
 

نیست که تمام پیامبران، مدافع  تردیدی  زن در ادیان ابراهیمی دارای مقام و منزلت متفاوتی است.  

ها میان  تمام ویژگی   نیز  اند، در دین مبین اسالمبودهارزش و مقام انسان ازجمله زن و مخالف ظلم به او  

مراتب استعداد و توانایی زنان در رسیدن به  ۀدهندصورت برابر بیان شده و این نشانمردان و زنان به

ن و حقوق  أکه زنان اغلب در جوامع مختلف بشری از ش با توجه به این واالی کمال و قرب الهی است. 

کامل زیر پا    طورهاند و حتی در برخی موارد شخصیت و منزلت انسانی آنان بواقعی خود دور مانده

گذاشته شده است، اما در طول دوران مختلف تاریخ بشریت به آن توجهاتی نیز شده و همواره سران  

اند. جایگاه و شخصیت  حکومتی و اندیشمندان هر زمان در این خصوص اقدامات و قوانینی را وضع نموده

هدف از این    .میزان اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه است  ۀدهندهنگ هر جامعه، نشانزن در فر

بر کرامت و مقام زن در مذاهب پنج  از جمله حنفیه، حنبلیه، شافعیه،    ۀگاننوشتار درآمدی  اسالمی 

  های مهمی که نسبت بعضی از دیدگاه  آیات قرآنی و  سعی بر این است که .  ایران است  ۀ مالکیه و امامی

ایران بررسی شود. روش تحقیق توصیفی،    ۀبه زن در این مذاهب وجود دارد  با تطبیق بر حقوق موضوع

ه حقوق  های پژوهش حاکی از این است ک یافتهباشد.  ای میکتابخانه  های منابعبا تکیه بر داده  تحلیلی و

تطابق دارد. در نگارگری  ایرانی در قوانین جاری بر متون فقهی و آیات قرآنی  ۀ  و کرامت زن در جامع

 های اجتماعی حضور دارند. مکتب تبریز نیز زنان به عنوان یکی از گروه
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 مقدمه 

های گوناگونی  بنیان خانواده، در طول تاریخ، داوری  ۀو یکی از دو رکن پدیدآورند جامعۀ بشرری  عنوان نیمی از بهان  زن

که زن در بیشرتر مقاطع و در بیشرتر جوامع از نوعی محرومیت رنج برده دهد  نشران مینگاهی گذرا به تاریخ  اند. را دیده

اگر دقیق    ،شرده اسرت. این برداشرتنادیده گرفته  مردان و فرهنگ مردسراالری  ۀ  اسرت و حقوق انسرانی او تحت سرلط

حقوق را در مورد کودکان و نیز  گرفتن  نادیدهاشرد اما با آنهه ر  داده اسرت یکسرره ناسرازگار نیسرت. چنانکه مانند این نب

توان مشراهده کرد. اگر بخواهیم علل تاییر گذار بر حقوق زنان در جوامع بشرری را به طبقات ضرعیف اجتماعی نیز می

عوامل طبیعی و برخی در قلمرو شرررایا اجتماعی و کارکردی   ۀمرها در زاجمال مورد توجه قرار دهیم، بخشرری از آن

 گردد.  میهای فرهنگی بازگیرد و بعضی به باورها و انگارهجای می

اسررالم با ظهورش، غبار مولومیت و تلت را از این مخلوق الهی و شرررید مرد در زندگی پاد کرد و به طرق مختلف  

اهمیت    حقوق  قلمرو و  اسررالمی  فرهنگ   در  که  اسررت  مفاهیمی  جمله  زا کرامتکرامت تاتی زن را آشررکار سرراخت   

  توانمی  جمله آن  که از  رودمی  کاربه  متعددی  معانی به  لغت  در  مفهوم این  .گیرد  قرار توجه  مورد باید  و  دارد  سرزاییهب

دادن است.  بزرگی و شرافتداشرتن و  معنای گرامیکرامت به.  کرد  اشراره  انسرانیت و  منزلت  مقام،  حیثیت، عزت، شرأن، به

به این بیان که کرامت و     بخشریدن به خصروصریتی اسرت که در دیگران نباشردتکریم، شررافت و بزرگی مراد از کرامت و

دارای شرررافت و   نفسرری اسررت و کاری به غیر ندارد بلکه تنها شررخ  مورد تکریم منوور نور اسررت تا تکریم معنایی

ید  اسرت که در هی  کرامت انسران این اسرت که انسران در میان سرایر موجودات دارای خصروصریتی مراد ازکرامت شرود  

تفضریل آن اسرت که در غیر عقل از سرایر خصروصریات و   از موجودات دیگر عالم نیسرت و آن، داشرتن عقل اسرت و معنای

در جمهوری اسرالمی ایران پ  از   ۀین موضروعقوان.  (43:  1391)جوادی آملی،    برتری دارد صرفات هم انسران بر دیگران

 پیروزی انقالب اسالمی بر پایه فقه امامیه اصالح یا تدوین شده است. 

نورات  پژوهش، با توجه به اهمیت کرامت زن در هر ید از مذاهب فوق و تطبیق آن با قوانین موضرروعه ایران، در این  

درخصروص جایگاه زن و مباح  مرتبا با آن    ،هم هسرتند  ۀکنندحقوق موضروعه و مذاهب خمسره که درواقع تکمیل

ال اصرلی این  ؤلذا سر   انجام شرده اسرت.  ت مقایسرهگفته، تحلیل، بیان و در نهایهای پیشدر زمینهبررسری شرده اسرت.  

و این مسئله در نگارگری    جایگاه و منزلت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه چیست؟  تحقیق این است که

 متب تبریز مربوط به دورۀ صفویه چه بازتابی یافته است؟

با این   عنوان به رشرتۀ تحریر درنیامده اسرت.بررسری پیشرینۀ پژوهش حاکی از این اسرت که تاکنون ایر مسرتقلی با این  

( در  1396اند. بهزادی و همکاران )هایی به بررسررری مسررراول مربوط به زن در این فرق مذهبی پرداختهحال، پژوهش

عنوان یکی از مسراول  گانه اسرالمی  به بررسری مسرئله زینت بهای با عنوان »احکام زینت زن از دیدگاه مذاهب پن مقاله

اند. در پژوهش تکر شرده، اشراره مسرتقیمی به جایگاه و ارزش زن از نور فقه اسرالمی  ه زنان مسرلمان پرداختهمربوط ب

