تحلیل جنسـیتی منشـور مسـئولیت اجتماعی وزارت راه و شهـرسازی
سعید معیدفـر
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مســئولیت اجتماعــی عبــارت اســت از تمایــل یــک شــرکت یــا بنــگاه اقتصــادی بــه مــد نظــر قــرار دادن مالحظــات اخالقــی،
اجتماعــی و زیس ـتمحیطی در تصمیمگیریهــا و پاســخگویی نســبت بــه تأثیــر فعالیتهــا و تصمیمــات خــود بــر جامعــه و
محیــط زیســت .از زمــان انقــاب صنعتــی ،بــه دلیــل غلبــۀ فنــاوری و تســلط بیحــد و حصــر انســان بــر طبیعــت و جامعــه،
ایــن مالحظــات بــرای مــدت بیــش از دو قــرن مغفــول مانــد .پــس از آنکه آثــار وخیــم مداخــات گســترده در طبیعــت و جامعه
بــه مرزهــای بحرانــی رســید و خطــرات زیسـتمحیطی و انســانی بــه طــور جــدی بشــر را تهدیــد کــرد ،ایــن مالحظــات بــار
دیگــر بــا عناویــن توســعۀ فرهنگــی ،توســعۀ اجتماعــی ،توســعۀ پایــدار و نهایتـ ًا «مســئولیت اجتماعــی بنگاههــای اقتصــادی»
اهمیــت یافــت .در اســتداللی دیگــر گفتــه شــده از آنجــا کــه نظــام ســرمایهداری یــک نظــام ســلطه اســت ،در آن جایــی بــرای
احســاس مســئولیت نســبت بــه جامعــه و محیــط زیســت وجــود نــدارد و ایــن نظــام ســعی دارد ،بــرای بــه حداکثــر رســاندن
ســود خــود ،بــر محیــط زیســت ،جامعــۀ محلــی ،و کارکنــان و ذینفعــان ســلطه یابــد و نهایــت بهرهکشــی را از آنهــا داشــته
باشــد .اســتثمار کــودکان و زنــان بــا دســتمزدهای پاییـن و شــرایط کار نامســاعد و تبعیضآمیــز و نیــز سوءاســتفادۀ جنســی از
زنــان در محــل کار از جملــۀ اقدامــات چنیــن نظامــی اســت کــه از آغــاز شــکلگیری آن جریــان داشــته اســت .ایــن ســنت
نادرســت امــروز همهجایــی شــده و نمونههــای چنیــن تبعیــض و اســتثماری را میتــوان در عملکــرد بســیاری از شــرکتها
دیــد .از نظــر مارکــس نیــز جوامــع امــروزی جوامعــی ســرمایهداریاند .نیــروی محــرک دگرگونــی اجتماعــی در دوران کنونــی،
فشــار در جهــت دگرگونــی دائــم اقتصــادی اســت کــه جــزء جداییناپذیــر تولیــد ســرمایهداری اســت (گیدنــز .)761 :1373
ایــن ویژگــی جامعــۀ معاصــر زمینهســاز اســتثمار و تهدیــد محیــط زیســت و اکثریــت مــردم از ســوی اقلیــت حاکــم و ثروتمنــد
و موجــب تعلیــق مالحظــات اخالقــی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی و تقویــت نظــام ســلطه شــده اســت .مســئولیت اجتماعــی
شــرکتها واکنــش در برابــر تهدیدهــای مزبــور و عمــل بــه مالحظــات اخالقــی و انســانی اســت .در ایــن رونــد ،تعدیــل
نگرشهــای جنســیتی مســلط اجتنابناپذیــر مینمایــد.
