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    چکیده
جهانی شـدن ،به درستی یک انقالب اسـت؛ انقالبی که گریزناپذیر و غیر قابل
برگشـت است .جهانی شدن ،جغرافیای انسـانی را دگرگون ساخته و اندیشه و
نگـرش آدمی را با گشـودن دریچههای بدیـع و خالقانه ،به نحـو عمیقی غنی
میگرداند .ابتدا با توجه به تبارشناسیِ تاریخی جهانی شدن ،و تأمل بر بار معنایی
واژهی آن و از رهگـذر تعاریـف متعدد ،به تبیین مفهوم جهانی شـدن پرداخته
ي چند ُ بعدي اسـت ،و برهمان
میشـود .از سـوی دیگر ،جهاني شـدن ،پديدها 
اسـاس ،ابعاد متعدد زندگي بشري ،همچون اقتصاد ،سیاست و فرهنگ و حقوق
را تحتتأثير خود قرار ميدهد .تأثیر جهانی شدن بر مسائل زنان ،از قبیل میزان
مشـارکت آنان در امور سیاسـی و اقتصادی و سطح تحصیالتشان در تعامل یا
تقابل آنها با این فرآیند ،ارتباط مستقیم دارد ،از این رو ،ارائهی گزارشی جامع
در این زمینه ،امری ضروری اسـت .در نهایت به نظر میرسـد که جهانیشـدن
اجتماعی ،سطح آزادیهای مدنی ـآزادی بیان و اعتراض به فرصتهای نابرابر
ـ را افزایـش میدهـد که فراهم کنندهی اصالح اجتماعی اسـت ،و میتواند به
بهبـود حقوق زنان منجر گـردد .در حالی که جهانیشـدن اقتصادی هرچند بر
 .1دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه
mtrafiei@gmail.com
تهران (نویسندهی مسئول)
 .2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
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فعالیتهای اقتصادیـ سطح دستمزد ،اشتغال و استقالل مالیـ تأثیر مثبتی دارد،
اما نقش عمدهای بر آزادیهای مدنی زنان ندارد.
كليد واژهها :جهانی شدن ،حقوق زنان ،عدالت جنسیتی

مقدمه
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امـروزه یکـی از موضوعات رایج و مناقشـه برانگیز محافل سیاسـی ،اقتصادی،
فرهنگی و حقوقی ،رویارویی با پدیدهی جهانی شـدن اسـت .جهانی شدن یک
«مفهوم مطلق» و بی قید و شـرط نیسـت ،بلکه دارای مفاهیم نسـبی اسـت .در
واقع ،جها ِن معاصر ،جهانی مواجه با یک جهانی شـدن واحد نیست ،بلکه مواجه
با جهانی شدنهای بیشمار است .از این رو ،جهانی شدن ،آمیزهای از هراسها و
آزادیهاست .جهانی شدن پروسهای چند بُعدی است و بر چهرههای گوناگونی
از زندگی بشـر سایه افکنده است .جهانی شـدن ،در مسیر خویش ،بر فرهنگ،
اقتصاد ،سیاسـت و حقوق تأثیر میگذارد و زنان نیز به عنوان نیمی از جامعهی
بشـریت ،هم در جریان جهانی شـدن مداخله دارند و هم از آن متأثر میشـوند.
مالحظـهي تأثیر جهانی شـدن به عنوان یک واقعیت غیـر قابل انکار بر حقوق
زنـان و تغییـر نقش و جایگاه سـنتی آنها در عصر جهاني شـدن بـا توجه به
محدوديتهاي مختلفي که زنان با آنها دست به گريباناند ،گزارهای است که
در تمام جوامع و در تمام برهههاي تاريخي قابل اعتنا و تحقیق اسـت .زنان در
عصر مدرن ،در اثر تحوالت فکري ،افزایش میزان آگاهی ،مشارکت اجتماعی،
اشتغال و تحصیالت ،در پي ايفاي نقش مؤثر و آشکارتري در جامعه بوده ،و به
اين منظور ،حقوق سياسـي و اجتماعي متعددي را مطالبه کردهاند .اين مطالبات
و تالشها که گاه به صورت حرکتهاي فکري ،سياسـي ،اجتماعي گسترده و
گاه با ابعاد جهاني ظاهر شده ،دستاوردهاي فراواني داشته است.
حقـوق زنان با شـکلگيري ميثاقها ،کنوانسـيونها ،تشـکيل کنفرانسها و
صدور بيانيهها و تنظيم اسـناد بينالمللي در عرصههاي مختلف ،نظمي حقوقي و
جهانی يافته است .این تکاپوها به این منظور بوده که حقوق زنان را در جهانیِ
جهانی شـده ،تضمین کند و تعادل قابل قبولی با معیارهای حقوق بشـری بیابد.
ایـن جریان ،از تحول حقوق زنان در بسـتر جامعه همچـون حق آموزش ،حق
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مشـارکت در امور سیاسـی که به حقوق اجتماعی تعبیر میشـود ،آغاز گشـته
و بـا تکاپـو در جهت احقاق حق اشـتغال و دریافت دسـتمزد عادالنه ،مداخله
در توازنهایـی که حقوق اقتصادی زنان را تشـکیل میدهند ،ادامه مییابد .این
نگرانـی جهانی و دغدغهی انسـانی تا نیل به عدالت جنسـیتی به عنوان یکی از
آرمان های مطلوب جهان بشریت ،پایان نمیپذیرد.

روش تحقیق

 .1جهانی شدن

 .1-1تاریخچه
مفهوم جهانی شـدن به تعبیر امروزی ،از حدود  1960در ادبیات علوم اجتماعی
راه یافتـه اسـت ،اما دو دسـتگی در مورد تبـار تاریخی جهانی شـدن در میان
اندیشـمندان ،انکار ناشدنی است .از یک سو ،نئومارکسیستهایی چون گوندر
فرانک و امانوئل والرشتاین معتقدند ،جهانی شدن هنگامی آغاز شده که نطفهی
نظام جهانی شدن بسته شده و این موضوع به  2500سال پیش از میالد مسیح بر
میگردد .آنهااز پنج هزار سـال تاریخ نظام جهانی و به تبع آن پنج هزار سـال
تاریخ جهانی شدن سخن میگویند (گل محمدی )23 :1381در مقابل ،مارکس
و انگلس نیز جهانی شـدن را همزاد سـرمایه داری و درک این فرآیند را تابع
شـناخت تاریخ سـرمایه داری میخوانند .بعضی هم تالشهـای مداخله گرانهی
مرکانتیلیسـتها و تحرکات کشورهای اسـتعمارگرانهی مرکانتیلیست در قرن
شانزده میالدی و تحرکات کشورهای استعمارگر در قرنهای بعد را پرتوهایی
از جهانی شدن محسوب کردهاند (ایران زاده.)29 :1380
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روش به کار گرفته شده در این پژوهش ،بر حسب نوع آن که نظریـ بنیادین
بـود ،ترکیبـی از روشهای توصیـف نظریهها و رویکردهـا و تحلیلِ محتوای
مقایسـهای آنها،بر اسـاس هدف اصلی پژوهش اسـت .طریقـهی گردآوری
اطالعات ،متناسب با اکثر پژوهشهای حقوقی ،روش کتابخانهای بوده است.
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با توجه به تنوع آرا و دیدگاههای موجود دربارهی سـیر جهانیشـدن و سابقه
و تاریخچـهی آن ،میتوان چنین دریافت که جهانیشـدن ،بسـته به گسـترهی
تعریف ،و وجوه و ابعاد آن ،در طول تاریخ بشر به صورت امواج مختلفی پدیدار
شده وکه صاحب نظران ،بسته به نوع رویکرد خود به این مفهوم ،به تبیین وقایع
تاریخـی بـا میزان قراردادن این پدیده پرداختـه ،و هر یک بر مفهوم خاصی از
جهانیشـدن تأکید داشته اند .آخرین موج این پدیده ،وقایع دهههای اخیر است
که سـرعت فزایندهای به آن بخشـیده اسـت .موج اخیر جهانی شدن ،عالوه بر
رشـد و سـرعت فزاینده ،به لحاظ کیفی نیز کام ً
ال با امواج پیشین متفاوت است
(شـهرام نیا 49 :1385و )50در نهایت ،از اواخر دههی  1980به این سو بود که
جهانیشـدن به واژهی مشـترک میان دیدگاهها و مکتبهـای گوناگون تبدیل
شد .اندکاندک ،بحثهای مشترکی میان استادان رشتههای مختلف درگرفت
و روزنامه نگاران ،کاربرد این واژه را آغاز کردند .بیگمان ،پایان جنگ سـرد
و«پیـروزی سـرمایه داری بازار آزاد» نیز به این امـر کمک کرد .این روند در
دههی  1990با افزایش کاربرد واژهی مزبور در مقالههای دانشـگاهی و سـپس
در کتاب و روزنامهها ،شـدت گرفت .در میانهی این دهه ،جهانیشـدن ،دیگر
اصطالحـی مبهم و تخصصـی نبـود و در اینترنت و رسـانههای عمومی به کار
میرفت (جونز.)19 :1391
 .1-2واژهی جهانی شدن
اگـر چه واژه ی  Globalبه معنای جهانی ،قدمتی بیش از چهار صد سـال دارد،
اما اصطالحهایی نظیر« »Globalization»، «Globalizing»، «Globalizeاز
حدود  1960رواج یافته است .فرهنگ وبستر برای نخستین بار در  ،1961تعاریفی
بـرای اصطالحهـای  Globalizationو  Globalismارائه داد (واترز.)9 :1379
در یونان باسـتان global ،را اندیشـمندانی به کار بردند که سرتاسر جهان را به
هم پیوسـته میدانسـتند ،و برخی از یونانیان باستان آن را به معنای «سطح» کل
جهان محسوب میداشتند(سلیمی .)3 :1384آنچه در فرهنگ لغات انگلیسی به
فارسی یافت میگردد ،برگردان واژهی  Globalاست و از ترجمهی مشت ّقات آن
از جمله  Globalizationخودداری شده است؛ البته در بعضی فرهنگ لغتهای
تفصیلی  Globalizationرا جهانی سـازی (طیار ،)1204 :1387جهانیشدن(علی
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 .1-3تعریف جهانی شدن
جهانیشدن نه یک مفهوم مجرد است که بتوان در یک چارچوب زمانی مشخص
به آن احاطه یافت یا آن را تعریف نمود ،نه فرآیندی است که بتوان به روشنی
بـرای آن آغاز و پایانی را معین سـاخت؛ نه با اطمینان میتوان آن را تشـریح
نمود و نه آن را برای همهی افراد در تمامیشـرایط ،قابل اجرا دانسـت(Naye,
 .)2006:3افزون بر این ،جهانیشدن از یک سو دارای ابعاد گوناگونی (سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و )...اسـت و از سـوی دیگر فرآیندی است که مجموعهای
از فرآیندهـای پیچیـده و دارای وجوه متکثّر را دربرمی گیـرد .این دیدگاه در
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بابایـی130 :1383و شیشـه چیهـا )61 :1386و برخـی دیگر علاوه بر این دو
واژه ،جهانـی کردن و جهانیشـدگی نیز ترجمـه کردهاند (باطنی.)532 :1387
برگزیدن معادل فارسـی مناسـب برای  ،Globalizationتنها به شکل و ساختار
ایـن واژه بـاز نمیگردد ،بلکه معنا و مفهوم آن را نیز منقلب میگرداند .به بیان
دیگر ،جهانی کردن (و جهانی سـازی) در برگیرندهی این معنا و مفهوم اسـت
ملیتی در راسـتای
که نیروهای توانمند در قالب دولت ملت و یا شـرکت چند ّ
عالیق و منافع خود ،به کار همگون و یکدسـت سـازی جهان پرداختهاند ،ولی
واژهی جهانیشـدن متض ّمن این معناسـت که بسیاری از نیروهای جهانی ساز و
همگونـی آفرین ،غیر شـخصی و فراتر از کنتـرل و قصد هر فرد یا گروهی از
افـراد هسـتند(گل محمدی .)26 :1381در واقع ،برخی بـا تکیه بر نقش ارادهی
خارجـی در جهتدهی به این پدیده ،تعبیر «جهانی سـازی» را به کار میبرند.
از نظـر آنان «جهانیشـدن» ،معادل درخـوری برای این واژه نیسـت ،چرا که
نقـش نظـام سـرمایهداری را در به کار گرفتـن عوامل تولید توزیـع کاالها و
خدمـات و امکانات و تکنیکهـای ارتباطی و اطالعاتی برای هرچه گسـترده
کردن حوزههای فعالیت اقتصادی و فراگیر ساختن آن در سراسر کره ی زمین،
مشخص نمیکند و این فرآیند هدایت شده و حمایت شده را امری طبیعی ،خود
به خود و گریزناپذیر جلوه میدهد(معتمدنژاد.)23 :1380
در ادامه ،برای واژهی  ،Globalizationمعادل «جهانیشـدن» ،بدین خاطرکه
در ادبیات این حوزه رواج بیشتری دارد و نیز از سوگیریها و پیش فرضهای
مغرضانه به دور است ،استفاده میشود.

