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 چكيده
و معيارهای عدالت اجتماعى ديدگاه و تشخيص مصاديق های مختلفى هر چند در تفسير ماهيت

و وجود دارد، اما اين مهم همواره از بايسته هـای مطلـوب جوامـع در طـول آرمان های مشـترك
آن اهميت عدالت اجتماعى در اسالم تا بدان.تاريخ بوده است جاست كه در آيات قرآن تحقق

و عدالت؛ چراكه عنوان غايت ارسال رسل معرفى شده است به و اخالقى فـرد ، بستر رشد انسانى
مىجامعه و فقدان آن تأثيرات مخربى را بر تمـام سـاحات زنـدگى برجـای عـدالت.گـذارد است

های عدالت اجتماعى است كه فقدان آن سـبب بـروز فقـر در اقشـار ترين شاخصه اقتصادی از مهم
به.ودش جامعه مى  روی معنای افزايش زنان در تركيب جمعيت فقيـر يكـى از مسـائل پـيش فقر زنان

و حتى توسعه مى زنان در كشورهای در حال توسعه  بسـياری های اخيـر رشـد كه در سال باشد يافته
درباتحليلى،- روش توصيفىبا مقالهدر اين. يافته است نيز ارائه تصـويری از پديـده فقرزنانـه

و درمان اينايران  و عوامل آن مورد بررسى مسئلهو اشاره به اقدامات دولت در پيشگيری ، علل
و های عـدالت اجتمـاعى در اسـالم مـورد سپس وضعيت موجود را با توجه به مؤلفـه قرارگرفته

و به ، نشـانها بررسى. ارائه گرديده است برای حل مسئلهكارهايى دنبال آن راه سنجش قرارداده
ع مى كـه در حال افزايش اسـت، فقرزنانه در جامعه ايران رغم وجود احكام مترقى اسالملىدهد

بهناشى از عدم اجرای عدالت اقتصادی مورد نظر اسالم،بخش مهمى از آن و زنان است نسبت
آن با اهدافى كه اسالم از طريق اجرای عدالت نيز . منافات دارد هاست، در پى تحقق

ها كليدواژه
.عدالت اجتماعى، فقرزنانه، اسالم، ايران
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 مقدمه

به،امروزه ، در اكثـر جوامـع پذيری بيشتر زنان در بعد اقتصـادی معنای آسيب پديده فقرزنانه

و يا حتى توسعه گرچه در ايران بـه علـت حاكميـت نظـام. يافته مشهود است در حال توسعه

و تاكيد اين مذهب بر عدم تفاوت در اسالمى و جنسـيتى پيرامـون اقتصـاد زنـان هـای نسـبى

ج و اهتمام بـر اجـرای امنيت اقتصادی زنان بايد حكم،امعهقوانين اساسى حاكم بر فرما باشد

و اصـول متعـدد نـاظر بـه رعايـت  و وجـود هنجارهـا عدالت در همه ابعاد ازجملـه جنسـيت

مى عدالت اقتصادی برای زنان نيز به ايـن امـور، عوامـل متعـدد رغم علـىشود اما كار گرفته

و است كه پديده فقر زنان در جامعه ايران ولو بـا سبب شده ... فرهنگى، اجتماعى، اقتصادی

.كمتری وجود داشته باشد نسبت

ست كه اجرای عدالت اجتماعى كه تبلـور شـاخص آن در عـدالتا در حالى مسئلهاين

گيری چراكه شـكل؛دارد مهمى، در منظومه فكری دين اسالم جايگاه اقتصادی نمايان است

و جامعه كه غايت قصو تنها در بستر عدالت شـكل،ای آفرينش انسان استسير تكاملى فرد

. گيرد مى

، همـواره امـری مطلـوب گرچه عدالت اجتماعى در تاريخ نظری جوامـع،ازسوی ديگر

. نظر، از كثرت تعبير در معيارهای عدالت اجتماعى فارغ نبوده است بوده اما اين وحدت

را مختلـف توجه به اختالف معيار در عدالت اجتماعى در مكاتب فكری ، اهميـت خـود

مى های آماری مبنى بر ميزان تحقق عـدالت در جوامـع در قضاوت ايـن مسـأله. دهـد، نشـان

و بررسى تعاريف و،ضرورت نگاه مبنايى بر عدالت اجتماعى را مؤلفـهمعيارهـا بـر های آن

مى اساس . دهد فرهنگ بستر جامعه هدف نشان

و پيـرو آن خـأل عـدالت اجتمـاعى فقرزنانه كه يكى از پيامدهای نبود عدا لت اقتصـادی

به است، از و حضـورش در جوامـع مختلـف سببمقوالتى است كه مـورد بررسـى،سيالن

گويى به اين مسأله است كه با توجه به معيارهـای درصدد پاسخ،رو مقاله پيش. گيرد قرار مى

د؟عدالت اجتماعى در اسالم، اين پديده در جامعه ايران چه وضعيتى دار

و در بخـش برای بررسى اين مسـأله ، در بخـش اول، اصـل عـدالت اجتمـاعى در اسـالم

دوو در نهايـت بـا توجـه بـه يافتـه دوم، پديده فقرزنانه در ايران واكـاوی گرديـده های هـر



ا» فقرزنانه«ىبررس  139 در اسالمىعدالت اجتماعیها با توجه به مؤلفه يراندر جامعه

های عـدالت اجتمـاعى در اسـالم صـورت مؤلفـه، تطبيق پديده فقرزنانـه بـا توجـه بـه بخش

.گيرد مى

ت اجتماعىعدال: گفتار اول

]� ��ا� در 

و دادگری است بودن؛ انصافی عادلامعن مصدر عربى عدالت به عميـد،(داشتن؛ دادگربودن

ج 1371 راغب اصفهانى،(شناسان، ارتباط وثيقى با معنای مساوات دارد كه به گفته لغت.)1:91،

ج 1390 ،1:325(.

به» عدل«شناسان واژه و را و گفتهمعنای برابری، همسانى َعدل:اند همانند مساوات گرفته

َعدل در چيزی است كـه تسـاوی آن بـا بصـيرت درك عِدل در معنى نزديك همند، ولى و

عِدل در مورد چيزی است كه تساوی آن بـا حـس فهميـده شـود و در. شود َعـدل مسـاوات

و احسان زيادكردن پاداش است ج(جزاست ج 1:436لسان العرب، ت2:565؛ راغب، اللغـة، هذيب؛

ج؛ مقاييس2:218ج  ج 4:247اللغة، .)2:13و المحكم،

 /H4I# "(<! ��ا� از

آن از نظر ارسطو، عدالت به و بـه،معنای عام آن شامل تمام اقسام فضـايل ،معنای خـاص

.)310: 1376مدرس،(شود داده،موجب آن بايد به هركس آنچه حق اوست فضيلتى است كه به

طر،سقراط مىدر آن حى كه برای زندگى برتر ارائه و عـدالت را از اركـان دهد، قـانون

مى مى و عدالت را رعايت دقيق قانون .)49: 1389مگى،(داند داند

عدالت اجتماعى عبارت اسـت از سـپردن بـه هـركس)م.ق427ـ347(به اعتقاد افالطون

و قابليت اوسـت ای اسـت كـه افـراد از نظـر او، عـدالت رشـته. آنچه در محدوده صالحيت

ج كلوسكو(دهد جامعه را به هم پيوند مى ،1:109(.

