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چکیده
مقولههای «زن» و «عدالت جنسیتی» بسته به اینكه در چه حوزة گفتمانی قرار گرفته باشند ،معانی و
هویتهای متفاوتی بهخود میگیرند که هریک به نوع خاصی از گفتمان بستگی دارند که به آن معنا
و هستی بخشیده است .مقاله حاضر ،درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولتهای بعد از
انقالب اساساً چه رویكردی به مقوله «عدالت جنسیتی» داشتهاند؟
این مطالعه ،به بررسی عدالت جنسیتی در دولتهای بعد از انقالب پرداخته است که علیرغم اینكه
هریک دارای گفتمانی مربوط به خود بودهاند ،اما همچنان ذیل گفتمان جامع انقالب اسالمی فعالیت
نمودهاند .از این طریق سعی شده است تا به بازشناسی دگرگونی رویكردهای مختلف گفتمانی در
خصوص مقولههای «زن» و «عدالت جنسیتی» پرداخته شود .نگاه گفتمانی به مفاهیم ،بهخصوص
کاربست شیوه تحلیل گفتمان «الکالو و موفه» که بر مبنای آن ،عناصر در درون گفتمان از طریق
عمل مفصلبندی حول دال مرکزی معنا مییابند ،نگاهی است که میتواند این نسبت معنایی حول
مفاهیم زن و عدالت جنسیتی را نشان دهد.
یافته های حاصل که مربوط به تحلیل گفتمان متون لوایح پنج برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران بوده و مبین رویكرد دولتهای سازندگی ،اصالحات و عدالتمحور
به مقوله عدالت جنسیتی هستند ،حاکی از آناند که دال شناور «عدالت اجتماعی» ،ذیل گفتمان کالن
انقالب اسالمی ،در قالب نشانه مرکزی «عدالت جنسیتی» مسدود و در مفصلبندی این گفتمان،
حول نشانه مرکزی مذکور ،نظام معناییای متشكل از دالهای اصلی «توانمندی زنان»« ،اشتغال زنان»،
«حجاب و عفاف زنان» و «امنیت زنان» شكل گرفته است.
واژگان کلیدی :عدالت جنسیتی ،زنان ،گفتمان ،دولت سازندگی ،دولت اصالحات ،دولت
اصولگرای عدالت محور

پست الكترونیكی نویسنده رابطreza_safaryshali@yahoo.com :
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 .بیان مساله
ظهور انقالب اسالمی در سال  131ه .ش .در ایران ،زمینهساز تسلط گفتمانی تحت عنوان
«گفتمان جمهوری اسالمی» در فضای سیاسی و اجتماعی کشور گردید که حاصل مفصلبندی
دو نشانة مهم «جمهوریت» و «اسالمیت» میباشد .اسالمیت ،خود دال مرکزی گروههای اسالمی
بنیادگرا و سنتگرا بود که نشانههای روحانیت ،فقه و والیت فقیه را با هم در یک گفتمان گرد
میآورد .از سوی دیگر ،جمهوریت و مفاهیم وابستهاش ،مانند مردم ،آزادی و قانون ،در مجموع،
مفاهیمی جدید هستند که به گفتمان تجددگرایی باز میگردند .این دو گروه از نشانهها و عناصر
پراکنده  -متشكل از سنتگرایی و تجددگرایی -در سایة فضای استعاری گفتمان جمهوری
اسالمی بازتعریف و بهصورت وقتههایی حول شخصیت «امام خمینی» مفصلبندی گردیدند
(سلطانی.) 14- 91 : 131 ،
بدیهی است که عنصر زن و عدالت جنسیتی نیز درون این گفتمان ،غنای خود را از این دو
دال مرکزی مذکور دریافت مینماید .بدین ترتیب که گفتمان جمهوری اسالمی امام خمینی
(ره) ،برخی از بخشهای گفتمان سنتی را بهدلیل نادیدهانگاشتن برابری زن و مرد در مقام انسان
و تأکید بر تقدم هویت جنسیتی بر هویت انسانی آنها و همچنین ،بهدلیل تأکید بر عدمامكان
سازش میان آزادی حضور زنان در اجتماع و رعایت آموزههای اسالمی ،موردانتقاد و سرزنش
قرار داده است (نیكخواه قمصری.)162 : 139 ،
اما نكته مهم در گفتمان جمهوری اسالمی ،تأثیرپذیری دالهای اصلی جمهوریت و اسالمیت
از یكدیگر برمبنای تفسیر امام است که این گفتمان را متمایز از پادگفتمانهای آن نظیر لیبرالیسم،
فمنیسم و  ...مینماید (مهدویزادگان و دیگران)12 : 131 ،؛ بهطوریکه ،در گفتمان جمهوری
اسالمی ،دال اسالمیت بهعنوان منبع معنادهی به دالهای شناور ،باعث گردیده که عنصر زن با
جهانبینیای دینی و مذهبی پیوند خورده و خود نیز بازتولیدکننده این جهانبینی از طریق نهاد
خانواده گردد .بنابراین ،در گفتمان جمهوری اسالمی ،تساوی حقوق میان افراد بهمعنای تشابه
حقوقی میان آنها نیست ،بلكه مطابق با اصل عدالت و با توجه به تفاوتهای موجود در میان
زنان و مردان باید برای هر یک ،حقوقی خاص تدوین شود و تدوین حقوق مشابه برای زن و
مرد ،در واقع بهمعنای عدمرعایت عدالت است (مطهری.) 1 - 19 : 131 ،
1 moments
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بدین ترتیب گفتمان جمهوری اسالمی ،با برجستهکردن چنین وضعیت ناعادالنهای که نسبت
به زنان در گفتمانهای دیگر بهوجود آمده بود ،راه رهایی زنان از وضعیتی را که به آن دچار
شدهاند در انقالب و فروریزی گفتمان مدرنیزاسیون ترسیم نمود (نیكخواه قمصری: 139 ،
 .)162بدیهی است عملیشدن چنین راهحلی نیاز به تحولی عظیم جهت برجستهنمودن چنین
وضعیت ناعادالنهای است (آکوچكیان)43 : 131 ،؛ این تحول ،از طریق دال اسالمیت در گفتمان
جمهوری اسالمی قابلتحقق است تا از این طریق بقاء و مانایی گفتمان جمهوری اسالمی
تضمین گردد.
با توجه به تحلیل فوق و نقش محوری تربیتی زن در خانواده ،قانون اساسی ،هویت اصلی
زنان و حقوق انسانی (نه جنسیتی) آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسالمی مشروع میداند
و تكالیف و وظایف زنان ،چه در بیرون از خانواده و چه در درون آن ،تبدیل به تكالیف سیاسی
خاص در جهت تحكیم گفتمان جمهوری اسالمی شده است و این همان چیزی است که
میتواند برای گفتمان جمهوری اسالمی دگرساز گردد تا از این طریق با بهچالشکشیدن
گزارههای دیگر ،برای خود مشروعیت الزم را کسب نماید ،از اینرو ،در نوشتار حاضر ،در
راستای پاسخگویی به این سوال که اساساً دولتهای بعد از انقالب چه رویكردی به مقوله
«عدالتجنسیتی» داشتهاند؟ ،به بررسی عدالت جنسیتی در دولتهای بعد از انقالب پرداخته
خواهد شد .البته هرچند هر یک از دولتها دارای گفتمان مربوط و مختص به خود بودند ،اما
همچنان ذیل گفتمان جامع انقالب اسالمی فعالیت نمودهاند .نگاه گفتمانی به مفاهیم ،بهخصوص
کاربست شیوه تحلیل گفتمان «الکالو و موفه» ،که بر مبنای آن ،عناصر در درون گفتمان از طریق
عمل مفصلبندی حول دال مرکزی معنا مییابند ،نگاهی است که میتواند این نسبت معنایی
حول مفهوم زن را در برداشته باشد؛ چراکه واژه «زن» بسته به اینكه در چه حوزة گفتمانی قرار
گیرد ،معانی و هویتهای متفاوتی اتخاذ میکند که به نوع خاص گفتمانی بستگی دارد که به آن
معنا و هستی بخشیده است .این گفتمان کالن در ایران پس از انقالب ،گفتمان جامع انقالب
اسالمی است.

