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  ادند.پیشوایان دین، در عمل و سیره و اندیشه به شأن و منزلت زن بھا مى د    

امیرالمؤمنین(علیه السالم) ھیزم تھیه مى «امام صادق(علیه السالم)مى فرماید:     
کرد، آب مى آورد و جاروب مى کرد و فاطمه(علیھا السالم)گندم و جو را آرد مى کرد و 

  ]1»[آرد را خمیر مى کرد و نان مى پخت.



سنگین خود را بر امام على(علیه السالم) به مردان سفارش مى کرد که بارھاى     
] به ھمین دلیل، حضرت در کارھاى منزل ھمکارى جدى 2دوش زنانشان نگذارند;[

نشان مى داد. پیشوایان دین اسالم، نه تنھا مانع فعالیت ھاى سیاسى و اجتماعى و 
علمى زنان نمى شدند، بلکه در سیره ى عملى نیز زنان را به مشارکت در عرصه 

. حضرت زھرا(علیھا السالم) دوش به دوش ھاى اجتماعى توصیه مى کردند
على(علیه السالم) از اھداف و احکام اسالم دفاع مى کرد و جامعه را از انحراف ھاى 

  اجتماعى آگاه مى ساخت.

البته اسالم، با توجه به تفاوت ھاى جسمانى زن و مرد، احکام و حقوق شرعى     
ن جھاد را از زنان نخواسته و متفاوتى براى آنان وضع کرده است. تکلیف سنگینى چو

] تربیت فرزندان 3فرموده است زن ھم چون شاخه ى گل است، نه قھرمان میدان ھا.[
و خانه دارى که از مھم ترین وظایف نظام خانواده و جامعه به شمار مى آید به زنان 
واگذار شده است. این سخن که زنان باید از ھر جھت شبیه مردان شوند و از نظر 

و تکالیف بین آنھا تفاوتى نباشد، به افسردگى زنان و مردان و نابودى نظام وظایف 
  خانواده منجر مى شود.

بسیارى از متفکران غربى، واژگونى جنسیت را عامل مھم آسیب ھاى اجتماعى و     
آسیب ھاى روانى، مانند افسردگى، معرفى کرده اند. تاریخ اسالم به حضور جدى 

ى اجتماعى گواھى مى دھد; افرادى چون: آمنه بنت حارث زنان متدین در عرصه ھا
بن عبدالمطلب بن ھاشم، فارغه بنت عبدالرحمن، العارثیه، دارمیه مجونیّه، عکرشه 
بنت االحلش، ام البراؤ بنت صفوان بن ھالل، ام سنان بنت حیثمة بن مرشد مزجحیه 

معناى نفى و طرد احکام و  و... اما ھیچ گاه دیدگاه اسالم در باب فعالیت ھاى بانوان به
  ارزش ھاى اسالمى نیست.

خوانندگان گرامى باید بدانند که فمینیسم و زن ساالرى یک جریان جھان شمول     
نیست; یک پدیده ى غربى است که زمینه ھاى معرفتى و روانى و اجتماعى خاصى 

ن را در در مغرب زمین منشأ تولید آن گشته و زایش ھر پارادایمى، موج خاصى از آ
جنگ جھانى اول و در دوره ى پست مدرنیسم پدید آورده است. کنوانسیون رفع 
تبعیض زنان نیز پدیده اى است زاییده ى پارادایم فمینیستى که طبیعتاً با چارچوب تفکر 
اسالمى سازگارى ندارد. این فرضیه را محقق محترم سرکار خانم عالسوند به اثبات 

اه از زمینه ھاى پیدایش فمنیسم و گرایش ھاى آن، به رسانده و پس از گزارشى کوت
  تبیین و تحلیل و نقد کنوانسیون پرداخته اند.

امیدوارم این اثر براى خوانندگان سودمند باشد و با ارائه ى نظرھا و پیشنھادھاى     
خود بر بالندگى مجموعه بیفزایند. در پایان از ھمه ى دست اندرکاران مرکز مطالعات و 

ھاى فرھنگى حوزه، بھویژه ارزیابان محترم و مدیر گروه حقوق و سیاست  پژوھش
جناب حجت االسالم باقرزاده و سایر عزیزانى که در آماده سازى اثر تالش نمودند، 

  سپاس گزارى مى نمایم.

  

  عبدالحسین خسروپناه    

  جانشین مرکز مطالعات و پژوھش ھاى فرھنگى حوزه علمیه    



  1382مھرماه  20    

  1424مصادف با پانزدھم شعبان المعظم     

  

  پی نوشتھا    

  .39، ص 3]. وسایل الشیعه، ج 1[    

  .826]. غررالحکم و دررالکلم، ص 2[    

  .31]. نھج البالغه، نامه 3[    

  

  پیش گفتار / نویسنده..........

  

مندان، پیش گفتار دیرزمانى است که بحث از حقوق زنان در کانون توجه اندیش    
حقوق دانان، سیاست مداران، به خصوص طرف داران جنبش زنان قرار گرفته است. 
افراط و تفریط در زمینه ى فوق، مسائل زنان را در کشمکشى طاقت فرسا فرو برده 

  است.

دمادم نگاه ھا به سویى دوخته مى شود و منتظر وزش نسیمى امیدبخش از افق     
...لیکن این انتظار پایان ناپذیر است، چرا که تمام مبھم تئورى ھاى بشرى مى ماند; 

ایده ھاى مزبور از آموزه ھاى وحیانى بریده و منقطع ھستند. به راستى چرا بشر از 
آسمان برید و سر را به سان پا به زمین کوبید؟ آیا وقت آن نرسیده است که دل خود را 

ین حال قاطع فرمود: (لَُھنَّ قرن پیش مھربان و در ع 14به نواى قرآنى بسپاریم که در 
] براى زنان به قدر تکالیفى که بر دوششان است 1ِمْثُل الَِّذی َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف);[

حقوق (و امتیازاتى) قرار داده شده; آن ھم بر اساس معروف. آگاھى از توازن بین 
ه ى فقه حقوق و تکالیف زنان، مستلزم احاطه به حقوق و تکالیفى است که در گستر

  و اخالق اسالمى مطرح شده است.

به حق، پیغمبر خدا(صلى هللا علیه وآله) ضمن بیان وظایف زنان، گستره ى وسیعى     
از حقوق انسانى و زنانگى وى را مطرح ساخت و با این کار رویکردى بى نظیر در تاریخ 

را مراعات جانب زندگى زنان به وجود آورد; عالوه بر آن که یکى از ارکان اخالق دینى 
آنھا قرار داد. تمام این توصیه ھا در حالى صورت مى گیرد که عالى ترین جلوه ھاى 
احترام و محبت را در رفتار ایشان نسبت به زنان خویشاوند مشاھده مى کنیم که 
احدى مانند آن را سراغ نداشته است. آن تأکید و این سیره به موازات حیات اھل بیت 

ھم السالم)ھم چنان ادامه یافت; اما ھرقدر که نظام قانون گذارى عصمت و طھارت(علی
و نھادھاى سیاسى و آموزشگران از خاندان پاک نبوت فاصله مى گرفتند، فاصله ى 
مردم با مفاھیم اساسى دین بیش تر مى شد. اما اکنون که با انقالب شکوھمند 

ت به ھم ریخته اسالمى، و درست در دوران شکوفایى عصر تجدد، ھمه ى محاسبا
  است، باید فرصت طالیى احیاى فکر دینى را مغتنم شمرد.



باید نظامواره ى حقوقى اسالم را که دیرینه ولى بدیع است دوباره به جھانیان ابالغ     
ھمواره فقدان «نمود. عالمه طباطبایى(رحمھم هللا) چه خوب و به جا فرموده که 

و نبود مبلغانى که روح احکام را به مردم مجریانى که قوانین اسالم را اجرا کنند 
] ... به ھر تقدیر، در صفحاتى 2»[برسانند، نفس احکام دینى را از آنھا ستانده است.

که پیش رو دارید کوشیده ایم ضمن اشاره به پدیده ى جنبش زنان (فمینیسم)، آخرین 
ض علیه کنوانسیون رفع تبعی«تالش عمده ى حقوقى در دفاع از حقوق زنان، یعنى 

را در بوته ى نقد بگذاریم. بر این اساس، با معرفى و ارزیابى کنوانسیون و » زنان
استخراج موارد مغایرت آن با فقه اسالم و قوانین داخلى ایران، پیامدھاى الحاق و عدم 
الحاق ایران به معاھده ى مزبور را بیان مى داریم. باشد که این مختصر گوشه ى 

ى و فرھنگى نسل انقالب را مرتفع سازد و پاسخ گوى سؤاالت کوچکى از نیازھاى فکر
  آنان در این باب باشد.

  

  عالسوند    

  1382قم ـ تابستان     

  

  پی نوشتھا    

در آیه را امر مطابق » معروف«. عالمه طباطبایى، 228]. سوره ى بقره، آیه ى 1[    
  ھدایت عقلى، حکم شرعى و مقتضاى خلق حسن مى داند.

  .276، ص 2]. تفسیر المیزان، ج 2[    

  

  فصل اول:زمینه ھاى پیدایش جنبش زنان (فمینیسم) نویسنده........

  

  پیشینه و زمینه ھاى پیدایش جنبش زنان    

نگاه فرودست به زنان جزو عمیق ترین و ماندگارترین نگاه ھایى است که ممکن بود     
ت که به راحتى نمى توان به صنفى دوخته شود. عمق بھت این نگاه به حدى اس

جھت آن را عوض نمود. در ملل و اقوام مختلف، از اعصار و اقوام باستانى تا ملل نسبتاً 
متمدن، این دیدگاه چه به طور نظرى و چه عملى ھمواره وجود داشته است. ملت روم 

سال قبل از میالد); با  400جزء اولین مللى است که قوانین مدنى را وضع نمود (حدود 
این حال زنان را از موضوع قانون ھاى انسانى خارج دید. ملتى که حقوق انسانى را 
براى مردان به بھترین شکل ممکن براى آن روزگار تدوین مى کند، چنان سیطره اى به 
آنان در عرصه ى خصوصى خانواده مى دھد که در سایه ى آن مى توانند با صالح دید 

] در این میان به دلیل خروج زنان از حیطه 1ندند.[خود کمر به قتل ھمسر خویش نیز بب
ى قانون، ھیچ دادرسى به شکایات آنھا رسیدگى نمى کند و از ھیچ حمایت قانونى 

  اى برخوردار نیستند.



گفتنى است که زنان در امت ھاى متمدنى نظیر چین و ھند، مصر قدیم و ایران نیز     
یف شاق و شکننده با مردان شریک اند، وضعیت بھترى ندارند. در تمام تکالیف و وظا

اما از حقوق آنھا خوردار نیستند. عالوه بر آن که وظایف مختص، نظیر خانه دارى و بچه 
  دارى، و اطاعت از شوھر در ھمه ى اوامر او نیز به عھده ى آنان است.

د عالمه طباطبایى(رحمھم هللا) در این باره مى نویسد: با این وصف اوضاع زنان نز    
این ملل و طوایف، به ھر حال، بھتر از وضعیت زنانى بود که در قبایل غیرمتمدن زندگى 

] از تشریح 2مى کردند; چرا که دیگر به قصد خوردن گوشت آنھا، آنھا را نمى کشتند![
احوال اسفبار زنان در تاریخ حقارت بار آنان صرف نظر مى کنیم; ولى باید اعتراف کنیم 

یشرفت جوامع، این وضعیت ھم چنان ادامه یافت و تمام امتیازات که حتى با ترقى و پ
ھم چنان در اختیار مردان بود و زنان از امتیازات مدنى و شھروندى کم ترى بھره مند 
بودند. ناگفته پیداست که در این میان وضع زنان مسلمان به خصوص در برھه ى حضور 

بر اکرم(صلى هللا علیه وآله)شروع نورانى معصومین(علیھم السالم)، که از حیات پیام
  مى شود، متمایز است.

آندره میشل در کتاب خود از زنان برجسته ى اروپایى و امریکایى که نام مى برد در     
یک مبارزه ى نفس گیر در سده ھاى اخیر براى احقاق حقوق شھروند درجه ى یک 

ر اثر عظیم خود به دست و پا مى زدند و از آلیز بولدینگ چنین تقدیر مى کند: د
آمریکاییان نشان داده است، قبل از آن که غرب از وحشیگرى به درآید، زنان، بدون آن 
که تحت حمایت مردان باشند، در تمامى دنیاى اسالم درخشیدند و علماى مذھبى، 

] شئوارگى زنان پدیده ى نامیمونى 3دانشمندان، حقوق دانان و شاعرانى داشته اند.[
ته ھاى دور براى زن غربى وجود داشت.جدیت در دور نگه داشتن زنان بود که در گذش

از عرصه ھاى قدرت و ثروت، که غالباً در اجتماع یافت مى شدند، از مانور شخصیت 
  زنان مى کاست.

در ھمین حال غرب با رویکردى نوین و تحولى عمیق مواجه است. تحولى که از     
رصه ھاى حیات بشر را درمى نوردد. مکاتب فلسفى شروع مى شود، ولى تمام ع

زمینه ھاى اجتماعى جنبش زنان به وجود آمدن نھادھاى مدنى و شدت گرفتن نظریه 
ى حکومت ھاى دموکراتیک، سخن از تساوى آحاد مردم در حقوق و در قبال قانون و 
حمایت ھاى حقوقى را جدى تر کرد. در کنار پیدا شدن فضاى باز اجتماعى براى طرح 

و اندیشه ھا، تحولى عظیم در صنعت بھوجود آمد که به نوبه ى خود بر دامنه ى افکار 
  نھضت زنان افزود.

این تحول نقش تولیدى ـ اقتصادى زنان را در خانواده کم رنگ کرد; زیرا با بھوجود     
آمدن کارخانه ھا کار و خانه از ھم فاصله مى گرفتند. در عین حال بھوجود آمدن صنایع 

دستگاه تایپ، در آسان سازى بعضى مشاغل براى زنان نقش مھمى بازى  مدرن، مثل
کرد و راه ورود آنھا را به بازار کار ـ با آن که مھارت خاصى ھم نداشتند ـ تسھیل نمود. 
اوج گرفتن سطح مطالبات کارگران و پیدایش سندیکاى کارگرى، ثروت اندوزان صنعت را 

ه ى اشتغال انداخت; چرا که ورود رقیبانى به فکر جلب ھر چه بیش تر زنان به عرص
فرصت طلب و در عین حال قانع و مطیع، به بازار کار، نظام عرضه و تقاضا را نامتوازن 
مى کند و خود اھرم فشارى بر کارگران مى شود، سرمایه داران در انتخاب کارگر قدرت 

دھا را پایین نگه مانور بیش ترى مى یابند و مى توانند به این وسیله ھمواره دست مز
دارند; به عبارت دیگر، زنان طعمه اى خوب براى صاحب سرمایه و رقیبى بسیار ناراحت 



کننده براى کارگران مرد بودند. گیلبر مبارزه ى زنان کارگر در فرانسه را براى قطعى 
کردن حقوق کار که بدون وقفه مورد اعتراض کارگران مرد بوده را این گونه توصیف مى 

خستین سخن کارگران مرد در اتحادیه ھا درباره ى حذف کار زن بوده است. اما کند: ن
این زنان ھستند که با ورود خود به این عرصه، ضمن برخوردارى از دست مزد مستقل، 
تریبون جدیدى براى احقاق حقوق خود و اعالم انزجار از ظلم پیوسته اى که بر آنھا 

  ]4رفته است، یافته اند.[

  

  تھاپی نوش    

  ] محمد حسین طباطبایى، قضایا المجتمع و االسرة و الزواج.1[    

  ]. ھمان.2[    

  .7]. آندره میشل، جنبش اجتماعى زنان، ص 3[    

  .84]. آندره میشل، ھمان، ص 4[    

  

  فصل دوم:فمینیسم: ماھیت، گرایش ھا و سیر تحوالت / نویسنده....

  

اشاره کردیم، باعث شدند که زنان نداى حق زمینه ھایى که در فصل قبل بدانھا     
طلبى خود را تا حدى سازمان دھند و خود را نه به عنوان یک گروھى در یک کنش 

  اجتماعى نظم یافته، بلکه یک جنبش معرفى سازند.

م وارد زبان فرانسه شد. آندره  1837) در سال Feminismeواژه ى فمینیسم (    
این کلمه را این چنین تعریف مى کند: آیینى که طرف  میشل به نقل از فرھنگ لغت ُربر

  ]1دار گسترش حقوق و نقش زن در خانواده است.[

  به طور کلى براى فمینیسم سه مرحله طرح مى کنند:    

  موج اول فمینیسم (از اوایل قرن نوزدھم تااندکى بعد ازجنگ جھانى اول)    

ر عمومى وارد واژگان زبان نشده بود، واژه ى فمینیسم تا اواخر قرن نوزدھم به طو    
دانسته اند; با وجود این، شواھد به دست  1837ولى ورود آن به زبان فرانسه را تاریخ 

 14آمده از آثار زنان درباره ى حقوق زن باعث شد که وجود ایده ى فمنیستى را تا قرن 
تین ] در حالى که برخى مرى آستل را نخستین فمینیست یا نخس2ھم بدانند;[

زندگى مى  1731تا  1666] وى در بین سال ھاى 3فمینیست انگلیسى مى دانند.[
کرده است. در این زمان، فمینیسم لیبرال اولیه،فمینیسم مارکسیستى و فمینیسم 
سوسیالیستى شکل گرفت. تفاوت فمینیسم لیبرال اولیه (که کرافت نماینده ى اصلى 

موج اول است) با دو گونه ى دیگر، این  آن، یعنى مرجع تأثیرگذار بر فمینیست ھاى
است که کرافت یک دیدگاه اصالح طلبانه داشت و به یک انقالب معتقد نبود; به عبارت 
روشن تر، به تفاوت ھا معتقد بود، ولى از نابرابرى زنان و مردان در خانواده و در اجتماع 



ه کارى نداشت، اما معترض و ناراضى بود. وى به ساختار زیست شناختى زنانه و مردان
به شدت به مؤنث بودن، یعنى جنسیتى که در سایه ى آموزش ھاى خاص زنانه به 

  ]4وجود مى آید معترض بود.[

دوره ى افول (آتشى به زیر خاکستر) قرن بیستم از یک سو شاھد جنبش ھاى     
 بزرگ و انقالب ھاى پردامنه و از سوى دیگر شاھد دو جنگ جھانى است. انقالب ھاى

داخلى باعث شد که زنان، بدون نگاه جنسیتى، براى احقاق حقوق اولیه در کنار 
مردان قرار گیرند; لذا تا حدودى جنبش ھاى خاص زنانه تحت الشعاع قرار گرفت. دو 
جنگ جھانى اول و دوم نیز باعث ایجاد شرایط جدید براى زنان گردید که تا حدى آن ھا 

ه از فرصت به دست آمده (نبود مردان، به دلیل را ساکت مى نمود. زنان با استفاد
حضورشان در جبھه ھاى جنگ) به کارخانه ھا و تصدى برخى امور در جبھه ھا راه پیدا 
کردند و تا حدودى تمایز جنسیتى بین زنان و مردان فراموش شد. اما با تمام شدن 

حب جنگ جھانى دوم و برگشت مردان به صحنه ى عادِى زندگى جنگ بر سر تصا
مناصب در گرفت. شاید فرصت طلبى کارخانه داران و سوء استفاده از تالش کارى زنان 
براى جلوگیرى از تعطیلى کارخانه ھا را ھم بتوان زمینه ساز ناراحتى مجدد و به مراتب 
بیش تر زنان به حساب آورد. از این امر ھم نباید غفلت کرد که موقعیت به دست آمده 

به زنان چشانده بود و استقالل و حیثیتى براى ایشان بھوجود طعم حضور اجتماعى را 
آمده بود که با وضعیت قبلى ابداً قابل مقایسه نبود. در این ھنگام بیرون راندن زنان از 

  صحنه ى اجتماع با مقاومت بیش ترى مواجه شد.

  

  )1960موج دوم فمینیسم (اواخر     

مینیسمى شکل گرفتند: فمینیسم چنانچه گذشت در این دوره دو تفکر مھم ف    
  رادیکال و فمینیسم لیبرال.

البته عده اى ھم از فمینیسِم خانواده گرا و زن گرا در این مرحله صحبت مى کنند     
مربوط مى شود. در این میان ایده ھاى  1980و طى دھه ى  70که به اواخر دھه ى 

ن خانواده نھاد فمینیسم رادیکال شنیدنى تر است! کسانى که قایل اند چو
پدرساالرانه ى تمام عیار است، تنھا ره آوردش براى زنان چه در خود خانواده و چه در 

بر این اساس باید به ازدواج «حیطه ى عمومى جامعه، پذیرفتن تسلط مردان است. 
] اینان سرسخت ترین مدافعان 5»[تک ھمسرى و ایدئولوژى مادر شدن خاتمه داد.

انواع طرق براى ارضاى غرایز جنسى حتى ھم جنس گرایى  سقط جنین و تجویزگران
] و آنان باید خود را 6»[دوبوآر معتقد بود که آزادى زنان از شکم آغاز مى شود«ھستند. 

از قیود مادرى برھانند. زنان در برابر دیدگاه ھاى تند رادیکال ھا واکنش نشان دادند و 
دار شدند که نظریاتشان از دو جھت با لذا طیف جدیدى از فمینیست ھا در این زمان پدی

تفکرات قبلى متفاوت است. اینان را با عنوان فمینیست ھاى خانواده گرا و زن گرا مى 
شناسند; در نتیجه معلوم مى شود دو رکن اصلى نظریه ى آنان خانواده و ارائه ى 

  رویکرد جدیدى در باب زنانگى است.

معروف گشته » احیاى مادرى«است که به  جھت اول، نگاه مثبت آنان به خانواده    
است. ھدف نھایى آنان مبارزه با تفکِر ناسازگارى فمینیسم با مادربودن است; یعنى 
ھم مى توان مادر یا مدافع مادرى بود و ھم فمنیست. از جمله این افراد جرمین گریر 



یوه ) منتقد خانواده ى تک ھمسرى و ش1971است که ابتدا در کتاب خواجه مؤنث (
ھاى متعارف پرورش فرزند در خانواده ى ھسته اى است; ولى در کتاب جنسیت و 

) طرف دار خانواده و مدافع تفاوت ھاى جنسى ذاتى بین زنان و 1984سرنوشت (
مردان بود. او حتى فمنیست ھاى رادیکال را به تمسخر مى گرفت; لذا آنان نیز او را 

  متھم مى ساختند.

آنان به زنان و ویژگى ھاى زنانه بود. اینان معتقد بودند که  جھت دوم، نگاه خاص    
جنس برتر (نه مساوى و برابر با مردان) جنس زن است و صفات زنانه عالى ترین 
صفات براى ادامه ى حیات بشرى است; به عبارت دیگر، احساس و عاطفه عالى ترین 

از صلح و عدالت صفات براى ادامه ى حیات بشرى ھستند و جھانى سالم و سرشار 
مى سازند. بنابراین، اینان با فمنیسم لیبرال ھم مخالف بودند که قایل به ساختن 
شخصیت خردگرا براى زنان با حقوق مساوى با مردان بودند. فمینیست ھاى پسا 

پست مدرنیسم با طرح سؤاالت اساسى در باب معناى ھویت زنان، سبب «مدرن 
البته اجماال باید گفت که تفکرات پست ] 7»[آشفتگى در فمینیسم شده است.

مدرنى در ھر زمینه اى، از جمله فمینیسم، از دل مدرنینه بیرون آمده است. عدم 
اعتقاد به ھر گزاره ى ثابت، و قابل نقد دانستن ھر تفکر و ایده اى حتماً دامن گیر خود 

قتضاى آن مدرنیته نیز خواھد شد; لذا نگاه پست مدرن مناقض مدرنیته نیست بلکه م
] لیکن روشن است که تشخیص دو قضیه ى متناقض براى عقل آدمى کار 8است.[

  مشکلى نیست ھر قدر ھم که براى توجیه آنھا مبناى نظرى بسازیم.

در ھر حال پست مدرن معتقد است که ھر مکتب فکرى اى که مدعى درک واقعیت     
لیسم چه مارکسیسم و چه به صورت یکسان و یکپارچه باشد (ھر چه باشد)، چه لیبرا

] پس فمینیسم ھم قابل نقد است; زیرا 9فمینیسم، گمراه کننده و ظاھر فریب است;[
مى خواھد یک مکتب فکرى خاص ارائه کند. سؤال پست مدرن این است که وقتى 
ھویت ھر زنى تحت تأثیر عواملى نظیر سن، قومیت، نژاد، فرھنگ، جنسیت و تجربه 

توان تعریف واحدى از وى ارائه داد؟ پس مى توان گفت که شکل مى گیرد، چطور مى 
ھیچ تالشى براى کشاندن این زن به یک اردوگاه ایدئولوژیک، مثمر ثمر «

]عالوه بر آن که چون فمینیسم بر مبانى مکاتب فکرى معیوبى بنا شده 10»[نیست.
مھر بطالن که پر از جزمیت اند (مثل فمینیسم مارکسیسم...)، پس عمال باید بر آنھا 

  زد.

البته روشن است که نگارنده اوال در صدد نقد مطالب مطرح شده نیست و ثانیاً نقد     
پست مدرن در واقع به نقد مدرنیته برمى گردد; اما به صورت یک استدالل جدلى باید 
بگوییم که شاید تحت تأثیر ھمین عوامل (مانند فرھنگ و نژاد...) است که فمینیسم 

ع حقوق زنان به معناى واقعى نبوده است. على رغم ادعاى فمینیست ھیچ گاه مداف
]، ھیچ گاه حقوق اقلیت ھا، به خصوص زنان 11ھا مبنى بر خواھرى تمام زنان جھان[

رنگین چھره و سیاه پوست، مورد نظر فمنیست ھا نبوده و، به شھادت تاریخ، 
ه و ھرگز به طور واقعى از سفیدپوستاِن فمنیست ھمواره زنان سیاه را از بین خود راند

] به نظر مى رسد که تا کنون روشن شده 12مسئله ى نژاد دست برنداشته اند.[
باشد فمینیسم در بستر ایده ھاى مختلف رشد کرده و نمى توان از آن تفسیر واحدى 

  ارائه نمود.



با این وجود، مى توان گفت که فمنیست ھا در صدد پاسخ دھى به سه سؤال     
  ند:اساسى ا

. درباره ى زنان چه مى دانیم؟ (یعنى چه تفسیرى از وضعیت موجود آنھا ارائه مى 1    
دھیم و خود چه تعریفى براى زنان داریم؟ آیا آنان مورد ظلم و ستم ھستند یا فقط 
وضعیت نابرابرى دارند؟ آیا موجودى ذاتاً متفاوت ھستند؟ آیا این تفاوت، از آنھا و مردان 

  مى سازد، یا چیز دیگرى؟)جنس اول و دوم 

  . علت این وضعیت چیست؟2    

  ]13. چه راه حلّى براى تغییر این وضعیت پیشنھاد مى شود؟[3    

این پاسخ ھا على رغم تنوع و تفاوتشان، در یک امر کامال مشترک اند; و آن امر     
در نگاه پرسنالیستى آنان به زن است. توضیح آن که، فمنیست ھا براى زنان ھم 

عرصه ى حیات فردى و ھم در عرصه ى زندگى خانوادگى و ھم در اجتماع، در قلمرو 
فرھنگ، سیاست و اقتصاد دیدگاه ھا و راھکارھایى دارند که گاھى تفاوت آنھا بسیار 
شگفت آور است; به طور مثال، عده اى سخت با خانواده مخالف و عده اى با آن 

ده اى به شدت مخالف آن اند. اما با تمام موافق اند. کسانى مدافع سقط جنین و ع
این تفاوت ھا، ھمه ى فمنیست ھا مخالف فرودستى زنان ھستند. این فرودستى به 
دالیل و با ابزارھاى مختلف اعمال مى شود، اما باید از آن گریخت. طرحى که در تمام 
 نظریات فمنیستى براى از میان برداشتن دیدگاه پست نگرى و فرودستى به چشم

مى خورد، تأکید بر ھمان مفھوم پرسنالیستى و شخصیت گرایى براى زنان است.این 
] حتى اگر در این بین مادرى و 14فلسفه خواھان حیثیت و کرامت فردى است;[

ھمسرى و تمام خصوصیات زنانه قربانى شوند. آزادى، عزت و شرف زن به عنوان فرد 
عظمت کشور و خانواده رعایت انسانى باید وراى وظیفه ى اجتماعى اش، براى 

  ]15شود.[

به نظر نگارنده وجه اشتراک اصلى تمام مکاتب فمنیستى ھمین است و بقیه ى     
ایده ھا و نظریه پردازى ھاى آنان زاییده ى ھمین مفھوم است; به طور مثال، اگر زنان 
قرن ھجده و نوزده براى حق رأى مى کوشند، مى خواھند یک فرد حقیقى به حساب 
آیند; اگر خانواده را جایگاه مرگ مدنى زنان معرفى مى کنند، به ھمان دلیل است; اگر 

در تفکرات ِکلِر دومار و سن سیمون براى زنان حق استفاده از لذات مستقل  19در قرن 
از ازدواج مطرح مى شود، زاییده ى ھمان فکر است و اگر مارگارت فولر اعتقاد دارد که 

ابى به یک خوِد مستقل مبارزه کنند نیز، از ھمان ایده ناشى زنان باید براى دست ی
مى شود. البته در برخى مکاتب فمنیستى با غلظت و شدت بیش ترى این دیدگاه 
مطرح مى گردد; مانند فمنیست ھاى رادیکال که تسلط زنان بر خویشتن را تنھا راه از 

دان نسبت به زنان مى بین بردن احساس حقارت خود زنان و رفتارھاى حقارت آمیز مر
دانند. بر این اساس، تمام رادیکال ھا و بسیارى از فمنیست ھاى دیگر، حتى لیبرال 
فمنیست ھا، اعتقاد دارند که چون زنان نیز انسان مستقل و داراى غرایز و حق لذت 
ھستند، مادامى که روش جلوگیرى از باردارى به طور صد در صد وجود ندارد، پس 

امال نمى تواند از تولید مثل جدا گردد، مگر آن که زنان نیز حق سقط رابطه ى جنسى ک
  ]16جنین را به دست آورند.[



قابل توجه است که مسئله ى تسلط بر خویشتن (با تعریف فمنیستى اش) آن     
چنان در مسئله ى کنترل باردارى ذوب شده که زن پژوھان غربى معتقدند نقشى که 

شرفت زنان و ایجاد تحول در نقش آفرینى ھاى آنان (به قرص کوچک ضد باردارى در پی
مقتضاى طبع فمنیست ھا) ایفا کرد، به مراتب از مسئله ى کسب حق رأى مھم تر و 

] با این وصف معلوم مى شود که رسیدن به استقالل فردى اساس 17بیش تر بود![
زنان  حرکت ھاى فمنیستى است. حتى آنھایى که معتقد به خانواده و نقش مادرى

ھستند، زنان را مستقل و در عرض خانواده مى خواھند و در تزاحم ھاى حقوقى بین 
] به 18حقوق زن و خانواده، حتماً فردیت و شخصیت مستقل زن را اولویت مى دھند;[

طور مثال، در بحث ھاى جمعیت شناسى اگر کشورى با رشد منفى جمعیت مواجه 
مثل نماید; زیرا حقوق زن در حیطه ى اختیار بر شد، حق ندارد زنان را وادار به تولید 

جسمش غیر قابل انتقال است و نباید برخى تابع مالحظات جمعیت شناسى 
  ]19باشد.[

نگاه پرسنالیستى و شخصیت گرایانه به زنان تا آن جا پیش رفته است که ـ ھمان     
یتى، نظیر طور که از نوشته ھاى فمنیستى بر مى آید ـ حتى قوانین تأمینى و حما

افزایش مرخصى زایمان و تعیین موعد نزدیک تر براى بازنشستگى زنان، مخالف تعالى 
] و این ھمان قصه ى دردناکى است که در ادبیات 20شخصیتى آنان است.[

معروف است. در مجموع باید گفت تفکرات فمنیستى » انقالب جنسى«فمینیستى به 
أکید افراطى بر وجود مستقل زنان است دیدگاه ھایى ھستند که وجه اشتراک آنھا ت

  که با شدت و ضعف در نوشته ھاى آن ملحوظ است.

در واقع تفریط در رعایت حق زنان در طول تاریخ، با فمینیسم راه افراط را پیموده     
است. گرچه صحیح است که در مقام نقد فمنیسم تک تک گرایش ھاى فمنیستى 

ه از وضعیت موجود و مطلوب زنان به تصویر مى مالحظه شوند و با توجه به معنایى ک
کشند مورد بررسى و نقادى قرار گیرند، لیکن روشن است که تأکید افراطى بر 
استقالل زنان و تکیه ى اکید بر برابرى زنان و مردان در تمام جھات، خود به تنھایى 

ردھاى قابل تأمل است.; چرا که به جنگ خانواده و نھادھاى جمعى آمده است. راھب
استقالل طلبانه ى فمنیست ھا تا بدان جا پیش رفته است که به اعتراف امریکاییان: 
فمنیست ھا به طور ضمنى یا صراحتاً این باور را گسترش داده اند که آزادى زنان باید با 
رھایى آنان از خدمت به کودکان و نیز مردان آغاز شود. بر این اساس، مى توان ادعا 

عتقادات فمنیستى، ما از دین دارى عاطفى که باعث مى شود زنان کرد که با بسط ا
] 21از نقش مادرى خود بیش ترین رضایت خاطر را داشته باشند، فاصله گرفته ایم.[

بنابر این نظریه ھر طریقى که بتواند به ایجاد و تداوم این مشى استقالل طلبانه کمک 
ه حسب ذات خود و یا باورھاى حاکم کند، باید تقویت شود و در مقابل، ھر نھادى که ب

بر جامعه، زن را در خود ھضم مى کند و یا از استقالل وى مى کاھد محکوم است، 
  خواه این نھاد خانواده باشد و یا ھر امر دیگرى.

نکته ى دیگرى که قابل نقد است، نگاه حق محورانه و فارق از انواع مسئولیت     
تى فمنیسم در آن جاسازى شده است; یعنى ھاست که بر اساس پایه ھاى اومانیس

دیده شده مسئول و مکلف معرفى نشده است. در اندیشه ى » محقّ «آن قدر که زن 
دینى ما ضمن تأکید بر حفظ ھویت مستقل انسانى براى زن، به نقش ھاى بى بدیل 
او در خانواده توجه شده است. ھویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى 

ازد. تکلیف به امر به معروف و نھى از منکر، با تعریف وسیعى که دین از حق مى س



معروف و منکر دارد، زنان را به اندازه ى مردان در مسائل اجتماعى و سیاسى مکلف 
مى کند، چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ـ اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم 

  ھاى متعددى در شریعت اسالمى تعبیه شده است.

نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و ھم چنین ویژگى ھا و خصلت ھاى     
منحصر به فردش در ارائه ى نقش ھمسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى 
وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. در واقع در آموزه ھاى دینى زن در سه جھت 

نوان یک عضو از خانواده، به عنوان یک موضوع قرار گرفته است: به عنوان یک فرد، به ع
عضو از اجتماع; این موقعیت ھاى سه گانه براى او حقوق و تکالیفى ایجاد کرده است. 
از نظر اسالم استقالل زن به عنوان یک موجود انسانى بدین گونه است که تمام وجود 

مقابل او در قبال خانواده و اجتماع ذوب نمى شود، ولى در عین حال تعھداتى در 
خانواده و اجتماع بر عھده دارد. از سوى دیگر زن و مرد ھیچ کدام فقط جسم و ابعاد 
جسمانى نیستند، بلکه حقیقتى به نام روح دارند; و این دقیقاً خالف آموزه ھاى 
فمنیستى است. فمنیستم که از ماده گرایى بعد از رنسانس کامالً اشراب شده 

  ن زاویه ى دیگرى نمى بیند.است، به جز جنبه ھاى مادى براى ز

بنابراین، برخوردارى زن از روح ـ که حقیقتى مشترک بین او و مرد است ـ و ابعاد     
مشترک جسمى، باعث تولید حقوق و تکالیف مشترک است; و وجود جسم و قالب 
مختص زنانه و مردانه و برخى خصوصیات روانى ویژه، باعث پیدا شدن حقوق و تکالیف 

] در نتیجه، انسان چه زن باشد و چه مرد، در آموزه ھاى دینى یک 22مختص است.[
فرد مخاطب و مسئول است; ولى زیباترین جلوه ھاى حیات خود را وقتى به نمایش 
مى گذارد که با ایثار، گذشت و تعاون، فردیت خود را براى مصالح عمومى فدا کند و از 

این ھا، در تفکر ناب دینى مقوله  خودخواھى ھا فاصله بگیرد. گفتنى است، افزون بر
اى به نام عبودیت باز شده که به رابطه ى انسان با خدا مى پردازد. مقوله اى که 
جنسیت در آن راھى ندارد. چه مرد و چه زن با طى مدارج آن مى توانند به تعالى 
 برسند; چه آن که ابزار الزم براى این راه، حقیقت مجردى به نام روح است که اساساً 

  فارق از جنسیت است.
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  فصل سوم:کلیاتى درباره ى کنوانسیون رفع تبعیض / نویسنده....

  

  ]1»[رفع تبعیض علیه زنان«یمان نامه ى فمینیسم و عقد پ    

جنبش دفاع از حقوق زنان با تمام افت و خیز و تشتت درونى اش، به تدریج به یک     
  حرکت حقوقى وسیع اندیشید.

پیدایش سازمان ملل متحد که پس از جنگ جھانى دوم به عنوان باالترین نھاد     
دیپلماتیک تر سوق داد، بھانه اى  مدنى آن روز، تعامالت ملت ھا را به سمت روابطى

براى راضى و ساکت نگه داشتن کشورھاى ضعیف ترى بود که اکنون مدعى استقالل 
] باید بگوییم که اعالمیه ى جھانى حقوق بشِر این سازمان نقطه 2سیاسى بودند.[

  عطفى در تاریخ ملل بوده است.

و اجتماعى سازمان ملل این اعالمیه را که کمیسیون حقوق بشر شوراى اقتصادى     
  مجمع عمومى به تصویب رساند. 1327آذر  19/  1948دسامبر  10تھیه کرده بود، در 

، مجمع عمومى بر روى پیش نویسِ دو قرار و 1954شش سال بعد، یعنى از سال     
و دیگرى شامل » حقوق سیاسى و مدنى«یا میثاق مشغول کار شد که یکى شامل 

شد. این دو میثاق به منزله ى دو سازوکار » و فرھنگى حقوق اقتصادى، اجتماعى«
 1966دسامبر  16مھم براى اعالمیه ى جھانى حقوق بشر بودند که در نھایت در 

  ]3میالدى از تصویب مجمع عمومى گذشتند.[

ھر دو میثاق جنبه ى توصیه اى داشتند، ولى به دلیل شرایط آن روز و توجه ملت     
  ى عدالت ساز، در عرف حقوقى دولت ھا جاى گزین شدند.ھا به حقوق و قراردادھا

آنچه این پیشینه ى مختصر را به بحث ما مرتبط مى سازد این است که تمام این     
نوشته ھا با وجود تأکیدشان بر حقوق طبیعى و فطرى آحاد انسان ھا، به صراحت و 

ضى نکردند. بر این جدیت زنان را مخاطب قرار نداده و مدافعان حقوق زن را ابداً را
اساس آنھا تالش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار 



به عقد معاھده اى نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و ھدف اساسى آن، بررسى 
  حقوق زنان و مردان باشد.

زنان با منجر به تھیه ى پیش نویس راجع به مسائل  1967نوامبر  7این تالش ھا در     
شد. پیش نویس مزبور پس از تصویب نھایى » اعالمیه ى رفع تبعیض علیه زنان«عنوان 

در آمد و در ردیف » کنوانسیون محو کلیه ى اشکال تبعیض علیه زنان«به صورت 
معاھدات حقوقى بین المللى با تضمینات الزم قرار گرفت. زمان تصویب معاھده ى 

و زمان الزم االجرا شدن آن (به دلیل الحاق حد  1358/ آذر ماه  1979دسامبر  18فوق، 
  بود. 1360شھریور  12/ 1981سپتامبر  3نصاب الزم از کشورھا به آن) 

از آن پس، با رویکرد مستمر این سازمان به مسئله ى زنان مواجه ھستیم، به گونه     
ر آن که را دھه ى زن نام نھاد; عالوه ب 1985تا  1976اى که این سازمان سال ھاى 

سال گذشته پنج کنفرانس جھانى مخصوص زنان برگزار نمود که  27این سازمان طى 
در ھر کدام از آنھا چگونگى پیشرفت یا رکود کشورھا در مسائل زنان گزارش و بررسى 
شده است. در تمام این اجالس ھا شاخص اصلى، کنوانسیون محو تبعیض بوده 

)، کپنھاک 1975: کنفرانس مکزیکو سیتى (است. کنفرانس ھاى مزبور عبارت اند از
  ).2000) و نیویورک (1994)، پکن (1985)، نایروبى (1980(

  

  موقعیت کنونى کشورھا نسبت به کنوانسیون محو تبعیض    

در قبال کنوانسیون محو تبعیض که به ھمراه کنوانسیون حقوق کودک در بین     
اى در نظرگاه دولت ھا دارند، دو نوع کنوانسیون ھاى سازمان ملل متحد موقعیت ویژه 

واکنش رخ داده است. بسیارى از کشورھا به راحتى آن را پذیرفتند و کشورھایى نیز تا 
حدودى واکنش ھاى دفعى از خود نشان دادند. بیش ترین مخالفت ھا از طرف 
کشورھاى مسلمان بود، ولى در عین حال بعضى از کشورھاى توسعه یافته نیز 

  ]4نمودند.[» اعمال شرط«خى مواد آن نسبت به بر

 40کشور به کنوانسیون پیوسته اند. در این میان بالغ بر  168در حال حاضر بیش از     
کشور، از کشورھاى اسالمى ھستند. کشور ما نیز جزو کشورھایى است که 
کنوانسیون را رسماً نپذیرفته و به جامعه ى جھانى اعالم نموده است که معاھده ى 

  ر در دست مطالعه و اقدام است.مزبو

  

  )Reservationکنوانسیون و حق تحفظ یا حق شرط (    

چنانچه اجماالً اشاره شد، برخى کشورھا کنوانسیون مزبور را به طور مشروط     
  پذیرفته اند.

مسئله ى حق شرط و یا تحفظ برنامه اى است که راجع به بسیارى از معاھدات     
مى شود. یک معاھده ى حقوقى در سطح جامعه جھانى بین المللى پیش بینى 

نمى تواند تمام مالحظات بومى و منطقه اى و آداب و رسوم و قوانین ملل را در خود 
جاى دھد; عالوه بر آن که معاھده اى در این سطح اساساً خواستار ایجاد وحدت رویه 

راین اصوالً مى راجع به معضل یا مسئله اى است که براى آن تصویب شده است; بناب



خواھد که خصوصیات متفاوت درون دولت ھا و ملت ھا را از تأثیر در معاھده ساقط 
نماید; فرقى ندارد که حال بانى و باعث این خصوصیات و ویژگى ھا چه باشد (فرھنگ، 

  مذھب، نژاد، جنسیت و ...).

ه شود و در این حال طبیعى است که معاھده با مخالفت دولت ھا و ملت ھا مواج    
سطح الحاق به آن پایین بیاید; لذا براى رعایت حقوق دولت ھا و ملت ھا این حق در 
نظر گرفته شده است که اگر دولتى راجع به مواد یا بندھایى از آن، نظرھایى 
اختصاصى داشت، آنھا را از زاویه ى نگاه خودش تفسیر و عملى سازد و یا احیاناً ماده 

  .اى را به ھیچ وجه نپذیرد

نام این رفتار حق شرط، تحفظ یا رزرو کردن است. در کنوانسیون حقوق معاھدات     
، حرف د) حق شرط، وسیله اى براى محدود ساختن تعھدھا 1، بند 1وین (ماده ى 

  معرفى و چنین تعریف شده:

بیانیه ى یک جانبه اى که یک کشور تحت ھر نام یا عبارت، در موقع امضا، تنفید،     
  صویب یا الحاق به یک معاھده صادر مى کند.قبول، ت

و با آن، آثار حقوقى بعضى از مقررات معاھده را نسبت به خود استثنا یا تعدیل مى     
  ]5نماید.[

بدیھى است که اگر دست دولت ھا در حق شرط مطلقاً باز باشد، ممکن است     
ط کند. در این کشورى نسبت به مواد اساسى و یا مواد بسیارى از آن، اعمال شر

حالت پیوستن و نپیوستن تفاوت چندانى نمى کند; لذا استفاده از حق شرط با 
حقوق معاھده ى وین شرایط  19محدودیت مواجه است. بر این اساس در ماده ى 

ماھوى حق شرط را بیان نموده و آن را معارض با ھدف و منظور معاھد نمى خواھد; 
، محدوده ى این حق شرط نسبت به خود آن عالوه بر آن، در متن برخى معاھدات

  معاھده معلوم شده است.

  در کنوانسیون رفع تبعیض ھم این محدودیت اعمال شده است:    

تحفظاتى که با ھدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواھد     
  ]6شد.[

اعث بسط تعھدات بنابراین، از نظر کارشناسان حقوق بین الملل، عضویت مشروط ب    
بین المللى و قانونمند شدن نظام بین الملل مى شود، بدون آن که ضررى به منافع 

در تعریف حق تحفظ در حقوق معاھدات وین، » یک جانبه«کشورھا وارد سازد. قید 
نشان مى دھد که اراده ى یک عضو (طرف قرارداد) داراى اثر حقوقى است که به 

] لیکن نکته ى مھم طى چرخه 7جانبه نافذ مى شود.[محض پذیرش دو جانبه یا چند 
ى پذیرش است; یعنى اگر دولت ھاى مربوط شرط کشورى را نپذیرند، شرط فاقد 
وجاھت قانونى است. ھر قدر ھم که طرف ھاى قرارداد متعددتر باشند، مشکالت 

  بیش تر خواھد شد.

قوق معاھدات وین است در نتیجه کنوانسیون محو تبعیض، ھم تابع پیمان نامه ى ح    
  و ھم تابع شروطى که براى تحّفظات خصوصى این معاھده مطرح شده است.



در ھر حال بسیارى از کشورھاى جھان که کنوانسیون را پذیرفته اند، نسبت به     
] چرا که این بند را مغایر استقالل و 8، بند یک، اعالم تحفظ کرده اند;[29ماده ى 

  نند.تمامیت سیاسى خود مى دا

کشورھاى اسالمى ھم، عالوه بر شرط فوق، به گونه ھاى مختلف اعتراض خود را     
نسبت به برخى مواد اعالم کرده اند. برخى کشورھا، مانند عربستان، مصر، عراق 

، برخى دیگر، مثل لیبى و مالدیو، با »موافقت با شریعت اسالمى«و...، با شرط کلى 
پذیرفته اند. برخى نیز، مانند ترکیه، » انین داخلىتوافق با احکام اسالم و قو«شرط 

  آن را پذیرفته اند.» توافق با قوانین داخلى«قید احکام اسالم را نداشته و به شرط 

کشور مصر عالوه بر استفاده از حق شرط به صورت مزبور، نسبت به برخى مواد،     
اعالم برداشت و  اعالمیه ھاى تفسیرى داده است. مراد از اعالمیه ھاى تفسیرى،

استنباط خود از بعضى مواد است و ھدف اصلى از صدور این اعالمیه نیز احتراز از 
تفسیرھاى احتمالى موادى است که مغایر با روح و مقصود اصلى و مواضع تبعى و یا 
ناھماھنگ با قوانین و مقررات ملى و داخلى آن دولت است. البته اعالمیه ى تفسیرى 

و ھرگونه الزام حقوقى براى دولت ھاى طرف معاھده است، برخالف فاقد اثر متقابل 
  ]9حق شرط.[

در کشور ما نیز برخى جریان ھاى فکرى و حقوقى به دنبال طرح پذیرش بدون قید و     
شرط کنوانسیون ھستند، ولى مدافعین الحاق در بدنه ى حاکمیت، الحاق ایران را با 

اخته اند. یکى از این گونه ھاى اعمال اعالم حق شرط و اعمال تحفظاتى مطرح س
  است.» موافقت با شرع انور اسالم«شرط، اعالم شرط کلى 

  

  حق شرط کلى پذیرش و عدم پذیرش    

چنانچه گفته شد، اگر شرط بخواھد داراى اثر قانونى باشد، باید از ناحیه ى دول     
  طرف قرارداد مقبول واقع شود.

