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سميه شهرابي فراهاني
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چكيده
حقوق زنان در همه جوامع و دورانها همواره به مقتضيات زمان ،ويژگیهای فرهنگی جامعه
و نوع مناسبات اجتماعیِ آن عصر بستگی داشته است .بررسی پيشينه حقوق زن در ادوار تاريخی
نشاندهنده تسلط پايدار مردساالری بر آن است .در کشور ايران به دليل توجه ويژه اسالم به زن
و نقش کليدی او در خانواده و در روابط زن وشوهر حقوق عادالنه ای درنظر گرفته شده که به
موجب قانون مدنی پس از ازدواج به وجود می آيد.اين حقوق حاکی از عدالت قضايی نسبت به
حقوق زنان است از جمله اين حقوق عبارت است از حق زن در استقالل دارايی،حق زن در
استفاده از شروط ضمن عقد،حق نفقه،حق شيردهی و غيره می باشد که اين مقاله با روش
توصيفی اسنادی به آن می پردازد.
كليد واژهها :حقوق زن ،قانون مدنی ،قوانين موضوعه ايران.

 - 1تاريخ دريافت 1397/4/20 :تاريخ پذيرش1397/7/20 :
 - 2مدرس و مدير دوره مطالعات زنان دانشگاه مجازی المصطفی(ص)
 - 3طلبه سطح سه حوزه رفيعه المصطفی(ص)
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مقدمه
اسالم مخالف تبعيض عليه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند .طبيعت
زن و مرد را به صورت موجودات مكمل يكديگر درزندگی و جامعه آفريده است ،به همين دليل
برخالف تمدن غرب ،اسالم به زنان و مردان حقوق طبيعی آنها را بخشيده نه حقوق مشابه.
اسالم با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نيست با تشابه حقوق آنها مخالف است.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران منزلت وااليی برای زن قائل شده است و در همين
ارتباط دولت را موظف نموده حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمی تضمين
نمايد و به تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکيد
شده است.
در اصل چهارم قانون اساسی نيز تصريح شده است که ":کليه قوانين و مقررات بايد براساس
موازين اسالمی باشد"؛ لذا هرحرکتی برای اصالح وضعيت اجتماعی ،فرهنگی و حقوقی زنان به
تصريح قانون اساسی تنها در چارچوب اجتهاد فقهای جامع الشرايط پذيرفتی است ،لذا با توجه به
شرايط فرهنگی و عرفی و آداب و رسوم جامعه متناسب با خواسته ها و نيازهای زمان و مكان و
به روز رسانی نظر فقهای اسالمی امكان اصالح قوانين و مقررات در کشور ايران درخصوص زنان
و حقوق آنان امكان پذير می باشد.
در حقوق ايران حق مساوی زن و مرد برای ايجاد علقه زوجيت و عقد نكاح از جهت اينكه
قصد و رضای طرفين الزم است تامين شده است ،به محض جاری شدن عقد نكاح تكاليف
قانونی به عهده زن و مرد قرار می گيرد و هر کدام دارای حقوقی مشخص هستند.در قانون مدنی
حقوق خانواده ،شرائط تشكيل خانواده و انحالل آن ،روابط زوجين با يكديگر و فرزندان و ضمانت
اجرای حقوق و تكاليف زن و شوهر تعيين شده است.
الف) ادبيات تحقيق
-1معناي لغوي حق
ضد باطل،وجود ثابت،صدق (.علی اکبرقريشی،1371 ،ص )158اصل حق به معنای مطابقت و
موافقت است .الحق نقيض الباطل و جمع آن حقوقی و حقايق است (.حسين بن محمد راغب
اصفهانی 1412،ق،ص)246
حقوق:جمع حق به معنی راستی ها،درستی ها،بهره ها،وظايف و تكاليف،قوانين سلطنت و
تسلط استقاللی يا قراردادی يا غيرقراردادی اشخاص است بر اشخاص يا اشياء (.محمد
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معين 1371،ش،ص)1364
-2معناي اصطالحي
-2-1در اصطالح فقه
حق در فقه به دو معنی بكار می رود،يكی "حق"در مقابل حكم،به اين معنی که در قانون
اموری پيش بينی شده وه شخص می تواند به قصد خود برخی از آنها را تغيير دهد.اين امور قابل
تغيير را حق گويند.دوم،حق به معنی نوعی از مال است در مقابل عين،دين،منفعت و انتفاع(.
