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فصلناهم مطالعات حقوقی

فائزه عظیمزاده اردبیلی* 9

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه موهری ،تهران ،ایران.

چکيده
با اتزايش ورود زنان به عرصه اشتغاو ،تعارضاتي ميان وظيفه سنتي خانههداري و
مسئوليه شغلي آنان يش آمد .اين تعارض ،زنان را بها چهالشههاي گونهاگوني مواجهه
ساخه که اثرات اين مشکالت در خانواده نيز بروز کرد .ژوهش يش رو بهر آن اسهه
که بر اساس آموزههاي ديني اسالم ،اولويه ميان دو امر اشهتغاو و خانههداري زنهان را
مورد مطالعه قرار دهد تا زنان جايگاه اصهلي خهويش را در اجتمهاع بشناسهند و جامعهه
اسالمي نيز بر مبناي همين جايگاه ،قوانيني را در رابطه با حمايه از زنان وضع کنهد و
همسو با اين قوانين ،آنان را در امور اجتماعي شريک سازد.
ياتتههاي ژوهش نشان ميدهد با توجه به آموزههاي ديني ،خانهداري نسبه به
اشتغاو براي زنان اولويه دارد و زنان ميتوانند با حفظ اين اولويه ،مسئوليههاي ديگهري
 -*9نویسنده مسئول:

Email: azimzadeh@isuw.ac.ir

تائزه عظيمزاده اردبيلي و همکار

 .1استادیار دانشگاه امام صادق(ع) ،پردیس خواهران ،تهران ،ایران.
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زهرا سادات غمامی

دولت اسالمی

را نيز براي خدمه به جامعه بپذيرند ،اما قوانين وضعشده در ايران بهه دليهل نواقصهي کهه
دارد ،نتوانسته تعارضات نقشهاي چندگانه زنهان را بهه خهوبي حهل کنهد .بنهابراين جامعهه
اسالمي بايد با الهام از تعاليم ديني و همسوسازي قوانين در مسير اين اولويهه ،بها اصهاله
دادن به سنگر خانه و تبيين اهميه اين جايگاه ،بر اساس تدابيري که آموزههاي ديني براي
تحقم اين جايگاه انديشيده ،زنان شاغل را در جهه هموار سهاختن تعارضهات نقهشههاي
چندگانه ،ياري رساند.
واژگان کليدي :اشتغاو ،خانهداري ،اولويه ،نظام حقهوقي ايهران ،آمهوزهههاي دينهي
اسالم.
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فصلناهم مطالعات حقوقی
دولت اسالمی
سال اول ،شماره دوم ،زمستان 1391

مقدمه
بنابر تعریف ارائهشده توس مرکز آمار ایران ،خانهدار شخصی است که از نظر
اقتصادی فعال نیست و در خانه به انجام امور منزل اشتغال دارد( .دفتطر آمارهطای
اجتماعی اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران ،تاری ارائه)81/8/1 :
بهکارگیری واژه غیرفعال برای زنان خانهدار ،حائلی اسطت بطین ایطن گطروه و
نظام اقتصادی -اجتماعی؛ بهگونهای که زنان خانهدار ضمن احساس خأل در خود،
از حیث تاثیرگااری در امور اجتماعی ،اقتصطادی و فرهنگطی نقشطی بطرای خطود
نمیبینند .به نظر میرسد هنگام آن فرا رسیده اسطت کطه جامعطه ،برنامطهریطزان و
سیاستگااران ،دیدگاههای خود را نسبت به این امر تغییر دهنطد .زن خانطهدار بطا
نقشهای متفاوت و متنوعی که ایفا میکند از جنبههطای مختلطف بطر فرآینطدهای
اقتصادی -اجتماعی تخثیرگاار اسطت .زنطان خانطهدار ارائطهدهنطده و تطخمینکننطده

به عنوان همسر ،مادر ،مربی و رفیق بر جای میگاارنطد ،گرچطه در جطایی ثبطت
نمی شود ،اما بر کسی پوشیده نیست .زن خانهدار اغلب به عنوان مطدیر اقتصطادی
خانواده شناخته می شود که یکی از ارکان اساسی و تعیینکنندة مصرف در چرخه
و زنجیر امور اقتصادی تلقی میشود( .جزنی ،1383 ،ص)5
سیاستگااری در زمینه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بانوان در جامعه اسالمی
بر اساس آموزه های دینی اسالم است ،بنابراین باید ابتدا دیدگاه اسالم را راجع به
امر خانهداری و اشتغال زنان جویا شویم و سپس به بررسی نظام حقوقی ایطران و
قوانین آن در این زمینه بپردازیم و متناسب با تدابیری که اسالم در رابوطه بطا امطر
خانه داری و اشتغال زنان در نظر گرفته است ،اگر نظطام حقطوقی ایطران نواقصطی
دارد ،این نواق

و راهکارهای رفع آن را بیان کنیم.

دولت اسالمی

تائزه عظيمزاده اردبيلي و همکار

فرهنگیای که فعالیتهای زنان خانهدار و مادران بر روی همسران و فرزندانشطان
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نیازهای اساسی نیروی کار فعال جامعه هستند .اهمیت و تخثیرات روحی ،روانی و
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 .1نسبت اولویت خانهداری و اشتغال زنان در آموزههای دینی اسالم
با توجه به آموزه های دینی ،زن حق کار کردن در چارچوب دستورات اسطالم
را دارد .در قرآن آمده است« :لِلرِّجالِ نَصطیبٌ مِمَّطا اکْتَسَطبُوا وَ لِلنِّسطا ِ نَصطیبٌ مِمَّطا
اکْتَسَبْن :براى مردان از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند ،بهرهاى است و بطراى زنطان
[نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند ،بهطرهاى اسطت( ».نسطا )32 /؛ «وَجَطدَ مِطنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَاُودان :پشت سرشان دو زن را یافطت کطه گوسطفندان خطود را دور
م کردند( ».قص

 )23/در تفسیر المیطزان در تفسطیر کسطب آمطده اسطت :مطراد از

اکتساب در آیه ،نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است ،اعم از اینکه ایطن
اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد ،نظیر اکتساب از راه صنعت و حرفطه،
24
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دولت اسالمی

یا بطه غیطر عمطل اختیطاری( .طباطبطای  1418 ،ق ،ج ،4ص )338همچنطین راغطب
اصفهانی در کتاب المفردات آورده است که منظور از اکتساب آن چیزی اسطت کطه

