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زن وتوسعه پایدار روستاییاولین همایش ملی 









انعکاس حقوق شهروندي در میان زنان روستا از دیدگاه قرآن کـریم و قـوانین موضـوعه    
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  چکیده

شکل گیري جوامع مردم ساالر، مقوله حقوق شهروندي به یکی از مهمترین موضوعات در گفتمان حقوقی امروزه و با 

اهمیت این بحث تا به آنجاست که حجم وسیعی از اسناد و منشورهاي بین المللی . داخلی و بین المللی بدل گشته است

ی مانند دیگر زنان و دیگر زنان روستای .ستدر ارتباط با الزام دولت ها به شناسایی و احترام به حقوق شهروندي ا

) روستایی(در این نوشتار حقوق شهروندي زن .  جامعه به عنوان یک شهروند داراي حقوق شهروندي می باشنداعضاي 

مسلم گردید  قرآن کریم در اصل همه ي انسان ها . از منظر قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد برسی قرار گرفت

هم برابر دانسته و رنگ، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت را به عنوان  انسانیت و فضیلت و ارزش هاي انسانى بارا درگوهر 

در ایران پس از اسالم نیز حقوق و موقعیت زن تغیر یافت و همچنین . ص حساب می کند نه امتیاز و برتريتشخی وسیله

ده و زن به عنوان عضوي اصیل از جامعه حق مشارکت به تبع آن  قوانین و مقررات نیز دچار تحول به نفع زنان ش

  . اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی در تعیین سرنوشت خود را پیدا کرد
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اولین همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی

 - مقدمه  

ماعی نابرابري برخوردار نگاهی اجمالی به تاریخ تمدن بشر بیانگر آن است که زنان نسبت به مردان همواره از حقوق اجت

ونزد تمامی کمیت مردان بر زنان درهمه ادوار هاى بجا یا نابجا بین زن و مرد و احساس حاتفاوت ها و تبعیض . بوده اند

تبعیض ها صورت  وى زنان اعتراضات واقداماتى براى الغاى آن تفاوتها وس اقوام، کم و بیش وجود داشته و همواره نیزاز

ابر بن. یدایی دین اسالم  به گواهی تاریخ، انقالبی در حقوق زنان پدید آمدبا پ. به نتایجى هم منجرب شده است گرفته و

، زن از نظر خلقت همانند مرد است و به ویژه در نصوص قرآنی همانند مردان مورد تعلیمات قرآن، کتاب مقدس دین اسالم

با آمدن  .و به لحاظ شئون اجتماعی بیش و کم، هم سنگ مردان قرار گرفته استخطاب اوامر و نواهی شرعی بوده و از این ر

بودند به دست آوردند و تمامی خرافاتی را که در آن زمان درباره ي زنان وجود داشت اسالم زنان حیثیتی را که از دست داده 

قرآن کریم براى زن و مرد شرافت وکرامت برابري قائل شده . و مقام باالي آنان را گوشزد نموداز بین برد و تمجید از زنان 

زنان روستایی مانند دیگر زنان و دیگر اعضاي  . استوجزتقدم درآفرینش مرد، نسبت به زن هیچ افتراقی بین آنها بیان ننموده 

و لذا ضمن تبیین ،حقوق شهروندي زنان  اعم از روستایی . داراي  حقوق شهروندي می باشند  جامعه به عنوان یک شهروند

روستایی (انجایگاه زنعه جمهوري اسالمی ایران باید به موضوغیر روستایی از منظر قرآن کریم، قانون اساسی و دیگر قوانین 

  .  ادیده گرفته شده است پرداخته شودبه عنوان یکى از مصادیق شهروند که حقوق آنان دربرخى ازموارد ن) و غیر روستایی

  

  مفاهیم اساسی   -2

  شهروند  -2- 1

د یا شهروند کسی است که به واسطه ي تول «: وچنین تعریف شده است) citizen(سیتیزنشهروند برگردان فارسی کلمه 

، عضو یک کشور و جامعه ي سیاسی است و داراي علقه و عاطفه نسبت به آن جامعه سیاسی اعطاي قانونی شهروندي به وي

فرهنگ فارسی «) Brayan،1999(» .و مستحق برخورداري از تمام حقوق مدنی و حمایت هاي قانونی می باشد می باشد

