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1- مقدمه و بیان مسئلهسا

زن  حقوق  احقاق  برای  کنون،  تا  تأسيس  بدو  از  متحد  ملل  سازمان 

اسناد متعددی اعم از بيانيه و قطعنامه به تصويب رسانده که در اين ميان 

کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان1 مصوب 1979 ميالدی مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان جامع ترين، مهم ترين و رسمی ترين سند 

بين المللی درباره ی حقوق زنان و رفع تبعيض عليه ايشان در تمامی عرصه ها 

شناخته شده است. از آنجا که بيشتر کشورهای جهان در حال پذيرش و 

پيوستن به اين کنوانسيون هستند، تحليل و تبيين ديدگاه های نوين و معاصر 

جهانی پيرامون مسائل و حقوق زنان، بررسی جهان بينی، مبانی، اهداف و مفاد 

کنوانسيون و نيز پيامدهای پياده سازی آن با نگاه سيستمی و با رويکردی 

جامع و کالن نگر ضروری است. از سوی ديگر با نگاهی به جامعه ی جهانی 

مالحظه می شود که حيات انسانی آسيب ديده، زيرا خانواده از کارکرد اصلی 

خود خارج شده است. با تعمق و دقت بر اين موضوع می توان دريافت که 

يکی از عوامل ريشه ای اين مسئله خارج شدن زن از جايگاه اصلی و حقيقی 

خويش است.

پژوهش هايی که تا کنون محتوای کنوانسيون را بررسی کرده اند، جزءنگر 

مبانی،  )جهان بينی،  شده  مطرح  مقوله های  مجزای  بررسی  به  فقط  و  بوده 

اهداف، مفاد و پيامد( اهتمام ورزيده اند. اين پژوهش های سطحی مانع تحليل 

و بررسی عميق و ريشه ای وقايع مربوط به مسائل زنان و خانواده شده است و 

1. الزم به ذکر است در مقاله به اختصار از واژه کنوانسيون استفاده می شود. 



49

تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
13

94
ن 

ستا
زم

 / 
70

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
سا به تبع آن راه کارهای سطحی و گاهی نادرست برای رفع اين مسائل ارائه شده 

است. بنا بر نظريه های شهيد مطهری، تقارب ديدگاه ايشان در باب خانواده با 

ديدگاه سيستمی حائز اهميت است که در آن افراد در خدمت سيستم هستند 

و بايد روابط اجزا به گونه ای باشد که کل خانواده به عنوان يک واحد به 

اهداف مورد نظر نائل شود )ساالری فر، 1389 :11(. رويکرد سيستمی با نگاهی 

جامع به شناسايی کليه ی امور مؤثر در رخداد يک پديده، نظم بخشيدن به 

عملکرد سيستم برای تحقق هدف، تنظيم رابطه بين اجزای سيستم بر اساس 

رويه ی صحيح، تعيين نحوه ی اثرگذاری عناصر در يکديگر و نيز فرآيند تأثير 

عوامل مختلف بر يک پديده می پردازد. بنابراين ضروری است با بهره گيری 

مبانی  تأثير  فرآيند  از  رابطه ی تحليلی عميق و جامع  از رويکرد سيستمی 

)آزادی( کنوانسيون در مفاد آن و تأثيرگذاری مفاد کنوانسيون در مؤلفه های 

حيات خانواده ی متعالی بررسی شود. 

بدين منظور سؤال اصلی اين پژوهش، چيستی و چگونگی تأثير آزادی 

ـ به  عنوان يکی از مبانی اصلی کنوانسيون  ـ در مؤلفه های حيات خانواده ی 

نظام  نهايت  بودن زن و در  انيس  قواميت مرد، محبوبيت و  متعالی شامل 

خانواده است.

فرضيه ی پژوهش اين است که گوهر و سرشت انسان نه زن و نه مرد 

است؛ يعنی انسانيت انسان بدون در نظر گرفتن زن و مرد بودن مطرح است. 

با ورود انسان به عالم ماده از طريق طبيعت و در تعامل با انسان های ديگر 

برای صعود و  بستری  نقش ها  اين  ايجاد می شود که  برای وی  نقش هايی 
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عروج انسان است و الزم است با استفاده از اين بستر طی مسير کرده و به سا

سوی کمال خويش گام بردارد. 

با توجه به اينکه کل آفرينش به صورت زوج1 و در قالب ذکر و انثی 

آفريده شده، اين ترکيب در انسان به صورت زن و مرد )نساء و رجل( نمود 

پيدا کرده است؛ لذا اين دو در انسانيت هيچ گونه تفاوتی ندارند و برخی 

تمايز آنها در نقش هايشان بروز می کند. 

در اين پژوهش، خانواده ی متعالی به عنوان يک نظام منسجم و سلول 

اوليه و اصلی جامعه تبيين شده، سپس اجزاء و مؤلفه های کليدی آن استخراج 

می شود و به آن دسته از نقش هايی پرداخته می شود که درون نظام خانوادگی 

وجود دارد و در صورت نبود تعريف صحيح و مناسب آنها و روابط فی مابين 

اعضا، خانواده از هويت اصلی خود خارج شده و کارکرد حقيقی خود را از 

دست خواهد داد.

2- تعریف مفاهیم 

در ابتدا ضروری است واژگان کليدی به کار رفته در اين پژوهش که 

عبارت اند از مؤلفه های خانواده ی توحيدی )قواميت مرد، محبوبيت و انيس 

بودن زن( و مبانی و مفاهيم کنوانسيون )آزادی( به گونه ای دقيق بررسی شود 

تا فضای مفهومی مشخص و صريحی داشته باشد. 

1. َوِمن ُکِلّ َشْیٍء َخَلْقنَا َزْوَجْیِن لََعَلُّکْم تََذَکُّروَن )ذاريات: 49(
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سا 2-1- مؤلفه های خانواده ی توحیدی

در جامعه ی متأثر از رنسانس1، نهضت فکری ـ فرهنگی اومانيسم به تبع 

ايجاد رغبت نسبت به آثار کالسيک فرهنگ باستانی يونانی و رومی پديد 

آمد. واژه ی »اومانيسم« در لغت به معنای انسان گرايی يا انسان مداری است. 

معنای اصطالحی اين واژه در دوره های تاريخی، متنوع بوده، اما معنای عام و 

متداول آن عبارت است از يک شيوه ی فکری و حالتی روحی که شخصيت 

معنای  اين  می شمارد.  مقدم  بر همه چيز  را  کامل وی  و شکوفايی  انسان 

اومانيسم، يکی از مبانی و زيرساخت های دنيای جديد به شمار می آيد و در 

بسياری از فلسفه ها و مکاتب پس از رنسانس تا به امروز وجود داشته است 

(Luik,528)، به طوری که افراد واحد بنيادين جامعه را تشکيل می دهند و 

اصالت به فرد داده می شود.

در چنين جامعه ای، خانواده ی هسته ای2ـ  که متشکل از مرد و زن ازدواج 

کرده و فرزندانشان بوده ـ در حال گسست بوده و اشکال جديد خانواده 

شکل گرفته است. خانواده ها به سوی هم خانگی يک زن و مرد – بدون 

قرن های چهاردهم،  که  است  مربوط  تاريخ غرب  از  دوره ای  به   )Renaissance( رنسانس   .1
پانزدهم و شانزدهم را در بر می گيرد. در اين دوره تمايل به نوگرايی در فرهنگ و ادبيات و هنر پديد 
آمده بود. اين حرکت جديد ادبی و هنری به ادبيات و هنر عصر باستان چشم دوخته بود )فرهنگ 

انگليسی آکسفورد ذيل واژه(.
2. »خانواده« برگردان واژه ی التين Family از ريشه ی Familia به معنای »برده« و »مستخدم« 
گرفته شده است. اين تحّول لغوی تحّول مفهومی را نيز می رساند؛ بدين معنا که در گذشته، نظام 
خانواده گسترده بوده و شامل غير اعضای خانواده نظير خدمتکار هم می شده و امروزه به نظام 
هسته ای تبديل شده است. خانواده ی هسته ای مبتنی بر رابطه ی نسبی يا سببی ميان اعضای خانواده 
است )شهال اعزازی، جامعه شناسی خانواده، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1376، ص10(.
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ازدواج– که در آن زوجين در عين تأمين نياز خود به زندگی مشترک تعهد سا

و مسئوليتی در قبال يکديگر ندارند و نيز هم خانگی دو هم جنس يا حتی 

زندگی با حيوانات پيش رفته اند. برای نمونه بر اساس گزارش نمايندگی آمار 

اتحاديه اروپا1 در سال 2011، 40 درصد فرزندان اروپايی حاصل از ازدواج 

نيستند. همچنين به گزارش آمار ملی انگليس2 در سال 2011،  47.2 درصد 

از مواليد انگليسی حاصل ازدواج نبوده اند که قطعاً ميزان آمار خانواده های 

تک والد  خانواده ی  نيز  مواردی  در  است.  آمار  اين  از  بيشتر  ازدواج  بدون 

)يکی از والدين و فرزندان( شکل گرفته است. از ديگر سو، با رشد فزاينده ی 

تعداد زنان ازدواج نکرده در دهه های سوم و چهارم زندگی، آنها تمايل دارند 

فرزندان خود را به تنهايی به دنيا بياورند و تربيت کنند )سياحت غرب، 1384: 

18( که اين نيز شيوه ی تازه ای از خانواده را شکل می دهد. 

نمودار 1: آمار فرزندان اروپایی حاصل از همزیستی بدون ازدواج

1. European Union's statistics agency Eurostat
2 . Office for National Statistics (ONS)
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سا »ُسکنای  رفتن  بين  از  موجب  خانواده  مصداق  و  معنی  در  دگرگونی 

حقيقی« شده است؛ لذا همه ی اعضای خانواده به يکديگر به عنوان ابزاری 

می نگرند که می تواند منافعشان را تأمين کند. در چنين فضايی آنها نگران 

فروريختن خانه ی ُسکنی و مأمنی آرام برای زندگی نيستند.

