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عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی


سیّد دُرَید موسوی مجاب ،سارا بشری

(تاریخ دریافت9316/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)9316/51/99 :

چکیده
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی ،نقش بسزایی در رشد اقتصادی میتوانند ایفا کنند؛ به گونهای که هم نیازهمای خمانواد را بررمر
کنند ،ه جامعه بتواند از تخصصهای آنان بهر مند شود .از همین رو ،زنان باید از حم اشمتلا مم بمه عنموان یکمی از حقمو بنیمادین
انسانها م بدون اِعما تبعیض بهر مند شوند .عدم اِعما تبعیض میتواند به برابری جنسیتی ،یعنمی تشمابهرلبمی میمان کلیمه حقمو و
تکالیف زنان و مردان در تمامی حیطهها و به عدالت جنسیتی ،یعنی به رسمیت شناختن حقو و وظایف متفاوت و در عین حما عادننمه
برای زنان و مردان ،با توجه به ویژگیهای سرشتی آنان معنا شود .در ارتباط با حوز اشتلا  ،بهر مندی از فرصتهمای برابمر اجتمماعی و
بازتوزیع مسؤولیتها در چارچوب عدالت جنسیتی ،در کانون توجه واقع است .مقاله حاضر در پی بررسی عدالت جنسیتی در حموز اشمتلا
زنان است که به روش اسنادی ،و از منظر فقهی و حقوقی به تحلیل موضوع پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در جامعه
ما و در زمینه اشتلا زنان ،فرصتهای برابری بین زنان و مردان وجود ندارد .قانونگذار باید درصدد برقراری عمدالت جنسمیتی بما حمذ
نگا مردسانرانه و جنسیتگرایی باشد .عدم قانونگذاریِ کیفریِ افتراقی و ابهام در برخی مقررات و مواد قانونی ،سبب ررح دیمدگا هما و
رویّههای متفاوتی شد که حقو زنان شاغل را بر پایه موازین حقو بشر به چالش کشید است.

کلیدواژگان
اشتلا زنان ،برابری جنسیتی ،عدالت جنسیتی ،قانونگذاری کیفری.

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه تربیت مدرّس ،تهران ،ایران
رایانامهd.mojab@modares.ac.ir :

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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بیان مسأله
امروزه ،زنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعهای هستند ،بلکه اهرم مؤثری در پیشبُرد اهدداف
توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه میباشند .با آنکه تعداد زنان همواره برابر و گاه اندکی بدیش
از جمعیت مردان بوده ،اما متأسفانه جایگاه اجتماعی و حقوقی آنان معموالً در حاشیه قدرار داشدته
است.
در جامعدده مددا کدده مردسدداالری حدداکم بددوده ،متأسددفانه سرنوشددت و حقددوق زنددان ،در پرتددو
سیاستگذاریهای مردانه رقم میخورده اسدت(ابراهیمدی)41 :4931 ،؛ البتده در راسدتای برابدری
جایگاه اجتماعی و حقوقی زن با مرد و با توجه به پیشرفتهای فناورانه نوین ،افقهای جدیدی به
روی زنان در طیف گستردهای از مشاغل گشوده شده است .اما به موازات حضور زنان در جامعده،
شاهد اِعمال وجه افتراقی در زمینه به کارگیری نیروی آنان نسبت به مردان هستیم .لذا در رابطه بدا
این موضوع ،این پرسش مطرح میشود که آیا تفاوت قائل شدن بین زن و مرد در زمینه اشدتاال از
نظر فقهی و حقوقی ،اِعمال تبعیض نسبت به زنان است یا خیر؟
در پاسخ میتوان گفت اِعمال تمایز در همه موارد تبعیض نیست؛ زیرا آنچه مهم است عددالت
جنسیتی به عنوان مهمترین مؤلفه دستیابی به مشارکت پایدار اجتماعی است کده در مقابدل برابدری
جنسیتی قرار دارد .شواهد نشان میدهد که برابدری جنسدیتی و تشدابهطلبدی میدان کلیده حقدوق و
وظایف زنان و مردان در تمامی حیطهها از جمله اشتاال ،نتوانسته است به نحو مدؤثر و مقتضدی از
عهده حمایت از حقوق زنان برآید .در صورتیکه در عدالت جنسیتی اقتضای عددالت بده رسدمیت
شناختن حقوق و وظایف متفاوت و متناسب و در عین حال عادالنه برای هر یک از زنان و مردان،
با توجه به ویژگیهای سرشتی و طبیعی هر یک از آنان است.
اساساً عدالت ،نخستین معیار ارزیدابی قدوانین و سیاسدتهدای اقتصدادی ،اجتمداعی و جندایی
دولتهاست .احساس عدالت ،یکی از شاخصههای اصلی رفاه اجتماعی در دنیای کنونی اسدت .در
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این ارتباط« ،عدالت اجتماعی »4و «عدالت کیفری » دو جلوه بسدیار مهدم از عددالت اسدت کده در
عرصههای سیاستگذاری نمود مییابد .ایجاد فرصت برابدر بدرای همده افدراد جامعده بده منظدور
دسترسی به عدالت ،9ممنوعیت اِعمال تبعدیضهدای نداروا و ایجداد حد

بدیعددالتی ،پدیشبیندی

سازوکارهای قانونیِ حمایتی ،تعامل مثبدت و سدازنده میدان نهادهدای عددالت کیفدری و نهادهدای
مسؤول حمایت اجتماعی و تصویب قوانین غیرِتبعیضآمیز و خودداری از اجرای جهتدار قوانین،
از جلوههای پیوند عدالت اجتماعی و عددالت کیفدری اسدت .بدیتدوجهی بده ایدن شاخصدههدا و
نادیدهانگاری نقش مثبت زنان در فقرزدایی و تقویت بُنیده اقتصدادی کشدور ،پیامددهای شدومی از
جمله خشم ،ناکامی ،ناامیدی ،بیزاری و احتماالً واکنشهای تکانهای 1زندان بده عندوان گدروههدای
آسیبپذیر را رقم میزند.
بهرغم تعابیر و تعاریف بسیار مختلف اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی از مفهوم عددالت
اجتماعی ،قدر متیقّن در این میان تأکید بر توزیع و تخصیص منصفانه ثروتها و منابع ،فرصتها و
مزایا(حقوق) در جامعه است .عدالت ،به مثابه انصاف تنها در جوامع دموکراتیک قابل طرح است.
در این ارتباط ،اصل به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام گذاشتن به آنان از بنیدادیتدرین
پیششرطهای پیوند اجتمداعی و عددالت کیفدری محسدوم مدیشدود( .)Lister, 2004: 188اصدل
بازتوزیع فرصتها ،منابع و امکانات جامعه از طریق اِعمال سیاستهای ضد نابرابری 1در کندار بده
رسددمیت شددناختن و محتددرم شددناختن همدده شددهروندان جامعدده ،موجددب اصددالح گسددتردهای از
نابرابریهای مادیِ واقعی میشود که ریشه در تفاوتهایی همچون جنسیت و غیدره دارد .پدذیر
اصل توازن مسؤولیت نیز موجب تعدیل سیاستهای سختگیرانه نظامهای عدالت کیفدری علیده
1. Social Justice
2. Criminal Justice
3. Access to justice
4. Impulsive Reactions
5. Justice as Equity
6. Recognition and Respect
7. Resdistribution
8. Responsibility Balancing
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طبقه نابرخوردار و آزادیهای افراطیِ طبقه سرمایهدار و تولیددکنندده خواهدد شدد(