ای انجام شرده  های منابع کتابخانهنشرده اسرت لذا در پژوهش حاضرر که به روش توصریفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 شود.است به این موضوع پرداخته می
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 انسان کرامت  .1

 پسندیده افعال و دارای اخالق که است کسی معنایبه کرامت،صاحب اسرت. انسران شرده ریشره »کرم  گرفته از کرامت

 معنای القرآن، کلمافی التحقیقماده»کرم (. اما صراحب ، 1412اصرفهانی، کرم، راغب  ۀماد ، 1414منوور،ابن) باشرد

»کرم (.  ۀ  ماد ،1416مصرطفوی،) اسرت خواری و تلت مقابل نقطه که داندمی یءشر  نف  تفوق در و را عزت آن اصرلی

)انفطار،    بینَتکا کراماً فرشرتگان: به (، گاهی3)علق،     الْأَکْرَم بد ر و اْقرَأْ  شرده: » داده نسربت خدا خود به گاهی کرامت،

 (.70  )اسراء،مآدبنی کَرَّمنا لََقد وانسان: » به (، و گاهی11

 است کرامتی اند،بهرهآن بی از موجودات دیگر و بوده انسان مخصوص که کرامت از خاصی نوع عنوانبه انسرانی کرامت

 تواندمی انسران تنها اسرت معتقد آملی اسرت. اسرتاد جوادی ملکوتی و فراطبیعی کرامت و طبیعی کرامت بین جامع که

 چنین فقدان به دلیل را فرشررتگان و جنیان باشررد. وی معنا مکرم تمام به و کند سررالم جمع ملکوت و ملد  میان

 انسران بیان، این با (.328 :1390آملی، )جوادی  داندمی مکرم انسران در پیشرگاه خضروع تۀشرایسر  ای،دو بعدی کرامت

 بهرهای کرامت از تصرور این غیر در شرده باشرد  ناول اکتسرابی کرامت به که اسرت کرامت از برخوردار درصرورتی تنها

 .داشت نخواهد

 نگارگری مکتب تبریززنان در  .2

مکتب دوم تبریز در دورۀ صفوی ایجاد شد. در این میان هنرهای مختلف ازجمله کتابت و نگارگری در سایۀ حمایت  

ها درخشان  رنگ   .چیز آکنده از حرکت و جنبش بودهمه  تبریزدوم  مکتب  نگارگری    شاهان صفوی به اوج خود رسید. در

پرکشش   دستان کشیده تناسباتی  با قامت بلند آدمیانی صفوی اول  دورۀ در  انسانی هایپیکره  .استو   با کشیده اند. 

 مجال  از را  خاموشی و  خود سکوت اشارات  و حرکات با شوند،می ترسیم ستبر بازوانی دنبالۀ  در که  ظریف انگشتانی

 گاه و کانونی چند هایبندیترکیب از کنند. استفادهمی هدایت نقاشی عرصه در را مخاطب نگاه و سازندمی دور هانقاشی

کی از  ی   ها و درختان.نگاره مانند کوه از قسمت هر هایویژگی به توجه با گیریقلم یا خا  کارگیریدایره، به مبنای بر

ها  کوچد قرمزی است که روی عمامههای نقاشیِ مکتب تبریز دوران صفوی وجود عالمت یا شکلی شبیه میله  مشخصه

و عمامه این عالمت  نشانهنقش شده است.  از  تَرَکی  امامی طرفدار شیخ صفیهای دوازده  دوازده  الدین  های شیعیانِ 

تنیدگی  رسد با توجه به درهم(. به نور می36:  1396)دادخواه،    اردبیلی بوده که در ابتدای دوران صفوی متدوال گردید 

منجر به رونق فضای فرهنگی و هنری کشور شد. این وضعیت در جای  شرایا سیاسی و فرهنگی، آغاز حکومت صفوی 

 خود نقش مهمی در شکوفایی هنرهایی چون نگارگری در این دوره داشت. 

ها حضور  ر نگارهکه در اکثنیز داشته است  چرا  م1540ه.ق/ 948  ای برای نگارگر شاهنامه رو زن جایگاه ویژهاز همین  

حضور زنان تا این حد پررنگ دیده شده است.    دورۀ صفوی های  ای از شاهنامهکمتر نسخه  . در شودپررنگ زنان دیده می

ها یاد شده است و از زنان کوچه و بازار خبری نیست. این زنان  یا شاهزاده  فقا از زنان درباریها  در تمامی این صحنه

  و  و سیاستمداری خردمندی  ۀواسطبه  هابنابراین زن  اندکنیزد و همدم شاهزاده نمایش داده شدهدر مقام نازلی مثل  

در  شان نیکوکاری    و  تدبیر صفوی  تاریخ   در .  اندشده  مطرح  شاهنامه   هم،    اجتماعی  طبقه   به  هازن  ۀ هم  و   دورۀ 

ه شاه در جنگ به تصویر  یا همرا ، مادر  همسر  شاه،   معشوقه  یا  نقش شاهدخت  در   درباری  ی هازن.  هستند  متعلق    باالیی
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-درون همهنین،  .  اندجایگاهی خاص در دربار بوده  نبودند و هرکدام دارای مقام و  معمولی  زنان هاآن.  اندکشیده شده

م به عوامل زیادی مانند تحوالت جامعه صفوی، جایگاه زن در  1540ه.ق/  948  ، در نگارگری شاهنامه های تصویریمایه

متون  ها، باید به  یابی این نگارهکه در پروسه معناسنت نگارگری ایرانی بستگی دارد    ، نگاه فردوسی به زن و آن دوره

 د.کر ها را مشخ  دیگری رجوع و ارتباط آن

 فقه مذاهب چند گانه و انعکاس آن در نگارگری مکتب تبریز دورۀ صفویهجایگاه زن در قرآن و  .3

(، نقیض مرد، مطلق  174 /2: 1380واژه زن در فرهنگ فارسری، مادینه انسران، بشرر ماده، جفت و همسرر مرد )معین،  

  شرود( یاد میjenyاوسرتا و هند باسرتان به جنی )دهد که در ادبیات پهلوی از زن به ژن و  معنا می فردی از افراد اناث

شردن دو نقطه آن بدین  این واژه همان ژن در فرهنگ پهلوی اسرت که با کاسرته  ۀاما اینکه ریشر   ،تا: مادۀز()تبریزی، بی

و این    )همان(  دهدشررکل درآمده اسررت، احتمال بعید اسررت  زیرا ژن در زبان پهلوی، معنای زشررت و بد هیئت را می

