واکاوی مقایسهای حقوق اقتصادی زنان در پرتو قوانین شرع اسالم و
جامعه بینالملل
ملیحه فرجی
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چکیده

خانـواده در ادیـان مختلـف الهـی از جایگاه واالیی برخوردار اسـت .در ایـن میان ،دین
اسلام بهعنـوان کاملتریـن دیـن ،بـرای خانـواده و در راسـتایتربیـت مـادی و معنـوی
انسـان ،نقـش عظیمـی قائـل شـده و بهمنظور پیشـرفت و تکامـل این نهاد عظیـم ،وظایف
و حقوقـی را منطبـق بـر اسـتعدادها و تواناییهـای زن و مـرد مقرر داشـته اسـت .یکی از
حقـوق مـورد توجـه اسلام ،حقـوق اقتصـادی اسـت کـه بـر حسـب تمایزات فطـری و
جسـمی زن و مـرد شـکل گرفتـه و برخلاف قوانیـن غربـی ،مـرد بهعنوان مسـئول تأمین
نیازهای مالی زن معرفی شـده اسـت .در این مقاله ،پژوهشـگر درپی پاسـخ به این سـؤال
اسـت کـه سیسـتم حقـوق اقتصـادی زنـان در نظریـه اسلام و قانون مدنـی ایـران بر چه
اساسـی بنیـان نهـاده شـده و و تمایزات آن با کشـورهای غربی چیسـت؟ ضمـن اینکه در
 .1کارشناس ارشد مطالعات زنان
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مقالـه حاضـر ،بهمنظـور نمایـان سـاختن تبعیض موجـود در حقوق زنـان ،به مـواردی در
حقـوق غرب نیز اشـاره شـده اسـت.
کلیدواژهها :خانواده ،اسالم ،استعداد ،حقوق ،اقتصاد.
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مقدمه

تردیـدی نیسـت کـه زنان ،در طول تاریـخ از موقعیت مطلوب و شـأن باالیی برخوردار
نبـوده و غالبـ ًا مـورد بیمهـری و ظلـم و سـتم واقـع شـدهاند ،امـا بـا رشـد روزافـزون
آگاهیهای بشـر و پیشـرفت سـریع علوم انسـانی و اجتماعی ،این پرسـش مطرح میشود
کـه جایـگاه واقعـی زنـان در جامعـه و خانـواده کدام اسـت و چگونـه میتـوان حقوق از
ترفته آنـان را اسـتیفا کـرد .در ایـن راسـتا بـه یقیـن میتـوان گفـت کـه ادیـان الهی
دسـ 
بهویـژه دیـن خاتم ،بیـش از همه به احیای شـخصیت واالی زن همت گماشـته و خداوند
متعـال بهترین راه را برای سـعادت و رسـتگاری بشـر اعـم از زن و مرد ،فـراروی آنان قرار
داده

است(.مبلغان)1381،

بـا نگاهـی بـه کالم و سـیره پیامبـر اعظـم(س) و امامـان معصـوم(ع) ،میتـوان بر این
نکتـه تأکیـد داشـت کـه زنـان در تحکیـم یا فروپاشـی خانـواده ،نقـش اصلـی و محوری
دارنـد .زنـان بـا ایفـای دو نقـش همسـری و مـادری و انجـام وظایـف خـود ،در تقویـت
پایههـای ایمـان و بنیانهـای فکـری و فرهنگـی خانواده سـهم بسـزایی داشـته و مقدمات

دسـتیابی اعضـای خانـواده بـه موفقیـت را فراهـم میکننـد.
البتـه ايـن تقسـيم وظايـف میـان پدر و مـادر ،در نگـره قرآنى ،نـه دلبخواهانـه و فاقد
بنيانهـاى معرفتـى و انسانشـناختى ،كـه برآمـده از متن طبيعـت ،آفرينش و اسـتعدادهاى
متفاوتـى اسـت كـه براى هر يـك از زن و مرد وجـود دارد .اسـتعدادهاى طبيعى مرد چون
توانايى جسـمى ،سختكوشـى ،خشـونت و ، ...او را در جايگاه نانآور و پاسـبان خانواده
قـرار داده و مهـر و عطوفـت ،ظرافـت و لطافـت طبـع ،صلحجويى ،رقت قلب ،شـكيبايى
و ، ...بـه زن وظيفـه مادرى ،تربيتى و پرورشـى بخشـيده است(.هاشـمی)1394،

با این مقدمه ،درخصوص حقوق مختلف زنان و مردان ،میتوان دریافت که باتوجه به
فطرت و استعدادهای ذاتی هر کدام ،این حقوق بهصورت تساوی و نه مشابه لحاظ شده
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است .در حالیکه در بسیاری از ملل و دول دیگر ،شاهد توجه به تشابه ،بدون درنظر گرفتن
استعدادهای متفاوت ذاتی زن و مرد هستیم .درخصوص حقوق اقتصادی نیز ،برخالف
نظریه اسالم که تأمین هزینه زندگی را امری یکجانبه و برعهده مرد میداند ،اصل بر اشتراک
اموال و تعهد دوجانبه زن و مرد برای تأمین هزینه زندگی است .باتوجه به این مباحث،
نویسنده به این سؤال پاسخ داده که سیستم حقوق اقتصادی زنان در نظریه اسالم و قانون
مدنی ایران و کشورهای غربی بر چه اساس و تمایزاتی است؟
حقوق مالی زنان

بـا اندکـی تأمـل میتـوان دریافت کـه هیچ موفقیـت اجتماعـی نمیتوانـد ضعفها و
خالءهـای حقوقـی موجـود در خانـواده را جبـران کنـد؛ لـذا اعتنـا بـه حقوق زنـان که در
طـول تاریـخ مـورد بیمهری فـراوان واقع شـدهاند ،در هر عصـر و مکانی ضـروری بهنظر
میرسـد .از ایـن رودر اصـل بیسـتم قانـون اساسـی نیـز آمـده کـه« :همه افـراد ملت اعم
از زن و مـرد ،بهصـورت یکسـان در حمایـت قانـون قرار دارنـد و از همه حقوق انسـانی،
سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی با رعایـت موازین اسلام برخوردارند».
همچنیـن طبـق اصـل بیسـت و یکـم« ،دولـت موظـف اسـت حقـوق زن را در تمـام
جهـات ،بـا رعایـت موازیـن اسلامی تضمیـن کند ».ایجـاد زمینههای مسـاعد برای رشـد
شـخصیت زن و احیـای حقـوق مـادی و معنـوی او ،ایجاد بیمـه خاص برای زنـان بیوه و
یسرپرسـت نیـز از جملـه وظایف دولـت است(.سـاالرزایی ،مسـرور،1390،ص)2
سـالخورده و ب 

ذکـر ایـن مقدمـه ،بهمنظـور بیـان ضـرورت بحـث و پیگیری عملـی حقوق زنـان در
نظـام اسلام و تلاش بـرای اسـتیفای حقوق مشـروع آنان از یکسـو و معرفـی ماهیت و
قبشـر و حمایت از
انگیـزه جریانهـای فمنیسـتی یـا جوامـع اروپایی در طـرح بحث حقو 
حقوق زنان از سـوی دیگـر است(.حسـینی،1385،ص)183
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ضمـن اینکـه تلاش میشـود در ایـن بخـش ،حقـوق مالـی زنـان از دیدگاه اسلام
مورد بررسـی قـرار گیرد.
حقوق مالی زن در اسالم

زن و مـرد در تمـام عوامـل ایجـاد مالکیـت ،یکسـان هسـتند و هـر آنچـه بـرای مرد
مالکیـت مـیآورد ،بـرای زن نیـز بـدون کوچکتریـن تفاوتـی ،ایجـاد مالکیـت میکنـد.
عوامـل ایجـاد مالکیـت یـا منشـاء مالکیـت ،اختیاری و اکتسـابی یـا قهـری و غیراختیاری
اسـت .بـا نگاهـی بـه عوامـل اکتسـابی مالکیت کـه عبارتنـد از:
 کار، تولید، تجارت و معامالت، عقود ،ایقاعات و تملیکات، احیای موات، حیازت مباحات، نتایج ،رویشها و ارزش افزوده،مشاهده میشود که در همه عوامل مالکیت اکتسابی ،زن و مرد یکسان و مشترک هستند.
َ« وال تَتَ َمن َّْـوا مـا َف َّض َـل َّ
صيب م ِ َّما ا ْکتَ َس ُـبوا َو لِلنِّسـاءِ
ي ب َ ْع ٍ
اللُ ب ِ ِـه ب َ ْع َض ُک ْم َعل 
لرجا ِل ن َ ٌ
ض ل ِ ِّ