سال اول ،شماره دوم ،زمستان 1391

انسان از مکاسب دنیوی به دست میآورد( .راغب اصفهان  1412 ،ق ،ص )810
از طرفی زنان موظف به رسیدگی به فرزندان و تربیت آنها می باشطند« :أن لهطا
الحضانة فی مدة تمام الحولین فخما إذا فصل الولد و انقضت مدة الرضاعة فالوالطد
أحق بالاکر و األم أحق باألنث حت تبلغ سبع سنین من حین الوالدة عل األشهر:
د ر تمام مدت دو سال ،حضانت فرزند بطا مطادر اسطت ،امطا هنگطامی کطه مطدت
شیردهی تمام شود ،پدر نسبت به پسر و مادر تا هفت سالگی نسبت به حضطانت
دختر سزاوارتر اسطت( ».نجفط  1401 ،ق ،ج  ،31ص  )210البتطه در شطیر دادن
فرزند ،مادر میتواند از همسرش مزد دریافت کند یا فرزندش را برای شطیر دادن
به فرد دیگری بسپارد؛ به همین دلیل فقیهان با جمع دو آیطه «فَطإِنْ أَرْضَطعْنَ لَکُطمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَینَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى :اگطر
براى شما [بچه] شیر م دهند ،مزدشان را به ایشان بدهید و بطه شایسطتگ میطان
خود به مشورت پردازید و اگر کارتان [در این مورد] با هم بطه دشطوارى کشطید،

[زن] دیگرى [بچّه را] شیر دهد»( .ططالق )5/و « وَ الْوالِطداتُ یرْضِطعْنَ أَوْالدَهُطنَّ
حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضاعَة :و مادران فرزندان خود را دو سطال تمطام
شیر دهند[ .این حکم] براى کس است که بخواهد دوران شیرخوارگ را تکمیل
کند» (بقره ،)233/به این نتیجه رسیده اند که شیر دادن کودک به وسیله مادر (البته
در صورتی که زن ،آزاد یا مملوک غیر شوهرش باشد) ،مستحب است و اجبار او
را جایز نیست و اعتقاد دارند که چون شیر دادن احتمال دارد باعطث زیطان مطادر
شود و در واقع نوعی فداکاری است ،مادر در اینباره اختیار دارد و میتواند برای
شیر دادن به طفل خود از شوهرش اجرت موالبه کنطد( .نجفط  ،ج  ،31ص)282
فق برخی از فقها ،دادن شیری را که در هنگام تولد طفل در پسطتان مطادر جمطع
می شود (لبا ) و به طور معمطول تطا سطه روز بطه بچطه داده مطیشطود را واجطب
شمرده اند( .اسدى 1413 ،ق ،ج ،3ص ( 101نویسنده معطروف بطه عالمطه حلطی

میان حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) توس پیامبر اشطاره دارد کطه در آن،
پیامبر(ص) کارهای منزل را به حضرت فاطمه (س) مطیسطپارند( .مجلسطی دوم،
1404ق ،ج ،43ص31و)81
در روایات دیگری نیز برای به دنیا آوردن و نگهداری فرزنطد ،اجطر و پطاداش
فراوانی را ذکر میکند؛ همچون روایات ذیطل« :قَطالَ رَسُطولُ اللَّطهِ (ص)« :الْجِهَطادَ
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) یا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِلنِّسَا ِ مِنْ هَاَا شَطی ٌ؟ فَقَطالَ بَلَط
لِلْمَرْأَةِ مَا بَینَ حَمْلِهَا إِلَ وَضْعِهَا إِلَ فِوَامِهَا مِنَ الْخَجْرِ کَالْمُرَابِ ِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَطإِنْ
هَلَکَتْ فِیمَا بَینَ ذَلِکَ کَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ؛ پیامبر اکرم(ص) در پاس زنی که
پرسید :پس زنان را از ارزش جهاد چه بهرهای است ،فرمود :اجر دوران بطارداری
تا وضع حمل و سپس شیردادن برای زنان ،با مرزبانی در راه خدا برابری میکنطد
و اگر در این دوران فوت کند ،جایگاهی چطون شطهید خواهطد داشطت( ».قمط ،

دولت اسالمی
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همچنین در کتاب بحاراالنوار روایتی نقل شده که به تقسیم کار منزل و بیرون

فصلناهم مطالعات حقوقی
مطالعه تقهي ˚ حقوقي اولويهسنجي اشتغاو و خانهداري زنان در نظام حقوقي ايران

است).
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1413ق ،ج  ،3ص  )551در روایت دیگری می فرماید« :أَمِیرُ الْمُطؤْمِنِینَ(ع) :کَتَطبَ
اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَا ِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَاْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِطهِ حَتَّط یقْتَطلَ فِطی
سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَة حُسْنُ التَّبَعُّل :خداوند جهاد را بر زنطان و مطردان واجطب
کرده است .جهاد مرد بال مال و خودش است تا در راه خدا کشته شود و جهطاد
زن خوب شوهرداری کردن است( ».حرف عامل  1401،ق ،ج  ،15ص )23
از مجموع این سه دسته از آیات و روایات که به حق اشتغال زنان ،مسطئولیت
نگهداری و تربیت فرزند و سزاوارتر بودن زن به کارهای خانه و در نهایت ،اجطر
و پاداش فراوان برای اینگونه امور اشاره میکنند ،میتوان بطه اولویطت مسطئولیت
خانهداری برای اشتغال زنان پی برد.
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 .2تمهیدات نظام حقوقی ایران در تبیین و تحقق جایگاه اصلی زنان

سال اول ،شماره دوم ،زمستان 1391

نظام حقوقی ایران باید در راستای تعالیم دینی اسالم و بطر اسطاس اولویتهطای
تبیین شده در اسالم ،مسیری را برای زنان فراهم کند که بتوانند با حفظ جایگطاه و
نقش اصلی خود در خانه ،خدماتی را نیز در مقابل جامعه اسالمی ایفطا کننطد .در
این فصل به شرح و تحلیل قوانینی که متناسب با نقش زنان در خانواده و جامعطه
وضع شده است ،میپردازیم:
 .2.1قانون اساسی (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همراه با اصالحات
و تغییرات و تتمیم مصوب  1358شورای بازنگری قانون اساسی):
مقدمه قانون اساسی :زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنطون از نظطام ططاغوتی
متحمل شده اند ،استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .خطانواده ،واحطد بنیطادین
جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان اسطت و توافطق عقیطدتی و آرمطانی در
تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است ،اصل

اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت
اسالمی است ،زن در چنین برداشتی از واحد خطانواده ،از حالطت ابطزاری خطارج
شده و ضمن بازیافتن وظیفه خویر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبطی
پیشآهن  ،همرزم با مردان در میدانهای فعال حیات حرکت میکند و در نتیجطه
پایرای مسئولیتی خویرتطر و در دیطدگاه اسطالمی برخطوردار از ارزش و کرامتطی
واالتر خواهد بود.
اصل  : 3دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است که همه امکانطات خطود
را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای
مادی و معنوی (بند  ،)1تخمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیطت
قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (بند  )14بهکار برد.
اصل  :20همه افراد ملت اعم از زن و مرد ،یکسطان در حمایطت قطانون قطرار

