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چکیده
مكتب انسان ساز اسالم كه قوانين آن از وحي سرچشمه گرفته، با نگرشي فراگير و با در نظر گرفتن همه حقوق 
و ويژگيهاي زن، منزلت و كرامت وااليي را براي او قائل شده است. بدون شك از نظر تكويني، تفاوتهاي 
حكيمانه اي ميان زن و مرد وجود دارد، اما در عين حال، بين حقوق و تكاليف زن و مرد نوعي تعادل كه متناسب 
با شأن و فطرت هريك از آن دو است، برقرار می باشد. در دهه های اخير، موضوع زن به عنوان يك مسئله 
جهانی در اعالميه های بين المللی همچون »كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان« و »سند 2030« مورد توجه قرار 
گرفته كه ماهيت اصلی آنها، ايجاد نوعی تشابه كامل ميان زن و مرد، بدون لحاظ هرگونه استثنا و براساس 
جنسيت است و در اين مورد الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار می دهد. اين پژوهش با روش توصيفی ـ 
تحليلی و به شيوه كتابخانه ای و ميدانی، در صدد بررسی تطبيقی مواد حاكم بر اين معاهدات بين المللی با ديدگاه 
دين اسالم و آيات قرآن در مورد حقوق زن است. مداقه در تفسير آيات متعدد قرآن كريم نشان می دهد حقوقی 
چون حق تكوينی، تشريعی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ... را برای زن به عنوان حقوق مسّلم لحاظ كرده 
است، در حالی كه اين معاهدات فقط يك بُعد از وجود زن، آن هم بُعد جنسيتی او را در نظر گرفته و قائل به 

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 51/ بهار و تابستان 1398

صص 86-74
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کلیدواژه ها: حقوق، زن، اسالم، اسناد بین المللی، تبعیض، سند 2030.

تساوی جنسيتی شده اند. اين اسناد، اشتغال زنان را عامل مهم جلوگيری از وابستگی زنان به مردان و خانواده 
دانسته و تعهدات مادری و همسری را تحت تأثير قرار داده و جايگاه زن را به يك شريك جنسی صرف تنزل 
داده و طالق را از يك پديده مذموم بودن درآورده و به عنوان يك راهكار انسانی نشان داده اند. حال آنكه طبق 
آيات الهی، مفاد اين اعالميه ها و اسناد بين المللی با نيازهای طبيعی زن در تضاد آشكار بوده و نوعی بی احترامی 

و ظلم مضاعف به زن و حتی به مرد است كه موجب اضمحالل خانواده و جامعه خواهد شد.

مقدمه
قرآن درباره  آفرينش انسان، شخصيت وجودي، كردار و 
رفتار وي بحث كرده و هرگز زن و مرد را از يكديگر 
جدا ندانسته و آنان را از يك منشأ و از يك حقيقت 
و  فيزيكي  تفاوتهاي  عين  در  كدام  هر  براي  می داند. 
نظر  در  ارزشمند  جايگاه  و  مستقل  شخصيت  روحي، 
گرفته است. قرآن برای بازيابی جايگاه حقوقی زنان در 
جامعه بشري به دو حوزه اصلی پرداخته است: اول؛ به 
اصالح انحرافات ديدگاه بشر در نحوه تكوين وجودي 
زن اقدام كرده است. دوم؛ براي تحصيل حقوق و تكاليف 
زن در بسياري از عرصه ها و اعطاي شخصيت حقوقی 
به او، دستوراتی را بيان نموده است. همچنين با بررسي 
مسائل زنان و داوري درست درباره  حقوق،  تكاليف و 
مسئوليتهاي فردي، اجتماعي، سياسی و اقتصادی آنان، 
خانواده را به عنوان يك نهاد اساسي در جامعه پذيرفته 
و بر تكميل كنندگی نقش زن و مرد در اجتماع، و نيازها 

و حقوق متقابل آنها تأكيد كرده است.
با وجود شكل گيری و پيدايش نظام نوين حقوق بشری 
و به رسميت شناختن حقوق و آزاديهای اساسی بشر، 
افراد  ناديده گرفتن حقوق و آزاديهای زنان به عنوان 
بشری همچنان در سطح بين المللی به طور گسترده ای 
ادامه دارد. تعرضهای گسترده و نقض فاحش حقوق و 
آزاديهای زنان در ابعاد گوناگون حقوق مدنی، سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می پذيرد. اسناد 
بين المللی، خانواده را به عنوان عامل دست و پا گير 
با مردان می شناسند و  برای زنان و عدم تساوی آنها 

بر تساوی جنسيتی، شغلی و اجتماعی زنان با مردان 
تأكيد دارند، به گونه ای كه زن هويت تكوينی زنانه و 
مادرانه خود را از دست داده و به مردی تبديل شده كه 
با  حقوقی برای زن بودنش قائل نمی شوند. اما اسالم 
ايجاد زمينه های متعدد، زنان را مالك اموالی دانسته و 
اموری نظير ارث، مهريه، نفقه، اجرت شيردهی، اجرت 
است.  داده  قرار  آنان  برای  را   ... و  خانه  در  خدمت 
همچنين اسالم از اشتغال زن جلوگيری نمی كند و زنان 
با حفظ شروطی كه در دين مقرر شده، می توانند شخصًا 
برای خود درآمدزايی كنند، بدون آنكه از نظر قواعد 
دينی، ملزم به اداره خانواده و انفاق بر آنها باشند. در 
حالی كه در معاهدات بين المللی، به اسم تساوی حقوق 
زن و مرد، شخصيت و تفاوتهای تكوينی، جسمانی و 
... زن لحاظ نشده و فقط يك بُعد از وجود زن، آن هم 
بُعد جنسيتی و شغلی او در نظر گرفته شده است. از 
اين رو، در اين پژوهش به بررسی تطبيقی حقوق زنان 
كنوانسيون  به خصوص  زنان،  حقوق  جهانی  اسناد  در 
رفع تبعيض عليه زنان و سند 2030، با آيات قرآن و 

تفاسير مختلف پرداخته می شود.

حقوق فردی تکوینی و تشریعی زنان
دين مبين اسالم، آفرينش انسان و شخصيت وجودي، 
كردار و رفتار او را مورد بررسی قرار داده و براي هر 
كدام در عين تفاوتهاي فيزيكي و روحي، شخصيت و 
حقوق مستقل و جايگاه ارزشمند در نظر گرفته است. 
منشأ،  يك  از  را  مرد  و  زن  از  هريك  متعال  خداوند 
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جنس و وجود آفريده و هرگز آنان را از يكديگر جدا 
ندانسته است. آيات قرآن كريم نيز تصورات غلطی را 
كه در اذهان مردم نسبت به زنان و خلقت آنها وجود 
داشت، مورد نكوهش قرار داده و آنها را اصالح نموده 
است.1 به عنوان نمونه در خصوص آفرينش و خلقت 
زن تصورات مذموم و باطلی در تورات تحريف شده 
وجود دارد، مانند »زن از يكی از دنده هاي مرد آفريده 

شده است«.2
توجه  نيز  بين المللی  سازمانهای  اخير،  دهه های  در 
متعددی  جنبشهای  و  داشته اند  زنان  مسئله  به  فراوانی 
به نام زنان و برای زنان، در گوشه و كنار جهان فعال 
نيز  بين المللی را  نهادهای  انديشمندان و  شده است كه 
در جهت حمايت و بازسازی موقعيت زنان در زندگی 
و  اسناد  توجه،  اين  محصول  برانگيخته اند.  اجتماعی 
را  الزاماتی  كه  است  زنان  باب  در  بين المللی  تعهدات 
اين  مهم ترين  از  می دهد.  قرار  ملتها  و  دولتها  فراروی 
بين المللی »كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان«3  اسناد 
آنها  بازانديشی  و  ارزيابی  كه  است  »سند 2030«4  و 
اهميت بنيادی و راهبردی داشته و رسالتی را فراروی 
افراد و نهادها قرار می دهد.5 در اعالميه جهانی حقوق 
بشر مصوب 10 دسامبر 1948م برابر با 1327/9/19ش 
آمده است: »هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچ گونه 
با  مذهب،  يا  تابعيت  مليت،  نژاد،  نظر  از  محدوديت 
همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام 
مدت زناشويی و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در كليه 
امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند«. 
از نظر اين  اسناد ، عبارت »تبعيض  عليه  زنان«، به معني  
قائل  شدن  هرگونه  تمايز، استثنا يا محدوديت  براساس  

1. »المرأة فی المجتمع القرآنی«.
2. تورات، سفر تكوين: 22و23.

