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یعدالت استحقاقهینظریمبان
حقوق زناندر

25/10/93تأیید: خ یتار8/9/93: افتیخ دریتار
*نیااهللا هدایتفرج_____________________________________________________________

دهیچک
زنان و انیمیآن بر اصل مساوات حقوقدیحقوق بشر و تأکیجهانهیزمان صدور اعالماز

عــدالت «هیــاز مــدافعان حقــوق زن بـه نظر یفعـاالن حقــوق بشــر و گروهـ  یمـردان، برخــ 
در حوزه حقـوق خـانواده،   ژهیواسالم، بهیموجود در نظام حقوقيهاو تفاوت»یاستحقاق

بـا آنـان   زیـ مسـلمان ن ینـ یدشـان ینواندی. برخـ شـمارند یمـ نـه انتقاد کـرده و آن را ناعادال 
يبه معنـا یبا هدف تحقق عدالت حقوق،در حقوق زنياستار بازنگرکرده و خویهمراه

نیـی را تبیعـدالت اسـتحقاق  هیـ نظریمبـان کوشدینوشتار منیاند. اشده»یعدالت مساوات«
يو ادعـا یزنان را بررسمسائلدر حوزه یحقوقيهاعدالت و تفاوتانیکرده و نسبت م

کند.یابیبودن آنها را ارزناعادالنه

استحقاق، مساوات، حقوق زنان.،یعدالت، حقوق، عدالت حقوق:يدیکلواژگان

).hedayat47@gmail.com(یاسالمشهیپژوهشگاه فرهنگ و انداری* استاد
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مقدمه
مناقشـه  نیتـر مباحث در زمان مـا اسـت. مهـم   نیتراز پرمناقشهیکیحقوق زنان بحث

و یاست. با وجود اجماع همـه مکاتـب الهـ   یحقوقيتساوایدرباره آن بر سر تفاوت 
کردیخاص، دو روطوربهیو عدالت حقوقیکلطورعدالت بهيبر سر ارزشمندیرالهیغ

را بـه  یکه عدالت حقـوق يکردیدارد: رووجودمورد عدالت در حقوق زنان درزیمتما
بـر  گر،یدکردیروخواند؛یها را ظالمانه مو تفاوتگرداندیمحقوق زن و مرد بريتساو
را یمطلـق حقـوق  يو برابرکندیمدیتأکیتحقق عدالت حقوقيها برااستحقاقتیرعا

دوم کـرد یو از رو» یعدالت مسـاوات «نخست به کردیاز روتوانی. مشماردیناعادالنه م
اثبـات عـدالت   ایـ یمسئله مـورد منازعـه نفـ   نیکرد؛ بنابراریتعب»یعدالت استحقاق«به 

محقـق  یحقـوق يبا برابریبلکه بحث بر سر آن است که عدالت حقوقست،ینیحقوق
استحقاق اشخاص.بریمبتنيهابا تفاوتایشودیم

يو در کنـار آن بـر برابـر   *شـمارد یمـ عیتشـر تیعدالت را غایاسالمحقوق
در حقوق حال،نیعو درکندیمدیتأک***آدمیبنیو کرامت ذات**هاانسانیارزش

به سود مرد و یکه گاهییهارا لحاظ کرده است؛ تفاوتییهاآنان تفاوتیخانوادگ
:UDHR(حقـوق بشـر  یجهـان هیممقابل، اعال. دررسدینظر مبه سود زن بهیگاه

Universal declaration of human rightsماننـد  گـر یدیالمللنیاسناد بی) و برخ
Convention on the Elimination(زنانهیعلضیاشکال تبعهیمحو کلونیکنوانس

of All Forms of Discrimination Against Women:CEDAW   بـر مسـاوات (
عوامل اینژاد، مذهب، جنس يرا برمبنایحقوقيهااسناد تفاوتنی. اکنندیمدیتأک
مثبـت يهـا ضیانـد، مگـر تبعـ   شـمرده و خواسـتار حـذف آن شـده    ضیتبعـ گرید
)Positive discrimination(یدر ارتبـاط بـا برخـ   یتیحمـا یحقـوق يهاتفاوتای

*طسبِالْق النَّاس قُومیالْمیزانَ ل و تابالْک مهعأَنْزَلْنا م و ناتیلَنا بِالْبسلْنا رسأَر 25(حدید: ...لَقَد.(
قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عنْد اللَّه أَتْقاکُم إِنَّ اللَّه علیم و جعلْناکُم شُعوباً و یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْناکُم منْ ذَکَرٍ و أُنْثى**

).13(حجرات: خَبیرٌ
نْ خَلَقْنا تَفْضـیالً کَثیرٍ ممآدم و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم علىو لَقَد کَرَّمنا بنی***

).70اسراء: (
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الزم شـمرده  یصـورت اسـتثنائ  مانند مادران و کودکان کـه بـه  ریپذبیآسيهاگروه
*است.

کـرد یسـکوالر از رو يفکـر انیهمسو با جرینیدشانیاز نواندیزمان ما گروهدر
احکـام  کسـره یسـکوالر،  يفکـر انیتفاوت که جرنیاند، با ادفاع کردهیحقوقيبرابر
ـ کننـد، یمیرا نفینیدیحقوق ـ از آکوشـند یمـ ینـ یدشـان ینواندیول ات،یـ و روااتی
کـه  یلـ یدالارائه کننـد. بـه  یا عدالت مساواتییحقوقيبرابرکردیمنطبق با رويریتفس

ـ از اقـت یحقرمتخصـص یغنـدگان ینوشتار اسـت، جو نیذکر آن خارج از حوصله ا نی
نقد قـرار  يدر ترازوهینظرنیاست که ايضرورل،یدلنیهماند. به استقبال کردههینظر

تیـ ماهق،یـ تحقيدیـ کلمیحقـوق زن و مفـاه  نهیشـ یمختصـر بـه پ  يا. بـا اشـاره  ردیگ
کرد.میآن مطالعه خواهیو مباننییزن و مرد را تبیحقوقيهاتفاوت

یو مفهوم عدالت حقوقنهیشی. پ1
تطور حقوق زنان از آغـاز تـا دوره عـدالت    ریو سنهیشیابتدا پق،یبخش نخست تحقدر

.شودیمنییتبیو سپس مفهوم عدالت حقوقیحقوق

تطور حقوق زنانریو سنهیشی. پ1ـ1
تحـوالت در  نیـ سر گذشـته اسـت. ا  را پشتيادیزن از آغاز تاکنون تحوالت زحقوق

ـ تـا اهل يانگـار از دوره ملـک یجیتطور و تکامل تدرکی ابـل  قیو عـدالت حقـوق  تی
کرد.میخواهنییادوار حقوق زن را تب،یگویدهیاصل گزتیمطالعه است. با رعا

یتا حجر حقوقيانگار. از دوره ملک1ـ1ـ1
و قابـل تملّـک   آمـد یشمار مـ سر گذاشت که در آن، زن ملک بهرا پشتيادروهخیتار

ننـد امـوال خـود    قائل نبـوده و بـا او هما  یحقوقتیزن اهليکه مردان برايابود. دوره
کردنـد، یمهیبه دوستان خود هددادند،یقرض مخواستندیکس مبه هرکردند؛یرفتار م

مادران و کودکان حق دارنـد از کمـک و   «اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است: 25در بند دوم ماده *
... .مند شوندمراقبت مخصوصی بهره
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بـه او  یزن، نگـرش فرودسـت  يانگـار ملکيمبنا*.جستندیمهو از او و دسترنج او بهر
ـ معتقد بودند که زن فرودست میفالسفه روم قدیبوده است. بعض ـ آفرردسـت یزای دهی

نشیزن بـه حکـم آفـر   رونیـ شده است و چون مرد فرادست و زبردست خلق شده؛ ازا
**تحت سلطه مرد قرار دارد.

