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Abstract 
The purpose of this article is to analyze gender as the main criterion in gender 

justice, and figure out the relationship between gender justice and the important 

criteria in theories of justice which are fairness, needs, and merit. Feminists have 

also added a new dimension, namely gender equality. The present article will answer 

what is meant by gender and gender justice as an evolving concept and how they 

relate to the criteria in theories of justice. Accordingly, the purpose of this article is 

to scrutinize the concept of gender, to know what the relationship between criteria in 

important theories of justice with gender is. The method is to collect data and then 

analyze their content. The results of this study are as follows: Theories of justice 

have neglected gender as a criterion, as their main source is economics and political 

science. Feminists have disregarded the basic theories of justice, as little attention 

has been paid to gender in these theories. Only John Rawls's theory and his writings 

have alluded to key feminist concepts; to him women are as important as other weak 

classes in society, such as the disabled and the poor. Other theories are more 

committed to micro-thinking than to theories of group issues such as women. 

Although feminists have tried to maintain their connection with theories of justice in 

some way, they seem only to be committed to equality. Therefore, gender justice is 

in fact a feminist reading of the theory of equality in outcomes and has been 

considered as a strategy in the transition phase to gender equality. 
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های واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه
 عدالت و عدالت جنسیتی

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 *فریبا عالسوند

 چکیده

منظور درک مثابة معیار اصلی در عدالت جنسیتی و بهمسئلة این مقاله واکاوی معیار جنسیت به
انتد ا   دالت استت  ایتن معیارهتا عبتار     های مهم عنسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه

ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را انصاف، نیا ، شایستگی  فمینیست
اند  مقالة حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد کته جنستیت و عتدالت جنستیتی     پیش کشیده

هتای  های مطترح در نظریته  عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیاربه
عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف ا  این مقاله این است که با واکتاوی دییتم مفهتوم جنستیت،     

های مهم عدالت با جنستیت چیستت  روا ایتن پت وهش     بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه
هتای  ریهها و سپس تحلیل محتوای آنهاست  نتایج این پ وهش عبار  است ا : نظگردآوری داده

عدالت تا حد  یادی کورجنس بوده و مبدأ یریب به اتفاق ایتن نظریتا  دانتش ایتصتاد و علتوم      
ها نیتز  اند، چنانکه در این نظریهاعتنا بودههای اصلی عدالت بیها به نظریهاند  فمینیستسیاسی

ی به مفاهیم های او اشاراتبه جنسیت توجه چندانی نشده است  تنها در نظریة جان رالز و نوشته
کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت  نان همان یدر اهمیت دارند که سایر طبقا  

پتردا   ها بیشتر بته کت ن تفکتر اصتلی نظریته     ضعیف در جامعه مانند معلوالن، فقرا  سایر نظریه
د کته  انت ها کوشیدهمتعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند  نان را حل کنند  اگرچه فمینیست

ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند  بته  گونههای عدالت بهربط خود را با نظریه
عنوان یک همین سبب، عدالت جنسیتی در وایع یرائتی  نانه ا  نظریة برابری در نتایج است و به

 استرات ی در مرحلة گذار به برابری جنسیتی مورد توجه یرار گرفته است 
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 مقدمه
انتد، کتم   هتا بتاور داشتته   در طول تاریخ، تعداد کسانی که به تقدم و برتری عدالت بر سایر ار ا

عنوان یک امتر اخ یتی، بهتتر و برتتر ا  همتة امتور سیاستی و        نیستند  در این نگرا عدالت به
(  جان استتوار  میتل معتقتد بتود عتدالت رئتیس ستایر        Sandel, 1998: 2) اخ یی دیگر است
(  ا  آنجتا کته عتدالت    Sandel, 1998: 2آورتترین اخت ق استت )   ترین و التزام اخ ییا ، مقدس

پ وهان معتقدنتد  دنبال سامان دادن به  ندگی اجتماعی است، برخی عدالتمثابة یک ار ا بهبه
های دیگر را های دیگر نیست، بلکه معیاری است که ار اار اعدالت تنها یک ار ا در میان 
کتار رود تتا تدتادها میتان مفتاهیم      عنوان یک استاندارد بهتواند بهمحاسبه و ار یابی کرده و می
(  اهمیت عدالت اگرچه امری تاریخی استت،  Sandel, 1998: 15-16دیگر را حل و سا گار کند )

ای گرایانه دربارة عدالت رونتم ویت ه  ب گرفت و مباحثا  عملتمرکز بر آن در دو سدة اخیر شتا
یافت  یکی ا  مباحث تأثیرگذار در این باره کوشتش بترای ارائتة معیتاری بترای هتر دو مفهتوم        
محوری در عدالت یعنی برابری و نابرابری بتوده استت کته در ایتن مقالته ضتمن ارائتة گتزارا         

تترین مباحتث معیارهتا    ینیستی اشاره شده و مهممختصری ا  آنها به معیار مطرح در اندیشة فم
 در ارتباط با جنسیت مطرح خواهد شد 

ای است که به ظاهر، همگتان در فهتم آن تفتاهم دارنتد، مباحتث در      که عدالت واژهدرحالی
نظتر  آمتده مشتکل بته   دستت هتای بته  خصوص آن تا حدی پیچیده شده است که توافم بر گزاره

عنتوان ابتزاری بترای    دهند فهم مشترکی ا  عتدالت بته  نشان می تررسد  هرچه متون یدیمیمی
های میان دو جنس، وجود داشته است، متون جدید اختت ف  ها، ا  جمله نابرابریدیدن نابرابری

نمایانند  ایتن اختت ف ممکتن استت بته      در تعریف و معیار برابری و نابرابری دربارة آن را با می
یافتگی برابری در هر شرایطی، و حدود اصل عدم تبعتیض  میتاخت ف دربارة معنای تبعیض، اه

تترین نظریتة عتدالت، آن را    تترین و شتاید یتدیمی   پ وهان معتقدند اصتلی برگردد  برخی عدالت
هتا،  هتای اولیته، فرصتت   سا د، یعنی عدالت بته معنتای برابتری در وضتعیت    ردیف برابری میهم

(  این نظر یابل نقد است، حتی اف طون Konow, 2003: 1194شود )ها و حقوق تعبیر مینسبت
(  شاید منشتأ ایتن   010: 0931گرا به این معنا نبودند )پیغامی و همکاران، و ارسطو هم مساوا 

عنتوان اصتل در نظتر گرفتته شتده و رعایتت       دیدگاه آن باشد که در تعریف عدالت، مساوا  بته 
حستاب آمتده   تر عدالت بهن یا سطوح پیچیدهها در وایع توجه به استثنائا  آها و نابرابریتفاو 

است  شاید گفته شود در نیا های اولیه، مساوا ، محور است، اما آن هم بتدون چتالش نیستت     
داند، معتقد است حساب نیا ها یا همان خیترا   برای مثال، رالز با آنکه حم را بر خیر مقدم می

 :Rawls,1990انتد ) ی، کوتتاه و حتدایلی  اند،  یترا ضترور  اولیه، جداست و آنها بر هر حقی مقدم

(  وی خیرا  اولیه را اموری مانند آ ادی فردی، فرصت، ثرو  و درآمد، احترام به خویش و 348
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داند  در مقابل، برخی معتقدند همین نیا های اولیه هم به لحتا  افتراد ممکتن    کرامت نفس می
ند سبد کاال، میزان کالری     و اینهتا  است فرق کند  برای مثال اگر در نیا  به خوراک م کی مان
هایی وجود دارد )پیغامی و همکتاران،  مطرح باشد، میان افراد در حو ة شهری و روستایی تفاو 

ها باید در نظر گرفته شتوند یتا   (  آنگاه بحث بر سر این خواهد بود که آیا این تفاو 031: 0931
هتای عتدالت بتا وجتود همتة      ذیرفت که نظریته سهولت این گزاره را پتوان بهخیر؟ بنابراین نمی

برابرنتد، پتس حتم     0ها در نیا های اولیته هایشان، در این باره با هم توافم دارند که انسانتفاو 
برابر در رفع آنها دارند  فهتم مصتداق و حتدود یتک نیتا  بترای هتر فترد، برابتری دربتارة آن را           

(  در نتیجه، یکسان دانستتن  112: 0931، برانگیز و دشوار کرده است )پیغامی و همکارانچالش
پتردا ی دربتارة   وگتو و نظریته  مراتب ا  گفتعدالت و برابری نادرست و سخن گفتن ا  عدالت به

 تر است برابری پیچیده
هتای مهتم   تردید ا  شتاخه حدی است که بیهای عدالت بهها در پروژهاهمیت درک نابرابری

جیمز کونو اساساً برابتری را بخشتی ا  مطالعتا  نتابرابری      پ وهی مطالعا  نابرابری است عدالت
(  امرو ه این موضوع بخش پیچیدة مطالعا  عدالت استت   Konow, 2003: 1194دانسته است )

ها را نادیتده بگیرنتد و   در دورة تسلط گفتمان برابری، مدافعان برابری تنها نیا  دارند که نابرابری
ها را نیتز  خواهند نابرابریهای عدالت باید ثابت کنند چرا مینظریهآنها را ناکافی اع م کنند، اما 