افقت با اسالم از آن جایى که اوالً، با روح، موضوع و در نتیجه، حق شرط کلى و مو    
ھدف اصلى کنوانسیون در تنافى است، و ثانیاً، کلى و مبھم است، پذیرفته نخواھد 
بود. البته توجیه مدافعین الحاق این است که چون تاکنون مرجعى براى بررسى حق 

با وجود اعتراضات  شرط ھا و اعالم قبول یا رد آنھا تعیین نشده است، کشورھاى عضو
  خود، از کنار حق شرط ھاى کلى گذشته و عضویت دولت مربوطه را پذیرفته اند.

روشن است که این دلیل براى الحاق کافى نیست. در صورت تعیین مرجع ذى     
صالح، ممکن است شروط کشورھا ملغى اعالم شود، ولى عضویت بالقید آنھا باقى 

ت فشار بسیارى از کشورھا; نظیر ھلند و سوئیس، ] افزون بر این که تح10بماند;[
بسیارى از دولت ھایى که داراى شرط بودند، شروط خود را پس گرفتند; لذا نمى توان 

  فشارھاى بین المللى در این مورد را نادیده گرفت.

  

  نکته ى مھم    



این مطلب حایز اھمیت است که طبق مصوبه ى کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان،     
جزو مواردى ھستند که اعمال شرط در مورد آنھا ممنوع اعالم شده  16و  3و  2واد م

  است.

درباره ى تغییر و اصالح و فسخ قوانین داخلى (اساسى، مدنى، کیفرى)  2ماده ى     
  با ھدف تأمین برابرى است.

از  16زمینه ھاى سیاسى، اجتماعى زنان را بررسى کرده و ماده ى  3ماده ى     
  رى حقوق زن و مرد در روابط خانوادگى سخن گفته است.براب

  

  اصول کلى حاکم بر کنوانسیون    

حال که به انعقاد کنوانسیون رفع تبعیض، مراحل آن و چگونگى اعمال تحفظات     
  کشورھا نسبت به آن اشاره نمودیم، نوبت به بیان اجمالى محتواى آن مى رسد.

ماده ى مزبور را در  30اده طراحى شده است. م 30کنوانسیون در یک مقدمه و     
شش بخش تقسیم کرده اند، ولى در یک نگاه کلى تر مواد سى گانه در دو بخش 

ماده ى اول را شامل مى شود که عمدتاً به  16اساسى قرار مى گیرند: بخش اول 
بحث براى حقوق زنان و مردان در عرصه ھاى متفاوت مى پردازند. بخش دوم که از 

به بعد است، به نحوه ى اجرایى کردن کنوانسیون و ضمانت ھاى اجرایى  17ى  ماده
  آن و... مى پردازد.

از آن جایى که بخش اول از اھمیت بیش ترى برخوردار است در کانون توجه     
  مدافعان و مخالفان الحاق قرار دارد. ما نیز در مباحث خود به ھمین بخش نظر داریم.

  

  ماده ى اول:    

مى پردازد و با تعریفى که از تبعیض » تبعیض علیه زنان«این ماده به تعریف عبارت     
ارائه مى دھد در عرض دیدگاه دینى ما قرار مى گیرد. این ماده در حکم اساس 
کنوانسیون است، و تمام مواد بعدى، از فروعات و جزئیات آن به حساب مى آیند. در 

نه تمایز، استثنا و (محرومیت) یا محدودیت بر این ماده به صراحت تبعیض را به ھرگو
اساس جنسیت اطالق مى کند که نتیجه یا ھدف تمام آنھا خدشه دار کردن یا لغو 
شناسایى، بھره مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى ھاى اساسى در زمینه ھاى 
سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرھنگى، مدنى و یا ھر زمینه ى دیگر نسبت به زنان 

ت. در این ماده آمده است: موقعیت خاص زنان در زندگى خانوادگى نباید مبناى این اس
  تفاوت ھا قرار گیرد.

  

  ماده ى دوم:    



این ماده تعھد دَول عضو را نسبت به محکومیت تبعیض و اتخاذ سیاست رفع تبعیض     
و کیفرى را با تمام ابزار آن بیان کرده و ضمن ھفت بند لزوم تغییرات قانونى، قضایى 
  مطرح نموده و مراجع مربوطه را نسبت به انجام تغییرات ملزم ساخته است.

  

  ماده ى سوم:    

در این ماده دول عضو نسبت به توسعه و پیشرفت کامل زنان در تمام زمینه ھا     
متعھد مى گردند. اعطا و تضمین حقوق پایه (حقوق بشر) و آزادى ھاى اساسى به 

  اوات کامل با مردان از خواسته ھاى دیگر این ماده است.زنان بر مبناى مس

  

  ماده ى چھارم:    

این ماده حاوى دو بند است: در بند اول از مفھوم تبعیض، نابرابرى ھاى قانونى به     
سوِد زنان را استثنا مى کند. در عین حال، خواھان آن است که این اقدامات نھادینه 

نان به سطح برابر ملغى گردند. پیرو امر فوق، در بند نگردد و پس از رساندن وضعیت ز
  حمایت از مادرى را تبعیض آمیز نمى داند. 2

  

  ماده ى پنجم:    

در این ماده دول عضو متعھد مى شوند که در امر فرھنگ جامعه فعال شوند و با     
حتاً در تعدیل الگوھاى اجتماعى و فرھنگى، رفتارھاى زنان و مردان را تغییر دھند. صرا

این ماده آمده است که ھدف از اجراى این ماده برداشتن تعصبات و تمام نقش ھا و 
روش ھاى سنتى است که نسبت به زنان پست نگر و نسبت به مردان برترنگر 

  ھستند.

را ھم، در فضاى واژگانى کل کنوانسیون باید  5روشن است که عبارات ماده ى     
به آن چه ما نیز پست نگرى نسبت به زنان و فھمید. این ماده، ھم ناظر است 

برترنگرى نسبت به مردان مى دانیم و ھم، با توجه به دیدگاه تشابه محوِر خود، مى 
تواند ناظر به تمام تمایزاتى باشد که از نظر ما نقش زنانه یا مردانه به حساب مى آید 

  و مى تواند در دیدگاه دینى ما مقبول باشد.

ماده تقاضا مى شود که باید نسبت به نقش مادر و وضعیت مادرى  این» ب«در بند     
آموزش الزم و صحیح صورت گیرد. وظیفه ى مادرى (مراقبت و مسئولیت نسبت به 
فرزندان) امرى است که مى تواند به مردان نیز سرایت کند; یعنى پدران و مادران 

نقش «که مادرى مسئولیت یکسان نسبت به فرزندان دارند. براى فھم این مطلب 
] باید به سراغ نگاه خاص جامعه شناسان فمینیست به خانواده و 11است[» اجتماعى

نقش مادر رفت. به تحقیق، ادبیات فمینیستى در تمام زوایاى کنوانسیون نفوذ کرده 
است. پامال ابوت ضمن بیان نظریه ى افراطى و منفى گرایانه ى فمینیست ھا به 

شان مى سازد که باید بین قابلیت طبیعى بچه دار شدن و زنان، خاطر ن» بچه زایى«
] توضیح مطلب فوق این است که به حکم 12نقش اجتماعى مادر تمایز قایل شد.[



طبیعت، بچه دار شدن برعھده ى زنان گذاشته شده است; با این حال، در اثر رسوبات 
تمى شده آموزشى و پرورشى، نفشى به نام مادرى براى زنان به وجود آمده و ح

است. این مفھوم، گستره ى عظیمى از مسئولیت ھا را بر عھده ى زنان نھاده و 
مشغله ھاى تمام وقت براى آنان ساخته است. مادرى کردن کار دشوارى است که 
عموماً زنان آن را به تنھایى انجام مى دھند. فمینیست ھا معتقدند که، به اشتباه، در 

لذت آور و بھجت آفرین معرفى شده و این امر به نوبه  طول تاریخ این مشغله براى زنان
ى خود باعث گردیده است که مادران پرستاران طبیعى و منحصر به فرد فرزندان به 
حساب آیند; در حالى که از نظر فمینیست ھا ھویت زیست شناختى فرد (زن بودن و 

بته روشن است ] ال13مردن بودن) و خصوصیات آن دو در امر مراقبت بى ثأثیر است.[
که این سخن تا به آن پایه باطل است که ھیچ دریافت علمى اى آن را تأیید نمى کند; 
یعنى نمى توان پذیرفت که خصوصیت زن بودن و اوصاف زنانه ھیچ ربطى به مادرى 

» پروالکتین«ندارند. در فیزیولوژى بدن انسانى معلوم شده است که ھورمونى به نام 
کننده ى پروالکتین ھیپوتاالموس از ھیپوفیز ترشح مى شود. تحت تأثیر عامل آزاد

نانوگرم در میلى  15نانوگرم در میلى لیتر و در مردان  20غلظت این ھورمون در زنان 
لیتر است. در دوران سه ماھه ى دوم باردارى سطح آن در خون زنان به شدت افزایش 

د. در جنس مرد نقش پروالکتین نانوگرم در میلى لیتر مى رس 300تا  100مى یابد و به 
به طور کامل مشخص نشده است، ولى افزایش آن با کاھش شھوت و بى میلى 
جنسى و عقیمى مرتبط است; لکن در زنان این ھورمون رفتار مادرانه را شکل مى 
دھد. از آن جا که در جریان شیردادن مقادیر زیادى از این ھورمون ترشح مى شود، 

با تأثیر مستقیم بر روى مغز، یک اثر تسھیل کننده براى رفتار  ممکن است این پدیده،
مادرى داشته باشد. ھمین ھورمون تولید شیر را نیز تحریک مى کند; در ھر حال این 

  ]14ھورمون، ھورمون مادرى نامیده شده است.[

این ھا شواھد و بلکه دالیلى است بر ارتباط زیستى خاص بین ایفاى نقش مادرى     
  زن که نگاه تشابه محور کنوانسیون آن را نادیده مى گیرد. و جنسى

کنوانسیون، تمام امور مربوط به فرزندان (که وظایف  5بنابر آنچه گذشت، ماده ى     
  انحصارى مادران تلقى مى شد) را وظیفه ى مساوى پدران و مادران مى دانند.

  

  ماده ى ششم:    

مل و نقل غیرقانونى زنان و بھره برى از این ماده از دول عضو مى خواھد که ح    
  روسپى گرى را ممنوع و از آن جلوگیرى نمایند.

نگارش ماده ى فوق به گونه اى صورت گرفته است که روسپى گرى را به عنوان     
یک عمل فردى، غیر مجاز اعالم نمى کند، بلکه با توجه به فرھنگ لیبرالیستى حاکم، 

ک حق فردى است، ولى تجارت زنان در آن راستا به ھرگونه تعرض به آن تعرض به ی
  دولت ھا مربوط است که باید ممنوع شود.

  

  ماده ى ھفتم:    



ماده ى ھفتم به حیات سیاسى اجتماعى زنان اختصاص دارد. این ماده، با ھدف     
برابرى زنان و مردان، مشارکت ھاى سیاسى زنان را از پایین ترین تا باالترین سطوح، 

  ور در تمام مراتب مدیریت کشور است، الزم مى داند.که حض

  

  ماده ى ھشتم:    

این ماده متقاضى آن است که زنان بتوانند مانند مردان در مشاغل ذى ربط در     
  عرصه ى بین المللى و به نمایندگى دولت خود فّعالیت نمایند.

  

  ماده ى نھم:    

بند یک ھیچ شکلى از تحمیل تابعیت بر  به بحث تابعیت اختصاص دارد. در 9ماده ى     
زن را پذیرفته شده نمى داند و در بند دو به زنان و مردان راجع به تابعیت فرزندانشان 

  حق یکسان عطا مى کند.

  

  ماده ى دھم:    

این ماده به مسئله ى آموزش و پرورش مى پردازد و ارائه ى آموزش ھاى نظرى و     
یت و کیفیت فارغ از ھر گونه جنسیت مى داند و متقاضى فنى و حرفه اى را از نظر کم

است که در ھیچ یک از مسائل مربوط به آن، زن بودن موجب محرومیت نشود; حتى 
  اگر الزم باشد رسیدن به این ھدف را با مکانیزم آموزش مختلط انجام دھیم...

  

  ماده ى یازدھم:    

غال، حق استفاده از فرصت ھاى به بحث اشتغال مى پردازد. حق اشت 11ماده ى     
شغلى، حق انتخاب آزادانه ى حرفه و شغل، ارتقاى شغلى، دست مزد برابر و قوانین 
تأمینى را به طور یکسان براى زنان و مردان تضمین مى کند. البته این ماده متقاضى 

  حمایت ھاى بیش ترى از زنان بوده، به نابرابرى به سود زنان معتقد است.

  

  ى دوازدھم:ماده     

  این ماده راجع به بھداشت و دست رسى به خدمات بھداشتى است.    

  

  ماده ى سیزدھم:    

این ماده راجع به دست رسى به امکانات رفاھى و اقتصادِى بیش تر، مثل وام     
  وسایر اعتبارات مالى، امکانات تفریحى و ... است.



  

  ماده ى چھاردھم:    

بوط به زنان روستایى پرداخته و طى بندھاى متعدد، زنان این ماده به مسائل مر    
روستایى جامعه ِى محروم تر زنان دانسته و مورد توجه ویژه قرار داده است. در این 
ماده دولت ھا موظف مى شوند که مشارکت ھاى اقتصادى زنان روستایى را به 

ن یا پدران...) سمت خودتوانمندى ھدایت کنند، تا بتوانند مستقل از مردان (شوھرا
  فعالیت اقتصادى داشته باشند.

  

  ماده ى پانزدھم:    

  این ماده راجع به حقوق مدنى و تساوى در برابر قانون است.    

  

  ماده ى شانزدھم:    

این ماده نیز به تفصیل به حقوق خانوادگى اختصاص یافته است. ماده ى مزبور با     
ادگى تا احیاناً لحظه ى فصل و جدایى، حقوق و بند از لحظه ى ورود به زندگى خانو 10

  مسئولیت ھاى کامالً یکسان براى زنان و مردان مى طلبد.

  

  پی نوشتھا    

    ]1 .[Convention on the elimination of all forms of discrimination against 
women. 

اندیشه ى ، 1941]ـ گفتنى است که روزولت، رییس جمھور آمریکا در سال 2[    
تشکیل مجمع جھانى را به تحریر در آورده و در آن نوشته است: در ھر دوران بچه ھاى 
زیادى ھستند که در میان ملت ھاى جھان در رابطه با خود و سایر ملت ھا و مردم نیاز 
به قیم دارند... از طرف دیگر، براى فریب و جلب رضایت کشورھاى کوچک جھان، باید 

دخالت داد که اوالً، نادیده گرفته نشوند و ثانیاً، در اداره ى جامعه ى به طریقى آنھا را 
جھانى نقش اجرایى نداشته باشند... . من با ایجاد یک مجمع جھانى که امکان بحث 
تمام و کمال را فراھم نماید، مخالفتى ندارم; مشروط بر آن که مدیریت آن با قدرت 

  ھاى بزرگ باشد.

  (با اندکى تلخیص). 46ـ  43ظام بین الملل حقوق بشر، ص ]ـ حسین مھرپور، ن3[    

  ]ـ در عبارات بعد این اصطالح را توضیح خواھیم داد.4[    

  .179]ـ رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، ص 5[    

  .2، بند 28، ماده ى »کنوانسیون رفع تبعیض«]ـ 6[    



  تلخیص).(با اندکى  154]ـ رضا موسى زاده، ھمان، ص 7[    

]ـ بند مزبور چنین است: ھر گونه اختالف در تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین 8[    
دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضاى یکى از طرفین به 
داورى ارجاع مى گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داورى طرفین در 

داورى، به توافق نرسند، یکى از طرفین مى تواند خواستار مورد نحوه و تشکیالت 
  ارجاع موضوع به داوران بین المللى دادگسترى مطابق با اساسنامه ى دیوان گردد.

  ، (با اندکى تلخیص).165ـ  66]ـ موسى زاده، رضا، ھمان، 9[    

ت که ]ـ البته این بحثى فقھى و حقوقى است و مرجع آن به این مطلب این اس10[    
  آیا شرط فاسد مفسد ھم ھست یا خیر.

  آمده است. 5ماده ى  2]. مطلب فوق در بند 11[    

  .131]. پامال ابوت و کلر واالس، جامعه شناسى زنان، ص 12[    

  .133ـ  132]. ھمان، ص 13[    

]. جھت اطالع بیش تر ر. ک: سید ھادى حسینى، على احمد راسخ و حمید 14[    
. زیر نظر محمد حکیمى. مؤلفان فوق در تألیف کتاب 105ـ102، ص نجات، کتاب زن

مزبور از دستاوردھاى علوم زیستى و روان شناختى فراوانى بھره جسته اند. خواندن 
  این کتاب به جوانان عزیز توصیه مى شود.

  

  فصل چھارم: ارزیابى تفصیلى کنوانسیون/ نویسنده.....

  

  

ین نکته را روشن مى سازد که کلیدواژه ى اصلى مطالعه ى کنوانسیون به وضوح ا    
است. در ادبیات داخلى کشور ما، به » تساوى و برابرى مطلق زن و مرد«آن مسأله ى 

خصوص با توجه به فرمایش ھاى مرحوم شھید مرتضى مطھرى در کتاب حقوق زن در 
واژه ى مطرح مى شود. عالوه بر کلید» تشابه«اسالم، این سطح از برابرى با واژه ى 

فوق، مفاھیمى در سرتاسر کنوانسیون پراکنده شده و در خالل مواد آن به طور معنوى 
  حضور دارند که ما از آنھا به مفاھیم بنیادین و مبانى اصلى کنوانسیون تعبیر مى کنیم.

نتیجه آن که، کنوانسیون نه تنھا با دیدگاه دینى ما در حوزه ى فقه و تکلیف، بلکه با     
مبانى تئوریک ما نیز در تعارض است; به عبارت دیگر، کنوانسیون در کلیت خود  باورھا و

و به طور اساسى و مبنایى با دیدگاه دینى ما منافات دارد و در چارچوب مطابقت با 
  شریعت قرار نمى گیرد.

  ما به طور اجمال به برخى از این موارد اشاره مى کنیم:    

  



  . القاى مفھوم تشابه1    

نوانسیون رفع تبعیض با نفى جنسیت از حیات فردى و اجتماعى زنان، در واقع ک    
نگاه ھستى شناسانه ى خود را، راجع به زنان ارائه داده است. ارائه ى نظام حقوقى 
قطعاً متکى بر دسته اى تعاریف و توصیفات از ھستى و ارکان آن یا به عبارت روشن تر 

ى حقوق مشابه براى زنان با مردان، در بطن  جھان بینى است. نتیجه آن که، ارائه
خود تعریفى از زن مطرح مى سازد. ھمان طور که در بیان گرایش ھاى مختلف 
فمینیسم گفته شد، در بین فمنیست ھا کسانى ھستند که قایل به حدى از تفاوت 
ھاى زیست شناختى و روان شناختى بین زنان و مردان ھستند، ولى این مقدار را 

اچیز مى دانند. اینان معتقدند که تفاوت ھاى مزبور، اوال، نباید منتھى به بسیار ن
شود! به عبارت روشن تر، ھویتى که االن به » زنانگى و جنس مؤنث«ساخته شدن 

نام زن شناخته شده، زِن تعلیم یافته است که نحوه ى آموزش ھا و پرورش ھا آن را 
مى گذارند و فقط تفاوت ھاى شکل داده است. آنھا بین جنس و جنسیت تفاوت 

جنسى، یعنى نقش خاص زن در تولید مثل را برمى تابند و باقى نقش ھا را جنسیتى 
و آموزشى مى شمرند که عواملى نظیر مذھب، آداب و رسوم و حتى قواى حاکمه به 
آنھا دامن زده اند; و ثانیاً، ھمین مقدار محدوِد تفاوت ھا به ھیچ وجه نباید در نظام ھاى 

] لیکن این مبنا، نه در اصل تعریفى که از زن و 1انوادگى و اجتماعى بروز کنند.[خ
شخصیت او ارائه مى کند و نه در سمت دھى نظام حقوقى و... مورد تأیید دین 

  نیست.

در دین مبین اسالم و نظریه ھاى توصیفى آن، زن داراى ھویت مشترک انسانى و     
زنان مانند مردان از حقیقتى روحانى  در عین حال قالب مختص جسمانى است.

برخوردارند که فارغ از جنسیت است (انسان بودن); ھمان طور که از قالب جسمانى 
(زن بودن) بھره مندند که تفاوت ھاى او را تبیین مى سازد. وجود ارتباط بین روح و 
جسم ھم، ویژگى ھاى روانى مختص به ھر یک از دو جنس را باعث مى شود. وجود 

ح موجب مى شود که در دو حوزه ى اخالق و فقه گزاره ھاى مشترک بین زنان و رو
مردان وجود داشته باشد. تھیه ى فھرستى از اصول اخالقى و حقوق و تکالیف 
مشترک و ھمسان مى تواند از ھیمنه ى تفاوت ھاى اخالقى و حقوقى بر زنان کاسته 

بته وجود تفاوت ھاى جسمانى و و فرصت تبلیغات سوء را از دشمنان دین بستاند. ال
] 2برخى مختصات روانى نیز باعث مى شود که در دو حوزه ى فوق، اخالق جنسیتى[

] مھم این است که در فقه ژورنالیستى در 3و تفاوت ھاى حقوقى داشته باشیم.[
مقابل بزرگ نمایى تفاوت ھاى حقوقى، از مشترکات زنان و مردان در این عرصه 

  ده است.سخنى به میان نیام

این نگرش باعث شده که زنان گمان برند که دین با طرح قوانین متفاوت، ھمواره     
مى کوشد عرصه ھاى حضور آنان را محدود سازد. مرحوم عالمه طباطبایى(رحمھم 
هللا) به شیوایِى تمام، مبناى اصلى تمام تفاوت ھا و احکام مختص زنان را در دو چیز 

] توضیح آن 4».[زنان و دیگرى لطافت بنیه و رقت ادراکیکى حرث بودن «مى دانند: 
اشاره به موقعیت خاص زنان در امر تولید مثل و زادآورى دارد. زنان به » حرث بودن«که، 

قرار دارند; در مسئله ى روابط جنسى متأثر و » مطلوبیت«دلیل این موقعیت در جایگاه 
گ با حیات و زندگى، در ساختن و احیاناً در معرض آسیب اند; به دلیل ارتباط تنگاتن

پروراندن نسل ھا تأثیر کّمى و کیفى بیش تر و قابل مالحظه ترى نسبت به مردان 
نیز به ظرافت اندیشه ى زنان » لطافت بنیه و رقت ادراک«دارند و ده ھا نکته ى دیگر. 



ى اشاره دارد. زنان به خاطر احساسات جوشان خود، با عنصر زیبایى خواھى، ھنرآفرین
و ھر آن چه مقوم اصلى اش احساس است تناسب و ارتباط بیش ترى دارند. لطافت 
بنیه ى آنان باعث گردیده که از تکالیف شکننده و برخى مشقات اجتماعى دور نگه 
داشته شوند. این دور نگه داشتن نیز به معناى نفى مسئولیت از زنان است، نه به 

جھاد و شھادت در تقسیم بندِى احکام  معناى منع حق; یعنى امورى مانند قضاوت،
جزو تکالیف ھستند، نه حقوق; بنابراین، اگر صحیح نگریسته شود، باید گفت که دین 
تکالیفى را از دوش زنان در این رابطه برداشته است، نه آن که منع حقى نموده باشد. 

باب مى ما این امر را به اجمال برگزار کردیم، ولى طرح مفصل نظرھاى دین در این 
تواند ما را به نکات جالب و قابل توجھى برساند و نظریات مترقى دین را در حراست از 

  شخصیت زن مسلمان و تکریم او روشن سازد.

به ھر صورت، ھر قدر ھم که فمینیست ھا تفاوت ھاى طبیعى بین زن و مرد را انکار     
اوت متھم سازند، نمى کنند و دانشمندان علوم طبیعى را در تعیین و شمارش این تف

توان به سادگى از کنار دستاورد علوم زیست شناختى و روان شناختى در این زمینه 
گذشت. اگر بخواھیم تفاوت بین دو جنس را برشماریم، باید از این جا آغاز نماییم که 

را داراست ولى سلولھاى تخم مرد (اسپرم ھا)  xسلول تخم زن تنھا کروموزم جنسى 
مرد با تخمک زن، جنین دختر و با لقاح اسپرم  xھستند. با لقاح اسپرم yو  xدو نوع 

y مرد با تخمک زن جنین پسر به وجود مى آید. افزون بر تفاوت ھاى فراوانى که بین
مرد از ژن  xکروموزم ھاى سلول ھاى تخمى زن و مرد وجود دارد، ژن ھاى کرومزوم 

] جنسى مردانه) 5ا (ھورمون ھاى[زن متمایز است. ترشح آندروژن ھxھاى کروموزم 
در دوران بلوغ در مردان و ایجاد تخمک و ترشح ھورمون ھاى زنانه در بدن زنان نیز 
تفاوتى زیستى است که خود باعث پیدایش صفات ثانویه ى جنسى در ھر یک از دو 

است که  FSHو  LH] تخمک گذارى در زنان خود تحت تأثیر ھورمون 6جنس مى شود.[
ار دارد که معموال پس از گذشت دو سال از اولین قاعدگى در دختران ایجاد در مغز قر

] و با دسته 7مى شود. قاعدگى نیز به نوبه ى خود از مشخصات زندگى زنان است[
اى از فعل و انفعاالت فیزیکى و روحى در بدن او مرتبط است; به طور مثال: با شروع 

تھاجمى و دل نگرانى از بین مى رود و قاعدگى در دختران (اولین قاعدگى) روحیه ى 
از این رو برخى صاحب نظران ساختمان بدن زن را متناسب با زندگى آرام دانسته اند و 

] تغییر 8تحرک زیاد بدنى و گرفتارى ذھنى و شغلى را به آنان توصیه نمى کنند.[
زان آن حاالت رفتارى در زنان با ترشح ھورمون استروژن در خون آنھا مرتبط است و می

در یک زن بالغ ھر ماه از صفر شروع و به حداکثر حد خود مى رسد و دوباره در حد صفر 
تنزل مى یابد. در حالت طبیعِى ترشح این ھورمون، زنان بانشاط، پرتحمل تر و 

] در مقابل ترشح ھورمون 9سازگارترند، برخالف زمانى که ترشح آن کم مى شود.[
ر قدرت بدنى مرد مى افزاید و به وى براى انجام ھاى مردانه، نظیر تستوسترون، ب

کارھاى سنگین نسبت به زن توانایى بیش ترى مى دھد، چنانچه حاالت تھاجمى و 
  ]10پرخاشگرى را نیز در وى ایجاد مى نماید.[

بنابراین وجود دسته اى از تفاوت ھاى زیستى و روانى بین زنان و مردان انکارناپذیر     
ن فھرست کاملى از این تفاوت ھا را در این نوشتار ارائه داد، است. گرچه نمى توا

اجماال مى توان گفت که از نظر اسکلت، ساخت، ماھیچه ھا، حجم قفسه ى سینه، 
قلب، مغز و... بین دو جنس تفاوت ھاى مشخصى وجود دارد. از نظر روانى نیز وجود 

اقبت و رسیدگى به روحیه ى مضاعف عطوفت و مھرورزى، لطافت روحى و توجه در مر



دیگران، که به زنان نسبت داده مى شود و ھم چنین قدرت طلبى، صالبت، 
پرخاشگرى و... که مردان را با آن صفات مى شناسند، با شواھد روشن زیستى و 

] بى تردید ھر یک از دختران و پسران در مسیر شکل 11تحقیقاتى ھمراه داشت.[
اى دیگران نیز قرار دارند. بدیھى است که گیرى ھویت جنسى خود تحت تأثیر رفتارھ

نحوه ى برخورد والدین و سایر مربیان با دختران و پسران در اکثر زمینه ھا، از لباس 
پوشاندن تا توقع حرکاتى خاص، متفاوت است، ولى به ھیچ وجه نمى توان تمام 
تفاوت ھاى جسمى و به خصوص رفتارى را ناشى از تربیت فرھنگ و آداب و رسوم 
دانست. اگر یک تاریخ تفاوت بین زنان و مردان گواه بر وجود واقعیاتى در این باره 
نباشد، پس شاھد بر چیست؟ در تمام ملل در تمام اعصار و در تمام اقالیم زنان و 

  رفتارھایى نسبتاً مشابه و مردان نیز رفتارھایى مشابه نشان داده اند.

از سوره ى نساء وجود این رفتارھا و  34یه عالمه طباطبایى(رحمھم هللا) در ذیل آ    
] نتیجه 12گرایش ھاى ثابت را دلیل بر واقعیت ھاى تکوینى در ھر دو جنس مى دانند.[

آن که اگر انکار تفاوت ھاى بین دو جنس ممکن نباشد ـ چنانچه آخرین رویکرد 
ر ابعاد فمینیستى ھم بر این تفاوت ھا صحه مى گذارد ـ الزم است که این تفاوت ھا د

مختلف زندگى فردى و خانوادگى و اجتماعى مالحظه گردند. عدم رعایت تفاوت ھا، به 
معناى نادیده گرفتن استعدادھا، توانایى ھا و کمال ھاى ھر یک از دو جنس است. از 
نگاه دین ھیچ یک از خصوصیات مردانه و زنانه نقص به حساب نمى آیند و مانع راه 

عاً اگر ما رودى را با دریا مقایسه کنیم رود را متھم به ضعف و یابى به کمال نیستند. قط
کاستى خواھیم کرد، ولى اگر رود را با کارکردھا، فواید، زیبایى ھا و لطافت خودش 
بسنجیم، به جز تحسین آن کارى نخواھیم کرد; ھم چنان که خروش دریا را نیز به پاى 

گذریم واقعیت این است که دین خشم و نارسایى اش نخواھیم نوشت. از تمثیل که ب
مبین اسالم در مجموعه ى دستورھاى اخالقى و فقھى اش مالحظه ى تمام 
خصوصیات دو جنس را نموده، متناسب با ھر یک، راھى به سمت کمال، که قرب 
الھى است، گشوده است. به نظر مى رسد در این میان به سبب لطافت ھاى روحى 

دوش کشیدن برخى بارھاى طاقت فرساى اجتماعى و جسمانى زنان، آنان را از به 
معاف کرده است. امید است که زنان جوامع اسالمى با آگاھى از روح احکام دینى 
بیشتر از آنچه خداوند از آنان خواسته است گرده ى خود را به بار گران تکلیف ھاى 

عیض، در مختلف نسپارند. بدیھى است که اسناد بین المللى، نظیر کنوانسیون رفع تب
مقابل بازتاب حقایق در آینه ى ھستى زنان دوام نخواھد آورد; (ال تَْبِدیَل لَِخْلقِ اللِّه 

یُن اْلَقیُِّم).[   ]13ذلَِک الّدِ

  

  . حقوق و آزادى ھاى اساسى2    

دو واژه ى فوق مکرراً در متن کنوانسیون ذکر شده اند; مانند مواد اول و سوم.     
ى در کنوانسیون بر پایه ى ھمان نگاه غرب به حقوق بشر حقوق و آزادى ھاى اساس

و آزادى است. حقوق بشر غرب محصول عقل خودبنیاد و بر اساس خردگرایى عصر 
تجدد کامال بریده از تعالیم وحیانى و مبتنى بر تشخیص صرف انسانى است. چنانچه 

ع و رادعى سر مراد از آزادى ھاى مزبور ھم، آزادى ھاى لیبرالیستى است که ھیچ مان
راھش نیست، مگر آن که اِعمال آزادى از جانب یک فرد آزادى طرف مقابل را محدود 
سازد. مالحظه مى شود که ھر دو اصطالح یعنى حقوق و آزادى ھاى اساسى، از 



نگاه دینى کامالً قابل نقد است، توضیح این که، مراد از حقوق، حقوق موضوعه است. 
حقوق «جدید مترقى در غرب است، در مقابل ایده ى ، که رویکرد »حقوق موضوعه«

] در این رویکرد، نظر اثبات گرایانه اى به حقوق 14مطرح شده است.[» فطرى و طبیعى
وجود ندارد; به عبارت دیگر، بین نیازھاى فطرى و طبیعى (به عنوان امور ثابت و ال 

اى ثبات حقوق یتغیر) با حقوق رابطه اى نمى بیند. طبیعى دانستن حقوق به معن
است، وروشن است که گزاره ھاى حقوقى ثابت با مدرنیته سازگار نخواھند بود. بر 

مطرح شد. در این ایده در واقع توافق حقوق » حقوق موضوعه«ھمین اساس ایده ى 
  دانانى که قوانین حقوقى را مى نویسند مبناى اصلى حقوق است.

نین حقوقى در بستر توافقات و شرایط در نتیجه آن که در چنین رویکردى حقوق و قوا    
حال گذر در ھمه ى عرصه ھا شناور، و دست خوش تغییر و تحول اند. گفتنى است 
که این مسأله در عرصه ھاى بین المللى، تابع مبانى فکرى صاحبان سلطه و پیرو 

ھاى اساسى براى افراد انسانى »آزادى«قواعد بازى آنھا خواھد بود. از سوى دیگر 
بق فرھنگ لیبرالیستى تعریف مى گردد و در مقابل، مذھب نیز در ردیف عناصرى مطا

مثل نژاد و قومیت، عاملى محدود کننده شمرده مى شود. تمام این ھا در حالى است 
که از منظر دین، منشأ حقوق مشترک بین انسان ھا ھمان فطرت آنھاست. انسان ھا 

زنده ى انسانى، از حقوقى نظیر حق به حکم برخوردارى یکسان از فطرت و گوھر ار
حیات، آزادى و عدالت برخوردارند. در این نظرگاه تنھا خداوند داراى حق قانون گذارى 
براى ھمه ى انسان ھاست. وضع قوانین حقوقى مشترک، آن ھم در سطح جھانى، 
از عھده ى کسى برمى آید که به واقع از ھویت و حقیقت اصلى انسان ھا آگاه و به 

ح و مفاسد کوتاه مدت و درازمدت در حیات فردى و اجتماعى آنھا عالم باشد; و مصال
ھم چنین تأمین حقوق و آزادى ھاى اساسى براى انسان ھا در وضعیتى صورت مى 
گیرد که او نه فردى خودخواه و لذت جو، بلکه مسافر طریق ھدایت شناخته و معرفى 

روشن و قابل تعریف و ھم براى آزادى مى گردد; در نتیجه، ھم براى حقوق او مبنایى 
  ] نقد ھر دو مطلب مجالى وسیع تر مى خواھد.15او حد و مرزى وجود دارد.[

  

  . فردگرایى3    

غرب به عنوان خیزشگاه کنوانسیون، از سده ھایى قبل، محل ظھور و بروز انواع     
ات فردى و مکاتب فردگرایانه بوده است. رسوخ تفکر لیبرالیسم در تمام ارکان حی

اجتماعى باعث ایجاد نظام ھاى مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و حقوقى بر 
اساس فردگرایى شده است. طبیعى است که این دیدگاه کنوانسیون ھاى حقوقى را 
درنوردد و در کنوانسیون رفع تبعیض نیز اثر بگذارد. به خصوص که این مسئله با نگاه 

ا اشراب شده و با غلظت بیش ترى خود را نشان خاص استقالل طلبانه ى فمنیست ھ
مى دھد. تأکید بر اعطاى حقوق فردى زنان و اولویت دادن به این حقوق وقتى که زن 
عضوى از خانواده و اجتماع است، دلیلى بر مدعاى فوق است; به طور مثال، در ماده 

عضو در  ى نھم کنوانسیون، که به بحث از تابعیت پرداخته است، مى خوانیم: دول
مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقى مساوى با مردان به زنان اعطا خواھند کرد. 
دولت ھا به ویژه تضمین مى کنند که ازدواج با فرد خارجى یا تغییر تابعیت شوھر در 
طى دوران ازدواج خودبه خود باعث تغییر تابعیت زن نگردد. مسئله ى تابعیت و حفظ 

به خودى خود، منافاتى با مبانى دینى ندارد، ولى اگر این  استقالل زنان در آن،



استقالل بدون ھر گونه قید بوده، زن در انتخاب یا حفظ تابعیت تحت ھر شرایطى 
مستقل باشد ـ چنانچه ماده ى فوق بیان مى داردـ در مواردى به مشکل برمى 

بر این اساس از  خوریم; مثال اگر مرد تابع یک کشور و زن تابع کشور دیگرى باشد، و
آزادى مطلق در انتخاب مسکن و اقامتگاه برخوردار باشد، چه بسا شیرازه ى خانواده از 
ھم بپاشد و مرد و زن سال ھا دور از یکدیگر زندگى نمایند. روشن است که این 
مسئله به تبع ادبیات حاکم بر کنوانسیون، که بر مبناى فردگرایى است، ھیچ اشکالى 

گر، بند دوم از ھمین ماده است که راجع به تابعیت فرزندان و حقوق ندارد. مثال دی
کنوانسیون ھم، زن کامال  16مساوى والدین در انتقال تابعیت به آنھاست. در بند 

مستقل دیده مى شود و در ھیچ کجا موظف به رعایت مصلحتى که موجب بقاى 
  خانواده مى شود، نشده است.

) دیده شود که در خصوص عنوان مادرى 11مانند بند با این وصف، اگر در جایى (    
توجه خاص مبذول شده و یا از زنان در دوران شیردھى حمایت ھاى تأمینى در بحث 
اشتغال شده، باز ھم به خاطر حفظ منافع درازمدت زنان است. قوانینى که باعث شود 

ممنوع نشوند زنان به دلیل موقعیت ھاى خاص باردارى و شیردھى از ادامه ى اشتغال 
و حقوق اقتصادى آنھا لطمه نبیند. روشن است که در نگاه دینى، کیان فردى زن در 
کیان خانوادگى او ذوب نمى شود و زنان از بسیارى از حقوق فردى خود بھره مندند; در 
عین حال، اگر در جایى با رعایت یک قاعده ى اخالقى، و اندکى گذشت و صبر بتوان 

یمى و پر از آرامش نگه داشت، مراعات فردیّت زن یا مرد، ھیچ کدام فضاى خانواده را دا
اولویت ندارد; به عبارت روشن تر، عالوه بر این که حقوق اسالمى تلفیقى از حقوق 
فردى خانوادگى و اجتماعى است، با دستورھاى اخالقى نیز این حقوق به لطافت و 

ارى در کنوانسیون در درازمدت به نرمى بیش ترى رسیده اند. به ھر تقدیر، فردگرایى ج
تزلزل ارکان خانواده و دور ساختن زنان از آفرینش تمام عرصه ھاى زیبایى، که غالباً با 
سرانگشت آنھا امکان پذیر است، خواھد انجامید. متأسفانه این دیدگاه آن چنان 

ربى کم خانواده و کارکردھاى خاص آن را در معرض نابودى قرار داده که خانواده ھاى غ
  تر مى توانند فرزندانى عاطفى و جامعه پذیر داشته باشند.

از نظر مدافعین جنبش زنان و سندنویسان بین المللى، نمى توان رفتار مادر کارگرى     
را که به دلیل استفاده از حق فردى و شخصى اش مجبور است روز یا شب، کم یا 

ا آنھا را تنھا رھا کند، رفتارى ظالمانه و زیاد، فرزندان خود را به مھدکودک ھا بسپارد و ی
یا کم عاطفه دانست. نگاه اومانیستى حاکم بر کنوانسیون نیز از ھمین اصول پیروى 
مى کند; بنابراین در نقد کنوانسیون به جاست که ردپاى تفکرات اومانیستى و 

فوق، فردگرایانه دنبال شود; ردپایى که در ھمه ى موارد آن به چشم مى خورد. امر 
یعنى تأکید بر جنبه ھاى فردى بشر در تفکرات غربى، و آثار آن در حیات خانوادگى 
نکته اى است که از نگاه جامعه شناسان غربى نیز کامال مسلم و پذیرفته شده 
است. گرھارد ھلسنکى مى نویسد: علل افت اقتدار خانواده را مى توان مربوط به 

ى دانست که به طور معمول، بیش تر بر جھان بینى ھاى دموکراتیک جوامع صنعت
حقوق فردى تأکید مىورزند تا بر مسئولیت ھاى اجتماعى. روند دموکراسى به ھمان 
سان که نقش ھاى سنتى نھادھاى سیاسى و اقتصادى و آموزشى را دگرگون 

] چنانچه مالحظه مى شود، در عبارت فوق 16ساخت نقش خانواده را نیز تغییر داد.[
د که در تفکر ھستى شناسانه ى غربى، حق جاى مسئولیت، و تصریح مى شو

فردیت جاى جمع گرایى و خانواده را تنگ نموده است. بنابراین ما نمى توانیم از نظر 



مبانى فکرى از جھان بینى اسالمى و دینى سخن به میان آوریم و از سوى دیگر 
د; به عبارت روشن تر، معاھده اى را بپذیریم که انسان و تمنیات او را محور مى دان

پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض با ھر شرط دینى فقط اسالم اندود مى شود واالّ 
  ماھیت اصلى و مبانى آن تفاوتى نمى کند.

  

  . سنت و کلیشه4    

کنوانسیون رفع تبعیض، بر ھر گونه نقش سنتى و تقسیم مسئولیت ھاى فردى،     
سنتى، خط ابطال مى کشد. در مقدمه ى خانوادگى و اجتماعى بر اساس معیارھاى 

کنوانسیون آمده است: تغییر در نقش سنتى مردان و زنان در جامعه و خانواده، براى 
دست یابى به مساوات کامل میان زنان و مردان ضرورى است. با مبناى فوق، ھر 
نقش سنتى اى مطرود است; یعنى سنت یک فاکتور ذاتاً معیوب به حساب مى 

نتیجه ى این تفکر، مادرى فقط به فرایند زایش ترجمه مى شود که با  ] در17آید.[
اغلب زنان مى توانند این کارکرد را » مادران حرفه اى و رحم ھاى اجاره اى«استفاده از 

ھم واگذار کنند. کنوانسیون براى از بین بردن این نقش ھا و کلیشه ھا، به خصوص، 
که به دلیل اشتغال سطح وسیعى از متوجه آموزش و پرورش مى شود. روشن است 

نسل فرداى ھر جامعه در سیستم ھاى آموزشى، دامنه ى تأثیر دیدگاه کنوانسیون 
تمام آحاد جامعه را فراخواھد گرفت. عالوه بر آن که ھر چه بر طول عمر نظام آموزشِى 

اده خارج از خانه و خانواده افزوده شود، از ھمان زمانى که فرزندان در خارج از خانو
تحت تعلیم قرار مى گیرند، مى توان تعلیمات مزبور را به طور یکسان و قانونى! شروع 
کرد. یکسان سازى فرآورده ھاى آموزشى در کلیه ى سطوح، جامعه را به سرعت به 
ھدف کنوانسیون مى رساند; لذا آنچه کنوانسیون مى خواھد، عبارت است از: از بین 

ز نقش زنان و مردان در کلیه ى سطوح و در اشکال بردن ھر گونه مفھوم کلیشه اى ا
  ]18مختلف آموزشى.[

در نتیجه، با توجه به تأثیر درازدامن آموزش و پرورش کالسیک، زودتر مى توان از شر     
مادران و پدران سنتى و اصالح نشده خالصى یافت! در مرحله ى بعد، عالوه بر سطح 

نیز خواھان امحاى کلیه ى روش ھاى  خاص نظام آموزشى، در فضاى عمومى اجتماع
سنتى است، آن ھم با استفاده از محور نیرومند ارائه ى الگوى اجتماعِى اثرگذار که 
بتواند روند پیدایش مرد و زن مدرن را تسریع بخشند، حال در ھر عرصه که باشد: 

اشتن تعدیل الگوھاى اجتماعى و فرھنگى ـ رفتارى مردان و زنان به منظور از میان برد
تعصّبات و کلیه ى روش ھاى سنتى که بر تفکر پست نگرى یا برترنگرى ھر یک از دو 

] نکته ى 19جنس و یا تداوم نقش ھاى کلیشه اى براى مردان و زنان استوار باشد.[
مھم توجه شود که افراط در تقسیم کار و ایجاد یک مرزبندى نفوذناپذیر که زنان را از 

ند و مردان را نسبت به ھمکارى در خانه بى مسئولیت ھمه ى حقوق اجتماعى منع ک
سازد، مورد تأیید دین مبین اسالم ھم نیست; لیکن واژه ى سنت ـ با اطالقى که دارد 
ـ شامل مادرى مھربان که در خانه بنشیند و با عالقه و انسانیت فرزندانش را خود 

فرزندان خود بسازد، به تربیت کند، از معبر حضور دایمى اش در خانه فضاى امنى براى 
ھمسرش عشق بورزد و او را گرامى بدارد و کار منزل را خود انجام دھد ـ حتى اگر این 
امور را با رغبت انجام دھد و مورد ظلم اعضاى دیگر خانواده قرار نگیرد ـ نیز مى 

  ]20شود.[



صه فراموش نشود که ماده ى اول کنوانسیون ھر تفاوت را تبعیض، و پیشنھاد عر    
ھایى خاص مردان و زنان را کلیشه مى داند; بنابراین، در این بخش، چالش اصلى با 
تقابل مطلقى است که در کنوانسیون بین سنت و مدرنیته ساخته مى شود. عبارات 
مختصر فوق تا حدودى نشان داد که پیام ھاى اصلى و فرعى کنوانسیون با بسیارى 

بر این اساس، پذیرش آن به معناى صرف نظر  ازمبانى اندیشه ى دینى منافات دارند;
کردن از مبانى دینى و قبول فرھنگ، سیاست و اقتصاِد نظام سلطه است; به عبارت 
دیگر، امروزه بر ھمگان روشن است که معاھدات بین المللى، صرف نظر از الفاظ 
شکیل و دل فریبى که استخدام مى کنند، به ابزارى براى نظام سلطه تبدیل شده 

ند. ایجاد رویه ى حقوقى واحد که بر مبناى فکرى مشخصى، نظیر اومانیسم، ا
]لیبرالیسم و... استوار است، به معناى حاکم کردن فرھنگ غرب بر 21سکوالریزم،[

تمام جھان و حذف ھمه ى فرھنگ ھاى مقابل است. جالب این جاست که تالش 
ترین لطمه را نیز از  حقوقى مزبور در شرایطى صورت مى گیرد که زنان جھان بیش

سوى ھمین فرھنگ متحمل مى شوند. در جھان معاصر نوعى جدید از بردگى و بھره 
کشى از زنان جاى گزین بردگى و ستم (پیشین) شده است. در نظام سرمایه دارى، 
زن ابزار توسعه ى اقتصادى و جذب سرمایه است، نه موجودى انسانى و نیازمند 

  ]22ارتقاى فرھنگى.[

ه طور مثال: گفته مى شود جھانگردى سکس به عنوان یک استراتژى توسعه، ب    
توسط آژانس ھاى کمک بین المللى پیشنھاد و اولین بار بانک جھانى، صندوق بین 
المللى پول و آژانس توسعه ى بین المللى آمریکا آن را برنامه ریزى و حمایت 

سناد بین المللى و سرپرستان ] با این وصف آیا مى توان باور نمود که ا23کردند.[
اصلى سازمان ملل متحد بتوانند مشکالت اساسى زنان را حل نمایند و کرامت و 
شخصیت را به آنان برگردانند؟ با کمال تأسف باید گفت که به گزارش مطبوعات، در 

میلیارد دالر، بعد  7حال حاضر: تجارت برده کشى نوین (روسپى گرى)، با درآمد ساالنه 
اق اسلحه، دومین تجارت جنایتکارانه و پررونق جھان است، ولى مادامى که از قاچ

کشورھاى مدافع این تجارت از فرھنگ غرب پیروى مى کنند، ھیچ گاه سازمان ملل 
متحد و اسناد و قطع نامه ھاى آنھا مزاحم آنان نخواھند شد. این شکل از تنافى و 

سازد. عالوه بر آنچه گذشت،  تعارض پذیرش الحاق به کنوانسیون را ناممکن مى
کنوانسیون مزبور در ضدیتى آشکار با شریعت اسالمى نیز ھست که در بخش بعدى 

  به شرح آن خواھیم پرداخت.

