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 چکیده

 هنری کار مقابل در نیبد کار آن در که گردد،بازمی و نظریات ارسطو باستان یونان به فراغت و کار تقابل تاریخی ریشه

 فراگیر بندیتقسیم که رسدمی نظر به اما شد.می جدا غیرشهروند از شهروند آن اساس بر و بود شده تعریف فکری و

 منشور آن نمود ترینمهم و دارد اختصاص مدرن دوران به فراغت و کار متعارض عمدتاً بازۀ دو به مردم هرروزۀ زندگی

 این ناقدان ترینمهم از میان این در است.ا ضرورت(، فراغت، کار )ی سکونت هایمحدوده به شهر قلمروی تفکیک و آتن

 دارخانه زنان کار داریسرمایه مدرنِ جامعه در که کنندمی استدالل و هستند جنسیت حوزه پژوهشگران، بندیتقسیم

 بر شود. گرفته ادیدهن نیز زنان فراغت که شودمی سبب کار این نشناختن رسمیت به نتیجه در و شود،نمی تلقی تولیدی

 آن حاضر مقالۀ هدف اند.زده دست مدرن شهرهای محالت در زنانه فراغت و کار دربارۀ اقداماتی به برخی اساس این

 دو میان تطبیقی ایمطالعه به زنان، برای محلی توسعه هایتجربه بر مروری با موجود، نظریات بررسی بر عالوه که است

 زنان انجمن» ودارد  که ریشه اروپایی «مادر المللیبین شبکه»نهاد  دو منظور بدین دهد. شکل خارجی و داخلی تجربۀ

دهد که ه نشان میشناخت اولیه از این دو تجرب شدند. انتخاب موفق هایتجربه عنوان به تهران در «آبان سیزدهمحله 

 پژوهش این هدفدر واقع  ؛ی برای توانمندسازی زنان دنبال شده استرویکرد متفاوت فراغت و کاردر نسبت با مفاهیم 

 برای زاییاشتغال بر ایران در توانمندسازی زنان، تجربه اروپایی مورد مطالعه بر فراغت زنانه و تجربه چرا که است آن فهم

 طیف یک مثابۀ به هاتجربه این دوی هر در کار و فراغت که است آن از حاکی پژوهش این نتایجداشته است.  تأکید زنان

 تمایز گاههیچ اما کنند؛می میل طیف اینبه یک سوی  اقدامات موجود واقعی مسائل برحسب و شده، گرفته نظر در

 علت ترینمهماز  همچنین .کنندو این دو مقوله یکدیگر را بازتولید می نداشته وجود فراغت و کار هایمقوله میان قطعی

 پژوهش این کردروی. است خانه خصوصی قلمروی در زنانه هایدغدغه به توجه تجربه دو این موفقیت برای شده شناسایی

 ت.با مطالعه اسناد موجود صورت گرفته اس آن در اطالعات گردآوری وبوده  تطبیقی مطالعه آن روشکیفی و 

 حلیم توسعه آبان، سیزدهمحله  زنان انجمن مادر، المللیبین شبکه فراغت، کار، زنان، واژگان: کلید

 مقدمه

 کارگری( و زیرکشاو چونهم) بدنی کار باستان یونان در دارد. شهرنشینی تاریخ قدمت به ایپیشینه فراغت و کار تقابل

 در که شهروندانی انحصار در فراغت، در فکری، و هنری کار و شدندنمی محسوب شهروند که بود مردمانی عهدۀ بر

 متعارض بازۀ دو به عادی مردمان هرروزۀ زندگی شدن تقسیم اما .(Clayton, 2016) ورزیدندمی مشارکت شهرشان اداره

 جامعه در دارد. صنعتی انقالب از پس کار مفهومو محوریت یافتن  بازتعریف در ریشه ،"فراگیر" نحوی به فراغت، و کار

 از پس و شد تقسیم غیرکاری و کاری اوقات به عمر حتی و سال ماه، هفته، روز، طول در انسان زندگینعتی اوقات ص

 ورود صنعتی کارگران زندگی به ایجابی نحوی به فراغت و تفریح مقوله عمومی، زندگی استانداردهای افزایش با مدتی

ساز پیشنهاد تفکیک محدوده فضای شهر زمینه در فعالیتی و زمانیبندی تقسیم این (؛King, 2005: 109) کرد پیدا
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ای مواجه هستیم. بندی کارکردیهای کار و سکونت و فراغت شد، چنان که در منشور آتن با چنین تقسیمشهر به عرصه

نمودی است از  خوددر مجموع جدایی مقوله کار از متن سکونت و به دنبال آن پیدایش فعالیتی مجزا به نام فراغت، 

از  جمله من ؛2است گرفته قراربسیار مورد بحث و نقد  تاکنون که مدرن جامعه در انسان روزمره زندگی شدن تکه تکه

اعم از کار،  انسانی هایفعالیت مجموعه را، این مفهوم، یعنی سکونت سکونتشناسی واژۀ با ریشه که هایدگرسوی 

ردی توان نوعی نقد بر جدایی کارککند. در واقع تحلیل هایدگر درباره مفهوم سکونت را میفراغت، سفر و ... تعریف می

 زنیممی حرف سکونت از وقتی» گوید:می «اندیشیدن و سکونت ساختن،» عنوان با خود سخنرانی دردر شهر دانست. او 

 جاآن و کنیممی کار اینجا ما دهد.می انجام هایشفعالیت سایر کنار در انسان که است فعالیتی کنیممی تصور معموال

 ایحرفه به ما -شودمی محسوب فعالیت عدم و رکود نوعی که -کنیمنمی سکونت محض طور به ما کنیم.می سکونت

 ,Heidegger) «جاآن اکنون و اینجا اکنون یابیم.می سرپناهی راه در و کنیممی سفر کنیم،می کار و کسب پردازیم،می

، من جمله مسکن، محدود شهر در ساختمانی هیچ بهرا  انسان سکونت قلمرویبه بیان دیگر، هایدگر  .(349 ,1971

تنیده پیوسته و درهم «سکونت»های انسانی، من جمله کار و فراغت را، ذیل کلیتی به نام داند و کلیه فعالیتنمی

 کند.معرفی می

ون نظریات در مورد موضوع جدایی کار و فراغت از متن سکونت انسانی، نقدهای مشابه دیگری نیز وجود دارد، همچ

شود؛ اما گیری شهرهای خوابگاهی که در ادامه به آن اشاره میره مفهوم روزمرگی و رابطه آن با شکلهانری لوفور دربا

. اندداده قرار قدن مورد را مفاهیم این متفاوت دیدگاهی از هافمینیست و جنسیت حوزه پژوهشگراندر میان منتقدان، 

اند. ساز محرومیت زنان از هردوی این مقوالت دانستهها دیدگاه مسلط جامعه درباره مفاهیم کار و فراغت را زمینهآن