وااللَ م ِ ْن َف ْضل ِ ِه إ ِ َّن َّ
صيب م ِ َّما ا ْکتَ َس ْـب َن َو ْسـئَ ُل َّ
ـيءٍ َعليم ًا»(نسـاء)32/
اللَ کانَ ب ِ ُک ِّل َش ْ 
نَ ٌ

«آرزو (و توقّـع بیجـا) در فضیلـت و مزیّتـی کـه خدا بهواسـطه آن بعضـی را بر بعضی

برتـری داده ،مکنیـد؛ کـه هـر یـک از مـرد و زن از آنچـه کسـب کننـد ،بهرهمنـد شـوند و
هرچـه میخواهیـد از فضـل خـدا درخواسـت کنیـد (نـه از خلـق) که خـدا بـه همه چیز
داناست».
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در موضـوع مالکیـت قهـری یـا غیراختیـاری و غیـرارادی ماننـد ارث نیـز ،مـرد و زن
بهصـورت مشـترک و دوشـادوش حضـور دارنـد و هرکجا سـهمی بـرای مرد بـرای ارث
بـردن درنظـر گرفتـه شـده ،برای زن نیـز مدنظر قـرار گرفته اسـت .در تمام طبقـات ارث،
پـدر و مـادر ،فرزنـدان دختـر و پسـر ،بـرادر و خواهـر ،عمو و عمـه ،دایی و خالـه و زوج
و زوجـه ،در کنـار یکدیگـر دیـده شـدهاند و جایـی وجود نـدارد که مرد ارث ببـرد و زن
محـروم باشـد .تنهـا تفـاوت ،در میـزان بهرهبرداری و سـهماالرث هرکدام اسـت که آن نیز
فلسـفه حقوقـی خـاص خـود را دارد کـه بـا درنظر گرفتـن این فلسـفه حقوقـی ،اگر حق
زن بیشـتر از مرد نباشـد ،کمتر نیسـت.
عالوهبـر دو منشـاء مالکیـت جامـع قهـری و اختیاری کـه زن و مرد بهطور یکسـان از
آن بهـره میبرنـد ،زن از یـک منشـاء مالکیت دیگـری که به «مهـر ،صداق ،نحلـه و متاع»،
معروف اسـت نیز برخوردار اسـت.
عالوهبـر همـه اینهـا ،زن از حـق نفقـه ،مسـکن ،پوشـاک و تمـام هزینههـای الزم
زندگـی نیـز کـه تأمیـن آن بهصورت حق واجـب و غیرقابـل اغماض ،برعهده مرد اسـت،
برخـوردار میباشـد .ضمـن اینکـه زن در تمامـی این منشـاء و منابـع اقتصـادی و عوامل
مالکیـت ،آزاد و مسـتقل اسـت و هیـچ هزینـهای بهعهـده او نیسـت ،ولـی مرد بایـد از هر
آنچـه کسـب میکنـد ،هزینههـای زندگـی زن و خانـواده خـود را تأمیـن کند و بپـردازد.
طبـق قوانیـن دین مبین اسلام ،زن ملزم بـه پرداخت هزینه خانواده نیسـت و اگر از دارایی
و مایملـک خـود برای خانـواده خویش هزینه کنـد ،ایثار و فداکاری کـرده که موجب اجر
و پـاداش پروردگار اسـت و شـوهر بایـد از او تقدیر و تشـکر کند(.هریسـی)1-3 :1392،
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امتیازات حقوق زن در اسالم
مهریه

مهريه از مختصات نظام حقوقي اسلام اسـت که در سـاير سيسـتمهاي حقوقي ،مانند
نـدارد .در عقـد نـكاح ،مـرد مكلف اسـت مالـي را به زن تمليـك کند يـا آن را بهمثابه يك
ميتوانـد از جانب
تعهـد مالـي ،برعهـده گيـرد ،البتـه اين تعهـد مالـي مانند سـاير ديـون ،
شـخص ثالثي تضمين شـود .ضمـان از پرداخت مهر ،مشـمول قواعد عمومـي عقد ضمان
اسـت ،ولـي نظـر بـه جنبه عاطفـي رابطه طرفين نـكاح و تأثير مهـر و تضميـن آن بر بنيان
خانـواده ،موضوعاتـي مطـرح ميشـود كـه نميتـوان و نبايـد بـراي حـل آن ،بـه قواعـد
منطقـي روي آورد(.تقیزاده ،موسـوی)65،1389،

حق نفقه

یکـی از امـور واجـب کـه اسلام انجـام آنرا برعهده مـرد نهـاده و عمل بـه آن بر مرد
الزم اسـت ،پرداخـت نفقـه همسـر میباشـد .نفقه کـه بهمعنـای تأمین خوراک ،پوشـاک و
چیزهایـی اسـت کـه اداره زندگـی عـادی بـر آن متوقف اسـت و با سـه سـبب زناشـویی،
قوموخویشـی و نیـز مالکیـت واجـب میشـود ،از حقـوق مسـلم زن بهشـمار مـیرود.
پرداخـت نفقـه زن بـر شـوهر واجب اسـت ،بهشـرطی کـه زن ،عقدی شـوهر و مطیع وی
باشـد و آنچه را بر او واجب اسـت ،اطاعت کند .ولی اگر زن ناشـزه شـد ،دیگر نفقهاش
برعهده مرد

نیسـت(.وحی ،حسـینی ،مـرادی)146 ،1393،

اگـر شـوهر برای مدتی نفقه زن را نپـردازد ،مدیون زوجه اسـت و زن همواره میتواند
نفقـه ایـام گذشـته را مطالبـه کنـد و جزء دیون ممتاز وی محسـوب میشـود .طبعـ ًا تأمین
هزینـه فرزنـدان نیـز بهعهـده پدر اسـت و زن باوجـود پـدر و توانایی او ،هیـچ تکلیفی در
دادن مخارج آنهـا

ندارد(.مهرپور)43،1387،
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حق زن در استقالل دارایی

طبـق مـاده  1118قانـون مدنـی ،زن دارای اسـتقالل اقتصادی اسـت و میتوانـد به هر
نحـوی ،در دارایـی خـود تصـرف کنـد و ایـن دارایی با اخـذ نفقه منافاتـی ندارد.
حق شیردهی

مطابـق قانـون و شـرع (مـاده  1176قانـون مدنـی) ،زن حـق دارد در قبال شـیردادن به فرزند
خـود ،از پـدر فرزنـد ،اجـرت و دسـتمزد مطالبه کند.
اجرتالمثل

از آنجـا کـه زن مکلـف بـه انجـام امور خانه نمیباشـد ،میتوانـد بـهازای کارهایی که
در خانـه انجـام میدهـد ،اجـرت گرفته و سـرمایهای بـرای ادامه زندگی کسـب کند .این
موضـوع در قانـون اصالح مقـررات مربوط به طلاق مصـوب  ،71/8/28در تبصره  6ماده
پیشبینی شـده اسـت.
واحده ،
حق زن در طالق رجعی

بـه مدت سـه مـاه در یک منزل سـکونت داشـته
در طلاق رجعـی ،زن و شـوهر بایـد 
باشـند و مـرد بـه زن نفقـه بدهـد .در دوران عـده نیز ،مـرد حق بیـرون کـردن زن از منزل
ینامد .در این شـرایط ،در صورت فوت
خـود را نـدارد و قـرآن مجیـد آنجا را منـزل زن م 
مـرد ،زن ارث میبـرد و چنانچـه در ایـن ایـام مـرد بخواهـد زن دیگری اختیار کنـد ،حتم ًا
بایـد بـا اجازه همسـر اول یا دادگاه باشـد(.ماده  ،1109قانـون مدنی)

