى زوجـهايران و حقوق ، در فقه اماميهبنابراين، نفقه

ها در زمان كنونى، خوراك، پوشـاك، مسـكن و  كند و بارزترين آن مصاديق آن را عرف تعيين مى

اثاث منزل است، ولى نبايد غافل شد از اين كه مصاديق نفقه را بايـد بـر حسـب عـرف زمـانى و 

حـّر (قـرآن كـريم و برخـى از روايـات چراكـه  تعيين نمود؛ شئون فردی و اجتماعى زنمكانى و 

 ٢.رف را مالك تشخيص قـرار داده اسـتنيز بدان سفارش نموده و ع )517 :21، ج1409عاملى، 

                                                           
حلـى، ؛ 455: 8. ، ج1413الجبعـى العـاملى،  ؛330: 31. تا، جنجفى، بى.: ك.تر در اين زمينه ر برای مطالعه بيش. ١

  .143 :4. ج، 1423نجفى، ؛ 269: 3. ج، 1387

َو َعَلـى الَْمْولُـوِد لَـُه «؛ )229: بقره(» وٍف َأْو َتْسِريٌح بِِإْحَسانٍ َفِإْمَساك بَِمْعرُ «؛ )19: نساء(» َو عاِشُروُهن بِالَْمْعُروفِ «. ٢

نيز به معنای امور متعارف اسـت؛ چنـان كـه برخـى »معروف«كلمه ): 233: بقره(» ِرْزُقُهن َو كْسَوُتُهن بِالَْمْعُروفِ 

خرجـى را مقيـد بـه معـروف منظور از رزق و كسوة خرجى و لباس است و خدای عزوجل ايـن «: اند بيان نموده

و همسر، همچنين مصالح زنـدگى و لـوازم تربيـت و از آن جملـه خـوراك و  نموده، يعنى متعارف از حال شوهر
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پس با توجه به افزايش مناسبات اجتماعى در زمـان كنـونى مـواردی از قبيـل نيازهـای دارويـى، 

  .را بايد داخل در مفهوم نفقه دانست ... واسى و استيفای حقوق متعارف اجتماعى زن فرهنگى، سي

است؛ يعنى، تأمين هزينه زندگى مشترك  ، طبق شرع مقّدس اسالم بر عهدۀ شوهرزوجه نفقه

نيز در عـين ايـن كـه دارای اسـتقالل  قرار داده شده است و زن) مرد( بر عهدۀ سرپرست خانواده

اين امـر سـبب شـده اسـت تـا . است، حتى در صورت تمكّن نيز از نفقه محروم نخواهد بود مالى

يـف وی بـه پرداخـت تكل ١خانواده به عهده مرد است، برخى معتقد گردند به دليل اين كه رياست

بر وی تحميل شده  قانون كه به حكم )185 :1388كاتوزيان، (نفقه نيز از توابع اين رياست است 

. به عـالوه، پرداخـت نفقـه از لـوازم صـيانت از خـانواده اسـت. است و فاقد ريشه قراردادی است

 شـوهر بـرای گذرانـدن زنـدگى و تشـديد مبـانى؛ زيرا، در واقع )162: 1368جعفری لنگرودی، (

زن بر نفقه، نيـز بـه طـور  حق در مورد ماهيت ٢.دهد خانواده اين اموال را در اختيار زوجه قرار مى

ای كه داللت بر آن نمايد، نيست و بر اساس اصل  مختصر بايد بيان نمود كه در قانون مدنى، ماده

قانون اساسى، قاضى بايد به منابع معتبر و يا فتاوای معتبر رجوع كند؛ با رجوع به اين منـابع  167

شود كه زوجه در مورد اموالى كه عين آن با مصرف قابل بقـا نيسـت و همچنـين، در  مستنبط مى

و  شود و در مورد ساير اموال از قبيل مسكن، خادم، اثاث منزل مورد پوشاك و زيورآالت مالك مى

امثال آن نيز تصّور مالكيت برای وی قابل تصور نيست و در صورتى كه زوجه استحقاق دريافـت 

  )109 :1391مظاهری، (. نفقه را از دست دهد، شوهر اجازه دارد آن را از او باز پس گيرد

بـه  و شـوهر ، زن)2 .1(با توجه به آن چه در متن قوانين مدنى برخى از كشورها مالحظه شد 

كنوانسـيون  16های زندگى مشترك هستند، به عالوه در ماده  نحو مشترك مسئول تأمين هزينه

تأمين  اسالم و ايران در حقوقكه  درحالى المللى رفع تبعيض عليه زن نيز بدين امر اشعار دارد، بين

در بـاره . هر قدر ثروتمند، مسئول آن نيسـت ست و زوجهها را بر عهده زوج قرار داده ا اين هزينه

وضعيت و شئونات زوجـين مـد  معتقدند در كيفيت نفقه» مالكيه«و » حنفيه«كيفيت و ميزان آن 

                                                                                                                                          
و خـوراك و ) 360 :2. ، ج1376طباطبـايى، (» .دهد به عهده اوست شير مى) به بچه(مادری كه  پوشاك و نفقه

» عاشـروهن بـالمعروف«از مصاديق لوازم و مصالح زندگى ذكر شده است و در تفسـير پوشاك به عنوان بعضى 

معنای هر امری است كه مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انكار نكنند و بـدان  معروف به«: چنين بيان شده

 )404: 20ج، 1376طباطبايى، (» .جاهل نباشند
اُموَن َعَلى النَساِء «. ١ َجاُل َقو َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َو بَِما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهمْ الر ُ َل اّهللاٰ 34: نساء(» بَِما َفض(  

  ) 266-265 : 1369مطهری، (: ك.ر رتمطالعه بيشبرای . اند داليلى را ذكر كرده برخى برای فلسفه وجودی نفقه. ٢
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جزيـری، (شـود  نظر است؛ به نحوی كه اگر يكى فقير و ديگر غنى باشـد، حـد وسـط لحـاظ مى

اكثر فقهای اماميه معتقدند كه بايد در حد نياز و متناسب با شـئون و كه  درحالى )493: 4، ج1406

و اگـر زوجـه اهـل تجّمـل باشـد،  )315: 2تـا، جموسوی خمينى، بى(. عادات متعارف زوجه باشد

طبق نظر  )293: 2، ج1408حلّى، (. شود همانند اشخاص متعارف اهل تجّمل برای وی هزينه مى

، )455: 8ج، 1413؛ الجبعى العاملى، 189: 1410؛ الجبعى العاملى، 330: 31، جتا نجفى، بى( ايشان

دانند و بين نفقـه  نفقه مى  برخى نيز وضعيت زوج را مالك. گيرد وضعيت زن مالك عمل قرار مى

. م. ق 1107ماده ) 7-6: 6، ج1387طوسى، (. است  زوج موسر با زوج معسر قائل به تفكيك شده

به طور متعارف بـا وضـعيت زن متناسـب «داند كه  هور، نفقه را به نحوی مىبه تبع نظر قول مش

اّمـا  ١قرار داده است و رويه قضايى نيز آن را تأييد كرده اسـت،  و وضعيت زوجه را مالك» ...باشد

توجـه بـه وضـعيت  25/03/1346٢، مصـّوب خـانواده حمايـت قـانون 12ماده  برخى با استناد به 

  )188: 1388كاتوزيان، حقوق مدنى خانواده، (. دانند اجتماعى طرفين را در تعيين نفقه الزم مى

 لالمث اجرت. 3. 2

در لغـت  )199: 3، ج1416طريحـى، (است كه به معنای پاداش عمل اسـت » ُاَجر«، »اجرت«جمع 

المثل در لغت بـه معنـای  و اجرة )883: 1، ج1373دهخدا، (كار است فارسى به معنای دستمزد، مزد 

، 1373دهخـدا، (. اجرتى است كه برای تعيين مقدار آن اجرت امثال موضوع اجاره مورد نظـر اسـت

و در اصطالح حقوقى به معنای عوض استفاده از مال يا عمل ديگری است كه مستند به  )884: 1ج

؛ يعنى مزدی است كه در برابـر انجـام دادن )154: 1، ج1378لنگرودی، جعفری (. عقد اجاره نيست

و مقابـل آن  )267: 1378فـيض، (شود و از قبل نيز تعيين نشـده اسـت  كاری به عامل پرداخت مى

ل، اجـرت المثـ اجرت«) 3(مطـابق نظريـه مشـورتى مـذكور در فـوق . قـرار دارد» اجرت المسمى«

مـدنى در  قـانون .»به درخواست زوج و بدون قصد تبرع انجـام داده اسـت ه زوجهكارهايى است ك

هر كس بر حسـب امـر «نيز در راستای محترم شمردن اين استيفاء، بيان نموده است كه  336ماده 

                                                           
را كـه بـر  كيفيّت نفقه  مدنى قانون 1107در ماده «: داشته استبيان  23/292ديوان عالى كشور در رأی شماره . ١

داشتن خادم يـا  مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به است به طريق متناسب با وضعيّت زن عهده شوهر

 .»مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت احتياج به هزينه بيشتر برای مسكن و غذا، در اين صورت حق
... ى طـرفين ايام عده را با توجه به وضع اخالقى و مـال ميزان نفقه... دادگاه ... «: خانواده حمايت قانون 12ماده . ٢

  .»... كند معين و مقرر مى
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مهيـای آن  ديگری اقدام به عملى نمايد كه عرفًا برای آن عمل، اجرتى بوده و يا آن شخص عادتـاً 

عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كـه معلـوم شـود كـه قصـد تبـرع 

، به معنای استيفاء منفعت زوج از نيروی عمل زوجـه موضوعه خانواده در بحث حقوق. »داشته است

شرعًا به عهده وی نبوده و عرفـًا بـرای چنان چه زوجه كارهايى را كه «در ايام زوجيت است؛ يعنى، 

المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبّرع انجام داده باشد و برای دادگاه نيـز ثابـت  آن كار اجرة

تبصـره (» .نمايـد مى المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكـم شود، دادگاه اجرة

توان به نظافت منـزل و البسـه،  مى خارج از وظايف زوجيت در منزل زوج  های از فعاليت ١)336ماده 

اشاره نمود و بايد توجه داشت كه اموری مثل نگهداری و تربيت طفل نيز از ...  شير دادن به طفل و

  .المثل اين امور قابل مطالبه نيست ؛ بنابراين، اجرة٢زمره تكاليف ابوين است

المثل ذكر اين نكته حائز اهميت است كه تنهـا  زوجيت و اجرة مالى در بيان نسبت ميان نظام حقوق

مرد را تثبيت كرده است، ولى معيار حقـوقى و نظـری آن  المثل اين است كه عمًال رياست كاركرد اجرة

ارتبـاط وافـری دارد و  حبّـت خـانوادههای اخالقى و مهر و م ربطى به رياست مرد ندارد و تنها با بنيان

  .بخشد را قوام مى المثل به صورت تبعى رياست مرد بر خانواده توان گفت كه اجرة صرفًا مى

 نهادهای فرعى مالى زوجيت. 3

مشـورتى شـماره  رغم نظريه اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوۀ قضاييه به موجب نظريـه على

اصـالح  مـاده واحـده قـانون 6تبصـره » ب«، در خصوص اعمـال بنـد 20/10/1374 -8735/7

های  باشـند كـه در بنـد دو امـر جداگانـه مى» لالمثـ اجرت«و » نحله«مقررات مربوط به طالق، 

مين نظريه به صراحت هر يـك از اين ماده واحده ذكر شده است و در ه 6  تبصره» ب«و » الف«

های  امـوال و هزينـه«و » نحله«اند، در اين قسمت تنها به ذكر  اين نهادها از يكديگر متمايز شده

المثل را در زمره نهادهای اصلى مالى زوجيت مورد  اجرة) 3 .2(سابقًا چراكه  پردازيم؛ مى» مشترك

  .بررسى قرار داديم

                                                           
دارد كـه در  نيز بيـان مـى 21/12/1371اصالح مقرّرات مربوط به طالق مصّوب قانون   6تبصره » الف«قسمت . ١

، در برابر كارهايى كه شرعًا بر عهده وی نبوده است، دادگاه با مالحظـه الزحمه توسط زوجه صورت مطالبه حق

 است، اجرت المثل را محاسبه و به پرداخت آن حكـمانجام داده  ی ميزان اعمالى كه زوجه در منزل شوهر اجاره

  . نمايد مى

 .»و هم تكليف ابوين است نگاهداری اطفال هم حق«: مدنى قانون 1168ماده . ٢
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 نحله. 1. 3

كار  در منابع لغوی، تفسيری و فقهى به معنای بخشش، عطيه، هديه و اعطای مّجانى بـه» نحله«

 ،1413؛ الجبعـى العـاملى، 269: 4، ج1376؛ طباطبايى، 795: 1412راغب اصفهانى، (. رفته است

. اند در مفهوم اصطالحى، آن را به معنای بخشش و عطای مّجانى و رايگان بيان نموده )899: 6ج

ای است مّجـانى كـه در مقابـل  نحله عطيه«همچنين در به معنای اين كه  )384: 1378ض، في(

در تعريـف ارائـه شـده نظريـه اداره كـل  )269: 4، ج1376طباطبـايى، (».ثمن قرار نگرفته است

نحلـه، بخششـى اسـت كـه «گونه آمده است كه  حقوقى و تدوين قوانين قوۀ قضاييه از نحله اين

پرداخـت نمايـد و آن  دهد كه به زوجه خت آن را با توجه به وضع مالى زوج مىدادگاه دستور پردا

موجـود  6المثل تعيين نشده باشد و شرايط موجود در تبصـره  شود كه اجرة در جايى كه تعيين مى

اصالح مقررات مربوط بـه  ، ماده واحده قانون6، تبصره »ب«، بند »نحله«حقوقى  مبانى» .نباشد

المثل و نحله نيز شرايطى را برشمرده بود،  بود كه برای مطالبه اجرة 28/08/1371طالق، مصّوب 

از وظايف همسـری يـا سـوء  كه در خواست طالق از سوی زوج، وقوع طالق به سبب تخلف زن

البته با . شده باشد، كه از جمله اين شرايط است و در نهايت طالق واقع ١و رفتار وی نباشد اخالق

از . به قوت خود بـاقى مانـده اسـت 6نيز اين بند از تبصره  از خانواده تصويب قانون جديد حمايت

و روايات وارده در ايـن زمينـه اسـتناد نمـود؛ از  ٢بقره، 241توان به آيه  آن مى قهىجمله مبانى ف

 است كـه بـرای همـۀ زنـان) ع(و همچنين، امام باقر ) ع(جمله اين روايات، روايت حضرت على 

رسـد كـه شـارع  با توجه به اين مبـانى، بـه نظـر مى ٣.اند ای در نظر گرفته شده، هديه طالق داده

                                                           
وظـايفى   در معانى عام و خاص است بايد در محـدوده از وظايف همسری كه همانا تمكين اصطالح تخلف زن«. ١

بنابراين، چانچه عرف انجام يا ترك امری را توسط زوجه . معيين نموده تفسير شود برای زوجه كه شرع و قانون

يافت اجرت المثل و نحله منع در جزء وظايف همسری به شمار آورد نبايد به واسطه تخلف از آن، زوجه را از حق

ای شـرعى و  مثًال مطالبه دستمزد برای شير دادن طفل مشترك در عرف امری ناپسـند اسـت امـا مطالبـه. كرد

  )150 :1391روشن، ( .»باشد همسری نمىقانونى است لذا از مصاديق تخلف از وظايف 

ی پرهيزگاران  ی مناسبى بر عهده طالق داده، هديه برای زنان«: »ُمتِقينَ َو لِْلُمَطلَقاِت َمَتاٌع بِالَْمْعُروِف َحّقًا َعَلى الْ «. ٢

 ».است
ِ ع َقاَل قَ « .٣ ٍد َعِن الَْبْرِقى َعْن َأبِى الَْبْخَتِری َعْن َأبِى َعْبِد اّهللاٰ ُد ْبُن يْحيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم اَل َأِميـُر الُْمـْؤِمنِيَن ُمَحم

 الُْمْخَتلَِعةَ ع لِكل َقٍة ُمتَْعٌة ِإالُد ْبُن َعلِى ْبِن الُْحَسيِن بِِإْسـَناِدِه َعـْن َعلِـى «، )144 :6. ، ج1407كلينى، (» ُمَطل ُمَحم

قَ ُمتَْعُة النَساِء َواِجَبٌة َدَخَل بَِها َأْو لَْم يْدُخْل بِهَ : ْبِن ِرَئاٍب َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِى َجْعَفٍر ع َقالَ  ُع َقْبـَل َأْن يَطلـ ا َو يَمتـ« . 

  )312: 21. ، ج1409حّر عاملى، (
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المثل و نحله در جهـت حمايـت از  ز طريق نهادهايى چون اجرةمقّدس به دنبال آن بوده است تا ا

مـرد بـر  كار و اعمال زن در زندگى مشتركى كه با مرد دارد حمايت نماييد؛ به نحوی كه رياسـت

ی منـافع موجب سوءاستفاده وی از اين موقعيت، عليه زن نشود و از اين طريـق بـه نحـو خانواده

گونه بيـان نمـوده  توان اين المثل نيز مى گذاری نموده باشد و در مورد اجرة كارهای زوجه را ارزش

بايد به قصد واقعى زوجه توّجه شود تا راه برای اجرای قاعده منـع . م. ق 336كه با توجه به ماده 

زوجين را تعديل شود و  دارا شدن غير عادالنه باز نموده باشد تا از اين طرق به نحوی روابط مالى

ای كه رياست مـالى آن بـر عهـدۀ  از ورود بالجهت سرمايه كارهای زن به سرمايۀ مرد در زندگى

ای است كه بـه سـبب رياسـت  مرد بوده است، جلوگيری شود و از سوی ديگر، اين امر نيز وظيفه

  .مرد بر عهدۀ وی قرار دارد

  ههای مشترك بين زوج و زوج اموال و هزينه. 2. 3

مبنى بر اين كه در تصّرفات مالى بين زوجين، » زوجين استقالل مالى«رغم وجود اصل اوليه  على

و مـرد چـه  كدام بر ديگری مزيت و امتيازی ندارند، زن مساوات و برابری كامل وجود دارد و هيچ

گونه كه سـابقًا  قالل كامل مالى برخوردار هستند و هماندر رابطه زوجيت و چه خارج از آن از است

نظام مالى اشتراك در «های حقوقى مختلف، نظامى تحت عنوان  در نظام) 2 .1(بدان تصريح شد 

پذيرفته شده است كه تقييد و تخصيصى بـر اطـالق و عموميـت ) اموال مشترك(» اموال زوجين

  .ودش محسوب مى نظام رياستى

نهاد مالى اشتراك اموال زوجين، نهادی است كه مطابق آن تمام يا بخشى از امـوال زوجـين، 

هـا  دهد كه به هنگام انحالل اشتراك، بين زوجين يا ورثـۀ آن ای مشترك را تشكيل مى مجموعه

شود كه دو يـا چنـد نفـر در  اين نهاد، زمانى ايجاد مى )25: 1388امير محّمدی، (. شود تقسيم مى

يا منافع مشترك باشند و برای ايجاد چنين حالتى، مال موضوع اشـتراك بايـد،  مالى دارای حقوق

ممتـازی نسـبت بـه  در زمان واحد يا بنا بر عمل واحد تحت مالكيت آن دو باشد و هيچ يك حق

در حقوق  )229: 1391جهانى، (. است نه قانون د و منشأ تأسيس اين حق ارادهديگری نداشته باش

: 1388صـفايى و امـامى، (. حقى اساسى و پذيرفته شده اسـت زن ، استقالل مالىموضوعه ايران

تواند با استقالل كامل در اموال خويش دخل و تصرف نمايد، اّمـا نكتـه  مى از اين رو زوجه )149

بسيار مهم در مورد امكان وجود تأسيس اموال مشترك در حقوق كنونى ايران، اين است كه نظام 

حقوقى ايران با مفهوم اشتراك در اموال به سبب ازدواج به عنوان تأسيسى مستقل پذيرفته نشده 
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بـه صـورت تلـويحى  01/08/1356١قانون اجرای احكام مدنى، مصـّوب  63  است و تنها در ماده

رسد، الزم است در مورد رژيـم حقـوقى حـاكم بـر اشـتراك امـوال  اشاره شده است و به نظر مى

 زوجين، اقدامات تقنينى مقتضى با نيازهای جامعه كنونى در جهت تشديد و تحكيم بنيان خـانواده

  .مرد بر آن لحاظ گردد و رياست

ضرورت تقنين در اين زمينه به جهت خالء قانونى و تعارض عملـى در زمينـه عـدم تحديـد و 

رغم اين كـه سـير تقنـين در  شود كه على از آن جا احساس مى) مستقل يا مشترك(تقسيم اموال 

 بـوده، مـرد بـر خـانواده به در جهت تحكيم رياست موضوعه ايران زمينه اموال زوجين در حقوق

تشتّت عملى و رويه قضايى در زمينه نسبت اموال مستقل با اموال مشترك زوجين بـه كه  درحالى

اين امـر نفـوذ و اعتبـار  كند؛ زيرا، الزمه دار مى را خدشه ای اصل كلّى رياست مرد بر خانواده گونه

رغم اين كه اصل تسـليط،  باشد و على در خصوص اموال و دارايى خويش مى اقدامات حقوقى زن

زن را دارد، اّما استقالل مطلق مالى زن در زندگى مشترك نسبت به مـرد  اقتضای استقالل مالى

اشد و از اين جهت نظام تقنينى ما اين زمينه دارای ابهـام ب نافى قيموميت مرد بر اموال همسر مى

  .است

  خانواده جديد حمايت های قانون ها و ابداع نوآوری. 4

قوانين مرتبط بـا خـانواده، از ، با نسخ صريح ساير 14/01/91، مصّوب خانواده جديد حمايت قانون

تشتّت و پراكندگى تقنينى در رابطه با خانواده كاسته است و از اين رو در جهت نيل به يكپارچگى 

تـوان بـه  هـا را مى ايـن نوآوری. و تنقيح قوانين مرتبط با خانواده گامى رو به جلو برداشـته اسـت

  :ترتيب زير برشمرد

قدم  مرد بر خانواده همواره در جهت تحقق اصل كلّى رياست ايران ادهخانو سير تقنينى حقوق .1

گذار بر تحكيم رياست مرد بر خانواده سـبب شـده اسـت تـا  برداشت است، اّما پافشاری قانون

گـذار خواسـته يـا  ای كـه قانون های اجتماعى ناديده گرفتـه شـود؛ بـه گونـه برخى از واقعيت

های تحقق ازدواج دائم را در مقايسه با ازدواج موقت تضعيف نموده اسـت، تـا  ناخواسته، بنيان

                                                           
 از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معموًال و عادتـًا مـورد اسـتفاده اختصاصـى زن« :63ماده   .١

 و بقيه از نظر مقررات ايـن قـانون اختصاصى مرد باشد، متعلق به شوهر باشد، متعلّق به زن و آنچه مورد استفاده

  .»شود، مگر اين كه خالف آن ثابت گردد مشترك بين آنان محسوب مى
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تر رياست مرد بر خانواده بـود، اّمـا  در جهت تحكيم هر چه بيش اين قانون 22كه ماده  آن جا

گذار را عمًال با دشـوار رو بـه  نيازهای اجتماعى و مشكالت ناشى از آن اجرای اين اقدام قانون

 ه مهريـههر گـا«: دارد قانون مذكور تصريح مى 22گذار در ماده  اين كه قانون. رو ساخته است

در زمان عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهـار آزادی يـا معـادل آن باشـد، وصـول آن مشـمول 

چنان چه مهريه، بيش از اين ميزان . های مالى است قانون اجرای محكوميت) 2(مقررات ماده 

رعايـت مقـررات مربـوط بـه . باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالك پرداخـت اسـت

  :با مشكالتى مواجه است از جمله اين كه» .حاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامى استم

سكه به عنـوان ضـمانت اجـرای  110مبنای فقهى و حقوقى انتخاب تعداد حداكثری   .أ 

قانونى مشخص نيست؛ زيرا اين تعداد با هيچ يك از اصول فقهى و حقوقى مـا قابـل 

هـای غالـب  گـذاری، عرف مقـنن در قانون توجيه نيست؛ بنابراين، شايسته است كـه

هـای  تـر واقعيت جامعه، اصول فقهـى و حقـوقى، نيازهـای اجتمـاعى و از همـه مهم

  .اقتصادی را در جهت اعمال اين سقف پرداختى نيز در نظر بگيرد

رغم حسن نيت كامل مقنن اين ماده برای كاستن از مشـكالت عديـده ناشـى از  على  .ب 

در ديـد برخـى از ) سـكه 110(مواردی در حال ظهور است كه اين تعـداد ، در مهريه

از ايـن رو بـا . شـود زوجين به عنوان مبنا و حداقل ميزان مهريه مفروض دانسـته مى

توجه به اين كه سكه بهار آزادی يكى از اقالم رايج بـرای تعيـين ميـزان مهريـه در 

  .يده گرفته شده استجامعه است، ساير موارد ممكن برای تعيين مهريه ناد

گـذار مـا بـرای حـل مشـكالت حقـوقى و  رسد، در بسياری از موارد قانون به نظر مى  .ج 

اجتماعى جامعه، تنها نيازهای مقطعى را در نظر گرفته است و بدون در نظـر گـرفتن 

گيـری از  جانبه و دورانديشانه نسبت بـه نيازهـای جامعـه و بهره های همه چشم اندازه

نمايد كه ماده مذكور  های مرتبط اقدام به تقنين مى خبره در عرصهنظرات كارشناسان 

  .توان از مصاديق بارز آن دانست را مى

دادگاه ضـمن رأی خـود بـا توجـه بـه «: دارد تصريح مى های حضانت  در مورد هزينه 29ماده  .2

المثل ايـام  ، اجرةزوجه ، نفقهشروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه

زوجيت، نحله، اطفال و حمل را معين و در مورد چگونگى حضانت و نگهداری اطفال و نحـوۀ 

  .»... كند های حضانت و نگهداری تصميم مقتضى اتخاذ مى پرداخت هزينه
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هرگـاه «: دارد از اموال خود برای زندگى مشترك بيـان مـى های زوجه  در مورد هزينه 30ماده  .3

زوجه از مال خود برای امور زندگى مشترك هزينه كرده و در قبال آن عـوض مـالى دريافـت 

نكرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر كارشـناس رسـمى دادگسـتری، مبـالغ 

كند، مگر اين كه زوج قصـد تبـرع زوجـه در صـرف  مى شده را تعيين و تأديه آن حكم  هزينه

 ».مفاد اين ماده در طالق توافق مجری نيست. مبالغ مذكور را ثابت كند

مـديريت  قـانون 5های اجرايـى موضـوع مـاده   در صورتى كـه دسـتگاه«: اشعار دارد 45ماده  .4

ى بـه صـغير يـا سـاير ، ملزم به تسليم يا تمليك امـوال08/07/1386خدمات كشوری مصّوب 

های متعـارف زنـدگى  محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينـه

دار است، مگر آن كه  و نگهداری محجور را عهده بايد در اختيار شخصى قرار گيرد كه حضانت

 ».دادگاه به نحو ديگری مقرر كند

بـرای مـّدت  پرداخت نفقه زوجه«: نمايد بر ساير ديون تصريح مى در مورد تقدم نفقه 49ماده  .5

در مـورد . يك سال آتى و نفقه و هزينه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامى ديون مقـدم اسـت

 ».مدنى به قّوت خود باقى است قانون 1206نفقه ايام گذشته زوجه مقررات ماده 

  :داشت  وظيفه و مستمری به شرح زير بيان در زمينه حقوق 50ه در ماده نكات قابل اشار .6

گردد و ازدواج وی مانع  وظيفه يا مستمری وی برخوردار مى دايم متوفى از حقوق زوجه  .أ 

بعدی و تعلق حقوق به زوجـه در  دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر

  .ترين مستمری مالك عمل است اثر آن، بيش

وظيفه يا مستمری به تساوی بين آنان و  دائم داشته باشد، حقوق اگر متوفى چند زوجه  .ب 

  .شود ساير وّراث قانونى تقسيم مى

ستمری از كارافتادگى يا بازنشستگى حسب بازنشستگى يا از كارافتادگى، م دريافت حقوق  .ج 

  .متوفى مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمری متوفى نيست مورد توسط زوجه

سالگى و بعـد  20يا فرزندان ذكور تا سن  فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر  .د 

هزينـه  به تحصيالت دانشگاهى حسـب مـورد از كمك از آن منحصرًا در صورت اشتغال

  .گردند وظيفه والدين خود برخوردار مى اوالد، بيمه و مستمری بازماندگان يا حقوق
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  گيری نتيجه

ت و ذكـر نسـبت زوجيـ مالى نظام حقوق نوشتار حاضر ضمن بررسى و تبيين مفهوم، انواع و آثار

  :به نتايج زيردست يافته است مرد بر خانواده رياست

فرد وی نيـز  منحصـربه عالوه بر اين كه تكليفى اسـت بـر عهـدۀ مـرد، حـق خانواده رياست .1

سنجى، نظام خانواده را مديريت نمايد و منظور از رياست مـرد  شود، تا با مصلحت محسوب مى

در خانواده نيز عبارت از اقتداری است كه در برابر مسؤوليت و تكليفى كه بر دوش مرد نهـاده 

  .برآيد شده است، به وی داده شده است تا بتواند به بهترين شكل از عهدۀ اين وظايف

و ارتباط آن بـا نهادهـای مـالى زوجيـت، بـه بررسـى سـير  مرد بر خانواده با توجه به رياست .2

با رويكـردی بـر رونـد تصـويب قـوانين  تكاملى، جايگاه و نحوۀ اعمال رياست مرد بر خانواده

زوجيـت در جهـت  انواده پرداخته شد و اين حاصل آمد كه نظام حقوق مالىخ مرتبط با حقوق

مرد در مديريت خانواده حركت كرده است؛ يعنى، سعى در تثبـت رياسـت  تثبيت نظام رياستى

برخـى از  مردان بر خانواده داشته است، ولى در اين ميان برای تثبيت رياست مرد بـر خـانواده

های قانونى بـا برخـى از  ای كه حقيقت های اجتماعى ناديده گرفته شده است؛ به گونه واقعيت

گـذار در  های اجتماعى اهداف قانون های اجتماعى در تنافى است و حتى برخى واقعيت واقعيت

  .تابد تثبيت رياست مرد بر خانواده را برنمى

هـا بـر نظـام زوجيـت و نيـز  مالى ناشـى از آن و موقت و آثار مقايسه ميان دو مدل نكاح دائم .3

تـر آثـار مـالى در نكـاح  پذيری بيش ها و نيازهای اجتماعى بيانگر اين است كه انعطاف واقعيت

 رو – به ويژه برای زنـان –تری  موقت بر خالف نكاح دائم به تدريج در آينده با مقبوليت بيش

اجتماعى  و حقوق به رو خواهد شد؛ زيرا، نظام مالى حاكم بر ازدواج موقت با اصل استقالل زن

  را بـاقى تری داشته و برای مردان نيـز تنهـا اثـر مـالى نهـاد مهريـه و مالى او سازگاری بيش

متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهـد از ممكن است مرد نخواهد يا نتواند چراكه  گذارد؛ مى

  .پول مرد استفاده كند

  فهرست منابع

 قرآن كريم. 
 1356، مصّوب اجرای احكام مدنى قانون.  
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 اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون.  

 1391، مصّوب از خانواده حمايت قانون.  

 1307، مصّوبمدنى قانون.  

 Code Civil (France). 

 Code Civil (Suisse). 

  ،دار صادر -، بيروت، دارالفكر للطباعه و النشر و التوزيع لسان العرب، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم.  

  نكاح و انحالل آن -خانواده بررسى فقهى حقوق، 1387، )محقق داماد(احمدآبادييزدی، سيد مصطفى ،

  قم، مركز نشر علوم اسالمى،

  ،قم، نور نگاركتاب النكاح، 1419اراكى، محّمد على ،.  

 تهران، المكتبه الجعفريه إلحياء زبده البيان فى براهين االحكام القرآنتا،  اردبيلى، احمد بن محمد، بى ،

  .اآلثار الجعفريه

 تهران، ميزان،)1( نظام مالى خانواده، 1388حّمدی، محّمدرضا، امير م ،  

  ،تهران، محراب فكر،خصوصى دانشنامه حقوق، 1388انصاری، مسعود و محمد على طاهری ،.  

  ،تهران، انتشارات خسروالوسيط المعجم، 1377انيس، ابراهيم عبدالحليم منتصر ،.  

  مسالك األفهام إلى تنقـيح شـرائع اإلسـالم، 1413، )شهيد ثانى(الجبعى العاملى، زين الدين بن على ،

  .قم، مؤسسه المعارف اإلسالميه

  بيـروت، دار اللمعه الدمشـقيه فـى فقـه اإلماميـه، 1410) شهيد اول(الجبعى العاملى، محّمد بن مكّى ،

  .الدار اإلسالميه -التراث

  ،بيروت، دار احياء التراث العربىعلى المذهب االربعه القفه، 1406جزيری، عبدالرحمن ،.  

  ،تهران، كتابخانه گنج دانشمتوسط حقوق مدنى؛ حقوق خانواده حقوق، 1368جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،.  

  ،ران، گنج دانش، ته، مبسوط در ترمينولوژی حقوق1378جعفری لنگرودی، محمدجعفر.  

 و  مـالى حقـوق: ، ليال سادات اسـدی در»رژيم حقوقى اشتراك اموال زوجين«، 1391زاد،  جهانى، فرخ

  .)ع( ، تهران، دانشگاه امام صادق241-207: اقتصادی خانواده

  ،ع( مؤسسه آل البيت، قم، وسائل الشيعه، 1409حّر عاملى، محّمد بن حسن(.  

  ،ع( ، قم، مؤسسه امام صادقتحرير االحكام الشرعيه على مذهب االماميه، 1420حلّى، حسن بن يوسف، عالمه حلّى(.  

  ،قم، مؤسسه اسماعيليانايضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعد، 1387حلى، محمد بن حسن، فخرالمحققين ،.  

  ،قم، مؤسسه اسماعيليانرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرامش، 1408حلّى، جعفر بن حسن، محقق حلّى ،.  

  ،قم، مؤسسه اسماعيليانجامع المدارك فى شرح مختصر النافع خوانسارى، 1405خوانساری، سيد احمد ،.  

  ،تهران، انتشارات دانشگاه تهراننامه لغت، 1373دهخدا، على اكبر ،.  
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  ،دارالشاميه -سوريه، دارالعلم -، لبنانمفردات الفاظ القرآن، 1412راغب اصفهانى، حسين بن محّمد.  

  ،تهران، انتشارات جنگل، جاودانهخانواده ، حقوق1391روشن، محّمد ،.  

  ،دمشق، دارالفكرالمعاصر االسره المسلمه فى العلم، 1420زحيلى، وهبه ،.  

  ،   .، تهران، ميزانخانواده حقوق مختصر ،1388صفايى، سيد حسين؛ امامى، اسداّهللاٰ

  ،ع( ، قم، مؤسسه آل البيترياض المسائل فى تحقيق األحكام بالدالئل، 1418طباطبايى حائری، سيد على بن محّمد(.  

  ،تهران، دارالكتب االسالميهالميزان فى تفسير القرآن، 1376طباطبايى، سيد محّمد حسين ،.  

  ،تهران، كتابفروشى مرتضوىمجمع البحرين، 1416طريحى، فخرالدين ،.  

  ،تهران، المكتبـه المرتضـويه المبسوط فى فقه اإلماميه، 1387طوسى، محّمد بن حسن، شيخ طوسى ،

  .إلحياء اآلثار الجعفريه

 نا جا، بى ، بىمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقهيهتا،  عبدالرحمان، محمود، بى.  

 بيروت، مؤسسه الرسالهالجنايى االسالمى التشريع، 1418لقادر، عوده، عبدا ،.  

  ،قم، نشر هجرت، كتاب العين1410فراهيدی، خليل بن احمد ،.  

 سيد محّمد حسين،  فضل ،   .، بيروت، دارالمالك،دنيا المرأه، 1420اّهللاٰ

 سيد محّمد حسين،  فضل ،   .، بيروت، دارالمالكتأّمالت اسالميه حول مرأه، 1421اّهللاٰ

 بيروت، دارالجيلالقاموس المحيطتا،  فيروزآبادی، محّمد بن يعقوب، بى ،.  

 تهران، انتشارات دانشگاه تهرانمبادی فقه و اصول، 1378رضا،  فيض، على ،.  

  ،تهران، ميزانمدنى در نظم حقوقى كنونى قانون، 1387كاتوزيان، ناصر ،.  

  ،تهران، شركت سهامى انتشارمدنى خانواده حقوق، 1388كاتوزيان، ناصر ،.  

  ،تهران، دارالكتب اإلسالميهالكافى، 1407كلينى، محّمد بن يعقوب ،.  

  ،قم، صدرادر اسالم نظام حقوقى زن، 1369مطهری، مرتضى ،.  

  ،و اقتصـادی  مالى حقوق :ليال سادات اسدی، در، بر نفقه زوجه حق ماهيت، 1391مظاهری، معصومه

  ).ع(، تهران، انتشارات دانشگاه صادق 112-87: خانواده

  ،تهران، اميركيبرفرهنگ معين، 1380معين، محّمد ،.  

 بى ،   .، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلمالوسيلهتحرير تا،  موسوی خمينى، سيد روح اّهللاٰ

  ،نجـف سفينه النجاه و مشكاه الهدى و مصباح السـعادات، 1423نجفى، احمد بن على، كاشف الغطاء ،

  .اشرف، مؤسسه كاشف الغطاء

  ،نجف اشرف، المكتبه المرتضويه ، تحرير المجله1359، كاشف الغطاءنجفى، محّمد حسين بن على ،.  

 بيروت، دار إحياء التراث العربىجواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالما، ت نجفى، محمدحسن، بى ،. 
 Stark, Barbara, 2005, International Family Law, an Introduction, U, K., 

Ashgate Publishing Limit. 



 

 

 

  

  

 سنجى اسقاط حضانت امكان

  آن و مبانى توسط زنان

  
  

 1علي جعفري
  2عبدالرحيم حسيني

  چكيده
قـانون مـدنى  1169ماده . توسط پدر و مادر ندارد مدنى نظر صريحى درباره قابليت اسقاط حضانت قانون

دار ايـن  داشت حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پـدر عهـده مقرر مى

قـانون مـدنى،  1169بـا اصـالح مـاده . اين ماده نظر مطابق قول مشهور فقهای اماميه بود. گردد امر مى

شورای نگهبـان ايـن مصـوبه را . تا هفت سالگى به مادر واگذار شد) پسراعم از دختر و (حضانت فرزندان 

پرسش اساسى اين مقالـه . غير شرعى دانست و نهايتا مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب نمود

تواند حضانت طفلش را اسقاط كند يا نه؟ مثًال اگر حضانت دختـر پـنج سـاله بـر  اين است كه آيا مادر مى

قانون مدنى به مادر وی رسيد، حضانت طفل برای او الزامى است يا صرفًا حقـى اسـت  1169اساس ماده 

نظر مشهور فقها بر اين اسـت كـه . قانون مدنى ابهام دارد 1169تواند از آن صرف نظر كند؟ ماده  كه مى

كن تواند آن را ساقط كند ولى اگر متصدی مادر باشد، اسقاط آن مم هرگاه متصدی حضانت پدر باشد، نمى

قابليت اسقاط حضانت توسط مادر، مستند روايى نيز دارد كه در اين مقاله مورد بررسى قرار خواهـد . است

  .گيرد اسقاط حضانت، مورد بررسى و نقد قرار مى در بخش پايانى مقاله مبانى. گرفت

  .، حقوق ايران، فقه اماميه، حكم، حق، حضانتزنان حقوق :ها واژه كليد

                                                           
 )پرديس فارابى(خصوصى، استاديار دانشگاه تهران  دكترای حقوق .١
 )پرديس فارابى(ر دانشگاه تهران اسالمى، استاديا حقوق دكترای فقه و مبانى .٢
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  مقدمه

سالگى و دختر  2فرزند پسر تا  كرد حضانت بيان مى 1169ماده  1314مدنى مصوب  چه قانوناگر

سالگى به مادر سپرده شده و پس از انقضای اين مدت حضانت با پدر است؛ اما بـا اصـالحيه  7تا 

كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، برای حضانت و نگهداری طفـل  82مصوب سال 

  .اولويت دارد) رقى نداردپسر يا دختر ف(سالگى  7اند، مادر تا  كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده

 اسـت حق حضانت آيا ديد بايد. است آن فقهى ماهيت تابع طالق، فرزندان حضانت اسقاط قابليت

 سنگينى هزينۀ حاضرند افراد گاهى عرف، نظر در. اسقاط قابل غير و است حكم يا باشد اسقاط قابل تا

 مواقع برخى. است تكليف حضانت آنان نظر در يابند، رهايى كودك حضانت مسئوليت از تا بپردازند را

 حضـانت به افراد اين. آورند دست به را طفلشان حضانت تا بپردازند را بسياری مبالغ حاضرند افراد نيز

  .است طرف كدام موافق حقوق و فقه نظر ديد بايد حال. نگرند مى حق و امتياز چشم به

به منظور نگهداری و تربيت اطفال به پدر  اند كه قانون يا سرپرستى را اقتداری دانسته حضانت

حضانت در نگاه فقها نيـز، واليـت و سـلطه بـر ) 129: 1375كاتوزيان، . (و مادر اعطا كرده است

يا واليت بر طفـل و مجنـون بـه منظـور ) 283: 1376نجفى، (تربيت كودك و امور متعلق به آن 

  )368: 1375شهيد ثانى، . (حفظ و تربيت اوست

، گانۀ حـق چيست، ابتدا بايد درك صحيحى از مفـاهيم سـه حضانت برای اينكه بدانيم ماهيت

بنابراين عدم بيـان . كلمات حق و حكم دارای معانى متعددی هستند. و تكليف داشته باشيم حكم

  .معنای مراد در اين بحث، ممكن است موجب سوءبرداشت و مغالطه شود

  فرزندان طالق متصدی حضانت. 1

حتى اگر پدر فوت كنـد و . دشو مى دار حضانت اگر يكى از والدين كودك فوت كند، ديگری عهده

 .ايـن نظـر مـورد اتفـاق فقهاسـت. مادر پس از فوت پدر ازدواج كند، حضانت اطفالش بـا اوسـت

 :3، ج1406طرابلسـى،  ؛85 :3جو خـالف،  40: 6جطوسى، مبسـوط،  ؛293: 31، ج1376نجفى، (

سيوری، ؛ 25:95، ج1405بحرانى،  ؛95: 2، ج1404يى، طباطبا؛ 459: 5ج ،1411شهيد اول، ؛ 426

: 15تا، ج حر عاملى، بى. (اين نظر مستند روايى دارد )852: 1تا، ج بى، شهيد ثانى ؛ 275 :3، جتا بى

اقوال فقهـای اماميـه در . اختالف در موردی است كه والدين در اثر طالق از هم جدا شوند) 178

  :اين خصوص به اين ترتيب است
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و فرزنـد ) دو سـالگى(فرزند پسر در مـدت رضـاع مطابق نظر مشهور فقهای اماميه نگهداری  .1

  .دختر، تا هفت سالگى به عهده مادر است و پس از آن نگهداری هر دو به عهده پدر است

: 2،ج1411(انـد از، جـابن ادريـس،  اند، عبارت گروهى از فقها كه اين قول را نقل كرده يا پذيرفته

: 3، ج1388(فخـر المحققـين ) 577: 2، ج1416(عالمـه حلـى ) 194: 1418(محقق حلّـى ) 653

فاضـل هنـدی ) 204 :18، ج1410مرواريد، (قاضى ابن براج )  458: 5، ج1411(شهيد اول ) 264

صاحب رياض ) 371: 2، ج1401(فيض كاشانى ) 200: 2، ج1408(محقق آبى ) 101: 1، ج1424(

نجفـى، (اهر صاحب جـو) 88: 25، ج1405بحرانى، (صاحب حدائق ) 191: 2، ج1404طباطبايى، (

  .)279: 2، ج1379(و امام خمينى ) 290: 31، ج1376

رواياتى كه . اين قول مستند روايى صريح ندارد، بلكه مقتضای جمع بين روايات اين باب است

گويند فرزند تا هفـت سـالگى در  فرزند تا دو سال در اختيار مادر است و رواياتى كه مى: گويند مى

بيشتر فقهای معاصر نيـز ) 616: تا ابن زهره، بى. (اجماع منقول استدليل ديگر . اختيار مادر است

  .همين نظر را دارند

كودك در دوران رضاع، به عهده مادر است و پس از آن حضانت فرزند پسر به عهـده  حضانت .2

سالگى، به عهده مادر است، بعضى به جـای نـه سـالگى، قيـد بلـوغ را  9پدر و فرزند دختر، تا 

سالربن عبد العزيـز بـه نقـل از ) 460: 1405(ابن سعيد حلّى ) 31: 1413(شيخ مفيد . اند وردهآ

  .آيند از طرفداران اين نظريه به شمار مى) 82: 3ج ،1416(عالمه حلّى 

مرحـوم خـويى ايـن . تا هفت سالگى مطلقًا با مادر اسـت) اعم از دختر و پسر(كودك  حضانت .3

نگهداری و سرپرسـتى  مادر تا دو سالگى اگر بخواهد، حق: كند مسئله را با اين بيان مطرح مى

