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 بھرام رحمانی

  ٢٠١١ اگست ٠٧

  

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )دھمسيزبخش (
  

  جايگاه زن در اسالم

ادی خواه و برابری طلب، به ويژه انقالبات در کشورھای غربی و  زنان و مردان مزدبگير و آزۀاگر در اثر مبارز

اما در . ھم چنين در اروپای شرقی، تا حدودی دخالت کليساھا در زندگی بشر، به ويژه زنان محدودتر شده است

 که قوانين حکومتی آن متاثر از قوانين مذھبی است زنان را در جھنم سوزانی، يک زندگی پر درد و ئیکشورھا

  .، سوز و ساز را سپری می کنندرنج

مقدس «اديان الھی، به ويژه دين محمد پيامبر مسلمانان و کتاب آسمانی او، به عنوان آخرين دين و آخرين کتاب 

کيد کرده و قوانين بسيار أاست که بيش از ھمه به نابرابری زن، حتی سرکوب سيستماتيک آن نيز ت» آسمانی

عالوه در رساله ھای روحانيون، تبعيضات و نابرابری ھای زيادی ه ب. زنان داردغيرانسانی و مشمئزکننده ای عليه 

  .نيز به قوانين اسالمی زن ستيز اضافه شده است

او در کنار مرد تر از ھمه ھيچ کدام از اديان، زن را به عنوان انسان مستقل به رسميت نشناخته اند و عالوه مھمه ب

 زن در دادگاه پذيرفته نمی شود و يا اگر ھم پذيرفته شود شھادت دو زن، در اسالم، شھادت. دشخصيت پيدا می کن

  . شود برابر شھادت يک مرد محسوب می

ع يم شده است بنابراين، تشريمرد دارند، تنظ ھا به لحاظ خلقتى كه زن و ن تفاوت يکيد می کند اأاسالم، ھم چنين ت

  .ض و نابرابری استنش آن دو، بر منبای تبعيين و آفرياحكام مطابق با تكو

ه در يبنابراين، حكم د. ه مرد استيه زن، نصف ديدر اين جا نيز د.  غيرانسانی استألۀه در اسالم نيز يک مسيد

  . ن شده استين زن و مرد تدويب اسالم با توجه به تفاوت

تماعى و ارزش اج  اى جدا از وظائف زن مطرح گرديده و باعث شده است كه در اسالم، وظائف مرد به گونه

انسان كاملى است و زن انسان  چرا که در اسالم، مرد. تر از ارزش اجتماعى و وجودى زن باشدشيوجودى او ب

 در اسالم، كمال مرد یبه عبارت.  در بيايد از دنده چپ آدم ساخته شده استئیھانتکامل نيست و برای اين که مرد از 
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دن به كماالت اخالقى با يرس ىئن، از جھات معنوى و توانايرابناب. مرد بودن اوست و كمال زن به زن بودن او به

  .ھمديگر تفاوت دارند

ھا و وظائفی كه  ى ئتر است، به جھت تواناشيه او بيد اگر مقتول مرد باشد،. ه، بھاى ارزش اقتصادی مقتول استيد

تر است به جھت ارزش و كم اۀياگر مقتول زن باشد، د. بر عھده او گذاشته است» خداوند قادر و متعال و عادل؟«

  . خانواده است س تمام افرادئين معنا است كه مرد ريه مرد به ايگر، دو برابر بودن دياز طرف د! او؟ وجودى

برای . تری بگيرد حتی توسط امامان به عناوين مختلف توجيه شده استچرا بايد زن ارث کمتری ببرد و ديه کم

 به عنوان مھر می یكرد، مال زن وقتی كه شوھر«: نين جواب داده استال چؤن سيمثال، امام رضا، در پاسخ به ا

زی ي زن چۀر مخارج زن را بدھد، ولی بر عھديو سا د نفقهي مرد است و مرد باۀنه زندگی وی بر عھديرد و ھزيگ

  )437، ص ١٧عه، جيحر عاملی، وسائل الش (.»است ترشين جھت حق مرد بيست، از اين

واجب نكرده و مھر و نفقه را بر مرد الزم  ن است كه اسالم سربازی را بر زنيعلتش ا«: امام صادق نيز گفته است

گران يه و شركت با ديه بپردازند، زن از پرداخت ديد ديمجرم با شاوندانيشمرده است از جرائم اشتباھی كه خو

  )360، ص ۴ر القرآن، ج ي تفسیزان في، المئیعالمه طباطبا (.»معاف است

از اين رو، به . داوند تا پيامبران و امامان، ھمگی مرد ھستند و ھيچ زنی در ميان آن ھا وجود نداردھم چنين از خ

ت می توان گفت که ھمه اديان بالاستثنا مردساالری و گرايشات زن ستيز را ھمواره در تاريخ تبليغ و ترويج و أجر

  .بازتوليد کرده اند

رابری زن با مرد، نه تنھا از سوی کليساھا، مساجد و صومعه سراھا  اين قوانين ضدزن و به ويژه ضدآزادی و بۀھم

ندازد و به يل اين که بين زن و مرد تفرقه بي داری نيز به دلآيتو غيره نسل به نسل انتقال يافته اند، بلکه سيستم سرم

 داران و آيتخصوص زنان را ھر چه بيش تر استثمار کند خود را با قوانين مذھبی منطبق کرده است تا سرم

با وجود اين که وضعيت زنان در اروپای غربی و شرقی در اثر مبارزات . کارفرمايان سود بيش تری به جيب بزنند

خود و طبقه کارگر و جنبش ھای برابری طلب و عدالت جو نسبت به قاره ھای ديگر جھان بھتر است اما در ھمين 

، حقوق زنان در يدنی ھم چون سوئ مثال، در کشورھابرای. غرب نيز زنان مورد ستم و تبعيض قرار می گيرند

  .تر استل برابر از ھمکاران مرد آن ھا کميک شغ

مباحث قابل توجھی در مورد جايگاه حقوقی زنان در اسالم شده است اما به طور کلی در ايدئولوژی اسالمی، زن در

 داده می ئی سياسی و فرھنگی تا جادر اسالم به زنان، حق دخالت در امور اجتماعی،. فرودست و بی حقوق است

شود که ھمانند مردان مسلمان فکر کنند و يا به عنوان سياھی لشکر سياسی حاکمان و گروه ھای سياسی مذھبی 

  . است... و» حفظ حجاب، عفاف و پاکدامنی، خانه داری، شوھرداری«اما چنين دخالتی نيز مشروط به . ظاھر شوند

» حريم ھای جنسيتی و اخالقی«يد و شرط زنان در تمام امور و از بين رفتن اسالم، از طرفی با حضور بی ق

، »حجاب اسالمی«و » حفظ عفت«مخالفت کرده و از طرف ديگر، فعاليت ھای ضروری اجتماعی آن ھا را با 

ه  ھا و سوره ھای قرآن و غيره طوری تنظيم شده اند که ھميشتيعنی قوانين اسالمی و حتی آي. مجاز شمرده است

بنابراين، می توان گفت اسالم عالوه . راه را برای سرکوب سيستماتيک زنان و خانه نشين کردن آن ھا باز می گذارد

  .داردنيز کاری  ھای قوی فاشيستی و تبھآيتدنش، پبر خرافی بو

ه ويژه پدر و او، بايد بدون چون چرا مطيع مردان خانواده، ب. ايد به عنوان انسان مستقل ظاھر شودنبدر اسالم، زن 