| 194محمدتقی رفیعی و مجید دباغی

 فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال پنجم /شمارهی چهاردهم/زمستان( 1393پياپی)17

قطعنامهی شـمارهی  1999/59کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مورد
تصدیق قرار گرفت ه اسـت« :جهانیشدن ،صرف ًا ،فرآیندی اقتصادی نیست ،بلکه
ابعاد اجتماعی و سیاسی زیست محیطی ،فرهنگی و حقوقی دارد که بر بهرهمندی
کامل از تمامی حقوق بشر اثرگذار است» ( .)Puvimanasinghe2007:132به
تبع این امر ،اندیشمندان نیز دیدگاههای گوناگون و متنوعی درمورد این فرآیند
دارنـد و هر یک از منظـری متفاوت به آن نگریسـتهاند؛ بنابراین ،ارائهی یک
تعریف واحد از جهانیشـدن که بر آن اتفاق نظر وجود داشـته باشـد ،دشـوار
گردیـده اسـت ،تا آنجا که به درسـتی گفتـه شـده«:هرچند در مورد تعریف
جهانیشـدن توافقی وجـود ندارد ،اما گفتمان جهانیشـدن بر ایـن توافق کلی
واقعیتـی وجـود دارد»( .)Bartelson2000: 180از
اسـتوار اسـت که به عنوان
ّ
این رو مناسـب است ،شـاخصها ،خصوصیات و ویژگیهای گوناگونی که در
تعاریف مختلف بر آن تأکیدگردیده ،اصطیاد نموده ،بلکه بتوان به تعریفی جامع
دست یافت.
«انقلاب در اطالعـات و تکنولوژیهـای ارتباطـی»« ، 1فشـردگی زمان و
مـکان («،)Giddens1991: 1گسـترش فرهنـگ اروپایی و توسـعهی الگوی
سـرمایهداری»(واترز« ،)6 :1379تشـدید روابـط اجتماعی»(گیدنز،)4 :1377
«جهـان بدون مـرز» ،)Ohmae1999: 14( 2و «تحدی ِد توانایی دولتهای ملی
در اتخاذِ اقدامات مستقل در جهت اجرای سیاستهای خود »(کیت نش:1387
 ،)13نقاط اتکای تعاریف متعدد در مورد جهانیشدن است.
در نهایـت میتـوان مفهوم جهانیشـدن را چنین تعریف نمود :جهانیشـدن،
فرآینـد یا مجموعهای از فرآیندهاسـت که بـا فروریختن مرزهـای فرهنگی،
اقتصـادی ،سیاسـی ،حقوقـی و ...از طریـق پیشـرفت روزافـزون ارتباطات به
همگونی و همسـانی در این زمینهها منجر میگردد .در این تعریف ،اسـتعمال
واژه ی فرآیند برای اجتناب از تعاریفی اسـت که جهانیشدن را پدیدهای غربی
نشـان میدهند ،نه پدیـدهای با ماهیتی طبیعی 3که از آن گریزی نیسـت .نقش
بیبدیـل ارتباطات و ف ّناوری در فروریختـن مرزها ،بیش از پیش بر این مطلب
1. Carnegie endowment for international peace, global policy program, p. l
2. The borderless World
3. natural
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صحه میگذارد که جهانیشدن ،پدیدهای فَراملی و فَرا فرهنگی است .اجتناب از
ّ
واژهی یگانگی برای نشان دادن این که جهانیشدن لزوم ًا به شکلگیری جهانی
واحد و سـیطرهی فرهنگـی واحد نمیانجامد ،بلکه بـا تکثّرگرایی فرهنگی نیز
همسو خواهد شد.

 .2ابعاد جهانیشدن

در تعریف جهانیشـدن ،بیش از هر چیز ،مفهوم و جنبه ی اقتصادی آن برجسته
1. Globalization from above
2. Globalization from blow
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در انتهـا بـرای نیل بـه درک منطقـی مفهوم جهانیشـدن ،تبییـن دو مفهوم
«جهانیشـدن از باال» 1و «جهانیشـدن از پایین» 2ضروری به نظر میرسد .در
یـک قضاوت منصفانه ،بدون توسـل به نظریهی توطئـه و همچنین بدون توجه
به منتقدان افراطی و رادیکالها که جهانیشـدن را برگرفته از امپریالیسم جدید
میپندارند (مثل نظریات نوام چامسـکی) ،میتوان گفت که جهانیشدن مراجع
متعددی دارد .به صورت آشکار ،جهانیشدن ،از باال شامل مشارکت و همکاری
بیـن دولتهای برجسـته و قوی ،آژانسهـای بزرگ ،سـامانههای اقتصادی و
ملیتی ،که نظم نویـن جهانی را منعکس میکنند ،و برعکس،
شـرکتهای چند ّ
مقولهی جهانیشـدن از پایین ،شـامل مشارکت عمومی در سطوح محلی ،ملی و
فَراملی ،ایجاد جوامع مدنی ،و افزایش قدرت و تعداد سـازمانهای غیر دولتی به
جامعه ی مدنی جهانی

عنوان بخشـی از اشکال سـازمانی و فعالیتهای مالزم با
اسـت .اعمال زمینههای شکلگیری حاکمیت جهانی یا فَراملی از این دو شکل
جهانیشدن نشأت میگیرد (در نظر گرفتن یکی از اینها یک نوع تقلیل گرایی
اسـت) .واقعیت این است که شاخهی نخسـت (جهانیشدن از باال) محسوستر
اسـت و شاخهی دومی(جهانیشـدن از پایین) در حال نضج گرفتن ،و درصدد
این اسـت که یک شـکل انسانی و عادالنه به قدرت فزایندهی حاکمیت جهانی
اعطاء کند(ابراهیمی9 :1385و.)10
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است و دلیل آن ناشی از تکامل یافتگی بیشتر بُعد اقتصادی جهانیشدن بر سایر
ابعاد و جنبههای آن و تقدم زمانی وقوع آن میباشـد .به همین دلیل به مقولهی
جهانیشـدن بیشتر با نگاه اقتصادی نگریسته میشـود .آنتونی گیدنز به درستی
خاطر نشان میکند که جهانیشدن ،سیاسی و فرهنگی نیز هست و با ارتباطات
عجین شـده اسـت .درواقع او ارتباطات را نه موضوع جهانیشـدن ،بلکه ابزار،
وسیله و عامل جهانیشدن میداند(جوانمردی صاحب.)28 :1383
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 .2-1جهانیشدن اقتصادی
در تعریف جهانیشدن از بُعد اقتصادی ،از تبدیل جهان به جهانی بدون مرزهای
اقتصـادی و نظامهای بینالمللی در حال ادغام خبر میدهد ،که در آن بنیانهای
جهانـی مشـترک ،و شـرکتهای بینالمللی صاحب نفوذ در تمـام اقتصادهای
داخلی ،بدون دخالت و رهبری دولتها ،هدایت میشـوند .در واقع ،بخشهای
اقتصادی متأثر از جهانیشدن به مرحلهای میرسند که خود را از دولتهای ملی
مسـتقل میدانند(میرمحمدی .)63 :1381یکی از اهداف بنیادی جهانیشـدن در
عرصهی اقتصاد ،از میان رفتن مرزهای اقتصادی و حذف موانع حقوقی -قانونی
در کشورهاسـت ،به گونهای که سـرمایهها به صورت آزاد به گردش درآیند.
نکتـهی دوم در بُعد اقتصادی جهانیشـدن ،حذف موانـع و مرزهای گمرکی و
جهانیشدن رقابتهاست (مجتهدزاده)340 :1379؛ البته پدیدههایی مانند تجارت
جهانی ،سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی ،مهاجرت و شـرکتهای چندملیتی،
حداقل چندین دهه پیشینه دارند.
دست کم از زمانی که سرمایهداری مانند یک نظام اجتماعی اقتصادی توانمند
و گسـترش طلب تثبیت شـد ،اقتصاد جهانی یا بینالمللی هم شکل گرفت (گل
محمدی ،)76 :1381اما آنچه در سالهای اخیر در نتیجهی پیشرفت روز افزون
شـبکههای ارتباطی و اطالعاتی جهانی ،اینترنت و سـایر ابررسـانههای جهانی
حاصل شـده و انقالب ارتباطی خوانده شـده ،تأثیر شـگرفی بـر حجم مبادالت
جهانی و شکل آنها(اغلب به صورت مبادالت الکترونیکی) نهاده است .تحت
تأثیر این گونه تحولهای شـگرف در ارتباطهای جهانی ،برخی نظریه پردازان
معتقدند که جهان اکنون در حال گذر به مرحلهی اقتصاد فراملی است .در اقتصاد
بینالمللی ،گرچه مبادالت جهانی عظیم و پرحجم اند ،ولی تقریب ًا بخش عمدهی
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این مبادالت ،میان اقتصادهای ملی انجام میشود .حتی کارگزاران اقتصادی فعال
در عرصهی بینالمللی نیز واسطههایی تابع و در خدمت اقتصادهای ملی هستند،
ولـی اقتصاد فراملی در عین دربرگیری مبـادالت بینالمللی ،دارای ویژگیهای
بیشـتری است .در این مرحله از اقتصاد ،فرآیندها و نهادهای فراملی ،جایگاهی
برجسـته دارند و حتی دولتها نیز وابستگی فزایندهای به این گونه فرآیندها و
نهادهای پیدا میکنند (همان.)77 :

