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چکیده

این تحقیق با روش تحلیلی _ تفسـیری و در چارچوب اندیشـه سیاسـی به بررسـی مهم ترین 
جنسـیتی  عدالـت  حـوزه  بـر  آن  آثـار  و  سـن  آمارتیـا  قابلیتـی«  »رویکـرد  نظـری  مفروضـات 
برابـری  و  بـر حـوزه عدالـت  آثـار آن  و  کـه فهـم توسـعه  بیـان می شـود  اینجـا  می پـردازد. در 
جنسـیتی  بررسـی  زمینـه  همیـن  در  کـرد.  جـدا  آن  در  نهفتـه  فلسـفی  مبانـی  از  نمی تـوان  را 
کـی از نارسـایی آنهـا در زمینـه مسـائل زنـان و موانـع جنسـیتی آنهـا در  نظریه هـای توسـعه، حا
برخـورداری از فرصت هـا و منابـع واقعـی زندگـی اسـت. ایـن رویکردهـا یـا نگـرش انفعالی به 
زنـان دارنـد و یـا بـا تلقـی انتزاعـی از آزادی و فرصـت برابـر، از توانمنـدی آنها غافل می شـوند. 
ایـن زمینـه  بـه توسـعه اسـت، در  آمارتیـا سـن  انسـانی  کـه مبنـای رویکـرد  رویکـرد قابلیتـی 
کـه میـان آزادی، عدالـت  چشـم انداز جامعـی را پیـش روی مـا می گـذارد. سـن بـا پیونـدی 
و دموکراسـی برقـرار می کنـد، عاملیت بخشـی بـه زنـان را محـور توسـعه قـرار می دهـد. در ایـن 
رویکـرد، توسـعه در درجـه نخسـت بایـد بـا تمرکـز بـر توانمندسـازی زنـان، آزادی هـای ابزاری 
آنهـا را محقـق سـازد و در مرحلـه بعـد، شـرایط مناسـب بیرونـی را بـرای ابـراز وجـود و قـدرت 
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مقدمه
و  اقتصـاد  علـم  اثباتـی  رویکردهـای  کـه  شـد  طـرح  نظریه پـردازی  از  فضایـی  در  »توسـعه1«،  مفهـوم 
کـم بـود و همیـن امـر در طـرح ویـژه آن در رشـته اقتصـاد و جامعه شناسـی نقشـی  جامه شناسـی بـر آن حا
گرچه در سیاست نیز سیاست مداران در حوزه حکمرانی خود از توسعه یافتگی  اساسی داشته است. ا
سـخن به میـان می آورنـد، ولـی جـای علـم سیاسـت و به ویـژه اندیشـه سیاسـی در نظریه پـردازی دربـاره 
کـه توسـعه یـک مفهـوم چندجانبـه  توسـعه تـا چنـد دهـه اخیـر خالـی بـوده اسـت. ایـن درحالـی اسـت 
اقتصـاد،  بین رشـته ای  و  بنیادیـن  مباحـث  مـورد  در  بحـث  مسـتلزم  آن،  نظـری  پـردازش  و  اسـت 
کـه علـم سیاسـت از حیـث هستی شناسـی، معرفت شناسـی،  جامعه شناسـی و سیاسـت اسـت. ازآنجا
اسـت،  بین رشـته ای  مطالعـه  یـک  می پـردازد  آن  بـه  کـه  مسـائلی  ماهیـت  به دلیـل  و  روش شناسـی  و 
می تـوان آن را ماهیتـاً علمـی شایسـته نظریه پـردازی دربـاره توسـعه دانسـت )برزگر و سرپرسـت سـادات، 
1389: 22؛ سـلیمی، 1392(. ایـن مقالـه از زاویـه یکـی از شـاخه های دانـش سیاسـی، یعنـی اندیشـه 
بـه بررسـی توسـعه و جایـگاه »عدالـت جنسـیتی«2 در آن می پـردازد. سیاسـت های عمومـی  سیاسـی 
و  جامعـه  انسـان،  از  خاصـی  تلقی هـای  و  ویـژه ،  نظـری  و  فلسـفی  مبانـی  مبتنی بـر  همـواره  »توسـعه« 
کـه فراینـد توسـعه به وجـود آورده اسـت نیـز بی ارتبـاط بـا ایـن مبانـی  اقتصـاد بوده انـد. آثـار و نتایجـی را 
کـه سـهم  نظـری و اجتماعـی نبـوده اسـت. ازجملـه ایـن آثـار، رواج نابرابـری و بی عدالتی هایـی اسـت 

زنـان در آن و در مقایسـه بـا مـردان به مراتـب بیشـتر اسـت.
که از اواسـط  کامـی جریـان عمومـی توسـعه در ایجـاد دنیایـی عادالنه تـر بـرای زنان، موجب شـد  نا
دهـه 1980 و در راسـتای تحقـق عدالـت جنسـیتی، رویکردهـای زن محـور وارد مطالعـات مربـوط بـه 
توسـعه شـوند و در جهت گیری هـای مختلـف از برابـری فرصـت  بـرای زن و مرد، اشـتغال زنان و افزایش 
کننـد. امـا بـا وجـود ایـن تالش هـا، آمارهـای بین المللی نشـان دهنده پیشـرفت چندانی  رفـاه آنهـا دفـاع 
در ایـن حـوزه به ویـژه در جوامـع درحال توسـعه نمی باشـد. دلیـل ایـن امـر بیـش از آنکـه بـه توجـه بـه 
کـه  مسـئله عدالـت جنسـیتی مربـوط باشـد، بـه راهکارهـا و مبانـی فلسـفی نهفتـه در آنهـا بازمی گـردد 
کرده اند.  گـروه منفعل و مـورد تبعیض قلمـداد  به جـای فاعلیت بخشـی بـه زنـان، آنهـا را به عنـوان یـک 
این مبانی فلسـفی بیشـتر متأثر از فلسـفه فایده گرایی3 و پس از آن اختیارگرایی4 نئولیبرال5 دهۀ هشـتاد 

1. Development
2. Gender Justice
3. Utilitarianism
4. Libertarianism
5. Neoliberal
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کـردن رشـد و تولیـد ناخالـص ملی و یا دفـاع مطلق  کـه مسـیر توسـعه را به سـمت بیشـینه  میـالدی  اسـت 
کرده انـد. از حقـوق و آزادی هـای بیرونـی نظیـر حـق مالکیـت هدایـت 

کمتـر  تحـت تأثیـر فلسـفه رفـاه و سـپس فلسـفه نئولیبـرال، صرفـاً از آزادی هـای بیرونـی دفـاع شـد و 
کـه بـه آزادی هـای درونـی و تـوان بالفعـل زنـان در اسـتفاده از فرصت هـای بیرونـی  شـاهد ایـن بودیـم 
کـه زن را از یک خـود منفعل  توجهـی شـده باشـد. توجـه بـه آزادی هـای درونـی زنان مسـتلزم آن اسـت 
کنشـگر فعـال و توانمنـد در حـوزه سیاسـت و  کـرده و او را بـه یـک  کـه نیـاز بـه توجـه دیگـری دارد رهـا 
کـه آیـا توسـعه  کـرده و بایـد دیـد  کـه بـرای مـا ایجـاد پرسـش  کـرد. ایـن مسـئله ای اسـت  جامعـه تبدیـل 
کنـد  انسـانی در رهیافـت قابلیتـی آمارتیـا سـن می توانـد از سـاختارهای مسـتعد نابرابـری شالوده شـکنی 

کـردن مسـائل زنـان بـه خـود آنهـا فراهـم نمایـد. گـذار  و بسـتری بـرای وا
هـدف اصلـی ایـن پژوهـش، بررسـی و تحلیـل رویکرد توسـعه انسـانی آمارتیا سـن و ظرفیت سـنجی 
آن در شالوده شـکنی از سـاختارهای اجتماعـی و اقتصـادی موجـد نابرابـری، و سـپس ارتقـای عدالـت 
کـه رویکـرد توسـعه انسـانی آمارتیـا سـن از چـه ظرفیت هایـی برای  جنسـیتی اسـت. پرسـش ایـن اسـت 

ارتقـای عدالـت جنسـیتی برخوردار اسـت؟
کردن بسـتر قدرت یابـی زنـان و رهایی آنها  کـه توسـعه انسـانی از طریـق فراهـم  فـرض مـا ایـن اسـت 
از سـاختارهای اجتماعـی نابرابری سـاز، قـادر بـه فاعلیت بخشـی بـه آنهـا در راسـتای تحقـق عدالـت 

جنسـیتی است.
و  فایده گرایـی  فلسـفه  دو  در  عدالـت  و  جنسـیتی  عدالـت  بـه  اجمالـی  نگاهـی  ابتـدا  اینجـا  در 
اختیارگرایـی خواهیـم داشـت. سـپس بـا شـرح و معرفـی رویکـرد قابلیتـی آمارتیـا سـن و اندیشـه توسـعه 

انسـانی او، بـه تحلیـل نقـاط قـوت آن در راسـتای عدالـت جنسـیتی خواهیـم پرداخـت.

1. عدالت اجتماعی و جنسیتی

حوزه هـای  در  و  اسـت  انسـانی  علـوم  حـوزه  در  مفاهیـم  مناقشـه انگیزترین  از  یکـی  »عدالـت«1  واژه 
گـون حقـوق، اخـالق، الهیـات، جامعه شناسـی و علـوم سیاسـی معانـی مختلفـی پیـدا می کنـد؛ امـا  گونا

در اینجـا عدالـت در فلسـفه سیاسـی مدنظـر اسـت.
فلسـفه سیاسـی بـه موضوعـات مربـوط بـه زندگـی عمومـی و جامعـه سیاسـی می پـردازد و دل نگـران 
کار فیلسـوف سیاسـی، تحقیـق در  کیفیـت اخالقـی چنیـن جامعـه ای اسـت )بشـیریه، 1386: 12(. 

1. Justice
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اندیشـه و  فـراخ، محـل اختـالف  ایـن حـوزه  لـوازم آن اسـت.  و  آثـار جامعـه خـوب  و  ماهیـت، علـل 
کاوش قـرار  راه حل هـا اسـت، امـا همـواره برخـی از پرسـش ها و موضوعـات مهـم و مشـابه در آن مـورد 
که جامعه براسـاس آن  کـه مهم تریـن آنهـا پرسـش از »عدالـت« اسـت. عدالـت، مبنایی اسـت  می گیـرد 
سـامان می یابـد و به واسـطه آن، شـهروندان بـه یکدیگـر، و سـپس بـا هـم بـه حکومـت پیونـد می خورنـد 

)میلـر، 1387: 102(.
همزیسـتی عدالـت و تفکـر در مـورد جامعـه مطلـوب بیـش از هـر چیـز، ناشـی از زیسـت اجتماعـی 
کـه روابـط اجتماعـی و نحـوه توزیـع منابـع همگانـی را میـان او و  انسـان و نیـازش بـه مبنایـی اسـت 
کمیابـی منابع،  کنـد. زیسـت اجتماعـی انسـان، خودخواهـی و نفع جویـی نـوع بشـر، و  دیگـران تنظیـم 
سـه عامـل اساسـی در مطـرح شـدن عدالـت به عنوان ضـرورت زندگی اجتماعی انسـان می باشـند. این 
کـه جـان رالـز نیـز در »نظریـه عدالـت« خـود از آنهـا  سـه عامـل، شـرط های طـرح شـدن عدالـت هسـتند 
به عنـوان »شـرایط زمینـه ای عدالـت« یـاد می کنـد. از نظـر رالـز، »جامعـه عالوه بـر اینکـه محـل همکاری 
اعضـای خـود بـرای منافـع متقابـل اسـت، جایگاهـی بـرای تعـارض منافـع نیز محسـوب می شـود. برای 
گیـرد و بـه منظـور ایجـاد توافقی بر سـر  کـه ایـن تقسـیم منافـع را برعهـده  گزینـش یـک سـامان اجتماعـی 
توزیـع مناسـب منابـع و منافـع، اصولـی ضـروری اسـت و ایـن ضرورت هـا جایـگاه و نقـش عدالـت را 