از ید با طبیعت و آفرینش و مقام انسررانی زن و از سررویی با فرمایش امام علی )ع( که فرمود: »زن گل بهاری  مفهوم  

زینت که مفهوم    ۀتوان احتمال داد که این واژه از ریشر رو، میاز این  .(1386اسرت...  سرازگاری ندار )دشرتی و محمدی،  

در اینجا به اهمّ    با خلق و طبیعت زن سرازگار خواهد داشت.دهد، اخذ شرده باشرد که در این صرورت  آرایش و زیور را می

درسررری از دفتر    ۀرغم این کره یکرایرد آیرات قرآنی خود دربردارنردپردازیم علیتوجهرات آیرات قرآنی بره کرامرت زن می

 باشد.زندگی بشر می

 برابری زن و مرد در خلقت  .3.1

دارای گوهر واحد انسانی    ،خداوند سبحان و ازلحاظ خلقتۀ  زن و مرد هر دو انسان، مخلوق و بند  ،در دیدگاه اسالمی

در قرآن کریم در چهار مورد اشاره    باشد.اند و مبدأ خلقت هر دو ید چیز میهستند که از نف  واحده آفریده شده

 تواند زن و یا مرد باشد: شده که خلقت و آفرینش مردم )ناس = انسان(، از نف  واحده است و این می

مردم! از )مخالفت( پروردگارتان   ( ای1»یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَُّقواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّْف ٍ وَاحِدَۀٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  )نساء/

جن  او خلق کرد و از آن دو، مردان و  بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از ید انسان آفرید و همسر او را )نیز( از  

 زنان فراوانی )در روی زمین( منتشر ساخت. 

 خدا آن خدایی است که شما را از ید تن تنها آفرید. ( و 98»وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَکُمْ مِنْ نَْف ٍ وَاحِدَۀٍ  )انعام/

( خدا آن کسی است که شما را از ید  189هَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا  )اعراف/»هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَْف ٍ وَاحِدَۀٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَ

 تن تنها آفرید. و همسرش را نیز از جن  او قرار داد تا در کنار او بیاساید. 

تنها آفرید. و    را از ید تن ( خدا آن کسی است که )همه( شما  6»خَلَقَکُمْ مِنْ نَْف ٍ وَاحِدَۀٍ یُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  )زمر/

 همسرش را نیز از جن  او قرار داد. 

 عدم تبعیض در تکلیف و نیایش  .3.2

قرآن کریم هدف از آفرینش را پرستش خداوند سبحان و رسیدن به کمال در سایه عبادت یاد کرده و فرموده است: »وَ  

ر برابر جن آمده است و به طور یکسان زن و مرد را در  ( واژه »ان   د56مَا خَلَْقتُ الْجِنَّ وَالْإِن َ إِلَّا لِیعْبُدُونِ  )تاریات/

 .گیردبرمی
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طور یکسان مورد خطاب برای تحمّل مسئولیت واقع  در نوام حقوقی اسالم زن و مرد هردو قابلیت تکلیف دارند و به

 ها نهاده شده است. آن  ۀ هایی برعهداند و در نیایش و عبادت، وظایف و مسئولیتشده

آور از دوش زن برداشته شده، به این دلیل است  های سخت و زحمتاز موارد برخی از وظایف و مسئولیتای  اگر در پاره

باشد  نویر تأمین هزینه زندگی  که مایه رنج و زحمت برای او بوده، یا ناسازگار با جسم لطیف و توان و طاقت زنان می

یقیناً تکریم، احترام و مراعات حالت جسمی و روحی    ،زنها. چنین نگاهی به  و یا مشارکت در جهاد مسلحانه و نوایر آن

داوطلبانه برای بانوان باز و بالمانع است، چنانکه در صدر اسالم    صورتهرچند که راه مشارکت در جهاد به   بانوان است

 .(197: /2 :تاهشام، بی)ابن زنان چنین مشارکتی داشتند 

های اجتماعی،  ام حقوقی اسالم، زنان از نور تکالیف عبادی و مسئولیتشود که در نواز این آیات به خوبی استفاده می

در اسالم از مجازات یکسان    کرامت و منزلت خاصی دارند که هرگز قابل قیاس با شأن و منزلت زن در گذشته نیست.

که در  ، چناناندبرای زن و مرد سخن رفته است و در کیفردادن جرم سرقت و ارتکاب زنا هر دو مورد خطاب واقع شده

 های تیل به آن اشاره شده است:آیه

 ( دست های مرد و زن دزد را قطع کنید. 38»وَالسَّارِقُ وَالسَّارَِقۀُ َفاْقطَعُوا أَیْدِیَهُمَا  )ماوده/

 تازیانه بزنید.»الزَّانِیَۀُ وَالزَّانِی َفاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاوَۀَ جَلْدَۀٍ  به مرد و زن زناکار صد 

بینیم زن و مرد در ایر ارتکاب جرم سرقت و اعمال منافی عفت کیفر یکسان دارند و تفاوت جنسیتی  در این آیات می

 ها در نور گرفته نشده است.میان آن

های سیاسی و اجتماعی حضور  صهردهد زن در این دوره در عهای مکتب تبریز دورۀ صفوی نیز نشان میبررسی نگاره

داستان زنی خردمند به نام قیدافه که پادشاه اندل   ( که مربوط به شاهنامه است،  1تصویر شماره )  نگی داشته است. پرر

 را به تصویر کشیده است.اسکندر جدال او با بود و 
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 ه.ق،کتابخانۀ ملی( 948قیدافه )شاهنامهنگاره اسکندر و    .1تصویر شمارۀ 

 

 مذاهب خمسه و کرامت زن .3.3

در ایر عوامرل متعردد اجتمراعی و غیراجتمراعی حراکم بر روحیرات و افکرار    (ص)مسرررلمرانران بعرد از رحلرت پیرامبر اسرررالم  

هر   این فرق  ند.عنوان اسرالم در پیش گرفتهای مختلفی را بهبرخی از مسرلمانان چه در صردر اسرالم و چه بعد از آن، راه

 .کنندعنوان حق پذیرفته و معرفی میده و آن را بهکرعنوان اسالم تلقی  کدام راه خود را به

های مختلف و متضراد برای اکثریت مردم ناآشرنا و نامشرخ  گردیده و باع  حیرت و سرردرگمی آنان  در میان این راه 

بلکه گرفتار منازعات، مشراجرات و زد و    ،شرده اسرت و نیز جامعه اسرالمی نه تنها اتحاد و وحدت خود را از دسرت داده

