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 چکيده
عدالت  یجامعه شناخت یو سپس بررس 1357- 1340 انیسال یدر ط یتیجنس  عدالت یجامعه شناخت یرو بررس شیاز نگارش مقاله پ هدف

را  یاقتصاد و یاسیو س یاجتماع  یها گاهیتا بتوان پا باشدیم 1390 - 1340 یبازه زمان کیدر  یو بطور کل 1390 - 1357 انیسال یط یتیجنس 

با آغاز  یدهه چهل شمس  یپژوهش در سالها هیبر اساس فرض .نمود یواکاو یتیو عدالت جنس  ضیدر سطوح گوناگون تبع رانیا نیبا توجه به قوان

دچار تحوالت مثبت  شیاز پ شیزنان ب یو حقوق یو اقتصاد یاسیس ،یاجتمائ گاهیجا ،دوم یدر دوره پهلو دیو انقالب سف رانیا ونیزاسیبرنامه مدرن

 یرشد تازه ا یو مالحظات فرهنگ  ینید ریبا توجه به تفاس یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع  یپس از انقالب در حوزه ها یسال ها درروند  نیشد و ا

و عدالت  استیس ،روند مشارکت زنان در حوضه اقتصاد 1390 - 1340 یدر سالها یتیعدالت جنس  یبا توجه به شاخص ها دهدینشان م جینتا .افتی

مناسبات  رییاز تغ یناش یها یثبات یب لیانقالب به دل یروزیداشته است و اگرچه در مقطع پ یرصعودیس رانیا یقانون مدن درزن و مرد  یحقوق

 ،یاجتماع  یحضور زنان در حوضه  ،انقالب یروزیپس از پ یبا افول روبه رو شد اما در سالها یتیترش عدالت جنس موقتا روند بسط و گس  یاسیس

از  شیپ ،شود عدالتعدم حضور زنان که منجر به  ایجهت حضور  یاسیس نیدر حوزه قوان عدالت .نمود دایرا پ یروند مطلوب یادارو امور  یاقتصاد

است و بلحاظ هدف  یاسناد قیروش تحق .میقانون روبه رو بوده ا انیمجر ریو تفاس تیو ذهن یفرهنگ  لیبا مسا میبازدارنده برخور نیآنکه به قوان

 . بوده است یاطالعات مطالعه متون قانون افتیو در یو نحوه جمع آور وهیش و یکاربرد

 .  یقانون مدن  -  یقانون اساس  -حقوق زنان    -  یجامعه شناخت :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

  یاسيس  ،یاجتماع گاهی در کسب نقش و پا  یتيعدالت جنس  یشناخت  جامعه  یبررس

 ۱۳۹0تا   ۱۳40 یزمان يبازه  یط رانی ا نيدر قوان  يو اقتصاد

 ۳اله صدفی ذبيح ، * 2سعيد معدنی ، ۱محمد حسين غنيمی
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 مقدمه

پس از انقالب همواره    انیدر طول سال  یاسیو س  یپژوهشگران حوزه اجتماع  تیاز موضوعات حساس و موردحما   یکیعنوان  به  یتیجنس عدالت

گوناگون حقوق زنان مداوما    اتینظر  انیعنوان حامبه رانیداخل و بعضاً خارج از ا  یاسیس  اناتیها و جرگروه .بوده است  یموردبحث و بررس

کرده و در دولت رانیزنان ا  تیاکثر اتیعنوان نظرخود را به  یتیهو  یو هنجارها  یذهن  یهاو ارزش  هازهو آمو اتینظر گوناگون    یهاابراز 
  یا کشور چگونه است؟ چه رابطه   هیحوزه زنان و ارتباط آن با قوه مقننه و مجر  تیعاند؛ اما واقمتفاوت به حقوق زنان را اجرا کرده  یکردهایرو

  ضی تبع  جادیا  یاز بسترها  رانیا  یو اقتصاد  یاسیو س یمدن نیقوان ایوجود دارد؟ آ رانیحوزه زنان در جامعه ا یو اوضاع کنون نیقوان  انیم

  یا زه ی رو انگ  شیپ  یهاسؤاالت و پاسخ  نیاست؟ ا  رانیزنان در جامعه ا  یحام  ی و اقتصاد  یاس یو س  یمدن  نیکه در مقابل قوان  ایاست    یتیجنس

خانواده مانند نفقه    نیو قوان  ی اقتصاد  ،یاسیس  یها در حوزه  رگذاریمهم و تأث  نیقوان  یپژوهش به بررس نیما در ا  .ستما  یپژوهش کنون  یبرا
 .  م یابیب  هایپرداخت تا پاسخ خود را در خالل بررس  میخواه

  عتیبه برابری بر اساس جنسیت اشاره نکرده و عدالت برای زنان تنها با رعایت موازین شر  ،کندیاساسی که برابری افراد را تضمین م  قانون

و    اندی همه افراد کشور فارغ از زن و مرد در برابر قانون مساو  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 20مطابق اصل    .است  شدهرفتهیاسالم پذ

با رعایت    . ..  ولی مشروط به وجود یک شرط اساسی:  ،مندندبهره  یاجتماعی و فرهنگ  ،اقتصادی   ،جمله حقوق سیاسیمن  یاز همه حقوق انسان
  یشناخت جامعه  یپرسش را مطرح کرد که بررس  نیا  توانیتاکنون م  40دهه    یها در سال  یفریو ک  یمدن  نیقوان  یا بررسب  جهیدرنت  .موازین اسالم

است؟ در    یبندچگونه قابل صورت 1390تا    1340از سال    رانیا  نیبا توجه به قوان  یاسیس  یاجتماع  گاهیدر کسب نقش و پا  یتیعدالت جنس

آغاز برنامه مدرن  یدهه چهل شمس  یهاگفت در سال  دیبا  قتیحق   گاهیجا  د؛یتوسط محمدرضاشاه و انقالب سف رانیا  ونیزاسیبا توجه به 
  یدر حوزه ها  ریپس از انقالب ن یروند در سال ها  نیدچار تحوالت مثبت شد ا شیازپشیزنان ب  یقوقو ح  یاجتماع  ،یاقتصاد  ،یاسیس

 .  افتیتداوم    یو مالحضات فرهنگ  ینید  یرهایبا توجه به تفس  یاس یو س  یاجتماع  ،یاقتصاد

مرداد و ثبات    28  یکودتا ،یمانند اصالحات ارض  یاجتماع  ،یاسیدهه چهل تاکنون اتفاقات مهم س  یموضوع در بازه زمان  نیا  یبررس لیدل

  یاصالحات ارض   گرید  ی و طبقه متوسط است و از سو  ینی دوم و رشد شهرنش  یپهلو  توسط  رانیا  ی مدرن ساز  ی هاآغاز برنامه  ،بعدازآن  یاسیس
عنوان مبدأ  به  1340از علل انتخاب سال    توانیچهره جامعه شد را م  رییساز تغکه سبب  یمیبلندمدت و تحوالت عظ  تیثبات و امن ،رانیدر ا

  وهی ش   .( را انجام خواهد داد 1390تا    1340)سال    یخیره تاردو دو  سهیاست که مقا  یخیتار_ی اسناد  یطورکل به  قیروش تحق  .پژوهش برشمرد

عدالت    یجامعه شناخت  یجهت که به بررسحاضر ازآن  قیدر تحق  .است  یبردار   شیاطالعات ف  یو ابزار گرداور   یانهاطالعات؛ کتابخا  یآورجمع

   .است  یل یتحل   قیروش مورد نظر تحق  ،پردازدیم  1390تا    1340از سال    رانیا  نیدر قوان  یاس یس  یاجتماع  گاهیدر کسب نقش و پا  یتیجنس

 

 پژوهش نهيشيپ

آن بر روند    راتینقش اشتغال و تأث  یبه بررس  یزنان شاغل بر بارور  یکار مقدار ساعت  ری( در مقاله خود با عنوان تأث1397)  یقهفرخ  شمس

نشان داد زنان شاغل    یجزئ  یبارور   زانیبا محاسبه م  یکل   جینتا  .پردازد یدر حوزه خانواده داشته باشد م  تواندیکه اشتغال م  یراتیو تأث  یبارور
  یدو گروه شغل   نیب  دیها برحسب رتبه موالتفاوت  کهیو هنگام  آورندیم  ایبه دن  یشتریوقت تعداد فرزند بنسبت به زنان شاغل تمام  وقتپاره

به فرزند دوم را    دنیفاصله ازدواج تا فرزند اول و فرزند اول تا فرزند دوم را کاهش و احتمال رس  ،وقتنشان داد شغل پاره  جینتا ،شد  یبررس

  ،آوردن فرزند   ایشدن احتمال به دن  شتر یبا ب  ،وقتشغل پاره  ،گرید عبارتبه  .دهدیبه فرزند اول را کاهش م  دنیاما احتمال رس  دهد؛یم  شیافزا

  بااو در مقاله خود    .نگردیم  یاجتماع  ی( اشتغال زنان را از منظر1397و همکاران )  یمهد  .فرزند داشتند  کیتبط است که قبالً  مر یدر زنان
قدرت نفوذ   لیتحل   سیحاصل از ماتر جیکه نتا  رسدیم جهینت نیبد  یاشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماع  یهایمشخط یعنوان ارائه الگو

از ا  یوابستگ اثرگذارتر  نینشان  که  در الگو نیدارد  که مب  یحسن فعل  نییتب  ،اشتغال زنان یهایمشخط  یمؤلفه    تی ارجح   نیهست 

( در مقاله خود با عنوان فرازوفرود اشتغال  1394)  یقدرت  نیحس  .در عرصه اشتغال زنان است  گرید  یهایمشخط  نسبتنرم به    یهایمشخط

داده است اما  کار زنان رخ  ی رویمشارکت ن  زانیدر م  یادیز  ی معتقد است که گر چه فرازوفرودها   یجهان  یو تفاوت آن با روندها انریزنان در ا
عوامل مؤثر بر اشتغال زنان نشان    لیتحل   .است  شده یبررس   زین  ری اخ  یاشتغال در سه دهه  یسن  یالگو  .است  نییپا  اریهمواره سطح اشتغال بس

  شی افزا   ،التی سطوح باالتر تحص  ،ی و در سطح خانواده مانند کاهش بارور  یاسیو س  ی در سطح کالن مانند مشکالت اقتصاد  یکه عوامل   دهدیم

او    .پردازد یبر مشارکت زنان م  یاسیفرهنگ س  ری( به تأث1394فاطمه )  یو بن  یپناه.  داشته است  ییابسز  ریمخارج بر سطوح اشتغال زنان تأث

مشارکت    یزنان بر رو   یاسیبود که فرهنگ س   نیاز ا  یحاک   قیتحق  جیکه نتا   شودیم  ادآور یزنان    یاسیو مشارکت س   یاسیفرهنگ س   یدر مقاله
دانش    ،حاکم  یاسینخبگان س  ،یاسیشامل نگرش نسبت به نظام س  ،یاسیس  یفرهنگ  یاههمه مؤلفه  نیهمچن .گذاردیم  ریآنان تأث  یاسیس

