
تأثير گرايشات فمينيستي بر 
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
سها كارساز1

چكيده
از مهم ترين تأثيرات فمينيس��م به عنوان يكي از امواج گرايشات فكري جهان 
معاصر بر جوام��ع و محافل بين المللي، تصويب اعالميه ها و كنوانس��يون هاي مختلف 
است كه برجسته ترين آن ها كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان2 است. اين كنوانسيون 
م��وج ت��از ه اي از احقاق حق در مي��ان جوامع ايجاد كرد و س��عي حاميان خود مبني 
بر رس��مي  و قانوني كردن آن در تمامي كش��ورها را به همراه داش��ته اس��ت. از اين رو 
پژوه��ش در اين باره در اولويت پژوهش  هاي حقوقي قرار گرفته و بررس��ي جنبه  هاي 
مختلف آن مورد توجه انديش��مندان بوده اس��ت. اين نوش��تار كه با روش كتابخانه اي 
تهيه شده است، بررسي گرايشات فمينيستي بر اين كنوانسيون است؛ چرا كه موضوع 
آن ب��ا اركان و مباني خانواده به صورت مس��تقيم در تم��اس بوده و مي تواند با فراگير 
شدن كنوانس��يون و اشاعه ی انديشه  هاي فمينيستي، تأثيرات مهم و شايد مخربي در 
س��ازندگي و پيشرفت جوامع و تربيت نسل های انس��اني بگذارد. لذا تبيين، تحليل و 
نقد جايگاه انديش��ه هاي فمينيستي در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ضروري به 

نظر مي رسد. 
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درآمد
يكي از برنامه  هاي توسعه ی سازمان ملل، كنوانسيون ها هستند. تهيه كنندگان 
اين اسناد سعي بر آن دارند با توجه به شأن بزرگ ترين نهاد بين المللي، اسنادی دقيق، 
منظ��م و با كيفيت فراهم كنند. اما بايد توجه داش��ت كه روش شناس��ي و ايدئولوژي 
تلويحي كه پش��توانه ی اين برنامه ها و كنوانسيون ها است، مبتنی بر نظريه  هاي غربي 
و متمايل به حاكميت جهان س��رمايه داري اس��ت. تالش گردانندگان اين عرصه، آن 
است كه فضای بين المللي مناسبي ايجاد شود تا سازمان ملل و نهاد هاي وابسته به آن 
بتوانند نقش موثري را در سيس��تم  هاي ملي ايفا كنند. كنوانس��يون رفع تبعيض عليه 
زنان نيز از اين قاعده اس��تثناء نيس��ت. با اين ويژگي كه ادبي��ات خاص حاكم بر آن، 
نش��انگر مباني و اهدافي اس��ت كه تأثيرات فمينيسم را به ذهن متبادر مي كند، از اين 
رو بررس��ي مباني اين دو، يعني كنوانسيون رفع تبعيض و مباني فكري و ايدئولوژيك 
فمينيسم الزم به نظر مي رسد. در اين مقاله ابتدا مباني بررسي شده و سپس با توجه 
به آن، پيامد هاي حاصل از آثار گرايش به كنوانسيون و فمينيسم مطرح شده و سپس 

نتيجه گيري می شود. 

1. مفهوم فمينيسم
فمينيس��م را مي توان واكنش زن غربي مدرن، در برابر فرهنگ به جاي مانده 
از عصر س��نت اروپايي دانس��ت. اين نهضت، از يك سو ريش��ه در مفاهيم جديد عصر 
روش��نگري، در حوزه ی فلس��فه و علوم اجتماعي، از جمله اومانيس��م، سكوالريس��م، 
تساوي، حقوق بشر و آزادي  هاي اجتماعي دارد كه با پيروزي انقالب فرانسه و تدوين 
قانون حقوق بش��ر در اين كشور رسميت يافت، و از س��ويي وام  دار موج تحول گرايي 
اجتماعي و سياس��ي، حقوق محوري و فضاي باز پس از انقالب فرانسه و باالخره موج 
صنعتي ش��دن غرب و ش��كل گيري طبقه اي به نام س��رمايه داران و كارفرمايان، است. 

)زيبايي نژاد، 1382، ص 13(
فمينيس��م را گاه به جنبش هاي س��ازمان يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه 
ب��ه نظريه های مبتنی بر برابري زن و مرد از جنبه  هاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي 
و حقوق��ي معن��ا كرده اند، اين واژه ب��ا اندكي تغيير در تلفظ، در زبان  هاي انگليس��ي، 
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فرانسوي و آلماني به يك معنا به كار مي رود.1
استفاده از اين واژه تا دهه ی شصت و هفتاد ميالدي، براي اشاره به تشكل هاي 
زنان مرس��وم نبود و كاربردي محدود در ارتباط با مس��ائل خاص و گروه  هايي خاص 
داشت، در سال  هاي اخير، استفاده از اين واژه براي تمامي  گروه  هاي مرتبط با مسأله ی 
حقوق زنان، متداول و فراگير ش��ده اس��ت. )زيبايي نژاد، پيش��ين، ص 14( اما واژه ی 
فمينيس��م2 در س��ال 1837 وارد زبان فرانسه ش��د. فرهنگ لغت اين كلمه را چنين 
تعري��ف مي كند: »آييني كه طرف دار گس��ترش حقوق و نقش زن در جامعه اس��ت.« 
)ميشل، 1383، ص11( در زبان فارسي، معادل  هايي چون »زن گرايي«، »زن محوري«، 

»زنانه نگري« و »آزادي خواهي زنان« براي اين واژه پيشنهاد شده است.

