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 مقدمه

ند، نن گاه که پیامبران ا است که زنان ن ریدگار نن بوده ییها تاریخ اسالم سرشار از  حنه     

اند  اند زنان نیز در خیس مومنان نقش ن رین بوده ها دراز کرده الهی دست بیعت به سوی انسان

که هماهنگی موجود بین دین و جان ندمی ربطی  دهد یوهمین موضوع و سایر موارد نشان م

ح شده است که به جنسیت نداردز در این میان کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان مطر

با شرع دارد و همین مساله الحاق ایران را به این کنوانسیون  ییها رتیاز موارد مغا یا در پاره

 یها رتیدچار تناقضاتی کرده استز در این مقاله مساله تبعیض یا تفاوت در حقوق زنان و مغا

ان مورد تحلیس موجود در این زمینه در حقوق اسالم و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زن

 زردیگ یو بررسی قرار م
 

 حقوق

اعتباری و  های ح حقوقی، ا طالح ح ، اغلب ناظر به  های بحثدر ابتدا باید گفت در      

 نید نمیتکوینی، که مبتنی بر اعتبار و وضع نیست، سخن به میان  های ح مجعوله استز از 

 (53 :8511)کارل، 

من له »که قائم به دو یرف  کنند میتعریف  ای  علیه  قها ح  را به توانایی و سلطنت     

من علیه »و « من له الح »است و معتقد است که ممکن نیست که « من علیه الح »و « الح 

من »، شخص واحدی باشدز به خالف ملا که نسبت میان مالا و مملوک، نیازی به «الح 

است ح  عبارت است از:  (ز هم چنین عنوان شده37 :8381)انصاری، ندارد« یملا علیه

در این است که ملکیت یا نوع عالقه و « مِلا»و « ح »سلطنت  علیه بر غیرز و  رق میان 

ارتباط میان مالا و شیء مملوک است و هیچ گونه مالزمتی با سلطه بر غیر ندارد، جز به نحو 

واهد با مالکیتِ ز اما اگر غیر، بخکند نمیشأنیتز یعنی خود ملکیت هیچ سلطنتی بر غیر ایجاب 

ز به شود میمالا تزاحم داشته باشد، سلطنت مالا بر غیر و د ع او از شیء مملوک مطرح 

بر غیر در مطالبه ح  « من له الح »ای وجود دارد، « ح »، مادام که «ح »خالف مسئله 

 (75 :8311)کوه کمری، داردخویش سلطه 

)کوه کمری، داردطالبه ح  خویش سلطه بر غیر در م« من له الح »ای وجود دارد، « ح »     

8311: 75) 

 :از جمله رود میلفظ حقوق در معانی مختلف بکار  
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”ز امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”حقوق جمع ح  و ح  در ا طالح عبارتست از  -1

 زشود میحقوق در این معنی به حقوق  ردی تعبیر 

که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص مجموعه قواعدی ” عبارتست از”حقوق ا طالحاً  -7

ز حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ ننکه قطع نظر از ا راد باشد میدر جامعه معین 

ز در نتیجه باشد میز حقوق  ردی مالزم با حقوق ذاتی شود میتعبیر  گردد میجامعه مطرح 

 شود مید حقوقی یا قانون نامیده قواعد تنظیم کننده روابط ا راد در جامعه که اختصاراً قواع

برای ا راد اختیار و توانائی تحصیس اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت نثار این اراده 

 (7: 8513، )عبدیگردد می)اعمال ح ( ایجاد 
 

 کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان

  حقوق  به  متحد برپایبندی  نشور ملسم  اینکه  به  حاضر، با عنایت  عضو کنوانسیون  دول     

  به  و مرد تأکید داردز با عنایت  زن  حقوق  و برابری  هر  رد انسانی  و ارزش  بشر، کرامت  اساسی

  دارد که می  ، اعالم را تأیید نموده  تبعیض  نبودن  قبول  قابس  بشر ا س  حقوق  جهانی  اعالمیه  اینکه

،  تمایزی  هیچگونه  و بدون  بوده  یکسان  و حقوق  و از نظر منزلت  نیا نمدهد  ا راد بشر نزاد به  کلیه

  اعالمیه  در این  مندرج  و نزادیهای  حقوق  دارند از کلیه  ، ح  بر جنسیت  مبتنی  تمایزات  از جمله

 مند شوند، بهره

برابر   حقوق  تضمین  عهد بهبشر مت  حقوق  المللی بین  یها ثاقیعضو م  دول  اینکه  به  با عنایت      

باشند،  می  و سیاسی  ، مدنی  رهنگی ، ، اجتماعی اساسی  حقوق  از کلیه  مندی در بهره  و مردان  زنان

  تخصصی  متحد و سازمانهای ملس  نظر سازمان  تحت  که  المللی بین  کنوانسیونهای  با در نظر گر تن

ها،  قطعنامه  به  با عنایت  نیاند، همچن گردیده منعقد  دانو مر  زنان  حقوق  منظور پیشبرد تساوی  به

  حقوق  پیشبرد تساوی  برای  تخصصی  متحد و سازمانهای ملس  توسط  که  هایی ها و تو یه اعالمیه

اسناد متعدد،   این  رغم  به  از اینکه  ، با نگرانی حال  ، در عین است  شده  تصویب  و مردان  زنان

  زنان  علیه  تبعیض  اینکه  دارد، با یادنوری  ادامه  یور گسترده  به  همچنان  زنان  علیه  تبعیضات

  در شرایط  زنان  شرکت  و مانع  است  انسانی  کرامت  به  و احترام  حقوق  برابری  ا ول  ناقض

  ادتسع  کشور و نیز گسترش  و  رهنگی  ، اقتصادی ، اجتماعی سیاسی  در زندگی  با مردان  مساوی

کشور و   به  در خدمت  زنان  ها و استعدادهای قابلیت  کامس  و شکو ایی  شده  و خانواده  جامعه

  امکان  از حداقس  زنان   قر و تنگدستی  در شرایط  از اینکه  نماید، با نگرانی را دشوارتر می  بشریت
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و سایر نیازها برخوردارند،   یشغل  و  ر تهای  و تربیت  ، تعلیم ، بهداشت مواد غذایی  به  دسترسی

  در تحق   و عدالت  مساوات  براساس  الملس اقتصاد بین  نوین  نظام  تأسیس  با اعتقاد بر اینکه

  کردن  کن ریشه  نماید، با تأکید بر اینکه را ایفاء می  مهمی  نقش  و زنان  مردان  بین  پیشبرد برابری

و   و سلطه  ، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال نژادی بعیض، ت نژادپرستی  مختلف  نپارتاید، اشکال

باشد، با  می  و زنان  مردان  حقوق  کامس  تحق   دولتها مستلزم  در امور داخلی  خارجی  دخالت

  متقابس  های ، همکاری المللی بین  زدایی ، تشنج المللی بین  و امنیت   لح  تحکیم  تأیید بر اینکه

