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 نظام جمهوری اسالمی ایران آنها از مطالباتحقوق زنان و 

  یدکتر الله افتخار
  ، دانشگاه شاهد اریاستاد ث،یعلوم قرآن و حد یدکتر

eftekhari@majlis.ir 

                                                                                 چکیده

شهروندان و صاحبان  عنوانبهکه تمامی افراد جامعه را  و اخالقی  دینی یهاآموزهیک نظام برآمده از  مثابهبهجمهوری اسالمی ایران 

 سلمانم زنان ژهیوبهآحاد جامعه  کیبهکیو مطالباتی را برای  انتظارات ردیگیم در نظر اصلی جامعه نانیآفرنقشحق و مسئولیت و 

در دوران ظلمانی رژیم  ژهیوبهخود  و تبعیض جنسیتی تاریخی یهاتیمحرومزنان از سویی رنج  چراکهایجاد کرده است. ایرانی 

ه( امام خمینی )ر اهللتیآ جمهوری اسالمی ایران حضرتمعظم  گذارانیبنو از دگر سو به فرمایش  دندیکشیمرا بر دوش  یشاهستم

 سهیم ،و غیور و به ثمر نشستن مجاهدات این ملت شریف ایران پیشاپیش آنها در پیروزی انقالب اسالمی و حتیهمدوش مردان 

 واسالمی مهوری مقدس ج نظام و جایگاه زنان در اسالم ،اسنادی-توصیفیاست تا با استفاده از روش  بر آنبودند. لذا این پژوهش 

 قرار دهد. یموردبررسرا مطالبات آنان  حقوق و

 واژگان: زنان، نظام جمهوری اسالمی، اسالم، مطالبات و حقوق.کلید 
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 مقدمه

حیث ساختار،  )از ازکشورداریو ستمدیده است الگویی  مؤمناین ملت شریف،  یاکبرهااهللوری اسالمی که برآمده از هنظام جم

صر عدینی پس از  یهاآموزهاز عملی  یاتجربه عنوانبه، قانون اساسی و قوانین و مصوبات دیگر( مبتنی بر تعالیم اسالم هااستیس

به بهای  اجرای دستورات آنهاجهت اهداف و منافع غرب و  در، حرکت خفقان طوالنی یهامهر و مومکه پس از  هستو علوی  نبوی

 را بیدار کرد. در اینشده نادیده انگاشته  یهاخواستهو  بربادرفتهمردان و کودکان به ثمر نشست و امیدهای  ،از زنانخون بسیاری 

درنیم دیگر نقش بسزایی دارند بیش از همه امید یافتند تا انگیزه و حرکت  جادیدر انیمی از افراد جامعه که  عنوانبهمیان، زنان اما 

ده به فرمو تا دریغ نکردندخویش همسر و فرزند  ،مال ،از بذل جان خود دست یابند و در این راه نیز حقبه یهاخواستهبه مطالبات و 

ارتش هزاران نفره زنان شهیدی »پوشند. جمعی از آنان جامه عمل  ،گذارید این انقالب به دست نامحرمان و نا اهالن افتدنکه امامشان 

هادند تماشاچی نبودند و قدم در میدان عمل ن هاآنمسیر تاریخ اسالم و کشور نقشی شایسته ایفا کردند.  تغییررا تشکیل دادند که در 

زن  0777)پیام رهبری به کنگره ".و در نقش معمار جدید ایران جدید ظاهر شدند و معلم ثانی برای زنان جهان خواهند بود

 ( ۵۱/۵1/۵93۵شهید

 بخشاتیحگذشته نسبت به زنان، به دستورات  زیرآمیتحقو  زیآمضیتبع تفریطی وافراطی خسته آنها از نگاه  یهادلو  هاچشم

به برکت انقالب  بودند.بود که جایگاه انسانی و الهی و ارزشمندی برای زنان قائل  شدهدوختهاسالم و اقدامات جمهوری اسالمی 

 ررا د آثار خود مدتی الزم است تا هنوز فرصت و اما ؛گرفتهنگی در میان فرهیختگان شکل استقالل فر و یخودباوراسالمی حس 

برجای  ه کنندارائ یگذاراستیس برای تحلیل والگویی جدید  کارآمد کهنخبگانی  مند وادبیاتی نظام بایک جریان بالنده  ایجادشکل 

 راتیثتأ ،کاربردی بنیادی ومفاهیم  وتعاریف  شاخص شناسی، ،محورهای مساله شناسی در را حاکمیت نگاه انفعالی آثار خودگذارد. 