تعریـف می کنـد« )رالـز، 1387: 204(.
روابـط  کـه  توجـه می کنیـم  کانـون،  به عنـوان  بـه مفهـوم عدالـت  مـا  رالـز،  از  پیـروی  بـه  اینجـا  در 
اجتماعـی میـان افـراد را تنظیـم و جامعـه سـامان یافته را بـرای مـا ترسـیم می کنـد. یکـی از مسـائل مهمـی 
که در روابط اجتماعی طرح می شـود، تنظیم مناسـب و عادالنه روابط زن و مرد در راسـتای بهره گیری 

کـه مـا را بـا مفهـوم »عدالـت جنسـیتی« مرتبـط می سـازد. از زندگـی مطلـوب اسـت 
عدالـت جنسـیتی را می تـوان تعدیـل عدالـت اجتماعـی در حـوزه جنسـیت دانسـت. به عبـارت 
به صـورت  امکانـات  و  منابـع  آن،  براسـاس  کـه  دارد  مبنایـی  بـه  اشـاره  جنسـیتی  عدالـت  دیگـر، 
غیرتبعیض آمیـز میـان زنـان و مـردان تقسـیم می شـوند. پیـش از بررسـی مفهـوم عدالـت جنسـیتی، فهـم 
واژه »جنسـیت« ضـروری اسـت. »جنسـیت«1 به لحـاظ لغـوی و مفهومـی، متفاوت از »جنس«2 اسـت. 
جنـس، اشـاره بـه تفاوت هـای زیست شـناختی میـان مـردان و زنـان دارد، امـا جنسـیت، بـه نقش هـای 
گفتـه می شـود. جنسـیت بیـش از آنکـه از تفاوت هـای زیسـتی  اجتماعـی متفـاوت میـان مـردان و زنـان 

1. Gender
2. Sex
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به عبـارت  دارد.  و سـنت ها  به طورکلـی هنجارهـا  و  تاریـخ، مذهـب  فرهنـگ،  در  ریشـه  ناشـی شـود، 
دیگـر، جنسـیت یـک امـر برسـاخته و مصنـوع اسـت، امـا جنـس امـری طبیعـی و بیولوژیـک می باشـد. 
کـه بـدون آنکـه توجهـی بـه فردیـت زنان داشـته باشـد، آنهـا را در  جنسـیت، اشـاره بـه سـنت هایی دارد 

جایگاهـی نابرابـر نسـبت بـه مـردان قـرار می دهـد )سـفیری، 1388: 19(.
بـا توجـه بـه ایـن تعریـف از جنسـیت می تـوان عدالـت جنسـیتی را رفـع موانـع فرهنگـی، سـنتی، 
کـه بیش از آنکه در واقعیت های وجـودی و بیولوژیک زنان  اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی دانسـت 
ریشـه داشـته باشـند، سـاخته تاریخ و اجتماع هسـتند و تصویری فرودسـت از زن ارائه می کنند. با این 
تعریف هـا، عدالـت جنسـیتی بـر مبنـای »برابری جنسـیتی«1 اسـتوار می شـود و می توان برابری جنسـیتی 
کـرد. نابرابـری جنسـیتی،  را اصـل اولیـه عدالـت جنسـیتی و نقطـه مقابـل نابرابـری جنسـیتی قلمـداد 
کـه براسـاس جنسـیت بـر زنـان روا داشـته می شـود و بـه توزیـع  برخـورد یـا عمـل تبعیض آمیـزی اسـت 
کلیشـه بندی آنـان می انجامـد. ریتـزر معتقـد اسـت، نابرابـری جنسـی  نابرابـر امکانـات، تحقیـر، طـرد و 

چهـار مضمـون اساسـی دارد:
1. زنـان و مـردان در موقعیت هـای اجتماعـی نابرابـر قـرار دارنـد و از مزایـا و منابـع اجتماعی، قدرت 
کمتـری برخوردارنـد؛ 2. نابرابـری از سـاختار جامعـه سرچشـمه می گیـرد،  و فرصت هـای تحقـق نفـس 
نـه تفاوت هـای زیست شـناختی زن و مـرد؛ 3. بـا وجـود تفـاوت قابلیت هـا و اسـتعدادهای انسـانی، 
برقـرار باشـد؛  4.  کـه میـان دو جنـس مذکـر و مؤنـث  یافـت  تفـاوت طبیعـی  الگـوی  نمی تـوان یـک 
تبعیـض جنسـیتی میـان زنـان و مـردان تغییرپذیـر  اسـت و بـا قـرار دادن زن و مـرد درون سـاختارهای 

برابـر، می تـوان آن را از میـان برداشـت )ریتـزر، 1378: 473-474(.
از اعضـای جامعـه بشـری  نیمـی  بـه بی عدالتـی در حـق  به طورکلـی »نابرابـری جنسـیتی« اشـاره 
»برابـری  بـر  جنسـیتی  عدالـت  وضعیـت،  ایـن  مقابـل  در  و  دارد  آنهـا  بـودن  زن  و  جنسـیت  به دلیـل 
کـه  کیـد می کنـد. محوریـت عدالـت بـرای زنـان ایـن اسـت  جنسـیتی« به عنـوان اصـل اساسـی خـود تأ
»بـودن« زنـان را نـه دیگـران، بلکـه خـود آنهـا رقـم بزننـد و جامعـه نیـز براسـاس ارزش هـای منتهـی بـه 

کنـد. عدالـت، شـرایط ایـن امـر را بـرای زنـان فراهـم 
کـه در اینجـا مدنظـر اسـت، اشـاره به رفتار منصفانه و بی طرفـی دارد و این امری متفاوت تر  برابـری 
کـه برخـی از نحله هـای رادیکال فمینیسـت از آن با عنوان »همسـانی جنسـیتی«2 نام  از مفهومـی اسـت 

1. Gender Equality
2. Gender Equity
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گـزاره ای ارزشـی و متوجـه رفتار با دیگری )زنان( اسـت و روابط  می برنـد. برابـری به معنـای بی طرفـی، 
بیـن افـراد را در نظـر دارد. امـا برابـری به معنـای همسـانی، یـک ادعـا در مـورد واقعیـت اسـت و ایـن 
نـوع برابـری یـک ویژگـی مشـترک را در مقایسـه میـان افـراد فـرض می گیـرد. در اینجـا عدالـت جنسـیتی 
کـه زن و مـرد همسـان نیسـتند، و از تفاوت هـای مهـم جسـمی و روانـی برخوردارنـد، امـا  مدعـی اسـت 

ایـن ناهمسـانی نبایـد مانـع برخـورد برابـر )بی طرفانـه( میـان آن دو باشـد )غفورنیـا، 1379: 135(.
که ما  کیـد بـر پیونـد اصـل »برابـری جنسـیتی« بـا مفهـوم »عدالـت جنسـیتی« بـه ایـن دلیـل اسـت  تأ
هـر معیـاری )اعـم از حـق، تسـاوی، فایـده، آزادی، انصـاف، فرصـت برابـر و...( را به عنـوان شـاخص 
کنیـم، رفتـار منصفانـه و بی طـرف بـا زن و مـرد مقـدم بـر آن اسـت  و مبنـای عدالـت در جامعـه لحـاظ 
پـس  اسـت.  بـرای عدالـت بی معنـا  مبنایـی  هـر اصـل  بـه  تمسـک  نابرابـری جنسـیتی،  و در فضـای 
کـی بـرای تأمیـن  به طورکلـی عدالـت جنسـیتی به دنبـال ایجـاد برابـری میـان زنـان و مـردان و ارائـه مال
کـه هـر انسـانی  کـه جامعـه به نحـوی سـامان یابـد  آن اسـت. توسـعه عادالنـه نیـز بـه ایـن امـر اشـاره دارد 
فـارق از جنسـیت خـود، از مزایـا و منافـع توسـعه برخـوردار شـود. بـا توجـه بـر تمرکـز ایـن بحـث بـر مفهوم 
گـذرا بـه آغـاز مسـیر توسـعه خواهیـم انداخـت، سـپس  »توسـعه« و »عدالـت جنسـیتی«، ابتـدا نگاهـی 
کـه سیاسـت های توسـعه بیشـترین تأثیـر را در زمینـه عدالـت از  بـه دو نـوع رویکـرد فلسـفی می پردازیـم 
کـه نقـاط ضعـف ایـن دو رویکـرد را در تنظیـم عادالنـه روابـط  آنهـا پذیرفته انـد. هـدف مـا ایـن اسـت 

اجتماعـی و سیاسـی زن و مـرد مـورد بررسـی قـرار دهیـم.

2. توسعه و مبانی فلسفی و نظری آن در زمینه عدالت

طرح مفهوم »توسعه« از نظر تاریخی به دوران پس از جنگ جهانی دوم مربوط می شود. خرابی های 
کشـورهای اروپایـی و ضـرورت بازسـازی آنهـا، رقابت هـای ایدئولوژیـک  ناشـی از جنـگ جهانـی در 
ناشـی از جنـگ سـرد و اسـتقالل بسـیاری از مسـتعمره  های زیردسـت قدرت هـای اسـتعماری و تـالش 
کـه در طـرح مفهوم توسـعه نقش  گذشـته، از مهم تریـن عواملـی  هسـتند  آنهـا بـرای جبـران نارسـایی های 

داشتند )سـو، 1388: 25(.
کنار  کارکردگرا، در  مفهـوم توسـعه در فضـای سـلطه رویکردهـای اثباتی جامعه شناسـی تکامل  گـرا و 
کـه مبانـی معرفـت شـناختی و هستی شـناختی  اقتصـاد نئوکالسـیک طـرح شـد. همیـن امـر موجـب شـد 
ایـن نظریه هـا در مفهـوم توسـعه نیـز نهادینـه شـوند و توسـعه فرایندی خطـی و معطوف به بیشینه سـازی 

رشـد و تولیـد ناخالـص ملـی تعریف شـود )عنبـری، 1390: 59(.
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جنسیتی در رویکرد  ...

کارآمدتریـن نهـاد بـرای  بـا اولویـت یافتـن رشـد اقتصـادی، دفـاع از نظـام سـرمایه داری به عنـوان 
کارایـی و رشـد بـر مسـئله عدالـت و  گرفـت و عمـالً مسـئله  دسـتیابی بـه ایـن هـدف در دسـتورکار قـرار 
کـرد. اقتصاددانـان نئوکالسـیک به عنـوان حامیان نظام سـرمایه داری بـر این باور  برابـری اولویـت پیـدا 
کرد و به سـوی  کـه بـا رسـیدن بـه مرحلـه رشـد و تولیـد انبـوه، آثار آن از باال بـه پایین رخنه خواهد  بودنـد 
مـردم سـرازیر خواهـد شـد. در نگـرش »رخنـه بـه پاییـن« و تـا آغـاز دهـه1970، سیاسـت های توسـعه در 
کاهـش بـاروری متمرکـز بـود. در  کـودک و  مـورد زنـان تنهـا بـر نقـش آنهـا به عنـوان خانـه دار و مراقبـت از 
کالن، فقـر و نابرابـری به خودی خـود  کـه بـا رشـد اقتصـادی در سـطح  اینجـا چنیـن پنداشـته می شـد 
حـل خواهنـد شـد و زنـان نیـز از بهبـود موقعیـت اقتصـادی همسـران خـود بهره منـد می شـوند )مامسـن، 

.)212 :1385
کـم  کـه از دهـه 1980 رویکـرد اقتصـادی نئولیبـرال حا امـا بحـران اقتصـاد نئوکالسـیک موجـب شـد 
شـود و هم زمـان توسـط دولت هـا و قدرت هـای اقتصـادی غـرب و نهادهـای بین المللـی مـورد حمایـت 
گیـرد. تمرکـز   بـر مالکیـت خصوصـی و نظـام بـازار آزاد، توجـه بـه آزادی به عنـوان ارزش بنیادیـن،  قـرار 
دفـاع از دولـت حداقلـی، و مخالفـت بـا سیاسـت های عمومی مهم ترین ویژگی های نظـم نئولیبرال بود.