پ وهتی کمتتر بته ایتن     تر ا  آن م کشان برای نابرابری چیست  در منتابع عتدالت  ببینند و مهم
 ها دربارة عدالت تا این حد با یکدیگر  اویه دارند  مسئله توجه شده است که چرا دیدگاه

قدند برابری تنها معیتار عتدالت نیستت، بلکته صترفاً یکتی ا        اگرچه تعداد محققانی که معت
( کم نیستند، در عین حال اموری مثل 031و010: 0931معیارهاست است )پیغامی و همکاران، 

س متی در مقابل معلولیت، ثرو  در مقابل فقر، انسان در مقابل جنسیت همیشه م  م هم رخ 
همین ستبب بته متوا ا  اعمتال برابتری در ستطحی ا        اند و تقدم و تأخر  مانی ندارند  به داده

ها، تعیین م ک نابرابری و جلوگیری ا  ستم ضرور  دارد  شاید به همتین  نیا ها، درک نابرابری
عنتوان یتک اصتل عمتومی بته کمتک       توان بته پ وهان باور دارند تساوی را نمیدلیل این عدالت
ین شرایط عادالنه را بسیار دشوار کرده باشند، که  مینة بهترتوان ا  آن هنگامیطلبید، بلکه می

 (  Konow, 2003: 1195عنوان تقریبی مناسب استفاده کرد )به
های نظری، انتزاعی بودن مباحث عدالت هتم متورد منایشته یترار گرفتته      بر پیچیدگیافزون
جامعتة   رو تعدادی ا  پ وهشگران غربی وجوه نوپدید عدالت مانند عدالت تتو یعی در است  ا این

هتا بتا برابتری در    برابر، چالش آ ادی و برابری در نظریة عدالت و نقاط تمایز برابتری در فرصتت  
(  Rowls, 1990; Nozick, 1979; sandel, 1982; Kirp et al., 1986انتد )ر ک  نتتایج را کاویتده  

                                                           
1. primary goods 
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هتای  وضتعیت  مثابة یک غایت انتزاعی در نظر گرفته شده که برایندها بهای نظریهعدالت در پاره
تتری ستنجیده   گیتری، مشتهودتر و صتری    اندا ههایی که با معیارهای یابل عینی است؛ وضعیت

شوند  به همین روی برخی فیلسوفان مدرن لیبرال، برابری را شرط مهم تحقم عدالت دانستتند  
اره (  برای درک اهمیت این گزاره باید دانست در دورة مدرن، دعواهتا دربت  002: 0919)فرانکنا، 

«  آیا آ ادی مقدم استت یتا برابتری؟   »عدالت، در وایع در پاسخ به این پرسش شکل گرفتند که 
(، تقتدم و  911: 0911بنابراین اگرچه برابری همواره یکی ا  ارکان عدالت بوده استت )واعظتی،   

های عدالت متنتوعی را پتیش کشتیده استت  بترای برختی بتار        تأخر آن نسبت به آ ادی، نظریه
دالت مهم بوده و معتقد بودند تقدم آ ادی فردی برای رسیدن بته اهتداف شخصتی ا     اخ یی ع

تر نیست  به همین سبب تعدادی ا  آنها به الگوهایی دربارة رفاه اجتماعی، ایتصتاد و  برابری مهم
هتای ایتصتادی در عرصتة    مالکیت پرداختند که برابری را تتأمین کنتد، اگرچته ا  برختی آ ادی    

هتا را مهندستی کنتد و بتا کمتک      اهد یا آن را تعدیل کند یا اینکه نابرابریمالکیت خصوصی بک
ا  این دسته است  برخی دیگتر معتقدنتد لیبرالیستم بتدون      0یانون ا  تأثیر آنها بکاهد  جان رالز

معناست و هرگونه مهندسی اجتماعی با آ ادی فردی مغایر است  بنتابراین  آ ادی و فردگرایی بی
 1شان است  رابر  نا یتک مین آ ادی افراد برای مالکیت بر ثمرة ت ا فردیعدالت به معنای تأ
 در این دسته یرار دارند  9و فردریک هایک

های عدالت دستة اول، الگوگرا بوده و راهبرد آنهتا برابتری در نتتایج استت  ا  نظتر برختی،       نظریه 
 :Sandel, 1998شتود  ستوب متی  هتا مح عنوان پیشرفت در نظریة برابری در فرصتبرابری در نتایج به

ستاالری موافتم نباشتد(    ویت ه اگتر بتا شایستتگی و شایستته     گویند هر نظریة عدالت )به(،  یرا می(69
های متفاو  براساس توانایی طبیعی را با سطحی ا  برابری دائماً اصت ح  نیا مند این است که وضعیت

هتای دستتة   را بر عهده بگیرد  نظریته  نوعی خود مهندسی وضعیت( و به(Sandel, 1998: 69-70کند 
 ها معتقد نیستند   ای دولت برای اص ح سیستمدوم، غیرالگویی هستند و به رفتار مداخله

رستد  نظتر متی  اند کته در نگتاه اول بته   ها نیز ایدة عدالت جنسیتی را مطرح کردهفمینیست
مثابتة  ، برابری در نتتایج بته  اند  در مطالعا  جنسیتموضوع عدالت را در نسخة  نانه دنبال کرده

ها ها همواره ا  دولتها طرفداران بیشتری دارد  فمینیستگر میان فمینیستیک نظریة مداخله
ریزی آنها باید به جنسیت حساس باشد و با ایداما  مثبت به سود  نان ماننتد  اند برنامهخواسته
لت جنسیتی به لحا  نظتری الگتوگرا و   بندی، ا  تأثیر نابرابری آنها بکاهد  در نتیجه، عداسهمیه
شتود  ایتن ستخن بته ایتن      بندی متی رده« برابری در نتایج»محور است و در ردیف نظریة دولت

هتای مهتم پشتتیبانی شتود و     معناست که عدالت جنسیتی باید ا  طترف ایتن دستته ا  نظریته    

                                                           
1. John Rawls 

2. Robert Nozick 

3. friedrich Hayek 
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ستتگذاری الگتوگرا و   دهند و بتا سیا های فردگراتر که به آ ادی بیش ا  برابری اهمیت مینظریه
 اند، با این تحلیل فمینیستی موافم نخواهند بود  ها، مخالفشده دولتمهندسی

منظتور  مثابة معیار اصلی در عدالت جنسیتی و بته مسئلة این مقاله واکاوی معیار جنسیت به
انتد  های مهم عدالت است  این معیارها عبار درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه

طور عمده بر محور یکی ا  این معیارها های عدالت بها  انصاف، نیا  و شایستگی  هریک ا  نظریه
اند  با توجه بته ایتن مستئله، مقالتة حاضتر بته ایتن        ها متمایز شدهیافته و ا  دیگر نظریه سامان

 عنوان یک مفهوم متطور و نیز ایدة عدالت جنستیتی بته  پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت به
های عدالت دارد؟ فرضتیة مقالته دربتارة    چه معناست و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه

هتای اصتلی عتدالت    پ وهتی فمینیستتی بته نظریته    این مستئله عبتار  استت ا  اینکته عتدالت     
ها نیز به جنسیت توجته چنتدانی نشتده استت  جنستیت در      اعتناست، چنانکه در این نظریهکم

می پویا و متطور است و عدالت جنسیتی بر محور تحتول معناشتناختی   اندیشة فمینیستی مفهو
انتد کته ربتط ختود را بتا      ها کوشتیده همواره رو به تغییر است  اگرچه فمینیست genderمفهوم 
ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند  بته همتین دلیتل،    گونههای عدالت بهنظریه

عنوان یک استرات ی در  نانه ا  نظریة برابری در نتایج است و بهعدالت جنسیتی در وایع یرائتی 
 مرحلة گذار به برابری جنسیتی مورد توجه یرار گرفته است  

های عدالت با بحث در خصتوص معیتار آن،   تعیین تکلیفِ حیطة برابری یا نابرابری در نظریه
ه کترده و موضتوع   ها نیز معیتار جدیتدی اضتاف   مشخص شده است و چنانکه گذشت، فمینیست

اند  بنابراین هدف ا  این مقاله این است کته بتا واکتاوی دییتم     عدالت جنسیتی را پیش کشیده
 های مهم عدالت با جنسیت چیست مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه

دلیل تسلط این بحث ا  همین منظر نوآمد است،  یرا عدالت جنسیتی در کشورهای دیگر به
هتا،  عنتوان یتک راهبترد مبنتای سیاستت     یتدار فکر فمینیستی مورد منایشه یرار نگرفته و بهو ا

گیرد  شرافت واژة عدالت و تقابل آن با ظلم و تبعتیض آن را غیریابتل   ها یرار مییوانین و برنامه
که عدالت جنسیتی مفهوم پیچیده و تفستیرپذیر و نیا منتد دیتت    وگو کرده است، درحالیگفت
های عدالت نیستت و در دیستیپلین آنهتا یترار     ای به نظریهاست  عدالت جنسیتی الحاییهبیشتر 

ندارد  بنابراین با شناسی آن ضروری است  ا  سوی دیگر، این مفهوم در ایران نیز دچار بدفهمی 
 (   0930است )ع سوند، 

ها و ستپس تحلیتل محتتوای آنهاستت  شتناخت مفتاهیم       روا این پ وهش گردآوری داده
 های مبدأ است مدنظر، فراتر ا  با شناسی لغوی و نیا مند تحلیل دییم در نظریه

