
 اقشار جهان زیست در مدنی حقوقی نظام پذیرش در فرهنگی درنگ

 زنان مختلف
 

 2 فتحی ربابهو  1*طباطبایی  قاضی محمود 
 

 21/12/1313تاریخ پذیرش:  - 11/11/1312تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 مصاحبۀ انجام با و ایزمینه نظریۀ روش با و اندیشمند و فرهیخته زنان دیدگاه از استفادۀ با مقاله این در

 نظام پذیرش با زنان مختلف اقشار جهانزیست هایارزش مناسبات ها،دانشگاه اساتید از نفر 22 از عمیق

 نیز آن از هاییبخش و زنان نفع به قانون از بخشی کنندگانمشارکت نظر از .شد بررسی مدنی حقوقی

 نظر از .دارد مشکل اجرایی ضمانت در است شده تدوین زنان نفع به که هم بخشی آن است، ناعادالنه

 رواج با .دارد نقص و خأل زنان حوزۀ در و تأخر زنان جهانزیست از حقوقی نظام کنندگان،مشارکت

 زن از تواندمی کمتر و شده مردانه نیز قوانین روح گذاری،قانون محیط در تعصب و تبعیض مردساالری،

 توجه و تحقیق بدون حقوقی نظام و است سنتی جامعۀ با مطابق قانون آنها از برخی نظر از .کند حمایت

 استاد 22 هر بررسی این در .پردازد می قوانین تدوین به زنان ارتباطی کنش و زیسته تجربۀ به عمیق

 .دارد تأخر آن از و داشته کمی توجه زنان جهانزیست به حقوقی نظام که بودند برآن کنندهمشارکت

 

 نظریۀ حقوقی، نظام سیستم، جهان،زیست ناب، رابطۀ دموکراتیک، خانوادۀ زنان، هایارزش ها:کلیدواژه

 .ایزمینه

 

 

  

                                                           
 Smghazi@ut.ac.ir. علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۀدانشکداستاد  مسئول، نویسندۀ. 1

 Fathie@yahoo.com. نور پیام دانشگاه شناسیجامعه دکتری دانشجوی. 2

ره 
دو

ن، 
یرا

ی ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

ی م
رس

بر
6

ره 
ما

 ش
،

2 ،
ان

ست
زم

و 
ز 

ایی
پ

 
13

94
ص 

 ،
32

6
-

30
5

 



  1394 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   316 

 

 مقدمه

 و زمان در و کرده تغییر تدریج به تاریخ طول در هاآدم اجتماعی زندگی و جهان ساختار

 مراجع، لذا .است گرفته شکل هاانسان روابط در متفاوتی اجتماعی نیازهای گوناگون هایمکان

 توجه افراد روابط در اساسی تحوالت به باید مدنی قوانین وضع در دانانحقوق و گذارانقانون

 .نشوند هنجاری و حقوقی مشکالت دچار افراد و جامعه تا کنند

یکی از  .گوید نظم اجتماعی جدید متفاوت از نظم سنتی استچنانچه گیدنز می

هایی های پیش از مدرن هم پویاییشاید تمدن .های دنیای جدید سرعت تغییر استویژگی

های زندگی را رسد، همۀ حوزهاند اما سرعت تغییرات در دورۀ جدید به اوج خود میداشته

: 1333گیرد )گیدنز، های اجتماعی سراسر کرۀ زمین را فرا میشود و امواج دگرگونیشامل می

یط اجتماعی جدید متحول شده ها در شرامختصات زندگی نسل»معتقد است  گیدنز .(011

ناب،  ۀزندگی، اعتماد، رابط ۀاین تحول در نظام فکری او در مفاهیمی مثل شیو .است

این تغییرات  .(61-60: 1331، صدرا« )... سازی و شور و شوق انعکاس یافته استخصوصی

جهان خود ها از تجاوز ساختاری سیستم بر زیستای است که در شرایط جدید انسانبه گونه

 ،کندهایی که ساختار بر ارتباط تحمیل میتجاوز ساختاری از محدودیت .کنندابراز نگرانی می

 :1330هابرماس، ) کنش ارتباطی شرایط سازیاژگونهوتحریف و  گیرد یعنی باصورت می

که  های رفاه اجتماعی، مدارس و خانوادهسازی حوزهطریق قضایی ازتجاوز ساختاری  (.261

 .(130: 1313)هوالب،  کندعمل میهاست استقرار اصول حقوقی پایه برای این حوزه ایبه معن

: 1330هابرماس، ) کنندجهان از نظر کنش ارتباطی آن را فقیر میها با استعمار زیستنظام

گرایی اجتماعی و حقوقی، عالوه بر تحوالت نوین، به منافع اساس رویکرد واقع بر .(013

اجتماعی، نیازهای اجتماعی و سازگاری قواعد و نهادهای حقوقی با هنجارهای حقوقی و 

گذاری، جامعه و حقوق همبستگی در جریان قانون .شودشده توجه جدی میاخالقی پذیرفته

 .(321: 1331های اجتماعی و حقوقی با هم مرتبط است )علیزاده، داشته و دگرگونی

قواعد حقوق اسالمی را ثابت و بخش دیگری را که بخشی از دین اسالم با توجه به این 

مرد نیست و به تبعیت زن و  متفاوت روحی و جسمی بنابراین منکر خصوصیاتداند، می متغیر

زن و مرد را  گونه بدین و برای زن و مرد است مجزایی حقوق و تکالیف ها،از آن قائل به نقش

 و تکالیف گوناگون شاهد اشکال تاریخ طول ما در .داندمی همدیگر مکمل اجتماعی زندگی در

 به نظر با حقوق و تکالیف که است بوده واقف امر این به خاتم دین .دو هستیم این حقوق
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 را آن زمانه گذشت که است عنصری واجد چون شود،می دگرگونی دستخوش زمان، شرایط

 توجه با .باشد داشته جدید نیازهای با متناسب و قواعد احکام تواندمی وهمچنان کندنمی کهنه

 اهلل عج) زمان امام کبری غیبت زمان در که اکنون امامت، بحث در امامیه کالمی مبنای این به

و  اصول با وقتی تا خردمندان، و بنای عقال سیرۀ ناگزیر، بریم،می به سر( الشریف فرجه تعالی

 .(222: 1331 علیزاده،) شودمی نباشد، پذیرش ناسازگار شریعت قطعی و آشکار و احکام مبانی

 

 مسئله بیان

 و فرهنگی ساختارهای عظیم تحوالت با( شهرهاساکنان کالن  خصوصبه) ایرانی زنان

 کسب و اقتصادی و اجتماعی هایفعالیت در حضور با و جدید جهانزیست در اجتماعی

 فعال گرانیکنش به خود مدنی حقوق و هاهویت به نسبت بازاندیشی خودآگاهی و در جریان

 شدۀساخته هایدال و آورده روی ساختارشکنی به دیگر آنان رسدمی نظر به .شدند تبدیل

 حضانت حق و زن تمکین و همسر تعدد مرد، ریاست و برتری قبیل از مردان نفع به و مردان

 کنند؛ آنها درمی وارد و شُبه داده قرار پرسش مورد حداقل یا تابندنمی بر را پدر برای فرزند

 هاعرصه سایر در روابط و زناشویی به مربوط روابط از جدیدی تعریف خواهان موارد برخی

هال زنان افزوده شده است، آنها دال گری اجتماعیجدید بر نقش کنشدر دنیای  .هستند

، برای تضعیف هژمونی این نظام معنایی و تقویت گفتمان مردساالری را به چالش کشیده

 به ایرانی مسلمان زن البته .(23: 1336اند )باستانی، های گفتمان برابری زن و مرد در تالشدال

 به اما دارد؛ اعتقاد هانقش از برخی تفاوت به و است قائل زنان و مردان بین موجود هایتفاوت

 حقوقی نظام و آنهاست تکالیف با نابرابر بسیار زنان جدید، حقوق جهانزیست در رسدمی نظر

  .دارد تأخر زنان جهانزیست بر حاکم اجتماعی واقعیت از قانونی و

 که فهمید توانمی زنان حقوق دربارۀ موجود هایپرسش و مقاالت و هانشریه به رجوع با

 وضعیت را اجتماعی مسئلۀ معموالً شناسانجامعه» .اندرنج در قوانین بودن ناعادالنه از زنان

 برای باید معتقدند و دارد مغایرت مردم از مهمی شمار هایارزش با که دانندمی ایاظهارشده