  خلع  و بویژه  و عمومی  کامس  سالح  ، خلع ننان  و اقتصادی  اجتماعی  های ز نظامنظر ا   رف  دول

و   ، مساوات عدالت  ، تأکید بر ا ول المللی و مؤثر بین  دقی   و کنترل  نظارت  تحت  اتمی  سالح

  و اشغال  استعمار و بیگانه  سلطه  تحت  مردم  ح   کشورها و احقاق  بین  در روابط  متقابس  منا ع

و   ملی  حاکمیت  به  احترام  و همچنین  و استقالل  سرنوشت  تعیین  ح   به  دستیابی  به  خارجی

  مساوات  به  دستیابی  به  خواهد شد و در نتیجه  اجتماعی  و پیشر ت  توسعه  باعث  ارضی  تمامیت

کشور،   یا  و کمال  تمام  سعهتو  خواهد کرد، با اعتقاد بر اینکه  کما  و زنان  مردان  بین  کامس

  مساوی  ها در شرایط زمینه  در تمام  زنان  یکپارچه  شرکت  مستلزم   لح  و برقراری  جهانی  ر اه

  تا کنون  ، که جامعه  و پیشر ت  خانواده  ر اه  در تحق   زنان  عمده  سهم  ، با یادنوری است  با مردان

  و در تربیت  در خانواده  والدین  و نقش  مادری  اجتماعی  ، اهمیت است  نشده  کامالً شناسایی

  تربیت  قرار گیرد بلکه  تبعیض  نباید اساس  در تولید مثس  زنان  نقش  از اینکه  ، و با نگاهی کودکان

از   باشد، با ایالع می  یور کلی  به  و مرد و جامعه  زن  بین  مسئولیت  تقسیم  مستلزم  کودکان

  کامس  مساوات  به  دستیابی  برای  و خانواده  در جامعه  و زنان  مردان  سنتی  یر در نقشتغی  اینکه

  علیه  محو تبعیض  در اعالمیه  مندرج  ا ول  بر اجرای  ، با عزم است  ضروری  و مردان  زنان  میان

  ها در اشکال تبعیض  هگون  این  برداشتن  از میان  برای  ضروری  راستا اتخاذ اقدامات  و در این  زنان

 زاند کرده  کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان توا    ، بر مقررات و  ور نن
 

 رفع تفاوت یا تبعیض در کنوانسیون و حقوق اسالم

عبارت تبعیض علیه زنان در این : »کند یماده یا کنوانسیون، تبعیض را این گونه تعریف م     

که نتیجه نن  شود ی، استثنا )محدودیت( بر اساس جنسیت ایالق مکنوانسیون به هرگونه تمایز

سیاسی،  یها نهیاساسی در زم یها یخدشه دار کردن بهره مندی زنان از حقوق بشر و نزاد

کنوانسیون در این ماده، ززز« اقتصادی، اجتماعی،  رهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر است 
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وق زن و مرد و ر ع هرگونه تبعیض علیه زنان هدف خود را برقراری تساوی کامس بین حق

ز در این سند بین المللی هر پردازد یکه به نفع زنان است نم ییها ضی، از این رو، به تبعداند یم

ها  نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، هر چند نن تفاوت

یر و نگرش، به یکسانی و تشابه حقوق زن و تکوینی زن و مرد باشدز این تفس یها ثمره تفاوت

ز الزمه این دیدگاه نن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید انجامد یمرد م

تبعیض نگریسته شود، در حالی که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد 

که  باشد یتبعیض ناروا م دین یتفاوت است نه تبعیض، و ننچه که مذموم و ناپسند به شمار م

ها در وضع حقوق و تکالیف، عین  ها و توجه به نن ظلم و بی عدالتی استز وجود برخی از تفاوت

عدالت است نه ظلم به زنانز مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کامالً یکسان و 

 یها یژگیها و و تفاوت ،ها ییمشابه باشد، بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده گر تن توانا

تکوینی ننان استز نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و تساوی و برابری زن و مرد در حقوق 

و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامس زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه 

 یها یژگیو تساوی به این معناست که هر یا از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با

برخوردار شوند و چیزی بر ننان تحمیس نگرددز کارکردهای متفاوت زن و مرد و  شان ینیتکو

زن و مرد  یها نقش تکمیلی نن دو برای یکدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت

و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا  سازد یدر برخی از حقوق و تکالیف را ضروری م

 (ز3: 8511، )باقرزادهی در زدودن و از بین بردن نن شودسع

در کنوانسیون، تساوی به معنای الغا و در نظر نگر تن ویژگی جنسیت زن و مرد، یعنی      

الغای مذکر و مؤنث بودن نن دو به منظور دستیابی به تشابه کامس زن و مرد در حقوق و 

ون اساسی جمهوری اسالمی ایران که بر اساس تکالیف به کار ر ته است، در حالی که در قان

یعنی هر انسانی اعم از زن و  ;موازین اسالمی تنظیم شده، تساوی به معنای دوم اراده شده است

مناسب و کا ی برای رشد و تکامس و رسیدن به کماالت  یها نهیها و زم مرد باید از  ر ت

عی برای رسیدن به این مطلوب واال وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یا از زن و مرد مان

دست  یتر شیخود بهتر استفاده کند به رشد و کمال ب یها نباشد و هرکدام که از  ر ت

خواهد یا ت و از دیگری برتر خواهد شدز در اسالم، مالک  ضیلت و برتری تقوا و نراستگی به 

ی خود نقص محسوب  ضائس انسانی و اخالقی است، نه زن یا مرد بودنز نه زن بودن به خود

و نه مرد بودن کمالز از سوی دیگر، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی  شود یم
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جمهوری اسالمی ایران مقید به رعایت موازین اسالمی است و این نگرش، با برداشت 

 کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد متفاوت استز یب  ا س چهارم

قانون اساسی، ا س اسالمی بودن قوانین بر همه ا ول قانون اساسی حاکم است و ا ول دیگر 

باید در پرتو نن تفسیر شوندز ا س بیستم قانون اساسی نیز بر رعایت موازین اسالمی تاکید دارد: 

همه ا راد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، »

ا س بیست و یکم « سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  رهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارندز

هم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی نموده استز 

نتیجه نن که، تفسیر و قرائت کنوانسیون از مفاهیمی همچون تبعیض، برابری و تساوی زن و 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از این مفاهیم بسیار متفاوت و متعارض  مرد با تفسیر

 راوانی  ریو تشخیص مصادی ، تأث ها یری، نتیجه گها هیها، تو  است و این تعارض، در نموزه

دارد و به تعارض جدی برخی از مواد کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 .انجامد یم

تساوی ارزشی بین زن و مرد و نیز یکسان بودن راه ترقی برای نن دو، یا ا س  در اسالم،     

به نیات ذیس  توان یز در این مورد مدین یاساسی است و جزو ا ول مسلم دینی به حساب م

انی ال اضیع عمس عامس منکم من ذکر » ؛(5)حجرات: « ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم»استناد نمود: 