 .2بررسي پیشینه موضوع
مطالعات و بررسیها پیرامون موضوع اصلی پژوهش ،حاکی از وجود تحقیقاتی مرتبط بوده که
در ذیل تحت عنوان پیشینه پژوهش قابلذکر است؛ بدین شرح که:
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رودگر ( ) 133در مقاله «عدالت جنسیتی از دیدگاه عالمه طباطبایی و شههید مطههری» بیهان
میکند که «عدالت» از حیث مفهومشناختی ،به معانی «تعادل و توازن ،تساوی در شرایط مساوی،
تفاوت در شرایط متفاوت ،دادن حق هر صاحب حقی و قرارگرفتن هر چیهزی در جهای خهود»
است .در این نوشتار ،مفاهیم و مبانی «عدالت» و «جنسیت» و ترکیب «عدالت جنسیتی» از منظهر
عالمه طباطبایی و شهید مطهری موردبررسی قرار گرفته و معلوم میشود که یگانه مرجع حقوقی
نظام آفرینش ،غایتمندی فعل الهی ،رابطه وثیق حق و تكلیف ،حق و عهدالت ،وحهدتانگهاری
عالم وجود و نسبت طبیعت و فطرت انسهانی اسهت .نظهام ارزشهی اسهالم در جریهان «عهدالت
جنسیتی» نیز معنا و مبنای خود را نشان میدهد؛ مساوات مالزم بلكه متحهد بها عهدالت اسهت و
عدالت ریشه در تساوی دارد تا نفی تبعیض در آن ،اصلی اصیل و قطعی باشد و «تشهابه» اساسهاً
موضوعیت ندارد؛ اگرچه مساوات مطلق غیرممكن و مطلوب هم نیست؛ زیرا تفاوتهای طبیعهی
و اکتسابی چنین حكم میکند.
عطارزاده ( ) 133در مقاله «عدالت جنسیتی ،مرز تعامل جنسهیت و سیاسهت» ،ایهن ادعها را
مطرح میکند که تحقق عدالت در رویكرد سیاسی اسهالم کهه همهواره بهر اسهال قابلیهتهها و
توانمندیهای ذاتی هر یک از دو جنس ،در ضمن یكتاانگاری ههر دو جهنس در عرصهه حقهوق
انسانی ،تكالیف و وظایف متناسب با آن را بر دوش زن و مرد میگذارد ،اقتضای آن را دارد کهه
در شرایطی که ویژگیهای انسانی در معادالت سیاسی تاثیرگذار است ،هر دو جهنس ،یكسهان و
فارغ از تفاوتهای موجود ،در عرصه عمومی و سیاست حضوری فعال داشته باشند .این نوشتار
در راستای تبیین محوریت مقوله عدالت در تامین پیوند جنسیت با عرصه سیاست ،نخست ،معنها
و مفهوم عدالت در رویكرد جنسهیتی را تبیهین نمهوده و در ادامهه بهه مسهئولیتههای فهردی و
اجتماعی زنان میپردازد و برخی از شبهات درباره عدمحضور سیاسی اجتمهاعی زنهان را بیهان و
پاسخهای مستدل به آن را میدهد.
آقاجانی ( ) 133در مقاله «چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی» ،این نكته را یهادآور شهده کهه
نخستین موج فمینیسم ،در اواخر قرن نوزده ،با ویژگی تالش برای کسب حقوق مساوی بهویهژه
حق رأی پدید آمد .فمینیسم لیبرالی ،در این مرحله ،با اسهتدالل بهر اشهتراا ماهیهت انسهانی یها
«جوهره مشترا انسانی» یا برتری ارزشهای زنانهه و بها صهرفنظهر از تفهاوتههای جنسهیتی،
بهدنبال برابری منزلت و نقش زن در مقابل مرد بهود .حهوزه فعالیهت مهوج دوم بهه عرصههههای
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مختلف خانواده ،کار و نظریهپردازی در حوزه علومانسانی تعمیم یافت .موج سوم هم بیشهتر ،از
دیدگاه پست مدرن ،تحوالت نظام سرمایهداری و رویكرد افراطی موج دوم متاثر اسهت .در ایهن
سه موج ،عدالت جنسیتی جایگاهی ندارد؛ چراکه با تكثرگرایی نمیتوان مبنهایی بهرای عههدالت
ترسیم نمود .بر این اسال ،در این نوشهتار ضمن نقد و بررسی نظریه تساوی ،به تبیهین دیهدگاه
اسالمی و شاخصههای عدالت جنسیتی پرداخته و معلوم میشود در اسالم ،درحالیکه تفاوتهها
نادیده گرفته نشده ،تبعیض هم تجویز نمیشود.
آتشک (  ) 14تحقیقی با عنوان «ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظهام آموزشهی ایهران» بیهان
می کند که در مجموع ،در گروه های سنی تا  19سال ،در نقاط شهری در گروهههای سهنی تها 14
سال و در نقاط روستایی در گروه های سنی تا  19سال ،عدالت جنسیتی در آمهوزش وجهود دارد
و بیشترین بی عدالتیهای آموزشی در گروه های عمده سنی باالتر از  13سال مشهاهده مهی شهود.
همچنین ،تحلیل مقاطع مختلف تحصیلی اشاره به آن دارد که در مقطع ابتدایی ،عدالت جنسهیتی
در آموزش حاصل شده است و در مقاطع راهنمایی ،متوسطه و آموزش عالی ،بی عدالتی به ضرر
دختران و فقط در دوره پیش دانشگاهی بی عدالتی به ضرر پسران وجود دارد.
کاشانی ( ) 142در انجام مطالعهای با عنوان «مبانی دینی عدالت جنسیتی و اشتغال زنان» بهه
بررسی مبانی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان با رویكردی دینی پرداختهه اسهت .یافتهههها
نشان داد که در مبانی دینی ،زنان مالک اموال خود هستند و وظیفه رفع نیاز خانواده بر عهده آنان
نیست ولی می توانند از این حق طبیعی استفاده کنند که البته مشروط بر این که تعارضی با حقوق
همسر و فرزندان ایجاد نكند و در صورت تعارض با تأمین شرایط و تمهیهد امكانهات ،تعهارض
نقش برطرف شود.
صداقتیفرد و سخامهر(  ) 141در تحقیقی با عنوان «تاثیر نابرابریههای جنسهیتی بهر میهزان
مشارکت اجتماعی زنان» در دانشگاه آزاد اسهالمی واحهد گرمسهار بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه
احسال نابرابری جنسیتی در بین دانشجویان دختر ،بهویهژه در رابطهه بها نهابرابری حقهوقی ،در
سطح باالیی قرار دارد و نیز میزان مشارکت رسمی و غیررسمی آنهها در مقایسهه بها پسهران در
سطح پایینی است.
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تحقیقات انجامشده در سایر کشورها
خانی ( )1224در مطالعهای تحت عنوان «چهارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در
جهان» ،ضمن بررسی شاخصهای مهم نابرابری جنسیتی ،به تبیین مشكل ساختاری این
شاخصها در خصوص عدمتوجه به الگوها و قالبهای ساختاری جوامع پرداخته است .نتایج
تحقیق او نشان میدهد که منابع منتشره در جهان وجود نابرابریهای جنسیتی را تأیید میکنند و
عوامل اجتماعی کلید اصلی آنهاست.
سیونو )12 1( 1در مورد رابطه بین اشكال تجاری و تفاوتههای جنسهیتی در بهازار کهار در
مورد دادههای  32کشور با سطوح درآمد پایین ،متوسط و باال به این نتیجه رسهید کهه بها بهبهود
وضعیت اقتصادی ،مردان در مقایسه با زنان سریعتر در بازار کار جذب شده و میزان نابرابری در
دستیابی به شغل افزایش مییابد.
لذا از مجموع مطالب پیشینه ،اینگونه بهدست میآید که عدالت جنسیتی ،موضوع ظریهف و
دارای ابعاد و اضالع متفاوتی است که عدم توجهه بهه برخهی از ایهن ابعهاد و اضهالع مهیتوانهد
عدمدرا از عدالت را بهوجود آورد .از اینرو ،بیشترین بحث عهدالت جنسهیتی در برخهورداری
شرایط یكسان برای دسترسی به منابع و فرصتها است ،لذا در ایهن بخهش نهابرابری بهین زن و
مرد وجود دارد و معموالً نتایج نشان می دههد کهه مهمتهرین شهاخصههای نهابرابری در حهوزه
اجتماعی و اقتصادی است ،بهطوریکه در جامعه شرایط و موقعیتها برای مردان در دسترسی به
فرصتها و منابع اقتصادی و اجتماعی بیشتر از زنان است.

.3بررسي مفهومي و نظری موضوع
مفهوم عدالت عبارت است از برابری ،همسانی ،دادگری ،انصاف و حد متوسط میان افراط و
تفریط (معین .)1131 : 11 ،عدالت ،در جایگاه مقابل «ظلم و جور» نیز تعریف شده است؛
بهطوریکه در قامول المحیط آمده« :عدل ضد جور است .آنچه که در نفول پابرجا میشود و
مستقیم است مانند عدالت ،عدوله ،معدلت و ( »...صفری شالی .)929 : 141 ،الزم به ذکر است،
مساوات و عِدل در معنا نزدیک بوده ،با این تفاوت که مساوات در چیزی است که تساوی آن با