نیدر اي. وابدیتمتّع دست تیزن توانست به اهل،يانگاراز گذر از دوره ملکپس
ـ اما همچنـان از اهل ؛مالک شودگرانیمانند دتوانستیدوره م محـروم بـود؛   فایاسـت تی

مـورد  درخواهدیطور که خود مخود تصرّف کند و آنییدر داراتوانستینمرونیااز
عضـو مـذکّر خـانواده اداره    ایشوهر ایامور زن را پدر له،مرحنی. در اردیبگمیآن تصم

یحقوقتیقرار داشته و وضع» محجوران«دوره در شمار نیزن در اقت،ی. درحقکردیم
بوده است.نیو مجانهانیمانند کودکان، سفيو

یحقوقتی. از دوره حجر تا اهل1ـ1ـ2
ـ اولفکر ـ اهلرشیپـذ هی ـ  یحقـوق تی بـه آغـاز دوره رنسـانس   ،یزن در جوامـع غرب

)Renaissance(و البته اواخر قرن نوزدهم بود که سلطه گرددی(قرن چهاردهم) باز م
ینظـام حقـوق  يدارايکشـورها نیتـر شـد. از مهـم  یکامـل نفـ  طـور مرد بـر زن بـه  

ـ )Romano_Germanic legal system(یژرمنـیروم written(حقـوق موضـوعه  ای

law(شدیاجرا مناپلئونکد ،يالدیم1970سال اکشور تنیکشور فرانسه است. در ا .
یتصرفات مالکانه زن نفـ تیاهلد،یرسبیبه تصويالدیم1804که در ناپلئوندر کد 

و «اند: بیش در بسیاري مناطق و ممالک عرب و عجم وجود داشت. بعضی منابع نوشتهواین وضع کم*
ولد و یکون من حقّ االبـن  قَد جاء ی ضمن ترکۀ المتوفی، و ذلک اذا لم تکن اماالخبار ما یجعل المرأة ف

البکر التزوج بها، و اذا لم تکن له نفس بها، انتقل حقه فیها الی الولد الثانی، و اذا لم یرغب فیها انتقل حقـه  
حق الولد البکر ایضاً منـع المـرأة مـن    الی بقیۀ الورثۀ بحسب قربهم من المیت و حقهم فی المیراث. و من 

تـا]،  / نـوري، [بـی  32ـ31، ص1348/ ر.ك: صدر، 562، ص5، ج1380(علی، »التزوج اال بعد ارضائه
).33ـ22ص

از کسانى است که به نظریۀ فرودستى طبیعى اعتقاد دارد. او به دو شکل به فرودستى طبیعى ارسطو**
). 53ــ 33، ص1380همپـتن،  /12ص،1371ر.ك: ارسـطو،  (کند: فرودستی بردگان و زناناشاره می

(ر.ك: به تشابه زن و مرد در استعدادها و حقوق اعتقـاد داشـته اسـت   افالطونکه استاد وي، حالیدر
).272، ص1353افالطون، 
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شـمرده شـده   رنافـذ یاجازه شـوهر غ ایزن شوهردار، بدون اذن یشده و اعمال حقوق
اراتیـ ختزن قـرار داده و ا رمسـئول یغریمدایمیقانون شوهر را در حکم قنیاست. ا

,The Code Napoleon(او درنظر گرفته استيرا برایعیوس Art ـ . ا)226ــ 212 نی
یمـال میـ ح شد و رژسال قانون اصالنیادامه داشت و در ايالدیم1970تا تیوضع
الکامنینظام حقوقيکشور دارانیترآن قرار داده شد. انگلستان مهميجابهيدیجد

)Common Law(یمشـابه تیوضـع زیـ کشور ننیاست. در حقوق ایحقوق عرفای
خود را از دسـت  یکشور، زن پس از ازدواج استقالل مالنی. در حقوق ااشتوجود د

و شـد یمالکیت تمامی اموال زن به شوهر منتقل م،ییبر اصل وحدت داراو بنادادیم
زوجه بر عهده مرد قرار داشت؛ مگر پس از فوت شـوهر، کـه   شتیمعنیدرمقابل، تأم

یپـ در،يالدیمـ 1870. در کـرد یمـ ادارهآن را يزن قرار گرفته و واریامالك در اخت
ییی، در قـوانین انگلسـتان نیـز اصـالحات    تحوالت اساسی در قوانین کشورهاي اروپـا 

اعطا شد.یصورت گرفت و به زن حق تصرف در اصل یا منافع اموال شخص
عـدالت  يسازنهیو نهاديبه ویحقوقتیاهليحقوق زن و اعطارشیدر پذاسالم

خیکـه تـار  میاسـت. در قـرآن کـر   يانکاررقابلیغیخیسابقه و تقدم تاريدارایحقوق
ـ آگـردد، یمـ بـاز شیاز چهارده قرن پشینزول آن به ب ـ بـاره اهل دريمتعـدد اتی و تی

زنـان  یحقوقتیمبارکه نساء که بر اهلسوره32هیاستحقاق زنان وجود دارد. ازجمله آ
زنـان از آنچـه   بـراى «:میخـوان یمـ هیآنیخود داللت دارد. در اتملّک بر دسترنجيبرا

*».اى استاند بهرهکسب کرده

ـ ماننـد آ ،زن بر ترکه داللت داردتیبر مالکمیاز قرآن کریاتیآنیهمچن سـوره  7هی
انـد  از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان برجاى گذاشتهزنانبراى«مبارکه نساء که فرمود:

**».سهمى است، خواه کم باشد یا زیاد، و نصیب هرکس مفروض شده است

ـ  ». للرِّجالِ نَصیب مما اکْتَسبوا وللنِّساء نَصیب مما اکْتَسـبنَ... «...* » اکتسـاب «شناسـان،  ان واژهمطـابق بی
گیرد کاربرد مورد آنچه انسان براي خود یا دیگري میاست؛ زیرا کسب در» کسب«مفهومی اخص از 

دسـت آورد(راغـب   شود کـه انسـان چیـزي را بـراي خـود بـه      دارد، ولی اکتساب زمانی استفاده می
).709، ص1412اصفهانی، 

**» ا تَرَكمم لرِّجالِ نَصیبکَثُرَل أَو نْها قَلَّ ممونَ مالْأَقْرَب دانِ والْوال ا تَرَكمم نَصیب لنِّساءل ونَ والْأَقْرَب دانِ ونَصیباً الْوال
پی آن نازل شده است که مطابق آنچه در بعضی روایات و منابع تفسیري آمده است، آیه در». مفْرُوضاً
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ی. مفهوم عدالت حقوق1ـ2
مانند مرد صـاحب  يکه وياکه بر حقوق زن گذشت تا دورهيمبحث قبل، به ادواردر
اسـت  نیآید اوجود میبحث بهنیکه در ایشد توجه شد. پرسش مهمیحقوقتیاهل

خصـوص نیـ در است؟یدر مسائل زنان چ)Legal justice(یعدالت حقوقيکه مقتضا
یناشـ یقحقـو التشکل گرفته اسـت کـه از اخـتالف در مفهـوم عـد     زیمتماهیدو نظر

.شودیمنییتبهیدو نظرنی. در ادامه، اشودیم

ی. عدالت استحقاق1ـ2ـ1
ـ اســت و مطـابق ا » تناسـب «عــدالت یاز معـان یکـ ی مقصـود از عــدالت  ،یمعنــنی

اشخاص و استحقاق آنان اسـت.  تیمتناسب با وضعیمقرراتياجراایوضع ،یاستحقاق
تیعدالت به رعافیکرد. تعرریتعبزین»یعدالت تناسب«از آن به توانیملیدلنیهمبه

از دانشـمندان مسـلمان   ی. گروهشودیمدهید دیو جدمیها در آثار فالسفه قداستحقاق
، 1ج،1417،ی(طباطبـائ انـد کـرده فیـ هـا تعر استحقاقتیعدالت را به رعازیمعاصر ن

تیـ عـدالت را رعا یاز معـان یکـ یيمطهـر شـهید ). 120ص،1429،يمنتظر/371ص
:سدینویباره آن ماستحقاق افراد دانسته و در

حق، حـق او را؛ و ظلـم عبـارت اسـت از     کردن به هر ذىرعایت حقوق افراد و عطا...
کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران. معنى حقیقى عدالت اجتماعى پایمال

).80، ص1: ج1374،ي(مطهرهمین معنى استبشرى...
هـا، متَّخـذ از سـخن امـام     اسـتحقاق تیمسلمان از عدالت به رعادانشمندان فیتعر

:»یضَع الْأُمور مواضـعها الْعدلُ«است که در پاسخ پرسش از عدل فرمود: طالبیاببنیعل
.)553ص]،تایب[،يالهد(علمدهدهر چیز را در جاى خود قرار مىعدالت

، پسرعموهاي وي مطابق رسم جاهلیت، همـۀ امـوالش را متصـرف    رىاوس بن ثابت انصابعد از فوت 
شدند و به همسر و دختران او چیزى ندادند. همسر او نزد پیامبر آمده و شکایت کرد. آن حضرت از 
پسر عموهاي اوس توضیح خواست و آنان گفتند: یا رسول اللَّه فرزندان اوس قادر نیستند بـر اسـب   

. کنایه از اینکه وظیفۀ حفاظت و حمایت از آنان بر عهـدة مـا اسـت و    سوار شوند و بر دشمن بتازند
، 3تا]، جاموال آنان نیز به ما تعلق دارد. پس از این ماجرا آیۀ یادشده نازل شد(ر.ك: شیخ طوسی، [بی

).18، ص3تا]، ج/ طبرسی، [بی122، ص2، ج1404/ سیوطی، 121ص
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ی. عدالت مساوات1ـ2ـ2
ـ نظر،یعـدالت اسـتحقاق  هیمقابل نظردر وجـود دارد کـه از آن بـه عـدالت     يگـر یدهی

یبعضــ*عــدالت مســاوات اســت.یاز معــانیکــیرایــشــده اســت؛ زریــتعبیمســاوات
(راغـب  انـد کردهفیمساوات است تعریمعنیکه مقتضیشناسان عدالت را به لفظواژه

).  551ص،1412،یاصفهان
هیـ اعالم2اسـت. در مـاده   یعـدالت مسـاوات  ،یالمللـ نینظر در اسناد بموردعدالت

تواند بـدون هـیچ تمـایز خصوصـاً از حیـث      میکسهر«حقوق بشر آمده است:یجهان
هایی کـه در  از تمامی حقوق و کلیه آزاديرنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا...