 .نداکردهخوردهای خونین شده و در مقابل دشمنان توانایی و قدرت خود را تضعیف 

( که مربوط به 2های مکتب تبریز نیز زن دارای کرامت به تصرویر کشریده شرده، برای نمونه در تصرویر شرماره )در نگاره

ابتدا به شررکلی محترمانه درخواسررت خود را با شررخ  رودابه مطرح در میان  ماجرای ازدواج زال و رودابه اسررت، زال  

گذارد. در این نگاره، زنان حضور پررنگی در محل زندگی رودابه دارند و آزادانه در رفت و آمد هستند که این مسئله  می

 ترسیم نقش زنان در دربار است. در نوع خود شاهدی بر
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 ملی ایران(   ه.ق،کتابخانۀ948ابه )شاهنامهنگاره زال و رود   .2تصویر شمارۀ  

 

 زنان و نماز جماعت .3.3.1

هرا در مراکز گونراگون آموزشررری، پژوهشررری و فرهنگی،  ا وجود کثرت جمعیرت زنران در جرامعره و حضرررور جردی آنبر 

با   ادامهاند و گاه فقا در حد ید اسرتفتا و پاسرخ به آن بسرنده شرده اسرت. در  گران کمتر به این مسرئله پرداختهپژوهش

 .مپردازیها میاستفاده از منابع فقهی به تبیین اهمیت مسئله و آیار آن، همهنین دیدگاه مذاهب اسالمی و دالیل آن

 

 

  .(305/ 5:  1412بودن نماز جماعت در فراوض جای تردید نیسرت، بلکه از ضرروریات دین اسرت )نجفی،  اصرل مسرتحب

تر است از نماز او در مسجد   بسیاری از فقهای شیعه این عبارت را در مورد بانوان دارند »نماز زن در منزلش با فضیلت

(، ولی عالمره حلّی برا توجره بره فضررریلرت  600  /1ق:  1409دی،    یز2/210ق:  1418  القمی،  238  /4ق:  1414)حلّی،  

شرررمارد و آن را با این  ها جایز میجماعت و تأکید بر آن، شررررکت زنان را در جماعت با وجود حاول میان مردها و زن

اسرت، آیا  ای  ها خانهگذارند، پشرت سرر آنال شرده که: »امام جماعتی یا گروهی نماز میؤروایتی از امام صرادق )ع( که سر 

تر از  توانند در آنجا پشرت سرر وی نماز بخوانند؟ امام فرمودند: بلی، در صرورتی که جایگاه امام جماعت پایینها میزن

ها فرماید: »علمای ما اجماع دارند بر این که مسرتحب است، زن( همهنین وی می365  /1ق:  1333زنان باشرد  )حلّی،  

 .(237-236 /4ق: 1414ها نباشد  )حلّی،  ر چند مرد همراه آننمازش را به جماعت در مسجد بخوانند ه

اکثر فقهای اهل سررنت این حدی  نبوی )ص( را محور بح  خود نسرربت به حضررور بانوان در مسررجد و جماعت قرار  

( ، ولی در برداشررت و  275 /1ق: 1409اند: »صرراله المرأه فی دارها افضررل من صررالتها فی مسررجدها  )کاشررانی،  داده
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حزم اندلسرری )ظاهری( نماز زن در مسررجد و جماعت را زیر عنوان این  شررود. ابنهایی دیده میط از آن تفاوتاسررتنبا

گوید: »برای ولی  فرمایش رسرول خدا )ص( »إنّ صراله الجماعه تفضّرل صراله الفذّ بسربع و عشررین درجه  قرار داده، می

ای جماعت منع نمایند، البته اگر برای اقامه نماز  ها را از حضررور در مسررجد برزن و موالی کنیز حالل نیسررت که آن

 .(128 /3تا:  )آندلسی، بی  ها در جماعت افضل است از نماز انفرادی بدون آرایش بروند، در نتیجه نماز زن

 حضور زنان در تشییع جنازه .3.3.2

( اما تشرییع جنازه  679ق:  1419کفن و دفن و نماز میت مسرلمان نزد همه فرق اسرالمی واجب کفایی اسرت )الجزیری،  

ق: 1419یا به تعبیر منابع فقهی اهل سنت »اتباع الجناوز  در مجموع بر مسلمان، سنت و یا مستحب است )الجزیری،  

( اما این که حضرررور بانوان در این مراسرررم جمعی چه حکمی دارد، شرررایسرررته اسرررت  151  /2:  1412  نجفی،  677

 های هر دو مکتب جداگانه بررسی گردد.دیدگاه

نور بیشرررتر فقهرای مکترب اهرل البیرت )ع( بر پرایره روایرت امّ عطیره کره گفرت: »نُهینرا عن اتّبراع الجنراوز و لم یعزم علینرا   

  حلی،  55 /2ق، 1414)حلّی،   شررکت بانوان را در تشرییع جنازه مسرلمان، اعم از این که مرد باشرد یا زن، مکروه اسرت

اهلل  این روایت و روایت نبوی دیگر که رسرول .(187  /1، 156 /2ق، 1412  نجفی،  53، 1272  شرهید اول، 2/261تا،  بی

(  142ق:  1407شردن جنازه بودند فرمود: »إرجعنَ مأزورات غیر مأجورات  )قشریری،  هایی که منتور آماده)ص( به زن

(  186  /6و  78  /2  :ق1410که اجری نبردید، هر دو هم در منابع اهل سررنت )البخاری،  برگردید، کمد کردید درحالی

در این    )ره(  رو، امام خمینی( بازگو شرده اسرت. از این239و 139 /1 :ق1414و هم در منابع اهل تشریع، )حرّ العاملی،  

گوید: »اولی اسرت زنان شررکت در تشرییع جنازه را حتی جنازه زن، ترد نمایند و بعید نیسرت که برای خصروص می

 .(71  /1 :ق1416بانوان این امر مکروه باشد  )خمینی،  

ها( براسراس دو روایتی که بازگو شرد و روایات دیگر در مجموع، حضرور زنان در تشرییع  فقهای مدرسره اهل سرنت )حنفی

اند اگر زن مسررن  ها گفته( اما مالکی366  /2  :تا، المغنیقدامه، بی  ابن277  /5 :تااند )نووی، بیجنازه را مکروه دانسررته

شردن وی مطلقاً جایز نیسرت  خارج  ،تشرییع جنازه بسرتگان خویش حضرور یابد و در غیر این صرورتتواند در  باشرد می

نوران امامیه حضرور زن را در تشرییع جنازه، جایز  بنابراین، نتیجه این خواهد بود که صراحب. (118  :ق1423)غرناطی،  

