
 

 
  
  

  تحلیل گفتمان برابری و اشتغال از منظر دولت یازدهم
  *سمیه عرب خراسانی    

    

 چكيده
برابري، مفهومي چالشي در حوزه زنان و از توليدات دوران مدرن است. وقـوع مدرنيتـه، محـور    

بـردن از ثمـرات     يافتن آزادي و فرديت او، دستاويز زنان براي بهـره   قرار گرفتن انسان و اهميت
شده و جنبش احقاق حقوق زنان را ايجاد كـرده اسـت. از آنجـا كـه شـرايط نـابرابر و        مدرنيته

شـد، برابـري    ترين دليل فرودستي زنـان قلمـداد مـي    ها مهم محروميت زنان از امكانات و فرصت
هاي زنان شد. راه يافتن اين مفهوم در كشورهاي غيرغربـي   ترين درخواست جنبش تبديل به اصلي

زيربنايي اين مفهـوم و تعـارض آن بـا فرهنـگ و قوميـت آنهـا، سـبب ايجـاد          توجه به مباني بي
رساني به زنان شد. در جامعه ايراني بيشـترين   تعارضات و پيامدهاي ناگواري در جريان خدمات

ميزان تأكيد بر برابري در دولت اصالحات و اكنون در زمـان دولـت اعتـدال، در قالـب اشـتغال      
هـاي دولـت    عقب بدون توجه به پيامدهاي حاصـل از سياسـت   زنان است كه نوعي بازگشت به

اجتماعي وداك، كـه   گفتمان تاريخي  دهد. بررسي اين روند از به شيوه تحليل  يازدهم را نشان مي
است. نتايج بيانگر آن اسـت كـه اقـدامات      اي از تحليل گفتمان انتقادي است، انجام گرفته شاخه

دولت يازدهم، در راستاي احياي مجـدد مفهـوم برابـري بـه      انجام شده در حوزه اشتغال زنان در
رسـد اشـتغال زنـان     سبك و سياقي است كه در دولت اصالحات ناتمام باقي مانـد. بـه نظـر مـي    

ترين محمـل جهـت پيگيـري مفهـوم برابـري در حـوزه زنـان و گـام بعـدي آن           بهترين و موجه
 .  خواهي در مناصب سياسي است سهم
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  مسئله بیان

 بـه نسـبت اندازها چشـم تغییـر بـا مدرنیته وقوع و روشنگری دوران به ورود وسطی،  قرون از خروج
 و تجـویزی هـای مراتب سلسه شکست به توان می جمله آن از بود. همراه او مقصد و اهداف انسان،
 ریشه که نژاد و قومیت جنسیت، از فارغ برابری شعار کرد. اشاره ها انسان میان برابری و آزادی تحقق
 جریانـات توجـه مرکـز در و فمینیسـتی هـای جریـان دسـتاویز دارد، انسانی ذات یکسانی  آموزه در
    گرفت. قرار المللی بین

ترین این  مهمشود. از جمله  ریشه چنین تغییرات پارادایمی و معرفتی در دوران روشنگری یافت می
محـوری در −تغییرات محور قرار گرفتن انسان تحت عنوان اومانیسم است. اومانیسم به معنای انسـان

هر امر و ارزشی است. مفهوم مکمل اومانیسم و دومین مؤلفه پارادایمی روشـنگری سکوالریسـم، بـه 
سـومین  معنای جدایی دین از سپهر عمومی و محدود شدن آن در عرصـه خصوصـی و فـردی اسـت.

گرایی به معنای عدم وجود واقعیت مطلق و حقانیت افکـار متفـاوت اسـت کـه بـه انسـان  مؤلفه نسبی
هـای جـویی آرزوهـای شخصـی و لـذت دهد. فردگرایی و پی اختیار اتخاذ تصمیمات مختلف را می

یـن سـازد. بـه ا فردی مؤلفه چهارم است که عملیاتی کردن مفاهیم پیشین را در عرصه عمل فراهم مـی
محور و هر آنچه در جهان موجـود اسـت در خـدمت او و در راسـتای بـرآورد حـداکثری  ترتیب انسان

  ).٣۴−١۶، ص١٣٨٨نژاد و سبحانی،  های او قرار گرفت (زیبایی خواست
 و پوسـت رنـگ نـژاد، به توجه بی و نوع و جنس هر از افراد برابری در مدرنیته فرهنگی شعارهای

 شـعار ایـن شـدن فراگیـر با انداخت. طنین را زندگی شئونات همه در برابری ندای اجتماعی، طبقه
 آغـاز را موجـود رونـد به اعتراض دیدند، می جدا جرگه این از را خود که حاشیه، در افراد از گروهی
 حقـوق از مـدرن جامعـه در عضـویت وجود با که داشت اشاره زنان به توان می جمله آن از کردند.

 زنـانگی تعریف اصول در برابری، های آموزه از استفاده با حوزه این فعاالن بودند. محروم شهروندی
 مـذهب از و فرهنـگ حـوزه به بیولوژی حوزه از را ها تفاوت سرچشمه آنان کردند. تردید مردانگی و
 مردانگـی، و زنـانگی از مطلـق تعـاریف رد بـا و کشـانده مـذکرمحور خـوانش و اجتمـاع حوزه به

 (مشـیرزاده، شـدند عمومی مزایای از برخورداری در مرد جنس با زن جنس برابر موقعیت خواستار
  .)١٣٨٨ رودگر، ؛١٣٨٢

 اجتمـاعی محدود منابع در داری سهم و مشارکت برای زنان خواست برابری، زمینه شدن فراهم
 زنـان برای را امکانات این به دسترسی امکان که فعالیتی کرد. ایجاد را منزلتو  ثروت قدرت، مانند
 مزدی کار معنای به اشتغال بود. اشتغال بود، کرده فراهم تاریخ طی در مردان برای و حاضر حال در
 بـرافـزون  )،١١۶، ص١٣٨٠ ،و واالس (ابـوت خصوصـی عرصـه در اقتصادی فعالیت صرف نه و
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 هـای موقعیـت بـه دسـتیابی چـون تر جدی های فعالیت برای را آنان عمومی، عرصه به زنان راهیابی
 مصمم سیاست و مدیریت عرصه در سازی تصمیم های موقعیت گری تصدی چون مهمی اجتماعی

 زنـان حقـوق برابـری هـواداران عنوان به که فمینیستی های نحله تمام در که است ترتیب این به کرد.
کید  مشهورند،   ).١٣٨٨ (رودگر، شود می دیده اشتغال بر اصرار وتأ
 در اشتغال شود. می ختم برابری آموزه به زنان اشتغال پیگیری ریشه شود می روشن صورت بدین
 مفهـوم زیربنـایی های مؤلفه آنکه نخست دارد. نیز دیگری ضمنی معانی رفت آن تعریف که بستری
 معرفتـی سـاختار در فردگرایـی و اومانیسم دارد. تعارض اسالم دین در معرفتی های آموزه با برابری
 جنسـیتی تفاوت هرگونه حذف مفهوم به مرد و زن برابری آن از جدا ندارد. جای دینی شناسی انسان
 بـه باشد، اصولی و موضع چنین از برآمده که اشتغالی به توصیه ترتیب این به است. تردید محل نیز

 خواهـد فـردی، و خانوادگی روابط تا کشور توسعه ریزی برنامه از پایدار، و کالن ساختاری تغییرات
   باشد. جبران  غیرقابل یا سخت تواند می که انجامید

بررسی مسئله اشتغال در دولت یازدهم (دکتر حسن روحانی) بـا نگـاهی بـه شـعارهای تبلیغـاتی 
رئیس دولت نهم و معاون او در مقام رئیس معاونـت امـور زنـان و خـانواده حـاکی از شـیوه و نگـرش 

نوعی بازگشت به نگرش دولت اصـالحات و  توان آن را خاصی به مسئله زنان است. این نگرش که می
هـای  مرکز مشارکت زنان دانست، محل توجه و نیازمند مطالعه است. این بازگشت با توجه به سیاسـت

اتخاذی دولت اصالحات و تمامی انتقاداتی که متوجه آن و پیامدهای تصمیمات آنهاسـت (خـادمی، 
کنـد.  ست که لزوم ایـن بررسـی را ایجـاب مـیهایی برای زنان و آینده جامعه ا )، موجد نگرانی١٣٩۵

  های ذیل است: پژوهش حاضر در راستای اهمیت این مسئله در پی پاسخ به پرسش
 هایی نشانه توان می یا است مستقل ای اندیشه و عملکرد دارای زنان حوزه در اعتدال دولت آیا. ١
 ؛نخست پرسش به بتمث پاسخ صورت در یافت؟ آن در اصالحات دولت سیاست ادامه بر دال

 بـا هـایی شـباهت چـه اعتـدال و 1اصـالحات دولـت در زنان مسائل بر حاکمهای  . گفتمان٢
 دارند؟ یکدیگر
 بـا آن ارتبـاط و یازدهم دولت در زنان مسائل بر حاکم گفتمانی رابطه بررسی جهت نوشتار این

 از دارد، وجـود آن بـه زیـادی اقبـال کـه اشتغال بحث و آن) المللی بین معنای (به برابری مفهوم دو
 است. کرده استفاده 2وداک روث اجتماعی−تاریخی تحلیل روش و گفتمان تحلیل نظری چارچوب