کـه رویکردهـای مسـلط توسـعه تحـت تأثیـر دو فلسـفه فایده گرایـی در اقتصـاد  بـه ایـن شـیوه بـود 
گرفتنـد. در اینجـا نیـز بیشـتر توجـه مـا بـه  نئوکالسـیک و اختیارگرایـی در اقتصـاد نئولیبـرال معاصـر قـرار 
بررسـی عدالـت در ایـن دو دیـدگاه و سـپس نقـد جنسـیتی آنهـا معطـوف خواهـد بـود. سـپس در مقابـل 

آنهـا بـه بررسـی رویکـرد توسـعه انسـانی آمارتیـا سـن از زاویـه عدالـت جنسـیتی خواهیـم پرداخـت.
کـه  از دیـدگاه فایده گرایـان، سـامان سیاسـی و اجتماعـی یـک جامعـه هنگامـی عادالنـه اسـت 
در مجمـوع، بـه خوشـبختی و رفـاه جامعـه بیفزایـد. بـه همیـن دلیـل برابـری مبنایـی در ایـن مکتـب، 
کل فایده هـا اسـت. مکتـب »فایده گرایـی«1 بـر آثـار جرمـی بنتـام )1832-1748( اسـتوار اسـت.  جمـع 
کمـی و تجربـی را مبنـای قانـون و  او درصـدد اسـت بـر مبنـای انسان شناسـی خـاص خـود، یـک اصـل 
اجتمـاع قـرار دهـد و آن »اصـل فایـده«2 اسـت. از نظـر بنتـام طبیعـت، انسـان را تحـت تأثیـر دو خداوند 
کـه عبارتنـد از: لـذت و رنـج. همـۀ انسـان ها بـه ضـرب جاذبـه لـذت و دافعـه  مقتـدر قـرار داده اسـت 
کـه مـا چـه چیـزی را بخواهیـم و چه  کـه تعییـن می کننـد  رنـج بـه کار واداشـته می شـوند و ایـن دو هسـتند 

چیـزی را نـه! )کاپلسـتون، 1370: 24(.

1. Utilitarianism
2. Utility Principle
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کـه بـه ایـن دو عنصـر می دهـد، آنهـا را معیـار بایـد و نباید فعل انسـانی قـرار داده  بنتـام بـا محوریتـی 
کالن سیاسـی و اقتصـادی نیـز تسـری می دهـد. طبـق نظـر بنتـام، همان گونه  و ایـن اندیشـه را بـه سـطوح 
گمانمـان خوشـبختی مـا  کـه بـه  کـه مـا در مقـام فـرد، زندگی مـان را بـا انتخـاب چیزهایـی اداره می کنیـم 
را بیشـینه می کننـد، دولـت هـم بایـد در انتخـاب اینکـه چه اعمالـی را انجام دهد و چه سیاسـت هایی 
کلـی آن  کـه چـه چیـزی فایـده جامعـه را در معنـای  کنـد، مبنـا را تعییـن ایـن مسـئله قـرار دهـد  را اتخـاذ 

بیشـینه می  کنـد )همبتـن، 1385: 217(. 
کـه روابط و مناسـبات اجتماعی انسـان ها باید به گونه ای سـامان دهی  او به صراحـت بیـان می کنـد 
کـه هرکسـی بتوانـد ضمـن تأمیـن نفـع شـخصی، بـرای اجتمـاع هـم تأمین کننـده شـادی باشـد،  شـود 
و ایـن چیـزی جـز مناسـبات درسـت و عادالنـه نیسـت )اعوانـی، 1389: 17(. بنتـام در طـرح فلسـفه 
کـه بـر مبنـای آن، جامعـه و اقتصـاد  خـود، جامعـه را بـر نوعـی فردگرایـی روش شـناختی اسـتوار می کنـد 
کنش هـای فـردی تعییـن می شـوند و افـراد، مسـتقل از پدیده هـای اجتماعـی دیـده می شـوند  براسـاس 
)دین پرسـت و سـاعی، 1391: 88(. فایده گرایـی بـا قرائـت خـود از انسـان و اهـداف او بنـای اقتصـاد 
کثرکننـده مطلوبیـت، خوشـی یـا سـود معرفـی می کند  کـه انسـان را موجـود حدا نئوکالسـیک را می ریـزد 

کـه در یـک رقابـت آزاد و بـدون دخالـت دولـت، هـم رفـاه خـود و هـم رفـاه عمومـی را تأمیـن می کنـد.
نظریه»اختیارگرایـی« بـه دیدگاه هـای نئولیبرالـی معاصـر در زمینـه اصالـت آزادی و حقـوق فـردی 
و دفـاع سرسـختانه از نظـام بـازار آزاد اشـاره دارد. در ایـن نظریه هـا عدالـت اجتماعـی یـک مفهـوم 
کم مایـه و محـدود اسـت و درعـوض، از خدشـه ناپدیری و مطلـق بـودن حقـوق و آزادی هـای فـردی 

دفـاع می شـود. رابـرت نوزیـک و فردریـک فـون هایـک، دو متفکـر برجسـته ایـن نحلـه می باشـند.
عدالـت  از  ایـده ای  طـرح  بـه  اوتوپیـا«  و  دولـت  »آنارشـی،  کتـاب  در   )1938( نوزیـک  رابـرت 
کـه بـه »نظریـه اسـتحقاقی عدالـت« مشـهور اسـت. تمرکـز بـر مالکیـت خصوصـی و نظـام  می پـردازد 
بـازار آزاد، توجـه بـه آزادی به عنـوان ارزش بنیادیـن و دفـاع از دولـت حداقلـی، محورهـای مهـم نظریـه 
گذاشـتن به حقـوق افراد به ویژه  نوزیـک دربـاره عدالـت هسـتند. از نظـر نوزیـک عدالت یعنی احترام 
کـه بـا دارایـی خـود چـه  کننـد  گذاشـتن آنهـا بـرای اینکـه خودشـان مشـخص  حقـوق مالکیـت و آزاد 
کاری را انجـام دهنـد. حکومت هـا در ایـن میـان تنهـا بایـد بـه حفـظ امنیـت بـرای جلوگیـری از تجـاوز 

افـراد بـه حقـوق مالکیـت یکدیگـر بپردازنـد )لسـناف، 1389: 376(.
کـه ایـده عدالـت اجتماعـی یـک »سـراب«  هایـک )1992-1899( نیـز به صراحـت بیـان می کنـد 
اسـت. نظریـه هایـک در مـورد عدالـت ازیک سـو متأثـر از معرفت شناسـی او اسـت و از سـوی دیگـر، 
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عقل گرایـی  و  معرفت شناسـی  هایـک  دارد.  آزاد  بـازار  و  مطلـق  آزادی  بـه  او  دلبسـتگی  بـه  اشـاره 
مسـتعد  را  شـده اند  ایجـاد  آن  براسـاس  کـه  اندیشـه هایی  تمـام  و  می کنـد  رد  را  دکارت  سـوژه محور 
کـه مبتنی بـر عقل گرایی اسـت، ایـده امکان برقـراری عدالت  اسـتبداد می دانـد. یکـی از مسـائل مهمـی 
اجتماعـی می باشـد و هایـک علیـه آن موضـع می گیـرد. از نظـر او سـامان اجتماعـی و اقتصـادی، تابـع 
بـازار  کـرد. نظـام  بـا ایده هایـی ماننـد عدالـت در آن دخالـت  یـک نظـم خودجـوش اسـت و نبایـد 
آزاد، نمـود عینـی نظـم خودجـوش اسـت و بـه کار بـردن لفـظ عادالنـه و ناعادالنه در مـورد چنین نظمی 
کـه فعـل او را بـر اسـاس عدالـت توصیـف  صحیـح نیسـت، زیـرا ایـن نظـم عامـل صاحـب اراده نیسـت 
کرد، اما نمی تـوان آن را عادالنه و یا غیرعادالنه  کنیـم. از نظـر او نظـم بـازار را می تـوان خـوب یا بد تلقی 

نامیـد )بشـیریه، 1392: 85(.
بخـش مهمـی از مباحـث هایـک در طرد اندیشـه عدالت اجتماعـی و دفاع از نظم آزاد به جایگاه 
آزادی و مالکیـت در نظـام فکـری هایـک مربـوط می شـود. آزادی مدنظـر هایـک، همـان آزادی منفـی 
هایـک  فـرد.  اراده  و  انتخـاب  بـرای  خارجـی  مانـع  هرگونـه  نبـود  یعنـی  اسـت،  برلیـن(  تعریـف  )در 
ک ترین تهدید علیه قانون خودجوش و آزادی را از سـوی اندیشـه  عدالت اجتماعی می داند.  خطرنا
کـه بـرای عدالـت اجتماعـی قائـل باشـیم، اعـم از نیاز یا شایسـتگی،  او معتقـد اسـت هرگونـه مبنایـی را 

بـه تهدیـدی علیـه نیروهـای آزاد بـازار تبدیـل و نطفـۀ یـک دولـت توتالیتـر را شـکل خواهـد داد.
کـه فهـم سیاسـت های  مباحـث مورداشـاره، حـاوی نوعـی نـگاه اجمالـی بـه دو فلسـفه ای اسـت 
کنـون بایـد دیـد آیـا تلقـی ایـن دو فلسـفه سیاسـی از عدالـت و  توسـعه، مسـتلزم فهـم مبانـی آنهـا اسـت. ا
کـردن رفـاه و فایـده جمـع« و »برابـری در آزادی و حقـوق  مبنـا قـرار دادن »برابـری« به عنـوان »بیشـینه 
فردی« می تواند به عدالت و برابری جنسـیتی منتهی شـود. در این راسـتا ما از زاویه عدالت جنسـیتی 
بـه بررسـی محورهـای اساسـی ایـن دو فلسـفه سیاسـی و مسـائل نهفتـه در آنهـا می پردازیـم. بـه ایـن دو 
که ما در اینجا با رویکردی جنسـیتی آنها را در ذیل چهار  فلسـفه سیاسـی، نقدهایی وارد شـده اسـت 
کـه عبارتنـد از: 1. وضعیت بدتر فقر زنان در مقایسـه با مردان؛  2. محدود  محـور اساسـی قـرار می دهیـم 
کـردن حـوزه عدالـت جنسـیتی و تقلیـل آن بـه رفاه گرایـی و بی توجهـی بـه عاملیـت زنـان؛ 3. تلقی های 
محـدود از آزادی و بی توجهـی بـه توانمندی هـای زنـان؛ 4. شـمول گرایی نظریه هـای عدالـت و تقلیـل 