Fraser, 2000:

.)111
به هر رو ،اهتمام به مبانی نظری پیشگفته عمدتاً در کدانون توجده سیاسدتگدذاران حقدوقی و
قانونگذاران کشورهای دموکراتیک بوده است؛ اگرچه سطح اهتمام و توجده نیدز همدواره متفداوت
بوده است .قانونگذار کشور ما در ماده  1قانون کدار مصدوم  4911اشدعار داشدته اسدت« :انجدام
کارهای خطرناک ،سخت و زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون اسدتفاده از
وسایل مکانیکی یرای کارگران زن ممنوع است» .این ماده قانونی با توجه به تفداوتهدای روحدی،
عاطفی و توانمندیهای شالی بین زن و مرد تصویب شده است؛ لدذا بده هدیج وجده نشداندهندده
اِعمال تبعیض منفی به ضرر زنان نیست ،بلکه باید گفت رعایت ایدن مدوارد از ضدروریات تحقدق
توسعه به شمار میآید.
با تمام این اوصاف ،در مورد تبعیض دانستن یا ندانستن اِعمال تمایزات در به کارگیری زنان در
برخی مشاغل اختالف نظر وجود دارد؛ از جمله در مورد تصددی منصدب قضدا توسدن زندان کده
دیدگاههای موافق و مخالفی توسن فقها در این زمینه وجود دارد .مخالفان معتقدندد کده هدر گونده
تاییر و تحوّل در مقررات فقهی ،تحریف در قوانین اسالمی است .اما باید گفدت فدار از اخدتالف
مناهج فقهی در زمینه بحث ،زنان میتوانند الاقل در سِمتهای مشداوره یدا سِدمت قاضدی تحقیدق
مشاول به کار شوند و ممنوعیت فقن مربوط به تصدی امر قضا و صدور حکم بده معندای خدا
است .با این حال هنوز تصدی منصب قضا برای زنان به طور مطلق پذیرفته نشده است.
حقیقت مطلب این است که وجود این گونه دیدگاهها میتواند علتی برای عدم الحاق ایران بده
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (مصوم  )4913باشد .اما با تاییر چنین دیدگاهها و رفدع
ابهاماتی که در برخی از مواد قانونی وجود دارد ،میتوان به ارتقای حقدوق زندان در پرتدو مدوازین
حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا و گفتمان فقه مقاصدی باید مساعی خود را در جهدت
اصالح قوانین به کار گیرد.
در این راستا در پی آن هستیم که با توجه به ضرورت حضور زنان در بطدن جامعده ،بدا شدرح
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بیشتری به بررسی مفهوم عدالت جنسیتی در زمینه اشتاال بپردازیم و دیدگاههای فقهدی و حقدوقی
مرتبن با این موضوع را تبیین نماییم.
عدالت جنسیتي
در جامعه دو الگوی کلی از مفهوم عدالت جنسیتی 4برداشت میشود که هر یک اقتضائات متفاوتی
را به همراه دارد .دو دیدگاه شاخص در این بام عبارتاند از:
گروه اول ،در دیدگاه خود معتقد هستند که تفاوت در جنسیت زن و مدرد موجدب تفداوت در
جایگاه اجتماعی آنها نخواهد شد؛ لذا عدالت جنسیتی ،یعنی تحقق برابری زن و مرد در فرصتهدا
و امکانات .اگر این تعریف مبنای عدالت جنسیتی در نظر گرفته شود ،اقتضائاتی را به دنبال خواهد
داشت که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
 نظام خانوادههای ایرانی با عدم تمایز در نقشهای اجتماعی زن و مدرد متنداقض مدیباشدد؛چراکه با ایجاد امکانات و فرصتهای برابر بین زن و مدرد ،تکلیدف امدر تدأمین اقتصدادی
خانواده برای مردان امری خارج از قاعده قلمداد خواهد شد.
 کاهش جدی آمار ازدواج از دیگر تبعات تعریف فوق از عدالت جنسیتی خواهد بود؛ زیدرادختران برای دستیابی به فرصدتهدای برابدر بدا مدردان ،نیازمندد برخدورداری از داندش و
تجربیاتی هستند که کسب آن تا حد زیادی تشکیل خانواده را به تأخیر میاندازد.
 امکانات و فرصتهای برابر ،قالب عرفی مدیریت مردانه در نظام خانواده و در محدینهدایشالی را زیر سؤال خواهد برد.
دیدگاه دوم ،ضمن اعتقاد به هویت انسانی در دو جن

زن و مرد یکسان ،تفاوتهای جسدمی

و روانی آنها ،جایگاهها و وظایف متفاوت اجتماعی زن و مرد را سبب خواهد شد .ایدن تعریدف از
عدالت جنسیتی نیز اقتضائاتی را در پی خواهد داشت:
1. Gender Justice
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 طبق این تعریف ،در برخورداری از امکانات تحصیلی و شالی که دارای کارکردهدای عمددتاًاقتصادی است ،با توجه به مبانی دینی و عرفی جامعه که تکلیف تأمین اقتصادیِ خانواده را
بر عهده مرد میداند ،الزم است مردان اولویت داشته باشند.
 الزم است با فرهنگسازی مناسب ،خانهداری به عنوان فعالیتی در راستای ایفای نقش اساسیبانوان در جامعه در فرهنگ عمومی ارزشمند تلقی شود.
 برای زنانی که به هر دلیل مایل به ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی میباشند ،باید الگوییویژه زنان با در نظر گرفتن مبانی دینی و همچنین ویژگیهای جسمی و رواندی زن و البتده
مسؤولیت محوری آن در خانواده تبیین و ارائه شود(آرپناهی.)4934 ،
 -در برخورداری از فرصتهای آموز

عالی ،با توجده بده اینکده در ایدن مدورد انگیدزههدای

غیراقتصادی دیگری نظیر عالقه ،فرصت بروز استعداد و غیره نیز وجود دارد ،نمیتوان آنها
را صرفاً به دید اقتصادی تحلیل نمود .در این صورت باید در رشتههای تخصصی که جنبده
صرفاً اقتصادی در آنها وجود نددارد ،الگدویی بدرای تحصدیل دختدران و همچندین اشدتاال
نیروهای فار التحصیل ،البته با مالحظه انگیدزههدای غیراقتصدادی ،تبیدین و ارائده گدردد و
جایگاه اجتماعی و شالی متناسب با ویژگیها و نقش اجتماعی زنان در این عرصه تعریدف
شود(آذربایجانی،

:49

).

