
طرح مسـئله
مســئولیت اجتماعــی عبــارت اســت از تمایــل یــک شــرکت یــا بنــگاه اقتصــادی بــه مــد نظــر قــرار دادن ماحظــات اخاقــی، 
ــر جامعــه و  ــه تأثیــر فعالیت هــا و تصمیمــات خــود ب اجتماعــی و زیســت محیطی در تصمیم گیر ی هــا و پاســخگویی نســبت ب
محیــط زیســت. از زمــان انقــاب صنعتــی، بــه دلیــل غلبــۀ فنــاوری و تســلط بی حــد و حصــر انســان بــر طبیعــت و جامعــه، 
ایــن ماحظــات 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 زیســت محیطی و انســانی بــه طــور جــدی بشــر را تهدیــد کــرد، ایــن ماحظــات بــار 
دیگــر بــا عناویــن توســعۀ فرهنگــی، توســعۀ اجتماعــی، توســعۀ پایــدار و نهایتــًا »مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــای اقتصــادی« 
اهمیــت یافــت. در اســتداللی دیگــر گفتــه شــده از آنجــا کــه نظــام ســرمایه داری 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 ذی نفعــان ســلطه یابــد و نهایــت بهره کشــی را از آنهــا داشــته 
باشــد. اســتثمار کــودکان و زنــان بــا دســتمزدهای پاییــن  و شــرایط کار نامســاعد و تبعیض آمیــز و نیــز سوءاســتفادۀ جنســی از 
زنــان در محــل کار از جملــۀ اقدامــات چنیــن نظامــی اســت کــه از آغــاز شــکل گیری آن جریــان داشــته اســت. ایــن ســنت 
ــوان در عملکــرد بســیاری از شــرکت ها  نادرســت امــروز همه جایــی شــده و نمونه هــای چنیــن تبعیــض و اســتثماری را می ت
دیــد. از نظــر مارکــس نیــز جوامــع امــروزی جوامعــی ســرمایه داری اند. نیــروی محــرک دگرگونــی اجتماعــی در دوران کنونــی، 
ــز 1373: 761(.  فشــار در جهــت دگرگونــی دائــم اقتصــادی اســت کــه جــزء جدایی ناپذیــر تولیــد ســرمایه داری اســت )گیدن
ایــن ویژگــی جامعــۀ معاصــر زمینه ســاز اســتثمار و تهدیــد محیــط زیســت و اکثریــت مــردم از ســوی اقلیــت حاکــم و ثروتمنــد 
و موجــب تعلیــق ماحظــات اخاقــی، اجتماعــی و زیســت محیطی و تقویــت نظــام ســلطه شــده اســت. مســئولیت اجتماعــی 
ــل  ــد، تعدی ــن رون ــی و انســانی اســت. در ای ــه ماحظــات اخاق ــور و عمــل ب ــر تهدیدهــای مزب ــش در براب شــرکت ها واکن

ــد.  ــر می نمای ــلط اجتناب ناپذی ــیتی مس ــای جنس نگرش ه

تحلیل جنسـیتی منشـور مسـئولیت اجتماعی وزارت راه و شهـرسازی

سعید معیدفـر*

smoidfar@ut.ac.ir*دکتری جامعه شناسی

57
-5

ه 8
مار

ش

232



چارچوب تحلیلـی
در تحلیــل چرایــی ایجــاد نظــام ســلطه در عصــر صنعتــی و 
راه حــل 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 می انگارنــد، در واقــع بازتاب دهنــدۀ تجربــۀ کســانی 
اســت کــه از جهات اقتصــادی و سیاســی بر جهــان اجتماعی 
فرمانروایــی می کننــد. نظریــۀ مارکسیســتی بــه گونــۀ مؤثری 
نشــان داده اســت کــه هرکــس می توانــد جهــان را از منظــر 
کارگــران جهــان بنگــرد، همان کســانی که از نظــر اقتصادی 
و سیاســی زیردســت اند ولــی تولیدکننــدگان ضــروری جهــان 
مــا بــه شــمار می آینــد. از ایــن منظــر جدیــد، دانــش طبقــۀ 
ــش  ــن دان ــب ای ــد و از ترکی ــبی می یاب ــار نس ــم اعتب حاک
ــر  ــۀ کارگ ــم انداز طبق ــه از چش ــی ک ــا دانش ــبیت یافته ب نس
ــل  ــان را در تحلی ــم توانایی م ــد، می توانی ــت می آی ــه دس ب