در مقابل، خانواده ی مطلوب اسالم که بر اساس حکمت الهی و با توجه 

به تفاوت های تکوينی زن و مرد شکل گرفته و از کانون های اصلی جامعه 

به حساب می آيد، محلی برای آرامش اعضای خانواده است که در تکامل 

جامعه نيز نقش بسزايی دارد. خانواده ی متعالی در نگاه توحيدی مرّکب از 

اجزاي پراکنده اي که در کنار هم گرد آمده باشند نيست، بلکه جمع يگانه اي 

است براي زندگي، پايداري و رشد در پرتو موّدت و رحمِت حّق. اسالم 

برای ازدواج اهداف و آثاری بيان کرده است. برای تحقق اين اهداف همه ی 

اعضای خانواده مسئوليت های ويژه يا مشترکی دارند و بايد روابط خود با 

ساير اعضا را به گونه ای تنظيم کنند که تا حد توان به اهداف و آثار مورد نظر 

اسالم در خانواده دست يابند )ساالری فر، 1389: 75(.

در اين نگرش، ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. 

افرادی که اعضای خانواده و اجتماع را شکل می دهند، هر يک حقوقی دارند. 

خانواده، پدر، مادر و فرزندان را شامل می شود که هر يک در جايگاه خود 

حقوق مربوط به خود را دارند. مرد قيم خانواده و مسئول آن است و زن نيز 

از جهت مالی و شخصيتی رکنی مستقل است. در متون دينی برای هر يک 

از اعضای خانواده حقوقی تعيين شده است )جوادی آملی، 1384: 305(. زن و 
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شوهر با هم حقوق متقابل و متعادل دارند نه حقوقی مساوی يا متجانس، سا

زيرا زن و مرد دو صنف از انسان اند نه دو نوع جدای از هم و بحث از 

حقوق اختصاصی آنها در حقيقت انسان که مشترک است راه ندارد. اسالم 

در توزيع مسئوليت های خانوادگی و اجتماعی با مالحظه ی وضعيت بدنی 

و توانايی های زن و مرد، برخی مسئوليت ها مانند مديريت خانواده را به مرد 

سپرده است و اين به معنای فضيلت ذاتی مرد بر زن نزد خداوند نيست 

مطهری  شهيد  تعبير  به  ديگر  سوی  از  11: ص245(.  ج   :1391 آملی،  )جوادی 

مکانيسم طبيعی ازدواج که اسالم قوانين خود را بر اساس آن وضع کرده، 

اين است که زن در منظومه ی خانوادگی محبوب و محترم باشد. بنابراين 

اگر به عللی زن از اين مقام خود سقوط کرد و شعله ی محبّت مرد نسبت به 

او خاموش و مرد نسبت به او بی عالقه شد، پايه و رکن اساسی خانوادگی 

خراب شده، يعنی يک اجتماع طبيعی به حکم طبيعت از هم پاشيده است. 

پس نمی توان از لحاظ قانونی آن را يک امر زنده و باقی فرض کرد. از اين 

رو، هر زمان شعله ی محبت و عالقه ی مرد خاموش شود، ازدواج از نظر 

طبيعی مرده است )مطهری، 1381: 247 و 248(.

ابن سينا ـ دانشمند بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری ـ در تأليفات خود 

اهميت خانواده و ارکان آن و چگونگی روابط ميان زن و شوهر و نيز والدين 

و فرزندان را بيان می کند. وی، زن را همکار و ياور مرد در اداره ی منزل و 

مايه ی آرامش و سکون او می داند. مرد هم بايد در روابط خود در خانواده 

هيبت و تکريم را مد نظر قرار دهد؛ هيبت که اساس تدبير مرد در خانواده 
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سا است، نواقص را تکميل کرده و نقاط ضعف را می پوشاند. هيبت مرد نسبت 

به همسر آن است که مرد احترام خويش را در خانه حفظ کند، از دين و 

مروت خويش پاسداری کند و به وعده هايش پای بند باشد. تکريم نيز بدين 

او را تکريم کند )ساالری فر،  بايد زن را بزرگ دارد و  معناست که شوهر 

1389: 6 و7(. همچنين در نظام خانواده مسئوليت والدين پس از مسئوليت 

زن و شوهر بودن مهم ترين رکن به شمار می رود )همان: 80( وظيفه ی والدين 

پرورش فرزند صالح است.

ــن چگونگی الگوی روابط ميان اعضای خانواده يکی از مهم ترين  بنابراي

ــواده است. در اين پژوهش به  ــات مرتبط با استحکام و تعالی خان موضوع

مسئوليت ها و حقوق متقابل و گونه های روابط در خانواده پرداخته می شود 

که در واقع ارکان و يا مؤلفه های خانواده از ديدگاه اسالم به شمار می روند. 

ــای کليدی حيات خانواده ی متعالی  در نظام طراحی  شده ی اسالم، مؤلفه ه

ــد صالح است که  ــت و انيس بودن زن و فرزن ــی قواميت مرد، محبوبي يعن

ــه ی توحيدی1 منجر می شود. اين  ــه شکل گيری خانواده و در نتيجه جامع ب

1. جهان بينی توحيدی يعنی جهان ماهيت "از اويی" )انا هلل( و "به سوی اويی" )انا الیه راجعون( 
دارد و موجودات جهان با نظامی هماهنگ به يک سو و به طرف  يک مرکز تکامل می يابند. آفرينش 
هيچ موجودی عبث و بيهوده و بدون  هدف نيست. جهان بينی توحيدی به حيات و زندگی معنی و 
روح و هدف می دهد، زيرا انسان را در مسيری از کمال قرار می دهد که در هيچ حد معينی متوقف 
نمی شود و هميشه رو به پيش است )مجموعه آثار شهيد مطهری، 1388: ج2، ص84(. بينش و 
اعتقاد توحيدي به اين معني است که انسان همه ی هستي خود را در قبضه ی حق بيابد و بر اساس 
بيانديشد و حوادث را تجزيه و تحليل کند.  اعتقاد توحيدي  مبناي  بر  الهي عمل کند و  احکام 
خانواده ای که بر اساس اين بينش و نگرش به هستی و وظايف خويش شکل گرفته باشد، می تواند 

تشکيل خانواده ی توحيدی بدهد.
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ــی است، چراکه مهم ترين عاملی که سا ــان تعريف کامل از حيات خانوادگ هم

ــار را زنده می کند تجلی روح مادر  ــان افراد خانواده رأفت، گذشت و ايث مي

ــواده است، زيرا پدر به استناد »الرجال قوامون علی النس��اء« )نساء: 34(  در خان

عهده دار کارهای اداری و اجرايی خانواده است و اساس خانواده که بر مهر 

و وفا و پيوند پی ريزی شده است، به عهده ی مادر است. چون مبدأ پيدايش 

ــری وابسته اند )جوادی آملی،  ــت که هر يک به ديگ ــرورش فرزندانی اس و پ

.)37: 1386

در اين پژوهش دو مؤلفه ی قواميت مرد و محبوبيت و انيس بودن زن ـ 

که از مؤلفه های محوری حيات خانواده ی متعالی هستند ـ بررسی می شوند. 

نمودار 2: مؤلفه های حیات خانوادگی
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سا 2-1-1- قواميت مرد

واژه ی قّوام از ريشه ی »َقَوَم« و مصدر آن »َقوم« و »قيام« است. ابن منظور 

در لسان الغيب »قّوام« را صيغه مبالغه از »قائم« می داند که از »قام-يقوم« گرفته 
شده1 و به معنی ايستادن )ضد نشستن( است. وی متذکر می شود که مشتقات 

قيام در معانی مختلفی همچون وقوف و ثبات، ادامه دادن )آيه ی »یقیمون 

الصالة«(، تعديل و تساوی در امور، رعايت عدالت )آيه ی »وکان بین ذلك 

اندام )رجل قويم و قوام(، خوش رفتاری )قوام اى حسن  قواما«(، خوش 

الطول(، نظام و شالوده ی چيزی )قوام االمور( به کار رفته است و در آيه ی 

»الرجال قوامون علی النساء« آن را به معنی محافظت و اصالح می داند )ابن 

منظور، ج11، ذيل واژه ی قوم(.

بعضی از کتب تفسير نيز معانی لغوی »قوام« را بررسی کرده اند؛ به نظر 

آنها اين کلمه صيغه ی مبالغه از قيام و به اين معناست که شخص با دقت و 

مراقبت بسيار و سخت گيری، از شیء مورد نظر محافظت کند )انصاری قرطبی، 

1364: ج5، ص168(. به نظر برخی ديگر »قّوام« مبالغه در صفت قيم است و قيم 

نيز به کسی می گويند که عهده دار امور مهم شخص ديگری باشد )طباطبايی، 

1382: ج4، ص543(. در برخی ديگر از کتب تفسير نيز اشاره شده که مؤلفه های 

التزامی قّوام واژگانی چون »دائماً در حال قيام«، »دائماً قائم به امر کسی« و 
»سرپرست« است.2

 1. واژه ی قّوام که در 3 آيه از قرآن کريم تکرار شده است، ريشه ی »قام يقوم« و از مصدر قيام است.
2. طبری در جامع البيان و شيخ طوسی در تبيان مردان را موظف به قيام در اداره ی امور زنانشان 

می دانند.
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رجال سا گفت،  می توان  النساء«  علی  قّوامون  »الرجال  شريفه ی  آيه ی  در 

»قائمون بر انجام امور1 نساء« هستند )طبری: ج4، صص40-38(. يعنی تولی و 

سرپرستی امور ايشان را در کانون خانواده برعهده دارند که به قرينه ی ادامه ی 

آيه به دليل تکاليفی که خداوند بر دوش مردان قرار می دهد، حقوقی متناسب 

با آن به آنها تفويض شد.