جمهوری اسالمی نیز در راستای مظلومیت زدایی و ارائه ( ۵9۱۱)زیبایی نژاد، جای گذاشته است. آن بر جز خانواده ور مدرنیته ب

 -شورای فرهنگی همچونمانند ایجاد ساختارهایی  ویژه زنان و خانواده  ؛قداماتی چند انجام دادا خدمات متقابل به زنان و دفاع از آنان

ات کل امور اجتماعی زنان ، کمیسیون یا فراکسیون زنان و خانواده در مجلس شورای اسالمی، معاونت زنان ریاست جمهوری، ادار

 مدتانیم ،بودجه قانون رینظ مدتکوتاه)مجلس شورای اسالمی، توجه به زنان و خانواده در قانون اساسی، قوانین هازنان در استانداری

در  کالن یهااستیسشورای عالی انقالب فرهنگی،  یهااستیس ،قوانین دائمی کشور( مانند درازمدتو  سالهپنج یهابرنامههمچون 

 حالنیبااهمه گواه این مطلب است.  دستنیازاو مواردی  ، بخشنامه و مقررات مصوب هیئت دولتهانامهنیآئحوزه زنان و خانواده و 

است. این مطالبات در  افتهینتحققاز آن  دیگر مجموع زنان، اما از نظام مطالباتی دارند که بخشی از آن محقق گشته و بخشی

 یمبتن نظام جمهوری اسالمی ازآنجاکهاما  هست اجتماعی ، حقوقی، اقتصادی، علمی و امنیتی ،خانوادگی ،فردی گوناگون یهانهیزم

آنان در اسالم که به شناخت مطالبات  یهانقشو  هاتیمسئولآشنایی با جایگاه زنان، حقوق،  در این پژوهش ؛های دینی استآموزه بر

 است. قرارگرفته موردتوجهحقیقی آنها کمک خواهد کرد 

 زنان  و مطالباتحقوق .1

ین است. بنا برا شدهنییتعاش جتماعیا پایگاه برحسببه وظایف و انتظاراتی اشاره دارد که برای هر فردی  یشناسجامعهدر  نقش

انند تومین یا توانندیمو رفتارهایی که مردان و زنان  هاتیفعال ٔ  دربارهدر یک جامعه  غالب نقش جنسیتی عبارت است از انتظارات

 ماهیت اًاساسبه انتظارات جامعه است که  ناظرزیرا این مفهوم  با مفهوم کار جنسیتی یکسان نیست ها درگیر شوند. این مفهومدر آن

 (۵9۱3بستان،)اشاره دارد.  هاتیفعالارها و ک تقسیم و توزیع واقعیبه ، کارمیتقسمفهوم  کهیدرحالدارد جنسی 

. در هستو جمع آن حقوق و حقائق  (۵۱73فراهیدی، ()۵۱۵۱ ،ر مورد حق، حق در لغت نقیض باطل است )ابن منظورد اما

( ۵909 ،دهخدا. )انددانستهباطل و عدل  ضد اسالم، شایسته، سهم هرکس، ثابت،کتب لغت فارسی حق را به معانی گوناگونی نظیر، 

است.  شدهمطرح، تصرف یا سلطه ارادهبه نیروی  شدهتیحما نفع ،منفعت سود و در اصطالح نیز برای حق معانی گوناگون

 (۵93۱ی،منعی)
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سل اول، نسل دوم و )ن گانهسه یهانسلحقوق بشر  عنوانبهو کلیدی دارد و اساسی واژه حق در اسناد حقوقی بشر، نقشی 

 .رودیمنسل سوم( به کار 

مذهبی، آزادی بیان، مصونیت از  یهایآزادمدنی است. حقوقی از قبیل  -سیاسی  یهایآزادوق نسل اول حقوق حق

 ، حق رأی، آزادی تردد، انتخاب محل اقامت، به این نسل از حقوق بشر تعلق دارند.لیدلیبخودسرانه و  یهابازداشت

، وپرورشآموزشاز  یمندبهرهحقوق بشر نسل دوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد است. حقوقی از قبیل حق 

های این نسل از حقوق مثالی از حداقل امکانات معیشت یمندبهرهبهداشتی، حق کار و  یهامراقبتمناسب،  ناز مسک یمندبهرهحق 

 بشری هستند.

است که حقوق نسل دوم، مستلزم حمایت و مداخله  کهیدرحالاین  ددارندیتأکدولت و دیگر افراد  مداخلهعدمنسل اول نوعاً بر 

 .هاستدولت

دعی حق اجتماعی م یهاگروهجامعه و یا  کهاست  یاگونهبهحقوق نسل سوم، ماهیتی جمع گرایانه دارد. حقوق این نسل 

 (۱۱)همان: .سالم، حق بر صلح یا حق بر توسعه و ... ستیزطیمححقوق این نسل مواردی است همچون حق بر هستند. 