واقعیــت اجتماعــی گســترش دهیــم. 
همیــن رویکــرد مارکسیســتی بــه دانــش می توانــد در مــورد 
ــه کار رود. در واقــع، هــر آنچــه مــا دانــش  ــز ب جنســیت نی
ــم، دانشــی اســت  ــق از جهــان قلمــداد کرده ای ــی و مطل کل
کــه از تجــارب بخــش قدرتمنــد جامعــه یعنــی مــردان بــه 
عنــوان »ســروران« سرچشــمه می گیــرد. اگــر همیــن جهــان 
را از منظــر زنــان کــه تاکنــون نامرعــی، پنهــان و بی اعتبــار 
بوده انــد دوبــاره کشــف کنیــم، یعنــی از منظــر کســانی کــه 
تاکنــون در نقش هــای زیردســت ولــی ضــروری در جهت ابقا 
و بازآفرینــی جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم »خدمت 
ــد.  ــدا می کن ــبیت پی ــا نس ــدی م ــش تک بع ــد«، دان کرده ان
ــتیم  ــه می پنداش ــی ک ــۀ چیزهای ــارۀ هم ــن کشــف دوب همی
ــارۀ جامعــه می دانیــم، پرســش هایی را مطــرح می ســازد  درب
)ریتــزر 1374: 463-464(. در واقــع، جامعه شــناس می توانــد 
جهــان اجتماعــی را از دیــدگاه زنــان توصیــف کنــد. روی هم 
رفتــه بایــد گفــت جامعه شــناس جنســیت، عامــل جنســیت 
را تنهــا بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای موجــود در روابــط و 
ســاختارهای اجتماعــی در نظر می گیرد )ریتــزر 1374: 468(.

ــیت،  ــتی در جنس ــرد مارکسیس ــرد رویک ــه کارب ــه ب ــا توج ب
ــتر در  ــه بیش ــرمایه داری، ک ــام س ــه نظ ــت ک ــوان گف می ت
ــر جنســی  ــام نابراب ــک نظ ــر ی ــتوار ب ــردان و اس تصــرف م

ــۀ  ــه در هم ــت ک ــلطه اس ــام س ــک نظ ــد ی ــت، موج اس
ــوی انســان ها و گروه هــا  ــادی و معن عرصه هــای زندگــی م
و طبقــات اجتماعــی و از جملــه خــود مــردان بســط می یابــد 
و جهــان مــا را تهدیــد می کنــد. فقــدان مســئولیت اجتماعــی 
در برابــر محیــط زیســت و جامعــه نیــز در پرتــو ایــن ســلطۀ 
ــه  ــر جنســی شــکل می گیــرد و ب تعمیم یافتــه و نظــام نابراب
منزلــۀ غفلــت از ابعــاد انســانی و اخاقــی زندگی اســت. البته 
ایــن جهــان مردانــه محصــول کلیشــه های جنســیتی اســت 
ــن  ــا اصــاح ای ــًا ب ــد، و قطع ــاخته های اجتماعی ان ــه برس ک
کلیشــه ها می تــوان بــه اصــاح جهان بینــی و کاهــش 
ــه  ــر گرفت ــا را در ب تهدیدهایــی کمــک کــرد کــه جهــان م

