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:چكيده

ه و نظام و جايگاه زنان در اي ادارة جوامع با حقوق انساننوع حكومت ها و در نتيجه حقوق ها

زنان از ابتدا در پي بدست آوردن حقوق خود تالش. ارتباط مستقيم داشته است،طول تاريخ جهان

و مردان اي از زماندر پارهاما اند كردهمي زن ساالريو حتي گاهي كم بودهها شكاف بين زنان

و انباشت كاال، تمركز ثروت در دست.توجود داشته اس و توسعه مالكيت بتدريج رشد اقتصاد

ب و سياست گذاري را و رفته رفتهه عمدتاً مردان، گرايش به سمت تمركز تصميم گيري همراه آورد

نياز به تبعيض گاهي براي تعديل وضعيت موجود داد به نحوي كه زنان را در جايگاهي نابرابر قرار 

با. است زنان مثبت به نفع و دستاوردهاي گوناگون همراه گسترش توجه جهاني به حقوق بشر

آثار اين تحوالت در كشورهاي. را تقويت كرده استزناني استعمار زدايي، پيشرفت حركت ها

. جهان اسالم نيز بازتاب يافته است

: واژگان كليدي

و روابط بين المللوضعيت سياسي حقوقي زنان، تاريخ جهان، فمينيسم، حق  وق

  Email: dm_jalali@ yahoo.com 03117932885:س فاكمسئول مقاله∗

: زير در همين مجله منتشر شده استلهاز اين نويسنده تاكنون مقا

و وضعيت ايرانحقوق بشر زنان در حقوق بين« .1383، زمستان66، شماره»الملل
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 مقدمه.1
و بررسي  وجود اجتماعي انسان، تداوم،هاي علمي انجام شدهبا استناد به حقايق تاريخي

و تكامل جامعة انساني اوليه بيشتر مديون تالش بيها، مجاهدتآن و زحمات دريغ زنان ها

به مصاديق تاريخي، گروه. بوده است به هاي كوچك اجتماعي با عنايت كه در عصر حجر

در اجتماعات ابتدائي نيز قسمت. حكم الزام تشكيل شدند تداوم خود را مرهون زنان بودند

نه مردان به دست زنان اتفاق افتاده است  با نقش زن در ارتباطدر. اعظم ترقّيات اقتصادي

و زمينه و ايجاد شرايط هاقتصاد اي متوالي هاي تكامل اجتماعي، در آن هنگام كه در طول قرن

ميمردان با روش باوكردندهاي كهن به شكار اشتغال داشتند، زنان در اطراف خيمه زراعت

به ايفاي نقش. را بوجود آوردندايجاد هزاران هنر خانگي پاية صنايع بسيار مهم پس با توجه

و مؤثر زنان در امر اقتصاد نمي و توان منكر نقش سازندة آنان در تكامل اجتماعي مثبت

.شكوفايي تمدن بشري شد

زيرا. دربارة وضعيت زنان در جوامع ماقبل تاريخ نمي توان با قاطعيت اظهار نظر كرد

و مورخان دربارة. شناخت مورخان از اين دوره بسيار ناچيز است كه نژاد شناسان در اطالعاتي

به همان نسبت. گير وجود دارد چشميهاي ابتدايي جوامع بشري فراهم آورده اند، تضادشكل

و قاعده است رو در تحقيق حاضر از اين. كه اطالعات مستندتر است، كمتر مبتني بر نظم

به شدت هاي مختلف بودهناگزير از بررسي اين جوامع به روايت كه گاه ايم؛ روايت هايي

.ناقض يكديگر هستند

در تمدن.2  هاي ماقبل تاريخ موقعيت زنان
دربسيار دشوار مي زيرا. وضع زنان در دوران گذشته تصويري براي خود ساخترهباتوان

ويحتي كسي نمي داند در شرايط  بسيار متفاوت نسبت به شرايط امروزي، وضعيت جسمي

به چه صورتي بوده است؟ در آن دوران به عهدة زنان گذاشته،روحي زنان  كارهاي دشوار

.، ولي اين نكته، امري مبهم استندبخصوص وظيفة حمل بارها را زن به عهده داشتشدمي

كه دست مردان براي دفاع احتماالً اگر اين كارها به عهدة زنان گذاشته مي شده به اين دليل بوده

و. آزاد باشد به حمايـت جنگجويان و فرزندان و تأمين بقاي خود زنان براي دفاع از خود

به آن مي پرداختند، ني كه منحصراً مردان و شكار اند، زيرا قطعاً هيچگونه از داشتهحاصل صيد

و ولد وجود نداشته است و ظاهراً مادر شدن. نظارتي بر امر زاد هاي مكرر، بخش اعظم نيرو

كه به دنيا. كرده استوقت زنان را صرف خود مي به تأمين زندگي كودكاني  زنان قادر

كه اين واقعيت خود نتيجه اي سنگين خوا،اندآوردهمي .)112:1380دوبوار،(! هد داشت نبودند
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طبق شواهد تاريخي وضعيت زنان در بعضي از طايفه هاي دور از تمدن ماقبل تاريخ

را.اسفناك بوده است  مثالً در زمان سكونت انسان هاي اوليه در استراليا زن حكم حيوان اهلي

و فقط براي توليد نسل به كار مي و در مواقع قحطي هم زن را كشت.رفتداشته . خوردندميه

به همين صورت بوده است  شايد بتوان.در جزيرة ويتني متعلق به انگلستان هم وضعيت زنان

به يكديگر نزديك بوده و و رسوم قبايل وحشي هم سطح و آداب كه طرز تفكر گفت

در اقوام نيمه متمدن آسيائي. مخصوصاّ در طرز برخورد با زنان تفاوتي بين آنها ديده نمي شود

و تحت قيمومت پدر يا شوهران خود در و چين زنان حكم باركش را نداشتند ولي صغير  تبت

و زنان نبايد محكمه را با وجود ناپاك. ماندندمي و چين شهادت زنان بدون تأثير بوده در هند

مي بود بايد درب خود آلوده مي كه شهادت زن قابل قبول و در مواردي خاص هم كردند

ميايستاد محكمه مي به وي داده نميو اداي شهادت  92:1357صدر،(شد كرد ولي حق داخل شدن

-85(.

و ايرانيان قديم.1-2  وضعيت زنان در بابل، مصر
 قرن پيش از ميالد مسيح25ها مردماني از اعقاب عمور، پسر كنعان بودند كه در عموري

فمي و سرزمين آنان سومر بود كه در ساحل راست رودخانة رات در غرب بحرالميت تا زيستند

و. بابل قرار داشت و پيشرفت علمي كه به لحاظ قدرت نظامي بابل نخستين ملت متشكل بود

مي درخشيد و. هنري در تمام آسياي غربي طايفه هاي اين سرزمين همگي مادر ساالر بوده

كه نخستين حمورابي، نام آورترين پادشاه سلسلة آن زمان بود. كودكان به زنان تعلق داشتند

به او ابالغ شد در اين. مجمع القوانين معروف به قوانين حمورابي، بوسيلة خداي خورشيد

كه شامل  و طالق با توافق طرفين283قوانين به داشتن روابط آزاد مجاز بود  ماده بود زن

به شمار و خانواده يك واحد حقوقي و شوهر مشترك بود مي شد، حق مالكيت ميان زن اعمال

.)33-35:1380سعدون،(رفت مي

كه زنان بسياري از ملّتاما نزد مصري ها ها، گويا وضع اجتماعي زن مصري از وضعي

و. بهتر بوده است،داشتند و جديد نيست كه در مقام طبق اعتقاد ماكس مولر، هيچ ملّت قديم

و منزلت زنان در وادي نيل رسيده باشد به مقام ازنقش. موقعيت زن كه هاي باستاني زمانهايي

به صورتي نشان مي و بازاربر جاي مانده، زنان را كه آزادانه در ميان مردم در كوچه  دهد

وبي و به كارهاي صنعتي و آمد كرده  آنكه كسي نگاهبان ايشان باشد با آزادي كامل رفت

 سخت بگيرند از سپاهيان يوناني كه در اين زمان عادت داشتند بر زنان خود. پردازندتجاري مي