                                                           
شود؛ اما جهت مطالعه تفصیلی و جامع در  های گفتمانی دولت اصالحات و شباهت آن اشاره می . در ادامه پژوهش به دال١

)، ١٣٩٠واسطه بررسی برنامه چهـارم توسـعه بـه کرمـی فهـی (  خصوص گفتمان دولت اصالحات به نحو مستقیم و یا به
  ) مراجعه شود.١٣٨۵) و زعفرانچی (١٣٩۵خادمی (

2. Wodak, Ruth.  
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 استفاده با ١٣٩۴ سال مهرماه تا١٣٩٢سال در دولت کار به شروع تاریخ از دوره این گفتمان تحلیل
 پـژوهش این است. گرفته انجام زنان امور در ایشان معاون و دولت رئیس های بیانیه و ها مصاحبه از
 تحلیـل اجتماعی، کردار عنوان به اشتغال و برابری رابطه بررسی بخش سه در وداک روش به توجه با

   است. شده انجام گیری نتیجه و بحث و ها یافته
 

  مفهومی چارچوب

 و جنس هر از افراد برابری خصوص در مدرنیته فرهنگی شعارهای شد اشاره نیز این از پیش چنانچه
 از اسـتفاده با زنان حقوق از دفاع فعاالن انداخت. طنین را زندگی شئونات همه در برابری ندای نوع
 از را هـا تفـاوت سرچشمه آنان کردند. تردید مردانگی و زنانگی تعریف اصول در برابری، های آموزه
 رد بـا و کشـانده مـذکرمحور خوانش و اجتماع حوزه به مذهب از و فرهنگ حوزه به بیولوژی حوزه

 برخـورداری در مرد جنس با زن جنس برابر موقعیت خواستار مردانگی، و زنانگی از مطلق تعاریف
  .شدند عموم مزایای از

گفته در دنیای مدرن دارد؛ اما برابری در این میان  گیری جریان فمینیستی ریشه در مبانی پیش شکل
فحوای ادعاهای مدرنیته و نظام روشنگری بـه نحـو مصـرح و پنهـان  بیش از دیگر مفاهیم نمایان و در

بنـدی شـده اسـت. نخسـت برابـری  مورد اشاره است. این مفهوم در فرهنگ غرب در سه مقوله دسـته
کم در یک جنبه ظاهری و عادی موقعیت  است و بر این اصل داللت دارد که دو فرد که دست 1ظاهری

  ).Haslanger & Tuana, 2004ز برابری برخوردار باشند (برابر دارند، باید در آن جنبه ا
 برخـورد وظـایفش و اسـتعدادها بـا متناسـب فـرد هـر با که است آن برابری از دیگری صورت

 عقیـده ایـن هجدهم قرن تا است. 3اخالقی برابری، نوع سومین دارد. نام 2تناسبی برابری و شود می
 بحــث ســان، بدین نیســت. برخــوردار برابــری ماهیــت از هــا انســان وجــود کــه بــود توافــق مــورد

 نظریـه ظهور با عقیده این اما؛ آمد می شمار به مهم بسیار مسلمات از »انسانی ذات مراتب سلسله«
 سـزاوار افـراد همه نظریه این مطابق شکست.  هم در طبیعی نظام در برابری فرضیه و طبیعی حقوق
  .(Gosepath, 2001) هستند مشابه و یکسان احترام و مقام

 شکسـت خـود ضـمن در برابـری نوع این است. اخالقی برابری ها، فمینیست نظر مورد برابری
 به انسان مشترک ذات براساس حقوق برخی فمینیستی منظر از دارد. دنبال به را مراتب سلسله هرگونه

 همـه از باید انسانی، موجودی عنوان به زن تفکر، این مبنای بر است. ناشدنی سلب و گرفته تعلق او
                                                           
1. Formal Equality 

2. Proportional Equality 

3. Moral Equality 
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 او عقلـی قـوای در و ندارد ربطی او انسانی حقوق به بودن زن چون و باشد برخوردار طبیعی حقوق
 و (ابـوت باشـد برخـوردار انسـانی کامـل حقـوق از دارد حق زن ندارد، وجود نقصی گونه  هیچ نیز

  ).٢٨٧، ص١٣٨٠ واالس،
 اقتصـادی و سیاسی نهادهای حمایت و همراهی با زنان حقوق از دفاع های جریان یافتن قدرت
 گیـری شـکل شـد. المللـی بـین نهادهای به آنان حقوق احقاق فضای گسترش موجب داری سرمایه

 بـا متحـد ملـل اجتمـاعی و اقتصـادی شـورای به وابسته 1)"١٩۴۶( متحد ملل زن مقام "کمیسیون
 زمینـه در جهـانی نهـاد ینتر مهم عنوان به 2)"٢٠١٠( متحد ملل زنان "نهاد و جنسیتی برابری هدف
 دختران، و زنان بر شده اعمال جنسیتی های تبعیض بردن بین از به کمک راستای در زنان بشر حقوق
 توسـعه بـرای همکارانی عنوان به مرد و زن برابری به رسیدن جامعه، در زنان قدرت افزایش به کمک
 در المللی بین نهادهای اهداف ینتر مهم از امنیت و صلح انسانی، های فعالیت ،بشر حقوق جامعه،
   باشند. می زنان حوزه

المللی دفاع از حقوق زنان با عنـوان  بینترین سند  المللی تصویب مهم های بین  حاصل کار سازمان
با حمایت مجمع عمومی سازمان ملل است.  3)"١٩٧٩"کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان (

کند:  است و آن را چنین تعریف می تبعیض جنسیتیدر مورد  ملل متحدترین معاهده  این کنوانسیون مهم
در   بـا مـردان مسـاوات   بـر پایـه … جنسـیت   براسـاس تمایز، اسـتثنا یـا محـدودیت  هرگونه  "قائل شدن 

ها" (بخش اول، مـاده یـک).  ، مدنی و دیگر زمینه ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی سیاسی های  زمینه تمام 
)" و "کار پایه عمل یا زمینه برای اقدام" است. ایـن ١٩٩٢المللی "اعالمیه کنفرانس پکن ( دومین سند بین

کننده دسترسی زنـان  عنوان حقوق بشر است، اصل برابری را تضمین هسند با تأکید بر اینکه حقوق زنان ب
  )) دانستند.١٩٨۵گانه "تساوی، توسعه و صلح" (کنفرانس نایروبی ( به اهداف سه

 اقتصـاد حوزه در مدرنیته های مؤلفه تأثیر داد قرار حمایت مورد را زنان جنبش همه از بیش آنچه
 و ای کارخانه تولید به مشارکتی و خانگی تولید نظام آن در که بود همراه شدن صنعتی با مدرنیته بود.

 مـردان نظـام ایـن در ).٢٧−٢٢، ص١٣٨٢ (مشـیرزاده، شد منجر خانواده از اشتغال حوزه جدایی
 پیشـرفت و پاداش حوزه عمومی حوزه شدند. معرفی خانه مسئول زنان و خانواده سرپرست عنوان به

 افـزایش خانواده، در صنعتی کمکی لئوسا یافتن رونق با خصوصی حوزه که حالی در بود اجتماعی
 آن درون هـای فعالیـت کـه بـود ای کننـده کسـل محیط مادری، و داری خانه تحقیر و فراغت اوقات
  بود. پاداش بی و ارزش کم

                                                           
1. Commission on the Status of Women 

2. UN Women 

3. Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
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 کـرد. آشـنا عمـومی حـوزه مزایای با را زنان جهانی جنگ دو فاصله در کار بازارهای در حضور
 و آشـکار منـافع بـه نیـز را داری سـرمایه های دولت توجه تدریج  به آنان، خود برافزون  زنان اشتغال
 قالب در عمومی حوزه در مشارکت برای زنان اولیه تالش پی در و ترتیب این به کرد. جلب آن پنهان

 فـراهم را مشـارکت ایـن بـرای را مـدنی و حقـوقی مسـاعدت زمینه تدریج  به نیز ها دولت اشتغال،
  کرد. فراهم را زنان اقتصادی مشارکت زمینه برابری شعار که بود ترتیب این به کردند؛

 عرصـه در را معنـادار تغییـرات از جریـانی عمـومی عرصـه بـه خصوصی سپهر از زنان خروج
 تحت را زنان زندگی گسترده و وسیع ابعاد در جریان این آورد. وجود به مدرنیته اقتصادی و فرهنگی
 خـانواده و زنـان حـوزه تغییرات از بسیاری عامل یافتگی توسعه به سنت از تحول سیر داد. قرار تأثیر

 قـدرت، محـدود و ارزشـمند منـابع بـه زنـان دسترسـی اشتغال قالب در اقتصادی مشارکت است.
 آموزشـی، حقوقی احیا زندگی، سطح در بهبود آن از پس کرد. فراهم را اطالعات و منزلت ثروت،