اســت.
کلیشــه های جنســیتی گوناگونــی بــه اســتقرار نظــام ســلطۀ 
ــه  ــت. از جمل ــرده اس ــک ک ــروز کم ــان ام ــه در جه مردان
بــرای  تأثیرگــذار  و  رقابت جــو  پرخاشــگر،  کلیشــه های 
ــان  ــرای زن ــاس ب ــارکت جو و حس ــر، مش ــردان و تأثیرپذی م
ــی  ــی و میرزای ــل از ذکای ــه نق ــرک 1997، ب ــتتس و ب )اس
1384(. یــا ایــن تفکــر کــه مــردان را بــه ســمت مســئولیت، 
ــان را در  کار، تولیــد و عــدم وابســتگی ســوق می دهــد و زن
ــا کلیشــه های  ــاک 1379: 114(. ی ــان )ن ــف آن جهــت مخال
ناظــر بــر قــدرت، عقانیــت، اســتقال، خشــونت و گرایــش 
بــه مشــاغل ابــزاری و مدیریتــی بــرای مــردان و عطوفــت، 
ــی  ــاغل خدمات ــه مش ــش ب ــتگی و گرای ــری، وابس تأثیرپذی
یــا  )زارع شــاه آبادی و ســلیمانی 1390(.  زنــان  بــرای 
ــوی  ــر، جســور و ق ــم، خطر پذی کلیشــه های مســتقل، مصم
ــا  ــف و زیب ــان، لطی ــکیبا، مهرب ــوز، ش ــردان و دلس ــرای م ب
بــرای زنــان )اعــزازی 1380(. یــا نســبت دادن صفت هایــی 
نظیــر عاطفــی، مضطــرب، وابســته، ترســو، مهربــان، مایــم، 
احساســاتی، دلســوز، نــازک دل و منفعــل بــه زنــان و فعــال، 
ــرژی،  ــوی، با ان ــلطه گر، ق ــن، س ــگر، خش ــو، پرخاش حادثه ج
ــران  ــدار و دیگ ــردان )ب ــه م ــنگدل ب ــاوم و س ــتقل، مق مس
ــر  ــی ب ــه اول ــرد ک ــاوت زن و م ــات متف ــا اخاقی 1381(. ی
محــور اخاقیــات عملــی و ارتباطــی و مســئولیت و مراقبــت 
و دومــی بــر پایــۀ اخاقیــات انتزاعــی اســتوار اســت، و ایــن 
تفــاوت نــه مــادرزادی یــا زیست شــناختی بلکــه مبتنــی بــر 
ــت و  ــل موقعی ــه در آن عوام ــت ک ــی اس ــه ای اجتماع زمین
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قــدرت اجتماعــی بــا زیست شناســی تناســلی تلفیــق شــده اند 
ــل از زارع شــاه آبادی و ســلیمانی،  ــه نق ــگان 1982، ب )گلیلی

.)1390
ــل  ــه، دالی ــه های مردان ــن کلیش ــی ای ــل محتوای ــا تحلی ب
شــکل گیری نظــام ســلطه و نابرابــری کــه کارمایــۀ اصلــی 
ــی  ــش اصل ــردان در آن نق ــت و م ــرمایه داری اس ــام س نظ
ــم  ــی ه ــن نظام ــود. اصــاح چنی ــد مشــخص می ش را دارن
ــل آنهــا  ــن کلیشــه های جنســیتی و تعدی ــر ای مســتلزم تغیی
ــه های  ــر کلیش ــد ب ــل تأکی ــه دلی ــا، ب ــان م ــت. در جه اس
ــه و  ــه های زنان ــذاری کلیش ــازی و برابر گ ــه و غیرس مردان
ــای  ــر کنش ه ــی و اخاقی ت ــاد عاطف ــا، ابع ــت از آنه غفل
انســانی تحلیــل رفتــه و خشــونت و جنبه هــای غیرانســانی و 
مــادی تفــوق یافتــه اســت. تهدیدهایــی کــه جامعــه و محیط 
زیســت امــروز را در بــر گرفتــه اســت نیــز تــا حدی ناشــی از 
ــر کلیشــه های  مداخله هــای انســان تک ســاحتی و مبتنــی ب
ــرح  ــد ط ــر می رس ــه نظ ــن وصــف، ب ــا ای ــه اســت. ب مردان
مباحــث عمــده ای ماننــد مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها و 
بنگاه هــای اقتصــادی، ناظــر بــر تجدیــد نظــر در کلیشــه های 
جنســیتی در مدیریــت جهــان امــروز اســت و بــدون چنیــن 
تجدیــد نظــری هــم تحقــق مســئولیت اجتماعــی امکان پذیر 
نخواهــد بــود. در واقــع، شــرایط جهــان امــروز مــا کــه بــه 
شــدت در معــرض مخاطــرات و تهدیدهــای محیــط زیســتی 
و اقتصــادی ـ اجتماعــی اســت و بحران هــای بزرگــی ماننــد 
ــی،  ــوا(، بی عدالت ــاک، ه ــتی )آب، خ ــع زیس ــودی مناب ناب
ــیب ها و  ــی، و آس ــادی و اجتماع ــق اقتص ــکاف های عمی ش
ــه جنــگ و خشــونت های  ــم از جمل مســائل اجتماعــی عظی
ــد  ــی می توان ــت، در صورت ــرده اس ــه ک ــزرگ آن را احاط ب
ــه  ــن کلیشــه های قطبی شــده نســبت ب ــد کــه ای ــود یاب بهب
ــه کلیشــه های جنســیتی، اصــاح  ــه، از جمل جهــان و جامع