اصول  3و  20تخکید بسیاری بر روی برابطری و تسطاوی انسطانهطا دارد کطه
ریشه آن بطه مبطانی اسطالمی برمطی گطردد .پطس بایطد زنطان نیطز ماننطد مطردان از
حمایتهای دولت بهرهمند شوند( .عمید زنجانی ،1388 ،ص )415
اصل  :21دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت مطوازین
اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
 1ط ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مطادی و
معنوی او.
 2ط حمایت مادران ،بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ،و حمایت
از کودکان بیسرپرست.
با در نظر گرفتن مقدمه و اصل  21به این نتیجه میرسیم که همه افراد جامعطه
باید بتوانند با برخورداری از مساعدت های مقرر اجتماعی ،بطا اطمینطان خطاطر و
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موازین اسالم برخوردارند.
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دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بطا رعایطت
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آن گونه که الزمطه منزلطت انسطانی ،ارتقطا شخصطیت و احیطای حقطوق مطادی و
معنویشان است به زندگی خود ادامه دهند( .هاشمی ،1384 ،ص )412
اصل  :21برخورداری از تخمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکطاری ،پیطری،
ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،درراهماندگی ،حطوادث و سطوانح ،نیطاز بطه خطدمات
بهداشتی ،درمانی و مراقبتهای پزشطکی بطه صطورت بیمطه و غیطره ،حقطی اسطت
همگانی .دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای
حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افطراد
کشور تخمین کند .این اصل سه نکته را راجع به تخمین اجتماعی متطاکر مطیشطود:
تخمین اجتماعی حقی همگانی است .این حق همگانی برای دولت ایجطاد تکلیطف
21

فصلناهم مطالعات حقوقی
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می کند تا به عنوان خدمتگزار جامعه ،از طریق قانونگااری و سیاستگااری جامع،
منبع مالی اطمینانبخش و پایداری را برای افراد جامعه تاسیس کند .جطوهره ایطن
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تقسیم فراگیر ،همبستگی اجتماعی ،مشارکت و تعاون مردمی است( .همان)
اصل  :43عالوه بر اصول باال که هر کدام زنان را در جهتی حمایت میکننطد،
اصل  43نیز مواردی دیگر از تخمین اجتماعی را برمطیشطمارد کطه عبطارتانطد از:
تخمین شرائ و امکانات کار برای همه ،استفاده از علطوم و فنطون و تربیطت افطراد
ماهر به نسبت احتیطاج بطرای توسطعه و پیشطرفت اقتصطاد کشطور ،جلطوگیری از
بهرهکشی از کار دیگری و منع کار اجباری ،مناسب بطودن محتطوای کطار و کطافی
بودن ساعات کار ،طوری که افراد فرصت و توان کافی برای خودسازی ،افطزایش
مهارت و شرکت فعال در رهبری کشور را نیز داشته باشند.
حقوق اساسی ایران تخمین اجتماعی را به عنوان یک حق مسلم و همگطانی (و
نه به عنوان یک حق ناشی از قرارداد) اعالم ،و دولت را مکلطف مطی کنطد کطه در
حدود قوانین ،خدمات و حمایتهای مالی ماکور را برای تمام افراد کشور تضمین
نماید( .طباطبایی مؤتمنی ،1380 ،ص)135

یک ضابوه مبنایی برای مقابله با بهرهکشیای کطه در ایطن اصطل آمطده اسطت،
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی است که هر فطرد فرصطت و تطوان کطافی
برای خودسازی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته
باشد( .هاشمی ،1383 ،ص  )483ضابوه دیگری که با توجه بطه اصطل  28بطرای
مقابله با بهره کشی به نظر می رسد ،این است که هر کطس شطغل دلخطواه خطود را
برگزیند؛ البته این کار باید مشروع ،موافق با ارزشهای جامعه و اخالق حسنه و در
راستای نظم عمومی و اقتصاد سالم باشد( .قاضی ،1385 ،ص )158
 .2.2قانون مدنی
ماده « :1185مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد ،مگطر در صطورتی
که تغایه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد».

به خاطر این است که مادر اختیار دارد که اگر خواست به فرزند شیر دهطد؛ زیطرا
اجبار او ممکن است موجبات ضرر جسمانی او را فراهم آورد( .کاتوزیان،1385 ،
ج ( 2اوالد) ،ص )143در نظر گرفتن سالمتی مادر بطرای شطیر دادن بطه فرزنطد و
نداشتن ضرر برای او در تعالیم دینی ،نوعی حمایت اجتماعی بطرای او در جهطت
تسهیل وظایف خانهداری با الهام از دستورات دینی است.
ماده « :1104زوجین باید در تشیید مبطانی خطانواده و تربیطت اوالد خطود بطه
یکدیگر معاضدت نمایند».
اگرچه زنان به انجام امور منزل و خانهداری تشویق شدهاند ،امطا چطون انجطام
این امور از وظایف شرعی زن به حساب نیامده است ،تخلطف از ایطن امطور نیطز
موجب نشوز زن نخواهطد بطود( .ططاهری ،1385 ،ج  ،3ص  115و  )118اغلطب
حقوقدانان نیز معتقدند که در منابع فقهی ،مصادیق نشطوز زن مشطخ

گردیطده
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این مسئله که دیدگاه حقوقدانان است ،بر اساس نظر مشهور فقهاست کطه در
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است ،بنابراین در قانون مدنی نیز بر اساس دیدگاه فقها انجام این امور تکلیف زن
نیست .وجود این مسئله در تعالیم دینی و قانون کشور موجب میشود کطه هطیچ
اجباری برای انجام امور ماکور بر زنان اعمال نشود و به نظر میرسد که بتوان آن
را از این جهت نوعی حمایت اجتماعی برای زن دانست.
ماده « :1082به مجرد عقد ،زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصطرفی
که بخواهد از آن بکند ».در توضیح باید گفت که حتی اگر مهری در عقطد معطین
نشده باشد ،با توجه به ماده  1013قانون مدنی برای زن مهرالمثل در نظطر گرفتطه
میشود.
مواد  1105و  :1108با توجه به این دو ماده ،نفقه زن به عهطده مطرد اسطت و
25
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باید برای زن ،مسکن مناسب تهیه کند.
این امر (نفقه زوجه) قائم به شخ