. ، تعریف نموده است»از حقوق متعلق به آن برخوردار می شودکسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و «: شهروند را» امروز

، تنها به فردي که در واحد سیاسی حکومت از از لحاظ حقوق بین الملل نیز، شهروند در اصطالح)  1377صدري افشار، (

  ). 1376گولد جولیوس، . (حقوق کامل سیاسی و مدنی بهره مند باشد اطالق می شود 

  

  حق   -2- 2

حق از ) 1378گرجی. (است به معناي مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خالف الیق و باطل آمدهحق در لغت، 

، همچنین حق در حقوق) 1385ن تراب، اب. (، نوعی ملکیت است که به نحو خاص بین مالک و مملوك وجود داردلحاظ فقه

   )1342امامی ، . ( نماید  اختیاري است که قانون براي فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا ترك
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اولین همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی

  حقوق شهروندي   -2- 3

تصادي است که فرد به اجتماعی و اق ،هروندي ، مجموعه اي از حقوق مدنی، سیاسیحقوق شهروندي یا آزادي هاي ش

قانون است که در هر جامعه اي، دولت موظف  ،محور تضمین این حقوق. کشور از آن برخورداراست_عنوان تبعه یک دولت

تصویب در چارچوب اعالمیه حقوق بشر  )یا آزادي هاي عمومیحقوق ملت (است به نمایندگی از اتباع خود، آن را به عنوان 

رزهاي آن حقوق اساسی جریان دارد و در رابطه با کشور چارچوبی است که در درون م_دولت. کند و به موقع اجرا بگذارد

 )1375قاضی، ( .ی و مفهوم خود را آشکار می نمایدمضامین مربوط به حقوق فرد در جامعه سیاسی معناست که کلیه آن 

ماده ي اول . میالدي مطرح شد 1789اوت  26حقوق شهروندي اولین بار در اعالمیه حقوق بشر و شهروندي فرانسه در 

  » .د زندگی می کنند و در حق برابرندمی شوند و آزا، زاده انسان ها، آزاد«  :اعالمیه  مزبور بیان می دارد

  

مقام و جایگاي زن در دین مبین اسالم -3  

 

هاي در سوره و. نامیده شده است "النساء"مقام زن در اسالم چنان است که در قرآن کریم سومین سوره مفصل به نام 

اسالم زن را به عنوان مسأله مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسائل . دیگر نیز مسائلی مربوط به حقوق و منزلت زن است

اگر ما به تاریخ قبل از دین مبین  . اجتماعی، اخالقی و قانونی خود جا داده و او را به عنوان عضو مؤثر جامعه دانسته است

بودن شان به شکل بسیار ظالمانه زنده  ه در دوران جاهلیت عرب ها دختران را از ننگ دخترابیم کی اسالم مراجع کنیم، در می

گرفتند و در حصه میراث و دیگر  حق حیات و زندگی شان را می ،کرامت و عزت انسانیعالوه بر کردند که  به گور می

و از هرگونه . حق حیات بخشید زن، براي هنگام که دین اسالم ظهور کرد .را قایل نبودند یهیچ حق آنها امتیازات حقوقی

وجود نداشته که زن را چنان  یطی قرون و عصار گذشته تا کنون هیچ دین، آیئن و قانون. حقوق و امتیاز آنها را بهرمند ساخت

  .حق، عزت ، کرامت، مقام و منزلت داده باشد که اسالم داده است

  

 -  حقوق شهروندي زنان از دیدگاه قران  

1 - - وتساوي زن و مرد در آفرینش قرآن  

یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم   «. ودر اصل گوهر انسانی یکی می داند، مرد و زن را از لحاظ آفرینش از یک جنس قران کریم

اللَّه الَّذي تَساءلُونَ بِه والْأَرحام  إِنَّ اللَّه الَّذي خَلَقَکُم مّن نَّفْسٍ واحدةٍ وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالًا کَثیرًا ونساء واتَّقُوا 

اي مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن، جفت او را  1:» کَانَ علَیکُم رقیبا

خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند، و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر 

تعبیرات زیادي با این مضمون  2.نکنید، که خدا مراقب اعمال شماست کنید و درباره ارحام کوتاهی مسئلت و درخواست می