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در تحلیــل چرایــی ایجــاد نظــام ســلطه در عصــر صنعتــی و
راهحــل کاهــش نفــوذ آن ،مارکــس بــه دانشــمندان اجتماعی
کمــک کــرده اســت تــا کشــف کننــد دانشــی کــه مــردم از
جامعــۀ خــود دارنــد و آنچــه احــکام کلــی و مطلــق دربــارۀ
واقعیــت میانگارنــد ،در واقــع بازتابدهنــدۀ تجربــۀ کســانی
اســت کــه از جهات اقتصــادی و سیاســی بر جهــان اجتماعی
فرمانروایــی میکننــد .نظریــۀ مارکسیســتی بــه گونــۀ مؤثری
نشــان داده اســت کــه هرکــس میتوانــد جهــان را از منظــر
کارگــران جهــان بنگــرد ،همان کســانی که از نظــر اقتصادی
و سیاســی زیردسـتاند ولــی تولیدکننــدگان ضــروری جهــان
مــا بــه شــمار میآینــد .از ایــن منظــر جدیــد ،دانــش طبقــۀ
حاکــم اعتبــار نســبی مییابــد و از ترکیــب ایــن دانــش
نســبیتیافته بــا دانشــی کــه از چشــمانداز طبقــۀ کارگــر
بــه دســت میآیــد ،میتوانیــم تواناییمــان را در تحلیــل
واقعیــت اجتماعــی گســترش دهیــم.
همیــن رویکــرد مارکسیســتی بــه دانــش میتوانــد در مــورد
جنســیت نیــز بــه کار رود .در واقــع ،هــر آنچــه مــا دانــش
کلــی و مطلــق از جهــان قلمــداد کردهایــم ،دانشــی اســت
کــه از تجــارب بخــش قدرتمنــد جامعــه یعنــی مــردان بــه
عنــوان «ســروران» سرچشــمه میگیــرد .اگــر همیــن جهــان
را از منظــر زنــان کــه تاکنــون نامرعــی ،پنهــان و بیاعتبــار
بودهانــد دوبــاره کشــف کنیــم ،یعنــی از منظــر کســانی کــه
تاکنــون در نقشهــای زیردســت ولــی ضــروری در جهت ابقا
و بازآفرینــی جامعـهای کــه در آن زندگــی میکنیــم «خدمت
کردهانــد» ،دانــش تکبعــدی مــا نســبیت پیــدا میکنــد.
همیــن کشــف دوبــارۀ همــۀ چیزهایــی کــه میپنداشــتیم
دربــارۀ جامعــه میدانیــم ،پرس ـشهایی را مطــرح میســازد
(ریتــزر  .)464-463 :1374در واقــع ،جامعهشــناس میتوانــد
جهــان اجتماعــی را از دیــدگاه زنــان توصیــف کنــد .روی هم
رفتــه بایــد گفــت جامعهشــناس جنســیت ،عامــل جنســیت
را تنهــا بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای موجــود در روابــط و
ســاختارهای اجتماعــی در نظر میگیرد (ریتــزر .)468 :1374
بــا توجــه بــه کاربــرد رویکــرد مارکسیســتی در جنســیت،
میتــوان گفــت کــه نظــام ســرمایهداری ،کــه بیشــتر در
تصــرف مــردان و اســتوار بــر یــک نظــام نابرابــر جنســی

اســت ،موجــد یــک نظــام ســلطه اســت کــه در همــۀ
عرصههــای زندگــی مــادی و معنــوی انســانها و گروههــا
و طبقــات اجتماعــی و از جملــه خــود مــردان بســط مییابــد
و جهــان مــا را تهدیــد میکنــد .فقــدان مســئولیت اجتماعــی
در برابــر محیــط زیســت و جامعــه نیــز در پرتــو ایــن ســلطۀ
تعمیمیافتــه و نظــام نابرابــر جنســی شــکل میگیــرد و بــه
منزلــۀ غفلــت از ابعــاد انســانی و اخالقــی زندگی اســت .البته
ایــن جهــان مردانــه محصــول کلیشـههای جنســیتی اســت
کــه برســاختههای اجتماعیانــد ،و قطعــ ًا بــا اصــاح ایــن
کلیشــهها میتــوان بــه اصــاح جهانبینــی و کاهــش
تهدیدهایــی کمــک کــرد کــه جهــان مــا را در بــر گرفتــه
اســت.