».مند شوداعالمیه حاضر ذکر شده است بهره
شته است:  مقرر داهیاعالم16ماده نیهمچن

نظر نژاد، ملیت، تابعیت گونه محدودیت اززن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچهر
یا مذهب با یکدیگر زناشـویی کننـد و تشـکیل خـانواده دهنـد. در تمـامی مـدت        
زناشویی و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در کلیه امـور مربـوط بـه ازدواج داراي    

حقوق مساوي هستند.
دیـ زنـان بـا تأک  هیـ علضیاشـکال تبعـ  هیمحو کلونیدر کنوانسیحقوقيبرابراصل

یحقـوق يهـا ضیگونه تبعـ خواستار رفع و محو هرونیشده است. کنوانسانیبيشتریب
آن:1ماده فیاست و مطابق تعر

اسـاس  (محرومیـت) یـا محـدودیت بـر    به هرگونه تمـایز، اسـتثنا  علیه زنان...تبعیض
منـدي، یـا اعمـال    کردن یا لغو شناسـایی، بهـره  دارخدشهجنسیت که نتیجه یا هدف آن 

هاي سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی،    هاي اساسی در زمینهحقوق بشر و آزادي
اسـاس  از وضعیت زناشویی ایشان و بـر ظرنمدنی یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف
شود.تساوي میان زنان و مردان باشد، اطالق می

تساوى حقوق یک مطلب «گوید: کند و میوقی انتقاد میاز تعبیر مساوات یا برابري حقمطهريشهید*
هاى مادى و معنوى یک چیز مطلب دیگر؛ برابرى حقوق زن و مرد ازنظر ارزشحقوقاست و تشابه

جـاى  شکلى و همسانى چیز دیگر. در این نهضت عمداً یـا سـهواً تسـاوى بـه    است و همانندى و هم
الشـعاع کمیـت قـرار گرفـت،     کى شمرده شد، کیفیت تحـت کار رفت و برابرى با همانندى یتشابه به

).30، ص19، ج1374(مطهري، » بودن وى شدبودن زن موجب فراموشى زنانسان
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ـ از آنان در ایمعاصر که به آراي بعضینیدشانیاز نواندیگروه نوشـتار اشـاره   نی
اند.دفاع کردهیعدالت مساواتهیخواهد شد، از نظر

یحقوقيهاتفاوتتی. ماه2
و مشـخص  دهـد یرا نشـان مـ  یحقوقيهاتفاوتيریگها، جهتتفاوتیشناستیماه

مردانـه و  یکلـ طورموجود بهيهاتفاوتند،یگویمنتقدان میطور که بعضآنایآکندیم
یندارد. بـا بررسـ  ینتیمبایو با عدالت حقوقستیننیچنایاست زیآمدرباره زنان ستم

بـا  اسیها در قتفاوتيریگاسالم و جهتیحقوقامدر نظیحقوقيهاتفاوتقیمصاد
ـ   یدهـ سامانيمتعدديهاآنها را در دستهتوانیحقوق زن، م از شیکـرد. الزم اسـت پ

شود.یآن بازشناسيهاو گونهتیابتدا ماه،یحقوقيهاتفاوتیمباننییتب

ظاهر مردگرابهيها. تفاوت2ـ1
ظاهر مردانـه آن  بهيریگجهترد،یگیبخش قرار منیکه در ایهایمشترك تفاوتوجه

یهـای باال همراه با مثالنیاز عناوکی. هرندیآینظر مزن بهانیکه به زياگونهاست؛ به
.شودیمنییتب

یحقوقتی. محروم2ـ1ـ1
يبـه و يحق کمترایزن از آن حق محروم یولهبه مرد داده شدیموارد، حقیبرخدر

بـا  سـه یدر مقایدختر متـوف تیدر موقعراثیمانند نقصان سهم زن از م؛استداده شده
شده انیبءسوره مبارکه نسا11هیر آدارد و دیقرآنيتفاوت مبنانی. ایسهم پسر متوف

ـ قبنیاز همـ زیـ شـد ن انیـ سـوره ب نیهم12هیآدرکه نیتفاوت سهم زوج*است. لی

ـ داد. مطـابق آ يقسمت جانیدر اتوانیمزیمسئله تعدد زوجات را ن**است. سـوم  هی
زوجه تا کهیحالدر***همسر داشته باشد؛کیاز شیبتواندی، مرد مءسوره مبارکه نسا

...».أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیینِیوصیکُم اللَّه فی«...در قسمتی از این آیه آمده است: *
یۀٍ یوصینَ بِها ك أَزواجکُم إِنْ لَم یکُنْ لَهنَّ ولَد فَإِنْ کانَ لَهنَّ ولَد فَلَکُم الرُّبع مما تَرَکْنَ منْ بعد وصو لَکُم نصف ما تَرَ**

....هنَّ الثُّمنُ مما تَرَکْتُمأَو دینٍ و لَهنَّ الرُّبع مما تَرَکْتُم إِنْ لَم یکُنْ لَکُم ولَد فَإِنْ کانَ لَکُم ولَد فَلَ
دلُوا     فَانْکحوا ما طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنىو إِنْ خفْتُم أَالَّ تُقْسطُوا فی الْیتامى*** أَالَّ تَعـ فْـتُمفَـإِنْ خ بـاعر ثُالثَ و و

.تَعولُواأَالَّفَواحدةً أَو ما ملَکَت أَیمانُکُم ذلک أَدنى
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کند.منعقدیعقد زناشوئيگریبا دتواندیباشد، نميمردتیدر علقه زوجیوقت

یحقوقتی. محدود2ـ1ـ2
شده است کـه مـرد از   ینیبشیپیخاصیحقوقيهاتیزن محدويموارد برایبرخدر

ـ دارد. حکـم پوشـش در اسـالم از ا   يکمترتیمحدودایمعاف است تیآن محدود نی
ـ   تمامی بدن خود بهدیزن با،یازنظر فقه*است.لیقب را بپوشـاند.  نیجـز صـورت و کفّ

کـه یحـال در**است.دهیزنان جرم ناميراآن را بیدر مفهوم شرعیحجابیبزیقانون ن
وجود ندارد.یتیمحدودنیمردان چنيبرا

ـ  کهیصورتاسالم مرد حق طالق دارد؛ دریدر نظام حقوقنیهمچن یزن در مـوارد خاص
طالق به وکالـت  ت،یرابطه زوجشدنیحرجایيمانند ضرر؛درخواست طالق کندتواندیم

و یمـوارد احکـام فقهـ   نیاز اکیاز شوهر، طالق خلع و طالق زوجه غایب مفقوداالثر. هر
بـا  سهیزوجه در مقايبرانیخود مقرر است؛ بنابرايدر جاهدارد کیخاصیمقررات حقوق

مسـئله  ،يگـر یدنییوجود دارد. البته ممکن است با تبتیمحدودزوج، در مسئله حق طالق 
ـ . با اردیزوجه قرار گیحقوقيهاتیحق طالق در زمره محروم ـ بنی کـه زن فاقـد حـق    انی

ریـ غنیـ زن است و ايطالق براتکه به آن اشاره شد، حق درخواسيطالق است و موارد
مند است.از حق طالق است که زوج از آن بهره

یحقوقتیمسئول. 2ـ1ـ3
چـه  . اگـر ردیـ گیقـرار مـ  يویحقوقيهاتیزن از شوهر در زمره مسئولنیتمکوجوب
ـ باشـد، امـا م  بنـد یهمسرش توجه داشـته و بـه آن پا  یجنسيازهایبه ندیبازیشوهر ن انی