در قرآن، خدا پس از اين که يک سری صفات زشت و زننده به زنان نسبت می دھد به . شوھر و حتی برادر باشد

  :، چنين توصيه می کند)يعنی خود محمد به نام موجود شناخته نشده ای به نام خدا(محمد 
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ا واليسرقن واليزنين واليقتلن اوالدھن والياتين ا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنک علی ان ال يشرکن با شيئآيتيا  «

من برای ؤھنگامی که زنان م! ای پيامبر« ؛»ببھتان يفترينه بين ايديھن وارجلھن وال يعصينک فی معروف فبايعھن

بيعت، نزد تو آيند که ديگر ھرگز شرک به خدا نياورند و سرقت و زناکاری نکنند و اوالد خود را به قتل نرسانند و 

مخالفت نکنند، با آنان ) که به آن ھا کنی( و بھتان ميان دست و پای خود نبندند و با تو در ھيچ امر معروفی ءاافتر

  » .بيعت کن

حضرت فاطمه عليھا السالم در «در بھترين حالت در متون اسالمی نقل شده است که در زمان محمد زنان، از جمله 

وسايل (» . و آن حضرت ھم آنان را از اين کار منع نمی کردند بعضی از مسلمانان شرکت می کردندۀع جنازييتش

به بيان ديگر، يعنی اگر زنی حتی عزيزترين کس خود را نيز از  .)۵١، ص ٢الشيعة، شيخ حر عاملی، آل البيت، ج 

  !دست داده باشد اگر شوھرش راضی نباشد او حق ندارد در مراسم خاک سپاری آن عزيز خود شرکت نمايد؟

  

  مقدس و تجرد پليدازدواج 

. من به سه چيز عالقه دارم: محمد پيغمبر مسلمانان، گفته است. اسالم، ازدواج را مقدس و تجرد را پليد شمرده است

عالوه بر اين ھا نيروھای محمد در جنگ ھا زنان و . براين اساس، محمد زنان متعدد گرفت. بوی خوش، زن، نماز

از جمله محمد، در اين جنگ . به عنوان غنائم جنگی بين خود تقسيم می کردنداسارت می گرفتند و به کودکان را نيز 

  .ھا نيز زنان متعددی را به اسارت بردگی و بندگی خود درآورد

   سکونت و آرامش دل اوست؟آيتقرآن، مخصوصا اين مطلب را تذکر می دھد که وجود زن برای مرد خير است، م

  

  زنان شايسته در صدر اسالم

زن شايسته، زنى است که اصالت، :  مدنظر اسالم را چنين توصيف کرده اندۀن اسالمی، زنان شايستبرخی مفسري

در مقابل، زن . نجابت، حيا، عفت، ايمان و شرافت و مديريت را با ھم جمع کرده و در صرف مال شوھر بخيل باشد

ترسو . رفتارى به بار مى آوردسخاوت مند، ثروت مرد را بر باد مى دھد، چنان چه زن متھور و بى باک نيز گ

  .بودن زن يک صفت پسنديده است

از اين رو، . خديجه، يکی از زنان تاجر، اولين زن و اولين کسی بود که به اسالم و به رسالت محمد جواب مثبت داد

ذرا مادر البته بعد از آسيه دختر زن فرعون و مريم الع. بنا به گفته محمد، خديجه بھترين زن در دنيا و آخرت است

  .عيسی

از اين رو، او با ثروت .  با خديجه ھيچ کاره بود و کسی او را تحويل نمی گرفتئیدر حقيقت محمد، قبل از آشنا

 خود را در راه سياست ھای محمد خرج کرد به ئیخديجه، زنی ثروتمند بود که تمام دارا. خديجه به قدرت رسيد

 و ثروت مندی بود که ثروت خود را از راه  تاجری خديجه، زن.طوری که در آن دوره، زبان زد خاص و عام بود

او، نخست محمد را به عنوان کسی که نگھبان کاروان ھای تجاری او به شام باشد، به کار . تجارت کسب کرده بود

  . خود را در راه سياست ھای محمد، به کار انداختآيتاما سپس با او ازدواج کرد و از جمله سرم. گرفت

او، ھمراه با غالم خديجه که ميسره نام .  خديجه به شام و يمن مسافرت کردئیراه قافله برای تجارت با دارامحمد، ھم

سره از آن چه در سفر از محمد ديده بود يعنی ميجه يداشت بعد از برگشت از مسافرت محمد با مال فراوان، غالم خد

ن بود که وقتی محمد حرکت می کرد باالی سرش برای خديجه تعريف کرد و گفت آن چه برايم شگفت آور بود اي

 افکنده بود و ھر جا می رفت آن ابر با او بود تا از حرارت و گرمی آفتاب در امان باشد و برای خديجه آيتابری س
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 شتری که مريض شد و از شدت مرض نمی توانست راه برود و محمد دست بر سر و کمرش کشيد ۀتعريف کرد قص

محمد در آن .  رو، بعد از آمدن محمد از سفر تجارت، خديجه به ايشان پيشنھاد ازدواج داداز اين! و شفا يافت؟

  .جه چھل ساله بودند و سرانجام آن ھا ازدواج کردنديست و پنج سال و خديزمان، ب

ق طبق فرمايش امام صاد. در ميان زنان مھاجر به مدينه فاطمه بنت اسد، مادر اميرمؤمنان عليه السالم نيز بود«

، ص ٢٠بحاراالنوار، ج (» .عليه السالم، وی اولين زنی بود که به سوی پيامبر پياده از مکه به مدينه ھجرت نمود

و ) ٧١، ص ١مناقب آل ابی طالب، ج (آله  پيامبر صلی هللا عليه و دختردر اين ھجرت، زينب «) ٢۴۴ - ٢۴۵

 ديگر آن حضرت نيز از جمله مھاجران فی سبيل هللا به دختر) ھمسر اميرمومنان(فاطمه زھرا صلی هللا عليه و آله 

  ».حساب می آيند

لن يفلح قوم ولوا امرھم امراة؛ «: از محمد پيامبر مسلمانان، نقل شده که. سالم زن نمی تواند رھبر باشداما در ا

زنان نبايد به امر قضاوت » .ھرگز گروھی که امارت آن ھا را زنی به عھده داشته باشد به رستگاری نخواھند رسيد

سيد محمد (؛ » تولی المراة القضاء و ال تولی االمارةو ال«: امام محمد باقر نيز گفته است.  بپردازندئیو فرمانروا

  )، ص ٢، ج ١٣٧٩ھاشمی، حقوق اساسی جمھوری اسالمی ايران، نشر دادگستر، تھران، چ سوم، 

ھنگامی که پسر سيزده ساله شد، خوبی ھا و بدی ھای او نوشته می شود و بر بدی ھا کيفر : امام صادق، گفته است

شيخ طوسی، تھذيب . ( نه ساله شد ھمان حکم را دارد؛ زيرا در نه سالگی حيض می شوددخترزمانی که . می شود

  )، دارالتعارف، بيروت١٨۴، ص ٩االحکام، ج 

رد باشد حتی طبق اصل يکصد و پانزدھم قانون اساسی در حکومت اسالمی ايران؛ عالوه بر اين که رھبر بايد م

در بخشی از اصل يکصد و پانزدھم . س جمھور بيان می کندئيجمھوری اسالمی ايران، شرط مرد بودن را برای ر

  .س جمھور بايد از ميان رجال مذھبی و سياسی انتخاب گرددئير: آمده است

 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط ۵نون اصالح تبصره، ھر چند طبق قا. در اسالم، زن نمی تواند قاضی باشد