در مورد دیدگاه اسالم در بام عدالت جنسیتی ،نظر بر این است که با توجه به آیداتی از قدرآن
کریم نظیر آیه  31سوره نحل (من ع ِمل ص ِ
اِلًا ِمن ذَ َک ٍر أ َْو أُنثَى َوُه َو ُم ْؤِْمن َؤَُُ ْ یِیَؤَُّؤ ُ َحیَؤا ً طَیِبَؤ ً :هدر کد از
َْ َ َ َ
مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد ،قطعا او را با زندگى پداکیزهاى حیدات حقیقدى بخشدیم)،
دیدگاه قرآن کریم بر این مبناست که از حیث جوهر انسانی و بُعد روحی ،تفاوتی میدان زن و مدرد
وجود ندارد و در این بُعد تمایزی میان آنها نمیتوان قائل شد .اما آیات دیگری نظیر آیه  91سدوره
نسددا ( ِ
ُؤ ُ ْع َعَؤؤى َْؤ َْؤ ٍ
ض َوَِؤَؤا أَن َق ُوؤواْ ِمؤ ْؤن أ َْمؤ َؤوا ِِ ْع :مددردان ،سرپرسددت
الر َجؤؤا ُ قَؤ َّو ُامؤؤو َ َعَؤؤى الُِ َ ؤؤا َِؤَؤا َ َّ
ُؤ َؤل اَُ َْؤ َْ َ
زنانند ،بخاطر برتریهایی که [از نظر نظام اجتماع] خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قدرار
داده است و به خاطر انفاقهایی که از اموالشان [در مورد زنان] میکنند) ،بیانگر این مفهوم میباشد
که قرآن کریم در بُعد جایگاه و نقش اجتماعی زن و مرد تفاوتهایی را قائل میباشد و با توجه به
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وظایف متفاوتی را برای آن تبیین کدرده اسدت .بندابراین بده

ویژگیهای جسمی و روانی هر جن

نظر میرسد دیدگاه قرآن کریم به دیدگاه گروه دوم نزدیکتر باشد .لذا با توجه به مطالب بیان شده
میتوان گفت که عدالت جنسیتی ،پیشبینی جامعدهای آزاد از مواندع جنسدیتی اسدت(آذربایجدانی،
) 4 :49؛ جامعهای که اشخا

تحت تأثیر رفتارهای جانبدارانده ،کلیشدهای یدا تعصدبات قدرار

نمیگیرند و میتوانند کلیه استعدادها و قابلیتهای خود را شکوفا نمایند.
حقوق شغلي
اشتاال و کار شایسته از حقوق شهروندی است؛ به گونهای که تمامی شهروندان ایرانی حدق دارندد
شالی را که بدان مایلند -در صورتی که برخالف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد دد برگزیدده و
به آن اشتاال داشته باشند .بدیهی است حقوق و مزایای شالی باید در چارچوم عددالت جنسدیتی
و بر پایه شاخصهای مشخصی ارزیابی شود.
گونهشناسي حقوق شغلي زنان

حقوق شالی زنان که اعم از حقوق مادی و معنوی است ،باید بر اساس ضوابن اسالمی باشدد؛ بده
گونهای که زمینههای مساعدی را برای رشد شخصیت و احیای حقوق ایشان مهیا نموده و از انواع
خشونت علیه آنان جلوگیری نماید.
 .9حقوق مادی

بر اساس نصو

شرعی ،مالکیت زن در سه قِسم اصلی ،تبعی و حمایتی مورد تأیید و تأکید قدرار

گرفته است .در قِسم اول که مالکیت حقوق مالی اصلی است ،قرآن کریم میفرماید« :بدرای مدردان
از آنچه کسب کردهاند ،بهرهای و برای زنان از آنچه کسب کردهاندد ،بهدرهای اسدت»(النسدا :

):

یعنی همانگونه که اگر مردان چیزی تحصیل کنند ،مالک آن میشوند ،زنان نیز اگر مالی بده دسدت
آورند مالک آن خواهند بود .از این آیه متوجه میشویم که جواز اشتاال برای زندان نیدز بده مانندد
مردان است .قِسم دوم مالکیت ،حقوق مالیِ تبعی است که منظور از آن مالکیت زن بر اموالی اسدت
که بر اساس حکم شریعت به واسطه ارث یا دیه به وی تعلق میگیرد .در آیه  1سدوره نسدا آمدده
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است همانطور که برای مردان سهماالرث تعیین شده ،برای زنان نیز سهماالرث در نظر گرفته شده
است .قِسم سوم مالکیت ،حقوق مالی حمایتی است که شریعت مقدس اسالم به لحاظ حمایدت از
زن در خددانواده ،بددرای وی در نظددر گرفتدده اسددت؛ حقددوقی چددون نفقدده و مهریدده از ایددن قبیددل
است(ملکزاده .)11 :49 1 ،لذا میتوان گفت اسالم حق مالکیت و حق دخل و تصرف در اموال و
متملکات را به زن داده است.
 .3حقوق معنوی

با توجه به تفاوتهای زیستی و روانی زن و مرد و لطافت و ظرافتهای زنان ،اشتاال زنان باید در
نددوع ،مقدددار و چگددونگی بدده گونددهای باشددد کدده طبیعددت زناندده را دسددتخو

تاییددر و تخریددب

نکند(سلیمانی.)441 :4931 ،
در میان اعضای جامعه این تصور وجود دارد که مردان جن

برتر و قویاند و زنان موجوداتی

ضعیف میباشند که همواره محتاج نظارت ،حمایت و کنتدرل مدردان مدیباشدند .اسدتیالی مردانده
همواره بر شواهد بیولوژیک تأکید میکند ،تا برتری خود را به کرسدی بنشداند و فروتدری زندان را
مشروعیت بخشد .زنان نیز بعضاً تحت تأثیر ایدئولوژیهدای غالدب بده ایدن بداور رسدیدهاندد کده
تواناییهای آنان قابل قیاس با توانایی مردان نیست .اما این نمیتواند مانعی بدرای حضدور زندان در
جامعه و اشتاال آنان گردد؛ بلکه باید ویژگیهای جسمانی که سبب بعضدی تفداوتهدای روحدی،
عاطفی و توانمندیهای شالی و کاری بین زن و مرد میشود ،در برنامهریزیهدای اشدتاال مددّنظر
قرار گیرد و در طبقهبندی مشداغل ،سدازماندهدیِ محدینهدای کدار و جدذم نیدروی انسدانی ،بده
شاخصههای روانشناختی زن و مرد به صورت جدّی توجه شود(رضائی .)444 :493 ،بده هدر رو
قانون گدذاری کیفدری در حمایدت از حقدوق معندوی زندان و پیشدگیری از بدزهدیددگی ایشدان و
سیاستگذاری افتراقی در خصو

