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Abstract
The problem of this article is the analysis of the criterion of gender as the main
criterion in gender justice and in order to understand the relationship between it and
the criteria in the important theories of justice. These criteria include fairness, need,
and competence. Feminists have also added a new dimension, gender. The article
will answer the question, what does gender and gender justice as a concept mean
and what does it has to does with the criteria set out in the theories of justice? The
purpose of this paper is to find out the relationship between the criteria in important
theories and gender by examining the concept of gender. The method is to collect
data and then analyze their content. The results of this study are as follows: Theories
of justice have neglected gender as a criterion, and the source of the vast majority of
them is economics and politics. The characteristic of feminists have ignored the
important theories of justice, as gender has not received much attention in these
theories. Only John Rawls's theory and his writings have alluded to key feminist
concepts but ,for him, the gender is as important as other weak classes in society,
such as the disabled and the poor. Other theories are more committed to macrothinking than to theories of group issues such as women. Although feminists have
tried to maintain their connection with theories of justice in some way, they are in
principle only committed to equality. For this reason, gender justice is in fact a
feminine reading of the theory of equality in outcomes and has been considered as a
strategy in the transition phase to gender equality.
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چکیده
مسئلة این مقاله واکاوی معیار جنسیت بهمثابة معیار اصلی در عدالت جنسیتی و بهمنظور درک
نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریههای مهم ع دالت اس ت ای ن معیاره ا عبار ان د ا
انصاف ،نیا  ،شایستگی فمینیستها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را
پیش کشیده اند مقالة حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد ک ه جنس یت و ع دالت جنس یتی
بهعنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیاره ای مط رح در نظری ههای
عدالت دارند؟ بر این اساس ،هدف ا این مقاله این است که با واک اوی دیی م مفه وم جنس یت،
بدانیم نسبت میان معیارها در نظریههای مهم عدالت با جنس یت چیس ت روا ای ن پ وهش
گردآوری دادهها و سپس تحلیل محتوای آنهاست نتایج این پ وهش عبار است ا  :نظری ههای
عدالت تا حد یادی کورجنس بوده و مبدأ یریب به اتفاق ای ن نظری ا دان ش ایتص اد و عل وم
سیاسیاند فمینیستها به نظریههای اصلی عدالت بیاعتنا بودهاند ،چنانکه در این نظریهها نی ز
به جنسیت توجه چندانی نشده است تنها در نظریة جان رالز و نوشتههای او اشاراتی به مفاهیم
کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت نان همان یدر اهمیت دارند که سایر طبقا
ضعیف در جامعه مانند معلوالن ،فقرا سایر نظریهها بیش تر ب ه ک تن تفک ر اص لی نظری هپردا
متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند نان را حل کنند اگرچه فمینیستها کوش یدهاند ک ه
ربط خود را با نظریههای عدالت بهگونهای حفظ کنند ،آنها در اصل تنها به برابری متعهدند ب ه
همین سبب ،عدالت جنسیتی در وایع یرائتی نانه ا نظریة برابری در نتایج است و بهعنوان یک
استرات ی در مرحلة گذار به برابری جنسیتی مورد توجه یرار گرفته است
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مقدمه
در طول تاریخ ،تعداد کسانی که به تقدم و برتری عدالت بر س ایر ار اه ا ب اور داش تهاند ،ک م
نیستند در این نگرا عدالت بهعنوان یک ام ر اختی ی ،بهت ر و برت ر ا هم ة ام ور سیاس ی و
اختیی دیگر است ( )Sandel, 1998: 2جان اس توار می ل معتق د ب ود ع دالت رئ یس س ایر
اختییا  ،مقدسترین و الزامآورترین اختق است ( )Sandel, 1998: 2ا آنجا که عدالت بهمثابة
یک ار ا بهدنبال سامان دادن به ندگی اجتماعی است ،برخی عدالتپ وهان معتقدند ع دالت
تنها یک ار ا در میان ار اهای دیگر نیس ت ،بلک ه معی اری اس ت ک ه ار اه ای دیگ ر را
محاسبه و ار یابی کرده و میتواند بهعنوان یک استاندارد ب هکار رود ت ا تا ادها می ان مف اهیم
دیگر را حل و سا گار کند ( )Sandel, 1998: 15-16اهمیت عدالت اگرچه امری تاریخی اس ت،
تمرکز بر آن در دو سدة اخیر شتاب گرفت و مباحثا عملگرایانه دربارة عدالت رون م وی های
یافت یکی ا مباحث تأثیرگذار در این باره کوش ش ب رای ارائ ة معی اری ب رای ه ر دو مفه وم
محوری در عدالت یعنی برابری و نابرابری ب وده اس ت ک ه در ای ن مقال ه ض من ارائ ة گ زارا
مختصری ا آنها به معیار مطرح در اندیشة فمینیستی اشاره شده و مهمت رین مباح ث معیاره ا
در ارتباط با جنسیت مطرح خواهد شد
درحالیکه عدالت واژه ای است که به ظاهر ،همگ ان در فه م آن تف اهم دارن د ،مباح ث در
خصوص آن تا حدی پیچیده شده است ک ه تواف م ب ر گزارهه ای بهدس تآمده مش کل ب هنظر
میرسد هرچه متون یدیمیتر نشان میدهند فهم مش ترکی ا ع دالت ب هعنوان اب زاری ب رای
دیدن نابرابریها ،ا جمله نابرابریهای میان دو جنس ،وجود داشته است ،متون جدید اخ تتف
در تعریف و معیار برابری و نابرابری دربارة آن را با مینمایانند ای ن اخ تتف ممک ن اس ت ب ه
اختتف دربارة معنای تبعیض ،اهمیتیافتگی برابری در هر شرایطی ،و حدود اصل عدم تبع یض
برگردد برخی ع دالتپ وهان معتقدن د اص لیترین و ش اید ی دیمیترین نظری ة ع دالت ،آن را
همردیف برابری میسا د ،یعن ی ع دالت ب ه معن ای براب ری در وض عیتهای اولی ه ،فرص تها،
نسبتها و حقوق تعبیر میشود ( )Konow, 2003: 1194این نظر یابل نقد است ،حتی افتطون
و ارسطو هم مساوا گرا به این معنا نبودند (پیغامی و همکاران )181 :1395 ،شاید منش أ ای ن
دیدگاه آن باشد که در تعریف عدالت ،مس اوا ب هعنوان اص ل در نظ ر گرفت ه ش ده و رعای ت
تفاو ها و نابرابریها در وایع توجه به استثنائا آن یا سطوح پیچیدهتر عدالت بهحس اب آم ده
است شاید گفته شود در نیا های اولیه ،مساوا  ،محور است ،اما آن هم ب دون چ الش نیس ت
برای مثال ،رالز با آنکه حم را بر خیر مقدم میداند ،معتقد است حساب نیا ها یا همان خی را
اولیه ،جداست و آنها بر هر حقی مقدمان د ،ی را ض روری ،کوت اه و حدایلیان د ( Rawls,1990:
 ) 348وی خیرا اولیه را اموری مانند آ ادی فردی ،فرصت ،ثرو و درآمد ،احترام به خویش و
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کرامت نفس میداند در مقابل ،برخی معتقدند همین نیا های اولیه هم به لح ا اف راد ممک ن
است فرق کند برای مثال اگر در نیا به خوراک متکی مانند سبد کاال ،میزان کالری و اینه ا
