جایگاه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در حقوق اسالمی
با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی

(س)
مریم ابن تراب

چکیده :کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ،پس از ذکر مقدمه ،در ده ماده
تدوین شده است .بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسالمی پذیرفته
شده است ،و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است ،و چنانکه ذکر خواهد شد،
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است ،اما
موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی،
نمیتوان به طور کلی ،و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت.
این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است ،که به مسأله مورد بحث
در میان اندیشمندان حقوق اسالمی تبدیل شده است .هدف از این پژوهش بیان این
مطلب است که این موارد ،نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمیروند ،بلکه منطبق بر
ویژگیهای حقوقی زنان است ،که بر اساس شایستگیهایی هستند که از سوی پروردگار
در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده ،و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به
دست میآورد .افزون بر این ،از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.
کلیدواژهها :حقوق زنان ،کنوانسیون رفع تبعیض ،قانون اساسی ،احوال شخصی ،نفقه،
ارث
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در قرن هجدهم میالدی یک رشته از مهم ترین حقووق و آزادیهوای سیاسوی و فوردی در قووانین
اساسی آمریکا و فرانسه وارد شد .از آنجا که قانون اساسی بور قووانین دیگور حکوموت دارد ،جوای
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داد ن این معانی در قانون اساسی به این منظور بود که قانونگوذاران مجوالس عوادی در قووانینی کوه
وضع میکنند ،خود را مقید و محدود به مراعات آنها بدانند (موحد .)5۰1 :13۳4

توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود .در قرن نووزدهم
نقطه تأکید از آزا دی به برابری انتقال یافت ،و سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود کوه محوور
اصلی این مباحثات قرار داشت (موحد .)31 :13۳4

امروزه وقتی سخن از برابری میرود یکی از سه مفهوم زیر در نظر گرفته میشود:
اول ،برابری ماهوی و ساختاری در جامعه به گونهای که مواهب جامعه یکسان ،و خوالی از هور
نوع تحدید و تخصیص ،برای تمتع همه شهروندان در دسترس قرار گیرد .دوم ،برابری عملی یعنوی
توانایی شهروندان به برخورداری از فرصتها و امکانات کوه بورای بهورهمنودی از برابوری مواهوی
ضرورت دارد .سوم ،برابری کارکردی به معنی بیطرفوی مصوادر اموور و عودم تبعویض و دخالوت
ندادن دوستیها و دشمنی ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی اسوت ،کوه کلیود تقسویم و
توزیع مواهب و خیرات را به دسوت دارنود (موحود 515 :13۳4وو .)511ایون مفواهیم از دیودگاه حقووق
اسالمی نیز پذیرفته شده ،و ارزشمند هستند.
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اساس اسناد بین المللی تودوین شوده اسوت.
در مقدمه آن ذکر شده است:
با توجه به منشور سازمان ملل مبنوی بور اعتقواد راسوخ بوه اصوول و پایوههوای
حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشوه ناپوذیر حقووق موردان و
زنان ،با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر که اصل قابل قبول نبودن تبعویض
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

را تأیید نموده است ،و اعالم داشته است ،که تمام افراد بشور آزاد و برابور بوه
دنیا میآیند ،و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده اسوت،
بدون هیچ گونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار میباشند.

با وجود نکات مثبت و قابل اهمیتی که در کنوانسویون موورد تأکیود قورار گرفتوه اسوت ،و در
حقوق اسالمی نیز بر آن پافشاری میشود ،مواردی ذکر شده است کوه منطبوق بور حقووق اسوالمی
نیست .این موارد قابل خدشه هستند ،و چنانچه هدف تدوین کنندگان مواد این کنوانسیون احقواق
حق زنان باشد ،باید مورد بازبینی قرار گیرند.
بیشک همة انسانها صرف نظر از جنسویت ،نوژاد ،سورزمین و دیگور تمایزهوای وجوودی کوه
امکان دارد با یکدیگر داشته باشند از ارزش ذاتی برخوردارند .این موضوع در قورآن کوریم موورد

3
(اسورا .)۰۰:آ زادی و برابری نیز خواستگاه هر انسان آزاده است ،که مورد تأیید و تأکید رهبران دینی

مقاله

تأکید قرار گرفته است ،و خداوند متعال تمامی افوراد را دارای کراموت ذاتوی معرفوی کورده اسوت
در تمام دوران بشریت بوده است ،و چه جانهای آزادهای در راه آن از خود گذاشتهانود ،و دنیوا و
مواهب آن را برای حفظ این آرمان مقدس فدا کردهاند.
در آموزههای شرع مقدس اسالم ،زنوان همچوون موردان دارای حقووق و وفواین متناسوب بوا
شایستگیها ی وجودی خویش هستند ،و گرچه زنان در طول تاریخ نامالیماتی را تجربه کردهانود،
اما هیچگاه نقش سازنده خویش در اجتماع را از یاد نبردهانود .نمونوه بوارز آن تحوولی بوود کوه در
انقالب اسالمی ایران پدید آمد و امام راحل خمینی بزرگ زنان را به تالشی چوون کوشوش زنوان
و الزمة آن عاطفه و فرافت و حساسیت است ،و نقشهای اجتماعی و مسئولیتهای خطیر و مهمی
که آمادگی های فراوان و صالبت و صالحیت میطلبد ،به خوبی با همدیگر جمع نمودنود (موسووی
بجنوردی .)5۱1 :13۳۱

اما پرسش اینجاست کوه چورا تبعویض ،بوه برابوری صورف معنوا شوده اسوت دیگور آنکوه آیوا
تفاوتهای حقوقی که بر مبنای اصول عقلی استوار شده باشد ،با ارزشهای ذاتی انسان که برگرفته
از آفرینش اوست ،در تضاد است به منظور پاسخ به این پرسشها پژوهش پیش رو انجام پذیرفتوه
است.