یجاد نکند کراهت و یا مکروه تحریمی  دانند و فقهای اهل سرنت آن را در صرورتی که این حضرور، فتنه اولی مکروه می

 دانند و در غیر این صورت محکوم به حرمت است.ها( مییا حرام )حنفی

 مشارکت زنان در امر جهاد .3.3.3

هایی اسرت که مربوط به همه  شررکت در جهاد و دفاع از هویت اسرالمی ولی، یکی از مصرادیق تکریم زنان و از عرصره

بار اصرلی دفاع، مبارزه، ایثار و فداکاری و گذشرت از مال و جان، به عهده مردان و  مسرلمانان اسرت و این که سرنگینی و 

ل این اسرت که زنان جامعه در این امر جمعی چه نقشری دارند؟ آیا زنان،  ؤاسر  اما. جوانان گذاشرته شرده تردیده نیسرت

گردند؟ و  ر معنوی آن محروم نمیهای جنگ را دارند یا نه؟ اگر ندارند، آیا از پاداش و اجتکلیف شرعی حضور در جبهه



 

 

 1401  آتر، 47، شماره 19دوره  409
401  -  417  

تری را بطلبد، ولی نویسنده در این فرصت  ها شاید فرصت بیشتر و پژوهش افزونپاسخ این پرسش  این تبعیض نیست؟

 کند.از دیدگاه دو مکتب بسنده می

آنان را مکلف به البیت )ع( تکلیف جهاد به همه انواع آن، از بانوان برداشررته شررده و ی و فقهی مکتب اهلیدر منابع روا

( و یکی از شررررایا وجوب جهراد، مرد  23  /15  :ق1414  الحر العراملی،  493  /7  :ق1412دانرد )نجفی،  امر جهراد نمی

ها  هرچند که در اصررل جهاد خانم  .(26 /2ق: 1413  الروحانی،  492 /7 :ق1412)نجفی،   بودن محسرروب شررده اسررت

چشررم  جهاد مردان متفاوت اسررت  در روایات شرریعی این عنوان بهشرررید مردان هسررتند، ولی نوع جهاد زنان با نوع 

خورد: »کترب اهلل الجهراد علی الرجال و النسررراء ...  خداوند جهراد را بر مردان و زنان واجب کرده اسرررت . اما جهراد  می

له و دمَهُ  مردان آن اسررت که مال و خونش را بذل نماید تا در راه خدا به شررهادت برسررند. »و جهاد الرجل أن یبذل ما

های رسریده از شروهر و ابراز عطوفت اسرت. »و جهاد  اهلل ، ولی جهاد زن مقاومت و تحمل سرختیحتی یقتل فی سربیل

 .(9  /،5ق: 1405المرأه أن تصبر علی ما تری من أتی زوجها و غیرتها  )کلینی،  

ها از آن  حنفی .(381ق: 1426غزالی،  در منابع فقهی اهل سررنت نیز، تکلیف کفایی جهاد زن برداشررته شررده اسررت )

دانند،  سرو بنیه ضرعیف دارد و از سروی دیگر، اجازه شروهر شررط اسرت، زنان را اهل قتال و جنگ نمیجهت که زن از ید 

ها با این که مرد بودن را  ولی حنبلی  (370 /2ق: 1426صرراغرجی،  مگر اینکه شرروهر و محرم وی او را همراهی نماید )

که دشرمن به مسرلمانان صردمه وارد نماید جهاد بر زنان و عیدها نیز  گویند: »در صرورتیشرمارند، میشررط جهاد می

 .(167 /2:  همان)  شود واجب می

رسرد  داری و شروهرداری، چه نقشری قاولند؟ به نور میویژه در امور خانهتر بهاینکه اهل سرنت برای زنان در سرطو وسریع

شرود  مهرانه اسرت، یعنی میزن در مقایسره با نگاه عالمان شریعه، کمتر و بی سرطو توجه عالمان اهل سرنت نسربت به

پیرامون این حردیر  پیرامبر )ص( )جهرادُ المرأه حُسرررن التبعُّرل( تراملی بیشرررتر کرد و نقش را در امور شررروهرداری و  

اند  به آن پرداخته  داری برجسرته سراخت، ولی منابع اهل سرنت به جای آن، روی گفته عایشره تکیه و در همه منابعخانه

بخاری،  )ال  که گفت: »من از رسرول خدا اجازه جهاد خواسرتم، حضررت فرمود: جهادُکنَّ الحجُّ  جهاد شرما حج اسرت 

 .(3/320 :ق1410

هرای مکترب تبریز مربوط بره دوره صرررفوی نیز دیرده  داری، پرورش فرزنرد، در نگرارهاین وظیفره سرررنتی زن یعنی خرانره 

 ( به مسئله زن و نقش او در فرزندآوری توجه شده است.3شود. در تصویر شماره )می
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 زایی، مجید خزایی، میثم تارم محمدرضا علی

 
 (.ه.ق ،کتابخانۀ ملی948نگاره به دنیا آمدن رستم )شاهنامه   .3تصویر شمارۀ  

 

 های علمی، آموزشی و شغلی زنان در عرصه  مشارکت .3.3.4

المللی مطرح  دینی و علمی و حتی بین  -موضرروعی که در شرررایا فعلی در مجامع فرهنگی  ترینحاشرریهترین و پرمهم

اسرت، حضرور زنان در مجامع علمی و شرغلی و ... اسرت. طرفداران محدودیت زن، حضرور بانوان را با توجه به عوار  آن،  

های مختلف علمی و کاری  سرو گروه مقابل، مشرارکت زنان را در عرصرهپندارند، از آناخالقی و حتی غیر شررعی میغیر  

شررمارند و  گرفتن آن را ظلم و سررتم نابخشررودنی میبدون قید و شرررط، نه تنها پسررندیده که آن را حق زن و نادیده

هد ماند و به راسرتی حق با کدام گروه اسرت؟ دیدگاه  زن مسرلمان متحیر و بالتکلیف خوامیان،  طبیعی اسرت که در این  

 اند، چیست  آزادی مطلق یا محدودیت مطلق؟فقهای دین که متخص  امور دینی

گونه که اشراره شرد به خاطر نو بودن مسرئله، اندکی از فرزانگان فقهی مکتب اهل البیت )ع( در این عرصره نور همان

اند، در این موضروع اظهارنور  های فقه امامیههای گذشرته که به حق اسرتوانهفقهای قرنویژه اند. بهروشرن و وافی داده