مردان مسئوليت قّوام بودن، يعنی پابرجا نگه داشتن و پشتيبان و محافظ 

ــودن در محيط خانواده را بر دوش دارند. همچنين مردان بايد به مسئوليت  ب

ــام خانواده را  ــود هزينه کنند و نظ ــد، يعنی از مال خ ــاق خود عمل کنن انف

ــاری، 1388: 134(؛ چراکه نظام خانواده  ــد )انص ــا نگه دارند تا قّوام باش پابرج

ــز مانند تمامی گروه ها برای بقا و استحکام نيازمند قّوام است. همان گونه  ني

ــه پيامبر)( فرمودند: »کّل نفس من بنی آدم س��یّد فالّرجل س��یّد اهله و  ک

المرأة س��یدة بیتها«؛ »هر يک از فرزندان آدم فرمانروايی است، مرد فرمانروای 

خانواده ی خويش و زن فرمانروای خانه ی خويش است« )پاينده، 1383: صص 

614و615، ح2177(. همچنين »الرجل راع علی أهل بیته و کّل راع مس��ئول عن 

رعیته و المرأة راعیة علی مال زوجها و مسئولة عنه«؛ »مرد مدير خانواده ی خود 

است و هر مديری مسئول زيردستانش است و زن مدير اموال شوهر بوده و 

نسبت به آن مسئوليت دارد« )نوری، 1408: ج14، ص248(. 

1. از آنجا که معنای ظاهری آيه قيام بر خود زن است و اين معنا نمی دهد لذا می توان “امور” را در 
تقدير گرفت.
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سا 2-1-2- محبوبيت و انيس بودن زن 

در لسان عرب به جنس زن، اُنثی می گويند. در کتاب لغت التحقيق اصل 

اين کلمه، »ليّن« به معنی لينت و نرمی بيان شده است، به طوری که اُنثی 

را ليّن می نامند. با توجه به اينکه »اُنس« يک نوع ليّن است، بين اُنثی و ليّن 

ارتباط لفظی و معنوی برقرار است1 )التحقيق، ذيل کلمه انثی(.

ُحب در لغت، مصدر فعل »َحبَّ یُِحّبُ« است که به معنای لزوم و ثبات 

و نيز دوستی و کشش نفس به سوی چيزی خواستنی است و اين معنا از 

در  »بغض«(. حب  ذيل  اصفهانی،  )راغب  است  شده  اخذ  ثبات  و  لزوم  همان 

معنای اصطالحی آن گرايش به سوی چيزی لذت بخش و سازگار با طبع و 

وابستگی خاص ميان انسان و کمال اوست. اين انفعال نفسانی تابع ادراک و 

معرفت است و از شناخت زيبايی های ذاتی محبوب يا از احسان وی نشئت 

می گيرد )غزالی، 1986: 314( و مراتب شدت و ضعف دارد و دربرگيرنده ی 

امور ماّدی و غيرماّدی است )طباطبائی، 1382: ج1، ص411(.

بشريت در ذات خود جويای محبت است و در اين کش و قوس عده ای 

محّب و عده ای ديگر محبوب می شوند. تعلق ميان ُمِحّب و محبوب، باعث 

کشش انسان به سوی محبوب می شود که با رسيدن به آن، نقص وی به 

کمال تبديل شده و نيازهای ماّدی و معنوی اش برطرف می شود )همان، ج3، 

1. و قد یقال إّن الصل في هذه الماّدة: هو اللین، ثّم أطلقت علی المرأة مجازا للینها ... و في لسا- و زعم 
ابن العرابی: إّن المرأة إنّما سّمیت أنثی، من البلد النیث، قال: لّن المرأة ألین من الرجل، و سّمیت أنثی 
للینها. قال ابن سیده: فأصل هذا الباب علی قوله إنّما هو النیث الّذى هو اللین. و یؤیّد هذا القول: ما في 

بین هذه الماّدة و ماّدة االنس من المناسبة اللفظیّة و المعنویّة، فاّن االنس نوع من اللین.
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زيبايی خداوند سا و  مظهر جمال  آفرينش،  نظام  در  زن  که  آنجا  از  ص158(. 

جميل است همواره معشوق و محبوب مرد قرار می گيرد؛ لذا نياز و عالقه ی 

طبيعی او اين است که قلب مرد را مادام العمر و هميشگی تسخير کرده و 

محبوب دل او باشد. مرد نيز با توجه به مظهر طلب و محب بودن، نيازمند 

همسری است که عاشق و دلداده ی او باشد. به عبارتی ديگر می توان گفت 

تدبير حکيمانه ی الهی در پرتو ايجاد تفاوت های روانی و جسمی در زن و 

مرد و نياز دوسويه ی آنها تحقق يافته است که به گرايش زن و مرد به سوی 

يکديگر منجر شده تا آنها به برقراری پيوند خانوادگی و تداوم آن عالقه مند 

شوند )کوهی، 1387: 244-242(. در رساله ی حقوق امام سجاد )( آمده که 

خداوند زن را مايه ی سکينت، آرامش و همدم مرد1 قرار داده است. بر اين 

اساس می توان گفت علت اصلی خلقت زن سکينت، آرامش دهی و انيس 
بودن وی است.2

به قول ويل دورانت: »زن وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه 

البته محبت زن و  او مايه ی حيات اوست« )دورانت، 1385: 141(.  به  کردن 

مرد دوسويه است و هر دو به مهر و محبت نيازمندند، اما زن به مقتضای 

طبيعتش دوست دارد در قلب يک مرد جا گرفته و او را برای هميشه نزد 

خود نگاه دارد. بدين منظور اگر زن بتواند در جايگاه واقعی خود در نظام 

1. الزم به ذکر است، با توجه به آيه »لتسکنوا الیها« زن و مرد هر دو بايد مايه ی آرامش يکديگر 
باشند، ولی ميزان آرامش دهی و انيس بودن زن بيشتر است. 

2. »َو أَّما َحّق َرِعیّتَِك بِِمْلِك النَّکاِح فََأْن تَْعَلَم أَّن اهلل َجَعَلَها َسَکنًا َو ُمْستََراحًا َو أُنْسًا َو َواقِیَةً«؛ »و اما حق 
زنت که به نکاح تو در آمده اين است که بدانی خداوند او را مايه ی آرامش و آسايش و همدم و 

پرستار تو ساخته است«.



61

تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
13

94
ن 

ستا
زم

 / 
70

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
سا خانواده که انيس بودن و محوريت عاطفی است قرار گيرد، به طريق اولی به 

اين نياز طبيعی خويش پاسخ گفته است.

2-2- مبانی و مفاهیم کنوانسیون

به منظور بررسی دقيق تر موضوع مقاله، ابتدا به تعريف مفهوم آزادی از 

ديدگاه کنوانسيون و اسالم پرداخته می شود. سپس با بهره گيری از اين مفهوم 

تأثير آن در مؤلفه های حيات خانوادگی بررسی خواهد شد.

2-2-1- آزادی

تعريف آزادی با تعريف انسان ارتباط مستقيم و تنگاتنگی دارد، زيرا متعلق 

آزادی خود انسان است. از اين رو هر تعريفی از انسان در درک و برداشت از 

آزادی نقش مهمی خواهد داشت. پس تفسير آزادی به انسان شناسی بستگی 

دارد و انسان شناسی نيز به جهان شناسی وابسته است؛ لذا با تفاوت جهان بينی 

و انسان شناسی تفسير آزادی نيز متعدد و متفاوت می شود )جوادی آملی، 1389 

)ب(: 29و30(. 

2-2-2- آزادی1 در ادبيات کنوانسيون 

تا پيش  از ظهور جامعه ی  مدرن ، به  رغم  اينکه  زنان از دنيای  سياست  

برکنار بودند، اما به  دليل  اهميت  اقتصاد خانگی  و به  بيانی تفکيک  نشدن 

تعيين   نقش   جوامع   اقتصادی   حيات   در  خصوصی  و  عمومی   حوزه های  

کننده ای  داشتند، که  کم  و بيش  با مردان  مشابه بود )زن، دانشگاه ، فردايی  بهتر، 

1. Freedom
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1379: 74(. فلسفه  ی ليبرال  با رشد سرمايه داری  ظهور نمود و بر اساس  اعتقاد سا

و  آزادی های  سياسی  شد  و  دموکراسی   انسان ها خواستار  ذاتی   تساوی   به  

شرايط  جديد زندگی  زنان  را نيز همچون  مردان  متحول کرد.  

ارتباط   برده داری   نهضت   با  آمريکا    در  زنان   نهضت های   و  حرکت ها 

نزديکی داشت. فراينس  رايت1 از رهبران  اين  جنبش، از فعال ترين  طرفداران  

لغو بردگی  و بهبود وضع  کارگری  در آمريکای  شمالی  بود. وی  در سال  

1830 ميالدی  اولين  اجتماع  آرمانی، آزادی  و مختلط  را برای  بردگان  و ديگر 

جهانی   کنفرانس   اولين   تشکيل   عقيده ی   کرد.  ايجاد  آمريکايی   شهروندان  

برای  دفاع  از حقوق  زنان  در سال  1848 برگرفته  از کنفرانس  جهانی  ضد 

برده داری  در سال  1840 ميالدی  در لندن  بود )گزيده  مقاالت  درباره  فمينيسم: 

.)12-14

در نظر گرفتن  ظلم  تاريخی  به  زنان  از يک سو و گسترش  جهانی  شدن  

به  معنای  يک  بلوغ  بين المللی  در دهه های  اخير، زمينه ساز  پيدايش  نظريه ها 

و مکاتب  جديد و متنوع  برای  احقاق  حقوق  زنان  بود. نظام  سرمايه داری  

نيز برای  ايجاد نظم  نوين  جهانی  برای  تمامی  اقشار به  ويژه  زنان  و جوانان 

مشروعيت   برای  ليبراليسم   بود.  کرده   منسجمی   برنامه ريزی   و  طراحی  

بخشيدن تئوری های  برنامه ريزی  شده ی  غربی  در نظام  بين الملل، راهی  جز 

قراردادهای   نداشت.  اهداف  در عرصه ی  جهانی   اين   با  نمودن  ملل   همراه  

جهانی  و تصميم های  بين المللی  درباره ی زنان  نيز از اين  قاعده  مستثنی  نبودند 

1. Frayns Wright
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سا برگزاری  نتيجه ی  زنان«  عليه   تبعيض   رفع   »کنوانسيون    .)1382 )زعفرانچی، 

کنفرانس های متعدد و همکاری کشورهای مختلف در اين باره است.

