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چکیده

با افزايش ورود زنان به عرصه اشتغال ،تعارضاتي ميان وظيفه سنتي خانهداري و مسئوليت شغلي
آنان پيش آمد .اين تعارض ،زنان را با چالشهاي گوناگوني مواجه ساخت که اثرات اين مشکالت
در خانواد ه نيز بروز کرد .پژوهش پيش رو بر آن است که بر اساس آموزههاي ديني اسالم ،اولويت
ميان دو امر اشتغال و خانهداري زنان را مورد مطالعه قرار دهد تا زنان جايگاه اصلي خويش را در
اجتماع بشناسند و جامعه اسالمي نيز بر مبناي همين جايگاه ،قوانيني را در رابطه با حمايت از زنان
وضع کند و همسو با اين قوانين ،آنان را در امور اجتماعي شريک سازد.
يافتههاي پژوهش نشان میدهد با توجه به آموزههاي ديني ،خانهداري نسبت به اشتغال
براي زنان اولويت دارد و زنان ميتوانند با حفظ اين اولويت ،مسئوليتهاي ديگري را نيز براي
خدمت به جامعه بپذيرند ،اما قوانين وضعشده در ايران به دليل نواقصي که دارد ،نتوانسته تعارضات
نقشهاي چندگانه زنان را بهخوبي حل کند .بنابراين جامعه اسالمي بايد با الهام از تعاليم ديني و
همسوسازي قوانين در مسير اين اولويت ،با اصالت دادن به سنگر خانه و تبيين اهميت اين جايگاه،
بر اساس تدابيري که آموزههاي ديني براي تحقق اين جايگاه انديشيده ،زنان شاغل را در جهت
هموار ساختن تعارضات نقشهاي چندگانه ،ياري رساند.
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 .1استادیار دانشگاه امام صادق(ع) ،پرديس خواهران ،تهران ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد فقه و حقوق دانشگاه مطهري ،تهران ،تهران ،ایران.
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بنابر تعريف ارائهشده توسط مرکز آمار ايران ،خانهدار شخصي است که از نظر اقتصادي
فعال نيست و در خانه به انجام امور منزل اشتغال دارد( .دفتر آمارهاي اجتماعي اقتصادي
خانوار مرکز آمار ايران ،تاريخ ارائه)79/8/1 :
بهکارگيري واژه غيرفعال براي زنان خانهدار ،حائلي است بين اين گروه و نظام اقتصادي-
اجتماعي؛ بهگونهاي که زنان خانهدار ضمن احساس خأل در خود ،از حيث تاثيرگذاري
در امور اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي نقشي براي خود نميبينند .به نظر ميرسد هنگام
آن فرا رسيده است که جامعه ،برنامهريزان و سياستگذاران ،ديدگاههاي خود را نسبت به
اين امر تغيير دهند .زن خانهدار با نقشهاي متفاوت و متنوعي که ايفا ميکند از جنبههاي
مختلف بر فرآيندهاي اقتصادي -اجتماعي تأثيرگذار است .زنان خانهدار ارائهدهنده و
تأمينکننده نيازهاي اساسي نيروي کار فعال جامعه هستند .اهميت و تأثيرات روحي،
رواني و فرهنگياي که فعاليتهاي زنان خانهدار و مادران بر روي همسران و فرزندانشان
به عنوان همسر ،مادر ،مربي و رفيق بر جاي ميگذارند ،گرچه در جايي ثبت نميشود،
اما بر کسي پوشيده نيست .زن خانهدار اغلب به عنوان مدير اقتصادي خانواده شناخته
ميشود که يکي از ارکان اساسي و تعيينکنندۀ مصرف در چرخه و زنجير امور اقتصادي
تلقي ميشود( .جزني ،1383 ،ص)5
سياستگذاري در زمينه ابعاد فردي و اجتماعي زندگي بانوان در جامعه اسالمي بر اساس
آموزههاي ديني اسالم است ،بنابراين بايد ابتدا ديدگاه اسالم را راجع به امر خانهداري و
اشتغال زنان جويا شويم و سپس به بررسي نظام حقوقي ايران و قوانين آن در اين زمينه
بپردازيم و متناسب با تدابيري که اسالم در رابطه با امر خانهداري و اشتغال زنان در نظر
گرفته است ،اگر نظام حقوقي ايران نواقصي دارد ،اين نواقص و راهکارهاي رفع آن را
بيان کنيم.