َ
ـي إ ِ َذا َط َّل ْقتُ ُم الن َِّسـا َء َف َط ِّل ُقو ُه َّـن لِعِدَّ تِهِ َّن َوأَ ْح ُصـوا الْعِدَّ َة َوا َّت ُقـوا َّ
اللَ َربَّ ُك ْم َل
«يَـا أيُّ َهـا ال َّنب ِ ُّ

ك ُحـدُ و ُد َّ
يـن ب ِ َفا ِح َشـ ٍة ُمبَ ِّينَـ ٍة َوت ِ ْل َ
الل ِ َو َم ْن
ـن بُيُوتِهِ َّ
تُخْ ر ُِجو ُه َّ
ـن إ ِ َّل أَنْ يَ ْأت ِ َ
ـن َو َليَخْ ُر ْج َ
ـن م ِ ْ
يَتَ َعـدَّ

ُحـدُ و َد َّ
ـل َّ
الل ِ َف َق ْـد َظ َل َـم ن َ ْف َسـ ُه َل تَدْ رِي ل َ َع َّ
اللَ يُ ْح ِد ُ
ث ب َ ْع َـد َذل ِ َـك أ ْم ًرا»(طالق)1/

«اى پيامبـر ،چـون زنـان را طلاق گوييـد ،در [زمانبنـدى] عـده آنان طالقشـان گوييد
و حسـاب آن عـده را نگـه داريـد و از خدا(پروردگارتان) بترسـيد .آنان را از خان ههايشـان
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بيـرون مكنيـد و بيـرون نرونـد ،مگر آنكه مرتكب كار زشـت آشـكارى شـده باشـند .اين
اسـت احـكام الهـى و هركـس از مقـررات خـدا [پـاى] فراتر نهـد ،قطع ًا به خودش سـتم
كـرده اسـت .نمىدانـى شـايد خدا پـس از اين پيشـامدى پديـد آورد».
حق ارث

زوجین که زوجیت آنها دائمی است ،طبق ماده  940قانون مدنی از یکدیگر ارث میبرند.
جبران زیان مادی و معنوی

طبـق مـاده  10قانون مسـئولیت مدنـی ،هنگامی که بـه حیثیت و اعتبارات شـخصی یا
خانوادگـی فـردی لطمـه وارد شـود ،میتواند از کسـی که بـه او لطمـه وارد آورده ،جبران
زیـان مـادی و معنوی خـود را بخواهد.
حق زن در استفاده از حق حبس

برابـر مـاده  1085قانـون مدنـی ،تـا زمانی کـه مـرد مهریـه زن را پرداخت نکـرده ،زن
میتوانـد از انجـام وظایـف زناشـویی خودداری کنـد و حتی در این صورت نیـز ،مرد باید
نفقـه زن را پرداخـت کند.
شرط برخورداری از نصف دارایی در صورت طالق از سوی زوج

بـه اسـتناد تبصـره  60قانـون اصلاح مقـررات طلاق مصـوب سـال  ،70در صـورت
شـرط ضمـن عقـد نـکاح ،چنانچـه زوج بـدون دلیل موجه ،همسـر خـود را طلاق دهد،
میبایسـت نیمـی از امـوال مکتسـبه پـس از ازدواج و دوران زندگـی مشـترک را به زوجه
منتقـل کنـد ،البتـه ایـن شـرط ،مقید بـه نصف نبـوده و مشـروط بـه توافق طرفین اسـت.
تفویض مسئولیت به مرد ،ضرورت و مصلحتاندیشی

عالوهبـر امتیازاتـی کـه بـرای زنـان در حقـوق خانوادگـی پیشبینی شـده ،بهدلیل حق
ریاسـت مـرد در خانـواده کـه در مـاده  1105قانـون مدنـی لحاظ شـده ،برخـی تفاوتها
در حقـوق زن و مـرد وجـود دارد .باتوجـه بـه اینکـه خانـواده اصلیتریـن واحـد جامعه
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اسـت ،امـا بهدلیـل اهمیـت آن و به حکم عقـل ،نیازمنـد سـازماندهی و مدیریت مطلوب
اسـت و چـون مـرد بهطور فطری و طبیعی به انتخاب همسـر و تشـکیل خانـواده ،مبادرت
مـیورزد و در حراسـت از همسـر خـود میکوشـد واز طرفـی نیـز تأمیـن معـاش برعهده
وی گذاشـته شـده و در جایـگاه پـدری ،در حمایـت از فرزنـدان خود و رعایـت مصالح و
تأمیـن نیازمندیهـای آنهـا تلاش میکند ،سرپرسـتی و مدیریـت خانواده را نیز بایسـتی
عهـدهدار باشـد؛ لـذا تفویـض مسـئولیت مدیریت به مـرد ،نه تنها بـه کرامـت زن لطمهای
وارد نمیکنـد ،بلکـه مصلحـت او را فراهـم کـرده و برای حفظ نظـم و اسـتمرار خانواده،
تدبیـر امور و مصلحتاندیشـی ضـرورت دارد.
آثـار این ریاسـت در قوانین ایـران در موضوع اقامـتگاه ،نامخانوادگـی فرزند ،والیت
طفـل ،تأمیـن نفقـه ،تمکیـن زن ،تابعیت ،مسـکن و حق طالق وجـود دارد کـه برگرفته از
مبانی فقهی و شـرعی و شـرایط فرهنگی اسـت(.توانچه،1391،ص)1

ارث زنان در اسالم

طرحـی کـه اسلام در توزیـع ثـروت میـت ارائـه کـرده ،بـر این اسـاس اسـت که زن
و مـرد در ایـن طـرح و طبق هبنـدی ،دوشـادوش هـم قرارگرفتهانـد و هرکجـا مرد سـهمی
دارد ،زن نیز سـهم داشـته و شـریک اسـت .مانند زن و شـوهر ،پدر و مادر ،دختر و پسـر،
عمـو ،عمـه ،دایـی و خالـه و دختـران و پسـران آنـان ،امـا موضوعـی که ممکن اسـت در
ن اسـت که چرا سـهم
تقسـی م ارث و تفـاوت موجـود میـان زن ومرد ایجاد اشـکال کند ،ای 
مـرد در اکثـر مـوارد ،دو برابـر سـهم زن اسـت؟ کـه دلیـل ایـن مورد نیـز با مختصـر تدبر
و دقـت ،روشـن و معلـوم میشـود که ایـن تفاوت ،نـه تنها تبعیـض و تضییـع حقوق زن
نیسـت ،بلکـه برپایـه محاسـبه دقیق اقتصـادی اسـتوار بـوده و در پایان به مسـاوات منتهی
میشـود ،زیـرا از یکسـو پرداخـت نفقـه و مخـارج زن و مسـئولیت تأمین هزینـه خانه و
خانـواده ،در اسلام برعهـده مـرد اسـت و از طـرف دیگر ،مرد بایـد به زن مهریـه بپردازد،
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ولـی طبـق قوانیـن اسلام ،کوچکتریـن خرج و هزینـهای در خانـه ،متوجه زن نیسـت .با
این حسـاب ،سـهم زن با سـهم مرد مسـاوی و حتی گاهی اوقات ،بیشـتر نیز خواهد بود.
بـرای روشـن شـدن ایـن حقیقـت ،بـه فرمـول زیر کـه بـرای فهم بهتـر ،در یـک رقم
کوچـک نشـان داده میشـود ،توجه بفرمایید .در این مثال ،کل ثـروت میت 6000 ،تومان و
ورثههـای آن ،یک پسـر و یک دختر فرض شـده اسـت که پسـر دو سـوم (4هـزار تومان)
و دختـر ،یـک سـوم مال پـدر ( 2هزار تومـان) را بـه ارث میبرند.
رمـز محاسـبه حقوقـی فـوق این اسـت که در حقـوق زن و مـرد و حقـوق خانوادگی،
نبایـد هرکـدام از حقـوق مـرد و زن را بهطور مجرد و جداگانه محاسـبه و براسـاس آن در
مسـاوی بـودن یـا نبـودن آن ،داوری کـرد ،بلکـه موضوع بایـد در کل و در یک سیسـتم و
مجموعه حقوقی بررسـی و مقایسـه شـده و مورد داوری قرار بگیرد و سـپس نتیجهگیری
شـود کـه آیا حقـوق اقتصـادی زن و مرد ،در مقایسـه با یکدیگر مسـاوی و عادالنه اسـت
یـا ناعادالنـه و تبعیـض آمیـز .در اینصـورت (وباتوجـه بـه مطالـب پیشگفتـه مبنـی بـر
مسـئولیت مـرد نسـبت به پرداخـت هزینه و نفقـه زن و خانواده) ،نتیجه همـان خواهد بود
که در محاسـبه فوق ،ارائـه دادیم(.هریسـی)4،1392،

