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چکیده

اگرچه عدالت جنسیتی اموروزه از سووی گفتمانهوای رقیوب در کشوورهای اسوالمی و
غیراسالمی به کار رفته ،نیازمند تدقی نظری و تحلیلی است .پرسش مقاله ایون اسوت
که «نیا عدالت جنسیتی مفهوم بسنده و مورد اتفاقی برای رسیدن به هدف مشتر ِ
ک رفع
ستم علیه زنان است؟» .با بررسی مقاال و نوشتههایی کوه از عودالت جنسویتی بورای
تحلیل ،نظریهپردازی یا راهبرد استفاده کردهاند ،این نتیجه به دست مینید کوه مفهووم
مذکور به معنای واحدی استعمال نشده است .تفسیرپذیری گسترده نن ،که خود تابعی از
تفسیرپذیری و عدم تعین دو مفهوم عدالت و جنسیت در فضای نظری معاصر است ،بوه
نبود تفاهم کافی در مطالعا زنان و رویکردهای حقوقی درباره زنان منجر شوده اسوت
امری که خود را بیشتر در رویکردهای اسالمی و غیراسالمی نشان میدهد .برای اثبا
این ادعا دو ُبعد را بررسوی کوردهایم .1 :سوابقه کاربسوت عودالت جنسویتی در اسوناد و
مکتوبا خارجی و بینالمللی مربووط بوه زنوان و  .2تلقوی محققوان ایرانوی از عودالت
جنسیتی.
کلیدواژهها :عدالت جنسیتی ،اسناد بینالمللی ،نظریه عدالت ،جنسیت ،برابری.
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مقدمه
در حالی که عهالت واژه ای است که به ظاهر همگان در فهم آن ق طاهم دارنطه ،مباحطث
پیرامون آن قا حهی پیچیهه شهه که قوافق بر گزارههای به دست آمطهه مشطکل بطه نظطر
میرسه .هر قهر متون قهیمیقر نشان میدهده فهم مشترکی از عهالت به عدطوان ابطزاری
برای دیهن نابرابری ها ،از جمله نابرابری های میان دو جد  ،وجود داشته اسطت ،متطون
جهیه اختال در قعری آن را بازمینمایانده .این اخطتال ممکطن اسطت بطه اخطتال
درباره معدای قبعیض ،اهمیت یافتگی برابری قحت هطر شطرایفی ،و حطهود اصطل عطهم
قبعیض برگردد.
قعهادی از پژوهشگران غربی وجوه نوپهیه عهالت ،به ویطژه عطهالت جدسطیتی ،را
کاویطههانطه (  )Rowls, 1990; Nozick, 1979; sandel, 1982; Kirp and others, 1986و
محققان مسلمان در ایران بیشتر به بُعه عهالت کالمی آن قوجه کرده انه و قا حهی نیطز
به موووع عهالت اجتماعی عالقه نشان داده انه؛ اما چدهان از مدظطر جدسطیت و ابعطاد
عملگرایانططه قططر بططه آن اهتمططام نهاشططتهانططه (مفهططری 0836 ،و 0893؛ رباربططایی4 :0861 ،؛
علیاکبریان0839 ،؛ پیغامی و دیگران0861 ،؛ عالسونه . )0861 ،این مسئله از آن رو مهم اسطت
که از یک سو عهالت در فقه سیاسی ،اجتماعی اسالم اهمیت ویژه ای دارد و از سطوی
دیگر ،حوزه عمومی و اجتماعی برای زنان روزبه روز رجحان بیشتری پیها می کده .در
واق مهم قرین عرصه بحث عهالت در گزاره های اسطالمی عطهالت در فقطه سیاسطی و
اجتما عی است و عهالت جدسیتی نیز ناظر به حقطوق اجتمطاعی و سیاسطی اسطت ،در
حالی که موووع عهالت به صورت مضا  ،مانده عهالت قوزیعی یا عهالت جدسطیتی،
در گستره علوم اسالمی بسط نیافتطه و فقطط در حطه قعطاری صطوری مانطهه اسطت.
واکاوی قعری صوری عهالت ،یعدی «اعفای برابطر بطه برابرهطا و اعفطای نطابرابر بطه
نابرابرها» ،از این جهت که « آیا مبهأ نظری کافی برای ق اوت هطای حقطوقی ،از جملطه
ق اوت های جدسیتی ،است یا خیطر؟» و پاسطخ بطه ایطن پرسطش کطه «سطفوح برابطری
در حقوق اجتماعی چیست؟»  ،ابعطاد عملگرایانطه قطری بطه مفالعطات اسطالمی عطهالت
خواهه داد .از این رو کش ار قباب دیهگاه دیدی و قأکیههای ویژه آن با حقوق زنان و
دسته مهمی از نابرابری های اجتماعی به کش جدبه راهبردی عهالت جدسطیتی کمطک
خواهه کرد.
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بر این اسا  ،موووع عهالت جدسیتی ،که امروزه از سوی گ تمطانهطای رقیطب در
کشور به کار میرود و به نظر میرسه به معدای واحهی اسطتعمال نمطیشطود ،بطه رطور
خاص قابل بررسی است .وجود کلمه عطهالت بطه عدطوان یطک م هطوم شطری در ایطن
قرکیب موجب سادهانگاری برخی در قحلیل و فهم قرکیبی شهه که پیش از اسطتخهام آن
در زبان و متن مرقبط با رویکردهای سطدتی یطا میانطه اسطالمی ،دارای قبطاری در عطر
حقوقی و سیاسی بوده است.
هه از این نوشتار اثبات عهمقعین و ق سیرپذیری عطهالت جدسطیتی بطهمثابطه یطک
م هوم حقوقی است .امروزه عهالت جدسیتی در اسداد حقوقی و غیرحقوقی زنطان در دو
حوزه ملی و بینالمللی از رر رقیبانی که به پارادایمهطای مت طاوت یطا متضطاد فکطری
قعلق دارنه ،به کار گرفته میشود .این مسئله بهقدهایی نشان میدهه ابعاد بغرنجی درباره
این م هوم وجود دارد که بیش از یک دعوای سیاسی است و ملزومطات و الزامطات هطر
برداشت به غایت با دیگری ق اوت دارد .در یک قلقی ،عهالت جدسیتی راهبطردی اسطت
بر محور  genderبرای رسیهن به برابطری مطردان و زنطان و از میطان بطردن کلیشطههطای
جدسیتی و ایجاد برابری میان انواع جدسیت ها .در واق عهالت جدسیتی یکی از قفعطات
پازل عهالت اجتماعی و یکی از وظای حکومت در برابر ملت است؛ زیرا کاهش انطواع
نابرابریهای اجتماعی از مسئولیتهای حاکمیتی به شمار میرود و مرج فهم برابری و
نابرابری درباره آن ،عر یطا قطانون عقالیطی اسطت .در قلقطی دیگطر ،عطهالت جدسطیتی
زیرمجموعه نظریه کلی عهالت است که مبانی و آثار خاص خود را دارد ،از جمله ایدکه
خهاونه مبهأ و مرج قعیین مصادیق عهالت اسطت .بطه همطین جهطت وقتطی ررفطهاران
عهالت جدسیتی ،از هر دو ری ی که امروزه این م هوم را به کطار مطیگیرنطه ،دربطاره آن
صحبت می کدده ،احتماالً فهم مشترکی از آن نهاشته ،درباره یک مبهأ سخن نمطیگویدطه.
در این صورت عهالت جدسیتی در سفح معداشداختی قابل گ طتوگطو اسطت و م هطوم
قارعی برای درج در اسداد حقوقی به شمار نمیرود.
این مقاله با است اده از رو مرور روایتی 1درصهد است با قشریح مقطاالت موجطود،
به نقاب حسا در اختال نظرهطای مطؤثر در برداشطت از م هطوم عطهالت جدسطیتی و
برخی عوامل آن برسه و ق سیرپذیری آن را نشان دهه .از نظطر مقفط زمطانی ،بطه دلیطل
ق اوت زمانی در رواج واژه عهالت جدسیتی در داخل و خارج از ایران ،قعهادی از اسداد
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و مقاالت خارجی که در سایتهای نهادهای بطینالمللطی در ایطن بطاره وجطود داشطتده،
بررسی شطهنه کطه حطاکی از بطه کطارگیری عطهالت جدسطیتی از دهطه آخطر هطزاره دوم
(http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-justice-key-

