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 چکیده
 اینجایگاهی که  و پذیرد می تأثیر حاکم اجتماعی و سیاسی های گفتمان از ،ایران در ریزی برنامه نظام

 های سوژه جمله از .شود می نماییباز توسعه های برنامه در ،اند   قائل ها مقوله و ها سوژه برای ها گفتمان
 و معانی ،دردا قرار گفتمانی ۀحوز چه در زنان ۀسوژ اینکه به بسته است. «زنان»مسئلۀ  ،مهم بسیار

 و یابد می تبلور ریزی برنامه نظام در که است متفاوت معانی همین .گیرد می خود به مختلفی های هویت
 به ،حاضر پژوهش .شود می منجر جنسیتی نابرابری تداوم یا جنسیتی عدالت برقراری به خود نوبۀ به

 نماییباز و (گفتمانی تطور) زنان ۀحوز در معنایی هژمونی سر بر ایران ۀجامع کنونی های کشمکش ۀمطالع
 در ها یافته .پردازد می موفه و الکلو گفتمان تحلیل روش با توسعه ششم برنامۀ در جنسیتی عدالت بحث
 گفتمانی دیالکتیک حاصل فرکالفی تعبیر به که اعتدال گفتمان که دهد می نشان گفتمانی تطور بحث

 حوزۀ به رادیکال اصولگرای گفتمان توسط که را «جنسیتی برابری»  دال ،است اصولگرایی و طلبی اصالح
 ،«زنان اشتغال» نشانگان ،اساس   براین .نشاندمی مرکزی دال جایگاه در بود، شده طرد گونگی گفتمان

 را «انزن بیمۀ و رفاه» و «جنسیت به توجهی بی» ،«ییگرا خانواده» ،«حقوقی موانع رفع» ،«برابر یها فرصت»
 در جنسیتی عدالت گفتمان تحلیل همچنین .کند یم یبند مفصل «مرد و زن برابری» کانونی دال با پیوند در

 عنوان با محوری ای   نشانه با ،ششم برنامۀ بر حاکم گفتمان که است آن نشانگر ،توسعه ششم برنامۀ
 اصالح» ،«زنان باسوادی» ،«بهداشت و سالمت» ،«شغلی های فرصت» های مدلول با و «جنسیتی عدالت»

 ،معنایی های نشانه این که است گرفته شکل «گیری تصمیم و سازی تصمیم در مشارکت» و «حقوقی نظام
 سیاسی عدالت و حقوقی عدالت ،آموزشی عدالت ،بهداشتی عدالت ،اقتصادی عدالت ۀدربرگیرند ترتیب   به

 ،دهند نمی پوشش کامل طور به را مفاهیم در ترتمس معناهای ،برنامه متن در ها دال این اگرچه .هستند
 در مدنی مطالبات شدن   نهادینه برای الزم های زمینه ،توسعه ششم برنامۀ اجرای با که بود امیدوار توان می

 شود. تر پررنگ کشور توسعۀ در زنان نقش و فراهم جامعه در جنسیتی عدالت برقراری موضوع

 .جنسیتی عدالت جنسیت، توسعه، گفتمان، تحلیل توسعه، ششم برنامۀ :یدیکل های   واژه
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 مسئله طرح و مقدمه
 به موجود وضعیت بدیلت ،آن هدف که است اجتماعی دگرگونی نوعی و پیچیده فرایندی ،توسعه

 ،دانش ارزشمند منابع به باید جامعه آحاد تمامی ،آن در که وضعیتی است؛ بهینه و مطلوب وضعیت

 انسانی-اجتماعی زندگی سطح ارتقای و بهبود ،فرایند این و داشته باشند دسترسی ثروت و قدرت

 جهت و مسیر دارای همیشه توسعه» ،تاریخی شواهد براساس باشد. داشته دنبال   به را انسان تعالی و

 ؛(6 :1387 ،)مامسن «شود نمی توزیع برابر همه برای ،آن از حاصل منافع و نیست یکسانی

 های گفتمان ،مبنا همین بر پذیرد.   می تأثیر گرایانه جنس جانبداری از ،آن مسیر و قالب که طوری به

 اقدامات و ها یاستس که است دهش مشخص اکنون .اند شده مطرح جنسیتی رویکرد با ای توسعه

 برخوردارند. یکمتر اثربخشی از ،گیرند یم نادیده را زنان عملی و راهبردی نیازهای که یا توسعه

 شده تأکید بسیار ،توسعه برای یزیر برنامه در جنسیت ۀمقول اهمیت بر یالملل نیب سطح در نکهیا با

 و است یشدن درک گذشته از بیش امروزه ،زنان نقش و اهمیت» ،موضوع این به توجه با و است

 ولی ،یافته افزایش گوناگون ابعاد و سطوح در تبعیض و ها ینابرابر درمورد اجتماعی یها یآگاه

 «است نگرفته قرار توجه مورد باید که چندان ایران[ ]در توسعه یها یزیر برنامه در جنسیت اهمیت

 و المللی بین سطح در ایجادشده جنسی حساسیت وجود با ،دیگر بیان به (.2 :1379 ،طلب یشاد)

 به کماکان ایران ریزی برنامه نظام ،(1394 ،ایرانیان های ارزش )پیمایش ملی سطح در حدودی تا

 تا که گفت توان یم ایران در یزیر برنامه نظام مرور با» .استتوجه  بی جنسیتی عدالت و زنان ۀمسئل

 در ای توسعه ریزی برنامه ،است بوده مواجه آن با کشور که مشکالتی دلیل   به عمالً 1368 سال

 تنظیم سیاست عنوان تحت یبخش، توسعه اول ۀبرنام در شود. نمی دیده ایران حقوقی ساختار

 امور در زنان بیشتر مشارکت و زنان ورزش ،دوم ۀبرنام در یافت. اختصاص زنان به خانواده

 بر   عالوه ،سوم ۀبرنام در شد. اضافه زنان حقوق به نیز اقتصادی و آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی

 ،اشتغال های فرصت افزایش ،خانواده نهاد تقویت و کشور توسعۀ در زنان مناسب نقش ارتقای

 حمایت برای زمینه ایجاد و خانوار سرپرست زنان از حمایت ،زنان ییقضا و حقوقی امور تسهیل

 ارتباطات و هنر و فرهنگ ذیل در مشارکت گسترش به توصیه ،غیردولتی های سازمان تشکیل از

 به ویژه امتیازات اختصاص و جنسیت مبحث که بود بار نیاول ،چهارم ۀبرنام در اما ،شد جمعی

 گسترش و ها فرصت توسعۀ ،جامعه در زنان نقش تقویت هدف با شد موظف دولت و ،مطرح زنان

 گسترش به چهارم ۀبرنام بیشتر توجه دهد. قرار کار دستور در کشور در را ها آن مشارکت سطح

 جنسیتی ترکیب به توجه خصوص به و زنان های تشکل و مدنی نهادهای ،غیردولتی های سازمان
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 شایستگی به نسبت عمومی باورهای افزایش نیز و زنان زندگی کیفیت ارتقای ،کار نیروی عرضۀ

 کلیاتی به نیز پنجم ۀبرنام در است. برنامه این تدوین در جنسیت مبحث طرح تبلور درواقع ،آنان

 دولت یتوجه   کم گویای ،برنامه این از کوچکی بخش حتی یاجرا عدم که است شده اکتفا بیشتر

 انقالب پیروزی چهارم ۀده در ،ترتیب   بدین (.16 :1394 ،)منصوری «است زنان جایگاه به وقت

 ،نظام ۀسال ستیب انداز چشم سند اجرای راه ۀنیم در و یا توسعه ۀبرنام پنج اجرای رغم به و اسالمی

 و خانوادگی ،فردی زندگی یها جنبه یتمام در زنان و را ندارد ها تعادل انواع زنان ۀحوز هنوز

 در زنان پیشرفت ،براین   عالوه .کنند یم لمس و درک را آن امدهایپی و آثار وضوح به ،اجتماعی

 و یستن میزان یک به سیاسی و اقتصادی مشارکت و بهداشت و آموزش مانند مختلف یها عرصه

 به زنان و خورد یم چشم به منابع و ها فرصت به مردان و زنان دسترسی در یتوازن   بی نوعی

 و اقتصادی منابع و ها فرصت به یدارامعن تفاوت با مردان و فرهنگی و اجتماعی یها فرصت

 (.1394 ،توسعه ششم برنامۀ )سند دارند دسترسی سیاسی

 که - ایران در جنسیتی شکاف های شاخص به نگاهی با و توسعه پنجم تا اول های برنامه بررسی با

 و ایران های دولت موفقیت و کامیابی میزان به توان می - است شده منتشر 2015 سال در بار نیآخر

 در 58/0 نمرۀ با جنسیتی شکاف در ایران ،گزارش همین براساس برد. پی ای توسعه های برنامه کارآمدی

 (است 145 ۀرتب با یمن کشور به مربوط جهانی ۀرتب )آخرین دارد قرار جهان 141 ۀرتب در 2015 سال

 جهانی مجمع) است داشته افت پله چهار ،یجهان 137 ۀرتب با (2014) قبلی گزارش در مقایسه با که

 زنان بین یها ینابرابر ۀمسئل کرد. تلقی اجتماعی ای   مسئله توان یم را حد بدین شکاف .(2015 ،اقتصاد

 ،زنان وضعیت بهبود ،شد اشاره کهطور همان چراکه ؛است بوده توجه مورد اخیر یها سال در ،مردان و

 نیست قادر کشوری هیچ و دارد یا کننده نییتع نقش جامعه پیشرفت در مستقیمغیر و مستقیم طور به

 توسعه ۀزمین در مهمی و اساسی یها گام ،خود انسانی یها هیسرما از نیمی عنوان به زنان به توجه بدون

 با اما ،باشد حساس جنسیتی عدالت و زنان مسائل به یزیر برنامه نظام که است الزم ،رو نیا از .بردارد

 تعریف نبودن   شمول جهان و موضوع درک دشواری که رسد یم نظر   به» ذکرشده اهمیت وجود

 اهمیت نگردد. رعایت ها برنامه در جنسیتی ابعاد تا گردیده موجب مناسب اجتماعی یها شاخص

 منظور به است. مردان با برابری و عدالت به یابیدست برای زنان تواناسازی در ،جنسیتی یزیر برنامه

 شتریب شناخت با شاید تا کرد بررسی و مطرح باید را مسئله این از گوناگونی ابعاد ،موضوع این توجیه

 از است الزم ،ترتیب این به (.2 :1379 ،طلب یشاد) «شود برداشته جهت این در مثبتی یها قدم ،مسئله

 حاصل شناخت آن چگونگی و جنسیتی یها ینابرابر ۀمسئل به ،مختلف یها پژوهش گرفتن   انجام طریق
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 پی جامعه در جنسیتی نابرابری تداوم عامل به ۀ آن،وسیل   به توان یم که تحقیقی یها روش از یکی .شود

 منظر از کشور یزیر برنامه و یگذار استیس نظام ،آن تبع به و ها دولت بر حاکم یها گفتمان تحلیل ،برد

 کارگزار های دولت های گفتمان از خود ،توسعه های برنامه که نیست تردیدی است. جنسیتی عدالت

 گفتمانی ۀحوز چه در «جنسیتی عدالت» و «زن» های مقوله اینکه به توجه با ،رو این از .کنند می تبعیت

 است متفاوت معانی همین .کند می پیدا متفاوتی های هویت و معانی ،باشند گرفته قرار 1دولتی( )رسمی

 نابرابری تداوم یا جنسیتی عدالت برقراری بر خود نوبۀ به و یابد می تبلور ریزی برنامه نظام در که

 بر ایران ۀجامع کنونی های کشمکش ۀمطالع ضمن حاضر پژوهش ،راستا همین در .گذارد می اثر جنسیتی

 ششم برنامۀ در جنسیتی عدالت گفتمان تحلیل به ،گفتمانی( )تطور زنان حوزۀ در معنایی هژمونی سر

 از معناهایی چه ،توسعه ششم ۀبرنام متن در که دهد   می پاسخ اساسی پرسش این به و پردازد   می توسعه

 .اند شده برجسته و تثبیت جنسیتی عدالت
 

 نظری و مفهومی چارچوب

 جنسیتی رویکرد با توسعه های گفتمان و جنسیتی عدالت الف(

 دیگریک از مفهوم دو این اما ،است شده گرفته درنظر جنسیتی برابری معادل اغلب ،جنسیتی عدالت

