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تاريخ دريافت مقاله ۹6/۱2/03 :تاريخ پذيرش نهايي۹7/04/06 :

چکیده
اين پژوهش در پي بررسي و تحلیل محتوای آيات قرآن و مواد اعالمیه جهاني حقوق بشر و مقايسه
تطبیقي آنها در رابطه با زنان و جايگاه حقوقي و اجتماعي آنان است .نگاه مسلط در کشورهای اسالمي
به خصوص ايران ،اين است که زنان با ظهور اسالم نقش و موقعیتي بينظیر يافته و دارای هويتي انساني
گرديدهاند و از آنجا که انسان را محق قانون گذاری نميبینند؛ و حق قانون گذاری را انحصاراً مختص
اهلل ميدانند؛ به اعالمیه و مواد آن انتقاد دارند .نويسنده بر اين اعتقاد است که با نگاهي ساختارگرايانه
و با توجه به شرايط «فرهنگي» و «اجتماعي» خود ،هر کدام به انسان و کرامت آن انديشیدهاند و هر دو
دغدغه بشری داشته اند؛ مي توانند مورد توجه و عنايت قرار گیرند .با انتخاب روش تحقیق تحلیلي-
تطبیقي در اين مقاله ،برای آزمون اين فرضیه ،ضمن به کار گیری نظريه ساختارگرايي ،به تعريف
مفاهیم حق و حقوق ميپردازد و هدف هر دو را افزايش شخصیت و جايگاه انساني و در اين مورد خاص
«زن» متأثر از بعد زماني و مکاني ميداند و نتیجهگیری ميکند که نقطه تامین منافع و جايگاه حقوقي
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زنان در برقراری تعادل بین دو عنصر زمان و مکان است.
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زن و جایگاه و مقام او در طول تاریخ به عنوان یک موضوع چالش برانگيز مطرح بوده است.
داستان خلقت زن ،جسم زن ،احساس و ادراک زن و نگرشها و نظریاتي که در این باب ارائه
شده او را به عنوان جنس دوم (به تعبير سيمون دوبوار) مطرح کرده است .نظریات و
نگرشهایي ک ه در مورد زن بوجود آمده رفته رفته صورت انساني تري به خود گرفته است .این
تغيير در نگرشها ،باعث بهبود در شرایط و موقعيت زن نيز گردید .از آنجایي که مذهب و
سياست نقش بسيار حائز اهميتي در فرهنگ و آداب و رسوم و طرز تفکر مردم جهان دارند؛
سعي کردیم به مطالعه و برر سي قرآن کریم و نگاه این کتاب آسماني به زن و اثراتي که این
آیات در وضعيت و جایگاه زنان بوجود آورد؛ به عنوان یک مذهب ،و نيز بررسي اعالميه جهاني
حقوق بشر به عنوان یک اعالميه سياسي پرداخته و به مقایسه این دو اثر بپردازیم .قرآن به
عنوان یک منبع موثق آسماني ،که نقش بسيار پررنگي در قوانين و فرهنگ و رسوم کشورهاي
مسلمان دارد و اعالميه جهاني حقوق بشر ،به عنوان دستاورد انسان متمدن شده که در راستاي
بهبود اوضاع اجتماعي و حقوقي و سياسي انسانهاست؛ بهترین منابع براي بررسي و تدقيق
موقعيت زن در شرق و غرب مي باشد .لذا با بررسي و تأمل در این دو منبع ،و مطالعه نگرش
آنها به زن و جایگاه و حقوق و تکاليف او ميپردازیم.
مسائل و موضوعاتي که در ارتباط با زن مطرح ميشود از جوانب و دیدگاههاي مختلف
مي توان بررسي و مطالعه کرد .اما براي حصول به یک بررسي جامع و کامل باید به سراغ
کامل ترین و پيشرفته ترین این نظرات و قوانين رفت و سپس بين آن نظریات و دیدگاه ها و
قوانين به مقایسه پرداخت .دین اسالم به عنوان کامل ترین و جامع ترین دین ،که در قوانين و
دستوراتش بيشتر از هر دین دیگري به زن و برابري جایگاه و حقوق آنان با مردان پرداخته و از
جانب د یگر اعالميه حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک مدل و دستور العمل نوین غربي،
مي توانند منابع مهمي براي شناخت و بررسي جایگاه و حقوق زن باشند .در این تحقيق سعي
مي شود با بررسي و مطالعه آیاتي که در مورد زنان در قرآن آمده و مقایسه آن با اعالميه حقوق
بشر در مورد زن ،شباهتها و تفاوتها و قوت و ضعفهاي این دو منبع را نسبت به هم بررسي
و مطالعه شود.