من عمس  الحا من ذکر و انثی و هو مؤمن  لنحیینه حیاة ییبة و » ؛(813)نل عمران: « وانثی

و من یعمس من الصالحات من » ؛(811)نل عمران: « لنجزینهم اجرهم باحسن ماکانوا یعلمون

 (ز52: )نساء« ذکر او انثی و هومؤمن  اولئا یدخلون الجنة و ال یظلمون نقیراز

رد استز در این نیات مرد و زن باهم ذکر شده، اما نیات مزبور بیانگر تساوی حقوق زن و م     

ها اقتضای تقسیم  با هم دارندز این تفاوت ییها این دو موجود از نظر یبیعی و جسمی تفاوت

 .کند یاجتماعی را یلب م یها و تربیت نظام ها تیمسؤول

ی را بر واستعدادها، یک ها ییکه در  ورت تساوی توانا ابدی یهنگامی تحق  م« تبعیض»     

دیگری ترجیح دهیمز لحاظ نکردن توانایی و استعداد و چشم پوشی از نوع مسؤولیت، موجب 

ز زن و مرد مکمس یکدیگر و همانند لباس، جبران کننده کمبود و مایه نرامش شود یتبعیض م

، این است که از زن بخواهیم شود یکه بر زن روا داشته م ییها ز یکی از ستمباشند یهم م

 .ی را بپذیرد که با خلقت یبیعی او سازگار نیستمسؤولیت
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در این باب عنوان شده است که در مکتب اسالم، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق      

متساوی بهره مندند، اما ننچه که از نظر اسالم مطرح است، این است که زن و مرد به دلیس این 

ها یکسان نیست، در برخی حقوق و  که یکی زن و دیگری مرد است و خلقت و یبیعت نن

 (837: 8528، )مطهریها دارای تفاوت هستند ف و مجازاتتکالی

، اما این دو را مکمس یکدیگر داند یاسالم ضمن این که زن و مرد را برابر و از یا جنس م     

 .تا بتوانند راه تعالی را بپیمایند دهد یقرار م

خداوند  یها : از نشانهدی رما ین رینش این دو، چنین مدرباره « روم»سوره  78قرنن در نیه      

ها نرامش یابید و بین شما  یکی این است که از خودتان برای شما همسرانی ن ریدیم تا بدان

 زبرای اندیشمندان است ییها دوستی و مهربانی قرار داد، در این موضوع نشانه

یا از این دو  نف )زن و مرد( هم چنین گفته شده است که از نظر حقوق اسالمی هر      

برای خود وظایفی دارند که بتوانند با انجام نن در تشکیس خانواده و جلوگیری از متالشی شدن 

سهم مشترکی داشته باشندز )اما در  رهنگ غرب( به همین  -که اساس اجتماع است  -نن 

دهند، هر روز نمار  اند مرد را زن جلوه جهت است که امروزه زن را مرد نموده ولی نتوانسته

و یکی از نتایج متالشی شدن  باشد یتالشی سیستم خانواده در جهان )غرب( رو به ا زایش م

: 8511، )جعفریها از یکدیگر استز انه شدن انسانخانواده، بیهوده جلوه کردن زندگانی و بیگ

811) 

دی متفاوت از مرد زن از جهات زیا: »دیگو یزن و مرد م یها نلکسیس کارل درباره تفاوت     

ها را نن گونه که هستند، بپذیریمز زنان باید به بسط مواهب یبیعی خود  است و ما مجبوریم نن

در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشندز وظیفه ایشان 

یرز  کر تر از مردهاستز نبایستی برای دختران جوان همان  در راه تکامس بشریت، خیلی بزرگ

و همان نوع زندگی و تشکیالت  کری و همان هدف و ایده نلی را که برای پسران جوان در نظر 

، معمول داریمز متخصصان تعلیم و تربیت باید اختال ات عضوی و روانی جنس مرد و میریگ یم

 زن و وظایف یبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای نینده

مبنای ا لی  رسد ی( به هر حال، به نظر م887 :8511)کارل، ال اهمیت استتمدن ما حائز کم

یبیعی زن و مرد نهاده شده  یها کنوانسیون در د اع از حقوق زنان بر پایه نادیده گر تن تفاوت

حقانیت موضع کنوانسیون  هرچه بهتر در خصوص ها ما را در قضاوت است که توجه به این تفاوت

 زخواهد نمود یاری
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 طبیعی در خلقت زن و مرد یها تفاوت

ها  یبیعی بین زن و مرد انکارناپذیر است، هرچند ممکن است در میزان این تفاوت یها تفاوت   

ها اتفاق نظر نباشدز ننچه  ها در نحوه تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر نن و میزان تاثیرگذاری نن

موجود در  یها بسیاری از تفاوت تواند یی است که مها به حد مسلم است این که این تفاوت

ها کوشیده است  احکام زن ومرد را توجیه کند، چنان که شهید مطهری از مجرای این تفاوت

( ایشان 811 :8528)مطهری، دیبرخی از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسالم را پاسخ گو

، می دانند ید را تفکر قرون وسطایی مدر پاسخ به کسانی که اعتقاد به تفاوت میان زن و مر

 تر شیزن و مرد ب یها حیرت انگیز علوم، تفاوت یها شر تیدر قرن بیستم و در پرتو پ»گویند: 

ها  روشن و مشخص شده است، جعس و ا ترا نیست، حقای  علمی و تجربی استز اما این تفاوت

تر،  تر و ناقص و پست تر نییپابه هیچ وجه به این که مرد یا زن جنس برتر است و دیگری جنس 

 یها ها منظور دیگری داشته استز قانون خلقت تفاوت مربوط نیست، قانون خلقت از این تفاوت

زن و مرد را به منظوری شبیه منظور اختال ات میان اعضای یا بدن ایجاد کرده است ززز در 

 یتر و  راوان تر شیب یاه دنیای جدید در پرتو مطالعات عمی  پزشکی، روانی، اجتماعی، تفاوت

میان زن و مرد کشف کرده است که در دنیای قدیم به هیچ وجه به نن پی نبرده بودندز 

 (711)همان،

 

 گوهر انسانی و اشتراک زن و مرد در برخورداری از آن

یب  نن چه که در روایات نمده است در بحث برخورداری انسان از  طرت خداشناسی      

مساله جنسیت است و این خود دلیس بر اشتراک این دو  نف  شود نمی مطرح ا الًچیزی که 

موجود بین دین و  هماهنگی(ز 35 :8513 )جمشیدی و همکاران،استدر سرشت شریف انسانی 

جان ندمی مربوط به مرحله تکوین، ن رینش و شکس گیری سرشت انسانی است نه  نف 

به همین دلیس  " طر الناس علیها ززز ینلتزز ":کند میخا ی، از این رو قرنن چنین تعبیر 

جنسیت دخالتی در این موضوع ندارد و زن و مرد در دارابودن این ویژگی انسانی مشترکند 

 های ویژگی، این است که باشد میروشنگری که از نیات الهی قابس استنباط  نکته( 37)همان، 