است (کاتوزیان ،1385 ،ج  ،2ص )388و
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تا حدی دارای اهمیت است که عدم پرداخت آن از سوی زوج ،از جملطه جطرائم
بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی تلقی میشود که در ماده  542قانون مجطازات
اسالمی (قانون مجازات اسالمی مصوب  )1385/3/2ذکر گردیده است( .جعفری
لنگرودی ،1382 ،ص  )555نفقه زوجه حتی قابل اسقاط نیز نیست و هر قطرارداد
مخالف با آن ،قبل یا بعد از نکاح باطل است( .کاتوزیان ،1388 ،ص )588
ماده  1118قانون مدنی (قانون مدنی همراه با تغییرات ،مصطوب « :)1380زن
مستقالً می تواند در دارایی خود هر تصرفی که می خواهد بکنطد ».اصطل اسطتقالل
مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشطان از اصطول مسطلم فقطه شطیعه
است که در حکومت اسالمی برای تخمین اجتماعی زن از لحاظ مالی وضطع شطده
است ،اما مثالً در قانون فرانسه که تقریباً از مفصلترین و کاملترین قطوانین دنیطای
متمدن غرب است ،شوهر می تواند انواع تصرفات را در اموال زنطان انجطام دهطد.
(محقق داماد ،1384 ،ص )318

 .3-2قانون کار(مصوب  1331/7/2مجلس شورای اسالمی)
زنانی که به خاطر ازکارافتادگی یا بازنشستگی ،خانهدار شدهاند و قوانین حاکم
بر شغلشان در چارچوب قانون کار بوده ،در ماده  31قانون کار از حمایطت مطالی
این قانون برخوردار شدهاند« :چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحطاظ ازکطارافتطادگی
کلی یا بازنشستگی کارگر باشد ،کارفرما باید بر اساس آخطرین مطزد کطارگر ،بطه
نسبت هر سال سابقه خدمت ،حقوقی به میزان  30روز بطه وی پرداخطت نمایطد.
این وجه عالوه بر مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی کارگر اسطت کطه توسط
تخمین اجتماعی پرداخت میشود».
جامعه اسالمی پس از اینکه فرد قدرت کار کردن خطود را از دسطت داد ،او را
به حال خود رها نمی کند ،بلکه خود را موظف به تطخمین او از محطل درآمطدهای
عمومی میداند( .عمید زنجانی ،ص )431

خورناک ،سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز بطا دسطت و بطدون
استفاده از وسایل مکانیکی ،مرخصی بارداری و مرخصی زایمطان (اسطتحقاقی) و
برگشت به کار سابق پس از پایان مرخصی ،ارجاع کار سبک تر به زن در صورت
خورناک یا سخت بودن کار در دوره بارداری ،بدون کسر حقوق.
 .4-2قانون تأمین اجتماعی (مصوب )1354/4/3
 )1تخمین اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی ،به منظور تعمیم عطدالت و در
درجه اول ،حمایت از نیروی کار مولد بنیطان گطاارده شطد و گسطترش یافطت تطا
باالخره قانون تخمین اجتماعی به منظور استقرار نظام هماهن

با برنامههای تطامین

اجتماعی در سال  1354تصویب شد و اداره امور آن به سازمان تطخمین اجتمطاعی
به عنوان نهادی مستقل سپرده شد .این قطانون در ططی سطالیان اخیطر دسطتخوش
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هستند) حمایت میکند که این مطوارد عبطارتانطد از :ممنوعیطت انجطام کارهطای
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مواد  85تا  88قانون کار در مواردی از زنان شاغل (کطه مشطمول قطانون کطار
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اصالحاتی شده و اقشار مختلف جامعه را دربرمیگیطرد .موضطوعات ایطن قطانون
مسائلی نظیر بیمه های حوادث ،بیماریها ،بطارداری ،ازکطارافتطادگی ،بازنشسطتگی،
مر  ،ازدواج و عائلهمندی است( .آرتیدار ،1381 ،ص )204
طبق ماده  4قانون تخمین اجتماعی ،این مواد برای زنی است کطه قطبالً بطه کطار
اشتغال داشته و هماکنون به دالیلی از جمله ازکارافتطادگی ،بازنشسطتگی ،اسطتعفا،
اخراج و ...شاغل نمی باشد ،اما از حمایتهای سازمان تطخمین اجتمطاعی اسطتفاده
میکند.
 .5-2قوانین دیگر
91
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قانون ترویج تغایه بطا شطیر مطادر و حمایطت از مطادران در دوران شطیردهی
(مصوب  :)1384/12/22در این قانون توزیع شیر خشک سطالم و کطافی و سطایر
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غااهای کمکی نوزادان مورد تخکید قرار گرفته است.
منشور حقوق و مسئولیتهای زن در نظام جمهوری اسالمی ایران
حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصاً در ایام سطالمندی و
ازکارافتادگی؛ حق بهرهمندی از برنامهها و تسهیالت بهداشطتی ،درمطانی مناسطب
جهت پیشگیری از بیماری و درمان بیماریهای جسمی و اختالالت روانی زنطان؛
حق و مسئولیت آگاهی و کسب مهارتهای الزم در مطدیریت خانطه و خطانواده،
تربیت و پرورش فرزند و مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی؛ حق دریافطت
دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانهداری در صورت تقاضا و حق حمایطت
از تخثیر کار زن در منزل بر اقتصاد خطانواده و درآمطد ملطی؛ حطق برخطورداری از
تخمین اجتماعی و تسهیالت اقتصادی (جمعی از اندیشمندان مسلمان ،1385 ،ج،1
ص )25-18
مرخصی استعالجی زایمان به مدت  50روز تا  4ماه پس از زایمان برای شیر

دادن فرزند (مصوب  85/8/15سازمان تخمین اجتماعی)
حاظ خدمت نیمه وقت برای بانوان (قانون نحطوه اجطرای قطانون مربطوط بطه
خدمت نیمهوقت بانوان (مصوب .)1384/1/15
عوای مرخصی بدون حقوق مستخدمین که همسران آنان به مخموریت ثابطت
خارج از کشور اعزام می شوند( .قانون اعوای مرخصی بدون حقوق مسطتخدمین
رسمی یا ثابت که همسر آنان به مخموریت ثابت خارج از کشور اعزام مطی شطوند،
مصوب )1355/1/1
تخمین امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و
ایجاد تسهیالت مناسب برای تغایه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کطار
کارکنان زن (قانون ترویج تغایطه بطا شطیر مطادر و حمایطت از مطادران در دوران
شیردهی ،مصوب )1384/12/22