2. تاريخچه ی فمينيسم
برخي ش��روع موج اول فمينيس��م را كه به »جنبش حق رأي« معروف ش��د، 
از س��ال 1792، زمان انتشار مقاله اي از نويسنده ی انگليسي ماري ولستون كرافت، با 
نام دادخواس��تي براي زنان، دانس��ته اند، اما به نظر مي رسد سال  هاي 1920 تا1960 
س��ال  هاي فترت جنبش فمينيستي است. دس��تيابي زنان به حق رأي در كشور هاي 
مرجع كه در آن جنبش هاي فمينيس��تي شكل گرفته و هدايت مي شد و وقوع جنگ 
جهان��ی دوم، از علل ركورد اين جنبش ها بود. اين مس��أله به معناي خاموش ش��دن 
آتش مطالبات زنان براي حق رأي، آموزش و مظاهري از برابري در كشور هاي اروپايي 
و آس��يايي نيس��ت، حق رأي زنان در بسياري از كش��ور هاي اروپايي و آسيايي، كشف 
حجاب در برخي كش��ور هاي اس��المي  و بس��ياري اصالحات موردي ديگر، در همين 
مقطع زماني حاصل ش��د. )زيبايي نژاد، پيشين، ص 17؛ ريوسارسه، 1385، ص 117؛ 

ميشل، پيشين، ص 101(
دهه ی ش��صت قرن بيس��تم ميالدي آغاز خيزش جديدي اس��ت كه به موج 
دوم فمينيس��تي معروف شده اس��ت. اين دهه، دهه ی اوج جنبش هاي تند اجتماعي 

 Feminin در فرانسوي و آلماني مي باشد، اخذ شده است، كلمه Feminin كه معادل Femine 1. از ريش��ه ی
به معناي زن يا جنس مؤنث اس��ت كه خود از ريش��ه ی التيني Femina گرفته شده است. )حق شناس، 1379، 

ص563؛ نفيسي، 1367، ص 796(
2. Feminism
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و ش��كل گيري نظريه  هاي فلس��في جديد بود كه هر يك به گون��ه ای تأثير خود را در 
ش��كل گيري نظريه  هاي جديد فمينيستي، به خصوص نظريه  هاي متأثر از گرايش  هاي 
چپ و حركت انقالبي زنانه، به ويژه در س��ال  هاي 1968 تا 1973 آشكار مي ساختند. 
در اين ميان نبايد از نقش مهم نظام سرمايه داري غافل شد. سرمايه داري سازمان يافته، 
با ايجاد تغييراتي در س��اختار اش��تغال، نياز هاي بازار كار و نظام آموزشي، در موقعيت 
اجتماعي و اقتصادي زنان، آثار ش��گرفي بر جاي گذاش��ت؛ زيرا قدرت، ثروت و سطح 
وس��يع مقبوليت، اموري بودند كه در خانه كمتر براي زنان پيدا مي ش��د و اين تصور 
پيش آمده بود كه با ادامه ی اين روش، زنان به تدريج به نقطه اي خواهند رس��يد كه 

ديگر عضوي از جامعه به حساب نيايند. )عالسوند، 1382، صص 16 تا 17(
آن چه موج دوم فمينيسم را از موج اول متمايز مي سازد، تأكيد بر نقد فرهنگي 
و نظريه  هاي فرهنگي است. در اين مورد، تمام جنبه  هاي شناختي و نمادين، از جمله 
زبان، برداش��ت ها و آگاهي  هاي عمومي، فلسفه، هنر، علم، رفتار هاي اجتماعي و حتي 
نوع پوشش، نقادي شد و تمامي اين حوزه ها، عرصه ی مبارزه ی فمينيستي قلمداد شد. 
موج دوم فمينيسم، به عنوان يك نظريه مطرح شد و با پيگيري آنان از اوايل 
دهه ی هفتاد، مطالعات زنان به برنامه هاي درس��ي دانش��گاه ها و كالج ها راه يافت و به 
عنوان شاخه ی آكادميك جنبش آزادي بخش زنان مطرح گرديد. )زيبايي نژاد، پيشين، 
ص 18؛ ريوسارس��ه، پيش��ين، صص 167 تا 177( طرف داران موج دوم مي كوشيدند 
ت��ا با تحليل وضعيت زنان، علل فرو دس��تي و وضعي��ت آرماني آنان، راهبرد هاي خود 
را در قالب نظريه هاي عام و جهان ش��مول ارائه دهند. در اين زمان، گرايش��ات اصلي 
فمينيسم )ليبرالي و راديكال( با تأكيد بر منع تبعيض همه جانبه ی حق زن بر جسم 
خ��ود و مبارزه با خش��ونت عليه زنان، زي��ر بناي تفكرات آين��ده را پي ريزي كردند و 
گفتم��ان غالب خ��ود را برابري قرار دادند. در ادامه بيان خواهد ش��د كه برابري نقش 