  

  پی نوشتھا    

]. به طور نمونه، عبارتى از کنوانسیون را که بر نفى جنسیت و القاى مفھوم 1[    
اد بشر بدون ھیچ گونه تمایز، از جمله تشابه صراحت دارد بیان مى کنیم: ـ کلیه ى افر

تمایزات مبتنى بر جنسیت، حق دارند از کلیه ى حقوق و آزادى ھاى مندرج در این 
اعالمیه برخوردار شوند. (مقدمه ى کنوانسیون) ـ دول عضو به منظور تضمین حقوق 

عیض مساوى زنان با مردان در زمینه ى آموزش و پرورش ھر گونه اقدامى را براى رفع تب
از زنان به عمل خواھند آورد... (مانند) الف) شرایط یکسان در زمینه ى آموزش فنى و 

) ـ دول عضو کلیه 10حرفه اى; ب) دست رسى به برنامه ى درسى یکسان. (ماده ى 
ى اقدامات مقتضى را به عمل خواھند آورد تا ھر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از 



]. در 2) [11عیض شامل تفاوت ھم مى شود. (ماده ى بین برود. روشن باشد که تب
برخى روایات، دسته اى از اخالقیات براى زنان و دسته اى دیگر براى مردان پسندیده 
تر شمرده شده و یا برعکس خصوصیاتى براى ھر گروه به طور خاص ناپسندتر 

ى که ]. گرچه روان شناسان تعریف روشنى از روان به صورت3محسوب گردیده است. [
معلوم شود مراد واقعى آنھا از روان چیست ارائه نکرده اند، ولى با توجه به نگاه مادى 
انگارانه ى آنھا به آدمى، خصوصیات روانى اى که در کلمات آنھا آمده به حقیقِت روح 
مجرد قابل تفسیر نیست و، به عبارت روشن تر، ما در کنار جسم و خصوصیات 

رتباط تنگاتنگ با بدن اند، ولى کامالً مجرد از ماده جسمى، صفاتى داریم که در ا
نیستند; مثل شجاعت که صفتى نادیدنى است، ولى برخى آثار آن مشھود و با 
آرایش خاص کروموزمى در ارتباط است. البته بحث صفات و تفاوت انسان ھا در آنھا و 

، 2لمیزان، ج ]. تفسیر ا4نحوه ى توارثشان ھنوز از معماھاى علم فیزیولوژى است. [
]. ھورمون واژه اى یونانى است به معناى تحریک کردن و بیدار ساختن و 5. [275ص 

در علم زیست شناسى رابط یا پیام رسان شیمیایى است که آن را غدد درون ریز 
، به نقل از کتاب 322ترشح مى کنند. زمینه ى زیست شناختى و روانشناختى، ص 

]. 9. [42]. ھمان، ص 8. [36]. ھمان، ص 7. [63و  31]. کتاب زن، ص 6. [69زن، ص 
]. براى آگاھى بیش تر در رابطه با 11. [74ـ 73]. ھمان ص 10. [93ـ92ھمان، ص 

تفاوت ھاى زیستى و روانى و رفتارى بین دو جنس کتب ذیل پیشنھاد مى شود. الف) 
محمد تألیف سید ھادى حسینى، اعلى احمد راسخ، حمید نجات، کتاب زن، زیر نظر 

حکیمى برخى منابع مورد استفاده این کتاب جزو کتب مرجع در باب فیریولوژى بدن زن 
]. ر. ک: تفسیر 12و مرد به حساب مى آیند. ب) مردان مریخى و زنان ونوسى. [

]. 14. [30]. سوره ى روم، آیه ى 13. [436ـ343، ص 4و ج  276ـ268، ص 2المیزان، ج 
حقوق طبیعى و فطرى دیده مى شد و مراد از آن، در اعالمیه ى حقوق بشر واژه ى 

حقوقى بود که صرف نظر از خواست و اراده ى افراد و دولت ھا براى انسان ھا وجود 
دارد و ھیچ عاملى نمى تواند آنھا را محدود کند یا تغییر دھد. این تفسیر از حقوق در 

راى اطالع بیشتر ]. ب15دھه ھاى اخیر جاى خود را به واژه ى حقوق موضوعه داد. [
]. مسیر جوامع بشرى، ص 16ر.ک: عبدهللا جوادى آملى، فلسفه ى حقوق بشر. [

]. این معناى خاص از سنت و کلیشه، با استفاده از مقدمه ى 17. [471ـ470
به راحتى قابل استفاده است; به خصوص که مطالعه و  10و  5کنوانسیون، ماده 

یق و روشنى در انعقاد کنوانسیون داشته پژوھش در کتب فمنیست ھا، که تأثیر عم
اند، ما را به این امر ره نمون مى سازد. از طرف دیگر، از نظر مدرنیته سنت به ھر امر 

]. 18ثابت تعریف مى گردد و ارزش ھاى ثابت دینى را ھم شامل مى شود. [
است  ، بند الف. قابل ذکر5]. کنوانسیون، ماده ى 19، بند ج. [10کنوانسیون، ماده ى 

که ھرگونه تالش در جھت جا انداختن نقش مادرى به عنوان نقش زنانه از نظر 
]. منع 21. [12]. ر. ک، ص 20فمنیست ھا مبتنى بر تفکر پَست نگر به زنان است. [

کردن مذھب از ھرگونه دخالت در حقوق زنان و ایجاد تمایزات بین زنان و مردان که در 
مى شود، از آثار واضح نگاه سکوالریستى  کنوانسیون رفع تبعیض بارھا دیده

مسائل و مشکالت زنان، اولویت ھا و «]. احمدرضا توحیدى، 22کنوانسیون است. [
  .65]. مارلین فرنج، جنگ علیه زنان، ص 23. [588، ص 2، ج »رویکردھا

  

  فصل پنجم :کنوانسیون در بوته ى نقد فقھى



  

  فقھى فرق اسالمىتعارضات کنوانسیون رفع تبعیض با مشترکات     

عالوه بر پیامدھاى وسیع و منفى کنوانسیون در عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و     
اجتماعى (سیاسى، فرھنگى و اقتصادى) عامل دیگرى که کشورھاى مسلمان را از 
الحاق باز مى دارد، تعارض کنوانسیون با فقه اسالمى و احکام دینى اسالم است. 

حدوده ى دین اسالم وجود دارد که بین ھمه ى فرق مفروضات و مسلماتى در م
اسالمى کم و بیش مشترک است. ھمین امر باعث شده که کشورھاى اسالمى 
واکنش شدیدترى به کنوانسیون نشان دھند و یا اصال آن را نپذیرند و یا تحفظات 

  فراوانى نسبت به آن اعمال نمایند.

دمه اى کوتاه با یک نگاه تطبیقى در فقه اینک، این موارد مغایرت را پس از ذکر مق    
  مقارن جستوجو مى کنیم.

  

  بررسى تطبیقى تعارضات کنوانسیون با فقه اسالمى    

  قبل از ورود به بحث، الزم است از باب مقدمه به دو نکته توجه نماییم:    

نکته ى اول: جاسازى مفاھیم بنیادینى نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه ى     
ارد کنوانسیون، مانع رھایى از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسالمى است; به مو

عبارت دیگر، ما گذشته از آن که بر مبانى اصلى کنوانسیون، مثل مساوات کامل در 
ھمه ى جوانب، انتقادات اندیشه اى و تئوریک داریم و بر این اساس مى بایست از 

زیم، از لحاظ احکام اسالمى نیز به شدت دچار نگاه فرا فقھى به نقد کنوانسیون بپردا
  تعارض با آن ھستیم.

خروج از زیر بار کنوانسیون و تبعات تشابه گرایانه ى آن در عرصه ھایى که دین،     
اصل مساوات را نمى پذیرد، نه از نظر ما به راحتى ممکن است و نه از نظر طراحان 

انجام احکام دین و انتخاب کنوانسیون کنوانسیون پذیرفته شده است. ما بین دو راھى 
ایستاده ایم. کنوانسیون نیز اساساً به ھدف الغاى تمام تفاوت ھا، با نام مبارزه با 
تبعیض، تشریع شده و تحفظات ما را برنمى تابد. در نتیجه، حتى اگر در کنوانسیون 

کافى بود. ھیچ ماده اى به جز ماده ى اول آن نبود، در مغایرت آن با احکام اسالمى 
اسالم قطعاً تمایزاتى را بر اساس جنسیت در گستره ى احکام و اخالق مطرح مى 

] 1سازد و تجربه ى صحیح نظام اخالقى و فقھى اسالم به طور کامل و ھمه با ھم،[
تجربه ى موفقى خواھد بود که ھم زنان، ھم مردان و ھم کودکان و، در مجموع، 

  جامعه ى اسالمى سود خواھد جست.

نکته ى دوم: براى آگاه شدن از نظام فقھى اسالم، در کنار نظام اعتقادى و نظام     
اخالقى آن، باید به متون دینى مراجعه کرد. قطعاً قرآن بھترین سند در این باره است، 
ولى تنھا سند نیست. ھمه ى فرق اسالمى معتقدند که تمام نیازمندى ھاى زندگى 

قرآن بیان نشده است. ارتباط جزء به جزء فقه و بشر در عرصه ى فقه و اخالق در 
اخالق با زندگى متغیر آدمیان و محیط آنھا و عدم احداث ھمه ى سؤاالت در این دو باب 
در عصر نزول وحى، باعث شد که مسلمانان به سفارش خود پیامبر (صلى هللا علیه 



نى بپذیرند; بر این وآله) سنت را نیز در کنار قرآن، به عنوان منبع استخراج احکام دی
اساس، الزم است به منظور آگاھى از یک حکم، و کیفیت و کمیت و دامنه ى آن، به 

  ]2سنت مراجعه شود.[

متأسفانه عدم توجه به نکته ى فوق باعث گردیده که عده اى گمان کنند احکامى     
که در که در قرآن نیستند موجه نبوده و صرفاً زاییده ى نظریات فقھى فقھا ھستند. 

نتیجه احکام بسیارى را باطل مى دانند; در حالى که بسیارى از تفصیالت فقھى در 
  قرآن وجود ندارد; مانند تعداد رکعات ھر نماز.

با حفظ این دو نکته در سه عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان به     
مذھب شیعه مى  بیان موارد اختالف کنوانسیون با فقه اسالمى در مذاھب اربعه و

  پردازیم.

  

  زنان و حیات فردى    

  

  .بلوغ1    

خروج از کودکى و ورود به مراحل رشد و بلوغ، امرى تکوینى است که به طور     
طبیعى براى انسان ھا رخ مى دھد. با این حال، در تمام نظام ھاى حقوقى دنیا سنى 

ود به عرصه ى مسئولیت براى آن در نظر گرفته شده و گذر از این سن به معناى ور
پذیرى است. فرد بالغ فردى است که در مقابل رفتارھاى خود، مسئوالنه جواب گوست 
و مى تواند در عرصه ى فعالیت ھاى سیاسى و اجتماعى نیز مشارکت و حقوق 
خاصى را کسب کند. تقسیم بندى رفتارھا به رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه نیز از این 

  پس آغاز مى شود.

با توجه به مقدمه ى فوق باید گفت که در معاھدات بین المللى، با انگیزه ى     
حمایت از حقوق کودکان، از مقوله ى مزبور سخن به میان آمده و نیز کنوانسیون رفع 
تبعیض ھم از این امر مستثنا نبوده است. اولویت حقوق کودکان در تقسیم مسئولیت 

جمله مواردى است که از کلمه ى کودک استفاده ھاى والدین، ازدواج کودکان و... از 
در کنوانسیون، ھمان کودک » کودک«شده است. نکته ى مھم این است که منظور از 

در کنوانسیون حقوق کودک است. ماده ى یِک این کنوانسیون، کودک را این گونه 
  معرفى مى کند:

  ]3جده سال است.[از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد انسانى زیر ھ    

پس مراد کنوانسیون رفع تبعیض ھم در تمام توصیه ھاى حقوقى اش راجع به     
  ]4سال است.[ 18کودکان، مثل منع از نامزدى و ازدواج کودک، ھمان فرد زیر 

نکته ى مورد تعارض، ھمین ارائه ى سن بلوغ است. ھمه ى فرق اسالمى اعتقاد     
سال قمرى  9ه، قول مشھور سن بلوغ دختران اتمام به سن بلوغ دارند. در فقه شیع

است که در ھر صورت، از سن بلوغ پسران کم تر است. در بین مذاھب اربعه ى اھل 
سنت نیز سن بلوغ متفاوت طرح شده، ولى به طور عمده ھمه ى آنھا معتقدند که 



سال رخ  18اولین مالک، پیدایش عالیم بلوغ، مثل حیض، احتالم و... است که نوعاً زیر 
مى دھند، مگر آن که اختالل جنسى پیش آید; در غیر این صورت ھم، به جز شخص 

سالگى را سن بلوغ  18ابوحنیفه که در مورد پسران و مالِکیه که در مورد ھر دو گروه، 
  ]5سال را سن بلوغ معرفى کرده اند.[ 18مى دانند، باقى فِرق سنین کم تر از 

] لذا مى 6سال بلوغ دختران قطعى است;[ 18زیر  پس در صورت وقوع حیض در    
بینیم که بلوغ در احکام دینى، که موضوعى براى تکالیف شرعى است، با بلوغ 
قراردادى مورد نظر کنوانسیون متفاوت است. البته در رابطه با برخى تنظیمات 

و اجتماعى، مثل شرکت در انتخابات و رفراندوم ھا و یا اخذ برخى گواھى نامه ھا 
تصدیقات (مثل گواھى نامه ى رانندگى و ...) مى توان سن خاصى را قرار داد، ولى 
نباید این سن را به ھمه ى مسئولیت ھا یا حقوق شرعى دختران و پسران تسرى 

  داد.

نتیجه آن که، مسئله ى تفکیک دختران و پسران راجع به سن بلوغ با موادى خاص     
  و ھم چنین، با کلیت ماده ى اول متعارض است. از کنوانسیون، مانند آن چه گذشت،

در پایان این بحث اشاره به نکته اى به جاست و آن این که، بلوغ، که به معناى     
است، یک پدیده ى تکوینى و طبیعى است که در ھمه ى موجوداتِ » رسیده شدن«

  جان دار به نوعى مطرح است.

ز تکالیف است و از این نظر شریعت موضوع بسیارى ا» بلوغ«در انسان مسئله ى     
  به آن توجه کرده است.

گفتنى است که طبیعى بودن یک موضوع باعث نمى شود که شریعت راجع به آن     
ھیچ گونه دخل و تصرفى نکند; به طور مثال، در مورد فردى که زیاد شک مى کند 

ر خداوند منظور این نیست که از نظ». ال شک لکثیر الشک«خداوند فرموده است: 
اصوالً شکى رخ نداده، بلکه روایت فوق به این معناست که با چنین فردى معامله ى 
کسى مى شود که انگار شکى برایش به وجود نیامده است; مثال تمام احکام و 

  مسائلى که مربوط به شک در نماز است در حق او جارى نمى شود.

ست، ولى شارع مقدس با بلوغ ھم موضوعى طبیعى و داراى عالیمى طبیعى ا    
تصرف در آن یک عالمت به عالیم آن افزوده است و آن سن است. در این باره توجه 

  خواننده را به نکاتى جلب مى کنیم:

ـ طبق تحقیقات به عمل آمده، تفکیک بین بلوغ جنسى دختران و پسران امرى     
  ]7کامالً منطقى است و نیاز به اثبات برھانى ندارد.[

ش تر بودن بلوغ دختران نسبت به بلوغ پسران نیز امرى تجربه شده است. تمام ـ پی    
شواھد حاکى از آن است که در مسائل تربیتى نیز دختران زودتر و بھتر مخاطب والدین 

  ]8قرار مى گیرند و زمان دریافت ھاى فکرى و تربیتى آنان نیز زودتر از پسران است.[

له ى عادت ماھانه آخرین حلقه ى آن است; ـ بلوغ یک فرایند است که مسئ    
بنابراین، از نظر متخصصین، وقوع عادت ماھانه حاکى از آن است که بلوغ قبالً رخ داده 

  ]9است.[



سالگى در دختران مشاھده مى  5/8ـ طبق تحقیقات نواک، عالیم بلوغ غالباً از     
  ]10شود.[

ادى تکالیف شرعى است. اگر ـ سن شرعى بلوغ، زمان ورود دختر و پسر، به و    
رعایت یک تکلیف شرعى با عسر و حرج و سختى شدید ھمراه باشد، (مثل روزه 

  ساله)، طبق دستورالعمل خاصى رفتار مى شود. 9گرفتن دختر کم بنیه ى 

ـ در برخى موارد که ربط مستقیم به تکالیف شرعى ندارد، مثل بستن قرارداد با یک     
بات، مسئله با سن شرعى بلوغ اصطکاکى ندارد و مى توان بانک یا شرکت در انتخا

  سن دیگرى را میزان قرار داد.

نکته ى پایانى این که ارائه ى سن واحد براى ھمه ى تعامالت و تنظیم ھمه ى     
روابط، چه با خدا چه با جامعه، و در ھمه ى عرصه ھاى حیات، معقول نیست. اتفاقاً 

سن مزبور براى ورود به تکالیف شرعى، باعث ایجاد  ایجاد انعطاف الزم و ارائه ى
طھارت روحى در فرد مى شود. بدیھى است که دین در مجموعه ى دستورھاى 
خودش به پاکى، راستى، عدالت و تقوى دعوت مى کند. انبیا از مخزن غیب الھى ما 
 را در کم ترین سن ممکن از عواقب بسیارى گرایش ھا و رفتارھا آگاه ساخته و از
تجربه کردن بدى ھا نجات داده اند. روشن است که ھر امرى به آزمون و خطایش نمى 

  ارزد.

در ھر حال، توجه به دستورھاى دین و گردن گذارى به فرامین الھى، به خصوص در     
آنچه مربوط به صیانت و حفظ قواى حیوانى آدمى است، ھیچ مشکلى را متوجه 

گفتن از باال بردن سن بلوغ، آن ھم در  شخص نخواھد کرد. آیا به راستى سخن
شرایطى که طبق آمار موجود، ھر چھار سال یک بار سن بلوغ یکماه تنزل مى یابد، 

  سخن صحیحى است؟

سال (که  18آیا باال بردن سن ازدواج و محکوم کردن ازدواج قانونى در زیر     
جنسى در زیر این کنوانسیون مطرح مى کند)، آن ھم در شرایطى که برقرارى ارتباط 

  سن امرى رایج در کشورھاى غربى است، امرى معقول است؟

بسیار عجیب مى نماید که ما از یک سو شاھد این ھستیم که در کنوانسیون ھاى     
بین المللى تالش مى شود راھکارھایى ترویج گردند که روابط جنسى نوجوانان و 

وعیت ازدواج و عدم توانایى افراد زیر جوانان را ایمن مى سازند و از سوى دیگر، از ممن
  سال براى برقرارى روابط خانوادگى سخن به میان مى آورند! 18

  

  .جلوه گرى و تبرج2    

جلوه گرى و تبرج (فحشا و شرکت در پروسه ى نکبت بار پورنوگرافى) :تمام مذاھب     
لب انظار و فرق اسالمى ھر نوع تبرج و استفاده از قابلیت ھاى جنسى را براى ج

عمومى ممنوع مى دانند. این تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسالمى شروع و تا روسپى 
گرى، که در جھان امروز یکى از ارکان تجارت شده است، کشیده مى شود; البته ھمه 

  ى مراتب آن از نظر مذاھب اسالمى ممنوع است.

  حرمت تبرج از محکمات قرآنى است:    



] مانند دوره ى جاھلیت پیشین آرایش و خود 11تَبَرَُّج اْلجاِھلِیَِّة اْألُولى);[ (َو ال تَبَرَّْجنَ     
  آرایى (در مأل عام) نکنید.

روایتى از عایشه، ھمسر پیامبر(صلى هللا علیه وآله) در مجامع روایى اھل سنت به     
  این مضمون نقل شده است:

من امرأة تنزع ثیابھا فى غیر بیتھا سمعُت رسول هللا(صلى هللا علیه وآله) یقول: ما     
] از رسول خدا(صلى هللا علیه وآله) شنیدم که 12اال ھتکت ما بینھا و بین هللا تعالى;[

فرمودند: ھیچ زنى نیست که لباس (و حجاب) خود را در غیر منزل (و براى غیر 
ایل محارمش) از تن درآورد، اال این که حریمى را که بین او و خداى متعال بوده ز

  ساخته است.

بدیھى است خاستگاه کنوانسیون، فرھنگى است که اصوال به لباس و حجاب     
خاصى براى زنان که بخش ھاى بیش ترى از بدن آنھا را نسبت به مردان بپوشاند قایل 
نیست و این را تبعیضى بر اساس جنسیت مى داند; بنابراین، جلوگیرى از جلوه 

آسایش آنان مى داند; مانعى که آزادى فردى آنان را  فروشِى زنان را مانع راحتى و
  محدود و از ارضاى آزاد تمایالت انسانى! آنھا جلوگیرى مى کند.

لذا ماده ى یک کنوانسیون با حکم اسالمى فوق متعارض است. قابل توجه است     
که روسپى گرى، که مراتب وقیح تر جلوه فروشى است، ذاتاً از نظر کنوانسیون ممنوع 

ھر گونه حمل و نقل «کنوانسیون،  6نشده، بلکه آن چه ممنوع است، طبق ماده ى 
است. البته در برخى عھدنامه ھا » غیرقانونى و بھره بردارى از روسپى گرى زنان

اجراى این اعمال، با اشاراتى، ممنوع اعالم شده اند، ولى ھمه ى آنھا بعد تجارى 
ى تجارى مى شود، راضى باشد یا نباشد، دارند; یعنى وقتى روسپى وارد یک رابطه 

مه  18کارش ممنوع است. به موجب ماده ى ششم مقاوله نامه ى پاریس، مورخ 
، دول متعاھد در حدود قانونى تعھد مى کنند که تا حد ممکن مواظب ادارات و 1904

  آژانس ھایى که براى زنان و یا دختران در خارج کار پیدا مى کنند باشند.

به  1910مه  4ماده ى اول قرار داد بین المللى که در پاریس در تاریخ  به موجب    
  امضا رسیده چنین مقرر گردیده است:

ھر کس براى انجام ھوا و ھوس دیگرى زنى را ـ ولو با رضایت خودش ـ یا دختر     
صغیرى را، براى فسق، اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، و لو این که عملیات 

ه که مبانى جرم محسوب مى شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد، باید مختلف
  ]13مجازات شود.[

بنابراین، مالحظه مى شود ـ على رغم تفکر کسانى که از این حیث بین     
کنوانسیون و فقه تعارضى نمى بینند ـ تعارض وجود دارد; به این دلیل که، ھمه ى 

ست، بلکه کنوانسیون، حداکثر مراتب آن را، آن مراتب تبرج منظور نظر کنوانسیون نی
ھم تحت عنوان بھره بردارى از روسپى گرى و استثمار زنان، ممنوع مى داند و باقى 
مراتب را، یا تبعیض بر اساس جنسیت تلقى مى کند (مثل لزوم پوشش) و یا آن 

  مراتب را بر اساس تفکر لیبرالیستى از حیطه ى دخالت قانونى خارج مى داند.

  تبصره    



مواردى در کنوانسیون وجود دارد که نگاه یکسان و کامال مساوى در آنھا، از نظر     
آیات و روایاتى که تبرج را ممنوع کرده اند، صحیح نیست; از جمله بحث ورزش. ورزش 
از نظر دین نه تنھا جایز، بلکه عملى پسندیده است. بین دختران و پسران ھم در این 

ت. اساس ورزش و ھدف اصلى آن ھم رسیدن به صحت و سالمت زمینه فرقى نیس
  است.

متأسفانه گاھى برخى مقوله ھا با این دید که آیا بر مکانت اجتماعى افراد مى     
افزایند، یا از آن مى کاھند، مورد نظر قرار مى گیرند و وارد وادى غیر متعارفى مى 

رزش در سالمتى و ضرورت شوند; به طور مثال، قبل از آن که به نقش اساسى و
ورزش ھمگانى توجه و براى آن برنامه ریزى گردد، آن را یک امتیاز اجتماعى براى زنان 

  و عرصه اى جدید براى نزاع مردان و زنان تعبیر مى کنند.

به ھر حال، در کنوانسیون، ورود زنان و مردان به میادین ورزشى با دیدگاھى کامال     
ت; یعنى ورود آنھا به طور مشترک در تمام رشته ھاى تساوى طلبانه مد نظر اس

ورزشى، در تمام میادین ورزشى و بدون اعمال قوانینى که به نوعى ورزش بانوان را بر 
اساس جنسیت از ورزش مردان جدا مى سازد; مثال، اگر حجاب زنان مانع انتخاب یک 

بر اساس رشته ى ورزشى و شرکت در میادین بین المللى آن شود یک تبعیض 
جنسیت است; ھم چنین است اگر مردان را از مشاھده ى ورزش زنان منع کنیم. 
نتیجه آن که، کنوانسیون با ھمه ى محدودیت ھاى شرعى مربوط به ورزش مغایر و 

  مخالف است.

  

  زنان و حیات خانوادگى    

  

. بافتى خانواده کوچک ترین واحد اجتماع و از نظر قرآن داراى یک بافت طبیعى است    
که حداقل زن و مردى اولین ھسته ى آن را تشکیل داده و با پیمانى شرعى قرین ھم 

  گشته اند.

قطعاً کارکردھاى خانواده متعدد و قابل توجه ھستند. ایجاد امنیت روانى و آرامش     
روحى، ابقاى نسل پاک، تأمین غریزه، جامعه پذیرى و ... مھم ترین ثمرات تشکیل 

  د.خانواده ھستن

با تمام تأثیراتى که تحوالت جھان صنعتى بر خانواده داشته، ھنوز ھم خانواده ى     
  مشروع گزینه اى است که مردان و زنان در سرتاسر دنیا آن را انتخاب مى کنند.

البته ما در دنیاى صنعتى با اشکال مختلفى از خانواده روبه رو مى شویم که روشن     
شکال را الزمه ى تحوالت جامعه ى بشرى معرفى فکران غربى مى کوشند آن ا

] ولى خود نیز معترف اند که تمام تحوالت مزبور به معناى مرگ خانواده ى 14کنند;[
  ]15مشروع نیستند.[

به ھر تقدیر، در تمام ادیان آسمانى خانواده از قداست برخوردار است و در عین     
ه در معرض خطر; بر این اساس است حال، در کشورھاى توسعه یافته و یا رو به توسع

که باید به آن دسته از معاھداتى که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نھاد خانواده را 



مورد تعرض قرار مى دھد توجه بیش تر داشت و در مقابل، حتى باید به ائتالفى وسیع 
م به خصوص از جامعه ى مسیحیت کاتولیک و مسلمانان اندیشید که بتواند جلوى ھجو

  امواج توفنده علیه این نھاد مقدس را بگیرد.

بر ھمین اساس، الزم است به موارد مغایرت کنوانسیون با مسائل مربوط به حیات     
  خانوادگى زنان با دقت بیش ترى بپردازیم.

  

  . ازدواج1    

به مباحث مربوط به ازدواج پرداخته و از دول  16کنوانسیون رفع تبعیض در ماده ى     
  خواسته است: عضو

دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در تمام امور مربوط به ازدواج و روابط     
خانوادگى کلیه ى اقدامات مقتضى را به عمل خواھند آورد و به ویژه بر اساس تساوى 

  ]16مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواھند کرد.[

رانى اسالمى موافق است; به طور مثال، مواد ذیل این ماده در مواردى با احکام نو    
اسالم در زمانى که اندیشه ى بشر به مقوالت فوق حتى نمى اندیشید تساوى در 
اصل حق تأھل را براى مرد و زن پذیرفت، ازدواج را ترغیب و تشویق نمود و رضایت 

  طرفین عقد ازدواج را دو رکن اصلى براى ازدواج قرار داد.

سلمین اجماعى نباشد، مشھور و مورد اتفاق اکثر فقھاى این مطلب اگر بین م    
شیعه و سنى است. نظریات فقھى اھل سنت به استناد روایات وارده، ازدواج بدون 
رضایت طرفین را باطل مى دانند. یک نمونه از این روایات از کتب اھل سنت از قرار ذیل 

  است:

 علیه وآله) ان اباھا زوجھا و قال ابن عباس ان جاریة ذکرت لرسول هللا(صلى هللا    
]; ابن عباس نقل مى کند که دخترى به 17ھى کارھه; فخیرھا(صلى هللا علیه وآله)[

رسول خدا(صلى هللا علیه وآله)عرض کرد که پدرش او را به عقد کسى در آورد در 
حالى که خود او به این ازدواج راضى نیست و آن را نمى پسندد; در نتیجه رسول 

  ]18هللا علیه وآله)او را مخیر کرد (که بماند و یا ازدواج را فسخ کند).[خدا(صلى 

روایات جالبى به ھمین مضمون در کتب روایى شیعه دیده مى شود که بر لزوم     
رضایت دختر و پسر در انجام ازدواج تصریح کرده اند. نکته ى مھم و مورد نظر ما این 

در فقه اسالمى ھست که مورد اتفاق ھمه است که در امر ازدواج مسائل دیگرى نیز 
آنھا را برنمى تابد; به طور نمونه،  16ى فرق اسالمى است، ولى کنوانسیون ماده ى 

فقه اسالمى دامنه ى ورود مرد و زن در امر ازدواج را یکسان نمى داند; بنابراین چند 
  ھمسرى براى مردان تحت شرایطى مجاز و براى زنان غیرمجاز است.

  ھمسرى چند    

چندھمسرى به صراحت قرآن و با شرط عدالت، براى مردان مجاز شده است. قرآن     
  مى فرماید:



] و اگر مى ترسید 19(َفاْنکُِحوا ما طاَب لَُکْم ِمَن النِّساِء َمْثنى َو ثُالَث َو ُرباَع...);[    
براى شما پاکیزه  درباره ى یتیمان عدالت نکنید، پس با زنان، دو تا، سه تا و چھار تا، که

  است ازدواج کنید.

چنین حکمى نه تنھا براى زنان وجود ندارد، بلکه انتخاب شریک جنسى، غیر از     
  ھمسر قانونى، براى زنان، جرم و زنا محسوب مى شود.

در این نوشتار، قصد بیان تفصیلى احکام اسالمى را نداریم، ولى به اجمال مى توان     
ه ى احکام اسالمى را غیر منطقى جلوه مى دھد، آموزش و گفت که آن چه گاه چھر

طرح آنھا بدون بیان حواشى، ضرورت ھا و فلسفه ى احکام است. تعیین جایگاه ھر 
حکم کار بایسته اى است که متأسفانه مورد غفلت قرار مى گیرد. از مذاق شریعت 

پردوام از معلوم مى شود که برنامه ى اصلى دین گستردن فرھنگ ازدواج صحیح و 
طریق واداشتن دختران و پسران به انتخاب ھم کفو و اصرار بر انجام اقتضائات 
زناشویى، از تمکین و انجام مسئولیت ھاى اقتصادى براى ھر یک از زنان و مردان 
است; ولى گاھى در شرایطى جامعیت دین اقتضا مى کند که براى احقاق حقوق 

ته باشد; مثال وقتى دختران تفوق کّمى بر ھمه ى افراد احکام معالجه اى نیز داش
پسران دارند و مى دانیم که در شرایط خاص، مثل جنگ ھا و وجود اشتغاالت پرخطر 
براى مردان، تعداد مردان از زنان تنزل قابل توجھى مى یابد و یا وقتى متوسط عمر 

جه ] طبیعى است که با بحران زنان بى ھمسرى موا20مردان از زنان کم تر است،[
شویم که از حق تأھل، حمایت عاطفى و رفاه زندگى محروم اند. البته عده اى از این 
زنان خویشتن دار ھستند، ولى برخى از آنھا تحمل این محرومیت را ندارند و برخى نیز 
ممکن است براى تأمین تمایالت خود به خودفروشى روى آورند. تعدد ھمسر در اسالم 

براى این مسئله باشد; به خصوص که براى جلوگیرى از مى تواند یک راه حل منطقى 
ورود ھر گونه ضرر و لطمه به زندگى ھمسر اول، قرآن تنھا مردانى را که مى توانند به 

  عدالت رفتار کنند، مجاز به اجراى این حکم دانسته است:

جرا نکنید، پس فقط یک (َفإِْن ِخْفُتْم أَالّ تَْعِدلُوا َفواِحَدًة); اگر مى ترسید که عدالت را ا    
  ]21زن اختیار کنید.[

البته تکلیف به قدر تواِن مکلف است; بنابراین شرط عدالت در محدوده ى رفتار     
اختیارى، مثل دادن نفقه و مخارج زندگى و تقسیم ایامى است که مرد باید با ھر یک 

یست و کم تر از ھمسران خود باشد; ولى توزیع عادالنه ى محبت قلبى، امرى ارادى ن
کسى مى تواند ادعا کند که ھر دو ھمسرش را یکسان دوست مى دارد. عالقه و 
میل قلبى، تابع شرایط مختلف و توانایى جذب عالقه ى ھر یک از دو ھمسر 

  ]22است.[

در ھر صورت، این حکم و تفاوت بین زن و مرد از حیث جواز چند ھمسرى، مورد     
زیرا از نصوص قرآنى است و در کتِب روایى ھر اتفاق ھمه ى فرق اسالمى است; 

مغایر  16گروه روایات متعددى دارد. ولى این امر، ھم با ماده ى یک و ھم با ماده ى 
  است; زیرا یک تبعیض (تفاوت) بر اساس جنسیت است.

  

  . طالق2    



  . حق طالق2 - 1    

ایجاد مساوات  کنوانسیون از دول عضو خواسته است که در راستاى 16ماده ى     
کامل در حقوق خانوادگى، براى زوجین در امر طالق ھم حق مساوى قرار دھند; به 
این معنا که ھر یک از طرفین در صورت تمایل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرایط 

  کامال برابر درخواست طالق نمایند.

ى شود. در این مسئله منافى دیدگاه ھاى مسلم ھمه ى فرق اسالمى شناخته م    
اسالم حکم طالق در اختیار مردان قرار داده شده است و مردان با پرھیز از ھر گونه 

  مى توانند ھمسر خود را رھا سازند.» معروف«ظلم به ھمسر خود و تخطى از 

البته در مواردى این امر را مى توان به زنان واگذار نمود; از جمله، در حین عقد     
طرفین، زن مى تواند در طالق خود وکیل شود و این مسئله را ازدواج، در صورت توافق 

یا به طور مطلق و یا به طور مشروط (مثال: در صورت وقوع مسائلى چون اعتیاد 
  ھمسر) ضمن صیغه ى عقد (ایجابِ خود) شرط کند.

مى » خلع«گاھى نیز طالق بنا به درخواست زن صورت مى گیرد که به آن طالق     
است. در طالق باین مرد حق رجوع به ھمسر خود » باین«یک طالق  گویند. این طالق

را در دوران عده ندارد و زن نیز از برخى حقوق که در طالق رجعى برخوردار بود، محروم 
است. با این وصف، در شرایط معمولى ازدواج، در فقه اسالمى حق طالق با مرد 

ر این مورد وجود دارد که است. در کتب روایى شیعه و اھل سنت روایات مختلفى د
  مبناى حکم فقھى فقھاى ھر دو گروه شده است; مانند روایت نبوى که مى فرماید:

  ]23الطالُق بِیَِد من اََخَذ بالّساقِ[    

و در روایت، امام صادق(علیه السالم) راجع به زنى که با ھمسرش شرط کرد حق     
  طالق به دست او باشد، فرمودند:

] این 24و ولّى الحق من لیس اھله و قضى... ان بیده... الطالق;[ خالف السنة    
شخص خالف سنت عمل کرده و حق را به کسى واگذاشته که اھلیت آن را ندارد و 

  حضرت حکم کرد که طالق به دست مرد باشد.

  و روایت نبوى که احمد به حنبل و ابو داود و ترمذى نقل کرده اند:    

ما ال یملک و ال عتق فیما ال یملک و ال طالق فیما ال یملک; نذر ال نذز البن آدم فی    
  ]25عتق و طالق واقع نمى شوند مگر در محدوده ى آن چه انسان مالک آن است.[

است، حق طالق نیز با اوست. این مسئله مورد » عقدة النکاح«پس مرد که مالک     
فقه اسالمى نمى توان  ] در نتیجه، بنا بر26اتفاق ھمه ى مذاھب اھل سنت است;[
  این ماده از کنوانسیون را عملى دانست.

در پایان این بحث براى تکمیل بیان فلسفه ى حکم مزبور مى توان گفت که بى     
تردید تفاوت ھاى تکوینى بین زن و مرد باعث تفاوت در کارکرد و وظایف آنھا شده 

  است.



زن و حیات تعقلى در مرد است.  یکى از این تفاوت ھا، غلبه ى حیات احساسى در    
به این معنا که به طور متوسط نوع زن ھا در درگیرى عقل و احساس، احساسشان 
غلبه دارد و رقت و لطافت روحى آنھا بسیار فعال عمل مى کند; در حالى که نوع 
مردھا در کنترل احساسات و غلبه دادن به نیروى تعقلشان قوى ترند; از این رو در تمام 

که نیاز به قدرت بیش ترى براى اداره ى احساسات دارد و محتاج حیات تعقلى  امورى
است، در وھله ى اول حق یا تکلیف و وظیفه به مردان سپرده شده و در عین حال، 
براى طرف مقابل نیز، در مواردى که این توانمندى وجود دارد، بعضى موانع برداشته 

ى مدیریت بر خانواده و لوازم آن، مثل پایان شده است. از جمله ى این امور نیز مسئله 
  دادن به ادامه ى زندگى مشترک است.

به ھر حال، دریافت ھاى علومى نظیر روان شناسى و زیست شناسى نیز این     
تفاوت ھا را برتافته و بر آن صحه گذاشته است; تفاوت ھایى که از زیبایى ھاى خلقت 

  است، نه نقص آن.

ق، بسیارى از متخصصان امور دادگاه ھا معتقدند که احساس بر اساس نکات فو    
تنھایى که به مردان ھنگام جدایى دست مى دھد، بسیار قوى تر و زجرآورتر است. بر 
این اساس آنھا خیلى دیرتر خاتمه ى زندگى زناشویى را مى پسندند; در حالى که 

مى توانستند طالق  غلبه ى احساسات در زنان به گونه اى است که اگر زنان بالشرط
بگیرند و به زندگى زناشویى خاتمه بخشند، خاتمه ى زندگى ھایى که امید به 

  بھبودى آنھا در مدت طوالنى ترى وجود دارد، خیلى زود اتفاق مى افتاد.

البته در موارد متعددى این ناراحتى ھا و کدورت ھا ناشى از ظلم به زنان در     
و مسؤولیت ھاى بیش از حد و غیر مشروعى است که  محدوده ى خانواده و از تکالیف

بر عھده ى آنھا قرار داده مى شود، ولى اتخاذ تصمیماتى که داراى آثار طوالنى یا 
آثارى به درازاى عمر آدمى ھستند، در شرایط غلبه ى احساسات ابداً منطقى و 

  بخردانه نیست.

ى تجارب موجود از مواردى که بر این معنا نمى توان برھان عقالنى ارائه کرد، ول    
زنان به ھر دلیل ـ ولو موجه ـ به شدت خشمگین مى شوند، نشان مى دھد که اینان 
در چنان حالى مایل اند ھمان دم به زندگى زناشویى خود پایان دھند و از غصه و یا 
ظلم ھا رھا گردند و این در حالى است که ھمین زنان باز به تجارب مختلف دیده اند 

س از برطرف شدن ناراحتى ھا و با برخورد منطقى ھمسران یا اعتذارى که مى که پ
آورند و یا کالم محبت آمیزى که بر زبان جارى مى سازند، اوضاع عادى مى شود و زنان 
از بازگشت این حالت رفاقت و محبت و برپایى مجدد سایه ھاى انس و لبخند شیطنت 

د والدین تمام دنیا را به آنھا بخشیده اند، آمیز کودکان خود که انگار با دوستى مجد
احساس بسیار خوبى پیدا مى کنند و از آنچه در دل گفته یا بر زبان جارى ساخته اند 

  پشیمان و نادم مى گردند.

مردان به تبع احساس مسؤولیت نسبت به خانواده و قیم بودن بر آنان و به دلیل     
ل مى نمایند، طبعاً دیرتر به فکر جدایى کنترل بیش ترى که بر احساسات خویش اعما

مى افتند و شاید جدایى آخرین فکرى باشد که به ذھن آنان خطور مى کند; چرا که 
جدایى و شکست در تشکیل و بقاى خانواده سخت به اقتدار و روحیه ى حمایتگرشان 

  لطمه مى زند.



ى بخشى از آن شھید مطھرى در تحکیم این حکم اسالمى نکاتى دارند که خالصه     
این است که روان شناسى متفاوت زن و مرد نیز نشان مى دھد طبیعت کلید این منع 
و جدایى را به دست مرد داده است، چون بى عالقگى به زندگى اگر از مرد شروع 
شود، به آسانى نمى توان زندگى را حفظ نمود (اساس ازدواج بر درخواست و طلب از 

بیت از ناحیه ى زن استوار است). در چنان وضعى کانون ناحیه ى مرد و جواب و مطلو
خانواده مرده و سرد است; ولى اگر زن نسبت به زندگى مرد خویش بى عالقه گردد، 

  مرد عاقل و وفادار مى تواند محبت و عشق را به خانواده و ھمسر خویش برگرداند.

ءاستفاده از حق البته واضح است که در این میان کم نیستند مردانى که با سو    
  طالق، آنان را حربه اى براى ھوس رانى یا ظلم به ھمسران خویش قرار مى دھند.

  

  . تدابیر قانونى و حمایت از زنان در حین طالق2ـ  2    

براى جلوگیرى از طالق ھاى ناروا فقط توصیه ھاى اخالقى کفایت نمى کند و باید     
تدابیر قانونى راه سوء استفاده سد شود.  با ضمانت ھاى اجرایى حقوقى و با پاره اى

در فقه اسالمى و در متن قوانین موجود، تدابیرى در این مورد اتخاذ شده است. یکى 
  از این تدابیر طرح مسئله ى حکمیت و داورى است.

گرچه طرح مسئله ى حکمیت و داورى در احکام مربوط به اختالفات خانوادگى،     
ات حین بروز اولین عالیم شقاق و آن ھم در محدوده ى خود اصوالً براى درمان اختالف

خانواده و قبل از مراجعه به حاکم شرعى است، از آن جا که چنان امرى جاى خود را 
به عنوان یک حکم شرعى پرثمر در فرھنگ و عرف خانواده ھا پیدا نکرده، در اصالحیه 

ه اند در صورت مراجعه ى اى طبق ماده ى واحده، دادگاه ھا به طور قانونى موظف شد
زوجین براى طالق، در ایجاد سازش و مالئمت بکوشند و با قرار دادن داورھایى از 
طرفین که به عقل و درایت معروف باشند، حداقل، مشکالت آنھا را ریشه یابى و سھم 

  تقصیر یا قصور ھر یک را در این غائله معلوم نمایند.

امروز دایره ى مربوط به داورى، در بسیار یا اغلب  متأسفانه بنا به گفته ى مطلعین،    
دادگاه ھا به وظایف شرعى و قانونى خود عمل نمى کنند، بلکه راه را براى طالق 
ھموارتر کرده و بر سرعت آن افزوده اند; ولى اگر از مشکالت در ناحیه ى اجراى قوانین 

  یده دارد; به طور مثال:بگذریم، این راه با داشتن پشتوانه ى شرعى و عقالیى چند فا

. زوجین بر این واقعیت واقف مى گردند که حفظ کیان خانواده در الویت قرار دارد; 1    
چرا که دو حَکم حق ندارند بین زن و مرد جدایى اندازند، مگر آن که در پایان داورى از 

  خود آنھا کسب اجازه نمایند.

ل و با درایت، به جریان اختالف موجود در . با انضمام دو حَکم به عنوان دو فرد عاق2    
  خانواده، عواطف، ھیجانات و یا عصبانیت ھا در مدار منطقى قرار مى گیرند.

. با استفاده از دو حَکمى که داراى علقه ھاى عاطفى و خانوادگى با زوجین 3    
ده ھستند، دو دلسوز به خانواده ى در حال انحالل اضافه شده اند که به مصالح خانوا

بیش تر از ھر غریبه اى مى اندیشند و زمینه را براى تحکیم قواعد اخالقى در خانواده 
  فراھم مى آورند.



. رواج این اصل قرآنى در مجراى خودش موجب مى شود که اختالف در نطفه خفه 4    
گردد; چرا که زمان اصلى طرح بحث حکمیت قبل از ریشه دار شدن اختالف و زمانى 

عالیم و نشانه ھاى اختالف بین دو ھمسر به وجود مى آید. تعبیر قرآن  است که اولین
از این واقعه این است که (َو إِْن ِخْفُتْم ِشقاَق بَْینِِھما...)یعنى دلیل رجوع به حکمیت، 
خوف شقاق است; کما این که ارجاع به داورى، از شیوع جریان اختالف در بین دیگران 

مى شود که دخالت ھاى بى جا و نابخردانه ى افراد  جلوگیرى مى کند و مانع از آن
  ناآگاه، به بحران دامن بزند.

به ھر تقدیر، اگر داورھا، عدم امکان سازش را احراز نمودند، دادگاه گواھى عدم     
  امکان سازش را صادر مى کند; بنابراین، اجازه ى دادگاه براى طالق، شرط الزم است.

ه اگر مردى بخواھد ھمسرش را طالق دھد، باید به دادگاه بنابر آنچه گذشت، امروز    
مراجعه کند و پس از طى مسیر داورى و احراز عدم امکان اصالح بین زوجین، دادگاه 
گواھى عدم امکان سازش را صادر مى کند و دفتر ثبت طالق با دریافت آن مى تواند 

  اقدام به ثبت طالق نماید.

لوگیرى از تخلف شوھر یا دفاتر ثبت، در قانون در نظر البته تمھیدات کیفرى براى ج    
  گرفته شده است، که بر ضمانت اجراى قوانین مزبور مى افزاید.

  

  . عده2ـ  3    

است. ھمه ى انواع عده در این » عده«بحث بعدى مربوط به طالق، مسئله ى     
زند که پس از نکته شریک اند که در خصوص زنان وارد شده اند و آنھا را ملزم مى سا

فوت ھمسر یا جدایى از او، مدتى (که در فقه اسالمى مقرر است) صبر کنند و از 
  ]27ازدواج مجدد با مرد دیگر خوددارى نمایند. چنین حکمى براى مردان وجود ندارد.[

فلسفه ى تشریع عده، متفاوت گفته شده است. دالیلى براى لزوم رعایت عده     
ده است. مسئله ى اطمینان یافتن از نبودن جنینى در رحم وجود دارد که بر ما پوشی

زن (استبراء) یا حفظ حرمت ھمسر، یا ایجاد فرصتى براى رجوع ھمسر و تشکیل 
مجدد کانون خانواده، ھر یک مى توانند حکمتى براى تشریع این قانون باشند; ولى در 

ست که ما را به انجام ھر صورت و در وھله ى اول، لزوم تعبد و گردن نھادن به احکام ا
آن فرا مى خواند. این امر از نگاه فقھاى شیعه و سنى مغفول نمانده و ھمه در تعریف 
عده، لزوم تعبد به حکم را بیان داشته و از این منظر خواسته اند بیان کنند که حکم 

  ]28قابل تغییر نیست.[

مى مشترک است، بنابراین، حکم مزبور ھم، به دلیل آن که بین تمام فرق اسال    
  کنوانسیون به حساب مى آید. 16سدى محکم بر سر راه ماده ى 

  

  . رجوع2ـ  4    

براى دوام حیات خانوادگى و جلوگیرى از اضمحالل و از ھم پاشیدگى، تمھیداتى در     
دین دیده شده است که بر آن اساس بتوان برخى بحران ھا را پشت سر نھاد و دوباره 



اصالح نمود که از آن جمله مسئله ى رجوع است. زوجین در حالى به  کانون خانواده را
رجوع فکر مى کنند که تجربه ى تلخ طالق را پشت سر نھاده اند. از آن جایى که مرد 
(در شرایط معمولى) درخواست طالق داده و خود باعث این جدایى شده است، ترمیم 

با مراجعه به ھمسر، خانواده ى آن ھم به عھده ى خود اوست که اگر بخواھد، بتواند 
فروپاشیده را احیا نماید. رجوع در ایام عده صورت مى گیرد و چون ھمسر مطلقه، در 
دوران عده در حکم ھمسر قانونى است، از مزایایى نظیر نفقه (خوراک، پوشاک، 
مسکن) برخوردار است و نباید او را از خانه بیرون نمود; به عبارت دیگر، دین در کنار 

عطاى حق طالق به مردان، حتى االمکان زمینه را براى احقاق حقوق زنان نیز فراھم ا
نموده است، تا آنان بتوانند خانه و خانواده ى مورد عالقه ى خود را که سالیانى برایش 
زحمت کشیده اند، حفظ کنند. البته متأسفانه در عرف جوامع اسالمى چنان مواجھه 

  د.اى با امر طالق و عده نمى شو

در ھر صورت، این مرد است که حق رجوع دارد و براى زنان فقط در طالق خلع، که     
بنا به درخواست آنھا صورت گرفته است، امکان رجوع وجود دارد; به این کیفیت که 
مقدار مالى که در ازاى طالق خود به ھمسر بخشیده اند پس بگیرند، تا طالق از 

زمینه ى رجوع شوھر فراھم شود. این مسئله ھم حالت باین به حالت رجعى درآید و 
مورد اتفاق ھمه ى علماى شیعه و اھل سنت است و طبعاً مغایر با کنوانسیون به 

  حساب مى آید.