 ۀدربرگیرند که دارد اشاره مردان و زنان زندگی برابر های فرصت به ،2جنسیتی برابری .متمایزند

 بازار ،آموزش در عادالنه مشارکت بر ،جنسیتی برابری است. عمومی ۀحوز در مشارکت ییتوانا

 مهم و کلیدی ابزارهای از یکی ،حقوقی اصالحات است. متمرکز سیاست و بهداشتی خدمات ،کار

                                                                                                                                              
 و سنت میان همواره ایران جامعۀ اینکه به توجه با که آید می پیش سؤال این است، پسامدرن مفهومی گفتمان اینکه به توجه با. 1

 از که گفت توان می پاسخ در. باشد گفتمان مفهوم پذیرای تواند می آیا دارد، پسامدرنیته با هم فراوانی فاصلۀ و بوده گرفتار مدرنیته
 مسائل اصطالح، به که کند می فرض معنایی ای   همنظوم را گفتمان نخست، منظر. شد مواجه گفتمان مفهوم با توان می منظر دو

 و اجتماع در ها انسان زندگی به تواند می هیلوس این به و است داده سامان خود درون در را شناختی زبان ماورای و شناختی زبان
 معنایی ای   منظومه گفتمان، که است این مفروض منظر، دومین در اما ببخشد، مفهوم و معنا مافیها و دنیا و زیست جهان به همچنین

 اتوپیا نیست، تضاد و دوانگاری منطق بر   مبتنی و شمول جهان و بهداشتی ایدئولوژیکی، نص یک ؛ندارد ایدئولوژیک ویژگی اما است،
 گام یک در و کند نمی طلب شفاف هویت سازد، نمی دیگری و خودی کند، نمی ایجاد ایمان طلبد، نمی فداکاری سازد، نمی
 تواند نمی[ ایران] ایدئولوژیک جامعۀ است طبیعی کنیم، نگاه دوم منظر به اگر. راند می حاشیه به را ها ویژگی این همۀ جلوتر، روبه

 منظر به اگر اما کند، پیدا جریان و حضور اجتماع افراد ۀروزمر زندگی در دهد اجازه آن به و کند فهم ساحت این در را گفتمان
 رسد می نظر   به اینکه کما. شود اطالق تواند می رویکردی و فکری نظام هر به که است معنایی ای   منظومه گفتمان، کنیم، نگاه نخست

 ریشۀ اگر گفتمان، چراکه اند؛ کرده استخراج را نخست معنای گفتمان از مختلف، های جریان و ها گروه احزاب، ما، امروز جامعۀ در
 منظر با اما باشیم، داشته خاستگاه و ریشه تعاریف، این با را آن خود جامعۀ در توانیم نمی باشد، داشته پساساختارگرایی و پسامدرنیته

 های گفتمان ذیل ایران، جامعۀ که گفت توان می رو، این از و پذیرفت جامعه در را گفتمان وجود توان می اغماض با نخست،
 (.1396 تاجیک،) کند می زیست اعتدال و طلبی اصالح سازندگی، اصولگرایی،

2. Gender equality 
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 زیرا ؛ندارد نتایج برابری از اطمینان به نیازی لزوماً جنسیتی برابری است. برابری برای مبارزه در

 جنس هردو برای یکسان بازی زمین یک ،شوند می حذف مشارکت موانع که وقتی کند می فرض

 ها   واقعیت مردان و زنان است ممکن که شود نمی گرفته درنظر موضوع این و داشت خواهد وجود

 .شود می مطرح 1جنسیتی عدالت مفهوم ،رو این از باشند. داشته یکدیگر اب متفاوت تجارب و

 از فراتر به . درنتیجه،دارد اشاره مردان و زنان برای 2زندگی نتایج در عدالت به جنسیتی عدالت

 و ترجیحات ،عالیق بر ،کند می یادآوری را ها نگرش در تغییر به نیاز ،اندیشد می ها فرصت برابری

 داند می اساسی را منابع و قدرت بازتوزیع به نیاز و دارد تأکید مردان و زنان متفاوت نیازهای

 و ضدتبعیض قانون بر   مبتنی وضعیتی جنسیتی برابری ،دیگر بیان به (.10 :2008 ،بادن و ریویز)

 کنند نمی تضمین خود خودبه قوانینی چنین اما ،است زنان و مردان با جامعه یکسان رفتار خواستار

 و اجتماعی ساخت ۀمسئل اینجا در زیرا ؛ندشو مند   بهره قوانین این وجود از توانند می زنان که

 جنسیتی عدالت مفهوم بنابراین، ؛هستند باقی همچنان ،آورند برمی سر مانع عنوان به که اقداماتی

 که یابد می تحقق زمانی جنسیتی عدالت .است توزیعی عدالت به وابسته مفهومی که شود می مطرح

 برای سازد؛ پذیر امکان ،منابع بر را مرد و زن تسلط و پذیری دسترس و شود مهار اجتماعی شرایط

 .باشد نداشته وجود حکومت در زنان استخدام به نسبت آشکار تعصب است ممکن ،لامث

 که شود سبب و بگذارد را خود اثر ،3مردان و زنان نقش ۀدربار جامعه ذهنی ۀکلیش ،همه بااین

 ،رو این از (.116 :1375 ،روزاریو و )تورس دهد ترجیح زنان بر استخدام در را مردان ،جامعه

 بر تأثیرشان برای ای توسعه های سیاست و مداخالت یتمام که است آن مستلزم جنسیتی عدالت

 های برنامه و ها سیاست در بازنگری نیازمند . همچنین عدالت جنسیتیشوند تحلیل جنسیتی روابط

 گرفته شوند درنظر زنان و مردان متفاوت های واقعیت و عالیق مناسبی نحو به تا است توسعه

 (.10 :2008 ،بادن و ریویز)

 در .(2010 ،)کبیر گیرند می درنظر «زنان توانمندی» معادل را جنسیتی عدالت توسعۀ ،کنشگران

-اجتماعی ،اقتصادی ابعاد در زنان توانمندشدن یا توانمندسازی ،جنسیتی عدالت ،چارچوب این

                                                                                                                                              
1. Gender equity 
2. Life outcomes 

 های نابرابری ،(1977) بوردیویی تعبیر به. شوند می تجربه «طبیعی» امری مانند عموماً جنسیتی، نابرابری محلی ساختارهای. 3
 که اند شده  فرض بدیهی چنان که فرهنگ و ها سنت از هایی جنبه آن یعنی( Doxa) دوکسا. کنند می پیدا دوکسایی حالت جنسیتی

 (.167: 1389 همکاران، و مالوتره) اند شده طبیعی
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 ،اقتصادی ابعاد در عدالت ،دیگر سخن به 1.است سیاسی و قانونی ،فردی   میان خانوادگی/ ،فرهنگی

 .است مردان و زنان برای حقوقی و آموزشی ،سیاسی ،بهداشتی

 است: مطرح ای توسعه ریزی برنامه در کلی رویکرد دو جنسیتی عدالت تحقق برای

 چنین در .ندندار جنسیتی نگاه توسعه های برنامه ،آن در که جنسیتی طرفی بی رهیافتالف( 

 و ردندا وجود توسعه ۀبرنام منافع از برخورداری و مشارکت درتفاوتی  مرد و زن میان ،هایی برنامه

 .شود   دیده نمی زنان خاص قانونی مواد گونه   یچه ها،   در آن

 ۀبرابرگرایان و جنسیتی دیدگاه با توسعه های برنامه که در آن، جنسیتی حساسیت رهیافتب( 

 های نابرابری و ها تبعیض کاهش هدف با گاه حتی و دنوش   می تنظیم کشورها شرایط با متناسب

 پیشرفت و ها برنامه عملکرد ارزیابی .شود می تدوین زنان جمعیت خاص ای توسعه ۀبرنام ،جنسیتی

 شود می تعیینبهبود وضعیت زنان  خاص های شاخص براساس ،هایی برنامه چنین در زنان

 (.65-64 :1381 ،طلب شادی)

 زنان» :اند شده مطرح جنسیتی رویکرد با توسعه یها گفتمان در نحوی   به هریک ،ها افتیره این

 .4«توسعه و تیجنس» و 3«توسعه و زنان» ،2«توسعه در

 (26 :1995 ،)چاداری دارد بازارها درمورد لیبرال گفتمان در ریشه گفتمان این :توسعه در زنان

 از جدای) زنان خود هدف گروه . گفتمان مذکور،است متمرکز زنان از فقرزدایی و رفاه بر بیشتر و

 ،دهند می شکل را زنان اجتماعی زندگی که اجتماعی فرایندهای به و کند می تعریف (مردان

 های فرصت ،جنسیت ایدئولوژی های جنبه ،دیدگاه این در (.173 :2008 ،)هینز است توجه بی

 نادیده همگی ،شود می گذاشته زنان و مردان کار بر که نابرابری ارزش و ،زنان و مردان بین نابرابر

                                                                                                                                              
 مشاغل در حضور: از اند عبارت اقتصادی بعد های مؤلفه. است شده ارائه سنجش برای هایی مؤلفه ابعاد، این از هریک برای. 1

 های بودجه و اقتصادی کالن های سیاست در زنان حضور اقتصادی، منافع اعمال زن، عامل مدیران از استفاده باال، حقوق دارای
 مثبت ای رسانه وجهۀ ارائۀ و ،تحصیلی تر گسترده امکانات به دسترسی و زنان باسوادی ،فرهنگی-اجتماعی بعد در مرکزی؛ و ایالتی

 حق ازدواج، زمان تعیین درمورد ملی و ای منطقه روندهای ،فردی   میان/ خانوادگی بعد در آنان؛ های مشارکت و ها نقش زنان، از
 ایجادکنندۀ های سیستم ،(فعاالنه ضدیت نبود یا) هایی جهت چنین برای مذهبی قانونی، سیاسی حمایت طالق، برای انتخاب

 از نوقان حمایت قانونی، بعد در تناسلی؛ بهداشتی خدمات ارائۀ و ایمن جنین سقط بارداری، از پیشگیری وسایل به آنان دسترسی
 بعد در خشونت؛ خسارت جبران برای قضایی دستگاه از استفاده و قوانین، و حقوق ترویج انتخاب، حق و منابع به دسترسی زنان،

 در زنان منافع گرفتن نظر در و دهنده رأی یهاتحاد یک عنوان به بودن   قدرت صاحب حکومتی، واحدهای در زنان نمایندگی سیاسی،
 (.171: 1389 همکاران، و مالوتره) سیاسی های گیری تصمیم

2. Women in development (WID) 
3. Women and development (WAD) 
4. Gender and development (GAD) 
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 را فقر ،حال بااین .کند می تأکید فقر بر بلکه ،جور و ظلم بر نه «توسعه در زنان» .شوند می گرفته

 (.254 :1384 ،ویک و )پیت نددا نمی زنان بر مردان ۀسلط پیامد

 داری سرمایه گسترش با مردساالری تشدید ،مردساالری های ریشه نظیر مسائلی توسعه: و زنان

 ،ویک و )پیت است فکری مکتب این تاریخی ۀزمین ،خصوصی مالکیت ظهور از انگلس تحلیل و

 به زنان ورود بر که - «توسعه در زنان» رویکرد خالفرب «توسعه و زنان» دیدگاه (.256 :1384

 پیوند دقیقاً و اند بوده توسعه روند از بخشی همیشه زنان که است آن بیانگر - داشت تأکید نوسازی

 بهبود ،ای توسعه گفتمان این در (.254 همان:) کرد ناتوان و تضعیف را نآنا که بود نوسازی با آنان

 و اند مارچ) است زنان بر مردان استیالی به دادن   پایان برای حل راه نیبهتر ،زنان اقتصادی تیوضع

 (.1995 ،پارپارت

 نمردا و زنان نیب روابط در ینابرابر یاساس ساختار به ،قبلی گفتمان دو در :توسعه و جنسیت

 بر ،جنسیتی نابرابری ۀمسئل به پرداختن ضمن ،«توسعه و تیجنس» گفتمان .است نشده توجه

 مفهوم دو بر   مبتنی» گفتمان این است. شده متمرکز قدرت روابط دیبازتول بر توسعه ریتأث یچگونگ