در واقع ،اقتصاد جهانی ،کشـورها را وادار به اتخاذ خط مشـیهای بازار آزاد
میکند ،و این امر نتیجهای غیر از شـکل گیری یک جامعهی پلورالیست مدنی
در کشورهای مزبور به دنبال نخواهد داشت .ظهور جامعهی مدنی ،خود از لوازم
ساختاری و ضروری تحقق دموکراسی است .نهادینه شدن جامعهی مدنی ،سطح
انتظارات مردم را در بسـیاری از کشـورها باال برده و در نتیجه چشـم اندازهای
تحقق دموکراسـی را به طرز چشـمگیری وسعت بخشیده است (مدیسون:1380
 .)183از منظر سیاسـی ،جهانیشـدن تأثیرات شـگرفی در فرهنگ و مناسبات
سیاسـی در سـطح جهان برجای خواهد گذاشت .از یک سـو ،ترویج اندیشهی
جهـان وطنـی 1در سـطح روابط میان ملل و اقوام ،ارتقای دموکراسـی و رشـد
فرهنگ سیاسـی در سطح جهان ،تبدیل اقتدار سنتی جوامع به قدرت نظام مند و
رقابتی از تأثیرات جهانی شـدن در عرصهی سیاسـی در سطح جهان است ،و از
1. Cosmopolitism
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 .2-2جهانیشدن سیاست
هرچه دنیا به سـمت جهانیشـدن پیش رود ،وضعیت جهان وطنی ،بیشتر حاکم
خواهد شـد .از نقطه نظر سیاسـی ،مهم ترین پیامد جهانیشدن ،احتما ًال تضعیف
حاکمیت ملی است .ایدهی دولت ـ ملت که برجستهترین ارمغان علمی و نظری
مدرنیته قلمداد میشود ،در عصر پست مدرن و جهانی ،به تدریج رونق و اهمیت
دیرینهی خود را از دسـت میدهد؛ البته چندان نباید در این رابطه گشـاده نگر
بود؛ چرا که ما هنوز شاهد زوال دولت ـ ملتها نیستیم .تحقق دولت شکوهمند
جهانی به دنبال فرسایش دولت ـ ملتها آن چنان هم سهل الوصول نیست.
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سوی دیگر ،موجب رشد و گسترش حقوق شهروندی ، 1تقویت و رشد آگاهی
در قالب جامعهی مدنی ،تحول در بینشهای سیاسـی ،تغییر شـیوهی نگرش به
حیات سیاسـی ،شـکل گیری ایسـتارهای 2تکثرگرا و ضد اقتدارگرا در روابط
ملتها و دولتها ،تبادل اطالعات ،عقاید ،افکار و ارزشهای سیاسـی در سطح
کالن و بینالمللـی و نهادمند شـدن تکثـر و آزادی انتخـاب در قالب مدلهای
توسعه ی سیاسی و جامعه ی مدنی گردیده است(میرمحمدی.)66 :1381
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بـا توجه به این مسـائل ،در جهانی که ارزشهای انسـانی و حقوق طبیعی و
آزادیهـای سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگی اعتال مییابد و جـزء حقوق اولیهی
شـهروندان هر کشـور تلقی میشـود ،عـدول و نادیده گرفتن آنهـااز طرف
حکومتهای خودکامه ،تحت هر عنوان اعم از مقتضیات ایدئولوژیکی یا آداب
و سـنن ملی ،بازتاب جهانـی مییابد و وجدان عمومیجهان را متأثر میسـازد،
و جهـان بـا ارادهی قاطعتری به عملکرد دولتهایـی که به هر عنوان نتوانند و
نخواهنـد تعهدات و الزامات بینالمللی را رعایت و اجرا نمایند ،برخورد میکند
(مرتضوی.)113 :1389
 .2-3جهانیشدن فرهنگ
چنانکه در مورد جهانیشـدن از دو اختالف اساسـی میان اندیشـمندان سـخن
رفت ،برخی آن را امری طبیعی دانسته که روندهای حاکم بر آن کنترل ناشدنی
اسـت و بسـیار متأثر از صنعت جهانی ارتباطات اسـت و برخـی دیگر ،امری
ایدئولوژیـک که متأثر از «ایدئولوژی جهانگرا» و مبتنی بر «تک قطبی کردن
فرهنگ و سیاسـت و اقتصاد» .3جهانیشـدن فرهنگ نیز با برخورد دوگانهای
تحلیل میشـود ،و در واقع یک رویکرد جهانیشدن فرهنگی را دربرگیرندهی
فرآیندهـا و عواملـی میداند کـه هرگونه محدودیت و بسـتر فرهنگی زندگی
اجتماعـی را تعدیـل میکند یـا از میان برمـیدارد (گل محمـدی.)98 :1381
در مقابـل ،برخی جهانیشـدن را موجب تکثّرگرایی فرهنگـی یا پدیدهی چند
1. Citizenship
2. Attitude
3. Mono-centric culture, politics and economy
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1
اهمیت مقولهی فرهنگ در مباحث مرتبط با حقوق
فرهنگی میدانند .به دلیل ّ
زنان ،به تشـریح این دو دیدگاه پرداخته ،شـواهد و مثالهایی برای آنهاذکر
میگردد .مطابق دیدگاه نخست ،بحثهایی که امروزه تحت عنوان جهانیشدن
فرهنگی مطرح میگردد ،بیشـتر درصدد همسانسـازی فرهنگی و رسـیدن به
فرهنگی واحد اسـت .این دیدگاه ،سـه جنبهی کلی را در خصوص جهانیشـدن
تجدد غربی ،گسترش و
فرهنگ شناسایی و بیان میکند که عبارتند از گسترش ّ
جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه داری و جهانیشدن فرهنگ آمریکایی.

1. multiculturalism

 .2کوکاکوال(با ارزش79.213میلیارد دالر) در سال  2013در رده بندی موسسهی اینتربرند
رتبهی سوم گرانترین مارک های دنیا را کسب کرده است .این شرکت ،بعد از سیزده سال رتبهی
اول را به اپل ،شرکت کامپیوتری چند ملیتی آمریکایی ( ،با ارزش 98.316میلیارد دالر ) واگذار
کرد .کوکاکوال سازنده ی نوشابه  ،حضور گسترده ای در قاره های مختلف جهان دارد و بعد از
گذشت  127سال از حیات اش  ،برتری آن هنوز تهدید نشده استhttp://www.interbrand. .

com/en/best-global-brands/2013/best-global-brands-2013.aspx

 .3مک دونالد پادشاه همبرگر دنیا(با ارزش 41.992میلیارد دالر) رتبهی هفتم را در میان 10
مارک برتر و گران دنیا خود را جای دهد.مک دونالد،تولید کنندهی فست فود برای باقی ماندن در
میدان رقابت ،اقدام به راه انداختن زمینههای جدید فعالیت از جمله مک کافه و همچنین ارائهی غذای
سالم ترکرده و به شکل جدی تر وارد برنامههای حمایت از محیط زیست شده است.
 .4مجموعهای از اعتراضات و تظاهرات در سراسر خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان بهار
عربی شناخته شده است ،و گاهی اوقات به عنوان بهار و زمستان عربی ،بیداری عربی و یا قیامهای
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در واقع ،برجستهترین وجه آمریکایی شدن جهان ،گسترش فرهنگ مصرفی
آمریکاسـت .این فرهنگ مصرفی در درجهی نخسـت از طریق تولید ،توزیع و
مصرف برخی محصوالت شـرکتهای معتبر آمریکایی جهانگیر میشود ،روز
به روز شـمار مصرف کننـدگان آنهافزونی مییابد .به همین دلیل اسـت که
برخی پژوهشـگران و نظریـه پردازان ،امروزه از کوکاکوال 2ریزاسـیون ،مک
دونالد 3یزاسـیون و دیسنی فیکاسیون سخن میگویند و نسبت به سلطه ی کامل
شـرکت   های بسـیار قدرتمند آمریکایی بر فرهنگ جهان ابراز نگرانی میکنند
(همان )110:از سوی دیگر ،سینمای هالیوود نیز به عنوان یکی از قدرتمندترین
ابزارهای فرهنگی در اختیار گسـترش و اشاعهی ارزشهای آمریکایی وغربی
اسـت .فیلمهای سریالی همچون بتمن .جیمز باند و ترمیناتور ،از پرفروشترین
فیلمهای سـینمای جهان بوده اند .در طـول بهار عربی 4نیز ارزشهای فرهنگی
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وتحصنهای مدنی
غربـی (جنبشهای مردمی ،اعتراضات دموکراتیـک ،تجمع
ّ
و )...برای رسـیدن به اهداف سیاسـی مطلوب در خاورمیانه مورد اسـتفاده قرار
گرفتند .ابزارهای اساسـی فرهنگ غربی نیز مانند شـبکههای اجتماعی همچون
فیسـبوک و توییتـر در خدمت سـازماندهی قیامهای اخیـر در خاورمیانه واقع
شـدند .نزدیـک به  9نفـر از  10مصری و تونسـی که در مـارس  2011مورد
بازجویـی قرارگرفتنـد ،گفتند از فیس بـوک برای سـازماندهی اعتراضات و یا
گسـترش آگاهی در مورد آنهااسـتفاده میکردهاند .در واقع ،این شـبکههای
اجتماعی -با گسـترش روزافزون و کارایی نوینشان -توانستند نقش مهمی در
بسـیج نیروها ،توانمندسازی ،منسـجم کردن نظرات گوناگون و تغییرات مؤثر
ایفا نمایند (.)Huang, 2011
تقریبـ ًا همهی این اعتراضاتی که به بار نشسـت ،حاصل تحریک فعالیتهای
سیاسی مردمی از طریق روشهای غربی بود .استفاده از رسانههای اجتماعی در
مناطق بیثبات سیاسی را میتوان در سالهای پس از بهار عربی در سال 2011
نیز مشـاهده نمود .شـورای عالی نظامی مصر با اسـتفاده از توئیتر ،اطالعیههای
رسـمیخود را منتشـر نمود تا به عزل محمد مرسی انجامید .رسانههای اجتماعی
برای رسـیدن به اهداف سیاسـی کوتاه مدت ،توسط برخی از گروهها و استفاده
از ناشـناس ماندن آن ها و دسترسـی جهانی برای گسترش اخبار و تأثیرگذاری
بر افکار عمومی ،مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت (Morrow & al-Omrani,
.)2013

هـر چنـد صاحبنظران دیدگاه مذکـور اذعان مینمایند کـه فرهنگ خاص
آمریکایـی در قالـب مصرف گرایـی به فرهنگی عام و جهانی تبدیل میشـود،
بـی گمان گمراه کننـده خواهد بود که جهانیشـدن (فرهنگی) را صرف ًا نوعی
آمریکایی شدن بدانیم .در واقع ،وجه غالب این فرآیند را آمریکایی شدن تشکیل
عربی از آن یاد میشود؛ حتی اگر همهی شرکت کنندگان در تظاهرات عرب نباشند .این اعتراظات
در  18دسامبر  2010با قیام تونس ،در پی خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به فساد و بدرفتاری
پلیس ،آغاز شد .به دلیل وجود شرایط مشابه در سایر کشورهای منطقه و موفقیت اعتراضات در
تونس ،اعتراضات با زنجیرهای از ناآرامیها در الجزایر ،اردن ،مصر ،سوریه ،یمن ،بحرین ،لیبی و
عربستان و در سطحی کوچکتر دیگر کشورهای عرب ادامه یافت و در بسیاری از این کشورها به
تغییر نظام سیاسی انجامید .از این جریان در ایران با عنوان بیداری اسالمی نیز یاد میشود.
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گذشـته از نواقـص و معایب این دو رویکرد و صـرف نظر از اینکه چقدر
ی شدن میتواند
منطبق بر واقع هسـتند ،این مسـئله انکار ناپذیر اسـت که جهان 
یک فرآیند غنی سـازی فرهنگی به نحوعمیق باشـد که دریچـهی اذهان را به
ایدههـا و تجربههای جدید میگشـاید ،و بهترین ارزشهای جهانی بشـریت را
تقویـتمینمایـد .باید افزود که هـر چند دغدغهی دولتها بـرای حمایت از
فرهنـگ جوامع ،امری مطلوب اسـت ،در نهایت ،این مردم هسـتند که باید به
مسـائل فرهنگی مربوط به جهانی شـدن در شـرایط مغایر ارزشها فکرکنند ،و
خودشان تصمیم بگیرند چه جنبههایی از جهانیشدن ممکن است مثبت یا منفی
بوده یا اینکه نسبت به برخی از فرهنگها بی تفاوت باشند.
 .2-4جهانیشدن حقوق
جهانی شـدن در دنیای امروز با مسـائل و چالشهای حقوقی پیوندی ناگسستنی
دارد .بـه تعبیر خانم پرفسـور مـیری دلماس مارتی ، 2این سـؤال دیگر مطرح
نیسـت که آیا با جهانیشـدن حقوق ،موافق هستیم یا نه؛ بلکه این یک واقعیت
انکار ناپذیر اسـت که«حقوق ،جهانی میشـود» .وی اشـاره میکند که جهانی
1. Tolerance
2. Mireilla delmas_marty
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میدهـد ،ولـی در عین حال فراتر و فراگیرتر از آن اسـت (گل محمدی:1381
 .)113امـا مطابق دیـدگاه دوم که از تکثّرگرایی فرهنگی سـخن میگوید ،در
عصر تجددخواهی (مدرنیته)
کلید واژه
ْ
کلید واژه ،تسـامح و تساهل 1بود .این ْ
به معنای پذیرفتن تفاوت میان «ما» و «آنها» بود ،اما بازیگران را به «تحمل»
و «بردبـاری» در برابـر تفاوتهـای آنهافرا میخوانـد .در واقع ،عصر جدی ِد
جهانی شـدن ،فرض را اعتبار همهی دعـاوی دربارهی حقیقت میگذارد ،بدون
آنکه در چالهی نسـبیگرایی محـض بیفتد؛ بنابراین ،پدیـدهی چند فرهنگی،
ی تناقضنماست؛ هم بیانگر تنوع است و هم وحدت .تنوع الزمهی جهان
مفهوم 
گسـتری اسـت؛ زیرا تجلی دلبسـتگیهای محلی و هویتهای خـاص را مجاز
میشمارد و در عین حال ،مستلزم وحدت است؛ زیرا ترویجگر مفهوم دهکدهی
جهانی است (رجایی.)43 :1379
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شدن حقوق با دو استراتژی صورت میپذیرد :یگانهسازی ، 1متحدالشکل سازی
یا هماهنگ سـازی 3قوانین .او یگانه سازی را جاهطلبانهترین استراتژی میداند؛
زیـرا مسـتلزم تصویب قواعد واحـد و به تبع آنان ،التزام بـه رعایت این قواعد
است .به زعم وی ،غالب ًا بحرانها آغازگر فرآیند جهانیشدن حقوق میباشند ،و
ضربهی ناشـی از جنگ جهانی دوم که تصویب اعالمیهی «جهانی» حقوق بشر
 1948را به دنبال داشت ،میتواند نقطه ی آغاز فرآیند جهانیشدن حقوق قلمداد
گردد (دلماس مارتی .)105 :1387،این اعالمیه که به عنوان «ضابطه و معیاری
مشـترک از موفقیت برای همهی مردمان و ملتها» تهیه و تدوین شـد ،برای
نخسـتین بار در تاریخ بشـر ،حقوق بنیادی مدنی ،سیاسـی ،اقتصادی و فرهنگی
را که تمامی انسـانها باید از آنهابرخوردار باشند ،شرح داد و تعیین کرد .در
واقع ،اعالمیهی جهانی حقوق بشـر ،تبلور ارادهی مشـترک ملتها برای نیل به
جنسیت بود .هرچند نباید فراموش
ملیت ،رنگ و
ّ
حقوقی مشترک فارغ از نژادّ ،
کرد که ویژگی جهانی بودن و عمومیت داشتن اعالمیهی  ،1948توسط آنهایی
که آن را نماد سلطهی فرهنگی غرب میدانند ،مورد اعتراض واقع شده  ،اما در
واقع ،هجده عضوکمیسـیون حقوق بشر سـازمان ملل متحد دارای سنن متفاوت
بودند ،و جهان شـمولی ای که اعالمیه پیشـنهاد میکند ،غیرانحصاری است و در
آن تمامی فرهنگها مورد شناسـایی قرار میگیرد ،به شـرط آن که هر یک از
ی تمامی انسانها قائل باشند(دلماس مارتی.)111 :1387،
فرهنگها خود به براب ر 
2
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در واقع ،آزادی و برابری که مبانی و ارکان اساسـی اعالمیهی جهانی حقوق
بشـر اسـت ،باید در همهی دولتهـا و میان تمامی ملتها مورد احترام باشـد.
بـا ایـن نگرش ،جهانیشـدن حقوق به عنـوان بخش خاصی از جهانی شـدن به
فرآیندی اطالق میشـود که به همسانسـازی و یکسان سازی قواعد ،مفاهیم و
نهادهای حقوقی خاص در سطح داخلی و بینالمللی میانجامد .این فرآیند ،تمام
قلمروهای هنجاری یا تمام قلمروهای سـرزمینی را به طور یکنواخت پوشـش
نمیدهـد ،امـا تأثیرات عمده و جریان سـازی را بر نظامهـای حقوقی داخلی و
بینالمللـی بر جـای میگذارد(جاللی و مقامی  .)98 :1390کنوانسـیون حقوق
1. Unification
2. Uniformisation
3. Harmonization
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سیاسـی زنان ،)1952( 1کنوانسـیون تابعیت زنان متأهل ،)1957( 2کنوانسیون
رضایت برای ازدواج ،حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ،)1962( 3نخستین
گامها در جهت تحقق همسانسـازی جهانی قوانیـن با هدف حمایت از حقوق
زنان میباشند ،اما مهمترین آنها ،کنوانسیون امحای کلیهی اشکال تبعیض علیه
جدی و جهانی در راستای اصل منع عدم تبعیض
زنان )1979( 4است که گامی ّ
جنسیتی به شمار میرود.