   :موارد  دیگري نیز اشاره می کنیم در قران وجود دارد که ما در اینجا به


1: نساء  - 1
.براي ترجمه آیات در این نوشتار از ترجمه مهدي الهی قمشه اي استفاده شده است  -2
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اولین همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی

1 -1-- » ا حا تَغَشَّاها فَلَمهکُنَ إِلَیسیا لهجوا زنْهلَ معجةٍ وداحّن نَّفْسٍ وي خَلَقَکُم مالَّذ وا هفَلَم بِه رَّتیفًا فَملًا خَفمح لَتم

او ) نوع(اوست خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از  1:»أَثْقَلَت دعوا اللَّه ربهما لَئنْ آتَیتَنَا صالحا لَّنَکُونَنَّ منَ الشَّاکرِینَ

چون با او خلوت کرد باري سبک برداشت، پس با آن بار حمل چندي نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد، و 

ي عطا کرد) و تندرست(گاه هر دو خدا و پروردگار خود را خواندند که اگر به ما فرزندي صالح  بزیست تا سنگین شد، آن

 2.البته از شکرگزاران خواهیم بود

2 -1--  »ْنلَ معج ةٍ ثُمداحّن نَّفْسٍ واجٍخَلَقَکُم موۀَ أَزیانامِ ثَمّنَ الْأَنْعأَنزَلَ لَکُم ما وهجوا زخَلْقًا  ه کُماتهطُونِ أُمی بف خْلُقُکُمی

ثَلَاث اتی ظُلُمخَلْقٍ ف دعّن بم لْکالْم لَه کُمبر اللَّه کُمذَل  وإِلَّا ه رَفُونَ   لَا إِلَهآفرید پس، ) آدم(را از یک تن  او شما 3:»فَأَنَّى تُص

را قرار داد و براي استفاده شما هشت قسم از چهارپایان ایجاد کرد، و شما را در باطن رحم مادران در  )حوا(از آن جفت او 

آفریند، این خداست پروردگار شما که سلطان  می) بدین خلقت زیبا(با تحوالت گوناگون ) مشیمه و رحم و بطن(سه تاریکی 

در هیچ یک از ایات  4برندتان؟ از درگاه او به کجا می) نادان(هیچ خدایی جز او نیست، پس اي مشرکان  جود اوست،ملک و

    .مربوط به خلقت انسان اشاره اي به کامل تر بودن آفرینش مرد و نقص و کمبود در خلقت زن دیده نمی شود 

  

2 - -  تساوي زن و مرد در کرامت انسانی  

فاوتی بین زن و مرد دیده نمی ، در تعبیرات قرانی تمعنوي و توانایی کسب صفات عالیه فضیلت و مقاماز نظر کرامت و 

   کنیموجود دارد که ما در اینجا به چند مورد اشاره می  این زمینه آیات فراوانی در قران مجید و درشود 

و هر که از زن و : »نَقیرًا  ومن یعملْ منَ الصالحات من ذَکَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ فَأُولَئک یدخُلُونَ الْجنَّۀَ ولَا یظْلَمونَ « - 2-4- 1

 5.ن ستم نکنندبه آنا) پرده هسته خرمایی(مرد کاري شایسته کند با ایمان به خدا، چنین کسان به بهشت درآیند و به قدر نقیري 

2 -2-4 - »رَهأَج منَّهزِیلَنَجۀً  واةً طَیِّبیح نَّهیِینٌ فَلَنُحؤْمم وهأُنثَى و ّن ذَکَرٍ أَوا محاللَ صمنْ علُونَ ممعا کَانُوا ینِ مسهر  6:»م بِأَح

داریم؛ و پاداش  ن است، او را به حیاتی پاك زنده میاي انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤم کس کار شایسته

   7.دادند، خواهیم داد آنها را به بهترین اعمالی که انجام می

3 -2-4 -  »کنٌ فَأُولَئؤْمم وهأُنثَىو ّن ذَکَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عما وثْلَهزَى إِلَّا مجیِّئَۀً فَلَا یلَ سمنْ عا میهقُونَ فرْزنَّۀَ یخُلُونَ الْجدی 

خواه مرد یا  -اي انجام دهد  ستهشود؛ ولی هر کس کار شای هر کس بدي کند، جز بمانند آن کیفر داده نمی 8:»بِغَیرِ حسابٍ 


