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  تفاوت جایگاه زنان در دیدگاه علوم انسانی اسالمی  

 و علوم انسانی غربی
 

  زينب سنچولي

 
zsanchooli@yahoo.com 


از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون حقوق زن، مقايسه بین مکتب  :چکیده

 تعالیم واسطه به زن در جامعه اسالمي، .اسالم با دستاوردهاى تمدن غرب است

و اسالم با  است برخوردارای  شايسته جايگاه و حقوق از الهي، و انساني بخش حیات

تا به  طبیعت زن، حقوق مناسبي را برای او وضع کردهدر نظر گرفتن خلقت و 

يکى  ،جوامع غربيدر مقابل، اهداف معنوی، دنیوی و اجتماعي خويش دست يابد. 

میزان  بیان مي دارند،ترين معیارهايى که براى تعیین جايگاه زن در اجتماع از مهم

های  تمامي مکاتب و نظريه .مشارکت زنان در زندگى اقتصادى و اشتغال آنان است

به نظريه  ،در جهت سوء استفاده از موقعیت و جايگاه حساس زن در جامعه ،غربي

 و همايش ها ها، کنوانسیوناند با مطرح ساختن طرحو سعي نموده پردازی پرداخته

داری وارد  های به ظاهر مدافع حقوق زن، او را در نظام اقتصاد جهان و سرمايه

  بهره ببرند. او در جهت رسیدن به اهداف خود ساخته و از

 زن، اسالم، غرب، شخصیت و حقوق. :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

نظر  مورد توجه واقع شده و بحث از حقوق زن و شخصیت و منزلت او، از مباحث مهمي است که در دنیای امروز شديداً

اسالمي، تاريخي، اين مطلب مسلم است که زن در ديدگاه غیراز نظر حقوقدانان و انديشمندان را به خود مشغول ساخته است. 

 کلیسا، حاکمیت دوره در يازدهم، سده در (1)تر از مرد بوده و هست.ر و مظلومت، به مراتب محرومحتي در تفکر معاصر غرب

 مي اعطاء زن به را حقي که بودند مذهبي های دستگاه اين و شد مي توجیه مذهبي دستورات و قوانین مبنای بر تنها زن حقوق

 هجدهم و هفدهم سده در که اين تا داشت ادامه همچنان ،وضعیت اين (2ستاندند.) مي باز وی از را ديگر حقي يا و کردند

 حقوق برخي تا برآمدند آنان، درصدد حقوق مدافع مردان و زنان ديني، و اجتماعي ديگر های جنبش آمدن وجود به با میالدی،

واژه  . (3).شد مي شنیده ها فمینیست از کمابیش بعدها که بود چیزی آنان همان ادعای بازگردانند. آنان به را زنان رفته دست از

 بود، فمینیسم رسمي و اول موج که زمان، آن در رفت. کار به فرانسه در میالدی، هجدهم سده 08دهه در بار نخستین فمینیسم،

 سده 08و 08دهه اواخر در که فمینیسم، دوم موج (4) .بودند زنان های آرمان پي در که کرد مي داللت گروهي بر واژه، اين

 بود. ها زمینه همه در تساوی مدعي نبود؛ بلکه، سیاسي حقوق در تساوی و سیاسي مطالبات پي در فقط يافت، گسترش بیستم

 اين بعداً اما، گرديد؛ مرد و زن زيستي ابعاد در حتي تساوی مدعي بلکه بود، ها زمینه همه در تساوی مدعي تنها نه سوم، موج

 در که است نموده طي را مراحلي جنبش، اين برداشت. خود افراطي ادعاهای از بسیاری از دست و گشت معتدل کمي جنبش

 فمینیسم ،مارکسیستي فمینیسم، لیبرال فمینیسم از: عبارتند که هستند فمینیسم جنبش مختلف های نحله واقع،

   (5جديد.) فمینیسم و مدرن پست فمینیسم ،سوسیالیستي
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 نگاهی به جایگاه زن، در اندیشه اسالم و غرب -1 

 

اعم از حاالت شخصي و  -از تمام جهات و در کل ابعاد زندگي اسالم، دين مبین: جایگاه زن، در اندیشه اسالم -1-1