مفهوم تبعیض
واژه « »discriminationدر لغت به معنای تمیز قائل شدن میان دو چیز ،تشخیص دو چیوز از هوم ،و
نشان دادن تفاوت میان مردم و یا چیزهاست.این واژه به معنی قوه تمیز و تشخیص نیز آموده اسوت.
این واژه به صوورت ترکیبوی « »sexual discriminationبوه معنوای تبعویض میوان زن و مورد اسوت
( .)Hornby 2000 : 358در اصطالح حقوقی این واژه بار منفی به خود گرفته ،و به رفتوار غیرعادالنوه و
غیرمنصفانه یک یا چند نفر از یک گروه خاص با دیگر مردم معنا مویشوود تبعویض ممکون اسوت
غیرقانونی باشد که در رابطه با جنسیت ،جهتگیریهای جنسی ،نژاد ،دین ،معلولیت و ملیت اعمال
میشود (.) Oxford dictionary Of Low 2003: 154

جايگاه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در حقوق اسالمي با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

در صدر اسالم فراخواند ،و زنان رسالت سنگینی که ناشی از نقش مادری و مربیگری آنان اسوت،
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از دیدگاه حقوق غربی مفهوم تبعیض جنسیتی در دو قانون تبعیض و پرداختهای برابر آمده
است .تبعیض در قانون تبعیض جنسیتی مفهوم گستردهتری نسبت به قانون پرداختهوای برابور دارد
که شامل موارد تبعیضهای افراد دارای اختالل هویت جنسی و احتماالً جهتگیریهای جنسی نیز
میشود .قانون پرداخت برابر مصوب  11۰۰بهکارگیری واژههای مختلن در قراردادهای اسوتخدام
را برای مردان و زنان ممنوع کرد .متمم  11۳۱قانون تبعویض  11۰2تبعویضهوای پویش از ورود بوه
قراردادهای کار را نیز ممنوع کرد .این قانون همچنین تبعیض شغلی را با توجه به شرایط ازدواج و
نیز تبعیض در شراکت با افراد متعدد را در اتحادیههای تجاری ،گروههای حاکمیتی ،شورکتهوای
تجاری و تحصیالت ممنوع کرد .این قانون همچنین محدودیتهای ویژهای نیز وضع میکند .برای
مثال هنگامی که یک مرد یا یک زن نیاز فوق العادهای به کار دارد .این قانون تبعیضهوای مسوتقیم
و غیرمستقیم را تحت پوشش قرار میدهد .قانون اخیر شرایطی را فراهم میکند کوه هور دو جونس
زن و مرد بتوانند درخواست کار بدهند ،اما به طوری که برای مثال بخشوی از زنوان کوه مویتواننود
تحت پوشش این شرایط قرار بگیرند ،به طور قابول مالحظوهای کمتور از موردان اسوت .توداوم ایون
خدمات رفاهی نشانگر آن است که ایجاد رضایتمندی در زنوان بوه دلیول بوارداری و نقوش موادری
سخت تر است .این قانون توسط کمیسیون فرصتهای برابور موورد بوازبینی قورار گرفوت و توسوط
دادگاههای کار تصویب شد.
تبعیضها ی مانع زنان برای کاری که مورد نظر آنان است که شامل کار ایشان در زیرزمین هوم
میشود توسط قانون کار  11۳1ممنوع شد (.)Hornby 2000: 460-461

سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

با توجه به آنچه بیان شد به نظر میرسد علت تدوین مواد این کنوانسیون عدم برخورداری زنان
از حقوقشان بوده است که در مواردی اتفاق افتاده است ،که مویتووان مصوداق بوارز آن را مسوائل
اقتصادی دانست.

مفهوم تبعیض در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
مفهوم واژه « »discriminationکه به واژه تبعیض معنوا مویشوود ،در کنوانسویون مذکورشوکل
نوینی به خود گرفته است ،از این رو نیاز به باز تعرین احساس شده است.

1 .sex discrimination
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زنان ،به معنی هرگونه تمایز ،استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت قائل شدن ،که نتیجه یا به منظور

مقاله

در ماده اول این کنوانسیون در بیان عبارت تبعیض علیه زنان آمده است« :عبارت تبعیض علیوه
خدشه دار کردن یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسایی ،بهرهمندی یا اعمالی که به وسیله زنان انجوام
می گیرد ،صرف نظر از وضوعیت تأهول آنهوا و بور مبنوای برابوری حقووق انسوانی موردان و زنوان و
آزادیهای اساسی در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی و یا هور زمینوه دیگور
اطالق میگردد.
تعبیر از تبعیض در این تعرین قابل خدشه اسوت ،زیورا نوابرابری هموواره مصوداقی از تبعویض
نیست ،بلکه برابری در شرایط نامساوی عین تبعیض خواهد بود .به عنوان مثال هیچ صاحب تفکری
حقوق مساوی برخوردار شوند ،و چنانچه چنین عملی انجام شود ،فاعل آن از سوی صواحبان خورد
مورد سرزنش قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر در متن این کنوانسیون برابری و عدالت دو واژهای هستند که در کنوار یکودیگر
قرار گرفتهاند ،و این موضوع را به ذهن متبادر میکنند که دو واژه متورادف هسوتند ،در حوالی کوه
چنین نیست ،و برابری گاهی منطبق بر عدالت است ،و گاه عین بیعدالتی.
بیشک تبعیض ناروا از مصادیق فلم و بیعدالتی است ،که در مورد هیچ فرد انسانی چه زن و
چه مرد با هر ویژگی که داشته باشد ،پذیرفته نیسوت ،و چنانچوه بوا تعریون تبعویض بوه رفتوار غیور
عادالنه و غیر منصفانه هم چنان که از نظر زبان شناسان و حقوقدانان چنین است ،موواد کنوانسویون
بررسی شود ،نتایج مطلوب حاصل خواهدشد ،که گام مثبتی در جهت معرفی و احقاق حقوق بشور
خواهد بود .تعرین نادرست تبعیض به برابری ،بحث را از جایگاه درسوت آن خوارج موی کنود ،و
آثار نادرستی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین نخستین گام برای رسیدن به حقوق زنان که زیر مجموعه حقوق بشر قورار دارد ،تبیوین
درست موضع بحث است.
نکته مثبتی که در این ماده از کنوانسیون مشاهده میشود ،قیودی است کوه ذکور آنهوا جایگواه
بحث را روشن می سازد...« :هر گونه تمایز ،استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت ،که نتیجوه یوا بوه
منظور خدشه دار کردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسایی ،بهره مندی یا اعمالی کوه بوه وسویله

