
 حقوق زنان از منظر قرآن

 1) با تأکید بر حقوق اساسی(

 
 ٭محمدهادی منصوری

 
 چکیده

ز مباحث اجایگاه و حقوق زنان در قانون یکی از مسائل مهم مطرح شده در قانون اساسی، مسائل مربوط به حقوق زنان است. از آنجایی که 

ند آن مضرورت پژوهش در منابع قانون اساسی به منظور شناخت هندسه نظامهای گوناگون قرار گرفته است، چالش بوده و دستخوش برداشتپر

 ناشدنی است. ی مبانی دینی و بررسی خاستگاه وحیاتی مسأله، امری انکاربر پایه

 اسیترین حقوق اسگاه قرآن واکاوی گردیده و مبانی و عمدهدر این مقاله حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از نظر

ی بزنان اصطیاد و استخراج شده است تا از این رهگذر، ضمن تبیین چارچوب قوانین، ابتناء آن بر آخرین کتاب آسمانی تبیین شود و الگوی مناس

 ی چگونگی تعامل دینی با مسأله مهم حقوق زنان ارائه گردد.در زمینه

 

 مبانی، حقوق اساسی، قانون اساسی، زنان، قرآن.: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 3حق در لغت به معنای راست و درست، ضد باطل، ثابت و واجب، یقین، عدل، نصیب و بهره از چیزی، ملک و مال

اده کنند طور مستقیم استفدهد تا از مالی بهو در اصطالح حقوق، توانایی و قدرتی است که حقوق هر کشور به اشخاص می
 .2بخواهند و یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری

های سیاسی جامعه ها و سازمانها، نهادحقوق اساسی، آن بخش از حقوق عمومی است که به بررسی حقوقی پدیده
 .4های دولتی با یکدیگر استپردازد و شامل قواعد و اصول حاکم بر روابط سیاسی متقابل میان دولت و مردم و نهادمی

ابی یها از حالت ابتدایی و پیشرفت به سمت انسجام، سازمانخروج آنحقوق اساسی به دنبال تحول جوامع انسانی و 
و پیدایش قدرت سیاسی پدید آمده است. حقوق اساسی زائیده جامعه سیاسی است و جامعه سیاسی، جامعه متکاملی است 

واعد در قالب قیافته، حقوق اساسی مردم به کمال رسیده و ای سازمان و سامانکه در آن قدرت سیاسی به طور پیچیده
 .5حقوقی سازمان داده شده است

 قبل از ورود به بحث، الزم است جایگاه قرآن و احکام اسالم را در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران بشناسیم.
-نام مقدس)) جمهوری اسالمی ایران(( که متشکل از جمهوریت و اسالمیت ایران است گویای ایدئولوژی، زیر

باشد. رکن)) جمهوری(( اتکا نظام به مردم و رکن)) اسالمی(( ابتناء ویت نظام حکومتی ایران میها، چارچوب و هساخت
 کند.قوانین و ماهیت جمهوری ایران بر مبنای اسالم را بیان می

آمده  -که به بررسی منابع حقوق اساسی ایران پرداخته-6جمهوری اسالمی ایراندر فصل سوم کتاب حقوق اساسی 
 است:

نای فکری و عقیدتی نظام حقوقی ایران مبتنی بر ضوابط و مقررات حقوق اسالم است. در واقع منابع فقهی ب))زیر
گردد. بیق میاساس این منبع تنظیم و یا تطآید و غالب منابع دیگر برشمار میمبنای تدوین اکثر منابع حقوق اساسی ایران به

اً باشد. این مفهوم صراحتـط حقوق اسالم معیـار بـرای سنـجش میو لذا در صورت تغایر و یا تعـارض در حقیقت، ضواب
 اساس اصل چهارم قانون اساسی:در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ذکر شده است. بر

اساس رها باید ب، سیاسی و غیر این، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائی))کلیه قوانین و مقررات مدنی
و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی ن موازی

 .((فقهای شورای نگهبان استی این امر بر عهده
مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اساس اصل نود وششم قانون اساسی:)) تشخیص عدمو بر

 هاء شورای نگهبان و ...  است.((اکثریت فق
 34و  32، 31گردد که مورد تطبیق با احکام اسالم باشد. اصول طور کلی مصوبات مجلس هنگامی دارای اعتبار میبه

ها، شود، خود دارای منابع اختصاصی است که فقنیز داللت بر این معنی دارند. احکام اسالم که اصطالحاً فقه نیز نامیده می
 .7نمایند. این منابع عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع، عقلقی اسالم را از آن منابع استخراج میاحکام حقو

 8باشد که به صورت وحی بر ایشان نازل گردیده است. قرآنی پیامبر اسالم میمنظور از کتاب، همانا قرآن معجزه
گیرد. لذا منبع میبرمنبعی برای استخراج احکام دینی و شرعی است و به لحاظ جامعیت آن، کلیه شئون زندگی انسان را در
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مة قرآن ای از علمــــا نظیر زجاج و لحیانی کلاند. سیوطی این رأی را پسندیده است. عدهدانند و آن را علم برای کالمی که بر پیامبر نازل شده دانستهمشتق نمی
اند((. قرآن در اصطالح نامی است گوید:)) قرّاء سبعه قرآن را مهموز قرائت کردهتـــر دانستـــه، میداننـــد. آلوسی دیدگاه زجـــاج را دقیقیرا مشتق و مهموز م
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باشد. شاید به تعبیری بتوان گفت که قرآن، قانون اساسی مسلمین است. در قانون اساسی مهمی برای قانون اساسی نیز می
 . 3ها مورد استفاده قرار گرفته استایران بسیاری از آیات و یا مفاهیم آن

 
 زن در قانون اساسی

ای نسبت به زنان و خانواده شده است و عموم قوانین از یک در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران توجه ویژه
 طور اختصاصی به این مهم پرداخته است.طرف و برخی قوانین به

 در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است:
 جانبه خارجی بودندیهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همههای اجتماعی اسالمی، نیرودر ایجاد بنیاد ))

ون یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنمیهویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز
 آنان بیشتر خواهد بود. اند استیفای حقوقاز نظام طاغوتی متحمل شده

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده 
ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این که زمینه

ی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیئی بودن و یا ابزار کار بودن مقصود از وظایف حکومت اسالم
ای هارج مادری در پرورش انسانیافتن وظیفه خطیر و پرزدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازدر خدمت اشاعه مصرف

ر و در تجه پذیرای مسوولیتی خطیرباشد و در نتیهای فعال حیات میآهنگ و خود همرزم مردان در میدانمکتبی پیش
 دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود.((

مطابق با اصل بیستم قانون اساسی:)) همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
 ین اسالم برخوردارند.((حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت مواز

همین  نظر قرار داده و اصل بیستم هم برطور مشترک و یکسان مدبه این ترتیب اصول قانون اساسی، مردان و زنان را به
 موضوع تاکید نموده است.

ت لاساس این اصل: )) دوای را به مسایل زنان معطوف نموده است. برقانون اساسی، توجه ویژه 31عالوه بر آن، اصل 
 موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ایجاد زمینه1
 سرپرست. . حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی3
 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .2
 سرپرست. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی4
 ها در صورت نبودن ولی شرعی((.. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن5

به زن و حساسیت خاص به حقوق این اصل، حاکی از نگاه جانبدارانه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نسبت 
 باشد.زنان می

های مادری و همسری زن، (، با اشاره به نقش5و  2، 3گردد که سه بند این اصل) با نگاهی به اصل فوق مشاهده می
 سعی داشته است با حمایت ویژه از زنان در کانون خانواده، از امکان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به عمل آورد.

نظر قرار داده و دولت را (، اساساً زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مد4و  1اما در دو بند دیگر از اصل فوق)  
 موظف نموده تا به حمایت ویژه از زنان، فارغ از نقش همسری یا مادری، بپردازد.