 .1نسبت اولويت خانهداري و اشتغال زنان در آموزههاي ديني اسالم
با توجه به آموزههاي ديني ،زن حق کار کردن در چارچوب دستورات اسالم را دارد .در
صيب م ِ َّما ا ْكتَ َسبْن :براى مردان از
صيب م ِ َّما ا ْكتَ َسبُوا َو لِلنِّساءِ ن َ ٌ
لرجا ِل ن َ ٌ
قرآن آمده است« :ل ِ ِّ
آنچه [به اختيار] كسب كردهاند ،بهرهاى است و براى زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب
كردهاند ،بهرهاى است( ».نساء)32 /؛ « َو َجدَ م ِ ْن ُدونِهِ ُم ا ْم َرأَتَيْنِ ت َُذودان :پشت سرشان دو
زن را يافت كه گوسفندان خود را دور مىكردند( ».قصص )23/در تفسير الميزان در تفسير
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کسب آمده است :مراد از اکتساب در آيه ،نوعي حيازت و اختصاص دادن به خويش
است ،اعم از اينکه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختياري باشد ،نظير اکتساب از راه
صنعت و حرفه ،يا به غير عمل اختياري( .طباطبايى 1417 ،ق ،ج ،4ص )337همچنين
راغب اصفهاني در کتاب المفردات آورده است که منظور از اکتساب آن چيزي است که
انسان از مکاسب دنيوي به دست ميآورد( .راغب اصفهانى 1412 ،ق، ص )710
از طرفي زنان موظف به رسيدگي به فرزندان و تربيت آنها ميباشند« :أن لها الحضانة
في مدة تمام الحولين فأما إذا فصل الولد و انقضت مدة الرضاعة فالوالد أحق بالذكر و األم
أحق باألنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الوالدة على األشهر :در تمام مدت دو سال،
حضانت فرزند با مادر است ،اما هنگامي که مدت شيردهي تمام شود ،پدر نسبت به پسر
و مادر تا هفت سالگي نسبت به حضانت دختر سزاوارتر است( ».نجفى 1409 ،ق ،ج ،31
ص  )290البته در شير دادن فرزند ،مادر ميتواند از همسرش مزد دريافت کند يا فرزندش
را براي شير دادن به فرد ديگري بسپارد؛ به همين دليل فقيهان با جمع دو آيه « َفإ ِنْ أَ ْرضَ ْع َن
ل َ ُك ْم َفآتُو ُه َّن أُ ُجو َر ُه َّن َو أْتَ ِم ُروا بَينَ ُك ْم ب ِ َم ْع ُر ٍ
َعاس ْرت ُْم َف َستُ ْر ِ
ض ُع ل َ ُه أُخْ رى :اگر براى 
وف َو إ ِنْ ت َ
شما [بچه] شير مىدهند ،مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگى ميان خود به مشورت
ديگرى [بچه را] شير
پردازيد و اگر كارتان [در اين مورد] با هم به دشوارى كشيد[ ،زن]
ّ
َ
َ
َ
 ير ِ
الرضا َعة:
دهد»( .طالق )6/و « َو الْوال ِ ُ
ض ْع َن أ ْوال َد ُه َّن َح ْولَينِ كام ِ َلينِ ل ِ َم ْن أرا َد أنْ  يت ِ َّم َّ
دات ْ
و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند[ .اين حكم] براى كسى است كه بخواهد
دوران شيرخوارگى را تكميل كند» (بقره ،)233/به این نتیجه رسیدهاند که شير دادن کودک
به وسيله مادر (البته در صورتي که زن ،آزاد يا مملوک غير شوهرش باشد) ،مستحب است
و اجبار او را جايز نیست و اعتقاد دارند که چون شير دادن احتمال دارد باعث زيان مادر
شود و در واقع نوعي فداکاري است ،مادر در اينباره اختيار دارد و ميتواند براي شير
دادن به طفل خود از شوهرش اجرت مطالبه کند( .نجفى ،ج  ،31ص )272فقط برخي از
فقها ،دادن شيري را که در هنگام تولد طفل در پستان مادر جمع ميشود (لباء) و به طور
معمول تا سه روز به بچه داده ميشود را واجب شمردهاند( .اسدى 1413 ،ق ،ج ،3ص
( 101نويسنده معروف به عالمه حلي است).
همچنين در کتاب بحاراالنوار روايتي نقل شده که به تقسيم کار منزل و بيرون ميان
حضرت فاطمه(س) و حضرت علي(ع) توسط پيامبر اشاره دارد که در آن ،پيامبر(ص)
کارهاي منزل را به حضرت فاطمه (س) ميسپارند( .مجلسي دوم1404 ،ق ،ج،43
ص31و)81
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در روايات ديگري نيز براي به دنيا آوردن و نگهداري فرزند ،اجر و پاداش فراواني را
ول َّ
ت ا ْم َرأَ ٌة ل ِ َر ُسو ِل َّ
الل ِ
الل ِ (ص)« :ال ْ ِج َها َد َف َقال َ ِ
ال َر ُس ُ
ذکر ميکند؛ همچون روايات ذيلَ « :ق َ
ول َّ
(ص) يا َر ُس َ
ي ٌء؟ َف َق َ
ين َح ْمل ِ َها إِلَى  َوضْ عِ َها
الل ِ َف َما لِلن َِّساءِ م ِ ْن َه َذا َش 
ال ب َ َلى ل ِ ْل َم ْرأَة ِ َما ب َ َ
ط فِي َسبِيلِ َّ
إِلَى ف ِ َطام ِ َها م ِ َن ال ْْج ِر َكال ْ ُم َراب ِ ِ
ين َذل ِ َ
ك َكانَ ل َ َها مِث ُْل َمنْ ِزل َ ِة
الل ِ َفإ ِنْ َه َل َك ْ
ت فِي َما ب َ َ
َّ
الشهِي ِد؛ پيامبر اکرم(ص) در پاسخ زني که پرسيد :پس زنان را از ارزش جهاد چه بهرهاي
است ،فرمود :اجر دوران بارداري تا وضع حمل و سپس شيردادن براي زنان ،با مرزباني
در راه خدا برابري ميکند و اگر در اين دوران فوت کند ،جايگاهي چون شهيد خواهد
َ
ين(ع):
ير ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
داشت( ».قمى ،1413ق ،ج  ،3ص  )561در روایت دیگری میفرماید« :أم ِ ُ
ب َّ
الر ُجلِ ب َ ْذ ُل َمال ِ ِه َو ن َ ْف ِس ِه َحتَّى ي ْقتَ َل فِي َسبِيلِ
َكتَ َ
اللُ ال ْ ِج َها َد َع َل ِّ
ى الر َجا ِل َو الن َِّساءِ َف ِج َها ُد َّ
َّ
الل ِ َو ِج َها ُد ال ْ َم ْرأَة ُح ْس ُن التَّبَ ُّعل :خداوند جهاد را بر زنان و مردان واجب کرده است .جهاد
مرد بذل مال و خودش است تا در راه خدا کشته شود و جهاد زن خوب شوهرداري کردن
(حر عاملى 1409،ق ،ج  ،15ص )23
استّ ».
از مجموع اين سه دسته از آيات و روايات که به حق اشتغال زنان ،مسئوليت نگهداري
و تربيت فرزند و سزاوارتر بودن زن به کارهاي خانه و در نهايت ،اجر و پاداش فراوان
براي اينگونه امور اشاره میکنند ،ميتوان به اولويت مسئوليت خانهداري برای اشتغال
زنان پی برد.

 .2تمهيدات نظام حقوقي ايران در تبيين و تحقق جايگاه اصلي زنان
نظام حقوقي ايران بايد در راستاي تعاليم ديني اسالم و بر اساس اولويتهاي تبيينشده
در اسالم ،مسيري را براي زنان فراهم کند که بتوانند با حفظ جايگاه و نقش اصلي خود
در خانه ،خدماتي را نيز در مقابل جامعه اسالمي ايفا کنند .در اين فصل به شرح و تحليل
قوانيني که متناسب با نقش زنان در خانواده و جامعه وضع شده است ،ميپردازيم:

 .1-2قانون اساسي (قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران همراه با اصالحات و
تغييرات و تتميم مصوب  1368شوراي بازنگري قانون اساسي):