3. مصوب 1979/12/18م مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
4. مصوب 2015/9/27م مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

5. از ديگر اسناد بين المللی كه در آنها از حقوق زنان سخن به ميان آمده 
است، عبارتند از: اعالميه جهانی حقوق بشر مصوب 1948/12/10م، 
اعالميه »حذف خشونت عليه زنان« قطعنامه 104/48 مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد مصوب 1994/2/23م و ... .

جنسيت  است  كه بر پايه  حقوق مساوی با مردان ، در تمام  
زمينه هاي  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، مدني  

و ... اثرگذار بوده است .
خداوند متعال اشاره به خلقت واحد زن و مرد كرده و 
می فرمايد: »یا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّکُم الَّذي َخَلَقُکْم 
ِمْنُهما  بَثَّ  َو  َزْوَجها  ِمْنها  َخَلَق  َو  واِحَدٍة  نَْفٍس  ِمْن 
ِمْن  َخَلَقُکْم  الَّذي  »ُهَو  و  ِنساًء«6  َو  َکثیراً  ِرجاًل 
ِإلَْیها«.7  لَِیْسُکَن  َزْوَجها  ِمْنها  َجَعَل  َو  واِحَدٍة  نَْفٍس 
فوق  آيه  دو  در خصوص  اهل سنت،  و  شيعه  مفسران 
بيان كرده اند: خداوند شما را از يك اصل واحد؛ يعنی 
بنابراين  است.8  آفريده  حوا)س(  و  آدم)ع(  حضرت 
هيچ تفاوتی ميان زن و مرد در آفرينش وجود ندارد. 
اعتقاد نداشتن به تكامل در زن از حيث خلقت، منجر 
به انحطاط موقعيت زن از جهت اجتماعی خواهد شد.9 
قرآن اقدام به اعطاي شخصيت كامل و مطلق وجودي 
و تكوينی به زنان نموده و بيان می دارد: زن و مرد به 
گونه اي كنار يكديگر آفريده شده اند كه جنبه تكاملی 
مردان  با  خلقت  نحوه  در  زنان  دارند.  هم  به  نسبت 
با  مقابله  به  نگرش،  اين  با  و  شده اند  معرفی  مساوي 
تفكري كه مرد را در مرحله آفرينش و خلقت باالتر 
از زن می داند، رفته است. در آيات متعدد به حقيقت 
مادی و خلقت برابر زن و مرد اشاره شده و در مورد 
يك  انسانها  همه  است:  آمده  زن  تكوينی  شخصيت 
حقيقت دارند، هيچ فضيلتي زن بر مرد، يا مرد بر زن 
ندارد. مگر اينكه خودش از راه تقوا، فضيلتي را كسب 
كند؛ زيرا همه اينها از يك حقيقت و از يك پدر و مادر 
َواِحَدٍة«10 و راه تفاخر و استكبار  نَْفٍس  هستند: »ِمن 
شخصيت  دارای  مرد  و  زن  رو،  اين  از  است.11  بسته 
اين  هستند.  حقيقت   يك  از  و  بوده  مشترك  تكوينی 
زنها  كه  منتهي شوند  اصلی  به  مردان  كه  نيست  چنين 

6. نساء، 1.
7. اعراف، 189.

8. مفاتيح الغيب، ج3، ص477؛ الكشاف، ج1، ص461.
9. الميزان، ج1، ص135.

10. نساء، 1.
11. تفسير تسنيم، ج17، ص127.
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به آن اصل واحد منتهي نمی شوند.12 از ديدگاه قرآن، 
و  اخالقی  قالب  دو  در  بايد  نيز  زنان  تشريعی  حقوق 

فقهی مورد مطالعه قرار گيرد.13
1( مساوات زن و مرد در تحصیل مکارم اخالقی

تكاليف  داراي  مردان  همانند  زنان  كريم،  قرآن  در 
ِمْن  الّصالِحاِت  ِمَن  َیْعَمْل  »َوَمْن  می باشند:  اخالقی 
الَْجنََّة  َیْدُخُلوَن  َفُأولِئَك  ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  ُأْنثی  َأْو  َذَکر 
َو ل ُیْظَلُموَن نَقیراً«؛14 يعنی اگر كسي كار خوب كرد، 
است،  بهشت  اهل  باشد،  مؤمن  و  مرد،  و چه  زن  چه 
برخالف اقوام و ملل گذشته كه براي زن حرمتي قائل 
نمي شمردند. در  اندازه مرد، زن را محترم  به  يا  نبوده 
كارهاي اجرايي و تقسيم كار بين زن و مرد فرق است، 
چنين  اين  ايمان،  درجات  و  معنوي  كماالت  در  اما 
مرد  به  مشروط  معنوي  كماالت  از  كمالي  كه  نيست 
بودن باشد، يا برای زنان ممنوع باشد، بلكه اسالم هيچ 
آيات دستيابی  اين  نمی گذارد.15  مرد  و  بين زن  فرقي 
به كماالت و فضايل اخالقی و معنوی را مقيد به مرد 
بودن ندانسته و تفاوتی بين زن و مرد در رسيدن به اين 

درجات قائل نيستند.
خداوند می فرمايد: »َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَکٍر َأْو ُأْنَثی 
َأْجَرُهْم  َولََنْجِزَیَنُّهْم  َطِیَّبًة  َحَیاًة  َفَلُنْحِیَیَنُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو 
بَِأْحَسِن َما َکانُوا َیْعَمُلوَن«؛16 يعنی ميان زن و مرد در 
مسائل كالمي و پاداش الهي تفاوتی نيست؛ زيرا »َمْن« 
مؤنث  و  مذكر  صراحت  به  و  مي شود  شامل  را  هردو 
عنصر  دو  طيب،  حيات  به  رسيدن  در  می كند.  ذكر  را 
اگر  فاعلي.  و حسن  فعلي  است: حسن  محوري الزم 

12. همان، ج31، ص209.
13. دين اســالمی داراي ســه نوع حكم اســت: اصول عقايد، احكام 
اخالقــی و احكام فقهــی )مبادي فقه و اصــول، ص1(. اصول عقايد 
زيربنــاي ايمان، و فضايل اخالقی و احكام فقهــی نيز زيربناي امتثال 
اوامر ربوبی می باشند. واليت تشريعی خداوند شامل احكام اخالقی و 
فقهی اسالم در دنيا می شــود. بنابراين زنان نيز دارای حقوق و واليت 

تشريعی می باشند.
14. نساء، 124.

15. تفسير تسنيم، ج17، ص306.
16. نحل، 97.

كسي مؤمن باشد و عمل صالح نداشته باشد، به حيات 
طيب نمي رسد. اگر كسي عمل خوب داشت، ولي مؤمن 
نبود، اين هم به حيات طيب نمي رسد.17 خداوند متعال 
برای بيان مساوات زن و مرد در تحصيل مكارم اخالقی 
ُأْنثي  َو  َأْو  َذَکٍر  می فرمايد: »َو َمْن َعِمَل صالِحًا ِمْن 
فیها  ُیْرَزُقوَن  الَْجنََّة  َیْدُخُلوَن  َفُأولِئَك  ُمْؤِمٌن  ُهَو 
است  روح  برای  انسان  حيثيت  تمام  ِحساٍب«.18  بَِغْیِر 
ِمْن  فیِه  نََفْخُت  كه كرامت دارد و »خلیفة اهلل« و »َو 
ُروحي« است. روح نه زن است نه مرد؛ زيرا روح مجرد 
است و شخصيت و حيثيت انسان به روح او است. بدن 