189: اعراف  - 1
همان  -2
6:  زمر  - 3
همان  -4
همان  -5
97: نحل  -6
 همان  -7
40: غافر  -8

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


اولین همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی

  1.حسابی به آنها داده خواهد شد شوند و در آن روزي بی در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می - زن

  

  تساوي زن و مرد در تحمل تکالیف و مسئولیت ها -4- 3

روزه و ر شده مثال در امر به نماز یومیه، ، مواردي است که براي زن و مرد یکسان اممنظور ما از تکالیف و مسئولیت ها

یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم  «چرا که بنا به آیه . ل به تفاوت بین زن و مرد شده استخود در آنها قائ ،نه مواردي که خداوند... 

و هر که از زن و مرد کاري   2:»إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ	رَمکُم عند اللَّه أَتْقَاکُمإِنَّ أَکْ	مّن ذَکَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا

هرگونه   3.به آنان ستم نکنند) پرده هسته خرمایی(شایسته کند با ایمان به خدا، چنین کسان به بهشت درآیند و به قدر نقیري 

که در برخی موارد در مورد زنان قائل شده ، تمایزات ناشی از نقصان عقل تمایزات جنسیتی را رفع نموده است و تمایزاتی را 

  .خلقت نیست، بلکه لطف خداوند است و یا تفاوت در

  

  توانایی بالقوه زنان در امر حکومت   -4- 4

با سیر اجمالی در قرآن می توان به این مطلب پی برد که علی االصول زنان از مشارکت در زندگی اجتماعی و عهده دار 

ث ناتوان و ناقص رهبر حزب در جوامع منع نشده و از این حیو  ، نخست وزیرمشاغلی از قبیل حاکم، رئیس جمهورشدن 

حدود میکند و او را براى رهبرى مناسب نمیداند پس چگونه است که اگر به راستى اسالم نقش زن را م. قلمداد نشده اند

می پردازد که فرمانروایى سرزمینى را به عهده دارد و وسعت اندیشه اش در ) ملکه سبا( خداوند در قرآن به معرفى زنى

تَملکُهم وأُوتیت من کُلِّ شَیء ولَها عرْش عظیم  امرَأَةًإِنّی وجدت  «است؟ ا مسائل از مردان، بلند پروازتر مدیریت و برخورد ب

چنانکه  5!تخت عظیمی دارد) به خصوص(کند، و همه چیز در اختیار دارد، و  من زنی را دیدم که بر آنان حکومت می 4:»

زرگان مملکت خود را گرد آورد و هنگامی که نامه سلیمان رسید ب .میبینیم این زن، فرمانرواست، اما هرگز استبداد راى ندارد

پیشنهادات خود را ابراز کنید من مستبد نیستم و : نامه را که تهدیدى براى آنان شمرده میشد براى همه خواند و به آنها گفت

هر چند من فرمانرواى شما هستم اما در چنین مواردى که سرنوشت مردم را رقم  .یده خود را به شما بقبوالنماخواهم  نمی

  .رت شود تا رأیى مناسب ابراز گرددزند باید با اندیشمندان مشو می

  

  یکسان بودن زن و مرد در مجازات  -4- 5

با برسی آیات قرآن در می یابیم که در محرمات الهی و کیفرهاي مترتب بر آن نیز علی االصول زن و مرد یکسان مورد 

در مورد مجازات  مثال خداوند .در مورد زن و مرد یکی استقبح اعمال محرم و ممنوع و کیفر آن  خطاب قرار گرفته اند و
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دست مرد دزد و زن  1:»والسارِقُ والسارِقَۀُ فَاقْطَعوا أَیدیهما جزَاء بِما کَسبا نَکَالًا مّنَ اللَّه واللَّه عزِیزٌ حکیم  «: سرقت می فرماید

یا در مورد زنا  2.و خداوند توانا و حکیم است! بعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید اند، دزد را، به کیفر عملی که انجام داده

ه ولَا تَأْخُذْکُم بِهِما رأْفَۀٌ فی دینِ اللَّه إِن کُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّ	الزَّانیۀُ والزَّانی فَاجلدوا کُلَّ واحد مّنْهما مائَۀَ جلْدةٍ «: بیان می کند 