 آيت به تصويب رسيد، زنان می توانند با دارا بودن پ١٣٧۴، که در سال ١٣۶٣انتخاب قضات دادگستری مصوب 

  .ی نيستأ، پست ھای مشاوره و قاضی تحقيق را دارا باشند ولی اين به معنای داشتن حق انشاء رئیقضا

  

   آن در اسالمنهيشيحجاب و پ

 احزاب ۀ سور۵٩ تيکی از اين آيات، آي. وجود دارد» نامحرم« در مورد حجاب و نگاه به تدر قرآن، بيش از ده آي

منين بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذيت ؤ زنان و دخترانت و نيز به زنان م ای پيامبر، به:است

  . مھربان استۀو خداوند بخشند. قرار نگيرند

 حجاب در لغت به . نيز مفصال در مورد حجاب و نگاه به نامحرمان سخن به ميان آمده است٣١ تدر سوره نور آي

  .معنای مانع، پرده و پوشش آمده است

  :ن نوشته استيقات لغوى خود درباره حجاب را چني تحقۀجيمطھرى، نت

ن كلمه يا.  تر استعمالش به معنى پرده استشيدن است و ھم به معنى پرده و حاجب، بي حجاب ھم به معنى پوشۀكلم

د بتوان گفت كه به حسب اصل لغت ھر پوشش ي پوشش است و شاۀلياز آن جھت مفھوم پوشش مى دھد كه پرده وس

معرفت، . (رديق پشت پرده واقع شدن صورت گيده مى شود كه از طريست؛ آن پوشش حجاب ناميحجاب ن

  )١٣٩۶، مطبعه مھر، د فى علوم القران، قميمحمدھادى، التمھ
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طبرى، . (دا نكرده استين معناى لغوى به كار رفته و معناى خاصى پيت به ھميز با عنايث نين واژه در قرآن و حديا

  )  ق١۴٢٠ه، يروت، دار الكتب العلميل القرآن، بيان فى تاويمحمد، جامع الب

حتى توارت «: ف مى كندين طور توصيد را ايمان غروب خورشيم در داستان سليمطھرى، می نويسد، در قرآن كر

شورى ۀ  سور۵١ تين معنا در آير حجاب با ھميتعب. د در پشت پرده مخفى شديعنى تا آن وقتى كه خورشي» بالحجاب

به مالك اشتر ) ه السالميعل(ن يمنؤرالميدر دستورى كه ام... احزاب به كار برده شده استۀ  سور۵٣ تيز در آيو ن

تر خود را در اندرون خانه از ان مردم باش كميعنى در مي» تكيفال تطولن احتجابك عن رع«: دينوشته است مى فرما

. حاجب و دربان تو را از مردم جدا نكند بلكه خودت را در معرض مالقات و تماس مردم قرار ده. مردم پنھان كن

  ) ق١۴٠٠روت، دار التعارف للمطبوعات، يث االفك، بيعاملى، جعفرمرتضى، حد(

م و يدر قد. دى استي حجاب در مورد پوشش زن اصطالح نسبتا جدۀاستعمال كلم:  ادامه می دھدمطھرى،

فقھا چه در كتاب الصلوة . مخصوصا در اصطالح فقھا كلمه ستر كه به معنى پوشش است به كار مى رفته است

د، نصرحامد، دوائر يابوز (و چه در كتاب النكاح)  ق١۴٠٣روت، دار الفكر، ين، الدر المنثور، بيوطى، جالل الديس(

ن مطلب شده اند كلمه ستر را به كار يكه متعرض ا)  م٢٠٠۴روت، المركز الثقافى العربى، چاپ سوم، يالخوف، ب

 پوشش را به كار مى ۀشه ھمان كلمين كلمه عوض نمى شد و ما ھمين بود كه ايبھتر ا. برده اند نه كلمه حجاب را

ع لغت حجاب، پرده است و اگر در مورد پوشش به كار برده مى شود به اعتبار يشام معنى يرا چنان كه گفتيم، زيبرد

شه يادى گمان كنند كه اسالم خواسته است زن ھمي زۀن امر موجب شده كه عديپشت پرده واقع شدن زن است و ھم

د با مردان ن است كه زن در معاشرت خويپوشش زن در اسالم ا. رون نروديپشت پرده و در خانه محبوس باشد و ب

ن معنى را ذكر مى كند و فتواى فقھا ھم ي ھمات مربوطيآ. ى نپردازدئبدن خود را بپوشاند و به جلوه گرى و خود نما

 ۀن باره ھست چه در سورياتى كه در ايآ. ات مربوطه، لغت حجاب به كار نرفته استيدر آ... ن مطلب استيد ھميمؤ

ود پوشش و تماس ھاى زن و مرد را ذكر كرده است بدون آن كه كلمه  مباركه احزاب حدۀ نور و چه در سورۀمبارك

. غمبر اسالمي حجاب به كار رفته است مربوط است به زنان پۀى كه در آن كلمتيآ. حجاب را به كار برده باشد

  ) م١۴٢١ن، يمنؤان، قم، انتشارات ميلى، احمد، زبدة البياردب(

اما . ن پوشش خود برخوردار بودندييتری ار جمله در تعدی ھای بيشاز اسالم، زنان از آزااعراب قبل ۀ در جامع

محمد با کشف خدا و قرآن و اسالم، جنگ ھای خونينی را آغاز کرد و باورھای خود را با جنگ و کشتار و غارت 

 ةً ان محمد، قرآن را پس از مرگ او نوشته اند که عمدنجانشي.  عربستان تحميل کردۀبه مردم آن دوره شبه جزير

شامل فتواھا و دستورات محمد و نقل قول ھا و برنامه ھا و طرح ھای حکومت او است و ھم چنين جانشينان محمد، 

به نقاط ديگر جھان، از جمله ايران لشکرشی کردند و به زور شمشير و با قتل و چپاول، دين خود را گسترش دادند 

  .و حجاب اسالمی را نيز بر زنان تحميل نمودند

 عرب قبل از اسالم زنان براى حضور در اجتماع، اجباری به ۀن نكته است كه در جامعيددى حاكى از اشواھد متع

 در رابطه با زنان محمد نازل شد زنان شبه جزيره ئی ھاتاما از ھنگامی که آي. رعايت پوشش مشخص نداشتند

امبر شما مانند ياى ھمسران پ«. دعربستان نيز تحت فشار قرار گرفتند تا اوامر محمد و حکومت او را رعايت کنن

مارى است طمع يد تا آن كه در دلش بئيد پس به ناز سخن مگويد اگر سر پروا داريستين) گريد(ك از زنان يچ يھ

نت ھاى خود را آشكار يم زيت قديد و مانند روزگار جاھليريتان قرار گيو در خانه ھا. دئيسته گويورزد و گفتارى شا

  )  ق١۴١۶ الصافى، تھران، مكتبه الصدر، ض،يكاشانى، ف(» .ديمكن
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منان را مکلف ساخته است که با زنان پيامبر از پشت پرده و ؤ حجاب، مت موسوم به آيت، در آي»خداوند متعال«

له برای پاک ماندن دل ھای شما و زنان مناسب أرعايت اين مس«:  آمده استآيتدر اين بخش از . مانع سخن بگويند

ھنگامی که پسر سيزده ساله شد، خوبی ھا و بدی ھای او نوشته می شود و بر بدی :  گفته استامام صادق» .تر است

شيخ طوسی، . (زمانی که دختر نه ساله شد ھمان حکم را دارد؛ زيرا در نه سالگی حيض می شود. ھا کيفر می شود 