کلیش ـههای جنســیتی گوناگونــی بــه اســتقرار نظــام ســلطۀ
مردانــه در جهــان امــروز کمــک کــرده اســت .از جملــه
کلیشــههای پرخاشــگر ،رقابتجــو و تأثیرگــذار بــرای
مــردان و تأثیرپذیــر ،مشــارکتجو و حســاس بــرای زنــان
(اســتتس و بــرک  ،1997بــه نقــل از ذکایــی و میرزایــی
 .)1384یــا ایــن تفکــر کــه مــردان را بــه ســمت مســئولیت،
کار ،تولیــد و عــدم وابســتگی ســوق میدهــد و زنــان را در
جهــت مخالــف آنــان (نــاک  .)114 :1379یــا کلیش ـههای
ناظــر بــر قــدرت ،عقالنیــت ،اســتقالل ،خشــونت و گرایــش
بــه مشــاغل ابــزاری و مدیریتــی بــرای مــردان و عطوفــت،
تأثیرپذیــری ،وابســتگی و گرایــش بــه مشــاغل خدماتــی
بــرای زنــان (زارع شــاهآبادی و ســلیمانی  .)1390یــا
کلیشــههای مســتقل ،مصمــم ،خطرپذیــر ،جســور و قــوی
بــرای مــردان و دلســوز ،شــکیبا ،مهربــان ،لطیــف و زیبــا
بــرای زنــان (اعــزازی  .)1380یــا نســبت دادن صفتهایــی
نظیــر عاطفــی ،مضطــرب ،وابســته ،ترســو ،مهربــان ،مالیــم،
احساســاتی ،دلســوز ،نــازکدل و منفعــل بــه زنــان و فعــال،
حادثهجــو ،پرخاشــگر ،خشــن ،ســلطهگر ،قــوی ،باانــرژی،
مســتقل ،مقــاوم و ســنگدل بــه مــردان (بــدار و دیگــران
 .)1381یــا اخالقیــات متفــاوت زن و مــرد کــه اولــی بــر
محــور اخالقیــات عملــی و ارتباطــی و مســئولیت و مراقبــت
و دومــی بــر پایــۀ اخالقیــات انتزاعــی اســتوار اســت ،و ایــن
تفــاوت نــه مــادرزادی یــا زیستشــناختی بلکــه مبتنــی بــر
زمینــهای اجتماعــی اســت کــه در آن عوامــل موقعیــت و
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قــدرت اجتماعــی بــا زیستشناســی تناســلی تلفیــق شــدهاند
(گلیلیــگان  ،1982بــه نقــل از زارع شــاهآبادی و ســلیمانی،
.)1390
بــا تحلیــل محتوایــی ایــن کلیشــههای مردانــه ،دالیــل
شــکلگیری نظــام ســلطه و نابرابــری کــه کارمایــة اصلــی
نظــام ســرمایهداری اســت و مــردان در آن نقــش اصلــی
را دارنــد مشــخص میشــود .اصــاح چنیــن نظامــی هــم
مســتلزم تغییــر ایــن کلیش ـههای جنســیتی و تعدیــل آنهــا
اســت .در جهــان مــا ،بــه دلیــل تأکیــد بــر کلیشــههای
مردانــه و غیرســازی و برابرگــذاری کلیشــههای زنانــه و
غفلــت از آنهــا ،ابعــاد عاطفــی و اخالقیتــر کنشهــای
انســانی تحلیــل رفتــه و خشــونت و جنبههــای غیرانســانی و
مــادی تفــوق یافتــه اســت .تهدیدهایــی کــه جامعــه و محیط
زیســت امــروز را در بــر گرفتــه اســت نیــز تــا حدی ناشــی از
مداخلههــای انســان تکســاحتی و مبتنــی بــر کلیش ـههای
مردانــه اســت .بــا ایــن وصــف ،بــه نظــر میرســد طــرح
مباحــث عمــدهای ماننــد مســئولیت اجتماعــی شــرکتها و
بنگاههــای اقتصــادی ،ناظــر بــر تجدیــد نظــر در کلیشـههای
جنســیتی در مدیریــت جهــان امــروز اســت و بــدون چنیــن
تجدیــد نظــری هــم تحقــق مســئولیت اجتماعــی امکانپذیر
نخواهــد بــود .در واقــع ،شــرایط جهــان امــروز مــا کــه بــه
شــدت در معــرض مخاطــرات و تهدیدهــای محیــط زیســتی
و اقتصــادی ـ اجتماعــی اســت و بحرانهــای بزرگــی ماننــد
نابــودی منابــع زیســتی (آب ،خــاک ،هــوا) ،بیعدالتــی،
شــکافهای عمیــق اقتصــادی و اجتماعــی ،و آســیبها و
مســائل اجتماعــی عظیــم از جملــه جنــگ و خشــونتهای
بــزرگ آن را احاطــه کــرده اســت ،در صورتــی میتوانــد
بهبــود یابــد کــه ایــن کلیش ـههای قطبیشــده نســبت بــه
جهــان و جامعــه ،از جملــه کلیش ـههای جنســیتی ،اصــاح
شــود.