 حقوق زنان در ادیان و اسالم.2

ت است که ه( و این بدان ج07:اسراء)"آدمبنی لقد کرمنا"یک اصل ثابت و پایدار توجه دارد.  عنوانبهدین اسالم به کرامت انسانی 

فیه من  و نفخت": ت که از جانب خداوند بر آن دمیده شده استوسمرکبی برای روح متعالی ا منزلهبهجسم مادی او 

را شامل  رمسلمانیغنگاه به جامعه بشری است یعنی مسلمان و  :، اوالً هاانساناه اسالم به حقوق ا نگ( لذ01:؛ص13:حجر)"روحی

 ننابرایب کندیمدر برابر هر حقی، مسئولیت و تکلیفی را لحاظ  :ثالثاً .پرورش جسم و روح انسان هر دو را در نظر دارد:و ثانیاً  شودیم

 .قرار گیرد موردتوجهو تکالیف آنها  هاتیمسئولدر بررسی حقوق و مطالبات زنان نیز باید در کنار حقوق آنان، 

 به چند دسته تقسیم کرد:  توانیماست را  بناشده اساس بر هماناسالمی قوانین جمهوری اما حقوق بشر در اسالم که 

 از منظر قرآن و روایات عبارتند از :  هاانسانحقوق فردی : حقوق فردی  ۵-1

اال  هللحرم ا یآلتوال تقتلوا النفس "موضوع اختصاص یافته است مانند : این کریم به حق حیات که آیاتی چند از قرآن  1-1

 (۵۱ :انعام)" بالحق

: دیافرمیملذا  .است گرفتهبرعهدهمسلم آنها خود  از حقوقیکی  عنوانبهرا  هاانسانمعیشت  نیتأمحق معیشت: خداوند  9-1

نسبت به رفع مشکالت معیشتی شهروندان  ( بنابراین حکومت اسالمی نیز باید91:و ابراهیم ۵9:)نحل"هو الذی سخر البحر لتأکلوا... "

 زنان اقدام کند. ازجمله

لذا آیاتی چند از قرآن به آن اشاره .حق آزادی: در اسالم افراد با رعایت بعض مالحظات در تمام اقدامات خویش آزادند  ۱-1

 ( 9:انسان)"کفورا و اماانا هدیناه السبیل اما شاکراً "و نیز  (1۱۱:)بقره"ال اکراه فی الدین": مانند کندیم

هلل هستند که با یکدیگر تفاوتی ندارند و تنها معیار امتیاز اهمه عیال  هاانساناسالم  ازنظرحق تساوی میان افراد بشر:  ۱-1

 ( ۵9:حجرات )"اتقیکمان اکرمکم عنداهلل ":  هستتقوا  بر اساسبه دیگران  بر نسبتآنها 
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زش آمو دانندینمراکه  آنچه هاانسانمکتب وحی، معلم خداست که باید به شاگردان این مکتب یعنی  ازنظرحق تعلم:  ۱-1

آیات  و (۱:علق )"علم االنسان ما لم یعلم" :ردیگیم گرفتهبرعهده را آنها تعلیمت که خود، مستقیم خداوند اس ،: معلم انسانها گاهدده

بعث فی االمیین  هو الذی" :آموزش دهند. انسان را تا اندشده مأمور طرف خداوند که از باشندیم اوو گاه پیامبران  اولیه سوره رحمن

ران نشانگر آن است که این ای قوانین جمهوری اسالمیبررسی  (1:هعجم«)الحکمه الکتاب و علمهمی علیهم ایاته ومنهم یتلوا  رسوال

اجرا باید توجه داشت که  مرحلها در ت امدر حقوق فردی آنها پرداخته اسزنان  ژهیوبهحقوق شهروندان  ومطالبات  یتمامبه قوانین

است یعنی در گام اول باید امکانات معیشتی،  لهیوسبهاما متعهد که باید به نتیجه توجه داشته باشد  هرچند جمهوری اسالمی ایران 

  دی و کرامت شهروندان را تهیه کندآزا

 حقوق خانوادگی  .3

ت و اس رفتهیپذیمکه در طول تاریخ، تشکیل خانواده و ایجاد رابطه جنسی، ضمن یک عقد و قرارداد صورت  اندکردهمورخین بیان 

 -۵( بعض آثار ازدواج و تشکیل خانواده عبارتند از : ۵93۵،مطهری .)اندستهینگری "مشروع رابطه" همگان این رابطه را با دیدگاه

 کردن کودکان.  ریپذجامعه -۱استمرار و تداوم نسل بشر  -9نیازهای روحی و عاطفی  نیتأم -1نیازهای جنسی  نیتأم

 استمرارو در جای دیگر اشاره به ( 1۵:روم) داندیممودت و رحمت میان زوجین ، را ایجاد آرامشازدواج قرآن کریم هدف از 

 (۵:ء) نساکه خداوند خود متکفل آن شده است داندیمتداوم وجود انسانها در فرزندان و نسلشان 

 رگذاریتأث آن یهاعرصهو در تمام  ابدییمو از آنها به جامعه تسری ن اشاز زوجین به فرزندانرحمت و آرامش  ،لذا این مودت

 و همکاران دولتی)"ترین نهاد اجتماعی استکیفیت مهم ازلحاظو  نیترکوچک ءخانواده به جهت کمیت اعضا "که هرچندزیرا است. 