  )، دارالتعارف، بيروت١٨۴، ص ٩تھذيب االحکام، ج 

زنان روسری خود را پشت سر نينداخته، گردن و باالی «: می خوانيم» خمار «ت ديگری معروف به آيتو در آي

  )١٠۴، ص ٢ آل البيت، ج ۀسسؤملی، وسائل الشيعه، دار تحقيق، مشيخ حر عا(» .سينه خود را بپوشانند

ه گوش ، قرآن به زنان ھشدار می دھد که محکم بر زمين راه نروند تا صدای زيورھای مخفی آنان بت اين آيۀدر ادام

ھا و حرمان حرام باشد و عيان ساختن آنبه راستی چگونه خواھد بود که رساندن صدای زينت به گوش نام. نرسد

شيخ صدوق، من اليحضره /٣۶٧، ص ١٩ و ج ۴١١، ص ١٨وسائل الشيعه، ج (نمايش بدن ھايشان حرام نباشد؟ 

  )، دارالتعارف، بيروت٢٢١، ص ۴الفقيه، ج 

:  حجاب را امنيت اجتماعی زنان بر شمرده، می نويسدۀمعروف است، فلسف» جلباب« ت ديگری که به آيتدر آي

. رعايت اين دستور اسالمی برای اين که به ايمان و پاکدامنی شناخته شوند و مورد اذيت واقع نشوند مناسب تر است

 اسارت و نمود بنابراين، حجاب سنبل) ١٩٨، ص ٧فروع کافی، ج /٢٠، ص ٢٨ و ج ۴٣، ص ١وسائل الشيعه، ج (

 سياسی و اجتماعی آن يعنی قرآن، به جوامع ديگر ۀمذھبی است که برای اولين بار توسط حکومت محمد و برنام

  .تحميل شده است

، برخی از سخت گيری ھا از زنان مسن، که ديگر مورد رغبت و تمايل جنسی مردان »نور «ۀ سور۶٠ تدر آي

شته شده به آنان اجازه داده شده است که به شرط آن که خود را به زيور نبوده و اميدی برای ازدواج ندارند، بردا

آالت نياراسته و آرايش نکرده باشند، لباس خود فروگذارند، در حالی که اگر ھمانان نيز به عفت و پاکدامنی بگروند 

، ۵شرح لمعه، ج /٣٩١، ص ١زين الدين، الجبعی العاملی، مسالک االفھام، ج : ک. ر. (برايشان بھتر خواھد بود

 کارشناسی ارشد، بررسی حقوقی الحاق جمھوری ۀ، به نقل از پايان نام٢٨، ص ٣٠جواھرالکالم، ج /٢٢٨ص 

 آموزشی و پژوھشی امام خمينی، زمستان ۀسسؤع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، ماسالمی ايران به کنوانسيون رف

غير يائسه جايز نيست لباس خود را فرو گذارند و بدن و  به خوبی داللت دارد که بر زنان تاين آي) ٩١، ص ١٣٧٩

اين نگرش به زن مسن نيز يکی از نگرش ھای تحقيرآميز و . زيور آالت خود را به نامحرمان نمايش دھند

  .غيرانسانی است

 خانواده«است و به دليل آن که » حفظ کيان خانواده« حجاب در اسالم، به عنوان يکی از عوامل موثر در ۀفلسف

در تفکر اسالمی، . معرفی می شود که در واقع، تاثير اين عامل بر زن بسيار منفی است» ھسته مرکزی اجتماع

آن در درون خانه » ارضای« برای ئیمطرح می گردد و جا» تحريک مردان بيگانه«حجاب زن، سپری در مقابل 

ج از خانه است، در رابطه با فرزندان از سوی ديگر، زنی که تمام دل مشغولی او خار. نمی ماند» ھمسر«و برای 

  !نيز عنصر موفقی نخواھد بود؟

ر به زنان و دخترانت و به امبياى پ: قرآن، ھم چنين در مورد تحميل حجاب به زنان، توجيھات مختلفی آورده است

رند يار نگن براى آن كه شناخته شوند و مورد آزار قريرند ايمنان بگو پوشش ھاى خود را بر خود فروتر گؤزنان م

  ».ك تر است و خدا آمرزنده مھربان استينزد) اطيبه احت(



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 پوشش زنان ألۀ نور اشاره اى به مسۀ سور٣٠ تيآ. ز مورد بحث قرار گرفته استي نور نۀات سورين نكته، در آيھم

 خود مى تقنعن خلف آذانھن؛ زنان دنباله مقنعه خود را به پشت گوش ھاىيكان النسا «: قبل از دستور حجاب دارد

رة العرب از يزنان جز«ن نكته را كه يز ايخ پژوھان نيتار. دا بوديآن ھا ھو» گلو و بنا گوش«ن، يبنابرا» .انداختند

  . د مى كنندئيأ، ت»حجاب مناسبى برخوردار نبودند

 ۀسورن نكته به طور اجمال در ي اءابتدا.  حجاب در دو سوره از سوره ھاى ديگر قرآن نيز، مطرح شده استألۀمس

دگان خود يمان بگو ديو به زنان با ا:  نور آمده استۀش تر در سوريل بي مطرح شده، و سپس با تفص۵٩ آيتاحزاب 

ورھاى خود را آشكار نگردانند مگر آن چه طبعا از آن يفرو بندند و پاكدامنى ورزند و ز) از ھر نامحرمى(را 

ا پدرانشان يشان را جز براى شوھرانشان يورھايزند و زاندا) فرو(ش يد روسرى خود را بر گردن خويداست، و بايپ

ا يا پسران خواھرانشان يا پسران برادرانشان يا برادرانشان يا پسران شوھرانشان يا پسرانشان يا پدران شوھرانشان ي

ن ا كودكانى كه بر عورت ھاى زنايازند يبى ن) از زن(ا خدمت كاران مرد كه يزانشان يا كنيخود ) شيھم ك(زنان 

نت شان نھفته مى ينكوبند تا آن چه از ز) نيبه گونه اى به زم(وقوف حاصل نكرده اند آشكار نكنند و پاھاى خود را 

و بر زنان از . ديد كه رستگار شويد اميبه درگاه خدا توبه كن) از مرد و زن(ھمگى ! اى مؤمنان.  معلوم گردد،دارند

نتى را يز) به شرطى كه(ست كه پوشش خود را كنار نھند ي گناھى نى ندارندئد زناشويام) گريد(كار افتاده اى كه 

نى، از سعد اسكاف نقل مى كند كه يكل. دن براى آن ھا بھتر است و خدا شنواى داناستيآشكار نكنند، و عفت ورز

ا در آن زمان زنان پوشش سر خود ر. نه با زنى روبرو شديجوانى از جماعت انصار در شھر مد«: امام باقر، گفت

وقتى زن از كنار وى گذشت جوان .) دا بوديشان ھويجه، بنا گوش و گردن ايدر نت(پشت گوش ھاى خود مى انداختند 

سر را به عقب برگرداند و ھم چنان كه راه مى رفت وى را نظاره مى كرد و وارد كوچه اى شد و در حالى كه به 

رون زده يوار بيشه اى كه از ديا تكه شيه استخوان پشت سر خود نگاه مى كرد به راه خود ادامه داد كه صورتش ب

به خود . (ن شديد كه بدن و لباسش خونيوقتى آن زن از نظرش محو شد نگاه كرد و د. بود برخورد كرد و شكست