 ،)to-achieving-the-millennium-development-goals#viewو به صورت جهی قر در سال
4111م بودنه .از آنجا که این قرکیب در دولت نهم جمهوری اسالمی بطرای نشطان دادن
موو خاص اسالمی درباره ق اوتهای مردان و زنان مفرح شه ،این نوشطتار  03مقالطه
که در دهه اخیر ،از سال  0833قاکدون ،درباره عهالت جدسیتی نوشته شهه را بررسطی 2و
برای نمونه به برخی از آنها استداد کرده اسطت .در زمطان نگطار ایطن مقالطه ،مووطوع
عهالت جدسیتی فقط در عدوان همین قعطهاد مقالطه درج شطهه بطود .مبدطای قوزیط ایطن
مقاالت ،قوجه به گ تمانهای سیاسی موجود درباره زنطان از یطک سطو و از دیگطر سطو،
قدوع گرایشهای علمی آنها بود.
با قوجه به آنچه گذشت ،این مقاله درصطهد اسطت بطا نشطان دادن قفطورات معدطایی
عهالت جدسیتی ،عهمقعین و ق سیرپذیری گسطترده آن را نشطان دهطه و ثابطت کدطه کطه
مدازعه اصلی رویکرد اسالمی و غیراسالمی بطیش از آنکطه حقطوقی باشطه ،معداشطداختی
است .برای اثبات این ادعا دو بُعه را بررسی کردهایم .0 :سابقه کاربست عهالت جدسیتی
در اسداد و مکتوبات خارجی و بینالمللی مربوب به زنان و  .4قلقطی محققطان ایرانطی از
عهالت جدسیتی.
 .0سابقه کاربستت مفهتوم عتدالت جنستیتی در استناد و نوشتتههتای ختارجی و
بینالمللی
در ابتهای این بحث بایه دان ست قرکیب عهالت جدسیتی قحوالت معدایی هر دو
واژه عهالت و جدسیت را برمی قابانه .فیلسوفان مهرن لیبرال برابطری را شطرب مهطم
قحقق عهالت دانستده (فرانکدطا )001 :0838 ،و می قوان گ ت در دوره مهرن ،دعواهای
درباره عهالت پاسخ به این پرسش بطوده کطه « آزادی مقطهم اسطت یطا برابطری؟»؛ در
نتیجه ،برابری همواره یکی از ارکان عهالت بوده است .در سدت فکری غربی مبتدطی
بر نظریه روسطو ،برابطری (در عرصطه عمطومی) مهطم قطر از آزادی قلقطی شطهه و در
دیهگاه های مبتدی بر نظریه ال  ،آزادی اهمیت بیشتری دارد (واعظی .)813 :0833 ،این
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در حالی است که قا پیش از آن ،ع هالت بر محور استحقاق افطراد بطود .ایطن مسطئله
قغییر رویکرد از عهالت استحقاقی به عهالت مساواقی را نشطان مطی دهطه .در واقط
انهیشه ورزان غربیِ عهالت ،قحت قأثیر لیبرالیسم ،به بازقعری عهالت روی آوردنه
و بسیاری از آنان طط مانده دیویه هیوم ،جان استوارت میل ،آدام اسمیت و جان رالز
طط بر اسا اصول اخالقی پذیرفته شهه خود که همه ملهم از لیبرالیسم بطوده اسطت،
به نظریه پردازی درباره عهالت ،که قعری آن را قعیین می کرد ،روی آوردنه .از این
نظر ن انگاری 3مورد قبول میل و اسمیت با نظریه اخالق گرای رالز ق اوقی نهارنطه.
وی مهعی است نبا یه عهالت اجتماعی بر پایه قوجه به کماالت معدوی ،فرهدگطی و
فلس ی ویژه قعری و قوجیه شود (  )Rawls, 1999: 44؛ اما در نظریها نشطانه هطای
متعهدی بر جانبهاری لیبرالیستی دیهه می شود .برای مثال ،یک معیار مهم در نظریطه
عهالت به مثابه انصا رالز این است که حق 4بطر خیطر 5مقطهم اسطت (  )Ibid: 348و
نظریه های عهالت نبایه وامهار پیش فرض های فلسط ی یطا مطذهبی دربطاره سطعادت
باشده؛ مبدایی لیبرالیستی که اهمیت آزادی و رهایی را در انهیشه وی نشان می دهه.
ققهم حق افراد بر خیر نشان می دهه که رالز به مسئله عهالت نگر ارز داورانطه،
پیشیدی و فضیلت گرا نهارد و در نظریه ا خیر ،به عدوان یک امر مفلق یطا اخالقطی
که به مثابه ریل حقوق باشه ،جایی نهارد .در قرن بیسطتم ،پط از لیبرالیسطت هطای
6
کالسیک ،فمیدیست ها کوشیهنه در اسداد بین المللطی ،بطا قمرکطز بطر واژه قبعطیض،
برابری و عهالت را دو معدای مراد بشداسانده .اس داد زنانه متعطهدی ایطن قغییطر را
نشان می دهده؛ برای مثال ،کدوانسیون محو قبعیض ،در ماده اول خود ق طاوت هطا بطر
مبدای نقش زن در قأهل را قبعیض دانسته ،نقش های والهیدی را کلیشطه شطمرده ،در
همه مواد از برابری ،به عدوان م هومی مقابل همین معدطا از قبعطیض ،دفطاع کطرده و
جایی برای دفاع از ق اوت بر مبدای عهالت باقی نگذاشته است (کدوانسیون رفط همطه
اَشکال قبعیض علیه زنان ،ماده اول و پدجم)  .این سده رعایت حقوق بطارداری و شطیردهی
زنان در اشتغال را قبعیض مثبت خوانهه است (همان ،ماده یازده).
کوشش فمیدیستی فقط بر مصفلحسازی برای عهالت متوق نمانه ،بلکه با ق کیطک
واژه  sexبه معدای جد از  genderبه معدای جدسیت ،اولین گام نظری را بطرای اقخطاذ
استراقژیهای برابطری رلبانطه برداشطت .نویسطدهگان فمیدیسطت قطال بسطیاری کردنطه
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که  genderرا به مثابه یک برساخت در قحلیلهای خطود از زنطانگی و مردانگطی مفطرح
کدده و از اهمیت هژمونیک ق اوتهای مردان و زنان به سود برابری بکاهدطه .قحقیقطات
متعهد فمیدیستی درصهد آموز این نکته برآمهنه که جدسیت یطک امطر فرهدگطی و بطه
معدای ربقه بدهی جدسیتی اسطت و جبرگرایطی بیولطوژیکی دربطاره ق طاوتهطا بطیمعدطا
است ( .)Delphy, 2003: 59بیولوژی جد شایه ظر قحقق ق طاوتهطای جدسطیتی ،از
جمله ققسیم کار اولیه بر مبدای قولیه مثل باشه؛ اما از نظر دل ی ،این ق اوتها فرهدگطی،
اجتماعی و کطامالً قحطولپذیرنطه ( .)Ibid: 60از نظطر برخطی فمیدیسطتهطا gender ،بُعطه
هدجاری م هوم انسطانی جطد (بطه عدطوان امطر بیولطوژیکی و فیزیکطی) اسطت کطه بطه
یک ساخت اجتماعی گسترده بیقواره یا شکلیافته به صورت دلخواه قوسعه یافته است
( . )Handraban, 2004: 11بطه همطین جهطت اسطت کطه از نظطر آنهطا ،مرزهطای جدسطیت
همواره قغییر میکدده ،مورد ن وذ قرار میگیرنه و بطه صطورت جهیطه ایجطاد مطیشطونه
( .)Ibidاین مسئله بطه حطهی در ایجطاد قغییطرات فرهدگطی و اجتمطاعی مطؤثر بطوده کطه
جایگزیدی  genderبه جای  sexمقولهای اساسی و مهمقرین مهمقرین قحول روشطد کری
قلمهاد شهه است (.)Hird, 2005: 21
بر همین اسا  ،در اسداد متعهد بینالملل بارها به این آموزه اشطاره و قصطریح شطهه
است که «برابری جدسیتی هه اصلی و نیازمده برنامطه و ایجطاد مهطارت ،قغییطر ،ابطزار
و قمرین است» .مرکز آموز و قربیت برابری جدسطیتی در بخطش زنطان سطازمان ملطل
( )UN Womenگزار مبسوری از زمیدههای الزم برای ایجاد قوسعه بطر مبدطای برابطری
جدسیتی میدهه که بیشتر شامل عرصه های اجتماعی است؛ در عین حال قأکیه مطیکدطه
هه ما ایجاد قغییرات و مهارتهای الزم در گرایشها و رفتار مردان و زنان است .این
اسداد قصریح می کدده سیها و سده پکن دو سده کلیهی بطرای برابطری جدسطیتی هسطتده
(http://www.unwomen.org/en/how-we-work/capacity-development-and-training/

