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 هنر توسعه گرا عنوان اصلي:

 تاثیر فمینیسم بر مفهوم توسعه عنوان فرعي:

در نگاه نیمه ديگر جهان، تاثیر فمینیسم بر چیستی مفهوم توسعه با ارائه  توسعه دستور کار جلسه:.1

 آقای قديم

 

  مشروح مذاکرات:.2

پردازد و در ابتدای جلسه آقای مهرداد ناظری به بررسی نحوه تکوين کارگروه هنر و توسعه می

ملی شکل گرفت و هدف های انديشگاه و کارگروه توسعه ومنابع گويد: اين کارگروه در ادامه فعالیتمی

های اساسی است که در حوزه ادبیات توسعه مطرح است. در واقع هدف اين آن پاسخگويی به سوال

هايی که در هنر وجود دارد بتوان به مفهوم معنايی توسعه کمک کرد. ما است که با استفاده از ظرفیت

ايم تا حد های مختلف داشتهر زمینههای متفاوتی دايم ارائهدر طی مدتی که اين کارگروه را شکل داده

زيادی به گسترش اين ادبیات کمک کرده است. در اين راستا آقای حامد قديم نیز در تالش است تا 

پردازد را انجام دهد و آقای قديم در بخشی از کتاب مشترک کارگروه را که به ادبیات توسعه می

اند و هجده و نوزده آغاز و تا دوران معاصر ارائه داده های قبلی خود ادبیات توسعه را از ابتدای قرنارائه

 پردازد. نیسم در توسعه مییهم اکنون در ادامه آن مسیر به نقش فم
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الزم به توضیح است کتابی که هم اکنون در کارگروه در حال تولید و نگارش است دارای چهار فصل 

ماحصل تجربیات و مبانی معرفتی است که پردازد که اصلی است. فصل اول آن به ادبیات توسعه می

هم در انديشگاه شکل گرفته و هم در کتب و مقاالت وجود دارد. بخش دوم به چسیتی و ماهیت هنر 

سازی هستند. بخش پردازد که اين بخش را نیز آقای گودرزی و آقای بالکانی در حال پیادهاز ابتدا می

دازد که خود من مشغول نوشتن آن هستم و بخش پرگرا میگیری هنر توسعهسوم به مبانی شکل

در حال انجام آن  عسگری گرا در بازار اشاره دارد که خانمچهارم که به بررسی کاربردهای هنر توسعه

 هستند.

های قبلی را گويد: من وقتی ارائهدر ادامه جلسه آقای حامد قديم ضمن تشکر از آقای ناظری می 

سازی آن ت توسعه و مباحث آن بسته شده است ولی ارائه امروز و آمادهکردم حوزه ادبیادادم، فکر می

کنم تا به اين سواالت پاسخ دهم که چرا درباره توسعه برای من خیلی تأثیرگذار بود و من تالش می

های زيادی در جهان وجود دارد و اگر ما بخواهیم توسعه را ايجاد کنیم چه چیز را بايد توسعه چالش

ر جلسات قبل اشاره کردم که مفهوم توسعه از قرن هجدهم شروع شد و متفکرانی اين بدهیم؟ من د

طوری که امروز موضوع را مورد بررسی قرار دادند. به موازات آن نیز فمنیسم هم شروع به رشد کرد به

مانند که با همديگر نیسم مثل يک خواهر و برادر مییکنم توسعه و فمخواهم بگويم من فکر میمی

اند. مباحث زيادی در حوزه توسعه مطرح شده است مثال مارکس در کتاب آينده بشری د کردهرش

ايم و به کند تحت اين عنوان که ما در اروپا از خرافات و تفکر پیشامدرن رها شدهای را مطرح میايده

د و تو.سعه به ای نیز مفهوم استعمارگری به عنوان ابزاری برای رشايم. در دورهمرحله روشنگری رسیده

ترومن در  1945گرديد. در سال ها در مستعمرات محقق میآمد و براين مبنا اجرای پروژهحساب می

از  1948اش را به دنیا ارائه دهد اين طرح در سال آمريکا به اين فکر افتاد که کمک فنی و اقتصادی

اول در برابر جهان سوم مطرح  ها بود که مفهوم جهانطريق سازمان ملل عملیاتی شد. در همین دوران

توانستند انتخاب کنند که بسته ترومن را بپذيرند يا خیر. در ابتدا مفهوم ها میگرديد. در اينجا ملت

شد اما به مرور مفهوم مدرنیته به مدرنیزاسیون تبديل شد. در توسعه بشیتر از مدرنیته برداشت می

