
 نگاهی گذرا به تحوالت حقوِق زنان در ايران

 

انديشيها، ستمها  ج  ايرانياِن بسياری قربانِی ک   .  شايد بيراه نباشد اگر زناِن ايرانی را پيشگاماِن تحوالت ايراِن معاصر بدانيم            
 .اند کرده  تحملاند، اما زناِن ايران، تنها براِی آنکه زن بودند، اجحاِف بيشتری را های گذشته شده و نابخرديهای دهه

در الواِح   .  ی کشفياِت باستانشناسی، زنان در ايراِن باستان از حقوقی تقريبا برابر با مردان برخوردار بودند                                برپايه
ی بارداری، مرخصِی مادری دريافت       سفالينی که از ساخِت تخِت جمشيد به دست آمده است، زناِن ايرانی حتا براِی دوره              

اگر .  ی فرمانروايی به چشم نميخورند          ی ايرانيان، زنان چندان در عرصه             دهزار ساله  ولی در تاريخ چن      .  ميکردند
 . اند اند يا به ندرت ديده شدهای دارند، ولی ايرانيان زمامدار زنی را به خود نديده هاِی شناخته مصريان ملکه

رد، زنان مسلمان از ارزِش يکسانی       هنشين را زيِر چتِر امت گرد آو         عبداهللا با ديِن خويش عرِب بادی        زمانی که محمدبن  
زنی .  در قرآن هر آنجا که سخن از حق است، سهِم زنان بسيار کمتر از مردان است                 .  با مرداِن مسلمان برخوردار نبودند    

دختران .  است، تنها يکهشتم از اعيان، نه حتا عرصه، را به ارث ميبرد                   ش سپری کرده   يکه عمری را کناِر همسر خو        
اگر مرِد مسلمان جواِز چهار زناشويی را دارد، زنان حتا از حِق طالق                   .  دراِن خويش را ارث ميبرند      نيمی از سهِم برا    

ی يک طرف برای جاری شدِن آن کافی است            برخوردار نميباشند، زيرا طالق از ديِد اسالم ايقاع است و در ايقاع اراده              
 .که در طالق آن يک نفر شوهر است

قاق حق به زناِن مسلمان خست به خرج داده است در کيفر آنان دست و دلباز بوده و سهمی                   اما هر آنچه که اسالم در استح      
 ٨٠خمر کند هماننِد مرد       زنی که ارزشی برابر با مرد براِی شهادت ندارد، اگر شرب           .  برابر مردان برای آنان قائل است     

ی حق يکسان نميداريم، کيفر يکسان         ايستهدر اينجا اين پرسش پيش ميآيد که چرا آدمی را که ش              .  ضربه تازيانه ميخورد  
ولی ظاهرا  .  اند که هر که را بامش بيش، برفش بيش               از قديم گفته   .  ی بيعدالتی است      نشانه يهاچنين نابرابر .  ميرسانيم

ب البته اين پاسخ را از ياد نميبريم که پيش از پيامبِر اسالم، اعرا                  .  آفتاِب سوزاِن حجاز مجاِل چنين مثلهايی نبوده است           
بيشتِر دختراِن خويش را زنده به گور ميسپردند، اما شايسته است که خدايی با وسعِت کهکشانی الاقل بخشی را نيز به                               

البته اگر ادعاِی ارساِل دينی       .  ی هنِر خويش را در اصالِح اموِر اعراب بکار نميبرد                 عجميان اختصاص ميداد و همه      
 . جهانشمول ميداشت

ان به پيش ميرفتند، زنان بيشتر به کنِج اندرونيها رانده ميشدند که البته اين تنها ويژهی                               در گذِر تاريخ، هر چه مرد          
کم زنان را از بنِد سنت و باورهاِی دست و پاگير رهانيد و راه را براِی                  های نو به ايران، کم      وروِد انديشه .  مسلمانان نبود 

انديشِی مردساالرانه محدود     ی کج   تانه، زنان تنها به واسطه     اما شوربخ .  جستن از تواناييهاِی آنان کمی هموار نمود         بهره
 . نميشدند، بلکه زناِن بسياری چوب الِی چرِخ شکوفايی زنان ميگذاشتند و ميگذارند

. شاهی را چشيدند      ايران را درهم نورديد، زنان بيشتر از مردان طعِم تلِخ رهايی از نظامِ                   ۵٧زمانی که طوفاِن انقالِب       
 اگر قانوِن حمايت از خانوادهای بود که تا آنجا که شدنی بود، بخشی از               ،نانی بود که سرآغاِز راِه زنان بود      اگر سازماِن ز  