 ها دست یابد.اند و یا نویسنده نتوانست به آننکرده

گوید:  می  ،اهلل عالم برجسررته لبنانی در این که فعالیت و مشررارکت زنان چه حکمی داردسررید محمدحسررین فضررل 

فکری و علمی، برای زن و مرد برابر اسرت، اگر برخی از شررایا اخالقی برای کار و فعالیت  های اسرالمی به لحاظ  »ارزش

شرود، این شررایا برای مرد هم هسرت، بین کار زن و مرد تفاوتی نیسرت و کار هر دو باید مطابق  زن و کار مطرح می

تواند به بند باشرد، میقی پایهای اخالخطوط ترسریمی اخالق اسرالمی باشرد، هنگامی که زن در جامعه عمالً به ارزش

دهنرد، اقدام کنرد  زیرا خداوند هی  کاری را در هی  بُعردی حرام نکرده اسرررت، مگر آن  هر فعرالیتی که مردان انجرام می

شرناس و در فضرایی که تنوع این دیدگاه از ید دین .(44:  1389اهلل،  که کار از راه مسرتقیم منحرف شرده باشرد  )فضرل
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آن وجود دارد، متین و قابل قبول اسررت. بنابراین، با توجه به نوریات فقهایی که اشرراره شررد  حضررور مذاهب و آراء در  

زنان در مجامع عمومی و علمی و شغلی که برای مردان حالل است، بدون هی  تفاوتی برای بانوان نیز حالل و با حفظ  

 حجاب و رعایت قوانین شرعی و اخالقی مجاز و منع شرعی ندارد.

( نیز نقش پررنگ زن در مسراول نوامی و سریاسری در نگارههای مکتب تبریز صرفوی ترسریم شرده  4تصرویر شرماره )در  

جنگی    نام کورنگ داشرت و او دختری زیبا آشرنا به فنونشراهی به  ،زابلسرتاندر    شراهمشریدجدر دورۀ حکومت   اسرت.

 .ناز بودداشت که نامش سمن

 

 
 ه.ق ،کتابخانۀ ملی(948ناز )شاهنامهسمن نگاره جمشید شاه و    .4تصویر شمارۀ 

گیرانه و میانه قابل تقسریم اسرت   رسرد دیدگاه عالمان معاصرر اهل سرنت در این عرصره به دو گرایش سرختنور میبه

اند و  رفته  راه تفریا را  ،ییرپذیر از این مرکزندأهایی که به نوعی تگروهی با مرکزیت عربسررتان )سررلفی و وهابی( و آن

نوعی مسریر  األظهر بهنوعی اندیشره محدودیت را برای زنان قاولند  در مقابل گروهی با مرکزیت مصرر و شریو  جامعهبه

کند که این دو رویکرد، جداگانه مورد بررسری قرار گیرد تا نتیجه بح  روشرن  پیمایند. از این رو ایجاب میمیانه را می

 تر باشد.و ملموس

آنجا که مُفتی عربستان، اوالً مشارکت زن را در کنار   .دشورویکرد محدودیت زن، ارزش و پسندیده محسوب میدر این 

داند و پیامد این مشررارکت را تلخ و وخیم و برخالف مرد، ید خطر جدی شررمرده و آن را اختالط میان زن و مرد می

شرمارد. یانیاً خروج زنان  مور مخصروص خانه اسرت میها و رسریدگی به ادسرتورات اسرالم که همان ماندن در درون خانه

دن زن را از طبیعت  کرزنان دانسرته و خارج  در حق شردن آنان در محیا کاری مردان را جنایت بزر  ها و وارداز خانه

ا را فراهم  هکند  زیرا کسرب درآمد وظبفه مردان اسرت و بر مردان اسرت که مصرارف آنو فطرتی که دارد، قلمداد می

ده و زن وظیفه دارد به تربیت اوالد و عطوفت و دلسروزی و نگهداری و کارهایی که مخصروص بانوان اسرت بپردازند!  آور
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ها بمانند و از  ها باید در درون خانهزن  .(33یالثاً  براسررراس دسرررتور خداوند: »وقرن فی بیوتکنّ و التبرجن...  )احزاب/

شردن زنان را از منزل سربب اختالط محرم و نامحرم  اند و خارجدهند، بازداشرته شر کناینکه همانند زنان جاهلی عمل  

کردن زنان و مردان اجنبی در ید مکان جهت کار یا خرید و فروش یا  داند از اجتماعشمارد و اختالط را عبارت میمی

حرام و    ،نکاری مرداۀ  تفریو و سررفر و ... که همه از نور قرآن و سررنت حرام اسررت، درنتیجه واردشرردن زنان در حوز

تردید، وقتی زن وارد عرصه کاری مردان شود، زن با مرد و مرد با زن سخن و ارتباط کالمی  خالف شرع است. رابعاً  بی

کنند و صردای زن نازد و فریبنده اسرت و شریطان در کمین، درنتیجه منجر به فحشرا خواهد شرد و این که  برقرار می

براسرراس   اوالً زنان با محارم خویش بودند  :کردند، باید گفتمسررافرت میها در صرردر اسررالم در جنگ شرررکت و زن

 .(427-422 /1ق: 1411ها تقوا داشتند )بن باز عبدالعزیز بن عبداهلل،  یانیاً آن  .شدندمصلحت از منزل خارج می

دن مرد با زن و  شر کالمألظهر مصرر، در پاسرخ به این که در ایر مشرارکت زنان در اجتماع، هماقرضراوی مفتی و شریخ

گوید در حدیثی آمده که »الحیاء مِنَ االیمان  و حیا صرفت پسرندیده  گیرد، چه حکمی دارد؟ »میبالعک  صرورت می

چه مهم  کالم شررود، ولی آنرسرراند که نباید زن با مرد اجنبی همویژه برای بانوان و این ویژگی میاسررت برای همه به

یَا نِسَراءَ النَّبِیِّ  زن و مرد در صرورت نیاز در چارچوب شررع نشرده اسرت و آیه »  گفتناسرت، این اسرت که شررع، مانع سرخن

اءِ   تُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسررَ عْنَ بِالَْقوْلِ َفیَطْمَعَ الَّذِی فِی َقلْبِهِ مَرَ و وَ  اتََّقیْتُنَّ إِنِلَسررْ (  32  )احزاب/ُقلْنَ َقوْلًا مَعْرُوًفا َفلَا تَخْضررَ

گفتن مخصروص )با  دا اسرت که آنها نیز از سرخن گفتن با مرد منع نشرده بودند، بلکه از سرخنمخصروص زنان رسرول خ

  /3تا:  گردد )قرضراوی، بیویژه در شررایا امروز سرخن گفتن با مرد امر رایج محسروب میصروت نازد( منع شردند و به

574). 