شــود.
عــاوه بــر غلبــۀ کلیشــه های مردانــه و تعلیــق کلیشــه های 
ــدم  ــل ع ــۀ معاصــر و دالی ــه، ریشــه های بحــران جامع زنان
ــری  ــوان در نابراب ــی را می ت ــئولیت های اجتماع ــای مس ایف
جنســی و تعمیــم آن بــه تبعیــض و بی عدالتــی و ســلطه در 
ــری  ــه های نابراب ــل ریش ــت. در تحلی ــاد آن دانس ــۀ ابع هم
ــت آن  ــان و مدیری ــر جه ــردان ب ــی م ــی و تفوق یاب جنس

گفتــه شــده کــه هــراس از مــرگ و دیگــری یکــی از دالیــل 
ــان  ــت و از هم ــان اس ــه زن ــبت ب ــردان نس ــی م برتری جوی
دوران کودکــی ریشــه در ژرفــای حوزه هــای نیمه خــودآگاه و 
ناخــودآگاه افــراد دارد. ایــن هــراس در مــردان بیشــتر از زنان 
ــه دلیــل درگیــری نزدیــک و وســیعی کــه  ــان ب اســت و زن
بــا زایــش و پــرورش زندگی هــای تــازه دارنــد، نوعــًا بســیار 
کمتــر از مــردان از تشــخیص میرایی شــان رنــج می برنــد. در 
مقابــل، مــردان در برابــر چشــم انداز نابودی شــان بــا وحشــت 
عمیق تــری واکنــش نشــان می دهنــد و یــک رشــته تدابیــر 
دفاعــی در پیــش می گیرنــد کــه در نهایــت بــه تســلط آنــان 
بــر زنــان می انجامــد. مــردان بــه منظــور مقابلــه با مــرگ به 
ــر باشــد،  ــد کــه ماندگارت ــادرت می ورزن تولیــد چیزهایــی مب
ماننــد هنــر، معمــاری، ثــروت، اســلحه، علــم و دیــن. ایــن 
کاالهــای تولیــدی مــردان اســت کــه زمینــۀ ســلطۀ آنــان را 
ــزۀ  ــز 1373: 486(. غری ــازد )گیدن ــم می س ــان  فراه ــر زن ب
تملــک نیــز بــه طــور عــام در همــۀ افــراد بــه ویــژه مــردان 
موجــد نابرابری جنســی اســت. در بعد روا ن شــناختی نابرابری 
جنســی اشــاره شــد کــه هــراس از مرگ کــه در میــان مردان 
بیشــتر اســت، آنــان را بــه فعالیت هایــی وا مــی دارد و حــس 
مالکیــت نســبت بــه همــۀ اشــیا و افــراد از جملــه زنــان را در 

آنــان تقویــت می کنــد )گیدنــز 1373: 486(. 
از نظــر مارکسیســت ها نیــز نابــودی اقتصــاد شــکار و 
گــردآوری و جایگزیــن شــدن آن بــا اقتصــاد شــبانی، 
ــت  ــدار شــدن مالکی ــه داری موجــب پدی کشــاورزی و مزرع
ــد  ــی تولی ــع اساس ــر مناب ــراد ب ــی اف ــک برخ ــای تمل و ادع
اقتصــادی شــد. در اینجــا بــود کــه از نظــر تملــک بــر منابــع 
اساســی میــان افــراد تفــاوت ایجــاد شــد و عــده ای 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 
ــدن و  ــر ب ــم ب ــان و ه ــروی کار زن ــر نی ــم ب ــردان را، ه م
ــز  ــدان(، شــدت بخشــید )گیدن ــان )فرزن ــدن آن محصــول ب

.)481 :1373
ــی  ــام طبقات ــز نظ ــت نی ــر مارکسیس ــردازان جدیدت نظریه پ
ســرمایه داری را موجــد نابرابــری اجتماعــی و بــه دنبــال آن 
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ــه  ــه ب ــان ن ــان، زن ــری جنســی دانســته اند. از نظــر آن نابراب
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 
ــه روایــت دیگــر،  ــز 1373: 483(. ب ــد )گیدن ــر شــده ان نابراب
نابرابــری جنســی ناشــی از تولیــد ســرمایه داری و تقســیم کار 