مطرح باشد ،میان افراد در حو ة شهری و روستایی تفاو هایی وجود دارد (پیغامی و همک اران،
 )192 :1395آنگاه بحث بر سر این خواهد بود که آیا این تفاو ها باید در نظر گرفته ش وند ی ا
خیر؟ بنابراین نمیتوان بهسهولت این گزاره را پذیرفت ک ه نظری ههای ع دالت ب ا وج ود هم ة
تفاو هایشان ،در این باره با هم توافم دارند که انسانها در نیا ه ای اولی ه1برابرن د ،پ س ح م
برابر در رفع آنها دارند فه م مص داق و ح دود ی ک نی ا ب رای ه ر ف رد ،براب ری درب ارة آن را
چالشبرانگیز و دشوار کرده است (پیغامی و همکاران )284 :1395 ،در نتیجه ،یکسان دانس تن
عدالت و برابری نادرست و سخن گفتن ا عدالت ب همراتب ا گف توگو و نظری هپردا ی درب ارة
برابری پیچیدهتر است
اهمیت درک نابرابریها در پروژههای عدالت بهحدی است که بیتردی د ا ش اخههای مه م
عدالتپ وهی مطالعا نابرابری است جیمز کونو اساساً براب ری را بخش ی ا مطالع ا ن ابرابری
دانسته است ( )Konow, 2003: 1194امرو ه این موضوع بخش پیچیدة مطالعا عدالت اس ت
در دورة تسلط گفتمان برابری ،مدافعان برابری تنها نیا دارند که نابرابریها را نادی ده بگیرن د و
آنها را ناکافی اعتم کنند ،اما نظریههای عدالت باید ثابت کنند چرا میخواهند نابرابریها را نی ز
ببینند و مهمتر ا آن متکشان برای نابرابری چیس ت در من ابع ع دالتپ وهی کمت ر ب ه ای ن
مسئله توجه شده است که چرا دیدگاهها دربارة عدالت تا این حد با یکدیگر اویه دارند
اگرچه تعداد محققانی که معتقدند برابری تنها معی ار ع دالت نیس ت ،بلک ه ص رفاً یک ی ا
معیارهاست است (پیغامی و همکاران181 :1395 ،و )192کم نیستند ،در عین حال اموری مثل
ستمتی در مقابل معلولیت ،ثرو در مقابل فقر ،انسان در مقابل جنسیت همیشه مت م هم رخ
دادهاند و تقدم و تأخر مانی ندارند به ه مین س بب ب ه م وا ا اعم ال براب ری در س طحی ا
نیا ها ،درک نابرابریها ،تعیین متک نابرابری و جلوگیری ا ستم ضرور دارد شاید به هم ین
دلیل این عدالتپ وهان باور دارند تساوی را نمیت وان ب هعنوان ی ک اص ل عم ومی ب ه کم ک
طلبید ،بلکه میتوان ا آن هنگامیکه مینة بهترین شرایط عادالنه را بسیار دشوار کرده باشند،
بهعنوان تقریبی مناسب استفاده کرد ()Konow, 2003: 1195
افزونبر پیچیدگیهای نظری ،انتزاعی بودن مباحث عدالت ه م م ورد منایش ه ی رار گرفت ه
است ا این رو تعدادی ا پ وهشگران غربی وجوه نوپدید عدالت مانند عدالت ت و یعی در جامع ة
برابر ،چالش آ ادی و برابری در نظریة عدالت و نقاط تم ایز براب ری در فرص تها ب ا براب ری در
نت ایج را کاویدهان د (ر ک )Rowls, 1990; Nozick, 1979; sandel, 1982; Kirp et al., 1986
1. primary goods
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عدالت در پارهای نظریهها بهمثابة یک غایت انتزاعی در نظر گرفته شده که براین د وض عیتهای
عینی است؛ وضعیتهایی که با معیارهای یاب ل ان دا هگیری ،مش هودتر و ص ری تری س نجیده
شوند به همین روی برخی فیلسوفان مدرن لیبرال ،برابری را شرط مهم تحقم عدالت دانس تند
(فرانکنا )114 :1383 ،برای درک اهمیت این گزاره باید دانست در دورة مدرن ،دعواه ا درب اره
عدالت ،در وایع در پاسخ به این پرسش شکل گرفتند که «آیا آ ادی مقدم اس ت ی ا براب ری؟»
بنابراین اگرچه برابری همواره یکی ا ارکان عدالت بوده اس ت (واعظ ی ،)308 :1388 ،تق دم و
تأخر آن نسبت به آ ادی ،نظریههای عدالت متن وعی را پ یش کش یده اس ت ب رای برخ ی ب ار
اختیی ع دالت مهم بوده و معتقد بودند تقدم آ ادی فردی برای رسیدن ب ه اه داف شخص ی ا
برابری مهم تر نیست به همین سبب تعدادی ا آنها به الگوهایی دربارة رفاه اجتماعی ،ایتص اد و
مالکیت پرداختند که برابری را ت أمین کن د ،اگرچ ه ا برخ ی آ ادیه ای ایتص ادی در عرص ة
مالکیت خصوصی بکاهد یا آن را تعدیل کند یا اینکه نابرابریه ا را مهندس ی کن د و ب ا کم ک
یانون ا تأثیر آنها بکاهد جان رالز1ا این دسته است برخ ی دیگ ر معتقدن د لیبرالیس م ب دون
آ ادی و فردگرایی بیمعناست و هرگونه مهندسی اجتماعی با آ ادی فردی مغایر است بن ابراین
عدالت به معنای تأمین آ ادی افراد برای مالکیت بر ثمرة تتا فردیشان است راب ر نا ی ک2
و فردریک هایک3در این دسته یرار دارند
نظریههای عدالت دستة اول ،الگوگرا بوده و راهبرد آنه ا براب ری در نت ایج اس ت ا نظ ر برخ ی،
برابری در نتایج بهعنوان پیشرفت در نظریة براب ری در فرص تها محس وب میش ود Sandel, 1998:
) ،)69یرا میگویند هر نظریة ع دالت (ب هوی ه اگ ر ب ا شایس تگی و شایستهس االری مواف م نباش د)
نیا مند این است که وضعیتهای متفاو براساس توانایی طبیعی را با سطحی ا برابری دائماً اص تح
کند ) )Sandel, 1998: 69-70و بهنوعی خود مهندسی وضعیت را بر عهده بگی رد نظری ههای دس تة
دوم ،غیرالگویی هستند و به رفتار مداخلهای دولت برای اصتح سیستمها معتقد نیستند
فمینیستها نیز ایدة عدالت جنسیتی را مط رح کردهان د ک ه در نگ اه اول ب هنظر میرس د
موضوع عدالت را در نسخة نانه دنبال کردهاند در مطالعا جنسیت ،براب ری در نت ایج بهمثاب ة
یک نظریة مداخلهگر میان فمینیستها طرفداران بیشتری دارد فمینیستها همواره ا دولتها
خواستهاند برنامه ریزی آنها باید به جنسیت حساس باشد و با ایداما مثبت به سود نان مانن د
سهمیهبندی ،ا تأثیر نابرابری آنها بکاهد در نتیجه ،عدالت جنسیتی به لحا نظ ری الگ وگرا و
دولتمحور است و در ردیف نظریة «برابری در نتایج» ردهبن دی میش ود ای ن س خن ب ه ای ن
معناست که عدالت جنسیتی بای د ا ط رف ای ن دس ته ا نظری ههای مه م پش تیبانی ش ود و
1. John Rawls
2. Robert Nozick
3. friedrich Hayek
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نظریههای فردگراتر که به آ ادی بیش ا برابری اهمیت میدهند و ب ا سیاس تگذاری الگ وگرا و
مهندسیشده دولتها ،مخالفاند ،با این تحلیل فمینیستی موافم نخواهند بود
مسئلة این مقاله واکاوی معیار جنسیت بهمثابة معیار اصلی در عدالت جنس یتی و ب همنظور
درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریههای مهم عدالت است این معیارها عبار ان د
ا انصاف ،نیا و شایستگی هریک ا نظریههای عدالت بهطور عمده بر محور یکی ا این معیارها
سامان یافته و ا دیگر نظریهها متمایز شدهاند با توجه ب ه ای ن مس ئله ،مقال ة حاض ر ب ه ای ن
پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت بهعنوان یک مفهوم متطور و نیز ایدة عدالت جنس یتی ب ه
چه معناست و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریههای عدالت دارد؟ فرض یة مقال ه درب ارة
ای ن مس ئله عب ار اس ت ا اینک ه ع دالتپ وهی فمینیس تی ب ه نظری ههای اص لی ع دالت
کماعتناست ،چنانکه در این نظریهها نیز به جنسیت توج ه چن دانی نش ده اس ت جنس یت در
اندیشة فمینیستی مفهومی پویا و متطور است و عدالت جنسیتی بر محور تح ول معناش ناختی
مفهوم  genderهمواره رو به تغییر است اگرچه فمینیس تها کوش یدهاند ک ه رب ط خ ود را ب ا
نظریههای عدالت بهگونهای حفظ کنند ،آنها در اصل تنها به برابری متعهدند ب ه هم ین دلی ل،
عدالت جنسیتی در وایع یرائتی نانه ا نظریة برابری در نتایج است و بهعنوان یک استرات ی در