 روابط و (یمردانگ و یزنانگ به یاجتماع لحاظ   به شده   داده   نسبت یهادهی)ا 1تینسج :است یدیکل

 ،)هینز «(اندشده یساختاربند یاجتماع لحاظ   به که مردان و زنان نایم روابط ی)الگوها 2یتیجنس

 (زنان خود تأکید بر از بیش) جنسیتی روابط بر تأکید با ،گفتمان این نظران صاحب (.174 :2008

 یا )اقتصاد( تولیدی های جنبه بر محدود تمرکز بر که کردند ارائه را تری نگرانه کل انداز چشم

 قرار توجه مرکز در را ییهاتیواقع و (2000 ،)یانگ کند   می غلبه زنان زندگی )مادری( تولیدمثلی

 و هاتیمسئول ،هانقش بلکه ،کنندیم یزیریپ را جنسیت یاجتماع یهادگاهید تنها نه که دهدیم

 .دهندیم اختصاص مردان و زنان به را ینیمع انتظارات

 

 موفه شانتال و الکلو ارنستو گفتمان نظریۀ و گفتمان ب(

 گفتمان مفهوم (.17 :1989 ،)فرکالف «اجتماعی کنش مثابۀ به زبان» از است عبارت گفتمان

 :1377 ،)هوراث ستها سازمان و نهادها جمله از ،یاجتماع و یسیاس اعمال انواع ۀهم ۀرندیدربرگ

 را ها ابژه و ها سوژه هویت که هستند کردارها و معانی از یا رابطه نظامی ها گفتمان همچنین (.156

 برای مشترکی مفروضات و اصول ،فیلیپس و یورگنسن (.6 :2000 ،)استاوراکاکیس سازند یم

                                                                                                                                              
1. Gender 
2. Gender relations 
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 یا الگوها قالب در زبان .2 نیست؛ موجود   ازپیش واقعیت از بازتابی زبان .1 هستند: قائل ها گفتمان

 یا مجموعه بلکه ،ندارد وجود معنایی عامل یستمس یک فقط رو ینا از .کند یم پیدا ساختار ها گفتمان

 تغییر دیگر گفتمان به گفتمان یک از معناها ،ها آن براساس که دارند وجود ها گفتمان یا ها یستمس از

 حفظ این .4 و دنشو یم دگرگون یا حفظ گفتمانی کردارهای ۀیلوس به گفتمانی الگوهای .3 ؛دنکن یم

 کرد تحلیل ،کند یم عمل ها آن در زبان که خاصی بسترهای در باید را الگوها دگرگونی و

 (.8 :2002 ،فیلیپس و )یورگنسن

 های چارچوب ،فوکویی تعبیر به و نظری-تحلیلی های گزاره و مفاهیم از ای مجموعه» ،گفتمان ۀنظری

 ۀینظر هدف (.12 :1999 ،تورفینگ) «است گفتمانی های بندی صورت تحلیل برای محور      زمینه و تاریخی

 که است اجتماعی ۀشد برساخته های یتهو و ها گفتمان منطق و ظهور کردن   روشن و میفهت ،گفتمان

 برساختی مثابۀ به اجتماعی امر فهم هدف آن، همچنین .کنند یم اعطا اجتماعی کارگزاران به ها آن

 ۀیدا کرد. تحلیل را اجتماعی ۀیدپد هرتوان  یم گفتمانی ابزارهای از استفاده با ،بنابراین است؛ اجتماعی

 برای توانند ینم گاه یچه معانی نیستند. کامل هرگز ،اجتماعی های یدهپد که است این گفتمان ۀینظر کلی

 و تعاریف سر بر اجتماعی دائمی یها چالش و ها کشمکش برای را راه ،امر این و شوند تثبیت همیشه

 .دارد دنبال   به اجتماعی یتأثیرات خود که گذارد یم باز هویت

 از است. موفه شانتال و الکلو ارنستو گفتمان ۀنظری ،حاضر پژوهش روشی و نظری پشتوانۀ

 و حک ،تلفیق با را خود ۀنظری ،موفه و الکلو پرداخت. خواهیم دو این گفتمان ۀنظری به تنها ،رو ینا

 ۀنقط مارکسیسم .کردند بندی صورت ساختارگرایی و مارکسیسم یعنی ،عمده سنت دو اصالح

 ای نظریه ساختارگرایی و داد قرار ها آن اختیار در اجتماعی امر دربارۀ اندیشیدن برای شروعی

 با پساساختارگرا ای نظریه قالب در را سنت دو این هموف و الکلو .به آنان عرضه کرد معنا ۀدربار

 آمد می شمار   به فرایندها از ای شبکه ،اجتماعی ۀحوز کل ،نظریه این براساس کردند. تلفیق یکدیگر

 فرایند کدام طریق از که دهد   می نشان گفتمان تحلیل ،منظر این از .شد می خلق آن درون معنا که

 ،ها تثبیت برخی در که شود می موجب فرایند کدام و کنیم تثبیت را ها نشانه معنای تا کنیم می تالش

 و )یورگنسن آوریم شمار   به طبیعی ای پدیده را ها آن که شوند بدل معمولی امر چنان به معانی

 (.54 :1394 ،فیلیپس

 کند می ایجاد ای رابطه ]مختلف[ عناصر میان که کنیم می اطالق کرداری هر به را بندی مفصل»

 کردار درنتیجۀ که را کلیتی .کند می تغییر بندی مفصل کردار این درنتیجۀ ها آن هویت ،آن طی که

 یک درون که ای اندازه تا را متفاوت مواضع از هریک .نامیم می گفتمان ،شود می حاصل بندی مفصل
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 نشده مفصل گفتمانی نحوی   به که را تفاوتی هر و 1«)بعد( برهه» ،باشد شده متصل هم به گفتمان

 (.171 :1393 ،موفه و )الکلو «خوانیم می 2«عنصر» ،باشد

 ها آن بررسی به ادامه در که کنند می تعریف را مهم مفهوم چهار موفه و الکلو اینجا در

 مطرح نیز راها 4«بست»و  3«ها گاه گره»یعنی  ،ها آن با مرتبط مفاهیم ،کار این برای .پردازیم می

 (:60-56 :1394 ،فیلیپس و )یورگنسن کنیم می

 ،گفتمان یک های نشانه تمامی .اند کرده تعریف خاص قلمرو یک درون معنا تثبیت را گفتمان

 ابعاد ها نشانه تمامی است. شده تثبیت «تفاوتشان بر متنی مواضع» براساس ها آن معنای هستند. بعد

 طریق از ،گفتمان هر .کند می تعین ها نشانه دیگر با آن ۀرابط را هنشان هر معنای و اند نظام یک

 سایر که است ممتازی ۀنشان گاه گره .گیرد می شکل خاصی های گاه گره حول معنا نسبی تثبیت

 اخذ گاه گره با شان رابطه طریق از را خود معنای ،ها نشانه سایر .شوند می منظم آن حول ها نشانه

 .کنند می

 سایر با اش رابطه واسطۀ به و بعد یک قالب در ای نشانه هر ،آن در که است کلیتی گفتمان

 نشانهآن  که یدیگر معناهای تمامی 5«طرد» طریق از عمل این است. شده تثبیت ها نشانه

 با ها نشانه است ممکن که یدیگر روابط تمامی یعنی ؛گیرد می انجام ،باشد داشته توانست می

همچنین  ممکن. های حالت تقلیل از است عبارت گفتمان ،ترتیب این به باشند. داشته یکدیگر

 ،درنتیجه و یکدیگر به نسبت جایگاهشان از ها نشانه لغزش از جلوگیری برای کوششی ،گفتمان

 ،کند می طرد گفتمان که را ممکنی های حالت همۀ موفه و الکلو .استواحد  معنایی نظام یک خلق

 اجتماعی کردار هر ایجاد ضروری قلمرو را آن و نامند می 6«گونگی گفتمان ۀحوز یا گفتمان میدان»

 عمل وسیلۀ به تولیدشده ی«معنا مازاد» نگهداری برای مخزنی ،گفتمان میدان (.182 :1393) دانند می

 یک ۀوسیل   به - است داشته ها گفتمان سایر در نشانه هر که معناهایی طرد یعنی - بندی مفصل

 که است چیزهایی آن ۀهم ،گفتمان میدان .خلق شود معنایی واحد یک تا ،است خاص گفتمان

 با رابطه در گفتمان آنجاکه از است. کرده طرد گفتمان آنچه تمامی و دارند قرار گفتمان از خارج

 ها همان که دارد قرار خطر این معرض در همواره ،شود می ساخته گیرد می قرار آن از خارج آنچه

 های روش سایر وسیلۀ   به نشد   هپاشید   ازهم خطر معرض در ،آن معنایی وحدت یعنی ؛کنند تضعیفش

                                                                                                                                              
1. Moment 
2. Element 
3. Nodal point 
4. Clouser 
5. Exclusion 
6. The field of discursivity 
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 ندهست هایی نشانه عنصرها .دآی می میان به عنصر مفهوم ،اینجا در دارد. قرار ها نشانه معنای تثبیت

 )برای دارند متعدد معانی بالقوه طور   به که هایی نشانه یعنی است؛ نشده تثبیت هنوز معنایشان که

 دوباره را گفتمان مفهوم توانیم می اکنون ،مفهوم این از استفاده با هستند(. چندمعنایی ،مثال

 که وضعیتی به چندمعنایی حالت از کاستن با را عنصرها کند می کوشش گفتمان کنیم: بندی صورت

 بست یک گفتمان ،موفه و الکلو گفتمان نظریۀ زبان به کند. تبدیل بعد به ،باشد داشته ثابتی معنای

 انتقال و نیست نهایی گاه هیچ بست اما ،ستها نشانه معنای نوسان در موقت یتوقف که کند می ایجاد

 از نقل به 110 :1985 ،موفه و )الکلو گیرد   صورت نمی کاملطور    به گاه هیچ «ابعاد» به «عناصر» از

 تکثر دلیل   به که کرد تثبیت کامل چنان را گفتمان توان نمی هرگز .(59 :1394 ،فیلیپس و یورگنسن

 .(59 :1394 ،فیلیپس و )یورگنسن نکند تغییر یا نشود تضعیف گفتمان میان در معنایی

 سازمان ها آن حول گفتمان یک که هستند متمایزی های نشانه ها گاه گره ،شد گفته کهطور همان

 عنصرهایی آن ،گفتمان ۀنظری درحقیقت ندارند. محتوایی خود خودی به ها نشانه این اما ،کند می پیدا

 (.1993 ؛1990 ،)الکلو نامد می 1«سیال های دال» ،بازند گوناگون معانی انتصاب روی به که را

 خودشان خاص روش به کنند می کوشش مختلف های گفتمان که ندهست هایی نشانه ،سیال های دال

 یک درون 2شدن   بلورینه ۀنقط به «گاه گره» .ندهست سیال های دال ها گاه گره ببخشند. معنا ها آن به

 برای مختلف های گفتمان میان جاری کشمکش به «سیال دال» و شود می اطالق خاص گفتمان

 دارد. تعلق مهم های نشانه معنای تثبیت

 هر زیرا ؛داریم اختیار در را بندی مفصل مفهوم توصیف برای الزم تحلیلی عناصر ۀهم اکنون

 ؛نرسد ها تفاوت از پایدار نظامی یا تثبیت ۀنقط به روابط نظام اگر حتی ،است ای رابطه هویتی

 ،شود می سرریز ها   آن در که گفتمان( میدان )یا گونگی گفتمان ۀحوز وسیلۀ   به ،ها گفتمان ۀهم راکهچ

 پایگاه ،«عناصر» منزلت .شود نمی کامل هرگز «ها برهه» به «عناصر» از انتقال .شوند می استحاله دچار

 خصلت این و نیست گفتمانی ای زنجیره با کامل بندی مفصل به قادر که است شناوری های دال

 ناتمام خصلت اگر اما ،کند می نفوذ اجتماعی( هویت )مانند گفتمانی هویت هر در درنهایت ،شناور

 مبهم خصلت ،کنیم تأیید را هویتی هر ای رابطه خصلت ،زمان هم و بپذیریم را گفتمانی تثبیت هر

 وجود شماری بی های مدلول که دارد وجود زمانی فقط ،مدلولی هیچ وسیلۀ   به شنشدن   تثبیت و دال