، 1410خـويى، . (كودك با اوست و بهتر اين كه تا هفت سالگى هم كودك در اختيار او باشـد

مرحوم خوانساری نيز  )11 :1376، معرفت( .آيه اّهللاٰ معرفت هم چنين نظری داشتند) 285 :2ج

  )474: 4، ج1364( .گرايش به اين قول پيدا كرده است

با مادر است و پس از آن، حضانت پسر تا ) هفت يا هشت سالگى(كودك تا سن تمييز  حضانت .4

دليـل : گويـد شيخ طوسى مى. دواجش با مادر استزمان بلوغ با پدر و حضانت دختر تا زمان از

  )82: 3جتا،  طوسى، بى. (ما بر اين مطلب اجماع فقهای اماميه و روايات آنان است

آنچه را كه شيخ فرموده، برخـى از آن، : گويد ابن ادريس حلّى بر شيخ طوسى اعتراض كرده و مى

دليل ما اجماع فقهـا و روايـات «: وردهآور است كه در پايان گفتار خود آ گفتار عاّمه است و شگفت
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! باشـد روايات ما بر خالف آن است، و اجماع فقهای ما بـر ّضـد آن مىكه  درحالى ». اماميه است

  )653: 2، ج1411ابن ادريس، (

شايد اين مسـئله در دوران «: گويد عّالمه حلّى در رد ابن ادريس و توجيه نظر شيخ طوسى مى

بر آن فتوای صدوق و ابـن جنيـد اسـكافى اسـت كـه از فقهـای  شاهد. شيخ اجماعى بوده است

  )308: 7، ج1416عالمه حلى، (» .باشند صاحب اعتبار مى

) از فقهـای هـم عصـر صـدوق و پـيش از شـيخ طوسـى(ابن جنيد محمد بن احمد اسـكافى 

و پـس از آن، اگـر . مادر، نسبت به فرزند پسر، تا هفت سـالگى ادامـه دارد حضانت حق: گويد مى

ولى نسبت بـه دختـر، تـا مـادر . رشد عقلى پيدا نكرده، همچنان در حضانت مادر باقى خواهد بود

  )306: 7، ج1416نقل از عّالمه حلى، . (نكرده، حق حضانت او ادامه خواهد داشت شوهر

اگر زنى از شوهرش جدا گرديد، پسـر تـا هفـت : گويد بد العزيز طرابلسى مىقاضى ابن براج ع

كند، كه با شوهر كـردن  مگر آنكه مادر شوهر ،مادر است سالگى و دختر تا نه سالگى، در حضانت

  )352: 2، ج1406طرابلسى، . (گردد حضانت او نسبت به پسر و دختر ساقط مى حق

مادر تا زمانى كه ازدواج نكرده است، برای نگهداری و سرپرستى دختر و پسر شايستگى بيشتر  .5

تـا زمـانى كـه ازدواج نكـرده «كودك مطلقًا با مادر است و قيد  به عبارت ديگر حضانت. دارد

ل مقـداد ايـن قـول را فاضـ. را بايد به عنوان مانع قلمداد كرد كه مورد اتفاق فقهاسـت» است

بـه شـيخ صـدوق در ) 577: 1، ج1416عالمه حلى، (و عالمه حلى ) 271: 3، جتا سيوری، بى(

  .دهند المقنع نسبت مى

مـادر  حـق) چه دختر و چه پسـر(فرزند  مذاهب چهارگانه اهل سنّت اتفاق نظر دارند، كه حضانت

در مذهب حنفيه، درباره . ها در مدت حضانت اختالف دارند آن.  ... واست، و پس از وی مادِر مادر 

در مـذهب . انـد پسر، هفت يا نه سال و درباره دختر، تا نه سال يا تـا موقـع قاعـدگى زنانـه، گفته

در مذهب شافعى، . كند، آمده است مالكى، پسر تا رسيدن به حّد بلوغ، و دختر تا موقعى كه شوهر

دارد، بلكه تا موقعى است كه قدرت تميز پيدا كند، و خود اختيار كند، نزد پدر باشد يا مدت معينى ن

ولـى . آنگاه پسر اختيار دارد، با پدر باشد يا با مادر. اند و در مذهب حنبلى، تا هفت سال گفته. مادر

  )به بعد 596: 4جتا،  زحيلى، بى. (گيرد دختر پس از هفت سال، تحت حضانت پدر قرار مى

  :پردازيم كنون به بررسى روايات اين باب مىا
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تر بودن پدر در تربيت فرزند هستند، چـه دوران  رواياتى هستند كه بيانگر شايسته گروه نخست -

  :شيرخوارگى و چه پس از آن

ام المـرأه؟ قـال  الرجل احّق بولده): ع(قلت البى عبد اّهللاٰ «: روايت فضل ابى العباس .1

لزوجها الذی طلّقها انا ارضع ابنى بمثل ما تجـد مـن  ال بل الرجل فان قالت المرأه

پرسـيده ) ع(از امـام صـادق ) 181: 15ج ،تـا حر عاملى، بى(» .يرضعه فهى احّق به

مـرد : ؟ حضـرت فرمودنـدتر اسـت يـا زن شده كه آيا مرد نسبت به فرزند شايسـته

مـن بچـه را بـه : دولى اگر زن به مردی كه او را طالق داده بگويـ. سزاوارتر است

  .دهم، مادر سزاوارتر است دهد، شير مى همان مزدی كه ديگری شير مى

ايما امرأه حّره تزّوجت عبدًا فولدت منها «): ع(روايت فضيل بن يسار از امام صادق  .2

اوالدًا فهى احق بولدها منه و هم احرار فاذا اعتـق الرجـل فهـو احـّق بولـده منهـا 

ای ازدواج كند  ای، با بنده آزاده اگر زن) 190: 15جتا،  بىحر عاملى، (» .لموضع االب

و صاحب فرزندانى گردد؛ آن مادر نسبت به فرزندان سزاوارتر اسـت و آن فرزنـدان، 

  .نسبت به فرزند سزاوارتر است، به خاطر پدر بودنشآزاد بشود،  اما اگر بنده. آزادند

گويند پدر بعد از زمان شيرخوارگى كودك، نسـبت بـه فرزنـد  رواياتى هستند كه مى گروه دوم -

  .سزاوارتر است

: و الوالـدات يرضـعن اوالدهـن قـال«): ع(روايت داود بن الحصين، از امام صادق  .1

مادام الولد فى الرضاع فهو بين االبوين بالّسويه فاذا فطم فاالب احّق بـه مـن االم 

احّق به من العصبه وان وجد االب من يرضعه باربعه دراهم و فاذا مات االب فاالم 

قالت االم ال ارضعه اال بخمسه دراهم فاّن له ان ينزعه منها اال ان ذلك خير له و 

  )190و  191 :15تا،  بىحر عاملى، (» .ارفق به ان يترك مع امه

فرزنـد در : فرمـود» ددهنـ های خـود را شـير مى مادران بچه«: در مورد آيه شريفه) ع(امام صادق 

گيرد و زمانى كه از شير گرفته شد، پـدر  دوران شيرخوارگى، بين پدر و مادر، به گونه برابر قرار مى

تر و سزاوارتر از مادر است و اگر پدر فوت كرد، مادر فـوت كـرد، مـادر از سـاير بسـتگان  شايسته

م شير بدهد و مادر به پنج درهـم اگر پدر كسى را پيدا كند كه بچه را به چهار دره. سزاوارتر است

  .تر است تواند بچه را از او بگيرد، لكن اگر بچه با مادر باشد، بهتر و شايسته شير بدهد، پدر مى

. اين روايت، در كالم صاحب جواهر با عنوان خبر ذكر شده كـه حـاكى از ضـعف سـند اسـت

مجلسى، مـرآه العقـول، (دانسته است » موثقه«عالمه مجلسى آن را ) 281: 31، ج1376نجفى، (
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ياد كرده زيرا عّالمه حلّى، داود بـن حصـين را » موقوف«و شهيد ثانى از آن با عنوان ) 80: 21ج

 372: 2، ج1401فيض كاشـانى، . (واقفى دانسته و در عمل كردن به روايات او توّقف نموده است

ده و بـه حسـاب صاحب مدارك نيز آن را صحيح نشـمر) »االقول مختلفه كالنصوص مع ضعفها«

  )وی فقط روايت سبع را صحيح شمرده 468: 1تا، ج عاملى، بى. (نياورده است

برای مادر قائل نشده، زيرا مساوی بـودن مـادر و  اين روايت هيچ حقى را در رابطه با حضانت

ب انفـاق از جانـب رضاع از جانب مادر، و حق سرپرستى و وجـو پدر در دوران رضاع، ناظر به حق

و پـس از ) وی تسويه را به همين گونه تفسير كـرده اسـت 286: 31ج ،1376نجفى، . (پدر است

دوران رضاع، به گونه مطلق، حق حضانت و سرپرستى و پرورش فرزند را، چه دختر و چه پسر بـه 

كه بر حسب لذا اين روايت، در رابطه با حق حضانت مادر، سخنى نگفته، بل. پدر واگذار كرده است

  .ظاهر، آن را منتفى دانسته است

را تا دو سال، به مادر واگذار كرده باشد، در دست نداريم تـا  حضانت از اين رو، روايتى كه حق

و لذا ابن فهد حلّى حق حضانت را در مـدت دو  ،موجب شود كه آن را بر پسر يا غير ه حمل كنيم

، 1406طرابلسـى، . (سال حق مشترك ميان پدر و مادر دانسته، و بر آن دعوی اجماع نموده است

. مرحوم صاحب جواهر روايت داود بن حصين را مستند ابـن فهـد حلـى دانسـته اسـت) 426: 3ج

  )286: 31، ج1376نجفى، (

اذا طلّق الرجل المرأه و هى حبلـى «): ع(مام صادق روايت ابى الصباح الكنانى، از ا .2

نفق عليها حتى تضع حملها واذا وضعته اعطاها اجرها و ال يضارها اآل ان يجد من 

» .هو ارخص اجرا منها فان هى رضيت بذلك االجر فهى احّق بابنها حتى تفطمـه

  )191: 15جتا،  بىحر عاملى، (

حامله خود را طالق بدهد، بايد هزينه زندگى او را تـا زمـان  اگر مردی زن: فرمود) ع(امام صادق 

زايمان بپردازد و پس از آن هم، مزد او را بايد بپردازد و نبايد به او ضرر بزند، مگر اين كـه كسـى 

راضـى شـد،  پس اگر مادر، به همان مزد] بچه را شير بدهد[تر حاضر باشد  پيدا شود كه با مزد كم

  .تا زمانى كه بچه از شير گرفته شود او سزاوارتر است،

آيد كه پس از دوران شيرخوارگى، پدر بـرای نگهـداری كـودك، سـزاوارتر  از اين حديث برمى

  .است
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  :رواياتى هستند كه بر سزاوارتر بودن مادر به طور مطلق داللت دارند گروه سوم -

) ص(پيـامبر  در مـورد قضـاوت) با اختالف انـدك(روايتى از طريق شيعه و سنى  .1

فرمود، دختـر حمـزه ) ص(درباره دختر حمزه سيدالشهدا، نقل شده است كه پيامبر 

الخالـه «: زيرا خاله دختر در خانه جعفر بود، حضرت فرمودنـد. به جعفر سپرده شود

، 1403مجلسـى،  ؛182: 15، جتـا حر عـاملى، بى. (خاله به منزله مادر است» والده

  )328: 38ج

من فرق بين والـده و ولـدها فـرّق اّهللاٰ بينـه و بـين «: حديث نبوی از طريق عامه .2

كسى كه بين فرزند و مادرش جدايى ) 720: 7جتا،  بىزحيلى، (» .احبتّه يوم القيامه

  .اندازد بيندازد، خداوند بين او و دوستانش، روز قيات، جدايى مى

ومـن «: ست كـه فرمـودنقل شده ا» الرحمن«در تفسير كلمه ) ع(از حضرت على  .3

رحمته انّه لما سلب الطفل قوه النهوض والتعّذی جعل تلك القوه فى اّمـه و رّققهـا 

ام من االمهات لوجب تربيه هذا الطفل و  عليه لتقوم تربيته و حصانته فان قسا قلب

  )248: 92، ج1403مجلسى، (» .حضانته على سائر المومنين

چون قدرت حركت و تغذيه را از كودك گرفته، آن نيـرو  های رحمت خداوند اين است كه از نشانه

. را در مادر قرار داده و او را نسبت به فرزند مهربان كرده است تا به تربيت و نگهداری او بپـردازد

  .پس اگر مادر، سنگدل شد، تربيت و نگهداری كودك، بر ديگر مؤمنان واجب است

ولويت مادر تا زمانى كه ازدواج نكـرده اسـت، رواياتى هستند كه بر شايستگى و ا گروه چهارم -

  :كنند داللت مى

عن الرجل يطلّق امرأته و بينهما ) ع(سئل ابو عبد اّهللاٰ : قال«: روايت مرسله منقری .1

 ،تـا حـر عـاملى، بى( .»المرأه احق بالولد ما لم تتزّوج) ع(ولد ايهما احق بالولد؟ قال

  )45: 6، ج1407كلينى، ؛ 191: 15ج

در مورد مردی كه زنش را طالق داده است و فرزندی دارند، پرسـش شـد كـه ) ع(از امام صادق 

. مادر؛ تا هنگامى كه ازدواج نكرده است: كدام يك نسبت به فرزند سزاوارتر است؟ حضرت فرمود

به گفتـه عالمـه، همـين روايـت مسـتند . ولد كه در اين روايت آمده به معنای مطلق فرزند است

. را مطلقًا با مادر دانسته است تا زمـانى كـه ازدواج نكـرده اسـت نتفتوای صدوق است كه حضا

  )307: 7، ج1416عالمه حلى، (
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، 1376نجفى، (» االم احق بحضانه ابنها ما لم تتزّوج«: حديث نبوی از طريق عامه .2

مادر، تا زمانى كه ازدواج نكرده، در تربيت و نگهداری كودك خـويش ) 289: 31ج

  .است سزاوارتر

يـا : فقالـت) ص( اّهللاٰ  ان امـرأه جـاءت الـى رسـول«: حديث نبوی از طريق عامـه .3

ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء و ثديى له سقاء و حجری له حـواء ) ص( اّهللاٰ  رسول

» .انـِت احـق بـه مـالم تنكحـى): ص(و ان اباه طلّقنى واراد ان ينتزعه منّى فقال

  )720: 7، جتا زحيلى، بى(

ام و از پستان خـود  فرزندم كه او را در شكم خود پرورش داده: عرض كرد) ص( اّهللاٰ  زنى به رسول

. خواهـد او را از مـن بگيـرد ام، پدرش كه مرا طـالق داده مى ام و در دامن خود پرورانده شير داده

  .ای سزاوارتری تو نسبت به فرزندت مادامى كه ازدواج نكرده: فرمود) ص(حضرت رسول 

مادر تا هفت سالگى، از هر كـس در تربيـت كـودك : گويند هستند كه مى رواياتى دسته پنجم -

  :تر است شايسته

بعض اصحابه، كانت لـى امـرأه ) السالم عليه(قال كتب اليه «: روايت ايوب بن نوح .1

المرأه احّق بالولد الى ان يبلغ سبع سـنين االّ : ولى منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب

  )192: 15، جتا بى، حر عاملى( .»ان تشاء المرأه

ام كه صـاحب فرزنـد از  من همسری داشته: نوشت) ع(شخصى از اصحاب به امام : گويد راوی مى

در نگهـداری، بـه فرزنـد تـا هفـت سـالگى  زن: نوشـتند) ع(امـام . ام او هستم و او را طالق داده

  .از اين بخواهد سزاوارتر است، مگر اين كه خودش غير

جعلـت فـداك رجـل «: نويسـد مى) ع(و بشر بن بشار به امام هادی ايوب بن نوح  .2

اذا صـار لـه : تزوج امرأه فولدت منه ثم فارقها متى يجب له ان يأخذ ولده؟ فكتب

مـردی يـا ) 192 :15، جتا حر عاملى، بى(» .سبع سنين فان اخذه فله وان تركه فله

زنى ازدواج كرد، و صاحب فرزند شده است و سـپس از او جـدا شـده، چـه زمـانى 

زمانى كه فرزند هفت ساله بشود، اگـر : حضرت فرمود. تواند بچه را از او بگيرد مى

  .تواند بگيرد بخواهد مى

  :رسيم با بررسى روايات و اقوال اين باب به اين نتايج مى
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كودك، در دو سـال اول زنـدگى، هـيچ اختالفـى  ر خصوص حضانتاين است كه د نكته اول -

لذا بايـد اصـل در نگهـداری و . نيست و مطابق همه اقوال، حضانت در اين مدت با مادر است

  .سرپرستى را با مادر بدانيم، به خالف واليت كه اصل در واليت با پدر است

ها و  سزاوارتر بودن پدر، به طور مطلق، اگر به نشانه رواياتى هم كه پيش از اين بيان شد، مبنى بر

تر ناظر به جنبه مالى مسئله است، نه به مسئله  گردد كه بيش ها دقت شود، معلوم مى های آن فرع

حضانت مادر بايد به دليل قطعـى و ثابـت  از اين روی، هر گونه خارج شدن از اصل حق. حضانت

به ايـن كـه اصـل در ) 300: 31، ج1376نجفى، (مسك فقيهانى مانند صاحب جواهر پس ت. باشد

مسئله، سزاوارتر بودن پدر است و نگهداری مادر در دو سال آغازين زندگى كودك، خارج از اصـل 

  .است، بدون دليل خواهد بود

مبنى بر اينكه مادر تا زمانى ) مرسله منقری(اين است كه روايت مورد استناد صدوق  نكته دوم -

تر است، به جهت ضعف سند و ارسال آن از اعتبار  شايسته كه ازدواج نكرده است برای حضانت

: 31، ج1376نجفـى، (با اين كه اين روايت از سـوی اصـحاب و صـاحب جـواهر . ساقط است

توانـد در برابـر  فته شده و ادعای جبران ضعف شده با اين حال از نظر مضمون نمىپذير) 289

اينكه در اين روايت بحث ازدواج مـادر . كننده بر هفت سال، قرار بگيرد روايات صحيحه داللت

مطرح شده است، احتماًال ناظر به شرايط و موانع حضانت باشد كه يكى از موانع، ازدواج مـادر 

  .كودك بعد از هفت سالگى هم تحت حضانت مادر باشداست، نه اينكه 

اند، مستند روايى ندارد، يعنى ما روايتـى نـداريم  اينكه قولى كه مشهور فقها پذيرفته نكته سوم -

در واقـع، . پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال، به عهده مـادر باشـد مبنى بر اين كه حضانت

مرحـوم محمـدجواد . اند فقها بين دو دسته از روايات انجام دادهاين يك جمع تبرعى است كه 

اين جمع بدون شاهد اسـت و دليلـى «: نويسد مغنيه هم اين جمع را مورد انتقاد قرار داده و مى

، 1421مغنيـه، (» .از شرع و عرف ندارد و عمل مشهور هم، تأثيری در جمع بين نصوص ندارد

اند، تفصـيلى بـين پسـر و دختـر  وايات در مقام بيان بودهگفتنى است با اينكه اين ر) 313: 5ج

به عنـوان مثـال روايـت داود . روايات دو سال مربوط به رضاع است، نه حضانت. اند قائل نشده

و مرد را در مدت دو سال يكسان گرفته است، چنين تفسـير شـده كـه  زن بن حصين كه حق

دادن از طرف مرد است، چنانچه در كالم مرحوم صاحب  و نفقهمقصود شير دادن از طرف زن 

نهايتًا بايد گفت از آن جا كه محتوای ايـن روايـات ) 289: 31، ج1376نجفى، . (جواهر گذشت
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اجماعى هم كـه در مسـئله اّدعـا شـده، بـا . در مقابل روايت صحيحه است، قابل عمل نيستند

) ع(تواند مورد پذيرش قـرار بگيـرد و كاشـف از قـول معصـوم  نمىتوجه به تنوع اقوال فقهى 

. فلسفه حضانت نيز كه نگهداشت مصالح كودك است، در مقابل نظر مشهور فقها است. نيست

ای نگهداری و همراهى دارند  زيرا كودكان برای رشد جسمى و روحى تا چند سال نياز به گونه

  .چندانى در مسئله ندارد كه پسر و دختر بودن آنان تفاوت

ای  افتد، بلكه هر قولى كه بـه گونـه با شرحى كه داده شد، نه تنها قول مشهور از درجه اعتبار مى

  .تفصيل در نگهداری قبل از هفت سالگى را بيان كند، معتبر نخواهد بود

 :توان نتيجه گرفت كـه دو دسـته روايـات مسـتند ايـن قـول اسـت از بررسى قول مشهور مى

كـودك پـس از دو سـال دارنـد و روايـاتى كـه  رواياتى كه داللت بر سزاوار بودن پدر و حضانت

ايـن روايـات مـورد پـذيرش فقيهـان بـوده و . كننـد شايستگى پدر پس از هفت سال را بيان مى

و پسـر انـد و بـين دختـر  ها برآمده لذا فقها در صدد جمع بين آن. ای به آن وارد نشده است خدشه

بنابراين، اگر بخواهيم بر مبنای روايات نظر بدهيم بايد نظريـه مطلـوب را از بـين . اند تفصيل داده

  .اين دو دسته روايات بجوييم

كننده بر هفت سال، روايت ايوب بن نوح است كه از نظر  طور كه گفته شد، روايت داللت همان

ترين  مدارك، اين روايـت را صـحيح صاحب. سند اشكالى ندارد و مورد پذيرش فقيهان هم هست

بنـابراين، ) 467: 1، جتـا بىعـاملى، (» و العمل بها مستحبّه«: نويسد داند و مى روايت اين باب مى

تـوان خدشـه  روايات هفت سال قابل خدشه سندی نيست و از نظر داللت هم، به طور قطع، نمى

گمان، ناظر بـه  تر است، بى ر و شايستهمادر، تا هفت سال، سزاوارت: گويد كرد؛ زيرا وقتى روايت مى

های ديگر مثل واليت نيست؛ زيـرا بـه طـور  تر بودن از جهت است و احتمال شايسته» حضانت«

ترين روايـت  قطع، واليت بر فرزند به عهده پدر و هزينه زندگى فرزند بر پدر واجب است؛ اما مهم

  .الحصين و روايت ابى الصباح الكنانى استكننده بر دو سال، روايت داوود بن  داللت

) 182: 1، جعـاملى، بيتـا(در مورد سند روايت داود بن الحصين، بعضى مانند صـاحب مـدارك 

ها وارد هم نباشد و نقل اعالم و پذيرش فقهـا را دال  لكن بر فرض كه اين خدشه. اند خدشه كرده

با دقت در مضـمون و . وارد بحث شويم بر درستى سند اين حديث بدانيم، بايد در مورد داللت آن

توان گفت كه به طـور قطـع، منظـور روايـت از سـزاوارتر بـودن مسـئله  صدر و ذيل روايت، نمى

است؛ زيرا تمام مضمون در مورد شير دادن وارد شده و صدر روايت هم مفهـوم روشـنى  حضانت
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و قطعـًا » طور مساوی بين پدر و مادر استكودك در دوران شيرخوارگى، به «فرمايد  ندارد؛ و مى

شايد بهترين وجه اين است كه بگوييم، امور كـودك . تواند باشد موضوع اين برابری، حضانت نمى

ولى اگر گفته . به عهده پدر در اين زمان به عهده پدر و مادر است، شير دادن به عهده مادر و نفقه

، به گونه مساوی بين پدر و مادر است، به طـور قطـع خـالف شود حضانت يا واليت در اين مدت

  .اجماع است

وارد شده و تمام » والوالدات يرضعن اوالدهن«به ويژه با توجه به اين كه روايت در تفسير آيه 

 توان به سادگى مضمون آن را بـه مسـئله حضـانت بحث در مورد رضاع و شير دادن است و نمى

در مورد روايت ابى الصباح الكنانى هـم . از نظر داللت ابهام دارد: ت كم بايد گفتدس. سريان داد

بنـابراين بـا . پـردازد مى همين شبهه وجود دارد، چون آن روايت هم به بحث درباره رضاع و نفقه

  .ها را مورد عمل قرار داد كننده بر هفت سال بايد آن توجه به مضمون صريح روايات داللت

ای برای حد  ماند كه آيا هفت سال، موضوعيت دارد يا اماره البته جای اين پرسش نيز باقى مى

گونه موارد اماره باشـد، چنانچـه برخـى فقهـا از  تمييز در كودك است؟ بعيد نيست كه سن در اين

اما تعيين سن هفت سـال از لحـاظ عملـى و قضـايى . جمله شيخ طوسى آن را مطرح كرده بودند

  .است مفيدتر

اعم از دختر و (كودك  رسد مادر برای حضانت اين بحث اين است كه به نظر مى نتيجه نهايى* 

  .تر است تا هفت سالگى شايسته) پسر

  ، تكليف، حكمحق. 2

خطـاب اّهللاٰ المتعلـق بافعـال «: انـد در تعريـف آن گفته. در ميان فقها معـانى مختلفـى دارد حكم

اما ) 204: تا اصفهانى، بى ؛2: 1ج، 1378قمى، . (»المكلفين من حيث االقتضاء و التخيير او الوضع

يـن هـا قـرار دارد، ايـن تعريـف از ا از جمله ادله احكام بوده بلكه در رأس آن» كتاب«از آنجا كه 

جهت مورد اشكال قرار گرفته كه مستلزم اتحاد دليل و مدلول است، زيرا كتاب از اين حيـث كـه 

قمـى، . (خطاب الهى است حكم است و مدلول و از اين حيث كه دليل است گويـای حكـم اسـت

گـاهى  حكـم را با توجه به طرح اين انتقاد متأخرين از اين تعريف اعراض نموده و ماهيت) همان

. انـد تعريـف نموده) 78: 1417خويى، (و گاه به اعتبار شارع ) 749: 1374اصفهانى، (جعل شرعى 

ايقاعـات و , عقـود, عبادات: كند محقق حلى احكام شرعى را به طور كلى بر چهار نوع تقسيم مى
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 حكم شرعى يا هـدف اصـلى و: گويد شهيد اول در توجيه اين تقسيم مى) 5: 1420، حلى. (احكام

نيـاز از لفـظ اسـت و يـا  در صـورت دوم يـا بى. آخرت و معنويت است و يا دنيا و ماديت, اهم آن

نوع اول . لفظ يا صدورش از دو طرف الزم است و يا از يك طرف, نيازمند به آن و در حالت اخير

: 1423 شهيد اول،. (نوع سوم را عقود و نوع چهارم را ايقاعات گويند, نوع دوم را احكام, را عبادات

حكـم . در اين تقسيم حكم به يك معنا مقسم است و به معنای ديگر يكى از اقسام چهارگانه) 30

گذار كه يا به طور مستقيم اموری را مبـاح  به معنای اعم خود عبارت است از اوامر و نواهى قانون

كاتوزيـان، . (كنـد ر مىحقوقى خاصى بر اعمـال اشـخاص بـا كند، يا آثار يا واجب و يا ممنوع مى

جعـل امـری تكليفـى يـا : تعاريف ديگر حكم به معنای اعم عبارت اسـت از) 251و  250: 1378

شود از اين جهت كه انسان را از انجام امری منع و در انجـام  وضعى كه متعلق به عمل انسان مى

) 13 :1325لعلـوم، بحـر ا. (نمايـد دهد و يا بر اعمال انسان آثاری مترتـب مى امری مجاز قرار مى

حكم مجرد اجازۀ شارع است در انجام كار يا عدم انجام كار يا ترتب آثاری بر افعال اشخاص يا بر 

حكم به اين معنا شامل حكم تكليفى و حكـم وضـعى ) 120 :1378طباطبايى يزدی، . (ترك آنان

حكـم بـه معنـای خـاص . ردگي قرار نمى مسلم است كه حكم به اين معنا در مقابل حق. شود مى

حكم به اين معنا در مقابـل حـق . افراد بر خالف آن نافذ نيست ای از مقررات است كه اراده دسته

، همان. (و بر خالف آن حظى از سلطۀ انسان ندارد) 243: 1382جعفری لنگرودی، (, گيرد قرار مى

1376 :137(  

گاهى حق نوعى مـال و در مقابـل  ١.باشد باطل، ثابت و واجب مىنقيض گاهى به معنای  حق

اين معنـای حـق در بحـث مـا ) 11 :1378طباطبايى يزدی، . (گيرد عين و دين و منفعت قرار مى

بينـى شـده و اختيـار و ارادۀ  پيش گاهى حق به معنای اموری است كه در قانون. مورد نظر نيست

به عبارت ديگر حق اختيـار ) 216: 1382جعفری لنگرودی، . (ر آن نافذ استافراد در اسقاط و تغيي

) 251: 1378كاتوزيـان، . (شـود و تسلطى است كه برای شخص در روابط او با ديگران ايجـاد مى

حق به اين معنا كه مورد نظر ماست سه اثر . به معنای اخص است اين معنای حق در مقابل حكم

قابليـت نقـل  :دوم ؛)مثل اعراض از حق مالكيت يا ابراء طلب(قابليت اسقاط  :اول: دارد و ويژگى

از اين ميـان ويژگـى قابليـت . قابليت انتقال قهری :سوم ؛)خواه به طور رايگان و خواه با عوض(

                                                           
، قـول خـدا )73: انعـام( ، خلقت زمين و آسمان)176: بقره( ، نزول كتاب)32: بقره( در قرآن كريم از ارسال رسل .١

   .شده است ، تعبير به حق)7: اعراف( و ميزان سنجش اعمال) 55: يونس( ، وعده الهى)4: احزاب(
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اگر چيزی دارای اين ويژگى نباشد نبايد آن را حـق  ١.اسقاط، ويژگى اصلى و غير قابل تغيير است

مثًال اگر صاحب حق، موضـوعيت داشـته باشـد، انتقـال . های ديگر استثنا پذيرند اما ويژگى. ناميد

از طريـق  همچنين حق شـفعه غيـر) 56 :1378طباطبايى يزدی، . (حق به ديگری ممكن نيست

بـه عبـارت ديگـر ) 220و  215: 2، ج1375يد ثـانى، شـه. (شود به كس ديگری منتقل نمى ارث

  .الجمله است و قابليت اسقاط بالجمله ويژگى قابليت نقل و انتقال فى

باشد و هرگـاه بـر خـالف آن رفتـار  تكليف عبارت از امری است كه فرد ملزم به انجام آن مى

تكليـف،  از جمله آثـار )11: 1370امامى، . (گردد نمايد به جزايى كه در خور آن امر است دچار مى

در لسـان فقهـا بعضـًا از . عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل و عدم جواز انتقال و واگذاری است

  .باشد تعبير شده است و آن در مواردی است كه حكم در مقابل حق» حكم«به » تكليف«

تقسيم كنيم و تقابل ايـن  و حكم عى را به دو قسم حقبه اعتقاد برخى فقها نبايد مجعول شر

برخى حقوقدانان نيز معتقدند آنچه در مقابل حق است، ) 46: 2ج ،1374 ،خوئى. (دو صحيح نيست

آفرينـد و  به عبارتى حكمى است كه حق مى. حكم است زيرا حق نيز از آثار. تكليف است نه حكم

طور كه ذكر شـد، حكـم  اما همان) 252: 1378كاتوزيان، . (آورد حكمى است كه تكليف به بار مى

گيرد و حكم به معنای عام منشاء ايجاد حق است، لذا ايراد  به معنای خاص در مقابل حق قرار مى

از . كند سنده حق و حكم را در مصاحبت هم مطرح مىهمچنان كه خود اين نوي. مزبور وارد نيست

حق و حكم . تمييز حق و حكم تا حدودی بستگى به تشخيص قوانين امری دارد«: گويد جمله مى

به اعتقاد برخى نيز نبايد تقابل حق و حكم را ) 251: 1378كاتوزيان، (» .است هر دو نتيجۀ قانون

زيـرا قـوانين امـری و تفسـيری فقـط در . و قوانين امری دانست) ىتكميل(تقابل قوانين تفسيری 

جعفـری . (شـود اما حق و حكم شـامل حقـوق عمـومى هـم مى. شود خصوصى مطرح مى حقوق

  )137: 1376لنگرودی، 

                                                           
. دارای هيچ يك از خصوصيات سه گانـه فـوق نيسـتند سيد بحر العلوم به اشتباه تصور كرده كه برخى از حقوق .١

: در پاسخ ايشان بايد گفـت) 16: ,1325بلغة الفقيه، . (همسايه بر همسايه را از دسته حقوق مى دانند ايشان حق

به خود مى گيرنـد در حـالى كـه حكمـى هسـتند از طـرف شـارع و گاهى برخى احكام مسامحًه عنوان حقوق 

مانند حق مؤمن بر مؤمن و حق همسايه بر همسايه و حق ابوت و حق استمتاع از زوجين وحق سـبق . قانونگذار

  ) 42: 1نائينى، منية الطالب،ج(و رمايه و حق وصايت و حقوقى از اين قبيل 
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اختيار و سلطه است و الزام و  در حق. آنچه در اين بحث اهميت دارد، تقابل اختيار و الزام است

با اين توصـيف اينكـه بگـوييم . و تكليف الزام و اجبار است در حكمكه  درحالى .اجبار جايى ندارد

) 251: 1378كاتوزيـان، (» تمييز حق و حكم تا حدودی بستگى به تشخيص قوانين امـری دارد«

  .ايرادی ندارد

را مضـاعف كـرده اسـت و  و حكـم مشكوك بين حـق روابط اجتماعى پيچيده امروزی موارد

در اين موارد اگر مورد مشـكوك، قابـل اسـقاط . تر نموده است ها را مشكل تشخيص مصاديق آن

اما در اكثر مواقع قابليت اسـقاط يـا عـدم . باشد، حق است و اگر غير قابل اسقاط باشد حكم است

اينـان . انـد را گرفته نظران جانـب آزادی اراده برخـى صـاحب در ايـن مـوارد. آن مشخص نيست

خنيـزی . (شـود هـا حكـم مى معتقدند در اين موارد قابليت اسقاط وجود دارد و به حـق بـودن آن

. نظر ديگر اين است كه در موارد مشكوك نظر عرف مـالك اسـت) 151و  150: 1397, قطيفى

اين نظر مشـكلى ) 54 :1378طباطبايى يزدی، . (ل اسقاط است يا نهبايد ديد مورد از نظر آنان قاب

در عدۀ طالق رجعى يا حق  چنينى مثل حق رجوع زوج به زوجه زيرا در موارد اين. كند را حل نمى

گويند  برخى نيز مى) 139 :1376جعفری لنگرودی، . (فسخ نكاح، عرف جواب جازم و قاطعى ندارد

زيـرا قابليـت اسـقاط دليـل نيـاز دارد و . اگر در قابليت اسقاط شك شود، از مصاديق حـق اسـت

و  15: 1404آشتيانى، ؛ 47: 1تا، ج نائينى، بى. (استصحاب نيز مؤيد عدم وجود قابليت اسقاط است

  .تر است نظر سوم مناسبلذا . دو ديدگاه اول نه دليل دارد نه اصلى به كمك آن آمده است) 16

  :ديدگاه فقها درباره قابليت اسقاط حضانت. 3

باشد،  از نوع حقوق و تكليف گذشت، اگر حضانت ، حكمبا توجه به آنچه در خصوص مفاهيم حق

ديگر حق، يعنـى قابليـت  هرچند ممكن است آثار. قطعًا قابل اسقاط است و الزام به آن معنا ندارد

  .شود اگر حضانت تكليف باشد، مكلف بر آن اجبار و الزام مى. نقل و انتقال را نداشته باشد

تواند از زير بـار آن  نسبت به پدر تكليف است و نمى نظر مشهور فقها بر اين است كه حضانت

اسـقاط آن  است و مانند تمـام حقـوق انت نسبت به مادر، صرفًا يك حقاما حض. شانه خالى كند

طباطبـايى، ؛ 370: 2، ج1375شـهيد ثـانى، ؛ 304: 1413حلى،  ؛37: 1388طوسى، . (ممكن است

ــــى، ؛ 283: 31، ج1376نجفــــى،  ؛254: 1404  ؛ 312: 1410خــــويى، ؛ 279: 2ج ،1420خمين

مطـابق روايـت . حق بودن حضانت نسبت به مادر، مستند روايى نيز دارد) 472: 1364خوانساری، 
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تر است، مگر آنكه خود بخواهد آن را به پدر واگذار  تا هفت سال برای حضانت كودك شايسته زن

كميسـيون اسـتفتائات شـورای عـالى قضـايى نيـز در ايـن ) 192: 15، ج1367حر عاملى، . (كند

حاضر به قبول حضانت به طور مجانى يـا در برابـر  چنان چه زوجه«: داشته خصوص چنين اظهار

المثل يا كمتر از آن باشد در اين صورت مادر احق و اولى به حضانت است از هر كس ديگـر  اجرة

پـدر  و كسوت طفل از مال حتى از جد پدری، گر چه ازدواج هم كرده باشد و اجرا حضانت و نفقه

مأمون باشد يا از قبول حضانت امتنـاع  پرداخت خواهد شد و هر گاه در فرض فوق، زوجه نيز غير

. شـود الـزام بـه حضـانت نمـود كند يا بيشتر از ديگران اجرت بخواهد در اين صورت مادر را نمى

  )43: 1363شورای عالى قضايى، (

توان واگـذاری  سبت به مادر آن است كه در طالق خلع، مىن بودن حضانت مؤيد ديگر بر حق

چنين چيـزی تنهـا بـا حـق بـودن . به مرد محاسبه كرد ساله به پدر را فديۀ زن 5حضانت دختر 

  )30: 23، ج1376نجفى، . (حضانت امكان دارد

شود، بلكـه اگـر  نه تنها اجبار نمى امتناع كننده از حضانت مرحوم ميرزای قمى معتقد است زن

حضـانت خـود را مطالبـه كنـد، سـخنش مسـموع اسـت و  پس از مدتى از امتناع، بازگردد و حق

، قمـى. (دليل ايشان اطالقات ادله و استصحاب بقاء حق است. شود حضانت كودك به او داده مى

1310 :469(  

كند كه برخـى قائـل بـه وجـوب  آنگاه نقل مى. داند مى رگۀ حقوقرا در ج شهيد ثانى حضانت

ايشان وجوب حضانت و اجبار مادر بر حضانت را تنها در صـورت اضـطرار و نيـاز . حضانت هستند

ايـن از بـاب وجـوب كفـايى رسـيدگى بـه : گويـد امـا مى. داند كودك به حضانت مادر، خوب مى

از طـرح آن در ايـن بحـث ) 141: 2شـهيد ثـانى، ج. (ر نيسـتمظطرين است و ويژۀ حضانت ماد

  .اهميت چندانى ندارد

خود را اسقاط نماينـد و بـرای  حضانت توانند حق هم چنين گفته شده است كه پدر و مادر مى

قـۀ ضمن اينكه ممكن است مـادر نف. مدت معين تا پايان دورۀ حضانت، آن را به ديگری بسپارند

بعد از اين واگـذاری، امكـان رجـوع . طفل را تعهد و در مقابل پدر حق حضانت خود را اسقاط كند

  )88، ماده 1961مغنيه، . (ها از شروط نافذ است وجود ندارد زيرا توافق آن
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  ديدگاه حقوقدانان درباره قابليت اسقاط حضانت. 4

فرزندانش را در قبال مادر طفـل اسـقاط  تواند حضانت آيا پدر مى«اداره حقوقى در پاسخ به سؤال 

مـدنى  قانون 1168به موجب ماده : گويد مى 4/1/61 – 1347در نظريه مشورتى شماره » نمايد؟

و تكليف قابل اسقاط يـا مصـالحه نيسـت چـون . است و هم تكليف حضانت برای ابوين هم حق

  .حقوقى كه مقنن و شارع تعيين كرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نيست

لذا ماده ديگـری . شود اسقاط كرد يا نه را مى دهد آيا حضانت م اوًال نشان نمى. ق1168بيان م

اگر ماده نخست رسا بود، كه  درحالى ).م. ق1172م(هد وضع شده تا عدم قابليت اسقاط را نشان د

امـامى، . (انـد م را مورد تأييـد قـرار داده. ق1168غالب حقوقدانان بيان م. نيازی به ماده دوم نبود

 ؛ 283: 1339شـايگان،  ؛133: 2، ج1376صـفائى، ؛ 128: 2، ج1375كاتوزيان،  ؛192: 5، ج1370

  .اند سايى اين ماده را به طرق زير توجيه كردهها نار آن) 103: 1387حائری شاهباغ، 

نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، تكليف است و نسبت بـه ديگـران  به اعتقاد برخى حضانت

تر است، امـا  م رسا. ق1168اين بيان هرچند از بيان م) 216: 1382جعفری لنگرودی، . (است حق

زيرا در واقع حضانت را نسبت به ممتنع غير قابل اسقاط و نسـبت بـه . باز هم خالى از ايراد نيست

ممتنع بخواهد از حقش اسـتفاده نكنـد و  اگر غيركه  درحالى !ممتنع، قابل اسقاط دانسته است غير

شـود و قابليـت اسـقاط خـود را از دسـت  آن را اسقاط كند، ناگهان حق او تبديل بـه تكليـف مى

آن  و حقى كـه نتـوان از آثـار. حق، قابليت اسقاط آن نيست ين ويژگىتر اساسًا مگر مهم. دهد مى

عالوه بر اين ايراد، بر اساس اين بيـان تـا قبـل از . تر است مند شد، نام تكليف برايش زيبنده بهره

. امتناع چيزی به عنوان تكليف حضانت وجود ندارد و بعد از امتناع هم، حق حضانت وجـود نـدارد

تكليف توأمًا م است كه در آن، چه قبل از امتناع و چه بعد از آن حق و . ق1168اين مغاير ظاهر م

مدنى از اين ماده اين اسـت كـه والـدين در همـان حـال حـق اعمـال  منظور قانون. وجود دارند

  .ها در زمان واحد وجود دارد باشند و حق و تكليف آن حضانت را دارند، مكلف به انجام آن نيز مى

ر صدد حـل ايـن مشـكل د» سازمان حقوقى«برخى ديگر از حقوقدانان با استفاده از اصطالح 

هرگاه چند قاعدۀ حقوقى، به منظور رسـيدن بـه هـدف ) 254و  253: 1378كاتوزيان، . (اند برآمده

ها چنان ارتباطى باشد كـه بتـوان همـه را  خاص، يكى از روابط اجتماعى را احاطه كنند و بين آن

) 253: همان. (تيك مجموعۀ منظم به شمار آورد، گويند سازمان حقوقى خاص به وجود آمده اس

. و تكليف به هم آميخته و در برابر هر امتياز حقوق گوناگون مقرر شده اسـت امروز حق در حقوق
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پس برای شناختن وضع شخص و تمييز حقوق و تكاليف او بايد ديـد در كـدام سـازمان حقـوقى 

اند و هر حقى مستلزم انجام  سكه اينكه حق و تكليف دو روی يك) 254: همان. (قرارگرفته است

تكاليفى است و انجام هر تكليفى نيازمند دارا بودن يك سـری اختيـارات و حقـوق اسـت، امـری 

اما نه به اين معنا كه يك عنوان حقوقى در زمان واحد هم حق باشد و . مسلم و ترديدناپذير است

ه همـين نويسـنده در جـای هم چنانكـ. و به هر حال يك طرف بر ديگری غلبه دارد. هم تكليف

گذار  م آمده است نبايد ما را به اين تصور وادارد كه قانون. ق1168آنچه در ماده «نويسد  ديگر مى

دچار ترديد و تناقض گوئى شده است، بلكه بايد گفت كه نگهداری از كودك در زمره تكاليف پدر 

، پدر و مـادر حـق دارنـد تـا و مادر است، ولى چون اجرای هر تكليف مستلزم داشتن اختيار است

دارند انجام دهند و از سايرين بخواهند تا مانع اجرای وظيفـه آنـان نشـوند و بـه  آنچه را به عهده

و حـال . داند را تكليف مى ايشان در اينجا حضانت) 128: 1375كاتوزيان، (» .لوازم آن گردن نهند

به منظور نگهداری و تربيت  داری است كه قانونحضانت اقت«: آنكه در تعريف حضانت گفته است

. تعبير اقتدار حاكى از وجود حق اسـت نـه تكليـف) 139: همان(» اطفال به پدر و مادر اعطا كرده

مقصود از حق در مسئله نگهداری اطفال، شناسائى سلطه و «: يكى ديگر از نويسندگان گفته است

نونى خـود را بـه مـورد اجـرا يه بر آن بتواند تكليـف فطـری و قـاامتيازی برای ولى است تا با تك

  )22: 1345صدريا، (. »گذارد

م را توجيـه . ق1168تواند نارسايى و اشكال در بيان م طور كه گفته شد اين مطالب نمى همان

. اشدد يك نفر بتوان يعنى صاحب حق و تكليف نمى. تواند با هم جمع شود و تكليف نمى حق. كند

نگهداری اطفال هم حق و هم تكليف «لذا تعبير ) 250: 1378كاتوزيان،  ؛11: 4، ج1370امامى، (

م آمده است، در صورتى صحيح است كه از دو حيث جداگانـه بـه . ق1168كه در م» ابوين است

مدنى هم اين حيثيـات مختلـف را در خـود مـاده لحـاظ  آن نگريسته شود و چه خوب بود قانون

يا » حضانت«بايد از» نگهداری«ضمن اينكه به جای  ١.گويى نشود كرد تا دچار ابهام و تناقض مى