کسر مدت قانونی خدمت زیر پرچم فارغ التحصیالن اناث نسبت به مردان در
مناطق محروم (در امر بهداشت و درمان) و حاف این مدت برای زنان شطوهردار
(الیحه قانونی خدمت نیروی انسانی ،درمانی و بهداشتی ،مصوب )1358/1/24
امکططان انتقططال مسططتخدم زن بططه محلططی کططه همسططر وی در آن اشططتغال دارد.
(بخشنامه به کلیه وزارتخانهها و سطازمانها ،مؤسسطات دولتطی ،نهادهطای انقطالب
اسالمی و استانداریهای سراسر کشور)1351/8/5 ،
تخکید بر فراهم آوردن شرای مولوب بطرای زنطان در جهطت ایفطای وظطایف
مادری و کاری ،و تخکید هر چه بیشتر بر تخمین تسهیالت الزم برای اشتغال بانوان
بخصوص اشتغال در مشاغلی که پرداختن به آن از سطوی زنطان ،مولطوب شطارع
مقدس است و با ویژگی های بانوان از لحاظ روحطی و جسطمی متناسطب اسطت.
انواع حمایت ها در جهت تسهیل وظایف خانگی از جمله :مرخصطی بطا حقطوق،
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پرداخت کمک بارداری تا سه فرزند از  84روز تطا  4مطاه (بخشطنامه شطماره
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مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت ،امنیت شغلی ،تخسطمین اجتمطاعی در
مواقع بیکاری ،بیماری ،پیری یا ناتوانی از کار ،فرصتهای شغلی مناسب با اولویت
برای قشر محروم بانوان نان آور خانواده ،فرصتهای شغلی مناسطب بطرای مطادران
خانه دار در محی خانه (سیاستهای اشطتغال زنطان در جمهطوری اسطالمی ایطران،
مصوب  1381/5/20شورای عالی انقالب فرهنگی)
اسناد حقوق بشر نیطز بطه شطکلهطای گونطاگون ،بطه مسطئله «اشطتغال زنطان»
پرداختهاند .حجم کنوانسیونها و مقاولهنامهها و دیگر سندهای بینالمللی دربطاره
اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسالمی بیشطتر،
ولی از کیفیت انسانی و دینی نازلتری برخوردار است؛ زیرا مبنطای حقطوق بشطر
94

غربی بر انسانمداری بدون توجه به خدا بنا شده ،امطا در حقطوق بشطر اسطالمی،
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وصف ،واضعان و مجریان حقوق بشر غربطی و حتطی سطازمانهطای بطینالمللطی
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خدامحوری مهمترین اصل در تدوین و وضع قوانین بطه شطمار مطیرود .بطا ایطن
میکوشند بیتوجه به فرهن های بومی و دینی ،ارزشهای اروپطایی و آمریکطایی
در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر یا بر آنها تحمیطل نماینطد( .شطیرودی،
 ،1385ص)123
 .3تحقق جایگاه اصلی زنان در آموزههای دینی
تعالیم دینی اسالم برای فراهم کردن زمینههای تحقق جایگطاه اصطلی زن و در
واقع همان اولویتی (خانهداری) که در بخش آموزههای دینی به آن اشاره نمودیم،
تدابیری اندیشیده است که در این فصل به آنها اشاره خواهیم کرد:
اجر و منزلت باالی خانهداری ،همسـرداری و فرزنـدداری :پیطامبر(ص) و
ائمه اطهار(علیهم السالم) با روایطات فراوانطی کطه در بطاب اجطر و منزلطت بطاالی
خانهداری ،همسرداری و فرزندداری بیان فرمودهاند (که پیش از این برخی از آنها

ذکر شد) ،نوعی فرهن سازی در مقابل دید منفی جامعه در پایین دانستن منزلطت
امور خانهداری و بالتبع زن خانهدار انجام دادهاند .در حقیقت ،معصومین ،این امور
را مهمترین نقش و خدمت زنان در جامعه معرفی کردهاند .بدیهی است حکومت
اسالمی با این دیدگاه ،نگرش افراد جامعه را در برابر زنان خانهدار تغییر میدهطد
و امنیت روانی زنان خانهدار را برای آنان تخمین میکند .این عمطل نطوعی اجطر و
قدردانی معنوی حکومت و جامعه از این زنان به حسطاب مطیآیطد و زمینطههطای
حمایت مادی را نیز برای آنان به همراه خواهد داشت .ایطن در حطالی اسطت کطه
نظام غربی بیشتر به دنبال بیرون کشیدن زنان از خانطه و در معطرا اسطتمتاعات
جنسی مردان قرار دادن است( .شعبانی ،1384 ،ص )11
نفقه :نفقه از جمله وظایف مرد در قبطال زن اسطت( .نجفط 1401 ،قِ ،ج،31
ص )303این مسئله از مبناییترین وسایل حمایت اجتمطاعی زنطان اسطت کطه در

مهریه :پرداخت مهر بر مرد واجب است و زن به مجرد عقد ،مالک آن میشود و
اگر مرد قبل از عمل زناشویی آن را نپرداخته باشد ،دین او به زن محسوب مطیشطود.
صداق خود یکی از ابزار تخمین اجتماعی زنان است که در حکومت اسطالمی بطه کطار
گرفته شده است( .عامل  1410 ،ق ،ج  ،5ص  353و )355
اسکان :از حقوقی که زن بر مرد دارد ،حق اسکان است .پس تعالیم اسطالمی
با بر عهده قرار دادن مسکن زن بر مرد ،او را تخمین کرده است( .همطو 1413 ،ق،
ج ،8ص )308
تعلیم :بر اساس نظر مشهور فقها زوج حق منع زوجه برای خطروج از منطزل
جهت فراگیری علومی که واجب عینی بر زن اسطت ،نطدارد و خطروج زوجطه از
منزل برای فراگیری این علوم ،نشوز محسوب نمیشود .همه فقها میگویند :اگطر
شوهر ،خود به موازین و احکام و معارف دینی داناست ،بر او واجطب اسطت بطه
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زن بدون دغدغه به امور خانه ،فرزندان و همسر خود میپردازد.
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حکومت اسالمی باید اجرا شود .همین که مرد وظیفه دارد نفقه زن را تخمین کنطد،
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همسرش آموزش دهد وگرنه حق ممانعت از خروج زن برای آموزش این علطوم
را نططدارد( .نجف ط 1401 ،ق ،ص  )33دسططتورات اسططالمی بططا وجططوب فراگیططری
یک سری علوم بر زن و جلوگیری از ممانعت شوهر از فراگیطری ایطن علطوم ،در
حقیقت شرایوی را برای زن شطوهردار فطراهم سطاخته تطا از بخشطی از حقطوق،
تکالیف ،احکام ،مسائل اجتماعی و سیاسی و ...از طریق یادگیری قرآن ،احکطام و
سایر علومی که واجب عینی است ،اطالع یابد.
کمک مرد به زن در امور خانه :در روایات فراوانی ،سفارشات بسیاری به کمک
کردن مردان به زنان در کار خانه ،نقل شده است که خود حمایت و تخمینی است کطه
تعالیم اسالمی به مردان در قبال زنان توصیه میکنند؛ برای مثال« :رسول خدا(ص) بطه
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خانه علی (ع) وارد شد .او و فاطمه را دید که با کمک یکدیگر با آسطیاب دسطتی آرد
درست میکنند( ».مجلسی دوم1404 ،ق ،ج  ،43ص)50
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مسلماً اهمیت این مسئله در مورد زنی که نقطش دیگطری را نیطز در بیطرون از
خانه انجام میدهد ،افزایش مییابد.
حمایت زنان ازکارافتـاده و بازنشسـته :حمایطت و تطخمین اجتمطاعی افطراد
ازکارافتاده و بازنشسته ریشه در تعالیم اسالم دارد و اسالم اجازه نمیدهد کطه تطا
انسان قدرت بازو و جوارح دارد ،از او کار کشیده و بهره گیرند و آنگاه که از کار
بازایستد ،او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود رهطا سطازند ،بلکطه
حاکم اسالمی مکلف است از بیتالمال مسلمین زندگی و حیات اجتمطاعی همطه
درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید( .شعبانی ،1384 ،ص )105در
دوران خالفت حضرت علی(ع) هنگامی کطه حضطرت ،پیرمطرد ازکارافتطادهای را
میبیند که از مردم تقاضای کمک میکند و از حالش جویا میشطود و مطیگوینطد
نصرانی است ،خشمگین می شود و میفرماید :تا جوان بود بطه کطارش کشطیدید،
حال که ناتوان گشته رهایش میکنید؟ آنگاه دستور میفرمایند کطه از بیطتالمطال