داری گیرد، این در حالی است خانهدار را به سبب ماهیت کارشان در نظر نمیزیرا اوال چنین ادراکی فراغت زنان خانه

شان وجود دارد، ضرورتا بب مرزهایی مبهمی که میان وجوه مختلف زندگیدار به سکاری است تمام وقت و زنان خانه

داری موجب دوما چنین ادراکی از کار خانه (،Deem, 1986: 282) ندارندنسبت به شاغالن وقتی بیشتر برای فراغت 

تصاص دهند دچار اند، در مدیریت زمان کاری و زمانی که باید به خانواده اخشود که زنان شاغلی که ازدواج کردهمی

ر جامعه (. به بیان دیگر چنین نگاهی به مقوله کار و فراغت دLewis and Weigert, 1981: 446مشکالت جدی شوند )

 کند. مدرن، نظامی از نابرابری جنسیتی را بازتولید می

فراغت در زندگی -رو است و قصد بر آن است که با اتکا به دو گانه مفهومی کارچنین نقطه نظری موضوع مقاله پیش

های توسعه محلی داخلی و جهانی، الگوهای زیادی وجود دارد زنانه، مقوله توسعه محلی مورد بحث قرار گیرد. در تجربه

ها اند؛ و عمدۀ راهکارهای ارائه شده در این تجربهاندیشی برای از میان برداشتن نابرابری جنسیتی دست زدهکه به چاره

نان ارائه شده است. در میان تجارب موفق موجود ، نگارنده با در نظر داشتن رابطه مفاهیم ذیل عنوان توانمندسازی ز

سیزده آبان و شبکه محله  کار و فراغت زنانه، به مطالعه تطبیقی دو تجربه موفق در ایران و اروپا، یعنی انجمن زنان

اند. به دو تجربه به مفاهیم کار و فراغت داشتهالمللی مادر، دست زده است. انگیزه این مطالعه تفاوتی است که این بین
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باره سه الگوی غلبه، تضاد و خنثی را معرفی میکند که به های فراغتی بر مبنای ساختار مشاغل توضیح داده است. وی در ایناست درک انواع فعالیت

ارکر دربارۀ رابطۀ نظریه استانلی پ است. فعالیت از فراغت استقالل و کاری هایترتیب معرف غلبۀ عالیق کاری بر فراغت، تقابل فعالیت فراغتی با فعالیت

کند؛ های کاری جامعه صنعتی میسر میها نقد شده است، به این دلیل که فهم مفهوم فراغت را تنها در ارتباط با فعالیتکار و فراغت از سوی فمینیست

 دار در این نظریه جایی ندارد.از این رو فراغت زنان خانه



ها در مورد رابطه مفاهیم کار بیان دیگر نگارنده قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علت تفاوت رویکرد این تجربه

مللی الزایی و در تجربه شبکه بینسیزده آبان بر اشتغالمحله  و فراغت چیست؛ به عبارت دیگر چرا در تجربه انجمن زنان

توان وجوه و این که آیا میتاکید شده است؟  دار،زایی، به عنوان محور اصلی توانمندسازی زنان خانهمادر بر فراغت

 همگرا و  قواعد مشترکی را میان رویکرد این دو نهاد در توانمندسازی زنان یافت؟

 تحقیق ادبیات

 و مهلت فرصت، دهخدا لغتنامه در فراغت دهد.می نشان را خود نیز هانامه واژه در فراغت، و کارمفاهیم  میانتقابل 

 کار که است زمانی وبستر فرهنگ در leisure آن انگلیسی معادل تعریف و شده معنا شغل و کار از ضدگرفتاری

 جوامع، عمدۀ در کار، مقولۀ شدنِ صنعتی از پیش ویژه به و مدرن دوران از پیش که است حالی در این کنیم.نمی

 پردازاننظریه برخی رو این از .(Rojek, 1999: 183الگوی زندگی مردمان متکی بر آمیختگی کار و فراغت بود )

 به پیشامدرنی آمیختگی این به اشاره با اند،داده قرار خود کار موضوع را مدرن انسان روزمره زندگی که اجتماعی،

 آموزش نقدِ" منظر از که 3ایلیچ ایوان اند.برشمرده روزمرگی سرمنشأ را آن و تاخته فراغت و کار میان تقابل و جدایی

 کتاب در کند،می نگاه دو این از آموزش جدایی نیز و فراغت و کار تقابل مقولۀ به "مدرن جامعه در مدرسه نهاد و

 هم با دائماً خانوادگی آداب و دین کار، معماری، زبان، وسطی قرون روستاهای در نویسد:می «جامعه از زدایی مدرسه»

 نیز دیگر عوامل کردمی ایجاب فوق عوامل از یکی رشد کردند.می تقویت و توجیه را همدیگر متقابالً و داشتند پیوند

 این کهاین بدون پرداخت.نمی رقابت به کار ساعات یا فراغت اوقات با آموزش وقت، صرف نظر از ... یابند توسعه و رشد

 هانری .(63: 1389)ایلیچ،  گرفتدربرمی را حیات طول فراشد تمام فراغت و کار ... باشند شده تفکیک هم از سه

 دو این میان جدایی و پرداخته فراغت و کار مقوله به کارگران زندگی به نگاهی با و مارکسیستی دیدگاهی از 4لوفبور

 به روزمره زندگی شدن تبدیل و انسانی زندگی متن از متعالی هایفعالیت شدن جدا دلیل را هاآن هرروزۀ زندگی در

 تلقی انسان روزمره زندگی در دستکاری ابزار را شهرسازی او دیدگاه، همین بر تکیه با داند؛می افتاده پاپیشِ امور بستر

 دارد نقش وی هایفعالیت و انسانی زندگی کیفیت در زمان و فضا در مداخله با که پنهانی دست کند،می

(Aquist,2001 .)درک قابل بالفاصله هاآن اصلی ویژگی که ساخته جدیدی شهرهای دولت،» نویسد:می باره این در وی 

 «کنند نیرو تجدید آن در اند،شده اخراج شهر مرکز از که کارکنانی و کارگران که هستند ایعمومی خوابگاه هاآن است.