 ��ا� از "(<! دا+?�(�ان "%���ن

و عالمه طباطبايى نيز عـدل را بـه الحديد ابن ابى:دانشمندان مسلمان مانند ، شيخ انصاری
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و برپايى مساوات دانستند و تفريط ج 1378، الحديـد ابن ابى(مساوق عدم افراط .)272و 18:216،

ذی تعريف ديگر از عدالت ذی، اعطای حق به حـق اسـت كـه حـق يـا عـدم تجـاوز بـه حـق

را مى7برگرفته از كالم امام على ذی«باشـد كـه عـدالت تعريـف» حقـه،حـٍق اعطـاء كـل

.)37نهج البالغه، خطبه(انددهكر

و عدالت اجتماعى به و اجـرای قـانون اسـت در سـطح اجتمـاع معنای مساوات در جعـل

و تكامل آنـان اسـت فراهم ، مطهـری(آوردن امكانات عادالنه برای همه افراد در امر پيشرفت

1382 :53(.

دانستن اجرای عدالت در سه شاخه حكمـت عملـى خواجه نصيرالدين طوسى با ضروری

و سياست، انسان را بالذات موجودی اجتمـاعى مـىيعنى اخالق، تدبير من دانسـت كـه بـه زل

و ايـن مسـأله كلِـَم نيـاز بـه حكومـت،دليل تضاد منافع فردی همواره در معرض ظلم است

.)815- 814: 1389شريفى،(كند عادل را ضروری مى

يى، طباطبـا(عالمـه طباطبـايى،، از بين متفكـران مسـلمان معاصـر در باب عدالت اجتماعى

ج 1382 ج 213، آيه2، و : هايى ماننـدو استاد مطهری نيز در كتاب)عمرانآل 200، ذيل آيه4، بقره

و نبوت �و مقتضیات زمان،بیست گفتار،تکامل اجتماع� انسان،وح بـه عدل اله�و اسالم

و مهم پرداخته بــاره مبــاحثى در اين و طــرح پى4تــر از همــه امــام خمينــى انــد ريــزی، ايــده

و داد را بيان كرده و حكومتى مبتنى بر عدل اند، تـا حكـومتى اسـالمى بـرای اجـرای قـانون

و قسط قرآنى بنيان نهند .برپايى عدالت

 اه��� ��ا� ا
	���� در 8!�ن

:، نشان اهميت عدالت اجتماعى در قرآن است محورهای ذيل

؛)8:و سوره مائده90:نحلسوره(، در جامعه حتى در برخورد با دشمنان امر به عدالت.1

به.2 و عدالت ؛)25: سوره حديد(عنوان هدف بعثت اقامه قسط

و مسـائل فـردی ماننـد.3 و تعريف رعايت عدالت در جزييات روابـط اجتمـاعى : الزام

؛ عـدالت در)129و3: سوره نسـاء(؛ تعدد زوجات)95:، سوره مائده282: سوره بقره(شهود

و قيـام بـه عـدالت در)58: سوره نساء(لت به هنگام داوری؛ عدا)152: سوره انعام(گفتار

.)8: سوره مائده(تمام مراحل زندگى
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، معيار طوركه در حيطه اخالق فردی همان. بستر رشد تمام فضايل اخالقى است،عدالت

ني فضيلت .ز عدالت شـرط ضـروری اسـت، عدالت است؛ برای رشد فضايل در سطح جامعه

و بهره فرد را بـه تعامـل مثبـت بـا همنوعـانش ترغيـب،مندی از حقوق عادالنه حس عدالت

و ارج ارزش. كند مى و آموزه گذاری هـای دينـى دليـل نهى بـه عـدالت اجتمـاعى در قـرآن

چراكـه تنهـا در سـايه عـدالت اسـت كـه اسـتعدادها شـكوفا،؛ معرفتى خـاص خـود را دارد

و وجدانخاطرها  مى آسوده و هاآرام و دشـمنى جـای خـود را بـه همـدلى و عـداوت گيرد

و اعتمـاد مـى سـقوط يـك.)Caphert, 2007:5; Novak and Adams, 2015: 279(دهـد مهربـانى

و متالشى و خراب يعنـى نابودشـدن انسـان(پديـده عينـى،شدن يك اجتمـاع تمدن شـدن ها

و ساختمان مىبلكه سقوط تمـ؛نيست...) ها و ويرانـى اجتمـاع از مـوقعى آغـاز شـود كـه دن

و تبعيض شروع بـه گسـترش ريشـه مى بيماری اختياری ظلم هـای خواسـته.دكنـ هـای خـود

و بهره حياتى مردم مورد بى و استثمار از كشـى كـه انسـان اعتنايى قرار گيرد بـه» كـس«ها را

مى» چيز« ج 1357، جعفـری(آورد، شـيوع پيـدا كنـد پايين عـدالتىبى،بنـابراين)290ــ 3:285،

و سقوط جامعه مى .)28ـ27: 1378، نظرپور( گردد موجب اختالل، فساد، ارتجاع

����	
 اO!اتو +	�ی[ ��ا� ا
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و عقايـد شهيد مطهری وجود يا عدم وجود عدالت اجتمـاعى را در شـكل گرفتن افكـار

و شـانس در ميـان ايشا.داند مردم جامعه مؤثر مى ن يكى از اين تـأثيرات را اعتقـاد بـه بخـت

و شاعران مى و حتّى در ميان برگزيدگان و بينى جهان. داند عامه ای كه امـورات را بـه بخـت

و ناهمواری،دهد شانس ارجاع مى بى از بستر مظالم و و خيـزد های اجتماعى برمـى عدالتى ها

بى ومرج هرج و .)82-81: 1390، مطهری(ملهم اين فكر شيطانى است،های اجتماعى عدالتى ها

و نظری كه فقدان عـدالت اجتمـاعى آبشـخور آن سـت، بـدبينىا از ديگر مفاسد فكری

و دشنام نسبت به روزگار به و ناسزاهايى است كه در آثـار ادبـى عنوان شكايت از روزگار ها

مىكه اين مسأله به بدبينى به خـا. نسبت به آن عنوان شده است و اسـاس ترببيـت لق انجامـد

.)83: همان(كند توحيدی را متالشى مى
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. فقدان عدالت اجتماعى در اقشار مختلف جامعه باعث اضـمحالل اخـالق فـردی اسـت

و انسان از افراد استثنايى مانند نظر صرف های گـذاری هـا، تفاوت های كامل، تبعيض پيامبران

و كينه،اند عده را كه محروم شدهنابجا، روح يك  و آزرده و انتقام فشرده كنـد كش مـى جو

و عزيز درآمـده جهت بهرهو روح يك عده ديگر كه بى و كـم،انـد مند و زودرنـج حوصـله

و تبذير مى و اهل اسراف .)89: همان(نمايد بيكاره

و و2ت ا	�����.٣  .-,�� در ا���

و برقراری وحـدت در اقشـار اجرای عدالت اجتماعى سبب ايجاد ال فت بين آحاد جامعه

و.شــود جامعـه مى و كاركردهــای آن، نيــز ظلــم و اهميــت نقطــه مقابــل عــدالت اجتمــاعى

مى بى و نيسـتى جوامـع و پايمـال. باشـد عدالتى است كه باعـث هالكـت كردن حقـوق ظلـم

و نزديك موجب دگرگونى نعمت،ديگران و غضـب الهـى های الهى ری، مطهـ(سازی خشـم

و اضـمحالل تمـدن پديد،)19:تا بى و آبادانى آوردن دشمنى، فرسـودگى مطهـری،(هاسـت ها

1367 :159(.

و موهبت،بنابراين و نعمت اگر در كارها و فاصـله افتـاد،های خدا بين افـراد ها ،شـكاف

دل. افتد بين قلوب قهراً فاصله مى ، هـا هـا، كينـه در مقابل، عدالت اجتماعى، موجبـات دوری

و انتقام مىيىجو حسدها .)91-90: 1390، مطهری(برد ها يعنى تبعيضات حقوقى را از ميان

� "*��ره�� ��ا

مطابقت آن با فطرت در مقام نظر از اقبال عمـومى برخورداراسـت؛ سببواژ� عدالت به

مى،اما در عمل به. شود اختالفات زيادی در جستار مصاديق واقعى آن مشاهده اين امر

های متفاوتى است كه از عدالت وجـود دارد كـه ناشـى از تفـاوت معيارهـای برداشت دليل

.عدالت است

4: �ا��.١��5. 