سـلیقه ها و ارزش هـای زنـان در سـلیقه ها و ارزش هـای مـردان.
کرد  کـه بـا فلسـفه فایده گرایـی مرتبـط اسـت، بایـد ایـن پرسـش را طـرح  در مـورد دو محـور نخسـت 
کـردن رفـاه اجتماعـی می توانـد مبنایـی درسـت بـرای یـک نظریـه عدالـت باشـد؟ از  کـه آیـا بیشـینه 
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کل جامعـه، مسـاوی بـا توزیـع برابـر آن در میـان اعضـای  سـوی دیگـر آیـا صـرف بیشینه سـازی رفـاه 
جامعـه به ویـژه زنـان خواهـد بـود؟ 

کـه در ایـن دیـدگاه نه تنهـا مفهـوم  در همیـن راسـتا و در نقـد فایده گرایـی، جـان رالـز بیـان می کنـد 
کـردن  »حـق« اصالـت پیـدا نمی کنـد، بلکـه دچـار تحریـف معنـا نیـز می شـود و در خدمـت بیشـینه 
فایـده به عنـوان خیـر نهایـی قـرار می گیـرد. از نظـر رالـز، فایده گرایـی تنـوع افـراد و اهـداف آنهـا را نادیـده  
کنـد؛ حـال آنکه هیچ  کثریـت  کـه حقـوق و آزادی فـردی را فـدای رفـاه ا می گیـرد و ظرفیـت ایـن را دارد 

نظریـه عدالتـی نمی توانـد بـه آزادی هـای اساسـی فـرد بی توجـه باشـد )رالـز، 1387: 61(.
فایده گرایـی  اساسـی  نقـص  را  کل  رفـاه  بـه  صـرف  توجـه  و  توزیعـی  بی تفاوتـی  نیـز  سـن  آمارتیـا 
می دانـد. فایده گرایـان معتقدنـد، بیشـینه شـدن فایده هـا بـه سـود تمـام اعضـای یـک جامعـه اسـت و 
ایـن سـود از طریـق خانواده هـا بـه زنـان نیز سـرایت می کنـد، اما واقعیت هـای عملی جوامـع خالف این 
کمتر آنها از خدمات رفاهی شـده اسـت. نکته  را نشـان می دهـد و جنسـیت زنـان موجـب برخـورداری 
کـه در مسـئله نابرابـری جنسـی مهـم اسـت، ضعـف فایده گرایـی در تمرکـز بـر ویژگی هـای  مهـم دیگـری 
ذهنـی )نظیـر خشـنودی و آرزو( بـرای مقایسـه رفـاه یـا محرومیـت افـراد اسـت. خشـنودی و آرزوی مـا 
گـر آن شـرایط، نامالیـم باشـد. سـن معتقـد اسـت  کنـد، حتـی ا بـا شـرایط، سـازگار  می توانـد خـود را 
محرومیت هـای طوالنـی و ساختمندشـده نظیـر نابرابری هـای جنسـیتی در جوامـع مردسـاالر، به تعدیل 
کرده و بـه انقیاد آنها  تدافعـی انتظـارات منتهـی می شـود و قربانیـان خـود را نیـز نسـبت بـه خود، شـرطی 
دامـن می زنـد. فهـم این گونـه نابرابری هـا در فهـم عدالت مهم اسـت، ولی رهیافـت فایده محور از درک 

آن عاجـز اسـت )سـن، 1379: 229-230(.
جـدا از غفلـت از فقـر و برخـورداری از امکانـات رفاهـی، فایده گرایـی بـا تلقـی انفعالـی از زنـان 
آنهـا  بـه دریافت کننـدگان رفـاه تقلیـل داده اسـت و از عاملیـت و حقـوق و آزادی هـای  آنهـا را صرفـاً 
کـه از حقـوق و آزادی برابـر دفـاع می کنـد، فاقـد ضعف  غافـل اسـت. رویکـرد اختیارگرایـی از ایـن نظـر 
کیـد افراطـی آن بـر آزادی بـدون توجـه بـه زمینـه و امکانـات آن  فایده گرایـی در ایـن زمینـه اسـت، امـا تأ

نیـز قابل قبـول نیسـت.
اختیارگرایـی  نقـد  بـه  شـهروندی  دریچـه  از  اجتماعـی«  »اصـول عدالـت  کتـاب  در  میلـر  دیویـد 
کـه تلقـی اختیارگرایـی از آزادی محـدود و انتزاعـی اسـت. میلـر معتقد اسـت  می پـردازد و بیـان می کنـد 
برابـری نخسـتین اصـل توزیعـی شـهروندی اسـت و شـهروندی برابـر در مـورد توزیـع دارایـی ، درآمـد و 
کـه از منابـع ضـروری بـرای ایفای نقش  دیگـر منابـع اجتماعـی پیامد هایـی به دنبـال دارد. شـهروندانی 
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گرفتـن این منابع  خـود به عنـوان عضـو رسـمی جامعـه بی بهره هسـتند، ادعایـی عادالنه بـرای دراختیار 
کـه برخی از اختیارگراها ممکن اسـت سیاسـت گذاری  کمک هایـی  دارنـد. لـذا از دیـدگاه شـهروندی، 

بـرای آنهـا را مقابلـه بـا آزادی بداننـد، بـرای برخـی الزم و ضـروری می باشـد )میلـر، 1386: 59-60(.
کشـورها از حقـوق شـهروندی برابـر بـا مـردان برخوردارنـد، امـا  زنـان در بسـیاری از قوانیـن اساسـی 
و  و فرصت هـای اجتماعـی   هسـتند  امکانـات  از  برخـورداری  گروه هـا در  هم زمـان جـزء محروم تریـن 
همیـن امـر از آنهـا صرفـاً شـهروندانی منفعـل سـاخته اسـت. در همیـن زمینـه میلـر معتقـد اسـت صـرف 
کنـد، زیـرا زنـان  کامـل  را  زنـان  لیبرال هـا می باشـد، نمی توانـد آزادی  کـه مدنظـر  آزادی هـای بیرونـی 
در حـوزه آزادی هـای درونـی و توانایـی انتخـاب، هنـوز بـا محدودیت هـای فراوانـی به ویـژه در حـوزه 
کردن حـوزۀ خصوصی به عنوان  گسـترده  خانـواده مواجـه هسـتند. کیملیـکا نیـز مطلق دانسـتن آزادی و 
حـوزه اساسـی آزادی  هـای افـراد را نارسـایی مهـم اختیارگرایـی در حـوزه برابری زنان می دانـد. از نظر او 
کـه در حـق زنـان روا داشـته می شـود، در حـوزه خصوصـی شـکل می گیرنـد،  بسـیاری از نابرابری هایـی 
حال آنکه در لیبرالیسـم معاصر هرگونه دخالت و تغییر در این حوزه مداخله در آزادی افراد محسـوب 

می شـود )کیملیـکا، 1387: 78(.
امـا جـدا از ایـن نقدهـای عـام، نقادی خاص فمینیسـت ها از این نظریه ها نیز حائز اهمیت اسـت؛ 
واقـع  مـورد غفلـت  زنـان  ارزش هـای  نظریه پـردازی دربـاره عدالـت،  آنهـا معتقدنـد در  اینکـه  به ویـژه 
گرفتـن جدایـی بیـن حـوزۀ عمومـی و خصوصـی، و مردانـه بـودن اخـالق عدالـت  شـده اند. مفـروض 
دو نقـد جـدی جنبـش زنـان بـه نظریه هـای عدالـت اسـت. از نظـر فمینیسـت ها نظریه هـای عدالتـی 
کل فلسـفه سیاسـی لیبـرال تفکیک  کـه بسـیاری از آنهـا نیـز در سـنت لیبرالیسـم طـرح شـده اند، هماننـد 
حـوزه عمومـی از حـوزه خصوصـی را به رسـمیت شـناخته اند. از نظـر جنبـش زنـان ریشـه بسـیاری از 
کـه در آن مـرد، ریاسـت خانواده  نابرابری هـای جنسـیتی، در حـوزه خصوصـی و خانـواده نهفتـه اسـت 
که این حوزه از ضوابط مربوط به عدالت به دور اسـت و عدالت  را برعهده دارد. این درحالی اسـت 

صرفـاً بـه امـور عمومـی و سیاسـی مربـوط می شـود )فریدمـن، 1389: 47-48(.
از  عدالـت«1  »اخـالق  تفکیـک  دارنـد،  عدالـت  نظریه هـای  بـه  فمینیسـت ها  کـه  دیگـری  نقـد 
کـه به نحـوی بـا تفکیـک عمومـی و خصوصـی نیـز مرتبـط اسـت. اخـالق  »اخـالق مراقبـت«2 اسـت 
کنـار زدن خودمحـوری اسـت و در جهتـی معکـوس، از ضـرورت توجـه ما بـه دیگران  مراقبـت درصـدد 

1. Ethics of Justice
2. Ethics of Care
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کـه مـا به شـیوه های  )در راسـتای رشـد و پـرورش آنهـا( دفـاع می کنـد. مراقبـت بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد 
گـون بـا جهـان رابطـه داریـم و در میـان ایـن تنـوع، مراقبت و تعهد نسـبت به دیگران نیـز وجود دارد  گونا

و بایـد در روابـط مـا بـا جهـان و افـراد آن به رسـمیت شـناخته شـود )هولمـز، 1382: 86(.
و  می داننـد  عمومـی  حـوزه  بـه  معطـوف  را  عدالـت  غربـی  نظریه پـردازان  فمینیسـت ها  نظـر  از 
کـم  حا اجتماعـی  زندگـی  در  فردگرایانـه  و  بی طرفانـه  عقالنـی،  منش هـای  حـوزه  ایـن  در  معتقدنـد 
وابـط مبتنی بـر وابسـتگی و اخـالق  اسـت. امـا زندگـی خانوادگـی بـا منش هـای عاطفـی، شـهودی و ر
مراقبـت و تعهـد تعریـف می شـود. زبـان عدالـت اساسـاً زبـان حقـوق و آزادی فـردی اسـت امـا زبـان 
فمینیسـت ها  دوگانه انـگاری  ایـن  بـا  مخالفـت  در  اسـت.  مسـئولیت  و  وابسـتگی  زبـان  مراقبـت، 
و  کارآمـد  نا افـراد  از  بـرای حمایـت  را  مراقبـت  مـا اوالً اخـالق  کـه  اقتضـا می کنـد  معتقدنـد عدالـت 
کـه  کنیـم، ثانیـاً فرامـوش نکنیـم  کـه در قبـال آنهـا داریـم، در نظریه هـای عدالـت لحـاظ  مسـئولیتی 
زنـان به سـبب اعمـال مراقبتـی خـود اختیـار و آزادی فراوانـی را از دسـت می دهنـد و ایـن امـر خـالف 

.)130-131  :1387 )کیملیـکا،  اسـت  عدالـت 

3. آمارتیا سن؛ عدالت و توسعه انسانی

پـس از بررسـی مبانـی فلسـفی توسـعه در زمینـه عدالـت و نقـد جنسـیتی آنهـا، در ادامـه ابتـدا بـه بررسـی 
حـوزه  در  را  او  قابلیتـی  رویکـرد  سـپس  و  پرداخـت  خواهیـم  سـن  انسـانی  توسـعه  و  عدالـت  نظریـه 
عدالـت جنسـیتی تحلیـل خواهیـم نمـود. آمارتیـا سـن در بررسـی عدالـت اجتماعـی به دنبـال توجـه 
کاهـش   کـه از طریـق  بـه زندگـی واقعـی مـردم اسـت و بـه همیـن دلیـل درصـدد طـرح نظریـه ای اسـت 
کـه در دنیـای واقعـی وجـود دارنـد، عدالـت را ارتقـا بخشـد. در همیـن راسـتا او بیـان  بی عدالتی هایـی 
کـه به جـای رهیافـت »سـامانه محور«1، نظریـه خـود را در رویکـرد »واقعیت محـور«2 عدالـت  می کنـد 
کامـالً عادالنـه از طریـق نوعـی  اجتماعـی طـرح می کنـد. رهیافـت نخسـت، به دنبـال ترسـیم جامعـۀ 
نهادگرایـی اسـتعالیی اسـت و برقـراری عدالـت را منـوط بـه سـامان خـاص ایـن نهادهـا می دانـد. امـا 
کـه آنهـا در پیـش دارنـد  سـنت دوم فلسـفه سیاسـی بـه زندگـی واقعـی مـردم از طریـق بررسـی زندگـی 
می پـردازد. ایـن رهیافـت، نهادهـا را مهـم می دانـد، اما به ارتبـاط آنها با زندگی بالفعل مـردم توجه دارد 