(151: 1971Lefebvre, ). دهد؛ او می قرار خویش توجه مورد را مدرن شهر پیکرۀ مشخصاً باره این در 5گیدنز آنتونی

 یکدیگر با نزدیک از نسبتاً که اندزیسته هاییسکونتگاه در آدمیان بشر تاریخ سراسر در »...نویسد در این باره چنین می

 هایمحیط از ایمجموعه در معموالً انسانی فرد خانواده، در یا فراغت ایام در چه کار محیط در چه اند.داشته ارتباط

 جامعه رواج و تفوق با مدرن ماقبل هایفرهنگ بیشتر در که است ایپدیده این است. کرده زندگی مشابه کمابیش

 و برخوردارند بیشتری تنوع از هم جدید، عصر در اجتماعی زندگی هایسکونتگاه است. یافته بیشتری استحکام محلی

 هایشاننوشته خالل در پردازاننظریه این سه هر مجموع در .(122-123: 1392گیدنز، ) «اندشده قطعه قطعه هم

 و کار آن در که داشت وجود محلی اجتماعاتی پیشامدرن، دورۀ در که دارند موضوع این کردن خاطرنشان بر سعی

 کیفیتی چنین شد.نمی بندیتقسیم اجتماع این افراد هرروزه زندگی و بودند آمیخته هم در سکونت، عرصۀ ذیل فراغت،
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 عرصه به ورود و عرصه یک از خروج برای ایچرخه درگیر دیگر افراد اوالً که شدمی سبب هرروزه زندگی ساحت در

 هایجنبه و شود دیگری رشد سبب یکی بالندگی شدمی سبب هاعرصه تنیدگیدرهم و پیوستگی دوماً نباشند، دیگر

  باشد. نداشته وجود هاآن میان آمیزی تعارض

 جنسیت حوزه گرانِکار صنعتی بر زندگی روزمره زنان تاثیر خاص خود را نیز داشته است و این موجب شده که پژوهش

 شرحشان که اینقادانه هایدیدگاه نسبی پذیرش ضمن هاآن کنند. نگاه فراغت و کار مقولۀ به متفاوت منظری از زنان و

کار  کهعلت  این به است؛ مانده مغفول نظریات این در آن، در کار جایگاه ویژه به و نانهز زندگی که هستند آن بر رفت،

. چنین وضعی در 1شودنمی تلقی تولیدی داریسرمایه جامعه در عمومی، عرصه در اشتغالدر قلمرو خانه، برعکس 

در چنین تقابلی زنان از یک سو بازتولید جنسیت را  .رابطه زن و مرد از منظر تقابل تولید و بازتولید قابل توضیح است

برعهده دارند که نقش مردان در آن محدود است، از سوی دیگر فرصت محدودتری برای شرکت در تولید دارند و مردان 

آن اند؛ در نتیجه زنان از تولید فاصله گرفته، از مالکیت ابزارهای تولیدی و امتیازات خاص اساس آن را در دست گرفته

گیرند. به بیان دیگر تحت سلطه بودن زنان از ای نسبت به مردان قرار میشوند و در موقعیت زیر سلطهمحروم می

ای به جامعه دیگر، بر حسب میزان مشارکتشان در تولید مادی، به طور نسبی و به عنوان یک واقعیت تجربی جامعه

: 1390های توسعه یافته تا حدی محقق شده است )فکوهی، متغیر است؛ این نوع از برابری میان زن و مرد در کشور

داری در جامعه موجب شده که به فراغت (. اما فراگیر شدن چنین تعریفی از کار و نادیده گرفته شدن خانه239-237

 اجربی خدمات»ای است که های مردانهتوجهی شود. ریشه این عدم توجه، نگرشدار یا شاغل کمزنان اعم از خانه

دار شود که فراغت زنان، اعم از خانهچنین نگرشی موجب می ؛(171: 1391)ابوت و واالس،  شناسدنمی کار را «انگیخ

سد زمان فراغت ردار مطرح است که به نظر مییا شاغل، با محدودیت مواجه باشد. از یک سو موضوع فراغت زنان خانه

( و تسلط کمتر بر Deem, 1986: 282داری )بودن کار خانه بیشتری نسبت به شاغالن دارند، اما به سبب تمام وقت

موضوع  ( فرصت محدودی برای گذران فراغت دارند؛ از سوی دیگرKatz-Gerro & Sullivan, 2002: 6منابع مادی )

فراغت زنان شاغل با چالش محدودیت زمانی مواجه است، زیرا همان گونه که در مقدمه بحث اشاره شد،  به دلیل 

 ,Lewis and Weigertهای توام شغلی و خانگی، در مدیریت زمان کاری و زمان خانواده دچار مساله هستند )مسئولیت

رسد باز تعریف کار در جامعه مدرن از دو منظر به نظر می(. با توجه به مجموع نقدهای بررسی شده، 446 :1981

داری آن را زمان کار. ماهیت کار به نحوی که سرمایه -2ماهیت کار و  -1موقعیت زنان را تحت تاثیر قرار داده است: 

شده برای کار تعریف کرده )و در پیوند مستقیم با درآمدزایی و تولیدمادی قرار داده( و نیز تعیین زمان هرروزۀ تفکیک 

ماهیت فعالیت زنانه در خانه بیرون از دایره مفهوم کار قرار گیرد و ثانیاً زمان کاری استاندارد با شود که اوال سبب می

داری و مراقبتی در خانه تداخل داشته باشد؛ و مجموع این جوانب زنان را، هم از نظر مادی و هم های خانهمسئولیت

ینی نابرابر با مردان قرار دهد. در نتیجه زنان از منظر زمان و توان مالی، هم در دستیابی به از نظر زمانی، در موقعیت ع

 کار و هم در دستیابی به فراغت، دچار محدودیت هستند.

 

 

 

 



 و مراقبتی داریخانهکار و  داریسرمایه در جامعه : مقایسه کار1جدول

 نوع کار زمان قلمرو ماهیت فراغت

ساعات تعریف شده در 

 غیرکاری
 حوزه عمومی تولیدی و درآمدزا

تفکیک شده، منطبق با 

 ساعت

کار در جامعه 

 داری )اشتغال(سرمایه

 تعریف نشده
عدم حضور در چرخه 

 تولیدی و درآمدزایی
 تمام وقت حوزه خصوصی

داری و مسئولیت خانه

 از فرزندان و ... مراقبت

 

دار و شاغل از منظر کار و فراغت: مقایسه وضع زنان خانه2 جدول  

 فراغت
 کار

 زنان
داریخانه  اشتغال 

 دارخانه x √ زمان تعریف نشده، توان مالی محدود

 شاغل √ √ نبود وقت کافی بین زمان مرتبط با اشتغال و امور خانه

 

حال پس از بازخوانی نقدهایی که پژوهشگران جنسیت و فعاالن حوزه زنان بر رابطه کار و فراغت در جامعه مدرن 

های نقادانه، چه راهکارهایی برای رفع محدودیت زنان توان این پرسش را مطرح کرد که فراتر از گفتماناند، میداشته

هایی که برای کاهش ر آغاز بحث نیز اشاره شد، عموماً برنامهدر زمینه کار و فراغت ارائه شده است؟ همانطور که د

اند. توانمند شود، ذیل عنوان توانمندسازی شناخته شدهها به کار بسته میبخشی به آنهای زنان و قدرتمحدودیت

تعریف  است؛« دادن اختیار و قدرت به کسی برای انجام کاری»نامه آکسفورد به معنای در واژه empowerساختن یا 