 .شودیمآموزشی و فرهنگی تلقی  ،یک واحد سیاسی، اقتصادی مثابهبهکه  .باشدیم( لیکن سنگ بنای جامعه ۵9۱۱

 ازدواج 1-3

 است.که به ییهابخشزدواج از سوی مسئولین امور است که این خود دارای تسهیل ا ه مسالهتوجه ب ،وق زنانحق وت مطالبا ازجمله 

 :گرددیماشاره  هاآنبعض 

 

 تحقق ازدواج 1-1-3

 سازدیمرا موظف  امور اولیاء نور سوره  91آیه . باشدیمسازی جهت ازدواج آنان تربس همسرافراد در سن ازدواج فاقد حقوق  ازجمله

از  یانمونهاست  شدهپرداختهدر قوانین جمهوری اسالمی نیز مکرر بر این مهم  .را فراهم سازد زنان مجرد ووسیله ازدواج مردان  تا

 ،مسکن رابطه با درتسهیالتی  ،یسازفرهنگکه  .مجلس شورای اسالمی است ۵9۱۱سال  مصوبآن قانون تسهیل ازدواج جوانان 

لین او"ه باید به این نکته توجه شود ک گرفته است. در نظربرای این امر مهم  راآن  غیر و ازدواج جوانانصندوق  ،خدمت سربازی

بوده است در این قانون مقرراتی  19/۱/۵9۵7قانونی که در زمینه ازدواج )در ایران( به تصویب رسید قانون راجع به ازدواج مصوب 

ود که حتی ب شدهینیبشیپزناشویی اقتضاءات راجع به تکالیف زناشویی، شرایط صحت ازدواج ،شیوه رسیدگی و محاکمه در خصوص 

 (۵9۱۱آرتیدار،) مواد آن در قانون مدنی قرار گرفت.، قابلیت اجرائی داشت و بعضی از مدنی پس از تصویب قانون

 

 نقش هاو مسوولیت ها عادالنه سیمتق 2-1-3 

باید کسب موفقیت  وبرای ایجاد نظم  کاری  هر زیرا در .به عهده مرد است و زن معاون اوست خانواده، ریاست اسالمی خانوادهدر  

که  سوره نساء9۱. آیه باشدیماقتصادی خانواده اعم از نفقه و مهریه بر عهده مرد  بار حالنیدرعشود.  دارعهدهیک نفر مسئولیت را 

پس از ذکر قوامیت  و داندو به نحوی علت آن را همین مسئولیت مالی می کندیم دیتأک موضوع  نیبر همنیز  تمرد اس قوامیت بردال 
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هرچند که بعضی برآنند که قوامیت به معنای کارگزاری است و دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری  .آوردیمرا  "بما انفقوا "عبارت  مرد

  نیست.

 مهریه 3-1-3

جمهوری اسالمی در قوانین  لذا .ن داللت داردهمیبر  ءسوره مبارکه نسا ۱آیه  .سالم مهریه حق زن دانسته شده استدر دین مبین ا

 .دیگویمدر مورد مهریه زن سخن قانون مدنی  ۵7۱1 ماده ازجملهایران 

 نفقه ۴-1-3

الی  ۵۵7۱مواد  در باشدیمنفقه   داللت دارد بر آنبعض آیات قرآن  و ورزیده دیتأک بر آن که اسالم دیگر حقوق مالی زن از

 موارد آن را مصادیق و و گذاردیماعضای خانواده را بر عهده مرد  نفقهنفقه دفاع شده است و تکلیف پرداخت  از مدنیقانون  ۵۵۵9

 .کندیمیان ب

 مدنی و ضمانت اجرایینوع  دو رای تعهد به انفاق شوهر،ب جمهوری اسالمی ایران، نیدر قوانآن  تبعبه اسالم و در حقوق

امامیه جهت ضمانت اجرای مدنی ایران  به تبعیت از فقه  قانون مدنی کنندگاننیتدو. گرددیمبیان  مختصراًکه  کیفری وجود دارد.

 قیاز مصاداستنکاف شوهر از پرداخت نفقه که  در صورت. برای مثال انددانسته را مقررطالق  خت نفقه والزام به پردا وهیدو ش،نفقه 

امامیه است. این مورد اتفاق فقهای  وملزم به پرداخت آن نماید  شوهر را ،به دادگاه با مراجعه تواندیمزن  باشدیمنشوز زوج 

  (۵9۱۱،محمدی)

با مشکالت  غالباً  هاآنمهریه  ژهیوبه نفقه ودر رابطه با قوانین حمایت از زنان درجهت دستیابی آنها به حقوق خود علیرغم 

 در موردفرهنگ جامعه  درباورهای ناصحیح  ،توان مردبیرون بودن آن از  مهریه وبودن میزان   نامتعارف. باشندیمعدیده روبرو 

ش پذیر جهیدرنت وانفعال مردان  و یزدگشتابتکالیف خویش ، مردان از حقوق و زنان وعدم آگاهی  ،ضروری نبودن پرداخت آن به زن