در پایان این بحث باید تکرار نماییم که ما درصدد تبیین یا توجیه احکام اسالمى     
ه ھر چه بشر به سمت نیستیم، ولى در ھر صورت این واقعیت کامال روشن است ک

وادى فردیت خود پیش مى رود، بر دامنه ى فزون طلبى خودخواھانه اش افزوده و از 
تعلقات اجتماعى اش کاسته مى شود. نھاد خانواده نیز از آن دست قربانیانى است 

  که به این مسلخ آورده شده اند.

از قدرت خود در ما ضمن اعتراف به سوء استفاده ى مردان تنوع طلب و ھوس ران     
امر طالق، اعتقاد نداریم که اعطاى حق مساوى در این امر به زنان، راھکار مناسبى 
است; بلکه در صورت عدم سیطره ى اخالقیات و روحیه ى فداکارى، باز ھم این 
فرزندان خانواده ھستند که قربانى مى شوند و ھمین مرد و زن ھستند که به جاى 

ف خانواده، در جاھلیت مدرن مجبور خواھند شد که تنھایى تکمیل یکدیگر در فضاى لطی
  ]29خود را با سگ ھا و گربه ھا و پرندگان پر کنند![

شواھد تاریخى نیز حاکى است که با آغاز حرکت ھاى تساوى طلبانه به موازات     
احقاق برخى حقوق (که غالباً ھم فردى است)، سطح طالق نیز افزایش یافته است. 

  سیر جوامع بشرى مى نویسد:نویسنده ى 

تأثیر صنعتى شدن بر معیارھا و موازین و ارزش ھاى اجتماعى ھیچ کجا آشکارتر از     
  ]30تحوالتى نیست که در نقش زنان دیده شده است.[

  وى در مقام شمارش این تأثیرات مى گوید:    

ى افزایش در طول صد سال گذشته میزان طالق تقریباً در تمام جامعه ھاى صنعت    
در ھزار نفر  5شمار طالق ھاى ایاالت متحده از  1890چشم گیرى داشته است. در 

درصد رسید. در سطح کلى، این  5این رقم ده برابر شد و به  1983تجاوز نمى کرد. در 



روند نتیجه ى اجتناب ناپذیر دگرگونى ھایى مانند تغییر در وظایف خانواده در پى ادراک 
امکانات و انتخاب ھاى تازه اى که براى زنان به وجود آمده و سرانجام  متفاوت از ازدواج،

  ]31پدید آمدن نگرش ھاى تازه در جامعه نسبت به طالق است.[

وقتى زنان از مقام مادرى و ھمسرى به یک شریک جنسى صرف تنزل مى یابد و     
ى که طالق وقتى ازدواج و خانواده کارکردھاى عمیق خود را از دست مى دھد و زمان

از یک پدیده ى مذموم تبدیل به یک راھکار انسانى مى شود، سخن از تساوى در 
  طالق چه ره آورد مثبتى خواھد داشت؟!

  

  . ارث3    

یکى از لوازم پیوندھاى خانوادگى و خویشاوندى مسئله ى ارث برى است. توارث از     
ھر جامعه به گونه اى اعمال  اولین پیامدھا و نتایج ملکیت بوده که از قدیم، طبق عرف

مى شده است. صرف نظر از تفاصیل تاریخى، دین اسالم نیز در این رابطه 
دستورھایى را تشریع و نظام ارث برى را در جغرافیاى خاصى از فکر دینى طراحى 
نمود. آیات الھى با بیان قانون تقدم رابطه ھاى خویشاوندى نزدیک تر بر دیگران، اولویت 

] مسئله ى مھم در نحوه ى ارث برى اسالم، 32ارث برى مطرح ساختند.[ ھایى را در
طبقه بندى وارث است، که با وجود طبقه ى نزدیک تر به میّت، نوبت به طبقه ى دورتر 
نمى رسد; مثال کسى که فرزند دارد ارثش به برادران و خواھران و عموھا و دایى ھا... 

بندى مذکور، ھمسر متوفى شریک تمام  نمى رسد; با این وصف، به موازات اولویت
طبقات ارث است و در صورت وجود ھر خویشاوندى، سھم مفروض زن ملغى نمى 
شود. این نکته اى است که ھمواره چشم انداز روشنى در بحث ارث برى اسالمى به 
حساب مى آید. مسئله ى قابل طرح در این نوشتار آن است که در متن قرآن کریم به 

قسم وارث معلوم شده و به ضمیمه ى روایات، تکلیف ھر وارث و  6صراحت سھم 
فرض مزبور سھم ھایى که  6سھم او از ماترک اموال میّت مشخص مى شود. در بیان 

)، تک 61)، مادربزرگ (41)، زن بدون فرزند (81مربوط به زنان است، مثل زن فرزند دار (
ن ارث برِى مضاعف پسر نسبت به ] در کنار بیان سھم فوق، قانو33)،[21فرزند دختر (

  دختر نیز مطرح شده است.

َکِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَیْیِن);[     ] راجع به (میراث) فرزندانتان 34(ُیوِصیُکُم اللُّه فِی أَْوالِدُکْم لِلذَّ
  شما را سفارش مى کند که براى ھر پسر سھم دو دختر را منظور کنید.

ند پسر و دختر یا چند خواھر و برادر ابوینى مانده باشد، در جایى که از میت چند فرز    
  این قانون جارى مى شود و به ھر پسر دو برابر سھم االرث دختران مى رسد.

این مسئله از نصوص صریح قرآنى و در نتیجه، مورد اتفاق ھمه ى فرق اسالمى     
  ]35است.[

فتش با ماده ى اول، با ماده ى نتیجه این که، این قانون اسالمى نیز عالوه بر مخال    
ھم ناسازگار است. شایان ذکر است که تفاوت زن و مرد در میزان ارث  2و ماده ى  15

در مواردى که ذکر شد بر این حکمت استوار است که دین در منظومه ى فقھى 
خودش احکام را به گونه اى قرار داده که از توجیه یکدیگر برآیند. یعنى حکمى که در 

د نسبت به زن یا مرد نقصان به حساب مى آید، در جاى دیگرى جبران شده یک مور



است. ھماھنگى احکام با یکدیگر از یک سو و تناسب آنھا با واقعیت ھاى تکوینى 
موجود در ھر یک از دو جنس زن و مرد، چھره ى نظام فقھى اسالم را موجه مى 

ا ایجاد زمینه ھاى متعددى سازد. از جمله ى این موارد مسئله ى ارث است. اسالم ب
زنان را مالک اموالى قرار مى دھد، حتى اگر این زنان شغل و درآمدى نداشته باشند. 
زمینه ھایى نظیر ارث، مھریه، نفقه، اجرت شیردھى و اجرت خدمت در خانه (حق 
الزحمه ى خانه دارى) البته با طرح اصول اخالقى در کنار این برنامه ھاى حقوقى و 

و مرد را دعوت به سازگارى و انس و محبت بیش تر نیز مى نماید. در کنار فقھى زن 
این امتیازات که براى زن قرار داده شده است، دین اسالم از اشتغال او نیز جلوگیرى 
نمى کند و زنان با حفظ شروطى که در دین مقرر شده، مى توانند شخصاً براى خود 

عد دینى ملزم به اداره ى خانواده و انفاق بر درآمد زایى کنند، بدون آن که از نظر قوا
آنھا باشند. در مقابل مردان نیز از ارث برخوردارند و باید براى کسب درآمد به کسب و 
کار نیز بپردازند و از ھر آنچه در اختیار دارند (یعنى اموال خود) خانواده ى خود را بھره 

آنھا رسیده باشد و یا درآمِد مند سازند; خواه اموالشان از طریق ارث یا بخشش به 
کسب آنھا باشد; بنابراین، تفاوت زن و مرد در مواردى از قوانین ارث، کامال معقول و 

  منطقى به نظر مى رسد.

  

  زنان و حیات اجتماعى    

  

نمى توان به راحتى ادعا کرد که در برھه اى از زمان، مشارکت سیاسى و     
تأثیر غیر مستقیم آنھا حتى در اصل حاکمیت ھم  اجتماعى زنان در حد صفر بوده، بلکه

به گونه اى بوده که خود منشأ بعضى تحوالت اثرگذار شده است. این نحوه مشارکت 
در شرق و غرب عالم براى زنان وجود داشته و دارد، ولى این حد از مشارکت مدافعین 

ست; به عنوان حقوق زن را قانع نمى سازد، گر چه گاھى فریاد آنان را خاموش کرده ا
مثال، مى توان به مذاکره ى ابیگل آدامز ھمسر جان آدامز از رھبران استقالل امریکا و 
دومین رئیس جمھورى این کشور اشاره کرد. زمانى که ھمسرش دست اندرکار تدوین 

از او خواست در تدوین  1777پیش نویس قانون اساسى ایاالت متحده بود، در سال 
توجه داشته باشد. او با توسل به نگرانى اندیشمندان سیاسى  قوانین به وضعیت زنان

مدرن از تمرکز قدرت در دست یک نفر، از این که قدرتى نامحدود در دست شوھران 
قرار گیرد اظھار نگرانى کرد و گفت که ھمه ى مردان، اگر بتوانند، به ستمگرانى تبدیل 

رش خود تھدید به شورش ] او ھمسرش را در صورت عدم توجه به سفا36مى شوند.[
کرد; ولى جان آدامز این تھدید را جدى نگرفت و با این سخنان که مردان فقط از لحاظ 
نظرى قدرت دارند، ولى در پشت صحنه، قدرت واقعى ھمیشه در دست زنان بوده 

  ]37است، او را آرام نمود.[

زنان به دنبال  وجود فعالیت ھاى جسته و گریخته و نامنظم نیز آنى نبود که جنبش    
آن بودند; بلکه آنان تأکید دارند که چون قدرت، شخصیت و حیثیت در جوامع امروزى 
ناشى از فعالیت بیرون از خانواده است، الزم است که کنوانسیون محو تبعیض درصدد 

  ایجاد تسھیالت ھر چه بیش تر این مشارکت ھا براى زنان نیز باشد.



اسالم، فعال بودن زنان در عرصه ى سیاست و اجتماع قابل ذکر است که از دیدگاه     
امرى معقول است و با ارائه ى چارچوب و ضوابط این حضور، در عین تحکیم نقش 
منطقى و مثبت زنان در جامعه، به خصوص در مسئولیت پذیرى ھاى جمعى، از 
ا اھمیت نقش ھاى مثبت دیگرى که کسى غیر از زنان نمى تواند آنھا را به خوبى ایف

ضرورت «کند نیز غافل نبوده است; حال آن که امروزه متأسفانه، در بیش تر موارد، 
ھاى حرفه اى حالت غالب به خود مى گیرد و تعھدات مادرى و ھمسرى به دست 

  ]38».[اھمال سپرده مى شود

عدم توجه به اصول و ضوابط و چارچوب اصلى این حضور ضابطه مند باعث شده     
ش ھا براى مساوات، زنان در بیمارى ھاى قلبى، جرایم، دخانیات، على رغم تمام تال

الکلیسم ھم فاصله خود را با مردان کم کرده و در این سطح ھم به مساوات 
] بسى مایه ى تعجب و تأسف است که در نگرش ھاى جامعه شناختى 39برسند.[

ن پیدا فمینیستى، تالش مى شود که توجیه مناسبى براى میزان کم تر جرایم زنا
نمایند. آنان معتقدند اگر زنان کم تر از مردان مرتکب جرایم اجتماعى مى شوند، به این 
خاطر است که دختران در فرایند اجتماعى شدن خود، بیش از پسران خویشتن دارى 
را مى آموزند. آموزش رفتارھاى خاص زنانه امرى است که بعدھا ارتکاب جرم، به 

را براى دختران و زنان مشکل و بعید مى سازد. خصوص رفتارھاى خشونت آمیز 
طبیعى است که اگر آموزش از جنسیت فارغ گردد، تفاوت مزبور نیز رفع خواھد 

  ]40شد![

حال نوبت آن رسیده که ببینیم که آیا فقه اسالمى با کنوانسیون از این منظر در     
  تعارض است یا خیر؟

ت از حضور زنان در صحنه ى اجتماع، روشن است که قوانین اسالمى بدون ممانع    
مردان و زنان را به رعایت اصولى موظف داشته و با مالحظه ى خصوصیات مختلف 
جسمى و روحى زنان و مردان، رعایت حریم محرم و نامحرم و پرھیز از اختالط را پیش 

  بینى نموده است.

جتماعى مالزم عالوه بر نکات فوق، حضور اجتماعى، با پذیرفتن مسئولیت ھاى ا    
است. وجود قوانین بازدارنده ى کیفرى در ھنگام تخطى ھر یک از مردان و زنان از 
ضوابط و مسئولیت ھایى که به حفظ امنیت جامعه کمک مى کنند موجب سالمت 
افراد جامعه خواھد شد; لذا ما در این بخش به مسائلى که در حاشیه ى حضور 

داخت که با کنوانسیون چالش قابل توجھى اجتماعى زنان مطرح مى شود خواھیم پر
  دارد.

  

  . حجاب و پوشش1    

مسئله ى ستر و پوشش در دین اسالم براى مردان و زنان، ھر دو، مطرح است.     
تعیین مقدارى از بدن زن که الزم است پوشانده شود در فقه شیعه و اھل سنت تقریباً 

ا به جز صورت و دو کف دست یکسان است. فقه اسالمى پوشاندن ھمه ى بدن زن ر
  ] روایات نبوى است.41تا مچ واجب مى داند. دلیل آن ھم پس از محکمات قرآنى[



البته نظرھاى اھل سنت در باب ستر در مقابل محارم، مثل پدر و برادر، متفاوت     
است. حنابله و مالکیه پوشاندن بدن زن را در مقابل محارم (مردان) خودش ھم الزم 

البته مالکیه صورت و سر و گردن و دو دست و دو پا، و شافعیه گردن و دو  مى دانند.
  ]42دست و دو قدم و دو ساق را استثنا مى کنند.[

مالحظه مى شود که فتواى پوشش، اجماعى ھمه ى فرق مسلمین است، و این     
  حکم، با برابرى مذکور در کنوانسیون مخالف است.

ى منابع اطالعاتى درباب حجاب و پوشش، توضیحاتى در این جا ضمن اشاره به برخ    
  را در خصوص این حکم اسالمى مطرح مى سازیم.

قرآن کریم نکات قابل توجھى را درباره ى پوشش، لباس و حجاب مطرح مى سازد.     
اوالً بیان مى دارد که استفاده از تن پوش یک رفتار فطرى است. در قصه ى حضرت آدم 

مى فرماید: به محض آن که آنھا متوجه شدند که برھنه اند و حوا(علیھم السالم)
(یعنى متوجه جنبه ى جسمانى خود گردیدند) خود به خود دنبال چیزى گشتند تا 

  عورت ھاى خود را بپوشانند.

لباس عالوه بر پوشاندن بدن، آثار دیگرى ھم دارد که بشر به آنھا توجه مى کند;     
سرما یا گرما; بنابراین، لباس ھایى مطابق شرایط آب مانند حفاظت از پوست در مقابل 

  و ھوایى و تغییرات فصلى در سبد پوشاک انسان ھا دیده مى شود.

لباس یکى از ابزارھاى تزیین و خودآرایى است. از این منظر آدمیان به زیبایى لباس     
  اھمیت مى دھند و به رنگ و مدل آن نیز توجه دارند.

ژگى ھاى شخصیتى افراد ھم مرتبط است و عده اى تالش مى البته لباس با وی    
  کنند در انتخاب لباس به شئونات شخصى خود توجه داشته باشند.

اسالم عزیز ضمن توجه به نکات فوق، راجع به مردان و زنان دستورھاى ویژه اى     
در فقه اسالمى رایج است که در واقع ھمان » حجاب«دارد. در خصوص زنان واژه ى 

در اصطالح آیات و روایات است که راجع به زنان و مردان ھر دو مطرح شده; » ساتر«
  ولى کمیّت آن در زنان و مردان متفاوت است.

طرح حجاب براى زنان به معناى پذیرش حضور اجتماعى آنان از سوى اسالم است.     
باید در  اسالم این حضور را در چارچوبى ضابطه مند کرده است. واضح است که اجتماع

شرایط سالم محل بروز استعدادھا و توانایى ھاى مختلف براى تعالى و پیشرفت 
اقتصاد، فرھنگ، سیاست و... باشد. جامعه را نمى توان و نباید دست خوش ھوس 
رانى ھا نمود، بلکه باید با دستورھایى عفت اجتماعى را تضمین نمود; البته حجاب 

اجتماعى است. کنترل نگاه، به خصوص از سوى زنان یکى از این راه ھاى حفظ عفت 
مردان، پرھیز از اختالط بى جا و اشاعه ى فرھنگ سالم روابط از سوى رسانه ھا، و... 

  بخش ھاى دیگرى از این ارکان است.

خالصه آن که، اسالم با طرح مسئله ى حجاب، در واقع بین لباس و حجاب تفکیک     
داده است. لباس ھمان است که انسان براى  قایل شده و براى ھر یک حدودى قرار

حفاظت از بدن، خودآرایى و دیگر اغراض مى پوشد و مى تواند به دل خواه خود و 



مطابق رضایت الھى در آن اعمال سلیقه کند; اما حجاب اساساً براى پوشاندن زیبایى 
  ھا و ابزارى براى سالم سازى روابط و حضور در جامعه است.

ذیریم که عفت اجتماعى و سالمت خانواده ھا با ارتباط بى ضابطه ى اگر ما مى پ    
مردان و زنان آسیب مى بیند و ویژگى ھاى زنانگى چشم مردان حریص را به سمت 
خود مى کشاند، ضمن ترغیب پسران و مردان به حفظ نگاه و پرھیز از اختالط با زنان، 

ویق و وادار ساخت; و چون حجاب باید دختران و زنان را نیز به حفظ تن و بدن خود تش
براى پنھان نمودن زیبایى ھا و زینت ھاست، نباید با اعمال سلیقه آن را جذاب تر نمود; 
بلکه انتخاب رنگ، مدل و جنس آن و ھمه و ھمه باید به سمت حفظ عفت باشد. بر 

را ضابطه اى مھم براى آن قرار داده است; یعنى » عدم تبرج«ھمین اساس، قرآن 
مدل و جنس آن چه براى حجاب انتخاب مى کنیم، باید از ھر گونه جلوه فروشى  رنگ،

و نمایش به دور باشد; بنابراین، ھر چه پوشانندگى آن بیش تر و قابلیت ایجاد تنوع در 
آن کم تر باشد، بھتر است; از این رو، قرآن جلباب یا تن پوش کامل را که در رسم 

در حال حاضر عباست، پیشنھاد مى کند و روایات ما ایرانى ھا چادر و در بین عرب ھا 
رنگ مشکى را مطرح مى سازند که قطعاً رنگى است که اوالً، برخالف گفته ى 
مخالفان حجاب، اساساً ھیچ تنش عصبى و ھیجانى اى در بیننده فراھم نمى کند و 

  ى نمود.ثانیاً، چندان تنوع بردار نیست و کم تر مى توان آن را وارد بازار مدل یاب

نتیجه آن که، اگر ما تعریف مترقى و انسانى از حضور اجتماعى داریم و خواستار آن     
ھستیم که جامعه از ھنر، حرفه و صناعت و علم و دانایى زنان استفاده کند، نه از 

  جسم آنان، رسیدن به چنین ھدفى با حجاب ممکن خواھد بود.

است که در خالل مبارزات مثال زدنى حضرت در پایان ذکر این نکته ى تاریخى مفید     
زینب(علیھا السالم)، نکته اى طالیى وجود دارد و آن حضور حضرت در کوفه و 
سخنرانى در جمع مردان و زنان کوفى است. صرف نظر از محتواى عمیق خطبه، 
قضاوت مردى که شاھد ماجراست قابل توجه است. وى که طبق نقل مرحوم مفید، 

  ت، قبل از نقل خطابه ى حضرت مى گوید:سیتربن جذلم اس

] قسم به خدا ندیدم زنى چنین با حیا که 43ما رأیت و هللا خفرًة انطق مثل ھذه;[    
  این گونه سخن بگوید.

یعنى برداشت آن مرد از حضور این زن آسمانى، حضورى آمیخته از حیا و دانش     
ى خود را به نمایش بگذارند، است; یعنى اگر زنان در حضور اجتماعى، حیا و فرزانگ

  مدل اسالم براى حضور را تجربه کرده اند.

  

  . قوانین جزایى2    

  . زن به عنوان ذى حق2ـ  1    

از نظر فقه اسالمى زنان مانند مردان حق دادرسى دارند و خود یا اولیاى آنھا مى     
ان تفاوت ھایى وجود توانند براى احقاق حق اقدام نمایند. در این میان بین زنان و مرد

  دارد. یک مورد به اتفاق فرق اسالمى مسئله ى دیه ى قتل ھر یک از زن و مرد است.



از باب مقدمه باید گفت که نظام کیفرى اسالم بر اساس حکمت ھایى تشریع     
  شده است. برخى از آنھا از قرار ذیل ھستند:

مجازات ھاى سخت و پیش الف) واکسیناسیون جامعه در مقابل جرایم با تشریع     
  گیرانه، مانند قصاص و حدود;

  ب) جلوگیرى از ارتکاب مجدد با احیا و بازپرورى افراد;    

ج) جلوگیرى از به ھم خوردن امنیت روانى جامعه و پیدا شدن فضاى تھمت، به     
  خصوص تھمت ھاى ناموسى، از طریق تشریع قانونى مانند مجازات قذف.

ن، نظام کیفرى و جزایى با ارائه ى تفسیر منحصر به فردى از مجازات ... عالوه بر آ    
ھا، از حیثیت اجتماعِى مجرمین و خانواده ھاى آنھا دفاع مى کند. در روش پیامبر 
اکرم(صلى هللا علیه وآله)و حضرت امیر(علیه السالم) این امر به وضوح به چشم مى 

] این 44مجرم قلمداد مى کردند.[خورد که کیفر را یک توبه و تطھیر واقعى براى 
مسئله سبب مى شد که مجازات شونده فردى پاک به حساب آید. در نتیجه، تمام 
آیاتى که مردم راجع به توبه کاران و پاکان در ذھن داشتند یادآورى مى شد و این یعنى 

  یک تطھیر جدى براى کیفر دیدگان.

ادینه شدن جرم در جامعه و به روشن است که این روش ضمن مجازات مجرم، از نھ    
  خصوص در میان خانواده ى مجرم به شدت ممانعت مى کند.

نکته ى قابل توجه دیگر این است که شریعت اسالم با مطرح نمودن مثلث جزایى     
(قصاص، دیه و عفو) جامعیت طرح خود را بیان کرده و ھمه ى راه ھاى ممکن برخورد 

  نونى کرده و او را در وسعت قرار داده است.منطقى با مجرم را براى ذى حق قا

از سوى دیگر، حفظ تعادل میان تبعات جرم و مجازات از دیگر اھداف این نظام است.     
پیرو این امر، راجع به دیه ى قتل تفاوتى بین قتل مرد و زن قایل شده است و آن این 

را دو برابر زنان قرار که دیه ى زن نصف دیه ى مرد است; به عبارت دیگر، دیه ى مردان 
داده است و با این کار، خانواده ى مرد مقتول را از یک خأل اقتصادى قابل توجه نجات 

  داده است.

ما نمى خواھیم در این مجال به فلسفه ى حکم مربوطه بپردازیم، بلکه غرض از     
طرح بحث این است که بگوییم این حکم از جمله احکام مورد اتفاق ھمه ى فرق 

المى است و مستنِد ھمه، روایاتى است که در کتب روایى ھر دو گروه دیده مى اس
  ]45شود.[

  محمد بن ادریس شافعى، رئیس مذھب شافعیه در این رابطه مى گوید:    

در میان اھل علم از قدیم و جدید کسى را سراغ نداریم که راجع به موضوع نصف     
  ]46کرده باشد.[ بودن دیه ى زن نسبت به دیه ى مرد مخالفت

در کتاب مفصل فقھى اھل سنت، المغنى نیز، ھم در متن و ھم در شرح، به این     
  نکته تصریح شده است:



جمع «قال ابن المنذر و ابن عبد البر » دیة الحرة المسلمة نصف دیة الحر المسلم«    
یه ى مرد دیه زن آزاد مسلمان نصف د»; اھل العلم على ان دیة المرأة نصف دیة الرجل

مسلمان است. ابن منذر و ابن عبد البر مى گویند: اھل علم بر نصف بودن دیه ى زن 
  ]47اجماع و اتفاق نظر دارند.[

نظر مزبور نظر اجماعى فقھاى شیعه نیز ھست و روایات صحیح متعددى نیز در     
  ]48کتب روایى آنھا در این مورد وجود دارد.[

از ماده ى » ز«ه در ھر حال این حکم مورد اتفاق، با بند در نھایت نتیجه مى گیریم ک    
کنوانسیون، که خواستار تساوى در امور کیفرى و جزایى و لغو قوانین کیفرى متفاوت  2

است، سازگار نیست. در پایان از این نکته ھم نباید غفلت ورزید که دیه ى مرد ھر قدر 
راحتى و آسایش آنان قرار مى  ھم که بیش تر باشد براى تأمین خانواده در اختیار

  گیرد.

  

  . زن به عنوان شاھد2ـ  2    

یکى از مباحث فقھى سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله ى     
گواھى است. طرح ناقص قضیه ى شھادت و گواھى در استراتژى فقه ژورنالیستى 

جریان دارد این است که  باعث بھوجود آمدن این جنجال شده است. آن چه بر زبان ھا
فقه اسالمى شھادت دو زن را برابر شھادت یک مرد قرار داده و سپس نتیجه گرفته اند 
که این امر توھین به زن و نادیده گرفتن توان او در تحمل شھادت و ضبط حوادث و 

  اتفاقاتى است که زن مى خواھد به نفع یا علیه آنھا گواھى دھد.

در باب شھادت و گواھى آمده و نیز انضمام این بحث به بقیه نگاه جامع به آن چه     
ى فروعات فقھى و احکام حیات بخش دین که در متن زندگى مردان و زنان قرار دارد، 
دیدگاه ما را به قضیه تغییر مى دھد. عالوه بر آن که ھمواره باید ضعف عقل بشرى در 

که تالش ھاى عقالنى ما  درک علت ھاى احکام را مد نظر داشته باشیم و بدانیم
نھایتاً ما را به سمت حکمت ھا سوق مى دھند نه علت ھا. مرحوم شیخ حر عاملى 
روایات مربوط به شھادت زنان را گردآورى نموده اند که از مطالعه ى آنھا به دست مى 

  آید که در فقه شیعه در مواردى:

  رفته مى شود;. شھادت زنان به تنھایى و بدون انضمام به مردان پذی1    

  شاھد مرد مى شود; 4. شھادت یک زن کفایت مى کند و مانع از تنفیذ شھادت 2    

  . شھادت زنان به تنھایى و یا حتى با انضمام، اصال مورد پذیرش نیست;3    

  . شھادت زنان به انضمام شھادت مردان قابل پذیرش است.4    

رى که مختص به زنان است شھادت مورد اول در جایى است که زنان راجع به امو    
دھند; مانند مسأله ى والدت، که در این مورد براى اثبات تمام ارث یا تمام وصیت، 

] البته اگر این مسئله با قضیه ى ارث 49شھادت زنان به شرط تعدد پذیرفته مى شود.[
اگر ارتباط پیدا کند، شھادت یک زن نیز به تنھایى و در حد خودش پذیرفته است; مثال 

ارث نافذ است،  41زنى شھادت دھد به حیات آنى بچه پس از تولد، گفته ى او در 



یعنى اگر ارث این بچه در صورت ادامه ى حیات یک میلیون تومان باشد، شھادت زن به 
ھزار تومان حق ارث براى بچه ثابت مى شود و ھم چنین است در  250صورت فوق، 

  کتب فقھى آمده است.مسئله ى وصیت، و تفصیل این قضیه در 

شاھد مرد که به  4مورد دوم در رابطه با شھادت و گواھى زنى است که در مقابل     
  زناى دخترى گواھى داده اند، به بکارت او گواھى دھد.

مورد سوم راجع به شھادت بر قتلى است که موجب قصاص شود و یا مسئله ى     
  طالق.

ضمام مردان، به کیفیت خاصى مورد قبول است و آخرین مورد که شھادت زنان به ان    
  ]50مربوط به مسائل مالى است.[

در فقه اھل سنت آن چه مسلم است، عدم تساوى زن و مرد در شھادت است.     
البته در میزان و موارد آن تا حدى اختالف نظر دارند; مثال در دیدگاه مالکیه، شافعیه، 

ى، قذف، قتل موجب قصاص، وکالت، اوزاعى و نخعى، در نکاح، خلع، طالق رجع
وصیت، ودیعه، عتق و نسب، شھادت زنان را نمى پذیرند، ولى حنفى ھا در موارد فوق 
به جز قصاص، شھادت دو زن را به ضمیمه ى شھادت یک مرد قبول دارند. در امور 
مالى نیز چون قرآن به صراحت شھادت دو زن را برابر شھادت یک مرد قرار داده است، 

ت مزبور مورد اتفاق ھمه ى فرق فقھى اھل سنت است. این مسئله در ھر تفاو
از ماده ى » ز«صورت با موادى از کنوانسیون در تعارض است; مانند ماده ى اول و بند 

  دوم.

  

  . اشتغال3    

یکى از مظاھر حضور اجتماعى زنان مسئله ى اشتغال آنان است که امروزه بیش از     
ى داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعى مورد نظر و اقبال زنان آن که جنبه ى اقتصاد

قرار مى گیرد. اگر اشتغال زنان مستلزم خروج از منزل باشد در صورتى که شوھر اذن 
] در مقابل، مردان اصوال به 51ندھد، طبق نظر ھمه ى فرق اسالمى غیر مجاز است.[

ھمسر و خانواده ى خود مسئول این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش 
اند باید به این امر بپردازند و اشتغال براى آنان نه یک حق که یک وظیفه است; بنابراین 
اشتغال به عنوان پاسخى براى اداى حقوق زن و فرزند براى مردان، در ھمه حال، جایز 
و بلکه واجب است. روشن است که این مسئله ھم جزو تمایزاتى است که 

] و 53] سوم[52ون آن را بر نمى تابد و به جز ماده ى اول، ماده ى دوم،[کنوانسی
  ] نیز با آن مخالف اند.54یازدھم [

از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه اى آن، مثل سند پکن، برمى آید که     
اشتغال زنان مھم ترین و بلکه تنھاترین راه حل فقر زنان و کم کردن وابستگى آنان به 

  ن و خانواده به حساب مى آید.مردا

قطعاً فقر آثار ویژه اى بر زنان دارد; از جمله فقر عاملى است که مى تواند زنان را     
وارد چرخه ى آلوده و وحشت آور پدیده ى روسپى گرى، اعتیاد و... نماید. بر این 

  اساس توجه به رفع نیازھاى مالى زنان یک اصل مھم دینى و انسانى است.



ن مبین اسالم ضمن پذیرفتن حضور اقتصادى زنان و تأکید بر مالکیت مطلق آنھا دی    
] از مردان (پدران و شوھران) خواسته که تأمین 55نسبت به اموال شخصى شان،[

مالى آنھا را به عھده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع دین 
جودى محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین نخواسته از نظر اقتصادى الزاماً از زن مو

مخارج زندگى او و اطرافیانش را برعھده ى دیگران (مردان) قرار دھد و تکلیفى سنگین 
را از گرده ى زنان بردارد; در نتیجه، اشتغال براى زنان یک عمل اختیارى و انتخابى 

مثل حفظ، و  است. البته در این بین چون اصولى بر قوانین فردى دین حاکم است،
اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورھایى در راستاى اجراى این اصول صادر نموده 

  که یکى از آنھا توافق مرد و زن براى خروج از منزل است.

طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردى شرط اذن     
  مى شود.شوھر عاملى محدود کننده براى زنان محسوب 

البته در عرف فعلى معموالً در این باره توافق وجود دارد; ولى اگر موارد تعارض را     
نتوان با مشورت و مشاوره حل نمود، طبعاً زنانى که حفظ خانواده براى آنھا در اولویت 

  است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگى روى آورند.

فانه روابط و مناسبات اجتماعى فعلى آن چنان در عرف جوامع اثرگذار بوده اند متأس    
که نه تنھا زنان بلکه مردان نیز اشتغال را براى زنان یک وظیفه به حساب مى آورند. 
توقعى که در حال حاضر بین خانواده ھا وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آورى 

را از یک حرکت اختیارى به یک رفتار اجبارى تبدیل  خانواده است و این امر اشتغال زنان
ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعى فرزندان به مادر و سطح کالن 
مراجعات آن ھا به مادران قرار دھیم، انجام ھر دو کار تکلیف بسیار شکننداى خواھد 

با قربانى کردن عواطف و کم  بود; البته در دنیاى غرب و تفکرات زن مدارانه این مسئله
کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده و نام آن را تقسیم مسئولیت مادرى 
گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتارى بین زنان و مردان به خصوص در 
رابطه با فرزندان حقیقتى است که نمى توان آن را انکار کرد. در زمینه اشتغال زنان 

از این تفاوت ھا بسیار اھمیت دارد; به طور مثال از نظر روان شناسان زنان بیش  برخى
تر دیگرخواه ھستند و مردان خودخواه; زنان خوشى ھا و آرزوھاى خود را بر مدار 
ھستى کسانى استوار مى سازند که دوستشان دارند، در حالى که مردان دیگران را 

ى باعث مى شود که زنان وقتى شاغل ھم براى خود مى خواھند. این زمینه ى روان
مى شوند سعى مى کنند از مسیر اشتغال خود، رفاه خانواده و به خصوص فرزندان را 
بیش تر تأمین سازند; یعنى در این زمینه منتظر تکلیف نمودن نیستند; در حالى که 
انفاق یک تکلیف براى مردان است. با این وصف نخستین کسى که از اشتغال زن 

] ھمین جاست که دین و 56مل زحمات بیش ترى مى شود خود زن است.[متح
دستورھاى متفاوت آن بین زنان و مردان در امر انفاق بر خانواده رخ مى نماید و اى 
کاش تمام برنامه ریزى ھاى اجتماعى در بحث اقتصاد خانوار به سمتى بود که اشتغال 

آنھا باز مى گرداند و مردان را بر را از فھرست وظایف زنان حذف و دوباره به حقوق 
  انجام وظیفه ى انفاق بر خانواده موفق و تشویق مى نمود.

  

  پی نوشتھا    



  ]. که البته این ھم به ندرت در کشورھاى اسالمى تجربه شده است.1[    

ْکَر لِتُ 16]. خداوند در سوره ى نحل، آیه ى 2[     بَیَِّن ، مى فرماید: (َو أَْنَزْلنا إِلَْیَک الّذِ
لِلنّاسِ ما نُزَِّل إِلَْیِھْم); ما قرآن را به سوى تو نازل کردیم تا آنچه را نازل شده براى مردم 
تبیین کنى. ھمه ى مفسرین در توضیح این آیه مى گویند پیامبر (صلى هللا علیه 
وآله)کلیات و مفاھیم عامى را که در قرآن است تفصیل و تشریع و بر موارد جزئى 

  موده است.تطبیق ن

  ]. کنوانسیون حقوق کودک.3[    

نامزدى و ازدواج کودک ھیچ اثر قانونى ندارد و کلیه ى اقدامات ضرورى، از ]. «4[    
کنوانسیون رفع تبعیض ». جمله وضع قانون براى تعیین حداقل سن ازدواج... الزم است

رد و ازدواج . قابل ذکر است که در مذاھب اسالمى ازدواج سن خاصى ندا16ماده ى 
پسر و دختر نابالغ با صالح دیِد ولى مجاز است، اما در تمام این موارد باید مصلحت 
مولى علیه، یعنى فرزند، مالحظه شود و در غیر این صورت ازدواج صحیح نیست; لذا در 
حال حاضر که ادعا مى شود ازدواج غیر بالغ مصلحتى براى او ندارد، حکم مربوطه 

ند و جارى نمى شود. آن چه مھم است قطعى بودن این مسئله موضوع پیدا نمى ک
است که ھیچ یک از فرق اسالمى ازدواج تحمیلى را صحیح نمى دانند، خواه شخص 

  کم سن باشد یا داراى سن باال.

و الفقه على المذاھب  161، ص 3]. شمس الدین سرخسى، کتاب المبسوط، ج 5[    
  .352ـ350، ص 2االربعه، ج 

یثبت فى حق الغالم، باحد ثالثة اشیاء: االحتالم او کمال خمس عشر سنة او  ].6[    
نبات الشعر الخشن حول القبل; و ثبت فى حق المراء باحد اشیاء الثالثة التى ذکرناھا 

  .23و الحیض. االمام ابى الفرج جمال الدین بن الجوزى، احکام النساء، ص 

  .57روانى نوجوانان، افت تحصیلى، ص  ]. اکرم (گیتى) حیدرى، بلوغ مشکالت7[    

  ]. ھمان.8[    

  ]. بیماریھا و سالمت زنان،ترجمه ى فروزان گنجى زاده.9[    

  .6و  2]. ر. ک: کارنت زنان، باردارى و مامایى، فصل 10[    

  .33]. سوره ى احزاب، آیه ى 11[    

خارى، لعن ; صحیح ب199، 267، 362، ص 2]. احمد بن حنبل، مسند، ج 12[    
  .2785و سنن ترمذى، ص  4930; سنن ابو داوود، ص 333، ص 10متبرجات، ج 

. برخوردھاى چندگانه و مزورانه ى 140]. مھرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، ص 13[    
قدرت ھاى بزرگ که به ظاھر خود را مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان وانمود 

ه تالش ھاى حقوقى آنھا مشکوک مى سازد; به طور مى کنند، ما را بیش از پیش ب
مثال، وقتى طى معاھده ى فوق خرید و فروش کودکان ممنوع اعالم گردید، کشورى 

سال کاھش داد، تا از محدودیت فروش  12سال به  18مثل ھلند سن بلوغ را از 
  کودکان بکاھد.



ع و مصادیق خانواده، مى ]. الوین تافلر با ارائه ى آمارى مأیوس کننده از انوا14[    
اگر ما خانواده ى ھسته اى را متشکل از یک شوھر شاغل، یک زن خانه دار «نویسد: 

و دو کودک بدانیم و سؤال کنیم چند نفر از آمریکاییان ھنوز در این نوع از خانواده زندگى 
مى کنند، پاسخ حیرت آور است. ھفت درصد از کل جمعیت ایاالت متحده... . حتى اگر 
تعریف خود را آن چنان گسترش دھیم که خانواده ھایى را که زن و شوھر کار مى کنند 
یا خانواده ھاى داراى فرزندان کم تر یا بیش تر... باز مى بینیم که اکثریت وسیعى، 
یعنى دو سوم تا سه چھارم از جمعیت، خارج از چھارچوب خانواده ى ھسته اى 

  زندگى مى کنند.

ن نکات فوق از موج رو به تزاید مجردین با تسھیالت ویژه ى زندگى تافلر پس از بیا    
مجردى که دولت یا سازمان ھاى غیردولتى فراھم مى کند، زوج ھاى توافقى، والدین 

در تمدن «بدون بچه، خانواده ھاى تک والدى یا حتى چند والدى خبر داده و مى گوید: 
دى وجود نخواھد داشت (که نقش ھزاره ى سوم در میان انواع خانواده ھا شکل واح

الوین ». الگو را بازى کند)، بلکه برعکس، آنچه خواھد بود تنوع ساختار خانواده است
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، فصلنامه کتاب »مقاله زن و آینده ى خانواده«]. ر.ک: الیزابت فاکس جلووف، 15[    
  .17و  16زنان، ش 

  .16]. کنوانسیون، ماده ى 16[    
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  ازدواج وى را باید از کتب فقھى به دست آورد.

  .3]. سوره ى نساء، آیه ى 19[    

» مرد بودن«; راندولف نسه مى گوید: 81]. ر. ک: مجله سروش بانوان، مھر 20[    
بزرگ ترین عامل جمعیت شناختى در مرگ زودرس است... اگر بتوان میزان مرگ و میر 

لبته ا» مردان را به اندازه ى زنان کاھش داد، تأثیر آن بیش از درمان سرطان خواھد بود.
تفاوت کّمى بین جامعه ى آمارى زنان و مردان ناشى از علل متفاوتى است که برخى 
از آنھا بیولوژیکى و فیزیولوژیکى است و برخى اقتصادى، اجتماعى و... به طور مثال 

جنس زن در دوران جنینى، کودکى و بھویژه دوره ى پیش از بلوغ در برابر بیمارى ھاى «
مرد است. با آن که ابتال به بیمارى ھا در جنس زن چشم عفونى مقاوم تر از جنس 

گیرتر و فراوان تر است، حتى بدون در نظر گرفتن ناراحتى ھاى مربوط به عادت ماھانه 
و حاملگى، میزان آن با توجه به میزان ابتالى جنس نر به بیمارى ھاى مختلف، در 

در برابر بیمارى ھا  درصد بیش تر است، با این حال زن از لحاظ مقاومت 20حدود 
نسبت به مرد، از قدرت و امکانات بیش ترى برخوردار است... عالوه بر آن که دسته اى 
از بیمارى ھا در میان مردان شایع تر است; مانند سرطان ریه، معده، مرى، روده ى 

مردان به تناسب «ھم چنین »; بزرگ... و ھم چنین انواع بیمارى ھاى قلب و عروق
ى و شرایط فرھنگى، اجتماعى و اقتصادى شغل ھاى پرخطرى را بر وضعیت جسمان

عھده دارند، درگیرى ھاى نظامى و نزاع ھا، بیشتر به مردان آسیب مى رساند. ھم 



چنان که زنان به دلیل گرایش کم تر به مصرف الکل، دخانیات، رانندگى ھاى پر خطر 
  و... کم تر از این جھات در معرض خطر مرگ قرار دارند.

در  yوجود کروموزم «البته وجود عوامل ژنتیکى را ھم نباید در این امر نادیده گرفت.     
جنس مرد، عامل بسیارى از بیمارى ھاى وابسته به جنس نظیر (ھموفیلى، کوررنگى، 

نطفه ى دختر  100عقب ماندگى ذھنى و...) است گرچه به طور متوسط در مقابل ھر 
پسر به دنیا مى  106دختر  100ولى در مقابل ھر نطفه ى پسر بسته مى شود،  120

براى اطالع » آیند و پسرھاى مرده متولد شده یا سقط شده بیش از دخترھاست.
بیش تر ر.ک: سید ھادى حسینى على احمد راسخ، حمید نجات، کتاب زن، زیر نظر 

  .125ـ114محمد حکیمى، ص 

  .3]. نساء، 21[    

آراى آنھا اصل تعدد زوجات به دلیل وجود نص محکم ]. در کتب فقه اھل سنت و 22[    
قرآنى مسلم گرفته شده و در کتب وارد مباحث مربوط به آن، مثل قسم... شده اند. 

  .337- 249، ص 4ر.ک: الفقه على المذاھب االربعه، ج 

  .234، ص 1و غوالى اللئالى، ج  306، ص 5]. مستدرک الوسائل، ج 23[    

 98(سى جلدى)، ص  22الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج ]. محمد بن حسن 24[    
  ).1از ابواب مقدمات و شرایط طالق ح  42(باب 

  .342]. سلیمان بن اشعث سجستانى، سنن ابى داود، ص 25[    

ان الرجل ھو الذى : «370و  282- 280ص  4]. الفقه على المذاھب االربعه، ج 26[    
  ».یملک الطالق دون المرأة

. البته در صورتى که مثال مرد بخواھد خواھِر ھمسر خود را تزویج کند، در ]27[    
طالق رجعى چون مطلقه رجعیه در حکم زوجه است و جمع بین دو خواھر در ازدواج 
ممنوع است، مرد ھم باید مقدار مضبوط را صبر کند، ولى به آن، شرعاً عده نمى 

  گویند.

نمى توان گفت حتماً مالک عده برائت رحم «]. در کلمات مالکیه آمده است: 28[    
»; است; زیرا در مورد صغیره ھم عده الزم است، در حالى که اصل، برائت رحم اوست

شارع این زمان را براى زن قرار داده «لذا بھترین تعریف براى عده را این مى دانند که 
ھمین مطلب ھم از شبیه به ». است که ازدواج نکند حال یا براى برائت رحم و یا تعبداً 

، 4شافعیه نقل شده است. براى اطالع بیش تر ر.ک: الفقه على المذاھب االربعه، ج 
  .517-516ص 

  (حمله به تنھایى). 508]. براى اطالع بیش تر ر.ک: الوین تافلر، موج سوم، ص 29[    

  .475]. گرھارد لنسکى، جین لنسکى، سیر جوامع بشرى، فصل دوازدھم، ص 30[    

  ]. ھمان.31[    

  .75]. (ُأولُوا اْألَْرحاِم َبْعُضُھْم أَْولى بِبَْعض فِی کِتابِ اللِّه): انفال، آیه ى 32[    



].البته اگر وارث میت در طبقه ى اول فقط یک دختر باشد، طبق نظر مشھور، 33[    
  است.» ردّ «بقیه ى اموال ھم به او مى رسد که اصطالح فقھى آن 

  .11یه ى ]. نساء، آ34[    

]. براى اطالع بیش تر از نظرات اھل سنت در مسئله ى ارث، ر.ک: موسوعة 35[    
بحث اصحاب الفروض; محمد جواد مغنیه، فقه  307-298ص  3-4الفقه االسالمى، ج 

  .368ـ366تطبیقى، مذاھب پنج گانه (جعفرى، حنفى، مالکى، شافعى، حنبلى)، ص 

  .197]. گیدنز، جامعه شناسى، ص 36[    

  ]. ھمان.37[    

  .479]. گرھاردلنسکى و جین لنسکى، ھمان، سیر جوامع بشرى، ص 38[    

  .480]. ھمان، ص 39[    

  .217ـ  210]. ابوت پامال و واالس کلر، جامعه شناسى زنان، صص 40[    

  .59و احزاب، آیه ى  31]. سوره ى نور، آیه ى41[    

و شیخ طوسى، کتاب  33الینابیع الفقھیه، ج ]. على اصغر مروارید، سلسلة 42[    
  .27-26الخالف، ص 

  .366]. شیخ مفید، امالى، ص 43[    

  .14جلدى) ابواب حد الزنا، باب  20، (18]. وسایل الشیعه، ج 44[    

; سنایى کتاب القسامه، 95، ص ـ 8]. کتب روایى اھل سنت: سنن بیھقى، ج 45[    
. 454الرحمن العک، المرأة فى القرآن و السنة، ص به نقل از شیخ خالد عبد  37ص 

  .26براى اطالع بیش تر ر.ک: السرخسى، المبسوط، ج 

  .137، ص 6]. محمد بن ادریس الشافعى، االّم، ج 46[    

  .9]. موفق الدین بن قدامه، المغنى به ضمیمه ى شرح الکبیر، جز 47[    

جلدى). مرحوم مفید  20از وسائل ( 19جلدى)، و  30( 29]. وسایل الشیعة، ج 48[    
و بذلک ثبتت السنة من نبى الھدى(صلى هللا علیه «مى فرماید:  764در مقنعه، ص 

  وآله)و به تواترت االخبار عن االئمه من آله (علیھم السالم) .