محمد بن جعفر جعفری لنگرودی  1368 ،ش.ص )1712
-2-2در اصطالح حقوق
حق توانايی و قدرتی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور
مستقيم استفاده کنند و يا انتقال مال و انجام دادن کاری را از ديگری بخواهند (.ناصر
کاتوزينيان 1379،ش،ص )259
ب)حقوق پس از ازدواج در قانون مدني ايران
از امتيازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از:
 -1حق زن در استقالل دارايي
اسالم به شكل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعايت کرده،از طرفی
به زن استقالل و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است و
حق قيمومت در معامالت زن را از او گرفته و از طرفی ديگر با برداشتن مسئوليت تامين بوجه
خانوادگی از دوش زن او را از هر نوع اجبار و الزام برای دويدن به دنبال پول معاف کرده است(.
مرتضی مطهری  1371،ش،ص  )220پس در اجرا و اعمال حقوق مالكيت ،از آزادی و استقالل
کامل باشد و زن در اينگونه اقدامات خود نيازی ندارد که رضايت شوهر را کسب کند،مخالفت
شوهر نيز تاثيری در اقدامات او نخواهد داشت به جز در مواردی که اقدامات زن در امور مالی با
حقوق شرعی و قانونی زوج مغايرت و منافات داشته باشد(فرج اله هدايتی نيا گنجی ،1385،ص
 35و )36
طبق ماده  1118قانون مدنی زن دارای استقالل اقتصادی است و می تواند به هر گونه در
دارايی خود تصرف کند و اين دارايی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.
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 -2حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد
برابر ماده  1119قانون مدنی زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای
ذات عقد نباشد پيش بينی و بر مرد اعمال کند.
از جمله طبق ماده  1114قانون مدنی اختيار تعيين منزل را می تواند بعنوان شرط ضمن عقد
لحاظ کند.
 -3حق ثبت ازدواج ،طالق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني
جهت جلوگيری از استفاده و فرار از مسئوليت و انكار زوجيت به منظور حفظ کيان خانواده،
ثبت واقعه ازدواج دائم ،طالق و رجوع الزامی است و طبق ماده  645قانون مجازات اسالمی
چنانچه مردمی بدون ثبت وقايع فوق اقدام به ازدواج نمايد به مجازات حبس تا يكسال محكوم
می شود.
 -4حق برخورداري از مهريه
به موجب قانون ،مهريه عنوان مالی است که به مناسبت عقد نكاح ،مرد ملزم به دادن آن به
زن می شود ،الزام مربوط به تمليك مهر در ماده  1082قانون مدنی تصريح شده است ،زن مالك
مهر است و به مجرد عقد می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد بنمايد.
همچنين استحقاق نيمی از مهريه قبل از ازدواج و رابطه زوجيت در صورت وقوع طالق و
تعيين مهريه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعيين مهريه از امتيازات قانونی
ديگر زنان در قانون ايران می باشد.
مهر با يكی از امور زير استقرار ميابد:نزديكی،ارتداد فطری شوهر،فوت شوهر،مورد اولی
اجماعی است وموارد بعدی مطابق قول مشهور فقهاست (.مهدی دادمرزی 1377 ،ش،ص )472
 -5حق نفقه
در عقد دائم نفقه زوجه به عهده شوهر است (.علی محمد يثربی قمی1376 ،ش،ص ) 250اما
وجوب نفقه شرايطی دارد:بايد عقد دائم باشد و زن از شوهر تمكين کند و از لحالظ مسائل جنسی
شوهر را کامياب سازد،اما اگر او را تمكين نكند نفقه واجب نيست (.باقر شريفی قريشی 1377،ش
) در قانون اسالم مرد موظف به تامين معاش و هزينه های الزم زندگی است ،در نكاح دائم اين
وظيفه مرد است که به محض عقد هزينه های زندگی و نفقه زن را بپردازد (ماده  1106قانون
مدنی)
در عقد موقت نيز در صورت شرط مرد ملزم به پرداخت نفقه است و طبق ماده  1129قانون
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مدنی در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم دادگاه و الزام او به دادن
نفقه ،زن می تواند برای طالق به دادگاه رجوع کند همچنين در صورت عجز از پرداخت نفقه و
نيز طبق ماده  642قانون مجازات اسالمی هر کس با داشتن استطاعت مالی ،نفقه زن خود را در
صورت تمكين ندهد دادگاه او را محكوم به حبس می نمايد.