ســازگار بــا ایــن نظــام اســت )فریدمــن 1381: 11(.
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 فمینیســت هایی رادیکال 
ــًا محصــول نظــام  ــان صرف ــر زن ــردان ب ــد ســلطۀ م معتقدن
ــاالری  ــام مردس ــی از نظ ــه ناش ــت، بلک ــرمایه داری نیس س
اســت کــه پدیــده ای عــام و فراتــر از ســاختارهای اجتماعــی 
ــن 1381:  ــد نظــام ســرمایه داری اســت )فریدم خــاص مانن
11(. انگلــس نظــام پدرســاالری را از نظــر تاریخی نخســتین 
ســاختار تســلط و انقیــاد و نیــز همه جایی تریــن و ماندگارترین 
نظــام نابرابــر اجتماعــی می دانــد. مــردان از طریق مشــارکت 
در ایــن نظــام، کــه بنیادی تریــن الگــوی اجتماعــی تســلط و 
مهم تریــن ســاختار نابرابــری اجتماعــی اســت، یــاد می گیرند 
کــه چگونــه دیگــران و بــه ویــژه زنــان را بــه دیــدۀ حقــارت 
بنگرنــد و کنتــرل، نظــارت و ســلطۀ خــود را بــر آنــان اعمــال 

ــز 1373: 489(. کنند )گیدن
از عوامــل  ترکیبــی  امــا فمینیســت های سوسیالیســت 
اقتصــادی، سیاســی و ایدئولوژیــک را علــت نابرابــری 
ــاالری  ــوم پدرس ــرد مفه ــا کارب ــان ب ــد. آن ــی می دانن جنس
ارائــه  اجتماعــی  از ســازمان  ســرمایه دارانه، تصویــری 
می کننــد کــه در آن ســاختارهای کان اقتصــاد، سیاســت و 
ایدئولــوژی، همــراه بــا فراگردهــای اجتماعــی خصوصــی در 
ســطح خــرد، نظامــی از ســلطۀ چند جانبــه را بــر افــراد اعمال 
می کننــد. در ایــن ســازمان اجتماعــی، مــردان جایــگاه اصلی 
را نســبت بــه زنــان دارنــد و بدیــن ســان نابرابــری جنســی 

ــز 1373: 494(. ــد )گیدن ــداوم می یاب ت
ــی  ــر جنس ــام نابراب ــد نظ ــر می رس ــه نظ ــف ب ــن وص ــا ای ب
عامــل اصلــی شــکل گیری  نظــام ســلطه، تبعیــض، از خــود 
بیگانگــی و اســتثمار و بــه تعلیــق درآورنــدۀ جامعــۀ اخاقــی 
و تــوأم بــا احســاس مســئولیت انســان ها در برابــر یکدیگــر و 

در برابــر محیــط زیســت اســت. جامعــۀ جنسی شــده 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 بــا ارزش، هنــر، معماری، 
اســلحه، علــم و دیــن را بــه خدمت گرفتــه و نقش ابــزاری به 
آنهــا داده انــد، ارزش هــای انســانی و اخاقی خود را از دســت 
داده یــا چنیــن ارزش هایــی در آن تضعیــف شــده اســت. در 
چنیــن جامعــه ای، مســئولیت های اجتماعــی افــراد در برابــر 
یکدیگــر و در برابــر محیــط بــه تعلیــق درآمــده اســت. پــر 
واضــح اســت کــه برون رفــت از چنیــن شــرایطی و احیــای 
مســئولیت اجتماعــی در گــرو ایجــاد نظامــی اجتماعی اســت 
ــر از  ــرف نظ ــان، ص ــودی انس ــاد وج ــۀ ابع ــر کلی ــی ب مبتن

تمایــزات جنســی، قومــی، طبقاتــی یــا هــر نــوع دیگــر آن.