ه مهریه ک سبب شده تا دستنیازامواردی  ومشکالت ناشی از متون عقدنامه  و هاآنتوان مالی مهریه در سطوح باالی خارج از 

 تبدیل گردد. بدان  بیو آستخریب  ی جهتسبببه  باشد امروزه هاخانوادهبنیان برای تحکیم  یالهیوستا  رفتیم

 عقد نکاح ۵-1-3

پیشنهاد )ایجاب( از سوی زن مورد تصور عموم است  آنچه برخالف  عقد نکاحجمهوری اسالمی ایران  نیدر قواننیز ودر دین اسالم  

 را او خواهدیمپدرش  :و گفتآمد  )ص(پیامبرکه دختری نزد در روایت است  (۵93۱،)نعیمی .شودیم مرد منعقدو قبول از سوی 

جایگاه  واین نشانگر آزادی زن  و (۵9۱0،یشهریر)محمدی  .دختر دادحق انتخاب را به  دهد. پیامبر)ص( میلش شوهربرخالف 

  .باشدیمدر شرع مقدس  واالی او

 ثبت ازدواج ۶-1-3

، ثبت ازدواج را الزامی احوالثبت( و قانون ۵9۵۱ج )مصوب از ماده یک قانون اصالح قنون ازدوا ایران اعممهوری اسالمی در قوانین ج

، در مواردی ثبت ازدواج به ثبت ازدواج دائم بر اجبارالوه . قانون تحکیم بنیان خانواده مصوب مجلس شورای اسالمی نیز عدینمایم

 .داندیمالزامی  نیز موقت را

 .باشدیمل ازدواج طالق و انحال -9ثبت ازدواج و  -1    حقوق یکسان زن و مرد در ازدواج -۵موارد مرتبط با ازدواج، از دیگر 

 طالق ۷-1-3

 زکه جمقدس است  ازدواج پیوندی. در اسالم ردیگیم شیدر پراه اعتدال را  ،یهود طالق در مقایسه با مسیحیت و مسئلهاسالم در 

که به روابط زناشویی خود  دهدیم شوهر حق واسالم به زن ( ۵9۱3عبدالعظیم ،) .نباید گسسته شود کنندهقانع حکم وم یهالیدلبه 

 "خلع"به  راهی کهبرخالف یهود به زن نیز از افزون براین  و دهدیمپایان دهند. اسالم به مرد حق طالق  نباشد( یاچاره)درجایی که 

قانون مدنی به مسائل  ۵۵97و۵۵13، ۵713، ۵719، ۵717، ۵7۵3، ۵7۵۵-۵713مواد ( ۱۱. )همان:دهدیمحق فسخ  ،مشهور است

 .پردازدیمآن  طیشرا طالق و
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یار طالق اخت عمدتاً ،خانوادهرسیدن  بستبندر صورت به قوانین اسالمی  بر اساسهرچند که باید بدین نکته توجه داشت که 

 نیز زن و از سوی مرد در رابطه با ژهیوبهعدالت میان زوجین  مروت و رفتاری و ونیز رعایت اصول اخالقی  در آناست لیکن  مرد با

پرداخت نفقه  ،(۵3:نساء از مهریه ) یپوشچشمعدم اجبار زن به  ل،مورد مساله شیردهی به طف در حتی هاآنرعایت حقوق کودک 

 و( 9۱:)نساء برای حل اختالف میان زوجینتعیین حکم  تشکیل دادگاه خانوادگی و ترمهمآن  از ودر دوران عده طالق رجعی به زن 

  است.  شدهمطرح همهآنجز 

 خانواده و مادری.۴

برای "فمینیستی، اسالم برای مادری اهمیت و قداست قائل است و نیز برخالف کسانی چون سیمون دوبوار که یهادگاهیدبرخالف 

فردیت و آزادی زن در پیوند مادر و  فدا شدناز  وتاررهیتاما توصیفات او تصویری  اندشدهشدن حق انتخاب قائل  مادر در موردزنان 

قوانین جمهوری اسالمی  رونیازا. ردیگیم( برای مادری جایگاه ویژه و حتی برتر از پدر در نظر ۵9۱۱دمارنف، ) کندیمفرزند ترسیم 

ی مادرانی مادران شاغل یا لحاظ ساعت خاص برای شیرده وقتمهینایران نیز بدین مهم توجه شایان داشته است. مانند قانون کار 

روز برای پدران دارای نوزاد دران و لحاظ مرخصی به مدت پانزده و افزایش مرخصی زایمان به نه ماه برای ما که کودک شیرخوار دارند

 غیره. به زنان در مشاغل دورکاری و یبخشتیاولوجهت کمک به مادر و قانون 

از بانوان در خارج از منزل اما بیش از نیمی از بانوان دارای مشاغل  یتوجهقابلاست که علیرغم اشتغال تعداد  ذکرانیشا