ابزار است و زن و مرد در آن تفاوتی ندارد.19
2( مساوات زن و مرد در قانون گذاري

قرآن كريم در امر تشريع و قانون گذاري، مؤثر دانستن 
قرار  توجه  مورد  را  افراد  به  اعطاي شخصيت  و  اراده 
كسی  يعنی  لفظ »شخص«؛  حقوقی  معناي  است.  داده 
كه از ناحيه قانون گذار صاحب حق و تكليف شناخته 
شود.20 از نتايج اعطاي شخصيت به افراد، اعتراف جامعه 
به اراده آنها است كه قانون گذار اراده او را مؤثر در تحقق 
اهداف فرض می كند. در اكثر تمدنها، زن از وضع مناسبی 
زنان شخصيت  براي  مطلق  به طور  و  نبوده  برخوردار 
و  تمدنها  ملل،  برخالف ساير  اما  نبودند.  قائل  اراده  و 
قرآن، سنت  به  عنايت  با  اسالم،  در  بين المللی،  قوانين 
مرد  همانند  زن  براي  اهل بيت)ع(،  سيره  و  پيامبر)ص( 
خطابهاي  است.  شده  متصور  كاملی  قانونی  شخصيت 
قرآن كه با »یا َأیَُّها النَّاُس« و »یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا« 
آمده است، هيچ اختصاصي به مرد ندارد، بلكه از باب 
تغليب، فقط الفاظ آن مذكر ذكر شده است. اما از نظر 
روح خطاب و اشتراك مطالب آن، تفاوتي بين زن و مرد 
نيست و نيز زن و مرد در احكام و تكاليف مانند وضو، 
نماز، خمس، زكات، حج و بسياري از احكام و قوانين 

17. سايت اسراء، ذيل تفسير سوره نحل.
18. غافر، 40.

19. سايت اسراء، ذيل تفسير سوره غافر.
20. حقوق مدنی، ص6.
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الهی ديگر،21 مشترك هستند.22
با  بين المللی  معاهدات  بر  حاكم  مبانی  مقابل،  در 
از  دارد.  منافات  زنان  تشريعی  و  تكوينی  شخصيت 
جمله اين تضادها، بندهای 4 و 5 سند آموزش 2030 
و بندهای مختلف مواد 1، 3، 4، 7، 10، 11، 12، 15 
در  كه  است  زنان  عليه  تبعيض  رفع  كنوانسيون  و 17 
آنها، مفاهيمی چون اعتقاد به خدا، وحی، معاد، نبوت و 
امامت، رهبری نظام اسالمی و واليت فقيه، آزادی توأم 
انقالب، حمايت  ارزشهای  برابر خدا،  در  مسئوليت  با 
از مستضعفان جهان، مبارزه با استكبار، جهاد، امر به 
معروف و نهی از منكر، عفت، توجه به تمدن اسالمی ـ 
ايرانی، آرمانی بودن جامعه عدل مهدوی، خدامحوری 
نه انسان محوری، اهميت پاكدامنی و ازدواج، استحكام 
نسبيتی  مسئوليتهای  و  نقشها  ارزشها،  و  خانواده، 
است. همچنين در  نفی شده   ... و  پسران(  و  )دختران 
آنها، تعهدات و نقشهای مادری و همسری تحت تأثير 
قرار گرفته و تنها به بُعد جنسيتی و شغلی زنان توجه 
شده است كه قائل به تساوی و برابری جنسيتی هستند.

از جمله در ماده 5 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 
رفتاري   الگوهاي   در  اساسی  تغيير  »بايد  است:  آمده 
اجتماعي  و فرهنگي  مردان  و زنان  به  منظور دستيابي  
به  برانداختن  تعصبات ، عادات  و ديگر روشهاي  عملي  
جنس   يك   برتربيني   يا  پست نگري   تفكر  طرز  بر  كه  
نسبت  به  جنس  ديگر يا نقش  كليشه اي  زنان  و مردان  
آموزشی  مفاد  براساس  گيرد«.  صورت  است،  مبتني  
سازمان ملل، از جمله هدف 4 در بندهای 1-4، 2-4، 
4-3 و 4-5 سند آموزش 2030، بايد مفاهيمی چون 
برابری زنان و مردان در آموزشهای جنسيتی، در كتب 
درسی رسمی و غيررسمی مدارس و دانشگاهها و ...، 
به كودكان و نوجوانان آموزش داده شوند و مطابق بند 

21. ماننــد: بقــره، 43، 83، 110، 177، 183و277؛ آل عمران، 97، 
110و114؛ نساء، 77؛ مائده، 6؛ انفال، 41؛ توبه، 67، 71و112؛ حج، 

.41
22. مگــر در برخي موارد مانند جهاد، يا در بعضي از جزئيات تكليف 

كه به خاطر مصالحي، هريك احكام خاص خود را دارند.

موظف  مجری  كشورهای  آموزش 2030،  سند   7-4
تجاوز  و  خشونت  ميزان  از  ساالنه  گزارشی  ارائه  به 
در مدارس، ميزان آموزش مهارتهايی پيرامون ايدز و 
به  شاخصها  اين  براساس  خود  عملكرد  مورد  در   ،...
ابعاد  از  هيچ يك  نتيجه  در  بود.  ملل خواهند  سازمان 
تكوينی و تشريعی شخصيت زن در اين قوانين لحاظ 
نشده است و همين ديدگاه آسيبهای مبنايی بسياری را 
برای زن و به طور كلی جامعه، به دنبال خواهد داشت.

حقوق زن در زندگی مشترک
از منظر اسالم، همان گونه كه شوهران بر زنان حقوقی 
دارند و بر زنان الزم است آن را انجام دهند، متقاباًل 
مردان الزم  بر  كه  دارند  بر شوهران حقوقی  نيز  زنان 
َعَلْیِهنَّ  الَّذي  ِمْثُل  لَُهنَّ  »َو  كنند:  عمل  آن  به  است 
بِالَْمْعُروِف«.23 اين چنين نيست كه حقي بر زن باشد 
كه بر مرد نباشد. منظور از اين مماثله، اصل حق است؛ 
يعنی تماثل در حقوق است نه تساوي در حقوق. تعبير 
ًة َو َرْحَمًة« است؛  قرآن كريم برای زن و شوهر »َمَودَّ
يعنی دو اصل را عامل تشكيل خانواده قرار داده است: 
گذشت  ديگري  و  هم  به  نسبت  عاقالنه  مودت  يكي 
مسئول  كه  مردان  به  يكديگر.  اشتباهات  از  عاطفي 
نيكي  به  زنان  با  كه  مي دهد  دستور  هستند،  خانواده 
حقوق  جمله  از  بِالَْمْعُروِف«.24  »َعَلْیِهنَّ  كنند:  رفتار 
زن بر شوهر، با توجه به آيات قرآن كريم عبارتند از:

1( رفتار شایسته
َو   ... آَمُنوا  الَّذیَن  َأیَُّها  »یا  می فرمايد:  خداوند 
عاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف«.25 همان گونه كه بايد با مرد به 
معروف رفتار كرد، بايد با زن هم به معروف رفتار كرد 

و هيچ فرقي بين زنان و مردان نيست.26
2( مسکن

23. بقره، 228.
24. تفسير تسنيم، ج11، ص287.

25. نساء، 19.
26. تفســير تســنيم، ج19، ص341؛ الميزان، ج4، صص255-257؛ 

مفاتيح الغيب، ج4، ص200.
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خداوند می فرمايد: »َأْسِکُنوُهنَّ ِمْن َحْیُث َسَکْنُتْم ِمْن 
ُوْجِدُکْم«.27 در تفسير اين آيه آمده است: زنان را در 
همان خانه هايی كه به اندازه وسع خود تهيه كرده ايد، 
مسكن دهيد. حق نداريد ضرری متوجه آنها كنيد، تا 
سكونت در آنجا برايشان دشوار شود و نبايد از نظر 

مسكن، پوشاك و ... آنها را در مضيقه قرار دهيد.28
3( نفقه

َساِء  اُموَن َعَلی النِّ َجاُل َقوَّ خداوند متعال طبق آيه »الرِّ
... َو بَِما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهْم«،29 زمام خانواده را به 
دست مرد داده است. در مسائل اجرايي و تقسيم كار، 
علم،  غيبي،  معنوي،  درجات  در  نه  دارد،  نقش  بدن 
مرجعيت30  رسالت،  و  نبوت  مسئله   .  ... و  كرامت 
كارهاي اجرايي است. مرد بودن شرط پيام رساندن و 
رسول شدن است، نه شرط ولي اهلل شدن. زن مي تواند 
ولي اهلل باشد، از بسياري از انبيا بگذرد، مانند حضرت 
را  بودن  زن  و  بودن  مرد  عقل،  و  دين  فاطمه)س(. 
صنف می دانند نه فصل، و وقتي صنف شد، در گوهر 
اجرايي  كارهاي  در  ندارد.  دخالتی  هيچ  آدمي  جان 
تأمين  و  او،  مال دست  است؛ چون  مرد  با  مسئوليت 