شراین اشتاال آنان با توجه به ویژگیهای سرشتی و اقتضائات

موقعیتی در جامعه ضروری است.
موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در جامعه
قانون برای اشتاال زنان به طور خا

محدودیتهایی پیشبیندی نمدوده کده بده تصدور برخدی از
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علمای دینی امکان تاییر آنها امکانپذیر نیست؛ چرا که از دیدگاه آنان هرگونده تاییدر و تحدول در
مقررات فقهی ،تحریف در قوانین اسالمی است .اما با تعدیل چنین دیدگاههایی میتوان به ارتقدای
حقوق زنان در چارچوم موازین حقوق بشر امیدوار بود.
محدودیت ناشي از جنسیت

در مورد مقوله قضاوت زن در بین فقهای امامیه اعم از قدیم و جدید اتحداد نظدری وجدود نددارد؛
عده بسیاری از فقهای متقدم با تمسّک به یک سری از آیات و روایات و احادیث ،مصرانه قائل بده
منع جواز قضاوت زنان هستند و در خصو
برخی از فقها با استدالل خا

این امر ادعای اجماع نیز نمودهاند؛ لدیکن در مقابدل،

خود شمول آیات و روایات را به مصداق بحث مؤثر ندانستهاندد و

با صدور فتوا نظر اکثریت را قبول ندارند.
شیخ الطائفه ،دیدگاه فقهاى امامیه را به طور مطلق و بددون اسدتثنا بیدان داشدته کده :زن هرگدز
شایستگى قضاوت را ندارد و در هیچ یک از امور قضایى نمیتواند قضاوت نماید .شیخ طوسدی در
«مسبوط» میگوید :شرط سوّم قاضی آن است که در دو چیز ،خلقدت و احکدام ،کامدل باشدد .امّدا
کمال در احکام آن است که بالغ ،عاقل ،آزاد و مرد باشدد .لدذا قضداوت بده هدیچ وجده بدرای زن
نخواهد بود .ولی بعضی گفتهاند :جائز است که زن قاضی باشد؛ لیکن قول اوّل صحیحتر است.
محقق حلّی در کتام شرایع االسالم ذکوریت را در قاضى ،بدون تردید و قاطعانه شدرط کدرده
است و میگوید :در قاضی ،بلو  ،عقل ،ایمان ،عدالت ،حاللزادگی ،علم و مرد بودن شدرط اسدت.
قضاوت برای زن ،گرچه واجد سایر شرائن باشد ،جائز نیست.
صاحب کتام «تحریر» گوید :در قاضی ،بلو  ،عقل ،ایمان ،عدالت ،حاللزادگدی ،علدم و مدرد
بودن شرط است؛ لذا قضاوت برای زن در حدود و غیر حدود منعقدد نمدیشدود .شدهید در کتدام
«لمعه» مرد بودن را از شرائن قضا برشمرده و شهید ثانی در «شرح لمعه» آن را تأئید نموده است.
شهید در «مسالک» نیز گوید :شرط مرد بودن ،برای قاضی از آن جهت است که زن قابلیت ایدن
منصب را دارا نیست؛ زیرا مُجالست با مردان و صدا برآوردن در میان آنان ،الیق شدأن او نیسدت و
قاضی به این کارها اجبار پیدا میکند و پیامبر (
رستگار نخواهد شد».

) فرمود« :قومی که زن متدولّی امدور آنهدا شدود،
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محقّق سبزواری در «کفایه االحکدام» گویدد :در قاضدی ،بلدو  ،عقدل و ایمدان و نیدز عددالت،
حاللزادگی و مرد بودن شرط شده است و فقها بر این شرائن اتفاق نظر دارند.
عالمه حلى در کتام قواعد ،شرط ذکوریت را بدون تردید در ردیف دیگر شراین قطعى قاضى
یاد کرده است .وی میگویدد :در قاضدی شدرط اسدت :بلدو  ،عقدل ،مدرد بدودن ،ایمدان ،عددالت،
حاللزادگی و علم ،پ

قضاوت کودک گرچه در مرز بلو باشد ،نافذ نیست .تا آنجدا کده گویدد:

همچنین قضاوت زن صحیح نیست ،گرچه واجد بسیاری از شراین باشد.
شراین هفت گانه را که عالمه در قواعد آورده است از جمله شرط ذکوریت ،مورد اتفداق آراى
فقهاى امامیه است.
عالوه بر اجماع منقول که در کالم بزرگانى هم چون محقق سبزوارى در کفایه االحکام ،فدیض
کاشانى در مفاتیح الشرایع ،شدیخ محمّددحسدن نجفدى در جدواهر الکدالم ،شدهید ثدانى در لمعده،
میرسیدعلى طباطبائى در ریاض المسائل ،سیّد جواد عاملی در مفتاح الکرامه ،مولی احمد نراقدی در
مستند الشیعه آمده ،ملّا علی کنی در کتام «قضا » به اجماع محصّل قائل به منع قضاوت زنان شدده
است.
از بین فقهای جدید نیز در خصو

پاسخ استفتای به عمل آمده پیرامدون قضداوت زندان نظدر

مخالف استنباط میشود .فتوای برخی فقهای معاصر به این شرح است:
 آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی« :احتیاط واجب آن است که زنان متصدی مقام قضا نشدوند».مرحوم آیتاهلل العظمی موسوی اردبیلی« :احتیاط واجب این است که زن متصددی مقدام قضداوت
نشود» .آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی« :به طور کلی قضاوت خانمهدا جدائز نیسدت؛ حتدی اگدر
مجتهد باشند».
 میرزاى قمى و محقق اردبیلى دو تن از فقهای متقدم بر خالف نظدر اکثریدت فقهدا در شدرطقضاوت زن معتقد به جواز هستند .مولى ابوالقاسم گیالنى معروف به میرزاى قمی در کتام پر ارج
غنائم األیام و مولى احمد اردبیلى در کتام مجمع الفائده و البرهان دالیل خود را در این زمینه بیان
داشتهاند.

عدالت جنسیتي و اشتغال زنان از منظر فقهي و حقوقي91 ...........................................................................................

همچنین از فقهای جدید آیتاهلل العظمی صانعی در مقام پاسخگویی به استفتای به عمدل آمدده
پیرامون قضاوت زنان اعالم داشتهاند:
 سوال« :در صورتی که زن بتواند به درجه اجتهاد برسد ،آیا میتواند قضداوت را نیدز برعهددهبگیرد»؟ پاسخ« :ذکوریت به نظر اینجانب در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت ،اعتدال قاضدی
و بر طریق مستقیم بودن در قضا ،علم و معرفت به موازین اسالمی قضا و قوانین است و هیچ دلیل
معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم».
 آیتاهلل العظمی نوری همدانی نیز در پاسخ به همین سؤال اعالم داشتهاند« :در فرض سؤال باشراین خا

خود

اشکال ندارد».

