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چکيده
بیش از نیم قرن است که به اسم احیاي حقوق و آزادي زناان تواويتي د جهاان واو گ فره اه و داا فا هاااي
د باب جااگا و نقش و حقوق اج ماعي زنان مطرح ش

است .اان دا فا ها چالشهااي ا د هضاهاي هرهنگي ،و باه

تبع آن د قوانین و سیاستهاي م ارا ي کشو پ ا آو د و مواهقتها و مخالفتهااي ا برانگیخ ه اسات .ساوالي کاه
بهواژ پس از انقالب اسالمي د اان هضا مطرح ميشود اان است که نظام جمهو ي اسالمي چاه الگاواي ا د عرواه
سیاستفذا ي مسائل زنان باا د پیش فیرد و بر چه مبنااي تکیه کن ؟
شهی مرتضي مطهري از کساني است که د با مسائل ج ا ي که د اان زمینه پیش آم  ،تامالگ ج ياي داشا ه
است .د مقاله حاضر با تکیه بر آ اء و ان اشههاي ااشان ،تالش ش

الگواي براي حل مسائل مرباو باه زن و ناانواد

مطرح شود و با تبیین ج ا ي از مساله ،و اشا اي به مباني نگا اسالمي د اان زمینه ،مسائل مربو باه زن و ناانواد ،
د دو دس ه مسائل ناظر به حقوق جنسي ،و ناظر به انالق جنسي ،ا ائه ،و نطو کلي الگوي اسالمي د تولیل مساائل
زنان و نانواد ترسیم فردد .همچنین براي نشان دادن کا آم ي ااان الگاو ،باا اسا فاد از آن ،پیشانهاداتي د نواو
سیاستفذا ي مطلوب د باب اکي از مسائل مس و ثه د باب زنان (اش غال زنان) ا ائه ش

است.

کليدواژهها :زن و مرد ،نانواد  ،مطهري ،انالق جنسي ،حقوق جنسي ،حقوق زنان ،سیاستهاي جنسی ي ،اش غال زنان
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مقدمه
از معضالگ مهمي که دنیاي م ن براي زن في داني پ ا آو د  ،آو دن سبک زن في ج ا ي است که می ان بازي ناوي ا براي
ه ا ها و ح ي ان اشههاي اج ماعي طراحي کرد و سوايگ ناوي ا د مقابل تفکر داني قرا داد است که فا هرفونه پاسخ باه آنهاا،
پذارش قواع اان بازي و تسلیم ش ن به سبک زن في ج ا

ا د پي دا د .آنچه براي حفظ تفکر داني و بقاي حیااگ اساالمي جامعاه

ضرو گ دا د اان است که به جاي ا ائه پاسخي هو ي به هر مسالهاي  ،میزان اویل بودن آن مساله ا شناسااي کنایم و باه تعبیار داگار،
اب ا با تفکیک نیاز واقعي از نیاز کاذب ،ب وانیم عروه وویح طرح مساله ا نمااان کرد  ،و اوطالحا می ان بازي ا عوض کنیم و ساسس
همان سوايگ ا د می ان ج ا ي طرح کرد  ،پاسخ دهیم ،تا پاسخ ما از ح دهاع شابهه هراتار ود و باه تقواات سابک زنا في داناي
بیانجام .
کسي که بخواه براي چنین تغییري ق م بردا د باا ياقل دا اي سه واژفي باش  :تسلط بر مباني ان اشه اسالمي ،آشنااي عمیا باا
توويگ زمانه و باطن سبک زن في ج ا  ،و برنو دا ي از نالقی ي که ،ب ون اانکه د دام اق ضائاگ نامطلوب اان زماناه بیف ا  ،ب وانا
بین اسالم و زمانه ج ا پل بزن و سبک زن في اسالمي م ناسب با زمانه ج ا

ا طراحي کن و به نظر ماي سا اسا اد شاهی مرتضاي

مطهري از مع ود اهرادي است که اان سه واژفي ا د ح عالي د نود داشت.
اکي از عروههااي که از قبل از انقالب چالشهااي ا پیش وي ان اشه داني پ ا قارا داد باود و پاس از انقاالب نیاز هماوا
چالشهااي ا براي سیاستفذا ان نظام پیش آو د  ،عروه مباحث مرباو باه زن و ناانواد  ،و احیااي حقاوق و جااگاا زن د جامعاه
است 1.شهی مطهري فامهاي اولیه مناسبي براي تبیین عمی مساله از منظر اسالمي برداشت و کوشی تووار کالن اسالمي از اان مباحاث
ا د آثا نواش ا ائه ده و برني از مسائل ا تا ح توان نواش حل کن  2و آثا ااشان ،افرچه از زاواه دهع شبهه مهمان  ،اما به نظار
مي س مطالعه عمی آنها ،ميتوان الگواي از مطالعه و توقی د باب اان مسائل ا نیز د ان یا قرا ده که بر اساس آن ب اوان میا ان
بازي ا عوض کرد 1.د مقاله حاضر تالش ش
نوو

است دو نمااي از اان الگوي کالن مطرح فردد و بار اسااس ااان الگاو پیشانهاداتي د

اکي از مسائل وز (سیاستهاي حکومت د مو د اش غال زنان) ا ائه شود.

 .1نمونه با ز اان چالشها« ،کنوانسیون موو کلیة اشکال تبعیض علیه زنان» است که با ها و با ها ااران به ناطر ع م تسلیم ش ن به تمامي بن هاي آن ،مو د هشا
قرا فره ه و م هم به نقض حقوق بشر ش

است تا ح ي که د مقاطعي ع اي طره ا قبول آن د کشو ش

بودنا  .باراي بو اي د ااان باا . ،ت :ده ار

مطالعاگ زنان.1131 ،
 . 2الب ه يزم به ذکر است که قبل از ااشان عالمه طباطبااي د تفسیر المیزان ،نطو اولي اان دا فا ا ا ائه کرد ان اما از آنجا که شهی مطهري هام تفوایل
بیش ري داد و هم کل بوث ا اکجا و د اک نگا واح مو د بر سي قرا داد  ،د مقاله حاضر ،آ اء ااشان مو د تاکی قرا فره ه است.
 . 1هبران انقالب نیز بر نقش اان اهکا د مباني هکري نظام و ضرو گ «شکوهااي هکري جامعه بر مبناي آثا شهی مطهري» تاکی کرد انا « :بااا

وى اهکاا

شهی مطهرى ،کا هکرى بشود .اعنى جمعى اهل توقی و عالقهمن به کا علمى ،بنشینن و نظراگ و تفکراگ شهی مطهرى ا د ابواب مخ لف اس خراج کننا
[ .]...اان ،ا فس رش و پیشرهت و شکوهااى هکرى جامعه بر مبناى آثا شهی مطهرى است که امی وا ام اان کا انجام بگیرد و د وضع کنونى ،هماهى قشارها
مسؤولیت نودشان ا د قبال اان حرکت عظیمى که جامعهى ما به آن سرفرم است ،پی ا کنن و آن ا بخوبى انجام دهن  ».مقام معظم هبري ،سخنراني د تا اخ
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الف .الگوي کالن اسالمي حل مسائل زن و خانواده
با توجه به مباحث اس اد مطهري د نوو طرح مساله و سسس ت ا ت دا ن مبانياي براي عرضه نگا اسالمي ،مسائل مربو باه زن
و نانواد ا ميتوان د دو دس ه نظام حقوق جنسي و نظام انالق جنسي مو د بر سي قرا داد .منظو ما از نظام حقوق جنسي ،مساائل
مربو به نظام حقوق م قابل زن و مرد د زن في نانوادفي است که اق ضائاتي م فاوگ با اق ضائاگ ساار نظاماگ حقاوق اج مااعي دا د
و منظو از نظام انالق جنسي ،قواع حاکم بر وابط و تعامالگ زن و مرد د جامعه است که با ساار قواع حاکم بار واباط اج مااعي
انسانها تفاوگ دا د .اان الگو مب ني بر تووار ناوي از مسائل مربوطه است که با توواري که امروز د با مسائل زنان و نانواد شیوع
ااه ه تفاوگهااي دا د و لذا اب ا نوو طرح مساله و مباني مو د اس فاد توسط ااشان (که عمال منجر به تغییر وو گ مساله هااي اوالي
ميشود) مو د بر سي قرا ميفیرد و آنگا به نوو حل مساله د دو عروه مسائل حقوقي و مسائل انالقي اشا ميشود.
نحوه طرح مساله
ح ود نیم قرن است که بوث احیاي جااگا و حقوق زنان ،به اکي از دغ غههاي اج ماعي اغلب جوامع تب ال شا

اسات .شاهی

مطهري مباح ي دا د د باب اانکه چرا اان سوال اهمیت پی ا کرد و تا اخ وضعیت زن د فذشا ه (جواماع غرباي ،جاهلیات و اساالم)
چگونه بود که اکنون احساس ميشود به آنها ظلم ش

است .اک نک ه مهم د بازنواني تا اخ نهضت زن د غرب ،اان است که مساله،

تنها از زاواه مطامع و مناهع سرمااهدا ان و هوسرانان مو د بر سي قرا نگیرد .اعني ،افرچه قطعا مطامع سودجواان سهم مهمي د توقا
وضعیت هعلي داش ه ،اما اان وضعیت تا زماني که با اک توجیه نسب ا مناسبي د جامعه توام نشود ،نميتوان فس رش ااب  .اانجاسات کاه
باا به مباني هکري اي که د هضاي غربي د تولیل اان مساله وجود دا د ،پردانت مبانياي که موجب ت وام آن فونه نگا ها مايشاود.
از منظر ااشان ،نهضت احیاي حقوق زن د غرب با اک غفلت هلسفي نسبت به زن بودنِ زن توام ش با ان معناا کاه عطاف توجاه باه
احیاي انسانیت زن ،موجب بيتوجهي به زن بودن زن فردا و احیاي حقوق انساني زن ،عمال به معناي اعطاي حقوق مردانهي انسان باه
زن قلم اد فردا  .به تعبیر داگر ،غلبه مردساي ي د تا اخ غرب ،و بلکه تا اخ بشر ،موجب ش

بود که حقاوق انسااني ،د بسایا ي از

زمینهها ،کامال مردانه و با توجه به واژفيها و توانااي هاي مردان تعراف شود ،و د نهضت احیاي حقوق زن ،به جااي اانکاه اب ا ا د ت
زنانهاي از پا اي از حقوق انساني انسان پ ا آا و آنگا براي اعطاي اان حقوق به زن اق ام شود ،تالش ش که همان حقوق انساني باا
الگوي مردانه براي زن تامین فردد .از نظر ااشان:
مهم تران اشه اج ماعي اان غفلت هلسفي ،آن بود که اب ا اک سلسله نهضت هاي اج ماعي د اس اي احیاي حقوق و آزادي هاي انسان هاا از سا م و
اس ب اد ا باب کلیسا خ داد و چون «نهضت حقوق زن د غرب ،دنباله آن نهضتها بود ،و باهعاالو تاا اخ حقاوق زن د ا وپاا از نظار آزاديهاا و
برابريها هوق العاد مرا گبا بود ،د اان مو د نیز ،جز د با «آزادي» و «تساوي» سخن نرهت 4.پیشگامان اان نهضت ،آزادي زن و تساوي حقوق او

 . 4توجه ش افر مساله اولي «اس ب اد» د عروه «اج ماع» باش  ،مهم ران چیزي که د مقابلش مطرح است« ،تساوي حقوق با مس ب ان» و «آزاد بودن د مقابال
مس ب ان» است اما آاا ظلمهااي که د طول تا اخ بر زنان ه ه ،از سنخ «اس ب اد اج ماعي» مردان بود  ،کاه ا حال آن ا د «تسااوي حقاوق» و «آزادي» زناان
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با مرد ا مکمل و م مم نهضت حقوق بشر که از قرن هف هم عنوان ش

بود دانس ن و م عي ش ن که ب ون تأمین آزادي زن و تساوي حقوق او با مرد

سخن از آزادي و حقوق بشر بيمعني است ،و بهعالو  ،همه مشکالگ نانوادفي ناشي از ع م آزادي زن و ع م تساوي حقوق او باا مارد اسات و باا
تأمین اان جهت ،مشکالگ نانوادفي اکجا حل ميشود [ . ]...همه سخنها د اطراف اان اک مطلب دو زد که زن با مرد د انسانیت شراک است و
اک انسان تمام عیا است ،پس باا از حقوق هطري و غیرقابلسلب بشر ،مانن مرد ،و برابر با او ،برنو دا باش » (مطهري)13 :1133 ،