 
 ها درباره حقوق زناندیدگاه

 درباره حقوق زنان سه دیدگاه عمده وجود دارد:
اساس این دیدگاه، حقوق زنان و مردان با یکدیگر تشابه دارد و زنان عیناً مانند مردان هستند و بر یدگاه افراطی:د

های دفاع از حقوق زنان، متأثر از چنین ی جریانها وجود ندارد. این بینش ریشه در غرب دارد و عمدههیچ تفاوتی بین آن
بلیغاتی مال شدن شخصیت آنان، سوء استفاده جنسی، تدن حقوق زنان، لگدی چنین تفکری، ضایع شبینشی هستند. نتیجه
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 .11و ... از زنان بوده است
-نین میباره چایناند. قرآن مجید دربهرهاساس این دیدگاه، زنان از حداقل حقوق انسانی بیبر دیدگاه تفریطی:

روى شود و : و چون به یکیشان مژده دختر دهند، سیه11هُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظیمظَلَّ وَجْهُ فرماید:)) وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى
: و 13فرماید:)) وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثاَلً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظیمخشمگین گردد((.  در جای دیگر می

چیزى را دهند که به خداى رحمان نسبت داده رویش سیاه گردد و آکنده از خشم  ها مژده تولد همانچون به یکى از آن
 شود((.

اهلی کشیدن و تنها تولید نسل است. این بینش در عرب جانسانی و با هدف بیگارینگاه به زن در این بینش، نگاه غیر
زنان  اساس این بینش است کهن وجود دارد. براساس عقاید وهابیت و طالباهایی مانند عربستان و ... و برو امروزه در کشور

 ی مردان، از آزادی انسانی محرومند.حق رانندگی، اشتغال و ... ندارند و کامالً تحت سلطه
اساس این دیدگاه، زنان در حقیقت و ماهیت مانند مردان، انسانند و از همه حقوق انسانی بر دیدگاه تعادلی:

ساس این اتوجه که آنان زن هستند نه مرد! و حقوقی متناسب با آفرینش خویش دارند. برباشند؛ اما با این برخوردار می
ین الهی ترین دیابد. اسالم به عنوان کاملبینش، زن به عنوان یک انسان مفهوم پیدا کرده و جایگاه اصلی خویش را می

 .12چنین نگاهی تعادلی نسبت به حقوق زنان دارد و از آن دفاع می کند
 اساس شناخت جامع ازکه دانسته شد دیدگاه اسالم به مسأله حقوق اساسی زنان، دیدگاهی معتدل و برآنپس از 

 پردازیم.جا به مبانی قرآنی حقوق زنان میماهیت و نقش زن است، در این
 

 مبانی قرآنی حقوق زنان
 ها را از نگاه علم حقوق بشناسیم.در ابتدا الزم است انواع حقوق و آزادی

 پذیر است:ها به اقسام زیر تقسیمو آزادی حقوق
 الف. فردی

 ب. مدنی
 ج. مذهبی
 د. سیاسی
 ه. قضایی

 
 توضیح

هر یک از اشخاص انسانی به تنهایی دارای احترام است. قانونگذار حرمت  های فردی:الف: حقوق و آزادی
ا و هافراد را مورد شناسایی قرار داده و برای حفظ او از تعرضات گوناگون، تمهیداتی اندیشیده است. برخی از مصونیت
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مقدس یهود و  برخى کتبآمیز نسـبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و  ویل دورانت در فصـل نهم از کتاب لذات فلسـفه پس از نقل برخى نظریات تحقیر  
زن به سختى داراى حقى  1311گوید:)) تا حدود سال که سخن از آزادى زن هم بود اما عملًا هیچ تغییرى رخ نداد، مىکه در انقالب فرانسه با آناشـاره به این 

وارض گوید: ))آزادى زن از عکند، مىقرن بیســتم بحث مىبود که مرد ناگزیر باشــد از روى قانون آن را محترم بدارد((. آنگاه درباره علل تغییر وضــع زن در 
 دهد:انقالب صنعتى است((. سپس به سخن خود چنین ادامه مى

ردان دادند. یک قرن پیش در انگلستان، کار پیدا کردن بر مترى بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سـرکش سنگین قیمت ترجیح مى ))زنان، کارگران ارزان
بود. به  1883ها بفرستند. نخستین قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانهها از آنان مىگشت اما اعالندشـوار  

خود نگه  حق داشــتند که براى آوردندکه پولى را که به دســت مىشــدند و آن ایناى برخوردار مىســابقهموجب این قانون، زنان بریتانیاى کبیر از امتیاز بى
ســال ها بکشــانند. از آن ســال تا به امداران مجلس عوام وضــع کردند تا بتوانند زنان انگلســتان را به کارخانهدارند. این قانون اخالقى عالى مســیحى را کارخانه

در مغازه و کارخانه کرده اسـت((: مطهری، مرتضی، مجموعه   ناپذیرى آنان را از بندگى و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار جان کندنسـودجویى مقاومت 
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 اصول مربوط به حقوق اشخاص عبارتند از:
. مصونیت از تبعید) 2برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی( . مصونیت از تعرضات جانی) 3. حقوق و آزادی تن 1

. مصونیت از 5اساس اصل سی و هشتم قانون اساسی( . مصونیت از شکنجه) بر4اساس اصل سی و سوم قانون اساسی( بر
ز . مصونیت ا7قانونی) اصل سی و دوم( . مصونیت از توقیف غیر6اساس اصل سی و نهم قانون اساسی( هتک حرمت) بر

 . مصونیت از اضرار غیر) براساس اصل چهلم(8افشای امور خصوصی) اصل بیست و پنجم( 
 

 های مدنی) اجتماعی(ب: حقوق و آزادی

اساس اصل سی . آزادی و حق مسکن) بر3اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی( . آزادی و حق انتخاب شغل) بر1
. آزادی و حق 4اساس اصل چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی( . آزادی و حق مالکیت) بر2و یکم قانون اساسی( 

ام قانون اساس اصل سی. حق آموزش و پرورش و آزادی تحصیل) بر5اساس اصل چهل و یکم قانون اساسی( تابعیت) بر
 اساس اصل بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی(. حق برخورداری از تأمین اجتماعی) بر6اساسی( 

 
 های مذهبیوق و آزادیج: حق
های دینی و مذهبی ) . حقوق و آزادی3اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی( . حق تفکر و آزادی اندیشه) بر1

 اساس اصل دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی(بر
 

 های سیاسی د: حقوق و آزادی
 کصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی(اساس اصل بیست و چهارم و اصل ی. آزادی بیان و مطبوعات) بر1
اساس اصل بیست و هفتم قانون . آزادی اجتماعات) بر2اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی( . آزادی احزاب) بر3

 اساس اصل ششم قانون اساسی( . حق مشارکت سیاسی ) بر4اساسی( 
 

 هـ: حقوق قضایی
اساس اصل سی و . اصل برائت) بر2اساس اصل سی و چهارم( . حق دادخواهی) بر3. استقالل قاضی و قوه قضاییه 1

ها ) . اصل قانونی بودن مجازات5اساس اصل سی و ششم قانون اساسی( . اصل قانونی بودن جرائم) بر4هفتم قانون اساسی 
ی( ن اساساساس اصل یکصد و شصت و نهم قانونشدن قوانین) برسبقمابه. عطف6اساس اصل سی وششم قانون اساسی( بر
. حق داشتن وکیل در 8اساس اصل سی و هشتم قانون اساسی( اعتبار اقرار و شهادت و سوگند تحت اجبار) بر. عدم 7

 (14اساس اصل سی و پنجم قانون اساسیمحاکم) بر
ر گینسو تبیپردازیم. قرآن مجید از یکها، به بررسی حقوق زنان از منظر قرآن میپس از آشنایی با حقوق انسان

 نماید.ترین حقوق زنان را بیان میترین و اساسیمبانی حقوق زنان است و از سوی دیگر عمده
 در یک نگاه عام، مبانی قرآنی نسبت به حقوق اساسی زنان به شرح ذیل است: 