برایش مستمری قرار دهند( .حرفعاملی ،ج ،11ص)41
اصل برابری و تساوی انسانها :این اصل از اصول مسطلم اسطالم اسطت کطه
حاکم اسالمی را موظف به فراهم کردن شرایوی جهت رشد همه انسانها میکنطد.
(این اصل صریحاً در آیاتی از قرآن آمده است؛ مانند« :خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْطسٍ واحِطدَة:
شما را از "نفس واحدى" آفرید( ».نسا )1/؛ « نَفَخْطتُ فیطهِ مِطنْ رُوحطی :از روح
خویش در بشر دمیدم» (ص)82/؛ «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْث وَ هُطوَ مُطؤْمِنٌ
فَخُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فیها بِغَیْرِ حِسابٍ :هر که کار شایسته کند ،چه مطرد
باشد یا زن ،در حال که ایمان داشته باشد ،داخطل بهشطت مط شطوند و در آنجطا
ب حساب روزى م یابند» (غافر.)40/
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 .4سازمانهای حمایتی
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خویشفرمایان را از طریق عقد قرارداد ،تحت پوشش قرار مطیدهطد .کمکهطای بلنطد
مدت ،کوتاه مدت ،درمان و وام ،مزایایی است که با توجه به شرائ هر یک از افطراد
تحت پوشش ،به آنان تعلق میگیرد .این نوع تخمین اجتمطاعی مطیتوانطد بطرای زنطان
خانهداری باشد که پیش از این مشغول به کار بودهاند( .طالب ،1380 ،ص)238
اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان
از اهداف این دفتر عبارت است از :افزایش آگطاهی حقطوقی ،قضطایی ،اجتمطاعی و
فرهنگی زنان کشور( .اداره امور بینالمللی زنان وزارت امور خارجه ،1388 ،ص)45
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این سازمان همه کارگران و کارمندان تابع قانون کار را از طریق بیمطه اجبطاری ،و
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سازمان تأمین اجتماعی

کمیته امداد امام خمینی
بر اساس این طرح افراد بنا به عللی از قبیل فقدان سرپرست ،ازکارافتادگی یطا
معلولیت سرپرست و ...بر حسب نوع نیازمندی ،تحت پوشش کمکهطای دائمطی
یا موردی قرار میگیرند)www.emdad.ir( .
مرکز امور مشارکت زنان
انجام طرحهای تحقیقاتی برای بهبود اوضاع زنان خانهدار و آگطاهی بخشطیدن
به زنان در خصوص حقوق و تکالیفشان)www.women.org.ir( .
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 .5پیشنهادات و راهکارها در جهت تبیین و تحقق جایگاه اصلی زنان
پس از شناخت ابعاد مسئله ،به این بحث باید پرداخت که آیا نواقصی نیطز در
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برنامهریزی در جهت تحقق اولویت خانهداری و تبیین جایگاه زنان در خانواده و
جامعه در نظام حقوقی ایران وجود دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبطت اسطت چطه
راهکارهایی در جهت بهبود و جبران نواق

باید اندیشید؟ با بررسی قوانینی کطه

در بخش نظام حقوقی ایران به آن پرداختیم ،نواقصی در جهت گطام برداشطتن در
مسیر تعالیم اسالمی مشاهده میشطود .سطاختار نظطام اداری کشطور ،تجهیطزات و
تمهیدات پشتیبانی کننده برای ایفای نقش مادری و همسری زن را به ططور دقیطق،
کارا و مؤثر تعریف ننموده است .در حال حاضر در دستگاه های اداری ،برای زنان
شاغل ،تمهیدات هماهن کننده دو نقش (خانه داری و شاغل بودن) به میزان کمی
دیده میشود .در این فصل ،نواق

موجود در نظام حقوقی ایران بیان میشطود و

راهکارهای متناسب با آن شرح داده خواهد شد.
یکی از مهمترین راهکارها ،القا حس مفید و مؤثر بودن در امور اقتصطادی و
اجتماعی است ،چرا که در غیر این صورت ،این بخش از جامعه نهتنهطا احسطاس

خوشایندی از موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود نخواهند داشت ،بلکه به نطوعی
سرخوردگی و بیانگیزگی در ایفای نقشهای گاهاً چندگانه ،دچار میشوند؛ زیرا
آنها نمیتوانند به طور عینی جایگاهی در صحنههطای اقتصطادی-اجتمطاعی بطرای
خود قائل شوند( .جزنی ،1383 ،ص )11از بهترین راهکارهای این مسئله تطرویج
تعالیم اسالمی در زمینطه منزلطت امطور خانطهداری ،فرزنطدداری و همسطرداری و
قدردانی جامعه از زحمات زن خانهدار است که در اینباره به تفصطیل در بخطش
آموزههای دینی بحث شد .با کمک رسانههایی مانند تلویزیون و رادیو ،مطیتطوان
ارزش معنوی کار خانگی را به جامعه معرفی کرد .ارزشگااری کار خطانگی و بطه
حساب آوردن ارزش افزوده آن در حسابهای ملی پطیش از آنکطه روش یطا مطدل
علمی طلب کند ،نیاز به فرهن سازی و تغییر نگطرش جامعطه نسطبت بطه کطار و
فعالیتهای امور خانهداری دارد و این خود در گرو ارائه آموزشهای همهجانبطه