نفقه و روزي با او است.31
4( مهر

كلمه  ِنْحَلًة«،32  َصُدقاِتِهنَّ  ساَء  النِّ »َوآُتوا  آيه  در 
»نِحَلة«، از »نَحل« به معنای زنبور عسل است كه به 
مردم عسل می بخشد و توقعی هم ندارد، به هديه هم 
را  »نحلة«  مفسران  از  بعضی  می شود.  گفته  »نحلة« 
به معنای »َدين« گرفته اند؛ يعنی مهريه، َدين و بدهی 
قطعی مرد است.33 آيه فوق به يكی از حقوق مسّلم 
زنان اشاره كرده و تأكيد می نمايد: اگر نحله به معنای 

27. طالق، 6.
28. الميزان، ج19، ص522.

29. نساء، 34.
30. زن و مرد در اجتهاد مساوی هســتند؛ مرد بودن شرط مرجعيت 

است، نه شرط فقيه و مجتهد شدن.
31. تفسير تسنيم، ج19، ص291.

32. نساء، 4.
33. اطيب البيان، ج5، ص159.

همانند  كامل  طور  به  را  زنان  مهر  يعنی  باشد؛  بدهی 
يك بدهی بپردازيد و مراقب باشيد كه چيزی از آن كم 
نشود. اگر به معنای عطيه و بخشش باشد؛ يعنی مهر را 
كه يك عطيه الهی است و خدا برای آنكه زن حقوق 
بيشتری در اجتماع داشته باشد و ضعف نسبی جسمی 
او، از اين راه جبران گردد، به طور كامل ادا كنيد.34 
می دهد  قرار  خطاب  مورد  را  مردان  دليل  همين  به 
كه آنچه را به عنوان َمهريه براي زنان مقّرر كرده ايد، 
مايه  مهريه  چون  بپردازيد؛  آنها  به  و  نكنيد  تصاحب 
تصديق نكاح، و مايه صداقت طرفين است كه اين مايه 

صداقت زندگي است.35
متعدد  و  مختلف  اسناد  الهی،  تعاليم  اين  مقابل  در 
زندگی  در  زن  حقوق  و  ازدواج  بحث  به  بين المللی 
طبق  نمونه  عنوان  به  پرداخته اند.  خانواده  و  مشترك 
عليه  تبعيض  رفع  كنوانسيون   16 ماده  مفاد  تمامی 
زنان،36 از دولتهای عضو خواسته شده به منظور دفاع 

34. تفســير نمونه، ج3، ص263؛ الفقه علی المذاهب األربعة و مذهب 
أهل البيت)ع(، ج4، صص516و517.

35. تفسير تسنيم، ج17، ص367.
36. دولتهــای عضو بايد اقدامهای الزم را برای رفع تبعيض عليه زنان 
در همــه امور مربوط به ازدواج و روابــط خانوادگی به عمل آورند و 
به خصوص بر پايه تساوی حقوق مرد و زن امور ذيل را تضمين كنند: 
1( حق يكســان برای انعقاد ازدواج، 2( حق يكســان برای انتخاب 
آزادانه همســر و انعقاد ازدواج براساس رضايت آزاد و كامل طرفين، 
3( حقوق و مسئوليتهای يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحالل آن، 
4( حقوق و مسئوليتهای يكسان به عنوان والدين، قطع نظر از وضعيت 
زناشويی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد، منافع 
كودكان در اولويت است، 5( حقوق مساوی برای تصميم گيری آزادانه 
و مسئوالنه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی 
به اطالعات، آموزش و وسايلی كه آنها را برای اعمال اين حقوق قادر 
ســازند، 6( حقوق و مسئوليت يكســان در رابطه با واليت، حضانت، 
قيمومت كودكان و فرزندخواندگی يا هرگونه عناوين و مفاهيم مشابهی 
كــه در قوانين داخلی وجود دارد. در تمام مــوارد، منافع كودكان در 
اولويت است، 7( حقوق شخصی يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله 
حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شــغل، 8( حقوق يكســان برای 
هريك از زوجين در رابطه با مالكيت، اكتســاب، مديريت، سرپرستی، 
بهره برداری و در اختيار داشتن اموال، خواه مجانی يا با داشتن هزينه، 
9( نامــزد كردن و تزويــج كودكان، طبق قانون بی اثــر خواهد بود و 
هرگونه اقدام الزم، از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن برای 

ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در يك دفتر رسمی بايد اتخاذ شود.
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امور  در  آنان،  عليه  تبعيض  رفع  و  زنان  حقوق  از 
اقدامات  به ازدواج و روابط خانوادگی، كليه  مربوط 
مقتضی را براساس تساوی زن و مرد به عمل آورند. 
در اين اسناد زنان از مقام مادری و همسری، به يك 
شريك جنسی صرف تنزل يافته و ازدواج و خانواده، 
كاركردهای عميق خود را از دست داده اند و طالق از 
يك پديده مذموم به يك راهكار انسانی تبديل شده 
است. باال بردن سن ازدواج و محكوم كردن ازدواج 
می كنند،  مطرح  اسناد  اين  كه  سال   18 زير  قانونی 
ارتباط  برقراری  به  تشويق  كه  شرايطی  در  هم  آن 
كشورهای  در  رايج  امری  سن  اين  زير  در  جنسی 
اين  در  بنابراين  است.  غيرمعقول  امری  است،  غربی 
اسناد، تناقض گويی آشكار وجود دارد؛ زيرا از يك 
سو شاهديم كه تالش می شود روابط جنسی نوجوانان 
ديگر  سوی  از  و  سازند  آزاد  و  ايمن  را  جوانان  و 
 18 زير  افراد  توانايی  عدم  و  ازدواج  ممنوعيت  از 
ميان  به  خانوادگی سخن  روابط  برقراری  برای  سال 

می آورند!
در بند 5 سند 2030، بحث تساوی جنسيتی مطرح 
باعث می شود  تساوی جنسيتی  بر  تأكيد  است.  شده 
كه مسئوليت مهم زنان كه تربيت نسل بشريت است، 
تحت تأثير قرار گيرد؛ اتفاقی كه امروزه در غرب در 
مادرانه خود  كه زن غربی هويت  حال جريان است 
آرامش  می تواند  كه  كسی  و  است  داده  دست  از  را 
را به جامعه هديه دهد، به مردی تبديل شده كه هيچ 

حقوقی برای زن بودنش قائل نمی شوند.
در موضوع طالق و حق طالق، در ماده 16 كنوانسيون 
رفع تبعيض عليه زنان آمده است: هريك از طرفين در 
صورت تمايل بتوانند به محاكم مراجعه و در شرايط 
كاماًل برابر، درخواست طالق نمايند. همچنين در بند ج 
ماده 16 اين كنوانسيون بيان می شود كه به منظور ايجاد 
تساوی و برابری جنسيتی، بايد حقوق  و مسئوليتهاي  
برای  آن  انحالل   هنگام   و  ازدواج   دوران   در  يكسانی  

هريك از زن و مرد وجود داشته باشد.