وجـود دارد. حـق اسـتمتاع زوج و    يخصوص تفـاوت آشـکار  نیدر انیزوجتیمسئول

نْ      «سوره مبارکه احزاب: 59مانند آیه * هِنَّ مـلَـینینَ عد نینَ یـؤْم الْمـ سـاءن و کناتب و واجِکأَزقُلْ ل ا النَّبِیهیا أَی
و قُـلْ للْمؤْمنـات   «سورة مبارکۀ نور: 31؛ یا آیۀ »أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ و کانَ اللَّه غَفُوراً رحیماًجالَبِیبِهِنَّ ذلک أَدنى

وبِهِنَّ و ال  خُمرِهنَّ علـى یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهرَ منْها و لْیضْرِبنَ بِ یـج
و غیرآن.؛...»یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ لبعولَتهِنَّ

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و «) آمده است: 1375(قانون تعزیرات638در تبصرة مادة **
انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جـزاي  

».نقدي محکوم خواهند شد
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جـز واجبـات   زیـ چچیمطلـق اسـت و هـ   یو مکانیلحاظ زمانبهنیزوجه به تمکفیتکل
زوج در قبـال  تیمسـئول کـه یحـال درکنـد، یها آن را محدود نمضرورتیو برخیشرع

مورد حق محدود شده است. دربارکی. حق مواقعه زوجه به چهارماه ستیننیهمسر چن
مطـابق نظـر مشـهور    صورت گرفته است. یمناقشاتزینيو مضاجعه وتوتهیحق بایقسم 

ـ 591، ص24ج،1405،یمند است (بحرانزوجه تنها از حقّ قسم بهرهه،یاماميافقه ی)؛ ول
انـد کـه   دانسـته يقائل نشده و آن را مخصوص مـوارد یحقنیهمسر تنها چنيبرایبرخ
).303، ص2: ج]تایب[،ینیخمي(موسوهمسر داردکیاز شیبيمرد

محور ظاهر زنبهيها. تفاوت2ـ2
بـه  یحقـوق يهـا تفاوتقیمصادیظاهر مردانه، برخبهيریگها با جهتکنار تفاوتدر

اسـت.  زیذکرشده در بند قبل متمايهاجهت با تفاوتنیو از ارسدینظر مسود زن به
.شودیمربوط به آن ذکر ميهاهمراه با مثالزیظاهر زنانه نبهيریگبا جهتيهاتفاوت

یحقوقتی. معاف2ـ2ـ1
ـ به مـرد واگـذار شـده   یتیموارد، مسئولیبرخدر معـاف  تیزن از آن مسـئول ی، ول

. شودیمدهیدهاتیمعافنیاز ايشناخته شده است. در حقوق خانواده موارد متعدد
خانواده شناخته شـده و زن در  شتیمعنیمرد قوام و مسئول تأم،یدر حقوق اسالم

با یالزام حقوقنی. اردیگیاز شوهر مزینراندارد، بلکه نفقه خود یتیمسئولبارهنیا
بـر فرزنـدان بـه    تیوالیازنظر فقهنیهمچن*؛شده استانیعنوان نفقه در قرآن ب

بهتیوالگر،یديسو)؛ از220، ص2ج،1408،یحلمحقق (پدر واگذار شده است
تیـ والیو نفـ دهدیقرار میرا بر دوش ولیفیاست که تکالیمنصبتیلحاظ ماه

است.یحقوقتیمعافکییحقوق اسالمرمادر د
ماننـد مسـئله   ؛معاف شـده اسـت  هاتیمسئولیزن از بعضزینیبعد اجتماعدر

ـ مقـرر نشـده اسـت و البتـه اگـر ما     يويبرایفیجهاد که تکل از یباشـد، مـانع  لی

ه بعضَـهم علـى   : «ءسوره مبارکه نسا34مانند آیۀ * ضٍ و بِمـا أَنْفَقُـوا    الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللـَّ عـب
...».أَموالهِممنْ
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ـ بـر تحق بنـا زی. مسئله قضا نستیدر جهاد نيمشارکت و ـ قبنیاز همـ قی اسـت.  لی
سمت قضـا  تواندیما،قضطیصورت داشتن شراقابل دفاع، زن درهینظرکیمطابق 
داردیبر ميرا از وفیبلکه تکلکند،یسلب حق نميو ادله موجود از وردیرا بپذ
).349ص،1375،یآملي(جواد

یحقوقتی. اولو2ـ2ـ2
صورت تزاحم حق زن بر حـق مـرد، حـق زن    آن است که دریحقوقتیاز اولومقصود

مانند پدر از زیمادر ن،یاست. در حقوق اسالملیقبنیرجحان دارد. مسئله حضانت از ا
مادر از دو جهـت بـا پـدر متفـاوت     ت،یوضعنیمند است؛ با وجود احق حضانت بهره

ـ  ينگهـدار رزنـدش از فسـت یاست: نخست آنکه بر مادر واجب ن ـ او يراکنـد و ب کی
، 31ج،1374،ی(نجفـ بر پدر واجـب اسـت  کهیحالدرد،یآیشمار مبهیحقوقتیمعاف
اتیـ نخسـت ح يهـا فرزنـد در سـال  يآن است که در نگهدارگری)؛ تفاوت د284ص

پس از ،یفقهاتینظریبعضيمبنابا مادر و پس از آن با پدر است. برتیاولو*کودك،
آور باشد، تا حالت رفـع حـرج   کودك از مادر حرجيسازاگر جدازیمزبور ندتمانیپا
).214، ص3ج،1422،ینیخمي(موسوکودك از مادر جدا شوددینبا

مـادر حـق   ،یرا دارد. در حقوق اسالمتیوضعنیهمزیمادر در رضاع کودك نحق
کـودك  توانـد ی. او اگر بخواهد مـ ستیبر او واجب نیدهد ولریدارد فرزند خود را ش

ي(موسـو کنـد افتیاز پدر کودك اجرت رضاع را درایدهد ریشیطور تبرّعخود را به
ـ نرانیـ ج.ا. ایمـدن قـانون مطلـب در  نی). ا312، ص2ج]،تایب[،ینیخم ذکـر شـده   زی

طلب کنـد،  گریاز مرضعه دياجرت کمتراینخواهد یمادر اجرتکهیصورتدر**است.
(همان).داردتیاولوگرانیبر ديو

مطابق فتواي مشهور فقها، این مدت براي فرزند پس دو سال و براي فرزند دختر هفت سـال اسـت،   *
پسر و دختر از این جهت فرقی نیست و مـدت حضـانت   نظر قانون مدنی ج.ا. ایران میان فرزند اما از

ق.م).1169(مادة کلی هفت سال است طورمادر به
کـه تغذیـه   صـورتی مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در«قانون مدنی: 1176مادة **

».غیر شیر مادر ممکن نباشدطفل به
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یحقوقيهاتیحما.2ـ2ـ3
بـاره او  اصطالح، درشده است و بهتیهاي مختلف حماشیوهاز زن بهیحقوق اسالمدر
يهـا تیـ معافقیـ طرکـه از ییهـا تی. افزون بر حماشودیمدهیمثبت دضیتبعینوعبه

یاحتماليهابیاز آسيریشگیپيمقررات برایبه عمل آمده است، برخياز ویحقوق
یتیحمـا ریتـدب کیکه زهیمانند لزوم اذن پدر در نکاح دوش؛وضع شده استيويبرا

،ینظـر فقهـ  شـود. از یمنتهـ ياعمال شود که به سلب حقوق وياگونهبهدیاست و نبا
دختـر  میمخالفت خود نداشته باشد، دادگاه از تصميبرایموجهلیپدر دلکهیصورتدر

ایـ دختر در معرض حـرج  ایاز پدر مقدور نباشد ذانیاگر استنیهمچن؛کندیمتیحما
مقـررات در  نی). همـ 254ص،همان،ینیخمي(موسوضرر باشد، اذن پدر ساقط است

ـ یکـردن ازدواج زن ا موکـول *.شـود یمدهیدزینرانیج.ا. ایحقوق داخل بـا تبعـه   یران
تبعـه  تیـ هورایز**؛استلیقبنیاز همزیطرف دولت نبا اجازه مخصوص ازیخارج
وارد کشـور  یرقـانون یطـور غ بهيبسا وو چهستیمعلوم نیرانیزن ايغالباً برایخارج
کردن حـق انتخـاب   محدوديقانون برانیباشد و مانند آن. ابیتعقمجرم تحتایشده، 
انشـا  ينحـو بهدیمتن قانون بارونیااز او است؛ ازتیحمايبلکه براست،ینیرانیزن ا

شدن حقّ انتخاب زنان منجر نشود.محدودشود که به 

یحقوقيهاتفاوتی. مبان3
. شـود یمـ نییتفاوت در حقوق زن و نسبت آن با عدالت تبیمبانق،یبخش تحقنیادر