گذشـته از این ،به میزانی که جهانیشدن بسط مییابد ،حقوق تطبیقی نیز بیش
از پیش ضروری میشـود .در واقع منطقی آن اسـت که برای سـاختن و شکل
دادن به یک حقوق جهانی متکثّر ،از ارزیابی نقاط اشتراک و افتراق و همچنین
خالءها و موارد سـکوت آغاز شود .به تعبیر دیگر ،توجه به سیستمهای حقوقی
1. Convention on the political rights of women
2. Convention on the nationality of married women
3. Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and
registration of marriages
4. The convention on the elimination of all forms of discrimination against
)women (CEDAW

کنوانسیون امحای کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان  ،یک معاهدهی بینالمللی است که در 18
دسامبر 1979مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در  3سپتامبر( 1981سی
روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق)به اجرا درآمد .با نگاهی کلی به کنوانسیون در
مییابیم که در این کنوانسیون به محو تبعیض نسبت به زنان روستایی در کنار برابری در مقابل قانون،
محو تبعیض نسبت به زنان در ازدواج و روابط خانوادگی،برابری در زندگی سیاسی و اجتماعی،حقوق
برابر از نظر تابعیت وحق زنان به نمایندگی کشورشان در سطوح بینالمللی پرداخته شده است.
(رواسیان کاشی )28:1388
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باید دانسـت که جهانیشـدن نهادها و هنجارهای قانونی ،زمانی که منجر به
دگرگونی در ارزشهای بنیادی و رویههای فرهنگیشـوند و در سطوحی مانند
جنسـیتی ،نژادی ،مذهبی ،خانوادگی ،طبقاتی ،حـق حاکمیت رخ دهند ،ممکن
اسـت به مناقشات و مقاومتهای بزرگی بیانجامند؛ برای مثال ،بدیهی است که
باید مقاومت داخلی بیشـتری دربارهی تغییرات رادیـکا ِل هنجارهای مربوط به
روابط جنسـیتی و حقوق زنان نسـبت به تغییرات مقررات روابط تجاری وجود
داشـته باشـد .از این امر استنباط میشـود که رشـتههای مختلف حقوق به نحو
متفاوتی در معرض جهانیشدن هستند (.)Halliday& Osinsky2006: 466
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متفاوت که کشـورها در شـیوهی قانونگذاری از آن تبعیـت میکنند و مبانی
حقوقیای که خود را ملزم به تبعیت از آن میدانند ،یا ُمل َهم از آن هستند ،سبب
میگردد تا پذیرش این قواعد و قوانین حقوقی در کشـورها با سهولت بیشتری
امکان پذیر باشد .در غیر این صورت ،انطباق نمادین ملتها در تصویب قوانین
موضوعهی ملی ،معمو ًال در مراحل اجرایی با مشکل مواجه میگردد ،که این امر
بیانگر شکاف سن ّتی میان قانون در کتابها و قانون درعمل است (&Halliday
.)Osinsky2006: 465
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 .3نظریه پردازان جهانی شدن و حقوق زنان

 .3-1آنتونی گیدنز
در میان نظریه پردازان جهانیشدن ،آنتونی گیدنز ،جامعه شناس انگلیسی ،آوازه
و شـهرت فراوانـی دارد .او که تحصیالت خود را با روان شناسـی آغاز نمود،
پـس از گرایش به جامعه شناسـی ،به سـرعت رشـد نمود .آثار گیدنز بسـیار
پردامنه و متنوع اند؛ این آثار ،طیف وسـیعی از کتابها درسـی جامعه شناسـی
تا آسـیب شناسـی رفتاری فرد و خانواده را در بر میگیرد .وی به طور پراکنده
در کتابهایش متعرض جهانیشـدن گردیده ،اما کتاب مسـتقلی در این زمینه
تألیف ننموده است .او با نگاهی متفاوت ،جهانیشدن را از «پیامدهای مدرنیته»
میداند و یا به عبارتی جهانیشـدن را «توسعه و امتداد مدرنیته» تلقی میکند و
آن را با تئوری اجتماعی خود در بارهی «فشرده شدن روابط اجتماعی در سطح
جهان» مرتبط میسازد.
گیدنـز به عنوان موجزترین و گویاترین تعریف از جهانیشـدن مینویسـد:
جهانیشـدن را میتوان به عنوان تشـدید روابط اجتماعـی جهانی تعریف کرد؛
همان روابطی که موقعیتهای مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند میدهدکه
هـر رویداد محلی تحـت تأثیر رویدادهای دیگری کـه کیلومترها با آن فاصله
دارد ،شکل میگیرد و برعکس ،این یک فراگرد دیالکتیکی است(گیدنز:1378
 .)77وی همچنیـن بیـان میدارد که در نتیجهی مسـتقیم جهانیشـدن ،امروزه
میتوان از پیدایش یک سـامان اجتماعی پسا س ّنتی 1سخن گفت ،و این همانی
1. post-traditional order
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گیدز از معدود جامعه شناسـانی اسـت که بهطور اختصاصی به بحث تأثیرات
جهانیشـدن بر نهاد خانواده میپردازد .از دیدگاه وی ،خانوادهی س ّنتی در عصر
مـدرن و تحـت تأثیر فرآیند یکپارچگی جهان ،تغییرات اساسـی کرده اسـت.
نخسـت اینکـه خانوادهی سـ ّنتی گرایش به این داشـت که در نهـاد ازدواج،
نقشهـای ثابتـی را برای زن و مرد قائل شـود .وجود نقشهـای ثابت در نهاد
ازدواج به دلیل وجود تقسیم کار در خانواده بود ،اما در حال حاضر ،در بسیاری
از فرهنگها ،اغلب زنها بیش از مردان کار میکنند ،در حالی که در گذشته،
کارشان صرف ًا خانه داری بود .خانه داری و تربیت بچهها ،رشتههای زندگی زن
در خانوادهی س ّنتی است(گیدنز94 :1387و.)95
دوم آنکـه خانوادهی سـ ّنتی در تمامـی انواعش ،در ابتدا یـک واحد اقتصادی
بوده که در آن داشتن فرزند معمو ًال امتیاز محسوب میشده است .این قضیه در
دورهی تولید زراعی همیشـه صادق بوده است ،چون بچهها میتوانستند در کار
مزرعه به بزرگترها کمک کنند ،اما اکنون در کشورهای غربی ،داشتن فرزند،
منافع اقتصادی ندارد و خانواده دیگر یک واحد اقتصادی نیست؛ البته یک واحد
تعاونی اقتصادی محسـوب میشـود ،به این مفهوم که زن و شوهر برای کسب
درآمـد با هم همکاری میکنند ،گر چه این امر در مورد همهی زن وشـوهرها
صادق نیسـت .تصمیم به بچه دار شـدن نیز با آنچه در گذشـته بوده ،متفاوت
اسـت .منظور این اسـت که بچه دار شـدن ،تصمیمی بسیار حسـاس و پیچیده
1. status
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نیسـت که در آن س ّنت ناپدید میشـود و با آن بسیار تفاوت دارد .در این نوع
سـامان ،س ّنتها ،جایگاه 1خود را دگرگون سـاخته و خود را تبیین میکنند و
به بازسـنجی یا گفتمان تن درمیدهند .از این باالتر ،در نخسـتین مراحل تحول
جوامع مدرن ،تأکید دوباره بر سـ ّنت ،نقش عمدهای در تثبیت سـامان اجتماعی
بازی نمود و س ّنتهای بزرگی چون مذهب ،بدعت گذاشته یا باز بدعت گذاشته
شدند .از این مهمتر ،س ّنتهای بازسازی شدهی زمینیتری بودند که با حوزههای
زندگی اجتماعی از جمله خانواده ،جنسـیت و رابطهی جنسـی سر و کار داشتند.
این سـنتها به جای منحل شدن به گونهای اصالح شدند تا زنان را استوارانه در
خانه بنشانند و تقسیم بندیهای میان دو جنس را استوارتر سازند و برخی آداب
«بهنجار» رفتار جنسی را تثبیت کنند(گیدنز15 :1382و.)16
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محسـوب میشود .در بیشـتر فرهنگهای سـنتی ،بدون اتخاذ تصمیم ،صاحب
فرزند میشـدند و این،کاری عادی بود .در دورهی مدرن ،این تصمیم موضوعی
به شـدت عاطفی اسـت .ما در دورهای زندگی میکنیم که برخی آن را دورهی
«تکریم فرزند» 1نامیدهاند .در این دوره ،تعداد بچهها کمتر است ،اما هم حقوق
قانونی آنان و هم عادات و رسـومی که آنها را به منزلهی انسـانهایی آسیب
پذیر در برگرفته ،کام ً
ال با گذشته متفاوت است.
سـوم ایـن که در خانوادهی سـ ّنتی ،زنان تقریب ًا در همـهی فرهنگها ،ملک
شـوهر بودند .خانوادهی س ّنتی بر اسـاس قدرت مرد و تسلط پدرساالرانه ساخته
شده بود .در واقع بر اساس عدم توازن قدرت بین زن و شوهر ،اولیا و بچهها بود.
نکتهی چهارم اینکه در خانوادههای سـ ّنتی ،شکل خاصی از تمایالت جنسی
وجود دارد؛ یعنی سـلطهی اکید تمایالت جنسـی مرد .ازدواجهای سنتی ،حاوی
دیدگاهی دوگانه نسبت به زن است؛ یعنی این دیدگاه که زن یا پاکدامن است
یا فاسـد .تمایالت جنسی عمدت ًا از طریق نیازهای مردان در بیشتر فرهنگهای
سـ ّنتی تعریف میشـد و حول و حوش تسلط احساسی و جنسی مرد ،به عالوهی
تسلط اقتصادی وی بنا میشد .اکنون ما در جهانی زندگی میکنیم که تغییرات
عمیقی در آن رخ داده و طرح ایدهی دوگانه از زن (زن پاکدامن و زن بدکاره)
مشـکل اسـت ،اما هنوز رفتار خشـونت آمیز جنسـی در فرهنگهای بسیاری
مشاهده میشود( گیدنز.)97-98 :1378
از نظر گیدنز ،این تغییرات بدین مفهوم اسـت که راه بازگشـتی به خانوادهی
سـ ّنتی وجود ندارد .ریشهی خانوادهی س ّنتی در سـاختارهایی کام ً
ال متفاوت با
جهان معاصر اسـت .نه تنها بازگشـتی به خانوادهی س ّنتی وجود ندارد ،بلکه باید
چنین نیز باشد؛ چون خانواده ی س ّنتی بر عدم تعادل قدرت استوار است ،و این با
دموکراسی سازگاری ندارد .هر نوع جلوگیری از آزادی انتخاب ،با دموکراسی
سازگاری ندارد(گیدنز.)100 :1378
نهایتـ ًا گیدنـز در پاسـخ به این کـه چه خانـوادهای در حال ظهور اسـت ،و
سیاسـتهای چنین خانوادهای چیست ،بیان میکند که آنچه در حال رخ دادن
اسـت « ،دموکراسـی احساسات» 2اسـت که همانا قرار دادن زندگی روزمره
1. prize child
2. democracy of the emotions
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گیدنزاشـاره مینماید که بحث از ارزشهاسـت نه واقعیت .درست همانطور
که بعضی از اشخاص نمیتوانند مطابق با ارزشهای دموکراسی عمومی ،زندگی
کننـد ،بعضی نیز نمیتوانند این زندگی احساسـی و عاطفـی را برآورده نمایند
(گیدنز. )105-106 :1378
اصـول پنج گانهی آنتونـی گیدنز در زمینهی قانونگـذاری در حوزه ی زنان
و خانواده ،میتواند بسـیار راهگشـا باشد و نگاه بینالمللی را به سمت مجموعهی
قوانیـن متحدالشـکلی که متضمن برابری و عاری از هر گونه خشـونت اسـت،
هدایت نماید .در ایران نیز برای تدوین و وضع قوانین ،به جای استناد و استدالل
بـه سـ ّنت و مجموعـهی احادیث و روایـات ،میتوان به قواعـد و اصولی که از
س ّنت و قرآن استخراج شده ،استدالل کرد .به خصوص اصول قرآنی که آشکارا
بـر توحیـد و عدالـت جنسـیتی تأکید مـیورزد ،و زن و مرد را هم سرشـت و
مخاطـب و مسـئول در برابر خداوند میداند ،محور خانواده را محبت و دوسـتی
طرفینی میگذارد و به متقابل بودن حقوق و تکلیف زنان و مردان اشاره کرده و
برابری آنهارا در تمام مسائل متذکر میگردد . 2این اصول میتواند منظورِ نظر
1. self-disclosure