حقوق مادر در خانواده
بيان می دارد همان گونه كه پدر و مادر نسبت  اسالم 
به فرزندان وظايفی دارند، متقاباًل حقوقي نيز بر عهده 
فرزندان دارند. با توجه به آيات قرآن كريم، برخی از 

اين حقوق عبارتند از:
1( احسان

خداوند در آيات متعددی، كنار دعوت به يكتاپرستی و 
نهی از پرستش غير، نيكی به پدر و مادر را بيان داشته 
و به آن فرمان می دهد: »َو اْعُبُدوا اهلل َو لُتْشِرکوا 
ِاْحسانًا«.37 چون پدر و مادر  بِالْوالَِدیِن  َشیئًا و  بِِه 
سبب نهايی وجود و تربيت انسان هستند، در ابتدای 
كه  والدين  به  احسان  شده اند.38  ذكر  احسان  مراتب 
را  احسان  تداوم  و  مراقبت  شده،  »باء«   استعمال  با 
مي رساند.39 امام علی)ع( می فرمايد: »همانا فرزند را 
بر  پدر  حق  است:  حقی  فرزند  بر  را  پدر  و  پدر  بر 
فرزند اين است كه فرزند در همه چيز جز نافرمانی 
آنها  به  نسبت  بنابراين  كند«.40  اطاعت  پدر  از  خدا، 
محض  احسان  كلی  طور  به  و  احترام  تواضع،  ادب، 
)چه غني، چه فقير، چه مسلمان و چه كافر باشند( را 
الزم دانسته است. احسان، مفهومي وسيع دارد و هر 
كار نيك و شايسته ای را كه برای كسی انجام گيرد و 
می شود.  شامل  باشد،  داشته  معنوی  يا  مادی  منفعت 
امور مادی و معيشتی پدر  به  انفاق و رسيدگی  پس 
می فرمايد:  خداوند  است.  آنها  به  احسان  مادر،  و 
َخْیٍر  ِمْن  َأْنَفْقُتْم  َما  ُقْل  ُیْنِفُقوَن  َماَذا  »َیْسَألُونََك 
َفِلْلَوالَِدْیِن ...«.41 جوادي آملي ذيل اين آيه مي گويد: 
»قبل از هر چيز، به اصول خانوادگيتان بپردازيد، به 

37. نساء، 36.
38. الميزان، ج5، ص171.

39. لسان العرب، ج13، ص17؛ الصحاح، ج5، ص2099.
40. »إِنَّ لِْلَولَــِد َعَلی الَْوالِِد َحّقًا َو إِنَّ لِْلَوالِِد َعَلی الَْولَِد َحّقًا فََحقُّ الَْوالِِد 
َحانَُه«. )نهج  َعَلی الَْولَِد أَْن يُِطيَعُه فِي ُكلِّ َشــيْ ٍء إاِلَّ فِي َمْعِصيَِة اهلل ُســبْ
البالغــه، حكمت 399(. همچنين امام در جای ديگر فرموده اســت: 
»اَل َطاَعــَة لَِمْخُلوٍق فِي َمْعِصيَِة الَْخالِِق« )همان، حكمت 165(؛ »هيچ 

اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی پروردگار روا نيست«.
41. بقره، 215.
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پدر و مادر كه »َفِلْلَوالَِدْیِن« است، اين هم صله رحم 
و هم بّر به والدين است«.42

2( احترام
قرآن كريم احترام به والدين را به خصوص در دوران 
از  و  دانسته  الزم  و  واجب  آنان،  شكستگی  و  پيری 
با آنان نهی فرموده  كالم درشت و برخورد ناشايسته 
است: »َوَقَضی َربَُّك َأَلّ َتْعُبُدوا ِإَلّ ِإَیّاُه َوبِالَْوالَِدْیِن 
ا َیْبُلَغَنّ ِعْنَدَك الِْکَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِکاَلُهَما  ِإْحَسانًا ِإَمّ
َقْوًل  لَُهَما  َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َوَل  ُأٍفّ  لَُهَما  َتُقْل  َفاَل 
والدين  متقابل  وظايف  بيان  در  خداوند  َکِریًما«،43 
دستور  مهرباني  به  را  مادر  و  پدر  فرزند،  به  نسبت 
نه  اما  نهاد آنها است.  امر طبيعي در  اين  نداده؛ چون 
تنها فرزند را از بی مهری نهي نكرده، بلكه به مهرباني 
ِمَن  لِّ  الذُّ َجَناَح  لَُهَما  »َواْخِفْض  است:  كرده  امر  نيز 
ْحَمِة«.44 قرآن وقتی احترام به پدر و مادر را بازگو  الرَّ
می كند، برای گراميداشت مقام زن، نام مادر را جداگانه 
و با استقالل نيز طرح كرده و می فرمايد: اگر يكی از 
به سالخوردگی رسيدند،  يا هردو، در كنار تو  آن دو 
به آنها حتی »اوف« مگو و با آنها شايسته سخن بگو.

نه  است،  قائل  مادر  و  پدر  براي  فرزند  كه  احترامي 
است  اين  براي  بلكه  است،  آنها  بودن  والد  براي  تنها 
كه آنها مربي انسان هستند. پدر و مادر اگر مشرك هم 
باشند، احترام به آنها الزم است. وقتي قرآن ويژگيهای 
احترام  مسئله  مي كند،  نقل  را  يحيي)ع(  و  عيسي)ع( 
نماز، روزه و زكات مطرح می شود.  كنار  به مادر در 
اين است  برجسته ترين سخنان حضرت عيسی)ع(  از 
به مادرم نيك رفتارم:45 »َوبَّراً  كه فرمود: من نسبت 
بَِوالَِدِتي َولَْم َیْجَعْلِني َجبَّاراً َشِقّیًا«.46 خداوند از خانه 
سالمندان نهی می كند؛ زيرا مي فرمايد: اگر يكي از آنها 
خانه  در  اينكه  نه  شد،  پير  و  بود  »ِعنَدَك«  تو  نزد 

42. تفسير تسنيم، ج18، ص280.
43. اسراء، 23.
44. اسراء، 24.

45. سايت اسراء، ذيل تفسير سوره اسراء.
46. مريم، 32.

الگوپذيري  متأسفانه  شد.  پير  و  گذاشتي  سالمندان 
جامعه از غرب اين است كه والدين بچه ها را تا هفت 
پير  َمهد كودك می سپرند و هنگامي كه خود  به  سال 
در  مي برند.  سالمندان  خانه  به  را  آنها  بچه ها  شدند، 
هستند.  خالقيت  فيض  مجراي  مادر  و  پدر  كه  حالی 
اينكه شما مي بينيد غرب اآلن متالشي شده، براي اين 
است كه خانواده را اصل قرار نداده اند. مسئله خانواده 
در اسالم آن قدر مهم مي باشد كه در قانون اساسي به 
آن پرداخته شده است. خانواده در اسالم اصل است، 

نه اينكه يك مسئله فردي و اجتماعي باشد.47
3( دعا و طلب آمرزش

چنان كه  است؛  دعا  والدين  حقوق  از  ديگر  يكی 
شود:  خوانده  دعا  اين  ايشان  حق  در  است  مستحب 
َّيَانِي َصِغيراً،  ، َو اْرَحْمُهَما َكَما َرب »اللَُّهمَّ اْغِفْر لِي َو لَِوالَِديَّ
يِّئَاِت ُغْفَرانًا«.48 در  َواْجِزِهَما بِاإِلْحَساِن إِْحَسانًا، َوبِالسَّ
َّياني« به معنای مرا به دنيا آوردند،  اين دعا، لفظ »رب
آمده است، نه لفظ »ولدانی« به معنای مرا رشد دادند. 
همچنين خداوند مي فرمايد: »َربََّنا اْغِفْر لِی َولَِوالَِدیَّ 
َولِْلُمْؤِمِنیَن َیْوَم َیُقوُم الِْحَساُب«.49 در تفسير اين آيه 
آمده است: دعا در حق پدر و مادر اختصاص به زمان 
حيات آنان ندارد و پس از درگذشت آنها نيز می توان 

برايشان طلب مغفرت و آمرزش كرد.50
در   ،2030 سند  جمله  از  بين المللی،  كنوانسيونهای 
بحث حقوق فرزند در زندگی مشترك، وقتی به نقش 
 5 بند  )مثاًل  می پردازند  كودك  از  مراقبت  در  والدين 
عليه  تبعيض  رفع  كنوانسيون   1 بند  و   2030 سند 
زنان(، والدين همجنسی كه كودكی را به فرزندی تقبل 
نامشروع  از روابط  يا والدين صاحب فرزند  كرده اند، 
و ... را نيز شامل می شود كه بايد از جايگاه و حقوق 
فرزند  دارای  ازدواج  اثر  بر  كه  والدينی  با  مساوی 
به  اسناد  اين  كلی  طور  به  باشند.  برخوردار  شده اند، 

47. سايت اسراء، ذيل تفسير سوره مريم.
48. دعای ابوحمزه ثمالی.