تحلیل منشـور مسـئولیت اجتماعـی وزارت 
راه و شهرسازی

ــه، منشــور مســئولیت اجتماعــی وزارت راه و  ــن مقدم ــا ای ب
شهرســازی مــورد تحلیــل قــرار می گیــرد. فــرض مقــدم آن 
اســت کــه ایــن وزارتخانــه و شــرکت ها و ســازمان های تابــع 
ــی  ــی و حت ــی و عموم ــتگاه های دولت ــایر دس ــد س آن، مانن
بخــش خصوصــی، نســبت بــه مســئولیت های خــود در برابــر 
محیــط زیســت، مشــتریان و جامعــۀ محلــی غفلــت داشــته 
ــاط  ــی جــدی در ارتب ــر تهدیدهای ــن رو، درگی اســت. از همی
بــا محیــط زیســت و جامعــه هســتیم و آســیب ها و مســائل 
ــا را احاطــه کــرده اســت؛  و مشــکات عمیــق اجتماعــی م
ــر،  ــال های اخی ــژه در س ــه وی ــکات، ب ــن مش ــم ای و تراک
ذهــن باالتریــن مقامــات کشــور را بــه خــود مشــغول کــرده 
ــزی در  ــت گذاری و برنامه ری ــا سیاس ــد ب ــدد برآمده ان و در ص
ایــن زمینــه، اقدامــات مؤثــری بــرای رفــع مشــکات انجــام 
دهنــد. قــدر مســلم آنکــه ریشــۀ اصلــی این مشــکات همان 
طــور کــه ذکــر شــد در اتخــاذ رویکــرد ابــزاری، غیر انســانی، 
غیر اخاقــی، نامســئوالنه و مبتنــی بــر نابرابــری و تبعیــض 
ــی وزارت راه و  ــئولیت اجتماع ــور مس ــن منش ــت. تدوی اس
ــرای  ــر ب ــک سیاســت گذاری مؤث ــوان ی ــه عن ــازی ب شهرس
ــش  ــی و در واکن ــتی و اجتماع ــکات زیس ــا مش ــه ب مواجه
نســبت بــه چنین رویکــردی صــورت گرفته اســت. در مقدمۀ 
ایــن منشــور آمــده اســت: »مســئولیت اجتماعــی وزارت راه 
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ــا  ــود ب ــاط خ ــه در ارتب ــد ک ــاب می کن ــازی ایج و شهرس
شــهروندان، اجتماعــات محلــی و محیــط  زیســت بــه اصــول 
ــه  ــرام ب ــی، احت ــار اخاق ــخگویی، رفت ــفافیت، پاس ــی ش کل
منافــع ذینفعــان، حاکمیــت قانــون و حقوق شــهروندی پایبند 
باشــد.« در ایــن منشــور چهــار حــوزه بــرای ایفای مســئولیت 
اجتماعــی تعریــف شــده اســت کــه عبارت انــد از: ســازمان، 

محیــط زیســت، شــهروندان و جامعــه.
در حــوزۀ ســازمان مــواردی بــرای رفــع تبعیــض مــورد تأکید 
قــرار گرفتــه اســت، از جملــه: »ایجــاد فرصت هــای عادالنــه 
بــرای ارتقــای ســازمانی مبتنی بــر قوانین و مقــررات مصوب، 
صــرف  نظــر از قومیــت، جنســیت، زبــان و ســایر ویژگی های 
شــخصی؛ اطمینــان از شــفافیت و نفــی تبعیض در دسترســی 
ــه  ــی ب ــون دسترس ــل قان ــرای کام ــات و اج ــه اطاع آزاد ب
اطاعــات؛ اجــرای ســازوکارهایی کــه گزارش دهی هــر گونه 
ــی و اداری و  ــه، فســاد مال ــف از سیاســت های وزارتخان تخل
ــدون  ــگاه ســازمانی را ب ــدرت و جای ــواع سوء اســتفاده از ق ان
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، اطاع رســانی 

ــویقی.« ــت های تش و سیاس
در حــوزۀ محیــط زیســت مؤلفه هــای مــورد تأکیــد بــه منظور 
ــت  ــد از: »رعای ــی عبارت ان ــع حیات ــظ و حراســت از مناب حف
ــط  ــه محی ــارت ب ــز از خس ــدار و پرهی ــی پای ــبک زندگ س
ــی  ــا آن؛ ارزیاب ــا ب ــی فعالیت ه ــت هماهنگ ــت و رعای زیس
ــا  ــا و پروژه ه ــا، طرح ه ــۀ فعالیت ه ــار زیســت محیطی کلی آث
ــی  ــت محیطی در ارزیاب ــای  زیس ــردن هزینه ه ــاظ ک و لح
پروژه هــا؛ جبــران خســارت های  اقتصــادی طرح هــا و 
ــه محیــط  ــی ناشــی از اجــرای طرح هــا و پروژه هــا ب احتمال
 زیســت؛ کاهــش مصــرف انــرژی و ســرمایه گذاری در جهــت 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و پــاک و به کارگیــری آن؛ جایگزینی 
فناوری هــا، مــواد و مصالــح ســازگار بــا محیــط زیســت )قابل 
ــط  ــدۀ محی ــوارد مخــرب و آلوده کنن ــای م ــه ج ــت( ب بازیاف
ــداری زیســت محیطی  ــۀ پای ــه تدویــن بیانی ــزام ب زیســت؛ ال