در  .زنان را متناسب با شرايط و توانمندی جسمي و روحي آنان در نظر گرفته است ، -مقررات اجتماعي، احترام و وظايف و حقوق

 یعتت گرفته از طبأنش یعيو طب یاز نوع حقوق فطر ،اين حقوقاست که  برخوردار يحقوقاز  ،همچون مرد یززن نديدگاه اسالم، 

را به او باز گردانده  یو یثیتبلکه، شرافت و ح ؛آنها نبوده است یمخالف آزاد یچگاهه خصوص زنان، اسالم . درستآنهاو ذات 

توان به آزاد بودن زن در امور  يم ینه،زم يندر ا خود آزاد است. یتهایمرد است و مانند مرد در سرنوشت و فعال یاست. زن مساو

 به قائل که است مکتبي نخستیناسالم،  .و ... و در کل به حق و حقوق زن اشاره کرد یاسيس ي،اجتماع یو مشارکتها یاقتصاد

 (0).است زن آزادی بزرگ منادی نخستین بلکه، و شده زن برای انساني و سرشت مالکیت حق استقالل، مرد، و زن تساوی حقوق
 

و به  يندآ يبه حساب نم يمقوله اجتماع يکغرب، زنان به عنوان دنیای  در امروزه :جایگاه زن، در اندیشه غرب -2-1

 عکس،بر.يابد يآنان چندان بازتاب نم يگرفته شده و نقش واقع يدهناد زنان يواقعحق  ي،رانده شده اند. در فرهنگ غرب یهحاش

و  یرومندعاقل، ن یموجود نوانمرد به ع يعني، ؛شوند يم یدهکشير تصو ممتاز به هایموقعیت  با یعنوان افراده اغلب ب ،مردان

ديدگاه امروز غرب .شوند يم يمعرف يجنس یکاال منفعل و به عنواني، احساسی موجود،زنان شود و در مقابل، يم یمکارآمد ترس

 .شودهاى طبیعى میان آنان که توجهى به تفاوتمیع جهات با مردان است؛ بدون اينمبتنى بر تساوى حقوقى از ج ،نسبت به زنان

داعیه عدالت خواهي  ،های جهانو دفاع از حقوق زن، در میان ملت با طرح شعارهای فريبنده مثل آزادی زن ،سويياز غرب،

استفاده زن مورد  غرب،در  (0)ها را بر پیکره زن وارد مي سازد. ترين و بیشترين ستم م ستیزی دارد و از سوی ديگر، سختو ظل

برای اينکه زنان به  ،آن عده نیز مین شود.أبرای آنکه منافع عده ای سودجو و منفعت طلب ت ؛گیردي حرمتي قرار ميو ب ابزاری

آنها را فريب  (،آزادی زن)ر بردن شعارهای رنگین و زيبا مثلکاضايع شدن حق خود پي نبرند، با بسوء استفاده از خود و 

 در پي سخنرانيدر اثر رواج تفکر آزادی و آزادی خواهي، فرياد حمايت از حقوق زنان نیز رواج يافت و  ،قرن بیستمدر دهند.مي

پايگي آن همه شور و شعارهايي شدن بيدر اثر گذشت زمان و ثابت  ،اما ؛نهضتي به وجود آمد به نام فمنیسم ،هاها، مقاالت و کتاب

  (0.)شد، وضعیت نهضت فمینیسم در دهه هشتاد کمرنگ شدداده مي که در حمايت از احقاق حقوق زنان سر

 

 تفاوت جایگاه زنان در جهان اسالم و غرب -2

تبیین جايگاه زنان در جهان اسالم و غرب، الزم است اين مسئله را از جنبه سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی، ای بر

  حقوقي، ديني و ... مورد بررسي قرار داد.