را. كردندمشاهدة اين آزادي زنان در مصر تعجب مي و ملك خود مي شدند زنان مصري مالك

ميبه ارث مي و در قبالة نكاح آنان ذكر كه مرد بايد از زن خويش اطاعت كند، گذاشتند شد
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و عدالت...و)Lsis & Maat( مصر خدايان زن همانند لسيز كه سمبل معرفت، نبوغ  داشت

.بودند

با. زن نزد ايرانيان قديم نيز از مقام وااليي برخوردار بود و مقام اجتماعي از نظر حقوقي

چه بود همه به  و اگر هم اختالفي در وظايف آنها پيدا مي شد، هر و برابر بود مرد مساوي

در زمان زرتشت پيامبر، زنان همانگونه كه بر حسب عادت. حكم طبيعت تعيين شده بود

ميپيشين و شد و با روي گشاده در ميان مردم آمد كردند يان منزلتي عالي داشتند، با كمال آزادي

و حقوق اجتماعي  به نظام خانواده و از تمام حقوق مربوط مي شدند و زمين و صاحب ملك

.)29-34:1371تيال،(سياسي بهره مند بودند

 وضعيت زنان در آتن.2-2
ازبه عنوان يكي از دولت شهرهاآتن و ي يونان در پانصد سال قبل از ميالد به ياري زنان

مولي آنچه. بركت وجود آنان شكوهمند شد و عظمت تمدن آتن را بوسيله ورخان نوشته شده

كه زنان در دوران. بدون دخالت زنان مطرح كرده اند مطلبي بر خالف واقعيت مي باشد گويي

براي آمده بودند شوند چرا كه شاهان فقطميپادشاهان مستبد يك شبه از صحنة تاريخ بركنار 

و سطح تمدن فرض شده استبطالن رابطه در. اي كه بين مقام زن در تاريخ هرودوت، زنان

مردان بر اساس معيار نفع. همه جا حاضرند ولي در تاريخ توسيديد از آنان اثري در ميان نيست

به ويژه  و آنان را مي پرداختند به سنجش زنان ميو زيان از؛بيننددر خانه مفيد  زنان پس

به خانة ديگر مي و تقريباً چون خدمتكار و خدايان ازدواج از خويشان خود مي گسلند روند

مي كنند  .)339:1367دورانت،(ديگر را عبادت

م با ميزبتوجه به مطالب و حقايق ور كه وضع زنان طبق شواهد توان به اين نتيجه رسيد

و عوامل مختلف مستند در مراحل گونا گون تاريخ جوامع بشري با توجه به شرايط طبيعي

و و هميشه دستخوش تغييرات بوده ... اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي هرگز يكسان نبوده

و همه جا وضع به يك منوال ثابت است حتّي در يك جامعه هم نمي كه هميشه توان گفت

.بوده است

ب.3 در مدينه هاي  استانجايگاه زنان
و با شكوه ترين ملّت هاي مهد تمدن در تاريخ از لحاظ پيشرفتيكي از هاي مترقّي ترين

و اجتماعي ملت يونان است و. علمي در ابتداي عصر ترقّي اين ملّت پدر ساالري حاكم بوده

در. مادر خانواده مطيع شوهر خود بوده است و اقامة دعوي زن يوناني حقّ عقد قرارداد ندارد

كه تحت تأثير زنان صورت گرفته باشد. مه برايش ممكن نيستمحك در قوانين سولون اعمالي
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عقيدة جاري در يونان.برندزنان پس از مرگ شوهر از ارث او سهمي نمي. اعتبار قانوني ندارد

و  و زن جز حمل طفل عصر طاليي نيز، مبني بر اين است كه نيروي تولد تنها از آن مرد بوده

با. وظيفة ديگري نداردپرستاري وي و در هر امري كه زنان فقط در خانه مورد احترام هستند

ولي در اواخر اين دوران، براي آزاد. فرمانشان رواست،سلطة پدرانة شوهران مخالف نباشد

و اطاعت خود ساختن زنان نهضتي پديد و باعث شد كه زنان تا حد وسيعي واقعيت انقياد آمد

و دولت شهرهاي آن چون هر جاي ديگر براي زنان را كاهش دهند، كه  اين خود در يونان

بر.)64:1367دورانت،( بزرگ استيامتياز نه تنها رياست مذهبي خانواده را در يونان باستان پدران

و اختيارات نيز بر خوردار بودند حقّ قبول يا رد فرزند، حقّ: عهده داشتند بلكه از اين حقوق

و قبول پسري به شوهر دادن دختران و زن دادن پسران، حقّ خارج ساختن پسر از قيمومت

و فرزندان كه در محيط خانواده صورت مي گرفت، حقّ فرزندي همچنين در محاكمه زنان

به مرگ كند  و زن خود را محكوم و او مي توانست حتي فرزند قضاوت قطعي با پدر بود

.)64:1373راوندي،(

كه از عصر توحش خارجهاي متمدن از ديگر ملت  ملت روم است اين ملت هنگامي

و فرزندان خود مي شود مرد را به عنوان كدخداي خانواده مي بيند كه از هر جهت بر همسر

و حتي حق كشتن همسر خود را هم دارد و با ظهور. مسلط است اما اين وضعيت ديري نپائيد

و زن به دختران و امپراطوري روم نظر روميان نسبت ان تغيير كرد تا اينكه در همه جا قوانين

و قانون دستش را در همه  و مالكيت گرديد و زن داراي حقوق ارث نظام خانواده مسلط شد

و شوهر  كه زنان خود داراي استقالل مالي شدند بدور از تسلط پدر جا باز گذاشت تا حدي

به كار اشتغالهاها يا كارخانهبرخي زنان در كارگاه.)14-17:1348 قطب،( و خصوصاً در نساجي

مي. داشتند و گروهي موقعيت سياسي مهم داشتندبعضي وكيل يا پزشك زنان فرمانداران. شدند

ميمستعمرات را سان مي و برايشان نطق اين وضعيـت اجتماعي بر پاية فضائلي. كردندديدند

ح: همچون و احتراز از پرهيزگاري، سنگيني، متانت، سادگي، دلبستگي متقابل، س مسئوليت

).229-230:1373راوندي،(زياده روي استوار بود

مي توان از روي مدارك مربوط به علم آثار  همزمان با اين دو تمدن؛ در ايران باستان هم

و به خانه داري، كشاورزي، حفظ آتش كه تمام وظايف مربوط بوسيلة ... مادي بشر حدس زد

ن. گرفته استميانجام زنان  و تعيينه تنها در عمدهزن كننده ترين كارهاي اجتماع نقش اساسي

و داشت بلكه در عين حال با رقص و سرور به زندگي نشاط كه جنبة هنري داشت هاي مذهبي

زن.1بخشيدوجد روحاني مي و كارائي باالي زن در اين دوران عدم تعادل بين وظايف اشتغال

 
ر.1 .1381شيرين بياني، زن در تاريخ ايران باستان،.ك. در مورد وضعيت زنان ايران باستان
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كه در نتيجه، همين امر، اسا راو مرد شده كه زن در آنها بر مرد(س بعضي از جوامع اوليه

زن. آورده بود بوجود) تفوق يافته كه تعدد شوهر براي و همچنين جوامعي در چنين جوامعي

ميمعمول بوده زن كارهاي قبيله را اداره مي به مقام روحانيت و و در عين حال كرد رسيد

گرفت زيرا زن ناقل خون قبيله به زنجير اتصال خانواده بوسيلة سلسلة زنان صورت مي

ميخالص به شمار .)31-33:1370حجازي،( رفتترين شكل خود

ميبارهدر مي شد ولي گاهي: توان گفت مصر باستان اينگونه حكومت توسط مردان اداره

مي گرفتند ها در هايي از حكومت ملكهنمونه. بنا بر شرايط خاص زنان زمام امور را بدست

چستشپسوت دختر شاه تحوطمس در حالي«طبق گفتة ويل دورانت.د داردتاريخ مصر وجو

وي همانند شاهان.»كه سي سال از دوران سلطنت پدرش مي گذشت بر تخت سلطنت نشست

و و صلح صادر مي كرد و ...قبلي حكم جنگ ، بطور كلي زنان در تمدن هاي باستاني از احترام