 
 اول: مهندسی نظام آفرینش مبتنی بر خلقت اشیاء به صورت زوج

. قرآن مجید باشداساس نظم طبیعت مییم آفرینش زن، حکیمانه و براولین مبنا درباره حقوق زنان این است که بدان
 طور کلی خلقت اشیاء را به صورت زوج معرفی نموده و آن را بخشی از نظم و ترتیب عالم دانسته است.به

ی هاحوزه ی این بحث،اند. گسترهاین حقیقت تأکید دارد که همه اشیاء به صورت زوج آفریده شدهآیات متعددی بر
 دارد و گل سرسبد آن، زوجیت انسان است.برانسانی، حیوانی، نباتی و جمادات را در

تان پروا کنید، : اى مردم، از پروردگار15))یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَه 
 [ او آفرید((.و جفت او را از] جنسآن که شما را از یک تن آدم آفرید 
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: اوست که شما را از یک تن آفرید و همسر او 16)) هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها
 [ او پدید کرد تا بدو آرام گیرد((.را از] نوع

 که -گونه: و از هر چیزى دوتَذَکَّرُون لَعَلَّکمُ ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَینْشىَ ن کُلّوَ مِ ))فرماید:می 43ی ذاریات آیه در سوره
ود. بنابراین شآفریدیم، باشد که یاد کنید و پند گیرید((، و این اصلی است که شامل انسان نیز می -یکى جفت دیگرى است

 ای است آگاه و توانا.دهنده آفرینش انسان به صورت نر و ماده، همه و همه گواه وجود نظم
ند آیا در ککه تفاوتی در انسانیت آن دو ایجاد نمیسؤال مهم این است که تفاوت جنسیتی زن و مرد با فرض این

 گذار است یا خیر؟ها تأثیرحقوق آن
 ی جنسیت، دو رویکرد مهم وجود دارد:گوییم: دربارهدر پاسخ می

-ندارد؛ یعنی موجب نقص و کمال یا شدت و ضعف در انسان بودن نمی الف: جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت

 گردد.گذار است و موجب تفاوت حقـوقی میشود، با وجود این، جنسیت در حقـوق و وضع قوانین تأثیر
 گذار نیست.ب: جنسیت نه تنها در اصل انسانیت، بلکه در مسائل حقوقی نیز تأثیر

 .17شودالهی دنبال میبینی غیرویکرد دوم در جهانبینی الهی و ررویکرد اول در جهان
ر گاه تفاوت حقوقی بیانگحسب یک نظرهای جنسی، دو دیدگاه کامالً متعارض موجود است. بری تفاوتدرباره

-ع تفاوتباشد و هر نوباشد؛ زیرا عدالت به معنای رعایت کامل تساوی میان زن و مرد میستم و تبعیض جنسی بر زنان می

عدالتی رای بینگری مطلق راه را بحسب رویکرد دیگر، یکسانگردد. اما برپا گذاشتن عدالت محسوب میبه مثابه زیر نگری
های طبیعی جنس زن و همانند ساختـن آن با جنس مخالف، یک نوع ستـم گشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوتبر زنان می

 .18شودجنسی شمرده می
 

 دوم: کرامت انسان 
مبنای عام قرآنی درباره حقوق زنان، توجه دادن به کرامت انسان است. قرآن انسان را موجودی دو بعدی دومین 

اهلل انیش خلیفهی انسمعرفی نموده و قابلیت برتری بر مالئک و دنائت از چارپایان را برای او متصور شده است. بشر از جنبه
 آیات متعددی بر این اصل تأکید گردیده است.داند. در است و قرآن او را صاحب فضیلت و کرامت می

 خواهم آفرید((. -اى از خودبراى مخلوق پیشین یا نماینده -: من در زمین جانشینى13جَاعِلٌ فىِ الْأَرْضِ خَلِیفَة )) إِنىّ
 ((.و هر آینه فرزندان آدم را گرامى داشتیم:31)) وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَمَ 

لعاده به اپردازد، تا با توجه به این ارزش فوقبیان شخصیت واالى نوع بشر و مواهب الهى نسبت به او مىجا به در این
 چیزى نفروشد.آسانى گوهر خود را نیاالید و خویش را به بهاى نا

عالمه  هزنان به عنوان نیمی از خلقت عظیم انسانی، کرامتی بس بزرگ دارند و باید قدر خویش بدانند؛ زیرا به فرمود
طباطبایی )) انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتى دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است، و 
معناى تفضیل انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات هم انسان بر دیگران برترى 

 ((.31اعالى آن در انسان وجود دارد. داشته و هر کمالى که در سایر موجودات هست حد
 خوانیم:عشری میدر تفسیر اثنی

)) کرامت انسان دو قسم است: جسدى و روحى. اما تکریم جسدى: تصویر در رحم، حسن صورت، مزاج اعتدال، 
یره. و اما غراستى قامت، گرفتن به دست، خوردن با انگشتان، تمیز به عقل، افهام به نطق، اشاره، خط، تمکن به صناعات و 

                                                           

 183اعراف/ . 15
، تاا، بیه، تهران، مدیریت مطالعات سیاسی معاونت سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهپیکره فمنیسـم ایرانی معصـومه،  حسـنی، سـید   .16

 3ص 
 حسنی، همان. 17

 21بقره/  .81
 71. اسراء /13
مدرسین حوزه  یهمدانى، قم، دفتر انتشارات اسالمى جامعهباقر موسوىمحمدی سـید ، ترجمهالمیزان فی تفسـیر القرآن حسـین،  محمد. طباطبائی، سـید 31

 315، ص 12، جلد 1274علمیه، چاپ پنجم، 



تکریم روحى: تولد بر فطرت، اعطاى عقل، فهم، ادراک، علم، ارسال رسل، انزال کتب، وعده، وعید. لکن منافات ندارد 
 ((.33تکریم عموم بنى آدم را به تکرمات مشترکه مذکوره و تکریم مؤمنان به جهات خاصه به سبب شرافت قبول ایمان

در قانون اساسی جمهوری اسالمی معرفی شده است. اصل دوم قانون اساسی  های نظاماین مهم به عنوان یکی از پایه
 گوید:می

 :پایه ایمان به، نظامی است بر)) جمهوری اسالمی
 االاهلل( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. خدای یکتا) الاله1

 . وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین3

 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. .2

 . عدل خدا در خلقت و تشریع4

 .اسالمانقالب . امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم 5

 :. کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا که از راه6

 .اهلل علیهم اجمعینمعصومین سالم اساس کتاب و سنتالشرایط برالف: اجتهاد مستمر فقهای جامع

 هاب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آن

 ، قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی وپذیریگری و سلطهگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهج: نفی هر
 کند((.ملی را تامین می اجتماعی و فرهنگی و همبستگی

ونه که بیان گکند که) همانبند ششم این اصل ابتناء قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر کرامت انسان را تبیین می
 گرفته از قرآن مجید است.شد( بر

 
 اساس اصل عدالتسوم: مساوات بر

اساس یگر برها نسبت به یکددیدگاه اسالم، برتری انسانپایه مساوات و برابری استوار است. در نظام اجتماعی اسالم بر
 (12فرماید: ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم) حجرات/تقوی و پرهیزکاری است. قرآن می

باشد، از منظری فراتر در مکتب اسالم وجود لذا صرف برابری که در مفاهیم دموکراسی به عنوان اصل ضروری می
دوستی، همیاری، فداکاری و ... توسط انسان و ظهور کماالت در جامعه ت، نوعدارد. زیرا تقوی موجب رعایت عدال

تواند با رعایت مساوات منتفی گردد. دین مترقی اسالم چهارده نژادی و نظایر آن میگردد. اختالف طبقاتی، تبعیضمی
های میهها و اعالدر قوانین کشور کامل آن رفته رفتهقرن پیش شعار آزادی، برادری و برابری را سر داده است و وجوه غیر

اساس اصل نوزدهم قانون اساسی:)) مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی المللی ظاهر گردیده است. بربین
 .((32ها سبب امتیاز نخواهد بودبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این