 -6حق شيردهي
مطابق با قانون و شرع (ماده  1176قانون مدنی) زن حق دارد در قبال شير دادن به فرزند
خود از پدر فرزند مطالبه اجرت و دستمزد نمايد.
 -7اجره المثل
راه ديگری که می توان از طريق آن حقوق مالی زن را تامين نمود،محاسبه اجرت المثل
خدمات زن در دوران زناشويی است.به طور معمول،هرکس به درخواست ديگری کاری را انجام
دهد مستحق اجرت المثل می شود مگر آنكه معلوم شود او تبرعا کار را انجام داده است.براين
اساس می توان با توجه به کارهايی که زوجه انجام داده در دوران زناشويی و نيز وضعيت مالی
شوهر حكم به پرداخت اجرت المثل نمود (.فرج اله هدايت نيا گنجی،1385، ،ص )48
از آنجا که زن مكلف به انجام امور خانه نمی باشد می تواند به ازای کارهايی که در خانه
انجام می دهد از همسر خويش دستمزد دريافت نمايد مطابق قانون دريافت اين دستمزد و يا
اجره المثل هنگام طالق می تواند سرمايه قابل توجهی جهت ادامه زندگی کسب نمايد اين
موضوع در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  71/8/28در تبصره  6ماده واحده پيش
بينی گرديده است.
 -8حق فسخ نكاح در صورت قبول مرد
در ماده  1121قانون مدنی جنون به شرط استقرار اعم از مستمر و ادواری موجب حق فسخ
برای زن می باشد
در موارد فسخ نكاح مرد و زن می تواند بدون مراجعه به دادگاه عقد نكاح را فسخ کند فقط در
مورد ناتوانی جنسی مرد است که ضمن مراجعه به دادگاه و مهلت يكساله می تواند از حق فسخ
استفاده کند حتی همچنين در ماده  1128ق مدنی تصريح شده است هر گاه در يكی از طرفين
صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف است طرف مقابل
می تواند نكاح را فسخ نمايد اگر جنون مرد بعد از عقد هم حادث شود زن حق دارد نكاح را فسخ
کند.

 124معارف فقه علوي ،سال چهارم ،شماره ششم ،بهار و تابستان 1397

 -9حق زن در طالق رجعي
در طالق رجعی زن و شوهر بايد به مدت سه ماه در يك منزل سكونت داشته باشند و مرد به
زن نفقه بدهد .در اين شرائط در صورت فوت مرد ،زن ارث می برد ،چنانچه در اين ايام مرد
بخواهد زن ديگری اختيار کند حتما بايد با اجازه همسر اول يا دادگاه باشد (ماده  1109قانون
مدنی)
 -10حق ارث
در قوانين ايران نيز که بر پايه دين اسالم است زنان هم از حيث نسب ارث می برند و هم از
حيث سبب.البته شرط ارث بردن زوجه اين است که زوجيت در عقد دائم باشد (.فاطمه فهيمی،
 1385ش.ص )35
زوجين که زوجيت آنها دائمی است طبق ماده  940قانون مدنی از يكديگر ارث می برند.
 -11حق مسئوليت تامين ارتباط جنسي
يكی از وظايف اهم مرد همخوابگی به موقع با زنش می باشد و اين موضوع به مرحله بديهی
خود رسيده که دومين هدف مرد وزن در ازدواج دفع شهوت در ازدواج می باشد.پس وظيفه مرد
است که در اين مسئله پيش قدم شود و مراقب نياز طبيعی زن خود گردد و به موقع آن را رفع
کند تا از طغيان شهوت و يا فاسد شدن او جلوگيری کند (.علی قائمی  1362،ش،ص )243
مطابق قوانين اسالمی زن موظف است تا در صورت عدم منع شرعی يا عقلی ،نياز جنسی
همسر را برآورده سازد و شوهر نيز موظف به تامين اين نياز است .اگر مردی ارتباط جنسی با
همسر خود را با عذر شرعی يا عقلی بيش از  4ماه به تاخير اندازد ،مرتكب حرام شود.