مرحلة گذار به برابری جنسیتی مورد توجه یرار گرفته است
تعیین تکلیفِ حیطة برابری یا نابرابری در نظریههای عدالت با بحث در خص وص معی ار آن،
مشخص شده است و چنانکه گذشت ،فمینیستها نیز معی ار جدی دی اض افه ک رده و موض وع
عدالت جنسیتی را پیش کشیدهاند بنابراین هدف ا این مقاله این است ک ه ب ا واک اوی دیی م
مفهوم جنسیت ،بدانیم نسبت میان معیارها در نظریههای مهم عدالت با جنسیت چیست
این بحث ا همین منظر نوآمد است ،یرا عدالت جنسیتی در کشورهای دیگر بهدلیل تسلط
و ایتدار فکر فمینیستی مورد منایشه یرار نگرفت ه و ب هعنوان ی ک راهب رد مبن ای سیاس تها،
یوانین و برنامهها یرار میگیرد شرافت واژة عدالت و تقابل آن با ظلم و تبع یض آن را غیریاب ل
گفتوگو کرده است ،درحالیکه عدالت جنسیتی مفهوم پیچیده و تفس یرپذیر و نیا من د دی ت
بیشتر است عدالت جنسیتی الحاییهای به نظریههای عدالت نیس ت و در دیس یپلین آنه ا ی رار
ندارد بنابراین با شناسی آن ضروری است ا سوی دیگر ،این مفهوم در ایران نیز دچار بدفهمی
است (عتسوند)1397 ،
روا این پ وهش گردآوری دادهها و س پس تحلی ل محت وای آنهاس ت ش ناخت مف اهیم
مدنظر ،فراتر ا با شناسی لغوی و نیا مند تحلیل دییم در نظریههای مبدأ است
با آنکه تنوع نظریهها دربارة عدالت نشان میدهد راه صحی تر برای عدالتپ وهی ،یرائت هر
نظریه و درک نقاط اصلی در اندیشة تکتک متفکران عدالت است ،این مقاله تنها درص دد ارائ ة
تبیینی دییم ا جنسیت بهعنوان معیاری نوپدید و فمینیستی در مباحث عدالت و کوشش برای
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نشان دادن تصویری ا نسبت میان این معیار و سایر معیارها در نظریههای مهم عدالت است ت ا
ایدة عدالت جنسیتی بهطور روشن توضی داده شود برای این منظ ور مقال ه براس اس معیاره ا
تنظیم شده است و نه متفکران یا نظریهها بهعبار دیگر ،بهجای اشاره ب ه نظری ة مارکسیس م
دربارة عدالت ،به معیار موردنظر آنها یعنی نیا و بهجای اشاره به رابر نا یک و نظری ة براب ری
در فرصتها ،معیار شایستگی بهعنوان تیتر انتخ اب ش ده اس ت ب ا ای ن ش کل ا س ا ماندهی
میتوان معیارها را با یکدیگر مقایسه کرد و جایگاه معیار جنسیت و میزان پشتیبانی نظری ههای
عدالت ا عدالت جنسیتی را شناخت بر این اساس ابتدا به سه معیار در نظریهها اش اره ش ده و
میان آنها و معیار جنسیت نسبتسنجی شده و سپس بهطور مبسوط به معیار جنسیت و تبیین
عدالت جنسیتی خواهیم پرداخت تا معلوم شود عدالت جنسیتی در چ ه نس بتی ب ا نظری ههای
عدالت یرار خواهد گرفت بنابراین معیارهای موردنظر که مقاله بر مح ور آنه ا س ا مان مییاب د
عبار اند ا انصاف ،شایستگی ،نیا و جنسیت

انصاف

1

انصاف گاهی معادل عدالت2بهکار میرود و واژههای انصاف ،ع دالت و ی انون طبیع ی3تمای ل ب ه
ادغام داشته ( )Malanczuk, 2002: 55و رژیمهای یانونی در طول ت اریخ ا هم ة ای ن مف اهیم
بهره گرفتهاند ارتباط میان یانون و انصاف در یوانین کهن یافت شده اس ت ،ی را جوام ع اولی ه
تتا میکردند تقدس و یانون را در ارتباط با اخ تق تفس یر کنن د (chattopadhyay, 1975:
) 381که واژة انصاف برای این منظور بهکار گرفته میشد منتسکیو اختق و عدالت را پش تیبان
خ رد انس انی میدانس ت ک ه اگ ر رخ ده د ،ی انون ب ه انص اف و تناس ب نزدی ک میش ود
) )chattopadhyay, 1975: 381در طول سدههای شانزدهم و هفدهم یانون طبیعی منبع اصلی
یانون بینالمللی بود ،در سدههای نو دهم و بیستم یاضیان مج ا بودن د ت ا ع دالت و انص اف را
بهعنوان یانون بینالمللی درخواست کنند گفتنی است این تعبیر پیش ا  1920رایجتر بود
ا نظر برخی یانونپ وهان ،اگرچه تعریف روشنی ا انصاف وجود ندارد ،ارج اع ب ه انص اف و
ذکر آن در یوانین چه بهطور ضمنی و چه صری  ،نشان میده د ت وافقی وج ود دارد مبن ی ب ر
اینکه انصاف دارای بار اختیی است و یانونگذاران یا یاضیان با کمک آن ،ار اه ای اختی ی را
به مراتب یانونی وارد کردهاند برای مثال گفتهاند در مفهوم انص اف ،لطاف ت و مس ئولیتپذیری
وجود دارد ) )chattopadhyay, 1975: 382برخی معتقدند اص ولی مانن د متحظ ا اختی ی ،
وجدان خوب و حسن نیت با کمک واژة انصاف به یوانین بینالملل مانند یانون انگلیس ،فرانسه،
1. equity
2. justice
3. natural law

واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریههای عدالت7 ...

آلمان و سوئیس راه پیدا کرده و س پس معن ایی ا انص اف در دادگاهه ا ،داوری و سیاس تهای
مربوط به عدالت گنجانده شده اس ت ) )chattopadhyay, 1975: 382کون و مینویس د ش واهد
نیمهمیدانی یادی نشان میدهد انصاف اغلب بهعنوان انگی زة پش ت ص حنة بیش تر رفتاره ای
مشاهدهشده در جهان وایعیت دیده میشود و اغلب ا طریم انگیزههای دیگر ،متعادل یا تقویت
میشود ،مانند نفع شخصی ،روح جمعی ،دوستی و نوعدوستی متقاب ل)،) Konow, 2003: 1191
بدانمعنا که انصاف بیشتر امری اختیی است
انصاف به معنای برابری یا نابرابری و یا مرادف عدالت نیست ،اما یکی ا معیارهای عدالت ی ا
منشأ طرحهای اجتماعی مکمل در برخی شرایط است بررسی مت ون م رتبط ب ا یانونگ ذاری و
دادرسی نشان میدهد همواره بسته ای ا یواعد و اصول برای تحقم عدالت ال م بوده و جمود بر
مفهوم برابری یا تقلیل عدالت به برابری حاوی توتالیتهای مدرن است برابری در ه ر ش رایطی،
بهعنوان یک نظریه ،در مقابل شرایط و متغیرهای متعدد انعطاف ندارد و همواره نیا من د تغیی ر
راهبرد یا همان طرحهای مکمل اجتماعی است ا همین رو محققان ،یانونگذاران و یاض یان ب ه
انصاف بهعنوان یک مکمل که میتواند در مواردی شکافهای یانونی را پر کند ،باور دارن د ای ن
سخن ضرور چندمعیاره بودن عدالت را ثابت میکند که انصاف میتوان د یک ی ا آنه ا باش د
مطالعا تجربی نیز مؤید اصل رفتار برابر در شرایط برابر و رفتار نابرابر در ش رایط ن ابرابر اس ت
(پیغامی و همکاران ) 162 :1395 ،که خود به معنای ضرور این تنوع است ا سوی دیگ ر ،ب ا
آنکه اختیی بودن انصاف این امکان را برای آن فراهم کرده که مکمل ی انون اس ت و یاض ی ی ا
داور ا آن برای تفسیر یا پر کردن شکاف در یانون استفاده کند ،ام ا ب دان ح د نیس ت ک ه ب ا
انصاف دیگر یوانین نادیده گرفته شود به همین سبب با آنکه ا یک تاریخی به بعد دادگاهها در
کنار اجرای یانون ،انصاف را مجا اعتم کردند ،برای مثال در آلمان ا  1896اجا ة تفسیر یانون
برای رسیدن به انصاف داده شد و در سوئیس  1912این اتفاق رخ داد ( )Tella, 2008: 73-77و
در آمریکا اواخر سدة نو دهم دادگاههای عالی عدالت انص اف را اعم ال کردن د ( Oleck. 1951:
 ،)41- 42گفته شده امرو ه نقش آن بهعنوان منبع یانون بینالمللی نسبت به گذش ته تا عیف
شده است ( )Malanczuk, 2002: 55در یوانین ملی کشورها نیز انصاف منبع حق وق بهحس اب
نمیآید و تنها نقش تعدیلکننده در یااو را بر عهده دارد برای مثال در یوانین مل ی آمریک ا،
ویتی موضوعی حقویی مورد تصمیمگیری یرار میگیرد ،یاضی و مشاوران همواره خواهان توجه
به انصاف و عدالت هستند ،اما این امر منجر نمیشود که انصاف منبعی برای حقوق مل ی تلق ی
شود ( ) Malanczuk, 2002: 55با وجود این برخی تصری کردهاند انصاف میتواند عامل مهمی