حقوق مالی زنان در آیات قرآن

اسالم در هزاروچهارصد سال پیش ،این قانون را وضع کرد که:
نصیب مما اکتسبن»
نصیب مما اکتسبوا و للنساء
«للرجال
ٌ
ٌ
«مـردان را از آنچـه کسـب میکننـد و بهدسـت میآورنـد ،بهـرهای اسـت و زنـان را از
آنچـه کسـب میکننـد و بهدسـت میآورنـد ،بهـرهای اسـت».
قـرآن مجیـد در ایـن آیـه کریمـه ،همانطـور کـه مـردان را در نتایـج کار و فعالیتشـان
ذیحـق دانسـته ،زنـان را نیـز در نتیجـه کار و فعالیـت خـود ذیحق شـمرده اسـت.
در آیه دیگر نیز فرموده است:
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« للرجـال نصیـب مما تـرک الوالـدان و االقربون و للنسـاء نصیب مما تـرک الوالدان و
االقربون»
«یعنـی مـردان را از مالـی کـه پـدر و مـادر یـا خویشـاوندان بعـد از مـردن خـود باقی
میگذارنـد ،بهـرهای اسـت و زنـان را هم از آنچه پـدر و مادر و خویشـاوندان از خود باقی
میگذارنـد ،بهرهای اسـت».
ایـن آیـه حـق ارث بـردن زن را تثبیـت کـرده اسـت .ارث بـردن یـا نبـردن زن تاریـخ
مفصلـی دارد کـه در ادامـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد .در زمانیکه عـرب جاهلیت حاضر
نبـود بـه زن ارث بدهـد ،قـرآن کریـم این حـق را بـرای زن تثبیـت کرد(.مطهـری)1379،

همچنین خداوند در سوره قصص ،از دختران حضرت شعیب(ع) نام میبرد که به کار
چوپانی اشتغال داشتند و بهعلت کهولت سن پدر ،جایگزین او در کار نگهداری گوسفندان
شده بودند .در این آیات ،به چگونگی حضور زنان در اجتماع ،اشاره شده است.
در آیه دیگری نیز آمده است:
ناح َع َلیْ ُک ْم فیما َف َع ْل َن فی أن ْ ُف ِسهِ ّن بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف»(بقره)240/
« َفال ُج َ
«باکـی بـر شـما نیسـت در آن امـوری کـه زنـان در رابطـه بـا خـود و از روی معروف
انجـام میدهنـد».
بـرای هرچـه بیشـتر روشـن شـدن جزئیات مطلـب ،میتـوان منابـع دارایـی زن را در
امـور زیـر خالصـه کـرد که قـرآن کریم نسـبت به همـه آنها بـه زن ،اسـتقالل و مالکیت
تام داده اسـت.
 )1کار و دسـتمزد :قـرآن کریـم برخلاف دوران جاهلیـت که بـرای زن هیچگونه حق
کار و دسـتمزدی قائـل نبودنـد و تمـام دسـترنج او را پدر یا شـوهرش تصاحب میکرد،
«للرجال
اعلان مـیدارد کـه زنـان ماننـد مردان ،مالـک بهـره کار و زحمت خـود هسـتندّ .
نصیب م ّما اکتسـبن»
نصیـب م ّما اکتسـبوا و للنّسـآء
ٌ
ٌ
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 )۲مهـر :در جاهلیـت مهـر بـه زنـان تعلق نمیگرفـت و اگـر در بعضی قبایـل ،چیزی
شـبیه مهر مرسـوم بـود ،در واقع قیمت زن بـود که اولیاء زن ،آن را تصاحـب میکردند ،اما
قـران بـا صراحـت و قاطعیت دسـتور میدهد کـه به زنان مهرشـان را بدهید« .و اتوالنّسـآء
صدقاتهن نحله»
ّ
چ سـهمی از ارث نداشـت .اعـراب ،زنان و دختران
 )۳ارث :در عصـر جاهلیـت ،زن هی 
السـیف و یحمـی
را الیـق گرفتـن ارث نمیدانسـتند و میگفتنـد« :الیرثنـا ّال مـن یحمـل ّ
البیضـه» ،یعنـی آن کسـیکه نمیتوانـد شمشـیر بکشـد و از قبیلـه دفـاع کنـد ،نبایـد ارث
ببـرد و تنهـا پسـران و در نبـود آنهـا ،بـرادران یا مـردان فامیـل ،وارث متوفی بودنـد .البته
ایـن موضـوع ،منحصـر به اعـراب نبـود و در قوانین قدیم هنـدی ،ژاپنی ،رومـی ،یونانی و
ایرانیهـا ،تیعیضهـای ناروایـی در مسـئله ارث ،وجود داشـت.
ا ّمـا قـرآن کریـم بر همـه این باورهـا و اعتقـادات و قوانیـن ظالمانه خط بطالن کشـید
و بیـان داشـت کـه« :مـردان سـهمی از اموالی که پـدر و مـادر و نزدیکان بهجـا میگذارند،
دارنـد و زنـان نیـز سـهمی ،خـواه کـم باشـد یـا زیـاد .بنابراین ،هیچیـک حق ندارد سـهم
نصیب
نصیـب م ّما تـرک الوالـدان و االقربون و للنّسـآء
«للرجـال
ٌ
ٌ
دیگـری را غصـب کنـدّ .

م ّمـا تـرک الوالـدان و االقربـون م ّما قـل منه او اکثـر نصیب ًا مفروض ًا»(.نسـاء ،آیـات  7و)8