خواستند توسعه بیابند فقط از ی جهان که میواقع تعارضات در همین جا شکل گرفت چون کشورها

لحاظ ظاهری شبیه غرب شده بودند و با تعارضات درونی زيادی مواجه شدند. وقتی از مدرنیته صبحت 

دو وجه دارد: يک  کنیم مقصود خروج از وضع قبلی و  رسیدن به وضع مطلوب است. توسعه نیزمی

کنیم قرار است به مقصد که ما به اين فکر میدوم اين ايندی به اين جريان است و نکتهوجه آن نگاه فر

 ای برسیم. يا نقطه
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گرايی نیاز دارد به خصوص گويد: انسان موجودی است که همیشه به تخصصحامد قديم در ادامه می

شود. ما بايد نسبت به جريانات زندگی شناخت پیدا کنیم و اين در دوره مدرن اين نیاز احساس می

گاهانه است در واقع شايد از توسعه فردی آرام آرام ما به يک توسعه جمعی برسیم. در يک طی طريق آ

نیسم به معنای آزادی زنان در اتوپیای یگويد: فممی 1837خصوص زنان نیز شارل فوريه در سال 

توان گفت که توسعه و آينده است و اگر بپذيريم که توسعه نیز يکی از نتايج مدرنیته است پس می

بخشی انسان از خرافات های مدرنیته رهايیمانند و يکی از خروجیز ته به نوعی با يکديگر هممدرنی

اش بیشتر نیسم ابتدا از يک ذهن سوسیالیسم بیرون آمد و کمی با کاپیتالیسم زاويهیگذشته است. فم

آغاز شده و تا های مختلفی را تجربه کرديم. موج اول که از اوايل قرن نوزدهم نیسم موجیشد. ما در فم

ادامه داشت که تمرکز آن بر حق رای زنان بود. موج دوم در قرن بیستم آغاز شد که  1920سال 

های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بود و محوريت آن ايجاد برابری بین ز نان و مردان در تمام زمینه

دهد. قد و بررسی قرار میپردازد و آن را مورد نموج سوم که به بررسی و نقد فرهنگ مردساالری می

اولین کنوانسیون حقوق  1848در اين مسیر تغییر و تحوالت زيادی به وقوع پیوسته است. در سال 

های برابر میان زنان و مردان و حق زنان تشکیل شد که در اين کنوانسیون از حقوق مساوی فرصت

ار روز به روز جهانی زنان برای اولین ب 1911مالکیت زنان و غیره سخن به میان آمد. در سال 

نامگذاری شد. در آنجا اعتراضی به جنگ جهانی اول بود و در روسیه تزاری اعتراض زيادی به وضعیت 

خواهند که اين جريان باعث برکناری زنان صورت گرفت. در آنجا مطرح شد که مردم صلح و نان می

ه نوعی تا آن زمان برای زنان ممنوع بود ای با رقص و آواز که بدر نیجريه عده 1920تزار شد. در سال 

رزولت در سخنرانی خود زنان را دعوت  1946توجهی به وضعیت زنان اشاره شد. در سال به مسأله بی

به شکل مستعمراتی  1945به نقش آفرينی در امور بین المللی کرد. در واقع توسعه اگر تا قبل از 

تی به احقاق حقوق زنان پرداختند و کار را به دنبال می شد بعد از اين سال جنبش های فمینیس

 جايی رساندند که زنان بتوانند حق رای به دست بیاورند. 

به مسأله نابرابری جنسیتی اعتراض می شود. و  1980تا  1960آقای قديم می گويد: در سال بین 

خواهران  1960زنان می گويندکه به ساختار مردانه حاکم در نظام های اجتماعی اعتراض دارند. در 

پروانه به ديکتاتوری اعتراضی می کنند هر چند که آنها ترور می شوند اما مسأله خشونت علیه زنان با 

گروهی پیدا می شوند و می گويند ما تاکنون اشتباه می  1980اقدامات آنها پر رنگ می شود. در دهه 

متفاوتند و نیازهای  مدان با هکرديم که فکر می کرديم زنان و مردان شبیه هم هستند . زنان و مر

مختلفی دارند. ما بايد به نیازهای متفاوت توجه کنیم. نکته مهم اين است که هزينه های جامعه بر 

گويند دو روی دوش زنان گذاشته شده که آنها مجبورند کارهای متفاوتی را انجام دهند. اين گروه می
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های فیزيولوژيکی و ها، تفاوتسته از تفاوتشود. يک دتفاوت عمده میان زنان و مردان ديده می