مهم  در شكل گيري كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان داشت و شعار اصلي آن بود. 
در نيمه ی دهه ی 1970 تا1990 زمينه هاي ظهور موج س��وم فمينيسم شكل 
گرفت كه بيش از هر چيز مرهون تحوالت نظام س��رمايه داري، مطرح ش��دن ديدگاه 
پست مدرن و عكس العمل هاي ناشي از تندروي و يك جانبه نگري موج دومي ها بود، به 
گونه اي كه امروزه بسياري از طرفداران گرايش هاي موج دومي،  از منتقدان آن شمرده 
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مي ش��وند. در نظر گرفتن تفاوت هاي ميان زنان، يكي از مسائلي است كه در اين موج 
بيان شده است. هم چنين توليدات نظري و نقد شاخه هاي مختلف علوم، از ويژگي هاي 
ديگر موج سوم است كه نشان مي دهد موج سوم در مقام تئوري و نظريه پردازي، گامي 

به پيش محسوب مي شود. )زيبايي نژاد، پيشين، 19(
آن چه به عنوان تاريخچه ی فمينيسم بيان شد، مقدمه اي براي حلقه ی اتصال 
ميان فمينيس��م و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است؛ چرا كه به موازات تشكيل 
امواج فمينيس��تي، سازمان ملل متحد نيز در سال 1945 تشكيل مي شود و زمينه اي 
فراهم مي ش��ود كه مهم ترين شعار فمينيس��تي، يعني »برابري« در سطح جهاني، به 

عنوان معياري براي سنجش حقوق بشر در نظر گرفته شود. 
منش��ور ملل متحد كه در س��ال 1945 تصويب شد، اولين س��ند بين المللي 
الزام آوري اس��ت كه تحقق تساوي حقوق زن و مرد، و آزادي هاي اساسي، صرفنظر از 
جنس��يت را از اهداف س��ازمان ملل متحد مي شمرد. اعالميه ی جهاني حقوق بشر نيز 
كه در س��ال 1948 به تصويب ميرسد، بر تساوي حقوق و رعايت آزادي هاي اساسي، 

صرف نظر از جنسيت تأكيد مي كند. 

3. سير تاريخي تصويب كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 
پس از بيان مختصري از تاريخ تصويب اعالميه ی جهاني حقوق بشر، اذعان به 
اين مطلب الزم است كه تا دهه ی شصت تساوي و آزادي زنان به طور مستقل، موضوع 
معاهدات بين المللي قرار داده نش��ده بود. در سال 1963 مجمع عمومي، از كميسيون 
مقام زن و ش��وراي اقتصادي و اجتماعي خواس��ت كه تدوي��ن پيش نويس اعالميه اي 
درباره ی رفع تبعيض از زنان را در دس��تور كار قرار دهد. اين اعالميه، در سال 1967 

به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومي رسيد. 
در س��ال 1965 كه به عنوان س��ال حقوق بشر نام گذاري شد، مجمع عمومي 
تصميم گرفت تا كنفرانسي در زمينه ی حقوق بشر برگزار كند و اين كنفرانس در سال 
1968 در تهران برگزار گرديد كه يكي از قطع نامه هاي تصويب ش��ده در آن به برنامه 

بلندمدت در رابطه با زنان اختصاص يافت. 
در س��ال 1975 مجمع عمومي از كميس��يون مقام زن خواست تا پيش نويس 
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»كنوانس��يون رفع كليه ی اشكال تبعيض عليه زنان« را كه از سال 1975 در برنامه ی 
كار كميس��يون قرار داشت، تكميل و ارائه كند. همين سال، به عنوان سال بين المللي 
زن و هش��تم مارس به عنوان روز بين المللي زن و سال هاي 1976 تا 1985 به عنوان 
دهه ی ملل متحد براي زنان تعيين ش��د و يك برنامه ی كاري با عنوان »كنوانس��يون 

حذف تبعيض عليه زنان با روش هاي مؤثر براي اجراي آن« به تصويب رسيد. 
نقط��ه ی عط��ف اين س��ير تاريخ��ي در هجده��م دس��امبر 1979 و تصويب 
»كنوانس��يون رفع كليه اش��كال تبعيض عليه زنان« كه شامل يك مقدمه و سي ماده 
بود، پديد آمد و اين معاهده مهم ترين س��ند بين المللي در مورد زنان به شمار ميرود. 

)توحيدي، 1380، ص 528( 
آن چه تا كنون گفته ش��د، بيان همگامي امواج فمينيس��يم و عملكرد سازمان 
ملل متحد و زيرمجموعه هاي آن در راستاي يكديگر، با هدف احقاق حقوق زنان است، 
اما به منظور بررس��ي محتواي كنوانسيون و تأثير گرايشات فمينيستي در آن، بررسي 
مباني فكري فمينيسم الزم به نظر ميرسد. البته در بررسي مباني انديشه ی فمينيسم، 
تكيه بر مباني فلسفي آن ضروری است؛ چرا كه مباني زيربناي فكري فمينيسم را در 

طرح انديشه ها و نقاط اصلي ديدگاه هايشان تشكيل ميدهد. 