در برخى کشورهاى اسالمی ،زنان در محاکم حضور دارند و همانند مردان و بدون هیچگونه
محدودیتى انجام وظیفه مىکنند .اما در بعضى دیگر از کشورهاى اسالمى ،زنان در شراین
محدودترى عهدهدار امر قضا هستند و فقن مىتوانند راجع به احکام مدنى و خانواده رسیدگى و
حکم صادر کنند و در برخى کشورها نیز اشتاال زنان در محاکم به عنوان قاضى ممنوع است و کار
قضاوت و تصدى منصب قضا با مردان است .در بسیاری از کشورهای غیر اسالمی شال قضاوت
برای زنان امری پذیرفته شده و قانونی تلقی میشود .آنان به حسب عالقه و شایستگی خود،
میتوانند مناصب مختلف قضایی را به دست آورند و ریاست محاکم و رسیدگی به جرایم و
صدور حکم را به عهده بگیرند .در کشورهاى اروپایى و آمریکایى زنان همانند مردان به کار
قضاوت مشاول هستند و ریاست دادگاهها را نیز بر عهده دارند و همچنین در محاکم بینالمللى
حضورى چشمگیر دارند(اخباریه.)4934 ،
بر این اساس ،در اسناد بینالمللى حقوق بشر هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت محکوم اسدت
و زن و مرد در انتخام شال با دارابودن شراین آزادند و بر امکان دستیابى زنان به هر نوع مشداغل
و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تأکید شده است .یکی از مدوارد حقدوق
اتباع ،حق اشتاال زنان در امور قضایی است که به طدور مسداوی و بددون تبعدیض جنسدیتی بایدد
رعایت گردد ،قضاوت یک حق مدنی و سیاسی است کده در اعالمیده حقدوق بشدر و سدایر اسدناد
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بینالمللی برای همه افراد بدون در نظر گرفتن تمایزات جنسیتی و غیره به رسدمیت شدناخته شدده
است.
در سطح داخلی در کشور ما در قوانین گذشته زنان همانند مردان میتوانسدتند ،متصددی شدال
قضاوت شوند؛ اما پ

از پیروزی انقالم اسالمی و تأکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیده

قوانین با موازین اسالمی و فرمدان امدام خمیندی (ره) در خصدو
شرع(امام خمینی:491 ،

بدی اعتبداری قدوانین مادایر بدا

 ،)1قوانین موجود مورد بازبینی قرار گرفت .از جمله مقدررات مربدوط

به استخدام قضات دادگستری بدین صورت که در تاریخ  49 4/ /41اصالح شد؛ «قضات از میدان
مردان واجد شراین زیر انتخام میشوند .»...این ماده واحده با عبارت «قضات از میدان مدردان »...
آغاز شده ،که صالحیت قضاوت زنان را نفی مینماید .البته مطابق قوانین فعلی ،زنان نیز میتوانندد
در پُستهای مشاوره و قاضی تحقیق و قاضدی شدورای حدل اخدتالف مشداول بده کدار شدوند و
ممنوعیت فقن مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خا

است.

محدودیت ناشي از زوجیت

در قوانیدن مدوضدوعه جمدهوری اسالمی ایران برای اشخا

متأهل نیز محدودیتهایی پیشبینی

شده است .مطابق ماده  441ق .م« :.در روابن زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است».
در این رابطه چند پرسش مطرح است .حدود ریاست مرد چقدر است و چه مواردی را شامل
میشود؟ آیا زوج میتواند با خروج زوجه از منزل مخالفت نماید؟ آیا ریاست مرد در خانواده به
وی این حق را میدهد که رفت و آمد همسر

را تحت کنترل داشته باشد؟ اگر مرد به استناد ماده

 441ق .م .چنین حقی داشته باشد ،در صورت عدم اجازه خروج از منزل ،دیگر زن حق اشتاال
در بیرون از منزل را نخواهد داشت .اگر هم بدون اذن شوهر از منزل خارج شود ،ناشزه شده و آثار
نشوز بر فعل وی بار خواهد شد.
مشهور فقهای امامیه معتقدند :رضایت شوهر در هنگام خروج از منزل الزم اسدت .شدهید ثدانی
ؤروم ِمؤن مُ لِؤ ْنؤه وذنِؤ و لؤو وه ْیؤ ِ أهَ ؤا حؤ عیؤا
در رابطه با این موضوع مدینویسدد« :و ِمُؤ عؤُ ُ او ِ
 :)91از حقدوق شدوهر بدر زن ایدن
رضاهع و حُور َمیِت ع و تَ ِيَت ع»(مکی عاملی4149 ،ق :ج ،
َم ُ
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است که بدون اجازه از منزلش خارج نشود؛ اگر چه نزد خانوادها

برود و حتی اگدر بخواهدد بده

عیادت بیماران از خانواده خود برود یا در تشییع جنازه آنان حاضر شده و برای تسلیتگدویی آندان
برود .این تعبیر در منابع زیادی موجود است(نجفی91 :4911 ،؛ عالمه حلی 4149،ق3 :؛ محقدق
حلی4113 ،ق:

؛ خمینی4113 ،ق .)91 :مطابق نظر مشهور فقها ،خدروج زن ،بددون اجدازه از

منزل شوهر در هر حال نشوز محسوم میشود .مبنای نظر مشدهور ،روایداتی اسدت کده بعضدی از
فقهای امامیه در سند برخی از این روایات و داللت بعضی دیگر بر مدعا تردید کدردهاندد .صداحب
حدائق در مورد یکی از مهمترین روایات بیان داشته اسدتَ ...« :م ؤ عؤُِ صؤراح الروايؤ املؤكوور يف أ لَؤ ُ
املُؤ ُ ِمؤن ذلؤ » (بحرانی ،بیتا .) 44 :روایت مذکور در اینکده مدرد حدق داشدته باشدد مدانع خدروج
همسر از منزل شود ،صراحت ندارد .آیت اهلل خویی نیدز در کلیدت مطلدب فدوق تردیدد کدرده:
ِ
ِ ِ
روج ؤؤا ُمُا ی ؤاً ِل ؤ االسؤؤتمتا ِ هبؤؤا ْؤؤل مطَو ؤاً عَ ؤ
«الجيؤؤوُ لَ وج ؤ أ ََتؤ ُؤرم مؤؤن ْیت ؤؤا ْنؤؤه وذ َوج ؤؤا یمؤؤا وذا وؤؤا َخ ُ
االحؤو ِ » (خویی4141،ق :) 3 :برای زوجه جایز نیسدت بددون اجدازه از مندزل خدارج شدود؛ در
صورتی که خروج وی از منزل منافی حق اسدتمتاع زوج اسدت ،احتیداط ایدن اسدت کده در هدیچ
صورتی بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود ،حتی اگدر مندافی حدق اسدتمتاع وی نباشدد .ایدن
عبارت صراحت دارد ،در اینکه اجازه زوج در صورتی الزم است که خدروج زن بدا حدق اسدتمتاع
شوهر منافات داشته باشد .اگر چه ذیل آن کسب اجازه را به طور مطلق موافق احتیاط دانستهاند .از
پاسخ بعضی از فقهای معاصر به استفتایی در این خصو