در روند تصمیمگیری تلقی ش ده ) )Brownlie, 2008: 25و در گس ترة یا ایی ب همنظور خل م
ض مانتهای اجراه ای مبتکران ه ب هکار رود ( )Fletcher, 2005: 353- 356ا ای نرو محقق ان
معتقدند یکی ا مسائل و مشکت انصاف این است که اغلب به سیستم اختیی ارجاع میش ود
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) )Malanczuk, 2002: 56یو جنبة اختیی در انصاف خواه ناخواه به کشدار شدن آن بهمثابة
یک مفه وم انجامیده است که خود پیامدهایی دارد برای مثال انصاف برای یک جامع ة مل ی در
یک تمامیت ارضی براساس ار اهای ملی آن جامعه میتواند مفید و راهگشا باشد ،درحالیک ه
در عرصة بینالملل که یوانین به فلسفههای متاادی ارجاع میش ود ،ارج اع ب ه انص اف س بب
پیچیدگیها و درگیریهای مستقیم خواهد شد ( ،)Malanczuk, 2002: 55یرا هر جامعهای ب ا
توجه به ار ا های خودا برداشت متفاوتی ا این امر اختیی خواهد داشت و توافم ب ر اینک ه
چه رفتار یا یااوتی منصفانه است ،مشکل خواهد بود
به همین دلیل معنای انصاف نباید بیش ا حد گسترا یابد و باید در ی رار دادن اص ول در
معنای آن دیت شود مثل اینکه اگر کسی بخواهد اصل برابری را در ما مون انص اف بگنجان د،
ایدة چالشبرانگیزی مطرح ساخته است ،چون انص اف الزام اً براب ری نیس ت chattopadhyay,
) )1975: 384و گاهی حفظ برابری مغایر با انص اف و ب ار اختی ی آن ب هنظر میرس د چنانک ه
رعایت انصاف در موردی ممکن است به خلم نابرابری ال م بینجامد ،ی را براب ری هم واره بای د
میان امور همسط سنجیده شود ) )chattopadhyay, 1975: 384و کار انص اف تع دیل هم ین
امر در مواردی است که اجرای برابری دربارة آنها کوبنده بهنظر میرسد همچن ین اگ ر انص اف
بخواهد در سط ملی کارسا باشد ،نباید معیارها و ار اهای آن محلی باشند
این واژه در متون فمینیستی و اسناد بینالملل دربارة نان ب ا جنس یت ب هکار رفت ه اس ت،
معنای متفاوتی داش ته و ب ه جای ب ار اختی ی ب ار حق ویی و یانونگذاران ه دارد ا نظ ر برخ ی
فمینیستها برابری جنسیتی هدف و عدالت جنس یتی ب ا تعبی ر  gender equityاب زاری ب رای
رسیدن به برابری جنسیتی است و تفاو کمی میان آنها وج ود دارد ( )Roy, 2017آن تف او
این است که  = equityعدالت مردان و نان را عین هم نمیداند و تحقم آن گ اهی وابس ته ب ه
تعامل برابر با مردان و نان و گاهی تعامل متفاو است ،بدون آنکه حقوق ،مزایا یا تعهدا آنه ا
متفاو باشد ا نظر این نویسنده بهس بب ع دالت جنس یتی راه ی ب رای رس یدن ب ه براب ری
جنسیتی است که موجب میشود بهجای اصتح نان برای ورود به فرص تهای براب ر ،سیس تم
اصتح شود دیدگاه کتیکا روی در اسناد بینالمللی س ا مان مل ل متح د م نعکس ش ده اس ت
()UNESDOC: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
دلیل اصتح سیستم بهوسیلة عدالت جنسیتی بهجای برابری جنس یتی ای ن اس ت ک ه تحق م
عدالت جنسیتی مبتنی بر ارادة دولتهاست آنچه در این میان درکش دربارة انص اف ی ا هم ان
عدالت جنسیتی مشکل بهنظر میرسد ،توجه ب ه تفاو ه ا در ع ین تأکی د ب ر حق وق ،مزای ا و
تعهدا مساوی است طرفداران عدالت جنسیتی که با انصاف ا آن تعبیر میکنند ،به ای داما
و تبعیض مثبت به سود نان بهعنوان راهکار مویت و پرشتابتر معتقدند که در ادامه با تفص یل
بیشتری دربارة آن سخن خواهیم گفت تفاو این دو مفهوم در جای دیگری بهت ر بی ان ش ده
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است برابری جنسیتی به معنای برابر کردن مردان و نان در نقطة شروع حرکت و نادیده رف تن
تفاو های دو جنس در تواناییها ،عتیم و تجارب است و عدالت جنسیتی به معنای برابر کردن
گسترة وسیعی ا فرصتها و مزایا در پایان خط است 1
در موارد یادی  equityبا  fairnessو justiceیکی دانسته شده اس ت و م راد ا آن تقس یم
عادالنة مزایا و مسئولیتها میان مردان و ن ان اس ت 2در ع ین ح ال کس انی ک ه ب ه ن ابرابری
حساسیت وی ه دارند ،در استفاده ا  equityبهجای  equalityنگراناند و آن را م وهم میدانن د،
یرا معتقدند این واژه با تفاو و نقشهای نابرابر یرابت دارد و ممکن اس ت موج ب ب دفهمی و
ترغیب کلیشههای جنسیتی شود بنابراین در استفاده ا این واژه باید احتیاط کرد و یادآور ش د
که گوینده بهدنبال تبعیض یا نابرابری نیست 3

شایستگی

4

شایستگی همان استحقاق است استحقاق در ادبیا عدالتپ وهی غربی اگرچه به اس تعدادهای
ذاتی هم توجه دارد ،اغلب پسینی و بر پایة اکتساب و تتا است استحقاق مبنای ی ک نظری ة
متم ایز اس ت ک ه در آن معی ار تو ی ع مزای ای اجتم اعی ،شایس تگی براس اس ب هکارگیری
استعدادهای پیشینی و تتا بیش تر ب ا اس تفاده ا امکان ا پس ینی اس ت در ح و ة ع دالت
اجتماعی و ایتصادی مفاد این نظریه براساس این اصول تبی ین میش ود :داراییه ا ب ه کس انی
تعلم دارند که یا آنها را بهصور اولیه تصاحب کردهاند ،یا آنها را به دست خویش ساخته یا ب ه
طریم منصفانهای به آنها منتقل شده است ( )Nozick, 2007: 47هایک به این مس ئله تص ری
دارد که منظور ا شایستگی ،امر اختیی نیست ،بلک ه شایس تگی براس اس ار ا ک ار و ت تا
انجام گرفته است ()Nozick, 2007: 54
دربارة اهمیت وی گیهای طبیعی و ذاتی در تحلیل نظری درب ارة ع دالت ،اختتفنظره ایی
هم وجود دارد و در وایع برخی عدالتپ وهان دیتنظرهایی در این باره به خرج داده و توجه ب ه
تفاو های تکوینی را در تحلیل خود وارد کردهاند این افراد دربارة عدالت نظریا متفاو و گاه
کامتً مغایری دارند ،اما دیدگاههای آنها در خصوص وی گیهای طبیعی ش ایان متحظ ه اس ت
برای مثال ،رالز با رویکردی بدبینانه با شایستگی فردی و مفهوم سنتی ا آن موافم نب ود ،آن را
1. https://www.caaws.ca/gender-equity-101/what-is-gender-equity
2. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1175
3. Desprez-Bouanchaud, A., Doolaege, J., and Ruprecht, L. (1999). Guidelines on Gender-Neutral
Language, Paris, Unesco. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149
/114950mo.pdf; (2) CEDAW Committee (2010). General Recommendation No 28 on the core
obligations of States parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
4. Desert
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همانیدر ناموجه میداند که مصادرة دلبخواهانه مزایا را ا نظر وی هیچکس شایستة (به معنای
اختیی) جایگاه خود در نسبت با مزایا و وی گیهای طبیعی یا (حت ی) جایگ اه اولی ة خ ود در
جامعه نیست) (Sandel, 1998: 71رال ز حت ی مانیک ه درب ارة شایس تگی براس اس ت تا و
مزایای حاصل ا آن سخن میگوید ،آن را هم خالص ندانس ته و ب ه نق ش مزای ای اجتم اعی و
طبیعی در آنها هم اشاره میکند ) ) Sandel, 1998: 71بهعبار دیگر ،ا نظر وی تتا هر فرد
مرهون ضریب استعداد و مویعیتی است که فرد در آن به دنی ا آم ده و رش د ک رده اس ت رال ز
مینویسد اتفایاً یکی ا ابعاد مسئلهبودگی برابری همین است که یک انسان با کاراکتر یدرتمن د
موفم میشود توانایی خود را بهکار بن دد و پل ههای تری ی را ودت ر و بهت ر ط ی کن د هم ین