پس خدمت رسول خدا . له خبر دار مى كنمأن مسيبه خدا سوگند خدمت رسول خدا مى رسم و او را از ا: و گفت) آمد

 آيتن يل نازل شد و ايپس جبرئ. ان را به اطالع آن جناب رسانديا شد و او جريامبر از حال وى جويپ. اب شديشرف

نى، يكل(» .صنعونيٌر بما يحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم إّن هللا خبيغّضوا من أبصارھم وين يقل للمؤمن: را آورد

  ) ق١٣٨٨ه، يتھران، دار الكتب االسالم: محمد، كافى، چاپ سوم

ش گرفتند و زنان با پوشش ھاى متفاوتى در اجتماع حاضر يه متفاوتى را پي، رو»اتين آينزول ا«ان بعد از مسلمان

شگام باد كه ھنگامى يرحمت خدا بر زنان مھاجر پ: ر خود آورده استيدر تفس)  ق٣١٠ـ٢۴۴(مثال طبرى . مى شدند

ن خود را برش داده و با آن سر و گردن خود ين پوشش ھاى پشميم تريكه خداوند فرمان حجاب را نازل فرمود، ضخ

  .را پوشاندند

زنان انصار » بھنيھن من جالبين عليدني «آيتز از ام سلمه نقل مى كند كه بعد از نزول ين)  ق٩١١ـ٨۴٩(وطى يس

شان كالغى نشسته يد بر سر اياز منازل شان با پوشش ھاى مشكى خارج مى شدند به گونه اى كه به نظر مى رس

ى متعددى نقل ئز در جوامع رواي نور نۀاز سور» ضربن بخمرھنيول «آيتل ين گزارش ذيوطى، اي سۀ گفتبه. است

  ) ق١۴٢٠مطھرى، مرتضى، مجموعه آثار، قم، صدرا، . (شده است

ش صاحبان ياو گفت زنان قر. ان آمديش سخن به ميشه از برترى زنان قريگرى آمده است كه نزد عايدر كالم د

وقتى . دميمان به قرآن كسى را برتر از زنان انصار نديه خدا قسم من در پاى بندى به كتاب خدا و الت اند اما بيفض

 را در خانه ھا بر زنان خود خواندند، بعد از آن آيتن ينازل شد و مردان ا» وبھنّ يضربّن بخمرھّن على جيول «آيت
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آنان وقتى صبح پشت سر رسول خدا به . ندك از آن زنان با لباس خود، سر و كناره ھاى صورتش را مى پوشايھر 

. ال مى كردى بر سر آن ھا كالغ نشسته استيستادند سر و گردن خود را پوشانده بودند به گونه اى كه خينماز ا

  ) ق١۴١٢عه، قم، موسسة النشر االسالمى، يوسف، مختلف الشيحلى، حسن بن (

  مان بگو چشميو به بانوان با ا«: ، حکم کرده استقرآن. ن اسالم استيات ديكی از ضروريبدون شك، حجاب زن، 

ھای خود را، جز آن  نت يده نگاه دارند و زيگران پوشي ھای خود را از نگاه د ھای خود را فروپوشند و عورت

ھای خود را آشكار  نت ينه خود افكنند و زيھای خود را بر س مقداری كه ظاھر است، آشكار نسازند و روسری 

ای شوھرانشان، پدرانشان، پدر شوھرانشان، پسرانشان، پسران ھمسرانشان، برادرانشان، پسر نسازند؛ مگر بر

لی به زنان ندارند و كودكانی يھی كه تمايزانشان و مردان سفيششان، كني ك برادرانشان، پسر خواھرانشان، زنان ھم

پنھانشان آشكار شود و ھمگی به سوی ھای  نت ين نكوبند تا زيكه از امور جنسی بی اطالعند و پاھای خود را بر زم

  ) ٣١ آيت، ٢۴سوره نور » «.ديد ای مومنان؛ باشد كه رستگار شويخداوند توبه كن

نی و ي نش ا پردهي ھا، به معنای حبس زن در خانه  ه پاپيپس معلوم شد كه حجاب اسالمی ھم چون حجاب مورد توص

گانه، موی سر و يه زن در معاشرت خود با مردان بل اجتماعی است که در قالب اين کيدوری از شركت در مسا

  !؟...ك نگرددين جنسی تحريزه آتشي نپردازد تا در جامعه، غرئیگری و خودنما ش را بپوشاند و به جلوه ياندام خو

تى آمده است كه يبه عنوان مثال، در روا. ان شده استياتى از سوى محمد پيامبر مسلمانان محدوده حجاب بيدر روا

 ساختن تمام بدن براى زوج رواست و سر و گردن را مى توان در برابر پسر و برادر آشكار كرد، اما در انينما

ع تر از روسرى كه ي، پوششى وس)خمار(، روسرى )درع(راھن يپ: د از چھار پوشش استفاده كرديبرابر نامحرم با

ه يعل(ن ير المومني، اصفھان، مكتبه امض، الوافىيكاشانى، ف). (ازار(و چادر ) جلباب (٣١نه مى افتديبر روى س

  ) ق١۴٠۶، )السالم

ست زنى كه يروا ن«: خ صدوق، به سند خود از امام صادق و پدران خود، از محمد نقل مى كنند كه او گفته استيش

حرعاملى، محمد، وسائل (» .سوان خود را آشكار كنديده موى جلوى سر و گي بلوغ رسۀبه دوران عادت ماھان

  ) ق١۴١۴، )ھم السالميعل(ت يم، آل البعه، قيالش

ن موضوع است كه حجاب با اسالم محمد به زنان تحميل شده يات درست و يا غلط، روى ھم رفته حاكى از اين روايا

  .است و قبل از آن چنين اجباری وجود نداشته است

ود كه ھنوز اسالم از ن زمانى بيشد و ا» نازل«به اين ترتيب، حكم حجاب به طور واضح در سال ھشتم ھجرى 

در دو سال باقی . رون نگذاشته بود و به دنبال آن، زنان عرب مجبور به رعايت آن شده بودنديرة العرب پاى بيجز

از محمد .  محمد بودددر شد و دليل آن ھم وجود زنان متع رعايت حجاب اسالمی شديدتألۀمانده از عمر محمد، مس

ق نداده بودند، برخوردھای شديد يد تطبيت جدينى كه ھنوز خود را با وضعى موجود است كه او، با كسائگزارش ھا

  .و خشونت باری داشت

  

  نظر خمينی درباره حجاب

کيد أاز اين رو، اسالم ھمواره به رعايت حجاب ت. حجاب، يک پوشش معمولی نيست، بلکه سنبل حقارت زن است

   :ن باره گفته استيالى در اؤخمينی، در پاسخ س. دارد

اسالم با آن چه خالف عفت . ندارد با آزادى مخالفتى ان ما كه اسمش حجاب اسالمى است يب به معناى متداول محجا

ى كه ئگر از بالھايزنان شجاع ما د... رو آورند حجاب اسالمى  م كه بهيكن است مخالفت دارد و ما آنان را دعوت مى 
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ان، دفتر ھفتم، ص يك، تب.ر (. اند اند و به اسالم پناھنده شده   ستوه آمده به سرشان آورده است  غرب به عنوان تمدن به

٩۵(  

 ندارد بروند اما كار   ھا بروند اما با حجاب باشند مانعى ند، زنياي ب  ھاى لخت د زني ھاى اسالمى نبا در وزارتخانه

  )٩۶ان، دفتر ھفتم، ص يتب. ك.ر (.باشند بكنند لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جھات شرعى