و چيني.)71:1377شادلو،(ار بودند منزلت وااليي در عرصه هاي زندگي برخورد اما زنان هندي

و ربودن، متفاوت داشتند در مذهب هندوانيوضعيت  زن ارزشي در اجتماع نداشت، خريدن

و چون فاقد روح بود به وجود مرد داشت و ممات زن بستگي و حيات دختران مرسوم بود

از،رواز اين. توانست بدون مرد زيست كندنمي با زنان هند پس او مرگ شوهرانشان جسد

و وفاداري خود را آتش زده مي و نمونه اي از عفت و اين را جزء افتخارات خود سوزانيدند

به شوهر مي .)23:1342نقبائي،( دانستندنسبت

ترين نقاط عالم معروف. وضعيت زنان در عربستان جاهليت در اين زمان قابل توجه است

سردر.ن زمان جاهليت استاز لحاظ بدرفتاري با زنان عربستا به عربستان كه در اوج بربريت

ميمي بردند، دختران بي ميگناه خود را زنده زير خاك ماندند كردند؛ دختراني كه اگر هم زنده

ميالتّجارهحكم مال بي بهاء فروخته كه در برابر اشياء كه؛شدنداي را داشتند  در صورتي

به فروخت به سختي حاضر ميپدرانشان ون گوسفندانشان استفاده ... شدند چون از پشم آنها

و هشتم.)59- 61:1357صدر،(اي نداشتند ها هيچ ثمرهكردند اما دختر بچهمي در قرون هفتم

آنيك اسالم،ميالدي كه بسياري از زنان از شكوه و ثروتمند را بنا نهاد امپراطوري مقتدر

ت. بهرمند شدند به هاي فرهنگي، مذهبي، سياسي، در مجموع زنان از فاوتدر اين دوره با توجه

هاي مختلف را در عرصة اجتماع آزادي بسيار برخوردار شدند كه به آنها امكان ايفاي نقش

شدمي مي. داد كه بعدها براي جنس آنها ممنوع و از مصاديق اين ممنوعيت توان به تصميمات

ا .)39:1372ميشل،( ها اشاره كردين آزادياعمال خلفاي كشورهاي مسلمان براي محدود كردن
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و تأثير آن بر موقعيت اجتماعي زنان.4  كليسا
ميكساني به كار  اندكيبستند در ستم كاري بر زنان سهمكه ايدئولوژي مسيح را

مي. اندنداشته و جذاميان را در بر كه زنان و همين در انجيل نفحة انساني وجود دارد گيرد

ك زنباعث شد و به قانون جديد دلبستگي يابنداه افراد خرده پا، بردگان و شوق بيشتر . ن، باشور

ها هنگامي كه به زير يوغ كليسا در آمدند نسبتاً محترم شمرده در اعصار اولية مسيحيت، زن

 عمده داشته باشند، فقط مجاز به انجام اموريتوانستند سهمشدند اما در مراسم مذهبي نمي

.)158:1380دوبوار،(بودند غيرمذهبي

و عدم مسيحيت و براي كسر مقام به زن نداشت  نيز مانند يهود نظر خوشي نسبت

و مي مي آورند و حوا را  چون خلقت زن گفتندشخصيت او دالئلي از آن جمله قضية آدم

و جنس،مؤخر از مرد است وي بنابراين زن تابع مرد بوده و ناپاك است كه موجب شرارت  پليد

و بر هم زدن نظم جهان شده سبب رانده شدن آدميان از بهشت گرديده است بدبختي در عالم

دانستند در اينجا نيز در مجامع روحاني بين همانطور كه يهوديان زن را عاري از روح مي

كه جز مريم مادر مسيح كاتوليك و باالخره گفتند به عمل آمد ها بحث فراوان دربارة روح زن

و حيوان هستنداستحكه داراي رو كه آيا زن بارهينادر. ساير زنان در برزخ بين انسان

به اين نتيجه ميالدي 586در سال انجمني داراي روح است يا خير و سرانجام تشكيل داده

كه براي مرد آفريده شده است: رسيدند .)25:1342نقبائي،(زن انساني است

و تمركز دول ت همراه با توسعة شهرها باعث ظهور دوران در قرن دوازدهم توسعة تجارت

و فرهنگ را و مانند اينها شد كه قدرت ديوان ساالراني همچون خزانه دار، صدراعظم، قضات

و  و كليسا نيز به منظور حفظ قدرت سياسي و زنان را از اين قلمرو طرد كردند بدست گرفتند

و در نتيجه زنان نقش و قدرت باستاني خود را از هايمذهبي با اين گروهها متحد شده  كهن

مي. دست دادند و شوراهاي مذهبي تصميماتي اتخاذ و پاپ ها هبكردند كه صورت قانون يافته

ميوسيله به موقع اجرا گذارده و مؤمنان كاتوليك و مقامات كليسا در.)41:1372ميشل،(شدكليسا

و تكان و اينسدة پانزدهم جهان دچار تحولي عظيم » رنسانس« تحول چيزي جز دهنده شد

زن دورة رنسانس. تر در زندگي اجتماعي پيدا كند فعاليزن در اين دوره توانست سهم. نبود

و به آموختن خواست محبوس باشد، بلكه خواهان شركت فعال در او نمي. نوشتن كرد شروع

ب. زندگي بود كه در زمان رنسانس اين خواست برآورده شد ود ولي در جايگاه زن در حاشيه

به مادران جايگاهي رفيع داده شد بدون آنكه حقوق همراه. تازه به آنان تفويض شوديخانواده

دليبا رنسانس اميد به آزادي در و باعث شد كه زنان جنس بزرگ براي وصول ها جوانه زد

و مبارزات خود را تا آنجا پيش  و تحقير راهبان رها ساخته خود را از قيود قرون وسطايي

ش به حقوق مساوي با مردان كه منتهي اين زنان در وضعي برابر با مردان در زمينة.دبردند
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و فلسفه بحث مي وادبيات و قدرتي مردآسا بر كشور يا شهرها فرمان كردند، يا با خردمندي

ميمي و گاه زره مي رفتندراندند به ميدان جنگ پي مرد خويش و در رنسانس ايتاليا. پوشيدند

ا  بلند براي خود احراز كردندي هوشمندي يا تقوا، مقامدليلست از زناني كه به پر
).615:1367دورانت،(

و بورژوازي كه به خشم آمده بودند در صدد انتقام،هااما در مقابل اين فعاليت  كليسا

و اسير كردن زنان در خانه ايجاد و نهادهايي براي محدود دند كه از جمله اينكربرآمدند

به مرگ) انگيزيسيون(هادها، ادارة تفتيش عقايدن و تشكيل يك نوع نظام حقوقي بود كه منجر

و جامعه مي  يعني زن را از حق ادارة اموال خانوادگي محروم.شدمدني زن در خانواده

كه اگر هر عملي. ساختمي مي شود به موجودي ناتوان تبديل در نهايت در قرن شانزدهم زن

ميرا بدون  و اين تحول، قدرت مردان را اجازة همسر يا دادگاه انجام دهد هيچ انگاشته شود

به نوعي سلطنت خانگي مي و منجر از. گرددافزايش داده  حتي زنان اين امكان را كه

و فعاليتخالقيت و هنريها ميهاي علمي و شان تقدير شود از دست و تمامي حقوق دهند

ر و ادبي خود مينبوغ علمي و همسران شان به كار به خدمت پدران، برادران .گرفتندا در خانه

و،در عين حال  اين را هم بايد خاطر نشان كرد كه زنان تمامي طبقات اجتماعي اين محدوديت

به عنوان. پذيرفتند اما موفقيت آنها به وضعيت منطقه ايي بستگي داشتمحصور شدن را نمي

كه از قرن  هشتم تحت تأثير فرهنگ غني اسالم قرار گرفته بود زنان از امتيازاتي مثال در ايتاليا

و. در خور توجه برخوردار بودند در هر حال زنان در برابر محدوديت هايشان مقاومت كردند