مقدمه قانون اساسي :زنان به دليل ستم بيشتري که تا کنون از نظام طاغوتي متحمل
شدهاند ،استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود .خانواده ،واحد بنيادين جامعه و کانون
اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينهساز
اصلي حرکت تکاملي و رشديابنده انسان است ،اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات
جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسالمي است ،زن در چنين برداشتي از واحد
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خانواده ،از حالت ابزاري خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در
پرورش انسانهاي مکتبي پيشآهنگ ،همرزم با مردان در ميدانهاي فعال حيات حرکت
ميکند و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسالمي برخوردار از ارزش و
کرامتي واالتر خواهد بود.
اصل  : 3دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است که همه امكانات خود را براي رفع
تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه ،در تمام زمينههاي مادي و معنوي (بند
 ،)9تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و
تساوي عموم در برابر قانون (بند  )14بهكار برد.
اصل  :20همه افراد ملت اعم از زن و مرد ،يكسان در حمايت قانون قرار دارند و
از همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم
برخوردارند.
اصول  3و  :20تأکيد بسياري بر روي برابري و تساوي انسانها دارد که ريشه آن به
مباني اسالمي برميگردد .پس بايد زنان نيز مانند مردان از حمايتهاي دولت بهرهمند
شوند( .عميد زنجاني ،1387 ،ص )416
اصل  :21دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمي
تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
 1ـ ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
 2ـ حمايت مادران ،بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ،و حمايت از
كودكان بيسرپرست.
با در نظر گرفتن مقدمه و اصل  21به اين نتيجه ميرسيم که همه افراد جامعه بايد بتوانند
با برخورداري از مساعدتهاي مقرر اجتماعي ،با اطمينان خاطر و آنگونه که الزمه منزلت
انساني ،ارتقاء شخصيت و احياي حقوق مادي و معنويشان است به زندگي خود ادامه
دهند( .هاشمي ،1384 ،ص )492
اصل  :29برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ،بيكاري ،پيري،
ازكارافتادگي ،بيسرپرستي ،درراهماندگي ،حوادث و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتي،
درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره ،حقي است همگاني .دولت موظف
است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،
خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند .اين اصل سه
نکته را راجع به تأمين اجتماعي متذکر ميشود :تأمين اجتماعي حقي همگاني است .اين
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حق همگاني براي دولت ايجاد تکليف ميکند تا به عنوان خدمتگزار جامعه ،از طريق
قانونگذاري و سياستگذاري جامع ،منبع مالي اطمينانبخش و پايداري را براي افراد جامعه
تاسيس کند .جوهره اين تقسيم فراگير ،همبستگي اجتماعي ،مشارکت و تعاون مردمي
است( .همان)
اصل  :43عالوه بر اصول باال که هر کدام زنان را در جهتي حمايت ميکنند ،اصل
 43نيز مواردي ديگر از تأمين اجتماعي را برميشمارد که عبارتاند از :تأمين شرائط و
امکانات کار براي همه ،استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي
توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور ،جلوگيري از بهرهکشي از کار ديگري و منع کار اجباري،
مناسب بودن محتواي کار و کافي بودن ساعات کار ،طوري که افراد فرصت و توان کافي
براي خودسازي ،افزايش مهارت و شرکت فعال در رهبري کشور را نيز داشته باشند.
حقوق اساسي ايران تأمين اجتماعي را به عنوان يک حق مسلم و همگاني (و نه به عنوان
يک حق ناشي از قرارداد) اعالم ،و دولت را مکلف ميکند که در حدود قوانين ،خدمات
و حمايتهاي مالي مذکور را براي تمام افراد کشور تضمين نمايد( .طباطبايي مؤتمني،
 ،1370ص)136
يک ضابطه مبنايي براي مقابله با بهر هکشيای که در اين اصل آمده است ،تنظيم برنامه
اقتصادي کشور به صورتي است که هر فرد فرصت و توان کافي براي خودسازي و
شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد( .هاشمي،1383 ،
ص  )473ضابطه ديگري که با توجه به اصل  28براي مقابله با بهرهکشي به نظر ميرسد،
اين است که هر کس شغل دلخواه خود را برگزيند؛ البته اين کار بايد مشروع ،موافق با
ارزشهاي جامعه و اخالق حسنه و در راستاي نظم عمومي و اقتصاد سالم باشد( .قاضي،
 ،1385ص )157
 .2.2قانون مدني

ماده « :1175مادر مجبور نيست که به طفل خود شير دهد ،مگر در صورتي که تغذيه
طفل به غير شير مادر ممکن نباشد».
اين مسئله که ديدگاه حقوقدانان است ،بر اساس نظر مشهور فقهاست که در بخش
آموزههاي ديني شرح داده شد و همچنين ذکر شد که اين دستور اسالمي به خاطر اين
است که مادر اختيار دارد که اگر خواست به فرزند شير دهد؛ زيرا اجبار او ممکن است
موجبات ضرر جسماني او را فراهم آورد( .کاتوزيان ،1375 ،ج ( 2اوالد) ،ص )143در
نظر گرفتن سالمتي مادر براي شير دادن به فرزند و نداشتن ضرر براي او در تعاليم ديني،
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نوعي حمايت اجتماعي براي او در جهت تسهيل وظايف خانهداري با الهام از دستورات
ديني است.
ماده « :1104زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد خود به يکديگر
معاضدت نمايند».
اگرچه زنان به انجام امور منزل و خانهداري تشويق شدهاند ،اما چون انجام اين امور
از وظايف شرعي زن به حساب نيامده است ،تخلف از اين امور نيز موجب نشوز زن
نخواهد بود( .طاهري ،1375 ،ج  ،3ص  196و  )197اغلب حقوقدانان نيز معتقدند که
در منابع فقهي ،مصاديق نشوز زن مشخص گرديده است ،بنابراين در قانون مدني نيز بر
اساس ديدگاه فقها انجام اين امور تکليف زن نيست .وجود اين مسئله در تعاليم ديني و
قانون کشور موجب ميشود که هيچ اجباري براي انجام امور مذکور بر زنان اعمال نشود
و به نظر ميرسد که بتوان آن را از اين جهت نوعي حمايت اجتماعي براي زن دانست.
ماده « :1082به مجرد عقد ،زن مالک مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي که بخواهد
از آن بکند ».در توضيح بايد گفت که حتي اگر مهري در عقد معين نشده باشد ،با توجه
به ماده  1093قانون مدني براي زن مهرالمثل در نظر گرفته ميشود.
مواد  1106و  :1107با توجه به اين دو ماده ،نفقه زن به عهده مرد است و بايد براي
زن ،مسکن مناسب تهيه کند.
اين امر (نفقه زوجه) قائم به شخص است (کاتوزيان ،1375 ،ج  ،2ص )377و تا حدي
داراي اهميت است که عدم پرداخت آن از سوي زوج ،از جمله جرائم بر ضد حقوق و
تکاليف خانوادگي تلقي ميشود که در ماده  642قانون مجازات اسالمي (قانون مجازات
اسالمي مصوب  )1375/3/2ذکر گرديده است( .جعفري لنگرودي ،1382 ،ص  )565نفقه
زوجه حتي قابل اسقاط نيز نيست و هر قرارداد مخالف با آن ،قبل يا بعد از نکاح باطل
است( .کاتوزيان ،1378 ،ص )677
ماده  1118قانون مدني (قانون مدني همراه با تغييرات ،مصوب « :)1370زن مستق ً
ال
ميتواند در دارايي خود هر تصرفي که ميخواهد بکند ».اصل استقالل مالي زوجين و حق
اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شيعه است که در حکومت اسالمي
براي تأمين اجتماعي زن از لحاظ مالي وضع شده است ،اما مث ً
ال در قانون فرانسه که تقريب ًا
از مفصلترين و کاملترين قوانين دنياي متمدن غرب است ،شوهر ميتواند انواع تصرفات
را در اموال زنان انجام دهد( .محقق داماد ،1374 ،ص )317