آنهـا را به خودی خـود موجـب عدالـت نمی دانـد )سـن، 1390: 35-36(. و 

1. Arrangement-Focused
2. Realization-Focused
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کیفیـت آن در شـرایط واقعـی اسـت و بـه همیـن دلیـل معتقـد اسـت مبنایی  توجـه سـن بـه زندگـی و 
گرفتـه می شـود، بایـد مبتنی بـر زندگـی عینـی افـراد باشـد. او خود  کـه در نظریـه عدالـت و برابـری درنظـر 
کـه او از آزادی برداشـت می کنـد،  درصـدد اسـت برابری خواهـی را بـر زمینـه آزادی خواهـی، در معنایـی 
اسـتوار سـازد. برابـری بایـد بـر تـوان افـراد بـرای ایفـای نقش هـای ارزشـمند و پیگیـری اهدافـی بنـا شـود 
کرده انـد و آن را ارزشـمند می داننـد. ایـن نکتـه در بحـث عدالـت جنسـیتی  کـه افـراد بـرای خـود وضـع 
کـه از مبنایـی ارسـطویی  مهـم اسـت و بـه همیـن دلیـل مارتـا نوسـبام معتقـد اسـت، ایـده قابلیـت سـن 

برخـوردار اسـت، درک مـا را از عدالـت در مـورد زنـان بهتـر شـکل می دهـد )نوسـبام1، 2003: 36(.
را  آن  و  می کنـد  اسـتفاده  »قابلیـت«2  مفهـوم  از  عدالـت،  دربـاره  خـود  اندیشـه  توضیـح  در  سـن 
کـه بـرای فـرد بـاارزش هسـتند و فـرد می توانـد از میـان  »مجموعـه ای از عملکرد هـای مختلـف می دانـد 
آنهـا دسـت بـه انتخـاب بزنـد« )سـن، 1381: 109(. سـن در مـورد مفهـوم قابلیـت، دو مفهـوم اساسـی را 

کـه در ارتبـاط بـا هـم اندیشـه قابلیـت را شـکل می دهنـد. آزادی و عملکـرد3. بـه کار می بـرد 
توانایـی  او  منظـور  می گویـد،  سـخن  قابلیـت  رهیافـت  محـور  به عنـوان  »آزادی«  از  سـن  زمانی کـه 
کـه بـرای فـرد بـاارزش هسـتند و فـرد بـرای داشـتن آنهـا دلیـل دارد. سـن  انتخـاب عملکردهایـی اسـت 
کـه تمایـز میـان آنهـا بـرای رهیافـت قابلیـت حائـز  معتقـد اسـت، آزادی دارای دو جنبـه مهـم اسـت 
کـه عبارت اسـت از توانایی ما بـرای انتخاب و  اهمیـت اسـت. نخسـت »جنبـه فرصتـی« آزادی اسـت 
کـه بـرای مـا مهـم هسـتند و بـرای داشـتن آنهـا دلیـل داریـم. دوم »جنبـه فرایندی«  پیگیـری ارزش هایـی 
کـه بـه آزادی فعالیت هـا و تصمیمـات، خـارج از هـر نـوع محدودیـت بیرونـی اشـاره دارد  آزادی اسـت 

)سـن، 1389: 258(.
ایـن تمایزگـذاری بـرای سـن دارای اهمیـت اسـت. قابلیـت بـا جنبه فرصتـی آزادی ارتبـاط عمیقی 
کیفیـت زندگـی  دارد و او معتقـد اسـت، آزادی و توانمنـدی انتخـاب آنچـه بـرای فـرد ارزشـمند اسـت و 

او را می سـازد، بایـد مبنـای ارزیابـی و قضـاوت مـا در مـورد برابـری و عدالـت باشـد.
»عملکـرد«  را  آن  سـن  آنچـه  بـا  عمیقـی  ارتبـاط  آن  قابلیتـی  معنـای  در  آزادی  سـن،  اندیشـه  در 
کـه انجـام  کـه ریشـه ارسـطویی دارد، نشـان دهندۀ چیزهایـی اسـت  می نامـد، دارد. مفهـوم عملکـرد 
کافـی و  آنهـا و یـا نیـل بـه آنهـا بـرای فـرد ارزشـمند اسـت. عملکـرد می توانـد امـور ابتدایـی نظیـر تغذیـه 

1. Nussbaum
2. Capability
3. Freedom & Function
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گیرد. سـن، زیسـتن را  رهایـی از بیمـاری، تـا امـور پیچیـده نظیـر عزت نفس و مشـارکت سیاسـی را دربر 
کـه متشـکل از بودن هـا و انجام دادن هـای زندگـی  مجموعـه ای از عملکردهـای به هم مرتبـط می دانـد 
فـرد اسـت. نـکات فـوق در زمینـه آزادی و عملکـرد و ارتبـاط آنهـا بـا مفهـوم قابلیـت را می تـوان در ایـن 
که دسـتیابی بـه آن برای  کـرد: »قابلیـت، مجموعـه متفاوتـی از عملکرد هایی اسـت  بیـان سـن خالصـه 
فـرد امکان پذیـر و عملـی اسـت. پـس قابلیـت، نوعـی آزادی اسـت؛ آزادی دسـتیابی بـه ترکیب هـای 
کـه فـرد  گونـی از زندگـی  گونا مختلفـی از عملکردهـا و یـا به عبـارت سـاده تر، دسـتیابی بـه سـبک های 

کنـد« )سـن، 1389: 191(. می توانـد آن را انتخـاب 
به جـای  را  زندگـی  کیفیـت  انتخـاب  توانایـی  دارد،  آزادی  و  قابلیـت  از  کـه  تعبیـری  بـا  سـن 
رفاه محـوری در رویکردهـای رشـدمحور توسـعه قـرار می دهـد. از نظـر سـن، ارزیابـی زندگـی را نبایـد 
صرفـاً براسـاس جنبـه رفاهـی و دسـتاوردهای نهایـی هـر فـرد سـنجید. رفـاه و دسـتاورد را بـدون توجـه به 
جنبـه فرصـت و آزادی انتخـاب نمی تـوان مبنایـی صحیـح بـرای سـامان دهی زندگـی اجتماعـی قـرار 
داد. او معتقـد اسـت، جایـگاه یـک فـرد در سـامان دهی اجتماعـی را می توان از دو منظر نگریسـت: 1( 

از چشـم انداز رفـاه و دسـتاوردهای رفاهـی؛ 2( از چشـم انداز عاملیـت و آزادی دسـتاورد.
دسـتاورد رفاهـی، صرفـاً متوجـه نتیجـه نهایـی بـدون آزادی انتخـاب اسـت. امـا رهیافـت قابلیـت، 
به سـوی  نخسـت  چشـم انداز  از  مـا  زمانی کـه  اسـت.  دسـتاورد  آزادی  و  عاملیـت  چشـم  انداز  متوجـه 
چشـم  انداز آزادی و عاملیـت می رویـم، نگـرش بـه افـراد به عنـوان موجـودات منفعـل و دریافت کننـده 
کـه در آن قضاوت هـا و ارزش هـای شـخص اولویـت می یابنـد  رفـاه را به سـوی نگرشـی سـوق می دهیـم 

)سـن، 1390: 313(.
کـه محـور  سـن در بحـث خـود دربـاره توسـعه نیـز رویکـرد قابلیتـی را مبنـا قـرار می دهـد و »آزادی« 
ک ارزیابـی توسـعه می دانـد. آمارتیـا سـن، داوری در مـورد »توسـعه«  ایـن رویکـرد اسـت را هـدف و مـال
برحسـب »رشـد اقتصـادی« و »تولیـد ناخالـص ملـی« را صحیـح نمی  دانـد و معتقـد اسـت توسـعه یک 
کردن تصویر  گرفتن برخـی از ابعاد آن به منزله مخـدوش  کـه نادیـده  کیفـی و چندوجهـی اسـت  فراینـد 
گرایـش اقتصـاد معاصر به رشـدمحوری، تلقی  کتـاب »اخـالق و اقتصـاد« از  واقعـی آن اسـت. سـن در 
اقتصـادی از انسـان و عقالنیـت ابـزاری، ابـراز تأسـف می کنـد و معتقـد اسـت، بایـد در راسـتای پیونـد 
کالسـیک، اقتصـاد به عنـوان علـم انباشـت ثـروت،  کـرد. از نظـر او در دوران  اقتصـاد و اخـالق تـالش 
کـه سیاسـت و اخـالق آن را تعییـن می نمودنـد و ایـن  صرفـاً ابـزاری دراختیـار غایتـی محسـوب می شـد 
کـه »بدیهی  غایـت نیـز به نوبـه خـود معطـوف بـه سـعادت جامعـه بـود. او همسـو با ارسـطو بیـان می  کند 
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که ما در جسـت وجوی آن هسـتیم، بلکه ثروت به خاطـر چیز دیگری  کـه ثـروت، خیـری نیسـت  اسـت 
مفید اسـت« )سـن، 1377: 3-4(.

گرفتـه اسـت و سـن درصـدد اسـت بـا ارائـه رهیافـت  در رونـد توسـعه، ابـزار به جـای هـدف قـرار 
کـه متوجـه هـدف انسـان باشـد. در رهیافـت  قابلیـت و توانمندسـازی، قرائتـی از توسـعه ارائـه دهـد 
کانـون و محـور اسـت و توسـعه چیـزی جز افزایش آزادی  های اساسـی انسـان  قابلیتـی توسـعه، »آزادی« 
نیسـت. سـن بـا تعریـف »آزادی به عنـوان توانایی دسـتیابی بـه عملکردهای باارزش زندگـی و انتخاب 
میـان آنهـا«، بـه قرائـت مثبـت از آزادی نزدیـک می شـود. بـا ایـن تعبیـر از آزادی، سـن از تلقی هـای 
راسـتای  در  کـه  عمومـی  سیاسـت های  از  بسـیاری  از  و  می گیـرد  فاصلـه  آزادی  انتزاعـی  و  فردگرایانـه 

توانمنـدی مـا می باشـند، دفـاع می کنـد.
سـن، بـا تشـریح آزادی درصـدد اسـت عاملیـت و توانمندسـازی افـراد را در انتخـاب ارزش هـای 
کنـد و آن را به عنـوان دغدغـه اساسـی توسـعه مطـرح نمایـد. ایـن جنبـه از آزادی  اساسـی خـود برجسـته 
کـه بـه آن اشـاره شـد و در مقابـل آن »جنبـه فراینـدی« آزادی قـرار  همـان »جنبـه فرصتـی« آزادی اسـت 
کـه تصمیم گیـری آزادانـه را ممکـن می سـازد. عـدم آزادی، یـا نتیجه  کـه اشـاره بـه روند  هایـی دارد  دارد 
کافـی ماننـد محرومیـت از حقـوق و آزادی هـای فـردی اسـت )آزادی منفـی(1 و یـا نتیجـه  فرایند هـای نا
کـه مردم برای نیل به خواسـته های خـود به آنها محتاج  کافـی بـودن توانایی  هـا و فرصت هایـی اسـت  نا
هسـتند )آزادی مثبـت(2. سـن معتقـد اسـت ایـن تلقـی از آزادی هم زمـان نظریـه او را از اختیارگرایـی و 