 های سیاسی مشارکت زنان در عرصه  .3.3.5

سررنوشرت و یا شررکت در انتخابات و نامزدشردن، یکی دیگر از اموری اسرت که  حضرور زنان در امور سریاسری و تعیین  

کند که به زنان جامعه اهمیت نداده و  دهد. بسریاری اسرالم و دین را متهم میروز را تشرکیل می های جدی و زندهبح 

ایسررته اداره امور  پروا و بدون هی  قید و شرررطی زن را شرر گروهی دیگر بی   کنندحقوقی سرریاسرری آنان را پایمال می

طلبد که نوریات هر کدام از دو  شرناسران در این میان چیسرت، میپندارند، اما این که دیدگاه فقها و اسرالمسریاسری می

اند، فقهای  اظهار نور واضرو نکرده  ،هرچند فقهای گذشرته در این باب مکتب اهل سرنت و شریعه را جداگانه جویا شرویم.

کنند، ولی به همان مقدار که در این خصرروص  اسررتفتاء واقع نشرروند، اظهار نور نمیمعاصررر نیز تا مورد پرسررش و  

 گردد.یافتنی بود، اشاره و بسنده میدست

های همه اقشرار در امور سریاسری است، در مورد مشارکت سیاسی زنان در پاسخ  امام خمینی که معمار و طراح مشرارکت

دهند، چه نقشرری و چه حقی شررما برای زن در نوام  را تشررکیل میاین سرروال که: »زنان توده عویمی از مسررلمانان  

گوید: »... در نوام اسرالمی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد  حق تحصریل، حق کار،  اسرالمی قاول هسرتید؟  می

گرفتن، در تمرام جهراتی کره مرد حق دارد، زن هم حق دارد، لیکن در مرد هم  ی دادن، حق رأیأحق مرالکیرت، حق ر

مواردی هسررت چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسررد بر او حرام اسررت و هم در زن مواردی هسررت که به دلیل این که  
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شران محفوظ باشرد، اسرالم خواسرته اسرت  آفریند، حرام اسرت، اسرالم خواسرته اسرت زن و مرد، حیثیت انسرانیمفسرده می

 .(189 /5: 1385که زن ملعبه دست مرد نباشد...  )امام خمینی،  

سریاسری به دو   ۀرسرد دیدگاه دانشرمندان اهل سرنت در مورد مشرارکت زن در عرصر نور میگونه که گذشرت بههمان

طورکلی با  به   خوردفرقه وهابیت آب می  ۀنگرش کل قابل بررسرری اسررت  نگرش نخسررت که از عربسررتان و اندیشرر 

شررمارد )بن باز،  ا جنایت بزر  میشرردن زن از منزل مخالف اسررت و واردشرردن بانوان در فضررای کاری مردان رخارج

( و طبیعی اسرت که حضرور زن در اجتماعات سریاسری، ارتباط و تعامل فکری، کالمی و ... با مردان را  1/422  :ق1411

طلبد و تردید نیسرت که از نگاه این گروه، این کار نوعی اختالط مرد با زن اسرت و این حضرور نه تنها خدمت نیسرت  می

وَ ...    یوََقرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّۀِ الْأُولوقوع فحشرا اسرت و بر اسراس آیه شرریفه »ترین وسرایل که بزر 

  ۀ( در نتیج284:  2006و حدی  نبوی »ما رجل و إمرأه إلّا کان الشرریطان یالثها  و این که زن عورت اسررت )صررقر،  

 حضور زن در امرو سیاسی ممنوع است.

 

 رامت زن و جایگاه او در حقوق موضوعه ایرانک .4

ویژه قوانین عرادی، ازجملره مبراحر  مهمی اسرررت کره همواره توجره محرافرل علمی و  هن در قرانون بر اجرایگراه و حقوق زنر 

های مختلفی مطرح  کند که دیدگاهمتولیان جامعه را به خود معطوف داشرته اسرت. طبیعت این مباح  نیز اقتضرا می

این نوشرتار در پی آن اسرت که نشران دهد   چنین اسرت که پرونده این دسرت مباح  همواره گشروده اسرت.  شرود و این

 .چه تصوری از زن فراهم آمده است  ۀقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همهنین قوانین موضوعه جاری بر پای

د که هر ید حقوق، وظایف و خاسرتگاه  انآیا زن و مرد را دو موجود مسرتقل و برخوردار از هویت انسرانی مشرترد دیده

های انسران شرناختی و حقوقی تدوین  اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصرالت را به یکی داده و با نابرابری

ها  له زن اراوه گردد و سرپ  به تحلیل آنئشرود گزارشری از این دو قانون در مسر تالش می  ،به سرخن دیگر شرده اسرت؟

گردد، یکی زن در قانون اساسی و دیگری زن  بر همین اساس مطالب این نوشته در دو قسمت عرضه میپرداخته شود. 

 .در قوانین موضوعه

 

 زن در قانون اساسی  .4.1

در قانون اسرراسرری جمهوری اسررالمی، زن و خانواده در اصررول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و  

 :شده است. این موارد عبارت است ازجایگاه بلند انسانی آنان تأکید  

 

 تساوی زن و مرد در قانون اساسی  .4.2

مین حقوق همه جانبه  أقانون اساسی در اصول متعدد به مسئله تساوی حقوق زن و مرد پرداخته و دولت را مسئول ت

داند و هرگونه تبعیض و  قانون می افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر 
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باشد نفی  زمینه بروز خشونت با تمام اشکالش علیه زن می  ۀعدم تساوی بر مبنای جنسیت را که در واقع ایجادکنند

 کند.می

دولت نهاده    ۀاصل سوم قانون اساسی، از اصولی است که حقوق برابری را صرف نور از جنسیت برای افراد جامعه بر عهد

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات  دارد: » می   است و مقرر

 کار برد:خود را برای امور زیر به

   تباهی و فساد  مواهر کلیه  با  مبارزه و  و تقوا ایمان  براساس اخالقی فضایل رشد برای مساعد  محیا  ایجاد. 1

  وسایل   و   گروهی  های  رسانه  و  مطبوعات   از  صحیو  استفاده  با  ها زمینه  همه  در  عمومی  های آگاهی  سطو  باالبردن.  2