در حــوزۀ فعالیــت و ارزیابــی آن.«
در حــوزۀ شــهروندان بــه منظــور رعایــت حقــوق مشــتریان 
ــک های(  ــای )ریس ــایی خطرپذیری ه ــت: »شناس ــده اس آم

ــه  ــای مقابل ــت ها و فعالیت ه ــعۀ سیاس ــرا و توس ــاد و اج فس
بــا رشــوه و اخــاذی؛ التــزام بــه قراردادهــا و اجتنــاب از حقوق 
ــم  ــه در تنظی ــوارد ناعادالن ــه و درج م ــارات یک جانب و اختی
قراردادهــا بــا شــهروندان؛ دفــاع از ســازوکار رقابــت منصفانه 
و فعالیت هــای ضــد انحصــار و ضــد دامپینــگ و دسترســی 
ــران  ــات؛ شفاف ســازی ســازوکار های جب ــه اطاع ــه ب آزادان
خســارت بــرای ذینفعــان و شــهروندان؛ در نظــر گرفتن تعرفۀ 
ــن  ــد در تعیی ــای نیازمن ــراد و خانواده ه ــرای اف ــه ای ب یاران
ــه   ــه ای ب ــای حرف ــت از نهاده ــا؛ حمای ــا و هزینه ه قیمت ه
عنــوان یــک ســرمایۀ ملــی در مواقــع درگیــر شــدن آنهــا بــا 

ــادی.« ــای اقتص بحران ه
در حــوزۀ جامعــۀ محلــی، بــا هــدف تعلیــق اســتثمار جامعــۀ 
محلــی و گســترش مشــارکت، اقداماتــی مقــرر شــده اســت: 
ــی  ــه فروپاش ــر ب ــه منج ــی ک ــه اقدام ــر گون ــز از ه »پرهی
ــی شــده و مهاجرت هــای گســترده را موجــب  اجتمــاع محل
ــازد  ــل می س ــکان را مخت ــکونت در م ــداوم س ــود، ت می ش
و یــا پدیــدۀ خانــه  بــه  دوشــی را گســترش می دهــد؛ حفــظ 
ــه  ــرام ب ــی و احت ــی و فرهنگ ــراث تاریخ ــت از می و حراس
فرهنگ هــای محلــی و ســنت های فرهنگــی؛ همــکاری بــا 
ــدف  ــا ه ــاد ب ــازمان های مردم نه ــی و س ــای محل انجمن ه
جلــب مشــارکت آنهــا در افزایــش رفــاه عمومــی و توســعۀ 
اجتماعــات محلــی؛ اطمینــان از بهره منــدی گروه هــای 
ــی  ــرمایه گذاری اجتماع ــل از س ــع حاص ــیب پذیر از مناب آس
ــوزش  ــرار دادن آم ــت ق ــعه ای؛ در اولوی ــای توس و فعالیت ه
ــان  ــژه زن ــه وی ــی ب مهارت هــا و توانمندســازی جامعــۀ محل

ــان.« و جوان
همــان طــور کــه ماحظــه می شــود، برخــی از مؤلفه هــای 
منشــور مســئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرســازی مستقیمًا 
معطــوف بــه رفــع تبعیــض جنســی در ســه حــوزۀ ســازمان، 
مشــتری و جامعــۀ محلی اســت، ماننــد: »ایجــاد فرصت های 
عادالنــه بــرای ارتقای ســازمانی مبتنــی بر قوانیــن و مقررات 
ــان و ســایر  مصــوب، صــرف  نظــر از قومیــت، جنســیت، زب
ویژگی هــای شــخصی« یــا »در نظر گرفتــن تعرفــۀ یارانه ای 
ــا  ــن قیمت ه ــد در تعیی ــای نیازمن ــراد و خانواده ه ــرای اف ب
بهره منــدی گروه هــای  از  یــا »اطمینــان  و هزینه هــا« 
ــع حاصــل از ســرمایه گذاری اجتماعــی و  آســیب پذیر از مناب
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ــوزش  ــرار دادن آم ــت  ق ــعه ای و در اولوی ــای توس فعالیت ه
ــان  ــژه زن ــه وی ــی ب مهارت هــا و توانمندســازی جامعــۀ محل