هورمونی است که نیازهای متفاوتی را در آنها ايجاد کرده. دسته دوم قراردادها به قراردادهای جنسیتی 

گويند که میشود. مثال اينای تعريف میگردد که از دوران کودکی برای دخترها در هر جامعهبرمی

های جنسیتی توانند شمشیربازی کنند. در واقع به لحاظ نقشرها میبازی کنند و پسدخترها بايد خاله

ای داليل خاص خود را دارد که البته اين مورد مردان و زنان با هم متفاوتند و اين تفاوت در هر جامعه

کند. پذيرش همگان نیست. بر همین اساس در موج سوم در دهه نود فمنیسم علیه خودش نیز نقد می

گیرد و کند در واقع  در فمنیسم به مرور چند اليه شکل میتضادی با توسعه پیدا میدر اينجاست که 

پیوندد های نژادی نیز توجه شود. بعد از آن در دنیا تحوالتی به وقوع میشود تا به سرکوبتالش می

 بیانیه نفی خشونت علیه زنان در سازمان ملل 1992که در نوع خود حائز اهمیت است. مثال در سال 

توانند با سازماندهی خودشان گفتگوهای صلح را در لیبريا زنان می 2003شود که در سال تصويب می

زنها در يک روستای هند جنبشی را علیه مردی که زنش را آزار داده  2006مطرح کنند يا در سال 

 شود. کنند و اين جنبش به سراسر هند منتقل میبود ايجاد می

خورد آنجايی است که ويد: جايی که مفهوم توسعه و فمنیسم به هم گره میگآقای قديم در ادامه می

 2003ای در سال شود. مارگاريتا آگويناگا و همکارانش در مقالهمفهوم شمال و جنوب مطرح می

های ترومن درآمد و مبتنی بر تسلط مفهوم توسعه ای را که از دل برنامه 70گويند: فمینیسم دهه می

گويد يکی از نکاتی که از موج سوم به بعد مطرح شد حامد قديم می ،ود را نقد میکندشمال بر جنوب ب

اين بود که مسأله توسعه و زنان به مرور به مفهوم توسعه و جنسیت تغییر کرد. نقش جنسیت در 

کنند و البته فاکتورهای نژادی هايی را احساس میکه زنان در خود تفاوتمباحث بسیار مهم است اين

واژه  WADتواند زنان را با يکديگر متفاوت سازند. در واقع به مرور به جای واژه رهنگی هم میو ف

GAD  قرار گرفت. اگرGAD شود که اگر وضع مردان خوب شود به رفع فقر توجه داشت و تصور می

کننده توسعه نیستند. زنان و اين مطرح شد که زنان مصرف  WADشود در و ضع زنان نیز خوب می

های مختلف عامل مؤثر در توسعه هستند که بايد به آنها توجه شود. در دهه نود ردان در فرهنگم

نقدهای جديدی مطرح شد که مسأله فمنیسم فقط در مسأله زنان نیست بلکه مسايل محوری حوزه 

 های اخیر بارسد که در سالاقتصاد و رشد اقتصادی نیز در اين خصوص حائز اهمیت است. به نظر می

که ما شود. مثال در نايروبی اين تعريف ارائه شد: توجه به ادبیات فمنیسم تعاريف جديدی از توسعه می

گیری کنیم که نابرابری بین زنان و مردان رفع شود. رشد اقتصادی اگر چه ای از منابع بهرهبايد به گونه

توسعه انسانی در جوامع  ابزار توسعه انسانی است اما برعکس اين قضیه قابل قبول نیست. همیشه

می گويد: صادرات توسعه غیرپايدار در غرب باعث ايجاد  2001اولويت دارد. واندانا شیوا در سال 
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شود براين آپارتايد محیط زيستی شده است. در واقع در قرن بیست و يک مفاهیم جديدی مطرح می

اما گويا هر دو مورد هجوم يک نظام  های زيادی دارندها و تفاوتمبنا که اگر چه زنان و مردان شباهت

 اند.مردساالر قرار گرفته

نیسم از دل سوسیالیست یگويد: تفکر فمدر ادامه جلسه آقای ناظری ضمن تشکر از آقای قديم می 

که ما ای دورتر بايد دنبال کنیم ضمن اينهای فمنیسم را در گذشتهبیرون نیامده بلکه ما ريشه

منیسم کاپیتالیستی، فمنیسم سوسیالیستی، فمنیست مارکسیستی و های مختلفی مثل ففمنیسم

فمنیست اگزيستانسیالیستی و ... داريم که هر کدام بر اساس فلسفه معنايی خاص خود شکل 

 اند. گرفته

خواهم که خیلی گويد: مباحث خیلی جالبی ارائه شد من از شما میدر ادامه جلسه خانم سعیدی می

  رد توسعه بگويید.نظرتان را در مو صريح

گويد از نظر من توسعه به معنای زندگی خوب است و نبايد رشد اقتصادی در آن معیار آقای قديم می

های جنسیتی تواند مبتنی بر درک تفاوتقرار گیرد. البته تعاريف بسیار متعددی وجود دارد. توسعه می

 و نیازهای افراد و شرايط فرهنگی و اجتماعی تعريف شود. 