به شدت» رنسانس«در پاسخ به پيام  و كه بشارت دهندة حقوق فردي بود حساسيت نشان داده

ك .)42-56:1372ميشل،(ردن زنان به اعتراض برخاستند عليه هنجارهاي نوين محدود

در خصوص زنان.5 و تحوالت سياسي حقوقي  انقالب فرانسه
و معنوي ملل غرب كه در جهت مادي و دگرگوني هايي پس از رنسانس در نتيجه تغييرات

و مشكالت اجتماعي چند زن اجتماعيپديد آمد، موقعيت  و با وجود تعصبات  زنان بهتر شد

و نويسندة فرانسوي در قرن هفدهم» مادام گورناي«و» كريستيان دوپيزان«انشمند نظيرد شاعر

و در راه تأمين حقوق اجتماعي آنها قدم به نفع زنان هايي بردارند، كه اين حركت آنها توانستند

و تربيت زنان دفاع مورد حمايت گروهي از مردان روشن و تعليم بين قرار گرفت كه از حقوق

به عنوان نمونه در پايان قرن هيجدهم در اياالت متحدة آمريكاي شمالي، مدارس. كردنديم

و تربيت زنان افتتاح شد .)334- 335:1374راوندي،(عمومي براي تعليم

و جهاني نوين جانشين18و17 قرن  عصر انتقال از اقتصاد فئودالي به صنعتي است

مياجامعه بي كهن و تغييرات سياسي ميشود در قرن. آيده تبع تحوالت اجتماعي بوجود
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كه پس از آن به صورت سنتييهفدهم، زن سهم و ادبي پيدا كرد  فعال در زندگي اجتماعي

4 مصوبة11مادة.ه ايفا كردندي در خور توج نقش1789زنان در رويدادهاي انقالب. ابقا شد

خاستگاه طبقاتي شان، جنسيتشان، تمامي شهروندان بدون در نظر گرفتن:مي گويد1789اوت

و نظامي پذيرفته شوند  و مرد مجازند در هر شغلي از جمله مشاغل كليسايي، اداري اعم از زن

كه مؤسس انجمن بافندگان زن بود» ماري اوبري«. ها مشمول اين قانون مي شودحرفهتماميو 

ب كههنگام اعالم بيانية حقوق بشر، وي بيانية حقوق زن را در پاسخ زن:ه آن اعالم داشت اگر

مي باشد  .)55:1380سعدون،(مستحق اعدام شدن است، پس داراي حق دفاع نيز

و چهارده قرن پيش از آن ظهور اسالم در شرق،)1789(انقالب كبير فرانسه در غرب

و  و فضيلت اخالقي و به همان نسبت لياقت و طبقات ممتاز را از بين برد و نسب اهميت اصل

و مزيت قرار دادعلمي » ان اكرمكم عند اهللا اتقيكم«دين اسالم با اصل. اشخاص را مالك رشد

و كشوري را در دسترس» حقوق بشر«و انقالب فرانسه با اعالمية نيل به مقامات عالية دولتي

دزن در قرآن اهمي.)44:1357صدر،(افراد شايسته قرار دادند كه نظيرش را ر اديانت ويژه دارد

و حتي در مكتب هاي مساوات طلب امروزي هم نمي توان يافت اسالم تساوي. قرون وسطي

و بر پايه هاي فلسفي اعتقادي مطرح  به صورت يك مسألة سياسي اجتماعي و مرد را  زن

و ثانياً،كند تا اوالًمي را، آن را يك اصل مسلم طبيعي معرفي كند » برابري حقوقي« برابري آنها

و يا از زبان بدا مي خوانيم و انساني پس از انقالب كبير فرانسه ن شكل كه در ادبيات سياسي

و ... روشنفكران بورژوازي مي شنويم تا درجة برابري حقيقي يعني منشأيي، جوهري، عيني

و ديگران،(آفرينشي باال ببرد .)55:1357شريعتي

به استخدام ارتش1793در و زنان براي حضور در جبهة جنگ و سؤاالت  در آمدند

و مبني بر ايجاد گردهمايي زنان، دارارا درخواست هاي خود بودن حقوق سياسي، تشكيل

و امور دولتي كه در مجلس با اعالم رأي منفي نمايندگان هيچگونه  ادارة انجمن هاي سياسي

درثمره رن.به مجلس فرستادند،برنداشت اي براي احقاق حقوق زنان سانس كه ايدئولوژي هاي

و در قرن17در قرن  مي يابد، ستايشگر18 با آثار دكارت  با اصحاب دايره المعارف توسعه

و به بركت علم و سروري بر جهان و ادراك در برابر پيش داوري ها حقوق فردي، حق انتقاد

به زنااما بين اين آرمان. فن بود كه و خادميت و اصول تسليم مي شد ن ها كه به مردان القا

و طغيان، براي زنان تحميل مي و تفاوت حاصلي جز ناكامي و اين فاصله شد فاصلة زياد بود

با. فرزانه كه شرايط تحميل شده بر خود را با گفتار مردان مقايسه مي كردند، نداشت بنابراين

و علي رغم حركت هاي مثبت در جهت  تحول ايجاد شده در جامعه بعد از انقالب فرانسه

و امتناع آنان از ايفاي نقش به زنان، تضاد بين گفتار انقالبي مردان اهل سياست  سياسي حقوقي

و كه براي اهداف. مبرهن بود اينكه زنان به عنوان شهروند پذيرفته شوند، واضح زن فرانسوي
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كه اصول انقالبي نوشته شده در قانون به دست آورد انقالبي مبارزه كرده بود اين تجربه را

و اع 74 ميشل،(هاي حقوق بشر متأسفانه در مرزهاي جنسي متوقف خواهند شد الميهاساسي

:1372-63(.

و استعمار در ابعاد كه با ظهور امپرياليسم قرن نوزدهم قرن سرمايه داري وحشي است

و  و بحرانهاي ادواري تجلّي پيدا مي كند جهاني گسترش مي يابد؛ دوره اي كه رقابت شديد

مي شودقوانين اجتماعي حما و غير. يت كنندة زنان ملغي جاريتدر واقع زنان با توليد خانگي

و فرزندانشان را مهيا مي كردند، نيرويي كه در نظام سرمايه داري خود نيروي كار همسران

شد» انباشت سرمايه« كه. ناميده توليد خانگي چيزي جز بخشي از توليد غيرتجاري زنان نيست

در) همسران شان(خرده مالكين  نمي توانستند بدون استفاده از كمك غيردستمزدي زنانشان

به فعاليت بپردازند  و و يا مغازه ها دوام آورند .)77-79:1372ميشل،(كارگاههاي صنعتي

زن را از كار» انگلس«رغم ادعاهاي مساوات طلبانه اش، وقتي به قول كمونيسم هم علي

اگر. اقتصادي كشاند، تنها بر استثمار زن افزودحقير خانواده كه ذلت آور است به كار بزرگ 

به زعم آنها  مي شد، حاال بوسيلهزن سابقاً  سرمايه داري دولتي يا سرمايه بوسيله مرد استثمار

به پاي منافع و هم فرزند و در هرحال هم مادر، هم خانواده داري خصوصي استثمار مي شود

چه. عده اي سودجو پيوسته قرباني شده اند كه زن در عين حال و روشي را انتخاب كنيم  راه

و پر مهر خانواده، فعاليت اجتماعي هم داشته باشد، اعصابش خرد نشود، حفظ محيط امن

و بچه و وجود پر ارج او در اعتالي معنوي، سياسي، استثمار نشود هايش را خودش تربيت كند

و فرهنگي مؤثر واقع شود؟  .)14-15:1366 رهنورد،(علمي، اقتصادي

و اجتماعي كه خانواده هاي كارگري را از پاي درمي آورد19در قرن  تغيير نظام اقتصادي

و جنبشدر نظريات سوسياليست  به عنوان يك ضرورت بيان شده19هاي اجتماعي قرن ها

و هم سازماندهي مبارزات اين دوران كه هم در اعالم اين نظريات  يك گروه پيشگام زناناست