پ وهی، یرائت هر تر برای عدالتدهد راه صحی ها دربارة عدالت نشان میبا آنکه تنوع نظریه
تک متفکران عدالت است، این مقاله تنها درصتدد ارائتة   نظریه و درک نقاط اصلی در اندیشة تک

عنوان معیاری نوپدید و فمینیستی در مباحث عدالت و کوشش برای ا  جنسیت بهتبیینی دییم 
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های مهم عدالت است تتا  نشان دادن تصویری ا  نسبت میان این معیار و سایر معیارها در نظریه
طور روشن توضی  داده شود  برای این منظتور مقالته براستاس معیارهتا     ایدة عدالت جنسیتی به
جای اشاره بته نظریتة مارکسیستم    عبار  دیگر، بهها  بهمتفکران یا نظریهتنظیم شده است و نه 

جای اشاره به رابر  نا یک و نظریتة برابتری   دربارة عدالت، به معیار موردنظر آنها یعنی نیا  و به
عنوان تیتر انتختاب شتده استت  بتا ایتن شتکل ا  ستا ماندهی        ها، معیار شایستگی بهدر فرصت

هتای  با یکدیگر مقایسه کرد و جایگاه معیار جنسیت و میزان پشتیبانی نظریه توان معیارها رامی
ها اشتاره شتده و   عدالت ا  عدالت جنسیتی را شناخت  بر این اساس ابتدا به سه معیار در نظریه

طور مبسوط به معیار جنسیت و تبیین سنجی شده و سپس بهمیان آنها و معیار جنسیت نسبت
هتای  پرداخت تا معلوم شود عدالت جنسیتی در چه نستبتی بتا نظریته   عدالت جنسیتی خواهیم 

یابتد  عدالت یرار خواهد گرفت  بنابراین معیارهای موردنظر که مقاله بر محور آنهتا ستا مان متی   
 اند ا  انصاف، شایستگی، نیا  و جنسیت عبار 

 

 1انصاف
تمایتل بته    9و یانون طبیعتی  های انصاف، عدالترود و واژهکار میبه 1انصاف گاهی معادل عدالت

های یانونی در طول تتاریخ ا  همتة ایتن مفتاهیم     ( و رژیمMalanczuk, 2002: 55) ادغام داشته
اند  ارتباط میان یانون و انصاف در یوانین کهن یافت شده استت،  یترا جوامتع اولیته     بهره گرفته
 :chattopadhyay, 1975) کردند تقدس و یانون را در ارتباط با اخت ق تفستیر کننتد    ت ا می

شد  منتسکیو اخ ق و عدالت را پشتتیبان  کار گرفته میکه واژة انصاف برای این منظور به (381
شتتود دانستتت کتته اگتتر رخ دهتتد، یتتانون بتته انصتتاف و تناستتب نزدیتتک متتی ختترد انستتانی متتی

chattopadhyay, 1975: 381)اصلی های شانزدهم و هفدهم یانون طبیعی منبع (  در طول سده
های نو دهم و بیستم یاضیان مجتا  بودنتد تتا عتدالت و انصتاف را      المللی بود، در سدهیانون بین

 تر بود  رایج 0311المللی درخواست کنند  گفتنی است این تعبیر پیش ا  عنوان یانون بینبه
و  پ وهان، اگرچه تعریف روشنی ا  انصاف وجود ندارد، ارجتاع بته انصتاف   ا  نظر برخی یانون
دهتد تتوافقی وجتود دارد مبنتی بتر      طور ضمنی و چه صری ، نشان میذکر آن در یوانین چه به

هتای اخ یتی را   اینکه انصاف دارای بار اخ یی است و یانونگذاران یا یاضیان با کمک آن، ار ا
ی پتذیر اند در مفهوم انصاف، لطافتت و مستئولیت  اند  برای مثال گفتهبه مراتب یانونی وارد کرده

(  برخی معتقدند اصتولی ماننتد م حظتا  اخ یتی ،     (chattopadhyay, 1975: 382وجود دارد 
الملل مانند یانون انگلیس، فرانسه، وجدان خوب و حسن نیت با کمک واژة انصاف به یوانین بین

                                                           
1. equity 

2. justice 
3. natural law 
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هتای  هتا، داوری و سیاستت  آلمان و سوئیس راه پیدا کرده و سپس معنایی ا  انصتاف در دادگتاه  
نویستد شتواهد   (  کونتو متی  (chattopadhyay, 1975: 382به عدالت گنجانده شده است مربوط 
عنوان انگیتزة پشتت صتحنة بیشتتر رفتارهتای      دهد انصاف اغلب بهمیدانی  یادی نشان مینیمه

های دیگر، متعادل یا تقویت شود و اغلب ا  طریم انگیزهشده در جهان وایعیت دیده میمشاهده
(، (Konow, 2003: 1191 دوستی متقابتل ع شخصی، روح جمعی، دوستی و نوعشود، مانند نفمی
 معنا که انصاف بیشتر امری اخ یی است بدان

انصاف به معنای برابری یا نابرابری و یا مرادف عدالت نیست، اما یکی ا  معیارهای عدالت یتا  
یانونگتذاری و   های اجتماعی مکمل در برخی شرایط است  بررسی متتون مترتبط بتا   منشأ طرح

ای ا  یواعد و اصول برای تحقم عدالت ال م بوده و جمود بر دهد همواره بستهدادرسی نشان می
ای مدرن است  برابری در هتر شترایطی،   مفهوم برابری یا تقلیل عدالت به برابری حاوی توتالیته

ره نیا منتد تغییتر   عنوان یک نظریه، در مقابل شرایط و متغیرهای متعدد انعطاف ندارد و هموابه
های مکمل اجتماعی است  ا  همین رو محققان، یانونگذاران و یاضتیان بته   راهبرد یا همان طرح

های یانونی را پر کند، باور دارنتد  ایتن   تواند در مواردی شکافعنوان یک مکمل که میانصاف به
ا  آنهتا باشتد     توانتد یکتی  کند که انصاف میسخن ضرور  چندمعیاره بودن عدالت را ثابت می

مطالعا  تجربی نیز مؤید اصل رفتار برابر در شرایط برابر و رفتار نابرابر در شترایط نتابرابر استت    
( که خود به معنای ضرور  این تنوع است  ا  سوی دیگتر، بتا   061: 0931)پیغامی و همکاران، 

استت و یاضتی یتا     آنکه اخ یی بودن انصاف این امکان را برای آن فراهم کرده که مکمل یتانون 
داور ا  آن برای تفسیر یا پر کردن شکاف در یانون استفاده کند، امتا بتدان حتد نیستت کته بتا       

ها در انصاف دیگر یوانین نادیده گرفته شود  به همین سبب با آنکه ا  یک تاریخی به بعد دادگاه
اجا ة تفسیر یانون  0136کنار اجرای یانون، انصاف را مجا  اع م کردند، برای مثال در آلمان ا  

( و Tella, 2008: 73-77این اتفاق رخ داد ) 0301برای رسیدن به انصاف داده شد و در سوئیس 
 :Oleck. 1951های عالی عدالت انصتاف را اعمتال کردنتد )   در آمریکا اواخر سدة نو دهم دادگاه

به گذشتته تدتعیف    المللی نسبتعنوان منبع یانون بین(، گفته شده امرو ه نقش آن به42 -41
حستاب  (  در یوانین ملی کشورها نیز انصاف منبع حقوق بته Malanczuk, 2002: 55شده است )

کننده در یداو  را بر عهده دارد  برای مثال در یوانین ملتی آمریکتا،   آید و تنها نقش تعدیلنمی
واهان توجه گیرد، یاضی و مشاوران همواره خگیری یرار میویتی موضوعی حقویی مورد تصمیم

شود که انصاف منبعی برای حقوق ملتی تلقتی   به انصاف و عدالت هستند، اما این امر منجر نمی
تواند عامل مهمی اند انصاف میبا وجود این برخی تصری  کرده (  Malanczuk, 2002: 55شود )

م منظتور خلت  ( و در گستترة یدتایی بته   (Brownlie, 2008: 25گیری تلقی شده در روند تصمیم
رو محققتان  (  ا ایتن Fletcher, 2005: 353- 356کتار رود ) هتای اجراهتای مبتکرانته بته    ضمانت

شتود  معتقدند یکی ا  مسائل و مشک   انصاف این است که اغلب به سیستم اخ یی ارجاع می
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Malanczuk, 2002: 56)مثابة (  یو  جنبة اخ یی در انصاف خواه ناخواه به کشدار شدن آن به
وم انجامیده است که خود پیامدهایی دارد  برای مثال انصاف برای یک جامعتة ملتی در   یک مفه

کته  تواند مفید و راهگشا باشد، درحالیهای ملی آن جامعه مییک تمامیت ارضی براساس ار ا
شتود، ارجتاع بته انصتاف ستبب      های متدادی ارجاع میالملل که یوانین به فلسفهدر عرصة بین
ای بتا  (،  یرا هر جامعهMalanczuk, 2002: 55های مستقیم خواهد شد )یریها و درگپیچیدگی

های خودا برداشت متفاوتی ا  این امر اخ یی خواهد داشت و توافم بتر اینکته   توجه به ار ا
 چه رفتار یا یداوتی منصفانه است، مشکل خواهد بود 