 حقوقی نظام حاضر قرن در .(12: 1332 واینبرگ، و رابینگتون« )کرد اقدام وضعیت آن تغییر

 یا سازگاری نداشته زنان سازگاری جهانزیست هایارزش با قوانین از ایران در زمینۀ برخی
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 و حقوق از سخن( اجتماعی سطوح کلیۀ در تقریباً)زنان  بین در که هنگامی .1دارد کمتری

 چرا گویندمی همواره و کرده صحبت قانونی و حقوقی تبعیض وجود از شود؛می زنان قوانین

 این حل برای جدی اقدام گیرد، آنها خواهاننمی صورت تبعیض بردن بین از برای تالشی

 سؤال زنان جهانزیست هایارزش با آن ناسازگاری و مدنی حقوق نظام بنابراین .اندمسئله

 و بشر حقوق و عمومی اخالق که این به توجه با .است جامعه اعضای از گروه این مهم ذهنی

 هادولت اساس این بر 2کنند،می حمایت زنان حقوق از اکنون نیز المللیبین هایسازمان

 خانواده بنیان به مباالتی،بی و غفلت .سازند برقرار مرد و زن حقوق در را نسبی تعادل ناچارند

باعث  جدید جهانزیست به توجه عدم آور؛می بار به نامطلوب هایواکنش و رساندمی آسیب

 قوانین به نسبت ازآن باالتر وحتی ایران مدنی حقوق نظام به نسبت ایرانی جامعۀ شود زنانمی

 المللیبین هایسازمان سایۀ در را خود خوشبختی و سعادت و شده بیگانه اسالمی مقدس شرع

 ستم زیر را زنان همواره که دیدگاهی از برخاسته هایجنجال که است حالی در این بجویند،

 رفع کنوانسیون مثال برای المللی،بین اسناد جایجای در و داندمی مردساالرانه هاینظام

 مباحث و اقتصاد زمینۀ در جهانی تعامالت از برخاسته سندی که زنان، علیه تبعیض هرگونه

 و زن حقوق تساوی» ،«جنسیتی سازییکسان و برابری» چون هاییواژه است، زنان اجتماعی

 خورد،می چشم به «مردان همانند جامعه در آنان مشارکت و زنان از تبعیض رفع» ،«مرد

 نظر به .آورد دستبه چندانی توفیق خانوادگی تعامالت و زنانه هویت بازشناسی در نتوانسته

 خود تبیین در و است جامعه در مردان و زنان جایگاه مشابهت ایجاد اسناد این هدف رسدمی

 تواندمی خود نگرش این حتی کنند کهنمی توجه زنان جسمی و ذهنی هایگرایش به حاالت،

 را زنان دیده، متکامل موجودی و برتر جایگاه در را مرد در پیپی  زیرا باشد؛ تبعیض خاستگاه

 هاظرفیت ها،مسئولیت یک هر مرد، و زن کهآن  حال .کندمی تشویق مردان با سازیهمسان به

 یا برتری مالک یا تبعیض منشأ نباید هاتفاوت این اگرچه دارد؛ متفاوت هاییجایگاه و

 .(126: 1333 زعفرانچی، از نقل به فرهمند) باشد جنس دو از یکی فرودستی

                                                           
؛ میرداداشی، مهدی «بررسی تکالیف غیر مالی زوجین با رویکرد به تحوالت اجتماعی اخیر( »1330) میر حسینی، مجید. رجوع شود به 1

بررسی اثر قانون مادۀ واحده اصالح مقررات طالق بر حمایت از حقوق ( »1336حقوقی حضانت و محمدی، فاطمه ) -بررسی فقهی( »1331)

 .«ه و مشکالت اجرایی آن در دادگاه های خانوادهزنان و حفظ کیان خانواد

 (CEDAWکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ). همانند 2
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 آنان بلکه نیست آنها رابطۀ مقوم مرد و زن زندگی اولیۀ نیازهای تأمین کنونی دنیای در

 حق االرث،سهم اجباری، امروزه تمکین .دارند نیاز یکدیگر به صمیمی و ناب رابطۀ ایجاد برای

بیشتر ( همه نگوییم اگر) دانش ذخیرۀ با که است حقوقی از جمله فرزندان حضانت و طالق

 اگر با که گرفته شکل جدیدی هاینگرش و هاارزش آنها جهانزیست در .است ناسازگار زنان

 .است در تزاحم نباشد، تعارض در آنان قبلی هایارزش

 دیگر اجتماعی، زندگی هنجاری و عرفی تغییرات به توجهیکم صورت در حقوقی نظام

 برتر هایارزش بر عالوه حقوقی قوانین .بود نخواهد قادر زندگی برای عادالنه قوانین ایجاد به

 مقتضیات از برآمده نیازهای و افراد متقابل روابط نوع زندگی، روش جوامع، بر حاکم عرف با

 ذهنی دغدغۀ مسئله، این که آنجا از .(011: 1331کاتوزیان، ) دارند مستقیم ارتباط زمان

 سطوح کلیۀ زنان بین در حضور با نزدیک وی از نیز و بوده زن، یک عنوان به نویسنده،

 تحقیق در این بنابراین است، دیده آنان ذهنی اشتغاالت جزو را مسئله این همواره فرهنگی

 . کنکاش شودمسئله  شده است این تالش

 و هاارزش نوع چه زنان مختلف اقشار جهانزیست سوأل اصلی این بود که: در

 و دارد؟ آنان مدنی حقوق نظام با ارتباطی چه هاارزش این و است جاری فکری هایوارهطرح

 زنان هایارزش تحلیل و بررسی ،تحقیق این هدف گذارند؟تأثیر می ارتباط بر این عواملی چه

کیفی و از طریق مصاحبۀ  روش از استفاده با .است آنان سوی از مدنی حقوقی نظام پذیرش و

 شدتالش  .آمد دستبه زنان جهانزیست کنندگان فرهیخته، دربارۀهایی از مشارکتداده عمیق،

، افرادی که خود در زمینۀ شودهای زنان کسب تا از مطلعان آگاه، اطالعاتی در زمینۀ ارزش

اند زیست جهان زنان را توانستهیا به عنوان یک زن تجربۀ زیسته داشته و می زنان کار کرده و

 . به خوبی بازنمایی کنند و در ضمن مناسبات آن را با پذیرش نظام حقوق مدنی عنوان کنند

 

 تحقیق  روش

 است ایویژه شناسیروش ای،زمینه نظریۀ .ای استفاده شده استدر این بررسی از نظریۀ زمینه

 شده داده بسط و ایجاد برساختی-تفسیری هایبنیان اساس بر هاداده از سازینظریه هدف با که

 و نفوذ تأثیرات، عوامل،) توضیحی سطح در تبیین توسعۀ به دارد تمایل تئوری گراندد .است

 تکنیک .بپردازد( 02: 2111اسمیت، )اندیشمند  زنان دیدگاه از زنان زیستۀ تجربۀ تبیین و( غیره

 کنندهمشارکت گفتار تفسیر به دستیابی مصاحبه هدف این و بوده عمیق مصاحبۀ استفاده مورد
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 و داده گوش هاکنندهمشارکت بیانات به دقت با گرمصاحبه عنوان به محققان خود .است

 .شود ادراک ذهن در مفاهیم تا شدمی مرور و تایپ گرپژوهش توسط روز همان در هامصاحبه

 ضبط به حاضر آنها رسید،به نظر می حساس هادهندهاطالع نظر از موضوع جا که آن از

از  .کند بردارییادداشت محقق تا دادند خرج به حوصله مصاحبه انجام در ولی نشدند مصاحبه

شناسی، حقوق، انسان و فقه شناسی،جامعه سیاسی،علوم)نفر از اساتید دارای مدرک دکتری  22

های مختلف در و کرسی استادی در دانشگاه( اسالمی حقوق مبانی و فقه روانشناسی، فلسفه،

جهان زنان های زیستشهر تهران مصاحبۀ عمیق به عمل آمد تا محققان به مناسبات بین ارزش

 .و پذیرش نظام حقوق مدنی، از نظر زنان فرهیخته دست یابند

 

 ی تحقیقهایافته

 یمدن یحقوق نظام رشیپذ و زنان جهانستیز یهاارزش مناسبات -

این نظریه از تحقیق حاضر به روش نظریۀ  .«زنان تأخر دارد جهانستیز از ینظام حقوق»

نفر از اساتید خانم دارای مدرک دکتری و کرسی استادی در  22از  .دست آمده استای بهزمینه