1 Khani
2 Seguino
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بصیرت درا شود ولی عِدل در مورد چیزی است که تساوی آن با حس معلوم شود (عطارزاده،
.) 134
در اندیشه امام علی(ع) عدالت به معنای قرارگرفتن هر چیزی در جای خویش است
(دشتی)113 : 113 ،؛ به همین جهت ،ایشان عدالت را تدبیری عمومی میدانند که همه مردم را
در برمیگیرد که از جود و بخشش نیز برتر و شریفتر است .در میان اندیشمندان مسلمان نیز
همین معنا تقریباً موردقبول است؛ بهطوریکه ،عالمه طباطبایی مینویسد« :هی اعطاء کل ذی حق
من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» (طباطبایی ،بیتا ،جلد )11 : 1؛ بنابراین،
برخالف دیدگاه های اندیشمندان غربی از جمله کارل مارکس که عدالت اجتماعی را بهمثابه
برابری و مساوات تلقی مینمودند ،در اندیشه اسالمی چنین رویكردی مشاهده نمیشود چراکه
اندیشه غالب آن است که چنین تعبیری ،با ریشه لغوی عدل سازگار نیست (مددی چلیچه،
.) 2 : 133
عدالت ،متأثر از مفهوم کلی آن ،در حوزه جنسیت نیز که اشاره به ویژگیهایی دارد که در
نتیجه تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی ،در هر یک از دو جنس مرد و زن بهطور متفاوت بروز و
ظهور میکند (رودگر ) 3 : 133 ،ورود نموده و مفهومی ناآشناتر و مبهمتر ،تحت عنوان
«عدالت جنسیتی» را شكل داده است که بهمعنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به
همه امكانات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی قلمداد میشود (آذربایجانی)41 : 133 ،؛ البته،
بهگونهای که هر یک از دو جنس متناسب با خصایص زنانه یا مردانه از همه امكانات برخوردار
باشد و هیچگونه ستم یا اجحافی در حق آنان وارد نشود (پیت و ویک .) 139 ،پس اقتضای
عدالت جنسیتی آن است که جنسیت افراد مانع از آن نشود که بهدلیل ناتوانی در احراز شأن و
منزلت شایسته خود ،احسال ناکامی و کهتری کنند (عطارزاده.)114 : 133 ،
از آنجا که طبق گواهیتاریخ ،زنان از مقطعی ،بهویژه بهدلیل زنانگی خویش -نه عامل
دیگری -از حقوق بایسته خود در اثر غلبه مردانگی محروم مانده ،در نتیجه جامعه بشری ،ایشان
را در موقعیت فروتری نسبت به مردان یافته است ،طرح مقوله عدالت جنسیتی بیشتر در
خصوص زنان مصداق مییابد؛ لذا بر این اسال ،تحقق عدالت را با حذف تمایزهایی که
بهلحاظ جنسیت مؤنث بر جنس زن تحمیل گردیده ،مرتبط میدانند؛ اما احكام اسالم در زمینه
الْعَدْلُ یَضَعُ االَُْمُورَ مَوَاضِعَهَا.
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عدالت جنسیتی نشان از حاکمیت پارادایم تعاملگرا در زمینه حقوق زن دارد و بر این اصل
مبتنی است که جنس مؤنث از لحاظ ویژگیهای بیولوژیک و نیز از حیث خاصههای
روانشناختی ،تفاوتهایی با جنس مذکر دارد ،اما این تفاوتها اوالً ،طولی نبوده ،بلكه عرضی
هستند و در نتیجه ،تفاوتهای انكارناپذیر جسمی و بیولوژیک دو جنس ،هرگز بهمثابه
ارزشگذاری فرادستی و فرودستی جنسی نیست؛ ثانیاً ،فقط سویههای حقوقی زندگی دو جنس
را در برمیگیرند و در عرصههای اخالقی و انسانی اثری ندارند .اسال ویژگیهای دوگانه این
پارادایم ،تفاوت و نابرابری در حقوق زن و مرد در مواردی که برقراری عدالت به آن منوط
باشد ،پذیرفتنی است؛ در نتیجه هر تبعیضی به منزله ظلم نخواهد بود و آنجا که نابرابریها بر
اصل اصیل عدل استوار نباشد ،یکسره مردود شمرده میشود (عطارزاده.)114 : 133 ،
بهطورکلی در مباحث شهروندی و توجه به عدالت جنسیتی ،لیستر سه رهیافت متفاوت در
رابطه با عدالت جنسیتی را بیان مینماید که عبارتند از «بیطرفی جنسیتی»« ،تفاوت جنسیتی» و
«تعدد جنسیتی» که بهطور مختصر میتوان گفت که:
 .بیطرفی یا برابری جنسیتی ،1که بیشتر در دیدگاههای فمینیستهای لیبرال به چشم
میخورد به این امر معتقد است که جنسیت هیچ ارتباطی با تخصیص و اعمال حقوق و وظایف
ندارد .از زمان انقالب فرانسه تا به امروز بسیاری از حامیان حقوق زنان به این اصل استناد
میکنند و حقوق و وظایف را متعلق به کلیه انسانها بدون درنظرگرفتن جنسیت میدانند .اما
انتقادی همیشگی در پیش روی این دیدگاه وجود دارد که بر این امر تأکید میکند که بهتر است
زنان فطرت خاص خود را در الگوی شهروندی گسترش دهند تا این که خواهان برابری در
الگویی از شهروندی باشند که توسط مردان تأسیس و تنظیم گردیده است یا به بیان دیگر زنان
مستحق داشتن حقوق ،وظایف و مسئولیتهای خاص خودشان هستند (جُنز.)12 : 433 ،
 .1تفاوت جنسیتی1؛ در این رویكرد اعتقاد بر این است که چون در ماهیت زنان و مردان
تفاوتهایی وجود دارد ،باید در زمینة حقوق و وظایف شهروندی نیز این تفاوتها اعمال شود
و از سیاست مساعد زنان 9سخن به میان میآید« :سیاست مساعد زنان تضمینکنندة عالیق زنان
است و از نوعی دموکراسی که براسال تجربه زنان تغییرشكل داده است ،نشأت میگیرد» (جنز،
)1 Lister (1999
2 Gender- neutrality
3 Gender- differentiation
4 Women- friendly polity
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: 433

 .)3انتقادی که بر این دیدگاه نیز وارد است حاکی از آن است که این رهیافت ،مفهوم

فردگرایی را جنسیتی بیان مینماید و تعریف بسیار خاصی از شهروندی را در ارتباط با زنان
ارائه میدهد که باعث به وجودآمدن نوعی تضاد و تقابل در عرصه اجتماع در میان زنان و مردان
میگردد؛ بنابراین ،مناسبتر به نظر میرسد بهجای پررنگتر کردن تفاوتهای جنسیتی ،مفهوم
جدیدی از عدالت جنسیتی ارائه گردد که در تمایزات جنسیتی تأثیر ناشایست نداشته باشد
(موفه.)116 : 441 ،
 .1تعدد جنسیتی ؛ این دیدگاه بهگونهای حد واسط دو دیدگاه قبلی است و با درنظرگرفتن
تفاوتهای جنسیتی ،به ایجاد موقعیت برابر در بین جنسیتها نظر دارد ،به این معنا که زنان
بهعنوان یک گروه اجتماعی توانایی تأثیرگذاری بر سیاستها و تصمیمات کالن اجتماعی را
داشته باشند؛ چراکه به تفسیر موفه ،منازعه و درگیری فمینیستها برای تساوی زنان ،منازعهای
برای حل مساله برابری تعریفپذیر تجربی نیست که با هویتی عمومی و تشخیص خاص زنان
جمع گردد .بر این اسال ،رهیافت تعدد جنسیتی منازعهای بر علیه ساختار فرمانبرداری به نفع
زنان به راه میاندازد و به زنان اجازه میدهد که بهعنوان گروهی اجتماعی ،در مقابل ساختارهای
نظام مردساالر ایستادگی کنند .همچنین شایان ذکر است ،این رهیافت به ما اجازه میدهد که
دریابیم شخص چگونه در میان گفتمانهای مختلف ساخته میشود و چگونه موقعیت شخص
در وضعیتی منفرد مثل کالل ،طبقه ،نژاد و جنسیت ،مستحیل میگردد (موفه.)131 : 441 ،
اساساً هر فردی در اجتماع ،تحت تأثیر نیروهای زیادی است که مفاهیم و ارزشهای گوناگونی
را به او القاء میکنند و به او شكل میدهند؛ بنابراین ،فقط نوعی دموکراسی کلیگرا این امكان را
به افراد میدهد که هویت شهروندی خود را در سیاستی جمعی عملی نمایند (فیلیپس: 441 ،
.)19
بر این رهیافت نیز به مانند دو رهیافت پیشین ،انتقاداتی وارد است ،از جمله آن که این
رهیافت باعث ساکن و منجمدشدن هویتها در عرصه اجتماع شده و موجب بهوجودآمدن
مقاومت در مقابل انسجام و حس مشارکت افراد جامعه میگردد؛ اما در هر صورت به نظر
میرسد رهیافت تعدد جنسیتی بهترین رهیافت برای مرتبکردن تصمیمات سیاسی بر اسال
جنسیت در شكل دادن به شهروندی زنان و مردان است؛ چراکه ،شهروندی جنسیتی در نظر دارد
1 Gender pluralism
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به بررسی تفاوتهای زنان و مردان در حقوق و وظایف و مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی
بپردازد و دالیل بهوجودآمدن این تفاوتها را مورد بازبینی قراردهد (فیلیپس.)19 : 441 ،