 .)training-centre-servicesدر اسداد یونسکو نیز این امطر بطه صطراحت مفطرح شطهه و
برابری جدسیتی اولویت جهانی این سازمان ،به ویطژه در عرصطه آمطوز  ،دانسطته شطهه
است .یکی از مهم قرین اسداد مرج برای یونسکو در این باره سده قوسعه پایهار موسوم
بططه سططده  4181یططا  SDGsاسططت ( https://en.unesco.org/sdgs: (SDGs). Through the
 .).Education 2030 Framework for Actionعرصههای کار ،سیاسطت و سیاسطتگطذاری،
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فرهدگ ،خشونت و قمام اقهامات اجتماعی و سازمانی ،اهطها برابطری جدسطیتی قلقطی
میشونه ( .)Lombardo, 2005: 417در ادامه به ق اوت برابری جدسیتی با عهالت جدسیتی
اشاره خواهم کرد.
در بسططیاری از ایططن اسططداد کططه بخشططی از آنهططا را نمایدططهگان قشططکیالت زنططان در
اجال های مختل سازمان ملل قرائت میکدده ،برابری جدسیتی و عهالت جدسطیتی بطه
صورت دو واژه همسو به کار میرونه ( .)Carolyn Hannan, 2007: 2در عین حطال نکتطه
حائز اهمیت این است که مصفلحات م هوم عهالت جدسیتی و برابری جدسیتی را بایطه
به شکل یک پیوستار دیه که در رول دهههای گذشته قغییرات معداشطداختی متعطهدی را
از سر گذرانههانه؛ برای مثال ،پ از قغییر استراقژی سازمان ملل متحطه دربطاره زنطان از
«زنان در قوسعه» به «جدسیت و قوسطعه» ،م طاهیم «آمطوز جدسطیتی»« ،جریطانسطازی
جدسیتی»« ،نقشهای جدسیتی» و «قحلیلهای جدسیتی» اهمیت جهی یافتدطه .قمطام ایطن
واژهها حاکی از برنامهریزی ویطژه بطه سطود زنطانانطه و نشطان مطیدهدطه رویکطرد ایطن
مجموعه ها به سمت عهالت جدسطیتی بطه معدطای دادن امتیطازات ویطژه بطرای پیشطبرد و
رسیهن به برابری بوده است .در واق واژه عهالت جدسیتی ،که حاوی قبعیض مثبطت بطه
سود زنان بود ،به دنبال ایجاد ووعیتی فراقر از برابری به صورت موقت بود قا زنطان بطه
معدای واقعی کلمه به برابری برسده .گتز قصریح میکده عهالت جدسیتی اصفالحی بطود
که کدشگران و دانشگاهیان به کار گرفتده قا نشان دهده برابری جدسیتی برای حل مسائل
و مشکالت زنان کافی نیست و برای حل محرومیتهای زنطان شکسطت خطورده اسطت
( .)Maitrayee Mukhopadhyay and Navsharan Singh, 2007: chapter 1در واقط گتطز
قأکیه دارد که مهافعان عهالت جدسیتی معتقه بودنه ایجاد برابری در فرصطتهطا و رهطا
کردن مردان و زنان در بستر سیاستهای باز برای رقابطت آنهطا در کسطب موقعیطتهطا،
بهقدهایی برای قحقق برابری کافی نیست و فمیدیسطتهطا دنبطال اسطتراقژی مفمطئنقطری
بودنه.
به عبارت دیگر ،این مدازعه که ما به چطه معدطایی از برابطری نیطاز داریطم برآمطهه از
گ توگوهطا دربطاره عیدیطت اجتمطاعی اسطت .از یطک سطو ررفطهاران برابطری صطوری
(= )Formal equalityمیان دو جد خواهان قهوین «قوانین از نظر جدسیتی خدثا» هستده و
از سوی دیگر ،حامیان برابری بدیادی (= )Substantive equalityقوانیدی مطیخواهدطه کطه
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فرصتها و نتایج برابر را قضمین کدده .در نتیجه ،مباحثات به این نقفه کشیهه شطه کطه
برای مثال آیا زنان برای دستیابی به برابری واقعی ،نیاز به «قبعیض مثبت» دارنه یطا خیطر
( .)The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief : 2013ایطن مسطئله همطان
چیزی است که از آن به قرائتی جهیه از «عهالت» درباره جدسیت قعبیر میشود.
چدین مباحثهای به گ ت وگوهای دیدی درباره حقوق زنان نیز کشیهه شهه و گروهطی
از زنان گونهای از قبعیض مثبت در احکام اسالمی را مفالبه کردهانه؛ برای مثال ،عطههای
از زنان مسلمان مصری بر این باورنه که حقوق برابر قدها از مزایای مردانه نمیکاهه ،بلکه
با حذ مزایای زنانه ،مانده مهریه و ن قه ،موقعیت و قوان چانهزنطی زنطان نیطز قضطعی
خواهه شه .این قشکلها با ایدکطه از مدتقطهان جطهی وظی طه قمکطین زن در قبطال شطوهر
هستده ،همچدان خواهان پرداخت ن قه به زن هستده .این امر ممکن است به نظر متداقض
برسه ،اما آنان معتقهنه این همان قوجه به شطرایط سطخت اجتمطاعی و اقتصطادی ،یعدطی
«پارادوک مساوات» ،است که بیشتر زنان مصری با آن مواجهده؛ شرایفی که دستیطابی
به مسیر برابری بدیادی را قدها از رریق قبعیض مثبت هموار میسازد ،زیرا نطهقدهطا م هطوم
عهالت ،بلکه شرایط اجتماعی دستیابی به آن نیز قغییر کرده است (.)Ibid: 19
این قحول م هوم شداختی در این حه پایان نیافت و بطا ابهطام در م هطوم جدسطیت و
قردیه رو به فزونی درباره جد بیولوژیک و جد اجتماعی ،م اهیم عهالت جدسیتی و
برابری جدسیتی نیز قغییر بیشتری را قجربه کردنه .بر هم زدن م هوم ( genderجدسطیت)
و ققویت جایگاه فرهدگ و جامعه در شکلگیری مردانگی و زنانگی طط که فعطالً دربطاره
آن قضاوقی نمی کدیم ططط پط از مطهقی جطای خطود را بطه ایجطاد قردیطه در م هطوم و
مرزشداسی ( sexجد ) داد .وجود برخی اختالالت جدسی در بهو قوله باعث شطه ایطن
نظر که قدها دو جد و دو رسته بطرای جطد انسطانهطا وجطود دارد ،مخطهو شطود
(.)Fausto-Sterling, 2000: 44-77
بررسی اسداد ،نوشتهها و بیانیهها نشان میدهه که از  0639قا  0631میالدی ،که دهه
زن نامگذاری شه ،و در ری اجال های چهارگانه که در رول سالهای  0631قطا 0661
میالدی برگزار شه ،م اهیم برابری ،عهالت و جدسیت با مرزشداسطی واژگطانی خطاص و
برنامه ریزی ویژه در اسداد به کار رفتده قا هر یک بخشی از رسالت این نهادهطا را بطرای
قحقق اهها برابری خواهانه قا مرز نادیهه گرفتن همه قمایزات به انجام برسانده .پ از
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اجال سال 4111م و فراغت از ایدکه ممدوعیت قبعیض علیه زنطان و رواداری قبعطیض
مثبت به سود زنان ،به صورت یک م هوم حقوقی کامالً جا افتاد ،پروژه برابری جدسطیتی
درباره اقلیت های جدسی با جهیت بیشتری دنبال شه .گزار  UNFPAبطا عدطوان ICPD
شامل  00اشاره به گرایش جدسی 9 ،اشاره به قراجدسطی و  1اشطاره بطه هویطت جدسطی
است .این سده از رفتار همجد گرایانه جرمزدایی کرده ،درخواست میکده کمسینهطایی
علیه قبعیض در این رفتارها برپا شود ( .)Slater, 2017: 19اقحادیطه اروپطا نیطز بطهقطازگی
قصمیم گرفته اسطت حقطوق قراجدسطیهطا را ،بطه عدطوان بخشطی از اسطتراقژی قسطاوی
جدسطططیتی ،قطططرویج دهطططه (www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-
)strategy-transgender-people-rights؛ چدانکه در هلده ری سطالهطای  4100قطا 4101م،
ررح قساوی LGBTها با برابری جدسیتی در هم آمیخته شه (.)ibid
در عرصه کدشگری نیز این کوشش به چشم می خورد که در عرفی کردن یک م هوم
بسیار مهم است .برای مثال «لیگ عهالت جدسیتی؛  »GJLکطه خطود را سطازمانی حقطوق
بشری معرفی می کده ،در معرفی خود آورده هه ما از بطهو قأسطی حمایطت از همطه
انطواع جدسطیتهطا ( cissexism, transphobia, transmisogyny and homo, bi, and queer
 )phobias that trans, and gender diverse people.و روابطططط جدسطططی اسطططت
( .)http://www.genderjusticeleague.org/aboutبا یک بررسی کوقاه ،چدین سطازمانهطایی
به راحتی فهرست می شونه؛ امری کطه حطاکی از قغییطر گسطترده در م هطوم جدسطیت و
عهالت جدسیتی است .همچدین جستوجوی عهالت جدسیتی در سطایتهطای نهادهطای
بینالمللی نشان میدهه یکی از مهطمقطرین زیرمجموعطههطای ایطن م هطوم ،حمایطت از
قربانیططان جدسططی اسططت (http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-
governance-and-peacebuilding/rule-of-law--justice--security-and-human-rights/