عــاوه بــر غلبــة کلیشـههای مردانــه و تعلیــق کلیشـههای
زنانــه ،ریش ـههای بحــران جامعــة معاصــر و دالیــل عــدم
ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی را میتــوان در نابرابــری
جنســی و تعمیــم آن بــه تبعیــض و بیعدالتــی و ســلطه در
همــة ابعــاد آن دانســت .در تحلیــل ریشــههای نابرابــری
جنســی و تفوقیابــی مــردان بــر جهــان و مدیریــت آن

گفتــه شــده کــه هــراس از مــرگ و دیگــری یکــی از دالیــل
برتریجویــی مــردان نســبت بــه زنــان اســت و از همــان
دوران کودکــی ریشــه در ژرفــای حوزههــای نیمه خــودآگاه و
ناخــودآگاه افــراد دارد .ایــن هــراس در مــردان بیشــتر از زنان
اســت و زنــان بــه دلیــل درگیــری نزدیــک و وســیعی کــه
بــا زایــش و پــرورش زندگیهــای تــازه دارنــد ،نوعـ ًا بســیار
کمتــر از مــردان از تشــخیص میراییشــان رنــج میبرنــد .در
مقابــل ،مــردان در برابــر چشـمانداز نابودیشــان بــا وحشــت
عمیقتــری واکنــش نشــان میدهنــد و یــک رشــته تدابیــر
دفاعــی در پیــش میگیرنــد کــه در نهایــت بــه تســلط آنــان
بــر زنــان میانجامــد .مــردان بــه منظــور مقابلــه با مــرگ به
تولیــد چیزهایــی مبــادرت میورزنــد کــه ماندگارتــر باشــد،
ماننــد هنــر ،معمــاری ،ثــروت ،اســلحه ،علــم و دیــن .ایــن
کاالهــای تولیــدی مــردان اســت کــه زمینــۀ ســلطۀ آنــان را
بــر زنــان فراهــم میســازد (گیدنــز  .)486 :1373غریــزۀ
تملــک نیــز بــه طــور عــام در همــۀ افــراد بــه ویــژه مــردان
موجــد نابرابری جنســی اســت .در بعد روانشــناختی نابرابری
جنســی اشــاره شــد کــه هــراس از مرگ کــه در میــان مردان
بیشــتر اســت ،آنــان را بــه فعالیتهایــی وام ـیدارد و حــس
مالکیــت نســبت بــه همــۀ اشــیا و افــراد از جملــه زنــان را در
آنــان تقویــت میکنــد (گیدنــز .)486 :1373
از نظــر مارکسیســتها نیــز نابــودی اقتصــاد شــکار و
گــردآوری و جایگزیــن شــدن آن بــا اقتصــاد شــبانی،
کشــاورزی و مزرعــهداری موجــب پدیــدار شــدن مالکیــت
و ادعــای تملــک برخــی افــراد بــر منابــع اساســی تولیــد
اقتصــادی شــد .در اینجــا بــود کــه از نظــر تملــک بــر منابــع
اساســی میــان افــراد تفــاوت ایجــاد شــد و عــدهای بــر عــدۀ
دیگــر ســلطه یافتنــد و نابرابــری اجتماعــی ایجــاد شــد .یکی
از مــوارد نابرابــری اجتماعــی نابرابــری جنســی اســت کــه در
طــی آن مــردان مالــک نیــروی کار زنــان و فرزنــدان شــدند
و شــکل جدیــد خانــواده کــه دیگــر اشــتراکی نبــود مالکیــت
مــردان را ،هــم بــر نیــروی کار زنــان و هــم بــر بــدن و
محصــول بــدن آنــان (فرزنــدان) ،شــدت بخشــید (گیدنــز
.)481 :1373
نظریهپــردازان جدیدتــر مارکسیســت نیــز نظــام طبقاتــی
ســرمایهداری را موجــد نابرابــری اجتماعــی و بــه دنبــال آن

تحلیل منشـور مسـئولیت اجتماعـی وزارت
راه و شهرسازی
بــا ایــن مقدمــه ،منشــور مســئولیت اجتماعــی وزارت راه و