تفسیر آیات مربوط به ارث

از آيـه  7سـوره نسـاء ،قانون احـكام ارث آغاز مىشـود و آيات قبل ،براى اين تشـريع
جنبـه مقدمـه را داشـت و قبـل از بيـان تفصيلـى و تـك تـك مسـائل آن ،بيانـى اجمالى و
مجموعـى از کل موضـوع گفتـه شـده تـا بـه منزلـه قاعده كلـى بـوده باشـد و بفهماند كه
بعـد از اثبـات والدت يـك فـرد از فـردى ديگر يا خويشـاوندي بـا او ،ديگر كسـى بهطور
ثابـت و دائـم ،از ارث محـروم نيسـت و ماننـد ايـام جاهليـت ،اطفال صغير ميـت و زن او
از ارث محـروم نمیشـوند و عالوهبـر اثبـات ايـن قاعـده ،مـردم را تحذير كرد كـه يتيمان
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مـردم را از ارث محـروم نكننـد كه بىبهره كردن يتيم از ارث ،مسـتلزم آن اسـت كه سـاير
ورثـه ،امـوال آنـان را بـه ظلم بخورنـد .در جاى ديگر نیز اين نهى را تشـديد كـرد و با اين
بيانـات ،مسـئله رزق دادن يعنـى واگـذاری سـهمى از اموال ميـت به خويشـاوندان ،ايتام و
مسـاكين را در صورتىكـه هنگام تقسـيم ارث حاضر باشـند ،بيـان كرد و فرمـود« :به اينان
هرچند وارث نيسـتند ،سـهمى از مـال را بدهيد».
للرجال نصیب مما ترک......
كلمـه (نصيـب) بـه معنـاى بهـره و سـهم اسـت و اصـل آن از (نصـب) اسـت كـه به
معنـاى بهپـا داشـتن اسـت و بهـره و سـهم را بـه ايـن مناسـبت نصيـب خواندهانـد كه هر
سـهمى هنگام تقسـيم ،از سـاير اموال جدا مىشـود تا با آن مخلوط نگردد و كلمه (تركه)
بـه معنـاى مالى اسـت كـه بعد از مـرگ يك انسـان ،از او باقـى مىماند ،گویـا اینکه ميت
آن را تـرك کـرده و سـپس از دنيا كـوچ میکند؛ لذا اسـتعمال اصلى اين كلمه ،اسـتعارهاى
بـوده و بهتدريـج متداول و معمول شـده اسـت.
كلمـه (اقربـون) نیـز بـه معناى خويشـاوندان اسـت كه به انسـان نزديك هسـتند و اگر
در ميـان (اقربـا)( ،اولى القربـى)( ،اقربون ) و امثال آنها ،در اينجا از واژه (اقربون) اسـتفاده
شـده ،بـه ایـن دلیل اسـت كه بر ملاك ارث داللت كنـد و اينكه اگـر وارث ،ارث مىبرد،
بهدلیـل نزديـك بـودن بـه ميـت اسـت .در نتيجه هـر فردی كـه به میـت نزديكتر باشـد،
در بـردن ارث نیـز مقدمتـر اسـت( .بحـث این موضوع در تفسـير جمله «اباوكـم و ابناوكم
ال تـدرون ايهـم اقرب لكم نفعـا» مىآيد).
كلمـه «فـرض» نیـز بـه معنـاى قطـع هـر چيـز محكـم و جـدا كـردن بعضـى از آن از
بعضـى ديگـر اسـت و به همين دلیـل ،در معناى «وجوب» اسـتعمال مىشـود ،زیـرا انجام
آن واجـب و امتثـال امـرش قطعـى و معين اسـت ،نـه مـردد .در اينجا نيز پرداخت سـهم
و نصيبـى كـه فـرض شـده ،معين و قطعى اسـت.
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تأسيس قانون كلى ارث و زمينهسازى براى تشريع حكم وراثت
در ايـن آيـه شـريفه ،حكمى كلى و سـنتى جديد تشـريع شـده كـه در اذهـان مكلفين،
نامأنـوس و ناآشـنا اسـت ،زیـرا مسـئله وراثـت ،آنگونه كه در اسلام تشـريع شـده ،هيچ
نظيـرى نداشـته ،بلكـه عـادات و رسـوم بر ايـن جارى بـود كـه عـدهاى از وراث ،از ارث
محـروم باشـند و ايـن رسـم آنقـدر رايـج بود كـه گویى يـك طبيعـت ثانوى بـراى مردم
بهوجـود آمـده بـود کـه حتـی اگر خلاف آن را مىشـنيدند ،عواطفشـان تحريك مىشـد.
بـه هميـن دلیـل ،خـداى متعـال قبـل از تشـريع حكم وراثـت ،بـراى اينكـه عواطف
كاذب آنـان جريحـهدار نشـود و زمينـه پذيـرش قانون ارث اسلامى در آنـان بهوجود آيد،
نخسـت حـب فـى ّ
الل و ايثـار دينـى را میـان مؤمنيـن تحكيـم و بيـن آنـان عقـد اخوت و
بـرادرى برقـرار كرد و سـپس توارث بين دو برادر را تشـريع و سـرانجام نیز رسـمى را كه
ً
قبلا در ارث بـردن وجـود داشـت ،نسـخ نمود و مؤمنيـن را از تعصب ريشـهدار و قديمى
نسـبت بـه آن رسـوم و عادات ،نجـات داد.
دیـن اسلام بعـد از آنكـه سـاختار بنیادین ديـن محكم شـد و حكومت دينی اسـتوار
شـد ،تـوارث میـان ارحـام را تشـريع كـرد .در واقـع تشـریع قانـون ارث ،زمانـى بـود كه
عـدهاى از مؤمنيـن ،آن تشـريع را بـا بهتريـن وجه لبيـك گفتند.
بـا مقدمـه فـوق ،واضح شـد كه آيه شـريفه ،در مقـام تصريح و برطرف كـردن هرگونه
شـبهه و توهم اسـت و خواسـته با جملـه« :للرجال نصيب م ّمـا ترك الوالـدان و االقربون»،
يـك قانـون و قاعـده كلـى تأسـيس كنـد .بنابرايـن ،حكم ايـن آيه مطلـق بوده و بـه حالى
از احـوال يـا بـه وصفـى از اوصـاف و ...مقيـد نيسـت .همچنانكـه موضوع ايـن حكم نيز
كـه مردان باشـند ،عام اسـت و بـه هيچ خصوصيت متصلـى ،تخصيص نخورده اسـت .در
نتيجـه ،مـردان آينـده يعنى پسـران صغير هـم مانند مـردان فعلى ،نصيـب مىبرند.
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بعـد از تأسـيس آن قاعـده ،قـران مىفرمايـد« :و للنسـاء نصيـب م ّمـا تـرك الوالدان و
االقربـون» .ايـن جملـه نيز مانند جمله قبلى ،تأسـيس قاعده و مانند آن عام اسـت و شـائبه
هيـچ تخصيصـى در آن وجـود نـدارد .در نتيجـه ،بدون هيـچ تخصيص يا تقييدى ،شـامل
همـه زنان میشـود.
نكتـه قابـل ذکـر اينكـه در جملـه اول ،عبـارت (م ّمـا تـرك الوالـدان و االقربـون ) را
آورده بـود و لـذا جـا داشـت که در جملـه دوم ،بـه آوردن ضمير اكتفا میشـد و میفرمود:
(و للنسـاء نصيـب منـه)( ،بـراى مـردان سـهمى اسـت از اموالـى كـه پـدران و مـادران و
خويشـاوندان بهجـا مىگذارنـد و بـراى زنـان نيـز سـهمى اسـت از آن) ،ولـى اينطـور
نفرمـود ،بلكـه دوبـاره عبـارت( :م ّما تـرك الوالدان و االقربـون ) را تکرار کـرد و اين بدین
دلیـل بـود كـه حـق تصريـح و فاشگویـى را ادا كـرده باشـد و جـاى هيچ ترديـدى باقى
نگـذارد .بـاز هـم بـه همين منظـور ،عبـارت( :م ّما قل منـه او كثـر) را اضافه كرد تا بيشـتر
توضيـح داده باشـد و بفهمانـد کـه( :بـه صـرف اينكـه ارث فلان مسـلمان اندك اسـت،
نبايد باعث شـود كه در تقسـيم آن مسـامحه كنند ).و در آخر نیز فرمود( :نصيب ًا مفروض ًا).
بـا درنظـر گرفتـن اينكـه عبـارت (نصيبـ ًا) ،حال كلمـه (نصيب) اسـت و همزمـان معناى
مصـدرى نيـز در آن نهفتـه میباشـد؛ لـذا از نظـر معنـا ،تأكيـدى بـر تأكيـد و زيادتـى در
تصريـح و رفـع ابهـام اسـت .ابهام از اينكه سـهام ارث مشـخص شـده و قطعى اسـت ،نه
اشـتباهى در آن وجـود دارد و نـه ابهامى.

