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  پيشگفتار مجموعة ترجمه ها
  

 نخستين اثر در مجموعة ترجمه شمال آفريقارهنمون برابري در خانواده در 
 به تدريج (WLP)هائي است كه سازمان بين المللي همكاري و آموزش زنان

هدف اين مجموعه ترجمه و نشر آثار ارزندة . تهيه و منتشر خواهد كرد
و محققان جهان جنوب در بارة مسائل زنان است، به ويژه آثاري نويسندگان 

كه به رواني و روشني به تعريف مسائل مورد عالقة زنان، تشخيص فرصت ها 
و طرّاحي راهبردهاي كارآ براي توانمند ساختن زنان و احقاق حقوق آنان 

) عنوان عربي كتاب حاضر در كشورهاي شمال آفريقا (دليل. پرداخته اند
ن اثري است كه از سوي يكي ازهمكاران سازمان بين المللي همكاري و چني

 با مشاركت اعضاي انجمن دموكراتيك زنان مراكشيآموزش زنان به نام 
  .   ، تهيه شده برابري در  شمال آفريقا-95گروه 

اين رهنمون كه باهمكاري سازمانهاي زنان مراكش، الجزائر و تونس     
اي تبيين و ترويج بينش مشترك اين سازمانها در فراهم آمده ابزاري است بر

ويژگي اين رهنمون ارائة راهبردهائي است كه دگرگوني .  زمينة حقوق زنان
تمركز اصلي كوشندگاني كه . مي شمردراه را تابعي از توانائي زنان به انتخاب 

در جوامع مسلمان براي برپائي نظام هاي برابري خواه تالش مي كنند بر قوانين 
انوادگي است؛ قوانيني كه زندگي زنان اين گونه جوامع را از سن و شرايط خ

ازدواج و طالق گرفته تا نگهداري و تربيت فرزند و حق اشتغال و سفر و حتّي 
رهنمون حاضر دربارة حوزه هاي ديگري نيز . محل سكونت تعيين مي كنند

 جامعه شناسي، كه بر زندگي زنان اثر مي گذارند، از آن جمله علوم بهداشتي،
حقوق مدني و بين المللي، دين و فرهنگ  اطالعات مناسبي در  دسترس 
خواننده قرار مي دهد و، باتشريح ارتباط بافتاري اين حوزه ها باقوانين خانواده، 

به اين ترتيب، . اصول مشخصي را براي تصويب قانونگذار پيشنهاد مي كند
ن اين حوزه ها و زندگي زنان ه درعمل مياكتضادهائي با تشريح » رهنمون«
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پديدار مي شود فرصتي براي زنان فراهم مي آورد كه با گزينش هاي مناسب 
و بخردانه پيوندهاي ارتباطي خويش را گسترش دهند و ترويج اهدافشان را 

  .كارآتر سازند
اين رهنمون برابري بين زن و مرد را، بر پاية استدالل هاي زير، نه  

 بلكه يك تمرين مستمر و متحول اجتماعي و يك تنها يك ميزان داوري
  : برنامة عمل مي شمرد

 استدالل ديني معطوف به تكثر و تنوع تاريخي مكاتب فقه اسالمي؛ •
 استدالل بر اساس قوانين و سنن بومي؛ •
 استدالل بر پاية قوانين بين المللي ناظر بر حقوق جهاني بشر؛ و •
ي اجتماعي مشهود استدالل جامعه شناختي معطوف به دگرگونيها •

 .دركشورهاي آفريقاي شمالي
كتاب حاضر، وسيلة مناسبي است براي بهره جوئي از داده ها و اهرم هائي كه 
نه تنها سازمان هاي گوناگون بلكه كوشندگان و پژوهندگان بي شمار حقوق 
بشر در راه دفاع از حقوق زنان و گسترش توانائي هاي آنان براي تأثيرگذاري 

رگوني هاي فرهنگي، ديني و سياسي اجتماعي، پيروزمندانه به كار در روند دگ
  . برده اند

مجموعة ترجمه هاي سازمان بين المللي همكاري و آموزش زنان آثار     
ارزندة مؤلفان و پژوهشگران جهان جنوب، به ويژه منطقة خاورميانه و شمال 

  .   آفريقا، را به تدريج در سراسر جهان منتشر خواهد كرد
  
  هناز افخميم

  رئيس و مدير عامل 
  سازمان بين المللي آموزش و همكاري زنان
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 رهنمون پيشگفتار
 

دست به انجام »  در شمال آفريقا برابري- 95 گروه«پيش، سال نزديك پنج 
يك  ةتهي: دشوار وبلند پروازانه زد و اجراي يك طرح يك آرزوي ديرين

چه در عرصة خانواده و  ،شمال افريقاجوامع بين زن و مرد در برابري  ونرهنم
 .بشرحقوق چه در پهنة اجتماعي، و ارائة آن به كوشندگان 

براي تدوين تدبير و گام صد يك « از انتشار ، پس1995  سالدر    
 برابري در شمال - 95گروه » پاية برابري،احوال شخصي و خانواده بر قوانين
 را براي تبيين و تشريح تصميم گرفت كه برهمين شالوده كار خويش آفريقا
ضرورت تأمين آن  در خانواده و جامعه، در سطحي  و  برابري زن و مردمبادي

 و هزاران 95 اين تصميم بر باور مشترك اعضاي گروه .گسترده تر، ادامه دهد
دموكراسي و هزارتن از زنان و مردان جوامع شمال آفريقا استوار بود كه مقولة 

ئله روابط زن و مرد و رابطه بين دو جنس در تجدد كشورهاي منطقه با مس
 . پيوندي ژرف داردخصوصيدر عرصة خانواده و 

موضوع اصالح مدت ها پيش از استقالل كشورهاي شمال آفريقا،     
 ابزاري سياسي، به ويژه در الجزائر و مراكش، براي قوانين احوال شخصيه

جوامع بود باهمة تحكيم و ادامة نظام پدرشاهي و امتيازات مردان در اين 
دگرگوني هاي ژرفي كه در عرصة اجتماعي اين كشور ها در دهه هاي اخير 

 .  به چشم مي خورد
 - 95 گروه«سهم شمال آفريقا،  در رهنمون برابري در خانوادهكتاب حاضر، 

ي است كه، به ويژه با گسترش  بحثدر غني تر ساختن»  درشمال آفريقابرابري
اسالم نام كه به واقعيت در گرفته  براي اثبات اين ،آزادي طلبانجنبش زنان و 

به سخن ديگر، اسالم را نمي . زنان شدحقوق  سد راه اعادة شأن و نمي توان
توان مسئول موضع نابهنجار زنان در جامعه يا ارتكاب خشونت مستمر نسبت 

 ما جوامعامروز، در . به زنان بر اساس قوانين تبعيض آلوده و غيرمنصفانه شمرد
 و هدف رسالتبا به نام دفاع از دين، اسالم را مسئول اعمالي قرار مي دهند كه 

 .هاي آن منافات دارد
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شمال  رهنمون برابري در خانواده دراميدواريم كه تأثير و پيامدهاي     
، متناسب با كوشش و است قرار گرفته ر دسترس همگانكه اينك د آفريقا،

در »  در شمال آفريقا برابري- 95 گروه«عضاي  اةهمعالقه اي باشد كه 
    . تأليف اين اثر از خود نشان داده اند

  ربيعة الناصري                                 
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 مقدمه
 بافتار كلّي 

خانواده راهكار مؤثري است براي تامين و فضاي در ترويج و ترغيب برابري 
 از ،ين دو جنسبمنصفانه روابط برقراري از سويي، و زنان، پيشبرد استقالل 

ه دو دليل  جوامع ما بدر اين زمينه دربا اين همه، نيل به پيروزي . سوي ديگر
  :هنوز دشوار است

 
ئي باز مي گردد كه در برابر استقرار چنين مقاومت هادليل نخست به  •

اجتماعي  روندهاي فشارگرچه اين مقاومت ها در برابر . برابري وجود دارد
در صحنه ضعيف شده اند با اين همه هنوز تجنبش زنان پوياي و سرشت 

هنگام طرح حقوق و آزادي هاي مدني بويژه حضوري قابل مالحظه دارند، 
مي دهد توانمندي روي جوامع شمال آفريقا  آنچه در نگرشي كوتاه بر. زنان
با اين نيروها هنوز مي توانند .  را تأييد مي كند مقاومت و مراكزانيروه

با رخنه در آموزشگاه ها و  ديني و پيچيدگي قوانين، استفاده از انگيزه هاي
دست قدرت بيشتري ي اجتماعي، به  ديگر نهادهاي دستجمعي ورسانه ها

شاهي م پدرانظمتوجه تاوردهاي زنان يابند و به مقابله با تهديدي كه دس
 .كرده است ادامه دهند

 
 و امينبراي تزنان است كه جنبش هاي نوع گام هائي دوم مربوط به دليل  •

كه است تنها در ساليان اخير . رداشته اندحقوق اساسي زنان بتثبيت 
ابزاري كارآ براي سهيم شدن در روند تصميم حقوق زن به عنوان » ترويج«

. گيري و سياست پردازي در راهبردهاي اين جنبش ها جائي كليدي يافته
به نها ت زنان نخست، جنبش هاي  اين جوامعسياسيو احوال ع به خاطر اوضا

تدريج وارد عرصة گفت و به اما، . اكتفا مي كردندمخالفت و اعتراض ابراز 
 . گو با مراكز قدرت و توانا به طرح و تبليغ پيشنهادها و برنامه هايشان شدند

» انفعالي«موضع از كوشندگان حقوق بشر، از زن و مرد، را اين تحول كيفي 
 اجتماعي و سياسي مبدل كرد رها ساخت و آنان را به يك اهرم مؤثرصرف 

و در نهايت امر ابزارهاي  تازه اي براي برآوردن نيازها در اختيارشان نهاد از 
  :جمله براي
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  ه؛ با كمترين هزيناقدام به فعاليت هاي ارتباطي و ترويجي  •
  برنامه ها؛ ارآييباال بردن ك •
 افزودن بر شمار مخاطبان و؛ •
ابري در خانواده برايشان بازشناسي مخاطباني كه پذيرفتن اصل بر •

دشوار است و اقناع آنان به اين كه دستيابي به اين برابري هم ضروري 
 .   است و هم امكان پذير
 شمال  در رهنمون برابري در خانوادهبافتار كلي نكات و واقعيات ياد شده

  آموزشيِيه هاي نشري ديگر ازبه عنوان يك. را فراهم آورده استآفريقا
در پي گيري اهداف  رهنموناين ، » در شمال آفريقا،ابري بر-95 گروه«
پاية احوال شخصي و خانواده بر براي تدوين قوانينتدبير و گام صد يك «

  انگيزة ديگر مؤلفان اين دو تأليف آموزشي توجه به .انتشار مي يابد» برابري
ضرورت تقويت و پشتيباني از فعاليت هاي سازمان هاي محلي و منطقه اي  

 .  ه است و نه تالش براي ايجاد سازمان هاي جانشينبود
گروه «بينش يك سند حقوقي و سياسي است كه »  اصل حقوقيصديك «

اعضاي خانواده با روابط و به طور كلّي را نسبت به جايگاه زن در خانواده » 95
ياتي است كه اين گروه در تجرببينش حاصل اين . كنديكديگر را تشريح مي 

 .عاليت در زمينة برابري در خانواده به دست آورده است ف سال9طول 
در سطحي وسيع و تأثيرهاي » اصل حقوقيصد يك «افزون بر انتشار     

اثر را بايد در توانمند ساختن زنان و سازمان اين ة  دستاورد عمدمحتمل آن، 
تمركز خواست  به ،و مسلمانهاي مدافع حقوق زن، در جوامع گوناگون عرب 

حقوق زنان بين تبعيض  دانست كه بتوانند  اصالح  يا اجراي قوانينيرهايشان ب
 .يكسره حذف كنندو مردان را 
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  ها هدف
معطوف به آموزشي  يك ابزار رهنمون برابري در خانواده در شمال آفريقا

  :در هردو بعد قانوني و فرهنگي استبين مرد وزن تأمين برابري 
 

افراد و نهادهائي  يت و پشتيباني ازتقواين كتاب در بعد قانوني، هدف  •
احوال شخصي اند قوانين است كه خواستار اصالح يا تغيير آن گروه از 

 ؛كه زنان را قرباني مقررات غيرمنصفانه و يا تبعيض آلوده مي سازند
 
فرهنگ به پخش و نشر كمك در بعد فرهنگي، هدف اين رهنمون  •

ب و دست يافتن به حلقة كوشندگان برابري طلدن انگستري و برابر
 .مخاطباني هرچه بيشتر است

  
 اند و از همين روست كه مي  مرتبط آميخته و يكديگر سختااين دو هدف ب

دستيابي هرچه سريع  را براي  هابيشترين فرصتتوانند براي زنان شمال آفريقا 
 .دنفراهم آورتر به منزلت انساني و برابري مورد نظرشان 

  
 نظر مخاطبان مورد

تأليف همه مردان وزناني  براي  شمال آفريقا  برابري در خانواده دررهنمون
جوامع ما در .  زنان برخاسته اندحقوق و حقوق بشرشده كه به تبليغ و ترويج 

  .  و كوشندگان در موقعيت دشواري قرار دارنداين پيشروان
روه ما خود در طول فعاليت هايش با دشواري هاي ويژه اي روبرو گ    

 از آن جمله در مورد رهيافتي كه بايد براي رساندن پيام خود به بوده است،
باشد همه آناني رهنمون حاضر مي تواند مورد استفادة . مخاطبانش انتخاب كند

  . ة خويش به ويژه پيشرفت و آزادي زنان اندجامعكه در تالش براي تعالي 
 فعاليت هاي مربوط به توسعه اينك» بي طرفي«جاري در بارة بحث     

ياز مادي ندر واقع زنان به همان اندازه كه به منابع . ستبه پايان خود رسيده ا
 كه بايد خودحقوق اساسي دستيابي به منابع راهبردي اند، از جمله  محتاجدارند 

  . پيش شرط توسعه انساني جامعه تلقي شود
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موقعيت خاطر ه به به همة كساني است ك» رهنمون « اين، خطابسرانجام
 بخش هائي از جامعه سر و كار دارند كه جتماعي و سازماني خود باكاري، ا

رهبران و كوشندگان اتحاديه هاي كارگري و سازمان : نگران حقوق زنان اند
 . هاي سياسي، فرهنگي و ارتباطات عمومي

 
 روش كار

 در  برابري- 95 گروه« كار جمعي و فردي اعضاي ةثمررهنمون حاضر، كه 
مراحل اصلي . مراحل گوناگون تدوين شده است  در،است» شمال آفريقا

نوشتن آن در طول يك سال و نيم و در سه كارگاه نويسندگي در شمال 
 .آفريقا پيموده شد

گوناگوني را در نظر گيرند مي بايست مالحظات رهنمون نويسندگان گروه 
 رهنمودهايش تأمين شود كارآمد بودنتا نه تنها شالوده هاي علمي مطالب و 

  . سازد و بهره جوئي قابل فهمه آن را براي خوانندگانش نيز بلك
 :بوده استعوامل زيربراي كارآمدساختن رهنمودهاي كتاب تمركز اصلي بر •
 ،هدف هاي اساسي -
 ،  خوانندگان وهاييازن -
 همگون ساختن محتوا، سبك نگارش و متن نهائي برايشي  مالحظات آموز-
  .»رهنمون«
 : كههشي مستلزم آن بودپژو دقت علمي و انضباط •
 شود،برده به كار مستدلّي  روش روشن و -
  داده هاي كيفي به شيوه اي دقيق برگزيده و ارائه شوند، و  -
 . منابع و مراجع كتاب مشخص گردند-

. در نظر گرفته شد مدارك موجود  در ارتباط با ماهيت    همه اين عوامل
 يتوجهمند  نيازشو خوانندگانون تسهيل برقراري ارتباط متقابل بين اين رهنم

مطالب داشت بدانگونه كه به خوانندگان امكان تفكّر به شكل و محتواي ويژه 
 برابري در شمال آفريقا اين -95تالش گروه . و تصميم گيري  مستقل دهد

بازانديشي  تا خوانندگان با كتاب را طوري انتخاب و تنظيم كندطالب كه مبود 
 بي نهادي را با نيازها و شرايط محيط خود تطبيق دهندراه حل هاي پيشدر آن 

 . آن كه از هدف اصلي منحرف شوند
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 مطالب تنظيم 
بخشي در بارة  حاوي يك »رهنمون«افزون بر پيش گفتار و مقدمه، اين  

خواهي در در بارة يك فراخوان عمومي به برابري است » كلياستدالل هاي «
 در آن واحد بر يك نقطة مشترك، شمال آفريقا كه كشورهاي  درخانواده

اين .  استوار شده باشدسه گانهيك جنبش متحول اجتماعي و يك برنامة عمل 
  :شده استمبتني چهار استدالل زير   برفراخوان

 
 پاية بافتار و چندگونگي تاريخي اجتهاد هاي فقهي استدالل بر •

 اسالمي؛
 برابري محورِ داخلي؛استدالل حقوقي براساس قوانين  •
 تدالل بر مبناي حقوق بين الملل منبعث از حقوق جهاني بشر؛اس •
 كشورهاي ة تحوالّت جوامع سه گانةدربارختي استدالل جامعه شنا •

 .شمال آفريقا 
  

  :خواهند بودزير موضوع مشخّص يازده استدالل هاي ياد شده معطوف به 
 
 ؛سنّ ازدواجحد اقل  يكسان كردن ..1
 ؛ رضايت به ازدواج.2
 ؛ر انتخاب همسر آزادي د.3
 ؛ منع چند همسري.4
  از همسر؛ اطاعتة لغو وظيف.5
 ؛خانوادههزينة ت در تامين مشارك .6
 گسستن پيوند همسري؛در برابر  داشتن حق .7
 كودك؛ سرپرست اعطاي حق سكونت در خانه به .8
 كودك؛ سرپرست  مادر حق ازدواج دوباره براي.9

 ؛كودكاندر مسئوليت سرپرستي مشاركت  .10
 . ارث حق برابري در.11
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 :يادشده در چهارچوب زير بررسي شده اندموضوع هاي از يك هر

در چهارچوب » اصل حقوقيصد يك  «در ارائه شده هايپيشنهاد •
 ؛مقررات قانوني

احوال شخصي قانون «» قانون خانوادة الجزاير،«فشردة مقررات  •
 ص اند؛ناظر برموارد خا كه»احوال شخصي تونسقانون « و »مراكش

ي ختحقوقي، فقهي، جامعه شنا:چهار منبعمبتني بر  هايداللاست •
 .حقوق جهاني بشرو
 

امروز اين واژه .  و آگاهي استشدر اصل به معناي فهم، دان: فقه
علم  « در اسالم وقضائيبيشتر در معناي تخصصي آن كه روية 

   . باشد به كار برده مي شود»شريعت اسالمي
 ديني، سياسي، اقتصادي و شخصي زندگي احكام فقه جنبه هاي    

فقه حاكم برنيايش ها و عبادات فرد است و . انسان را در بر مي گيرند
همه مقررات مربوط به خانواده، ارث، مالكيت، تعهدات و معامالت را 

 .شامل مي شود
 انسان بود، پس از ، تأمل و تعقلمحصول انديشهنخست فقهي كه     

 در متون وصورت قواعد جامد صرف درآمد بسته شدن باب اجتهاد به 
جوامع  مهم ترين كارهاي فقهي مرجع در .جاري شدفقهي و شروح آن 

 .اندتاليفات دست دوم يعني شرح هاي ابن القاسم و خليل شمال آفريقا 
 

موضوع هاي مورد بررسي شامل تعاريف، توضيحات و داده هاي هريك از  
هر موضوعي همراه با الگوي . گوناگون ديگري به اقتضاي موضوع است

ارتباطي ويژه اي است كه خوانندگان را در ترويج كارآي آرمان برابري 
  . تواناتر كند

  
بررسي هر يك از اين موضوع ها از اين رو سودمند احساس ما اين بود كه 

بران و مايل اند ره انجمن هاي زنان و سازمان هاي حقوق بشري است كه
   . ليت ها و رسالت هاي خود موفق تر باشنددر انجام فعا شاناعضاي
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 مستقل از ةاستفادنوع بررسي تقويت فعاليت هاي سازمان ها، اين افزون بر 
 آسان تر مي را براي كساني كه در اين زمينه آموزش ديده اند» رهنمون«

 .كند
 از يهرستو انگيسي است و نيز فعربي شامل واژگان كليدي به » هنمونر«اين 

تدبير و صد يك« از  ايمربوط به حقوق زنان و حقوق بشر و نسخهة اسناد عمد
آن است كه  افزودن اين فهرست فشرده و قابل استفاده هدف از. »گام

عطش آنان بر خوانندگان عالقه مند را بي نياز از مراجعه به مĤخذ ديگر كند و 
 . بيفزايدبه آگاهي بر اطالعات بيشتر 

داده ها متكّي بر » رهنمون«ست ها اين عالوه براين فهرست ها و پيو    
 است  و آگاهي هائي درباره واقعيات اجتماعي سه كشور شمال آفريقاو آمار

 و ديگر نهادهاي پژوهشي تخصصي بر مبناي تحقيق و 95كه از سوي گروه 
 . نظرخواهي هاي محلي گردآوري شده

ر  با تكميل و انتشا اين است كه95 هدف هاي كليدي گروهيكي از     
آن را پاسخ گوي نيازها و انتظارات خوانندگان » رهنمون « اينگستردة

انجمن ها دعوت مي كنيم افراد و از همين رو، از . امروزي و آيندة آن كنند
ممكن، بويژه با راه پيشنهادهاي مشخص خود را بهر كه آراء، واكنش ها و 

 .ارزيابي پيوست اين كتاب، با ما در ميان گذارندبرگ پركردن 
 

 نتيجه
 گروه «عضاي عميق ا محصول بحث وگفتگوهاي طوالني و » هنمونر«اين  

آنان را، با همه اختالف سليقه ها و ه و گواه بر عامل نيرومندي است ك» 95
 است كه  كوشش هايةاين كتاب ثمر. ساختهديگر متحد يك برداشت ها، با

برابري اند هدف مصمم ه در كنار كساني قرار گرفته ك 95در قالب آن گروه 
 . در ابعاد آرماني و عملي و قانوني تحقق بخشندمردان و زنان را  ميان 
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  كُلّي  هاياستدالل
فراخواني است به برابري . قانوني ساده نيستراهنماي  يك ونرهنمين ا

ي كه در راه  مردان و زنانةهمخواهي و تالشي است در راه توانمند ساختن 
 .  گام بر مي دارند به مهد برابري و منزلت انسان هاتبديل جوامع شمال آفريقا

اجرا و عمل   به مرحلةآرمان برابريرساندن تالش هاي ما معطوف به   
است به گونه اي كه براي همه فعاالن عرصة سياست و اجتماع ارزش و 

 همة رهنموناين از همين رو، مخاطبان . آرماني مشترك شناخته شود
رد اند به ويژه كوشندگان حقوق بشر كه در انجمن كوشندگان اعم از زن و م

كار مي كنند ي ئبكه هاتي و راهنمائي و ديگر شمشورمراكز  ،، اتحاديه هاها
 ،به زنانخشونت نسبت  تبعيض، تخلّف ازحقوق بشر، جلوگيري ازكه هدفشان 

 .استوديگر رفتارهاي ضد آزادي وارزش ذاتي انسان 
تأليف شده ان و مدافعان حقوق زمباربه طوركلي براي اين كتاب     

در اختيار آنان وضع زنان را  و مĤخذ عمده در بارة نها اطالعاتتنه است زيرا 
عيت هاي اجتماعي و است كه بر واقي  هائاستداللشامل بلكه قرار مي دهد 

اين گونه استدالل و رهيافت از آن گونه ضروري . استوار شدهروحياّت جمعي 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كانون مسائل در زنان مسائل است كه 

 .قرار داردجوامع شمال آفريقا 
  رااين كتابارائة »  برابري در شمال آفريقا- 95گروه «  اعضايما    

در سه مي شمريم؛ اين وضع  در بازانديشي وضع بانوان خويشسهم بخشي از 
  :استين ويژگي هاي زير معرّف و ناشي از شمال آفريقاكشور 

 ؛ و واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعيقانونيهنجارهاي كاف بين ش •
 ؛قانون بين حوزه عمومي وخصوصي قلمرو در وگانگيد •
 از سوئي و اين قوانين ضرورت اصالح  قوانين خانواده بين موجود درتنش  •

 ، از سوي ديگر؛ وپدرساالرانهتثبيت الگوي 
ي فرهنگ ويژگي ها و  جهاني بشر حقوقارتباط بين سرگشتگي در  •

 .بومي
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با توجه به اين ويژگي هاست كه اين رهنمون در تالش براي رفع آن چه به 
در راه تحقق برابري كامل در وانع ديني، قانوني، فرهنگي و اجتماعي عنوان م

  .مشروح توسل مي جويدچهار استدالل جوامع شمال آفريقا مطرح مي شود به 
 مقدس اند و اسالم كه احكام ريشة اين موانع در اين اعتقاد جاي دارد    

در نتيجه قوانين حاكم بر احوال شخصي و روابط خانوادگي در جوامع شمال 
، گرچه در قالبي حقوقي و قانون خانوادهجوامع در اين . آفريقا نيز تغييرناپذير
خانوادة . مجموعه اي از موازين ثابت سنّتي بيش نيست مدون گنجانده شده،

 ميليون ها ،امروزه.  و معرّف بارز اين مجموعه دانستپدرساالر را بايد نمونه
و از  فرو كاسته شده مشهروندان درجه دوسطح به زنان شمال آفريقا نفر از 

بسياري از حقوق خود به دستاويز احكام اسالم و ارزش هاي سنّتي محروم شده 
 طالق يكحق چند همسري،  ، به بهانة اجراي قوانين الهي،به سخن ديگر. اند

در  خانوادگي همچنان اركان قوانينرث واليت در ازدواج و تبعيض در ا، جانبه
  .اين جوامع شمرده مي شوند

 
 
 ؟نداپذيرن مقدس و تغيير شمال آفريقا  درن خانوادهيانوآيا ق. 1

استنباط حاصل يك ه قوانين اسالمي ثابت و مقدس اند در واقع كانديشه اين 
به صورت يك در طول زمان آن را ت كه اسو يك تعبير تاريخي غالب فقهي 
از همين رو، اسطورة يگانگي بين  . استو نهائي عرضه كردهة منجمد مجموع

به نظر  جاويدان و هميشگي شسيرا شرع و تفمرجع و كاركرد آن و بين نص
 .مي رسد

  اياز نظر تاريخي شرع اسالم در شبه جزيره عربستان در محيط جامعه    
با ساختاري كه بر محور خويشاوندي پدري قرار داشت رانه قبيله اي و پدرساال

همه فرآيندهاي تاريخي از برخورد و تركيب مانند قوانين اسالم . تكوين يافت
، و قديم كه برگرفته از سنّت و )اسالم و متون كليدي اش(دو عنصر جديد 

و عرف جماعات سنّت هاي پيش از اسالم (سازگار شده با نيازهاي جامعه بود 
نيز  سرزمين هاي ديگر بهاين قوانين .  پديدار شده است)سامي و قانون تلموذ

شده يا اسالم ت هاي تسخير آميختگي با فرهنگ مل در و محتواي آنسركشيد 
اين ساختار تركيبي و تدريجي كه بر اساس تفسير . آورده غناي بيشتري يافت
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بنا شده بود، حول آن  پيدايش و تاوضاع و احوالِبه آگاهي  و نيز سمنابع مقد
 مذهبي به دالئل سياسي و )سده دهم ميالدي(ناگهان در قرن چهارم هجري 

 به معناي  ناميده شده استانسداد باب اجتهاد اين توقف، كه .متوقف گرديد
 فقه اسالمي  به بعداز آن زمان. پايان دوران قانون گذاري و تفسير اسالمي بود

 . گراييدجاج هاي شبه حقوقياحتمتحجر شد و به جزم انديشي و 
 نوع قوانين اين . ن احوال شخصي محصول چنين سير تاريخي استوانيق  

چندهمسري در خانواده زن را نماد و معرّف پدرساالري و با تثبيت سنّت 
مي وسيله اي براي رشد اجتماعي  توليد نسل و ظرفي برايناموس قبيله، 

شوند و درآن تقدم به  يحقوق و وظايف برحسب جنسيت تقسيم م. شمرند
زنان زير به اين ترتيب پدر، شوهر، برادر و فرزندان ذكور داده مي شود و 

ه به مرور زمان و رح اولياين طدر نهايت امر . گيرند  مردان قرار ميةسلط
 و سنّتيارزش هاي . جزم انديشي به حالت تحجر و تصلّب درآمدسنگيني 

تبعيض در ، در ازدواج، واليت جانبهچند همسري، طالق يك (نهادهاي اوليه 
حاكم اند كه، با همه دگرگوني  ي در جوامعهمهنوز )  اطاعتةو وظيفارث 

ورود به آن در عرصه قرار داده مي شود كه  مسائل زنان هنوز هاي اجتماعي،
 .امكان پذيرنيستمجوز بدون 
  قرآنفقها و مفسران بر اساس اصولكار حاصل قوانين اسالم گرچه     

؛ بسياري از احكامش از منابع ديگر گرفته شدهسنّت پيامبر است، با اين همه و 
.  يكديگر نيستندة كه عناصر تشكيل دهنده شان در نظام كلي فقه همپايمنابعي

براساس   و كه در اصل به معناي سخن خداوند است شريعت،به اين ترتيب
مجموعه  عنوان به ، عرضه مي شود و فقها علما گوناگوناجتهاد و تفسيرهاي

، يعني كه احكام شرعي آن از دو منبع مقدسبه شمار مي آيد اي از اوامر الهي 
 مي كنند،علما و مفسران حد شريعت را تعريف . مايه گرفته اند و سنّت قرآن

 قرآنالزام و اوامر و نواهي به ماهيت و مي دهند توضيح را ن نزول آيات أش
 است، ، دانش و فراستبه معناي آگاهيلغوي  كه ازنظر ،فقه. مي پردازند

تنها در دوره هاي واپسين بود كه .  به شمار مي رودمرحله دوم عمل تشريع
 .اسالمي نيز اطالق گرديدروية قضائي جتهاد قانوني يا بر افقه 
باط شده از دو نست از مجموع احكام است اعبارتفقه  ،در اين مفهوم    
به . شمار مي آينده  شريعت الهي بزنا و سنت كه مخ قرآنيعنيوحي منبع 
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 و تأويلي يتفسيرماحصل كوشش هاي  اجتهاد فقها يا ةفقه ثمرسخن ديگر، 
رواج اين گونه تفسيرها و اسنتباط ها براي جبران كه  شگفت اين. آنان است

 .مي رسيددويست حكم بود كه تنها به كمتر از قرآن احكام حقوقي اولية 
ت كه ه اي اسنخست مرحل:  گرفترشد فقه در دو مرحله صورت    

فقه مبدل به حقوق در اين مرحله .  شخصي اهميت بسيار داشت»راي«درآن 
 كه با بسته شدن باب ، دومةمرحل. زنده و تطبيق پذير با اوضاع زمان شد

 يافتنداجتهاد آغاز مي شود، دوره اي است كه مضامين فقه شكل نهايي خود را 
 : نام بنيانگذاران آن بيانگر اين مضامين شدند اهل سنت بهةو مذاهب چهارگان

 مذهب حنفي در نسبت به ؛مالكي منسوب به امام مالك بن أنسمذهب 
 مذهب حنبلي وابوحنيفه، مذهب شافعي منتسب به محمدبن ادريس شافعي 

  .منسوب به احمدبن حنبل
 محدود قرآنو تفسير احكام  فهم ، دائرةاز آغاز قرن چهارم هجري    

در قالب ن اسالم يانوق. دشو مفسران آنان  ياد شده  رسمي چهار مذهببه بيان
شمال جوامع ،  است كه به سختگيري و شدت عمل شناخته شده،فقه مالكي

 يا كنار زدن مذاهب  كردنبا جذباين مذهب . را زير نفوذ خود كشيدافريقا 
. افتنفوذي گسترده يخطّه ر اين  و به ياري عوامل گوناگون ديگر دپيشين
 مذهب مالكي در شمال ، مورخ عرب، نگاشته استكه هشام جعيطگونه همان 

به عرصة بزرگ تري نقش اصلي اش به عنوان يك مكتب فقهي در «فريقا آ
بود كه اوضاع و احوال در اين » .دگرديدين رسمي مبدل به و وارد شد 

 آنرا از ورا وارد مسيري تازه كرد ي تاريخي شرع اسالم ختشنااانحرافات معن
 ،مقدسجموعة  به يك م اوليهمنابعمتحول از يك حركت انساني براي استنباط 

 .مبدل ساخت ،و در نتيجه تغييرناپذير
انساني فقهاي بزرگ و مندي هوشمجموعي از فرآوردة  فقه كه ،اما    

مصون اختالف چنگ احترازناپذير  از است شان و افزوده هاي ديگرانشاگردان
در عرصه هاي گوناگون اهب و مكاتب مختلف فقهي مذپيدايش . نماند

 خودجغرافيائي و سياسي و تفاوت هايشان در برداشت ها و تفاسير مذهبي 
به اختالف اين . تفاسير شد در اين اختالفپيدايش ايده ها و گونه گوني گواه 

. بخشيد به عقايد گوناگون توان بيان و قوت اقناع  غنائي تازه دادمباحث فقهي
مطلق به يا مشروعيت نسبت برتري و است  چگونه ممكن يشرايطنين  چدر
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مي شيوه و روشي ؟ با كدام فرد يا يك مكتب و فرقة خاص دادرأي يك 
د كه منطق و سبب ش چه اعتقادات ديگران را محكوم و مطرود دانست؟توان 

  مي شود كه جزمي دهد؟ چه مانعباورهاي به  راعقل خالّق جاي خود
بهره مانند بنيانگذاران مكاتب ديروز از تفسير و تأويل ي هامروزقانونگذاران 

مقدسي آنان را از اين كار باز امر و عامل هيچ واقعيت آن است كه ؟ جويند
 .نمي دارد

شمال  برابر خواهي - 95واقعيتي است كه گروه اين دقيقا همان     
نه به قصد تمرين در بازيابي حافظة تاريخي گماشت آن هم را به اين آفريقا 

، بلكه، و مهم تر ازهمه، به نيت كشف و رديد در اعتبار اعتقادات گذشتگانت
بازشناسي تفاوت ها در تفسير و تأويل منابع آنگونه كه هيچ تفسير واحدي 

  .  محقّ به دعوي حقّانيت و مشروعيت انحصاري نباشد
د، مسلمان، اعم از زن و مره ورزان انديشافزون براين، ديري است كه     
ان آن. دعوي تقدس حكم نابرابري بين زن و مرد شوريده اند تحجر فكري و بر
اقدام به برقراري هوادار  اند و واستار بازنگري در دستاوردهاي فقهي گذشتهخ
 .حقوق بشرودموكراسي، برابري،  اخالقيارزشهاي  بين ه اي ماهوي و پوياابطر
 
 ؟آفريقا كدامند شمال  قوانين داخلي سه كشور زنان در حقوق-2

مسئله گرفتن در پاسخ به اين پرسش دست كم اكتفا كردن به قوانين داخلي 
منزل، در زن شمال آفريقائي كه در مليون ها پيكار    و بي عنايتي بهستا

زنجير عزلت زنان  مي كوشند تا خيابانو در كوچه و ار، در محيط كمدرسه، 
 .ري او با مرد را تحقق بخشنداعتقاد به منزلت زن و اصل برابو را بگسلند 

 -ي عادي و سطح صورتحتي به همين -چنين پرسشيبا اين همه،     
تاثير مسير و روند رويدادها و پديده ها گوياي آنست كه قانون مي تواند در 

 مجموعهاين تأثير ناشي از اين واقعيت است كه قانون، بيشتر از آن كه . گذارد
گفتمان كليدي براي تعيين يك رف باشد، ساز و كارهاي عيني و بي ط از اي

 اين توانايي. مربوط به رفتار و ارتباط هاي اجتماعي استواعد و تعريف ق
را به يك ابزار كارساز تغيير، يا حفظ و تثبيت، نظم اجتماعي بدل قانون بالقوه 

 پرسش اين است كه جوامع شمال آفريقا از اين ابزار براي كدام .مي كند
  تغيير يا تثبيت نظام؟؟ويندهدف بهره مي ج
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 با همه تفاوت هائي كه در -شمال آفريقاقوانين در كشورهاي كار تدوين 
 در واقع -مسير تحول و دستاوردهاي حقوقي هر يك از آن ها رخ داده است

 قانون در بسياري از زمينه ها،با اين همه، . هم تحسين انگيز است و هم مشابه
به سوي تحقق حركت اين جوامع و از يست با واقعيت هاي حاكم سازگار ن

برخي اهداف عقب مانده است ازجمله در زمينه هاي حقوق زنان، آزادي هاي 
نظام قانوني در اين كشورها با دوگانگي به طور كلي . دموكراسيسياسي و 

فضاي نظري دموكراتيك و آزادمنشانه يك ) 1: (اساسي زير مشخص مي شود
يك فضاي ديني ) 2 ( وروندانبا برابري شهمعطوف به يك ساختار مناسب 

در . باز مي پروردگي بطه خانوادرواويژه در ه  ببرتري هاي مردان راكه  سنتّي
سطحي ديگر، نظام حقوقي با دوگانگي و تضاد بين ساختار بيروني و محتواي 

قانون :  ساختار بيروني استوار بر يگانگي منابع رسمي.دروني اش مواجه است
 است، حال آنكه محتواي دروني از منابع  مدونانين و مقرراتاساسي، قو

دچار اين دوگانگي كل نظام حقوقي را . گوناگون سرچشمه مي گيرد
انديشه ها و آكنده از  نظام حقوقي  به سخن ديگر،.گي هائي كرده استپيچيد

 .شرعي و عرفي استوانين موضوعه ارزش هاي متضاد بين ق
تنها  اين تناقض ها بسيار مهم است نه  آشكار كردن95گروه براي     

ي كه عواملبراي تأكيد بر بلكه مسائل دروني نظام حقوقي توجه به براي جلب 
 . برابري در جامعه اند عدالت و در درون اين نظام مساعد به اصول

بين دوگانگي شمال آفريقا آفرينندة  حقوقي در كشورهاي  هاينظام    
وضع او در حريم ن در عرصة اجتماعي و وضع زن بر اساس برابري شهروندا

از نظر قانون اساسي اصل .  حقوق اوستفروكاستنتبعيض و خانوادگي برپاية 
برابر  شهروندان حقوق و وظايف ةهم«: است كهاينجوامع آفريقاي شمالي در 

برابري در رأي دادن و حق انتخاب نيز قوانين » . اند در برابرقانون برابر ودارند
قانون اصل دسترسي به استخدام برخي نواحي در . ن كرده اندتضميشدن را 

 نبودن گاهپذيرفته و نژاد، رنگ پوست و جنسيت نظر به دولتي را بدون 
را در بهره جوئي از حق كار را نيز پيش بيني كرده تبعيض بين زن و مرد 

و آزادي تجمع عمومي و بيان هاي كارگري و صنفي اتحاديه ايجاد حق . است
در زن و مرد حقي برابر . شده است شناخته نيز در اين قوانينبراي همگان نيز 

 .دارند   و امكانات آموزشيآموزشدسترسي به اين قوانين در زمينة 
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در عمل، اصول معطوف به برابري در قانون و در عرصة  ،با اين همه    
برخي  بويژه در ،امتياز به مردانعطاي ا: از جملهعمومي با مشكالتي روبروست 

دوران مياني در آغاز يا زنان ، تبعيض عليه مشاغل دولتي مانند سفارتاز 
شتغال به كار، بي ثباتي مشاغل زنان در بخش خصوصي كه تا حد زيادي ا

شركت هاي دولتي سازي خصوصي برنامه هاي تعديل اقتصادي و متاثر از 
 در بري نابرا، تامين رفاه اجتماعي براي زنان، بيكاريةاست، نبود شبك

در سرانجام باالتر بودن درصد بي سوادان در ميان زنان به ويژه  دستمزدها و
رغم اين موارد نابرابري، بايد بپذيريم كه فضاي عمومي در  علي. روستاها

همه . در حال باز شدن به روي زنان استشمال آفريقا به گونه اي روزافزون 
را ن زنان در محدودة خانه منزوي كرد افزايش استخدام زنان الگوي سنتي ،جا

 . بيش از پيش كم رنگ مي كند
پدري و تابع اقتداركمابيش تونس وضع زن درخانواده هنوز  دراما،     

احوال شخصي و قوانين خانواده عليرغم . استنان  فروپايگي زاعتقاد بهمتأثّر از 
احوال  اين وضع درمورد قانون. تغييراتي چند، هنوز مقيد به نظام پدرساالري اند

 اصالح شد، صدق 1993 تصويب و در1957مراكش نيز كه در سال شخصي 
 زنان مشاركتبراي ة عمل برنام«برابري در بر اصل مي كند، هرچند 

 الجزائر نيز مصداق ة درقانون خانوادي مشابهوضع. تاكيد شده است» درتوسعه
 ب رسيد به تصويبازنويسيهاي مكرر پس ازدرنگها و 1984اين قانون در. دارد

قانون احوال  در. كشور سازگار نيست گرچه بانتايج آمارگيري اززنان اين
 اما، برخي ،گرايشي به اصالح و مدرنيته مشهود است )1956(شخصي تونس 
وآزادي اختيار اولياء  مسئوليتدر مورد ارث، به ويژه  آن اصول مندرج در

 .رايشي محافظه كارانه داردگ، همسر
چند همسري، طالق سنّت مي كند كه وادار  را دولت هاعاملي چه     

يك طرفه، نابرابري در ارث، واليت پدر در ازدواج و ديگر نهادهاي حقوقي 
از قانون  آنان به هيچ روي تبعيض آور براي زنان را همچنان حفظ كنند؟ الزام