 

 يک سیاسي، مشارکتاسالم،  منظراز : ، در اندیشه اسالم و غرب سیاسی مشارکت برای زنان صالحیت -2 -1

 اين از يک هیچ که دريافت توان ميسیاسي،  مشارکت مباني در تأمل باو  است جامعه افرادهمه  دوش بر الهي بزرگ تکلیف

 (9است.) تأکید شده بر آن و تصريح نیز زنان برای مباني اين وجوب به موارد، بسیاری در بلکه،نیست؛  مردان به مختص مباني

 که دارد انتظار ايشان از ،شرعي تکلیف يک عنوان بلکه، به شناسد؛ مي رسمیت به را زنان سیاسي مشارکت تنها، حقّ نهسالم، ا

 جامعه سیاسي سرنوشت در تعیین و نباشند تفاوت بي جامعه سیاسي مسائل جمله از و مسلمانان جامعه مسائل به نسبت

 اين از جمله که است اجتماعي( سیاسي مناصب در شرکتسیاسي ) مشارکت اشکال از يکي که است بديهي نمايند. مشارکت

 (18).کرد اشاره ... و مجلس نمايندگي سفارت، وزارت، به توان مي مناصب،
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 عمومي در عرصه زنان به توجه بر دالّ نشاني هیچ که شود مي مالحظه غربي، متون ترين کهن به مراجعه مقابل، بادر 

 منظر، اين است؛ ازگواهي تاريخ، غرب هیچگاه قائل به )صالحیت مشارکت سیاسي( برای زنان نبوده به  (11باشد.) نمي موجود

 قانون در (12کند.) غلبه خود جنس های ضعف نقطه بر توانسته که است ای العاده خارق انسان رسد، مي قدرت به زني هرگاه

 از حتّي زنان غربي، از کشورهای بسیاری در صنعتي، انقالب از پیش تا و ندارد جايي آنها مشارکت و هم، زنان غرب دموکراتیک

 ما، پسا (13بردند.) مي سر به شوهر قیمومت تحت و بودند محجور حکم در مدني حقوق لحاظ از و محروم انتخابات در شرکت

 در که اصالحاتي اصلي گرفت. علّت قرار نظران صاحب توجه مورد شدت به زنان مشارکت ضرورت صنعتي، انقالب دوران از

 نگرش اين علّت شود؛ بلکه، فراهم ها آن تعالي و رشد های زمینه کهنبود  اين آمده، عمل به زنان مشارکت برای مدرن، جوامع

  (14).بپذيرند اجتماعي های عرصه در را زن حضور گذاران، سیاست و مردان شد باعث که است صنعتي انقالب وقوع جديد،

 

 تاريخ در که مواردی جملهاز   :در اندیشه اسالم و غرب اجتماعی، سیاسیمناصب حق شرکت زنان در -2 -2

وَالْمُؤْمِنُونَ فرمايد:  مي کريم قرآن در خداوند است. آن امروزی معنای در زنان سفارت و وزارت بحث ،به آن اشاره شده اسالم،

 بیان زنان و مردان برای را مطلقه واليت آيه،اين . (01)توبه/بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِوَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ 

 به امر نیروهای همان اجرائیه، و قضائیه مقنّنه، گانه سه نیروهای و است جامعه سیاست در آنان شرکت آن، از مقصود و مي کند

 و و فصل حلّ طريق از گاهي و احکام شناخت در اجتهاد و گذاریقانون و تشريع راه از گاهي که هستند منکر از نهي و معروف

وجوب امر به معروف و نهي از  به توجه با بنابراين، دهند. مي انجام را وظیفه اين امور، تنفیذ و اجرا طريق از گاهي و داوری ها

 شرکت شده ياد مناصب از هريک در توانند مي زنان که گرفت نتیجه مي توانیز جواز واليت مومنین بر يکديگر، منکر و ن

 (15).يابند

 به رسمیت زنان برای حقّ )انتخاب شدن( را که جهاني معاهده نخستین المللي، بین سطح مقابل، در جهان غرب دردر 

 ملّي، قانون موجب به زنان نامه، مقاوله اين مبنای بر بود. 1952دسامبر 28مصوب زنان، سیاسي حقوق نامه مقاوله شمرد، مي

 ازپس  (10يافتند.) تبعیض هرگونه بدون و مردان با مساوی شرايط در را عمومي انتخابي مشاغل کلیه در شدن انتخاب امکان