دانشگاه مصاحبۀ عمیق به عمل آمد تا محققان به مناسبات بین پذیرش نظام حقوق مدنی و 

 کننده برآن بودند که نظاممشارکت 22هر . جهان زنان فرهیخته پی ببردهای زیستارزش

از . جهان زنان تأخر دارداست و از زیست توجهکم زنان زیستۀ تجربۀ و جهانزیست به حقوقی

هایی از آن نیز ناعادالنه است، آن بخشی هم نظر آنها بخشی از قانون به نفع زنان است و بخش

از آن جا که نظام حقوقی در  .دارد مشکل اجرایی ضمانت که به نفع زنان تدوین شده است در

د، در قانون مدنی شاهد خأل، نقص، کنجهان زنان توجه نمیتدوین قوانین به زیست

ها شوندهاز نظر یکی از مصاحبه .گذاری هستیمقانون تعصب در محیط و مردساالری، تبعیض

سال  01زن به دنبال حقوق خود است، حق طالق و حضانت و مواد حقوقی فعلی برای فضای 

ا جامعۀ سنتی است و یعنی قانون مطابق ب .پیش قابل استفاده است ما باید آن را ارتقا بدهیم

 بر اساتید خانم از تعدادی .دارد توجه کمتر زنان ارتباطی کنش و زیسته تجربۀ حقوقی به نظام

 در اسالمی سیستمی نگاه اهداف و فلسفۀ به و شده است گرامناسک حقوقی که نظام بودند آن

جهان زمانی که نظام حقوقی به زیست .کندنمی زوجین توجه روابط در تکالیف و حقوق زمینۀ

کنندگان، قانون در از نظر مشارکت .قانونی خواهد داشت خأل و زنان توجه نکند، نقص

دار و مردان، بیمۀ زنان خانه نشوز مطلقه و بد سرپرست، مسئلۀ و سرپرستبی های زنانزمینه
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 خأل و ادران، با نقصکاهش ساعات کاری زنان، به دلیل لطمه وارد نشدن به نقش تربیتی م

در شهرهای مدرن و صنعتی، به تغییرات  زنان جدید هایارزش کسب دلیل به .مواجه است

 .شودها احساس نیاز میجدی قانونی در این زمینه

گذاری بیشتر توسط مردان اشغال شده است و لذا قوانین در زمان تصویب از محیط قانون

رسانان، ایدئولوژی مردساالرانه و فرودستی از نظر اطالع .کندعینک و فیلتر مردانه عبور می

حرج، ریاست، حضانت،  و عسر) قوانین با زنان زنان در نظام حقوقی نهادینه شده و چالش

عسر و  .امروزی است« جهان زنانتأخر نظام حقوقی از زیست»نیز بیانگر  (ارث و طالق، مهریه

 .نند با استناد به آن در دادگاه تقاضای طالق کنندتواحرج زن یکی از مواردی است که زنان می

بار زن در نظر گرفته شده است اما زنان در جای در قانون ظاهراً راه خالصی از زندگی مصیبت

لذا رسیدن به مقصود برای زنان بسیار سخت  .اندجای قانون در جایگاه اثبات قرار گرفته

های زیسته زنان تواند بر اساس تجربهو می عالوه بر آن عسر و حرج نسبی بوده .خواهد بود

 و خانوادگی زندگی نوع اجتماعی، طبقۀ و تحصیالت میزان نیز و جسمی و روحی )از حیث

  .متفاوت در نظر گرفته شود زندگی( شغل، سن و مکان اجتماعی، شخصیت نیز

ت و اساتید مورد مصاحبه، ریاست را نه به عنوان تبعیت کامل بلکه به معنای مدیری

ها فارغ از جنسیت توجه سرپرستی خانه و تأمین معاش دانسته و اکثراً به ریاست شایسته

 عَلی بَعْضَهُمْ اللّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَی قَوّامُونَ الرِّجالُ» ۀآی گانکننداز نظر مشارکت .اندکرده

در » .است اقتصادی نیست بلکه برتری ذاتی برتری معنای به 1«أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْضٍ

شدن مردان  معرفی قوامون دلیل دو .مشخص نیست مرد ریاست و قوامیت ثغور و قانون حدود

 حضرت زنی چون داشته باشد مثل فضل زن اگر أَنْفَقُوا است یعنی فَضَّلَ و دیگری بِما یکی بِما

در این جا شرط  .«دارد کمال زن است کهمعاویه باشد این جا  شوهری مثل با نعوذ باهلل زینب

 .کنندگان معتقدند قانون ریاست باید بازخوانی و تعبیر مجدد شودآیه محقق نیست لذا مشارکت

 نباید زنان که چرا .دارد تأمل و بررسی به نیاز 1111 2در مورد حضانت معتقدند که مادۀ

 ادارۀ توانایی زنان از بعضی فعلی شرایط در بگذرند، ازدواج به نیاز از خود فرزند خاطر به

باید مراکز نظارت و رسیدگی به وضعیت کودک ایجاد شود معلوم نیست  دارند، را زندگی

 در شوندگانمصاحبه از برخی نظر از .بزرگ خوشبخت باشدکودک با مادر یا پدر یا پدر

                                                           
 .30 آیۀ نساء . سورۀ 1

 اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتال به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.. 2
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 امانج مقام در زنان و دارد اختصاص مردان به حق جنس از چیزی هر ایران فرهنگ

 والیت است و مرد مال والیت و مال امتیازات، حقوق ولی است زن با حضانت .اندمسئولیت

از نظر آنها پدر  .است نابالغ موجودی زن نگاه این در گیرد،می مرد را مهم تصمیم .حق یعنی

 ازدواج عدم ها نیزتعداد خیلی کمی از خانم .کننداولویت ندارد و بحث شایستگی را مطرح می

 .پذیرنددانند و میمی مرد والیت سیطرۀ علت به را حضانت دورۀ در مادر

 1 به دختر رسیدن ها، بعد از اتمام حضانت مادر بر دختر، تاکنندهاز نظر یکی از مشارکت

گیری او باید دو سال دیگر سپری شود، از نظر او این دورانِ رعب و و توان تصمیم قمری سال

  .آورددختر وارد میوحشت آسیب شدیدی به 

 از خیلی که است این شود،می استنباط مصاحبه از چه آن کل ، در11331در مورد مادۀ 

 زن حقوق کنندۀتضیع و آمیزتبعیض را آن و بوده ناراضی مردان طرفۀیک طالق حق از زنان

 زندگی استحکام و کنند ناامنی احساس زندگی در زنان شودمی باعث حق چرا که این دانندمی

 تمایالت و گرایش به عمل نه دانندمی الهی را تکلیفی طالق حق اساتید برخی .شود تهدید

 البته کنند؛می عنوان اسالم مخالف و اسالم در نه قانون در را آن وجود نیز برخی و فردی

 .دانندمی خانواده استحکام نفع به را آن زنان بودن احساساتی به دلیل نیز پاسخگویان از برخی

 زنان به نیز نکاح حق است شده داده مردان به شرع نظر از طالق حق از نظر گروه اخیر اگر

 در نکاح حق است که شده مانع زنان ناآگاهی و مردساالر فرهنگ وجود است؛ شده واگذار

وکیل در توکیل  دیگر شروط و طالق زمینۀ اگر دختر در .بشود زنان جهانزیست جزو جامعه

ضمن عقدش کند در عقل سلیم و فرهنگ عامه مردم به صورت فردی شوم بودن را شرط 

تازه اگر به این آگاهی رسیده  .شناخته خواهد شد که در شروع زندگیش به فکر طالق است

اند، گاهی خیلی از دختران ما در هنگام امضای سند ازدواج متوجه موارد مورد امضا نبوده .باشد

خورد؛ اما باید به این امر نیز توجه آن به نام اسالم رقم می و مشکالت ناشی از ناآگاهی زنان

کرد که دختران ایرانی به سبب فعال نبودن در انتخاب همسر حتی با دانستن این شروط نیز در 

این جا نیاز به تمهیدات قانونی است  .صورت مخالفت پسر ناچار به قبول ازدواج خواهند شد

عالوه بر این مردان نیز باید در مقام اثبات  .سهیل شودتا شرایط اثبات طالق توسط زنان ت

 . طالق باشند چون آنها معصوم نیستند که در طالق فقط رضایت الهی را انجام دهند

                                                           
 کند. مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالقتواند با رعایت شرایط مرد می. 1



  313  ...مدنی حقوقی نظام پذیرش در فرهنگی درنگو فتحی/  طباطبایی قاضی

 