کاراکتر وی به وضعیت اجتماعی و شانس خانوادگی او نیز بس تگی دارد در وای ع ب ا توج ه ب ه
اینکه مبادی حرکت افراد در جامعه و برخ ورداری ا مواه ب هیچگ اه براب ر نیس ت و ا نقط ة
شروع ،کسانی ا طریم مشروع ی ا نامش روع مس تعد ،س الم ،مال ک ام وال ،باس واد هس تند،
فرایندی که آغا میشود نابرابر است ،پس بای د ب ا ع دالت ت و یعی نت ایج را عادالن ه ک رد ک ه
بی تردید با برابری متفاو است این مطلب توضی یکی ا اصول مهم نظریة عدالت رال ز یعن ی
اصل تفاو است ( (Rawls, 1971: 72-74وی در این اصل خواهان آن است که اگر یک وی گی
ژنتی کی یا وضعیت طبیعی به محرومیت منجر شده باشد ،باید تا حدی ا طریم ع دالت جب ران
شود و نظریة عدالت وی در وایع مبتنی بر این اصل است سندل بهعنوان یکی ا ش ارحان رال ز
خود نیز معتقد است استحقاق فردی را نمیتوان بهطور کامل انک ار ک رد ))Sandel, 1998: 71
این مقدار ا تفاو گریزناپذیر است
نا یک در نقطة مقابل ،معتقد است تف او در یابلیته ای طبیع ی اف راد ،ا خاس تگاههای
اصلی تفاو در تو یع داراییهاست و بر این اساس ب ر ن ابرابری برخاس ته ا اخ تتف در ی وا و
استعدادهای طبیعی بهنحو اکید صحه میگذارد (واعظی )346 :1388 ،همچنانک ه در جامع ة
آ اد افراد براساس معیارهای متنوعتری ا استحقاق و یابلیته ای طبیع ی مانن د نی ا  ،ت تا،
دریافت اعانه ،دریافت هدیه ،دریافت نفقه ا همسر و طرق بسیار بیشتر به مزایا و مواهبی دست
مییابند ()Nozick, 2007: 53
مک اینتایر اگرچه در چارچوب کامتً متفاوتی ا نا یک دربارة عدالت میاندیشد ،شایس تگی
در تعریف وی ا عدالت معیار اصلی است ،یرا در نظریة وی فعالیته ای1اف راد بس یار مهمان د
فعالیت (پراکتیس) یعنی هر نوع کنش انسانی مبتنی بر همکاری که به لحا اجتماعی تثبی ت
شده و انسجام و پیچیدگی داشته باشد چنین نگرشی به فعالیت ،فردگرایانه نیس ت ،ی را بن ابر
فردگرایی ،شایس تگی2و فا یلت نق ش تعیینکنن دهای در تفس یر ا ع دالت ،اندیش ه و عم ل
1. practises
2. desert
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اختیی ندارند و حقوق ف ردی و فای ده1مهمان د ) (Macintyer, 1981: 250ا نظ ر وی عنص ر
مشترک جلوههای مختلف عدالت در انواع فعالیتها ،مقولة شایس تگی اس ت و ع دالت حال ت و
وضعیتی است که هر کسی به آنچه شایستة آن است ،برسد یا هیچکسی به آن گونه که شایستة
وی نیست و ناسا گار با شایستگی او نیست ،رفت ار نش ود ) (Macintyer, 1988: 39در رویک رد
مکینتایر شایستگی و اثبا آن امری پسینی و مبتنی بر کار و تتا است
جمعبندی نظری ا م ذکور نش ان میده د ه یچ نظری ة ع دالتی نمیتوان د ب هطور کام ل
شایستگیها و استحقاقهای فردی را نادیده بگیرد ،ی را خ ود ن وعی بیع دالتی در پ ی دارد و
همواره باید این افراد را بهسبب اینکه در آن مویعیت یرار گرفتهاند ،برای مثال بهسبب تولد در
یک خانوادة تحصیلکردة یا مرفه مجا ا کرد وی گیهای ژنتیکی اعم ا تواناییها و ناتوانیه ا،
جنس بیولوژیکی ،سطوح استعدادی تکوینی و تولد یک فرد در یک خانواده یا طبق ة اجتم اعی
خارج ا ارادة فرد و جامعه شکل میگیرند
با وجود دیدگاههای مذکور دربارة استحقاق و وی گیه ای ذات ی و اس تعدادهای طبیع ی ،ای ن
نظریا و معیار مطرح در آنها یعنی استحقاق و شایستگی نهتنها به جنسیت حساس نیست ،بلک ه
به طر واضحی با نظریة فمینیستی «براب ری در نت ایج» مغ ایر ب وده و تنه ا ب ه ل وا م براب ری در
فرصتها پایبند است ا جمله اینکه هایک تصری میکند هرگون ه الگ وگرایی درب ارة نظری ههای
عدالت اجتماعی نادرست است ،خواه برابریخ واه باش د ی ا ن ابرابریخواه ( & Hayke, 2011: 122
 ))202و برابری در نتایج ،ا جمله نظریههای مهندسی عدالت بوده و با معیار استحقاق بیگانه است
ا منظر مطالعا جنسیت ،دیدگاه رالز و اصل تفاو او دربارة همة تفاو های تکوینی مانند
جنسیت ،غنی نیست و برای مثال نظریة او تا حدی کورجنس است سندل نیز که ب ا ص راحت
بیشتری ا وی گیهای تکوینی و طبیعی سخن میگوید و تأکید میکن د نظری ههای اس تحقاق
کمتر بهصراحت دربارة آنها سخن گفتهاند ،چیزی دربارة جنس بیولوژیکی و مختص ا طبیع ی
در ن و مرد نمیگوید که مایة شگفتی است وی مینویسد مزایای ژنتیکی ،ذات ی ف رد ب وده و
نسبت به وی گیه ای اجتم اعی دارای س اختار عمی متری در هوی ت ف رد هس تند همچن ین
وی گیهای ذاتی یابل چشمپوشی نبوده ،اییدة شرایط فرهنگی و اجتم اعی نیس تند (ب رختف
ار اها و اعتق ادا ) و ب دون آنه ا م ن آن ش خص بهخص وص ک ه هس تم نیس تم ا نظ ر او
وی گیهای ذاتی و فیزیکی مت أثر ا ام ور فرهنگ ی و اجتم اعی نیس تند ))Sandel, 1998: 74
دلیل این امر یا فقدان حساسیت نظری وی دربارة جنسیت است ی ا تفاو ه ای طبیع ی می ان
مردان و نان را چندان حائز اهمیت ندانسته است
در تحلیلهای نظری عدالت مهمت رین واژهه ای فمینیس تی مانن د جنس یت ،کلیش ههای
1. utility
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جنسیتی ،عدالت جنسیتی ،برابری جنسیتی ،پدرساالری و مردساالری یا اصتً ذکر نش دهاند ی ا
بسامد نبوده یا اصوالً حاوی رویکرد سیاسی فمینیستی نیستند گفتنی است رالز با آنک ه بح ث
شایان توجهی دربارة جنسیت ندارد ،تصری میکند در وضعیت اولیه جنس و طبقه هر دو بای د
نادیده گرفته شوند در نتیجه نظریة رالز بهطور ضمنی خواهان تبع یض مثب ت ب ه س ود ن ان
بهعنوان افراد محروم در تقسیما اجتماعی است
با وجود آنچه ذکر شد ،همواره جای این سؤال بایی است که آی ا نابرابریه ا درب ارة گروهه ا ا
جمله نان در مقایسه با مردان بیشتر ناشی ا ژنتیک و طبیعت هستند یا اجتماع؟ معلوم است که
حتی اگر نقطة شروع افراد برای پیشرفت و کسب مزایای اجتماعی برابر باشد ،با ه م وی گیه ای
ژنتیکی و طبیعی در ادامة راه تفاو ایجاد میکنند یکی ا همین ام ور درب ارة ن ان وی گیه ای
آنان مانند سیکل ماهانه ،بارداری ،س اعت بیولوژی ک و هس تند انتق ال ب ه نب ودگی ب هعنوان
فرایند یستی رشد و تغییرا جسمانی دی ده میش ود ای ن انتق ال خودب هخود و اجتنابناپ ذیر
(بامستیر )272 :1395 ،و دارای لوا م یستی است به همین دلیل شواهدی مبنی ب ر دخال ت آن
فرایند در انتخابهای نان وجود دارد که در آمار برابری و نابرابری تأثیر میگذارد تعداد کثیری ا
نان فارغالتحصیل کالج کورنل (ا بهترین کالجهای آمریکا) گفتهان د میخواهن د ب ا ی ک بچ ه در
خانه بمانند یا حداکثر کاری پارهویت داشته باشند در سال  2004که در مجلة ت ایم پوش ش داده
شده بود ،آمده است  22درصد نان فارغالتحصیل و دارن دة م دارک حرف های در ح ال حاض ر ب ا
فر ندانشان در خانه میمانند و کتً هیچ کار بیرونی ندارند ،ا هر سه نی که مدرک  MBAدارن د،
در مقایسه با یک نفر ا هر بیست مردی که دارندة همین مدرک هستند ،ب ه ک ار کمت ری ا ک ار
تمام ویت مشغول هستند در سال  2001نظرسنجی ا فارغالتحصیتن کسبوکار ه اروارد نش ان
داد یکسوم نان فارغالتحصیل اصتً به کاری مشغول نبودند و یکسوم ب ه ک ار پارهوی ت اش تغال
داشتند فارغالتحصیتن این مدارس و دانشکدهها نمونه بوده و همان چیزی هستند که ب رای ک ار
بهدنبال آنها هستند ،بنابراین محتملتر آن است که ن ان نخواس ته باش ند ندگیش ان ب ر مح ور