و محبت (هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت  3:» والْیومِ الْآخرِولْیشْهد عذَابهما طَائفَۀٌ مّنَ الْمؤْمنینَ

مؤمنان  و باید گروهی از! نسبت به آن دو شما را از اجراي حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید) کاذب

  4!مجازاتشان را مشاهده کنند

  

  خود اموال تصرف و تملک در زن آزادي و قرآن -4- 6

 ما تمام و دادند نمی بود او به متعلق که اموالی در زن به تصرف حق و تملک اجازه مردان ها سرزمین از بسیاري در

 اداي که است کرده توصیه را مردان و دانسته مالک را زن بسیار ایات ضمن قرآن . بود مردان تصرف و اختیار در او یملک

  اکْتَسبوا مّما نَصیب لّلرِّجالِ بعضٍ علَى بعضَکُم بِه اللَّه فَضَّلَ ما تَتَمنَّوا ولَا  « .است واجب گیرد می تعلق او به آنچه و زن حقوق

اءّسلنلو یبا نَصّمنَ مبأَلُوا اکْتَساسو ن اللَّهم هإِنَّ فَضْل بِکُلِّ کَانَ اللَّه ءا شَییملشما از بعضی براي خداوند که را برتریهایی 5:» ع 

 .است عدالت طبق بر و شما، زندگی نظام حفظ براي حقوقی، و طبیعی تفاوتهاي این( !نکنید آرزو داده قرار دیگر بعضی بر

 و ).گردد پایمال یک هیچ حقوق نباید و( نصیبی؛ نیز زنان و دارند، آورند می دست به آنچه از نصیبی مردان )حال، این با ولی

 آنقر ،فوق ي شریفه ایه در 6.داناست چیز هر به خداوند و !کنید طلب تنگناها رفع براي خدا، )برکت و رحمت و( فضل از

 و تجارت طریق از مردان و زنان به که طبیعی و مالی مزایاي تمام که است کرده توصیه و ساخته مخاطب را انسانی جامعه

   .دباشن می آن صاحب رسد، می الهی یبنص طریق از یا کسب

  

  حقوق زن در میراث -4- 7 

، آیینی کامل و قانونی فراگیر و عادالنه در زمینه میراث و تعیین سهم هر ریم در چهارده قرن پیش ضمن آیاتیقرآن ک

متوفی و از جمله زن به عنوان همسر و دختر و مادر فرود آورده که تا آن زمان در هیچ یک از ملل متمدن و  نیک از بازماندگا

از  یکی .نه برخوردار باشد دیده نشده است، آیینی که از چنین دقت و تقسیم عادالبعد آن نیز غیر متمدن سابقه نداشت و 

به وان یکی از دو رکن تشکیل دهنده خانواده و دیگر حقوق زن ، رعایت حقوق زن به عنویژگی هاي قانون ارث در قرآن

نظر اسالم داراي  از ،زیرا نسب و خانواده که منشأ آن زن و مرد به عنوان والدین است ،عنوان مادر و حقوق دختران است

 :قرار داده است  سوره ي نساء مشاهده می شود قرآن سهم االرث زن را نصف مرد 11یه آهمانطور که در . ارزش بسیار است

فَإِن کُنَّ نساء فَوقَ اثْنَتَینِ فَلَهنَّ ثُلُثَا ما تَرَك  وإِن کَانَت واحدةً فَلَها النّصف   یوصیکُم اللَّه فی أَولَادکُم  للذَّکَرِ مثْلُ حظّ الْأُنثَیینِ «
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ثَه أَبواه فَلأُمّه الثُّلُثُ  فَإِن کَانَ لَه إِخْوةٌ فَلأُمّه ولأَبویه لکُلِّ واحد مّنْهما السدس مما تَرَك إِن کَانَ لَه ولَد  فَإِن لَّم یکُن لَّه ولَد وورِ

ید ا أَوی بِهوصۀٍ ییصو دعن بم  سدالسکَانَ ع إِنَّ اللَّه ّنَ اللَّها  فَرِیضَۀً منَفْع لَکُم أَقْرَب مهونَ أَیرلَا تَد نَاؤُکُمأَبو اؤُکُما نٍ  آبیمل

پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اگر ) میراث(کند که سهم  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می 1:»حکیما 