( س)

زنان انجام میگیرد »...با توجه به قید مذکور...« :نتیجه یا به منظور خدشه دار کردن »...که به عنوان
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صفت تمایز در متن این ماده از کنوانسیون ذکر شده است ،میتوان گفت که تمایزهای محودودی
که در زمینه حقوق زنان با مردان در احکام و قوانین اسوالمی مشواهده مویشووند ،تخصصواً از ایون
تعرین خارج هستند ،زیرا هیچ موردی در آنها به منظور خدشه دار کوردن موقعیوت زنوان نیسوت،
بلکه تمام آن موارد به منظ ور پاسداشت مقام زن در خوانواده و توجوه بوه جایگواه رفیوع همسوری و
مادری او ،قانونگذاری شدهاند.
اذعان حقوقدانان جهانی به ناعادالنه بودن برابری حقوقی زنان و مردان در تمام
زمینهها
کنوانسیون مذکور با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است ،و اعالمیه جهانی حقوق
بشر سند باالدستی آن محسوب می شود ،که باید مواد آن در تدوین کنوانسویون موورد توجوه قورار
گیرد ،حال آنکوه در موورد برابوری کامول و هموه جانبوه حقووق زنوان و موردان ،در موواد اعالمیوه
تناقضگویی مشاهده میشود :در بخشی از ماده شانزدهم اعالمیوه حقووق بشور آموده اسوت« :زن و
شو هر از حقوق برابر در ازدواج و در طول مدت ازدواج و در انحالل آن برخوردار خواهنود بوود».
در حالی که در بخشی از ماده بیست و پنجم همین اعالمیه آموده اسوت« :موادران و کودکوان حوق
دارند از مراقبتها و کمکهای ویژه برخوردار باشند» .مشاهده مویشوود کوه بوه دلیول عقول و بور
اساس تفاوتهایی کوه در آفورینش انسوان وجوود دارد ،و تموایز در نقوشهوایی کوه زن و مورد در
زندگی می پذیرند ،برابری در تمام ابعاد پذیرفته نیست ،بلکه نابرابری در موارد خواص و بور مبنوای
عدالت حکم هر خردمندی است .بنابراین پافشاری بر برابری در تمام جنبهها ،که تناقضگویی را به
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دنبال دارد ،درست به نظر نمیرسد .این تناقضگویی در بند دوم ماده چهارم کنوانسیون نیوز دیوده
میشود« :اتخاذ تدابیر دولتها ی عضو که شامل اقداماتی اسوت کوه در کنوانسویون حاضور جهوت
حمایت حق مادری منظور شده است ،به عنوان تبعیض در نظر گرفته نخواهد شد».
بنابراین تدوین ک نندگان مواد حقوق بشر و همچنین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،خود نیز
به نادرستی برابری همه جانبة حقوقی اذعان دارند؛ زیورا هور موجوودی از ویژگویهوایی برخووردار
است که خداوند متعال در وجود او به ودیعه گذاشته است ،انسانها نیز افزون بر خصوصیات نوعی
که نسبت به دیگر جانداران دارند ،از ویژگیهای جنسی نیز برخوردارند .زنان ،نخسوتین موأمن هور
انسان هستند ،و پس از تولد شیرة جان آنها بهترین خوورا ،،و آغووش پور مهرشوان شایسوتهتورین
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را تأیید میکند .چنانچه محیط امن و درخوری برای زنان فراهم شود ،و زنان وفایفی را که طبیعت
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پناهگاه کود ،است .اینها حقایق غیر قابل انکار و بسیار قابل توجهی است ،که هر خردمنودی آن
بر دوش ایشان قرار داده ،به خوبی انجام دهند ،بشریت ثمره شیرین آن را خواهد چشید .از ایون رو
در حقوق اسالمی با توجه به نقش زنان در خانواده وو که مهمترین نهاد اجتماعی است وو امتیازهای
حقوقی برای ایشان در نظر گرفته است.

مالک ارزشگذاری در حقوق اسالمی
در آموزههای شرعی و در حقووق اسوالمی ،زنوان و موردان در آفورینش و ارزشهوای وجوودی از
2۳؛ انعام۳1 :؛ مؤمنون1 :و11؛ نور .)5 :حتی در بعضی از آیات قرآن کریم به دلیل تأکیود بور مسواوات در
حکم ،زنان و مردان یکسوان مخاطوب قورار گرفتوهانود (نحول1۱ :؛ غوافر .)31 :اموام نیوز در ایون موورد
فرمودهانود :اسوالم زن را مثول مورد در هموه شوئون دخالوت داده اسوت (اموام خمینوی  13۳2ج .)3۰۰ :۱
نخستین مال ،برتری ،تقوا معرفی شده است (حجرات .)13 :البته بعضی افراد به دلیول نقشوی کوه در
جامعه ایفا میکنند ،جایگاه ویژهای مییابند .همچون مجاهدین در راه خداوند و شوهیدان واالمقوام
که در راه آرمانهای به حق ایثار میکنند (نسا 1۱ :و ،)12یا افراد عالم (مجادله .)1۰:از جمله ایون افوراد
ویژه ،مادران هستند (لقمان .)14 :امام در این مورد میفرمایند« :زن مربی جامعوه اسوت ... ،سوعادت و
شقاوت کشورها بسته به وجود زن است» (امام خمینی  13۳2ج .)331 : ۰