 اجتمـاعی و اقتصـادی سیاسـی، فـردی،  عرصـه در آنان شدن قدرتمند و گیری تصمیم در مشارکت
 روش و هـا نگـرش در کیفـی و کمـی تغییرات و خانواده اجتماع، در ساختاری تغییرات افتاد. اتفاق
   ).١٣٧٨ (شیخی، است حضور این پیامدهای دیگر از زنان زندگی
 ، جمعیـت از نیمـی عنوان بـه زنـان برابر مشارکت خواهش و توسعه های برنامه یافتن مرکزیت با
 و "زن 1،توسـعه" در "زن ایـده از سـیر ایـن شـد. ارائـه آنـان سـازی فعال جهت مختلفی های برنامه

 مضـمون بـا توسـعه و جنست ایده است. بوده حرکت در 3توسعه" و "جنسیت نهایت در و 2توسعه"
 ایـن در اسـت. استوار زنان 4"توانمندسازی" برنامه پایه بر و )Moser, et al, 1997( برابری محوری
 اقتصـادی و اجتمـاعی سیاسـی، فرهنگی، ساختارهای تمام به منضم است ای مؤلفه جنسیت برنامه
 و فمینیسـتی ای برنامـه توانمندسـازی زنـان. فعـال مشـارکت جهـت در جدی مانعی و جامعه یک

، ١٣٨۴ (جبـاری، اسـت موانـع ایـن رفـع جهـت توسعه  حال در کشورهای در زنان تجربه حاصل
 مؤلفـه سـه حـاوی و اسـت اسـتوار زنـان خودخواسته و فعال مشارکت بر توانمندسازی ).٢۶۴ص

 عاملیـت عنصر دوم است؛ کننده تسریع عنصر عنوان به اشتغال و آموزش شامل منابع نخست است:
 تغییـر نشـانه و زنـدگی مهـم هـای انتخـاب در ویژه به تغییر فرایند در اصلی بازیگران معنای به زنان

 )؛Malhotra, et al, 2002, p.7( اسـت پایین به باال از رویکرد به نسبت در باال به ینیپا از گفتمان
 نفـس عزت و خشنودی چون فردی حوزه از که است توانمندسازی پیامدهای و دستاوردسوم   عنصر

                                                           
1. Women in Development 

2. Women and Development 

3. Gender and Development 

4. Empowerment 
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، ١٣٧٩ (سـن، گیـرد می دربـر را سیاسـی و اجتمـاعی عرصـه در مشارکت چون اجتماعی حوزه تا
کید  و ها دولت بر ین"یپا از "فشار اعمال جهت غیردولتی نهادهای فعال حضور ).۵٩ص  نهادهایتأ
 بـا  مغایرت استخراج برای منبعی عنوان به زنان داخلی وضعیت از آنان گزارش اهمیت بر المللی بین

  ).١٣٨۴ (احمدی، دهد می قرار ای ویژه موقعیت در را نهادها این دولتی های گزارش
 از شیپ دهه در کرد. فراهم را زنان اقتصادی مشارکت و حضور زمینه توسعه کالن اسناد ایران در
 زنـان هـدف ایـن به نیل راستای در بود. اقتصاد به محدود توسعه در غالب دگاهید ،یاسالم انقالب
 نخسـتین تدوین وی اسالم انقالب از پس )٩٩، ص١٣٨۵ (زعفرانچی، شدند کار بازار چرخه وارد
 و میالتعلـ الزم دختـرانی لیتحصـ پوشـش ضـریب "افـزایش مسـئله )١٣۶٨( سال در توسعه برنامه
 ،یاقتصـاد امور در زنان تکمشاری ها نهیزم شیافزا و آموزش میتعم قیطر از زنان تیموقعی اعتال

 شـروع و )١٣٧۴( توسـعه دّوم برنامـه آغـاز بـا گرفـت. قرار توجه مورد خانواده" و جامعهی اجتماع
 "٢−١٣ و ٢−١٢ "بند ذیل دری ردولتیغی ها سازمان وی جمهور استیر نهاد زنان امور دفتر تیفعال
 بـای اقتصـاد وی آموزشـ ،یفرهنگ ،یاجتماع امور در آنان شتریب تکمشار و بانوان فراغت اوقات به

 مـادهی اجـرا (گزارش شد اشاره زنی اسالم تیشخصی متعالی ها ارزش و خانواده شئونات حفظ
 نگــرش بــا )١٣٧٩( توســعه ســّوم برنامــه ).١٣ و ١٢، ص١٣٨۴ توســعه، ســّوم برنامــه قــانون ١۵٨

ی فرهنگـ وی اقتصـاد وی اجتمـاعی ها صـحنه در زنـان شتریب تکمشار باور بری مبتن گذار سیاست
 زکـمر« عنوان بهی نهادی انداز راه با آن شدن مقارن توسعه سّوم برنامه دری اساس اتکن از بود. همراه
ی بـرای سـاز نهیزم جهـت در توسعه سّوم برنامه قانون از ١۵٨ ماده ب بند بود. »زنان تکمشار امور

ی بـرا الزمی هـا طرح ارائـه به ملزم خانواده نهاد تیتقو و شورک توسعه در زنان مناسب نقشی فایا
 طـرح وی نـیب شیپ داتیـتمه چـارچوب در آنان"ی شغلی ارتقا و زنان اشتغالی ها فرصت شی"افزا

 ردیکـرو و حجم نظر از )١٣٨۴( چهارم برنامه است.ی حقوق وی ادار امور دری ضرور اصالحات
 و ینتـر مهم "١١١ مـاده د و "الـف بنـد اسـت. توجـه مـورد تیجنسـ مبحـث خصوص در متفاوت
 در دارد. دربر زنان حوزه در دولت بر آن تکلیف و جنسیتی دیدگاه بر تمرکز با را ها برنامه ترین مفصل
 شـورک در آنها تکمشار سطح گسترش و ها فرصت توسعه جامعه، در زنان نقش تیتقو بر ماده این

کید   و نیقـوانی بـازنگر بـر مشتمل زنان تکمشار توسعه جامع برنامهی اجرا و بیتصو ن،یو"تدوتأ
 تحـوالت و جامعـهی ازهـاین بـا متناسـب زنـانی هـا مهارت تیتقو ،یمدن قانون ویژه به مقررات،

 بکیـتر بـه توجـه زا، اشتغالی ها فرصت دری گذار هیسرمای ساختارها شیافزا ویی شناسا ،یفناور
 بـه نسـبتی عمـومی باورهـا شیافـزا زیـن و زنانی زندگ تیفی کیارتقا ار،ی کروین عرضهی تیجنس
ی ها سـازمان گسـترش و ایجـاد از تیـ"حما خواهـان همچنـین است. خواستار را آنان"ی ستگیشا
  باشد.  می زنان" های تشکل وی مدنی نهادها ،یردولتیغ
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 زنان حوزه در را ٢٣٠ ماده توسعه چهارم و سوم برنامه از آشکار چرخشی در توسعه پنجم برنامه
 مـاده این در دولت تکالیف است. نظر مورد آن در زن محوری نقش و خانواده ماده این در داد. ارائه
 اقتصادی و اجتماعی های فعالیت تسهیل جهت تمهیدی چنانچه و است خانواده تحکیم راستای در
 زنـان بـه برنامه این در اشتغال تسهیالت است. خانواده مصالح داشتن نظر در با شده بینی پیش آنان

 پـنجم برنامـه اجـرای سـال آخـرین ١٣٩۴ سـال است. شده محدود نخبه زنان و خانوار سرپرست
 خاص رویکرد به توجه با باشد. می توسعه ششم برنامه نوشتار حال در یازدهم دولت و است توسعه
 سـمت بـه دوبـاره چرخشـی انتظـار توان می آن به مربوط مسائل و زنان امر خصوص در دولت این

 را آن ریشه است، آن پی در مقاله این که شود، اثبات قرابت این چنانچه داشت. جنسیتی های برنامه
 در کـه یافـت زنان مسائل در خانواده و زنان امور معاونت رئیس های برنامه و ها کلیدواژه در توان می
  شود. می پرداخته آنها بررسی به ادامه

  
  

  

  

  

  مسائل زنان با تأکید بر اشتغالهای حاکم بر برابری در حوزه  دیاگرام روابط بیناگفتمانی در گفتمان

  پژوهش پیشینه

 هـای پـژوهش زنـان حـوزه در توسـعه های برنامه یا و ها دولت بر حاکم گفتمان تحلیل خصوص در
 بـه تـوان مـی حـوزه ایـن در شـده انجام های پژوهش نخستین جمله از باشند. می اندک شده انجام

 کـرد. ) اشـاره١٣٩٠» (زنـان و خـانواده مسـائل بـه رویکردی با توسعه های برنامه گفتمان تحلیل«
 و زن مسائل محوریت با پنجم و چهارم سوم،  توسعه برنامه بررسی به مقاله این در کرمی محمدتقی
 است. شده انجام فرکالف و موفه و الکال تلفیقی روش به که پژوهش این در است. پرداخته خانواده

 توسـعه اساسـی، قـانون و چهـارم برنامه در مدنی جامعه و سیاسی توسعه اصالحات، های نشانه بر
کیـد  پـنجم برنامه در اخالقی و دینی های ارزش و عدالت اقتصادی، کیـد  اسـت. شـدهتأ  برنامـهتأ
 مفـاهیم ایـن به انتقادی نگاهی با پنجم برنامه که  حالی در است جنسیت و توانمندسازی بر چهارم
   دهد. قرار توسعه برنامه اساس را محور خانواده و بومی عناصر دارد تالش