از آن ) از میراث(بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست؛ و اگر یکی باشد، نیمی ) دو دختر و(ا، فرزندان شم

فرزندي داشته باشد؛ و اگر فرزندي نداشته باشد، ) میت(و براي هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر . اوست

؛ و اگر او برادرانی داشته باشد، )و بقیه از آن پدر است(ر او یک سوم است پدر و مادر از او ارث برند، براي ماد) تنها(و 

بعد از انجام وصیتی است که او کرده، و بعد از ) همه اینها،). (و پنج ششم باقیمانده، براي پدر است(برد  مادرش یک ششم می

این فریضه الهی است؛ و ! سودمندترند دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدامیک براي شما شما نمی .اداي دین است

 2.خداوند، دانا و حکیم است

ولَکُم نصف ما تَرَك « : ارث زن و شوهر را بیان کرده است سوره ي نساء نیز خداوند متعال احکام 12یه آو در  

 فَلَکُم لَدنَّ وفَإِن کَانَ لَه لَدنَّ وکُن لَّهی إِن لَّم کُماجوأَز ا تَرَکْتُممم عنَّ الرُّبلَهنٍ وید ا أَوینَ بِهوصۀٍ ییصو دعن با تَرَکْنَ ممم عالرُّب

إِن کَانَ رجلٌ یورثُ کَلَالَۀً أَوِ بِها أَو دینٍ وإِن لَّم یکُن لَّکُم ولَد فَإِن کَانَ لَکُم ولَد فَلَهنَّ الثُّمنُ مما تَرَکْتُم مّن بعد وصیۀٍ تُوصونَ 

ف شُرَکَاء مفَه کن ذَلفَإِن کَانُوا أَکْثَرَ م سدا السمّنْهم داحکُلِّ وفَل أُخْت أَخٌ أَو لَهرَأَةٌ وىاموصۀٍ ییصو دعن بم نٍ  ی الثُّلُثید ا أَوبِه

و براي شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندي نداشته باشند؛ و اگر  3:»اللَّه واللَّه علیم حلیم  وصیۀً مّنَ غَیرَ مضَارٍّ

و براي زنان شما، یک ). آنها(اند، و اداي دین  فرزندي داشته باشند، یک چهارم از آن شماست؛ پس از انجام وصیتی که کرده

ته باشید؛ و اگر براي شما فرزندي باشد، یک هشتم از آن آنهاست؛ بعد از انجام چهارم میراث شماست، اگر فرزندي نداش

برد، یا زنی که برادر یا  از او ارث می )خواهر یا برادر(و اگر مردي بوده باشد که کالله . اید، و اداي دین وصیتی که کرده

؛ و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در )شنداگر برادران و خواهران مادري با(خواهري دارد، سهم هر کدام، یک ششم است 

. به آنها ضرر نزند) از طریق وصیت و اقرار به دین،(یک سوم شریکند؛ پس از انجام وصیتی که شده، و اداي دین؛ بشرط آنکه 

4.این سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است

زیرا دختري که  .فقه توسط مرد توجیه کرده اند، نصف بودن ارث زن را با پرداخت مهریه و نبا توجه به آیات فوق 

رث را می برد وقتی خواست به عقد ازدواج مردي درآید مالی را به عنوان مهریه از او نسبت به برادر خود نصف سهم اال

وآتُوا النّساء صدقَاتهِنَّ نحلَۀً فَإِن طبنَ لَکُم عن شَیء مّنْه نَفْسا فَکُلُوه هنیئًا مرِیئًا «  .کند  و یا از او طلبکار می گردد دریافت می

اگر آنها چیزي از آن را با رضایت خاطر به ) ولی! (به آنان بپردازید) یا عطیه،(بعنوان یک بدهی ) بطور کامل(و مهر زنان را  5:»

و پسري که دو برابر خواهر خود ارث می برد به هنگام ازدواج باید مالی را به  6!ل و گوارا مصرف کنیدبه شما ببخشند، حال

رث می هم چنین زنی که نصف شوهر خود سهم اال. کند یه متعهد به پرداخت آن گردد همسر خود به عنوان مهریه تملیک

ج خویش را از شوهر دریافت می کند و برعکس شوهر برد در طول زندگی زناشویی بدون اینکه از مال خود خرج کند مخار
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پس بین . که سهم االرث او دو برابر زن است تکلیف دارد در طول دوران زندگی زناشویی نفقه زن و فرزندان خود را بپردازد