برابریهای زنان و مردان درحقوق اسالمی
بند الن ماده دوم کنوانسیون ،دولتهای عضو را متعهد میکند که اصل برابری مردان و زنوان را
در قوانین اساسی و دیگر قانونگذاریها لحاظ کنند .به منظور بررسی وجود این بنود از کنوانسویون
در حقوق اسالمی ،به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مراجعه می شود:
برابریهای زنان و مردان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تدوین شد .در این قانون که برگرفته از فقه و حقوق اسالمی است ،حقوق آحاد افوراد ملوت تبیوین

( س)

پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران به فرمان امام خمینی قانون اساسی توسط افوراد متخصوص

جايگاه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در حقوق اسالمي با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

مخلوقات پروردگار متعال هستند ،و در بیشتر آیات قرآن کریم هر دو مخاطب قرار گرفتهاند (نسوا :
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شده است ،امام خمینی بر آزادی و استقالل و رفاه برای همة اقشار ملت تأکید داشتند ،و پرتوافکنی
عدالت الهی را الزمة یک نظام اسالمی میدانستند (امام خمینی  13۳2ج  .)252 :۱حکومت عودل بارهوا
مورد تأکید ایشان قرار گرفته است (امام خمینی .)2۰ :13۳1

برابری درحقوق سیاسی
فصل پنجم قانون اساسی حق حاکمیت ملت را بیوان مویکنود (حسوینی نیوک  )21:13۰۰در ایون فصول
ضمن اینکه تأکید میشود حاکمیت مطلق بر جهوان و انسوان از آن خداونود اسوت (اصول پنجواه و
ششم) .در تمام اصول زنان و مردان را یکسان مخاطب قرار میدهد ،به عنوان مثال در اصل پنجاه و
نهم مقرر داشته است« :در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتمواعی و فرهنگوی ممکون اسوت
اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد».
همچنین در مواد مربوط به قوه مقننه ،از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،به عنوان نمایندگان
ملت نام برده میشود (اصل شصت و دوم)؛ زیرا زنان و مردان به طور مساوی حق انتخواب دارنود،
همچنان که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است (اصل هشتاد و چهارم) ،و هرکس اعم از زن
یا مرد شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد ،میتواند شکایت خود را
کتباً به مجلس شورای اسالمی عرضه کند ،و مجلس موفن است به این شکایات رسیدگی کند و
پاسخ کافی دهد (اصل نودم).
برابری در حقوق اجتماعی و فرهنگی
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فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین حقوق ملت است (حسوینی نیوک .)3۳-42: 13۰۰
اصولی که زیر این عنوان تدوین شدهاند ،شوامل موردان و زنوان هور دو مویشوود .بوه عنووان نمونوه
میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
برخورداری از حقوق مساوی (اصل نوزدهم) ،حمایت یکسان زنان و مردان از نظر قانون (اصل
بیستم) ،مصونیت حیثیتی ،جانی و مالی ،حقوقی ،مسکن و شغل از نظر قوانین (اصل بیست و دوم)،
آزادی در انتخاب شغل (اصل بیست و هشتم) ،حوق برابور برخوورداری از توأمین اجتمواعی (اصول
بیست و نهم) ،آموزش و پرورش همگانی (اصل سیام) ،کمک به نیاز مسکن افراد ،چوه زن و چوه
مرد (اصل سی و یکم) ،برخورداری از حقوق برابر قضایی (اصول سی و دوم تا چهلم).

9
متعهد میشود.
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طبق اصل یکصد و بیست و یکم نیز رییس جمهور به قید قسم به پشوتیبانی از حقووق یواد شوده

جایگاه ویژه زنان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در مقام قانونگذاری ،حقوق اسالمی که مبنای قوانین جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته اسوت ،در
زمینه پاسداشت حقوق زنان فراتر از کنوانسیون قرار دارد.
در کنوانسیون آمده است« :سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعوه بوه طوور کامول
شناخته نشده است .اهمیت نقش اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان
کودکان مستلزم یک توافق در مسئ ولیت بین مردان و زنان در خانواده و همین طور جامعوه اسوت».
حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژهای بورای زن مسولمان ترسویم شوده
است .در مقدمه این قانون به منظور تبیین موقعیت زنان در حقوق اسالمی مطالبی زیر عنووان« :زن
در قانون اساسی» تدوین شده ،که اهمیت این قشر از افوراد جامعوه در یوک نظوام اسوالمی را نشوان
میدهد (حسینی نیک  ،)52 :13۰۰و افزون بر تمام آنچه در زمینه حقوق ملت ،و برابری زنان بوا موردان
بیان شد ،اصل بیست و یکم به زنان اختصاص داده شده ،و در آن آمده است :دولت موفن اسوت
حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید ،و امور زیر را انجام دهد:
 .1ایجاد زمینهها ی مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
 .5حمایت مادران ،بالخصووص در دوران بوارداری و حضوانت فرزنود ،و حمایوت از کودکوان
بیسرپرست؛
 .3ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
 .4ایجاد بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛
 .2اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
تبیین این موارد به طور ویژه افزون بر اصولی که دربواره تموام افوراد اعوم از زن و مورد تودوین
شدهاند اهمیت جایگاه زنان در نظام اسالمی را نشان میدهد ،که البتوه بویش از برابوری موذکور در
متن کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض است.