 .3-2قانون کار(مصوب  1368/7/2مجلس شوراي اسالمي)
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زناني که به خاطر ازکارافتادگي يا بازنشستگي ،خانهدار شدهاند و قوانين حاکم بر
شغلشان در چارچوب قانون کار بوده ،در ماده  31قانون کار از حمايت مالي اين قانون
برخوردار شدهاند« :چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگي کلي يا بازنشستگي
کارگر باشد ،کارفرما بايد بر اساس آخرين مزد کارگر ،به نسبت هر سال سابقه خدمت،
حقوقي به ميزان  30روز به وي پرداخت نمايد .اين وجه عالوه بر مستمري ازکارافتادگي
يا بازنشستگي کارگر است که توسط تأمين اجتماعي پرداخت ميشود».
جامعه اسالمي پس از اينکه فرد قدرت کار کردن خود را از دست داد ،او را به حال
خود رها نميکند ،بلکه خود را موظف به تأمين او از محل درآمدهاي عمومي ميداند.
(عميد زنجاني ،ص )431
مواد  75تا  78قانون کار در مواردي از زنان شاغل (که مشمول قانون کار هستند)
حمايت ميکند که این موارد عبارتاند از :ممنوعيت انجام کارهاي خطرناک ،سخت و
زيانآور و نيز حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي،
مرخصي بارداري و مرخصي زايمان (استحقاقي) و برگشت به کار سابق پس از پايان
مرخصي ،ارجاع کار سبکتر به زن در صورت خطرناک يا سخت بودن کار در دوره
بارداري ،بدون کسر حقوق.
 .4-2قانون تأمين اجتماعي (مصوب )1354/4/3

 )1تأمين اجتماعي به عنوان يک نهاد اجتماعي ،به منظور تعميم عدالت و در درجه اول،
حمايت از نيروي کار مولد بنيان گذارده شد و گسترش يافت تا باالخره قانون تأمين
اجتماعي به منظور استقرار نظام هماهنگ با برنامههاي تامين اجتماعي در سال 1354
تصويب شد و اداره امور آن به سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نهادي مستقل سپرده
شد .اين قانون در طي ساليان اخير دستخوش اصالحاتي شده و اقشار مختلف جامعه
را دربرميگيرد .موضوعات اين قانون مسائلي نظير بيمههاي حوادث ،بيماريها ،بارداري،
ازکارافتادگي ،بازنشستگي ،مرگ ،ازدواج و عائلهمندي است( .آرتيدار ،1379 ،ص )204
طبق ماده  4قانون تأمين اجتماعي ،اين مواد براي زني است که قب ً
ال به کار اشتغال
داشته و هماکنون به داليلي از جمله ازکارافتادگي ،بازنشستگي ،استعفا ،اخراج و ...شاغل
نميباشد ،اما از حمايتهاي سازمان تأمين اجتماعي استفاده ميکند.

 .5-2قوانين ديگر
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قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي (مصوب
 :)1374/12/22در اين قانون توزيع شير خشک سالم و کافي و ساير غذاهاي کمکي
نوزادان مورد تأکيد قرار گرفته است.
منشور حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام جمهوري اسالمي ايران
حق برخورداري مادران از امنيت مادي و معنوي خصوص ًا در ايام سالمندي و
ازکارافتادگي؛ حق بهرهمندي از برنامهها و تسهيالت بهداشتي ،درماني مناسب جهت
پيشگيري از بيماري و درمان بيماريهاي جسمي و اختالالت رواني زنان؛ حق و
مسئوليت آگاهي و کسب مهارتهاي الزم در مديريت خانه و خانواده ،تربيت و پرورش
فرزند و مقابله با آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي؛ حق دريافت دستمزد از همسر در برابر
انجام امور خانهداري در صورت تقاضا و حق حمايت از تأثير کار زن در منزل بر اقتصاد
خانواده و درآمد ملي؛ حق برخورداري از تأمين اجتماعي و تسهيالت اقتصادي (جمعي
از انديشمندان مسلمان ،1385 ،ج ،1ص )26-18
مرخصي استعالجي زايمان به مدت  60روز تا  4ماه پس از زايمان براي شير دادن
فرزند (مصوب  75/7/15سازمان تأمين اجتماعي)
حاظ خدمت نيمهوقت براي بانوان (قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت
نيمهوقت بانوان (مصوب .)1374/1/15
عطاي مرخصي بدون حقوق مستخدمين که همسران آنان به مأموريت ثابت خارج از
کشور اعزام ميشوند( .قانون اعطاي مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت که
همسر آنان به مأموريت ثابت خارج از کشور اعزام ميشوند ،مصوب )1366/9/1
تأمين امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي و ايجاد
تسهيالت مناسب براي تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل کار کارکنان
زن (قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي ،مصوب
)1374/12/22
پرداخت کمک بارداري تا سه فرزند از  84روز تا  4ماه (بخشنامه شماره  625فني
سازمان تأمين اجتماعي ،مصوب .)1376/3/24
 کسر مدت قانوني خدمت زير پرچم فارغالتحصيالن اناث نسبت به مردان در مناطق
محروم (در امر بهداشت و درمان) و حذف اين مدت براي زنان شوهردار (اليحه قانوني
خدمت نيروي انساني ،درماني و بهداشتي ،مصوب )1358/9/24
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امکان انتقال مستخدم زن به محلي که همسر وي در آن اشتغال دارد( .بخشنامه به کليه
وزارتخانهها و سازمانها ،مؤسسات دولتي ،نهادهاي انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسر
کشور)1361/7/6 ،
تأکيد بر فراهم آوردن شرايط مطلوب براي زنان در جهت ايفاي وظايف مادري و کاري،
و تأکيد هر چه بيشتر بر تأمين تسهيالت الزم براي اشتغال بانوان بخصوص اشتغال در
مشاغلي که پرداختن به آن از سوي زنان ،مطلوب شارع مقدس است و با ويژگيهاي
بانوان از لحاظ روحي و جسمي متناسب است .انواع حمايتها در جهت تسهيل وظايف
خانگي از جمله :مرخصي با حقوق ،مزاياي بازنشستگي با سنوات کمتر خدمت ،امنيت
شغلي ،تأسمين اجتماعي در مواقع بيکاري ،بيماري ،پيري يا ناتواني از کار ،فرصتهاي
شغلي مناسب با اولويت براي قشر محروم بانوان نانآور خانواده ،فرصتهاي شغلي مناسب
براي مادران خانهدار در محيط خانه (سياستهاي اشتغال زنان در جمهوري اسالمي ايران،
مصوب  1371/5/20شوراي عالي انقالب فرهنگي)
اسناد حقوق بشر نيز به شکلهاي گوناگون ،به مسئله «اشتغال زنان» پرداختهاند .حجم
کنوانسيونها و مقاولهنامهها و ديگر سندهاي بينالمللي درباره اشتغال زنان نسبت به
قوانين مربوط به اشتغال زنان در جمهوري اسالمي بيشتر ،ولي از کيفيت انساني و ديني
نازلتري برخوردار است؛ زيرا مبناي حقوق بشر غربي بر انسانمداري بدون توجه به خدا
بنا شده ،اما در حقوق بشر اسالمي ،خدامحوري مهمترين اصل در تدوين و وضع قوانين
به شمار ميرود .با اين وصف ،واضعان و مجريان حقوق بشر غربي و حتي سازمانهاي
بينالمللي ميکوشند بيتوجه به فرهنگهاي بومي و ديني ،ارزشهاي اروپايي و آمريکايي
در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر يا بر آنها تحميل نمايند( .شيرودي،1385 ،
ص)123