 کند نمیاست که اشتراک انسانی زن و مرد را مخدوش  ای گونهجنسیتی به 
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 تفاوت زن و مرد و تحلیل آیات

 هایی برتری بخایر زنانند، نگهبان و سرپرست مردان، که نمده نسا سوره 53 نیه در کبِیراً     

که خداوند )از نظر نظام اجتماع( برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخایر 

ز و زنان  الح، زنانی هستند که متواضعند، و کنند که از اموالشان )در مورد زنان( می هایی انفاق

در غیاب )همسر خود،( اسرار و حقوق او را، در مقابس حقوقی که خدا برای ننان قرار داده، حفظ 

کنندز و )امّا( نن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید!  می

ا دوری نمایید! و )اگر هیچ راهی جز شدت عمس، برای )و اگر مؤثر واقع نشد،( در بستر از ننه

را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی  ها ننوادار کردن ننها به انجام وظایفشان نبود،( 

برای تعدّی بر ننها نجویید! )بدانید( خداوند، بلندمرتبه و بزرگ استز و قدرت او، باالترین 

گفت  بایداست که اثبات تفاوت مردان با این نیه تمام نیستز البته عنوان شده  کهقدرتهاستز 

گوناگونی قابس تصویر است درباره تفاوت زن و مرد در ابعاد  های  ورتبه  دوشیتفاوت بین 

در ساختار روانی زن  مثالً یعنیگوناگون شاید گفته شود تفاوت ننها به وجود و عدم است، 

ود ندارد و بر عکس؛ الزمه این سخن نن است که عنصری به کار ر ته است که در مردان وج

در انسانیت نداشته باشد و عنصری انسانی محسوب  تاثیریویژگی مذکور در هر دو یرف، 

 زشود مینشود؛ زیرا در غیر این  ورت به اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی خلس وارد 
   

 تبعیض علیه زنان حقوق زنان در اسالم و بررسی آن در کنوانسیون منع هر گونه

یکی از مسائس اساسی در موضوع زنان، این است که نیا زن و مرد از حقیقت و سرشتی      

یا این که هر یا سرشتی متفاوت  رود میواحد برخوردارند و نثاری همانند از هردو انتظار 

است  هایی نیه کند میگفت از نیاتی که بر وحدت و اشتراک ماهوی زن و مرد داللت  بایددارندز 

را به دو دسته زنان  ها انسانکه محور تقسیم مرد و زن بودن را انسان قرار داده است و در واقع 

از ادله قرننی که بر اشتراک زن و مرد در ا س و حقیقت انسانی،  ضمناًز کند میو مردان تقسیم 

 :8513ن، )جمشیدی و همکاراکند میاست که انسان را برخوردار از روح الهی معر ی  نیاتی

( در نتیجه یب  نظر قرنن کریم زن و مرد در انسانیت مشترکند و جنسیت در این قدر 53

این میان کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه  درو اثباتا تاثیری نداردز  نفیامشترک )انسانیت( 

ر د کند میزنان به تساوی حقوق زن و مرد پرداخته و از این باب توجیهات زیادی را عنوان 
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حقوقی زن و مرد در  قه اسالم بر اساس عدم تساوی ننان در ارزش  های تفاوتحالی که توجیه 

 .انسانی مردو و بایس است که در مباحث حقوقی به یور مبسوط به نن خواهیم پرداخت
 

زن و تحلیل آن در حقوق اسالم و کنوانسیون منع هر گونه  یاجتماعحقوق سیاسی، 

 تبعیض علیه زنان

ها موظفند اقدامات الزم از جمله وضع قوانین موردنیاز  اساس ماده سه کنوانسیون، دولت بر     

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  رهنگی، برای تضمین توسعه و پیشر ت  یها نهیرا در تمامی زم

اساسی بر مبنای مساوات با مردان به  یها یکامس زنان و بهره مندی ننان از حقوق بشر و نزاد

ها متعهدند در جهت ر ع تبعیض از زنان در  دز و یب  ماده هفت کنوانسیون، دولتعمس نورن

سیاسی و  یها حیات سیاسی و اجتماعی، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکت

اجتماعی  راهم نورندز مقدمه کنوانسیون و ماده یازده نن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب 

شغلی و ر ع تبعیض از زنان و تضمین حقوق ننان تاکید  راوانی  یها  تشغس و استفاده از  ر

دارند در برخی از روایات، از رهبری زنان نهی شده استز از پیامبر اکرم  لی اهلل علیه و نله نقس 

( هر گز گروهی که امارت 835 :8521کار، «)لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة»اند:  شده که  رموده

ه عهده داشته باشد به رستگاری نخواهند رسیدز و امام محمد باقر علیه السالم نیز ها را زنی ب نن

زنان نباید به امر  (551: 8521، هاشمی«)و ال تولی المراة القضاء و ال تولی االمارة»اند:   رموده

 زقضاوت و  رمانروایی بپردازند
 

 قضاوت زنان

ه زنان قادرند هر شغلی که بخواهند همانطوری که گفتیم در کنوانسیون عنوان شده ک     

داشته باشند در مقابس در اسالم این موارد عنوان شده است عالمه حلی رحمه اهلل شرط الزم 

ضاء للمراة و ان استکملت و ال ینعقد الق: »دی رما یبرای  حت قضاوت را مرد بودن دانسته م

 (817: 8311، )عاملیالشرائط
 

 و کنوانسیون ملیت زنان و بررسی آن در اسالم

دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد »کنوانسیون نمده است:  1ماده  8در بند      

که ازدواج با  رد خارجی یا  کنند یکسب، یا حفظ ملیت ننان اعطا خواهند کرد و تضمین م
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تغییر ملیت همسر یی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت زن، بی وین شدن یا 

قانون مدنی، هر  121ماده  1در حالی که بر اساس بند ز« گردد یتحمیس اجباری ملیت شوهر نم

زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی کسب خواهد کرد، اما اگر زن ایرانی با 

مرد خارجی ازدواج کند نه تنها شوهر وی به تابعیت ایران در نخواهد نمد، بلکه احتمال دارد 

 7قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت شوهر به لحاظ ازدواج به وی تحمیس گرددز در بند  یب 

کنوانسیون مقرر شده که دول عضو در مورد ملیت کودکان به زنان حقوق مساوی با  1ماده 

قانون مدنی، تحصیس تابعیت  121ماده  7مردان اعطا خواهند کرد، حال نن که بر اساس بند 

 زن منوط به تابعیت ایرانی پدر ایشان استایرانی برای  رزندا
 

 حجاب و بررسی آن در اسالم و کنوانسیون

روح کلی حاکم بر کنوانسیون نفی هرگونه تفاوت میان زن و مرد است که این امر حکم      

ز واژه حجاب به معنای پوشش نیست و در قرنن تنها یا بار نن هم شود یحجاب را نیز شامس م

 یها به معنای مانع به کار ر ته است و حاکی از عنایت اسالم به وجود نوعی مانع در معاشرت