 این ،عکس   به بلکه ،پاشد نمی هم از را گفتمانی ساختار بندی مفصل ،ها مدلول فقر .باشد داشته

                                                                                                                                              
1. Floating signifiers 
2. Crystallization 
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 و نمادین بعد که است چیزی همان چندمعنایی ،درواقع .کند می کاری چنیناست که  1چندمعنایی

 با همانی این سمت   به هرگز جامعه .دهد می شکل را اجتماعی هویت هر ۀشد تعیین چندجانبه طور به

 سرازیر آن در که یابد می قوام بینامتنیتی درون مرکزی ۀنقط هر وقتی تا ،رود نمی پیش خودش

 تثبیت را معنا ناقص طور به که است مرکزی نقاطی ساخت به قائم ،بندی مفصل کردار .شود می

 محصول ،عوض در خود که است اجتماعی امر گشودگی بر مقدم ،ناتمام خصلت این و کنند می

 و )الکلو است گفتمان هر درون به گفتمان( )میدان گونگی گفتمان ۀحوز ناپذیری پایان دائم سرریز

 (.185 :1393 ،موفه

 بر نخست و نهد می کنار را غیرگفتمانی و گفتمانی کردارهای میان تمایز ،موفه و الکلو تحلیل

 که آنجا تا ،پذیرد می شکل گفتمان یک از ای ابژه منزلۀ به ای ابژه هر که گذارد می صحه نکته این

 عموماً آنچه میان تمایزی هر آنکه دوم .یابد نمی ظهور گفتمانی شرایط از خارج ای ابژه هیچ

 جایگاهش باید یا است نادرستی تمایز یا ،شود می خوانده اجتماعی کردار رفتاری و زبانی های جنبه

 های کلیت قالب در که بازیابد معنا اجتماعی تولید چارچوب در تمایزگذاری نوعی منزلۀ به را

 ای مجموعه اگر آنکه نخست .شود توجه نکته دو به اینجا در باید .کند می پیدا ساختار گفتمانی

 بیشو   کم های شکل فقط ما ،شود می تحلیل ...(و مولد سازمان ،فنون ،نهادها) غیرگفتمانی اصطالح به

 نیستند نظامی به نسبت بیرونی ضرورتی محصول که یابیم درمی را ها ابژه میان مواضع از ای پیچیده

 دوم دانست. گفتمانی های بندی مفصل توان می را ها آن فقط ،بنابراین و دهد می ساخت ها آن به که

 ۀمداخل هر از بیرون که - عینی حوزۀ میان اولیه کالسیک دوگانگی پذیرش ،ما استدالل اینکه

 که است واضح است. اندیشه ناب تظاهرات از متشکل گفتمانی و - گیرد می شکل گفتمانی

 ساختار هر مادی خصلت ما .خوانیم می گفتمان ما که است چیزی از بخشی ،ها ابژه مادی خواص

 بندی مفصل توان می را اجتماعی های کنش ۀهم ،بنابراین ؛(177-173 :)همان پذیریم می را گفتمانی

 آورد. شمار   به گفتمانی

 بیان ایبر ها آن .پرداختند نیز ها گفتمان شدن   هژمونیک و تکوین چگونگی به موفه و الکلو

الکلو و موفه  سازی غیریت .ورزند می تأکید 2«سازی غیریت» عنصر بر ،گفتمان یک تکوین چگونگی

 ،)الکلو دارند را اهمیت بیشترین سیاسی فرایندهای ،موفه و الکلو نظر به دارد. سیاست در ریشه

 در سیاست .اند سیاسی اعمالی ،معنا انتساب ۀنحو تغییر و معنا بازتولید ،طورکلی به (.33 :1990

                                                                                                                                              
1. Polysemy 
2. Antagonism 
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 سایر که سازیم می ای گونه به را اجتماعی امر پیوسته ،آن طی که دارد اشاره رفتاری به گفتمان ۀنظری

 نظر   به ساختگی آنچه و طبیعی آنچه میان یا ،سیاسی امر و عینی امر میان مرز .کند می طرد را ها شیوه

 بازی وارد لحظه هر تواند می ،کرده رسوب این از پیش که گفتمانی .است تاریخی و سیال ،رسد می

 سوژه مواردی چنین در .شود واقع پرسش و تردید مورد جدید های بندی مفصل در و دوش سیاست

 ایجاد موجب که گیرند قرار هایی موقعیت در توانند می متعارض های گفتمان یعنی ؛است ناپذیر تعین

 اینکه باشد. داشته اشاره هسوژیک  موقعیت به فقط که ندارد وجود ای عینی منطق هیچ .شوند تضاد

 فرایندهای از ناشی ،ندارند ها موقعیت سایر با بارزی تعارض ،ای سوژه های موقعیت برخی

 حالت خاص گفتمان یک و شوند می طرد ممکن های گزینه دیگر ،آن طی که است هژمونیک

 تعیین به سازی غیریت منظر از هژمونی (.80-71 :1394 ،فیلیپس و )یورگنسن کند می پیدا طبیعی

 یکدیگر نفی و طرد به ها گفتمان که یابد می معنا زمانی ،سازی غیریت مفهوم .پردازد می هویت

 .شود می محو هژمونیک مداخلۀ طریق از بلکه ،ندارد ادامه مداوم طور به سازی   غیریت .پردازند می

 .انجامد   می جدید گفتمان یک تشکیل و متخاصم های گفتمان امحای به ،هژمونیک ۀمداخل
 

 تحقیق شناسی روش

 ۀسامان ،روش این در است. شده انجام موفه و الکلو گفتمان تحلیل روش به حاضر پژوهش

 و نشانگان که در آن، یابد می نظام اش کانونی دال گرد به ،گفتمان هر بندی مفصل یا نشانگانی

 در است. اختصاصی بار و وزن دارای حلقه هر .کنند می عمل زنجیر یک های حلقه مانند مفاهیم

 شناسایی مبنای .شود می خوانده مرکزی ۀنشان ،را دارد تأثیر و اهمیت بیشترین که ای حلقه ،میان این

 و ستها لحظه و دال این میان هماهنگی و انسجام برمبنای که است گفتمانی امری ،کانونی دال

 تعریف ،گیرد می شکل که پیوندی و کنند می برقرار آن با که ارتباطی براساس دیگر های دال

 ۀمنظوم یک کلیت و است شناختی نشانه ۀخوش یک یابی سامان اصلی مبنای ،نشانه این .شوند می

 ،بهینه و سنجیده تمهید درصورت ،دال این .شود می فهم آن به ارجاع با چیز هر از بیش ،گفتمانی

 قراری بی ،خودی گفتمان یابی هویت برای مبنایی ،دیگر مصادیق و ها مدلول و ها دال به انتساب با

 یک مفاهیم و ها نشانه دیگر .آورد می فراهم هژمون گفتمان رانی حاشیه   به و آورد هم های گفتمان

 (.184 :1394 ،مقرب   شوکتی و پناه رضائی) گردند می کانونی دال این دور به ،گفتمان

 جایگاه و گفتمانی تطور بود الزم توسعه ششم برنامۀ در جنسیتی عدالت گفتمان تحلیل برای

 تطور ۀمطالع در ،تحقیق آماری ۀجامع بنابراین، ؛شود بررسی گذشته دهۀ یک های گفتمان در زنان
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 نشانگان شناسایی برای (1388) خانواده و زن دربارۀ مهر دولت رئیس اندیشۀ کتاب متن گفتمانی

 برای (1392) 1روحانی حسن انتخاباتی های سخنرانی و رادیکال اصولگرای گفتمان

 عدالت گفتمان تحلیل در آماری ۀجامع .است اعتدال گفتمان نشانگانی ۀسامان تصویرکشیدن   به

 ذکرشده آماری های جامعه در .است توسعه ششم برنامۀ کامل متن ،توسعه ششم برنامۀ در جنسیتی

 هدفمند روش به ،بودند مربوط حاضر پژوهش ۀمسئل به که ییواحدها ،نظری گیری نمونه روش به

 شدند. انتخاب و شناسایی

 مثابۀ به «جنسیتی عدالت» ،ششم برنامۀ جنسیتی عدالت گفتمان تحلیل برای که است ذکر شایان

 مانند معنایی های نشانه قالب در که شود می قلمداد «توسعه ۀبرنام در زنان» با ارز هم و مرکزی دال

 برای درآمد برابری و اشتغال برابری های فرصت ،زنان اقتصادی مشارکت ی)ارتقا اقتصادی عدالت

 )حمایت حقوقی عدالت ،پسران( و دختران آموزشی برابر )دسترسی آموزشی عدالت ،یکسان( کار

 منع قوانین وضع و انتخاب حقبودن    قائل ،زنان علیه حقوقی یاه   تبعیض رفع ،زنان از قوانین

 های عرصه در حضور برای مردان و زنان برابر های فرصت) سیاسی عدالت ،زنان( علیه خشونت

 .اند هشد تبیین بهداشتی( خدمات به عادالنه )دسترسی بهداشتی عدالت و سیاسی(
 

 یگفتمان تطور
 ایران در ها گفتمان» که گفت توان یم (2001) فرکالف 2«گفتمان دیالکتیک» مفهوم گرفتن   عاریت با

 معنایی نظام عنوان به ها گفتمان از هریک که یطور به ؛گیرند یم شکل دیالکتیکی مسیر یک در

 اگر ،منظر این از (.45 :1394 ،همکاران و نژاد ینوروز) «هستند گفتمانی سنتز حاصل ،جدید

 این تز یآنت 3رادیکال اصولگرای گفتمان ،بگیریم درنظر گفتمانی تز مثابۀ به را اصالحات گفتمان

 سنتز مثابۀ به که است اعتدال گفتمان ،گفتمان دو این دیالکتیک حاصل که است بوده گفتمان

 .شود یم گرفته درنظر جدید گفتمانی

                                                                                                                                              
 متن منظور،   بدین. است گفتمان مبدع های   سخنرانی متن به مراجعه گفتمان، یک رسمی های داللت استخراج نمودهای از یکی. 1

 های سخنرانی انتخاب) انتخاب شد گفتمانی های دال استخراج مرجع عنوان به 1392 سال در روحانی حسن انتخاباتی های سخنرانی
 گفتمان این هژمونی و پیروزی به که است متجلی 1392 انتخاباتی های سخنرانی در اعتدال، گفتمان که است دلیل بدین انتخاباتی

 اند، داشته زنان با بیشتری ارتباط که گفتمانی مفروضات ها، سخنرانی الی البه از نظری، گیری نمونه براساس راستا این در(. شد منجر
 .شدند انتخاب و شناسایی هدفمند روش به اعتدال گفتمان بندی مفصل تشکیل برای

2. The dialectics of discourse 
 گفتمان این مرکزی دال عدالت نگارندگان، اعتقاد به اما خوانند، می نیز خواه عدالت اصولگرای گفتمان را گفتمان این برخی. 3

 از هایی رگه با که بود( مقاومت) استکبارستیزی داد، می سامان خود حول را گفتمان این معنایی نشانگان که دالی و نبود سیاسی
 .شد همراه رادیکالیسم
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 و زنان امور مرکز به را زنان مشارکت مرکز نام ،خود کار آغاز در رادیکال اصولگرای گفتمان

 ارزیابی تغییر یک صرفاً ،خانواده ۀکلم با آن جایگزینی و مشارکت ۀکلم حذف داد. تغییر خانواده

 ،است گفتمان های شیوه از یکی گذاری نام است معتقد که (1990) کامرون نظر به بنا بلکه ،شود نمی

 نام تغییر از فراتر را آن باید ،شود پذیرفته و ارائه واقعیت عنوان به است قرار آنچه کردن   ثابت برای

 زمینۀ در دولت گذاری سیاست رویکردهای و ماهیت در بنیادی تحولی . این تغییر نام،کرد تلقی ساده

 و «حجاب و عفاف فرهنگ» کردن   نهادینه هدف با که کند می نماییباز را خانواده و زنان مسائل

 ،ترتیب   بدین (.186 :1393 ،افخمی و نظرزاده) است گرفته صورت «خانواده بنیان تقویت» منظور به

 کند می تعریف آن طرد و حذف و طلبی اصالح گفتمان دگرتصویرکردن در را خود هویت گفتمان این