4. مباني فلسفي فمينيسم
در آثار فمينيس��تي، داعيه هاي فلس��في مختلفي وجود دارد كه به طور غالب 
به منزله ی انتقاد به فلسفه و ديدگاه هاي فلسفي رايج مطرح می شود. بر حسب آن كه 
اين رويكرد انتقادي چگونه تفسير شود، رابطه ی ميان فمينيسم و فلسفه، به گونه هاي 

متفاوتي معين خواهد شد. 
دو نوع تفس��ير در مورد انتقاد هاي فلسفي فمينيس��تي مطرح شده است. در 
تفسير اول، نظر به اين است كه منتقدان، با پذيرش چارچوب اساسي انديشه فلسفي 
غرب، ميكوشند خأل هاي آن را مشخص و در جهت رفع آن ها انديشه ورزي كنند. اين 
خألها، به طور عمده ناظر به ناديده گرفتن مقام و موقعيت زن در تفكر فلسفي است. 
در اين حالت، فمينيسم نيز همچون يكي از ديدگاه هاي متعدد فلسفي خواهد بود كه 
در درون قلمرو رايج قرار دارد و نسبت به ديدگاه هاي ديگر، بر نكات و مسائل خاصي 
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تأكيد مي ورزد. 
آن چه مورد نظر اس��ت، بيان ديدگاه فلس��في درباره ی انسان و ماهيت اوست 
و نقد ايش��ان بر فلس��فه ی غرب، موضوع ديگري اس��ت كه بيان آن مجال ديگري را 
مي طلبد، اما به طور خالصه مي توان گفت ويژگي خاص فمينيس��م در اين زمينه آن 
اس��ت كه جريان بلند دامنه ی انديش��ه ی فلس��في غرب را دچار كژ بنيادي جنسيتي 
مي بيند؛ به اين معنا كه مفهوم اساس��ي فلسفه و فلسفه ورزي، معيار انديشه فلسفي و 
قلمرو هاي اين انديشه، همه مبتال به سوگيري مردانه بوده است. چنين بناي كژ بنيادي 
را تنها مي توان خراب كرد؛ زيرا هرچه بر فراز آن س��اخته ش��ود، به همين س��وگيري 
مبتال اس��ت. بنايي ديگر با بنيادي ديگر در فلس��فه، معطوف به ويژگي هاي زنانه است 
و اين ويژگي ها، بنيان مفاهيم فلسفي آن قرار گرفته است. در اين رابطه، آنچه بيشتر 
بايد مورد توجه قرار گيرد، مسأله ی ماهيت انسان است؛ زيرا بحث درباره ی آن بخش 
مهمي  از مبناي متافيزيكي هر ديدگاهي را تشكيل مي دهد و شايد مهم ترين تأثير را 

بر مفاد كنوانسيون گذاشته است. 

5. ماهيت انسان
گفته ش��د كه فمينيس��م، انتقاد ژرفي بر انديشه هاي فلسفي غرب دارد. يكي 
از اين انتقادها، انتقاد به مس��أله ماهيت آدمي اس��ت. موضع فمينيسم در برابر مسائل، 
بدين معناس��ت كه اين مسائل از منظر جنسيتي، مورد توجه و بررسي قرار گرفته اند. 
يكي از اين مس��ائل كه از موضع فمينيس��تي بر آن نگريسته شده، ماهيت آدمي است. 
به بيان فمينيس��ت ها، دريافت متفاوتي كه از اين نگرش به دست ميآيد، اين است كه 
آنچه تحت عنوان ماهيت آدمي، مورد بحث و مداقه ی فيلسوفان بوده، در واقع، ناظر به 
ماهيت مردان بوده است. از نظر فمينيست ها، تأمل در پاسخ هايي كه در جواب سؤال 
»ماهيت آدمي چيس��ت؟« مانند: »انس��ان حيوان ناطق )انديش��نده( است«، »انسان، 
حيوان اجتماعي اس��ت«، »انسان، موجودي آزاد و مس��تقل است«، نشان ميدهد كه 
آنچ��ه به عنوان ويژگي بارز آدمي مطرح مي ش��ود، ويژگي بارز مردان اس��ت. )باقري، 
1382، صص 67 و 68( در مقابل در رابطه با زن و وجود او نيز نظرات ويژ ه اي دارند. 
برخي از آن ها بر آنند كه مفهوم »زن« ناظر به ماهيتي مجعول اس��ت. سيمون دوبوار 
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در كتاب جنس دوم، از موضعي هس��تي گرايانه مينويسد: »كسي زن به دنيا نمي آيد، 
بلكه زن مي ش��ود. « به عبارت ديگر، مفهوم زن، ناظر به امر وجودي نيس��ت، بلكه از 
امري ماهوي، آن هم ماهيتي مجعول و دس��ت دوم )جنس دوم( حكايت مي كند. وي 
در اين كتاب، در پي آن اس��ت كه نشان دهد چگونه جامعه ی مرد ساالر، مقوله ی زن 