آزادی يکی از مفاهيم محوری در معاهده ی »محو تبعيض عليه زنان« 

است و به کرات در متن کنوانسيون ذکر شده است. گرچه در اين سند، به 

صراحت آزادی به معنای ليبراليستی آن ـ يعنی حاکميت تمايالت نفسانی 

و يا به قول کانت در خدمت شهوت بودن قوای عقالنی ـ بيان نشده، اما 

در قالب تعابيری ديگر در نظر گرفته شده است. آزادی در نگاه کنوانسيون 

محصول عقل خودبنياد و بر اساس خردگرايی عصر تجدد کاماًل بريده از 

از  انسانی است. چنانچه مراد  بر تشخيص صرف  مبتنی  تعاليم وحيانی و 

آزادی های مزبور هم، آزادی های ليبراليستی است )عالسوند،1382 :20(.

آزادی به مثابه مفهومی انتزاعی، مفهومی است که در مکتب های مختلف 

اجتماعی، تعاريف و تفاسير گوناگونی از آن شده است )افروغ، 1391: 311( به 

نحوی که به نظر آيزايا برلين1 تا کنون 200 تعريف از آزادی ارائه شده است 

)برلين، 1380: 79(. نسبت به مفهوم آزادی دو رويکرد وجود دارد؛ رويکرد اول بنا 

به تعريف لوئيس2 است که آزادی را نبود قيد و بندهای زيان آور و غيرضروری 

می داند )آتويت و باتامور، 1392: 3(. رويکرد دوم بر اساس تعريف آزادی از نگاه 

برلين است. برلين می گويد: »اگر ديگران مرا از آنچه بدون دخالت آنها انجام 

خواهم داد بازدارند، به همان اندازه ی دخالت ديگری، آزادی خود را از دست 

1. Isaah Berlin
2. Lewis
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داده ام و اگر ديگران اين حوزه را بيش از حد معينی محدود کنند، در آن صورت سا

می توان گفت من تحت اجبار و شايد در بندم. اجبار يعنی مداخله ی عمدی 

ديگران در حوزه ای که فرد بدون مداخله ی آنها در آن حوزه عمل می کند. 

بنابراين اجبار انسان يعنی محروم کردن او از آزادی« (Berlin, 1969: 122). بنا 

بر اين دو تعريف، هر جا مانع يا مداخله ی کمتری باشد، آزادی بيشتری هست. 

بين آزادی  قائل شدن  تأمل برانگيز ديگر در بحث آزادی، تمايز  نکته ی 

فردی و جمعی است. جنبش های آزادی بخش ملی يا استقالل ملی، جنبش های 

طبقاتی و ساير جنبش ها خواهان تأمين و تضمين معنای خاصی از آزادی بيشتر 

برای همه ی گروه های مردم هستند. البته اين هدف به کسب انواع معين آزادی 

فردی مرتبط است )آتويت و باتامور، 1392: 3 و4( و مبارزه برای احقاق حقوق 

اقتصادی و اجتماعی زنان برگرفته از گسترش آزادی به اين معناست.

در يک ديد کاماًل مادی، برای داوری در باب ادعاهای آزادی هيچ مرجعی 

به جز عقل بشر وجود ندارد. آزادی شخص، فرهنگ فردگرايی مطلق را 

انتظار دارد و اين بدان معناست که منشأ و مشروعيت، اعتبار و مفهوم اين 

آزادی فقط انسانی است و نمی توان آنها را به فراتر از شخص انسان تعميم 

داد (Donnelly, 1989: 17). در اين نگاه تمايالت نفسانی اصالت پيدا می کند، 

يعني انسان بايد بتواند تمايالت شخصي خود را پاسخ گو باشد و  خانواده و 
اجتماع نمي توانند ارزش هاي خود را بر فردگرايي حاکم کنند.1

از  مقاله اي  يونسکو« در شماره ی 33 خود که ويژه ی خانواده است  »پيام  مثال مجله ی  برای   .1
کشورهاي اروپايي به چاپ رسانده است که در آن مي گويد: »امروزه زوج هاي جوان به قانون گذاران 
اجازه نمي دهند که قوانين را در مورد خانواده وضع کنند که شادکامي فردي دو طرف را محدود 
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در نگاه حکما و متکلمان، انسان نه مجبور است تا اِسناد کارهايش به او 

مجازی باشد و نه مفّوض تا اِسناد کارها و افعال به وی به شکل استقالل 

باشد )جوادی آملی، 1390: 203(. اصلي ترين و ابتدايي ترين معناي آزادي، داشتن 

اختيار است و در مقابل جبر )مجبور بودن( قرار دارد )عطايي اصفهاني، 1378: 

15(. آياتي در قرآن وجود دارد که انسان را مختار دانسته و افراد را نسبت 

به انجام دادن برخي امور امر و نهي مي کند، زيرا امر و نهي تنها در مورد 

مخاطب مختار صادق است. آزادی اخالقی به معنای رهايی از بند رذايل 

اخالقی و خواستن فضايل انسانی است؛ رهايی از قيد و بندهای هوی و 

هوس، اميال و خواهش های نفسانی که بردگی را در پی دارد؛ پس آزادی 

حقيقی در روح انسان است نه جسم او. در نزد عرفا انسان از آنچه رنگ تعلق 

و تعين پذيرد، آزاد است و هيچ چيزی جز ذات اقدس حق برای او جاذبه 

ندارد. عارف کامل آزادی را در فنای خويش می داند )جوادی آملی، 1390: 204 

و 205(، اما بايد در نظر داشت که هر کدام از علوم به فراخور ظرفيت انديشه، 

رنگی از رنگين کمان بلند آزادی را می بينند و چون افق ديد آنها به گستره ی 

آغاز و انجام انسان محدود است، تنها بخشی از معنای عميق آزادی را از 

منظر معرفت خويش می توانند عرضه کنند. 

کند.« يعنی آنها خانواده تشکيل می دهند، ولی قوانين دست وپاگيری در زندگی خانوادگی و زناشويی 
نبايد در مقابل آنها وجود داشته باشد. آنها معتقدند وضعيت زناشويي نبايد محدودکننده ی رابطه ی 
جنسي باشد، يعني زن و مرد بعد از تشکيل خانواده مي توانند روابط جنسي خارج از چارچوب 

خانواده هم داشته باشند. 
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شهيد بهشتی دو معنای متفاوت آزادی، يعنی معنای فردی و اجتماعی سا

را از هم تفکيک می کند؛ آزادی در مفهوم فردی آن تنها به معنای رهايی از 

بندهای بيرونی نيست، بلکه ذاتی و درونی بوده و به شخص انسان مربوط 

می شود و به معنای آزادی از بندهای درونی هم هست. قدرت مادی می تواند 

بشر را از بندهای بيرونی رهايی بخشد، اما اين قدرت نمی تواند آزادی را 

به ارمغان آورد، زيرا آزادی تنها وقتی معنا پيدا می کند که تمامی بندها ـ که 

)فارسی،  برداشته شود  ميان  از  ـ  بندهای درونی است  آنها  از  بخش مهمی 

.)56 :1361

اِعمال  نه  است  عقالنی  احکام  اجرای  معنای  به  اسالم  در  آزادی 

خواسته های نفسانی. انسان آزاد است که مطيع غرايز حيوانی خود نباشد، 

چون آزادی در مقابل بردگی است و آزاد کسی است که پيرو حکم فطرت 

و عقل باشد نه تسليم نفس و شهوت. در حقيقت می توان گفت که فلسفه ی 

اصلی جعل تکاليف الهی رهايی از قيدهای بشری است نه محدوديتی برای 

آزادی )جوادی آملی، 1391: 473(.

3- روش شناسی تحقیق: رویکرد سیستمی

نظريه ی سيستمی نخستين بار در سال 1950 به وسيله ی لودويک برتالنفی 

مطرح و با سرعت در تمام حوزه ها به کار گرفته شد. وی نظام اجتماعی را به 

عنوان نخستين مسئله برای هر نوع حيات دانسته و بينشی پويا، سيستم گونه، 

فعل و انفعالی، چندبعدی، چندسطحی و احتمال گرايانه از نظام اجتماعی 

ارائه داد. به عقيده ی وی جزء و کل هر دو اهميت دارند و ماهيت کل با 
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سا مجموع ماهيت های اجزای تشکيل دهنده ی آن متفاوت است؛ لذا روشی که 

فقط به بررسی يک جزء يا يک فرآيند بپردازد، نمی تواند تشريح کاملی از 

يک موجود ارائه دهد. همچنين نگرش تک  بعدی نيز نمی تواند اطالعات 

جامعی درباره ی نحوه ی هماهنگی اجزاء و فرآيندهای گوناگون ارگانيسم ها 

در اختيار ما بگذارد )زاهدی، 1389: 22(.

تفکر سيستمي بر خالف برخي از جنبش هاي فکري که در يک رشته ی 

علمي و در محدوده ی معيني نشو و نما کرده اند، در خارج از محدوده ی يک 

علم معين متولد شد و در محيطي ميان رشته اي رشد کرد. شايد تأثير تفکر 

سيستمي بيشتر در حوزه ی ابعاد انساني سازمان بوده است )رضائيان، 1384: 10(.  