 تواند برابری زن و مرد را فراهم نمايد؟ پرسد: آيا توسعه میخانم سعیدی می

شد ولی بعدها گفته شد که زنان و روی برابر زن و مرد توصیه میGADگويد: در آقای قديم می

 مردان متفاوتند ولی بايد تالش کرد که نابرابری از بین برود.

( مورد GENDER( و جنسیت)SEXاوت بین جنس )گويد: بايد تفخانم علیرضازاده در ادامه می 

شود توجه قرار گیرد. بايد اين تفاوت در ذهن مردم پديد آيد. امروز بیشتر روی جنس بحث می

تواند تبعیض ايجاد کند. در ايران بحث فمنیسم همچنان خیلی توسعه نیافته که جنسیت میدرحالی

توانیم اين معنا را درک کنیم و از آن استفاده است. ما بايد به عمق مبحث فمنیست وارد شويم تا ب

که بحث مادر تباری موضوع مهمی است که بايد در جايی ديگر به آن درستی نمايیم. نکته ديگر اين

 پرداخته شود. 

ای نشد و در آنجايی گويد: بحث خوبی بود اما به جنبش زنان در ايران اشارهآقای خاکی در ادامه می

اکتبر در روسیه ناشی از فمنیست بود بايد به اين موضوع توجه شود که در آنجا که گفته شد انقالب 

که نهاد دين نیز نقش کار اشتراکی چه در کالخوزها و سافخوزها حائز اهمیت است. نکته ديگر اين
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ها از آن مانع برابری مردان و زنان ها تأثیرگذار باشد. ممکن است دين و برداشتتواند در جنبشمی

  شود.

هايی در زنان شکل گرفته که نقش مؤثری در تاريخ گويد: در ايران جنبشحامد قديم در ادامه می

تواند به عنوان الگو های اخیر در ايران که زنان در آن نقش داشتند میايران داشته است. مثال جنبش

 معرفی شود. 

ن است. آنها به لحاظ فکری و تر از ايگويد: نقش زنان در جامعه پر رنگآقای ناظری در ادامه می

ها نسبت به مردان اين اند که حضور گسترده آنها در دانشگاهای شدهمعرفتی دچار رشدهای ريشه

 کند. موضوع را اثبات می

رسیم اين سوال برای من پر رنگ است. موضع خود شما در گويد: وقتی به ايران میآقای حسینیون می

هايمان را استخراج توانیم ديدگاهدرنیته و اسالمیت و ايرانیت میاين قضیه چیست؟ ما از سه وضع م

 کنیم. نظر خودتان دراين خصوص چیست؟ 

توانم آن را بپذيرم. من فکر من با هر چیزی که ايسم دارد مشکل دارم و نمیگويد: حامد قديم می

سفه اوالی دکارت بهره توانیم از فلکنیم، میکنم ما به همان نسبت که از سهروردی استفاده میمی

 گیريم. 

گويد: من چند سوال دارم. سوال اولم اين است که ما تاريخ مردساالری در ادامه آقای مدحت می

داشتیم و با ظهور مدرنیته رشد جامعه مردساالر کم شده آيا جايی در اين زمینه به تعادل خواهیم 

گويید کجای آن قرار دارد؟ و ا میرسید؟ سوال دوم اين است که معنويت در زندگی خوبی که شم

ايم در وضعیت بهتری از توسعه های حضور زنان در جامعه ما توانستهسوال سوم اين که آيا با پیشرفت

 يافتگی قرار بگیريم؟ 

دانم اما در خصوص جنبش زنان صرفا بحث حضور زنان گويد: پاسخ سوال سوم را نمیحامد قديم می

طور که هاست. همانم توسعه پاسخگويی به نیازهای اساسی انساننیست و من معتقدم بحث مفهو

دانند ولی در هر حال آنها بايد به نوعی گفتم در مباحث اخیرتر برابری زنان و مردان را هم شکل نمی