از نظر این  .انداز نظر اساتید، مهریه ضمانت اجرایی ندارد و از این بابت زنان ناراضی

 22طبق مادۀ  1311ده در سال قانون حمایت خانوا ها، تصویب قانون مهریه درخانم

کنندگان، مهریه در برابر حق طالق و ارث به از نظر مشارکت .گیری مردانه داشته استجهت

 .کنندۀ مسائل مالی زنان در برابر اهمال قانون استعنوان اهرم و جبران

ارث زن نابرابر  اسالمی حقوقی کنندگان، در نگاه سیستمی نظاماز نظر برخی مشارکت

؛ ولی نظام حقوقی ایران در تدوین و در اجرا نگاه سیستمی اسالم را در نظر نگرفته نیست

است و از سوی دیگر نظام خویشاوندی سنتی نیز وجود ندارد تا از زنان حمایت کند، لذا زنان 

  .شوندپناه رها میمشکالت مالی با سهم اندک بی مخصوصاً بعد از فوت شوهر با

جهان توجه کرده ر نظام و سیستم و انفکاک سیستم از زیستهابرماس نیز به این تأخ

ها جهان انساندر زیست»داند ها میجهان و نظامهابرماس جامعه را متشکل از زیست .است

ها و ایجاد ها، هماهنگ کردن کنشها، مذاکره دربارۀ تعریف موقعیتبرای ساختن هویت

زیست جهان از طریق حفظ  .گیرندانسجام اجتماعی، از رسوم و سنت فرهنگی کمک می

« سازداند، وجود جامعه را ممکن میهایی که برای ثبات نهادی ضروریها و انگیزههویت

هایی که ساختار بر ارتباط تحمیل تجاوز ساختاری از محدودیت .(116: 1336)سیدمن، 

)هابرماس،  کنش ارتباطی شرایط سازیاژگونهوتحریف و  یعنی با ؛گیردصورت می ،کندمی

ای که جوامع در جوامع مدرن دستگاه اداری به سرعت گسترش یافت به گونه .(261: 1330

مراتبی ها و ساختار سلسلهها و تبصرهنامهآیین ،قوانین .درآمدها سازمان ۀمدرن به صورت جامع

ها از قبل حدود همه چیز را مشخص کرده بودند و با یک مرزبندی خنثی از سازمان

از  1«انسان پیرایی» ها آثاربا گسترش سازمان .ارهای نمادی زیست جهان جدا شدندساخت

 ظاهر ،ها نسبت به فرهنگ یا شخصیت و جامعه استشدن سازمانجامعه که همان خنثی

های هنجاری و نظم اخالقی جدا ها خود را از زمینهنظام .(012: 1330)هابرماس،  شودمی

گاه اداری گسترش یافته و انسان پیرایی )خنثی شدن دستگاه در جوامع مدرن دست .کنندمی

تجاوز ساختاری از نظر هابرماس  .شودمی ظاهر( نسبت به فرهنگ، یا شخصیت و جامعهاداری 

استقرار اصول  ایبه معنکه  های رفاه اجتماعی، مدارس و خانوادهسازی حوزهطریق قضایی از

کند هابرماس بیان می .(130: 1313کند )هوالب، میعمل  ،هاستحوزه حقوق پایه برای این

                                                           
1. dehumanization 
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: 1330هابرماس، )کنند جهان از نظر کنش ارتباطی آن را فقیر میها با استعمار زیستنظام

013). 

  

 

 

 

 

 

 
 تحقیق مدل نظری. 1شکل 

 

ای است که از به عنوان پدیده« زنان جهانزیست از حقوقی نظام تأخر»در این تحقیق 

جهان، وقتی این گران زیستتعامل .ای تأثیر پذیرفته استگر و زمینهشرایط علی و مداخله

دهند که این خود های متقابلی را انجام میها و کنشها، کنشتأخر را احساس کنند، استراتژی

آخرین اصطالح پارادایمی  .گذاردیدر عین تأثیرپذیری از پدیده در مرحلۀ بعد بر آن تأثیر م

ای یا به هرجا انجام یا عدم انجام عمل/ تعامل معینی در پاسخ به امر یا مسئله»پیامد است؛ 

 .آیدمنظور اداره یا حفظ موقعیتی از سوی فرد یا افرادی انتخاب شود، پیامدهایی پدید می

 .(126-121: 1311س و کربین، )استراو« اندبرخی از این پیامدها خواسته و برخی ناخواسته

 

 شرایط علی 

است که هر کدام به صورت « سیستم»و « جهانزیست»شرایط علی شامل دو مقولۀ محوری 

و  «سنتی عرف و فرهنگ»، «مدرنیته»جهان شامل مفاهیم زیست .شوندجداگانه تفسیر می

گذاری، قانون ایندگذاری، فرقانون )کدگذاری متمرکز( و سیستم شامل مفاهیم منابع« مذهب»

 .حاصل از کد گذاری باز است سیاسی قانون و عوامل اجرای

اجتماعی  تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، تغییر)« ساختاری تغییرات»در ایران : «مدرنیته»

های مادی و از آن جا که جهان جدید انرژی .در اثر مدرنیته به وجود آمده است (و فرهنگی

کند که تنوع رفتاری و های هنری، فکری، اجتماعی و معنوی( ایجاد میغیر مادی )انرژی

 نظام سیاست

 نظام اقتصادی

 جهان زیست
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شود و به قول مارکس هر آن چه سخت و زیستی افراد را در پی دارد، تحوالت شتابان می

ای که های مستمراً نو شونده(؛ موقعیت1311رود )برمن، شود و به هوا میاستوار است دود می

های گوناگون ها و چالشها و تهدیدها، تعارضدر آن افراد و جامعه لحظه به لحظه با فرصت

تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران از زمان قاجار آغاز  .(61: 1331 شوند )پایا،مواجه می

 .ک کردندشد و ابتدا طبقات ثروتمند و درباریان این تغییرات را ایجاد و در

و در اثر  شده تغییر دچار اجتماعی و سیاسی کنندگان ساختارهایاز نظر مشارکت

اجتماعی و تکنولوژیکی زندگی اجتماعی و طرز فکر زنان نیز دگرگونی شده  تغییرات فرهنگی،

 )به کند تحصیل کند، کار خواهدشود، می دیده قالب این در خواهدنمی زن است و اکنون

 در بیشتر که هاییخانم بزرگ، شهرهای در خانواده در .کرده(تحصیل شهری زنان خصوص

 هایارزش ها،رسانه تأثیر تحت کرده و تجربه را جدیدی هاینقش اند،تغییرات معرض

 پذیرند، خواهاننمی مردان را مقابل در زنان اهمیتیکم و فرودستی آنان .کنندمی کسب جدیدی

آنها  .داننداقتصادی را باعث استمرار سلطۀ مردان می وابستگی اند وبیشتری امتیازات و حقوق

 شوند،می مجهز فرهنگی به سرمایۀ عمومی حوزۀ و حضور در اشتغال و با کسب تحصیالت

 اهمیت برایشان استقالل کنند؛می پیدا بیشتری مقاومت شده و قدرت بیشتر شانتحلیل قدرت

 را مردساالرانه اند و ساختارمشارکتی در خانه کار زنان خواهان تقسیم .دارد روانشناختی

  .پذیرندنمی

 تغییر باعث کند وارزشی ایجاد می و تحوالت نگرشی تحوالت بیشتر، تحصیالت

 خانواده ساختار .است کم زنان سیاسی مشارکت هنوز سیاست عرصۀ در ...شود می داریدین

آن چنان تغییراتی در جامعه ایجاد شده که برخی از مردان، خود تحصیل زنان  .است مشارکتی

شان با دیدگاه زنانه نظر کنند تا خود زنان در زمینۀ حقوقرا حتی در حوزۀ فقه تشویق می

 تغییر)« ساختاری تغییرات»جهان، مدرنیته با کنندگان در حوزۀ زیستاز نظر مشارکت .بدهند

، «خانواده جنسیتی نقش و سنتی کارکرد تغییر»، (اجتماعی و تکنولوژی اقتصادی، سیاسی،

 اشاعۀ پروژۀ»، (حقوقی نظام در تردید عامل و زنان اندیشه بر تأثیر) «غرب اندیشه و افکار»

 و صنعتی شهرهای»، «خارج به مسافرت»، امکان «مردساالری»، «نرم جنگ و غرب فرهنگ

و با  (خویشاوندان حمایت نبود)« خویشاوندان نظام یرتغی»، «فمینستی افکار هجوم»، «مدرن