و جوانــان«.
ســایر مؤلفه هــای منشــور نیــز مبتنــی بــر تغییر بنیــادی توجه 
بــه چهــار حــوزۀ ســازمان، محیــط زیســت، مشــتری و جامعۀ 
ــگاه  ــع ن ــی و رف ــی بر اســاس اصــول انســانی و اخاق محل
بهره کشــی و تبعیــض اســت. همــان طــور کــه در مباحــث 
ــر الزم اســت  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــد، ب ــرح ش نظــری مط
حاکمیــت مــردان و کلیشــه های مردانــه در مدیریــت جامعــه 
ــه  ــه جامع ــًا ب ــد و متقاب ــق درآی ــه تعلی ــط زیســت ب و محی
ــارت دیگــر،  ــه عب ــگاه انســانی شــود. ب ــط زیســت ن و محی
مشــکات و معضاتــی کــه جهــان امــروز مــا را در برگرفتــه 
ناشــی از نــگاه ابــزاری، تبعیض آمیــز و غیرانســانی بــه همــۀ 
ــه روایتــی ناشــی از  ــگاه نیــز ب ــم اســت، و ایــن ن امــور عال
برســاختن کلیشــه های دوگانــه از جملــه کلیشــه های دوگانــۀ 
جنســیتی اســت. حــل مشــکات و معضــات موجــود نیز در 
گــرو تغییــر نــگاه و حــذف کلیشــه های دوگانــه در مدیریــت 
جهــان اســت. همــان طــور کــه در قــرآن کریم  آمده اســت،1 
ــناخت و  ــد ش ــد موج ــه می توانن ــتند ک ــا هس ــن تفاوت ه ای
معرفــت و گســترش دانــش شــوند، امــا تفاوت هــا را مبنــای 
تبعیــض و غیریت ســازی در ادارۀ امــور ســاختن، جهــان مــا 
را غیر انســانی و غیر اخاقــی می گردانــد و موجــب بــروز 

مشــکات و معضــات گســترده و الینحــل می شــود.
ــع تبعیــض و اســتثمار در  ــه رف ــر توجــه منشــور ب عــاوه ب
فعالیت هــای شــرکت ها و ســازمان های تابــع، حفــظ و 
ــا  ــکاری ب ــی و هم ــی و فرهنگ ــراث تاریخ ــت از می حراس
ــدف  ــا ه ــاد ب ــازمان های مردم نه ــی و س ــای محل انجمن ه
جلــب مشــارکت آنهــا در افزایــش رفــاه عمومــی و توســعۀ 
اجتماعــات محلــی نیــز کــه در منشــور بــر آنهــا تأکیــد شــده 
ــش  ــت. نق ــن نیس ــان ممک ــک زن ــکاری نزدی ــدون هم ب
فعالــی کــه امــروز زنــان بــه ویــژه در جامعــۀ مــا در ایفــای 
ــی و  ــای مدن ــت نهاده ــی و مدیری ــئولیت های اجتماع مس

کمــک بــه آســیب دیدگان اجتماعــی دارنــد بیانگــر آن اســت 
کــه تحقــق ایــن دســته از شــاخص های مســئولیت اجتماعی 

ان  لتعارفوا.  قبائل  و  شعوبا  جعلناکم  و  انثی  و  ذکر  من  خلقناکم  انا   - ۱
اکرمکم عنداهلل اتقیکم. ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و در شکل 
ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. بی تردید گرامی ترین 

شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. )سورۀ حجرات، آیۀ ۱3( 

ــان امکان پذیــر نیســت. معمــواًل در  بــدون حضــور فعــال آن
ــای  ــی انگیزه ه ــای انتفاع ــردان در فعالیت ه ــه م ــی ک حال
جدی تــری دارنــد، زنــان در فعالیت هــای غیرانتفاعــی و 
داوطلبانه پیشــگام هســتند و ایفــای مســئولیت های اجتماعی 
مســتلزم ایــن ویژگــی اســت کــه در نــزد زنــان بارزتر اســت.
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فریدمــن، جیــن. )۱38۱(. فمینیســم. ترجمــۀ فیــروزه مهاجــر.   -
ــیان. ــران: آش ته

گیدنــز، آنتونــی. )۱3۷3(. نظریۀ جامعه شناســی در دوران معاصر.   -
ترجمــۀ محســن ثالثــی. تهــران: علمــی.

نــاک، اســتیون. )۱3۷۹(. ازدواج در زندگــی مردان. ترجمۀ ســعید   -
غفــاری. تهــران: ســاحل.
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