نیز چنین برمیآید که آنان در اعتبار اذن

زوج در کلیه موارد تردید کردهاند .اصل استفتا و پاسخ بعضی مراجع تقلید نقل میشود:
سؤال :در صورتی که اشتاال زوجه با حقوق زوج بویژه حق استمتاع منافات نداشته باشدد ،آیدا
اذن زوج برای اشتاال الزم است؟
 آیت اهلل تبریزی در پاسخ بیان داشتهاند« :احتیاط این است که در فرض سؤال بدون اذن او ازمنزل خارج نشود؛ و اهلل العالم» (گنجینه آرای فقهی د قضایی ،سوال .) 1 1
 آیت اهلل موسوی اردبیلی نیز با تعبیدر «ظداهراً» تردیدد نمدوده و در پاسدخ سدؤال فدوق بیداننمودهاند« :چنانچه اشتاال زن با حقوق و شؤون شوهر منافات نداشته باشد ،ظاهراً اذن شوهر شرط
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نیست»(همان) .ایشان در مورد دیگری بیان نمودند« :اگر اشتاال منافی بدا حقدوق و شدؤون شدوهر
نباشد ،اذن و رضایت شوهر الزم نیست و حق ندارد مانع ادامه چنین کداری بشدود» (گنجینده آرای
فقهی د قضایی ،سؤال .)3111
سؤال« :زن پ

از ازدواج بدون اذن زوج قرارداد اشدتاال منعقدد مدیکندد و اشدتاال وی هدیچ

منافاتی با حقوق زوج ندارد .آیا ممانعت از اشتاال برای زوج جایز است»؟
 آیت اهلل سیستانی بیان نمودهاند« :نمیتواند منع کند؛ ولی میتواند از بیرون رفدتن بدرای کدارمنع نماید ،ولی اگر بیرون رفتن را اجازه داد یا کار او متوقف بر بیرون رفتن بود ،نمدیتواندد مدانع
شود»(همان) .به نظر ایشان ،اگر کار زن متوقف بر بیرون رفتن باشد ،زوج نمیتواند مانع وی شود.
سؤال :آیا تفاوتی بین کار منافی با حقوق زوج و غیر آن وجود دارد؟
 آیت اهلل شبیری زنجانی میفرمایند« :يف ِأثر لِمُؤ ِ الؤ وم» (همدان ،سدوال
الَمل غ ِهاملُايف ِِل ِ ال ِ
وم ال َ
 :) 1در کار غیر منافی با حق زوج ،منع زوج اثری ندارد.
 بعضی از عالمان شیعه بیان نمودند :اجازه شوهر زمانی الزم است که خروج زن مندافی حدقاستمتاع شوهر باشد و در غیر آن الزم نیست(شم الدین433 ،م99 :؛ فضلاهلل41 4 ،ق .)44 :با
توجه به آنچه بیان شد ،اگر چه مشهور فقها اذن شوهر را به صورت مطلق الزم میدانند ،ولی جمع
قابل توجهی از فقها با نظر مشهور مخالفت کردند که به نظر میرسد نظریه اخیر با توجه به مدوارد
ذیل ،موافق قواعد است.
 -اصل این است که هیچک

بر دیگری والیت ندارد؛ مگر اینکه دلیل قطعی برای جعل والیت

باشد .در حالی که داللت دالیل استنادی مشهور بر والیت مرد بر همسدر ،صدریح و قطعدی
نیست.

 از نظر قرآن ،مرد باید با همسر معاشرت به معروف داشته باشدِ « ،ؤروهن ململَؤرو » (نسا ،
عاش َّ
َ
 .)43بدون شک ،ممانعت زوج با خروج همسر از منزل برای عیادت والددین بیمدار مادایر
اصل لزوم معاشرت به معروف است.
 -سلب آزادی زن شوهردار به نحوی که مشهور بیان کردهاندد ،مسدتلزم عُسدر و حدرج زوجده
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میباشد و حال آنکه در شریعت مقدس اسالم ،حرج نفدی شدده اسدت« :و َمؤا َجَ َؤل عَؤی ُ ع ِيف
ِ
الُين ِمن َحَرم» (حج.)1 ،
بدین ترتیب ،حق زوج در ایجاد محدودیت و کنترل رفت و آمد زوجه مطلق نیست .زوج حق
استمتاع دارد ،زوجه نیز حقوقی دارد ،آزادی زن فقن در صورتی که با حق استمتاع شدوهر منافدات
داشته باشد ،محدود میشود .در مواردی که زوج در محل کار یا در مسافرت است ،خدروج زوجده
از منزل با رعایت حدود شرعی هیچ مانعی ندارد .به نظر میرسد روایاتی نیدز کده بده طدور مطلدق
خروج زن از منزل را نهی نمودهاند ،در صدد بیان امدوری اخالقدی بدوده و الزامدات حقدوقی از آن
نمیتوان استخراج نمود.
حقوقدانان در تحلیل ماده  441ق .م .وحدت نظر ندارند؛ در این خصو

دو نظر قابدل ذکدر

است :بعضی متأثر از نظریه مشهور فقها ،قلمرو گسترده بدرای ریاسدت شدوهر قایدل شدده و بیدان
داشتهاند« :از نظر فقهی ،اصوالً خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد ،باید بدا موافقدت شدوهر
انجام پذیرد؛ بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و بدا شدرط اشدتاال ،ازدواج انجدام
نشده باشد ،شوهر میتواند مطلقاً زن را از اشتاال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند»(محقق
داماد .)94 :491 ،بعضی دیگر معتقدند« :زن میتواند به هدر کداری اشدتاال ورزد کده مندافی بدا
وظایف زناشویی نباشد؛ مگر شوهر از نظر ریاست خانواده کده مطدابق مداده  441ق .م .عهددهدار
است ،آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا خود ،تشخیص دهد ،در این حال مدیتواندد
زن را منع نماید»(امامی .)1 1 :491 ،این نظر میرساند که خانه مانندد ادارهای اسدت کده شدوهر
رئی

و همسر و فرزندان ،کارمندان آن هستند .در این محدین ،اعضدای خانده از جملده زن ،حتدی

برای لحظهای خروج از آن باید از رئی

اجازه بگیرند.