  :ال آمده استؤن سيدر ا. انزواست االتى كه از خمينی شده، اين است که حجاب عاملؤكى از سيدر 

در انقالب شركت كردند،  ھا ن زن ير چادر مخفى كنند؟ اي ھا خود را در ز ن زنيح است كه ايا صحين چادر، آيا

ن يا ھم عوض شده، حاال ايگر دنياست، حاال د م ياز قد ك رسمين چادر ھم يا. كشته دادند، زندان رفتند، مبارزه كردند

   را مخفى كنند؟ ن ھا خودشانيح است كه مثال ايصح

د يدار شما چه حقى. ار كردنديھا، خودشان اختبراى آن ارى است يك اختين ين كه اياوال ا: خمينی، در پاسخ مى گويد

پوشش اسالمى  خواھد ھر كس  مى   ھر كس چادرھا كه م به زن يكن د؟ ما اعالم مى يريار را از دست شان بگي اخت كه

د كه يشما چه حقى دار. ديآ رون مى يب ونش يليسى و سه م ت ما،يون جمعيليرون، از سى و پنج ميد بياي خواھد، ب مى

ك پوشش خاصى را ين كه ما يا ايد؟ و ثانيھا دار به زن  كتاتورى است كه شما نسبت يد ن چهيد؟ ايرين ھا را بگيجلو ا

 ھاى جوانى كه وقتى  زن ست، مايزى نيچ چي اند ھ دهيبه سن و سال شما رس ى كه ئھا م، براى حدود زن ئيگو  نمى

م، شما ھم يريم جلوشان را مى گين ھا را داري كشند، ا مى ك فوج را دنبال خودشانيند يآ  كنند و مى  ش مىيشان آرايا

  )٩۶ان، دفتر ھفتم، ص يتب. ك.ر. (نسوزد دل تان 

ھر چه را كه . ماست  ھاى  د كه حجابى كه اسالم قرار داده است، براى حفظ آن ارزشيد توجه داشته باشيه باالبت

ن ھا دارند و ي ھاى واقعى كه ا ارزش است كه آن  نيدستور فرموده است، چه براى زن و چه براى مرد، براى ا

ن ين ھا، اي شدند ا مال مىير و عمال استعمار پاھاى فاسد استعما دست  ايطانى ي ھاى ش  به واسطه وسوسه ممكن است

  )٩٧ان، دفتر ھفتم، ص يتب. ك.ر. (ھا زنده بشود ارزش 

  

  جرم عدم رعايت حجاب در قانون اساسی حکومت اسالمی ايران 

به موجب اين قانون .  قانون مجازات اسالمی را به تصويب رساند١٣۶٣مجلس شورای اسالمی ايران در سال 

  . ضربه شالق محکوم خواھد شد٧٢ھرکس در معابر عمومی حجاب را رعايت نکند، به 

 ، يعنی چھار سال پيش از تصويب قانون حجاب١٣۵٩در حالی قانون مجازات اسالمی به تصويب رسيد که از سال 

  .شد  از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی جلوگيری می در مجلس، به دستور امام خمينی

 ھای قانونی شدن حجاب در   اولين جرقه١٣۵٧ھای سال  به گواه اسناد و مدارک و مقاالت منتشرشده در روزنامه 

  کيھان با اين تيترۀاسفند، روزنام ١۶. شد  يعنی کم تر از يک ماه پس از پيروزی انقالب زده ١٣۵٧اسفند سال 

  ».زنان بايد با حجاب به ادارات بروند«: منتشر شد

در .  اسالمی نبايد معصيت بشودۀدر وزارتخان«:  بود  شده  اول اين روزنامه، به نقل از خمينی نوشتهۀدر صفح

کيھان (» .مانعی ندارد بروند کار کنند ليکن با حجاب شرعی باشند. ھا بروند اما با حجاب باشند ھا زن  وزارتخانه 

  )١ صفحه ١٠۶۵۵ شماره ۵٧ اسفند ١۶

 ھزار ۵٠ روز تا دو ماه يا از ١٠زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر شوند به حبس از «

  ».تا پانصد ھزار لایر جزای نقدی محکوم خواھند شد
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می، به عنوان گناه و بد حجابی ھم از نظر آموزه ھای اسالمی و ھم از نظر قوانين موضوعه و قانون مجازات اسال

  :از زاويه قانون مجازات اسالمی. يک جرم اجتماعی است که برای مرتکبين آن مجازات مشخص شده است

  

  :رکن قانونی) الف

: به موجب اين ماده.  جرم عدم رعايت حجاب شرعی استۀ قانون مجازات اسالمی تشکيل دھند۶٣٨ ماده ١تبصره (

 روز تا دو ١٠بر تظاھر به عمل حرامی نمايد عالوه بر کيفر عمل به حبس از ھرکس علنا در انظار عمومی و معا«

 ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتيکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کيفر نمی ٧۴ماه يا تا 

حکوم  ضربه شالق م٧۴ روز تا دو ماه يا تا ١٠باشد ولی عفت عمومی را جريحه دار می نمايد، فقط به حبس از 

  ».خواھد شد

 روز تا دو ماه يا از ١٠زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر شوند به حبس از «تبصره ـ 

  ». ھزار تا پانصد ھزار لایر جزای نقدی محکوم خواھند شد۵٠

حاضر به  قانون تعزيرات بود که در حال ١٠٢اولين قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصويب رسيد، ماده 

  . الحاق شده است١٣٧۵ قانون مجازات اسالمی مصوب ۶٣٨صورت تبصره ای به ماده 

 ٧۴زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر می شوند، مستوجب تعزير تا : ١٠٢ماده 

را مکلف به ) مسلماناعم از ايرانی و خارجی، مسلمان و غير (اين ماده قانون صرفا زنان . ضربه شالق دانسته بود

رعايت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه کيفيت حجاب شرعی برای فرد مسلمان 

به ويژه آن که خارجيان و غير مسلمانان نيز مشمول اين ماده قانون (مشخص است، اما عدم توضيح حجاب شرعی 

  .از صراحت و انجاز قانون می کاھد) ھستند

 کليه کسانی که در قلمرو حاکميت زمينی، دريائی ۀقوانين جزائی دربار«:  قانون مجازات اسالمی٣ ماده الف ـ برابر

بنابراين با توجه به اين حکم قانونی و » . اعمال می گردد،و ھوائی جمھوری اسالمی ايران مرتکب جرم شوند

تند مکلف به رعايت حجاب شرعی  مذکور، کليه زنانی که در قلمرو حاکميت جمھوری اسالمی ھسۀاطالق تبصر

در تحقق اين جرم دخالتی ندارند؛ لذا اگر يک زن غير مسلمان نيز بدون » تابعيت«و » مذھب«می باشند و عوامل 

  . مرتکب جرم شده است،حجاب شرعی در انظار عمومی ظاھر شود

قانون مجازات اسالمی  ۴٣بنابر ماده . ب ـ جرم عدم رعايت حجاب شرعی از جمله جرايم معاونت بردار است

  : معاون در جرم کسی است که

 دسيسه و فريب و نيرنگ ۀـ ديگری را تحريک يا ترغيب يا تھديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيل١

  .موجب وقوع جرم شود

  .ائه دھدـ با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را فراھم کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ار٢

از جمله مصاديق بارز معاونت در جرم موضوع بحث، تھيه وسايل .  وقوع جرم را تسھيل کند  و عامداً ـ عالماً ٣