شهرســازی مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد .فــرض مقــدم آن
اســت کــه ایــن وزارتخانــه و شــرکتها و ســازمانهای تابــع
آن ،ماننــد ســایر دســتگاههای دولتــی و عمومــی و حتــی
بخــش خصوصــی ،نســبت بــه مســئولیتهای خــود در برابــر
محیــط زیســت ،مشــتریان و جامعــۀ محلــی غفلــت داشــته
اســت .از همیــن رو ،درگیــر تهدیدهایــی جــدی در ارتبــاط
بــا محیــط زیســت و جامعــه هســتیم و آســیبها و مســائل
و مشــکالت عمیــق اجتماعــی مــا را احاطــه کــرده اســت؛
و تراکــم ایــن مشــکالت ،بــه ویــژه در ســالهای اخیــر،
ذهــن باالتریــن مقامــات کشــور را بــه خــود مشــغول کــرده
و درصــدد برآمدهانــد بــا سیاســتگذاری و برنامهریــزی در
ایــن زمینــه ،اقدامــات مؤثــری بــرای رفــع مشــکالت انجــام
دهنــد .قــدر مســلم آنکــه ریشــۀ اصلــی این مشــکالت همان
طــور کــه ذکــر شــد در اتخــاذ رویکــرد ابــزاری ،غیرانســانی،
غیراخالقــی ،نامســئوالنه و مبتنــی بــر نابرابــری و تبعیــض
اســت .تدویــن منشــور مســئولیت اجتماعــی وزارت راه و
شهرســازی بــه عنــوان یــک سیاســتگذاری مؤثــر بــرای
مواجهــه بــا مشــکالت زیســتی و اجتماعــی و در واکنــش
نســبت بــه چنین رویکــردی صــورت گرفته اســت .در مقدمۀ
ایــن منشــور آمــده اســت« :مســئولیت اجتماعــی وزارت راه
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نابرابــری جنســی دانســتهاند .از نظــر آنــان ،زنــان نــه بــه
دلیــل اختــاف تملــک منابــع اساســی میــان دو جنــس ،بلکه
بــه ســبب اعمال ســتمگری طبقاتی و همــراه بــا آن نابرابری
در مالکیــت ،اســتثمار کاری و از خــود بیگانگــی ،بــا مــردان
نابرابــر شــده انــد (گیدنــز  .)483 :1373بــه روایــت دیگــر،
نابرابــری جنســی ناشــی از تولیــد ســرمایهداری و تقســیم کار
ســازگار بــا ایــن نظــام اســت (فریدمــن .)11 :1381
قــدرت و نظــام اقتــداری بــه طــور عــام و نظــام اقتدارگرایانۀ
پدرســاالر بــه طور خــاص نیــز عامل دیگــر نابرابری جنســی
شــناخته شــده اســت .در این زمینــه فمینیسـتهایی رادیکال
معتقدنــد ســلطۀ مــردان بــر زنــان صرف ـ ًا محصــول نظــام
ســرمایهداری نیســت ،بلکــه ناشــی از نظــام مردســاالری
اســت کــه پدیــدهای عــام و فراتــر از ســاختارهای اجتماعــی
خــاص ماننــد نظــام ســرمایهداری اســت (فریدمــن :1381
 .)11انگلــس نظــام پدرســاالری را از نظــر تاریخی نخســتین
ســاختار تســلط و انقیــاد و نیــز همهجاییتریــن و ماندگارترین
نظــام نابرابــر اجتماعــی میدانــد .مــردان از طریق مشــارکت
در ایــن نظــام ،کــه بنیادیتریــن الگــوی اجتماعــی تســلط و
مهمتریــن ســاختار نابرابــری اجتماعــی اســت ،یــاد میگیرند
کــه چگونــه دیگــران و بــه ویــژه زنــان را بــه دیــدۀ حقــارت
بنگرنــد و کنتــرل ،نظــارت و ســلطۀ خــود را بــر آنــان اعمــال
کنند (گیدنــز .)489 :1373
امــا فمینیســتهای سوسیالیســت ترکیبــی از عوامــل
اقتصــادی ،سیاســی و ایدئولوژیــک را علــت نابرابــری