بنابراین که قرآن حدود هزار و چهارصد سال پيش نازل شده و احکام و دستورات آن ناظر
بر اوضاع و احوال فرهنگي و اجتماعي همان زمان بوده است؛ این دغدغه فکري ایجاد ميشود
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که آیا تما مي دستورات و حقوق و تکاليفي که بنا بر اقتضاي زمانه خودش نازل شده است،
مي تواند جوابگوي نيازهاي امروزي زنان باشد .به بيان دیگر بررسي آیات قرآن در مورد زنان و
ميزان اهميتي که این کتاب آسماني ،به زنان داده است در مقایسه با اعالميه حقوق بشر
سازمان ملل و این ک ه کدام یک از این دو منبع ،جوابگوي بهتري براي نيازمنديهاي اجتماعي
زنان مي باشد.
موضوعات مربوط به جنسيت توجه روز افزوني را در بسياري از حوزه هاي علوم اجتماعي و
در سال هاي اخير به خود معطوف داشته است .نقطه آغازین براي معرفي جنسيت در روابط
بينالملل ،بيشتر در مورد نابرابري بنيادین بين زنان و مردان و پيامدهاي این نابرابري براي
جهان سياست است .براي نمونه ،در کتابي درباره موضوعات جهاني مربوط به جنسيت ،بيان
شده است که در مقایسه با مردان ،زنان گروهي در دنيا هستند که در وضعيت مناسبي به سر
نميبرند (جکسون و سورنسون .)33۱ ،۱3۹۱
زنان در کنار مردان از حيث استعداد و توانایي سرمایه انساني را ميسازند .از نظر قوانين و
مقرراتي که ترسيم کننده جایگاه حقوقي ،سياسي ،اقتصادي ،اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي زنان
در جامعه انساني است ،سرمایه اجتماعي محسوب مي شوند .زیرا سرمایه اجتماعي همانا توانایي
جمعي جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خيرعمومي است و روشن است هر قدر
جایگاه و نقش زنان در حيات اجتماعي ،به گونه اي عقالني و عادالنه تنظيم گردد ،به همان
اندازه بر ظرفيت و توانایي جمعي جامعه در استفاده بهينه از منابع براي خير همگاني افزوده
ميشود و ميزان همياري و انسجام اجتماعي توسعه و تقویت ميیابد.
درجهان نوین ،توجه فراوان به مسأله زنان شده است .این روند همچنان ادامه دارد و
جنبش هاي متعددي به نام زنان و براي زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان
و نهادهاي بين المللي را نيز د ر جهت حمایت و بازسازي موقعيت زنان ،در زندگي اجتماعي
برانگيخته است .بازخورد و محصول این توجه ،اسناد و تعهدات بينالمللي در باب زنان ميباشد
که الزاماتي را فراروي دولت ها و ملت ها قرار داده است .از مهم ترین این اسناد "کنوانسيون
رفع هرگونه تبعيض عليه زنان" اس ت که ارزیابي و بازاندیشي آن اهميت بنيادي و راهبردي
دارد و رسالتي را فراروي افراد و نهادها قرار مي دهد.
از آنجایي که اسالم و قرآن گاهي آماج حمالت مدافعان حقوق زنان و فمينيستها در باب
نقض و نادیده گرفتن و نابرابري حقوق زنان در مقایسه با مردان بوده است؛ و نيز انتقاداتي که از
جانب مسلمانان به مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر وارد مي شود؛ سعي شده است که در این
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تحقيق بدون هيچ گونه سمت گيري و پيش داوري به مطالعه و مقایسه این دو منبع پرداخته
شود؛ و قوت و ضعفهاي آنها با یکدیگر مقایسه گردد .پرسشي که در این تحقيق تالش شده
است به آن پاسخ داده شود این است که جایگاه زنان در قرآن بهتر است یا در اعالميه حقوق
بشر؟ و فرضيه تحقيق موارد همخوانيهاي حقوق زنان در قرآن و اعالميه جهاني حقوق بشر
بيش از ناهمخوانيهاي آن است.