شرایط علی تأخر نظام حقوقی از « عمومی حوزۀ آنها به زنان و ورود اجتماعی حضور»

  .جهان را فراهم کرده استزیست
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 مباحث فرهنگی بستر فقدان»، «مردساالرانه سنت»نیز از طریق  «سنتی عرف و فرهنگ»

 در زن حضور برابر در مقاومت»، «اسالم قوانین فلسفۀ مورد در زنان به ندادن آگاهی و حقوقی

 (سازگاری میزان)« هانقش سنتی تقسیم پذیرش»، «عمومی حوزۀ بودن مردانه»، «عمومی حوزۀ

 تحت فرهنگ»، «قانون اجرای و تفویضی عملی شدن حقوق مانع عرف و فرهنگ فشار و

 فرهنگ و نبوی سیرۀ با آشنایی و بحث عدم»و « تربیت عرفی تبعیض» (زنان وابستگی)« تکفلی

 .جهان را ایجاد کرده استشرایط الزم جهت تأخر نظام حقوقی از زیست« اسالمی

، «روز تفاسیر کردن سیاسی»فتاوا،  و تفاسیر تاریخی کنندگان خصلتاز نظر مشارکت

 ضعف و رأی به تفسیر»، «دینی و فقهی تفاسیر بودن مردساالر»، «مترقی تفاسیر به توجهیکم»

 ناآگاهانه»، «روزمره زندگی از اجتهاد چالش و تأخر»، «تفاسیر نبودن جامع و غنی»، «کارشناسی

اند که تأخر نظام حقوقی «مذهبی»شرایط علی « چالش اجازۀ نبود»و « تفاسیر مردساالری بودن

به سبب از شرایط علی سیستم « قانونگذاری منابع» .جهان را فراهم آورده استاز زیست

، «جهان زیست و سیستم تعامل نبود»، «حقوقی نظام مردساالرانه در ایدئولوژی شدننهادینه»

 به گذارقانون توجه»، «گذاریقانون دستگاه در حقوق الگوی نشدن و تئوریزه فقه پویش عدم»

 مطابقت عدم»، (اخالق بخش در قانون نقص)« اخالق بخش به توجه عدم» و «حقوق بخش

و « حقوقی نظام بودن کهنه»، (بودن منبعی چند)« التقاطی حقوق»، «داریدین ادعای با قانون

 .«تأخر نظام حقوقی از زیست جهان زنان»شرایط الزمی است برای « اسالم سیستمی نگاه نبود»

، «اندیشیسطحی علت به قانون مردساالری و نشناسیمسئله»کنندگان از نظر مشارکت

 در اهداف فراموشی و گراییمناسک»، «گذاریقانون مجاری در زنان نبود و جنسیت تأثیر»

 از حقوقی نظام استفادۀ عدم»، «گذاریسیاست در هانظامخرده ناهماهنگی»، «قوانین وضع

 و مدون منظومۀ نبود»، «حقوقی نظام در تفاسیر گزینش»، «قانونی تمهیدات و راهگشا اصول

 و و تبعیض قوانین برخی تضاد و تعارض»، «انونیق خأل و تحوالت مسیر در گذاریسیاست

تأخر نظام »گذاری شرایط الزم برای ایجاد قانون مربوط به فرایند« گذاریقانون محیط تعصب

 .اند«جهان زنانحقوقی از زیست

اجرایی  و ابزار نظارتی خأل»و  (قاضی جنسیتی برخورد) «مرد تبعیض قائل شدن مجریان»

 جمله از سیاسی عوامل .آورندشرایط تأخر نظام حقوقی را به وجود می، « در جریان اجرا

 کاهش»ها، رساناز نظر اطالع .انجامندمی جهانزیست از حقوقی نظام تأخر به که است عواملی

 نظام سنتی دیدگاه و ایدئولوژی عوامل»، «روانی در اثر انقالب نوسازی و اجتماعی محرومیت
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 و سازیفرهنگ»و « باال از اجتماعی تغییرات»، «دهم دولت در زنان قدرت ، کاهش«سیاسی

تأخر نظام حقوقی از »به عنوان عوامل سیاسی شرایط الزم برای « زوجات تعدد کردن نهادینه

 .است« جهان زنانزیست

های متمرکز )ناشی از است که شامل مقوله« سیستم»دومین مقولۀ محوری شرایط علی 

« سیاسی عوامل»و « قانون اجرای»، «گذاریقانون فرایند»، «گذاریقانون منابع»کدگذاری باز( 

 قانون و عوامل گذاری، اجرایقانون گذاری، فرایندمنابع قانون کنندگانمشارکت نظر از .است

 .اند که بر تأخر سیستم حقوقی از زیست جهان مؤثرندسیاسی از شرایط علی مربوط به سیستم

نظام حقوقی باید با تجربۀ زیستۀ زنان ارتباط  .پای دیگر در عرف داردعالوه بر فقه یک  حقوق

جهان شوندگان ارتباط و تعامل بین زیستتنگاتنگ داشته باشد، این در حالی است که مصاحبه

 آیا نیست که گردهمایی ولی چرخدمی سیستم ایران در» .اندو سیستم را ضعیف ارزیابی کرده

 .«کنند تا بتوانند درست لنگدمی خیلی قانون کجای چیست، مشکلش چرخد،می درست سیستم

 نظام در مردساالرانه ایدئولوژی شدننهادینه .به نظر آنها زنان از حقوق خود راضی نیستند

الگوی اسالمی  نشدن و تئوریزه فقه پویش جهان، عدمزیست و سیستم تعامل حقوقی، نبود

اخالق  بخش به توجه عدم و حقوق بخش به گذارقانون گذاری، توجهقانون دستگاه در حقوق

 چند)التقاطی  داری، حقوقدین ادعای با قانون مطابقت ، عدم(اخالق بخش در قانون نقص)

اسالم عواملی است که، از نظر  سیستمی نگاه حقوقی و نبود نظام بودن ، کهنه(بودن منبعی

 .اندگذاشته جهان تأثیررسانان، بر تأخر نظام حقوقی زیستاطالع

 .گذاری مربوط استجهان به فرایند قانونگاهی نیز تأخر نظام حقوقی از زیست

 در زنان نبود و جنسیت اندیشی، تأثیرسطحی علت به قانون مردساالری و نشناسیمسئله

 قوانین، ناهماهنگی وضع در اهداف فراموشی و گراییگذاری، مناسکقانون مجاری

قانونی،  تمهیدات و راهگشا اصول از حقوقی نظام استفادۀ ذاری، عدمگدرسیاست هانظامخرده

 تحوالت، مسیر در گذاریسیاست و مدون منظومۀ حقوقی، نبود نظام در تفاسیر گزینشی بودن

گذاری از جمله مواردی است قانون محیط تعصب و تبعیض و قوانین برخی تضاد و تعارض

 .انجامدمی« جهان زناننظام حقوقی از زیستتأخر »گذاری به که در فرایند قانون

اجرایی، دو  و ابزار نظارتی و خأل قاضی جنسیتی و برخورد )مرد( قانون مجریان گذاریتبعیض

 .پردازندجهان میاند که در مرحلۀ اجرا به تولید و بازتولید تأخر نظام حقوقی از زیستعاملی
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 گرشرایط مداخله

)استراوس، « دهندشرایط علی را تخفیف یا به نحوی تغییر می اند کههاییشرایط دخیل آن»

جهان به پس زیست .جهان قرار داردگر در زیستحوزۀ فعالیت شرایط مداخله .(123: 1311

جهانی دخیل حاصل شرایط زیست .گیردگر قرار میعنوان مقولۀ محوری در شرایط مداخله

 حاصل مفاهیم .دست آمده استبه لیهاو کدگذاری از که متمرکز است کدگذاری مفاهیم

این  .گیرندمی قرار قالب آن در و سازندمی را جهانزیست محوری مفهوم متمرکز، کدگذاری

 داریدین»، «زنان بازاندیشی»، «اشتغال»، «تحصیل»کنندگان شامل مفهوم از نظر مشارکت

و  هاارزشی بازنگری و بخشی آگاهی)« هارسانه»، «مردان ارزشی و فکری نظام تغییر»، «تأملی

که هرکدام به « زیسته تجربۀ»و « زنان هایتشکل و هاجنبش»، (جهان زیست گریچالش

 .مؤثرند« جهان زنانتأخر نظام حقوقی از زیست»ای بر گونه

رسانان تحصیل باعث کسب آگاهی از حقوق و سرمایۀ فرهنگی زنان شده و از نظر اطالع

آنها با تحصیل و کسب شغل در حوزۀ  .اجتماعی تغییر داده است دیدگاه آنها را به زندگی

 .اند، در پی احقاق حقوق خودندعمومی و با توجه به استقالل اقتصادی که کسب کرده

دست آمده از کدگذاری متمرکز باز است که مقولۀ محوری حاصل مفاهیم به« بازاندیشی»