اما زن بودن او و تفاوگهاي واقعي او با مرد کامال مو د غفلت قرا فرهت که افر اان مو د توجه قرا ميفرهت ،نوو احیااي جااگاا
و حقوق زن نگ و بوي داگري پی ا ميکرد .از نظر شهی مطهري« ،زن» د طول تا اخ سه فونه نقش ا اافا کرد است که مايتاوان آن
سه ا با ان کي تسامح اان فونه معرهي کرد :فا هقط زن بودنش مو د توجه بود  ،فا هقط بروز و حضو اج ماعي اش (باه بهاناه انساان
بودنش) ،و فا هم انسان بودن و هم زن بودنش و مشکل غرب د اان است که به بهانه «بروز اج ماعي شخوایت زن» (اعناي واژفاي
مش رت انساني وي با مرد) ،عمال د و د انکا زن بودن وي و مزااااي که اان امر براي زنان دا د برآم

است.
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مبادي و مباني اسالمي حل مساله
افر قرا باش مساله احیاي جااگا زن ،به نوو اسالمي مطرح فردد ،با توجه به غلبه نگا غربي د ااان مسااله ،د اب ا ا باازنواني
مباني نگا اسالم به زن ضرو گ دا د .د اسالم ،از حیث انسان بودن ،بین زن و مرد تفاوتي نیست ،اما د عین حاال ،وجاود دسا هاي از
تفاوگها بین زن و مرد ا ،که به جنسیت ،و نه به انسان بودن آنها برميفردد ،نميتوان انکا کرد .د نیماه دوم قارن بیسا م و باا شا گ

جس جو کنیم اا اان ظلمها ،از سنخ «ظلم بین اهراد نانواد » (مانن ظلم وال ان به هرزن ان) است که اشههاي داگر ،و لذا ا حلهاي داگري دا د؟ (براي تفویل
اان بوث. ،ت :مطهري1134 ،ق ،جلسه دوم و سوم و مطهري.)175-171 :1135 ،
« . 5نقش مس قیم زن د سان ن تا اخ [ ]...به سه شکل ميتوان باش  .اکي اانکه اساسا زن ،نقش مس قیم د سان ن تا اخ ن اش ه باشا چنانکاه د بسایا ي از
اج ماعاگ براي زن جز زائی ن و بچه د ست کردن و ادا دانل نانه ،نقشي قائل نبود ان [ ]...د اان اج ماعاگ زن علي غم اانکه نقشي د ساان ن تاا اخ و
اج ماع ن اش ه ،اما برنالف تبلیغاتي که د اان زمینه ميکنن  ،به عنوان اک شيء فرانبها زن في ميکرد است [ ]...ا زان نبود که تاوي نیابانهاا پخاش باشا و
هزا ان اماکن عمومي براي بهر فیري از او وجود داش ه باش  ،بلکه هقط د داار زن في نانوادفي مو د بهر بردا ي قرا ميفره ه است .لاذا قهارا باراي مارد
نانواد  ،اک موجود بسیا فرانبها بود  ،و به دلیل همان فرانبهااي اش ،بر مرد اثر ميفذاش ه است [ .]...شکل داگر که زن نقش مس قیم د تا اخ داش ه باش و به
عنوان شخص مؤثر باش نه به عنوان شيء ،اما شخص بيبهاء ،شخوي که حرام میان او و مرد برداش ه ش
شخوی ش باي ه ه باش م ال باسواد ش

است [ ]...الب ه از جنباه هااي داگاري ممکان اسات

باش  ،ولي داگر آن موجود فرانبها براي مرد نیست .از طرف داگر زن نمي توان زن نباش  .جزء طبیعت زن اان اسات

که براي مرد فرانبها باش [ .]...آنجا که زن از حالت ان وا

نا ج ش  ،اعني وق ي که زن ا زان ش  ،د اماکن عمومي بسیا پیا ا شا  ،هازا ان وسایله باراي

اس فاد مرد از زن پی ا ش  ،نیابانها و کوچه ها جلو فا زن ش که نودش ا به مرد ا ائه ب ه و مرد ب وان از نظر چشم چراني و تماشاکردن ،از نظار اسا ماع
موسیقي و اي زن ،از نظر لمس کردن ،ح اک ر بهر بردا ي ا از زن بکن  ،آنجاست که زن از ا زش نودش ،از آن ا زشي که براي مرد باا داش ه باش  ،مياه .
اعني داگر شيء فرانبها نیست ولي ممکن است م ال باسواد باش و [ ]...د اان شرااط آن ا زشي که براي اک زن د طبیعت او وجود دا د ،داگر برااش وجاود
ن ا د .د اان وقت است که زن به شکل داگر ملعبه جامعه مردان ميشود ب ون آنکه د نظر هردي از اهراد مردان ،آن عزگ و اح رامي ا که باا داش ه باش دا ا
باش  .جامعه ا وپائي به اان سو مي ود .اعني از اک طرف به زن از نظر ش برني اس ع ادهاي انساني از قبیل علم و ا اد شخویت ميده ولي از طرف داگر
ا زش او ا از بین ميبرد .شکل سومي هم وجود دا د و آن اان است که زن به وو گ اک «شخص فرانبها» د بیاا  ،هم شخص باش و هم فرانبها .اعني از اک
طرف شخویت وحي و معنوي داش ه باش  ،کمايگ وحي و انساني نظیر آفاهي و شجاعت و [ ]...داش ه باش  .و از طرف داگر ،د اج ماع مب ذل نباش  .اعناي
آن مو ودات نباش و آن ان ال هم نباش  ،نه مو ودات و نه ان ال بلکه حرام .حرام مسئله اي است باین موا ودات زن و انا ال زن و مارد( ».مطهاري،
)122-121 :1137
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فره ن واکردهاي همینیس ي د مطالعاگ وانشناسي ،برني قائل ش ن که هیچ تفاوگ وانشنان ي اویلي بین زن و مرد وجود نا ا د،
و د بسیا ي از مباحث وانشناسي و تعلیم و تربیت اورا ميش که تفاوگهاي زن و مرد ،ورها ناشي از تربیتهاي نا جي و القائاگ
مویطي ،و لذا اک سابي است ،و با تغییر الگوهاي تربی ي ميتوان بر اان تفاوگ ها هائ آم (م ال :فولومبوت و هیوش .)1173 ،اما باهوااژ ،
مطالعاتي که د دهه انیر توسط نود غربیان انجام ش  ،ضعف اان تلقي ا برمال کرد (از جملاه :لئوناا د 2002 ،لئوناا د 2003 ،ادز،
 2004لوکاس )2003 ،و برني با نشان دادن تفاوگ هاي هیزاولوژاکي بین مغز زن و مرد به اان ن یجاه سای انا کاه ح اي ما لهااي
آموزش به زن و مرد نیز باا م فاوگ باش (فو ان و داگران .3)2011 ،شاا ساد تران و واضحتران مو اقي که براي ااان تفااوگهااي
ذاتي ب وان نشان داد« ،عاطفه ماد ي» و «لذگ ماد ي» است که هرچن م گها به ناطر غلبه واکردهاي همینیس ي ساعي ماي شا ماو د
غفلت قرا بگیرد ،اما امروز دوبا مو د توجه واقع ش

(لوکاس  ،)23 :2003و به واژ افر میزان و ش گ آن با «عاطفه پ ي» و «لاذگ

پ ي» مقااسه شود ،تردا ي د تفاوگ واقعي وحیاگ زن و مرد باقي نميفذا د (مطهري.)23-23 :1133 ،
ب ان ترتیب ،شهی مطهري با هش ا نسبت به نطاي هلسفي غربيها د غیرمهم تلقي کردن اان تفاوگها ،به ضعفهاي مهمي کاه
بر اثر اان بيتوجهي ،د نظاماگ حقوقي و اج ماعي غرب پیش آم

اشا ميکن و با توجه به اهمیت عیني اان تفاوگها ،تشابهانگاا ي

د حقوق و انالق جنسي ا موجب ظلم به هردوي زن و مرد ميدان و بر اان باو است که هام د عرواه حقاوق ( واباط قاانوني و
حقوقي بین زن و مرد) و هم د عروه انالق (مسائل عاطفي و ه ا ي بین زن و مرد) ،باا از ورها مردانه دا ن مساائل انسااني پرهیاز
شود و مالحظاگ نا

زنان و مردان د عروه مسائل انساني مو د توجه قرا فیرد و لذا اسالم د عین اکسان دانسا ن انساانیت زن و

مرد ،انالق جنسي واژ اي براي هراک از زن و مرد پیشنهاد کرد و نیز د عاین عااات تفااوگهاااي د احکاام حقاوقي زن و مارد،
برنامهاي اخ ه که د مجموع ،حقوقي م ساوي به زن و مرد تعل فیرد.
اما چگونه ميتوان مالحظاگ نا

زنان و مردان ا د تولیل امو عام انساني ج ي فرهت؟ ااشان د تولیل اان مساله باه سارا

بر سي ماهیت نانواد  ،اعني عروهاي از حیاگ انسان که کا واژ هاي زن و مرد کامال م فاوگ ميشود ،مي ون و با تولیل ااان عرواه،
زمینه تولیل د ساار مباحث مربو به زن و مرد ا باز ميکنن  .به نظر مي س مهمتران مبناي تفاوگ دا فا اساالمي و غرباي ،د ااان
است که د نظام حقوقي و انالقي اسالم ،نانواد ورها به عنوان اک واح اج ماعي ،و همچون ساار سازمانهاي اج ماعي نیست ،بلکاه
هوا ي م فاوگ با ساار واح ها و نظاماگ اج ماعي دا د  7و اسالم هنگام اورا بر تشکیل نانواد و ان وا

زن و شوهر باه هما اگر،

عالو بر هع نیاز جنسي و مشخص بودن نسلها ،اه هاي داگري (مانن  :توق مودگ و حمت باین دو انساان ناروج از نودپرسا ي
 . 3شهی مطهري ح ود  40سال قبل د اادداش هاي نود به اان ن یجه سی

است که «به نظر ما انالق اک جنسي است و تربیت دوجنسي .باه عباا گ داگار،

تربیت انالقي اک جنسي است و تربیت اج ماعي دوجنسي .به عبا گ داگر ،نُل مطل است و اک جنسي ،ولي مها گ نسابي اسات و دوجنساي( ».مطهاري،
)270 :1135
« .7از نظر ما ،اساسي تران مسأله د مو د «نظام حقوق نانوادفي» و ياقل د داف مسائل اساسي اان است که آاا نظام نانوادفي نظامي است مسا قل از سااار
نظاماگ اج ماعي ،و منط و معیا واژ اي دا د ج ا از منطقها و معیا هائي که د ساار تأسیساگ اج ماعي به کا مي ود ،اا هیچگونه تفااوتي میاان ااان واحا
اج ماعي با ساار واح ها نیست ،و بر اان واح همان منط و همان هلسفه و همان معیا ها حاکم است که بر ساار واح ها و مؤسساگ اج ماعي؟ اشه اان تردا
«دو جنسي بودن دو کن اولي اان واح » از اک طرف ،و «توالي نسلي وال ان و هرزن ان» از جانب داگر است( ».مطهري)11 :1133 ،
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پی ااش و تقوات عواطف نانوادفي د اهراد جامعه  3پذارش مسئولیت اج ماعي د قباال نسال آانا
باوفاي نانوادفي [و سی ن به لذگ عاشقي] ااجاد کانون تربی ي مناسب براي نسل آان

بهار منا ي اهاراد از لاذگهااي

و تامین به اشت واني آنهاا ساان ن زن باه

موبت ،لذگ و مقام ماد ي ااجاد مویطي براي حماات از زن تاسیس کانوني که هراموشخانه نجهااي وزاناه مارد باشا و  )...ا نیاز
تعقیب ميکن (مطهري 212 :1133 ،و مطهري .)73-23 :1135 ،جالب اانجاست که پس از فذشت ح ود نایم قارن از ااان ناوع طارح
مساله ،امروز بسیا ي از زنان ان اشمن غربي نیز به نا وا بودن اان تشابه حقوقي پي بارد انا و بسایا ي از هماان اماو ي ا کاه شاهی
مطهري به عنوان نگراني از آان
مينماان .