  .زيرا حضانت تركيب دو عنصر نگهداری و تربيت است. كرد استفاده مى» سرپرستى«

                                                           
در تناقض هشت وحـدت شـرط   .در اضافه و نسبت و حيثيت است يكى از شرايط نه گانه تناقض، وجود وحدت .١

بـه  –وحدت شرط و اضافه، جزء و كل قوه و فعل است و در آخـر زمـان مكان دان وحدت موضوع و محمول و

  . اين شروط بايد وحدت حمل را هم اضافه كرد
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مدنى فرانسه  قانون 371-2ترجمه ناقض ماده) و هم تكليف هم حق(شايد منشأ اين نارسايى 

طفل برقرار  و اخالق از امنيت، سالمت واليت والدين به منظور حمايت«گويد  اين ماده مى. است

بـر » .باشـند و تكـاليف مقـرر مى والدين نسبت به مراقبت و تربيت طفل دارای حقوق. شده است

. ای از حقـوق و تكـاليف والـدين اسـت در حقـوق فرانسـه، مجموعـه اساس اين مـاده حضـانت

زيـرا . م را ندارد. ق1168اما اين ماده اشكال م. شده است شبيه اين ماده تنظيم م ايران. ق1168م

در و مادر دانسته نه اينكه بگويد حضانت هم حق است و هم حضانت را مجموع حقوق و تكاليف پ

تر صـورت گرفتـه  هر چند منظور هر دو ماده يكى است، اما تنظيم ماده فرانسـوی دقيـق. تكليف

  .است

به اعتقاد حقوقدانان فرانسوی، حقوقى كه در ماده برای والـدين در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 

) 46: 1353, به نقل از مدير نيـا 299پالنيول و ريپر، ش. (دنتيجه تكاليفى است كه بايد اجرا نماين

 مـازو، حقـوق. (اند، تكليفى كه به نفع طفل برقـرار شـده اسـت را اصوًال تكليف دانسته و حضانت

م فرانسـه . ق376دليل تكليف بودن ايـن اسـت كـه مطـابق ) به نقل از همان 1136: 2مدنى، ج

  .ضانت و واگذاری آن، اصوًال مجاز نيست مگر در شرايط خاص و با دستور قضايىاعراض از ح

  از سوی مادر مبنای اسقاط پذيری حضانت. 5

ى  ى مشـكالت و در همـه ى همـه توانـد در زمينـه دينى نمى هر نظام حقوقى اعم از دينى و غير

زيـرا محـدوديت و ; مشـخص عرضـه بـدارديك جامعه احكام و مقرراتـى   روابط بالفعل و بالقوه

ى احكام و مقررات حقوقى تابع روابط اجتماعى يك جامعه است و هرچه تعاون و همكارى  توسعه

تر گردد، احكام و مقررات حقوقى و قانونى آن جامعه نيز براى تنظيم اين  افراد يك اجتماع پيچيده

يابـد و احكـام كلـى و  افراد وسـعت مـىروابط و رفع تعارض و نزاع و نيز همكارى بيشتر و بهتر 

بنابراين در هر نظام حقوقى با گذشـت زمـان خالءهـايى . اى وضع يا اعتبار خواهد شد جزيى تازه

گذار يا فقيه اين خالءهای حقـوقى  كشف يا نمودار خواهد شد كه در اين صورت الزم است قانون

هـای اجتمـاعى را مرتفـع  ت و درگيریها پر نمايد و مشكال را با وضع احكام جديد يا استنباط آن

كنـد، كشـف  گذار يا فقيه را در وضع مقررات و استنباط احكام جديد يارى مـى آن چه قانون. سازد

اى است كه در يك نظام حقوقى مورد نظر بوده و مقررات حقوقى به خاطر تحقـق  اهداف و مبانى

: ، 1368دفتـر همكـاری حـوزه و دانشـگاه، . (توضع گرديده اس آن اهداف و بر اساس آن مبانى

167 ،168(  
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آور حقـوق و آنچـه كـه ارزش قواعـد  عبارت است از نيروی الـزام در دانش حقوق» مبنا«واژه 

بـدين ) 21: 1، ج1381كاتوزيـان، . (آيـد قواعد آن به شمار مى  همه  كند و پايه حقوق را تأمين مى

بنابراين . گردد بر آن و قواعد و مقررات حقوق بر اساس آن وضع مى گونه كه نظام حقوقى مبتنى

. نامند» مبنای حقوق«دارد،  است و آدمى را به اجرای آن وامى ای كه پشتيبان قانون نيرو و جاذبه

اصطالح خاص حقـوقى اسـت كـه در فقـه اسـالم و در ميـان » مبنا»  واژه) 7 :1378كاتوزيان، (

آن  –بنابر نظر برخـى از نويسـندگان –بلكه . مان كاربردی برای آن ديده نشده استفقيهان مسل

در . اسـت» مـالك«شود، اصطالح  برده مىكار  به »مبنا»  چه توسط فقيهان مسلمان در برابر واژه

اصولى است كه احكام و مقررات اجتماعى بر اساس آن وضع » مالكات احكام«دانش فقه اسالم 

  )174: 1368تر همكاری حوزه و دانشگاه، دف. (گرديده است

پـس از  از سوی مادر، تزلزل بيشتر وضـعيت زن رسد مبنای اسقاط پذيری حضانت به نظر مى

اصالحى بعد از هفت سالگى كودك نيـز  1169چنانچه در تبصره م. طالق و مصلحت طفل است

. مصلحت كودك بـه تشـخيص دادگـاه اسـت در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعايت

پدر يا مادر باشد، حـق طفـل اسـت و در تعـارض  واقعيت آن است كه حضانت بيش از آنكه حق

لذا در صورتى كه هر يك از پدر و مادر . ها با منافع طفل بايد منافع طفل را مقدم دانست منافع آن

دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانونى خود را انجام دهـد يـا بـه هـر  كه حضانت طفل را عهده

چنين امـر مهـم و حساسـى، مشـخص شـود، بـه  ترتيب عدم شايستگى و لياقت وی برای انجام

درخواست اقربای طفل يا قيم كودك يا دادسـتان محـل، دادگـاه بـرای حضـانت طفـل تصـميم 

محكمه مطلق نيست و ممكن است بنا بر مصلحت طفل و  يعنى حكم. مقتضى اتخاذ خواهد كرد

طفـل ايجـاب كنـد كـه پـيش حتى اگر مصلحت . به موجب رأی دادگاه حضانت طفل تغيير يابد

ماده . دهد كه كودك به شخص ثالثى سپرده شود كدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی مى هيچ

هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقى پـدر «دارد كه  گونه بيان مى مدنى اين قانون 1173

بيت اخالقى طفل در معرض خطـر يا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانى با تر

تواند به تقاضای نزديكان طفل يا به تقاضای قيم او يا به تقاضای رييس حـوزه  باشد، محكمه مى

عالوه بر ايـن كـودك . »قضايى، هر تصميمى را كه برای حضانت طفل مقتضى بداند، اتخاذ كند

  .امر سرپرستى انتخاب كندتواند هر يك از والدين را برای  پس از رسيدن به سن بلوغ شرعى، مى
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مضـاعف  تأكيـدكودك را مورد  توسط مادر بايد حق در مقام نقد اسقاط پذيری مطلق حضانت

آيـا اسـقاط پـذيری . نياز يك كودك سه ساله به مادر نيازی به استدالل و برهان نـدارد. قرار داد

گـردد و آيـا در ايـن  ق كودك و غبطه او نمىمطلق حضانت توسط مادر موجب ناديده انگاشتن ح

معنـای ايـن . توان بدون در نظر گرفتن مصلحت كودك، صرفًا از حق مادر سخن گفـت موارد مى

سخن نفى حق حضانت مادر نيست، بلكه حق مادر در برخى موارد بـا حـق كـودك تـزاحم پيـدا 

مود كه در غالـب مـوارد حـق كند و بر اساس قاعده تزاحم بايد بين اين دو حق، اهم و مهم ن مى

  .بنابراين اسقاط پذيری مطلق حضانت توسط مادر موجه نيست. كودك اهم است

  گيری نتيجه

گفته حضانت هـم  1168و صرفًا درم. مدنى مقرر نگشته است در مقررات قانون قابليت اسقاط حضانت

مشـهور فقهـا حضـانت را . اده با نظر مشهور فقها همخـوانى نـداردمفاد اين م. و هم تكليف است حق

با اصالح ايـن مـاده و جـايگزينى . دانند نسبت به پدر غير قابل اسقاط و نسبت به مادر قابل اسقاط مى

  .شود اشكال بر طرف مى» حضانت نسبت به پدر تكليف و نسبت به مادر حق است«عبارت 

پس از طالق و مصلحت  از سوی مادر، تزلزل بيشتر وضعيت زن مبنای اسقاط پذيری حضانت

هـا  پدر يا مادر باشد، حق طفل است و در تعارض منافع آن حضانت بيش از آنكه حق. طفل است

لذا در صـورتى كـه هـر يـك از پـدر و مـادر كـه . با منافع طفل بايد منافع طفل را مقدم دانست

دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانونى خود را انجام دهد يا به هر ترتيـب  ا عهدهحضانت طفل ر

عدم شايستگى و لياقت وی برای انجام چنين امر مهم و حساسى، مشخص شود، بـه درخواسـت 

اقربای طفل يا قيم كودك يا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفـل تصـميم مقتضـى اتخـاذ 

دادگاه مطلق نيست و ممكن است بنا بر مصلحت طفل و به موجـب رأی  يعنى حكم. خواهد كرد

كـدام از پـدر و  حتى اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچ. دادگاه حضانت طفل تغيير يابد

  .دهد كه كودك به شخص ثالثى سپرده شود مادرش نباشد، دادگاه رأی مى
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نسبت به تأمين  كاركرد عدالت

در  در خانواده زوجه حقوق

  حقوق اسالم و فرانسه

  1عليرضا باريكلو
 2مديبو

  

  چكيده
، است كه در دكترين حقوقى معاصـر بـا خصوصًا حقوق زن، حقوق بشر، های اساسى حقوق يكى از چالش

اين مقاله كاركرد عدالت در . مورد نقد و بررسى است محوری در دو سطح جامعه و خانواده رويكرد عدالت

مدار و حقوق فرانسه بـه  به عنوان نظامى ارزش در خانواده را در دو نظام حقوقى اسالم تأمين حقوق زوجه

رغم اشـتراكات دو نظـام در  گرا مورد بررسى قرار داده و روشن نموده كه على عنوان نظامى ليبرال و اباحه

اشـت هـر يـك از آن دو ، برد، تساوی زوجين، حاكميـت ارادهاصول بنيادينى مانند عدالت و عدم تبعيض

ديدگاه دو نظام به جايگاه انسان، هـدف زنـدگى،  نظام از اين اصول متفاوت است كه اين ناشى از تفاوت

اهميت خانواده و اهداف آن و نيز رويكرد تعهد محوری حقوق اسالم و تساوی جنسـيت محـوری حقـوق 

  .باشد مى فرانسه تحت تأثير جنبش فمينيستى، در اعتبار حق

  .، زوجه، عدم تبعيض، اراده، اصل رهنما، اصل بنيادينعدالت :ها واژه كليد

  

                                                           
  ) پرديس قم(دانشيار دانشگاه تهران . ١

 )پرديس قم(دانشجوی دكتری دانشگاه تهران  ٢
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  مقدمه

نظر از دين و آيين و جنسيت و سن، بـه  كس، صرف آرزوی اصلى بشر است كه هر تحقق عدالت

ای مبتنـى بـه  لذا در دنيای امروز هر مقررۀ قانونى بر مبنای عدالت و هـر برنامـه. آن تمايل دارد

يكـى از  زن شود تا مورد استقبال جامعه قـرار گيـرد كـه از ايـن حيـث حقـوق عدالت وانمود مى

خواهى، در دو سطح جامعه به طـور  كس به نوعى بر رويكرد عدالت های چالشى است كه هر بحث

  .كند به طور خاص، آن را تحليل مى عام و خانواده

از ديدگاه حقـوق اسـالم بـه عنـوان  در خانواده زن در تأمين حقوق در اين مقاله نقش عدالت

گرا و فرانسه به عنوان بارزترين مكتب حقوقى ليبرال و اباحه گرا،  ترين مكتب حقوقى ارزش كامل

در اين راستا برای تحليل اساسى و عميق الزم اسـت ابتـدا رويكـرد و . گيرد مورد بررسى قرار مى

مبتنى بر نظريه عدالت مرتبط با حقوق  تلقى هر كدام از اين دو سيستم از عدالت و نيز اصولى كه

لذا سؤال اصلى مقاله بر اين موضـوع . گيرد است مورد توجه قرار  اعضای خانواده و خصوصًا زوجه

آيا تلقى و برداشت دو سيستم حقوق اسالم و فرانسه از عدالت يكسـان اسـت؟ آيـا : متمركز است

سان دارد؟ و در نهايت، آيا اصول مبتنـى بـر نظريـه نظريه عدالت در دو سيستم حقوقى نقشى يك

عدالت در دو سيستم با هم منطبق است؟ فرضيات مقاله بر اين مبتنى است كه تلقى متفـاوت دو 

لذا گرچه عـدالت در . ت كرده است سيستم از انسان و هدف آن، برداشت آن دو از عدالت را متفاو

كند ولى اصول مبتنـى بـر نظريـه  و راهنما نقش ايفا مى هر دو سيستم تحت عنوان اصل بنيادين

بنـابراين، در ايـن . باشـند چند از حيث عنوان مشترك ولى از حيث رويكرد متفـاوت مى عدالت هر

مقاله ابتدا مفهوم عدالت در دو سيستم و بعد كاركرد عدالت و اصول مبتنى بر آن مـورد برررسـى 

  .مى گيرد قرار

 دالتمفهوم ع. 1

اسالم و فرانسه تعابير گونـاگونى اسـتعمال شـده كـه  در دو سيستم حقوق در مورد مفهوم عدالت

ترين  در سطح جامعه در حقوق اسالم گويا. مطرح كرد توان آن را در دو سطح جامعه و خانواده مى

ل شده كه عدالت عبـارت از قـرار دادن امـور در جـای مناسـب خـود نق) ع(تعبير از حضرت على 
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ثانيـًا . اين تعبير اوًال ناظر بر كاركرد عـدالت اسـت )553: 1395صبحى الصالح،  :.ك.ر( ١.باشد مى

و ] اجرايـى[ناظر بر تمام مراحل و انواع آن است كه بعضى به عدالت تكوينى، تشـريعى، صـوری 

آنچه در ايـن مقالـه مـورد بحـث اسـت ) 24: 1386اكبريان،  على. (اند كردهتعبير ] رفتاری[فردی 

تـوان گفـت عـدالت  لـذا مى. باشـد در خانواده مى عدالت تشريعى و اجرايى نسبت به حقوق زوجه

اين تعبير عام است و شامل تمام . »قرار دادن هر چيزی در جای متناسب خودش«عبارت است از 

  .باشد ىامور و هستى م

حق و رسيدن او به بهره و منافعش بدون  را به دادن هر حقى به دارنده و ذی لذا بعضى عدالت

اين تعريف بيشتر در ميان فالسفه مشهور ) 377: 1ج، 1363، طباطبايى(اند  و جور تعبير كردهظلم 

 بـه گى و مسـتمّر حـقّ هميشـ اعطای«او عـدالت را بـه . گـردد برمى ٢است و سابقه آن به ارسطو

سن تومـاس  و ٤سن اوگوستين، ٣تعبير كرده كه مورد پذيرش فيلسوفانى چون سيسران» حق ذی

در اين تعريف عدالت صرفًا يك تكليـف وجـدانى و ذهنـى نيسـت؛ بلكـه . گرفته است قرار ٥داكن

بعضـى ) 32، 2003، ٦جلوئيس بر جان. (دارای مقتضيات عملى است كه بايد مورد توّجه قرار گيرد

نمونـه از حقوقدانان فرانسوی نيز عدالت را در دو مفهوم كالسيك و معاصر بررسى و معتقد شـده 

  )94: 1999، ٧كربنيه. (بارز نظريه كالسيك، نظريه ارسطو است

تفكيك نمود و معتقـد بـود در عـدالت  ٩و عدالت توزيعى، ٨معاوضى ارسطو، عمدتًا، بين عدالت

 ١٠معاوضى دو فرد مستقّل در مقابل يكديگر قرار دارند و غرض از آن حفـظ يـا برقـراری دوبـاره

جـان . (عدالت معاوضى نوعى عدالت دو جانبه و ايستا است. باشد ها مى تعادل پيشين در روابط آن

خسـارت، لـزوم برگردانـدن مـال  جبـران) 13: 1996، ١١؛ فرانسوا ترر33-32: 2003 لوئيس برج،

  .مبنای عدالت معاوضى است بر...  مغصوب، جلوگيری از غبن و

                                                           
 .»العدل يضع االمور مواضعها«  .١

2. Aristote. 
3. Cicéron. 
4 .Saint Augustin . 
5. Saint Thomas d'Aquin. 
6. Jean-louis Bergel. 
7. Carbonnier. 
8. commutative Justice. 
9. distributive Justice. 
10. Rétablis. 
11. François Terré. 
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توزيعى، يك شخص حقوقى مانند دولت در برابر اتبـاع خـود قـرار دارد و هـدف آن  در عدالت

واعظـى، (باشـد  ها مى آن ١و تكاليف بين افراد جامعه به حسب شايستگى توزيع بهتر اموال، حقوق

اين نوع عدالت به عدالت اجتماعى و پويـايى موسـوم  )33: 2003جان لوئيس برج،  ؛126: 1388

در انديشه ارسطو عدالت ناظر بر مرحله اجرا نه تشـريع ) 27: 1996، ٢هنری مازو و ديگران. (است

هـای ليبـرال و  بـا نظامعدالت معاوضـى بيشـتر . است و رابطه تنگاتنگى با تساوی و برابری دارد

بر عكس عدالت توزيعى كه معموًال . بين افراد است» برابری محض«فردگرا هماهنگ و مستلزم 

. باشد، مستلزم عدالت مقيد و مبنى بر شايستگى افراد است های سوسياليستى هماهنگ مى با نظام

ن دو نوع عدالت، يعنـى در تحليل نظريه عدالت ارسطو و تبيين شرايط عملى آن بي ٣شائيم پِِرلَمن

عدالت شـكلى نظريـه ارسـطو از ديـدگاه پـرلمن : فرق گذاشت ٥و عدالت ماهوی ٤عدالت شكلى

محتـوای . هسـتند ٦دسـته عبارت است از برخورد يكسان قدرت با افرادی كه در يك صنف و يك

اعات كنـد بايد آن را مر) مسئولين(شود اّما خود قدرت  تعيين مى« ٧عدالت اينجا توّسط خود قدرت

او معتقـد ) 12-14: 2002، ٨بنوا فريدمن و گوی حرسشـر. (و بين افراد صنف تبعيض ايجاد نكنند

استبدادی است و پاسخگوی جوامع دموكراسى امروزه كـه مبنـى  است عدالت شكلى ويژه جامعه

. در واقع، جوامع دموكراسى دنبال تعيين محتوای عدالت اسـت. باشد بر مشاركت مردم است، نمى

حـق را تعيـين  توان حّق هـر ذی چگونه مى» حق به او است ذی و اگر عدالت عبارت از دادن حق

نمود؟ به عبارت ديگر، مالك و معيار تعيين حقوق و تكـاليف چيسـت؟ او شـش معيـار، تسـاوی، 

او بـا . حـق فـرض نمـود را برای تعيـين حـق هـر ذی و قانون ١٢، رتبه١١نياز، ١٠عمل، ٩شايستگى

قابـل اعمـال ...  تصريح به اينكه معيار اّول در زمينه حقوق بشر، و معيار سّوم در زمينه اقتصـاد و

اما استدالل . نه استدالل دارد است، اظهار كه گزينش هر يك از اين شش مالك ريشه در اخالق

  )همان(باشد  گيرندگان مفيد مى جيه و راهنمايى تصميممنطقى در مقام تبيين و تو

                                                           
1. Mérite. 
2. Henri Mazeaud et Autres. 
3. Chaïm Perelman. 
4. Justice formelle. 
5. Justice substantielle. 
6. Categorie. 
7. Pouvoir. 
8. Benoît Frydman et Guy Haarscher. 
9. Merites. 
10. Ouvres. 
11. Besoins. 
12. Rang. 
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كـه اسـاس نظريـه  ٢را منقطع و بيگانه از ايده و انديشه شايسـتگى نظريه عدالت ١جان رالس

قبل از وی هـر كه  درحالى .ارسطو بود و پرلمن شرايط عملى كردن آن را تبيين نمود، مطرح كرد

سـاخت كـه ريشـه در مـاورای  عدالت را بر شايستگى مبتنـى مى پردازی و فيلسوف حقوق نظريه

با اعراض  ٣جان رالس )16: همان. (طبيعى دارد و خود اين ماورا طبيعى مبنى بر رويكرد الهى بود

گرايى نسبى  گرايى اعم از طبيعى، الهى و عقلى، عدالت را با رويكرد اثبات از هرگونه رويكرد آرمان

هـای آزادی،  ترين نظـام، پايبنـدترين آن بـه ارزش غلبه توصيف، و از ديدگاه او عـادليا ناشى از 

  )98: 1996كربنيه، . (برابری و گذشت است

و تكاليف اساسى بر مبنای اصل برابری، اظهار نمود كـه  او ضمن تأييد و پذيرش توزيع حقوق

تـك  شود كـه مزايـايى بـرای تك های اجتماعى و اقتصادی در صورتى عادالنه تلقى مى نابرابری

در نظريه رالس، مساوی باانصاف است  اين عدالت بنابر. امكانات ايجاد كند افراد به ويژه افراد فاقد

همان؛ جان . (های غير مفيد برای افراد محروم و فاقد امكانات است عنى نابرابریعدالتى به م و بى

لوژی ليبرال حاكم بر جهان غرب است كه غرض  اين نظريه متأثّر از ايده) 33: 2003لوئيس برج، 

  .آن، ايجاد سازگاری و تعادل بين آزادی فردی و عدالت اجتماعى است

شده ولى مقصود در ايـن  ناگون، تعابير متفاوتى از عدالتهای گو به هر حال، هر چند از ديدگاه

در اين راسـتا هـر دو . است در خانواده نسبت به شوهر زوجه مقاله رعايت عدالت در تأمين حقوق

باشند و در ادبيات حقوق اسالمى هر گونه  مى و فرانسه معتقد به عدم تبعيض نظام حقوقى اسالم

لذا مفسران در تفسير آيات قرانى كه دستور . تبعيض نسبت به زوجه، ظلم و حرام تلقى شده است

رت تفسـير دهـد، عـدالت را بـه مسـاوات در امكانـات و معاشـ به رعايت عدالت بين همسران مى

  )164: 5ج، 1363، ؛ طباطبايى349: 5ج، 1409، شيخ الطائفه(اند  كرده

اسـت بـا  نسبت به زوج عدم تبعيض اسالم و فرانسه در حوزه حقوق زوجه پس، ديدگاه حقوق

كه آزاد زاييده شده و آزاد  كه با توجه به نگرش فرانسوی به انسان به عنوان موجودی اين تفاوت

بايد زيست كند، تساوی را نسبت به فرد زوجه و زوج اعمال كرده ولى در نظام حقـوق اسـالم بـا 

داند كه مستلزم اعتقاد به وجود مبدأ و معـاد  توجه به نگرش آن به انسان كه او را مخلوق خدا مى

                                                           
  .چاپ نمود» نظريه عدالت«كتابى تحت عنوان  1971جان رالس آمريكايى است كه در سال  .١

2. mérite. 
3. John Rowls. 
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خلقت انسان در وحله اول، هدف  و نيز هدفمند بودن آفرينش است، تساوی را با توجه به هدف از

در وحله دوم كه متضمن تحقق آرامش روانى زوجين، حفظ نسل و نسب و هويت  تشكيل خانواده

خانوادگى كودكان و رشد تعالى تمام اعضا، توانايى و ظرفيت جسمى و روحى هر كدام از زوجـين 

جـوادی (انـد  تعبير كرده صنفى زن كه بعضى به اصل مشترك انسانيت و اصل اختصاصى هويت

شده  تعيين و نيز به نسبت تعهداتى كه شارع برای هر كدام تعيين كرده، حق) 391: 1380عاملى، 

گرا و از حيـث قـدرت  زيرا بر خالف حقوق فرانسه كه در حوزه حقوق بشری از حيـث بشـر حـق

گرا اسـت و حقـوق هـر  ت به بشر و حكومت، تعهدتعهدگرا است، حقوق اسالم به طور مطلق نسب

توان  لذا مى. كند شخص يا نهادی را مناسب با تعهدات و اهدافى كه برای او مقرر شده، تعيين مى

عبارت از تسـاوی حـق و قـدرت زوجـين  گفت در سيستم حقوقى فرانسه در حوزه خانواده عدالت

ر خانواده ولى در حقوق اسالم عبارت اسـت از تـوازن بـين نسبت به همديگر و نسبت به اداره امو

حقوق و تعهدات هر كدام از زوجين در نهاد خانواده كه در برقراری اين توازن، عالوه بـر تسـاوی 

نگری به زوجين به عنوان انسان كه جنسيت در آن اثری ندارد، بـه اهـداف، لـزوم ايفـای نقـش 

سمى، ظرافت روحى و نيز به ابدی بودن انسـان در پرتـو متنوع برای استحكام خانواده، توانايى ج

  .آخرت باوری توجه شده است

و هرگونـه  اقتضـای عـدالت فرانسه، تساوی مطلق زوجين در امور خـانواده بنابراين، در حقوق

ناخواسته، تبعيض است ولى در حقوق اسالم صرف تفاوت در حقوق حاكى از وجود تبعيض  تفاوت

و عدم عدالت نيست اگر كه بين حقوق هر يك از زوجين و تعهدات آنان توازن برقرار و با اهداف 

  .نيز هماهنگ باشد) اخروی(و دائم ) دنيوی(موقت 

و تعهداتى است كه شرعًا و قانونًا تعيين شـده  حله حقوقدر مر به هر حال، اين تعبير از عدالت

ولى زندگى زناشويى مستلزم همكاری مشترك است و الجرم بعضى در خدمت بعضى ديگر قـرار 

سوره مباركه زخرف به تسخير تعبير شده و به قـول بعضـى ايـن  32گيرد كه در قرآن در آيه  مى

جانبـه  و اّال تسـخير يك) 391: 1380جوادی آملى، (ابل باشد تسخير زمانى عادالنه است كه متق

كه در قرآن تعبير بـه قـوام بـودن  خانواده لذا در حوزه رياست. ظلم و خالف كرامت انسانى است

وج تعبيـر شده بعضى آن را به مسئوليت اجرايى نه فضيلت اجتماعى يا مقام معنـوی ز مرد بر زن

كند و زوج بايد بـر  در اين مرحله، عدالت به عنوان راهنمای زوجين نقش ايفا مى) همان(اند  كرده

سوره مباركه نساء  135بنابراين شايسته نيست كه به آيه . مبنای عدالت امور زندگى را تدبير نمايد
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همان سـوره خطـاب  3استناد شود كه در حوزه عمل، رعايت عدالت واجب نيست زيرا اوًال در آيه 

شده اگر بيم عدم رعايت عدالت داريد با يتيمان ازدواج نكنيد و نيز اگر توانايى اجـرای عـدالت در 

ناظر بـر اعمـال قلبـى و درونـى  135ثانيًا آيه . تعدد زوجات را نداريد، به تك همسری اكتفا كنيد

عمـده آن حـب اسـت  شود زيرا در عمـل قلبـى كـه است و شامل اعمال بيرونى و اجتماعى نمى

موجب جلـب توجـه و  زوجه ... وتوان تساوی را رعايت نمود چون ممكن است عمل، زيبايى  نمى

. لذا چنـين زوجـى بايـد در عمـل و سـلوك تسـاوی و برابـری را حفـظ كنـد. محبت بيشتر شود

عـدالت نسـبت بـه به هر حـال، ) 255: 5ج، 1368، ؛ مكارم شيرازی164: 5ج، 1363طباطبايى، (

حقوق شرعى و قانونى زوجه مبنا و نسبت همكاری خانوادگى راهنما است كه اين كاركرد متفاوت 

  .گيرد مورد بحث قرار مى

  و راهنما به عنوان اصل بنيادين كاركرد عدالت. 2

فرانسه تحت عنوان دو اصل بنيادی و راهنما نقش ايفا كرده كـه اسالم و  در حقوق نظريه عدالت

واژه اصـل در اصـطالح يكـى از . و راهنمـا روشـن شـود الزم است ابتدا مفهـوم اصـل بنيـادين

نظران در علوم مختلـف، ماننـد  ترين و در عين حال پركاربردترين است؛ كه از سوی صاحب مبهم

: 1992، ١ريمند رانجيوا، چارلز كادو. (گيرد و سياست، مورد استعمال قرار مى حقوق، فلسفه، اخالق

نخسـت ظـاهر ماننـد مـاده . لذا بايد در كاربرد واژه اصل به يكى از اين چهار معنا توجه شود) 63

و كند، بـرای خـود ا شده كسى كه معامله مى كه اصل، به معنى ظاهر استعمال، و مقرر. م. ق 196

آيد و موضوع آن، عمل يـا  كلى كه از آن، احكام جزئى به دست  يعنى، حكم» قاعده«دوم، . است

: آيين دادرسى مدنى كه مقرر شـده قانون 198مانند ماده » استصحاب«سوم، . واقع خاصى نباشد

بقای آن است؛ مگر اين كه خالفش يا دينى بر عهده كسى ثابت شده، اصل  در صورتى كه حق«

شود كه مراد منبع و  واژه اصل، زمانى به اين معنا استعمال مى: »مبنا و دليل«چهارم، . »ثابت شود

شود كه اصل اين نظريه قـانون يـا عـرف اسـت،  ای باشد؛ مثًال وقتى گفته مى منشأ اعتبار مقرره

، 1377ناصـر كاتوزيـان، (. فته شده استمقصود آن است كه مبنا و دليل آن، از قانون يا عرف گر

  )631: 1991، ٢؛ جرار كارنو626- 625: 2ج

                                                           
1. Raymond Ranjeva, Charles Cadoux.  
2. Gérard Cornu.  
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نظر است كه بـه دو نـوع حقـوقى و  يا قواعد كلى مورد» قاعده«در اين بحث، اصل به عنوان 

اساسى اصـول  مثًال در حقوق. رود مىكار  به های مختلف تقسيم است و در حوزه غير حقوقى قابل

بينى شده و دارای  اساسى پيش كلى حقوقى هنجارهای بنيادينى است كه در مقدمه يا متن قانون

لذا در قانون اساسـى . باشند اعتبار اصول قانون اساسى است كه تمام قوا موّظف به رعايت آن مى

دفـاع، آزادی وجـدان و ماننـد آن  حـق: به اين اصول كـه عبـارت از 1958و  1946فرانسه سال 

  )248-250: 2005، ١ميشل دو ويليى آرمل ديولك. (باشد، اشاره شده است مى

بـه عنـوان مثـال در . ، در حوزه حقوق خصوصى دارای جايگاهى ويژه استاصول كلى حقوق

تـرين آن،  روفگيـرد و مع حقوق فرانسه، حتى بدون نص قـانونى، مـورد اسـتناد دادگـاه قـرار مى

آن را مبنـای  1892٣ژوئـن /  15در رأی بوديه مورخ  ٢باشد كه ديوان عالى فرانسه مى» انصاف«

فرانسـول تـرر، . (دعوی دارا شدن بال علت قرار داد و نظريه دارا شدن بـال علـت را تثبيـت كـرد

، زوجـين را بـه های فرانسوی، با استناد به اصل اخالقى حاكم بر خـانواده دادگاه ذال) 232: 1996

بينى نشده بود؛ مانند  كردند كه در هيچ متن قانونى پيش ای از تكاليف موظف مى رعايت مجموعه

ناديـده گـرفتن تكـاليف مزبـور نـزد . صداقت، صبر و تحمـل يكـديگر و حفـظ آبـروی يكـديگر

 )113: 1992كربنيه، . (دكننده نكاح تلقى شو توانست از جمله تقصير منحل های فرانسه، مى دادگاه

توانـد  مذكور در قوانين، با توجه به اهميت و حيثيت خـاص، مى اصول مزبور اعم از، مذكور و غير

های قضـايى قـرار  به عنوان راهنمای قاضى، به خصوص در صورت فقدان نص، مبنـای تصـميم

  .گيرد

هـای  در اين است كه كلى و فراگير، ترجمـان ارزش اساسى اصول كلى حقوق بنابراين ويژگى

تـر و معيـار سـنجش قـوانين و  حاكم بر نظامى حقوقى، برخوردار از پايداری و نفوذ و اعتبار بيش

پس، اصول كلى حقوق عبارت است از قواعدی كلى كه بـه . باشند رفتارها، و اعتبار بخش آن مى

هـای حـاكم بـر آن، از  ه شده در يك نظام و ارزشدليل ارتباط نزديك و مستقيم با مبنای پذيرفت

پايداری، دوام، قدرت و اعتبار بيشتر برخوردارند و مـالك و معيـار ارزيـابى بسـياری از قـوانين و 

  .گيرند مقررات فرعى قرار مى

                                                           
1. Michel de Villiers Armelle Divellec. 
2. Cour de cassation.  
3. arrêt Boudier de du 15 juin 1892. 
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 های اوليـه نظـام حقـوقى قـرار پس، اصول بنيادين يا اساسى، اصولى است كه شالوده و پايه

برای مثال، اصل حاكميـت . رود مىكار  به بدأ و مبنای بسياری از اصول فرعىگرفته و به عنوان م

، اصلى بنيادينى است كه اصول فرعى متعددی، ماننـد اصـل آزادی قـرارداد؛ اصـل رضـايى اراده

ن جـك فلـور، جـا. (بودن؛ اصل اجبار بودن و اصل نسبى بودن اثر قرارداد از آن ناشى شده است

  )15-14: 2002، ٢؛ رمى كبريالك71-70 :2002، ١لوك اوبرت، اريك ساووااُ 

 ، اصولى است كه به عنوان معيار در وضع، تفسير، اجرا و تحول قوانين»اصول راهنما«مراد از 

شوند، بنيـادين و  از آن جهت كه مبنا و اساس نظام حقوقى واقع مى :اصل عدالتروند،  مىكار  به

كننده و  در مقابل اصل راهنما، اصل اصالح كننده است كه انعطاف ٣ .گردند اساسى نيز قلمداد مى

های قانونى است مانند اصل حسن نيت كـه مـانع اجـرای غيـر عادالنـه و  سازنده راه حل تعديل

  )108-113: 2003برج،  جان لوئيس. (شود موقع مى بى

  مبنای اصل برابری عدالت. 3

و  بـين زوجـين در نظـام حقـوقى اسـالم به عنوان مبنای دو اصل برابری و عدم تبعـيض عدالت

اسالم است كه قبل از بررسى عملكـرد  هر زوجى در حقوق فرانسه و اصل توازن بين تعهد و حق

  :و ترسيم حدود و قلمرو آن، بايد نگاهى نسبت به رويكرد حاكم بر آن در دو نظام حقوقى شود

                                                           
1. Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Eric Savaux.  
2. Remy Cabrillac. 

اسـالم را تشـكيل  آيه قرآن كـه بدنـه حقـوق 200يكى از حقوقدانان، در زمينه اصول بنيادين احكام مندرج در  .٣

علـت وجـودی كليـه قواعـد ... «نويسـد  دهند و نقش راهنمايى در اصول مزبور در استنباط احكام دارند؛ مى مى

، مساوات، وفای به عهد، شور بر اساس احترام به آرای مردم آيه، بر پنج اصل بنيادی عدالت 200مندرج در اين 

اين اصول، پايه ارزشـهای محـوری و . شوند نظام حقوقى اسالمى محسوب مىو مقابله به مثل است كه شالوده 

، نزول وحى به پايـان رسـيد و مسـلمًا )ص(با رحلت پيامبر اسالم. دهند كلى نظام حقوقى اسالمى را تشكيل مى

ی هـا تمـامى قواعـد و راه حل. گـردد لذا در اين جا نقش اجتهاد مطـرح مى. توان چيزی به قرآن افزود ديگرنمى

هر قاعده و . جديد برای زندگى و تنظيم رفتار بشر بايد بر اساس اصول كلى مذكور و به وسيله آن استنباط گردد

سيد مصـطفى  .:ك.ر( .»گردد يا راه حلى كه با اصول بنيادين ذكر شده مطابقت نداشته باشد، اسالمى تلقى نمى

  )71-70: 1383محقق داماد، 



496 

 

496 

  ويكرد دو نظام حقوقى به اصل برابریر. 1. 3

حكيمانه الهـى و نيـز تعلـق اراده او بـر اراده آزاد  يعنى اراده با توجه به مبنای نظام حقوقى اسالم

بشری در تعيين سرنوشت خويش بايد در تعيين رويكرد حقوقى اين نظام به اصل برابری، به اراده 

از ظاهر قرآن . زوجين تفسير شود اسالم به اصل حاكميت اراده شارع توجه شود، تا نگرش حقوق

، شود كه اراده شارع بر پرهيز جّدی از تضييع عمل هر كـس، اعـم از مـرد و زن كريم استفاده مى

ناپذير در نظام آفرينش  لذا بايد اعتراف كرد با وجودی كه جنسيت، واقعيتى انكار. تعلق گرفته است

: 1383آشـوری، ( .است؛ كه از بدو خلقت، افراد انسانى را به دو صنف مـرد و زن، تقسـيم نمـوده

ها توجه شده و جنسيت مبنای امتيـاز و تقـدم  در نگرش نظام حقوقى اسالم، به انسانيت آن) 223

قرآن كريم در مواجه با موضوع جنسيت، بر بعد كرامت انسـانى . يكى بر ديگری قرار نگرفته است

  )76: 1380جوادی آملى، . (تكيه نموده و به ذكوريت و انثويت توجهى نكرده است

اسالم، انسان موجودی مركّب است كه حقيقتش را بايد در روح، نـه در  در نگرش نظام حقوق

جسم انسان، در حقيقت، ابزاری صرف است كه گاه مـذكر و گـاه مؤنّـث . جو كرد و جسم او جست

كـه باشد، امری مجـّرد اسـت  روح اصل و ذات انسانيت هر انسانى مىكه  درحالى شود؛ نمايان مى

در ايـن، رويكـرد، عـالوه بـر آزادی و ) 77-76: همـان. (كند ذكوريت و انوثيت بر آن صدق نمى

شده و احدی بر ديگری بر مبنای جنسيت صـرف امتيـاز   ها برابر و مساوی لحاظ استقالل، انسان

ها، بـه  آميز در خصوص تعيين حقوق و تعهدات انسان بر اين اساس، هرگونه برخورد تبعيض. ندارد

ور كلى، و در مورد زوجين، به طور خاص، اصـوًال ظلـم و تجـاوز از اصـل برابـری افـراد تلّقـى ط

لذا روابط افرادی كـه برابـر و . گيرد گاه تعلّق نمى شارع به چنين امری ناروا هيچ شود كه اراده مى

ود و بـدون جهـت، اند، بايد بر اساس اصل برابری تنظيم ش مساوی آفريده شده و در نوع مشترك

اصل برابری، جزء اصـول بنيـادين . به كسى امتيازی تعلّق نگيرد كه ديگران از آن محروم بمانند

 13سوره مباركـه احـزاب و  97، 35نظام حقوق اسالم است كه آيات متعّددی از قرآن مانند آيات 

ری يكى از اصول پس، اصل براب.. دارند تأكيدكارگيری آن  سوره حجرات، به مشروعيت و لزوم به

  .باشد به ويژه روابط زوجين نيز حاكم مى است كه در حوزه خانواده بنيادين نظام حقوقى اسالم

ها، تابع مبنا و رويكـرد حـاكم بـر آن  اصل برابری در نظام حقوقى فرانسه نيز، نظير ساير نظام

دولت حاكم است، ولى بايد توجه شـود كـه  و اصول در اين نظام اراده اگرچه مبنای حقوق. است

گيرند، تحت تـأثير نيروهـای اجتمـاعى  گيری اين اراده و قوانينى كه از آن نشأت مى فرايند شكل
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و به ويژه بر روابط زوجين حكومت كنـد،  لذا برای تعيين اصولى كه بايد بر نهاد خانواده. قرار دارد

تواند در مرحله اّول از اصول و قوانين آسمانى استمداد نمود؛ زيرا اصول در اين نظام حقـوقى،  نمى

گرا اسـت  لذا نظام حقوقى فرانسه نظامى اثبـات. نه بر اراده الهى بلكه بر اراده جمعى مبتنى است

  .اجتماعى مبتنى استگرايى  كه در حوزه حقوق خانواده بر اثبات

بنابراين، رويكرد جامعه فرانسه به انسان، به طور كلّى و به زوجين، بـه طـور خـاص؛ نگرشـى 

گونه است؛ به اين معنا كه جامعه فرانسـه، بـه ويـژه جنـبش فمينيسـتى، همتـايى و برابـری  برابر

های واال و مطالبات جدی و فوری خود تلّقى  تعهدات يكى از ارزش ها و زوجين را در حقوق انسان

ها و زوجين حقـوق و تعهـداتى يكسـان قائـل  به تعبير ديگر، حقوق فرانسه برای انسان. نمايد مى

گرايى محسوب، و آن  آميز و دوگانه در حقوق، برخوردی تبعيض است به طوری كه هرگونه تفاوت

  .نمايد نوع انسان قلمداد مى را ظلم و تحقير

 نگری جامعه فرانسه نسبت به زوجين كه محور اصلى اصالحات نظام حقوقى خـانواده همسان

يعنـى نظـام حقـوقى كـه پـس از » انقالبـى تأثير حقوق«باشد، ناشى از  به بعد مى 1960از سال 

های  در فرانسه حـاكم بـود، و انديشـه 1804مدنى  م و قبل از تصويب قانون 1789انقالب كبير 

: 2010، كربنيه. (قرار گرفت ١است كه شالوده نظام انقالبى 18ـ 17شناسى فيلسوفان قرون  انسان

 1 كـه در مـاده 18-17های  از ديدگاه فيلسـوفان سـده) 172 :18، ج1997، ٢؛ كلود كولومبت131

ها آزاد و مساوی به وجود آمـده و  م انعكاس يافت، انسان 1789اوگوست  2اعالميه حقوق بشر و 

شناسى است و جزء حقـوق  از نظر انقالبيون، آزادی و برابری شالوده انسان. بايد برابر زيست كنند

از . قرار دهد رود كه جامعه مدنى بايد آن را مورد حمايت فرازمانى و فرا مكانى به شمار مى طبيعى

اند و كسـى بـر ديگـری امتيـازی نـدارد  طبيعت، از لحاظ انسانى مساوی آنجا كه زوجين به حكم

ها بايد بر اساس اصل برابری، كه ُجزء اصول مؤثّر بـر حفـظ  طبعًا، روابط اجتماعى و خانوادگى آن

لذا ايـن اصـل بايـد در حـوزه حقـوق . ددو محترم شمردن شخصيت انسان است؛ تنظيم گر اراده

  .خصوصى اصل مبنايى و راهنما در تعيين حقوق و تعهدات قراردادی قرار گيرد

هنـری مـازو و (در نگاه اول، نوعى قرارداد اسـت . م18-17های  ازدواج از ديد فيلسوفان سده

مشـترك آنـان كه بايد بر اصل برابری زوجين منعقد گردد و مبنای زنـدگى ) 25: 1995ديگران، 

                                                           
1. Régime révolutionnaire. 
2. Claude Colombet.  
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و تعّهداتى يكسان، اعم از مستقيم و ناشـى از عقـد و غيـر مسـتقيم و  نكاح بايد حقوق. قرار گيرد

آن   و مرد تفاوتى وجود ندارد، مگـر كـه ايـن كند؛ زيرا بين زن ، برای زوجين ايجاد ناشى از قانون

توانـد از لحـاظ  حقيقـى نمى عارضـى و غيـر  ست ايـن تفـاوتبديهى ا. ناشى از نوع تربيت است

  )75: 1996، ١جان المبرت. (حقوقى، مبنای تبعيض باشد

انقالبـى، بـه  شناسى و حقوقى انقالب كبير فرانسه كه در دوره حقوق در نتيجه، انديشه انسان

های بعدی رسيد، بدون تأثير بر همتانگری جامعه فرانسـه  نظام طور رسمى، مسّجل شد و به ارث

هـای انقـالب كبيـر، بالفاصـله بعـد از  جا كه تمام آرمان اّما از آن. و جنبش فمينيستى نبوده است

پيروزی آن، محّقق نشد و تنها برخى از آن در قالب دستور رسمى به اجرا گذاشته شد كـه بعـد از 

  .و از برخى از آن اعراض شد ٢ار گرفتمدتى، مورد انتقاد شديد قر

گيری همتانگری جامعه فرانسه نسبت به زوجين بيشتر مؤثّر بود  رسد، آنچه در شكل به نظر مى

هـای آن را  گيری آويز و محور اصـلى مطالبـات فمينيسـتى مبـدل و جهت و آن را به عنوان دست

بـوده كـه  و اصـل برتـری زوج بـر زوجـه مشّخص نمود؛ اوًال، ساختار نابرابری افراطـى خـانواده

آمـده اسـت ثانيـًا  و تعهدات زوجين به حسـاب مى های طوالنى مبنا و راهنمای تعيين حقوق سال

  .كردند های برابر طلب آن را تشديد  عوامل حمايتى و پشتيبان حركت جنبش

و  بر خـانواده 1804مدنى  با تدوين و تصويب قانون آميز كه ساختار نابرابری افراطى و تبعيض

 ٤و اصـل محجوريـت زوجـه ٣روابط زوجين حاكم شد؛ بر دو اصل كلى، يعنى اصل حاكميت زوج

  )121: 1995كربنيه، . (اند خوانده» فن سنتى ايجاد همبستگى«استوار بود كه برخى آن را 

كه بر ديدگاه ضعف جنس مؤنّث و برتری طبيعى جنس مذكّر مبتنى بـود  ٥يت زوجاصل حاكم

را در حالـت  زوجـه) همـان(شـد،  يـاد مى بخشـى بـه خـانواده و به عنوان روشى سنّتى استحكام

                                                           
1. Jean Imbert.  

قوانين انقالبى كه بر اصول آزادی و برابری مبتنى بودند، برای وقـوع طـالق و جـدايى زوجـين و برابـر سـازی  .٢

مشـروع  وضعيت فرزند نامشروع با فرزند مشروع تسهيالتى ايجاد كردند و از اين طريق حرمت ازدواج و خانواده

 ,Patrick Courbe .79 همـان.: ك.ر. قوانين مزبور مورد اعتراض شديد قرار گرفتند 1795لذا از . درا شكستن
Droit de la famille, paris, A.C, 2001, p : 6. 