نمیشود .این وضعیت بخصوص در مورد فعالیت زنان روستایی مشهودتر اسطت.
فعالیتهای اقتصادی و تولیدی زنان روستایی و از جملطه فعالیطتهطای زراعطی،
دامداری و صنایع دسطتی در رده «خانطهدار» و «کارکنطان خطانوادگی بطدون مطزد»
دستهبندی و منظور میگردد و اینگونه فعالیتها و تالشهطا جزئطی از وظطایف
خانگی آنها تلقفی میگردد و در آمارهای رسمی و ملفی ،به حساب نمطیآیطد و در
رده «غیرفعّال» دستهبندی میشوند .ردهبندیهای فعطالیتی و شطغلی «مرکطز آمطار
ایران» ،که متخا از ردهبندیهای خارجی و بینالمللی است ،لزومطاً بطا توجطه بطه
معنای جامعهشناختی این ردهبندیها نیست .الزم است این دستهبندیها با توجطه
به شرای فرهنگی و اجتماعی کشور در نظر گرفته شود؛ مثالً رده «خانهدار» ،کطه
افراد غیرفعّال اقتصادی را در خود جای میدهد ،با توجه به شرای ایران ،معنطای
متفاوتی با «خانهدار» در کشطورهای صطنعتی دارد .مفهطوم «خانطهدار» در ایطران و
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در جامعه ما ،ارزش واقعطی فعالیطتهطای زنطان در آمارهطای ملفطی مطنعکس
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از سوی تمام نهادهای دولتی و غیردولتی است.
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بخصوص در روستاهای ایران ،با مفهوم «خانهدار» در جوامع صنعتی ،که بطا جطدا
شدن خانه از محل کار و جداشدن مصرف از تولید و توزیع مترادف است ،بسیار
تفاوت دارد و نباید در ردهبندیهای آماری ،با مفهطوم آن در کشطورهای صطنعتی
یکی دانسته شود و مخلوط گردد .نه تنها فعالیتهای اقتصادی و تولیدی زنان در
آمارهای ملفی و رسمی منعکس نمیشود ،بلکه ارزش افزوده حاصل از کطار آنطان
نیز محاسبه نمیشود .به این مشکل باید عدم احتساب ارزش اقتصطادی وظطایف
بازتولید زیستی (تولید مثل ،تربیت فرزندان ،پخت و پطز ،نظافطت و ماننطد آن) را
هم افزود (باقری ،1385 ،شماره  ،8ص  )250و از این فعطالیطتهطا ماننطد دیگطر
مشاغل و حتی بیش از آنها حمایت کرد؛ زیرا مهمترین کانون تربیطت نسطلهطای
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جامعه ،خانواده است .این حمایتها فق نباید حمایت مادی باشد ،بلکه بطیش از
مسائل مادی جنبه فرهنگی ماننطد آمطوزش یطا در اختیطار قطرار دادن امکانطات در
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جهت تربیت هر چه بهتر نسلهای آینده اهمیت دارد.
رسمیت بخشیدن به اقتصاد غیررسمی :از آنجا کطه اقتصطاد غیررسطمی سطهم
عمدهای از اقتصاد کشورهای درحال توسعه را دربرمیگیرد و چون زنان به علت
سواد و مهارت پایین و شططرای تبعیاآمیز بازار کطار رسطططمی ،بیشطتر در ایطن
بخش حضور و فعالیت دارند ،عالوه بر این چون بخش غیررسطططمی اسططاسطططاً
تحت پوشش نظام تخمین اجتمططاعی رسمی قرار نمیگیرد ،از این رو شطفافیت و
رسططمیت بخشیططدن به فعالیتهای این بخش از اقتصاد ،به زنان یاری میرساند.
(جباری ،1382 ،شماره  ،5ص )104
تشویق مردان به همکاری با همسر در امور منزل و قدردانی از او بطرای انجطام
کارهای خانه :این کار نوعی پاداش معنوی برای زن تلقی مطیشطود .در بسطیاری از
موارد پاداشهای معنوی اثری ماندگارتر از پطاداشهطای مطادی از خطود بطه جطای
میگاارد ،زیرا پاداشهای مالی بعد از مدتی به صورت بخشی از حقوق و دستمزد
تلقی خواهد شد .این مسئله ،ریشه اسالمی دارد و پیش از این بیان شد.

شناسایی نیازهای آموزشی ،فرهنگی و ورزشی خاص زنان و تهیه طرحهطای
مناسب از طریق دستگاههای اجرایی ذیرب ( .قانون برنامه سوم توسعه اقتصطادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهطوری اسطالمی ایطران ( ،)1381 -1383مصطوب ،1381
ص)40
دولت باید با تمهیدات مناسب زن را برای حمایت از خانواده آماده کنطد .بطه
زن باید ایمان و اعتقاد به بزرگی و عظمت مسطئولیتش در خطانواده داده شطود .او
نباید با کار نکردن در بیرون از خانه منزلت کمتری برای خود قائل شود .همچنین
باید برای ایجاد فرهن

دینی در جامعه ،به زنان آگاهی معقطولی در زمینطه علطوم

دینی و اسالمی مورد نیاز مانند قرآن ،احکام و ...داد .عالوه بر این ،تا حدی نیطاز
به علوم تربیتی دارد تا فرزندش را در امنیت و سالمت از مرحله طفولیطت عبطور
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به علوم تغایه ای ،مسائل بهداشتی و زیبایی شناختی خانه آشنا باشد .بنطابراین زن

دولت اسالمی

بسیاری از تولیدات خانگی زنان خانهدار صطرفنظطر از مولطد بطودن از نظطر
اقتصادی و کمک به رشد درآمد ملفی ،قابطل خریطد و فطروش در بطازار کاالهطا و
خدمات نمیباشد .غفلت از تولیدات اصلی زنان خانهدار چون فطداکاری ،ایثطار و
تربیت فرزندان و بینشی صرفاً اقتصادی به امر توسعه در آیندهای نه چنطدان دور،
موجب غفلت از نهاد خطانواده و فروپاشطی اسطتحکامات اصطلی نظطام اجتمطاعی
میگردد .ضروری است برنامهریزان امر توسعة کشور ،نقش بارز زنان خانهدار در
توسعه کشور را در نظر گیرند و سیاستهای برنامطهریطزی را بطر اسطاس تعطالیم
اسالمی تنظیم کنند نه بر اساس تفکرات لیبرالیستی( .دفتر موالعطات و تحقیقطات
زنان ،نگاه ویژه :زنان و برنامه جهارم توسعه ،1384 ،شماره  ،15ص)3
از مشکالت ساختاری برنامههای توسعه در ارتقا وضعیت زنان فقطدان یطک

تائزه عظيمزاده اردبيلي و همکار

علیرغم موانع موجود ایفا کند( .دسوقی ،1385 ،ج ،1ص )82
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می تواند بطا آگطاهی از فرهنط