اان نوو احیاي حقوق زنان مطرح ميکرد ،اکنون به عناوان عبارگهااي زنا في فذشا ه ناود مطارح
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د تولیلهاي ااشان مباني داگري نیز مو د اس فاد قرا مي فیرد :مانن تق م حقوق طبیعي (غااي) بار حقاوق اک ساابي (هااعلي) و
تق م اان دو بر حقوق قرا دادي (تواهقي) (مطهري 133-173 :1133 ،و مطهري )73-33 :1170 ،تاالزم باین حقاوق طبیعاي و حقاوق
داني (مطهري )130 :1133 ،تفاوگهاي زن و مرد ا از سنخ مکمل ،و نه نقص و کمال اکي نسبت به داگري ،دانس ن (مطهاري:1133 ،
 )200اتوادي (و نه شراک ي) دانسا ن هواات ابطاه زن و مارد (مطهاري )113 :1135 ،تاالزم حا و تکلیاف (مطهاري،)77 :1170 ،
غااتم ا بودن ه ا هاي انساني (مطهري )13 :1172،و  ...که الب ه همه اانها د پرتوي اوول هوق (قبول تفاوگهاي زن و مرد د عاین
اش رات آنها د انسانیت ،و موو ات نانواد د تولیلهاي اج ماعي ناظر به زن و مرد) انسجام مياابن و نظاام تولیلاي ااشاان ا باا و
ميسازن  .با توجه به اان مولفهها ،مباني يزم براي اان الگوي کالن ا ميتوان اان فونه ا ائه کرد:
الف .ماهيت خانواده (تفاوت ماهوي خانواده با ساير نظامات جامعه) :ماهیت نظام ناانواد باا ماهیات سااار نظامااگ اج مااعي
م فاوگ است لذا قوانین (ناظر به حقوق) و ضوابط ه ا ي (ناظر به وظااف= انالق) حاکم بر نانواد تفاوگ ج ي با قوانین و ضاوابط

« . 3چرا د ا وپا عواطف نانوادفي نیست؟ به عقی
م زلزل ش

است .به عقی

ما عالقه پ

ما به علت اانکه د ا وپا اساس زن في نانوادفي ،اعني آن چیزي که پااه اولي زنا في ناانوادفي اسات

و هرزن اا براد و براد اا براد و نواهر هرع بر عالقه و ومیمیت زن و شوهر است .عالقه و اگانگي و وامیمیت زن

و شوهر هرع بر اان است که آن ت ابیري که اسالم د مو د آن به کا برد عملي شود و ( »...مطهري)41 :1135 ،
 . 3از باب نمونه ،د پشت جل ک اب نگاش ه ش
مذکو اان فونه معرهي ش

توسط اکي از اان زناني که به اع راف نواش زماني اک همینیسات دوآتشاه باود ( ،لوکااس )xi :2003 ،اثار

است« :ما از آنچه مي تواس یم به دست آو ام دو ش ام .د دانشگا به ما مي فف ن که وجود مردان ضرو تي ن ا د .هرهنگ عماومي

به ما مي ففت که اولوات اول ،شغل است ،نه نانواد کساني که ماد نانه دا ش ان [ ،زن في ا] بان ه ان  .و با اان حال ،آاا ماا واقعاا نوشاوال ر از مااد ان و
ماد بز فهاامان هس یم که د دو اي ميزاس ن که هنوز انقالب جنسي ) (sexual revolutionبه آنها "آزادي" نبخشی

بود؟ پاسخ اان پرسش براي بسیا ي

از زنان منفي است .کا ي لوکاس ،نانم م خوص جواني که انیرا وااحب ااک هرزنا شا  ،د " اهنمااي جهاتفیاري ناد سات باه سامت زن ،ساکس ،و
همینیسم"وراوا اعالم ميکن  :د وغي ا که به زنان فف ه ش توویح کنی و هم اکنون د ب ا بر وي اساتی همینیست و باقيمان
ا به هالکت کشان

سینهبن هااي که زن في زنان

ببن ا ! شر مي بن م معلم همینیست شما هیچگا به شما نگف ه است که" :آزادي زنان ،مردان ا از با هرفونه مسئولی ي ،و زنانِ «آزاد شا »

ا از ازدواج ،و اغلب زنانِ «از دس بن فراخ ه» ا از امکان تشکیل نانواد آزاد کرد ".او به شما نگف ه که" :زناني که امروز د دهه بیست ساالگي و ساي ساالگي
عمر نود تنها زن في مي کنن  ،ان کي پیش ،پس از م تي زن في مش رت با دوست پسرهااشان دو ان ان ه ش ان و اکنون م تهاست که باه چاین و چروکهااي
ب نشان که همچون ساعت بیولوژاک شاه ي بر فذ ِ غیرقابل برفشت زمان است ،نگا مي کنن  ".او ح ما نگف ه است که" :ااان زناان اکناون مرداناي ا تارجیح
ميدهن که نانآو شان باشن و ب وانن د سخ يها به آنها تکیه کنن ( »".لوکاس.)2003 ،
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حاکم بر واح هاي اج ماعي دا د به تعبیر داگر ،به جاي تقسیم دوفانه مسائل زن في انسان ،به مسائل هردي و اج ماعي ،باا تقسیم ساه
فانه به مسائل هردي ،نانوادفي و اج ماعي ا مطرح کرد.
دلیل اان م عا :دو جنسي بودن دو کن اولي نانواد  ،و توالي نسلي وال ان و هرزن ان (مطهري.)15-14 :1133 ،
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ثمر اان ادعا :قانون اولي حاکم بر وابط اج ماعي اهراد ،قانون ع الت است که د وا د تعیاین و عااات حا و مرزهاسات اماا
قانون اولي حاکم بر وابط نانوادفي اهراد ،قانون مودگ و حمت است که د و د برداش ن مرزها و ااجاد وح گ بین اعضاي ناانواد
است.
تذکر :د اک نگا کالن اولیه ،ضابطه اولي حاکم بر هرد «قرب ن ا»ست ،ضابطه اولي حاکم بر نانواد «مودگ و حمت» اسات ،و
ضابطه اولي حاکم بر جامعه «ع الت» است اما اسالم که براي ش دادن آم  ،برنامه ازياي ميکن که بین «آ ماانگرااي» و «واقاعبیناي»
جمع کن  11.د اان مبنا ،اوي آ مان هر مرتبه پااین تر ،از سنخ اق ضائاگ واقع بیني براي مرتبه بايتر است و ثانیا قرا است هر مرتباه پاااین
کمکم آ مان نود ا آ مان مرتبه بايتر قرا ده اعني اوي «ع الت» [ عاات ح و مرزها] که «آ مان» جامعه است اق ضااي «واقاعبیناي»
براي «نانواد » است
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و «مودگ و حمت» که «آ مان» نانواد است ،اق ضاي «واقع بیني» براي هرد است (که د مسیر قرب الي اهلل ،باا

با نفس تا ح ودي م ا ا کرد که مبادا کالً از حرکت باز مان  :قاع

ع م عسر و حرج) و ثانیا جامعه باا به نووي ا تقا کنا کاه آ ماان

نانواد (مودگ و حمت) ا آ مان نود قرا ده (از دغ غه عاات ح و مرزها به سمت برداش ن اا ا فرانه حا و مرزهاا بارود )11و

 . 10تبیین مطلب :دو نک ه هوق نشان مي ده تفاوگ اعضاي نانواد د نقش هاي نانوادفي با تفاوگ اهراد اک جامعه د نقشهاي اج ماعي از اک سنخ نیسات
بلکه تفاوگ اول ،به امو ذاتي (طبیعي) برمي فردد ،د حالي که تفاوگ دوم به امو اک سابي و قرا دادي برميفردد لذا د دومي تمامي نقشاها جاااگزانپذارنا
اعني هرکسي با اک ساب اا با قرا داد ميتوان نقش (وظیفه و ح ) داگري ا برعه فیرد ،اما د اولي چنین امکاني – ياقل د برني از نقشها -وجود ن ا د .اان
مطلب يزم مي آو د که ماهیت نظام نانواد نیمه طبیعي -نیمه قرا دادي شود د حالي که به اان معنا نقش اهراد د سازمانهاا و واحا هاي اج مااعي قارا دادي
است ،و بهر طبیعي ن ا د.
 . 11توضیح اان مطلب د ادامه مباحث نواه آم  ،هقط تذکر اان نک ه ضرو ي است که د مکاتب غربي دو نوله د مقابل هم قرا دا ن  :نولههاي آ مانفارا
(اا آلیس ي) و نولههاي واقعفرا ( ئالیس ي) ،که د عروه سیاسي ،از آنها توت عنوان اوالحطلب و مواهظهکا نیز ااد مي شود .اما اسالم ميکوش آ مانفرااي
ا با مالحظاگ واقعبینانه جمع کن  .م ال از منظر اسالمي ،د سطح آ مان ،حکومت ،ح الهي است ،و لذا غیر علي علیهالسالم ،هرچن توسط مردم برفزا
غاوب است (نهجالبالغه ،نطبه )1د عین حال ،افر مردم د وونه نباشن اان فونه نیست که علي علیهالسالم به هر نووي ش

شود،

اان حا الهاي ا اسا یفا کنا

(لويحضو الواضر )...بلکه حفظ اول جامعه اسالمي ا بر اس یفاي اان ح ترجیح ميده و ح ي افر يزم ش به آن حکومتها کمک ميکن .
 . 12توضیح اان مساله د بوث «نظام حقوق جنسي» نواه آم .
 . 11دو شاه جالب بر اان م عا وجود دا د .اکي تعابیري همچون «انما المومنون انو » که الگوي ابطه بین اهراد جامعه ا ابطه «باراد ي» (اعناي نموناهاي از
ابطه نانوادفي) قرا ميده و دوم ،تاکی اگ هراوان بر برقرا ي ابطه وياي بین اعضاي جامعه است که آنها ا از دغ غه عاات ح و مرزها باه دغ غاههااي
اکي ش ن و اا ا و موبت عمی سوق ميده .
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نانواد هم (و به تبع آن و د فام بع ي کل جامعه و نظاماگ اج ماعي) باا به نووي ا تقا کن که آ مان هارد (اعناي :قارب الاي اهلل) ا
آ مان نود 14قرا ده .
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ب .مبناي حق (تقدم حق غايي بر حق اکتسابي و تقدم اين دو بر حق قراردادي) :د دا فا هاي ااج د اغلاب مکاتاب هلسافه
حقوق د غرب ،مبناي ح  ،قرا داد (تواه اهراد جامعه) است ،اما شهی مطهري د جااي با دو اس يل ج لي (ح کا فر ا همه قباول
دا ن و بیگا ي ا ظلم ميشمرن تق س برني حقوق ،م ال ح آزادي ،ا نود غربیان قبول دا نا مطهاري )30-73 :1170 ،و د آثاا
داگرش با اس يل برهاني (مساله هطرگ و غاایت حقیقي) اان مبنا ا به عنوان مبناي اولي ح