در مقابل ،بعضی برای ریاست شوهر قلمرو محدودتری قایل شدهاند« :شدوهر مدیتواندد بدرای
حفظ خانواده ،معاشرتهدای زن و رفدت و آمددهای وی را بازرسدی کندد و او را از رفتداری کده
سالمت خانواده را تهدید میکند ،باز دارد؛ ولی حق ندارد بده دلخدواه خدود و بددون اینکده دلیدل
موجّهی داشته باشد ،زن را از معاشرت با خویشان نزدیک ،انجام فرائض دینی یا تکالیف اجتمداعی
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باز دارد .اختیار شوهر در راستای غرور و سروری بر زن نیسدت؛ هددف قانونگدذار حفدظ مصدالح
خانوادگی و حیثیت دو طرف است و اختیاری که به زوج داده شده ،بایدد در حددود همدین امدور
اعمال شود» (کاتوزیان.) 3 :4914 ،
با نگاهی دقیق به ماده  441ق .م .و مقایسه آن بدا مداده 4441ق .م .کده بیدان داشدته« :شدوهر
میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد مندع
کند» ،درستی نظریه اخیر تأیید میشود .اگر چه قانونگذار برای اینکه به مخالفت با نظر مشهور فقها
متهم نشود این مطلب را به طور صریح بیان نکرده ،ولی مقصود به فراست قابل دریافت مدیباشدد؛
زیرا ریاست شوهر ناشی از عقد ازدواج و آثار آن است و چیزی که محصول رابطه زوجیت اسدت،
منطقی نیست که ورای این رابطه را تحت قلمرو خود قرار دهد (مقدادی)444 :49 4 ،؛ لدذا مداده
 441ق .م .را د که تنها مستند حقوقیِ ریاست شوهر بر خانواده است د فقدن بده امدور زناشدویی
می توان محدود نمود؛ به نظر میرسد تعبیر «روابن زوجین» در این ماده ناظر به همین معندا اسدت.
همچنین اگر خروج زن از منزل در هر حال منوط به جلب موافقت شوهر باشد ،دیگدر مداده 4441
ق.م .که برای زن حق اشتاال پیشبینی نموده ،بسیار کم اهمیت جلوه مینمایدد؛ زیدرا اگرچده بدین
اشتاال و خروج از منزل مالزمهای وجود ندارد ،ولدی بحدث اشدتاال زن عمددتاً در بیدرون مندزل
مصداق پیدا میکند و فعالیت شالی داخل منزل مانند خیاطی و غیره کمتر با حدق اسدتمتاع شدوهر
تعارض دارد .بنابراین ضمن تأکید بر این که از نظر اخالقی بهتر است ،زوجه در هیچ حالتی بددون
رضایت همسر از خانه خارج شد ،ولی اگر به دلیلی موجه ،خارج شود ،مستلزم نشوز نمیباشد.
از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی میتواند با اشتاال زوجه مخالفت نمایدد؛ ولدی
مطابق ماده  4441ق .م .حق مرد در ممانعت از اشتاال همسر مطلق نیست .لذا الزم اسدت ،حددود
اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.
مطابق قانون ،زوج حق منع اشتاال همسر را به طور مطلق ندارد .از ماده  4441ق .م .چنین بدر
میآید که زوج فقن میتواند از اشتاال همسر به مشاغل خا

به دلیل تنافی با مصالح خانواده یدا

حیثیات زوجین جلوگیری نماید؛ زیرا در ماده  4441ق .م .آمده« :شدوهر مدیتواندد زن خدود را از
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حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ،مندع کندد» .بندابراین حدق
زوج فقن در مخالفت با بعضی حرفهها بوده و مطلق اشتاال نمیباشد .در غیدر ایدن صدورت بایدد
بیان میشد« :اگر اشتاال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافدات داشدته باشدد ،شدوهر
میتواند مانع شود» .بدین ترتیب ،اگر شوهر با شال زن به دلیل مدذکور مخالفدت نمایدد ،زن بایدد
شال خود را تاییر دهد و شالی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سدازگار باشدد.
لذا ،شوهر میتواند با «شال» زن ،مخالفت نماید ،اما با «اشتاال» وی نمیتواند مخالفدت نمایدد .بده
عالوه به موجب ماده  3 3ق .م« .هیچک

نمیتواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمدام یدا

قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» .حال چگونه میتوان پذیرفت که سلب حدق اشدتاال
زوجه از آثار عقد ازدواج باشد؟
مطابق آنچه در ماده  4441ق .م .ذکر شد ،زوج با دو شرط «ماایرت شال با مصالح خانواده» و
«تنافی شال با حیثیات زوجین» میتواند با شال همسر مخالفت نماید.
البته ،ضابطه روشنی در اینکه چه شالی با مصالح خانواده منافات دارد ،در قانون وجدود نددارد.
با این حال ،امور ذیل میتواند ضابطه ناسازگاری شال زن با مصالح خانواده باشد:
 سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده  4411ق .م« .زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیدتاوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» .بنابراین تشدیید و تحکدیم مبدانی خدانواده وظیفده
مشترک زوجین است؛ حال اگر شالی که زن انتخام کرده ،به دالیلی موجب سسدتی بنیدان
خانواده باشد ،زوج میتواند با آن مخالفت نماید.
 -اختالل در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده

 44ق .م« .نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیدف

ابوین است» .حال اگر شال زن مانع از انجام وظایف مقدرّر قدانونیِ وی در قبدال فرزنددان
باشد ،زوج میتواند مانع اشتاال زن شود.
همچنین در ماده  4441ق .م .آمده« :منافات داشتن شال زوجه بدا حیثیدات خدود یدا شدوهر».
ممکن است فردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یدا همسدر شدالی را
برگزیند .در این صورت مرد حق دارد با آن مخالفت نماید .نمیتوان بین حیثیت مرد و زن تفداوت
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قایل شد؛ زیرا پ

از ازدواج ،بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیدت آندان پیوندد ناگسسدتنی

برقرار میشود .بنابراین زن نمیتواند به این دلیل که شالش تنها با حیثیت وی ماایرت دارد و هدر
کسی حق دارد ،راجع به خود تصمیم بگیرد ،به مخالفت شوهر

بیاعتنا باشد.

شایان ذکر است بین ماایرت شال با مصالح خانواده یا حیثیدات زوجدین بدا غیرشدرعی بدودن
همان شال مالزمهای وجود ندارد .ممکن است شالی مشروع باشد ،در عین حال با مصالح خانواده
یا حیثیات زوجین ناسازگار باشد؛ مانند این که همسر یک استاد دانشگاه ،منشدی ادارهای باشدد یدا
شوهر یک خانم با تحصیالت عالیه ،شال دستفروشی را برگزیندد .ایدن قبیدل مشداغل بدا اینکده
مشروع هسدتند ،عرفداً مدیتواندد مندافی حیثیدات زوجدین تلقدی شدود .همچندین ،حضدور زن در
فعالیتهای اجتماعی مشروع است ،ولی احتمال دارد در امر تربیت فرزندان اختالل ایجداد شدود و
در نتیجه ماایر مصالح خانواده باشد.
برای تشخیص منافات داشتن شال زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار نوعی و ثابتی
وجود ندارد .معیارهای ذکر شده ،نسبت به همده عدرفهدا و اشدخا
عمومی و وضع خا