گفت: در  توان یو م باشد یزن ومرد و پیش گیری از اختالط و نمیختگی دو جنس مخالف م

ن مسلمانان هیچ گونه تردیدی نیستز هرچند همان ا س وجود چنین حقیقتی در اسالم و میا

گونه که اشاره شد، حجاب به معنای ستر و پوشش نیست، اما باید پذیر ت که در  رهنگ ما از 

 الن خانم با : »شود یز هنگامی که گفته مشود یهمان مفهوم ستر و پوشش اراده م قاًیحجاب دق

و هرگز کسی از این جمله  پوشاند یحرم م، مراد این است که بدن خود را از نام«حجاب است

ز بنابراین، ظاهراً خیلی مناسبت کند یعزلت و گوشه گیری و خانه نشینی زنان را تلقی نم

 .را به کار ببریم یا نه« حجاب»نخواهد داشت اگر خود را درگیر این موضوع کنیم که واژه 

 :شود یم ها اشاره که به نن کند یدر قرنن کریم نیاتی برحجاب داللت م

خداوند متعال در نیه موسوم به نیه حجاب، مؤمنان را مکلف ساخته است که با زنان پیامبر      

از پشت پرده و مانع سخن بگویندز هرچند ممکن است تصور شود این حکم به زنان پیامبر 

این ز در شود یاختصاص دارد، امر تعلیس موجود در ادامه نیه عام است و شامس سایر زنان نیز م

تر است  شما و زنان مناسب یها رعایت این مساله برای پاک ماندن دل: »دی رما یبخش از نیه م

 (817: 8513، )حر عاملی
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زنان روسری خود را پشت سر : »دی رما یم« خمار»و در نیه دیگری معروف به نیه      

 (813 )همان،دن و باالی سینه خود را بپوشانندنینداخته، گر

که محکم بر زمین راه نروند تا  دای زیورهای  دهد یاین نیه به زنان هشدار م در ادامه     

مخفی ننان به گوش نرسدز به راستی چگونه خواهد بود که رساندن  دای زینت به گوش 

: 8513)همان، حرام نباشد؟ شانیها ها و نمایش بدن نامحرمان حرام باشد و عیان ساختن نن

388) 

معروف است،  لسفه حجاب را امنیت اجتماعی زنان بر « جلباب»نیه  در نیه دیگری که به     

: رعایت این دستور اسالمی برای این که به ایمان و پاکدامنی شناخته شوند و دی رما یشمرده، م

که حجاب  شود یبنابراین، دانسته م (35: 8513، )همانتر است رد اذیت واقع نشوند مناسبمو

حجاب برای نن است که زنان  دیگو یوری از جامعهز این نیه نمنشانه شناسایی است نه عامس د

یعنی دیگران ننان را به  ;برای نن است که شناخته شوند دیگو یشناخته نشوند، بلکه م

 زپاکدامنی بشناسند و متعرض ننان نشوند

از زنان مسن، که دیگر مورد رغبت و تمایس  ها یریبرخی از سختگ« نور»سوره  11درنیه      

سی مردان نبوده و امیدی برای ازدواج ندارند، برداشته شده به ننان اجازه داده شده است که جن

به شرط نن که خود را به زیور نالت نیاراسته و نرایش نکرده باشند، لباس خود  روگذارند، در 

: 8513، حالی که اگر همانان نیز به عفت و پاکدامنی بگروند برایشان بهتر خواهد بود )همان

این نیه به خوبی داللت دارد که بر زنان غیر یائسه جایز نیست لباس خود را  رو گذارند و ( 71

 زبدن و زیور نالت خود را به نامحرمان نمایش دهند
 

 خانواده در اسالم و کنوانسیون

روح و مفاد کنوانسیون ر ع هرگونه تبعیض علیه زنان، برقراری حقوق برابر و یکسان بین      

نن،  81و  7ز از این رو، بر اساس مفاد کنوانسیون، بخصوص ماده هاست نهیدر همه زم زن و مرد

زنان و مردان از حقوق یکسانی در رابطه با حقوق خانوادگی، والیت، حضانت و قیمومت کودکان 

 .برخوردارند و در همه این موارد، منا ع کودکان اولویت دارد

 :دارد یماده شانزدهم کنوانسیون مقرر م
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عضو، اقدامات الزم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی  یها دولتز 8

که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، به عمس خواهند نورد و به ویژه امور زیر را بر 

 :مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمین خواهند نمود

 ؛جالفز داشتن ح  یکسان برای )انعقاد( ازدوا

بز داشتن ح  نزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و )انعقاد( ازدواج بر پایه رضایت نزاد و 

 ؛کامس دو یرف

 (؛یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحالل نن )جدایی یها تیجز داشتن حقوق و مسؤول

یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به  رزندان،  یها تیدز داشتن حقوق و مسؤول

 ؛هاز در کلیه موارد منا ع کودکان از اولویت برخوردار است  رف نظر از وضعیت زناشویی نن

هز داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری نزادانه و مسؤوالنه در زمینه تعداد  رزندان و  ا له 

ها را برای اجرای این حقوق قادر  زمانی بارداری و دستیابی به ایالعات، نموزش و وسایلی که نن

 ؛سازد یم

یکسان در رابطه با حضانت )سرپرستی(، قیمومت کودکان و  یها تیوز داشتن حقوق و مسؤول

مشابه با این مفاهیم که در قوانین داخلی وجود داردز در کلیه موارد  یها  رزند خواندگی یا رسم

 ؛منا ع کودکان از اولویت برخوردار است

ن از جمله ح  انتخاب نام خانوادگی، حر ه و زز داشتن حقوق  ردی یکسان به عنوان شوهر و ز

 .شغس

ها در رابطه با مالکیت، ح  اکتساب، مدیریت،  حز داشتن حقوق یکسان برای هر یا از زوج

 زدر برداشته باشد یا نهیسرپرستی، بهره برداری و اختیار اموال خواه رایگان باشد و یا هز

ه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین نامزدی و ازدواج کودکان غیر قانونی است و کلی .2

 (ز1: 8511، )باقرزادهزدواج در یا د تر رسمی ضروری استحداقس سن ازدواج و ثبت اجباری ا
 

 ریاست خانواده و بررسی حقوق زن

ترین تشکّس در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست داردز هر  خانواده به عنوان اوّلین و بنیادى     

عى که  اقد مقام مسؤول یا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض تشکّس و اجتما

باید دید از نظر مصلحت این واحد بنیادى جامعه،  نایناپذیر نن استز ا حتمى و اجتناب

مسؤولیت را به چه کسى باید واگذار کرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟ بدون تردید رهبرى و سرپرستى 
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کاً نن را به عهده بگیرند، مفهومى ندارد بلکه در واقع به معناى جمعى، که زن و مرد مشتر دسته

به تجربه ثابت شده است که   قدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکّس بنیادى جامعه استز

تر است و کشورى که  بخش وجود دو رهبر و سرپرست در یا سازمان، از نداشتن رئیس، زیان

نظمى در نن حکمفرماستز گذشته از  رج و بىدو  رمانرواى مستقس دارد، همیشه هرج و م

نظمى امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختالف و کشمکش باشد، یب  نظر  بى