د مي کن و اثبااگ ماي کنا مبنااي قابال

دهاع د با ح اان است که :امري ح کسي شمرد مي شود که اوي د اس اي غاااگ حقیقي وي باش (ح غااي ،ح طبیعاي) ،ثانیاا
[د وو تي که تخویوا اا تخووا شخص از «عقل و ا اد » نا ج نباش  ]،د ا ووول به آن تالشي انجام داد باش (ح هاعلي ،ح
اک سابي) .فا با همین مق ا  ،ح براي شخص حاول ميشود اما فاهي نوبت به قرا داد و تواه هم مي سا (حا قارا دادي) و لاذا
عروه قرا دادهاي اج ماعي پس از عاات حقوق غااي و اک سابي است.
دلیل اان م عا:
مق مه.1ح اک ابطه است.
مق مه .2ابطههاي انساني منوور د ابطههاي قرا دادي نیست.
مق مه :1ابطه واقعي بر ابطه قرا دادي تق م دا د.
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مق مه .4ابطه واقعي بین دو شيء (اعم از دو شخص اا اک شخص و اک شايء) منطقاا از ابطاه غاااي و ابطاه هااعلي ناا ج
نیست.
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 . 14تعابیري نظیر اانکه از اهراد نواس ه ميشود که موبیت بین آنها و اهراد نانواد شان بر موب ي که نسبت به ن ا دا ن هزوني نگیرد ،شاه ي بر اان م عاسات
م ال « :وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ» (بقر  )135 :2اا «قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ و [ ]...أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَاا فِا سَابِيلِهِ
فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِ َ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (توبه)24 :3
 . 15اان مطلب ا که طب تبیین هوق ،د نهاات ه ف جامعه همان ه ف هرد ميشود ا شهی مطهري اان فونه تبیین ميکن که« :شنانت نا ا و عباادگ نا ا
ه ف اولى است ،تقرب به ن اون ه ف اولى است و ع الت ه ف ثانوى است .براى اانکه بشر د اان دنیا ب وان به معنوات هائز و واول شود بااا د دنیاا
زن فى کن و زن فى بشر جز د پرتو اج ماع امکان پذار نیست ،و زن فى اج ماعى جز د پرتو ع الت اس قرا پی ا نمى کن  .پس قانون و عا الت هماه مق ماه
اان است که انسان ب وان د اان دنیا با نیال احت ن ا ا عبادگ کن ( ».مطهري)31 :1171 ،
 . 13چن ان اس يل براي اثباگ اان مق مه ميتوان آو د .از آنجا که تفویل اس يل برهاني مساله (مب ني بر مساله هطرگ و وجود غاات حقیقي براي انساان) د
اان مجال نميفنج  ،به دو اس يل ساد تر اشا ميشود )1( :ح کا فر ا همه قبول دا ن و بیگا ي ا ظلم ميشمرن پس ابطه واقعياي که بین کا و کا فر
برقرا ش  ،حقي ااجاد ميکن  )2( .تق س برني حقوق ،م ال ح آزادي ،ا نود غربیان قبول دا ن پس ح ورها قرا دادي نیست ،زارا امر قرا دادي مقا س
نمي شود( .مطهري)30-73 :1170 ،
 . 17ابطه واقعي ،هقط د ابطه علي هرض دا د .علت از چها قسم نا ج نیست که دو قسم آن علل د وني (علل مادي و وو ي) است پس ابطه اک شيء و
امر نا ج از آن ،اا ابطه غااي است اا هاعلي .توجه شود که چون ح د بوث ما از مقوله اع با ااگ (مقام جعل) است ،پس د نوو
هرض ن ا د.
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ابطاه د وناي اشایاء

مق مه .5ابطه غااي بر ابطه هاعلي (اک سابي) تق م دا د.
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ثمر اان ادعا :د مقام قانونگذا ي و تعیین حقوق ،ابطه غااي (ح طبیعي) بر ابطه هاعلي (حا اک ساابي) ،و ااان دو بار ابطاه
تواهقي (ح قرا دادي) تق م دا ن .
ج .تطبيق مبناي حق در عرصه خانواده :د وابط اعضاي نانواد  ،چون ابطه غااي (ناشي از تفاوگهاي طبیعاي باین زن و مارد)
وجود دا د ،پس باا تمام برنامه ازي ها (قانون فذا ي د حقوق ،و تعیین وظیفه د انالق) از اان ابطه غااي تبعیت کن سسس د ااان
هضا ،افر ابطه اک سابي اي ضرو گ پی ا کرد ،آن ابطه عاات شود و تنها پس از اانهاست که قرا دادها (شرو ضمن عقا ) معناا پیا ا
ميکن .

م ال :با اان الگوي نظامسازي ،آاه معاروف «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِانْ أَمْاوَالِهِمْ»
(نساء )14 :4ا ميتوان به عنوان اک تولیل عقلي (نه هقط اک امر تعب ي) د ت کرد .آاه ميهرماا مردان م ار نانواد ان و اان مطلباي
تواهقي نیست ،زارا اوي ح غااي د کا است و تفاوگ هاي طبیعي زن و مرد اان دو ا م فاوگ کرد (بما هضل اهلل بعضهم علي بعاض)
چرا که نظام نلقت ،با ِ با دا ي و شیر دادن و ابعاد زاادي از مساله تربیت –به ناطر برنو دا ي زن از عاطفاه مااد ي -ا بار دوش زن
فذاش ه ،و ثانیا وق ي چنین تفاوگهااي د م ن نلقت قرا داد ش  ،پس باا با هزانههاي نانواد بااا بار دوش مارد فذاشا ه شاود
(مساله نفقه) و اان مق ا از تقسیم کا اولیه هم تواهقي نیست (و بما انفقوا من اموالهم) پس با اان دو عامل طبیعي (= تفاوگ هاي ذاتاي)
و اک سابي (= تامین نفقه توسط مرد) د بوث تعیین م ار نانواد  ،نوبت به قرا داد (شر ضمن عق ) نمي س  .پس آاه مايهرمااا  :باه
ناطر اان تفاوگها و به ناطر اانکه با اق وادي نانواد ا بر دوش مرد فذاش ه ش  ،م ارات نانواد هم برعه

مرد است.

اکنون با بهر فیري از اان مباني ميتوان نشان داد پاسخ مبنااي اسالم به بوث احیاي جااگا و حقوق زن ،پاسخي م فااوگ از پاساخ
تج دفرااان است و نگا اسالمي مهم ران ا احیاي اان امر ا ،نه د اه مام به آزادي زن و تساوي حقاوق او باا مارد ،بلکاه د تبیاین
جااگا وویح نانواد د حیاگ جنسي انسان و آفا کردن هراک از زن و مرد به نقش وویح نود د زن في ،همرا باا طراحاي نظاام
حقوقي و انالقي جامعه م ناسب با تفاوگهاي اویل زن و مرد ،مايدانا  .اعناي افار تفااوگهااي زن و مارد و موو اات ناانواد د
تولیلهاي اج ماعي ناظر به زن و مرد ا ج ي بگیرام هم نظام حقوق م قابل زن و مرد د زن في (حقوق جنسي) اق ضاائاتي م فااوگ باا
اق ضائاگ ساار نظاماگ حقوق اج ماعي دا د و هم قواع حاکم بر وابط و تعامالگ زن و مرد د جامعه (انالق جنسي) با سااار قواعا
حاکم بر وابط اج ماعي انسانها تفاوگ دا د .ب ان ترتیب ،تفویل اان دو مطلب ،دو الگوي کالن ا د ان یا ما قرا ميده :
 -1الگوي نظام حقوق جنسي در اسالم

 . 13ابطه غااي اک ابطه طبیعي و ذاتي است که با مطالعه وجود نود شيء معلوم ميشود (م ال ساد  :د نت سیب ش ن ،غاات دانه سیب است) و هر اق امي
که انجام شود د بس ر آن ابطه معني دا است ،اما ابطه هاعلي (اک سابي) ولو که انجام کا ي د نا ج است ،اما نسبت ج ا برقرا کردن با شيء اسات و لاذا
م انر از نسبت ذاتي شيء است.
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د نظاماگ و سازمانهاي اج ماعي ،از آنجا که به نظر مي س ه ف هر هردي از حضو د اک اج ماع د د جاه اول کساب منااهع
نواش است 13،ضابطه اولي حاکم بر ه ا ها «ع الت» است اعني تعیین ح و مرز حقوق اهراد ،و تنظیم قوانین به نواوي کاه هارکس
به ح نود برس و به حقوق داگران تجاوز نکن  .اما افر هلسفه مشا کت زن و مرد د زنا في ناانوادفي (تشاکیل ناانواد ) هراتار از
هلسفه مشا کت اهراد د زن في اج ماعي (تاسیس سازمانها و شرک هاي اج ماعي) است ،نوع تعامل (و به تبع آن :قوانین حاکم بر تعامال)
بین زن و مرد ،م فاوگ با نوع تعامالگ (و قوانین مربو به) اهراد د سازمانهاي اج ماعي مايشاود (مطهاري 42 :1135 ،و  .)72افار د
هضاي مشا کت اج ماعي ،انسانها د د جه اول دنبال کسب مناهع نواشان و با سی ن به منفعت نواش احساس ضاات ميکننا د
مو د زن و مرد باا ففت که آنها به فونهاي آهرا

ش ان که احساس ضاا شان از زن في مش رت ،با برقرا ي وابط عاطفي (که اغلب

مس لزم سان ن مناهعي به طرف مقابل است) و توق وح تي بین دلها و وحهاا حاوال مايشاود و لذاسات کاه ااان شارکت (اعناي
نانواد ) برنالف عموم شرکتهاي اج ماعي ،پیون ي مق س شمرد ميشود (مطهري .)201-200 :1135 ،اک شرکت اج مااعي زمااني
به ه ف نود مي س که منفعت پیشبیني ش

ا به اهرادي که با هم مشا کت کرد ان برسان و لذا سی ن اک شرکت به ه ف ناود،

به منزله ناتمه کا آن شرکت و پااان مشا کت است اما اک نانواد زماني به ه ف نود ماي سا کاه هرااک از زن ومارد «نوداات»
نواش ا توسعه داد و داگري ا به ان از نود دوست ب ا د و وابط عاطفي عمیقي بین آنهاا برقارا شاود و لاذا د نظاام مشاا کت
نانوادفي ،سی ن به ه ف مشا کت ،نه تنها مس لزم پااان دادن به مشا کت نیست ،بلکه مس لزم دائمي ش ن مشا کت است.
اان فونه است که افر د سازمانهاي اج ماعي ،ضابطه اولي د طراحاي قاوانین ،ضاابطه «عا الت» و تعیاین حا ومرزها و عااات
آنهاست د نظام نانواد  ،ضابطه اولي د طراحي قوانین« ،ااجاد وح گ» (به تعبیر قرآني :توقا ماودگ و حمات )20و برداشا ن حا
ومرزهاست .به تعبیر داگر ،افر آ مان اولیه جامعه سی ن به ع الت است ،آ مان اولیه نانواد  ،سی ن به وح گ است و بواث عا الت
د مرتبه بع ي قرا ميفیرد.
توضیح اان نک ه انیر (که د مرتبه بع از «وح گ»« ،ع الت» ضابطه حاکم د طراحي قوانین نانوادفي ميفاردد) ااان اسات کاه
همانطو که آ مانفرااي د جامعه باا با واقع بیني توام شود و ب ون مالحظاگ واقعبینانه ،حرکت به سمت آ مانها ورها د ح شاعا
باقي ميمان و اا با شکست مواجه ميشود د عروه نانواد نیز همین طو است .آنگا  ،واقعبیني د عروه ناانواد مسا لزم آن اسات
که ع الت و تعیین ح و مرزها به عنوان ضابطه ثانوي د طراحي الگوهاي حقوقي نانواد م نظر قرا فیرد .باه تعبیار داگار ،اوال د

 . 13توجه شود که اان ه ف اولیهي تاسیس اج ماعاگ است وفرنه د مراحل بع ي و کمال ااه ه ،انسانها به ح ي مي سن که ح ي به اا اا و ها اکردن ناود
براي داگران اق ام ميکنن که افر نوب بنگرام ،آ مان اک جامعه آن است که سطح وابط بین اهراد آن ،شبیه سطح وابط بین اعضاي نانواد (با توضیوي کاه
د ادامه م ن ميآا ) شود لذاست که د تعابیر قرآني نیز وابط مومنان به وابط براد ان ( وابطي که هقط د جاااي کاه ناانواد اهمیات ناود ا حفاظ کارد ،
معنيدا است) تشبیه ش

است« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجراگ  )10 :43تفویل بوث د  :مطهري.41 :1135 ،

« . 20وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَ َّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيات لِقَاوْمٍ يتَفَكَّارُونَ» ( وم« )21 :10از نشاانههااى او اانکاه از
[نوع] نودتان همسرانى براى شما آهرا تا ب انها آ ام فیرا و میان ان مودگ و حمت برقرا کرد آ ى د ااان [نعمات] باراى مردماى کاه ماىان اشان قطعاا
نشانههااى است».
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نظام نانواد اان است که قوانین حقوقي به نووي طراحي شون که وابط اهراد ناانواد ا باه سامت برداشا ن حا ومرزهاا و توقا
وح گ بین اهراد نانواد سوق دهن اما واقعبیني اق ضا مي کن که افر وابط عمی عاطفي شکل نگرهت و چنین وح تي حاوال نشا ،
ح و مرزها معلوم باش واا افر مشکالگ اج ماعي به نووي بود که براي ع اي تشکیل نانواد و سی ن به اان وحا گ میسار نباود،
امکان اشباع نیازهاي جنسي نا ج از م ل نانواد ساد  ،21وجود داش ه باش .