 برای را الزم تدابیر تمام اتّخاذ زنان، علیه تبعیض حذف مورد در متّحد ملل عمومي مجمع 1900نوامبر 0اعالمیه 4ماده آن،

 به ورود و شدن انتخاب و کردن انتخاب حقّ مورد در تبعیضي، گونه هیچ بدون مردان با مساوی شرايط در زنان حقوق تضمین

 زنان پیشرفت به مربوط های شاخص عنوان به غرب، درآنچه  (10.)نمود  توصیه و تأکید جهانیان به عمومي، مشاغل و مناصب

   (10).است قانونگذاری مجالس و وزارتي مناصب در زنان از معیني تعداد ظاهری حضور فقط شود، مي تأکید و معرّفي

 

 بلکه جامعه افراد حقّ تنها نه ،سیاسي مشارکت اسالم، ديدگاه از: اسالم و غرب در اندیشه زنان، رأی حقّ -3-2

 اند. تکلیف اين اداء به مکلّف جامعه از عضوی عنوان به مردان همچون نیز زنان شده، ياد ادله به توجه با و است الهي تکلیف يک

 است. طريق اين از جامعه سیاسي سرنوشت در دخالت و انتخابات در شرکت جامعه، در فرد سیاسي مشارکت هایمالک از يکي

 :است ذيل موارد بر مبتني، انتخابات در زنان سیاسي مشارکت های زمینه اسالم، در کلّي طوربه 

 تواند نمي جنسیت و اوست شايستگي و لیاقت انتخابات، همانند شرعي واجب به فرد ساختن مکلّف صحت شرط -1"

 .نمايد سلب کسي از را صالحیت اين

 (19)."شود سیاسي رشد و آگاهي مانع تواند نمي و جنسیت است انتخابات شروط بارزترين از،سیاسي آگاهي و شعور -2

 در سال و رسید تصويب به1928سال درحقوق زن و مرد در حقوق سیاسي( )تساوی  قانون در جوامع غربي،مقابل، در 

 زنان، کمیسیون توصیه به عموميمجمع  ،1952سال در (28)گرديد. اعالن ملل، سازمان ازسوی دوم، جهاني جنگ از پس1940
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 به که شدند مي متعهد عضو دول آن، در که بود جهاني معاهده نخستیناين  .کرد تصويب را زنان سیاسي حقوق نامه مقاوله

 جهت مساوی حقوق تضمین به راجع متّحد ملل منشور در مندرج اصل که بود باری نخستین و بدهند سیاسي حقوقخود  اتباع

 دارد: وجود اصل سه مزبور، نامه مقاولهدر ".گرديد مي اعمال مشخص مسئله يک در مردان، و زنان

 .بود خواهند رأی حقّ دارای تبعیض، هرگونه بدون و مردان با مساوی شرايط با انتخابات، درکلیه زنان -1

 عمومي، انتخابي مشاغل درکلیه تبعیض، گونه هر بدون و مردان با مساوی شرايطي در و ملّي قانون موجب به زنان -2

 .داشت خواهند شدن انتخاب امکان

 عمومي امور کلیه در تبعیض بدون و مردان با مساوی در شرايط و بوده حق ذی دولتي، مشاغل احراز کلیه برای زنان -3

   (21.)"نمايند مي شرکت

 

 است. بیان آزادیِ فردی، اساسي حقوق ازيکي : اسالم و غرب اندیشه در زنان، بیان و عقیده آزادی حق -2 -4

 مادی قلمرو در چه است؛ بهنجار و سودمند سخنان و واقعیات تبیین و حق از دفاع و حقايق بیانِ آزادی بیان، آزادیِ از مقصود

 در دو اين و شود مي شمرده محترم اسالم در بیان، و عقیده آزادیِ (22قلم.) با چه باشد، زبان با چه معنوی؛ قلمرو در چه باشد،

 به و بیان را عقیده آزادیِ ،)ص( اکرم پیامبر قطعیه سنت و قرآن که ندارد وجود ترديدی .باشند مي تأيید مورد سنّت و قرآن

 فکری و عقالني قوای دارای که زناني قرآن، در عالوه، به .اند شناخته رسمیت به و کرده تضمین مردان و زنان برای میزان يک