 .2تساوی کامل در برخورداری از ماهیت انسانی و لوازم آن( نساء .1:شوری .11:حجرات.13:
اعراف .189:انعام)98:
تساوی کامل در عبودیت نسبت به پروردگار و طی نمودن و سیر راه تکامل انسانی و نیل به
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در موازات با معیارهای دموکراتیکتر است .وی معتقد است اگر بشر میتواند
دنیایـی را خلق کند که درآن ارتباط خـوب به صورت یک هنجار در میآید،
باید راجع به مردم سـاالری کردن زندگی روزمره ،بحث کند .در ادامه ،گیدنز،
مؤلفههای یک ارتباط خوب را چنین برمیشمرد1:ـ برابری در روابط جنسی و
شـخصی ،فرضکنید شخص دیگر با شما برابر است 2ـ استقالل شخص دیگر.
مـردم بـا یکدیگر رابطهی اجبـاری ندارند ،بلکه رابطهی آزاد و مسـتقلی با هم
میسـازند 3ـ احترام .شـما به عالئق و نیازهای شـریک خود احترام میگذارید
4ـ ارتباط .ایدهی رابطهی خصوصی یا آشـکار کردن خود برایشـخص دیگر(
خود افشایی) ، 1اساس یک رابطه ی خوب است 5ـ سرانجام اینکه یک رابطهی
خوب ،فارغ از خشـونت اسـت .این کیفیتها اجزای دموکراسـی عمومی نیز
محسوب میشود.
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قانونگذار قرار گیرند تا ترس و هراس از مخالفت قوانین با شرع نیز از بین برود.
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 .3-2رابرتسون
از دیـدگاه رابرتسـون ،جامعهشـناس بریتانیایی کـه پژوهشهایـش عمدت ًا در
حوزهی جهانی سـازی است .مفهوم جهانیشدن ،هم به در هم فشرده شدن و هم
تراکم آگاهی نسبت به جهان ،به عنوان یک کل داللت دارد (رابرتسون:1380
 .)37-35در واقع از نظر وی ،در هم فشردگی ،تنیدگی و یکپارچه شدن ،جنبهی
عینی جهانیشـدن اسـت که او نیز با دیگران در این قضیه هم نظر اسـت ،ولی
آنچـه نظریـهی وی را متمایز و برجسـته میکند ،تأکیـدش بر عنصر آگاهی
اسـت .رابرتسـون آگاهی جهانیان از امر جهانی و تعلق به جهانی واحد را وجه
ذهنی جهانیشدن میداند که سابقهی چندانی نیز ندارد.
وی اشـاره میکند که ساده انگارانه اسـت اگر بپنداریم هویتها ،فرهنگها
و سـ ّنتهای محلی و ملی از سـوی نیروهای عظیم همسانسازی به شدت تهدید
(ویا نابود) میشوند .جهانیشدن نه تنها نابودکننده نیست ،بلکه در واقع موجب
ترویـج و ابداع تفاوت و تنوع میشـود ،ولی این بـه معنای انکار درجهی باالی
هم شکلی جوامع گوناگون در اواخر قرن بیستم از نظر ترتیبات نهاد نیست .در
عین حال ،این هم شـکلی به معنای همانندی جهانی نیست ،زیرا گرچه بسیاری
ت ـ ملتهای معاصر الگوهای یکسـانی دارند ،اما تفاوتهای
از نهادهـای دول 
محلی بسیاری نیز وجود دارد(رابرتسون و هاک خندکر.)14 :1382
رابرتسـون دربارهی واکنش زنان نسبت به تفسیر و تحلیل جهانیشدن ،معتقد
قرب به خدا(نساء .124:نحل .97:توبه .72:احزاب )35:تساوی کامل در امکان انتخاب جناح حق و
باطل ،ایمان و کفر ( توبه 67:و  .68نور .26:آل عمران 43:و) ...
تساوی در حقوق و تکالیف(توبه )71/این آیه برای زن و مرد مومن والیت متقابل قائل شده
است ،والیت امت بر یکدیگر  ،زن و مرد یکسان امر به معروف و نهی از منکر میکنند .تساوی زن
با مرد در فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر و والیت متقابل ایمانی تردیدی باقی نمیگذارد
که زن اگر ذاتا توانائی نمیداشت هرگز موظف به این دو فریضه نمیشد.
تساوی در زندگی زناشویی و متقابل بودن روابط میان زن و مرد  « :و من آیاته ان خلق لکم
من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها ( »...روم ...« .)21:هن لباس لکم و انتم لباس لهن ( »...بقره)187:
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جهانیشـدن با گسترش روزافزون ارتباطات موجب میشود خرده فرهنگها
خود را به جهانیان بشناسانند و تفاوت و تکثّر فرهنگی در جهان مدرن پذیرفته
گردد .وی از سینسـیا انلوئه 1نقل میکند که زنان ،قربانیان نظام پدر ساالرانه ی
بینالمللی هسـتند .عرصهی سیاسـت ملی ،زیر تسـلط مردان اسـت ،اما به زنان
نیـز در حوزههـای معینی اجازهی عـرض اندام میدهد ،ولی عرصهی سیاسـت
بینالمللی ،منحصرا ً حوزه ی سـلطهی مردان یا (در موارد نادر) زنانی اسـت که
میتوانند نقش مردان را بازی کنند ،و دسـت کم پیش انگاشـتهای مردانه را
بر هم نزنند.
گردشـگری ،پایگاههـای نظامی ،دیپلماسـی ،تبلیغات تجاری ،شـرکتهای
چندملیتـی و مصـرف گرایـی جهانی و سـرانجام تجارت خدمتـکاران داخلی،
محلهایی هسـتند که زنان آنها توسـط نظام بینالمللی یـا در همکاری با نظام
بینالمللی مورد سـوء اسـتفاده قرار میگیرند و قربانی میشـوند .رابرتسون این
حـرف انلوئـه را میپذیرد که یک اتحادیهی بینالمللی فمنیسـتی که ظاهرا ً در
1. Cynthia enloa

وی یکی از مشهورترین فمنیست های معاصر است .او اکنون استاد پژوهشی در دپارتمان توسعه
بینالمللی ،جامعه و محیط زیست است .کتاب های او طیف گستردهای از مسائل فراگیر مبتنی بر
تبعیض جنسیتی و همچنین نژادی ،قومی و ملی را در بر میگیرد.
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است که زنان نیز به اندازهی مردان در جهانی شدن مشارکت دارند .این امر در
مسائلی مثل سرنوشت بشر ،به ویژه مسألهی محیط زیست ،بیشتر از جاهای دیگر
جلوهگری میکند .مسـائل دیگری مثل شـرکت آموزگاران زن در آموزش و
پرورش بینالمللی یا جهانی ،تأیید کننده ی همین گرایش است .او معتقد است
که رشد جنبشهای مختلف بینالمللی از سوی زنان و توجه خاص این جنبشها
به مسـألهی زنان و توسعه ،با مسـألهی جهانیشدن مرتبط ،و از جهتی تجلی آن
است .از جمله نتایج جنبشهای زنان به رسمیت شناختن گوناگونی تجارب زنان
در جهان و تشـخیص این واقعیت اسـت که دیدگاه زنان غـرب ،به ویژه زنان
آمریکا ،به هیچ وجه مصداق عام ندارد(رابرتسـون .)222 :1380این دیدگاه ،با
دیدگاه کسـانی که معتقدند جهانیشدن منجر به تکثّرگرایی فرهنگی میگردد،
قرابت دارد.

| 210محمدتقی رفیعی و مجید دباغی

کنفرانس نایروبی 1به یک امکان واقعی نزدیک میشد ،به خودی خود به مفهوم
تضعیف پروژهی امپریالیستی تحت سلطهی مردان نیست .به ویژه از این رو که
مبارزهی بینالمللی فمنیستی ،بدون تحلیل از سیاست بین الملل چه بسا که هدف
نهایی خود را به دست خود واژگون میکند ( رابرتسون.)226 :1380،
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زنـان فعال ،به طور روزافزون به این باور دسـت مییابنـد که موقعیت زنان،
یـک مسـألهی جهانی اسـت .این بدان معناسـت کـه زنان فعال و دانشـگاهی
بسـیاری از نقـاط جهان ،آگاهـی بیشتری از خود جهان به دسـت آوردهاند و
نیز به این معناسـت که ادامهی تأکید بر محلی ماندن ،به شـدت قدرت و نفوذ
زنان را کاهش میدهد .رابرتسـون سـپس نتیجه میگیرد که زنان عالقهمند به
جهانیشدن ،گرایش بیشتری دارند که جهان را یک با همستان بدانند(رابرتسون
و هاک خندکر.)20 :1382