22

با اان مالحظه و بر اساس تولیلهااي که شهی مطهري د باب مسائل حقوقي اسالم ا ائه ميدها  ،21قاوانین حقاوقي اساالم د بااب
نانواد ا به دو دس ه ميتوان تقسیم کرد:
الف .قوانین آ مانفرااانه ناظر به توق وح گ که اانها نیز دو دس هان :
 )1قوانیني که م ناظر با وضعیت طبیعي و تکواني اولیه زن و مرد طراحي ش ان  .د اان قوانین اول بر اان است که همان ان الف
وحیاگ و تفاوگهاي ذاتي اي که بین زن و مرد وجود دا د به نووي م ارات شود که آن دو هرچه بیش ر باه هام فار بخو نا ماننا
مباحث مربو به مهراه ،نفقه ،اذن پ

د ازدواج دن ر ،ااست مرد د نانواد  ،و  ( . ...م ال وحیه مرد هاعلي و اب ااي است ،و وحیه

زن انفعالي و انعکاسي پس مرد به نواس گا ي زن برود افر زن او ا پسن ا و ضاات داد ،مرد ه ااهاي باه ناام مهرااه ا باه عناوان
عالمت و اقت د موبت نواش تق ام زن کن و چون او طالب زن بود  ،با مخا ج زن في او (نفقه) ا نیز عه دا شاود ،نووواا

 . 21منظو از «نانواد ساد » ،هضاي «ازدواج دائم تکهمسري» است که ساد تران حالت اک نانواد است و به نظر مي س کاه دو قاانون «ازدواج موقات» و
«تع د زوجاگ» ب ان جهت طراحي ش

که براي هع پا اي از معضالگ اج ماعي« ،نانواد ساد » بهتنهااي کفاات نميکن ظاهرا قانون ازدواج موقت د اسالم،

اا به عنوان «مق مه» براي تشکیل «نانواد ساد » اس فاد مي شود (دو اي آزمااشي براي اطمینان از اانکه امکان اک زنا في مشا رت دائام وجاود دا د) ااا د
جااي است که نیاز به هع نیاز جنسي  -د شرااطي که امکان ا ضاي آن د هضاي نانواد ساد وجود ن ا د -پیش مي آا  .قانون تع د زوجااگ نیاز هام باراي
حا لت قبل ،و هم براي حفاظت از م ل نانواد ساد با توجه به مشکالگ اج ماعي (اانکه عموما تع اد زنان آماد ازدواج د هر جامعه از مردان بیشا ر اسات ،و
افر هکري براي اان نیاز طبیعي آنها نشود ،نطري براي همه نانواد ها نواهن بود) طراحي ش

است.

 . 22افرچه تعبیر اانکه ضابطه اولي د جامعه «ع الت» است و د نانواد «وح گ» ،از شهی مطهري نیست اما به طو تلواوي از مباحث ااشان ،بهواژ بو هااي
که د موضوع طالق مطرح کرد ان (نوووا :مطهري1134 ،ق) قابل اس نبا است .همچنین به اان اادداشتهاي ااشان (به وااژ ماوا دي کاه زاار آنهاا ناط
کشی اام) توجه شود« :اسالم [ ]...ازدواج ا پیمان مق س و يزمايدامه ميدان برنالف ساار پیمانها و شرک ها چون ازدواج اوي پیون دلهاست ،پیون دل و وح
ا نباا زود به هم زد .داگر اانکه مق س ران کانون بشري است ،و بهم نو دن اان کانون ،بهم نو دن آشیانه مق س غیرقابل عوضي است .اسالم ازدواج ا ااک
همکا ي شخوي ساد که هقط حقوق دو نفر د آن دنیل باش و شرکت سعادگ دو نفر هقط نميدان  ،اک امر جنسي هردي نميدان  .ازدواج ا بیش از آنکه به
هرد م عل ب ان به اج ماع حاضر و آان

م عل ميدان . ]...[ ،پااه ازدواج بر موبت است ،نه ورف همکا ي د شرااط قانوني .به عبا گ داگر ،اج ماع نانوادفي

اک اج ماع طبیعي است نه قرا دادي و جهاگ طبیعي آن باا

عاات شود و اان اج ماع مکانیسم مخوو

دا د وح گ وحها و دلهاست  . ...کساني که ااان

سوال ا ميکنن [که چرا طالق با اانکه مبغوض است مشروع است ،و چرا ان یا طالق با مرد است و با زن نیست ،و  ]...ازدواج ا ااک شارکت سااد زنا في
[ميپن ا ن ] که دو نفر با سرمااههاي م شابه (م ساوي اا نام ساوي) تشکیل ميدهن و از اان و [باا ] ان یا اگ م شابه (و د زمیناه تسااوي سارمااه ،ان یاا اگ
م ساوي نیز) داش ه باشن  .قوانین عادينه شرک ها اان طو ااجاب ميکن  .اما باا دانست که از نظر اسالم ،ازدواج اک شرکت ساد از طرف دونفر باا دو سارمااه
نیست [ .]...نظیر اک شرکت ساد تجا ي نیست که انسان هر وزي دلش نواست تاسیس کن و هر وزي دلش مينواه هسخ کنا » (مطهاري-115 :1135 ،
)142
 . 21تمامي موا دي که د توضیح بن هاي بع ي د دانل پران ز آم

برفره ه از مباحث شهی مطهري است ،که براي عاات ان وا  ،از ذکر آد س تکتک آنها

نوددا ي ميکنیم.
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که نظام طبیعت نیز عم ي با سنگین تولی و پرو ش نسل ا بر دوش زن فذاش ه است و چون مرد عه دا معاش نانواد مايفاردد،
پس م ارات نانواد نیز بر عه

او باش و )...

 )2قوانیني که به تبع قوانین هوق مطرح ميشون و معلول وضعی ي هس ن که قوانین هوق پ ا آو د و براي جباران برناي اماو ي
که به تبع قوانین هوق پیش آم  ،وضع ميفردن مانن قوانین مربو به ا ث ،دااه ،تمکاین زن از شاوهر و ( . ...وق اي باا اق واادي و
مسئولیت م ارا ي نانواد بر دوش مرد است ،و زن مسئولی ي د اان زمینه ن ا د ،ساار قوانین اق وادي و ما ارا ي ناانواد باه نواوي
طراحي ميشود که تا ح امکان اان با اق وادي مرد ا جبران کن و ان یا اگ م ناسب با مسئولی هاي مرد به وي وافذا شود).
ب .قوانین واقعبینانهي ناظر به هع معضل و تعیین ح و مرزهاي عادينه اعني:
 )1قوانیني با اان ه ف که افر د نانواد  ،آن وضع مطلوب حاول نش  ،چگونه ح و مرزها عاات شود که به کسي ظلام نشاود.
اان قوانین وقوع ان الف د اهراد نانواد ا به عنوان اک واقعیت پذاره ه اما واقعی ي از سنخ ته ا و ت وان ش ان تا با م ارات ااان
ان الهاگ ،عوا ض آنها ا به ح اقل برسانن  ،اعني اوي ح يايمکان کا به ج ااي نیانجام  ،و ثانیا افر باه جا ااي انجامیا  ،حا کساي
ضااع نشود مانن قوانین مربو به طالق ،نشوز ،حضانت طفل ،سقط جنین ،و . ...
 -2الگوي نظام اخالق جنسي در اسالم
سکهي وابط زن و مرد وي داگري هم دا د که نه عروه تعامل زن و مرد د اک زن في مش رت (نانواد ) ،بلکه ناظر باه مطلا
وابط و تعامالگ زنان و مردان د جامعه است و د تولیل و برنامه ازيهاي ناظر به زنان و مردان ج ي باا فره ه شود ،کاه مايتاوان
نام نظام انالق جنسي ا بر اان عروه نهاد .به نظر مي س مهم ران مبناي تئو اک اان عروه اان باش که اوي «افار زن انساان اسات و
انسان موجودي اج ماعي است ،پس زن هم موجودي اج ماعي است ».و ثانیا «افر زن و مرد ،تفاوگهااي با هم دا ن پس نوو حضاو
و تعامالگ زن و مرد د عروههاي اج ماعي م فاوگ است ».شاا بر همین اساس است که شهی مطهري د ک اب «مسااله حجااب» ،د
کنا اانکه ضرو گ حجاب براي زن ا اثباگ ميکن (که نااظر بار تفااوگ نواو حضاو زن و مارد د جامعاه اسات) ،باا نقا جا ي
دا فا هااي که قائل به پوشان ن وجه و کفین براي زن ش ان  ،به تخطئه دا فاهي که طره ا پرد نشیني زناان اسات (منکاران ضارو گ
حضو زن د جامعه) نیز ميپردازد (مطهري ،)134 :1133 ،تا ح ي که د پاسخ به اکي از من ق ان سن ي ک اب نواش ،اعالم ميکن کاه
د اسالم دلیلي مع بري بر پرد نشیني زن ح ي د ح اس وباب نیز وجود ن ا د (مطهري .)3 :1171 ،از نظر ااشان ،اوال امکاان حضاو
زن د جامعه ،د اسالم مسلم است و تمام مساله اان است که اان حضو چگونه باا باش  ،حضو ي عفیفانه اا آزاد از هر قی و بن ي؟
د همین زمینه و با توجه به غلبه نگا هاي غربي ،مناسب است اب ا تولیل مخ وري از مباني انالق جنساي د غارب داشات تاا
الگوي اسالمي اي که د مقابل آن ا ائه مي شود به ر ههمی

شود .د اان زمینه ،شهی مطهري باا تبیاین اانکاه اشاه اناالق جنساي د

غرب ،اول قرا دادن «آزادي» است ،نشان مي ده که اول اولي د انالق جنسي ،نميتوان آزادي باش « :آزادي» به معناي «نبودن ماانع
براي سی ن به ه ف و مقوود» است و از آنجا که م ناسب با اه اف و مقاو مخ لف ،مانع بودن اا نبودن امو م فاوگ ميشود ،انساان
اب ا باا ه ف و مقوودش ا معلوم کن تا آزاد بودن اا نبودن وي معلوم فردد .غربیان از آنجا که ه هي و اي دلخوا هااي انساان قائال
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نیس ن  ،ه ف انسان ا د لذگطلبي ظاهري نالوه ميکنن و چون مقیاس لذگ باردن هارکس ا احساسااگ ناود آن هارد مايداننا ،
ضابطه اولي د

وابط اج ماعي ا آزادي مطل اهراد معرهي ميکنن  ،هقط مشرو بر اانکه به آزادي داگران تجاوز نشود .اما اوي «اشا با

است افر نیال کنیم هموا احساس اح یاجها بر طب اح یاجهاست» (مطهري )32 :1174 ،و ثانیا افر نظام نلقات ها هي واقعاي باراي
انسان قرا داد  ،و لذگ بردن نیز از ثمراگ سی ن به ه ف است ،داگر نميتوان ضابطه اولي ا عاات دلخوا هاي هو ي (کاه چاهبساا
لذگهاي عمیقي ا هم بع ها از او سلب کن ) قرا داد بلکه ه ف ،ش واقعي است و آزادي نیز به معناي برداش ن موانع شا اسات.
24

پس افر ش انسانها د

وابط با جنس مخالف ،اق ضائاتي م فاوگ با ساار وابط اج مااعي دا د ،آن اق ضاائاگ ،اواول حااکم بار

انالق جنسي ا قم ميزنن و از اان زاواه است که د مقابل انالق جنسي غربي  -که اول ا بر آزادي واباط جنساي مايفاذا د و
ح ي غیرگ ا نالف انالق و ناشي از نودپسن ي معرهي ميکن  -د انالق جنسي اسالمي ،اول بر حیا و عفت و غیارگ اسات ،ناه
ورف عاات دلخوا اهراد و با اان منط است که زنا و لوا  ،ح ي افر طرهین اضي به انجام آن باشن  ،باز هعلي نالف انالق است.
ب ان ترتیب ،توجه به اان اق ضائاگ نا

 ،ضوابط ه ا ي ناوي ا براي تعامالگ اج ماعي زن و مرد پیش مايآو د کاه ضاوابط

عام تعامالگ اج ماعي ا تخویص ميزن م ال اکي از اوول حاکم بر ابط اج ماعي انسان با همنوع نود ،برقارا ي واباط دوسا انه و
اح رام به داگران است ،اما آاا ه ا هاي م ناسب با اان اول ،د ا تبا با جنس مخالف باا همانن ا تبا با همجنس باشا ؟ د ا تباا
با جنس مواه « ،اح رام به داگري» د پرتوي « وابط دوس انه» تفسیر ميشود ،اما آاا د ا تبا با جنس مخالف نیز هماین مکانیسام بااا
عاات شود اا اانکه اا با توجه به ج ي بودن عواطف شهواني د ا تباطاگ با جنس مخالف ،د اانجا « وابط دوسا انه» بااا د پرتاوي
«اح رام به داگري» تفسیر شود؟ م ال اح رام به زن نامورم ،اان است که به او نگا انساني شود ،نه نگا شهواني و لذا بسیا ي از سبکهاي
ه ا ي دوس انه (مانن