و شـهوت در انسـان عـدالت را حـد،افالطـون وسـط نقطـه تعـادل سـه قـوه خـرد، اراده
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به چنينهم،وی. دانست مى و اعتدال را عنوان سه فضيلت عمـده انسـان خردمندی، شجاعت

و تناسب با آنهـا اسـت،برد كه عدالت نام مى او در سـطح. ارتباط هماهنگ ميان اين فضائل

و قرارگرفتن افـراد جامعـه در طبقـات خـاص خـود  اجتماعى نيز عدالت را به مفهوم تناسب

.دانست مى

و ���6�: �ا��.٢  �8ی���7

و عدالت در اين برداشت، به مفهوم و نيز توزيـع مناصـب و رفاهى توزيع امكانات مادی

و لياقت هـا بــر اسـاس شايســتگى مقام و انديشــه. اســتهـا ها های چنـين ديــدگاهى را در آرا

.توان مشاهده كرد ارسطو نيز مى

تـوان حق حقه، در ميان انديشمندان مسـلمان را نيـز مـى تعريف عدالت به اعطاء كل ذی

.به اين معنای عدالت دانست مشير

٣.$9 و �9ا�9  �ا�� ا	�����  �:�9$ ���وات

و برابری، در دوران مدرنيته در سطوح مختلفـى بـه تعريف عدالت اجتماعى به مساوات

ترين سطوح برابری، برابری در شرايط اقتصادی زندگى افراد يكى از مهم. كار رفته است

م از نظـر وی،. ای مطـرح شـده اسـت اركس بـه شـكل برجسـتهاست كه در انديشه كارل

به عدالت اجتماعى در صورتى تحقق مى لحاظ اقتصـادی در شـرايط برابـری يابد كه افراد

و اين امر بدون توزيع مجدد ثروت زندگى طور كه مالحظه همان. پذير نيست امكان،نمايند

مىشود اين برداشت از عدالت اجتماعى ارتبـاط زيـادی بـا مى كنـد عـدالت اقتصـادی پيـدا

.)377: 1381، بيات(

معيارهای ديگری از عدالت در متفكران معاصر غرب وجود دارد كه تاحدودی تركيبى

. گنجد از معيارهای فوق، البته با خصوصياتى ديگر است كه در اين مقال نمى

 �-�)ر ��ا� ا
	���� در ��ا� ا8	�Tد�

عـدالت اقتصـادی.، عدالت اقتصادی است های عدالت اجتماعى ترين شاخص برجسته از

تساوی امكانات، عدالت در توزيع ثروت، تقسيم عادالنه مواد اوليه طبيعى برای افـراد«يعنى 
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مى جامعه، برابری كاری كه فرد در جامعه انجام مى و برابـری دهد با حقى كه جامعه پردازد

.)128: 1367بناء رضوی،(هركس) سهم(حق واقعىبا) مزد(حق قانونى 

سـزايى در وصـولبه هدف نهايى كمال انسان نيست ليكن تأثير،گرچه عدالت اقتصادی

و به همين و آياتى كه شامل امر. مورد تأكيد اسالم قرارگرفته است سبب به اين هدف دارد

و شـامل تمـامى ابعـاد عـدالت توصيه به عدالت است ازجملـه عـدالت اقتصـادی، عام بـوده

جاسـت كـه شـامل تمـام افـراد ضرورت عدالت اقتصادی در جامعه اسالمى تا بدان. شود مى

.)8: سوره ممتحنه(گردد جامعه از جمله اهل ذّمه نيز مى

 �(�Q! ��ا� ا8	�Tد�

مى،اسالم تعـديل ثـروت.2رفـاه عمـومى،.1: داند عدالت اقتصادی را قائم به دو عنصر

به؛)303:ه1424صدر،( ای باشد كه تمامى آحـاد گونه در جامعه اسالمى وضعيت معيشتى بايد

و(ها جامعه از امكانات زندگى در تمام زمينه ...) بهداشت، درمان، تغذيه، آمـوزش، مسـكن

مى،اسالم گاهفقر مالى از ديد. در حد كفاف برخوردار باشند توانـد امری منفـور اسـت كـه

و ريشه بسياری از جرم،سبب مشكالت اخالقى و تبهكاری اجتماعى ،در روايات. ها باشد ها

و)4:280ج، 1393، حكيمى(تر فقر از آتش نمرود سخت و باعـث منقصـت ديـن و موت اكبر

و همسايه كفـر، توصـيف شـده اسـت ، مجلسـى؛319و 163حكمـت: 1370، صـالح(دهشت عقل

ج 1037 ادليلبه همين.)72:29، و يجاد عـدالت اقتصـادی از اهـداف مـورد تعقيـب، رفع فقر

و تعـاليم مـالى و اسالم است كه آن را با احكام و بـرای ... ای ماننـد انفـاق، خمـس، زكـات

مى، اجرت، مهريه جنس خاص زنان با نفقه و غيره تعقيب .دكن المثل

)303:ه1424، صـدر(اسـالم اسـت ركـن ديگـر عـدالت اقتصـادی از نظـر،تعديل ثـروت

و مشـغوليت بـه های ثروت فراوان در انديشـه اسـالمى ازجمله آسيب ، اعـراض از يـاد خـدا

سـبب،شدن ثـروت در دسـت اغنيـا انباشته.)34:و سوره توبه1: سوره تكاثر(مواهب مادی است

و غرور مى و به همين سرمستى اسالم درعين توجـه بـه فـردی در جلـبكه است سببشود

و سرمايه، با طرح  و، خمس ای ازجمله انفاق های اقتصادی آموزهمال ايـن آسـيب ...، زكات

اسـالم4به اعتقاد حضرت امـام خمينـى.)283: 1394پور، رفيع(اجتماعى را نشانه گرفته است 

مى مالكيت را قبول دارد، ولى قوانينى در اسالم مى مالكيـت.دكن باشد كه مالكيت را تعديل
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مىدر اسالم به صورتى است كه تقر از جسـتدر(گيرنـد يبا همه در يك سطح قرار وجـوی راه

.)21: كالم امام، دفتر اول

نشدن احكام دهنده پياده، هرگونه فقر در جامعه نشان های اسالم طبق آموزه،بنابراين

بى از اين.اسالمى است عـدالتى اقتصـادی رو، يكى از وظايف حاكم اسـالمى مقابلـه بـا

.است

 انهزن فقر: گفتار دوم

!F/ 6)مH" 

و دوم فقـر نخست:طوركلى دو تعريف عمده از فقر وجود دارد به ، تعريف معيشـتى از فقـر

 تری مطـرح نمـوده اسـت محروميت را در معنای كلى،تعريف دوم. محروميت نسبى مثابه به

مى تری از انسان بخش وسيع،كه در مقايسه با تعريف نخست ، ازكيـا(دهد ها را در خود جای

تر از فقـر نسـبى آسـان،فقـر مطلـق بـر اسـاس واقعيـات موجـود،؛ به عبارت ديگر)28: 1379

مى دسته هـای متفـاوت از سـطوح كه حتى در يك جامعه نيز به علت تلقى گردد، چنان بندی

و متغير است  .)448: 1386، گيدنز(مختلف، سنجش افراد نسبت به فقر نسبى

و برداشـت بودن توانمنـدی عنوان ناكـافى فقـر بـهدر عين آنكه از لحاظ محتوايى بـين ها