شان بر زندگی و در دست گرفتن کنترل سازمان ملل متحد از توانمندسازی، فرایند قادر ساختن مردم به افزایش تسلط

چنین طبق تعریف بانک . هم(United Nations, 2013) دهدها را شکل میها و تصمیماتی است که زندگی آنمولفه

های خود که دست به انتخاب بزنند و انتخاببرای آن هاستیا گروهجهانی، توانمندسازی فرایند ارتقای ظرفیت افراد 

را به کنش و نتایج دلخواه تبدیل کنند. از نکاتی که بانک جهانی درباره توانمندسازی بر آن تاکید دارد، محوریت یافتن 

رسد در که به نظر میهای جمعی را تقویت کند. این در حالی است هایی است که هم توانایی فرد و هم سرمایهفعالیت

های سازمان ملل نیز وارد گفتمان غالب توسعه توانمندی بیشتر نمود فردی دارد تا جمعی؛ این نقد بر سیاستگذاری

اش بر افزایش ای که برای توانمندی و مشارکت جمعی زنان دارد، تأکید اصلیاست، چرا که علیرغم ظرفیت بالقوه

های (. توانمندسازی عالوه بر ماهیت117-120: 1389دی است )اوکسال و بیدن، های فردی و خوداتکایی اقتصامهارت

 -فردی و جمعی، دارای ابعاد موضوعی متنوعی نیز هست. این موضوعات عمدتاً متکی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی

تر های وسیععرصه شناختی است و در سطح خانواده، جماعت وفرهنگی، روانشناختی، خانوادگی، سیاسی، قانونی و روان

گیری، استیفای حقوق، های درآمد و استقالل مالی، دسترسی و تردد آزادانه، استقالل در تصمیمجامعه طیفی از مولفه

(؛ و این باور وجود دارد که این ابعاد در 171: 1389گیرد )مالوتره و دیگران، مشارکت سیاسی و عزت نفس را دربرمی

برای مثال برخورداری از حقوق باروری و جنسی در شرایط » انجامند، توانمندی زنان می مالزمت با همدیگر است که به

« شودانجامد، کامالً محقق نمییابی قدرت میفقدان استقالل اقتصادی زنان، که به محدود کردن آزادی انتخاب و دست

های درآمدزا برای زنان ادی و ایجاد فعالیت(. نمونه دیگر در این باره توانمندی صرفاً اقتص123: 1389)اوکسال و بیدن، 



( در نتیجه 121دهد )همان: ها را ارتقا نمیگیری آنشود و قدرت تصمیماست که تنها موجب افزایش حجم کارشان می

فرایند توانمندسازی باید از تک جانبه بودن بدر آمده و بنابر مقصود تعیین شده برای آن و جامعۀ هدف، بتواند ابعاد 

 لف همبسته را تحت پوشش قرار دهد.  مخت

شان مشترک های توانمندسازی زنان برای امور جاری زندگی هرروزهیکی از نکات جالب توجه که میان غالب برنامه

 ساعات مردان، با مقایسه در زنان، که است این دارد وجود باره این در که استداللیاست، اقدام در سطح محلی است؛ 

ای به ویژه در مورد مادران مورد چنین ایده .(Jaeckelm & Geldermalsen, 2006) گذرانندمی محله در را بیشتری

تاکید قرار گرفته، چرا که مادران به واسطۀ امور و دغدغه فرزندانشان در پیوند هرروزه بیشتری با محل سکونتشان 

های این دست از د دو جنبه دیگر از ویژگیهای توانمندسازی خوهستند. چنین تاکیدی بر اجتماع محلی در برنامه

ریزی از پایین به باال و مشارکت فعال زنان، به عنوان گروه هدف کند: نخستین وجه برنامهاقدامات را روشن می

برد پیش در، کننده دریافت و منفعل نه و، فعال عنصریریزی است؛ این رویکرد، با تاکید بر عاملیت زنانه، زنان را برنامه

بدیهی است که چنین برداشتی از مشارکت زنانه فراتر از  (.144 :1389 دیگران، و )مالوترهانگارد های توسعه میشرو

گرایی است ها یا اصطالحاً زمینهشود. دومین وجه، توجه به تفاوتای منفعالنه محسوب میمشاوره صرف است که شیوه

 اجتماع یکتوانمندسازی برای  برنامۀان اجتماعات مختلف؛ یعنی تفاوت می -1که باید در دو بُعد مدنظر قرار گیرد: 

 بدون بهداشت مرکز به رفتن در زنان توانایی تغییر است ممکن»؛ برای مثال انجامدنمی دیگر اجتماع توانمندی به لزوما

 مناطق در مثال اما باشد، بنگالدش روستایی مناطق در شدن توانمند از اینشانه خانواده مرد اعضای از اجازه کسب

این به نوعی بازگوکننده تفاوت میان زنان نیز هست؛  -2(. 178: 1389و بیدن،  اوکسال) «نباشد گونهاین پرو شهری

 گرفت نظر در همگن کلیت یک مثابۀ به را زنان نباید کهنیز تاکید شده  فمینسیم مدرن پست رویکردهای درچنان که 

(Snyder, 1995)یز تنوع تجارب و نیازها وجود دارد. این تفاوت صرفاً به سبب فاصله مکانی ن زنان میانبه بیان دیگر  ؛

ها میان زنانی بازشناسی شود که سالهاست در کنار یکدیگر آید، بلکه محتمل است که طیفی از تفاوتزنان به وجود نمی

توانمندسازی موفق  یک برنامه« فرایند»توان های نظری ارائه شده، میاند. در نهایت با توجه به مجموع استداللزیسته

 را مبتنی بر اصول ذیل دانست:

o شود. منجر اوزندگی  عمومی بعد وردن زن در بعد شخصی ک قدرتمند به همزمان باید زنان توانمندسازی 

 یعنی قدرت انتخاب و اختیار  زن را هم در قلمروی خانه و هم در قلمروی عمومی افزایش دهد.

o فرهنگی،، اجتماعیباید بر حسب موضوع توانمندی و جامعۀ هدف، ابعاد گوناگون  زنان توانمندسازی 

 متمرکز، زاییاشتغال مثال برای بعد، یک بر صرفاً ورا دربرگیرد  ... و سیاسی روانشناختی، اقتصادی، خانوادگی،

 نباشد.

o .توانمندسازی زنان باید به صورت مشارکتی و با حضور فعال زنان صورت پذیرد 

o به زنی از یا دیگر، مکان به مکانی از تواندمی هاتفاوت این بشناسند؛ رسمیت به را هاتفاوت باید نمندسازیتوا 

 اجتماع خاص مشکالت باید توانمندسازی برنامهبه بیان دیگر  باشد. بازشناسی قابل و داشته وجود دیگر زن