هاى روحى و اختالل  شوند، دچار عقده اى تربیت مى کارشناسان،  رزندانى که در چنین خانه

ه مسؤولیت و ریاست امور با توجه به اشکاالت باال، تردیدى نیست ک عوایف خواهند شدز

خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جاى گفتگو نیست که مرد از نظر ساختمان 

مؤیّد این نظر )ریاست  جسمى و روحى براى قبول چنین مسؤولیتى، نمادگى بیشترى داردز

مرد برترى  گویند: زن از نظر عوایف، بر مرد(، تصدی  دانشمندان و کارشناسان است که مى

دارد و مرد از نظر  کر و اندیشه، و چون در اداره امور به نیروى تعقّس و تفکّر احتیاج بیشترى 

 مرد نهادز برعهده کند که بارسنگین و پر مسؤولیت اداره خانواده را باید سلیم حکم مى است، عقس

کند که  تصریح مى نظر قانونگذار اسالم نیز، همان حکم  طرت استز قرنن کریم در اینجا     

مقام سرپرستى باید به مرد داده شودز اشتباه نشود منظور از این تعبیر، استبداد، اجحاف و 

تعدّى نیست بلکه این موقعیت به خایر وجود خصو یاتى در مرد است مانند ترجیح قدرت 

د است( من تفکّر او بر نیروى عایفه و احساسات )بر عکسِ زن که از نیروى عوایف بیشترى بهره

و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر، که با اوّلى بتواند بیندیشد و نقشه یرح کند و با 

 (78 :8521)پزنده، بتواند از حریم خانواده د اع کنددومى 

ریاست شوهر در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعى است و هم قانونىز بر      

سالمى ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریا از زوجین حقوق و اساس قانون مدنى جمهورى ا

تکالیفى در مقابس یکدیگر پیدا خواهند نمودز قرنن کریم به  راحت، ریاست بر خانواده را از 

 خصایص شوهر بیان کرده است:

 8«لهمالرّجال قوّامون على النّساء بما  ضّس اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموا»     

هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر  مردان سرپرست زنان هستند، به خایر برترى

 پردازندز اى که از اموالشان به زنان مى قرار داده است و به خایر نفقه

                                                                 
 53سوره نساء, نیه  ز8
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خداوند متعال در نیه  وق، ح ّ ریاست برخانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به      

یبیعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابس، مرد مکلّف شده است که  هاى دلیس برترى

مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نمایدز نیه یاد شده بعد از ننکه ا س سرپرستى و 

 رماید:  کند و مى کند، به حکمت یا علّت این امتیاز و ح  اشاره مى ریاست شوهر را بیان مى

هایى است که خداوند از  ؛ یعنى این سرپرستى به خایر تفاوت«بعضٍبما  ضّس اللّه بعضهم على »

نظر ن رینش روى مصلحت نوع بشر، میان ننها قرارداده استز و بال ا له در مقابس چنین حقّى، 

؛ یعنى این «و بما انفقوا من اموالهم» رماید:  دهد و مى تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى

هاى مالى در برابر  ت که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختسرپرستى به خایر تعهّداتى اس

زنان و خانواده به عهده دارندز بنابراین، ا س اعطاى ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرنن و 

روایات، جاى تردید نیستز سرپرستى مرد نسبت به خانواده در تمام کشورهاى جهان مورد 

 (37 :8518 )عسگری و همکاران،ز این امر، خشنودندندیشمند نیز اقبول بوده و زنان ا

خداوند مردان  ؛(53)نساء: « الرجال قوامون علی النساء بما  ضس اهلل: »دی رما یقرنن کریم م     

را بر زنان ریاست بخشیده و اداره امور زنان را به مردان سپرده است به دلیس برتری که از نن 

 .برخوردارند

، جهات برتری است که مردان به حسب یبع بر «س اهلل بعضهم علی بعضبما  ض»مراد از      

ز ها یها و قدرت مقاومت بر شداید و سخت زنان دارند و نن عبارت است از ا زونی قوه تعقس در نن

برخوردارندز  یتر شیدارند، از لطا ت و ظرا ت یبع ب یتر یزنان به دلیس نن که بعد عایفی قو

و بما انفقوا من : »دی رما یو م کند یرا بر این ریاست مطرح م در همین نیه دلیس دیگری

که در زندگی بر عهده دارند همچون مهریه و نفقه از این ریاست  ییها نهیبه دلیس هز ؛«اموالهم

 .برخوردارند

از عمومیت دلیس نخست ممکن است استفاده شود که این قیمومیت اختصاص به امور      

ها مدخلیت دارد نیز مردان  یر امور اجتماعی که این جهات برتری در ننخانوادگی ندارد و در سا

خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و  .بر زنان از قوامیت برخوردارند

از یا تنه درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای  ییها بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه

ع در تشکیس یا تن، محتاج به همه این اجزا استز همان مقدار یبیعت واحده بشریت و مجتم

بعضکم من »همچنان که  رمود  ؛که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود

)همه از همید(ز این حکم عمومی منا ات با این معنا ندارد که هر یا از هر دو یایفه « بعض
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 نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع مثالً ;زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد

 اش یزنان دارای رقت و عایفهز چون یبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماع

نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ززز این دو 

ی این حساب دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و د ع عمومی در مجتمع بشری است رو

همچنان که ا راد یایفه مردان  ;یایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند

گفت بلکه باید گفت که این  توان یبا هم اختال ی در شؤون یبیعی و اجتماعی دارندززز پس م

از ذوق ز شود یاست نن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از ا راط و تفریط منبعث م

ز خداوند شود یو از نن منحرف نم کند یمجتمعی که یب  سنت  طرت تشکیس شده عمس م

متعال در نیه  وق ح  ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیس برتریهای 

یبیعی جنس مرد به او سپرده است و در مقابس، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه 

 کند ینمایدز نیه  وق بعد از این که ا س سرپرستی و ریاست شوهر را بیان م نیتأم زندگی او را

 :دی رما یو م کند یبه حکمت یا علت این امتیاز و ح  اشاره م

این سرپرستی به خایر تفاوتهایی است که خداوند از  یعنی «بما  ضس اهلل بعضهم علی بعض»

ر داده و بال ا له در مقابس چنین حقی، نظر ن رینش روی مصلحت نوع بشر میان ننها قرا

 :دی رما یو م دهد یتکلیفی را به عهده شوهر قرار م

 «و بما انفقوا من اموالهم»

این سرپرستی به خایر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای  "یعنی 

 ز(582: 8523، )محق  داماد"ر زنان و خانواده به عهده دارندمالی در براب

خداوند متعال در نیه  وق ح  ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به      

دلیس برتریهای یبیعی جنس مرد به او سپرده است و در مقابس، مرد مکلف شده است که 

 .زندگی او را تأمین نماید مخارج و هزینه

است  تر هیی یا وظیفه اجتماعی شبالزم به ذکر است که ریاست شوهر بر خانواده به اجرا     

تا به اجرای ح  شخصی, پس شوهر باید اختیار خود را به منظور سالمت و استحکام خانواده به 