وبوسي) که افر با جنس مخالف انجام شود ،القاي ابطه شهوگآمیز ميکن  ،ممنوع است ولو که همین ه اا باا

جنس مواه بالمانع و بلکه مس وسن است.
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« .24برنالف توو بسیا ى هالسفه غرب ،آن چیزى که مبنا و اساس ح و آزادى و لزوم عاات و اح رام آن ميفردد ،میال و هاوى و ا اد هارد نیسات ،بلکاه
اس ع ادى است که آهرانش براى سیر م ا ج ترقى و تکامل به وى داد است .ا اد بشر تا آنجا مو رم است که با اس ع ادهاى عالى و مق ساى کاه د نهااد بشار
است هماهنگ باش و او ا د مسیر ترقى و تعالى بکشان  ،اما آنجا که بشر ا به سوى هنا و نیس ى سوق ميده و اس ع ادهاى نهانى ا به ه
نميتوان داش ه باش  ]...[ .بسیا اش با است افر نیال کنیم معنى اانکه انسان آزاد آهرا

ش

اان است که :به او میل و نواست و ا اد داد ش

ميده اح رامى
اسات ،و ااان

میل باا مو رم شنان ه شود مگر آنجا که با میل ها و نواس هاى داگران مواجه و معا ض شود و آزادى میل هاى داگران ا به نطر ان ازد .ما ثابت ميکنایم کاه
عالو بر آزاديها و حقوق داگران ،موالح عالیه نود هرد نیز ميتوان آزادى او ا مو ود کن ( ».مطهري)40-13 :1172،
 . 25امروز شاه مهمي از جوامع غربي ميتوان نشان داد که وق ي ه ا ي بوي شهوگ ب ه د عرف جامعه ،ه ا ي غیرانالقي قلم اد ميشود .د بسایا ي از
کشو هاي ا وپااي ،افرچه همجنس بازي به لواظ حقوقي آزاد ش  ،اما همچنان قبح انالقي نود ا حفظ کرد است .وبوسي باین دو مارد ،کاه د کشاو هاي
اسالمي ،امري م عا ف و انالقي است و هقط ديلت بر ومیمیت ميکن  ،د بسیا ي از اان کشو ها ه ا ي غیرانالقي قلم اد مايشاود ،زاارا برداشات ابطاه
همجنسگرااانه از آن ميشود .اان م ال به نوبي نشان ميده که وق ي برداشت شهواني از اک ه ا ومیمي و دوس انه پیش آا  ،د عارف جامعاه ،آن عمال از
ه ا ي مس وسن به ه ا ي ض انالقي تب ال نواه ش .
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افر امروز د جامعه شاه هس یم که قبح دوس يهاا و واباط نامشاروع باین دن ار و پسار ،و ح اي باین ماردان و زناان م اهال
هرومي ازد ،اما د همین هضا مخالف هاي ش ا ي با ازدواج موقت اا تع د زوجاگ ميشود ،همگي ناشي از ااان اسات کاه داا فا هااي
مب ني بر انالق جنسي غربي ،نگا هاي مب ني بر انالق جنسي اسالمي ا به مواق برد ان .
توجه به تفاوگهاي زن و مرد همچنین موجب ميشود که اوول کلي و مش رت انالق جنسي ،فا اق ضاائاگ ه اا ي م فااوتي ا
براي زن ومرد د پي داش ه باش  .م ال افرچه عفاف هم براي زن و هم براي مرد يزم است ،اما عاات عفت باراي زن ،بیشا ر د مسااله
حجاب و پوشان ن نود از نامورم جلو ميکن و براي مرد ،د غیرگ داش ن نسبت باه نااموس ناواش و چشام پوشای ن از نگاا باه
نامورم.
اکنون افر « عاات حیا و عفت و غیرگ» ا مبناي نظام انالق جنسي د اسالم ب انیم ،بر اساس همان م ل دس ه بن ي قوانین باه دو
دس ه آ مانگرااانه (که د و د زمینهسازي براي توق اان مبنا هس ن ) و واقعبینانه (که با توجه به معضالگ اج مااعي ،واقعی هاااي ا کاه
مانع توق اان مبنا ميشون م ارات ميکنن ) قوانین ناظر به حضو و وابط زن و مرد د جامعه ا به دو دس ه ميتوان تقسیم کرد:
الف .قوانین آ مانگرااانه :آن دس ه از قوانیني که طراحي ش ان تا ه ا هاي جنسي زن و مرد ا منوور به وابط زوجین کننا بار
اساس تولیلهااي مانن اانکه :زابااي زنان ،باا عامل تقوات عالئ زوجین د زن في نانوادفي باش  ،نه موجب بي غب اي سااار ماردان
جامعه به زنان نواش اا وابط جنسي بین اهراد جامعه ،از حقوق نوعي انسانها و مرتبط با تقوات ااا تضاعیف نهااد ناانواد د جامعاه
است ،نه ورها از مقوله حقوق شخوي .د اان عروه دو دس ه قوانین قابل ذکر است:
 .1قوانیني که با توجه به وحیاگ و تواناايهاي م فاوگ زن و مرد ،بین آنها م فاوگ ميشود که هرچن موا دي از آن ،بیشا ر نااظر
به مردان است (مانن حرمت نگا به نامورم ،که مخاطب اولياش مردان ميباش ) اما عم تا به زنان مطرح ميشود ،مانن قاوانین مرباو
به حجاب .توضیح مطلب اانکه د طول تا اخ ،به ناطر ضرو گ تامین معاش نانواد  ،حضو مرد د بیارون از ناناه و اشا غال وي د
جامعه امري الزامي و اج نابناپذار بود است و شاا همین امر سبب ش

که از ق اماياام مشااغل اج مااعي د د جاه اول د ان یاا

مردان قرا ميفره ه است .ب ان ترتیب ،حضو مرد د عروههاي اج ماعي اک اول مسالم قلما اد مايشا

ولاذا مطلباي کاه بیشا ر

بوثبرانگیز است ،بوث حضو زن د جامعه و مشاغل اج ماعي ،و میزان و نوو اان حضو است .قبال اشا شا کاه اساالم طرها ا
حضو عفیفانه زن د جامعه است نه منع مطل از حضو و الزام وي به پرد نشیني اما آاا حضو عفیفانه د همه عروهها ممکن اسات؟
عالو بر اان ،عفت تنها شانص حضو زن د عروههاي اج ماعي نیست ،بلکه عناور م ع د داگري همچاون توانااايهااي جسامي و
وحي ،اس ع ادها و وحیاگ و عواطف هردي ،میزان ت انل مشاغل اج ماعي با وظااف ناانوادفي ،مواالوي کاه بار قباول مسائولی ها
م رتب ميشود ،و  ...نیز د میزان و نوو حضو زن د جامعه و مشاغل اج ماعي باا م نظر قرا بگیرد( .مطهاري 274 :1135 ،و -231
 )232د اان هضاست که عالو بر مباحث ساد اي مانن وجوب حجاب زن و حرمت چشمچراني مرد ،مباحث پیچیا
اش غال زنان ،اج هاد و اه اء زنان ،حضو زن د عروههاي سیاست و قضاء ،و  ...مطرح ميشود.
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م عا دي د باا

 .2قوانیني که نسبت به هردو طرف اک ان از حرام ااجاد مي کن  ،مانن قوانین مربو به حرمت زنا و لوا و مسااحقه و اسا مناء.
همچنین افر حضو عفیفانه زن د کنا مرد د عروه هاي حیاگ اج ماعي ج ي فره ه شود عالو بر بوث میزان و نوو حضاو زناان
د جامعه (که د دس ه قبلي مو د توجه قرا فرهت) ،دس ه داگري از مسائل هم د اان عروههاي ه ا ي قابل ذکر اسات ،ماننا اانکاه
د عروههاي اج ماعياي که زنان و مردان هردو حضو دا ن  ،هضا و مویط ،نوع تعامالگ آنها ،و  ...چگونه باش که ب وان ااان حضاو
ا هم از جانب زن و هم از جانب مرد ،حضو ي عفیفانه قلم اد کرد.
ب .قوانین واقعبینانه :چنانکه اشا ش دس هاي از قوانین ناظر به چا جواي براي معضالگ اج ماعي مربو به وابط زن و مردنا
که افر اان دس ه از قوانین وجود ن اش ه باشن  ،اجراي قوانین هوق با چالشهااي مواجه نواه ش مانن قوانین مربو به ازدواج موقات،
تع د زوجاگ ،ع ّ  ،تنظیم نانواد  ،و  23 . ...اان قوانین م ارات جنسي اهرادي که توان اا امکان تشکیل نانواد م عا ف ا ن ا ن  ،ااا باا
طالق از هضاي اک نانواد نا ج ش ان  ،م نظر قرا ميده که غفلت از وضعیت آنها هم نانواد هاي موجود ا ته ا ميکن و هام
جامعه ا دچا مشکل ميسازد ،و پاسخي است به مسائل اج ماعياي مانن اانکه :افر د اوج شاکوهااي غرااز جنساي ،امکاان تشاکیل
نانواد براي اهراد وجود ن اشت ،چه باا کرد؟ افر تع اد زنان آماد به ازدواج د جامعهاي بیش ر از مردان باود ،آااا آنهاا حا تشاکیل
نانواد دا ن ؟ و ...
ب :بهرهگيري از الگوي فوق در تحليل يک مساله جديد :سياستهاي اشتغال زنان
افر تبیین هوق از الگوي پیشنهادي د مو د حقوق و انالق جنسي ج ي فره ه شود و ضابطه کلاي تقا م وظاااف ناانوادفي بار
وظااف اج ماعي د اسالم (به اان معنا که برنامه ازيهاي کالن اج ماعي نباا به فونهاي قم بخو د که کاوچک ران ضاربهاي باه نهااد
نانواد وا د آو د) نیز مو د توجه قرا فیرد 27،ميتوان بسیا ي از مسائل مس و ثه د عروه مسائل زنان ا که د زماان شاهی مطهاري
مطرح نبود اا به هر دلیلي ااشان ب انها نسردان ه اا افر هم پردان ه اکنون د دس رس ما نیست ،پاسخ ففت .اکي از اان مسائل که ما تي
است موضوع مواهل سیاستفذا کشو (از مجلس شو اي اسالمي فره ه تا شو اي عاالي انقاالب هرهنگاي) باود مباحاث مرباو باه
اش غال زنان است.
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 . 23اانکه برني قوانین چنین کا کردي دا ن  ،د برني از احاداث مو د توجه قرا فره ه است .م ال از امام علي علیهالسالم واات ش

اسات کاه« :افار عمار

ازدواج موقت ا حرام نکرد بود ،جز انسان شقي کسي زنا نميکرد( .کلیني .)443/5 :1407 ،از اان واات برداشت ميش که اکنون که اان قاانون ممناوع شا
است ،انسانهاي غیرشقي هم به زنا کشی

ميشون  .اان ب ان معناست که قانون ازدواج موقت براي هع اک نال اج ماعي (تامین نیاز جنساي کسااني کاه تاامین

نیازشان از ا ازدواج میسر نیست) بود  ،که افر براي هع اان نال هکري نشود ،عمال قانون حرمت زنا ح ي توسط اهراد غیرشقي نادا

فره ه نواه ش .

 . 27توجه شود که اان اول ،براي بیان وضعیت عادي است وفرنه همانن ساار اوول انالقي ،د وضعیت هاي اضطرا ي اان اول برقرا نخواه بود .م ال افر
دهاع از جامعه اسالمي د برابر دشمن ضرو گ پی ا کن  ،نميتوان به بهانه تق م وظااف نانوادفي از جهاد هرا کرد( .همان فونه که اول لزوم اسا گواي باراي
وضعیت عادي است اما د مقام اضطرا [مانن نجاگ مظلوم] تخطي از اان اول جااز و فا واجب ميشود)
 . 23الب ه شهی مطهري اادداشتهاي مخ ور د اان زمینه دا د (مطهري )233-235 :1135 ،و به مناسبت بوث نفقه نیز نکاتي ا مطارح کارد اسات ،اماا د آن
مق ا از آثا ااشان که تاکنون من شر ش  ،بوث مفولي د اان زمینه ،بهواژ د عروه سیاستفذا ي اج ماعي مشاه
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نميشود.