 است که استفاده از آن در مالء عام خالف شرع بوده و از مصاديق فقدان حجاب ئیارتکاب اين جرم يعنی لباس ھا

براين توليدکنندگان، توزيع کنندگان و فروشندگان اين بنا.  قانون مجازات اسالمی است۶٣٨شرعی موضوع ماده 

البته قانون گذار با ھدف پيشگيری .  بوده و تحت تعقيب قانون قرار خواھند گرفت۴٣ ماده ٢نوع البسه مشمول بند 

از جرم و جلوگيری از شيوع وسايل جرم، اين نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که 
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 رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ھائی که استفاده از آن ھا در مالء عام خالف ۀنحو«نون مشمول قا

  .می باشد» شرع است يا عفت عمومی را جريحه دار می کند

. ندارد» موضوعيت«به دليل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور، وسيله در تحقق آن :  ارتکاب جرمۀـ وسيل۴

اھر شدن در ھر وضعيتی که کفايت حجاب شرعی را نکند از مصاديق جرم عدم رعايت حجاب به بيان ديگر ظ

  .شرعی است

 ديوان ١٣١۶،٢،٣١ـ۴١٣حکم شماره . مکان تحقق اين جرم معابر و انظار عمومی می باشد: ـ مکان ارتکاب جرم۵

ل منافی عفت به طور علنی مقصود از ارتکاب عم«: عالی کشور، ما را در شناخت معابر عمومی ياری می رساند

اعم است از اين که عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و يا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب 

پنھان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثيری نخواھد داشت بنابراين ارتکاب عمل منافی عفت 

  )٢٢٢اصول قضائی عبده، ص (اب عمل در علن خواھد بود در پس کوچه و تاريکی شب مشمول ارتک

بوده و صرف تحقق رفتار » مطلق«ـ جرم عدم رعايت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتيجه مجرمانه يک جرم ۶

بنابراين صرف عدم . مجرمانه و تشکيل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد

ومی موجب تحقق جرم است فارغ از آن که امنيت اخالقی و اجتماعی جامعه مراعات حجاب شرعی در مناظر عم

  .به مخاطره بيفتد يا نيفتد

بوده و صرف تحقق رفتار » مطلق« مجرمانه يک جرم ۀجرم عدم رعايت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتيج

  .مجرمانه و تشکيل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد

 اصلی در برخورد با جرم ۀ حاضر نيروی انتظامی حکومت اسالمی، به عنوان ضابط عام دادگستری وظيفدر حال

 چھار قانون نيروی ۀ ماد٨برابر ماده » مبارزه با منکرات و فساد«. عدم رعايت حجاب شرعی را بر عھده دارد

  .قضائيه می باشد ۀ از جمله وظايف ذاتی نيروی انتظامی به عنوان ضابط قو١٣۶٩انتظامی مصوب 

آتش ھوس «ولين حکومت اسالمی، زنی که حجاب اسالمی را رعايت نکند، ؤ واقع در نزد سران و مقامات و مسدر

اختيار به دنبال خود می کشاند، امنيت جامعه را به خط می  افروزد و چشم و دل سبکسران را بی  مردان را می 

ن، در حاکميت جمھوری اسالمی، ھر ساله صدھا ھزار پرونده بنابراي» ...اندازند، باعث خشک سالی می شوند و

که در دادگاه ھا عليه زنان مطرح می شوند به سادگی می توان دريافت که تحميل » بدحجابی«و »  و ناموسیئیجنا«

ال می برد؛ توھين و تحقير بزرگی ؤحجاب بر زنان نه تنھا حرمت و انسانيت و موجوديت و حقوق زنان را زير س

خصت زنان است، بلکه در عين حال چنين قوانين ارتجاعی و سرکوب ھا به ھيچ وجه حتی مانع جرايم در به ش

از اين رو، برای جلوگيری از ھر نوع آسيب اجتماعی و بسياری از بزھکاری ھا که ھمگی ريشه . جامعه نمی شوند

 آزادی ھای فردی و جمعی را به رسميت ر داد وييدر سرکوب و فقر و غيره دارند بايد فرھنگ حاکم بر جامعه را تغ

شناخت و سرانجام عدالت و برابری واقعی را در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، جنسيتی، 

  .مليتی و غيره در جامعه برقرار کرد

و » حصار و حريم عفت زن«در واقع حجاب، خالف ادعاھای سران و مقامامت حکومت اسالمی، نه تنھا 

به او نيست، بلکه برعکس زنجبر اسارت و بردگی و توھين بزرگ به حرمت و شخصيت زن » صيت و احترامشخ«

اب اجباری حکومت اسالمی ھم چون ديگر قوانين زن ستيز و آزادی ستيز آن، جاز اين رو، برای لغو ح. است

از حقوق و آزادی ھای يک سان در جامعه ای که زنان سرکوب شوند و زن و مرد . ھمواره بايد تالش و مبارزه کرد

  .و برابری برخوردار نباشند به معنای واقعی بحث از آزادی در چنين جامعه، به دور از ھرگونه واقعيت است
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  کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان

 آذرماه ٢٧کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان مجموعه ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و برای ١٨٠/٣۴ شماره ۀ طی قطعنام١٣۵٨ سال ]قوس[

 ماده است که در ٣٠ مشروح و ۀاين کنوانسيون مشتمل بر يک مقدم.  و الحاق کشورھا مفتوح گرديده استءامضا

  .شش بخش تنظيم گرديده است

 زنان و مردان صورت روابط عدالت در ھمه زمينه ھا از جمله تالش ھای فراوانی در طول تاريخ برای تحقق

 اھميت اين تالش ھا زمانی در جايگاه واقعی خود قرار می گيرد که برابری زن و مرد در ھمه زمينه. پذيرفته است

  . ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مدنظر قرار گيرد

الحاق حکومت اسالمی ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، نه تنھا فقط در حرف و در سطح 

 زنان نيز ھم در قوانين و ھم در عملکردھا و سياست ھای اين ۀکاغذ باقی ماند، بلکه سرکوب سيستماتيک وحشيان

  .ومت، جايگاه ويژه پيدا کردحک

وی دعوت شده . س کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، به ايران آمدئي خانم سلماخان، ر١٣٧۵در روزھای آخر سال 

والن ؤعوت نشانی بود از اين که برخی مساين د. شرکت کند» کنفرانس ھم انديشی حضور زن در سينما«بود تا در 

علت دعوت از «: خانم سلماخان، طی مصاحبه ای گفت.  ايران به اين کنوانسيون بودندپيوستنحکومتی عالقه مند 

 به کنوانسيون، نشانگر پيوستنمن اشتياق دولت ايران به اين کنوانسيون می باشد و اين تمايل دولت ايران برای 

زن (» . است که نسبت به زنان ايرانی اعمال می شوندئیوالن دولتی ايران از وجود تبعيض ھای نارواؤآگاھی مس

  )١٨/١٢/١٣٧۵روز، 

راتی در قانون اساسی و قوانين شريعت يياحبه با حمله به سياست ھای دولت ايران، خواستار ايجاد تغوی در اين مص

  .اسالم و رعايت حقوق زنان شد

ھنگامی که پس از مرگ . له بالفاصله توسط رھبری حکومت اسالمی مورد نقد و نفی قرار گرفتأاما اين مس

ديدگاه و نظر اسالم در «:  اجتماعی زنان، ادعا کرد- فرھنگی خمينی، خامنه ای جانشين او شد، در ديدار شورای