البته نبايد از ياد برد که        .   پيشرفتی را هم که حاصل شده بود به پس برد              قدرحقوِق زنان را بهبود ميبخشيد، انقالب همان        
اننِد مردان برخوردار نبودند، ولی نخست آنکه پيشرفتهاِی بسياری در             ی پهلوی از حقوِق يکسانی هم         زنان ايرانِی دوره  

ای وجود داشت تا بستر را براِی             ی حقوق آنان عليرغم فشاِر مذهبيون حاصل شده بود و دوم آنکه، اراده                       اين زمينه 
دسترفته يافتند بلکه نظاِم     متاسفانه، زنان نه تنها آنچه را داشتند از             .  رسيدِن به برابرِی حقوق زنان و مردان فراهم کند             

 . مقدِس اسالمی، آزاديهاِی ابتدايی آنان هماننِد برگزيدِن نوِع پوشش را نيز از آنان ستاند

رهبر، .  ی آخوندهاِی شيعه دوازده امامی ميباشد          در قانون اساسی جمهوری اسالمی، بسياری از مناصب تنها برازنده               
در .  مناصبی در انحصار آخوندها است      از اعضاِی شوراِی نگهبان همگی     ی قضائيه، خبرگاِن رهبری و نيمی       رئيِس قوه 

از مياِن آن مناصبی     .  زيرا ظاهرا زنی توانايِی آموختِن فقه و ادبياِت عرب ندارد            .  اين ميان جايگاِه زنان که آشکار است        
  مناصبی هماننِد رياست      زنان صالحيِت احراز    .  ی زنان نميباشند      که در انحصار آخوندها نيستند، بخشی نيز برازنده              

اسالمِی ايران که بگذريم، زنان         از حقوِق اساسِی جمهوری    .  جمهوری، قضاوت و فرماندهِی نيروهاِی مسلح را ندارند           
در قانوِن  .  حتا کودکاِن دختر ما نيز از اين قاعده مستثنی نميباشند            .  وضعيِت چندان درخوری در سايِر قوانين نيز ندارند          

 سال قمری و    ٩بنابر قانون مدنی، دختران در       .   مسئوليِت کيفری بلوغ شرعی قرار داده شده است          مجازاِت اسالمی، سن  
 سال از عمرش سپری ميشود، ١٠بنابر اين دختر نگونبخِت ايرانی که      .   سال قمری به بلوِغ شرعی ميرسند      ١۵پسران در   

شرعی نرسيده است فاقِد مسئوليِت کيفری         اگر جرمی  مرتکب شود کيفر ميبيند ولی پسر همسِن او که هنوز به بلوِغ                           
 . است

ی اين داستانهاِی تلخ بايد اين را افزود که زناِن سياستمداِر بسياری در جمهورِی اسالمی ايران هستند که به جای                         به همه 
  .تر شوند کوشش براِی بهبود وضِع زنان، تالش ميکنند که قوانين هر چه بيشتر بدوی

 



ی نهادهای مدنی بسيار        ی که به زنان وارد ميشود، سهِم زناِن ايرانی در برپايی و اداره                    ی نارواهاي   ولی در کنار هم     
ی   چه بسيارند زنانی که عليرغم همه        .  بخشی از بخشها تنها به مدِد زنان برپا کشته و اداره ميشوند                   .  شاياِن ذکر است   

کوششهاِی آنان تنها محدود     .  تالش ميکنند ِبشر و جامعه       نابرابريها در جايجای ايران، براِی بهبود وضع کودکان، حقوق           
 . هی خويش ميکوشند به فعاليتهاِی فمينيستی نميشود و براِی بهبوِد جامع

در چنيِن شرايِط نابرابری، زنانی که با حِق کمتر اثری بيشتر از مردان ميگذارند، کاری به مراتب مهمتر از مردان                                  
سالهاست که زِن ايرانی عليرغم          .  ترين حقوِق خويش ميجنگد         یدايسالهاست که زِن ايرانی براِی ابت            .  انجام ميدهند  

سالهاست که زِن ايرانی افزون بر ستمهاِی           .  ی خويش، نه تنها حِق خويش، تالش ميکند              نابرابريها براِی بهبوِد جامعه     
هايی   مهسالهاست که زِن ايرانی در سکوت خي           .  ی ايرانيان به گناِه زن بودِن خويش مجازات ميشود                رواشده بر همه   

ميهِن   ی اينها به من به عنواِن يک مرِد ايرانی ميآموزد که از بودن در کناِر زناِن هم                        همه.  سرشار از اميد برپا ميدارد     
 . زِن ايرانی روزت فرخنده و راهت پاينده باد. خويش افتخار کنم

 

 عدالن پارسا

    ٢٠١٠مارس  ٢

   