مطلوبیت گرایـی جـدا می کنـد و درعین حـال، فوایـد هـر دو را دارا می باشـد )سـن، 1390: 128(.
کنـد، ولـی آزادی  گونه  هـای مختلـف از امکانـات خـود اسـتفاده  از نظـر سـن، انسـان می توانـد بـه 
کرده اسـت را داشـته باشـد.  کـه خـود انتخـاب  کـه توانایـی زیسـتن بـه شـیوه ای  او منـوط بـه ایـن اسـت 
کـرده اسـت، سـن را تـا حـدودی بـه  کـه فـرد می خواهـد و انتخـاب  پیونـد آزادی بـا زیسـتن بـه شـیوه ای 
قرائـت هایدگـر نزدیـک می کنـد؛ هرچنـد بیـان هایدگـر از آزادی یـک بیـان فلسـفی و وجودشناسـانه 
میـان  در  انتخاب گـری  و  برگزیـدن  متوجـه  روزمره  گـی،  در  اسـتحاله  به جـای  آدمـی  آن  در  کـه  اسـت 

امکانـات وجـودی خـود می شـود )منوچهـری، 1383: 159(.
کـه بـا تمرکـز بـر قابلیـت یـا همـان  کـه در اینجـا بایـد بـه آن اشـاره شـود، ایـن اسـت  نکتـه مهمـی 
آزادی، مـا در اندیشـه سـن بـه تالقـی هم زمـان عدالـت و توسـعه برخـورد می  کنیـم، به نحوی کـه تـالش 

1. Negative Freedom
2. Positive Freedom
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بـرای توانمندسـازی افـراد و رفـع موانـع قابلیتـی آنهـا ازیک سـو توسـعه و از سـوی دیگـر، افزایش عدالت 
کاهـش بی عدالتـی اسـت. از طریـق 

کـه از آزادی به مثابـه توانمنـدی دارد، معتقـد اسـت آزادی هـم هدف و هم وسـیله  سـن بـا تلقـی  ای 
که قدرت انتخاب و فرصت اعمال  توسـعه اسـت. توسـعه عبارت اسـت از حذف موانع آزادی انسـان 
عاملیـت فـرد را محـدود می کنـد و فرصـت اندکی برای نقش آفرینـی و مختار بودن او برجای می گذارد. 
در اینجـا آزادی نقـش آزمون گـر توسـعه را برعهـده دارد. امـا از سـوی دیگـر، آزادی هـای اساسـی، خـود 
ابـزار تسـریع کننده توسـعه هسـتند و ایـن امـر از طریـق پیونـد آزادی هـای اساسـی و محافظـت آنهـا از 

یکدیگـر صـورت می پذیـرد )سـن، 1389: 110-115(.
سـن جنبـه هـدف و وسـیله بـودن آزادی را به ترتیـب »نقش اساسـی«1 و »نقش ابـزاری«2 آن می نامد 
و معتقـد اسـت ایـن دو بـا هـم مرتبـط هسـتند، امـا تمایـز میـان آنهـا مهـم و اساسـی اسـت. نقـش اساسـی 
آزادی بـه اهمیـت ذاتـی آن در غنـا بخشـیدن بـه زندگـی بشـر مربـوط می شـود. در اینجـا آزادی مسـاوی 
کـه برای فرد بـاارزش هسـتند و فرد برای  بـا قابلیـت و به معنـی توانایـی بـرای دسـتیابی بـه امـوری اسـت 
دسـتیابی بـه آنهـا دلیـل دارد. امـا نقـش ابزاری آزادی بـه نحوۀ تأثیر و ارتباط متقابـل آزادی های ابزاری 
و نقـش آنهـا در توانمنـد شـدن فـرد بـرای انتخـاب زندگـی مطلـوب او مربـوط اسـت. سـن بـرای توضیـح 
کـه بـر انتخـاب نـوع زندگـی افـراد تأثیـر می گذارنـد،  ایـن امـر بـه بررسـی پنـج مـورد از آزادی هـای اساسـی 
می پـردازد و ارتبـاط متقابـل و مکمـل آنهـا را بررسـی می  کنـد. ایـن پنـج مـورد عبارتنـد از: 1( آزادی هـای 
و شـفافیت؛ 5(  اقتصـادی؛ 3( فرصت هـای اجتماعـی؛ 4( تضمیـن وضـوح  امکانـات  سیاسـی؛ 2( 
کـه توانمندی هـای عـام افـراد را  امنیـت حمایتـی. ویژگـی مشـترک ایـن آزادی  هـای ابـزاری آن اسـت 
در راسـتای زندگـی آزادتـر تقویـت می کننـد و درعین حـال نسـبت بـه یکدیگـر حالـت تکاملـی دارنـد 
)سـن، 1389: 150-149(. جنبـه هـدف و وسـیله بـودن آزادی و ارتبـاط آزادی هـای ابـزاری را می تـوان 

کـرد. در شـکل صفحـه مقابـل ترسـیم 

1. Fundamental Role
2. Instrumental Role
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شكل 1. جنبه هدف و وسیله بودن آزادی

پـس از تعریـف توسـعه بـه معنـای آزادی و قابلیـت، سـن درصـدد اسـت مهمتریـن موانـع بیرونـی و 
درونـی آن را برجسـته سـازد. سـن در ایـن راسـتا مفاهیـم فقـر درآمـدی، سـرمایه اقتصـادی، عقالنیـت 
سـرمایه  قابلیتـی،  فقـر  از  آنهـا  به جـای  و  می سـازد  تحـول  دچـار  را  نمایندگـی  دموکراسـی  و  ابـزاری 
گفت و گویـی دفـاع می کنـد. تحـول در ایـن مفاهیـم،  اجتماعـی، پیونـد اخـالق و اقتصـاد و دموکراسـی 
که شـکل های  کیفی اسـت  کمی و مادی از توسـعه به تلقی انسـانی و  گذار سـن از تلقی های  ناشـی از 

شـماره 2 و 3 بیانگـر آن می باشـند.

شكل 2. توسعه به مثابه رشد اقتصادی



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

64

شكل 3. توسعه انسانی

کـرد و آن را جلـوه ای از سـلب توانمنـدی  از نظـر سـن، فقـر را بایـد در ارتبـاط بـا توانمنـدی تعریـف 
کمبود  کمبـود درآمـد. درآمـد یکـی از عوامـل مؤثـر بر فقر اسـت، ولـی فقر را نبایـد در  دانسـت، نـه صـرف 
درآمـد خالصـه نمـود. او در ارتبـاط بـا فقـر از مفهـوم »قابلیـت« بهـره می گیـرد و معتقـد اسـت در »فقـر 
کـه فی نفسـه مهـم اسـت، نـه محرومیـت از درآمـد.  قابلیتـی«1 اوالً ایـن محرومیـت از توانمنـدی اسـت 
کـه دیـدگاه درآمـدی قـادر بـه درک  ثانیـاً عوامـل مهـم دیگـری در محرومیـت از توانمنـدی نقـش دارنـد 
آنهـا نیسـت. به عبـارت دیگـر، تأثیـر درآمـد بـر توانمنـدی نـه مطلـق، بلکـه مشـروط اسـت و از عوامـل 

متنوعـی نظیـر جنسـیت و نـژاد تأثیـر می پذیـرد )سـن، 1389: 206(.
گرفتـن ایـن موانـع غیردرآمـدی، فهـم بهتـری از فقر ایجـاد می کند  دیـدگاه قابلیتـی بـه فقـر بـا در نظـر 
و توجـه مـا را از ابزارهـا )درآمـد( به سـوی اهـداف )کیفیـت زندگـی( جلـب می کنـد. ارتبـاط توسـعه و 
عدالـت بـا دموکراسـی، یکـی دیگـر از محورهـای اساسـی رویکـرد قابلیتـی سـن می باشـد. از نظـر سـن، 
و  نقـص  یـک  فی ذاتـه  آنهـا  نفـی  و  هسـتند  انسـانی   آزادی  قوام بخـش  مدنـی  و  سیاسـی  آزادی هـای 
معلولیـت محسـوب می شـود. از نظـر سـن، بـه سـه دلیـل آزادی هـای مدنـی و سیاسـی یـک فضیلـت 
کـردن به فرایند توسـعه  گذاشـتن یـا به  تعویـق افتـادن آنهـا خـود خدشـه وارد  کنـار  محسـوب می شـوند و 
اسـت. اوالً مردم سـاالری و حقـوق مدنـی فی ذاتـه ارزشـمند هسـتند و بـا توانمندی هـای اساسـی انسـان 
ثالثـاً  برخـوردار اسـت.  توسـعه  فراینـد  ابـزاری مهمـی در  نقـش  از  ثانیـاً مردم سـاالری  گـره خورده انـد. 
آزادی هـای سیاسـی و حقـوق مدنـی نقشـی سـازنده در خلق ارزش هـا و معیارهای اساسـی مدنظر مردم 

و به اندیشـه درآوردن نیازهـا و فهـم و درک آنهـا دارنـد )سـن، 1389: 275(.
البتـه سـن بـا تلقـی خـود از آزادی، عقالنیـت، مشـارکت و توانمنـدی، نمی توانـد دموکراسـی را در 
گفت و گـو« و خـردورزی  کنـد. او دموکراسـی را به مثابـه »حکومـت  جنبـۀ شـکلی و نهـادی آن خالصـه 
کـه در حق رأی و جعبـۀ انتخابات خالصه شـود، قادر  جمعـی می دانـد. سـن معتقـد اسـت دموکراسـی 

1. Capability Poverty
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که خـردورزی جمعی با  بـه بیـان ارزش هـای جامعـه، افراد و لوازم عدالت نیسـت. این درحالی اسـت 
محوریـت رسـانه های آزاد و مسـتقل و توانمندسـازی مـردم، مـا را بـه اهمیـت آزادی بیـان و ارتبـاط آن با 
گاهانـه ارزش هـا،  گروه هـای منفعـل و محـروم و شـکل گیری آ کیفیـت زندگـی، امـکان ابـراز وجـود بـرای 

فـارغ از فشـار رهنمـون می سـازد )سـن، 1390: 356-357(.
کیـد بر تقلیل ناپذیری و یا تأخیر آن، سـن  بـا ارزش ذاتـی بخشـیدن بـه آزادی و مشـارکت مدنـی و تأ
یـک برداشـت مشـارکت جویانه از توسـعه بیـان می کنـد. در ایـن رونـد، توسـعه رونـدی از پاییـن بـه باال 
گاهانـه ارزش هـا و نیازهـا در یـک تبـادل نظـر عمومـی و  محسـوب می شـود و در آن شـاهد شـکل گیری آ

کالن اجتماعی و سیاسـی می باشـیم. آزادانـه و سـپس انتقـال آنهـا به سـاختارهای 

4. رویکرد قابلیتی و عدالت جنسیتی

کـه فقـر جنسـیتی، بی توجهـی بـه عاملیـت زنـان، تلقـی محـدود از آزادی و بی توجهـی بـه  اشـاره شـد 
کـه منتقـدان و حامیـان حقـوق زن خـأ آنهـا را در نظریه های  کلـی اسـت  ارزش هـای زنـان چهـار محـور 
عدالـت مشـاهده می کننـد. در ادامـه مـا بـه سـنجش ظرفیت هـای نظریـه قابلیتـی در پوشـش ایـن موانع 
را در  آزادی«  به مثابـه  »توسـعه  و سـپس ظرفیت هـای  پرداخـت  آن خواهیـم  راه حل هـای تجویـزی  و 