در برخی از موارد کسانی که به . تر از ادعای غرب استده و اجتماع به مراتب بھتر و قويمورد نقش زن در خانوا

مقام معظم (» .زبان از حقوق زن دفاع می کنند، در دام اشتباھی می افتند که به ھيچ وجه به خير زنان نيست

  )٨/۴/٧۵رھبری، در ديدار با شورای فرھنگی اجتماعی زنان، 

 موظفند طبق خط مشی و رھنمودھای کميته رفع ١٨ ماده ٢در حالی که دولت ھای عضو اين کنوانسيون طبق بند 

. ربوطه ارسال دارندتبعيض عليه زنان، ھر چھار سال يک بار گزارش ھای خود را تنظيم کرده، به کميته م

والن حکومت اسالمی بر اين تصور بودند که با الحاق به کنوانسيون فرصتی برای طرح و تبليغ ؤبنابراين، مس

ديدگاه ھای اسالمی آنان در مورد زن موقعيت مناسبی به دست می آورند، اين الحاق را در ماه ھای نخست پيروزی 

  . امضاء کرده بودند۵٧انقالب 

عبارت تبعيض عليه زنان در اين کنوانسيون به ھرگونه «:  می کندماده يک کنوانسيون، تبعيض را اين گونه تعريف

 آن خدشه دار کردن بھره مندی زنان از حقوق ۀ اساس جنسيت اطالق می شود که نتيجهب) محدوديت(تمايز، استثنا 

 ديگر ۀبشر و آزادی ھای اساسی در زمينه ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، مدنی، و يا ھر زمين

 ھدف خود را برقراری تساوی کامل بين حقوق زن و مرد و رفع ھرگونه کنوانسيون در اين ماده، ظاھراً » ...است
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در اين سند بين المللی، ھر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تکاليف، . تبعيض عليه زنان قرار داده است

  . تبعيض محسوب شده است

ر نگرفتن ويژگی جنسيت زن و مرد، يعنی الغای مذکر و مؤنث بودن در کنوانسيون، تساوی به معنای الغا و در نظ

آن دو به منظور دستيابی به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکاليف به کار رفته است، در حالی که در قانون 

از . اساس موازين اسالمی تنظيم شده، تساوی به معنای واقعی بی معناسته اساسی جمھوری اسالمی ايران که ب

سوی ديگر، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران مقيد به رعايت موازين 

اسالمی است و اين نگرش، با برداشت کنوانسيون و ساير اسناد بين المللی از تساوی حقوق زن و مرد بسيار متفاوت 

  .و عموما مغاير با برابری زن و مرد است

در مکتب اسالم، زن و مرد ھر دو انسانند و از : ق زن و مرد را چنين توجيه می کندمطھری، عدم تساوی حقو

حقوق متساوی بھره مندند، اما آن چه که از نظر اسالم مطرح است، اين است که زن و مرد به دليل اين که يکی زن 

ات ھا دارای تفاوت و ديگری مرد است و خلقت و طبيعت آن ھا يک سان نيست، در برخی حقوق و تکاليف و مجاز

در دنيای غرب اکنون سعی می شود که ميان زن و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف، وضع . ھستند

بنابراين، آن چه اکنون در . واحد مشابھی به وجود آورند و تفاوت ھای غريزی و طبيعی زن و مرد را ناديده بگيرند

 يک طرف و طرفداران سيستم غربی از طرف ديگر، مطرح است، کشور ما ميان طرفداران حقوق اسالمی از

 تساوی حقوق، يک عنوان ۀو کلم.  وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه تساوی حقوق آن ھاألۀمس

مرتضی مطھری، نظام حقوق زن در اسالم، . (تزويرآميز است که برای تساوی نقش در جامعه گذاشته شده است

مطھری در آن زمان، اين برنامه ھا را نوعی تزوير و فريب دانست که دنيای ) ١۵٣ - ١۵۵، ص ١٣٧١صدرا، 

  .غرب به دنبال آن است

برای ) زن و مرد(از نظر حقوق اسالمی ھر يک از اين دو صنف «: محمدتقی جعفری، در اين باره، مدعی است

 که اساس اجتماع است - ری از متالشی شدن آن خود وظايفی دارند که بتوانند با انجام آن در تشکيل خانواده و جلوگي

به ھمين جھت است که امروزه زن را مرد نموده ولی نتوانسته ) اما در فرھنگ غرب. ( سھم مشترکی داشته باشند-

رو به افزايش می باشد و يکی از ) غرب(اند مرد را زن جلوه دھند، ھر روز آمار تالشی سيستم خانواده در جھان 

محمدتقی (» .دن خانواده، بيھوده جلوه کردن زندگانی و بيگانه شدن انسان ھا از يکديگر استنتايج متالشی ش

  )١۶۵، ص ١جعفری، تفسير و نقد و تحليل مثنوی، ج 

در حالی که روح کلی حاکم بر اين کنوانسيون، نفی تبعيض و تفاوت ميان زن و مرد است که با کليه قوانين و طرح 

  .ی حکومت اسالمی در تضاد کامل قرار داردھا و سياست ھا و ايدئولوژ

  

  آزادی زن 

ی انسان در ئ ايه اين اساس، يکی از خواسته ھای مھم و پهب. انسان آزاد به دنيا می آيد و آزاد ھم بايد از دنيا برود

د و به آن ند، آزادانه انتخاب کنننديشسان ھا دوست دارند که آزادانه بي انۀتمام دوران تاريخ، آزادی بوده است و ھم

زنان که حدودا نيمی از جمعيت جھان را تشکيل می دھند، ھمواره در .  نيز عمل کنند،چه با آگاھی انتخاب کرده اند

 انسانی و اجتماعی و طبيعی خود محروم بوده اند و در تمام زمينه ھای اقتصادی، وق قرون متمادی از ھمه حق

ھم . ماعی مورد ستم و توھين و تحقير و استثمار قرار گرفته اندسياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھم چنين فردی و اجت
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 داری دست به دست ھم داده اند تا با تزوير و ريا، زور و سرکوب ستم هآيچنين در تمام طول تاريخ، مذاھب و سرم

  .بر زنان را ابدی سازند و در اسارت نگه دارند

اسالم، با نفی کردن و يا محدود کردن آزادی در .  استبدين ترتيب، اسالم، دشمن آزادی و برابری زن و مرد بشر

مذاھب تاکنون آثار مخرب و ويرانگر . جوامع به ويژه آزادی زنان، تاکنون لطمات زيادی به کل جامعه زده است

دين و به تبع آن بعد روحانيون نيز با تمام آزادی ھای مطرح شده در .  جوامع انسانی نشان داده اندۀخود را در پھن

  .ورد زنان و غيره، سر دشمنی و خصومت دارندم

 دار به دليل منافع اقتصادی شان هآيبرای مثال، در اسالم ارث زن نصف ارث مرد است و طبيعی ست مردان سرم

 ئی و يا مخالف ارث باشيم اساسا اين حکم، به تنھافقجدا از اين که موا.  چنين قوانينی باشندۀحافظ و بازتوليدکنند

نظام حقوقی اسالم، نظامی غيرانسانی و تبعيض آميز است که با .  و مرد را به نمايش می گذاردنابرابری زن

  .مالحظات و ديدگاه ھای کامال مردانه تنظيم شده اند

بنابراين، موھبت الھی در مورد زنان، اسارت آن ھا در چھارديواری خانه و کارشان ھم پخت و پز و بچه داری و 

 .شوھرداری است

  دامه داردا      

  