 .)gender-justice.htmlدلیل این امر هم کاربرد واژه عهالت در محاکم قضایی و موووع
دادخواهی است .رصه مشکالت اقلیطتهطای جدسطی در کشطورها ،مجطازاتشطونهگان
جرایم جدسی در کشورهای اسالمی بر اسا قوانین داخلی و مسئله قجاوز به عد در
چارچوب قعری بینالمللی در فهرست کارهایی است که این سازمان انجطام مطیدهطه؛
امری که با م اهیم متحولشهه جدسیت و عهالت کامالً سازگار است.
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 .1کاربست عدالت جنسیتی در ایران
اگرچه به جز قعهادی از کشورهای اسالمی ،کشوری مانده لهستان نیطز در مقابطل سطلفه
فرهدگی نهادها در اموری مانده برنامه جطام آمطوز جدسطی ( )CSEهمطواره از خطود
مقاومت نشان داده است ( ،)Slater, 2017: 21در سفح بینالملطل و در عرصطه نهادهطای
بینالمللی و سازمانهای ملی کشورها ،درباره م هوم عهالت جدسیتی و همچدین برابطری
جدسیتی در هر مرحله اق اق نظری وجود داشته کطه حاصطل کوشطش نهادهطا و جریطان
م هومسازی از باال به پایین است .این امر در داخل ایران کامالً مت اوت است و چدانکطه
در مقهمه گذشت ،این قرکیب از سوی گروههای مختل به کار مطیرود ،در حطالی کطه
برداشت یکسانی از آن وجود نهارد .مرور مقاالت ،کتابها و پایاننامطههطای دانشطگاهی
نشان می دهه کطه رویکردهطای فمیدیسطتی ،چطه در داخطل و چطه در خطارج از کشطور،
نوانهیشی دیدی و رویکردهای اصالحرلبانه عهالت جدسیتی را در یک معدا که مدفبق بطا
خاستگاه م هومی و سیاسی آن است ،به کار میبرنه که با مبهأ آن در اسطداد بطینالمللطی
سازگاری کامل دارد و آن را قمجیه میکدده؛ اما در متون و گ تطار شط اهی رویکردهطای
اصولگرایی و سدتگرایی دیدی ،این واژه متراد با معدای کالسطیک و رسطمی عطهالت
گرفته شهه و قدها مزیت است اده از این قرکیب قمرکز بر حقوق و قکالی دو جطد زن
و مرد است .گروه سومی نیز به کاربرد عهالت جدسیتی در سفح بینالملل قوجه دارنه و
در عین حال به دنبال قرویج مصطفلح اسطالمی در ذیطل ایطن واژه هسطتده .در ادامطه بطه
مواردی از این مقاالت اشاره میکدم.
آقشک در مقاله «ارزشیابی عهالت جدسیتی در نظام آموزشی ایران» عطهالت جدسطیتی
را برابر آنچه در اسداد بین المللی آمهه است در نظر گرفته و بر همین اسا بطه بررسطی
موووع فوق دست زده است .وی در مقهمه مقاله خود به موارد و قوانیدی اشاره میکده
که بر اسا همین خوانش از واژه در پی قحقق عهالت جدسیتی هستده و معتقطه اسطت
که در موارد متعهد ،برابریها و قانونگذاریها مبتدطی بطر جدسطیت قحقطق نیافتطه اسطت
(043 :0860ط .)046نویسدهه این مقاله دیهگاه «برابر ولی مت اوت» طط کطه در واقط قرائطت
نظام جمهوری اسالمی از عهالت جدسیتی است طط را دیطهگاه دیگطری مطیدانطه کطه در
آموز به دنبال ایجاد فضایی آموزشی است که دختران را متداسب بطا جطد خودشطان
سوق دهه (همان .)080 :این نویسدهه قا آخر مقاله بر اسا شاخصهای مفطرحشطهه در
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اسداد بین المللی درباره عهالت جدسیتی ،ووطعیت عطهالت جدسطیتی در نظطام آموزشطی
کشور را بررسی و نقه میکده .علی پور و دیگطران نیطز در حطالی کطه مضطمون عطهالت
جدسیتی را به عدوان یک اصفالح دارای پیشیده بهروشدی در کردهانه ،از قحوالت دهه
اخیر ،بهویژه درباره م هوم جدسیت ،غافل شههانه:
عهالت جدسیتی اغلب معادل برابری جدسیتی در نظر گرفته شهه است؛ امطا ایطن
دو م هوم از یکهیگر متمایزنه .برابری جدسیتی بطه فرصطتهطای برابطر زنطهگی
زنان و مردان اشاره دارد که دربرگیرنهه قمایزنه .برابری جدسطیتی لزومطاً نیطازی
به ارمیدان از برابری نتایج نهارد؛  ...عهالت جدسیتی به عهالت در نتایج زنهگی