دو جهت در آيه ارث مورد استدالل است  :عام بودن آن و عدم ابهام در فرایض
بهدلیـل ايـن دو جهـت يعنـى (عموميـت حكم آيـه) و (نبودن ابهـام در آن) ،اسـتدالل
كر دهانـد كـه حكم ارث ،عموميت دارد و حتى شـامل تركه رسـول خدا(ص) نیز میشـود.
ايـن سـخن در مقابل كسـانى مطرح میشـود كـه به اسـتناد حديثى جعلى گفتهانـد« :اموال
رسـول خدا(ص) بعـد از رحلتش صدقه اسـت( ».مترجم)
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همچنیـن اسـتدالل كردهانـد كـه در فرایـض ،يعنـى سـهام معيـن شـده ،قاعـده عـول
کاربـرد نـدارد .در مقابـل ،كسـانى كـه قائـل بـه عـول در فرایض هسـتند ،مىگوينـد« :هر
جـا سـهام وارثـان از مـال بيشـتر شـد ،سـهام را خردتـر مىكنيـم تا نقيصـه به همه سـهام
وارد شـودً .
مثلا اگـر زنـى از دنيـا رفـت و پـدر ،مـادر ،يك دختـر و شـوهرش ،وارث او
بودنـد ،فـرض و سـهم يـك دختر نصف (شـش دوازدهم) ،سـهم پدر و مـادر ثلث (چهار
دوازدهم) و سـهم شـوهر ،يك چهارم (سـه دوازدهم) اسـت که در مجموع 13 ،مىشـود،
در حالىكـه مخـرج مـا دوازده اسـت .در ايـن حالت ،قائلين بـه عول گفتهاند کـه از همان
آغـاز ،مخـرج كسـر را عـدد سـيزده مىگيريـم و مـال را به سـيزده سـهم تقسـيم مىكنيم.
ليكـن اماميـه ،عـول را باطـل مىداند و معتقد اسـت نقیصه باید از کسـانى کسـر شـود که
حداقل و حداکثر سـهم آنها ،مشـخص نشـده و قابل تغییر و نوسـان اسـت و این نقصان
شـامل سـهم زوج ،زوجـه و پـدر و مادر میت نمیشـود.
«واذا حضر القسمه اولو القربی» ...
از ظاهـر آيـه چنيـن برمىآيـد كـه مـراد از (حاضـر بـودن قسـمت) ،ايـن اسـت كـه
خويشـاوندان ميـت كـه بهدلیل وجود طبقـات جلوتـر ،ارث نمىبرند ،اگر در حال تقسـيم
ارث حاضـر باشـند ،ورثـه بايـد چيـزى از ارث را بـه آنـان بدهنـد .در حالیکـه برخـی به
اشـتباه پنداشـتهاند كـه مـراد از این عبـارت ،حاضر بودن نـزد صاحب مـال ،هنگام وصيت
يـا در زمـان مردنش اسـت.
بنابرايـن منظـور از «اولـوا القربـى» ،خويشـاوندان فقيـر ميـت اسـت ،زیـرا در آيـه ،در
رديـف ايتـام و مسـاكين ذكـر شـدهاند و لحـن جملـه« :فارزقوهـم منـه و قولوا لهـم قوالً
معروفـ ًا» كـه لحـن تحريـك عواطـف و دعوت به رحـم و ارفاق اسـت نيز ،شـاهد بر اين
معنـا اسـت .در نتيجـه خطـاب در آيـه ،متوجه اولياى ميت و كسـانى اسـت كـه از او ارث
میبرند.
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البتـه مفسـرين در اينكـه آیـا ادا كـردن (رزق) ،در آيـه مذكـور ،واجـب اسـت يـا
مسـتحب ،اختلاف كردهانـد .ولـی از آنجـا کـه ايـن بحـث مربـوط به فقـه اسـت ،به آن
ورود نمىکنیـم .همچنانكـه در اصـل آيـه مـورد بحـث و در اينكـه آيـا آیه فـوق محكم
اسـت یـا بهوسـيله آياتـى كـه طبقات ارث را مشـخص مىكند ،نسـخ شـده نیـز ،اختالف
كردهانـد ،زيـرا بـه حكـم آيـات ارث ،بـا بـودن خويشـاوند طبقـه اول ،طبقـه دوم ارث
نمىبـرد و بـه حكـم آيه مورد بحـث ،به همه خويشـاوندان در صورتىكه در حين تقسـيم
ارث وجود داشـته باشـند ،سـهم داده مىشـود.
در ایـن مـورد هيـچ انگيـزه و موجبى براى نسـخ در كار نيسـت ،زيرا تناقضـى بين آن
دو وجـود نـدارد و آيـات ارث ،فريضـه و سـهم هـر يك از وارثـان را معيـن مىكند و اين
آيـه داللـت دارد کـه غيـر ورثه نیـز اجماالً و در شـرایطی خاص ،سـهمى مىبرنـد ،اما اين
معنـا را كـه ايـن ارث بـردن ،واجب اسـت يا مسـتحب و میزان آنچـه مقدار اسـت و ...را
نمىرسـاند؛ لـذا هيـچ دليلى وجود نـدارد كه آيـات ارث را ناسـخ آن بدانيـم ،بهخصوص
در صورتىكـه دادن رزق بـه غيـر وارث ،مسـتحب باشـد ،همچنانكـه آيـه فـوق ،تا حدى
خالـى از ظهور در اين معنـا نيسـت(.طباطبایی:1374،ج)329-332 :4

حقوق اقتصادی زنان در جامعه بین الملل

در اروپـا از قـرن  17بـه بعد ،زمزمههایی در قالب حقوقبشـر آغاز شـد و نویسـندگان
و متفکـران قـرن  17و  ،18افـکار خـود دربـاره حقـوق طبیعـی و فطری و غیرقابل سـلب
بشـر را بـا پشـتکار عجیبی میان مـردم پخش کردند .در قـرن  19تحوالت و افـکار تازهای
در زمینـه حقوقبشـری در مسـائل اقتصـادی ،اجتماعـی و سیاسـی رخ داد کـه منتهـی بـه
ظهـور سوسیالیسـم و لـزوم تخصیـص منافـع بـه طبقـات زحمتکـش و انتقـال حکومـت
از دسـت سـرمایهدار بـه کارگـر شـد و تـا اوایـل قـرن بیسـتم ،هـر آنچـه در خصـوص
حقوقبشـر بحـث شـده ،مربـوط بـه حقـوق ملتهـا در برابر دولتهـا یا حقـوق طبقات
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رنجبـر و زحمتکـش در برابـر کارفرمایـان و اربابان اسـت .در قرن بیسـتم نیز بـرای اولین
بـار ،مسـئله «حقـوق زن» در برابـر «حقـوق مـرد» عنـوان شـد و انگلسـتان کـه یکـی از
قدیمیتریـن کشـورهای معتقد به دمکراسـی بهشـمار مـیرود ،فقط در اوایل قرن بیسـتم،
بـرای زن و مـرد حقوق مسـاوی قائـل شـد(.اهللوردی)1 :1391،

آنچـه کـه از قـرن  17تا امـروز درخصوص حقوق اقتصادی زنان ،شـاهد آن هسـتیم،
نظـام دمکراسـی غرب اسـت کـه مدعی ایجاد مسـاوات و برابـری مردان با زنان اسـت که
بهدلیـل نیـاز چرخهـای اقتصاد سـرمایهداری بـه نیروی کار زنـان و ضرورت ایجـاد انگیزه
بـرای آنـان در تـرک خانـه و ورود بـه صحنـه فعالیتهای اقتصـادی بوده اسـت .از جمله
اهـداف غـرب در نگارش حقـوق اقتصادی زنـان عبارتند از:

الف) جبر انگیزشی در نظام سرمایهداری
از آ نجـا کـه هـدف این کشـورها رشـد و توسـعه اقتصادی و باال بردن سـود سـرمایه
اسـت ،باوجـود آزادیهـای ظاهـری افـراد و وجـود دمکراسـی در ایـن کشـورها ،بهنظـر
میرسـد نـوع دیگـری از سـلطه ،جایگزیـن جبـر و اسـتبداد عینـی و ظاهری سلاطین و
امپراطـوری قـرون گذشـته شـده کـه ایـن امـر پیامـد احتیاجـات روزافـزون مادی انسـان
مصرفی اسـت.