 .4جهانی شدن و حقوق زنان

زنان ،نیمی از جامعهی بشـری را تشـکیل داده که بنا بر طبیعت و توا ِن خویش،
بـه آن بقا و حیات میبخشـند .حقوق زنان در جهـان یا به عبارت دیگر حقوق
اجتماعی (اعم از سیاسـی ،فرهنگی ،آموزشـی و )...و اقتصـادی زنان در جها ِن
جهانیشـده ،تأثیر و تأثر آنهااز جهانیشدن ،امری است که باید مورد بررسی
قرارگیرد.
 .4-1مشارکت در امور سیاسی
افزایـش نمایندگی زنان در مؤسسـات و نهادهای تصمیم گیـری دولتی ،عاملی
بسیار تعیین کننده برای توانمندسازی زنان است .در رابطه با ارتقای جایگاه زنان
در عرصهی مشارکت سیاسی ،برگزاری انتخابات در کشورها به عنوان یک امر
1. Nairobi forward-looking strategies for the advancement of women

سومین کنفرانس جهانی مجمع عمومی ملل متحد که در ژوئیه  1985در نایروبی برگزار شد و هدف
آن بررسی دستاوردهای دههی ملل متحد برای زنان بود .در این کنفرانس  157کشور عضو و 163
سازمان غیر دولتی شرکت نمودند .حاصل کنفرانس مذکور یک سند  372بندی به نام <<راهبردهای
آیندهنگر برای پیشرفت زنان>> بود
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تعهد سیاسـی دولتها و سیاسـت گذاریهای صحیح و مناسـب  ،پیش نیاز
پیشـرفت زنـان در نمایندگیهای سیاسـی اسـت .آلبانی و فرانسـه ،نمونههای
برجسـتهای در این زمینهاند .آلبانی در سال 2012به عنوان هشتادمین کشور در
1
عرصهی مشـارکت سیاسی قلمداد میشد ،در حالیکه پس از تصمیم ادی راما
نخسـت وزیر جدید برای محول کردن مسـئولیتهای بیشتر به زنان و جوانان،
اکنـون با مشـارکت  30درصدی زنان در احراز مشـاغل وزارتـی ،در جایگاه
بیسـت و هفتمین کشـور دنیا قرار گرفت ه است .طبق آمار و یافتههای ارائه شده
در نقشـهی جدید زنان در سیاست ،تهیه شـده توسط اتحادیهی بینالمجالس، 2
در حال حاضر ،میزان مشـارکت زنان در سیاست ،بالغ بر  21.8درصد در سطح
جهان است ،که البته هر روز هم بر این میزان افزوده میشود؛ همچنین در حال
حاضر ،بالغ بر  46کشـور وجود دارد که در آنهاحداقل بیش از  30درصد و
حداکثر  42درصد از پستها و مناصب وزارتی را زنان احراز کردهاند؛ همچنین
طبق آمارهای موجود ،میزان مشـارکت زنان در سـمت سـخنگوی پارلمان ،از
 14/2درصد در سال  2012به  14.8درصد در سال  2013رسیده است.
میزان مشـارکت زنان در هیئت مدیرهی مجلس نیز بالغ بر  26/5درصد بوده
1. Edi rama
2. The women in politics map 2014, retrieved from: http://www.ipu.org/pdf/
publications/wmnmap14_en.pdf
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بسـیار مهم قلمداد میشود .مشارکت و نقش زنان هم به عنوان رأیدهنده و هم
به عنوان کاندیدای شـرکتکننده در انتخابات ،بسیار حایز اهمیت است .بنا بر
آخرین اخبار ارائه شده در سال  ،2014در حال حاضر ،میزان مشارکت زنان در
قوهی مجریه و برای حضور در مناصب وزارتی ،بالغ بر  17/2درصد است و این
در حالی است که این میزان در سال  ،2008حداکثر  16/1درصد بود؛ همچنین
تا اول ژوئیهی  ،2014در حدود  36کشـور وجود داشـت که بالغ بر  30درصد
یا بیشتر ،وزیر زن در آن اشتغال داشتند؛ این در حالی است که در سال ،2012
این تعداد در حدود  26زن بود .عالوه بر کشورهای اروپای شمالی ،درقارههای
آمریکا و آفریقا ،بیشترین تعداد وزیر زن در دولتها وجود دارد .با این حال،
این آمار در قارهی آفریقا ،از سال  ،2010به  20/4درصد رسیده است؛ همچنین
کشورهای عربی ،اروپا و اقیانوسیه ،پیشرفتهایی در این زمینه داشته اند.
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است .یکی از نکات قابل تأمل در نقشهی جایگاه زنان در سیاست  -که توسط
نهاد زنان ملل متحد و اتحادیهی بینالمجالس ترسـیم شـده  -این است که اگر
چه به طور سـ ّنتی ،زنان عهدهدار «پسـتها و مشـاغل نرم» از جمله پستهای
اجتماعی ،آموزش و بهداشت میشوند ،سعی شده که «مناصب وزارتی سخت»
از جملـه وزارت دفـاع و وزارت امور خارجه و امور محیط زیسـت نیز به زنان
واگذار شود .البته بهرغم پیشرفتهایی که در زمینهی ارتقای مشارکت سیاسی
زنان صورت گرفته ،تعداد زنان سـران کشـورها یا زنانـی که باالترین منصب
سیاسـی موجود در کشـورها را تصدی کردهاند ،از  19نفر در سال  2012به 18
نفر در سال  2014کاهش یافته است .در میان کشورهای آمریکایی با توجه به
اینکه در  6کشـور ،رئیس قوهی مجریه یا رئیس دولت ،زن هسـتند ،باالترین
میزان مشارکت زنان در باالترین سطوح سیاسی وجود دارد.
 .4-1-1زنان در قوهی مجریه

تصدی مشـاغل
در کشـورهای آمریکایی ،باالترین میزان مشـارکت زنان در ّ
وزارتـی وجـود دارد .در این کشـورها بالغ بر  22/9درصد از مشـاغل وزارتی
را زنـان بر عهده دارنـد .در آفریقا ،این میزان مشـارکت ،بالغ بر  20/4درصد
و در اروپـا ،بالـغ بر  18/2درصد اسـت .بـا این وجود در اروپای شـمالی ،این
مشارکت در حد  48/9درصد است .در اقیانوسیه 12/4 ،درصد و در آسیا8/7 ،
درصد است .در کشورهای عربی نیز میزان مشارکت زنان  8/3درصد است .در
کشورهای آفریقایی و آمریکایی ،به طور متوسط  ،یک زن همواره در کابینهی
وزراء حضور داشـته است .در سـال  ،2014بالغ بر هشت کشور وجود دارد که
هیـچ زنـی در دولت و کابینهی وزارء وجود ندارد .این در حالی اسـت که در
سال  ،2012تعداد  14کشور وجود داشت که هیچ زنی در کابینه ی وزرا حضور
نداشت .این هشت کشور عبارتند از :لبنان و عربستان سعودی (منطقهی عربی)،
پاکسـتان و برونئی دارالسالم (آسیا) ،سن مارینو و بوسنی و هرزگوین (اروپا)
و جزایر سالومون و وانیوآتیو(اقیانوسیه).
تعداد زنان متصدی وزارت دفاع از  7وزیر در سـال  2012به  14نفر در سـال
 2014ارتقا یافته است .تعداد زنان متصدی وزارت امور خارجه در سالهای اخیر
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به  45نفر رسیده است.
 .4-1-2زنان در قوهی مقننه

افزایـش نمایندگی در باالترین سـطوح تصمیم گیـری بخش خصوصی نیز به
تازگی تبدیل به یک مسألهی داغ سیاسی ،از جمله در سطح اروپا گردیده است.
در سالهای اخیر ،پنج کشور اتحادیهی اروپا یعنی بلژیک ،فرانسه ،ایتالیا ،هلند
و اسـپانیا ،قوانینی برای افزایش نمایندگی زنان در هیئت مدیرهی شرکتها به
تصویب رساندهاند .چند کشور دیگر ،تمرکز خود را بر روی شرکتهای دولتی
قرار داد ه و یا اقداماتی به منظور افزایش حداقلهای تعیین شده توسط اتحادیهی
اروپا انجام میدهند. 2
در نهایت باید گفت ،هر چند قانون گذاری کارآمد ،مستلزم قرار دادن زنان و
مردان به نحو برابر در لیسـتهای انتخاباتی است ،میتواند به سرعت نمایندگی
سیاسـی زنان را بهبود بخشـد ،با این حال ،افزایش نمایندگی سیاسی زنان ،ابعاد
مهمتری از سـادگی در دسـترس بودن صندلیهای سیاسی برای آنها دارد .در
واقع ،هر مطالعهی ک ّمی نمیتواند وسـعت مشـارکت زنـان در تصمیمگیریها
را پوشـش دهد .از این گذشته ،تأمین کرسـیهای پارلمان برای زنان از طریق
تقبل
سـهمیهبندی قانونـی به این معنا نیسـت کـه زنان برای مقامی کـه آن را ّ
میکنند ،به طور کامل آمادگی یا نسبت به آن آگاهی دارند .در واقع به دست
1. See more at http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
2. Women’s watch 2012-2013, European women’s lobby ( EWL), a feminist
overview of women’s rights and gender equality in Europe.p7
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میانگین حضور زنان در پارلمان به  21/8درصد در سـال  2014رسـیده اسـت.
منطقهی آمریکا ،در مورد میزان حضور و مشـارکت زنان در پارلمان ،همچنان
در صـدر قـرار دارد .در منطقهی آمریکا ،میانگین مشـارکت زنان در پارلمان
 22/5درصد است ،این در حالی است که در کشورهای عربی ،میزان مشارکت
زنان در پارلمان از  13/2درصد به  16درصد رسیده است؛ همچنین در آفریقا و
اروپا ،روند صعودی برای مشارکت زنان در پارلمان وجود دارد؛ اما در آسیا و
اقیانوسیه ،حضور زنان در پارلمان رشد چشمگیری نداشته و این میزان به ترتیب
 18/4و  16/2درصد است. 1
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آوردن یک کرسـی سیاسـی ،تنها بخش ابتدایی از یک فرایند طوالنی تضمین
برابری برای زنان است.
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نمایندگی زنان در پارلمان جدید بلغارسـتان ،نمونهی خوبی برای این مسـأله
اسـت .در ابتدا ،نمایندگی زنان در پارلمان بلغارسـتان ،توسـط سازمانهای غیر
دولتی زنان ( )NGOsو سیاسـت لیبرال حزب سیاسـی جدید( 1حزبی که برای
بازگشت سلطنت تالش میکرد) برای مبارزات انتخاباتی فعال ایجاد شد« .بنیاد
پژوهشهای جنسـی بلغاری» ( )BGRFو «اتحاد زنان برای توسـعه» نیز برای
حضـور بیشـتر زنان در پارلمان از طریق تجمعات و جلسـات سـازمان یافته با
اعضـای پارلمـان (از هر حزبـی) ،مبارزه میکـرد .در طول انتخابـات ،2001
مبـارزات انتخاباتی  NMSIIبـرای موقعیت جنبش پذیرفته شـد و زنان در 40
درصد از موقعیتهای واجد شرایط قرار گرفتند ،اما پس از انتخاباتی که درآن
زنان 26/2درصد آرا را به دسـت آوردند ،یک تحقیق ( )BGRFنشـان داد که
زنـان در مجلس بـرای مقام و حرفهی خود ،به طور کامل آماده نیسـتند؛ آنها
نـه خود را نماینـدهی منافع زنان میدیدند و نه منافع خود را با آنهامشـترک
میدانسـتند؛ بنابراین سـازمانهای غیر دولتی الزم دانسـتند کار با زنان اعضای
پارلمان جدید را ادامه دهند تا مسـائل مربوط به آن ها را بیشـتر در دستور کار
خود قرار دهند.
 .4-2مشارکت در اقتصاد
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،کشـورهای در حال توسـعه را به رشـد
صادرات برای گسترش اقتصاد خویش تشویق میکنند .چنین اقتصاد جهانی ،نیاز
به نیروی کار دارد که زنان را نیز شـامل شـود ،اما اشتغال زنان تا حد زیادی در
2
مناطق مختلف ،متفاوت اسـت .مطابق با آخرین گزارش سازمان بینالمللی کار
که به بررسـی شـرایط مشارکت زنان در بازار کار پرداخته 5 ،شکاف کلیدی یا
تفاوت جنسـیتی بین زنان و مردان وجود دارد که عبارتند از بیکاری ،اشـتغال،
1. The national movement for someone II
2. International labour organization, global employment trends for women,
December 2012
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مشارکت نیروی کار ،آسیبپذیری ،تبعیض در بخشها یا شغلهای مختلف.