بططرای زنططان و مططردان اشططاره دارد .در نتیجططه ،بططه فراقططر از برابططری فرصططتهططا

میانهیشه ،نیاز به قغییر در نگر ها را یادآوری میکده ،بر عالیطق ،قرجیحطات
و نیازهای مت اوت زنان و مردان قأکیه دارد و نیاز به بازقوزی قهرت و مداب را

اساسی میدانه (.)413 :0869

برومده و روایی در پژوهشی با عدوان «ارزیابی عملکرد بوستانهای زنان در ارققای
عهالت جدسیتی در شهرهای اسالمی» با دقت به مراد از این واژگان ،چطارچوب نظطری
خود را با قوجه به قعری و مفالبه آن در معماری شطهرها قدظطیم و در عطین حطال ،بطه
درستی به نگر ق اوتمحور و اقتضائات ووعیت موجود در شهر اسالمی دقت کطرده
و نوشتهانه:
از آنجا که ایهه بوستان های زنان بر مبدای ق کیك جدسیتی فضاها در کشورها و
شهرهای اسالمی مفرح و ایجاد شطهه اسطت ،بدطابراین بطا نظریطههطای عطهالت

جدسیتی ،که عموماً انهیشمدهان امریکایی و اروپایی و همچدین فمیدیستها (در

ابعاد عمومی و جهانی) مفرح میکدده ،سدخیت چدهانی نطهارد .در واقط شطایه
هیچ فمیدیست غیرمسلمانی ق کیك جدسطیتی را بطرای دسطتیطابی بطه عطهالت
جدسیتی (در است اده از فضاهای عمومی شهری) نسذیرد؛ اما زمطانی کطه هطه ،

جوام مسلمان و نیمه سدتی (شهرهای ایران) باشه ،قضیه مت اوت خواهه بطود.

اگرچه ممکن است ایهه بوستانهای زنان راهکاری ایهئال برای دسطتیطابی بطه

عهالت جدسیتی در شطهرها نباشطه ،بطا قوجطه بطه شطرایط حاوطر در شطهرهای
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اسالمی ،به نظر میرسه این فضاها بتوانده ،بهویژه با قأکیطه بطر اصطول اخالقطی

مراقبتی با افزایش فعالیتهای اختیاری زنان در فضاهایی آزادانه و بهون نگرانی
از آثار مد ی حضور مردان (برای نمونه مسئله نوع پوشش و نیز مزاحمت ل ظی