 دهد. قرار نظر مد را خود هدف

درباره توانمندسازی زنان  -داشتن این اصول فرایندی و با اتکا به مفاهیم کار و فراغتبا در نظر  -توان در نهایت می

 بندی مفهومی ذیل را در نظر گرفت:دار صورتخانه



 در نسبت با مفهوم کار:  -1

 اهمیت کارهای زنان در نسبت با خانه و خانواده را در هر دو حوزه خصوصی و عمومی طرح و بازتعریف کند. 1-1

 زمینه دسترسی زنان به منابع مادی و مالی را فراهم سازد. 1-2

 در نسبت با مفهوم فراغت: -2

 زمینه دسترسی به زمان الزم را در زندگی هرروزه زنان فراهم کند. 2-1

 توان مادی و مالی الزم را در اختیار زنان قرار دهد. 2-2

 نظیم رابطه میان کار و فراغت است. دو مولفه اساسی در ت« توان مادی و مالی»و « زمان»در مجموع 

 توانمندسازی زنان از منظر فرایند و محتوا بر اساس مفاهیم کار و فراغت: 3جدول

 موضوع اصول فرایندی کار فراغت

ی
ساز

ند
نم

توا
ه 

نام
بر

 

 دسترسی به زمان الزم

طرح و بازتعریف اهمیت 

کارهای زنان در نسبت با 

خانه و خانواده در حوزه 

 عمومیخصوصی و 

 ارتقای توان فردی و جمعی

کار و فراغت زنان و 

 دارمادران خانه
 همه جانبه بودن

 افزایش توان مادی و مالی
فراهم کردن دسترسی به 

 منابع مادی و مالی

 مشارکتی بودن

 زمینه مند بودن

 

 روش تحقیق

های میان دو تجربه مورد مطالعه و نهایتا شباهتها و پژوهش حاضر از نوع تطبیقی بوده و هدف آن تحلیل تفاوت

است. گردآوری  -با تکیه بر مفاهیم کار و فراغت در اجتماع محلی-دستیابی به تعریفی بومی از مفهوم توانمندسازی زنان 

های موجود درباره شبکه ای صورت پذیرفته است؛ دادهها در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهداده

های موجود درباره های انجام شده درباره این نهاد و دادهرسمی و مقاالت و ارزیابی المللی مادر از طریق پایگاهبین

 آموزش» سیزده آبان، عالوه بر پایگاه رسمی موسسه کودکان دنیا )متولی انجمن(، از کتابی با عنوانمحله  انجمن زنان

های این انجمن در دو دهه گذشته، از بدو تاسیس تا شرح تفصیلی تجربه بوده است. این کتاب «کند می آزاد را انسان

 صفحه نوشته شده و از سوی انتشارات کارگاه کودک منتشر شده است. 274کنون است که در 

 های تحقیقیافته

ده آبان در سیزمحله  المللی مادر و انجمن زنانهمانطور که اشاره شد، دو تجربه مورد مطالعه این نوشتار، شبکه بین

 اند:تهران است. در برگزیدن این دو نهاد برای مطالعه تطبیقی چند معیار دخیل بوده

o .مقیاس هر دو نهاد محلی است 

o دار است.جامعه هدفشان زنان و مادران خانه 

o اند.هر دو موفقیت داشته و بیش از دو دهه تداوم داشته 

o گیرد.صورت میها به صورت مشارکتی و از سوی جامعه هدف اداره آن 

 شود.در ادامه به تشریح پیشینه، اهداف و شیوه کار این دو نهاد پرداخته می



ای از نهادهای محلی است که در شهرهای مختلف کشورهای متعدد به : مرکز مادر شبکهمادر المللیبین شبکه

 دهد:های این نهاد را شکل مییکدیگر متصل هستند. دو ایدۀ اصلی، فعالیت

o  زنان در حوزه خصوصی باید به حوزه عمومی آورده شود و جامعه محلی در آن مشارکت جویدوظایف. 

o هستند. اه حلزنان بیشترین ارتباط را با محیط پیرامون دارند و منبع خوبی برای شناخت مشکالت و ارائه ر 

کردند به علت وظایف که احساس میداری به وجود آمد ، برای مادران خانه1970این نهاد ابتدا در آلمان، در اواخر دهه 

مرکز دارد. این مراکز در  1000، بیش از 6کشور 22اند. امروز شبکه مادر در داری به حاشیه رانده شدهداری و بچهخانه

ای برخوردار شوند و از این طریق فضایی های محلی و منطقهگذاری شدند که بتوانند از حمایت دولتهایی پایهمکان

 8«بهترین اقدام»با عنوان  7ار در اختیارشان قرار گیرد. این نهاد از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحدبرای استقر

 را دریافت کرد.  9«المللی دبی برای بهترین اقدام به بهبود محیط زندگیجایزه بین» 2002انتخاب شد و در سال 

مراکز  است. خانه در زنان وظایف از کاستن برای راهی تنیاف شبکه این اصلیهای دغدغههمانطور که اشاره شد، یکی 

 د.نآور محله عمومی فضای به شد،می انجام خانه قلمروی در این از پیش تا کهای را ند کارهای زنانهدار سعیمادر 

 به نیاز بلکه نیستند، کافی والدینش تنها بچه یک کردن بزرگ برایالمللی مادر این است که دیدگاه بانیان شبکه بین

مراقبت از نسل بعدی بچه ها »مراقبت و تربیت را برعهده بگیرد؛  این از بخشی که دارد وجود حمایتگری محلی محیط

( Jaeckel & Geldermalsen, 2006)« ای نیاز داردهای هستهای است که به ظرفیتی بیش از خانوادهو جوانان وظیفه

ها فراهم کرده و خدماتی چون مراقبت از کودکان و سالمندان، تهیه ناهار فضایی را برای مالقات خانوادهاین مرکز   .

های ورزشی و غیره ارائه خوانند و خدماتی چون آرایشگری، خشکشویی، کالسهایی که در مدرسه درس میبرای بچه

 اهمیت دنبال بهکند و هم زایی میدرآمدتر اشتغالهای کمهم برای خانواده خدماتی چنین ارائه بانهاد  ایندهد. می

 همراه به زنان حضور برای را امنی فضای دندار سعی. مراکز محلی مادر است داریخانه و مادری وظایف به بخشیدن

 داوطلبانه بتوانند که آورد پدید نیز زنان برای را فراغتی فرصت ،زنانه وظایف بار از کاستن با و د؛نکن ایجاد کودکانشان

های اجتماعی، گذشته از اشتغال، . از جمله این فعالیتبپردازند اجتماعی های فعالیت به و شده عمومی حوزه وارد

شوند های محلی است؛ زیرا همانطور که اشاره شد زنان به عنوان کسانی در نظر گرفته میگیریشرکت فعال در تصمیم

خانواده ها دارای مشکالت "شناسند. این نهاد از این دیدگاه که میکه بیش از دیگران چالش های محیطی خود را 

هایی ها و صالحیتخانواده ها دارای مهارت"عبور کرده و به این اصل که  "هستند و به کمک تخصصی نیاز دارند

ت روی آورده است؛ و برای فعال کردن ظرفی "هستند که مستلزم فعال کردن ساختارها برای بکارگیری آن هاست

 10تجارب خود را به شیوه داستان گوییها شرکت کنندگان کند. در این کارگاههایی هفتگی برگزار میها کارگاهخانواده

ها ای در کارگاهها جایگاه ویژهشان در این روایتهای روزمره زنان در محل زندگیگذارند. تجربهدر اختیار دیگران می

 دارد.