زنان رابطه    یاسیزنان با مشارکت س  یاسیخود و هنجارمند دانستن مشارکت س  یاسیس  ینگرش زنان نسبت به توانمند  ،یاسی( سزی)تجه

و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است و    رانیزنان در ا  یاس ی( به بحث مشارکت س1394و همکاران )  یهاشم  یمیعظ.  مثبت نشان دادند  داریمعن
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  ری و غ   یدانشگاه  لیو شاغل و زنان بدون تحص  یدانشگاه   التیتحص  یدر هر دو گروه زنان دارا  یاس یمشارکت س  نیانگیکه م  ردیگیم  جهینت

  نی زنان ا   یاس یآن است که مشارکت س  زا  یحاک   یگروه زنان شاغل و دانشگاه  نیدر ب  ژهیوبه  ی برازش خوب مدل نظر  .کم هست  اریشاغل بس
آگاه شیگروه ب س  یاس یس  یهایاز همه تابع سطح  تابع سطح   یاواسطه  ریعنوان متغبه  استیاست و نگرش به س  استیو نگرش آنان به 

متأثر از    رکشور و در مرتبه آخ  نیو مسئول  یحکومت  یاعتماد به نهادها  ،استیدر حوزه س  یتیجنس  یاحساس نابرابر  ،یاسیس  یهایآگاه

  زانی سنجش م   یبرا  یمدل  ؛یت یجنس   یها یاز نابرابر  ی( در پژوهش آگاه 1384اعظم آزاد ).  است  یانجمن   یها تیفعال  ژهیوو به  یاجتماع  هیسرما

رعادالنه  ی افراد از وضع نابرابر را غ  قیو تصد  یآگاهتیوضع  یو  .پرداخته است  یتی جنس  ی هایبه مسئله نابرابر  ،یتی جنس  یها یشناخت از نابرابر
  -ی سازه اجتماع   کیعنوان  به  تیشناخت جنس   شتر یب  یت یجنس   یکه آگاه  کندیبرداشت م  نیچن   یستینیفم  اتیپس از طرح نظر  یو .داندیم

  قی ( تحق 1385)  یهاتف.  گردد یم  دیدائماً بازتول  یو روابط اجتماع  یخانوادگ  اتیتجرب  قیسازه از طر  نیا  .ندارد  یستیز  شهیاست که ر  یفرهنگ

زنان در مورد تفاوت  یعنوان بررس اخود ب آمده از  دستبه یکل  جهینت .انجام داده است  ،و اقتصادی  یاجتماع  ،یستیز  ،یتیجنس  یهانگرش 

به مدرن    یسنت  کردهاییدر حال گذر از رو  یتیجنس  یهازنان به تفاوت  یهانگرش  ،یاجتماع  یهابخش  ریاست که همچون سا نیا قیتحق
  تی محدود   ای  تیمحروم  جادیها برای زنان اآن  رشیهرچند پذ  .طور کامل موردقبول زنان استبه  یسنت  یهاشهیل از ک  ییهاهنوز بخش .است

  رشی موردپذ  زین  یستیز  خصوص در بعدبه  .مطرح هستند  یت یجنس   یهاکه در مورد تفاوت  دتریجد  هایدگاهید  یبرخ  گریاز سوی د  .کندیم

طرد از سوی    ای  رشیها دارد موردپذآن  یبر اساس کارکردی که در زندگ ،مطرح در مورد زنان کردیبتوان گفت که رو دیشا .ها هستآن
 .  هاستآن

 

 پژوهش حاضر ينظر چارچوب

 (ي)ساختار يکربنديپ يرهايو متغ ی اجتماع نظام

توجهش بر کنشگر    ینظام اجتماع  فیتعر  ی به کنش معطوف است اما برا  وستهیتوجهش پ  ،سدینویرا م  یکه پارسونز کتاب نظام اجتماع  یزمان
متأثر از   یتیاز کنش متقابل است که در وضع یندیحاضر در فرا  یاز کنشگران فرد ی»کثرت  ینظام اجتماع یو  فیبه تعر .متمرکز است

با جهت دادن به    .است«  شدهنییاز نمادها تع  یبا نظام  تشانیاست و وضع  نهیبه  ی کنشگران خشنود  نیا  زهیال  .دارد   انیجر  یکیزیف  اتیخصوص

  یشناس که در حوزه جامعه   یاگانهفرهنگ و جامعه را در دستور کارش قرار عناصر سه  ،تیگانه شخصعناصر سه  ینظام اجتماع  یدانیدر م  قیتحق

از گذر مفهوم    یشناختجامعه  یدگاهیشخص د ،در وهله اول  .بخشندیجان م  یپارسونز  کردیدر رو  یا اجتماع  فهوماند اما به ممتداول  کایامر
  یارها ی( مع . ..  پزشک  ،دوجانبه )نقش به فرزند  یهاینیبشیمثابه نظام انتظارات و پبه  یدرواقع نقش اجتماع  .شودیادراک م  ینقش اجتماع

  ،است   زی فرهنگ زنان جامعه متما  .کندیم  نییتع  حیصر  شیوبکم  یمشخص به طرز  یرا در چارچوب  تقابلم  ی هاحاکم برکنش  یابیرفتار و ارز

  انی م  یمتقابل واقع  یهابه کنش  توانندیاست که نم شدهفیکنشگران تعر  انیمشترک م  یها و نمادهااز ارزش  یاچون فرهنگ مجموعه

 .  کنشگران فروکاسته شوند

رابرت ب نیهمچن ،ینظام اجتماع  در دو پارگ  لنیو ادوارد ش  لزیدر مطالعات مشترک با  نظام کنش از پنج  که   یپارسونز معتقد است 

(dichotomy) (ی)ساختار  ی کربندیپ  یرها یمتغ  نیا  .است  شدهلیها تشکدر مدل ارزش (pattern variables)  تی که پارسونز بر خصوص  

در نوسان    یدو مدل ارزش  انیکنش م  بیترت  نیبد  .کنندیاز دو شق مجبور م یکی  انیکند کنشگر را به انتخاب میم  دیها تأککامل و عام آن

 .  است

احساساتش را    یدارشتنیبرعکس با خو  ایعواطف و احساساتش عمل کند    ریتحت تأث  تواندی: کنشگر میاز لحاظ عاطف  یو خنث  یعاطف ،اول

 .  دمهار کن

شده باشد    هیکنشگران توج   ر یمشترک با سا  ی ها هدف  یخود: کنش ممکن است در راستا   یسو به  یر یگ جمع و جهت  یسوبه  ی ریگجهت  ،دوم
 .  کند  یرویپ  یمنحصراً شخص  یهااز هدف ،برعکس  ای

  ،برعکس   ای  کندیم  ی عام دارند داور  یکاربرد   تیکه قابل   یعموم   ی ارهای را به کمک مع  رامونشیپ  طی: کنشگر محییو خاص گرا  ییگراعام  ،سوم

 .  کندیم  یابیارز  زهایچ  ایخاص کنشگران    ی ارهایبه کمک مع

بر    ،برعکس  ایکند   یابیهست( ارز  یگری)آنچه د  اشیصفات شخص  یرا فقط بر مبنا  یگریو دستاورد: کنشگر ممکن است د  تیفیک  چهارم
   .شوندیم  دهیکنشش سنج  جیکه با نگاه به نتا  شیدستاوردها   یمبنا

جانبه  ها را در کل و همهآن نکهیا ایتوجه کند    گریو کنشگران د  تیجنبه از شخص کیو پخش: کنشگر ممکن است فقط به  یژگیو  پنجم

  .کند ی دقت م  ماریب  - مثالً به کنش متقابل پزشک  ،مدل آورده است  نیدر کاربرد ا  یفراوان  ی هاپارسونز مثال  ،یدر نظام اجتماع  .مالحظه کند

دارد    ییهاتیمنظور او صالح  نیا  یکند )برا  فایکنش ا  جهینقشش را با توجه به دستاورد و نت  دیپزشک با  ،باشد  ین رابطه کارکردیآنکه ا  یبرا
  یشاوند یخو  ،یروابط خصوص  ،باشد )احساسات دوستانه  انهیعام گرا  دیبا  ماریاش با برابطه  ،اند(شده شناخته  تیبه رسم  یکه از لحاظ اجتماع

جنبه    کیو فقط از   ژهیو  دیدر پروتکل معالجه مداخله کند(؛ کنش پزشک با  دیداشته باشد نبا  ماریاوقات با ب  ریدر سا  تواندیمکه پزشک    ...و
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چون ممکن    ،شود  مارشیب  یها خواهش  م یتسل   دیست )او نباا  یخنث   یاست( و کنش پزشک از لحاظ عاطف  ماریباشد )تخصص او اعاده سالمت ب

کنش پزشک    ی ری گجهت  ،وکاربرخالف مردان کسب   .(اندیاش ضرورمعالجه  یبرا  یرا داشته باشد که گاه   ییها یداکاراست نتواند از او توقع ف
و    تی ف یک  ،بودن یو انتظاراتش از لحاظ عاطف  ماری(؛ اما نقش بکندیم  تیفعال  ستین  یکه صرفاً شخص ینفع  یجمع است )پزشک برا  یسوبه

 (137:  1394  ،)اللمان  .با نقش پزشک متفاوت است  نهیقر  یبه شکل   باًیتقر  ییخاص گرا

به نوع    ،ی/ دستاورد( در سطح کالن اجتماع  تیفیک  ،یی/ خاص گرا  ییگراها )عامارزش  ی ری گجهت  کنندهنییدو جفت تع  بیبا ترک  ،پارسونز

و    انهیعام گرا  یهاارزش  یبا برتر یشغل  تیدادن به فعال  تیبه لحاظ اهم  کایآمر  یجامعه صنعت  ساننیبد  .کندیها مبادرت مجامعه  یشناس
  انی م   بی ترک   ینی داشتند؛ در تمدن چ  یبرتر   تیفی/ ک  ییگرادوگانه عام  یها ارزش  هایناز   تیاز حاکم   شیدر المان پ  شود؛یم  ناختهدستاورد ش

  نی فلوران کلوهن و فرد استرودبک ا   .تفوق داشت  تیفیو ک  ییخاص گرا  انیم  یتالق  نیالت  ی کایآمر  ی هاو در جامعه  ییدستاورد و خاص گرا

  ،)اللمان   .اندبسته  ییکایجنوب غرب آمر  یاجتماعات قوم  انیم  یفرهنگ  یهاو تفاوت  ییایبه منظور مطالب پو  یسطح محل   ررا د  ینوع طبقه بند

1394  :133) 

  یمحافظه کارانه و انتقاد   یکردها یآشکار رو   ییارویرو  ،است که در آن  یاز مباحث  یکیدرباره کار و اشتغال    یپارسونز  یینمونه کارکردگرا  بعنوان