تعريف دو واژه  Rightsو Law

 Rightsحقوقي است که به صورت طبيعي هر فردي از آن برخوردار ميشود؛ مانند حق
زندگي ،حق آموزش ،حق ازدواج و مانند آن ولي  Lawقواعد و قوانيني است که افراد ،دولت ها
و ملت ها بين یکدیگر وضع مي کنند؛ مانند قواعد راهنمایي رانندگي ،حقوق بين الملل ،حقوق
مدني و غيره ... .حقوق بشر از جنس تعریف و توصيف به معناي نخستين آن ( )Rightsبراي
شهروندان است و دربرگيرنده یک سلسله ایجابها و سلبيها ( )Lawبراي دولتهاست .ایجاب
به مانند حق آموزش ،حق کار ،حق بيمه ،حق زندگي ،حق ازدواج و سلبي به مانند منع
شکنجه ،منع بردهداري ،عدم نقض آزادي بيان و مانند آنها... .از زمان هاي بسيار بسيار دور
آدميان در حال پافشاري بر ایجاب برخي حقوق و کسب امتياز بوده اند و از سال هاي دیرینه در
حال مبارزه در برابر نقض برخي دیگر از حقوق .به همين دليل است که مفهوم آزادي در رابطه
تنگاتنگ با حقوق بشر قرار ميگيرد (ذاکریان.)۱۱ :۱3۹2 ،

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،36تابستان ۱3۹7

تعريف حق

114

حق واژهاي عربي است که معادل آن در زبان فارسي «هستي پایدار» است .یعني هر چيز
که از ثبات و پایداري بهرهمند باشد؛ حق است .به همين دليل ،قرآن پروردگار را حق مينامد:
۱
«ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ»
[این از آن روست که خداوند حق است و آنچه جز او ميخوانند باطل است] (جوادي آملي
.)74 ،۱386
در این زمينه وجدان بشري به حقوق بشر ربط داده شده و در ارتباط دو سویه با آن است.
در پيمان نامه ها و قرارداد هاي بين المللي و منطقه اي حقوق بشر ،همچنين در بسياري دیگر
 ۱سوره حج62 ،
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از ساز و کارهاي قراردادي حقوق بشر اهميت وجدان بشري و حمایت از آن مورد تأکيد قرار
گرفته است .وجدان بشري اگرچه یک روند سيال و رو به تکامل است ولي سبب ساز شکل
گيري ساز و کارهاي دائمي و ثابت شده است (ذاکریان پيشين.)40 ،
چارچوب نظری
ساختارگرايي
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ساختارگرایي رویکردي است که به سياست جهاني ،نگاهي از پایين به باال دارد
...ساختارگرایان تعارض را فزآیندي سيستميک نه همکاري جویانه تلقي نموده و بر خالف واقع
گرایي ساختاري تعارض ميان طبقات و گروهها را بسيار جدي تصور مي کنند .ساختارگرایي به
طور کلي ارتباط نزدیکي با مارکسيسم دارد ( ...قوام.)۹۹ :۱3۹0 ،
ساختارگرایي ،آیين فکري مهمي است که در نيمه دوم قرن بيستم در قلمرو فلسفه و علوم
انساني پدید آمد و سرچشمه تاثيرات فراواني شد .این آیين ،از دهه  ۱۹۵0به طور عمده در
فرانسه بسط یافت و تا دو دهه بعد در ميان پژوهشگران و دانشگاهيان اروپایي و امریکایي اعتبار
بسيار کسب کرد و در مردم شناسي ،فلسفه ،زیبایي شناسي ،نقد ادبي ،روان کاوي و حتي
پژوهش هاي سياسي بسيار راه گشا بود .ساختارگرایي در مطالعات فرهنگي نيز رویکردي غالب
محسوب مي شود .آثار روالن بارت با بررسي مقوالت فرهنگي به مثابه اجزاي یک نظام نشانه اي
شاید در این زمينه پيشتاز بوده است.
همه ساختارگرایان از این بينش آغاز کردهاند که پدیدارهاي اجتماعي و فرهنگي،
رویدادهایي واجد معنا هستند و در نتيجه داللتهاي آنها باید در مرکز پژوهش ،قرار گيرد .از
این رو در تحليل ساختاري بر مجموعه مناسبات ميان اجزاي ساختار در هر پدیدار تاکيد
مي شود .با شناخت این مناسبات درون ساختاري است که یک پدیدار ،معنا ميیابد.