ارتقـای عدالـت جنسـیتی بررسـی خواهیـم نمـود.
کـه رویکـرد قابلیتـی از سـه طریـق زمینه هـای رهایـی زنـان از فقـر  گفـت  در مـورد فقـر زنـان بایـد 
جنسـیتی را فراهـم می کنـد. نخسـت، توجـه بـه سـاختار تبعیض آمیـز خانـواده و نهادهـای اجتماعـی 
کالن و تأثیـر جنسـیت در توزیـع منابـع و امکانـات و دوم، دفـاع از آزادی هـای اقتصـادی زنـان نظیـر 
کسـب درآمـد و درنهایـت تحـول مفهومـی فقـر. برخـالف فلسـفه فایده گرایـی و نظریه هـای  اشـتغال و 
کـه موجـب برخـورد متفـاوت میـان اعضای  رشـدمحور، سـن، جنسـیت را یکـی از ایـن عوامـل می دانـد 
خانـواده و اجتمـاع در برخـورداری از منابـع می شـود. توزیـع درون خانـواری یکـی از متغیرهـای مهمـی 
کـه ارتبـاط بیـن درآمـد خانـواده و تبدیـل آن بـه فرصـت برابـر را تحت تأثیـر قرار می دهد. شـواهد  اسـت 
کمتـر از منابـع درآمـدی خانـواده بهـره می برنـد و ایـن  کـه زنـان در مقایسـه بـا مـردان  کـی از آن اسـت  حا
کسـب درآمـد و ایجـاد منابـع اسـت. او معتقـد اسـت، غلبـه  نابرابـری ناشـی از قـدرت محـدود زنـان در 
کـه امـکان بهره برداری بیشـتر  نسـبی قـدرت مـردان به ویـژه نقـش آنهـا به عنـوان »نـان  آور« خانـوار اسـت 
کـه سـن بـر نقش آفرینـی بیشـتر زنـان و قدرت یابـی  از منابـع را بـه آنهـا می دهـد. در همیـن راسـتا اسـت 

کیـد می کنـد )سـن، 1389: 326(. آنهـا از طریـق اشـتغال و آمـوزش تأ
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امـا مهم تـر از توجـه بـه توزیـع برابـر منابـع خانـواده و اشـتغال و آمـوزش زنـان، سـن بـا تحـول مفهـوم 
بـه عوامـل غیرمـادی فقـر )عوامـل فرهنگـی،  بـه »فقـر قابلیتـی«، توجـه مـا را  »فقـر« از »فقـر درآمـدی« 

ارائـه می نمایـد. اجتماعـی و سیاسـی( جلـب می کنـد و دیدگاهـی وسـیع در ایـن زمینـه 
از  یکـی  را  جنسـیت  نخسـت،  درجـه  در  سـن  زن،  بـه  انفعالـی  نگـرش  و  دوم  مسـئله  مـورد  در 
کـه زنـان همـواره از آن برخـوردار بوده انـد و همیـن نکتـه برداشـت  محرومیت هـای پایـداری می دانـد 
ذهنـی آنهـا از رفـاه را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و بـه تلقی هـای محـدود و انفعالی از خـود دامن می زند. 
ک زندگـی انسـانی  امـا فراتـر از ایـن نکتـه، مسـئله صحیـح نبـودن دسـتاوردهای رفاهـی به عنـوان مـال
کوته نگـری نسـبت بـه شـخصیت زن اسـت و به رسـمیت شـناختن  اسـت. از نظـر سـن، توقـف در رفـاه 
زن به عنـوان یـک انسـان مسـئول مسـتلزم توجـه بـه جنبـه عاملیتـی او اسـت. نقـش زن به عنـوان یـک 
کسـب درآمد، امکان اشـتغال،  »نقش آفریـن« بـا نقـش او به عنـوان یـک »نقش  پذیـر« متفـاوت اسـت و 
حـق مالکیـت و امـکان تصمیم سـازی در درون خانـواده، جنبه هـای مهم آزادی زنان  هسـتند و محروم 

کـردن او از نقش آفرینـی و عاملیـت اسـت )سـن، 1389: 324(. بـودن زن از آنهـا محـروم 
که سـن با تعبیـر »آزادی« به  گفت  کـه نوعـی نقـد بـه نظریـه اختیارگرایی اسـت، باید  در مـورد سـوم 
کـه ناشـی از جنبـه فرصتـی آزادی اسـت، عمـالً ضعـف تلقی هـای انتزاعـی  »توانمنـدی« و »عاملیـت«، 
کـه  کیـد بـر بعـد توانمنـدی آزادی بـه نکتـه ای  از آزادی را در تحلیـل خـود لحـاظ می کنـد. سـن بـا تأ
نوسـبام از آن بـه ضمانـت مؤثـر قابلیـت از حقـوق و آزادی زنـان تعبیـر می کنـد، نزدیـک می شـود. از نظر 
کـه بـه توانمنـدی دارد می  توانـد ضامـن مؤثـر حقـوق در حـوزه عمل  نوسـبام رویکـرد قابلیـت بـا توجهـی 

باشـد )نوسـبام، 2003: 36(.
در مـورد نقـادی فمینیسـت ها بـه نظریه هـای عدالـت نیز می توان به دو نکته در اندیشـه سـن اشـاره 
گفت و گـو، و عقالنیـت  کـه دفـاع سـن از دموکراسـی به مثابـه حکومـت  کـرد. نکتـه نخسـت ایـن اسـت 
کـه زنـان در مقابـل مـردان بـه  به معنـی بی طرفـی و اسـتدالل معقـول، ایـن امـکان را فراهـم می سـازد 
کننـد. از  اسـتدالل و دفـاع از ارزش هـای خـود بپردازنـد و مـردان را بـه پذیـرش ضـروری بـودن آنهـا قانـع 
کـه مردم می توانند داشـته  نظـر سـن، تصمیم هـا و اقدامـات زنـان می توانـد تأثیـر عمیقـی بـر زندگی هایی 

باشـند بگـذارد )سـن و درز، 1382: 265(.
کـه تـا حـدودی سـن را بـه اخـالق مراقبـت و تأثیـر آن بـر زنـان نزدیـک می کنـد، توجـه  نکتـه دومـی 
کـه نیـاز بـه مراقبـت دارنـد. یکـی از دالیـل  او بـه ضـرورت رفـع موانـع قابلیتـی معلـوالن و افـرادی اسـت 
کـه  روی آوری بـه رویکـرد قابلیـت، توجـه آن بـه محرومیت هـای قابلیتـی افـراد معلـول و ناتـوان اسـت 
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همگـی زمانـی بـا آن مواجـه خواهیـم شـد. به همیـن دلیل، او سیاسـت گذاری عمومی را بـه پرداختن به 
رفـع موانـع قابلیتـی معلـوالن تشـویق می کنـد )سـن، 1390: 285(. ایـن توصیه سـن می توانـد تا حدودی 

کنـد. کـه بـر دوش زنـان سـنگینی می کنـد را سـبک تر  بـار مراقبـت از ایـن افـراد را 
موانـع  از  بسـیاری  به خوبـی  آزادی  و  عدالـت  بـه  سـن  رویکـرد  می شـود  مشـاهده  کـه  همان گونـه 
امـر  ایـن  از دیـد سـایر رویکردهـا پنهـان می مانـد را برجسـته می سـازد.  کـه  برابـری زنـان  توانمنـدی و 
ازیک سـو ناشـی از توجـه سـن بـه واقعیت هـای زندگـی بالفعـل و از سـوی دیگـر، تمرکـز بر دسـتاوردهای 
کـه هارتلـی دین بیـان می  کند، مفهـوم »قابلیت«  کیفیـت یـک زندگـی خـوب اسـت. همان گونـه  مهـم و 
کـه نیـاز مـا به  در اندیشـه سـن بـرای سیاسـت گذاری اجتماعـی حائـز اهمیـت اسـت، زیـرا بیـان می کنـد 
کـه در آن زندگـی می  کنیم.  منابـع، نسـبی، و مشـروط بـه بافـت اجتماعـی و اقتصـادی جامعه ای اسـت 
کـه مشـخص  امـا نیـاز مـا بـه توانمنـدی بـرای زندگـی آزادانـه، مطلـق اسـت )دیـن، 1388: 23(. حـال 
شـد رویکـرد سـن بـه توسـعه و عدالـت می توانـد مـا را بـه برخـورد معقـول و فـارغ از تبعیـض در حق زنان 

کـه ایـن رویکـرد بایـد اعمـال شـود، خواهیـم پرداخـت. رهنمـون سـازد، بـه سـازوکار و فراینـدی 

5. توسعه انسانی و توانمندی زنان

کـه مهم تریـن موانـع  براسـاس رویکـرد »توسـعه به مثابـه آزادی«، توسـعه زمانـی می توانـد عادالنـه باشـد 
کنـد و زمینه هـای توانمنـدی آنهـا در راسـتای انتخـاب ارزش هـای خـود را فراهـم  قابلیتـی زنـان را رفـع 
سـازد. در ایـن رویکـرد، توسـعه به مثابـه فراینـد تغییـر در راسـتای ارتقـای قابلیت هـای اساسـی زنـان 
و مرتبـط  بعـد اساسـی  فراینـد سـه  ایـن  انتخـاب زندگـی مطلـوب اسـت.  بـرای  آنهـا  توانمندسـازی  و 
بعـد نخسـت،  را شـکل می دهنـد. در  زنـان  کیفیـت زندگـی  تقویـت یکدیگـر  و  ارتبـاط  کـه در  دارد 
تمرکـز بـر ایجـاد منابـع قـدرت از طریـق آزادی هـای ابـزاری اسـت. بعـد دوم، همـان آزادی در معنـای 
کـه محـور رویکـرد سـن را تشـکیل می دهـد. و بعـد سـوم، دموکراسـی  قابلیتـی و فرصـت انتخـاب اسـت 
کانـون عدالـت  به مثابـه نظـام سـازنده ارزش هـا و عاملیـت زنـان قـرار می گیـرد. در ایـن فراینـد، »آزادی« 
کـه اشـاره بـه توانایـی و قـدرت انتخـاب عملـی زنـان در راسـتای عملکردهـای مهمـی  جنسـیتی اسـت 
کیفیـت زندگـی زنـان را شـامل می شـود. »آزادی هـای ابـزاری« اشـاره بـه منابـع و  کـه درمجمـوع،  دارد 
کـه در آن زنـان ارزش هـای  ضرورت هـای توانمندسـازی زنـان دارد و »دموکراسـی« نیـز فضایـی اسـت 
کـه در شـکل زیـر مشـاهده می شـود، ایـن سـه بعـد در  مبتنی بـر ابـراز وجـود را ایجـاد می کننـد. همان گونـه 

فراینـد توانمنـدی زنـان نقـش ارتباطـی و مکمـل دارنـد و یکدیگـر را پوشـش می دهنـد.
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شكل4. توانمندسازی زنان