 اصولگرای گفتمان ،گفتمانی   تحلیل بیان به .افتد می گفتمانی خشونت ۀورط به ،فوکویی اصطالح به و

 مشارکت» همانا که طلبی اصالح گفتمان مرکزی دال از ساختارشکنی به ،نام تغییر این با رادیکال

 به شروع ،آن سازی غیریتنیز  و هیافت   تثبیت معنایی نظام در تزلزل ایجاد با و پرداخته ،بود «زنان

 مشارکت» دال، دیگر سخن به است. کرده «محوری خانواده» مرکزی ۀنشان با خود گفتمان بندی مفصل

، «گرایی خانواده»، یعنی طلبی اصالح گفتمان ضعف و شده طرد «زنان اجتماعی فعالیت یا زنان

 مستقل ای سوژه مثابۀ به، رادیکال اصولگرای گفتمان در زن، ترتیب   بدین. است شده سازی برجسته

 مورد بودنش زن اختصاصی نقش درنظرگرفتن بدون خانواده ذیل در بلکه، شود نمی گرفته درنظر

 در زن جایگاه و نقش درجهت ،زنان اجتماعی-سیاسی مشارکت و حضور که   ای گونه بهاست؛  توجه

 بر تأکید ضمن، رادیکال اصولگرای گفتمانترتیب،  بدین است. تصور قابل خانواده تحکیم و خانواده

 را مادری و همسری جایگاه عمدتاً زن برای ،خانواده در زنان اثرگذار و مهم نقش و خانواده نهاد

 های سیاست، هدف این تحقق برای که جایی تا؛ کند می تأکید خانه در زنان حضور بر و تعریف

 ،ها رشته بعضی انتخاب از دانشجو دختران محرومیت ،ها دانشگاه جنسیتی تفکیک مانند آمیزی تبعیض

 کاهش ،وقت مهین استخدام ،دورکاری طرح ،ها آن کاری ساعت کاهش و فرزندآوری به زنان تشویق

 110 از بیش ۀمهری برای زندان حذف ،اقتصادی فعالیت عنوان به یدار خانه تعریف ،زنان کار تاساع

 تا رساند یم تصویب به را ها نیا نظایر و خانواده تنظیم قانون اصالح ،خانواده از حمایت قانون ،سکه

 حالی در این. شودتر    محکم خانواده بنیان وتر    پررنگ خانواده در زنان حضور، قوانین این بر تکیه بر

 درترتیب،  بدین 1.دانجام یم اجتماعی یها عرصه از زنان راندن به، فوق قانونی مواردۀ همکه  است

                                                                                                                                              
( 1392تا  1384مشارکت در دوران دولت نهم و دهم )از سال  نرخ دهد یم نشانمتفاوت  یها دولتاشتغال زنان در  انیبه جر ینگاه. 1
 هرچند از سال ران،یبودند. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ا نینش نفر خانه 9 یرانیزن ا 10از هر  که یطور است؛ به افتهیشدت کاهش  به
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 و حجاب ،مهرورزی مروج ،کننده تیترب ،مرد مکمل ،مادری یها مدلول ،رادیکال اصولگرای گفتمان

 گفتمان این نشانگانی فقر 1.ابندی یم معنا محوری   خانواده مرکزی دال حول، خانوادگی اشتغال و عفاف

 ویژگی دارد. مستقلۀ سوژ یک مثابۀ به زنان به توجهی بی از نشان، اجتماع در زنان جایگاه درخصوص

 که است خانواده ساختار و شکل در تنها ،زنان که است این رادیکال اصولگرای گفتمان اصلی

 برای نهاد ترین مهم مثابۀ به  خانواده گفتمان این دربنابراین،  و شود یم شناخته رسمیت به وجودشان

 در زنان وشود    می معرفی ساز انسان عنصری مثابۀ به خانواده در زن همچنین و انسانی کرامت و رشد

 مادر و همسر مثابۀ به زن از فرهنگی برداشت بر ییدیأت ها ینا .شوند یم گرفته درنظر خانواده قالب

 ،آن در که است نزدیک بسیار سنتی ۀخانواد الگوی به، گفتمان این در خانواده مطلوب الگوی .است

 .دارد حداقلی اجتماعی مشارکت ،همسر و مادر عنوان به زن و است خانواده مدیر و آور نان مرد

 ها پادگفتمان و نوظهور گفتمان که دهد یم رخ زمانی، گفتمانی تطور، موفه و الکلو نظر به

 اصولگرای گفتمان یها پادگفتمان از یکی .کنند مسلط گفتمان معنایی نشانگان در تشکیک به شروع

 یآور جمع کمپین» - کرد ازجاکندگی و تزلزل دچار را گفتمان این معنایی نشانگان که - رادیکال

 قانونی یها ضیتبع رفع، کارزار این هدف بود. «زیآم ضیتبع قوانین تغییر برای امضا میلیون یک

 یک کهی گفتمان؛ شد ظاهر ضدهژمونیک گفتمان یک نقش در، کمپین این است. بوده زنان علیه

-اجتماعی نظم بازتولید در و ردیگ یبرمدر را مفهومی یها یبند صورت و جمعی یها کنش رشته

 با انطباق درمورد خواست به، فرهنگی طغیان این» .کند یم ایجاد اختالل حاکم سیاسی و اقتصادی

 تأکید 3اقتدار با ضدیت و 2قیدگریزی بر و دهد یم پاسخ خود باورهای و احساسات بیان لزوم

 این .کشد یم چالش به را زنان برای موجود حقوقی قوانین و (205 :1383 ،کیتاج) «کند یم

 میدان یک از که است متخاصمی طرفین میان «هنجاری یریگ سمت دارای تعامالت» مثابۀ به، کارزار

 از اقتباس )با کنند یم عرضه «متضاد اجتماعی یها مدلول» و «متعارض تفاسیر» ،مشترک فرهنگی

 با ضدیتی گونه هیچ ،درخواست این که کنند می ادعا طرح این گذاران بنیان چراکه؛ (1981 ،تورن

 مورد کمپین این در که قوانینی تغییر آید. نمی شمار به دین اصول ءجز زیرا؛ ندارد اسالم مبانی

                                                                                                                                              
1376  یها سال ۀفاصل در بود، افتهی شیافزا درصد 17 به و بود کرده رشد درصد 7 از شیب( هشتم و هفتم دولت)دوران  1384تا سال 

نرخ  دار راثیم ینهم در حال دولت. افتی کاهش درصد 10 به یدرصد 7 حدود کاهش با( دهم و نهم دولت)دوران  1392تا تابستان  1384
 درصد بود. 10دولت هفتم حدود  ینرخ در ابتدا نیزنان بود که ا یدرصد 17مشارکت 

 اندیشۀ در خانواده و زن کتاب از زنان، مرکزی دال حول رادیکال اصولگرای گفتمان بندی مفصل شد، اشاره تر پیش طورکه همان. 1
 .است شده استخراج مهر دولت رئیس

2. Libertinism 
3. Antiauthoritarianism 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 این کلیات براساس .است دین علمای و مجتهدان بین اختالف محل حداکثر ،است درخواست

 این مرکزی دال که کرد سازیتصویر صورت ینبد را گفتمان این معنایی نظام توان یم 1طرح

 تقویت» ،«زیآم ضیتبع قوانین تغییر» معنایی یها نشانه با که است «مردان و زنان برابری» ،گفتمان

 نشانگان ربیشت و است شده یبند مفصل «شهروندی آگاهی» و «زنان توانمندسازی» ،«عمومی ۀحوز

 به کشور رسمی سیاست ۀصحن در پادگفتمان این اگرچه .کند یم نفی را رادیکال اصولگرای گفتمان

 دچار و رادیکال اصولگرای گفتمان نشانگان یقرار یب در حدودی تا ،نشد شناخته رسمیت

 ها یکاست با را رادیکال اصولگرای گفتمان و بود تأثیرگذار کشور عمومی ۀعرص در آن شدن   بحران

 کرد. مواجه خود ارزشی و فرهنگی بازتولید و تولید در ییها یینارسا و

 ریاست انتخابات رسمی تریبون که اعتدال گفتمان سوی از شتریب ،رادیکال اصولگرای گفتمان

 به معنادهی و یبند مفصل با اعتدال گفتمان شد. کشیده چالش به ،داشت دست در را جمهوری

 و (یقرار یب) ازجاشدگی ۀواسط به (رادیکال اصولگرای) پیشین گفتمان ۀماند   مغفول یها نشانه

 ۀپهن بر 1392 سال انتخابات در توانست (رادیکال اصولگرای )گفتمان هژمون گفتمان یران هیحاش   به

 مثابۀ به اجتماعی های مقوله ،شد گفته تر شیپ کهطور همان شود. هژمون و مسلط ایران سیاسی

 و یقرار یب دچار را مسلط یها گفتمان توانند یم اجتماعی یا فردی یها تیهو قالب در ها سوژه

 نکهیا .(ها آن امثال و نفع   ذی یها گروه ،جنسیت ،اجتماعی ۀطبق مانند یهای مقوله) کنند ازجاکندگی

 آلتوسری تعبیر به مختلف یها گفتمان در اجتماعی( عامالن و نیرو مثابۀ به) زنان هویت یا سوژه

 با اعتدال گفتمان شود. شکن شالوده و زیبرانگ چالش ممکن است ،شود فراخوانده چگونه

 زنان چراکه ؛آید فائق قبلی گفتمان بر توانست ،جمعیت نیمی از مثابۀ به جامعه زنان برانگیختگی

 تنها نه را آن و دانستند یم زا بیآس تشانیموقع برای را مسلط گفتمان طرف از ایجادشده نظم ،ایرانی

 رهگذر از ،اعتدال گفتمان .کردند یم تصور مشکل از بخشی آن را بلکه ،مشکالتشان حل در ناتوان

 مردم ،مبنا این بر کرد. کمک خود پذیرش به ،بحران تدبیر و نظم برقراری در خوددادن    نشان توانا

 پیدا باور موجود ۀآشفت گفتمان جانشینی در نظم ایجاد در گفتمان این توانمندی به زنان ویژه   هب و

 برای ،گفتمان یک است(. موفه و الکلو گفتمان بودن   دردسترس مفهوم بیانگر موضوع )این کردند

 برای کلیدی» مثابۀ به خود از سازیتصویر و تعریف نیازمند ،)سیادت( سروری منزلت کسب

 زمینه این در ،اعتدال گفتمان است. موجود مشکالت یها حل راه از جزئی یا «بسته یهادر گشودن

 و رادیکال یاصولگرا گفتمان با تخاصم در که   طوری   ؛ بهیابد دست مردم اقناع به توانست نیز

                                                                                                                                              
 .است شده ارائه کمپین این اینترنتی تارنمای در طرح این کلیات. 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
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 در ،زنان برانگیختن با توانست و گرفت درنظر مستقل یها سوژه مثابۀ به را زنان ،آن برخالف

 شود. پیروز خود دیدگاه کردن   مسلط

 حوزه در رادیکال اصولگرای گفتمان توسط که را «مرد و زن برابری» شناور دال اعتدال، گفتمان

 نظم یبند مفصل .نشاندمی خود مرکزی دال جایگاه در را آن و کرده بازیابی بود شده رها گونگیگفتمان

 دال ،مردان و زنان برابری بر تأکید با که است صورت نیبد زنان جایگاه مورددر اعتدال گفتمان گفتمانی

 زنان» اینکه به اعتقاد با گفتمان این ،ترتیب بدین .کند یم یگذار نشانه «مرد و زن برابری» را خود مرکزی

 تسلط از آمده شیپ مشکالت حل کلید مثابۀ به را خود ،«ندارند قیم به نیازی خود نقش برگزیدن برای

 یها حل راه از جزئی را «است آنان خود با انتخاب» و کند یم معرفی (رادیکال اصولگرای) قبلی گفتمان

 از دیگر یکی بود. پیشین گفتمان تهی دال ،«مرد و زن برابری» ۀنشان .کشد یم تصویر به زنان مشکالت

 ۀنشان یک عنوان به «زنان اشتغال» ،اعتدال گفتمان در بود. «زنان اشتغال» ،پیشین گفتمان تهی یها دال

 گفتمان مصوب قوانین و «خانگی اشتغال» معنایی ۀنشان که شود یم مطرح مردان و زنان برابری با ارز هم