ساختارگرایي ،از نظام نشانهاي زبان آغاز ميکند اما فرهنگ نيز مي تواند به مثابه دستگاهي
سرشار از نشانهها مورد تحليل ساختاري واقع شود .ساختارگرایي براي تحليل هر پدیده
فرهنگي و اجتماعي پيشنهاد ميکند که نخست ،تفاوتهاي دروني و صوري ميان اجزاي یک
پدیده را که موجب ایجاد اشکال متفاوت آن پدیده از نظر معناهاي فرهنگي ميشود را بررسي
کنيم .عناصر فرهنگي به خودي خود از الگوهایي ساختاري شکل یافته اند و ظاهري بي معنا
دارند و تنها بررسي مناسبات ،تفاوتها و تقابلهاست که به آنها معنا ميبخشد .گسترش و رشد
این رویکرد در سایر مکاتب فکري از جمله مطالعات فرهنگي نشان داده شود و سر انجام با
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طرح ایرادات تفکر ساختارگرایي نشان داده شود که چطور ساختارگرایي از مرکزیت خارج
شده و نظریههاي دیگري از جمله نظریه گفتمان فوکو ۱جایگزین آن ميشود
(.)http://www.elyas220.blogfa.com/post-25.aspx
در مطالعه متون ادبي نخست دو دیدگاه از یکدیگر متمایز ميشود؛ متن ادبي به عنوان
شکل عيني دانش و شناخت و متن ادبي به عنوان یک ساختار انتزاعي و ذهني .گاه ميتوان این
دو را یکي دانست و تمایزي نيز قائل نشد ،اما با توجه به تاکيدي که ما باید بر یکي یا دیگري
قائل شویم ميتوانيم ميان این دو گرایش متمایز فاصله بگذاریم ( .)Leitch, 2001: 2086در نگاه
اول ،اثر ادبي ،غایت و تنها هدف است و آن چه در مورد آن اعمال مي شود تفسير 2ناميده
مي شود .تفسيري که گاه برداشت ،نظر ،توصيف متن ،قرائت دقيق ،تحليل و حتي نقد ناميده
ميشود .تفسير ،هدف خود را از هدفش ميگيرد .این هدف تعيين کننده آن هدف ایده آل در
تحليل ساختاري ،روایت توصيفي از یک اثر عيني هنري نيست ،اثر ظهور یک ساختار انتزاعي
است ) .)Ibid, 2085روالن بارت ،هستي ادبيات را زبان ميداند .کليت ادبيات در کنش نوشتاري
خالصه ميگردد نه در احساس و تفکر و تصویرسازي یا حتي در گفتار .صرفاً از طریق گفتار
زبان است که ادبيات مي تواند مفاهيم بنيادین فرهنگ ما را همچنان باز توليد نماید ( Newton,
 .) 1993: 142ساختارگرایي در تمام سطوح ادبي ،قابل اعمال است :الف) در سطح محتوایي و به
عبارت دقيق تر ،به زعم خود او ،در صورت آن محتوا« :چرا که به دنبال بنيان نهادن زبان
داستان هایي است که بازگو شده اند ،توليد آن ها ،واحدهاي زباني آنها و منطقي که اینها را به
یکدیگر متصل ميسازد .)Leitch, 2001: 1466( »...ساختارگراها تأکيد ميکنند که تمام
کنشهاي انساني و تمام نهادهاي اجتماعي همچون نظامهاي نمادین عمل ،دیده ميشوند.
محققين علوم اجتماعي روشها و انگارههاي ساختارگرایي را براي توسعه مفاهيم پيچيدة
صورتبنديهاي اجتماعي و براي تبيين رویدادهایي مانند انقالبها و عملکردهاي دولت ،بکار
بستهاند ( .)poulantzas, 1973

 ۱گفتمان ،یکي از مفاهيم کليدي در اندیشه فوکو است .در نزد وي ،گفتمان ها «اعمالي هستند که به طور سيستماتيک ،شکل
دهنده موضوعاتي هستند ،که خود سخن ميگویند ...گفتمان ها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضوعات را تعيين
نمي کنند .آنها سازنده موضوعات بوده و در فرایند این سازندگي ،مداخله خود را پنهان ميدارند ».از این رو ،معاني و مفاهيم نه
از درون زبان ،بلکه از درون اعمال تشکيالتي و ارتباطات اجتماعي -سياسي افراد با یکدیگر ،حاصل ميشوند.
interpretation
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تاثيرات نگاه ساختارگرایانه در حوزه هاي مختلف ،فراوان به چشم ميآید .جداي از ادبيات،
این تاثيرات در علوم سياسي و جامعهشناسي ،رنگ دیگري داشته است .مارکسيسم ساختارگرا
رویکردي بود و در دهههاي  ۱۹60و  ۱۹70رواج داشت... .در خود حوزه ادبي نيز ساختارگرایي،
رویکرد هاي دیگ ري را شکل داد که از آن جمله نقد نشانه شناختي ،رویکردي است بر مبناي
نطریه نشانه ها شکل گرفته است .نشانهشناسي ارتباط تنگاتنگي با ساختارگرایي دارد و در
اصل ،از دل فرماليسم روسي و زبان شناسي ساختاري برآمده است (عباسلو.)87 :۱3۹۱ ،
ساختارگرایي رویکردي است که به سياست جهاني ،نگاهي از پایين به باال دارد ...
ساختارگرایان تعارض را فرآیندي سيستميک نه همکاري جویانه تلقي نموده و بر خالف واقع
گرایي ساختاري تعارض ميان طبقات و گروهها را بسيار جدي تصور ميکنند .ساختارگرایي به
طور کلي ارتباط نزدیکي با مارکسيسم دارد ( ...قوام .)۹۹ :۱3۹0 ،ساختارگرایان بر این اعتقادند
که اجزاي نظام جهاني یعني دولت ها ،نخبگان فراملي و جزء اینها باید در رابطه با مکانشان در
کل ساختار سرمایهداري جهاني درک شوند ... .به هر حال ساختارگرایان بر این اعتقادند که با
نگاه به سياست جهاني بر مبناي ساختارهایي نظير ثروت ،جمعيت ،الگوهاي تجاري و جز اینها
به جاي صرفاً عنایت به دولت ،بهتر ميتوان واقعيتهاي موجود را تجزیه و تحليل کرد (همان:
.)۱00
ساختارگرایي نقش بسيار مهمي در درک ما از زبان و سيستمهاي اجتماعي داشته است.