از معـدود  يانـد. و بحث توجـه کـرده  نیبه ايمطهردیشهرینظیورانشیانددر گذشته 
برخاسـته  یتشابه حقوقاییعدالت مساواتهیبا نظرياست که به مواجهه فکریمتفکران

به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پـدر یـا   نکاح دختر باکره اگرچه «قانون مدنی: 1043مادة *
جد پدري او است و هرگاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجـازة او  

خواهد با او ازدواج نماید و شرایط تواند با معرفی کامل مردي که میصورت دختر میساقط و در این
شده است پس از اخذ اجـازه از دادگـاه مـدنی خـاص بـه دفتـر       نکاح و مهري که بین آنها قرار داده 

».ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجه در مواردي هم کـه مـانع قـانونی نـدارد     «قانون مدنی: 1060مادة **

».موکول به اجازة مخصوص ازطرف دولت است
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تـازه و بـا   شـان یايهادگاهیها از طرح آن مباحث، هنوز هم درغم گذشت سالاست. به
شـده  دهیاسالم کمتر دیاز موضع نظام حقوقدیجدنییتبایطراوت است و سخن تازه 

»یعـ یطبيهـا تفـاوت «اند، عمدتاً بهکردهانیببارهنیدر اشانیآنچه اوجود،نیااست. با
است.کرده یبررسزینرایمبانریمطلب، سانیانیی. نگارنده ضمن تبگرددیمباز

یعی. اقتضائات طب3ـ1
،يآنان در اوصـاف وجـود  یعیطبيهاتفاوت در حقوق زن و مرد، تفاوتیاصليمبنا
دو نکتـه  دیرابطه بانیاست. در اازهایاستعدادها و ن،یعیطباتیاز مواهب حيمندبهره
آن ریزن و مرد و سـپس تـأث  يهاتفاوتبودنیعیطبيادعایشود؛ ابتدا به بررسیبررس

.شودیدر نظام حقوق زن توجه م

زن و مرديها. منشأ تفاوت3ـ1ـ1
معتقدنـد کـه انسـان    یاختالف شده است: برخیاجتماع مدنتیباره ماهکه درمیدانیم
یانـد. بعضـ  دانسـته يمنکر آن بوده و آن را قـرارداد گریدیاست و برخ» بالطبعیمدن«

هیـ نظريمنبااند. بردوم دفاع کردههیاز نظرگریدینخست و بعضهیاز نظرمیفالسفه قد
حسب قرارداد، اجتماعى بهیگر ولانفرادى و استخدامشیحسب طبع خوانسان بهر،یاخ

ـ بـه ا با اشـاره  يمطهردی). شه538، ص5ج،1374،ي(مطهراست مطلـب بحـث را   نی
ـ انسـان ن یخانوادگیزندگبارهدر«: سدینویو مردیگیمیپیخانوادگیباره زندگدر زی

.»یعیرطبیو غیعیطبهیمطرح شده است: فرضهیدو فرض
:  سدینویمهیدو فرضنیبا اشاره به اشانیا

بر این است که... زن و مرد با استعدادها تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد مبتنىفرضیه
کنند و سندهاى مشابهى از طبیعت هاى مشابه در زندگى خانوادگى شرکت مىو احتیاج

نظر نگرفته و کارها و طبیعى براى آنها تشکیالتى درطوردر دست دارند. قانون خلقت به
نکرده است.ها را میان آنها تقسیمپست
:  سدینویعدم تشابه مهیفرضياو درباره مبناهمچنین،
بر این است که... زن و مـرد بـا اسـتعدادها و    عدم تشابه حقوق خانوادگى مبتنىفرضیه
کننـد و سـندهاى مشـابهى از    هاى مشابهى در زنـدگى خـانوادگى شـرکت نمـى    احتیاج
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نامشـابهى قـرار داده و بـراى    طبیعت در دست ندارند. قانون خلقـت آنهـا را در وضـع    
).163، ص19ج،(همانگرفته استرنظیک از آنها مدار و وضع معینى درهر

و از دییـ دوم را تأهیداشته و نظرانیبهیدو فرضنیسپس نظر خود را درباره اشانیا
زن و مرد از نـوع  یعیطبيهاکه تفاوتکنندیمدیتأکشانیانیهمچن*؛کنندیآن دفاع م

).175ص،(همانتناسب است و به نقص و کمال مربوط نیست
دو جـنس زن و مـرد   يهاتفاوتبودنیعیمعاصر در طبيخردگراشانینواندیبعض

انـد:  اظهـار داشـته  یعدالت مساواتاییاند. آنان در دفاع از مساوات حقوقکردهکیتشک
تفـاوت آنـان   رایـ شود. زیب تفاوت حقوقموجدیزن و مرد نباانیمیعیطبيهاتفاوت

آنان نـدارد و بـا طـرح و    نشیبه آفریربطهاتتفاونیایعنیاست. یخیو تاریجیتدر
هستند:رییقابل تغطیشرارییها با تغتفاوتنیالیدلنینبوده است. به همینقشه قبل

یعـ یطبيهـا سلسه نظامکیجهان نیکه در امیاقامه کنیمحکملیدلمیتوانینمما«
وجـود  نشیو نظام خانواده) متناسب با نقشـه آفـر  ،ينظام اقتصاد،یاسی(اعم از نظام س

».218ص،1381،ي(مجتهد شبستردارد
لیدالمیدر قرآن کررای. زدینمایمبیعجاریمسلمان بسشمندیاندکیسخن از این

هـر  لیـ دلزن و مرد وجود دارد. در ادامه يهاتفاوت»يدارهدف«و »یعیطب«بر یروشن
:شودیدو مطلب اشاره م

شـده  دی(أطوار) تأکصورت گوناگونانسان بهنشیقرآن بر آفراتیآیدر بعض)الف
).14(نوح: »قَد خَلَقَکُم أَطْواراًو«است: 

تـوان یمنیجمع طور و به معناى حد هر چیز و حالت آن است؛ بنابرا» اطوار«کلمه
هـا  تفـاوت انسـان  ،یگوناگوننیایاز معانیکیترجمه کرد. »یگوناگون«واژه را به نیا

بودن، و ازنظر رنگ، قیافه، نیرومنـدى، ضـعف و ماننـد آن اسـت    ازلحاظ مذکّر و مؤنّث
ـ متمايعنوان موجودزن بهگر،یداتیآی). در بعض32، ص20ج،1417،ی(طباطبائ لی

منْ ینَشَّؤُا فی الْحلْیه و هو أَو«شده است: فیدر مجادله توصرتوانایو غنتیو زوریبه ز

طبیعتـاً  صد طبیعى اسـت؛ یعنـى انسـان   درزندگى خانوادگى بشر صد«ست: باره نوشته اایشان در این*
بودن زندگى بودن زندگى مدنى انسان تردید کنیم، در طبیعىمنزلى آفریده شده است. فرضاً در طبیعى

).163، ص19، ج1374(مطهري، »توانیم تردید کنیممنزلى یعنى زندگى خانوادگى او نمى
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).18زخرف: »(فی الْخصامِ غَیرُ مبینٍ
تـرین مظـاهر قـوت    به مرد است. از روشننسبتيداراى عاطفه و شفقت بیشترزن

قدرت تواندیمصهیخصنیعاطفه زن عالقه شدیدى است که به زینت و زیور دارد؛ هم
را از تقریر حجت و دلیل که اساسش قـوه عاقلـه   يقرار دهد و وریتأثقل او را تحتتع

م،یازنظـر قـرآن کـر   نی)؛ بنـابرا 90، ص18ج،(همانضعیف کندایاست ناتوان ساخته 
گریکـد یزبان و رنـگ، اسـتعدادها و عالیـق بـا     ،یامور مثل نر و مادگیدر برخانیآدم

اقشه نیست.مطلب قابل مننیمتفاوت هستند و ا
بـر  اتیـ چنـین گفتـه شـود کـه داللـت ایـن آ      اتیـ ممکن است درباره مفـاد آ )ب
يدارو هـدف یعـ یبـر طب اتیـ آنیـ ایجنس زن و مرد قابل قبول است وليهاتفاوت
نیعصر نزول است. ايهاموجود انسانتیوضعانیندارد، بلکه صرفاً بیها داللتتفاوت

آن را استنباط کرد. قـرآن  یتوان نادرستمیگریداتیآیو از بعضستینحیمطلب صح
متعـال  يقرآن، خداانیکرده است. مطابق بانیرا بنشیها در آفرراز تفاوت انسانمیکر

متقابـل  ریتعامل و تسخنهیرا متفاوت قرار داده است تا زماتیاز مواهب حانیسهم آدم
بهـره اسـت؛   یاز آن بـ يرگـ یدارد کـه د یهاییتواناییعیطور طبفراهم شود. هرکس به