در یترار دادن اصتول در    به همین دلیل معنای انصاف نباید بیش ا  حد گسترا یابد و باید
معنای آن دیت شود  مثل اینکه اگر کسی بخواهد اصل برابری را در مدتمون انصتاف بگنجانتد،    

 ,chattopadhyayالزامتاً برابتری نیستت     برانگیزی مطرح ساخته است، چون انصتاف ایدة چالش

د  چنانکته  رست نظتر متی  ( و گاهی حفظ برابری مغایر با انصاف و بار اخ یتی آن بته  (384 :1975
رعایت انصاف در موردی ممکن است به خلم نابرابری ال م بینجامد،  یترا برابتری همتواره بایتد     

( و کار انصتاف تعتدیل همتین    (chattopadhyay, 1975: 384میان امور همسط  سنجیده شود  
 رسد  همچنتین اگتر انصتاف   نظر میامر در مواردی است که اجرای برابری دربارة آنها کوبنده به
 های آن محلی باشند   بخواهد در سط  ملی کارسا  باشد، نباید معیارها و ار ا

کتار رفتته استت،    الملل دربارة  نان با جنستیت بته  این واژه در متون فمینیستی و اسناد بین
جتای بتار اخ یتی بتار حقتویی و یانونگذارانته دارد  ا  نظتر برختی         معنای متفاوتی داشته و بته 

ابتزاری بترای    gender equityجنسیتی هدف و عدالت جنستیتی بتا تعبیتر    ها برابری فمینیست
(  آن تفتاو   Roy, 2017رسیدن به برابری جنسیتی است و تفاو  کمی میان آنها وجتود دارد ) 

داند و تحقم آن گتاهی وابستته بته    = عدالت مردان و  نان را عین هم نمی equityاین است که 
اهی تعامل متفاو  است، بدون آنکه حقوق، مزایا یا تعهدا  آنهتا  تعامل برابر با مردان و  نان و گ

ستبب عتدالت جنستیتی راهتی بترای رستیدن بته برابتری         متفاو  باشد  ا  نظر این نویسنده به
هتای برابتر، سیستتم    جای اص ح  نان برای ورود به فرصتشود بهجنسیتی است که موجب می

المللی ستا مان ملتل متحتد متنعکس شتده استت       اص ح شود  دیدگاه کتیکا روی در اسناد بین
(UNESDOC: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  )

جای برابری جنستیتی ایتن استت کته تحقتم      وسیلة عدالت جنسیتی بهدلیل اص ح سیستم به
رة انصتاف یتا همتان    هاست  آنچه در این میان درکش درباعدالت جنسیتی مبتنی بر ارادة دولت

هتا در عتین تأکیتد بتر حقتوق، مزایتا و       رسد، توجه به تفتاو  نظر میعدالت جنسیتی مشکل به
کنند، به ایتداما   تعهدا  مساوی است  طرفداران عدالت جنسیتی که با انصاف ا  آن تعبیر می

مه با تفصتیل  تر معتقدند که در اداعنوان راهکار مویت و پرشتابو تبعیض مثبت به سود  نان به
بیشتری دربارة آن سخن خواهیم گفت  تفاو  این دو مفهوم در جای دیگری بهتتر بیتان شتده    
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است  برابری جنسیتی به معنای برابر کردن مردان و  نان در نقطة شروع حرکت و نادیده رفتتن  
ردن ها، ع یم و تجارب است و عدالت جنسیتی به معنای برابر کهای دو جنس در تواناییتفاو 

  0ها و مزایا در پایان خط است گسترة وسیعی ا  فرصت
یکی دانسته شده استت و متراد ا  آن تقستیم     justiceو fairnessبا  equityدر موارد  یادی  

در عتین حتال کستانی کته بته نتابرابری        1ها میان مردان و  نان استت  عادالنة مزایا و مسئولیت
داننتد،  اند و آن را موهم متی نگران equalityجای به equityحساسیت وی ه دارند، در استفاده ا  
های نابرابر یرابت دارد و ممکن استت موجتب بتدفهمی و     یرا معتقدند این واژه با تفاو  و نقش

های جنسیتی شود  بنابراین در استفاده ا  این واژه باید احتیاط کرد و یادآور شتد  ترغیب کلیشه
 9 رابری نیستدنبال تبعیض یا نابکه گوینده به

 

   4شایستگی
پ وهی غربی اگرچه به استتعدادهای  شایستگی همان استحقاق است  استحقاق در ادبیا  عدالت

ذاتی هم توجه دارد، اغلب پسینی و بر پایة اکتساب و ت ا است  استحقاق مبنای یتک نظریتة   
گیری کتتارمتمتتایز استتت کتته در آن معیتتار تو یتتع مزایتتای اجتمتتاعی، شایستتتگی براستتاس بتته 

استعدادهای پیشینی و ت ا بیشتتر بتا استتفاده ا  امکانتا  پستینی استت  در حتو ة عتدالت         
هتا بته کستانی    شتود: دارایتی  اجتماعی و ایتصادی مفاد این نظریه براساس این اصول تبیین می

اند، یا آنها را به دست خویش ساخته یا بته  صور  اولیه تصاحب کردهتعلم دارند که یا آنها را به
(  هایک به این مستئله تصتری    Nozick, 2007: 47ای به آنها منتقل شده است )ریم منصفانهط

دارد که منظور ا  شایستگی، امر اخ یی نیست، بلکته شایستتگی براستاس ار ا کتار و تت ا      
 (  Nozick, 2007: 54انجام گرفته است )

نظرهتایی  الت، اختت ف های طبیعی و ذاتی در تحلیل نظری دربارة عتد دربارة اهمیت وی گی
نظرهایی در این باره به خرج داده و توجه بته  پ وهان دیتهم وجود دارد و در وایع برخی عدالت

اند  این افراد دربارة عدالت نظریا  متفاو  و گاه های تکوینی را در تحلیل خود وارد کردهتفاو 
طبیعی شتایان م حظته استت      هایهای آنها در خصوص وی گیکام ً مغایری دارند، اما دیدگاه

برای مثال، رالز با رویکردی بدبینانه با شایستگی فردی و مفهوم سنتی ا  آن موافم نبتود، آن را  

                                                           
1. https://www.caaws.ca/gender-equity-101/what-is-gender-equity 
2. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1175 
3. Desprez-Bouanchaud, A., Doolaege, J., and Ruprecht, L. (1999). Guidelines on Gender-Neutral 

Language, Paris, Unesco. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149 

/114950mo.pdf; (2) CEDAW Committee (2010). General Recommendation No 28 on the core 
obligations of States parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women 
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کس شایستة )به معنای داند که مصادرة دلبخواهانه مزایا را  ا  نظر وی هیچیدر ناموجه میهمان
یا )حتتی( جایگتاه اولیتة ختود در       های طبیعیاخ یی( جایگاه خود در نسبت با مزایا و وی گی

کته دربتارة شایستتگی براستاس تت ا و        رالز حتتی  متانی   (Sandel, 1998: 71)جامعه نیست
گوید، آن را هم خالص ندانستته و بته نقتش مزایتای اجتمتاعی و      مزایای حاصل ا  آن سخن می
نظر وی ت ا هر فرد  عبار  دیگر، ا (  به (Sandel, 1998: 71 کندطبیعی در آنها هم اشاره می

مرهون ضریب استعداد و مویعیتی است که فرد در آن به دنیتا آمتده و رشتد کترده استت  رالتز       
بودگی برابری همین است که یک انسان با کاراکتر یدرتمنتد  نویسد اتفایاً یکی ا  ابعاد مسئلهمی

تتر طتی کنتد  همتین     هتای تریتی را  ودتتر و به   کار بندد و پلته شود توانایی خود را بهموفم می
کاراکتر وی به وضعیت اجتماعی و شانس خانوادگی او نیز بستتگی دارد  در وایتع بتا توجته بته      

گتاه برابتر نیستت و ا  نقطتة     اینکه مبادی حرکت افراد در جامعه و برخورداری ا  مواهتب هتیچ  
ند، شروع، کسانی ا  طریم مشروع یتا نامشتروع مستتعد، ستالم، مالتک امتوال، باستواد     هستت        

شود نابرابر است، پس بایتد بتا عتدالت تتو یعی نتتایج را عادالنته کترد کته         فرایندی که آغا  می
تردید با برابری متفاو  است  این مطلب توضی  یکی ا  اصول مهم نظریة عدالت رالتز یعنتی   بی

  وی در این اصل خواهان آن است که اگر یک وی گی Rawls, 1971: 72-74)اصل تفاو  است )
کی یا وضعیت طبیعی به محرومیت منجر شده باشد، باید تا حدی ا  طریم عتدالت جبتران   ژنتی

عنوان یکی ا  شتارحان رالتز   شود و نظریة عدالت وی در وایع مبتنی بر این اصل است  سندل به
(   (Sandel, 1998: 71طور کامل انکتار کترد  توان بهخود نیز معتقد است استحقاق فردی را نمی

   تفاو  گریزناپذیر است این مقدار ا
هتای  هتای طبیعتی افتراد، ا  خاستتگاه    نا یک در نقطة مقابل، معتقد است تفاو  در یابلیت