مانند   یمثبت و مهم  یکار کردها یاشتغال مردان را دارا افتنی  تیمحور  ،ییکایآمر  ی جامعه شناس کارکردگرا  ،پارسونز  .میرا شاهد هست

  یاز اعضا   یکیشود که معموال فقط    یم  لیالگو تسه نیبه واسطه غلبه ا  یخانواده هسته ا  دیانسجام شد  ،یبه نظر و  .داند  یخانواده م  مانسجا
مگر    ،کنند   یکودکان على القاعده »کار« نم  رایرد؛ زکننده دا  نییتع  یتیاهم  ،کل  کیخانواده به عنوان    تیموقع  یاست که برا  یشغل   یآن دارا

به    .نه حرفه«  ،»کار« است  یحداکثر دارا  ایمنحصراً زن خانه دار است و    زیرا ترک کنند؛ همسر و مادر ن  یخواهند خانواده پدر یمکه    یزمان

 نیبلکه به ا  ،در آمد خانواده است  هیکه معموال منبع اول  لیدل  نیمهم تر خواهد بود؛ نه تنها به ا  اریشوهر و پدر بس  یشغل   تیموقع  ،بیترت نیا

  ،بخش به نقش شوهر / پدر   تیموقع  یبا محدود شدن نقش شغل  .خانواده در جامعه بزرگ است  تیو تنها پایه موقع  نیز که مهم ترین  لیدل
  یتا زمان   .ببرد  نیرا از ب  تی تواند انسجام رابطه زوج  یزن و شوهر که م  نیصوص رقابت بشود؟ به خ  یرفع م  تیکسب موقع  یهرگونه رقابت برا

  یاحساس کمتر   ،گسترش حسادت  یبرا  ی فرصت کمتر  ،نباشند  سهیقابل مقا  مایشده باشند و مستق  کیتفک  گریکدی  زا  تی موفق  یرهایکه مس

و    ی نظام پدرساالر   ای  یدار  هینظام سرما  یدر اشتغال را بر حسب منافع آن برا  یت یجنس   زیتما  ،ی انتقاد  ی کردهایو مانند آن وجود دارد اما رو

معاصر را    یخانواده هسته ا  یاز کارکردها  یکیها    ست ینئومارکس ،نمونه  یبرا  .کنند یم  نییزنان تب  یراآن ب  یمنف  یبا تأکید بر کار کردها
داران جذب بازار کار شده و با رفع    هیسرما  یاز سو  ،که به هنگام لزوم یزنان  یعنیدانند؛    ی»ارتش ذخیره کارا م  ینگهدار یبرا یمکان  نیتأم

  یهم باز تاب و هم تداوم بخش فرودست   ،نابرابر زنان در بازار کار  تیباورند که وضع  نیبر ا  زیها ن  ست ی نیمف  .شوند  یاز کار کنار گذاشته م  ،ازین

دست کم تا    یشتیآنان از نظر مع  ،است  یآنان ناکاف  یاستقالل اقتصاد  نیتأم  یاز زنان برا  یاریاز آنجا که در آمد بس  رایآنان در خانه است؛ ز

:  1394  ،)اللمان  .شود   یمردان از آنان م  یزنان و بهره کش   یامر موجب تداوم نقش خانه دار  نی مانند و هم  یبه شوهران خود وابسته م  یحدود
135) 

  یم  رانیحاکم بر جامعه ا  ینیحکومت د  نیبا توجه به قوان  یرانیجامعه ا  یبا هنجارها   یپارسونز   انهیکارکردگرا  دگاهید قیاساس با تلف نیا بر

 :افتیدست    ریز  یتوان به شاخصه ها

 

 ی تي: عدالت جنسالف

  کی در هر    ،یو فرهنگ  یعوامل اجتماع  ریتأث  جهیدارد که در نت  ییهایژگیکه اشاره به و  زین  تیدر حوزه جنس  ،آن  یمتأثر از مفهوم کل  ،عدالت

تحت عنوان عدالت    ،ناآشناتر و مبهم تر  یورود نموده و مفهوم(  15:  1388  ،)رودگر   کندیطور متفاوت بروز و ظهور ماز دو جنس مرد و زن به
قلمداد    یو اقتصاد  یاجتماع  ،یبه همه امکانات فرهنگ  یتناسب زنان و مردان در دسترس  تیرعا  یرا شکل داده است که به معنا  یتیجنس

زنانه با مردانه از همه امکانات برخوردار باشد و    صیاز دو جنس متناسب با خصا  کیکه هر    یاگونهبه  ،؛ البته(92:  1388  ،یجانی)آذربا  شودیم

  یناتوان   لیافراد مانع از آن نشود که به دل  ت یآن است که جنس   یت یعدالت جنس  ی پس اقتضا  .در حق آنان وارد نشود  یاجحاف  ای  تمس  گونهچیه

 .  (229:  1388  ،کنند )عطارزاده  ی و کهتر  یاحساس ناکام   ،خود   ستهیدر احراز شأن و منزلت شا

 

 عدالت جنسيتی  يها: شاخصب

  یا جهیمثابه نتبلکه آن را به  ست؛یها نو اجتماعی آن  تیی جنس  تیتفاوت زن و مرد در هو  ایتنها ناظر به تساوی    تییعدالت جنس  یهاشاخص

از    یت یعدالت جنس  یشاخص ها  .زدیخیبرم  عییطب  تیانسانی و تفاوتشان در جنس تیکه از درون اشتراک زن و مرد در هو  کندیتلقی م
 :باشد  یم  ریاسالم به شرح ز  دگاهید
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 هادر ارزش تساوي

  چی لذا ه  ،مگر به سبب تقوی ندارند  گریکدیبر    حیی ترج  ،انسانی مشترک و از جهت ارزشی  تیاسالمی زن و مرد به جهت داشتن هو  دگاهید  از

از مردان    ترارزشیکه نقش زنان را ب  کردی یرو  .تر شودمتصف به ارزش برتر و پست  تواندینم  ت یجنس   لیها به دلاجتماعی آن  یهااز نقش  کی

زنان برتر از   ایمواردی که مردان توانمندتر از زنان  ،مردان بر زنان برتری ارزشی ندارند .دینمایجنسی را مخدوش م  تیعدالت در هو  ،بداند
حسن شوهرداری زن با ثواب جهاد    لتیاسالمی فض  اتیلذا در روا  ،انجام کار است  بلکه توانمندی در  ست؛یبرتری ارزشی ن نیا  ،مردان باشند

 ا«: »عن النبیّ قال جهاد المرأئ حسن التبعل لزوجهکندیمرد برابری م

 هابا نقش تيجنس تناسب

استعداد و    یهاهیاز پا  کیی  ،درتعقل و ق  ،همانند بلوغ  ت یجنس   .است  تیها با جنس تناسب و توازن نقش  تیی عدالت جنس  یهااز شاخصه کیی

  انی در واقع بر خالف جر   ،رندیگیم  دهیرا ناد  تیکه نقش جنس  ستیینیفم  یهاهینظر  .کندیآن را الزام م  عتیطب  نیاست که قوان  هایتوانمند

متفاوت    تیبا جنس  ،است  تییجنس   یهاکه سازنده نقش  ییها و هنجارها ارزش  ،باورها  ،اسالم  دگاهیاما از د  دارند؛یگام برم  نشیو آفر  عتیطب
   .زن و مرد تناسب دارد

 اخالق و حقوق تقارن

زن و مرد حق رشد    رایظلم اخالقی را فراهم کند؛ ز  نهیزم  دینبا  فیاست که حقوق و تکال  نیا  ،در اسالم   تیی عدالت جنس  یهاشاخصه گرید  از

  ایاز رفتاره   ارییبس  نیتع  .با اخالق تقارن داشته باشد  دیزن و مرد با  یهالذا احکام حقوقی و نقش  ،دارنداخالقی و معنوی را در جامعه و خانواده

صورت ستمی اخالقی    نیا  ریدر غ  ،اخالقی باشد  ارهاییمعطوف به اهداف و مع  دیرد بازن و م  نیمختلف ب  یها در حوزه  کار میاجتماعی و تقس
   .شودیروا داشته م

 ایدر مزا عدالت عدم

دارا بودن شرا  ،دارندرا بر عهده  ییهاتیمسؤول ایاجتماعی   ییهادر مواردی که زنان نقش  ،سابق  یهامفروض گرفتن شاخص با الزم و   طیبا 

گاه به   ،ااز جوامع و حتی در جامعه م  ارییدر بس  .است  تییدر عدالت جنس  گرییشاخص د  شانیو دستمزد ا  ایبرابری مزا  ،همسان با مردان

   .شناسدینم  تیرا به رسم  ی زی آمضینگاه تبع  نی دستمزد زنان کمتر از مردان است؛ اسالم چن  ،تیبهانه جنس

 

 : پژوهش روش

را در بر    یهجر 1390تا    1340  یموجود دوره زمان  نیاز آن جهت که قوان  یخیتار .باشد یم یختاری  –  یاسناد  ،یفیاز نوع ک قیتحق  روش

حوادث    بیصحت و سقم و ترت  نییتع  ،یابیارز  ،یگردآور  قیاست که از طر  ینیو ع  ک یستماتی س  یبازساز "  یخیمنظور از پژوهش تار  .ردیگیم

  (54:    1376  زاکی) ا  ".  است  یمبتن  نیمع  هیو غالباً بر فرض  ردیگ  یقابل دفاع صورت م  جهینت  لیو تحص  تبه منظور اثبا

ساله    40بازه    نیوضع شده در ا  یبه متون قانون  قیتحق  یسواالت و فرض اصل   یاست چرا که جهت بررس  ی پژوهش حاضر اسناد  گرید  یسو  از

   .سند در نظر گرفته شده است  کیبه عنوان    یهر متن قانون  .پرداخته شده است

 

 پژوهش يهاافتهی یبررس

  یو عدالت حقوق   استی س  ،روند مشارکت زنان در حوزه اقتصاد  یاسیبا توجه به حوادث س   1390تا    1340  ی هاها در سالشاخص  نیتوجه با ا  با
  یاس ی مناسبات س   رییاز تغ  یناش  یهایثباتیب  لیانقالب به دل  یروزیهمچون پ  یو اگرچه در مقاطع  افتیتداوم   رانیا  یزن و مرد در قانون مدن

حضور زنان    ؛یل ی پس از جنگ تحم  یها در سال  ژهیوانقالب به  یروز یپ  ی هابا افول روبرو شد اما در سال  یت یو گسترش عدالت جنس سطروند ب

 .  نمود  دایرا پ  یروند مطلوب  ی در حوزه اقتصاد و امور ادار

حوزه    ،1355تا    1342  یها در سال  رانیا  ی و دوم رونق اقتصاد  دیدو مسئله مهم شامل انقالب سف  لیبه دل  ژهیواز انقالب به  شیپ  یهاسال  در
و توانستند در حوزه    افتندیراه    شدهسیتازه تأس  یصنعت  یهازنان به بازار کار کارخانه  یدر حوزه اقتصاد  .افتی  یاتحول گسترده زیزنان ن