شغلی بایدر و پر حمت باشد (بامستیر)294 :1395 ،
مطلبی دیگری که ذکر آن ا همین منظر مهم بهنظر میرسد ،این اس ت ک ه نقط ة امتی ا
نظریه های عدالت رفع خألهای نظری و پیامدهای عملی آنان است به همین دلیل کسانی که ا
معیار شایستگی برای اجرای عدالت دفاع میکنند ،راهحلهایی برای جلوگیری ا تبع ا منف ی
پیشنهاد کردهاند ،مثل اینکه ال م است میان شایستگی و تویعا یانونی فرق گذاشته ش ود ه ر
کسی دربارة توانایی فردی و دارایی شخصیاا ا استعدادها تا امکانا  ،مایل به پیشرفت اس ت
و جامعه هم نوعاً به این رشد کمک میکند ،اما تأکید بر این نکت ه ال م اس ت ک ه ای ن ادع ا ا
طرف اشخاصی که دارای شایستگی بوده یا واجد وی گیه ایی هس تند ک ه آنه ا را در مویعی ت
پیشرفت یرار میدهد ،بای د در مقاب ل نهاده ایی ک ه تویع ا ی انونی اف راد را کش ف و اثب ا
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میکنند ،فروتن باشند ) )Sandel, 1998: 71این جمله بدانمعناست که صرف ادعا در این ب اره
کافی نیست و شایستگی در موارد غیرصری باید کشف و اثبا ش ود و در م واردی ه م ح دود
شایستگی تعیین شود برای مثال جنس بیولوژیکی نیا به اثبا ندارد ،ام ا ح دود شایس تگی و
تو یع مزایا و محدودیتها براساس آن در مواردی ،نیا مند نظری ه و در م واردی مانن د توان ایی
انجام یک فعالیت اجتماعی یا حمایت خاص ،نیا مند بررسی و راستیآ مایی است ای ن دی دگاه
نیز با رویکرد فمینیستی مغایر دارد ،یرا پایة عدالت جنسیتی بهمثابة ی ک راهب رد یدرتمن د
این است که دولتها بدون گفتوگو ،چه رسد به راستیآ مایی ،باید برای نان تنها بهس بب ن
بودن و به هدف نفی کلیشههای جنسیتی به برابری در نتایج گردن نهند بنابراین میتوان گفت
عدالت جنسیتی یا همان برابری در نتایج اصوالً به معیار شایستگی بیاعتناست
در پایان این یسمت شایان ذکر است استحقاق و شایستگی در بخشی ا نظریهها ،اخ ص ا
معنای استحقاق در ادبیا دینی است و این دو با هم مرادف نیس تند برخ ی معتقدن د تعری ف
عدالت یعنی اعطای ک ل ذیح م حق ه در ذی ل ای ن نظری ه دس تهبندی میش ود (پیغ امی و
همکاران )357 :1395 ،اما بهنظر میرسد اگر نظریة مزبور تنها معطوف به نقش کارایی و تتا
فرد یعنی استحقاق پسینی باشد ،این سخن درست نخواهد بود ،یرا نظریة اعطا ،شامل حم ب ر
مبنای تفاو های تکوینی هم میشود که ممکن است الزاماً و ظاهراً به نفع فرد کمتر مستعد ی ا
جنس ن و نباشد تو یع حم و تکلیف شرعی منطم متفاوتی دارد و ا منطم عدالت تو یعی
همواره تبعیت نمیکند در تفکر غربی یاعدة اعطای کل ذیحم حقه فقط با عل ت ف اعلی فه م
میشود و وابسته به ایدام فرد است ،اما در تفکر استمی حقوق اولیه و بخش ی ا حق وق ثانوی ه
نیز بر مبنای این یاعده فهم میشوند (پیغ امی و همک اران )357 :1395 ،و اگ ر معتق د باش یم
حقوق اولیه بر مبنای طبیعت و تواناییهای تکوینی توسط خداوند تو یع شدهاند ،دیگ ر درب ارة
آنها نمیتوان گفتوگو کرد این در حالی است ک ه برخ ی ع دالتپ وهان غرب ی معتقدن د اگ ر
بپذیریم که تفاو های ژنتیکی و طبیعی به هر حال وجود داشته و اثرگذارند ،با ه م ای ن ح م
برای جامعه وجود دارد که معین کند کدام تفاو ها باید بهعنوان اصل و پایه برای تو یع س هام
متفاو یرار گیرد و ا کنار کدامیک باید عبور کرد) (Sandel, 1998: 75بن ابراین بای د دانس ت
تطبیم مبنای «اعطای کل ذیحم حق ه» ا ی ک س و و نظری ة اس تحقاق ا س وی دیگ ر ،ب ر
امتیا های شرعی و حقوق متقابل صحی است یا خیر عدم توافم در این موارد بخش ی ا س و
تفاهمهای معناشناختی و گزارهشناختی است
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نیاز

1

اگرچه تأکی د ب ر نی ا ب هعنوان معی ار ع دالت ا س وی مارکسیس تها شناختهش دهتر اس ت،
رویکردهای دیگری نیز ا آن به عنوان همه یا بخشی ا معیار موردنظر خ ود ا آن ن ام بردهان د
جیمز کونو ا نظریهپردا ان عدالت است که تتا کرده در مطالع ا ع دالت ن وآوری متف اوتی
انجام دهد و برای عدالت یک نظریة تلفیقی سامان دهد ( )Konow, 2003وی در تبیین مقول ة
«برابری و نیا » ،بهطور مبسوط ب ه معی ار نی ا پرداخت ه اس ت مس اوا گرایی ،مارکسیس م و
یراردادگرایی رالز را یرمجموعة این مقوله دانسته و معتقد است نیا برای این رویکرده ا ا ه ر
معیار دیگری مهمتر است اگرچه میان اهمیت و سط بندی نیا بهعنوان معیار برابری یا عدالت
در این نظریهها تفاو وجود دارد ،همة آنها به براب ری در نیا ه ای اولی ه ب رای تحق م ع دالت
معتقدند ( )Konow, 2003: 1189- 1190اگر تنها متک برای برابری یا عدالت ،نی ا باش د ،دو
چالش مهم ،یکی موضوعی و یکی محمولی وج ود دارد چ الش موض وعی ای ن اس ت ک ه چ ه
معیاری برای تشخیص مصداق نیا و ترجی وجود دارد و چالش محمولی این است که اگر نی ا
تنها متک عدالت باشد ،آیا مردم همواره احساس عدالت خواهند کرد؟ کونو خ ود معتق د اس ت
مردم در جایی می توانند برابری ر ا یبول کنند که نسبت به برابرها برابر رفتار شود و ن ه بیش تر
( )Konow, 2003: 1195آنگاه طبیعی است که مردم همواره و در همة سطوح ،مانن د ه م و در
همة نیا ها برابر نباشند گاهی نیز مردم وایعاً در نیا هایی مانند نیا ه ای طبیع ی نابرابرن د ،ام ا
گمان میکنند که برابرند و ماهیت نیا یکدیگر را درک نمیکنند در نتیجه احس اس میکنن د
باید با آنها برابر رفتار شود و ا همة مزایا بهصور برابر برخوردار ش وند ه ر دو چ الش ه م در
سط ادراک و هم در سط وایعیت ،معیار نیا را دچار چالش میکند ک ه اگ ر نی ا تنه ا ی ک
معیار در کنار سایر معیارها باشد ،دستکم چالش محمولی حل خواهد شد
اگرچه فمینیستهای مارکسیست پذیرفتهاند که مسئلة نان تنها اختتف طبقاتی نیست ،همواره
برای مبار ة طبقاتی اولویت یائل میشوند ا اینرو آرمان فمینیستی آنان نیز مبار ه با سرمایهداری ،ا
میان بردن اختتف طبقاتی و تغییر الگوی ایتصادی بر همان پایة مارکسیستی یعنی کار به اندا ة توان
و سود به اندا ة نیا است البته در کنار این تحلیل معتقدند که نفی خانواده بهمنزلة نقطة آغ ا س تم،
میتواند به رفع ستم علیه نان کمک شایانی کند (لنگرمن)479-483 :1374 ،
ا نظر دیگر فمینیستها ،این نظریه بیش ا حد انتزاعی است؛ ب ه تجرب ههای عین ی ن ان
اعتنایی ندارد و ا توضی دربارة انواع ستم به ن ان ،مث ل س تمی ک ه در خ ود طبق ة ک ارگر،
شوهران به همسرانشان روا میدارند یا ستمی که بر ایلیتها یا نان رنگینپوست میرود ،غفلت
کرده است (جگر )23 -22 :1378 ،بهدنبال ای ن نکت ه معی ار نی ا ب هتنهایی نمیتوان د هم ة
1. need
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مشکت نان در طبقا و شرایط متفاو فردی و اجتماعی را حل کند ،یرا منشأ همة مسائل
صرفاً به کار و مناسبا تولید برنمیگردد

جنسیت

1

در سدة بیستم ،پس ا لیبرالیستهای کتسیک ،فمینیستها کوشیدند در اسناد بینالمللی ،ب ا
تمرکز بر واژة تبعیض  2،برابری و عدالت را دو معنای مرادف بشناسانند اسناد نانة متعددی ای ن
تغییر را نشان میدهند؛ برای مثال ،کنوانسیون محو تبعیض ،در م ادة اول تفاو ه ا ب ر مبن ای
نقش ن در تأهل را تبعیض دانس ته ،نقشه ای وال دینی را کلیش ه ش مرده ،در هم ة م واد ا