و اگر زن بدليل اين مورد دچار عسر و حرج گردد می تواند با مراجعه به دادگاه طالق گرفته
(ماده  1130قانون مدنی).
 -12تضمين سالمت جسمي و رواني زن
طبق ماده  1115قانون مدنی اگر بودن زن و شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدنی يا
مالی يا شرافتی است زن می تواند مسكن جدا اختيار کند و مادام که زن در برگشتن به منزل
معذور است نفقه بر عهده شوهر است.
 -13جبران زيان مادي و معنوي
طبق ماده  10قانون مسئوليت مدنی کسی که به حيثيت و اعتبارات شخصی يا خانوادگی او
لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه به او وارد آورده است جبران زيان مادی و معنوی خود
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را بخواهد.
 -14حق باروري زن و جلوگيري از ورود ضرر به وي
هر کس عالماً و عامداً بواسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وی گردد
عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس محكوم می شود( .ماده  622قانون
مجازات اسالمی)
 -15حق زن در انتخاب محل سكونت
با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سكونت را از آن خود کند.
 -16حق زن در استفاده از حق حبس
برابر ماده  1085قانون مدنی تا زمانی که مرد مهريه زن را پرداخت نكرده زن می تواند از
انجام وظايف زناشويی خودداری کند حتی در اين صورت نيز مرد بايد نفقه پرداخت کند.
 -17شرط برخورداري از نصف دارائي در صورت طالق از سوي زوج
به استناد تبصره  60قانون اصالح مقررات طالق مصوب سال  ،70در صورت شرط ضمن
عقد نكاح چنانچه زوج بدون دليل موجه همسر خود را طالق دهد می بايست نيمی از اموال
مكتسبه پس از ازدواج و دوران زندگی مشترک را به زوجه منتقل نمايد.
 -18حسن معاشرت زوجين
زن و شوهر بايد بسان همسران برتر با خوشرويی و تواضع و صميميت با هم زندگی کنند و
از هرگونه مجادله ،ناسزاگويی و اهانت و تحقير همديگر بپرهيزند (.غالمعلی افروز 1378ش،ص
 179و )180
به موجب ماده  1103ق مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر هستند.
لوازم حسن معاشرت را نمی توان دقيق معين کرد زيرا عادات و رسوم اجتماعی و فرهنگی
مفهوم خاصی از حسن معاشرت بوجود می آورد .اما تمام اموری که از نظر اجتماعی توهين
محسوب می شود مانند ناسزاگويی ايراد ضرب ،مشاجره و تحقير يا اموری که با عشق به کانون
خانواده و اقتضای محبت بين دو همسر منافات دارد مانند ترک منزل و بی اعتنايی به همسر از
مصاديق سوء معاشرت است.
 -19فريب در ازدواج
طبق ماده  647قانون مدنی چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به
امور واهی از قبيل داشتن تحصيالت عالی ،تمكن مالی  ،موقعيت اجتماعی ،شغل و سمت خاص
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 ،تجرد و امثال آنان فريب دهد و عقد بر مبنای آن واقع شود مرتكب به حبس محكوم می گردد.
 -20حضانت اطفال
حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربيت اطفال به پدر و مادر
اعطاء کرده است و در اين اقتدار حق و تكليف به هم آميخته است بموجب ماده  1168قانون
مدنی نگهداری طفل هم حق و هم تكليف والدين است اما در صورت اختالف و جدايی پدر و
مادر طبق ماده  1169مادر تا سن  7سالگی اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است بعد از 7
سالگی در صورت حدوث اختالف حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه
است.
همچنين طبق ماده  1171قانون مدنی در صورت فوت يكی از والدين حضانت طفل با آنكه
زنده است می باشد و بموجب قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران مصوب
سال  64در صورت ازدواج مادر نيز حضانت ساقط نمی گردد.
و طبق ماده  1104قانون مدنی زوجين بايد در تشبيه خانواده و تربيت اوالد به يكديگر
نمايند.