در پرداخت دستمزد نیز شکاف جنسیتی در سراسر جهان به چشم میخورد؛
از تفاوت  9/3درصدی دستمزد بین زنان و مردان در کار تمام وقت در بلژیک
گرفته تا تفاوت  30درصدی در کره ی جنوبی .در کشـورهای صنعتی ،متوسط
درآمد تمام ِ
وقت مردان  17/6درصد باالتر از زنان است و ایاالت متحده ،دارای
یک شکاف جنسیتی  19درصدی است که به متوسط کشورهای صنعتی نزدیک
اسـت .شکاف دسـتمزد جهانی تا حد زیادی میتواند با توجه به نوع کاری که
زنان برای خود انتخاب میکنند(و یا برای بسیاری از زنان ،نوع کاری که برای
آنهادر دسترس است) ،توضیح داده میشود(.4)Rambell:2013
1. Employment-to-population
2. The millennium development goals report 2013, p. 9
3. Global employment trend for women, December 2012
4. Rampell, c. (2013). The gender wage gap, around the world. New York
times. Retrieved from:
http://economix.blogs.nytimes.com/2010/03/09/the-gender-wage-gaparound-the-world/
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در سـال  24/8 ،2012درصد تفاوت بین مردان و زنان در نسـبت اشـتغال به
جمعیت 1وجود داشـت .شکاف جنسیتی در شـمال آفریقا و جنوب آسیا ،حاد
اسـت و در غرب آسـیا نیز زنان به مراتب کمتر از همتایان مرد ،به کار گرفته
میشـوند .تفاوت در نسـبت اشـتغال به جمعیت ،بین مردان و زنان در این سـه
منطقه در سال  2012به  50درصد رسید . 2در سال  64 ،2012درصد نیروی کار
در آسیایشرقی و اقیانوسیه ،زنان بودند ،که بزرگترین سهم در میان تمام مناطق
جهان اسـت .در شـمال آفریقا ،تنهـا  18درصد از زنان کار میکنند .متوسـط
جهانی  48درصد اسـت(. )Ibid: 11از سـال  2002تا  ،2007شکاف جنسیتی در
بیـکاری حـدود  0/5درصد تفـاوت بود؛ در مورد زنـان  5/8درصد و در مورد
مردان  5/3درصد ( 72میلیون زن بیکار در مقایسه با اشتغال  1/2میلیون زن در
سال  2007و  98میلیون مرد بیکار در مقایسه با اشتغال  1/8میلیون مرد شاغل).
بحران مالی این شکاف جنسیتی را به  0/7درصد در سال  2012افزایش داد(13
میلیون فرصت شـغلی برای زنان از بین رفت) ،تحقیقات نشـان میدهد تا سـال
 ،2017این کاهش اشتغال ،تقریب ًا ثابت خواهد ماند. 3
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درصد بسـیار متفاوت اشتغال در سراسر جهان و شکافهای جنسیتی ،ممکن
اسـت به باورها یا عوامل اجتماعی و فرهنگی برخی از کشـورها نسـبت داده
شـود؛ مث ً
ال این که زنان نباید کارکنند ،و یا کنترل سیاسـی شدیدی که بر زنان
در مکانهایی مانند عربستان سعودی وجود دارد .در بسیاری از موارد نیز موانع
فرهنگـی به خصوص در روابط بین زنـان و مردان در خانواده و جامعه ،مانع از
افزایـش مشـارکت اقتصادی زنـان میگردد ،یا به تضعیف کیفیت مشـارکت
آنها میانجامد؛ برای مثال ،حتی زنان شاغل با رفتار متفاوتی مواجه میگردند،
مانند شـکاف جنسیتی دسـتمزدها و یا تبعیض در کارهایی که به طور سنتی به
زنان محول میگردد .در طول تاریخ ،زنان ،کار بدون دستمزد ،مانند مراقبت از
کودکان و کار خانگی را تجربه کردهاند و این تجربه ،آنها را مسـتعد تبعیض
جنسیتی در زمینهی اشتغال مینماید.
جهانیشـدن ،در حال تغییر این هنجارهاست .اقتصاد در حال توسعهی جهانی،
خواسـتار حضـور زنان در کارهـای با درآمد و غیرپولی کار هسـت .در واقع،
جهانیشـدن ،پتانسـیل بهبـود موفقیـت اقتصادی زنـان را دارا اسـت .افزایش
فرصتهای شغلی برای زنان در بخشهای غیرس ّنتی ،ممکن است آنهارا قادر
به کسب درآمد و کنترل درآمدهایشان سازد؛ بنابراین یک منبع توانمندسازی
و افزایش ظرفیت برای زنان فراهم میگردد ،تا دربارهی نقش و جایگاه خویش
در میان خانواده و جامعه ،مذاکره کنند.
افزایش مشـارکت در نیـروی کار ،منجر به افزایش خطـرات برای زنان نیز
میگـردد .زنان در مشـاغل خـارج از خانه ،در معرض مشـکالتی چون درآمد
انـدک ،فقدان امنیت ،خشـونت در محـل کار و یا مخاطـرات اقتصادی دیگر
قـرار میگیرنـد ،به خصوص در دورهی رکود اقتصادی که طاعون بسـیاری از
کشـورهای در حال توسـعه اسـت .کمبـود قوانین کار ،جهل بـه آن و یا عدم
اجرای قوانین کار در عمل نیز موجبات بهره کشـی از زنان را فراهم مینماید.
در گواتماال ،زنان 80 ،درصد از بخش کارخانهی نسـاجی را تشـکیل میدهند،
و هـزاران نفـر ،عمدت ًا بومـی ،خدمات خود را به عنوان خدمتـکار خانگی ارائه
میدهنـد .در هـر دو بخش ،زنان تنها مصرانه خواهـان تعهد قانونی گواتماال به
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تعیین حداقل دسـتمزد ،طـول کار هفته ،زمان ترک کـردن کار ،مراقبتهای
بهداشتی تحت سیستم امنیت اجتماعی ملی و حمایت از حریم خصوصی هستند.
به گزارش سـازمان دیده بان حقوق بشـر ، 1آنهااغلب مورد سـوء اسـتفادهی
فیزیکی و یا جنسـی قرار میگیرند .به گفتهی سـازمان دیده بان حقوق بشـر،
حمایتهای قانونی برای زنان کارگر و افزایش دسترسـی آنان به منابع قانونی،
ممکـن اسـت به عنوان یـک تحول مثبت به افزایش مشـارکت زنـان در کار
بیانجامد. 2

 .4-3آموزش
اگـر چه در مـورد آموزش و پرورش دسـتاوردهای بسـیاری حاصل شـده و
درحـال حاضـر کودکان بیش از هـر زمان دیگری در مـدارس ابتدایی حضور
دارند ،اما هنوز در سراسـر جهان ،برابری جنسیتی در آموزش و پرورش وجود
ندارد( .)king:3013در هر سـطحی از درآمد ،دختر بچهها کمتر از پسـربچهها
در مـدارس حضـور دارند و دختران در  20درصد فقیرتریـن خانوادهها دارای
کمترین شانس برای آموزش دیدن هستند (.)Jensen: 2010
ایـن نابرابری در بزرگسـالی نیز تغییـر نمیکند 64 .درصـد از  774میلیون
بزرگسال بی سواد در سراسر جهان ،زنان هستند .این آمار عم ً
ال از اوایل 1990
بدون تغییر مانده اسـت . 3بنابراین ،اهداف توسـعهی هزارهی سازمان ملل متحد
1. human rights watch
2. Women and globalization, p4. Retrievedfrom: http://www.globalization101.
org/category/issues-in-depth/women/
3. Gender statistics. United states agency for international development.
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در نهایت برای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش که آیا جهانیشدن اقتصادی
برای زنان مفید است یا نه ،باید ورای اثرات جهانیشدن بر فعالیتهای اقتصادی
زنان ـ ازجمله دستمزد و اشتغال ـ تحقیق نمود که آیا جهانیشدن میتواند مقام
و موقعیت زنان یا حقوق زنان را ارتقاء بخشد ،یا به آنان فرصت دهد که بهتر به
منابع و امکانات دسترسی داشته باشند و موقعیت اجتماعی خود را بدون تبعیض
در سازمانهای قانونی و اجتماعی به دست آورند.
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بـرای ارتقای برابری جنسـیتی و توانمند سـازی زنان ،از «آمـوزش» به عنوان
هدف خود اسـتفاده میکند و سنجش نابرابری جنسـیتی در آموزش ،به عنوان
شـاخصی برای پیشرفت محسـوب میگردد .سازمان ملل متحد ،امیدوار است از
طریق تالشهای جامعهی بینالمللی ،نابرابری جنسـیتی را در آموزش ابتدایی و
متوسطه در تمام سطوح آموزش بعد از سال  2015از بین ببرد.
زنـان تحصیـل کرده تمایل دارند سلامتی خـود را بهبود بخشـند و فرزندان
کمتری داشـته باشند و مراقبتهای بهداشـتی و آموزش را برای فرزندان خود
به دست بیاورند ،که همهی این مزایا به طور کلی به جامعه منتقل میگردند.
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آموزش ،بسـیار مهم و تعیین کننده اسـت ،زیرا با توجه به سازمان آموزشی،
ی و فرهنگی سازمان ملل متحد ( ،)UNESCOنابرابری در آموزش به طور
علم 
مسـتقیم با فقر در ارتباط اسـت و حذف آن به طور کلی میتواند به کاهش آن
منجر شـود .یونسـکو همچنین بیان میکنـد که آموزش زنان ،اثـرات فراوانی
نیز برای جامعه دارد ،این اثرات ،شـامل بهبود نرخ باروری ،سلامت خانواده و
فرزندان ،و فرصتهای آموزشـی برای بقیهی اعضای خانواده اسـت؛ عالوه بر
این ،افزایش سـطح مهارت ،موجب مشارکت بیشـتر زنان در اقتصاد و افزایش
رفاه اقتصادی خانواده میگردد .انجمن آموزش جهانی 1برای شناسـایی نقائص
فراهم شـدن آموزش اساسی برای همه (که به عنوان یک حق اساسی انسان در
2
اعالمیهی جهانی حقوق بشـر تعریف شده است) اهداف «آموزش برای همه»
را ارائـه داده ،که شـامل پایان دادن به نابرابری بین مـردان و زنان در آموزش
اسـت .انجمن توصیه نموده که دولتها و سـازمانها ،اسـتراتژی جامعی برای
تحقق برابری جنسـیتی در آموزش اجرا نمایند که این امر ،مسـتلزم به رسمیت
شـناختن تغییر در نگرشها ،ارزشها ،و عرف اسـت .در واقع ،گاهی هنجارها
و ارزشها ،زنان را به اندازهی عامل سیاسـت یا حتی بیشـتر ،از آموزش عقب
نگاه میدارند .تحصیل دختران در برخی از جوامع ،ارزش محسوب نمیگردد و
انتظار میرود آنهابیشتر در کارهای خانه مشارکت داشته باشند ،در حالی که
Retrieved from : http:www. Usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/
wid_stats.html
)1. World education forum (WEF
2. Education for All
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پسران باید برای کار در خارج از خانه مهارت کسب کنند.