 وابستگان يا شوهران برخالف آيیني و کرده تفکر پیامبران تعالیم در ذکورشان بستگان يا شوهران رأی رغم به و اند بوده برتری

 (23) .فرعون همسر يا آسیه و سبا ملکه بلقیس جمله،از  اند؛ شده واقع ستايش مورد اند، کرده مي انتخاب خود

 است شده پذيرفته ملّي از حقوق يکي عنوان به و بیان، عقیده آزادیِ حقّ غربي، کشورهای در تمامي ، تقريباًدر مقايسه

 اين عام سیاق به توجه با اما است، نشده تصريح مسئله اين است؛ اگرچه برخوردار آن از مرد و زن از اعم ملت افراد همه که

  (24است.) برداشت قابل نیز زنان برای بیان آزادیِ و عقیده آزادیِ حقّ جمالت،

 

 ايجاد با مخالفتي گونه هیچاسالم، : اسالم و غرب اندیشه در زنان و حضور در احزاب، تشکّالت جایگاه -5-2

 تنگناهای رفع در که شوند مي ديده بسیاری مردمي های تشکّل )ص(،پیغمبر  زمان جامعه در حتي و نکرده تشکّالت، انواع

 از هايي تشکّل يا و داشتند عضويت در آن نیز پیغمبرمانند گروه شش نفره ای که  اند. بوده مؤثّر و مفید بسیار مردم عمومي

 رواج امروزه زنان، برای ويژه به تشکّالت حق موضوع که آنجا از ولي (25.)است داشته وجود )س( زهرا حضرت زمان در که زنان

 .نیست دست در خبری داشته وجود اسالم تاريخ طول در کهزناني  تشکّالت از است، يافته

 ،احزاب کشورها،اين  از بسیاری در و برخوردارند ای ويژه جايگاه از احزاب نیز، غربي جوامع سیاسي های نظام در

 به را مجلس اقلیت و اکثريت های کرسي که هستند سیاسي احزاب اين ،غربي کشورهای پارلمان در دارند. اختیار در را حکومت

   (20).است احزاب قالب در فعالیت غربي، زنان سیاسي حضور های عرصه مهمترين از يکي ،لذا دهند. مي اختصاص خود

 

 و جامعه و اصالح تربیت، انبیاء هدف ترين اصلي ترديد، يب :اسالم و غرب اندیشه در زنان، آموزش حقّ -2 -6

 و انساني رفیع قلل به بشر رسیدن راه تنها و است اجتماعي و اخالقي رشد تربیت، و تعلیم هدف و اساس است. بوده مردم

 در تالش الزم هماهنگي که است زنده آنگاه اسالمي جامعه اً،اساس (20).است آدمي نسل تربیت و تعلیم اخالقي، های فضیلت

 آگاهي و علم به اسالم حیات زيرا، برساند؛ اثبات به راه اين در را اسالم از خود پیروی و نموده ايجاد اسالمي بینش و علمي

 اجازه ها زن به اسالم است. شده صادر بیان يک با همگان برای الهي، احکام و دستورات حديث، و قرآن زبان در دارد. بستگي
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 مرد و زن يکسان حقوق جمله از آموزش، حق و نمايد تحصیل الزم، حجاب و عفت و وقار حفظ با مردها همانند است داده

 افزايي دانش گسترش و آموزشي توسعه آموزی، علم از اصولي اسالم، جانبداری مواضع ترينروشن  از يکي براين،بنا (20است.)

 و زنانگي با ارتباطي هیچ و شده محسوب انساني فطری و طبیعي حقوق از تحصیل، و که آموزش آنجا ازاست.  زنان بین در

 قائل ای ويژه ارزش زن، و مرد از اعم انسانها، همه آموزش و تحصیل حق برای خود، در نگرش نیز اسالمندارد،  مردانگي

 منکر را زنان فرهنگ و آموزش حق میالدی، نوزدهم سده تا اخیر و های سده در حتي غربي، مقابل، کشورهایدر . (29است.)