جنســی میداننــد .آنــان بــا کاربــرد مفهــوم پدرســاالری
ســرمایهدارانه ،تصویــری از ســازمان اجتماعــی ارائــه
میکننــد کــه در آن ســاختارهای کالن اقتصــاد ،سیاســت و
ایدئولــوژی ،همــراه بــا فراگردهــای اجتماعــی خصوصــی در
ســطح خــرد ،نظامــی از ســلطۀ چندجانبــه را بــر افــراد اعمال
میکننــد .در ایــن ســازمان اجتماعــی ،مــردان جایــگاه اصلی
را نســبت بــه زنــان دارنــد و بدیــن ســان نابرابــری جنســی
تــداوم مییابــد (گیدنــز .)494 :1373
بــا ایــن وصــف بــه نظــر میرســد نظــام نابرابــر جنســی
ی نظــام ســلطه ،تبعیــض ،از خــود
عامــل اصلــی شــکلگیر 
بیگانگــی و اســتثمار و بــه تعلیــق درآورنــدۀ جامعــۀ اخالقــی
و تــوأم بــا احســاس مســئولیت انســانها در برابــر یکدیگــر و

در برابــر محیــط زیســت اســت .جامعــۀ جنسیشــده کــه در
آن مــردان بــه دالیلــی کــه ذکر شــد مالکیــت ،تولیــد ثروت،
اقتــدار ،ســلطه و اســتثمار را وجهــۀ همــت خــود قــرار داده و
بــرای دسترســی بــه ایــن کاالهــای بـاارزش ،هنــر ،معماری،
اســلحه ،علــم و دیــن را بــه خدمت گرفتــه و نقش ابــزاری به
آنهــا دادهانــد ،ارزشهــای انســانی و اخالقی خود را از دســت
داده یــا چنیــن ارزشهایــی در آن تضعیــف شــده اســت .در
چنیــن جامع ـهای ،مســئولیتهای اجتماعــی افــراد در برابــر
یکدیگــر و در برابــر محیــط بــه تعلیــق درآمــده اســت .پــر
واضــح اســت کــه برونرفــت از چنیــن شــرایطی و احیــای
مســئولیت اجتماعــی در گــرو ایجــاد نظامــی اجتماعی اســت
مبتنــی بــر کلیــۀ ابعــاد وجــودی انســان ،صــرف نظــر از
تمایــزات جنســی ،قومــی ،طبقاتــی یــا هــر نــوع دیگــر آن.
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و شهرســازی ایجــاب میکنــد کــه در ارتبــاط خــود بــا
شــهروندان ،اجتماعــات محلــی و محیــطزیســت بــه اصــول
کلــی شــفافیت ،پاســخگویی ،رفتــار اخالقــی ،احتــرام بــه
منافــع ذینفعــان ،حاکمیــت قانــون و حقوق شــهروندی پایبند
باشــد ».در ایــن منشــور چهــار حــوزه بــرای ایفای مســئولیت
اجتماعــی تعریــف شــده اســت کــه عبارتانــد از :ســازمان،
محیــط زیســت ،شــهروندان و جامعــه.
در حــوزۀ ســازمان مــواردی بــرای رفــع تبعیــض مــورد تأکید
قــرار گرفتــه اســت ،از جملــه« :ایجــاد فرصتهــای عادالنــه
بــرای ارتقــای ســازمانی مبتنی بــر قوانین و مقــررات مصوب،
صــرفنظــر از قومیــت ،جنســیت ،زبــان و ســایر ویژگیهای
شــخصی؛ اطمینــان از شــفافیت و نفــی تبعیض در دسترســی
آزاد بــه اطالعــات و اجــرای کامــل قانــون دسترســی بــه
اطالعــات؛ اجــرای ســازوکارهایی کــه گزارشدهی هــر گونه
تخلــف از سیاس ـتهای وزارتخانــه ،فســاد مالــی و اداری و
انــواع سوءاســتفاده از قــدرت و جایــگاه ســازمانی را بــدون
هــراس از انتقــام یــا اخــراج از کار ممکــن ســازد؛ و تقویــت
احســاس مســئولیت کارکنــان در برابــر وقــوع رشــوه ،فســاد
مالــی و اداری در ســازمان از طریــق آمــوزش ،اطالعرســانی
و سیاســتهای تشــویقی».