 .اساسي ناشي نمي شود
انون قانون اساسي به عنوان قجوامع شمال آفريق،  ةدر حقوق موضوع    

سلسله صدر در قانون اساسي است كه . حاكم و ام القوانين شناخته مي شود
قانوني را تعيين همة نهادهاي مراتب حقوقي كشور قرار دارد و ارزش و اعتبار 
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شهروندان را در برابري همة نون اساسي مالك اصلي، قابه عنوان . مي كند
، مقررات و ديگر آئين نامه قوانين. مبناي قانونگذاري شمرده استبرابر قانون 

از اعتبار هاي مربوط به خانواده بيرون از اين منطق قانونگذاري نيستند و 
. متن يا روح قانون اساسي در تضاد باشندقانوني برخوردار نخواهند شد اگر با 

را بايد هماهنگ كردن قانون خانواده با اصول قانون اساسي وظيفة  ،بنابراين
است و هم بر دوش همة  سياستمداران ةبر عهدكه هم  دانست  اساسييضرورت

قضائي و قانون اساسي زير پا گداشته شود همه نظام هنگامي كه . شهروندان
 . فرو مي ريزد جامعهحقوقي

اسالم دين  «:معناي اين اصل قانون اساسي كهدر چنين شرايطي     
 راي  ب است الزام آوريچيست؟ آيا اين اصل تعهد» رسمي كشور است

شمردن هر قانوني كه  بي اعتبار كردن همة قوانين با احكام دين وماهنگ ه
مي واقعيت را نيز اين گرچه ؟ به نظر ما چنين نيست،  اين احكام استمغاير با

دستاوردهاي   اش يا  شدهتوان به اصول نهادينهپذيريم كه هيچ ديني را نمي 
به بايد ه كزنده اسالم به عنوان يك دين . تقليل دادنظري اش تاريخي و 

نمي تواند پاسخ دهد عدالت و برابري نگراني زاي انسان جوياي پرسش هاي 
  .ارزشهاي انساني اي را كه پيام جهاني و فراگيرش برآن بنا شده ناديده گيرد

 
  شمال آفريقاجوامع زنان درقوانين  حقوقدالئل مشروط بودن -3

وق بشر بي تفاوت  حقةنسبت به بحث جاري در بارجوامع شمال آفريقا 
  شناخته شده استمهممقوله اي بين المللي عرصة روز در حقوق اماين . نيستند
گو و استناد سازمان  وگفت كشورهاي گوناگون موضوع  داخليعرصةو در 

هاي زنان، انجمن هاي دفاع از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، اتحاديه هاي 
 به سطح حداقل فصل  كه،حقوق بشر. كارگري، احزاب سياسي قرار دارد

 ارتقاء يافته و در ميثاق ها و پيمان هاي بين المللي مشترك جوامع بشري
اصلي روابط اجتماعي در اين   و مبنايعتعريف شده، امروز به عنوان  مرج

گذشته در بارة اين حقوق قرن در نيم  ،در واقع. جوامع شناخته شده است
آن را به چالش لتي در مجموع شكل گرفته كه هيچ دو بين المللي ياجماع

براي تحقق حقوق جهاني يك اجماع بين المللي صرف اما، . استنگرفته 
ميزان اقبال ملّت ها و اين حقوق يكسره منوط به تأمين . نمي كندكفايت 
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گرچه ديري است كه حركت . تلفيق آن ها در قوانين داخلي هر كشور است
 اما اين ،لي و بين المللي آغاز شده همبستگي قوانين داخبه سوي سازگاري و

 سد راه آن مقاومت هاي بسيار. به فرجام مطلوب نرسيده استهنوز حركت 
است به ويژه مقاومت هاي سياسي از سوي دولت هائي كه نگران اند 

در اين . شهروندانشان با بهره جوئي از اين حقوق به مخالفت با آن ها برخيزند
تبط با هويت ارزش هاي مرر قالب دفاع از دميان شديدترين مخالفت ها 
جهاني دربارة فعلي پرشور بحث . عنوان شده اندفرهنگي و ارزش هاي سنّتي 

گواه روياروئي اين بودن حقوق بشر، چه در سطح بين المللي و چه داخلي، 
 . چند فرهنگي استدنياي در يك » ارزش ها«

، ميثاق ها تصويبو  امضاء جوامع شمال آفريقا باهنگامي كه     
دولت ، موافقت كرده اند حقوق بين اللملي پيمان هاي مربوط بهمنشورها و 

هاي متبوعشان كوشيده اند اجراي اين اسناد را مشروط و مقيد به حذف يا 
چرا پرسش اين است كه . اصالح مقررات و اصول مرتبط با حقوق زنان كنند

 .خورد مي كنيمبرشمال آفريقا هميشه با قيد و شرط با مسئله زنان 
 سد دولت هاي شمال آفريقااست كه » اسالم و دين رسمي«باز به نام     

با اين . جهاني حقوق بشر مي شونداسناد  در  شدهراه پذيرش حقوق شناخته
اجازه نمي دهد كه قراردادهاي » اسالم و دين رسمي« دو پهلوي مفهوم، همه

بحث، چنانچه نياز . آيندبه شمار قانون اساسي ناقض پيشنهادي براي تصويب 
ارجاع به . تعارض قوانين نيستة سئلمبه تكرار باشد، يك بحث حقوقي و 

كه مصداق اين مفهوم از . داردديگري حقوقي  بازتاب» اسالم و دين رسمي«
 بر سر راه ياغلب به عنوان مانعبارز مفاهيم ايدئولوژيك بايد شمرده شود 

در  بلكه ،مسئله تعارض قوانيننه  ، رامشكل. ستاستفاده شده احقوق تحقق 
مشروعيت خود را، با دستاويز قرار دادن كه رقابت هاي سياسي بايد جست 

 . بنا كرده اندوضع زنان در جامعهاسالم، بر 
 سازمان بين المللي كارميثاق مراكش كامال پاي بند بنابراين، گرچه     

)ILO( تبعيض خودداري از پاداش برابر و و  در خصوص كار شبانه زنان، رفتار
 در مورد نيز زنان و  سياسيقوقزمينة حاست، اما در اشتغال آنان در استخدام و 

. مراكش با قيد و شرط عمل مي كند» ،هرگونه تبعيض عليه زنانرفع «ميثاق 
سازمان ملل را نسبت به موارد » رفع تبعيض«ميثاق مراكش هنوز افزون براين، 
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سن حد اقل   و رضايت به ازدواج،ازدواج كردهزن تابعيت : زير نپذيرفته است
  .و ثبت ازدواج

بين المللي حقوق اقتصادي، ميثاق «كه آن برهمين منوال، الجزائر با     
 را در »بين اللملي حقوق مدني و سياسيميثاق «نيز  و »اجتماعي و فرهنگي

تبعيض رفع  مربوط به حقوق زنان و  و اصول، موادكرده تصويب 1989سال 
 نيز در سال تونسو سرانجام، . پذيرفته استآنان را با قيد وشرط  به نسبت
 را بي قيد و شرط به حقوق زنانة ميثاق هاي مربوط م آن كه هپس از، 1985

پي برد و ميثاق اصل اول قانون اساسي  بابه تضاد اين ميثاق ها ، پذيرفته بود
 .دكر تصويب »اسالم به عنوان دين رسمي«رعايت  شرط  بهرا» رفع تبعيض«

قانوني حياتي سند يك » رفع هرگونه تبعيض عليه زنان«، ميثاق اما    
رفع همه اشكال ضرورت و شأن زن و مرد برابري در حقوق و با تأييد . است

همه جنبه هاي ، اين ميثاق نخستين سند بين المللي است كه تبعيض عليه زنان
عملي بودن . رمي گيرداقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي زندگي را در ب

 نيرومند براي تحميل يك رشته  ايوسيلهبه آنرا اصول مندرج در اين ميثاق 
نابرابري ها، همه اي رفع  قانوني و اداري براتوظايف بر دولت، شامل اقدام

ي بازبيني بين المللي الزم را مكانيسم هاافزون براين، ميثاق . تبديل ساخته است
 .كرده استرا پيش بيني ة ميثاق لتهاي امضاء كنندمراقبت بر طرزكار دوبراي 
جوامع شمال آفريقا از آن رو بر ارزش ها و اصول مندرح در زنان     

ي شهرونداز همة حقوق اسناد بين المللي حقوق بشر تأكيد مي كنند كه هنوز 
اصرار بر آن و » اسالم، دين رسمي«دستاويز قرار دادن شعار . برخوردار نيستند

مالحظه اي  هيچ ،در واقع. نيستزنان شايستة   و شأننكار ارزشاچيزي جز 
توجيه كنندة اين سياست نيست كه تنها در طلب دستاوردهاي مادي و 
تكنولوژيك مدرنيته باشيم و يا حقوق بشر را تنها به معناي اقتصادي آن 

 ،عالوهه ب. حقوق انسان از ارزش هاي جهاني اش تجزيه ناپذير است. بگيريم
در هرجاي دنيا سرشتي ه افراد بشر از آن روست ك  اندين حقوق جهانياگر ا

توجه به نژاد، جنسيت، رنگ پوست و يكسان دارند و از همين رو بايد بي 
ساكنان حاشية شمال آفريقا زنان . اعتقاد مذهبي از حقوق برابر برخوردار باشند

 .خانوادة جهاني بشر نيستند
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 چه پاسخي گرفته است؟ي برابر دستيابي به برايتالش -4
: برانگيخته استي ئپرسش هاخود ال افريقا اصالحات انجام شده در جوامع شم

؟ چه چيزي ما را از پيشرفت باز مي دارد؟ دستاوردهاي قانوني ندموانع كدام ا
از اين اصالحات چه مي  ي؟ مردان و زنان امروزچه بوده استزنان اخير 
؟ بهره مي برندني شده در قانون خانواده مقررات پيش بي از؟ چه كسانيدانند

 . دسازنعوق مي م را شاناجرايكنند يا چه كساني اين مقررات را بازنگري مي
 نمي توانند بدون دادن كه جوامع شمال آفريقا نيست نشان دهيم ينياز    

اين .  رشد كنند،در اجتماعچه  در خانواده و ، چهنقش بيشتر به زنانواگذاري 
 بين نقش عملي زنان و جايگاه قانوني كه پيداست ني ازشكافي واقعيت به روش

 به چشم ،شدهتعيين كه از سوي نهادهاي قانوني، ديني و اخالقي گونه آنان آن
 . فرد ادامه مي دهند تدوين قوانين و نظارت بر رفتار  به؛ نهادهايي كهمي خورد

 از در عمل پيش، دگرگوني هاي اساسي گوناگونبرپاية بررسي هاي     
 ها نيز خانوادهساختار و وظائف . نسان هاي رخ مي دهداذهنيت تغيير در 

جاي  گسترده به تدريج نواده هايخاشمال آفريقا در .  انديافته تحول بسيار
.  مي دهندپيچيده تر، ، با اعضاء كمتر و وظائفخودرا به خانواده هاي هسته اي

 نقش  نيزن در جامعهزنامشاركت و افزايش بين زن و مرد اشتراك وظايف 
گرگون دشد،  ميتعيين مردان و زنان را كه تاكنون بيشتر براساس جنسيت 

شاغل، زاد و ولد كمتر، زنان  شاهد شمار بيشتري از امروزما . كرده است
 .يما  هاخانوادهدر زن انازدواج در سنين باالتر و افزايش زنان مجرد و سرپرست

مرحله  است؛به مرحلة انتقال رسيدن نشان دگرگوني ها همگي اين     
. دربرابر الگوهاي نوين رنگ مي بازندبه تدريج الگوهاي گذشته   در آناي كه
فرصتي ديگر برخي ، براي از نظر برخي منشاء بي ثباتي استكه  مرحله، اين

همچنان براساس  زن و مرد گرچه. بيشتر جلوه مي كندخودآگاهي براي 
 قرابت ةيگر بر پايد، اما ازدواج ها دزندگي يكديگر مي شونك شري ازدواج

عروس و دادماهايي را پيوند مي دهد كه همديگر را مي شناسند و نيست و 
ازدواج هنوز اصلي هدف . دربسياري موارد يكديگر را انتخاب كرده اند

 پدران و ميزان زاد و ولد كم شده واما، .  استتوليد نسلشكيل خانواده و ت
.  وسائل كنترل بارداري خانوادة خود را تنظيم مي كنندمادران با بهره جوئي از
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 اوالد بيشتر در فكر تربيت كودك به در عين حال، به جاي تمركز بر شمار
 . اندش در مدرسه  او موفقيترشد عنوان يك فرد، و 

: شمال آفريقا رخ داده استدوگانه دركشورهاي كه تحولي  آننتيجه     
 بندهاي خويشاوندي تدريج خودرا از قيده وضع زوجين كه ب در تحول ،نخست

 يكه ازحقوق فردي بيشتر و ديگري تغيير دروضع كودكانرهامي كنند 
زنان به  هسته اي، ةحركت ازخانوار گسترده به خانواد. برخوردار مي شوند

 . داده است بيشتري ،ابراز وجود امكان گروه وعضهر  بهواستقالل، 
 و ، از يك سو،ان در زندگي شخصي شكاف بين وضع زن،با اين همه    

 ةشيوهم گام با . شده است  ترموقعيت اجتماعي آنان از سوي ديگر نمايان
 خانواده را به عهده مي گيرد ةهزينمسئوليت تأمين ه درآن مرد ازدواج كسنتي 
به  كه هردو بيرون از خانه هائيزن و شوهرشمار  امورخانه را،  مسئوليتو زن
د، رو به كننددر پرداخت هزينه هاي خانواده مشاركت مي و اشتغال دارند كار 

با اشتغال . بردوش بانوي خانه استبيشتر هرچند كارِ خانه هنوز رفته، افزايش 
 و در مواردي ميفزايند درآمد خانواده بر بيرون از خانه زنان، مادران و دختران 

 .كنند بقاء خانواده را تضمين مي
؛ خواه اين نقش از نپذيرفته استزنان را ن نويجامعه نقش با اين همه،     

 پيري ناتواني جسمي يابيكاري، (ضرورت سر روي اختيار باشد و خواه از 
نقش به زن چنين در زندگي خانوادگي شخصي ). غيبت او از خانهو يا شوهر 

مالكيت دارائي هايي كه .  آنرا نمي دهدااختيار تصميم گيري و حقوق مرتبط ب
سبب به دست آمده هنوز به نام شوهر ثبت مي شود و شتراك به ادر خانواده 

چه   از شوهرر صورت جداييزني اين چنين وابسته د. ادامة وابستگي مالي زن
دوبرابر سهم در مورد ارث نيز قوانين جاري . بينوا شودمحتاج و يكسره بسا 

رايگان در به  معموال ي كهدختر را به پسر مي دهند هرچند دختران با كار
يا در  در خانه كمكانند م( به ثروت خانواده مي افزايند  انجام مي دهندخانه

شاهد افزايش شركت زن و با اين همه، امروز . )يا محل اشتغال پدرمزرعه و 
شوهر در باال بردن درآمد خانواده، به عهده گرفتن مسئوليت هاي مشترك و 

سهم م هردو نفر و ، خريد خانه به نافرزندانتفاهم زوجين در خصوص تربيت 
 .پسران و دختران در زمان حيات والدين هستيمبراي انواده برابر از اموال خ
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 هنوز  گذارقانون. پابرجا مي ماننداما قوانين دگرگون مي شوند خانواده ها 
گرچه بيشتر افراد جامعه روابط و پيوندهاي اعضاي خانواده را تعيين مي كند، 

تمايل مشترك است؛ و ر پاية گفت و گو در عمل روابطشان با ديگران ب
كه ي مسائل رخب. به تثبيت رسدقانون روابطي كه در نهايت امر بايد با حمايت 

 حضانت كودكان،  مانند،قرار دارد زندگي شخصي افراد ةصرفا درحوز
، در داخل خانواده و اعمال خشونت لوگيري از حاملگي، آزادي رفت و آمدج

با اين همه، افراد جامعه به تدريج . د شونيشمرده معمومي نيز همچنان مسائل 
هيچ . خويش عجين كرده اندزندگي شخصي برابري را با ارزش ها و معيارهاي 

يز قانوني ناعتبار و مشروعيت از  معيارهاعاملي نبايد مانع از آن شود كه اين 
  .بهره مند شوند
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  الجزائر
 .طالق قضائيو برقراري  نكاح سنتي  حذفبرايكرا فرمان سيد: 1959
 . اجرا شده اند1962 دسامبر 31تجديد مصوبات قانوني سابق كه از: 1962
خصيشاز اين تاريخ احوال . 1975ي   ژوئيه9الغاي مصوبات پيش از : 1975

  :  كه مي گويده استالجزائر شد) 1975( قانون مدني تابع ماده يك
حكم   مقررات قانوني، دادرسان براساس مبادي شرعي اسالمنبوددرصورت «

 ».خواهند داد
   ، چندهمسرياين قانون . 1984 ژوئن 9ون خانواده در ن قا انتشار: 1984

 روريو س ، طالق يك جانبهشوهراز   اطاعت  وظيفهواليت پدر در نكاح دختر،
 .تنفيذ كرده استشوهر را به عنوان رئيس خانواده 

   اصالح قانون خانواده را به ةبه پيشنهاد جنبش زنان، دولت اليح : 1997
 .مجلس استدر جريان بررسي اين اليحه هنوز . مجلس داد

  اعالم طرح .  امور زنان و خانوادهةمعاونت وزارت ويژمقام ايجاد : 2002
 .ه الجزائر خانواد قانوناصالح 
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  مراكش

   اين. بخشد قانون خانواده كه روش سنتي راتداوم ميتدوين : 1957/-58
قانون در اساس بازنوشته ايست از فقه مالكي كه عليرغم توصيه هايي كه براي 

ي تدوين آن شده بود،  قانونگذاري براساس واقعياّت اجتماعي جديد به كميته
تفاسير رويه جاري يا  ه قانون ساكت استدر مواردي ك. نگاشته شده است

 .غالب مالك دادرسي خواهد بود
مي سنّ قانوني براي مردان و زنان بيست سالگي را  كه 137ة اصالح ماد :1992
 . شمرد

اين . چند طرح بي سرانجام ارائة پس ازقانون خانواده اصالح بخشي از  :1993
تعديالتي در  به تنهاو را تغيير نداده صالح هرچند نظام پيشين ا

، با اين همه با رفع واليت در اكتفا كردهچارچوب روابط خانوادگي 
ازدواج دختران بي پدر، قراردادن پدر در مقام دوم حضانت در 
صورت جدايي، اعطاي وصايت قانوني به مادر در صورت فوت يا 
عجز پدر و لغو نياز به اجازه شوهر براي كاركردن زن، گام هايي در 

 .برداشته استقانون خانواده ست از رفع قدا
  دولت طرحي براي ارتقاء زنان در تحولي كه متضمن تجديد نظر   :1999

اين تجديد نظر در روابط . است تهيه كردقانون خانواده در مواد 
ان در موارد زن وقبيشتر در حقبرابري منظور رعايت ه خانواده ب

كت در مالكيت و قيمومت، تعدد زوجات، سنّ ازدواج، طالق، شرا
به خود نگرفته اين طرح هرگز صورت قانون . غيره بوده است

 .است
 هيأت اين. قانون خانوادهتاسيس هيأت سلطنتي مشاوره براي اصالح   :2001

  .تابحال پيشنهادي تسليم نكرده است



 ٢٩

  
  تونس

داراي روح آزاد  اين قانون كه. انتشار رسمي قانون احوال شخصي: 1956
 چند همسري، نكاح عرفي،  وانه است، قوانين سنتّي را عميقا تغيير مي دهدمنش

طالق يك جانبه، واليت پدر و حق اجبار پدر در ازدواج را ملغي مي كند، و شيوه 
آزاد و رضايت مندانه انتخاب همسر، نكاح مدني و طالق قضائي را برقرار مي 

 .سازد
 ).ببا نَس(شناسايي فرزند خواندگي تام : 1958
 برقرار كردن حق توارث براي نوادگان دختر با دادن حق حذف برخي : 1959

 حق . نسبت به امالك پدر يا پدربزرگشان) مانند اعمام(از ورثه ذكور 
افزايش سهم مالكيت براي و نيز  ارث بردن از همسرانشان بهزنان بيوه 

 . به رسميت شناخته شدبيوگان بي فرزند در نبود ديگر وارثان
 تاسيس نظام هبه و قانوني شناختن بخشش آزادانه و همچنين به رسميت : 1964

 .شناختن توافق پيش از ازدواج براي نامزدهايي كه قصد ازدواج دارند
 تعديل ترتيب كساني كه حق حضانت و نگهداري كودك را در شرع : 1966

دارند و به ميان آوردن مفهوم مصلحت كودك در دادن حق حضانت از 
 . دادگاهسوي

 مادري كه از كودكان نگهداري مي كند در صورت درگذشت پدر : 1981
 .مي شود) نسبت به كودكان(داراي واليت شرعي 

  زن مطلّقه اي كه از بچه ها نگهداري .زن از شوهر  اطاعت ةوظيفلغو : 1993
مي كند ولي شرعي آن كودكان در موارد مدرسه رفتن، مسافرت و امور 

احداث صندوق تامين مالي كودك و نفقه در . ي شودمالي شناخته م
 .صورت طالق

 . برقرار كردن نظام اختياري براي اشتراك در اموال بين دو همسر: 1998
امكان طرح دعوي براي يافتن رابطه پدري براي اطفال ترك شده يا 

  .كودكان نَسب ناشناخته
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 سنّ قانوني ازدواجحد اقّل 
 
 
 

  اصل حقوقييكصد 
 
 

  
  
  
سنّ ازدواج براي زن و مرد هيجده حد اقلّ «

كه همان سنّ رشد خواهد بود سال كامل 
 ».قانوني است

 اصل ششم              
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 شمال آفريقا سنّ ازدواج در قوانين 
 
 

____________________________________ 
  الجزائرةقانون خانواد 

 » .سال كامل است 18 سال تمام و براي زن 21اهليت ازدواج براي مرد «
 7 ةماد
 
  
 احوال شخصي مراكش قانون  
 

  :اهليت نكاح 
  . . .  براي پسر سال تمام18. 1
 .دختر است سال تمام براي 15. 2
 8ده ماّ
 
  

 احوال شخصي تونسقانون 
 
عقد ازدواج براي مردي كه به بيست سال كامل، و براي زني كه به هفده .  . .«

 » .. .نخواهد شدانجام   استسال تمام نرسيده
5ه  ماد 
 
 
 
 



 ٣٣

  شمال آفريقادركشورهاي  سنّ رشد قانوني
 

  كشور  قانوني ازدواجسنّ 
  زنان  مردان

  سن رشد
  

سن مسئوليت   سن رأي دادن
  كيفري

   16       18          19     18  21  الجزاير
   16       18        20    15  18  مراكش
  18       20         20    17  20  تونس

  
 شخص بدون اجازة قاضي مي تواند ازدواج سنّي است كه: سنّ قانوني ازدواج

 .كند
 

 قانونيبه معامالت سنّي است كه شخص مي تواند به تنهايي : سنّ رشد مدني
 .اقامة دعواي حقوقي، خريد، بستن قرارداد و داد و ستد تجاري بپردازد مانند

 
و يا انتخاب شدن مي دادن حق راي به سنّي است كه شخص : سنّ راي دادن

 .رسد
  

 به عنوان يك فرد(سنّي است كه شخص : كيفري  براي مسئوليتسنّ رشد
متهمي . به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت قابل تعقيب قانوني خواهد بود) بالغ 

 .خواهد شددر دادگاه ويژه اطفال محاكمه كه به اين سن نرسيده باشد 
اقامة راي دادن و صالحيت  رشد مدني و سن ازدواج وبين عرف بايد مطابق 

قرابت وجود جنايت يا جنحه ارتكاب  سنّ مسئوليت جزائي در دعوا و نيز
 .داشته باشد
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  سنّياختالف مذاهب 
  سنّ بلوغدر مورد تعيين 

 . باشد رسيده سال17به  سال و دختر 18  بهپسر بايد: حنفي
  

 .دوپانزده سال كامل براي پسر و دختر هر: شافعي
  

 .پانزده سال تمام براي پسر و دختر هردو: حنبلي
  

برخي از فقهاي مالكي (هيجده سال تمام براي پسر و دختر هردو : مالكي
 ). براي ازدواج كافي است18كه ورود به سن معتقدند

  
 

  فقهي هاياستدالل
و آمده است ازدواج دختران قانوني قطعي براي تعيين سنّ حكمي  قرآندر نه  

 نشانه هاي  نبودن صورتدردر احاديث تنها به تعيين سن بلوغ  .احاديث نه در
مسئله موضوع مورد اجتهاد فقها و تابع از همين رو، حل  جسماني اشاره شده و
از اين مسئله  مي توان گفت كه ،به اين ترتيب. ه استعرف زمان باقي ماند

 بر اساسدگرگوني هاي اجتماعي در تعيين راه حل آن، كه است  يموارد
  . نقش اساسي دارد،مصالح عمومي

اين . فقه مالكي هيجده سالگي را سن بلوغ براي پسر و دختر معين مي كند
تونس، الجزائر و مراكش نيز پذيرفته شده همان سنّي است كه در كشورهاي 

 .است
دختران يتيم را بيازماييد چنانچه قابل ازدواج بودند و رشد آنان را دريافتيد «

به  اين آيه )1() نساءة سور،آيه ششم(» .لشان را به خودشان بدهيدپس اموا
 از ،ه بلوغ به تنهايي اهليت تدبير امور و انجام عقدروشني حاكي از آن است ك
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از همين رو، رسيدن به سن رشد .  را به شخص نمي دهد،جمله پيوند ازدواج
 ةالزم براي ادارشرط مي رسد، تميز قانوني، سنّي كه انسان معموال به توانائي 

اگرچه بر اساس . برابر اندمرد و زن اين مورد در . امور و تصرفاّت مالي است
. رط كافي نيستش، رسيدن به رشد قانوني استبلوغ شرط ضروري براي سنّت 

 .نيز الزم استقوة تميز و تعقّل 
 

 جامعه شناختي هاي استدالل
 جسماني و رواني  در سنّي كه نوجوانان هنوز به بلوغ،ازدواج زودرس •

نخست به علت خطر . آنان داردتندرستي منفي در   تاثير،نرسيده اند
 ايدز و ديگر بيماري هاي حاملگي زودرس و امكان ابتالء به بيماري

 .  به سبب ناآگاهي طرفين،واگيردار جنسي
مادران و كودكان در سال ة تندرستي  آمار ملّي در بار،به طور مثال •

دو مادري كه بين سنّ هر  مي دهد كه يكي از  در مراكش نشان1997
زايمان زودرس، زايمان ( با مشكالتي روبرو بودند  آبستن شدند18 و 15

و مير مرگ بر اساس همين آمار، ميزان . )و غيرهسقط جنين ، مشكل
 در  7/52( سال بويژه باالست 20مادران زير  متعلّق به نوزادان و كودكان

 .)هزار
 15( سال 18 زير فرادقانوني كردن ازدواج براي ابه نظر مي رسد كه  •

در اين  زيرا عليه دختران باشدنوعي خشونت ارتكاب ) سال در مراكش
افزون . را برعهده گيرندسنّ مشكل مي توانند مسئوليت هاي ازدواج 

كه ازدواج هاي زودرس اغلب به حاكي از آن است  آمار براين، همين
 پيش از سن  كهدو زنيهر يكي از در مراكش . جدايي منجر مي شوند

 سالگي ازدواج كرده طالق گرفته، در حالي كه اين رقم در ازدواج 15
 .  است درصد 15 سالگي 19 تا 15بين سنين 

ناياب شدن خانواده و شمال آفريقا در ساختار خانواده در دگرگوني  •
و بنيه مالي مسكن جوان امكان داشتن هاي كه براي زوج هاي گسترده 

آن . د آورد، بايد ما را به بازانديشي در مسئله ازدواج نوجوانان واداردپدي
شمال آفريقا به گونه كه آمار نشان مي دهد گرايش در سه كشور 

ختراني  ميانگين سن د بر اساس آمار رسمي،.ازدواج در سنين باالتر است
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  در مراكش،)2(  سال27كه براي نخستين بار ازدواج كرده اند در الجزائر 
اقتصادي افزون بر اين، شرايط  )4 (. سال است29 و در تونس )3(  سال27

،  پيش از ازدواج،افيزوج هاي جوان را به توانائي هاي مالي كنياز 
ناشي از تفاوت سنّ بين همسران كه كاهش يافتن . استداده افزايش 

خواهد بر زندگي زناشوئي  مثبت يديرتر است، قطعا اثرهاي زدواج ا
 .داشت

عالي ة آموزش  سال امكان ادام18قانوني زير ازدواج اهداشتن سنّ نگ •
را از دختران مي گيرد و آنان را به ترك تجصيل در جواني تشويق مي 

، ازدواج در نوجواني فرصت دست يافتن زنان به  از آنمهمتر. كند
 نقش و سهم زنانموفقيت اجتماعي و حرفه اي را به خطر مي اندازد و از 

در الجزائر، مراكش و تونس نسبت زنان بي . مي كاهد جامعه پيشرفتدر 
 سالگي ازدواج كرده اند، بيشتر از 19 از ترسواد در ميان دختراني كه پيش

 ثبت نام كرده اند خود دبيرستان شمار دختراني كه در .ديگر زنان است
 در سنّي كه نوجوانان بايد پشت  زودرس،مؤيد اشكاالتي است كه ازدواج

 ميزان ثبت كشور،در سطح . به وجود مي آورد ،رسه نشسته باشندميز مد
 ،است% 4/72و در تونس % 64 در الجزائر ،% 32نام دختران در مراكش 

  ،%74  دبيرستاني در مراكشپسران و دختراندر صد مجموع در حالي كه 
 . است% 95 و در تونس % 88در الجزائر 

 ،در عملر آنست كه، ة شمال آفريقا دال بسه جامعدگرگوني هاي  •
يعني بخاطر فشارهاي اقتصادي در سنين باالتر ازدواج مي كنند انسان ها 
. كه وضع زنان از لحاظ آموزش و بازده كاري بهتر شده باشدهنگامي 

اكنون فرزندانشان   جامعهشمار روز افزوني از پدران و مادران در اين سه
يق مي كنند و مايل اند تشو نوجواني ةازدواج ديرتر و پس از دوررا به 

  )5(. افزايش يابد سال18كه حداقل سن ازدواج به كه آنان 
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   ازدواج زودرسةيي در بارده هادا
  درصد دختراني كه زود   ميانگين سن ازدواج اول        كشور

  ازدواج كرده اند
  )1999( سال 19- 15 %1  )1997( سال 6/27  )      1(الجزائر
 )1999  ( سال19- 15%8  )1997( سال 6/26  )2 (مراكش

  )1994  ( سال20- 10%7
        )1994( سال 29  )3 (تونس

  
  ).1999( مركز آمار ملّي الجزائر )1( 
  ).1999( مركز آمار مراكش  )2(
 ).1994( موسسه ملي آمار تونس )3(
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 بر حقوق جهاني بشر ي مبتنيهااستدالل 
 ازدواج هاي زود ي پس از سال ها ناديده گرفتنجامعه بين الملل، 1962در سال 

 . تأييد كردرا» سنّ ازدواج«تعيين حداقل   ضرورت  رس
اصرار مي ورزد كه سنّ ازدواج افزايش حداقل  جامعه بين المللي بر ،امروز
كودكان و نسبت به ضرورت توجه به منافع   عموميآگاهيافزايش نشان خود 

آوردن جمله فراهم ، از آن استدولت در حمايت از آنان مسئوليت 
 .و منزلت اجتماعي آنان شخصيت تضمين رشدقانوني الزم براي چهارچوب 

 
 »كودك«تعريف 

 ». سال باشد18كودك انساني است كه سنش كمتر از «
 .1989 -  بين المللي حقوق كودكميثاق  1    ماده 

 
 حداقل سن ازدواج

عقد ازدواج را تنها با ند كه دولت ها ملزم به تصويب و اجراي قوانيني هست«
و نيز ملزم به تصويب و . آزادي و  رضايت كامل طرفين به رسميت شناسند

 اقل سن ازدواجكه حداقل سن رشد قانوني و حد   هستنديكامل قوانيناجراي 
 ».را تعيين كنند و در صورت لزوم آن را افزايش دهند

 چهارمين كنفرانس بين المللي ،1995  سپتامبر15- 4 ،)چين( بيجينگ  عملةبرنامبيانيه و (
 ).زنان
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  1989-بين المللي حقوق كودك ميثاق 

  تاريخيةپيشين
تشكيل كميته حمايت از حقوق كودك در اقدام جامعة ملل متفق به  •

 .1919سال 
در مجمع عمومي جامعة كودك   حقوقة ژنو در بارةاعالميتصويب  •

 . 1924 سال درملل متفق 
 .1948  دسامبر10)2 بند،25اصل (ق بشر  جهاني حقوةاعالمي •
  مجمع عمومي سازمان ملل،1386 ة قطعنام، حقوق كودكةاعالمي •

 .1959 نوامبر 20 متحد،
 سپتامبر 2در قوت قانوني  (1989 نوامبر 20حقوق كودك، ميثاق   •

1990.( 
 ميثاقمحتواي 

مي انون  موضوع ق راودكان آنانك حقوق انساني  با به رسميت شناختنكنوانسيون 
 .شمرد

 بنيادي ميثاق اصول 
 كودكمصالح عالية  •
 .، دين، نژاد، جنسيت و غيره پوستتبعيض براساس رنگرفع  •
 انواع حقوق
 حق بقاء •
 حمايتبه حق  •
 حق مشاركت •
 حق رشد •

 
 تاريخ الحاق كشورهاي شمال آفريقا 

 الحاق مشروط ،1992الجزائر  •
  ، الحاق مشروط1993: مراكش •
   روطالحاق مش ،1991: تونس •
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   در قوانين داخليبين الملليميثاق هاي 

 
بين المللي كه ازسوي مجلس آفريقاي شمالي ميثاق هاي در سه كشور 

يا در قانون اصل اين . اندنمايندگان ملّت تصويب شده اند، برقوانين داخلي مقدم 
 فرامين، مقررات، آئين نامه ها  عادي،قوانين كه حاكم بر -  كشورها ايناساسي

وين در تصريح شده  و يا در ميثاق  -ي دولتي و مانند آن استو بخشنامه ها
اين سلسله . باره قانون معاهدات كه هر سه كشور مغرب به آن پيوسته اند

 نسبت به قوانينعهدنامه هاي بين المللي، يشتري به وزن بكه قانوني مراتب 
 : استزيرناظر بر موارد داخلي مي دهد، بويژه 

 ميثاقدابير تازه براي اجراي  اتخاذ ت.1
  دولتبين المللي جديدپيشين با تعهدات قوانين مصوبات سازگار ساختن . 2
  .در صورت لزومدر دادگاه مدني يا جنائي ميثاق استناد به مواد حق  .3
 
  

  
 

  قانون اساسي
 

  ميثاق ها و پيمان هاي تصويب شدة بين المللي
 

  داخلي قوانين  
 
   دولتيمقررات
  

 ناد ادارياس 
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 داخليوانين ق هاي مبتني بر استدالل
   

قانون مدني  سالگي از زمان تصويب 18سن ازدواج به حد اقل مسئله افزايش 
برنامة عمل «، 1999  در سال .پيوسته مطرح بوده است 1957 مراكش در سال 

ضرورت تثبيت حداقل سن » براي شريك كردن زنان در فراگرد توسعه
  . گي را تأكيد كرد سال18ازدواج در 
  به تبعيت از ميثاق  ،1995 نوامبر 9در ان كه ودكاز كقانون حمايت در تونس، 

 و نيز ضرورت حمايت ير هيجده سال، شخصيت حقوقي افراد زحقوق كودك
 ابن در قانون احوال شخصي. از مصالح عالية كودكان را به رسميت شناخت

 .اين ميثاق سازگار نشده استبا تعهدات ناشي از  هنوز كشور، سن ازدواج
ختران  وبراي د21سنّ ازدواج را براي جوانان حد اقل در الجزائر قانون خانواده 

 . سال مقرّر كرده است18
 
 
 



 ٤٢
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 رضايت به ازدواج
 
 

   اصل حقوقييكصد 
 

  
  
  
  

 .خواهان همسري منعقد مي شود فرد با رضايت دوتنها ازدواج «
 »د با آن موافقت كنندتنها  دو طرف پيمان همسري باي

 7ماده                      
 



 ٤٤

 شمال آفريقاكشورهاي خانوادگي در قوانين 
 
 

  الجزائرةقانون خانواد
 

پرداخت با رضايت زوجين و حضور ولي دختر و دو شاهد و  ازدواج «: 9ماده 
 ».مهريه منعقد  مي شود

 
او ازدواج بايد با ولي دختر، اعم از پدر يا يكي از خويشان نزديك، «: 11ماده 

نقش واليت را در قاضي در صورتي كه دختر ولي نداشته باشد . كندموافقت 
 ».ازدواج او ايفا خواهد كرد

 
 

 راكش قانون احوال شخصي م
 
سند ازدواج در  ي او بربا رضايت وموافقت دختر و امضاتنها ازدواج   «.1

حق اجبار دختر  وليدر هيچ صورتي .  منعقد خواهد شددو شاهد عادلحضور 
  ».اين قانون 13 و 12مواد مقررات  رعايت ندارد مگر بابه ازدواج را 

هنگام دو شاهد همزمان مشروط است بر حضور اعتبار سند ازدواج « :5ماده 
 ». زوجهو وليوكيل او،  يا ،زوجبين ايجاب و قبول تبادل 
مي تواند خود دختر يتيمي كه به سن رشد رسيده باشد .  .. «: 4، بند 12ماده 
 ».ة ولي منتخب خود گذارديا آنرا به عهدازدواج را جاري كند عقد 
 
 

 قانون احوال شخصي تونس 
 
 .»ازدواج منعقد نمي شود مگر با رضايت زوجين«: 3هماد



 ٤٥

  
  فقهي هاياستدالل

 در ولينقش كه  ندارد وجوددر سنّت  و حديث مسلّمي قرآننص صريحي در  
از همين رو، در بر تفسيرهاي . شني مقرر كرده باشدبه رو عقد ازدواج را

  . گوناگون در اين مورد باز مانده است
پدر يا جد ( حكم واليت  در بارةبسيارو در فقه اسالمي جدل هاي پيچيده 

 امام از جمله (برخي از فقها. در ازدواج صورت گرفته است) پدري براي دختر
 در همه  ازدواجعقداعتبار  شرايط را ازرضايت ولي  ) فتواي مشهورشومالك 

مجاز زن بدون وساطت ولي و موافقت او ازدواج  ،به نظر آنان. احوال مي دانند
اما مي بينيم ابن القاسم، . د عقد فاسد استازدواجي منعقد ش اگر چنين  ونيست

از پيشواي مذهبي اش مالك حكايت مي كند كه از مشاهير فقها، در روايت 
به  )6(.تنمي ديده اس اث بين زوجين نيازي به دخالت وليوي در تقسيم مير

تنها براي ترتيب دادن عقد ازدواج الزم امام مالك حضور ولي را سخن ديگر، 
 . مي دانسته است و نه اعتبار آن

 برآنند كه يك زن بالغ و عاقل، خواه باكره ، بويژه ابوحنيفه،از فقهابرخي 
خود به تنهايي را دارد؛ چون با عقد ازدواج به قه يا بيوه، حق اقدام باشد يا مطلّ

، بهتر با اين همه. واليت كسي نيستدر ساية رسيدن به سن قانوني وي ديگر 
اگر خود به ، گرچه بدهدازدواج او را ولي اش ترتيب آن است اجازه دهد 

  . نافذ و معتبر خواهد بودتنهايي اقدام به ازدواج كرد، باز عقد وي 
  

سبب اختالف فقها در اين مورد اين است كه آيه يا «: شدبه گفتة ابن ر
  ».موجود نيستشرط كند ازدواج سنت روشني كه واليت  را در 

  
 براي مشروط كردن عقد بهاغلب به آن ها آيات و سنت هايي كه فقها «

به همين روال، . از حد فرض فراتر نمي روند استناد مي كنند رضايت ولي
براي اسقاط اين شرط مي آورند، همه احتمالي آيات و سنت هايي را كه 

محل باوركردني است اصالتشان احاديث گرچه شرايط آمده در . اند
  )بداية المجتهد( ».اختالف استترديد و 
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اعتبار عقد مشهوري كه در تأييد واليت، به عنوان شرط الزم دو حديث 
  :ازدواج، آورده مي شود عبارت اند از

  
هرزني كه بدون اجازه ولي « :  همسر پيامبر اسالم،حديث عايشهبه روايت  •

ه بيه، چنانچه مواقعه انجام شده باشد مهر. باطل استعقدش خود ازدواج كند 
اگر كار به ستيز . به وي تعلّق مي گيردبابت برده، رنجي كه از اين سبب 

به روايت (» . بر عهده دارد سرپرستي نداردرا كهكسي واليت كشد، دولت 
  )يح و زهريابن جر

 
 ».وجود نداردبدون ولي ازدواجي هيچ «: حديث دومبراساس  •

در «: ابن رشدبه نظر . ترديد كرده اندحديث اول در اعتبار برخي از فقها 
عمل به درستي حديثي كه به عايشه نسبت داده شده اختالف است و در نتيجه 

 )10جلد دوم، ص  بداية المجتهد(» .آن واجب نيست
    
ة در سلسل زيرا حديث دوم به پيامبر اسالم اختالف استتساب در ان    

 باشد حديث را از پيامبر شنيدهصحابه اي كه خود نخستين بار ام راويان ن
را ازدواج اگر هم بپذيريم كه اين حديث از پيامبر است، نفس . موجود نيست

ة بحث تنها دربار. منكر نمي توان شد زيرا آشكارا ازدواج صورت گرفته است
اعتبار يا منتجات حديث رواست و به هر حال اگر هيچ يك از اين دو نيز بر 