3. Puissance maritale. 
4. Incapacité de la femme mariée (epouse). 

و  اش حمايـت زوج بايد از زوجه«: اعالم مى داشتفرانسه بود كه .م.قديم ق 213مبنای حقوقى اين اصل ماده . ٥

  .»محافظت نمايد و زوجه موّظف است از او اطاعت كند
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و داد؛ به طوری كه وی بايد مرتبـًا تحـت واليـت  وابستگى، اطاعت محض و محجوريت قرار مى

توانسـت ضـمن درخواسـتى از  به استناد اين اصـل زوج مى. م1938لذا تا سال . نظارت زوج باشد

ها آگاه شود و سـپس  اش را دريافت كند؛ از مفاد آن شده به زوجه های ارسال اداره پست، تمام نامه

يـا  ١توانسـت در دعـاوی انحـالل نكـاح عالوه بر اين، وی مى. ها را نگه ندارد يا منعدم نمايد آن

های  ، برای اثبات ادعای خويش، به ويژه ادعای نسبت زنای محصنه بـه زوجـه، بـه نامـه٢تفريق

ها به دست زوجه، دريافت  های ارسال شده به زوجه كه زوج قبل از رسيدن آن دريافتى، يعنى نامه

 زوجه، حقولى ) همان(هايى كه در وسايل زوجه پيدا كرده، استناد كند؛  نمود؛ يا نامه و مطالعه مى

  .های زوج خود از طريق اداره پست و حّق تجّسس در وسايل وی را نداشت دريافت نامه

. م. ق 1124زيرا مطابق مـاده ) همان(شد؛  مى عالوه بر اين، تحّقق ازدواج موجب حجر زوجه

امـوال خـويش تحـت  آمد و در نتيجـه، در اداره قديم فرانسه، زوجه جزء محجورين به حساب مى

توانست، حتّى  زوجه نمى) 1804(قديم فرانسه . م. ق 217گرفت و طبق ماده  واليت زوج قرار مى

مكتوب وی، مالى را هبه يا تمليك نمايـد يـا  در رژيم تفكيك اموال، بدون همكاری زوج يا اراده

كلـود (ا در مقابـل عـوض باشـد وثيقه قرار دهد يا دريافت نمايد؛ خـواه ايـن دريافـت مجـانى يـ

تجارت فرانسه، بـدون  قديم قانون 4توانست، برابر ماده  همچنين وی نمى. )84: 1997كولومبت، 

  )781: 1993، ٣جك گستن و ديگران(. ای را انجام دهد وارد تجارت شود يا حرفه اجازه شوهر

شـود كـه سيسـتم  ، معلـوم مىو محجوريت زوجه از اين اصول رويكردی، يعنى حاكميت زوج

های دراز بر روابط زوجين حاكم ساخته بود؛ زوجه را  فرانسه سال 1804مدنى  ای كه قانون حقوقى

 آورد كه بايد هميشه تابع محض شوهرش باشد و يا در حكـم يك خادم يا يك برده به حساب مى

يك كارخانه توليد نسل مشروع كه اين تكليف اخير، جز در سايه مراقبت، عفت و پرهيز از روابـط 

زوجـين را بـه . ف. م. ق 212گـذار، ضـمن مـاده  كـه قانون لذا با اين. جنسى نامشروع ميّسر نبود

رعايت تكليف وفاداری موّظف نموده بود، تخلّف از اين تكليف را، كه بـا ارتكـاب زنـای محصـنه 

كـرد  شد، از لحاظ مدنى، خطايى موجب انحالل نكاح و از لحاظ جزايى جرم قلمداد مى محّقق مى

: 1993؛ جك گسـتن، 48: 1991 جرار كارنو،. (كرد كه يكسان با زوج و زوجه يكسان برخورد نمى

                                                           
1. Divorce. 
2. Séparation de corps. 
3. Jacques Ghestin et autres. 
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بـر خـالف زوج كـه تحّقـق جـرم وی بـه ) 78: 1997؛ كلومبت، 6: 2001، ١؛ پارتيك كورب744

؛ جرم زوجه بـه محـض ٢خوابش در محل سكونت مشترك مشروط بود اری از همپذيرش و نگهد

در ايـن  ٣.شـد  و بدون تقيـد بـه مكـان محّقـق مى) مّدت(برقراری رابطه جنسى، بدون قيد زمان 

كننده زنا محصنه، فـورًا  گونه اظهارنظر، بر اساس اسناد اثبات هنگام قاضى موّظف بود، بدون هيچ

  ٤.ندنكاح را منحّل اعالم ك

بود كه بيشـتر  سوء آن بر وضعيت مدنى زوجه آميز و آثار اين ساختار نابرابر و تبعيض در نتيجه

هـای  گيری جنبش نگرش جامعه فرانسه نسبت به زوجين را تحت تأثير قـرار داد و زمينـه شـكل

در تحقـق . دهنـد، فـراهم آورد را هـدف قـرار مى مشروع فمينيستى كه گاه خود ازدواج و خانواده

و  های فمينيستى كه عمدتًا، عبارت است از محو انديشه برتری طبيعى مرد بر زن مطالبات جنبش

مردان  دولت ، عوامل حمايتى چون ارادهدر وضع حقوق تعيين اصل برابری به عنوان اصل بنيادين

به تمام ... ها و اصول دموكراسى پلوراليستى، مانند آزادی، برابری فرانسه مبنى بر گستردش ارزش

گـذار در اعمـال  همراهـى قانون ٥های زندگى اجتماعى، از جمله خانواده و روابـط زوجـين، عرصه

: ٦سـتن عـتسچري(روش تشريع پلوراليستى لزوم انطباق مقررات حقوقى با تحول آداب و رسـوم 

كارگيری مفاهيم كادر كه زمينه انطباق حقوق با تحوالت اجتماعى را  و انعطاف قضات در به) 225

پس، اصل تسـاوی . هر كدام نقش مهمى داشته است )8: 1997، ٧دومنيك فرنويى(فراهم آوردند 

برابر طلبـى  زوجين در نظام حقوقى خانواده فرانسه، ثمره مطالبات جامعه فرانسه، به ويژه آزادی و

  باشد كه از پشتيبانى سياسى، تقنينى و قضايى برخوردار بوده است های اباحه گر مى جنبش

                                                           
1. Patrick Courbe.  
2. Délit continu ou délit d’habitude. 
3. Délit instantané.  

بـرای  در خصوص تحقق زنا محصنه، گفته شده است كه زنـای زن در توجيه برخورد تبعيض آميز بين زوج و زوجه

ك .ر. تر است؛ زيرا موجب خلط فرزندان مشروع با فرزندان نا مشروع در خانواده مى شـود و جامعه خطرناك خانواده

 .Jean Carbonnier, opcit, p : 118. Claude Colombet, opcit, p : 78: به
4. Cause péremptoire de divorce # cause facultative de divorce. 

در كتـاب تحـت » V . Giscard d’Estaing«جيسـكار دسـتنگ . ه به نـام ويكى از رؤسای جمهوری فرانس. ٥

گسـترش اصـول دموكراسـى پلوراليسـت در تمـام  »Démocratie française«عنوان دموكراسى فرانسـى 

  :ك به.ر. ها و نهادهای اجتماعى را پيشنهاد داد عرضه
 V. Giscard d’Estaing, Democratie francaise, cité par Christian Atias, 
opcit, p : 222- 223. 

6. Christian Atias  
7. Dominique Frenouillet  
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  عملكرد اصل برابری. 2. 3

تـوان  بـه اصـل برابـری؛ مى با توّجه به مبنای پذيرفته شده و رويكرد حقوقى نظام حقوقى اسالم

عـدم مشـروعيت تبعـيض و : و روابط زوجين، در سه محـور وادهعملكرد اين اصل را در حوزه خان

جنسيتى چون چنين امـری در ادبيـات قرانـى  آميز بر مبنای تفاوت لزوم رفع و دفع عامل تبعيض

متـوازن  لذا تضمين حقـوق. ظلم محسوب شده و بدون رضايت مظلوم قابل بخشش الهى نيست

ای زوجين نسبت به تعهداتى كه در خانواده برای آنان معتبر شده و ايجاد همبستگى و همكاری بر

پـس، يكـى از . بين زوجين و تكريم هـر يـك توسـط ديگـری مبتنـى بـر اصـل تسـاوی اسـت

عملكردهای اصل برابری در حوزه خانواده در نظام حقوق اسالم، مبتنى بر وحدت حقيقت زوجين 

جا  نظام حقوق اسالم در جوامع بشری، خصوصًا حجاز كه دين اسالم در آناست كه در بدو ظهور 

ها در روابط زوجـين،  های تاريخى اصل برابری، رفع تبعيض ظهور كرد، حاكم نبوده؛ يكى از نقش

  .است به ويژه تبعيض عليه زوجه

اذعان نمود كه اصل برابری، اصـلى مـانع و دافـع از توان  ، مىلذا امروز در نظام حقوقى اسالم

و تعهدات متفاوت برای زوجين بر مبنای جنسيتى صرف است و طبعـًا در  تشريع و تصويب حقوق

  .صورت وقوع تبعيض در تعيين حقوق و تعهدات؛ تبعيض مزبور بايد مرتفع شود

تـوان آن را  رش حاكم بر اصل برابری، مىدر نظام حقوقى فرانسه نيز با توجه به خاستگاه و نگ

هايى كه  از سلطه زوج و تبعيض به عنوان اصلى كلى محسوب نمود كه به منظور رهاسازی زوجه

از وی عليه هرگونه تفـاوتى، از لحـاظ ارزشـى بـين  اين برتری به دنبال داشت و ترقى و حمايت

و تعهـدات  آميـز باشـد، مبنـا و راهنمـای وضـع حقـوق ورد تبعيضتواند منشاء برخ زوجين كه مى

  .گيرد ها قرار مى يكسانى برای آن

های طـوالنى  های فمينيستى است كه سال در واقع اصل برابری، محور اصلى مطالبات جنبش

؛ مسـئوليت تعيـين محـّل سـكونت بر خانواده های برتری زوج، همچون حاكميت و رياست نشانه

را هدف قـرار داد و زمينـه نسـخ  مشترك و مسئوليت اداره اموال مشترك و اموال شخصى زوجه

ارزشـى بـين دو  ها نفى هرگونـه تفـاوت برابر طلبى فمينسيت يكى از مبانى. ها را فراهم آورد آن

لـذا از منظـر آنـان، روابـط حقـوقى . انـد طبيعى آزاد و برابر به وجود آمده جنس است كه به حكم

زوجين بايد بر اساس اصل برابری تنظيم شود كه عمده آن رفـع هرگونـه تبعـيض عليـه زوجـه؛ 

گونه؛ تضمين آزادی و استقالل زوجه؛  بخشى به ساختار برابری خانواده و دفع قوانين تبعيض ثبات



502 

 

502 

تگى بين زوجين به عنـوان مبنـای همكـاری و توافـق در امـور مربـوط بـه خـانواده ايجاد همبس

  )16: 1991، ژرار كارنو. (باشد مى

در اداره اموال خويش كه از دسـترنج خـود  زوجه حق 1907ژويه  13 به همين علت در قانون

بـه لغـو حاكميـت . م 1942سپتامبر  22و  1938فوريه  18به دست آورده، شناسايى، و در قوانين 

افـزايش اختيـارات زوجـه در . م 1965ژويـه  13در قانون . زوج و رفع محجوريت زوجه اقدام شد

 4در قانون . گرفت مورد توجه قرار زوجه اداره رژيم ماتريمانيال و رفع حق ممانعت زوج از اشتغال

. م 1985دسـامبر  23لغو، و در نهايت در قـانون  انحصاری زوج بر خانواده رياست. م 1970ه ژوي

: 1995 ؛122: 2010كربنيـه، . (و تعهدات مالى زوجـين شناسـايى شـد سازی كامل حقوق يكسان

  )83-85: 1997؛ كلود كلومبت، 121

بخش بـه سـاختار  مذكور، اصل برابری، در نظام كنونى فرانسه، اصلى ثبـاتعالوه بر عملكرد 

و تعهـدات يكسـان بـرای زوجـين  چنان ساختاری كه در تعيين حقـوق. باشد ، مىبرابری خانواده

آميز و وضع قوانينى اسـت كـه زمينـه برگشـت بـه  نمايان شده و مخالف هرگونه برخورد تبعيض

  .ضعيت گذشته را فراهم نمايدو

اصل برابری در نظام حقوقى فرانسه، اصل فردگرايى اسـت كـه فـرد فـرد انسـان را از لحـاظ 

يكسان بـرای تمـام  اين اصل، نه تنها مبنای تعيين حقوق. دهد ارزش، يكسان مورد نظر قرار مى

بنابراين، اصل . باشد ز اين امتيازات مىها ا مندی يكسان آن كننده بهره ها است؛ بلكه تضمين انسان

منـدی يكسـان  ها، بهره برابری، اصلى مبنايى است كه ضمن تثبيت ارزش واحد برای همه انسان

  )35: 2005، ١امانول دوك. (نمايد ها را از حقوق مترتّب بر آن تضمين مى آن

؛ در اداره امـور خـانواده همچنين برای تضمين استقالل هر يـك از زوجـين، بـه ويـژه زوجـه

هـر يـك از زوجـين : ، مقـرر كـرد220و  217مـواد  1گذار، بر مبنای اصل برابری، در بند  قانون

توانند عملى را كه همكاری يا توافق طرف ديگر برای اجرای آن الزامى باشد؛ به تنهايى انجام  مى

از همكاری يـا [خويش عاجز باشد يا امتناع وی  هكه طرف ديگر از اعالم اراد دهد؛ مشروط بر اين

تواند، به  و نيز هر يك از زوجين به تنهايى مى. بر حفظ منفعت خانواده مستند نباشد] اعالم توافق

  .»... قراردادهای مورد نياز را منعقد نمايد... منظور اداره روزمره خانواده

                                                           
1. Emmanuel Dockès. 
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كننده آزادی و استقالل زوجين، بيشـتر بـه  وان تضميندر نتيجه، عملكرد، اصل برابری، به عن

عالوه بر اين، اصل برابری بـه عنـوان . بوده است است كه محروم از بسياری از حقوق نفع زوجه

ها عليه زوجـه و برقـراری  عامل ايجاد همبستگى بين زوجين شمرده شده؛ زيرا برای رفع تبعيض

را بـه  گيری و اجرای اعمال حقوقى در حوزه خـانواده گذار تصميم برابری كامل بين زوجين، قانون

لذا زوجين در خصوص مسـائل مـرتبط بـه خـانواده و روابـط . ستتوافق زوجين مشروط ساخته ا

  .آورند خويش؛ اعم از روابط مالى و غير مالى، ضمن همكاری، زمينه توافق را فراهم مى

  قلمرو اصل برابری. 3. 3

و تعهـدات يكسـان بـرای زوجـين  تا جايى در تعيين حقـوق اصل برابری در نظام حقوقى اسالم

لـذا اصـل برابـری، . شارع، برای آنان تعهدات يكسانى شـده باشـد جريان دارد كه بر مبنای اراده

صرفًا، در وضع و جعل بخشى از تعهدات زوجين مؤثّر است كه در ايـن فـرض حقـوق آنـان نيـز 

كه با توجه به يكسانى تعهـدات غيـر مـالى آنـان زوجين نسبت به اوالد  مساوی است؛ مانند حق

نسبت به اوالد، حقوق آنان نيز مساوی است؛ ولى اگر تعهدات آنان متفاوت باشـد، بـه نسـبت آن 

برای مثال، با توجـه اينكـه پرداخـت هزينـه زنـدگى مشـترك و . شود حقوق آنان نيز متفاوت مى

بـر  شـوهر عتبار چنين تعهدی در اين است كـه بـه رياسـتبر عهده مرد است، اقتضای ا خانواده

بنابراين، اصل برابری بـه معنـای برابـری حقـوق و تعهـدات . حقوقى آن ملتزم شد خانواده و آثار

زوجين از تمام جهات يا تساوی نيست؛ بلكه برابری حقوق هر يك نسبت به تعهداتى است كه به 

  .برای او مقرر شده است موجب قانون

و تعهدات زوجين به نسبت شخصى هر يك  در نظام حقوقى فرانسه برقراری تساوی در حقوق

 212های مختلفى، تساوی از طريق تقابل حقوق و تعهدات زوجين، طبق مـاده  از آن دو، به روش

  م،. ق 213ن در اجرای امور، طبق ماده م، تحقق برابری از طريق شراكت زوجي. ق

م؛ . ق 214زوجـين، طبـق مـاده  گيری در خصوص امـری بـه توافـق اراده تساوی در تصميم

، از طريق انتخاب رژيم اموال زناشويى و همچنـين مشاركت مالى زوجين در تأمين هزينه خانواده

ترك؛ اعطای امتياز يكسان به هر يك از زوجين، طبق ماده در تعيين محّل سكونت مش 215ماده 

امكان انعقاد قراردادهای الزم بـرای اداره امـور روزمـره خـانواده توّسـط هـر يـك از . م. ق 220

و استقالل هـر يـك از زوجـين، بعـد از  223هر يك از زوجين طبق ماده  زوجين؛ آزادی اشتغال

  .محقق شده است. م. ق 217وجود شرايط، طبق ماده 



504 

 

504 

ای نيست كـه  بنابراين، در نظام حقوقى كنونى فرانسه در خصوص روابط متقابل زوجين، حوزه

و تعهدات زوجين بر آن حوزه حاكم  ن حقوقو راهنما در تعيي اصل برابری به عنوان اصل بنيادين

. توانند بر خالف آن توافـق نماينـد نباشد، چون آن جزء نظم عمومى محسوب شده و زوجين نمى

بنابراين، اصل تساوی به طور مطلق و بدون حـد و مـرزی در روابـط ) 772: 1993جك گستن، (

  .زوجين در حقوق فرانسه حاكم است

  مبنای اصل تناسب عدالت. 4

اسالم، اصل تناسب يا توازن است چون هـر  در نظام حقوق يكى از اصول مبتنى بر نظريه عدالت

های خود در موقعيتى خاص، بـا نقـش و  يك از اجزای نظام هستى، به حسب استعدادها و توانايى

زنـدگى اجتمـاعى انسـان . ر تكامـل مـؤثّر اسـتابزاری خاص، در حركت فردی و جمعى و مسـي

يكنواخت نيست، بلكه، متنّوع است و جريان مستمّر و أحسـن آن، كارهـای گونـاگون و بـه تبـع 

ها، در  انسـان تفاوت) 390: 1380جوادی آملى، . (طلبد استعدادهای گوناگون و افرادی متفاوت مى

ی نيست؛ بلكه، اين تفاوت الزمه اداره نظام اجتمـاعى در منطق قرآن معيار و مايه فضيلت و برتر

بستر عاليق و ساليق مختلف و در حقيقت، پاسخ حكيمانه به مقتضيات جريان مسـتمّر و احسـن 

  .نظام زندگى اجتماعى است

نيز، به عنوان اجتماع كوچك، به استعدادها مختلف اعضا با ابزارهـای متناسـب بـرای  خانواده

بـه  های معين نياز دارد كه زمينه تأمين آن، بنابر حكمت الهى، در وجود زوج و زوجـه ايفای نقش

  .عنوان ركن اصلى اين نهاد قرار داده شده است

است كه بـرای تحقـق آن الزم اسـت  بنابراين، هدف اصلى از اصل تناسب، استحكام خانواده

آفرينـى خـود موجـب  كدام از اعضای خانواده معلوم باشد تا هر يك بـا نقشحدود و اختيارات هر 

عالوه بر اين، از سويى ظرفيت و توانايى اعضا خصوصًا زوجـين، در فـراهم آوردن . ثبات آن شود

تمام عوامل استحكام يكسان نيست تا به استناد اصل تسـاوی يـا برابـری مطلـق بـه مشـاركت 

های مربوط بـه بقـای خـانواده يكسـان  شود و هر دو در اجرای تمام مسئوليت بالسويه آنان حكم

از سويى ديگر، خانواده به عنوان نهادی اجتماعى، بـرای بقـای خـود بـه مسـئولى . شريك باشند

اسالم جهت حفظ خانواده، بـه  لذا در حقوق. نيازمند است كه ساير اعضا را به نحوی مديريت كند

های هر شـخص،  عهدات اعضا از حيث شخصيت يا جنسيت توجه نشده، بلكه به توانايىحقوق و ت
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به اين معنا كه ابتـدا بـر . هدف آفرينش، هدف تشكيل خانواده، لزوم استحكام خانواده توجه شده

مبنای اين معيارها برای هر عضو، تعهـداتى مقـرر و سـپس بـه نسـبت ايـن تعهـدات، حقـوق و 

  .بار شده استامتيازاتى برای او اعت

ناپـذير اسـت  هر يك از زوجين، ناشى از واقعيتى انكار پس، اصل تناسب بين تعهدات و حقوق

ها و  كه آن عبارت است از وجود تمايز بين زوجين، استعدادهای ويژه نهفته در وجود هر يك از آن

بـرای ايفـای نقشـى خـاص كـه بـرای وی  فطـرت و طبيعـت ها، به حكم آمادگى هر يك از آن

از سوی ديگر اين اصل بر لزوم ايفای نقش متفاوت، ولى هماهنـگ بـرای بقـای . تر است مناسب

لذا شارع در اشاره به اين اصل، در يك حكم كلّى، ضـمن بيـان مقـررات . باشد مبتنى مى خانواده

برای زوجات حقوقى اسـت؛ هماننـد «: مربوط به تعهدات و حقوق زوجين چنين اعالم نموده است

بنابراين، اصل تناسـب يـا تـوازن  ١.»...هاست، به طور معروف و شايسته ای كه بر عهده آن وظيفه

ات هر يك از زوجين، از اين آيه قابل استفاده است كـه عملكـرد ايـن اصـل مـورد حقوق و تعهد

  .گيرد بررسى قرار مى

  كاركرد اصل تناسب. 1. 4

، كاركرد اصل تناسب، با توّجه به مبنای پذيرفته شده و رويكرد حاكم بر آن در نظام حقوقى اسالم

در روابط متقابل زوجين با توّجـه بـه نقـش و ظرفيـت يـا اسـتعداد  در سه محور برقراری عدالت

متفاوت؛ تثبيت همبستگى بين زوجين يا ثبات روابط قراردادی و تحكيم علقه زوجيت و جلوگيری 

  .گيرد مورد بررسى قرار مى از گسستگى آن يا استحكام خانواده

  خانوادگى تأمين عدالت. 1. 1. 4

و تعهدات يا روابط متقابل زوجين، با توّجه به نقش و استعداد متفاوت آنان،  ايجاد تعادل در حقوق

های مشهود بين زوجين، در تعيـين تعهـدات و حقـوق آنـان  زيرا بايد تفاوت. امری ضروری است

لذا برخالف حقوق عرفـى كـه شـعار تسـاوی . يت كردرا تثب مورد توجه قرار گيرد تا بتوان خانواده

زوجين را مبنای تعهدات و حقوق زوجين قرار داده كه اين از سويى موجب ظلم و ستم بـر طـرف 

و از سوی ديگر، موجب فروپاشـى و تزلـزل نهـاد خـانواده . شود است؛ مى ضعيف كه همان زوجه

                                                           
اين آيه در خصوص بيان احكام طالق است؛ اّما بـا » ...و لهّن مثل الذی عليهّن بالمعروف«: سوره بقره 228آيه . ١

  .كلّى و غير مختّص به مورد دانست الغای خصوصيت و با توّجه به واقعيت، مى توان آن را حكم
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كه توانايى متفاوت زوجين كه يكى در مسائل اجتمـاعى گردد، در حقوق اسالم با توجه به اين  مى

و شم اقتصادی و تالش و كوشش برای تحصيل مال و تأمين نيازمندی منزل و ديگری در امـور 

اصـل ) 392: 1380عبـداّهللاٰ جـوادی آملـى، (كاری و ايجاد آرامش در خانواده مؤثرتر است  ظرافت

ايى خود تعهدی و به نسـبت بـه آن حقـوقى تناسب و توازن شناسايى شده تا هر كدام حسب توان

  .داشته باشند

ناپذير بين زوجين و نقش متفاوتى كه هـر  های انكار در مجموع، اصل تناسب با توّجه به تفاوت

متقابل هـر يـك  دارد، در جهت ايجاد توازن و تعادل بين تعهدات و حقوق يك طبيعتًا در خانواده

  .نمايد را در روابط آنان برقرار مى ست تا عدالتزوجين ا

  استحكام خانواده. 2. 1. 4

هـای روحـى زوجـين، موجـب اسـتحكام  هر يك به نسـبت توانايى تناسب بين تعهدات و حقوق

هـا و اسـتعدادهای متعـدد و  شود زيرا خانواده به عنوان جامعه كوچك، برای بقا، نقش مى خانواده

طلبد كه برخى از اين استعدادها در زوج و برخى ديگـر در  متنوعى را در قالب تعهدات متفاوت مى

هـر يـك از شود كه طبعـًا  لذا از نياز متقابل زوجين به يكديگر مشخص مى. باشد فراهم مى زوجه

ها با عمل به تعهداتى كه بر اساس اصل تناسب بر عهده او قـرار دارد، زمينـه تحّقـق اهـداف  آن

  .نمايد زندگى مشترك را فراهم مى

بخشـى بـه علقـه زوجيـت و جلـوگيری از گسسـتگى آن  بنابراين، اصـل تناسـب در استحكام

اختصاصى هر يك از زوجين، بر اساس اصـل تناسـب،  مؤثراست، چون با تعيين تعهدات و حقوق

شـود و اثـر عـدالت بـر تحكـيم علقـه زوجـين و جلـوگيری از  در روابط زوجين حاكم مى عدالت

در حقوق و تعهدات خـانوادگى زوجـين  لذا در منطق قرآن، تفاوت. گسستگى آن انكارناپذير است

هـای حكيمانـه ضـامن همـاهنگى  ها نيست، بلكه همين تفاوت از آن نشانه پستى يا حقارت يكى

  )78-77: 1383زيبايى نژاد و سبحانى، . (رود به شمار مى تحكيم و پويايى نهاد خانواده

  همبستگى. 3. 1. 4

است؛ زيرا در نظام خلقت » همبستگى بين زوجين«يكى ديگر از كاركردهای اصل تناسب، ايجاد 

ها، زوج و قرين آفريده شده و انسان كه سرآمد مخلوقات الهـى اسـت، از  همه اشيا و آفريده الهى

لذا در قرآن، از سويى خداوند بر مردان منت نهاده كه بـرای آرامـش . اين قاعده استثنا نشده است

و از سوی ديگر، روند تكامل انسان جهـت رسـيدن . شما در دنيا همتايى از نوع آنان آفريده است
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لذا سعادت دنيوی و . به هدف اصلى خلقت، بدون همبستگى زوجين چندان ممكن و آسان نيست

  .باشد اخروی زوجين در همبستگى است كه اصل تناسب، عامل مناسبى برای تحقق آن مى

  راهنمای اصل حاكمت اراده عدالت. 5

های حقـوقى از  از جمله اصول بنيادينى است كه در طول تـاريخ انديشـه ١»حاكميت اراده«اصل 

های مختلف تفسـير شـده  اهميت بسيار برخوردار بوده، و به تبع تحوالت اوضاع و احوال، به گونه

يك دكترين فلسفه  گويا و ترجمان فرانسه بنا بر تقرير سنتى، اصل حاكميت اراده در حقوق. است

كه مبنای تعّهدات قراردادی را اراده طرفين دانست هو به استناد اصـل اسـتقالل و  ٢حقوقى است

كربنيـه، . (نمايـد كننـده تعهـدات قلمـداد مى تساوی اشخاص، آن را تنها منبع شناسـايى و تعيين

، ل خـانوادهاصل مزبور كه در تمـام مراحـل تشـكي) 67: 2002، ٣؛ جك فلور و ديگران53: 2000

رود، مبنای اسـتنباط اصـول فرعـى ماننـد  مىكار  به يعنى مرحله زندگى مشترك و مرحله جدايى

 اصل آزادی قراردادی، اصل رضايى بودن قرارداد، اصل لزوم قـرارداد و اصـل نسـبى بـودن آثـار

  )16-14: 2002؛ كربنيه، 53: 2000، ٤رمى كابريالك(باشد  قرارداد مى

شود زيـرا اقتضـای  از سويى به عنوان مبنای اين اصل تلقى مى اسالم نظريه عدالت در حقوق

از . داشته باشد و بتواند بـر سرنوشـت خـود حـاكم باشـد مسئوليت انسان در اين است كه او اراده

به ايـن . قى و زناشويى ناشى از حاكميت اراده استسوی ديگر نظريه عدالت راهنمای روابط حقو

لذا در قرآن كـريم . عدالتى نسبت به ديگری شود تعبير كه نبايد حاكميت اراده منجر به ظلم و بى

به عنوان مثـال . گرفته است به اين نقش راهنمايى عدالت توجه و در آيات زيادی مورد توجه قرار

لَقَْد َأْرَسلْنَا ُرُسلَنَا بِالْبَينَاِت َوَأنَزلْنَـا َمَعُهـُم الْكتَـاَب «: سوره مباركه حديد خطاب شده 25در آيه 

به راستى پيامبران خود را با داليل آشكار و روشن فرستاديم و [» َوالِْميَزاَن لِيقُوَم الناُس بِالْقِْسطِ 

در ايـن آيـه بـه جايگـاه ]. ها كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم عدل انصاف را اقامـه كننـد با آن

عدالت به عنوان اصل مبنايى و اصل راهنما اشاره شده است زيـرا وقتـى كـه كتـاب و ميـزان را 

ه آن دو بر مبنای عدل الهى تدوين و تنزيل شده كه اين قسمت آيه خداوند فرستاد مسلم است ك

قسمت دوم كـه هـدف را اقامـه عـدل و انصـاف بيـان . اشاره به مبنايى بودن نظريه عدالت دارد

                                                           
1. Le principe de l’autonomie de volonté. 
2. Doctrine de philosophie juridique. 
3. Jacques Flour et autres. 
4. Remy Cabrillac. 
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عـالوه بـر ايـن در . نمايد كند به حاكميت اراده و جايگاه عدل به عنوان راهنمای آن اشاره مى مى

بگـو پروردگـارم بـه دادگـری ؛ »قُْل َأَمَر َربى بِالْقِْسـطِ «اب شده سوره مباركه اعراف خط 29آيه 

در اين آيه عدالت به عنوان راهنمای انسان در تمام اعمال ارادی بشر خصوصـًا  .فرمان داده است

گرفته است زيرا روابط زناشـويى مسـتلزم خـدمت زوجـين بـه  مورد سفارش قرار در حوزه خانواده

َأُهْم يقِْسُموَن َرْحَمۀ َربك نَْحـُن «سوره مباركه زخرف خطاب شده  32است كه در آيه  همديگر

نْيا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجـاٍت لِيتِخـَذ بَْعُضـُهم  ِعيَشتَُهْم فِى الَْحياۀ الد قََسْمنَا بَينَُهم م

 م ك َخيٌر مدرجـات بـاالتر از ] نظـر[برخـى از آنـان را از ؛ »ا يْجَمُعونَ بَْعًضا ُسْخِريا َوَرْحَمُت َرب

را در خدمت گيرند و رحمت پروردگـار ] ديگر[ها بعضى  ايم تا بعضى از آن قرار داده] ديگر[بعضى 

يه همكاری بشر با هم به عنوان تسـخير تعبيـر شـده و آدر  .اندوزند بهتر است تو از آنچه آنان مى

. اری و تسخير زمـانى عادالنـه اسـت كـه متقابـل و طرفينـى باشـدبعضى معتقدند كه اين همك

سوره مباركه نساء نيز در مورد بيم از عدم برقـراری عـدالت  3در آيه ) 390: 1380جوادی آملى، (

ـَن النَسـاء َمْثَنـى َوُثـ«خطاب شده  ُتْقِسُطواْ ِفى الْيَتاَمى َفانكُحواْ َما َطاَب لَكم م َالَث َوِإْن ِخْفُتْم َأال

چه از  و اگر در اجرای عدالت ميان دختران يتيم بيم داشتيد هر[»َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأال َتْعِدلُواْ َفَواِحَدۀ

كه شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى گيريد پس اگر بيم داريـد كـه ] ديگر[ زنان

سوره نساء خطـاب شـده  129همچنين در آيه ] آزاد اكتفا كنيد زن[به عدالت رفتار نكنيد به يك 

» الَْميـِل َفَتـَذُروَها كالُْمَعل َساء َولَْو َحَرْصُتْم َفَال َتِميُلـواْ كـلَقـۀ َوِإن َولَن َتْسَتِطيُعواْ َأن َتْعِدلُواْ َبيَن الن

 كاَن َغُفوًرا ر َ اين آيه صرفًا عدم رعايـت عـدالت در محبـت قلبـى را » ِحيًماُتْصلُِحواْ َوَتتُقواْ َفِإن اّهللاٰ

از اين . ديگری نشود الزم ندانسته به شرط آن كه بازتاب بيرونى نداشته باشد و موجب تضيع حق

كه به عنوان رهنمای اقـدامات . شود كه قاعده بر لزوم رعايت عدالت است مورد استثنا استفاده مى

اِميَن «سوره نساء خطاب شده  135ين در آيه همچن. و اعمال است ِذيَن آَمُنـواْ كوُنـواْ َقـو ـ يا َأيَها ال

 ُ ِ َولَْو َعَلى َأنُفِسكْم َأِوالَْوالَِديِن َواَألْقَربِيَن ِإن يكْن َغنِيا َأْو َفَقيًرا َفاّهللاٰ َأْولَى بِِهَما َفَال بِالِْقْسِط ُشَهَداء ِهللاّ

َ كاَن بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيًراَتتبُِعواْ الَْهَوی َأن  در اين آيه نيز پيروی » َتْعِدلُواْ َوِإن َتْلُوواْ َأْو ُتْعِرُضواْ َفِإن اّهللاٰ

به هرحال، از . از هوا و خودسری موجب تحقق عدم عدالت محسوب و مورد منع قرار گرفته است

: نكته قابل اسـتفاده اسـتكند دو  اين آيات كه به نحوی مخاطب را به رعايت عدالت ترغيب مى

دوم اينكه يكى از اصول راهنمای اصل حاكيـت . نخست اين كه او در امور خود دارای اراده است

گيری و نيـز اجـرای  لذا، رعايت عدالت به عنوان اصل راهنما در تصـميم. اراده اصل عدالت است

  .كدام از زوجين الزم است حق شرعى هر
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تشريعى خداوند، بااراده بشری و نقش عقل در تدوين مقـررات و تنظـيم روابـط  بنابراين، اراده

ها منافات ندارد؛ بلكه عقل انسان، در اين زمينه دارای نقش  گوناگون، اجتماعى و خانوادگى انسان

بخش، با تجهيز انسان به فطرت و عقـل هـدايتگر و راهنمـا،  در واقع خداوند هستى. اساسى است

رساندن توانمندی وی را فراهم و او را بر سرنوشت اجتمـاعى خـويش، بـا در نظـر ابزار به فعليت 

محوری، خيرخواهى، آخرت باوری، حاكم كرده تا هر طور كه صـالح  گرفتن اصولى، مانند عدالت

 لـذا در. اراده الهى، در اين جهت، صرفًا ناظر استصوابى به اراده انسـان اسـت. ديد آن را رقم بزند

سوره بقره مبنى بر تحريك انسان به اطاعت از  30-29قرآن كريم، عالوه بر آيات متعددی مانند 

سوره مائده  1و پرهيز از تعّدی حدود وی، دسته ديگری از آيات مانند آيه ) ص(خداوند و رسولش 

روابـط سوره نساء وجود دارند كه آزادی و حاكميت اراده انسان را به عنوان اصل مبنايى در  29و 

  .نمايند و تعهدات دعوت مى اند، و او را نسبت به پايبندی و عمل به حقوق اجتماعى معرفى نموده

بـه زوجـين و ازدواج مبتنـى  بر نوع نگرش نظام حقوقى اسالم در مجموع اصل حاكميت اراده

هـا را بـر  فرد زوجين را به حسب طبع، آزاد و مستقل تلّقـى و روابـط آن نگرش مزبور؛ فرد. است

به عنوان يكى از اصـول رهنمـا نقـش ايفـا  ها استوار نموده كه عدالت اصل حاكميت و توافق آن

تعهـدات زوجـين و  بـر تعيـين حقـوق تبيين درست عملكرد و تأثير اصل حاكميـت اراده. كند مى

ترسيم حدود آن؛ مستلزم شناخت دقيق نگرش حقـوق اسـالم و فرانسـه بـه عقـد ازدواج و نهـاد 

  .گيرد قرار مى  بررسى   است كه مورد خانواده

  نگرش حاكم بر عقد ازدواج. 1. 5

تـه در هـر نگرش حاكم بر اصول، به طور عام و اصل حاكميت، به طور خاص؛ تابع مبنـای پذيرف

حكيمانه شارع است كه بر اساس رويكرد  اسالمى اراده با توجه به اينكه مبنای حقوق. نظام است

از مراحــل  ، كرامــت اعضــای خــانواده خصوصــًا زوجــهمدارانــه بــه خــانواده آميز و ارزش قداســت

مبنـای نظـام حقـوقى كه  درحالى و انحالل مورد توّجه شارع قرار گرفته است، گيری، حيات شكل

گرايى اجتمـاعى حقـوقى  گرايى، به ويـژه اثبـات فرانسه اراده دولت حاكم تحت تأثير مكتب اثبات

اعمال، و بـر مشـاركت مـردم و توّجـه بـه تـأمين  ١است كه در يك نظام دموكراسى پلوراليستى

ى است، اراده دولت به عنوان مبنای حقوق، مطلـق نيسـت؛ بلكـه عوامـل ها مبتن های آن خواسته

  )117: 2003جان لوئيس برج، (. دهد  متعدد و متنّوعى آن را تحت تأثير قرار مى

                                                           
1. Démocratie pluraliste. 
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، به ويژه در تعيين حقوق و تعّهـدات زوجـين، روش متـداول در نظـام خانواده در زمينه حقوق

كه مقتضای آن برخورد برابـر بـا تمـام  ١است» پلوراليسم تشريعى و مدنى«روش  حقوقى فرانسه

هـا و الگوهـای حقـوقى متنـّوع و منطبـق بـا نيازهـای  رفتارهای مشهود در جامعه و ارائـه رژيم

  )225: چريستن عتس. (برند مى شهروندانى است كه در اوضاع يكسانى به سر

 كارگيری ابزارهای خاص شناسايى تنها مستلزم بهاعمال روش پلورالسيم تشريعى و مدنى، نه 

های  گـذار را در ثبـت و ضـبط خواسـته های متكثّر و متنّوع مردم است؛ بلكه قانون كننده خواسته

های  نمايد كه بايد در برابر خواسته به شّدت محدود مى ها و جعل قانون جامعه، تجزيه و تحليل آن

. طرفانه و بدون ترجيح مدلى بر ديگر، الگوهـای متناسـب را ارائـه دهـد متكثّر و متنّوع مردم، بى

فرانسـه در  در واقع، روش پلوراليسم تشـريعى كـه در اصـالحات نظـام حقـوقى خـانواده) همان(

) 17-16: 1991ژرار كـارنو، . (به طور وسيعى مورد استفاده قرار گرفت. م 1980ـ 1960های  سال

از آداب و  گذار و تسليم وی در برابر لزوم تبعيت حقوق جمعى بر اراده قانون گويای حاكميت اراده

  .باشد ساليق و روش زندگى مردم مى

 ٢كلى و زوجين  گرا به انسان، به طور گرا، اصول نگرش كنونى جامعه فرانسه؛ اعم از جنبش اباحه

ها، كـه  باشد كه اين انديشـه ، مى18و  17های  های حكيمان سده به طور خاص؛ تحت تأثير انديشه

محوری استوار بود، زيربنـای فكـری انقـالب كبيـر  بر دو اصل راهنما، يعنى استقالل دولت و انسان

گر، بلكـه از مـذهب  ها و اصناف ميانجى ، نه تنها از گروهاصل استقالل دولت. فرانسه را تشكيل داد

سازی جامعه و فضای زندگى از قيود  كه تحت عنوان سكوالريزم مطرح شد و غرض اصلى آن پاك

محوری نيز به اين معناست كـه انسـان  اصل انسان. گرفته است های دينى بوده است؛ شكل و ارزش

باشد و چيزهای ديگـری تنهـا بـر ايـن  الش و تفكر مىمادی و زمينى تنها موضوع ارزشمند برای ت

 )447: 1998، ٤؛ جان بار70: 1996، ٣لمبرت(. پايه بايد تحليل و ارزيابى شوند

                                                           
1. Pluralisme législatif et civil. 

قابل توجيـه اسـت؛ زيـرا  شناسى در حوزه خانواده بر نگرش انسان 18ـ  17های حكيمانه سده های  تأثير انديشه .٢

هـا  با تاريخ خـاص ملت...) همچون تعهدات، اموال(نهاد خانواده و مسائل مربوط به أن بيش از هر نهادی ديگر 

های آن در حوزه های متعددی  تأثير تحوالت و فراز و تشيب ای تنگ و تنگ دارد و طبيعى است كه تحت رابطه

فكری نظام كنونى فرانسه غير قابل انكار است؛  هرچند تأثير انقالب كبير فرانسه در پى ريزی مبانى. قرار بگيرد

  :در خصوص تأثير آن بر نهاد خانواده و چهره كنونى آن سه نظريه مطرح شده اند كه عبارتند از
3. Jean Lmbert.  
4. Jean Bart. 
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و آزادانـه   مطابق اين رويكرد، زوجين به عنوان انسان، موجوداتى هستند كه آزاد به دنيـا آمـده

هايى كه به مناسـبت زنـدگى  محدوديت. حاكميت ندارد بايد زندگى كنند و احدی بر ديگری حق

ها باشد؛ زيرا  آزادانه آن شود، بايد بر اساس توافق اراده اجتماعى و خانوادگى بر زوجين تحميل مى

  .به عنوان يك گروه، امر فرعى است و زاييده توافق ضمنى افراد است خانواده

و فرانسه دارای عملكردی است كه بـا  ، در نظام حقوقى اسالمكميت ارادهبه هر حال، اصل حا

  .گيرد توّجه به نگرش حاكم بر آن، مورد بررسى قرار مى

  عملكرد اصل حاكميت اراده. 2. 5

را، با توّجه به مبنای پذيرفته شده و نگرش حاكم بر اصـل مزبـور در  عملكرد اصل حاكميت اراده

توان در سـه محـور آزادی زوجـين از هرگونـه سـلطه و حاكميـت، مگـر  ، مىنظام حقوقى اسالم

هـا بـر سرنوشـت خـويش و توجيـه مسـئوليت  حاكميت الهى؛ استقالل زوجين و حاكم سازی آن

  .وجين در برابر يكديگر، مورد بررسى قرار دادز

  آزادی زوجين. 1. 2. 5

باشد كه مقتضای آن، نفى سـلطه  ، آزادی و استقالل زوجين مىاصل حاكميت اراده يكى از مبانى

ل، اصـلى تـوان اذعـان نمـود ايـن اصـ در واقـع مى. و حاكميت يكى از زوجين بر ديگری اسـت

تواند بر آن حكومت كـرده، آن را لغـو  خدادادی، طبيعى و ثابتى است كه هيچ پيوند زناشويى نمى

، به حسب طبيعـت و زوجه. كند و موجبات سيطره مطلق يكى از زوجين را بر ديگری فراهم آورد

هاد مشتركى بـه كه ن خلقت، نه مملوك زوج است و نه محجوری تحت قيموميت وی؛ بلكه با اين

دهد؛ استقالل خود را حفظ كرده و مصداق اين استقالل در نظام مـالى  تشكيل مى» خانواده«نام 

مالك دست آورد و درآمـد خـويش محسـوب  شود كه در قرآن به صراحت زنان زوجين آشكار مى

  .اند شده

رهاسـازی زوجـين و پيراسـتن  ركردهای اصل حاكميت ارادهفرانسه يكى از كا در نظام حقوق