 . مذهب۵

 . توانمندسازی۴

 . توسعه٣
 

 . توسعه٢

 . مدرنیته١

 . انقالب اسالمی۶
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 دولـت در خـانواده و زن گفتمـان تحلیـل« عنـوان بـا ای نامـه پایـان زمینه این در دیگر پژوهش
 اصـفهانی حامـدیان زینـب اسـت. )١٣٩٣(» وداک گفتمانی−تاریخی رویکرد براساس سازندگی:

 مقطـع و سازندگی دولت رویکرد بررسی به را اصفهان دانشگاه در ارشد کارشناسی مقطع نامه پایان
 بـه پـژوهش ایـن در اسـت. داده اختصاص خانواده و زنان به )١٣٧۶−١٣۶٨( جنگ از پس زمانی
 و فرهنگی تاریخی، بستر در خانواده و زنان به سازندگی دولت رویکرد بر حاکم های گفتمان بررسی

 تجددگرا دولتی سازندگی دولت گیرد می نتیجه نهایت در حامدیان است. شده پرداخته آن اجتماعی
کید  گفتمان این است. اسالم از تری مالیم تفسیرهای دنبال به و بوده  فعالیـت و اشـتغال بر فراوانتأ
 را زن خـانوادگی وظـایف و کنـد مـی تلقـی ارزشمند را آن و داشته زنان اجتماعی و اقتصادی جدی
   داند. می آن ینتر مهم نه و او های مسئولیت از یکی
 جایگـاه جنسـیت: و برابـری توسـعه،« به توان می حوزه این در شده انجام های پژوهش دیگر از
 در المللـی بین معاهـدات پیامـدهای« باسـتانی، سوسـن )١٣٨٣(» جهـان کشورهای بین در ایران
، زعفرانچـی لـیال )١٣٨۵(» توسـعه برنامه چهار در خانواده و زنان« احمدی، مینا )١٣٨۴(» ایران

کیـد  بـا ایران در بیکاری و اشتغال وضعیت آینده و یراخ تحوالت«" » زنـان اشـتغال وضـعیت بـرتأ
 البتـه و توسـعه هـای برنامـه بررسـی به مقاالت این اگرچه داشت. اشاره پور کاظمی شهال )١٣٨۵(

 بـا کـار ایـن امـا؛ انـد پرداختـه باشـد، مـی نیز حاضر های پژوهش موضوعات که اشتغال و خانواده
 انجـام وداک رویکـرد بـا کـه حاضـر پـژوهش انـد. شـده  انجـام گفتمـان تحلیل از غیر هایی روش
 با و تاریخی بستری در را برابری مسیر در و اشتغال حوزه در ایرانی زنان مسئله دارد تالش است شده

کید   دواک رویکـرد کنـد. بررسـی را دارنـد زنـان مسائل به نسبت نزدیکی دیدگاه که دولتی دو برتأ
 و کنـد مـی فـراهم سیاسی و اقتصادی اجتماعی، تاریخی، بستر در را پژوهش مسئله پیگیری امکان
کیـد  بـا زنـان برابـری ارتباط بررسی به آن واسطه به دارد تالش نوشتار این که است مزیتی این  بـرتأ

  است. نبوده پیشین های پژوهش موضوع در که امری بپردازد؛ اشتغال
 
  پژوهش روش

 رویکـردی اجتمـاعی"، گرایـی "برسـاخت بـه موجود منظرگاه چند از یکی عنوانی به گفتمان تحلیل
 قلمروهـای در کنـدوکاو و مطالعه برای ای رشته میان رویکردهای از ای مجموعه بلکه، نیست واحد

 فرهنگـی، 1،مـوقعیتی بافت مانند متن از بیرون عوامل گفتمان، تحلیل در است. اجتماعی گوناگون
 در عبـارتی بـه ).٨، ص١٣٧٩ (فـرکالف، گیـرد مـی قـرار توجـه مورد نیز غیره و اجتماعی سیاسی،
   گیرند. می قرار تحلیل مورد هم با روابطشان طریق از مجزا عناصر گفتمان تحلیل

                                                           
1.Context of situation 
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 کشـف و بررسـی بـه که است گفتمان تحلیل حوزه در نوین رویکردی 1انتقادی گفتمان تحلیل
 شـامل مـوقعیتی بافـت گفتمـان تحلیل در پردازد. می متون پس در ایدئولوژی و پنهان قدرت روابط
 روث ).Wodak, 2006( گیرد می قرار تحلیل مبنای زمینه پس دانش گوینده، منظور بالفصل، محیط
 بـا خود 2گفتمانی−تاریخی رویکرد در گفتمان انتقادی تحلیل نظران صاحب از یکی عنوان به وداک

کید   های سوژه و متن خالقین اجتماعِی  فرایندهای و ساختارها توصیف کردن، تئوریزه ضرورت برتأ
 تفسـیر و تحلیـل بـرای (تاریخی) ای زمینه پس اطالعات همه کند می استدالل تاریخی،−اجتماعی

 Wodak( شوند زده  گره هم به مند نظام نحو به بایست می نوشتاری یا گفتاری متن گوناگون های الیه

& Meyer b, 2001, p67 .(عنوان بـه را ایـدئولوژی و تـاریخ قـدرت، مفهـوم وداک، دیگر، بیان به 
  کند. می معرفی گفتمان انتقادی تحلیل در کلیدی مفاهیم
 ,Wodak & Meyer b, 2001( اجتمـاعی کـردار از شـکلی عنوان به زبان گرفتن نظر در با وی

p65 (از از عمل خاص های حوزه و زبانی−گفتمانی کردارهای میان دیالکتیکی  رابطه وجود) جملـه 
 جـای آنهـا درون گفتمـانی کردارهـای که اجتماعی) ساختارهای و نهادی های چارچوب موقعیت،
ــد ــروض را دارن ــی مف ــرد. م ــه گی ــارت  ب ــر  عب ــان وداک دیگ ــا گفتم ــم را ه ــه به ه ــای مثاب  کرداره

  گیرد. می نظر در را آنها های ساخت پی عنوان به و گفتمانی غیر و گفتمانی−اجتماعی
 3بینامتنیت به معتقد و محور مسئله روشی، چند ای، رشته بین وداک اجتماعی −تاریخی رویکرد

 میـان مفـاهیم سـیالیت معنـای بـه وداک رویکـرد در هـا گفتمـان ارتبـاط اسـت. 4بیناگفتمانیت و
 مختلـف هـای گفتمـان در مفـاهیم معنـایی ارتبـاط دیگر جانب از و جهتی از مختلف های گفتمان
 معنا که دارد داللت ها گفتمان تداخل و آمیزی درهم ارتباط، به فراتر سطحی در بیناگفتمانیت است.
  دهد. می نتیجه را یکدیگر با تقابل یا ارتباط در ها گفتمان یافتن

 عنوان بـه کـنش میادین است. 6ژانر و 5کنش میدان مفهوم وداک رویکرد در دیگر کلیدی مفهوم
 کمـک گفتمـان چـارچوب دادن شـکل و ساختن به که است ویژه اجتماعی واقعیت از هایی بخش
 کـنش میـدان درون در و شود شروع کنش میدان یک درون از تواند می خاص گفتمان یک کنند. می

 نحـو عنوان بـه مختلـف، ژانرهـای و ها میدان در گفتمانی موضوعات و ها گفتمان رود. پیش دیگری
 بـا گذرنـد، مـی هـا میـدان بین از آنها شوند. می جاری منظور، رساندن برای زبان از استفاده خاص

                                                           
1. Critical Discourse Analyze 

2. Discourse Historical Approach 

3. Intertextuality 

4. Inter discousrcivity 

5. Field of action 

6. Genre 
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 بـه شـناختی جامعـه−کـارکردی هـای شیوه با و دهند می ارجاع یکدیگر به دارند، پوشی هم همدیگر
  .)(Wodak, 2006, p.66-7 شوند می مرتبط یکدیگر

 هـای اسـتراتژی گفتمـانی استراتژی نوع پنج قالب در گفتمانی−تاریخی رویکرد کردن عملیاتی
 در که شود می انجام 5تخفیف یا تشدید و 4منظرسازی 3،استداللی 2،ای گزاره 1،انتسابی یا ارجاعی
 ,Wodak & Meyer b, 2001( شود می گرفته کار به "خود" مثبت و "دیگری" منفی بازنمایی هریک

p73.( سیاسـی، هدف با که دارد اشاره گفتمانی کردارهای عامدانه های طرح به ها استراتژی واقع در 
 و پیچیدگی متفاوت سطح در هریک و شوند می اتخاذ خاص شناسی زبان و شناسی روان اجتماعی،
   دارند. جای شناختی زبان موقعیت

 
 ها داده انتخاب و گیری نمونه روش

ــن روش  ــه شــیوه تحلیــل گفتمــان انجــام شــده اســت. ای ــوع کیفــی و ب ــژوهش حاضــر از ن روش پ
شـوند،  تر ثبـت و ضـبط مـی آنجا که اسناد مورد مطالعه و تحلیل، از پیش گرایانه است و از غیرمداخله