  .16و  4و  2، ح 24، ابواب الشھادات، باب 18]. وسائل الشیعه، ج 49[    

. البته مستند اولیه ى تفاوت در شھادت زنان و مردان در 19و  17]. ھمان ح 50[    
  سوره ى بقره است. 282امور مالى، آیه ى شریفه ى 

]. قابل ذکر است که از نظر فقھاى شیعه اگر زن حین ازدواج شاغل باشد، یا در 51[    
حین ازدواج، مرد به اشتغال زن رضایت داده باشد، پس از ازدواج و در زمان زندگى 

شویى، نمى تواند از ادامه ى شغل زن جلوگیرى نماید. عده اى نیز در صورتى عدم زنا



اذن مرد را مانع خروج زن از منزل مى دانند که با حقوق زوجیت (استمتاعات جنسى) 
  منافات داشته باشد.

خواسته است که دولت ھا تمام قوانین و مقررات تبعیض آمیز  2]. ماده ى 52[    
  مه ى عرصه ھاى قانونى مربوط به زنان حذف یا آنان را اصالح نمایند.(متفاوت) را از ھ

]. دول عضو باید در تمام زمینه ھا، بھویژه زمینه ھاى سیاسى، اجتماعى و 53[    
  اقتصادى، کلیه ى اقدامات مناسب را بر مبناى مساوات با مردان به عمل بیاورند.

ه عمل خواھند آورد، تا ھر گونه تبعیض ]. دول عضو کلیه ى اقدامات مقتضى را ب54[    
  علیه زنان در اشتغال از بین برود.

ا اْکَتَسْبَن).55[       ]. (َو لِلنِّساِء نَِصیٌب ِممَّ

  ، (با کمى تلخیص).585و  569]. کتاب زن، ص 56[    

  

فصل ششم:کنوانسیون از منظر حقوق داخلى جمھورى اسالمى ایران / نویسنده 
.........  

  

  ارضات کنوانسیون با قانون اساسىتع    

از جمله آثار مدنیت، قانونى کردن حقوق انسان ھاست; به عبارت دیگر، نوشتن     
قوانین و قرار دادن ضمانت ھاى اجرایى براى آنھا از دستاوردھاى به حق انسان ھاى 
آگاه بوده که خود مى تواند ملھم از کتاب ھاى آسمانى باشد. در کتب آسمانى، به 

صوص قرآن کریم عالوه بر ارائه ى معارف توصیفى و قصص امت ھاى گذشته، بر خ
شریعت تأکید شده است که یکى از اھداف مھمش نظم بخشى به زندگى فردى و 
اجتماعى بشر و سامان دھى رفتارھا (کنش ھا و واکنش ھا)ى انسان ھاست. آرى، 

رخى اخروى اند، ایده ى ادیان الھى با طرح ضمانت ھاى اجرایى که برخى دنیوى و ب
  طرح قانون را در اختیار بشر نھاد.

در قوانین بشرى حداقل سخن از دو نوع حق است: یکى حقوق اساسى که در     
قانون اساسى کشورھا معرفى شده اند. البته راھکارھاى تحقق و ضمانت اجرایى 

حقوق ] و دیگرى حقوق موضوعه (1این حقوق در قوانین عادى تبیین شده است;[
این اصطالح در مقابل حقوق فطرى و طبیعى به کار مى رود و مراد از آن «تحققى). 

  ]2».[حقى است که داراى ضمانت اجرایى باشد

در کشور ما نیز قانون اساسى متضمن حقوق اساسى است که پس از بیان     
ق و اصل را در موضوعات و موارد متعدد بیان کرده و حقو 177فصل،  14مقدمه در طى 

  وظایف متقابل دولت و ملت در این اصول تشریع شده است.

  در مقدمه ى این قانون صراحتاً آمده است:    



... طبیعى است که زنان به دلیل ستم بیش ترى که تا کنون از نظام طاغوتى     
متحمل شده اند استیفاى حقوق آنان (در بازیابى ھویت و حقوق انسانى) بیش تر 

  ]3خواھد بود.[

بنابراین، توقع است که در متن چنان قانونى به نقش ویژه ى زنان توجه کامل     
مبذول شده باشد. تأکید بر اھمیت خانواده و نقش زن در آن که رشددھندگى و تکامل 

حالت شئ «سازى است، باعث گردید، که در نگاه قانون اساسى به خانواده، زن از 
عه ى مصرف زدگى و استثمار خارج شده و بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشا

ضمن بازیافتن وظیفه ى خطیر و پر ارج مادرى در پرورش انسان ھاى مکتبى، پیش 
  ]4».[آھنگ و ھمرزم مردان در میدان ھاى فعال حیات باشد

پیرو این دیدگاه در موارد متعددى با منظور کردن ھمه ى آحاد ملت (چه زن و چه     
مرد) اصول مترقى خود را ارائه داده و در مواردى نیز به صراحت از زنان و حقوق آنھا 

  سخن رانده است; به طور مثال در اصل بیستم مى گوید:

ت قانون قرار دارند و از ھمه ى ھمه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمای    
حقوق انسانى، سیاسى و اقتصادى، اجتماعى و فرھنگى با رعایت موازین اسالم 

  برخوردارند.

و در اصل بیست و یکم نیز دولت را موظف مى کند که حقوق زن را در تمام جھات     
  با رعایت موازین اسالمى تضمین نماید و امور زیر را انجام دھد:

اد زمینه ھاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى . ایج1    
  او.

. حمایت مادران، به خصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان 2    
  بى سرپرست.

  . ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده.3    

  ه و بى سرپرست.. ایجاد بیمه ى خاص بیوگان و زنان سالخورد4    

. اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جھت غبطه ى آنھا در صورت 5    
  نبودن ولى شرعى.

چنانچه مالحظه مى شود طى اصل فوق، حمایت ھاى سه گانه ى فرھنگى،     
  اجتماعى و قضایى کامل از زنان، خواسته ى قانون اساسى است.

اساسى متوقف نشده و در سیاست گذارى ھاى  روند حمایت از زنان در قانون    
متفاوت راجع به بحث تحصیل زنان، اشتغال زنان و دعاوى خانوادگى و... حقوق خاص 

  ]5آنھا مورد التفات و توجه مسئولین قرار داشته است.[

دوره قانون گذارى تشریع شده و پس از انقالب  3در قانون مدنى کشور نیز که طى     
ز اصالحاتى در آن به عمل آمده زنان و حقوق آنھا مورد نظر بوده اند اسالمى ایران نی

  که تفصیل آنھا از حوصله ى این نوشتارخارج است.



روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسالمى بودن نظام، وابستگى جدى     
به دین و شریعت اسالمى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما ھمه مقید به 

ى با موازین اسالمى ھستند. موازین اسالمى نیز در بخش عمده اى حاکى از ھماھنگ
گزاره ھاى ثابتى ھستند که تحت ھیچ شرایطى تغییر نمى کنند. عالوه بر این، به 
مقتضاى اجتھاد پویاى فقه شیعى و دخالت عناصر متغیر زمانى و مکانى، ھیچ گاه 

تغییراتى با مکانیزم معینى در حوزه مصالح حیات بشرى از نگاه فقھا دور نمى ماند و 
  ى شریعت به وجود مى آید.

مسئله ى حقوق زنان نیز از مسائل از پیش گفته مستثنا نیست; بر ھمین اساس     
است که قوانین داخلى نیز، ضمن بیان حقوق و وظایف تغییرناپذیر آنھا، گاھى دست 

ه از آن جمله مى توان خوش اصالحاتى (در راستاى مصالح عمومى زنان) شده اند ک
  به تعیین مھریه به نرخ روز، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود.

گفتنى است که تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما     
ذکر نشده و امید است که به برکت اجتھاد فقھاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از 

مدنى افزوده شود; لیکن توقع تغییر قوانینى که از مسلمات فقه آنھا به لیست قوانین 
شیعه اند توقع نابه جا و نابخردانه اى است. چنین توقعى را عده اى کم اطالع از روش 
استنباطى و اجتھادى فقه شیعه در انعکاس فقه ژورنالیستى خود، در مردم به وجود 

ار خویش اعتقاد چندانى به اجراى احکام آورده اند; که برخى از اینان اصوال در باطن افک
] اینان با 6اسالمى در جامعه ندارند و متقاضى در خواست تغییر قوانین ھستند.[

تشبث به سخنان موھون کسانى که در مجامع علمى ـ فقھى نخواھند توانست دفاع 
 را به ابتذالى وصف ناشدنى» اجتھاد پویا«عالمانه از دیدگاه خود بنمایند، واژه ى 

  کشانده اند.

در طرف مقابل، کسانى نیز قانونى کردن اخالق را پیشنھاد دادند و معتقدند که     
قواعد اخالقى فراوانى در دفاع از زنان در گستره ى معارف دینى وجود دارد که باید با 
ارائه ى تضمین نسبت به آنھا، زمینه ى اجبارى اجراى آنھا را فراھم نمود. (مثل اصل 

ھمیارى در خانواده) در حالى که از نگاه جامعه شناختى، این مطلب ثابت معاضدت و 
است که جامعه ى سالم جامعه اى نیست که از اخالق به سوى قانون سفر کند، 
بلکه ھنجارھاى اخالقى باید عرفى شوند و پس از اقبال عرف به آنھا، فرد خاطى از 

د را احاطه کرده بھتر از اھرم نظر عرف محکوم خواھد بود. مذمت و سرزنش عرف که فر
قانونى مى تواند سیر بازگشت فرد به صالح و سداد را تأمین کند; چنانچه ترس از بین 
رفتن حیثیت و آبرو در بین مردمى که فرد با آنھا معاشرت دارد بھترین وسیله براى 
پیش گیرى از جرم اخالقى است. در این صورت مسیر کوتاه ترى براى رسیدن به 

ه اى ایده آل طى خواھد شد; در حالى که اگر اخالق قانونى گردد و مردم جامع
ھمواره از ترس مجازات ھاى قانونى به رعایت موازین ارزشى روى آورند، نه تنھا این 
خود عالمت جامعه ى بیمار و اصالح نشده است، بلکه، ھم در صورت عدم اجراى 

در صورت ارتکاب جرم، چرخه ى  قانون، جنبه ى پیش گیرى آن از بین مى رود و ھم
  درمان طوالنى تر مى گردد.

در ھر صورت ما ضمن اعتراف به وجود نقایصى در قانون مدنى... خود راجع به     
احقاق حقوق زنان، معتقد نیستیم که راه چاره، الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض 

. اصل بیستم قانون است. قطعاً کنوانسیون با قوانین داخلى ما در تعارض است



اساسى که متقاضى حمایت یکسان قانون از مردان و زنان است، این حمایت را در 
جھت حفظ موازین اسالمى مى خواھد. پس نگاه آن در این رابطه کامال فرا جنسیتى 
نیست; به عبارت روشن تر، اگر در قانون مجازات اسالمى ما دیه ى زن مسلمان نصف 

سبه شده است; نمى توان آن را ناقض حقوق زن از نگاه دیه ى مرد مسلمان محا
قانون اساسى شمرد; در حالى که طبق خواست کنوانسیون محو تبعیض، باید حمایت 
کیفرى یکسان (مشابه) از زن و مرد به عمل آید و نباید مذھب را دستاویز ھیچ گونه 

اصل کافى است که تفاوت در این رابطه قرار داد; بنابراین، با استناد به ھمین یک 
بدانیم کنوانسیون رفع تبعیض در موارد متعددى معارض با قانون اساسى ما خواھد 

  بود.

اما در رابطه با تعارض کنوانسیون با قوانین دیگر، نظیر قانون مدنى به مواردى اشاره     
  خواھیم داشت.

  

  تعارض کنوانسیون با قوانین عادى جمھورى اسالمى ایران    

  

  ى اول ماده    

این ماده یک ماده ى توصیفى است که در آن ضمن تعریف واژه ى تبعیض به لغو     
ھرگونه تمایز یا محدودیتى اشاره مى شود که بر اساس جنسیت براى زنان به وجود 
آید و به نوعى از شناسایى و بھره مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى ھاى اساسى 

تصادى، اجتماعى و مدنى زنان بکاھد; بنابراین، در زمینه ھاى سیاسى، فرھنگى، اق
ماده ى مزبور به طور ضمنى با تمام قوانین متفاوت بین زنان و مردان مخالف است گر 
چه خود قانونى ننھاده است. البته صراحت این ماده و تعریفى که از تبعیض ارائه مى 

ود. توضیح این دھد، تیغ دو سرى است که گاھى علیه زنان مى توان بدان تمسک نم
که این ماده قوانین حمایتى خاص به سود زنان را نیز ملغى اعالم مى کند و اساساً نه 
تنھا جنسیت را به عنوان متغیرى در قوانین قبول ندارد، بلکه موقعیت زنان در زناشویى 

  ]7را (که به جنس نیز برمى گردد) نادیده مى گیرد.[

حدى به این تناقض توجه داشته اند و لذا در  روشن است که طراحان کنوانسیون تا    
مطرح مى سازند که اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو، از جمله  4از ماده ى  2بند 

اقداماتى که در این کنوانسیون براى حمایت از مادرى منظور شده است تبعیض آمیز 
  تلقى نخواھد شد.

ان غربى حقوق زن، که قابل توجیه در واقع، تنھا فارق بین زن و مرد از نگاه مدافع    
قطعى زیستى است، نقش خاص زن در تولید مثل است. در نتیجه فقط ھمین مسئله 

  در مالحظات آنھا منظور شده و به ھمین مقدار از تفاوت حقوقى ملتزم شده اند.

به ھر تقدیر، در دیدگاه اسالمى نه تعریفى که از تبعیض در معاھده ى مزبور ارائه     
  مورد قبول است و نه به ھمین مقدار از تفاوت به نفع زنان اکتفا گردیده است.شده 

  



  ماده ى دوم    

  موارد تناقض این ماده با قوانین داخلى:    

. این ماده، در بند الف خود، متقاضى گنجاندن اصل مساوات (به معناى تشابه) 1    
وطه در کشور است و طبعاً با میان زنان و مردان در قانون اساسى و سایر قوانین مرب

  تمام مواردى که حقوق متفاوت براى زن و مرد در قوانین ما منظور شده مخالف است.

. در خواست مجازات براى کسانى که به برابرى و تشابه میان زنان و مردان گردن 2    
  نمى گذارند در واقع خود اعالن ھجوم به تمام متشرعین و قانون گذاران دینى است.

. فسخ کلیه ى مقررات کیفرى ملى که موجب تبعیض نسبت به زنان مى شود، 3    
قانون مجازات اسالمى در باب  301و  300و  209از این ماده است، که با مواد » ز«بند 

قانون مجازات اسالمى در باب شھادت، ماده  76و  75و  74دیه ى زن و مرد، ماده ى 
م قصاص به پدر یا جد پدرى در ازاى قتل فرزند این قانون راجع به اختصاص عد 220ى 

  (و عدم سرایت این حکم به مادر) معارض است.

گفتنى است که با توجه به نگاه تشابه محور کنوانسیون، عمل مجرمانه براى دختر     
و پسر باید یکسان تعریف شود; لیکن از آن جایى که یکى از ارکان مجرمانه بودن 

] پس ورود 8فرى کشورھا رسیدن افراد به سن بلوغ است،[عملى در تمام قوانین کی
سال زودتر از پسران فرا مى رسد. بر این اساس،  6دختران به سن بلوغ و ارتکاب جرم 

از نظر کنوانسیون رفع تبعیض این امر یک ظلم ناروا به حساب خواھد آمد. در ھمین 
رھا رسیده است، راستا در کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب بسیارى از کشو

قانون  49سال مقرر نموده است; در نتیجه ماده ى  18سن بلوغ دختران و پسران را 
به حساب مى آید. موارد مغایرت دیگرى  2ماده ى » ز«مجازات اسالمى نیز مغایر بند 

  ھم وجود دارد که جھت اختصار از ذکر آنھا خودددارى مى کنیم.

  

  ماده ى سوم    

انسیون، متقاضى تعھد دول نسبت به اتخاذ کلیه ى اقدامات الزم ماده ى سوم کنو    
براى احقاق حقوق زنان است. این اقدامات در تمام زمینه ھا، بھویژه زمینه ھاى 
سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرھنگى بر مبناى مساوات کامل بین زنان و مردان 

ر مى شود که است. تکرا» مساوات کامل«است. مشکل اصلى این ماده، عبارت 
منظور از مساوات کامل نفى تأثیر امر جنسیت به طور کامل در سیاست گذارى، قانون 

  نویسى و برنامه ریزى است.

بنابراین، در ھر یک از عرصه ھاى فوق اگر حضور زنان با توجه به شئون اسالمى،     
 که قید کلى قوانین اساسى و داخلى ماست، متفاوت با شاخص ھاى حضور مردان

بود، تبعیض به حساب مى آید; به عنوان مثال، اگر حضور اجتماعى زنان در چھره ى 
اشتغال، مقید به رعایت امر حجاب است، یک تبعیض محسوب مى شود. ھم چنین در 
اصل سیاست ھاى اشتغال در جمھورى اسالمى، مصوب شوراى عالى انقالب 

زنان را مقید به این داشته  اعمال حق اشتغال براى 1371مرداد  20فرھنگى مورخه ى 
 3است که اشتغال بر وظایف مادرى آنھا خدشه اى وارد نسازد. این امر با ماده ى 



قطعاً مخالف است; زیرا چنان شرطى در قوانین ما براى اشتغال مردان وجود ندارد. 
  چنان چه با مواد دیگر، مثل ماده ى اول نیز در تعارض است.

ه تأکید مى شود که دول عضو نمى توانند نسبت به آن اعالم از این نظر بر این ماد    
شرط نمایند و باید در سطح مورد نظر آن، که ھمه ى زمینه ھا، به خصوص، زمینه 
ھاى اقتصادى، فرھنگى، سیاسى و اجتماعى را شامل مى شود، اعمال مساوات 

جزئیات و فروع  نمایند. طبعاً با وجود این امر اعمال شرط نسبت به مواد دیگر که ھمه
زمینه ھاى یاد شده ھستند، منجر به تناقض مى شود; به عبارت روشن تر، امکان 
رزرو نسبت به مواد دیگر و عدم امکان رزرو نسبت به این ماده معماى غیرقابل حلى 

  است که تمام مسئله ى حق تخفط را زیر سؤال مى برد.

  

  ماده ى چھارم    

قوانین حمایتى خاص به سود زنان، خصوصاً مادران کنوانسیون که بر  4ماده ى     
تأکید دارد، با قوانین داخلى منافات ندارد; زیرا غالباً قوانین ما از ُبعد مادرى زنان حمایت 
کرده اند. البته به نظر مى رسد که این ماده حمایت بیش ترى نسبت به آن چه در 

ن زن و مرد قرار داده و مى قوانین داخلى آمده مى طلبد; زیرا اساس را مساوات بی
خواھد که اقدامات خاصى در حمایت از زنان تا رسیدن به سطح برابر اعمال شود; 
یعنى در واقع باید ما تبعیض ھاى مثبتى به سود زنان انجام دھیم، تا یک تاریخ عقب 
اً ماندگى آنھا اصالح شود. این تبعیض باید تا مساوات کامل ادامه یابد. با این لحاظ، طبع

با آن دسته از قوانینى که طبق موازین اسالم زنان با مردان تفاوت ھایى دارند و قابل 
  تغییر ھم نیستند معارض خواھد بود.

به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراھم شود که زنان تا     
ه در ھمه ى رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت ھاى ویژه برخوردار گردند، نه آن ک

عرصه ھا مشابه مردان شوند. در ھر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت 
مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و ھر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، 
نباید تالش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارھاى غلط را که خالف آموزه 

  ند، حذف نماییم.ھاى دین، زنان را به عقب مى را

بر این اساس، در اصل بیستم قانون اساسى، ھمه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد،     
به طور یکسان و از ھمه ى حقوق برخوردارند، ولى مقید به رعایت موازین اسالم; 
یعنى اگر در دین مبین اسالم تفاوت حقوقى منظور شده است، قانون نمى تواند 

ب نماید; بنابراین از این جھت ماده ى مزبور مخالف اصل بیستم خالف آن ماده را تصوی
قانون اساسى است; به طور مثال، اگر ما در اعمال تبعیض مثبت نسبت به اشتغال، 

% 40% زن و 60دوایر دولتى و غیردولتى را موظف کردیم که در حین جذب نیروى کار 
زین اسالم و در نتیجه قانون مرد استخدام نمایند، مى توان ادعا کرد این امر با موا

اساسى ما موافق است؟ به ھر حال طبق قانون، انفاق بر خانواده وظیفه ى مرد 
است و اشتغال براى او یک امر حیاتى در تشکیل ازدواج و دوام خانواده به حساب مى 
آید، ولى براى زنان، حداقل از نگاه قانون، یک گلوگاه براى ازدواج به حساب نمى آید. 

ھم خوردن موازنه ى اشتغال، در یک تبعیض مثبت به سود زنان، با قوانینى که به 



اشتغال و ھر فعالیت اجتماعى زنان را با تأکید بر نقش مادرى آنان مى خواھد، حتماً 
  مخالف خواھد بود.

که در اصل » رعایت موازین اسالم«نکته: از این مسئله نباید غفلت کرد که قید     
عین آن که از تأثیر دیدگاه تشابه طلبانه در حقوق زن و مرد مخالفت بیستم آمده، در 

به عمل مى آورد، در مواردى مى تواند ره گشاى حقوق زنان باشد; زیرا موازین اسالم 
گستره ى وسیعى از قوانین و اخالق دینى را دربرمى گیرد. این قوانین و اخالق در 

متفاوت زنان و به عنوان عضوى از موارد متعددى با نگاه جامعى که به نقش ھاى 
  خانواده یا اجتماع دارند، در نھایت مصالح کلى زنان را مالحظه کردند.

بنابراین، چه به جا خواھد بود که کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقھى     
مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگھبان، با استفاده از شیوه ھاى 

قوانین حمایتى و تأمینى بیش ترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند  اجتھادى،
که مقتضاى موازین اسالم باشد و در رایزنى ھا با مراجع قانون گذارى در میان گذارند; 
به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسالم اھمیت دارد که اگر 

مان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک ھمسر برخوردار زن باردارى طالق داده شود، تا ز
باشد و شوھر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر 
به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در 

شان به گونه اى عمل سیره ى حضرت امیر المؤمنین(علیه السالم)آمده است که ای
مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان 
اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارھاى چھارگانه ى خود به عمل خالفش را تمام 
نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى 

] 9د حاکى از اھمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد.[شدن جرم، خو
ذکر این مثال ھا از این جھت است که اگر شریعت اسالم تا به این حد به نقش مادرى 
در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه 

ى اجتماعى، به نقش مادرى اھمیت ریزى ھاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى ھا
بیش ترى بدھند. ارائه ى تسھیالت بیش تر و حمایت از مادران باعث مى شود که 

  حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود.

در این رابطه نباید این نکته را ھم از نظر دور داشت که در باب قانون گذارى به سود     
نباید جزئى نگرى کرد. بلکه باید از حوزه ى کالن مباحث اجتماعى  یا زیان ھر گروھى،

و در نمودارى جامع به قانون گذارى مبادرت ورزید; به عنوان مثال، اگر در سیاست 
گذارى راجع به امر اشتغال زنان فقط مالحظه ى فردى نسبت به آنان وجود داشته 

قوانین در نھایت زنان را از ازدواج باشد و نقش مادرى یا ھمسرى مغفول بماند، طبعاً یا 
باز مى دارند و یا آرامش خانگى زنان را از آنان مى ستانند و در نتیجه، نمى توانند بین 
آسایش و آرامش آنان توأمان جمع نمایند; عالوه بر آن که فرزند یا ھمسر او در این 

  قانون گذارى یا سیاست گذارى نادیده انگاشته شده اند.

  

  پنجم ماده ى    

  سخن از دو چیز است: 5در ماده ى     



  ) تعدیل الگوھاى اجتماعى و فرھنگى رفتارى مردان و زنان;1    

) تغییر تلقى از مادرى به عنوان یک وظیفه ى اجتماعى و شناسایى مسئولیت 2    
  مشترک زنان و مردان در امر تربیت کودکان.

مشترک زنان و مردان را در امر تربیت و بند دوم این ماده از این حیث که مسئولیت     
پرورش کودکان مطرح مى سازد مغایر مواد قانونى ما نیست; زیرا تربیت و پرورش تحت 

قانون مدنى به کیفیت ذیل منظور شده است:  1168عنوان واژه ى حضانت در ماده 
  نگاه دارى اطفال ھم حق و ھم تکلیف ابوین است.

السالم) نیز جلوه ھاى فوق العاده ى تسھیم در سیره ى معصومین(علیھم     
قانون  1169مسئولیت نسبت به فرزندان وجود دارد; اما در عین حال به موجب ماده ى 

مدنى که مربوط به ترسیم وضعیت فرزندان پس از وقوع طالق است، مسئولیت مزبور 
  یکسان تقسیم نشده است:

والدت او اولویت خواھد داشت. پس از  براى نگاه دارى طفل مادر تا دو سال از تاریخ    
انقضاى این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال ھفتم 

  ]10حضانت آنھا با مادر خواھد بود.[

مبناى این قانون نظر مشھور فقھاى شیعه است. گر چه ممکن است با استفاده از     
از نظریه ى مشھور در بحث حضانت  منابع دینى و شیوه ى اجتھادى فقھى، نظرى غیر

ارائه داد، ولى کسانى ضمن بیان مخالفت ماده ى قانونى فوق با کنوانسیون محو 
تبعیض، معتقدند که ماده ى فوق در عین تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در 

]جدا کردن فرزندان از مادر در عین نیاز عاطفى به وى، 11اولویت قرار نداده است.[
لح کودکان است. این در حالى است که در ذیل بند دوم ماده ى پنج، در خالف مصا

  تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در اولویت قرار داده است.

نگارنده (ضمن قبول این که مسئله ى حضانت فرزندان پس از طالق حکم اجماعى     
  ن که:شیعه نیست) توجه خوانندگان را به نکاتى چند جلب مى کند; از جمله ای

مسئله ى حضانت فرزندان و اولویت مادر در سنین مزبور نسبت به نگاه دارى آن ھا     
  در فقه شیعه، به قبل و بعد از طالق تقسیم شده است.

روشن است که مادران به طور طبیعى وابستگى جدى به فرزندان خود دارند و خود     
فرزندان در اولین سال ھاى زندگى  نیز از نگاه دارى فرزند خود لذت مى برند. شدت نیاز

به مادران نیز به دلیل فیزیک خاص بدن و مقتضیات روحى آن ھا امرى انکارناپذیر است; 
لذا تکلیف اولیه در این رابطه متوجه مادران است. اما پس از طى دورانى که در روایات 

ر تکلیف سال براى دختران، با 7سال براى پسران و  2دینى آمده است، یعنى گذشت 
قضیه متوجه پدران مى شود. در این سنین نیازھاى فرزندان ابعاد متنوع ترى مى گیرد. 
توجه آنھا از دیدگاه روان شناختى متوجه گروه و اجتماع بیرون خانواده مى شود. در 
ھمین ایام مسئولیت جدى به سمت پدران جھت مى گیرد و از نظر شارع، مادران باید 

ر گیرند. پس این تقسیم مسئولیت یک نابرابرى به سود زنان در وسعت و راحتى قرا
است. البته طبیعى است که حکم مزبور در فرض جدایى والدین (که در یک فرھنگ 
درست و صحیح خانوادگى و اجتماعى باید یک استثنا بماند) جارى است. عده اى به 

  قانون حضانت اشکال گرفته اند. ما در توجیه حکم مى گوییم:



این حکم جنبه ى پیش گیرانه دارد; یعنى خود عامل بازدارنده اى براى وقوع طالق     
است; زیرا: اوال، وجود بچه ھا در اغلب موارد علت تداوم یک خانواده است. گاھى 
والدین بر اساس میل شخصى خود، به ادامه ى زندگى راغب نیستند و ھمسر خود را 

ه خاطر فرزندان از خودخواھى و یا مصلحت ایده آل و یا مناسب نمى دانند، لیکن ب
  فردى صرف نظر مى کنند و به جدایى نمى اندیشند.

ثانیاً، مشغولیت ھاى کارى و اجتماعى پدران که (داراى حق طالق ھستند)     
برایشان محرز ساخته که به تنھایى نمى توانند به فرزندان رسیدگى کنند و از این کار 

ن که قانون پس از طالق فرزندان را از مادر گرفته، به آنان مى ھراسند; لذا ترس از ای
مى سپارد، باعث مى شود که ھرچه دیرتر به این امر اقدام کنند. روشن است در 
موارد متعددى که پدران ھمسران خود را به گرفتن بچه ھا تھدید مى کنند، نه از روى 

  ت.میل واقعى، بلکه استفاده از یک اھرم فشار علیه زنان اس

ثالثاً، وجود فرزندان در موارد بسیارى، ازدواج مجدد زنان و مردان را با سختى مواجه     
مى کند; لذا قانون حضانت براى مردان یک امر بازدارنده است و براى زنان جنبه ى 
حمایتى دارد; زیرا در فرایند ازدواج زنان نوعاً انتخاب شونده ھستند و وجود فرزندان 

دد آن ھا را پایین مى آورد. به راستى تعداد زنانى که مى توانند پس شانس ازدواج مج
از طالق زندگى راحت و آرامى، به خصوص از نظر اقتصادى داشته باشند، چه قدر 
است؟ بنابراین با توجه به وضعیت موجود که ھمیشه در طول تاریخ ھم وجود داشته، 

شارع رأفت بیش ترى به خرج  مبنى بر وضعیت مشکل تر زنان مطلقه از جھات مختلف،
داده است. به خصوص که ھر چه وضعیت معیشت سخت تر شود و یا احساس فقر 
(با وجود دارایى نسبى) و توقع رو به تزاید باشد، سامان دھى فرزندان مشکل تر ھم 

  مى شود.

البته زنانى که طالقشان دلیل موجھى دارد و یا مردانشان صالحیت نگه دارى فرزند     
ندارند و خود تمکن مالى نسبت به اداره ى فرزند دارند وضعیتشان متفاوت است.  را

اینان در صورتى که بتوانند عدم صالحیت شوھران خود را ثابت کنند و یا راجع به اداره 
ى فرزندان و حمایت عاطفى آنھا به توافق برسند، مى توانند فرزندان را خود تکفل 

  ى تسھیل این موارد چاره اى بیندیشد.نمایند; و الزم است قانون برا

ناگفته نماند که در مواردى نیز ممکن است زنان راه به جایى نبرند و فرزندان به     
دلیل وجود این ماده ى قانونى به زحمت زیادى بیفتند که این مقدار ناگزیر است. اگر در 

را موظف ھمه ى موضوعات نگرشى سازمانى وجود داشته باشد و دولت مردان خود 
بدانند که براى این دسته از فرزندان طالق، که شاید سپردن آنھا به مادران ھم مشکل 
را حل نکرده، بلکه ھم آن ھا و ھم مادران آن ھا را به دردسرھاى غیر قابل تحمل و یا 

  ]12حتى معضالت اجتماعى بکشاند، برنامه ریزى نمایند.[

  

  ماده ى ھفتم    

بند (ب) آن است که دول عضو را به رفع تبعیض در تمام  7موارد تعارض ماده ى     
  مدیریت ھاى دولتى و سیاسى متعھد مى سازد.



از فصل ھشتم به بیان شرایط و صفات رھبرى مى  109قانون اساسى ما در اصل     
پردازد. با آن که در ردیف شرایط مذکور در آن اصل، به قیدى که رھبرى را در مردان 

مى خوریم، ولى ظاھراً چنان شرطى در ارتکاز فقھا و قانون نویسان منحصر سازد بر ن
  وجود داشته است.

صالحیت علمى و «اولین شرط را  1368قبل از تجدید نظر سال  109البته در اصل     
دانسته است. از آن جایى که مرجعیت، حوزه اى » تقوایى الزم براى افتا و مرجعیت

بور متضمن مرد بودن رھبر نیز ھست; ولى با حذف مردانه در فقه شیعه است، قید مز
جاى گزین شد » صالحیت علمى الزم براى افتا در ابواب مختلف فقه«این قید، توضیح 

که براى زنان نیز قابل احراز است. به ھر صورت، چنان که اشاره شد، شرط مرد بودن 
سى زنان را به شرط مقدر قانون مزبور است. عالوه بر این که اصل بیستم، حقوق سیا

شرط عدم معارضه با موازین اسالم تضمین مى کند و رھبرى از جمله وظایفى است 
  ]13که از دوش زنان برداشته شده است.[

قانون اساسى در فصل نھم، رئیس جمھور نیز  115در مرحله ى بعد نیز پیرو اصل     
کور در ذیل اصل باید از میان رجال مذھبى و سیاسى انتخاب گردد که حایز شرایط مذ

باشد. اگر به ظاھر اصول فوق اکتفا کنیم و کلمه ى رجال را شامل زنان ندانیم (یعنى 
واژه خالى از بار جنسیت نباشد، مثل موارد بسیارى که در مقام خطاب کلمه ى مردان 
یا نظایر آن به زنان ھم اطالق مى شود)، در نتیجه، این اصل نیز معارض بند (ب) و 

  کنوانسیون خواھد بود. 7ى (الف) ماده 

عالوه بر آن چه گذشت، تصدى پست قضاوت نیز به عنوان پست مدیریتى و     
مسئولیتى دولتى مشمول منع تبعیض در ماده ى ھفتم شده است، در حالى که به 

قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى به صورت ماده  1361صراحت در اردیبھشت 
تعیین گردید قضات از میان مردان انتخاب شوند. قانون  واحده اى تصویب شد که در آن

تعیین صفات و شرایط قاضى را طبق موازین فقھى بر عھده  163اساسى ھم در اصل 
ى قانون نھاده است. طبق نظر فقھى مشھور نیز کرسى قضاوت به مردان سپرده 

  شده و زنان از مشقت بار قضا خالصى یافته اند.

صدى پست قضاوت را منع حقى از حقوق زنان و رفتارى تبعیض برخى منع زنان از ت    
  آمیز دانسته اند.

  به نظر مى رسد امورى چند در این رابطه منشأ پیدایش شبھه شده است:    

  

. قضاوت را معیارى براى ارزش یابى تلقى کرده اند. تفاوت دیدگاه در معیارھاى 1    
این خصوص و موارد مشابه شده  ارزشى و مالک ھاى سنجش، باعث تضارب آرا در

است. ھمان گونه که تفاوت در اھداف زندگى نیز باعث ایجاد اختالف و احیاناً شبھه 
بین مکاتب مختلف مى گردد. از نظر دین، شرکت در توسعه ى معنویت، به ھدِف 

] ابزار آن ھم تقوى و محیط 14رسیدن به عبودیت و بندگى پروردگار ارزشمند است;[
] است و مرد یا زن ھر یک در مدار خود، خیرات 15ز میدان مسابقه ى خیرات[فعالیت نی

تعریف شده و روشنى دارد. چنان نیست که با پاک کردن صورت مسئله ى زن بودن یا 
مرد بودن، کسى پیروز میدان باشد. مھم آن است که انسان ھر کجا که ھست با 



ش، اعم از اندیشه، گفتار و رفتار، عوامل منفى مبارزه کند و بر ھر یک از مظاھر وجود
تقواى الھى سایه گستر باشد. نه خانه و عرصه ى خصوصى و زن بودن مانع رسیدن 
به این ھدف است و نه جامعه و عرصه ى عمومى و یا مرد بودن شرط الزم و کافى. 
اگر زمانى تسلط بر عوامل ترقى و رشد فقط با حضور فیزیکى در خارج از خانه میسر 

امروزه با استفاده از تکنولوژى موجود چندان تفاوتى بین عرصه ى خصوصى و بود، 
عمومى از این حیث نیست. امروزه، سه شاخصه ى مھم فرھنگ، اقتصاد و سیاست، 
از طریق شبکه ھاى اطالع رسانى جھانى مانند اینترنت پى گیرى مى شود; بنابراین، 

و جامعه بسیار کم شده است; به فاصله ى بین زمینه ھاى رشد و انحطاط بین خانه 
ھر حال، تفاوت دیدگاه ھا در امور ارزشى باعث مى شود که در یک دیدگاه منع 
قضاوت، منع یک ارزش به حساب آید و در دیدگاھى مثل دیدگاه دینى، منع تعلیم و 

  تعلم، منع تزکیه و تھذیب، منع ارتباط با ملکوت عالم، منع ارزشى محسوب مى شود.

  

ضاوت را یک حق به حساب آورده اند. یکى از اشتباھات بزرگ در خصوص فقه، . ق2    
خلط بین حق و تکلیف است. خوددارى از دادن حق به ذى حق، ظلم است; نابرابرى 
در اعطاى حقوق در فرض تساوى حقوق ظلم است; برابرى در اعطاى حقوق در صورت 

تکلیف است و عدم تناسب نابرابرِى حقوق ظلم است، ولى قضاوت، حق نیست بلکه 
  بین تکالیف و توانمندى ھاى تکوینى مکلّف، ظلم است.

در تقسیم بندى احکام، قضاوت یک واجب کفایى است; عالوه بر آن که در باب قضا     
روایاتى است که از مسئولیت سنگین مجرِى این وظیفه، یعنى قاضى، سخن به میان 

کند که سنگینى و صعوبت این تکلیف به  آمده است. مطالعه ى این روایات روشن مى
حدى است که قاضى آگاه این بار را به سختى بر دوش خود تحمل مى کند. امر 
قاضى بین حق و باطل و بھشت و جھنم دایر است. به برخى از این روایات از باب 

  نمونه اشاره مى شود:

  ه شریح فرمودند:امام صادق(علیه السالم) فرمودند: حضرت امیر(علیه السالم) ب    

  ]16یا شریح قد جلست مجلساً ال یَْجلُِسه اّال نبى او وصّى نبى او شقى.[    

  امام باقر(علیه السالم) فرمودند:    

من افتى الناس بغیر علم و الھدى من هللا لعنته مالئکة الرّحمة و مالئک العذاب و     
  ]17لحقه وزر من عمل بفتیاه.[

برداشتن این تکلیف و سنگینى آن از دوش آنھا و ارفاقى بزرگ منع قضاوت از زنان     
در حق اینان است; یعنى درگیر ننمودن زنان با فشارھاى عصبى مضاعفى که احکام 
قضایى و خوف از باطل بودن آنھا براى قاضى به وجود مى آورد; یعنى معاف نمودن 

انسان را به پرتگاه  زنان از پیامدھاى دنیوى این مسئولیت که گاھى در قالب رشوه
سقوط مى کشاند و زمانى در شکل تھدید و ارعاب و ضررھاى جانى و مالى موجب 
برھم خوردن آرامش آدمى مى گردد. باید مجدداً یادآور شویم که به ھیچ شکلى و با 
ھیچ بھانه اى نباید جنبه ھاى عاطفى زنان آسیب بپذیرد. محوریت امر خانواده که بر 

زندگى مردان و زنان حاکم است، این تفاوت را به خوبى برمى تابد.  بسیارى از احکامِ 
مادر امروز یا فردا به تمام توان مھرگسترى خود احتیاج دارد و واداشتن او به انجام 



مسئولیت ھایى که عدم آن از رشد معنوى و مادى او نمى کاھد، بلکه مانع اجراى 
ال این جاست که به چه انگیزه اى امور مھم ترى مى گردد، به خیر زنان نیست. سؤ

عده اى مى کوشند زنان را از فراخناى حقوق و لطافت تکالیفى که دین براى آنھا 
  منظور کرده به فضاى شکننده ى تکالیف طاقت فرسا و تنش آور بکشانند؟

  

. به ویژگى ھاى تکوینى زنان توجه ندارند و یا حیات احساسى زنان را طبیعى، 3    
رناپذیر ندانسته، معتقدند که باید این خوى زنانگى به وقت لزوم تغییر کند. مفید و تغیی

ما در مباحث قبل به طور مفصل از ویژگى ھاى تکوینى زنان سخن گفتیم و احساسات 
زنانه را بخشى از توانمندى ھاى متعالى زنان به حساب آوردیم که اگر در جاى خود به 

و نقطه ى ضعف تلقى شوند، اسباب ترقى و  کار آیند، بیش از آن که مانع پیشرفت
نقطه ى قوت به حساب مى آیند. امر قضاوت به ابزار تدبیر و تعقل نیازمند است و به 
کارگیرى احساس ھمواره موجب ضعف قضاوت است. وجود این امر نه تنھا در زنان 

ین(علیه بلکه در مردان نیز باعث ناتوانى آنھا از تصدى این پست مى شود. امیر المؤمن
السالم)نیز پس از قضاوتى ابواالسود دوئلى را کنار نھادند و وقتى با تعجب وى مواجه 

  شدند فرمودند:

تو صدایت را بر یکى از دو طرف پرونده بلندتر ساخته اى (این توھم پیش خواھد آمد     
  که شاید تو به دیگرى راغب تر شده اى).

مردى نیز توان تصدى آن را ندارد. غلبه  این منصب، منصبى است توان سوز که ھر    
ى ھیجانات، چه رحم و چه غضب، موجب انحراف از حق مى شود و خود واضح است 

  که زنان بسیار بیش تر از مردان در معرض این خطرند.

تأکید مى کنیم که گرفتن این خصوصیات از زنان نه به صالح آنان است و نه نتیجه     
تاى عھده دارى امر قضاوت، یعنى به جریان انداختن مداوم بخش. تربیت زنانى در راس

بخشى از آنھا برخالف طبیعت خداداده، و این با موردى که اعمال تعقل و تدبیر در 
راستاى طبیعت باشد بسیار متفاوت است. روشن است که این سخن ـ چنان چه 

ردان نیست، بارھا متذکر شده ایم ـ در جھت نفى تعقل از زنان و نفى احساس از م
آنھا در » خودکنترلى«بلکه رویه ى حیات و نوع تعامالت در مردان به صورتى است که 

مواقع ھیجانى بیش تر از زنان است، ھمان گونه که از استفاده ى احساسات و توان 
بالفعلى که در عواطف وجود دارد نوعاً ناتوان ترند; لذا در بحث ابواب صفات قاضى 

راجع به شرایط قاضى آمده است که یکى از آنھا تسلط بر ھوا  احادیث جامع و مؤکدى
و خواسته ھاى احساسى است. در فقه شیعه دادن این پست به افرادى پایین تر از 
فقھا فقط بر اساس ضرورت ھاى اجتماعى، مباح و تجویز شده است و آنھا به نیابت از 

ت واجب کفایى الزم است که فقیه این امر را عھده دار مى شوند. بر فقھا نیز به صور
این پست را خالى نگذارند; چرا که حیات مادى انسانى ھیچ گاه خالى و عارى از 
منازعات و مرافعات نیست. به ھر تقدیر، اصطکاک دایم با مجرمین و کیفرھاى مختلف، 

ه مواجھه با کسانى که با یک اشتباه، مال باخته یا آبرو از کف داده اند، برخورد با خانواد
ھایى که از ھم پاشیده اند... لطماتى مؤثر بر روحیه ى زن و توان او در اداره ى خانواده 

  وارد مى سازد; از این رو این امر از عھده ى زنان برداشته شده است.

  



  ماده ى نھم    

] منعقد است، اعطاى حقوقى مساوى با مردان را 18که در بحث تابعیت[ 9ماده ى     
کسب، تغییر، حفظ) به زنان درخواست مى کند و لذا ازدواج را باعث در مورد تابعیت (

  تغییر تابعیت نمى داند.

این ماده نیز براى پدران و مادران به یک میزان حق تأثیر در تابعیت فرزند ثابت  2بند     
  مى کند.

تا  976دو بند فوق با مواد قانونى مغایرت دارند. در کتاب دوم قانون مدنى طى مواد     
به طور عمده به بحث تابعیت پرداخته شده است; گر چه به مناسبت در موارد  991

جزئى دیگر نیز گاھى مواد به بحث تابعیت مرتبط بوده و این موضوع را مطرح ساخته 
اند. جستوجو در مبناى تابعیت، ما را به یک فرع فقھى صریح نمى رساند و نمى توان 

ن آیه یا روایت یا اجماع، تابعیت باید چنین وچنان به طور قاطع گفت که بر اساس فال
  شکل بگیرد; لذا صبغه ى بحث، حقوقى است.

با توجه به نکته ى فوق باید بگوییم که در بحث تابعیت، قانون گذار ما، نه در امر     
تابعیت زن و شوھر و نه تابعیت فرزندان و والدین نگاھى تشابه طلبانه ندارد. البته 

ه در قوانین تابعیت، زن (چه تبعه ى خارجى که با مرد ایرانى ازدواج کند گفتنى است ک
و چه تبعه ى ایرانى که با مرد خارجى ازدواج کند)، به طور مطلق تابع ھمسر خود 

قانون  987نبوده و گاھى استقالل او حفظ شده است; به عنوان مثال، طبق ماده ى 
  د،مدنى اگر زن ایرانى با مرد خارجى ازدواج کن

به تابعیت ایرانى خود باقى خواھد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج،     
  تابعیت شوھر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

البته در ھمین مورد ھم اگر زوج فوت کند یا زوجین از یکدیگر جدا شوند، به مجرد     
ھى بر فوت شوھر یا جدایى، ارائه ى درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گوا

  تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواھد گرفت.

در موردى نیز تابعیت مادر به فرزندان به صورت مشروط منتقل مى شود و آن موردى     
م است که فرزندى از پدر خارجى و مادر ایرانى در ایران متولد شده و پس از اتما

ھیجده سال حداقل یک سال در ایران اقامت کرده باشد; یعنى به لحاظ تابعیت مادر 
  که ایرانى است، مشروط به شرط فوق، ایرانى شناخته مى شود.

در کنار این موارد، مصادیق دیگرى ھم ھست که به مقتضاى قانون مدنى ما، تبعیت     
ح داده شده است; در نتیجه از این شوھر بر زن و یا پدر بر مادر نسبت به فرزندان ترجی

 976از ماده ى  6موافق نیست; به عنوان مثال، طبق بند  7حیث با دو بند ماده ى 
ھر زن تبعه ى «قانون مدنى، تبعیت شوھر به صرف ازدواج به زن منتقل مى شود: 

 پس در اصِل تابعیت، زن و مرد برابر نیستند; لذا» خارجى که شوھر ایرانى اختیار کند.
قانون مدنى، که مربوط به  964مخالف است. چنان که در ماده ى  7ماده ى  1با بند 

  احوال شخصیه است، مى گوید:

اگر زوجین تبعه ى یک دولت نباشند، روابط شخصى و مالى بین آن ھا تابع قوانین     
  دولت متبوع شوھر خواھد بود.



ھر یک از آن دو مرجع قانونى، پس در صورت بروز اختالف بین زن و شوھر و یا فوت     
قوانین کشور متبوع شوھر است; لذا زن و مرد از این حیث در قانون ما حقوق یکسان 

  ناشى از تابعیت ندارند.

ھمین بخش مى  964ھمین مسئله راجع به فرزندان ھم مطرح است. در ماده ى     
  نویسد:

  است. روابط بین ابوین و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر    

پس در رابطه با ھر آنچه به رابطه ى شخصى والدین با بچه ھا مربوط است مثل     
 7ماده ى  2بحث حضانت، ارث و ... تابعیِت پدر ترجیح داده شده است; لذا با بند 

  مخالف است.

  

  نکات    

. از آن جایى که نگارنده فقط درپى انعکاس مخالفت قانون اساسى و قوانین 1    
ا با کنوانسیون است، به موارد فوق بسنده مى کنیم; با اذعان به این که داخلى م

  موارد اختالفى بیش از آنى است که نگاشته شد.