 از گرید یکی ،«برابر یها فرصت» .کشاند یم چالش به را زنان اشتغال ۀزمین در رادیکال اصولگرای

 و «برابر یها فرصت» معنایی ۀنشان طرح با اعتدال گفتمان .است گفتمان نیا یبند مفصل نشانگان

 محرومیت و دانشگاهی یها رشته یبند هیسهم قانون «جنسیت به توجهی بی» ۀنشان طرح با همچنین

 به را زنان گروهی یها تیهو و کند   می تزلزل دچار را دانشگاهی یها رشته برخی در تحصیل از دختران

 را خود موفه و الکلو تعبیر به اعتدال گفتمان ،ترتیب بدین .خواند یفرام حوزه این در ییگرا مطالبه

 )قوانین زنان ۀعرص در آمده شیپ بحران تدبیر و نظم برقراری به قادر و کند یم معرفی «دسترس قابل»

 گفتمان از دیگری ۀنشان .کند یم کمک خود پذیرش به گونه   بدین و دهد یم نشان (زیآم ضیتبع

 قالب در هم آن ،«حجاب و عفاف» ،کشد یم چالش به را آن اعتدال گفتمان که رادیکال اصولگرای

 نشانگان یها مدلول از یکی عنوان به را «عفاف و حجاب» ۀنشان ،گفتمان این .است ارشاد گشت

 ارز هم توان یم را نشانه این .کند یم یشکن ساخت لهیوس نیبد و ردیگ ینم درنظر زنان جایگاه یبند مفصل

 است. «ییگرا خانواده» ،اعتدال گفتمان نشانگان از دیگر یکی دانست. «زنان علیه خشونت رفع» ۀنشان

 تقویت» ۀنشان با این تفاوت که است. مشترک نشانه این در رادیکال اصولگرای گفتمان با ،گفتمان این

 محسوب ای یهحاش دال ،اعتدال گفتمان در اما ،است مرکزی دال رادیکال اصولگرای گفتمان در «خانواده

 شکوفایی محصول را آن این گفتمان، بلکه آن نیست، بودن   اهمیت یب معنای   به بودن   . این درحاشیهشود یم

 زن نه است و خانواده در زن معنای   ، بهدیگر عبارت   به .داند یم اجتماعی ۀعرص در زنان استعدادهای

  .ایجاد شده است مستقل ۀسوژ عنوان   ی بهجایگاهبرای زن در درون خانواده،  یعنی ؛خانواده برای
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 این از تا است زنان از حمایت در «فقهی قوانین در بازنگری» ،اعتدال گفتمان دیگر ۀنشان

 برای ،رادیکال اصولگرای گفتمان وسیلۀ   به شده ارائه آمیز یضتبع قوانین کشیدن   چالش   به با ،طریق

 گفتمان دیگر معنایی ۀنشان کند. یبسترساز اجتماعی و مدیریتی کالن مناصب در زنان حضور

 مغفول را زنان رفاه ،رادیکال اصولگرای گفتمان که یدرحال .است «زنان رفاه و بیمه» ،اعتدال

 .کند یم معرفی خود مهم نشانگان از یکی را زنان رفاه و بیمه ،اعتدال گفتمان ،بود گذاشته

 قوانین رفع زنان، علیه خشونت با مبارزه برابر، های فرصت زنان، اشتغال مرد، و زن برابری

 توسط گونگیگفتمان حوزه به شده طرد و شناور های دال جمله از زنان، رفاه و بیمه و آمیز، تبعیض

 و ها مدلول ،گفتمان این در و آمده دست   به اعتدال گفتمان نشانگانی ۀسامان در که بود حاکم گفتمان

 ۀحوز در و بودند نشده   تعریف ییها مدلول ها آن است. شده تعریف ها آن برای جدید یمصادیق

 هدف با ،اعتدال گفتمان بودند. مانده باقی ناورش یها دال عنوان به ،اصولگرا گفتمان یگون گفتمان

 این ،اعتدال نشانگانی ۀسامان در ،بنابراین ؛کرد احیا را ها دال این ،جامعه در زنان جایگاه یارتقا

 رفع» ،«برابر یها فرصت» ،«زنان اشتغال» ،اساس   براین .شوند یم تبدیل لحظه به و مصادره ها دال

 دال با پیوند در ،«انزن بیمۀ و رفاه» و «جنسیت به توجهی بی» ،«ییگرا خانواده» ،«حقوقی موانع

 و سیاسی عامالن وسیلۀ   به ،گفتمان این و (1 )شکل شوند یم یبند مفصل «مرد و زن برابری» کانونی

 کلید مثابۀ به شدن   هشناخت و آن بودن   دردسترس ماهیت دلیل   به و زنان گروهی یها تیهو همچنین

 دچار را رادیکال اصولگرای گفتمان نشانگان ،1392 انتخابات ۀعرص در ،زنان موجود مشکالت

 .رسد یم سیادت به و کند   می تزلزل

 

 1400-1396 توسعه ششم برنامۀ در «جنسیتی عدالت» گفتمان تحلیل
 اب ،توسعه ششم برنامۀ تدوین است. شده تهیه  زمانی ۀدور برای ،توسعه ششم برنامۀ

 مجزا بخش دو به ،آن تصویب روند و برنامه این مفاد د.دار خاصی تفاوت گذشته ای توسعه های برنامه

 ارائه اسالمی شورای مجلس به تصویب برای ،برنامه احکام ۀالیح قالب در اول بخش .است شده تفکیک

 ،اقتصادی توسعۀ ششم ۀسال پنج ۀبرنام قانون» عنوان با اساسی قانون نگهبان شورای یدأیت از بعد و شد

 برای ،است برنامه سند شامل که دوم بخش .شد نهایی «ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 شد. خواهد ابالغ اجرایی های دستگاه به اجرا برای ،تصویب از بعد وشد  ارائه دولت به تصویب

 مثابۀ به را جنسیتی برابری ،گفتمان این ،شد مطرح اعتدال گفتمان گفتمانی نظم در کهطور همان

 دال این از ،سیاست ساحت دراز آنجاکه  اما ،دهد می سامان خود بندی مفصل در خود مرکزی دال

6931-6011 



 221    ...فرهنگي اقتصادی، توسعۀ ششم سالۀ پنج برنامۀ در جنسيتي عدالت گفتمان تحليل

 این ،نظام از هایی بخش در مفهوم این با ایدئولوژیک مخالفت دلیل   به و شود می مختلفی تعابیر

 ۀماد تصویباین،  وجود )با داد نشانه تغییر «جنسیتی عدالت» بهدر برنامۀ ششم توسعه  رویکرد

 درحقیقت ،اعتدال توسعۀ گفتمان مرکزی ۀنشان ،ترتیب بدین (.1بود مواجه یهای چالش با ،آن قانونی

وسیلۀ    به که توسعه پنجم ۀ)برنام قبلی ۀبرنام های نقصان و کمبودها ۀنشان ،عبارتی به یا خالی دال

 عدالت برقراری برای قانونی ۀماد نشدن   ارائه در ،بود( شده تدوین رادیکال اصولگرای گفتمان

 را جدیدی گفتمان و گرفته قرار مرکزی ۀنشان جایگاه در ،زنان ۀمطالب قالب در که است جنسیتی

 به معنادهی و بندی مفصل با ،اعتدال گفتمان ،دیگر بیان    به است. کرده ساماندهی خود حول

 اقدام ششم برنامۀ تنظیم و تدوین به ،توسعه ۀبرنام در پیشین گفتمان پوشی چشم مورد های نشانه

 اصولگرای توسعۀ گفتمان مرکزی دال از ساختارشکنی بهاین گفتمان  ،ترتیب بدین .است کرده

 کرده بندی مفصل را خود گفتمان ،آن ۀیافت   تثبیت معنایی نظام در تزلزل ایجاد با و پرداخته رادیکال

های توسعۀ گفتمان اصولگرای رادیکال، در برنامۀ پنجم توسعه در  )دال شناور زنان در برنامه است

 ساختار نقد با ششم برنامۀ ،درواقع .به انجماد رسیده بود(« تحکیم خانواده»شکل نشانۀ مرکزی 

 و برابری ترکیبی الگوی از گیری بهره )با جنسیتی عدالت مفهوم ۀنوآوران بازتعریف و پیشین

 های مدلول ،خانواده به وابسته حال درعین و مستقل ۀسوژ مثابۀ به زن به نگریستن با و ،عدالت(

 ای گونه به زنان مسائلبه  تا کند می تالش است و کرده تثبیت را جنسیتی عدالت ۀنشان با سازگار

 کل زیست ،زنان زندگی شرایط و وضعیت بهبود و آنان مشکالت حلبا  ،درنهایت که دکن توجه

 سند و اساسی قانون از شده   آورده بندهای به توجه با سویی از ،طریق این از را ارتقا دهد. خانواده

 ،دیگر سوی از و 101 ۀماد متن در توسعه ششم برنامۀ کلی های سیاست و ساله بیست انداز چشم

 ذهنی موانع رفع شکل به چه ،سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی های عرصه در زنان حضور با تسهیل

 یعنی خود مرکزی ۀنشان تحقق ۀزمین ،قوانین( )اصالح قانونی موانع برداشتن چه و (ها نگرش )تغییر

 کند.   می فراهم را کشور توسعۀ در زنان مشارکت همچنین و جنسیتی عدالت

 در حضور برای دختران و زنان توانمندسازی و شغلی های فرصت افزایش» راهبردهای

                                                                                                                                              
را  «یتیعدالت جنس» یجا به «یتیتناسب جنس»کردن عبارت    یگزینجا یشنهادپ یاسالم یمجلس شورا یاسالم یقاتمثال، مرکز تحق برای. 1

در  یو اساس یعنصر اصل ۀمثاب مجلس نوشت: با لحاظ لزوم توجه به خانواده به یفرهنگ یسیونخود خطاب به کم یلمطرح کرد و درمورد دال
تناسبات  یتو رعا یمحور خانواده»مرد، عبارت  یانسبت به جنس زن  یریو سوگ یکردهافارغ از رو شود یم یشنهاد، پینظامات اجتماع یجادا

به  یابیمحور. تنها در پرتو دست نه تشابه ،محور است تناسب ییالگو، یاسالم ۀمدنظر جامع یشود. الگو «یتیعدالت جنس» یگزینجا «یتیجنس
 مادۀ یب. در زمان تصوشود یها درنظر گرفته م آن های یتو محدود رسد یاز دو جنس به ظهور م یکهر های یالگوست که توانمند ینا

 نشد. یبدند که تصودا یشنهادعدالت پ یجا را به تناسب واژۀ مخالف، نمایندگان نیز جنسیتی عدالت قانونی
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 عدالت گفتمانی نظم در «اقتصادی عدالت» عنوان با توان می را برنامه سند در «اقتصادی های عرصه

 از ساختارشکنی با ،اعتدال گفتمان که دالی کرد. بازنمایی توسعه ششم برنامۀ بر حاکم جنسیتی

 سازد و فراهم توسعه در را زنان حضور ۀزمین تا دکن   می تالش رادیکال اصولگرای گفتمان باورهای

 )با زنان زندگی کیفیت افزایش هدف ،ترتیب بدین و کند تضمین را آنان اقتصادی مشارکت امکان

 نشانگان از یکی که نیز شهروندی حقوق منشور در .کند می تعقیب را (آمده دست به مالی استقالل

 1.است شده تأکیدبر این نشانه  ،است اعتدال گفتمان معنایی نظام ۀدهند تشکیل

 شده توجه بدان ششم برنامۀ در که «جنسیتی عدالت» تهی دال معنایی های نظام از دیگر یکی

 مدنظر کودک و مادر سالمت ۀمسئل ،76 ۀماد ۀبرنام قانون در است. زنان «بهداشت و سالمت» ،است

 اما ،است بوده توجه مورد زنان بهداشت و سالمت سطح یارتقا ۀبرنام سند در و گرفته قرار

 بهداشتی امکانات برابر توزیع که - «بهداشتی عدالت» از شده ترسیم اهداف از ،شده   معرفی راهبردهای

 2.است مانده غافل - است بهداشتی خدمات به مردان و زنان برابر دسترسی و مردان و زنان برای