ه عدالت است. به فرموده شهید مطهری علماى اسالم با تبیین اصل)) عدل(( این مطلب گویای ابتناء حقوق اسالم بر پای
 .34پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند

)) همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار اساس اصل بیستم قانون اساسیها: برانواع تساوی
 فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند((. دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و

 بنابراین تساوی در همه شقوق قانونی قابل تصور است که به اجمال عبارتند از:
 . تساوی در حقوق انسانی1
 . تساوی سیاسی3
 . تساوی اقتصادی2

 . تساوی اجتماعی4
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 . تساوی در برابر محاکم و قوانین5

 . تساوی حقوق زن و مرد6

 حقوق زن و مرد الزم است به این نکات توجه گردد:در تساوی 
 . زن و مرد هر دو به عنوان اشخاص انسانی و مخلوق خداوند حکیم در اجتماع مکمل یکدیگرند. 1
 مند شوند.. هر دو باید از حمایت و حقوق یکسان قانونی بهره3

قوق با خلقت و شاکله خود باید ح. تساوی در حقوق به معنای یکسان بودن حقوق نیست؛ بلکه هر یک متناسب 2
ند مگونه که فقط زنان به دلیل استعداد مادر شدن از حقوق مادران باردار بهرهمتناسب با طبیعت خود را به دست آورد. همان

 گردند.می

 . جنسیت معیار برتری نیست؛ بلکه تقوی و پرهیزکاری معیار سنجش است.4

ا ههاست و اساساً عدالت آن است که متناسب با ظرفیت و توانائیتوانائی ها و حقوق متناسب با. وظایف، مسوولیت5
 .35حقوق هر یک از آنان را بشناسیم

تسـاوى حقوق یک مطلب است و تشابـه حقوق، مطلب گوید)) شهید مطهری درباره تساوی حقوق زن و مرد می
ست و همانندى و همشکلى و همسانى چیز هاى مادى و معنوى یک چیز ادیگر، برابرى حقوق زن و مرد از نظر ارزش

دیگر. در این نهضت عمداً یا سهواً)) تساوى(( به جاى)) تشابه(( به کار رفت و)) برابرى(( با)) همانندى(( یکى شمرده 
 ((.36الشعاع)) کمیت(( قرار گرفت و)) انسان(( بودن زن موجب فراموشى)) زن(( بودن وى گردیدشد.)) کیفیت(( تحت

ونه گیک نگاه جامـع، مهندسـی نظام حقوقـی اسالم نسبت به مسأله تساوی حقوق زنـان و مردان را اینایشـان در 
 کند:تبیین می

 ها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسالم اصل مساوات انسان
 ها مخالف است. اسالم با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آن

 آمیزى که نسبت به زن وجود داشته، منسوخ کرده است. ت تحقیراسالم نظریا
 ها را منحصر به مردان نکرده است. هاى خود توازن را حفظ کرده، قهرمانان داستانقرآن در داستان

 .37مند شود باید مشابهت حقوقى با مرد را از میان برداردزن اگر بخواهد از حقوقى مساوى با مرد بهره
ت این است که از نظر اسالم زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی برخوردارند. اما چه مسلم اسآن

چه در برخی قوانین و مقررات نظام حقوقی اسالم وجود دارد دال بر این است که تساوی حقوق در نظام حقوقی اسالم آن
اختمان وجودی مخصوص به خودش، حقوق و به معنای تشابه حقوق و وظایف آنان نیست؛ بلکه زن به جهت بدن و س

اخت ها را یکنوای دارد؛ چرا که طبیعت و خلقت، آنوظایفی دارد و مرد هم به دلیل این که مرد است حقوق و وظایف ویژه
های حقوقی زن امروز است و تقلید کورکورانه و مشابه نخواسته است. نظام حقوقی زن در اسالم، پاسخی کامل برای نیاز

ی را نیز های نوع غربکند بلکه بدبختیب و تشابه حقوقی زن و مرد نه تنها مشکالت زنان جوامع مسلمان را حل نمیاز غر
 کند.به این مشکالت ما اضافه می

با این همه تفاوتی که علم در سرشت زن و مرد به اثبات رسانده است، ادعای حامیان تشابه حقوق زن و مرد، بسیار 
های قدرت و حکمت ای از نشانهطراحی اختالف زن و مرد با هدف تکامل و سعادت بشر، نشانهبرانگیز است. تعجب

زنان  ی)) تساوی((، ظلمی است که روشنفکران غربی در حقفریبانهپرودگار است و تغییر در این روند طبیعی، با شعار عوام
  زنند.مان بدان دامن میاند و متأسفانه بعضی هم در کشورمرتکب شده

گوید:)) اختالفی که بین زن و مرد موجود است تنها مربوط به دکتر کارل در تبیین حقیقت اختالف زن و مرد می
 ی علتیها نیست؛ بلکه نتیجهها و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص آنهای جنسی آنشکل اندام

کته اصلی و توجه به این نشود. به علت عدمتناسلی در خون ناشی میتر است که از تأثیر مواد شیمیایی مترشحه غدد عمیق
توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و کنند که هر دو جنس میمهم است که طرفداران نهضت زن فکر می
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های ک سلولایاست. یک های یکسانی به عهده بگیرند. زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوتاختیارات و مسوولیت
های عضوی و مخصوصاً سلسله عصبی، نشانه جنس او را به روی خود دارد. قوانین فیزیولوژی نیز چنین دستگاهبدنش، هم

ا مجبوریم ها راهی یابد. مقابل تغییر است و ممکن نیست تمایالت انسانی در آنهمانند قوانین جهان ستارگان، سخت و غیر
بپذیریم. زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون طوری که هستند ها را آنآن

ستی آن را هاست و نبایتر از مردی ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه
 ((.38سرسری گیرند و رها کنند

 
 نجات انساندخالت زن یا مرد بودن در سعادت و چهارم: عدم

گرا، امکان سعادت و نجات را برای زن و مرد به طور مساوی قائل است و اندیش و عاقبتقرآن مجید با نگاهی دور
ةَ نَّوَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئکَ یَدْخُلُونَ الْجَ آن را مشروط به کردار نیک دانسته است.)) وَ مَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ

 رود و به قدر آن گودىکس که کارى شایسته کند چه زن و چه مرد اگر مؤمن باشد به بهشت مى: و هر33نَقِیرًا وَ لَا یُظْلَمُونَ
 شود((.که بر پشت هسته خرماست به کس ستم نمى

 المیزان آمده است:در تفسیر
ه تا شامل مردان و زنان هر دو بشود و اختصاص به مردان با آوردن جمله)) مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى(( حکم را عمومیت داد

خالف پندار قدماى اهل ملل و نحل از قبیل هند و مصر نداشته باشد. آرى از نظر اسالم هیچ فرقى بین مرد و زن نیست، بر
ه از یهودیان چخالف آنبرپنداشتند زنان اصالً عملى ندارند و اعمال صالحه آنان پاداش ندارد و نیز پرستان که مىو سایر بت

مقدارند؛ چون خلقتشان ناقص و اجرشان خاسر است، هر اند: زنان نزد خدا خوار و بىو مسیحیان به ظهور رسیده که گفته
پنداشت که آنان نیز گرفتار این چه عرب جاهلیت مىخالف آنچه حرمت و کرامت هست از آن مردان است و نیز بر

مین سر بسا هاسالم دو طائفه زن و مرد را یکسان معرفى نموده، فرمود:)) مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى((. و چه عقاید خرافى بودند ولى
کند  تدر کار بوده که دنبال جمله:)) فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ(( اضافه کرد که)) وَ ال یُظْلَمُونَ نَقِیراً(( تا جمله اول دالل

مردان داراى مثوبت و اجرند و جمله دوم بفهماند که هیچ فرقى بین آن دو از جهت زیادت پاداش که زنان نیز مانند اینبر
چنان که در جاى دیگر به این حقایق تصریح نموده و فرموده:)) فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی ال أُضِیعُ و نقصان آن نیست. هم