و جنبش هاي قرن.مي رفتندبه شمار نظريه( را فلورا تريستا19مشاركت زنان در آئين ها

و مخصوصاً زنان) پرداز سوسياليست و متذكر مي شود كه رهايي زنان به خوبي مطرح كرده

و. كارگر تنها از خود آنها ساخته است كه اتحاد نظري بين فمينيسم البته با نظريات اوست

ميسوسياليسم انقالبي شك و فعاليت زنان بعد از فوريةگل به خوده گستردي ابعاد1848يرد تر

زن«گيرد تا جايي كه در مجالتي چون مي در)(La Voix des femmes»نداي  منتشر1849كه

ميمي و حق انتخاب شدن براي زنان و همچنين شد اين مجالت خواهان حق رأي شوند

و بهبود وضيعت ساز در عين حال. هاي ملّي را پيشنهاد كردندمان كارگاهحقوق اقتصادي زنان

و خواستار شدن حقوقشان  به ستوه آمده بود زنان را در شكايت كه از فعاليت زنان مجلس ملّي

و رأي به ممنوعيت مشاركت زنان در  و حقوق سياسي آنها را نفي كرده محق ندانست
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و فعاليتگردهمايي در. هاي سياسي حقوقي دادها هاي پيشين مخالفت حقيقت مانند سالولي

ميعدالتيزنان عليه اين بي .)80- 91:1372ميشل،( گيردها شكل

قرن-6 از اواخر  به بعد19 وضعيت سياسي حقوقي زنان
 دنياي غرب1-6

به مبارزه براي بدست آوردن حقوق زنان بينقبل از جنگ اول جهاني، شوراي المللي زنان

ش و موفق در. المللي زنان را در هر كشور ايجاد كندهاي محلي شوراي بيند بخشادامه داد

 انجمن براي بهبود وضعيت زنان به لحاظ تربيتي، حقوقي،40 حدود1901فرانسه در آوريل

و اقتصادي بوجود آمد را. سياسي به نفع زنان از تأثيرات اين شورا تغيير قانون اساسي آلمان

سو.مي توان مطرح كرد مي كندمادة همة انسانها در مقابل قانون«:م قانون اساسي آلمان بيان

و زنان داراي حقوق يكسان هستند. برابرند به دليل جنسيت، تبار، نژاد، وطن،. مردان هيچكس

و يا فرادست قرار و سياسي نبايد فرودست و عقايد مذهبي و نژادي، اعتقادي  منشأ خانوادگي

مي. گيرد شتزن و واند فعاليت به شوهرش داشته باشد و در شرايط يكسان نسبت غلي مشابه

تواند از شغلشان زنان باردار را طبق قانون كسي نمي. انجام تمامي مشاغل براي او بالمانع است

و بايد حمايت ازيهاياخراج كند به خاص و خانه دار بدون شغل و از زنان بازنشسته آنان

المللي زنان تشكيل شد كه خواهان حقّ دومين سازمان بين1904در.)94:1380سعدون،(عمل آيد 

و در عصر حاكميت ملّي المللي اتخاذ بين گرايي براي فعاليت خود جهت رأي براي زنان بود

كار مساوي، مزد«المللي زنان، گنجاندن اصل يكي از تحوالت موفقيت آميز شوراي بين. كرد

.كه بوجود آورنده جامعة ملل استبود 1919در معاهدة ورساي» مساوي

از21زنان جهاني در فاصلة بين دو جنگ  كشور جهان حقّ رأي دادن را بدست آوردند كه

و مي... آن جمله اتريش، انگلستان، آمريكا در. توان نام بردرا بطور كلي ظهور دو جنگ جهاني

به  و سياسي زنان مؤثر افتاد، كه لباس جنگ پوشيده موقعيت اجتماعي، اقتصادي جاي مرداني

و براي تأمين نيازمنديو به ميدان رزم رفته بودند، زنان وارد فعاليت هاي هاي اقتصادي شدند

و به كار .)335:1374راوندي،(تالش پرداختند روزمرة خانواده

كه ميليون ها انسان را به كام خود كشيد وضعيت زنان نيز به  با روي دادن دو جنگ جهاني

بدر نوعي بدتر از سابق شد هرچند صورت فعاالنه ظاهر حضور زنان در صحنة اجتماع

نه بر اساس حقوق  به دليل عدم وجود مردان بوده و اقتصادي ديده مي شود اين امر سياسي

در. طبيعي زنان و يا اينكه كه شوهران خود را در جنگ از دست داده هزاران زن بي سرپرستي

و روانشان در اثر وحشت جنگي مرداني ناقصنارك كه روح و يا كساني  العضو، اسارت كشيده

به جاي مردان كار كنند كه به همين دليل زنان مجبور بودند اما نكته. آسيب ديده قرار داشتند
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و كارهاي طاقت فرسا از و سؤال اينجاست كه آيا در برابر اين همه مشكالت قابل توجه

و اوليطبيعي و خود يعني حقوق مساوي با مردان در زمينهترين حقّترين هاي سياسي، حقوقي

شدند كه براي احقاق حقوق خود وارد ميدان مبارزه اقتصادي برخوردار بودند؟ لذا زنان ناچار

و  به كار برند كه تا كنون نيز ادامه يافته است سالحتماميشده آنان از طريق. هاي مؤثر را

و روزنامها، مجلّات، سخنرانيهاعتصابات، تظاهرات، مقاله و به ها به مجامع دولتي راهها يافته

و وظايف اداري، دولتي همسان با مردان پرداختند .)33-36:1348قطب،( مطالبة حقوق خود

 عظيمي از زنان به خاطر سهم1945-1965 هاي سالپس از جنگ جهاني دوم، در طول

ش،كه در جنگ بر ضد فاشيست داشتند به خانه.د تجليل ولي با تمام اين اوصاف همة زنان

لذا نيروي كار. فرستاده شدند تا جايي در بازار كار براي مردان از جنگ برگشته فراهم شود

به مردان  و در نهايت زنان مجبور شدند دستمزد كمتر را نسبت به شدت كاهش يافت زنان

و آمري. بپذيرند شدالبتّه اين خانه نشيني زنان در اروپا به آنان تحميل و سرسختي . كا با مبارزه

بيبوسيله» جنس دوم«تأليف كتاب به اين ها عدالتي سيمون دوبوار در اين ايام، واكنشي نسبت

و60در پايان دهة. بود نه تنها تحصيل كرده كه به عرصة جهان غرب گذاشتند  زناني پا

به خود مردم دانشگاهي بودند بلكه در دوران نوجواني خود با مفهوم  واگذاري حقوق مردم

و استثمار زدگان در همه جاي دنيا مبارزات. آشنايي كامل داشتند سياهان در اياالت متحده

و شرافتشان انجام داده بودند به رسميت شناختن عزت پس چگونه زنان. وسيعي را براي

كه حقّ آنان در امور آموزشي، سياسي مي توانستند بپذيرند و فرهنگي تحصيل كرده  حقوقي

به تشكيل جنبشي افراطي به ناديده گرفته شود؟ اين تعلق خاطر در زنان اين دوره، نهايتاً منجر

و سعي 1967در» جنبش زنان«نام  كه به ديگر كشورها هم رسوخ يافته  در آمريكا شد؛ جنبشي

تّه ذكر اين الب. تر آشتي دهدها در جهان را در يك جنبش زنان وسيعكرد كه تمامي گرايش

كه جنبش هايي براي مقاومت، در برابر سركوبي زنان شكل گرفته كه نكته قابل توجه است

در. ها در كشورهاي توسعه يافتة مركز بوده استعرصة فعاليت اين جنبش  امكان بارهاما

بيحقوقمبارزات هواداران و سؤاالت شمار وجود داشته زنان در كشورهاي پيرامون ابهامات

).99-132:1372ميشل،(ستا

 پيشرفتهي كشورهاي توسعه يافته صنعتي قوانينسايردر اياالت متحدة آمريكا، همچون

در اين كشور تقريباً هيچ گونه منع قانوني براي اشتغال زنان وجود. زنان وجود داردبارهدر

مي توانند همچون مردان در تمامي مشاغل فعاليت كنند و زنان ضر. ندارد وري در مورد نكتة