دهی و نحوه تدوین آن دخالتی ندارد؛ از این رو متون مورد بررسی یا جامعه مـورد  پژوهشگر در جهت
  باشد. های منتشره در فضای مجازی می ، گفتگو و یادداشت مطالعه پژوهش شامل متن مصاحبه

ین پژوهش اظهارات رئیس معاونت امـور زنـان و خـانواده دولـت اعتـدال نمونه مورد بررسی در ا
شود. به دلیـل ایـن دو موقعیـت  جمهور در امور زنان نیز محسوب می (یازدهم) است که مشاور رئیس

شـود. بـرای  عنوان سیاست دولت در مباحث زنان مطرح می سازمانی سخنان و اظهارنظرهای ایشان به
هـا، سـایت  ها و سیاسـت عنوان منبع تشریح نظرات، برنامه مورد بررسی به های انتخاب نمونه مصاحبه

هـای  عنوان منبـع انتخـاب شـد. در میـان سـایت ) بـهmehrkhane.comتحلیلـی مهرخانـه (−خبری
هـای معتبـر و  عنوان یکـی از سـایت تحلیلی حوزه زنان، این سایت بـا چهـار سـال سـابقه بـه−خبری
هـای  پردازد. از آنجـا کـه سـایت به طرح و تحلیل مباحث زنان می ای است که اختصاصاً  شده شناخته

انـد ایـن سـایت از ایـن نظـر دارای  خبری تحلیلی عمومی کمتر به مباحث زنان بـا جزئیـات پرداختـه
های معتبر نیز دلیـل دیگـر بـر  جایگاهی ویژه است. همچنین بازنشر خبرهای این خبرگزاری در سایت

جمهـور و رئـیس  عنوان مشاور رئیس های شهین موالوردی به . مصاحبهاعتبار انتخاب این سایت است
رسانی در خصـوص مسـائل  عنوان شخصی که موقعیت و امکان اطالع معاونت امور زنان و خانواده به

                                                           
1. Referential Strategies or Strategies of Nomination 

2. Strategies of Prediction 

3. Strategies of Argumentation 

4. Strategies of Perspectivisation 

5. Strategies of In Intensification and Mitigation 
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ها و راهبردهای دولت را داراست، مورد مطالعه قرار گرفـت. همچنـین گفتـه اشـخاص  زنان و سیاست
خانم زهرا شجاعی، رئیس مرکز مشارکت امور بانوان دولت اصـالحات و  مهم و نزدیک به ایشان مانند

عنوان مشـاور امـور  ها (سـهیال جلـودارزاده بـه الهه کوالیی و برخی از معاونان و مشاور بانوان دستگاه
  بانوان وزارت کار) نیز به تناسب اهمیت موضوع مطروحه توسط آنان ، مورد بررسی قرار گرفتند.

 و اکتشـاف بیشـتر گفتمـان  تحلیـل هدف که آنجا از است ذکر شایان نهنمو حجم خصوص در
 مجمـوع در اسـت. شده استفاده دسترس در گیری نمونه روش از پژوهش این در است، تعمیم کمتر
 )١٣٩۴( جاری سال مهرماه پایان تا )١٣٩٢( معاونت سمت به موالوردی خانم انتصاب ابتدای از

 گفتگـو و مصـاحبه بیست حدود در و ایشان شخص از یادداشت و گفتگو مصاحبه، سیصد از بیش
 نام برافزون  مطالب و ها مصاحبه انتخابدر  است. گرفته قرار بررسی مورد و آوری جمع منتسبین از

استفاده و... خانوار سرپرست خودسرپرست، جنسیت، برابری، اشتغال، های کلیدواژه از اشخاص،
 و بحـث مـورد مختلـف هـای مناسـبت در زنان اشتغال خصوص در گفتگو که آنجا از .شده است 

 نوشته یا گفته مصاحبه، دادن دست از امکان اشخاص نام و ها  کلیدواژه تنوع است، گرفته قرار اشاره
 ایشـان نـام کلیـدواژه با ها نمونه 1.داد افزایش را جستجو دامنه و کاهش را زنان اشتغال خصوص در

 در امـا اند؛ داشـته زنـان اشـتغال درباره مباحثی مختلف های مناسبت در ایشان چراکه گرفت انجام
  شد. انجام برابری و اشتغال کلیدواژه با گفتگوها و مصاحبه ایشان به منتسبین خصوص

   
  پژوهش های یافته

 این در ها گفتمان که گونه همان است. معتقد ژانرها و عمل میادین به ها داده تحلیل در وداک رویکرد
 بـا کـه معنـا ایـن به دارند. وضعیتی چنین نیز عمل میادین دارند یکدیگر با چندگانه ارتباط رویکرد
 آغـاز عمـل میـدان یـک از ژانرها عمل، میدان هر به متعلق ژانرهای و مشخص عمل میادین وجود
 یـک که است گونه بدین دارند. وبرگشت رفت دوری، و نزدیکی نوبت  به مرتبط میادین در و شود می

 دیگـر میـدان در و یابـد ادامـه دیگری کنش میدان در شود، آغاز خاصی میدان در تواند می موضوع
 امـور معاونـت اشتغال در برابری گفتمان مکشوف استفاده/ مورد ژانرهای و عمل میادین یابد. پایان
   است: ذیل قرار به یازدهم دولت زنان

 
  

                                                           
شدن بحث اشتغال زنان از جانب رئیس مرکز امور زنان و خانواده در جلسـه بررسـی منشـور حقـوق  عنوان نمونه مطرح  . به١

  شهروندی که ارتباط مستقیمی با اشتغال ندارد.
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  یازدهم دولت زنان امور معاونت اشتغال در برابری گفتمان مکشوف مورداستفاده/ ژانرهای و عمل میادین

  )Fields of Actionمیادین عمل (
  اجتماعی  اقتصادی سیاسی/حقوقی فرهنگی دینی  فردی/روانی

 )Genreژانر (

حقوق 
  فردی

احیا جایگاه 
  اجتماعی
نشاط و 
کارایی و 
  کارآمدی

  

یکسان بودن زن 
  و مرد 

چندبعدی بودن 
  ها انسان

بردن از بهره 
  مواهب الهی

نامناسب بودن 
وضعیت زنان در 
  نظام اسالمی 
تجدید نظر در 
مبانی استنباط 

  احکام
  

  تغییر باروها
پررنگ کردن 
  قوانین نانوشته

مسئولیت 
جای  والدینی به 
  مادری

دموکراسی و حقوق 
  بشر

  حقوق شهروندی
  عدالت جنسیتی

  های مساوی فرصت
قوانین حمایتی و 

  اصالحی
های  سازمانحمایت 
  المللی بین

  حضور زنان در مجلس
  
  
  
  
  

اولویت حوزه 
  اقتصاد

اولویت حوزه 
  اشتغال 

سند اشتغال 
  پایدار
  ساالری شایسته

  مشارکت
نگرش جنسیتی 

های  در برنامه
  توسعه

  
  
  

  عدالت اجتماعی
تعادل و توازن 
  جنسیتی

حساس سازی 
  جنسیتی 
  توانمندسازی

الگوی جدید در 
 مشارکت

  خانواده سالم
افزایش سرمایه 

  اجتماعی
  تسهیالت اجتماعی

شناسی  آسیب
های اجتماعی  آسیب

  زنان
  نهاد های مردم سازمان

  
  زنان بر روانی و فردی آثار و اشتغال−برابری

 خوانـده معاونـت اختصـار به پس این از (که اعتدال دولت  خانواده و زنان امور معاونت گفتمان در
 بـر تمرکز شود. می دیده مادری و همسری اجتماعی های نقش و خانواده از جدا زن "فرد" شود)، می

کید  به است العملی عکس زن شخص  تنهـا را زنان که داری خانه و مادری و همسری های نقش برتأ
کیـد  با همراه زنان خانگی های نقش ماندن  نادیده از نگرانی کند. می بامعنا خانواده در  احیـاء، بـرتأ

 در شـدن شـناخته و دیـده از را زنـان اشـتغال، و تحصـیل مانند اجتماعی سرمایه گسترش و کسب
کید  دهد. می جامعه از عضوی عنوان به مستقل شخصیتی آنها به و کرده جدا خانواده حیطه صرف تأ

 در مشارکت حس برافزون  جامعه پیشرفت و توسعه جریان در داشتن شرکت و اجتماعی حضور بر
 در نتایجی اجتماعی حضور این همچنین بود. خواهد کارایی و نشاط احساس سبب انسانی جامعه
 مسـئولیت و خانـه امور در مردان کردن فعال به توان می جمله آن از که داشت خواهد نیز مدت میان

 انحصار و قوامیت چون قوانینی از ساختارشکنی و خانواده اقتدار حیطه در زنان شدن وارد والدینی،
 زنـان بـرای اشـتغال اجتمـاعی تسـهیالت ارائه زمینه شدن فراهم خانواده، در مرد آوری نان تکلیف
 و و...) دورکـاری شناور، اشتغال ساعات پدران، مرخصی کودک، (مهدهای شاغل مادران و متأهل

 گـام در بنابراین بود. خواهد تدوین یا اصالح نحو به فردی حقوق احقاق برای شدن دیده نهایت در
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کید  با نخست  اجتمـاع بستر در کالن و میانه تغییرات بستر در زن فرد عنوان به زنان اشتغال حق برتأ
   ).١٧٠٢۵ ،١٨٧٣۵ ،١٠١۴۴ ،١٢۶٠٧ ،١٩٩٠٠ خبر: (کد رفت خواهد پیش