 ((21بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى
 گونه بیان شده است: همین مطلب در جای دیگری از قرآن این

هر : 21وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ )) مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى
اى بدو خواهیم داد و پاداشى بهتر از مردى که کارى نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد زندگى خوش و پاکیزه زن و

 شان عطا خواهیم کرد((.کردار

ان ششان و در اثر اعمال صالحنویسد:)) در این وعده جمیل فرقى میان زنان و مردان در قبول ایمانعالمه طباطبایی می
ه بیشتر رغم بنائى است کبه حیات طیبه، و اجر به احسن عمل است نگذاشته و این تسویه میان مرد و زن على که همان احیاء

ند و مرتبه دانستموحدین و اهل کتاب از یهود و نصارى داشتند و زنان را از تمامى مزایاى دینى و یا بیشتر آن محروم مىغیر
 ((.23تند، و آنان را در وضعى قرار داده بودند که به هیچ وجه قابل ارتقاء نبودپنداشتر مىزنان را از مرتبه مردان پایین

فرماید:)) اگر حقیقت انسان مؤمن باشد وعمل صالح انجام دهد، اهل بهشت است باره میایناهلل جوادی آملی درآیت
ه به جنس انسان است، ن و در حقیقتِ انسان، ذکورت یا انوثت دخیل نیست. ذکورت و انوثت دو وصف بدن و مربوط

بودن، یعنی به لحاظ صورت نوعی و فصل اخیر نه مذکّر است و نه مؤنّث. الزمه این بیان فصل او، و انسان از جهت انسان 
پندارند نیست؛ زیرا آنان حقیقت انسان را همان پیکر مادّی وی دانسته، وی گونه که متفکران مادی میتساوی زن و مرد آن

می داند و جان آددانند، در حالی که قرآن حقیقت انسانی را به جان او میو مؤنث منقسم و آن دو را یکسان میرا به مذکر 
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فرماید:)) خلق اهلل الجنّة لمن اساس، امام سجاد میاینکه نه سیاه است و نه سفید و.... برنه مذکر است و نه مؤنث؛ چنان
های انسانی نظیر والیت تکوینی، عصمت، عدالت شود که در کمالنتیجه این می ((.22أطاعه وأحسن ولو کان عبداً حبشیّاً

ز چه مشهور بین فقهاست، بعضی ابودن مانع؛ اما در مسائل اجرایی، طبق آنو فقاهت نه مذکر بودن شرط است و نه مؤنث 
ا هچه درباره اختصاص بعضی از اینگرعهده مرد گذاشته شده؛ ها نظیر حکومت، قضا و غزا، مرجعیّت و...، تنها برمنصب

 ((.24تواند بدون محذور باشدکه مرجعیت زن برای زنان میبه صنف مرد تأمل است؛ چنان
 

 حقوق زنان
ترین حقوق اساسی ایشان را بیان نموده است. برخی از این قرآن مجید عالوه بر تبیین مبانی حقوق اساسی زنان، عمده

پذیری آن نسبت به مردان است؛ مانند حق آموزش، حق ارث، زنان است. مراد از عام، شمولحقوق، عام و برخی مختص 
حقوق اساسی خاص، حقوقی است که مختص زنان است. به این بیان حق تملک، حق ازدواج، حق اشتغال و ... . منظور از 

ذار حقوق گها، قانونیگاه اجتماعی آنکه به دلیل تفاوت جسمانی که در آفرینش زنان وجود دارد و با توجه به نقش و جا
ای را برای زنان معین نموده است؛ مانند حق نفقه، حق مهریه، حق دریافت اجر جهت رضاع و ... . در این مقاله به ویژه

 پردازیم.ترین حقوق عام زنـان میحقوق خاص و برخی از مهم
 

 حق آموزش
امبر ای دارد. پیهاست. دین اسالم بر این مهم تأکید ویژهانسان یاد دادن، یاد گرفتن و آموزش از حقوق مورد توافق

: بخوان به نام پروردگارت که بیافرید((. 25شود خواندن است)) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِى خَلَقاسالم به اولین چیزی که توصیه می
 نویسند((.چه مى: نون، سوگند به قلم و آن26مَا یَسْطُرُونفرماید:)) ن وَ الْقَلَمِ وَ خداوند در قرآنش به قلم قسم یاد کرده، می

رماید که فایـن مطلب تأکیـد میقـدر برفرمایـد. آنرو پیامبر نیز اصرار بسیـاری بر علـم آموزی ویادگیـری میاز این
فریضه  فرماید:)) طلب العلمداند و میرسد اصالً آموزش امر واجبی است و جنسیت را نیز در یادگیری منتفی میبه نظـر می

وان آموزی را به عننماید که سوادعلی کل مسلم و مسلمه((. برای رفع محرومیت زنان در این امر زنان و مردان را توصیه می
مهر زنان قرار دهند تا بیسوادی زنان مرتفع گردد. در این حق، زن و مرد را هیچ یک بر دیگری امتیاز نیست و به اعتقاد 

وانند تتواند منع نماید و حتی شوهر یا پدر نمیکس دیگری را از آن نمیینی این مورد از مواردی است که هیچعلمای د
 .27همسر و یا دختر خود را از دسترسی به این امتیازبشری محروم نمایند

ل وسای گوید:)) دولت موظف استام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر این مهم تأکید داشته، میاصل سی
حد تحصیالت عالی را تا سر آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل

 گسترش دهد((.طور رایگانخودکفایی کشور به
ام به خوبی منعکس شده است؛ یعنی هم شمول فاعل)) یسطرون(( در آیه مذکور، نسبت به همه ملت در اصل سی

 داند.ام، آموزش را برای زن و مرد یکسان میسی آیه و هم اصل
 

 حق ارث
ن مهم تأکید اییکی دیگر از حقوقی که قرآن مجید برای زنان ثابت دانسته است، حق ارث است. در آیات متعددی بر

 ی کیفیت ارث زنان به عنوان چارچوبی عملی ارائه گردیده است.شده و احکام تبیین کننده
 یات زیر توجه فرمایید:به عنوان نمونه به آ

صِیباا الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثرَُ  نَ )) لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ
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 ((28مَّفْرُوضًا
کاَنَتْ وَاحِدَةً  فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَ إِن فَإِن کُنَّ نِسَاءا فَوْقَ اثْنَتَینْ  مْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَینْاللَّهُ فىِ أَوْلَدِکُ یُوصِیکمُ)) 

اَنَ مْ یَکُن لَّهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن کوَاحِدٍ مِّنهُْمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کاَنَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّ فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکلُ
اللَّهِ إِنَّ  ةً مِّنَنَفْعاا  فَرِیضَ  أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکمُلَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصىِ بهَِا أَوْ دَیْنٍ  ءَابَاؤُکُمْ وَ أَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ

  23اللَّهَ کاَنَ عَلِیماا حَکِیماا
ینَ مَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِ))وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِ

یَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ صِمِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ
دٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  فَإِن کَانُواْ أَکْثَرَ مِن ذَالِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ وَاحِ دَیْنٍ وَ إِن کاَنَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکلُ

 ((.41بهَِا أَوْ دَیْنٍ غَیرَْ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِّنَ اللَّهِ  وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیم فىِ الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصىَ
 با توجه به این آیات:

 ان را مستقل از مردان بیان نموده که گویای استقالل زن و مرد در ارث است.اوالً: خداوند حکم ارث زن
االرث از طرف خداوند حاکی از دقت نظام حقوقی اسالم و اهتمام خاص دین مبین اسالم به ثانیاً: تعیین میزان سهم

اسالم عالوه بر اعطای  حقوق زنان است. زیرا در فضایی که زن از بسیاری از حقوق مالی و اجتماعی خود محروم بود،
حقوق انسانی و اجتماعی و مدنی به زن و باال بردن شأن و حیثیت انسانی او در مورد میراث زن) اعم از زوجه، مادر، دختر 