 که است «زنان باسوادی» مدلول ،«جنسیتی عدالت» مرکزی دال برای دیگر معنایی ۀنشان

 داد. سامان ششم برنامۀ گفتمانی نظم بندی مفصل در «آموزشی عدالت» عنوان با را آن توان می

 سطح یارتقا از است عبارت توسعه ششم برنامۀ سند در «آموزشی عدالت» ۀنشان معنای

 آن از که آنان برای تحصیل شرایط ایجاد و زنان و دختران تحصیل ضرورت از عمومی های آگاهی

 .شود می فهم نیز «زنان آموزشی توانمندی»

 برنامه سند در را که خانواده و زنان با مرتبط قضایی های رویه و حقوقی نظام اصالح راهبرد

 عدالت گفتمان دیگر فرعی ۀنشان مثابۀ به «حقوقی عدالت» عنوان با توان میمطرح شده است، 

 و قوانین از ساختارشکنی به اعتدال گفتمان ،وسیله بدین کرد. تصویر ششم برنامۀ بر حاکم جنسیتی

 ابرگفتمان البته و رادیکال اصولگرای گفتمان (.و.. دیه ،طالق ،مثال برای) آمیز تبعیض های رویه

 آن معنایی های نشانه و زدپردا   می «اسالمی انقالب» گفتمان همان یا «شده تعدیل گرایی سنت»

 ،«حقوقی عدالت» ۀنشان در اعتدال گفتمان   خرده .سازد می قراری بی و تزلزل دچار را ها گفتمان

 و زنان برای قانونی و حقوقی برابری ،وسیله بدین تا کند می عمل مسلط ابرگفتمان پادگفتمان مثابۀ به

 سازد. فراهم جامعه در را مردان

                                                                                                                                              
 .شوند برخوردار برابر، کار قبال در مردان با برابر مزایای و حقوق و مناسب شغلی های فرصت از که است زنان حق :83 مادۀ. 1
 و بهداشتی تسهیالت و ها برنامه از که است زنان حق :است شده تعریف بشر حقوق منشور 3 مادۀ در درستی به بهداشتی عدالت. 2

 در اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی در روانی و جسمی سالمت تأمین برای مناسب های مشاوره و آموزش و مناسب درمانی

 .باشند برخوردار معلولیت، یا فقر بیماری، شرایط در و زایمان از پس زایمان، بارداری، دوران خصوص به زندگی مختلف مراحل
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 با برابری های فرصت ،زنان که معنا   بدین .است «سیاسی عدالت» ،«جنسیتی عدالت» دیگر ۀنشان

 در زنان مشارکت افزایش» راهبردهای باشند. داشته سیاسی های عرصه در حضور برای مردان

 «سیاسی عدالت» توان می را برنامه سند در شده   مطرح «کشور گیری تصمیم و سازی تصمیم سطوح

 ۀعرص در حضور برای ها فرصت برابری قانونی ۀماد طرح از ،اعتدال گفتمان اما ،گرفت درنظر

. است مانده غافل برنامه سند همچنین و ششم برنامۀ قانون متن در ،زنان توانمندسازی و سیاسی

 1.است شده اشاره «سیاسی عدالت» به صراحت به ،شهروندی حقوق منشور متن در حال،   بااین

 ،«جنسیتی عدالت» عنوان با اصلی و مرکزی ۀنشان با ،ششم برنامۀ بر حاکم گفتمان ،ترتیب بدین

 ،«زنان باسوادی» ،«بهداشت و سالمت» ،«شغلی های فرصت» یعنی خود ذیل فرعی های نشانه با

 (2 )شکل است گرفته شکل «گیری تصمیم و سازی تصمیم در مشارکت» و «حقوقی نظام اصالح»

 ،آموزشی عدالت ،بهداشتی عدالت ،اقتصادی عدالت ۀدربرگیرند ترتیب   به ،معنایی های نشانه این که

 پوشش کامل طور به را ها آن در ترتمس معناهای اگرچه .هستند سیاسی عدالت و حقوقی عدالت

 عدالت برقراری برای زمینه ،توسعه ششم برنامۀ اجرای با که بود امیدوار توان می ،دهند نمی

 شود. فراهم جامعه در جنسیتی

 هیجان و شور .است مسلط گفتمان با تخاصم و تقابل ۀهنگام ،گفتمانی هر عزیمت و اوج ۀنقط

 آن ۀاستعالیافت های نشانه و ها دال کشیدن   چالش   به و مسلط گفتمان از اعتبارزدایی درجهت کالمی

 معرض در را آن ،ساختاری های محدودیت ،گفتمانیک  تسلط محض به اما ،گیرد می باال

 مرکزی دال ، فقطاعتدال گفتمان ؛ بنابراین،دهد می قرار رقیب های گفتمان انتقادهای و ها خصومت

 را آن و درک وارد توسعه ششم برنامۀ قانون در را جنسیتی عدالت معنایی نشانگان بندی مفصل

 بیاورد. برنامه سند در را بندی مفصل این معنایی نشانگان بتواند تا گرفت درنظر رکزیم دال مثابۀ به

 که کرد ادعا توان می توسعه ششم برنامۀ و سند در توسعه و زنان های گفتمان نماییباز مورددر

 به زیرا ؛دارد بیشتری همخوانی «توسعه و جنسیت» رویکرد با ،اعتدال گفتمان بر حاکم رویکرد

 قدرت نابرابر روابط و ،مردان و زنان بین یافته   تداوم و مرسوم نابرابر اجتماعی روابط مانند مسائلی

 توجه - دارد مدنظر را زنان انقیاد و کند می جلوگیری زنان کامل مشارکت و عادالنه توسعۀ از که -

عدالت جنسیتی را در برنامۀ  2جایگاه زنان در گفتمان اعتدال و شکل  1شکل  .کند می تری اصولی

 کند. ششم توسعه بازنمایی می
 

                                                                                                                                              
 موازین براساس و داشته تأثیرگذار و فعال مشارکت نظارت، و اجرا مدیریت، گذاری، قانون گذاری، سیاست در دارند حق زنان: 11 مادۀ. 1

 .شوند برخوردار برابر اجتماعی های فرصت از اسالمی،
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 گفتمان در «زنان جایگاه» نشانگانی ۀسامان .1 شکل

 اعتدال

برنامۀ  در «جنسیتی عدالت» نشانگانی ۀسامان .2 شکل

 ششم توسعه

 
 . زنان در قانون و سند برنامۀ ششم توسعه1جدول 

زنان
 

 در
قانون

 
برنامۀ

 
ششم

 
توسعه

 

 سیاست بخش
 و سالمت ،بیمه ،سالمت

 خانواده و زنان
 و مادر سالمت ،جمعیت کلی های سیاست رعایت با تا است مکلف دولت :76 ۀماد

 ۀشد درج جدول براساس را نوزادان و مادر مرگ نسبت های شاخص ارتقای و کودک
 کند. تأمین قانون ذیل

 امور ،اجتماعی ۀبیم
 های آسیب و حمایتی

 اجتماعی

 خانوار سرپرست زنان توانمندسازی جامع طرح کامل اجرای و تهیه :80 ۀماد ت بند
 ریاست توسط برنامه قانون اجرای پایان تا اجتماعی شورای مصوبات و قوانین طبق

 سایر و اجتماعی رفاه و کار ،تعاون وزارت همکاری با (زنان امور معاونت) جمهوری
 شورای مجلس در تصویب و وزیران هیئت در مذکور ۀبرنام تأیید و ربط ذی نهادهای
 .آن شدن   ییاجرا بر نظارت و اسالمی

 در مندرج اهداف تحقق منظور به اند موظف ییاجرا های دستگاه ۀکلی :101 ۀماد ورزش و هنر ،فرهنگ
 سند اهداف ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ویکم   بیست و بیستم ،دهم اصول
 خانواده کلی های سیاست و ششم برنامۀ کلی های سیاست و ساله بیست انداز چشم
 قانونی و شرعی حقوق استیفای و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد تقویت» بر   مبنی
 مندی بهره منظور به نیز و «آنان ۀسازند نقش به ویژه توجه و ها عرصه ۀهم در زنان

 و سازماندهی با ،متوازن و پایدار توسعۀ یندافر در زنان انسانی ۀسرمای از جامعه
 رویکرد اعمال به نسبت ،دستگاه در خانواده و زنان امور سازمانی جایگاه تقویت
 و خود های طرح و ها برنامه ،ها سیاست در اسالمی اصول برمبنای جنسیتی عدالت
 خانواده و زن ملی ستاد ابالغی های شاخص براساس تصمیمات و آثار ارزیابی
 .کنند اقدام فرهنگی انقالب عالی شورای

عدالت 

 جنسیتی

سالمت و 

 بهداشت

 باسوادی زنان

مشارکت 

 سیاسی

های فرصت

 شغلی

اصالح نظام 

 حقوقی

گرایخانواده

 ی

برابری زن و 

 مرد
رفع موانع 

 حقوقی

های فرصت

 برابر

رفاه و بیمۀ 

 زنان

توجهی بی

 به جنسیت

 اشتغال
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 . زنان در قانون و سند برنامۀ ششم توسعه1جدول 

زنان
 

 در
سند

 
برنامۀ

 
ششم

 
توسعه

 

 کلی اهداف به دستیابی راهبردهای کلی اهداف

 خانواده کارکرد تقویت
 آن در زن جایگاه و

 و خانواده و زنان به مربوط اجتماعی های آسیب و مسائل بررسی و روزآمد شناسایی
 تقویت ،مختلف ابعاد در خانواده و زنان سالمت ارتقای کاربردی-علمی های شیوه ۀارائ

 نظام اصالح ،خانواده و زنان ۀحوز در دولت های برنامه پایش و ارزیابی ،راهبری نظام
 های خانواده افزایی توان و حمایت ،خانواده و زنان با مرتبط قضایی های رویه و حقوقی
 ؛آسیب معرض در و دیده آسیب

 باسوادی سطح افزایش
 زنان

 ایجاد ،زنان و دختران تحصیل ضرورت به نسبت عمومی های آگاهی سطح یارتقا
 ؛تحصیل از بازمانده و التعلیم   الزم دختران برای سوادآموزی و تحصیل شرایط

 های فرصت افزایش
 کار بازار در زنان شغلی

 اولویت با دختران و زنان برای اشتغال و کارآفرینی های زمینه گسترش و توسعه
 زنان توانمندسازی ،دانشگاهی التحصیل فارغ دختران و خانوار سرپرست زنان

 محصوالت بازاریابی و شغلی های مهارت به دستیابی برای عشایر و روستایی
 دختران و زنان های توانایی یارتقا ،ای منطقه های مزیت و ها قابلیت بر   مبتنی

 ؛اقتصادی های عرصه در حضور برای مهارت صاحب و کرده تحصیل
 نظام از زنان سهم افزایش

 تأمین و رفاه جامع
 توانمندسازی و اجتماعی

 در و دیده آسیب زنان
 آسیب معرض

 افزایش منظور به تکمیلی و یک سطح در اجتماعی فراگیر های بیمه توسعۀ
 برای حمایتی های نظام توسعۀ ،خانواده و زنان مختلف های گروه های توانایی

 ،نهادی های زمینه توسعۀ ،خانواده و زنان آسیب معرض در و پذیر آسیب های گروه
 های گروه اجتماعی تأمین جامع نظام حداکثری پوشش برای الزم قانونی و پژوهشی
 ؛خانواده و زنان مختلف

 و سالمت سطح یارتقا
 زنان بهداشت

 بر تأکید با زنان سالمت خطر عوامل مدیریت و کنترل و بیماری از پیشگیری بر تمرکز
 خدمات تأمین های طرح اجرای و ها زیرساخت توسعۀ ،زنان در فراگیر و شایع عوامل
 زندگی محیط و مختلف سنی های گروه در بااهمیت مسائل بر تمرکز با سالمت نیاز مورد
 خانواده و زنان سالمت فراگیر و جامع ،باکیفیت خدمات تأمین ،کشور سراسر در زنان

 تحقیقات اجرای و طراحی، ای منطقه و شغلی ،های ویژگی و نیازها ،ها اولویت با متناسب
 و سازی آگاه ،آن بهبود راهکارهای و زنان اجتماعی و روانی ،جسمی مشکالت با مرتبط

 های همکاری تقویت ،خانواده و زنان سالمت و بهداشت با مرتبط های مهارت آموزش
 ؛کشور در خانواده و زنان سالمت توسعۀ موفق های برنامه سازی پیاده برای بخشی بین