هاست و بر این اساس بتر نتابرابری برخاستته ا  اختت ف در یتوا و      اصلی تفاو  در تو یع دارایی
کته در جامعتة   (  همچنان926: 0911گذارد )واعظی، نحو اکید صحه میاستعدادهای طبیعی به

هتای طبیعتی ماننتد نیتا ، تت ا،      تری ا  استحقاق و یابلیتآ اد افراد براساس معیارهای متنوع
دریافت اعانه، دریافت هدیه، دریافت نفقه ا  همسر و طرق بسیار بیشتر به مزایا و مواهبی دست 

 ( Nozick, 2007: 53یابند )می
اندیشد، شایستتگی  ا  نا یک دربارة عدالت میمک اینتایر اگرچه در چارچوب کام ً متفاوتی 

انتد   افراد بستیار مهتم   0هایدر تعریف وی ا  عدالت معیار اصلی است،  یرا در نظریة وی فعالیت
فعالیت )پراکتیس( یعنی هر نوع کنش انسانی مبتنی بر همکاری که به لحا  اجتماعی تثبیتت  

ه فعالیت، فردگرایانه نیستت،  یترا بنتابر    شده و انسجام و پیچیدگی داشته باشد  چنین نگرشی ب
ای در تفستیر ا  عتدالت، اندیشته و عمتل     کننتده و فدیلت نقتش تعیتین   1فردگرایی، شایستگی
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  ا  نظتر وی عنصتر    (Macintyer, 1981: 250)انتد  مهتم  0اخ یی ندارند و حقوق فردی و فایده
تگی استت و عتدالت حالتت و    ها، مقولة شایست های مختلف عدالت در انواع فعالیتمشترک جلوه

کسی به آن گونه که شایستة وضعیتی است که هر کسی به آنچه شایستة آن است، برسد یا هیچ
  در رویکترد  (Macintyer, 1988: 39)وی نیست و ناسا گار با شایستگی او نیست، رفتتار نشتود   

 مکینتایر شایستگی و اثبا  آن امری پسینی و مبتنی بر کار و ت ا است 
طتور کامتل   توانتد بته  دهتد هتیچ نظریتة عتدالتی نمتی     بندی نظریا  مذکور نشان متی جمع
عتدالتی در پتی دارد و   های فردی را نادیده بگیرد،  یرا ختود نتوعی بتی   ها و استحقاقشایستگی

سبب تولد در اند، برای مثال  بهسبب اینکه در آن مویعیت یرار گرفتههمواره باید این افراد را به
هتا،  ها و ناتوانیهای ژنتیکی اعم ا  تواناییکردة یا مرفه مجا ا  کرد  وی گیة تحصیلیک خانواد

جنس بیولوژیکی، سطوح استعدادی تکوینی و تولد یک فرد در یک خانواده یا طبقتة اجتمتاعی   
 گیرند   خارج ا  ارادة فرد و جامعه شکل می

اتتی و استتعدادهای طبیعتی، ایتن     هتای ذ های مذکور دربارة استحقاق و وی گیبا وجود دیدگاه
تنها به جنسیت حساس نیست، بلکته  نظریا  و معیار مطرح در آنها یعنی استحقاق و شایستگی نه

مغتایر بتوده و تنهتا بته لتوا م برابتری در       « برابتری در نتتایج  »به طر  واضحی با نظریة فمینیستی 
هتای  الگتوگرایی دربتارة نظریته    کند هرگونهها پایبند است  ا  جمله اینکه هایک تصری  میفرصت

 & Hayke, 2011: 122ختواه ) خواه باشتد یتا نتابرابری   عدالت اجتماعی نادرست است، خواه برابری

 های مهندسی عدالت بوده و با معیار استحقاق بیگانه است (( و برابری در نتایج، ا  جمله نظریه202
های تکوینی مانند ربارة همة تفاو ا  منظر مطالعا  جنسیت، دیدگاه رالز و اصل تفاو  او د

جنسیت، غنی نیست و برای مثال نظریة او تا حدی کورجنس است  سندل نیز که بتا صتراحت   
هتای استتحقاق   کند نظریته گوید و تأکید میهای تکوینی و طبیعی سخن میبیشتری ا  وی گی

و مختصتا  طبیعتی   اند، چیزی دربارة جنس بیولوژیکی صراحت دربارة آنها سخن گفتهکمتر به
نویسد مزایای ژنتیکی، ذاتتی فترد بتوده و    گوید که مایة شگفتی است  وی میدر  ن و مرد نمی
تتری در هویتت فترد هستتند  همچنتین      های اجتمتاعی دارای ستاختار عمیتم   نسبت به وی گی

پوشی نبوده،  اییدة شرایط فرهنگی و اجتمتاعی نیستتند )بترخ ف    های ذاتی یابل چشموی گی
خصتوص کته هستتم نیستتم  ا  نظتر او      ها و اعتقادا ( و بتدون آنهتا متن آن شتخص بته     اار 

(  (Sandel, 1998: 74های ذاتی و فیزیکی متتأثر ا  امتور فرهنگتی و اجتمتاعی نیستتند      وی گی
هتای طبیعتی میتان    دلیل این امر یا فقدان حساسیت نظری وی دربارة جنسیت است یا تفتاو  

 ئز اهمیت ندانسته است مردان و  نان را چندان حا

هتای  هتای فمینیستتی ماننتد جنستیت، کلیشته     ترین واژههای نظری عدالت مهمدر تحلیل 

                                                           
1. utility 
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انتد یتا   جنسیتی، عدالت جنسیتی، برابری جنسیتی، پدرساالری و مردساالری یا اص ً ذکر نشده
آنکته بحتث   بسامد نبوده یا اصوالً حاوی رویکرد سیاسی فمینیستی نیستند  گفتنی است رالز با 

کند در وضعیت اولیه جنس و طبقه هر دو بایتد  شایان توجهی دربارة جنسیت ندارد، تصری  می
طور ضمنی خواهان تبعتیض مثبتت بته ستود  نتان      نادیده گرفته شوند  در نتیجه نظریة رالز به

 عنوان افراد محروم در تقسیما  اجتماعی است  به
هتا ا   هتا دربتارة گتروه   ال بایی است که آیا نابرابریبا وجود آنچه ذکر شد، همواره جای این سؤ

جمله  نان در مقایسه با مردان بیشتر ناشی ا  ژنتیک و طبیعت هستند یا اجتماع؟ معلوم است که 
هتای  حتی اگر نقطة شروع افراد برای پیشرفت و کسب مزایای اجتماعی برابر باشد، با  هم وی گتی 

هتای  کنند  یکی ا  همین امور دربتارة  نتان وی گتی   ایجاد میژنتیکی و طبیعی در ادامة راه تفاو  
عنتوان  بتودگی بته  آنان مانند سیکل ماهانه، بارداری، ساعت بیولوژیتک و     هستتند  انتقتال بته  ن    

ناپتذیر  ختود و اجتنتاب  شود  ایتن انتقتال خودبته   فرایند  یستی رشد و تغییرا  جسمانی دیده می
وا م  یستی است  به همین دلیل شواهدی مبنی بتر دخالتت آن   ( و دارای ل101: 0931)بامستیر، 

گذارد  تعداد کثیری ا  های  نان وجود دارد که در آمار برابری و نابرابری تأثیر میفرایند در انتخاب
خواهنتد بتا یتک بچته در     اند متی های آمریکا( گفتهالتحصیل کالج کورنل )ا  بهترین کالج نان فارغ

که در مجلة تتایم پوشتش داده    1112ویت داشته باشند  در سال کثر کاری پارهخانه بمانند یا حدا
ای در حتال حاضتر بتا    التحصیل و دارنتدة متدارک حرفته   درصد  نان فارغ 11شده بود، آمده است 

دارنتد،   MBAمانند و ک ً هیچ کار بیرونی ندارند، ا  هر سه  نی که مدرک فر ندانشان در خانه می
کتار کمتتری ا  کتار    نفر ا  هر بیست مردی که دارندة همین مدرک هستند، بته   در مقایسه با یک

وکار هتاروارد نشتان   التحصی ن کسبنظرسنجی ا  فارغ 1110تمام ویت مشغول هستند  در سال 
ویتت اشتتغال   سوم به کتار پتاره  التحصیل اص ً به کاری مشغول نبودند و یکسوم  نان فارغداد یک

ها نمونه بوده و همان چیزی هستند که بترای کتار   صی ن این مدارس و دانشکدهالتحداشتند  فارغ
تر آن است که  نتان نخواستته باشتند  ندگیشتان بتر محتور       دنبال آنها هستند، بنابراین محتملبه

 ( 132: 0931شغلی بایدر  و پر حمت باشد )بامستیر، 
این استت کته نقطتة امتیتا       رسد،نظر میمطلبی دیگری که ذکر آن ا  همین منظر مهم به

های عدالت رفع خألهای نظری و پیامدهای عملی آنان است  به همین دلیل کسانی که ا  نظریه
هایی برای جلوگیری ا  تبعتا  منفتی   حلکنند، راهمعیار شایستگی برای اجرای عدالت دفاع می

فرق گذاشته شتود  هتر    اند، مثل اینکه ال م است میان شایستگی و تویعا  یانونیپیشنهاد کرده
اا ا  استعدادها تا امکانا ، مایل به پیشرفت استت  کسی دربارة توانایی فردی و دارایی شخصی