نظریة زبان سوسور بهطورکلي بر نقش قاطع معنا و داللت در ساخت زندگي انسان تأکيد دارد.
بهویژه ،توسعه الگوي زبانشناسي سوسور به درون مجموعههاي گستردهتر از روابط و
فعاليتهاي اجتماعي ،توسط لويـ اشتراوس ،به این معني است که خود جامعه ميتواند به
عنوان نظامي نمادین درک شود .در این نظریه به جاي این فرض که جامعه به عنوان محصول
تعامالت فردي یا توسعة نمادین روح انساني و یا محصول قوانين زیربنایي توليد اقتصادي است،
بر مجموعههاي در حال تغيير نشانهها و رمزها که فعاليتهاي مختلف اجتماعي را ممکن
ميسازد ،تأکيد ميشود .در این حالت ،مارکسيستهاي ساختاري مانند لویي آلتوسر ،ایتين
باليبار ،نيکوالس پوالنزاس و مانوئل کاستلز الگوي مارکسيستي کالسيک از جامعه را که در آن،
پایه اقتصادي ،روساختهاي سياسي و ایدئولوژیک را تعيين ميکرد ،با توسعة برداشتي از
جامعه به عنوان مجموعهاي بههم پيوسته از اجزا و مواد ،مورد بازنگري قرار دادند .این ایدهها
منابع مفهومي قدرتمندي براي آشکار ساختنِ ضعف تحليلهاي ذاتگرا ،پوزیتيویستي و
طبيعتگرایانه از جامعه را فراهم ميکند و در عين حال روشي ابتکاري براي تحليل سياسي و
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اجتماعي را ممکن ميسازد .آنها همچنين ابزارهایي را براي توسعة نظریه و درک متفاوتي از
گفتمان خلق ميکنند (بهرامي کميل.)۱۹8 :۱386 ،
بحث و تفسیر
با توجه به مطالعاتي که انجام شد و با نگاهي ساختارگرایانه به بررسي و بحث در خصوص
موقعيت زنان در قرآن و اعالميه حقوق بشر ميپردازیم .اتخاذ چارچوب نظري ساختارگرایانه
بدین سبب است که دستاوردها و مفاهيم اساسي هر دو منبع (قرآن و اعالميه) را اگر در بستر و
ساختار زماني ،جغرافيایي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي خود در نظر بگيریم بهتر ميتوان به
علل بروز و فلسفه وجودي آنها و در نتيجه به نقد و بررسي آنها بپردازیم.
الف -قرآن
نقد و بررسي هر موضوعي اگر در قالب ساختار زماني و مکاني آن موضوع نباشد؛ سخت
بتوان به ریشه یابي و اهداف آن پي برد .با چنين چشم اندازي (ساختارگرایي) ،دستاورد اسالم
(قرآن) را به سه قسمت عمده تقسيم بندي مي کنيم:
بسياري از اعمال خالف شأن و مرتبه زنان ،بعد از اسالم بهطور کامل از بين رفت از آن
جمله ميتوان به آداب و رسوم زیر اشاره کرد:
ميدادند تا بدین وسيله هم او را بي آبرو و تحقير کنند و هم اینکه از زیر بارپرداخت مهریه
خود را خالص کنند.
در واقع این نگرش و اندیشهي کاال انگارانه در مورد زن است .اعراب براي همسر ،حد معيني
قایل نبودند و براي خالي کردن شانه از زیر بار مهریه ،زنان را اذیت ميکردند و چنانچه زني بر
خالف عفت رفتار مينمود؛ مهر او به کلي از بين ميرفت .گاهي از همين قانون سوء استفاده
کرده ،زنان خود را متهم ميساختند تا بتوانند از دادن مهر امتناع ورزند (سبحاني.)68 ،۱38۵ ،
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 -۱قَذَف :قذف نسبت دروغي بود که اعراب براي رها شدن از دست زنان خود به او
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 -2ظِهار :قرآن کریم در مورد ظهار و کساني که این عمل را انجام ميدادند اخطار کرد که:
اوالً :اداي جمله هاي نارواي ظهار ،یعني زن را خواهر یا مادر و یا محارم نسبي خود قلمداد
کردن ،خالفگویي و زشتگویي و امري منکر و سخني است که نه موافق شرع است و
نه در عالم خارج واقعيت دارد.