 .41و خواهر( قوانین و مقرراتی وضع کرد و برای او نصیب مفروض قرار داد
ان االرث آنان نیست. درباره علت تفاوت میزی تشابه سهمثالثاً: تساوی زن و مرد در ارث نیز رعایت شده و این به معنا

االرث زن و مرد دالیل متعددی ذکر شده که بیان آن خروج از بحث است. بنابراین خواننده محترم را به کتب مربوطه سهم
 دهم.ارجاع می

 نفقه، و ... .آید حقوق مالى است؛ نظیر حق مهریه، حق ی حقوق زنان که در اثر ازدواج پدید میاز جمله
 

 حقوق مالی
ترین مسائلی است که امروزه جوامع بشری را به چالش کشانده است. این مسأله در قانون حقوق مالی زنان از مهم

ن حقوق جا به بررسی ایهای وحیانی به خوبی تبیین گردیده است. در ایناساسی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر آموزه
 پردازیم.می

 
 استقالل مالی حق مالکیت و

اى است و زنان اند بهرهچه به دست آورده: مردان را از آن43)) لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ  وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممَِّّا اکْتَسَبنْ

                                                           

اى است، اندک گذارند بهرهچه پدر و مادر و خویشان بازاى است و زنان را نیز از آنبهرهگذارند چه پدر و مادر و خویشـان باز :)) مردان را از آن 7. نسـاء/  27
 اى مقرّر شده((.باشد یا بسیار، بهره

میراث از  سوم( دختر و بیش از دو باشـند، دو  ( بهره دو دختر باشـد. پس اگر) وارثان کند: بهره پسـر) در میراث باره فرزندانتان سـفارش مى خدا شـما را در . 28
شش یک میراث است اگر فرزندى داشته باشد،  -آن مرده -هاسـت، و اگر یک دختر باشد نیمى از میراث از آن اوست. و براى هر یک از پدر و مادر وى آن

ــش یک مى  ــت، و اگر برادرانى دارد مادرش ش ــه یک اس ــیم میراث برد.) اینو اگر فرزندى ندارد و پدر و مادرش وارث اویند براى مادرش س ( پس از) تقس
رند. این حکمى تدانید که پدرانتان و فرزندانتان کدامشان براى شما سودمند( وصیتى است که کرده یا پرداخت بدهى و وامى است که داشته. شما نمىگزاردن

 حکمت استاست مقرّر شده از جانب خدا، همانا خدا دانا و با
ى چه بر جااند از آن شــماســت، و اگر فرزندى دارند پس چهار یک از آنچه به جا گذاشــتهى نداشــته باشــند نیمى از آن:)) و اگر زنانتان فرزند13نســاء/ . 23

اند. و اگر شما را فرزندى نباشد آنان را چهار یک میراث شماست و اند یا پرداخت وامى که داشته( وصیّتى که کردهاند براى شـماسـت، پس از) گزاردن  نهاده
یا زنى  اید. و اگر مردىاید یا پرداخت وامى که داشته( وصیّتى که کردهرزندى داشـته باشـید پس آنان را هشـت یک میراث شـماسـت، پس از) گزاردن     اگر ف

( برادران و خواهران( باشد براى هر یک از آن دو شش یک میراث باشد، و اگر) بمیرد و پدر و مادر و فرزندى نداشـته باشـد و او را برادر یا خواهرى) مادرى  
( یت و بدهىآنکه) این وص( وصـیّتى که به آن شده یا پرداخت دینى که داشته است، بى ( شـریکند، پس از) گزاردن بیش از این بودند در سـه یک) به تسـاوى  

 و خدا دانا و بردبار است((.، سفارش و دستورى است از خداى، -رساندن به ورثه و بیش از ثلث باشد یعنى به قصد زیان -آور باشدزیان
 35فهیمی، همان، ص  .14
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 ((.اى استاند بهرهچه به دست آوردهرا نیز از آن
 ساسی تبیین گردیده است: این مهم در اصل چهل و شش و چهل و هفتم قانون ا

تواند به عنوان مالکیت کس نمیاست و هیچکار مشروع خویش وکس مالک حاصل کسباصل چهل و ششم:)) هر
 کار را از دیگری سلب کند((.وکارخود، امکان کسبونسبت به کسب

 کند((.قانون معین می. ضوابط آن را استاصل چهل و هفتم:)) مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم

 خواهد بکند((.تواند در دارایی خود هر تصرفی را که میآمده است:)) زن مستقالً می 1118در قانون مدنی ایران، ماده 
(( این آیه و آیات نظیر آن در موقعی نازل شده که 42فرماید:)) وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةخداوند در سوره نساء می

ر دانستند بدین معنا که همسع برای زنان حق مالکیت وآزادی قائل نبودند. مردان خود را مالک منافع وجودی زنان میجوام
نمودند. در این زمان اولین منشور خود را در معرض انتفاع دیگران قرار داده و یا وادار به کار و خدمت به دیگران می

گونه اسالم با رعایت حقوق انسانی و به رسمیت ن آیات اعالم شد و بدینوسیله همیها بهآزادی زنان و حق مالکیت آن
ها و استوار نمودن پیوند زناشویی بر مهر و مودت، اوضاع زنان جاهلیت را که بالفاصله پس از شناختن حق مالکیت زن
 ردانید.مند گترین حقوق انسانی بهرهرفتند متحول نموده و ایشان را از باالتولد به آغوش مرگ می

 
 حق اشتغال زنان

ه به چهای مختلف اقتصادی، جنسیت تعیین نفرموده است. اگرقرآن مجید از جهت دسترسی به شغل و موقعیت
باره مسوولیتی ندارند، اما عهده مردان است و زنان در اینآوری بر(( وظیفه خطیر نان44حکم)) الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ 

ی الگویی زیبا تبیین فرموده است. در داستان موسی و دختران شعیب، چوپانی کان اشتغال زنان را با ارائهقرآن مجید ام
وَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ )) فرماید:جا که میدختران به عنوان الگویی برای اشتغال زنان بیان شده است. آن

: چون به آب مدین رسید، گروهى از مردم را دید که چارپایان خود را 45تَذُودَان وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَینْ النَّاسِ یَسْقُونَ وَ
ساس این آیه شریفه اشتغال زنان در رانند((. بر مىدهند و پشت سرشان دو زن را دید که گوسفندان خود را بازآب مى

 مانع است.اخالقی و دینی بالمحیط بیرون از خانه با رعایت اصول 
گفته نماند قرآن برای اشتغال زنان در جامعه، چارچوب ارائه کرده و آن را مشروط به رعایت اصول اخالقی و دینی نا

 دارد. این اصول از داستان موسی و دختران شعیب قابل استفاده است:دانسته است. لذا برای آن اصولی را بیان می
 

 محرمط زنان با مردان نااختالالف: اصل عدم
فرماید:)) وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ گونه بیان میقرآن مجید این مهم را در قالب داستان این

: گروهى از مردم را دید که چارپایان 46وَ أَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر یُصْدِرَ الرِّعَاءُ  تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتىَ امْرَأَتَینْ
د: ما کنید؟ گفتنرانند. گفت: شما چه مىشان دو زن را دید که گوسفندان خود را باز مىدهند و پشت سرخود را آب مى

 گردند، که پدر ما پیرى بزرگوار است((.گاه که چوپانان بازدهیم تا آنآب نمى
، فرماید: اگر زنان مجبور باشند در محیطی مردانه کار کننداین بیان، الگویی جهت اشتغال زنان ارائه کرده میقرآن با 

گاه د تا آندادنگونه که دختران شعیب به گوسفندان آب نمیباید رعایت حریم نموده از اختالط با مردان بپرهیزند؛ همان
 گیرند.محرمان قراریف در جمع ناگردند تا مبادا آن دو دختر عفکه چوپانان باز

 
 های مردانه در حد ضرورت و نیازب: اشتغال زنان در محیط

محرمان با هم باید به حد شود که حضور زن در محیط مردانه و در نتیجه ارتباط نااز داستان مذکور استفاده می
 های بیرون از منزل دربرای انجام کارضرورت محدود شود؛ زیرا دلیل حضور دختران شعیب این بود که مرد توانمندی 
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خانواده نداشتند و گفتند:)) أَبُونا شَیْخٌ کَبیر: پدر ما پیری است کهنسال((؛ یعنی خروجشان از منزل به دلیل ناتوانی سرپرست 
 خانواده و اضطرار بوده است.