1-5. آزادی های ابزاری و منابع قدرت یابی زنان

کیـد دارد. در  کـه سـن زمانی کـه از منابـع آزادی صحبـت می کنـد بـه نقـش ابـزاری آزادی تأ اشـاره شـد 
کـه نقـش مکمـل آنهـا مـا را به مرحلـۀ آزادی  ایـن مرحلـه سـن از پنـج نـوع آزادی ابـزاری سـخن می گویـد 
کیفیـت زندگـی اسـت، هدایـت می  کنـد. ایـن پنـج آزادی  کـه همـان توانمنـدی انتخـاب نـوع و  واقعـی 
امنیـت  اجتماعـی،  فرصت هـای  مبادلـه،  و  اقتصـادی  آزادی هـای  آزادی هـای سیاسـی،  از:  عبارتنـد 
کـه بـا تأمیـن آنهـا شـالوده پندارهـای  حمایتـی و تضمیـن وضـوح و شـفافیت در مـراودات اجتماعـی 
سـلطه آمیز در مـورد فرودسـتی زنـان فرومی  پاشـد. دفـاع از مشـارکت زنـان در حـوزه عمومـی و مشـارکت 
سیاسـی، برخـورداری از حـق اشـتغال برابـر بـا مـردان و ورود بـه مبـادالت آزادانـه اقتصـادی، توجـه بـه 
سـرمایه و فرصت هـای اجتماعـی زنـان و حمایـت قاطـع از زنـان فقیـر و بی سرپرسـت، امـوری هسـتند 
کـه براسـاس رهیافـت سـن در ذیـل آزادی  هـای ابـزاری زنـان قـرار می گیرنـد. براسـاس ایـن آزادی هـای 
ابـزاری ابتـدا ضـرورت برخـورداری زنـان از توانمندی  هـای پایـه ماننـد سـواد، آمـوزش، بهداشـت و... 
طـرح می شـود و سـپس فراهـم بـودن بسـتر های اقتصـادی و سیاسـی بـرای برخـورداری از فرصت  هایـی 
نظیـر آزادی مبادلـه، اشـتغال، مشـارکت سیاسـی و ابـراز وجـود اهمیـت می یابنـد. رابطـه مکمـل ایـن 
که  آزادی  هـا بـا یکدیگـر و تأثیـر نهایـی آنهـا بـر توانمنـدی و قدرت یابـی زنـان، مهم ترین نکته ای اسـت 
در ایـن فراینـد وجـود دارد. اشـتغال و آمـوزش از طریـق تأثیـر بـر موقعیـت اجتماعـی زنـان، تـوان مسـتقل 
گاهـی به جهـان خارج و مهـارت در تأثیرگذاری بر تصمیمات، اسـتقالل  زیسـتن آنـان، قـدرت بیـان، آ

و قـدرت زنـان را افزایـش می دهـد )سـن، 1389: 352(.
2-5. آزادی و عاملیت زنان

کیـد بیشـتر بـر مسـئولیت مهـم دولـت و جامعـه در فراهـم  در قسـمت مربـوط بـه آزادی هـای ابـزاری، تأ
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کـردن آزادی و سـرمایه اجتماعـی و انسـانی بـرای زنـان اسـت. امـا زمانی کـه مسـئله توانمنـدی و قـدرت 
انتخـاب به عنـوان هسـته اصلـی آزادی مطـرح می شـود، سـن بـر مسـئولیت افـراد نسـبت بـه آزادی خـود 
بـرای  بـه زندگـی زنـان اسـت و شـامل توانمنـدی  کیـد دارد. نقـش آزادی در اینجـا غنـا بخشـیدن  تأ
کـه آنهـا بـرای داشـتن آنهـا دلیـل دارنـد. لـذا در مرحلـه پـس  دسـتیابی بـه عملکرد هـای باارزشـی اسـت 
از فراهـم شـدن منابـع و آزادی هـای ابـزاری، آزادی به معنـای توانمنـدی و قدرت یابـی زنـان مـورد توجه 
کـه الزمـه برابـری صرفـاً برخـورداری  قـرار می گیـرد. قدرت یابـی زنـان در اینجـا از ایـن نظـر مهـم اسـت 
بلکـه  نیسـت،  نمی باشـد  زنـان  مناسـب  کـه  نقش هایـی  گرفتـن  برعهـده  بـرای  برابـر  فرصت هـای  از 
کـه منافـع مـرد  برخـورداری آنهـا از قـدرت بـرای خلـق نقش هـای مناسـب بـا زنـان اسـت، به گونـه  ای 
نـوآوری شـخصی و  اینجـا مبـدأ اصلـی  آزادی در  و  توانمنـدی  تأمیـن شـود.  و زن به صـورت یکسـان 
آزادی  اینجـا دو جلـوه  انتخـاب در  تـوان  و  تأثیـرات اجتماعـی می باشـد )سـن، 1389: 130(. حـق 
کیـد بـر مختـار بـودن زن و مشـارکت او در اعمـال و رفتارهـای اقتصـادی،  زنـان را تشـکیل می  دهنـد و تأ

اجتماعـی و سیاسـی اسـت.
3-5. دموکراسی، حق انتخاب و ابراز وجود

و حقـوق  بی آنکـه دموکراسـی  بپردازیـم  زنـان  توانمنـدی  بـه  نمی توانیـم  مـا  قابلیتـی  دیـدگاه  براسـاس 
گسـترش دامنـه انتخـاب افـراد بدانیـم،  گـر توسـعه انسـانی را  مردم سـاالری را به رسـمیت بشناسـیم. ا
کارآمـد و مؤثـر یکـی از لـوازم اجتناب ناپذیـر آن محسـوب می شـود، زیـرا تنهـا در یـک  آنـگاه دموکراسـی 
کـه حـق انتخـاب افـراد و ابـراز وجـود معنـا پیـدا می کنـد. سـن، نبـود دموکراسـی  دموکراسـی مؤثـر اسـت 
کـه دیگـران بـرای زنـان تصمیـم  را به مثابـه محرومیـت می دانـد و ایـن محرومیـت بـه ایـن معنـا اسـت 

بگیرنـد و زندگـی آنهـا را رغـم بزننـد.
کارآمد  در اینجا ارتباط دموکراسـی و عدالت جنسـیتی مهم اسـت، زیرا خردورزی جمعی ابزاری 
گـر  گاهانـه ارزش هـای آنهـا می باشـد. ا بـرای اصـل بی طرفـی و شـنیدن اسـتدالل زنـان و شـکل گیری آ
گـوش دادن به صداهای متکثـر، بهترین  عدالـت بایـد متوجـه زندگـی واقعـی زنان باشـد، دموکراسـی و 
کـه در رویکـرد توسـعه انسـانی  وسـیله بـرای فهـم واقعیت هـای آنهـا اسـت. ایـن همـان نکتـه ای اسـت 
از آن بـه مشـارکتی بـودن توسـعه و از پاییـن بـه بـاال بـودن فراینـد برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری تعبیـر 
کنتـرل زنـان بـر مسـائل  می  شـود )میکلسـن، 1387: 99(. دموکراسـی در اینجـا مهم تریـن وسـیله را بـرای 
خـود فراهـم می کنـد، زیـرا ازیک سـو سـازنده اصـول و اولویت های آنان اسـت و از سـوی دیگر، موجب 
کالن می شـود. مسـئله دموکراسـی به ویـژه بـرای  کانال هـای سیاسـت گذاری در سـطوح  انتقـال آن بـه 
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کـه روح  زنـان جهـان سـوم مهـم اسـت و تغییـر و تحـول در محدودیت هـای آنهـا موکـول بـه آن اسـت 
کالبد این جوامع دمیده شـود و فرصت نشـو و نما و بیان حال و اندیشـه  دموکراسـی و آزادی خواهی در 

زنـان همـراه بـا فرصت هایـی بـرای مبـارزه سیاسـی و انتخاباتـی ایجـاد شـده باشـد )کار، 1386: 99(.
توسـعه  اندیشـه  امـا  مطـرح می کنـد،  فراجنسـیتی  رهیافتـی  در  را  قابلیـت  نظریـه  درمجمـوع، سـن 
انسـانی او می توانـد چشـم انداز شـفافی را در مـورد عدالـت جنسـیتی پیـش روی مـا قـرار دهـد. سـن 
کیـد بـر رفـع موانـع قابلیتـی، نـگاه مـا را بـه پنهان تریـن عوامل موجد  ابتـدا بـا مبنـا قـرار دادن قابلیـت و تأ
نابرابـری می گشـاید و سـپس بـا طـرح توسـعه به عنـوان فراینـد آزادی و عاملیـت زنـان، اسـتدالل خـود را 

در راسـتایی قدرت یابـی آنهـا بـه کار می گیـرد.
نتیجه گیری

بـا وجـود اینکـه چندیـن دهـه از ضـرورت طـرح مسـائل زنـان در امـر توسـعه می گـذرد، آنهـا همچنـان 
سـوم  جهـان  جوامـع  به ویـژه  انسـانی  جوامـع  در  بیشـتری  نابرابـری  شـاهد  مـردان  بـا  مقایسـه  در 
کـه بیشـتر متأثـر از  می باشـند. بخـش مهمـی از ایـن نابرابـری، ناشـی از مبانـی فلسـفی توسـعه اسـت 
فلسـفه فایده گرایـی و یـا اختیارگرایـی معاصـر می باشـد. ایـن دو جریـان فلسـفی از درک بسـیاری از 
کـه بـرای عدالـت  نابرابری هـای نهادینه شـده جنـس مؤنـث عاجز نـد و بـه همیـن دلیـل، تجویزهایـی را 
ارائـه می دهنـد نیـز نمی توانـد بـه واقعیت هـای زندگـی زنـان و ارتقای موقعیـت آنها توجهی نشـان دهد. 
رویکـرد قابلیتـی آمارتیـا سـن بـه عدالـت و رویکـرد آزادی محورانه او به توسـعه می توانـد مبنای جامعی 
کل مزایـای زندگـی زنـان و  کنـد. تمرکـز اطالعاتـی بـر  را بـرای پیونـد عدالـت جنسـیتی و توسـعه فراهـم 
کارکردها و فرصت های  فرصـت آنهـا بـرای انتخـاب زندگـی مطلوب، تمرکـز هدف گونه بر زندگی زنـان، 
کنش گـری فعـال  کـه توجـه مـا را بـه  بالفعـل آنهـا و درنهایـت تمایزگـذاری بیـن قابلیت هـا و دسـتاوردها 
کـه می تـوان از تفسـیر جنسـیتی آراء و اندیشـه های  زنـان جلـب می کنـد، مهم تریـن نقـاط قوتـی اسـت 
سـن بـرای رفـع موانـع برابـری زنـان به دسـت آورد. سـن ازیک سـو با تمرکـز بر قابلیـت و توانایـی انتخاب 
بـا  از سـوی دیگـر،  ارائـه می دهـد و  زنـان  ارزیابـی زندگـی  بـرای  را  ک جامعـی  زندگـی مطلـوب، مـال
بـه زنـان در  بـه زنـان دارد، می توانـد فاعلیت بخشـی  بـر قدرت یابـی و عاملیت بخشـی  کـه  کیـدی  تأ

کار قـرار دهـد. راسـتای رهایـی از عوامـل نابرابری سـاز را در دسـتور 
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Abstract 
The present research examines, within the context of political thought and using 
the analytical-interpretive method, the most important theoretical assumptions 
of Amartya Sen’s capability approach, and investigates its effects on the field 
of gender equality. Here it is argued that understanding development and 
its impacts on equality and justice cannot be separated from its underlying 
philosophical implications. In this context, gender-based study of theories 
of development suggests their failure in the field of women’s issues and their 
gender-related barriers in benefitting from the opportunities and real sources 
of life. These approaches either adopt a passive attitude toward women or 
overlook their abilities by having an abstract conception of freedom and equal 
opportunity. Capability approach, which is the basis of Amartya Sen’s humane 
approach to development, provides us with a comprehensive perspective in 
this regard. By establishing a link between freedom, justice and democracy, 
Sen considers the empowerment of women to be the axis of development. In 
this approach, in order to fulfill women’s instrumental freedom, development 
should focus primarily on women’s empowerment and then provide suitable 
external conditions for them to express themselves and to have their power of 
selection.
Keywords: Development, justice, gender justice, human development, 
capability, freedom.
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