] گر چه اصالحیه ھاى 19. مبحث تابعیت از نظر حقوق دانان داراى نقایصى است.[2    
است در آن صورت گرفته، ولى ظاھراً نتوانسته  1370متعددى در مصوبات آبان سال 

مشکالت حقوقى در این باب را مرتفع سازد. از آن جایى که نظام حقوقى دولت ھاى 
دیگر نیز راجع به امر تابعیت یکسان نیست، برخى از این نقایص از طریق مصوبات و 

  قوانین یک دولت به تنھایى حل نخواھد شد.

ولى نگاه . گرچه مستندات فقھى بحث تابعیت را نمى توان به راحتى برشمرد، 3    
تشابه طلبانه و درخواست اعطاى حقوق مساوى به زن و شوھر در این باب، اگر به 
وحدت و انسجام خانواده لطمه وارد کند، نمى تواند مورد امضاى شریعت باشد و شاید 
به ھمین دلیل قانون گذار ما در مواردى اعطاى حقوق مساوى در این باب ننموده 

زنان و مردان مستقال ھر گاه که اراده کنند بتوانند تابع است. به عبارت روشن تر، اگر 
کشورى باشند و طبق یک نظام حقوقى بین المللى، مثل کنوانسیون، این امر را ھمه 
ى کشورھا بپذیرند، قطعاً اختالف نظر زوجین به انحالل خانواده خواھد انجامید. دولت 

ن بقاى خانواده ى خود ھستند ھا نیز قانوناً نمى توانند از زن یا شوھرى که خواھا
  حمایت نمایند.

عالوه بر آن که اگر طبق قانون اولى فقھى، تھیه ى مسکن را بر عھده ى مرد     
بدانیم، اولویت او را در تعیین وطن مى پذیریم. گر چه در قوانین فقھى زن مى تواند در 

چنین  شروط ضمن عقد حق انتخاب مسکن و محل زندگى را براى خود قرار دھد.

  شرطى اگر مخّل به اصل زوجیت و منافى حقوق زناشویى نباشد، صحیح است.

. یک رکن تابعیت، رابطه ى سیاسى شخص با دولت است. پس در قوانین مربوط 4    
به تابعیت، ھر کشورى مى تواند مالحظات سیاسى خود را نیز منظور نماید و اجازه 

  سیاسى آن کشور را به مخاطره اندازد.ندھد که حقوق کامال فردى، مصالح عمومى و 



  

  ماده ى دھم    

محور اصلى این ماده تضمین حقوق مساوى زنان با مردان در زمینه ى آموزش و     
  پرورش است.

اگر نگاھى جزئى نگر داشته باشیم، تنھا مورِد معارضه ى ماده مزبور با قوانین، بند     
ن ھر گونه مفھوم کلیشه اى از نقش زنان و از بین برد«(ج) آن است. در این بند براى 

راه حل ھایى ارائه مى دھد » مردان در کلیه ى سطوح و در اشکال مختلف آموزشى
که اولین آنھا تشویق به آموزش مختلط است. این امر قھراً موجب خواھد شد که متون 
درسى، شیوه ى آموزشى، فوق برنامه ھا و... ھمه یکسان باشد; در نتیجه ھدف 

صلى که نفى نگرش ھاى جنسیتى در تعلیم و تربیت است حاصل خواھد شد. ا
آموزش مختلط گر چه در برخى مقاطع تحصیلى، مثل دانشگاه ھا، برخى مناطق، مثل 
روستاھا و در بین عشایر وجود دارد، به خودى خود یک راجح شرعى نیست و اصل، 

ى جز اختالط نیست، رعایت عدم اختالط است; بنابراین، در چنین مواردى که چاره ا
  موازین اسالمى الزم است.

کنوانسیون اختالط را یک راھبرد مھم تلقى کرده و از این نظر با اصل چھارم و     
بیستم و بیست و یکم قانون اساسى در تعارض است. این دو اصل به یک میزان زنان 

زد، ولى با و مردان را از حقوق فرھنگى، رشد و تعالى شخصیت برخوردار مى سا
شرط رعایت موازین اسالم; بنابراین اگر دو اصل سوم و سى ام دولت را موظف مى 

وسایل آموزش و پرورش را براى ھمه ى ملّت تا پایان دوره ى متوسطه و «کند که 
، »وسایل تحصیالت عالى را تا سر حد خودکفایى کشور به طور رایگان گسترش دھد

  وازین اسالمى است.ھمه و ھمه منوط به اجراى درست م

افزون بر آن چه گذشت اگر کالن نیز به مسئله نگاه کنیم ممکن است به نتیجه ى     
مھم ترى برسیم. روشن است که آموزش و پرورش در پیشرفت و یا پسرفت دولت ھا 
و ملّت ھا نقش اساسى دارد; ھمان طور که با توجه به طول دوره ى ممارست افراد 

تا تحصیالت عالى در دانشگاه ھا) در بھوجود آوردن فرھنگ ھا با آن (مھد کودک ھا 
بسیار مؤثر است; افزون بر آن، تحصیالت زمینه ى اصلى اشتغال یا حضور اجتماعى 
دیگرى را براى افراد فراھم مى کند و در نھایت نیز این افراد تحصیل کرده ھستند که 

ولتى را تصدى مى نمایند. پس قواى مختلف ھر کشور را اداره و مناصب دولتى و غیر د
ردّ پاى عمیق آموزش و پرورش و نظام آن در زندگى فردى و اجتماعى و در محورھاى 

  مھم آن، از اقتصاد و فرھنگ و سیاست، کامال مشھود است.

نتیجه آن که، ھر گونه سیاست و برنامه ریزى راجع به آموزش و پرورش در تمام     
  سطوح جامعه مؤثر خواھد بود.

حال اگر نظام آموزش و پرورش ما ھر گونه نقش مردانه و زنانه را نفى و نقش     
مادرى و ھمسرى را به بھانه ى شخصیت گرایى و تأکید بر ارتقاى جنبه ھاى فردى 
زنان تضعیف نماید و دختران و پسران را براى به عھده گرفتن یک رفتار مختص آماده 

نین داخلى باشد. نگارنده ضمن اعتراف به افراط و نسازد و... نمى تواند مورد تأیید قوا
تفریط در تقسیم برخى مسئولیت ھا و بیرون راندن زنان از عرصه ھاى مباحى که دین 



منعى براى ورود آن ھا قایل نشده، معتقد است که افراط در آموزش یکسان براى 
  د.تقسیم ھمه ى مسئولیت ھا به طور مساوى نیز، فایده اى براى زنان ندار

قطعاً در خالل نظام آموزشى و پرورشى صحیح و بدون ھر گونه افراط و ضعیف     
پرورى دختران، مى توان احساسات و عواطف آنان را بارور کرد و راه ھاى معقول اعمال 
آنھا را به دختران آموزش داد. مھم آن است که این باور را در افراد ایجاد کنیم که 

مردانه و زنانه ھر کدام واسطه ھایى براى رسیدن به گرایش ھا و رفتارھاى صحیح 
  ھدفى واحد ھستند.

نتیجه آن که تلقى خاص کنوانسیون از سنت و متھم ساختن ھر نقش سنتى به     
] باعث مى شود که خانواده و نقش خاص و منحصر به فرد زن در آن را 20طور مطلق،[

نوبه ى خود به تضعیف این نھاد مى یک کلیشه بداند و آن را نفى کند. این امر نیز به 
انجامد. در این صورت معارضه ى کنوانسیون با موادى از قانون اساسى، مانند اصل 

  ] قطعى خواھد بود.21دھم[

  

  ماده ى یازدھم    

مشروحاً به بحث اشتغال زنان و تعھدات مربوط به آن پرداخته است. در  11ماده ى     
مھم وجود دارد: یکى تالش در جھت توانمندسازى زنان این ماده به طور عمده دو محور 

براى استفاده از فرصت ھاى شغلى برابر و دیگر تضمین حمایت ھاى خاص از زنان و 
  اعمال نابرابرى به سود آنان به دلیل موقعیت خاص آنان در امر زادآورى.

دارد. قوانین این ماده با بندھاى ذیل آن از نگاھى جزئى نگر با قوانین ما تفاوت ن    
داخلى و مصوبات مربوط به سیاست ھاى اشتغال، بخصوص در قوانین تأمینى و 
حمایتى از زنان با محوریت خانواده و نقش مادرى کامال ھماھنگ با کنوانسیون است، 
ولى از نگاھى کالن به نظر مى رسد که دیدگاه تشابه محور کنوانسیون در امر 

  سازگار نباشد. اشتغال با برخى قوانین داخلى ما

] است که گاھى 22روشن است که اشتغال زنان عرصه اى مباح براى حضور آنان[    
به دلیل عوارضى ممکن است از حکم اباحه خارج شود; مثال اگر اشتغال (کیفیت یا 
کمیت آن) با حقوق زناشویى شوھران منافات پیدا کرد و یا مخالف مصالح خانوادگى 

مى شود. پس بند (ب) و (ج) کنوانسیون که حق استفاده از  ] شمرده23بود، غیرمجاز[
فرصت ھاى استخدامى یکسان و حق انتخاب آزادانه ى حرفه و پیشه ى یکسان را 

  مطرح مى کند، با قوانین داخلى ما معارض است.

عالوه بر آن که در ماده ى مزبور به کلیت خانواده به عنوان یک مجموعه نظر نشده     
ادران باردار و شیرده ھم که در بند (الف) و (ب) ذیل بخش دوم این ماده و حمایت از م

آمده است، کامال به خود زن توجه دارد نه عنوان و موقعیتش در خانواده; به عبارت 
روشن تر، در این بخش مى خواھد ضمانتى ایجاد کند که زن به دلیل باردارى یا دوران 

نشود. در این راستا خانواده اولویتى  شیردھى از حق شخصى اش در اشتغال ممنوع
ندارد، بلکه در بند (ج) بخش دوِم این ماده، مى خواھد خدماتى ارائه شود که والدین 

توسعه ى شبکه «بتوانند تعھدات خانوادگى را با اشتغال ھماھنگ سازند، مثل 
ا با یعنى اشتغال محور است و خانواده باید خود ر» تسھیالتى براى مراقبت از کودکان



آن ھماھنگ کند، نه آن که محور خانواده باشد، و اشتغال، خود را با آن ھماھنگ 
  سازد. چنین سیاستى از نظر اسالم نمى تواند صحیح باشد.

چنان چه مالحظه مى شود، ادبیات حاکم بر این ماده به دلیل نگاه تشابه طلبانه     
  واده مى کنند سازگار نیست.اش با آن دسته از قوانینى که تأکید بر حراست از خان

گفتنى است که برخى مدافعین کنوانسیون در داخل کشور، اولویت دادن به خانواده     
و بسیارى از قوانین حمایتى و تأمینى نسبت به مادران را صحیح نمى دانند و ھمه ى 
آن ھا را از موانع مشارکت اجتماعى و امنیت شغلى زنان محسوب مى کنند. بدیھى 

ه مبحث فوق کارشناسى عمیقى مى خواھد تا قانون نویسان، حقوق دانان و است ک
اندیشھورزان دینى، در یک فضاى گفتمانى مطلوب به دیدگاه درست و متعادلى در این 
باب برسند. در ھر صورت، برخوردھاى نادرست، غیر دینى و افراطى با اشتغال زنان، 

دیدگاه ھاى تشابه طلبانه در داخل  به خصوص از سوى کارفرمایان، در بھوجود آمدن
مؤثر بوده و سیل انتقادات را متوجه قوانین، بھویژه سیاست حمایت از خانواده نموده 

  ]24است.[

  

  ماده ى سیزدھم    

در خصوص استفاده از مزایاى خانوادگى، تفاوت ھاى قانونى جزئى در قوانین     
استخدامى و بازنشستگى داخلى، نظیر قانون استخدام کشورى، آئین نامه ى 

شھردارى تھران.... با کنوانسیون وجود دارد که خوانندگان را به منابع حقوقى مربوطه 
  ]25ارجاع مى دھیم.[

اما راجع به بند (ج) آن نکاتى مطرح است. این بند مربوط به حق شرکت در فعالیت     
برابرى کامل بین ھاى تفریحى، ورزشى و کلیه ى زمینه ھاى حیات فرھنگى بر پایه ى 

زنان و مردان است. روشن است که مساوات کامل در این رابطه با اصولى از قانون 
اساسى که فعالیت ھاى فرھنگى زنان را مطابق موازین اسالمى قانونى دانسته 
معارض است; به عنوان مثال، شرکت یکسان زنان با مردان در برخى میادین ورزشى، 

ستلزم نگاه حرام است، قابل اجرا نیست; زیرا با مثل بکس، کشتى و شنا، که م
  ]26اصولى نظیر اصل چھارم، بیستم و بیست و یکم در تعارض است.[

  

  ماده ى پانزدھم    

بند، دول عضو متعھد مى شوند به طور یکسان حقوق مردان و  4در این ماده طى     
ور مدنى ـ نظام زنان را تأمین و از آن حمایت کنند. این حمایت قانونى شامل ام

  دادرسى ـ قراردادھاى تجارى و امور مشابه مى شود.

شایان ذکر است که در قانون اساسى ما حق برخوردارى از حمایت ھاى قانونى     
  براى ھمه ى افراد ملت منظور شده است:

  ]27ھمه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند...[    



  چه دادخواھى را حق مسلم افراد دانسته است:چنان     

دادخواھى حق مسلم ھر فرد است و ھر کس مى تواند به منظور دادخواھى به     
  ]28دادگاه ھاى صالح رجوع نماید.[

در مواردى ھم مالکیت ھمه ى افراد، اعم از زن و مرد، و اعمال آن را به رسمیت     
  شناخته است:

و کار مشروع خویش است و ھیچ کس نمى تواند به ھر کس مالک حاصل کسب     
عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند. 

]29[  

در قانون مدنى نیز براى انجام معامالت و قراردادھاى تجارى نگاھى جنسیتى وجود     
  ندارد:

اید بالغ و عاقل و رشید براى این که متعاملین اھل (معامله) محسوب شوند ب    
  ]30باشند.[

بنابراین، در امور مربوطه، حق زنان از نگاه قوانین ما به رسمیت شناخته شده و مد     
نظر قانون گذار بوده است. البته با توجه به حاکمیت اصل چھارم بر تمام قوانین و 

سالم تشابه مقررات، ھر کجا که کنوانسیون حقى براى زنان قرار داده باشد که دین ا
  با مردان در آن مورد را نپذیرفته باشد، قانوناً معتبر نیست.

  در اصل چھارم آمده است:    

کلیه ى قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى فرھنگى، نظامى،     
سیاسى و غیر این ھا باید بر اساس موازین اسالمى باشد. این اصل بر اطالق یا 

  صول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.عموم ھمه ى ا

عالوه بر آن چه گذشت، برخى تفاوت ھا در قوانین مدنى ما بین زنان و مردان وجود     
دارد که جزو موارد مغایر با کنوانسیون ھستند و در بررسى تعارضات اصل شانزدھم با 

  کنوانسیون، به آن اشاره مى شود.

ر اصل پانزدھم ذکر شده اعطاى حقوق مساوى به زنان و مردان نکته ى بعدى که د    
  راجع به تردد افراد، آزادى انتخاب مسکن و اقامتگاه است.

مسئله ى آزادى در تردد و اقامتگاه، در قوانین ما در ھمه جھات بین مردان و زنان     
ن شده تعیی 1351مساوى نیست; به عنوان مثال در قانون گذرنامه، مصوب اردیبھشت 

، و خروج »خروج زنان شوھردار موکول است به موافقت کتبى شوھر«است که 
  ]31سال نیز منوط به اجازه ى ولى قھرى (پدر یا جد پدرى) است.[ 18دختران زیر 

  در مورد اقامتگاه نیز قانون مدنى مقرر مى دارد:    

  اقامتگاه زن شوھردار ھمان اقامتگاه شوھر است    



لبته استثنائاتى دارد، ولى در مجموع، ھم در مورد تردد و ھم در مورد حکم مزبور ا    
اقامتگاه محدودیت ھاى فوق راجع به مردان در قوانین ما وجود ندارد. در نتیجه، این 

  قوانین نیز از موارد تعارض با کنوانسیون محسوب مى شوند.

  

  ماده ى شانزدھم    

ازدواج و روابط خانوادگى شده و دولت ھاى عضو این ماده تفصیال وارد امور مربوط به     
را در تمام مراحل ازدواج و تشکیل خانواده و امور مربوط به بقاى آن به رفع تبعیض 

  (ھرگونه تفاوت) از زنان مکلّف مى نماید.

از آن جایى که ورود دقیق و کامل در این بحث به درازا مى کشد، ما فھرستوار به     
  با قوانین داخلى مى پردازیم: ذکر موارد متعارض آن

ـ بند (الف) که براى طرفین، حق یکسان براى ورود به ازدواج منظور مى کند، با     
قانون مدنى ما تفاوت ھایى دارد; زیرا در مواردى در یک مقطع زمانى خاص، زنان از 

  ]32ازدواج یا خواستگارى شدن ممنوع ھستند; مثل زنى که در عده است.[

(ب) از شماره ى یک این ماده، صورت گرفتن ازدواج را تنھا با رضایت کامل و ـ بند     
آزادانه ى دو طرف ازدواج صحیح مى داند که سیاق آن طبعاً ھر نقشى را براى غیر 
زوجین منتفى مى سازد; در حالى که قوانین داخلى ما ضمن اذعان به رکنیت طرفین 

ولى (پدر یا جد پدرى) را براى ازدواج  عقد و رضایت آنھا براى تحقق عقد، اجازه ى
  ]33دختر باکره شرط مى داند.[

ـ در بند (ج) در طى دوران زناشویى و به ھنگام جدایى، حقوق و مسئولیت ھاى     
یکسان براى زوجین مطرح شده است که مخالفت آن با برخى مواد قانون مدنى محرز 

خارج بر عھده ى شوھر است; مثال در قانون مدنى در عقد دایم مسئولیت م
] مگر تحت شرایطى خاص; مانند جایى 35] حق طالق به دست مرد است [34است;[

که زن در اجراى صیغه وکیل باشد و بر اساس شرط ضمن عقد این وکالت را براى 
خویش قرار داده باشد و یا در صورت بروز موارد طالق قضایى (به وسیله ى حاکم) اجرا 

  گردد.

د) نیز سخن از حقوق و مسئولیت ھاى یکسان والدین نسبت به فرزندان ـ در بند (    
است که در موارد متعددى حدود مسئولیت پدران راجع به فرزندان بیش تر است و از 
حق دخالت وسیع ترى در امور فرزندان برخوردارند. البته در تمام این موارد اولویت با 

ل صغیر، سفیه و مجنون در امور مالى، مصلحت فرزندان است; مانند والیت پدر بر طف
]، یا تقسیم مسئولیت حضانت بین مادران و پدران (به گونه اى که مادر 36ازدواج و...[

سال مخاطب اصلى تکلیف  7] و راجع به فرزند دختر تا 37سال[ 2راجع به فرزند پسر تا 
  ].38است) و عدم مسئولیت قانونى مادر نسبت به تأمین مخارج فرزند[

ـ از آن جایى که بند (و) نیز تفصیل حقوق فوق است، مباحث باال در این قسمت     
] نیز بر 39ھم تکرار مى شود، عالوه بر آن که قانون مدنى ما سرپرستى و قیمومت را[

  عھده ى مردان نھاده است و لذا مورد دیگرى نیز به موارد تعارض افزوده مى شود.



سئله ى فرزندخواندگى نیز مطرح شده است. ناگفته نماند که در بند (و) م    
فرزندخواندگى، با تلقى غربى آن، در قوانین ما اصوال وجود ندارد. تنھا مسئله ى مورد 
ابتال، سرپرستى کودکان بى سرپرست است که مردان و زنانى مى توانند تحت 

مناسک  ضوابط قانونى این امر را به دوش بگیرند و در صورت وجود شرایط رضاع و انجام
مربوطه، فرزند مزبور را فرزند شیرى و رضاعى خود بدانند; در نتیجه، تمام آثار مربوطه 

  که در کتب فقھى بر مسئله ى رضاع بار شده است، مترتب خواھد شد.

ـ در بند (ز) حقوق فردى یکسان براى زن و شوھر مطرح شده است که یکى از آن     
أیید حق شغل براى زنان، به مردان امکان ھا شغل است. در قانون مدنى ما ضمن ت

داده است که ھمسر خود را از حرفه یا شغلى که منافى مصالح خانواده یا حیثیات 
  ]40خود یا ھمسر است منع نمایند.[

این ماده نامزدى و ازدواج کودک را فاقد اثر قانونى دانسته است.  2در شماره ى     
ما در تعارض است: اول آن که مراد کنوانسیون این امر ھم در دو جھت با قانون مدنى 

سال است (طبق کنوانسیون حقوق کودک) که در این صورت  18از کودک، فرد زیر 
] دوم آن که اگر ازدواج افرادى که 41سال ممنوع مى شود;[ 18ازدواج دختران بالغ زیر 

ت از نظر ما صغیر ھستند، به واسطه ى ولى شرعى و بر اساس مصلحت آنان صور
] یعنى ازدواج از این منظر سن خاصى براى دختران و پسران 42گیرد، بالمانع است;[

ندارد. بدیھى است که شرط لحاظ مصلحت مولى علیه که شرط صحت این عقد 
است، از استبداد نظر ولى جلوگیرى مى کند; بنابراین، وجود این قانون به معناى 

ثابت شود که این گونه ازدواج مصلحتى  تجویز ازدواج تحمیلى نیست. بر این اساس اگر
  ]43براى طفل ندارد، قانوناً ممنوع است.[

  

  پی نوشتھا    

]. منظور از قوانین عادى قانون مدنى، قانون احوال شخصیه، قانون امور جسمى، 1[    
  قانون مجازات و ... است.

  .30ـ  23]. بلدسو، رابرت و ربوسچک، فرھنگ حقوق بین الملل، ص 2[    

  ]. مقدمه ى قانون اساسى.3[    

  ]. مقدمه قانون اساسى.4[    

 69آبان  22]. براى اطالع بیش تر ر.ک: مصوبه ى شوراى عالى انقالب فرھنگى، 5[    
و قانون کار ماده  71مرداد  2; سیاست ھاى اشتغال زنان، مصوب 71مرداد  20لغایت 

  .69آبان  29، مصوب 76ى 

ع بیشتر ر.ک: خانم مھرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان. ایشان ]. براى کسب اطال6[    
  در جاى جاى این کتاب چنین درخواستى را مطرح ساخته است.

مونث بودن و «]. چنانچه در فصل اول تذکر داده شد، از نظر فمینیست ھا 7[    
جنسیت است. ساختار جنسى زن مثل قدرت بارورى، به جنس، و بقیه ى » زنانگى

ى زنانه به جنسیت تعبیر مى شود. آن گاه، از نظر آنان، جنسیت در فرآیند نقش ھا



اجتماعى شدن به زنان تعلیم مى گردد و آنھا را در نقش ھاى سنتى منحصر مى 
گرداند; یعنى به جز مسئله ى باردارى، زایش و شیردھى، بقیه ى آن چه، نقش زنان 

  زنانه نیست. تعبیر شده، مثل مادرى، واقعاً نقش منحصر به فرد

سال  9از قانون مدنى. سن بلوغ دختران را تمام شدن  1210ماده  1]. تبصره ى 8[    
  سال قمرى مى داند. 15و پسران را تمام شدن 

  .103، ص 28]. وسائل الشیعه، ج 9[    

  ]. قانون مدنى، کتاب ھشتم، باب دوم.10[    

  .134]. مھرانگیزکار، رفع تبعیض از زنان، ص 11[    

توضیحاتى راجع  5]. در فصل مربوط به معرفى اجمالى کنوانسیون ذیل ماده ى 12[    
ذکر شده; بنابراین  5داده ایم. این واژه در ماده ى » نقش اجتماعى مادرى«به واژه ى 

  ما خوانندگان را به مطالعه ى آن قسمت ارجاع مى دھیم.

  .]. به بحث ھاى نظرى در این باب نمى پردازیم13[    

  .13]. (إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اللِّه أَْتقاُکْم): حجرات، آیه ى 14[    

  ..48]. (َفاْسَتبُِقوا اْلَخْیراتِ): مائده، آیه ى 15[    

  .2، ح 3، ابواب صفات القاضى، باب 18]. وسائل الشیعه، ج 16[    

  .1، ح 4]. ھمان، باب 17[    

ه ى سیاسى و معنوى که شخصى را به دولت ]. تابعیت عبارت است از رابط18[    
  معینى مرتبط مى سازد.

  .66، ص 4]. حسن امامى، حقوق مدنى، کتاب دوم در تابعیت، ج 19[    

  ، از ھمین کتاب، بحث سنت و کلیشه.33]. ر.ک: ص 20[    

از آن جا که خانواده واحد بنیادى جامعه ى «]. اصل دھم قانون اساسى: 21[    
ھمه ى قوانین و مقررات و برنامه ریزى ھاى مربوط باید در جھت آسان  اسالمى است،

کردن تشکیل خانواده، پاس دارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه ى 
  »حقوق و اخالق اسالمى باشد.

]. براى آگاھى از نظر اسالم راجع به عرصه ھاى فعالیت ھاى مباح و واجب 22[    
. عالمه طباطبایى به زیبایى تمام مطالب 273ـ272، ص 2المیزان، ج  زنان ر.ک: تفسیر

  الزم را مطرح فرموده اند.

قانون مدنى، شوھر مى تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که  1117]. در ماده 23[    
  منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.



وشته ى مھرانگیز کار، قوانین ناظر بر امور خانواده را ]. کتاب رفع تبعیض از زنان ن24[    
حامل پیامى تلخ، گزنده و ضد مشارکت دانسته، تا جایى که تکلیف وجوب انفاق بر 

  .254ـ252مردان مانعى در سر راه رشد شغلى زنان به حساب آمده است. ر. ک: ص 

امى، ص ]. محمد حسن وطنى، مجموعه ى کامل قوانین و مقررات استخد25[    
  .295ـ293، به نقل از مھرانگیزکار، رفع تبعیض از زنان، ص 174

]. افراط در ایجاد تشابه بین مردان و زنان در ناحیه ى ورزش، صرف نظر از 26[    
مغایرت ھاى قانونى، پیامدھاى روحى و جسمى بر زنان دارد. نباید مسائلى از این 

نان مرتبط است با برخوردھاى دست را که با سالمت جسمانى و امنیت روانى آ
احساسى درھم آمیخت. این امر سال ھا بعد ضررھایى ایجاد خواھد کرد که به 
راحتى نمى توان از دام آنھا گریخت; قطعاً ورزش و تحرکات بدنى امرى پسندیده براى 
ھر یک از دو جنس است، ولى از نظر دانشمندان تفاوت ھاى موجود در انجام اعمال 

  ردان و زنان، ناشى از تفاوت ابعاد و ترکیبات بدن آنھاست.ورزشى بین م

به طور متوسط زنان داراى نسوج چربى بیش تر و توده ى عضالنى کم ترى     
ھستند. دستگاه ھاى انرژى زنان ظرفیتى کم تر از مردان دارند و قدرت مطلق آنھا 

ا در ذخایر قدرت مردان است. تمام این امور خود تفاوت ھاى دیگرى ر 32حدود 
فسافاژن، سطح اسید الکتیک در خون و مقدار ھموگلوبین و تعداد گلبول ھاى قرمز 
خون ھر یک را باعث مى شود. افزون بر آنچه گذشت، تفاوت اندامى زن و مرد در 
ناحیه ى قفسه ى سینه ھم به نحوى در توانایى ھاى ورزشى آنھا اثر دارد و الزم 

ورزشى توانمندى ھاى فیزیولوژیکى ھر یک از دو  است که در تمرینات و رشته ھاى
جنس مورد توجه قرار گیرد; بنابراین نگاه تساوى طلبانه و تشابه محورانه در این راستا 

  قطعاً به سود زنان نخواھد بود.

، به نقل از 484، ص 2براى اطالع بیش تر در این باره ر. ک: فیزیولوژى ورزشى، ج     
  .266کتاب زن، ص 

  .20]. قانون اساسى، اصل 27[    

  .34]. ھمان، اصل 28[    

  .46]. ھمان، اصل 29[    

  .211]. قانون مدنى، ماده ى 30[    

  .3، بند 18]. قانون گذرنامه، ماده ى 31[    

ھر زنى را که خالى از موانع «از قانون مدنى آمده است:  1034]. در ماده ى 32[    
محدودیت در این سطح براى مردان وجود ». کردنکاح باشد، مى توان خواستگارى 

ندارد، گر چه قانون مردان را در این موارد از خواستگارى از زنان بازداشته، به ھر حال 
  این زن است که با وصف مزبور نمى تواند ازدواج کند.

، نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده 1043]. در قانون مدنى ماده ى 33[    
موقوف به اجازه ى پدر یا جد پدرى اوست; البته در ادامه ى ھمین ماده آمده باشد، 

است که شرط مزبور در صورت مخالفت بدون علت موجه، ساقط است و مکانیزم الزم 



براى تسھیل امر ازدواج دختر با مرد صالح و مورد عالقه اش در ماده ى مربوطه دیده 
  شده است.

: در عقد دایم نفقه ى زن به عھده ى شوھر 1106]. قانون مدنى، ماده ى 34[    
  است.

  .1133]. ھمان، ماده ى 35[    

  .1180]. ھمان، ماده ى 36[    

  .1169]. ھمان، ماده ى 37[    

که در صورت نبودن یا عدم مکنت مالى پدر این  1199]. ھمان، ماده ى 38[    
الى آنھا به مادر منتقل مى مسئولیت به اجداد پدرى و در صورت نبودن یا عدم مکنت م

  شود.

  .1105]. ھمان، ماده ى 39[    

  .1117]. ھمان، ماده ى 40[    

  .1043]. ھمان، تبصره ى 41[    

  .1041]. ھمان، تبصره ى واحده ى ماده ى 42[    

]. در نگاه فقھى اسالمى، که در قانون مدنى ما ھم منعکس است، ارکان 43[    
تند و رضایت آن ھا شرط صحت است; لذا ازدواج تحمیلى اصلى ازدواج، طرفین ھس

یک معضل فرھنگى اجتماعى است و اصال مورد تأیید دین نیست. نیاز به تذکر است 
که قانون باید جامع باشد و بتواند حتى االمکان محتمالت مختلف را پوشش دھد، ولى 

از روى رضایت فرھنگ دھى جامعه در امر ازدواج باید به سمت تسھیل امر ازدواج 
  طرفین و دخالِت آگاھى دھنده و معقول والدین باشد.

  

  فصل ھفتم : کنوانسیون و الحاق

  

  جایگاه کنوانسیون در حقوق بین الملل    

کنوانسیون رفع تبعیض جزو معاھدات الزام آورى است که تضمیناتى نیز براى آن در     
ھیجدھم کنوانسیون، کمیته ى  نظر گرفته شده است. از جمله این که بنا به ماده ى

رفع تبعیض، براى نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع و توصیه ى اقدامات الزم در جھت 
فراگیر نمودن مفاد کنوانسیون در کشورھاى عضو، ترتیب داده شده است. ھر کشورى 
متعھد است که در اولین نوبت، یک سال پس از الزم االجرا شدن کنوانسیون در حق 

پس از آن، حداقل ھر چھار سال یک بار و، عالوه بر آن، ھر زمانى که کمیته ] و 1او[
  ]گزارش ھاى الزم را به کمیته ارسال نماید.2درخواست کند[



کنوانسیون، تعیین و تصویب آئین نامه ى اجرایى  19عالوه بر این که طبق ماده ى     
  کمیته به خود کمیته محول شده است.

میته موظف شده است ھمه ساله از طریق شوراى اقتصادى و نیز ک 21در ماده ى     
اجتماعى (اکوسک) گزارشى در مورد فعالیت ھاى خود و گزارش ھاى واصله، به 
مجمع عمومى تسلیم نماید. چنان که مالحظه مى شود، شوراى اقتصادى و 

] به طور کامل در جریان 3اجتماعى و مجمع عمومى و حتى کمیسیون مقام زن [
زنان در کشورھا قرار مى گیرند و ھر کدام، با در اختیار داشتن ابزار خاص خود، وضعیت 

مى توانند اھرم فشارى بر کشورھا و ضامنى براى اجراى کنوانسیون باشند. سؤالى 
که در این جا مطرح مى شود این است که غیر از آن چه گذشت آیا کنوانسیون رفع 

ھست که ھمه ى کشورھا ملزم به اجراى تبعیض یک قانون آمره یا عرف حقوقى نیز 
آن باشند یا خیر؟ قبل از پاسخ گویى به این سؤال الزم است ھر دو واژه را قدرى 

  توضیح دھیم.

  

  )Juscogensقواعد آمره یا اصول و ضوابط الزم الرعایه ى حقوق بین الملل (    

ته شده در کتب حقوقى از قول برخى نویسندگان قدیمى حقوق بین الملل گف    
  است:

یک معاھده اگر خالف اخالقیات یا برخى اصول اساسى حقوق بین الملل باشد،     
  ]4باطل و بى اثر است.[

به عبارت روشن تر، بر مبناى اعتقاد به این که اصل در حقوق، حقوق طبیعى     
 است، وضع یک قرارداد یا نوشتن یک معاھده نمى تواند این حقوق را نادیده بگیرد و در
صورتى که معاھده ى مزبور خالف این حقوق بود، خود به خود باطل است. بدیھى 
است که با تضعیف تئورى حقوق طبیعى این بحث نیز به دست فراموشى سپرده شد، 
ولى امروزه بر اساس مبانى جدیِد حقوقى، این قاعده به نوعى حیات مجدد یافته و به 

  این صورت بازسازى شده است:

ى که در زمان انعقاد با یک قاعده ى آمره ى عاِم حقوق بین الملل در معاھده ا    
  ]5تعارض باشد، باطل است.[

در نتیجه، قواعد آمره ھمان اصول اساسى حقوق بین الملل ھستند که به موجب     
آن، دولت ھا اجازه ندارند معاھده یا توافق نامه اى را که خارج از استانداردھا و 

  کارناپذیر حقوق بین المللى باشد منعقد نمایند.الگوھاى قطعى و ان

  بر اساس کنوانسیون حقوق معاھدات وین چنین مقرر شده است:    

از دیدگاه عھدنامه ى حاضر، قاعده ى آمره ى عام حقوق بین الملل، قاعده اى     
است که به وسیله ى اجماع جامعه ى بین المللى، به عنوان قاعده اى تخلف ناپذیر 

ھا توسط یک قاعده ى عام بعدى حقوق بین الملل، با ھمان ویژگى، قابل تعدیل که تن
  ]6مى باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.[



کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که در حال حاضر قواعد بسیار کمى مى     
ده اند تنھا توانند از آزمایش سالم به درآیند. از میان قواعدى که داوطلب این شرط بو

قاعده ھاى عدم جواز ساخت سالح ھاى کشتار جمعى و تبعیض نژادى مورد قبول 
] برخى نیز قاعده ى مخالفت با تجاوز را مصداق منحصر به فرد این 7واقع گردیده اند.[

  ]8قاعده دانسته اند.[

کنوانسیون حقوق معاھدات وین، ھر معاھده اى که در  64در ھر حال طبق ماده ى     
  عارض با یک قاعده ى آمره باشد، باطل و فسخ است.ت

  نتیجه    

نمى توان پذیرفت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو قواعد آمره باشد; زیرا     
اجماعى که آن را قاعده اى تخلف ناپذیر دانسته و به رسمیت شناخته باشد وجود 

تخلّف ناپذیرى آن  ندارد. بدیھى است که سطح وسیع تحفظات کشورھا از سطح
  کاسته است.

  

  عرف    

] این مسئله پس از آن 9عرف یکى از منابع حقوق بین الملل شناخته شده است.[    
اتفاق افتاد که حقوق طبیعى، در منابع حقوق، جاى خود را به مفاھیم حقوق وضعى، 

  مثل معاھدات و عرف داد.

ست که به صورت یک قاعده ى عرف بین المللى حاکى از رویه ى عمومى دولت ھا    
  حقوقى پذیرفته شده و در صورت ثبوت مى تواند در قوانین داخلى کشورھا مؤثر باشد.

البته رویه ى عمل در این باره به تنھایى کافى نیست و موجب تشکیل جنبه ى     
حقوقى براى عرف نمى شود و آن را الزام آور نمى کند، بلکه باید از سوى کشورھایى 

از » التزام و گردن نھادن«رویه را اعمال کرده اند، الزام آور تلقى شده باشد; لذا که آن 
  ]10ارکان آن به حساب مى آید.[

معاھدات ھم مى توانند امورى باشند که عرف از آن ھا استخراج مى شود; یعنى     
اگر معاھده اى را ھمه ى کشورھا بپذیرند ممکن است عرف حقوقى را بسازد. حقوق 

  ]11ان در این رابطه باید توجه خاص و نھایت دقت را اعمال نمایند.[دان

در ھر حال، اگر یک معاھده مدعى تبیین حقوق بین الملل عرفى باشد و به یک     
عرف تبدیل شود، حتى نسبت به کشورھایى که به عضویت آن کنوانسیون در نیامده 

  اند اعمال مى شود.

ھا موظف ھستند که قواعد عرفى را عمل کنند، اگر به عبارت روشن تر، چون دولت     
ثابت شود که یک معاھده در راستاى قواعد عرفى است، براى ھمه ى کشورھا الزم 
الرعایه مى شود. در مقابل اگر نتوان ثابت کرد که معاھده ى مزبور قواعد عرفى را 

  منعکس مى سازد، دولت غیر عضو مى تواند آن را نادیده بگیرد.



ته با توجه به این که معاھده یک راه براى نشان دادن قواعد عرف است، تا الب    
زمانى که نشان بودن آن محرز نگردد، نباید براى کشور غیرعضو الزم الرعایه تلقى 

  ]12شود.[

مالحظه مى شود که عرف یک حق نانوشته و در عین حال، داراى قدرت قانونى     
ه به دقت و کارشناسى کافى نیاز دارد و صرف است; ولى استفاده ى آن از یک معاھد

  ادعا در این رابطه کافى نیست.

نکته ى بسیار مھم در رابطه با شکل گیرى عرف حقوقى این است که به دلیل     
سیطره ى کشورھاى قدرتمند در سازمان ھاى بین المللى، به خصوص سازمان ملل 

ى خود در عرف، بسیار محتمل متحد، اعمال نفوذ آن ھا براى حاکم ساختن رویه ھا
است; به ویژه که این کشورھا سلطه ى فرھنگى و قانونى خود را بر سایر کشورھا 
(مستعمرات معنوى) حفظ کرده و ناخودآگاه بر منش دولت مردان آنھا اثر گذارده اند. 
فراوان اند کشورھایى که تحت تأثیر صاحبان ثروت و قدرت، معاھده اى را پذیرفته و 

قوانین خود قرار داده اند. بر این اساس، حى متخصصان حقوق بین الملل نیز  مبناى
معتقدند که منافع کشورھاى قدرتمند تأثیر به سزایى بر تدوین قواعد حقوقى داشته 

  ]13است.[

  نتیجه    

کشور) به کنوانسیون ملحق شده اند، ولى در  168کشورھاى متعددى (بیش از     
دى تحفظاتى نسبت به مواد آن اعمال نموده و بخشى از این میان کشورھاى متعد

کشورھا نیز ھنوز آن را تصویب نکرده اند; بنابراین این مناقشه وارد است که عنصر 
داخلى الزم براى عرف شدن این معاھده وجود ندارد; یعنى در کشورھاى متعاھد روند 

شد که روند بھبود اجراى آن به کندى صورت مى گیرد. در کنفرانس نیویورک اعالم 
وضعیت زنان در کشورھاى متعاھد چندان رضایت بخش نیست. این خود حاکى از آن 
است که در اجراى محتواى کنوانسیون رفع تبعیض وحدت رویه وجود ندارد. نیز پایدارى 
و بقاى نظام ھاى حقوقى کشورھاى عضو بر منوال گذشته به خصوص در کشورھاى 

میه ى جھانى حقوق بشر اسالمى از عرفى نشدن این اسالمى، ھم چنین صدور اعال
  کنوانسیون پرده برمى دارد.

  

  پیامدھاى الحاق و عدم الحاق    

  

از مباحث گذشته تا حد زیادى تعارض و تنافى کنوانسیون رفع تبعیض با مجموعه     
معارف دینى در سه حوزه ى اعتقادات، اخالق و فقه معلوم گردید. عالوه بر آن، 

فت کنوانسیون با قوانین داخلى ما، اعم از قانون اساسى و مدنى... نیز بر کسى مخال
پوشیده نیست; با این حال، بحث الحاق ایران به کنوانسیون، در دو مرحله به طور 

بود. با فروکش  76تا  74جدى در کشور ما مطرح شد. مرحله ى اول در سال ھاى 
ان خواسته شد که موضع خود را در قبال کردن شعله ھاى جنگ و بحران منطقه، از ایر

معاھده ى مزبور اعالم کند. پرونده ى الحاق با رأى ریاست شوراى عالى انقالب 
(جناب آقاى خاتمى) مختومه شد. البته این رأى از پشتوانه ى  1376فرھنگى در سال 



ریم عظیم آراى فقھى مراجع عظام برخوردار بود که در آن زمان باالتفاق الحاق را تح
  نموده بودند.

با توجه به این که از یک سو مسئله ى زنان از دغدغه ھاى جھانى است و از     
سوى دیگر در برخورد گزینشى و منفى سازمان ملل، ایران و مواضعش ھمواره یک 
سوژه ى داغ تلقى مى شد، بعدھا قصه ى کنوانسیون از سر گرفته شد. در طى 

عنان به ریاست جمھورى و برخى فشارھاى بین سال ھاى اخیر با نامه ھاى کوفى 
  ]14المللى، قضیه ى کنوانسیون در ردیف موضوعات مطرح قرار گرفت.[

در ھر صورت، سال گذشته مسأله ى الحاق ایران به کنوانسیون در ھیئت دولت به     
  تصویب رسید و به مجلس شوراى اسالمى احاله گردید.

ست. شرط و تحفظ ایران ھم به این کیفیت نحوه ى الحاق ھم الحاق مشروط ا    
، مانند سایر کشورھا، تحفظ خاص داده و نسبت به 28است که نسبت به ماده ى 

  کلیت معاھده نیز، شرط کلى موافقت با شرع انور اسالم رامطرح ساخته است.

قبل از ورود به ادله ى موافقین الحاق، باید روشن سازیم که شرط ایران چون از نوع     
روط کلى است، على القاعده پذیرفته نیست ـ ھمان گونه که در مبحث تحفظ ش

 2گذشت ـ مدافعین الحاق در دفاع از نحوه ى الحاق ایران مى گویند: گر چه طبق بند 
کنوانسیون ومقررات کنوانسیون حقوق معاھدات وین راجع به حق شرط،  28ماده ى 

یلى اشتراط مزبور با اشکال مواجه این گونه از تحفظات پذیرفته نیست، ولى به دال
  نمى شود; مانند این که:

اوال، در کنوانسیوِن حقوقِ معاھدات وین مرجع ذى صالحى براى بررسى شرط ھا     
معلوم نگردیده است; ثانیاً، دیوان بین المللى دادگسترى مرجع صالح براى مطابقت یا 

مى داند; در نتیجه، ھر  عدم مطابقت شروط با مقصود و ھدف معاھده را دولت ھا
دولتى که طرف معاھده است، مى تواند در این خصوص خود تصمیم بگیرد که دولتِ 

  اعمال کننده ى شرط را عضو معاھده بداند یا نه.

بر این اساس، از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که شروط و اعتراض     
ى بپذیرند و بررسى آثار و تبعات ھاى مربوط به شرط ھا را بدون اتخاذ ھر گونه موضع

  حقوقى آنھا را به دولت ھاى عضو واگذار کنند.

ویژگى راجع به حق شرط و نحوه ى بررسى آن «در ھر صورت، از نظر کارشناسان     
یک معیار عینى است، ولى در عمل، به دلیل فقدان مرجع تصمیم گیرنده درباره ى 

] یعنى 15»;[) تبدیل شده استObjectiveحق شرط ھا، به یک معیار ذھنى (
  سیستم محدود کننده ى شرط ھا کم تأثیر و یا بى تأثیر است.

بر اساس استدالل فوق، از سوى مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمھورى بارھا     
  ].16اعالم شد که الحاق مشروط ما از نظر فوق به مانعى برنخواھد خورد[

ر قابل خدشه است: اوال، مطالب فوق روشن است که مطلب فوق از چند نظ    
موقعیت حقوقى شرط کلى را ایمن نمى سازد. از نظر کنوانسیون حقوق معاھدات 
وین ھم، ارزش حقوقى شرط وابسته به پذیرش سایر طرف ھاى معاھده است و ھر 

  چه طرف ھاى یک قرار داد بیش تر باشند، شرط با موانع بیش ترى برمى خورد.



سیون رفع تبعیض، با ابزارھاى مختلفى یارى مى شود که سیر عمومى ثانیاً، کنوان    
آنھا به سمت نفى تمام شرط ھاست; به طور مثال در سند پکن که کار پایه و اقدام 
عملى در راستاى اھداف کنوانسیون شناخته شده است، تأکید جدى بر حذف تمام 

  تحفظات است، حتى اگر شرط ھا جزئى باشند.

فشارھاى مکررى است که کشورھاى عضو براى بازپس گیرى شروط بر  مورد دیگر،    
کشورھاى اعمال کننده ى شرط وارد مى کنند; از جمله اعتراضات مکرر کشورھایى 

  ]17نظیر کانادا، دانمارک، نروژ، فنالند و استرالیا به حّقِ شرط لیبى و مالدیو.[

ایر موارد، یکى از مراجعى که به ثالثاً، در مورد کنوانسیون رفع تبعیض، بر خالف س    
غیر از دیوان بین المللى دادگسترى مى تواند در مورد ضابطه ى مطابقِت شرط با 
موضوع و ھدف معاھده اظھار نظر کند، کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان است. این 

و  3، 2کمیته ھمواره از کثرت و گستردگى تعداد شرط ھا، به خصوص راجع به ماده ى 
م چنین شرط ھاى کلى، ابراز نگرانى کرده و ھمه را مغایر موضوع و ھدف و ھ 16

کنوانسیون تشخیص داده است. شاید عده اى گمان کنند که نظرات کمیته ى رفع 
تبعیض در این خصوص فقط جنبه ى توصیه اى و ارشادى دارد، ولى با توجه به این که 

و از آن شورا به مجمع عمومى  ارائه ى آنھا به شوراى اقتصادى، اجتماعى (اکوسوک)
سازمان ملل، گاھى باعث صدور قطعنامه و اعالم محکومیت علیه کشورى مى شود، 
ھمین توصیه ھا و ارشادات ھم قابل توجه ھستند; به خصوص که اوال ایران ھمواره 
آماج این قطعنامه ھا بوده و ثانیاً، این قطعنامه ھا در روابط تجارى کشورھا با ایران به 

  دت مؤثر است.ش

با ذکر مقدمه ى فوق به سراغ ادلّه ى کسانى مى رویم که مدافع الحاق اند و     
مواردى را در توجیه آن ذکر کرده اند. ما ضمن بیان ادعا و دلیل آنھا نقد و بررسى 

  مختصرى ھم ارائه خواھیم نمود.

  

  ادله ى الحاق    

  

  دلیل اول: فشارھاى بین المللى    

اینان مدعى اند که بسیارى از قطعنامه ھایى که علیه ایران صادر مى توضیح:     
شود، به دلیل موضع سلبى ایران نسبت به کنوانسیون است. حتى تعلیق مسئله ى 
الحاق نیز این ذھنیت را ایجاد مى کند که ایران داراى قوانین تبعیض آمیز نسبت به 

اسالمى است، دین مبین اسالم نیز  زنان است. از طرفى به دلیل این که قوانین ایران،
  از این منظر در معرض اتھام است.

روشن است که مسئله ى بھبود و پیشرفت وضعیت زنان به عنوان یکى از شاخص     
ھاى توسعه پذیرفته شده است، ولى برخى از فشارھاى مزبور ھم انحصاراً راجع به 

ور مشارکت زنان نیز به این ایران اعمال مى شود. سرپرست امور بین الملل مرکز ام
بحث حقوق بشر در سازمان ملل، ابزارى، سیاسى و «نکته تصریح داشت که 

] بنابراین حتى در کشورھایى که به طور فاحش موارد نقض 18»;[گزینشى است



حقوق بشر رخ مى دھد، با توجه به مالحظات سیاسى و... برخورد چندانى با آن 
  کشور صورت نمى گیرد.