ب) مظلومیت زن
جبـر یـا قهـر ظاهـری حاکمانی چـون فراعنـه ،چنگیز یـا هیتلر بر نسـلهای گذشـته،
خـواه ناخـواه ،بـه شـکلی دیگـر در جامعـه متمـدن امـروز رخ مینمایـد ،یعنـی مدیـران
سیاسـی حکومتهـای جوامـع بـه اصطالح «توسـعهیافته» با در دسـت داشـتن ابـزار رفع
شـدهاند
نیازهـای مـادی انسـانهای مصـرفزده ،ایـن نـوع از جبـر و انگیزههـا را موجب 
کـه در نتیجـه آن هویـت انسـانی انسـانها از جملـه زنـان ،مظلـوم واقـع شـده و همچون
میگیرد.
کاال ،مـورد خریـد و فـروش قـرار 
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ج) بهرهبرداری از جنسیت زن
جنسـیت زنان نیز در بازار سـود سـرمایه و توسـعه اقتصادی ،مورد اسـتفاده نامشـروع
قرارگرفتـه و باوجـود ظاهـر فریبنده حضـور بیقیدوبند زنان ،هنوز هم مناصب و مشـاغل
حسـاس و تصمیمگیریهای اساسـی در حیطه کار مردان اسـت و اکثریت مدیران سیاسـی
و اقتصـادی آن جوامع را مردان تشـکیل میدهند( .شـمیم یـاس)1381،

مطالعه موردی مصادیق حقوق اقتصادی زنان
ارث

بـا بررسـی قوانین کشـورهای مختلـف در مـورد ارث زن که از دیرباز در تمـام اقوام و
قوانیـن مـورد توجـه بـوده ،در مییابیـم کـه اوالً قوانین مربوط به زنان ،نسـبت به گذشـته
بهبـود یافتـه ،امـا ایـن نکته نیز واضح اسـت کـه در اکثـر قوانیـن موضوعه ،یـا ارث زن و
مـرد بهطـور کامـل ،ماننـد هـم درنظـر گرفتـه شـده ،یـا اینکـه بـرای مـردان ،بـدون هیچ
دلیـل قانعکننـدهای ،سـهم بیشـتری درنظـر گرفته شـده اسـت .بهعنـوان نمونـه ،در تمدن
عربـی قبـل از اسلام ،توراث براسـاس جنگآوری و سلحشـوری اسـتوار بـود و از آنجا
کـه برخـی ،اسـباب ارث در نزد عـرب جاهلی را قرابـت ،مرد بودن ،بلـوغ و قدرت حمل
سلاح و ...میدانسـتند؛ لـذا در این تمدنها ،زنـان و کودکان از ارث بهـرهای نمیبردند .یا
اینکـه در برخـی تمدنهـا ،پس از مرگ شـوهر ،همسـر او نیز همانند سـایر امـوال متوفی
بـه ارث میرسـید و هـر یـک از وراث ذکـور میتوانسـت بـا افکنـدن پارچـهای بر خیمه
زن ،او را بـه تصاحـب خـود درآورد ،بـه همسـری برگزیند ،بفروشـد یا زنده بـه گور کند.
در شـریعت مسـیحیان و نظامهـای حقوقـی حاکم بر ممالک مسـیحی نیـز ،اوالً زوجه
در صورتیکـه زوج از تأمیـن نفقـه خود و همسـرش عاجز باشـد ،وظیفـه دارد در صورت
امـکان ،نفقـه او را نیـز تأمین کند .به عبـارت دیگر ،تأمین نفقه یک تکلیـف متقابل و تعهد
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دوجانبـه اسـت و زوجیـن تعهـد میکنند کـه هزینههای زندگـی را بهطور مشـترک تأمین
کننـد .ضمـن اینکـه در ایـن شـریعت ،مهریـه از ارکان ازدواج نیسـت و ازدواج بدون مهر
نیـز صحیـح اسـت ،البته طرفیـن میتوانند آن را شـرط کنند.
در شـریعت یهـود نیـز ،اوالً وجـود مهـر در ازدواج ،امـری ضروری و الزم اسـت و در
صورتیکـه زوجیـن هـر دو تمکـن مالی داشـته باشـند ،نفقـه زن برعهده مرد اسـت و اگر
مـرد معسـر باشـد ،زن بایـد در صورت امـکان ،نفقـه او را تأمین کند.
در آیین زرتشت هم نفقه زن برعهده شوهر است ،چنانکه در ماده  23آییننامه زرتشتیان
آمده است« :در صورتیکه شوهر در مدت  3سال ،از دادن مخارج زندگی به زن امتناع کند،
بر حسب درخواست زن ،میتوان او را طالق داد ».البته هم در شریعت اسالم و هم مسیحیت
و نصاری ،تأمین مسکن زن به عهده مرد است( .دیلمی)104-110 :1381،

درخصـوص قانـون ارث در انگلسـتان نیز قبل از تصویب قانون ارث در سـال 1925م،
امـوال متوفـی بهطور کامل به پسـر بزرگ میرسـید و در صورتیکه متوفی پسـر نداشـت،
امـوال وی بهطـور مسـاوی بیـن دختران وی تقسـیم میشـد و اگـر دختر هم نداشـت ،به
ترتیـب بـه والدیـن و در صـورت نبود آنهـا ،به خواهـران و برادران وی تعلـق میگرفت.
زنـان بیـوه از اموال غیرمنقول شـوهر نصیبی نداشـته وتنها از یکسـوم امـوال منقول (یک
یکه
دوم در صـورت عـدم وجـود فرزند بـرای متوفی) شـوهر ،بهرهمند میشـدند .در حال 
مـردان بیـوه با فوت زوجـه ،تمام امـوال وی را بـه ارث میبردند.
براسـاس قانـون ارث مصـوب 1925م ،تحـوالت عمدهای در امر وراثـت زوج و زوجه
پدیـد آمـد و براسـاس ایـن قانـون ،زوج و زوجه هـر دو از تمام اموال منقـول و غیرمنقول
یکدیگـر ارث میبرنـد ،بهخصـوص مالکیـت منـزل مورد سـکونت که در زمـان زوجیت،
بـه همسـر متوفـی منتقـل میشـود .همچنیـن میـزان سـهماالرث زوجـه از امـوال منقـول
زوج ،بـه  5000پونـد اسـترلینگ افزایش یافت.
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قانـون فوقالذکـر در سـالهای  1952و 1938م متحـول شـد و در حـال حاضـر ،ارث
براسـاس آخریـن قانـون کـه در سـال 1995م بـه تصویـب رسـید ،اجـرا میشـود .در این
قانون ،سهماالرث زوجه از اموال منقــول همــسر متــوفای خـود ،بــه  125،000پـونــد
در صــورت وجود فـرزنــد و در نـبــود آن 200،000 ،پوند با احتساب  6درصد بهره (از
زمـان فوت همسـر تـا زمـان دریافت سـهماالرث) افزایـش یافته اسـت .ب هعلاوه ،زوجه،
مالـک کلیـه لـوازم خانـه در زمـان زوجیت شـده و نسـبت بـه یـکدوم امـوال غیرمنقول
شـوهر ،حـق عمـری پیدا میکنـد و باقیمانـده اموال غیرمنقول متوفی به نسـبت مسـاوی،
بیـن فرزنـدان دختـر و پسـر وی و درصـورت عـدم وجود فرزنـد ،به ترتیب بیـن والدین،
خواهـران و بـرادران او تقسـیم میشـود .مالکیـت منـزل مسـکونی زمـان زوجیـت نیز در
صـورت مالکیـت مشـترک زن و شـوهر در زمـان حیـات ،بـه زوجـه منتقل میشـود و در
صورتیکـه زوج در زمـان حیـات بـه تنهایی مالکیت مسـکن را داشـته ،با فـوت وی ،یک
دوم آن بهصـورت ارث بـه زن تعلـق گرفتـه و نسـبت به تملـک مابقی ،زوجـه میتواند با
احتسـاب آن از سـهم امـوال منقـول یا بـا پرداخت وجـه نقد ،اقـدام کند.
نحـوه برخـورد قانون نسـبت به مالکیت زوجه پس از فوت شـوهر در آخرین صورت،
مـورد انتقـاد بسـیاری از حقوقدانـان بـوده و معتقدنـد در هر صـورت بایـد مالکیت منزل
مسـکونی کـه در غالـب موارد تنها مـال غیرمنقول زوجیـن در زمان حیات آنها میباشـد،
به زوجه منتقل