  
 دین مسئله و زنان اشتغال−برابری

فارغ از جنسیت در مبنای بسیاری از تغییرات در گفتمان معاونت مدعای آموزه دینی برابری فرد انسانی 
دین اسالم است. از نظر معاونت این آموزه در تعارض با وضـعیت فعلـی زنـان در ایـران و در جوامـع 

ساعت کـار زنـان شـاغل  ١۵٠(بیش از   اسالمی است. همکاری نکردن مردان در امور مربوط به خانه
متأهل)، غیبت مردان از امور مربوط به فرزندان که سبب تحمیل بار مادری و پـدری بـر زنـان اسـت، 

های شغلی به دلیل منع قانونی (مخالفت همسر یا تخالف بـا مصـالح خـانواده) و مسـئله  محدودیت
ت کـه نقـش دیـن در آنهـا پررنـگ دیـده آوری مردان از جمله مشکالت اشتغال زنان اس قوامیت و نان

های اخالقی وجـود دارد  شود. در حالی که در متون دینی برای هریک از این موارد راهکار و توصیه می
توان با  ای خاص از روایات و اقوال علما از آنها غفلت شده است. بنابراین می که به دلیل تأکید بر دسته

سازی توصیه به مردان برای مشـارکت بیشـتر در خـانواده از  ستهشده و برج رجوع به اقوال کمتر شناخته 
داری بهـره بـرد. همچنـین در  مضامین دینی برای رفع مشکل زنـان در امـر همسـری، مـادری و خانـه

خصوص موانعی مانند ریاست همسر و امکان منع او از اشتغال زن یا تصدی مناصبی چـون قضـاوت 
شده، توجـه بـه عنصـر زمـان و مکـان،   ایات کمتر شناختهتوان بر جستجو رو یا ریاست جمهوری می

گشـایی و  عصری سازی احکام و تحول و تجدیدنظر در مبانی استنباط احکام استناد کرد که در عین راه
  حل مسائل زنان، چهره جدیدی جامعه اسالمی را نیز رقم زند. 

 قـرار اسـتفاده مـورد معاونـت) خـاص هـدف (بـا زنـان اشتغال توجیه برای که منابعی دیگر از
 و انقـالب رهبـر عنوان به(مد ظله العالی) ای خامنه الله آیت ،خمینی امام اقوال به استناد گیرد می
 انقـالب گفتمـان و خمینـی امـام معاونـت نظـر از باشـد می مطهری شهید چون مشهوری افراد

 دوشـادوش مـردان و زنان حضور آن های جلوه از که کرد ایجاد زنان مسائل در را سومی  راه اسالمی
 مقامـاتی در زنـان انتصاب همچنین است. نبوده آنان برای منعی و است انقالب جریان در یکدیگر
 فقیـد رهبـر جانـب از نگهبـان) (شـورای قـانونی مراجـع برخی و دباغ) (خانم لشکر ریاست چون

 دیـدگاه از انحراف نوعی به فعلی شرایط منظر این از است. بوده زنان به ایشان اعتماد نشانه انقالب
 (خـانم شـود بازیافتـه زنـان موقعیـت ایشـان هـای آمـوزه فراخـوانی باز با است الزم و بوده امام

کید  و مطهری شهید نظر از اشتغال و کار اهمیت به استناد همچنین جلودارزاده).  رابطـه بر ایشانتأ
  شجاعی). (خانم شود می شمرده الزم و مطلوب امری را زنان اشتغال درونی قوای پرورش با اشتغال
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 به که خانواده کنار در زنان درآمدزایی و اشتغال توجیه برای رهبری اقوال از استفاده است گونه همین
 ،٨۶٢١ ،١٢۶٠٧ خبـر: (کـد زنـان خـانگی کـار گـذاری ارزش و اسـت مشـهور خـانگی اشتغال
٢٠۶۶٩ ،١۵٩ ،٩٨٣٢ ،٣٢۶٠۴، ٩٩١١.(   

  
  فرهنگی تغییرات و زنان اشتغال−برابری
 دسـت بـه زنان مسائل خصوص در را دین بخش مشروعیت حمایت شود قادر فعلی جریان چنانچه
 مسـائل و زنـان درباره افراد های نگرش و باورها تغییر بود. خواهد فرهنگی تغییرات بعدی گام آورد،
 بعـد سه در تغییر این افتاد. خواهد اتفاق بیشتری سرعت و سهولت با دینی های حمایت پی در آنان
 آنـان شایستگی و قابلیت توانمندی، به اعتماد و زنان توانایی پذیرش در اول بعد افتاد. خواهد اتفاق
 نامناسب نگاه و منفی باورهای زدودن دیگر مسئله؛ است اجتماعی عرصه به آنان ورود راه که است
 اشتغال و تحصیل مسئله معاونت نظر از فعلی شرایط در است. آن مقدمات و زنان اشتغال مسئله به

 از را مـردان شغلی های فرصت کرده تحصیل زنان که  نحوی  به است شده جامعه برای تهدیدی زنان
 اسـت. داری فرزنـد و داری خانـه امـر در مـردان کمک و حمایت مسئله بعد سومین؛ گیرند می آنان

 سـند کـردن اجرایی و تدوین به اقدام معاونت آن اتفاق برای که است جایی تا مشارکت این اهمیت
 توانـد مـی رونـدی چنـین دارد. اهتمـام توسـعه پـنجم برنامـه ٢٣٠ مـاده ذیل خانواده تحکیم ملی
 است باالتر های سمت و مناصب به زنان ارتقا مانع که را ای چسبنده های کف و ای شیشه های سقف

 برابر جایگاهی در را زنان باالتر، سطوح و اجتماع به خانه از ترتیب به تغییرات این اتفاق برد. بین از
 ،١٩٣۵۶ ،١٧۵٢٠ ،١٨٣۶٧ خبـر: (کـد اسـت زنـان حقیقـی شایسـتگی که دهد می قرار مردان با

٨ ،٢٠١٩١ ،٢٠٢٩٧ ،٢٠٨٩٨۶٩ ،٢١۵۶٢.(   
  

 اشتغال زنان و تغییرات حقوقی/ سیاسی−برابری
 ایـن در معاونـت و رسـد مـی عمـومی اجرای مرحله به قانونی های حمایت با باورها حوزه در تغییر
 یـا ایجـابی "اقـدام عنـوان تحـت قانونی گنجاندن از فعالیت این است. داشته شایانی فعالیت زمینه

 درصـد،١٠ میزان به هرساله سیاست، عرصه در زنان حضور افزایش برای زنان" نفع به مثبت تبعیض
 سیاسی، های سمت در زنان حضور میزان بودن نامناسب موالوردی را امر این پشتوانه شود. می آغاز

 نظـارت درخواسـت و جمهـور رئیس تـذکر کـه کند می عنوان )١٣٠ (شاخص مدیریتی و اقتصادی
 سـخنی آن محتوای در که نکته این به توجه و اساسی قانون به استناد است. داشته پی در را معاونت

 شـرایط ایجـاد زمان تا تبعیض این از برخورداری لزوم نیز ندارد وجود مردان و زنان میان تبعیض از
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 حضـور بـه توجـه جنسـیتی، عدالت به توجه و شهروندی حقوق نوشتار کند. می ایجاب را مطلوب
 حقـوق منشـور در افتاد. اتفاق امر این راستای در نانوشته قوانین تغییر و عمومی های عرصه در زنان

 از اسـتفاده شایسـته کـه اند شده  گرفته نظر در جامعه آزاد و مستقل شهروند عنوان به زنان شهروندی
 هـایی آرمـان آن محتـوای اما؛ ندارد اجرایی ضمانت منشور این اگرچه باشند. می برابر های فرصت
 اهـداف راسـتای در همچنـین کنـد. مـی مشـخص را جامعـه حرکـت جهت که است شده تصویر
 بــه دســتیابی گــزارش ارائــه خواســتار اشــتغال، و اقتصــادی هــای فعالیــت حــوزه در و الملــل بــین

کیـد  جنسـیت براسـاس تبعیض حذف و برابری بر آن در که است ١١١ مقاوله های شاخص  شـدهتأ
 خواهـان نانوشـته قوانین همچنین و هستند زنان حضور مانع که قانونی مباحث خصوص در است.
 رفـع و کشـوری خـدمات قـانون اصـالح اساسـی، قانون مندرج های برابری پایش شورای برگزاری
 خبـر: (کـد باشـد مـی شـده منـع شـغلی هـای فرصت برای جایگزین ارائه یا و شغلی های تبعیض
١٠١۴۴، ٩٣ ،٨٩٢٩۵٩٢ ،٢۵۵، ١٠٧٩۵، ١٢٨٧۶، ١٢٧٨٠.(   

  
 اقتصاد حوزه و زنان اشتغال−برابری
 جهـت ژانـر بیشـترین دارای اجتمـاعی، عمـل میـدان از پـس و عمل میادین ینتر مهم از حوزه این