دارد که خـود از  یازهاییمقابل، او ني. در سوکشاندیخود ميسورا بهگرانیدرونیااز
او را ازیـ که بتواننـد ن کندیمدایپشیگرایسمت کسانپس ناچار بهد،یآینمعهده آن بر

ــر ــدب ــ). از آ390ص،1375،یآملــي(جــوادطــرف کنن ســوره مبارکــه زخــرف 32هی
آمده است:هیآنی. در اشودیاستنباط مانیآدميهاتفاوتيدارفو هدبودنیعیطب

ها در زنـدگى  اینان مقسم رحمت پروردگار تو هستند؟ این ماییم که معیشت انسانمگر
دهـیم، تـا   کنیم، و بعضى را به درجاتى باالتر از بعضی دیگران قرار مىدنیا را تقسیم مى

سخر خود کنند و رحمـت پروردگـار تـو از آنچـه جمـع      بعضى بعض دیگر را رام و م
*کنند، بهتر است.مى

آن يدارهـا و بخـش دوم آن بـر هـدف    تفاوتبودنیعیباال بر طبهینخست آبخش
هـا را بـه   تفاوت» رفَعنا«و » نَحنُ قَسمنا«ریمتعال ابتدا با تعابيدارد. خدایداللت واضح

ضٍ درجـات    َهم یقْسمونَ أ* عـقَ بفَـو مضَـهعنا بفَعر نْیا ویاةِ الدی الْحف معیشَتَهم منَهینا بمنُ قَسنَح کبر تمحذَ  ر تَّخـیل
.بعضُهم بعضاً سخْرِیا و رحمت ربک خَیرٌ مما یجمعونَ
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مینظر قرآن کرها ازانسانيهاتفاوتبودنیخیتارهینظرنیخود نسبت داده است؛ بنابرا
کـرده  انیـ هـا را ب هدف تفـاوت » لیتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِیا«ریباطل است. سپس با تعب

*است.دگاریآفرریتصادف، بلکه تدبکینه انیآدميهاتفاوتنیاست؛ بنابرا

دو جـنس  انیموجود ميهامامی تفاوتکه تمیریگینمجهیما از این مباحث نتالبته
طیهـا معلـول شـرا   تفـاوت یشک بعضبیرایاست، زنشیآفرریو تدبیعیزن و مرد طب

يهـا همـه تفـاوت  توانیاست که نمنیو مانند آن است. سخن در ایو فرهنگیطیمح
يمبنـا اسـت کـه بـر   نشینظام آفـر ریتدبآنهااز یشمرد و قطعاً بعضیخیموجود را تار

صورت گرفته است.ینیهدف مع

عیبر نظام تشریعیطبيهاتفاوتری. تأث3ـ1ـ2
نیـ زن و مرد که در بند قبل اشاره شد ایعیطبيهاتفاوتنییپس از تبيمطهردیشه

هایى است که آیا آن اختالفات از نوع اختالفات و تفاوت«که کندیپرسش را مطرح م
است یا از نوع اختالف رنگ و نژاد است کـه بـا   در تعیین حقوق و تکالیف آنها مؤثر 

سپس در شانی). ا167، ص19ج،1374،يمطهر(»طبیعت حقوقى بشر بستگى ندارد؟
فیپرسش، اختالفات زن و مرد را از نوع اختالفات مؤثّر بر حقـوق و تکـال  نیپاسخ ا
و ینیاسـالم بـا نظـام تکـو    یعینظام تشـر یمبسوط، هماهنگطور و بهشماردیآنان م

و زنيهـا تفـاوت بـودن یعیطبسندگان،ینوی. برخکندیزن و مرد را اثبات معتیطب
و یخیتکامـل تـار  هیـ جهـت راه خـود را بـا مـدافعان نظر    نیو از ارندیپذیمرد را م

ها بـر حقـوق زن و مـرد را    تفاوتنیاریتأثنانیاند؛ اما اها جدا کردهتفاوتیجیتدر
اند:انکار کرده و نوشته

تفاوت منشـأ حقـوق   نیاست که انیاشودیآنچه انکار مشود؛یمدییتفاوت تأنیا...

هـاى خـانوادگى   هایى در حقوق و مسؤولیتجب تفاوتهاى زن و مرد مونظر از اینکه تفاوتصرف*
ترین شاهکارهاى خلقت است؛ درس شود، اساساً این مسئله یکى از عجیبشود یا نمىزن و مرد مى

اى است از نظام حکیمانه و مدبرانـۀ جهـان، نمونـۀ بـارزى     توحید و خداشناسى است، آیت و نشانه
کنـد،  یعت جریانات خود را کورمال کورمال طى نمىاست از اینکه جریان خلقت تصادفى نیست، طب

هـاى جهـان را تفسـیر    توان پدیدهدادن اصل علت غایى نمىدلیل روشنى است از اینکه بدون دخالت
).181، ص19، ج1374کرد (مطهري، 



ی/
الم

 اس
وق

حق
یمبان

ظر
ن

هی
حقاق

است
ت 

دال
ع

ی
نان

ق ز
حقو

در 

55

ثیـ تأن،یعقلـ لیاست؟ به کدام دلدیبالیاست دل،یفلسفلیشود. به کدام دلينامساو
قوت عواطف و احساسات عامل سلب اییکیزیعامل حقوق کمتر است؟ چرا ضعف ف

).http://www.kadivar.com(شود؟یحقوق شمرده ملیتقلای
ریتـأث یولرفتهیزن و مرد را پذيهااصل تفاوتسندهیکه نقل شد، نویجمالتدر

از آنچه هست دیو نباتوانیاستدالل که نمنیبا ا*.کندیآن را بر حقوق آنان انکار م
زن و مـرد را از  انیمیحقوقيهاخود تفاوتانیدر بسندهیگرفت. نوجهیرا نت»دیبا«

و طـرف  یعـاطف ایـ یضـعف جسـمان  ایبودن زنلیدلنوع سلب حقوق زن صرفاً به
ـ دلبـه يبه وشتریبازاتیحقوق و امتياز مرد در اعطايدارجانبگر،ید قـوت و  لی

و ناعادالنه خوانده است! البتـه کـه اگـر    رمعقولیشمرده است و آن را غشتریقدرت ب
ت یـ کنـد، خـالف عـدالت اسـت. حما    يرفتـار نیبا زن و مرد چنـ ینظام حقوقکی

یحقـوق يهااست. اما تفاوترمعقولیغترفیو سلب حقوق طرف ضعيازطرف قو
کـرده و  نیـی را تبیحقوقيهاتفاوتتیماهن،یاازشی. پستینلیقبنیشده از ابحث

سـت یردانه نهمواره میو سلبیجابیايهاتفاوتيظاهريریگکه جهتمیثابت کرد
به سود زن است.يو در موارد

زن و مـرد  یعـ یطبيهاتفاوتيرگذاریشده است، تأثیمدعسندهیآنچه نوبرخالف
ـ دارد. در ایروشـن لیبر حقوق آنان دال ـ مؤیقسـمت، بـه بعضـ   نی ریتـأث یقرآنـ داتی

:شودیزن و مرد بر حقوق آنان اشاره میعیطبيهاتفاوت
نیـ ايواگـذار يمردان بر همسـران قـوام هسـتند و مبنـا    ات،یآیمطابق بعض)الف

سـوره  34هیاست. در آتیمسئولنیايفایآنان در اشتریبيبه مردان، توانمندتیمسئول
».بعضٍفَضَّلَ اللَّه بعضَهم علىبِما«مبارکه نساء آمده است: 

در گـر یدیها بـر بعضـ  انسانیبعض»لیتفض«مفسران، مقصود از یبعضانیبمطابق
ـ [،ی(طوساستیعیطباتیاز مواهب حيمندهمان تفاوت آنان در بهرههیآنیا : ]تـا یب

).182، ص4ج،1417،یطباطبائ/448، ص1: ج1415،یکاشانضیف/189، ص3ج

با همین نگرش، تفاوت در حقوق زن و مرد در قرآن در باب میراث را مربوط بـه  محسن کدیورآقاي *
جـاي عـدالت اسـتحقاقی   (ر.ك: مقالۀ بازشناسی حقـوق زنـان: عـدالت مسـاواتی بـه     داندیگذشته م

)http://www.kadivar.com(.
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لحـاظ  از آن، شـهادت دو زن را بـه  یناشـ يو دعـاو ونیدر باب دمیقرآن کر)ب
ـ ). علـت ا 282(بقـره:  مرد شـمرده اسـت  کیل شهادت معادیارزش اثبات حکـم را  نی
را صـه ینقایینگراننیاتواندیمگریشاهد زن دانسته است که شاهد زن دانیخوف نس