ثانياً :اگر کسي مرتکب این خالفگویي شود و چنين کلمات مکروه و ناروایي را به زبان
آورد؛ حق مصاحبت با همسرش را ندارد مگر آنکه کفاره این یاوهگویيها را که آزاد
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کردن یک بنده یا دو ماه پياپي روزه گرفتن و یا شصت مسکين ،طعام دادن است؛
بپردازد.
بنابراین ،ظهار که یکي از راههاي متارکه در جاهليت بود به حکم قرآن لغو شد و یاوهگویي
و منکر و مستلزم پرداخت کفاره معرفي شد (طباطبایي.)۱۹: ۱7۹-۱77 ،
 -3لِعان« :لعان» به معناي دور کردن از خود و راندن است ،و این در مواردي است که مرد
همسر خود را متهم به زنا یا نفي ولد کند ،و زن ادعا دارد فرزند از آنِ شوهرش ميباشد.
وقتي لعان تحقق یافت ،قاضي ،بين آن دو جدایي مياندازد به گونهاي که براي هميشه بر
یگدیگر حرام مي شوند .بعد از این جدایي زن باید براي ازدواج مجدد ،عده نگهدارد .در
شرایط مختلف ،زن باید عدههاي متفاوتي داشته باشد و در جایي مانند لعان که نکاح با
فسخ (نه طالق) از بين ميرود ،گفتهاند که عدة چنين زناني همانند زنان مطلقه است؛ یعني
به اندازة سه طُهر (پاکي از خون حيض) باید عده نگه دارند.
 -4ايالء :در اصط الح فقهي سوگند شوهر برترک عمل زناشویي با همسر دائمي است بهطور
مطلق که به قصد اضرار بر زن باشد (شهابي .)3۱3 ،۱37۵ ،در جاهليت هنگامي که مردي
از همسر خویش متنفر ميشد ،گاهي سوگند یاد ميکرد که با او همبستر نگردد و با این
روش غير انساني ،همسر خویش را در تنگناي شدیدي قرار ميداد (قربطي.)۱03 ،۱40۵ ،
 -5اجبار زنان به بردگي جنسي برای کسب درآمد صاحبان و مردان آنها
 -6زنده به گور کردن دختران

تعدد زوجات :با نظامي که براي روابط بيحد و حصر مردان با زنان متعدد و اجحافي که
در حق زنان در آن روزگار صورت ميگرفت؛ با ایجاد قاعده و قانون تعدد زوجات و
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برخي از دستاوردهاي قرآن براي زنان بدین صورت بود که تعدیالتي در بسياري از
زمينههاي خانوادگي و اجتماعي فراهم آورد .برخي از سنت ها را محدود و داراي چارچوب و
قاعده نمود .برخي سنتها را متعادلتر و انسانيتر کرد و برخي را نيز به صورتي تدوین نمود که
حقوق پایمال شده زنان در آن احياء گردد .از آن جمله ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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 -1تعدیل سنتها
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محدودیت هاي قایل شده براي آن و نيز معين کردن مهریه براي زنان ،از سطح این ظلم و
اجحاف بسيار ميکاهد که تحولي عمده در وضعيت زنان به شمار ميرود.
طالق :وضعيت زنان رها شده به حال خود ،که نه شوهر داشتند و نه آزاد از رابطه ازدواج
بودند تا زندگي جدیدي را آغاز کنند بسيار اسف بار بود .مردان با خودکامگي ،زناني را که
نمي خواستند یا دیگر از چشمشان افتاده بود بالتکليف رها ميکردند .قوانين مربوط به طالق و
انواع طالق ها (بائن ،رجعي )... ،باعث گردید که مردان ،تکليف زنان را یکسره کنند .آنها را طالق
بدهند یا با مهر و دوستي با زنان خود زندگي کنند .این دستاورد به قدري مهم است که
مي توان اذعان کرد زنان بعد از قوانين مربوط به طالق و رفع بالتکليفي ،از ستم بسيار بزرگ و
غير انساني رها گردیدند.
تنبیه زنان :مردان بهقدري با زنان خود خشن و غيرمنعطف بودند که گاهي با کوچکترین
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خطایي ،آنها را تا دم مرگ کتک ميزدند .در چنين محيط خشن و بدوي ،اسالم به مردان
دستور مي دهد که اگر زنانتان خطایي انجام دادند که کيان خانواده را تهدید ميکند؛ نخست
آنها را به مالیمت نصيحت کنيد .اگر اثرگذار نبود در مرحله بعدي با آنها ترک همخوابگي کنيد
و در نهایت اگر آن هم اثر نکرد جواز زدن زن را صادر ميکند؛ آن هم در حدي که رنگ پوست
عوض نشود و گرنه در صورت کبود شدن یا هر نوع آسيبي که به بدن زن وارد ميشود مرد
بایستي به زن دیه بدهد .زناني که به تکرار از مردان کتک ميخوردند و دست و پاهایشان
مي شکست و گاهي تا آخر عمر صدمات جسمي جبران ناپذیري ميدیدند؛ بدین ترتيب با این
آیه که تحولي بزرگ براي زمان خود محسوب ميشود به مقدار زیادي از زیر بار این ظلم نسبت
به خود رهایي مي یابند.