ايـن  ١.باشـد و فرزنـدان مى ازدواج از قيود مذهبى و پايان دادن به حاكميت نهاد خانوادگى بر زن

                                                           
. ای اسـت دسـت شـوهر ستيزی تلّقى نمود؛ خانواده زنجيره توان رويكرد خانواده بنابر رويكرد اباحه گری كه مى. ١

و فرزندان است كه بايد از بـين بـرد و يـا در صـورت اسـتحالت حـذف ازدواج و  محيط ظلم و ستم عليه زوجه
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ازدواج قـرار دادی مـدنى «ابداع نمود، با اين تعبيـر كـه . م 1791اساسى  قداست زدايى را قانون

نيز با تعبيـری فراگيرتـر، در اصـل اول خـود اعـالم ) 1958(قانون اساسى كنونى فرانسه » .است

كه الزمه الييك بودن تبديل ازدواج به يـك » .كشور فرانسه يك جمهوری الييك است«داشته 

  .استنهاد سكوالر تحت نظارت دولت 

  استقالل زوجين. 2. 2. 5

قـرار ) نـه موضـوع حـقّ ( زوجين از هرگونه سلطه ابتدايى و حاكميت ديگران، آزاد و صاحب حقّ 

توانند با ورود به زندگى حقوقى و انجام اعمال حقوقى گوناگون، سرنوشت خـويش  گيرند و مى مى

  .طور كه صالح ديدند، رقم بزنند را همان

و تعهـدات  هـا، منشـاء و منبـع اصـلى حقـوق ، ماننـد بسـياری از نظامى اسالمدر نظام حقوق

هـای  باشـد؛ در عـين حـال، توافـق اراده مى» قانون«خانوادگى، به ويژه حقوق و تعهدات زوجين 

بنابراين، اصـل حاكميـت در تعيـين . گذار است فردی و آزاد نيز در اين خصوص مورد تأييد قانون

ايـن اصـل . حقوق و تعهدات زوجين، در نظام حقوقى اسالم دارای نقش و جايگاه اساسـى اسـت

صرفًا در حوزه روابط شخصى زوجين، به خصوص در تعيين برخى از حقوق و تعهدات كاربرد دارد 

  .كه شروط ضمن عقد مصداق بارز آن است

و تعهدات دوره زندگى مشترك زوجين در نظـام  در تعيين حقوق بنابراين، اصل حاكميت اراده

گـذار،  قانون ؛ در قلمرو رعايت واجبات و محرمات شرعى است، كه با توجه بـه ارادهحقوقى اسالم

، صرفًا، در حوزه روابط شخصى زوجـين، بـه زوجه مبنى بر تفكيك اموال زوجين و استقالل مالى

در حقوق فرانسه نيز . شود ويژه در مرحله تشكيل عقد ازدواج در قالب شروط ضمن عقد اعمال مى

ها بر سرنوشت خـويش بـه اسـتناد اصـل  به زوجين و حاكم سازی آن واگذاری سرنوشت خانواده

  .توان آن را به نوعى استقالل تعبير نمود باشد كه مى تساوی طرفين مى

                                                                                                                                          
 ,Jean Imbert -: ك بـه.ر. خانواده مشروع بايد الگوهای زندگى مشترك در كنار آن به رسميت شناخته شود

opcit: 72.: Jean Carbonnier, Droit civil, Famille, opcit : 21. 
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  مسئوليت زوجين. 3. 2. 5

اسالم، انسان موجود مختار در حال امتحان است و بعد از بازگشت بـه سـوی  بنابر رويكرد حقوق

باشـد كـه ...  های مختلف روابط اجتمـاعى و بايد پاسخگوی اعمال اختياری خويش در حوزه حق

  .زوجين از اين قاعده مستثنا نيستند

در واقع، خداوند، عالوه بر اينكه زوجين را بعد از هدايت از طريق فطرت و ارسال شـريعت؛ در 

آزادی خـويش  اشته؛ در اعمال ارادهاند، آزاد گذ ها مستقيمًا تشريع كرده عمل به مقرراتى كه انسان

و تعهدات دلخواه خود نيز در چهارچوبى تعيين شده، كه يكى از آن اصل  و توافق بر تعيين حقوق

بنابراين، زوجين در گزينش نوع امـور، تعيـين حقـوق و . محوری است، مختار نموده است عدالت

  ها در برابر يكديگر و خداوند مسئول هستند اعمال آنتعهدات مربوط و 

غير مـالى كـه كـامًال تحـت  نخست، آثار: فرانسه نيز ازدواج دارای دو گونه اثر است در حقوق

  باشد؛ زوجين خارج مى حكومت قوانين آمره است و از حوزه توافق اراده

 1581تا  1587تحت حكومت قوانين آمره است كه طبق مواد   مالى كه بخشى از آن دوم، آثار

توسعه دهنده حقوق «و » دهنده تعهدات زوجين و توسعه محدود كننده حقوق«: دو نوع رژيم مالى

پـس . كننـد باشد كه زوجين بـا توافـق يكـى را انتخـاب مى مى» كننده تعهدات زوجين و محدود

آنان در تعيين حقوق و  باشند كه از اين حيث توافق اراده مسئول مى نسبت به امور خانواده زوجين

  :شود تعهدات مالى دوره زندگى مشترك، طى دو مرحله اعمال مى

جزئـى يـا (دوم، ايجاد تغييـر . است ١مالى زناشويى كه هنگام عقد نكاح نخست، انتخاب رژيم 

و  زوجين و توافق آنان منبع حقوق مالى زناشويى منتخب كه در هر دو مرحله، اراده در رژيم ) كلى

  )37: 2008، ٢پير وارين. (تعهدات و مبنای روابط حقوقى آنان است

  حدود حاكميت اراده. 4. 2. 5

اصـل . باشد كه الزم اسـت بـه آن اشـاره شـود هايى نيز مى دارای محدوديت ميت ارادهاصل حاك

ها، مطلق نيست؛ بلكه حاكميت اراده و  مانند بسياری از نظام در نظام حقوقى اسالم حاكميت اراده

نوع و گستره اين . و تعهدات دوره زندگى مشترك محدود است قتوافق آزاد زوجين در تعيين حقو

                                                           
1. Contrat de marriage. 
2. Pierre Voirin. 
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محدوديت، قهرًا با مبنای پذيرفته شده در نظام هدف و نگرش حاكم بر اصل حاكيت اراده انطباق 

در حقوق اسالم، اصوًال افراد تا جايى در تعيين سرنوشت خويش مختار و آزادند كـه اعمـال . دارد

و موجـب ظلـم و ) 213: 1379محقـق دامـاد، (مقـّررات الهـى منافـات نداشـته ها با  حقوقى آن

بـه عنـوان اصـل  لذا مقررات آمره شرعى به عنوان حدود حاكيت اراده و عدالت. عدالتى نشود بى

  .كند راهنما در اين حوزه نقش ايفا مى

، هـر شـرطى را اصل عدالت توانند در چهارچوب رعايت موازين قانونى و در نتيجه، زوجين مى

شود؛ قيد نمايند؛ يا در صورتى كـه ادامـه زنـدگى مشـترك، موجـب  كه موجب استحكام خانواده

برای مثال، بـا . از او توافق كنند شود، در جهت حمايت آسيب به شخصيت و كرامت انسانى زوجه

اسـالم بـه خـانواده، اصـلى  نگری حقوق وجود اينكه استحكام خانواده به اقتضای رويكرد قداست

توانـد  شود، زوجـه مى اساسى است؛ ولى در صورتى كه بقای خانواده موجب آسيب به كرامت زن

اگر زوج او شش ماه زندگى مشترك را ترك كرد، يا معتـاد  كند كه مثالً  هنگام انعقاد نكاح، شرط 

  .، زوجه وكالت داشته باشد كه خود را مطلقه نمايد... وشود 

و جامعه فرانسـه بـه آزادی . م 18و  17های  فرانسه نيز به رغم اعتقاد حكيمان سده در حقوق

اند كه اين آزادی  دگى حقوقى؛ نسبت به اين واقعيت معترفوی در زن انسان و لزوم احترام به اراده

توان مطلق و بدون حدود انگاشت، چون انسان موجودی اجتماعى است و زندگى اجتماعى  را نمى

بنـابراين، مقتضـای زنـدگى . هايى را بپذيرنـد پذير است كه افراد اجتماع محـدوديت زمانى امكان

هـا، بـرای  سازی آزادی است كه اين تحديد و هماهنگاجتماعى مقيد سازی آزادی طبيعى انسان 

ها،  سازی آزادی اين امر، يعنى هماهنگ. باشد ايجاد نظم، امنيت و ثبات در جامعه شرطى الزم مى

ها واگـذار نشـده اسـت؛  ای، به طور كامل و مستقيم، به خود افراد و توافق اراده آن در هيچ جامعه

دار  د پذيرای حاكميت دولتى باشند كه از طريق تقنين عهـدهبلكه، افراد جامعه در اين خصوص باي

  .ايجاد نظم و امنيت جامعه است

سـازی  نيز نهادی اجتماعى است كه بقا و استحكام آن منوط بـه هماهنگ به هر حال، خانواده

. ق. 1388، 1386، 1387لذا در مـواد . زوجين است آزادی اعضای آن، به ويژه تحديد آزادی اراده

نخست، لزوم انتخاب و گزينش يـك رژيـم مـالى : بينى شده است ف، دو نوع محدوديت پيش. م

توانند ضمن قـراردادی بـر عـدم اختيـار رژيـم امـوال  زناشويى است؛ به اين معنا كه زوجين نمى

را بـدون رژيـم ماتريمانيـال و در خـالء خويش توافق نمايند و با اين توافق دوره زندگى مشترك 
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عدم اعالم توافـق زوجـين در ايـن خصـوص بـه  فرانسه. م. ق 1387لذا طبق ماده . سپری كنند

  )772: 1993جك گستن و ديگران، (. منزله پذيرش رژيم اشتراك قانونى است

بر لزوم رعايت، نظم عمومى و  تأكيدفرانسه، در خصوص . م. ق 1387-1386دوم، طبق ماده 

هـای اساسـى و  از ارزش اين موارد به عنوان ابزار دست قاضى برای حمايـت. حسنه است اخالق

  )17: 2002كابريالك، . (باشد بنيادين جامعه مى

وانـد در نظـامى كـه ت حسـنه، نمى شايان ذكر است كه مفاهيم نظم عمومى و به ويژه اخـالق

گرايى اجتماعى بر آن حاكم است؛ يكسان و ثابت باشد؛ زيرا اين مفاهيم، به طور دائم تحت  اثبات

گذار  جمعى و نيروهای فشار آوری هستند كه الگوهای جديدی را مرتبًا ارائه و بر قانون تأثير اراده

های فمينيستى و تحـوالت و تغييـرات  جنبش تحّول آداب و رسوم مردم، فشار. نمايند تحميل مى

؛ اين مفاهيم، يعنى نظم عمومى و اخالق حسـنه را از محتـوای ايجاد شده در عرصه نظام خانواده

گذار در تعيين  كه قانون های مورد حمايت لذا اگر در گذشته دور، ارزش. اصيل خود دور كرده است

از  سلسله مراتب و ساختار پدرساالری؛ تبعيت زوجـه: ايى داشت، عبارت بودند ازها سهم به سز آن

مراعات عفت ) 772: 1993؛ جك گستن، 17: 1997، ١دومينيك فنوييه(زوج؛ وحدت نهاد خانواده 

هـای  گـذار ارزش امثال اين مـوارد؛ امـروزه قانون و )17: 2002رمى كابريالك، (جنسى  و اخالق

: 1997دومينيـك فنوييـه، (های فردی يا قاضى  بر خانواده و روابط زوجين تحت تأثير ارادهحاكم 

ای  يا آزادی و استقالل بيشتر زوجين، به ويژه زوجه؛ ساختار برابری اعضای خانواده يا خـانواده) 8

: 1993جـك گسـتن و ديگـران، (. دهـد كه دارای دو رئيس مساوی است؛ مورد حمايت قـرار مى

772(  

 بـودن آثـار و اصول فرعـى آن، ماننـد اصـل نسـبى  حتى در برخى موارد، اصل حاكميت اراده

كننده مفاد و قلمـرو مـواد نـاظر بـه نظـم  قراردادی، به عنوان عامل تفسير، تعديل مفّسر و تعيين

خـالف رويـه  مثال، ديوان عالى كشور فرانسـه بـربرای . حسنه تلّقى شده است عمومى و اخالق

های عمـومى  كالسيك و به منظور انطباق مقررات خانوادگى با تحّوالت آداب و رسوم و خواسـته

اش  خوابـه هبه شخص متزّوج به هم ٣رأی جداگانه در دو) 214: 2007، ٢هنری كاپيتان و ديگران(

                                                           
1. Dominique Fenouillet. 
2. Henri Capitant et autres. 

 Henri: ك بـه.ر. civ 1e 13 Fevrier 1999 et ass plén 20 Oct : 2004: ايـن دو رأی عبارتنـد از .٣
Capitant et autres , idem, pp : 212 – 213.  
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قى و نافى نظم عمـومى ندانسـته كـه ايـن را جهت حفظ و استمرار رابطه نامشروع خود غير اخال

ناظر به اصل وفاداری بين زوجين كه جزء مقررات . ف. م. ق 212عالى خالف ماده  ديدگاه ديوان

  .شود، ناظر است آمره محسوب مى

  گيری نتيجه

تواند يكسـان باشـد،  در حقوق اسالم و فرانسه نمى در خانواده زن در تأمين حقوق كاركرد عدالت

 چند كه دو سيستم حقوقى در ادبيات كليدی مانند عدالت و اصول مبتنى بر آن مثل اصل زيرا هر

باشند اما تلقى هر يـك از دو سيسـتم بـه انسـان، هـدف، خـانواده، هـدف از  برابری مشترك مى

حكيمانـه الهـى و در حقـوق  اسـالم اراده تر مبنای حقوق كه در حقوق تشكيل آن و از همه مهم

گرايى اجتماعى است، تفسير يكسان و در نتيجه حقـوق و  فرانسه اراده دولت حاكم مبتنى بر اثبات

بـه عنـوان مثـال سيسـتم حقـوق اسـالم بـا رويكـرد . تعهدات مشابه را غير ممكن كـرده اسـت

باشد و به همـين  واده در جهت استحكام آن مىمداری در صدد ايجاد توازن بين اعضای خان ارزش

و تعهد هر زوجى در خـانواده در كنـار اصـل  علت اصل ديگری تحت عنوان اصل توازن بين حق

در حقوق فرانسه تحت تأثير عوامل تـاريخى كـه كه  درحالى برابری به سيستم حقوقى اضافه شده

گونه توافق بـا  ابری به طور مطلق شناسايى، و هرپيوسته زن مورد ظلم و ستم مردان بود، اصل بر

  .عدم تساوی مخالف نظم عمومى محسوب شده است

در اسـتيفای  اسالم به عنـوان راهنمـای اصـل حاكميـت اراده در حقوق افزون بر اين، عدالت

كند و هرگونه ظلم و ستمى از هر طـرف بـه  حقوق شرعى و ايجاد حقوق قراردادی نقش ايفا مى

اند  باشد ولى در حقوق فرانسه تساوی مطلقى كه از عدالت كرده طرف ديگر ممنوع و نامشروع مى

، هر توافقى كـه برابـری ندارد چون از ديدگاه آن عدالت چندان نقشى در راهنمايى حاكميت اراده

  .باشد، عادالنه است  ارادۀ زوجين در آن تأمين شده

  فهرست منابع

 قرآن كريم.  

 صبحى الصالح، قم، افست1395، البالغه نهج ،.  

  ،تهـران، انتشـارات ، انصاف و عـدالتبشر و مفاهيم مساوات حقوق، 1383آشوری محمود و ديگران ،

  .هراندانشگاه ت
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و شرايط ايجاد و ايجاب  مبانى

آن؛ با  و آثار مالى نفقه حق

  بر نفقه زوجه تأكيد

  
  1مسعود رهدارپور

  چكيده
در طول زندگى مشترك و حتى بعد از آن و نيز البته با  زوجه مالى ترين حقوق به عنوان يكى از مهم نفقه

ای دارای جايگـاه ويـژه ، يكى از نهادهايى است كه در حقوق موضوعه ايرانحصول شرايطى برای اقارب

با توجه به  البته از آنجا كه تأمين زندگى هر انسانى در گرو نيازهای مالى و غير مالى است و زن. باشد مى

شود  اش، به طريق اولى از اين قاعده مستثنا نيست، لذا نفقه صرفًا به حقوق مالى محدود نمى شرايط ويژه

نفقـۀ . بلكه برآورده ساختن نيازهای روحى و معنوی نيز خود، مصاديقى از نفقه و نياز زن محسـوب اسـت

نبع اليزال الهى در آيات متعدد به اصـل و مصـاديق ای دور دارد كه در قرآن، اين مزوجه ريشه درگذشته

توصيفى، پس از اثبات استقرار نفقـه  -در اين مقاله با استفاده از روش تحليلى. فراوان شده است تأكيدآن 

، شرايط وجوب نفقه مورد )روايى از طرف ديگر -اجتماعى از يكسو و داليل قرآنى -توسط داليل حقوقى(

در خصوص شرط اول، نظر قاطبـه . است و تمكين از جمله اين شرايط، عقد دائم. بررسى قرار گرفته است

فقها بر تأييد آن است؛ ولى در خصوص شرط تمكين بايد گفت كه پس از ارائه استدالالت هـر دو گـروه 

باشد نه آنكـه تمكـين را شـرط رسد كه نشوز مانعى برای مطالبه نفقه  موافق و مخالف، النهايه به نظر مى

مالى مورد بررسـى و  اين حق همچنين پس از ارائه داليل استقرار و وجوب نفقه، آثار. استقرار نفقه بدانيم

گونه شرطى برای استحقاق نفقـۀ زوجـه اسـت، بـه  از جمله اين آثار، فقدان هيچ. تفصيل قرار گرفته است

مطلقه نيز حق مطالبۀ نفقه از همسرش را دارد و نيز تمكن يـا عـدم تمكـن زوج يـا ای كه حتى زن  گونه

زوجه، تأثيری در اسقاط تكليف زوج ندارد و زوجه در هر شـرايطى حـق مطالبـه نفقـه و همچنـين سـاير 

توانـد  هايى كه برای ادارۀ زندگى و رفاه نسبى و عرفـى وی الزم اسـت را دارد و فراتـر از ايـن، مىهزينه

به جهت ارتباط موضوع  ههمچنين در اين مقال. اش را نيز تضمين نمايدت شرايطى، پرداخت نفقۀ آيندهتح

با اين اوصاف به داليل مذكور در مقالـه، . با اقارب تا حدودی به وجوب نفقۀ ايشان نيز پرداخته شده است

ذا نفقۀ زوجه بـر نفقـۀ اقـارب حق ايشان برای مطالبۀ نفقه در تقابل با نفقۀ زوجه تاب مقاومت نداشته، فل

  .ارجح است

  .، اقارب، تمكين، عقد دائم، زوجهنفقه :ها واژه كليد

                                                           
  .يقات لرستانخصوصى، دانشگاه علوم وتحق كارشناس ارشد حقوق. ١
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  مقدمه

تـوان بـرآوردن نيازهـای زنـدگانى خـويش را  هايافته از فرزندانى است كه تا سال سامان خانواده

ندارند و نيز زنى كه از سويى، به دليل بـارداری و شـيردهى و از ديگـر سـو، بـه دليـل بايسـتگى 

اش كـاهش  هـای اقتصـادینگهداری كودك و همچنين هّمت گماردن به تربيت او، توان تالش

تا مـرد كـه از قـدرت بـدنى بيشـتری  هايى برنهاده شدهاز اين رو در درازای تاريخ قانون. يابدمى

، برخوردار است نيازهای زندگانى همسر و فرزندان را برآورد و ادارۀ زندگانى آنان را به عهده بگيرد

از جملـۀ ايـن . ای كـه دارد تكليفـى را نيـز بپـذيردويژه و در قبال حقوق) 93: 1379اللهى،  آيت(

صـرفًا بـرای امـور  چـه، زن. شايد نشأت گرفته از روزگاران گذشـته باشـد است كه تكاليف، نفقه

فرصت و حتى جرئت  با اين شرايط زنان. كرد داری ازدواج مىمربوط به خانه و همسرداری و بچه

در  حضور در مراكز تحصيل و طبعًا جامعه را نداشتند تا بتوانند همپای مـردان گذشـته از فعاليـت

در آن روزگـار . هايى كه در توان و تخّصصشان بود، بتوانند منبع درآمدی نيز محسوب شوندزمينه

گونـه نسـبت بـه زنـان مانده بود، تفكر شىءهای آن تا چند دهۀ اخير هم باقىكه حتى پس لرزه

زنان نيـز همچنان بر جامعۀ ما سايه افكنده بود كه خوشبختانه در دوران اخير رو به افول نهاده و 

بـا . فرصت حضور در جامعه را پيدا كرده و توانستند به نوبۀ خود منبع درآمدی نيز محسوب شـوند

. شود محسوب مى) و اقارب زوجه(برای مستحق آن  اين اوصاف هنوز هم نفقه به عنوان يك حق

مطالبه شده و از طرف مقابل نيز پرداخت  ،حق با وجودی كه نفقه ساليان متمادی است توسط ذی

حقـش را  ،توانـد از طريـق حقـوقى شود و حتى در صورت عجز يا استنكاف، صاحب حـق مىمى

اعمال نمايد؛ با اين وجود آيا صرفًا يك نياز اجتماعى مبنای ايجاد و ايجاب آن است و يا از مبنای 

هـاد حقـوقى، نمـود قـانونى پيـدا كـرده و تری برخوردار است به طوری كه باعث شده اين نقوی

صاحب اين حق بتواند مكلّف را اجبار به پرداخت آن نمايـد و حتـى در شـرايطى، زوج را از جنبـۀ 

-جزايى تحت تعقيب قرار دهد؟ با توجه به اينكه برای گردآوری مطالب اين مقاله، منابع كتابخانه
استفاده قرار گرفته اسـت، لـذا بـه نظـر توصيفى مورد  -ای به صورت گسترده و به شيوۀ تحليلى

ها مطرح بوده و به نوعى باعث دلگرمـى زنـان چنين تأسيسى كه همچنان در خانوادهرسد اين مى

 و ارث مهمـى هماننـد مهريـه شده است به طوری كه به دليل اهميت، آن را در كنار حقوق مالى

خود قرار داده  برند و با توجه به الزام قانونى كه همانند چتری زوجه را تحت حمايت مىر كا به ... و

اينك بعد از اين سؤال، . است، چيزی فراتر از يك نياز اجتماعى صرف، مبنای ايجاد آن بوده باشد
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وجـود دارد كـه ابهام ديگر اين است كه به فرض استقرار نفقه، آيا چه شرايطى برای ايجـاب آن 

توان اين حق را بـه  قوی مى توان زوج را مكلف به پرداخت آن كرد؟ آيا به صرف وجود مبانى مى

مجرد عقد نكاح محقق دانست و يا بعد از توجيه مبنايى، چه شرايطى برای مطالبۀ آن الزم است؟ 

فقها مطرح شده اسـت كـه بعـد از اجمـاع در و دائم بودن نكاح، از طرف  دو شرط اساسى تمكين

رسـد نفقـه، بـه  ولى به نظـر مى. خصوص شرط اول، در خصوص شرط دوم اختالف فراوان است

  .مجرد عقد نكاح بر ذّمۀ زوج مستقر شود

    استقرار نفقۀ زوجه مبانى: فصل اول

تـرين فـرد نسـبت بـه به عنـوان مسـتحق برای زوجه گيری نفقه ما در اين فصل به مبنای شكل

اجتماعى اسـتقرار نفقـه  -پردازيم، كه در بند اول داليل حقوقى دريافت آن از زوايای گوناگون مى

روايى را در بند دوم، يعنى فصـل  -شود و داليل قرآنى باشد؛ بررسى مى كه شامل سه زير بند مى

  .دهيم مىمورد تفحص مبنايى قرار 

  :كه شامل اجتماعى استقرار نفقه -داليل حقوقى: بند اول

  ؛سابقۀ وجود اين حق .الف

  به عنوان شريك دائمى زوج) مادر( جبران زحمات زوجه .ب

  .به عنوان متعلق حق شوهر به زن نفقه تعلق حق .ج

  سابقۀ وجود اين حق) الف

پديـد آورد و  سال قبل در جزيرۀ العرب، تحولى شگرف در وضـعيت زنـان 1400ظهور اسالم در 

حقوق با الهـام از قـرآن كـريم و فقـه،   اين. خود ايفا كرد نقش مهمى را در ايصال زنان به حقوق

، اجتمـاع، اقتصـاد، در خـانواده مدنى و ساير قوانين كشورمان متجلّى شـده و حقـوق زنـان قانون

سياست و مانند آن به رسميت شناخته شد و با اين ديدگاه زنان را از حصار فكری جاهليت قـديم 

پرداخت و قرآن قاطعانـه  به دفاع از زنعدالتى، دين اسالم  در برابر اين همه بى. نجات داده است

؛ زن همـان مقـدار كـه در )288: بقـره(» و لَُهن مِثُل الَذی باالمعروف«: و با صراحت اعالم كرد

بـا آن   توجهى نيز دارد تا از تساوی اين حقـوق اجتماع و خانواده وظايف سنگينى دارد، حقوق قابل

اسالم برای زن، كه در طول تـاريخ و جوامـع بشـری از . زنان حاصل گردد در حق وظايف عدالت
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ها و آداب و رسوم اجتماعى جاهالنه، محروم مانده بود،  حقوق حّقه و طبيعى خود به واسطۀ نسبت

است كه شارع مقدس بارها در آيات متعدد بر آن  از جملۀ اين حقوق، نفقه. اين حقوق را احيا كرد

ات شـارع بـر تأكيدبعد از احراز سوابق و  )233: ؛ بقره7و  6: ؛ طالق34: نساء( .ورزيده است تأكيد

هاست، به مبنـای ديگـری بـرای اثبـات  ترين آنمحترم شمردن حقوق زنان كه نفقه از جملۀ بارز

  .مپردازي نفقه مى حق مالى

  به عنوان شريك دائمى زوج) مادر( جبران زحمات زوجه) ب

 فرسای توليد نسل از لحاظ طبيعت بـه عهـدۀ زن گونه كه مسئوليت رنج و زحمات طاقت همان. 1

ها از نيروی بدنى زن كاسته و توانايى وی را در كسب و كـار كـاهش  گذاشته شده است و اين

  .دهد مى

خـانوادگى و امـوری از ايـن  ت فرزندان و همسرداری مديريت منزل و تالش برای مبـانىتربي. 2

  .ای بسيار دور داردها ريشه در گذشته دست كه همۀ اين

هـای مـرد بـرای  اند، عمومـًا توانايى و مرد از لحاظ نيروی كار مشابه و برابر آفريده نشـده زن. 3

 فرسای بدنى، به مراتب بيشتر از زنـان توليدی به خصوص كارهای طاقت كارهای اقتصادی و

  .است

باشد  ، مستلزم آسايش بيشتر و تالش كمتر از مرد مىباقى ماندن جمال و نشاط و غرور در زن. 4

و نشاط زن در رسيدگى وی به امور داخلى منزل و تربيت اطفال برای مـرد نيـز  البته سالمت

: 1366مطهری، ( .شود روانى مرد مى -ارزش فراوانى دارد كه به نوبۀ خود سبب آرامش روحى

141(  

 است كه اين مورد هم ريشه در گذشـته دارد كـه شـوهر مورد بعدی، وابستگى اقتصادی زنان. 5

های زنـدگى همسـر خـود را  هنگام نكاح، به طور ضـمنى مسـئوليت مسـتقيم تـأمين هزينـه

شان نسـبتًا  و به تبع آن درآمد اختصاصى البته امروزه زنان معموًال به واسطۀ اشتغال. پذيرد مى

  )1118مادۀ ( .باشد مختص خودش مى اصى زندرآمد اختص ايران اند، زيرا طبق قانون مستقل

باشـد و البتـه مـوارد  بـرای زوج مى نفقـه ای برای استقرار حقكننده همۀ موارد فوق، علل توجيه

  .وجود دارد ها موردی بود كه در خصوص توجيه حق نفقۀ زن مذكور فقط چند مورد از ده
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آويزی بـرای تكليـف  توانـد دسـت صرفًا در صـورتى مى ،ديگر آنكه همۀ موارد فوقنكتۀ مهم 

زيـرا اوًال در خصـوص عقـد . باشـد بر مرد باشد كه رابطۀ زوجيت ناشى از نكاح دائـم كردن نفقه

و ثانيـًا ) 517و  509و  79: 1393حر عـاملى، ( .منقطعه، اتفاق نظر فقها بر عدم وجوب نفقه است

كند بـه دليـل آرامـش روحـى  به طور دائم زندگى مشتركش را با همسرش آغاز مى وقتى كه زن

  .كند منقطعه، برای رفاه حال همسر و اوالد تالش و تكاپو مى ، بيشتر از زنانناشى از عقد دائم

  :به عنوان متعلق حق شوهر به زن نفقه تعلّق حق) ج

جالُ قواُموَن على النساِء بها فضل« اّهللاٰ بعضهم على بعٍض و بِهـا اَنفَقـوا مِـن  الر

  )34: نساء. (»اموالِهم

ونـد بـرای برخـى هـايى كـه خدانگهبانى است به خاطر برتری) حق(تسلط و  مردان را بر زنان«

هايى كـه از اموالشـان در مـورد زنـان به خاطر انفاق) هم(نسبت به برخى ديگر قرار داده است و 

بـرای زنـان دارد و  آيۀ اخير داللت روشنى بر تكليف مردان نسبت بـه پرداخـت نفقـه» .كنند مى

داوند متعال در آيۀ فوق يك تكليـف را در خ. باشد مى كننده مبنا و حكمت اين حكم همچنين بيان

را بيـان  شـوهر آيۀ شريفه بعد از آنكه اصل سرپرسـتى و رياسـت. مقابل يك حق قرار داده است

ايـن . »اّهللاٰ بعضـهم علـى بعـضٍ  بما فضـل«: فرمايد كند به حكمت اين حق اشاره نموده و مى مى

هايى است كه خداوند از نظر آفرينش و با توجه به مصـلحت نـوع بشـر  سرپرستى به خاطر تفاوت

ها قرار داده است و بالفاصله در مقابل چنـين حقـى، تكليفـى را بـه عهـدۀ شـوهر قـرار  ميان آن

، اين سرپرستى بـه خـاطر تعهـداتى اسـت كـه »و بِها اَنفَقوا مِن اموالِهم«: فرمايد دهد و مى مى

مكـارم، ( .به عهـده دارنـد های مالى در برابر زنان و خانواده مردان در مورد انفاق كردن و پرداخت

ه، از جهت انسـانى و اجتمـاعى مـرد در رياست خانواد البته برتری جنس مرد بر زن) 371: 1366

عالمه . های طبيعى و فطری مردان استنيست بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى از باب خاصيت

َبعضهم ِمن َبعٍض يك حكم عمومى اسـت و منافـاتى بـا . . «: فرمايند طباطبايى در اين رابطه مى

مـثًال نـوع . ود داشته باشنداين معنا ندارد كه هر يك از دو طايفۀ زن و مرد خصلتى مختص به خ

چـون طبيعـت انسـانيت در . مردان دارای شدت و قوت و نوع زنان دارای رّقت و عاطفـه هسـتند

...  تكوينى و اجتماعى نيازمند ابراز شدت، اظهار قدرت و در عين حال مودت و رحمت است حيات

روی ايـن . باشـند ع بشـری مىاين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمـ

: 1363طباطبـايى، (. »...انـد حساب دو طايفۀ مرد و زن از نظر وزن و اثر وجـودی بـا هـم متعادل
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اشكالى نيست در اينكه با تحقق نشوز «: اند فرمودهباره  در اين مرحوم احمد خوانساری )406-405

ساقط گردد و بر  قۀ زوجهنف –كه بر زن واجب است–از طرف زن، به واسطۀ اخالل در حق شوهر

و بـه : فرمودند" الوداع حجۀ"روايت گرديده كه در خطبۀ ) ص(اين مطلب در تحف العقول از پيامبر 

حق شما بر زنان اينست كـه . درستى زنان شما بر شما حقى دارند و برای شما بر زنان حقى است

رد ننمايند كه شما از او كراهت داريد، مگـر فراش شما را ضايع ننمايند و كسى را در منزل شما وا

بگيرند و اينكه عمل فحشا را مرتكب نشوند تا شما بر ايشان سختى ننمـوده و  آن كه از شما اذن

  )478: 1387خوانساری، (. »شان نكنيدترك

  :باشند كننده چنين نظری مى همچنين بررسى رواياتى در اين زمينه نيز بيان

 زنى خدمت پيامبر رسيد و گفـت حـق: كند كه نقل مى) ص(از پيامبر اكرم ) ع(قر امام محمدبا

بـدون اجـازۀ او روزه ... از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد: بر من چيست؟ پيامبر فرمودند شوهر

در روايت ديگری آمـده  )112: 1393حر عاملى، ( .شوهر از منزل خارج نشويد بدون اذن... نگيريد

: فرمايـد به شوهر چيست؟ مى حق زوجه: گويد در پاسخ به سؤالى كه مى) ع(است كه امام صادق 

  )121: 1393حر عاملى، (. بايد خوراك و پوشاك زوجه را تأمين

شـما بـر شـما حقـى  زنان :فرمايد صاحب جامع المدارك پس از نقل روايتى از پيامبر اكرم مى

شما بر زنان اين است كه بدون اجازه شـما كسـى را بـه  حق. دارند و شما هم بر زنان حقى داريد

ها را به طور متعـارف بپردازيـد و چنـين  و بر شماست كه خوراك و پوشاك آن... منزل راه ندهند

تعبيـر " حق الطاعـه"كه در فقه به  از شوهر بر اطاعت زن از تفريع وجوب نفقه«: كنند استنباط مى

شود كه در صورت عدم اطاعت زن وكوتاهى در ادای حق زوج نفقه سـاقط  شده است استفاده مى

  )478: 1355خوانساری، (. »خواهد شد

  :روايى استقرار نفقه –داليل قرآنى : بند دوم

  :اند از آن جمله ها استنباط كرده را از آن يك دسته از آيات وجود دارد كه فقها، وجوب نفقه: داليل قرآنى

  )7: طالق. (»ينفُِق ُذوسعه مِن سعه، من قُِدَر عليه رزقُه فلينفِق مما آتاُه اّهللاٰ « .الف

مردان توانگر وقتى همسر : فرمايد كند و مى مطلّقه بيان مى اين آيه وظايف مرد را در قبال زن

دهند بايد در ايام عده و ايام شيرخواری كودكشان به زندگى زن مطلّقه و  دار خود را طالق مى بچه
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تواند بـه  و آن كه ندار و تنگ معيشت است و نمى] نفقۀ وی را بپردازند. [كودك خود توسعه دهند

توانـد از مـالى كـه  اش توسعه دهد، هر قـدر كـه مى كودك شيرخوارهزندگى همسر طالق داده و 

در ايـن آيـه وجـوب  )284: تـاطباطبايى، بى( .خدای متعال به وی عطا كرده به ايشان انفاق كند

  .بر حسب توان مالى مرد ذكر شده است پرداخت نفقه

 ،بنابراين آيه، پـدر كـودك )233: بقره(. »و على الُمولود لَه رزقُهن و كسوتُهن باالمعروف« .ب

 يعنى متعارف از حال چنين شـوهر. باشد دار خوراك و پوشاك همسران مطابق عرف مىعهده

در لغت به معنای هر آن چيزی اسـت كـه از » رزق«واژۀ  )42: تاطباطبايى، بى( .و چنين زنى

و گفتـه ) 204: 1408ابن منظور، ( .ز هسترزق به معنای عطا ني. آن سود برند و منتفع شوند

؛ 854: 1372مسـعود، ( .شده رزق به معنای روزی، نعمت، باران، جيره و معـاش آمـده اسـت

بنابراين رزق به معنای عطای جاری است كـه ممكـن اسـت دنيـوی يـا  )541: 1362عميد، 

مقابـل و مطـابق ای است به مقتضای موقعيت طـرف توان گفت انعام ويژه اخروی باشد و مى

تـر از خـوراك پس رزق معنايى گسـترده )115: 1368مصطفوی، ( .نياز او برای تداوم زندگى

و عبـارت » نكـر«واژۀ معروف نيز همچون عرف به معنای كارهای نيكوست، در مقابل . دارد

بنابراين عرف اسـمى اسـت . است از هرچه كه نفس آن را خير بشناسد و به آن اطمينان يابد

. د شناخته شده و نيكى بـه مـردم اسـتبرای هرچه كه طاعت و وسيلۀ تقرب به خداونجامع 

پس عرف بدين دليل معروف ناميده شده كه به سبب آن اطمينـان  )155: 1408منظور،  ابن(

 معروف در تمام موارد خير و صالح و فالح، كار نيـك و واجـب و زيبـا. و آرامش حاصل شود

و » فليأكـل بـاالمعروف«و » كسوتهن باالمعروف«و » المعروفامساك با«پس . رود مىكار  به

فـاتوهن «و » آتـوهن و اجـورهن بـاالمعروف«و » عاشـروهن بـاالمعروف«و » قول معروف«

هـای  لغت معروف دارای يك مفهوم كلى است و ويژگى. همه به اين معنا هستند» باالمعروف

ذا در آيـۀ شـريفه، خـوراك و لـ )96: 1368مصـطفوی، ( .آن به تناسب موارد، متفاوت اسـت

اند و كميت و ساير مصاديق آن به عهدۀ عرف نهاده ذكر شده پوشاك به عنوان مصاديق نفقه

  .شده است

يقُوا علـيِهن و ان كُـن اولـِت « .ج لِتُض من حيُث سكنتُم مِن ُوجِدكُم والتضاُروُهن اسكنوُهن

زنانى را كه در عدۀ طالق رجعـى هسـتند و در  ؛»حملُهن  حمِل فانفِقوا عليِهن حتى يضعنَ 

و  در نفقـه(همان منزل كه خود سكونت داريد و برای شما ميسر است بنشـانيد و بـه ايشـان 
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و ) خود بگذرنـد كه به ناچار از حق(آزار و زيان نرسانيد تا در مضيقه و رنجشان افكنيد ) سكنا

  )6: طالق( .اگر حامله باشند تا وضع حمل كنند، نفقه دهيد) مطلقه زنان(

در اين آيۀ شريفه نيز به مسكن اشاره شده است ولى مصاديق ديگر در مضيقه نبودن ذكـر نشـده 

توان ساير مصاديق ديگر را نيـز اضـافه  كه با توجه به تعاريفى كه از عرف به عمل آمد مى ؛است

شده كه تا زمان وضع حمـل بـه ايشـان نفقـه  تأكيد، به زن و نيز در خصوص پرداخت نفقه. كرد

  .دهيد تا آزار نبينند

» على بعٍض و بِما اَنفِقـوا مِـن امـوالِهم اّهللاٰ بعضهم الرجال قوامون على النساء بِما فضل«. د

هـايى كـه خداونـد، بـرای تسلط و سرپرستى دارند به خاطر برتری مردان بر زنان؛ )34: نساء(

بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و هم به خاطر اين كه از اموالشان در مـورد زنـان 

  . كنندانفاق مى

از روح . توصيه و ملزم كرده است در پرداخت مخارج و هزينۀ زندگى زنان در اين آيه نيز مردان را

از يـك طـرف واژۀ . فهم اسـت زنـان قابـل در حـق آور بـودن پرداخـت نفقـهاين آيه، جنبۀ الزام

تـرين نشانگر اين است كه وقتى كسى سرپرست و قيم فرد يا گروهى باشـد كـه كم» سرپرست«

امتياز آن، حق تسلطى است كه خداوند بر وی در نظر گرفته است پس طبعًا تكليفى نيز بر عهـدۀ 

و از طـرف . چنين تسـلطى اسـت ، به ازای اينهای زن وی نهاده شده و به عبارتى پرداخت هزينه

گـويى . شـود اشـت مى، بديهى بودن پرداخت نفقه برد»و بِما اَنفِقوا مِن اموالِهم«ديگر از عبارت 

. برای پرداخت آن نـدارد تأكيدقابل انكار بوده كه نياز به انفاق كردن يك امر كامًال حتمى و غير 

يعنى قرآن مردان را به پرداخت نفقه دعوت نكرده است بلكه آن را در وضـعيت ايـن آيـه كـامًال 

داند، به طوری كه با توجه به اطالق آيه، تمكن يا عدم تمكـن زوج يـا  بحث مى موجه و غير قابل

خصـوص كميـت و كيفيـت نفقـه صـحبتى تأثيری در حق مطالبۀ زوجه ندارد؛ البته آيه در  زوجه

  .ندارد

رفتـار  شـود كـه بـا زنـان در اين آيه به مردان امر مى )34: نساء(. »عاشروُهن باالمعروف«. هـ

را نيـز شـامل  منصفانه، پسنديده و مطابق عرف داشته باشند كه اين امر كردن، پرداخت نفقه

صـاحب ). توضيح عرف و مصاديق آن قبًال ذكـر شـد(رف باشد شود كه بايستى بر طبق ع مى

و ) 302: 1367نجفـى، ( .اين آيه را از داليل وجوب نفقه بر مرد ذكر كـرده اسـت) ره(جواهر 

  . رفتاری و منصفانه بودن استهای همسر نيز خود، يكى از مصاديق خوشپرداخت هزينه
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اين آيات از . را به نيكويى نگه دارند د زنانشو آيات ديگری هم جود دارد كه به مردان توصيه مى

در تمام آيات شريفۀ فـوق،  )231: ؛ بقره2: طالق( .دارند ديدگاه فقها داللت ضمنى بر وجود نفقه

باشد ذكر شده است و پرداخت سـاير مصـاديق  خوراك و پوشاك كه از مصاديق رزق و روزی مى

عهـدۀ عـرف به» عاِشرُوهن باالَمعروف«های دارو و درمان با توجه به عبارت نفقه از جمله، هزينه

گونه ضرر رساندن به زنان نهى مردان را از هر» ال َتضاروهن « همچنين جملۀ. گذاشته شده است

كه عدم آن باعث تضرر زن خواهد بود،  كه خود بيانگر اين است كه همۀ مايحتاج زن ؛كرده است

  .از نفقه است كه بايستى برآورده و تأمين شود

هايشان در زمان مطلقۀ رجعيه را از خانه در آيۀ اول سورۀ طالق نيز به مردان امر شده كه زنان

مسـكونى هـای انـد كـه در زمـان فـوق از خانـهعده بيرون نكنيد و متقابًال زنان نيز مأمور شـده

شان بيرون نروند كه اين آيه داللت بر تهيۀ مسكن برای همسرانشان در عدۀ رجعيـه دارد و  قبلى

» ِهـن «ضمنًا اضافه شدن ضـمير  ،به طريق اولى داللت بر اهميت مطلب در طول مدت زناشويى

نـان پـيش ها متعلق به زنان بوده و زدهد كه اين خانه ، نشان مى»بيوتِهن «در عبارت » بيوت«به 

  .برند نبايد از آن خارج شونداند و اكنون كه در حال عده به سر مىاز طالق در آن سكونت داشته

» و ال يخُرجن من بيوتِهن و سكونت در خانـه مسـتلزم پرداخـت ) 1: طالق(» ال تخرجوُهن

ردار باشند تا زمان وضـع گاه باو هر: در چند آيۀ بعد آمده است. باشد ها نيز از جانب مرد مىهزينه

 »و ان كن اوالِت َحِمل فـانفقُوا علـيهن حتّـى يضـعن حملُهـن «ها را بپردازيد  حمل، نفقۀ آن

. رجعى باشد، چه رجعى باشد چه غير مطلقه مى زنان» و ان كن «، كه منظور از عبارت )6: طالق(

ه چون حمل، نتيجـۀ زنـدگى مشـترك زوجـين فهم است اين است ك ای كه در اين آيه قابلنكته

نيز، چـون در  است، الزم است كه نفقۀ هر دو، توسط زوج پرداخت شود و در خصوص نفقۀ زوجه

اش بر زوجه بوده و نفقه لذا در حكم ،وجود دارد رجوع برای مرد بدون رضايت زن مدت عده، حق

و علـى «شـود  سـاقط نمى است و حتى در صورت فوت زوج نيز، تكليف به پرداخت نفقه ذّمۀ مرد

» مثـُل ذالِـك«عطـف شـده و » مولود لَه«در اين آيه، وارث به  )233: بقره(. »الواِرِث مثل ذالك

شـود و  يعنى همان اموری كه تهيۀ آن بر عهدۀ زوج بـود، پـس از فـوت او، بـر وارثـان الزم مى

نيز برگرفته از اين آيۀ شريفه باشد كه در ايام عدۀ وفات اگر زوجه . م. ق 1110 ۀاحتماًال متن ماد

و بـه ) 669: 1387كاتوزيـان، ( .اسـت اش بر عهـدۀ اقـاربحامل باشد يا نباشد، در هر حال نفقه

حمـل بـه دليـل كه در عدۀ وفـات اسـت تـا وضـع  عقيدۀ برخى ديگر از نويسندگان، زن آبستنى
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: 1366؛ نجفـى، 159: 1378صـفايى، ( .را دارد های حمل، استحقاق نفقه از تركۀ شـوهرگرفتاری