 .4روش پژوهش
روش پژوهش انتخابی این نوشتار ،توصیفی -تحلیلی در چارچوب نظریة گفتمان الکالو و
موفه میباشد .براسال نظریه گفتمان الکالو و موفه ،گفتمانها معنای جهان اجتماعی را
میسازند (هوارت) 14 : 114 ،؛ بدین معنی که ،امور اجتماعی و سیاسی و بهطورکلی جهان
واقعیت ،فقط در درون ساختهای گفتمانی قابلفهماند و گفتمانها به فهمها از جهان شكل
میدهند .بر این اسال ،هر عمل و پدیدهای برای معنادارشدن و قابلفهمشدن باید در درون نظام
گفتمانی قرار گیرد (منوچهری .) 131 ،بر این اسال میتوان گفت ،برداشت الکالو و موفه از
گفتمان یكی از نابترین صورتهای نظریة فراساختارگرایی است؛ زیرا هیچ ساختار فراگیر،
جهانشمول و ثابتی را قبول ندارد (بهرامی کمیل) 4 : 133 ،؛ البته شایان ذکر است ،از منظر
نظریة گفتمانی این دو اندیشمند ،گفتمان هستیای تغییرناپذیر نیست بلكه گفتمانها بهطور دائم
در برخورد با یكدیگر دچار تغییر میشوند؛ به همین علت اصطالح کلیدی این رویكرد «نبرد
گفتمانی» 1است؛ بدین معنی که ،گفتمانهای متفاوت روشهای مختلفی را برای صحبت دربارة
درا جهان اجتماعی بهکار میبرند .بنابراین ،نبرد آنها به این دلیل است که هر گفتمان
میخواهد صاحب هژمونی شود تا بدین وسیله معانی زبانی خاص خود را بر جهان اجتماعی
تحمیل کند (فیلیپس)326 :1221 ،؛ چراکه ،هدف نظریة گفتمان الکالو و موفه طرح روشها و
فرآیندهایی است که در آن ،معنی نشانهها تعیین و تثبیت میشود؛ فرآیندهایی که معانی
قراردادی نشانهها چنان عادی میشود که ما آنها را طبیعی میپنداریم .نویسندگان مذکور برای
تئوریزهکردن چنین درکی از گفتمان ،اصطالحاتی چون عنصر ،1اجزاء ،9گرهگاهها 3و
مفصلبندی 6و غیره را بهکار میگیرند (بهرامیکمیل) 41 : 133 ،؛ بدین ترتیب که ،گفتمانها،
بیشتر به یكپارچهکردن عناصر و اعمال بخشهای مختلف جامعه میپردازند .این تلقی ما را
1 Laclau&Mouffe
2 discursive struggle
3 element
4 moments
5 nodal points
6 articulation

تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در لوایح و برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و 221 ...

متوجه فرآیند یا جریانهایی میکند که توسط گفتمانها ساخته و پرداخته شدهاند (فیرحی،
.)36 : 13
الزم به ذکر است ،گفتمان ها این فرآیند و جریان هها را از طریهق عمهل مفصهل بنهدی حهول
گره گاه ها (دال های مرکزی) انجام می دهند .بر این اسال ،راهی که الکالو و موفه بهرای مطالعهة
گفتمان پیشنهاد می کنند ،شباهت هایی با مفهوم «ساخت یابی» گیدنز دارد کهه در حقیقهت تهالش
نظری برای فرارفتن از دوانگاری ساختار و کارگزار محسوب می شهود .کهار گیهدنز ،درحقیقهت
ترکیب این دو سطح به تظاهر متضاد و متفاوت است .به گمان او ،انسان ها با توجهه بهه شهرایط
تاریخی که در آن شكل گرفته اند ،اعمال و فرآیندهای اجتماعی را شكل می دهنهد .بنهابراین ،نهه
امكان حذف این سوژههای انسانی از ساختار ،امكانپذیر است و نه انسانها توانایی درگذشتن از
شرایط تاریخی خود را دارنهد .در چنهین منظهری اوالً ،سهاختارها مجموعهه ای محهدود و بسهته
نیستند .ثانیاً ،عمیقاً تاریخی و حدوثی اند .ثالثاً ،به مثابه پیكربندی های اجتمهاعی قابهل معنها عمهل
می کنند و رابعاً ،همیشه در معرض انهدام ،تعریف و گسست اند.گفتمان از منظر الکهالو و موفهه،
نیز چنین جایگاهی را اشغال می کند با این تفاوت که این دو ،به جای مفهوم ساخت یهابی از واژة
«مفصل بندی» سود می جویند تا بر پروژه ای بودن گفتمان تأکید ورزند (تاجیک )3 : 139 ،تا بهه
تبع آن ،از اهمیت معنادهی اذهان کاسته و به نقش معنهادهی گفتمهان افهزوده گهردد .از رهگهذر
چنین رهیافتی ،الکالو و موفه از یک سو ،به چالشی بنیهان کهن علیهه رویكردههای «تقلیهل گهرا» ،
«جوهرگرا» 1و «جهان شمول» 1برخاستند و از سوی دیگر به نقد آموزه هایی پرداختند کهه جامعهه
را از دریچة عناصر مستقلی که هر کدام جدا از ارتباط شان با سایر عناصر ،دارای ههویتی خهاص
هستند ،موردتحلیل و تعریف قرار میدهند (تاجیک.) 4 : 131 ،
شایان ذکر است ،مبنای تحلیل گفتمان در پژوهش حاضر ،متهون لهوایح برنامههههای توسهعه
اقتصادی ،اجتمهاعی و فرهنگهی اول تها پهنجم (در زمهان سهه دولهت سهازندگی ،اصهالحات و
اصولگرای عدالتمحور) است .با توجه به آنكه این جسهتار درصهدد بررسهی گفتمهان عهدالت
جنسیتی در دولتهای بعد از انقالب در جمهوری اسالمی ایران اسهت ،لهذا «عهدالت جنسهیتی»
بهعنوان دالمرکزی قلمداد گشته؛ و دو عنصر «برابری» به معنای برخورداری از امكانات ،منافع و
1 reductionism
2 essentialism
3 Universal
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منابع برابر از قبیل :عدالت آموزشی ،برابری در اشتغال ،برابری شرکت در فعالیتهای سیاسهی و
اجتماعی همگام با مردان و  ،...بهعنوان عنصری پیشینی و عنصر «نابرابری» به معنهای توجهه بهه
استحقاقها و شایستگیها ،به عنوان عنصهری پسهینی ،عناصهر اصهلی در تحلیهل در نظهر گرفتهه
شدهاند که در قالب نشانههای معنایی چون« ،حضور زنان در اجتماع ،حضور زنان در عرصههای
اقتصادی و بازار ،حضور زنان در عرصه اشتغال و در راستای آن ،نسهبت و سههم برابهر زنهان و
مردان در بازار کار ،ورود و حضور زنهان در عرصهه سیاسهت و کسهب مناصهب دولتهی و مههم
مملكتی و  »...تبیین گردیدهاند.

.5یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است که ،در گفتمان انقالباسالمی بهعنوان گفتمان مسلط
بعد از انقالب ،عدالت جنسیتی و مباحث مربوط به زنان مورداهتمام بسیار قرار گرفت؛
بطوریکه این گفتمان ،با تبیین الگوی اصیل زن مسلمان و تأکید بر نهاد خانواده ،درصدد بود
منزلت واقعی زن را نمایان کند؛ بر این اسال ،گفتمان مذکور با نقد گفتمانهای موجود در مورد
زنان (گفتمان سنتی و شبهمدرن )1و با غیریتسازی از آنان ،تالش کرد با بازسازی جایگاه زنان
براسال مبانی نظری خود ،رویكرد جدیدی در نوع نگاه به زن مطرح سازد .بدین منظور،