 .برهان قطعي مستند نباشند براي كسي قابل استناد نخواهند بود
در كه واليت بر زن را معتبري كه نص صريح و  وتاه سخن اينك  
صريح و كه نص گونه قرار دهد، وجود ندارد، همان اعتبار آن شرط ازدواج 

ونه كه همان گ. زن بدون اجازه ولي موجود نيستازدواج بر روا بودن ري معتب
آنچه ممنوع است نياز به اثبات دارد و نه آنچه مجاز « : مي گويداين رشد

    » .است
نزد پيامبر خدا ختري د« :شود كهروايت ديگري از عايشه نقل مي در   

وضع مالي خود را  تا هپدرم مرا به ازدواج برادرزاده اش درآورد«آمد و گفت 
من بر كار «: دختر گفت. واگذار كرددختر  پيامبر تصميم را به ».بهتر كند
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 حق گرفتن اين تصميم پدرم صحه مي گذارم ولي مي خواهم زنان بدانند كه
 )136، ص 6، جلد مسند امام حنبل( ».نمي رسد پدران به هيچ روي به

 
 ،با اين همه.  زن داده استبه را اسالم حق انتخاب شوهر و پيشنهاد ازدواج

، يا يكي از مذاهبش، كه با يكديگر تفاوت به نام اسالمكسان امروز بسياري از 
پيش گيري از بروز به منظور .  اين حق را انكار مي كنندهاي بسيار نيز دارند،

اسالم آزادي بيزاري در زندگي زناشوئي و كاهش امكان جدائي دو طرف، 
هيچ محدوديتي ذيرفتن يا نپذيرفتن همسر را بدون انتخاب شوهر و حق كامل پ

به همين روال، زنان مي توانند عقد ازدواج خود را . به زن رشيده داده است
 ةادار باشد در رسيدهو سن رشد زن مسلماني كه به رشد عقالني . ترتيب دهند

 . كامال مستقل استامور شخصي خود 
  

 مذاهب فقهي درمورد واليت هاي اختالف
دراين .  يكديگر همنوا نيستندبادر مورد نقش واليت در ازدواج  فقهي مذاهب
  :جود داردمكتب عمده وپنج مورد 

  
ازدواجي براين است كه هيچ ) اشهب و شافعي(طبق روايت (امام مالك  •

  .صورت نمي گيرداجازه ولي  بدون 
ن مي توانند مي توانند بدوزنان : امام ابوحنيفه، زهر، الشعبي و الزُهري •

 .كمك ولي ترتيب عقد ازدواج خود را فراهم آورند
ازدواج دختر براي عقد  واليت و حضور ولي : ]اصفهاني ظاهري[داود •

 .بيوهمطلّقه يا براي زنان است اما نه باكره الزم 
  است و بنابراين تبعيت از آن واليت سنت:ابن القاسم به نقل از امام مالك •

 . واجب نيستموارددر همه 
نص صريحي و سنت مسلّمي كه واليت را مقرر كند در دست «: بن رشدا •

 » .نيست
  

مالكي ها، شافعي ها و حنبلي ها برآنند كه زن خود به تنهايي نمي تواند 
صاحب تميز بخواهد مسلمان بالغ   مردرضايت به ازدواج دهد بايد از يك ولي
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 زن نمي ،خنبه ديگر س. دبه عهده گيررا در ترتيب دادن ازدواج وكالت او  تا
، برعكس، معتقدند كه زن حنفي ها. ه تنهائي ازدواج خود را ترتيب دهدتواند ب

  .بالغ مي تواند به استقالل ازدواج كند
  

 جامعه شناختيهاي استدالل 
به يك صغير تبديل واليت براي ازدواج زنان آنان را مادام العمر پذيرفتن   •

جايگاه چنين . زبوني مي كشدمي كند و جايگاه زن در اجتماع را به ضعف و 
در انجام كامل مشاركت را از در عرصة خصوصي زندگي زنان فرودستي 

 .مي داردي زندگي زناشوئي بازمسئوليت ها
 
عرصة  در شرا در ايفاي وظايف او  واليت بر زن توانائي،افزون براين •

در ، گرچه زناندر مراكش و الجزيره، . و سياسي كاهش مي دهداجتماعي 
 اند و گاه ازدواج مي كنند، تحصيل كرده)  سالگي29 و 27بين (باالتر سنين 

از آن (قرارداد امضا و بستن در مواردي قادر به حتّي ، و مالي مستقلاز نظر 
در گوناگون صميم گيريهاي ت، و )فروشخريد و   وراردادهاي استخدامجمله ق

ي منعقد ئرا به تنهاتوانند ازدواج خود نمي  هنوز  اند،زندگي حرفه اي و سياسي
 . داده اند براي ازدواج خود وكالتكنند و بايد متوسل به مردي شوند كه به او

 
اين قيد ممكن است . انتخاب همسراست بر حق در درعمل واليت قيدي  •
ي طبق گزارش. جدائي زن و شوهر شوددر نهايت خانوادگي و  هاي  اختالفبه
وضع ازدواج و «  عنوان با مركز پژوهش و بررسي جمعيت شناختيكه

ة زنان طالق گرفت% 71نزديك به ، )7(منتشر كرده» گيخانوادراهبردهاي 
 آشكارا،. و اكراه بوده استاجبار  بر پاية شانكه ازدواجه اند مراكش گفت

  اساسي درواليت بر زنان بجاي آنكه دوام ازدواج آنان را تضمين كند عامل
برابري و محدوديت هاي تبعيض آميز است، زيرا ناپريشاني روابط خانوادگي 

 .شوهر حاكم مي كندزن و را بر روابط 
شمكش به افزايش كدر كشوري چون تونس لغو واليت در ازدواج لزوماً  •

 منتشر بررسيبر اساس يك . ازدواج منجر نشدبين دختران و پدران بر سر 
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زنان ز نيمي ا از تر يشب )8(»زنان،و حقوق خشونت طالق،  «،2001شده در سال 
 .ندكرده ابا موافقت والدين خود ازدواج 

 
آمار كشور تونس هواداران واليت در ازدواج ادعا مي كنند برخالف آنچه  •

 ميانگين. (نيز نشان مي دهد كه الغاي واليت منجر به افزايش طالق نشده است
 .)بوده است% 14اخير  هاي  سالطالق در

 
 . اگوار زندگي ايمن نمي كندرويدادهاي ن زنان را از  در ازدواجواليت •

دخالت ولي زنان را محكوم به تحمل پيامدهاي تلخ  ازدواجي مي كند برعكس 
 .ه اندآن اختياري نداشت خود دركه 

به اين واقعيت اعتراف والدين ز افزوني از  شمار روشمال آفريقادر سه كشور 
انتخاب  و از همين رو كه رضايت دخترانشان در ازدواج ضروري استدارند 

 نادر ش ازدواج انتخاب دختر وموارد مخالفت والدين با .كنند آنان را تاييد مي
 ديپلم دبيرستان و درآمد دارايي كه ويژه در مواردي كه دخترانه  ب،است

 . مناسب اند
تجربه :  كرده در شمال آفريقاتحصيلزنان «با عنوان  بررسي هاي كتابي كه

، در سه كشور الجزيره، مراكش و  شده منتشر1994در سال » هاي ابتكاري
 .زن با تحصيالت دانشگاهي، انجام شده است 1300 تجربيات براساستونس و 

كه دخترشان  يهمسراز والدين % 71كه بررسي ها حاكي از آن است اين 
 % 6برگزيده رضايت كامل داشته اند، تعداد اندكي اظهار نظر نكرده اند و تنها 

  )9 (.انداز آن ها ناراضي بوده 
 
به واليت در ازدواج در جوامعي كه ادعاي مدرنيته دارند، جائي ندارد،  •

، در واقع. براي چنين دخالتي قائل نيستندكه مردم مشروعيتّي ويژه هنگامي 
 ،2001  سالر الجزائر درد» برابري در شمال آفريقا - 95 گروه«بررسي برپاية 
دخالت يا ان حق دارند بدون زنتن از هر ده نفر الجزائري معتقدند كه چهار

از پاسخ دهندگان به نظرخواهي % 53 ، در مراكش)10(.ازدواج كننداجازة ولي 
 معتقد بودند كه، درصورت 2000انجمن دموكراتيك زنان مراكش در سال

 )11(.ازدواج بايد محدود شود واليت در سال،18 افرايش حداقل سن ازدواج به
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 بيشتر ازدواج مي كنند، سه چهارم پاسخ  سالگي يا30 زناني كه در در مورد
 .ديگر ضرورت ندارددر ازدواج دهندگان گفتند كه واليت 

 
  حقوق جهاني بشر هاي مبتني براستدالل

به عنوان يك حق اساسي انسان و پذيرفته شده در جامعه بين المللي، رضايت 
حقوق لي بين المل كامل اسنادآزادانه و كامل زوجين براي ازدواج مورد تاكيد 

با تصريح اين حق در ) 1948(اعالميه جهاني حقوق بشر. بشر قرار گرفته است
ي جهان و ملت هاان  دستاوردهاي همه مردممعيار مشترك آنرا ) 2(16ماده 
) 1962(»و ثبت ازدواجازدواج  ازدواج، حداقل سنّ بهرضايت ميثاق «. شمرد

جي بدون رضايت كامل و هيچ ازدوا«: كهكند قرر مي نيز با تأييد اين اصل م
زوجين بي واسطه از سوي   اين رضايت بايد ؛ دو طرف واقع نمي شودةآزادان
رضايت در بعد قانوني نيز   گذشته،اخالقياني مباز ) 1ماده (» . . .شوداعالم 

ميثاق بين المللي حقوق مدني و «در دگربار  ة طرفين ازدواجكامل و آزادان
 23 از ماده 3طبق بند . ه استر گرفت مورد تاكيد قرا)1966( »سياسي
 ».هيچ ازدواجي  بدون رضايت كامل و آزادانه زوجين واقع نمي شود«:ميثاق

زنان همچنان با وجود همة اين اسناد و پيمان هاي جهاني بايد توجه داشت كه 
 ونهحذف هرگ ميثاق «به تدريج جامعه بين المللي . آماج تبعيض هاي عمده اند

دولت هاي امضا كنندة اين ميثاق  .فته است را پذير)1979(» انتبعيض عليه زن
 براي اتخاذّ تدابير مناسب براي«: اين مسئوليت را بر عهده گرفته اند كه 

ه تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي و بحذف 
واج بر تامين برابري بين مرد و زن، حق انتخاب آزادانه همسر و ازدويژه 

به اتّخاذ سياست ها و برداشتن گام هاي الزم  ،مبناي رضايت كامل و آزادانه
 ) ب، بند16ماده  (».ند كناقدام

 اين ميثاق با تكيه به يكي از اصول مسلم حقوق 15 از ماده 2افزون براين، بند 
 در امور مدني به . . . «ي عضو ميثاق را ملزم مي كند كهدولت هابين الملل، 

دهند و فرصت هاي مناسب براي اعمال ردان  حقوق و صالحيتي برابر با مزنان
 ».اين حقوق و صالحيت را نير براي آنان فراهم آورند
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زيرا ند بين المللي براي دولت ها الزام آورپديرفته شدة مقررات اصول و اين 
 آن ها را جزئي از در واقع ها متعهد كرده اند وبه اجراي آن خود را دولت ها 

 .خود شمرده اندقوانين مصوبه داخلي 
  

 و ثبت ازدواج  ازدواج  حداقل سن،رضايت به ازدواجميثاق 
 

 1962 دسامبر 10،  متحدمجمع عمومي سازمان ملل: تدوين كننده
 1964 دسامبر 9 : اعتبار قانونيتاريخ

 :الحاق به ميثاق
 ملحق نشده است  ميثاقاين هنوز به الجزائر  •
 ميثاق ملحق نشده استن ايهنوز به مراكش  •
  تصويب كرد،بدون شرط، 1967اين ميثاق را در سال تونس  •
 
 
 

هيچ ازدواجي بدون رضايت كامل و آزادانه طرفين منعقد نمي «
 »شود

 ) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 23، ماده 3بند (
 
 )1979(و مراكش ) 1968( از سوي تونس ، بدون شرط،تصويب شده •
 )1989( از سوي الجزائر  همراه با الحاق شرط،،تصويب شده •
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  قوانين داخلي  هاي مبتني براستدالل
 

 به ازدواج آن گونه كه قانون مقرر داشته زماني  طرفينرضايتلزوم اصل 
. شده باشدحذف كه نهاد واليت در ازدواج اعتبار عملي خواهد يافت 

 شهروندي  وبرابري همه اصول ناظر بربا ناسازگار است نگهداشتن اين قيد 
در قوانين اساسي نيز محترم   فرد كه اهليت قانوني و شخصيت حقوقينهفته در

 .و معتبر شناخته شده اند
 نوشته مي 58-1957  سال هايمراكش دراحوال شخصي كه قانون هنگامي 

كه مسئول تعيين تكليف واليت در ازدواج بود، با استناد شد، انجمن پادشاهي 
 .ات جاري و نه بر پاية احكام مذهبي، حكم بر تأييد آن دادبه عرف و عاد

حل نشده بين نهاد واليت در ازدواج و اصول قانون مدني  در الجزائر تعارض
فرد حق بهره مندي از حقوق و هر «:  اين قانون مي گويد44اصل . است

 نيز آمده 44در اصل » .آزادي هاي مدني دارد مگر از آن ها محروم شده باشد
 حقوق قانوني خود اعراض كند يا شرايط هيچ كس نمي تواند از «:ست كها

 » .آن را تغيير دهد
 با هيچ مخالفتي روبرو نشد و 1956در تونس الغاء واليت در ازدواج در 

حذف اين رسم كه اقدامي سازگار با . مورد اعتراض قرار نگرفتگاه هيچ
عدالت رابري و واالئي چون باهداف تأييد كامل  شهروندي است حقوق

 . كشور تحقق مي يابنداستقالل  است؛ اهدافي كه در پي  اجتماعي
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 آزادي در انتخاب همسر
 

  
  اصل حقوقييكصد

 
 

 
 
 

ازدواج  .شودمانع ازدواج  نبايد  فاوت در دينن«
 نافذ مسلمانغيريك زن مسلمان و مرد بين 

          ».خواهد بود
 16ماده               
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 رهاي شمال آفريقا كشوقوانين 

 
 قانون خانواده الجزائر 

 
 ».ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جائز نيست«

 31ماده 
 
 

 مراكشقانون احوال شخصي 
 
 » نيستز مجاازدواج بين يك زن مسلمان با مرد غير مسلمان«

 )5(29ماده 
 
 

 قانون احوال شخصي تونس
 
 ». قانوني داشته باشندهيچ يك از طرفين عقد ازدواج نبايد مانع«

 )1 (5 ماده 
 

 :]تونس   [وزارت دادگستري 19 11/5/73بخشنامه مورخ طبق 
 قضائي و سردفتران عقود مدني مقامات و ت قضا،اكيد نخست وزيربه دستور «

 صدور گواهي نامه ازدواج براي زنان مسلمان تونسي با مردان غير بايد از
 سوي قبول دين اسالم از ةواهي نام مگر با ارائه گ خودداري كنندمسلمان

 ».مرد
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  فقهي هاياستدالل

زن يك يك مسلمان با  ازدواج فقها استنباط خود را براي اجازه دادن به 
و منع ازدواج يك زن مسلمان با مرد غير ) اهل كتاب( يهودي يامسيحي 

 ة سور10 ة بقره و آية سور221 ةاز آيمحدود  يمسلمان مستند به تفسير
 . سوره مائده كرده اند5 ةه و آيممتحن

همانا يك كنيز مؤمنه بهتر از . با زنان مشرك نكاح نكنيد تا ايمان بياورند«
با مشرك ازدواج نكنيد .  هرچند از او خوشتان آمده باشد،بانوي مشرك است

مشرك است اگرچه او را   مؤمن بهتر از مردةهمانا يك برد.  ايمان بياوردتا
 )221 ةبقره، آي. (»پسنديده باشيد

ي كه ايمان آورده ايد زماني كه زنان مؤمن مهاجر نزد شما مي آيند كساناي «
پس اگر آنان را مؤمن . خداوند به ايمان آنها آگاهتر است. آنان را بيازماييد

نه اينان حاللند به آنان و نه آنان حاللند به . يافتيد به كفّار بازگشتشان مدهيد
برشما پروايي نيست كه با اينان . آنان آنچه نفقه داده اندو پس بدهيد به . اينان

 .»را بدهيدنفقه شان نكاح كنيد چنانچه 
 )10 ةممتحنه، آي(
و خوراك اهل . بر شما حالل شداست خوب و پاكيزه آنچه امروز همه «

و همچنين زنان . و خوراك شما برآنها حالل است. كتاب برشما حالل است
حاللند  [ زناني كه بيش از شما اهل كتاب بوده اند ،پارسا و مؤمن و پارسا

 چنانچه نفقه شان را بدهيد و به پارسايي بسر بريد نه زناكارانه و ]برشما
كه در دنيا از اعمالش خير نخواهد ديد و كسي كه كفر ورزد همانا » يارگيرانه

 .و در آخرت از زيانكاران خواهدبود
 )5مائده، آيه (

 از همين رواصول كلي را بيان مي كنند و  و نداطعي اين آيات نصوص غير ق
اي واژه هاي  به ويژه بر سر معنمورد تفسيرهاي مختلف قرار گرفته اند

ه از اين به همين دليل، ممنوع و مباحي ك. »محصنات« و »كفّار«، »مشركين«
 دنياي در. و فاقد قداستاست صرفاً ثمره اجتهاد انساني استنتاج مي شود آيات 
بوده اند بازنگري اجتهاد فقها  اساس كهمادي و عيني الزم است عوامل ي، كنون
مسيحي به ويژه (اهل كتاب زن مسلمان با كافر ازدواج طبق اين اجتهاد . شوند
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منعي ممنوع است ولي ازدواج مرد مسلمان با زني از اهل كتاب ) و يهودي
روزه كهنه و ي گسترده نشر يافته است اماستدالل آنان كه در سطح. ندارد

مذهبشان، با دسترسي  فارغ از ، و نظر مي رسد زيرا زنان مانند مرداننابهنگام به
 . به استقالل مالي به ايفاي نقشي فعال در خانواده توانا شده اند

بين مرد و زن كه به برابري برقراري قصد و به با توجه به آن چه گفته شد، 
 اهل كتاب را بدهد، ما به آنچه فقها زنان امكان ازدواج با مردان غيرمسلمان

.  قائل شويميكه بين زن و مرد مسلمان تفاوتي آن باستناد كرده ايم گفته اند 
 به افقهبرخي از به مردان داد در حالي كه تنها  اين حق را  مي توانچگونه

مردان مسلمان را نيز مشمول  و احاديث نبوي قرآناستناد برخي از آيات 
برابر مي مورد ه اين ترتيب مرد و زن را در اين مي كنند و ب همين منع ازدواج

چنين اختالف رائي را تنها به تفسير و اجتهاد انساني مي توان نسبت ؟ شمرند
 همگان را به تأمل و انديشة بيشتر تشويق كنيم و برماست كهبنابراين، .  داد

 يم در هواداري از برابري زن و مرد در آزادي انتخاب همسر سخن گوئ
 

 جامعه شناختيهاي استدالل 
. اعتبار و مشروعيت يافته استدر جوامع ما به تدريج آزادي در انتخاب همسر  

فرزندان نقشي قابل توجه ازدواج  به عنوان يك نهاد در هرچند هنوز  خانواده
ايفا مي كند، فرزندان نيز به عنوان يك فرد مستقل به آزادي هائي دست يافته 

ي گوناگون بررسي ها. بيشتر نيست% 15 تا 10 از ن خويشاوندان ازدواج بي. اند
پدران و % 77رفتار خانواده ها نشان مي دهد كه در تونس آراء و  در بارة

% 70 و همسر داشته باشندانتخاب شان آزادي مادران پذيرفته اند كه پسران
  )12(.آزادانه همسر انتخاب كنند نيز پديرفته اند كه دخترانشان

 
  بيشتري از گذشته برايامكان دخترانامروزه به يادآوري است كه الزم  •

او و يا در مورد تعيين تاريخ ازدواج خود  نظر در بارةاظهار اتنخاب همسر يا 
بهتر كه معتقدند از والدين قابل توجهي كثريت يادشده اطبق بررسي . يافته اند

. ازدواج كنند اشتغال به كارتحصيل و دوران دخترانشان پس از پايان است 
 ،عالوهه ب.  بزرگ در روحيه و طرز رفتار خانواده هاستوليخود تحاين 

 به توفيق در كار امتيازهائي ارزنده است ومدرك آموزشي و دستيابي به بك 
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و آنان را به اظهار نظر و انتخاب گزينة  مي دهد يزنان هويت اجتماعي نوين
 .دلخواه تواناتر مي كند

نقل و جهانگردي، يكي از پيامدهاي گسترش م كه بايد در نظر بگيري •
ي چند ركت هاروائي و افزايش شمار شجهانروند ، انتقال جمعيت جوياي كار

ي بسيار براي آشنائي و ارتباط ميان مردمان از هر فرقه و  فرصت هامليتي
. فرهنگي فراهم آورده و ازدواج بين اعضاي آن ها را تسهيل كرده است

پيوند مسلمان غيرشامل مردان مسلماني كه با زنان هم  چنين ازدواج هائي
 مسلماني كه با مردان غير مسلمان زنانشامل زناشوئي بسته اند مي شود و هم 

غرض از اشاره به اين پديده تنها تأكيدي بر يك واقعيت عيني . كنندازدواج 
است بي آن كه بخواهيم در بارة آن گزافه گوئي كنيم و يا بي اهميتش 

به جدائي هاي ناخواسته مسلمان غيرمردان  زنان مسلمان باازدواج ع من. يمبشمر
 .تغيير دين زن و مرد را يا وادار به ترك وطن مي كند يا ومي انجامد 

 
مصمم به احقاق اخير شمار بيشتري از زنان جوان  هاي  درسال،هرحاله ب •

. خويش شده اندسرنوشت خانوادگي تعيين و  به انتخاب همسرحق خود 
 برابر اين دگرگوني ها همچنان در جامعه به چشم مي  در هائيمقاومتگرچه 

ازدواج كرده اند با غيرمسلمانان   نسبت به زناني كه منفيواكنشخورد اما 
 - 95 انجام شده از سوي گروه يك بررسي كيفي مطابق . كاهش يافته است

 تصويب بههرچند خانواده ها به ندرت ، 1999در تونس درآوريل برابر 
هنگامي   هابسياري ازآناقرار مي كنند، زدواج دخترشان با مرد غيرمسلمان ا

به شيوه هاي گوناگون خود را با شوند  روبرو مي» كار انجام شده«با كه 
را تثبيت كنند و آن ا روابط فاميلي واقعيت سازگار مي سازند و مي كوشند ت

 .مي شمرندنظم اجتماعي را مقدم بر 
ه مدعي مدرنيته و پيشرفت به سوي برابري جنسي در زمينه هاي ه اي كجامع

 است و از حذف تبعيض جنسي به عنوان سدي كار و زندگي عموميآموزش، 
، راهي جز دادن آزادي يكسان به در راه پيشرفت شهروندان پشتيباني مي كند

 .زنان و مردان براي انتخاب همسر ندارد
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  بشربر حقوق جهانيي مبتني  هااستدالل
يكي از  كه از ويژگي هاي ذاتي انسان شناخته شده آزادي دين و وجدان

و ارزش واالي در احترام به منزلت . حقوق جهاني بشر استمسلّم اصول 
ممنوع عقيده يا ايمان ، جنسيت،  پوستاساس رنگ تبعيض برهرگونه  ،انسان

شالوده دهد، اساس قانون قرار مي در كانون اين فلسفه كه انسان را . شده است
شأن انساني برابر همه افراد بشر آزاد و در حقوق و «: و بن ماية بيان زير است
و بايد نسبت به اند آنان بهره مند از عقل و وجدان . با يكديگر زاده شده اند

 ).1948اعالميه جهاني حقوق بشر (» .يكديگر با روح برادري رفتار كنند
تبعيض كه بين المللي ق ها و پيمان هاي  ديگر ميثا در انسانآزاديتأكيد بر 

غيره ممنوع  ، جنس، نژاد، اعتقادات و پوستدرازدواج را خواه براساس رنگ
 قانون خانواده، درالجزائر   قيد و شرطي كه دررو،ازاين . است كنند، آمده مي

 تصريح شده شريعتدر مراكش   اصل يك قانون اساسي و دردردرتونس 
  است،اين كشورها رسيده  كه به تصويبمان ها را،پياين   اساسي هدفاست 

 .خنثي مي كند
 



 ٥٩

دين و ر پاية تبعيض بتعصب و هرگونه حذف اعالميه 
 عقيده

 
، 1981 نوامير 25مجمع عمومي سازمان ملل به تاريخ : تصويب

 3655قطعنامه شماره 
 اصول

برداشت او از از عناصر اساسي يكي  ة هر فرد انساندين يا عقيد... «
و محترم آزادي دين يا عقيده بايد كامالً تضمين . زندگي است
 )مقدمه( ».شناخته شود 

 محتوا
 آزادي ، حق آزادي انديشه استهشت اصلكه شامل اين اعالميه 

و اين اصل را اعالم مي  به رسميت مي شناسد وجدان و آزادي دين را
 از سوي ة ديگريعقيديا هر خاطر دين و ه هيچ كس ب«:  كهدارد
 ».ي مورد تبعيض قرار نخواهد گرفتدولت، نهاد، گروه يا شخصهيچ 

  
سوي نهادينه كردن وظايف و الزاماتي است كه ه اين اعالميه ها نخستين گام ب

. ستهاي بين المللي برعهده دولت ها گذاشته شده ابه حكم ميثاق ها و پيمان 
ساختن اثر   براي محدود،دولت هاقيد و شرط هاي اعالم شده از سوي برخي 

بر آزادي انتخاب همسر در قوانين داخلي، در تضاد كامل با الزامات اين 
. استتعهدات بين المللي اين كشورها براي پيشبرد صلح، برابري و حقوق بشر 

بهره مندي  مانع از ،حقوق انسانبي اعتنا به تجزيه ناپذيري  ،اين قيد و شرط ها
اين گونه تعهدات  با هدف اصلي وشهروندان از برخي از حقوقشان مي شوند 

آفريقاي شمالي دعوت شده است كه قيد از سه كشور . ناسازگاراندبين المللي 
و شرط هائي را كه هنگام امضاي اسناد بين المللي ناظر بر حقوق زنان بر اين 

 . اسناد وارد كرده اند مسترد كنند
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  بر قوانين داخلي هاي مبتنياستدالل
شمال فلسفه قانونگذاري كشورهاي ل هاي مبتني بر قوانين و استدالبسياري از  

ن ممنوعيت اي.  منع ازدواج زنان با مردان غير مسلمان تعارض دارندآفريقا با
برخالف اصول قانون اساسي است كه آزادي وجدان و دين و اختيار ازدواج را  

 .تضمين مي كنند
برابراند و  در برابر قانون  كه همه شهروندانكندقانون اساسي الجزائر مقرر مي 
هيچ نوع تبعيض براساس محل تولّد، نژاد، «: بالفاصله نتيجه مي گيرد كه

» .يا اجتماعي پذيرفته نمي شودويژگي هاي فردي ، عقيده يا ديگر يتجنس
 قانون اساسي آزادي وجدان و آزادي عقيده را از ،برهمين منوال) 29اصل (

 .حقوق زوال ناپذير انسان مي شناسد
جمهوري تونس « ٍ: كهتصريح مي كندنيز به روشني قانون اساسي تونس 

 انسان را تصمين  و از آزادي انجام شعائر ديني تا ةحرمت فرد و آزادي عقيد
 ».جايي كه مخلّ نظم عمومي نباشد حمايت مي كند

 ) قانون اساسي5اصل (
 

ة نقش دادگاه در بار فرانسه -دوجانبه مراكشپيمان  5ماده در مورد مراكش، 
مقرر مي دارد كه شرايط اصلي براي ازدواج عبارتند از شخصي احوال ها در 

، و رضاعت  خونيخويشاوندياز  موانع ناشي  نبودسنّ، رضايت دوطرف و 
 ).برادر و خواهري شيري(

 مي توان  را هنگاميازدواج در) ديندر از جمله اختالف (موانع فرهنگي 
 يا يك مراكشي و يك خارجي در خاك فرانسه ناديده گرفت كه دو مراكشي

 .ازدواج مي كنند
به تبعيض بين دو شهروند مي مسلمان غيرمنع ازدواج يك زن مسلمان با مرد 
در از ديگران يعني زنان، حق كمتري  انجامد زيرا به برخي از شهروندان،

بتني بر مالحظات اين قاعده تبعيض آميز و م. آزادي انتخاب همسر مي دهد
بنا شده ه بر دو عنصر مليت و شهروندي يني با فلسفة بنياني كشور مدرني كد

در يكديگر اصل شهروندي ايجاب مي كند كه همه اتباع با. سازگار نيست
 .برابر قانون برابر باشند
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 )تعدد زوجات (منع چند همسري
 
 
 

  اصل حقوقي يكصد
 
 
 
 
 

 »مجاز نخواهد بودچند همسرمرد به داشتن «
 13   ماده                     
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 كشور هاي شمال آفريقاقوانين 
 

   
  الجزائرةقانون خانواد

 
 ».شريعت بيش از يك زن داشته باشدبا رعايت مقررات يك مرد مي تواند «

 8ماده 
 
 

  مراكش ياحوال شخصقانون 
 
 ».چندهمسري در اصل مجاز است« 

 30 و 29           مواد 
 
 

 قانون احوال شخصي تونس 
  
 ».ممنوع استچند همسري «

 18              ماده 
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  فقهي هاياستدالل
آنرا مجاز مي دانند، برخي . گوناگون استچندهمسري  در باره اآراي فقه 
 . كرده اند و برخي نيز آنرا مطلقاً ممنوع شمرندآنرا با شرايطي مباح مي رخي ب

 تعدد زوجات ة دربارقرآن مستند به آيات وارده در آراءهمه اين     
با زنان ديگر كه مي پسنديد، با دو، سه يا چهار تن از  مي توانيد. . . «: است
به عدالت رفتار نمي توانيد با آن ها اگر بيم داشتيد كه اما . ازدواج كنيدآنان 
 ». . .، تنها يكي را به همسري بگيريدكنيد

 )3 آيه ،سوره نساء(
 ».فتار كنيد هرچند سعي كنيدهرگز نمي توانيد بين زنان با عدالت ر«
 )129سوره نساء آيه(

    
حفظ چون  مي كند  مجاز و آيه دوم آنرا ممنوعچندهمسري راآيه نخست 

  بنابراين،.ممكن نيستبراي يك مؤمن عدالت و انصاف نسبت به همسران 
 .استثناءچندهمسري ك همسري ممكن است قاعده باشد و ت

حكم آية دوم و به ستناد كردند ابه آيه نخستين مبلّغان چندهمسري     
را خداوند حالل كرده آنچه  بشر نمي تواند ،به نظر آنان. بي عنايت ماندند

مذاهب فقهي به اين ترتيب، . اما اين نظر مورد اجماع فقها نيست. حرام كند
از اين ) منع(يا به عنصر دوم ) اباحه(بسته به برتري اي كه به عنصر اول 

 . دارندآيات بدهند اختالف نظر
به نتوانيد اگر بيم داشتيد  «هك تفسير اين بخش از آيه، در قُرطبي    

 از قول ضحاّك مي ». را به همسري برگزينيدتنها يك زن  كنيدعدالت رفتار
يا سه يا چهار  مرد و دو در توجه، محبت، معاشرت و همبستري بين« : گويد
داشتن چند  ]رآن اضافه ب. »يك زن« بايد عدالت رعايت شود وگرنه شهمسر
چنانچه منجر به ترك عدالت در تقسيم وقت و حسن معاشرت شود، [ همسر

ألحكام االجامع ، يقُرطب(» .است[ يك زن ]منع شده و اين دليل واجب بودن آن 
 )20، ص 5، جالقرآن

  در سوره نساء 129 و3بنا به گفته طاهرحدادجزء دوم آيه هاي 
د كه هم عصرمعاويه و از تابعين صحابه احتماالً ضحاك بن قيس شيباني باش

 .پيامبر اسالم بوده است
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نشان مي دهد كه مردان نمي توانند نسبت به چند زن در يك زمان عادل و 
ازينرو اين دو آيه مصلحت را در انتخاب يك زن مي بينند چون . منصف باشند

 )13(.رعايت عدالت بين چند زن ممكن نيست
 در فقه  اد چند همسري زنان اساس و قاعده اياصالح طلبان مسلمان براي نه

ين هم از  وهيچ يك نص صريح و قاطعي در اين زمينه سراغ ندارند. نمي بينند
برخي براين عقيده اند كه . رو به رأي آزاد خود كه جائز است پناه مي برند

تعدد زوجات نه تنها به شرايط رعايت عدالت و مساوات بين زنان بستگي 
به فراهم كردن شرايطي موكول است كه بيرون از توانايي بشر دارد، بلكه 

 .است چون مردان نمي توانند عشق و عاطفه خود را به تساوي تقسيم كنند
پيش ) جاهليت(اصالح گرايان در تفسير خود از معني اين نص قرآني به رسم 

ع از اسالم اشاره مي كنند و يادآور سرشت رو به پيشرفت اين آيات براي من
 .با توجه به مقاصد شريعت مي شوند) تعدد(

مباح دانستن تعدد زوجات تا چهار نفر بايد در پرتو سرشت روابط انساني 
فهميده و تفسير شود، بويژه با توجه به رابطه مرد با زن در جامعه عرب پيش 

درآن زمان تعدد . از اسالم كه يك جامعه قبيله اي پدرساالري بوده است
ه چهار زن نبود و دختران اگر زنده به گور نمي شدند مورد زوجات محدود ب

خريد و فروش قرار مي گرفتند؛ بهرحال ظهور اسالم موجب منع بچه كشي و 
اين محدوديت در آن زمان يك . محدود كردن ازدواج به چهار همسر شد

از اينجا مي توان . پيشرفت بسوي رهايي از در گرو بودن بشمار مي رفت
 كردن نكاح به يك زن پس از پانزده قرن يك گام طبيعي گفت كه محدود

 .در راهي است كه اسالم آغازگر آن بوده است
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  بر مي خيزداز دخترش به دفاع پدر 
 

 مهوبن مخر و او از اروصمال از ي و اواز ابن ابي ملككه  ،ليثبا روايت از قُتيبه 
بني : بر فرموددر من) ص(شنيدم كه پيامبر خدا :  گفتحكايت كرده بود،

. اجازه خواستند دخترشان را به عقد نكاح علي بن ابيطالب درآورند شم از مناه
 اجازه نخواهم داد؛ مگرآنكه علي بخواهد كه دختر مرا هرگزمن اجازه ندادم و 

آنچه او را «. دخترم پاره اي از من است. طالق دهد و دختر آنان را بگيرد
اين (» .چه او را آزار دهد مرا آزار مي دهدنگران كند مرا نگران مي كند و آن

» حمايت پدر از دخترش از روي غيرت و انصاف«حديث را بخاري درباب 
 .)آورده است

 با تعدد - اگر نه مخالفتش را- اين حديث به روشني ناخوشĤيندي پيامبر
  .زوجات نشان مي دهد
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  جامعه شناختي هاياستدالل 
از خانوارهاي % 5/5فقط  و ندان شايع نيستتعدد زوجات در ميان مسلمانان چ 

در سال % 1/5از خانوارهاي مراكشي را، پس از اينكه به مرز % 6/3الجزائر و 
آن در تونس پس از سنّت چندهمسري  )14(. رسيده بود، در بر مي گيرد1992

از خانوارهاي % 2درآن زمان فقط . رسيدپايان به ممنوع شد  1956كه در سال 
شمال ر سه كشور د سنّتاين ، برهمين منوال. بودند يسرتونسي چند هم

در سطح  در الجزائر و مراكش  و گرچه هنوزرو به زوال استنيز آفريقا 
 . با محدوديت هاي سخت روبروست،ممنوع نشدهقانوني 

 هرچند تك همسري قاعدة رايج است جوامع ، در ايندر عملبه سخن ديگر، 
انتزاعي به چشم مي شكل به اين سنّت هنوز در گفتمان اجتماعي دفاع از هنوز 
 در الجزائر انجام شد اكثريت قاطع 95گروه ررسي اي كه از سوي در ب.  خورد

اگرچه تعداد اين سنّت تبعيت نمي كنند زنان و بيش از پنجاه درصد مردان از 
 .آن هستندرسمي كمتري خواستار الغاء 

 ريقا پس از انجام يكشمال آفدر مراكش جمعيت دموكراسي براي بانوان 
، حتي در صورت مراكش يك مردمردم % 53 كرد كه به اعتقادبررسي اعالم 
پاسخ دهندگان تقريباً نيمي از .  نبايد بيش از يك زن داشته باشدتوانائي مالي،

چند همسري را، كه به نظر آنان رو به زوال است، طرفدار مقرراتي هستند كه 
 .محدود كند

براي زنان چون در قوانين الجزائر و مراكش چند همسري تنفيذ و تأئيد اصل 
آنان را از بيم آمدن همسر دوم در اطاعت تا شمشير دموكلس تهديدي است 

تأييد تعدد زوجات در واقع از سوي ديگر ابقاي اصل . دائم از شوهر نگه دارد
 .روا مي شمردسلطه مرد بر زن را باوري است كه 

طالق مي پذيرند؛ طالقي كه بيم ن را از اغلب زنان چند همسري شوهرشا
واقعيت، اما، آن است كه سنّت . را به دنبال داردنابساماني آنان امكان فقر و 

 براي تحميل مي كند؛ تعدد زوجات هزينه اجتماعي و رواني سنگيني بر جامعه 
منبع تنش هاي فاميلي و كشمكش هاي ارثي ؛  غيرقابل انكار استياهانتزنان 

پيوندهاي درهم شكستن  موارد به و در بيشترشود دران و خواهران مي بين برا
تعدد زوجات تونس ادعا الغاي برخالف آنچه مخالفان  .گي مي انجامدخانواد

مي كنند، الغاي چند همسري در اين كشور عمالً به تقويت روابط زناشويي 
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پرورش براي رشد و فضاي مساعدي و افزود زنان انجاميد، بر شأن و منزلت 
در برابر روابط استقرار  شرايط مساعد براي  ايجاد فضا وبا. كودكان ايجاد كرد

امكان مشاركت همه جانبه در زندگي به زنان  است كه مي توانيم خانواده
نسبت به ارزش و نقش واالئي كه در آنان را زناشوئي دهيم و اعتماد به نفس 

 .زندگي اجتماعي و خانوادگي دارند تقويت كنيم
 

 استدالل براساس حقوق بشر
احترام به شخصيت انسان در نظام نوين بين المللي يك ارزش جهاني است كه 

» زنانعليه خشونت طرد «و » عدم تبعيض عليه زنان« اساسي چون ياصول
، 1948اعالميه جهاني حقوق بشر در  تصويب پس از. برپايه آن قرار دارند

اين »  هرگونه تبعيض عليه زنانفعرميثاق «پيمان هاي گوناگون، به ويژه 
را تعدد زوجات . كردندبراي كشورهاي امضاءكننده الزم االجرا را اصول 

 ةدر دايررده اند و از همين روست كه عليه زنان شمنوعي اعمال خشونت 
 .گرفته است قرار 1979ميثاق شمول 

 
 تعريف تبعيض عليه زنان

هرگونه اعمال «: ستريف شده ا عليه زنان اين گونه تع آميزتبعيضرفتار  
كه اثر يا قصد آن  ، بر اساس جنسيت،، محدوديت يا محروميتتفاوت

از مخدوش ساختن يا نفي حق زنان، اعم از مجرد يا مزدوج، به بهره وري 
 در عرصه -  بر اساس برابري زن و مرد-حقوق بشري و آزادي هاي بنيادين

 . ني و مانند آن باشدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مد
 .)CEDAW( » هرگونه تبعيض عليه زنانرفع «ميثاق، 1ماده 
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 )CEDAW  (عليه زنان   هرگونه تبعيضميثاق رفع
 

 .، كپنهاگ1979 دسامبر 18مجمع عمومي سازمان ملل متحد، : مصوبه
 1980 سپتامبر 3: تاريخ اجراء

 عليه زنان آغاز مي  با تعريف تبعيضميثاقمركب از سي ماده، اين : امحتو
 موافقت مي كنند كه اقدامات مقتضي براي تأمين ميثاقكشورهاي عضو . شود

ازدواج و : تساوي بين مردان و زنان در هر زمينه شامل موارد زير فراهم آورند
حقوق يكسان براي ) 15ماده (روابط فاميلي، بادادن امكانات مساوي به زنان 

، و حقوق و )16ماده (ر با رضايت كامل انعقاد عقد ازدواج و انتخاب همس
 .مسئوليت هاي مساوي بعنوان والدين براي مسائل مربوط به كودكان

 با پروتكل اختياريِ كميته مجمع عمومي براي بررسي 2000 در سال ميثاقاين 
اين پروتكل آخرين گام براي . تخلّف كشورها از اين حقوق پيگيري شد

 :ن از طريق تأسيس يك راهكار جديد استپيشبرد نظام حمايت از حقوق زنا
 .»زنان تبعيض عليه ة رفعكميت«تشكيل 
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 2001 ژانويه 31 تا  ميثاقوضع تصويب
 

 . با قيد و شرط1996تصويب در : الجزائر
 . با قيد و شرط به انضمام بيانيه1993تصويب در : مراكش
 . با قيد و شرط و بيانيه هاي كلّي1985تصويب در : تونس
تبعيض ممنوعيت اصل ميثاق  در اين شمال آفريقاشرط هاي سه كشور قيد و 

  هاقيد و شرطاين گونه . مورد ترديد قرار مي دهندرا ميثاق و در نتيجه هدف 
 28 ماده  مجاز دانسته شده و نه درپيمان ها قانون ةوين در بارميثاق در نه 