را دست و پا مي كند تا آن را به تبع مرد يا به عنوان مرد دوم تعريف كند. 
فمينيس��ت ها ب��راي بيان دقيق ت��ر اين كه چگون��ه »زن«، ناظر ب��ه ماهيتي 
مجعول اس��ت، ميان دو مفهوم »جنس«1 و »جنسيت«2 تفاوت قائل شده اند.  يكي از 
فمينيست ها در اين مورد مينويسد: »بنابراين بايد تمايزي ميان جنس و جنسيت در 
نظر گرفت: »در حالي كه تفاوت هاي جنسي، ريشه ی طبيعي دارند، منشأ تفاوت هاي 

جنسيتي در فرهنگ است و در طبيعت«
بر اين اساس، جنس، امري زيستي و واقعي است كه از آن حيث، زن و مرد با 
هم متفاوتند و اين تفاوت را ميتوان مش��اهده كرد. در مقابل جنسيت، امري فرهنگي 
و تاريخي اس��ت و ناظر به »ماهيتي معين« يا ماهيتي زنانه است. در ذيل اين ماهيت 
زنانه اس��ت كه ويژگي هاي خاصي ب��راي زنان در مقابل مردان، ذكر مي ش��ود، مانند 
اين ك��ه، زنان احساس��اتي قوي و عقلي ضعيف دارند، يا اين ك��ه زنان براي كار خانگي 
س��اخته ش��ده اند و به عكس مردان براي كار سياس��ي و اجتماعي ساخته شده اند. بر 

اساس اين تفكيك، در حالي كه جنس، طبيعي است، جنسيت، ساختگي است. 
ب��ه عب��ارت ديگر، چنين نيس��ت كه هر كس مؤنث باش��د، به ط��ور طبيعي 
ايفاكننده ی نقشي زنانه است، بلكه اين نقش ساخته و پرداخته شده است و سازنده ی 
آن نيز فرهنگ مرد ساالر بوده است. در واقع نظر ايشان بر اين است كه فرهنگ مرد 
ساالر، »زن« و ماهيت خاص او را اختراع كرده است تا بتواند به سلطه ی مردانه تداوم 

بخشد. 
ادامه ی طبيعي اين برداشت آن است كه مفهوم جنسيتي »مرد« نيز ساختگي 
است. به عبارت ديگر جنس مذكر و جنسيت مردانه با هم متفاوتند، يعني در حالي كه 
جنس مذكر، امري طبيعي و واقعي است، جنسيت مردانه، مقوله اي ساختگي است كه 

1. Sex
2. Gender
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فرهنگ مردس��االر آن را ساخته اس��ت تا بتواند تقابلي با مقوله ی مجعول »زن« پديد 
آورد و از اين طريق، س��لطه ی مردانه را ممكن س��ازد. هر چند برخي فمينيست ها با 
نظري��ات معتدل ت��ري، مقوله هاي زن و مرد را نه به صورت امري س��اختگي و به طور 
مس��تقيم تعمدي، اما همچنان اموري س��از ه اي1 در نظر بگيرند كه در جريان تكوين 

فرهنگ هاي بشري و نه به صورت كامال تعمدي، ساخته شده است. 
فمينيس��ت هايی ك��ه تمايز جنس و جنس��يت را در نظ��ر گرفته اند، در بحث 
از وض��ع مطلوب اجتماعي، برآنند كه در چنين جامع��ه اي، نقش هاي اجتماعي و نيز 
جهت گيري هاي جنسي، بر حسب زن بودن و مرد بودن تعيين نميشوند، بلكه افرادي 
از هر دو جنس مي توانند هر نقش��ي را كه ترجيح مي دهند انتخاب كنند. اين جامعه، 
جامعه اي مرد س��االر نيس��ت، بلكه جامعه اي »مرد� زني« است. )باقري، پيشين، ص 

)78
برخي ديگر از فمينيست ها بر اين عقيده اند كه زن، از ماهيت ويژ ه اي برخوردار 
اس��ت. اي��ن گروه با گروه نخس��ت توافق دارند ك��ه در تاريخ بحث از ماهيت انس��ان، 
تصويري كه از زني س��اخته ش��ده، تابعي از تصوير مردانه و درجه ی دوم بوده اس��ت، 
ام��ا در مق��ام واكنش به اين جريان، بر خالف آنان به مجع��ول بودن ماهيت زن قائل 
نمي شود، بلكه برآنند كه زن، ماهيتي متمايز با ماهيت مرد دارد كه بايد به كشف آن 
پرداخت. در اين تمايز برخي به برتري ماهيت زن نسبت به ماهيت مرد نيز باور دارند، 
در حالي كه ديگران، تنها بر تفاوت ميان آن ها تأكيد مي كنند. )باقري، همان، ص81(