جايگاه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در حقوق اسالمي با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

و با توجه به اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید بر اساس تبعویض قورار گیورد بلکوه تربیوت و رشود

( س)

01
پژوهشنامة متين

دلیل وجود موارد نادر نابرابری در حقوق اسالمی
در هر سیستم حقوقی ،قوانین به هم مرتبط هستند ،از این رو نمیتوان یوک قوانون خواص را بودون
توجه به قوانین دیگر مورد بررسی قرارداد .بنابراین نخست باید موارد امتیاز احکام مربوط بوه زنوان
مورد توجه قرار گیرد ،تا سبب تفاوت در مورد دیگر مشخص شود.
امتیازهای اقتصادی زنان در خانواده در حقوق اسالمی
زنان جز در موارد نادر هیچ گاه در زندگی خانوادگی مسئول پرداخت هزینههای زندگی خویش و
دیگران نیستند ،زن در خانواده نقشهای دختری ،همسری و مادری را مویپوذیرد ،و در تموام ایون
موارد مردان خانواده مسئول پرداخت هزینه زندگی او هستند .به این حق زن ،نفقه گفته میشود.
حق نفقه
از نظر واژه شناسی نفقه به معنای خرج کردن؛ خرجی و پول خرج شده است (بندرریگی .)۱۰۰ :13۰1
گفته شده :نفقه اسم است برای مالی که انسان برای خود و عیالش خرج میکند (ابون منظوور  14۰۳ج

 .)543 :14در قرآن کریم انفاق و نفقه به معنای اعطا به کار رفته اسوت (مصوطفوی  13۰1ج  .)5۰۰ :15در
آموزههای شرعی واژة نفقه تعرین نشده؛ بلکه تعرین آن به عرف واگذار شده است؛ و آنچوه در
(ع)

بعضی بیانات معصومین

ذکر شده ،بیان مصادیقی از آن نزد اهل عرف بوده است (مغنیه بوی توا ج :2

 .)353به هر حال فقیهان برای روشن شدن معنای فقهی نفقه؛ بدین صورت آن را تعرین کوردهانود:
تأمین هزینه زندگی کسی ،آنگونه که به طور معمول به آن نیازمند است؛ از قبیل هزینه خوورا،،
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

پوشا ،،مسکن و سایر نیازمندیهای زندگی (فیض  .)31۰ :13۳1قانونگذار نیز در مواده  11۰۰قوانون
مدنی جمهوری اسالمی ایران آورده است« :نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با
وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثواث منوزل و هزینوههوای درموانی و بهداشوتی و خوادم در
صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا بیماری» (منصور .)114 :13۳۰
کمیت نفقه زن
در حقوق اسالمی مقدار معینی برای نفقه ذکر نشده است .بعضی از فقیهان موقعیت اقتصوادی زن و
مرد؛ هر دو را مال ،قرار دادهاند (مغنیه  .)311 :13۰۰گروهی دیگر موقعیت اقتصادی مرد را به عنوان
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مال ،تعیین مقدار نفقه ذکر کردهاند (سیوری  13۱1ج .)511 :5گروه اخیور بوه آیوه شورین در قورآن
مالی محدود دارد به همان مقدار که خداوند به او عطا فرموده باید نفقه بپوردازد .خداونود بور هویچ
کس جز به آنچه به او عطا کرده تکلین نمیکند (طالق.)۱ :
بنابراین با توجه به توان اقتصادی مرد نیازهای زندگی زن باید تأمین شود .در این مورد عرف و
عادت در شهر محل سکونت زن و آنچه زن به آن عادت دارد و معمول اوسوت بایود موورد توجوه
قرار گیرد (شهید ثانی  13۰3ج  .)431 :۳از این رو حتی لباسهای فاخر نیز میتواننود در زمورة نیازهوای
زن به شمار آیند (شهید اول .)1۰۰ :1415

واژه عرف به معنای کارهای نیکوست .عرف اسمی است جامع بورای هرچوه کوه طاعوت و وسویله
تقرب به خداوند و نیکی به مردم است (ابن منظور  14۰۳ج  .)122 :1این واژه در اصطالح فقه ،به معنای
خیر و رفق و احسان است (فیومی بیتا ج  .)4۰4 :1در اصطالح حقوقی عورف قاعودهای اسوت کوه بوه
تدریج و خود به خود؛ میان گروهی از مردم به عنوان قاعدهای الزام آور مرسوم میشوود (کاتوزیوان

 .)1۰۳ :13۳2چنانچه عرف با قوانین شر عی مخالفتی نداشته باشد؛ و در آن مصلحتی از میوان نورود و
فسادی به بار نیاید؛ از نظر شرعی قابل پذیرش خواهد بود (فیض .)53۱ :13۳1

مسئول پرداخت هزینه زندگی زنان
نخستین نقش زن در خانواده ،فرزند و دختر خانواده بودن است .پدران در خانواده مسئول پرداخت
هزینه زندگی فرزندان هستند ،که در اصطالح فقهی ،این حق ،حق نفقه اقارب نامیده مویشوود .در
صورت فقدان پدر ،یا فقر او پرداخت نفقه بر جد پدری واجب میشود (امام خمینی  1451ج  1و ۰۱ :5

م  .)15این موارد در قانون مدنی مذکور است (ماده .)1111
از نظر واژهشناسی نفقه به معنای خرج کردن؛ خرجی و پول خرج شوده اسوت (بنودرریگی :13۰1
 .)۱۰۰گفته شده :نفقه اسم است برای مالی که انسان برای خود و عیالش خورج مویکنود (ابون منظوور
 14۰۳ج  .)543 :14در قرآن کریم انفاق و نفقه به معنای اعطا به کار رفتوه اسوت (مصوطفوی  13۰1ج :15