 
 محرم در محیط اشتغال و ...ج: اکتفا به حداقل ارتباط کالمی با نا

ه شود به حداقل کالم بسنده نمودموسای غیور با دیدن دختران در آن محیط مردانه، ناچار به گفتگو میگاه که آن
ی پرسش موسی دلیل سؤال کردنش را فهمیدند در : کار شما چیست؟(( دختران که از نحوه47فرماید:)) ما خَطْبُکُمامی

فندان وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبیر: ما) گوسفندان را( آب ندهیم تا این شبانان) گوسحَتَّى یُصْدِرَ الرِّعاءُ  پاسخی کوتاه گفتند:)) ال نَسْقی
 برند، و پدر ما پیرى است کهنسال((.خود را( باز

-تار تحریکگونه گفمحرم باید به ضرورت و حداقل اکتفا کرد و از هرفهماند در ارتباط کالمی با نااین آیات به ما می

 آمیز دوری نمود.
 اشتغال زنان در قانون اساسی جمهوری اسالمی بر پایه احکام اسالم چنین تبیین شده است:اما حق 

 اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی:بر
یند. گزکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست بر)) هر

همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای  اغل گوناگون برایدولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مش
 احراز مشاغل ایجاد نماید((.

 مام، در تروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همهاساس بند نهم اصل سوم دولت موظف است به رفع تبعیضات نابر
 تغال است.ها، زمینه اش. یکی از این زمینههای مادی و معنویزمینه

های اختصاصی زنان نظیر دوران ای از زنان در زمینه اشتغال داشته و ویژگیقوانین جمهوری اسالمی حمایت ویژه
 نظر دارد.دهی و ... را مدبارداری، زایمان، شیر

 45ید االمکان باقانون کار:)) مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً نود روز است که حتی 76اساس ماده بر
 شود.((روز به مرخصی اضافه می 14روز از این مرخصی پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 

آمده:)) در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی نوع کار برای کارگرِ باردار خطرناک  77در ماده 
ر به او تتر و وسبکالسعی، کار مناسببارداری وی بدون کسر حق یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره

 نماید.((ارجاع می
هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو :)) در کارگاه78اساس ماده بر

 .شودها محسوب میآندهی بدهد. این فرصت جزء ساعات کار سالگی پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر
 

 حق نفقه
: و خوراک و پوشاک آنان به وجه شایسته 48فرماید:)) عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفقرآن کریم می 

 .((و پسندیده بر آن کس است که فرزند از اوست
 ) الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىفرماید:)آوری را وظیفه مردان دانسته میدر جای دیگر، نان

ر را ب -مردان -: مردان بر زنان، کارگزاران و سرپرستانند از آن روى که خدا برخى از ایشان43بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
 کنند.((هاى خویش هزینه مىمالفزونى و برترى داده و بدان سبب که از  -زنان -برخى

ت که اى اسدهند و نفقهاى است که مردان به زنان مىخوانیم: مراد از جمله)) بما انفقوا(( مهریهالمیزان میدر تفسیر
 .51پردازندهمواره به آنان مى

رداختن ندان نسبت به پگوید: تعهد او) مرد( در برابر زن و فرزاهلل مکارم در تبیین علت سرپرستی مردان میآیت
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ى دهد که وظیفه سرپرستهاى زندگى و پرداخت مهر و تامین زندگى آبرومندانه همسر و فرزند، این حق را به او مىهزینه
 .51به عهده او باشد

 
 حق مهریه

النِّسَاءَ صَدُقَاتهِِنَّ  فرماید: )) وَ ءَاتُواْسوره نساء می 4کلمه مهریه در قرآن نیامده و تعبیر قرآنی آن صداق است. در آیه 
 ها بدهید.((نحِْلَة: مهر آنان را به طیب خاطر به آن

ست که اى اعالمه طباطبایی معتقد است:)) صدقه) به ضمه دال( و صدقه) به فتح دال( و صداق هر سه به معناى مهریه
 .((53قرار نگرفته باشداى است مجانى که در مقابل ثمن دهند و کلمه نحله به معناى عطیهبه زنان مى

نویسد: نحله در لغت به معنى بدهى و دین آمده، و به معنى بخشش و عطیه نیز هست، راغب در کتاب تفسیر نمونه می
گوید: به عقیده من این کلمه از ریشه نحل) به معنى زنبور عسل( آمده است زیرا بخشش و عطیه شباهتى به کار مفردات مى

ل دارد. صدقاتهن جمع صداق به معنى مهر است. آیه فوق به دنبال بحثى که در آیه گذشته زنبوران عسل در دادن عس
امل همانند طور کنماید که:)) مهر زنان را بهدرباره انتخاب همسر بود، اشاره به یکى از حقوق مسلم زنان میکند و تأکید می

مراقب هستید که از آن چیزى کم نشود، در مورد ها طور که در پرداخت سایر بدهىیک بدهى بپردازید((؛ یعنى همان
پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید) این در صورتى است که نحله را به معنى بدهى بگیریم( و اگر به معنى 

ى بیشتر که زن حقوقعطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد:)) مهر را که یک عطیه الهى است و خدا به خاطر این
 .((52طور کامل ادا کنیددر اجتماع داشته باشد و ضعف نسبى جسمى او از این راه جبران گردد، به

 فرماید:در سوره نساء حق مهریه را برای زن ثابت دانسته، می
: و 54هُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً)) وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فاَل تَأْخُذُوا مِنْ

داده باشید چیزى  -یعنى مال بسیار -اگر خواستید به جاى زنى، زنى دیگر گیرید و به یکى از ایشان پوست گاوى پر از زر
 -گرفتن مهرسپدادن و بازطالق  عفتى زدن براىیعنى تهمت بى -بستن و گناهى آشکار نستانید. آیا آن را با دروغاز آن باز

 ستانید؟((مىباز
 دهد که به هنگاماین آیه براى حمایت قسمت دیگرى از حقوق زنان نازل گردیده و به عموم مسلمانان دستور مى

تصمیم بر جدایى از همسر و انتخاب همسر جدید حق ندارند چیزى از مهر همسر اول خود را کم بگذارند و یا اگر 
 .55اند پس بگیرند، هر قدر هم مهر زیاد باشدهپرداخت

 در اسالم مهریه بر چند پایه استوار است:
 اساس شخصیت و استقالل زن است؛ نه جهت بهای زن و پرداخت به بستگانش.. مهر بر1
ه او ب دهند که دلکش را به کسـی می. اساس مهریـه عزت و احترام نسبـت به زن است؛ زیـرا معمـوالً هدیه و پیش3
 اند و برایش قدر و منزلتی قائل هستند. سپرده

 دانند.. مهریه نشان آن است که زن را از نظر اقتصادی مستقل و الیق تصرف و تملک در اموال می2

جا که محبت و عاطفه نقش مهمی در روابط زوجین بر عهده دارد، مرد با دادن مهریه به عنوان هدیه، این . از آن4
 .56کندآن تأکید میرا بیشتر ابراز و برعالقه و محبت 

 
 حقوق زن در برابر رضاع و حضانت کودک

 خوارگی کودک، حقوق و اختیارات بسیاری برای زن تعیین کرده است. قرآن ضمن بیان احکام شیر
ادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ در سوره بقره آمده است:)) وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَر
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 دٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَرِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَها ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُو
ذا سَلَّمْتُمْ ما مْ إِنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فاَل جُناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْالدَکُمْ فَال جُناحَ عَلَیْکُفَإِنْ أَرادا فِصاالً عَ