است که « زنان اجتماعی نظام تغییر»و« زنان ارزشی و فکری نظام تغییر»در برگیرندۀ دو مفهوم 

 تعبیر نقاد به عقل از گیریبهره با مدرن انسان .دست آمده استدر مرحلۀ کدگذاری باز به

های پیش از مدرن، بازاندیشی به پردازد، در تمدنعینی می فرهنگ دربارۀ تأمل به زیمل،

گیرد؛ خصلت دیگری به خود میتوضیح سنت محدود بود اما با پیدایش مدرنیت بازاندیشی 

در این دوره عملکردهای اجتماعی پیوسته بازسنجی، بازاندیشی و وارد مبنای بازتولید نظام 

های خانواده و جایگاه اجتماعی و قدرت زن و مرد وارد فرایند آگاهی از دگرگونی .شوندمی

های یابند، تحلیلع میشود و افراد به گونه بازاندیشانه از آنها اطالهای بعدی میدگرگونی

شده، وارد زندگی اجتماعی زنان شده و بر اساس آن در شناختی و روانشناختی مطرحجامعه

 .(06-23: 1331گیدنز،)شود جهان تغییراتی ایجاد و بازایجاد میزیست

کنندگان، زنان با کسب اطالعات جدید دربارۀ حقوق و زندگی مدام به از نظر مشارکت

ها و کتب، زنان را اطالعات حاصل از تحقیقات، رسانه .اندجهان مشغولزیستبازاندیشی در 

تغییر نظام فکری و ارزشی »، «بازاندیشی»دارد و نتیجۀ این شان وامیبه بازاندیشی در زندگی

 تغییرات» ،«مذهبی جنسیتی نقش تفکیک رد» ،«زنان فرودستی و مردساالری رد»یعنی « زنان
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 برای زنان آگاهی» ،«زن به مدرن و سنتی نگاه رد» ،«مدرن و بزرگ شهرهای در نقشی و ارزشی

 و فرهنگی پیشرفت» ،«گراتساوی اندیشۀ» ،«قانون به سوء( ذهنی) نگرش» ،«حقوق احقاق

 و ارزش تغییر از ناشی مدرنیته و سنت تعارض» و« تناقضات تشخیص قدرت» ،«معنوی

 روابط الگوی تغییر» یعنی« تغییر نظام اجتماعی»طور بازاندیشی به است و همین« نگرش

 .انجامدمی« زن اجتماعی حضور»و « جنسی هاینقش جابجایی و تعارض و تغییر»، «قدرت

داری تأملی مقولۀ محوری است دین .است «تأملی داریدین» گرمداخله شرایط جمله از

«( زنان استقالل بر رهبری و امام نظر تأثیر»و« انتقادی و تأملی داریدین)»که حاصل مفاهیم 

خود به مدنی  و حقوق هابازاندیشی نسبت به هویت جریان در اخیراًزنان  .کدگذاری باز است

های به ساختارشکنی روی آورده و دالدیگر آنان رسد به نظر می .شدند تبدیل گرانی فعالکنش

قوانین تمکین زن و  ،همسر از قبیل برتری و ریاست مرد، تعدد مفسر شدۀ مردانساختهدینی 

تعریف کنند؛ در برخی موارد نیز و شبه وارد می مورد پرسش قرار داده راحضانت فرزند 

گرچه خیلی از  .اندخواهانرا ها در سایر عرصهروابط  جدیدی از روابط مربوط به زناشویی و

داشته و نیاز به اقناع  کنند ولی در مورد آنها تردیدزنان به طور تعبدی از این تفاسیر اطاعت می

از تأخر نظام حقوقی  دست آوردن قدرت تأمل و انتقاد،در هر صورت زنان با به .درونی دارند

 .اندشان انتقاد کردهجهاناز زیست

جهان تأخر بین نظام حقوقی از زیست»گر در ایجاد احساس از جمله شرایط مداخله

و « تغییر مردان در مدرنیته»و این حاصل است « تغییر نظام فکری و ارزش مردان»، «زنان

« ایامپراتوری رسانه»مقولۀ محوری بعدی  .است« تضعیف ایدئولوژی مردساالرانه در جامعه»

دست آمده به« ای داخلیفرایند رسانه»و « ای غربامپریالیسم رسانه»است که از دو مفهوم 

  .نددست آمداست؛ این دو مفهوم از مفاهیم کدگذاری متمرکز به

 گسترش و تولید در آمریکا همه از بیش و صنعتی کشورهای برتر موقعیت به توجه با

 فرهنگی امپراتوری یک شودمی گفته» گویندمی سخن ایرسانه امپرایالیسم از هابعضی رسانه،

 آن برابر در ویژه به سوم جهان کشورهای که است این بر اعتقاد و است ایجادشده

 .(236: 1313گیدنز، ) «ندارند فرهنگی استقالل حفظ برای را الزم منابع زیرا پذیرندآسیب

گر دیگری است که با وارد شرایط مداخله« دهکدۀ جهانی»کنندگان، از دید مشارکت

جهانی به عقب افتادن  ارتباطات به کردن پارامترهای ارزشی ناسازگار با نظام ارزشی ما و ورود

طراحی »با « ای غربامپریالیسم رسانه»رسانان بر اساس نظر اطالع .کندنظام حقوقی کمک می
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متالشی »و « های جنسیتیتغییر نقش»و « تغییر ذائقۀ ارزشی زنان»و « ای غربو پروژۀ رسانه

 .کنندزنان را از نظام حقوقی و فرهنگ اسالمی در کشورهای مسلمان دور می« هاکردن خانواده

دادن آگاهی و »خواهی غرب در نیز در برابر این زیاده« لیهای داخرسانه»از طرف دیگر 

و « اشاعۀ فرهنگ مردساالرانه»ها با کنند عالوه بر آن رسانهکاری میکم« تبلیغات اسالمی

تأخر نظام حقوقی از »، به جدایی و «تدبیر و زیرسازی بدون جامعه به آگاهی تزریق»

مقولۀ محوری است که از مفاهیم « های زنانلها و تشکجنبش» .انجامدمی« جهان زنانزیست

 و با آگاهی، شتاب اجتماعی هایجنبش»کنندگان معتقدند مشارکت .دست آمده استاولیه به

و با « فمینیسم فکری اشاعۀ جریان»، «شاغالن و روشنفکران آگاهی»، «حقوقی نظام در تردید

با نظام حقوقی شده و در  باعث چالش زنان« هاNGO در متوسط طبقۀ افزایش جذب زنان»

مقولۀ محوری « تجربۀ زیسته» .شوندنتیجه زنان خواهان تغییر در قوانین مربوط به خود می

این سه مفهوم از کدگذاری  .دارد« مذهبی»و « روانی»-«اجتماعی»و « فرهنگی»که سه بعد است 

یسته زنان عاملی از نظر اساتید بعد فرهنگی و اجتماعی تجربۀ ز .اندمتمرکز باز حاصل شده

 .شودزنان می« جهانتأخر نظام حقوقی از زیست»است که باعث وجود و تداوم 

زنان در فرهنگ سنتی ایران موقعیت فروتری داشتند، آنها تحت قیمومیت مردان بوده، 

حق انتخاب نداشته و از تحصیل و سوادآموزی محروم بودند و به عنوان موجودات درجۀ دوم 

 به قول شریعتی .نگاه متجدد دربارۀ زن بهتر از سنت نیست .شدآنها رفتار می العقل باو ناقص

 این در اند،طبیعی منابع و خام مواد دنبال به «غربی هایعروسک» به زنان تبدیل با هاغربی

 جامعه وارد« پورنوگرافی و تکنیک، هنر اخالقیات» قالب در شانفرهنگ سخاوتمندانه مسیر

در جامعۀ سنتی با پوشش مذهبی در مصرف و زندگی با توجه به حقوق اسالمی، زنان  .شودمی

 ناآگاه»کنندگان به عقیدۀ مشارکت .(131 :1311جذب شدند )پایدار، « بیهودگی لوکس»

 مورد و ابزار امالک، ، برده،«پذیری زنآسیب و پایین و منزلت فرودستی»، «زنان داشتننگه