  بررسى دلیل اول: نقد و    

وجود فشارھا و فلسفه ى آنھا که در باال ذکر شد انکارناپذیر است. لیکن مسئله     
این است که به دلیل ھمان فلسفه ى اخیر ھیچ تضمینى وجود ندارد که با الحاق 

  ایران به کنوانسیون از شدت فشارھا کاسته شود.

تمر به کمیته ى رفع تبعیض از یکى از نتایج عمده ى الحاق، ارائه ى گزارش مس    
  سوى کشور متعاھد است.

این گزارش در حال حاضر از طریق نھادھاى دولتى به دلیل امضاى اسنادى نظیر     
سند پکن، و نیز سازمان ھاى غیردولتى به عنوان آلترناتیو گزارش ھاى دولتى صورت 

شد. الحاق و  مى گیرد، ولى در صورت الحاق، مسئله وارد مرحله ى جدیدى خواھد
ارائه ى گزارش به معناى پذیرفتن ادبیات حاکم بر کنوانسیون و تالش در راستاى 
رسیدن به استانداردھا و شاخص ھاى بین المللى است. عده اى با طرح این مطلب 

  که ما در ارائه ى گزارش آزادى عمل داریم، مى گویند:

ا تبعیض آمیز نیستند، بلکه بر ما مى توانیم راجع به مواردى که از نگاه دینى م    
] و گزارش ندھیم 19مبناى تفاوت قرارداد شده اند، بر اساس نظر خود عمل کنیم[

ولى در موارى مثل حضور زنان در مدیریت ھا، آموزش، ارتقاى وضعیت (که اوضاع «
  ]20مناسب و متناسب با شاخص ھاى توسعه داریم) گزارش کار داده شود.[

سیار واضح است; زیرا اوال، سیستم گزارش گیرى کمیته ى رفع بطالن این سخن ب    
تبعیض منحصر در گزارش ھاى دولتى نیست; ثانیاً، گزارش ھا در یک قالب معین، 
معتبر و قابل وصول است. متن سؤاالت و شاخص ھاى مورد نظر ھر ساله از سوى 

عات جمع کمیته ى مزبور به کشورھاى عضو ارسال مى شود و در ھمان قالب اطال
آورى مى شوند; در نتیجه تمام مواردى که از نظر ما تفاوت، ولى از نظر کمیته ى رفع 
تبعیض، تبعیض تلقى مى شود ثبت و ضبط شده ومعیار قضاوت و احیاناً محکومیت 

  ]21مجدد و مضاعف قرار خواھد گرفت.[

و نباید گمان  بنابراین، الحاق اگر بر شدت فشارھا نیفزاید از آن ھا نخواھد کاست    
کرد که با الحاق مشروط، ما بازى را برده و ابتکار عمل را در دست گرفته ایم. اگر عدم 
الحاق ما را به وجود قوانین تبعیض آمیز متھم مى سازد، الحاق مشروط ھم ھمان 

  کارکرد را دارد.

  

  دلیل دوم: عدم امکان فعالیت و مانور در عرصه ى بین المللى    

دم عضویت ایران در کنوانسیون باعث مى شود که در کمیته ى رفع توضیح: ع    
تبعیض علیه زنان کرسى نداشته باشد; در نتیجه، ایران نخواھد توانست از کیان 

  قوانین اسالمى و داخلى خود در قبال اعتراضات و قطع نامه ھاى متعدد دفاع کند.



را تداعى مى کند،  »تقواى ستیز«شرکت فعال در عرصه ھاى بین المللى که     
ضمن تطھیر چھره ى نظام اسالمى از شبھات، مى تواند نظام تازه اى از حقوق زن را 

  به دنیا ارائه دھد.

  نقد و بررسى:    

قطعاً یکى از رسالت ھاى جھانى نظام اسالمى حضور فعال در عرصه ى جھانى     
ا امروز بیش از ھر روز براى آگاھى دادن و ابالغ پیام ھاى دل نشین اسالم است و دنی

دیگر به فھم و تجربه ى مفاھیم بلند اسالم نیاز دارد; ولى آیا این راه منحصر به شرکت 
  در کمیته ى رفع تبعیض است؟

  

آیا ما از تمام ابزارھاى دیگرى که سال ھاست در اختیار داریم، در این راستا بھره     
  برده ایم؟

به خصوص در مجامع بین المللى، به ما فرصت  به راستى تا چه حد معادالت قدرت،    
ارائه ى دیدگاه ھاى بنیادین را داده و یا ما تا چه حد از آن فرصت ھا استفاده نموده 

  ایم؟ قطعاً ما در این باره تجربه ى موفق و قابل اعتمادى نداریم.

ى کمیته ى رفع تبعیض در گزارش ھاى خود قید کرده بود که کشورھا 1997در سال     
اسالمى نمى توانند دیدگاه واقعى اسالم را در گزارش ھاى خود نشان بدھند و 
پیشنھاد کرده بود که سازمان کنفرانس اسالمى در مورد حقوق زن و شخصیت او در 

  ]22اسالم مطالعه کرده تا درک بھترى از حقوق زن براى جھان فراھم شود.[

ه تالشى در این راستا صورت گرفته حال سؤال این است که از آن تاریخ تا کنون چ    
است؟ حتى زمانى که ایران ریاست این کنفرانس را به عھده داشت چنان برنامه اى 

  تمھید نگردید.

مواجه ھستیم » انفجار اطالعات«نکته قابل توجه دیگر این است که در زمانى که با     
نباید روش و سیستم رسانه اى، دنیا را به دھکده اى کوچک بدل نموده است، 

اظھارنظر و ابراز وجود را منحصر در امرى بدانیم که در کنار ثمره ى مزبور مضراتى ھم 
براى ما به بار خواھد آورد; به خصوص که اطالع رسانى در دنیاى امروز کامال از دست 
دولت و دولتى ھا خارج است. امروزه ھر شخص، نھاد یا ارگانى مى تواند گزارش 

رفع تبعیض را به راحتى و در طول یک سال خنثى یا مورد تردید  ساالنه به کمیته ى
قرار دھد. مسئله ى اخیر از این رو حایز اھمیت است که فعالیت ھاى آزاد و سازمان 

) در حال حاضر بھترین اھرم در توسعه ى حاکمیت جھانى به NGOھاى غیر دولتى (
  حساب مى آیند.

جاى این که ابتکار عمل را به دست ما بدھد در مجموع به نظر مى رسد الحاق، به     
قدرت نظارتى سازمان ملل و سازمان ھاى اقمارى آن را بر کشور و اوضاع داخلى 
وسعت بخشیده و قانونى مى کند. از این نکته نباید غفلت نمود که روش نفوذ استکبار 
در کشورھاى زیردست، به خصوص منطقه ى خاورمیانه، با صد سال پیش قابل 

  یسه نیست.مقا



ھم زیستى «و بسط تز » جامعه ھاى مدنى«در حال حاضر متناسب با شعار     
بھترین ابزار، متصل ساختن مسائل داخلى کشورھا به مباحث » مسالمت آمیز

است. این کار باعث مى شود که نظارت سازمان ھاى مربوطه بر » حقوق بشرى«
یھى است الحاق به کنوانسیون مسائل داخلى کشورھا، قانونى و موجه جلوه کند. بد

، باعث به وجود آوردن یک ھجوم و تعرض بدون »نفوذ«ھا عالوه بر تسریع روند 
مقاومت، و نیز استفاده از سرمایه ھا و امکانات ملى کشورھا براى نظارت و توسعه ى 

  توانایى قدرت ھاى بزرگ خواھد شد.

  

  دلیل سوم: تغییر قوانین داخلى    

قوانین تبعیض آمیز در میان قوانین داخلى ما امرى مسلم است. از توضیح: وجود     
قانون اساسى که بگذریم در قوانینى دیگر، مثل قانون مدنى، نابرابرى به سود مردان 
زیاد است. مواردى ھم در شریعت اسالمى در دفاع از حقوق زنان وجود دارد که ھنوز 

ه، الحاق به کنوانسیون باعث مى در متون قانونى ما منعکس نشده است; نتیجه آن ک
شود ضمن قرار گرفتن مسائل زنان و مشکالت حقوقى آن ھا در رأس دغدغه ھاى 

  دولت، از فرصت به دست آمده براى رفع مشکالت قانونى استفاده نماییم.

بنابراین، رفع مشکالت حقوقى و اصالح و بازنگرى قوانین داخلى در یک حرکت     
  الحاق به کنوانسیون است.مداوم، از آثار مثبت 

  نقد و بررسى:    

نمى توان انکار کرد که نگاه فرودست به زنان به نوعى در وضع قوانین ما اثر     
گذاشته است. این مسئله حتى اگر باعث وضع قانون مغایر حقوق زنان نشده باشد، 

  در عدم صراحت و بذل عنایت خاص به مسائل زنان در قانون تأثیر داشته است.

قابل توجه است که قانون اساسى ما که با رویکردى جدید و با اعتقاد به شخصیت     
و منزلت زنان نگاشته شده، اصول بسیار مترقى و حافظ منافع زنان فراوان دارد. 
طبیعى است که از این منظر قوانین مدنى ما مى توانند مورد اصالح و بازنگرى 

معظم رھبرى، حضرت آیت هللا خامنه اى ـ حفظه قرارگیرند. این امر جزو منویات مقام 
  هللا ـ نیز بوده است. ایشان در خصوص لزوم بازنگرى قوانین مربوط به زنان فرمودند:

اگر چه قانون مدنى فعلى با استناد به کتب فقھاى عظام تدوین گردیده است، لکن     
دوران استفسار،  علماى دین در تبیین اولیه ى آن قانون نقشى نداشته اند و اکنون

استفھام و استعالم از حوزه مى باشد و الزم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعى، 
  ]23پاسخ گوى نیازھاى فعلى جامعه بود.[

لیکن با وجود آن چه گذشت کسانى که الحاق به کنوانسیون را فرصتى براى اصالح     
ال، کنوانسیون را در پیام کلى اش مى دانند، تلویحاً به چند امر التزام قلبى دارند: او

مثبت مى دانند. در بین اینان کسانى ھستند که به طور کلى و از اساس به برترى و 
اولویت معاھدات بین المللى نسبت به قوانین داخلى معتقدند، علقه ھایى به 

] 24خاستگاه آن ھا دارند و مبانى و مفاھیم معاھدات مزبور را کامال مى پسندند.[



است که این افراد به یک اصالح کامل و بلکه انقالب حقوقى در مسائل زنان  طبیعى
  قایل اند.

ثانیاً، آن قدر از محیط داخلى کشور و قواى آن براى ایجاد تحول مثبت ناامیدند که به     
معاھدات بین المللى چشم امید دوخته اند. متأسفانه در بین طراحان این دیدگاه 

به شدت عده ى فوق به قوانین داخلى نمى تازند ولى باز کسانى ھستند که گرچه 
ھم الحاق را فرصتى براى تحول در ساختار حقوقى زنان مى دانند. جاى تعجب است 
که این دلیل از سوى کسانى ھم مطرح شده است که خود به نوعى دست اندکار 

قرار  مسائل زنان ھستند و در موقعیت ھاى کالن مدیریت اجرایى یا قانون گذارى
] اینان باید به جاى امید بستن به معاھدات بین المللى، تمام تالش خود را 25دارند.[

به حل و فصل مسائل واقعى زنان کشور معطوف دارند و در این مسیر از توانمندى 
ھاى داخل کشور کمک بگیرند. به نظر نمى رسد که خارجى ھا بیش از مسئولین 

  یشرفت زنان مسلمان و ایرانى عالقه مند باشند.متعھد و متدین و کارشناسان، به پ

  

  دلیل چھارم: الحاق به کنوانسیون حرکتى اجتناب ناپذیر از نگاه حقوقى    

کنوانسیون رفع تبعیض به یک عرف حقوقى در حقوق بین «توضیح: از آن جایى که     
اجرا ] در کوتاه مدت ھمه ى کشورھا ناگزیر از 26»[الملل بدل شده یا خواھد شد،

نمودن مفاد آن ھستند و پرونده ى تصویب و الحاق از روى خواست و اراده ى کشورھا 
  به زودى بسته خواھد شد.

در فرض پیدا شدن چنین حالتى اگر ما ھنوز در یک روند اختیارى به کنوانسیون     
نپیوسته باشیم، خودبه خود عضو به حساب آمده ایم در حالى که بازى را باخته و دیگر 

  حتى حق شرط و دادن تحفظ ھم نداریم.

نقد و بررسى: از آن جایى که ما در بحث قبل به این مطلب به طور مشروح     
  ]27پرداختیم، خوانندگان را به آن بحث ارجاع مى دھیم.[

  

  جمع بندى و اشاره به پیامدھاى الحاق    

اق کافى نیست، چنان چه گذشت، دالیل مدافعین الحاق نه تنھا براى توجیه الح    
بلکه بسیارى از آن ھا از موضع ضعف و انفعال ایراد شده اند. بسیار به جاست که ما 

  در این جا به بخشى از پیامدھاى الحاق نیز اشاره اى داشته باشیم.

کنوانسیون رفع تبعیض قصه اى ناتمام است که فصل ھاى در پیش روى آن را نمى     
خوش بین باشیم و بگوییم پذیرش این کنوانسیون  توان به راحتى حدس زد. ھرچه ھم

قارعه اى نخواھد بود که یک شبه دودمان دیانت و قوانین اسالمى ما را برباد دھد، 
ولى بازھم باید اعتراف کنیم که حقایقى تلخ، در یک فرایند آرام ولى فعال، با این 

ھاى کنوانسیون پى گیرى مى شود. یک بررسى سرانگشتى نسبت به برنامه 
متعددى که سازمان ھاى اقمارى سازمان ملل متحد در کشورھاى جھان سومى، 
اسالمى و به خصوص ایران انجام داده اند، ثابت مى کند که مسئله ى کنوانسیون و 

  الحاق به آن یک حلقه از زنجیره ھاى برنامه ریزى شده است.



یکسان سازى  محتواى کنوانسیون در مسائل زنان یک حلقه از پروسه ى شوم    
فرھنگى و یک سازوکار براى نظام سلطه به حساب مى آید. روشن است که در 

ابزار قربانى شده اى بوده اند که به گسترش نظام سلطه » زنان«ھمیشه ى تاریخ، 
کمک نموده اند. گاھى قدرت تبرج او، گاھى عاطفه و احساس او و... و در عرصه ى 

  تھاجم قرار داشته است.شکوفایى تمدن! حقوق او در صف اول 

چطور مى توان سخنان دل فریب کسانى را در دفاع از حقوق زنان باور نمود که به     
عنوان امپراتورى بزرگ پورنوگرافى از بى بندوبارى و فساد زنان به شدت حمایت مى 
کنند؟ کسانى که مایل نیستند اسناد بین الملل کم ترین اشاره اى به ممنوعیت 

روسپى و صادرات دخترکان بى دفاعى داشته باشند که ھمه ساله در تجارت زنان 
سطحى وسیع از کشورھاى جھان سومى به کشورھاى توسعه یافته منتقل مى 

  ]28شوند.[

نگارنده نمى خواھد تالش زنانى سخت کوش را در دفاع از حقوق زنان انکار کند که     
د، ولى نمى توان بر این واقعیت ھم در گوشه و کنار جھان با جدیت آن را دنبال مى کنن

چشم بست که ھمانھا نیز متأسفانه قربانى نظام سلطه ھستند. متأسفانه معاھدات 
بین المللى ضمن بسط قدرت بیگانگان بر کشورھا، مدت مدیدى مى توانند انظار 
عمومى جھانیان را مشغول سازند و آن ھا را از تفکر به آن چه در پشت صحنه اتفاق 

  د منصرف سازند.مى افت

عالوه بر آن چه گذشت، پدیده ى جھانى سازى، به خصوص جھانى سازى اقتصاد،     
به عنوان یکى از اھداف اصلى قدرت ھاى بزرگ، با یکسان سازى فرھنگى، حقوقى 

  و... به کمک این کنوانسیون ھا به راحتى تسریع خواھد شد.

نه تنھا در قالب این معاھده، بلکه جالب است بدانیم که محتواى اصلى کنوانسیون     
به شیوه ھاى مختلف دنبال مى شود که نگارش و پخش کتاب راھنماى آموزش حقوق 
انسانى زنان با نام و شعار اقدام محلى/ تغییر جھانى بخشى از آن ھاست. این کتاب 
توسط یونیسف (صندوق بین المللى حمایت از کودکان) تھیه و براى آموزش به 

  ]29ختلف ارسال شد.[کشورھاى م

  

نتیجه آن که محتواى اصلى کنوانسیون با حذف تمام موانعى که در فرھنگ ملت ھا     
نھفته است درصدد توسعه ى سیاسى حاکمیت جھانى است که بر اساس نظم 
نوین، ناگزیر تک قطبى اداره خواھد شد! بنابراین دامنه ى مضرات الحاق فقط شامل 

  که تمام عرصه ھا و اشخاص را درخواھد نوردید.زنان جامعه نخواھد شد بل

عالوه بر آنچه گذشت، الحاق به کنوانسیون پیامدھایى خاص زنان نیز دارد که در     
  ذیل به آن اشاره مى شود:

پیامدھاى منفى الحاق، براى زنان: ما در خالل بحث بارھا و بارھا از این قضیه     
نیم که پیام تشابه طلبى کنوانسیون در یک سخن گفتیم، در این جا نیز تصریح مى ک

نگاه کلى، نفى تمام حمایت ھاى قانونى از زنان به خاطر زن بودن و بدل ساختن آن 
ھا به یک مھره ى اقتصادى و شھروند اجتماعى است. شھروندى که باید قبل از آن 
 که به چیزى یا کسى بیندیشد خودخواھانه به خود و لذت ھاى خود بیندیشد. اگر



روزى زنان به حساب نمى آمدند و حق بھره بردارى از لذایذ مشروع ھم نداشتند، 
امروز باید کمر ھمت بندند و به بھانه ى ھویت یابى، مردانه وارد ھر عرصه اى بشوند، 
از حمایت متنفر گردند و به رشد شخصى و فردى خود بیندیشند. اگر در خانواده ھم 

نه در متن آن; ھمان طور که ھمین سرنوشت براى ھستند، در کنار خانواده باشند، 
  دیگر اعضاى خانواده ھم رقم خورده است.

قطعاً از نظرگاه دینى عرصه ھایى براى برابرى زنان و مردان وجود دارد، لیکن به     
علت وجود تفاوت ھاى اساسى بین زنان و مردان، تشابه بین آن ھا ممکن نیست. 

گاه ھاى فمینیستى صورت گرفته است نشان مى دھد تمام تحوالتى که در بستر دید
که واقعاً کسى نمى تواند منطقى، مستدل و بااطمینان به نفى تمام تمایزات حکم 
بدھد. افراط در تولید و حفظ بعضى نقش ھاى کلیشه اى که مرزى عبورناپذیر بین زنان 

اى گزین و مردان ساخته و مى سازد، نباید باعث شود که بشر به سمت بدترین ج
براى امر فوق برود. روشن است که ما اعتقاد نداریم بر اساس ادله ى زیست 
شناسى کار خانگى فقط براى زنان مھیا شده و مردان ھیچ توانى در ارائه ى یک کار 
خانگى ندارند، ولى مھم این است که در فرھنگ مردم، خانه ى کوچک فاطمه ى زھرا 

رفى سازیم که در عین پذیرش مسئولیت ھاى و على مرتضى(علیھما السالم) را مع
خاص خود عرصه ى محدود خانه ى خود را به عالى ترین نمود ھم یارى و تشریک 
مساعى بدل نمودند. این على(علیه السالم) است که با وجود مسئولیت ھاى عظیم 
اجتماعى و خستگى کار بیرون جارو به دست مى گیرد و این زھراى اطھر است که با 

تمام مشقات و سختى ھاى کار خانه دارى در آن روزگاران، بھترین حرکت وجود 
اجتماعى در تاریخ بشریت را ارائه داده که پژواِک آن حضوِر اجتماعِى ضابطه مند، زمان 

  و مکان را درنوردیده و به گوش جان ما رسیده است.

براى زنان به طور  ما اعتقاد نداریم که اشتغاالت بیرون از خانه در عرصه ھاى مختلف    
کلى ممنوع است، بلکه اصل در حضور اجتماعى زنان جواز و اباحه است، مگر آن که 
به دالیلى ممنوع (تنافى با حقوق زناشویى ھمسر) و یا به دالیلى واجب شود (در 
مواردى که به یک حرفه و شغل از سوى زنان نیاز باشد، مثل طبابت براى ھم جنسان 

حصیالتى که بنا به عللى واجب کفایى باشند و بسیارى مصادیق خود و یا گذراندن ت
دیگر) افزون بر آن که اصوال ما احکامى داریم که جنبه ى اجتماعى آن ھا بسیار قوى 
است و خود به عنوان یک حکم از سوى شریعت بر زنان واجب شده اند، مثل انجام 

  مناسک حج.

  

خود براى زنان و خارج » تشابه طلبى«گفتنى است کنوانسیون عالوه بر ره آورد     
اسارت در مناسبات «و وارد کردن آن ھا به » اسارت خانه«کردن آن ھا از، به اصطالح، 

در اجتماع پیامدھاى دیگرى نیز دارد. توضیح مطلب این که، احکامى که در دین » قدرت
وق براى زنان و مردان قرار داده شده، عالوه بر رعایت حقوق فردى آن ھا، حق

خانوادگى را نیز مالحظه کرده است; از این رو، خانواده محور بخشى از تفاوت ھاى 
حقوقى بین زنان و مردان است. در مرحله ى بعد نیز تکامل اجتماع و خانواده را 
مالحظه کرده است; بنابراین، گاھى مصالح اجتماعى باعث مى شود که برخى تفاوت 

برنامه ریزى ھاى کالن اجتماعى خود بگنجانیم; ھاى حقوقى را ولو به طور مقطعى در 
به طور مثال، اگر در امر سیاست گذارى ھاى اشتغال، پیام تشابه کنوانسیون را 



بپذیریم، ھیچ گاه از نظر کّمى سھم بیش ترى را براى مردان در عرصه ى اشتغال قایل 
ر تمام نخواھیم شد. بر اساس کنوانسیون این مسئله به تعارض نمى رسد; زیرا د

) به تساوى کامل قایل است و مردان را موظف 16مسئولیت ھاى خانوادگى (ماده ى 
] نتیجه آن که، به دلیل فراوانى تعداد زنان 30به تأمین اقتصاد خانواده نمى داند.[

نسبت به مردان در بیش تر یا ھمه ى جوامع، باید به نابرابرى به سود زنان برسیم. 
ش تر این زنان نیز باید حتماً برنامه ریزى اقتصادى کرد و بدیھى است براى تعداد بی

سمت و سوى آن ھم نباید حمایتى باشد. حال در شرایطى که نقش اشتغال و دیگر 
نقش ھاى اجتماعى زنان، به شھادت ھمه ى جامعه شناسان، باعث باال رفتن سن 

فت; و در یک ازدواج مى شود، آھنگ نابرابرى به سود زنان سرعت بیش ترى خواھد یا
سیکل معیوب، این امر باز ھم به نوبه ى خود به تضعیف امر ازدواج و نھاد خانواده 
خواھد انجامید; و بحران وقتى شدیدتر خواھد شد که بدانیم از بین کارکردھاى ازدواج 
دو کارکرد قابل توجه ھستند: یکى ارضاى نیازھاى جنسى در چھارچوبى قانونى و 

نتیجه راه ھاى دیگر ارضاى نیازھاى جنسى در جامعه شایع  دیگرى ابقاى نسل. در
مى شود. چنان چه بیش تر کشورھا اوال، با رشد منفى جمعیت مواجه مى شوند; و 

  ثانیاً، در سطحى قابل توجه شاھد رشد روزافزون بچه ھاى نامشروع خواھند بود.

ر فرھنگ و معیارھاى باز ھم مسئله به این جا خاتمه نمى یابد; زیرا باید با تغیی    
اخالقى جامعه، ضمن تجویز راه ھاى فوق و مدل ھاى جدید خانواده، فرزندان نامشروع 
را موجه معرفى کنیم، از حیث اجتماعى برخوردارشان سازیم و در نھایت قانون را 
موظف به حمایت تمام مدل ھاى فوق و فرزندان نامشروع کنیم. حمایت قانونى نیز در 

ادینه کردن رفتارھاى ناپسند فوق و ھنجارسازى تمام چیزھایى خواھد جاى خود به نھ
  انجامید که در ھمیشه ى تاریخ ادیان و بشریت ناھنجار بوده است.

حال جاى این پرسش است که ما از کجا شروع کرده و به کجا رسیده ایم؟ غریزه     
د; فرزندى اى است که ارضا مى شود، ولى نه در محدوده ى خانواده ى ضابطه من

است که به دنیا مى آید، ولى نمى داند متعلق به کیست و از کدام ریشه جوانه زده 
است; زنى است که کماکان مادر مى شود، عاطفه اش مى جوشد و فرزندش را چه 
بخواھد چه نخواھد دوست دارد، بدون آن که کسى او را با فرزنِد در آغوش دوست 

  داشته باشد و برایش فداکارى کند.

و باز ھم این زن است که قربانى شده و اکنون، یا تنھا و یا با یک فرزند، باید بکوشد     
تا در مناسبات اقتصاد فراگیر خرد و حذف نشود و حتى اگر الزم شد خود را در تجارت 

  دھشت آور فساد وارد نماید.

ع شد و ... عجب دردناک است این قصه ى حمایت از زنان که از ظلم به زنان شرو    
  به ظلم به زنان پایان یافت!

  

  موضع سازمان کنفرانس اسالمى نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض    

از نحوه ى الحاق کشورھاى اسالمى معلوم مى شود که استراتژى روشنى در     
مواجھه با کنوانسیون وجود ندارد. على رغم این که ھمه ى کشورھاى اسالمى 



تبعیض با شریعت اسالمى ـ در ھمه ى مذاھب و فرق آن  متقاعدند که کنوانسیون رفع
  ـ منافات دارد، ولى در این رابطه موضع واحدى اتخاذ ننموده اند.

را در اختیار داشت، ولى » ریاست دوره اى کنفرانس اسالمى«ایران نیز با این که     
ت و در این خصوص فعالیتى ننمود. متأسفانه در حالى که امروزه در اغلب معاھدا

پروتکل ھاى بین المللى، بندھایى ـ به مناسبت ـ به مسائل زنان اختصاص مى یابد، 
  در قطعنامه ھاى سازمان کنفرانس اسالمى چنان ھمتى دیده نمى شود.

البته نوشتار حاضر، در مورد وضعیت موجود است، که على القاعده باید از آن فاصله     
یا » دوین منشور زنان مسلمان جھانت«گرفت. به ھمین جھت مدتى است که طرح 

به عنوان یک حرکت تھاجمى ـ تدافعى مطرح » کنوانسیون حقوق زنان مسلمان«
است. اگر این ایده بخواھد عملى گردد، الزم است که در کشورھاى اسالمى در وھله 
ى اول، با برگزارى نشست ھاى بین مجالس قانون گذارى، سیستم ھاى 

زنان اندیشمند، ضمن برشمردن مشکالت و مسائل زنان  کارشناسى، عالمان دینى و
و خانواده و پیراستن قوانین ناب اسالمى از فرھنگ ھاى پَست نگر و پیرایه ھاى باطل 
نسبت به زنان، قوانین داخلى خود را با رویکردى جھانى اصالح کنند و معاھده اى بین 

ر از سوى کشورھاى اسالمى، الدولى ارائه نمایند. عدم امکان ارائه ى معاھده ى مزبو
اتھامى است که از سر ناآگاھى به مشترکات فرق اسالمى، نسبت به تدوین چنین 

  منشور و معاھده اى زده مى شود. البته تا رسیدن به چنان ھدفى، ھمتى باید.
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  حسینی رضا احمد سید/  زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون مبانى به نگاھى

  نقد حیطه در جھانی بشر حقوق

  

  :چکیده

 المللى بین ھاى عھدنامه مھمترین از » زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون«
 غرب فرھنگ بانىم و ھا آموزه اساس بر زنان حقوق کردن جھانى صدد در که است
 ناسازگارى بیان به مبانى این نقد و تحلیل با که است آن بر حاضر نوشتار. است

 توان نمى که ورزد تاکید نکته این بر و پرداخته اسالم دین وحیانى مبانى با آنھا ماھوى
 آن لوازم و نتایج به کنوانسیون، در جزئى تغییرات ایجاد و شرط حق اعمال با صرفا

  .شد ملتزم



 بر آن حاکمیت و خود فرھنگ کردن جھانى صدد در غرب که بریم مى بسر عصرى در ما
 تا است گرفته کار به را اى شده ریزى برنامه و گسترده تالش و است، جوامع ھمه

 از یکى. سازد چیره کشورھا ھمه بر مختلف، عناوین تحت را خود مالکھاى و ارزشھا
 و کنوانسیونھا تدوین ھدف، این به ىدستیاب ابزارھاى کارامدترین و مھمترین
 این اتھام، از پرھیز براى. است غرب فرھنگ مبانى به توجه با المللى بین ھاى عھدنامه

 دنبال متحد ملل سازمان بخصوص المللى بین نھادھاى و مجامع طریق از را ھدف
 بیشتر. ھستند غرب سیاسى و اقتصادى فرھنگى، نفوذ تحت متاسفانه که کند مى
 مبانى با و شده تنظیم غرب فرھنگ مبانى اساس بر ھا عھدنامه و کنوانسیونھا این

 براى اى گسترده تالش اسالمى کشورھاى در. ناسازگارند بسیار اسالمى فرھنگ
 این چون ولى گیرد، مى صورت مسلمان ملتھاى بر حاکم دینى فرھنگ با آنھا تطبیق

 تعالیم با غربى ھاى آموزه فرضھاى پیش و مبانى بنیادین ناسازگارى به توجه بدون کار
 ھایى آموزه توان نمى. است گرایانه توجیه و منفعالنه، غالبا گیرد، مى انجام اسالم دین

 دین وحیانى و الھى ھاى آموزه با اند گرفته شکل غرب فرھنگ مبانى به توجه با که را
  .دارند پى در را دخو با منطبق نتایج فرضھا پیش و مبانى آن زیرا; داد تطبیق اسالم

 است کنوانسیونھایى مھمترین از یکى زنان » علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون«
 غرب. اند آمده در آن عضویت به زیادى کشورھاى و شده تدوین گفته پیش رویکرد با که

 نیز کشورھا دیگر به را زن به خود نگاه و فرھنگ کنوانسیون این طریق از کوشد مى
 اصلى پیام. دارد آن کردن جھانى در فراوانى تالش دلیل، ھمین به. نماید صادر

 ھر رفع و مرد و زن حقوق بین کامل تشابه برقرارى و سازى یکسان مذکور کنوانسیون
  .است جنسیت اساس بر تبعیض گونه

 در کنوانسیون، این به جھان کشورھاى از بسیارى الحاق به توجه با حاضر، حال در
 از برخى ھمانند باید ایران اسالمى جمھورى که دارد وجود یدگاهد این نیز ما کشور

 مزایاى از ھم تا شود، ملحق آن به) 1( شرط حق اعمال با اسالمى کشورھاى
 تاثیر تا کند اعالم را خود ھاى دیدگاه بتواند رھگذر این از و نموده استفاده آن در عضویت
 حق اعمال با ھم و بگذارد، زنان قحقو به راجع کنوانسیونى ھر تصویب روند بر مثبتى
 در که کنوانسیون مواد از دسته آن اجراى از و نماید دفاع خود دینى مبانى از شرط

 این اساسى سؤال ولى. کند خوددارى است اسالم دین وحیانى تعلیمات با تعارض
 غرب فرھنگ ھاى مایه بن ھمان که کنوانسیون این مبانى بین توان مى آیا که است
 حق با صرفا توان مى آیا نمود؟ جمع اسالمى تعالیم زیرساختھاى و مبانى اب است
 داد؟ تطبیق جھان و انسان به اسالم نگاه با را آن و پذیرفت را کنوانسیون شرط،

  :دارد مى اعالم کنوانسیون 28 ماده که بخصوص

 پذیرش قابل باشد داشته منافات کنوانسیون ماھیت و ھدف با که شرطى حق ھر«
 کنوانسیون اھداف و ماھیت با ناسازگار تحفظات اعمال که فرض بر ھمچنین.» تنیس
 ما، وحیانى مبانى با آن مبانى جوھرى و ماھوى اختالف به توجه با آیا باشد، جایز

  خیر؟ یا شوند ملحق آن به توانند مى اسالمى کشورھاى

 و معاھدات بخصوص غرب حقوقى نظام مبانى به پرداختن که دارد اعتقاد نگارنده
 اندیشمندان توسط باید مى که است کارى ترین بایسته المللى بین کنوانسیونھاى

 مبانى بررسى به مقاله این در نیاز، احساس ھمین راستاى در. بگیرد صورت مسلمان



 بسیارى طریق این از شاید تا شده پرداخته زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون
  .بیابند را خود شایسته سخپا ابھامات، و پرسشھا از

  

  فطرى یا طبیعى حقوق -1

 الزمه و انسان ھمراه ھمیشه که موضوعه قوانین از فراتر است حقوقى فطرى حقوق
 این. است انسان شخصیت و فردى حقوق از حمایت آن از ھدف و اوست ھویت دائمى
 انتقال و نقل و سلب قابل که است انسان براى آزادى حداکثر تامین به قائل تئورى
 دولت و قانونگذار اراده از برتر طبیعى حقوق. نیست وى خود حتى کس ھیچ توسط
 آنھا سایه در باید موضوعه قوانین یعنى; دارد حکومت موضوعه قوانین به نسبت و است
 انسانھا ھمه بین و بوده تغییرناپذیر و ثابت حقوق، این. شوند تدوین و گرفته شکل

 نگرشى و اعتقاد چنین بستر در زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون. مشترکند
 مشترکى حقوق از مردان ھمانند کنوانسیون این اساس بر زنان. است یافته تدوین

 بین مشترک حقوق ھمان حقوق این. است موضوعه قوانین از فراتر که برخوردارند
  .است شده تعبیر » انسان اساسى حقوق« به آن از کنوانسیون در که انسانھاست

 را ما طبیعى حقوق پذیرش که است این ورزید غفلت آن از نباید که مھمى بسیار نکته
 وجودى ابعاد داراى جھان و انسان که بویژه سازد نمى نیاز بى انبیا تعالیم و وحى از

 بنابراین. دارد احاطه آن بر علیم و حکیم خداوند فقط که ھستند اى گسترده و پیچیده
 آفریدگار با انسان رابطه و جھان و انسان از کامل و دقیق شناخت با نقوانی وضع باید
 این به فطرى حقوق نتیجه در. گیرد صورت او معنوى و مادى واقعى نیازھاى و خود
 قرار انسانى ھر نھاد در را قواعدى و قوانین خود رحمت و حکمت اثر بر خداوند که معنا
 مشترک طبیعى قوانین به اکتفا معناى به فطرى حقوق ولى است، پذیرش قابل داده
 زندگى در وحیانى تعالیم از نیازى بى و انسانى عقل به نمودن بسنده و انسانھا بین

 مصادیق« تشخیص که بویژه نیست پذیرش قابل کمال، مسیر پیمودن و اجتماعى
 ھستند، طبیعى حقوق جزء حقوقى چه که این و آن »قلمرو« تعیین و » طبیعى حقوق

 و پیچیدگیھا و جھان و انسان کامل و واقعى شناخت و نگرى جانبه ھمه هب نیاز
 ابزار و قوانین ھم و گردد تامین انسان معنوى و مادى نیازھاى ھم تا دارد آنھا مقتضیات

  .گیرد قرار انسان اختیار در کمال و رشد به رسیدن براى الزم

 تعالى مسیر پیمودن براى مالز امکانات از برخوردارى انسانى ھر طبیعى حق بزرگترین
 از راه این در دارد حق او و است داده قرار بشرى ھر نھاد در خداوند که است کمال و

 از که بخصوص کند، استفاده خود ھدف به دستیابى براى الھى مواھب و ابزارھا ھمه
 است شده آفریده ابدى حیات و سعادت و کمال به رسیدن براى انسان اسالم دیدگاه

 حق کس ھر و داده قرار او اختیار در نیز را آن ابزارھاى ھمه رحیم و حکیم ندخداو و
 شان طبیعى حق از استفاده در دیگران براى که این بر مشروط ببرد، بھره آنھا از دارد

  .نکند مانع ایجاد

 و مصالح ھمه دقیق درک قدرت بشر و ھستند مفاسد و مصالح تابع قوانین، و احکام
. است آسمانى کتب و انبیا وحى، به او نیازمندى راز ھمین و ندارد را قوانین مفاسد

 سنجید حیوانى جوییھاى لذت و مادى مالکھاى با صرفا را مفاسد و مصالح توان نمى
 اسالم در تکوین و تشریع بودن ھماھنگ و ھدفمند. است وحى و دین آنھا معیار بلکه



 تکوین رازھاى ھمه به تواند مى چگونه محدودیتھایش ھمه با بشر و است اصل یک
 به مرد و زن از اعم انسانھا ھمه نماید؟ وضع را آن با منطبق قوانین و کرده پیدا آگاھى

 خداوند طرف از قوانینى و کند مى اقتضا کمالشان و رشد که اند شده آفریده اى گونه
 اعتقاد سر این و. کند مى طلب آنھا تکوینى ویژگیھاى که است گردیده تشریع

 وحى طریق از قوانین وضع لزوم و خداوند در گذارى قانون حق انحصار به اجویانخد
 تواند مى قانون این تنھا. گیرند مى قرار بشر اختیار در الھى انبیاى توسط که است
 ذات به تقرب و خداوند لقاى یعنى او نھایى ھدف و باشد انسان ذاتى کرامت حافظ
  )2. (سازد آورده بر را ربوبى

 است بزرگ مردان و دولت صالحیت در نه انسان، بویژه ھستى حقایق ھمه شناخت
 که گونه آن مردم اکثریت صالحیت در نه و ،) 3( دارد اعتقاد » ھگل« که گونه آن

 ابعاد به کامل آگاھى که است خداوند فقط بلکه است آن مدعى غربى دموکراسى
 جھت بدین و دارد تکوینى و فطرى قوانین و خلقت نظام ھمه و انسان وجودى پیچیده

  :گوید مى باره این در »روسو. «باشد قانون وضع منشا تواند مى که اوست تنھا

 شھودات تمام که است الزم کل عقل یک بخورد ملتھا درد به که قوانینى کشف براى«
 ولى باشد نداشته اى رابطه طبیعت با نکند، احساسى ھیچ خود ولى ببیند را انسانى

... کند کمک ما به باشد حاضر ولى نباشد ما به مربوط او سعادت بشناسد، را آن کامال
  )4. ( »کند وضع قانون مردم براى تواند مى خداوند فقط بنابراین

 اوست، آزادیھاى و شخصیت و انسان از حمایت چند ھر طبیعى حقوق تئورى ھدف
 حقوق قلمرو یاثان و شوند، تفسیر وحى و دین سایه در باید جھان و انسان اوال ولى

 معنوى و مادى نیازھاى و الھى انبیاى وحیانى تعالیم به توجه با نیز طبیعى و فطرى
 نتیجه در و مرد و زن تشریعى و تکوینى تفاوتھاى صورت این در. شود تبیین انسان
 تلقى بشر طبیعى و اساسى حقوق برخالف و تبعیض آنان تکالیف و حقوق در تفاوت

 براى دو آن تکمیلى نقش و مرد و زن متفاوت کارکردھاى لیلد به بلکه شد، نخواھد
 به مرد و زن طبیعى تفاوتھاى به آفرینش، نظام در تعادل و تناسب ایجاد و یکدیگر
  .شد خواھد نگریسته ضرورت یک عنوان

  

  انسان اصالت -2

 اصالت یا » اومانیسم« آن فقرات ستون تعبیرى به و غرب فرھنگ عنصر مھمترین
 جاى به زمین به بازگشت خدا، جاى به انسان به بازگشت معناى به که تاس انسان
 از یکى اصل این) 5. (است گرایى آخرت جاى به دنیا زندگى به بازگشت و آسمان
 بر زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون که است ھایى پایه و مبانى ترین بنیادى
  .است شده ریزى پى آن اساس

 چیز ھمه که است انسانى تفکر و ھستند ارزشھا خالق و محور ھاانسان تئورى این در
 دین و بدیھاست، و خوبیھا سنجش معیار و کند مى تعیین را موجودات سرنوشت حتى

 اجتماعى زندگى در و شده رانده فردى زندگى انزواى گوشه به نھایت در وحى و
 آن بر حقیقت به ابىدستی و کمال راه عنوان به اومانیسم آنچه. کند نمى ایفا نقشى

 حد نیز آن شعار و. آزمون و تجربه دیگرى و است اندیشه و عقل یکى کند مى تاکید



. است محدودیتى و قید گونه ھر از رھایى و آن لذتھاى و دنیا از ورى بھره و مصرف اکثر
 از دین و خدا حتى چیزى ھر به طلبکارانه و جویانه لذت نگاه و کامجویى و لذت اصالت
 قرار لذت خدمت در نظریه این در نیز دین یعنى; است تئورى این ھاى آموزه ینمھمتر

 به نسبت آموزه این و او، تکالیف نه است انسان حقوق بر آن تاکید بیشترین و گیرد مى
 نه شود مى تلقى حقوق صاحب خداوند برابر در انسان و یابد مى تسرى ھم خداوند
  .تکلیف داراى و مکلف

 لذت اصالت -1: یکدیگرند مستلزم ھمگى که شود مى منجر نتیجه ارچھ به اومانیسم
 و مبانى از نتایج این ھمه متاسفانه و. سکوالریسم -4 لیبرالیسم - 3 گرایى نسبى -2

 به و انسان اصالت. ھستند زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون فرضھاى پیش
 اخالقى اصول به و باشد گرا بىنس انسان: اوال که کند مى اقتضا لذت اصالت آن تبع

 و ھدف تمام: ثانیا. بگریزد اخالقى محدودیتھاى از و ندھد نشان بندى پاى ثابتى
 و. باشد غرایز تامین و کامجویى براى ھا زمینه تمامى در بیشتر چه ھر آزادى آرمانش

 جوییھاىکام و طلبیھا لذت براى مانعى تنھا نه که نماید تفسیر اى گونه به را دین: ثالثا
 دنیا قلیل متاع از وى بیشتر چه ھر ورى بھره خدمت در بلکه نباشد، او مادى و حیوانى

 در رو این از. برسد خود مادى اھداف به بتواند بھتر تا بیاورد خاطر آرامش او براى و بوده
 امر یک به تبدیل و شود مى رانده بیرون اجتماعى ھاى صحنه ھمه از دین دیدگاه این

 او جان گوھر خدمت در نه ھم آن است، انسان خدمت در که گردد مى صرف فردى
  .او حیوانیت و تن و جسم خدمت در بلکه

 مرج و ھرج به منجر که جایى تا است برخوردار کامل فردى آزادى از انسان تفکر این در
 ھمه و است جویى لذت زمینه کردن فراھم ھم قانون ھدف و وظیفه و. نشود

 انسان لذتھاى شدن منظم و قانونمند و مرج و ھرج از جلوگیرى راىب تنھا محدودیتھا
  .بپردازد خود حیوانى کامجوییھاى به آرامش کمال در بتواند او تا است

 تنزل و فرومایگى به نھایت در ولى داند مى چیز ھمه محور را انسان چند ھر اومانیسم
 کند، مى تفسیر حیوانى لذتھاى و مادیات ھمین به را جھان اوال زیرا) 6. (انجامد مى او

 و روح و نگریسته حیوانى امیال و طبیعت اسیر یک عنوان به نیز انسان به ثانیا
 است قائل ذاتى کرامت انسان براى اسالم که حالى در. گیرد مى نادیده را او انسانیت

 و حقیقت داراى مادى جنبه و جسمانیت بر عالوه که داند مى خداوند خلیفه را انسان و
  :است داده نسبت خود اورابه خداوند که است روح نام به گوھرى

  )7. ( » ساجدین له فقعوا روحى من فیه نفخت و سویته فاذا«

 و فیھا یفسد من فیھا قالوااتجعل خلیفة االرض فى جاعل انى للمالئکة ربک قال واذ«
  )8( » تعلمون ال ما اعلم انى قال لک نقدس و بحمدک نسبح نحن و الدماء یسفک

 جاودانى حیات که است موجودى و. ھستند او کمال و رشد خدمت در موجودات ھمه
 و مزرعه صرفا بلکه نیست او مطلوب و ھدف دنیوى زندگى این و دارد رو پیش در را

 چیز ھمه به واال دیدگاه این در انسان. است ابدى سعادت به رسیدن براى گذرگاھى
 او رابطه جھت بدین است، شده خلق حکیمانه که نگرد مى کمال و رشد ابزار منظر از
 تسلیم مسیر این در و است کمال و رشد و محبت اساس بر خداوند مخلوقات دیگر با

 نیست اى میوه انسان. یابد بار الھى قرب و عبودیت مقام به تا انبیاست تعالیم و وحى
 با که است اى پرنده ھمچون بلکه برود، بین از و بپوسد و بیفتد طبیعت درخت از که



 مادى جوییھاى لذت ھم ھدف. رسد مى ابدى حیات به و شده آزاد قفس از مرگ
 مقام به باریابى ھدف بلکه باشند گذارى ارزش مالک و داشته اصالت لذایذ آن تا نیست

 براى ابزارى عنوان به و راستا این در لذتھا ھمه و است کمال و رشد و الھى عبودیت
  .کنند مى پیدا ارزش مقدس ھدف آن به رسیدن

 با انسان ایدئولوژى ھماھنگى لزوم اصل اساس بر که است این در سخن حال،
 ھر رفع کنوانسیون در موجود نبایدھاى و بایدھا جھان، و انسان به او نگاه و بینى جھان
 این اساس. دارد ھماھنگى آن بر حاکم تفکر طرز و بینى جھان با زنان علیه تبعیض گونه

 سکوالریسم، لذت، اصالت به طبیعى طور به که است انسان اصالت کنوانسیون
 آن کنوانسیون این آموزه مھمترین نتیجه در. انجامد مى گرایى نسبیت و لیبرالیسم

 مشابھى موقعیت از باید بلکه بمانند عقب مردان از کامجویى در نباید زنان که است
 ھمسان و ھمگام درگیرى، و تنازع با حتى جویى لذت رقابت میدان در و باشند برخوردار

 به که است این حیوانى یافته تنزل مطلوب و آرمان این الزمه. بروند پیش به مردان
 لذایذ از برخوردارى و اجتماعى موقعیتھاى در مرد و زن بین موجود طبیعى تفاوتھاى

 عنوان به تفاوتھا این بردن بین از ھم ھدف و شود نگریسته تبعیض چشم به دنیوى
 و تشابه صحیح تعبیر به و تساوى برقرارى و زنان بیشتر جویى لذت اصلى مشکل

 دیدگاه این در برترى و امتیاز مالک. باشد تکالیف و حقوق در مرد و زن یکسانى
 کس آن. روح پاکى و خداوند به نزدیکى و تقوا نه است اجتماعى امتیازھاى و موقعیتھا

 برخوردار بھترى مادى امتیازات و اجتماعى یتموقع از یا و بیشتر دیه یا ارث از که
 اسالم ولى. است نزدیکتر کامجویى و لذت اصالت یعنى خود مطلوب و ھدف به است

 و دھد مى تشکیل را آنان حقیقت و ھویت که داند مى ملکوتى روح داراى را مرد و زن
 با منطبق تکالیف و حقوق داراى اساس ھمان بر و دارند را خود خاص کارکرد کدام ھر

 وظایف انجام در یک ھر رشد و کمال و ھستند خود به مخصوص تکوینى ھاى خواسته
  .است آنان خاص

 مرد و زن بین موجود طبیعى تمایزات و اختالفات انگارى نادیده براى تالشى گونه ھر
 در این و برد مى بین از شده برقرار مھربان و حکیم و قادر خداوند سوى از که را توازنى

 نادیده نباید را انکار قابل غیر واقعیت این. است جامعه کل و مرد و زن زیان به یتنھا
 این ولى اند، شده خلق متفاوت رفتارى و روحى و جسمى جھات از مرد و زن که گرفت

 به نزدیکى میزان گذارى ارزش مالک. نیست دیگرى کمال و یکى نقص معناى به
 این و ھستند، مشترک دو ھر استحقاق و توانایى این در و اوست بندگى و خداوند
 تفاوتھاى تمامى. نیست آنان تکالیف و حقوق سازى یکسان مقتضى مشترک ھدف

 یک ھر ویژه وظایف و تواناییھا و کارکردھا با ھماھنگ و متناسب مرد و زن میان موجود
  .است جامعه کل و یکدیگر نقش تکمیل آنھا وجودى فلسفه و. است آنان از

 بدین اند، شده خلق زیستن باھم براى و یکدیگرند مکمل مرد و زن اسالم دیدگاه از
 نوعى آنان از یک ھر زیستن تنھا و مجرد که دارند اعتراف واقعیت این به ھمه جھت

  )9. (است خلقت قانون از انحراف

  :گوید مى مرد و زن تفاوتھاى باره در کارل آلکسیس

 ھستند که گونه آن را آنھا مجبوریم ما و است مرد از متفاوت زیادى جھات از زن«
 خویش خاص سرشت مسیر و جھت در خود طبیعى مواھب بسط به باید زنان بپذیریم،

 خیلى بشریت تکامل راه در ایشان وظیفه. بکوشند مردان از کورکورانه تقلید بدون



 و زندگى نوع ھمان و فکر طرز ھمان جوان دختران براى نبایستى. مردھاست از بزرگتر
 گیریم مى نظر در جوان پسران براى که را آلى ایده و ھدف ھمان و فکرى تشکیالت

 و زن و مرد جنس روانى و عضوى اختالفات باید تربیت و تعلیم متخصصین. داریم معمول
 بناى در اساسى نکته این به توجه و باشند داشته نظر در را ایشان طبیعى وظایف

  )10. ( » است اھمیت کمال حائز ما تمدن آینده

 گوھر و مشترک آرمان و ذاتى کرامت با که کرد تفسیر اى گونه به باید را مرد و زن
 است حکیمانه ھدفى و غایت و احسن نظام داراى جھان. باشد ھماھنگ شان حقیقى

 حکیمانه و احسن نظام این از جزئى ھم آن در موجود تنوعھاى و تفاوتھا ھمه و
 ذاتى کرامت و ھدف و احسن نظام این با باید زنی موضوعه قوانین تمامى. ھستند
 شود تفسیر و وضع اى گونه به قانون باید بنابراین. باشند داشته کامل انطباق انسان

 باشد او زندگى ھدف و مسیر بیانگر و نماید تامین را انسان اخروى و دنیوى مصالح که
 براى او ھاىاستعداد شکوفایى موجب و کند فراھم را وى کمال و رشد زمینه و

 و انبیا که است انسانى شایسته حیات ھمان این و گردد الھى قرب مقام به رسیدن
 بسیار جھان و انسان به نگرش نوع این. اند داشته را آن تحقق آرزوى الھى اولیاى

 قانون تنھا و جوییھاست لذت انواع با ھمراه حیوانى و مادى صرفا حیات از متفاوت
 را انسانى شایسته حیات اھداف تواند مى که انبیاست الیمتع و دین وحى، از ناشى
  .سازد برآورده

 است مثبتى نکات داراى چند ھر زنان، علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون متاسفانه
 کند، نمى تامین را آرمانھا و اھداف این است، استوار آنھا بر که مبانى به توجه با ولى
 و زن تکالیف و حقوق بین تشابه برقرارى و سازى یکسان را خود آرمان و رسالت بلکه
 و زن میان موجود طبیعى تفاوتھاى تمامى گرفتن نادیده معناى به این و داند مى مرد
 و کارکردھا در تفاوت موجب و دارد را آن اقتضاى آفرینش و طبیعت نظام که است مرد

  .شود مى آنان مسؤولیتھاى و تکالیف و حقوق

 با که است گونه تبعیض تلقى مردان و زنان میان موجود تفاوتھاى از کنوانسیون تلقى
 بین از آن بر حاکم روح جھت این از دارد، تطابق محورى لذت و انسان اصالت مبناى
 از ما تلقى که حالى در. است تکالیف و حقوق در مرد و زن تفاوتھاى ھمه بردن

  .آنھاست بودن هحکیمان و ھدفدار و تعادل و تناسب تلقى آنان، تفاوتھاى

 کامال ما دینى مبانى با ھستند کنوانسیون این طرح بستر که مبانى و تفکرات
 لعاب و رنگ با است مبانى آن نتیجه که را تلخى ثمره و میوه این توان نمى و ناسازگارند

 به ناآگاھانه یا آگاھانه و نمود شیرین موحدان، و دینداران کام به گوناگون توجیھات و
 ھاى انگاره و ھا آموزه شدن جھانى ھمان که کنوانسیون این طرح از بغر اھداف
 جاى به اسالمى کشورھاى. نمود کمک است زنان بویژه و انسان با رابطه در غربیان

 سعى باید کنوانسیونھا، و معاھدات قبیل این با گرایانه توجیه و منفعالنه برخوردھاى
 طریق، این از تا باشند داشته المللى بین سازمانھاى در تاثیرگذارترى نقش تا نمایند

 در جز این و کنند ریزى پى اسالم مبانى با منطبق را کنوانسیونھایى و ھا عھدنامه
 غرب فرھنگ مبانى نقد و دینى مبانى به بازگشت و مسلمانان ھمدلى و وحدت سایه
  .شد نخواھد حاصل

  



  

  :ھا نوشت پى

1"(Reservation" 

 اول، چاپ اسراء، نشر مرکز بشر، حقوق فلسفه آملى، دىجوا عبدهللا هللا آیة) 2
  .5 ص ،1375

  .123 ص اول، چاپ ،1 ج حقوق، فلسفه کاتوزیان، ناصر دکتر) 3

  .41 ص شکیباپور، هللا عنایت ترجمه اجتماعى، قرارداد روسو، ژاک ژان) 4

 موسسه اول، جلد اسالم، سیاسى نظریه یزدى، مصباح تقى محمد هللا آیة) 5
  .170 ص ،1378 ،)ره( خمینى امام پژوھشى و ىآموزش

 ،1 ج زن، شخصیت نظام بر درآمدى سبحانى، تقى محمد و نژاد زیبائى رضا محمد) 6
  .38 ص ،1379 قم، دارالثقلین، زنان، تحقیقات و مطالعات دفتر

  .29/حجر) 7

  .30/بقره) 8

 انتشارات ،19 ج آثار، مجموعه اسالم، در زن حقوق و نظام مطھرى، مرتضى شھید) 9
b،175 ص صدرا.  