و فیزیکی) ،بر افزایش حضور و است اده زنان از فضاهای شهری مؤثر ،و از این

رو ،در ارققای عهالت جدسیتی در شهرهای اسالمی م یه باشده (.)16 :0861

برخی از نویسدهگان اصول گرا نیز این ق اوت اصفالحی را گوشطزد کطرده ،درصطهد
ارائه معدای خود از عهالت جدسیتی هستده .برای مثال ،ههایتنیا اگرچطه مقالطه خطود را
درباره عهالت جدسیتی نوشته و موووع عهالت استحقاقی را پی گرفته است ،به عطهالت
به معدای برابری ،که همان قلقی از عهالت جدسیتی در ادبیات بینالمللطی اسطت ،اشطاره
کرده و نام آن را عطهالت مسطاواقی نهطاده اسطت ( .)11 :0868نویسطدهه بطا در درسطت
موووع آورده است که «مورد مدازعه ن ی یا اثبات عهالت حقوقی نیست ،بلکه بحث بطر
سر آن است که عهالت حقوقی با برابری حقوقی محقق میشود یا با ق اوتهطای مبتدطی
بر استحقاق اشخاص» (همان.)81 :
ص ری نیز با مقایسه ووعیتهای مت اوت در دولتهطای مختلط در ایطران ،قأکیطه
می کده این مقوله بر حقوق اجتمطاعی و سیاسطی و برخطورداری شطرایط یکسطان بطرای
دسترسی به مداب و فرصتها قأکیه دارد ( )409 :0861و م هومی است کطه در انتقطاد بطه
کلیشههای فرهدگی درباره قواناییهای مرد و زن مفرح شطهه اسطت .وی در عطین حطال
معتقه است« :مقوله های زن و عهالت جدسیتی بسته به ایدکه در چه حوزه گ تمانی قطرار
گرفته باشده ،معانی و هویتهای مت اوقی به خود میگیرنه که هریک به نوع خاصطی از
گ تمان بستگی دارنه که به آن معدا و هسطتی بخشطیهه اسطت» (همطان .)400 :خطود او در
م هوم شداسی ،از همان الگوی درون پارادایمی درباره قعری عهالت شروع کطرده ،آن را
با م هوم رایج ،یعدی قرار گرفتن هر چیزی در جای خویش و اعفاء کل ذی حطق حقطه،
پیونه میزنه.
رودگر با ارائه معطانی لغطوی از عطهالت ،مطینویسطه« :عطهالت جدسطیتی را مطاورای
ربیعت ،ربیعت و غیب و شهود را در بر می گیرد و به انسطانیت انسطان و اصطالتهطای
وجودی او و آنگاه اعتباریات وجودیا میپطردازد قطا شخصطیت حقیقطی و حقطوقی،
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سرمایههای سرشتی و سرنوشتی انسطان را در بطر بگیطرد» ( .)18 :0833وی معتقطه اسطت
بحث درباره عهالت جدسیتی وابسته به این است که از هطر کطهام از م طاهیم و م طردات
عهالت و جدسیت چه قصوری داریم ،چه برداشتی از زن و مطرد و انسطان بمطا هطو انسطان
داریم و همچدین عهالت را چگونه معدا مطیکدطیم .آنگطاه خطود او عطهالت را در معطانی
رسمی و شداختهشهه در ادبیات کالسیک آن ،یعدی قعادل و قوازن در قکطوین و قشطری ،
قساوی در شرایط مساوی ،دادن حق هر صاحب حقی ،قرار گرفتن هطر چیطزی در جطای
خود ،سس ق اوت در شرایط مت اوت به کار مطیبطرد (همطان .)33 :وی دربطاره جدسطیت
قحلیل جهیهی ارائه نمیکده و بر همان قعری ذاتگرایانه از زن و مرد ،که مورد قبطول
این رویکرد است ،قأکیه میکده.
میرخانی قرائت رایج میان اصولگرایان را بهمثابطه معدطای عطهالت جدسطیتی در نظطر
گرفته و آن را قئوریزه کرده است؛ اما اگرچه به م هوم جدسیت و کلیشطههطای جدسطیتی
بیقوجه نبوده ،آن را نکاویهه و فقط به ارائه اصول خود درباره عطهالت میطان دو جطد
اکت ا کرده است .وی اصول و قواعهی چده را برای عهالت جدسیتی شطمرده کطه از ایطن
قرارنه :قوجه به مبانی عهالت جدسیتی بر اسا اصول کالمی شیعی؛ عدایت بطه ق طاوت
فرهدگ اسالمی و مکاقب اومانیسم در شیوه قحقطق عطهالت جدسطیتی ،بطهین معدطا کطه
قحقیقاقی بدیادین در قبیین اصول و غایات و مقاصه جام قانونگذاری اسطالمی بطه دور
از جمود و التقاب و بر مبدای نصوص برهانی و اصول عقالنی صورت پذیرد؛ دستیابی
به اصول و معادالت و ادبیات خاص قانونگطذار اسطالمی در دسطتیطابی بطه اهطها و
غایات و مقاصه ابتهایی و میانی و نهاییِ قانونگطذار در سطامانههی زنطهگی بشطر؛ نگطاه
جام به قمام ادله و پرهیز از مدفق کلیشههای جدسیتی دور از مدفق اسالمی در جوامط
دیدی؛ قوجه به اصول راهبردی حاکم بر خانواده در نظام قانونگذاری اسالمی که عهالت
جدسیتی قحت چدین اصولی قوام و پایایی می یابه ،از جمله قوصطیه و قأکیطه بطر اصطاله
التسهیل ،ققسیم متعادل بر پایه ن ی قبعیض ،قوجه قام به اصطولی چطون اصطل احسطان و
اغماض ،اصل ققهم مصالح جمعی بر مدطاف فطردی ،اصطل قراوطی و مشطورت و اصطل
مودت و رحمت (.)08 :0864
نکته مهمی که از این مقایسه به دست میآیه و میان همه مقاالت مشتر است ،ایطن
است که مقاالت داخلی بطر واژه عطهالت و م هطوم آن قمرکطز کطردهانطه ،در حطالی کطه
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قغییرات معداشداختی مؤثر در برداشت از عهالت جدسیتی ،متأثر از قحطوالت اصطفالحی
هر دو واژه است .ربعاً بخشی از این مدازعه بطه قصطمیمگیطری دربطاره معدطای عطهالت
بازمی گردد که ،چدانکه گذشت ،در سطفح بطینالمللطی آن را مطراد قسطاوی دانسطته و
برابری را شرب قحقق عهالت به حساب آوردهانه؛ اما در فضای فکطری اصطولگرایطی و
سدت گرایی ،عهالت م هومی برای در برابری و نابرابری اسطت ،چدانکطه واژه فارسطی
جدسیت قمام قحوالت م هومی و قبار معدایی کلمه  genderرا بازنمینمایانه و معدطای آن
در سدت فکری داخلی ،ایستا و فقط به معدای دو جد با ق اوتهطای روشطن و ثابطت
است .در واق نگر این جریان به جدسیت ،ذاتگرایانه است.
شایه علت این امر هم سابقه قعری عهالت در این سدت فکری باشطه؛ زیطرا قوجطه
به نابرابری ها یطک رکطن مهطم در ایطن قعریط و بسطتری مهطم بطرای در نظطر گطرفتن
ق اوتهای ربیعی میان دو جد است .کالنتری و فقیه ایمانی در مقاله خطود اشطارهای
به این نکته داشته و آن را بخشی از مدازعه درباره معدای عهالت شمردهانه:
بخشی از این مداقشه به ق اوت آرا در رویکرد دیدطی نسطبت بطه عطهالت و قلقطی

فمیدیستی از این م هوم بازمیگردد .همچدان که اشاره شه ،غالب مت کران اسالمی
زن و مرد را از حیث انسانیت برابر دانسته ،اما ق اوت ربیعی در جدسیت را مدشطأ
ق اوت در حقوق و وظای