اش غال زنان اک زاواه هردي دا د که بوث از حرمت اا جواز اش غال براي زنان است .به لواظ تکلیف هردي ،ظاهرا ان الف نظاري
د اول جواز آن د اسالم وجود ن ا د ،و هقط افر بو ي باش اکي اان است که اش غال نباا به فونهاي باش که با وظاااف شارعي زن
د قبال همسر مناهاگ داش ه باش و دوم اانکه آاا زن مي توان م و ي برني مشاغل (مانن منوب قضا و  )...شود اا نیر .اما اان بواث
امروز از زاواه هقه حکوم ي ابعاد داگري هم پی ا کرد است .اکي از آن ابعاد اان است که حکومت چه سیاس ي ا د قبال اش غال زناان
د پیش بگیرد؟ آاا از آن حماات کن  ،اا براي آن ممنوعیت پ ا آو د؟ د چه زمینههااي ،چرا و تا چه میزان؟
د سبک زن في لیبرالیس ي ،که ش ا ا د جامعه ما ترواج ميشود ،هراک از زن و مرد مس قال باا هزانههاي معیش ي نود ا تامین
اسات ،نووواا کاه د نظاام کاپی الیسا ي حااکم بار جهاان ،زناان نیاروي کاا

کنن و لذا اش غال زنان د ح اش غال مردان مهم ش

ا زانقیمتتري نیز ميباشن و جاذبههاي جنسي آنها ميتوان کاتالیزو نوبي براي ترواج موارففراااي فاردد اعناي حضاو آنهاا د
عروه اش غال ،عالو بر پااین آو دن نرخ تمام ش
فره ه شود .اان امر موجب فردا

تولی کاي ،ميتوان به عنوان عامل موثري براي بااي ها ن هاروش کااي نیاز د نظار

که سیاستهاي اش غال زااي د جوامع غربي ب ون توجه به جنسیت م نظر قرا فیرد .الب ه د سالهاي

انیر د جوامع غربي نیز اان دغ غه د حال فس رش است که و ود زنان به اش غال ،هم به ضر زنان (لوکااس )2003 ،و هام باه ضار
مردان 23تمام ش
میان آنها دا د.

و نوع مواجهه برني از م فکران غربي به فونهاي است که حکاات از امکان بايي پذارش نفقاه زن توساط همسار د
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اما د ااران ،افرچه د اول نظام قانونگذا ي کشو مساله نفقه ج ي فره ه ش

(و لذا ااران جزء مع ود کشاو هااي اسات کاه د

هیش حقوقي مردان« ،ح همسر» نیز قرا داد ش ) اما حقیقت اان است که از جانب نهادهاي هرعي قانونگذا و مجري ،بااو جا ياي
د اان زمینه وجود ن ا د چنانکه م ال مبلغ تعیین ش

د نظام ادا ي کشو د نوو

میازان «حا همسار» شااه واضاوي بار ااان

ادعاست .م اسفانه اان سبک زن في( ،که نفقه د آن جااگاهي ن ا د ،و زن و مرد هردو باا د تامین مخاا ج ناانواد مشاا کت کننا )
نهتنها ناآفاهانه د سانههاي سمي کشو ترواج ميشود ،بلکه ح ي د سیاستفاذا يهااي مراجعاي همچاون شاو اي عاالي انقاالب
هرهنگي د برني از مقاطع ،مبناي برنامه ازي قرا فره ه است چنانکه د «سیاس هاي اش غال زنان د جمهو ي اسالمي ااران» (مواوب
جلسه  237مو خ  )1171/5/20اا «سیاس هاي ا تقاء مشا کت زنان د آماوزش عاالي» (مواوب جلساه  570ماو خ  )1134/3/23چناین

 . 23انیرا اکي از پژوهشگران سرشناس موسسه توقیقاتي منه ن ک ابي د اان ابطه نوش ه با اان عنوان« :ا تقاي مردانگي :و ود زنان باه عرواههااي اج مااعي،
مردان ا د ح پسربچهها تنزل داد است» (هیمووا ز)2011 ،
 .10م ال به اان اهکا آقاي فا دنر توجه کنی « :اکي از مهم ران وشهاي ا زش بخشي به کا زنان نانه دا اان است که به همه زوجهااي قاانوني اجااز دهایم
د آم هاي نود ا پیش از کسر مالیاگ «تقسیم» کنن  .به عبا گ داگر ،زوجهاي ازدواج کرد  ،باا د جااگا واح نانوادفي ،و نه د مقام هرد ،مالیاگ بسردازنا .
همسري که اوال د آم ي ن ا د ،باا مجاز باش تا نوف د آم شوهر نود ا از آن نود فزا ش کن و به اان ترتیب ،سبب شود [میزان ظاهري] د آم شاوهر
کاهش ااه ه ،د ن یجه مالیاگ بسیا کم ري به نانواد تعل فیرد .الب ه اان پیشنهاد د ست عکس آن چیزي است که اداکالها مينواهن زارا اان امر انگیاز اي
براي [تقوات] واکرد به نانهدا ي و مراقبت از هرزن ان است و به کا همسر د نانه ا زش مالي مشخوي اعطا ميکن  .براي نانواد اي که سالیانه  30000دي
د آم دا د ،تفاوگ د آم ذنیر ش

به ح ود  3000دي د سال مي س ( .فا دنر .)131 :1133 ،شاا از آن واضحتر ،اع راضي اسات کاه قابال از قاول ناانم

کا ي لوکاس ،معاون سیاسي و اق وادي انجمن زنان مس قل [د آمراکا] ،د پاو قي  3مطرح ش .
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نگاهي کامال مشهود است .جالب اانجاست که د «منشو حقوق و مسؤلیت هاي هاي زنان د نظاام جمهاو ي اساالمي اااران» (مواوب
جلسه  543مو خ  ،)1131/3/ 11ح ي د هول «حقوق و مسؤلیتهاي نانوادفي زنان» نیز ذکري از «ح نفقه» باه میاان نیاما
اشا ش

و هقاط

که «حقوق مالي وي د ااام زوجیت مراعاگ شود» جملهاي که د هرهنگ غربي هم کاه اماري باه اسام نفقاه وجاود نا ا د،

پذاره ني است و لذا ديل ي بر مسأله نفقه ن ا د .تاسف با تر از همه «اه اف و اوول تشکیل نانواد و سیاسا هاي توکایم و تعاالي آن»
(مووب جلسه  534مو خ  )1134/4/07است که اکي از سیاست اجرااي پیشنهادي آن 11براي تقوات جااگا ناانواد [!] عباا گ اسات
از« :ااجاد مراکز مناسب جهت انجام هعالیتهاي تولی ي و نوداش غالي د کنا وظائف نانهدا ي جهت کمک به اق واد ناانواد » .اعناي
هرض فره ه که اان معضلي که پ ا آم

که زنان نیز موظف به اش غال براي کمک اق واد نانواد ش ان  ،اک وضاع مطلاوب ،و ياقال

بي اشکال ،است و به جاي اانکه حذف اان وضع م نظر قرا فیرد ،بر اساس قبول و به سمیت شنان ن اان وضعیت ،به سیاستفذا ي
و ا ائه اهبرد براي مشا کت زنان د تامین معاش نانواد اق ام ش

است .الب ه د چن سال انیر با قلم اد کردن «ناناه دا ي باه عناوان

اک شغل» (م ال د بن « 23سیاس ها و اهبردهاي ا تقاي سالمت زنان» مووب جلسه  311مو خ  )1133/3/3فامهااي د جهت اواالح
اان نگا برداش ه ش

است اما افر مساله نفقه د برنامه ازي هاي کالن اق وادي ج ي فره ه شود ،باا د هر نانواد  ،حقاوق مارد باه

نووي باش که اوال نیازي به اش غال زن پی ا نشود.
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به هرحال ،ع م توجه به همین مساله ،عمال موجب ش

د ااران اسالمي نیز همچون کشو هاي غربي ،اش غال زنان به وو گ ااک

ا زش هنجا ي د جامعه د آا تا ح ي که دولتها د اان زمینه به علت کمکا ي مو د موانذ واقع ميشون  ،و ب
پ ا آم

اج جاوّ واناياي

که اش غال زنان موضوعیت مس قل ااه ه  ،به نووي که افر زني شغل و د آم مس قل ن اش ه باش  ،باا ناوعي توقیار د جامعاه

مواجه ميشود .با اان سبک زن في ،عمال پسران نیز د ازدواج ،مساله اش غال دن ر و مشا کت وي د تأمین اق وااد ناانواد ا ما نظر
قرا ميدهن  .از آنجا که د سبک زن في م ن ،مهم ران مسیر اش غال ،و ود به دانشگا قلم اد ميشود ،فره ن م ت دانشگاهي از ااان
زاواه نیز براي دن ران اهمیت ميااب و اان امر به نوبه نود موجب باي ه ن سن آمادفي ازدواج دن ران ميشود و اان فونه اسات کاه
سبک زن في م ن ،عمال سن ازدواج دن ران ا به بهانه ه ن به دانشگا  ،و سسس به بهانه اتمام توویالگ ،و سسس به بهانه تووایالگ
تکمیلي دائما به عقب ميان ازد .تاثیر اان مطلب بر تش ا

 . 11ه ف اول اان سن (توق دا فا اسالم د نوو

وحیه هردفرااي ،ترواج دوس يهاي باین دن اران و پساران مجارد ،و شایوع

اهمیت جااگا  ،منزلت و کا کردهاي نانواد د نظاام اساالمي) مشا مل بار اهبردهاااي اسات کاه

هش مین اهبرد آن عبا گ است از« :توسعه آفاهي زنان و اعضاي نانواد د نوو
تأثیر آن بر اق واد کشو » و سیاست اجرااي مذکو  ،ذال اان اهبرد آم

ااجاد الگوي وویح اق وادي و تنظیم د آم ها و هزاناه هااي ناانواد و

است.

 .12موا د هوق همگي از مووباگ «شو اي عالي انقالب هرهنگي» به عنوان عالی ران نهاد سیاستفذا هرهنگي د کشو است .قوانیني هم که د مجلس شاو اي
اسالمي د با اش غال زنان به توواب سی  ،بهواژ قوانین حماات از زنان بي سرپرست اا زنان سرپرست نانوا  ،حکاات از آن دا د که همین تلقي ،که زن في
هردفرااانه و ب ون شوهر براي زن ا امري کامال طبیعي ميدان و بر اان باو است که باا از چنین زناني حماات کرد که احت زن في کنن (و نیازي باه اانکاه
دوبا ازدواج کنن و د کانون اک نانواد قرا فیرن و مخا ج زن فيشان از طرا شوهر تامین شود ،احساس نکنن !) د میان اهالي مجلس نیز کاامال اااج و
مشهود است ،که براي عاات ان وا داگر به تولیل آن قوانین نميپردازام.
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نیست و اان فونه است که اه ادن د دام اان سلسله عوامل ،دائما به تشا ا

احساس بينیازي نسبت به تشکیل نانواد بر کسي پوشی

سبک زن في غربي و دو ش ن از سبک زن في اسالمي منجر ميشود.
اکنون براي نروج از اان وضعیت چه باا کرد؟ مهم ران اق ام اان است که اب ا تووار وویوي از می ان بازي ،آن فونه که هضاا
براي اجراي قواع اسالمي مهیا باش  ،داش ه باشیم و آنگا د و د طراحي اهبردهااي باراي تغییار میا ان باازي و ساسس هاع مشاکل
برآایم .اانجاست که سنخ تولیلهااي که از شهی مطهري نقل ش  ،به کا ما ميآا  .از اان منظر ،د تولیل مساله اش غال زنان باا مسااله
ا از دو زاواه مو د بر سي قرا داد 11:اکي از زاواه نیاز اهراد به شغل و داگري از زاواه نیاز جامعه به شغل.
الف .از زاويه نياز خود افراد :د مباحث قبل معلوم ش که اوي د اسالم ،نانواد اک اوالت دا د و اسالم زن في مجاردي ا د
مجموع براي انسان نميپسن د (پس حکومت باا برنامه ازيهاي نود ا د اس اي فس رش و موو ات ااه ن زن في ناانوادفي قارا
ده ) ،و ثانیا وظیفه تامین معاش نانواد (نفقه) بر عه
حکوم ي اان ميشود که :د نوو

مرد است و مرد باا باراي اشا غال اقا ام کنا  .ن یجاه دو اوال هاوق از منظار

هع نیازهاي معیش ي اهراد ،حکومت وظیفه دا د سیاستهاي اش غالزااي نود ا نااظر باه ماردان

جامعه قرا ده و الب ه اان سیاس ها و برنامه ازي هاي اج ماعي براي مشاغل باا به نووي باش که مرد ب وان ناههقاط مخاا ج زنا في
نود ،بلکه مخا ج نانواد نود ا نیز به دست آو د و د آم وي د ح ي باش که براي برقرا ي اک زن في عادي ،نیازي نباش که زن
نیز وا د بازا کا شود .د اان نگا  ،اساسا سیاستهاي اش غال زااي باا ناظر به مردان (و الب ه د حا تاامین نفقاه ناانوادفي) طراحاي
شود
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و م ارات هرهنگي جامعه باا به فونهاي باش که مفهوم «زنان بيسرپرست» اا «زنان سرپرست ناانوا » باا ااک قابح اج مااعي

مواجه فرد د و اان الگو د جامعه باش که معاش زن از طرا نانواد اش تامین ميشود و افر زني هم به شغلي وي ميآو د ،نه باراي
هع نیاز اولیه نانواد  ،بلکه از باب امو داگر ،مانن

هع نیازهاي جامعه و  ...باش .