های دفاع از حقوق مردان هم ايجاد شده بنابراين برابری دست يابند. در کشوهای اسکانديناوی جنبش

 گیرد. ر زندگی به مرور شکل میدينامیک تعادل د

شود هايی که در دنیا انجام میبندیسوال من اين است آيا واقعا اين طبقهگويد: خانم فائق در ادامه می

ها ضد توسعه نیست؟ آقای ناظری بندی؟ آيا اين طبقهباعث اجحاف حتی در خود فمنیسم نشده است
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کند تا زنان را در نیسم تالش مییندارد، بلکه فم نیسم وجودیگويد: اجحاف به آن معنا در فممی

های برابر برای وضعیت مناسبی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی قرار دهد. يعنی فرصت

 آنها ايجاد کند. 

بندی باعث های بسیار متعددی وجود دارد. طبیعتا اگر طبقهبندیدستهگويد: آقای حامد قديم می

های ضد انسانی شود قابل قبول نیست. مثال در مدل موزر تالش بر اين است که گفته شود برداشت

تراتژيک بر شود و نیازهای اسبندی مینیازها بر دو دسته نیازهای اساسی و نیازهای استراتژيک طبقه

های توسعه بايد در حوزه نیازهای استراتژيک به زنان اساس شرايط محیطی بومی متغیر است و برنامه

 ای نمايد. توجه ويژه

نیسم بسیار در یگری فمگويد ارائه خیلی خوبی بود بايد بپذيريم که مطالبهآقای بالکانی در ادامه می

گری را مورد توجه قرار دهیم. به نظر من ع مطالبهعمق مدرنیته فرو رفته است و ما بايد هر نو

ها و ها و شرايط مناسب برای همه انساننیسم در مباحث توسعه باعث پويايی، درک تفاوتیفم

 ها در کل هستی شده است و از اين منظر حائز اهمیت است. جانمايی از انسان

اما ضد آن هم نیستم. ما در پی آن نیسم نباشم یگويد: من شايد در معنای مکتبی فمحامد قديم می

امان را درک کنیم و برای آينده حرکتی متفاوت هستیم که تعريف تاريخی توسعه و تجربه زيسته

داشته باشیم. او در ادامه برای جمع بندی گفت: تجربه تطاور مفهوم توسعه در نگاه فمینیستی برای ما 

وسعه به معنای تعرف موجودش میتوانیم و بايد اين داللت را دارد که می به جای پذيرفتن مفهوم ت

 که توسعه پروژهتوسعه به معنای جديدی را اختیار کنیم که متناسب با نیازهای ماست. نکته دوم اين

مدرنیته و ادامه عصر روشنگری است و خود فمنیسم از دل مدرنیته بیرون آمده بنابراين اگرچه 

درنیته ماهیتا مذموم نیست. ما نیز میتوانیم با بهره گیری از فمینیسم منتقد توسعه است اما توسعه و م

دارايی های فرهنگی و معنوی و با استفاده از دست آوردهای بشری در دوران مدرن تالش کنیم تا 

تبیینی صحیحی از مفهوم توسعه داشته باشیم. و در نهايت آنکه با ارجاع به مدل پیشتر ارايه شده در 

م جمع بندی نمود که برای رسیدن به چنین آگاهی و ادراکی، فرد نیاز به خصوص مفهوم توسعه قدي

مبانی ذهنی مشخص و آموزش روش شناختی برای توسعه دارد. روشی که او را کمک نمايد تا امکان 

بازفهم ريشه های خويش، نقد آنها، فهم دست آوردهای مدرنیته و نقد آنها و نهايتا انتخاب ترکیبی 

کند. اگر چه میتوان مدلی فردی و متناظر با آن تصويری اجتماعی از توسعه را ارايه متجانس را پیدا 

نمود اما اين مدل ذهنی/رفتاری و اين تصوير اجتماعی نمیتواند و نبايد معادل مفهوم توسعه قلمداد 
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با شود بلکه میتواند يک گزينه ساده تر برای انتخاب جامعه باشد اما بايد جامعه را تشويق کرد تا 

 درکی عمیق تر انتخابی آگاهانه داشته باشد و مسیر توسعه فردی به توسعه اجتماعی منجر شود. 

 

 فمینیسم در مباحث توسعه گرا تاثیر گذار است. :) مصوبات (  جمع بندی -3

ازخوردهای آن توجه شود. فمینیسم و توسعه هر بياد می دهد که به مفهوم جنسیت و فمینیسم به ما 

 محصول مدرنیته هستند و بر روند ذهنی کنشگران در هر جامعه ای تاثیر می گذارند.دو 

 