ب��راي بيان اين نكات به ص��ورت مبنايي تر بايد به ريش��ه آن توجه كرد؛ زيرا 
اين گونه افكار، يعني بحث محور بودن انس��ان و تمايالت او، يكي از توابع اومانيس��م 
اس��ت كه در انديشه ی فمينيس��تي به صورت زن محوري جلوه مي كند. در ابتدا تفكر 
اومانيس��تي و ليبرال سال ها پس از رنس��انس براي زن حقوق اندكي را در نظر گرفته 
ب��ود. حتي مفاهيمي  چون آزادي فردي براي همه مردان نيز مصداق نداش��ت و تنها 
مرد هاي اشرافي و سرمايه دار از حقوق بشر چون آزادي بيان و عقيده برخوردار شدند 

و در تصميم گيري هاي سياسي حق مشاركت يافتند. 
تا اوايل قرن بيس��تم، انديشمندان ليبرال و جامعه ی غربي، زنان را داراي حق 

1. Constructive



10
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

تاثیر گرایشات فمینیستی بر کنوانسیون ...
60

اندكي می دانست و مرد ناگزير نبود طبق قانون به زن احترام بگذارد؛ زيرا تا آن موقع 
در غرب تقريبا افراد كامل قلمداد نمي ش��دند. مطالب فوق نش��ان مي دهد كه در ابتدا 
تضادي در تحوالت فكري و نيز مباني فمينيسم وجود داشته، يعني زن غربي با ديدن 
اين تبعيضات و حقوق اندک انس��اني، به ويژه با وجود ش��عار هاي حقوق بشري، چاره 
را در جنبش��ش و تحول به نفع زنان ديده اس��ت، اما مباني فردگرايي، آزادي خواهي، 
تقابل با مذهب، كه ش��ايد در آن روزگار يكي از حربه  هاي اجحاف در حق او بوده، را 
در اين جريان حفظ كرده اس��ت. به عبارت ديگر با كنكاش پيرامون ريشه  هاي نظري 
و عملكرد فمينيست ها مي توان برداشت كرد كه در فرهنگ اومانيسم نيز زنان به نحو 
چش��مگيري مورد خشونت و رفتار هاي ظالمانه قرار گرفتند و لذا فمينست ها در تفكر 
جديد كه پيوند بين انسان و خدا و دين را قطع كرده و انسان را بر خود حاكم نمودند، 

خواهان بهره مندي از سهم خود بودند.
برداشت نهايی از فمينيسم، از زمان پيدايش تا كنون، اين است كه آن چه در 
غرب در پرتو اين ديدگاه حاصل شده، برابري كامل در آزادي فردي ليبرالي بوده، اما 
در حاكميت خواهش ها بر نفس انس��اني، انهدام خانواده- جامعه و نابودي ش��خصيت 

فرد-زن، پيامد هاي طبيعي آن بوده است. 
در پايان اين بخش مي توان به مبنای فمينيسم اشاره داشت:

تالش  هاي فمينيس��تي با هر نام و عنوان، سرنوشتي يكسان داشته است؛ چه 
در نظريه چه در عمل، به گونه اي كه ميعادگاه »نفسانيت«، مكان مالقات همه ی آن ها 

با يكديگر است و به كرامت زن توجهي نشده است. 
گرايش  هاي مختلف فمينيستي داراي آبشخوري غير انساني شده و گردانندگان 
و محركان اصلي آن، در رديف معتقدين به اصالت سود قرار گرفته اند كه پس از انقالب 
فرانس��ه، تا كنون مسأله را در نظريه  هاي گوناگون به اجراء در آورده اند. اين گرايش ها 
در نظام كاپيتاليس��تي، با سيري صعودي و در نظام  هاي سوسياليستي، با سرعتي باال 
و با بي رحمي  و خش��ونت هر چه بيش��تر، بردگي زنان را نتيجه دادند. در اين بس��تر، 
ارزش  هاي نو و شعار هاي نو، با نقابي فريبنده تر از زمان هاي دور، آزادي زن را به يغما 
برده است. جدايي از مذهب و بي اعتنايي به احكام الهي، سرلوحه ی اساسي كار آنان 
قرار گرفته و هر نوع گرايشی به دين و اخالق را موجب تضييع آزادي فرد دانسته اند و 
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البته زن در اين ميان صدمات بيشتري از مرد متحمل شده است. )همان، ص 213(

6. كنوانسيون و نگاه فمينيستي
معاهدات بين المللي، يكي از وس��يله  هاي موثر و كاربردي براي جهاني سازي 
اس��ت. از اين رو سردمداران اين نهضت و به خصوص آن ها كه از اين راه نفع بيشتري 
كس��ب مي كنند، سعي در فراگير شدن بيش��تر چنين معاهداتي داشته و با شعار هاي 
مهم و اساس��ي، به تبليغ و توسعه ی آن مي پردازند. از اين رو كنوانسيون رفع تبعيض 
علي��ه زنان از اي��ن مجموعه خارج نبوده و به نظر مي رس��د از موقعيت حس��اس تري 
برخوردار اس��ت. به منظور بررسي بهتر مباني كنوانسيون، بررسي مفاهيم بنيادين آن 