  .100 ص ناشناخته، موجود انسان کارل، آلکسیس از نقل به ،167 ص ھمان،) 10
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  حسینی رضا احمد)1( زنان علیه تبعیض ھرگونه رفع کنوانسیون ھاى چالش

  نقد حیطه در جھانی بشر حقوق

  

  :چکیده

 در که است المللى بین اسناد مھمترین از زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع یونکنوانس
 آن به الحاق براى کشورى ھر. است شده تدوین زنان حقوق سازى جھانى راستاى



 متعارض و مشترک نقاط تا بسنجد خود قوانین و باورھا با را آن مفاد و ھا آموزه باید ابتدا
. بگیرد تصمیم آن در عضویت عدم یا و عضویت باره در آگاھانه سپس و آورد دست به را

 اساسى قانون با کنوانسیون این چالشھاى تبیین دنبال به راستا ھمین در حاضر مقاله
  .است ایران اسالمى جمھورى

  

 ستم و ظلم سودجویانه، و غلط ھاى بینش اثر بر تاریخ طول در زنان که نیست تردیدى
 و کشى بھره براى ابزارى عنوان به آنان به ھمیشه و اند کرده تحمل را فراوانى

 از بسیارى در نیز اکنون ھم متاسفانه و است، شده نگریسته طلبان لذت کامجویى
 از کاال و ابزار عنوان به زن که آنجا تا دارد وجود عمل، در نگرش این جھان، کشورھاى

 ستفادها سوء و فروش و خرید مورد و شود مى قاچاق دیگر اى نقطه به اى نقطه
 مساله انسانى جوامع مسائل مھمترین از یکى امروزه رو این از. گیرد مى قرار جنسى
 مبتنى و آمیز تبعیض برخوردھاى از پرھیز و آنان واالى منزلت حفظ و زنان حقوق رعایت

 کنوانسیونھا المللى، بین سازمانھاى و دولتھا راستا ھمین در. است زنان با جنسیت بر
 و زنان علیه تبعیض گونه ھر نفى جھت در ھمگى که را مھمى للىالم بین اسناد و

 به و کرده تدوین ھستند مرد و زن حقوق بین تساوى برقرارى و آنان حقوق احقاق
 میثاق بشر، حقوق جھانى اعالمیه به توان مى اسناد این جمله از. اند رسانده تصویب

 اجتماعى اقتصادى، قوقح المللى بین میثاق سیاسى، و مدنى حقوق و المللى بین
  .کرد اشاره » زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع« کنوانسیون ھمه، از مھمتر و فرھنگى و

  

 به ھنوز قانونى و شرعى موانع وجود دلیل به ایران اسالمى جمھورى کشور
 منشور باتصویب ولى است نشده ملحق زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون

 و مدنى حقوق المللى بین میثاق و بشر حقوق جھانى میهاعال و متحد ملل سازمان
 بر مبتنى و آمیز تبعیض ھاى نگرش نفى و مرد و زن تساوى بر ھمگى که سیاسى
 جمھورى اساسى قانون. است پذیرفته راستا این در را تعھداتى دارند، تاکید جنسیت
 با و است رفته نزنا بر تاریخ طول در که مضاعفى ظلم به توجه با نیز ایران اسالمى

 خاصى توجه دارد، اسالمى نظام و اندیشه در زن که واالیى جایگاه و منزلت به توجه
 موازین چارچوب در آنان به و نموده زنان جایگاه و حقوق به خود اصول و مقدمه در

 و فرھنگى سیاسى، اجتماعى، ھاى فعالیت و حاکمیت در مشارکت حق اسالمى
 که ورزیده تاکید نکته این بر ایران جمھورى اساسى قانون مقدمه است، داده اقتصادى

 استیفاى از اند، شده متحمل طاغوتى نظام در کنون تا که بیشترى ستم دلیل به زنان
 اشاعه براى بودن ابزار حالت از زن طرفى از و. شد خواھند برخوردار بیشترى حقوق
 در مادرى، پرارج و یرخط وظیفه بازیافتن ضمن و شده خارج استثمار و زدگى مصرف
 اصل اساس بر) 2. (شد خواھد برخوردار واالتر کرامتى و ارزش از اسالمى دیدگاه
 رعایت با جھات، تمام در را زن حقوق است موظف دولت اساسى قانون یکم و بیست
 حقوق و زن شخصیت رشد براى را مساعد ھاى زمینه و نماید تضمین اسالمى موازین
  .نماید ھمفرا او معنوى و مادى

  



 قرار توجه مورد را مرد و زن برابر منزلت ھم اساسى قانون سوم اصل از چھارده بند
 و مرد و زن از اعم کشور، افراد جانبه ھمه حقوق تامین جھت در را دولت و داده

  .است کرده موظف قانون، برابر در عموم تساوى اصل برقرارى

  

 از زنان و رفته بین از بایستى زنان هعلی تبعیض گونه ھر نیز کنوانسیون دیدگاه از
 و کمتر حقوق بودن زن دلیل به باید زن نه. شوند برخوردار مردان با برابر حقوقى

 افزونترى مزایاى و حقوق از بودن مرد خاطر به مرد نه و باشد داشته بیشترى محرومیت
 تکالیف و حقوق حیث از مرد و زن در تفاوت ایجاد باعث نباید جنسیت. باشد مند بھره
 وظایف و برخوردارند مردان با برابر انسانى شعور و توانایى و استعداد از نیز زنان. شود
 طبع و حساس روحیه ھمچنین و فرزندان پرورش دارى، خانه باردارى، قبیل از آنان خاص
 رو این از. کاھد نمى شان اجتماعى جایگاه و انسانى ارزشھاى از آنھا عاطفى و ظریف

 نوع ھر کنوانسیون. باشند برخوردار مردان با مساوى و مشابه تکالیفى و قوقح از باید
 آن زدودن خواھان و کند مى تلقى تبعیض مرد و زن بین را جنسیت بر مبتنى تفاوت
 ھمه تساوى تامین به را دولتھا مختلف موارد در آرمان این به دستیابى براى و است
 مرتفع را ھدف این به رسیدن قانونى موانع تا کند مى توصیه مردان با زنان حقوق جانبه
 اجتماعى، حقوق ھمه در مردان با زنان تساوى ایجاد براى را مقتضى اقدامات و سازند

  .نمایند اتخاذ... و خانوادگى سیاسى،

  

 در ایران اسالمى جمھورى اساسى قانون و زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون
 و کنند مى نفى مرد و زن بین را جنسیت بر مبتنى تبعیض دو ھر که مشترکند امر این
 مانند عبارتھایى تفسیر در ولى ھستند زنان سیاسى و مدنى حقوق تامین صدد در

 و جدى تعارض یکدیگر با) 3( آنھا مصادیق تشخیص و مرد و زن حقوق تساوى تبعیض،
 که است منابع و) 4( مبانى در سند دو اختالف از جداى این البته که دارند اساسى

  .طلبد مى را دیگرى فرصت آن طرح

  

 توان مى را ایران اسالمى جمھورى اساسى قانون با کنوانسیون تعارض موارد مھمترین
  :نمود خالصه موارد این در

  

  اساسى مفاھیم تفسیر در اختالف و تعارض -1

 و تفسیر بر خود، خاص مبانى به توجه با » زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع« کنوانسیون
 و مرد و زن حقوق برابرى تبعیض، رفع تبعیض، چون بنیادینى مفاھیم از خاصى قرائت
 جمھورى اساسى قانون تفسیر و ھا آموزه با که است استوار زن نقش و جایگاه

 را تبعیض کنوانسیون، یک ماده.  است متفاوت بسیار مفاھیم، این از ایران اسالمى
  :کند مى تعریف گونه این

  



 بر) محدودیت( استثناء تمایز، گونه ھر به کنوانسیون این در زنان علیه تبعیض رتعبا«
 حقوق از زنان مندى بھره کردن دار خدشه آن نتیجه که شود مى اطالق جنسیت اساس

 فرھنگى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، ھاى زمینه در اساسى ھاى آزادى و بشر
 برقرارى را خود ھدف ماده، این در ونکنوانسی...» است دیگر زمینه ھر یا و مدنى،
 به رو این از داند مى زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع و مرد و زن حقوق بین کامل تساوى
 تفاوت نوع ھر المللى بین سند این در. پردازد نمى است زنان نفع به که ھایى تبعیض

 ھا اوتتف آن چند ھر است، شده محسوب تبعیض تکالیف، و حقوق در مرد و زن بین
 حقوق تشابه و یکسانى به نگرش و تفسیر این. باشد مرد و زن تکوینى تفاوتھاى ثمره

 مرد و زن بین تشابه عدم نوع ھر به که است آن دیدگاه این الزمه. انجامد مى مرد و زن
 در مرد و زن تکالیف و حقوق تشابه عدم که حالى در. شود نگریسته تبعیض دید به

 آید مى شمار به ناپسند و مذموم که آنچه و تبعیض، نه است تفاوت موارد از برخى
 به توجه و ھا تفاوت از برخى وجود. است عدالتى بى و ظلم که باشد مى ناروا تبعیض

. شود نمى محسوب زنان به ظلم و است عدالت عین تکالیف، و حقوق وضع در آنھا
 این بلکه باشد بهمشا و یکسان کامال مرد و زن حقوق که نیست این عدالت مقتضاى

. است آنان تکوینى ویژگیھاى و ھا تفاوت و تواناییھا انگارى نادیده و مرد و زن به ظلم
 در مرد و زن برابرى و تساوى نباید ھمچنین و دانست تبعیض را تفاوتى نوع ھر نباید

 معنا تکالیف و حقوق در مرد و زن کامل یکسانى و تشابه معناى به را تکالیف و حقوق
 با مناسب تکالیف و حقوق از مرد و زن از یک ھر که معناست این به تساوى بلکه کرد

 متفاوت کارکردھاى. نگردد تحمیل آنان بر چیزى و شوند برخوردار شان تکوینى ویژگیھاى
 ھستى، نظام در تعادل و توازن ایجاد و یگدیگر براى دو آن تکمیلى نقش و مرد و زن

 عدالت عین این و سازد مى ضرورى را تکالیف و حقوق از برخى در مرد و زن ھاى تفاوت
  .شود آن بردن بین از و زدودن در سعى تا تبعیض و ظلم نه است

  ) :5( دارد معنا دو برابرى و مساوات دیگر عبارت به

 آن بودن مونث و مذکر الغاى یعنى; مرد و زن جنسیت ویژگى نگرفتن نظر در و الغاء -1
  .تکالیف و حقوق در مرد و زن کامل شابهت به دستیابى منظور به دو

 از برخوردارى و فطرى سرمایه و انسانیت در مرد و زن تساوى معناى به تساوى -2
  .تکالیف و حقوق در تشابه نه کمال و رشد براى فرصتھا

  

 اساسى قانون در که حالى در است رفته کار به اول معناى به تساوى کنوانسیون، در
 معناى به تساوى شده، تنظیم اسالمى موازین اساس بر که ایران اسالمى جمھورى

 ھاى زمینه و فرصتھا از باید مرد و زن از اعم انسانى ھر یعنى; است شده اراده دوم
 و باشد برخوردار وجودى کماالت به رسیدن و تکامل و رشد براى وکافى مناسب
 ھرکدام و نباشد واال مطلوب این به رسیدن براى مانعى مرد و زن از یک ھیچ جنسیت

 از و یافت خواھد دست بیشترى کمال و رشد به کند استفاده بھتر خود فرصتھاى از که
 فضائل به آراستگى و تقوى برترى و فضیلت مالک اسالم در. شد خواھد برتر دیگرى

 محسوب نقص خود خودى به بودن زن نه. بودن مرد یا زن نه است، اخالقى و انسانى
 قانون در مرد و زن حقوق برابرى و تساوى دیگر طرف از. کمال دنبو مرد نه و شود مى

 نگرش، این و است اسالمى موازین رعایت به مقید ایران اسالمى جمھورى اساسى
 متفاوت مرد و زن حقوق تساوى از المللى بین اسناد سایر و کنوانسیون برداشت با



 اصول ھمه بر نقوانی بودن اسالمى اصل اساسى، قانون چھارم اصل طبق. است
 بیستم اصل. شوند تفسیر آن پرتو در باید دیگر اصول و است حاکم اساسى قانون
  :دارد تاکید اسالمى موازین رعایت بر نیز اساسى قانون

  

 حقوق ھمه از و دارند قرار قانون حمایت در یکسان مرد و زن از اعم ملت افراد ھمه«
 اسالم موازین رعایت اب فرھنگى و اجتماعى اقتصادى، سیاسى، انسانى،

 جھات تمام در زن حقوق تضمین به موظف را دولت ھم یکم و بیست اصل.» برخوردارند
 از کنوانسیون قرائت و تفسیر که آن نتیجه. است نموده اسالمى موازین رعایت با

 اساسى قانون تفسیر با مرد و زن تساوى و برابرى تبعیض، ھمچون مفاھیمى
 در تعارض این و. است متعارض و متفاوت بسیار مفاھیم این از ایران اسالمى جمھورى

 فراوانى تاثیر مصادیق، تشخیص و ھا گیرى نتیجه ھا، توصیه ھا، آموزه در سند، دو تفاوت
 اسالمى جمھورى اساسى قانون با کنوانسیون مواد از برخى جدى تعارض به و دارد
  .انجامد مى ایران

  

 و سیاسى مشارکتھاى و شغلى فرصتھاى مینهز در. ا.ق با کنوانسیون تعارض -2
  زنان اجتماعى

 مورد قوانین وضع جمله از الزم اقدامات موظفند دولتھا کنوانسیون، سه ماده اساس بر
 تضمین براى فرھنگى، و اقتصادى اجتماعى، سیاسى، ھاى زمینه تمامى در را نیاز

 بر اساسى آزادیھاى و بشر حقوق از آنان مندى بھره و زنان کامل پیشرفت و توسعه
  .آورند عمل به مردان با مساوات مبناى

  

 حیات در زنان از تبعیض رفع جھت در متعھدند دولتھا کنوانسیون، ھفت ماده طبق و
 سیاسى مشارکتھاى زمینه در را مردان با زنان مساوى شرایط اجتماعى، و سیاسى

 در مرد و زن تساوى بر نیز آن یازده ماده و کنوانسیون مقدمه. آورند فراھم اجتماعى و
 آنان حقوق تضمین و زنان از تبعیض رفع و شغلى فرصتھاى از استفاده و شغل انتخاب

 قانون با نیز جھت این در کنوانسیون مواد و مقدمه کلیت و اطالق. دارند فراوانى تاکید
 و بیست اصل چند ھر زیرا; است عمیق چالش در ایران اسالمى جمھورى اساسى

 دولت و دارد تاکید زنان براى مردان با برابر شغلى فرصتھاى بر اساسى ونقان ھشتم
 را مساوى ھاى زمینه و شرایط و کار به اشتغال امکان افراد، ھمه براى که شده موظف

 محدودیتى نیز ایران اسالمى جمھورى کار قانون و نماید فراھم مشاغل احراز براى
 انجام از زنان کار، قانون 75 ماده طبق فقط بلکه است نکرده ایجاد زنان اشتغال براى

 از حمایت جھت در ھم آن که) 6( اند شده منع خطرناک و آور زیان و سخت کارھاى
 مقید ھشتم و بیست اصل جمله از اساسى قانون اصول ھمه ولى است زنان منافع

 موجب قید این که ھستند اسالم با مخالفت عدم و اسالمى موازین رعایت به
 که) 7( گردد مى مشاغل از برخى تصدى در زنان براى قانونى و شرعى تھاىمحدودی

  :شود مى اشاره آنھا از بعضى به

  



  زنان توسط اسالمى جامعه رھبرى مسؤولیت تصدى ممنوعیت) الف

 و یکصد اصل موجب به که است اسالمى جامعه اداره مسؤول اسالمى حاکم و رھبر
 بایستى رھبر رو این از. دارد عھده بر را ىسنگین و خطیر وظایف اساسى قانون دھم

 قانون نھم و یکصد و پنجم و یکصد اصل در که باشد برخوردار خاصى صفات و ویژگیھا از
 شرایط از یکى عنوان به ذکوریت شرط به اساسى قانون در. اند شده بیان اساسى

 مذکر لزوم به قائل اسالمى مذاھب فقھاى بیشتر ولى است، نشده تصریح فقیه ولى
 براى مستقلى عنوان شیعه فقھى کتابھاى در چند ھر ھستند، اسالمى حاکم بودن

 وظایف و شؤون از قضاوت چون ولى ندارد، وجود اسالمى حاکم در ذکوریت اشتراط
 منصوب او طرف از نیز قضات سایر و است فقیه ولى و اسالمى حاکم اولى و اصلى

 بر فقھا مشھور قضاوت باب در و ند،کن مى کسب وى از را خود مشروعیت و ھستند
 اسالمى جامعه رھبر و حاکم در رو این از اند، نموده تصریح قاضى در ذکوریت اشتراط

  .شوند آن متصدى توانند نمى زنان و است شرط بالمالزمه ذکوریت نیز

  

 از و ھستند، مبتنى اسالمى موازین رعایت بر اساسى قانون اصول ھمه چون و
 مشھور و فقھاست، مشھور نظر نیز اسالمى موازین تشخیص مالک نگارنده دیدگاه

 نتیجه توان مى جھت ھمین به. دانند مى شرط اسالمى حاکم براى را ذکوریت فقھا
 اسالمى جامعه، رھبرى متصدى تواند نمى زن اساسى، قانون اساس بر که گرفت
 جوامع در که صبخصو دارد، انصراف زنان از نیز اساسى قانون 109 و 105 اصل و شود

 اسالمى جامعه رھبرى تصدى شایسته، زنان وجود با کنون تا اسالم صدر از اسالمى
 نقل روایات از برخى در ھمچنین و. است نداشته سابقه و نبوده متعارف زنان، توسط
 اکرم پیامبر. است شده نھى زنان رھبرى از السالم، علیھم معصوم پیشوایان از شده
  :اند فرموده آله و علیه هللا صلى

  )8. ( » امراة امرھم ولوا قوم یفلح لن«

  :اند فرموده نیز السالم علیه باقر محمد امام و

  )9. ( » االمارة تولى ال و القضاء المراة تولى ال و«

  

 این از خروج و است یکدیگر بر افراد والیت عدم اسالم نظر از اولى اصل ھم طرفى از و
 دلیلى چنین زنان مورد در و دارد قطعى دلیل به نیاز یگر،یکد بر افراد والیت ثبوت و اصل

 وجود کند ثابت قطعى بطور را زنان توسط اسالمى جامعه رھبرى و والیت جواز که
 بدست ضمنى بطور ایران اسالمى جمھورى اساسى قانون از که این نتیجه. ندارد
 و بگیرد عھده بر را مسؤولیت این تواند نمى زن و باشد مرد باید فقیه ولى که آید مى
 و خطیر مسؤولیت اسالمى جامعه در رھبرى و والیت زیرا; نیست زنان علیه تبعیض این

 مقام و پست نه نگریست وظیفه و الھى امانت دیده به آن به باید که است حساسى
 خطیر مسؤولیت یک را مرجعیت و رھبرى قبیل از اجرایى مقامھاى اسالم. امتیاز و

 محسوب تبعیض و نقص زنان، براى آن نبودن ثابت رو این از کمال و فضیلت نه داند مى
 براى که فراوانى تالش عین در که بوده منوال این بر نیز دین بزرگان سیره. شود نمى

 تا و پذیرفتند مى سختى به را مرجعیت کردند، مى فقاھت و اجتھاد مقام به رسیدن



 آن دارد اھمیت میان این در آنچه) 10(. رفتند نمى مسؤولیت این بار زیر توانستند مى
 تکالیف به مکلف دو ھر و برابرند ھم با انسانى فضایل و انسانیت در مرد و زن که است
 ھیچ و است باز دو ھر براى کمال پیمودن مسیر و ھستند کامل اھلیت داراى و الھى
  )11. (نیست بودن زن به منوط یا و بودن مرد به مشروط معنوى کمال

  

  زنان براى جمھورى ریاست پست تصدى نوعیتمم) ب

 در مرد و زن برابرى بر زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون ھفت و سه ماده
 در شرکت و سیاسى و اجتماعى ھاى مشارکت در مساوى حقوق از برخوردارى

 و اجرایى مسؤولیتھاى تمامى به رسیدن براى نامزدى و راى حق داشتن و انتخابات
 اساسى قانون پانزدھم و یکصد اصل با ماده دو این اطالق. دارد اکیدت سیاسى
 بیان جمھور رئیس براى را ذکوریت شرط رسد مى نظر به که ایران اسالمى جمھورى

 رئیس اساسى قانون سیزدھم و یکصد اصل موجب به. است تعارض در کند، مى
 اجرایى ولیتمسؤ و است کشور رسمى مقام عالیترین رھبرى مقام از پس جمھور
 مربوط رھبرى به مستقیما که امورى در جز را مجریه قوه ریاست و اساسى قانون
 از باید جمھور رئیس: کند مى اعالم نیز پانزدھم و یکصد اصل. دارد عھده بر شود مى
 االصل، ایرانى: گردد انتخاب باشند زیر شرایط واجد که سیاسى و مذھبى رجال میان
 مبانى به معتقد و مؤمن و تقوا و امانت و سابقه حسن داراى بر،مد و مدیر ایران، تابع

  .کشور رسمى مذھب و ایران اسالمى جمھورى

  

  :دارد وجود تفسیر دو » سیاسى و مذھبى رجال« عبارت به راجع

 و شخصیتھا یعنى; آن مجازى معناى رجال، کلمه از قانونگذار که معتقدند اى عده -1
 زیرا; نیست مراد آن لغوى معناى و است کرده قصد را سیاسى و مذھبى ھاى چھره
 مراجعه آن دیگر اصول به که است آن شیوه، بھترین اساسى قانون اصول تفسیر براى
 و سوم اصل 14 بند به توجه با و. یکدیگرند مبین و مفسر اساسى قانون اصول. کنیم

 قانون گاهپیش در مردم برابرى لزوم بیانگر که اساسى قانون بیستم اصل ھمچنین
 حمایت در یکسان مرد و زن از اعم ملت افراد ھمه که آید مى بدست نکته این است،
 سیاسى، انسانى، حقوق ھمه از اسالمى موازین رعایت با و دارند قرار قانون

 نمایندگى براى که این به توجه با ھمچنین و برخوردارند فرھنگى و اجتماعى اقتصادى،
 دولت ھیات و نگھبان شوراى در عضویت و خبرگان مجلس و اسالمى شوراى مجلس

 پانزدھم و یکصد اصل در رجال از منظور که گرفت نتیجه توان مى نیست، شرط جنسیت
 مراد آن مجازى معناى بلکه نیست مرد جنس یعنى; آن حقیقى معناى اساسى قانون
 دوران مقطعى مصلحت اوال که است این شده تعبیر رجال به که این علت و است
 سمت دار عھده مردان موارد بیشتر در ثانیا و کرده مى اقتضا اساسى قانون تدوین

  .است شده تعبیر رجال به رو این از اند بوده جمھورى ریاست

 انتخاب مبناى و است انتخاب بر مبتنى جمھورى ریاست پست احراز ھم طرفى از و
 ریاست پدیده والاص و نیست شرط آن در ذکوریت شرعى نظر از که است وکالت نیز



 نشده بیان آن براى خاصى فقھى شرایط و احکام که است نوظھورى پدیده جمھورى
  )12. (است

  

 در) مردان معناى به( پانزدھم و یکصد اصل در رجال کلمه باورند این بر نیز گروھى -2
 و حقیقى له موضوع در لفظ استعمال این، و است رفته بکار) زنان معناى به( نساء برابر

 شخصیتھاى و ھا چھره نه است سیاسى و مذھبى مردان آن از مراد و است لغوى
 به تفسیر، این به معتقدان. شود نمى زنان شامل دلیل ھمین به سیاسى، و مذھبى

  :اند کرده استناد دلیل چند

  

 را خود ذھنیتھاى و اعتقادات برداشتھا، نباید قانون واقعى و صحیح تفسیر براى) 2 -1
 را قانونگذار مراد داورى، پیش بدون و تفسیر قواعد اساس بر باید بلکه کرد لتحمی آن بر

 یک صورت به باید را آنھا و یکدیگرند مفسر اساسى قانون اصول چه اگر و آورد بدست
 ولى ھستند، مرتبط و ھماھنگ یکدیگر با آن اجزاى ھمه که نگریست کل و مجموعه

 اساسى قانون بیستم اصل و سوم اصل 14 ندب که ورزید غفلت نیز نکته این از نباید
 براى اگر جھت ھمین به. ھستند اسالمى موازین رعایت به مقید بلکه نیستند مطلق
 یعنى دو، آن مھم قید باید شود مى مراجعه مزبور اصول به پانزدھم و یکصد اصل تفسیر
 اصل بر اسالمى موازین رعایت شرط عالوه به. گرفت نظر در نیز را اسالمى موازین
 مزبور شرط به توجه با را آن باید و باشد مى مستتر آن در و حاکم نیز پانزدھم و یکصد

 حقوق از زنان اسالم، دیدگاه از. کرد تفسیر آید، مى بدست فقھا مشھور نظر از که
  .برخوردارند اجتماعى و سیاسى امور در مشارکت حق و سیاسى

  

  :فرماید مى کریم قرآن در خداوند

 ال و یسرقن ال و شیئا باŖ یشرکن ال ان على یبایعنک المؤمنات جاءک اذا النبىایھا یا«
 فى یعصینک ال و ارجلھن و ایدیھن بین یفترینه ببھتان الیاتین و اوالدھن الیقتلن و یزنین

  )13( » رحیم غفور هللا ان لھن هللا استغفر و فبایعھن معروف

 و علیه هللا صلى اکرم پیامبر با مردان بیعت هک آن از بعد مکه فتح روز در شریفه آیه این
 حضور از نیز دیگرى بسیار موارد. گشت نازل شد، زنان بیعت نوبت و رسید پایان به آله

 نقل آله و علیه هللا صلى اکرم نبى زمان در سیاسى و اجتماعى مشارکتھاى در زنان
 مشارکتھا ینا البته. ھستند زنان اجتماعى و سیاسى حقوق گویاى ھمگى که شده

 و فقھا مشھور نظر طبق. بگیرند صورت اسالمى موازین چارچوب در بایستى فعالیتھا و
 تفاوتھاى و ویژگیھا و طبیعت و جامعه مصالح گرفتن نظر در با اسالم دینى، عالمان
 قائل زنان ھاى فعالیت براى را ھایى محدودیت موارد از بعضى در مرد، و زن تکوینى

 زنان که بویژه جامعه، کل مصلحت به ھم و است زنان خود حتمصل به ھم که شده
 و باردارى سنگین وظیفه و برخوردارند ترى عاطفى و احساسى جنبه از مردان به نسبت
 توانند نمى زنان فقھا مشھور نظر از سبب ھمین به. است آنان با نیز فرزند تربیت

 والیت شؤون از متحکو زیرا; شوند اسالمى جامعه رھبرى و حکومت امر متصدى
 اساسى نکته به توجه. دارد اختصاص مردان به نیز جامعه سرپرستى و والیت و است



 پانزدھم و یکصد اصل از واقع به مقرون و طرفانه بى تفسیر و صحیح درک در را ما مزبور
  .سازد مى رھنمون اساسى قانون

  

 تدوین و قانونگزار ادمر فھم و قانون تفسیر راھھاى مھمترین و بھترین از یکى) 2 -2
 تدوین خبرگان مجلس مذاکرات به مراجعه با. است آنان مذاکرات به مراجعه آن کنندگان

 آن لغوى و حقیقى معناى رجال، از آنان مراد که آید مى بدست نکته این اساسى قانون
 اجازه روز آن تنگناھاى و محدودیتھا و شرایط شاید و آن، مجازى معناى نه است
 رو این از شود تصریح ذکوریت، شرط به جمھورى ریاست مقام تصدى براى که داد نمى

 است شده استفاده سیاسى و مذھبى رجال تعبیر از کشور روز آن مصالح به توجه با
 و والیت فقھا، مشھور نگاه از که بویژه) 14( شود، برانگیخته کمترى حساسیت تا

 جنسیت تا نیست وکالت صرفا ھم جمھورى ریاست و است مردان مخصوص حکومت
 به است، والیت شؤون از و حکومت جمھورى، ریاست ماھیت بلکه نباشد شرط آن در

  )15. (باشد مى شرط آن در ذکوریت خاطر، ھمین

  

 اساسى، قانون اصول تفسیر مرجع اساسى، قانون ھشتم و نود اصل موجب به) 2 -3
 دوره ھفتمین در را زن بانداوطل از یک ھیچ صالحیت شورا این و است نگھبان شوراى
 آنان بودن زن دلیل به بیشتر آن علت رسد مى نظر به که نکرد تایید جمھورى ریاست

  )16. (است بوده

  

 استعمال اصل، اش، مجازى یا حقیقى معناى در لفظ استعمال در تردید صورت در) 2 -4
 رجال کلمه دبای باشد نداشته وجود قطعى صارفه قرینه تا و است حقیقى معناى در آن
 اصول دیگر و پانزدھم و یکصد اصل در و شود حمل مردان یعنى اش، حقیقى معناى بر

 و یکصد اصل ظاھر به رو این از ندارد وجود قطعى صارفه قرینه چنین اساسى، قانون
  .شود مى عمل پانزدھم

  

  قضاوت به زنان اشتغال ممنوعیت) ج

 و قاضى بودن مرد لزوم به اساسى قانون سوم و شصت و یکصد اصل چند ھر
 گرفت نتیجه توان مى طریق دو از ولى است، نکرده تصریح زنان براى قضاوت ممنوعیت

  .است شرط قاضى در ذکوریت اساسى قانون منظر از که

  

 داده احاله عادى قانون به را قاضى شرایط و صفات بیان سوم و شصت و یکصد اصل -1
 یک که 1361 اردیبھشت مصوب( دگسترىدا قضات انتخاب شرایط قانون در و است،

 شرایط واجد مردان میان از قضات که است شده تصریح.) ندارد بیشتر واحده ماده
 قانون به تبصره پنج الحاق قانون 5 تبصره، اصالح قانون طبق چند ھر. شوند مى انتخاب
 رسید، تصویب به 1374 سال در که ،1363 مصوب دادگسترى قضات انتخاب شرایط



 باشند دارا را تحقیق قاضى و مشاوره پستھاى قضایى، پایه بودن دارا با توانند مى زنان
 حقوق احقاق در تحقیق قاضى. نیست راى انشاى حق داشتن معناى به این ولى
  .ندارد راى انشاء حق ولى است موثر بسیار عدالت تامین و مردم

  

 استنباط چنین اساسى ونقان از ھم باز داشت نمى وجود نیز واحده ماده این اگر -2
 سوم و شصت و یکصد اصل زیرا; ندارند را قضاوت مقام به اشتغال حق زنان که شد مى

 بایستى عادى، قانون توسط قاضى صفات و شرایط بیان که دارد تصریح نکته این بر
 شرط ذکوریت فقھا مشھور نظر طبق که دانیم مى و باشد فقھى موازین بر مبتنى
  .ندارند راى انشاى حق زنان و است قضاوت

  :فرماید مى هللا رحمه حلى عالمه

  )17. ( » الشرائط استکملت ان و للمراة القضاء ینعقد ال و«

  :است آورده مبسوط در هللا رحمه طوسى شیخ

  )18. ( » بحال القضاء لھا التنعقد المراة فان«

  :گوید مى مسالک در ثانى شھید و

  )19. ( » الشرائط تکملتاس ان و للمراة القضاء ینعقد ال و«

  :فرماید مى ذکوریت جمله از قاضى شرایط به راجع نیز جواھر صاحب مرحوم

 » وفاق موضع عندنا الشرائط ھذه: المسالک فى بل منھا، شى فى اجده بالخالف«
)20(  

 آیه آنھا جمله از که اند کرده استدالل دالیلى به خویش ادعاى اثبات براى فقھا مشھور
  :است نساء رهسو 32 شریفه

 بنا شده یاد شریفه آیه » بعض على بعضھم هللا فضل بما النساء على قوامون الرجال«
 و زنان سیاسى و اجتماعى روابط ھمه شامل و باشد داشته عمومیت که مبنا این بر

 چون. دارد داللت زنان بر مردان حکومت و سلطه و قیمومت بر) 21( شود، مردان
  )22. (است ممنوع رو این از. شود مى مردان بر نانآ سلطه موجب زنان قضاوت

  

 زیرا; آید نمى بدست زن قضاوت ممنوعیت مزبور آیه از که معتقدند فقھا از برخى البته
 باره در آیه این. مرد برابر در نه است شوھر برابر در زن است، مطرح آیه این در آنچه
 تطبیق قابل که عامى معناى و است شوھر و زن مسؤولیت و آن اداره و خانواده نظام

 که بخصوص آید، نمى دست به آن از باشد سیاسى و اجتماعى روابط سایر بر
 سیاسى، مسؤولیت ھیچ تصدى حق زنان که است آن مستلزم مزبور برداشت

 سلطه نوعى مستلزم ھا مسؤولیت ھمه زیرا; باشند نداشته را فرھنگى و اجتماعى
 زن نه است شوھر برابر در زن باره در ھم آیه نزول شان اتفاقا و) 23( است مردان بر
  )24. (مرد برابر در



  

 از یا و داللت حیث از یا که اند کرده استدالل نیز روایاتى و اجماع به زمینه این در فقھا
 قضاوت مقام تصدى ممنوعیت دالیل از یک ھر به اگر رو این از. دارند ضعف سند لحاظ

 ولى باشند، نداشته تامى داللت است ممکن شود تهنگریس انفرادى بطور زنان توسط
 و متعارف اوال که بویژه ندارند، قضاوت حق زنان که گرفت نتیجه توان مى آنھا مجموع از

 استفاه قاضى عنوان به زنان از که بوده منوال این بر تاریخ طول در مسلمین سیره
 اولى اصل ثانیا و. است دهبو فراوان آنان بین در صالح و شایسته زنان که آن با نشود،

 مردان باره در یا عمومات و قضاوت ادله تمامى زیرا; است زنان قضاوت جواز عدم ھم
  .دارد مردان به انصراف الاقل یا و است

  

 و حساس طبع از که بخصوص نیست، سازگار زنان کرامت و طبیعت با قضاوت ثالثا و
 با این و گیرند، مى قرار خود عواطف تاثیر تحت سریع و برخوردارند رنجى زود و عاطفى
 و طبیعت و جامعه مصالح به توجه با اسالم دلیل ھمین به. دارد منافات قضاوت اقتضاى

 توان مى جا ھمین از. است برداشته آنان دوش از را قضاوت وظیفه زنان، ویژگیھاى
 زنی کشور کل دادستانى قبیل از مقاماتى و قضائیه قوه رئیس در که گرفت نتیجه

 بلکه نیستند ادارى پست یک صرفا مسؤولیتھا قبیل این زیرا; است شرط ذکوریت
 براى رو، این از شوند، مى محسوب باالتر قضایى مرجع دادگسترى قضات به سبت
 تصریح آن به اساسى قانون در چند ھر. است شرط ذکوریت مقامھایى چنین تصدى
 شوراى مجلس نمایندگى و وزارت مقام به زنان رسیدن براى آرى. باشد نشده

 نمایندگى. ندارند محدودیتى زمینه این در زنان و نیست مانع جنسیت اسالمى،
 مرز حقوقدان و فقیه از اعم ھم نگھبان شوراى در عضویت و رھبرى خبرگان مجلس

 مقام به توانند مى نیز زنان که بویژه نیست، شرط آن در ذکوریت و ندارد جنسیتى بندى
 نیز زنان و نیست مردان انحصار در اجتھاد و فقاھت. آیند نایل فقاھت و اجتھاد رفیع

 به راجع نظران صاحب که است مرجعیت مورد در فقط. دارند را آن به دستیابى امکان
  .دارند نظر اختالف آن به زنان دستیابى امکان

  

  .ا.ق 21 اصل از 5 بند با کنوانسیون تعارض) د

 یکسان و برابر حقوق برقرارى زنان علیه تبعیض نهگو ھر رفع کنوانسیون مفاد و روح
 ماده بخصوص کنوانسیون مفاد اساس بر رو این از ھاست زمینه ھمه در مرد و زن بین

 والیت، خانوادگى، حقوق با رابطه در یکسانى حقوق از مردان و زنان آن، 16 و 2
 و دارد اولویت کانکود منافع موارد این ھمه، در و برخوردارند کودکان قیمومت و حضانت

 از تبعیض رفع براى را الزم اقدامات باید 16 ماده 1بند اساس بر نیز دولتھا. است مقدم
 روح و 16 و 2 ماده. آورند عمل به خانوادگى روابط و ازدواج به مربوط امور ھمه در زنان

 تعارض در ایران اسالمى جمھورى اساسى قانون 21 اصل 5 بند با کنوانسیون بر حاکم
 با رابطه در مادران به قیمومت اعطاى بند، این اساس بر زیرا) 25; (است آشکار

 1180 ماده اساس بر پدرى جد و پدر. است مشروط شرعى، ولى نبود به فرزندان،
 بر والیت و بوده صغیر کودکان شرعى و قھرى ولى ایران اسالمى جمھورى مدنى قانون
 زمانى تا و بگیرد صورت پدرى جد و پدر نظارت تحت بایستى آنھا امور ھمه و دارند آنان



 پدرى جد و پدر حتى و ندارد را آنان امور در دخالت حق مادر دارد وجود دو آن از یکى که
  .نمایند واگذار مادر از غیر فردى به را کودکان سرپرستى وصیت، با توانند مى

 تبعیض گونه ھر رفع کنوانسیون که گرفت نتیجه توان مى شده طرح مباحث مجموعه از
 جمھورى اساسى قانون با منابع و مبانى در بخصوص مھمى موارد در زنان علیه

 به کنوانسیون به الحاق براى بایستى و است آشکار و جدى تعارض در ایران اسالمى
  .نمود توجه نکته این

  

  :ھا نوشت پى

1.Convention on the Elimination of all Froms of Discrimination Against 
Women. 

 اسالمى جمھورى موضع و المللى بین اسناد در بشر حقوق مھرپور، حسین.: ک.ر
  :از نقل به ،242 ص ،1374 تھران، اطالعات، انتشارات ایران،

A Compliation of International Instruments United Natians/NewYork, 1988. p. 
112/127. 

  .ایران اسالمى جمھورى اساسى قانون مقدمه) 2

  .269 ص پیشین، مھرپور، حسین) 3

 کنوانسیون مبانى به نگاھى« اندیشه، رواق مجله حسینى، رضا احمد سید.: ک.ر) 4
  .114 ص ،1380تیر - خرداد اول، ش » زنان علیه تبعیض گونه ھر رفع

  .36 ص ،.ق1420 بیروت، دارالملک، المراة، دنیا هللا، فضل حسین محمد) 5

 آور زیان و سخت خطرناک، کارھاى انجام: ایران اسالمى جمھورى کار قانون 75 ماده) 6
 ممنوع زن کارگران براى میکانیکى وسائل بدون و دست با مجاز حد از بیشتر بار حمل و

  .است

 شغلى فرصتھاى از استفاده در افراد ھمه تساوى اصل با منافاتى محدودیتھا این) 7
 و قوانین بودن اسالمى قاعده زیرا; ردندا شده بیان اساسى قانون 28 اصل در که

  .آنھاست مفسر و اساسى قانون اصول ھمه بر حاکم اسالمى موازین رعایت

 عن النھى باب القضاة، آداب کتاب نسائى، سنن النسائى، شعیب بن احمد) 8
  .227 ص ،8 ج العربى، التراث احیاء دار الحکم، فى النساء استعمال

  .821 حدیث ،263 ص4 ج فقیه،ال یحضره ال من صدوق، شیخ) 9

 قم، رجاء، فرھنگى نشر مرکز جمال، و جالل آئینه در زن آملى، جوادى عبدهللا) 10
  .336 ص 1369 اول، چاپ

  .ھمان) 11



  .153 ص ،1378 تھران، پروین، انتشارات زنان، از تبعیض رفع کار، مھرانگیز) 12

  .12/ممتحنه) 13

 دادگستر، نشر ایران، اسالمى ىجمھور اساسى حقوق ھاشمى، محمد سید) 14
  .336 ص ،2 ج1379 سوم، چاپ تھران،

  .ھمان) 15

  .ھمان) 16

 اول، چاپ قم، االسالمیه، المعارف مؤسسة االسالم، شرایع ، حلى عالمه) 17
  .67 ص ،4 ج ،.ق1415

. الغراء االسالمیة الشریعة فى الشھادة و القضاء نظام سبحانى، جعفر: از نقل به) 18
  .47 ص قم، السالم، علیه صادق امام موسسه

 قم، االسالمیه، المعارف مؤسسة االفھام، مسالک العاملى، على بن الدین زین) 19
  .329 ص ،13 ج ،.ق1408 االولى، الطبعة

 ،40 ج ،.ق1398 تھران، االسالمیه، الکتب دار الکالم، جواھر نجفى، حسن محمد) 20
  .12 ص

 قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه المیزان، تفسیر طباطبائى، حسین محمد سید) 21
  .343 ص ،4 ج ایران،

  .20 ص ،40 ج پیشین، نجفى، حسن محمد) 22

 اول، چاپ قم، المؤمنین، امیر مکتبة القضاء، فقه اردبیلى، موسوى عبدالکریم) 23
  .8. -81 صص ،.ق1408

  .57 ص پیشین، سبحانى، جعفر) 24

  . 63 ص پیشین، کار، مھرانگیز) 25
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