49. ابراهيم، 41.
50. سايت اسراء، ذيل تفسير سوره اسراء و ابراهيم.
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جای پرداختن به احترام و نگاه غيرجنسيتی به زنان، 
بيشتر از تساوی حقوق سخن به ميان آورده اند.

حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان
سياسی،  مستقل  حقوق  زنان،  برای  كريم  قرآن 
با  بيعت  مثاًل  می باشد.  قائل  اقتصادی  و  اجتماعی 
حكومت را براي زنان پذيرفته است: »یا َأیَُّها النَِّبيُّ 
كارهاي  اسالم  ُیباِیْعَنَك«.51  الُْمْؤِمناُت  جاَءَك  ِإذا 
اجرايي سياسی و اجتماعی را يك وظيفه دانسته است 
است.  كمال  و خلوص،  معرفت  علم،  بلكه  كمال،  نه 
اينكه گفته شده زن كارهاي اجرايي را بر عهده نگيرد، 
برای اين است كه با رقت و عاطفه او هماهنگ نيست 
و اينها كمال به شمار نمی آيند، بلكه وظيفه هستند. در 
مقابل اين كارها، زن كارهاي ديگري دارد كه اگر آنها 
را برای خدا انجام دهد، موفق است. اين چنين نيست 
كه در دين كمالي باشد كه زنها نتوانند به آن برسند. 
فرقي  عصمت  و  واليت  در  مرد  و  زن  بين  همچنين 
كامل  انسان  معصوم شد،  و  ولي اهلل  اگر كسي  نيست. 
و  كمال  آنچه  پس  فاطمه)س(.  مانند حضرت  است، 
قرب آور است، همان مقام واليت است كه زن و مرد 
اجرايي وظيفه  كارهاي  ديگر  يكسان هستند.  آن  در 
هستند نه كمال! پس در آنچه كمال است، نه مرد بودن 

شرط است و نه زن بودن مانع است.52
اسالمی،  آموزه هاي  طبق  نيز  اقتصادي  لحاظ  از 
زنان همانند مردان استقالل اقتصادی داشته و مالك 
دست رنج خود بوده و در امور اقتصادی همچون ارث 
بردن از ديگران، مشترك هستند. خداوند می فرمايد: 
جاِل  َل اهلل بِِه بَْعَضُکْم َعلي  بَْعٍض لِلرِّ »ل َتَتَمنَّْوا ما َفضَّ
ا اْکَتَسْبَن  ساِء نَصیٌب ِممَّ ا اْکَتَسُبوا َو لِلنِّ نَصیٌب ِممَّ
ا  َو ْسَئُلوا اهلل ِمْن َفْضِلِه ... َو لُِکلٍّ َجَعْلنا َموالَِي ِممَّ
ْقَربُوَن َو الَّذیَن َعَقَدْت َأْیمانُُکْم  َتَرَك الْوالِداِن َو اْلَ
َفآُتوُهْم نَصیَبُهْم...«.53 وقتي آيات ارث و جهاد نازل 

51. ممتحنه، 12.
52. تفسير تسنيم، ج18، ص368.

53. نساء، 32و33.

عرض  و  رفته  پيامبر)ص(  نزد  زنها  از  بعضي  شد، 
داشتند كه مردها فضيلتي در ارث و جهاد بر ما پيدا 
جبهه ها  در  و  بوديم  مرد  هم  ما  كاش  كرده اند.  اي 
شركت مي كرديم و از فضايل جهاد و همچنين ميراث 
بهره مي برديم. در برابر اين درخواست، اين آيه نازل 
َل اهلل بِِه بَْعَضُکْم َعلي بَْعٍض  شد: »ل َتَتَمنَّْوا ما َفضَّ

54.»...
اسالم در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازهاي 
خود و خانواده نكرده است، بلكه مرد مسئول تأمين 
نفقه و نيازهاي زندگي مشترك است، به گونه ای كه 
دو برابر بودن سهم ارث مردان نسبت به زنان، علت 
و  زندگی  نيازهای  تأمين  برای  مرد  بودن  مسئول 
پرداختن نفقه بيان شده است كه در مرحله »تملك«، 
مرحله  در  ولي  مي شود،  مالك  زن  برابر  دو  مرد 
»مصرف« همواره زن دو برابر مرد بهره مي برد؛ زيرا 
زن، سهم و ثروت خود را براي خويش نگه مي دارد، 
ولي مرد بايد نفقه زن را هم بپردازد و در واقع نيمي از 
دارايي خود را صرف زن مي كند. پس مردها اختيار 
دو سوم را دارند، اما از نظر مصرف، هردوی آنها در 
هرچه  مرد،  همانند  زن  هستند.55  سهيم  سوم  دو  آن 
را كسب كند، برای او است. زنان همانند مردان، در 
مسائل مادی، علمی و تزكيه مستقل هستند.56 بنابراين 
متملكات  و  اموال  اداره  و  مالكيت  و  اقتصادی  حق 

زنان همانند مردان معتبر است.
شده  پذيرفته  امر  يك  ارث  از  زن  محروميت  مسئله 
در جاهليت بود و حتی در جوامع به اصطالح متمدن 
كنونی نيز رواج دارد، اما اسالم هم در بخش استقالل 
اقتصادي و هم در بخش ارث بردن زن، آيه مستقل 
كسب  هرچه  مؤمن  يا  مسلمان  نمي فرمايد  آيه  دارد. 
 كرد، براي او است، بلكه اسم زن و مرد را جداگانه بيان 
می دارد، تا به صورت روشن و قاطع، آن سنت جاهلي 

54. التبيان، ج3، ص184؛ مجمع البيان، ج3، ص73؛ تفســير نمونه، 
ج3، ص362؛ مفاتيح الغيب، ج3، ص232.

55. الميزان، ج4، ص215.
56. تفسير تسنيم، ج18، ص410.
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را ابطال كند. اين آيه براي زن در مقابل مرد، ارث قائل 
است، نه زن در مقابل شوهر؛ چون سخن از ازواج در 
انساني  كرامت  براساس  اسالم  است.  نيامده  آيه  اين 
و  كرامت  بر  در جاهليت،  اما  مي كند،  تقسيم  را  ارث 
ارزشهاي انساني تكيه نمي شد، بلكه ارزشهاي نظامي، 

اقتصادي و ... مورد تأكيد بود.57
َکِر ِمْثُل َحظِّ  ذيل آيه »ُیوصیُکُم اهلل فی َأْولِدُکْم لِلذَّ
ما  ُثُلثا  َفَلُهنَّ  اْثَنَتْیِن  َفْوَق  ِنساًء  ُکنَّ  َفِإْن  ْنَثَیْیِن  اْلُ
در   58،»... ْصُف  النِّ َفَلَها  واِحَدًة  کانَْت  ِإْن  َو  َتَرَك 
مورد ارث زن و مرد، روايتی از امام صادق)ع( است 
كه ابن ابی العوجاء می گويد: از امام سؤال كردم: چرا زن 
بينوا و ناتوان يك سهم ارث و مرد دو سهم می برد؟ 
حضرت فرمود: بر زن جهاد، نفقه، ديه و عاقله واجب 
اين  به  است.  مردان  عهده  به  امور  اين  بلكه  نيست، 

خاطر، مردان دو سهم و زنان يك سهم دارند.59
آئين تقسيم ارث در اسالم، عادالنه ترين آئينی است كه 
بشريت از آن آگاه است و اين مسئله زمانی آشكارتر 
در  كه  بياوريم  نظر  در  را  ديگر  آئينهای  كه  می شود 
آنها ارث تنها به مردان می رسد. زنان در اسالم، طبق 
از  هرگز  و  می شوند  داده  سهم  وظايف،  و  تكاليف 
نمی شود  طرف داری  ديگری  جنس  مقابل  در  جنسی 
و اگر سهم مرد دو برابر سهم زن است، به اين خاطر 
است كه او در زندگی تكليف و خرج دارد.60 اسالم، 
استحكام  در  مؤثر  و  الزم  اموری  از  را  نفقه  و  مهر 
زناشويی و تأمين آسايش خانوادگی و ايجاد وحدت 
از  قهراً  سبب  اين  به  و  می شناسد  شوهر  و  زن  ميان 
بودجه زندگی زن كاسته شده و تحميلی از اين نظر بر 
مرد شده است. اسالم می خواهد اين تحميل از طريق 
ارث جبران شود، بنابراين برای مرد دو برابر زن سهم 
ارث قرار داده است. پس مهر و نفقه، سهم ارث زن را 

تنزل داده است.61
57. همان، ج18، ص441.