اسطالمی ،نقطش خطود را در حمایطت از خطانواده

هدف گااری مناسب جهت تعیین وضعیت آرمانی زنان اسطت .ایطن امطر موجطب
گشته است تا در طی چهار برنامة توسعه ،یک سیاستگااری پلهای جهطت ارتقطا
وضعیت زنان در نظر گرفته نشود .این در حالی است که یطک نظطام مرحلطهای و
زنجیروار در برنامههای توسعه میتواند گامبطهگطام وضطعیت زنطان را در فرآینطد
توسعه با تبدیل وضعیت به مرحلهای باالتر تکامل بخشطد .معمطوالً پطرداختن بطه
مسائل زنان با تغییرات سیاسی و نظریات جناحهای مختلف و احزاب گونطاگون،
دچار تغییر و بحران می شطود .مشطکل اصطلی ،عطدم یطک اجمطاع نظطر کلطی در
خصوص مسائل زنان از جمله در موضوعات توسعه است؛ بهگونهای که به نظطر
مططیرسططد تغییططرات دولططتهططا و نهادهططای حکططومتی ،بططه دگرگططونی در مبططانی
11

فصلناهم مطالعات حقوقی
دولت اسالمی

سیاستگااری در این حوزه منجر می گردد .این وضعیت برنامطه ریطزی منسطجم و
گامبهگام را در جهت حلف مشکالت زیربنایی و همچنین شناسطایی اولویطتهطای
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امور زنان مشکل میسازد( .زعفرانچی ،1385 ،ص)124
پیشنهادات دیگری کطه مطیتوانطد در راسطتای حمایطت از زنطان مطوثر باشطد،
عبارتاند از:
بررسی راهکارهایی که کار از ادارات به منزل منتقل شود( .ندری ابیانه،1384 ،
شماره  ،3ص)203
مرخصی به مادر در مریضی فرزند و همسر (بهرامطی ،1385 ،شطماره  ،8ص
.)100
فراهم کردن مقدماتی توس دولت تا محی خانه برای زنان ،همراه با آرامش
باشد؛ از این جهت که دلیل کار کردن در محی بیرون ،فضطای کسطالتآور درون
خانه نباشد.
ضمانت اجرای عملی و مؤثر برای قوانین وضع شطده؛ در غیطر ایطنصطورت
همان عادت جامعه و فرهن
آملی ،1381 ،ص )358

مردم ،منبع تدوین حقوق تلقی مطی شطود( .جطوادی

فراهم نمودن تسهیالت بیشتر در جهت پیشگیری و بهبود بیماری  ،به صورت
رایگان یا با هزینه کم ،مخصوصاً بطرای زنطان شطاغل کطه فرصطت کمتطری بطرای
رسیدگی به وضعیت جسمانی خود دارند.
مساعدت و راهنمطایی بطرای حطل مشطکالت شطغلی ،حساسطیت نسطبت بطه
مشکالت خانوادگی ،تعامل صمیمانه ،توابق با درخواست هطای مرخصطی ،تنظطیم
برنامه زمانبندی کار با ضرورتهای خانوادگی (رستگار خالد ،1385 ،ص.)231
گرچه زنان شاغل باید از حمایتهای جامعه برخوردار شوند ،اما برنامهریطزی
و سیاستگااری برای این قشر نباید به نحوی باشد که منجر به اهمطال نسطبت بطه
مسائل خانوادگی از سوی زنان شود ،بلکه باید طوری باشد که استعدادهای زنطان
را در جهططت حقططوق و تکططالیف طبیعططی آنططان شططکوفا سططازد .از دیططدگاه شططهید
موهری(ره) در واقع ریشه و اساس حقوق و تکطالیف خطانوادگی را ،کطه نطوعی

برنامه ریزی کرد که حقوق و تکالیف طبیعی را دچار خلل سازد( .موهری،1388 ،
ص )141این مسئله همان تفاوتی است که میان مبانی اسالم و سیستم های غربطی
وجود دارد .سیستم غرب با اعتقاد به تشابه حقوق و تکالیف و قوانین و مقطررات
در مورد زن و مرد ،زنان را از نقش اصلی آنان دور کرده است ،در حالی که الزمه
عدالت و حقوق فوری زن و مرد ،عدم تشابه آنطان در پطاره ای از حقطوق اسطت.
(همان ،ص  )122یکی از ایراداتی که به کنوانسیون رفع تبعیا علیطه زنطان وارد
است ،همین مسئله است .عبارت تبعیا علیه زنان در این کنوانسیون بطر اسطاس
تساوی میطان زنطان و مطردان تنظطیم شطده اسطت( .سطجادمنش ،1383 ،ص 33و
مهرپور ،1388 ،ص 112و راعی ،شماره  ،83ص)82

دولت اسالمی

تائزه عظيمزاده اردبيلي و همکار

اجتماع مدنی جنبه های قراردادی غلبه دارد .پس نباید برای مسائل شغلی ططوری

فصلناهم مطالعات حقوقی
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حقوق و تکالیف طبیعی هستند ،باید در طبیعطت جسطتجو کطرد ،درحطالیکطه در

19

یافتههای پژوهش
 )1با استناد به آموزه های دینی اسالم ،این نتیجه به دست میآید که اگرچطه
زن حق اشطتغال دارد ،امطا خانطهداری نسطبت بطه اشطتغال اولویطت دارد.
بنابراین زنان میتوانند با اصالت دادن به سنگر «خانه» در «اجتمطاع» نیطز
به نحو شایسته ،ضمن رعایت حدود الهی ،به وظایف قانونی و اجتماعی
خود عمل کنند.
 )2در مجموع اگرچه قوانین متعددی در ایران در راستای این اولویت وجود
دارد ،اما حمایتهای ناشی از این قوانین (به دلیل مشکالت تبیینشده در
بخش پیشنهادات و راهکارها) به اندازهای کارا نیست تا خألهطای ناشطی
14
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دولت اسالمی

از نقشهای چندگانه زنان شاغل را جبران کند.
 )3بنابراین جامعه اسالمی باید با الهام از تعالیم دینی و همسوسازی قطوانین
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در مسیر این اولویت ،جایگاه اصلی زنان (خانه داری) و همچنین اهمیت
و تخثیرگااری این جایگاه را برایشان تبیین نماید و بر اساس تدابیری کطه
آموزههای دینی برای تحقق این جایگاه اندیشیده (و در مقالطه ،برخطی از
این تدابیر شطرح داده شطد) ،زنطان شطاغل را در جهطت همطوار سطاختن
تعارضات نقشهای چندگانه ،یاری رساند.
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کمیته امداد امام خمینی ،قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی.www.emdad.ir :
مرکز آمار ایـران ( ،)9359زنان سرپرست خانوار در ایران (ویژگری هراي اجتمراعی -
اقتصررادي) ،مــدیریت انتشــارات و اطــالعرســانی ،قابــل دسترســی در پایگــاه اینترنتــی:
.www.amar.org.ir

مرکز امور مشارکت زنان ،قابـل دسترسـی در پایگـاه اینترنتـی.www.women.org.ir :

تائزه عظيمزاده اردبيلي و همکار

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (« ،)9352نگاه ویژه :زنان و برنامه چهـارم توسـعه» ،مجلره

دولت اسالمی

مطالعه تقهي ˚ حقوقي اولويهسنجي اشتغاو و خانهداري زنان در نظام حقوقي ايران

اسالمی.
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