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 -2امتیازات اسالم برای زنان
اسالم عالوه بر حذف سنتهاي غلط عليه زنان و نيز تعدیل و قانون مند کردن سنتهاي
بيضابطه ،دستاوردهاي بزرگ تري نيز براي زنان به ارمغان آورد که در نوع خود چشمگير بود.
برخي از این امتيازات به قرار زیر است:
حق ارث :زني که تا آن زمان خود به ارث برده ميشد و داراي هيچ گونه حقوقي مدني و
اجتماعي نبود؛ در سایه احکام اسالمي داراي حق ارث ميگردد.
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حق شهادت :شهادت دادن دو مرد و در صورت نبودن دو مرد ،یک مرد و دو زن .شاید این
آیه را بتوان نقض برابري زنان در نظر گرفت ،اما به نظر ميرسد؛ آیه  282سوره بقره تشویق و
حمایتي از زنان است تا آرام آرام ،پا به فعاليت اجتماعي و حقوقي بيرون از خانه گذارند .این آیه
براي حمایت از زناني است که به طبع عدم فعاليت هاي اجتماعي و نيز مرد ساالري حاکم در
موقعيت زماني و مکاني عربستان ،اعتماد به نفس الزم را براي حضور در کنار مردان و نيز جرأت
بيان عقاید و باورهایشان را نداشته باشند ،اما زماني که دو نفر ميشوند ،به پشتوانه همدیگر
جرأت پيدا ميکنند.
حق مالکیت بر درآمد و اموال :مالکيت یا دارا شدن یکي از مسائلي است که در همه
شرایع ابراهيمي پذیرفته شده و از احترام خاص برخوردار است .در این ميان اسالم احترام خاص
براي مالکيت در نظر گرفته است... .پذیرش اصل مالکيت در بسياري از آیات قرآن نمود یافته
است .در این زمره اند آیاتي که اموال را به افراد اسناد ميدهند:
{وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ}[ ۱مالهاي خود را به نابخردان مسپارید].
و نيز{ :وَ آتُوا الْیَتامي أَمْوالَهُمْ} [ 2مالهاي یتيمان را به آنان بپردازید( ].جوادي آملي
.)232 ،۱386
برابری زن و مرد در پاداشها و کیفرهای دنیوی و اخروی :احکام زنا -احکام سرقت-
احکام قصاص -احکام دیه -احکام طالق
مبرا دانستن حوا از ارتکاب گناه نخستین :کتاب مقدس یهودیان و مسيحيان ،عهد
شماره ، 36تابستان ۱3۹7

 ۱سوره نساء۵ ،
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فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

عتيق و جدید ،مسئوليت اصلي نخستين گناه آدميان را بر عهده حوا قرار داده است؛ زیرا او بوده
که ابتدا فریب شيطان را خورد و از ميوه درخت معرفت (معرفت خير و شر) تناول کرد و سپس
مقداري هم به آدم داد .زماني که خدا آدم را در این باره باز خواست نمود ،او گناه را به گردن
حوا انداخت و از این رو خداوند ،درد و رنج بارداري و زایمان و نيز انقياد زن در برابر شوهر را به
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عنوان مجازات بر حوا قرار داد که این مضمون کتاب مقدس به روشني گویاي آن است که در
نگاه خداوند نيز سرانجام حوا مقصر اصلي شناخته شد.