برابری ،بهعنوان مفهومی مقابل همین معنا ا تبعیض ،دفاع کرده و جایی برای دفاع ا تفاو بر
مبنای عدالت بایی نگذاشته است (کنوانسیون رفع همة اَشکال تبعیض علیه نان ،م واد  1و )5
این سند رعایت حقوق بارداری و ش یردهی ن ان در اش تغال را تبع یض مثب ت خوان ده اس ت
(کنوانسیون رفع همة اَشکال تبعیض علیه نان ،مان ،مادة )11
کوشش فمینیستی فقط بر مصطل سا ی برای عدالت متویف نماند ،بلکه ب ا تفکی ک واژة sex
به معنای جنس ا  genderب ه معن ای جنس یت ،اول ین گ ام نظ ری را ب رای اتخ اذ راهبرده ای
برابریطلبانه برداشت در اصل این رویکرد بهمنظور تحلیل فمینیس تی خ ود ا ع دالت و براب ری،
معیار دیگری به حو ة عدالتپ وهی اض افه ک رد نویس ندگان فمینیس ت ت تا بس یاری کردن د
که  genderرا بهمثابة یک برساخت در تحلیله ای خ ود ا ن انگی و مردانگ ی مط رح کنن د و ا
اهمیت ه مونیک تفاو های مردان و نان به سود برابری بکاهند در تحقیقا متعدد فمینیس تی،
جنسیت یک امر فرهنگی و به معنای طبقهبندی جنسیتی اس ت و جبرگرای ی بیول وژیکی درب ارة
تفاو ه ا بیمعناس ت ( )Delphy, 2003: 59بیول وژی ج نس ش اید ظ رف تحق م تفاو ه ای
جنسیتی ،ا جمله تقسیم کار اولیه بر مبنای تولید مث ل باش د ،ام ا ا نظ ر دلف ی ،ای ن تفاو ه ا
فرهنگی ،اجتماعی و کامتً تحولپذیرند ( )Delphy, 2003: 60ا نظر برخی فمینیس تهاgender ،
بُعد هنجاری مفهوم انسانی جنس (بهعنوان امر بیولوژیکی و فیزیکی) اس ت ک ه ب ه ی ک س اخت
اجتماعی گستردة بییواره یا شکلیافته بهصور دلخواه توسعه یافته است این مسئله بهح دی در
ایجاد تغییرا فرهنگی و اجتماعی مؤثر بوده که جایگزینی  genderبهجای  sexمقولهای اساسی و
مهمترین تحول روشنفکری یلمداد شده است ()Hird, 2005: 21
بر همین اساس ،در اسناد متعدد بینالملل بارها به این آمو ه اشاره و تصری شده است ک ه
« برابری جنسیتی هدف اصلی و نیا مند برنامه و ایجاد مهار  ،تغییر ،ابزار و تمرین است» مرکز
1. Gender
2. Discrimination
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آمو ا و تربیت برابری جنسیتی در بخش نان سا مان ملل ( )UN Womenگزارا مبس وطی
ا مینههای ال م برای ایجاد توسعه ب ر مبن ای براب ری جنس یتی میده د ک ه بیش تر ش امل
عرصههای اجتماعی است؛ در عین حال تأکید میکند هدف ما ایجاد تغییرا و مهار های ال م
در گرایشها و رفتار مردان و نان است این اسناد تصری میکنند سیدا و س ند پک ن دو س ند
کلیدی برای برابری جنسیتیاند 1در اسناد یونسکو نیز این امر بهصراحت مطرح ش ده و براب ری
جنسیتی اولویت جهانی این سا مان ،ب هوی ه در عرص ة آم و ا ،دانس ته ش ده اس ت یک ی ا
مهم ترین اسناد مرجع برای یونسکو در این باره سند توسعة پای دار موس وم ب ه س ند  2030ی ا
 SDGsاس ت 2عرص ههای ک ار ،سیاس ت و سیاس تگذاری ،فرهن ن ،خش ونت و تم ام ای داما
اجتماعی و سا مانی ،اهداف برابری جنسیتی تلقی میشوند ( )Lombardo, 2005: 417در ادامه
به تفاو برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی اشاره میشود
در بسیاری ا این اسناد که بخش ی ا آنه ا را نماین دگان تش کیت ن ان در اجتسه ای
مختلف سا مان ملل یرائت میکنند ،برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی بهصور دو واژة همسو
بهکار میروند ( )Hannan, 2007: 2در عین حال نکتة حائز اهمیت ای ن اس ت ک ه مص طلحا
مفهوم عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی را بای د ب ه ش کل ی ک پیوس تار دی د ک ه در ط ول
دهههای گذشته تغییرا معناشناختی متعددی را ا سر گذراندهاند برای مث ال ،پ س ا تغیی ر
راهبرد سا مان ملل متحد دربارة نان ا « نان در توس عه» ب ه «جنس یت و توس عه» ،مف اهیم
«آمو ا جنسیتی»« ،جریانسا ی جنسیتی»« ،نقشهای جنسیتی» و «تحلیلهای جنسیتی»
اهمیت جدی یافتند تمام این واژهها حاکی ا برنامهریزی وی ه به سود ناناند و نشان میدهند
رویکرد این مجموعهها به سمت عدالت جنسیتی به معنای دادن امتیا های وی ه برای پیشبرد و
رسیدن به برابری بوده است در وایع واژة عدالت جنسیتی ،که حاوی تبع یض مثب ت ب ه س ود
نان بود ،در پی ایجاد وضعیتی فراتر ا برابری بهصور مویت بود تا نان به معنای وایعی کلمه
ب ه براب ری برس ند گت ز تص ری میکن د ع دالت جنس یتی اص طتحی ب ود ک ه کنش گران و
دانشگاهیان به کار گرفتند تا نشان دهند برابری جنسیتی ب رای ح ل مس ائل و مش کت ن ان
ک افی نیس ت و ب رای ح ل محرومیته ای ن ان شکس ت خ ورده اس ت ( Maitrayee
 )Mukhopadhyay and Navsharan Singh, 2007: chapter 1در وای ع گت ز تأکی د دارد ک ه
مدافعان عدالت جنسیتی معتقد بودند ایجاد برابری در فرصتها و رها ک ردن م ردان و ن ان در
بستر سیاستهای با برای ریابت آنها در کسب مویعیتها ،بهتنهایی برای تحق م براب ری ک افی
نیست و فمینیستها دنبال راهبرد مطمئنتری بودند
بهعبار دیگر ،این منا عه که ما به چه معنایی ا برابری نیا داریم ،برآمده ا گفتوگوها دربارة
1. http://www.unwomen.org/en/how-we-work/capacity-development-and-training/training-centre-services
2. https://en.unesco.org/sdgs: (SDGs). Through the Education 2030 Framework for Action
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عینیت اجتماعی است ا یک سو طرفداران برابری صوری1میان دو جنس خواهان تدوین «ی وانین
ا نظر جنسیتی خنثی» هستند و ا سوی دیگر ،حامیان برابری بنیادی2ی وانینی میخواهن د ک ه
فرصتها و نتایج برابر را تامین کنند در نتیجه ،مباحثا به این نقطه کشیده شد که برای مث ال
آیا نان برای دستیابی به برابری وایعی ،به «تبعیض مثبت» نیا دارند یا خیر ( The Oslo Coalition
 )on Freedom of Religion or Belief : 2013این مسئله همان چیزی است که ا آن ب ه یرائت ی
جدید ا «عدالت» دربارة جنسیت تعبیر میشود که با تغییر رویکرد کلی عدالتپ وهان ا برابری در
فرصتها به برابری در نتایج همسوست نگارن ده ب ه ای ن مس ئله دس ت نیاف ت ک ه آی ا ه م ونی
فمینیستی در این تغییر مؤثر بود یا روند عدالتپ وهی خود به این تحول رسید
چنین مباحثهای به گفتوگوهای دینی دربارة حقوق نان نیز کشیده شده و گروهی ا نان
گونهای ا تبعیض مثبت در احک ام اس تمی را مطالب ه کردهان د؛ ب رای مث ال ،ع دهای ا ن ان
مسلمان مصری بر این باورند که حقوق برابر تنها ا مزایای مردانه نمیکاهد ،بلکه با حذف مزایای
نانه ،مانند مهریه و نفقه ،مویعیت و توان چانه نی نان نیز تاعیف خواهد شد این تش کلها ب ا
اینکه ا منتقدان جدی وظیفة تمکین ن در یبال شوهرند ،همچنان خواهان پرداخت نفقه به ن
هستند این امر ممکن است به نظر متنایض برسد ،اما آنان معتقدند این همان توجه به ش رایط
سخت اجتماعی و ایتصادی ،یعنی «پارادوکس مساوا » ،است ک ه بیش تر ن ان مص ری ب ا آن
مواجهاند؛ شرایطی که دستیابی به مسیر برابری بنیادی را تنها ا طری م تبع یض مثب ت هم وار
میسا د ،یرا نهتنها مفهوم عدالت ،بلکه شرایط اجتماعی دستیابی به آن نیز تغییر ک رده اس ت
))The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, 2013: 19
این تحول مفهومشناختی در این حد پایان نیافت و با ابهام در مفهوم جنسیت و تردید رو به