( س)

 .)5۰۰در آموزههای شرعی واژة نفقه تعرین نشده است؛ بلکه تعرین آن به عرف واگذار گردیده

جايگاه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در حقوق اسالمي با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

عرف تعیین کننده ماهیت نفقه
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و آنچه در بعضی بیانات معصومین(ع) ذکر شده ،بیان مصادیقی از آن نزد اهل عرف بوده است (مغنیه

بی تا ج  .)353 :2به هر حال فقیهان برای روشن شدن معنای فقهی نفقه ،بودین صوورت آن را تعریون
کرده اند :تأمین هزینه زندگی کس ی؛ آن گونه که به طور معمول به آن نیازمند است؛ از قبیل هزینه
خورا ،،پوشا ،،مسکن و سایر نیازمندیهای زنودگی (فویض  .)31۰ :13۳1از دیودگاه حقووقی نیوز
برطرف ساختن نیاز خویشاوند واجب النفقه وفیفه کسی است که از سوی قانون مسوئول پرداخوت
نفقه شمرده میشود (ماده .)15۰4
پ رداخت هزینه زندگی خویشاوندان که از جمله ایشوان فرزنودان خوانواده هسوتند ،در صوورتی
واجب است که درآمد فرد بیش از مخارج شخصی او و مخارج همسرش باشد؛ و شرط دیگور آن
که خویشاوند نیازمند باشد؛ و توان پرداخت هزینههای زندگی خود را نداشته باشد؛ ایون در حوالی
است که خویشاوند توان کسب درآمد را نیز نداشته باشد (امام خمینی  1451ج  1و  ۰2۳ :5م  .)5همچنان
که فرزندان به دلیل کمی سن یا اینکه به دلیل اشتغال بوه تحصویل قوادر بوه کسوب درآمود نیسوتند.
پرداخت هزینه زندگی فرزندان تا سن رشد بر پدر واجب اسوت و در ایون صوورت بایود بوه میوزان
کافی نیازمندیهای ایشان فراهم شود (ابن ادریس بی تا ج .)۱2۱ :5

همسری ،دیگر نقشی است که زنان در زندگی خانوادگی میپذیرند .نفقه زن بر شوهر واجوب
است؛ در صورتی که زن و مرد به عقد ازدواج دائمی یکدیگر درآیند و زن حقوق شوهر را که در
قبال او بر عهده دارد ،انجام دهد (محقق حلی  1415ج  .)2۱۳ :5در این مورد نیاز مالی زن شورط نیسوت
و زن بر شوهر حق نفقه دارد اگرچه از نظر مالی بینیاز باشد (امام خمینی  1451ج  5و  ۰2۳ :1م  .)11ماده
 11۰۱قانون مدنی مبین این حق است.
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وفیفه شرعی و واجب زن در برابر همسر عبارت است از اینکه پاسوخگوی نیازهوای جنسوی او
باشد .از دیدگاه حقوق اسالمی حق جنسی مرد تمکین نامیده میشود و عبارت از آن است کوه زن
در هر زمان و مکان مناسب آمادگی این پاسوخگویی را داشوته باشود (فویض  .)3۰۳ :13۳1در صوورت
وجود هر گونه مانع عقلی و شرعی این تکلین از عهده زن برداشته میشود؛ در حالی که همچنوان
مستحق نفقه است (شهید اول  .)1۰۰ :1415مانع عقلی همچون بعضی بیمواریهوایی اسوت کوه پزشوک
برای مدتی قطع آمیزش را تجویز میکند ،و موانع شورعی ماننود موواقعی اسوت کوه از نظور شورعی
آمیزش ممنوع است؛ همچون زمانی که زن در ایام عادت ماهانه به سر میبرد (امام خمینی  1451ج  1و

 332 :5م  .)2به دلیل وجود چنین حقی برای همسر ،زنان بدون توافق شوهر خود نباید منزل را تر،

03
شوهر منافاتی با حضور فعال او در اجتماع ندارد؛ بلکه اطالع شوهر در این موارد و رضایت او الزم
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نمایند؛ که حقوقدانان به آن تمکین عام میگویند (اموامی  13۳۱ج  .)21۱ :4البتوه تمکوین زن در برابور
است (موسوی بجنووردی  13۳4ج  .)354 :2و تنها در صورتی که تر ،منزل با حق جنسوی مورد منافوات
داشته باشد ،و بدون توافق شوهر باشد ،موجب از بین رفتن نفقوه زن خواهود شود (خوویی  141۰ج :5

 )5۳۰زیرا با توجه به آموزههای شرعی ،به ویژه قرآن کریم که در این مورد میفرماید :از نشانههای
خداوند این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آراموش یابیود ،و
در میان شما مودت و رحمت قرار داد (روم .)51 :نخسوتین وفیفوه زن در خوانواده ایجواد آراموش و
حفظ آن بین افراد خانواده است .نقش دیگر زن در خانواده ،نقش واالی مادری است .نفقه زن در
این مورد نیز از نفقه اقارب به شمار میآید (امام خمینی  1451ج  1و  ۰۱۰ :5م .)15

موضوع قابل توجه آن است که چنانچه زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند ،و نوع طالق رجعی
باشد ،مرد در ایام عده زن ،وفیفه دارد نفقه او را بپردازد (اموام خمینوی  1451ج  1و  ۰24 :5م  )۱زیورا در
طالق رجعی رابطه همسری به طور کامل گسسته نشده ،و امید پیوند دوبواره قووی اسوت .همچنوین
اگر طالق بائن و زن باردار باشد ،مرد مسئول پرداخت هزینههای زندگی اوست (امام خمینوی  1451ج

 1و  ۰24 5م  .)۱ماده 11۰1قانون مدنی نیز مبین این حق زن است.
ضمانت اجرای پرداخت نفقه
چنان چه کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ،از انجام آن سر باز زند حکوموت اسوالمی بوا تووان
اجرایوی کووه در اختیوار دارد ،او را ملووزم بوه پرداخووت مویکنوود (اموام خمینووی  1451ج  5و  ۰۱1 :1م .)14
قانونگذار نیز بر این امر تأکید دارد :زن می تواند در صورت استنکاف شوهر به محکمه رجوع کند
در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد (مواده 1111
قانون مدنی).
عدم مسئولیت اقتصادی زنان در حقوق اسالمی
با توجه به آنچه بیان شد ،عدم مسئولیت اقتصادی زنان در خانواده روشن میشود.