 ناسازگار با قيد و شرط هاي«: كه تصريح مي كنداز زنان ميثاق رفع تبعيض 
 ».هدف و موضوع اين پيمان نامه مجاز نيستند

 حذف  با ي،شمالآفريقاي  كه سه كشور  استبه اين ترتيب، زمان آن رسيده
 . به عضويت خويش در اين ميثاق جامة عمل پوشند،اين قيد و شرط ها
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 داخلي هاي مبتني بر قوانين استدالل
است كه قوانين اساسي ابري براصل همان برخالف چندهمسري  ة سنّتادام 

ماده .  قرار داده اندجوامع خود داخلي  مدار نظام حقوقشمال آفريقاكشورهاي 
يكي از «: شرح زير تأكيد مي كنده را ببرابري قانون اساسي الجزائر اصل  3

 ،در حقوق و وظايف همه شهروندانبرابري تأمين  ]دولتي[ اينهادههدفهاي 
رشد و تعالي   مخلّبا از بين بردن موانعي كههدف  اين. است ،اعم از مرد و زن

 در زندگي سياسي،  شهروندانمشاركتسدي در راه شخصيت انسان و 
 همين 34 از ماده 2بند.  است، تحقق مي يابداقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

به تعرّض جسمي يا معنوي و اعمال خشونت  نوع ره«: مي افزايدقانون  چنين 
 » .استشخصيت فرد ممنوع 

حكم را به صورتي ديگر تأييد مي همين نيز قانون اساسي مراكش  5اصل 
 ».برابراندمراكش در برابر قانون ة شهروندان هم«: كند

مشابه اي اصل  تأكيد درآمدي است برالغاي حق چند همسري خود درتونس 
همه شهروندان حقوق و وظايف يكسان « :اين قانون تصريح شده 6در ماده كه 
 ».برابراند و در برابر قانون دارند
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 )از شوهر ( اطاعتةلغو وظيف

 
 

  اصل حقوقييكصد
 
 
 
 
 
 

 
ديگر با احترام، وفاداري و يكزنان و شوهران بايد نسبت به «

 خانواده، ةعهده دار ادار ،ه اشتراك ب،آنان. رفتار كنندهمراهي 
. و انتخاب محل سكونت خود خواهند بودفرزندان  نگهداريتربيت و 

 .»بپرهيزندايراد هرنوع آزار نسبت به يكديگر آنان بايد از 
 23ماده                 
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 شمال آفريقاقوانين كشورهاي 

 قانون خانواده الجزاير 
 

 :وظايف زنان و شوهران از اين قرار است«: 36ماده 
 . حفظ روابط زناشويي و انجام وظايف مشترك زندگي-
واده و پرورش اوالد و حسن تربيت  همكاري دوجانبه براي حفظ مصالح خان-

 .آنها
 .» حفظ روابط خويشاوندي و حسن رابطه با والدين و ديگر اقربا-
 

 :بر زن واجب است كه«: 39ماده 
 .دحفظ كن از شوهرش اطاعت كند و احترام او را به عنوان رئيس خانواده -
 .درصورت توانايي شير دهد و به تربيت آنها بكوشدكودكانش  به -
 .احترام گذاردهمسرش   و نزديكان پدر و مادر به-
 
 

 شخصي مراكشقانون احوال 
 

هدف آن .  . .ازدواج يك ميثاق دوجانبه و يك قرارداد حقوقي است: 1ماده  
نجابت و ميل به آوردن فرزند در خانواده اي است   واساس وفاداري زندگي بر

وهر امكان انجام به زن و شو بر شالوده هاي ثابت تحت سرپرستي شوهر كه 
 ».دفراهم آوروظايفشان را در آرامش، آسايش، محبت و احترام متقابل 

 :حقوق شوهر برزن«: 36ماده 
 :شوهر حق دارد كه از همسرش انتظار داشته باشد

 . بشمرد به او وفادار باشد و خود را منحصر به شوهرش-
 . از شوهرش بطور متعارف اطاعت كند-
 .وانايي شير دهدرا در صورت تكودكانش  -
 .مراقب و مدير امور خانه باشد -
 ».به نيكي رفتار كندوي شوهرش راگرامي بدارد وبانزديكان  والدين -
 

________  
______________________________________________ 
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 قانون احوال شخصي تونس 
  
 :1،2،3، بندهاي 23 هماد
سن سلوك رفتار كنند و از آزار بايد با يكديگر به مهرباني و حزن و شوهر «

 .»هم بپرهيزند
 .»زن و شوهر بايد وظايف خود را طبق عرف و عادت انجام دهند« 
اداره و در امور مربوط به خانواده، حسن تربيت كودكان و زن و شوهر بايد « 

با يكديگر تأمين معاش و رفاه آنان ، مسافرت و تنظيم امور مربوط به تحصيل
  ».همكاري كنند

 
 
 
 

  وظيفه اطاعت و تزلزل وضع زنان شوهردار
  در زندگي زناشوئيطرف مسلّط را بايد كه شوهراعتقاد ين زائيدة ا ، اطاعتةوظيف
 نتوانند حقوق اساسي خود را در موارد تازنان است نسبت به دايمي ي  تهديد،تدانس
 :بخشندحقق زير ت
 اشتغال به كار •
 آزادي رفت و آمد •
 شركت در انتخابات  •
 نش محل زندگيگزي •
  توانائي بدني براي توليد مثل  •
  .زندگي جنسي •
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  استدالل هاي فقهي
 منابع دركه زنان ملزم به اطاعت از شوهرانشان باشند  نص صريحي داير براين

 استوار جتهاد و استنباط فقهيبر نوعي ا حكم تنهااين . نيستموجود اسالمي 
 سوره 34ي در فقه به آيه گرايش سنتّ. مورد ترديد و پرسش استشده كه 

مردان سرپرستان «: نساء استناد مي كند تا وظيفه اطاعت زنان را توجيه كند
زنان هستند از آنجا كه خداوند برخي را بر برخي ديگر برتري داده و چون 

مورد اجماع مفسران  اما معنا و تأويل اين آيه ».آنان از اموالشان نفقه مي دهند
 اطاعت فقط بر يك دسته از زنان مصداق ةوظيفاز آنان،  به نظر برخي. نيست

در همين آيه ، *، به اعتقاد محمدبن طاهر عاشورهزناني هستند كدارد و آن 
 » .نافرماني شان مي رودبيم زناني كه « :وصف شده اند

برآن ، اغلب احاديثي كه علما  در اين مورد سنت پيامبر اسالمدر بارة     
به جا رفته اند كه بداني از فقها تا رخب. ل بحث اندمي كنند محها استناد 

 اين  زيرابا دارندا از انتساب اين احاديث به پيامبر صراحت ادعا كنند كه
به دروغ به پيامبر نسبت داده شده مي دانند كه ساختگي را رواياتي روايات 

كسان در گروهي از «:  استين توضيح داده اين ترديدها را چن*ابن حزم. اند
ارة مسئلة مورد بحث ما با استناد به اخبار نادرست آراء گوناگون ديگري ارائه ب

 ).332-224 ص ص،10بخش، 6 ، جلدالمحلّي ( ».كرده اند
به عشق و مثبت و سازنده  سويكردهاي اين آرا وقوت و اعتبار     

از «. ة زناشوئي مي شمردابطشفقتي باز مي گردد كه اسالم آن را شالودة ر
 آفريد كه با آن ياوندي اين است كه براي شما از خودتان جفتآيات خد
 .)21سوره روم آيه  (».كاشتمهرباني بذر عشق و در قلوب شما بياراميد و 

-- -- -- -- -- --- 
  .   استاد تونسي حقوق اسالمي*

. قرن يازدهم ميالديازفقيهان صاحبنظر مالكي درعلي بن حزم اندلسي،  **
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  ني زنان را زشت مي شمارندتنبيه بد احاديث  نبوي
 

پيامبر خطاب به مردان . بسياري ازاحاديث نبوي زدن زن را زشت مي شمارند
وي همبستر  د و شب بايدر روز بزن را تان  همسركهد يآيا شرم نمي كن«: گفت
كسي از شما همسرش را نمي زند مانند شتر، تازيانه «: در حديث ديگر» د؟يشو

» .مزنيد كنيزكان خدا را« پيامبر باز فرمود. » شباش اولِ روز و نوازشش سر
پيامبر همچنين ). 34-65صص، باب نكاح، سنن الدارمي؛ 43، باب نكاح، صسنن ابوداود(

بهترين شما كسي است كه بهترين رفتار را با خانواده اش دارد و من «: گفت
. ، باب نكاحسنن ؛ الدارمي،50، باب نكاح، صسننابن ماجه، (. »براي خانواده ام بهترينم

 . )55ص
  
 
 

  جامعه شناختي هاياستدالل
آن طور كه از روح قوانين خانواده برمي آيد، وظيفه اطاعت زن از شوهر از  

م ياين گونه تقساما، .  سرچشمه مي گيردالتزام شوهر به دادن نفقه به همسر
آفريقاي در سه كشور . ديگر روز آمد نيستزن و همسر وظايف و رفتار 

و آموزش، شهر نشيني، استخدام با حقوق، لي عناصر زندگي مدرن، همانند شما
چشمگير ه گونه اي  نقش زنان و رابطه زن و مرد را ب،برنامه ريزي خانوادگي

 .تغيير داده است
 تأمين معاش و ادارة امور خانواده سهمي روزافزون يافته اند، چه زنان درامروز 
و چه ار راه توليد و حفظ نسل كه شامل كارهاي موظّف و غيرموظّف، از راه 

  حفظ همبستگي ومسئوليت هاي الزم برايانجام ادري و بارداري و وظائف م
  آموزش آنان و پرستاري ازومراقبت از كودكان .  استانسجام خانواده

نه به حساب مي خويشان سالخورده نيز بخشي از مسئوليت هاي زنان است كه 
شوهر، كه درآمد  در نهايت امر، تنها. رندآيند و نه ارزش اجتماعي دا

احتسابش آسان است، به حساب مي آيد؛ حال آنكه دستاوردهاي زنان در سايه 
  رااز شوهر اطاعت مشروعيت بخشيدن به اصل قرار مي گيرد تا راه براي
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اصلي رئيس خانواده كه نان آور تنها شوهر نه برپاية چنين منطقي، . هموار كند
 .مي شود فرد آن نيز شمرده و گاه منحصر به

 اطاعت برمي ةه از وظيف در روابط و مسئوليت هاي زناشوئي كعدم توازن
دستاويزي براي اعمال   گاهدو همسر وبين شمكش سبب كخيزد اغلب 

خانه  ها در خشونتگرچه اين گونه  . استخشونت شوهر نسبت به همسر 
مثال، از هزار  عنوان هر تونس، بدبا اين همه  ،سخت دستكم گرفته مي شود

انجمن زنان « وابسته به ةمركز مشاوردركه خشونت خانوادگي مورد 
ناظر برزناني است كه موارد  از نصف تررسيده، بيشبه ثبت » ونسدموكرات ت

از يك نظرخواهي كه  در مراكش )15(.آماج خشونت شوهران خويش بوده اند
» سازمان مللزنان  وقدصن«با كمك »  مراكشانجمن زنان دموكرات «سوي 

معتقد بودند كه در برخي موارد اعمال مردان % 70انجام شده نشان مي دهد كه 
، 95برپاية بررسي گروه   )16(.خشونت شوهر نسبت به زن كاري مشروع است

همسر را مشروع نيمي از پاسخ دهندگان خشونت شوهر نسبت به ر الجزائر د
 استقرار ةالزمهره جوئي از خشونت چنين به نظر مي رسد كه ب )17(.ندشمرمي 

 .شوهر باشدو ادامة برتري 
 شوهر و پدر ة انحصاريسلطجمعي مردم چنين پنداشته مي شود كه تخيل در 

 كه ،كه در تونس  حال آناست، خانواده  و ثباتنسجامعامل پايدار ماندن ا
از ديگر  طالق شمار نسبي ، لغو شده1993  سال در زن از شوهر اطاعتةوظيف

ه لغو وظيفه  گرفت كنتيجهبنابراين، مي توان . كمتر استجوامع شمال آفريقا 
حاكي از تونس تجربة  ،برعكس. نمي انجامدخانواده به فروپاشي اطاعت لزوماً 
 شوهر و تساوي بيشتر بين دو همسر  ةآزاد كردن زنان از سلطآن است كه 

 .مي كندگي را تشديد همبستگي خانواد
براساس مسئوليت تقسيم امروزي درزندگي روزانه  كهواقعيت اين است 
در زمينه هاي تربيت كودكان، آموزش، ترتيب امورخانه برابري زن و شوهر 

 زندگي امروزي هايفشار. تنظيم مسائل مالي به امري طبيعي تبديل شده استو 
 داره امورخانوادهطرفين زندگي زناشوئي را به همكاري و مشاركت برابر در ا

 )18(.دارندسرو كار بامسائل روزانه بيشنر زنان در عمل هرچند  است، سوق داده
مشاركت در تصميم گيري در مسائل مهم زن و شوهر تفاهم پيامدهاي يكي از 

، تربيت و شغل آينده آنان، انتخاب فرزندان مورد شمار مطلوباست بويژه در 
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ي اساسي در عامل  مي تواندهمچنيندر زندگي زناشوئي  تفاهم .امور مالي  وخانه
 آثار )19(.مدرن برنامه ريزي خانوادگي شودبهره جوئي دو طرف از امكانات 

و ت زنان شخصيبالندگي  كه از تفاهم زوجين بر مي آيد شامل يمثبت ديگر
 . زندگي عمومي جامعه است عرصة آنان در بيشترمشاركت

 
  برحقوق بشر هاي مبتنياستدالل

 كه - مساوات بين مردان و زنانبرابري صل طبق اعالميه جهاني حقوق بشر، ا
: مستلزم آن است كه -گام بر مي داردآن  در راه تحقق جامعه بين المللي

.  هست بايد از سوي قانون به سميت شناخته شودهرانسان هركجا منزلت «
ند و بدون هيچ ادر برابر قانون مساوي ة افراد هم«: كه ايننيز و ) 6ماده (

همه حق .  شوندبهره مند حمايت ها و ضمانت هاي قانون  دارند ازتبعيضي حق
در تخلف از  و هر اقدامي به تحميل تبعيض كه ضيهرگونه تبعدر برابر دارند 

 )7ماده (» .صورت گيرد مورد حمايت قرار گيرنداين اعالميه 
آفريقاي شمالي بين المللي حقوق مدني و سياسي، كشورهاي ميثاق با تصويب 

گام هاي الزم براي تأمين تساوي حقوق و مسئوليت «: ه اند كهسماً متعهد شدر
، 23ماده (» . بردارند ازدواجهاي زوجين براي ازدواج، طي ازدواج و در انحالل

 ).4بند
 ) ج،1، بند16ماده (نيز » هرگونه تبعيض عليه زنانرفع «ميثاق اين اصول در 

رفع تضي براي مقگام هاي دولت هاي عضو «: استمورد تاكيد قرار گرفته 
 مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي همة زمينه هايبعيض عليه زنان در ت

حقوق برابري زن و مرد اساس   بر خواهند كوشيد تاويژهه ببرخواهند داشت و 
تضمين  آن در دوران ازدواج و در انحاللدو طرف و مسئوليت هاي يكسان 

 ».شود
ه تسليم و اطاعت تن در دهند؟ تنها بايد ب يعيارزنان بر پاية كدام مالك و م

  ؟ انده زنبه اين دليل ك
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 بين المللي حقوق مدني و سياسيميثاق 
 1966 دسامبر 16: مصوبه
 1976 ژانويه 3: احراز قوت قانونيتاريخ 
 :آفريقاي شماليكشورهاي الحاق تاريخ 
 .1989 الجزائر •
 .1979 مراكش •
 .1968 تونس •
 

 اصول
همه افراد بشر «  تصريح شده اعالميه جهاني حقوق بشر در كهاعتقادير اساس ب 

بين المللي حقوق مدني  ميثاق »،متولد شده اندبرابر آزاد و با شخصيت و حقوق 
 .و عدم تبعيض را تأييد مي كندمنزلت ، برابريو سياسي اصول آزادي، 

 :تأكيد مي كندميثاق 
 وظيفةو حقوق مساوي مرد و زن در بهره وري از همه حقوق بشر،  •

 ).3ماده (ن اصل دولت ها در اجراي اي
 .حقوق بشر  موازينو پيوند متقابلتجزيه ناپذيري  •
 محتوا

تعريف را  سياسي و مدني انسان اين عهد نامه حقوق انسان و آزادي هاي اساسي
 .ضمين مي كند آن ها را تو  اجراي كامل و برابر
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  عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي

 
 ،اعالم مي كند كه هيچ كس مورد شكنجهزندگي حمايت از حق با  •

 قرار نخواهد گرفت؛سرانه دخوبردگي و بازداشت 
 آزادي رفت و آمد را تضمين مي كند؛ •
 عطف  و دولت ها را ازبرابر مي شمرددر برابر دادگاه ة انسان ها را هم •

 ؛منع مي كندقوانين جنائي به ما سبق كردن 
نزلت انساني هر فرد بايد ار لحاظ قانون شناخته شود ممقرّر مي دارد كه  •

و مكاتبات هيچ كس محل سكونت خصوصي، خانوادگي، و زندگي 
احترام و آبروي هيچ  و قرار نگيرد،مورد دخالت غيرقانوني و خودسرانه 
 ؛كس مورد تخطي و تجاوز واقع نشود

 .دمي كنتأكيد حق آزادي انديشه، وجدان، دين، طرز فكر و بيان را  •
، نژادي يا قوميدشمني تشويق به هرگونه تبليغ براي جنگ و هرگونه  •

 د؛اشد تحريم مي كن كه زمينه ساز تبعيض، عداوت يا خشونت ب راديني
با ديگران را به رسميت مي تشكل حق اجتماع مسالمت آميز و آزادي  •

 شناسد؛
ري براب حق مردان و زنان را براي ازدواج و تشكيل خانواده، همچنين اصل •

به همگام حقوق و مسئوليت هاي زوجين را هم در دوران ازدواج و هم 
 ؛تأئيد مي كندانحالل ازدواج 

 ؛ را مشخّص مي كندتدابير الزم براي حمايت از حقوق اطفال •
 حق  و امور عمومي كشورشانةحق مشاركت همه شهروندان را در ادار •

 ت مي شناسد؛به رسميبرابر  درشرابط  آنان رارأي دادن و انتخاب شدن
 .دزباني را مقرر مي دار اقليت هاي نژادي، ديني يا  از حقوقحمايت •

  
 
 
 
 



 ٨٠

 بين المللي حقوق مدني و سياسيميثاق آثار حقوقي 
 

آنان   . را اجرا كنندمقررات آن اند كه ملزمة اين ميثاق كشورهاي امضا كنند 
آنان قرار داده  كه ميثاق بر عهدة هستندالزاماتي تعهدات و متعهد به ايفاي 

  .است
اقتصادي، ميثاق  همزمان با 1966بين المللي حقوق مدني و سياسي در  ميثاق 

 نوين مثبتهمعرّف و تبلور قوانين  اين ميثاق .اجتماعي و فرهنگي تصويب شد
تعهدات عنوان حقوق جهاني بشر را به  زيرا براي نخستين بار بين المللي است

 .  مطرح مي كندي عضوبين المللي يكايك كشورها
.  بيان مي كند"مردم"اولويت افراد بشر را به عنوان اين ميثاق از نظر فلسفي، 

اين مفهوم مبتني براين فكر است كه حقوق جهاني اند چون آنها ذاتي طبيعت 
از آنجا . انسانند و درنتيجه آنها با بشر بطور جدا نشدني و پايدار گره خورده اند

 حقوق بشر نيز براي همه يكسان است بدون كه طبيعت انسان يكي است،
 . تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنسيت، طرز فكر، فرهنگ، دين و غيره

 
 ن داخلييانو ق هاي مبتني براستدالل

 از آغاز استقرار دولت هاي آفريقاي تساوي در برابر قانون اصلي است كه 
لغو امتيازهاي  تا با تثبيت شدآن ها  سيستم قوانين داخلي كانوندر شمالي 

 . قانون براي همه يكي استتبعيض آميز نظم تازه اي برقرار كند كه در آن
ي هدف نهادها«:اين اصل را تأييد مي كند كهبه صراحت قانون اساسي الجزائر 

 تضمين برابري حقوق و وظايف همه شهروندان اعم از مرد و زن حكومت
قرار دارد و شهروندان  ت كه بر سر راه رشد شخصي از راه رفع موانعياست
در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان مشاركت مؤثر مانع 

بدني يا خشونت انواع « : سپس اضافه مي كند) 31ماده (» .مي شودجامعه 
، 32ماده (» .معنوي يا آسيب زدن به شخصيت و سربلندي انسان ممنوع است

 )2بند
و تصريح مي كند صحه مي گذارد   همين اصول نيز برقانون اساسي مراكش

 ).5اصل (» .ند اهمه شهروندان مراكش در برابر قانون مساوي«: كه
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همه شهروندان حقوق و وظايف « :  قانون اساسي مي گويد6در تونس، ماده 
 ».يكسان دارند و در برابر قانون مساويند

ل بنياني تبعيضي پدرساالري اند، با اصوالگوهاي قوانين احوال شخصي كه پيرو 
مقرراتش نمي تواند گرچه الزم االجراست قانون . ن اساسي تضاد دارندقانو

برابري اصل .  باشدويژه اصل تساوي شهروندانه انون اساسي بناسخ اصول ق
اگر .  اطاعت از شوهر كه برزنان تحميل شده لغو شودةوظيفحكم مي كند كه 

 بردارد و وظيفه 1992  سال اين گام بلند را دره استتونس توانستجامعة 
ز آفريقاي شمالي را اديگر كشورهاي چه عاملي مي تواند اطاعت را لغو كند، 

ولي را بر دست زدن به اقدام مشابه باز دارد؟ اگر الجزائر و مراكش حق 
 الغاي لغو كرده اند، ديگر چه چيزي مانع تحميل نظر خويش بر دختر بالغ 

  است؟ زن از شوهروظيفه اطاعت
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   نظام قانوني داخلي و هاي بين المللي ثاقمي
 

 :1989 اوت 20طبق تصميم شوراي قانون اساسي الجزائر در 
قوانين داخلي شمرده مي شوند ه مثابه ها پس از تصويب و انتشار بميثاق كليه «

از قوانيني كه به اتباع الجزائر ميثاق ها  قانون اساسي، اين 123و مطابق اصل 
قانوني بيشتري خواهند اعتبار  دادگاه مي دهد، رسي ازدرخواست دادامكان 
  كه نيز مي شود متحد سازمان ملل1966ميثاق هاي  شامل  چنين اعتباريداشت؛

رئيس  67- 89به تصويب رسيد و با فرمان شماره  1989 آوريل 25در تاريخ 
 منشور افريقايي«قوت قانوني يافت و نيز شامل  1989 مه 16 جمهور الجزاير در

 به 1987 فوريه 3 مورخ 37- 87كه با فرمان شماره » ملت هاحقوق بشر و 
ن المللي هرگونه تبعيض را رسماً ممنوع مي اسناد بياين . تصويب رسيده است

 ».كند
 .1989 اوت 20از روزنامه رسمي جمهوري الجزائر مورخ 
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 مسئوليت مشترك در تأمين هزينه هاي خانواده

 
 

  ياصل حقوقيكصد 
  
  
  
 

 
 

انجام بر اساس زن و شوهر، براساس در آمد شغلي يا «
مسئوليت به اشتراك و ادارة امور خانوادگي، وظائف 

 ». عهده خواهند داشتبرهزينه هاي خانواده را تأمين 
 25ماده               
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  !ضعارت
 

 الزام به تأمين هزينه هاي خانواده بدون دخالت سلطه پدرساالري 
ه هاي ينهز شوهر در حد امكاناتش مسئول تأمين اريق شمال آفدر سه كشور

  .شناخته مي شودرئيس خانواده است و در نتيجه به عنوان خانواده 
 :با اين همه

 
باشد در تأمين هزينه هاي خانواده شريك صاحب مال زن اگر «  •

 »خواهد بود
 قانوان احوال شخصي تونس) 5 (23ماده 
 

، در صورت  مادر، نباشدپدر قادر به تأمين مخارج فرزندشاگر« •
 ».خواهد گرفتعهده را بر  نفقه فرزند داشتن توانائي مالي،

 مراكش قانون احوال شخصي  از 129ماده 
 

، نفقه فرزند به عهده مادر  از نظر جسماني معلول شوداگر پدر« •
 ».، به شرط توانائي ماليخواهد بود

  از قانون خانواده الجزائر76ماده 
 

سئوليت مشترك زن در تأمين هزينه خانواده بايد او را در  ياد شده مدرموارد
 . انجام ديگر مسئوليت هاي خانوادگي با مرد برابر كند
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 كشورهاي شمال آفريقاقوانين 
 

   
 قانون خانواده الجزائر

 
 :شوهر بايد«
زن ترك منزل دهد مگر آنكه ثابت شود نفقه همسرش به وسعش در حد  .1

 .كرده است
 ».عايت كندت داشتن بيش از يك همسر عدالت را ردر صور .2

 37ماده 
  
  

 مراكشقانون احوال شخصي 
 
، غذاشامل كه را طلب كندمقرر در قانون زن حق دارد از شوهرش نفقه «

 ».پوشاك، مسكن و مداواي پزشكي است
 )1( 35  ماده 

كند مگرزنان كه  را تأمينزندگي اش مال خويش كس بايد از هر«
 ».ند لسئول تأمين زندگي آنانشوهرانشان م

 115ماده 
  
  

 احوال شخصي تونس قانون 
 
شوهر به عنوان رئيس خانواده بايد براي همسر و فرزندانش به اندازه وسع  «

 در تأمين ، بايد چنانچه داراي مال باشد،زن. دتأمين معاش كنخود و نياز آنها 
 ».معاش خانواده سهيم شود

 ).5 و 4 (32   ماده 
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  فقهي هاياللاستد
 سوره نساء وظيفه مردان را در تأمين معاش خانواده چنين بيان مي 34نص آيه  

مردان سرپرستان زنان هستند از آنجا كه خداوند برخي را بر برخي «: كند
 ».آنان ازاموالشان نفقه مي دهندكه   از آنجاديگر برتري داده، و

كه در اين آيه به كار ) سرپرستي (»قوامة«در تفسير واژه  فقهاگرچه     
به معناي بر اين نظراند كه اين واژه اختالف دارند، بطور كلي برده شده 

طبق اين تفسير، فقها نقش رئيس . آمده است سروري و سيادت مرد بر زن
 وي عهده دار مخارج ، زيراخانواده و نظارت بركارهاي زن را به مرد داده اند

 از فقها ، برخي ديگربا اين همه. واجباو بر زنان اطاعت از خانواده است و 
» توجه و اعتناء«داللت بر » هامقو« و مصدر »امونقو«ند كه صفت  ابرآن
بنابراين آيه را چنين معنا مي كنند كه مردان مكلّف به تأمين مصالح . دارد

 .مادي زنان هستند نه سرور و رئيس آنان
مردان امتيازاتي داده  به ،قرآنتحريف معناي برخي از آيات فقها با     

) قام (»قوم« از هريشه قوام. مستفاد نمي شود »هقوام«اند كه از سرشت كلمه 
متكفل نيازمندي را  مردان  قرآن،به اين ترتيب. است» متكفل بودن«به معناي 

 اي كه در كالم خدا در اينجا آمده ناطر »برتري«. مي سازدهاي مادي زنان 
چون آنها از «. آنها» به عهده گرفتن« نه  به امور زنان است»توجه«بر 

 . آيه مؤيد اين تعبير استةدر دنبال» اموالشان مي دهند
 

 جامعه شناختيهاي استدالل 
تعداد زناني كه پا به پاي مردان بار هزينه هاي خانواده را به دوش مي كشند  

شمال زنان يك سوم از نيروي كار كشورهاي امروز، . رو به افزايش است
 و )20(از خانواده هاي مراكش% 5/17را تشكيل مي دهند كما اينكه قا آفري
 )21(.از خانواده هاي تونس توسط زنان سرپرستي مي شوند% 14

كار با مزد و بي مزد خود، زنان در بهبود خانواده هاي خود راه از  •
ها از جمله شامل اين كار. ركت دارنداشآن مو بهكرد سطح زندگي 

سهيم شدن در خريد  خانواده،  مالي منابعةراداصرف مال شخصي، 
و پس انداز، مشاركت در استهالك هزينه ها و بازپرداخت وام خانه 
 .است اعضاي خانواده راقبت و پرستاري ازها و م
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اجتماعي مسئوليت هاي مشتركي را براي زوجين در هنجارهاي  •
فشارهاي ه سبب بچه تأمين هزينه هاي خانواده پديد آورده است، 

به تأمين را وادار زن و شوهر هردو كم درآمد كه قات بر طب قتصاديا
چه در بين خانواده هاي مرفه كه از د و مي كنخانواده هزينه 

مسئوليت مشترك به اراده خود تحصيالت بيشتر برخوردار بوده اند و 
 )22(.نده ا خانواده را پذيرفتةر ادارد
روش هاي دگرگوني چشمگير، هنوز شكاف بين با همه اين  •

از سوي ديگر احكام قانوني ابتكاري از يك سو و گفتمان اجتماعي و 
 وظيفه تأمين خانواده ؛ همان گفتمان و قوانيني كهاز ميان نرفته است

 مشاركت برابردرنتيجه به زنان حق .  شوهر مي داندةحق ويژهنوز را 
ي  داده نمي شود و آنان نمدر خانوادهبا مردان در اخذ تصميمات مهم 

ف ردو طو سرمايه هاي بدست آمده از سوي درآمد  ةتوانند در ادار
 . سهيم شوند

 
 حقوق جهاني بشر هاي مبتني بر استدالل

 بين المللي حقوق بشر، وظيفه تأمين معاش خانواده نمي تواند براساس اسناد
زيرا به بهانة جبران آن است كه زن  طرف باشدي از دو مسئوليت منحصر يك

حقوق . بر در زمينه هاي ديگر زندگي خانوادگي محروم مي شوداز حقوق برا
، برابريجهاني بشر روابط همسري زن و مرد را براساس ارزش هاي مثبت 

 ة وظيف،بنابراين .داده استقرار متقابل و رفتار مشاركت مسئوليت مشترك، 
 هردو طرف قرار گرفته كه مسئول ادارة بطور برابر برعهده نيز تأمين معاش 

حقوق جهاني مسئوليت مشترك و مصلحت كودك را امروزه، . نداانواده خ
 . كرده استجانشين رياست سنتي قديم پدر برخانواده 

 
 



 ٨٨

  
   بشراعالميه جهاني حقوق

  
  تصويب

 .)111( الف217، قطعنامه 1948 دسامبر10مجمع عمومي سازمان ملل در
ام طالق داراي حقوق در ازدواج، زندگي مشترك و به هنگ... مردان وزنان «

 ».ندبرابر
 )1 (16 ماده 

 دي اصول بنيا
همه تفكيك ناپذير شناخت شخصيت ذاتي و حقوق برابر و به رسميت «

 ».اعضاي خانواده بشري اساس آزادي، عدالت و صلح درجهان است
 » اعالميهمقدمه« 
 محتوا 

ول عمومي اين اعالميه حاوي سي ماده است كه برخي از آنها گاه به عنوان اص
اين اعالميه . شمار مي رونده  بيبشرگاه به عنوان اصول بنيادي زندگي قانون و 

تاكيد مي كند كه گروهي قوق اساسي مردم را بر هردو مبناي فردي و ح
 زندگي ، و احترام به از،، حق حيات، آزادي، امنيت، دفاعبرابري: ند از اعبارت

، داشتن مسكن، آزادي فكر، رجوع به دادگاهدادخواهي با خانوادگي، حق 
 .تجمعوجدان، دين، عقيده، بيان و 

 ارزش قانوني
ي آن كه ضمانت اجراي  آرماني ب و اهدافاصول اين اعالميه تأكيدي است بر 

 يعهدپذيرفتن اين اعالميه از سوي دولت ها ت  با اين همه،. داشته باشدقانوني
بين المللي اسناد همه سرچشمة  و  منبعاين اعالميه امروز. اخالقي ايجاد مي كند

 .حقوق بشر است
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 ن داخليواني قهاي مبتني براستدالل 

 كه در نقش و ميزان سهم زن و  راتحوالتي اشمال آفريققوانين كشورهاي  
الزام شوهر تنها و روي داده چندان در نظر نمي گيرند شوهر در اداره خانواده 

بر اساس چنين الزامي است كه شوهر  .را به دادن نفقه به رسميت مي شناسند
به ادامة وضع اين قوانين . اقتدار منحصر به فرد در خانواده را نصيب خود كرده

واقعي بين زن و بستگي هممانعي در مقابل و نامطلوب ديرينه ياري مي دهند 
از مسئوليت قانوني حمايت ه بايد متكي به ك مي شوند؛ همان همبستگي شوهر

واقعيت  برچنين حمايتي تنها . خانواده باشدوهر در ادارة هاي مشترك زن و ش
زنان امروزي در جوامع موجود صحه مي گذارد و نقش اقتصادي اي را كه 

 .بخشد  ميقانونيشمال آفريقا ايفا مي كنند صورت 
گي سازگار با خانوادتصميم گيري هاي اشتراك مساعي زوجين در     

. وندان را در برابر قانون برابر مي داندانون اساسي است كه همه شهراين اصل ق
به رسميت شناختن مسئوليت مشترك در خانواده بركارآيي اصول برابري 

 .قانون اساسي مي افزايد
 

قانون اساسي تأكيد مي كند كه نهادهاي دولتي ضامن تأمين : در الجزائر
ا وظيقه رند و اين ابرابري حقوق و وظايف همه شهروندان اعم از زن و مرد 

 شخصيت انسان اخالل مي كنند و رشد با از بين بردن موانعي كه در بايد
شهروندان را از مشاركت در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باز 

روابط همسري ) 4ماده (نون خانواده تونس قا) 31ماده . (مي دارند، انجام دهند
 .قرار مي دهدمتقابل را بر موازين تعاون و حمايت 

 
بهره لغو موافقت شوهركه در قوانين گذشته الزمه اقدام زن به : رمراكشد

 يعترافا حقوق مدني خود در اشتغال به كار و فعاليت بود، خود جوئي از
ين واقعيت است كه زوجين در تدبير امور منزل اشتراك مساعي به اضمني 
  .در خانه پذيرفتني نيست شوهر  اقتدار سنّتي دارند و

  
  



 ٩٠

  
  
  
 

 . لغو موافقت شوهر براي گرفتن گذرنامه:1994 •
 با اقدام  قانون تجارت كه موافقت شوهر را7 و 6لغو مواد : 1996 •

  .ضروري مي شمرداشتغال زن به 
قرارداد استخدام با  مبني برلزوم موافقت شوهر 726لغو ماده : 1996 •

 .همسرش
 

رفتار و   روابط بين دوهمسر بايد براساس،1993 اتاصالحتاريخ  از :در تونس
همكاري احوال شخصي زوجين ملزم به قانون  23طبق ماده . باشدحقوق متقابل 

 .اند امور خانواده  ادارةدر
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 زناشوئي ةمساوات در گُسستن رابط

 
 

 اصل حقوقي يكصد
 
  
  
  
 

 و در پذيرددادگاه صورت مي به حكم طالق فقط «
 ».زوجين واقع مي شود برابري همه موارد براساس

 
 :طالق در موارد زير داده مي شودحكم به 

 .با تراضي زوجين •
 .دون ارائة توجيه ببنا به درخواست يكي از زوجين •
 .ارائة توجيه بدون بنا به درخواست هريك از دو همسر •
 .با توجيه دو جانبهبنا به درخواست هريك يا هردو طرف  •

 27 و 26مواد                                               
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  شمال آفريقايكشورهاين قوان
  

 قانون خانواده الجزاير 
 
  ».واقع مي شودو با حضور دو شاهد طالق به اراده شوهر «

 ).1 (48  ماده               
  ».زن حق طالق ندارد مگر در موارد بسيار محدود« 

 .53 ماده               
  »يعني مالي به شوهرش ببخشداز راه خُلع كند زن مي تواند درخواست طالق « 

 54ماده                         
  » .باشد حكم دادگاه يد بهطالق باهر گونه « 

 )49ماده (          
  
  

 قانون احوال شخصي مراكش
 
مرد در ) عمل يك جانبه(است با ايقاع ازدواج طالق پايان دادن به عقد «

  )44ماده (» .حضور دو شاهد عادل
د محدود از دادگاه در موارزوجه مي تواند .با حكم دادگاه معتبر نمي شود« و 

  ».درخواست صدور حكم طالق كند
  ) 53- 58مواد  (
بخشيدن مالي از سوي رضايت دهند به شرط لع الق خُبه طزوجين مي توانند «

  » .زوجه به شوهر
 61ماده 
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 احوال شخصي تونسقانون 

  »طالق فقط در دادگاه واقع مي شود« 
 30ماده 

  ». به تقاضاي هريك از زوجين. . .«
 31ماده  

  
  

  از طالق يكجانبه تا طالق قضائي
 

 :ممكن است از راه هاي متعدد قطع شودناشوئي رابطه ز
را بطور ة زناشوئي رابط) »طرد كردن و راندن همسرمعناي به (طالق  •

 .يك جانبه از سوي شوهر و به اراده وي قطع مي كند
به اين  زن مي تواند خود را طالق دهد چنانچه در عقدنامه نكاح تصريح  •

 . شده باشدحق
طالق در الجزائر در محضر دادگاه قانوني مي شود، حال آنكه در  •

 . مراكش در حضور دو شاهد عادل به انجام مي رسد
تطليق يا طالق قضائي فقط از سوي دادگاه به درخواست شوهر در  •

 ).مراكش، الجزائر (مجري مي شودموارد بسيار محدود 
زاي پرداخت مالي به شوهر يا تسويه طالق خُلع حق زن است كه در ا •

در مراكش طالق خُلع بايد با موافقت شوهر باشد، . بدهي وي طالق بخواهد
  . حال آنكه در الجزائر موافقت شوهر شرط نيست

وجود دارد و آن طالق پيوند زناشوئي درتونس فقط يك راه براي قطع     
  .در دادگاه است
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 فقهيهاي استدالل 
همه . طالق محدود نكرده استزنان را به درخواست ق  هرگز حقرآن 

بر اين اين قيد و بندها . محدوديت هاي زنان در طالق نتيجه اجتهاد فقهاست
ه موضوع نزد پيامبر اسالم كحق زنان ناشي از سنّت و موارد خاصي است 

 .مطرح شده و ايشان در داوري خود حق طالق به زنان دادند
گاه  و هر،ور و مسلطّ، طالق به اراده شوهر و طبق نظر مشه،در اصل    

 ، با اين همه.همسري ممكن نيست، صورت مي گيردپيوند حس كند كه ادامه 
 .كننددرخواست طالق با توسل به دالئل مشابه زنان نيز مي توانند 

 به مردان حق طالق مي دهد ولي آنان را ملزم مي كند كه از قرآن    
بهرحال زنان . ه راه حل ديگري ممكن نباشداستفاده كنند كهنگامي اين حق 

حقوق يا شخص خودشان مورد تجاوز اگر د كننطالق درخواست نيز مي توانند 
شرع صالحيت طالق دادن زنان را از شوهرانشان  دادگاه هاي. قرار گرفته باشد

مانند  ،دارند حتي اگر آزار و زيان وارده غيرارادي و غير عمدي بوده باشد
ي مادي يا جسماني مرد، و عيب و نقصي كه با استمرار زندگي وارد ناتوانم

 شمردن التزامات حترممقصور شوهر در معمولي زناشويي منافات دارد، 
 .يا ازدواج با زن ديگر در نقض شرط ضمن ازدواج زوجيت و 

از ديگر نشانه «:  نگفته است كه21 آيه ،آيا پروردگار در سوره روم     
در دل هاي شما  بياراميد و انايتان آفريد كه با آني برزنانهايش اين است كه 

درستي اينها نشانه هايي است براي كساني كه ه ب. بذر محبت و مهرباني نشاند
 ».انديشه مي كنند

 است هنگامي كه از شوهر آغاز نفرت زن  طالقةعمدعلل يكي از     
  .اميده اند ن خُلع طالقاين همان است كه فقها.  را بر نمي تابد زندگي با اوةادام
از راه ازدواج خداوند دوستي و مرحمت «: باره نسفي توضيح مي دهد اين در

اين دوستي و محبت گاه هر. )269، ص13 ، جتفسير نسفي(» .بين شما مي آفريند
: به پايان رسد جدايي ناگزير به نظر مي رسد هرچند گفته شده است كه

برقاضي است كه درخواست زن را » .دترين حالل ها نزد خداوند طالق استب«
اين . دهداو بشنود و چنانچه زوجه از مهريه اش صرف نظر كند حكم به طالق 

از روايت ابن عباس درباره جميله همسر ثابت بن توان  است كه مي همان
اين  بقره مرتبط با ة سور229پندارند كه آيه رخي مي ب. قيس استنتاج كرد
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پس از . مي توان جاري كردبار  دورا طالق «: آيه مي گويداين . استروايت 
 روا نيست . زن را يا بايد به احترام نگه داشت يا به احسان اجازه رهائي دادآن 

داشته بيم آن هردو  داده ايد پس بگيريد مگر آنكه  خودبه زنانآن چه را 
 » .محترم شمرندخداوند را ) قانون(نتوانند حدود باشند كه 

در كه مقررات مربوط به دادن عوض معتقدند  ديگر از فقها رخيب    
 سوره نساء جاري شده 21 و 20جايش آيات ه طالق نسخ شده و بازاي گرفتن 

اگر خواستيد همسرتان را طالق دهيد كه بجايش همسر ديگر بستانيد « :است
 كه عملي زشت و از مهريه اش هيچ پس نگيريد اگرچه يك پيمانه طال باشد