 .3تحقق جايگاه اصلي زنان در آموزههاي ديني
تعاليم ديني اسالم براي فراهم کردن زمينههاي تحقق جايگاه اصلي زن و در واقع همان
اولويتي (خانهداري) که در بخش آموزههاي ديني به آن اشاره نموديم ،تدابيري انديشيده
است که در اين فصل به آنها اشارهخواهيم کرد:
اجر و منزلت باالي خانهداري ،همسرداري و فرزندداري :پيامبر(ص) و ائمه
اطهار(عليهمالسالم) با روايات فراواني که در باب اجر و منزلت باالي خانهداري،
همسرداري و فرزندداري بيان فرمودهاند (که پيش از اين برخي از آنها ذکر شد) ،نوعي
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فرهنگسازي در مقابل ديد منفي جامعه در پايين دانستن منزلت امور خانهداري و بالتبع
زن خانهدار انجام دادهاند .در حقيقت ،معصومين ،اين امور را مهمترين نقش و خدمت
زنان در جامعه معرفي کردهاند .بديهي است حکومت اسالمي با اين ديدگاه ،نگرش افراد
جامعه را در برابر زنان خانهدار تغيير ميدهد و امنيت رواني زنان خانهدار را براي آنان
تأمين ميکند .اين عمل نوعي اجر و قدرداني معنوي حکومت و جامعه از اين زنان به
حساب ميآيد و زمينههاي حمايت مادي را نيز براي آنان به همراه خواهد داشت .اين
در حالي است که نظام غربي بيشتر به دنبال بيرون کشيدن زنان از خانه و در معرض
استمتاعات جنسي مردان قرار دادن است( .شعباني ،1374 ،ص )99
ِ
1409ق ،ج ،31ص)303
نفقه :نفقه از جمله وظايف مرد در قبال زن است( .نجفى،
اين مسئله از مبناييترين وسايل حمايت اجتماعي زنان است که در حکومت اسالمي بايد
اجرا شود .همينکه مرد وظيفه دارد نفقه زن را تأمين کند ،زن بدون دغدغه به امور خانه،
فرزندان و همسر خود ميپردازد.
مهريه :پرداخت مهر بر مرد واجب است و زن به مجرد عقد ،مالک آن ميشود و اگر
مرد قبل از عمل زناشويي آن را نپرداخته باشد ،دين او به زن محسوب ميشود .صداق
خود يکي از ابزار تأمين اجتماعي زنان است که در حکومت اسالمي به کار گرفته شده
است( .عاملى،  1410ق ،ج  ،5ص  353و )356
اسکان :از حقوقي که زن بر مرد دارد ،حق اسکان است .پس تعاليم اسالمي با بر عهده
قرار دادن مسکن زن بر مرد ،او را تأمين کرده است( .همو 1413 ،ق ،ج ،8ص )307
تعليم :بر اساس نظر مشهور فقها زوج حق منع زوجه براي خروج از منزل جهت
فراگيري علومي که واجب عيني بر زن است ،ندارد و خروج زوجه از منزل براي فراگيري
اين علوم ،نشوز محسوب نميشود .همه فقها ميگويند :اگر شوهر ،خود به موازين
و احکام و معارف ديني داناست ،بر او واجب است به همسرش آموزش دهد وگرنه
حق ممانعت از خروج زن براي آموزش اين علوم را ندارد( .نجفى1409 ،ق ،ص )33
دستورات اسالمي با وجوب فراگيري يکسري علوم بر زن و جلوگيري از ممانعت شوهر
از فراگيري اين علوم ،در حقيقت شرايطي را براي زن شوهردار فراهم ساخته تا از بخشي
از حقوق ،تکاليف ،احکام ،مسائل اجتماعي و سياسي و ...از طريق يادگيري قرآن ،احکام
و ساير علومي که واجب عيني است ،اطالع يابد.
 کمک مرد به زن در امور خانه :در روايات فراواني ،سفارشات بسياري به کمک کردن
مردان به زنان در کار خانه ،نقل شده است که خود حمايت و تأميني است که تعاليم
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اسالمي به مردان در قبال زنان توصيه ميکنند؛ براي مثال« :رسول خدا(ص) به خانه علي
(ع) وارد شد .او و فاطمه را ديد که با کمک يکديگر با آسياب دستي آرد درست ميکنند».
(مجلسي دوم1404 ،ق ،ج  ،43ص)50
مسلم ًا اهميت اين مسئله در مورد زني که نقش ديگري را نيز در بيرون از خانه انجام
ميدهد ،افزايش مييابد.
حمايت زنان ازکارافتاده و بازنشسته :حمايت و تأمين اجتماعي افراد ازکارافتاده و
بازنشسته ريشه در تعاليم اسالم دارد و اسالم اجازه نميدهد که تا انسان قدرت بازو
و جوارح دارد ،از او کار کشيده و بهره گيرند و آنگاه که از کار بازايستد ،او را همانند
يک حيوان عليل و ناتوان به حال خود رها سازند ،بلکه حاکم اسالمي مکلف است از
بيتالمال مسلمين زندگي و حيات اجتماعي همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع
تضمين نمايد( .شعباني ،1374 ،ص )105در دوران خالفت حضرت علي(ع) هنگامي که
حضرت ،پيرمرد ازکارافتادهاي را ميبيند که از مردم تقاضاي کمک ميکند و از حالش
جويا ميشود و ميگويند نصراني است ،خشمگين ميشود و ميفرمايد :تا جوان بود به
کارش کشيديد ،حال که ناتوان گشته رهايش ميکنيد؟ آنگاه دستور ميفرمايند که از
(حرعاملي ،ج ،11ص49)
بيتالمال برايش مستمري قرار دهندّ .
اصل برابري و تساوي انسانها :اين اصل از اصول مسلم اسالم است که حاکم اسالمي
را موظف به فراهم کردن شرايطي جهت رشد همه انسانها ميکند( .اين اصل صريح ًا
س وا ِ
در آياتي از قرآن آمده است؛ مانند« :خَ َل َق ُك ْم م ِ ْن ن َ ْف ٍ
حدَ ة :شما را از "نفس واحدى"
ت في ِه م ِ ْن ُروحي :از روح خويش در بشر دميدم» (ص)72/؛ « َم ْن
آفريد( ».نساء)1/؛ « ن َ َفخْ ُ
ُ
َع ِم َل صالِح ًا م ِ ْن َذ َك ٍر أَ ْو أُنْثى  َو ُه َو ُمؤْ م ِ ٌن َفأولئ ِ َ
ك يَدْ خُ ُلونَ ال ْ َج َّن َة يُ ْر َز ُقونَ فيها بِغَيْ ِر ِحسابٍ :
هر كه كار شايسته كند ،چه مرد باشد يا زن ،در حالى كه ايمان داشته باشد ،داخل بهشت
مىشوند و در آنجا بىحساب روزى مىيابند» (غافر.)40/