شـوند عنوان كمى درآمد تفاوت وجود دارد اما اين دو كامًال به هم مربـوط نمى ديگر فقر به

.)208: 1383،سن(ای بسيار مهم برای توانمندی است زيرا درآمد وسيله

١.!F/ #+�+ز 

ــال ــار در س ــين ب ــرای اول ــه ب ــط 1970اصــطالح فقرزنان ــايى جامعهتوس ــناس آمريك ش

معنای افزايش زنـان در تركيـب جمعيـت فقيـر مطرح گرديد؛ اين اصطالح به1»داياناپيرس«

مى16پيرس در آن زمان دو سوم جمعيت فقير باالی. باشد مى و سال را از ميان زنان دانست

.)166: 1382، هام(بينى نمود رشدبودن اين آمار را در جوامع پيشبه رو

و بيشتر زنان از فقر در مقياس،ت ديگرعبار به شـدن فقـر های جهـانى را زنانه سهم نابرابر
 

1 .Diana Pierce 
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و دقيق سـازمان. نامند مى و فقـر يافته دربـار� فقـر بـه گرچه كمبود اطالعات معتبر طور كلـى

مى دستبه، نتايج ويژهطور زنان به پـارادايم در مجموع،سازد اما آمده را با مشكالتى مواجه

ب از دستبهنا بر آمار فقر زنان مى آمده .دكن كشورهای مختلف تاحدی اين معضل را تاييد

 �D+)اره�ی� �� M!4!4	� ز+�ن.٢

ــه در دهــه ــان سرپرســت خــانوار ب ــر، اعــالم زن عنوان فقيرتــرين فقــرا در غالــب های اخي

به نوشته مى های توسعه ، 1994بـه نقـل از بـوالك،:51: 1383نـژاد، گرايىو طلب شـادی(خورد چشم

و تجربى در دهـه.)16-1:18ج های اخيـر سـبب طـرح پـارادايم به بيان ديگر تحوالت بينشى

و آن را معادل فقر زنان سرپرست خـانوار شـمرد گرچـه. جديدی در بحث فقر زنان گرديد

ما هـايى روبـه ها بـا چالش اين نوع برداشت و عـواملى و افـزايش تعـداد رو گشـته ننـد سـواد

،و با اين تعاريف)51-50: همان( اين برداشت را دچار خدشه نموده است،شاغالن در خانوار

، امـا بـا توجـه بـه توان فقر زنان را فقط به زنان سرپرست خانوار معطـوف داشـت گرچه نمى

و قوانين جامعه ايران م- عرف - گـذاردىكه مسئوليت امور اقتصـادی را بـر عهـده مـردان
.دكرتوان زنان زيادی از زنان سرپرست خانوار در ايران را در اين نوع از فقر بازتعريف مى

مى مركز آمار ايران نيز سرپرست خانوار را اين :دكن گونه تعريف

سرپرست خانوار، عضوی از خانوار است كه اعضای خانوار وی را به اين عنوان معرفى«

اع. كنند مى ترين ضای خانواده قادر به تعيين سرپرسـت خـانوار نباشـد، مسـندر صورتى كه

مى عضو خانوار بـه همـان شـخص،در خانوارهـای يـك نفـره. شـود عنوان سرپرسـت تلقـى

.)1383-1375مركز آمار ايران،(» سرپرست خانوار است

و مـرگ(خانوارهايى كه بـه داليـل مختلـف، به تعبير ديگر طـالق، جـدايى، مهـاجرت

و يا خانوارهايى كه مرد به علت سرپ)همسر كسالت، اعتيـاد(رست مرد در آن وجود نداشته

.گيرند در اين دسته جای مى)15: 1372يونيسف،(در درآمد خانواده سهمى ندارد)و غيره

:شوندمىزنان سرپرست خانوار به چند گروه تقسيم،بندی كلى بنابراين در يك دسته

آنبه خانوارهايى كه مرد: گروه اول و زنـان بـه عللـى طور دائمى در هـا حضـور نداشـته

و تنهـا زنـدگى مانند فوت همسر يـا طـالق بيـوه شـده و يـا دخترانـى كـه ازدواج نكـرده اند

.كنند مى
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به: گروه دوم و بـه داليلـى ماننـد مهـاجرت، خانوارهايى كه مرد و يـا دائـم طور موقـت

و سرباز،منقطع بودن، نكاح مفقوداالثربودن، متواری يا زندانى نقشى در امرار معـاش ... بودن

و فرزندان و زنان مجبورند به تهيه معاش زندگى خود .شان بپردازند نداشته

از: گروه سوم خانوارهايى كه مرد در آنهـا حضـور دارد امـا بـه داليلـى ماننـد بيكـاری،

و سرباز، كارافتادگى، اعتياد به... بودن .)15: 1385 محمدی،(عهده دارند نقشى را

از37،طوركلى به مىدرصد )3: 1387، مطيـع( شـوند خانوارهای جهان توسط زنان سرپرستى

تك70و حدود و يا خودسرپرست درصد خانوارهای مى،نفره در شـود؛ توسـط زنـان اداره

مى30فقط،حالى كه اين آمار در مورد مردان .)9: 2003، الحداد(باشد درصد

٣.!F/ �6نز+�+ �"�ر
# در 

مى،بر حسب آمار سازمان ملل متحد دو زنان نيمى از جمعيت جهان را تشـكيل و دهنـد

آن سوم كل فعاليت و هفتـاد درصـد از را،هـا های جهان در دست آنان بـوده مشـاغل پـايين

مى عهده و يك درصـد از دارايى دار و تنها ده درصد از درآمدها در باشند هـای جهـان

بهب.هاست اختيار آن ميليـارد نفـر در دنيـا بـا3/1در حال حاضر،آمده دستر طبق آمار

مى روزی كمتر از مى يك دالر زندگى  باشـند كنند كه هفتـاد درصـد آنهـا از جـنس زنـان

)Kramarae, and Spende eds, 1379: 3(.

المللـى از طرف شورای كانـادا بـرای همكـاری بـين 1980طبق آماری كه در آغاز دهۀ

و مـردان در بـازار كـار 1999 67،آمـده اسـت دسـتبهدر مورد عدم تناسب حقـوق زنـان

و ده درصـد در مـد جهـان بـه آنـان اختصـاصآدرصد ساعات كار جهان به زنان تعلق دارد

و دو سوم بى مى يافته ب سوادان جهان را زنان تشكيل و الخره زنان كمتر از يك درصدادهند

.)Alcalda, 2010: 25-31(را در اختيار دارند های جهان از دارايى

زن 570به حسب آمار مربـوط بـه كشـورهای در حـال توسـعه نيـز، نزديـك بـه ميليـون

مى) درصد از جمعيت روستايى60(روستايى   Kramarae and( كننـد زيـر خـط فقـر زنـدگى

Spender, eds1379: 3 p(.

مى يافته هم، زنان بـيش از مـردان در كشورهای توسعه عنوان بـه. گردنـد دچـار فقـر

تكدر،مثال  1973های والدی مادر سرپرست در بين سال آمريكا ميزان فقر خانوارهای
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از،2002و كـه ايـن ميـزان بـرای خانوارهـای در حالى. درصد بوده است30غالباً بيش

و شـوهر15تا10عموماً بين،والدی پدر سرپرست تك و بـرای خانوارهـای زن درصد

ايـاالت متحـده،در ايـن ميـان.)479: 1949هـافمن واورت،( درصـد بـوده اسـت7تا5بين 

و كودكان بى مى خانمان در ميـان كشـورهای دارای بيشترين تعداد زنان  باشـد صـنعتى

)335–351 2014:،Pressman Fuentes Wilcox, 2006: 58;(.