58. نساء، 11.
59. وسائل الشيعة، ج17، ص436.

60. فی ظالل القرآن، ج4، صص112و113.
61. نظام حقوق زن در اسالم، ص283.

خداوند سبحان براي پيشرفت زن در جامعه به توسعه 
اسباب تملك براي زنان )مانند ارث، ايقاع و ...( اقدام 
می نمايد. در قرآن سهم زن، اصل و مفروغ عنه است، 
نه سهم مرد. آن گاه در مورد مردان بيان می دارد كه مرد 
يا مثل او مي برد يا دو برابر او و ... . به طور كلی سهم 
مرد را با سهم زن مي سنجند كه اين براي طرد همان 
از  را  زن  جاهليت،  در  است؛ چون  جاهلي  رسوبات 
ارث محروم مي كردند. قرآن نه تنها فرمود همان گونه 
ارث  بلكه  مي برد،  ارث  هم  زن  مي برد،  ارث  مرد  كه 
زن را يك اصل مسّلم گرفت، آن گاه ارث مرد را با او 
سنجيد؛ يعنی فرمود اگر خواستيد مال را تقسيم كنيد، 
يعني دختر، ارث  بدهيد؛  برابر سهم دختر  به پسر دو 
مي برد و سهمش مشخص است و اين سهم مرد است 
كه نامشخص است و بايد براساس سهم زن مشخص 

گردد.62
جمله  از  زنان  اقتصادی  و  اجتماعی  سياسی،  حقوق 
اين  آنچه  است.  بين المللی  اسناد  مهم  دستاويزهای 
كه  است  زنان  اشتغال  هستند،  آن  دنبال  به  اسناد 
و  سياسی،  و  اجتماعی  حضور  برای  دليل  مهم ترين 
بلكه تنهاترين راه حل فقر زنان و كم كردن وابستگی 
آنان به مردان و خانواده به حساب می آيد. متأسفانه 
عرف  در  آن چنان  فعلی  اجتماعی  مناسبات  و  روابط 
جوامع اثرگذار بوده اند كه نه تنها زنان، بلكه مردان نيز 
اشتغال را برای زنان، يك وظيفه به حساب می آورند. 
به  نياز طبيعی فرزند  كنار  اين مسئله را در  اگر  حال 
مادر قرار دهيم، انجام هردو، تكليف بسيار شكننده ای 
خواهد بود. البته در دنيای غرب و تفكرات زن مدارانه، 
اين مسئله با قربانی كردن عواطف و كم كردن سطح 
روابط فرزندان با مادران حل شده است و نام آن را 

تقسيم مسئوليت مادری گذاشته اند.63
به  آموزشی  برابر  فرصتهای   ،2030 سند   5 بند  در 
در  بدون  و  دارد  وجود  مختلط  مدارس  ايجاد  منزله 
نظر گرفتن تفاوتهای تكوينی و موقعيتها و مسئوليتها، 

62. تفسير تسنيم، ج17، ص456.
63. كتاب زن، صص569و585.
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فقط يك بعد از وجود زن، آن هم بعد شاغل بودن او 
در نظر گرفته شده است، در حالی كه اين شاخصه، 
و  زن  به  مضاعف  ظلم  و  مردم  شعور  به  بی احترامی 
مرد است. اين اسناد، احكام و قوانين اقتصادی اسالم 
و  مرد  و  زن  بين  آشكار  تبعيض  ارث،  همچون  را 
ناقض حقوق زنان دانسته اند، مانند مواد 1، 2 و 15 

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان.64
مرد  و  زن  حقوق  تساوی  بر  بين المللی  اسناد  تأكيد 
به  توجه  و عدم  زنان  از خانواده  بيرون  فعاليتهای  و 
اصول و ضوابط اصلی اين حضور ضابطه مند، باعث 
شده زنان در بيماريهای قلبی، جرايم، دخانيات و غيره 
نيز فاصله خود را با مردان كم كرده و در اين سطح 
هم به مساوات برسند.65 در نگرشهای جامعه شناختی 
برای  مناسبی  توجيه  كه  می شود  تالش  فمينيستی، 
كه  معتقدند  و  نمايند  پيدا  زنان  جرايم  كمتر  ميزان 
می شود  موجب  زنانه،  خاص  رفتارهای  آموزش 
خشونت آميز  رفتارهای  به خصوص  جرم،  ارتكاب 
طبيعی  باشد.  بعيد  امری  زنان،  و  دختران  جانب  از 
تفاوت  گردد،  فارغ  جنسيت  از  آموزش  اگر  است 
كه  آنجا  از  همچنين  شد.66  خواهد  رفع  نيز  مزبور 
عفاف  حجاب،  است،  فرهنگی  اسناد،  اين  خاستگاه 
را  امور  اين  و  ندارد  آنها  در  جايگاهی  پوشش  و 
تبعيضی براساس جنسيت دانسته اند كه مانع آسايش 

64 . به عنوان نمونه ماده 15 اين كنوانســيون از اين قرار اســت: 1( 
دولتهای عضو، تســاوی زنان را با مــردان در برابر قانون می پذيرند. 
2( دولتهــای عضو، در امور مدنی، همــان اهليت قانونی را كه مردان 
دارند، به زنان داده و امكانات مســاوی برای اجرای اين اهليت را در 
اختيار آنها قرار می دهند. به خصــوص دولتهای عضو به زنان حقوق 
مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و اداره اموال می دهند و در تمام 
مراحل دادرســی در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار يكسان خواهند 
داشــت. 3( دولتهای عضو قبول می كنند كه هرگونه قرارداد يا اسناد 
خصوصی ديگر از هر نوع كه به منظور محدود كردن صالحيت قانونی 
زنان تنظيم شده باشد، باطل و بی اثر تلقی می شود. 4( دولتهای عضو 
می پذيرند كه در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسكن 

و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.
65. سير جوامع بشری، صص490-479.

66. نقد كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، ص78.

زنان می شود؛ مانعی كه آزادی فردی و اجتماعی آنان 
آنها  انسانی  تمايالت  آزاد  ارضای  از  و  محدود  را 
جلوگيری می كند. مثاًل تعارض ماده 1 كنوانسيون رفع 
تبعيض عليه زنان و بندهای مختلف هدف 4 و 5 سند 
67،2030 با حكم اسالمی پوشش، كاماًل واضح است. 
اين اسناد بين المللی، با تالش برای ايجاد آزادی برای 
زنان، در واقع چيزی جز محدوديت و اسارت زن به 

همراه نداشته اند.

نتیجه گیري
از سوی  كه  هستيم  آن  شاهد  اخير،  دهه های  در   .1
زنان  مسئله  به  فراوانی  توجه  بين المللی،  سازمانهای 
برای  و  زنان  نام  به  متعددی  و جنبشهای  است  شده 
اسناد  توجه،  اين  محصول  می كنند.  فعاليت  زنان 
عليه  تبعيض  رفع  »كنوانسيون  همچون  بين المللی 
اين  بر  حاكم  مبانی  است.   »2030 »سند  و  زنان« 
نيز  كشور  ملی  مصالح  با  و  بوده  معاهدات، سكوالر 
در تضاد آشكار است. تأكيد بر تساوی جنسيتی و تن 
دادن به قوانين ظالمانه سازمانهای بين المللی، موجب 
می شود زن هويت تكوينی زنانه و مادرانه خود را از 
حقوقی  هيچ  كه  شود  تبديل  مردی  به  و  داده  دست 
برای زن بودنش قائل نمی شوند. اتفاقی كه برای زنان 