نتیجهگیری

به نظر میرسد ،جهانیشدن اجتماعی ،داد های منطقی باشد که حقوق زنان را در
جامعه با تغییر درآگاهی ،روش و رفتار و طرز فکر بهبود بخشـد .ارتباط از راه
دورِ ،سـبب میشود تا فعاالن حقوق زن تشریک مساعی کنند ،انجمنهای مدنی
تشـکیل دهند و برنامههای مشترک خویش را دنبال نمایند؛ همچنین با توسعهی
اینترنت و سـایر فنآوریهای مخابراتی ،اخبارِ سـوء اسـتفاده و رفتار نابرابر با
زنان میتواند به سـرعت گسـترش یافته و توجه عمومی در کشورهای دیگر را
برانگیزد و فشاری بینالمللی بر کشورهایی که در آن جنس نابرابری باال است،
قرار دهد؛ عالوه بر این ،افزایش تبادل اطالعاتی این فرصت را برای مردم ایجاد
کند تا با نمایندگی و نقش مثبت زنان که در بیشـتر کشـورهای پیشـرفته اجرا
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میتوان اظهار نمود که هر دو بُعد اجتماعی (اعم از فرهنگی ،آموزشـی ،سیاسی
ی شـدن با حقوق اساسی زنان پیوند دارد .همواره تأثیرات
و )...و اقتصادی جهان 
اقتصادی و اجتماعی جهانیشـدن به نحوی جداگانه بررسـی شـده در حالیکه
ممکن است اثراتی میان این دو ،همپوشانی داشته باشد .به عبارت دیگر ،ممکن
است که اثرات مثبتی که برای جهانیشدن اقتصادیشناسایی شده ،به دلیل اثرات
اساسی ای باشد که جهانیشدن اجتماعی همراه آن ایجاد نموده است .جهانیشدن
اقتصادی ،اساس ًا جریان کاالها و خدمات را برای سود و سرمایه منعکس میکند،
در حالیکه جهانیشـدن اجتماعی ،مردم را به هم مرتبط مینماید و آنها را قادر
میسـازد تا ایدهها و اطالعاتشـان را مبادله کنند؛ به عنوان مثال ،حقوق بشـر و
تسـاوی جنسیتی ،موجب همبستگی آنان میگردد .از سوی دیگر ،تمرکز بیش
از حد بر جهانیشـدن اقتصادی موجب میگردد که اثرات جهانیشدن اجتماعی
نادیده انگاشـته گردد .جهانیشدن اجتماعی ـ که به جریان اطالعات ،ارتباطات
میان اشخاص و اشتراک فرهنگ میان کشورها تعریف میشود...ـ میتواند عاملی
تعیین کننـده در بحـث حقوق زنان باشـد ،به این دلیل که ایدههـا و هنجارها را
گسـترش میدهد و فعالیتهای مدنی را از طریق تسهیل نمودن تماس و ارتباط
میان مردم کشورهای مختلف ،در سراسر جهان ارتقاء می دهد (.)Cho,2013: 1

| 220محمدتقی رفیعی و مجید دباغی

میشود ،آشنا شوند(.)Cho,2013: 3
جهانیشدن اجتماعی همچنین موجب ترویج ارتباط مستقیم شخصی در میان مردمِ
کشـورهای مختلف در قالب مهاجرت و گردشـگری میگردد .تعامل شـخصی
در میـان افـراد مختلف میتواند تاثیر مثبتی بر آسـتانهی تحمل آنان نسـبت به
سـبکهای مختلف زندگی داشـته ،و همچنین موجب افزایش پذیرش نقشهای
مختلف جنسیت ،تمایالت جنسی ،مذاهب ،و زمینههای قومی گردد.
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جهانیشـدن اجتماعی ،تمایل به کاهش شکافهای فرهنگی در میان کشورها
نیز دارد .به عبارت بهتر ،مردم در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در معرض
فرهنگهای مختلف هستند و از آنجا که حقوق زنان عمیق ًا ریشه در فرهنگ و
سیستمهای ارزشی دارد ،قرارگرفتن در معرض فرهنگهای مختلف و نزدیکی با
فرهنگهای گوناگو ِن دیگر ،میتواند تأثیر مثبتی در کاهش شیوههای فرهنگی
ی که در کشـورهایی با
تبعیـض آمیـز علیه زنان داشـته باشـد .از این رو ،مردم 
سـطح باالیی از جهانیشـدن اجتماعی زندگی میکنند ،بیشتر به نظرات و عقاید
متفاوت با سـ ّنت و تفکر مرسـوم احترام میگذارند و همبستگی بیشتری با علل
و عوامل مشـترکی که به تغییر میانجامند ،نشان میدهند .با این نگرش ،جهانی
شـدن اجتماعی میتواند تحمل و پذیرش اجتماعی برای پیشرفت حقوق زنان و
ی شدن اجتماعی،
نقشهای دیگر آنان را افزایش دهد .تجربه نشان داده که جهان 
سطح آزادیهای مدنی ـ که به آزادی بیان و تجمعهای مدنی تعریف میشود ـ
را افزایش میدهد که فراهم کنندهی اصالح اجتماعی اسـت و میتواند به بهبود
حقوق زنان منجر گردد.
از سوی دیگر ،به دلیل این که جهانیشدن اجتماعی ـ با توانمند کردن زنان ـ
کلیشههای ثابت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را تخریب میکند ،در کشورهای
در حال توسعه ،با تقویت بدنهی اصلی گروههای سنتی و مخصوص ًا فرهنگ مرد
ساالری ،سعی میگردد سیمای جهانیشدن اجتماعی ،کریه جلوه داده شو د (�Po
 .)trafke & Ursprung 2012: 409در مقابـل ،دلیلـی بر تأثیر مثبت و عمدهی
جهانیشـدن اقتصـادی بر آزادیهای مدنـی وجود ندارد .در واقع ،جهانیشـدن
اجتماعی با ایجاد تغییرات آگاهی و برخورد نسبت به زنان ،مسلم ًا تأثیر بیشتری
از جهانیشدن اقتصادی در بهبود حقوق زنان دارد.
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نباید فراموش کرد که حقوق زنان در جوامع گوناگون با فرهنگ و سـنت و
عـرف محلـی و بومی آن جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بـه عنوان مثال ،زندگی
ِ
نگرش مؤمنانهی آنها عجین گشـته ،ولی در
زنان در بسـیاری از کشـورها با
کنوانسیون ،حتی به تعریض ،اشارهای به آزادی عقیده و دین نشده است؛ بنابراین
ممکن اسـت با واکنش منفـی و واپسزدگی در جوامعی که بنیانهای فرهنگی
با مذهب در هم تنیده شده ،مواجه گردد ،البته مجددا ً تأکید میشود که حفاظت
از تفاوتهای فرهنگی تا آنجا روا میباشد که به عدالت جنسیتی لطمه نزند.

منابع
قرآن مجید
ابراهیمـی ،شـهروز ،)1385(.حاکمیـت فراوسـتفالیا :جهانیشـدن و تعامل
حاکمیت ملی با حاکمیت بینالمللی با تأکید بر جمهوری اسالمی .دوفصلنامهی
دانش سیاسی ،شمارهی .4
ایران زاده ،سـلیمان ،)1380(.جهانی شدن و تحوالت استراتژیک در مدیریت
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آن چه اشـاره شـد ،لزوم ًا به معنای نفی اثرات پنهان جهانیشـدن اقتصادی که
امـکان دارد همراه جهانیشـدن اجتماعی باشـد و منجر به توانمند سـازی زنان
ی شـدن اقتصادی ،شرط کافی برای افزایش حقوق
گردد ،نیسـت .در واقع ،جهان 
زنان نیست ،بلکه نیاز به بسط و گسترش طرز تفکر همراه با ارتباطات میباشد.
از این گذشـته ،آنچه بسیار حائز اهمیت است ،توجه به تکثّرگرایی فرهنگی و
حفظ فرهنگهای متنوع در جریان جهانی شـدن اسـت .این مهم ،تالشی جهانی
برای حفاظت از فرهنگهای محلی و بومی (که حقوق زنان بسـیار از آن متأثر
است) را مطالبه میکند .امری که کنوانسیون امحای کلیهی اشکال تبعیض علیه
زنـان ،نسـبت به آن غفلت ورزیده اسـت .به عبارت دیگر ،اهتمـام نگارندگان
کنوانسـیون بر اندیشـیدن راهکارهایی یکسان و همسـان برای زنان ،فارغ از هر
فرهنـگ و ملیت بوده اسـت؛ چرا که تلقی آنان این بـوده که هر گونه تبعیض
ناروا که بر مبنای جنسیت تحمیل میشود ،بر مبنای فرهنگ سنتی و اصیل جامعه
توجیه میگردد.
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و سازمان ،تبریز :مركز آموزش مدیریت دولتی.
باطنی ،محمد رضا و دستیاران ،)1387(.فرهنگ معاصر پویا ،تهران ،انتشارات
فرهنگ معاصر.
جاللـی ،محمـود ،مقامی ،امیر ،)1390(.کارکرد حقوق بیـن الملل در فرآیند
جهانیشدن حقوق ،فصلنامهی حقوق و علوم سیاسی ،شمارهی  ،3دورهی .41
جوانمـردی صاحب ،مرتضی ،جهانیشـدن حقوق کیفری ،رسـالهی دکتری
رشتهی حقوق جزا و جرم شناسی ،تهران ،دانشگاه تهران.1383 ،
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جونـز ،اندرو ،)1391(.نظریه پردازان بزرگ جهانیشـدن ،ترجمهی مسـعود
کرباسیان ،هامایاک آودیس یانس ،تهران ،نشر چشمه.
دلمـاس مارتـی ،میری ،)1378(.جهانیشـدن حقوق :فرصتهـا و خطرات،
ترجمهی اردشیر امیر ارجمند ،مجلهی حقوقی ،شمارهی .24
رابرتسـون ،رونالد وهاک خندکر ،حبیب ،)1382(.گفتمانهای جهانیشـدن؛
مالحظات مقدماتی ،ترجمهی محمود شهابی ،نشریهی علوم اجتماعی ،شمارهی .4
رابرتسـون ،رونالـد ،)1380(.جهانیشـدن (تئوریهای اجتماعـی و فرهنگ
جهانی) ،ترجمهی کمال پوالدی ،چاپ اول ،تهران ،نشر ثالث.
رجایی ،فرهنگ ،)1390(.پدیده ی جهانیشدن ،عبدالحسین آذرنگ  ،تهران،
انتشارات آگاه.
رواسـیان کاشـی ،سـمیه ،)1388(.فصل مشـترک تبعیضها ،تهران ،نشـرو
پژوهش شیرازه.
سلیمی ،حسـین ،)1384(.نظریه های گوناگون درباره ی جهانیشدن ،تهران،
سمت.
شـهرام نیا ،سـید امیر مسـعود ،)1385(.جهانی شدن و دموکراسـی در ایران
معاصر ،تهران ،نگاه معاصر.
شیشه چی ها ،مجتبی ،)1386(.فرهنگ دوسویهی اصطالحات(سازمان تجارت
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جهانی  ،)WTOتهران ،نشر قانون.
طیار ،خسرو و دستیاران ،)1387(.فرهنگ طیار ،جلد دوم ،تهران ،نشر آییژ.
علـی بابایی ،غالمرضا ،)1383(.فرهنگ روابط بین الملل ،تهران ،مرکز چاپ
و انشارات وزارت امور خارجه.
کیت نش ،)1387(.جامعه شناسی سیاسی معاصر ،ترجمهی محمد تقی دلفروز،
چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات کویر.
گل محمدی ،احمد ،)1381(.جهانیشدن فرهنگ ،هویت ،تهران ،نشر نی.

گیدنز ،آنتونی ،)1378(.جهان رها شده ،ترجمهی علی اصغر سعیدی و یوسف
حاجی عبدالوهاب ،چاپ دوم ،نشر علم و ادب.
گیدنـز ،آنتونـی ،)1382(.فراسـوی چپ و راسـت ،ترجمـهی محمد ثالثی،
انتشارات علمی.
مالکوم واترز ،)1379(.جهانیشدن ،ترجمهی اسماعیل مردانی گیوی ،تهران،
سازمان مدیریت صنعتی.
مجتهـد زاده ،پیـروز ،)1379(.هویـت ملی در عصر جهانیشـدن ،نشـریهی
مطالعات ملی ،شماره .5
مدیسـون ،جـی ،بی ،)1380(.جهانیشـدن؛ چالشهـا و فرصتها ،ترجمه ی
محمود سلیمی ،نشریه راهبرد ،شمارهی .22
مرتضوی ،اسـداهلل ،)1389(.جهانیشـدن حقوق و حاکمیت ملی ،تهران ،نشر
پایان.
معتمد نژاد ،محمد کاظم ،)1380(.جهانیشدن یا جهانی سازی ،مجلهی سنجش
و پژوهش ،شمارهی .25
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گیدنـز ،آنتونی ،)1378(.تجددو تشـخص؛ جامعه و هویت شـخصی در عصر
جدید ،ترجمهی ناصر موافقیان ،تهران نشر نی.
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