 /F! ز+�ن در ای!ان.,

 3/164های خالص ساالنه يك خانوار شـهری، هزينه ايراندر مركز آمار 1391در سال

داد درصـد را نشـان مـى8/23افزايشى به ميـزان،ميليون ريال بوده كه نسبت به سال گذشته

از.)1391، های خانوار، هزينه مركز آمار ايران( اما سرانۀ درآمد زنان سرپرست خانوار در بسـياری

كنندگان قانون اساسـى اما تدوين رسد ای كنونى هم نمىه موارد به نصف اين مقدار در سال

های ای بـه وضـعيت زنـان در عرصـه، توجه ويـژه بينانه ايران در چارچوب يك ارزيابى واقع

دليـل سـتم زنـان بـه«كه در مقدمۀ قانون اساسـى ذكـر شـده اسـت چنان اند؛ گوناگون داشته

ق(اند بيشتری كه تاكنون متحمل شده اسـتيفای حقـوق آنـان) بـل از انقـالباشاره بـه دوران

ج قانون اساسى(» بيشتر مد نظر خواهد بود .)ا، مقدمه.ا.،

، حاصــل نتــايج های اخيــر ترين اطالعــات زنــان سرپرســت خــانوار در طــى ســال جــامع

آمده از مركـز آمـار ايـران در سـال دسـتبهبر اساس اطالعات. باشد سرشماری عمومى مى

هر؛اند رها تحت سرپرستى زنان بودهدرصد خانوا)91/6(، 1375 خـانوار كشـور12يعنى از

حـاكى، 1375آمار سرشـماری در سـال. سرپرستى گرديده است،يك خانواده توسط زنان

،حــدود يــك ســوم از خانوارهــای دارای زن سرپرســت،از آن اســت كــه از نظــر جمعيتــى

و حـدود دو سـوم از خانوارهـای زن سرپرسـت يك در نقـاط شـهری سـاكن،نفـره هسـتند

كه مى و كمترين آن در و سپسگباشند كه بيشترين تعداد در استان تهران و بويراحمد يلويه

به.)131: 1385محمـدی،(اند در ايالم سكونت داشته آن ارقام يادشده دليـل تعريـف كامـل در

مى،زمان از سرپرست خـانوار ،باشـد كـه در صـورت اصـالح ايـن تعريـف دچـار نواقصـى

كمدمع شـاهد افـزايش ايـن تعـداد خـواهيم بـود،شماری زنان سرپرست خـانوار ممانعت از

و نظـر كه در طى سال چنان.)57: 1383، طلب شادی( های اخير نيز ايـن افـزايش را شـاهد بـوده
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در صاحب .)3: 1381، قانون مدنى(سال گذشته به وقوع پيوسته است20نظران

ز ��ن در ای�ان ��=*�د 	�>�ر  ا�)�� �9ا  

بـرای،جا كه قوانين جمهوری اسالمى ايـران از فقـه اماميـه اتخـاذ گرديـده اسـت از آن

و حمايت را حمايت از حقـوق زنـان نيـز در راسـتای ايـن مـذهب حكـم نمـوده هـای خـود

و ديگـر، اجرت، نفقـه، مهريـه قـانون ارث: ازجمله اين قوانين حمايتى.قرارداده است المثـل

مىموارد حماي .)ا.ا.ج.قانون اساسى(باشد تى در اين امر

،نفقـه«:، نيـز آمـده اسـت4/9/1381قـانون مـدنى در مـورخ 1107طبق اصالحيه مـاد�

و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسـكن ، البسـه، غـذا، عبارت است از همه نيازهای متعارف

و يـ هزينه اثاث منزل و و بهداشتى خادم در صورت عادت وا بـههای درمانى واسـطه نقصـان

.)ا.ا.ج قانون مدنى،(» مرض

و بهداشـتى هزينـه«،، بنا به قول مشهور فقها تا قبل از اصالح اين ماده » های درمـانى

و تكليفى در قبال ايـن هزينـه جزو نفقه محسوب نمى و مرد مسئوليت . ها نداشـت گشت

نواده از خصـائص رياسـت خـا،در روابط زوجين«:در قانون مدنى ايران آمده است كه

و از جملـه،بنابراين از ديدگاه اسالم.)1105ماد�.م.ق(»باشد شوهر مى تـامين هزينـۀ خـانواده

و زن در اين  و ايـن هيچ باره،مخارج شخصى زن به عهد� مرد است گونـه مسـئوليتى نـدارد

فقط مربوط به موقعيت زنى نيست كه از نظر مالى توان ندارد بلكه زن متمول نيز دارای نفقه 

.باشد مى

مى،قانون مدنى 1082برابر ماده،درباره مهريه نيز شـود زوجه به مجرد عقد، مالك مهـر

مى شوهر مشغول؛و در نتيجه زن الذمه واقع و اگردد رامى،ايـن مـاده ساس، بر توانـد مهريـه

از. كنـددر هر زمان كه خواست از همسرش مطالبـه  در مـوادايـن نيـز يكـى ديگـر قـانونى

و مقـدار نفقـه مـواد زيـادی در قـانون مـدنى بـه زمـان، چگـونگى. استحمايت مالى زن  ،،

و پـدر پرداختـه اسـت كـه بـه مهريه و ديگر حقوق مادی زن نزد شوهر علـت، اجرت المثل

.گردد كثرت مطلب از ذكر آن خودداری مى

ِويژه تـوانمى،ای به زنان سرپرست خـانوار شـده اسـت از ديگر قوانينى كه در آن توجه

و كودكان بى و رفاه زنان ويكم سرپرسـت كـه موضـوع چهـارم اصـل بيسـت به تضمين بيمه
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دگان توجـه خـاصشـ ای بـه خودكفاشـدن بيمه كـه طـى اليحـه؛قانون اساسى است اشاره نمـود

و غيرنقـدی از كميتـه امـداد امـام حمايت. مبذول داشته است و نقـدی و4خمينـى هـای مـالى

ايـران نيـز قانون اساسـى٢٩و١٠،٢٠،٢١اصول. گشاست چنين سازمان بهزيستى نيز بسيار راه هم

و تامين حقوق آنان پرداخته است و پيگيری و مادران .)ا.ا.ج قانون اساسى( به حمايت از زنان

J.!F/ E"و �)ا E�� #+�+ز 

و عوامــل متفــاوتى در ايجــاد پــاراديم فقرزنانــه تأثيرگــذار اســت كــه،طوركلى بــه علــل

مى ترين مهم و اقتصادی دسته آنها را .كردبندی توان در عوامل فرهنگى، اجتماعى

 ��ا�@ +�ه�75 �<,� �9 +(� ز��ن.١.#

J.د /!ه(^.١.١(
)ا� �V `F4?#( ز+�ن اV	]�ل ه�� +�"�M L4�)!ا"(ن و

و اجتماعى های حمايتى موجـود زنان نيز از سيستم،گرچه با گذشت زمان فعاليت شغلى

درندا در دولت برخوردار گرديده هـای زنـان فعاليت،برخـى از جوامـع فرهنـگ، امـا هنـوز

های رسـمى كـار باعـث كـاهش ورود زنـان بـه عرصـه،و اين عامل نشدهو تعريف پذيرفته

در،تر طور روشنبه. نسبت به مردان گرديده است و موانـع نـامريى غيرقابـل نفـوذی عوامـل

مى سازمان را ها وجـود دارد كـه از ارتقـای زنـان، جلـوگيری ]در[نمايـد كـه ايـن وضـعيت

مى سقف شيشه اصطالح از در اثر وجـود ايـن مـانع، زنـان بـه،بنابراين. نامند ای طور وسـيعى