زنان حق درخواست طالق بدون پرداخت نابراين، ب» .بس نامنصفانه است
 زنان را تأييد مي كنند  حق درخواست طالقنيز فقها . دارندعوض به شوهر 

كسي مي تواند اين درخواست را در دادگاه اقامه كند كه چه  ا دراينام
 .تالف دارنداخ

به اقامة درخواست در دادگاه برخي از آنان مي گويند كه اقدام زنان     
ي ديگر اين كار در رخطبق نظر ب. استمجاز   شرعن رجوع به قاضيبدو

دهد قانوني اجازة   به زنصالحيت زنان نيست و بلكه قاضي است كه مي تواند
طالق را حكم اضي مي تواند به نيابت از شوهر و نيز ق. ندمطلقه كتا خويش را 
ند كه زن مي تواند درخواست  ابرآنسرانجام، برخي ديگز از فقها . جاري سازد

  اقدام به انجام طالق، اگر خواست زن باشد،خود را نزد قاضي مطرح كند و او
قاضي مي تواند شوهر را مجبور به اعتقاد اين گروه . بدون اجازه زنحتّي  كند

درخواست طالق  مهم اين است كه تصميم زن بر. دكنبه طالق همسرش 
  . آنبدون  شوهر باشد چه با رضايته  و قابل اجرا چ است  شدهپذيرفته

- 306، ص1ج( شروح، فقيه تسولي  در كتاب هاتفصيل اين اختالف    
 . آمده است)305

يعني زنان حق طالق . مورد طالق برابرند مرد و زن درفشرده آن كه     
طالق همسر خويش را گرفتن براساس همان دالئلي دارند كه مردان مي توانند 

رابري مرد نيست مي توان بمانع از طالق گرفتن زن املي از آن جا كه ع. دهند
اين اصلي است كه فقها برآن اتفاق دارند، . و زن را در امر طالق استنتاج كرد

وانين نيست اين اصل را نپذيرفته اند هرچند قمعتبر كه نظرشان تنها كساني 
 .دمرتبط كرده ان به رضايت شوهر و شرايط ديگر  راطالقجاري 
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همسر ثابت بن قيس نزد پيامبر «:  عباس روايت شده است كه از ابن    
من از ثابت كراهت دارم نه بخاطر دين و اخالقش بلكه از "آمد و گفت 

آيا باغش را به وي پس " پيامبر خدا گفت ".امكان بي وفائي ام به او بيم دارم
 ». پيامبر آنگاه به ثابت امر كرد كه از وي جدا شود".بله" گفت "مي دهي؟

 )دارالكتب:، بيروت 83، ص7 كتاب الطالق، باب الخلع، ج،صحيح البخاري(
آيا باغي را كه مهر تو ": پيامبر از زن پرسيد«طبق روايت بيهقي،     

 پيامبر ". مي دهم همبله و بيشتر":  وي گفت"كرده بود به وي پس مي دهي؟
اسالم حكم  پس پيامبر ".بله":  زن گفت".قط باغ، نه چيزي بيشترنه، ف": فتگ

قضاوت پيامبر ": ثابت وقتي از حكم با خبر شد گفت. به طالق عليه مرد داد
 »".خدا را مي پذيرم

اين رويداد را به اين شرح ) 310/923متوفّي (محمدبن جرير طبري     
اولين : عكرمه گفت. لع سؤال شداصل خُب از عكرمه در با«: روايت مي كند

او نزد پيامبر آمد و .  عبداهللا بن أبي استمورد خُلع در اسالم راجع به خواهر
من . بند همسري با شوهرش نمي كندي هيچ چيز وي را در زندگي پا«: گفت

او از همه سياهتر و . مي آمدكساني با همراه او را از روزن خيمه ديدم كه 
به همسرش داده كه باغي گفت  مرد به پيامبر ».ر بود تكوتاهتر و زشت

پيامبر نظر زن را . وده و خواستار بازگرداندن آن استمايملك او ببهترين 
پس » .حاضر است حتي بيشتر از آن باغ به شوهر بدهد«: وي گفت. پرسيد

 ».پيامبر حكم به طالق آنها داد
در فقه مالكي، شافعي و حنبلي زن و شوهر هردو حق پايان دادن به     

 اينكه زن به تنهايي به علت عيب و احتمال ضرر دارند، اما درپيوند زناشوئي 
 . دوجود دارطالق گيرد اختالف بتواند يا از طريق واسطه 
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  ميزان پرداخت عوض دربارة اختالف فقها 
 

بدهد آراء بايد به شوهر زن هنگام طالق خلُع فقها راجع به ميزان عوضي كه 
  مقداري كهةدربار«: مي گويدابن رشد در اين مورد .  كرده اندگوناگون ارائه

بدهد، مالك، شافعي، و ديگران گفته به شوهر لع طالق خُزن مجاز است هنگام 
ناشزه اگر اند كه رواست زن بيشتر از آنچه از شوهرش مهريه گرفته بپردازد 

به برخي گفته اند كه . بپردازدهم مي تواند همان مقدار يا كمتر . بوده است
كساني . اند پس بگيردنچه را كه داده است مي توروايت حديثي معتبر مرد آ

 معامالت معمولي مقايسه مي كنند، ميزان عوض را نيز ارا بطالق خلع كه 
توجه دارند آنان كه بر ظاهر حديث مزبور . بسته به رضايت طرفين مي بينند

 از مهريه را روا نمي دارند و آنرا اخذ مال بدون استحقاق مي عوض بيشتر
 ).67 ، ص2، جبداية المجتهد(» .دانند
 با همسر در باره ميزان عوض در طالق مساوي است با ة شوهرمذاكر    

خود را ناگزير  زيرا بپردازدشوهر نمي بايست به زن وجهي كه دريافت كردن 
مسلمان مفسران از اين رو بيشتر . از پرداخت بهاي آزادي خويش مي بيند

 .حديث فراتر نرونداين كه از معناي لغوي مي دهند ترجيح 
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  جامعه شناختي هايلاستدال
قانوني لزوماً موجب طالق برخالف پنداشت رايج شناختن برابري زن و مرد در  

 و  استشدهمنسوخ در تونس كه طالق يك جانبه . افزايش طالق نمي شود
، طالق بايد در دادگاه يافته اندجدائي از يكديگر برابر در  يمرد و زن حقوق

 شمار  نشان مي دهد كه  به دست آمده مار بررسي ها و آ،عالوهه ب. انجام شود
 )23(.در تونس ثابت مانده است% 14 در ميانگين 2000 تا 1958طالق از سال 

 تجاوز به حقوق زنان و ينوع الجزائر و مراكش طالق يك جانبه در •
ا بي  بحران،خانواده مي انجامدفروپاشي به  شمرده مي شود زيرا كودكان

منجر به خروج ناخواستة زن و اغلب و آورد بار مي ه ناگوار بپيامدهاي 
 . خانوادگي پس از سال ها زندگي درآن مي شودةاز خانكودكانش 

خانواده اين، طالق يك جانبه سواي آثار نامطلوبش بر افزون بر  
 ةو ارائاقامة دعوا در دادگاه  از راه تنهازنان .  فاحش عليه زنان استيتبعيض

، يا با آماج فشار و خشونت بوده اندكه  نر برايئدالئل دشوار داشواهد و 
. مي توانند طالق بگيرندبراي راضي كردن شوهر به جدائي، پرداخت مالي 
.  مي تواند به آزادي اش دست يابدسنگيني ئ زن به بها،به اين ترتيب

شوهران اغلب براي دريافت عوضي هرچه بيشتر به دشواري تن به رضايت 
  . مي دهند

 به عهده كودكان خود راسرپرستي ق زناني را كه طالمهم تر از همه،  •
بيشتر مي شود تزلزل هنگامي  اين .متزلزل دچار مي كندوضعي به گرفته اند 

ي به ضعف خانواده هاي گسترده انجاميده و زن اقتصاددگرگوني نظام كه 
نان حتي امكان ارث بردن ز. مطلقه را از حمايت اين نهاد محروم كرده است

قوانين مربوط ت نيز اث و اموال مشترك همسري ندارند، و قضااز ميربرابر 
 .جدي اجرا نمي كنندبه گونه اي  پس از طالق ة زنانبه نفق

 قرار در فشار تنگدستيدر مراكش آمار نشان مي دهد كه زنان مطلّقه     
بيوگان % 5/23آنان در برابر % 54. بيشتر از ديگران كار كنند ناچارند دارند

 جوان زنانآمار،  طبق همين )24(.اندكار مشغول به  شوهردار  زنان28/ 4و 
 به 19 تا15زناني كه در سنين بين شمار . ي قرار دارند بيشترتر در مخاطرة

 .است% 33نيروي كار پيوسته اند، 
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به عنوان نمونه، در .  شودي منحصر به مرد شمرده ميطالق هنوز امتياز •
انجام الق با رضايت دوطرف  ط10762در الجزائر  1988-1987سال هاي 

 18652گرفت در حالي كه اين رقم در مورد طالق به ارادة شوهر به 
  .درسي

 افكار  امروزهانجام شده در الجزائر نشان مي دهد كه هاي بررسيبا اين همه، 
 است زيرادر طالق به زن و مرد برابر اعطاي حق هوادار  در اين كشورعمومي 

حقوقي برابر با بايد در مورد طالق زنان  كه  پاسخ دهندگان معتقدند% 79
 )26(. حقوق مردان داشته باشند

 چهارم پاسخ سه. نيز به چشم مي خوردمراكش  پديده در همين    
كه زنان معتقدند  »ن مراكشزنادموكراسي انجمن « ةدهندگان در پرسشنام

برحق  درخواست طالق )27(.داشته باشنذبرابر با حق مردان  يحقدر طالق بايد 
 از سوي شوهر قرار زيانآسيب و كه زن در معرض هنگامي و مشروع است 

  ناتواني شوهر به پرداخت نفقه، غيبت طوالني از جمله به سبب،گرفته باشد
 .  مكرّر، تحميل همسر دوم هاي، اهانتشوهر
اين بررسي ها حاكي از آمادگي روزافزون اين جوامع براي به     

تجديد نظر در  دليل تازه اي براي طالق اند وق زنان به رسميت شناختن ح
 .به دست مي دهندانتظارات اجتماعي  و سازگار كردن آن ها با قوانين
 
 
 

 بر حقوق جهاني بشر هاي مبتني استدالل
 

پيوند هنگام قطع را بين المللي حقوق بشر اصول برابري بين دو همسر اسناد 
 طالق يك ،بين المللحقوق  ديداز .  و تعريف كرده اندرا تعيينزناشوئي 

   همين رو،از.  شخصيت زن استنافي شأن وخشونت بار و  يجانبه تبعيض
يادآور اين » حداقل سنّ ازدواج و ثبت نكاح«و » رضايت در ازدواج«ميثاق 

خانواده و ازدواج ناسازگار با در بارة  ديرينهقوانين واقعيت اند كه سنن و 
 .انداعالميه جهاني حقوق بشر و متحد  ملل منشوردر مندرج اصول 

شناخت شخصيت انسان قرار دارند، حقوق و ة اين اصول كه بر پاي    
الحاق .  ازدواج و هم هنگام طالق تضمين مي كننددروظايف مرد و زن را هم 
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دولت ها مستلزم آن است كه » عليه زنانخشونت هرنوع حذف اعالميه «به 
اهليت قانوني افي و محدود كنندة ر معامله و هر نوع سند خصوصي راكه منه«

 )).3 (15ماده  (.باشد فاقد اعتبار قانوني شناسندزنان 
ميثاق بين المللي «تصويب بي قيد و شرطبا دولت هاي جوامع شمال آفريقا، 

، خود اهميت و ارزش اصل برابريو در نتيجه پذيرفتن  »حقوق مدني و سياسي
اديق برتري زن بر مرد متعهد ي از مصلغو طالق يك جانبه به عنوان يكرا 

 .كرده اند
 
 
 

  در برابر قانونبرابر حمايت 
  
هيچ تبعيضي بايد از حمايت قانون بي همه اشخاص در برابر قانون برابرند و «

،  پوستاز اين نظر قانون هر تبعيضي را بر مبناي نژاد، رنگ. بهره مند شوند
ملي يا اجتماعي، ق تعلجنسيت، زبان، دين، عقيده سياسي يا غير سياسي، 

 ».دشناس ممنوع مي آن ثروت و نسب و غير
 ) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي26ماده (
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 داخليقوانين   هاي مبتني براستدالل
 

بر اراده و رضايت را قانون روابط خصوصي افراد شمال آفريقا در كشورهاي  
بر  خصوصي قرارداداز نظر قوانين مدني، هر . استوار كرده استدو جانبه 

قرارداد يك حاصل ، كه  نيزازدواج. طرفين  امضاء كننده الزام آور است
 بار آورده بآن كه زياني نمي تواند يك جانبه فسخ شود بدون دوجانبه است، 

 از اين .وارده به طرف ديگر عقد جبران نشودضرر و زيان  آن كه نو يا بدو
يك سويه رابطه همسري است،  طالق يك جانبه كه قطع كننده ،نقطه نظر

 .  و منشاء آسيب هاي جبران ناپذير بر زن شمرده مي شودبي عدالتينوعي 
برابري زن و كه قوانيني با اصول اساسي و يك طرفه  طالق ،امروزه    
ازدواج به رسميت مي شناسد، تعارض  دردو طرف را و رضايت صريح مرد 
 . اصول قانون اساسي وفادار ماندمي توان بهطالق نوع لغو اين تنها با . دارد

 و ناسزاوار ي عمل، با توجه به اصول مدرن برابري،اين گونه طالقافزون بر اين 
 . ناقض احترام متقابل و روابط حسنه بين زوجين است

به  ممنوع گرديد و طالق 1956 طالق يك جانبه از سال ،درتونس    
ق قضائي در تونس،  هاي مترتب بر طالتضمين.حكم دادگاه  جانشين آن شد

 پژوهشخواهي، حق دفاع، امكان آشتي و امكانقضاوت بي طرفانه، ازجمله 
كاهش داده خودسرانه خطر طالق ، در هر مرحله از دادرسيطرفين سازش بين 

 . استكرده درصد تثبيت 14 و درصد آن را در



 ١٠٢



 ١٠٣

  
 

 كودك ةواگذار كردن خانه به نگهدارند
 
 

  اصل حقوقييكصد
  
  
  
 
 

خانوادگي به پدر يا مادري داده مي شود كه منزل «
خانه اي از ، اگر با اوستسرپرستي كودكان نگهداري و 

 ».خود نداشته باشد
 )2(37ماده                 
 



 ١٠٤

 هاي شمال آفريقاقوانين كشور
  
  

 قانون خانواده الجزائر
 
 خود به خود به پدر تعلق وجود داشته باشد، منزل خانوادگي  تنها يكچنانچه«

 ». گرفتخواهد
 52ماده 

  
  

 احوال شخصي مراكشقانون 
 

  آموزش و،محل سكونتخوراك، پوشاك، مقدار نفقه اي كه براي تأمين « 
تعيين مي شود متناسب با توانائي پرداخت كننده و شيوة   فرزندان همسر و

 ».زندگي اجتماعي گيرنده نفقه خواهد بود
  127ماده 

  
  

  احوال شخصي تونسقانون
 
 
 ».تأمين كندكودك و مادر نگهدار او را د محل سكونت پدر باي«

 56ماده 



 ١٠٥

  فقهي  هاياستدالل
 را طالق مي تاناي پيامبر اگر زنان«:آمده است قرآن  اول سوره طالقةدر آي

حساب . ه شان طالق دهيددهيد، آنان را در پايان عدآن ها را نگه داريد و ه عد
آن را ترك بيرون نكنيد و نگذاريد آنان را از خانه شان . و از خدا بترسيد

اين آيه آشكارا داللت بر » .آشكاري از آنان سر بزندگناه مگر آنكه كنند 
اشهب از مالك بن أنس  .زنان مطلقه در خانه خود دارداجازة ادامة سكونت 
 شوهر بايد خانه » ،به آنان سكني دهيد«، طبق دستور آيه، روايت مي كند كه

شوهر بنابود  اگر . سكونت كند زن مطلقه در آنجا هداجازه درا ترك كند و 
ابن » .به آنان سكني بدهيد«: با وي در همان خانه باشد خداي تعالي نمي فرمود

مطلقه » به آنان  سكني بدهيد«نافع روايت كرد كه مالك گفت كه مراد از 
طبي، القُر(. ي هستند كه شوهر حق رجوع به آنها را ندارد و حامله نيز نيستندئها

 ).110، ص18بخش ، 9 ج 
در خانه اي به آنان «:  آمده است كهقرآن از سوره همان  6آيه در     

سكني بدهيد و آنان را به ستوه نياوريد كه زندگي برايشان تنگ از خود 
عام است و انواع طالق ها را در برمي گيرد اعم از طالق معناي اين آيه » .شود

 .مورد تأكيد است نيز اين حكم و مالكي در فقه شافعي . غيررجعيرجعي و
زن طالق ونت محل سكرا ملزم دانسته اند كه فقها شوهر بنا براين،     

 همين طور، .گرفته اش را تا زماني كه حامله يا در عده است فراهم كند
فرزند يا فرزندان اوست و  نگهدارنده ي كه پدر است كه براي مادربرعهدة

 يمسكن و خود از تهية مسكن شايسته بر نمي آيد، تربيت آنان را برعهده دارد
 .فراهم آورد

 



 ١٠٦

  جامعه شناختي هاياستدالل
كه نهادهائي اجرا مي شوند توسط  مربوط به حمايت از كودكان قوانين •

توجه چنداني به يا امكانات براي انجام اين مسئوليت اند و فاقد يا اغلب 
محل اغلب كودك رپرست ساز همين رو . ضرورت حمايت از كودكان ندارند

اده تزلزل وضع زندگي خانوبه  مسئله خود ينا. سكونت مناسب در اختيار ندارد
 :انجامد  ميو پيامدهاي زير

  ،سطح زندگي خانوادهكاهش  -
  خاطري مادي و رواني كودكان، پريشان-
  ).غيير مدرسه، همسايه و محيطت(اجبار به تغيير پيوستة محل زندگي  -
ا به عهده مي گيرد اما  كودكان رسرپرستيموارد مادر هرچند در اغلب  •

دوران زناشوئي اين پدر است كه به عنوان مالك يا مستاجر در محل سكونت 
قوانين بالنسبه پيشرفته در اين زمينه، بررسي با وجود در تونس، . باقي مي ماند

 كه كمتراز يكحاكي از آن است  آشكار 2001 در سال »تونسانجمن زنان «
در ه اند يا توانستكودك را بر عهده دارند سرپرستي قه اي كه مطلّ زنان رم چها

 )28(.بمانند يا بدل آنرا دريافت كنندمسكن خانواده 
كودكانشان را پريشان كه زنان را بينوا و يم اين مشكل وخابعاد به خاطر  •

در كودك  به ابقاي مادر و روند كنوني مساعد خاطر و سرگردان مي كند،
 .آن شوهر باشداز  ش اگرچه مالكيت،ميشگي شان استهة خان

 در يك نظرجويي نشان »دموكراسي زنان مراكشانجمن «درمراكش     
پاسخ دهندگان موافق با سپردن خانه همسري به زن يا مادر % 54كه ه است داد

 )29(.سرپرست كودك اند
ي است كه نظر دهندگان موافق دادن خانه به زن% 89در الجزائر نيز     

 )30(.سرپرستي كودك يا كودكان را برعهده دارد
 را قانونيشمال آفريقا  سه كشور درقانونگذاران اگر  ،بنابراين    

نگهدارندة كودكان اعطا  را خود به خود به مسكن خانوادهكه تصويب كنند 
 .گردن نهاده اندخواست جمعي مردم به  كند، تنها

 



 ١٠٧

 حقوق جهاني بشر هاي مبتني بر استدالل
 را رسميت شناختن حقوق اقتصادي و اجتماعي به عنوان حقوق جهاني بشربه 

 . شمرديك پيشرفت قانوني چشمگيربايد جامعه بين المللي از سوي 
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعالم مي     
آل انسان ه  جهاني حقوق بشر، تنها راه رسيدن به ايدةطبق اعالمي« :كهكند
 فراهم كردن شرايطي است كه ، رهايي از ترس و فقر باشد هماناه ك،آزاد

از حقوق و نيز  از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  در آنهركس بتواند
 )مقدمه(  ».مدني و سياسي بهره مند شود

 بين المللي دولت هاي عضو ميثاق را ةجامعهمين روست كه از     
عمل ه راي تأمين رفاه همگان باقدامات الزم را بهمة كند كه  موظّف مي

 تعهد ميمدولت هاي عضو اين ميثاق « :مي گويد اين ميثاق  3ماده . آورند
استفاده از حقوق اقتصادي، اجتماعي و در د كه برابري مردان و زنان را شون

 ».دكننفرهنگي تضمين 
حداكثر كمك و حمايت بايد به مقرر مي كند كه نيز  10ماده     

معطوف بايد ، به ويژه در زمينة آموزش، ايت ممكنبيشترين كمك و حم
  .  هائي شود كه مسئول سرپرستي و تربيت كودكان اندخانواده

به سطح زندگي مناسب دسترسي را براي هر فرد ميثاق حق سرانجام،     
باشد به خوراك و پوشاك كافي و مسكن  اش كه شامل براي خود و خانواده
 .به رسميت مي شناسد
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   بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيميثاق

 
 .1966 دسامبر 16: تاريخ تصويب
 .1976 ژانويه 3: تاريخ اجراء

 
 اصول

كوشش .  استشخصيت انسانيكه جوهر تگي همبس  واصول آزادي، برابري 
 .آل عدالت اجتماعي و همكاري براي صلحه براي رسيدن به ايد

 
 محتوا

آمده است بر » اعالميه جهاني حقوق بشر«كه در اين ميثاق حقوق مختلفي را 
حقوق نسبت به احترام . دبخشبه آنها مي  تازه اي مي شمارد و اعتبار قانوني

 حقوق بشر تعهدي الزام آور براي دولت ها است و نه در اعالميه جهانيمندرج 
ها مقرر انسان  تازه اي براي اين ميثاق حقوق مادي. راهنماي اخالقييك تنها 
حق تعيين سرنوشت براي همه مردم و بهره مندي از حقوق اقتصادي، :  كندمي

 .اجتماعي و فرهنگي
 

 :وضع تصويب
 

 1989: الجزائر •
 1979: مراكش •
 1968: تونس •
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 داخلي قوانين  هاي مبتني بر استدالل

 به معناي به عهده داشتنآفريقاي شمالي سرپرستي سه كشور وانين در ق 
اين مسئوليت در .  اوستدك، پوشاك، مسكن و آموزشتغذيه كومسئوليت 

 عهده دار  خودپدراگر  پس از طالق. دوران زناشوئي بر عهدة پدر و مادر است
بايد با حمايت مالي خويش از مادر او را در نگهداري و نباشد فرزند حضانت 

 .تربيت فرزند ياري دهد
ملزم  كودك ةسه كشور پدر را به دادن نفقهر قوانين احوال شخصي     

  . پس از آن چهازدواج ودوران در مي كند چه 
حقوق و بخشي از  مسكن جزء اليتجزّاي نفقه پدر تأمينقوانين اين در     

  .به شمار مي رودكودكانش 
 
  

 الجزائر
به مادر سرپرستي اگر «:  قانون خانواده الجزائر مقرر مي دارد52) 2(ماده  •

وي حق وشش حمايتش قرار گيرد، در پمحول شده و او سرپرستي ندارد كه 
 ».تأمين شودشوهر بايد به تناسب توانائي مالي مسكن به 
نفقه شامل خوراك، پوشاك، درمان پزشكي، مسكن يا «: 78ماده براساس  •

 .مي شوداست اجاره و هرچيز ديگر كه در عرف و عادت ضروري 
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  مراكش
 
هنگام صدور اجازة « : رد قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دا179 ماده  •

كه شوهر به عنوان وديعه تأميني به خواهد كرد مبلغي را تعيين طالق، قاضي 
اين وديعه تضميني است كه شوهر تعهدات ناشي از . صندوق دادگاه بپردازد

در دوران ند از مهريه، نفقه زن  اعبارتاين تعهدات . ايفا خواهد كردطالق را 
 ».آن مدتعده و محل سكونتش در خالل 

مبلغ نفقه اي كه به «: احوال شخصي مقرر مي كند كه  قانون 127ماده  •
خوراك، پوشاك، شامل   از جمله و،پدر و مادر و كودكان تعلق مي گيرد

ه و روية  توانايي پرداخت كنندبر اساسمي شود، كودك مسكن و تربيت 
 ».خواهد شد محل تعيين  درجاري

 
 تونس

 شامل خوراك، پوشاك، ،نفقه« : شخصياحوال قانون  50ماده طبق  •
چه طبق عرف و عادت محل ضروري آن  هركودك است ومسكن، آموزش 
 ».به نظر مي رسد

 او،  مادر سرپرست كودك وپدر براي.  . .":  تصريح مي كند كه56ماده  •
 ».مسكن تهيه خواهد كرداز خود خانه اي ندارد، كه 
بر ه گرفته شود بايد هرتصميمي ك«:  قانون حمايت كودك8ماده طبق  •

» . .  . درمحيط خانوادگي باشداساس مصالح كودك و ضرورت نگهداري او 
 بهره مندي از سطح زندگي مناسب و ةاين تصميم بايد حق كودك را به ادام

حيط خانوادگي معمولي است او و متناسب با مخدماتي كه در خور نيازهاي 
 .تضمين كند

گرچه . ندارند مگر در دوره عدهمراكش زنان رأساً حق مسكن  در    
 الجزائر چنين ودر مراكش تعيين كرده اند، مستمري براي زنان تونس قوانين 
 سه كشور به روشني حق مسكن كودكان و  اينقوانين با اين همه، .نيست

محمل قانوني به اين ترتيب دادگاهها . سرپرست آنها را تصريح مي كنند
را به خانوادگي مسكن مي توانند تناد آن كه به اساختيار دارند در روشني 

 . بدهند- كودك را به عهده داردسرپرستيتقريب در همه موارد به  كه - مادر
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   مسكنبه كودكان حقّ:  اساسيحقّيك 

   
خود  1984 ژوئيه 13اجتماعي شوراي عالي قضائي مراكش در قرار ادارة امور 

نفقه اوالد شامل ل شخصي، قانون احوا 127طبق ماده «: ين اعالم مي كندچن
 مي - استسرپرست او  كه يكي از حقوق اساسي كودكان و مادر -مسكن
. صرف نظر كندحق كودكانش ندارد از اين حق سرپرست مادر . شود

از حق مسكن كودكان و سرپرست اعتبار انصراف با تأئيد  ، دادگاه،بنابراين
رأي .  استتخلّف كرده  127از مدلول ماده  آنان، التزام به تخليه خانه مسكوني

 » .صادره از سوي دادگاه نقض مي شود
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 ١١٣

  
 

  فرزند سرپرستمادر  دوبارة حق ازدواج
 

 اصل حقوقي يكصد 
 
  
  
  
 

وي را ساقط نمي سرپرستي ازدواج مادر كودك حق «
كند مگر آنكه قاضي آنرا برخالف مصلحت كودك 

 ».تشخيص دهد
 39  ماده                  
 



 ١١٤

 شمال آفريقارهاي قوانين كشو
   

  
 قانون خانواده الجزاير

 
مادر با ازدواج وي با شخصي كه خويشاوند محرْم كودك سرپرستي حق «

رصورت نبايد به مصالح كودك زيان  هاين ازدواج به. نيست، ساقط مي شود
 .زند

 66ماده 
  
  

 مراكش قانون احوال شخصي 
 
وي سرپرستي نيست حق ازدواج مادر با شخصي كه خويشاوند محرم كودك «

كسي باشد يا تنها باشد وصي طفل آن شخص كه  را ساقط مي كند مگر آن
 ». او را مي پذيردشير كه كودك 

  105ماده 
  
  

 احوال شخصي تونس قانون 
 
باشد مگر دادگاه نبايد داشته شوهر وي  زن برسد سرپرستي كودك بهاگر «

محرم كودك يا ولي خالف آن را روي مصلحت كودك حكم كند يا شوهر 
 ».او باشد

 58    ماده 
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  فقهي هاياستدالل
  سبب را  يا خروج پدر از كشوركه ازدواج مادرمسلّمي در دسترس نيست نص 

 ).323، ص10، ج7 المحلّي مج،ابن حزم(» .بداندسرپرستي از دست دادن حق 
قوط نظر مشهور در فقه اسالمي اين است كه ازدواج دوباره يك مادر موجب س

به شخص بعدي كه بايد كودك در اين صورت مي شود و سرپرستي اش حق 
آنان كه قائل به سقوط با اين همه، . سپرده شوددارد سرپرستي استحقاق 
مستند به نمي توانند صرف ازدواج زن هستند اين سخن خود را ه بسرپرستي 

 .ندكنت  و سنّقرآن
هيچ نص مسلّمي  ابن حزم تعليل هاي فقها را در اين خصوص بر    

 كه  مي پردازداحاديثيضعف و سستي توضيح به  به تفصيل ومستقر نمي بيند 
 از تو « كه حديث به ايناز جمله.  است شده هااين استنباط مستند به آن

ابن حزم » .يباششايسته تري تا زماني كه ازدواج نكرده ديگران به سرپرستي 
سابش به پيامبر درست نيست اين حديث را قابل اعتماد نمي بيند چون انت

 ).325 ، ص10بخش، 7 ج ،المحلّي(
استرداد حق سرپرستي مادري كه ازدواج مي استدالل برخي از فقها در     

ابن حزم ازدواج مادر به به اعتقاد . كند بر مباني استواري قرار نگرفته است
 زيرا جدا كردن كودك از  نمي بردسرپرستي اش را از بينخودي خود حق 

  ).171، ص2ج ،المحلّي(و استثنائي  مگر در موارد ضروري روا نيست رماد
اجتهاد قوانين ناظر بر عزل سرپرستي مادر مبتني بر  ةهمهمين رو، از     
در روزگار ما نيز با  هرگز به اجماع نرسيدنددر دوران خود  است كه ئيفقها

اره به كثرت آراء و تحول در هنجارهاي اجتماعي چگونه مي توان در اين ب
   . نتيجه رسيد

 دوباره اش را نمي توان صرف ازدواجبه مادر عزل سرپرستي قوانين     
بايد سرپرستي  ،بنابراين.  استوارنداجتهاد فقهاشمرد زيرا تنها بر مقدس قوانيني 

به رأي قاضي قرار داد كه صالح ترين و وابسته براساس مصلحت كودك را 
 . به رويه هاي گذشته استفرد براي اخذ تصميم بدون پاي بندي

 



 ١١٦

  
  نكردنفي را  سرپرستي اش ازدواج اُم اَنَس حق

  
وقتي پيامبر خدا وارد مدينه شد «: بخاري از ابن مالك نقل مي كند كه گفت

اي «و گفت برد امبر نزد پيابوطلحه شوهر مادر مالك او را به . خادم نداشت
 حضر به شما خدمت در سفر و.  انس غالم خوب و زيركي است،پيامبر خدا
را ابن انس «: مي نويسدابن حزم در تفسير اين حديث چنين » .خواهد كرد

 ابوطلحه بود و آن شوهرو اشت دمادرش سرپرستي مي كرد گرچه شوهر 
  ).325 ،  ص10بخش، 7ج،  المحلّيا(.پيامبر خدا نيز اين را مي دانست

  
 
 
  جامعه شناختي هاياستدالل 

 
  :ه بار تنبيه مي شوندمادران طالق گرفته س 

 
 ،طالقبه هنگام  •
  واز ازدواج دوباره ممنوع مي شوند •
 .محروم مي شوندسرپرستي فرزندانشان از با ازدواج دوباره  •

  
، پس از ازدواج زندگي مي كنندكودكاني كه با مادرانشان پس از طالق 

 كه در اغلب مواردسپرده مي شوند مادر از وي باز گرفته و به پدري دوبارة 
 چنين .  اي با فرزندان خويش هنگامي كه نزد مادر بوده اند نداشته استرابطه
كودكي كه به ترك : سبب پريشاني و دلشكستگي دو كس مي شود يكار

اما، . كه از حضور و عشق فرزند محروم مانده استمادر وادار شده و مادري 
   . اگر پدر دوباره ازدواج كند از حق سرپرستي محروم نمي شود

      



 ١١٧

 زن پدرِي كه در خانة كودكانروشن نيست به چه دالئلي ادعا مي شود كه 
مادر شوهر كرده  كودكاني هستند كه با خوشحال تر به سر مي برند گرفته

 چرا بايد فرض كرد كه كودك در زندگي با مادر ناتني اش ؟زندگي مي كنند
  خوشحال تر از زندگي با مادر واقعي اش خواهد بود؟ 

      
  ايكان را از شوهردوم كه غريبهوانين جاري كودقر اين است كه فرض ب •

زنا با كه در بارة ي ئاما بررسي ها. امان مي دارند بيش به شمار نمي آيد در
حتي در محيط خانواده  ،ه كودكانانجام شده حاكي از آن است كمحارم 

مي  به نظر ، در واقع)31(.معرض آسيب قرار گيرندمي توانند در طبيعي خود 
 محروم بابيشتر تنبيه مادران شوهركرده اين مورد رسد كه هدف قانون در 

 .مصلحت كودكانتأمين  تا حق سرپرستي استكردنشان از 
به فرزندانشان بهتر مي خشنود از زندگي نيست كه يك پدر و مادر ترديد  •

 آزادي و. را قرباني فرزندانشان كنندجواني خود ند رسند تا والديني كه ناچار
اقتضا مي كندكه زن بر سر دو راهي ترك فرزندان يا زنان اجتماعي نزلت م

  و مصالح منافععاملي نبايد كه هيچ گونه همان . ازدواج دوباره قرار نگيرد
 را آراء اكثر اين نظر. اندازدمادر به خطر  دوبارة ازدواجرا به صرف كودكان 

 با اعالم ) مردان الجزائراز% 54از زنان و % 73(مردم الجزاير تأييد كرده اند 
نبايد از سرپرستي  يك زن طالق گرفته و باز شوهر كرده اين اعتقاد كه 

 ) 32(.فرزندانش محروم شود

، يكي از هرسه زن طالق »تونسي براي پيشرفتانجمن زنان «طبق بررسي  •
 52%مي كنند در حالي كه تشويق به ازدواج دوباره  خانواده اش  راگرفته

از آنجا كه با اين همه،  )33(.مي شوند چنين ازدواجي تشويق درصد مردان به
 بيشتر از قوي است،نسبت به فرزند فداكاري غريزة طالق گرفته زنان در 

 .نار گذاشته اندرا كفكر ازدواج دوباره %) 49در مقابل % 71(مردان 
به مادران طالق مخالف با سپردن سرپرستي  هرچند نظر رايج ،در مراكش •

  آماري خود ر بررسيد» زنان براي  مراكشدموكراسيانجمن «، گرفته است
از پاسخ دهندگان موافق با % 64به اين نتيجه رسيده است كه ) 2000مارس (

  والدينشطالقپس از كودك سرپرستي انعطاف بيشتر در مقررات حاكم بر
 .بوده اند



 ١١٨

 
 بر حقوق جهاني بشر هاي مبتني استدالل

 
اقتضا مي كند كه برابري ق مدني و سياسي، اصل طبق ميثاق بين المللي حقو

از زنان، هر اقدامي شوند كه اهليت قانوني خودداري از دولت ها ملتزم به 
ميثاق طرد هرگونه تبعيض .  را محدود مي كند،اختيار شوهر كردنصالحيت 
 تأمين به قصدقانوني برداشتن گام هاي الزم دولت ها را ملزم به نيز عليه زنان 

ماده . (كندي اهليت قانوني زنان در عقد قرارداد از جمله عقد نكاح مي و اجرا
15( 

 نوامبر 7 مورخ 2263قطعنامه  (زنان هرگونه تبعيض عليه رفع اعالميه     
عليه تبعيض نسبت به زنان بود در ماده اول پيكار كه گام مهمي در ) 1967

وهيني به منزلت فطري تعادالنه و نا  از بنيانتبعيض عليه زنان«: خود مي گويد
اين اعالميه از دولت ها مي خواهد كه قوانين، رسوم، مقررات و » .استانسان 

روا مي آنان تبعيض برابر رويه هاي موجود را كه نسبت به زنان و حقوق 
بين مرد و زن را در قوانين اساسي و برابري لغو كنند و در عوض اصول دارند 

 .بگنجاندعادي كشور خود 
واج از حقوق اساسي زن و مرد است و هرقانوني كه اين حق حق ازد    

  . بين المللي حقوق بشر تخلف كرده استاسناد را محدود كند از 
فرزند منافع كودك ايجاب مي كند كه افزون بر اين، پاسداري از     

 .دنشوش  مادر و پدرمجبور به جدائي از 
شر اين امكان تحول قوانين بين المللي بسوي گسترش حقوق جهاني ب    

خود به نحو كامل بهره مند كه كودكان از حقوق انساني آورده است را فراهم 
سطح زندگي مناسب، در خور رشد جسمي، عقالني، اخالقي و شوند و به 

 و منافعحافظ كه پيوسته نيز متعهد شوند و دولت ها دست يابند اجتماعي شان 
 )27حقوق كودك، ماده ميثاق . (مصالح كودكان باشند
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 داخليوانين ق هاي مبتني بر استدالل
شمال مادر طالق گرفته و باز شوهر كرده در سه كشور انحالل سرپرستي  

اين قاعده شامل ، با اين همه. يك رويه جاري و ساري استآفريقا همچنان 
چنين تفاوت و تبعيضي . حال پدري كه دوباره ازدواج مي كند نمي شود

كشورها ازدواج را بنيان خانواده معرفي مي اين نيني است كه در اورخالف ق
اين . دند و در عين حال موانعي برسر راه نكاح دوباره مادر قرار مي دهنكن

همه شهروندان را برابري وضع همچنين مغاير با روح قوانين داخلي است كه 
مادر را از سرپرستي كودكش قوانين داخلي كه . تصريح كردهدر برابر قانون 

بين برابري رعايت بارة با تعهدات بين المللي دولت ها در  كنند محروم مي
 .دمغايرت دارنزنان و مردان 

 



 ١٢٠



 ١٢١

  
 تربيت كودكدر مسئوليت مشترك 

 
 
 

  اصل حقوقييكصد 
  
  
  
 
 

با مادر و پدر پيوند زناشوئي واليت طفل در زمان برقراري «
و تربيت سرپرستي حقوق و وظايف . هردو خواهد بود
 عهده  به اشتراكوالدين.  پدر و مادر استكودك به عهده

 ».دفرزند خويش اندار اداره امور مالي 
 63ماده 

 
كودك است سرپرستي در زمان طالق طرفي كه عهده دار « 

 .واليت قانوني او را نيز خواهد داشت
 64ماده 

 



 ١٢٢

  
  هاي شمال آفريقادركشور حق سرپرستي تعريف و اجراي 

  
چنانچه پدر . را داردكودك برسرپرسني در حق ، پشمال آفريقادر سه كشور 

نباشد، اين حق به انجام وظائف سرپرستي قادر به ناتواني به علت مرگ يا 
 :سرپرستي شامل خواهد بود بردر همه موارد . عهده مادر خواهد بود

 ، و او حمايت، تربيت، مسافرت و آموزش:شخص كودك •
  اموال كودك با تصويب يك قاضي ةادار •

 
در صورت مرگ وظائف سرپرستي، عمال  و الجزائر مادران اضافه بر ادرتونس

كودكان صغير سرپرستي  و يا ترك خانه از سوي پدر نيز  اوغيبتو يا پدر، 
در تونس مادران حق قيمومت خاصي افزون براين، . را به عهده خواهند گرفت

در مسائل مربوط به مسافرت، آموزش و حساب هاي بانكي كودك، هم در 
 به عهده - داشتن حق سرپرستي  در صورت -زمان ازدواج و هم پس از طالق

  .دارند
  
 

 هاي شمال آفريقاشوركقوانين 
  

 قانون خانواده الجزائر 
 
صغيرش است، و پس از درگذشت او مادر قانوناً سرپرست كودكان پدر «

 ».خواهد گرفتجاي اورا 
 )87ماده (
ير را به بهترين وجه اداره كند؛ صغكودك است كه اموال سرپرست بر عهده «

مجاز به انجام كارهاي زير دادگاه افزون براين، سرپرست با گرفتن مجوز از 
 ».امالك ةفروش، تقسيم، رهن و اجار: است

  )88ماده (



 ١٢٣

  
  احوال شخصي مراكشقانون

 
 :تعلق مي گيردير زاشخاص به واليت قانوني به ترتيب «
2 .پدر) 1 به رشد  پدر يا محروميت از اهليت قانوني، هنگام مرگمادري كه ) ً

امالك صغير دادگاه اجازة  مادر نمي تواند بدون ،حالبه هر. باشدقانوني رسيده 
 ».را معامله كند

 )148ماده (
پدر حق واليت بر شخص و اموال صغير را تا رسيدن او به اهليت كامل « 

 » .دارد، و ملزم به انجام اين واليت است
 )149ماده ( 
  
  
  

 قانون احوال شخصي تونس
ا ار مرگ او يا فقدان اهليت اش،  پس خود است و طفل صغيرسرپرست پدر «

بارة  اين قانون در 8رعايت احكام ماده سرپرست كودك خواهد بود با مادر 
 ».ازدواج

 )154ماده (
واليت در مسائل ت وي صالحيباشد  به مادر داده شده سرپرستي فرزنداگر «

 ».اش را نيز خواهد داشتفرزند آموزش و اداره امور مالي مربوط به سفر،
 )67ماده (
 كرده باشد،  يا غيبتدر صورتي كه ولي قادر به انجام واليت نباشد، كوتاهي«

گاه مي تواند موارد ادد، دمنافع كودك را رعايت نكنمجهول المكان شود يا 
 . كند عهده دارد، واگذارسرپرستي فرزند راواليت را به مادري كه 