: 8511، )کاتوزیانو باید ممنوع شود کند یکار ببرد؛ و گر نه باید گفت از نن سوء استفاده م

 (ز153
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ت عنوان قوّامیت شوهر نمده است، هم چنین باید گفت ننچه در  قه و حقوق اسالمی تح     

قوامیت در لغت به  .است8 "الرجال قوّامون علی النساء»بطور عمده بر گر ته از نیه شریفه 

همچنین  .معنای قیام و اشراف بر امر یا مال نمده و به حمایت و سرپرستی نیز معنا شده است

الح  رد است؛ بسیاری از در لغت به مفهوم محا ظت کردن و رعایت مص« قوامة»اند که  گفته

تنها به « الرجال قوّامون علی النساءززز»علمای سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از نیه 

 (ز333: 8383، )السایس و همکاراناند سیطره مرد بر زن بسنده کرده ذکر برتری و
 

 مالی زن و گرفتن اجرت

استقالل مالی زن »در روابط زوجیت؛ ا سِ  در ابتدای بحث باید گفت در مورد امور مالی زن     

به عنوان محور و مهمترین قاعده مطرح استز در  قه اسالمی، زن نیز همانند مرد « شوهردار

دارای کلیه حقوق مدنی است و با داشتن اهلیت، در مسائس مالی و اقتصادی خود، از استقالل و 

گونه دخس و تصر ی بنماید، بدون نن  در اموال خویش هر تواند ینزادی عمس برخوردار است و م

که به کسب موا قت شوهر نیازی داشته باشد، اعم از این که اموال و دارایی او قبس از ازدواج به 

( ادلّه شرعی بسیاری نیز مؤید استقالل 582دست نمده باشد یا بعد از نن )محق  داماد، همان، 

بارکه نساء که در ادامه مورد تحلیس قرار سوره م 57مالی زن در برابر مرد استز از جمله نیه 

ز با این وجود، برخی از روایات، به ظاهر داللت بر عدم استقالل زن شوهردار، برای ردیگ یم

تصرف در دارایی و اموالش دارد از جمله این روایت که در نن عنوان شده است محمد بن مسلم 

ی نزد پیامبر  لی اهلل علیه و نله نمد و که  رمود: زن کند یاز امام باقر علیه السالم روایت م

عرض کرد: ای رسول خدا، ح  شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر  لی اهلل علیه و نله به او  رمود: 

این که از او ایاعت کند و نا رمانی نکند و از خانه شوهر بدون اجازه او  دقه ندهد و بی اجازه 

 .او روزه نگیرد

رد که شریعت مقدس، در این خصوص، روابط زوجیت و قوّامیت به نظر نگارنده، احتمال دا     

شوهر را که به مفهوم واقعی، مسؤولیت حمایت از اعضای خانواده و  الح اندیشی و خیرخواهی 

که به  کند یبرای ننان است، مورد عنایت داشته استز بدین جهت از یا سو به مرد تو یه م

شناسد و نظری به اموال وی نداشته باشدز ولی زن شخصیت بدهد و مالکیت او را به رسمیت ب

                                                                 
 53سوره نساء, نیه  ز8
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اخالقی  یها هی، تنها تو شود یباید توجه داشت که ننچه در مجموع از این گونه روایات ثابت م

و غیرالزامی است که در جهت حفظ مصالح زن، مشورت با مدیر خانواده و موا قت او را برای 

این سفارش اخالقی را  توان یاین رو نم تصر ات مالی مناسب دانسته و سفارش نموده استز از

در قلمرو ریاست مرد که به عنوان یا قاعده امری و مرتبط با نظم عمومی مطرح است، داخس 

 دانست

 : رمایند میسوره مبارکه نساء باید گفت خداوند در این نیه  57در تحلیس نیه 

که معنی نیه مبارکه خود نشان للرجال نَصیبُمما اکتسبوا و للنسا نصیب مما اکتسبن زززز      "

دهنده اعتقاد اسالم به استقالل مالی زوجه است بر یب  نظر دین مبین مردمان بر مال خویش 

مسلطند که در قواعد و ا ول مسلم  قهی بیان شده که مردم اعم از مرد و زن هستند و زن 

خویش هر گونه دخس و  در مسائس مالی و اقتصادی تواند یشوهر دار با استقالل و نزادی کامس م

 (ز582 )همان،د کسب رضایت و موا قت شوهرش باشدتصر ی داشته باشد بدون ننکه نیازمن
 

 اشتغال زنان

زن مانند مرد داراى ذوق،  کر،  هم، هوش و استعداد کار است، این استعدادها را خدا به او      

استعداد یبیعى، دلیس یا ح   داده است و حکیمانه است که باید به ثمر برسدز از ننجا که هر

یبیعى است، پس اشتغال زن حقى است که خداى متعال به ننان ارزانى داشته است و محروم 

هایى که ن رینش به او امکان  ساختن او از این ح  خالف عدالت استز بازداشتن زن از کوشش

یرا هر چیزى که باشد، ز داده است، نه تنها ستم به زن است، بلکه خیانت به اجتماع نیز مى

اثر بماند به زیان اجتماع استز اسالم  سبب شود قواى یبیعى و خدادادى انسان معطس و بى

ثمر بارنیدز کار زن از نظر اسالم  عار بنشیند و وجودى بى کار و بى خواهد زن، بى هرگز نمى

و تبرعاً  متعل  به خود اوستز زن اگر مایس باشد، کارى که در خانه به وى واگذار شود مجاناً

دهد و اگر نخواهد، مرد ح  ندارد او را مجبور کندز حتى در شیر دادن به یفس با  انجام مى

اینکه زن اولویت دارد، اولویت او موجب سقوط ح  اجرت او نیست،  قط در  ورتى که زن 

گیرد بسپاردز  اى که اجرت کمترى مى مبلغ بیشترى مطالبه کند مرد ح  دارد یفس را به دایه

تواند هر نوع کارى که  اسدکننده  ار زنان اختصا ى به حوزه درون خانه ندارد، بلکه زن مىک

خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد براى خود انتخاب کند و درنمدش هم منحصراً به 

 خود او تعلّ  داردز
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 پس در اینجا با سه مسأله مواجه هستیم: 

 زاجتماعى و اشتغال ننانهاى  ا س حضور زنان در  عالیتز 8

هاى  هاى اجتماعى و اشتغال ننان که باید متناسب با ویژگى ز حوزه حضور زنان در  عالیت7

 .جسمى و روحى زنان باشد

 هاى اجتماعى و اشتغال که باید سالم و بدون ن ت باشدز  نحوه حضور زنان در  عالیت     

توان به پوشش اسالمى  ت و از جمله ننها مىاسالم، ساز و کارهایى را براى مسأله اندیشیده اس