سيستم از اجزای مختلفی تشکيل می شود، يعنی يک »قطعه« به تنهايی 

سيستم نيست. اجزای يک سيستم عبارت اند از:

که  دارند  نام  داد  درون  مي شوند،  سيستم  وارد  که  عناصري  درون داد: 

مي تواند سه نوع باشد؛ زنجيره اي، تصادفي و بازخورد )رئوفي، 1381: 106(.

و  ارزش  بر  که  درون داد  روي  سيستم  يک  عمليات  فرآیند: جريان 

سودمندي آنها افزوده مي شود را فرآيند گويند.

يا  خود  محيط  به  سيستم  يک  که  است  چيزهايي  برون داد  برون داد: 

سيستم هاي مجاور خود صادر مي کند. آنچه که يک سيستم با هدف قبلي 

)طبق انتظار( و يا اتفاقي )غير منتظره( توليد مي کند )عالقه بند، 1381: 124(.

بازخور: بازخور عبارت است از کسب اطالعات الزم درباره ی عملکرد 

خود. بازخور به دو صورت مثبت و منفي است؛ بازخور منفی حاوی اطالعاتي 
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است که تفاوت و انحرافي از هدف سيستم در آنها وجود دارد که نياز به سا

تصحيح دارند و سيستم را در راستاي اهداف و مواضع پيشين نگه مي دارند. 

بازخور مثبت نشان می دهد که انحرافي در برون داد نيست و پيشنهادي براي 

تغيير و توسعه ی سازمان تلقي مي شود )عالقه بند، 1381: 127(. به عبارت ديگر، 

بازخور فرآيندی است که در آن بخشی از ستاده ها به عنوان اطالعات به 

درون داد بازخورانده می شود و به اين ترتيب، سيستم را خود کنترل می کند.

الزم به ذکر است که اجزای سيستم با هم در ارتباط و تعامل هستند. تا 

وقتی تعامل وجود ندارد، تنها يک »مجموعه« وجود خواهد داشت، نه يک 

سيستم.

اثر  آن  در  و  می پذيرد  تأثير  محيطی  عوامل  از  سيستم  سيستم:  محيط 

می گذارد. به عبارت ديگر، سيستم و عوامل محيطی )مانند عوامل طبيعی، 

و  کنش  هم  بر  و...(  اقتصادی  سياسی،  اجتماعی،  ايدئولوژيکی،  فرهنگی، 

واکنش متقابل دارند. به اين ترتيب محيط سيستم را عواملی تشکيل می دهند 

که اگرچه جزء سيستم نيستند، اما تغيير در هر يک از آنها می تواند موجب 

تغييراتی در سيستم شود. بنابراين محيط سيستم شامل کليه ی متغيرهايی است 

که می توانند در وضع سيستم مؤثر باشند و يا از سيستم تأثير پذيرند )مجيد 

(http://www.pajoohe.com/ :زارع شحنه و قريب

3-1- بررسی فرآیند سیستمی حیات خانوادگی

با تشريح روش شناسی و اجزای مختلف سيستم در رويکرد سيستمی، 

مؤلفه های حيات خانوادگی بر اجزای سيستم تطبيق داده می شوند.
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سا درون داد سيستم حيات خانوادگی: شامل مفاد کنوانسيون برآمده از مبانی - 

جامعه  در سطح  کنوانسيون  پياده سازی  از  پيامدهای حاصل  و  کنوانسيون 

است.

از مرد، زن و -  فرآيند سيستم حيات خانوادگی: سيستم خانواده متشکل 

فرزندان است. محيطی که در آن سيستم منطبق با رويکرد و قوانين اسالمی 

و الهی به کار گرفته شود، حيات خانوادگی سالم مانده و خانواده ی متعالی 

شکل می گيرد، ولی در صورتی که محيط خانواده متأثر از فضای حاصل از 

اجرای کنوانسيون باشد، در خانواده بحران پديد می آيد. 

مفاد -  سازی  پياده  از  متأثر  خانواده  خانوادگی:  حيات  سيستم  داد  برون 

کنوانسيون، دچار بحران می شود. اين بحران خانوادگی، بحران در حوزه ی 

فردی و اجتماعی را نيز در پی دارد. 

بازخور سيستم حيات خانوادگی: بحران فردی و اجتماعی در يک حلقه ی - 

افزايش  را در سطح جامعه  کنوانسيون  اجرای  از  پيامدهای حاصل  مثبت، 

می دهد و به تبع آن بحران خانوادگی تشديد می شود. 

کشورهايی -  سيستم  محيط  خانوادگی،  حيات  سيستم  در  سيستم:  محيط 

هستند که عضويت کنوانسيون را پذيرفته اند و مفاد کنوانسيون را در سطح 

جامعه اجرا می کنند.

الزم به ذکر است، در ادامه جزء به جزء سيستم حيات خانوادگی و تأثير 

مستقيم و غيرمستقيم مواد کنوانسيون در مؤلفه های حيات خانوادگی شرح 

داده خواهد شد. 
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 سا

مباني 

 كنوانسيون

مفاد 

 كنوانسيون

پيامدهاي اجراي 

 كنوانسيون

 سيستم حيات خانوادگي

 مرد زن
بحران حيات 

 خانوادگي

بحران حيات 

 فردي

 

بحران حيات 

 اجتماعي

 
 فرزندان

نمودار 3: فرآیند سیستمی

3-2- تحلیل پویایی سیستم

جی فاستر1 و همکارانش برای اولين بار پويايی سيستم به شکل امروزی را 

در سال 1960 در دپارتمان مديريت اسلون در مؤسسه ی تکنولوژی ماساچوست 

مطرح کردند )حسن زاده، 1393 به نقل از شاسيل، 1993: 30(. پويايی سيستم روشی 

برای توصيف کيفی، اکتشاف و تجزيه و تحليل سيستم های پيچيده و رويکردی 

برای کشف رفتار ديناميکی غيرخطی و مطالعه ی چگونگی تأثير ساختارها و 

پارامترهای سيستم در الگوهای رفتاری يک سيستم اجتماعی- اقتصادی است.

پوياشناسی سيستم2 ديدگاه و مجموعه ای از ابزارهای مفهومی است که فهم 

ساختار و پويايی سيستم های پيچيده را امکان پذير می کند. در تحليل به شيوه ی 

پويايی سيستم ابتدا يک تصوير دقيق و جامعی از واقعيت ارائه می شود. در 

اين روش مدل های علت - معلول بر اساس مشاهدات انجام شده، روی رفتار 

سيستم و نيز با الهام از نظريه های معتبر از مبانی نظری شکل می گيرد. 

1. Jay Wright Forrester
2. System Dynamic
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ل 
سا مدل های ايجاد شده توسط روش شناسی پويايی سيستم اجزايی دارند 

که عبارت اند از نمودارهای علت - معلولی، حلقه های علی و نمودارهای 

جريان. نمودارهای علت - معلولی ابزاری برای ترسيم ارتباطات علی بين 

مجموعه ای از متغيرهای )يا عوامل( موجود در داخل يک سيستم هستند. از 

طرفی وجود بازخورد در روابط علت و معلول موجب ايجاد حلقه های علی 

می شود؛ حلقه های علی به حلقه های تقويت کننده و حلقه های تعادلی تقسيم 

می شوند. حلقه های تقويت کننده معادل بازخورد مثبت و حلقه های تعادلی 

معادل بازخورد منفی تعريف می شوند )مشايخی و عادل آذر، 1392: 50(. 

در اين پژوهش به منظور تحليل مفاد کنوانسيون با بهره گيری از رويکرد 

نمودارهای  از  تنها  پديده،  اين  تحليل  بودن  کيفی  به  توجه  با  و  سيستمی 

علت - معلولی و حلقه های علی استفاده می شود و به نمودارهای جريان و 

مدل سازی رياضی آن پرداخته نمی شود. 

در يک نمودار علت - معلول، ارتباط مثبت به اين معنی است که تغيير 

علت در يک جهت موجب تغيير معلول در همان جهت می شود و يک ارتباط 

منفی به اين معنی است که تغيير علت در يک جهت موجب تغيير معلول در 

جهت مخالف می شود. يک روش برای تعيين قطبيت حلقه، شمارش تعداد 

روابط علی منفی است که اگر فرد باشد حلقه ی علی، منفی و در غير اين 

صورت حلقه ی علی، مثبت است.
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4- بررسی ارتباط آزادی در نگاه کنوانسیون با مؤلفه های حیات خانواده ی سا
متعالی

ــروری است، ابتدا  ــاده از رويکرد سيستمی ض ــی با استف در پيامدشناس

ــاه جامع نگر و با  ــی رخداد هر پديده با نگ ــای ريشه ای و علل اصل مؤلفه ه

مالحظه ی کليه ی جوانب و نيز کالن نگری خاصی استخراج و سپس پيامدها 

و تأثيراتی که اين عوامل بر پديده ی مدنظر دارد تعيين شود. مفاهيم و مبانی 

اصلی به کار رفته در کنوانسيون برگرفته از رويکردی است که محصول عقل 

ــم وحيانی است؛ رويکردی که  ــاد بشری و کاماًل بريده شده از تعالي خودبني

قائل به اصالت انسان و اومانيسم است. در چنين بستری با مطالعه ی دقيق و 

ــه و کالن نگرانه ی مفاد کنوانسيون مشاهده می شود مبانی اصلی که  همه جانب

محتوای کنوانسيون بر آن استوار است، »آزادی« و »برابری و تساوی« است. 

ــوان يکی از مبانی کليدی کنوانسيون بر  ــن پژوهش، پيامد آزادی به عن در اي

مؤلفه های محوری حيات خانواده ی متعالی يعنی »قواميت مرد«، »محبوبيت و 

انيس بودن زن« و به تبع آن نظام خانواده ی متعالی بررسی و تحليل سيستمی 

خواهد شد. 