 .4سازمانهاي حمايتي
سازمان تأمين اجتماعي

اين سازمان همه کارگران و کارمندان تابع قانون کار را از طريق بيمه اجباري ،و
خويشفرمايان را از طريق عقد قرارداد ،تحت پوشش قرار ميدهد .کمکهاي بلند مدت،
کوتاه مدت ،درمان و وام ،مزايايي است که با توجه به شرائط هر يک از افراد تحت
پوشش ،به آنان تعلق ميگيرد .اين نوع تأمين اجتماعي ميتواند براي زنان خانهداري باشد

که پيش از اين مشغول به کار بودهاند( .طالب ،1370 ،ص)237
اداره حمايت از حقوق زنان و کودکان

از اهداف اين دفتر عبارت است از :افزايش آگاهي حقوقي ،قضايي ،اجتماعي و فرهنگي
زنان کشور( .اداره امور بينالمللي زنان وزارت امور خارجه ،1387 ،ص)46
کميته امداد امام خميني

بر اساس اين طرح افراد بنا به عللي از قبيل فقدان سرپرست ،ازکارافتادگي يا معلوليت
سرپرست و ...بر حسب نوع نيازمندي ،تحت پوشش کمکهاي دائمي يا موردي قرار
ميگيرند(www.emdad.ir).
مرکز امور مشارکت زنان