کند، اما تأکید بر این نکتته ال م استت کته ایتن ادعتا ا       و جامعه هم نوعاً به این رشد کمک می
را در مویعیتت   هتایی هستتند کته آنهتا    طرف اشخاصی که دارای شایستگی بوده یا واجد وی گی

دهد، بایتد در مقابتل نهادهتایی کته تویعتا  یتانونی افتراد را کشتف و اثبتا           پیشرفت یرار می
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معناست که صرف ادعا در این بتاره  (  این جمله بدان (Sandel, 1998: 71کنند، فروتن باشندمی
ود کافی نیست و شایستگی در موارد غیرصری  باید کشف و اثبا  شتود و در متواردی هتم حتد    

شایستگی تعیین شود  برای مثال جنس بیولوژیکی نیا  به اثبا  ندارد، امتا حتدود شایستتگی و    
ها براساس آن در مواردی، نیا مند نظریته و در متواردی ماننتد توانتایی     تو یع مزایا و محدودیت

آ مایی است  ایتن دیتدگاه   انجام یک فعالیت اجتماعی یا حمایت خاص، نیا مند بررسی و راستی
مثابة یتک راهبترد یدرتمنتد    یز با رویکرد فمینیستی مغایر  دارد،  یرا پایة عدالت جنسیتی بهن

ستبب  ن  آ مایی، باید برای  نان تنها بهوگو، چه رسد به راستیها بدون گفتاین است که دولت
ت توان گفهای جنسیتی به برابری در نتایج گردن نهند  بنابراین میبودن و به هدف نفی کلیشه

 اعتناست عدالت جنسیتی یا همان برابری در نتایج اصوالً به معیار شایستگی بی
ها، اختص ا   در پایان این یسمت شایان ذکر است استحقاق و شایستگی در بخشی ا  نظریه

معنای استحقاق در ادبیا  دینی است و این دو با هم مرادف نیستتند  برختی معتقدنتد تعریتف     
شتود )پیغتامی و   بنتدی متی  حم حقته در ذیتل ایتن نظریته دستته     عدالت یعنی اعطای کل ذی

رسد اگر نظریة مزبور تنها معطوف به نقش کارایی و ت ا نظر می(  اما به910: 0931همکاران، 
فرد یعنی استحقاق پسینی باشد، این سخن درست نخواهد بود،  یرا نظریة اعطا، شامل حم بتر  

ممکن است الزاماً و ظاهراً به نفع فرد کمتر مستعد یتا   شود کههای تکوینی هم میمبنای تفاو 
جنس  ن و     نباشد  تو یع حم و تکلیف شرعی منطم متفاوتی دارد و ا  منطم عدالت تو یعی 

حم حقه فقط با علتت فتاعلی فهتم    کند  در تفکر غربی یاعدة اعطای کل ذیهمواره تبعیت نمی
تفکر اس می حقوق اولیه و بخشتی ا  حقتوق ثانویته     شود و وابسته به ایدام فرد است، اما درمی

( و اگتر معتقتد باشتیم    910: 0931شوند )پیغتامی و همکتاران،   نیز بر مبنای این یاعده فهم می
اند، دیگتر دربتارة   های تکوینی توسط خداوند تو یع شدهحقوق اولیه بر مبنای طبیعت و توانایی

پ وهتان غربتی معتقدنتد اگتر     ت که برختی عتدالت  وگو کرد  این در حالی استوان گفتآنها نمی
های ژنتیکی و طبیعی به هر حال وجود داشته و اثرگذارند، با  هتم ایتن حتم    بپذیریم که تفاو 

عنوان اصل و پایه برای تو یع ستهام  ها باید بهبرای جامعه وجود دارد که معین کند کدام تفاو 
  بنتابراین بایتد دانستت    (Sandel, 1998: 75)کرد یک باید عبورمتفاو  یرار گیرد و ا  کنار کدام

ا  یتک ستو و نظریتة استتحقاق ا  ستوی دیگتر، بتر        « حم حقته اعطای کل ذی»تطبیم مبنای 
امتیا های شرعی و حقوق متقابل صحی  است یا خیر  عدم توافم در این موارد بخشتی ا  ستو    

 شناختی است  های معناشناختی و گزارهتفاهم
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 1نیاز
تتر استت،   شتده هتا شتناخته  عنتوان معیتار عتدالت ا  ستوی مارکسیستت     أکید بر نیا  بهاگرچه ت

انتد   عنوان همه یا بخشی ا  معیار موردنظر خود ا  آن نتام بترده  رویکردهای دیگری نیز ا  آن به
پردا ان عدالت است که ت ا کرده در مطالعتا  عتدالت نتوآوری متفتاوتی     جیمز کونو ا  نظریه

(  وی در تبیین مقولتة  Konow, 2003ای عدالت یک نظریة تلفیقی سامان دهد )انجام دهد و بر
گرایتی، مارکسیستم و   طور مبسوط به معیتار نیتا  پرداختته استت  مستاوا      ، به«برابری و نیا »

یراردادگرایی رالز را  یرمجموعة این مقوله دانسته و معتقد است نیا  برای این رویکردهتا ا  هتر   
عنوان معیار برابری یا عدالت بندی نیا  بهر است  اگرچه میان اهمیت و سط تمعیار دیگری مهم

ها تفاو  وجود دارد، همة آنها به برابتری در نیا هتای اولیته بترای تحقتم عتدالت       در این نظریه
(   اگر تنها م ک برای برابری یا عدالت، نیتا  باشتد، دو   Konow, 2003: 1189- 1190معتقدند )

موضوعی و یکی محمولی وجتود دارد  چتالش موضتوعی ایتن استت کته چته        چالش مهم، یکی 
معیاری برای تشخیص مصداق نیا  و ترجی  وجود دارد و چالش محمولی این است که اگر نیتا   
تنها م ک عدالت باشد، آیا مردم همواره احساس عدالت خواهند کرد؟ کونو ختود معتقتد استت    

ل کنند که نسبت به برابرها برابر رفتار شود و نته بیشتتر   توانند برابری ر ا یبومردم در جایی می
(Konow, 2003: 1195   آنگاه طبیعی است که مردم همواره و در همة سطوح، ماننتد هتم و در  )

همة نیا ها برابر نباشند  گاهی نیز مردم وایعاً در نیا هایی مانند نیا هتای طبیعتی نابرابرنتد، امتا     
کننتد  کنند  در نتیجه احساس متی یت نیا  یکدیگر را درک نمیکنند که برابرند و ماهگمان می

صور  برابر برخوردار شتوند  هتر دو چتالش هتم در     باید با آنها برابر رفتار شود و ا  همة مزایا به
کند کته اگتر نیتا  تنهتا یتک      سط  ادراک و هم در سط  وایعیت، معیار نیا  را دچار چالش می

 کم چالش محمولی حل خواهد شد د، دستمعیار در کنار سایر معیارها باش
اند که مسئلة  نان تنها اخت ف طبقاتی نیست، همواره های مارکسیست پذیرفتهاگرچه فمینیست

داری، ا  رو آرمان فمینیستی آنان نیز مبار ه با سرمایهشوند  ا اینبرای مبار ة طبقاتی اولویت یائل می
ایتصادی بر همان پایة مارکسیستی یعنی کار به اندا ة توان  میان بردن اخت ف طبقاتی و تغییر الگوی

منزلة نقطة آغتا  ستتم،   و سود به اندا ة نیا  است  البته در کنار این تحلیل معتقدند که نفی خانواده به
 (  203-219: 0902تواند به رفع ستم علیه  نان کمک شایانی کند )لنگرمن، می

هتای عینتی  نتان    ه بیش ا  حد انتزاعی است؛ به تجربته ها، این نظریا  نظر دیگر فمینیست
به  نتان، مثتل ستتمی کته در ختود طبقتة کتارگر،         اعتنایی ندارد و ا  توضی  دربارة انواع ستم

رود، غفلت پوست میها یا  نان رنگیندارند یا ستمی که بر ایلیتشوهران به همسرانشان روا می
توانتد همتة   تنهتایی نمتی  ل این نکته معیتار نیتا  بته   دنبا(  به19 -11: 0901کرده است )جگر، 

                                                           
1. need 
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مشک    نان در طبقا  و شرایط متفاو  فردی و اجتماعی را حل کند،  یرا منشأ همة مسائل 
 گردد صرفاً به کار و مناسبا  تولید برنمی

 

 1جنسیت
ی، بتا  المللها کوشیدند در اسناد بینهای ک سیک، فمینیستدر سدة بیستم، پس ا  لیبرالیست

، برابری و عدالت را دو معنای مرادف بشناسانند  اسناد  نانة متعددی این 1تمرکز بر واژة تبعیض
هتا بتر مبنتای    دهند؛ برای مثال، کنوانسیون محو تبعیض، در مادة اول تفتاو  تغییر را نشان می

ا  هتای والتدینی را کلیشته شتمرده، در همتة متواد       نقش  ن در تأهل را تبعیض دانسته، نقتش 
عنوان مفهومی مقابل همین معنا ا  تبعیض، دفاع کرده و جایی برای دفاع ا  تفاو  بر برابری، به