فقط بحث در مصاديق اقارب است كه در اين خصوص اتفاق نظری بين فقها و حقوقـدانان ) 326

ز بررسى مصاديق توجيه شده، ا) وجوب پرداخت نفقه برای زوجه(وجود ندارد، و چون اصل قضيه 

  .گذريماقارب برای ادای اين حق به دليل ضيق وقت، مى

  داليل روايى

باب  31روايى آن به طور مفصل در  از جمله مبانى در كتاب وسايل الشيعه، كيفيات و شرايط نفقه

  .كنيم ح مىكه ابوابى چند از آن را مطر) 223-265: 1367حر عاملى، ( .ده استبحث ش

سؤال شد ) 229: بقره( »فامساك باالمعروف اوتسريح باحسان«در مورد منظور آيۀ شريفۀ ) ع(از امام رضا 

، از حضـرت در مـورد نفقـه. و پرداخت نفقۀ وی است آزار نرساندن به زن» امساك باالمعروف«: كه فرمودند

  )226: 1367حر عاملى، ( .دهد شش مىمعنای عطيه و بخاند كه  استفاده كرده» احباء«واژۀ 

بـه عنـوان خـوراك و  نفقه) ع(و امام محمدباقر ) ع(در احاديث ديگری از حضرت امام صادق 

كه امام صـادق چنان. برده نشده است پوشاك ذكر شده و از مواردی مانند هزينۀ دارو و درمان نام

شايد بتوان گفت منظور ايشـان . »بطَنها و يكُسو جَنتها و اِن جِهَلت غفرلَهايشَبع «: اند فرموده) ع(

اند بدين زيرا احتماًال حضرت، كمترين ميزان نفقه را در نظر داشته ،بوده باشد های زنهمۀ هزينه

 .نـدازداگر اين مقدار پرداخت نشود بر امام است كه بين زن و مـرد جـدايى بي: انددليل كه فرموده

بر حاكم است كه اين وصلت را به جدايى مبـدل  ،ادنى نيز پرداخت نشود پس اگر اين حد) همان(

  .نمايد زيرا بدون اين حداقل، نياز زن تأمين نشده و بهتر است كه از يكديگر جدا شوند

شاهد ديگر بر اين ادعا كه منظور حضرت حداقل خوراك و پوشاك بوده، روايت ديگری اسـت 

مِن قدَر عليِه رزقُه فَلينفـق مِمـا آتـاُه «كه جوابى را در پرسش از آيۀ شـريفۀ ) ع(م صادق از اما

مردی كه در حالت تنگ دستى و مضيقۀ مـالى بـه سـر «: بيان فرمودند و آن اين است كه» اّهللاٰ 

برای همسرش  ،برد، الزم است حداقل ميزان خوراك و پوشاك همسر را كه در توان وی است مى

از ايشـان . كنـد خالف اين ادعـا را اثبـات مى) ع(اما روايت ديگری از امام صادق . »يدفراهم نما

: همسـرش چيسـت؟ حضـرت فرمـود پرسيدند كه اگر مرد بخواهد به شايستگى عمل كند، حـق

و . ..«، »خوراك و پوشاك وی را فراهم نمايد و اگر نادانى از وی سر زد، شوهرش او را ببخشـد«

  )226: 1367حر عاملى، ( .»غفرلهاان جهلت 
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نقل شده است كه ) ع(توسط امام صادق ) ص(روايت ديگری با همين مضمون از رسول اكرم 

البته گفته شده اين روايات يا بر موارد غالب حمـل . اندفقط خوراك و پوشاك را مد نظر قرار داده

ها فهميده  نپذيريم، آنچه از آن شود و يا بر عرف و عادت موجود آن زمان و اگر چنين چيزی را مى

، كه در اين حالـت نيـز ممكـن اسـت )همان(، كفايت است اين است كه مالك در نفقه ،شود مى

آنچه در : فرمايد نيز مى) ره(صاحب جواهر . را نكند خوراك و پوشاك كفايت تأمين مايحتاج زوجه

به آنچه در عرف مدنظر است انصراف ) 19: نساء(» االمعروفعاشروهن ب«روايت آمده به دليل آيۀ 

در هر صورت آنچه مسَلم است و از آيـات و روايـات مـذكور برداشـت  )330: 1367نجفى، ( .دارد

كه اين آيۀ شـريفه شود منظور، پرداخت حداقل نفقه يعنى همان خوراك و پوشاك است چنان مى

مرد توانمنـد از «: »ُقِدر عليه رزُقه فلينِفق مماء آتاهُا اّهللاٰ لينفق ذوسعٍه ِمن سعٍه و من «: فرمايد مى

شيرده را بدهد و آنكه ندار و تنگ معيشت است هـم، آنچـه خـدا بـه او داده  ثروت خود نفقه زن

بـرآورده ) خوراك و پوشاك(لذا از همان دارايى اقل مرد هم، حداقل نيازها ) 7: طالق(» انفاق كند

  .شود مى

نقل شـده كـه شخصـى از ايشـان سـؤال كردنـد كـه يـا ) ص(ديگری از رسول اكرم  روايت

، من ديناری دارم آن را در چه راهى صرف كنم؟ ايشان پاسخ دادند رسول برای خودت خرج «: اّهللاٰ

برای اوالدت خـرج «: ؛ دوباره پرسيد دينار بعدی را برای چه كسى خرج كنم؟ پاسخ فرمودند»كن

كـه معمـوًال [ات بـرای خـانواده«: ار سوم را برای چه كسى؟ جواب دادند؛ باز هم پرسيد دين»كن

: ؛ و باز هم سؤال كرد دينار بعدی را برای چه كسى؟ فرمودنـد»خرج كن] در رأس آن است زوجه

بـار در ؛ دوباره پرسيد دينار ديگری دارم آن را چگونـه خـرج كـنم؟ ايـن»برای كنيزت خرج كن«

اّهللاٰ معى دينار،  فقال يا رسول) ص(روی النبى «؛ »در هر راهى خواستى خرج كن« :پاسخ فرمودند

َانفقُه على َولِدك، قال معى آِخر، قال َانَفقه على اهلِك، : قال َانَفقُه على َنفسك، قال معى آِخر، قال

  .»قال معى آِخر، قاَل انَت َأبَصر قال معى آِخر، قال اِنفقُه على خاِدمك،

يگری آمده است كه وقتى حضرت ابتدا امر به خرج كردن دينار اولى بـرای خـود و در روايت د

كند، دينار دوم را برای خانوادۀ وی و سومين دينار را برای پدر و مادر و چهارمين دينار شخص مى

وفى روايتى ُاخری اَنه قاَل بعد اهلِـك قـاَل «. كند را برای كنيز و ديگری را در راه خدا توصيه مى

ِخر قاَل انُفقُه على والِدك، قال معى آِخر، قاَل اَنفقُه على خاِدمك قال معى آِخـر قـال َانفقـُه معى آ

،   )3: 1387طوسى، (. »و ذالك َأيسر فى سبيل اّهللاٰ
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  :در تقابل با نفقۀ اقارب نفقۀ زوجه: فصل دوم

به  485: 1990؛ جزيری، 3: 1376نجفى، . (باشند مى سبب وجوب نفقه 3زوجيت، قرابت و ِملك؛ 

  )؛ مبسوط، همان72: 1381نقل از فروغ پارسا، 

  .شود واجب مى با عقد ازدواج دائم، بر شوهر نفقۀ زن. 1

بـين سـاير  در بين خويشاوندان، فقط آباء و اوالد ملزم به انفاق يكديگرنـد و نفقـه. 2

  .خويشان مستحب است

  .باشد ها واجب مى نفقۀ غالم و كنيز برای صاحب آن. 3

باشـد و از پـرداختن بـه مسـئلۀ  ، مىو البته تا حدودی نفقۀ اقارب چون بحث، راجع به نفقۀ زوجه

  .گذريم ِملك به دليل انتفای موضوع، مى

  .دهيم ، موارد آن را به تفصيل شرح مىحال بعد از تعيين اسباب وجوب نفقه

  :آن و آثار شرايط وجوب نفقه: بند اول

، دائم بودن عقد نكـاح فقهای اسالم اتفاق نظر دارند كه از جملۀ شرايط زوجيت برای وجوب نفقه

است و در نكاح متعهـد يـا ازدواج موقـت، تكليـف بـه  باشد و به نوعى نفقه از لوازم عقد دائم مى

اما در خصوص شـرط ديگـر آن يعنـى . پرداخت نفقه وجود ندارد مگر شرط ضمن عقد نكاح شود

  )347 :1414حلى، ( .، بين فقهای عظام اختالف نظر وجود داردتمكين

شود و برخـى ديگـر  بر مرد واجب مى ای كه برخى معتقدند بالفاصله پس از عقد، نفقه به گونه

در خصـوص تمكـين هـم . ، زوج مستحق نفقه خواهـد بـودمعتقدند كه تنها پس از احراز تمكين

اطاعت يا تمكين . تعاريف متعددی چه از لحاظ لغوی و چه از جنبه اصطالحى به عمل آمده است

به كسى توانايى دادن كه به امـری يـا چيـزی دسـت «: معنا است يا عدم نشوز كه در لغت بدين 

خود واژۀ تمكين نيز  )340: 1362عميد، ( .»يابد، قبول كردن و پذيرفتن، فرمان كسى را پذيرفتن

شود و آن تمكينى كه در فقه و همچنين محاكم بيشتر بـدان  به دو دستۀ عام و خاص تقسيم مى

به طـوری كـه زن،  و شوهر وت كردن بين زنكنند، همان تمكين خاص است، يعنى خل توجه مى

: 1411شـهيد ثـانى، ( .محل و وقتى را اختصاص ندهند و خودش را در اختيـار شـوهرش بگـذارد

كه ايـن ) 303: 1421؛ نجفى، 313: 1420؛ خمينى، 455: 1340؛ امامى، 347: 1414؛ حلى، 122

در مقابـل واژۀ تمكـين  ست زيرا در ترمينولوژی حقـوقتعريف از معنای اصطالحى تمكين دور ني
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ميـان ) يعنـى آزاد گـذارد(اند مراد از تمكين آن است كه تخليه كند  فقها گفته«: چنين آمده است

او را معذور  دست او دهد مگر در مواردی كه قانونحال و خود را بهخود و شوهر در هرجا و در هر

معـذلِك قضـيۀ تـابع عـرف ازمنـه و . مثل ايام حيض يا احرام و مرض مانع تمكين ،استشمرده 

  )178: 1386جعفری لنگرودی، (. »است امكنه و اقوام

خـود اطاعـت نمايـد و ايـن  بايستى در همۀ مسائل از شوهر البته برخى ديگر معتقدند كه زن

كاتوزيان، ( .باشد مى اطاعت هم مربوط به مسائل جنسى و هم مربوط به همكاری در ادارۀ خانواده

همسر از منزل خارج شود يا برای عيادت والدين بيمـار  و حتى اگر بدون اذن) 665 -667: 1387

خاص  ولو آنكه تمكين) 358: 1412اصفهانى، ( ؛شود مى وی ساقط ،خود از منزل خارج شود نفقۀ

البته تعريفى كه در لغت از تمكين شده است نيز، اطاعت زن از همۀ مسائل خانوادگى، . كرده باشد

به دليل عذر شرعى يا رتقـاء و قرنـا  اين گروه در عين حال معتقدند اگر زوجه. قابل برداشت است

تمكين نكرد، نفقۀ وی از بين نخواهد رفت ولى اگر زوجه نابـالغ بـود ) تى در آلت تناسلىمشكال(

؛ 348: 1413؛ حلـى، 314: 1420خمينى، ( .ای نخواهد داشتيعنى استمتاع از وی ميسر نبود نفقه

  )اصفهانى، همان

  :گردد اينك نظرات اين فقهای عظام مختصرًا ذكر مى

قـرار داده و نفقـه را  را همانند عوض يا شبه عوض در برابر نفقه مشهور فقهای شيعه، تمكين

: 1406؛ ابن بـراج، 465: 1411؛ ثانى، 347: 1414حلى، ( .اند نموده مشروط به تمكين كامل زوجه

طباطبـايى، ( .اند فقيه بزرگ ديگری هم نفقه را مانند عوض معامالت در مقابل تمكين ديده )347

شهرت بين فقهاسـت و هـيچ آيـه و  ،عمدۀ دليل ايشان: فرمايند صاحب جواهر مى  ).165: 1418

 ايـن فقيـه فقيـد و عـدۀ ديگـری از فقهـا. روايتى كه داللت بر اين شرط داشته باشد وجود ندارد

صـاحب  ،استحقاق نفقه را خواهد داشت معتقدند كه به مجرد عقد نكاح، زن) 99: 1409بحرانى، (

در مقابل رواياتى كه قول به شـرطيت تمكـين زوجـه دارد، روايـات ديگـری «: فرمايند جواهر مى

شده كه ايشان خوراك و پوشاك زوجات را بـر شوهرانشـان  روايت) ص( مثًال از پيامبر. وجود دارد

ر به معاشرت به معـروف ظهـور گردد شرط تمكين در ام كه مالحظه مى واجب كرده است و چنان

. نيسـت) مانند مهر(شود  موجب عقد واجب مى نفقه از اعواضى كه به«: گويند همچنين مى. »ندارد

احتماًال منظور ايشان نزديكى جنسى است زيرا به موجب آن است كه تمـام مهـر ثابـت در ذّمـۀ [

ه است و شارع نيـز نفقـۀ كند كه فالنى زوج مال مجهول هم نيست، بلكه عقد افاده مى] شود مى
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زوجه را ثابت كرده است و در روايت مزبور داللتى بر اينكه نفقه مشروط بودن ايشـان نـزد شـما 

بلكـه گفتـه شـده اطـالق مطلـب، دليـل بـر عـدم آن ] منظور تمكين خاص اسـت[باشد، ندارد، 

دم تمكـين همچنين راجع به نظر گروه اول كه معتقدند ع )304 -307: 1366نجفى، (. »باشد مى

اگر شما معتقد بـه اعتبـار تمكـين در «: گويد نفقه نخواهد بود مى دليل عذر شرعى مسقط حقبه 

نفقه هستيد دليل ندارد معذور شرعى را استثنا كنيد، پس اگر تمكـين بـه هـر دليلـى ولـو مـرض 

ت انتفـای شـرط، زيرا در صـور ،يا هر عيب ديگری ممكن نباشد بايستى نفقه ساقط گردد" رتقاء"

نجفى، (. »پس برای استثنای اين موارد، بايد دليل خاصى اقامه نمود ؛گردد مشروط هم منتفى مى

دانند ولى نشوز را مـانع و مسـِقط  البته اين فقها تمكين را در وجوب نفقه شرط نمى )308: 1421

  .دانند نفقه مى

فقهـايى كـه معتقـد بـه عـدم رسد نظر صاحب جواهر و جناب شيخ بحرانى و ساير  به نظر مى

كه در طالق رجعى، قبـل تر باشد، زيرا با وجودی هستند مدلَل برای استقرار نفقه شرطيت تمكين

تـوان گفـت در ايـن ايـام عمـًال  تمتع جنسى وجود ندارد و در نتيجـه مى از رجوع برای مرد حق

صورت نگرفته است، ولى با اين حال نفقـۀ زوجـه در ايـام عـده پرداخـت  تمكينى از جانب زوجه

حتى بعضى معتقدنـد كـه . شود، اين خود نشان از عدم شرطيت تمكين برای وجوب نفقه دارد مى

توان برای نفقۀ آينده  آيد، لذا مى چون به واسطۀ زوجيت، سبب نفقۀ آينده برای زوجه به وجود مى

ايشان همچنين معتقد اسـت كـه نشـوز مـانع  )666: 1387كاتوزيان، ( .ضمانت كرد نيز، از شوهر

برای گرفتن نفقه نيازی به اثبات تمكـين خـود  زن. وجوب نفقه است و اثبات آن به عهدۀ شوهر

و چنانچـه بـا ) 668: 1387كاتوزيـان، ( .ندارد و كافى است دليل رابطۀ زوجيت را به دادگاه بدهد

مگر اينكه نشـوز زن را اثبـات  ،ارائۀ قبالۀ ازدواج تقاضای نفقه نمايد شوهر ملزم به پرداخت است

مـدنى، بـا تفسـيری عـام از واژۀ  برخى ديگـر از نويسـندگان حقـوق )456: 1370امامى، ( .نمايد

مـدنى از  بت به زوج دانسته و معتقدند ترتيـب قـانونتمكين، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نس

نفقه را . م. ق1106شوهر را اثبات نموده و سپس در مادۀ  رياست. م. ق 1105اينكه ابتدا در مادۀ 

برای زن محرز دانسته است، خواستۀ رياست شوهر و الـزام نفقـه را بـه عنـوان دو تعهـد متقابـل 

نظر اين نويسـندۀ محتـرم نيـز بـا عـدم شـرطيت  )173: 1376جعفری لنگرودی، ( .يدمعرفى نما

كنندۀ همان استدالل آيـات و روايـات مـذكور در ايـن مقالـه  تمكين تقارن بيشتری دارد و تداعى

  .است
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زيـرا طبـق نظـر گروهـى كـه . چنان تفاوتى با هم نداشته باشند رسد هر دو نظر آن به نظر مى

ساقط خواهد شد و طبق نظر گـروه ديگـر  دانند، اگر تمكين انجام نشود، نفقه را شرط مى تمكين

شود ولى اگر در  نفقه مستقر مى ،كه به مانعيت نشوز معتقدند، ابتدا به ساكن و به مجرد عقد نكاح

فقـط در  پـس تفـاوت. دشـو محرز شد نفقه سـاقط مى بين زندگى مشترك، نشوز از جانب زوجه

دانند و لذا ممكن است بـين وجـوب  زيرا هر دو، نشوز را مانع نفقه مى ،استقرار نفقه است» زمان«

بدين صورت كـه زوج بـه مجـرد نكـاح، نفقـه را . نفقه و اسقاط آن، فقط چند لحظه فاصله باشد

با تمام . شود ن لحظه نفقه ساقط مىكند كه هما كند ولى بعد از آن، زوجه تمكين نمى پرداخت مى

ای را كه  ، زوجه.)م. ق1108(از نظر مشهور پيروی كرده و در مادۀ  مدنى ايران اين تفاسير، قانون

شـده كـه هـر دو معنـى و  اين ماده طـوری تنظيم. داند حاضر به تمكين نباشد مستحق نفقه نمى

گـذار هنگـام  رسـد قانون به نظر مى. شود مانعيت نشوز را شامل مى برداشت از شرطيت تمكين يا

. ق 1102مگر آنكه به مادۀ . وضع اين ماده كامًال متنبع نشده و ماده را با ابهام تنظيم كرده است

دانـد و شـرط  و تكاليف زوجين را به صرف عقد نكاح مى توجه داشته باشيم كه استقرار حقوق. م

نيـز عـدم شـرطيت .) م. ق 1108و  1106(با توجه به اين ماده و مـواد . داند ديگری را الزم نمى

ولـى بعـد از . تمكين قابل استنباط است و محاكم نيز قبل از انقالب متأثر از قانون مـدنى بودنـد

رفته و تمكـين را شـرط  وی از نظر مشهور در فقه اماميهانقالب، رويۀ محاكم بيشتر به سمت پير

  .دانند وجوب نفقه مى

 فقـط بـه پرداخـت مهريـۀ زنـان) دائم بودن نكـاح( در قرآن خصوص شرط ديگر وجوب نفقه

ِه منهن فاتوهن فها استَعتُم ب«: منقِطعه سفارش شده و در خصوص نفقه دستوری نرسيده است

 نيز .) م. ق 1113(، ولى در فقه اتفاق نظر بر عدم وجوب نفقه است كه مادۀ )24: نساء( »اجورهن

خمينى، (داند مگر با حصول شرايطى را در عقد منقِطع فاقد نفقه مى بر اين نظر استوار شده و زن

، اوضاع و احوال، مدت نكاح، سـكونت از جملۀ اين شرايط )71: 1363؛ شيخ طوسى، 313: 1420

زيـرا در عقـد  ،مشترك، داشتن فرزند و ساير قرائن حاكى از بنای طرفين در پرداخت نفقـه اسـت

شـود  به آن داده مى ريشۀ قراردادی دارد و در صورتى حكم ،به پرداخت نفقه انقطاع، التزام شوهر

وزيـان، كات( .باشند و شرايط فوق اماره بر وقوع اين تراضى اسـتكه دو طرف بر آن تراضى كرده 

1387 :670(  
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ای شود، يعنى در زمينه صرفًا در خصوص ازدواج دائم مطرح مى پس با فقدان اين شرايط، نفقه

گردد كه ازدواج دائم بـر او الـزام  در طول زندگى مشترك خود، ملزم به رعايت حقوقى مى كه زن

های زنـدگى  زوج و فرزندان و تالش برای اسـتحكام پايـه پس در برابر اجرای حقوق. كرده است

ين تكاليف بر طبق شود، طبيعتًا اجرای ا تكليف مى مشترك كه به صورت مستمر و مداوم بر زوجه

ها وجوب نفقه بر ذّمۀ زوج است كـه شـايد يكـى از  ترين آن قاعده، همراه با حقوقى بوده كه مهم

همين مطلب بـوده باشـد و  ،وجوب و وجود نفقه برای زن كه اختصاص به ازدواج دائم دارد مبانى

فقۀ زوجۀ دائمى را بر زوج تكليف كـرده اسـت؛ و به صراحت ن.) م. ق1106(مدنى در مادۀ  قانون

 برد، باردار باشد يا نباشد از نظر قرآنى و فقهى حكم سر مىحتى زنى كه در دوران طالق رجعى به

نجفـى، (شـود  بـار مى زوجه را داشته و بسياری از احكام زوجه از جمله وجوب نفقۀ وی، بر شوهر

؛ فــروغ پارســا، 485: 1990؛ جزيــری، 358: 1412؛ اصــفهانى، 348: 1374مى، ؛ امــا317: 1421

و اِن كن اوالِت حمٍل فـانفقُوا علـيهن حتـى «: ، و در قرآن به اين امر توصيه شده.)79: 1381

 البته شايد بتوان از جملۀ . »يضعَن حملهن» نيز اين برداشت را داشـت كـه معنـى » ال ُتضاروهن

ها بـا  همچنان كه اين جمله در يكى از ترجمـه. ن نفقه و مسكن زوج مطلقه باشدضرر نزدن، تأمي

كـه منظـور از » .بـه ايشـان در نفقـه و سـكنا آزار و زيـان نرسـانيد«: اين توصيف آمده است كه

و قانون مدنى نيز به پيروی از قرآن و فقـه، نفقـۀ مطلقـۀ ) 6: طالق. (مطلقه است زنان» ايشان«

علت حكم اين است كه در .). م. ق 1109مادۀ (ه را در زمان عده بر عهدۀ شوهر نهاده است رجعي

زمان عدۀ رجعيه، زن در حكم زوجه است و همانند دوران زناشويى بايد تصميمات شوهر را دربارۀ 

مبـاح  ،تنها در برقراری رابطۀ جنسـى اسـت كـه پـيش از رجـوع تفاوت. زندگى خانوادگى بپذيرد

  )668: 1387كاتوزيان، (. نيست

بود كه داليل قرآنـى و فقهـى بـه  آنچه تاكنون بحث شد مربوط به شرايط وجوب نفقۀ زوجه

  .كنيم نفقۀ زوجه را بررسى مى تفصيل بيان شد و ذيًال آثار

نيز با آن همۀ اختالف نظر محـرز  به نكاح مردی درآمد و بحث تمكين هرگاه زنى با عقد دائم

ديگری، آثـاری  مانند هر حكم شود كه اين وجوب نفقه بر زوج واجب مى شد، پرداخت نفقۀ زوجه

  :گذارد كه از آن جمله است از خود بر جای مى

و اقـارب،  يعنى با وجود زوجه )365: 1367نجفى، ( .شود مقدم مى نفقۀ اقارب نفقۀ همسر بر .الف

برخى از فقها معتقدنـد كـه حتـى اگـر . شود نفقۀ زوجه در پرداخت، مقدم بر نفقۀ اقارب مى
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شخصى نيازمند ازدواج است به طوری كه اگـر ازدواج نكنـد در مضـيقه يـا معصـيت قـرار 

موسـوی ( .شـود تواند ازدواج كند و در نتيجه نفقۀ وی بر نفقۀ اقارب مقـدم مى رد، مىگي مى

احتماًال منظور ايشان اين است كه حتى اگر مرد شرايط مناسب بـرای  )321: 1379خمينى، 

ازدواج نداشته باشد و زودتر از موعد طبيعى و قانونى ازدواج كند در هر حال نفقۀ زوجـه بـر 

  .شود مى نفقۀ اقاربش مقدم

از نشوز پرداخت نشود به صـورت ديـن بـر ذّمـۀ مـرد بـاقى  اگر نفقۀ همسر به هر علتى غير .ب

اگر چه از سر تقصير داده نشـود، قضـا  اما نفقۀ اقارب. ماند، مگر آنكه همسر آن را ببخشد مى

شـود ولـى  اش سـاقط مىنشوز كند نفقـه حال اگر زوجه )290: 1410موسوی خويى، ( .ندارد

  .كنند درهم تداخل نمى نفقۀ اقارب همچنان پابرجاست زيرا اين دو نوع نفقه

دارد بـه قـدر  حـق ثروتمند است از دادن نفقۀ همسرش امتناع كند، زنكه  درحالى اگر مردی .ج

 )577: 1379 موسـوی خمينـى،( .عنوان تقاص بـردارد كفايت و به نحو متعارف از مال مرد به

همسـر (اّهللاٰ آمده كه در پاسخ به ايـن سـؤال هنـد  همچنان كه در روايتى از پيامبر اكرم صلى

تـوانم از امـوالش بـردارم؟ پاسـخ  دهـد آيـا مى كه شوهرم نفقۀ من و فرزندم را نمى) ابوسفيان

در خصـوص  )3: 1363شيخ طوسى، ( .رداربه اندازۀ متعارف برای خودت و فرزندت ب: فرمودند

ممكن نباشـد ولـى دارای  به پرداخت نفقه تقاص، فقيه ديگری معتقد است كه اگر اجبار زوجه

مالى باشد و برای زوجه امكان برداشتن مقدار نفقه از آن مال فراهم باشد، حّق تقاص دارد، اما 

  )323: 1420خمينى، ( .ى وجود نداردحاكم، چنين حق زوجه، بدون اذن برای غير

حـال در . را داشـته باشـد موارد فوق در حالتى بود كه مرد توان و مكنت مـالى بـرای ادای نفقـه

، پرداختن به ميزان توان وی است و بقيـۀ نفقـه كـه صورتى كه مرد تنگدست باشد تكليف شوهر

در عرف خودش دارد بـر ذّمـۀ مـرد بـاقى  بستگى به كيفيت هزينۀ مخارج امثال آن زنمقدارش 

ُ نفساً «و ) 233: بقـره(» ال تكلُف نفٌس اال ما ُوسَعها«ماند كه بعدًا پرداخت كند  مى ال يكلُف اّهللاٰ

  )7: طالق(. »اال ماَء آتاها

 نفقـه س از آن به وجود آيد، موجب سقوط حـقفقر و نداری مرد خواه در هنگام عقد بوده يا پ .د

و عواقـب مطـرح  ديگری كه در خصـوص نفقـۀ زوجـه تفاوت )288: 1410خويى، ( .شود نمى

 بايستى مايحتاج وی را به طور كامل برطرف نمايد و است اين است كه از نظر كيفى، نفقۀ زن

كنندۀ فقر، عرف است، شك نيست كـه همـۀ آنچـه مـورد نيـاز زن  از آنجا كه مرجع مشخص
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مثًال نياز به پزشك و دارو و در بعضى مـوارد بـه . شود است، از نظر عرف جزو نفقه شمرده مى

پس در جايى كه خوراك . مراتب بيش از نياز به خوراك و پوشاك و خادم و لوازم آرايش است

 )324: تامغنيه، بى( .د، به طريق اولى هزينۀ دارو و درمان هم واجب استو پوشاك واجب باش

انگاری ورزد، مورد مـذّمت قـرار  زيرا عرف، مردی كه متمكن باشد و در درمان همسرش سهل

دهد كه در قرآن نيز بـه  همچنان كه اگر با فرزندش چنين كند مورد نكوهش قرار مى. دهد مى

كه همگـى ) كه در صفحات قبِل اين مقاله به تفصيل بحث شد(ه كار رفت كّرار كلمۀ معروف به

ها به عرف،  سپردن معانى بعضى واژه. باشند نشانگر رفتار مطابق عرف و معاشرت منصفانه مى

  .ها شده و قابليت انطباق با هر زمانى و در هر مكانى را دارند باعث موسع شدن مفاهيم واژه

ن و تعاون با آنان در هنگام خطر و سختى نيز، پرداخـت همچنين قواعد عمومى كمك به مسلمانا

  .كند هزينۀ درمان همسر را كه معموًال از ديگران سزاوارتر است، توجيه مى

، همين اندازه كه به قدر كفايت برای مخارج افـراد واجـب النفقـه ولى در خصوص نفقۀ اقارب

به يك وعده غذا نياز داشته باشد، بـيش از آن بـر به عنوان مثال اگر خويشاوند . باشد كافى است

  .منفق واجب نيست

. را به قدر رفع حاجت در نظر گرفتـه اسـت نيز، پرداخت نفقۀ اقارب) 1204(همچنان كه مادۀ 

كه  درحالى )376: 1367نجفى، ( .شود برای اقارب هم، بر طبق عرف تعيين مى البته مصاديق نفقه

چنين نيست و مرد متمكن بايد به فراخور شأن و دارايى همسرش، وسعت و رفاه  در خصوص زن

  .برای وی ايجاد كند

  :به ارقاب جهات ترجيح نفقۀ زوجه: بند دوم

مدنى شرايط واجب النفقه و منفق را به ترتيب بيان داشته كه ايـن  ، قانوندر خصوص نفقۀ اقارب

الـزام بـه انفـاق در «؛ زيرا اوًال اين شـرايط در قسـمت شرايط صرفًا مختص اقارب است نه زوجه

موجب ، ولى نفقۀ زوجه به .)م. به بعدق 1196مواد (در فصل اول از كتاب نهم ذكر شده » خانواده

پـس بـرای .). م. بـه بعـدق 1106مـواد (فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم ذكر شده اسـت 

شرايط وجوب نفقـۀ (پرداخت نفقۀ زوجه، شروطى جز آنچه كه در بند اول از فصل دوم اين مقاله 

بايستى بدون  پس شوهر. آيد به تفسير و تفصيل ذكر شد، شرط ديگری الزم نمى) آن زوجه و آثار

اش بوده، بپـردازد و در  را كه تا قبل از اين بر عهدۀ خانواده ای هزينۀ زندگى زن عذر و بهانه  هيچ
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حـال بـرای تعيـين . ، تأثيری ندارداين ميان تمكن مالى زن در كم كردن تكليف به پرداخت نفقه

زوجه را در هر حال برای مطالبۀ نفقه زمـان . م. ق 1206دۀ جهات ترجيح نفقۀ زوجه بر اقارب، ما

دانـد و طلـب وی از ايـن بابـت ممتـاز بـوده و در صـورت افـالس يـا  گذشته خود مسـتحق مى

تواننـد  ورشكستگى شوهر، زن مقدم بر غرماست؛ در صورتى كه اقارب فقـط نسـبت بـه آتيـه مى

اشته باشد و زن نيـز از وی نفقـه طلبكـار پس اگر شوهری در گذشته بدهى د. مطالبه نفقه نمايند

باشد، نفقۀ زوجه بر تمام بدهى شوهر مقدم است و پس از پرداخت تمام نفقۀ گذشته و حتى حال، 

توان نسـبت بـه نفقـۀ آينـده زن نيـز از مـرد  شود و حتى مى اگر چيزی بماند به طلبكاران رد مى

ولى چون نفقـۀ زن طلـب ويـژه و  شود هرچند در حال حاضر پرداخت نمى. درخواست ضامن كرد

 .توان از شـوهر ضـمانت كـرد آيد، لذا مى خاصى است و با نكاح، سبِب نفقۀ آينده زن به وجود مى

توانند از منفق نفقـه طلـب  در صورتى كه اقارب تنها برای نفقۀ آينده مى) 666: 1387كاتوزيان، (

نند كه موعد آن رسيده باشـد و ماننـد نفقـۀ توانند مطالبه ك البته نفقۀ آينده را نيز زمانى مى. كنند

  .زوجه نيست كه بابت نفقۀ آينده بتوانند از منفق ضامن طلب كنند

هرچند مصاديق نفقۀ زوجه كه . است بحث شرايط نفقه بر اقارب مورد ديگر ترجيح نفقۀ زوجه

مـادۀ (اديق آن را شامل شده و در خصوص نفقۀ اقـارب آمده ظاهرًا همۀ مص. م. ق1107در مادۀ 

ای از  رسد مصاديق حصری هستند، ولى آنچه كه در اين ماده آمده نمونه به نظر مى.) م. ق 1204

پـس هزينـۀ بهداشـت و درمـان و . های زندگى است و جنبۀ انحصاری نـدارد ترين نيازمندی مهم

و حتى هزينۀ سفرهای ضـروری و ) 724: 1387ان، كاتوزي( .وآمد و سوخت را بايد بدان افزود رفت

های جديد زندگانى مانند پرداخت قبوض، تعميرات، خريد، تهيـۀ  خدمتكار و نيز ازدواج و نيازمندی

، كه عرفًا حادث شده و ... وسايل و امكانات خودكفايى شامل ويلچر و حتى وسايل حمل و نقل و

جيعـى ( .نيز مؤيد آن است ستناد بوده و البته فقه اماميهطلبد، قابل ا برآورده شدن اين نيازها را مى

  )376-378: 1376؛ نجفى، 166: 1412 ؛ طباطبايى،558: 1371العاملى، 

 آنچه كه تفـاوت. رسد ظاهرًا مشكلى به نظر نمى و اقارب پس در خصوص مصاديق نفقۀ زوجه

و همان مصاديق به . م. ق 1107در مادۀ  سازد، مصاديق نفقۀ متناسب با وضعيت زن را آشكار مى

بايستى همۀ نيازهـای  است پس در خصوص زوجه، نفقه. م. ق 1204قدر رفع نياز اقارب در مادۀ 

ان حقـوقى منظـور از زن را متناسب با وضعيت وی پرداخت نمايد كه به گفتۀ يكـى از نويسـندگ

م، وضع زن در خانوادۀ تشـكيل شـده از او و شـوهرش اسـت نـه . ق 1107وضعيت زن در مادۀ 
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صـاحب جـواهر، مايحتـاج زنـدگى زن از جملـه غـذا،  )667: 1387كاتوزيان، ( .خانوادۀ پدری زن

ت البسه، مسكن، خادم و وسايل آشپزی كه به طور متعارف با وضعيت زن در آن شهر متناسب اس

بعضى ديگر، مصاديقى مانند وسايل تنظيـف ) 330: 1366نجفى، ( .دانند را جزو مصاديق نفقه مى

ثـانى، (انـد  و آرايش از جمله شانه، كرم، صابون و هزينۀ حمـام در صـورت نيـاز، را اضـافه نموده

 و فقيه بزرگ ديگری بدون ذكر مصاديق، آنچه كه زن بدان نيازمند بوده و در شأن.) 469: 1410

پـس گويـا در خصـوص  )47: تاحلى، بى( .داند چنين زنى در آن شهر است را از مصاديق نفقه مى

نفقۀ زوجه صرف تأمين نيازهای زوجه كافى از برای رفع تكليف زوج نيست بلكه نيازهای متعارف 

  .و خارج از مايحتاج ضروری نيز، بر ذّمۀ زوج است

حـال . ين اندازه كه نياز واجب النفقه تأمين شـود كـافى اسـت، هماما در خصوص نفقۀ اقارب

مـثًال ممكـن اسـت . باشد يا نباشد ممكن است كه اين رفع نياز متناسب با وضعيت مستحق نفقه

قدر نيست كه بتواند متناسـب بـا  واجب النفقه فرد متشخص و آبرومندی باشد ولى توان منفق آن

  .را برطرف نمايد شأن واجب النفقه نياز وی

در خصـوص نفقـۀ زوجـه، . ، شرايط منفق استبر نفقۀ اقارب از موارد ديگر ترجيح نفقۀ زوجه

همچنان كه ديـديم در خصـوص نفقـۀ . باشد اش مىزوج در هر حال ملزم به پرداخت نفقۀ زوجه

ضمانت كرد و حتى در صـورت اسـتنكاف يـا امتنـاع زوج از پرداخـت،  توان از شوهر آينده نيز مى

حاكم مجاز است كه از اموال زوج بردارد و حتى در صورتى كه تأمين نفقۀ زوجه متوقف بر فروش 

 )95: 1418طباطبـايى، ( .تواند از اموال زوج فروخته و نفقـۀ زوجـه را بپـردازد اموال زوج باشد مى

و عدم پرداخت آن، حاكم، شـوهر را اجبـار  ، بعد از الزام شوهر به ادای نفقهايران ولى طبق قانون

در .). م. ق1129و  1112و  1111مواد(شود  نمايد و از اموال وی چيزی برداشته نمى به طالق مى

اگر مردی كـه دارای : ندفرماي شود، مى در اين خصوص سؤال مى) ع(روايتى هم از امام محمدباقر 

حر عـاملى، ( .ها را از هم جدا كند تواند آن را تأمين نكند، امام مى همسر است پوشاك و طعام زن

همچنين در استحقاق زوجه برای نفقه، فقر و احتياج وی شرط نيسـت و بـه عهـدۀ  )223: 1393

 )319: 1420خمينـى، ( .ن مـردم باشـدنيازتري زوج است كه نفقۀ وی را بپردازد، گرچه زوجه از بى

پس برخالف نفقۀ اقارب، وجوب نفقۀ زوجه مشروط به فقر نيست زيرا ادلۀ انفاق به زوجه، اطالق 

و در  )371: 1412نجفـى، ( .دارد ولى در وجود شرط فقر برای استحقاق اقارب، اجماع وجـود دارد

 .ى، تـأمين نفقـۀ زوجـه كـافى اسـتصورت وجود زوجه و اقارِب واجب النفقه و عدم كفايت داراي
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در خصـوص نفقـۀ . نيز به همين مطلـب اشـاره دارد. م. ق 1203كه مادۀ ) 57و  3: 1414حلى، (

آيد پرداخـت نفقـۀ افـراد واجـب النفقـه  بر مى. م. ق 1204طور كه از قيد اخير مادۀ اقارب، همان

اقارب . م. ق1202ق مادۀبستگى به استطاعت شخص منفق دارد كه در صورت عدم توانايى، مطاب

يكى از حقوقدانان معتقد است كه . خط عمودی نزولى بر اقارب خط عمودی صعودی ترجيح دارند

شايد فلسفۀ وضع اين ماده اين باشد كه خود شخص، سبِب ايجاد خويشـان دسـتۀ اول را فـراهم 

؛ خليلـى، 404: 1378يى، صـفا( .كنـد آورده لذا منطق و عرف اقتضـای رفـع مايحتاجشـان را مى

شـود مگـر در  يك، اين تكليف از منفق ساقط مىو در صورت عجز از پرداخت هيچ) 139: 1387

گونه معين كـرده اسـت كـه چنانچـه م، تكليف را بدين. ق1205مورد غيبت يا استنكاف كه مادۀ 

اموال غايب تواند با مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از  الزام منفق ممكن نباشد، دادگاه مى

ها قرار دهد و در صورتى كه اين اموال در اختيـار نباشـد، همسـر واجـب  يا مستنكف در اختيار آن

پردازد و از شخص غايب يا مسـتنكف  النفقه يا ديگری با اجازۀ دادگاه نفقه را به عنوان قرض مى

باشـد، كـه در  ىم) ع(مستند استقراض نفقه برای اقارب، فرمودۀ امـام محمـدباقر . كند مطالبه مى

بـر  حكـم: تواند قرض نمايـد؟ فرمودنـد پاسخ به اين سؤال كه آيا زن در صورت غيبت شوهر مى

  )121: 362اردبيلى، ( .شود، زمانى كه به صورت متعارف قرض نمايد نفقۀ او و پرداخت آن مى

  :، شرايط اقارب استبر نفقۀ اقارب از ديگر جهات ترجيح نفقۀ زوجه

بخواهد كـه ثابـت  تواند از خويشان در خط مستقيم خود نفقه شخص تنگدست در صورتى مى

ناگفتـه . تواند امرار معـاش كنـد به وسيلۀ كار كردن هم نمى: دارايى كافى ندارد و ثانياً : نمايد اوالً 

بـاره  در اين امـام خمينـى. مفـاهيم عرفـى هسـتند» عجـز«و » نـداری«پيداست كه دو مفهـوم 

هستند اگر ايـن قدرتشـان اقاربى كه فعًال قوت خود را ندارند اما قادر بر تحصيل آن «: فرمايند مى

باشد، اين قسم قدرت، مانع از وجوب انفاق بـه ... . گرفتن يا تكدی ياكسب مانند قرض از راه غير

رفتنـد و از راه  بايسـت بـه دنبـال كـارآموزی مى آنان نيست و اگر فقرشان برای اين بوده كه مى

باز اشكالى در اينكه  ،اند ست ماندهاند و لذا تهيد كردند ولى اين كار را نكرده صنعت امرار معاش مى

و در جايى هم كه اكتساب برايشان ممكن هست ولى تحمل . منفق نفقۀ آنان را بدهد وجود ندارد

و يا آنكه كار مورد نظر با شأن آنان متناسـب  ... وفرساست نظير اكتساب از راه حمالى   آن طاقت

نيز، نفقۀ آنان برعهدۀ منفـق اسـت و حتـى  اند، در همۀ اين فروض نيست و لذا آن را انجام نداده

اگر خود ناتوانى در تكسب را برای خودشان ايجاد كرده باشند ولى نه به خاطر راحت طلبى، بلكـه 
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كـردن بيمـار يـا حـج واجـب يـا علـم به امور دنيوی يا دينى مهم مانند معالجـه جهت اشتغالبه

  )321: 1379موسوی خمينى، (. »شود ساقط نمى غير، وجوب نفقه دادن به آنان و واجب

زيرا در خصوص نفقۀ زوجه، حتى در . ، مسئلۀ فوت منفق استاز ديگر موارد ترجيح نفقۀ زوجه

و در صـورت فقـدان ايـن  توان از امـوال شـوهر شود و مى صورت فوت زوج، نفقۀ وی ساقط نمى

). م. ق1110مـادۀ (بـر عهـدۀ آنـان اسـت مطالبـۀ نفقـه كـرد  اموال، از افرادی كه پرداخت نفقه

 ای وجود ندارد و در صورت فوت منفق، طبعًا حـق ، چنين قاعدهكه در خصوص نفقۀ اقارب درحالى

و حتى فقهای اماميـه از ايـن هـم فراتـر رفتـه و تـرجيح . شود ها نيز ساقط مىنفقۀ واجب النفقه

اند و معتقدند كه حتى اگر منفق مجرد  بينى كرده شديدتری را برای نفقۀ زوجه بر نفقۀ اقارب پيش

چه، آنكـه نفقـۀ . گردد بوده و نياز به ازدواج داشته باشد مخارج ازدواج وی بر نفقۀ اقارب مقدم مى

كـه  درحالى گـردد كـه منفـق مـتمكن باشـد، و معاونت است و هنگامى واجب مى اقارب مواسات

تواند اقدام به ازدواج كند، حتـى  ازدواج امری جايز بوده و بلكه بدان امر شده است؛ پس آدمى مى

؛ جبعى العـاملى، 140: 1387؛ خليلى، 11: تافاضل هندی، بى( .اگر به عدم انفاق اقارب منجر شود

1371 :558(  

. خويش، از ديگر موارد ترجيح نفقـۀ زوجـه اسـت طرفۀ زوج بر پرداخت نفقۀ زوجه تكليف يك

ولـى در خصـوص . به همسرش ندارد گونه تكليفى در پرداخت نفقه ولو متمكن باشد هيچ زيرا زن

ه كه پدر ملزم است نفقۀ فرزند خويش را بپـردازد، گون ، اين تكليف متقابل است يعنى هماناقارب

 )87: 1387به نقل ازايمـانى راد،  188: تاكاتوزيان، بى( .فرزند نيز همين تكليف را در برابر او دارد

شود ولى نفقۀ خويشان به واسـطۀ  بر ذّمۀ زوج مستقر مى همچنين نفقۀ زوجه به واسطۀ عقد دائم

  .نصوص متواتر و اجماع است

  گيری نتيجه

، جبران زحمات وی و همچنين ما به ازای حقوقى كـه زوج برای زوجه به جهت سابقه وجود نفقه

 –و نيـز داليـل قرآنـى اجتمـاعى –در زندگى مشترك و خانوادگى دارد، به وسيله داليل حقوقى
الخصوص نفقۀ زوجه را به تفصيل بيان كرديم؛ و به اين نتيجه رسـيديم  روايى، مبنای نفقه و على

صرفًا اجتماعى نيست كه بنا به عرف و نياز اجتماع شكل گرفته باشـد، بلكـه از  كه نفقه يك حق

فلذا مبنای وجودی نفقه را نـه صـرفًا . برخوردار استمتقن و صريح قرآنى، حقوقى و روايى  مبانى
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، بلكه به عنوان حقـى كـه هـردو جنبـه مـالى و معنـوی را در خـود دارد به عنوان يك حق مالى

حـال، . اثبـات كـرديم) فرموده است تأكيد معنوی زنان همچنان كه قرآن كريم به رعايت حقوق(

احراز نفقه كافى از برای مطالبه آن نيست و برای استفاده و استناد به اين حق شـرايطى از  صرف

جانب زوجه الزم بود تا بتواند اين حق مستقر را مطالبه و در صـورت عـدم پرداخـت، متخلـف را 

راجع به عقـد . است و تمكين دو شرط مهم اين حق، عقد دائم. تحت تعقيب جزايى هم قرار دهد

پـس بـه سـراغ تمكـين . دائم به دليل اجماع فقها در تأييد اين شرط، بحث خاصى مطرح نيست

دانند  رويم كه اختالف نظر فقها را برانگيخته است؛ زيرا بعضى تمكين را شرط وجوب نفقه مى مى

جموع نظرات و استدالالت ولى از م. اند و ديگران به مانعيت نشوز برای استقرار نفقه، متوسل شده

، مانعيت نشوز را به عنوان شرط ديگر )كه هر يك در جای خود مدلل و موجه بودند(فقهای عظام 

بعـد از بحـث راجـع بـه اسـتقرار و وجـوب نفقـه و . در كنار عقد دائم برای وجوب نفقه پذيرفتيم

هر حقى بنا بر طبيعتش آثار حقـوقى  اين حق بررسى شود زيرا همچنين شرايط آن، الزم بود آثار

مگر در صورت (را به دنبال دارد كه از جملۀ اين آثار، مطالبۀ نفقه از زوج، تحت هر شرايطى است 

همچنين پس از بحث راجع به مطالبۀ نفقۀ گذشـته و تضـمين نفقـۀ آينـده و ). فسخ يا نكاح بائن

  .، بررسى شدۀ زوجه نسبت به نفقۀ اقاربداليل ارائه شده برای هر يك، در نهايت موارد تقدم نفق

  فهرست منابع

 قرآن كريم.  
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  ،بنا برفقه اماميه ومذاهب حق نفقه -مهريه ، حقزوجه مباحثى در حقوق«، 1381پارسا، فروغ ،
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 دارالفكرچاپ اول، بيروت، 
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  ،چـاپ هفـدهم، تهـران، گـنج 1، جترمينولوژی حقـوق، 1386جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،
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  انتشارات موسسۀ آل البيت
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  .البيت انتشارات مؤسسۀ آلمشهد، 

  ،21، جتفصيل وسايل الشيعه الى تحصيل مسايل الشـرعيه، 1393حر عاملى، محمدبن حسن ،
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 االسالميه

 ،141: حقوق فقه و مبانى،  »ازمنظر فقه وحقوق نفقۀ زوجه« تا، بى وليزاده، رحمان. 