 و از دگر سو عالوه بر موانعی گرددیبازمکه این از سویی به نگاه اسالم در معافیت زن از پرداخت نفقه  اندشغلو یا فاقد  یررسمیغ

به جهت نیاز اقتصادی خانواده و یا احساس نیاز به استقالل مالی زحمت مسوولیت دوگانه  که ذکر شد جمع کثیری از بانوان که

ه )کدارخانهبیمه و مستمری زنان  نیتأمشغل و  عنوانبه" یدارخانه"در صورت لحاظ  خرندیممادری و شغل بیرون از منزل را به جان 

 میان کار در بیرون منزل و مسوولیت درون خانه دومی را انتخاب خواهند کرد. قطعاً ( درآمد اجرابا تصویب مجلس تنها یک سال به 

به آرامش مادران و خانواده خواهد  یتوجهقابلدولت و درنتیجه استمرار آن کمک  پذیرش بار مالی آن توسط در صورتقانونی که 

 آن خواهد بود. ازیموردنودجه نظام نیز بسیار بیشتر از ب یهانهیهزدر  ییجوصرفهآن و  افزودهارزششد. و 

همراهی با آموزش و حمایت الزم، توجه مردان  شرطبهاز حضور فیزیکی  ازینیباستفاده از فناوری و تقویت دولت الکترونیک و مشاغل 

عند االستطاعه  و یا اهمیت دادن به نیاز زنان به استقالل  اصطالحبهبه پرداخت مهریه زنان به میزانی که در توان مالی زوج است و 

آن  نمأموراکاپیتالسم مصرفی و .هاستآنزنان و افزایش رضایتمندی  مالی هرچند اندک کمک دیگری به پاسخگویی به مطالبات

تناقضی رو به وخامت "دچار، زن متجدد را  07دههتضعیف شود که یکی از تحلیلگران  قدرآن یدارخانههم دادند تا  دستبهدست

آمریکا درپی از میان رفتن مرزها و تسهیل ارتباطات و انتقال  ژهیوبهاز فرهنگ غرب  یریرپذیتأث( از دگر سو ۵9۵بداند. )همان:"

 ازنظر کهیدرحالزنان شده است  در جامعهجدید و تالش در جهت الگوبرداری از آنان  یهادغدغهاطالعات  سبب ایجاد انتظارات و 

آرایش خود را  هزار باردر این زندان، زنان روزی  .کنندیمزنان آمریکایی معاصر در نوعی زندان جنسی زندگی " ۵بارتکی  یسند رال

 ،هستند خورندیمکه چاقند، مراقب هر چیز که  هاآن ،نگرانند تا مبادا باد و باران، آرایش موهایشان را خراب کند ،کنندیمکنترل 

یل ، به دلبر خودو این مراقبت شدید  دهندیمپلیس خودشان هستند و بدون وقفه خود را تحت نظارت و بازبینی قرار  هازنخالصه 

 (۵9۱0)هوف سومرز،"از نظام مرد ساالرانه است.  یبردارفرمان

 حقوق اجتماعی زنان .۵

 تقسیم کرد که بعضاً عبارتند از:توان به بخشهای متفاوت میمطالبات زنان در رابطه با حقوق اجتماعی را 

 امنیت 1-۵

گوناگون است تا در پرتو آن بتوانند ضمن  یهاعرصهدر  هاآن مؤمنانهمطالبات زنان از نظام جمهوری اسالمی ایران، حضور  ازجمله

 مؤمناین سخن که زن ": دیگویم بارهنیدرا  اهللفضل نیمحمدحسانجام رسالت خود از امنیت الزم برخوردار باشند. عالمه سید 

                                                           
1 sandra Lee Bart kyle   
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 ٔ  همهاصولی درست است؛ به این معنا که ایمان در انسان، عنصر مقاومت در برابر  ازنظربیش از زنان دیگر است  یایاخالقدارای 

قوانین و مصوبات مربوط به عفاف و حجاب مانند  قتیدر حق (۵93۱،اهللفضل )".آوردیمرفتارها و کردارهای ناسازگار با خود را پدید 

، تشویق و تنبیه باهدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در یسازفرهنگمصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی که بر آموزش، تبیین، 

در  شدهبیتصو هاازمانسو نهادها و  گانهسه، ادارات دولتی، مراکز آموزشی و درمانی همراه با وظایف قوای یمعابر عمومجامعه اعم از 

 . باشدیمزنان و نیز حفظ کیان خانواده  ژهیوبهامنیت آحاد جامعه  نیتأمراستای 

 اشتغال 2-۵

مطالبات زنان در رابطه با حقوق اجتماعی آنان، حق اشتغال است. در بسیاری از موارد، شخص بخشی از هویت اجتماعی خود  ازجمله

( ۵93۵،یآباددولت.)جعفری  سازدیم تریقوارتباط شغل با تخصص و رشته تحصیلی فرد، این عالقه را  ندیبیمرا در شغل خویش 