(  1و  0مبنای عدالت بایی نگذاشته است )کنوانسیون رفع همة اَشکال تبعیض علیه  نان، متواد  
این سند رعایت حقوق بارداری و شتیردهی  نتان در اشتتغال را تبعتیض مثبتت خوانتده استت        

 ( 00وانسیون رفع همة اَشکال تبعیض علیه  نان، مان، مادة )کن
 sexسا ی برای عدالت متویف نماند، بلکه بتا تفکیتک واژة   کوشش فمینیستی فقط بر مصطل 

هتای  به معنتای جنستیت، اولتین گتام نظتری را بترای اتختاذ راهبترد         genderبه معنای جنس ا  
منظور تحلیل فمینیستتی ختود ا  عتدالت و برابتری،     طلبانه برداشت  در اصل این رویکرد بهبرابری

پ وهی اضتافه کترد  نویستندگان فمینیستت تت ا بستیاری کردنتد        معیار دیگری به حو ة عدالت
هتای ختود ا   نتانگی و مردانگتی مطترح کننتد و ا        مثابة یک برساخت در تحلیلرا به  genderکه

ی بکاهند  در تحقیقا  متعدد فمینیستتی،  های مردان و  نان به سود برابراهمیت ه مونیک تفاو 
بندی جنسیتی استت و جبرگرایتی بیولتوژیکی دربتارة     جنسیت یک امر فرهنگی و به معنای طبقه

هتای  (  بیولتوژی جتنس شتاید ظترف تحقتم تفتاو       Delphy, 2003: 59معناستت ) هتا بتی  تفاو 
هتا  نظتر دلفتی، ایتن تفتاو     جنسیتی، ا  جمله تقسیم کار اولیه بر مبنای تولید مثل باشتد، امتا ا    

 genderهتا،  (  ا  نظر برخی فمینیستDelphy, 2003: 60پذیرند )فرهنگی، اجتماعی و کام ً تحول
عنوان امر بیولوژیکی و فیزیکی( استت کته بته یتک ستاخت      بُعد هنجاری مفهوم انسانی جنس )به

حتدی در  است  این مسئله بهصور  دلخواه توسعه یافته یافته بهیواره یا شکلاجتماعی گستردة بی
ای اساسی و مقوله sexجای به genderایجاد تغییرا  فرهنگی و اجتماعی مؤثر بوده که جایگزینی 

 (  Hird, 2005: 21ترین تحول روشنفکری یلمداد شده است )مهم
الملل بارها به این آمو ه اشاره و تصری  شده است کته  بر همین اساس، در اسناد متعدد بین

«  ابری جنسیتی هدف اصلی و نیا مند برنامه و ایجاد مهتار ، تغییتر، ابتزار و تمترین استت     بر»

                                                           
1. Gender  

2. Discrimination 
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گتزارا   (UN Womenمرکز آمو ا و تربیت برابری جنسیتی در بختش  نتان ستا مان ملتل )    
دهتد کته بیشتتر    های ال م برای ایجاد توسعه بر مبنای برابری جنستیتی متی  مبسوطی ا   مینه

کنتد هتدف متا ایجتاد تغییترا  و      استت؛ در عتین حتال تأکیتد متی     های اجتماعی شامل عرصه
کننتد ستیدا و   ها و رفتار مردان و  نان است  این استناد تصتری  متی   های ال م در گرایشمهار 

صتراحت  در اسناد یونسکو نیز ایتن امتر بته    0اند سند پکن دو سند کلیدی برای برابری جنسیتی
وی ه در عرصة آمو ا، دانسته شده این سا مان، به مطرح شده و برابری جنسیتی اولویت جهانی

ترین اسناد مرجع برای یونسکو در این باره سند توسعة پایدار موسوم به ستند  است  یکی ا  مهم
هتای کتار، سیاستت و سیاستتگذاری، فرهنتو، خشتونت و تمتام        عرصه 1است  SDGsیا  1191

(  Lombardo, 2005: 417شوند )ی میایداما  اجتماعی و سا مانی، اهداف برابری جنسیتی تلق
 شود در ادامه به تفاو  برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی اشاره می

هتای  در بسیاری ا  این اسناد که بخشی ا  آنهتا را نماینتدگان تشتکی    نتان در اجت س     
صور  دو واژة همسو کنند، برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی بهمختلف سا مان ملل یرائت می

(  در عین حال نکتة حائز اهمیت ایتن استت کته مصتطلحا      Hannan, 2007: 2روند )کار میهب
مفهوم عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی را بایتد بته شتکل یتک پیوستتار دیتد کته در طتول         

اند  برای مثتال، پتس ا  تغییتر    های گذشته تغییرا  معناشناختی متعددی را ا  سر گذراندهدهه
، مفتاهیم  «جنستیت و توستعه  »بته  «  نان در توستعه »متحد دربارة  نان ا   راهبرد سا مان ملل

« های جنسیتیتحلیل»و « های جنسیتینقش»، «سا ی جنسیتیجریان»، «آمو ا جنسیتی»
دهند اند و نشان میریزی وی ه به سود  نانها حاکی ا  برنامهاهمیت جدی یافتند  تمام این واژه

ت عدالت جنسیتی به معنای دادن امتیا های وی ه برای پیشبرد و ها به سمرویکرد این مجموعه
رسیدن به برابری بوده است  در وایع واژة عدالت جنسیتی، که حاوی تبعتیض مثبتت بته ستود     

صور  مویت بود تا  نان به معنای وایعی کلمه  نان بود، در پی ایجاد وضعیتی فراتر ا  برابری به
کنتد عتدالت جنستیتی اصتط حی بتود کته کنشتگران و        به برابتری برستند  گتتز تصتری  متی     

کار گرفتند تا نشان دهند برابری جنسیتی بترای حتل مستائل و مشتک    نتان      دانشگاهیان به
 Maitrayeeهتتای  نتتان شکستتت ختتورده استتت )  کتتافی نیستتت و بتترای حتتل محرومیتتت  

Mukhopadhyay and Navsharan Singh, 2007: chapter 1    دارد کته  (  در وایتع گتتز تأکیتد
ها و رها کتردن متردان و  نتان در    مدافعان عدالت جنسیتی معتقد بودند ایجاد برابری در فرصت

تنهایی برای تحقتم برابتری کتافی    ها، بههای با  برای ریابت آنها در کسب مویعیتبستر سیاست
 تری بودند  ها دنبال راهبرد مطمئننیست و فمینیست

وگوها دربارة ا به چه معنایی ا  برابری نیا  داریم، برآمده ا  گفتعبار  دیگر، این منا عه که مبه

                                                           
1. http://www.unwomen.org/en/how-we-work/capacity-development-and-training/training-centre-services 
2. https://en.unesco.org/sdgs: (SDGs). Through the Education 2030 Framework for Action 

http://www.unwomen.org/en/how-we-work/capacity-development-and-training/training-centre-services
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 یوانین»تدوین  خواهان جنس دو میان 0برابری صوری طرفداران یک سو عینیت اجتماعی است  ا 

 خواهنتد کته  یوانینی می 1بنیادی هستند و ا  سوی دیگر، حامیان برابری «خنثی جنسیتی نظر ا 

 برای مثتال  که شد کشیده تدمین کنند  در نتیجه، مباحثا  به این نقطهها و نتایج برابر را فرصت

 The Oslo Coalitionدارند یا خیر ) نیا « مثبت تبعیض» به وایعی، برابری دستیابی به برای  نان آیا

on Freedom of Religion or Belief : 2013   این مسئله همان چیزی است که ا  آن بته یرائتتی  )
پ وهان ا  برابری در شود که با تغییر رویکرد کلی عدالتدربارة جنسیت تعبیر می« عدالت»جدید ا  
ها به برابری در نتایج همسوست  نگارنتده بته ایتن مستئله دستت نیافتت کته آیتا ه متونی          فرصت

 پ وهی خود به این تحول رسید  فمینیستی در این تغییر مؤثر بود یا روند عدالت
های دینی دربارة حقوق  نان نیز کشیده شده و گروهی ا   نان وگوای به گفتچنین مباحثه

ای ا   نتان  انتد؛ بترای مثتال، عتده    ای ا  تبعیض مثبت در احکام است می را مطالبته کترده   گونه
مزایای  حذف با کاهد، بلکهمردانه نمی مزایای ا  تنها برابر حقوق که باورند مسلمان مصری بر این

 بتا  هتا تشکل این شد  خواهد تدعیف نیز  نان  نیتوان چانه و ، مویعیتنفقه و مهریه  نانه، مانند

 ن  به نفقه پرداخت خواهان شوهرند، همچنان یبال در  ن تمکین وظیفة جدی منتقدان اینکه ا 
 شترایط  به همان توجه برسد، اما آنان معتقدند این متنایض نظر به است امر ممکن این هستند 

 آن بتا  بیشتتر  نتان مصتری    کته  ، است«مساوا  پارادوکس»یعنی ایتصادی،  و اجتماعی سخت

همتوار   مثبتت  تبعتیض  طریتم  ا  تنها را بنیادی برابری به مسیر دستیابی که شرایطی اند؛مواجه
 استت   کترده  تغییر نیز آن به اجتماعی دستیابی شرایط عدالت، بلکه مفهوم تنهانه  یرا سا د،می

The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, 2013: 19) ) 
شناختی در این حد پایان نیافت و با ابهام در مفهوم جنسیت و تردید رو به این تحول مفهوم