دوران حضور زنان در مناصب قضاوت و    نیمسئله مهم ا  .داشته باشند  ی ترحضور گسترده یها و مراکز علمدانشگاه ،در سپاه دانش  زشآمو

زنان که با    یحق را  .شدیم یجلو تلقحرکت روبه  یاما نوع  گرفتیرا در برم  از زنان یاست که گرچه تعداد اندک  یمل   یوزارت و مجلس شورا
  توانیپژوهش م  یهاداده یو بررس  یمدن  نیقوان یبا بررس  .شودیم  یدوران تلق نیاز تحوالت مهم ا زیروبرو شد ن  یاسیساعتراض مخالفان  

  1340از سال   رانیا  نیبا توجه به قوان  یاسیس  یاجتماع  گاهیدر کسب نقش و پا  یتیعدالت جنس  یشناخت جامعه  یبررس  سؤال پژوهش را که

 .  است؟ پاسخ گفت  یبندچگونه قابل صورت  1390تا  

  گاهی جا   د؛یتوسط محمدرضاشاه و انقالب سف  رانیا  ونی زاسیبا توجه به آغاز برنامه مدرن  یدهه چهل شمس   ی ها پژوهش در سال  هیبر اساس فرض
کشور    یانقالب   طیپس از انقالب با توجه به شرا  یها دچار تحوالت مثبت شد اما در سال  شیازپشیزنان ب  یو حقوق  یاجتماع  ،ی اقتصاد  ،یاسیس
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  دای دولت و مجلس پ  نهیخانواده و قضاوت و حضور در کاب  ی هانهیر زم  ژهیورا به  یمحسوس  راتییزنان تغ  گاهیجا  یفریو ک  یمدن  نیقوان  رییو تغ

دادهبا ت  .کرد دل  یهادر سال  یپژوهش  یهاوجه به    یها زنان در حوزه   ،یتیعدالت جنس  دگاهیو د  یاسالم یمبان  میتحک لیپس از انقالب به 
  نی قوان   ،اقتصاد  یها زنان در حوزه  ،گرد شدند اما با توجه به روند توسعه کشور در طول چهار دهه گذشتههمچون وزارت و قضاوت دچار عقب

را به خود    یتوجهسهم قابل  یو آموزش  یاقتصاد  یهاداشته و در بخش  یاند حضور ممتد و دائمتوانسته  یاسیخانواده و مشارکت س  ،یمدن

داشته اما در    یکاهش  یتاکنون روند 1340از سال    یاسیس  یاجتماع  گاهیدر کسب نقش و پا  یتیجنس  ضیتبع  قتیدر حق  .اختصاص دهند

 .  را تجربه کرده است  یروند کندتر   یو فرهنگ  ینیبا توجه به مالحظات د  یجمهور  استیچون وزارت و ر  یهاحوزه

 یاقتصاد   گاهیدر کسب نقش و پا  یتیجنس عدالت

  1390تا    1340از سال    رانیا  نیزن در قوان  یحقوق  گاهیبا توجه به جا  یاقتصاد  گاهیدر کسب نقش و پا  یت یجنس  عدالتو    یحوزه اقتصاد  در

 :را ذکر نمود  لیذ  جینتا  توانیم  نیقوان  یحق بر کار کردن( با بررس  ،حق کار کردن ارث و حق مالکیت  ،اشتغال ،نفقه  ،هی)مهر

  بی ترت   نیبه هم  .دیدرصد رس  9/12درصد به    2/9به خود گرفت و از    یصعود  یزنان آهنگ  تیفعال  ینرخ واقع  ،1335  -55  یهافاصله سال  در
  1335درصد در سال    7/9فعال کشور از    تیار کل کشور را به خود اختصاص دادند و نسبت زنان از کل جمعاز بازار ک  یشتریزنان هم سهم ب

وارد بازار کار    توانستندیزنان م  ،عیو گردش چرخ صنا  یاقتصاد  عیبه رشد سر  یابیدست  یبرا  .کرد  دایپ  شیافزا  1355درصد در سال    8/14به 

 (1392  ،یفخب  این  بی)مس.  شوند

 ۱۳55تا  ۱۳۳5 يهاسال یط رانی: سهم زنان از بازار کار ا۱شماره  جدول

 

 یبه نقل از فخب ۱۳80طلب: ي: شادمنبع

به حقوق    ،درآمدزا به دورمانده بودند  یاقتصاد  یهاتیکشور که اغلب از فعال  تیاز جمع  یمین  سوکیبود؛ از    ییهابر هدف  یمبتن  استیس نیا
  ،که بر سر راه حضور زنان در جامعه وجود داشت   یموانع فرهنگ  گرید  یو از سو  شدندیاضافه م  یعموم  ای  یبخش خصوص  رانیو دستمزد بگ

  1200000از    شیهزار نفر به ب  940زنان شاغل از حدود    تیتعداد جمع  ،1355تا    1345  یها در سال  ،استیس  نیا  جهیدرنت  .شدیبرداشته م

و    یاجتماع   ،یو سپس در بخش خدمات عموم شیدرصد از کل افزا  47در بخش صنعت ) شیافزا نیا  ریقسمت چشمگ  .افتی شینفر افزا

هفت    انیم هیدرصد بق 10و    افتیدو بخش اختصاص    نیکار زنان به ا  یروین  شیاز کل افزا  ددرص  95  کهیطوربه  .شدی( متمرکز میشخص
بخش    ریبگ»مزد و حقوق   یزنان شاغل در گروه شغل   ،1355تا    1345  یهادر سال  ،(35  -6  ،1380  ،طلب  یشد )شاد  عیتوز  ماندهیخش باقب

  ،ی فخب  این  بی)مس .افتی شیدرصد افزا 20/ 3درصد به    6هزار نفر و سهم آنان در کل زنان شاغل از  246هزار نفر به   57از رقم   «یدولت

1392) 

 ۱۳55تا  ۱۳45 يهامختلف اقتصاد در سال يها: سهم اشتغال زنان در بخش2شماره  جدول

 

 یبه نقل از فخب ۱۳80طلب: ي: شادمنبع
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را    یدار درصد از جامعه زنان خانه  70درصد ثابت مانده و حدود   11در مرز    باًیدوره تقر نیساله به باال در اسهم زنان شاغل ده  بیترت  نیبد

  ضورحوزه ح   .اندجامعه حضور نداشته  یاقتصاد   یها تیفعال  رهیدر دا  رانیاز زنان ا  یاریاز آن است که بس  یدو رقم حاک نیا  سهیمقا  .ادامه دادند
مطلب را    نیا  زین  1353  یهامربوط به سال  یپژوهش   یها افتهیبود که    هاارتگاهیو ز  یدار در آن دوران غالباً محدود به مجالس مذهبزنان خانه

 .  کندیم  دییتأ

آنان را در انتخاب هر شغلى که مخالف   ،دانداساسى جمهورى اسالمى ایران عالوه بر اینکه اشتغال را از حقوق اولیه و طبیعى زنان مى  قانون

یز بر مالکیت زنان در  ن  ،کندشرایط و فراهم آوردن امکانات الزم براى اشتغال بانوان موظف مى  نیدانسته و دولت را به تأم اسالم نباشد آزاد
مقدمه قانون    .فراهم گردد   ،هاى اقتصادى هاى کار و تالش و فعالیتعرصه  در   ورزد تا زمینه حضور گسترده زنانمى  دیوکار مشروعشان تأک سبک

  یلبه دل  : »زنانداردیبال مردان است مقرر مثبت در قم  ضیتبع  انگریکه ب  اساسى جمهورى اسالمى ایران تحت عنوان زن در قانون اساسى

  ،خانواده  زن در چنین برداشتى از واحد . ..  استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود  ،اندم بیشترى که تاکنون از نظام طاغوتى متحمل شدهست

شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادرى در  زدگى و استثمار خارجصرفاعه مکار« بودن در خدمت اش »ابزار ء بودن و یااز حالت شى
دفتر امور زنان نهاد ریاست    ،)جایگاه زن در قانون  .فعال حیات هست«  هاى میدان  رزم مردان درآهنگ و خود هم هاى مکتبى پیشرورش انسانپ

 (1373جمهورى:  

هاى مادى و  راى همه در تمام زمینهادالنه بکانات عبه »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد ام  از اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران 9  بند
ازجمله حقوق    ،هاى شغلى موجود در جامعه: استفاده مساوى از تمام فرصتداردیم  اساسى مقرر  قانون  ل بیستماص .دارد دیعنوى« تأکم

مطابق اصل بیست و هشتم    .دارد  اشاره انون اساسى جمهورى اسالمى ایران نیز بدانیستم قشده که اصل ب  تصادى و اجتماعى زنان محسوباق

  دههمه افراد« گردی   براى  تغال به کار و شرایط مساوى براى احراز مشاغلکان اشاد »امقانون اساسى جمهورى اسالمى ایران دولت موظف به ایج

منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن  شرایط کار و امکانات اشتغال براى همه به  نی: »تأمداردیقرر مهل و سوم ماصل چ 2بند  .است
  و رق کن کردن فهامعه و ریشاستقالل اقتصادى ج نیبراى تأم  .ولى وسایل کار ندارند«  ،قادر به کارند  که  یکسانتیار همهوسایل کار در اخ

اصل    .داندان ضرورى مىجامعه ازجمله زن  افراد  شرایط و امکانات کار را براى همه  نیتأم  ،محرومیت و برآوردن نیازهاى انسانى در جریان رشد

  وکار عنوان مالکیت نسبت به کسب تواند بهنمى  کسچیویش است و هشروع خوکار م: هر کس مالک حاصل کسبداردیمقرر م  زیچهل و ششم ن

 .  کند سلب  وکار را از دیگرىکسب  امکان خود

 زنان  یسخت برا  یکارها   تیممنوع

 مانیزا  یمرخص

 زنان شاغل  یدورکار  طرح

 زنان سرپرست خانوار  یبرا  یشغل   التیتسه حهیال

 از موعد زنان  شیپ  یبازنشستگ

 وقت زناناشتغال پاره  نیقوان

دمات در دو  صنعت و خ  ،الگوی اشتغال زنان در سه بخش کشاورزی  سهیمقا  .فوق را نشان داد  نیقوان  ریتأث  توانیم  زیآمار و ارقام ن  یبررس با

ش  هش و در بخ اشاورزی کش کفراوانی نسبی اشتغال زنان در بخ ،هن دهه طی ایاز آن است ک  یدر کل کشور حاک 1385و   1365مقطع  
تغال در  رای اشان بنتیجه گرفت که گرایش زن  توانیاری مآم  یهابر اساس داده .و در بخش خدمات ثابت مانده است  افتهیشیانعت افزص

رده  صنعت تغییر ک   یسوصنعت و در روستاها از بخش کشاورزی به  یسوف فعالیت اقتصادی در شهرها از بخش خدمات بهمختل   یهابخش