توجه شود که منظو ما نفي «امکان اش غال زنان» نیست بلکه بوث بر سر «ضرو گ» آن است .الب ه قطعاً از منظر اج مااعي ،کاه د
بن بع ي اشا ميشود ،زنان «بااا » عها دا پاا اي از مشااغل اج مااعي شاون اماا افار تفااوگ انکا ناپاذار زن و مارد د عرواه
مسئولیتهاي نانوادفي ا م نظر داش ه باشیم ،آنگا قطعا م لهاي اش غال زنان و مردان باا م فاوگ باش و م الً میزان سااعاگ ماوظفي
حضو زنان د مول کا کم ر از ساعاگ موظفي مردان باش  .الب ه به تناسب اان کم ر بودن ،د ااه ي آنها نیز کم ر مي شود اما با توجه به
اانکه د نظام مطلوب ،نفقه و تأمین معاش وي برعه

همسر اوست و د آم وي ورهاً براي مخا ج اضاهي مو د دلخاوا وي اسات ،ناه

براي هع نیاز اق وادي نانواد  ،اان کم ر بودن د آم ضربهاي به وي نميزن .

 .11د تولیل مساله اش غال زنان ميتوان مساله ا از همان دو زاواه حقوق جنسي و انالق جنسي ،که د تولیل مباحث شهی مطهري ذکر ش  ،مو د بر سي قرا
داد .از زاواه حقوق جنسي ،مساله همان بوث اولي است که د ادامه م ن آم

که «حکومت نسبت به تامین اش غال براي چه کساني د جامعه وظیفاه دا د» و از

زاواه انالق جنسي ،بوث اان است که وق ي اهراد به عروه مشاغل اج ماعي وا د ميشون  ،جنسیت آنها چه اق ضائاتي ا د و ود ااا عا م و ود و نیاز میازان
و ود به مشاغل دا د و مویطهاي اش غال زنان و مردان چگونه مویطهااي باا باش  ،که با مباحث دس ه دومي که د م ن اشا نواه ش بسیا مرتبط است.
 . 14امروز د کشو هنگام ا ائه آما بیکا ي« ،مردان بیکا » مواسبه ميشون اما هنگام آما اش غالزااي« ،شغلهاي ااجاد ش » مواسبه ميشاون د حاالي کاه
بسیا ي از اان مشاغل ا زنان پر کرد ان و لذاست که آما ها فمرا کنن

ميشود و عمال کاهش بیکا ي به ان از اهزااش اش غالزااي ش نميکن .
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ب .از زاويه نيازهاي جامعه :از آنچه د باب تفاوگهاي زن و مرد فف ه ش  ،معلوم ميشود که مع ودي از مشاغل کاامال نوالت
مردانه دا ن و نباا عروه حضو زنان باشن  .اان مردانه بودن مشاغل فا به دلیل تفاوگ توان جسماني زن و مرد است ،و فا به دياال
داگري مانن تفاوگهاي عاطفي اا اق ضائاگ نانوادفي .مساله اول کامال آشکا است (م ال کا هااي کاه مسا لزم حمال با هااي سانگین
است) ،و د باب دومي نیز ورها به نمونهاي که د اکي اادداش هاي شهی مطهري آم  ،اشا ميشود:
«برني مشاغل از قبیل قضاوگ و زعامت سیاسي ،هاس کنن

زن و هاس کنن

آن شغل است .افر زني زعیم سیاسي اا قاضي بشود ،قطعاا ااا زعایم و

قاضي نوبي است و همسر و ماد ب ي و باينر زن ب ي ،و اا همسر و ماد نوبي است و زعیم و قاضي ب ي ،و اا هم همسر و ماد با ي اسات و
هم زعیم و قاضي ب ي .ح ي زنان اس نااي امروز که اان شغلهاي مردانه ا به عه

فره هان  ،ق

مسلم اان است که از زني نود اس عفا داد ان نظیار

بانو فان ي و فل اماار و غیر اانها .اج ماع مشاغل و پستهاي فونافون دا د .جالد بودن و اسمان اک اعا امي ا باه فاردن او انا اح ن و او ا بااي
کشی ن اک شغل است ،پرس ا ي بیما و لبخن به وي او زدن نیز اک شغل اج ماعي است .از نظر جاهالن عور هرقي نماي کنا مارد شاغل اول ا
داش ه باش و زن شغل دوم ا و بالعکس ،ولي از نظر اسالم اان دو م فاوگ است( ».مطهري)231 :1135 ،

اما نک ه مهم ر د عروه سیاستفذا ي اان است د جامعه مشاغلي وجود دا د که کامال نولت زنانه دا ن و ح ايايمکاان نبااا
مردان عه دا آن شون  .م الهاي معروف اان عروه ،تخوصهاي پزشکي زنان و بلکه مطل پزشکي براي زنان ،ت اس د کالسهاي
دن رانه و  ...ميباش  .با توجه به اانکه د بن قبل اشا ش که اش غال بیروني وظیفه مردان است ،نه زناان حکومات باراي تاامین ااان
مشاغل چه باا بکن ؟
د اانجا آنچه مهم است اان است که از منظر نیاز اج ماعي ،الب ه سیاستفذا يهاي حکومت باا به اان سمت و سو باش که ااان
مشاغل هقط توسط زنان پر شود اما اان زاواه بوث ،غیر از زاواه اش غالزااي است .د اش غالزااي ،مسااله اوالي ،هاع نیااز اج مااعي
جامعه نیست ،بلکه مساله تامین معیشت آبرومن انه براي تکتک اهراد جامعه است مساله اان است که انسانهاا نبااا بیکاا و د تاامین
معاش نود د مان

بمانن اما اکنون بوث ما د با

هع نیازهاي جامعه است ،نیازهااي که زنان باا م کفل هع آن شون  .زنان افرچه به

لواظ وظیفه تامین معاش ،مسئولی ي ن ا ن  ،اما به لواظهاي داگر ممکن است عالقه و ااا مسائولیت اج مااعي باراي پار کاردن برناي
مشاغل اج ماعي داش ه باشن و همین کاهي است تا حکومت آنها ا تشوا به و ود د اان عروهها کنا اماا نک اه اساساي د عرواه
سیاستفذا ي حکوم ي اان است که د همین عروه نیز باا همچنان به تق م وظااف نانوادفي بر وظااف اج ماعي پايبنا بماانیم ،و
لذا م ال میزان موظفي حضو زنان ح ي د مشاغل زنانه نیز باا کم ار از میازان ماوظفي حضاو ماردان د مشااغل ناواش باشا کاه
توضیوش فذشت.
نک ه داگر که د سیاستفذا يهاي ناظر به اش غال زنان باا م نظر قرا بگیرد ،توجه به عروه تعامالگ زن و مرد د مویط شغلي
است .مالحظاتي که د الگوي انالق جنسي اسالم مطرح ش  ،از عناور مهمي است که د سیاستفذا اهاي اشا غال زناان بااا جا ي
فره ه شود که اکي از ساد تران نمونههاي آن ،تفکیک جنسی ي مویطهاي شغلي ،د عروههااي است کاه ضارو تي باراي مشاا کت دو
جنس مخالف وجود ن ا د.
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طبیعي است که آنچه بیان ش  ،ورها د ح بیان الگواي اسالمي د بوث مساله اش غال زنان است اماا اانکاه د شارااط هرهنگاي
هعلي چه مق ا از اان الگو قابلیت پیاد ش ن ا داش ه باش و طي چه مراحلي باا آن ا پیاد کرد ،بوث داگري است اما هرچاه باشا
مهم اان است که نباا به بهانه مشکالگ وضع موجود (که زنان سرپرست نانواد زااد ش ان  ،و ازدواج پس از طالق چنا ان مقبولیات
ن ا د و زن في هاي تک نفر و ب ون همسر شیوع پی ا کرد  ،و د آم مردان کفاف مخا ج زن في نانواد ا نميده  ،تفکیاک جنسای ي
مو د تمسخر قرا ميفیرد و  )...سیاستهااي طراحي شود که د د ازم گ اان وضعیت ا ت بیت کن  .به تعبیر داگر ،افر اان الگاو ا د
ان یا داش ه باشیم ،هرچن ممکن است براي دو فذا  ،سیاستهاي ناوي م ال د حماات از زنان سرپرست نانوا وضاع شاود ،اماا
دو اجراي اان سیاستها مو ود و کوتا م گ قرا داد ميشود و همزمان برنامه ازي کالن و د ازم تي آغاز نواه ش کاه ياقال د
د ازم گ و پس از انقضاي زمان اان سیاس هاي کوتا م گ ،اول معضل ا هع کن .
جمعبندي
بوث احیاي جااگا زن از بوثهااي است که بیش از نیم قرن است اذهان جامعه جهاني ا به نود مشغول کرد و نوو توق آن
چالشهااي ا د جامعه اسالمي ما پ ا آو د است .افر بخواهیم اساالمیت جامعاه د هضااي دو ج اا حفاظ شاود ،بااا الگاوي
اسالمياي براي تبیین نوو احیاي مقام زن د جامعه داش ه باشیم که مهم ران مولفههاي اان الگو دو نک ه نواه بود :اکاي اانکاه زن و
مرد به لواظ انسانیت و مولفه هاي انساني کامال برابرن  ،اما د زن و مرد بودن تفاوگهاي واقعياي دا ن که بااا جا ي فره اه شاود و
دوم اانکه هرجا مسائل زنان و مردان ،به حی یت زن و مرد بودنشان مرتبط فردد ،باا به تفاوگ نظام نانود با سازمانهاي اج ماعي توجه
و بر اساس اوالت دادن به جااگا نانواد  ،د مسیر طراحيهاي حقوقي و سیاس هاي تعاملي زن و مرد د جامعاه اقا ام شاود .د مقالاه
حاضر ،پس از اشا به مباني نگا اسالمي و تفکیک مسائل به دو دس ه انالقي و حقوقي ،د قسمت حقوقي تالش شا جااگاا حقاوق
م قابل زن و مرد د اسالم د نسبت با هم اگر از زواااي آ مانفرااانه و واقعبینانه معلوم شود به نووي که هرکس ب وانا جااگاا هار
حکم حقوقي و میزان اهمیت آن و نسبت آن با ساار احکام ا د نظام حقوقي اسالم شناسااي کن و د قسمت بع  ،با نق الگوي انالق
جنسي غرب ،مولفههاي اولي الگوي انالق اسالمي د برنامه ازيهاي اج ماعي مربو به زن و مرد ا ائه فردا  .ساسس از بااب نموناه
کا بردي ،چگونگي اس فاد از اان الگوي کالن د طراحي سیاستهاي ناظر به اش غال زنان مطرح فردا  .د اان اس ا ،بار اسااس اانکاه
نفقه د الگوي حقوقي اسالم ،د چه تبه اي قرا دا د (قوانین آ مانگرااانه ناظر به وضعیت طبیعي) بر ج ي فاره ن نفقاه کاه منجار باه
تفاوگهاي سیاستهاي اش غال زنان و مردان ميشود تاکی فردا و سسس د با موا دي که با توجه به برني نیازهااي ناا

جامعاه،

اش غال زنان به عنوان اک ضرو گ اج ماعي قابل طرح است ،به اق ضائاتي که م ناسب با الگوي انالق جنساي د سیاساتفاذا يهااي
مربو به نوو و میزان حضو شغلي زن د جامعه باا م نظر قرا فیرد اشا ش .
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