پس از شناخت ابعاد مسئله ،به اين بحث بايد پرداخت که آيا نواقصي نيز در برنامهريز 
ي
در جهت تحقق اولويت خانهداري و تبيين جايگاه زنان در خانواده و جامعه در نظام
حقوقي ايران وجود دارد يا خير؟ و اگر جواب مثبت است چه راهکارهايي در جهت
بهبود و جبران نواقص بايد انديشيد؟ با بررسي قوانيني که در بخش نظام حقوقي ايران
به آن پرداختيم ،نواقصي در جهت گام برداشتن در مسير تعاليم اسالمي مشاهده ميشود.
ساختار نظام اداري کشور ،تجهيزات و تمهيدات پشتيبانيکننده براي ايفاي نقش مادري
و همسري زن را به طور دقيق ،کارا و مؤثر تعريف ننموده است .در حال حاضر در
دستگاههاي اداري ،براي زنان شاغل ،تمهيدات هماهنگکننده دو نقش (خانهداري و
شاغل بودن) به ميزان کمي ديده ميشود .در اين فصل ،نواقص موجود در نظام حقوقي
ايران بيان ميشود و راهکارهاي متناسب با آن شرح داده خواهد شد.
 يکي از مهمترين راهکارها ،القاء حس مفيد و مؤثر بودن در امور اقتصادي و اجتماعي
است ،چرا که در غير اينصورت ،اين بخش از جامعه نهتنها احساس خوشايندي از
موقعيت اجتماعي و اقتصادي خود نخواهند داشت ،بلکه به نوعي سرخوردگي و
بيانگيزگي در ايفاي نقشهاي گاه ًا چندگانه ،دچار ميشوند؛ زيرا آنها نميتوانند به طور
عيني جايگاهي در صحنههاي اقتصادي-اجتماعي براي خود قائل شوند( .جزني،1383 ،
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انجام طرحهاي تحقيقاتي براي بهبود اوضاع زنان خانهدار و آگاهي بخشيدن به زنان در
خصوص حقوق و تکاليفشان(www.women.org.ir) .
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ص )11از بهترين راهکارهاي اين مسئله ترويج تعاليم اسالمي در زمينه منزلت امور
خانهداري ،فرزندداري و همسرداري و قدرداني جامعه از زحمات زن خانهدار است که در
اينباره به تفصيل در بخش آموزههاي ديني بحث شد .با کمک رسانههايي مانند تلويزيون
و راديو ،ميتوان ارزش معنوي کار خانگي را به جامعه معرفي کرد .ارزشگذاري کار
خانگي و به حساب آوردن ارزش افزوده آن در حسابهاي ملي پيش از آنکه روش يا مدل
علمي طلب کند ،نياز به فرهنگسازي و تغيير نگرش جامعه نسبت به کار و فعاليتهاي
امور خانهداري دارد و اين خود در گرو ارائه آموزشهاي همهجانبه از سوي تمام نهادهاي
دولتي و غيردولتي است.
در جامعه ما ،ارزش واقعي فعاليتهاي زنان در آمارهاي م ّلي منعکس نميشود .اين
وضعيت بخصوص در مورد فعاليت زنان روستايي مشهودتر است .فعاليتهاي اقتصادي
و توليدي زنان روستايي و از جمله فعاليتهاي زراعي ،دامداري و صنايع دستي در
رده «خانهدار» و «کارکنان خانوادگي بدون مزد» دستهبندي و منظور ميگردد و اينگونه
فعاليتها و تالشها جزئي از وظايف خانگي آنها تل ّقي ميگردد و در آمارهاي رسمي و
م ّلي ،به حساب نميآيد و در رده «غيرف ّعال» دستهبندي ميشوند .ردهبنديهاي فعاليتي و
شغلي «مرکز آمار ايران» ،که متخذ از ردهبنديهاي خارجي و بينالمللي است ،لزوم ًا با
توجه به معناي جامعهشناختي اين ردهبنديها نيست .الزم است اين دستهبنديها با توجه
به شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور در نظر گرفته شود؛ مث ً
ال رده «خانهدار» ،که افراد
غيرف ّعال اقتصادي را در خود جاي ميدهد ،با توجه به شرايط ايران ،معناي متفاوتي با
«خانهدار» در کشورهاي صنعتي دارد .مفهوم «خانهدار» در ايران و بخصوص در روستاهاي
ايران ،با مفهوم «خانهدار» در جوامع صنعتي ،که با جدا شدن خانه از محل کار و جداشدن
مصرف از توليد و توزيع مترادف است ،بسيار تفاوت دارد و نبايد در ردهبنديهاي آماري،
با مفهوم آن در کشورهاي صنعتي يکي دانسته شود و مخلوط گردد .نه تنها فعاليتهاي
اقتصادي و توليدي زنان در آمارهاي م ّلي و رسمي منعکس نميشود ،بلکه ارزش افزوده
حاصل از کار آنان نيز محاسبه نميشود .به اين مشکل بايد عدم احتساب ارزش اقتصادي
وظايف بازتوليد زيستي (توليد مثل ،تربيت فرزندان ،پخت و پز ،نظافت و مانند آن) را
هم افزود (باقري ،1385 ،شماره  ،8ص  )250و از اين فعاليتها مانند ديگر مشاغل و
حتي بيش از آنها حمايت کرد؛ زيرا مهمترين کانون تربيت نسلهاي جامعه ،خانواده است.
اين حمايتها فقط نبايد حمايت مادي باشد ،بلکه بيش از مسائل مادي جنبه فرهنگي
مانند آموزش يا در اختيار قرار دادن امکانات در جهت تربيت هر چه بهتر نسلهاي آينده
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اهميت دارد.
رسميت بخشيدن به اقتصاد غيررسمي :از آنجا که اقتصاد غيررسمي سهم عمدهاي از
اقتصاد کشورهاي درحال توسعه را دربرميگيرد و چون زنان به علت سواد و مهارت پايين
و شــرايط تبعيضآميز بازار کار رســمي ،بيشتر در اين بخش حضور و فعاليت دارند،
عالوه بر اين چون بخش غيررســمي اســاســ ًا تحت پوشش نظام تأمين اجتمــاعي
رسمي قرار نميگيرد ،از اين رو شفافيت و رســميت بخشيــدن به فعاليتهاي اين بخش
از اقتصاد ،به زنان ياري ميرساند( .جباري ،1382 ،شماره  ،6ص )104
تشويق مردان به همکاري با همسر در امور منزل و قدرداني از او براي انجام کارهاي
خانه :اين کار نوعي پاداش معنوي براي زن تلقي ميشود .در بسياري از موارد پاداشهاي
معنوي اثري ماندگارتر از پاداشهاي مادي از خود به جاي ميگذارد ،زيرا پاداشهاي
مالي بعد از مدتي به صورت بخشي از حقوق و دستمزد تلقي خواهد شد .اين مسئله،
ريشه اسالمي دارد و پيش از اين بيان شد.
شناسايي نيازهاي آموزشي ،فرهنگي و ورزشي خاص زنان و تهيه طرحهاي مناسب
از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط( .قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( ،)1379 1383-مصوب  ،1379ص)40
دولت بايد با تمهيدات مناسب زن را براي حمايت از خانواده آماده کند .به زن بايد
ايمان و اعتقاد به بزرگي و عظمت مسئوليتش در خانواده داده شود .او نبايد با کار نکردن
در بيرون از خانه منزلت کمتري براي خود قائل شود .همچنين بايد براي ايجاد فرهنگ
ديني در جامعه ،به زنان آگاهي معقولي در زمينه علوم ديني و اسالمي مورد نياز مانند
قرآن ،احکام و ...داد .عالوه بر اين ،تا حدي نياز به علوم تربيتي دارد تا فرزندش را در
امنيت و سالمت از مرحله طفوليت عبور دهد .همچنين به خاطر اهميت سالمتي و نشاط
در زندگي انسان ،کمي هم بايد به علوم تغذيهاي ،مسائل بهداشتي و زيباييشناختي خانه
آشنا باشد .بنابراين زن ميتواند با آگاهي از فرهنگ اسالمي ،نقش خود را در حمايت از
خانواده عليرغم موانع موجود ايفا کند( .دسوقي ،1385 ،ج ،1ص )72
بسياري از توليدات خانگي زنان خانهدار صرفنظر از مولد بودن از نظر اقتصادي
و کمک به رشد درآمد م ّلي ،قابل خريد و فروش در بازار کاالها و خدمات نميباشد.
غفلت از توليدات اصلي زنان خانهدار چون فداکاري ،ايثار و تربيت فرزندان و بينشي
صرف ًا اقتصادي به امر توسعه در آيندهاي نه چندان دور ،موجب غفلت از نهاد خانواده
و فروپاشي استحکامات اصلي نظام اجتماعي ميگردد .ضروري است برنامهريزان امر
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توسعة کشور ،نقش بارز زنان خانهدار در توسعه کشور را در نظر گيرند و سياستهاي
برنامهريزي را بر اساس تعاليم اسالمي تنظيم کنند نه بر اساس تفکرات ليبراليستي( .دفتر
مطالعات و تحقيقات زنان ،نگاه ويژه :زنان و برنامه جهارم توسعه ،1384 ،شماره ،16
ص)3
از مشکالت ساختاري برنامههاي توسعه در ارتقاء وضعيت زنان فقدان يک هدفگذاري
مناسب جهت تعيين وضعيت آرماني زنان است .اين امر موجب گشته است تا در طي
چهار برنامة توسعه ،يک سياستگذاري پلهاي جهت ارتقاء وضعيت زنان در نظر گرفته
نشود .اين در حالي است که يک نظام مرحلهاي و زنجيروار در برنامههاي توسعه ميتواند
گامبهگام وضعيت زنان را در فرآيند توسعه با تبديل وضعيت به مرحلهاي باالتر تکامل
بخشد .معموالً پرداختن به مسائل زنان با تغييرات سياسي و نظريات جناحهاي مختلف و
احزاب گوناگون ،دچار تغيير و بحران ميشود .مشکل اصلي ،عدم يک اجماع نظر کلي در
خصوص مسائل زنان از جمله در موضوعات توسعه است؛ بهگونهاي که بهنظر ميرسد
تغييرات دولتها و نهادهاي حکومتي ،به دگرگوني در مباني سياستگذاري در اين حوزه
منجر ميگردد .اين وضعيت برنامهريزي منسجم و گامبهگام را در جهت ّ
حل مشکالت
زيربنايي و همچنين شناسايي اولويتهاي امور زنان مشکل ميسازد( .زعفرانچي،1385 ،
ص)124
پيشنهادات ديگري که ميتواند در راستاي حمايت از زنان موثر باشد ،عبارتاند از:
بررسي راهکارهايي که کار از ادارات به منزل منتقل شود( .ندري ابيانه ،1384 ،شماره
 ،3ص)203
مرخصي به مادر در مريضي فرزند و همسر (بهرامي ،1385 ،شماره  ،8ص .)100
فراهم کردن مقدماتي توسط دولت تا محيط خانه براي زنان ،همراه با آرامش باشد؛ از
اين جهت که دليل کار کردن در محيط بيرون ،فضاي کسالتآور درون خانه نباشد.
ضمانت اجراي عملي و مؤثر براي قوانين وضع شده؛ در غير اينصورت همان عادت
جامعه و فرهنگ مردم ،منبع تدوين حقوق تلقي ميشود( .جوادي آملي ،1381 ،ص )358
فراهم نمودن تسهيالت بيشتر در جهت پيشگيري و بهبود بيماري ،به صورت رايگان
يا با هزينه کم ،مخصوص ًا براي زنان شاغل که فرصت کمتري براي رسيدگي به وضعيت
جسماني خود دارند.
مساعدت و راهنمايي براي حل مشکالت شغلي ،حساسيت نسبت به مشکالت
خانوادگي ،تعامل صميمانه ،تطابق با درخواستهاي مرخصي ،تنظيم برنامه زمانبندي کار
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مطالعه فقهی – حقوقی اولويتسنجي اشتغال و خانهداري زنان در نظام حقوقي ايران