مىصعود به سطوح باال .)10: 1386زاهدی،(گردندی مديريتى منع

J.> 4> ازدواج.١.٢	ر/;�� 

به تأخير در ازوداج را مى مس توان از.ی فرهنگى، مورد بررسـى قـرار دادا ئلهعنوان فـارغ

را مسـئله، اين)245- 244: 1393ژاد،نك زيبـايى.ر(شود عواملى كه باعث تأخير در ازدواج مى

به توان از عوامل مى  چراكه باعث افزايش آمار دختران مجـرد خودسرپرسـت؛شمارآورد فقرزنانه

به نفره در سرشـماری كه تحـت عنـوان خانوارهـای تـك- البتـه؛شـود مى- انـد حسـاب آمده ها

و زنان از نظر اقتصادی مخارج خود را تأمين مى چون با والـدين نمايند اما تعدادی از دختران

.)5: 1385محمدی،( گردند عنوان سرپرست محسوب نمىبه كنند يا اقوام زندگى مى
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J.از ز+�ن.١.٣ �D!� م 4)اد�")ز��� 

ازبه،سوادی بى مى عنوان يكى از علل فقر در زنان بيشتر در چنـينهم. شـود مردان ديـده

دو،درصد بوده است70ميان كشورهايى كه ميزان باسوادی مردان آنها بيش از شكاف بين

مى جنس چشـمگير تـالش بـرای ايجـاد شـرايط يكسـان جهـت.)18: 1376، كينـگ(باشـد تر

و اختالفات اجتماعى نيز كمك مى لذا اين امـر بـه كـرات.نمايد تحصيل به كاهش شكاف

و در اصول سوم آمدهدر اسناد قانونى ايران  سى، بيست، بيستم است و قانون اساسىام ويكم

و صالحىحسي(نيز به آن اشاره گرديده است  اسـت كـه آمـوزش روشـن.)10: 1388، نى لرگانى

مىمندی زنان در توان و باعث ايجاد خانواده آنان نقش مؤثری ايفا گـردد؛مىتر های سالم نمايد

و از مسائل مورد نـزاع دولت اين مهم از سمت دولت هـا در حـل مسـائل ها نيز پذيرفته شده

و شمال آفريقا، گزارش بانك جهانى(نيستتنابرابری جنسي .)55: 1390از كشورهای خاورميانه

#.٢.$��� ��ا�@ ا	����� �<,� �9 +(�ز

J.ت ه�%!.٢.١(/ 

از،دهد مطالعات نشان مى ، دادن حـامى اقتصـادی دسـت فوت همسر برای زنان عالوه بر

و حتى جامعه مى ، از عوامل مـوثر شود كه اين انزوا خود سبب انزوای آنان از خانواده همسر

.)1372عباسپور،.ك.ر(در ايجاد فقرزنانه است

10، نفـر زن بيـوه در شـيكاگو انجـام داده اسـت 300ای كـه بـا پيرامون مصـاحبه1لوپاتا

به مشكل مى را مشخص نموده است آنهاتنهايى مربوط محدودشـدن تـوان بـه كـه از جملـه

مى اجتمـاعى روابط های توانـد شـخص را از ورود بـه عرصـه اشـاره نمـود؛ ايـن مهـم خـود

.و باعث تشديد فقرزنانه در اين دسته از زنان گردد كردهيابى منع اجتماعى موثر بر اشتغال

J.ق.٢.٢I2 

از های انجام نتـايج بررسـى. ايش اسـتگسترش آمار طالق در جهان در حال افز گرفتـه

و اطالعـات جمعيتـى طـى سـال و دفتـر آمـار تـا 1355 های آمار سازمان ثبت احوال كشور
 
1- Lopata, 1969  
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در دهۀ سـوم.ويژه در مناطق شهری استبه 1355دهند� افزايش طالق در سال نشان، 1388

بهنيز آمار طالق روندی صعو 1380- 1388يعنى از سال؛بعد از انقالب كـه طوری دی يافته

و دفتر(در كل كشور افزوده شده است) در هزار(71به%95از  وآسازمان ثبت احوال كشور مـار

.)55-34: 1393كالنتری روشنفكر،.ك.رو اطالعات جمعيتى

و سرپرسـتى خـانوار توسـط زنـان بنابر افزايش آمار طالق در دهۀ سوم پـس از انقـالب

در نمى گونـه خانوارهـا، زنـان بايـد گرچـه در اين؛زنـان را ناديـده انگاشـتتوان رشد فقـر

و مديريت اقتصادی خـانوار، به و كسب درآمد و به غير از سرپرستى اعضای خانواده تنهايى

و بهبود شرايط زندگى اعضای خـانواده را نيـز بـه عهـده  مواظبت از فرزندان، كارهای منزل

هـای مناسـب انجـام فعاليت برایوقت كمتری،ت خانوار، زنان سرپرس در چنين شرايطى.بگيرند

را نمودن شرايط مناسب فراهمو زنـان بـه،شرايط در اين. خواهند داشت تر برای اعضای خانواده

مى وقت های كافى به كارهای پاره به مهارت يابى دستعلت عدم  و دچـار تن  تبعـيض دهند

.)51: 1383نژاد، گرايىو طلب شادی(ند گرد مى- هاست كه از شرايط اين نوع فعاليت-

 ه�  C8=� �9 و�BیA ��در  .ا0@ ������.٢.٢.١.#

مند يا مجبـور بـه چون عالقه،آورد دستبهتواند شغلى با درآمد نسبتاً خوبى زنى كه مى

به های مراقبت از كودك است پرداخت هزينه لحاظ مالى فلج شود؛ بـا وجـود، ممكن است

به،اين مىكندوقت شروع به كار طور نيمه اگر گونـه احتمـالهرو يابـد، درآمـدش كـاهش

.)1386گيدنز،(از ميان خواهد رفت پيشرفت شغلى نيز

، كارفرمايان را ملزم به ارائـه خـدمات بـه مـادران قوانين برخى از كشورها از جمله ايران

مى شاغل برای جمع مسووليت و مادری كـه ايـن.)ا.ا.ج.قـانون اساسـى.ك.ر(نمايد های شغلى

مى امر گرچه پسنديده است اما به علت داشتن هزينـه شـود كـه های اجتمـاعى گـاهى سـبب

. كنندكارفرمايان از استخدام زنان متاهل اجتناب 

 ��ا�@ ا�D�6د .٣.#
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دهنـد، امـا در كارهـايى زنان گرچه يك سوم نيروی كـار رسـمى جهـان را تشـكيل مى
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و در ازای كار مشابهى كه با مـردان اشتغال دارند كه كمترين مزد به آنان پرداخت مى گردد

مى،دهند انجام مى ،عدم پرداخت مساوی دسـتمزدها.دكنن سه چهارم مزد مردان را دريافت

و در صورت ورود نيـز باعث ترديد ورود زنان به احسـاس بـدی بـرای آنـان،بازار كارشده

.)14: 1390، گزارش بانك جهانى(دشو ايجاد مى

های غيرمزدی به مردان هزينه اعطای كمك،اشتغال زنان برایسردكننده ديگر عامل دل

در.و عدم پرداخت آن به زنان است ،فقـط كارمنـدان مـرد،بسـياری ازكشـورها برای مثـال

و آموزش فرزندان را دريافت مى .)146: همان(ندكن كمك هزينه مسكن

J.!�4 �# ا"��+�ت "�د� ")رد +��ز �!ا� ز+�ن.٣.٢	م د4�� 

مى،زنان نـدرت مالـك زمـينبه،كنند، اما با اين همه نيمى از مواد غذايى جهان را توليد

و مى مى چنينهمباشند عـ كـردهتوانند وامى دريافـت به سختى آنو و در طرح،الوه بـر هـا