تا    1355  یهادرصد اشتغال در بخش کشاورزی طی سال .در مناطق روستایی چشمگیر است ژهیوبه  ،صنعت  شه بخان بگرایش زن .تاس
برابر    1385تا    1355  یها ردان در بخش کشاورزی طی سالتغال مد اشرخ رش ن  .در گروه مردان کاهش و برای زنان افزایش داشته است  1385

ا  ت   1355  یهادرصد اشتغال در بخش صنعت طی سال .درصد بوده است  03/35این دوره   دردرصد و نرخ رشد این نماگر برای زنان    47/46

بخش    دوباره با کاهش اشتغال زنان در  ،1375دوباره رو به افزایش نهاده است؛ هرچند از سال    1365ولی از سال    افتهیشدت کاهشبه  1365

درصد و نرخ رشد این نماگر برای    4/14ر براب  1385ا  ت  1355  یهارخ رشد اشتغال مردان در بخش صنعت طی سالن  .میارو بودهصنعت روبه
در میان مردان    1385تا    1355  یهاطور متوسط طی سالنرخ رشد اشتغال در بخش خدمات به .درصد بوده است  73/37زنان در این دوره  

و واگذاری سهام و    یسازیخصوص  یسوحرکت به  مراهبه ه ،1381از اواخر   .درصد افزایش داشته است 92/32و برای زنان  درصد 83/51

وازن ساختاری و  دولت ایران با هدف اصالح عدم ت  ،اونی و گسترش فعالیت بخش خصوصیصوصی و تعدولتی به بخش خ  یهامدیریت شرکت

فعال  ،نهادی دور اجازه  اتی و صمالی  الحاتاص  ،ارجیخ  یگذارهیتصویب قانون سرما  ،اصالحات تجاری ،نرخ ارز  یازسکسانیچون    ییهاتیبه 
بر متغیرهای    ،اد محیطی رقابتیراه آزادسازی و ایجه همب  ،تصدی دولو کاهش ت  ی سازیخصوص  .خصوصی اقدام کرده است  یهاتأسیس بانک

 .  (1388:  ی)زعفرانچ  .اثرگذار است  ،آموخته آموزش عالیان دانشل زناشتغا   ژهیوبه  ،کالن اقتصاد ازجمله اشتغال



 1  -  14  صفحات  |  1399  تابستان|  19شماره    | یدر علوم انسان  یرشته ا  انیم  یپژوهش ها

 

 

نفر و    823هزار و   781و   ونیل یم  2به    1385نفر بوده که در سال    402هزار و   765و    ونیل یم 1برابر با   1375زنان شاغل در سال    تیجمع

که    دهدیکشور نشان م  یاقتصاد   ی هاتیاشتغال زنان در فعال  زانیم  یاست بررس  دهینفر رس  557هزار و   711و    ونیل یم  2به   1390در سال  
  یکار ی ب   زانیم  شیهمگام با افزا  .درصد است   1/13و    5/13  ،1/12  بیبه ترت  1390و    1385  ،1375  ی هاشاغالن کشور در سال  لسهم آنان از ک

  یکار یب  زانیم 1390تا    1385  یهاسال یط  ،دیرس  1385درصد در سال   3/23به  1375در سال   3/13از   زیزنان ن  یکارینرخ ب  ،در کشور

که    دهدینشان م  1390و    1385  ،1375  ی هازنان شاغل در سال  تیفعال  یعمده  ی ها گروه  یسهیمقا  ،است  افتهیشیدرصد افزا 241زنان به 

فعال  .شده است  شتریها به بخش خدمات بآن  شیو گرا  افتهیزنان در بخش صنعت کاهش  تیفعال مشاهده    ی کشاورز  یهاتیآنچه در بخش 
  یها ت یآنچه در بخش فعال  .است  افتهیشیافزا  1390کاهش و در سال    1385در سال    ی است که سهم شاغالن در بخش کشاورز  نیا  شودیم

جدول    ،است  افتهیشیافزا  1390کاهش و در سال    1385در سال    یاست که سهم شاغالن در بخش کشاورز  نیا  شودیمشاهده م  یکشاورز

 .  دهدیو خدمات نشان م  یکشاورز   ،صنعت  یتوزیع زنان شاغل را در سه گروه عمده  لیذ

 ۱۳۹0 ،۱۳85 ،۱۳75 يهادر سال تيعمده فعال يهازنان شاغل در گروه عی: توز۳شماره  جدول

 

 ۱۳۹0 ،۱۳85 ،۱۳75 يهانفوس و مسکن سال یعموم  يسرشمار یليتفص جی: نتامنبع

نفر    22216وقت مرد و  محقق تمام42562  ،1394های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در سال  سو بر اساس طرح آمارگیری از کارگاه  گریاز د 

درصدی از   33زنان سهم  درصدی از جمعیت محقق کشور و    67مردان سهم    گریدعبارتبه  .کنندیوقت زن در کشور فعالیت ممحقق تمام
همچنین بیشتر    .در صد از آنان دارای مدرک علوم پزشکی هستند 33عالوه بر این بیشتر محققان زن یعنی  .دارند  اجمعیت محقق کشور ر

ن  در صد از محققا   68در صد از محققان زن و    66علوم فنی و مهندسی هستند که    یهادر صد دارای مدرک در رشته  30محققان مرد یعنی  

 (www. amar. org)  .باشند یمرد دارای دکترای تخصصی م

نفقه    توانیما م  یمدن  نیاست تا آنجا که در قوان  یبررسقابل  زیمانند عقد نکاح ن  یدر عقود مدن  یحت  زین  ی زنان در حوزه اقتصاد  یحام  نیقوان

  ،( 718ص    ،1380:  ی شده است )لنگرودصرف کردن است و از انفاق گرفته  ینفقه در لغت به معن  .زنان نام برد  یحام  نیاز قوان یکیعنوان  را به

غذا اثاث منزل    ،البسه  ،مسکن  لیزن از قب   تیمتعارف متناسب با وضع  یازها ی: »نفقه عبارت است از همه نکندیم  انیب  یقانون مدن  1107ماده  

نفقه را   ،است  رانیفقه که منبع عمده حقوق ا  .مرض«  ایواسطه نقصان  به  اجیاحت  ایدم در صورت عادت  و خا  یو بهداشت  یدرمان  یهانهیو هز
گفت اگر زن بدون عذر موجه با شوهر خود   توانیم  نیبنابرا  رد؛یگیزن از شوهر بر عهده زوج قرار م نیکه در برابر تمک  داندیم  یافهیوظ

به پرداخت نفقه نخواهد   یفیو زوج تکل   شودیناشزه محسوب م ،اصطالح زنبه ،اطاعت نکند  ییو از او در امور زناشو  دیحسن معاشرت ننما

و حسن معاشرت است؟    خاص  نیزوجه فقط مکلف به تمک  ا یاست که آ  نیا  کندیکه به ذهن خطور م  یپرسش  .(516ص    ،1377:  یداشت )امام

را مکلف به حسن معاشرت با همسر    یگذاشته و و  زیرا بر دوش زوج ن  فیتکل   نیا  یقانون مدن  1103گفت که ماده    دیدرباره حسن معاشرت با
  یتقاضا   تواندیآن زوجه م  لیاز اسباب عسر و حرج محسوب شود و به دل  تواندیم  زیبا زن ن  یکیزوج از نزد  یخوددار   یاز طرف  .خود کرده است

پس از ازدواج زوج    رایبر عهده زوج قرار داده است ز  یبار اضاف  ،قانون  رسدیبه نظر م  یاز نظر اقتصاد  .(263ص    ،1382:  انیطالق کند )کاتوز

زوج مکلف به پرداخت نفقه    نکهیجز ا  ،قرار دارند  یبرابر  باًیتقر  تیدر وضع  . ..خاص و  نیتمک  ،اشرتحسن مع  ،ییزناشو  فیو زوجه درباره وظا

  .پرداخت کند   زیزوج مکلف به است آن را ن  ،زوجه  ی و در صورت تقاضا  ماندیم  یبر ذمه شوهر باق  نیعنوان دنفقه گذشته به  یشده است و حت
 . (138ص    ،1386:  یو امام یی)صفا

  بی تعق قابل  ،فقهن  تدم پرداخع  ،خانواده  یهاه برای مراجعه به دادگاهق زوجحسوب شده و عالوه بر حم  جرم  ترک انفاق   .ا  .م. ق   642ماده    مطابق

سایر    قهنف هیخود را در صورت تمکین ندهد یا از تأد  زن  : »هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقهداردیاده مقرر ماین م  .کیفری نیز هست

عمومی    ئتیوحدت رویه ه  یبه رأ بنا  .«نمایدیم  حکوممبس  اه حج ما پنامتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز ت النفقه  بواج خاصاش
  عوی کیفری لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزائی احراز نشود د  ،الناس هست  حقوق   دیوان کشور: مطالبه نفقه زوجه از

  صورت   مشروط به داشتن استطاعت مالی بوده و در   ماده  البته مجازات مستنکف در این  .(29/1/1368  -525ش    یود )رأخواهد ب  یدگیرسقابل



 1  -  14  صفحات  |  1399  تابستان|  19شماره    | یدر علوم انسان  یرشته ا  انیم  یپژوهش ها

 

 

(  233 ،« )بقره  . ..ال تکلف نفس اال وسعها  . ..ی شریفه: »آیه ،حکم فوق   مستند .موضوع تعقیب کیفری زوج منتفی هست  ،استطاعت  عدم

  .است   خانواده که اخالق ضامن بقای  ییزندگی زناشو  در  خصوصاً  و انسانی نبوده اخالقی  ،مجازات فرد معسر و تنگدست  ،آن اساس رب  .هست
ورت  ص   در  -1371الق مصوب  ه طب  واحده قانون اصالح مقررات مربوط ماده   6  تبصره   خصوصاً در   -در مواردی از قانون مدنی  ،الزم به ذکر است

در    ،به عهده وی نبوده   شرعاً  الزحمه کارهایی کهدر ازای حق  ،المثل یا نحلهبرای زوجه از قبیل اجرت  دیگری  حقوق و درآمدهای مالی ،طالق 

 .  است  شدهگرفته نظر

 

 یاسيس یاجتماع گاهیدر کسب نقش و پا یتيجنس عدالت

از سال    رانیا  نیزن در قوان  یاس ی س  گاهیجا با توجه به  یاسیس  یاجتماع  گاهیدر کسب نقش و پا  یتیجنس  عدالتو    یاس یحوزه مشارکت س  در

 :را ذکر نمود  لیذ  جینتا  توانیم  نیقوان  ی( با بررس  . ..دولت و  نهی حضور در کاب  ،مجلس  یندگینما  ،)ریاست جمهوری زنان1390تا    1340