 بانوان و کسب اجازه از همسران اشاره کردز

همان یوری که گفتیم در مورد کار زن در منزل شوهر نیز زن مستح  اجرت است در این      

زن در در نمدهای شوهرش سهیم نیست، "که: اند کردهباره نیت اهلل منتظری در  توایی عنوان 

شیری که به  حتی، دهم میبه شوهر خود بگوید من کارهایی که در خانه انجام  تواند می لکن

بنابر این زن هم استقالل اقتصادی دارد اما در مال خودش نه در  گیرم میاجرت  دهم میبچه 

 (778 :8528مال دیگری ززز)رساله استفتائات، 

و مطل  در تمامی امور باید گفت گروهی از  قها قوامیت مرد بر همسرش را ریاست عام      

: کند مینساء بیان  سوره 53جمله زمخشری مفسر اهس سنت که در تفسیر نیه  از، دانند می

 کنند میکامس دارند و ننان را امر و نهی  ی سیطرهمنظرورنن است که مردان بر زنان "

 کره معتقرد بره باشد میمرحوم  احب جواهر نیز از  قهرایی (ز 713: 8383، )الزمخشری

از حقوق شوهر بر زن ایرن اسرت کره زن ": گوید میوجروب ایاعت مطل  زن از شوهر بوده و 

 ز(832 :8511)نجفی، نکنداز اوایاعت کند و نا رمانی 

د، از جمله نیت ااهلل بعضری از قهای معا ر هم معتقد به ریاست مطل  شوهر بر زن هستن     

ه در مقام بیان تقدم و برتری مطل  مردان برر این نی": کنند میاین باره بیان  خویی که در

به  اما( 313 :8381)خویی، "باشند میومردان عهده دار حقوق همسران خویش  باشد میزنران 

  اقدپذیرش ریاست مطل  شوهر بر زن و رمانبری وایاعت کامرس زناز وی،  رسد مینظر 

رابطره زوجیت  ی محدودهاً در وجاهت و اعتبار الزم بروده و بایرد گفرت ریاسرت شروهر  رر 

است و نبایستی قلمرو نن را به تمامی امور توسعه داد، همچنان که یکری از  قهرای معا ر نیز 

به نظر من در تمسا نیه بر قیمومت مرردان برر زنران به یور عام ": دارد میدر این مورد بیان 

ننست که مراد  قط قیمومت  اشکال وجود دارد؛ زیرا شأن نزول نیه وهمچنین سیاق نن شاهد

 ز(513 :8311، )منتظریاستمردان نسبت به همسرانشان 
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 نتیجه گیری

با عنایت به مطالب تحقی  باید گفت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان معتقد بر      

تساوی بین حقوق زن و مرد است و با این عنوان به توجیه حقوقی در بسیاری از موارد در مورد 

مبنای ا لی کنوانسیون در د اع از  رسد یبه هر حال، به نظر م زوق زنان پرداخته استحق

یبیعی زن و مرد نهاده شده است که توجه به این  یها حقوق زنان بر پایه نادیده گر تن تفاوت

ها ما را در قضاوت هرچه بهتر در خصوص حقانیت موضع کنوانسیون یاری خواهد نمودز  تفاوت

منظر حقوق اسالم هر یا از این دو  نف )زن و مرد( برای خود وظایفی دارند که در مقابس از 

که اساس اجتماع  -بتوانند با انجام نن در تشکیس خانواده و جلوگیری از متالشی شدن نن 

 سهم مشترکی داشته باشند -است 
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انتشارات موسسه نموزشی و  تهران: احمد حسین شریفی، ه، ترجمحقمفاهیم (، 8511کارل، ولمن )

 زپژوهشی امام خمینی
 ز، محق : محمد کالنتر، منشورات موسسه الغور للمطبوعاتمکاسب( 8381) مرتضیانصاری، 

 ز، موسسه النشر االسالمیالبیع ز(8311کوه کمری، محمد حجت )
 تابعیت و خانواده(– )در حوزه جنسیتآسیب شناسی فمینیسم  ز(8518تقوی دهاقانی، حسن )

 زانتشارات موسسه  رهنگ منهاجتهران: 
 ز، انتشارات دادگستر7 ج، 5 چ، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران( 8521هاشمی، محمد )

 ز، انتشارات المعارف االسالمیه38 ج، مسالک االفهام ز(8311عاملی، زین الدین بن علی )

 ، داراحیاء التراث العربی58 جلد، ر الکالمجواه ز(8311نجفی، محمد حسن )
انتشارات  مرکزتهران: ، در فرهنگ و اندیشه اسالمی زن ز(8513جمشیدی، اسداهلل و همکاران )

 زموسسه نموزشی و پژوهشی امام خمینی
بر کنوانسیون ر ع کلیه اشکال  نقدینیم نگاهی به حقوق زن در اسالم، » ز(8511) محمدرضاباقرزاده، 

 ز2، شماره فصلنامه معرفت، «علیه زنانتبعیض 

 ز درا انتشاراتتهران: ، نظام حقوق زن در اسالم ز(8528مطهری، مرتضی )
 زانتشارات سفیر  بحتهران: ، زن، دین، سیاست ز(8511نیت اللهی، زهرا )

 زانتشارات پروینتهران: ، رفع تبعیض از زنان ز(8521انگیز ) مهرکار، 
 ز، انتشارات اسالمی8، جلد تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ز(8511جعفری، محمد تقی )

 زانتشارات دنیای کتابتهران: ، 85 چ، انسان موجود ناشناخته ز(8511کارل، الکسیس )
 زانتشارات موسسه نل البیتقم: ، 7، ج وسائل الشیعه ز(8513حر عاملی، محمد ین حسن )

، 3و انحالل نن، چاپ  نکاح، انوادهبررسی فقهی حقوقی حقوق خ ز(8523محق  داماد، مصطفی )

 زانتشارات علوم اسالمی
 زمیزان انتشارات تهران: ،72 چ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ز(8511کاتوزیان، نا ر )

، تفسیر آیاالت االحکام ز(8383علی، السبکی، عبداللطیف، کرسون، محمد ابراهیم ) محمدالسایس، 

 زانتشارات دارابن کثیر
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مرکز انتشارات تهران: ، جستاری در هستی شناسی زن ز(8513سداهلل و همکاران )جمشیدی، ا

 زموسسه نموزشی و پژوهشی امام خمینی
 ز، بی جا8، جلد الکشاف عن حقائق غوامص التنزیل زبن عمر )بی تا( محمدالزمخشری، 

 زمدینه العلم، منهاج الصالحین ق(ز8381) ابوالقاسم ،خویی

المرکز العالمی  ،دراسات فی والیه الفقیه و فقیه الدوله االسالمیه ق(ز8311) حسین علی ،منتظری

 زللدراسات االسالمیه
انتشارات چاپ و نشر ، چاپ اول، حقوق و تکالیف متقابل زوجین در فقه شیعه (ز8521) زهرا ،پزنده

 زسازمان تبلیغات اسالمی
 زانتشارات  رهنگ کوثرن: ، تهراخانواده فلسفه ریاست شوهر بر (ز8518) عسگری و همکاران

 