 اجتماعی ۀسرمای یاارتق
 و زنان فرهنگی و

 خانواده

 ایجاد و گیری شکل در زنان مشارکت حضور تسهیل و سازی فرهنگ ،آموزش
 های برنامه از حمایت ،خانواده و زنان نهاد مردم های سازمان و مردمی های تشکل
 افزایش ،خانواده و زنان ۀحوز اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگی فعال نهاد مردم های تشکل

 تقویت ،نهاد مردم های سازمان سازمانی های مهارت و ها ظرفیت ،ها توانمندی
 ،دولتی نهادهای و خانواده و زنان نهاد مردم های سازمان بین ای شبکه های همکاری

 بهداشت قبیل از ملی فراگیر های برنامه اجرای برای زنان ۀبالقو توان از مندی بهره
 حمایت ،ملی های سرمایه از صیانت ،زیست محیط از حفاظت ،جمعیت افزایش ،عمومی

 و زنان ۀحوز اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگی فعال نهاد مردم های تشکل های برنامه از
 نهاد مردم های سازمان و دولت میان مؤثر تعامل و ارتباط تقویت و اعتمادسازی ،خانواده

 فعال و مؤثر حضور برای سازی زمینه و المللی بین تعامالت توسعۀ ،خانواده و زنان ۀحوز
 ؛ایرانی زن واقعی ۀچهر و جایگاه معرفی جهتدر المللی بین مجامع در زنان

 در ساالری شایسته
 جامعه ۀادار و مدیریت

 افزایی توان ،کشور گیری تصمیم و سازی تصمیم سطوح در زنان مشارکت افزایش
 .نخبه و مدیر زنان

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعۀ ششم ۀسال پنج ۀبرنام سند و قانون منبع:

 ادامۀ
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 گیری نتیجه و بحث
 ،منافع از برخورداری در مرد و زن بین گذاردن   تفاوت طریق از گاهی ،توسعه سنتی های روش

 امر در را خود ندرت به نیز زنان ،براین   عالوه .کند می تشدید را جنسیت به مربوط تعصبات

 در زنان کامل دادن   مشارکت .سازند می درگیر توسعه های برنامه اجرادرآوردن   به و کردن   مفهومی

 است. میسر توسعه های برنامه در جنسیتی عدالت واردکردن طریق از ،ملی سازندگی و توسعه

 مستقیمطور    به که هایی هدف ،منظور این برای و گیرد قرار ریزان برنامه هدف اولین باید امری چنین

 ساختن   مطرح ،رو این از شود. تعیین ،است جنسیتی عدالت به مربوط منافع و پیشرفت به ناظر

 اندیشگی ساختار و رویه در مناسب تغییراتی مستلزم ،ملی های برنامه در توسعه و جنسیت جدی

 این نیازمند ،توسعه در جنسیتی عدالت و زنان موضوع واردکردن که امعن   بدین است. برنامه تدوین

 خردمندانه ،اند دانسته مرد ستفرود را زن ،سنتی جوامع در که هایی فلسفه نقد با که است واقعیت

 بازسازی در زنان ۀسازند نقش ۀدربار و شود نگریسته ای تازه دید با جهان به ،دشو برخورد

 از .دصورت گیر بازاندیشی امروز جهان شرایط و نوین ۀجامع الزامات اساسبر توسعه و اجتماعی

 و زمینه این در ملی ۀاراد تقویت با فقط ،کشور توسعۀ های برنامه در جنسیتی عدالت طرح ،رو این

 ،جنسیتی عدالت طرح مجریان ،ترتیب بدین است. پذیر امکان نظام مقامات ۀهم تام حمایت

 ۀزمین که است بدیهی .دنانجام می زندگی کیفیت بهبود به که هستند هاییراهبرد مدافعان درحقیقت

 است اجتماعی حیات وجوه ۀهم در مرد و زن بین اجتماعی عدالت و تساوی ،بهبودی چنین اصلی

 ،روزاریو و )تورس شود و اجرا میسر جنسیت به پاسخ توسعۀ های طرح اجرای طریق از الزاماً که

 ،توسعه جنسیتی رویکردهای به توجه و برنامه جنسیتی تحلیل نیز ایران در ،راستا همین در (.1375

 تسلط زمان در ساله هشت ای وقفه با اما ،است اجتماعی گذاران سیاست اهتمام مورد هشتاد ۀده از

 ،ایران در ریزی برنامه اساس که است مهم نکته این به توجه .دش مواجه رادیکال یاصولگرا گفتمان

 امری ،توسعه اجتماعی-انسانی های شاخص گاهی و است اقتصادی رشد حداکثررساندن   به هدف با

 توسعه های برنامه در سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی یها شاخص ،درنتیجه .دونش   می محسوب ثانویه

 را خود اهمیت ،شود توزیع کسانی چه بین و شود تولید چیزی چه اینکه و شوند می گرفته نادیده

  .دهد می دست از

 .است جنسیتی عدالت شاخص ،ایران ریزی برنامه نظام در غفلت مورد های شاخص از یکی

 آن گذار بیانگر توان می را جامعه یک در آن برقراری که است موضوعاتی جمله از جنسیتی عدالت

 پذیرش ند.دار دوسویه تعامل ،جنسیتی عدالت و توسعه .تلقی کرد مدرنیته به سنت از جامعه
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 در آن به توجه و جنسیت موضوع اهمیت به پرداختن از فراتر ،توسعه هدف با جنسیتی عدالت

 است. بیهوده تالشی آن اجرایی ضمانت بدون ،جنسیتی عدالت ۀدربار بحث زیرا ؛است ریزی برنامه

 گرفته قرار گفتمانی ۀحوز چه در اینکه به بسته ،«جنسیتی عدالت» و «زن» های مقوله ،دیگر سوی از

 تعلق گفتمان از خاصی نوع به هریک که گیرند می خود به متفاوتی های هویت و معانی ،باشند

 های گفتمان در زنان جایگاه گفتمانی تطور بحث ضمن ،مقاله این در .اند   گرفته معنا آن از که دارند

 ،طریق این از تا شد هپرداخت توسعه ششم برنامۀ در جنسیتی عدالت گفتمان تحلیل به ،حاضر ۀده

 کشور در ای توسعه گذاری سیاست و سازی تصمیم سطح در موجود گفتمانی های کشمکش

 شود. تر تشخیص قابل امروز جهان و جامعه الزامات با تر ناسبتم گفتمان و دوش بازنمایی

 از ساختارشکنی با رادیکال اصولگرای گفتمان دهد می نشان حاضر ۀده گفتمانی تطور ۀمطالع

 و آن ۀیافت   تثبیت معنایی نظام در تزلزل ایجاد به ،(زنان مشارکت) طلبی اصالح گفتمان مرکزی دال

 مرکزی ۀنشان با خود گفتمان بندی مفصل به شروع و کرده مبادرت آن با سازی غیریت

 عفاف و حجاب ،مهرورزی مروج ،کننده تیترب ،مرد مکمل ،مادری یها مدلول با ،«محوری خانواده»

 گرنشان ،اجتماع در زنان جایگاه مورددر گفتمان این نشانگانی فقر .است کرده خانوادگی اشتغال و

 برابری» شناور دال اعتدال، گفتمان مقابل، در .است مستقل سوژه یک مثابۀ به زنان به توجهی بی

 فضای از بود، شده طرد گونگیگفتمان حوزه به رادیکال اصولگرای گفتمان توسط که را «جنسیتی

 ،«زنان اشتغال» نشانگان اساس،براین. نشاندمی خود گفتمان مرکز در و کرده آزاد گونگیگفتمان

 بیمۀ و رفاه» و «جنسیت به توجهی بی» ،«گرایی انوادهخ» ،«حقوقی موانع رفع» ،«برابر های فرصت»

 نشانگان، این همۀ. است کرده بندی مفصل را «مرد و زن برابری» کانونی دال با پیوند در «زنان

. بودند رادیکال اصولگرای گفتمان توسط گونگیگفتمان حوزه به شده طرد و شناور های دال

 با برابر جایگاهی زنان به ،اعتدال گفتمان در زنان ژهیو به اجتماعی قشرهای ربیشت یشدگ سوژه

 در تنها ،رادیکال اصولگرای گفتمان در زنان ،مقابل در .دهد یم خود نشانگانی ۀسامان در مردان

 .دنشو یم شناخته رسمیت به وجودشان خانواده ساختار و شکل

 مرکزی ۀنشان ،برنامه این که است آن بیانگر ،توسعه ششم برنامۀ جنسیتی عدالت گفتمان تحلیل

 فرعی های نشانه با که کشد می تصویر به جنسیتی عدالت برمبنای ،عرصه این در را خود محوری و

 و «حقوقی نظام اصالح» ،«زنان باسوادی» ،«بهداشت و سالمت» ،«شغلی های فرصت» یعنی ،آن ذیل

 این .دهند می سامان را جنسیتی عدالت معنایی نشانگان ،«گیری تصمیم و سازی تصمیم در مشارکت»

 ،آموزشی عدالت ،بهداشتی عدالت ،اقتصادی عدالت بیانگر ترتیب   به توان می را معنایی های نشانه
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در  ،توسعه ششم برنامۀ که گفت توان می نگاه این با دانست. سیاسی عدالت و حقوقی عدالت

 و استار برخورد جنسیتی عدالت برای بیشتری شمول از ،قبلی توسعۀ های برنامه رمقایسه با بیشت

 جایگاه به خود رویکرد و نگاه بتواند اعتدال گفتمان اگر .دهد   یت نشان میحساس جنسیت ۀمسئل به

 خواهد بهبود گذشته به نسبت زنان وضعیت ،سازد هژمون کشور سیاسی نظام و جامعه در را زنان

 مرکزی دالویژه    به ؛شود می کشیده چالش به رقیب های گفتمان رفط از ،اعتدال گفتمان البته یافت.

 ممکن ،نیاورد تاب چنانچه و است مواجه متخاصم های گفتمان قراری بی با جنسیتی( )عدالت آن

 این که زمینه این در ،اعتدال گفتمان است الزم ؛ بنابراین،شود ازجاکندگی و تزلزل دچار است

 بکوشد.کماکان در اقناع جامعه  ،است زنان مسائل ویژه به جامعه مسائل حل کلید گفتمان
 

 منابع
 علوم توسعۀ و تحقیقات ۀسسؤم :تهران ،سیاست و پادگفتمان ،گفتمان ،(1383) محمدرضا ،تاجیک 

 انسانی.

 دمادم خبری سایت ،«است خرداد دوم گفتمان ۀادام تز طلبی نئواصالح» ،(1396) محمدرضا ،تاجیک، 
 .05/05/96 :مراجعه تاریخ

 مبانی) ایران در انتخابات و گفتمان ،هویت ،(1394) سمیه ،مقرب شوکتی و امیر ،پناه رضائی 
 پارسی. توسعۀ نشر تهران: ،(1392 انتخابات ایدئولوژیک

 روحانی حسن انتخاباتی های سخنرانی ،(1392) حسن ،روحانی. 

 تهران: ،(1394) ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعۀ ششم برنامۀ سند 
 کشور. ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 ۀشمار ،اجتماعی علوم ۀفصلنام ،«ها واقعیت ۀپای بر جنسیتی ریزی برنامه» ،(1379) ژاله ،طلب شادی 
11-12: 1-32. 

 قطره نشر تهران: ،رانیا زنان یها چالش و توسعه ،(1381) ژاله ،طلب یشاد. 

 1396) ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعۀ ششم ۀسال پنج ۀبرنام قانون-
 .کشور رسمی ۀروزنام ،(1400

 مهر دولت رئیس ۀاندیش در خانواده و زنان ،(1389) خانواده و زنان امور مرکز جوان مشاوران گروه، 
 .خانواده و زنان امور مرکز ،جمهوری ریاست تهران:

 سیاست سوی به) سوسیالیستی استراتژی و هژمونی ،(1393) شانتال ،موفه و ارنستو ،الکلو 
 ثالث. نشر تهران: ،رضایی محمد ۀترجم ،(رادیکال دموکراتیک

 تهران ،یوسفیان جواد ۀترجم ،توسعه و جنسیت ،(1375) دل روازیو ،روزاریو و آماری ،تورس لیس: 
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