در گفتمان سنتی نگرش به زن ،برتری و تفوق تواناییهای مرد بر زن و ناتوانیهای زن ،بهعنوان اموری طبیعی و
مبتنی بر نظام آفرینش معرفی میشدند .بر همین اسال ،زنان بهلحاظ ذهنی و جسمی موجوداتی پایینتر از مردان
در نظر گرفته میشدند و حضور اجتماعی زن نیز بهصورتی بسیار محدود و کنترلشده مطرح میشود (نیكخواه
قمصری.)63 - 26 : 139 ،
 1زیربناییترین اصل مورداتكای گفتمان شبهمدرنیزاسیون ،بحث از عدموجود تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد
است .گفتمان انقالباسالمی ،با برجستهنمودن نقاط ضعف این الگوی غربی و معرفی این الگو بهعنوان نظامی
ناکارآمد و منحرف در خصوص مباحث مربوط به زنان ،که به شیءگشتگی زنان و ابزاریشدن آنها برای نظام
سرمایهداری جهانی منجر شده است ،اشاره کرده و ناکارآمدی گفتمان شبهمدرنیستی را اثبات میکند .این گفتمان
همچنین ،با نقد روندهای عینی جاری در جوامع غربی ،ضرورت الگوگیری از غرب را مورد تردید قرار داد و سپس
از طریق نقد سیاست زدگی مباحث زنان و استفاده ابزاری از این مباحث ،اعتبار گفتمان شبهمدرنیستی را به زیر
سؤال برد (امام خمینی.)123 : 133 ،
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گفتمان انقالباسالمی با مفصلبندی عنصر زن حول دالهای مرکزی اسالمیت و جمهوریت
موفق گردید به سطح باالیی از اقناع و اشباعکنندگی افكار عمومی دست یابد؛ چراکه ،از منظر
گفتمان مذکور ،زن و مرد هرچند دارای تفاوتهای طبیعی در نظام خلقت هستند ،اما از این
تفاوتها نمیتوان نابرابری یا برتری یكی را بر دیگری نتیجه گرفت ،بلكه باید گفت که هر دو
دارای هویتی انسانی هستند و دارابودن هویت انسانی میتواند جایگاه برابری را برای استفاده
زنان از فرصتهای اجتماعی فراهم آورد و تفاوتهای طبیعی مذکور صرفا میتواند برخی
استعدادهای خاص در هر جنس را مشخص کند.
بر این اسال ،عنصر زن در گفتمان جمهوری اسالمی از حالت شیءبودن ،ابزاربودن و در
خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ،خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری
در پرورش انسانهای مكتبی ،پیشآهنگ بوده و خود همرزم مردان در میدانهای فعال زندگی
است .بدین ترتیب ،این گفتمان خواستار برابری فرصتها و امكانات برای زنان در عرصههای
مختلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی گردید.
اما از سوی دیگر ،این گفتمان ،با توجه به نگرش خود ،اقدام به برجستهساختن برخی
تفاوتهای خاص بین زن و مرد نمود و تالش کرد تا با توجه به این تفاوتها ،حضور زنان در
عرصه های خاصی را تقویت کرده تا مشارکت مذکور مغایرتی با تقویت خانواده بهعنوان بنیادی
اساسی در جامعه نداشته باشد .به دیگر سخن ،گفتمان جمهوری اسالمی هویت اصلی زنان و
حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسالمی مشروع میداند .در نتیجه ،عنصر زن
با روح ،وظایف و تكالیف سیاسی خاصی پیوند خورده است که ناشی از دالهای مرکزی
اسالمیت و جمهوریت هستند.
این گفتمان غالب و مادر در نظام جمهوری اسالمی ایران ،با ویژگیها و خصوصیات
منحصر به فردی که برشمرده شد ،با سپریشدن سالها از پیروزی انقالب در ایران ،به تبع
رویکارآمدن دولتهای مختلف در این کشور ،خردهگفتمانهایی چون گفتمان سازندگی،
گفتمان اصالحات و گفتمان عدالتمحور ،را در درون خود زایش نمود که با حفظ اصول و
ارتباط الینقطع با گفتمان مادر ،معرف رویكردی نوین به اصول و مسیر تعریفشده گفتمان
مذکور بودند .به تبع چنین رویكردهای نوینی ،نوعی نگرش جدید به مباحث زنان ،بهخصوص
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مقوله مهم عدالت جنسیتی را شاهد بودیم .گواه این مدعا ،نتایج حاصل از تفسیر و تبیین متون
مربوط به هر دوره خردهگفتمانی ،بعد از انقالب اسالمی در ایران است که به شرح ذیل است:

الف) تفسیر و تبیین مقوله عدالت جنسیتي در متون گفتمان سازندگي
اساساً ،گفتمان سازندگی در شرایطی مطرح شد که جنگ تحمیلی به پایان رسیده بود و کشور با
توجه به تحریم های اقتصادی که بر آن حاکم بود و فشار بسیار زیادی را نیز بر کشور تحمیل
مینمود ،وارد دوران سازندگی و بازسازی خرابیها و صدمات ناشی از هشت سال جنگ
تحمیلی شده بود .بر این اسال ،اکثریت برنامهریزیها و سیاستگذاریهای دولت سازندگی
معطوف به مسائل اقتصادی ،بازسازی ،تجهیز و تكمیل زیرساختهای کشور ،بهخصوص در
مناطق آسیبدیده از جنگ بود.
تمرکز بر روی این نوع سیاستها و اهداف در دولت هاشمی رفسنجانی سبب کمتوجهی به
دیگر حوزهها گردید که عدالت جنسیتی و زنان از جمله این مسائل بود .بر این اسال ،در لوایح
برنامه اول و دوم توسعه ،شاهد کمتوجهی به موضوع عدالتجنسیتی و مسائل پیرامون زنان در
مقایسه با سایر مصادیق عدالت اجتماعی هستیم؛ بطوریکه بررسی الیحه برنامه اول توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در حوزه زنان و عدالتجنسیتی گویای
آن است که صرفاً در خطمشیها و سیاستهای کلی این برنامه ،بندهایی را میتوان یافت که به
زنان و مسائل پیرامون آنها پرداخته که به شرح ذیل هستند:
جدول  :1زنان و عدالت جنسیتي در لوایح برنامه اول و دوم توسعه
بند

موضوعات موردتوجه

ردیف

برنامه

-

افزایش سطح سواد و دانش زنان

-1

آمادگی دفاعی در مدارل (عدالت جنسیتی)

1- 9

تربیت بدنی و اوقات فراغت زنان

9

1- 3

مشارکت زنا ن در امور اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی کشور

3

1- 1

تربیت بدنی و اوقات فراغت بانوان

1- 1

مشارکت زنان در امور اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی

تبصره 63

ایجاد و اختصاص امكانات ورزشی برای بانوان

1
1

6
1

اول

دوم

گفتمان معرف دولتهای پنجم و ششم جمهوری اسالمی ایران به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی.
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با نگاه به جایگاه زنان در لوایح برنامههای اول و دوم توسعه جمهوری اسالمی ایران و
تحلیل گفتمان این دو برنامه می توان چنین استنباط نمود که در این دو الیحه ،جایگاه خاصی
برای زنان و مقوله عدالت جنسیتی در نظر گرفته نشده است .البته نباید از نظر دور داشت که به
تعویق افتادن اصل برنامهریزی در کشور به مدت یازده سال و تصویب اولین برنامه توسعه در
سال  ، 163موجب از دستدادن مدت زمان مؤثر جهت شناسایی نیازها و اولویتبندی اهداف
در ارتباط با موضوعات زنان بود (زغفرانچی.) 113 ،
شرایط ایجادشده در کشور ،بهدنبال تحریمهای اقتصادی و مشكالت ناشی از جنگ تحمیلی،
بهوضوح خود را در امر تخصیص بودجه جهت انجام طرحهای تحقیقاتی زیربنایی نشان میداد.
در دهه نخست بعد از انقالب تعداد محدود طرحهای پژوهشی بهویژه تحقیقات انجامگرفته در
خصوص مسائل زنان ،بهدلیل عدماولویت اینگونه تحقیقات در جایگاه سیاسی و تصمیمسازی
ملی ،موجب فقدان تحقیقات زیربنایی در امر برنامهریزی و اولویتبندی مسائل زنان گردید
(زغفرانچی .) 113 ،هرچند با تدوین برنامههای توسعه ،اولویتبندی و برنامهریزی در مسائل
مهم فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت و نشستها و جلسات سازماندهیشده در
قالب نظام برنامهریزی کشور در بخشهای اقتصادی ه فرهنگی و سطوح مختلف (شوراهای
برنامهریزی استانها و شهرستانها) برگزار گردید؛ اما با وجود این ،در الیحه برنامه اول توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،با توجه به شرایط خاص زمانی ،نقش
زنان در بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهطوراخص موردتوجه برنامهریزان
نبود بلكه ذیل موضوعات دیگر لحاظ گردید؛ بطوریکه یكی از موضوعاتی که در این الیحه،
مدنظر قرار گرفت «سیاست تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت» بود و موضوع زنان بهعنوان
زیر مجموعهای از بحث «کنترل موالید و جمعیت» موردتوجه واقع شد .هرچند به فاصله کوتاهی
پس از تدوین الیحه برنامه دوم توسعه و آغاز اجراییشدن برنامه دوّم توسعة اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور ،با توجه به شروع فعالیت دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر
تشكیالت و سازمانهای غیردولتی ،حرکتی در راستای اثرگذاری در تنظیم خطمشیهای اساسی
بخشها مربوط به زنان آغاز شد و تالش شد مسائل و مشكالت اساسی و واقعی زنان که تا آن
زمان شناسایی نشده بود ،لحاظ گردد ،اما همچنان جایگاهی برای زنان در امر توسعه کشور در
نظر گرفته نشد و صرفاً افزایش سطح سواد عمومی زنان ،ارتقای سالمت آنان و برنامه اوقات
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فراغت و تربیت بدنی زنان موردتوجه قرار گرفت.
بر این اسال میتوان نتیجه گرفته که در حوزه عدالت جنسیتی بهعنوان یكی از نشانههای
اصلی مفصلبندیشده در الیحه برنامههای اول و دوم توسعه در دولت هاشمی رفسنجانی ،دال
شناور «عدالت اجتماعی» ،ذیل گفتمان سازندگی ،در قالب یكی از نشانههای مرکزی آن ،یعنی
«عدالت جنسیتی» مسدود و در مفصلبندی این گفتمان ،حول نشانه مرکزی زنان و عدالت
جنسیتی ،نظام معناییای متشكل از دالهای اصلی «کنترل موالید و جمعیت»« ،افزایش سطح
سواد عمومی زنان»« ،ارتقای سالمت زنان» و «اوقات فراغت و تربیت بدنی زنان» شكل گرفته
است.