مى پروژه و روزاريـو،(گيرند های اقتصادی مانند كشاورزی مورد غفلت قرار : 1375ليس تورس

و مورد نياز زنـان نيـز از عوامـل فقرزنانـه بنابراين.)10 عدم دسترسى به امكانات رفاهى برابر

.گردد محسوب مى

با: گفتار سوم  عدالت اجتماعى های مؤلفهتطبيق فقرزنانه در ايران

و جامعه ايران معاصر به حاكميت قـوانين اسـالم در طـول سـه دهـه دليل وجود نظام اسالمى

بهمى،اخير های عـدالت اجتمـاعى مؤلفهتواند موضوع مناسبى برای بررسى فقرزنانه با توجه

. گيرد در اسالم قرار

١.!�Oc� و  �ن در /F!ز+�ن �*!ی` ���D ��ا� �# �%�و�

شدط همان و يكسـانى ترجمـه، عـدالت بـه در بعضى مكاتب فكـری،ور كه ذكر تشـابه

و تعريـف از عـدالت را نمى،شود اما اسالم مى ، عـدالت از منظـر اسـالم. پـذيرد ايـن تقريـر

آن استحقاق، معنای در نظرگرفتن ظرفيت به و عدم اهمال در مورد . هاست ها

دو حتمىهای تكوينى باتوجه به تفاوت در گرچـه بـه هـيچ؛ كـهجنس بين اسـالم، وجـه

و ارزش و، اما برای شـكل شود مندی تلقى نمى مالك برتری و تكميـل گيری نظـام جمعـى
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به شان نهاده شده است، عدالت اقتصادی نمى جنس در سرشت تسخير متقابل دو معنای تواند

و تشابه كامل دو جنس در تمامى فرصت و مزايـای اقتصـادی باشـد برابری ك رودگـر،.ر(ها

توان پديده فقرزنانـه كـه ازجملـه مـوارد عـدم عـدالت نمىبر اين اساس،.)190- 180: 1386

و وضعيت زنان در جامعه است را  و مؤلفـه،اصـول بـر مبنـایاجتماعى در بحث اقتصادی ها

آن كردهايى تحليل های ديدگاه سنجه و را مسـاوق كه معيار متفاوتى در باب عدالت دارنـد

مىشبا . دانند هت

و عالوه بر اينكه تجربه جوامـع غربـى نشـان داده اسـت اجـرای عـدالت بـه معنای تشـابه

زنـد بلكـه بـه تنها وضعيت بهتری بـرای زنـان رقـم نمىنه،های جنسيتى گرفتن تفاوت ناديده

و ظلم مضاعف نسبت به زنان منجر مى .)214-210:همان(شود فشار

٢.#� ���D ز+�+#  �ر.�!� "*��ره��!F/ ان��" de)4 1!�� در 

انكـار نيسـت امـا باتوجـه بـه گرچه وجود پديده فقرزنانه در ايران مانند ساير جوامع قابل

و مكاتب تفاوت هایو مسـوليت نقـش،مدرن در تعريف هويت دوجنس جامعههای اسالم

و متفاوت آنان در و غرب در مـورد نهـاد خـانواده نيز خانواده اهميت متفاوتى كه در اسالم

توان با معيارهای غربى به سراغ سنجش وضعيت اقتصـادی، طبيعى است كه نمىوجود دارد

عنوان بـه،، مـادری بـرای مثـال، در جامعـه مسـلمان.و معيشتى زنان در جوامع اسالمى رفـت

پُرمسئوليت ترين مهم و نهادهـای اجتمـاعىمىترين نقش برای زنان تلقىو شود كـه مـردان

و بايسـته،كـه ايـن نقـشچرا؛توانند جايگزين مناسبى برای آن شوند نمى های خـود را دارد

و در بسياری از موارد زمان زيادی از زندگى زن را به خود اختصاص مى مانع حضـور،دهد

و مشاغل اقتصادی مى ت كه معيشـت زنـان توان انتظار داش لذا نمى.شود جدی زن در جامعه

. بايد مانند مردان از طريق مشاغل بيرون از خانه تأمين شود

و مردانـه را نبايـد،اين اصـل بر اساس چنين هم علـت تمـام ميـزان نـابرابر مشـاغل زنانـه

به گزينى زنان از مشاغل چراكه در حقيقت اين عزلت؛فقرزنانه در جامعه قلمداد كرد  سبب،

مىاشتغال آنها به امر خطي .باشدر مادری است كه جزو هنجارهای جامعه اسالمى

تك نشان مسئله،اين و بررسى هايى اسـت كـه از سـوی مؤلفـهتك دهنده لزوم بازنگری

به فرهنگ غرب به مى عنوان ميزان سنجش فقرزنانه در جوامع . شود كار گرفته



ا» فقرزنانه«ىبررس  155 در اسالمىعدالت اجتماعیها با توجه به مؤلفه يراندر جامعه

و سـنجهمعيا های حـاكم بـر، نكته قابل تأمل ديگر سياسـت بر نكات فوق افزون های رهـا

از ارائه و شده ازسوی فرهنگ غرب اسـت كـه امـروزه  نقـدسـوی متفكـران مـورد بررسـى

از بيننظـام هـای حـاكم بـر هژمونىمعتقدنـد، كارشناسـان. قرارگرفته است الملـل، بسـياری

آن،منويات اجتماعى و حتى علمـى خـود را از طريـق ارائـه معيارهـای مناسـب بـا فرهنگى

مى، دنبا منويات شـده بـا هـدف قـراردادن معيارهـای تعريـف در حال توسـعهجوامع.ندكنل

و و فرهنگى در حقيقـت بـدون آنكـه در يابنـد، راهـى را طـى ... توسط استعمارگران علمى

زنـان نيـز بـه وضـوح حـاكم موضـوعدر مسـئلهايـن. كنند كه از آنها خواسته شده است مى

كه؛است در بين نظاممعيارهايى مى مطلوبهبارالملل مطـابق،دهـد بودن وضعيت زنان ارائه

و ملى كشورها مى و پيگيری آن به اضمحالل مبانى دينى . انجامد با تعاريف خودشان است

�%��4� ا
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�).�!� از /F! در 
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شد همان و جمعـى اسـت،طور كه ذكر و كماالت فردی عدالت بستر رشد تمام فضايل

مى عميقىهای آسيب،و فقدان عدالت و رفتار افراد پديد عـدم چنينهم. آورد را در انديشه

و بــه آن تحقــق عــدالت اقتصــادی و ايجــاد فقــر، عامــل شــكل،تبع گيری بســياری از مفاســد

.های اجتماعى است آسيب

نقش تربيتـى را در جامعـه انسـانى ترين بزرگانضمام اين مقدمه به اين حقيقت كه زنان

مى كنند ايفا مى وجود فقر در بين. دهد، اهميت اجرای عدالت اقتصادی در بين زنان را نشان

مى،زنان ازشود نيم سبب و های جامعه در معرض انـواع آسـيبانمربيى اخالقـى اجتمـاعى

.دنقرارگير

و تعديل ثروت در خانواده عدم هـای زنانـه نقش تـرين مهمكـه جايگـاه- رعايت توازن

و همسری است و فشار، با ايجاد روحيه ستم يعنى مادری بى نقش- ديدگى بـديل زنانـه های

، كـل جامعـه متربـى متضـرر شك وقتى مربى دچار اختالل شـودبى. اندازد را به مخاطره مى

. گردد مى

درعــ،سـوی ديگــر از و همـدلى در اجتمــاع. جامعــه اســت دالت سـبب ايجــاد وحــدت

و بـه عنصـر مهـم آن يعنـى؛خانواده نيز وقتى عدالت اقتصادی در مورد زنان رعايـت نشـود