  .این دو وضعیت نوعی تعادل و هماهنگی برقرار است

   

  قرآن و تعیین حقوق زن در برابررضاع و حضانت  -4- 8

بیان احکام قرآن ضمن . در قرآن ذکر شده، حقوق او در برابر رضاع است)روستایی (اي زن از حقوق دیگري که بریکی 

آیه ي شریفه ي زیر که مفصل ترین آیه در . ت بسیاري براي زن تعیین کرده استحقوق و اختیارا ،دوران شیرخوارگی کودك

والْوالدات یرْضعنَ أَولَادهنَّ حولَینِ کَاملَینِ   «: اشاره کرده است  احکام رضاع است به اکثر مسائل حقوقی دوران شیرخوارگی

بِولَدها ولَا مولُود دةٌ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهنَّ وکسوتُهنَّ بِالْمعرُوف لَا تُکَلَّف نَفْس إِلَّا وسعها لَا تُضَار وال لمنْ أَراد أَن یتم الرَّضَاعۀَ

ع نَاحرٍ فَلَا جتَشَاوا ومّنْهن تَرَاضٍ مالًا عصا فادفَإِنْ أَر کثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو فَلَا لَّه کُملَادوا أَوعتَرْضأَن تَس دتُّمإِنْ أَرا وهِملَی

مادران، فرزندان خود را دو سال  1:»ما آتَیتُم بِالْمعرُوف واتَّقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ  جنَاح علَیکُم إِذَا سلَّمتُم

و بر آن کس که فرزند براي او متولّد . براي کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند) این. (دهند تمام، شیر می

.) در مدت شیر دادن بپردازد؛ حتی اگر طالق گرفته باشد(الزم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شایسته  ،)پدر(شده 

حق ضرر زدن به کودك را دارد، و ) به خاطر اختالف با پدر(نه مادر ! هیچ کس موظّف به بیش از مقدار توانایی خود نیست

و اگر آن دو، با . )هزینه مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نماید (جام دهد و بر وارث او نیز الزم است این کار را ان. نه پدر

با عدم توانایی، یا عدم (و اگر . از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست) زودتر(رضایت یکدیگر و مشورت، بخواهند کودك را 

ت؛ به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور اي براي فرزندان خود بگیرید، گناهی بر شما نیس خواستید دایه) موافقت مادر

  2!دهید، بیناست به آنچه انجام می و بدانید خدا،! خدا بپرهیزید) مخالفت فرمان(و از . شایسته بپردازید

  

  حقوق شهروندي زنان در قوانین جمهوري اسالمی ایران   -5

  زن در قانون اساسی -5- 1

در مقدمه قانون اساسی از موقعیت زنان و استیفاي حقوق آنان به دلیل ستم بیشتري که متحمل شده اند سخن به میان  

واز آنجا که حقوق ایران تحت تأثیر حقوق اسالم با گرایش فقه امامیه است ، قبل از انکه به حقوق زن یا مرد  .آمده است

گاه کرده است و خانواده را یکی از واحدهاي بنیادین جامعه و کانون اصلی توجه کند به حقوق آنها در چارجوب خانواده ن

و یا ابزار کار بودن  )شیئی بودن(رشد و تعالی انسان معرفی نموده که زن به عنوان یکی از واحد هاي خانواده باید از حالت 

فراهم آمدن امکانات جهت . کوشدبخارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادري در پرورش انسان هاي مکتبی 

 قوانین عاديدر این نوشتار به برخی از اصول قانون اساسی و مواد . د از وظایف حکومت اسالمی می باشدنیل به این مقصو

 :جمهوري اسالمی ایران که در جهت احقاق حقوق زنان می باشد اشاره می گردد 

همه و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه براي : اصل سوم قانون اساسی - 1-5- 1
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  .تساوي عموم در برابر قانون

ریـزي   از آنجا که خانواده واحد بنیادي جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه: اصل دهم قانون اساسی -2-1-5

ل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایـه حقـوق و   هاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشکی

  .اخالق اسالمی باشد

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قـرار دارنـد و از همـه حقـوق     : اصل بیستم قانون اساسی -3-1-5