 اقـدام و بیان حجم بیشترین معاونت که است بخش این در است. زنان اشتغال توجیه یا بسترسازی
کید  دارد. را  زنان معیشتی نیازهای ویژه به و یازدهم دولت در اشتغال و اقتصادی مسائل اولویت برتأ
 زنـان مطالبات دریافت به ١٠١ پیامکی سامانه ایجاد به معاونت ادامه در است. امر این مقدمات از

 مشابهت بعدی گام در کند. می معرفی دختران و زنان اولویت آخرین و اولین را اشتغال و کرده اقدام
کید  مورد را اقتصاد حوزه در روستا و شهر زنان نیازهای  معرفـی کشـور زنان اول مسئله و داده قرارتأ

 مسـائل بـا آن ربـط و مختلـف های گروه از زنان اجتماعی های آسیب به توجه میان این در کند. می
 مجـرد زنان و دختران خانوار، سرپرست زنان آمار ارائه است. حوزه این مانورهای دیگر از اقتصادی

کیــد  و خودسرپرســت  زنــان مفــرط بیکــاری و ســالمند زنــان آمــار آنــان، روزافــزون افــزایش بــهتأ
 توانـد مـی آن بـه توجـه عـدم کـه کـرد بحرانی تبدیل را زنان اشتغال مسئله دانشگاهی کرده تحصیل
 مسـائل حـل بـه ویژه توجه باشد. داشته دنبال به را مخربی و عمیق فرهنگی و اجتماعی های آسیب

 راسـتا ایـن در اسـت. توسـعه ششـم برنامـه در زنـان مسائل سازی برجسته قالب در زنان اقتصادی
 بـه را زنان هزاره" توسعه "اهداف و زنان" قرن یکم؛ و بیست قرن ایده" راستای در دارد تالش معاونت
   کند. نزدیک مناسبشان جایگاه
 مـاده از مانـده (معـوق پایدار اشتغال بسته ارائه به اقدام معاونت بحران این مدیریت راستای در
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 نگـرش بازیابی سازی زمینه کارآفرینی، ترویج فراگیر، رشد شایسته، کار توسعه)، چهارم برنامه ١١١
 از مـانع (کـه توسـعه پـنجم برنامـه ٢٣٠ مـاده از بندهایی حاصال توسعه، ششم برنامه در جنسیتی
 ایجـاد توسـعه، در زنـان نقـش موضوع با المللی بین های همایش برگزاری است)، جنسیتی عدالت

 اقتصـادی مشارکت نرخ به نسبتن  مسئوال سازی حساس بودجه، تخصیص در جنسیتی حساسیت
کیـد  و ساالری شایسته شعار ترویج باز زنان،  جنسـیت، بـه غیرحسـاس بنیـان دانـش اقتصـاد بـرتأ

 کـارآفرینی، های برنامه پیشرفت، و توسعه فرایند در مشارکت جهت زنان افزایی توان و توانمندسازی
 هـای بازارچـه ایجـاد و خـانگی اشـتغال تـرویج کـارآفرینی، هـای همـایش و هـا کنفرانس برگزاری

   ).٩٨٧٣ ،٢٠٠۴٠ ،١۵١٧٨ ،١٢۶٠٧ ،١۶٨٨٣ ،١١۵٠۵ ،٨۶٢١ ،١١۶۴٨( است خوداشتغالی
  
 اجتماعی حوزه و زنان اشتغال و برابری
 اعتدال خود فیسبوکی بیانیه در موالوردی است. اجتماعی عدالت نیازمند برابری راستای در اشتغال

 هـای فرصـت ارائه و اجتماعی عدالت که کند می بیان و دانسته اعتدال دولت روی دو را عقالنیت و
 نشـان را جامعـه یـک عقالنیـت پیشـرفت و توسـعه فراینـد در جامعـه یک مردان و زنان به مساوی

 بخـش شـود حـل مسـائل ایـن چنانچـه و است جامعه مسئله زنان مسئله معاونت نظر از دهد. می
 از یـازدهم دولـت در هـا فرصـت در برابری مسئله اهمیت شود. می حل نیز جامعه مسائل از بزرگی
 حکومـت هـای ناکـامی از را فرصتی چنین وجود عدم و بوده نیز جمهور رئیس شخص های دغدغه
 شـعارهای در ایشـان جانـب از مـردان و زنـان میـان هـای فرصت برابری وعده شمارد. می اسالمی
 دولـت عهـد فرهنگ" و اقتصاد آفرینان نقش "زنان؛ همایش چون مناسباتی در آن از پس و انتخاباتی
  کنند. می یادآوری را برابری برقراری در زنان با یازدهم
 جنسـیتی، سـازی حسـاس راسـتای در که است اصلی کلیدواژه زنان توانمندسازی روند این در
 و اجتمـاعی هـای فعالیـت میـان جنسـیتی تـوازن و تعـادل برقراری و زنان برای انتخاب حق ایجاد
 جلـب بـرافـزون  زنـان مسـائل بـه مردم و مسئوالن کردن حساس افتد. می اتفاق خانگی های نقش
 بـه نیـز بخـش ایـن در دارد. همراه به افزایی توان و توانمندسازی فرایند را آنان حمایت و یدأیت توجه،
 ایجـاد شـود. مـی پررنـگ اقتصـادی مسائل با آن ربط و شود می پرداخته زنان اجتماعی های آسیب
 کشـورهای تجربیـات از اسـتفاده بـا سالم" "خانواده پروژه طراحی عنوان با خانواده از جدید الگوی
 تغییـر و مشـارکتی الگـوی در تغییـر خـانواده، و اشتغال زن، میان آشتی موفق الگوی ارائه در جهان
کید  جنسیتی، های نقش بازتعریف خانواده، در قدرت موازنه  بـر خـاص توجـه و آنهـا سیالیت برتأ
 راسـتای در همگـی مـدنی" نهادهـای جدیـد" عنـوان بـا نهـاد مردم های سازمان مجدد سازی فعال

   است. اقتصادی زنان توانمندسازی
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رود که در اجرایی کردن مصوبه افزایش  اهمیت فعالیت اقتصادی زنان برای معاونت تا آنجا پیش می
کنـد. از نظـر  مرخصی زایمان از شش به نه ماه مقاومت کرده و مخالفت خود را با این مصوبه اعالم می

تمایل کارفرما به جذب نیروی زن و دور ماندن زنان به مـدت  معاونت این میزان مرخصی سبب کاهش
های  طور کلی پیشنهاد معاونت آن است که به جای ارائه مرخصی طوالنی از فعالیت اجتماعی است. به

زایمان و موارد مربوط به آن چون مرخصی شیردهی تسهیالت اجتماعی به زنان شاغل ارائـه شـود. از آن 
دک سازمانی اشاره دارد که افزون بر کاهش میزان مرخصی زایمان به کاهش یا جمله به احیا مهدهای کو

انجامد. وی همچنین مصوبه دورکاری را نیز به علت دور ماندن زنـان از  حذف ساعات شیردهی نیز می
، ١٠٧٩۵، ٩٢٢۶کند (کد خبـر:  جای آن ساعات کاری شناور را پیشنهاد می  فضای عمومی مردود و به

١٠٧٩۴ ،١٩، ٢٠٩١٧ ،٩٨٠٠۴۵۴،٩٣،  ٩٣٧٩۶٢٠، ٩۶٨۴ .(  
  
  گیری نتیجه

 نحـو بـه خـانواده و زنـان خصوص در یازدهم دولت عملکرد و نگرش بررسی هدف با مطالعه این
 مثبـت صـورت در مطالعه، این دوم پرسش گرفت. صورت اصالحات دولت از پیروی به یا مستقل
اسـت؟   روی دنباله این های نشانه استخراج اصالحات، دولت اندیشه و سیاست از روی دنباله بودن
 زنان حوزه در جدی مسائل موجد خانواده و زنان خصوص در اصالحات دولت سیاست که آنجا از
 همراهـی چنانچـه اسـت، داشته زاویه جامعه بر حاکم فرهنگ و اسالمی ادبیات با و بوده خانواده و

    گیرد. صورت اقداماتی خصوص این در است الزم شود، استخراج دولت این های سیاست
کیــد  جهــت بــه وداک گفتمــان تحلیــل روش موضــوع ایــن بررســی جهــت  هــای زمینــه بــرتأ
 از حاصـل نتـایج در شـد. اسـتفاده سیاسـی−اجتمـاعی های کنش مولد و مؤثر اجتماعی−تاریخی
 این از استفاده با یازدهم دولت خانواده و زنان امور معاونت رئیس سخنان و ها مصاحبه متن مطالعه
 زنـان اشـتغال عملـی و ای اندیشـه سـازی زمینه قالب در برابری گفتمان غلبه بیانگر تحلیلی، روش

 اسـالمی انقالب از پس زنان خاص دولتی ساختارهای فعالیت مدت کوتاه تاریخچه بررسی است.
 دولـت زمـان در١٣٨۴−١٣٧۶ هـای سـال فاصـله در نگرشـی و مشـی خط چنـین وجود از حاکی

  هست. نیز زنان مشارکت امور مرکز فعالیت و اصالحات
 شغلی برابر های فرصت شدن فراهم به اشاره یازدهم دولت معاونت گفتمان در برابری  کلیدواژه