                                                           
 رواندا، روسیه، هلند، نپال، اشتاین، لیختن کنیا، ایتالیا، مجارستان، آلمان، چک، جمهوری کامرون، کانادا، بلغارستان، بوسنی، اتریش، آرژانتین، آلبانی،  6

 امریکا. متحده ایاالت و ترکیه سوییس، لهستان، اسلواکی،
7 UN-HABITAT 
8 Best Practice 
9 Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment 
10 story telling 



نقطۀ  شد؛ آغاز 1370 دهه در دنیا کودکان پژوهشی موسسه توسط مشارکتی برنامه این -آبان سیزدهمحله  زنان

گردد، یعنی زمانی که ستاد شهر سیزده آبان به میانۀ دهه هفتاد باز میمحله  های مشارکتی این مؤسسه درآغاز برنامه

 ساززمینه که پروبلماتیکیمشغول فعالیت بود.  محله  سالم از سوی شهرداری تهران برای اجرای پروژه شهرسالم در این

 برای محله این در آموزشی امکانات فقدان و آبان سیزدهمحله  خردسال کودکان کثرت شد، مشارکتی برنامه این شروع

 بودن  دلیل بهای متفاوت آغاز کرد. مؤسسه با برخورداری از حمایت ستاد شهر سالم، کار خود را با ارائه ایده بود؛ هاآن

نفری  35000درصد از جمعیت  20سالِ این محله ) 6متناسب با تعداد کودکان زیر  کودک مهد تأسیس برای امکان

 استفاده کودکان آموزش برای ها،پارک و هاکوچه فضای از یعنی محله، عمومی فضای از که شد اندیشیده این به ،محله(

 که داوطلبی دختران و زنان آموزش نکردند، موافقت ازآموزش ایشیوه چنین با باسابقه مربیان که این به توجه با شود.

 زیرا شد. روبرو مادران و کودکان نظیر بی استقبال با اجرا در طرح این گرفت. قرار کار دستور در بودند،محله  ساکن

 زنان و دادمی کالس در مشارکت میزان در آزادی حس و تحرک امکان کودکان به خانه نزدیکِ باز فضای در آموزش

 به و گذاشته آنجا را کودکانشان روز از ساعاتی برای توانستندمی که بودند یافته را نظارتی تحت و امن فضای نیز

 تنبیهمتوجه  مسئوالن -داشت نام سیار مربیان طرح که -برنامه این تداوم با تدریج به  کنند. رسیدگی خود کارهای

ها به نتیجه شدند و به این نتیجه رسیدند که آموزش کودکان بدون آموزش خانواده هاخانواده سوی از کودکان بدنی

 شانکودکان تربیت زمینۀ در هاآن آموزش و مادران با ارتباط برقراری درصددمطلوبی ختم نخواهد شد. از این رو 

؛ جلسات آموزش مادران با موضوع 11شد انجام زیاد هایدشواری و موانع وجود علیرغم ارتباط، برقراری این برآمدند؛

ها نیز همگام با طرح مربیان سیار ادامه یافت. ها آغاز شد و این برنامهچگونگی ارتباط با کودکان و نیازها و حقوق آن

 مادران تدریج بهها کردند. تن از مادران تحت آموزش قرار گرفتند و استقبال خوبی از این برنامه 250طبق این طرح 

 به سیار مربیان طرح بواسطه پیش از که اعتمادی به اتکا با و داشتند شانکودکان برای که هاییدغدغه واسطه به

 و کرده شرکت توسعه هایایده ارائه در مدتی از پس و نموده برقرار برنامه با ماندگاری رابطه کردند، پیدا مجموعه

سیزده محله  های مشارکتی. ادامه برنامهگرفتند برعهده نیز راو فراهم کردن مکان برگزاری  هابرنامه برگزاری مسئولیت

 محلی آشپرخانۀ» و «ایپارچه هایکتاب تولید» تعاونی دو قالب در اقتصادی هایزمینه در زنان توانمندسازی با آبان

 کودکان و مادران نیازهای که هاییبرنامه؛ یعنی شد پیگیری «باردار مادران برای مراقبت خانۀ» تاسیس و «آبان سیزده

 های مشارکتی بود عبارتند از:که پشتیبان این برنامه هاییایدهداد. می قرار توجه مورد پیوسته صورت به را

o توجهی قابل بخش که شودمی سبب دارند خود کودکان برای آنها که ای دغدغه و مادران اقتصادی توانمندی 

 کنند. صرف زمینه این در هاآن نیازهای رفع و کودکان آموزش برای را خود درآمد از

o نقش الگو این سازیسالم توانندمی مادران نقش و کندمی پیروی ناسالمی و نامناسب الگوی از کودکان تغذیه 

  کنند. ایفا مهمی

o این از یکهیچ به تواننمی و دارد قرار تنگاتنگی رابطه در آن از پس و بارداری دوره در کودک و مادر سالمت 

 بود. توجهبی دو

 تعاونی مالی ایلمس زمینه در حتی ها، تعاونی این مدیریتو امروز  شد برخوردار توجهی قابل موفقیت ازها این برنامه

  شد. سپرده زنان به کامالً

                                                           
های ابتکاری فعاالن برای جذب و جلب اعتماد مادران شرح داده نمونه هایی از تاکتیک« کندآموزش انسان را آزاد می»کتاب  93تا  84در صفحات  11

 .شده است



 تغییر شد، ارتباط این آغاز سبب که دلیلی کند، جذب نیز را محله مردان مشارکت حدی تا توانست موسسه همچنین

 زندگی عرصه در زنان در تحولی چنین که رفتمی آن احتمال رو این از بود، هاآن توانمندی و زنان زندگی سبک

 در شانهمسران مشارکت کیفیت از مردان آگاهی لذا گذارد. برجای نامطلوبی تأثیرات همسرشان با ارتباط و خصوصی

 شد. گرفته نظر در مردان با جلساتی برگزاری در که بود الزمی امر هاآن همراهی و فرایند این

 با بهزیستی سازمانتوان اشاره کرد به: مخالفت ها روبرو بوده میهایی که این انجمن تا کنون با آناز جمله چالش