 مفهوم مروربه. اما گرفتیمتوسط زنان صورت  هایتوانمنداز  یوربهرهخانواده یا  یازهاینفعالیت اقتصادی در جهت رفع  ربازیداز 

( انجام ۵937،)عالسوند"نظم و ثابت انجام شود. مزد یا حقوق م در مقابل"که  ندیگویماشتغال تغییر کرد. امروزه به کاری شغل 

یکی از بانوان بهشتی و از امهات المومنین و نیز وجود آیاتی در قرآن مانند اشتغال دختران  عنوانبهفعالیت تجاری توسط خدیجه)س( 

تالش اقتصادی خویش و  یاز دستاوردهااو  یریگبهرهسوره نساء مبنی بر استقالل مالی زن و حق  91( و نیز آیه 19:شعیب )قصص

اشتغال بانوان از سوی شرع مقدس است که چهارده  دییتأبسیاری موارد دیگر که در سیره نبوی و ائمه معصومین آمده همه دالیل 

ست که غرب که امروز مدعی عدم دفاع اسالم از حقوق زنان و به هیچ انگاشتن نیاز است. این در حالتی ا گرفتهانجامقرن پیش 

ی آزاد": سدینویمبه نقل از ویل دورانت  بارهنیدرادر این مورد دارد. شهید مطهری  مدتکوتاه اریبس یاسابقهاقتصادی آنان است 

این قانون، زنان بریتانیای  موجببهبود. ۵۱۱1گ ما قانون زن از عوارض انقالب صنعتی است. نخستین قدم برای آزادی مادران بزر

تند برای خود آوردند حق داشپولی را که به دست می کهنیاو آن  شدندیمبرخوردار  یاسابقهیب ازیامتاز  پسازآنکبیر 

 1۱ در اصل( بنابراین قرآن کریم  سیزده  قرن جلوتر از غرب به استقالل اقتصادی زنان پرداخته است. ۵93۵، )مطهری".دارندنگه

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز چنین آمده است که: 

با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان  مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است

 برابر را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.  طیشرااشتغال به کار و 

 مطالبه حقوق فرهنگی، علمی و آموزشی 3-۵

آن را هدف  دلذا خداون دهدیمحقوق جامعه توحیدی و بلکه جامعه بشری را حقوق فرهنگی، علمی و آموزشی تشکیل  نیترمهم

هوالذی بعث فی االمیین رسوال من انفسهم یتلوا علیهم ایاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه ... و ":خواندیماصلی بعثت نبی اکرم )ص( 

انقالب شکوهمند اسالمی عالوه بر تساوی دختران و  یروزیبا پ. دیگویمدرجای دیگر از عدم همسانی عالمان با غیر عالمان سخن 

پسران الزم التعلیم در بهره گیری از آموزش رایگان تا پایان دوره دبیرستان، تالش در زمینه حفظ، قرائت و گسترش فرهنگ قرآنی 

فراهم گردید. عالوه بر قانون همراه با حفظ حجاب برای دختران و بانوان کشور  هادانشگاهعلمیه و  یهادر حوزهو عرصه تحصیل علم 

حق تعلیم و تعلم و فعالیت فرهنگی را برای بانوان در کنار مردان به رسمیت شناختند  تنهانهاساسی، دیگر قوانین جمهوری اسالمی 

 یه قائلعال التیدر تحص یاژهیوبرای آنان امتیازات  یشاهستمو محجبه کشور در دوران  مؤمنجبران محرومیت دختران  منظوربه و

جامعه ارزشمند  یهاتیفعالدرصد از  ۱7که دستاوردهای ارزشمندی همچون دستیابی بانوان به حدود هرچنداین اقدامات .شدند 

گردید  پزشکی ازجملهمختلف تحصیلی  یهارشتهنیروهای متخصص در  نیتأمو نیز  یالمللنیبملی و  یهاعرصهقرآنی و رقابت در 

ند فرزدر  ریتأخدر جهت رفع موانع این اقدامات به پدیده افزایش سن ازدواج جوانان،  انیمتصدو نیز تالش  هاتیحمااما علیرغم این 

برای  ژهیوبهنامتعارف در میان فرزندان و در مواردی از دست رفتن فرصت و شانس ازدواج  یگذارفاصله،کاهش آمار موالید،  یآور

اج و دانشجویان در آستانه ازدو متأهلرائه تسهیالت بیشتر به مادران دانشجو و دانشجویان از طریق ا رودیمدختران گردید. لذا انتظار 

 بتوان در جهت تحقق این بخش مهم از حقوق زنان گامی برداشت. هاخانوادهسازی درمیان و نیز فرهنگ
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 مطالبه حقوق سیاسی  ۴-۵

دینی،  -. این حرکت عظیم سیاسیاندداشتهدر پیروزی و تداوم انقالب اسالمی  رگذاریتأثگفته شد که بانوان کشور ما نقش  ترشیپ