 آزادی و هنر و دانش مراتب نظر از و مرد زن مسئله اصوالً فمینیسم، نهضت گیری شکل با هجدهم، سده دوماز نیمه  شدند. مي

 به کنند؛ تثبیت خود برای را حق اين خود، تالش با توانستند غربي زنان دوم، جهاني جنگ از پس ويژه به شد؛ حل کلي به آنان

 شده رسمیت شناخته به مرد و زن از جامعه اعم از فردی هر برای حق اين غربي، کشورهای قانون اساسي متون در که ای گونه

 رشد به جوامع، معنوی و مادی منابع از بهینه برداری بهره عامل مؤثرترين که رسیدند نتیجه اين نیز، به انشمنداند (38است.)

 اين ندارد. از تفاوتي مرد و زن علمي ظرفیت و دانش کسب توان و دارد بستگي کنند، مي زندگي جوامع در آن که افرادی علمي

  (31نمود.) ای توسعه و آموزشي های برنامه در زن جايگاه کردن نهادينه به اقدام متحد، ملل سازمان رو،

 

هاى گسترش نهاد خانواده بر پايه ويژگىتفکر اسالمى، حفظ و در  :در اندیشه اسالم و غرب ،اشتغال زنان -7-2

تأکید شده  نیز بر امکان اشتغال و استقالل مالى زنان ،دارد و در کنار آنفطرى و طبیعى زن و مرد، اولويت و اهمیت خاصى 

به  ،پذيرد و اشتغال راآن را در خدمت خانواده و رفاه و آسايش آن مى ،بلکه ؛داندبراى زن هدف نمى ،اشتغال را ،است. اسالم

اى در اسالم، مسئله پذيرد.ى و کمال آنان مىهاى افزايش قابلیت و شکوفايى استعداد زنان و در جهت تعال عنوان يکى از راه

 مطرح شده که در تمامى قوانین اقتصادى، جزايى، عبادى، سیاسى و اجتماعى به منظور حفظ (زن حقوق جنسیّتى) تحت عنوان

 (32)توازن اجتماعى و اجراى عدالت، سارى و جارى است و امتیازات و تسهیالت اشتغال زنان، الهام گرفته از قانون الهى است.

که احتیاج به شغل داشته مگر اين ؛زن مکلّف به اشتغال نیست و واجب شرعى است ،نفقه دادن مرد به زن ،اسالمديدگاه در لذا، 

حال، در هر به ( 33).داردکفايى اشتغال براى زنان را دربر فته باشد و يا به سبب اَمرى که وجوبيا اشتغال براى او ضرورت يا

، از حقوق و مزايای مساوی با مردان برخوردار مي شود و از اين جهت، هیچ تبعیضي بین زن و مرد صورت تمايل زن به اشتغال

  نیست.

ترين نقش به عنوان اولین و مهم ،شود که اين امرآن چنان به اشتغال زن در خارج توجه مى ،در جوامع غربىمقابل، در 

در  گیرد.نظر قرار مى به عنوان نقش دوّم و فرعى مدّ ،هاى فرهنگىزن مطرح شده است و نقش مادرى و همسرى و ادامه سنّت

 ده بسیار متزلزل و ناپايدار است.تبديل شده و نهاد خانواخود به هدف  ،غرب، زنان بايد براى اشتغال تالش کنند؛ چون اشتغال

افزايش مشارکت در عرصه اين به سرعت رو به فزونى نهاد.  ،طول قرن بیستم، مشارکت زنان در نیروى کار جوامع صنعتىدر 

نه به علت اين که گسترش مشارکت زنان  ؛به سبب نیاز شديد جوامع صنعتى به نیروى کار ارزان بود ،فعالیت اقتصادى و اشتغال

هاى مختلف اقتصادى فعالیت زنان در عرصه ،در جهت رعايت شخصیت و منزلت آنان باشد. از آغاز انقالب صنعتى تا کنون

 بر تساوى حقوق زن و مرد نبوده است. در دو بُعدِ مقدار دستمزد و کیفیت هیچ گاه مبتنى ،هارفتار غرب با آن ،ولى ؛کنندمى

   (34)تر از مردان قرار دارند.اى پايیناحراز شده زنان در مرحله ،شغل

 