میدانده .بر این مبدا ،معتقهنه از نگاه اسالم ،عطهالت

در قداسب با فرد و وظای ش قعری

میشود و قساوی و برابری قصویری سفحی

از این م هطوم اسطت .در مقابطل ،اسطا

غالطب رویکردهطای فمیدیسطتی ،قلقطی

قساویرلبانه از عهالت و برابری است (کالنتری ،فقیه ایمانی083 :0864 ،ط.)083

به نظر میرسه ومن قوجه به عهالت جدسیتی به عدوان یک اصطفالح شطداختهشطهه
در فضای بینالملل ،قعیین قکلی دربطاره مصطفلح عطهالت جدسطیتی در داخطل کشطور
نیازمده قهقیق نظری بیشتر است ،وگرنه ایطن م هطوم بطه عدطوان یطک م هطوم کشطهار و
ق سیرپذیر ،همواره مدشأ سطوءق اهم ،سیاسطتگطذاری ،قطانوننویسطی ،مفالبطهسطازی و
برنامهریزی های متشتت و حتی متداقض شهه ،زمیده م اهمطه و دیطالوگ را میطان داخطل
کشور و عرصه بینالمللی مخهو خواهه کرد.
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 .1یافتهها
 . 0چدانکه مالحظه شه ،در برداشت از م هوم و قرکیب عهالت جدسیتی اختال وجطود
دارد .عهالت جدسیتی در م هوم بینالمللی یک راهبرد مهم بطر اسطا قحطول پیچیطهه و
جاری در م هوم جدسیت است قا اهها این قغییر را محقق کده و قمام آنچطه نطابرابری
اجتماعی و فرهدگی خوانهه میشود را میان انسطانهطا بطا انطواع گرایشطات و قمطایالت
فکری ،بهنی و احساسی نادیهه بگیرد .در این قلقی حقوقی ،برابری قدها ارز اسطت و
هیچ ارز یا هدجار دیگری در کدار آن اهمیت نهارد .برای قحقق این سفح از برابطری،
عهالت جدسیتی خواهان هرگونه قبعیض مثبت برای فردی (بهرور عمهه زنان) است که
دیگری بر اسا یک ارز داوری فرهدگی ،دیدی ،سیاسی بر او اهمیت داده شهه است؛
اموری که در این رویکرد ،کلیشههطای جدسطیتی نامیطهه مطیشطونه .در رویکطرد دیگطر،
عهالت جدسیتی قحلیلی نظری و زیرمجموعه نظریه کلی عهالت است کطه مبطانی و آثطار
خاص خود را دارد ،از جمله ایدکه خهاونطه را مبطهأ و مرجط قعیطین مصطادیق عطهالت
می دانه .نویسدهگانی که این قحلیل را ذیل عدوان عطهالت جدسطیتی آوردهانطه ،در واقط
نظریه سدتی درباره قساوی و ق اوت میان دو جد را در ادبیات «ق طاوت آری ،قبعطیض
نه» بازگویی کرده و نگاهی راهبردی بطه آن نهاشطتهانطه .مطیقطوان احتمطال داد کطه ایطن
پژوهشگران درصهد قرویج مصفلحی دیگر درباره عهالت جدسیتی بودهانه قا بتواندطه آن
را در چارچوب انهیشه اسالمی قرار دهده و امکطان رطرح آن در مجطام بطینالمللطی را
بیابده .هه این نویسدهگان میقوانست این باشه که استخهام کلمطه عطهالت بطه جطای
برابری حقوقی و ق اوت حقوقی ،هم شائبه دفطاع از قبعطیض را از میطان مطیبطرد و هطم
دیهگاه مت اوت این رویکرد را معلوم میکده.
 .4به کارگیری یک م هوم با دو مصفلح مت اوت که ق طاوت پطارادایمی بطا یکطهیگر
دارنه ،از یک سو به م اهمه ورر میزنه و از سوی دیگطر ،امکطان سوءاسطت اده را ذیطل
م هومی متشابه ایجاد میکده .اساساً است اده از واژه عهالت جدسیتی در معدایی مغطایر بطا
فهم جهانی و استخهام آن در معدای جهیه یک چالش به شمار مطیرود و بطه کطارگیری
واژهای جهیه برای بیان نظریه اسالمی در این باره ،مبتکرانهقر و بهدور از خلط م هطومی
است.
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 .8با قوجه به م هوم جدسیت ( )genderکه م هومی اجتماعی و پیچیهه است ،افطزون
بر ورورت قحلیل برداشت هر گروه از م هوم عهالت و مسائل وابسطته بطه آن ،بررسطی
م هوم جدسیت و حیفه مسئله بودگی آن برای هر دو ری بسیار مهم است .چطه معتقطه
باشیم ق اوتهای جدسیتی ،اعم از ذهدی و رفتاری ،ریشطه ربیعطی دارنطه و چطه معتقطه
نباشیم ،برساختی (اجتماعی و فرهدگی) بودن ابعادی از این ق اوتها میان همه مشطتر
است .بر این اسا  ،مسئله ما با دیهگاههای فمیدیستی درباره بخشی از این ق طاوتهطای
برساختی است که دین آنها را میپسدهد و فمیدیسم با همه آنها مخال اسطت .ایطن امطر
حیفه عهالت را نیز قعیین و معلوم می کده کطه محطل نطزاع انهیشطه اسطالمی بطا نگطر
فمیدیستی در این باره چیست.
 .1قدقیح م اهیم عهالت ،برابری ،قبعیض و ق طاوت بطه دلیطل قحطوالت م هطومی در
اسداد بینالمللی درباره این م اهیم ورورت دارد .قا یک قرن پیش ،این م اهیم مرزهطای
قرمیدولوژیک روشدی داشتده و در متون حقوقی یا فلس ی به جای یکهیگر به کطار بطرده
نمیشهنه؛ همچدین برای هر یک ارز داوری های متمایزی وجود داشت .امطروزه ایطن
م اهیم وووح خود را از دست دادهانه ،قا جایی که بطه جطای یکطهیگر بطه کطار گرفتطه
شههانه  .این امر در اسداد مربوب به زنان بسیار مشهود است و شایه بتوان مبهأ این خلط
م هومی را همین اسداد دانسطت کطه بایطه پژوهشطگران آنهطا را قبیطین کددطه .اسطتیحا
قانونگذاران عرصه بینالملل از به کارگیری واژهای غیر از برابری ،کطه خطود مدجطر بطه
قغییر معداشداختی واژههایی مانده عهالت ،جدسیت ،انصا و قبعیض شهه ،موجه به نظر
نمیرسه؛ زیرا این امر عهالت را محقق نکرده ،در حالی که عیدیتبخشطی بطه همطه ایطن
م اهیم با هم ،میقوانست عهالت واقعی در حوزه جدسیت را قأمین کده.
 . 1اهمیت عهالت در فقه سیاسی ط اجتماعی اسالم ،در کدطار اهمیطتیطافتگی حطوزه
عمومی و اجتماعی برای زنان .مهمقرین عرصه بحطث عطهالت در گطزارههطای اسطالمی
عهالت در فقه سیاسی و اجتماعی است .همچدین عهالت جدسیتی بیشتر ناظر به حقطوق
اجتماعی و سیاسی است .از همین رو ،کش ارقباب دیهگاه دیدطی و قأکیطهات ویطژه آن
با حقوق زنان و دسته مهمی از نابرابریهای اجتماعی الزم به نظر میرسه.
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پینوشتها