اما در آموزههاي اسالمي تصوري که از گناه نخستين ارائه شده ،بدین قرار است :آیات قرآن
کریم خوردن از شجره ممنوعه را گناه مشترک آدم و حوا معرفي کرده و هيچ تصریح یا تلویحي
به این مطلب ندارد که شيطان ابتدا حوا و سپس از طریق او آدم را فریب داده است ،بلکه
وسوسه شيطان را شامل آدم و حوا به طور مشترک دانسته است و از بازخواست شدن هر دو از
سوي خداوند و سرانجام از پشيماني و توبه آن دو به طور همزمان حکایت دارد (اعراف،23-۱۹:
بقره  .) 36-3۵در یک مورد نيز از وسوسه شدن آدم به طور خاص سخن به ميان آمده است
(طه.)۱2۱-۱۱7 :
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طبق بررسي هایي که از اعالميه به عمل آمد تمامي مواد آن کامال انساني و بدون توجه به
جنس و رنگ و نژاد و مذهب به نگارش در آمده است .اعالميه نتيجه تکامل فکر و اندیشه
بشري طي ساليان سال از به وجود آمدن انسان است .اعالميه پس از تجربه تلخ و جنایت ها و
جنگهاي خانمانسوز و پس از فاجعه تاریخي ناسيونال سوسياليسم در آلمان نازي و جنایات
نژادپرستانه آدولف هيتلر عليه یهودیان و جنایات او عليه دگراندیشان ،مخالفان و مردم
کشورهاي دیگر و اتحادي جهاني براي تشکيل یک نظم نوین جهاني به وجود آمد ،که قرار شد
بر پایه ارزشهاي مدرن حقوق بشر مقرر شود .فعاالن و اندیشمندان حقوق بشر به این امر واقف
بودند ،که پيروزي بردیکتاتوري نازيها و دولتهایي که متحدین آلمان نازيبودند ،به تنهایي
نميتواند به صلح سياسي در جهان منجر شود .انسانها بعد از تجارب تلخ و دردناکي که از
تبعيضها و نابرابريها به دست آوردند؛ به این نتيجه رسيدند که مالک انساني فقط و فقط باید
خود انسان باشد .انسان خالي از هرگونه دین و نژاد و جنسيت و  . ...نگاه اعالميه به بشر ،نگاهي
است انساني ،احترام آميز و حقوق گرا .اعالميه بيشتر به حقوق انسانها پرداخته است تا تکاليف
آنان.
آن گونه که از  30مادهي اعالميه حقوق بشر ،به نظر ميرسد؛ حقوق برابري براي زنان و
مردان در نظر گرفته شده است .عبارت «هر کس» یا «هيچ کس» ،که در اکثر این مواد به
چشم مي خورد ،داللت بر عدم نگاه جنسيتي مي باشد .در نتيجه اعالميهي حقوق بشر ،تنها
انسان را فارغ از جنس ،نژاد و رنگ و مذهب مد نظر خود قرار داده است .عالوه بر اینکه هيچ

علي اصغر کاظمي زند و همکار
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زمستان .۱386
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گونه نگاه جنسيتي در این اعالميه وجود ندارد؛ بلکه حتي ميتوان اذعان کرد که این منشور
نسبت به زنان بيوه (ماده  2۵بند یک) و نيز مادران (ماده  2۵بند دو) که به سبب از دست
دادن همسر و به احتمال زیاد در تنگناي مادي و رواني قرار داشتن یا به دليل مادر بودن و
نگهداري و مراقبت از کودکان ،ممکن است آسيب پذیر تر از دیگر زنان باشند؛ با نگاه حمایتي
تري ،وضع گردیده است .البته گروهي از منتقدین ،حمایت از زنان بيوه و مادران را ایرادي بر
اعالميه ميدانند که چرا به زنان شوهراز دست داده ،نگاهي ترحم بر انگيز شده است ،که چرا
زنان بيوه ،هم ردیف بيکاران و بيماران و معلولين در نظر گرفته شدهاند؟ اما این ایراد زماني
مي توانست وارد باشد که زنان مجرد بدون شوهر هم قيد شده بود .پس حمایت از زنان بيوه،
کامالً انساني و بدون نگاه تحقيري به جنس زن ميباشد تا او بتواند بار دیگر از نظر رواني و
مالي ،به موقعيت مناسبي دست یابد .در مورد مادران و کودکان نيز همين قاعده به چشم
مي خورد .طبيعي است که زنان به دليل داشتن کودکان خردسال ممکن است نياز به حمایت
مالي و امنيتي بيشتري داشته باشند؛ و این مورد دليلي بر ضعيف بودن آنها نيست.
در پاسخ به سواالتي که در این پژوهش مطرح گردیده است نگارنده به این نتيجه ميرسد
که با توجه به این که دستاوردهاي اسالم با عنایت به بُعد اجتماعي ،فرهنگي و ساختار زماني و
مکاني خود ،براي زنان درخشان بوده است؛ اما این دستاوردها صرفاً شامل زنان مسلمان
مي شده است و احکام اختصاصاً مربوط به مسلمانان است و غير مسلمانان از این حقوق محروم
بودند .اما اعالميه به تمامي انسان ها تعلق دارد .انسان بودن براي محق بودن در اعالميه
کافيست.
دین مبين اسالم همان طور که بسياري از دین پژوهان عنوان کردهاند دیني است که
قابليت انعطاف پذیري با موقعيت زماني و مکاني را داراست .پس با به روز کردن احکام اسالم،
ميتوان به تحقق حقوق شایسته و عادالنهتر براي انسانها و به خصوص زنان دست یافت.
چنانچه تا به حال نيز بسياري از احکام مربوط به دیه ،ازدواج ،طالق و  ...نيز با توجه به موقعيت
زماني ،به روز شده اند.
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