گرچه    .خالصه شده بود   یاس یدر حوزه حقوق س  شتریزنان ب  تیدر وضع  رییاول جهت تغ  یاقدامات پهلو  یاز انقالب اسالم  شیپ  یسال ها  در
و    یالتیا  یهاانتخابات انجمن  حهیال  بیخبر تصو  یشمس  1341در مهرماه    .بود  افتهیبهبود    زیزنان ن  تیکشور وضع  یهمراه با توسعه اقتصاد

منجر شد که دو ماه    یبا مخالفان مذهب  میعظ  ییرودررو  کیبه    حهیال  نیانتشار ا  افتیتشار  بود ان  دهیرس  بیدولت به تصو  ئتیهکه در    یتیوال

  ونی مزبور روحان   حهیدر برابر ال  .کرد  دایپ  دی رس  یروزیبه پ  1357را که در سال    یانقالب اسالم  یهاشهیمقابله ر  نیدر ا دیو با  دیبه طول انجام

دولت و   یدرپیپ  ینینشبرخورد به عقب  نیا  .بازرگانان و اصناف تهران با دولت روبرو شدند و به مقابله پرداختند  یهاانجمن  ،ورطراز اول کش
  ری وز عظام به شاه و اسداهلل علم نخست  اتیکه آ  یتلگراف  .دیانجام  ،1341آذرماه    8مورخ    رانیوزئتیمزبور توسط جلسه ه حهیسرانجام لغو ال

به قرآن و اسالم و راه رخنه و نفوذ افراد و   ییاعتنایرا ب  حهیال نیا  ،طراز اول کشور  ونیاست که روحان  یحاک یخوببه  ،کردندوقت مخابره  

بود    ییحق رأ  ،شد   ریتعب  یبسا ضد اسالم چهو    یاسالم   ریغ  یهاشهیکه به نفوذ اند  یازجمله مسائل   .انددر کشور دانسته  یاسالم  ریغ  یهاشهیاند

ماجرا    یدربار نبود و کمتر از شش ماه پس از خاتمه   ین ینشعقب  ،دولت  ینی نششده بود؛ اما عقبزنان در نظر گرفته  یمزبور برا  یحهیکه در ال
با    یکند مقابله فرهنگ میشاه را تحک د«ی»انقالب سف  یگانهکه قرار بود موارد شش  یرفراندوم  یبا طرح مسئله 41اسفند   18در روز   یعنی

منجر شد که به سبب آن تهران و قم و    1342خرداد    15  نیخون  امیعظام به ق  اتی( مخالفت آ1379  ،)کار.  آغاز شد  گریبار د  یهبمخالفان مذ

به راه خود    زیشاه ن  .شد  ینی رزمینهضت ز  ،بعد از سرکوب مخالفان رفراندوم شاه  .با مخالفان شاه شدند  نی برخورد خون  یصحنه  گریچند شهر د

محروم ساخته    یاز حق رأ  نیصغار و مجان یکه زنان را در رده  یقمر  یهجر 1329قانون انتخابات مصوب    10ماده   1رفت و سرانجام بند 
قانون    زدهمیس  یبند دوم از ماده  نیهمچن  .حذف شد ،پارلمان گذشت بیاز تصوکه  1343مصوب سال   یواحدها  یموجب مادهبه ،بود

که    ییها فرمان  یهیبر پا  یشمس  1341از سال    رانیزنان ا  نیساخته بود حذف شد؛ بنابرا  رومکه زنان را از حق انتخاب شدن مح  زیانتخابات ن

انتخابات    یتوانستند در عرصه  ،به خود گرفت  یصورت قانون  1343واحده در سال  ماده  بیصادر شد و سپس با تصو  یاسیاز رأس هرم قدرت س
رأ  یعنی  ابند؛یپارلمان حضور  کرس  یتوانستند  که موافق   یافراد ،ها صادرهفرمان یدر اجرا .نندیپارلمان بنش  یندگینما یبدهند و بر 

البته منتخب    هانیا  .افتندیبه شوراها و مجالس مقننه راه    کردندیم  دییها را تأآن  یت یامن  ی نهادها  بودند و  یرسم   یها استیس  یوچراچونیب

شده و از زبان همگان    رانیمردم ا  یمتنوع همه  ی ازهایاالم و ن  ی سخنگو  توانستندینبودند و نم  رانیزنان و مردان ا  یهاشیو گرا  هافیتمام ط

  یا محروم ماندند و نتوانستند وجهه   یاس یگوناگون س  یهافیزنان متعلق به ط  تیبه پارلمان از حما  افتهیزنان راه    جهیدر نت  .کنند  یخواهحق
 (1379  ،)کار.  زنان کشور کسب کنند  تیدر کل جمع

ها در قوه مقننه تداوم  زنان و حضور آن  رانیا  یعد از انقالب اسالمزنان در تحوالت ب  یاس ی گونه است که مشارکت س  نیبد  زین  یاس یحوزه س  در

  یزنان و حضور در عرصه قدرت برا   یاسیمشارکت س  .زنان رقم زد  یاسیدر مشارکت س  یگریسرآغاز د  یانقالب اسالم  یروزیپ .است  افتهی

  می رمستق یو غ  میزنان در قوه مقننه و حضور مستق  یابیراه  .در نظر گرفته شد  یاسالم یفیمنزله تکل بلکه به  ،یادیحق بن  کیمنزله  به  اتنهها نهآن
به حضور    از یجنگ و ن  افتنی  انیپا  .است  یاسالم  ی مشارکت زنان در نظام جمهور  رشیمتعدد از پذ  ی هازنان در هشت سال جنگ با عراق جلوه

با چهار دوره    سهیحضور زنان در مجلس پنجم در مقا  زانیم  کهیطوربه  د؛یزنان را رونق بخش  یاس ی مشارکت س  ،کشور   یبازساز  ندیزنان در فرا

حضور زنان در ساختار قوه    .بود  شتریها بدوره  ریزنان در قوه مقننه در دولت اصالحات به نسبت سا  یاس ی مشارکت س  زانیم  .افتی  شیقبل افزا

مصلحت    صینگهبان و مجمع تشخ  یشورا  ،یاسالم  یشکل از سه نهاد مجلس شوراکه مت  ازدهمیدر دولت دهم و    یماسال  یمقننه جمهور
 .  شود یم  یابیقبل بهتر ارز  یها از دوره   یاسالم  ی دوره مشارکت زنان در مجلس شورا  نیگرچه در ا  .کرد دایضعف ادامه پ یبا اندک  ،نظام است

در نگاه اجمالی به صفت    .بوده است  انیمفهوم رجال در م فیبر سر مسئله زنان و تعر  یمناقشات فراوان  زین  یجمهور  استیمورد پست ر  در

از حقوقدانان و افراد در تفسیر واژه رجل در اصل    یااما عده  شود؛یبه ذهن متبادر م  ی جمهورسیرجل در اصل مذکور موضوع مرد بودن رئ
رجال به معنی  که رجال در این اصل بر معنی لغوی و حقیقی خ  ندمعتقد  ادشدهی کار نرفته است لذا منظور از آن مردان نیست بلکه  ود به 

منصب ریاست جمهوری شغلی همانند   کهنیبا توجه به ا یاعده  .شودیو افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز م  هاتیشخص

تنها غیر الزم بلکه برخالف مبانی  د لذا قید رجال را نهانزنان واجد شرایط را بدون اشکال دانسته  توسطیا مرجعیت نیست تصدی آن   ،قضا
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  دادندیگروه دوم که اکثریت نمایندگان را تشکیل م(  1770:  1380  ،)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی  .دانستندیحقوقی م

و والیت است و حکومت تنها خاص قضا و مرجعیت نیست بلکه طبع این منصب که    ومتعقیده داشتند تصدی ریاست جمهوری نوعی حک
زنان واگذار شود زیرا مضامین وارده و نیز فتاوا مشهور از پرداختن زنان به   تواندیمقتضی حاکمیت ولو در حد معینی است نم  ینوعبه به 

 (1771اساسی:    ونقان)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی    .حکومت به معنی خاص ابا دارد

  نی احراز ا   یخود را برا  یقانون  یها روشن است و جا دارد زنان امکانات و فرصت  یگذاراستی در س  یجمهور  استینقش ر  تیاهم  بیترت نیبد

و    یرجال مذهب   انیاز م  لیذ  طیبا شرا  یستیبا  جمهورسیرئ  یقانون اساس 115موجب اصل  به  .قرار دهند  یابیو ارز  یموردبررس   یاسیمقام س
  یاسالم   یجمهور  یمؤمن و معتقد به مبان ،حسن سابقه و امانت و تقوا  یدارا ،و مدبر ریمد ،رانیتابع ا ،االصلیرانیگردد: ا  ابانتخ  یاسیس ای

گذار  وناما قان  ،انتخاب گردد  یاسیو س  یرجال مذهب  انیاز م  دیبا  جمهورسیرئ  شدهحیاصل تصر نیگرچه در ا  .کشور  یو مذهب رسم رانیا

  یگذار از واژه بر آن است که منظور قانون  دهیاز مفسران را عق  یجمع  .ستیدانسته است که ذکورت جزو آن ن  یطیشرا  هرا منوط ب  یانتخاب و

کلمه    یتیبار جنس  توانینم  رهایگونه تفس  نیاما باوجودا  ؛یو مذهب  یاسینه لزوماً مردان س  ،است  یاس یو س  یشاخص مذهب  ی هارجال چهره
  یکلمه  ریکشور را که ز  تیاز جمع  یمیاصل ن  نیا  بیگذار با تصوآنچه مسلم است قانون  .گرفت  دهیناد  یقانون اساس  115رجال را در اصل  

 (91:  1380  ،)کار  .محروم ساخته است  یجمهور   استیاز احراز پست ر  ردیگیرجال قرار نم

ناممکن    یزنان در حوزه وزارت امر  نییاند اما تعداشته  یمجلس حضور مداوم  یندگیپس از انقالب گرچه زنان در حوزه نما  انیطول سال  در
 (iusnews. ir)  .قرار گرفت  ینیمراجع د  یتیبهداشت زن مورد نارضا  ریکه در دولت دهم انتصاب وز  ییشده است تا جانشان داده

گرفتن    ،با تغییر مجلس   .شوندیم  یاعتماد به مجلس معرف  یگرفتن رأ  یتعیین و برا  جمهورسیوزرا توسط رئ  یقانون اساس  133اصل    موجببه

  یازجمله اعمال کنندگان قوه   رانیوز  .کندیم  نیرا قانون مع  کیهر  اراتیو حدود اخت  رانیتعداد وز  .ستیوزرا الزم ن  یبرا  دیاعتماد جد  یرأ

وزرا ذکورت    نییناظر بر تع  نیدر قوان  .پردازندیم  یاسیس  یفهیوظبه انجام  ی( و فردرانیوزئتی)ه  یجمع  زیمتما  یکه با دو جلوه  ستنده  هیمجر
  خی آنکه سابقاً احراز پست وزارت توسط زنان در تار حال  .میاداشته  یاسالم  یزن در جمهور  ریوز  کیتاکنون تنها    حالنیباا  .شرط نشده است