».تَضلَّ إِحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما الْأُخْرىأَنْ«مرتفع کند:
اثـر گذاشـته   میاحکام قرآن کـر اتیدر ادبیزنان و مردان حتیعیطبيهاتفاوت)ج

در کـه یحال. درمینیبیمربوط به حکم سرقت و زنا ماتیمطلب را در آنیاست. نمونه ا
)، نخست مـرد و سـپس زن سـارق را ذکـر کـرده      38(مائده: حکم مجازات سارقانیب

»السارِقُ و السارِقَه...و«است:
داده و ابتدا زن و سـپس مـرد   رییرا تغقایسنیا،)2(نور: حکم مجازات زناانیبدر

...»یو الزَّانالزَّانیه«زناکار را ذکر کرده است:
ظاهراً به خاطر آن است که گناه سرقت غالباً ازطرف مردان صـورت  اقیسرییتغنیا
در تحقـق عمـل زنـا دارنـد و آنـان هسـتند کـه        يشتریزنان نقش بکهیحالگیرد؛ درمی

کننـد یمـ لیوقوع جـرم مزبـور را تسـه   شیخويگفتارایيرفتاريهاکیتحرقیازطر
).29، ص3ج،1372،ی(طبرس

یتی. اهداف ترب3ـ2
اهـداف در  نیـ است و ایمشخصیتیاهداف تربيدارایآسماننیدکیعنوان بهاسالم

گذاشـته  يرا بـر جـا  یراتیآن ازجمله در حقوق زن تأثینظام حقوقاییاحکام اجتماع
شده و سـپس  نییاسالم تبینظام حقوقيمطلب، باید نخست هدفمندنییتبياست. برا

شود.یآن در حقوق زن و مرد بررسریتأث

اسالمینظام حقوقیتی. اهداف ترب3ـ2ـ1
شـده  عیتشـر یمشخصـ یو اخالقیتیاهداف تربيآن برایاسالم و بخش حقوقاحکام

ـ بمیاحکام در قرآن کرعیتشريکه برایاست. مجموعه اهداف رابطـه  کیـ شـد، در  انی
:شودیميبندطبقهیو نهای،یانیم،یبه اولیطول

یاحکام، بسط عـدالت در همـه ابعـاد زنـدگ    عیتشرهیو اولمیهدف مستق)الف
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ـ انسان است. ا ـ بدیـ سـوره مبارکـه حد  25هیـ مطلـب در آ نی مـا «شـده اسـت:  انی
را نیز نازل کردیم زانیهاى روشن فرستادیم و با آنها کتاب و مپیامبرانمان را با دلیل

*».تا مردم به عدالت عمل کنند

کـردن راه  احکام اسالم رفع موانع رشـد و بـاز  عیتشریانیهدف متوسط و م)ب
ـ ماننـد آ اتیآیمطلب از بعضنیبشر است. ايتکامل معنو سـوره مبارکـه   157هی

که بـر  ییرهایاسالم بارها زنجامبریپه،یآنیاانیقابل استنباط است. مطابق باعراف 
یضَـع عـنْهم إِصـرَهم و    و«: داردیمـ ررا بکندیمینیدست و پا و گردن مردم سنگ

».کانَت علَیهِم...الْأَغْاللَ الَّتی
9هیـ اسـت. در آ »یقرب اله«انسان به دنیاحکام اسالم، رسعیتشریهدف نهای)ج

اوست آن خدایى که بر بنـده خـود آیـات روشـن را نـازل      «فرمود: دیسوره مبارکه حد
يخـدا زیـ مقصـود از نـور ن  **».کند تا شما را از تاریکى به نور و روشـنایى آورد... مى

***».نُور السماوات و الْأَرضِ...اللَّه«متعال است: 

ـ یدارنـد؛  گریکدیبا یلگانه ذکرشده، رابطه طوسهاهداف یاحکـام الهـ  ياجـرا یعن
صورت گسترش عدالت، موانع رشد از سر راه بشـر برداشـته   و درگستراندیعدالت را م

بـه حرکـت   تواننـد یهسـتند، مـ  یکه طالب قرب الهیکسان،یطیشرانیدر چنشود،یم
).122ص،1384دوست،ی(علخود سرعت ببخشندیتکامل

یحقوقيهادر تفاوتیتیاثر اهداف ترب.3ـ2ـ2
اثر گذاشـته اسـت.   یو نظام حقوقیاحکام اجتماععیاسالم در نحوه تشریتیترباهداف
تـوان یوضع شـده اسـت، مـ   نیپرسش که چرا فالن قانون چننیدر پاسخ اقت،یدرحق

يهـا اقتضا کرده اسـت. هـدف حقـوق در نظـام    نیاسالم چنیتیگفت: چون اهداف ترب
کیيبرقراریپاسالم درکهیحالدرست؛ایو حفظ نظم اجتماعيرتنها برقراینیردیغ

*طسبِالْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمو تَابالْک مهعأَنْزَلْنَا مو نَاتیلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد....
.علَى عبده آیات بینَات لیخْرِجکُم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ و إِنَّ اللَّه بِکُم لَرَءوف رحیمهو الَّذي ینَزِّلُ**

بدین ترتیب، هدف تشریع احکام با هدف تکوین و آفرینش انسـان هماهنـگ   .35سورة نور، آیۀ ***
براي معرفت خدا و پرستش آگاهانۀ او آفریده شده سورة ذاریات، انسان نیز 56است؛ زیرا مطابق آیۀ 

».و ما خَلَقْت الْجِنَّ و الْإِنْس إِالَّ لیعبدونِ«است: 
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هـدف مقـدس و   نیاست که ایهیگرا است. بدساز و آخرتعادالنه، انسانینظم حقوق
دارد.یخاصیمهم اقتضائات حقوق

مکلـف  » حفـظ فـروج  «و » غـض بصـر  «اسالم، مسلمانان به یتیاهداف ترببریمبتن
و یجنسـ يریپـذ کیـ و عـدم تحر یزگیپـاک آور،تیمحدودفیتکالنیاند. علت اشده
؛)30: نـور (»لَهـم ذلـک أَزکـى  «خوانده شد: یجنسيهاگونه محركجامعه از هرریتطه

علت منـع آن  انینکاح مسلمان با مشرك منع شده است، و در بم،یدر قرآن کرنیهمچن
.)221: بقره(»إِلَى النَّارِیدعونَأُولئک«اشاره شده است:یتیبه مسئله ترب

يریرپـذ یاز تأثيریشـگ ینکاح مسـلمان بـا مشـرك، پ   میفلسفه تحران،یبنیامطابق
طور مشـترك  جهت زن و مرد بهنیآلود است. در اشركيمسلمانان از باورها و رفتارها

تفـاوت  نیا*مردان، نکاح با زنان اهل کتاب روا شمرده شد.يدارند؛ اما براتیمحدود
ـ زنـان از عقا يریرپـذ یتأثنهیزمجادیحکم انیالیکه دلستیندیدارد. بعیحکمتزین دی

، 2ج،1408،یحلـ محقـق  (آوردن آنان باشـد عنوان سرپرست خانواده و اسالمشوهر به
).180ص،1410،یعامل/243ص

صـورت  مردان بهيبرايچندهمسرزیتجو**خانواده،شتیمعنیزن از تأمتیمعاف
با هـدف  شود،یکه از ذکر آن جلوگیري ميگری) و احکام د3(نساء: محدود و مشروط

، 19ج،1374،يمطهر/18، ص 4ج،1417،ی(طباطبائاسالم هماهنگ استنیدیتیترب
).238، ص17ج،1378،یآمليجواد/297ص

یحقوقیوارگ. نظام3ـ3
بحـث  نیـی تبياست. بـرا یوارگاز اصل نظامیدر اسالم ناشیحقوقيهاتفاوتیبعض
و یوارگـ الزم اسـت نخسـت مفهـوم نظـام    یحقـوق يهاو اثر آن در تفاوتیوارگنظام
مطلب ذکر شود.نیایو سپس شواهد قرآنانیحقوق اسالم بيمندنظام

).5(مائده: ...لْیوم أُحلَّ لَکُم ... الْمحصنات منَ الْمؤْمنات و الْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب منْ قَبلکُما*
اسالم به موجب دالیلى... مهر و نفقه را امـورى الزم و  «نویسد: با اشاره به این مبنا میشهید مطهري**

شناسـد.  مؤثر در استحکام زناشویى و تأمین آسایش خانوادگى و ایجاد وحدت میان زن و شوهر مـى 
شـدن زن  هازنظر اسالم الغاء مهر و نفقه و خصوصاً نفقه موجـب تزلـزل اسـاس خـانوادگى و کشـید     