در غرب، در حال رخ دادن است.
و  تكاليف  تعيين  و  ترسيم  مقام  در  كريم  قرآن   .2
حقوق زن و مرد، برای زن، همانند مرد در دو ساحت 
ارتباطِی خانوادگی و اجتماعی، به عنوان يك عامل 
فعال و سازنده به تناسب موقعيت و كاركرد خويش 
و نيز به تناسب شرايط، مسئوليت و حقوقی را تعيين 
تناسب  عدالت،  و  عقالنيت  مقتضای  بنابر  كه  كرده 
مرد  يعنی زن همچون  است؛  مرد  و  ميان زن  حقوق 
به  سخن  اين  اما  است.  انسانيت  در  تساوي  داراي 
معناي تساوی در حقوق نخواهد بود. اصل اين است 
67. هــدف 4: اطمينان از كيفيت آمــوزش فراگير و عادالنه و ايجاد 
فرصتهای يادگيری مادام العمر برای همه، هدف 5: دستيابی به برابری 

جنسيتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران، و اهداف ديگر.
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كه مرد و زن به كمال مقدر خود برسند، ولي هر كدام 
در نظام خاص زيستي، عاطفي و رواني خود. آيات 
براي  زن  جنس  كه  می دارند  بيان  كريم  قرآن  متعدد 
انجام وظايف متفاوتي نسبت به مرد آفريده شده است 
و در نتيجه احساسات متفاوتي دارد. قانون آفرينش، 
حفظ بنيان خانواده و پرورش نسلها را بر عهده زن 
از عواطف و  بيشتري  دليل سهم  به همين  و  گذاشته 
احساسات را به او داده است. همچنين وظايف خشن 
و سنگين اجرايی اجتماعي، سياسی، اقتصادی و ... را 
بر عهده جنس مرد گذاشته است كه كمال محسوب 
نمی شوند، بلكه علم، معرفت و خلوص كمال است كه 
مشترك ميان زن و مرد است. بنابراين برای برقراری 

عدالت، بايد اين خصوصيات لحاظ گردد.
و  زنان  اقتصادی  حضور  پذيرفتن  ضمن  اسالم   .3
تأكيد بر مالكيت مطلق آنان نسبت به اموال شخصی 
خود، از مردان )پدران و شوهران( خواسته كه تأمين 
مالی آنها را بر عهده گيرند. در واقع مردان بايد برای 
كسب درآمد، به كار بپردازند و از هر آنچه در اختيار 
دارند )يعنی اموال خود(، خانواده خود را نيز بهره مند 
اقتصادی از زن  الزامًا از نظر  سازند. اسالم نخواسته 
موجودی محتاج بسازد. در نتيجه، اشتغال برای زنان 

يك عمل اختياری و انتخابی است.
دارای  زن  اسالم،  مبين  دين  الهی  تعاليم  براساس   .4
و  حقوق  آن  با  متناسب  و  است  تكوينی  شخصيت 
در  است،  شده  گرفته  نظر  در  برايش  مسئوليتهايی 
حالی كه معاهدات بين المللی تنها بر يك بُعد از وجود 

زن، آن هم بُعد جنسيتی و شغلی او تأكيد دارند.
5. اسالم، مسئوليت مهم زنان را تربيت نسل بشريت 

شعار  با  بين المللی  معاهدات  كه  حالی  در  می داند، 
برابری جنسيتی، تعهدات و نقشهای مادری و همسری 
را تحت تأثير قرار داده و جايگاه زن را تا يك شريك 
پديده  يك  از  را  طالق  و  داده  تنزل  صرف  جنسی 

مذموم، به يك راهكار انسانی تبديل كرده اند.
فردی،  زندگی  در  مرد،  همانند  را  زن  اسالم،   .6
و  فعال  عامل  عنوان يك  به  اجتماعی،  و  خانوادگی 
به تناسب شرايط، حقوقی را برای  سازنده دانسته و 
او تعيين كرده است. متأسفانه در اسناد بين المللی در 
است،  نيامده  ياد شده،  تناسب  زنان،  از حقوق  دفاع 
بلكه براساس تساوی مطلق ميان زن و مرد، حقوقي 
و  زن  به  مضاعف  ظلم  و  بی احترامی  كه  شده  معيّن 
حتی به مرد است و موجب پيشبرد خانواده و جامعه 

به سمت اضمحالل خواهد بود.
به منظور  برای زنان  7. اسالم، حجاب و پوشش را 
در   ،... و  سياسی  اقتصادی،  اجتماعی،  حضور 
حجاب،  اما  است.  پذيرفته  ضابطه مند  چهارچوبی 
عفاف و پوشش، جايگاهی در اسناد بين المللی ندارد 
آزادی  كه  است  مانعی  و  جنسيتی  برابری  مخالف  و 
فردی و اجتماعی زنان را محدود و از ارضای آزاد 

تمايالت انسانی زنان جلوگيری می كند.
8. اسالم، حقوق اقتصادی زن را پذيرفته و برای او 
مالكيت مطلق نسبت به اموالش قائل است و اشتغال 
قوانين  و  می داند  اختياری  عمل  يك  زنان  برای  را 
اقتصادی چون ارث و ...، در راستای حفظ كرامت و 
حرمت زن است، در حالی كه از نظر اسناد بين المللی، 
برابر  در  محكمی  سد  اسالم،  اقتصادی  قوانين  اين 

نظريه تساوی جنسيتی آنها خواهد بود.

- قرآن كريم.
عبدالحسين طيب،  القرآن،  تفسير  فی  البيان  اطيب   -

قم، مؤسسه  جها نی  سبطين ، 1386ش.
- بنياد بين المللی علوم وحيانی اسراء:

www.esra.ir 
- پايگاه اطالع رسانی حوزه:

www.hawzah.net 
- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسی، 

  کتابنامه
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نجف، مطبعة الحيدرية، 1409ق.
اسراء،  قم،  آملی،  جوادی  عبداهلل  تسنيم،  تفسير   -

1393ش.
- تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، تهران، دارالكتب 

اإلسالمية، 1374ش.
- تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، 
البيت)ع(  آل  مؤسسة  قم،  بن حسن حرعاملی،  محمد 

إلحياء التراث، 1409ق.
- تورات، تهران، انجمن كليميان، 1381ش.

حسين  سيد  محجورين،  و  اشخاص  مدنی:  حقوق   -
سمت،  تهران،  زاده،  قاسم  مرتضی  سيد  و  صفائی 

1386ش.
- سير جوامع بشری، گرهارد لنسكی و جين لنسكی، 
ترجمه ناصر موفقيان، تهران، انقالب اسالمی، 1369ش.

بن  اسماعيل  العربية،  صحاح  و  اللغة  تاج  الصحاح   -
حماد جوهری، تهران، اميری، 1368ش.

- الفقه علی المذاهب األربعة و مذهب أهل البيت)ع(، 
عبدالرحمن جزيری، سيد محمد غروی و ياسر مازح، 

بيروت، دارالثقلين، 1419ق.
قاهره،  ـ  بيروت  قطب،  سيد  القرآن،  ظالل  فی   -

دارالشروق، 1412ق.
و  راسخ  علی احمد  هادی حسينی،  سيد  زن،  كتاب   -
اميركبير،  حميد نجات، زيرنظر محمد حكيمی، تهران، 

1387ش.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمر 

زمخشري، قم، نشر أدب الحوزة، 1998م.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.
- مبادي فقه و اصول، عليرضا فيض، تهران، دانشگاه 

تهران، 1371ش.
- مجمع البيان فی تفسير القرآن، فضل بن حسن طبرسی، 

بيروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 1415ق.
لميعه فاروقی، مجله  القرآنی«،  المجتمع  - »المرأة فی 

التوحيد، سال دوم، شماره 9، 1404ق.
- مركز اطالعات سازمان ملل متحد:

www.unic-ir.org 
بيروت،  فخررازي،  عمر  بن  محمد  الغيب،  مفاتيح   -

دارإحياء التراث العربی، 1420ق.
- الميزان فی تفسير القرآن، سيد محمدحسين طباطبايی، 

قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1392ش.
تهران،  اسالم، مرتضی مطهری،  نظام حقوق زن در   -

صدرا، 1374ش.
- نقد كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، 
علميه،  حوزه  مديريت  مركز  قم،  عالسوند،  فريبا 

1382ش.
- نهج البالغه، محمد بن حسين شريف رضی، ترجمه 

محمد دشتی، قم، اسوه، 1388ش.
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