 ساختار زن در قدرتیبی»، «گراییمصرف و جنسی موضوع عنوان به زن»، «شوهر بودن استثمار

 ،«حقوقی موارد از زنان ناآگاهی»، «اقتصادی و اجتماعی فعالیت ذخیرۀ سپاه»، «ایهسته خانوادۀ

 در پذیریجامعه»، «حقوقی مباحث فرهنگی بستر فقدان»، «اسالم قوانین منطق و فلسفه»

 و زنان اجتماعی آگاهی)تنش  عامل و مردان زنان آگاهی و تفاوت« تکفلی تحت فرهنگ

انجامند می« جهان زنانتأخر نظام حقوقی از زیست»اند که به عواملی« (مردان اجتماعی ناآگاهی

 .بخشندو این تأخر و ناسازگاری را تدوام می
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 تأخر نظام»تجربۀ زیستۀ زنان نیز باعث جدایی و « بعد روانی»اساتید بر این نظرند 

های روانی به نظر آنان زنان به دلیل داشتن ویژگی .آنها شده است« جهانحقوقی از زیست

برای آنها « نگر بودنسطحی»و « ایثار و فداکاری داشتن»، «حیاپیشگی» ،«احساساتی بودن»چون 

توجی نظام حقوق مناسب در نظر گرفته نشده یا اصالً مطالبات زیادی نداشتند و این باعث بی

به زنان شده است؛ لذا در دورۀ جدید، نظام حقوقی بدون پویش و بدون کسب آگاهی  حقوقی

تجربۀ زیستۀ زنان نیز از نظر « بعد مذهبی» .جهان آنها ناسازگار استاز نظر زنان، با زیست

بیشتر تفاسیر  آنهااز نظر  .جهان آنها شده استتأخر نظام حقوقی از زیست»رسانان باعث اطالع

عقلی های اجتماعی زنان را که باعث ناآگاهی شده است، به پای بیاند و محدودیتهمردساالران

از نظر برخی، زن در این تفاسیر نابالغ بوده و برای خدمت به مرد آفریده شده  .گذارندزنان می

 . ودشمیجهان زنان و همین مانع طرح مطالبات و کاهش انطباق نظام حقوقی با زیست

 شرایط زمینه 

 مکان و زمان یک در که اند(شرایط هایشکل) شرایط از خاصی مجموعۀ ایزمینه ایطشر»

 با اشخاص که آورند وجود به را مسائلی یا احوال و اوضاع مجموعه تا آیندمی جمع خاص

ریشه ( دخیل و) علی شرایط در ایزمینه شرایط ...دهندمی پاسخ آن به خود هایتعامل /عمل

 مختلف الگوهای به دادن شکل برای یکدیگر با آنها تلفیق و تالقی چگونگی محصول و دارند

 محوری مقولۀ شامل ایزمینه شرایط .(120: 1311استراوس و کربین،« )اندگوناگون ابعاد با

 و بوده باز کدگذاری حاصل مقوله و این است «جهان زنانتأخر نظام حقوقی از زیست» قلمرو

 . است آمده دستباز به متمرکز کدگذاری در اجتماعی و فردی حوزۀخانواده،  حوزۀمفاهیم  از

تأخر نظام حقوقی از »ای باعث تداوم و تکرار خانواده و اجتماع به عنوان شرایط زمینه

خانواده اولین جای اجتماعی شدن کودک همواره افراد را طوری  .شده است« جهانزیست

شوند، بر اساس گذاری وارد میتربیت کرده است که وقتی به اجتماع و حتی مناصب قانون

کنند، چون حتی مادر که خود یک زن است، همواره در شیوۀ های اولیۀ خود رفتار میآموزش

ها در خانواده و بعد انسان .کرده استرا باز تولید میتربیتی دختران و پسران این نظام نابرابر 

های آیندۀ خود را ایفا کنند؛ بنابراین با بازتولید شوند که نقشدر حوزۀ اجتماعی آماده می

رفتارها و افکار متفاوت دربارۀ نحوۀ برخورد با زن و مرد و رفتارهای جنسیتی شکاف میان 

کنندگان از نظر مشارکت .ت خود ادامه داده استجهان همچنان به حیانظام حقوقی و زیست

، «خانه در نابرابر کار تقسیم» ،«خانواده حیطۀ در ساالری مرد تداوم» خانواده، از طریق حوزۀ
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شرایطی را برای  «خانواده در اسالم دستورات نشدن عملی» و «خانه روابط با زنان چالش»

کنندگان در به اعتقاد مشارکت .اندآورده تداوم و بازتولید تأخر نظام حقوقی جهان به وجود

 بودن پایین»، «فرهنگ در تداوم مردساالری»با ایجاد شرایطی چون « اجتماعی و فردی حوزۀ»

 نوسازی اسالمی و انقالب»و « مدرنیته و سنت تعارض»، «زنان اقتصادی و اجتماعی سرمایۀ

  .شده است فراهم« جهان زنانتأخر نظام حقوقی از زیست»، «زنان روانی

 متقابل کنش و کنش هایاستراتژی

های های راهبردی و طرز عملبرای اشاره به تاکتیک»های کنش و کنش متقابل را استراتژی

ها توسط افراد در مواجهه با مسائل و امور به کار عادی یا روتین و چگونگی مدیریت موقعیت

ها ها، جوامع یا ملتاند که مردم، سازمانها یا رفتارهای عادی چیزهاییاین تاکتیک .بریممی

اند که برای های با منظور و عمدیهای راهبردی کنشعمل/ تعامل .گوینددهند یا میانجام می

: 1311)استراوس،« گیردگیرند و با صورت گرفتن آنها پدیده شکل میای صورت میحل مسئله

 تأخر و این وقتی .است زنان جهانزیست از حقوقی نظام تأخر مسئله تحقیق، این در .(122

 .کندمی ایجاد اجتماعی و روانی و روحی مشکالت و نگرانی زنان زندگی در شد، ایجاد فاصله

 مثالً .گیرندمی پیش در را خاص استراتژی و راهبرد مسئله این به حساس افراد دیگر و زنان لذا

 اگر مثال عنوان به .شده است گرفته نادیده قانون در که افتندمی مواردی جبران فکر به زنان

 در را دیگری تدابیر خود آنها نباشد، زنان زندگی کنندۀتأمین اجرا، یا تدوین در مالی قوانین

 .داد خواهند پرورش ذهن

تدابیر جهانشان، به کارگیری استراتژی زنان در مواجهه با شکاف نظام حقوقی با زیست

تدابیر  .کنندآمده مواجهه میاجتماعی خاصی است که زنان با این راهبردها با مسئلۀ پیش

 ای محوری، در کدگذاری محوری حاصل ازحقوقی، مقوله نظام با مواجهه اجتماعی در

مقولۀ محوری  .کدگذاری باز، است که خود شامل کدگذاری متمرکز و مفاهیم اولیه است

، «بازخوانی منابع اسالمی»جهان در مواجهه با نظام حقوقی از پنج مقولۀ ستتدابیر اجتماعی زی

انحراف و »و « بازنگری در ساختار خانواده»، «طرح و پیگیری مطالبات»، «تمهیدات مالی»

اند که عامالن در مواجهه دست آمده است و به نظر اساتید اینها راهبردهاییبه« خیانت به همسر

 .گیرندجهان و نظام حقوقی در پیش مین زیستبا تأخر و فاصلۀ بی

 بردن باال»، (فراجنسی اجتهاد)« فقه به زنان ورود»، «بازخوانی منابع اسالمی»در استراتژی 

 هایارزش کاربرد و بازیابی»، «اسالم قوانین فلسفۀ و نقش انتظارات زمینۀ در زنان آگاهی
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 حل جهت سنتی و مدرن و مذهبی هایارزش تعدیل)« اسالمی گی زند سبک و اخالقی

 .شودجهان بیان میبه عنوان راهکار کاهش تأخر نظام حقوقی از زیست (تعارض

 برابر در اهرمی زوجه، مالی حقوق و مهریه»، «ملک کردن نام» نیز به« تمهیدات مالی»در 

ناشی راهکارهایی است که زنان برای کاهش آثار « همسر چشم از دور اندازپس»و « طالق حق

 پیگیری و ها طرحکنندهاز نظر مشارکت .گیرندجهان در پیش میاز تأخر نظام حقوقی از زیست

 اجتماعی، اظهار نارضایتی شرایط تغییر برای هاNGO و مدنی نهادهای مطالبات در قالب ایجاد