جايگاه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در حقوق اسالمي با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

صورت فقدان شوهرش ،و در صورت نیاز ،و توان مالی فرزندانش ،بر عهده فرزندان قرار میگیرد.

( س)
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اصل احترام به مالکیت خصوصی با وجود عدم مسئولیت اقتصادی زنان
در دیدگاه حقوق اسالمی ،هریک از زن و مرد مالک اموال خویش اسوت (نسوا  .)35 :قاعودهای در
فقه اسالمی بر این اساس به نام قاعده تسلیط وجود دارد (گرجی .)1۱1 :13۳۰

از نظر قانونی ،مالکیت حقی مطلق است؛ زیرا به صاحب آن اجازه میدهد که هر گونه تصرفی
در مال خود بکند و هر نوع بهرهای از آن ببرد (ماده  3۰قانون مدنی) .از سوی دیگر مالکیت حقوی
انحصاری است ،بدین معنی که مالک حق دارد منحصراً از مال خود بهرهمند شوود ،و از تصورفات
دیگران در آن جلوگیری نماید ،هر چند که این تصرفات هویچ ضورری بوه حوال او نداشوته باشود
(صفایی  13۳۰ج .)1۱1 :1

اسباب مالکیت
مالکیت به سببهای متعددی پدید میآید :احیای اراضوی مووات ،اخوذ بوه شوفعه ،ارث و عقوود و
تعهدات (ماده  14۰قانون مدنی) ،که از جمله عقود ،عقد بیع ،اجاره ،هبه و صلح را میتوان نام برد.
در تمامی موارد فوق بوه جوز موواردی از ارث ،زنوان و موردان در اکتسواب از حقووق مسواوی
برخوردار هستند .از آنجا که قوانین ارث از احوال شخصیه به حساب میآید ،رابطوه تنگواتنگی بوا
حقوق اقتصادی زن در خانواده دارد.

عدالت اقتصادی در احوال شخصی در سیستم قانونگذاری اسالمی
احوال شخصی ،مجموع اوصاف و خصوصیتهایی است که وضوع و هویوت شوخص و حقووق و
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تکالین او را در خانواده و اجتماع معین میکنود (کاتوزیوان  13۳2ج  .)4 :5موضووعاتی چوون مسوائل
مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی ،طالق و ارث از جمله مباحث احوال شخصی هستند .با توجه
به آنچه بیان شد ،مسئول اقتصاد خانواده مردان هستند ،و زنان حتی اگر توانگر و بی نیواز باشوند در
این مورد مسئولیتی ندارند.
بنابراین با توجه به اصل احترام به مالکیت خصوصی در قوانین اسالمی ،و با توجه به اختصاص
حق نفقه به زنان ،آیا عدم توازن در بعضوی مووارد نسوبت بوه سوهم االرث ،ناعادالنوه اسوت بورای
دریافت پاسخ درست ،احکام و قوانین مربوط به ارث به طور اجمالی مورد بررسی قرار میگیرد.

05
احکام مربوط به ارث در حقوق اسالمی بسیار جامع و گسترده است ،و در این مجال همه ابعواد آن
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دلیل نابرابری زنان و مردان در مواردی از سهم االرث
قابل بررسی نیست .تنها نمونههایی از موارد مربوط به بحث مطرح میشود .نخسوت آنکوه افوراد بوه
واسطه نسبت خویشاوندی که با یکدیگر دارند ،و به سبب نسبت زناشویی از یکدیگر ارث میبرند
(امام خمینی  1451ج  1و  .)۰15 :5بنابراین موضوع ارث در میان همان افرادی که حق نفقه در مورد آنها
بیان شد ،مطرح است .و روشن شد که همواره جز در موارد بسیار نادر ،و در صورت فقدان موردان
در خانواده نه تنها مسئولیتی ندارند ،بلکه مردان در قبال ایشان وفیفه پرداخت هزینه زنودگی را بور
عهده دارند.
سهم االرث نیز اینگونه نیست ،که همواره سهم زنان و مردان متفاوت باشد ،بلکوه در شورایطی نیوز
سهم ارث زنان با مردان برابر است ،همچون موردی که وارث تنها یک فرزند باشد ،خوواه پسور یوا
دختر تمام مال را ارث می برد ،همچنین اگر فرزند با یکی از پدر یا مادر وارث باشند ،در حالی کوه
فرزندان متوفی چند دختر باشند ،سهم پدر و مادر به طور مسواوی اسوت ،و موادر تنهوا در صوورت
وجود حاجب از اضافه سهام بی بهره است ،در بسیاری از موارد نیز وجوود فرزنودان موجوب تقلیول
سهم ارث پدر و مادر هر دو می شوند ،لیکن بیان شد که در صورت نیاز مالی پدر یا موادر ،فرزنود
مسئول پرداخت نفقه آنهاست.
در زمینه ارث بردن به سبب ،زنوان هموواره نسوبت بوه موردان از سوهم ارث کمتوری برخووردار
هستند ،لیکن با توجه به اینکه زنان همواره مالوک امووال و حاصول دسوترنج خوود هسوتند ،و هویچ
وفیفهای در اقتصاد خانواده حتی برای هزینههای شخصی خویش ندارند ،اصل ارث بردن زنوان از
همسر متوفای خود کامالً در جهت منافع زنان است.
با توجه به آنچه بیان شد ،مشاهده میشود که تفاوتهای اقتصادی موجود در حقوق اسوالمی،
که تنها در بعضی موارد در زمینه احوال شخصی وجود دارد ،بر اساس نابرابری در نقشهاست.