4-1- تأثیر آزادی در قوامیت مرد

نکته ی مهمی که بايد به آن توجه کرد، تفاوت در تعريف و تعيين ابعاد 

و گستره ی آزادی در نگرش دينی و نگرش ليبرال دموکراسی )نگاه حاکم بر 

ادبيات کنوانسيون( است. در فرهنگ دين قلمرو آزادی تا مرز تحصيل عزت 

انسانی و کماالت معنوی برای دنيا و آخرت پيش می رود و آزادی به معنای 
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ل 
سا تصميم گيری خواسته های عقالنی است، نه هرگونه اختيار و اعمال اراده در 

راستای خواهش های نفسانی. چنانچه نگاه و نگرش به دين هدفدار و نظام مند 

باشد، چيزی جز آزادی محض از آن مشاهده نمی شود و با اين نگاه می توان 

گفت همه ی تکاليف به آزادی ها برمی گردند )جوادی آملی، 1384: 41(. چنين 

تعريفی از آزادی نه تنها مخالف و يا متضاد مسئوليت و تکليف نيست، بلکه 

انجام دادن تکاليف به خودی خود، آزادی ها را تضمين خواهد کرد. يعنی هر 

جا سخن از تکليف به ميان می آيد، حتماً در آنجا آزادی مطرح می شود. 

در حقيقت در نگرش ليبرال دموکراسی فلسفه ی آزادی ارضای تمايالت، 

خواسته ها، هوی و هوس های نفسانی و مادی دانسته می شود. همان گونه که 

بوبيو1 در کتاب ليبراليسم و دموکراسی بيان می کند: »خرد وضعی جز اين 

را نمی خواهد که در آن هر فرد در فرديت کامل خويش برای خودپروری 

آزادی مطلق داشته باشد؛ وضعی که در آن طبيعت نيز دست نخورده بر جای 

بماند و تنها از اعمالی که خود فرد و بنا بر اراده ی آزاد و متناسب با دامنه ی 

نيازها و غريزه هايش انجام می دهد تأثير بپذيرد. وضعی که در آن فرد تنها با 

حدود اختيارات و حقوقش محدود می شود« )بوبيو، 1376: 33(. در اين نگرش 

نيز هدف آزادی حفظ فرد در برابر دولت و ساير مقامات است و آزادی 

تلقی  از روابط اجتماعی و خانوادگی ـ که نوعی اسارت  معموالً خود را 

می شودـ  جدا می کند تا بتواند به استقالل و اصالت فردی دست يابد )دهقانی 

فيروزآبادی، 1391: 586(؛ لذا در غرب غلبه با آزادی فردی است، نه تکليف و 

1. Norberto Bobbio
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مسئوليت در برابر ديگران. فردگرايی در انديشه ی ليبرال به اندازه ای است که سا

تنها خود فرد می تواند منافع و مصالح خود را شناسايی کند، نه هيچ مرجع 

ديگری و لذا هيچ منشأ تکليفی جز خواست خود او وجود ندارد. از اين رو، 

نبايد به اکراه فرد را مجبور کرد تا آن طور که مرجع ديگری مصلحت می داند، 

عمل کند )نادری باب اناری، 1391: 269(. 

بنابراين با اصالت يافتن آزادی و تمايالت فردی، بر انسان هيچ تکليفی 

ــردی که به دنبال منافع،  ــود بخواهد مترتب نمی شود، لذا م ــه جز آنچه خ ب

ــالت و خواسته های فردی خويش است و در محيط خانواده تکليف و  تماي

ــت اصلی خود ـ که همانا قّواميت به معنای تأمين  کنندگی، حمايت  مسئولي

کنندگی و امنيت دهی است ـ را انجام ندهد، اعضای خانواده به ناچار چنين 

ــع با توجه به اجتماعی  ــا شخصاً برطرف می کنند )که در واق ــی را ي نيازهاي

ــراری رابطه ای ديگر به  ــان عملی نخواهد شد( و يا از طريق برق ــودن انس ب

ــال تأمين اين نيازها هستند و آرامش و سکنی را خارج از سازوکارها و  دنب

روابط خانوادگی جست وجو می کنند. بنابراين مسئله ی مهمی چون خانواده 

ــای جامعه ای سالم و  ــوق و تکاليف شکل گرفته و زير بن ــه بر مبنای حق ک

ــع آن نقش های محوری اين  ــم گسيخته می شود و به تب ــی است از ه متعال

ــوری در پای اميال فردی قربانی می شود و هويتی به نام خانواده  کانون مح

باقی نخواهد ماند.



75

تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
13

94
ن 

ستا
زم

 / 
70

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
سا در نمودار شماره ی 4 با توجه به رويکرد سيستمی در قالب نموار علی- 

معلولی و حلقه های علی، اثرگذاری علت ريشه ای يعنی آزادی در انديشه ی 

ليبراليستی و با نگاه کنوانسيون بر قواميت مرد و به تبع آن بر حيات خانواده ی 

متعالی را می توان مالحظه کرد که به بيان چند نمونه از مواد آن پرداخته 

خواهد شد:

الف ـ »برخورداری از حقوق بشر و آزادی های اساسی« که در ماده ی 3 

به آن اشاره شده است؛ آزادی در کنوانسيون به معنی مانع يا مداخله ی کمتر 

پيش روی انسان است که منجر به کم رنگ شدن و از بين رفتن حدود و 

قيود الهی می شود.

ب ـ »موظف کردن دول عضو برای تأمين زنان باردار و شيرده« که در 

بند 12-2 مطرح شده است؛ اين بند در حقيقت مسئوليت و تکليف مردان که 

حمايت و مراقبت مالی و معنوی از زنان در دوران بارداری و شيردهی است 

را ناديده گرفته و آن را بر عهده ی دولت ها گذاشته و اين امر موجب کم رنگ 

شدن مسئوليت ها، نقش مديريتی و قواميت مرد در خانه می شود؛ لذا جايگاه 

اصلی مرد متزلزل شده و کانون خانواده بحرانی می شود )البته اين امر منافاتی 

با قوانين حمايتی دولت از زنان باردار و شيرده ندارد(.

عالوه بر اين بند دوم از ماده ی چهارم کنوانسيون، حمايت از مادری را 

مصداق تبعيض نمی داند، مراد از آن تنها حمايت از زنان هنگام بارداری، 

زايمان و شيردهی است که مربوط به بيولوژی زنانه و از مقوله ی جنس1  

1. Sex
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است نه حمايت از نقش معنوی مادری در تربيت فرزند؛ از قضا کميته ی رفع سا

تبعيض به برخی کشورها همچون بالروس به دليل برگزاری جشن روز مادر 

و اعطای جايزه به مادران نمونه به دليل آنکه مروج نقش های کليشه ای برای 
زنان است، اعتراض کرده است.1

ج ـ »دسترسی به آموزش های تنظيم خانواده پيش از موعد« که در ماده ی 

10 به آن اشاره شده است؛ اين دسترسی به فعال شدن زودهنگام غريزه ی 

جنسی در نوجوانان منجر می شود. همان طور که دکتر قلعه باغی بيان کرده است: 

»بررسی های علمی نشان داده اند بيداری نابهنگام جنسی، زمينه ساز بروز پاره ای 

از هوس های نادرست، عادت های نامناسب و انحراف آميز مانند خودارضايی، 

قرار دادن خود در معرض استفاده های جنسی و غريزی و باالخره توسعه ی 

مفاسد و آلودگی هاست« )قلعه باغی، 1391(. پيامد سوء اين عمل گسترش روابط 

آزاد جنسی پيش از ازدواج خواهد بود؛ چرا که موجب تحريک تمايالت 

جنسی در سنين پايين خواهد شد که به صورت عطش جنسی بروز می کند 

و در نهايت گسترش روابط نامشروع جنسی پيش از ازدواج را در پی خواهد 

داشت. در اين شرايط زوجين به خانواده تعلقی ندارند و به دنبال تأمين نيازهای 

خويش در محيط خانواده نيستند، چراکه چنين تأمينی برای آنها مسئوليت هايی 

نيز تحميل می کند؛ لذا جايگاه حقيقی مرد و زن در خانواده متزلزل می شود و 

به تبع آن قواميت مرد و محبوبيت زن معنادار نخواهد بود.

1. کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان؛ مقاالت و گفتگوها، دفتر مطالعات و تحقيقات 
زنان، ص 131.
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ل 
سا دـ شيوع »همجنس بازی« نمونه ی ديگری از اثرات سوء کنوانسيون در 

جامعه است، چنان که در مفاد اين کنوانسيون هر جا بحث ازدواج مطرح شده 

به جای لفظ زن و مرد، اصطالح »دو طرف ازدواج« به کار رفته است، همانند 

ماده 16-1 الف و ب »صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت آزادانه ی دو 

طرف« که به نوعی زمينه ی روابط غيرفطری با هم جنس را گسترش می دهد. 

در چنين حالتی اصاًل خانواده ی متشکل از زن و مرد شکل نمی گيرد و امکان 

شکل گيری نقش ها و مسئوليت های ويژه ی زنان و مردان از بين می رود. البته 

لحاظ کردن رضايت آزادانه در ازدواج امری است که اسالم و عقل بشری 

نيز آن را پذيرفته اند.