فزونی دربارة جنس بیولوژیک و جنس اجتماعی، مفاهیم عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی نیز 
ت( و تقویت جایگاه فرهنو و )جنسی genderتغییر بیشتری را تجربه کردند  بر هم  دن مفهوم 

کنیم تت پس ا  مدتی گیری مردانگی و  نانگی تت که فع ً دربارة آن یداوتی نمیجامعه در شکل
)جتنس( داد  وجتود برختی اختت ال       sexجای خود را به ایجاد تردید در مفهوم و مر شناسی 

نس انستان وجتود   جنسی در بدو تولد سبب شد این نظر که تنها دو جنس و دو رسته برای جت 
 ( Fausto-Sterling, 2000: 44-77دارد، مخدوا شود )

متی دی، کته دهتة  ن     0311تتا   0306دهتد کته ا    ها نشان میها و بیانیهبررسی اسناد، نوشته
می دی برگزار شتد،   0331تا  0301های های چهارگانه که در طول سالنامگذاری شد و طی اج س
کتار  ریتزی ویت ه در استناد بته    ت با مر شناسی واژگانی ختاص و برنامته  مفهوم برابری، عدالت و جنسی

خواهانه تا مر  نادیتده گترفتن   رفتند تا هریک بخشی ا  رسالت این نهادها را برای تحقم اهداف برابری

                                                           
1. Formal equality 

2. Substantive equality 
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م و فراغت ا  اینکه ممنوعیت تبعیض علیته  1111همة تمایزا  به انجام برسانند  پس ا  اج س سال 
صور  یک مفهوم حقویی کام ً جا افتاد، پروژة برابتری  تبعیض مثبت به سود  نان، به  نان و رواداری

 ICPDبتا عنتوان    UNFPAهای جنسی با جدیت بیشتری دنبال شد  گتزارا  جنسیتی دربارة ایلیت
اشاره به هویت جنسی استت  ایتن ستند     1اشاره به تراجنسی و  6اشاره به گرایش جنسی،  00شامل 

هتایی علیته تبعتیض در ایتن     کنتد کمپتین   دایی کرده، درخواستت متی  گرایانه جرما  رفتار همجنس
تتا گی تصتمیم گرفتته استت حقتوق      اتحادیتة اروپتا نیتز بته     ( Slater, 2017: 19رفتارها برپتا شتود )  

؛ چنانکته در هلنتد طتی    0عنوان بخشتی ا  راهبترد تستاوی جنستیتی، تترویج دهتد      ها را بهتراجنسی
   1ها با برابری جنسیتی در هم آمیخته شد LGBTم، طرح تساوی 1101تا  1100های سال

پ وهان بزرگی مانند هایک که به برابری معتقد همة سخنان مذکور در حالی است که عدالت
است، دربارة ایدة فمینیستی مبتنی بر عدالت جنسیتی نظر کتام ً متفتاوتی دارنتد  وی دربتارة     

ی دارند، مثل تجاو  به عنف، با وجود یواعد مختص بته  هایی مانند  نان که مسائل اختصاصگروه
این موضوعا  در نظریة عدالت مشکلی ندارد، اما معتقد است اصوالً م ک در یانونگتذاری بایتد   

( و یانون نباید بر موارد خاص تطبیتم شتود،  یترا     (Hayek, 2011: 222فرد باشد نه خصوصیا 
(  هایتک  (Hayek, 2011: 222بتة یتانون استت )   تترین جن مغز یانون، برابری است و کلیت مهتم 

ها تمتایز  که بین گروهپذیرد  ا  نظر وی  مانیهای مثبت یا یوانین خاص را میسختی تبعیضبه
کننتد و  شویم، همیشه کسانی که در درون تمایزیافتگی هستند، احستاس رضتایت متی   یائل می

ها تبعیض برای گتروه  ا  برای گروهکسانی که خارج ا  گروه هستند، احساس تبعیض دارند  امتی
(  ا  نظر هایک ت ا حقویی برای منافع  نان با ت ا حقتویی  Hayek, 2011: 223دیگر است )

  (Hayek, 2011: 471). شوند براساس جندر ا  یکدیگر جدا تلقی می
 

 گیرینتیجه
منظتور درک  ی و بته مثابة معیار اصلی در عدالت جنستیت مسئلة این مقاله واکاوی معیار جنسیت به

هتا انصتاف، نیتا  و    های مهم عدالت بود  در این نظریته نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه
طور عمده بتر محتور یکتی ا     های عدالت بهترین معیارها هستند که هریک ا  نظریهشایستگی مهم

مستئله، مقالتة حاضتر درصتدد     اند  با توجه به ایتن  ها متمایز شدهآنها سامان یافته و ا  دیگر نظریه
عنوان م ک نوپدید که در اندیشة فمینیستی مطترح  پاسخگویی به این پرسش بود که جنسیت به

های عتدالت دارد  معیتار جنستیت    شده، به چه معناست و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه
ح ساختند و این گمان ها ایدة عدالت جنسیتی را مطررو مورد توجه یرار گرفت که فمینیستا این

                                                           
1. www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights 

2. www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-eu-gender-equality-strategy-transgender-people-rights  
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انتد  بتا   را پدید آوردند که حو ة مباحث نظری عدالت را پیشرفت داده یا ضلع جدیدی به آن افزوده
این وصف این تویع وجود دارد که نظریا  مطرح در عدالت نسبت به این ایتدة جدیتد حساستیت    

ه کوشیدیم با جایگتذاری  داشته و آن را در مطالعا  عدالت وارد کنند  به همین منظور در این مقال
هتای عتدالت، ضتمن تحلیتل مفهتوم جنستیت و عتدالت        مفهوم جنسیت در جای م ک در نظریه
 های مشهور عدالت را بکاویم های مطرح در نظریهجنسیتی نسبت میان این م ک با م ک

های عدالت تا حد  یادی کورجنس بوده و مبدأ یریب بته اتفتاق ایتن نظریتا      اگرچه نظریه
های فمینیستتی پرتکترار   ها و تحلیلاند، عدالت جنسیتی در نظریهش ایتصاد و علوم سیاسیدان

های اصلی عتدالت استت، چنانکته در    اعتنایی به نظریهپ وهی فمینیستی کماست  وی گی عدالت
ها ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است  با وجود تقارن رشد و توسعة این نظریهاین نظریه

های اصلی و جنسیت ربط نظری بریرار پردا ی فمینیستی، در آنها میان م کش و نظریهبا جنب
هتای او اشتاراتی بته مفتاهیم     طورکه گذشت، تنها در نظریة جان رالز و نوشتهنشده است  همان

کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت  نان همان یدر اهمیت دارند که سایر طبقا  
نند معلوالن، فقرا و       مستئلة رالتز تنهتا کوشتش بترای عتدالت تتو یعی و        ضعیف در جامعه ما

تر استت، بتدون آنکته بخواهتد بته      گرایانهطور عملجبران نقایص آ ادی، فردگرایی و مالکیت به
پردا نتد تتا   ها بیشتر وامدار و متعهد به ک ن تفکر اصلی نظریهلیبرالیسم پشت کند  سایر نظریه

وهی مانند  نان را حل کنند؛ کسانی مانند فردریش هایک کته بتر استتحقاق    بخواهند مسائل گر
مثابة یک لیبرالیست جدی به فردگرایی، مالکیتت خصوصتی و آ ادی   تأکید دارد یا نا یک که به

های های خود اعتنا وی ه نداشته و نظریهیک به جنسیت در نظریهدهد، هیچاهمیت ب منا ع می
ها بیشتتر  اند  م ک استحقاق در این نظریهنظری به آن نشان نداده آنان ا  این حیث حساسیت

دست آمتده باشتد    معطوف به استحقایی است که بر اثر کار و ت ا یا امتیا هایی مانند ثرو  به
های فردی ا  هر یسمش برای آنها بااهمیت بوده استت  مت ک نیتا  نیتز م کتی      چنانکه تفاو 

عنتوان مت ک در   تر به جنس است  نیا  بهتوجهها بیسایر م کگیرانه است که نسبت به سخت
تترین نقتد فمینیستتی بته اندیشتة      هاستت و بتزر   نظریة عتدالت معیتار دلختواه مارکسیستت    

مارکسیستی نادیده گرفتن ستتم بتر پایتة جتنس استت  ا  ستوی دیگتر، جنستیت در اندیشتة          
محور تحتول معناشتناختی مفهتوم    فمینیستی مفهومی پویا و متطور است و عدالت جنسیتی بر 

gender هتای  اند که ربط خود را با نظریته ها کوشیدههمواره رو به تغییر است  اگرچه فمینیست
ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابتری متعهدنتد  بته همتین ستبب، عتدالت       گونهعدالت به

عنوان یتک راهبترد در مرحلتة    جنسیتی در وایع یرائتی  نانه ا  نظریة برابری در نتایج است و به
ها با انتخاب این واژگان گذار به برابری جنسیتی مورد توجه یرار گرفته است  در وایع فمینیست

ها و گرایش به سمت ترجی  برابری به ترجی  نظریة برابری در نتایج بر نظریة برابری در فرصت
  اند بر آ ادی در گفتمان لیبرالیسم در این مرحله روی آورده
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