درباره ارتباط مالي  ،کشورهای مختلفحقوق  :حدود مالکیت زنان بر اموالشان، در اندیشه اسالم و غرب -8-2

برداری از اموال و حقوق و ف و بهره دو نوع نظام مالي مهم دارد که حدود اختیارات هر يک از زوجین در تصرّ ،زن و شوهر

  . اين دو نوع نظام مالي عبارتند از:کند مین هزينه زندگي تعیین ميأتکالیف آنها را برای ت
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)در  که زن و شوهر پس از ازدواجست از اينعبارت ،استقالل مالي زوجیناسالم:در (، )جدايي اموالرژيم استقالل مالي -الف

دارايي مشترکي را تشکیل نمي دهند و زن  ،اموال زن و مرد ممتاز و جدا از هم برخوردارند.ي از دو داراي ،دوران زندگي زناشويي(

استقالل کامل دارد و  ،ف اموال و دارايي های سابق يا اموال مکتسبه در دوران زناشوييدر اداره، تنظیم و تصرّ ،پس از عقد نکاح

استقالل اقتصادی زن،خاص  احترام به حق مالکیت و (35).دهد مي تواند هر گونه عمل مادی و حقوقي را نسبت به آنها انجام

 (30نسبت به مايملک خودش حق مالکیت مطلق دارد و مرد حق کوچکترين دخالتي در آن ندارد.) ،زن طوريکهاسالم است؛ به 

يک دارايي مشترک را تشکیل مي  ،در اين رژيم، دارايي زن و شوهر پس از ازدواج، در غرب: رژيم اشتراک در اموال -ب

دهد. شمول اين اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیر منقول و دارايي قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای 

مرد،  ،در غالب آنها ،اما ؛متفاوت خواهد بود ،مختلف رژيم اشتراک مالي که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپايي وجود دارد

اختیارات مرد گسترده تر از اختیارات زن مي  ،)اموال مشترک( را بر عهده دارد و يا الاقل ف در اين اموالره، تنظیم و تصرّادا

مثل انگلستان ؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقي کامن ال ؛ژرمني -باشد. اين رژيم هم در سیستم حقوقي رومي

که اکثر  -جديدي غم همه گرايشها به سمت اعطای استقالل به زن، هنوز هم در رژيم قانونعلي ر از سوی ديگر،( 30.)وجود دارد

شرط خالف، توسط مرد اداره مي اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان  ، -زوجین فرانسوی تحت اين رژيم ازدواج مي کنند

ف شوهر را رد تصرّ مگر اين که زوجه صريحاً ؛ه را داردجازه تصرف در اموال زوجقانونگذار فرض را بر اين نهاده که شوهر ا و شود

بر خالف تصور عده ای، حدود  :مي توان گفت ،مقايسه اجمالي بین قانون اسالم و قوانین دنیای متمدن غرببا لذا، ( 30.)نمايد

اختیارات زن و آزادی و استقالل او در انجام امور مالي و روابط حقوقي و اقتصادی در شريعت و نظام حقوقي اسالم، به مراتب 

  (39ت.)برای زن شناخته شده اس ،وسیعتر و بیشتر از آن مرزهايي است که در نظام های حقوقي کشورهای مدعي تمدن

مخارج مین هزينه خانواده و أت ،نظر اسالماز  : (، در اندیشه اسالم و غرب)نفقه زنمین هزینه و معاش أت -2 -9

هم باشد، الزامي ندارد که از  ثروتمنداگر زن  ،يحتّ مسؤولیتي ندارد.هیچ  ،به عهده مرد است و زن از اين نظر ،)نفقه(شخصي زن

اسالم به شکل بي سابقه ای، جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادی ( 48.)مین کندأاموال شخصي خود، مخارج زندگي خود را ت

او کوتاه کرده و حق قیمومت  اموالرعايت کرده است؛ از طرفي، به زن استقالل و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از 

خانوادگي از دوش زن، او را از هر نوع اجبار  گرفته و از طرف ديگر، با برداشتن مسئولیت تأمین بودجهز مرد در معامالت زن را، ا