 )67بخش اخير ماده   (
 



 ١٢٤

  فقهي هاياستدالل
طبق تفسير سنتّي از قوانين اسالم شوهر رئيس خانواده محسوب مي شود، و اين  

 نساء ة سور10 كه در »مسئوليت« به معناي  است»قوامة«تفسير مستند به 
براين اساس صفات و امتيازاتي براي پدر نسبت به فرزندانش شناخته و . آمده

 »هقوام«مفهوم براساس . و مانند آننام، نسب، دين، مليت : ده استرسم ش
وكالت و واليت خانواده، ياست  از جمله رچندي به مرد تعلق مي گيردحقوق 

تأمين كه مردان از اين حقوق برخوردارند از آنجا .  مصالح كودكدر حفظ 
 .هزينه خانواده به تنهايي به عهده آنهاست

اختالف نظر وجود دارد، ولي روشن است » همقوا«در معناي هرچند     
 مسئوليت اقتصادي و تأمين هزينه خانواده معطوف بهكه مفهوم اولّيه اين واژه 

مردان بار هزينه خانواده را همگام با  از آنجا كه زنان امروزه ،بهرحال. بوده
  بتوانندبايدسهمي دارند و بردوش خود دارند، آنان نيز در اداره خانواده 

 .يندگي منافع كودكان و واليت برآنان را به عهده گيرندنما
 



 ١٢٥

  
  )قوامون(حق نظارت فقهي در باره  هاي اختالف

  
قواّم و قيم صيغه مبالغه از فعل، قوام و قيام به معناي اقدام به كاري و  •

 ). نوشته القُرطبيالجامع :بنگريد به(   استدت عمل درآنش
خصي كه عالي ترين درجه و باالترين به ديگر سخن قواّم يعني ش: ترجيح •

 ) نوشته احمدبن علي الرازياحكام القرآن( .مرتبه را دارد
  و بر را تأديب كندهمسرشكه  حق شوهر است )به معناي نظارت (قيامال •

 . از شوهراطاعتزن است 
سروري، قواّم به كسي گفته مي شود كه نظارت ) به معناي ادارة امور(قيام  •

 . به عهده مي گيرد و از اين رو سلطه داردمي كند و چيزي را
خداوند مرد را برزن برتري داده است براساس عواملي كه : دالئل سروري •

كه ستون دين و تقوا نفقه دادن و : اسبات سروري او را فراهم كرده اند
 .عقل است و شبيه آن

كه مقوالتي خداوند مرد را بر زن برتري داده است در : اسباب قوامه •
 .به عقل، ميراث و جهادندمربوط 

 . به معناي حق نظارت بر امور زنقام و قام علي •
 .قام و قام علي يعني روي آوردن، توجه و نظارت در كار ديگران •
 .اشخاصي كه امورمالي را به عهده دارند: قوامون •
  
 



 ١٢٦

 جامعه شناختيهاي استدالل 
تربيت و سئوليت بين مردان و زنان اقتضا دارد كه مبرابري پاي بندي به اصل 

 قوانين سه .قرار گيرد مرد و زن ة عهدركودكان به طور مشترك بسرپرستي 
 تربيت كودكان و امور ةادارسرپرستي و واليت به معناي ، شمال آفريقاكشور 

رضايت سرانجام  و مسائل حقوقي نمايندگي آنها در  وآنان، تصرف در اموال
 .واجشان استازدادن به 

 و چه انجام مي دهنددر حد مردان بيشتر اين وظايف را  زنان ،در واقع    
گونه اي به فرزندان، زنان در تأمين هزينه هاي خانواده و تربيت . بسا بيشتر
 تماس با مدرسه و ديگر مؤسسات را به ةآنان وظيف: شركت دارندملموس 

آنان در حل  شريك حقيقي ورزندان از نظر عاطفي، پشتيبان ف، گرفته اندعهده 
بررسي هاي گوناگون .  نوجوانانشانةه آيند اند و هموار كنندة راشكالتم
)  تونسي هايرشد اجتماعي كودكان و نوجوانان در خانوادهزمينة بويژه در (

نقش زنان و مردان در خانواده  بسيار دردگرگوني هاي كه حاكي از آن است 
 )34(.يافته استقش مادران در زمينه هايي كه مردان فرو گذاشته اند، راه نو 

در نقش سرپرستي مردان و زنان و روندهاي دگرگوني ها اين     
از نظر  شد كه مسئوليت مشترك والدين نوين هنگامي تثبيت خواهداجتماعي 

 . به رسميت شناخته شوديقانون
 كودكنگهداري كه  در مورد والدين طالق گرفته آنافزون براين،     

 و با باشداو هم  مسئول سرپرستي يو عملي منطقاز نظر را به عهده دارد بايد 
 در مورد كودك واليت مشتركپدري كه مسئوليت سرپرستي با او نيست 

 . داشته باشد
مادون  در چنين زمينه هائي تابع و كه زن فت چگونه مي توان پذير    

؟ واليت انحصاري براي پدران مبتني  استطالق گرفتهاو شوهري باشد كه از 
» شايسته نيستند«زنان  اين پيشداوري كه  منفي است؛بر يك پيش داوري

، چنين سويكرد بهرحال. براي نظارت در كار كودكان و اداره امور آنها
همپا و همطراز ن زيرا زنان شمال آفريقا اكنو ديگر جايي ندارد ينحصارا

درالجزائر و تونس  . دانمردان تحصيل كرده، فعاّل، صاحب رأي و شايسته 
ه  ك يدارد زنانير خود صغكودك  حق واليت بر از مرگ پدري كه پس زنان
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فرزندان خويش اند زمان حيات شوهر فاقد اهليت براي سرپرستي و تربيت 
 !گي مي رسندو شايستيت  اهل به چنينناگهانمرگ او پس از 

 اي در راه زياده سيلهوحق واليت اغلب از سوي پدران به مثابه     
تا از آن ها به گروگان پدر مي شوند رزندان ف. به كار برده مي شود خواهي

آسيب هاي . خويش بهره جويدعمال فشار بر همسر سابق اعنوان اهرمي براي 
بيشتر نصيب فرزندان آنان والدين ناشي از داد و ستدها و كشمكش هاي بين 

 .مي شود
كه مادران با پدران در ضروري است مصلحت كودكان راي حفظ ب    
ويژه ه ب هاي اساسي،  تا بتوانند در اخذ تصميمندشوك يواليت شركار 

 البته ،انجام تعهداتش است، شركت كنندناتوان به پدر غايب يا هنگامي كه 
 آن ست اجوامع ماچنين تحولي نياز مبرم .  يا دادگاهداورتصويب به نياز بدون 

 هايشان پديدة نادري  پدران در انجام مسئوليتهم در روزگاري كه قصور
 زنان دموكراسيانجمن  الجزائر و آمار دربررسي هاي پيش گفته  .ستني

 . همگي گواهي براين واقعيت اندمراكش و گزارش وزارت امور زنان تونس
خواهند رسيد كه امور خانواده ة مسئوليت مشترك در ادارهنگامي به زنان 

 حق واليت مشترك بر دست يابند، به ويژه بهحقوق بيشتري نخست به 
 .خود فرزندان 

 
  حقوق جهاني بشر هاي مبتني براستدالل

مصلحت كودك بايد راهنماي » «اعالميه حقوق كودك«اصل هفتم مطابق 
باشد و اين مسئوليت در درجه اول برعهده او كار مسئوالن تربيت و هدايت 

 ».او قرار داردوالدين 
شده حقوق كودك تأييد ميثاق  18اين مسئوليت مشترك درماده     
اعتبار كوشش خود را براي تضمين حد اكثر لت هاي عضو بايد دو« :است

رشد كودك در تربيت و  كه والدين مسئوليت مشترك ،اين اصلرسمي 
 ».به كار برنددارند، 

را بر ارزش هاي والدين مسئوليت مشترك اين ميثاق  ،به اين ترتيب    
ت رشد متعادل شخصي :گي استوار مي كند، از جملهخانوادكليدي زندگي 

نيازش فردي در جامعه و مستقل كودك، رفاه كودك و استحقاقش به زندگي 
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سربلندي، آزادي، برابري و در ،  و مداراگرآميزمسالمت فضائي در به اين كه 
 ).حقوق كودكميثاق  2ماده . (همبستگي رشد كند

: دارد مقرر مي»  هرگونه تبعيض عليه زنانميثاق رفع«در سطح ديگر     
بايد اقدامات الزم براي از بين بردن تبعيض عليه زنان در دولت هاي عضو «

عمل آورند و بويژه ه همه زمينه هاي مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي ب
حقوق و مسئوليت هاي :  بين زن و مرد را به نحوي تضمين كنند كهبرابري

در امور كودكان در همه  و از وضع زوجيت يكسان شودفارغ پدر و مادر 
  )د- ا (16ماده .(در صدر اولويت هاي قرار گيردمصلحت كودك موارد 
به اين ميثاق ها پيوسته كه شمال آفريقا  كشورهاي سه گانه ،در نتيجه    
اصول ، اين اصول بنيانيبا وانين داخلي خود سازگار ساختن قملزم به اند 

 .اندشده  ،مسئوليت مشترك والدين نسبت به كودكان صغير خود
 

 ن داخليواني قبتني بر هاي ماستدالل
اگر . واليت داردفرزندانش  پدر بر ة شمال آفريقا،دركشورهاي سه گان 

به كار تغذيه، رشد، تا يا از اهليت بيفتد، مادر ولي كودكان مي شود درگذرد 
 .برسدآن ها  اموال ة امالك و ادارآموزش و رسيدگي بهمسافرت، 

ي كه در زمان زنان همانناسازگاري اين قوانين در اين است كه     
 ، بودندفرزندان خود  فاقد اهليت براي رسيدگي و تربيت حيات همسرانشان

 .تگي الزم مي رسند و شايسيتاهلآنان به بامرگ  يكباره
هردو همسر بايد در اداره امور خانواده، حسن «در تونس، با اين همه،     

  است و ستد ماليشامل آموزش، سفر و دادكه تربيت بچه ها و اداره امور آنها 
 اما، دائرة تأثير عملي اين مادة )احوال شخصيقانون  ،3 بند23ماده ( ».بكوشند
از آنها به روشني معناي واليت مشترك است زيرا هنوز محدود مانده قانون، 

احوال شخصي تنها به قانون  154در ماده به تصريح واليت . گرفته نمي شود
 يك مادر تونسي برخي از اختيارات ،قدر صورت طال. پدر واگذار شده است

  .به عهده مي گيردرا مالي مديريت امور  آموزش، سفر و انندواليت م
كه در حد انتزاعي ي، پدر و مادرمسئوليت مشترك به اين ترتيب،     
 در زندگي زناشوئي ، همبستگي و احترام متقابلمحبتهمكاري،  و پيامد معلول

ة شمال آفريقا تثبيت كشورهاي سه گان، هنوز در نظام قانوني طرفين است
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 نقش مادر در تربيت و با همه اشاره هائي كه بهواليت پدر هنوز، نشده و 
 .  ت بيش نيسلّياصلي ك، كودك مي شود امور ةادار

 بروز اشكاالتي از نظر كاربرد سبباين اختالف در انتساب واليت     
  در برخي مواردستند امااگرچه پدر و مادر اولياي مشترك ني. شده استقوانين 

 قانون جزاي مراكش 479 ماده ،به عنوان مثال. مسئوليت جزائي مشترك دارند
برابر  در مسائل جزائي از نظر مسئوليت تصريح مي كند كه پدر و مادر هردو

مشمول  رها كنند  فاميلي را بدون دليل معقولةچنانچه هريك از آنان خاناند و 
ي كه به  پدر و مادر482 طبق ماده ،ين منوالهمبه  . يك مجازات مي شوند

كودك خود آسيب و زياني وارد كنند مشمول مجازات هاي يكسان خواهند 
 .شد
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 حقوق برابر در ارث

 
 

 اصل حقوقي يكصد 
 
 
  
  
  
 
 
 

سهم ارث مرد و زن از تركه مورثشان چنانچه در يك «
 ».استبرابر درجه از قرابت باشند، 

 88ماده                 
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 كشورهاي شمال آفريقا قوانين 
 
   

 قانون خانواده الجزائر
 

  از كتاب سوم احكام ميراث 183 تا 126مواد 
 
 
  

 مراكشقانون احوال شخصي 
 
  از كتاب ششم احكام ميراث 297 تا 217مواد  

  
 

 قانون احوال شخصي تونس 
 

  از كتاب نهم احكام ميراث152 تا 85مواد 
 
 
 
 

   زن و مرد در قوانينبري  در ميراثينابرابر 
  شمال آفريقا 

   

كه سهم شده است مقرر ارث  همه قوانين راجع به  شمال آفريقا،در سه كشور
مستثنا .  است،با همان درجه از خويشاوندي،  نصف سهم مرد بريزن در ارث

 .مي برند سهمي برابر از اين اصل جد و جده پدري هستند كه
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  فقهي هاياستدالل
نيز والدين و خويشاوندانش است، و براي زنان ميراث دان سهمي از براي مر«

 از آنچه كم يا بسيار باشد سهمي .اووالدين و خويشاوندانش  ميراث سهمي از
 ). از سوره نساء7آيه (» .معين شده است

سهم مرد و زن را در ارث آغاز  در  قرآنكهدالّ بر آن است اين آيه     
 بري در ارثآيه خود معطوف به برابري زن و مرد اين . قرار داده بودبرابر 
 . است
سخت در ميان  هاي مخالفت بري در ارثانديشة برابري زن و مرد     

درآن .  برانگيخت، كه هنوز متأثر از رسوم جاهليت بودند،از مسلمانانبرخي 
بكلّي از ارث بردن محروم بودند بلكه در عمل خودشان زنان نه تنها زمان 

چنين تبعيضي دالئل اصلي . ميراث مرده به حساب مي آمدندائي و جزئي از دار
داد آيا ممكن است حق ارث بردن به كسي «: خالصه مي شوددر اين پرسش 

 »كه اسب نمي راند و شمشير نمي زند و با دشمن نمي جنگد؟
خداوند به شما دستور «:  سوره نساء تغيير كرد11 ةبا آيرابري بقانون     

ه ب» . سهم دو دختر استة سهم يك پسر به اندازكهفرزندانتان مي دهد در باره 
، وارد كرده سوره نساء 7 ةدر آيبرابري  ة بر قاعدآيهئي كه اين رغم استثنا

 در ميراث زن و مرد را در موارد معيني ابقا مي كند؛ آنجا كه برابري قرآن
هريك از براي « : پدر و مادر از متوفايي كه داراي اوالد است ارث مي برند

 ».متوفي فرزند داشته باشداگر شود  ابوين يك ششم ماترك برقرار مي
 ) سوره نساء11از آيه (

، هنگامي كه متوفّي فرزندي ي تا آنجا پيش مي رود كه حتّقرآن    
پس اگر برايش فرزندي  «:  به زن سهمي بيشتر از مرد عطا كندنداشته باشد،

 )از همان آيه(» . يك سوم استنبود، ابوين وي ارث مي برند و سهم مادر
اين مساوات همچنين بين برادران و خواهران متوفي كه وارث مستقيم ندارد، 

اگر مرد يا زني بي اوالد و بي ابوين اما داراي برادر و خواهر «. ديده مي شود
 ) سوره نساء12از آيه (» .باشد يك ششم براي هريك مقرّر است

يه به اصول فقهي، اين حكم كه سهم براساس آنچه گفته شد و با تك    
خاص خود مرد دو برابر سهم زن است بايد در بستر تاريخي و اجتماعي 

ه فهميده شود و با درنظر گرفتن واقعيات زندگي زماني كه اين آيه تازل شد
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حكم برمحور علّت وجودي يا علّت عدمي خود « فقهي ي از قواعدطبق يك. بود
انكار نمي شود كرد كه احكام به «:  كنداصل ديگر تصريح مي» .مي چرخد

 ».تغيير زمان تغيير مي كنند
با توجه به واقعياتي كه درآن زمان وجود داشت زنان را  كفالت قرآن    

فقها كمي سهم زن به علت بر اساس استدالل . به عهده مردان گذاشت
 مرد ديگر مكلّف آشكارا  اما امروز .است همسر بوده كفالتمسئوليت مرد در
از نظر مالي با كار و دانش خود با تكيه بر  زنان  ، زيرابه اين كار نيست

 .ئول برآوردن نيازهايشانمستقل از مرد شده اند و مس
يافته اند و در خانواده سهمي در تأمين بودجة زنان افزون بر اين،     

به اين ترتيب، ديگر . تبديل شده اندخانواده درآمد تنها منبع مواردي نيز به 
از .  زن و مرد وجود ندارد بري حق ميراثينابرابرتاويز و محملي براي دس

» .با تغيير علت، حكم نيز تغيير مي كند«ياد شده  فقهي ة طبق قاعد،اين رو
يراث بين پسر و دختر  يابد و تقسيم برابرمبايد تغييرنيز حكم ميراث نابرابر 

 .مجاز گردد
اعي و تاريخي زمان نزول حكم ميراث نابرابر مرتبط با شرايط اجتم    

كفالت مردان (با دگرگون شدن شرايط و ناپديد شدن محمل . ي بوده استحو
 سوره نساء كه اصول كلي ميراث برابر را 7 ةشايسته است كه آي) از زنان

 .مبناي قانونگذاري در اين زمينه شودوضع مي كند 
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  از نظر طاهر حداد  بين مرد و زنبرابري 

 
امرأتنا في  ، در پايان بخش حقوقي كتابش نويسندة معاصر تونسي،،طاهر حداد

 يتأمل«:  نوشته است چنين]زنان ما در شريعت و جامعه[ الشريعة والمجتمع
در نصوص شريعت اسالمي و مقاصد آن آشكار مي كند كه شريعت ژرف 

 زمينه هاي ةدر هماصل برابري كه بين زن و مرد تمايل به سمتي است م
 و گام به گام را مراعات مي ياسالم هرچند روش تدريج. رار شودزندگي برق

 ر جوهرش مردان را بر زنان برترديد نمي انگيزد كه دما در كند با اين همه 
وضوح برما متون مرجع به  حتي اگر اصل مساوات در همه نگزيده است،
 هدف عالي تر اسالم مساوات همه بندگانه اين ترتيب آشكارا ب. روشن نباشد

 ). متن عربي111-112صص(. خدا نزد پروردگار است
 رحكم بدر مواردي  قرآندرست است كه اسالم در آيات گرچه     

 مانع از آن نيست كه اصل  حكمينبين زن و مرد داده است اما اتبعيض 
زمينه اش با تحول زمان فراهم شد را هنگامي كه اجتماعي بين آنان برابري 
 آنچه  كهدر دست نيست كه تصريح يا داللت كندعالوه نصي ه ب. نپذيريم

پيامبر به تدريج به دست آمده، حد نهائي پيشرفت مطلوب بوده دوران زندگي 
واقعيت آن است كه پيشرفت در برخي . است و پس از آن حد ديگري نيست

زمينه ها به سرعت حاصل مي شود و در زمينه هاي پيچيده، كه به تغيير 
الق و رويكرد فرهنگي جامعه نياز دارد، با گذشت تدريجي ارزش هاي اخ

 ). متن عربي40ص (. زمان و گام به گام روي مي دهد
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  جامعه شناختي هاياستدالل
 ةقضي. مسئله مساوات در حق ارث بين مرد و زن مشكلتر از ديگر مسائل است 

 :مي چرخدمحور دو سابقة مرتبط بسيار پيچيده اي است كه بر 
 ، وهاي شرعي فقه اسالميارة معيسابق •
 . عملكردهاي اجتماعيةابقس •

 يكسره پيش از اسالم كه زنان از ارث جاري در دوران درمقايسه با رويه 
.  نصف سهم مردانيسهمبردن داد اما با ارث زنان حق به  قرآن ،بودندمحروم 

فقها در زير پا گذاشتن اين قاعده درنگ نكرده  ،به روايت تاريخ ،با اين همه
 : وندا
د ه اننهادهايي چون وقف و حبس اصل توارث را مهمل گذاشتتأسيس با  •

 ، و محروم و بي حق كنند از ارثزنان را بكلّيتا 
 است  معين كردهقرآن سهم زنان را از آنچه ، خاصيقواعدبا تدوين  •

 .داده اندكاهش 
خانواده ل تأمين هزينه ئومساز آنجا كه اين ادعاكه مردان بتني بر م قواعد اين 

كرده و وابسته به مردان مالي ناتوان اند بايد سهم بيشتري ببرند، زنان را از نظر 
 . است و منزلتي فرودستانه بر آنان تحميل كرده

سهمي اقتصادي كشور با اشتغال به كار در رشد زنان در روزگار ما     
 ستقيمو غير م) اشتغال به كار(به گونه اي مستقيم قابل مالحظه يافته اند و 

زنان اين . دشده اندر تكفّل هزينه خانواده سهيم ) اداره و نظارت بر امور خانه(
ليت را همچون مردان به دوش مي كشند و حتي گاه به تنهايي هزينه ئومس

 .گيرند به عهده ميرا خانواده 
 البته ناشي  كليدي اين نقش اقتصاديورود زنان به بازار كار و ايفاي     
ريشه اي اجتماعي و فرهنگي روزگار مااست؛ دگرگوني دگرگوني هاي از 

نياز به . از نظر سياسي و اجتماعي به رسميت شناخته نشده استهائي كه هنوز 
 زيرا با به رسميت نقش زنان امروز بيش از پيش احساس مي شودپذيرفتن 

توجيه را بين زن و مرد شناختن اين نقش كه مي توان ضرورت رفع تبعيض 
 ميراث ة بي عدالتي قاعدبهمسائل اجتماعي اند  آنان كه دلمشغول امروز. دكر

 زنان بيشتر از مردان از . ي يافته اندبيشترآگاهي و سرشت دلبخواهي اش 
 .پوشيده اندعمل به اين برابر جامة خانواده ها از  و برخي برابري در ارث بري 
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هاي زنان از سوي جمعيت شمالي   آفريقايمطالعات مختلف كه در سه كشور
 كه انجام گرفته حاكي از آن است  برابري در شمال آفريقا-95گروه يا 

در . تعبيه شده اندبراي فرار از قوانين جاري ترفندهاي گوناگون راهكارها و 
تعديل يا بين فرزندان دختر و پسر، ويژه تقسيم مساوي ميراث ه باين ميان، 

ه يا راه معامالت صوري در هبديگري به دختران از دادن مزاياي نابرابري با 
همچنين نادر نيست كه تركه بطور مساوي بين . صلح رو به افزايش است

مواقع بنا به وصيت والدين برخي در ، كاري كه برادران و خواهران تقسيم شود
 .انجام مي شود

توافق براي حمايت از همسرانشان مورد ن گونه راه حلهاي شوهران از همي
ه بدر مورد توارث در مورد همسران غيرمسلمان كه  ويژه ه، بهره مي جويندب

 .ند اغائبشمال آفريقا كلي از قوانين سه كشور 
 در تونس و همچنين 95از سوي گروه بررسي هاي كيفي انجام شده 

سرشماري انجام شده در الجزائر نشان مي دهد كه دو سوم تونسيان و نيمي از 
اين طرز نگرش بويژه . نداين زن و مرد اهالي الجزائر موافق با برابري ارث ب

 ارث بوده برابر خود در در ميان زنان چشمگير است كه هميشه خواستار حق
راه رسيدن به اين هدف كوشيده اند زيرا قرن ها آماج در پيگيرانه  و اند

اين گونه تبعيض ها به . تبعيض هاي گوناگون از جمله در توارث بوده اند
تعداد زنان شاغل كه بار خود و  به نظر مي رسد زيرا ويژه امروز غيرمنصفانه

 .خانواده را به دوش مي كشند رو به افزايش است
براساس آشنايي مخالف اند هنوز با برابري ميراث زن و مرد روية كساني كه 

 از جامعه نيست، بلكه بيشتر مبتني بر تعصبات ايدئولوژيكي است  آنانعيني
راه اغراق پيموده ايم در عين حال . مي شمرندرا مقدس سنّتي كه معيارهاي 
در ارث هرگز پذيرفته نخواهد برابري زن و مرد سوي ه تغيير باگر ادعا كنيم 

 چنين تغييري 1959در سال » رد«با توسل يك قانونگزار تونسي به اصل . شد
 عمو و مانند(ميراث بران درجه دوم  اساس اين اصل بر. امكان پذير شده است

. تا دختران بتوانند به تنهايي سهم برندمحروم مي شوند از سهم بردن ) وپسر عم
نهاده بي آن كه  قرآن پا فراسوي يكي از احكامقانونگذار اين در واقع 

عمل وي سازگار با مسير و جهت  زيرا مخالفتي را در جامعة تونس برانگيزد
 وارثانش داده است كهرجيح او ت.  استتحول و پيشرفت جامعه صورت گرفته
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وجود پيوندي مؤيد چنين سويكردي را بايد . تا برادرانش ياشند دخترانش
جامعه با تغيير ساخت خانواده و عبور از خانواده گرايش هاي تغيير عميق بين 
 .   اي مدرن دانستهستهخانوادة گسترده به 

 
 حقوق جهاني بشرهاي مبتني بر استدالل 

 
درحال شناخته است كه زنان به رسميت ت را امروز اين واقعيجامعه بين المللي 

اجتماعي اشتغال به كارهاي مشاركت در زندگي اقتصادي و پيكار با فقر از راه 
 خودگرداني اين واقعيت را تأكيد مي كند كه و يا حرفه اي هستند، و 

گزارش .  است در جامعه فقركاهش دادن  اساسي براي ياقتصادي آنان  شرط
 هاي منتشر شده از سوي نهادهاي بين المللي از سال هاي متعدد و بررسي

 )35(.ندواقعيت ا به اين طرف گوياي اين 1975
 دولت ها اصرار مي ورزد كهن المللي ي بة جامع است كهن دليلهميبه     

بردارند و از آنان مي خواهد گام هاي الزم براي پيشبرد استقالل اقتصادي زنان 
 ، از جملهكامل و برابر به منابع اقتصادياز حقوق زنان براي دسترسي «كه 

 ».دكننزمين حمايت بر حق توارث و حق مالكيت 
در سطح بين المللي تبعيض در ارث برخالف همه اصول قانوني و     

مربوط به پيمان هاي است كه در اعالميه ها، ميثاق ها و برابري اخالقي و 
كه افراد بشر آزاد و اصل اعتقاد به اين . حقوق جهاني بشر برآن تأكيد شده

 .پذيرفته شود نيز در توارثبرابري برابر زاده شده اند ايجاب مي كند كه 
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  ة عملاعالميه پكن و برنام

 
  :مصوبه

 .1995 سپتامبر 4-15چهارمين كنفرانس جهاني در باره بانوان 
 

 :اصول بنياني
 در جهاندفاع از اهداف مساوات، صلح و پيشرفت براي همه زنان  •

 .عامة بشريت  استخانواده كه به مصلحت 
 .واالي مردان و زناناحترام به منزلت تأمين مساوات در حقوق و  •
تضمين اجراي كامل حقوق بشر نسبت به زنان و دختران صغار به  •

مثابه حقوق تغيير ناپذير، جدا نشدني و تجزيه ناپذير همه انسان ها و 
 .تضمين آزادي هاي اساسي آنان

 :محتوا
 مبارزه با فقر و باال  در جهتمبتني است براهداف استراتژيكعمل  ةمبرنا

، خشونت، از بين بردن  زنانبردن سطح آموزش و تربيت، بهكرد بهداشت
حمايت از زناني كه قرباني برخوردهاي مسلحانه شده اند و باالخره شركت 

ه نهادهايي تاسيس مي كند كبرنامه اين . دادن زنان درفرآيند تصميم گيري
توجه به ، دستيابي به رسانه هاي همگاني، زنانمسئول بهكرد حقوق اساسي 

 و نيز به تأسيس نهادهائي خواهد و حقوق دختران صغار باشندمحيط زيست 
 بين المللي و منطقه اي وضع اقتصادي، فرهنگي، ،در سطح ملّيپرداخت كه 

 .دنسياسي و اجتماعي دختران را بهبود بخش
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  داخلي وانين ق مبتني بر هاياستدالل
به شرايط نامنصفانه اي در جواع شمال اجراي دقيق قواعد اسالمي ارث كه 

اجراي اصالحاتي  را وادار به  هااين كشوران ، قانونگذاراستانجاميده آفريقا 
خدشه اي به اصل كلي نظام هاي قانوني خود كرده بي آن كه در محدود 

 نوادگان حق ارث بردن از ،جاريسنّت  طبق. تبعيض بين زن و مرد وارد كند
.  باشندمرده دارايي پدر يا مادر بزرگشان را ندارند اگر پدر و مادرشان زودتر 

 . محروم از ارث مي شونديشان عموها و عمه هابه خاطرآنان در واقع 
. توسل جسته اند »تنزيل«به چون گذشته براي درمان اين بي عدالتي     

زنان بهره محروميت ز از آن براي محدود كردن آثار نيامروزي قانونگذاران 
 احوال شخصي مراكش به پيروي از قوانين مصر و تونس اين قانون . نده اگرفت

 كه بجاي ه است و به آنان اجازه دادهتغيير را به نام نوادگان يتيم شده پذيرفت
اين ، با اين همه. والدينشان از ماترك پدربزرگ يا مادربزرگ خود ارث ببرند

ا مقدم دانستن  نوادگاني را كه از طرف دختري متولّد شده اند بقانون به عمد
 .نوادگان پسري كنار مي گذارد

. ه است تونس نوآوري مهمتري صورت گرفتون احوال شخصيدر قان    
 رااين قانون به دختراني كه برادر ندارند امكان ارث بردن از همه ماترك پدر 

 سهم خود ة انداز، اگر زنده باشند، بهو مادر متوفيمي دهد كه درآن فقط پدر 
ه براي تأكيد اين نكته كاين مثال ها كفايت مي كند . خواهند بودشريك 

تحوالت جوامع سّنتي، قادرند به مسير قداست ة از هالخارج  ،قوانين ميراث
تكفّل خانواده به تنهايي با زنان  كه  راوضعيت نوينيبپيوندند و شمال آفريقا 

 . تأييد كننددست آورده انده ا با شراكت شوهرشان بي
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 پيوست ها 
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  1پيوست 
______________________________________________ 

 بهينه كردن دررهنمون  اين بهره جوئي ازعملي براي شيوه هاي 
  هاارتباط

 
تهيه » برابري در شمال آفريقا -95گروه «به ابتكار كه  ونرهنماين هدف 

 مورد  هاي استدالل-  از مرد و زن- اين است كه براي فعاالن حقوق بشره شد
 ونرهنم. كند را عرضه دفاع از برابري بين مرد و زن در خانوادهبراي نياز 

قانع را مجهز به بهره جويان مي تواند است كه كليدي  آموزشي ةيك وسيل
 .ددر اين زمينه سازكننده ترين پيام 

هرقدر در اين جهان، انديشه ها و استدالل ها بهترين حتّي ، با اين همه    
ساني كگر اپذيرفته نخواهند شد به درستي فهميده و در بيشتر موارد هم مفهوم، 

برقراري شيوه هاي آزموده شدة  دفاع از آنها را  به عهده دارند توصيف وكه 
 .ندبندنكار ه بگروهي را ارتباط فردي و 

 فعاليت هاي آموزشي و تربيتي بسته به تبادل ،افزايش خود آگاهي ها    
براي . روه هاي مختلف و چه ميان گاعضاي گروهچه ميان اطالعات است، 

اينكه اين تبادل ثمربخش باشد، آگاهي از مكانيسم هاي تفاهم و ارتباط 
 .ضروري است
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 پيشگفتار
 ارائه شده از سويپيشنهادهاي مسائل مربوط به ارتباط يابي در زمينة  

خانوادگي چندان در چارچوب اصالح قوانين حاكم بر روابط زنان هاي  جنبش
اجتماعي، روابط خانوادگي در قوالب كه است واقعيت آن . آسان نيست

 و به رفتارها و آن در ژرفاي ذهنيت ها جائي ويژه يافتهفرهنگي و ديني 
ار  اين زمينه بسياعتقادهائي منجر شده كه كار گفت و گو و سازش را در

 .كردهدشوار 
به طرز ديد ناشي از رهنمون هاي فرهنگي و ديني، انسان ها وابستگي     

از همين رو ضروري است و   استيساسحمقولة  منطقي نيست،  همكه هميشه
 .رعايت كنيمكليدي ارتباط يابي را چند اصل كه به هشياري 

ط يابي ارتباط و ارتباابعاد به همه البته بخاطر حساسيت موضوع بايد     
دانست و در مهم را بايد  غير شفاهي  يابي ارتباط،به عنوان مثال. كردجه تو

فضا و فاصله ها  ،حركات بدني، حالت بياني چهرهنتيجه توجهي ويژه به 
 اثري قابل  نخست برخورد مي تواندة چند تاني، حتّيهمين منوالبه . داشت

ه كردن استدالل هاي براي عرضه  همانند شيوه هائي كمالحظه برجاي گذارد
ميزان موفقيت يا شكست شما عوامل در همه اين . عرضه مي كنيدخود 
 .مؤثرند

هنگام كه ارتباط و ارتباط يابي مربوط به آگاهي هاي بخش در اين     
 .د شده انعرضهدر دفاع از موضعي خاص سودمند است بحث گفت و گو و 
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 شفاهيارتباط يابي عناصر ساختاري 
 

 :از ند اعبارتاين عناصر  
 ارتباطقصد از  •
 ؟چيستپيام  •
 پيام آور كيست؟ •
 ؟يستكپيام گير  •
  حركات بدن+صدا : رفتار غير شفاهي •
 زبان مورد استفاده •
 فضاي حاكم •
 

 يادآوري 
 :عنصر استدو  شامل پيام 

 
 محتوا

 . منتقل مي شودداصآنچه از راه -
 .) مي شودآنچه گفته(  شفاهيپيام -
 

 شكل
 ) و مانندآنلحن صدا، حالت چهره، ژست، فاصله، (دنبحركات از راه - 

  .)انتقال يافتچگونه محتوا : گفته شدنآنچه ( غير شفاهيپيام 
  
 

شنوندگان نه فقط به محتواي گفته شما بلكه به حالت هاي همراه آن     
 . توجه مي كنندتان نيز سويكرديعني به رفتار غيرشفاهي و
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 شفاهي يابي ارتباطاصلي عناصر 
 

  :ند از اعبارتين عناصر ا 
 ،انگيزه •
 ،مقام •
 نقش، •
 فاصله، جايگاه،= طرز قرار گرفتن •
 زبان، •
 اثر، •
 تنظيم فكر، •
  انتخاب واژه، •
 .ساختار جمالت •
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 مي توان يك ارتباط ياب موفق شدچگونگي 
 
 
 
 

 ارتباط يابي كارآ 
 

= 
 

 ارتباطتسلط بر هردو بعد 
 
 
  
  

  ة يجاد يك رابطا       العات مبادله شدهطتضمين اينكه ا
         شخصي               قابل اعتماد اند

  
  ابزار روابطتسلّط بر     ابزار ارتباطيتسلّط بر      
 
  
  
  
 

     آمادگي براي تفاهم      ارتباط يابي قواعد          
       

 چگونه باشيمبدانيم        كنيم      بدانيم چه كار 
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 خود را معرفي كنيد بايد چگونه
  
  : توجه كنيد به . سرنوشت سازندة نخست ت ثانيبيس
  

  محل  غير شفاهي     شفاهي  آمادگي فكري
  

  گشاه رو باشيد •
  مشاهده كنيد -
  گوش كنيد -
     مثبت و سازنده •

  باشيد
  گرم -
   پرشور-
   مؤدب-
   دوستانه-
   شكيبا-
   آرام-
  از جمع نهراسيد •

  

  كلمات اوليه •
  يدخوشĤمد -
    معرفي-
ف شناسائي طر  -

  گفت و گو
 جلب توجه -
  )چطوريد؟(
       صدا •
اداي +  لحن-

  سخن
  واژگان •

   نامناسب
 سخناني كه  -

مخاطب را تحقير 
  مي كنند

 سخناني كه شما -
  راتحقير مي كنند

    سخنان منفي-

 به –فاصله مناسب 
مخاطب نه خيلي 

نزديك باشيد و نه 
  چندان دور

ژست هاي  •
 نخستين

   دست بدهيد-
 اگر مخاطب -
ت نمي دهد دس

  سالمش كنيد
 حاالت صورت •
   تبسم كنيد-
 به چشمان -

  بنگريد طرف
 نوع لباس •
لباس مناسب  -
نه چندان چشم (

   )گير

در محيطي  •
مساعد مالقات 

 كنيد
 از راهرو، گوشة -

خيابان و اماكن 
پرسرو صدا 

سخني كه : بپرهيزيد
  مي گوئيد مهم است

  هامزاحمت •
   عصباني نشويد-
 پس از هر -

رده توقفي فش
سخن را تكرار 

  كنيد
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 مچگونه موضوع را به بحث بگذاري
 

 ؟داردي ائاستدالل چه معن
 

تالش و ) افكار خود يا ديگران(بحث و استدالل يعني عرضه كردن افكار 
. اقناع مخاطب كه اين افكار را كه به نظر ما راست و درست اند بپذيردبراي 

الزم است كه سه اصل زير را براي افزايش تأثير گفته هاي شما بر مخاطب 
 :به كار بريد

 كه بتواند  راخوداستدالل ترين قاطع باتوجه به طبيعت مخاطب،  •
 .شنونده را قانع كند انتخاب كنيد

 .خود را مشخص كنيد ارائة استدالل هاي ترتيب •
 واقعاً بتواند هبه روشني مراحل استدالل خود را معين كنيد تا شنوند •

 .داليل ارائه شده واكنش نشان دهدآنرا دنبال كند و به 
 

 چگونه از استدالل نتيجه بگيريم؟
 

  مورد بحثدةله يا ايئتحليل مس
 چه تفسير هائي مي پذيرند؟ داده هاي مطرح شده كدام اند و •
وجوه مختلف آن مرتبط است و چه زمينه اي ايدة مورد بحث با  •

 كدامند؟
  

 مشخص كنيداستدالل هايتان را 
 

/ موافق (مي خواهيد از آن دفاع كنيد انتخاب كنيد نظريه اي را كه  •
: اين تصميم بايد پس از مالحظات دقيق گرفته شود). پيچيده/ مخالف

 .مخالف و موافق هردو وجود دارند
ظر و رد ن  شمانظردر تأئيد را انتخاب كنيد كه استدالل هائي آن  •

 .استمخالف 
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 بناكردن استدالل
  
 

كه با آن )  موافق و مخالف هايداللتوالي استبا ( بريزيد يطرح •
 .وريدآبرهان  خود بتوانيد براي درستي نظر

استدالل (اطمينان حاصل كنيد كه اين توالي روشن و قانع كننده است  •
منطقاً فصل بندي شده، عناصر مهمش متبلور و مراتب استدالل به 

 ).وضوح ارائه شده اند
  

 تان بينديشيدمخاطبانبه 
 از اين رو شناختن . به شيوه اي خاص نياز دارداثبات هر نقطة نظر 

 .بات مخاطبان و طبقه بندي آن پيش شرط بناي استدالل استصخصو
آيا مخاطبي را كه با او سر و كار داريد مي شناسيد يا او به چشمتان  •

 ؟بيگانه مي آيد
آيا با يك گروه بزرگ متجانس روبرو هستيد يا با يك گروه بزرگ  •

 نامتجانس؟
ك گروه كوچك متجانس سر و كار داريد يا با يك گروه آيا با ي •

 ؟كوچك نا متجانس
 مخاطبان چه واكنشي نسبت به موضوع بحث تان داشته اند؟ •
  عالقه مخاطبان به موضوع مورد بحث چيست ؟ةدرج •
 رند؟دااز موضوع چه آگاهي قبلي مخاطبان  •
  را تغيير دهد؟تانمخاطباننظر آيا آنچه مي گوييد مي تواند  •
  چيست؟ شمااف مخاطباناهد •
 چيست؟آن ها انگيزه هاي  •
 چه نكته هايي مقاومت مخاطبان را برخواهد انگيخت؟ •
 ؟مخاطبانتان چه باورهائي دارند •
 ؟كدام استمواضع ايدئولوژيكي آنان  •
 چقدر آنرا مي توان تغييرداد؟و نظام ارزشي مخاطبان چيست؟  •
 است؟مخاطبان كجسطح فرهنگي  •
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 ؟بيشتر درك مي كننداني چه زبمقصود شما را به  •
 ؟تا چه حد قادر به انتقاد كردن از شما هستندمخاطبان  •
 چيست؟آنان نزد تان اعتبارنظر مخاطبان نسبت به شما و  •
 

 عاطفي ،جهان ذهنيبا توجه به شخصيت مخاطبان و پرسش ها، و اضافه براين 
 جايگاهي نيز بنگريد و آن ي ديگرة مهم است كه به جنب، آنانو فرهنگي

بازيگر، در معناي به عنوان يك . دارندمخاطبان شما در سازمان خود است كه 
مخاطب شما مسئوليت ها، مقام و وظائفي در سازمان خود   آن،امعه شناختيج

محلّي و نظام زگار با دارد و در نتيجه رفتار و روشي را اتّخاذ كرده است كه سا
 .حاكم اندوي   كه بر باشدقواعد پنهان و آشكاري
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 :موفق يعنيارتباط يابي مهمتر از همه، 
 بدانيم كه چگونه گوش فرا دهيم 

 
منتظر بي آنكه را قطع كنيم مخاطبانمان ناگهان حرف ما معموالً مايليم كه 

داوري شتاب : اعلب دليلي براي اين كار داريم. پايان يافتن سخنانش شويم
 .گريز زدن، مخالفت و غيرهزده، 
 

 :رفتنگوش دادن يعني پيش 
 :يك شنونده خوب بودن يعني •

   مي شود تمركز كردن برآنچه گفته-
 مخاطب را مشاهده كردنشفاهي  رفتار و حركات غير-
  عالقه نشان دادن-
 ماندن  آرام  توانائي از سكوت بيم نداشتن و-
  شكيبا بودن و-
 . به ديگران توجه داشتن-

 :گوش دادن مي تواند •
  توجه كامل شما باشدنشان  شماه بدن و چهرو حالتت سژ: فعال-
 منفي و نهتحت تأثير قرار گرفته ايد كه نه به طور مثبت  نشان اين:  خنثي-
 .نشان دادن اينكه شما به احساسات گوينده توجه داريد: موافق -

 :زيراگوش دادن بسيار مهم است  •
  انتزاعي دست يابدياعيني اطالعات  از راه گوش دادن به  انسان مي تواند-
  و است،بهتربيشتر و مشاركت مشوق  گوش دادن -
 .مانع از سوء تفاهم شودمي تواند  گوش دادن -
 



 ١٥٢

 :ساختنهشيار 
 .هشيار بودن يعني در سطح احساس و شعور متأثّر بودن

 
 :هشيار شدن

 استكشف شخصي يك  •
 .اي است كه قبالً نسبت به آن بي تفاوت بوده ايدئله آگاه شدن از مس •
 .كل را در مي يابيد و نسبت به آن واكنش نشان مي دهيدشما مش: نتيجه
 

 : موفقيت آميزهشيار كردن
 داده ها
 از مخاطب خواسته مي شود كه بر اساس واقعيات بينديشد •
 دنفرهنگ و محيط مخاطب باشداده ها بايد متناسب با  •
 نديعموالً مشكل آفريداده هاي نادر م •
تبادل آرا و مقايسه عقايد .  كنندمخاطبان بايد از تجربيات خود شروع: تجربه
يك گام را  گفتگو مخاطبان بحث ومي دهد و ئله تازه اي از مسدرك امكان 
 .ددور مي كندر اوليه خود واز تص

 . مسئله سهيم مي شوندراه حل يافتن  گفتگو كنندگان در :مشاركت
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  عمليةچند توصي
غير سخنان ي يا مبهم و پوشيده گوي. كنيدبحث خود را روشن هدف هاي . 1

 .خاطر خواهد شد اضطراب در هر مرحله از ارتباط يابي منشاء نگراني ومنتظره 
محيطي به وجود آوريد كه مساعد  با رفتار باز و صميمانه خود .2

براي اين كار بكوشيد كه اشخاص احساس راحتي و آرامش كنند . گفتگوست
 .و پذيرا باشندمساعد و نسبت به گفته هاي شما 

 . و هرگز از آن منحرف نشويدز اهداف بحثتان مطمئن باشيدا .3
را ياد شكيبائي آرام بودن و .  ديگران چه مي گويندگوش فرا دهيد هميشه .4

 .بگيريد و هرگز سخن كسي را قطع نكنيد
 .سكوت را بپذيريد .5
آگاهي هاي هرچه بيشتر دست  از آغاز تا پايان گفت و گو به سعي كنيد .6

 بيشتري در بختعميق باشد ر اين مرحل آگاهي ها مفيد و داگر . يابيد
 .گفت و گو خواهيد داشترسيدن به هدفتان از 

از آنان بخواهيد كه . دنظرشان را ابراز كنن را تشويق كنيد كه تان شنوندگان.7
را مي فهميد و به آن شان نشان دهيد كه حرف. ايده هاي خود را گسترش دهند

 .توجه داريد
كار بريد كه مناسب ترين راه براي ه را ب وه هاي ارتباط يابيشي هميشه .8

 .رسيدن به هدف مورد نظر است
امكان تا به گونه اي رضايت بخش به پايان رسانيد بحث را ،  از همه مهمتر.9

 .ه ويژه اگر در يك مالقات به هدف نرسيده باشيدادامه رابطه را ممكن سازد ب
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  هارويارويي با اعتراض
  

 هاراهبرد
 اعتراض غير صميمانه

غيرضروري آغاز يك بحث  اعتراض را ناديده بگيريد تا از  گونهاين •
 .خودداري كرده باشيد

 . بگذريد كوچكش بشمريداعتراضاگر نمي توانيد از  •
 

 بي اساس اعتراض
 . ارائة توضيح و دليل بر آگاهي طرف بيفزائيدبا •
 

 موجه درست و  اعتراض
 . دآن را بپذيريد و پاسخش دهي •
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 تاكتيك ها

ترين آنها از اين قرار آ كار. هستندگوناگونتاكتيك ها متكي به راهكارهاي 
  :است

  
  

  
   نفي كردنراهكار

  
  نمونة اعتراض

  
  اعتراض پاسخ بهة نمون

    . . .وليبله، 
 و  اظهارمعترض را بپذيريد

  ازديدگاه ديگريآن را
    بازگو كنيد 

 چندهمسري چرا ميخواهيد
  استروا دانستهرا كه خدا 
        ممنوع كنيد؟

  چندهمسري راالبته قرآن«
منوع نكرده اما آنرا م

شرايطي تحقق به  مشروط
 .ناپزير ساخته است

  
  مطلبتضعيف 

   از قوت اعتراض بكاهيد
يكسره به مادر داده اگر خانه 

   شود تكليف پدر چيست؟
 خانه پيشنهاد ما اين است كه

به سرپرست كودك داده 
ه ياد داشته باشيم كه ب. شود

اغلب مادر اين وظيفه را به 
  . عهده مي گيرد

   موضوع  تغيير
 كه نكته گويند معترض ببه

ايد و در ه را درك كرد
فرصت بعدي آن را مطرح 

  خواهيد كرد

  :در آغاز جلسه
به هرحال، مخالفت عميق «

جوامع شمال آفريقا با 
برابري بين زن و مرد، تحقق 

  » .استآن را ناممكن كرده 

متوحه نكتة شما هستم اما 
اميدوارم با توجه به دنبالة 
سخنانم بپذيريد كه واقعيت 

  . اين نيست

  آمادة اعتراض باشيد
خود را براي پاسخ به 

  اعتراض حتمي آماده كنيد

مطمئنم به من خواهيد گفت   
  . . .كه

  



 ١٥٦

 
   سازي  اعتراض  باز

  
  اعتراضات را بازگو كنيد

  اي پاسختا بتوانيد وقت بر
  .يابي داشته باشيد

  نمونه هاي اعتراض
  
  اين روزها بلوغ جنسي«

   كهشدهچنان زودرس 
  دخترآن است مصلحت .