یکسدان نیسدت و اخدالق

هر خانواده در این داوری مؤثر است .به همین دلیدل ذکدر مصدداق ممکدن

نبوده و به مصلحت نمیباشد .مرجع تشخیص مادایرت شدال زن بدا مصدالح خدانواده و حیثیدات
زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخالق حسنه ،عادات و رسوم جامعه و ویژگیهای
فردی و اجتمداعی زوجدین ،تشدخیص مدی دهدد کده آیدا شدال زن بدا مصدالح خدانواده مخالفدت
دارد؟(کاتوزیان.) 99 :4914 ،
حال این مطلب مطرح است که شاید زوجه ،افراد واجبالنفقه داشته باشد و منع وی از شال با
درخواست زوج و حکم دادگاه باعث اختالل در معیشت آنان گردد د مانندد مدوردی کده زوجده از
همسر سابق خود فرزندی دارد و تأمین نفقه وی شرعاً و قانوناً بر عهده مادر است ،یا زمانی که زن
نفقه پدر و مادر

را میپردازد د در چنین شرایطی ،چنانچه زوج با شال همسر

مخالفت نمایدد

و دادگاه نیز با درخواست وی موافقت نماید ،بیگمان در امر معیشدت فرزندد یدا والددین اخدتالل
ایجاد میشود؛ بدین ترتیب ،الزم است که شرط مذکور در ماده  4441ق .م .د در مورد نهی زوجده
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از شال د نیز ذکر گردد .البته بین نفقه زوجه که بر عهده زوج قرار دارد و نفقه فرزند یا والدین کده
بر عهده زوجه قرار میگیرد ،تفاوت اساسی وجود دارد که به اختصار ذکر میشود:
الف) سبب نفقه فرزند و والدین «قرابت» است و شرط استقرار نفقه اقربا تمکّن مُنفدق اسدت؛
بنابراین زوجه زمانی مکلف به تأمین نفقه فرزند یا والدین خواهدد شدد کده «تمکّدن» مدالی داشدته
باشد(ماده  443ق .م).؛ در حالی که در مورد تکلیف مرد به تأمین نفقه همسر این گونده نیسدت و
تکلیف وی مطلق است.
م) در مورد نفقه زوجیت ،زوج مکلف به اکتسام است .فقهدا معتقدندد« :و يَُ مؤ التس ب ؤل لُقوؤ
) .بر زوج الزم است برای نفقه خدود و همسدر کدار
نق ِ و وجتِؤ » (فخرالمحققین49 3 ،ق:
کند؛ بنابراین اگر کسی فعالً فقیر است ،ولی قدرت کسب دارد ،باید کار کند و مخارج همسر
تأمین نماید .اما آیا نفقه به قرابت نیز همینگونه است؟ فقها در این خصو

را

اختالف نظدر دارندد:

عالمه در ادامه عبارت فوق ،در وجوم تکسّب برای تأمین نفقه اقارم اشکال کدرده اسدت« :و هؤل
ِ
ل لُقوؤ اققؤار وشؤسا » (اصفهانی41 1،ق .) 31 :بنابراین بعید نیست که شرط وجوم انفداق در
َجي ُ
نفقه اقارم ،تمکّن فعلی باشد .در این صورت ،بر کسی که تمکّن فعلی ندارد ،حتی اگر قدرت بدر
کسب داشته باشد ،نفقه اقارم واجب نخواهد بود.
ج) اگر هم تمکّن فعلی در وجوم نفقه اقارم شرط نباشد و قدرت بدر اکتسدام نیدز موجدب
استقرار وجوم نفقه گردد ،بدون شک ،زمانی فرد متمکن فرض میشدود کده بتواندد از راه عرفدی،
مشروع و متناسب با شأن خود ،تأمین درآمد نماید .بدیهی است کده بدا قددرت بدر اکتسدام از راه
غیرعرفی ،نامشروع یا ماایر با شأن خود« ،تمکّن» صدق نخواهد کرد؛ به سخن دیگر ،بدر فدرد الزم
نیست که برای تأمین درآمد و پرداخت نفقه ،گدایی کند یا خود را به حرج بیندازد .همچندین فدرد
مجاز نیست برای رسیدن به استطاعت فعلی مرتکب فعل نامشروع شود.
د) بنابراین زنی که تمکّن فعلی ندارد ،ولی میتواند از طریق مشاغل منافی مصالح خانوادگی یدا
حیثیات زوجین و با فرض مخالفت زوج کسب درآمد کند ،آیا با وجود این محظورات باز مکلدف
به تأمین نفقه فرزند یا والدین میباشد و نفقه بر وی واجب است؟ قاعدتاً پاسخ منفدی اسدت .لدذا

............................................... 36فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،23زمستان 9216

الزم نیست ،در مورد مخالفت زوج با شال زوجه ،شرط «عدم اخدتالل در معیشدت افدراد واجدب
النفقه» اضافه شود.
نتیجهگیری
ضرورت و الزام اقتصادی و اجتماعی مشارکتِ مولّد زنان در برنامههای توسعه ،در تکامل تداریخ و
پیشرفت جوامع بشری همواره مطرح بوده است؛ به طوری که در فرایند تولید ،توسعه ،بازار کدار و
رشد اقتصادی هر جامعه ،زنان نقش مهمی ایفا میکنند و جامعه زمانی میتواند بده توسدعه دسدت
یابد که در آن به حقوق زنان توجه شود.
هیچ ک

نباید به واسطه جنسیت خود دچار نامالیمات و ضرر گردد .زمانی کده اشدخا

بده

دلیل جنسیت خود از بیعدالتی رنج میبرند ،آنها بزهدیده بدیعددالتی جنسدیتی شددهاندد .عددالت
جنسیتی ،پیشبینی جامعهای آزاد از مواندع جنسدیتی اسدت؛ جامعدهای کده اشدخا

تحدت تدأثیر

رفتارهای جانبدارانه ،کلیشهای یا تعصبات قرار نمیگیرند و میتوانند کلیه استعدادها و قابلیتهدای
خود را شکوفا نمایند.
اسالم حقوق زن و مرد را در کار و تال
نیست .در واقع هر ک

به رسمیت مدىشناسدد و تفداوتى بدین ایشدان قائدل

حق دارد شالی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و

حقوق دیگران نیست ،برگزیند .اما با وجود اینکه اسالم حدق اشدتاال را بدرای زن و مدرد در نظدر
گرفته و در این زمینه تبعیضی بین آنان قائل نشده ،اما برابری جنسیتی مالک آن نبوده اسدت؛ بلکده
عدالت جنسیتی مقبول آن بوده است .اما در برخی از موارد بدین فقهدا در مدورد عددالت جنسدیتی
اختالفنظر است؛ از جمله در مورد محدودیت ناشی از جنسیت ،محدودیت ناشی از زوجیدت کده
برخی از فقها این محدودیتها را جایز میدانند و اما برخی دیگر جایز نمیدانند و هر گونه تاییدر
و تحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را تحریف در قوانین اسالمی میدانندد .وجدود ایدن گونده
دیدگاههای مخالف میتواند علتی برای عدم الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعدیض علیده
زنان (مصوم  )4913باشد .اما باید گفت که با تاییر چنین دیدگاهها میتوان به ارتقای حقوق زنان
با موازین حقوق بشر امیدوار بود.
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