با ضرورتهاي خانوادگي (رستگار خالد ،1385 ،ص.)239
گرچه زنان شاغل بايد از حمايتهاي جامعه برخوردار شوند ،اما برنامهريزي و
سياستگذاري براي اين قشر نبايد به نحوي باشد که منجر به اهمال نسبت به مسائل
خانوادگي از سوي زنان شود ،بلکه بايد طوري باشد که استعدادهاي زنان را در جهت
حقوق و تکاليف طبيعي آنان شکوفا سازد .از ديدگاه شهيد مطهري(ره) در واقع ريشه
و اساس حقوق و تکاليف خانوادگي را ،که نوعي حقوق و تکاليف طبيعي هستند ،بايد
در طبيعت جستجو کرد ،درحاليکه در اجتماع مدني جنبههاي قراردادي غلبه دارد .پس
نبايد براي مسائل شغلي طوري برنامهريزي کرد که حقوق و تکاليف طبيعي را دچار خلل
سازد( .مطهري ،1387 ،ص )141اين مسئله همان تفاوتي است که ميان مباني اسالم و
سيستمهاي غربي وجود دارد .سيستم غرب با اعتقاد به تشابه حقوق و تکاليف و قوانين و
مقررات در مورد زن و مرد ،زنان را از نقش اصلي آنان دور کرده است ،در حالي که الزمه
عدالت و حقوق فطري زن و مرد ،عدم تشابه آنان در پارهاي از حقوق است( .همان ،ص
 )122يکي از ايراداتي که به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان وارد است ،همين مسئله
است .عبارت تبعيض عليه زنان در اين کنوانسيون بر اساس تساوي ميان زنان و مردان
تنظيم شده است( .سجادمنش ،1383 ،ص 33و مهرپور ،1377 ،ص 112و راعي ،شماره
 ،73ص)72
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 )1با استناد به آموزههاي ديني اسالم ،اين نتيجه به دست ميآيد که اگرچه زن حق
اشتغال دارد ،اما خانهداري نسبت به اشتغال اولويت دارد .بنابراين زنان ميتوانند با اصالت
دادن به سنگر «خانه» در «اجتماع» نيز به نحو شايسته ،ضمن رعايت حدود الهي ،به
وظايف قانوني و اجتماعي خود عمل کنند.
 )2در مجموع اگرچه قوانين متعددي در ايران در راستاي اين اولويت وجود دارد ،اما
حمايتهاي ناشي از اين قوانين (به دليل مشکالت تبيينشده در بخش پيشنهادات و
راهکارها) به اندازهاي کارا نيست تا خألهاي ناشي از نقشهاي چندگانه زنان شاغل را
جبران کند.
 )3بنابراين جامعه اسالمي بايد با الهام از تعاليم ديني و همسوسازي قوانين در مسير
اين اولويت ،جايگاه اصلي زنان (خانهداري) و همچنين اهميت و تأثيرگذاري اين جايگاه
را برايشان تبيين نمايد و بر اساس تدابيري که آموزههاي ديني براي تحقق اين جايگاه
انديشيده (و در مقاله ،برخي از اين تدابير شرح داده شد) ،زنان شاغل را در جهت هموار
ساختن تعارضات نقشهاي چندگانه ،ياري رساند.
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