).238، ص19، ج1374(مطهري، سوى فحشا استبه
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یوارگمفهوم نظام.3ـ3ـ1
مرتبط بوده گریکدیکه اجزاى آن منسجم و با شودیاطالق ميابه مجموعهمندنظام

). مقصود ما 50ص،1375(وست چرچمن، را دنبال کنندیهدف مشخصیو جملگ
دیاست که معتقد است با)Systems theory(هاستمیسيهمان تئور»يمندنظام«از 

اتحاد گریکدیآن با ينظر گرفت که اجزادرافتهیکل نظامکیسازمان را در جایگاه 
هـدف اسـت و   يمنـد دارا اوالً، مجموعه نظـام فیتعرنیابریدارند. مبتنياشبکه

از اجـزاي  کیهراً،یشده است که بتواند هدفش را محقق کند؛ ثانیطراحياگونهبه
به قبل و بعد ریزنجکیيهاو مانند حلقهکندیرا دنبال مياشدهفیتعرفهیآن وظ

.استخود مرتبط 
ـ     شـود یمعلـوم مـ  شد، انیبيمندنظامنییآنچه در تباز ینظـم جـز بـا تفـاوت معن

وجـود آورد.  را بـه ینظامحالنیعرا مانند هم ساخت و درزیچهمهتوانی. نمابدیینم
آن يمنـد ها الزمـه نظـام  تفاوتنیو اشودیمدهیديادیزيهاتفاوتنشیدر جهان آفر

شیخـو يبـه جـا  يزیـ چون خد و خال و چشم و ابروست * که هـر چ جهان«است: 
هستند.طورنیهمزیمند ننظاميهامجموعهریسا. »کوستین

حقوق اسالمیوارگ. نظام3ـ3ـ2
انیـ آن سـخن بـه م  ریاز نظام مضاف به اخالق، حقوق، اقتصاد، قضا و نظایوقتامروزه

،»ینظـام حقـوق  «مقصـود از  ب،یـ ترتنیاسـت. بـد  یمعنـ نیمقصود از آن همـ د،یآیم
را یاهـداف مشخصـ  ایو هدف افتهیشکل يعناصر متعددایاست که از اجزایستمیس

اسـت؛  يزیمتمـا ینظام حقـوق ایستمیسکیدکه اسالم واجمی. ما معتقدکندیمبیتعق
نیـ یـک از ا دارد. هـر زیمتمـا یاسـ یو نظام سينظام اقتصاد،یطور که نظام اخالقهمان
یو نظـام اصـل  یکلـ هستند کـه مجموعـه   )Sub system(یکوچکيهانظامزیها ننظام

)Macro system(دهندیمقدس اسالم را شکل معتیشر.
قـرآن و سـنت قابـل اثبـات     یعنیینیبا رجوع به منابع دیحقوق اسالمیوارگنظام
یشد. قواعد نظـام حقـوق  نییتبمیمنظر قرآن کراسالم ازنیاهداف دنیاز اشیاست. پ
قواعـد  نیشده است که بتواند همان اهداف را محقق کند. ایطراحياگونهبهزیاسالم ن
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آنها تعامل متقابل وجـود  انیمجموعه منسجم هستند و مکیوستهیپهممنزله اجزاي بهبه
ب،یـ ترتنیمنافات دارد؛ بدیحقوقيتساوایاوصاف با تشابه نیدارد. روشن است که ا

مـدعا را در بنـد   نیاست. شواهد اتفاوت در حقوق زن و مردیاز مبانیکییوارگنظام
کرد.میخواهانیبيبعد

در تفاوت حقوق زن و مردیوارگ. اثر نظام3ـ3ـ3
اسـت.  یحقـوق یوارگـ از نظـام یها در حقوق زن و مـرد در اسـالم ناشـ   تفاوتیبرخ
احکام اسالم در ارتباط با زن و مرد اشاره شود:یبعضانیاست به رابطه مستهیشا

به سهم فرزنـد انـاث مضـاعف    سهم فرزند ذکور نسبتم،یقرآن کرانیمطابق ب)الف
زنـان  تیمردان در خانواده و معافیماليهاتیمطلب به مسئولنیایباره چرایاست. در

بـودن سـهم   مضـاعف یاز مبانیکیقت،ی. درحقشودیخانواده اشاره مشتیمعنیدر تأم
و اسالم *در نفقه و مهر استییوزناشیدر زندگيوتیمسئولراث،یفرزند ذکور در م

/570، ص2: ج]تـا یب[،یقمهی(ابن بابوبه عمل آوردیمالتیحمايخواسته است از و
فرزنـدان  شـتر یعلـت سـهم ب  هیـ در توجگر،یداتیروای). در بعض350، ص4ج،1413

اشـاره شـده   گریدفیباره عاقله، نفقه، جهاد و تکالزنان درفیتکلیذکور از ترکه به نف
).571، ص2ج،(هماناست

رابطه يویجنسيهایحق زن بر مهر و ناکامانیمگر،یداتیروایمطابق بعض)ب
طـور معمـول مردهـا زودتـر     زن و شوهر، بهانیمیرابطه جنسکیدر رایوجود دارد؛ ز

ـ اازدهنـد؛ یرا ادامه نمیو رابطه جنسشوندیارضا م حـق اسـتمتاع زوج بـا حـق     رونی
،(همـان شودیمهر جبران مقیازطريتاحدودزنتیو وضعستیاستمتاع زوجه برابر ن

با هدف جبـران  کنند،یمافتیکه زنان دريمهرگر،یداتیروایبعضيمبنا). بر513ص
دارنـد و بـه کـاهش    ياقتصادییهاتیاست که آنان در معامالت و فعالیهایتیمحدود

ـ )؛ ز267، ص21ج،1409،ی(حرّ عـامل شودیمین منتهدرآمد آنا تواننـد ینمـ زنـان  رای

االرث االرث زن را نصـف سـهم  علت اینکه اسالم سـهم «نویسد: با اشاره به این مبنا میمطهريشهید*
لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قـوانین جزایـى دارد؛   مرد قرار داد، وضع خاصى است که زن از

لحـاظ مهـر و نفقـه و غیـره دارد     وضـع خاصـى اسـت کـه زن از    یعنى وضع خاص ارثى زن معلول 
).237، ص19، ج1374(مطهري، 
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بپردازند.يتجارتیمانند مردان به فعال
که نگاه خـرد بـه مسـائل حقـوق اسـالم و      شودیمعلوم میخوبشد، بهانیآنچه باز

برداشت ناروا نیموجب اگریکدیبدون توجه به رابطه آنها با يگریکدام با دهرسهیمقا
داده اسـت؛  حیزن و مرد فرق گذاشته است و مرد را بر زن تـرج انیکه اسالم مشودیم

نیـ ایوارگها و اصل نظامتفاوتیاسالم و توجه به مبانمنگاه کالن به احکاکهیحالدر
.بردیمنیتصور را از ب

جهینت
مربوط به زنان اشـاره شـد:   در مسائلیآغاز نوشتار به دو مبنا در باب عدالت حقوقدر

ایـ یعدالت اسـتحقاق هینظریمباندی. نگارنده کوشیو عدالت مساواتیعدالت استحقاق
طور مشخّص و بهنییتباتیو روااتیتفاوت در حقوق زن و مرد را با استناد به آیمبان

:کنداشاره ریزيبه سه مبنا
زن و مـرد در اسـتعدادها و   يهـا تفـاوت یبرخات،یو روااتیآی. مستند به بعض1

اسـالم  یدر نظام حقوقیعیطبيهاتفاوتنیاست. انشیآفرریبوده و تدبیعیطبازهاین
شده است.یحقوقيهاتفاوتیو نظام حقوق زن اثر گذاشته و منشأ برخ

گـرا اسـت.   مدار و آخرتمشخص و اخالقیتیمقاصد و اهداف تربي. اسالم دارا2
شده است.عیاسالم تشریتیمقاصد تربيبه اقتضایوقحقيهاتفاوتياپاره

نظـام خـرد   کیاز آن بوده و یبخشزیمند است و حقوق زن ن. حقوق اسالم نظام3
اجزا و عناصر آن وجود دارد انیمییهامند، تفاوتمجموعه نظامکی. در دیآیشمار مبه
یحقوقيهاتفاوتقیمصادینظام است. برخایستمیمتناسب با اهداف کالن آن سیول

است.یوارگاز اصل نظامیناش
نظـر  محور بـه زنیمردگرا و گاهیمورد بحث گاهیحقوقيهامجموع، تفاوتدر

از یموجـود ناشـ  يهـا مدار نیست و تفـاوت زنایحقوق اسالم مردساالر یولرسدیم
یادشده است.یمبان
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