و تعديل ثروت كـه ركـن خـانواده- همسـران ميـانداده نشود، همدلى اهميت،زدودن فقر
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مى به كا اين در حالى. رود از بين مى-دنآي شمار محـور ايجـاد،، در هر خـانوادهه مادرست

. همدلى بين همه افراد است

و زدودن فقر تمام اين مسائل نشان مى و ضـروری،دهد اگر عدالت اقتصادی امری الزم

مى، اين ضرورت در مورد زنان در جوامع است . شود، دوچندان

� "�eر� ا8	�Tد� �*!ی`.,F9� وم� �Vه در اI4م �!ا� ز+�ن 

و تكامـل بشـری رغم يكسان دين اسالم به ، بـه دانستن دو جنس در اهداف كلـى انسـانى

ازو جايگا های حكيمانـه طبيعـى دو جـنس، نقـش تفاوت سبب هـای متفـاوتى را در بعضـى

، قـوانين اقتصـادی متفـاوتى هـا يكى از اين تفاوت. است كرده معرفى، موارد برای دو جنس

مت نقش بر اساساست كه و مرد( فاوت برای دو جنسهای  بـرای. تعريـف شـده اسـت)زن

راكرموظيفه فراه، اسالم مثال و مـردان و مادی را بر عهده مـردان نهـاده دن امكانات رفاهى

و اجرت و پرداخت مهريه زنان و زنان المثل موظـف نمـوده اسـت به پرداخت نفقه فرزندان

ج.ر(و)34:سوره نساء؛6: سوره طالق؛ 233: سوره بقره( .)ا.ا.قانون مدنى

و معيشتى متعددی برای زنان تعريف بر اين اساس اسالم اسـت كـرده، مجاری اقتصادی

مى كه در صورت اعمال آن و برخورداری اقتصادی، هـای تواند بـه نقش، زن در كمال رفاه

و مادری بپردازد مهمى ، امكان ست كه عالوه بر مجاری خاص فوقا اين در حالى. همسری

،نشـده بلكـه در چـارچوب شـرايطىو جواز استفاده از مجاری كسب عام نيز از زنان سـلب

.اين امكان نيز برای زنان فراهم شده است

و مبارزه با فقرزنانهگكارهای قانونى اسالم برای پيش راه،بنابراين بسـيار متفـاوت بـا،يری

و معيارهای غرب است راه و كه آيا ايـن راهشود سى اكنون بايد اين مسأله برر. كارها كارهـا

مى راهبردها در جامعه اسالمى ايران و زنان از مجاری فوق، اعمال  مند هستند؟، بهره شود

و مى مطالعه وضعيت فرهنگـى، اجتمـاعى دهـد گرچـه زنـان بـه اقتصـادی كشـور نشـان

و همسران خود برخوردار باش،مقتضای قانون ند امـا در بايد از رفاه اقتصادی از سوی پدران

سـاختن، قـادر بـه برآورده، مردان عمدتاً به خاطر مشكالت اقتصادی جامعه بسياری از موارد

و در بسياری از موارد زنان مجبورند برای  روزمره خـود بـه تأمين هزينهاين حق زنان نيستند

.مشاغل بيرون از خانه روی آورند
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ف،ازسوی ديگر ، حقـوق مـالى اسـالمى قـر اقتصـادیبيشتر به دليل فقر فرهنگى به عالوه

وةاجـر، مهريههمچون زنان آن المثـل مى در جامعـه بـهماننـد در عنوان تـابو تلقـى و گـردد

، المثـل كـه حـق شـرعى زنـان اسـتة، درخواست مهريه يا اجـر فرهنگ جامعه كنونى ايران

و مذموم شمرده مى شود كه شدت قبح آن به حدی اسـت كـه زنـان را از طلـب عملى قبيح

مى طور كامل به حق؛سازد منصرف و از را گذشتن گرچه ايثار ، ركن اخالقى نظـام خـانواده

و حفظ كيان خـانواده در بسـياری از مواقـع تشكيل مى و فـداكاری دهد ميسـر، بـدون ايثـار

ای كه اسالم داشتن دست زن از مجاری معيشتى، ليكن بايد توجه داشت كه خالى نگه نيست

مى حق او دانسته و سـرمايه،بـرای رفـع ايـن كمبـودیوتا شود، سبب گذاری بيشـتر زمـانى

ــا بايســته تــوانى در مشــاغل خــارج از منــزل نمايــد كــه در بســياری از مــوارد ها، ايــن امــر ب

. زگار نيستسااسالم مطلوب خانوادگىهای وشايسته

آن حقيقت اين است كه وضعيت مطلوب اقتصادی برای زنان مى، شـود كـه گـاه محقـق

خـالى كـرده،، تعريـف عنوان حـق مسـلم ای كه اسالم بـرای او بـه دست زن از مجاری مالى

در. نماند در حالى است كه زنان جامعه ايران اين به بيشتر، فرسبموارد وب ضعف يـا هنگـى

در سـطح،ازسـوی ديگـر.ندهسـت، از ايـن حقـوق خـود محـروم مشكالت اقتصادی جامعـه

به اجتماع نيز در و گاه به دليل اينكـه سبببعضى از موارد عدم توجه كافى به جنسيت آنان

و امكانـات موجـود، از فرصت از نظر قانونى مكلف به كسب درآمد برای خانواده نيستند ها

گرچه اين مسائل در مورد تمام زنانى كه به مشاغل خارج از خانـه اقبـال نشـان؛دمانن باز مى

به،دهند مى و عموميت ندارد اما و چالش برای قشر عظيمى از زنان شـاغل عنوان يك انگيزه

. يا در پى شغل، بايد مورد بررسى قرارگيرد

 گيری نتيجه

ــدی جمع ــق بن ــهتطبي و مؤلف ــران های عــدالت اجتمــاعى در اســالم ــه در اي وضــعيت فقرزنان

:است قرار بدين

وبه،عدالت در اسالم.1 و جمعى است عنوان بستر ضروری رشد تمامى كماالت فردی

مى،فقدان آن و فساد آن عـدم رعايـت،بنـابراين. شود سبب اضمحالل اركان جامعه

و جمعـى  و رشـد فـردی عدالت ازجمله عدالت اقتصادی در خانواده، اركان خانواده



 1396 تابستان، يكمم، شماره پنجسال 158

مىا و مربـى-زن بارهدر مسئله،اين. كند فراد در خانواده را تهديد كه نقش محوری

. دوچندان است- كند در خانواده را ايفا مى

گـذاری هرگونـه تفـاوت در قانون،بنـابراين.معنای تشـابه نيسـتبه،عدالت در اسالم.2

قوانين اقتصادی كه به موجب اسالم در قوانين كشور وجـود دارد نيـز نقـض همچون

قـوانين مشـابه بـرای دو جـنس،بلكـه در بسـياری از مـوارد. آيـد شمار نمى عدالت به

بى،متفاوت و مى باعث ظلم . شود عدالتى

و.3 معيارهای فمينيستى سنجش ميزان فقر در جامعه زنان باتوجه بـه اخـتالف در مبـانى

درهآموز و اعتماد . جامعه ايران نيست بارهها، قابل تطبيق

رو های عدالت گرچه وجود آموزه.4 بـه محور در دين مبين اسالم سـبب كـاهش رونـد

، عـدم تحقـق مجـاری رشد فقرزنانه در ايـران شـده اسـت لـيكن بايـد توجـه داشـت

بـه از فقـر زنـان گريـز سـبباسالم برای وضعيت معيشـت زنـان، مورد نظر اقتصادی

.بود، ساده نخواهد زنانه در ايران ويژههای كه جمع آنها با نقش استساختارهايى 
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