ب) تفسیر و تبیین مقوله عدالت جنسیتي در متون گفتمان اصالحات
مقوله زنان و عدالت جنسیتی از جمله مسائلی است که در گفتمان اصالحات بهصورت بسیار
پررنگ بدان پرداخته شده است؛ بهطوریکه در راستای چنین اهتمام ویژهای ،شاهد آن هستیم که
در دولت خاتمی ،وضعیت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زنان بسیار بهتر از دولتهای
پیشینی بود که تا آن زمان در جمهوری اسالمی ایران روی کار آمده بودند .گواه این مدعا روند
روبهرشد بسیاری از شاخصهای مربوط به این قشر بوده است.
رویكردهای دولت اصالحات به مقوله زنان و عدالت جنسیتی در لوایح برنامههای سوم و
چهارم توسعه نمایان است؛ بطوریکه ،بررسیهای بهعملآمده بر روی لوایح مذکور گویای آن
است که در حوزه عدالت جنسیتی و زنان ،میتوان موارد زیر را یافت:
جدول  :2زنان و عدالت جنسیتي در لوایح برنامه سوم و چهارم توسعه
ردیف

برنامه

1
1

سوم

9
3

چهارم

بند

موضوعات موردتوجه

( 36بند الف)

شناسایی نیازهای آموزشی ،فرهنگی و ورزشی زنان

( 36بند ب)

افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان

( 36بند ج)

تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان

( 36بند د)

حمایت از تشكلهای غیردولتی زنان

46

متناسب نمودن فضای آموزشی مدارل دخترانه

گفتمان معرف دولتهای هفتم و هشتم در ایران به ریاست سیدمحمد خاتمی.
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ادامه جدول  :2زنان و عدالت جنسیتي در لوایح برنامه سوم و چهارم توسعه
ردیف

برنامه

بند

موضوعات موردتوجه
ارتقای کیفیت آموزش و دستیابی به فرصتهای برابر آموزشی برای

6

41

1

( 41بند الف)

3

( 41بند ب)

4

( 41بند ج)

2

( 34بند الف)

توانمندسازی زنان

( 32بند الف)

توسعه فرصت های مشارکت زنان در کشور به منظور تقویت نقش زنان

1

( 32بند ب)

تدوین برنامه جامع توسعه مشارکت زنان

1

( 32بند ج)

رفع خشونت علیه زنان

9

( 32بند د)

3

33

دختران
وضع و اجرای مقررات الزم ،برای تأمین ،جذب و نگهداشت نیروی
انسانی موردنیاز مناطق محروم
عدالت آموزشی و فراهمنمودن امكانات مناسب و مورد نیاز برای
دختران
ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی -پرورشی و ورزشی ،به
تناسب جنسیت

ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی ،نهادهای مدنی و تشكلهای
زنان
توزیع عادالنه فضای ورزشی در کشور

تحلیل گفتمان این دو الیحه مبیّن آن است که دال خالی یا بهعبارتی ،نشانة کمبودها و
نقصانهای دو الیحه برنامه توسعه پیشین (برنامه اول و دوم) ،در عدمارایه برنامهای جهت
مشارکت زنان در توسعه است که در قالب مطالبة برنامه توسعه سوم و چهارم ،گفتمان جدیدی
را حول خود ساماندهی کرده است.
بر این اسال ،در الیحه برنامه سوّم توسعه ،بر مبنای ایدة زن در توسعه ،بیطرفی جنسیتی
در برنامهریزی موردتوجه سیاستگذار بوده و الیحه برنامه چهارم ،براسال جنسیت و توسعه،
تهیه و تنظیم شده است .ایدة زن در توسعه این پیشفرض را مطرح میکند که توسعه اقتصادی
همچنان که برای تمام جامعه مفید است ،برای زنان نیز ضرورتی اجتماعی است و وضعیت زنان
در جامعه فقط در صورتی اصالح خواهد شد که برنامهریزان توسعه ،فرصتهای برابر را میان

 -در دهه  62میالدی مطرح شد.
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دو جنس فراهم کنند و از سوی دیگر ،زنان نیز در تالش باشند که از حرکت عمومی جامعه به
سوی توسعه باز نمانند .گرایش فمینیسم لیبرال ،با این تفكر پیوند جدّی دارد و تأکید هر دو نگاه
بر دو عنصر آموزش و فرصتهای برابر برای بهبود وضع زنان ،گواه این پیوند است.
به تدریج و از دهه  32به بعد ،تفكر زن در توسعه با چالش جدی مواجه گردید و اصطالح
«جنسیت و توسعه» بهعنوان جایگزین پیشنهاد شد .تأکید الیحه برنامه چهارم بر این نوع از
عدالت جنسیتی سبب گردید بیطرفی جنسیتی به سمت حساسیت جنسیتی و سیاست تبعیض
مثبت حرکت نماید (احمدی.) 99 : 139 ،
بر این اسال ،در الیحه برنامه سوم توسعه که اولین برنامهای است که بهطور مشخص به
مسائل زنان و ضرورت رفع مشكالت آنها پرداخته است ،شناسایی نیازها و مسایل اصلی زنان
برجستهسازی شده است؛ بطوریکه میتوان از آن بهعنوان برجستهترین نشانه در الیحه مذکور
یاد کرد (کرمی قهی .)6 -63 : 14 ،گفتمان اصالحطلب ،بر بهرهمندی از اصول و مبانی اسالم
در شناسایی نیازهای مختلف زنان تأکید کرده است که البته الزم به ذکر است این عامل در رابطه
با مفهوم برجستهشده دوران اصالحات ،یعنی ،نواندیشی دین معنا مییابد؛ مفهومی که در رابطه
با خانواده و ساختار و روابط موجود در آن ،امكان ساختارشكنی از نگرشهای پدرساالرانه و
سلسلهمراتب طولی قدرت حاکم بر این نهاد را فراهم میکند و برمبنای آن ،ساختارهای سنتی و
ارزشهای حاکم بر خانواده موردچالش قرار گرفته و با نگریستن به زن بهعنوان فردی مستقل و
در عین حال وابسته به خانواده ،تالش میشود تا مسایل او بهگونهای موردتوجه قرار گیرد که در
نهایت ،مرتفعشدن این مسایل و بهبود وضعیت و شرایط زندگی زنان به ارتقای کیفیت زیست
کل خانواده منجر شود.
بر این مبنا ،توانمندسازی زنان ،یكی از نشانههای اصلی گفتمان دولت اصالحطلب است؛ که
با نشانههای فرعی ذیل خود از قبیل «اشتغال»« ،آموزش» و «گسترش سازمانهای غیردولتی»،
مفصلبندی این گفتمان را سامان میدهد .بطوریکه هر یک از این نشانهها ،با توجه به ساختار
معنایی حاکم بر گفتمان ،مدلول سازگار و معنای مناسب با آن را انتخاب و بقیه را طرد میکند
تا هرچند بهصورت نسبی تثبیت یابد (کرمی قهی .)61 : 14 ،بدین ترتیب ،در سیاستهای
جنسیتی الیحه برنامه سوم توسعه ،بر اصالح امور اداری و حقوقی جهت مرتفعکردن موانع
موجود در افزایش فرصتهای اشتغال و ارتقای شغلی زنان و نیز تسهیل در امور حقوقی و
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قضایی زنان ،بدون هیچگونه تمایز قابلتوجهی میان دو جنس مصداق مییابد .نكته قابلتوجه آن
است که عدم تمایز میان دو جنس در الیحه مذکور ،کامالً آگاهانه و بر اسال اصل بیطرفی
جنسیتی انجام گرفته است .این امر در حالی است که در الیحه برنامه چهارم ،معنای داللتیافته
بر نشانه اصالحات ،با رویكردی رادیكالتر و چالشبرانگیزتر ،بر اصالح باورهای فرهنگی در
مورد شایستگی زنان و افزایش باور عمومی به توانایی آنها و نیز بازنگری در قوانین و مقررات،
بهویژه قانون مدنی ،اطالق میگردد .به این ترتیب ،این گفتمان ،تالش میکند موانع حضور زنان
در عرصه های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را ،چه به شكل موانع ذهنی و چه موانع قانونی ،از
میان برداشته و زمینة تحقق مشارکت زنان در توسعه کشور را فراهم کند (کرمی قهی: 14 ،
.)69
البته این نكته باید مورد متوجه قرار گیرد که گفتمان اصالحطلب ،با تأکید بر امر اشتغال
بانوان ،درصدد بود تا زمینة توسعة حضور زنان در عرصههایی غیر از خانواده را نیز فراهم کند؛
بطوریکه از یک سو ،امكان مشارکت اقتصادی آنان و توسعة کشور فراهم آید و از سوی دیگر،
با افزایش استقالل زنان بهدنبال استقالل مالی ایشان ،کیفیت زندگی زنان افزایش یابد .اما
درحالیکه معنی تثبیتشده برای نشانه اشتغال زنان ،در الیحه برنامه سوم توسعه ،فقط به
برداشتن موانع اداری و حقوقی بر سر راه افزایش فرصتهای اشتغال و ارتقاء شغلی زنان،
حمایت از اشتغالزایی زنان در قالب سازمانهای غیردولتی و نیز اولویت زنان بیكار سرپرست
خانوار جهت دریافت وام بدون بهره داللت میکند؛ در الیحه برنامه چهارم ،بر ابعاد معنی این
نشانه افزوده شده و با برجستهکردن اقدامات ریشهای ،معنایی یکدستتر و سازگارتر با گفتمان
توسعه اصالحطلب برای آن ارایه میشود و بر ارتقای مهارتهای شغلی و افزایش کارایی زنان
از طریق دورههای آموزش ضمنخدمت ،تساوی دستمزد مرد و زن در برابر کار همارزش،
برابری فرصتها برای زن و مرد و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای اشتغال
مناسب ،در جهت برجستهکردن مفاهیم برابری و شایستهساالری داللت مییابد.
همچنین ،الزم به ذکر است ،در الیحه برنامه سوم ،سازمانهای غیردولتی به واسطه نقش
اشتغالزاییشان برای زنان موردتوجه قرار میگیرند؛ درحالیکه ،در الیحه برنامه چهارم توسعه،
با تاثیرپذیری بیشتر از گفتمان سیاسی اصالحطلب ،یعنی تاکید بر توسعه سیاسی و جامعه مدنی،
با اختصاصبندی جداگانه بر حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی ،نهادهای مدنی
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و تشكلهای زنان تاکید میگردد .به این ترتیب ،با برجستهکردن وجه فعالیتهای مدنی و
سیاسی تشكلها و سازمانهای غیردولتی ذیل این گفتمان ،تالش میشود در قالب سیاستهای
«از پایین به باال» ،مطالبات زنان پیگیری شده و نیز با حمایت از سازمانهای غیردولتی ،از حجم
دولت و وظایف آن کاسته تا مردم در قالب سازمانهای غیردولتی در ادارة کشور سهیم گردند.
این گفتمان در حوزه عدالت جنسیتی و زنان ،با تاکید بر سیاستهای آموزشی غیرجنسیتی و
برابر ،بر گسترش مهارتها ،ارتقای بهرهوری و سرمایه نیروی انسانی بهویژه برای دختران و نیز
تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحوالت فناوری داللتیافته و بهجای تاکید
بر تناسب آموزش دختران با نقشهای جنسیتی ایشان ،تقویت مهارتهای آنها متناسب با
نیازهای جامعه برجسته میشود.
ماحصل مباحث مطرحشده ،ما را بدین سو رهنمون میکند که یافتههای حاصل از تحلیل
گفتمان لوایح برنامه های سوم و چهارم توسعه حاکی از آن است که در دولت اصالحات ،دال
شناور «عدالت اجتماعی» ،ذیل گفتمان اصالحات ،در قالب یكی از نشانههای مرکزی آن یعنی
«عدالت جنسیتی» مسدود و در مفصلبندی این گفتمان ،حول نشانه مرکزی مذکور ،نظام
معناییای متشكل از دالهای اصلی «اصالح قوانین مدنی و شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی به نفع زنان»« ،توانمندسازی و تقویت مهارتهای زنان»« ،اشتغال زنان و ارتقای جایگاه
اقتصادی آنان»« ،گسترش سازمانهای غیردولتی زنان» و «سیاستهای آموزشی غیرجنسیتی»
شكل گرفته است.