در حــوزۀ محیــط زیســت مؤلفههــای مــورد تأکیــد بــه منظور
حفــظ و حراســت از منابــع حیاتــی عبارتانــد از« :رعایــت
ســبک زندگــی پایــدار و پرهیــز از خســارت بــه محیــط
زیســت و رعایــت هماهنگــی فعالیتهــا بــا آن؛ ارزیابــی
آثــار زیســتمحیطی کلیــۀ فعالیتهــا ،طرحهــا و پروژههــا
و لحــاظ کــردن هزینههــایزیســتمحیطی در ارزیابــی
اقتصــادی طرحهــا و پروژههــا؛ جبــران خســارتهای
احتمالــی ناشــی از اجــرای طرحهــا و پروژههــا بــه محیــط
زیســت؛ کاهــش مصــرف انــرژی و ســرمایهگذاری در جهــت
انرژیهــای تجدیدپذیــر و پــاک و بهکارگیــری آن؛ جایگزینی
فناوریهــا ،مــواد و مصالــح ســازگار بــا محیــط زیســت (قابل
بازیافــت) بــه جــای مــوارد مخــرب و آلودهکننــدۀ محیــط
زیســت؛ الــزام بــه تدویــن بیانیــۀ پایــداری زیس ـتمحیطی
در حــوزۀ فعالیــت و ارزیابــی آن».
در حــوزۀ شــهروندان بــه منظــور رعایــت حقــوق مشــتریان
آمــده اســت« :شناســایی خطرپذیریهــای (ریســکهای)

فســاد و اجــرا و توســعۀ سیاســتها و فعالیتهــای مقابلــه
بــا رشــوه و اخــاذی؛ التــزام بــه قراردادهــا و اجتنــاب از حقوق
و اختیــارات یکجانبــه و درج مــوارد ناعادالنــه در تنظیــم
قراردادهــا بــا شــهروندان؛ دفــاع از ســازوکار رقابــت منصفانه
و فعالیتهــای ضــد انحصــار و ضــد دامپینــگ و دسترســی
آزادانــه بــه اطالعــات؛ شفافســازی ســازوکارهای جبــران
خســارت بــرای ذینفعــان و شــهروندان؛ در نظــر گرفتن تعرفۀ
یارانــهای بــرای افــراد و خانوادههــای نیازمنــد در تعییــن
قیمتهــا و هزینههــا؛ حمایــت از نهادهــای حرفــهای بــه
عنــوان یــک ســرمایۀ ملــی در مواقــع درگیــر شــدن آنهــا بــا
بحرانهــای اقتصــادی».
در حــوزۀ جامعــۀ محلــی ،بــا هــدف تعلیــق اســتثمار جامعــۀ
محلــی و گســترش مشــارکت ،اقداماتــی مقــرر شــده اســت:
«پرهیــز از هــر گونــه اقدامــی کــه منجــر بــه فروپاشــی
اجتمــاع محلــی شــده و مهاجرتهــای گســترده را موجــب
میشــود ،تــداوم ســکونت در مــکان را مختــل میســازد
و یــا پدیــدۀ خانــهبــهدوشــی را گســترش میدهــد؛ حفــظ
و حراســت از میــراث تاریخــی و فرهنگــی و احتــرام بــه
فرهنگهــای محلــی و ســنتهای فرهنگــی؛ همــکاری بــا
انجمنهــای محلــی و ســازمانهای مردمنهــاد بــا هــدف
جلــب مشــارکت آنهــا در افزایــش رفــاه عمومــی و توســعۀ
اجتماعــات محلــی؛ اطمینــان از بهرهمنــدی گروههــای
آســیبپذیر از منابــع حاصــل از ســرمایهگذاری اجتماعــی
و فعالیتهــای توســعهای؛ در اولویــت قــرار دادن آمــوزش
مهارتهــا و توانمندســازی جامعــۀ محلــی بــه ویــژه زنــان
و جوانــان».