8. Narrative review

 .2اسامی دیگر مقاالت بررسی شهه:

آذربایجانی ،مسعود (« ،) 0833عهالت جدسیتی و اشتغال» ،مفالعات راهبردی زنان ،دوره  ،04شطماره

 ،19ص30ط .009آقاجانی ،نصراهلل (« ،) 0833چالش فمیدیسم با عهالت جدسیتی» ،مفالعات راهبطردی

زنان ،دوره  ،04شماره  ،19ص3ط.13

بخارایی ،احمه ،یزدخواستی ،بهجت (« ،) 0868بررسی مقایسهای :موانط فرهدگطی قحقطق عطهالت

جدسیت :مفالعه موردی :زنان متأهل شهر قهران در سالهطای  0836قطا  ،»0868مفالعطات و قحقیقطات
اجتماعی در ایران ،دوره  ،8شماره  ،1زمستان ،ص118ط.138

روازاده ،راویه ،محمهی ،مریم (« ،) 0833رراحی فضاهای محلهای با قأکیه بطر عطهالت جدسطیتی»،

نامه معماری و شهرسازی ،شماره  ،0پاییز و زمستان ،ص11ط.30
شم

قه رخی ،مهری (« ،) 0861برابری و عهالت جدسیتی و رفتارهای باروری در شطهر اصط هان»،

نامه انجمن جمعیتشداسی ایران ،سال  ،01شماره  ،41ص61ط.049

صهیق سروستانی ،رحمتاهلل ،حبیبپور گتابی ،کرم (« ،) 0839بررسی نیازهای اجتماعی ،فرهدگی و

آموزشی دختران دانشآموز سراسر کشور» ،پژوهش زنان ،دوره  ،1شماره  ،8زمستان ،ص80ط.94
عریضی ،حمیهروا (« ،) 0831بررسی قجربی شکا

دستمزدی مبتدی بر جدسیت در صدعت ایطران»،

فصلدامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال پدجم ،شماره  ،40ص38ط.63

عفارزاده ،مجتبی (« ،) 0836عهالت جدسیتی مرز قعامل عهالت و سیاست» ،مفالعات راهبردی زنطان،

دوره  ،04شماره  ،19ص441ط.499

فکور ،فارمه ،پورقصاب امیری ،علی (« ،) 0860قبیین عطهالت جدسطیتی در اسطالم و غطرب» ،بطانوان

شیعه ،نهم ،شماره  ،46ص3ط.89

نظی ی ناییدی ،نازنین ،شهرامنیا ،امیرمسعود (« ،) 0860زنان ،عهالت جدسیتی و گذار به مردم سطاالری
دیدی» ،بانوان شیعه ،شماره  ،46ص046ط.011

5. utilitarianism
4. Right
3. Good
8. Discrimination
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آقشک ،محمه (« ،) 0860ارزشیابی عهالت جدسیتی در نظام آموزشی ایران» ،زن در قوسطعه و
سیاست ،دوره  ،01شماره  ،1زمستان  ،0860ص043ط.010
آذربایجانی ،مسعود (« ،) 0833عهالت جدسیتی و اشتغال» ،مفالعات راهبردی زنان ،دوره ،04
شماره  ،19ص30ط.009

برومده ،مریم ،روایی ،سطولماز (« ،) 0861ارزیطابی عملکطرد بوسطتانهطای زنطان در ارققطای
عهالت جدسیتی در شهرهای اسالمی» ،پژوهشدامه زنان ،سال ه تم ،شماره  ،4قابسطتان ،ص
90ط.11
پیغامی ،عادل ،قرابزاده جهرمی ،محمهصادق ،سجادیه ،سیه علیروا ( ،) 0861گ تارهایی در
عهالت اجتماعی ،قهران :دانشگاه امام صادق علیهالسالم.

روازاده ،راویه ،محمهی ،مریم (« ،) 0833رراحی فضاهای محلطه ای بطا قأکیطه بطر عطهالت
جدسیتی» ،نامه معماری و شهرسازی ،شماره  ،0پاییز و زمستان ،ص11ط.30
رودگر ،محمهجواد (« ،) 0833عهالت جدسیتی از مدظر عالمطه رباربطایی و شطهیه مفهطری»،
مفالعات راهبردی زنان ،دوره  ،04شماره  ،19ص 16ط.31
ص ری شالی ،روا (« ،) 0861قحلیل گ تمان عهالت جدسیتی در لوایح و برنامههطای قوسطعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهدگی جمهوری اسالمی ایران» ،مفالعات جامعهشداختی ،دوره، 44
شماره دو ،زمستان.
رباربططایی ،محمهحسططین (0861ق) ،المیططزان فططی ق سططیر القططرآن ،بیططروت :مؤسسططة األعلمططی
للمفبوعات.

عالسونه ،فریبا (« ،) 0861معیار نابرابری در قعری عهالت :امری فلس ی یا کالمی؛ بررسطی
دیهگاه عالمه رباربایی درباره ق اوت حقوقی مرد و زن» ،مقالطه  ،8دوره  ،1شطماره  ،4ص
96ط.39
علی پور ،پروین ،زاهطهی ،محمطهجواد ،ملکطی ،امیطر ،جطوادی یگانطه ،محمهروطا (،) 0869
«قحلیل گ تمان عهالت جدسیتی در برنامطه پطدجسطاله ششطم قوسطعه اقتصطادی ،فرهدگطی»،
فصلدامه مفالعات و قحقیقات اجتماعی ،دوره  ،9شماره  ،4قابستان ،ص 418ط.446
فرانکدا ،ویلیام ( ،) 0838فلس ه اخالق ،مترجم :هادی صادقی ،قم :ره.
کالنتری ،عبهالحسین ،فقیه ایمانی ،فارمه (« ،) 0864فراقحلیل پژوهشهای انجامشهه دربطاره
نابرابری جدسیتی» ،زن در فرهدگ و هدر ،دوره  ،1شماره  ،0بهار ،ص041ط.014
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. صهرا: قهران، بیست گ تار،) 0893(  مرقضی،مفهری
. صهرا: قهران، عهل الهی،) 0836(  مرقضی،مفهری
 اخالقطی و، «قحلیل عهالت جدسطیتی در مداسطبات عطار ی،) 0864(  عزتالسادات،میرخانی
.041ط018 ص،0  شماره،1  دوره، زن در فرهدگ و هدر،»اقتصادی خانواده
 مؤسسه آموزشی پژوهشی امطام: قم، نقه و بررسی نظریههای عهالت،) 0833(  احمه،واعظی
.خمیدی
،» «مبانی نظریه عهالت استحقاقی در حقوق زنان حقوق اسطالمی،) 1393(  فرجاهلل،ههایتنیا
. پاییز،42  شماره،سال یازدهم
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