ضروري است. 
1-6. نفي جنسيت

با دقت در مفاد كنوانسيون، اولين مسأله اي كه به نظر ميرسد سايه ی پر رنگ 
مبناي حذف جنس��يت از جوامع و افكار اس��ت؛ چرا كه اين مبنا بر حذف حداكثري 
نماد هاي مربوط به جنس��يت ك��ه نتيجه ی آن تفاوت ميان زن و مرد در بس��ياري از 
ش��ؤون زندگي فردي و اجتماعي اس��ت، تأكيد م��ي ورزد. اين مس��أله مي تواند از دو 
نوع نگرش برداش��ت ش��ود: يا ايشان جنس��يت را امري موهوم مي دانند و يا با اين كه 
بر وجودي بودن آن صحه مي گذارند و براي جنس��يت تأثيري قائل نيس��تند. با دقت 
در مقدمه و مواد يكم، دهم، يازدهم و س��يزدهم مي توان نمونه هايي از اين انديش��ه را 
دريافت كرد. برابري در تمام ش��وؤن كه در اين مفاد مطرح ش��ده و ش��امل آموزش، 
اخالق، ش��غل و مسؤوليت هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و خانوادگي مي باشد، آثار 
ناشي از زن يا مرد بودن را در نظر نگرفته و صرفاً به تساوي آن مي انديشد. )عالسوند، 

پيشين، ص 30(
2-6. حقوق و آزادي هاي اساسي

اومانيس��م يكي از مباني اصلي فمينيس��م اس��ت. با دقت در مفاد كنوانسيون 
نيز اين مس��أله به روشني دريافت مي شود كه اومانيسم و فردگرايي، خصوصاً با حذف 
مذه��ب و دوري از آن، ب��ه عن��وان عامل تبعيض، در مواد نهم، ش��انزدهم و بند »ج« 

ماده ی يازده، به عنوان اصلي ترين بنيان فكري مشهود است.
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اين مس��أله، همان پرداخت بهاي گزاف انديش��ه ی فمينيسم است، چنان چه 
تجلي آن را در تبديل شدن زنان به نيروي كار و ورودشان به عرصه ی توليد اقتصادي، 
تضعيف ش��دن پيوندهاي رسمي  خانواده از طريق اصالحات قانوني، فروپاشي خانواده، 
كودكان نامش��روع و بي هويت مي توان مش��اهده كرد؛ چرا كه در اين مكتب و به تبع 
آن كنوانس��يون رف��ع تبعيض عليه زن��ان، حفظ كيان خان��واده در اولويت قرار ندارد؛ 
فردگرايي از ابتدا تا انتها چه فرد باشد و چه درون خانواده، ركن اصلي زندگي انساني 
اس��ت و در نتيجه ی اين گرايش، ايده ی حق ش��خصي، خان��واده را به مثابه پديده اي 
مركب از چند نفر كه هويتي مستقل از افرادش دارد، قرار داده است. )عالسوند، صص 

34  تا 38؛ فاكس جلوف، 1381، ص 1(
بنابراين يكي از چالش هاي بنيادين كنوانسيون آن است كه مسأله ی مردانگي 
و زنانگي را اساس و جوهر انسانيت قرار داده و با ترجيح ويژگي هاي مردانگي، خواستار 
برابري جنس��يتي و همانندي زنان با مردان ش��ده اس��ت. پيامد چنين انديشه اي، به 
س��خره گرفتن خصوصياتي چون ماليمت، ظرافت و مهرباني اس��ت و مساوي نمودن 
ضعيف بودن با مؤنث بودن اس��ت. )مه��دوي زادگان و همكاران، 1383، ص 53( اين 
مس��أله از جمله پيش فرض هاي ناصواب در انگاره  هاي فمينيس��تي اس��ت كه با پست 
انگاش��تن ذات نقش هاي حياتي هم چون زايش، تربيت فرزن��د، تدبير منزل و تنظيم 
خانواده و نگرش مردواره به زن، ش��أن زن را از جايگاه رفيع انس��اني او تنزل مي دهد. 
اين نگاه كه به برتري نقش هاي مردانه مي انجامد، ظلم بزرگي است كه كنوانسيون به 
مدد تعاليم فمينيس��تي در حق زنان روا داش��ته و آثار آن در جوامع پيرو اين انديشه 
موجود اس��ت. )رش��اد، 1379، صص 36 و37( نقش  هاي مردان��ه، برابر انگاري مطلق 
زن و مرد و ناديده گرفتن تفاوت ها در مقام قانون گذاري، در تضاد آش��كار با س��يره و 
روش عقاليي انسان ها و جوامع انساني، حتي در جوامع امروز است و هيچ جامعه اي را 
نمي توان يافت كه در آن تفاوت هاي زن و مرد ناديده گرفته ش��ده باش��د. اين سيره ی 

خردمندانه ی برخورد متفاوت در برابر شرايط متفاوت، امروز نيز تداوم دارد. 
در نظ��ر نگرفت��ن تفاوت ها در تنظيم حقوق، نه تنها مايه ی رس��اندن زنان به 
جايگاه شايس��ته ی آن ها نمي شود، بلكه مانع احقاق حقوق آن ها مي گردد؛ زيرا موجب 
مي شود شرايط زنان در تنظيم قوانين در نظر گرفته نشده و قوانيني نامناسب با آن ها 
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وضع گردد. )مهدوي زادگان و همكاران، پيشين، ص 55(
از اي��ن رو زنان ابتدا به عنوان انس��ان، داراي تمامي حقوق با ويژگي زن بودن 
و س��پس در س��ايه ی فرد و جامعه بايد در نظر گرفته شوند و آنگاه به تبيين حقوق و 