احراز پست    ،موجود  طیدر شرا  توانندیم یرانیزنان ا  ،نیاند؛ بنابراداشته  تیعضو  نهیزن در کاب  ریاز انقالب دو وز  شیشده و پثبت رانیامعاصر  

انتقاد    ییهاافراد و گروه  یشخص  یهاقهیکرده است مطالبه کنند و از سل   ضیها تفوو مکتسبه که قانون به آن  یحق شرع  کیوزارت را مانند  

  زی ن   ریوز  تیبر رجول یل یدل  یاز نگاه فقه  .داشته باشند  تیوزرا عضو  یتا در جرگه  دهندیها راه نمبه آن  یقانون  یهاباوجود فرصت  کهکنند  
آن زنان را   یهیهم ندارد که بتوان بر پا  یحکم خاص  جهیسابقه نداشته و درنت  عهیاست و در فرهنگ ش  یدیوزارت موضوع جد  .ستیمتصور ن

حضور هم    قیحضور شامل مصاد  تیحضور زنان در جامعه است و چنانکه گذشت مشروع  قیاز مصاد  یکیوزارت   .ساخت  ماز وزارت محرو

 (92:  1380  ،)کار  .شودیم
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 قبل و بعد از انقالب نيقوان سهی: مقا۱شماره جدول

 
 
 

 

 شاخص

 قبل از انقالب بعد از انقالب تئوریک

 تساوي
 در

 ارزشها

 داشتن حق رای براساس الیحه انجمنهای ایالتی و داشتن حق رای اصل   و اصل    قانون اساسی     
 والیتی در سال     

 مجاز به تصدی وزارت براساس اصل     قانون اساسی
 مجاز به نمایندگی سیاسی در پارلمان بر اساس اصل    قانون اساسی و عدم امکان قانونی

 جهت پذیرش پست ریاست جمهوری)اصل     (

 مجاز به تصدی وزارت و نخست وزیری
 مجاز به نمایندگی سیاسی در پارلمان

 تناسب
 جنسیت
 با نقشها
 

 اشتغال به امور اقتصادی
 قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران عالوه بر اینكه اشتغال را از حقوق اولیه و •

 :طبیعى زنان مىداند، آنان را در انتخاب هر شغلى كه مخالف اسالم نباشد آزاد دانسته است
 ببب   از اصل سوم قانون اساسى •

 اصـل بیستم قانون اساسى •
 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمى تضمین •

 :نماید و امور زیر را انجام دهد
 ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او؛- 
 حمایت مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از كودكان- 

 بىسرپرست؛
 ایجاد دادگاه صالح براى حفظ كیان و بقاى خانواده؛ - 

 ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست؛- 
 اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صـورت نبودن ولی- 

 .شرعى
 مطابق اصل بیست و هشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى •

 ایران دولت موظف به ایجاد »امكان اشتغال به كار و شرایط مساوى براى احراز مشاغل
 براى همه افراد «گردیده است .بند   اصل چـهل و سوم مقرر میدارد» :تأمین شرایط كار
 و امكانات اشتغال براى همه بهمنظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در

 .«اختیار همهکسانی كه قادر به كارند، ولى وسایل كار ندارند

 اشتغال به امور اقتصادی
 انتخاب شغل از طرف زنان و ایجاد •

 فرصتهای اشتغال و پذیرش زنان در مشاغل جدید
 ضمانت اجرای حقوقی و مدنی عدم پرداخت •

 نفقه در ماده   قانون حمایت از خانواده مصوب
 الزام شوهر به دادن نفقه     

 ماده    قانون حمایت خانواده مصوب      •
 و اصالحیه سال      قانون حمایت خانواده، ماده
 قانون مزبور نیز تغییر کرد و به جای آن مواد   

 .و    قانون تصویب شد   
 

 :عدم استخدام بعنوان نیروی نظامی
 مادهی    قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب     / /  ارتش میتواند •

 .فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید

 :استخدام بعنوان نیروی نظامی، شامل
 قانون تشکیل سپاه بهداشت •

 مصوب    بهمن      مجلس شورای ملی •
 و   اردیبهشت        مجلس سنا و قانون تشکیل

 .سپاه ترویج و آبادانی که در     
 :عدم صالحیت بعنوان قاضی

 اصل     قانون اساسی •
 قانون اصالح تبصرهی   قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات •

 دادگستری مصوب     

 صالحیت فعالیت بعنوان قاضی

 تقارن
 اخالق و
 حقوق

 :مهریه
 ماده      تا      ق.م •

 جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه، طـرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس •
/ /  یك تبصره  شوراي اسالمي در سال        به تصویب رسید .ماده واحدهي مصوب 

 به شرح ذیل به ماده      ق.م .الحاق نمود

 : مهریه
 ماده      تا      ق.م •

 

 :ارث
 مجلس شورای اسالمی، در بهمن ماه     )ه.ش(مواد     و     قانون مدنی •

 ایران را اصالح کرد .با این اصالح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر
 .در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد

 ماده     حذف گردید •

 :ارث
 مواد    تا     احکام میراث زوجین قانون •

 مدنی ایران، مصوب      )هـ  .ش(

 :نفقه
 قانون ازدواج مصوب      •
 ماده     ق.م .تا      ق.م •
 .اصالحیه ماده      ق.م •

 تبصره   ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طـالق مصوب      •
 

 :نفقه
 قانون ازدواج مصوب      •
 ماده     ق.م .تا      ق.م •

 ضمانت اجرای حقوقی و مدنی عدم پرداخت •
 نفقه در ماده   قانون حمایت از خانواده مصوب

 الزام شوهر به دادن نفقه     
 ماده    قانون حمایت خانواده مصوب      •

 و اصالحیه سال      قانون حمایت خانواده، ماده
 قانون مزبور نیز تغییر کرد و به جای آن مواد   

 .و    قانون تصویب شد   
 شهادت زنان

 مطابق مفهوم مخالف بببب     قانون آیین دادرسی کیفري ایران و بهویژه •
 بببب         و بببب     قانون مجازات اسالمی      شهادت در امور

 .کیفري به دو قسم شرعی و عرفـی قابلتقسیم است
 ماده     قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی •

 .مصوب     / /   تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را به دادگاه محول کرده است

 شهادت زنان
 عدم برابری شهادت زن و مرد قانون مدنی •

     
 

 تنصیف دیه زن نسبت به مرد
 تنصیف دیه زن نسبت به مرد

 رای به تنصیف دیه زن و مرد •
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 يريگجهينت

در    یو اقتصاد   یاسیس  یاجتماع گاهیدر کسب نقش و پا  یتیعدالت جنس  یجامعه شناخت یما بر اساس عنوان پژوهش که بررس جهینت در

  یاس ی س  نیدر حوزه قوان  .میپرداخت  یو اجتماع  یاسیس  ،یاقتصاد  نیقوان یخود قرار داده بود به بررس  یمثابه محور مرکزرا به رانیا نیقوان

  .م ی ا رو بوده قانون روبه  انیمجر  تی با ذهن  میکننده برخورمنع  نیاز آنکه به قوان  شیشود؛ ب  ضیحضور زنان که منجر به تبع  معد  ایجهت حضور و  
در    یصراحت   چیقانون ه  ی جمهور  استیعنوان نامزد پست رجهت حضور زنان به  یمفهوم رجل در قانون اساس  حیو تشر  نییطور مثال در تببه

  رغمی عل   زیحوزه ما وزارت ن  گریدر د  .با نص قانون مخالف است  زین  حاًیتلو  یحت   یکند اما برداشت مفسران قانون اساسینم  انیمورد منع زنان ب

دهنده  نشان  یخوببه  یاسیس  اناتیو جر  ینید  ینهادها  یاما نگاه و برداشت متفاوت ف  نهیزن در کاب  کیعنوان  بهداشت دولت دهم به  ریحضور وز

  یها هیو رو یمدن  نیقوان  ،یدر حوزه اشتغال اما قانون اساس .پس از انقالب بوده است  یهادولت در سال  نهیعدم حضور بانوان در کاب ییچرا
هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و  ایجاد زمینه  .1همچون   ینیقوان .حضور زنان فراهم آورده است  یبرا  یترمناسب  اریبستر بس ییاجرا

ایجاد دادگاه    .3سرپرست؛خصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بىب  ادرانم  مایتح  .2و معنوى او؛  مادى  احیاى حقوق 

  .6زنان    یسخت برا  ی کارها  تیممنوع  .5سرپرست؛و زنان سالخورده و بى  وگانیایجاد بیمه خاص ب  .4انواده؛قاى خصالح براى حفظ کیان و ب

  .10از موعد زنان شیپ  یبازنشستگ  .9زنان سرپرست خانوار   یبرا یشغل   التیتسه  حهیال  .8  اغلزنان ش  یطرح دورکار .7 مانیزا  یمرخص
  نی در حوزه قوان   .فراهم کند  زیپس از انقالب ن  یها حضور قدرتمند زنان را در بازار کار در سال  نهیوقت زنان توانسته است زماشتغال پاره  نیقوان

مانند ارث اما همچنان موانع    ییهادر حوزه .بوده است  هیهمچون نفقه و مهر  یاز زنان در مباحث  ی دما  تیگذار حماقانون  ردکیرو  زیخانواده ن

  نی و قوان  ییاجرا  هاهیرو  نیکشور و همچن یموضوعه و مدن نیقوان  یبا بررس  جهیدرنت  .خواهد بود  راثیم  میدر تقس یمانع از برابر  ینیمهم د

و خانواده تا    یاقتصاد   نیرهنمون شد که قوان  جهینت  نیبد  توانیپس از انقالب م  ی هاسال  ستردر ب  رانیا  یاسالم   ی جمهور  ی و اقتصاد  یاسیس
و    یاس ی س   یرهایبا توجه به تفس  زین  یاسیتوانسته است خود را با حقوق زنان وفق دهد و در حوزه س  عتیشر  اتیحد امکان با توجه به مقتض

موانع در    نیا  .اندبازداشته شده  یجمهور  استیپست ر  یو تاکنون زنان از احراز نامزد دانشده  ریتفس نیمردانه قوان  تینه ذهنالبته با پشتوا

  یرگذار یست گرچه فاقد تأث یعاد  یزنان امر  یندگینما  یاسالم  یاما در مورد مجلس شورا  اندجادشدهیمشابه ا یاگونهبه زیحوزه وزارت ن

 .  مالحظه استقابل

 عدالت جادیو ا سوکیاز   یتیموانع عدالت جنس  توانیم 1390تا  1340  یهاسال  رانیدر ا  یاسیو س  یمدن نیقوان یبا بررس  قتیحق در

 :دانست  لیرا عوامل ذ  گرید  یاز سو  یتیجنس

 ی جمهور  است یر  طیمفهوم رجل در شرا  ر یهمچون تفس  یقانون  یمردساالرانه و فاقد مبنا   یرهایتفس  ریتأث