بلوغ  به محض هايمان را
   خطر افتادن بهتاشوهردهيم 

  ».آن هارا تهديد نكندراه بد 

  نمونه پاسخ به اعتراض
  
به اگردرست فهميده باشم «

ختر بارسيدن به  دشمانظر 
قادر به  جسميسن بلوغ 

قبول مسئوليت ازدواج نيز 
بلوغ جسمي چون خواهد بود 

به تنهائي او را آمادة قبول 
 و توانا به مسئوليت ازدواج

توليد نسل و تربيت فرزند 
  .مي كند

  برگزيدن يكي از اعتراضها
  

   آن راپرسش هادرميان 
  انتخاب كنيد كه پاسخش 

    .آسانتر است

  من نمي خواهم دخترم«
 يرمسلمان ازدواجغ بايك

 .ببرد كند يا او ازدخترم ارث
  ممكنفرزندانش عالوه ه ب

انتخاب  است دين پدرشان را
  ».كنند

 تجربه نشان داده است كه«
كودكان بيشتر دين مادرشان 

پس . را انتخاب مي كنند
خطر بيشتري بايد داشته 
باشد اگر يك مرد مسلمان 

 غيرمسلمان ازدواج يبا زن
 روزي طالق اگر زيرا. كند

بگيرد بچه ها به دين 
 ».مادرخواهند گرويد

  
 شاهد آوردن

  ازتجربيات اشخاص ديگر 
اعتراض   براي پاسخ دادن به 

  .استفاده كنيد
  

  چه زيان دارد كه يك زن"
ولي كه ممكن است اجازة به 
برادرش باشند ازدواج  يا پدر

  »كند؟
  
  
  

  عاديياين را امر پس شما"
 كه قاضي زن يادانيدمي 

كه تصميماتشان  ،وزيرزن
اثر دارد، بسياري زندگي  رب

در انتخاب سرنوشت خوشان 
  ؟. شوند شمرده صغير

  يدنپرس
از مخاطب بخواهيد كه  

  توضيحشاعتراضة دربار
  .دهد 

زنان حق ارث بردن به «
  ».اندازه مردان را ندارند

 »چرا؟«
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 2پيوست 
______________________________________________ 

  
 ارزيابيبرگ 

 به ي آموزشة را مي خوانند يا به عنوان يك وسيل هنمونراز كساني كه اين  
 و به مؤسسه ناشر اين پر كنندزير را برگ كه خواهش مي كنيم كار مي برند 

 . از پيشنهادهايشان براي اصالح مطالب آن استفاده كنيم، تا  بفرستندرهنمون
 

  برابري در شمال آفريقا-95 گروه
  المغاربية من أجل مساوات95مجموعه  
 ، زنقة ابن مقله، حي الليمون2فيال  
  الرباط، المغرب 

              Email: cmemaghreb٩٥@ yahoo.fr. 
      

  تحصيالت اصلي/ خوانندهمشخصات 
  سن
  40باالي               40-  36            30- 35        سال 30زير        
 

  جنيست
 زن            مرد          
  

  :نام سازمانتان
  

______________________________________________ 
 :كشور 

______________________________________________ 
   :مقامتان در سازمان

 ):لطفاً توضيح دهيد(  غيرآن          كارمند     داوطلب     
  

______________________________________________  
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 ؟يافتيددست هنون اين ر به  چگونه.1
 .سازمانم آن را به من داد  
  .به من قرض داده شدشخصا    
 .در جلسه آموزش داده شد   

______________________________________________  
  

______________________________________________  
 يد؟ه اار بردكه  چند بار آنرا ب.2

 .هيچ بار    
 .يكبار    
 . لطفاً توضيح دهيد-  بيشتر از يكبار    

______________________________________________ 
 

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  مفيد بوده است؟رهنمون  فكر مي كنيد اين.3
 

  بله، چگونه؟    
______________________________________________  

  
______________________________________________ 

  
______________________________________________  

  
 ؟نه، چرا    

______________________________________________ 
      

______________________________________________  
 ندارم نظري      
 

______________________________________________
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 كنيد؟مطرح  آيا انتقادي داريد كه .4
 

 .)لطفاً توضيح دهيد( بله، در باره شكل     
______________________________________________ 

  
______________________________________________  

  
______________________________________________  

      
______________________________________________  

 .)لطفاً توضيح دهيد(بله، نسبت به محتواي آن     
______________________________________________ 

 
______________________________________________  

  
______________________________________________  

  
  نه    
 
 ؟ به نظرتان مي رسدمطرح كرده ايدنكات ديگري اضافه بر آن چه  آيا .5

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  .اگر الزم است برگ ديگري اضافه كنيد
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زاوار بحث به همين منوال  آيا جنبه هاي ديگري به نظرتان مي رسد كه س.6
 باشد؟

______________________________________________ 
 

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  

______________________________________________  
   .اگر الزم است برگ ديگري اضافه كنيد

  
 داريد؟ديگر  آموزشي نوشتةي براي طرح در يك ئ آيا ايده ها.7

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  
  
  .د داري رهنمونآيا پيشنهادي براي مؤلفان اين .8

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  

______________________________________________  
  اگر الزم است برگ ديگري اضافه كنيد
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 3پيوست 
______________________________________________ 

  
 فرهنگ واژگان دشوار

كه استنباط فقهي خود را محدود به احاديث رسيده از  كساني: اهل حديث
يم و استنباط نظر خود بيشتر در تنظي و مي كردند و از رأ) ص(امبر اسالم پي

 .بهره مي گرفتندمستقيم از اين احاديث 
در اسالم پيروان مسيح، . ي كه كتاب آسماني دارنداديانپيروان : اهل كتاب

 .شت به اين عنوان شناخته شده اندتو زرموسي 
 . را به عهده داردفرزند )حضانت(كسي است كه نگهداري : حاضن
ش و استفاده از آن در راهي كه وقف مال؛ بازداشتن مال از خريد و فرو: حبس

 .واقف معين كرده است
 . او؛ مراقبت در آموزش، سفر و بهداشتفرزندتربيت نگهداري و : حضانت

 از اموالش را به مرد مي بخشد كه بخشينوعي  طالق است كه درآن زن : خُلع
 .را عوض مي نامندشده مال بخشيده . رضايت به طالق دهد

در توارث : رد اين است كه چنانچه متوفي فرزند پسر نداشته باشد و قاعده رد
مثابه نصف دارايي او را به ) يا دختران(دختر باشد، اين دختر  صاحب فقط

پس از كسر سهم همسر و پدر و مادر به شرط ( را ديگرارث مي برد و نصف 
در فقه اهل سنت معموالً نيمه .  دهند)دختران( يا به رد به همان دختر) حيات
 .داده مي شود) عصبه(به خويشاوندان ذكور پدري دوم 
پيروي از آنها گفته ها و رفتارهاي پيامبر اسالم كه در ميان مسلمانان : تسنّ

 استواجب 
در . اسالم نوع و مقدار آن معين گشتهالزامي است كه در متن قوانين : فرض 

 .شدهتوارث به سهمي اطالق مي شود كه مقدار آن در نصوص اسالمي تصريح 
لعان . به همسرش نزديك نشودادا مي كند كهسوگندي است كه مرد : لعان

 .چنانچه از روي اراده و در حضور شاهد باشد حكم ايقاع طالق را دارد
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يكي از مذاهب چهارگانه اهل سنّت كه توسط مالك بن اُنس : مذهب مالكي
يي چون اين مذهب توسط فقها. در مدينه بنيان گذاشته شد) هجري179متوفي (

 .در شمال افريقا رواج يافت) از شاگردان مالك(ابن القاسم 
اما فاقد نام صحابي است ) ص(حديثي است منسوب به پيامبر اسالم : رسلمُ

 .كه آنرا از پيامبر شنيده و روايت كرده است
در )ص(متن آيه قرآن يا حديث مستند به قول و رفتار پيامبر اسالم : نص ،

 .نيز حكم حديث پيامبر را دارد) ع(ئمه معصوم مذهب شيعه روايات ا
) اعم از صغار و محجورين(سرپرستي و نمايندگي قانوني كودكان : واليت

است كه شامل اداره امور اموال و تصرف درآن، نظارت در تربيت و محافظت 
درمورد دختران اين واليت شامل موافقت با . و مسافرت كودك مي شود

 .ند دختر به سنّ بلوغ رسيده باشدازدواج نيز مي گردد هرچ
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 بين الملليسناد ا
  زناناعالميه ها و قراردادهاي بين المللي در زمينه حقوق 
 اعالميه جهاني حقوق بشر  •
 اعالميه حقوق كودك  •
 ).17x (1386نامه ، قطع1959 نوامبر20 مصويه مجمع عمومي سازمان ملل،-
 :آفريقاي شمالي تاريخ تصويب در كشورهاي -

 . با قيد و شرط1996 آوريل 16: الجزائر
 . با قيد و شرط1993 ژوئن 26: مراكش
 . با قيد و شرط1992 ژانويه 30: تونس
 

  حقوق سياسي زنان ميثاق 
 .1952 دسامبر 20 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل، -
 .1954 ژوئيه 7شدن  تاريخ الزم االجراء -
 : تاريخ تصويب در كشورهاي مغرب-

 1976 اكتبر 5 مراكش 
 1967 نوامبر 21 تونس 

 
  رضايت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواجميثاق 

 .1962 دسامبر10 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد -
 .1964 دسامبر 9:  تاريخ الزم االجرا شدن-
 :مغرب تاريخ تصويب كشورهاي -

 .موافقتنامه را امضاء نكرد: الجزائر
 .موافقتنامه را امضاء نكرد: مراكس
 .1967 نوامبر 21: تونس 

  زنان شوهردارميثاق تابعيت 
 .1957 ژانويه 29 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، -
 1958 اوت 11:  تاريخ الزم االجرا شدن-
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   : آفريقاي شمالي تاريخ تصويب كشورهاي-
 .1967 نوامبر 21تونس 

 
 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 .1966 دسامبر 16 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد -
 1966 دسامبر 19:  آماده براي امضاء-
 .1976 ژانويه 3:  تاريخ الزم االجرا شدن -
 : آفريقاي شمالي تاريخ تصويب كشورهاي-

 .قيد و شرط با 1989 سپتامبر 12: الجزائر
 .1979 مه 3:  مراكش -
 .1969 مارس 18:  تونس-
 

 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
 1966 دسامبر 16 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، -
 .1966 دسامبر 19:  آماده براي امضا-
 .1967 ژانويه 3:  تاريخ الزم االجرا شدن-
 :آفريقاي شمالي تاريخ تصويب در كشورهاي -

 . با قيد و شرط1989 سپتامبر 12: الجزائر
 .1979 مه 3: مراكش
 .1969 مارس 18: تونس
 

 هرگونه تبعيض عليه زنان ميثاق رفع 
 .1979 دسامبر 18 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، -
 .1980اول مارس :  آماده براي امضاء-
 .1981 سپتامبر 3:  تاريخ الزم االجرا شدن-
 :آفريقاي شماليورهاي  تاريخ تصويب كش-

 . با قيد و شرط1996 مه 22: الجزائر
 . با قيد و شرط1993 ژوئن6: مراكش
  . با قيد و شرط به انضمام بيانيه كلّي1985 سپتامبر 20: تونس
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 اصل حقوقي يكصد 
 
 

حوال شخصي و قانون خانواده براي تدوين قوانين ا 
 شمال آفريقادر برابري براساس 
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 پيشگفتار 
 

الجزائر، مراكش و  ( شمال آفريقاو پژوهشگران سه كشورزنان جمعيت هاي 
 در رباط 1991در سال » مراكشزنان دموكرات انجمن «كه به دعوت ) تونس

 شمال  برابري در- 95گروه گرد هم آمده بودند، تصميم به بنيان گذاشتن 
 .رفتندگ آفريقا
آنان متوجه شدند كه هرچند وضعيت زنان در منطقه بطور چشمگيري     

تغيير كرده، اما مقاومت اجتماعي و سياسي هنوز به شدت نيرومند است و 
از .  زنان را تهديد  مي كندةخطرات جديدي حقوق و امتيازات تازه بدست آمد

، كه جملگي از  در شمال آفريقا برابري- 95گروه  اعضاي بنيانگذار ،اين رو
جوامعي مي آمدند كه زبان، تمدن و تاريخ مشترك داشتند، تصميم گرفتند كه 
فعاليت ها و بينش هاي خود را بر چارچوب جنبش زنان خودمختار در 

 . شروع شده بود استوار كنند1980كه از سال هاي آغازين آفريقاي شمالي 
به تلفيق انديشه  بود كه نخست براي به ثمر نشاندن اين هدف الزم    

حقوق در زمينة علمي از دستاوردهايي كه رهيافتي  و با هاي خود بپردازيم 
 داشته ايم، بهره برداري - نفرانس زنانكن يسال انعقاد آخر-  1985 سال زنان از
 سه در. را مشخص سازيمجهت فعاليت براي استراتژي آينده  و آن گاه كنيم
تصميمات : ويژه بودو چالش هاي مشكالت رو با روب 95نخست گروه سال 

جدل هاي پس از ساعت ها بحث و و   گرفته مي شدهميشه دسته جمعي
در گرماگرم . به دست مي آمدفيد پرشور و گاه ناراحت كننده ولي هميشه م

كار را از ياد نمي بردند و آن اين بود كه گاه هدف اصلي بحث ها اعضا هيچ
اجتماعي ي و اقتصاد، الع دقيق از واقعيت هاي سياسيفعاليت ها را برمدار اط

 .استوار كنندشان كشورهاي
براي اعضاي مناسبي برپا شدن كنفرانس جهاني زنان در پكن فرصت     

 را به سطح سازمان هاي غير دولتي خود كه تالش زنان منطقه گروه شد
 :رساندپايان به را سه طرح تدوين  توانست 95گروه . برسانند
 شمال اجتماعي، سياسي و فرهنگي زناني،زيابي شرايط اقتصادارطرح  •

 »زنان شمال آفريقا، تحوالت آهسته«آفريقا به نام 
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 يك كتاب سفيد راجع به وضع تصويب، استاندارد كردن و نگارش •
شمال شورهاي در ك هاي بين المللي در باره حقوق زنان ميثاقاجراي 

 .»قيد و شرطد شمال آفريقا در بنزنان «عنوان آفريقا با 
براساس شمال آفريقا تدوين يك قانون احوال شخصي و خانواده در  •

 .» اصل حقوقييكصد«به نام برابري 
 است از گزارش  ايخالصهشامل  ،95گروه  از سلسله انتشارات ،اين كتاب

شمال آفريقا وسيله پژوهندگان در سه كشور ه مشترك كه بفعاليت هاي هاي 
 .نوشته شده است

اگر سپاس خود را ادا نكنيم كوتاه كامل نخواهد بود يشگفتار پاين     
دريغ  95گروه  از  حمايت خود راو سازمان هاي متعددي كهافراد نسبت به 
كه در همه اين سال ها در ) آلماني(، بويژه مؤسسه فريدريك ابرت نكردند

 ما و همچنين اتحاديه اروپا كه نسبت به ما درنگ نكردحمايت مالي و معنوي 
 .ياري دادانتشار اين كتاب را براي 

   ربيعه ناصري                           
  عامل  مدير                
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  استدالل هاي كلي 
 شبكه اي است كه در چارچوب جنبش  برابري در شمال آفريقا- 95گروه  .1

هدف اساسي اين . فعاليت مي كندزنان در سه كشور مراكش، الجزائر و تونس 
شترك در پرتو چهارمين كنفرانس جهاني زنان در سال پيشرفت كار مگروه 
بنيانگذاران اين شبكه يعني گردانندگان سازمان هاي . است در پكن 1995

بين مرد و برابري برقراري راي ه تالش بمعتقدندكزنان، روشنفكران، محققان 
 . بهره مندي از شهروندي كامل زنان اهميت اساسي دارددر زن 

  
مراد از توسعه در . انس پكن توسعه مساوات و صلح بود كار كنفرة زمين.2

 اولويت احترام به حقوق بشر به عنوان ةاينجا مفهوم عام آن است كه بر پاي
يك عامل اساسي در هر اقدام براي پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و 

 بسيار مهم در يالتزام به تساوي حقوق قانوني و واقعي گام. فرهنگي قرار دارد
همين تساوي است كه .ه رسيدن به دموكراسي و اهداف انساني پايدار استرا

كه اينك جوامع ما با آن پسرفني، در قلب انتخاب اساسي بين پيشرفت يا 
  .روبرو هستند، جاي دارد

  
واقعي و شهروندي حقيقي بايد بر پايه برابري  مبارزه زنان براي رسيدن به .3

.  خصوصي و هم در زندگي عمومي باشداحترام به حقوق زنان هم در زندگي
 تبعيض عليه زنان در زندگي ةزنان در خانواده در واقع سرچشمجايگاه پائين 

اين تبعيض به نوبه خود در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، .  استعمومي
 پيشرفت مؤثر در وضع ، حتي توقف، وسياسي و فرهنگي موجب كندي

  .بوده استو قانون خانواده قانوني زنان در قوانين احوال شخصي 
  
زنان به جهان دانش و اطالعات يك دگرگشت اساسي در آهنگ دستيابي  .4

به اين . تحول جوامع ماست كه درآن هنوز آمار بيسوادي رقم بااليي دارد
 اساسي در يآموزشي كه بر پايه تبعيض بين دختر و پسر نباشد نقشترتيب، 
و  بدن  نهائي آنان برنترلكقوق زنان و پيشبرد حدر پيش داوري ها و زدودن 
ويژه ه  ب،ت كه همه شهرونداناز همين رو، مهم اس.  خواهد داشتشانسرنوشت
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 گام بردارند  آنهادر راه تحقق و تثبيت از حقوقشان آگاه باشند تا بتوانند ،زنان
، تكنيكي و سمعي و بصري براي تسهيل ي وسايل آموزشةهمدر اين راه از  و 

ها بهره گيري اطالعات مربوط به اين حقوق و استفاده از آن پخش و فرا
ارزش نقش زنان به معناي پذيرفتن راهكارهاي پذيرفتن ، سرانجام. گيرند

 .استبراساس ذهنيت هاي نوين اجتماعي جديد 
با توجه به حقوق اساسي بشر، از ميان برداشتن همه اشكال تبعيض     

.  است از آن جمله حق رشد و مشاركتاز حقوق اساسي افراد جامعه عليه زنان
نسبت به گذشته تفاوتي خلقيات و روحيات مردم شمال آفريقا در كشورهاي 
 پيشرفت نسبي آموزش درقطع نظر از آمار و ارقام، اين تفاوت، . اساسي يافته

 تنظيم خانواده و جلوگيري از ،دختران جوان، حضور زنان در بازار كار
  تعداد افزايش،عالوهه ب.  به چشم مي خورديرينحو انكار ناپذه حاملگي ب

در جامعه، حركت دموكراتيك گسترش سازمان هاي زنان و حقوق بشر به 
 اساسي در اين ي عنصركه خودفرآيند سكوالريسم و تقويت جامعه مدني 

  .ياري مي بخشدتحول است، 
  
مي  از مردم عرب مسلمان به شمار ي متجانسة مجموعشمال آفريقا همواره .5

مسلمان، / بربر، عربواقع اين سرزمين شامل مردمان، اما در آمده است
شمال  از زمان باستان تا دوره استعمار جديد،  .فريقايي استآمديترانه اي و 

حملة اعراب  .شاهد حمالت روم، بيزانس و باالخره اعراب بوده استآفريقا 
 يهودي و  نواحييبه استثناي برخدر اين منطقه، نجر به تعميم اسالم خود م

يك براي اين منطقه از نيمه قرن نوزده . دشدر اواخر قرن هشتم نشين، مسيحي 
را بايد   شمال آفريقاپيدايش جوامع كنوني. بودصد سال مستعمره فرانسه 

 .دانستمحصول اين تاريخ پرحادثه و چند چهره 
ي حاصل برخورد اين تمدن ها در كناره هانيز جايگاه زنان در جامعه     

جنوبي مديترانه است كه سازمان هاي اجتماعي درآن بر پايه پدرساالري و 
و  - پدر-  يك رئيسةخانواده بر اساس سلط. خويشاوندي پدري مي چرخد

جايگاه فرودست زنان و . مي بنا شده استخويشاوندي مذكّر پدري اولويت 
ي  اساسي در اين نظام پدرساالريكنار گذاشتنشان از زندگي عمومي عنصر
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 روحي و جسمي نسبت به تماميتتجاوز خشونت و  نوع رهدر آن است كه 
  .دانسته مي شودزنان مجاز 

 
بافت خانواده براساس فقه يا حقوق سنتي شمال آفريقا در كشورهاي  .6

برخالف ديگر زمينه هاي . اسالمي كه تنها قانون حاكم بوده انسجام يافته است
 غرب تغيير كرده اند، قوانين خانواده حقوق كه بيشتر بدنبال نفوذ استعمار
 به همان وضع پيشين باقي  شمال آفريقااسالمي در آستانه استقالل كشورهاي

نسب طبيعي . خانواده شرعاً براساس خويشاوندي خوني تأسيس مي يابد. ماند
پذيرفته و رايج مي چند همسري  وفرزند خواندگي ممنوع ، شناخته نمي شود

به خواست شوهر و در وابسته  يكسره پيوند زناشوئي درچنين ساختاري. شود
پيوسته در وضعي فرودست و پيرو اراده به دالئل زير زنان . نتيجه شكننده است

   :داشته اند قرار  در زمينه هاي زيرشوهر
 
 حق پدر به اجبار دخترش به ازدواج؛ •
 
 سلطه شوهر كه زن بايد تسليم و مطيع آن شود؛ •
 
  اودون حق واليت بربسرپرستي فرزند امكان  •
  
  . بريدر ميراثبري دختر و پسر نابرا •
 
 پس از استقالل مراكش روش سنتي را ادامه داد و با وضع قانون احوال .7

قانون خانواده .  سنّتي تخطي نكنداسالماز اصول و احكام  برآن شد كه يشخص
 اصالح شد به مثابه تدوين 1993 سال  تصويب و در1957 سال مراكش كه در

مانده كه قانون ساكت  درمواردي. فقه است همان بخش از بر اساس انونيق
 .شدقول مشهور يا مورد مسلّم در فقه مالكي بايد تسليم است 
در سال  قانون خانواده بود كه سال پس از استقالل 22تنها الجزائر در     

 يت مشروعرا اين قانون فرودستي زنان در خانواده . شدظيم و تصويب تن 1984
 ،برعكس. اسالمي وا مي گذاردي مسئله را به مقررات  در موارد ومي كند

به يافت آشكارا ي نقوت قانو 1956 اوت 13قانون احوال شخصي تونس كه در 
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و برخي از اصول اساسي پيشرفته حاكم بر ارزش هاي مدرن روي آورده است 
  :بردجوامع امروزي را به كار مي 

 
 ك همسريتاصل  •
  
 طالق قضائي •
  
 ة همسرهايي زنان از سلطر •
 
 )فرزند خواندگي (مصلحت كودكان •
  

 ات قانونگذار تونسي اين شيوه تقويت حقوق زنان در خانواده را در اصالح
در زمينه هاي تازه اي قوانين به بعد به تصويب  1956 از  ودتثبيت كربعدي 

حضانت، طالق، واليت قانوني براي مادر و لغو وظيفه اطاعت از شوهر 
احوال شخصي تونس هرچند به اسالم صريحاً اشاره نمي كند، قانون . ختپردا

ازدواج با غيرمسلمان، عدم توارث بين مسلمان و (ي مسائل رخاما نسبت به ب
منع ، مهر، ه كردنسه طالق(ساكت مي ماند و در ديگر مسائل ) نامسلمان

 در   محافظه كار به نظر مي رسد و)»شيرخوارگي« رضاعي ازدواج بر اساس
 .مسائل مربوط به ارث وفادار به فقه مي ماند

    
. اشاره به اسالم در قوانين تونس فراوان است اما نه در قانون احوال شخصي 

حضور پيوستة اسالم را بيشتر در گفتمان هاي رسمي و توضيحاتي كه با قانون 
 مراقب اران تونسي پيوستهزقانونگ. احوال شخصي همراه است مي توان ديد

ه اند كه اصالحات مربوط به قانون خانواده را در بستر بازخواني شريعت بود
 تغيير ديدگاه پدرساالرانه و محافظه كارانه نسبت شيوهاسالمي بيان كنند و اين 

 .ستميسر ساخته ااسالمي پناه احترام به احكام به خانواده را در 
  

بين همه برابري قوانين اساسي الجزائر، مراكش و تونس هرچند اصول 
از منظر هنوز شمال آفريقا اما زنان تصريح و تأييد مي كنند شهروندان را 
 . جايگاهي فرودست دارندة خودقانوني در خان
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آزادي، : ر سه اصل تكيه دارندب در زمينه حقوق زنان قوانين بين المللي .8

  . و عدم تبعيضبرابري
مطلوب مليون ها معيارهاي در عين حال  عدالت و آزادي  مرتبط با اصول

 اعتدال و تسامح، و دين احترام به ارزش مردان و زناني اند كه اسالم را دين
 .ندشمر واالي انساني و عشق به دانش مي هاي

بين المللي براي راهبردهاي جهاني بودن اين معيارها و اصول، كه زيربناي 
 ، اقعدر و. استاساسي  يتكيه گاهمرجع و پيشبرد و حمايت حقوق بشراند، 

هاي بين المللي عهدنامه  در چند دهة گذشتهكه است اين نظام ارزشي مبنائي 
 يكسره موردهايي كه هيچ كشوري آنرا عهدنامه  استوار شده اند؛تدريجاً برآن 

بسياري از دولت ها تعهد به اجراي برخي از ، هرچند قرار نداده استچالش 
 .رفته اندپذي شرط هايي اصول اين عهدنامه هارا با قيد و

كه ا نيست معنبه اين  به هيچ رو  اين اصولارجاع به جهاني بودن    
ندگونگي و چبايد بر تأكيد اصلي . غربي است يدستاوردحقوق بشر 

هزاران سال و  عبور از از، پس كهباشد هاي انديشه بشر  چندگانگي سرچشمه
 است و رسيدن به مرحلة اجماعي گروهي، توانستهازميان قاره هاي مختلف 

فرهنگ حقوق بشر را براساس احترام به نوع بشر و ارزش انساني اش و عدم 
 .هرنوع تبعيض پي ريزي كند

 براي آماده كردن 1994كنفرانس منطقه اي داكار كه در نوامبر     
براين تكيه گاه با برجسته كردن اين كنفرانس جهاني پكن برگزار شده بود، 

و مستقل از فكيك ناپذير  فطري و تحقوق بشر«: واقعيت تأكيد مي كند كه
 فارغ از نژاد، دين، عقايد، مليت و جنسيت از آن و هر انسانيدولت است ارادة 

 گوناگون در زمينة هاياسناد و ميثاق  به بعد 1949  سالاز. »بهره مند مي شود
وضع احوال شخصي و حقوق راهگشاي اسناد اين . قوق بشر پذيرفته شده اندح

تبعيض عليه زنان كه بيش از ميثاق بين المللي رفع . دان زنان ن و دختراانساني
صراحت اعالم مي كند كه ه  كشور در منطقه افريقا آن را امضاء كرده اند ب34

و منزلت برابري حقوق انسان اصل ناقض عليه زنان گسترده تبعيض ادامة 
 )اقفريبرنامه عمل آ(» .اوست
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عنامه سازمان ملل متحد اعالم مي قطبهره جوئي از اين برنامه، براي     
ا از قفريآبين المجالس و اتحاديه پارلمان هاي جهاني اتحاديه «: كند كه

 و  هاة ميثاقبخواهند بدون قيد و شرط و بال تأخير همئي فريقاكشورهاي آ
حقوق زنان را تصويب كنند و آنرا  ناظر بر بين المللي و منطقه اي منشورهاي

 ».بشمرندزام آور خود  حقوق داخلي الةدر زمر
  
ر سطوح زندگي مدرن نيز مستلزم اتّخاذ تصميم هاي اساسي د چالش هاي .9

در . است  شدهاقتصادي، سياسي، قانونگذاري، مردم شناسي، آموزشي و فرهنگي
ناچار ه ب«به معناي مدرن آن جوامع شمال آفريقا، تدوين قوانين خانواده 

 به چالش  راية راهكارهاي اصالح و تغييرتعبو درون نگري براي اسالم توانائي 
ة مسلمان در وضعيت خانوادانديشيدن و بازنگري افزون براين، » .مي كشد

به عنوان اغلب محدوديت هائي قرار مي دهد كه استقالل فكر را در برابر اصل 
 . شمرده مي شوندگريزناپذير و غيرقابل تغييرعوامل 

ده از قواعد شرعي است كه طي  گستر ايدرواقع، فقه اسالمي مجموعه    
 و همچنين از احاديث سنت گذار قرآنسه قرن نخستين هجري از نصوص 
به انجماد در قرن سوم فقه اسالمي . ستمنسوب به پيامبر اسالم نشأت گرفته ا

  . باب اجتهاد بسته شد وگرائيد 
پديدار شدن چنين جزميتي در قواعد و اصول اسالم بود كه به ظاهر     

 . بازداشتروزگارفقه با نيازهاي سازگارساختن اران را از زقانونگفقها و 
تا اوائل قرن بيستم صداي صاحب نفوذي كه نداي اصالح اساسي در     

نيازهاي شهرسازي، صنعتي شدن و بازرگاني . قوانين حاكم را بدهد، برنخاست
جاري بين المللي منجر به پذيرفتن قوانين اساسي، سيستم هاي اداري، دادرسي، ت

 قانون خانواده و تبعاً وضع ،با اين همه. دشمال آفريقا شدر   و جزائي نوين
عالوه براين، گرچه در . در چارچوب فقه باقي مانديكسره حقوقي زنان تقريباً 

بسياري از زمينه ها استثناها بر اصول فقه و حتّي ناديده گرفتن اين اصول 
پذيري احكام اسالمي در بارة وضع نمونه هاي بسيار داشته اند، ادعاي تغييرنا

 . زنان همچنان مطرح است
ي آشكار  نوين هنگامبا نيازهاي عصراشتياق به سازگار ساختن قوانين     

، )اسدآبادي (شد كه اصالح گران بزرگ مسلمان چون سيد جمال الدين افغاني 
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 شيخ محمد عبده، رشيد رضا، علي عبدالرازق، قاسم امين و طاهر حداد منادي
بود كه انديشه هاي  ،رئيس جمهور سابق تونس، حبيب بورقيبه. آن گرديدند
 . را جامة عمل پوشاندوضع قانوني زناندربارة اين مصلحان 

  كه فقه اسالمي در جوهربودين اين گروه از مصلحان امحور افكار     
آنان اين بحث را گستردند  و دامنة آن نسل هاي بعدي .  قابل تطور استخود
آنان آميختگي جزمي اسالم با فقه . دكردنشامل جنبه هايي از قوانين خانواده را 

 و بحث دربارة مدرنيته قراردادند ترديد اسالمي را كه مولود تاريخ است مورد
آن چنان گسترده كردند كه همگي ابعاد قانونگزاري در زمينة روابط 

د چنان پرداختند به پيگيري اهداف خواين مصلحان . خانوادگي را در بر گيرد
كه اسالم به عنوان يك دين، يك ميراث فرهنگي و يك تمدن مورد پرسش 

  . واقع نشود
 دقيق در باره مضمون و معناي فقهآنان بر آگاهي هاي استدالل     

 استوار كردند تا آنرا بهتر بفهمند و برمشكالتي فائق آيند كه از تداخل اسالمي
  .دشومي پديدار فقه اهداف ادها و فقه با دولت هنگام رفع قداست از نه

 
، آزادي و عدم تبعيض و با هدف همĤهنك كردن اساس برابري بر .10

اري در مورد وضع زنان به زمعيارهاي حقوقي داخلي و بين المللي، قانونگ
اصل  يكصد. توسعه يافترشد كرد و شمال آفريقا درجات متفاوت در 

اري در حوزه زقانونگوف به معطشده پيشنهاد ما گروه ه از سوي  كحقوقي
 .روابط خانوادگي است

برگزيد اين است كه برابري در شمال آفريقا  95گروه را كه رهيافتي     
ن خانواده در نياورا براي تدوين قوانين احوال شخصي و ق اصل حقوقييكصد 

روشن و ه گونه اي  اين است كه عناصر زير بهدف. شمال آفريقا ارائه دهد
يعني قانون اساسي و قوانين داخلي  اين جوامع رجع از قوانينواضح در متون م

 :ندده شوگنجان
  
  قانوندر برابرن مرد و زن در حقوق، در وظيفه و مساوات بي •
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ه فقط  و رد اين اعتقاد كلغو وظيفه اطاعتاز راه مساوات بين دو همسر  •
يت مسئول مرد هماننديك رئيس خانواده وجود دارد، و امكان دادن به زن كه 

 ؛ را به عهده گيردخانوادهرفاه تأمين زندگي و 
 
 ؛والدين به جاي واليت جانشين كردن مسئوليت •
 
 مساوات در ارث؛ •
 
 تابعيت به كودكان حق زن و مرد در مورد اعطاي برابري  •
 
 ي؛ خانوادگطرد هرنوع تبعيض نژادي يا مذهبي در روابط •
 
 . نسب طبيعي احرازراهحمايت قانوني از كودكان پيش و پس از تولّد از  •

بين زن و مرد در همه زمينه برابري  ةلئمسشمال آفريقا در كشورهاي امروز 
 .قانون خانواده استدر راه عرفي كردن شكل اساسي مها در واقع بسته به 

 
  

 اصول كلّي 
 

  .احوال شخصي و روابط خانوادگي تابع مقررات اين قانون خواهند بود: 1ماده  
 

 ةيا رابطبا يكديگر پيوند زناشوئي  از افرادي كه شكّل استمتخانواده : 2ماده 
 .داراي چنين رابطه اي مي گردنددادگاه خوني دارند و يا به حكم 

 
 ازدواج: كتاب اول

 نامزدي: 1فصل  
 

نامزدي ازدواج . نامزدي وعده ازدواج است بين دو خواهان همسري: 3ماده  
  . كنندلغو نيست و هريك از طرفين مي توانند آنرا 
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 ازدواج موجب ضرر و زيان طرف شود، ةپس خواندن وعداگر : 4ماده 
  .داردخسارت متضّرر حق مطالبه و جبران 

 
ه است پس ه به طرف ديگر دادرا هدايايي دارد هريك نامزدان حق : 5ماده 
 .نامزدي را به هم زده استمگر طرفي كه گيرد 
 

 ازدواجانعقاد : 2فصل 
 سنّ رشد قانوني يعني سال كامل 18دواج براي زن و مرد حداقل سن از: 6ماده  

  .است
 

 كه شخصا عقد عقد منعقد مي شود با رضايت دو خواهان ازدواج: 7ماده 
  .  كنندرا ابرام ميازدواج 

 
  .دكننقاضي مي توانند ازدواج اجازة  سال فقط با 18 اشخاص زير :8ماده 

  
 قانوني مادر يا پدر، ولي قاضي مي تواند از سوياجازة درخواست : 9ماده 

دو دالئل قاضي پس از استماع . شود ارائه شخص صغير يا دادستاني عمومي
نكاح اثبات ضرورت در صورت تنها زدواج را  اجازة اخواهان ازدواج و ولي

  .تصميم قاضي در اين مورد قابل پژوهش نيست. صادر مي كند
 

  :ند اموانع ازدواج دو نوع: 10ماده 
 
 .است) مصاهره(ي ناشي از خويشاوندي نسبي يا سببي دائمموانع  •
 
پايان كه هنوز منقطع نشده و يا  است وجود ازدواج قبلييا موقت موانع  •

  .استعده زن نيافتن دوران 
 

  :ازدواج با اشخاص زير ممنوع است: 11ماده 
 اصل و تبار خويش •
 
 فرزند و فرزند زادگان خويش •
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 برادران و خواهران تباري خود •
 