ل خواهند شیر دادن را به فرزندان خود کاممىآتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیر: مادرانى که 
بیش  کسعهده صاحب فرزند است و هیچشان بدهند. خوراک و لباس آنان، به وجهى نیکو، برسازند، دو سال تمام شیر

شود. نباید هیچ مادرى به خاطر فرزندش زیانى ببیند و هیچ پدرى به خاطر فرزندش و قیّم نیز چنین از قدرتش مکلّف نمى
هى گیرند مرتکب گناشان را از شیر بازعهده دارد. و اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشاورت یکدیگر فرزندرب

د گناهى خورش بپردازیگمارید، اگر مزدى نیکو و درتان برگاه بخواهید کسى دیگر را به شیر دادن فرزنداند. و هرنشده
 .((کنید بصیر و بیناستارى که مىنیست. از خدا بترسید و بدانید که او به ک

عالمه طباطبائی معتقد است:)) جمله لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ، داللت دارد بر اینکه: حضانت) کودکى را در دامن 
د هتواند کودکش را شیر دپروریدن( و شیر دادن، حق مادر اطالق داده شده و موکول به اختیار او است. اگر خواست مى

چنین رساندن مدت دو سال را به آخر، حق اوست، تواند از این کار امتناع بورزد.  همو در دامن بپرورد، و اگر نخواست مى
تواند مقدارى از دو سال را شیر داده، از تکمیل آن تواند دو سال کامل شیر دهد، و اگر نخواست مىاگر خواست مى

تواند یکى از دو طرف را رى ندارد، البته در صورتى که همسرش موافق بود، مىخوددارى کند، و اما شوهر چنین اختیا
 ((57رساند.چنان که جمله فَإِنْ أَرادا فِصالًا ... این معنا را مىاختیار کند، هم

قانون مدنی بر همین اساس تنظیم شده است. در این ماده آمده است: مادر مجبور نیست به طفل خود شیر  1176ماده 
 د؛ مگر در شرایطی که تغذیه طفل جز با شیر مادر ممکن نباشد.ده
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 گیرینتیجه
قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی که با هدفِ هدایت و رشد و سعادت بشر نازل شده است، مبیّن مبانی حقوق 

 دهد.ور میها را به شناخت و رعایت آن حقوق دستترین حقوق اساسی زنان، انسانزنان بوده و ضمن تبیین عمده
جا که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر پایه مبانی و احکام اسالم بنا شده است، حقوق مربوط به زنان نیز از آن

 گردد.مبتنی بر آن احکام و مبانی تعریف و تعیین می
عف در ضاساس دیدگاه قرآن، جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد؛ یعنی موجب نقص و کمال یا شدت و بر

ردد. گگذار است و موجب تفاوت حقـوقی میشود؛ با وجود این، جنسیت در حقـوق و وضع قوانین تأثیرانسان بودن نمی
ـای طبیـعی جنس زن هتفاوت حقوقی بین زن و مرد بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان نیست؛ بلکه نادیده گرفتن تفاوت

 شود.وع ستـم جنسی شمرده میو هماننـد ساختـن آن با جنس مخالف، یک ن
بنا اولین ممندی برای حقوق بشر، مبانی حقوق اساسی زنان را تبیین نموده است. قرآن ضمن ارائه چارچوب نظام

درباره حقوق زنان توجه به مهندسی نظام آفرینش مبتنی بر خلقت اشیاء به صورت زوج است؛ یعنی بدانیم آفرینش زن 
باشد. قرآن مجید به طور کلی خلقت اشیاء را به صورت زوج معرفی نموده و آن را ت میاساس نظم طبیعحکیمانه و بر

 بخشی از نظم و ترتیب عالم دانسته است.
مبنای دیگر قرآنی درباره حقوق زنان، توجه دادن به کرامت انسان است. قرآن، انسان را موجودی دو بعدی معرفی 

اهلل است یفهی انسانیش خلچارپایان را برای او متصور شده است. بشر از جنبه نموده و قابلیت برتری بر مالئک و دنائت از
داند. در آیات متعددی بر این اصل تأکید گردیده است. این مهم به عنوان یکی و قرآن او را صاحب فضیلت و کرامت می

 های نظام در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی معرفی شده است.از پایه
اساس اصل عدالت است. نظام اجتماعی اسالم بر پایه مساوات و برابری استوار است. در گر، مساوات برمبنای دی

ر اساس تقوا و پرهیزکاری است. دین مترقی اسالم چهارده قرن پیش شعاها نسبت به یکدیگر بردیدگاه اسالم برتری انسان
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از  هم قانون اساسی،اساس اصل نوزدآزادی، برادری و برابری را سر داده است. بر

 ها سبب امتیاز نخواهد بود.حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این
های جسمی و زن به جهت ساختار وجودی مخصوص به خودش حقوق و وظایفی دارد و مرد هم به دلیـل ویژگی

ها را یکنواخت و مشابه نخواسته است. نظام ای دارد؛ چرا که طبیعت و خلقت، آنیژهاش، حقوق و وظایف وروحی مردانه
های حقوقی زن امروز است و تقلید کورکورانه از غرب و تشابه حقوقی زن و حقوقی زن در اسالم پاسخی کامل برای نیاز

ه ربی را نیز به این مشکالت ما اضافهای نوع غکند؛ بلکه بدبختیمرد نه تنها مشکالت زنان جوامع مسلمان را حل نمی
 کند.می

با این همه تفاوتی که علم در سرشت زن و مرد به اثبات رسانده است، ادعای حامیان تشابه حقوق زن و مرد، بسیار 
های قدرت و حکمت ای از نشانهتعجب برانگیز است. طراحی اختالف زن و مرد با هدف تکامل و سعادت بشر، نشانه

زنان  ی)) تساوی((، ظلمی است که روشنفکران غربی در حقفریبانهو تغییر در این روند طبیعی، با شعار عوام پرودگار است
 زنند.مان بدان دامن میاند و متأسفانه بعضی هم در کشورمرتکب شده

و  ائل استگرا، امکان سعادت و نجات را برای زن و مرد به طور مساوی قاندیش و عاقبتقرآن مجید با نگاهی دور
 آن را مشروط به کردار نیک دانسته است.

ترین حقوق اساسی ایشان را بیان نموده است. برخی از این حقوق قرآن عالوه بر تبیین مبانی حقوق اساسی زنان، عمده
پذیری آن حقوق نسبت به مردان است؛ مانند حق آموزش، حق ارث، عام و برخی مختص زنان است. مراد از عام، شمول

حقوق اساسی خاص، حقوقی است که مختص زنان است. به این تملک، حق ازدواج، حق اشتغال و .... و منظور از  حق
گذار انونها،  قبیان که به دلیل تفاوت جسمانی که در آفرینش زنان وجود دارد و با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی آن

 ق نفقه، حق مهریه، حق دریافت اجر جهت رضاع و ... .ای را برای زنان معین نموده است؛ مانند ححقوق ویژه
، انحق اشتغال زن، حق مالکیت و استقالل مالیاز جمله حقوق اساسی زنان که قرآن بدان پرداخته عبارت است از: 

 حق آموزش.و  حقوق زن در برابر رضاع و حضانت کودک، حق نفقه، حق مهریه، حق ارث
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Abstract 

One of the important issues that remains debated in the constitution is the rights of women. 

Since the position and rights of women in the law have been one of the most controversial 

topics and received many different interpretations, it is inevitable to research on the sources of 

constitution to achieve awareness from its systematic geometry on the basis of religious 

foundations and its revelatory genesis. The present article has explored the rights of women in 

the constitution of Islamic republic of Iran and deduced the foundations and most significant 

rights of women. The writer is of the view that these foundations and fundamental rights of 

women would contribute us to describe the framework of laws, base the rights of women on 

the last divinely-revealed book and finally offer an appropriate symbol of religious interaction 

with the important issue of rights of women.  
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