ج) تفسیر و تبیین مقوله عدالت جنسیتي در متن بررسيشده در گفتمان اصولگرای
عدالتمحور
در گفتمان عدالت محور شاهد تحول در نگرش به مقوله عدالت جنسیتی و زنان هستیم؛
بطوریکه ای ن گفتمان ،نگاه جنسیتی به زن و مرد و تالش در جهت تعریف جایگاه هر یک از
دو جنس را حذف و بهجای آن با نگاهی کالن به مقوله عدالت برای زن و مرد ،سعی در تحقق
چنین عدالتی در قالب نهاد اساسی خانواده داشته ،بر این باور بود که فقط به سبب شكلگیری

گفتمان معرف دولتهای نهم و دهم در جمهوری اسالمی ایران به ریاست محمود احمدینژاد
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نهاد خانواده و تحكیم آن است که زنان و مردان میتوانند جایگاه واقعی و عادالنه خود را یافته
و ایفای نقش نمایند.
برمبنای چنین گفتمانی است که رویكرد توجه به زنان در دولت احمدینژاد بسیار متفاوت
از دولت اصالحات ارائه میگردد؛ بطوریکه این گفتمان با تأکید بر تحكیم نهاد خانواده و نقش
مهم و اثرگذار زنان در خانواده ،برای زن عمدتاً جایگاه همسری و مادری را تعریف کرده و بر
حضور بانوان در خانه تأکید میکند ،تا جاییکه برای تحقق این هدف موضوع کاهش
ساعتکاری زنان را مطرح نموده تا با تكیه بر هر شیوهای حضور بانوان را در جمع خانه و
خانواده پررنگتر نماید.
بررسی الیحه برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان این نكته را بر ما آشكار میکند که از میان
پنج لوایح برنامه توسعهای که تاکنون در جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده ،این برنامه ،از
لحاظ کمّی کمترین مواد پیرامون موضوع زنان و عدالت جنسیتی را به خود اختصاص داده
است .آنچه شایان ذکر است آن است که این ضعف کمّی داللت بر کمتوجهی به مقوله زنان و
عدالت جنسیتی در پنجمین الیحه برنامه توسعه نیست زیرا در این الیحه ،بر مواد اجتماعمحور و
خانوادهمحور در راستای تهیه «برنامه توسعه جامع زنان و خانواده» پرداخته شده و  9محور
اصلی برای تدوین چنین برنامه جامعی ،پیشبینی شده است که بازگوکننده اهتمام بسیار زیاد این
الیحه بر مقوله زنان در قالب خانواده است.
جدول  :3زنان و عدالت جنسیتي در الیحه برنامه پنجم توسعه
ردیف

ماده

موضوعات موردتوجه

99

توانمندسازی زنان
طراحی نظام سطحبندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی،