 کـه دهـد مـی نشـان نکتـه ایـن بـر بیشتر تعمق است. شده تکرار نیز اصالحات دولت در که است
 بـه رسـیدن برای ای وسیله فرهنگی و مدنی قانونی، اصالحات آموزش، چون آن مقدمات و اشتغال
 جـایی تـا اصل این برقراری راستای در ایشان معاون و اعتدال دولت رئیس های وعده است. برابری
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  کنند. می تصویر اسالمی−ایرانی نظام نامناسب و بحرانی حالت را زنان فعلی وضعیت که است
 میـزان چـه تا رخداد این که امر این و تفکر شیوه دو این میان همگرایی و همنوایی اتفاق بررسی

گاهانه  بـر عـالوه چراکـه گـذارد، نمی باقی تأملی و بحث جای اتفاق، باب از یا و باشد سنجیده و آ
 امـور معاونـت گفتمـان در اصـالحات، دولت از مانده یادگار به برابری گفتمان های کلیدواژه یافتن
 (در اصـالحات دولـت خـانواده و زنـان حـوزه بـا مرتبط افراد برخی یازدهم، دولت خانواده و زنان

 در خـود خـانواده و زنان امور معاونت کنند. می استفاده ادبیات این از نیز نزدیک) و دور های نسبت
 حـوزه در فضـا آن ادبیـات با و بوده سمت صاحب الملل بین امور معاون عنوان به اصالحات دولت
   دارد. آشنایی است، استوار جنسیتی برابری بر که زنان،

 است محور زیر شش و کلی محور دو برابری آموزه از متأثر اصالحات دولت در برابری گفتمان
  است: گرفته شکل ذیل قرار به که
 

  
  )١٣٨٧و سلطانی  ١٣٩٠(برگرفته از کرمی های مرکزی و فرعی گفتمان اصالحات نمودار دال

 
 بحـث مـورد تفصـیل به ها یافته بخش در و نبوده دشواری کار گفتمان این های کلیدواژه ردیابی

 در و نبـوده ذهـن از دور نیـز یکـدیگر به دولت دو این سیاسی مشی خط و فکری قرابت گرفت. قرار
   است. شده  اشاره دولت دو نزدیکی و ارتباط به آشکار غیر و آشکار گفتارهای

اصول کلی اصالحات در امور زنان

ارتقاء کیفیت زندگی

ممانعت از خشونت

خشونت اقتصادی

ساختارشکنی قدرت در 
خانواده

نان آوری

قوامیت

توانمندسازی

سمن

فشار از پائین به باال

انتقال مطالبات اشتغال

آموزش

رفع سیاست های نابرابر 
جنسیتی

آموزش مهارت های 
متناسب با نیاز جامعه

آموزش غیر جنسیتی

اشتغال

شایسته ساالری

برنامه ملی کار شایسته

برابری فرصت ها

اصالحات

نقش های جنسیتی

قوانین مدنی

باورهای فرهنگی

امور اداری و حقوقی
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 های خاص فرض پیش با مدرن مفهومی بلکهنیست،  ایرانی−اسالمی فرهنگ از برخاسته برابری
 آن پیامد که داشت اشاره مرد و زن میان جنسیتی تفاوت هرگونه حذف به توان می جمله آن از است.
 در و جـنس کـور مفهـومی ابتـدا در برابـری اسـت. جنس یک به آن تبدیل و مرد و زن دانستن یکی

 ها فرصت در برابری به فراوان های تعدیل و  جرح از پس اما؛  است بوده مرد−  زن یک تربیت راستای
ــد. ــه انجامی ــان ازآنجاک ــردان و زن ــری شایســته هســتند مشــترک انســانی ذات در م  دیگــر در براب
 تبعـیض و نـابرابری جهـت به زنان که است آن بر برابری اصلی ایده باشند. می زندگی های موقعیت
 این باشند برخوردار برابر های فرصت و امکانات از چنانچه و دارند قرار فروتر وضعیت در که است
 کـه اسـت سـتمی چنـان آن و، تاریـک موقعیت در زنان تصویر برابری الزمه پذیرد. می پایان شرایط
   ندارد. وجود مردساالر فرهنگ تجویزی موارد در جز فعالیت و خالقیت تفکر، هرگونه امکان

 تـالش اصـالحات دولـت وقـت مسئوالن که است تبعیض منع کنوانسیون اساسی اصل برابری
 پکـن عمل برنامه زنان مشارکت مرکز و مسئوالن نظر از دادند. انجام آن به ایران الحاق برای فراوانی

 ریـزی برنامـه اصـلی کارپایـه عنوان به بود، شده  تصویب الملل بین سطح در و برابری براساس که را
 در و جنسیت به  حساس رویکرد با که است توسعه چهارم برنامه آن بارز نمود دادند. قرار زنان حوزه

 برنامـه ایـن مفـروض اساسـی اصل برابری رسید. تصویب به دولت این در و تدوین برابری راستای
 موجود موانع رفع جهت گرفت. قرار ویژه توجه مورد اشتغال و آموزش آن تحقق راستای در که است

 اقـدامات این آنکهتر  مهم و گرفت صورت خانواده و اجتماع حوزه در حقوقی تغییرات به احتمالی و
 روی با اما؛ یافت ادامه اصالحات دولت پایان تا اتفاق این شد. انجام مجریه قوه مجموعه سطح در
 "مرکـز بـه زنـان" امـور مشارکت "مرکز عنوان تغییر و خانواده یافتن محوریت و نهم دولت آمدن کار
  یافت. طی دیگری مسیر خانواده" و زنان امور

دهنده اقدامات ناتمام دولـت اصـالحات و  توان دولت یازدهم را ادامه به آنچه گفته آمد می با توجه
بـار  مرکز امور مشارکت زنان در خصوص مسائل مربوط به زنان و خانواده دانسـت. در ایـن راسـتا یک
اذعـان  دیگر فرد زن، استقالل، آزادی و برابری زنان و مردان مطمح نظر قرار گرفته است. دولت یازدهم

بحران قرار دارد و بیشـترین  دار مسائل زنان است که وضعیت آنان در موقعیت شبه دارد در حالی سکان
کرده، افزایش زنان سرپرست خانوار (بدون توجه به تغییـر الگـوی آن  مشکل آنان بیکاری زنان تحصیل

صـه کـالم در "زنانـه از بیوگی به سمت طالق)، افزایش سن ازدواج و تعداد دختران مجرد قطعی و خال
آیـد،  شدن پدیده فقر" است؛ اما آنچه از مطالعه تصـمیم دولـت وقـت بـرای حـل مشـکل زنـان برمی

استفاده از این شرایط برای اثبات این امر است که این شـرایط معلـول مسـتقیم نـابرابری میـان زنـان و 
شود. اسـتفاده از شـعار  می مردان است و چنانچه زنان به امکانات مساوی دست یابند مسائل آنان حل
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نوعی تکرار شعار فمینیستی رادیکال "شخصی سیاسـی اسـت"،  "مسئله زنان مسئله جامعه است" که به 
های ساختاری و البته در جهت خواست ویژه ایـن  بیانگر آن است که حل مسئله زنان نیازمند دگرگونی

بر اسـتقالل اقتصـادی و اشـتغال مقدمـه  دولت، یعنی برابری است. تکرار کلیدواژه برابری و تأکید آن
خواهی از آن است. اشتغال زنـان و  باشد و آن دسترسی به مناصب سیاسی و سهم هدف دیگری نیز می

موفقیت در آن حتی اگر به قیمت افزایش میزان جدایی، سن ازدواج یا بحران جمعیت باشد، به نمـایش 
تـوانی زنـان را از ایـن  تجربگی یا کم تواند به بهانه بی قدرت و توانایی زنان انجامیده و جامعه دیگر نمی

هـای بررسـی  عرصه بیرون نگاه دارد. شاهدی بر این مدعا آنکه چگونه است که در میان تمام مصاحبه
شده در این دو سال، کمتر حرفی از ازدواج، تسهیل، تشویق و تحکیم خانواده به گزارش اشـاره شـود؟ 

شده است در قالب "پروژه خـانواده سـالم" اسـت کـه هـدف آن   انجام چنانچه صحبتی نیز از خانواده
های خانوادگی با زنان شاغل اسـت و نـه الگـوی بـومی  استفاده از تجربه کشورهای موفق در همکاری

  های خانواده. برای کاهش و ترمیم آسیب
 مقبـول زنـان حـوزه در را اسـالمی انقالب از پس ها دولت از یک هیچ عملکرد توان نمی اگرچه
 دینـی و فرهنگـی های آموزه با را تعارض بیشترین که دولتی عمل الگوی از پیروی اما؛ کرد توصیف
 عملـی اسـت، بـوده خـانواده و زنـان حـوزه در فراوانـی هـای آسـیب مولد و داشته را ایرانی جامعه
 جانـب از اجتمـاعی عـدالت گفتمـان تـرویج وجـود بـا امر است.این توضیح نیازمند و تأمل قابل

 خصوص در شبهه ایجاد ساز زمینه آن، دینی و اجتماعی های ظرفیت و خانواده و زنان امور معاونت
 پژوهشی پیشنهاد عنوان به دقت با و مجدد بررسی نیازمند که است اجتماعی عدالت از برابری اراده
   است. نوشتار این نتایج از مستخرج آتی
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