 

 



 

 

 

  

  

 زن مالى حقوق تفاوت مبانى

  در ارث

  
  

   1سيد كاظم مصطفوي نيا
 2داود بصارتي

  

  چكيده
زن و  شايسته است ابتدا خاستگاه اصلى تفـاوت مالى ارث و مرد در حق های زن تفاوت برای تبيين مبانى

فردی و اجتماعى بررسى شود، سپس مبانى اخـتالف مـالى آن دو در بـاب  مرد در حوزۀ تكاليف و حقوق

  .ارث واكاوی شود

و مرد در دو حـوزه تكـوين و  ورت بررسى مذكور بر اين اساس است كه اشتراكات و اختالفات زنضر

ساز اشتراكات تشريعى آن دو  گونه كه وجوه اشتراك تكوينى زن و مرد زمينه شود؛ همانتشريع مطرح مى

هـا  و تكـاليف آن حقـوقهـای تشـريعى در  ها نيز منشأ يكسـری تفاوت شود، وجوه افتراق تكوينى آنمى

بـديهى اسـت . دو دارداالرث زن و مرد ريشـه در اختالفـات تكـوينى آنگردد؛ از اين رو اختالف سهم مى

ها كه اعم از زن و مرد  اجتماعى انسان گيری و تداوم حياتوجود اختالفات تكوينى و تشريعى برای شكل

  .باشد است، ضروری مى

و  االرث زن سير مذكور سامان يافته است و برآمد آن ضمن تبيين اختالف سهم حاضر بر اساس مقالۀ 

مبنـى بـر ظالمانـه (افكنان  گويى به شـبههمرد و كشف حكيمانه و عادالنه بودن اختالف مذكور، در پاسخ

  .كاربردی خواهد بود) در اسالم ارث بودن قانون

  .ارث، اختالف ارث ، مبانىزن ، ارث، حقوق مالىحقوق :ها واژه كليد

  

                                                           
 ).س(استاديار دانشگاه حضرت معصومه . ١
  .آموخته حوزه علميه قمو دانش) ره(خصوصى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى  كارشناس ارشد حقوق. ٢
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  مقدمه

پـای بـهاسالمى مطرح بـوده، پـا هاست كه در محافل اسالمى و غير و مرد سال زن بحث حقوق

هـای مختلـف، موضـوع بحـث نظريـات در طول تاريخ زن از ديدگاه. رودتاريخ و زمان پيش مى

بودن او های زن را از لحاظ اندام و جهات ديگر نشانۀ ناقص ای تفاوتافراطى بوده و هست و عده

  .دانند او را از هر حيث مساوی مرد مى ایاند و عدهپنداشته

ای در اذهـان ايجـاد كـرده اسـت كـه ، شبههباورهای نادرست و نظريات افراطى در مقولۀ زن

از جملـه موضـوعات مهـم در ايـن . كمتری از مردان لحاظ كـرده اسـت حقوق اسالم برای زنان

زن و مرد است كه ذهن بسياری را به خود معطوف كرده است؛ با اين بيان كه  ارث زمينه، تفاوت

ايـن . شارع زنان را جنس دوم دانسته، سهم كمتری از مال متوفا برای آنان در نظر گرفتـه اسـت

نيز مطرح شده است؛ بـرای ) ع( شبهه پيشينۀ تاريخى بلندی دارد و حتى در زمان ائمه معصومين

) ع( آميزی از امـام صـادقبا لحن اعتراض –كه مردی ملحد بود  –العوجا ابىال در روايتى ابنمث

تر از مرد است، بايد يك سـهم ارث ببـرد و مـرد كـه توانـاتر چگونه زن بيچاره كه ناتوان: پرسيد

كه گونه تقسيم ارث بين زن و مرد به اين دليل است  اين: است، از دو سهم برخوردار شود؟ فرمود

را به نفع او بر عهدۀ مرد قرار داده است و  و نفقه اسالم جهاد را از عهدۀ زن برداشته است، مهريه

هستند، زن از شركت با  دار پرداخت ديهدر برخى جنايات خطايى كه خويشاوندان فرد جانى عهده

  )438-436 :17، ج1409حر عاملى، ( .مردان در پرداخت ديه معاف شده است

در جهـان معاصـر كـه خـود درگيـر مسـائل  گفتنى است شبهۀ مذكور با تحليل وضعيت زنان

 اند تا مسئوليت مالى آنان به عهده شوهرنداده بسا تشكيل خانوادهاند و چهشده اقتصادی و اشتغال

بشری نيز از سوی ديگر به اين  طلبانه حقوقطور نگاه مساواترار گيرد، تشديد شده است؛ همينق

  .زندامر دامن مى

منـدی از و مـرد در بهـره ها چيست؟ آيا وجود اختالف بين زن اما به راستى مبنای اين تفاوت

هـا هميشـه بـه ايجـاد  اجتماعى سازگار است؟ آيا ايـن تفاوت با انسجام و دوام حيات انواع حقوق

هـا در  توان با تبيين آن شود يا مىشكاف بين اين دو گروه و پيرو آن در اعضای جامعه منتهى مى

  شود، گام برداشت؟ها از اجتماع زن و مرد تشكيل مى ها كه پيكرۀ آنراستای استحكام خانواده
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ای از حقوق است و ها در پاره و مرد، عدم تشابه آن فطری و انسانى زن و حقوق الزمه عدالت

. عـدالتى نيسـتاسـت و بـى وجود دارد در حقيقت تفاوت) از جمله در بحث ارث(آنچه در قوانين 

خالق متعال مردم را . استعدادهای زن و مرد استگفتنى است تفاوت در حقوق ناشى از تفاوت در 

با استعدادهای مختلف و شرايط گوناگون آفريده است و اگر همه در يك سطح از استعداد و قدرت 

شـد؛ چـون كارهـا گونـاگون اسـت و كارهـای گونـاگون را بايـد بودند، نظام هستى متالشى مى

بين مخلوقـات و از جملـه، بـين زن و مـرد  استعدادهای گوناگون بر عهده بگيرند؛ از اين رو بايد

  .تفاوت باشد

و مـرد بـه اعتبـار اسـتعداد و  و تكـاليف زن بنابراين در مكتب حقوقى اسالم برخى از حقـوق

شود آنچه بيشتر محل بحـث و با اندكى دقت روشن مى. باشد ها با يكديگر متفاوت مى توانايى آن

باشـد، بلكـه برتـری يكـى بـر دو نمـىحقوق و تكـاليف آن است، اصل تفاوتاشكال قرار گرفته 

ها است كه موجب ايراد شـبهاتى در ايـن زمينـه  اين تفاوت ديگری و مخفى ماندن علل و مبانى

  .گشته است

 از جمله حق مالى و مرد در حقوق های زن تفاوت توان به مبانى رسد در صورتى مى به نظر مى

های زن و مرد را در حوزۀ حقوق و تكـاليف فـردی و  پرداخت كه ابتدا خاستگاه اصلى تفاوت ارث

قالـه دو را از لحاظ ارث واكاوی كنيم؛ از اين رو ماجتماعى بررسى كنيم، سپس اختالف مبنايى آن

هـای زن و مـرد را در حقـوق و  دهـيم؛ در بخـش اول خاسـتگاه تفاوترا در دو بخش سامان مى

  .كنيمدو را به طور خاص بررسى مىارث آن تكاليف به طور كلى و در بخش دوم مبانى تفاوت

  و مرد زن مالى حقوق خاستگاه تفاوت: بخش اول

االمـری  نظام حقوقى معتبر، نظامى است كه احكام و قوانين آن مبتنى بر مصـالح و مفاسـد نفس

، پشتوانه اعتبار احكام و قوانين اسالمى مصالح و مفاسد واقعى اسـت در نظام حقوقى اسالم. باشد

كه اقتضای ( در اين زمينه به جهات مشترك مرد و زناسالم . و خواست مردم در آن نقشى ندارد

كه مقتضـى حقـوق و تكـاليف متمـايز (دو و جهات اختصاصى آن) و تكاليف مشترك دارد حقوق

؛ از اين رو بحث در دو بخش جهات مشترك )181: 1388مصباح يزدی، (توجه كرده است ) است

ها مـؤثر اسـت، انجـام  دو كه در تعيين حقوق و تكاليف آنيان آنمرد و زن و اختالفات تكوينى م

  .شودمى
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  موارد اشتراك تكوينى و تشريعى مرد و زن. 1

بندی  توان چنين فهرست را طبق آيات قرآن كريم مى موارد اشتراك تكوينى و تشريعى مرد و زن

  :كرد

  سانىان اشتراك در ماهيت. 1. 1

المللى و نيز روابـط بـا دول و تساوی يا عدم تساوی حقوق، از رهگذر جامعه بين زن بحث حقوق

دشمنان اسـالم . اروپايى به كشورهای اسالمى راه يافت و افكار عمومى را به خود مشغول ساخت

های گروهى مثل راديو، تلويزيـون مندی از رسانههای مختلف از جمله با بهرهو بيگانگان با شيوه

 –به سمپاشى پرداختند و كوشيدند تا اسالم را مخالف آزادی، اسـتقالل و حقـوق اجتمـاعى  ... و
انديشه يكسانى و يگانگى مـاهوی زن و مـرد، انديشـه قرآنـى كه  درحالى انسانى زن معرفى كنند

رود؛ علم و عمل بـه معـراج مـى پذير است و در پرتوپای مرد تكاملهم ،است؛ در تفكر قرآنى زن

يا ايها الناس اتقـوا ربكـم «: دو برابر استاند، يعنى نفس آندو از نفس واحد آفريده شدهچون اين

ای مردم از پروردگارتان بپرهيزيد همه شما را از  : الذی خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها

  )1: نساء( .»نفس واحد آفريد و همسر وی را نيز از جنس او آفريد

انـد؛ يعنـى هـر دو و لـوازم آن يكسـان از لحـاظ ماهيـت در واقع طبق آيۀ مذكور مـرد و زن

نهايت اينكه در عين داشتن وحدت نوعيه به دو صنف منطقى يا به تعبير امروزی به دو . اند انسان

شـدن بـا آدم و حـوا در فريفتـهتوان گفـت اشـتراك حضـرت  از باب نمونه مى. جنس تعلق دارند

دو در عـرض وساوس شيطانى بيانگر اشتراك سرنوشت آنان است؛ به عبارت ديگـر فريفتگـى آن

بنـابراين  )182: يزدی، همانمصباح( .يكديگر قرار دارد و مرد و زن در انسانيت و لوازم آن برابرند

اند و اولين زنى كـه همسـر شدهها از هر صنف خواه زن خواه مرد، از يك ذات آفريده  همۀ انسان

  )35: 1374جوادی آملى، ( .اولين مرد است، از همان ذات و گوهر عينى خلق شده است

ها نيز نمايـان  و مرد، چهرۀ خود را در اجرای برابر برخى از مجازات انسانى مشترك زن ماهيت

شـود؛ از ربارۀ زن و مرد به نحو يكسان اجرا مـىكرده است؛ در اسالم مجازات بسياری از جرائم د

قـرين » السارق و السارقه فاقطعوا أيدهما«دو را با جملۀ باب مثال قرآن كريم مجازات سرقت آن

الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحـد منهـا ماتـه «ها را با جملۀ  هم بيان نموده است و كيفر زنای آن

  .مساوی خوانده است» جلده
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كه در سطور باال گذشت با مرور اجمالى در آيات قرآن، اين نكته بـه خـوبى اثبـات گونه  همان

 اصـل بيسـتم قـانون. باشند و قرآن بـه آن تصـريح داردو مرد از يك حقيقت مى شود كه زنمى

افراد ملـت اعـم از زن و همه «: داردنيز در اين خصوص مقرر مى اساسى جمهوری اسالمى ايران

انسـانى، سياسـى، اقتصـادی، اجتمـاعى و  قـانون قـرار دارنـد و از حقـوق مرد يكسان در حمايت

 958قانون مدنى در مـاده  در مقام اجرای اين حق. »فرهنگى با رعايت موازين اسالم برخوردارند

تواند حقـوق خـود  كس نمىاز حقوق مدنى خواهد بود ليكن هيچ هر انسان، متمتع«: داردمقرر مى

  .»را اجرا كند مگر اينكه برای اين امر اهليت قانونى داشته باشد

و مرد را بدون توجه به جنسيت آنان در  اساسى و قوانين عادی انسان بودن زن بنابراين قانون

 سـلب حقـوق تنها ديگران حتى خود انسـان نيـز حـقاند به نحوی كه نهداده قانون قرار حمايت

تواند جزئى از حق خويش را سلب كند كـه در بحـث اهليـت تمتـع و  هر چند مى ،خويش را ندارد

از اين رو حمايت يكسان قانون از زن و مرد در حقيقـت حمايـت از حقـوق . شوداستيفا مطرح مى

  )30: 1382زاده، كاظم( .باشد دو مىترك و اختصاصى آنمش

  تساوی در تكامل. 2. 1

بر اثر عبوديت نسبت به خدای متعال و به انجام رساندن تكاليفى كـه بـر عهـده آنـان  مرد و زن

راه رسيدن به كماالت انسانى و تقرب بـه خـدای متعـال . يابند است به طور مساوی استكمال مى

الَِحاِت مِْن َذكـٍر َأْو ُأنْثَـى َو «: فرمايدخدای متعال مى. ر دو باز استبرای ه َو َمْن يْعَمْل مَِن الص

كس كاری شايسـته كنـد خـواه مـرد هر؛ »ُهَو ُمْؤمٌِن فَُأولئِك يْدُخلُوَن الَْجنۀ َو الَ يْظلَُموَن نَقِيراً 

كمترين ستمى شوند و داخل بهشت مىايمان داشته باشد چنان كسانى كه  درحالى باشد، خواه زن

  )124: نساء. (ها نخواهد شد به آن

گاه وعده داده است كه هر –و مرد اعم از زن –با اين آيه، خداوند متعال، به همه اهل تكليف 

هـا را  يكتايى پرستش كنند و پيـامبر گرامـى را تصـديق نماينـد، آن اهل ايمان باشند و خدا را به

ای  ت گرداند و در آنجا سكونت دهد و از ثواب و مزدی كه استحقاق دارند به اندازه ذرهداخل بهش

  )177: 3، ج1372طبرسى، ( .ز آن نكاهدا
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  تساوی در ايمان و كفر. 3. 1

دهـد، ايمـان حقيقـى و كفـر و باطل جای مى در دو جناح حق ها را اعم از مرد و زن آنچه انسان

خبيث برای مـردان  زنان«: فرمايدقرآن مى. مرد يا زن بودن موضوعيت ندارد. نفاق است باطنى و

خبيث و مردان خبيث برای زنان خبيث و زنان پاك برای مردان پاك و مردان پـاك بـرای زنـان 

  ١.»پاك هستند

انِى «اين آيه نظير، : اند نيز روايت شده است؛ فرموده) ع(اين معنى از امام باقر و امام صادق  الز

بدكاره ازدواج كننـد  خواستند با زناناست كه گروهى از مردان مى» ...ال يْنكُح ِإال زانِيۀ َأْو ُمْشِركۀ

: 7، ج1372طبرسى، ( .شمردكار را برای ايشان مكروه كار نهى كرد و اينها را از اين و خداوند آن

213(  

  يفاشتراك در تكال. 4. 1

اكثر خطابات قرآنى ناظر به مـردان و زنـان . مشترك است بسياری از تكاليف ميان مردان و زنان

  )83: بقره( .است و هيچ اختصاصى به مردان ندارد

 ٣»حـق مالكيـت«و  ٢»مشـاركت سياسـى حـق«توان به  و مرد مى از ديگر موارد اشتراك زن

  .شودها خودداری مى جهت رعايت اختصار از ذكر تفصيلى آناشاره كرد كه 

  بندیجمع

انسانى با مرد اشتراك دارد؛ يعنى زن مانند مرد، انسان است؛ پـس  در ماهيت از لحاظ فلسفى زن

همۀ اموری كه از نظر تكوينى و تشريعى برای انسان به لحاظ انسان بودن، ثابت است بـرای زن 

دارد، ربطـى بـه  هـا بـا مـرد تفـاوت موارد تكوينى و تشريعى كـه زن در آن. نيز ثابت خواهد بود

  .ندارد) جه اشتراك مرد و زن استكه و(انسانيت 

                                                           
  )26: نور( .»... و الطيبون للطيباتالخبيثت للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبت للطيبين « .١

نيز در اين عرصه مستقل است مگر در مـواردی  اجتماعى دارد زن -های سياسىمشاركت در فعاليت گونه كه مرد حقهمان .٢

بنابراين زن در پذيرش اسالم، هجرت، بيعت، شركت در انتخابات . های جسمى و روانى آنان مى گردد كه مربوط به تفاوت

 )12-10: ممتحنه( . مسائل و مشكالت اجتماعى و نظاير آن استقالل كامل دارداظهارنظر در  و
. به رسـميت شـناخته شـد زنان مالكيت و سهم ارث حق ،در اسالم به موجب تعاليم قرآنى از چهارده قرن پيش .٣

  )33و  32: نساء(
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  های تكوينى مرد و زن تفاوت. 2

قدر روشن اسـت كـه و مرد هم از نظر جسمى و بدنى و هم از نظر روحى و عاطفى آن زن تفاوت

حقـوقى توان به تنظـيم روابـط  ها مى با شناخت اين تفاوت. انكار آن همچون انكار بديهيات است

هـای منظـور  ضرورت شناخت تفاوت )142: 1383پژوه، دانش( .بين زن و مرد اقدام نمود عادالنه

راهـه شناسـان در تعيـين جايگـاه زن بـه كـجدانان و جامعـهبه اين است كه با شناخت آن حقوق

  )47: 1382زاده، كاظم( .شوندروند و دچار افراط و تفريط نمى نمى

دو است، وجـوه ساز اشتراكات تشريعى آنزمينه راك تكوينى مرد و زنگونه كه وجوه اشت همان

ها و اختالفات تشريعى در حوزه امور فردی و اجتماعى  افتراق تكوينى نيز منشأ يك سلسله تفاوت

و تكـاليف اجتمـاعى خـاص هـر يـك از زن و مـرد،  گردد؛ به بيـان ديگـر خاسـتگاه حقـوق مى

  )2074: ،2، جتامصباح يزدی، بى( .های تكوينى و طبيعى آنان است یناهمانند

االمری و ها بايد بر اساس مصالح و مفاسد نفس و تكاليف انسان جهت آن اين است كه حقوق

در حقـوق تكـاليف  بنابراين اختالف در مصالح و مفاسد به ناچار سـبب تفـاوت. واقعى تعيين شود

و  گردد و چگـونگى مشـاركت زن اجتماعى مختلف مى اهد شد؛ زيرا اختالفات مزبور سبب آثارخو

تـوان در مـواردی تفـاوت در حقـوق و  بدين ترتيب مى. سازدمرد را در امور اجتماعى ناهمانند مى

ای باشد كه در  اختالف به گونهاما اگر . تكاليف را بر اختالف تكوينى و طبيعى مبتنى و توجيه كرد

مصالح و مفاسد تأثيرگذار نباشد موجب تفاوت در حقوق و تكاليف نيز نخواهد بود؛ پس در زمينـۀ 

يـزدی، مصـباح( .شـودمـى »بايـدها«الجمله، منشأ اخـتالف در فى» هاهست«حقوق اختالف در 

1388 :206(  

  :گويد مرد چنين مى و های زن راجع به تفاوت) ره(استاد مطهری 

ها را به اين منظور ايجاد كرده اسـت كـه بـه دسـت خـود،  خلقت اين تفاوت قانون«

های زن  قانون خلقت تفاوت. و مرد تقسيم كند و تكاليف خانوادگى را ميان زن حقوق

. بدن ايجاد كرده اسـتو مرد را به منظوری شبيه منظور اختالفات ميان اعضای يك 

اگر قانون خلقت هر يك از چشم و گوش و پا و دسـت و سـتون فقـرات را در وضـع 

كرده  ها نگاه مى مخصوصى قرار داده است، نه از آن جهت است كه با دو چشم به آن

و به يكى نسبت به ديگری جفا روا داشته است، بلكه خواسته است تناسـب بيشـتری 

  )161-159: تامطهری، بى. (»وردميان زن و مرد به وجود آ
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چـون بـر . دو بسيار مؤثر اسـتو تكاليف آن در تبيين حقوق بنابراين اختالفات تكوينى مرد و زن

-گونه كه اشتراكات تكوينى زمينـه ، همان»بايد«و » هست«اساس رابطۀ فلسفى و منطقى ميان 
اكنون برای . باشد تكوينى موجب اختالف در تشريع مى های ساز همانندی در تشريع است، تفاوت

های جسمانى و روانى به ترتيب يك مورد را بيان كرده، تفصيل موارد ديگـر را  هر كدام از تفاوت

  .دهيمبه منبع منظور ارجاع مى

  اندام توليد نسل. 1. 2

بـر اسـاس ايـن . د نسل اسـت، اختالف اندامى مربوط به تولييكى از اختالفات جسمى مرد و زن

تر از نقـش مـادر اسـت كـه تر و كم اهميتاختالف طبيعى، نقش پدر در تولد فرزند بسيار ضعيف

ای آفريـده  ماه جنين را پرورش دهد؛ يعنى زن به گونـه 9بايست در مدتى طوالنى نزديك به  مى

ن شكل تغذيـه كنـد و شده است كه به طور طبيعى قادر است فرزند خود را در دو مرحله به بهتري

يكى مرحله جنينى و تغذيه جنين از خون مـادر و ديگـری : بهترين غذاها را در اختيار او قرار دهد

  )143: 1383پژوه، دانش( .باشد مرحله پس از تولد و تغذيه طفل از شير مادر مى

  تأثيرپذيری. 2. 2

اين . است و مرد، غلبه تأثيرپذيری و انفعال در وجود زنان ترين اختالف روحى بين زنشاخص

شود كه زن بسيار زودتر از مـرد بـه  اين روحيه باعث مى .غلبه با وضع روحى مردان متفاوت است

ن تر بود انفعالى يكى از آثار. خوش ساير انفعاالت روحى گردد خنده درآيد يا به گريه بيفتد يا دست

خوش عاطفـه يـا انفعـال  زمانى كـه انسـان دسـت. روحيه زن، ضعف نسبى دورانديشى در اوست

شديدی از قبيل غم، شادی، غضب، شهوت و ترس شود، قدرت تفكر و داوری صحيح را از دست 

همـه ايـن كـه  درحالى .بينانه استهای او غالبًا ظاهر ها و داوری به همين جهت سنجش. دهد مى

  )218: 1388يزدی، مصباح. (تر از زن وجود داردرد، به مراتب ضعيفها در م خصلت

كنـد،  تر و شكوفاتر نقصى در بدنۀ جامعۀ بشری ايجاد نمىاز عواطف قوی البته برخورداری زن

در  ، آنچـهداری، تربيت و خـانوادهبلكه وجود آن ضرورت است؛ زيرا به لحاظ اهميت واالی فرزند

سازی محيط خانواده و گرمى آن، نقش اصولى دارد و بـر نقـش تكوين شخصيت فرزندان و سالم

در جايگـاه اصـلى كـانون  يابد، بعد عاطفى زن است؛ از اين رو زنانگرايى خشك برتری مى عقل
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تـر باشـند و تـهيافتر و تكامـلخانواده و مربى اصلى فرزندان بايد در اين جهت از مردان، پيشرفته

شود به مسايل فكری و عقلى پيچيده، گرايش كمتـری داشـته باشـند و هـدايت همين باعث مى

  .بخشندعاطفى را برتر از هدايت عقلى دانسته، به زندگى خانوادگى لطافت بيشتری مى

  و مرد های تشريعى زن تفاوت. 3

  .كنيم و مرد را در دو زمينۀ اجتماعى و خانوادگى دنبال مى ترين اختالفات تشريعى زن مهم

  اختالفات اجتماعى. 1. 3

اختصـاص جهـاد ابتـدايى بـه : اند از و مرد عبارت های حقوقى اجتماعى ميان زن ترين تفاوت مهم

ی امر قضـا بـه در جهاد دفاعى، اختصاص حكومت و امارت و تصد مردان، اولويت مردان بر زنان

  .مردان و اختصاص مرجعيت تقليد به مردان

يكـى : حقـوقى وجـود دارد در زمينۀ اجتماعى دو تفـاوت از ديدگاه قرآن كريم ميان مرد و زن

پـيش از تـو جـز ؛ نا من قبلك اال رجاال نوحى الـيهمو ما ارسل«: اينكه نبوت مختّص مردان است

  )109: يوسف( .»كرديم، نفرستاديمشان وحى مىمردانى كه به اي

و استشهدوا شهيدين من رجـالكم «: تراز شهادت يك مرد استهم ديگر اينكه شهادت دو زن

ل إحداهما فتذكر إحـداهما فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تض

ريـد و اگـر دو مـرد نباشـد يـك مـرد و دو زن از دو گواه از مردان خويش به گواهى گي ؛االخری

 .»دو به ياد آن ديگر بياورددو از ياد برد، يكى از آنگواهانى كه از آنان خرسنديد تا اگر يكى از آن

  )282: بقره(

از نظر قـرآن كـريم، . باشد و مرد، مسئلۀ اختالف در شهادت مى از جمله اختالفات حقوقى زن

قرآن اصل را بر شهادت دادن مرد گرفتـه اسـت؛ . ادل با شهادت يك مرد استشهادت دو زن مع

دليل آن اين است كه شاهد گرفتن و ادای شهادت بدين منظور است كه حقى پايمال نشود؛ پس 

يكى اينكه شاهد در مقام ادای شهادت هوشيار و زيرك باشد و موضـوع را : شهادت دو شرط دارد

گر آنكه در مقام ادای شهادت تحت تـأثير احساسـات و عواطـف به دقت و درستى ضبط كند، دي

ممكن است شاهد در . چه را شاهد بوده، بى كم و كاست بازگو كند و شهادت دهدواقع نشود و هر

كه ممكـن اسـت شـاهد چنان. مقام ادای شهادت آنچه را ناظر بوده است، بازگويد و شهادت دهد
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. را زير پا بگذارد و بر خالف واقع شهادت دهد دليلى حقتحت تأثير احساسات قرار گيرد و به هر 

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ّهللاٰ و لو على انفسـكم او «: فرمايد خدای متعال مى

ايد، به دادگری  ای كسانى كه ايمان آورده  ؛الوالدين واالقربين ان يكن غنيا او فقيرا فاّهللاٰ اولى بهما

رفتار كنيد و برای خدای متعال گواهى دهيد؛ اگر چه به زيان خودتان يا پدر و مادر و نزديكانتـان 

رعايـت (دهيد توانگر يا مستمند باشد، خدای متعـال بـه اگر كسى كه به سود او گواهى مى. باشد

  )135: نساء( .»تر استايشان شايسته) حال

و مرد مقايسه شوند، معلوم خواهد شد كه مردان در هر  با توجه به اين دو وصف اگر جنس زن

. رنـدت بنابراين برای تحّمل و ادای شهادت مردان از زنان شايسته. تر هستندقوی دو جهت از زنان

  )253-252: 1388يزدی، مصباح(

ًا روشن است عامل فراموشى مذكور؛ يعنى تأثير احساسات و عواطف ناشى از حوادث مخصوص

شود و ايـن حقيقتـى بيشتر از مردان يافت مى حوادث كيفری كه به مراتب ناگوارتر است، در زنان

های الهى  البته رّقت قلب و عاطفه شديد در زنان در جای خود يكى از نعمت. غير قابل انكار است

جـب شـد تـا در همين رّقت قلب و عاطفـۀ شـديد در زنـان مو. است كه به زنان اعطا شده است

  .مسائل خانوادگى و بسياری از حوادث تاريخى نقش بسيار مهمى را ايفا نمايند

  اختالفات خانوادگى. 2. 3

ازدواج . و مرد مكمل يكديگرنـد در رويكرد اسالم زن. ترين نهاد حقوقى در اسالم است مهم خانواده

هستند كـه بـرای  هايىراهكار )34: نساء( ، و مديريت مرد)32: نساء( ارث قانونى، تقسيم كار، قانون

توصيۀ اسالم اين است كه هر يك از زن و مرد به جـای . استحكام خانواده مورد عنايت شارع است

واقـع  های تكـوينى و يـا تشـريعى تـأثيری در اعتراض بايد واقعيت را بپذيرند و آرزوی تغيير تفاوت

  .كار بگيردمهم آن است كه هر انسانى استعداد و توانايى خود را در مسير تكامل به. ندارد

در اين رويكـرد خـانواده خاسـتگاه . داندرا هسته اوليۀ تشكل و تكون جامعه مى اسالم خانواده

اارزش، اسالم سعى كرده با عنايت به جايگاه رفيع اين نهاد ب. همه مصالح و مفاسد اجتماعى است

است از طريق ازدواج مشروع و ترويج آن، بنيان خانواده را مستحكم كند و بـرای تـأمين مصـالح 

ها و اهداف خدای متعال از آفرينش احكام را بر اساس مصـالح بنـدگانش  فردی و اجتماعى انسان

  .تشريع كرده است



555  

 

555 

  و مرد زن رثا تفاوت مبانى: بخش دوم

و  زن مـالى حقـوق گيرد كه پس از تبيين خاستگاه تفاوت سير منطقى بحث در صورتى شكل مى

-را به طور خـاص بررسـى  تفاوت يكى از حقوق مالى آن دو؛ يعنى ارث مرد به طور كلى، مبانى
  .كنيم

از ايـن  از آنجا كه دين مبين اسالم يك دين جامع و سيستمى است، در بررسـى يـك قـانون

ناپـذير ها اجتناب سيستم، مالحظه ساير قوانين در كنار آن و تشريح و تبيين روابط موجود بين آن

ها را نبايد از ساير قوانين و مقـررات مربـوط  بين آن و مرد و تفاوت زن است؛ از اين رو سهم ارث

  .نمود به آنان جدا كرد و به طور مستقل در اين خصوص قضاوت

  نگریواقع. 1

، ولى ايـن تفـاوت از روی گذاشته است و مرد تفاوت بين زن درست است كه اسالم در مورد ارث

  .های مالى است كه بر عهدۀ مرد نهاده شده است نگری و مسئوليتواقع

و فرزنـدان نيـز بـر  كليه مخـارج زن. اسالم مرد بايد مهر را به همسرش تقديم كند در قانون

های زنـدگى را فـراهم از اين رو مرد ناگزير است با جديت كار كند و كليۀ هزينه عهده مرد است؛ 

كردن و پرداخت هزينۀ زندگى ملزم نيست؛ حتـى اگـر امـوالى داشـته كار  به زنكه  درحالى سازد؛

يره نمايـد و امـوالى را تواند برای خود ذخ ها را صرف زندگى كند، بلكه مى باشد، مجبور نيست آن

به دست او رسـيده اسـت، بـه خـودش تعلـق دارد  كه از طريق كسب و كار يا مهر يا هبه يا ارث

های زندگى خودش برخالف مرد كه از نظر شرعى و قانونى ناچار است عالوه بر مهر، كليه هزينه

از جملـه ارثـى  بنابراين زن در كليه اموال شوهر. را تأمين كند و همسرش و همه اعضای خانواده

گيرد؛ در صورتى  كه نصيب او شده است، شريك است و به طور غير مستقيم در اختيارش قرار مى

  )89: 1384امينى، ( .تواند دست نخورده برايش باقى بماند مى كه سهم ارث زن

و  در لـزوم مهريـه االرث مردان را نسبت به زنـان بودن سهمشهيد مطهری نيز علت دو برابر 

  )250: تامطهری، بى( .انددبر مردان مى نفقه
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  :فرمايدمى زن درباره توصيف ارث ١)ع(امام رضا 

كرد از مـرد  مرد شده، اين است كه زن وقتى شوهر، نصف ارث زن علت اينكه ارث«

. گيرد، ولى مرد وظيفه دارد بدهد و به همين دليل سهم ارث او بيشتر شـده اسـت مى

خوار او است، اما بر زن واجـب نيسـت مخـارج عيال مرد و نفقه علّت ديگر اينكه زن، 

همين رو سـهم ارث مـرد بيشـتر شوهر را بپردازد و در موقع نياز به او كمك كند؛ از 

  )326: 101، ج1410مجلسى، . (»شده است

كمتر از سـهم مـرد  در ارث چه لزومى دارد سهم زن: اندها در مقام اشكال به اين مبنا گفتهبعضى

االرث زن معـادل  سهمجبران گردد؟ اگر از اول  قرار داده شود، تا اين كمبود به وسيلۀ مهر و نفقه

  .و نفقه نخواهد بود االرث مرد قرار داده شود، نيازی به جبران كمبود مذكور با مهريه سهم

  :نويسداستاد مطهری در جواب اين شبهه مى

ايـد؛ شـما گمـان  شما علّت را به جای معلول و معلول را به جای علّـت گرفتـه اوالً «

 حكم ارث ناشى از مهريـهكه  درحالى است، زن ارث معلول حكم ايد مهر و نفقه كرده

ايـد آنچـه در اينجـا وجـود دارد، صـرفًا جنبـه مـالى و گمان كردهثانياً . و نفقه است

اقتصادی است؛ اگر مالك فقط جنبۀ مالى و اقتصادی باشـد، ممكـن اسـت بگـوييم 

دهيم تا مشابه يكديگر شوند؛ امـا اسـالم جهـات  حكم مهر و نفقه و ارث را تغيير مى

متعددی را در اين احكام مالحظه كرده است؛ برخى از آن موارد كـه بـه عقـل بشـر 

  :رسد، چنين است مى

كودك  با توجه به بارداری و شيردهى و حضانت های زن مشغولىاحتياجات و دل. الف

  .با مرد خيلى متفاوت است

  .در امر توليد و اقتصاد و كسب ثروت، كمتر از مرد است قدرت و تدبير زن. ب

  .بيشتر است نيازهای مالى و هزينۀ تجمالت و زيور در زنان. ج

ان بيشـتر و حس استقالل و سرپرستى در درون مرد حس وابستگى در درون زنان. د

  .است

                                                           
َجاُل ِمَن الِْميـَراثِ َعِن الر «. 326ص 104بحاراالنوار ج .١ َساِء نِْصَف َما يْعَطى الرُة ِإْعَطاِء النالَْمـْرَأَة ِإَذا  -َضا ع ِعل ِألَن

ُجُل يْعِطى َجْت َأَخَذْت َو الر َجالِ  -َتَزو َر َعَلى الرْنَثـ -َفلَِذلِك ُوف كِر ِمْثَلى َما ُتْعَطـى اْألُ ٌة ُأْخَرى ِفى ِإْعَطاِء الذىَو ِعل- 

كِر ِإِن اْحَتاَجتْ  ُأْنَثى ِفى ِعياِل الذ ُجـلَ  -َو َعَليِه َأْن يُعولََها َو َعَليِه َنَفَقُتَها -ِألَن َو  -َو لَيَس َعَلى الَْمْرَأِة َأْن َتُعـوَل الر

ُجِل لَِذلِك -َال ُتْؤَخُذ بَِنَفَقتِِه ِإِن اْحَتاجَ  َر َعَلى الرَفُوف«.  
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را بـر دوش مـردان  و نفقـه با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداونـد مهريـه

االرث  شود، سـهم های مالى مردان بيشتر مى جامعه قرار داده است و چون غالبًا هزينه

  .قرار داده شده است االرث زن مرد برای جبران آن، در مواردی دو برابر سهم

و كمـك بـه وضـعيت  گويا شما با اين پيشنهاد درصدد رفـع ظلـم از زنـان ثالثاً؛

های مورد اشاره و مـوارد  با توجه به تفاوتكه  درحالى اقتصادی و زندگى آنان هستيد،

، موجـب و نفقه و برداشتن تكليف مهريه ديگر، برقراری شرايط يكسان از جهت ارث

ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در اين ميدان رقابت نخواهند توانست موازی مردان 

بندۀ خدا و قوانين بشـری بـيش از چراكه  حركت كنند و خسته و افسرده خواهند شد؛

  )252-251: تا مطهری، بى. (»تواند صالح و عدل بندگان را تأمين كند خدا نمى

  حاكميت تدبير تعقل بر تدبير احساس. 2

است، ايـن  الجمله نصف سهم مرد و سهم مردها دو برابر سهم زنانعلت اينكه سهم هر زنى فى

دانـد و  مى تر از زن است كه اسالم مرد را از جهت تدبير امور زندگى كه ابزار آن عقل است، قوی

داند؛ چون مخارج زن هم به عهدۀ مـرد اسـت، و بـدين ج زن مىمخارج مرد را هم بيش از مخار

مردان سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر «: جهت خدای متعال فرموده است

در آيه از مادۀ قيام است كه به معنای ادارۀ امر معاش » قوام«كلمۀ  ١.»... برخى برتری داده است

  .است

فضيلت مردان را در آيـۀ فـوق بـه معنـای  الميزان فى القرآنعالمه طباطبايى صاحب تفسير 

مرد در برابـر احساسـى  داند و علت آن را تعقلى بودن حياتها مى زيادتر بودن نيروی تعقل در آن

و آن وضع تشـريعى  وی معتقد است اگر اين وضع خلقتى مرد و زن. كندبيان مى بودن حيات زن

گاه با ثـروت موجـود در دنيـا كـه هـر در تقسيم مسئوليت ادارۀ زندگى به دّقت نگريسته شود، آن

شود اينكه اسالم تـدبير زمان از نسل حاضر به نسل آينده در انتقال است مقايسه شود، روشن مى

برتـری (گذاشته اسـت  دو ثلث ثروت دنيا را به عهدۀ مردان و تدبير يك ثلث آن را به عهدۀ زنان

. ت زنـدگى بشـر را در نظـر گرفتـه اسـت، صالح امر جامعه و سعاد)تدبير تعقل بر تدبير احساس

  )215: 4، ج1417طباطبايى، (

                                                           
١. » جاُل َقو َبْعَضُهْم َعلىالر ُ َل اّهللاٰ ساِء بِما َفض34: نساء( .»َبْعٍض َو بِما َأْنَفُقوا ِمْن َأْموالِِهمْ   اُموَن َعَلى الن( 
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كـه رعايـت (را با فرمانى كه به مردان صـادر نمـوده  در واقع خداوند متعال كسری درآمد زن

در مال خود كه دو  تالفى كرده است؛ زيرا وقتى مردان در حّق زنان)  آنان بكنندحقّ  را در عدالت

ای به همسر خود بدهند، زنان بـا  ثلث است رعايت عدالت را بكنند؛ يك لقمه خود بخورند و لقمه

ن اسـت؛ پـس مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود، يك ثلث هم كه حّق اختصاصى خود زنا

  .برند زنان در حقيقت از حيث مصرف و استفاده، دو ثلث ثروت دنيا را مى

از نظر مالكيت و از نظر مصرف وضعى متعاكس دارند؛  بندی حكيمانه مرد و زن طبق اين تقسيم

مرد دو ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلث آن را متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را 

بندی روح تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شـده  در اين تقسيم. متصرف است

است؛ چون تدبير امور مالى يعنى حفظ آن و تبديلش و سودكشى از مال، بيشتر با روح تعقل سازگار 

از وری است تا با روح عواطف رقيق و احساسات لطيف؛ از سوی ديگر كيفيت استفاده از مال و بهره

اين است؛ بنابراين مـراد از فضـيلت  ،آن بيشتر با عواطف و احساسات سر و كار دارد تا با روح تعقل

  )طباطبايى، همان(. تعقل مردان استبرتری در  )34: نساء( »...اّهللاٰ  بِما فضل«: در جمله

به عواطـف و احساسـات، دو تجهيـز متعـادل  تجهيز مرد به نيروی تعقل و دفاع و تجهيز زن

است كه به وسيلۀ آن، دو كفۀ ترازوی زندگى در جامعه كـه مركـب از مـرد و زن اسـت متعـادل 

مدارانه است و خداوند بديهى است چنين تجهيزی از سوی خداوند متعال حكميانه و حق. شود مى

؛ از ايـن رو ١كنـدشود و بر كسى ظلـم نمـى منحرف نمى گاه در كالمش از طريق حق متعال هيچ

كنند، پى به حكمـت خداونـد االرث زن و مرد را ظلم به زن تلقى مى كسانى كه اختالف در سهم

اند و بجاست با نگاه سيسـتمى و جـامع بـه ديـن مبـين اسـالم و شناسـايى صـفات متعال نبرده

  ٢.كندان بر كسى ظلم نمىپرورگار عالميچراكه  تعالى در ديدگاه خود تجديدنظر كنند؛ حق

در » ها بعضى از بعض ديگـر هسـتيد شما انسان: بَعُضكم مِن بَعض«خداوند متعال با عبارت 

كنـد  آل عمران به همين التيام و بعضيت در آيۀ مورد بحث اشاره مـى 195سورۀ نساء و  25آيات 

بـر برخـى ديگـر داده هايى كـه خـدا بـه برخـى از آنـان در برابه سبب برتری. ..«: فرمايد كه مى

  ٣.»... است

                                                           
ُ َعَليِهمْ . ١   )50: نور( .َأْم يخاُفوَن َأْن يِحيَف اّهللاٰ

 )49: كهف( .َو ال يْظلُِم َربك َأَحداً . ٢
ُ َبْعَضُهْم  .٣ َل اّهللاٰ 34 :نساء( .َبْعضٍ   َعلىبِما َفض( 
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اجتماعى و تداوم نسل بشر، با دقـت در آيـات  ضرورت تدبير تعقلى و تدبير احساسى در حيات

و يكى از آيات «: فرمايدشود؛ خدای حكيم در اين آيات مىسورۀ مباركۀ روم فهيمده مى 21و  20

كه به صورت بشر در زمين منتشر شديد و  او اين است كه شما را از خاك آفريد و چيزی نگذشت

يكى ديگر از آيات او اين است از خود شما همسرانى برايتان خلق كرد تا دلهايتان به وسيلۀ آنـان 

هايى است برای  سكونت و آرامش يابد و بين شما مودت و رحمت برقرار كرد كه در اين خود آيت

  ١.»مردمى كه تفكر كنند

شـود كـه چگونـه يه، بيان عجيب قرآن درباره انسان روشـن مـىبا دقت در مضمون اين دو آ

توصيف ) بشری منتشر در زمين شديد(با تعبير ) كه مراد از آن به قرينه مقابله، مرد است(انسان را 

مراد از انتشار، كوشش در طلب معاش است كـه تمـامى اعمـال آدمـى در بـه دسـت . كرده است

گونـه اعمـال نيازمنـد بـه  گردد و اين ها به آن بر مى رتآوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غا

داشـت بـه دو فـرد تقسـيم  بديهى است اگر انسان تنها اين قسم انتشار را مى. قوت و شدت است

ترين زمـان  گريـزد كـه معلـوم اسـت در كوتـاه كند، ديگری آنكه مى يكى آنكه حمله مى: شد مى

يف انسان به صفت انتشار، به مسئلۀ خلقـت اما خدای سبحان دنبال توص. شد نسلش منقرض مى