 

حيات 

 خانوادگي

روابط آزاد پيش 
 از ازدواج

صورت گرفتن ازدواج تنها با 

رضايت آزادانه دو طرف/ ماده 

16-1 –الف، ب   

 همجنس بازي
+ 

رعايت قيود و 

 حدود شرعي 
برخورداري از حقوق بشر و  

3آزاديهاي اساسي / ماده   - 

اي ج به (عضو دول كردن موظف
مردان) براي تأمين زنان باردار و 

2-12شيرده/ ماده   

دسترسي به آموزشهاي تنظيم 
-ه10خانواده پيش از موعد/ ماده   

 + 

+ 

- 

- 

- 

 آزادي

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 قواميت مرد
+ 

پياده شدن مسئوليتها 
 و مديريت مرد در خانه

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

نمودار 4: تأثیر آزادی در اندیشه ی لیبرالیستی در قوامیت مرد

4-2- تأثیر آزادی در محبوبیت زن

آزادی به معنای رها بودن از هر قيد و بند و نبودن مانع بر سر راه فرد و 

اينکه هر کس هر کاری که مايل است و دوست دارد انجام دهد، در هيچ يک 
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از مکتب ها، فرهنگ ها و نظرات فلسفی و اجتماعی به صورت يک ارزش سا

ذکر نشده است. در جامعه ی بشری اگر فرض شود يک انسان در هر کاری 

که مايل است انجام بدهد، آزاد باشد و هيچ مانعی بر سر راه او نباشد، نفس 

اين آزادی به طور طبيعی آزادی بسياری از مردم را محدود خواهد کرد، پس 

آزادی انسان به صورت مطلق ممکن نيست. 

صاحب نظران، آزادی های موجود در جامعه را به دو قسمت آزادی های 

شخصی و آزادی های عمومی تقسيم می کنند. ]آنها[ آزادی انسان در انتخاب 

دين، شغل و مسکن را به عنوان آزادی های شخصی و آزادی های فعاليت 

اقتصادی، سياسی و فرهنگی را به عنوان آزادی های عمومی مطرح کردند. 

غرب معتقد است که انسان بايد در امور شخصی کاماًل آزاد باشد و هيچ 

عاملی نبايد آزادی های دسته ی اول را محدود کند ولی در حوزه ی عمومی 

)برزگر،  هستند  انسان ها  برای  )قوانين(  محدوديت هايی  يک سری  به  قائل 

1391: 620(، اما در اسالم محدود کننده ی آزادی انسان فقط در زمينه ی مسائل 

اجتماعی و عمومی نيست، بلکه شامل مسائل فردی، شخصی و خصوصی 

انسان هم می شود. 

يکی از مهم ترين نيازهای انسان که شکوفايی فطرت زيبايی دوستی است، 

در بستر خانواده فعليت می يابد و اين امر موجب می شود تا محّب خداوند 

و محبوب او شود؛ لذا می توان خانواده را محل تأمين اين نياز عالی دانست. 

الهی ظهور و بروز می يابد  انسانی زن در سايه ی محبت  از آنجا که رشد 

از  زن  بهره گيری  گيرد،  قرار  حقيقی خويش  محبوبيت  جايگاه  در  وی  تا 
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سا فطرت حب و درک صحيح از آن، در گرو اين است که چگونگی رابطه ی 

حب با جايگاه اخص و ممتاز زن در خانواده بررسی شود. در محيط خانه 

هرگاه محبوبيت زن با قواميت مرد توأم شود، زن به بهترين نحو مسئوليت و 

تکاليف خانوادگی و حتی اجتماعی خويش را انجام خواهد داد. تحقق اين 

امر به برآورده شدن آرامش زوجين و تکميل همديگر و تداوم امنيت عاطفی 

محبوبيت  افزايش  و  پيدايش  راه کارهای  جمله  از  می شود.  منجر  خانواده 

و معشوق بودن زن نزد همسر آن است که اعمال، رفتارها و گفتارهايش 

هماهنگ با فطرت، طبيعت و ساختمان وجودی اش باشد. الزمه ی اين امر 

آن است که زن، محبوبيت تکوينی و ابزارهای خدادادی را که به منظور نفوذ 

معنوی در قلب همسر و جذب او به طرف خويش داراست از بين نبرد، بلکه 

در تقويت و استمرار آن بکوشد. 

گرفته  شکل  فردگرايی  بستر  در  که  ليبرال  و  غرب  تفکر  مقابل،  در 

نبايد  هيچ محدوديت خانوادگی را نمی پذيرد و معتقد است، هيچ چيزی 

آزادی های شخصی افراد را محدود کند و هيچ منشأ تکليفی را جز خواسته ی 

فرد و تمايالت نفسانی او برنمی تابد. در چنين فضايی مسئوليت و نقش های 

که  خانواده  و  نمی يابد  معنی  خانواده  محيط  در  مرد  و  زن  گونه ی  مکمل 

هر  مسئوليت های  و  کردن وظايف  عملياتی  با  است جز  محبوبيت  کانون 

يک از زن و مرد که برخاسته از طبيعت آنهاست محقق نمی شود و هرگاه 

اعضای خانواده در جايگاه اصلی و فطری خويش قرار نگيرند و مسئوليت 

و تکاليف آن جايگاه را به بهانه ی آزادی انجام ندهند، زنان قادر به ايفای 
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نقش محبوبيت خويش نيستند؛ چراکه در پی خواسته های خويش اند و انيس سا

و آرامش بخش همسر خود نخواهند بود. همچنين اگر مرد خانواده به دنبال 

خواسته ها و تمايالت نفسانی خود باشد، از طالب و عالقه مند بودن زوج 

لذا  ـ منحرف می شود؛  اوست  ـ که فطری وجود  خويش در مسير کمال 

نقش ويژه ی محب شدن مرد در بستر خانواده محقق نمی شود. در چنين 

شرايطی نياز اساسی انسانی در خانواده به فعليت نمی رسد و زن و مرد برای 

تأمين نيازهای خويش در جست وجوی محيط های ديگری هستند؛ لذا بنيان 

خانواده از هم گسسته خواهد شد و هيچ يک از بسترها و نهادهای اجتماعی 

نخواهند توانست جايگاه مورد حب حقيقی قرار گرفتن زن و محب واقعی 

بودن مرد را پاسخ گو باشند. 

سيستماتيک،  تحليلی  فرآيند  يک  در  می توان   5 شماره ی  نمودار  در 

اثرگذاری اين علت ريشه ای يعنی آزادی با نگاه کنوانسيون را در محبوبيت 

زن و به تبع آن در حيات خانواده ی متعالی مالحظه کرد که به بيان چند نمونه 

از مواد آن پرداخته خواهد شد:

الف ـ »روابط آزاد با رضايت آزادانه ی دو طرف« که در بند 16-1 بخش 

»ترويج خودفروشی  به  اين روابط در عمل  الف و ب مطرح شده است؛ 

زنان« منجر می شود. بر اساس رويکرد فمينيسم وجودگرا ـ که آغازگر آن 

از  رهايی  برای  راهی  روسپی گری  ـ  است  دوبووار1  سيمون  انديشه های 

وابستگی زنان به مردان است، به گونه ای که نه تنها قربانی نمی شوند، بلکه 

1. Simon de Beauvoir
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سا قدرت هم خواهند داشت. فاحشه خميرمايه ی "زن آزاد شده" است. همچنين  

فمينيست های ليبرالـ  که مبنای ايدئولوژی آنها نظرات سياسی جان استوارت 

ميل است ـ معتقدند که فحشا نوعی قرارداد در زمينه ی دادوستد و معامله ی 

شخصی است. آنها بر مبنای اصل مالکيت خود، از فحشا به  عنوان حقی برای 

بزرگساالن همراه با آزادی و اختيار برای انجام دادن هر نوع عمل جنسی 

دفاع می کنند )مکنون  و آشتيانی، 1384: 229-247(.

رقابت  جامعه  در  خود  متفاوت  عرضه ی  برای  زنان  فضايی  چنين  در 

می کنند؛ لذا نه تنها به دنبال نفوذ معنوی در قلب همسر و جذب او به طرف 

در  متمايزتر خويش  و  بهتر  عرضه ی  درصدد  بلکه  بود،  نخواهند  خويش 

جامعه هستند و اين امر باعث بروز بحران در کانون خانواده و نيز فروپاشی 

خانواده های ديگر می شود.

ب ـ »برخورداری از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر پايه  ی تساوي  

با مردان« که در بند 3 به آن اشاره شده است؛ آزادی مدنظر کنوانسيون به 

معنای رهايی از هر قيد و بند و نبودن مانع بر سر راه فرد و اينکه هر کس 

هر کاری که دوست دارد انجام دهد، است. اين امر به از بين رفتن حدود و 

قيود شرعی منجر شده و باعث می شود زن و مرد خود را به حريم خانواده 

محدود نکنند و به منظور ارضای نيازهای خويش به سوی روابط خارج از 

خانواده سوق يابند؛ لذا مرد در پی حب ورزيدن به همسر خويش به عنوان 

تنها معشوقش نخواهد بود. 
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در سا آزادانه دو طرف« که  با رضايت  تنها  ازدواج  ـ »صورت گرفتن  ج 

ماده 16-1 الف و ب کنوانسيون به آن اشاره شده است؛ اين بند به ترويج 

»همجنس بازی« در جامعه منجر می شود؛ چرا که به جای قيد مرد و زن 

در ازدواج، لفظ دو طرف ازدواج را به کار برده تا اين عمل را به رسميت 

بشناسد؛ همچنان که کميته ی سيدا در گزارشی، نگرانی خود را نسبت به 

اينکه در قرقيزستان، »همجنس بازی زنانه« در حقوق کيفری به عنوان جرم 

جنسی شناخته شده، اعالم کرده و خواستار آن است که جرايم مقّرر شده 

برای اين عمل، منسوخ شوند (Wendy Wright:19). همچنين اين کميته به 

کشورها می گويد: »همه ی قوانينی که جريمه هايی برای روابط جنسی بين 

زنان تعيين می کنند، بازبينی شوند تا اين تبعيض ها عليه زنان برطرف شوند«. 