 ند و فرزند زادگان برادر و خواهر خودفرز •

با اصل و تبار همسرش و با همسران اصل و تبار و فرزند فرد ازدواج : 12ماده 
  .زادگان آنها ممنوع است

 
  . تعدد زوجات ممنوع است:13 ماده
 

كه ازدواج قبلي اش هنوز منقطع نشده از ازدواج جديد ممنوع  شخصي: 14ماده 
ببندد جش منقطع نشده با شخص ديگر عقد نكاح هركس كه هنوز ازدوا. است

 .مشمول يك سال حبس و پرداخت غرامت خواهد بود
  

عده بدنبال درگذشت دوران ازدواج زن پيش از سپري شدن : 15ماده 
  .همسرش يا انقطاع زناشويي پيش از طالق ممنوع است

مدت عده سه ماه است و از زمان قطع رابطه زوجيت با فوت يا با   
  :اين مدت پايان مي يابد. نهايي دادگاه بر طالق آغاز مي شودخكم 

  
 .با تولد بچه، اگر زن حامله باشد •
 .كه زن حامله نيست برايندائر ا صدور گواهي پزشكي ب •
  با ازدواج مجدد زن با همسر سابقش •
ازدواج يك زن مسلمان . تفاوت در دين مانع از ازدواج نخواهد بود: 16ماده 

  .ان معتبر استبا مرد غير مسلم
 

تولد، مرگ و (احوال ثبت ازدواج منعقد مي شود با ثبت در دفتر : 17ماده 
دو شاهد مي . يا هر دفتر ويژه قانوني در حضور دو طرف و دو شاهد) ازدواج

  .توانند مرد يا زن باشند
 

 .قيد كننددر عقد ازدواج خود الزامات مالي زوجين مي توانند : 18ماده 
ازدواج با عقد يا با گواهي . ايد در دفتر احوال مدني ثبت شودنكاح ب: 19ماده 
 . صادره از دفتر ثبت احوال مدني به ثبوت مي رسدةنام
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 دواج فاسد: فصل سوم

 
 و 10 و مواد 7هر ازدواجي كه بدون رعايت احكام فقره يك ماده : 20ماده 

 . اين قانون واقع شود فاسد است15 و 14 و 13 و 12 و 11
 اين قانون ابرام شده 17ازدواجي كه برخالف شرايط مقرر در ماده : 21ماده 

 .باشد، فاسد است
  :بر ازدواج فاسد آثار حقوقي زير مترتّب است: 22ماده 

  
 نَسبثبوت  •
 وجوب نگهداشتن عده براي زن  •
 مجامعت حرمت  •
 

 آثار ازدواج : فصل چهارم
 

م، وفاداري و زن و شوهر الزم است نسبت به يكديگر احترا: 23ماده 
اداره خانواده ، تربيت كودكان، محافظت آنان و انتخاب . مساعدت داشته باشند

آنان بايد از هرگونه آزار و زيان به يكديگر . خانه بر عهده هردوي آنان است
 .دكننخودداري 

  :هريك از زوجين حق دارد كه:24ماده 
 

 ورزداشتغال به كاري  •
 اداره و تصرف كندرا خود مال  •
 فاميلي خود را حفظ كندنام  •
  .آزادي رفت و آمد داشته باشد •
 

كمك راه زوجين مسئوليت مشترك در تأمين هزينه هاي خانواده از : 25ماده 
 .دارند شكل انجام امور خانه مالي يا به
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 طالق: كتاب دوم
 

 .طالق در دادگاه واقع مي شود: 26ماده  
 

 در انواع طالق: فصل اول
 :ق در موارد زير داده مي شودحكم به طال: 27ماده  

 تراضي هردو همسر به طالق •
 به درخواست يكي از دو همسر به سبب زيان رسيده •
به درخواست هريك از دو همسر بدون ادعاي تقصيري نسبت به  •

 طرف ديگر
 . به درخواست هريك يا هردو همسر به سبب ضرر متقابل •
 
  

 آيين طالق: فصل دوم
 .مصالحه، صورت مي گيردبراي تالش  از پس،دادگاهدرطالق : 28ماده  

لزامي است و نزد قاضي امور تالش براي مصالحه بين طرفين ا: 29ماده 
 .خانوادگي پيش از استماع اصل دعوي انجام مي شود

 دعوي در دادگاه حاضر نشود و احضاريه به وي ةچنانچه خواند    
سه مي دهد و از شخصاً ابالغ نشده باشد، قاضي امور خانوادگي قرار تجديد جل

دعوت مي كند تا احضاريه را شخصاً به خوانده ابالغ از عهده برآيد شخصي كه 
 . كنداحرازكند يا مقرّ حقيقي و قابل ابالغ او را 

به فاصله سي مصالحه  ةدرصورت وجود كودك صغير دادگاه سه جلس    
 وقاضي بايد به آشتي دادن همسران بكوشد .  كندروز از يكديگر تعيين مي

ديدار با هريك از زوجين به تنهايي و سپس مشتركاً  رسيدن به اين هدف براي
قاضي ممكن است از خدمات هرشخصي كه كمكش مفيد . و گفت و گو كند

  .بهره جويدبه نظر مي رسد از جمله وكالي طرفين 
 

  نسبت بهقاضي امور خانوادگي، ولو به ابتكار خودش، مي تواند: 30ماده 
زن و ة محل سكونت زوجين، نفقكردن فوري براي جداهراقدام الزم و 



 ١٨٢

طرفين .  دستور الزم صادر كندفرزند، حضانت كودكان و حق ديدن كودك
يك ازاين دستور ها يا همة آنها مخالفت كنند مشروط رباهبه اتفاق  مي توانند

 . وارد نياوردبه مصالح كودكانبر آن كه اين مخالفت در جزء يا كل آسيبي 
ر خانواده ميزان نفقه زن و كودك را براساس اطالعات قاضي امو    

اقدامات موقتي فوراً . دكنتعيين مي حين تالش براي مصالحه بدست آمده در 
 - ما مي توان آنها را به قاضي امور خانوادگيا اند قابل اجرا و غيرقابل پژوهش

  . مراجعه داد-مادام كه حكم در اصل موضوع صادر نشده
 

ين دادرسي آئ درموارد طالق ، با تراضي طرفين،ي تواندم قاضي: 31ماده 
صلحت كودكان مشروط بر آن كه به هيچ روي زياني به مد  كنراكوتاهتر
  .وارد نياورد

 
به جايي نرسد، قاضي امور خانواده مصالحه اگر كوشش براي : 32ماده 

اين . آن دهدتبعات موضوع را به دادگاه ارجاع مي دهد كه حكم بر طالق و 
  .كم قابل پژوهش خواهد بودح

، جدايي محل كودكمقررات حكم دادگاه راجع به حضانت، نفقه زن و 
 اصل حكم از حتّي اگرسكونت طرفين و حق ديدن كودكان الزام آور است 

 .باشدجهت موضوع و قانون قابل پژوهش 
 
  

 آثار طالق: فصل سوم
 ز زوجين واردضررهاي مادي و معنوي كه براثر طالق بر هريك ا: 33ماده  

  .قابل رسيدگي و جبران است) 4(و ) 3(، )2(26اساس ماده  آمده بر
 

در مورد زناني كه توانايي كار ندارند، زيان هاي مادي ممكن است : 34ماده 
 مسكن از زمان انقضاي  هزينةنفقه ماهانه شامل: به صورت زير جبران شود

به آن عادت كرده عده مناسب با سطح زندگي اي كه وي در زمان همسري 
براساس شاخص هزينة زندگي و نوسانات آن هر سال  ، كه براين ماهانه. بود
 خواهد شد تا زمان مرگ زن مطلقّه پرداخت ، كاهش يا افرايش استل قاب

. نياز مادي تغيير كندرفع با ازدواج مجدد يا وي مگرآنكه وضع اجتماعي 
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و با ه شمار خواهد آمد بدرصورت مرگ شوهر اين مقرري جزء ديون متوفي 
بدهي . پرداخت خواهد شدزن  دادگاه با توجه به سنّ به رأيتوافق ورثه يا 
به بدهي ترجيح دهد كه زن پرداخت خواهد شد مگر آنكه مزبور يك جا 
  .به او داده شودصورت سرمايه 

 
خواهد به يكي از دو والدين يا به شخص سوم داده كودك حضانت : 35ماده 
  .ادگاه براساس مصلحت كودك خواهد بودتصميم د. شد
 

مي تواند، قاضي . حق ديدن كودك را دارد غيرحاضن پدر يا مادر: 36ماده 
 غيرحاضن  حق مسكن را به پدر يا مادراگر مصلحت كودك ايجاب كند،

را دارد و اگر  زندگي كودك پدر يا مادر غير حاضن حق نظارت در.  دهد
  .خواهد داد قاضي امور خانوادگي انجام را از طريقنظارت الزم باشد اين 

 
خواهند سهيم  كودكپدر يا مادر غيرحاضن در تأمين هزينه هاي : 37ماده 
داده خواهد شد چنانچه وي منزلي از سرپرست كودك خانه همسري به . بود

  .خود نداشته باشد
 

گذاشته شده ممكن است  اش  عهدهربسرپرستي كودك طرفي كه : 38ماده 
خود منصرف شود، در اين صورت قاضي با توجه به مصلحت ستي سرپراز حق 

ي قاضي م. خواهد كردمحول ي ديگرفرد را به مسئوليت سرپرستي كودك 
وي در انجام وظايف خود سلب كند اگر از پدر يا مادر سرپرستي را حق تواند 

  .كندكوتاهي 
 

 د سرپرستي او نخواهد شحق سلب  موجب سرپرست كودكازدواج : 39ماده 
 .ي صادر كندمگر قاضي به اعتبار مصلحت كودك رأي ديگر

 
 نَسب :كتاب سوم 

 .دهد كه طفل را به پدر ومادرش پيوند مي اي است نسب رابطه: 40ماده 
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 در اثبات نسب : فصل اول
  :نسب ثابت مي شود با: 41ماده 
 

 ازدواج •
 اقرار •
  دادگاه حكم  •
 

  نسب با ازدواج تثبيت: 1بخش 
متولّد شده باشد در پيوند با پدر و در زناشوئي ب طفلي كه نس: 42ماده 

ظرف كمتر از طفل نسب همچنين ثابت مي شود اگر . مادرش ثابت مي شود
 .سيصد روز از تاريخ طالق يا مرگ يا غيبت پدر متولد شده باشد

  
ي، با توسل به قانوناز راه را نسبت طفل به خود شوهر ممكن است : 43ماده 

  . و دالئل علمي تأييد شده رد كندشواهد معتبر 
 

را ظرف شش نسب طفل شوهر، در صورت حضور، بايد دعواي نفي : 44ماده 
 غيبت هنگام تولد طفل، شوهر مي درصورت. طرح كندوي ماه پس از تولد 

. ، به اقامة دعواي مزبور دست زندظرف شش ماه از تاريخ بازگشتشتواند، 
بايد ظرف شش ماه پدر  گرفته باشد پنهان از وي صورتطفل چنانچه تولد 

  .كنداقدام به اين دعوا پس از آگاهي 
 

 وي ةفوت كند حق نفي نسب به ورثاز اقامة دعوا اگر شوهر پيش : 45ماده 
  .منتقل نمي شود

 
دعواي نفي نَسب با حضور مادر عليه سرپرست موقتي كه از سوي : 46ماده 

  .قاضي معين شده، مطرح مي شود
 

طرح دعواي نفي نسب توسل به راه هاي قانوني به  با ،در مي تواندما: 47ماده 
منظور اثبات مشروعيت طرح چنين دعوائي تنها به . دست زندطفل از شوهر 
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 مادر مجاز  سابق پس از انقطاع قانوني نكاح و با پدر حقيقي طفل مادرازدواج
   .خواهد بود

 
 نخواهد شد مگر آنكه مقرون پذيرفتهاو  ةاين اقدام عليه شوهر يا ورث: 48ماده 

ي مزبور بايد توسط مادر و ادعو. به دعوي اثبات نسب و مشروعيت طفل باشد
همسر جديدش ظرف شش ماه پس از ازدواجشان و قبل از رسيدن طفل به سن 

  .پنج سالگي مطرح شود
 

 درخواست .رأي خواهد حكم دريك ابه هردو دعونسبت قاضي  : 49ماده 
 .طفل قابل قبول باشد  مگر درخواست مشروعيت اهد شدنفي نسب استماع نخو

 
 اثبات نسب با اقرار: 2بخش 

  :نسب طفل با اقرار مادر يا پدر به يكي از انحاء زير ثابت مي شود: 50ماده 
 

 اعالم نزد دفتر ثبت احوال شخصي به هنگام يا پس از والدت طفل •
 تصريح پدر و مادر به هنگام ازدواج •
  . جدا از عقد ازدواجمعتبرارائة سند با  •

 .مي تواند مورد اقرار قرار گيردزنده ماندن طفل فقط در صورت 
  

در دادگاه يا طفل مي تواند مدعي نسبت فقط ازطرف نسب طفل : 51ماده 
مي تواند احراز نسب طفل را به دادگاه ادستان نيز د. مورد اعتراض قرار گيرد

 اقراركننده را نامحتمل  دفتر ثبت احوال صحت نسب طفل بهارجاع كند اگر
 .نشان دهد

 داگاه موجب حكم ه اثبات نسب ب: 3بخش 
ر نسب طفل به والدينش با طرح دعواي پدر بودن يا مادر بودن يا ب: 52ماده  

  .دعواي فرزند خواندگي قابل اثبات استاساس 
 

اقدام طرح دعواي فرزندي پدر و مادر به مي توانند فرزندان فقط : 53ماده 
حق . خواهد گرفتگر فرزند صغير باشد ولي نمايندگي وي را به عهده ا. ندكن

  .شدخواهد طرح دعوي دو سال پس از رسيدن به سن رشد از فرزند ساقط 
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دعوي پدر بودن يا مادر بودن وقتي پذيرفته مي شود كه قرائن و : 54ماده 

  .باشدامارات قابل اثبات در دسترس 
 

فرزند . اي مصلحت كودك جايز استفرزند خواندگي به اقتض: 55ماده 
  .با رسيدگي و حكم دادگاه تحقق خواهد يافتخواندگي فقط 

 
پدر خوانده بايد رشيد و داراي اهليت مدني كامل و عقل سليم و قادر : 56ماده 

فرزند خواندگي طفل از سوي دو شخص . به اداره امور فرزند خوانده باشد
درخواست فرزند خواندگي . اشندممكن نيست مگر آنكه آن دو زن و شوهر ب

فاصله سنّي فرزند خوانده و شخصي كه . دشوبايد از سوي زوجين هردو طرح 
فرزند خوانده بايد صغير .  سال باشد15او را به فرزندي مي پذيرد بايد حداقل 

  .باشد
 

فرزند خواندگي با حكم دادگاه در حضور پدر خوانده و در صورت : 57ماده 
 اداره سرپرستي صغار يا كفيل ةو مادر كودك يا نمايندلزوم در حضور پدر 
  .طفل رسميت مي يابد

 
حكم فرزند خواندگي نهائي و غير قابل فسخ است مگر به درخواست : 58ماده 

  .فرزند خوانده پس از رسيدن به سن رشد قانوني
 

خواهد بود كه همان حقوق و مسئوليت هايي منشاء فرزند خواندگي : 59ماده 
با اين همه چنانچه والدين فرزند خوانده معلوم . ب واقعي وجود دارددر نَس

 . اين قانون برآنان مصداق دارد12 و 11و 10باشند، موانع نكاح مندرج در مواد 
  

 آثار نَسب: فصل دوم
 نام خانوادگي: 1بخش  
باشد نام همان طرف شده كودكي كه نسبش به يكي از والدين ثابت : 60ماده  

در صورت ثبوت نَسب به هردو طرف نام هردوي آنان را . رفتخواهد گرا 
 .خواهد كردحمل 
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 واليت: 2بخش 

 و  اوواليت عبارت است از حمايت و تربيت طفل، اداره اموال: 61ماده  
 كارها و ةمانند ادار سطوح رندگي روزانه نمايندگي طفل در دادگاه و در تمام
 .خذ گذرنامه و سفر، ا كاالانجام معامالت بازرگاني، ترخيص

  
  :واليت پايان مي يابد: 62ماده 
 .كه طفل به سنّ رشد قانوني برسدهنگامي  •
كه نوجوان رشيد تلقي شود از طريق ازدواج يا به خكم هنگامي  •

  . سال تمام داشته باشد16دادگاه زماني كه 
 

در زمان زوجيت پدر و مادر هردو با هم واليت قانوني طفل را به : 63ماده 
والدين نسبت به حضانت، تربيت و نظارت در كار كودكان و . دارنده عهد

در صورت اختالف، قاضي . اداره اموال آنها حقوق و وظايف مشترك دارند
  .رسيدگي خواهد كردئله امور خانوادگي به مس

 
در صورت طالق زوجين از يكديگر طرفي كه حضانت كودك را به : 64ماده 

اگر حضانت به شخصي غير از . ي نيز مي شودعهده دارد عهده دار واليت و
والدين يا شخص ثالث را به واليت  پدر و مادر داده شده باشد، قاضي يكي از

اضن حق نظارت دركار حدرهرصورت والد غير. كندكودك معين مي 
  .كودك را از طريق قاضي امور خانوادگي خواهد داشت

 
د، ديگري واليت خواهد چنانچه هريك ازوالدين فاقد اهليت شون: 65ماده 
والدين بميرد، واليت كودك با پدر يا مادر در حال حيات  اگر يكي از. داشت

اگر والدين هردو فوت كنند واليت كودك با وصي اي كه يكي . خواهد بود
  .از آنان معين كرده خواهد بود

 
از خود كرده واليت او را به عهده   والدي كه اقرار به نسب كودك:66ماده 
درصورت حصول اقرار هردو والدين، واليت با طرفي است كه . اهد داشتخو
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والد غيرحاضن حق نظارت در امور طفل از . حضانت طفل را به عهده دارد
 .طريق قاضي امور خانوادگي خواهد داشت

در كليه موارد ديگر ولي طفل از سوي دادگاه بنا به مصلحت كودك : 67ماده 
  .شدخواهد تعيين 

 
 . تصرّف در اموال كودك بايد با اجازه  قاضي باشد:68ماده 
 

 نفقه : كتاب چهارم
نفقه شامل هرآنچه براي زندگي ضروريست مي شود، از قبيل : 69ماده 

  .خوراك، پوشاك، درمان پزشكي، آموزش و مسكن
 

  و نيزپدر و مادر و اجداد. انفاق بين دو همسر متقابل استة  وظيف:70ماده 
  . اند دريافت نفقه محق بهگان، قطع نظر از درجه قرابت، اوالد و فرزند زاد

 
ميزان نقه حسب درآمد انفاق كننده و مقدار نياز شخص دريافت : 71ماده 

  .كننده با توجه به شرابط زندگي روز برآورد مي شود
 

والدين و اجداد شخص، قطع نظر از درجه قرابت، بايد به اوالد و : 72ماده 
نفقه نوادگان تا .  ناتوان از اشتغال به كار خود نفقه دهندفرزند زادگان صغير يا

.  ادامه نخواهد يافت بيشترگي سال25 سن و رسيدن بهدوران تحصيل پايان 
  .تادامه خواهد ياقكمك مالي به اوالد و نوادگان ناتوان، فارغ از سنّشان، 

 
 و اجداد به والدينهمگي اگر اوالد و نوادگان بيش از يك نفر باشند : 73ماده 

  .نفقه خواهند دادخويش خود نسبت به درآمد 
 

  .دين نفقه بين زن و شوهر به مرور زمان ساقط نمي شود: 74ماده 
 

اگر يكي از دو همسر از تأمين نفقه كودكان ناتوان شود، تعهد نفقه : 75ماده 
  .بر عهده والدي است كه قادر به تأمين نفقه باشد
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 به مدت سه ماه از تاريخ به عمد ا نفقه كودك چنانچه نفقه همسر ي: 76ماده 
مقرّر پرداخت نشود، طرف متعهد مشمول مجازات زندان از سه ماه تا يك سال 

. خواهد شد آغاز شود، مجازات معلّق  نفقهپرداختدر صورتي كه . خواهد بود
 همسر و كودك توسطّ صندوق ضمان نفقه مستقيماً به طرف منتفع ةمبالغ نفق

 دين اين صندوق حق پيگرد متعهد مديون را براي جبران . ي شودپرداخت م
 . نشده خواهد داشتپرداخت

 
 ميراث: كتاب پنجم 
مرگ فرضي با . توارث با مرگ حقيقي يا فرضي تحقق مي يابد: 77ماده  

  .حكم دادگاه مقرر مي شود
 

تر و معلوم نشود كه كدام يك زود وارث بالقوه با هم بميرند اگر دو: 78ماده 
هردو در يك چه ، خواهد بردارث نديگري ، هيچ يك از ستدر گذشته ا

  .سانحه درگذشته باشند يا نه
 

 :تأديه ميراث به ترتيب زير خواهد بود: 79ماده 
 مستغالت ديون متعلق به  •
 هزينه هاي دفن و مراسم ختم •
 ديوني كه بر ذمه متوفي قرار دارد •
 هرگونه وصيت صحيح و نافذ •
  .ارثيه •
 

  : شرايطي كه براي اهليت توارث الزم است:80ماده 
 

 .سالم باشدحمل درشكم زنده بودن يا درزمان آغاز ارزيابي ميراث  •
  .ممنوع از ارث بردن نباشد •
 

  .حمل ارث مي برد اگر زنده زاده شود: 81ماده 
 

تركه متوفي به همسر وي، به اوالد و نوادگان، به والدين و اجداد و : 82ماده 
  . وي مي رسد دوممنسوبان درجة
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بودن اوالد و نوادگان و همچنين والدين و اجداد، زنده درصورت : 83ماده 

 .ارث نمي برندمنسوبان درجة دوم 
برادران و خواهراني كه از يك پدر و مادرند، همچنين برادران و : 84ماده 

 .جملگي سهم مساوي از تركه متوفي مي برندناتني خواهران 
ديگر تركه به نزديك ترين خويشاوند متوفي داده خواهد در موارد : 85ماده 
  .شد

  .منتقل خواهد شددرصورت نبودن هيچ وارثي تركه به خزانه دولت : 86ماده 
 نوادگان دختر و پسري كه پدر يا مادرشان زودتر فوت كرده اند، :87ماده 

  .خود جاي آنان را در توارث مي گيرند و هريك سهم مساوي مي برند
 مرد و زن كه از يك درجه از خويشاوندي با متوفي هستند سهم :88ماده 

  .مساوي از تركه مي برند
  .زن يا شوهر سهم مساوي از همسر متوفاي خود مي برند: 89ماده 
.  زوجيت با همسري است كه از متوفي باقي ماندهةحق انتفاع از خان: 90ماده 

  . شدخواهددر صورت ازدواج وي اين حق ساقط 
  .نخواهد بودتفاوت دين و مذهب مانع از ارث بردن : 91ماده 
 :ند و از تركه سهمي نمي برند ااشخاص زير از ارث بردن ممنوع: 92ماده 
خواه فاعل اصلي ياشريك شده اند افرادي كه مرتكب قتل متوفي  •

 .جرم باشند
و از اين بابت مقصر اعدام مورث سبب شهادت دروغ با افرادي كه  •

 . شناخته شده اند
 

 وصيت: كتاب ششم
 

وصيت عبارت است از تمليك بدون عوض تمام يا بخشي از دارايي : 93ماده  
  .كه پس از فوت وصيت كننده تحقّق مي يابد

 چنانچه وصيت كننده داراي همسر، اوالد  مالوصيت به بيش از ثلث: 94ماده 
 نبودن درصورت. يا نوادگان و والدين يا اجداد در قيد حيات باشد، نافذ نيست

 .هيچ يك از ارث بران مذكور، وصيت به تمام تركه جايز است
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با . مورد وصيت ممكن است به صورت عين يا منفعت باشدمال : 95ماده 
  .دشووفات وصيت كننده حق انتفاع زائل و موضوع وصيت جزء تركه مي 

سند بايد به صورت يك هر دو   و ابطال و استرداد آنوصيت نامه: 96ماده 
  .باشدمحضري 

جائز وصيت به نفع شخصي از دين متفاوت با دين وصيت كننده : 97ماده 
  . است
ارد وصيت را  فرصت دوصي دو ماه از تارخ فوت وصيت كننده: 98ماده 
وصيت نسبت به . سكوت وي طي اين مدت رضايت به شمار مي آيد. بپذيرد

  .شودنافذ است و نسبت به مازاد باطل شمرده مي پذيرفته آنچه وصي 
 .نوع حبس و وقف اموال ممنوع استره: 99ماده 
 

   نهائياصل
  .مخالف اين قانون ملغي مي شودمقررات همة : 100ماده 
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  برخي از موادةاطالعاتي در بار
 

» قانون احوال شخصي«طرح از تدوين  برابري درشمال آفريقا-95گروه هدف 
  : بوداز شكافتن مسائل زيرتالش براي ب

 چندهمسري •
 ازدواج مسلمان با نامسلمان •
 ارث •
 .فرزندخواندگي •

نگارش  در 95گروه يحي است در باره منابع مورد استفاده ضپيوست زير تو
 . فصول استاين
 

  چندهمسري 
 يچند همسربرخي . در فقه اسالم سه رويه نسبت به تعدد زوجات وجود دارد

ولي قيد و مي پذيرند ر اصل آنرا دگروهي . را براي مرد مطلقاً روا مي شمارند
 ا بما . آن را ممنوع مي دانندو سرانجام گروهي .  برآن مي نهند هائيشرط

 ).13ماده  (يماخير همداستانگروه 
به روشني آثارشان را در چندهمسري از آنجا كه صاحب نظران منع     

ير چند نكته زآوردن به پردازيم و تنها نمي به تكرار دالئل بيان كرده اند ما 
  :بسنده مي كنيم

 
 روا بودن چند همسري براي مرد بايد طبق سرشت عوامل اجتماعي زمان و .1

. روابط انساني اي كه بر جامعه پيش از اسالم عرب حاكم بود، فهميده شود
جائز شمردن اين كار در واقع كوششي بود براي مهار هرج و مرجي كه بر سر 

از اين نظر محدود كردن . داشتتصاحب و مالكيت زنان در آن زمان وجود 
تعداد همسران به چهار نفر براي يك مرد مي تواند نخستين گام بزرگ در راه 

افزون بر اين، از آن جا كه سنّت اسالم بر تحول . شمار آيده آزادي زنان ب
در تكميل روندي است كه از پانزده قرن تدريجي است منع چند همسري پس 

 . با اسالم آغاز شد
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كه عدل و عدالت خواهي از اصول محوري اسالم است و از ميان نجا از آ .2
خواهد الت راستاي احترام به اصل عدبي شك در حق چندهمسري برداشتن 

 .است ما ي امروزة فراخور نيازهاي جامعگذشته از آن كه تك همسريبود 
 

 ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان
 شمال آفريقا به تفاوت مذهب دو طرف جوامعدر قوانين  ازدواج يكي از موانع 

  :ما به داليل زير اين منع را درست نمي دانيم. باز مي گردد
 
   :باز مي گردد قرآنبه احكام آمده در دليل نخستين  .1

يك كنيز بهتر از زن . با زنان مشرك نكاح نكنيد تا ايمان بياورند« •
 و با مرد مشرك ازدواج. مشرك است هرچند وي خوشĤيندتان باشد

 ».نكنيد، يك بنده مؤمن از او بهتر است هرچند او خوشĤيندتان باشد
  )221 آيه ،سوره بقره(                                         

اي كساني كه ايمان آورده ايد وقتي كه زنان مؤمن به شما پناه مي « •
آورند بيازماييدشان، خداوند به ايمانشان آگاهتر است، چنانچه آنان را 

يافتيد، به كفار بازپسشان مدهيد؛ آنان ديگر بركفاّر حالل مؤمن 
 ». . .نيستند

  )10سوره ممتحنه، آيه (                                        
ند همان گونه كه زنان پارسا كه   ازنان پارسا و مؤمن برشما حالل«  •

 ».ند اپيش از شما از اهل كتاب بوده اند برشما حالل
 )5 آيه ،سوره مائده(                                               

اينها آياتي هستند كه براي حالل كردن ازدواج يك مرد مسلمان با يك زن 
يهودي يا مسيحي و همچنين براي حرام كردن ازدواج يك زن مسلمان با مرد 

  .غيرمسلمان نقل مي شود
داللت قطعي مي كنند و اكتفا  اصول كلي  به بيان اين آيات فقطاما،    

اختالف آرا بر سر تفسير اين آيات از همين روست كه . برموارد ويژه ندارند
از آنجا كه تفسير يك كوشش انساني و اجتهادي است، پس منع و . پيش آمد

اباحه اي كه از اين آيات فهميده شده همه محصول اجتهاد فقهي و فاقد 
 .قداست است
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به معناي » مشرك«ه  برخي از فقها براين نظرند ك،وانگهي    
.  است هردوامل اهل كتاب و مشركينش »اركفّ« و كافر استغيرمسلمان يا 

كه تحريم ازدواج زن مسلمان با همه آنان رسيده اند استنباط به اين از اينجا 
برخي ديگر از فقها اين تحريم را بر . مي شوند، مطلق استشمرده  »كافر«كه 

ن كه شيعه اماميه ازدواج مرد مسلمان را مرد و زن يكسان روا مي دارند؛ چنا
 حرام مي )221بقره (» وال تنكحوالمشركات«با زن اهل كتاب به استناد آيه 

 .داند
فقها در منع ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان بين اهل افزون براين،      

كتاب و مشركين فرق نمي گذارند، اما وقتي كه به مردان مي رسند در تميز 
 يهوديان و مسيحيان و مشركين همه  گرچه.ين دو درنگ نمي كنندادادن بين 

بيشتر از ، با اين همه پيداست كه اهل كتاب متّصف مي شوندصفت كفر با 
از آنان نام در بسياري از آيات وند خدا اند زيرا به مسلمين نزديكبت پرستان 
ن كسي آنانمي توان مشرك شمرد زيرا اهل كتاب را عالوه براين، . برده است

 قرآنبسياري از آيات بر اين واقعيت در . را شريك پروردگار قرار نمي دهند
 . استتأكيد شده 

بر سر آنكه آيه سوره بقره يا وجود دارد اختالفي كه بين فقها با همه     
و زنان اهل ) پارسا زنان(آيه سوره مائده را براي فهم مقصود از محصنات 

كه به مسأله نكاح مرد مسلمان هنگامي ه كتاب مالك قرار دهند، با اين هم
 در اين.  تفاوت قائل مي شوندكتاباهل مي رسند بين زنان مشرك و زنان 

بت شامل وند تنها ار در خطاب خدااستنباط مي كنند كه كلمه كفّمورد چنين 
در دو سوره ممتحنه و توبه  ي شود، و ادعا مي كنند كه آيه تحريم پرستان م

بنابراين بر مرد مسلمان رواست . وره مائده نسخ شده استبا آيه تحليل در س
 .  ازدواج كند، مشركاهل كتاب اعم ازيهودي ومسيحي، ونهپارساي  كه بازنان

برقراري مساوات بين مرد و راي ، و به شددر پرتو آنچه در باال گفت    
همان فقها  را بر استدالل هاي ازدواج با اهل كتاب، ما موضع خود را زن در

در . ويم قائل شيتبعيضستوار كرده ايم بي آن كه بين زن و مرد از اين نظر ا
مسلمان با زنان اهل كتاب طبق د مرازدواج  ناگزير به تحريم غير اين صورت

الزم به يادآوري است كه به استناد . آراء و فتاوي موجود در فقه مي شديم
حريم ازدواج مردان از فقها فتوا بر تگروهي  ،از احاديث يرخ و بقرآنآيات 
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سلمان با زنان اهل كتاب داده اند و از اين نظر مردان را همسان با زنان م
 . مسلمان دانسته اند

ثمره كوشش و ) موسعيا مضيقّ (بهرصورت هردو نوع تفسير فقهي     
 بين مرد ونظر به برابري تفسيري هستيم كه هوادار اجتهاد انساني است، و ما 

اصل آزادي ازدواج و آزادي انتخاب همسر را بدون توجه به  بتوانيمزن دارد تا 
 .هاي بين المللي آمده است، رعايت كنيمميثاق  آنگونه كه در ،تفاوت دين

 
آفريقاي شمالي  دليل دوم بر اساس اين واقعيت است كه دولت هاي .2

 تصويب كرده - هر چند با قيد و شرط-  راهاي بين الملليگروهي از ميثاق 
كه زنان در انتخاب همسر همان حقي را دارند مؤيد اين نكته است   خود كهاند

 .، عقيده يا نژاد پوستتبعيض براساس رنگ فارغ از كه مردان دارند
سازگار بين المللي ميثاق هاي  قوانين داخلي بايد با معيارهاي به اين ترتيب،

پيامد . د بود خواه و اثربي معنياين ميثاق ها به تنهائي باشند وگرنه تصويب 
حاكم برقانون آن است كه اصول مندرج در آن را   يك ميثاقتصويبقانوني 

  . بخشداز قوانين داخلي مي و حتّي به آن قوت قانوني برتر خانواده مي كند 
 13راهنماي ما در پيش نويس مقررات ماده ياد شده اصول دو اصل     

 .ه اندبين زن و مرد بودبرابري رعايت تأمين و در راستاي 
 
 ثار

. اسالم براي تغيير و بهكرد وضع زنان راه تدريج و گام به گام را برگزيد 
نخست زنان را با دادن حق مالكيت و حق ارث بردن از حالت شبه بردگي 

براي مردان بهره اي از «: بر مي آيد سوره نساء 7 ةاز آي نكته اين. درآورد
ن نيز بهره اي از ماترك تركه والدين و خويشاوندانشان هست و براي زنا

 اين  ». معين كم يا زياد باشدةوالدين و خويشاوندانشان هست خواه اين بهر
بين زن اصل برابر  ميراث نازل شده، ةآيه كه نخستين آيه اي است كه در بار

جاهليت سنّت هاي حاكم دوران  ااين حكم شرعي ب. و مرد را در بردارد
.  برانگيخت را مردان نسبت به سهم زنانمخالفتاز همين رو و سازگار نبود 

چگونه حق ارث بردن به كسي بدهيم كه اسب نمي راند، شمشير «: مي گفتند
 توارث را با ةاسالم قاعدچنين بود كه » نمي زند و با دشمن نمي جنگد؟
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درباره فرزندانتان « :محدود كردن سهم زنان به نصف سهم مردان تعديل كرد
 ». كند كه سهم پسر به اندازه سهم دو دختر استخداوند به شما سفارش مي

  ) سوره نساء11آيه    (                
 - را دو برابر سهم زنان كردنااين حكم سهم مردبا  قرآنبا اين همه، هرچند 

ا در برخي موارد ديگر ام - حكمي كه خود استثنائي بر حكم ماقبل آن است
پدر و مادر از پسر ارث . ختدر زمينة ارث را برقرار سامساوات بين دو جنس 

خواهران و  و همچنين برادران است خود، اگر صاحب فرزند باشد، برابر
موردي  در افزون بر اين،. به تساوي ارث مي برند] بي فرزند و يتيم[» كَالله«

كه متوفي  و آن هنگامي است مي برداز مرد ن عمالً سهم بيشتري خاص ز
اگر فرزندي نداشت «: ث بران او هستندفرزندي ندارد و والدينش تنها ميرا

  ».ماترك است پس والدينش ارث مي برند و سهم مادرش ثُلث 
  ) سوره نساء11آيه (            
يه اي كه سهم زنان را نصف سهم مردان تعيين مي كند، آبنابراين،     

 قرآنبايد در بستر وضع اجتماعي آن زمان و واقعياتي كه مورد توجه نص 
اسالم هرچند الزام به پرداخت نفقه را به اقتضاي . بازنگري شودبوده فهميده و 

حال وقت به عهده مردان گذاشت و فقها پرداخت نفقه را دليل نقص سهم زنان 
 .به هر حال از لون ديگر است ي واقعيت امروز،در ارث گرفتند

ديگر از نظر مالي امكان اشتغال آموزش عالي و ار رهگذر امروز زنان     
با شوهران خويش آنان در تأمين هزينه هاي خانواده . ه مردان نيستندوابسته ب

. و غير متعارف نيست كه يك زن تنها نان آور خانواده باشديك اند شر
اين بق ط.  توارث وجود ندارد براي مرد درسهم  علتي براي دو، ديگربنابراين

لحكم ا(» حكم بر پايه علّت وجودي يا عدمي اش مي چرخد « كه فقهيةقاعد
انكار نمي شود كرد كه  «نيز اين حكم كهو ) يدور مع علّته وجوداً و عدماً

سهم ) الينكر تغير األحكام بتغيراألزمان(» احكام با تغيير زمان تغيير مي كنند
دو برابر مردان بايد به سهام برابر تعديل و تبديل شود، چون علت وجودي اش 

  بايداصول اساسي اسالم استاز ميان رفته و اصل مساوات كه يكي از 
 :طاهر حداد به درستي نوشته است. جايگزين آن شود

 به نصوص شرع و مقاصد آن به دقت بنگريم مي بينيم كه سعي اگر«    
 ».براينست كه مساوات بين زن و مرد را در همه وجوه زندگي برقرار نمايد
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 )111 ، ص امراتنا في الشريعة والمجتمعطاهر حداد،(              
 

را از فرو رفتن در ما   تحولي تدريجياسالم با«همين نويسنده اضافه مي كند 
زنان و مردان بين  تبعيض  مدافعه اسالم در اساسكباور باز مي دارد اين 
هيچ عاملي نبايد ما را به  « كه در فقه آمده است، مضافاً)112 صهمانجا،(» .است

خود با تغيير ] فقه [اسالمآيا . انه دارنداين باور داللت كند كه امور ثباتي جاود
بسياري از احكامش را به ضرورت زمان تغيير اوضاع و احوال منقلب نشده و 

 )38  صهمانجا، (   .»داده استن
 

 فرزند خواندگي 
 فرزند خواندگي از مسائل مورد اختالف بين سنت گرايان و تجدد ةلئمس

ند كه فرزند خواندگي در اسالم ا بسياري از فقها برآن. خواهان مسلمان است
 ناظر بر زيدبن حادثه است كه پيامبر اسالم قرآن ةدليل آنان آي. شده استمنع 

 :او را به فرزند خواندگي پذيرفته بود
محمد پدر هيچيك از مردان شما نيست، ولي پيامبر خدا و خاتم « •

 ».انبياست
 )40سوره احزاب ، آيه (          
 ». پدرانشان را بگذاريدبر فرزندخواندگانتان نام« •

 )5سوره احزاب، آيه (                                  
. است بودن فرزند خواندگي مچازدر نظر فقها اين آيات دليل كافي بر غير

به گمان آنها فرزند خواندگي برخالف قواعد نَسب است كه افزون براين، 
ه ترين استداللي است  مشكل توارث عمد،در واقع. بنا شدهبر آن اصول ارث 

 مي كنند كه بدان توسل مي جويند و ادعاكه مخالفان فرزند خواندگي 
موجب ارث بردن شخصي مي شود كه خداي تعالي به وي حق فرزندخواندگي 

 .توارث نداده است
 فرزندخواندگي را نمي توان در تفسير ةلئاين است كه راه حل مسيت واقع

در بازخواني نصوص با مالحظه بايد  حل را راه. موافق يا مخالف نصوص يافت
واقعيتّي را .  اجتماعي اي كه در آن آيات نازل شده جست-زمينه هاي تاريخي

كه آيات به آن نظر دارند مبتني بر خويشاوندي خوني بويژه نَسب پدري 
 .است
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 مجاز مي شمارد و شرايطي قائل مي شود  راقوانين جديد تونس فرزندخواندگي
 ،مثاله عنوان ب. استمراعات مصالح فرزند خوانده معطوف به كه جملگي 

خود فرزند خوانده مي تواند به اسم پدرخوانده اش ناميده شود مشروط براينكه 
 فرزند خوانده داراي همان حقوق و وظايفي ،طبق قانونافزون براين، . بخواهد

 المراه ،بنگريد به نصر حامد ابوزيد. (است كه فرزندان حقيقي پدرش دارند
 )247-277 صص]احوال شخصيو زنان [ واألحوال الشخصيه 

 با توجه به نكات باال و اين كه قوانين تونس فرزندخواندگي را به ما    
 در طرح پيشنهادي خود  رامواد مربوط به فرزند خواندگيرسميت شناخته اند 

  .انتخاب و انشاء كرده ايم
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١٠٠ mesures et dispositions pour une codification maghrebine 
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Les Maghrebines entre Violences physiqes et violences 
symboliques 

 1999 ] شمال آفريقا روبرو با خشونت بدني و نمادينزنان [
Auto - Porrait d' un movement: Les femmes pour l' egalite an 
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 ٢٠٤

 
 

 در بارة سازمان بين المللي آموزش و همكاري زنان
 

 سازماني غير دولتي است (WLP)سازمان بين المللي آموزش و همكاري زنان
 بازيابي درتوانمند كردن دختران و زنان دنياي جنوب فعاليت هايش كه هدف 

ه هاي ملّي و بين  و در عرص در محيط خانوادگيي است كهو بازسازي نقش
براي تحقق اين هدف، سازمان امكانات آشنائي با شيوه . المللي ايفا مي كنند

هاي رهبري و مهارت سازي را در اختيار زنان مي گذارد و آنان را در بهره 
براي مبادلة داده هاي علمي و پژوهشي ياري مي جوئي از تكنولوژي مدرن 

»  مشاوران ويژة«ولتي است و نيز از اين سازمان سازماني مستقل و غيرد. دهد
 بين المللي آموزش و سازمان. شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد

با سازمان هاي مشابه در آفريقا، براي تحقق هدف هاي ياد شده  همكاري زنان
 و نيز با اعضاي يك شبكة بين المللي مركب از متخصصان ،آسيا و خاورميانه

  .   مي كند، همكاريمسائل زنان
 
  
  