 پس باز و 1383 سال در آن مدیریت تغییر از پس سالم شهر ستاد رویکرد تغییر و سیار، مربیان طرح آموزشی سبک

 هریک برای وه نشد محله از فعاالن خروج سبب موانع این اما بود. شده داده قرار موسسه اختیار در که هاییمکان گیری

 مؤسسه حمایت با انجمن این زنان هاسال این طول در شد؛ اندیشیده )زنان( محلی گرانکنش کمک با هاییحل راه به

 برنامه برگزاری نیز و کودکان نفع به امن هایجاد طرح اجرای کارها این جمله از ند؛اهزد نیز دیگری کارهای به دست

 بوده است که هم اکنون نیز ادامه دارد. (1387) تهران هرندی محله در زنان برای آموزشی های

های این دو در بازخوانی و ارزیابی فعالیت -آبان سیزدهمحله  زنان انجمن و مادر المللیبین شبکه میان مقایسه

های ارائه شده، ابتدا در جدول هایی پی برد. برای سازماندهی به مجموع دادهها و تفاوتشباهت توان بهنهاد محلی، می

و تفاوتشان پراخته شده  به شباهت 5ها و اقدامات این دو نهاد ارائه شده و سپس در جدول ای از ویژگیچکیده 4

ایِ انجام شده قابل لعات اسنادی و کتابخانهها در مطاالبته در این مقایسه به مواردی اشاره شده که صحت آن است.

 تایید است و تالش شده که از حدس و گمان پرهیز شود. 

 آبان 13المللی مادر و انجمن زنان کودی ها و اقدامات شبکه بینویژگی: 4جدول

 

  

 آبان 13محله  انجمن زنان شبکه بین المللی مادر بعد

 سال 6آموزش کودکان زیر  عمومیآوردن زنان خانه دار به حوزه  انگیزه اولیه

 گروه هدف
 ابتدا: زنان

امروز: زنان گروه اصلی هستند، به همراه کودکان 

 و سالمندان

 ابتدا: کودکان

 امروز: زنان گروه اصلی هستند، به همراه کودکان و مردان

از  محتوای اقدام

 گذشته تا امروز

انتقال وظایف زنانه در قلمروی خانه به اجتماع  -1

 مراقبت از کودکان و سالمندانمحلی من جمله 

 های محلیگیریمشارکت زنان در تصمیم -2

های در ایجاد اشتغال جانبی به واسطه فعالیت -3

 حال انجام در مرکز مادر

 آموزش کودکان  -1

 و سالمتآموزش مادران در زمینه های حقوقی، خانوادگی  -2

 ایجاد اشتغال برای زنان در زمینه خیاطی و آشپزی و .. -3

 تامین سالمت و امنیت برای کودکان -4

 شیوه و فرایند اقدام
 مشارکت فعال زنان -

 توسعه در سایر شهرهای دنیا -

 هامشارکت فعال زنان و سپردن مدیریت انجمن به آن -

 آبان 13محله  توسعه در سایر محالت تهران بواسطه زنان -

 آوردن زنان به حوزه عمومی و جلب مشارکت فرزندان و همسرانشان در انجمن آوردن زنان به حوزه عمومی دستاورد



 های دو نهاد مورد مطالعهها و تفاوتشباهت: 5جدول

 

خورد این ترین تفاوتی که میان این تجارب به چشم میدر مجموع میان کلیه موارد تشابه و افتراق اشاره شده، مهم

المللی مادر تالش شده که  سیزده آبان محوریت توانمندسازی با اشتغال زنان است؛ اما در شبکۀ بینمحله  است که در

داری و مراقبت از فرزند و سالمند به حوزه عمومی هم اهمیت این وظایف به اجتماع محلی های خانهبا آوردن مسئولیت

ها فراهم شود. این تفاوت در نمودار ذیل رای آنگوشزد شود و هم باری از دوش زنان برداشته شده و زمان فراغتی ب

 بازنمایی شده است. 

 

 

 

 سیزده آبانمحله  المللی مادر و انجمن زنانشبکه بین کار و فراغت در :1نمودار 

 

 گیری نتیجهبحث و 

نقطه شروع  درتفاوت بارز سیزده آبان، محله  المللی مادر و انجمن زناندر مقایسه شبکه بینترین نکات از قابل توجه

و پس از مدتی مسائل  سال بود 6آبان آموزش کودکان زیر  های این دو نهاد است. سنگ بنای اقدامات در سیزدهفعالیت

سیزده آبان شکل داد. در مقابل محله  قرار گرفت و به انجمن زنان نهاد محلی هایزنان نیز در حیطه موضوع فعالیت

اقب و متع را هدف فعالیت خود قرار داد داریو کاستن از وظایف خانه زنانمسائل  المللی مادر از همان ابتداشبکه بین

به  هابازگو کننده آن است که هر دوی آن این دو نهادهای . در این میان محتوای فعالیتآن به کودکان نیز پرداخت

 طه به اشتراک کامل میرسند؛یک نق اند و سرانجام هردو درتوجه کرده در قلمروی خصوصی زنان"هرروزههای دغدغه"

همان ابتدا یک نتیجه مهم به دست داده و آن این  ،این دو نهاد رویکرد اولیه. موضوع مراقبت از کودکان است نقطه آن

است که برعهده گرفتن مسئولیت مراقبت از کودکان، ولو برای مدت محدودی در طول روز، زمانی را برای فراغت نسبی 

بودن فرایند توانمندسازی توضیح داد، « مندزمینه»توان با ی را میداین رویکرد و چنین دستاور زنان فراهم کرده است.

  است. یک مکانهای واقعی مشترک زنان در مندی به معنای توجه به دغدغهاین زمینه

 تفاوت شباهت

 به عنوان حاصل  عمومی قلمروی در زنان حضور شدن پررنگ(

 اقدامات انجام شده(

 محله مشکالت شناسایی برای زنان زیستۀ تجارب به توجه 

 زنان دست به محله تغییرات مدیریت سپردن 

 زنان میان پایدار جمعی و فردی اجتماعی شبکۀ ایجاد 

 اقتصادی توانمندسازی و زنان برای زا اشتغال خدمات ایجاد  

 ایجاد محوریت و آبان سیزدهمحله  تجربه در اشتغال محوریت 

 مادر شبکه در مراقبت و داریخانه از فراغت زمان

 هدف با تنها آبان سیزدهمحله  به ورود متفاوت: آغازین دغدغه 

 مراکز تاسیس که حالی در شد، انجام زیردبستان کودکان آموزش

 شد. انجام زنان مسائل به پرداختن هدف با ابتدا در مادر

 مادر شبکه در سالمند قشرمراقبت از  به پرداختن 

 فراغت اشتغال

 کوی زنان انجمن

 آبان سیزده

المللی شبکه بین

 مادر



سیزده آبان در فرایند اقدامات خود از محله  اشاره شد، شبکه بین المللی مادر و انجمن زنانتر همان گونه که پیش