 -21حق و مسئوليت زن نسبت به نگهداري و تامين معاش والدين نيازمند
خود
بدليل اصل استقالل زن در دارايی خود  ،زن حتی در صورت ازدواج می تواند در صورت عدم
استطاعت مالی والدين در صورتی که دارايی نداشته و بوسيله کار کردن هم نتوانند امرار معاش
نمايند .نفقه والدين را بپردازد.
 -22حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش با ارائه دالئل موجه
قانوني
موجبات طالق به درخواست زن مواردی است که در قانون به صراحت مشخص شده است
مانند خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه و غيبت طوالنی او که در اين صورت زن می تواند
برای طالق به دادگاه رجوع کند و قاضی نيز شوهر را اجبار به طالق می نمايد.
همچنين در صورت عسر و حرج و شرائط مشقت بار برای زن ،با مراجعه به دادگاه طبق ماده
 1130قانون مدنی و تحقق شرايط و مصاديق ذکر شده با ارزيابی و بررسی قاضی دادگاه ،زن
می تواند طالق بگيرد.
مصاديق احصاء شده در قانون از جمله  :خودداری از ايفای حقوق واجبه زن ،سوء معاشرت و
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بيماری ،محكوميت قطعی به حبس طوالنی – ،ترک زندگی خانوادگی ،اعتياد مضری که مخل
ادامه زندگی است ،ارتكاب جرمی که مغاير با حيثيت خانوادگی و شئون زن است.
عالوه بر امتيازاتی که برای زنان در حقوق خانوادگی پيش بينی شده است .بدليل حق رياست
مرد در خانواده که در ماده  1105قانون مدنی لحاظ شده است برخی از تفاوت ها در حقوق زن و
مرد وجود دارد .از آنجا که خانواده اصلی ترين واحد جامعه است اما بدليل اهميت آن به حكم
عقل نيازمند سازماندهی نظام و مديريت مطلوب است و با توجه به اينكه مرد به طور فطری و
طبيعی به انتخاب همسر و تشكيل خانواده ،مبادرت می ورزد و در حراست از همسر خود می
کوشد و تامين معاش را عهده دار است در جايگاه پدر در حمايت از فرزندان خود و رعايت مصالح
و تامين نيازمندی های آن تالش می کند  ،سرپرستی و مديريت خانواده را نيز بايستی عهده دار
باشد .لذا تفويض مسئوليت مديريت به مرد نه تنها به کرامت زن لطمه ای وارد نمی کند بلكه
مصلحت او را فراهم می کند و برای حفظ نظم و استمرار خانواده ،تدبير امور و مصلحت انديشی
ضرورت دارد.
آثار اين رياست در قوانين ايران در موضوع اقامتگاه ،نام خانوادگی فرزند ،واليت طفل ،تامين
نفقه ،تمكين زن ،تابعيت  ،مسكن و حق طالق وجود دارد که برگرفته از مبانی فقهی و شرعی و
شرائط فرهنگی ميباشد.
نتيجه گيري
احكام مشترک زنان و مردان در اسالم ،بر پايه جنبههای مشترک انسانی است و احكام
اختصاصی آنان ناشی از ويژگیهای متمايزشان است.
همچنين اهميت و کارکردهای متنوع و متعدد خانواده بر پايه متون دينی و فقه اسالمی اقتضا
دارد که نقش و جايگاه زن در خانواده ،هم در مقام همسر و هم در مقام مادر ،از لحاظ حقوقی
تضمين و تثبيت شود.
به موجب اصولِ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،دولت موظف است حقوق زن را در
تمام جهات ،با رعايت موازين اسالمی و عدالت قضايی تضمين نمايد.
اموری که دولت مكلف به انجام دادن آنهاست بر دو دستهاند :نخست آنها که صرفاً به لحاظ
زن بودن مطرح شده است ،مانند ايجاد زمينههای مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق
مادَّی ومعنوی او.
دوم امور مربوط به تأمين حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضويت آنان در خانواده مانند
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لزوم ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان خانواده.
همچنين در قانون اساسی و قوانين عادی ايران بر تأمين حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب
شغل ،بهبود شرايط زنان شاغل ،حق برخورداری زنان از آموزش ،تأمين اجتماعی ،امنيت
اجتماعی ،و بهداشت و درمان تأکيد شده است.
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