كه با وجود اينگونه قوانين پيشرفته هنوز هم اختالف  وضعيت حقوقي اشتغال زنان اين است

كه مردان حدود در آمد در اين كشور بدين از درآمدها%6/34و زنان حدود%4/65گونه است

به سوي خود جذب مي طي قرون. كنندرا در يك جمع بندي مي توان گفت كه هر چند در
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و بزرگ در خصوص حقوق زنان بردارد، اما هنوز هم آمريكا توانسته گامگذشته ها مهم

قانون اساسي آمريكا در سيزدهم سپتامبر. تبعيضات جنسي متفاوت براي زنان وجود دارد

و هيچ 1788 چه در به تصويب رسيد به جنسيت در مورد رأي دادن نكرده گونه اشاره اي

چه در مجلس نماين و  يعني بعد از جنگ جهاني اول شرايط 1920در سال. دگانمجلس سنا

و از آن پس كه در آن زمان به زنان حقّ رأي داده شود خاص اجتماعي آمريكا اقتضاء مي كرد

در فاصلة دو جنگ. زنان توانستند در تعيين سرنوشت سياسي خويش مشاركت داشته باشند

و اجتماعي باعث شدند تا زمي نة فعاليت هاي سياسي براي زنان بازتر جهاني تحوالت سياسي

.دكرشده، در حاليكه وقوع جنگ جهاني دوم شرايط را براي فعاليت سياسي آنان مهياتر 

به جبهه هاي و اعزام گستردة مردان به جنگ جهاني دوم از نظر تاريخي ورود آمريكا

هشجنگ باعث  و ساير بخش اي اقتصادي بوجودد تا خأل الزم براي اشتغال زنان در صنايع

به دنبال داشته باشد و اين خأل احساس نياز شديد براي كار زنان در خارج از خانه را پس. آيد

به كار و پويايي بي سابقة اقتصاد آمريكا نياز از پايان جنگ از يك سو تخريب اقتصادي اروپا

و از سوي ديگر برخي مالحظات سياسيچندان زنان آمريكايي را   احزاب عمده كاهش نداده

كه نمي خواستند آراء زنان را در انتخابات از دست بدهند مزيد بر علّت شد تا هيچكس

.خواهان بازگشت زنان به خانه ها نباشد

هاي پس از جنگ جهاني دوم تا كنون زنان بتدريج توانستند در اكثر نهادهاي در طول سال

و  و حتي در پست هاي وزارت خارجه ودگسترداسياسي وارد شده كه...ي نيز منصوب شوند

مياين انتصاب به حساب آوردها را هر. توان پيروزي بزرگ براي زنان آمريكايي بطور كلي

هاي سياسي بسيار باالتر از ميانگين هاي گيريچند نسبت مشاركت زنان امريكايي در تصميم

و زنان در جهاني است ليكن در مقايسه با كشورهاي شمال اروپا هنوز فاصلة زياد  وجود دارد

و فنالند حتي در برخي موارد بيش از در%40كشورهايي همچون نروژ، دانمارك مناصب را

و قلي پور،(اختيار دارند  ).69-85:1377روشندل

 وضعيت زنان در قارة آفريقا.2-6
به كافي نبودن پژوهش و با توجه  در خصوص وضعيت زنان آفريقايي، در اين نظرياتها

به عنوان نمونه اي از وضعيت زنان قسمت سه كشور افريقايي، به وضعيت زنان  نگاهي مختصر

.اين قاره خواهيم داشت

از؛ در سنگال قانون حمايت از خانواده به تصويب رسيد1972در سال  قانوني كه برگرفته

و مذهب بومي در» پرستيروح«تمدن هاي گوناگون اسالم، مسيحيت كه  كشورسرتاسربود

و آنان،بر حسب قانون مرسوم. سنگال نفوذ بسيار داشته است و قبيله تعلق داشته به پدر  زنان
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به نوعي. توانستند آنان را بفروشندبه دليل داشتن سلطه بر سرنوشت زنان مي كه قانون جديد

ميدر اكثر كشورهاي آفريقايي اجرا مي و جريانات فكري احترام به تمام مذاهب . گذاشتشد

بهبا بيگونه وجود اينكه قانون سروصدا خواهان آزادي زنان آفريقايي است اما شناسنامة اي

مي شود در اختيار شوهر  كه سند تشكيل يك خانوادة نوپا در اين كشور محسوب خانوادگي

كه مالك مطلق آن سند قرار مي و اوست و خانواده(گيرد  قانون 830مادة. خواهد بود) زن

آنحمايت از خانو و رسوم پيشين كه بنابر ها،اده بر تمامي عادات و بچه  تمامي حقوق والدين

و مرد، در حيطة قدرت رئيس و همة حقوق اعضاي قبيله اعم از زن در اختيار پدر خانواده

واين، قبيله قرار داشت خط بطالن كشيد ولي با وجود  و ظالمانة هنوز هم آداب رسوم خاص

.)107-108:1380سعدون،(ده است اعصار گذشته استوار مان

كه نقش و مبارزه با استعمارگران فرانسوييدر الجزاير زنان  بسيار مهم در جنگ استقالل

 هاي اخير هاي داخلي در سال در جريان ناآرامي. ايفا كردند1960و 1950هاي در دهه

و صدماتيهاهزينه ت زنان نسبت به در تونس وضعي. متحمل شدندبسياري سنگين پرداخته،

و. بهتر قرار دارديديگر كشورها در شرايط دولت اين كشور پس از استقالل، در قوانين مدني

به سنت و برنامه هاي منطبق جزايي كمتر و بيشتر در چارچوب قوانين هاي تاريخي اتكا داشته،

تصادي نيزاق-در عرصه هاي اجتماعي. ده استكرها رفتار خود را تنظيم با تجارب اروپايي

. تحت تأثير نگاه تجددگرايي دولت، اين كشور براي زنان فرصت هاي بهتر فراهم كرده است

به ديگر كشورهاي شمال و تشكل هاي زنان در اين كشور از نفوذ بيشتر نسبت نهادهاي مدني

.)217-238:1382كواليي،(افريقا برخوردارند 

 زنان شرق وجنوب آسيا.3-6
كه با هدف رهاسازي در قشر كشاورزان 1949از انقالب در خاور دور، پس ،حكومت چين

به دست  و پدر ساالري، قدرت را  بود شعار تساوي زنان گرفتهو زنان از نظام ملوك الطوايفي

شد.و مردان را مطرح ساخت ابتدا اصالح قوانين: دو قدم اساسي براي اين منظور برداشته

و دوم و خانواده به ازدواج ين قدم اصالحات فرهنگي جامعة فئودالي بود كه با حمايت مربوط

و بيسواد اعمال طي اعصار متمادي بر تودة محروم، گرسنه  كنفوسيوس سلطة خويش را

اوج اين اصالحات انقالب فرهنگي بود كه بواسطة اين انقالب در جامعة چين. كردمي

. بنيادين در همة ابعاد در شرف وقوع بود اصالحات

در« قانون اساسي48زمينة وضعيت حقوقي زنان، طبق اصل در  شئون زندگي تماميزنان

و اجتماعي از جمله زندگي خانوادگي از حقوق مساوي با مردان برخوردار سياسي، فرهنگي

ي پراكنده بويژهيهادر مورد مشاركت سياسي زنان، در خالل قرن نوزدهم كوشش. هستند
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ب هبود بخشيدن به وضعيت زنان صورت گرفته، آنان از انقالب توسط زنان تحصيل كرده براي

كه حكومت جديد قوانيني در دفاع از حقوق زنان به تصويب  به اين اميد حمايت كردند

و در اين راه فدائيان بسياري هم داشتند مشاركت زنان در امور سياسي چين با تأسيس. برساند

پي انقالب گروه. غاز گشتآ1912اتحاديه زنان متشكل از چند سازمان در  و در هاي زنان

و مردان در  اتحادية طرفداري از حق رأي زنان، از پارلمان خواست كه برابري سياسي بين زنان