 یت یعدالت جنس  شیدر افزا  ینید  یرهایتفس  یبرخ  ریتأث

 ی جمهور  است یمانند ر  یاس ینخبگان بر حضور زنان در مناصب س  یاس یفرهنگ س  ریتأث

 .  یتیریمشارکت زنان در سطوح مد  یبر نگرش به ارتقا  یتیجنس  ی( و باور به نابرابریقانون  ی)و فاقد مبنا   یت یجنس   یقالب  یباورها  یمنف  ریتأث

 نهیحضور زنان در کاب  زانیمهم در مورد حداقل م  نیقوان نیتدو

 روزآمدتر در حوزه نفقه و ارث  نیقوان نیتدو

 

 پژوهش اتشنهاديپ

 :ها اشاره کرد دولت و رسانه  ،طور اختصار در سه سطح خانواده به  ریبه موارد ز  توانیم  پژوهش  یهاافتهیبا توجه به   یطورکل به

 :مؤثر در توسعه کشور ی انسان يروياز ن ی ميعنوان ناشتغال زنان به ليتسه يمتعدد برا يهابرنامه ياجرا

نامساعد    طیشرا  لیبه دل  .است  رانیدر ا  یتی شکاف جنس  شیعوامل افزا  نیتر از مهم  یاس یمانند مشارکت س  زین  رانیاشتغال زنان در ا  نیینرخ پا 
  ،قانون کار   نهیگرچه در زم .کنند  نیال اشتغال خود را تأم  دهیاند تا حد ازنان جامعه نتوانسته  ،گذشته  یهادهه یدر کشور در ط  یاقتصاد

  یکمتر   یو اشتغال  یاقتصاد  تیسبب شده است تا اشتغال زنان در نسبت با مردان از موقع  یاقتصاد  طیموجود است اما شرا  یکمتر  ضیعتب

 .  برخوردار باشند

 :زنان هيعل ضيرفع تبع ونيبه کنوانس وستنيمثبت و پ ضيتبع يسوبه نيقوان رييتغ

  دی را مخالف عقا  ونیکنوانس نیکار مطرح گشته است تا امحافظه  یهاگروه  یچالش از سو کیعنوان  زنان تاکنون به  ونیبه کنوانس  وستنیپ

  جادیسو ا  گریاز د  .دینمایگوناگون هموار م  یهابهبود اوضاع زنان در حوزه  یمذکور راه را برا  ونیکنوانس  کهیدرحال  .خود جلوه دهند  یسنت
  یو اقتصاد  یدر حوزه حقوق اجتماع  شتریآموزش ب  ،زنان  یمثبت همچون توانمندساز ضیتبع کردیجهت بهبود اوضاع زنان با رو ینیقوان

 .  گردد  رانیبهبود اوضاع زنان در جامعه ا  یراهگشا تواندیم
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 :يجمهور استیدر مورد پست ر تيهمچون رجل و رجل ی مهم ميساختن مفاه روشن

درباره حضور زنان در منصب    یمجلس خبرگان قانون اساس   ندگانیگذار و نماگوناگون از مفهوم رجل سبب شده است تا مقصود قانون  ریتفاس

مناسب است تا مفهوم    .شود   یفقه  یسنت   یها برداشت  یو برخ   یاسیس  ی ها جناح  ی اقهیسل   ر یو دستخوش تفاس   دهیمبهم گرد  ی جمهور  استیر

 .  هموار گردد  زیها و مناصب همچون وزارت و قضاوت نپست  گرید  یمشخص و روشن شود تا راه برا  یمهور ج  استیرجل درباره ر

 :نهيحضور زنان در کاب زانيمهم در مورد حداقل م نيقوان نیتدو

  دی شده است اما با زن انتخاب  ریوز  کیتنها    ،در حوزه زنان  یسنت   ریاز تفاس  یوجود فرهنگ مردساالرانه و بعض  لیانقالب تاکنون به دل  یابتدا  از
الزم است    .زن انتخاب گشته است  ریوز  کینگاه مردساالرانه است که تاکنون تنها    لیبلکه به دل  یقانون  یعدم انتخاب نه مبنا نیدانست که ا

 .  ابدیب  زین  ییقانون ضمانت اجرا  یاز مناصب وزارت و معاونت به زنان گردد تا اجرا  یو دولت مکلف به اختصاص حداقل   شدهنیتدو  یتا طرح

 ی انتخابات  يهاپروتکل حيو تصح ی انتخابات يهازن در فهرست ينامزدها شتريب ی به معرف ی اسيس يهااحزاب و گروه يبندیپا

 :ضيو رفع تبع ی تيجنس ياحزاب بر اساس برابر

  ،ندارد   زین  یقانون  ییکه مبنا  یاس یس  یبه حضور زنان در مناصب اجتماع  یسنت  یهاتبع فرهنگ مردساالرانه و نگرشکشور به  یاسیس  احزاب

به سمت    یرأ  شیخود را غالباً جهت افزا  یانتخابات  یاستفاده کرده و شعارها   یغیتبل   یعنوان امرتنها به  یانتخابات  یهاستیاز حضور زنان در ل

گروه  یتیعدالت جنس  تیشدن ذهن  ریالزم است تا جهت فراگ .دهندیسوق م  یتیجنس  تعدال مشخص از    یدرصد  یاس یس  یهااحزاب و 

 .  ندیاعالم نما  نیدرست قوان  یخود را جهت اجرا  ی شعارها  ی خود را به زنان اختصاص داده و ضمانت اجرا  یانتخابات  یهاستیل
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 :منابع

 .  کریم  قرآن

 .  یفریک  یدادرس  نیآئ  قانون

 .  یمجازات اسالم  قانون

 .  46شماره    ،12دوره    ،کتاب زنان  ،زنان  یمطالعات راهبرد   هینشر  ،و اشتغال زنان  یتی( عدالت جنس1388مسعود )  ،یجانیآذربا

مجله پژوهش    ،یتیجنس  یها  یشناخت از نابرابر  زانیسنجش م یبرا  ی: مدلیتیجنس  یها  یاز نابرابر  ی( آگاه1384منصوره )  ،آزاده اعظم

 .  74تا    51صص    ،یپژوهش-یعلم  12شماره    ،زنان

 .  46شماره    ،زنان )کتاب زنان( سال دوازدهم   یمطالعات رهبرد   هینشر  ،یتی با عدالت جنس  سمی( چالش فمن1388نصراهلل )  ،یآقاجان

 .  زانیتهران: انتشارات م  ،مختصر حقوق خانواده(  1386)  .نیحس  دیس ،ییصفا  ،اسداهلل  ،یامام

 .  هتهران: انتشارات اسالمی   ،جلد چهارم  ،یحقوق مدن(  1377)  .حسن  دیس  ،یامام

)دانشگاه عالمه  یفصل نامه علوم اجتماع،  زنان  یاس ی و مشارکت س  یاسیالسادات؛ فرهنگ س  هیسم  ،فاطمه  ی( بن1394)  .نیمحمدحس  ،یپناه

 .  78تا    35از    ،68شماره    -  1394( بهار  ییطباطبا

  استیگزارش معاونت امور زنان نهاد ر  ،گزینش موارد اشتغال  ،1373  زمستان  ،دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى ،زن در قانون  جایگاه

 www. hajij. com  یجمهور

 .  جوانان  یسازمان مل   ،زنان  قاتیتهران: دفتر مطالعات و تحق  ،نقد  ،ها شیگرا  ،اتینظر  ،خچهی: تارسمینی( فم1388)  .نرگس  ،رودگر

 .  تهران: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  .( اشتغال زنان1388)  الیل  ،زعفرانچی

از    ،71شماره    ی کاربرد  یجامعه شناس   هنشری  –  1397  زییپا  ،یزنان شاغل بر بارور  یکار   مقدار ساعت  ری( تأث1397)  .یمهر  ،یقهفرخ  شمس

 .  116تا    101

  مجله،  یاشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماع  یهایمشخط  ی( ارائه الگو1397)  .نیحس  ،مجرد ییبابا .یمهد  ،یمحمد  ؛یمهد  ،دیعبدالحم
 .  162تا    139از    ،27شماره    97تابستان    ،یفرهنگ  ،یراهبرد اجتماع

فصلنامه  ،  و عوامل موثر بر آن  رانیزنان در ا  یاسی( مشارکت س1394)  .اصغر  یعل   ،یتیمحمود؛ هدا  ،ییطباطبا  یمژگان؛ قاض  ،یهاشم  یمیعظ

 .  124تا    105از    ،4شماره    -سال ششم    ،94زمستان  ،زن و جامعه

 .  62-31صص    ،18شماره    ،ینامه علوم اجتماع  ،مطالبات و انتظارات  ،رانی( زنان ا1380ژاله )  ،طلب  یشاد

صفحه    ،3شماره    ،9دوره    ،یفصلنامه توسعه اجتماع  ،یجهان  یو تفاوت آن با روندها  رانی( فراز و فرود اشتغال زنان در ا1394)  .نیحس  ،یقدرت

29-52  . 

 .  زانیتهران: انتشارات م  ،)خانواده(  یحقوق مدن  یدوره مقدمات(  1382)  .ناصر  ،انیکاتوز

 .  تهران: انتشارات روشنفکران  ،رانی( زنان در بازار کار ا1373)  زیمهرانگ  ،کار

 .  تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان  ،زنان  یاس ی ( مشارکت س1380)  .زیمهرانگ  ،کار

 .  رانیتهران: مرکز آمار ا  .1-کل کشور    1375نفوس و مسکن    یعموم  ی سرشمار  یکل   جینتا  ،(1375)  رانیآمار ا  مرکز

 .  رانیتهران: مرکز آمار ا  .1-کل کشور    1385نفوس و مسکن    یعموم   یسرشمار  یکل   جینتا  .(1385)  رانیآمار ا  مرکز

 .  رانیتهران: مرکز آمار ا  .1-کل کشور    1390نفوس و مسکن    یعموم   یسرشمار  یکل   جینتا  .(1390)  رانیآمار ا  مرکز

و علوم    اتیدانشکده ادب  ،النیدانشگاه گ  ،ارشد  ینامه کارشناس  انیپا  ،دو انقالب  نیزنان ب  ی( حقوق شهروند1392) قهیصد  ،یفخب  این  بیمس

 . یانسان

مجلس    یو روابط عموم  ی( تهران: اداره کل امور فرهنگ1380)  .رانیا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس یینها  یمذاکرات مجلس بررس  مشروح
 .  یاسالم  یشورا

 .  تهران  ،رانیدر ا  یتی جنس  یها شاخص  تیوضع  لی( تحل 1395)  .جمهوری   استیامور زنان و خانواده ر  معاونت

 تهران  ،نشر هرمس  ،گوهر   کین  نی )جلد دوم( ترجمه عبدالحسیجامعه شناس  یها  شهیاند  خی( تار1394)شلیم  ،اللمان

http://iusnews. ir/fa/news-details/1401/ 
https://www. amar. org. ir/news/ArticleType/ArticleView/ArticleID/10114 

 