مین هزينه أبسیاری از کشورهای اروپايي از جمله فرانسه، ت درمقابل، در ( 41معاف کرده است.) تأمین معاشو الزام، برای 

  ( 42)مین هزينه خانواده هستند.أمکلف به کسب درآمد و ت ،يک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو ،زندگي مشترک
 

عالیم اسالم در روابط بین ت: و غرباسالم در اندیشه  و حفظ کرامت و شخصیت زن، حجاب رعایتلزوم  -11-2

 قرار داده که يکي از آن قیود، مکلّف نمودن زنان به رعايت حجاب در برابر نامحرم است؛ تا از اين طريق، مرزها و قیودیافراد،

به  -والًا اسالم با تشريع حکم حجاب، خواسته است که:" واقع،در  کرامت زن حفظ شود و در جامعه، امنیت داشته باشد.

شخصیت و کرامت زن را تأمین  -لثاًثااز فروپاشي نظام خانواده جلوگیری نمايد؛  -نیاًاثبهداشت رواني زنان و مردان کمک کند؛ 

حريم اجتماع را از بي عفتي و آلودگیهای جنسي  -ابعاًرکند و او را از يک شخصیت ابزاری به شخصیتي مستقل تبديل نمايد؛ 

 (43.)"نگه دارد. 

ترين آبشخورهای لذت اوست و او در يکي از مهم (،تن)چیز ديگری نیست و اين  (،تن)از نظر غرب، انسان جز مقابل، در 

از آن به عنوان آزادى  ،امروز در غربآنچه  (44).مند شودتواند بهرهها تا ميبايد از همه لذت ،فرصت محدودی که تا مرگ دارد

  (45نامید.)شود، آزادى زن نیست؛ بلکه در واقع، بايد آن را آزادى مردان هرزه براى التذاذ از زن  زن نام برده مى
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 گیری نتیجه

سازی و تکامل  )ص(، زن، به همه حقوق انساني و الهي خود دست يافت و به محور سالمظهور اسالم و در عصر پیامبر اکرمبا  -1

ديگر گری در غرب و تحمیل ارزشهای آن بر بشر از تعالیم اسالم و رشد مادّيلیکن در قرون اخیر، با دور شدن خانواده تبديل شد.

 های پست مادّی تبديل شد و خانواده، ارزش معنوی خود را از دست داد.، به وسیله ای برای رسیدن به لذتجوامع، بار ديگر، زن

و  ت، فسادو ذلّ و بحراني است. توهین سف بارأوضعیت زنان بسیار  که روشن مي سازد ،جوامع غربيدر  انوضع زن نگاهي به -2

، نمونه هايي از جايگاه زنان در جامعه اهداف خوددر جهت رسیدن به  رحمانه از زنان و استفاده بي بي بندوباری، سنگ دلي

و بدون منطق و بدون  يبرنامه، بدون سازمانده يحرکت عجوالنه، ب يکبا  ،نهضت دفاع از زنان در غربهمچنین،  غرب است.

 مي باشد. از جمله زنانبه ضرر همه،  يتدر نها بنا شده کهزن و مرد  یعتبدون توجه به فطرت و طب ي،بر اصول اخالق یهتک

با  ،غرب ؛ستا ساز بودن آن های اساسي نگاه اسالم و غرب به زن، محوريت زن در پرورش نسل آينده و جامعهتفاوتاز ديگر  -3

مقام و ارزش چرا که ؛ زن روا داشتهخیانت را در حق در غالب تساوی حقوق زن و مرد، بزرگترين و شعارهای فريبنده فمنیستي 

 نهاد.رو به نابودی  ،آن جامعه و مديريت خانواده و تربیت انسانها و به تبع شدواالی زن و مادر بودن به دست فراموشي سپرده 

ی ، در عین حال که زن را از فعالیتهااسالم يکي ديگر از مسائل مهم در اسالم، چگونگي حضور زن در اجتماع مي باشد. -4

حالیکه، درای برای ثبات شخصیت زن و حريم هويت او، آزادگي و قدرت زن قرار داده است. ، حیاء را وسیلهاجتماعي منع نکرده
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