و اتحادية مذكور توفيقي بدست  قانون اساسي لحاظ گردد ولي اين تالش ها شكست خورده

مة  . مجدداً ظهور كرد براي كسب حمايتي ديگر1919نياورد تا اينكه در جنبش ماه

ي قابل مالحظه در زمينة حقوق سياسي زنانيهاجنبش زنان تا اوايل قرن بيستم فعاليت

كه. انجام داد دولت بايد تضمين كنندة شركت مساوي: در مادة هشت قانون اساسي ذكر شده

م و نيز و رهبري در امور دولتي را دارند و زنان حق دخالت حق به زنان در امور سياسي باشد

مي باشند مي10مادة. اداره كردن امور اجتماعي به طرق مختلف از: گويد همين قانون زنان

و احراز مقام انتخاباتي مساوي با مردان برخوردارند در بين نمايندگان كنگرة ملّي. حق رأي

و كنگرة محلي در سطوح مختلف تعداد زيادي نمايندة زن وجود داشته كه اين تعداد به  خلق

.)59- 153:1377شادلو،(دريج رو به افزايش بوده استت

مي» سند«در جنوب آسيا، نام هند از كلمة . گرفته شده است،باشدكه همان رودخانة سند

كه هندوستان از نظر. قبل از ميالد مي رسد1600تا2800قدمت تمدن سند به همانطور

مي توان به جغرافيايي شبه قاره است، از نظر تنوع فرهنگ ها، سنّت و اديان نيز  سرزمين اينها

و نژادي را تشكيل در هندوستان هندوها بزرگ.دكرشبه قاره اطالق  ترين گروه فرهنگي

مي. دهندمي در.باشدو بعد از اين مذهب بودا داراي مقام دوم  قبل از ميالد دين272 بودا

في در شريعت بودا زن موجود.رسمي هند شد در شرور است براي او اسد ساختن مرد، درون

و از ارث،زن... بخصوص تعبيه گرديدهيحس كه از پدر به شوهر رسيده و كنيزي است  ملك

و عبادتش هم بدون اجازة مرد مي باشد زيرا خود او موضوع ارث قرار مي گيرد نيز محروم

.)52:1335نقبائي،(پذيرفته نيست 

ميدر جامعة هند اصوالً آزادي بطور كامل استق و اين كشور را در آسيا توان مادر رار دارد

و  و يكي از كشورهاي داراي سنت آزادي سياسي به حساب آورد، هر چند افراط دمكراسي

در. تفريط در آن بسيار است كه در اين كشور و تفريط در خصوصاز جمله مسائلي  آن افراط

به موجب قوان. حد بسيار باال ست، مسألة زن است هاي آزاديتماميين واجد زن در هند

و اقتصادي سهيم هستند است سياسي  و زنان دوشادوش مردان در تمام امور سياسي، اجتماعي

كه در زير فشار تبعيض جنسي قرار دارند ولي همزمان زنان بسيار در اين سرزمين وجود دارند

مي شود به شدت پايمال  مذاهب هندي عمده ترين دليل آن تفكر كوته بينانة.و حقوق آنان
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و اصالحات 1950قانون اساسي هند از سال.است و انعكاسي از تحوالت به اجرا درآمد

و توسعة وضعيت زنان بود و خواسته هاي زنان براي بهبود . درون جامعه از نيمة قرن نوزدهم

ي نقش زنان در سياست، در هندوستان امروزي بررسهاي بسيار متداول براي يكي از زمينه

و عليت آنان در فعاليتمشارك و. الخصوص در رأي دادن استهاي سياسي در حقيقت تالش

كه تاكنون منعكس شده اما تالش آنان در مشاركت آنان در نهضت ها خيلي بيشتر از آن بوده

و مسائلي از قبيل حداقل دستمزد،  و روستائي چندان اثر نداشته به كشاورزي مسائل مربوط

و بارهدر. برابر رعايت نمي شودمزد برابر براي كار و خشونت از نظر جنسي  زنان، تجاوز

و به اين جنايات هم اعتراضي نميطبقات صورت مي هندوستان بعد از استقالل. شودگيرد

و در سال نخست 1947خود در پانزدهم اوت  و1950ين انتخابات خود را انجام داد  حقّ رأي

به عنوان نماينده در مج و انتخاب شدن به زنان داده شد درن دورهنخستيلس كه زنان اي

به مجلس رفتند در تاريخ  به عنوان نماينده و  بوده است 1951انتخابات شركت كردند
).13-79:1377شاهسوند،(

 وضعيت زنان در خاورميانه.4-6
به وقوزمينةقرن بيستم آئينة تحوالتي بود كه در ع موقعيت زنان خاورميانه در اين دوران

ساير وضع مصر در مواردي با1.ي خاص بوده استيهاالبته هر كشوري داراي ويژگي. پيوست

و فكري. كشورهاي عرب خاورميانه در قرن بيستم اختالف داشت اگرچه از لحاظ اجتماعي

 كابينة وزراء در مصر 1927مصر نقش پيشقراول را در مسائل زنان خاورميانه دارا بود، در 

به تصويب اليحه اي را برا و حقّ مردان براي طالق همسرانشان ي محدودسازي تعدد زوجات

در. اما شاه فؤاد از صحه گذاشتن بر آن امتناع ورزيد. رسانيد جديد قانون1979انور سادات

به نامهخانواد كه شد» قانون جهان« را به تصويب رسانيد طرفداران آزادي زن در مصر. معروف

قبال كردند، زيرا به زنان مصري حقّ حفظ خانة خانوادگي پس از از اين تحول حقوقي است

دولت مصر در قرن بيستم در امر كاهش تفاوت اين، با وجود. طالق از شوهرانشان داده شد

و مردان در زمينة فعاليت هاي اقتصادي بسيار ناموفق بوده است .بين زنان

پي آن با استقرار انجمن افسران ارتش بوقوع پيوست 1952بعد از اينكه كودتاي و در

ي جديد تحت رياست ناصر برنامة انقالبحكومت. فرماندهي انقالبي قدرت ناصر تقويت شد

مي شد كه به هر دو جنس امتيازاتي اعطا  يك قانون1956در سال. سوسياليستي را اجرا كرد

بكرمنتخب به زنان حقّ رأي واگذار با وجود. ودندد كه زنان خود سه دهه قبل خواستار آن

به عنوان نيروي كار احتياج اين  و به آنان به عمل آورد كه دولت از زنان استقبال در حالي
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و خصوصي با آن مواجه بودند، كه در حين كار در حيطه هاي عمومي داشت، از بار مشكالتي

و نمادين. نكاهيد و از لحاظ عملي براي زنان نهايتاً قانون نسنجيدة قبلي در مرحلة اجرا ماند

و سركوبگرانه بود زنان هميشه در مواقع بحراني در صحنه حضور داشتند اما در حالت. سخت

كه حكومت را در دست خواهند گرفت  .)34-93:1377شادلو،(عادي اين مردان هستند

كه كمال و حقوقي زنان تركيه معتقدند، زماني پژوهشگران در مورد وضعيت سياسي

كه اصطالحاً 1920آتاتورك در سال  شهروندي« ميالدي جمهوري تركيه را بنا نهاد برنامه اي را

مي» از باال در اين برنامه مجموعه قوانين مدني جايگزين قوانين اسالمي.دكرشد آغاز ناميده

و  و ارث داده شد، تعدد زوجات را ممنوع به زنان حقوق مساوي با مردان در امر طالق شد كه

در1930بار در سال كشور تركيه براي نخستين. ضروري شناختهاي مدني را ازدواج  به زنان

و در سال ازكر در سطح ملّي حقّ رأي اعطا 1943 سطح محلّي د كه اين حقّ ملّي زودتر

و ايتاليا كسب شد به نمايندگي 1935در سال. كشورهايي مانند سويس، فرانسه  هيجده زن

كه در حدود  در سال. نمايندگان مجلس را زنان تشكيل دادنداز%5/4مجلس انتخاب شدند

زن«المللي كار در خصوص منشور سازمان بين1966 تساوي پرداخت دستمزد براي كار مشابه

در»و مرد و كنوانسيون مجمع عمومي سازمان ملل«1985به تصويب مجلس تركيه رسيد

تر. را تصويب كرد» متحد در خصوص رفع تبعيض مبتني بر جنس كيه يكي از ده كشور

و از سال  به عنوان نخست وزير انتخاب گرديده يكي از زنان آن كه  زنان 1985كشوري است

به كشورهاي اروپايي فرستاده شدند از. ديپلمات به عنوان سفير ولي با تمام اين اوصاف يكي