  دیگر

   عالی آموزش  تعمیم و تسهیل و سطوح تمام  در  همه، برای رایگان  بدنی تربیت و پرورش و آموزش. 3

طریق تاسی  مراکز تحقیق  ای علمی، فنی، فرهنگی و اسالمی از  ه  زمینه   تمام   در   ابتکار   و   تتبع   و   بررسی   روح   تقویت.  4

   محققان و تشویق

   اجانب نفوت  از جلوگیری و استعمار  کامل  طرد. 5

   انحصارطلبی و  خودکامگی و استبداد  هرگونه محو. 6

   قانون  حدود در  اجتماعی و  سیاسی هایآزادی تأمین. 7

   خویشاجتماعی و فرهنگی   عیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، ت در  مردم  عامه مشارکت . 8

 .معنوی و  مادی های  زمینه تمام در  همه،  برای عادالنه امکانات  ایجاد و  ناروا تبعیضات  رفع. 9

، اصل سوم قانون اساسی بدون تأکید بر لفظ تساوی و برابری، دولت را موظف به ایجاد امکانات الزم آموزشی،  ترتیببدین

تبعیض جنسیتی   بدون  برای عموم  امنیتی  و  بهکررفاهی  بهرهطده،  برای  را  امکانات  ور ضمنی اصل مساوات  از  وری 

 پذیرفته است.  

باشد که مقرر  می  30تساوی زن و مرد در برخورداری از آموزش و پرورش، اصل    ۀدر زمین  3اصل    3مکمل بند اصل  

و   آورد  متوسطه فراهم   ۀدولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دور   دارد: » می

، تأمین حقوق  3از اصل    14وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد . بند  

دهد و بر ضرورت تساوی افراد اعم از زن و مرد در برابر  همه جانبه افراد اعم از زن و مرد را صریحاً مورد توجه قرار می 

بند  قانون تاکید می بر ضرورت حق مشارکت عام  8کند.  نیز  از زن و مرد در تعیین سرنوشت ۀ  این اصل  مردم اعم 

 د.کن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تأکید می

 

 زن در سایر قوانین موضوعه  .4.3

قوانین موضوعه در ایران پ  از پیروزی انقالب اسالمی بر پایه فقه امامیه اصالح یا تدوین شده است. در این مدت  

 :تحسین است مانندشایستۀ هایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که تعدیل
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مندی دریافت  حق عاوله  ،مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند ر قانون عاوله1

   (13/6/1370)قانون نوام هماهنگ پرداخت، مصوب  کنند می

   (1374و مرداد  24/8/1371)مصوب  سرپرستقانون تأمین زنان و کودکان بیر 2

   (1119ر امکان طالق از جانب زن با شرط ضمن عقد )قانون مدنی، ماده 3

  (29/8/1369، مصوب 75ر ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان )قانون کار، ماده 4

  (29/8/1369مصوب  ر ممنوعیت کار شب برای زنان )قانون کار، 5

  (29/8/1369هفته بعد از آن )قانون کار، مصوب  4هفته قبل از زایمان تا  6ر ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6

پیش7 جمعا  ر  ماده    90بینی  کار،  )قانون  زنان  زایمان  و  بارداری  دوران  برای  حقوق  با  مرخصی  مصوب76روز   ،  

(29/8/1369)    

،  38مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایا مساوی )قانون کار، ماده  ر پرداخت دستمزد  8

 .و نمونه های فراوان دیگر (29/8/1369مصوب 

چراکه بر حسب ظاهر و در نگاه اولیه متضمن     پرسش و سؤال مواجه استبا  با این همه هنوز مواردی از قوانین موضوعه   

 :برخی از این موارد از این قرار است. قوق استنوعی نابرابری در توزیع ح 

 

 نابرابری در سهم ارث  .4.4

برد و لیکن زن فقا  در صورت نبودن هی  وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می

 . (949ماده خواهد بود )قانون مدنی،  866نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بالوارث و تابع ماده 

 

 اقامتگاه .4.5

این ماده با توجه به تعریفی که قانون گذار   .(1005اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است )قانون مدنی، ماده 

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخ  در آنجا سکونت داشته و  :  از اقامتگاه اراوه کرده قابل تأمل است

نیز در   او  امور  اقامتگاه  مرکز مهم  او  امور  او باشد مرکز  امور  از مرکز مهم  باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر  آنجا 

 .(1002محسوب است )قانون مدنی، ماده 

 

 گیرینتیجه

ترین ادیان ابراهیمی، رسالت خود را در تقویت بنیان خانواده و ارتقای جایگاه زن در خانواده  عنوان کاملدین اسالم به

آورد. قرآن کتاب مقدس مسلمانان در آیات بسیاری به کرامت زن و حفظ احترام او در خانواده  جا میو جامعه اسالمی به



 کرامت زن در قرآن و فقه مذاهب خمسه اسالمی  416 

 زایی، مجید خزایی، میثم تارم محمدرضا علی

الرُسُل نیز در سخنان گهربار خود به حفظ کرامت زن در  الشأن اسالم، خاتمپیامبر عویم  کید فراوان دارد.أو جامعه ت

های  نماید. لذا فرقهاز کتاب و سنت همواره زن را بنیان خانواده و رکن اجتماعات مدنی معرفی میپیروی  جامعه به  

میان،  ن  هرچند که در ای   دانندهای کتاب و سنت همواره زن را یکی از اصول تاتی جامعه میاسالمی با پیروی از آموزه

بهای سختگیرانهگاه دیدگاه اجتماعات،  به حضور زن در  نسبت  و دولتی و سایر  های  امور حکومتی  در  کارگیری زن 

سازی حقوق زن و مرد،  سمت یکسان شوند لیکن امروزه به دلیل تحول جامعه و پیشروی بهمشاغل آزاد مشاهده می

 اند. فتهعمده فقهای معاصر مذاهب حضور زن را در اجتماع پذیر

ید مرد پنداشته و او را مطیع تمام و کمال مرد و  دکاالیی محبوس در  مانند  ها، زن را  سو، برخی از دیدگاه اما در آن 

تصمیم  و  انتخاب  قدرت  غالب میگیری می فاقد  دیدگاه،  این  اسالمی شوربختانه  از کشورهای  برخی  در    باشد.دانند. 

ها و مواقع خاص است و  بررسی نگاره های مکتب تبریز مربوط دورۀ صفوی نیز حاکی از حضور زنان در برخی مراسم

 ها در جامعه ایرانِ دورۀ صفوی دارد.هایی مذهبی  و رواج آنهزواین دیدگاه ارتباط مستقیمی با آم
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