مبین اسالم، حق مشارکت سیاسی  از مبانی دین تیبا تبعرویدادهای تاریخ بشری است. قوانین جمهوری اسالمی ایران  نیترمهماز 

را به رسمیت شناخته و ضمن بسترسازی آن به این مطالبه آنان پاسخ گفته است. مبنای اعطای این حق عالوه بر روایات و سیره  زن

ر بسوره ممتحنه است که بربیعت زنان و مشارکت آنها در تعیین سرنوشتشان تصریح دارد و تاریخ نیز گواه  ۵1معصومین آیه شریفه 

 . اندنمودهبیعت  یطیشراعلیه و اله با بانوان مسلمان با رعایت  اهللیصلاست که پیامبر اکرم  آن

 نوانعبه در آناست اما مصادیق دیگر آن، شرکت  دهندهیرأ عنوانبهیکی از مصادیق مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات 

هر و روستا، مجلس شورای اسالمی، شوراهای ش یهاانتخاباتکلیه ه در قوانین جمهوری اسالمی ایران درک باشدیمانتخاب شونده 

 است.  انتخاب شونده  بالمانع عنوانبه نخبرگان رهبری شرکت زنا

 نتیجه 

نیستی فمی یهانهضتو یا مردانه نگریستن بدان، به  اندرکاراندستکه عدم توجه  اندداشتهدر طول تاریخ پیوسته زنان مطالباتی 

. افراطی مرد ستیزانه منجر شد یهاحرکتو  هایتندروبه دنبال بدیهیاتی از حقوق بشر بود اما به  ابتداکه در  ییهانهضتمنجر شد. 

یاز و ن نیتأمقوانین و مصوباتی در جهت  یانیوح یهاآموزهبا پیروزی انقالب اسالمی اما با عنایت به ماهیت اسالمی و ابتناء آن بر 

 تحقق حقوق و مطالبات هر دو جنس به تصویب رسید 

قوانین و مقررات موجود به بررسی  یهاتیواقعجه به پژوهش حاضر جهت دستیابی به حقوق و مطالبات حقیقی زنان ضمن تو

 یریگبهرهپرداخت. و با مبنا و منبع قوانین جمهوری اسالمی ایران  عنوانبهجمهوری اسالمی و تطبیق آن با مبانی دین مبین اسالم 

توصیفی به این نتیجه رسید که انباشتگی قوانین و مقررات یا آرمانی بودن بعض تصمیمات، بخشی نگری  -از روش اسنادی 

هی عدم آگا ترمهم پسازآنو  دستنیازاجامعه از فرهنگ وارداتی و تبلیغات بیگانگان و مواردی  یریرپذیتأثو نیز  اندرکاراندست

خود سبب عدم دستیابی آنان به مطالبات و در مواردی موجب ایجاد انتظارات نابجا  یهاتیمسؤولبانوان از حقوق و  ژهیوبهشهروندان 

الی، ع مراکز آموزش، وپرورشآموزش، یارسانه یهاشبکه، تصمیم گیران و تصمیم سازان، مسئوالن گرددیمشده است که پیشنهاد 

بدین مهم اقدام کنند و  رادارندبر جامعه  یرگذاریتأثافرادی که قدرت  ژهیوبهمذهبی  ئتیهو  نهادمردم یهاتشکلمیه، عل یهاحوزه

محرم و  یهاماهزمانی و مکانی نظیر ایام حج، اربعین، ماه مبارک رمضان و  یهافرصتاز  یریگبهرهمناسب جهت  یزیربرنامه زین

 و جز آن را به سراهافرهنگمقدسه، بقاع متبرکه،  یهاعتبهچون مساجد،  ییهااز مکانملی و نیز  یهامناسبتصفر و ایام فاطمیه و 

به نیاز مراجعین و نیز انجام  ییگوپاسخ یهاسامانه یاندازراهو  نیبا قوانو سایتهایی در رابطه  فاتیتألو با معرفی  آورندعمل

دینی و مقایسه غنای آن نسبت به قوانین موجود در دیگر کشورها به این مهم عمل کنند. و با ترجمه آن به  با نگرش ییهاپژوهش

 زنده دنیا، زنان جهان را با کمک قوانین حق ساالرانه از قید قوانین با نگرش مردانه و سود جویانه غرب برهانند.  یهازبان
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Women's Rights and Their Demands from the Islamic Republic of Iran 

Abstract                                                                             

The Islamic Republic of Iran, as a system derived from religious teachings considering all 

individuals in society as citizens and owners of rights and responsibilities, has created some 
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expectations and demands for everyone in society particularly women. On the one hand, women 

suffered from their historical deprivations especially during the oppressive era of Shah's evil 

regime and on the other hand, contributed to the victory of the Islamic revolution upon the order 

of the founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini. Thus, this study aimed to 

investigate the status of women in Islam and the sacred system of the Islamic Republic of Iran as 

well as their rights and demands using descriptive-documentary method. 

Keywords: Women, Islamic republic system, Islam, demands and rights 

 