همــان طــور کــه مالحظــه میشــود ،برخــی از مؤلفههــای
منشــور مســئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرســازی مستقیم ًا
معطــوف بــه رفــع تبعیــض جنســی در ســه حــوزۀ ســازمان،
مشــتری و جامعــۀ محلی اســت ،ماننــد« :ایجــاد فرصتهای
عادالنــه بــرای ارتقای ســازمانی مبتنــی بر قوانیــن و مقررات
مصــوب ،صــرفنظــر از قومیــت ،جنســیت ،زبــان و ســایر
ویژگیهــای شــخصی» یــا «در نظر گرفتــن تعرفــۀ یارانهای
بــرای افــراد و خانوادههــای نیازمنــد در تعییــن قیمتهــا
و هزینههــا» یــا «اطمینــان از بهرهمنــدی گروههــای
آســیبپذیر از منابــع حاصــل از ســرمایهگذاری اجتماعــی و

کمــک بــه آســیبدیدگان اجتماعــی دارنــد بیانگــر آن اســت
کــه تحقــق ایــن دســته از شــاخصهای مســئولیت اجتماعی
 - 1انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا .ان
اکرمکم عنداهلل اتقیکم .ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و در شکل
ملتها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید .بیتردید گرامیترین
شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست( .سورۀ حجرات ،آیۀ )13
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فعالیتهــای توســعهای و در اولویــت قــرار دادن آمــوزش
مهارتهــا و توانمندســازی جامعــۀ محلــی بــه ویــژه زنــان
و جوانــان».
ســایر مؤلفههــای منشــور نیــز مبتنــی بــر تغییر بنیــادی توجه
بــه چهــار حــوزۀ ســازمان ،محیــط زیســت ،مشــتری و جامعۀ
محلــی براســاس اصــول انســانی و اخالقــی و رفــع نــگاه
بهرهکشــی و تبعیــض اســت .همــان طــور کــه در مباحــث
نظــری مطــرح شــد ،بــرای تحقــق ایــن امــر الزم اســت
حاکمیــت مــردان و کلیشـههای مردانــه در مدیریــت جامعــه
و محیــط زیســت بــه تعلیــق درآیــد و متقاب ـ ً
ا بــه جامعــه
و محیــط زیســت نــگاه انســانی شــود .بــه عبــارت دیگــر،
مشــکالت و معضالتــی کــه جهــان امــروز مــا را در برگرفتــه
ناشــی از نــگاه ابــزاری ،تبعیضآمیــز و غیرانســانی بــه همــۀ
امــور عالــم اســت ،و ایــن نــگاه نیــز بــه روایتــی ناشــی از
برســاختن کلیشـههای دوگانــه از جملــه کلیشـههای دوگانــۀ
جنســیتی اســت .حــل مشــکالت و معضــات موجــود نیز در
گــرو تغییــر نــگاه و حــذف کلیشـههای دوگانــه در مدیریــت
1
جهــان اســت .همــان طــور کــه در قــرآن کریم آمده اســت،
ایــن تفاوتهــا هســتند کــه میتواننــد موجــد شــناخت و
معرفــت و گســترش دانــش شــوند ،امــا تفاوتهــا را مبنــای
تبعیــض و غیریتســازی در ادارۀ امــور ســاختن ،جهــان مــا
را غیرانســانی و غیراخالقــی میگردانــد و موجــب بــروز
مشــکالت و معضــات گســترده و الینحــل میشــود.
عــاوه بــر توجــه منشــور بــه رفــع تبعیــض و اســتثمار در
فعالیتهــای شــرکتها و ســازمانهای تابــع ،حفــظ و
حراســت از میــراث تاریخــی و فرهنگــی و همــکاری بــا
انجمنهــای محلــی و ســازمانهای مردمنهــاد بــا هــدف
جلــب مشــارکت آنهــا در افزایــش رفــاه عمومــی و توســعۀ
اجتماعــات محلــی نیــز کــه در منشــور بــر آنهــا تأکیــد شــده
بــدون همــکاری نزدیــک زنــان ممکــن نیســت .نقــش
فعالــی کــه امــروز زنــان بــه ویــژه در جامعــۀ مــا در ایفــای
مســئولیتهای اجتماعــی و مدیریــت نهادهــای مدنــی و

بــدون حضــور فعــال آنــان امکانپذیــر نیســت .معمــو ًال در
حالــی کــه مــردان در فعالیتهــای انتفاعــی انگیزههــای
جدیتــری دارنــد ،زنــان در فعالیتهــای غیرانتفاعــی و
داوطلبانه پیشــگام هســتند و ایفــای مســئولیتهای اجتماعی
مســتلزم ایــن ویژگــی اســت کــه در نــزد زنــان بارزتر اســت.