نوشتاری و  رسانۀ در حقوقی مباحث عادالنه، طرح تکالیف و حقوق مطالبۀ و مقاومت و

زنان در برابر تأخر نظام حقوقی از  رسانه، راهبردهایی است که در اسالمی مدیریت

جهان ناسازگار با دیگر راهکارهای عامالن در زیست از .گیرندشان در پیش میجهانزیست

 از کنندگان عامالن با استفادهبه نظر مشارکت .خانواده است ساختار در نظام حقوقی، بازنگری

 بازنگری و پذیریمشارکتی در خانه، جامعه کار تقسیم و نکاح، تعدیل حق در تفویضی حقوق

سنتی قادر خواهند بود در ساختار  روابط الگوی تغییر و سازیکردن، فرهنگاجتماعی الگوهای

یابند و یا به این بدین وسیله قوانین حامی زن فرصت اجرایی شدن می .خانواده بازنگری کنند

انحراف و خیانت به همسر راهبرد دیگر  .کاهندجهان میز زیستطریق از فشار تأخر نظام ا

گاهی یک قانون آنقدر دست و  .جهان زنان استعامالن در برابر تأخر نظام حقوقی از زیست

 به دیگر موارد .دار نباشد، ممکن است به گناه کشیده شودبندد که اگر خویشتنپای زن را می

 .مردان دانست موقت یا مجدد ازدواج خاطر به شوهر از انتقام توانمی را زنان کشیدن انحراف

 جهانپیامد تأخر نظام حقوقی از زیست

هرجا انجام یا عدم انجام عمل/ تعامل معینی در پاسخ »آخرین اصطالح پارادایمی پیامد است 

د، ای یا به منظور اداره یا حفظ موقعیتی از سوی فرد یا افرادی انتخاب شوبه امر یا مسئله

تواند پیامد می ...اند برخی از این پیامدها خواسته و برخی ناخواسته .آیدپیامدهایی پدید می

توانند برای شخصی مشهود اما از دید پیامدها می .باشد یا درازمدت یکی یا بسیار، کوتاه

 محوری هایمقوله شامل جهانزیست از حقوقی نظام شکاف پیامد .دیگران پنهان باشند

 هایمقوله این .است اقتصادی و اجتماعی جسمی، روانی، و فرهنگی، سیاسی خانوادگی،

دامنه توانند کمآمدند می دستبه مرحله این از حاصل مفاهیم از و باز کدگذاری از که محوری

 تأخر پیامد کنندگانمشارکت نظر از .(126-121: 1311)استراوس و کربین،« یا گسترده باشند

 ،«و فرهنگی سیاسی» ،«خانوادگی» محوری هایمقوله شامل جهانزیست از حقوقی نظام
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 از و باز کدگذاری از محوری هایمقوله این .است «اقتصادی و اجتماعی» و «جسمی و روانی»

رسانان این تأخر از نظر اطالع« خانوادگی»پیامد   .آمدند دستبه مرحله این از حاصل مفاهیم

 و عفتیبی تعهدی،بی و انحراف یا «پیشگیحیا»، «خانواده به آسیب و شدن قضایی»شامل 

 و نگرانی»، «زن نیاز به توجهیبی»، «زنان کاهش رضایت»، «خانواده انسجام خیانت، تضعیف

 و وابستگی حمایت انگیزۀ و کاهش ناامیدی»، «جسمی و روانی و روحی بهداشت تضعیف

 ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابلاز نظر گیدنز  .«ناب رابطۀ تضعیف»است و همچنین « زنان

در ارتباط ناب، اعتماد  .شدن داردای نزدیک با صمیمیت و خودمانیو اعتماد متقابل رابطه است

 سیاسی»پیامد   .(101: 1313)گیدنز،  وجود آورده ای نیست و اعتماد را باید بچیز تضمین شده

های اندیشه و هاسازمان به زنان جذب»شامل:  انرساناطالع نظر از تأخر این« و فرهنگی

 .است« اسالم واالی هایارزش به تردید»و  «اجتماعی مقاومت و فشار، نارضایتی»، «بیگانه

 محرومیت، استثمار و» :شامل رساناناطالع نظر از تأخر این« اقتصادی و اجتماعی»پیامد 

 و زوجات تعدد شکنیقبح»، «هاپرونده به رسیدگی و پیگیری از دلسردی»، «زنان محدودیت

 چشمی هم و چشم»، «مهریه از زنان سوءاستفاده و باال مهریۀ»، «مردان گراییلذت شدن نهادینه

 از زنان و مردان سوءاستفاده» ،«زنان اجتماعی تأمین برای اجتماعی سنگین هزینۀ»، «مهریه بودن

 . است« تعادل از اجتماعی نظام خروج»و« قانون

 
 جهان زنان  ستیز از ینظام حقوقمدل تأخر  .2شکل 
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 گیرینتیجهبحث و 

این نظریه از تحقیق حاضر به روش نظریۀ  .«تأخر دارد جهان زنانستیز از ینظام حقوق»

مصاحبۀ عمیق با زنان اندیشمند و استاد  22تحقیق حاضر حاصل  .دست آمده استای بهزمینه

جهان زنان با پذیرش های زیستاند که مناسبات ارزشمحققان در پی آن بوده .دانشگاه است

را از نظر بانوان  فرزندان( حضانت و شوهر از ارث و طالق بر تأکبد نظام حقوق مدنی )با

اند، ها در حوزۀ مطالعاتی زنان فعال بودهاز آنجا که خیلی از این خانم .اندیشمند کنکاش کنند

 نظام که بودند برآن کنندهمشارکت 22 هر .توانستند در زمینۀ این تناسب اظهار نظر کنندبهتر می

 از .دارد تأخر زنان جهانزیست از و است توجهکم زنان زیسته تجربۀ و جهانزیست به حقوقی

 بخشی آن و ناعادالنه است نیز قانون از هاییبخش و است زنان نفع به قانون از بخشی آنها نظر

ها شوندهاز نظر مصاحبه .دارد مشکل اجرایی ضمانت در است شده تدوین زنان نفع به که هم

زندگی و جهان اجتماعی زنان در اثر فرایند مدرنیته دچار تحول عمیقی شده و آنها دیگر 

زنان در مورد خود و رابطۀ با اطرافیان از جمله  .زن و مرد را قبول ندارند تفاسیر سنتی از رابطۀ

در فرایند نوسازی، نگاه انسان به جهان و به  .اندشوهر به بازخوانی و بازاندیشی روی آورده

خود دگرگون شده و در اثر تقسیم کار پیشرفته ساختارها متحول و نهادهای جدیدی به وجود 

ها و اجتماعات غیر قابل تصور ول نهادی گسترده بدون تغییر هویتتح»آمده است و این 

ها در نگاه به خود به هویت جدیدی دست یافته، از این رو انسان .(1336:113)سیدمن، « است

روابط مناسبات عمودی موجود را مورد نقد قرار داده و در روابط  به خردورزی روی آورده،

  .اندات افقیاجتماعی خود بیشتر به دنبال مناسب

در برج عاج نشسته و برای زنان  گذارانقانون که بودند اساتید خانم بر آن از تعدادی

گذاری برای خانواده، حتی از حقوق و تکالیف نگاه کنند و در فرایند قانونگذاری میقانون

گرا شده و اهداف را شود؛ تا آن جا که سیستم حقوقی مناسکسیستمی اسالم غفلت می

 خأل و نقص نکند، توجه زنان جهانزیست به حقوقی نظام که زمانیتا  .فراموش کرده است

 سرپرست،بی هایی چون زنانزمینه در قانون کنندگانمشارکت نظر از .خواهد داشت قانونی

 )به زنان کاری ساعات کاهش و دارخانه زنان بیمۀ مردان، نشوز مسئلۀ بدسرپرست، و مطلقه

از نظر مطلعان آگاه  .دارد خأل و نقص نشود( وارد ایلطمه مادران تربیتی نقش به که این دلیل

 مدرن شهرهای شود ولی درگرچه در شهرهای کوچک و روستاها نیاز به تغییر قانون حس نمی

 نیاز به تغییر در قانون بیشتر احساس زنان، توسط جدید هایارزش کسب دلیل صنعتی به و
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 است، شده اشغال مردان توسط بیشتر گذاریقانون نندگان محیطکاز نظر مشارکت .شودمی

 و مردساالرانه ایدئولوژی و کنندمی عبور مردانه فیلتر و عینک از تصویب زمان در قوانین

 .است، لذا امید به تغییر سخت ولی ممکن است شده نهادینه حقوقی نظام در زنان فرودستی
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