مت. هاي ساختار خانوادگي در تركيه حاكميت مطلق پدر استويژگي عددبه رغم وجود قوانين

در دهات. براي بهبود نقش زنان، هنوز هم او بايد در انجام كارهايش از شوهر اجازه بگيرد

كنند تركيه هنوز پدران در قبال موافقت با ازدواج دخترانشان از خانوادة داماد مبالغي را اخذ مي

.)55- 138:1377رضايي سياوشاني،(

ل و حساس از حاظ جغرافيايي در خاورميانه كشورهاي حوزة خليج فارس منطقه اي مهم

و طي چند دهه اي كه از تأثيرات سياسي،نشومحسوب مي و اقتصادي نفت از اجتماعد ي

مي1960اواخر دهة  چشمگيري را پشتيگذرد، اين كشورها تحوالت بر منطقة خليج فارس

و ساختار هاي منطقه در عين اينكه تالش كرده اند ماهيت سنتّي جامعه رژيم. اندسر گذاشته

و فعاالنه پيش بردنديهاسنتّي سياسي را حفظ كنند، دگرگوني گسترش.ي وسيع را ايجاد كرده

و فرصت هاي گوناگون  و همچنين مردان مساعد كرده عظيم آموزش زمينه را براي زنان

هرچند مشاركت مستقيم سياسي زنان در اين كشورها. اشتغال را براي زنان نيز بوجود آورده

به احتمال ممكن موجب فعاليت تعداد بيشتر زنان در اندك  بوده است، اما تحوالت آينده

و آنان حضور و عمومي خواهد شد به جدييمشاغل ارشد دولتي تر در مؤسسات آموزشي
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و دانشجو خواهند داشت هاي اخير آموزش در تمامبه عبارتي، در دهه. عنوان دانش آموز

و ساير افراد طبقات باال ري بودن براي خانوادهكشورهاي خليج فارس از انحصا هاي شيوخ

به طور فزاينده كه تقريباً تمام شهروندان و به صورت حقّي درآمده مند از آن بهرهخارج شده

فارس كشورهاي شوراي همكاري خليجتمامهاي هاي اخير در دانشگاه در سال.شوندمي

كش.شوندداوطلبان مؤنث پذيرفته مي به دليل ماهيت استبدادي زنان ورهاي حوزة خليج فارس

گرچه شش كشور اين منطقه. اندك براي تصميم گيري دارنديهاي سياسي دولتي موقعيتنظام

در داراي مجلس شورا هستند اما اختالف  استقرار دموكراسي در بعضي از اين خصوصنظري

ومانندكشورها كه منعكس كنندة و قطر وجود دارد ضعيت تمامي كشورهاي عرب كويت

از. خليج فارس است و سنّت در بسياري و رسوم هاي اجتماعي با اين كشورها طبق آداب

مي شود ).177-206:1382سر رشته ايزد موسي،(مشاركت سياسي زنان مخالفت

و بدون اجازة كتبي شوهر يا در عربستان سعودي، امروزه، زنان حقّ رانندگي ندارند

و يا بطور اتّفاقي بوسيلة پليس مذهبي، تحت. نند مسافرت كنندتواپدرشان نمي آنها هميشه

البته. يك واقعيت انكار ناپذير است» يك رأي، يك مرد« در اين كشور شعار1.مراقبت هستند

و احاديث ارائه مي به عنوان تفسيري از قرآن . دهنداين جريان اسالمي نيست هر چند كه

و و اسالم سياسي تمايز قائل شودهركسي بايد محتاط باشد  از ميان مصلحان. بين اسالم واقعي

و)ص(و انديشمندان بزرگ تاريخ، محمد به سرنوشت زنان پرداخته كه جداً تنها كسي است

و حقوق اجتماعي آنان را به آنها باز داده است  پيامبر اسالم تغيير اساسي در2.حيثيت انساني

وزندگي زنان بوجود آورد آنها و بسياري از حقوق طبيعي از دست رفته را شكوه عظمت داده

به)و حقّ شركت در تمامي امور زندگي... مثل حقّ وراثت، حقّ قيمومت فرزندان،(شان را 

.)Vanity, 1993, 2-19( آنان باز گرداند

و و حقّ انتخاب شدن به)1963( 1342 در پارلمان در سال عضويتدر ايران، حقّ رأي

پي آمدهاي بحران زاي سياسي در هم آميختزنان كه با بعد از انقالب اسالمي،. داده شد

و وعدهيقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران منزلت : دهدمي واال براي زنان قائل شده است

كه تاكنون در نظام طاغوتي متحمل شده« به دليل ستم بيشتري اند استيفاي حقوق آنها زنان

مي».بيشتر خواهد بود كه و عرف تواند به چالش قانون با وجود همة اين تأكيدها، چالش قانون

وو تعابير رايج سنّتي از دين تعبير شود، در زمينه هاي اجرايي در برگيرندة حضور زنان نيست
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كه برابري همگان مورد تأييد قانون اساسي قرار گرفته است  سررشته ايزدموسي،(اين در حالي است

206 :1382-177(.

 نتيجه.7
ي انسان ها در و تعيين جايگاه وي در جامعه بدون شناخت حقوق عامه بررسي حقوق زن

و نيز زيرا زن در نقش. آن جامعه ممكن نيست هاي مختلف همچون مادري، فرزندي، همسري

كه در جامعه  و تخصصي ديگر در ارتباط با ساير اقشار قرار دارد در مشاغل آموزشي، بهداشتي

ميتأثي و انفعاالت جامعه متأثر و متقابالً از فعل و هم چنين نوع حكومت. شودر گذاشته ها

زنهاي ادارة جوامع در ارتباط مستقيم با حقوق انساننظام و جايگاه و در نتيجه حقوق  ها

مي توان منبعث از نظام حكومت. باشدمي و نظام خانواده را از يك منظر باالتر، حتي تشكيالت

و نحوة ادارة آن دانست واقع بيانگر ارزشو در .هاي حاكم در كل جامعه

هاي مختلف زندگي اجتماعي، نظام ارزشي، در طول تاريخ، فرهنگ مردساالري عرصه

و  اين امر نابرابري هاي. را متناسب با باورهاي خود شكل داده است... آموزشي، جامعه پذيري

ي. نبال داشته استجنسيتي را در همه حوزه هاي اجتماعي بد در اين فرايند قدرت در همه

به مردان فراهم زمينه و موجبات فرودستي زنان را نسبت ها در انحصار مردان قرار گرفته

مي دهد كه تالش براي بهبود. ساخته است مطالعه تاريخ تحوالت جهان در ادوار مختلف نشان

و غيرساختا در. ري مواجه بوده استوضعيت سياسي حقوق زنان با موانع ساختاري اگرچه

ها اند اما اين فرصتبرخي از مقاطع تاريخي زنان فرصتي براي بروز استعدادهاي خود يافته

و نظام يافته نداشته است و هرگز صورت جدي، مستمر و اتفاقي بوده بنابر اين. هميشه گذرا

مي رسد تالش در جهت تغيير تدريج به چنين هدفي به نظر ي ساختارهاي براي رسيدن

و ارزشي حاكم بر جهان از طريق تحول در نظام هاي آموزشي موجود در سياسي، حقوقي

و تفريط اجتناب. كشورها ضروري است و برنامهكردر اين راستا، بايد از افراط هايي متناسبد

و وضعيت بومي زنان در هر منطقه تدوين كرد گيري از در اين چهارچوب بهره. با شرايط

و صاحبتجار و مشترك همه كشورها و جنوبيب مفيد و شمالي و غربي نظران اعم از شرقي

الملل صورت هاي غيرقابل انكار در حقوق بينالبته در اين زمينه پيشرفت. سودمند خواهد بود

كه بررسي آنها از قلمرو اهداف اين مقاله خارج  ، 1385و 115-1383،143جاللي،( استگرفته است

102-77(.
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