فزونی دربارة جنس بیولوژیک و جنس اجتماعی ،مفاهیم عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی نیز
تغییر بیشتری را تجربه کردند بر هم دن مفهوم ( genderجنسیت) و تقویت جایگاه فرهنن و
جامعه در شکلگیری مردانگی و نانگی که فعتً دربارة آن یااوتی نمیکنیم پس ا مدتی
جای خود را به ایجاد تردید در مفهوم و مر شناسی ( sexج نس) داد وج ود برخ ی اخ تتال
جنسی در بدو تولد سبب شد این نظر که تنها دو جنس و دو رسته برای ج نس انس ان وج ود
دارد ،مخدوا شود ()Fausto-Sterling, 2000: 44-77
بررسی اسناد ،نوشتهها و بیانیهها نشان میده د ک ه ا  1976ت ا  1985م یتدی ،ک ه ده ة ن
نامگذاری شد و طی اجتسهای چهارگانه که در طول سالهای  1975تا  1995میتدی برگزار ش د،
مفهوم برابری ،عدالت و جنسیت با مر شناس ی واژگ انی خ اص و برنام هریزی وی ه در اس ناد ب هکار
رفتند تا هریک بخشی ا رسالت این نهادها را برای تحقم اهداف برابریخواهانه تا مر نادی ده گ رفتن
1. Formal equality
2. Substantive equality
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همة تمایزا به انجام برسانند پس ا اجتس سال 2000م و فراغت ا اینکه ممنوعیت تبعیض علی ه
نان و رواداری تبعیض مثبت به سود نان ،بهصور یک مفهوم حقویی کامتً جا افتاد ،پروژة براب ری
جنسیتی دربارة ایلیتهای جنسی با جدیت بیشتری دنبال شد گ زارا  UNFPAب ا عن وان ICPD
شامل  11اشاره به گرایش جنسی 6 ،اشاره به تراجنسی و  5اشاره به هویت جنسی اس ت ای ن س ند
ا رفتار همجنسگرایانه جرم دای ی ک رده ،درخواس ت میکن د کمپینه ایی علی ه تبع یض در ای ن
رفتاره ا برپ ا ش ود ( )Slater, 2017: 19اتحادی ة اروپ ا نی ز ب هتا گی تص میم گرفت ه اس ت حق وق
تراجنسیها را ب هعنوان بخش ی ا راهب رد تس اوی جنس یتی ،ت رویج ده د؛ 1چنانک ه در هلن د ط ی
سالهای  2011تا 2015م ،طرح تساوی LGBTها با برابری جنسیتی در هم آمیخته شد 2
همة سخنان مذکور در حالی است که عدالتپ وهان بزرگی مانند هایک که به برابری معتقد
است ،دربارة ایدة فمینیستی مبتنی بر عدالت جنسیتی نظر ک امتً متف اوتی دارن د وی درب ارة
گروههایی مانند نان که مسائل اختصاصی دارند ،مثل تجاو به عنف ،با وجود یواعد مختص ب ه
این موضوعا در نظریة عدالت مشکلی ندارد ،اما معتقد است اصوالً متک در یانونگ ذاری بای د
فرد باشد نه خصوصیا ) )Hayek, 2011: 222و یانون نباید بر موارد خاص تطبی م ش ود ،ی را
مغز یانون ،برابری است و کلی ت مهمت رین جنب ة ی انون اس ت () )Hayek, 2011: 222های ک
بهسختی تبعیضهای مثبت یا یوانین خاص را میپذیرد ا نظر وی مانیکه بین گروهها تم ایز
یائل می شویم ،همیشه کسانی که در درون تمایزیافتگی هس تند ،احس اس رض ایت میکنن د و
کسانی که خارج ا گروه هستند ،احساس تبعیض دارند امتیا برای گروهها تبعیض برای گ روه
دیگر است ( )Hayek, 2011: 223ا نظر هایک تتا حقویی برای منافع نان با تتا حق ویی
براساس جندر ا یکدیگر جدا تلقی میشوند ).(Hayek, 2011: 471

نتیجهگیری
مسئلة این مقاله واکاوی معیار جنسیت بهمثابة معیار اصلی در ع دالت جنس یتی و ب همنظور درک
نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریههای مهم عدالت بود در ای ن نظری هها انص اف ،نی ا و
شایستگی مهمترین معیارها هستند که هریک ا نظریههای عدالت بهطور عمده ب ر مح ور یک ی ا
آنها سامان یافته و ا دیگر نظریهها متمایز شدهاند با توجه به ای ن مس ئله ،مقال ة حاض ر درص دد
پاسخگویی به این پرسش بود که جنسیت بهعنوان متک نوپدید که در اندیشة فمینیستی مط رح
شده ،به چه معناست و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریههای ع دالت دارد معی ار جنس یت
ا اینرو مورد توجه یرار گرفت که فمینیستها ایدة عدالت جنسیتی را مطرح ساختند و این گمان
1. www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights
2. www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights
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را پدید آوردند که حو ة مباحث نظری عدالت را پیشرفت داده یا ضلع جدیدی به آن افزودهان د ب ا
این وصف این تویع وجود دارد که نظریا مطرح در عدالت نسبت به این ای دة جدی د حساس یت
داشته و آن را در مطالعا عدالت وارد کنند به همین منظور در این مقاله کوشیدیم با جایگ ذاری
مفهوم جنسیت در جای متک در نظری ههای ع دالت ،ض من تحلی ل مفه وم جنس یت و ع دالت
جنسیتی نسبت میان این متک با متکهای مطرح در نظریههای مشهور عدالت را بکاویم
اگرچه نظریههای عدالت تا حد یادی کورجنس بوده و مبدأ یریب ب ه اتف اق ای ن نظری ا
دانش ایتصاد و علوم سیاسیاند ،عدالت جنسیتی در نظریهها و تحلیلهای فمینیس تی پرتک رار
است وی گی عدالتپ وهی فمینیستی کماعتنایی به نظریههای اصلی ع دالت اس ت ،چنانک ه در
این نظریهها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است با وجود تقارن رشد و توسعة این نظریهها
با جنبش و نظریهپردا ی فمینیستی ،در آنها میان متکهای اصلی و جنسیت ربط نظری بریرار
نشده است همانطورکه گذشت ،تنها در نظریة جان رالز و نوش تههای او اش اراتی ب ه مف اهیم
کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت نان همان یدر اهمیت دارند که سایر طبقا
ضعیف در جامعه مانند معلوالن ،فقرا و مس ئلة رال ز تنه ا کوش ش ب رای ع دالت ت و یعی و
جبران نقایص آ ادی ،فردگرایی و مالکیت بهطور عملگرایانهتر اس ت ،ب دون آنک ه بخواه د ب ه
لیبرالیسم پشت کند سایر نظریهها بیشتر وامدار و متعهد به کتن تفکر اصلی نظریهپردا ن د ت ا
بخواهند مسائل گروهی مانند نان را حل کنند؛ کسانی مانند فردریش هایک ک ه ب ر اس تحقاق
تأکید دارد یا نا یک که بهمثابة یک لیبرالیست جدی به فردگرایی ،مالکی ت خصوص ی و آ ادی
اهمیت بتمنا ع میدهد ،هیچیک به جنسیت در نظریههای خود اعتنا وی ه نداشته و نظریههای
آنان ا این حیث حساسیت نظری به آن نشان ندادهاند متک استحقاق در این نظریهها بیش تر
معطوف به استحقایی است که بر اثر کار و تتا یا امتیا هایی مانند ثرو بهدست آم ده باش د
چنانکه تفاو های فردی ا هر یسمش برای آنها بااهمیت بوده اس ت م تک نی ا نی ز متک ی
سختگیرانه است که نسبت به سایر متکها بیتوجهتر به جنس است نیا ب هعنوان م تک در
نظری ة ع دالت معی ار دلخ واه مارکسیستهاس ت و بزر ت رین نق د فمینیس تی ب ه اندیش ة
مارکسیستی نادیده گرفتن س تم ب ر پای ة ج نس اس ت ا س وی دیگ ر ،جنس یت در اندیش ة
فمینیستی مفهومی پویا و متطور است و عدالت جنسیتی بر محور تح ول معناش ناختی مفه وم
 genderهمواره رو به تغییر است اگرچه فمینیستها کوشیدهاند که ربط خود را ب ا نظری ههای
عدالت بهگونه ای حفظ کنند ،آنها در اصل تنها به براب ری متعهدن د ب ه هم ین س بب ،ع دالت
جنسیتی در وایع یرائتی نانه ا نظریة برابری در نتایج است و بهعنوان ی ک راهب رد در مرحل ة
گذار به برابری جنسیتی مورد توجه یرار گرفته است در وایع فمینیستها با انتخاب این واژگان
به ترجی نظریة برابری در نتایج بر نظریة برابری در فرصتها و گرایش به سمت ترجی برابری
بر آ ادی در گفتمان لیبرالیسم در این مرحله روی آوردهاند
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