مسؤوليت هاي فردي و اجتماعي ايشان توجه گردد.
3-6. تقابل سنت و مدرنيته 

كنوانس��يون رفع تبعيض، بر هر گونه نقش س��نتي و تقس��يم مسؤوليت هاي 
ف��ردي، خانوادگي و اجتماعي براس��اس معيارهاي س��نتي خط ابطال مي كش��د. در 
مقدمه ی كنوانس��يون آمده اس��ت: تغيير در نقش س��نتي مردان و زنان در جامعه و 

خانواده، براي دست يابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است. 
با مبناي فوق، هر نقش س��نتي اي مطرود اس��ت؛ يعني سنت يك فاكتور ذاتاً 
معي��وب به حس��اب مي آيد. در نتيجه اين تفكر مادري فقط ب��ه فرآيند زايش ترجمه 
مي ش��ود كه با اس��تفاده از مادران حرفه اي و رحم هاي اجاره اي اغلب زنان مي توانند 
اين كاركرد را واگذار كنند. كنوانس��يون براي از بين بردن اين نقش ها و كليشه ها، به 
واسطه ی سطوح مختلف آموزش و پرورش، دامنه ی تأثير خود را بر تمامي آحاد جامعه 
مي گس��تراند و با يكسان سازي مفاد مورد آموزش، جامعه را به سوي هدف خود پيش 
مي ب��رد. در ماده ی ي��ك  نيز هر گونه تفاوت را تبعيض و پيش��نهاد عرصه هاي خاص 
براي مردان و زنان را كليشه مي داند. بنابر اين در اين ماده، چالش اصلي همان تقابل 
مطلقي اس��ت كه ميان سنت و مدرنيته در كنوانسيون مطرح است.)عالسوند، 1382، 

ص 38(
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 نتيجه
با تحليل مباني فمينيسم و بررسي كنوانسيون به دست مي آيد كه كنوانسيون 
با نگاهي فمينيستي تبيين شده و جهان بيني خود را جهان بيني فمينيستي قرار داده 
اس��ت. عالوه بر اين، با بررس��ي تاريخ مغرب زمين فمينيسم و به تبع آن كنوانسيون، 
پاس��خي در مقابل رفتار جامعه ی غربي در قبال زنان اس��ت. اين موارد نيز نمي تواند 
داروي اصلي براي درمان اين درد كهنه باش��د. هم چنان كه پيامد هاي آموزه هاي اين 
گرايش نوين، مانند آمار فروپاش��ي خانواده، تزلزل و نسبيت اخالقيات خصوصاً اخالق 
جنسي، به روشني قابل دريافت بوده و ناكارآمدي اين نوع انديشه ها را نشان مي دهد. 
اگر اين نوع قوانين ميتوانس��ت س��المت روح و جسم بشر به ويژه زن را تأمين نمايد، 
آمار فس��اد و فحشاء در كش��ور هاي پيوسته به اين كنوانس��يون و پيرو افكار و عقايد 

فمينيستي فزوني نمييافت. 
عالوه بر اين، آن دس��ته از معاهدات س��ازمان هاي بين المللي، به ويژه سازمان 
ملل متحد كه داعيه جهاني ش��دن دارند، بايد بر اساس فرهنگ، آداب، مذهب و عرف 
جوام��ع ديگر قابل انعطاف بوده و پذيرش داش��ته باش��ند، اما نمي ت��وان ادعا كرد كه 
كنوانسيون شايسته است با حذف تمامي  ارزشها، صرفاً به برابري و تشابه ميان حقوق 
زن و م��رد تكيه كن��د و خود را به عنوان پرچم احقاق حق زنان تمامي  جوامع معرفي 
نمايد. كنوانس��يوني كه با مباني ايدئولوژيك و گرايش زن محور شكل گرفته، در تمام 

جوامع كارساز نيست و قادر به پاسخ گويی به مشكالت زنان نيست. 
احقاق حقوق از دس��ت رفته ی زن��ان، امري غير قابل انكار اس��ت، اما اين كه 
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بتواند با زيربنا و روبناي خود، موجب احقاق حقوق 
از دست رفته و پاسخ گوي مشكالت زنان جوامع امروز باشد، امري دور از منطق انساني 
به نظر می رس��د. لذا الزم اس��ت حقوق انساني زن از منظر اس��الم به نحو شايسته اي 
تبيين ش��ود و در س��طوح مختلف آموزشي تعليم داده ش��ود تا با توجه به مختصات 
فرهنگ��ي، مذهب��ي و ملي، بر طرف كردن  موانع احقاق حقوق زنان و رفع مش��كالت 
مرب��وط به ايش��ان مورد توجه ق��رار گيرد و البت��ه پيش از اين مرحل��ه، زدودن غبار 

برداشت هاي نادرست از نگاه اسالم به زن، الزم به نظر مي رسد.    
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