شـود(.تبریزی)1385،

نفقه

تمامـي ازدواجهـا درانگلسـتان ،توسـط نماينـده ثبـت احـوال انجـام ميشـود .ضمـن
اینکـه دولـت بعضـي از ازدواجهـاي مذهبـي را نيـز بـه رسـميت ميشناسـد و پـس از
ازدواج ،شـوهر قانونـًا موظـف اسـت متناسـب با ميـزان درآمدش ،همسـر خـود را از نظر
مالـي تأميـن كند.
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آیيـن مسـيحيت از لحـاظ شـريعت و قانـون ،پيروآیيـن يهـود اسـت .آنهـا معتقدنـد:
«هنـگام عقـد ازدواج ،مـرد خطـاب بـه همسـرش ميگويـد« :تـو را بـه عقـد نـكاح خود
درآوردم و بـه يـاري حـق ،كليـه احتياجـات ولـوازم زندگي متعـارف تو را مـادام كه علقه
زوجيـت برقـرار اسـت ،برعهـده ميگيرم ».اين الـزام در قوانيـن و آیيننامههاي مسـيحيان
بـه صراحت ذكر شـده اسـت.
درنظام حقوقي كامن ال « »Common lawنيز ،ابتدا زن هيچ وظيفهاي درقبال حمايت مالي
شوهرش نداشت ،اما درسال  1948ميالدي ،قانوني تصويب شد كه طبق آن زن و شوهر هر
دو در برابر تأمين مخارج زندگي مسئول شناخته شدند .هم اكنون ،حقوق زن شوهردار بر
اموال مشترك زندگي زناشويي ،از «قانون مالكيت زن شوهردار» ،مصوبه اواخر سده نوزدهم،
ميشود.
قانون مالكيت و فرايند زناشويي درسال  1870ميالدي منتج 
بنابرايـن زن وشـوهر در حـد امكانـات خـود،هميـاری را بـه يكديگر مديون هسـتند.
درخصـوص شـرط وجـوب نفقـه نیـز ،پـس از ازدواج ،هريـك از زن وشـوهر درصورت
نيـاز طـرف مقابـل ،از نظر قانونـي موظف اسـت وی را از نظر مالي حمايـت كند .بهعنوان
مثـال ،شـوهر موظـف اسـت نفقـه مـادري را كـه در خانـه از فرزنـدان مراقبـت ميكند و
درآمـدي نـدارد،بپـردازد .ايـن مسـئوليت قانونـي حتـي پـس از جدايـي قانونـي يا طالق
گرفتـن باقـي ميمانـد و طـول ازدواج ،درپرداخـت يا عـدم پرداخـت نفقه تأثيـري ندارد.
درصورتيكـه زن و مـرد بـدون اينكـه ازدواج كننـد ،به مدت دوسـال بـا یکدیگر زندگي
كـرده باشـند،هـر دو در قبـال مخارج زندگـي و پرداخت نفقه بـه طرفي كه احتيـاج دارد،
مسـئول هسـتند ،ولـی اگـر قبل از دوسـال ،تصميـم به جدايـي بگيرنـد ،قانونـًا موظف به
پرداخـت نفقـه نيسـتند .پـس ازايـن مـدت،درصورتيكـه جـدا شـوند يـا طلاق بگيرند،
يكـي از آنهـا حـق قانوني دريافـت حمايت مالـي از زوج ديگر را پيدا ميكنـد و اين حق
(نفقـه ) غيـر از حمايـت مالي فرزندان اسـت.
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در آمريـكا زن و شـوهر حتـي پـس از جدايـي فيزيكـي ،در حكـم زوج ازدواج كرده،
باقـي ميماندنـد و شـوهر موظـف بـود از همسـرش حمايـت كنـد ،امـا پـس از پذيـرش
قوانيـن طلاق توسـط قانونگـذار ،زن وشـوهر موظـف بـه پرداخـت نفقـه شـدند وهيچ
تفاوتـي بيـن آن دو در قانـون پيشبينـي نشـده اسـت.
بهطور كلي عوامل مؤثر در پرداخت نفقه در آمریکا عبارتند از:
_ زوجي كه از او درخواسـت نفقه شـده ،طي دوسـال قبل از تقديم درخواسـت طالق
به دادگاه ،به ايجاد خشـونت در خانواده محكوم شـده باشـد.
_ حداقل طول مدت ازدواج ،ده سال باشد.
_ زوج درخواستكننده ،قادر به تأمين نيازهاي طبيعي خود نباشد.
_ زوج درخواسـتكننده نفقـه ،ناتواني ذهني يا جسـمي داشـته و حضانـت فرزندان را
برعهده داشـته باشد.
_ منابـع مالـي زوجيـن و توانايـي آنهـا در تأميـن نيازهـاي روزانه ،بدون وابسـتگي به
زوج ديگر.
_ توانايـي مالـي همسـر پرداختكننـده باتوجـه بـه درآمـد،امـوال و سـطح زندگـي و
دارايـي و بدهـي هـر دو همسـر( .خانوادگـي يا شـخصي)
_ تخصـص و كارايـي همسـر نيازمنـد،نيـاز بازار كار به تخصص همسـر ،مـدت زمان
وهزينـه الزم بـراي بـاال بـردن درجـه سـطح تخصص همسـر و نيـاز به آمـوزش علمي و
عملـي درسايررشـتههاي تخصصـي موردنياز.
_ طول دوران ازدواج ،سـن و شـرايط جسـمي وروحي زن وشـوهر در دشـواريهاي
مالي دو همسـر.
_ سـهمي كـه هريـك از آنها در كسـب تحصيالت ،تعليمـات يا افزايـش درآمد زوج
ديگـر يـا در انجـام كارهاي خانه داشـتهاند.
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_ تأثير ازدواج در تقليل ظرفيت توليد درآمد درحال حاضر و درآينده به علت اداره امور
خانواده.
_ سـوءرفتار زوجـي كـه خواسـتار دريافـت نفقـه اسـت و تلاش او براي پيـدا كردن
شـغل مناسب.
_ ارتكاب زنا( .در فلوريدا اين عامل در پرداخت نفقه مؤثر است).
_ مقـدار نفقـه ماهيانـه نبايـد بيشـتر از كمترين دو مقـدار  2500دالر يـا  %20از درآمد
كل ماهيانه زوج باشـد( .گواهی،هژبـری)29-35 :1393،

بنابـر ایـن آنچه که درخصـوص حقوق اقتصادی زنـان در غرب بایـد موردتوجه قرار
داد ،مبتنیبـر تسـاوی حقوقـی از جمیـع جهـات با مردان اسـت؛ بـدون اینکـه توجهی به
تفاوتهـای طبیعـی میان آنان شـده باشـد .براسـاس دیـدگاه برخی جریانهای فمینیسـتی
در جهـان ،تنها مسـئله تسـاوی حقوق مطرح نیسـت ،بلکه مقوالت زن و مـرد بهطور کلی
نفـی میشـود و در اینجـا ،تشـابه حقـوق زن و مرد بیشـتر به چشـم میآید .ایـن دیدگاه
افراطـی در حمایـت از حقـوق زنـان ،مسـخ انسـانیت را درپـی دارد و آن جـدا کـردن زن
از هویـت زنانـه و هویتـی اسـت کـه بهعنوان همسـر یـا مـادر دارد و از طـرف دیگر ،مرد
هـم در جایـگاه واقعی خـودش ،بهعنوان پـدر و مرد خانـواده قرار ندارد(.شـمیم یـاس)1383،
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براسـاس قوانیـن اسلام و قانون مدنـی جمهوری اسلامی ایـران ،زن از حقوقی چون
«حـق مسـکن ،حـق مهریـه ،حق نفقه و عـدم وظیفـه در تأمین نفقـه فرزنـدان» ،برخوردار
اسـت ،امـا در کشـورهای دیگـر و خـارج از دیـن اسلام ،زوج و زوجـه در وظایـف و
تکالیـف اقتصـادی یکسـان عمـل میکنند ،یعنی تأمیـن نفقه از جمله وظایف زن و شـوهر
بهصـورت تعهـد دوجانبـه اسـت یا اینکـه مهریـه از ارکان صحـت ازدواج نیسـت .تأمین
هزینـه زندگی در اسلام ،امری یکطرفه و در حقوق کشـورهای مذکـور ،تعهدی دوجانبه
اسـت .اگرچـه مسـائل مالی در زندگی مشـترک ،نبایـد در برابر حقوق معنـوی ،ارزش پیدا
کنـد ،امـا توجـه و تحلیـل روابـط مالـی همسـران براسـاس اسلام و غـرب ،نشـانگر این
خواهـد بـود کـه طبـق قوانیـن فقهی ،اسلام میـان زن و مرد تبعیضی قائل نشـده اسـت.
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