نابرابری زنان و مردان در زمینه میزان دیه
تفاوت میزان دیه در زنان و مردان مورد دیگری است ،که آمواج حملوه حامیوان حقووق بشور قورار

( س)

گرفتووه اسووت ،و از موووارد تبعوویض بووه شوومار مووی رود .بحووث در مووورد قوووانین مربوووط بووه دیووه ،و
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در حقوق اسالمی در اصل رابطه توارث زنان و مردان باهم مساوی هسوتند (نسوا  ،)۰ :در میوزان
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ویژگیهای آن در موارد مختلن در این مجال نمیگنجد ،لیکن به طور خالصه با بیان ماهیت دیوه
علت نابرابری روشن میشود.

دلیل نابرابری دیه زنان و مردان
دیه در بیان فقیهان به مالی تعرین شده کوه پرداخوت آن بوه سوبب جنایوت بور فورد دیگور واجوب
میشود (طباطبایی  1415ج 3۰3 :1۰؛ نجفی  14۰4ج 5 :45؛ امام خمینی  1451ج  5و .)13۱ : 1

منتقدان نابرابری دیه زنان و مردان ،دیه را تنها یک حکم جزایی ،و به عنوان مجازات جانی بوه
حساب میآورند ،در حالی که دیدگاههای دیگری نیز در مورد ماهیت دیه وجود دارد.
علت نابرابری دیه زنان و مردان را میتوان در بیان ماهیت دیه جستجو کرد.
در مورد ماهیت دیه سه دیدگاه وجود دارد:
 .1دیه مجازاتی برای جانی است؛ زیرا با گذشت شاکی خصوصی منتفی میشود (صالحی :13۰۳
41؛ کریمی .)1۱2 :13۰۳
 .5دیه دارای هر دو جنبه کیفری و مدنی است (عمید زنجانی  13۳۰ج .)۳۰ :5
 .3دیه از قبیل جبران خسارت به شمار میرود (ولیدی .)3۳3 :13۳5

به دالیلی چند میتوان نظر سوم را پذیرفت:
 .1حق عفو دیه از طرف مجنیعلیه یا وارث او؛
 .5پرداخت دیه ،جانی را از کفاره معاف نمیکند.
 .3مال دیه تنها به مجنیعلیه یا ورثة او تعلق میگیرد.
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 .4از کود ،،دیوانه و شخص خفته دیه ساقط نمیشود ،گرچه ایشان مسئولیت کیفری ندارند.
 .2وجوب پرداخت دیه از بیت المال (ادریس 5۱3 :13۰۰و.)33۱

به همین دلیل است که چنانچه از قبل میوان افوراد قوراردادی در ایون زمینوه منعقود شوده باشود،
همچون قرارداد بیمه ،بر اساس قرارداد عمل میشود.
بنا بر پذیرش این نظر در حقیقت پرداخت دیه ،جنبة جبران خسارت مالی را نیز دارد ،حتی اگر
جنبة مجازاتی آن نیز مورد توجه قرار گرفته باشد .دیه موجب جبران خسارت وارد بر مجنیعلیه یا
ورثه او میشود .در این صورت با توجه به اینکه همواره مردان مسئول اقتصاد در خوانواده هسوتند،
با فقدان ایشان خسارت مالی بیشتری به خانواده وارد میشود ،و جبران آن نیز سنگینتر خواهد بود.

07
بیعدالتی در مورد هیچکس روا نشده است.
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بنابراین چنانچه تمامی قواعد و قوانین اسالمی به طور کلی مورد توجه قرار گیرنود ،هویچگونوه

نتیجهگیری
 .1کنوانسیون رفع هر گونه تب عویض علیوه زنوان ،بوه منظوور اعوالم و اعطوای حقووق زنوان از سووی
حقوقدانان جهانی تدوین شوده اسوت ،از سووی ایون کنوانسویون برابوری کامول در تموام زمینوههوا
واالترین جایگاه حقوقی زنان معرفی شده است ،حال آنکه هر یک از زن و مرد دارای ویژگیهای
متفاوت وجودی هستند.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی به وضوح دیده میشوود ،همچوون حقووق سیاسوی ،اقتصوادی و
فرهنگی ،افزون بر آن در این قانون حقوقی ویژه زنان مقرر شده است.
 .3مالکیت خصوصی زنان همچون مردان در حقوق اسالمی محترم شمرده شده اسوت ،از ایون
رو زنان مالک اموال و حاصل دسترنج خویش هستند ،در حالی که هیچ گونه مسوئولیت اقتصوادی
ندارند .به دلیل این ویژگی اقتصادی زنان در احوال شخصی و به ویژه حقوق خوانواده در موواردی
از ارث ،از سهم کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.
 .4یکی از موارد نابرابری حقوقی زنان و مردان ،دیه ایشان است .با پذیرش این نظر که ماهیوت
دیه ،جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه یا اولیای اوست ،و با توجه به اینکوه خسوارت وارد بوه
خانواده با از دست رفتن مردان بیش از زنان است ،بیشک افزونی میزان دیه مردان نسبت بوه زنوان
از موازین عدالت به شمار میآید.

جايگاه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در حقوق اسالمي با رويكردي بر ديدگاه امام خميني
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