اند. اما بررسی گذشته تا کنون، نسبت به مفاهیم کار و فراغت نیز رویکرد متفاوت و بعضا متباینی را پیش گرفته

رسد. شبکه ای با یکدیگر به اجماع و اشتراک میدر نقطه رویکردهادهد که در این مورد نیز هایشان نشان میفعالیت

های کاری در حوزه مادر از مفهوم فراغت و لزوم ایجاد آن در زندگی زنانه آغاز کرده و  نهایتا به خلق فرصتالمللی بین

 از مفهوم ضرورت ایجاد فرصت اشتغال  سیزده آبانمحله  از سوی دیگر انجمن زنان  عمومی برای زنان رسیده است؛

که در شیوه گذران  ، فراغتیدست یافتهمحله  کن در اینن سابرای زنان آغاز کرده و به شکل نویی از فراغت برای زنا

 . شودهای جمعی تعریف میاوقات با دیگری و فعالیت

 

 

 

 

 

 در زمینه کار و فراغت بررسیفعالیت نهادهای مورد  : نظام1نمودار 

 

متباین در بازتعریفی است که دو نهاد یاد شده از مفهوم کار و فراغت به دست  ظاهراً نقطه مشترک این دو رویکردِ

 چگونگی این بازتعریف از مناظر ذیل قابل تحلیل است:اند. داده

o  این کار به چرخه تولیدی جامعه  از سوی دیگربه مفهوم کار در معنای پیشامدرنی آن توجه شده و از یک سو

 دا از زندگی روزمره نیست، بلکه از متن آن حاصل شدهمدرن وارد شده است. در این رویکرد کار فعالیتی ج

بدین ترتیب که  و اکنون نیز علیرغم ورودش به عرصه تولید جایگاه خود را در این زندگی حفظ کرده است.

شان تعریف ی روزمرههاها و کنشهای هرروزه زنان و در تمرینهها و دغدغماهیت کار متکی است بر مهارت

 اد فرصت اشتغال بهره گرفته شده است.ها برای ایجشده و آشناست؛ در هردو نهاد مورد مطالعه از این مهارت

برای حضور در  و در تناسب با نیاز زنان نگاه داشته شده های شغلی در سطح محلیدر عین حال این فرصت

 ندارد. داریسودگرایی جامعه سرمایههای خانوادگی است و انطباقی با یا دغدغه مومیعرصه ع

o ها سبب شده که تمایز قطعی میان زمان کار و فراغت وجود نداشته باشد، زمان کار و فراغت بر مجموع این

 مبنای منطق دقیق ساعت نیست و از انعطاف بیشتری برخوردار است. 

o ای از درآمدزایی و تولید، گذران اند و مجموعهی فراغتی و کاری در هم آمیختههااز نظر ماهوی نیز کنش

های خانوادگی و آموزش و سالمت را دغدغه پرداختن به های جمعی،فعالیت سازماندهی به اوقات با دیگری،

فرایند توانمندسازی زنان دارد و  بودن« مشارکتی»و  «جانبهچند»گیرند. این خود از یک سو نشان از دربرمی

 ارتقا داده است. های مشترکزمان دادن به فعالیتدر سا را زنان« جمعی»از سوی دیگر توانمندی 

o و در اختیار داشتن « فردی»دار هم فرصتی را برای توانمندی اقتصادی ها سبب شده که زنان خانهاین ویژگی

شوند مانع و تعارضی برای تنظیم رابطه زمان کار غل محسوب میمنابع مالی داشته باشند، و هم اکنون که شا

 و زمان خانواده نداشته باشند. 

 فراغت کار

آبان 13 محلهانجمن مادران   

 شبکه بین المللی مادر



ها نشان از آن دارد که فرایند توانمندسازی در هردو نهاد، کلیه معیارهای جمعی و فردی بودن، مجموعه این ویژگی

در ایجاد  و با تاکید بر این معیارهاست که مندی و مشارکتی بودن را به طور نسبی دربرداشتهچندجانبه بودن، زمینه

ای دال بر وجود تعارض میان نشانه ،در مجموع در توسعه محلی توفیق داشته است. کار و فراغت برای زنانهای فرصت

و این نشان از آن دارد که در هردوی  شودسیزده آبان مشاهده نمیمحله  انالمللی مادر و انجمن زندو تجربه شبکه بین

که  ،؛ این دو تجربه با وجود نقاط عزیمت مختلفاندها مفاهیم کار و فراغت در مقابل یکدیگر قرار نگرفتهتجربه این

در معنای کلی  را تعارض میان کار و فراغت از یک سو اندمتناسب با اجتماع محلی است، توانسته ایحاصل طرح مساله

د و از این رهگذر ها فراهم کننمندی زنان از هردوی این فرصتی بهرهو از سوی دیگر زمینه را برا کلمه از میان بردارند

 .و در نتیجه نابرابری جنسیتی را کمرنگ کنندکاسته تقابل میان قلمروی خصوصی و عمومی از 
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Analyzing Work-Leisure Dichotomy Of Housewives In Local Development (A 

Comparative Study Of Mother Centers International Network And Women’s 

Community Of 13 Aban Neighborhood) 

Abstract 

The contradiction between work and leisure dates back to ancient Greece and Aristotle’s theory in which 

a vulgar person, who was not considered capable of political participation and developing his mind, had 

to work with his hands. But it seems that the fragmentation of everyday life into two contradictory 

categories of work and leisure originates in Industrial time and it finds its principal representation in 

Athens Charter and the spatial segregation of city into residential, leisure and work areas. One group of 

major critiques of this fragmentation is feminists and gender researchers who argue that capitalism 

neglect the role of housekeeping as it is not being considered a productive work, hence the work and 

leisure of many women are not being recognized. This critique has been an initiative for some social 

activists to take some measures for creating work and leisure opportunities for women in 

neighborhoods. In addition to reviewing relevant theories, this article aims to do a comparative study 

on two experiences: Women’s Community of 13 Aban neighborhood in Iran and Mother Centres 

International Network, both successful to activate women’s potentials in work and leisure in local scale. 

This study explains that why the Iranian case has focusd on creating work opportunities and Mother 

Centres has emphasized on leisure (by providing more free time for women). Results show that in both 

of these cases, concepts of leisure and work are considered as the two ends of a spectrum and the 

activities of these institutions tend to one of them based on the situation, but the important point is being 

no definit distinction or fragmentation between work and leisure in their approaches. Also one of  the 

major recognized reasons for the success and continuity of these experiences is paying attention to 

women’s daily concerns in the domestic space. The method of this study is qualititative and comparative 

and its data collection has been done by reviewing documents of these institutions. 

Keywords: women, work, leisure, Women’s Community of 13 Aban neighborhood in Iran, Mother 

Centers International Network, local development  
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