  .اسالم برخوردارندانسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین : ن اساسیاصل بیست و یکم قانو -4-1-5

  :نماید و امور زیر را انجام دهد

  .هاي مساعد براي رشد شخصیت زن و احیاي حقوق مادي و معنوي او ایجاد زمینه -

  .سرپرست بارداري و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیحمایت مادران، بالخصوص در دوران  -

  .ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده -

  .سرپرست ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی -

 .اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی -

  

  

 عاديزن در قوانین  -2-5

در این مدت تعـدیل  . در ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی بر پایه فقه امامیه اصالح یا تدوین شده است عاديقوانین 

  :هایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است وما در این نوشتار به مواردي اشاره می کنیم 

عقد را اجازه کند نافذ  زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره رضاي: قانون مدنی 1070ماده  -1-2-5

  .بوده که عاقد فاقد قصد باشد  اي است مگر اینکه اکراه به درجه

  .خواهد بکند می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که زن مستقال می: قانون مدنی 1118ماده  -2-5- 2

اجازه پدر یا جد پدري او  باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به نکاح دختر: قانون مدنی  1043ماده  -2-5- 3

تواند با  دختر می  موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت  است و هرگاه پدر یا جد پدري بدون علت

 ري که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازو شرایط نکاح و مه خواهد با او ازدواج نماید معرفی کامل مردي که می

  .اقدام نماید دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج

خارجی که شوهر ایرانی ـ هر زن تبعه 6بند : .... شوند خاص ذیل تبعه ایران محسوب میاش: قانون مدنی 976ماده  -2-5- 4

  .اختیار کند

  .طالق از جانب زن با شرط ضمن عقد امکان : قانون مدنی 1119ماده  - 2-5- 5

گیرد باید به  انجام می براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه): 29/8/1369( قانون کار 38ماده  - 2-5- 6

دات سیاسی و تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقا. زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود

  .مذهبی ممنوع است
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از حد مجاز با  انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر): 29/8/1369( قانون کار  75ماده  - 2-5- 7

دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با . ممنوع است دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، براي کارگران زن

  .شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید دپیشنها

روز  45  االمکان حتی.  روز است 90جمعاً   زن  کارگران  زایمان و  بارداري  مرخصی): 29/8/1369( ارقانون ک 76ماده  - 2-5- 8

  .شود می  اضافه  مرخصی  مدت  روز به 14  توأمان  زایمان  براي. قرار گیرد  مورد استفاده  از زایمان  باید پس  مرخصی  از این
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   گیري نتیجه -6

مراد ما مجموعه اي از حقوق مدنی،  همانطور که مالحظه نمودیم ما وقتی از حقوق شهروندي سخن به میان می آوریم 

ستم ها و ناروائی هایی . کشور از آن برخورداراست_که فرد به عنوان تبعه ي یک دولت اجتماعی و اقتصادي است ،سیاسی

که بر جامعه زنان تحمیل می شد ، قانون گذاران بین المللی و داخلی را به این جهت سوق داد که قوانین و مقرراتی براي 

اوي قرار ا با مرد یکسان و مسآنها را در تمامی زمینه ه ،ع کرده و ضمن حمایت از حقوق زنانجلوگیري از این ستم ها وض

در نظام حقوقی اسالم . مذهب امامیه است، به مقدار زیادي مبتنی بر فقه اسالم با گرایش قوانین ایران در زمینه حقوق زن. دهد

بنابراین در تمامی مقرراتی که . ینی اختصاصی به مرد یا زن ندارندمخاطبین احکام و قوانین انسان ها هستند و مقررات د ،

وجود ندارد و اگر تفاوت هایی وجود ) روستایی یا غیرروستایی(تفاوتی بین زن و مرد  ،ا هو انسان استموضوع آنها انسان بم

و به پیروي آن نظام  چراکه سیستم حقوقی اسالم .بیشتر میان زن و مرد براي زندگی مشترك است »تناسب«دارد به خاطر 

در نتیجه . دهد ترین نهاد هاي اجتماعی مورد توجه قرارمی، خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی حقوقی ایران

ر حقوق زن و مرد تفاوت هایی ظاهري و جزیی دنتیجه اش استحکام جامعه است، ممکن است در راه استحکام خانواده که 

  . وجود داشته باشد
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