1

بند الف ماده 99

1

بند ب ماده 99

اجرای برنامههای توانمندسازی برای حداقل ( 2درصد) خانوارهای تحت پوشش

9

بند ج ماده 99

تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند

3

96

تعریف و شناسایی کار خانهداری زنان در خانه بهعنوان فعالیت اقتصادی

منطقهای

تحلیل گفتمان الیحه برنامه پنجم توسعه در حوزه عدالت جنسیتی و زنان حاکی از آن است
که این گفتمان در مطالبة خود با خالءها و فقدانهای موجود در برنامههای سوم و چهارم
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توسعه ،بهخصوص در مسایل معطوف به زنان« ،نقش زن در خانواده» را در قالب نشانه خالی
گفتمان اصالح طلب ،برجسته کرده و با قراردادن آن در جایگاه نشانه ممتاز گفتمان خود ،به
همراه نشانههای اصلی «تحكیم خانواده» و «توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» ،به ساختارشكنی
در گفتمان اصالحطلب پرداخته و با ایجاد تزلزل در نظام معنایی تثبیتیافته آن ،گفتمان خود را
مفصلبندی کرده است .بر این اسال ،گفتمان اصولگرای احمدینژاد تالش نمود برنامههایی را
که محور توجهشان مسایل زنان و فاصلهگذاری میان مسایل زنان و مسایل خانواده است ،به
آموزههای لیبرالیستی منتسب کرده و با برجستهکردن مفهوم فردگرایی ،بهعنوان یكی از نشانههای
فرهنگ مدرن و تهاجم فرهنگی غرب ،آنها را اندیشههای ضدخانواده معرفی کرده و تالش
نماید آنها را به حاشیه براند (کرمی قهی.)63 : 14 ،
این گفتمان با ساختارشكنی ،از دال توانمندسازی زنان بهعنوان یكی از نشانههای اصلی
گفتمان اصالحطلب خاتمی ،آنرا در قالب یكی از نشانههای فرعی و بهحاشیهراندهشده ،ذیل
دال اصلی تحكیم خانواده قرارداده و آنرا فقط به دو گروه از زنان محدود میکند؛ یكی ،زنان
مدیر و نخبه و دیگری ،زنان سرپرست خانوار ذیل افراد و گروههای نیازمند .به این ترتیب ،برای
اکثر زنانی که ذیل این دو گروه نمیگنجند ،در سایه خانواده و وابستگی به توانمندیهای
خانواده ،برنامهای مستقل جهت ارتقای توانمندیهای ایشان ارایه نمیگردد .بدین ترتیب،
گفتمان اصولگرا با تأکید بر مقوله تحكیم خانواده ،بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به
تحكیم خانواده ،ساماندهی و اعتباربخشی به مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمی -ایرانی،
تسهیل ازدواج جوانان و تحكیم خانواده را موردتوجه قرار داده است و در مقابل با هدف
بهحاشیهراندن هرچه بیشتر نشانه اشتغال رسمی و خارج از خانه زنان ،به برجستهکردن نقش
نانآوری مردان پرداخته و با برجستهکردن دال تحكیم خانواده ،بر اشتغال خانگی تاکید کرده
است .همچنین ،این گفتمان ،با توجه به تهدیدات موجود در محیط کار ،دستگاههای اجرایی را
موظف به اجرای «طرح جامع عفاف و حجاب» و متناسبسازی محیط خدمتی با اقتضائات
جامعه اسالمی میکند و بر این اسال ،سیاستهای خود ،مبنی بر اشتغال خانگی و دورکاری
زنان را بهعنوان برنامههایی در جهت حفظ بنیان خانواده و اخالق در جامعه و همچنین ،رقیب
الگوی اشتغال تماموقت معرفی میکند (کرمی قهی.)69 : 14 ،
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 .6نتیجهگیری
در پایان میتوان گفت ،گفتمان جمهوری اسالمی ،با طرح مقوله هویت انسانی و قائلشدن تقدم
برای آن در برابر هویت جنسیتی که گفتمان سنتی ،نقطه آغازین تحلیل خود را بر آن قرار داده،
از یکسو تالش میکند نقطه تمرکز جدیدی برای ارائه تحلیلهای مبتنی بر منابع دینی و اسالمی
معرفی نماید و از این طریق ،به ساماندهی وضعیت زنان در جامعه متحول و قطعهقطعهشده
معاصر بپردازد و از سوی دیگر ،براسال موازین و منابع اسالمی امكان نقد پایههای معرفتی
گفتمان سنتی را بیابد .به بیان دیگر ،در گفتمان جمهوری اسالمی ،اسالمیت در کنار جمهوریت
تعدیل و بازخوانی میگردد .اسالمیت بهعنوان دال دگرساز و جمهوریت بهعنوان دال اقناعکننده
و اشباعکننده افكار عمومی در عصر حاضر ،درون این گفتمان بهعنوان منابع معنادهی در نظر
گرفته میشوند تا اسالم سیاسی که در گفتمان سنتی ردپایی از آن دیده نمیشد مجالی برای
محققشدن بیابد .بر این اسال ،از یکسو برخالف گفتمان سنتی ،زنان در جامعه مجال حضور
مییابند و از سوی دیگر برخالف گفتمان مدرنیزاسیون ،نوع خاصی از حضور اجتماعی زن
تعریف میگردد که در آن ،زنان بهصورت افراد آگاه سیاسی و همسو با آرمانهای انقالب تصویر
میشوند .در چنین گفتمانی ،زنان بهدلیل وظیفه تربیتی مهمی که در خانواده ایفا مینمایند ،نقش
فعالی در انتقال و گسترش آموزهها و گزارههای گفتمان برعهده دارند .در نتیجه ،عنصر زن با
روح ،وظایف و تكالیف سیاسی خاص پیوند خورده است و گفتمان جمهوری اسالمی ،هویت
اصلی و حقوق انسانی آنان را فقط در راستای انجام چنین وظایف و مسئولیتهایی مشروع
میداند.
بر این اسال ،در گفتمهان انقهالب اسهالمی ،عهدالت جنسهیتی و مباحهث مربهوط بهه زنهان
مورداهتمام بسیار قرار گرفت؛ بطوریکه ،این گفتمان با تبیین الگوی اصیل زن مسهلمان و تأکیهد
بر نهاد خانواده ،درصدد بود منزلت واقعی زن را نمایهان کنهد .در راسهتای ایهن ههدف ،بها نقهد
گفتمانهای موجود در مورد زنان (گفتمان سنتی و شبهمدرن) ،و غیریتسازی بها آنهها ،تهالش
شد تا با بازسازی جایگاه زنان براسال مبانی نظری اسالم ،رویكرد جدیدی در نوع نگهاه بهه زن
مطرح سازد.
اما ،در گفتمان دولت سازندگی ،بهطورکلی ،موضوع زنان و عدالت جنسیتی جایگاه ویژهای
نداشته است .گواه این مدعا لوایح برنامههای اول و دوم توسعه است که بازگوکننده رویكردهای
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گفتمانی دولت سازندگی بوده و حاکی از مورد غفلت و کمتوجهی واقعشدن زنان و مباحث
عدالت جنسیتی است؛ بهطوریکه در الیحه برنامه اول توسعه شاهد بیتوجهی و در الیحه برنامه
دوم ،شاهد کم توجهی به موضوع عدالت جنسیتی و مسائل درباره زنان هستیم؛ لذا در این دو
برنامه صرفاً بهصورت کلی و بدون درنظرگرفتن جایگاه خاص برای زنان ،در خطمشیها و
سیاستهای کلی این دو برنامه در چند تبصره محدود ،به زنان و مسائل پیرامون آنها پرداخته
شده است و نقش زنان در بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهطور اخص
موردتوجه برنامهریزان دولت هاشمی قرار نگرفته است .الزم به ذکر است ،آنچه عدالت جنسیتی
در گفتمان سازندگی را به بیراهه برده ،توجه ویژه این دولت به مقوله «سیاست تنظیم خانواده و
کنترل رشد جمعیت» بود که سبب گردید از سویی زنان بهعنوان زیرمجموعهای از بحث «کنترل
موالید و جمعیت» موردتوجه واقع گردند و از سویی دیگر ،مسائل و مشكالت اساسی و از همه
مهمتر ،تقاضاهای واقعی زنان که خواستار بازتعریف نگاه سنتی به زن موردشناسایی صحیح واقع
نگردد .نگاه سنتی صرفاً زن را در کانون نهاد خانواده و در جایگاه مولد و پرورشدهنده
نسلهای آینده جستجو میکرد .در گفتمان سازندگی صرفاً افزایش سطح سواد عمومی زنان و
ارتقای سالمت آنان که تأثیر مستقیمی بر موفقیت سیاستهای تنظیم خانواده و کنترل رشد
جمعیت خواهد داشت ،موردتوجه قرار گرفته است .بر این اسال ،میتوان نتیجه گرفت عدالت
جنسیتی بهعنوان یكی از مصادیق عدالت اجتماعی در گفتمان سازندگی تحقق نیافته و نمود
عینی چندانی نداشته است.
در مقابل ،گفتمان اصالحات ،به مقوله زنان و عدالت جنسیتی بهصورت بسیار برجسته و
ویژه پرداخته است؛ بطوریکه این گفتمان ،اولین گفتمانی است که بهطور مشخص به مسائل
خاص زنان و ضرورت رفع مشكالت آنها توجه داشته و شناسایی نیازها و مسایل اصلی زنان
را در دستورکار قرار داد .از سوی دیگر ،دولت اصالحات با اعمال سیاستهای برابری جنسیتی
و فراهمنمودن امكانات الزم جهت رشد و ارتقای زنان ،عرصه را برای حرکت رو به جلو در
قالب تأسیس «مرکز امور مشارکت زنان» فراهم نمود.
این در حالی است که گفتمان عدالتمحور ،رویكردی بسیار متفاوت نسبت به گفتمانهای
پیشین در خصوص دال شناور عدالت اجتماعی با نشانه اصلی عدالت جنسیتی داشته است؛
بهطوریکه این گفتمان با نگاهی کالن به مقوله عدالت برای زن و مرد تالش در جهت تعریف
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جایگاه هر یک از دو جنس و تحقق عدالت جنسیتی در قالب نهاد خانواده دارد و بر این باور
است که فقط به سبب شكلگیری نهاد خانواده و تحكیم آن است که زنان و مردان میتوانند
جایگاه واقعی و عادالنه خود را یافته و ایفای نقش نمایند .بر این اسال ،دولت عدالتمحور
احمدینژاد درصدد برآمد برنامهریزی و سیاستگذاری درباره مقوله زن و عدالت جنسیتی را در
بطن برنامهریزیهای پیرامون نهاد خانواده قرار دهد .برمبنای چنین سیاستی ،شاهد تهیه و تدوین
«برنامه توسعه جامع زنان و خانواده» در این دولت هستیم .در واقع ،در این گفتمان ،پیوستگی
میان مسایل زنان و خانواده صورت گرفته ،بهطوریکه مقوله زنان در ذیل مبحث خانواده مطرح
شده است و تأکید بر نقش مهم و اثرگذار زنان در خانواده داشته است .در راستای این سیاست،
دولت عدالتمحور با پیشنهاد طرح تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان در روابط اجتماعی»
به نوعی در تالش بود تا با نامناسبجلوهدادن فضای جامعه و تأکید بر عدموجود امنیت در
مكانهای اجتماعی برای زنان ،به نوعی باور جامعه را بدین سو سوق دهد که محیطخانه
مناسبترین و امنترین مكان برای حضور زنان است ،پس چه بهتر که زنان با حضور در منزل و
پررنگتر کردن نقش همسری و مادری بر بالندگی هرچه بیشتر و بهتر جامعه بكوشند.
در جمعبندی مباحث مطرحشده پیرامون عدالت جنسیتی در گفتمان دولتهای پس از
انقالب میتوان گفت که دال شناور «عدالت اجتماعی» ،ذیل گفتمان کالن انقالباسالمی ،در
قالب نشانه مرکزی «عدالت جنسیتی» مسدود شده است و مفصلبندی این گفتمان ،حول نشانه
مرکزی مذکور ،نظام معناییای متشكل از دالهای اصلی «توانمندی زنان»« ،اشتغال زنان»،
«حجاب و عفاف زنان» و «امنیت زنان» را شكل داده است .از میان گفتمانهای مطرحشده،
گفتمان اصالحات در تحقق شاخصهای عدالت جنسیتی که از شاخصهای توسعه در جامعه
امروز قلمداد میگردد ،موفقتر از گفتمانهای دیگر عمل نموده است.
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