اين امر از جمله عواملی است که مانع از تشکيل خانواده به صورت فطری و 

صحيح آن می شود و در مواردی هم که خانواده موجود باشد، به نابودی آن 

منجر می شود؛ لذا ديگر جايی برای حب ورزيدن باقی نمی ماند. 
بارداری و  ازدواج،  پايه ی  بر  تبعيض عليه زنان  اعمال  از  دـ »جلوگيری 
مادری« موضوعی که در بند 11-2 مطرح شده است؛ اين بند بارداری و ازدواج 
و مادری را نوعی تبعيض عليه زنان دانسته و کشورهای عضو را برآن می دارد 
تا از هرگونه تبعيض عليه زنان از طريق مادری و ازدواج جلوگيری کنند. در 
واقع نقش های اصلی زن و کارويژه های خاص او در خانواده که همسری و 
فرزندآوری و مادری است را  نوعی ظلم بر زن برشمرده است و مانع آزادی وی 
می داند. با اجرای اين بند در واقع خانواده ای تشکيل نخواهد شد و در صورت 
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سا شکل گيری خانواده، چيزی جز هم خانگی بدون مسئوليت نخواهد بود. عالوه بر 

اين تداوم نسل نيز تحت تأثير قرار گرفته و بارداری زن را ظلم به او بر شمرده 
است. همچنان که کميته در ژانويه 2000 خطاب به بالروس اظهار می دارد: 
»حمايت بهداشتیـ  درمانی و مقررات و قوانين دوران بارداری، موجب کاهش 
 (CEDAW »استانداردهای حمايتی و تبعيض نسبت به زنان در مشاغل می شود
(Committee, 31January 2000. همچنين در جای ديگر، خطاب به جمهوری 

چک، افزايش اقدامات حمايتی نسبت به حاملگی و مادری را نگران کننده دانسته 
و اخطار می دهد (CEDAW Committee, 14May 1998). کميته حتی کشورهای 
کرواسی، قزاقستان، مصر، مالديو و اسلونی را سرزنش می کند که چرا با اعمال 
قوانينی در حمايت از مادران، مانع ارجاع کارهای سخت به زنان شده و بدين 
گونه در تصاحب مشاغل بين زنان و مردان تبعيض قائل می شوند )شاعری،1383: 

 .)174-202

 

حيات
خانوادگي

جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان
برپايه ازدواج،بارداري و مادري 

/ 2-11ماده 

روابط آزاد پيش از
ازدواج

صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت
-الف،ب 1-16آزادانه دو طرف /ماده   هم جنس بازي

خودفروشي زنان

+

رعايت قيود و
حدود شرعي

برخورداري از حقوق بشر و آزادي
3هاي اساسي /ماده 

-

دسترسي به آموزش هاي تنظيم  
-ه10خانواده پيش از موعد /ماده

+

+

روابط آزاد با رضايت آزادانه دوطرف
/ -الف،ب 1-16برگرفته ازماده  

+

-

+

-

-

آزادي

+

+

+

+

+

سقط جنين

-پايبندي زن به خانه

+
-

محبوبيت زن +

+

-

-

-

+

-

نمودار 5: تأثیر آزادی در اندیشه ی لیبرالیستی در محبوبیت زن
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4-3- تأثیر آزادی در حیات خانوادگیسا

آزادی با تعريف مدنظر کنوانسيون در عرصه های مختلف زندگی فردی، 

خانوادگی و اجتماعی افراد تأثير می گذارد. با توجه به رويکرد سيستمی در قالب 

نموار علی- معلولی و حلقه های علی به تشريح اجزای مختلف سيستم حيات 

خانوادگی و روابط علت و معلولی آنها تشريح می شود. مفادی از کنوانسيون 

که از اين نوع تعريف از آزادی متأثرند و تبعات آنها روی حيات خانوادگی، در 

نمودار شماره ی 6 به صورت رابطه ی علت و معلولی نمايش داده شده است.

تشريح نحوه ی اثرگذاری اين علت ريشه ای يعنی آزادی در نگاه کنوانسيون 

تبع آن در حيات خانواده ی متعالی و  به  در اجزای منظومه ی خانوادگی و 

استدالل های مرتبط با آن در دو قسمت قبل آورده شده است که به منظور 

جلوگيری از تکرار مکررات از آوردن آن در اين قسمت اجتناب می شود.

 

حيات
خانوادگي

جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان 
برپايه ازدواج،بارداري و مادري  

/ 2-11ماده

روابط آزاد پيش
از ازدواج

صورت گرفتن ازدواج تنها با 
رضايت آزادانه دو طرف /ماده 

الف،ب -16-1
هم جنس بازي

خودفروشي زنان

+

رعايت قيود و
حدود شرعي

برخورداري از حقوق بشر و آزادي
3هاي اساسي /ماده 

-

موظف كردن دول عضو (به جاي 
مردان) براي تأمين زنان باردار و

2-12شيرده /ماده

دسترسي به آموزش هاي تنظيم  
-ه10خانواده پيش از موعد /ماده

+

+

روابط آزاد با رضايت آزادانه 
دوطرف /برگرفته ازماده 

الف،ب -16-1
+

-

-

+

-

-

آزادي

+

+

+

+

+

+

پياده شدن مسئوليت 
و مديريت مرد در

خانه 
+

سقط جنين

-پايبندي زن به خانه

+

-

+

+

-

-

-

+

-

نمودار 6: مفاد کنوانسیون متأثر از آزادی در اندیشه ی لیبرالیستی
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سا نتیجه گیری و پیشنهاد

و  عنوان جامع ترين  به  زنان  عليه  تبعيض  اشکال  کليه  رفع  کنوانسيون 

عليه  تبعيض  رفع  و  زنان  حقوق  با  رابطه  در  بين المللی  سند  رسمی ترين 

زنان در تمام عرصه ها شناخته شده است و بيشتر کشورهای جهان در حال 

پذيرش و پيوستن به اين کنوانسيون هستند، ولی به طور کلی بايد اذعان کرد 

علی رغم اينکه بسياری از تالش های مجامع بين المللی در راستای شناسايی 

تمام عيار حقوق زنان در جريان به کارگيری و اجرای مقررات بين المللی 

حقوق بشری به ظاهر موفقيت آميز بوده است، با اين حال اين تالش ها به 

نوبه ی خود چالش هايی را نيز به دنبال داشته است. کنوانسيون زنان نه تنها 

نتوانسته جايگاه واقعی زنان را ترسيم کند و حقوق و آزادی های از دست 

رفته را به آنها بازگرداند، بلکه چالشی جدی تر که همانا زوال خانواده است 

را به دنبال داشته است.

در اين پژوهش  با استفاده از رويکرد سيستمی و با مطالعه ی دقيق و 

اصلی  مبانی  استخراج  از  کنوانسيون، پس  مفاد  و کالن نگرانه ی  همه جانبه 

يعنی »آزادی« و »برابری و تساوی« که محتوای کنوانسيون بر آن استوار است، 

پيامد آزادی بر مؤلفه های اصلی حيات خانواده ی متعالی يعنی »قواميت مرد«، 

»محبوبيت و انيس بودن زن« و به تبع آن نظام خانواده ی متعالی بررسی و 

تحليل سيستمی شد. 

کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با داشتن بندهايی از قبيل »برخورداری 

از حقوق بشر و آزادی های اساسی« به عنوان عاملی برای حذف قيود و حدود 
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شرعی، »موظف کردن دول عضو )به جای مردان( برای تأمين زنان باردار و سا

شيرده« در راستای از بين رفتن مسئوليت ها و مديريت مرد در خانه، »روابط 

آزاد يا رضايت آزادانه ی دو طرف« به عنوان عامل ترويج خود فروشی زنان و 

رواج هم جنس گرايی، »دسترسی به آموزش های تنظيم خانواده پيش از موعد« 

زمينه ساز گسترش روابط آزاد پيش از ازدواج و »جلوگيری از اعمال تبعيض 

عليه زنان بر پايه ی ازدواج، بارداری و مادری« موجبات کاهش پای بندی زن 

به کانون خانواده را فراهم می کند. 

در اين نگاه محوريت با فرد است، يعنی هر نقشی که زن در خانواده ايفا 

می کند، نوعی ظلم بر او محسوب می شود و مانع آزادی اوست؛ همچنين هر 

آنچه مرد را بر مدار خانواده و محدود به آن نگه می دارد سيطره ی مرد بر زن 

به شمار می آيد و مانع آزادی زن و مرد است، زيرا غلبه با آزادی است نه 

تکليف و هيچ منشأ تکليفی جز خواست فرد وجود ندارد؛ لذا در کنوانسيون، 

زوجين )مؤلفه ی قواميت مرد و محبوبيت زن( نقشی ندارند و مصالح خانواده 

مد نظر قرار نگرفته است و تنها خانواده به هم خانگی زن و مرد بدون هيچ 

تعهد و مسئوليت و تکليفی نسبت به يکديگر تقليل يافته است. در حالی که 

در تفکر اسالم محوريت خانواده است و خانواده ی مطلوب اسالم بر اساس 

حکمت الهی و مد نظر قرار گرفتن تفاوت های تکوينی زن و مرد شکل گرفته 

که در تکامل فرد و جامعه نيز نقش بسزايی دارد.

مردان مسئوليت قوام بودن يعنی پابرجا نگه داشتن، پشتيبان و محافظ 

بودن را در نظام خانواده بر دوش دارند و الزمه ی زن بودن نيز آرامش آوری و 
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سا محبوبيت و انيس بودن وی است. بنابراين مردان در ميدان جاذبه ی اخالقی، 

او جذب می شوند و  به سوی  قرار گرفته و طبيعتاً  عاطفی و جسمی زن 

مسئوليت قوام بودن خويش را با حمايت حفاظتی و پشتيبانی و تأمين معاش 

به عهده می گيرند. در نتيجه خانواده می تواند کارکرد اصلی خويش را که 

تکامل فرد و جامعه است، به منصه ی ظهور بگذارد؛ چراکه رعايت حق و 

تکليف زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطای حقوق و ملزم به اجرای 

تکاليفی متناسب با شأن و جايگاه هر يک از زن و مرد است.
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