پرداخت و آنان را به جهازی مجهز كرد و وجود آنان را مايه تسكين مـردان قـرار داد و بـين  زنان

با جمال و كرشمه خود و بـا مـودت و رحمـت مى توانند آنان مودت و رحمت برقرار ساخت؛ زنان 

و به اين جهـت ركـن اول و عامـل اصـيل اجتمـاع  سوی خود جذب كنندخويش دل مردان را به

  )216: طباطبايى، همان(. انى هستندانس

اصـل قـرار  –كه همـان ازدواج باشـد  –از اينجا است كه اسالم اجتماع منزلى و خانوادگى را 

هـا لهها و قبيآفريديم و شما را تيره ای مردم ما شما را از يك مرد و زن«: فرمايدداده است و مى

خداونـد دانـا و . ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماستگرامى. قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد

  ٢.»آگاه است

                                                           
ْنُفِسكْم َأْزواجـًا لَِتْسـكُنوا َو ِمْن آياتِِه َأْن َخَلَقكْم ِمْن ُتراٍب ُثم ِإذا َأْنُتْم َبَشٌر َتْنَتِشُروَن َو ِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق لَكْم ِمْن أَ . ١

ًة َو َرْحَمًة ِإن ِفى ذلِك َآلياتٍ  21 -20: روم(. لَِقْوٍم يَتَفكُرونَ  ِإلَيها َو َجَعَل َبيَنكْم َمَود( 
ِ َأْتقـاكمْ   يا َأيَها الناُس ِإنا َخَلْقناكْم ِمْن َذكٍر َو ُأْنثى« ٢.  .»َو َجَعْلنـاكْم ُشـُعوبًا َو َقبائِـَل لَِتعـاَرُفوا ِإن َأكـَرَمكْم ِعْنـَد اّهللاٰ

 )13:حجرات (
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ها از رهگذر ازدواج و اجتماع كوچـك  در آيۀ فوق نخست به مسئلۀ مذكر و مؤنث بودن انسان

از ذيـل آيـه، . اسـت ای پرداختـه منزلى توجه داده، سپس به مسئلۀ اجتماع بزرگ شعوبى و قبيلـه

تفضيل در مجهز شـدن بـه  ١سوره مباركۀ نساء 34شود كه تفضيل نامبرده در آيۀ  چنين ظاهر مى

گيـرد و حـال مجتمـع  دنيوی يعنى معاش بشـر بهتـر نظـام مى جهازی است كه با آن امر حيات

واقعى و فضـيلت حقيقـى در كند، نه اينكه مراد از آن كرامت  انسانى را به بهترين وجه اصالح مى

های مادی و جسمى تا وقتى كه  اسالم يعنى قرب به خدای تعالى باشد؛ چون از نظر اسالم برتری

  .وسيله به دست آوردن مقامات اخروی نشود، اهميتى ندارد

 خالصۀ مطلب در مبنای حاكميت تدبير تعقل بر تدبير احساس اين است كه اگر مردان بر زنان

در امـر ارث و در  هم باعث تفاوت اند به جهت روح تعقل است كه در مسئلۀ ارث رتری داده شدهب

شود؛ اما منظور از اين برتری، برتری واقعى نيست، بلكه منظور زيادتى سـهم  مسائلى نظير آن مى

برتری واقعى به معنـای كرامتـى اسـت كـه اسـالم بـه آن عنايـت دارد و . است مرد از سهم زن

مالكش تقوا است؛ اگر اين مالك در مرد قوی باشد، مرد برتر است و اگر در زن بيشتر باشد، زن 

  .برتر از مرد خواهد بود

  جنبۀ حمايتى. 3

كنند و مدعى هستند كـه تحليل مى مرد را به نفع زن نظران علّت زياد بودن ارثبعضى از صاحب

كرده است؛ يعنى فلسفۀ دو برابر بودن ارث مردان نسبت  حمايت زن اسالم با اين تشريع از حقوق

يرا وظائفى بر عهدۀ مردان هست كه با دانند؛ ز مى را در حمايت اسالم از حقوق زنان به ارث زنان

بر عهدۀ زنان چيزی از اين كه  درحالى شود،توجه به آن نيمى از درآمد مردان عمًال خرج زنان مى

ها نيست؛ مرد بايد هزينۀ زندگى همسر خود را طبق نيازمندی او از قبيل مسـكن، قبيل مسئوليت

 فرزنـدان خردسـال را نيـز تـأمين كنـد؛ پوشاك، خوراك و ساير لوازم بپـردازد و هزينـۀ زنـدگى

حتى برای خودشان معاف هسـتند؛ بنـابراين يـك زن  زنان از هر گونه پرداخت هزينه،كه  درحالى

مرد ناچار است آن را برای خود و همسـر كه  درحالى انداز كند، تواند تمام سهم ارث خود را پس مى

نيمـى از درآمـد مـرد بـرای زن خـرج شـود كـه و فرزندان خرج كند و نتيجه آن عمًال چنين مى

ماند؛ از ايـن رو سهم زن همچنان به حال خود باقى مىكه  درحالى شود و نيمى برای خودش، مى

                                                           
ُ َبْعَضُهْم َعلى« .١ َل اّهللاٰ ساِء بِما َفضاُموَن َعَلى الن جاُل َقو َبْعضٍ   الر«.  
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 برداری دو برابر سهم واقعـى مـردان اسـت و ايـن تفـاوت سهم واقعى زنان از نظر مصرف و بهره

ثروت كمتر اسـت و ايـن يـك نـوع حمايـت جهت آن است كه معموًال قدرت زنان برای توليد  به

ها را بيشـتر قـرار داده  منطقى و عادالنه است كه اسالم از زنان به عمل آورده و سهم حقيقى آن

-291: 3، ج1374مكارم شـيرازی، ( .»ها نصف سهم مردان است است؛ اگر چه در ظاهر سهم آن

292(  

  تناسب بين مسئوليت و حق. 4

داننـد، بلكـه و مرد را نه تنها ناعادالنه نمى االرث زن ان اختالف موجود در سهمبرخى از نويسندگ

منـدی وّراث از بهـره. افراد حاكم است دانند كه بين مسئوليت و حق آن را يك نسبت عادالنه مى

بود كه وّراث با كار و تالش يكسان خود مالـك خواهد  به طور نابرابر زمانى به دور از عدالت ارث

چنين تصوری درباره ارث موضوعيت ندارد؛ بنابراين توزيع ثروت ميان ورثه كه  درحالى ارث شوند،

اگـر ميـزان . ها نيست تا بتوان ميزان آن را بر اساس كـار تعيـين كـرد بر اساس فعاليت و كار آن

. شـد داد مـىميزان ارث در صورت كار مسـاوی، ظلـم قلمـ توزيع ثروت بر اساس كار بود، تفاوت

  )398: 1390نيا، حكمت(

بر اساس اين مبنا، بايد بـه چنـد امـر دقـت  االرث زنان در پاسخ به شبهه ناعادالنه بودن سهم

حصـيل عادالنـه اسـت كـه شـخص وارث در ت هنگامى غير يكى اينكه ميزان متفاوت ارث: كرد

در  روشن است در بحث ارث اشخاص چنين نقشى ندارند؛ بنابراين تفاوت. اموال نقش داشته باشد

  .ميزان ارث ظالمانه نخواهد بود

در اين نظام عـالوه بـر . اسالمى مطالعه كرد را در ساختار حقوق از سوی ديگر بايد قواعد ارث

بسياری از اين تعهدات به صورت آمره است و . حقوق، تعهداتى نيز برای اشخاص مقّرر شده است

ها را حتى با توافق، از ميان بردارند؛ از اين رو مردان دارای تعهدات حقوقى  توانند آناشخاص نمى

و فرزند، بذل مهر، هزينۀ زن هنگامى كه در عده است، شـركت  بسياری هستند؛ از قبيل نفقۀ زن

در بعضـى  در آن ايام بـه زن و فرزنـد، پرداخـت ديـه در جهاد، هزينۀ سفر و سپردن نفقۀ خانواده

های حقـوقى و حقـوق ؛ از اين رو بجاست كه ميان مسئوليت)عاقله(جنايات خطايى خويشاوندان 

  )401-400: نيا، همان حكمت( .ر شودتناسب برقرا افراد



562 

 

562 

  گيری  نتيجه

 در بخشى از احكام و تكاليف امری عادالنه و خردمندانه است و هـر تعبيـری مرد و زن تفاوت. 1

مهم درك اين واقعيت است كه زن و مرد در كارهـا و . گرفته شود تأثيری در واقع نداردكار  به

عقـل . هاسـت هايى نيز اختصاصى آنهايى سهم يكسان و مشتركى دارند و كارها و بهرهبهره

بشر عاجزتر از آن است كه بتواند همه مصالح و مفاسد واقعى را كشف و جزئيـات آن را بيـان 

  .كند؛ عقل فقط كاشف كليات است، تفصيل مدركات عقل نيازمند استمداد طلبى از وحى است

داری طـرف مـردان انجـام  و جانب تبعيض و ظلمى نسبت به قشر زنان المدر نظام حقوقى اس. 2

گيرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه  ارثى كه به افراد تعلق مى. نگرفته است

  .تحت عنوان زن

بـه عنـوان عاقلـه، جهـاد و  ، ديـه، نفقۀ زنـانهای مالى مردان؛ مثل پرداخت مهريه مسئوليت. 3

های آن و آمادگى بيشتر مردان برای فعاليت اقتصادی و گردش سـرمايه، موجـب شـده  هزينه

در حقيقت از اين طريق چرخ اقتصاد جامعه . است تا در يكسری از حاالت، سهم بيشتری ببرند

گـردد؛ از ايـن رو اوًال  تری تأمين مى ينۀ زندگى مردان و زنان از راه مناسبگردد و هز بهتر مى

دارانه نيست، ثانيًا قانون ارث از احكـام ثابـت ديـن اسـت، ثالثـًا بـا  در اسالم جانب ارث قانون

االجـرا اسـت، هـای كنـونى هـم الزم ابعًا در خانوادهتغييرپذير نيست، ر زنان تحصيل و اشتغال

اسـت و ) مـرد و زن(های جسمى و روحـى و انتظـارات از دو قشـر  خامسًا هماهنگ با ويژگى

  .و حرف آخر است ترين حكم سادسًا امروز هم عادالنه

  فهرست منابع

 قرآن كريم  

 اساسى جمهوری اسالم ايران قانون  

 مدنى قانون  

  ،قم، بوستان كتابزن آشنايى با وظايف و حقوق، 1384امينى، ابراهيم ،.  

  ، ، چاپ چهارم، تهـران، نشـر فرهنگـى در آينۀ جالل و جمال زن، 1374جوادی آملى، عبداّهللاٰ

  .رجاء



563  

 

563 

 قـم، مؤسسـه آموزشـى و فلسـفۀ حقـوق، 1383اّهللاٰ خرمشاهى، پژوه، مصطفى و قدرتدانش ،

  ).ره(پژوهشى امام خمينى 

 قـم، پژوهشـگاه هـای فـردی و اجتمـاعى زنو مسـئوليت حقوق، 1390نيا، محمود، حكمت ،

  .فرهنگ وانديشه اسالمى

  ،تهران، منشورات مكتبه االسالمىوسائل الشيعه، 1409حر عاملى، محمدبن حسن ،.  

  ،قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليانالميزان فى تفسير القرآن، 1417طباطبايى، محمدحسين ،.  

  ،تهران، ناصر خسروتفسير طبرسى، 1372طبرسى، حسن بن فضل ،.  

 تهران، نشر ميزانو مرد در نظم حقوقى ايران حقوقى زن تفاوت، 1382زاده، على، كاظم ،.  

 تـدوين، بشـر از ديـدگاه اسـالم نگـاهى گـذرا بـه حقـوق، 1388يزدی، محمـدتقى، مصباح ،

  .عبدالحكيم سليمى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى

 ------- قـم، مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام و سياست در قرآن جزوه حقوقتا، ، بى ،

  ).ره(خمينى 

  ،بيروت، مؤسسه الطبع و النشربحاراالنوار، 1410مجلسى، محمدتقى ،.  

  ،تهران، دارالكتب االسالميهنمونه تفسير، 1374مكارم شيرازی، ناصر ،. 
  انتشارات صدرا، تهران، در اسالم زن نظام حقوق) تابى(مطهری، مرتضى. 



 

 



565  

 

565 

  

 نمايه

 

 

 456، 455، 399، 392، 391، 176، المثل اجرت -
 545، ارث اختالف -
، 210، 165، 137، 136، 135، 86، 69، 66، اخالق -

310 ،376 ،378 ،379 ،392 ،393 ،397 ،425 ،
427 ،431 ،457 ،482 ،490 ،493 ،515 

، 219، 217، 178، 113، 98، 93، 91، 90، اذن -
247 ،248 ،252 ،255 ،256 ،303 ،309 ،313 ،
326 ،328 ،333 ،336 ،337 ،382 ،398 ،413 ،
417 ،449 ،524، 531 ،535 

، 141، 119، 103، 99، 68، 58، 30، 16، اراده -
167 ،247 ،248 ،249 ،251 ،252 ،254 ،255 ،
256 ،257 ،259 ،303 ،337 ،397 ،404 ،431 ،
458 ،476 ،478 ،487 ،496 ،497 ،499 ،500 ،
502 ،503 ،509 ،510 ،511 ،512 ،513 ،514 ،
515 ،516 

، 284، 283، 282، 277، 265، 263، 176، 10، ارث -
287 ،294 ،297 ،307 ،338 ،343 ،397 ،401 ،
402 ،425 ،426 ،435 ،436 ،477 ،498 ،520 ،
545 ،546 ،547 ،550 ،554 ،555 ،556 ،557 ،
560 ،561 ،562، 

 555، زن ارث -
، 292، 289، 160، 159، 157، 154، يمال استقالل -

443 ،444 ،449 ،450 ،451 ،454 ،458 ،459 ،
512 

 61، 51، 49، بشر حقوق يمللال نيب اسناد -
، 49، 48، 45، 44، 40، 34، 33، 10، زنــان اشــتغال -

76 ،88 ،89 ،90 ،92 ،94 ،95 ،97 ،98 ،99 ،151 ،
160 ،162 ،166 ،168 ،172 ،173 ،176 ،177 ،
180 ،182 ،185 ،188 ،191 ،195 ،196 ،327 ،

339 ،340 ،342 ،363 ،354 ،359 ،3690 ،361 ،
362 ،365 ،366 ،367، 370 ،371 ،372 ،376 ،
377 ،378 ،380 ،382 ،383 ،386 ،387 ،388 ،
562 

ــتغال - ــه اش ، 83، 81، 79، 78، 77، 76، 75، 9، زوج
85 ،86 ،90 ،93 ،98 ،178 ،451 ،502 

 504، 500، 493، 488، 478، نياديبن اصل -
، 509، 507، 496، 495، 247، اراده تيـ حاكم اصل -

511 ،512 ،513 ،515 ،516 
 487، رهنما اصل -
ــارب - ، 328، 312، 310، 309، 277، 276، 264، اقـ

329 ،330 ،331 ،333 ،334 ،519 ،520 ،527 ،
530 ،534 ،535 ،536 ،537 ،538 ،539 ،540 ،
541 

 189، 175، شغل ةآزادان انتخاب -
 405، 402، 401، 391، عهيش ريغ انيرانيا -
ــانوان - ، 152، 151، 104، 99، 88، 49، 10، 9، بــــ

153 ،156 ،157 ،161 ،166 ،169 ،170 ،171 ،
173 ،181 ،182 ،188 ،191 ،199 ،388 ،409 ،
410 ،411 ،412 ،413 ،415 ،416 ،417 ،418 ،
419 ،420 ،421 ،422 ،541 ،543 

 221، 220، 215، 210، 199، 197، ياسيس يبرابر -
، 309، 305، 304، 276، 275، 274، 273، نيتمكــــ - 

310 ،313 ،318 ،332 ،335 ،429 ،447 ،448 ،457 ،
519 ،521 ،530 ،531 ،532 ،533 ،534 ،541 

 409، بانوان قضاوت نبودن جائز -
، 430، 428، 427، 425، 337، 168، 28، 10، حضانت - 

445 ،460 ،461 ،465 ،466 ،467 ،468 ،470 ،471 ،
473 ،474 ،475 ،478 ،479 ،480 ،481 ،482 ،483 ،

484،486 ،556 
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 176، زن اشتغال حقّ -
 541، 522، 452، 264، 263 ،176، يمال حق -
 451، 444، 443، 293، 194، رانيا حقوق -
، 223، 191، 128، 101، 49، 33، الملـل نيب حقوق -
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ــوق - ، 193، 183، 146، 130، 73، 43، 6، 5، زن حق
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425 ،560 

، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 30، 13، 9، زنان حقوق -
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519 ،520 ،545 ،547 ،555 

 286، 265، زن يمال حقوق -
 240، 229، 226، 223، مسلحانه مخاصمات حقوق -
 438، 59، خانواده از تيحما -
، 135، 110، 105، 40، 39، 28، 17، 14، اتيـــــح -

136 ،138 ،141 ،142 ،143 ،147 ،156 ،200 ،
228 ،247 ،248 ،250 ،252 ،253 ،255 ،259 ،
272 ،276 ،285 ،302 ،325 ،360 ،368 ،371 ،
420 ،439 ،440 ،509 ،523 ،545 ،546 ،557 ،
559 ،560 

 82، 79، 75، مصلحت و تيثيح -
 409، زنان يدادرس -
 175، برابر دستمزد -

، 281، 280، 279، 278، 277، 265، 263، 10، هيد -
283 ،287 ،425 ،427 ،436 ،437 ،546 ،561 ،
562 

، 108، 107، 101، 29، 27، 26، 25، 22، تيـــرجول -
109 ،112 ،113 ،119 ،122 ،123 ،180 ،373 ،
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ــر - ، 27، 25، 24، 23، 22، 21، 19، 14، 13، يرهبـ
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197 ،199 ،211 ،213 ،215 ،216 ،217 ،218 ،
219 ،221 ،299 ،304 ،344 ،362 ،373 ،374 ،
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27 ،29 ،31 ،48 ،118 ،119 ،120 ،173 ،186 ،

199 ،212 ،213 ،214 ،215 ،221 ،352 ،373 ،
374 ،389 

، 445، 443، 298، 87، 77، خـانواده  بر مرد استير -
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 349، 48، 37، 36، 34، 33، كار يالملل نيب سازمان -
، 45، 44، 43، 41، 39، 37، 33، متحد ملل سازمان -

46 ،47 ،48 ،52 ،54 ،55 ،59 ،61 ،62 ،63 ،64 ،
73 ،95 ،96 ،127 ،131 ،146 ،176 ،225 ،232 ،

234 ،349 ،357 
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546 ،555 ،556 ،557 

ــاح - ــم نكـ ، 449، 433، 318، 310، 309، 269، دائـ
450 ،462 ،523 

 426، 425، 20، يانسان تيهو -

  

 



 Abstract  25 
THE BASICS OF FINANCIAL DIFFERENCES WOMEN’S 
FINANCIAL LAW ON THE ISSUE OF INHERITANCE 

Dr.S.Mohammad Kazem Mostafavi1 
Davood Besarati2 

Abstract 

It is better that to explain differentials basics of man and woman in 
financial right of inheritance, first we survey main source of their 
differential about individual and social duties and rights, then we 
survey basics of their financial differential on the subject of 
inheritance. This survey necessity is on this basis that participation 
and differentials of man and woman are proposed in tow area 
creation and legislation. Participation aspects of their creation make 
their legal participations also differential aspects of their creation 
make some legal differentials in duties and rights. Therefore their 
differential about inheritance returns to creation differentials. These 
differentials are necessity to establish and endurance for social life 
which man and woman make it. 

This essay put ordered on basic of mentioned process and contains 
below results:  

It explains man and woman differentials about inheritance and 
discovers that it is just. 

It can answer this doubt(being unjust inheritance law in Islam) that 
inheritance law is not unjust. 

Keywords: law, financial law, woman inheritance, inheritance 
basics, inheritance differenti 
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24  Abstract 
THE BASICS AND CONDITIONS OF THE PROVISION AND 
NECESSITY OF FINANCIAL RIGHT OF ALIMONY AND IT’S 
EFFECTS; BASED ON WIFE’S ALIMONY 

Masood Rahdar Poor1 

Abstract 

Alimouy as one of the wifes most essential finaucial rights during the 
life, and even after it, is one of the factors that is of vital importance in 
related law of iran, but of course, by obtaining conditions for relatives. 

 As human beings life comfor is depeudant to financial and non- 
financial necessaries, and xccording to her special conditions, the 
woman is not excepted from this rule. There for, the alimony just not 
refers to financial needs, but removing the spiritual needs, is 
somehow a confirmation to the alimony. Womans alimony refers to 
late pas. Where in the Koran, (the immortal celestial source), has 
been emphasized numerously on that as in many verses. In this 
article, by using the analytic-descriptive method, after proving the 
alimony disposih (by legal-social reasoungs, and in other hand, 
korauic-narrativ reasonings), the conditions of imperative essence of 
alimony has been analysed. Such conditions are marriage and 
deference. about first condition , priest ideas firmly confirms the 
alimony , but about the second, we shoul say that after breseutation of 
to and fos ideas , finally it seems that dissonance is the removal for 
alimony claiming. Not deference . Also after presentation reasons for 
alimony disposition need, the effects of this financial right has been 
analysed. Such effects are : lack of conditions for right fullness wife's 
alimony .somehow the divorced woman has the right to claim for 
alimony. And also, deference or not-deference , doesn't have any 
effect on scrapting spousing right; and wife has the right to demand 
the alimony other necessary costs for controlling the life and 
traditional and proportional comfort under any conditions, and more 
than that, can insure the future alimony under some conditions also, 
in this article, because of the relation between this subject and 
relatives, we have been discussed about their's alimony too. So, by 
results of reasanings in the article, woman's right to claim for alimony 
is referable. 

Keywords: alimony-wife-marriage-deference-relatives  
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 Abstract  23 
FUNCTION OF JUSTICE TO THE SPOUSE’S RIGHTS IN THE 
FAMILY IN THE ISLAMIC AND FRENCH LAWS. 

medibo1 
Dr.Ali Reza Barikloo 

Abstract 

  One of the legal fundamental challenges of human right 
especially women's right is the pivotal position of justice and equality 
this has been critically examined by the contemporary doctrine in two 
stages: society-wise and family wise. In this paper, we shall examine 
how to secure the right of women in the family by comparing two 
legal systems: Islamic law being value based and liberal French law. 
Despite the fact that there are similarities between the two systems 
towards underlying principle, like as justice, indiscrimination, 
equality and freedom of will power, but the inference of the two legal 
systems are different. The main causes of the differences is the 
perspective of the two legal systems on position of human being, aim 
of life, importance of family, aim of forming a family and pivotal 
position of obligation in the perspective of Islamic law so also on 
sexual equality in French law which is influenced by feminist 
movement. 

Keywords: Justice, underlying Principle, Guiding principle, Will 
power, Lack of discrimination, Spouse. 
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22  Abstract 
FEASIBILITY OF WITHDRAWAL OF CUSTODY BY WOMENAND 
ITS FOUNDATIONS 

 Dr.Ali Jafari1 
Abdol Rahim Hosseini 

Abstract 

According to reputed opinion of Imamie jurists, son's guardianship 
for two years and daughter's guardianship for seven years is on 
mother and thenceforth father is in charge of patronage. This 
viewpoint is not correspondent with society's necessities and facts; 
hence many of psychologies have criticized it. Their censure is on this 
point that; there's no difference between three years old child's need 
to mother whether son or daughter. The main question in this paper 
is whether or not the mother's custody dropped to hire? For example, 
if custody of his three year old daughter to the mother, her child 
custody is mandatory or merely a right that can not ignore it? Article 
1169 of the Civil Code is ambiguous. The jurists believe that if father is 
the operator can not withdraw, but mother can withdraw the custody. 
In the final section of the article, foundations dismantled custody, are 
reviewed and criticized. 

Keywords: Women's rights, custody, rights, order, Shiite, Iranian 
law.  

                                                             
1. Assistant Professor in Hazrate Masoomeh University. 



 Abstract  21 

THE FINANCIAL CONJUGAL RIGHTS IN IRAN 
“WITH AN EMPHASIS ON FAMILY PROTECTION CODE 
PASSED BY PARLIAMENT IN 1391” 

Alireza Alipanah 1 
Mostafa Shafizadeh Khoulenjani 2 
Mohammad Sadeghi3 

Abstract 

Concept, types, effects and goals of financial conjugal rights in family 
law have always been one of the important issues that have been 
studied in the different legal systems. In Iranian law, the financial 
conjugal rights marriage following the Shiite jurisprudence is formed 
around the man headed households. The various financial entities in 
the family specify that how to set up these entities is in the manner 
that as the family system existence is formed on the base of the man, 
the financial entities should be based on striving to strengthen and 
consolidation of family too and should be moved on to consolidate 
man headed households and legislator try different ways. In this 
paper, we are going to discuss about financial conjugal rights in Iran 
and has been concluded that the process of legislation in Iran’s law is 
move on to consolidate man headed households but legislator has 
been ignored the social developments process and this result the 
inconsistency between legislation truth and social reality. This 
inconsistency can be seen in separation between permanent marriage 
and temporary marriage in the their practical financial discriminating 
effect; in a way that the legislation process leads social reality into the 
acceptance of temporary marriage more than permanent marriage 
because of its financial effects on conjugal rights. 

Key Words: Financial Conjugal Rights, Presidential System, 
Contribution System, Dower, Maintenance, Family Protection 
Code, Financial Independence.  
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20  Abstract 
THE CRITISISM OF REASONS OF AVOIDING WOMEN’S 
JUDGEMENT 

Mohammad Mahdi Hooshmand 

Abstract 

 The present study seeks to investigate the ladies’ judgment and the 
impossibility of their judgment by analyzing and challenging the 
proposed reasons. Proposed reasons include: 1)Islamic principles 
2)Consensus 3)Verses 4)Narratives 5) priority analogical. The author 
considers the reasons with their instances and theories of juridical 
principle and makes attempts to criticize those reasons based on 
theories and principles of Shei’e. In conclusion, it is discussed that 
although Islam is a realistic religion based on realities and societal 
justice, and the clashes between men and women is an 
unquestionable fact in terms of their characteristics and abilities, and 
also in some periods in the history ladies’ inability of judgment has 
been common and not needed to be considered, but Islam is a 
dynamic religion and suits different situations. In this sense, ladies’ 
judgment has no Islamic-juridical impediments or societal dangers 
either theoretically or practically and even in some cases leads to the 
development and elevation of the society. In conclusion, suggestions 
for the correct execution of ladies’ are proposed. 

 Keywords: Judgment of Gentlewomen , Judgment of women , 
Judge Gentlewomen , Judge women , Clause of manhood for 
judgment , Unallowable of judge for Gentlewomen , Unallowable of 
judge for women , Judges’ qualification  



 Abstract  19 
THE DOMAIN OF WAGE OF WOMEN WORKING IN HOME 

Dr.S. Mahdi Mirdadashi 

Abstract 

The wage of the matrimony time is a lawful creation which the law of 
amendment in relation to divorce ratified in 71/8/28 in the 
convention of expedient of system for the firt time introduced in field 
of family laws and for preservation of wife s rights in divorce and with 
specific conditions obliged spouse topay it to wife . later the law of 
juncture of one waver to a n article336 urban lawsratified in 
1307which ratified finaly in the session 1385/10/23 of convention of 
expedient of system and conditions of preceipt of wage is more easier 
for wife, this question has been askwed amongst the wemen s rights 
activists that has the law of amendment in relation to divorce ratified 
at 71/8/28 in the convention of expedient of system incidently 
transformed? As another challenge exist in this circuit is about the 
possibility of implementation of it about the non-shia moslems. These 
two category are the object of this text that are the concerns of 
courtswhich are studied with juridical method. 

Keywords: wage , financial rigghts of women, non_shia moslems  



18  Abstract 
CONDITIONS OF EMPLOYMENT OF WOMEN IN ISLAM 
Dr.A.zargoosh Nasab1 
S.Masoomeh Gheibi2 

Abstract 

Your changes have arisen with regard to women's employment in recent 
years, This has led many scholars to women's employment as a right for his 
remains And most conventions, treaties to protect and laws to practice the 
right But it should be noted employment before have a right to be considered 
for Women A task that This assignment assumes that Islam has given men 
What are women's employment as an obligation or right of women to be In 
Islam, subject to the provisions and conditions that less attention has been in 
of this article The analytic approach taken Try to review the provisions and 
conditions of employment of women is Islam. Be paid. The results of this 
study indicate that 

Employment right for the role of women mothers and wives as is a, 
the second and minor role Is known Which only depends on conditions 
such as; Interests of society, the family, not inconsistent with law 
rights, observance chastity and Islamic clothing, Occupations that are 
commensurate with the abilities of women, Giving priority to the work of 
men, the role of mother, wife, rear the children, home And according to 
other principles of Islamic laws in this field. 

Keywords: Employment, women, provisions and conditions, rights 
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 Abstract  17 
BASIC DIFFERENCES BETWEEN MEN AND WOMEN'S 
OCCUPATION AND ITS REFLECTION ON SOCIETY 

Ghasem Rahmani 
Zahra Noroozi 

Abstract 

Communications between people in today's social life is twisted more 
than ever, and undoubtedly the more people connect together, the 
more they communicate as they take various occupations. By the time 
passes by, communities pay less attention to traditional thoughts 
about men and women and separating occupation functions, and 
women experience more participations in society and they can find 
jobs easier than before. Although there are some other differences still 
remained, which this paper is going to discuss about. This research is 
based on this theory that women, just like men, can take occupations. 
(contrary to the thought which is against women occupation) But 
there are some differences in this case that do interest women and are 
for their best. (contrary to Feminism thought which believes in 
equality) Most differences in this matter are rational, logical and due 
to society's progress and procession, but there are some 
discriminations that need to be overviewed. This research is done in 
descriptive, analytical method. 

Keywords: Women And Men, Occupation, Difference, Jobs. 



16  Abstract 

COMPARATIVE PERSPECTIVE ON THE FUNDAMENTALS OF 
NATURE, COMPONENTS AND FEATURES SUPPORT FOR IRAN 
AND ISLAM IN THE LEGAL SYSTEM 

Dr. Ghafour khoyni1 
Azad fallahi2 
Farzad falahi3 

Abstract 

The topic of this paper is to support women and compliance with two 
conditions of permanent marriage is obligatory on the husband in the 
1107. Evidence of the expressed as furrows. 

Differences between jurists and lawyers about the nature of 
alimony, depending on the different views on the review of the legal 
entity is identified with the ownership and profit are significant 
differences in the specific nature of the leave is Abahh. 
  In connection with the completion and maintenance of witnessing 
greater disagreement between the scientists will. What should be 
stated is renowned scholars insist that the terms mentioned in the 
sources of jurisprudence and civil law aspects of reproductive aspects 
are capable but do. 

Features wife disagree about whether any outstanding debts or 
liabilities to be normal? Saeb more is considered to be an excellent 
wife unto pro. Such a comparison relative to maintenance of wife and 
comes to the conclusion that the wife has relatives prior alimony, the 
husband and wife have a mutual obligation to support relatives while 
mutual obligation and subject to the alimony recipient Tmkn men and 
Poverty is. While wife is not based on such provisions. 

KEYWORDS: Permanent contract, compliance, maintenance, nature, 
characteristics.  
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 Abstract  15 
COMPARATIVE INVESTIGATION OF LAWS BETWEEN WIFE AND 
HUSBAND AND IT'S DERIVED EFFECTS FROM THE 
VIEWPOINTOF IRAN ,ISLAM AND FRANCE LAWS 

Dr.Ghafour khoyni1  
Azad fallahi2 
Farzad falahi3 

Abstract 

Wife and husband with marriage contract, have various laws with 
each other.in Islamic laws an Iranian regulations, there isn’t any 
principle of financial independence based on financial relations, and 
each of them have total independence in acquiring properties. But in 
west countries such as France, in regime of properties sharing 
properties, have permission of shared properties and has permission 
for intervention in wife dues. From other hand, providing family life 
expenses UN Islamic laws is one-way requirement and woman 
doesn’t have any responsibility for that. 

Husband dominance over family according to manager and 
supervisor in each society, is formal governance, but it isn’t 
dictatorship, and it isn’t obliged to obey her husband for her 
individual affairs. Main goal of present paper is comparative 
investigation between Islamic laws and France laws. 

For making obvious various aspects of this matter, we study 
monetary and non monetary matters between wife and husband and 
we did that by method of librarian study of books,  

Essays .also, among discussions in investigating laws in other 
countries in France.  

Keywords: wife,husband, financial rights,ownership, dominance 
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14  Abstract 
Part 2 - private Law 

THE BASICS OF DIFFERENT FINANCIAL LAW BETWEEN MEN 
AND WOMEN 

Saber KHaliil Nazhad1 
GHaemodin Shabani Haji2 

Abstract 

A very important issue that needs to be investigated and have been 
outlined in the bushes, the different financial law between men and 
women. 

Understand the bases for these differences, the elimination of 
seniority misinterpretation that every man and woman to one 
another, is very important 

This question always comes to mind in this connection that the law 
imbalance between men and women based on realistic materials, or 
in connection with defects and perfection of each of the parties 

Belongs financial rights, including alimony, mahr, inheritance, 
blood money and ... To each of the parties, on what basis is based? 

In the Qur'an as a source of religious commandments, there is no 
verse as a general rule stating that men have more rights than women, 
except in the specific issues that have to balance among law and 
responsibilities 

The Quran clearly states that: »عليهن الذی مثل لهن و«  Every woman 
has the right size of the man responsible, as well as women's rights 

But according to the characteristics of the tasks that placed on men 
and women, differences in law between men and women be felt. 
These differences are due to the creation of man and woman. 

Keyword: Financial law،Mahr، Alimony، Right of ownership، Blood 
money، Inheritance  
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 Abstract  13 
THE PROTECTION OF WOMEN IN INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW 

Dr.S. Hesamoddin Lesani1  

Abstract 

People killing and destruction of their homes and other buildings are 
not the only results of armed conflicts but the rate of rape and other 
kinds of sexual violence against women in some wars are higher than 
the rate of killed people on that war. The International Humanitarian 
Law is the only law that enforces in time of wars completely but its 
rules for the protection of women are not sufficient. Forth Hague 
Convention 1907, the 1949 Geneva Conventions and its 1977 
Additional Protocols are some agreements that protect the women in 
time of armed conflicts. Some General Assembly Resolutions and 
Security Council Resolutions like 1265(1999), 1325(2000) and 
1820(2008) have tried to complete the shortage of International 
Humanitarian Law protection of women in armed conflict. Of course 
International Law will hope to watch the elimination of sexual 
violence against women and the increase of respect of their dignity in 
future wars by positive reactions of states to enforcing International 
Humanitarian Law, by Security council pressing for enforcing its 
resolutions under article 25 of the UN charter and by positive 
reactions of International Ad Hoc tribunals and International 
criminal court for prosecution of any kind of sexual violence against 
women  
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12  Abstract 
TAKING POLITICAL POSTS BY WOMEN IN IRANIAN 
CONSTITUTIONAL LAW 

Hamed Karami 
S.Alireza Mirbod 
S.Shahabodin Shams Abadi 

Abstract 

Possibility of taking political positions by women is the one of 
important issues and whereas the Iranian legal system based on 
Islamic principles should be looking for the answer to religious 
foundations. Human in Islamic view, due to her nature discussed with 
two dignities: Gender dignity which states both males and females 
with sex and psychiatric differences and human dignity that is 
Common sense for human beyond their gender. However, considering 
the fact that legislation is accord with genesis in Islam, according to 
these two natural dignities, there are two legal spheres in legal system 
of Islam: gender rights execute in family as context of gender and 
human rights that consider in society as an assembly of human. 
Family rights for man and woman are equal but dissimilar and 
human rights for they are equal and similar. The principle of political 
equality and participation of women is one of the common human 
and social rights between man and woman that are accepted by Islam 
and Constitution of the Islamic Republic of Iran too. 
 
 



 Abstract  11 
A GLANCE AT WOMENS’S EMPLOYMENT IN IRANIAN LAW AND 
IT’S COMPARSION WITH THE CONVENTION OF ELIMINATION 
OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN  
Sepeedeh Kazemi1 

Abstract 

In this study we attempt to study the women's employment right as a 
financial right in Iranian law and the convention of removing 
discriminations against women.The methodology of the research of 
library analytic and comparative, the convention of removing 
discrimination against women is the most comprehensive 
international document about women laws which stresses the equality 
of the rights of men and woman, trying to remove any form of 
discrimination based on gender. 

This document in article 11 emphasize the equality of wages, the 
right of same employment opportunity between men and women, and 
women's international choice of occupation right In Iranian law, 
according to the existent regulations, women and equal in terms of 
legal capacity and there is not ant difference between them. All forms 
of the use of financial resources available for men are available to 
women as well. Besides, there is no limitation in this regard. So 
regarding the official rules, access to the financial resources, earning 
by talking possession of properties belonging to no particular, 
transaction, men and women are equal. 

It owner regarding the non- intentional possessions such as 
heredity are differences between men and women that some aspects 
of it can be solved from the viewpoint of religion and jurisprudence 
the possibility of referring Iran to the convention of removing 
discrimination in the case of inheritance is conditionally possible. 

Keywords: women's employment rights, convention of elimination 
ofdiscrimination against women, equal wage, woman's intentional 
choice of occupation right. 
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10  Abstract 
WOMEN'S EMPLOYMENT AND THE WAYS FOR DECREASING IT'S 
NEGATIVE CONSEQUENCE IN FAMILY 

Dr.Fatemeh Fahimi1 

Abstract 

There are difference ideas about ladies employment. Some believe 
there is no difference between social responsibilities and management 
of man and woman and other groups define woman duties only at 
home and housekeeping and oppose absolutely with her employment 
at out of home. Islam sees family as a principal structure and protects 
employment right and income earning for women and sees it by 
respect eye. But ladies employment has positive and negative 
consequences. Securing Metal security, well being of economic 
situation and social honor are its positive consequences and early old 
age, quicker mental defeat and bodies, rising marriage age and 
disorder in role of fellowship and motherhood are negatives 
consequences. There are some methods which can deduct negative 
consequences of ladies employment such as: acquaintance with 
Islamic education, keeping aloof of luxury, selecting suitable job by 
women and making exact program by married couple and. 

Keywords: employment, consequences, ladies, family 
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 Abstract  9 
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATIONS 
AGAINST WOMEN WITH REGARD TO RELIGIOUS 
CONSIDERATIONS 

Dr.Abbas Ali Soltani1 
Bahareh Reza Nasab 
Ayyoob Farkhondeh 

Abstract 

We are living in an era which is characterized by the globalization of 
the Western culture and sovereignty worldwide and extensive and 
complicated planning have been undertaken to further Western 
values in the world. One of the most efficient devices to achieve this 
goal is to develop international conventions and treaties based on 
Western principles. To avoid charges, this goal is pursued through 
international communities and organizations, particularly the United 
Nations, which is heavily under the cultural, economic, political 
influence of the West. Most of these conventions and treaties are 
based on the Western doctrines which are incompatible with the 
Islamic principles.In Islamic countries, considerable efforts have been 
expended to accommodate these values with the religious culture in 
the Muslim countries. However, since these attempts are made 
without heeding the fundamental conflicts between Western 
principles and Islamic teachings, they are often subjected to passivity 
and rationalization. It is impossible to reconcile the West-based 
doctrines with divine teachings of Islam because they pursue utterly 
distinct assumptions. The Convention on the Elimination of 
Discriminations against Women is one of the paramount conventions 
based on the above-mentioned approach to which many countries 
have pledged allegiance.  

Keywords: Convention on the Elimination of Discriminations 
Against Women, Iran, family, wife, religion 
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8  Abstract 
JURISPRUDENCIAL-LEGAL INVESTIGATION ON POLITICAL 
RIGHTS OF WOMEN (IN THE VIEW OF PROPONENTS AND 
OPPONENTS) 

Dr.Mohamad Roushan1 
Mohamad Sadeghi2 
Mostafa Shafizadeh Khoulenjani3 

Abstract 

Due the differences in gender, have changed the Status of Women in 
comparison with the men, the political rights of women having always 
been discussed. The legal and political changes in new century have 
been adjusted this process. When the Islamic legal system has been 
countered with the new international legal system, the political rights 
of women have become one of discussing subjects between 
Jurisprudent and Juristic. 

This article is going to discuss the principles of the differences in 
gender and their effects on the political rights of women and express 
judgments about the good and bad qualities of the different opinions. 
The results imply that the absolute difference between the political 
rights of women and men from these principles can’t be understood. 
Because of this, the women have endowed the political rights such as 
Voting, membership in the legislative power, the judiciary power, the 
executive power, Assembly of Experts and Councils even Tenure 
leadership of the state. 

Keywords: woman, Virility, political rights, Political positions, 
judgement 
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 Abstract  7 
THE EXAMINATION OF FORBIDDEN EMPLOYMENT OF WIFES 

Fatemeh sadat Hoseini 

Abstract  

 In iran all people have the right of working and engagement.however 
women have some limitation for engagement in some places like 
military.also if they are married, they need him to permit and if a man 
as a husband in family recognizes that his wifes work is foe expedient 
of his family ,can prevent her.this subject is more important because 
the Iranian provisins accept the mans presidency in family.So in this 
article we will try to study all aspects of this topic. 



6  Abstract 
GENDER EQUALITY AND FAMILY IN LIGHT OF THE 
DEVELOPMENT OF WOMEN'S RIGHTS IN REGIONAL AND 
INTERNATIONAL INSTRUMENT AND NATIONAL LAW. 

Dr.Ahmad Reza Tohidi1 

Abstract 

Since the adoption of the UN Charter and the Universal Declaration 
of Human Rights, a collection of documents on international human 
rights or women rights have been enacted , including convention 
elimination all Forms of Discrimination Against Women, Nairobi 
work program, The Beijing Declaration and the Millennium 
Development .however for Strengthen mechanisms for implementing 
the provisions of this document developed various organs, including 
the Commission on Human Rights (Human Rights Council), 
Commission on the Status of Women, the International Committee 
human rights and civil and political rights are created, even the day 
and year of family named, different structures of the institutions had 
established at European union and African union, Of course at all of 
them subject to some significant acquisitions were gender equality . 
This means that the equal rights of men and women in terms of 
material and spiritual values and the similarity and resemblance and 
consistency is something else. It can be said that at this support 
"quality" overwhelmed "quantity", however "human" being of woman 
caused to be forgotten she is the "woman", thus we can see at most 
human rights documents, issue of real property, natural and gifted 
women and the protection of the Holy Family Has not been 
considered. Finally goes critical attitude towards women and the 
family approach is the concern of this article. 

Keywords: Development of women's rights, family support, 
international human rights documents, family 
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 Abstract  5 
INTERNATIONAL STANDARDS IN SUPPORT OF WOMEN'S 
LABOR FORCE 

Tayyebeh Ebrahimi 

Abstract 

In the current society and era of communication and information, due 
to economic and social changes Attitudes to women's employment is 
subject to change and a national effort, Regional and international support 
for women's employment has been made.This article intends to access 
international standards in support of women in international law framework. 
First a brief history of women occupation in the world and its history are 
presented to understand the rise and decline reason of female power in this 
period. And finally to evaluate the performance of the ILO and the 
United Nations and international legal protections for women. This is 
a descriptive study. And the role of the ILO and the UN in support of 
working women are examined. 

 Method of collecting and compiling research is using the library , that 
utilizing the united nation's documents and ILO's books and articles 

The purpose of this study is recognizing the international support 
of women's employment, and find internal and international issues of 
women's employment solutions, appropriate and effective positions in 
the conference, the ratification of certain international treaties. 
 

 Keywords: Women's employment, Support, ILO, UN 
  



 
Part 1- Public and International Law 

PRINCIPLES OF DIFFERENCE BETWEEN POLITICAL RIGHTS' OF 
MEN AND WOMEN 

Hussein Javan Arasteh 1 

Abstrac 

Political rights can be divided into two categories: first, the rights of political 
management at different levels such as leadership, presidency, ministry and 
others who are carrying out political and administrative responsibilities in 
lower levels. Second, the rights related to membership in councils and 
political-social institutions contributing in decision making actively such as 
Islamic consultative assembly, Guardian council, expediency council, city 
and village councils of Iran, supreme Cultural Revolution council, national 
Security Council and council for amending the constitution. One of the most 
important questions, based on Islamic principles, is that what the differences 
are between political rights of men and women and what is the reason for the 
difference? This paper has a glance at the philosophy of rights and then, 
investigated the foundations and reasons of differences with a jurisprudential 
and legal approach.  

The findings of the study indicate that fundamental principles such as 
seeking justice, equality of men and women in human dignity, taking 
into consideration the evolutional realities and natural talents and 
protecting privacy in social relationships have decisive role in 
determining political rights of men and women. Philosophical 
foundations, religious resources, jurisprudential views and 
constitution of Islamic republic of Iran all emphasizes that there are 
some differences in women's political rights. These differences belong to 
the first category of political rights. There is no difference between men 
and women in enjoying the political rights mentioned in the second 
category and there are no legal or religious restrictions on entry or 
membership to any of these political – social institutions contributing in 
policy making of the country. 

                                                             
1. Faculty member of Law department, Research Institute for Hawzah and University 
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