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 دانشجوي دکتري رشته حقوق زن، دانشگاه اديان و مذاهب
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 مسايل و موضوعات اين رو از و رود مي شمار به اي هرجامعه در مهم مقوالت هجمل از حق امنيت: چکيده

ما با  دارد. اگرچه در قانون اساسي همراه به آن تأمين عدم يا تأمين با رابطه خويش در پيرامون را بسياري

مهم  صراحت از امنيت اجتماعي نام برده نشده؛ اما بسياري از اصول و بندهاي آن تلويحاً به اين امر

 رود. امنيتترين و مهمترين نوع امنيت ها، به شمار مييکي از حساس پرداخته است. امنيت اجتماعي

 که جايي است؛تا مهمي کشند، امرمي دوش به را خانواده تکليف بار خانوارکه سرپرست زنان اجتماعي

منزل براي تامين مخارج دارد.خروج آنها از  آنان اجتماعي و جسماني، رواني سالمت با تنگاتنگي رابطه

باشد. بر اين اساس، موضوع اين پژوهش بررسي حق امنيت يزندگي و به جهت امنيت و آرامش مطلوب م

باشد. نتايج تحليلي مي-باشد. روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفياجتماعي زنان سرپرست خانوار مي

شود. محور اصلي اين نوشتار حسوب ميتامين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظام ماوالً دهد که ينشان م

قانون اساسي است. در اين زمينه ضمن تعريف امنيت اجتماعي و ابعاد آن ، به بررسي جايگاه امنيت 

پردازد. ثانياً حمايت از زنان سرپرست خانوار بايد مي زنان سرپرست خانوار در قانون اساسي اجتماعي

هايت احساس عدم امنيت اين گروه از افراد و عدم حمايت از آنها بيشتر از بقيه اقشار مورد توجه باشد. در ن

 در قوانين موجود تهديدي براي امنيت اجتماعي جامعه است؛ که در اين زمينه پيشنهاداتي ارئه شده است.

 حق، امنيت، امنيت اجتماعي، زنان سرپرست خانوار، قانون واژه هاي کليدي:
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 مقدمه

ها و خطرات محدود به دوران بيها، آس يماريگردد. چرا که بين مين و تاميحافظت و مراقبت تدوات انسان از بدو تولد، با ميح

 يمياز دايک نيبدون خطر و امن،  يطياز به شرايل نين دليوجود دارند، به هم يستند و در تمام مراحل زندگين ياز زندگ يخاص

 و است ياجتماع نظام هر در ياساس ايمقوله تيامن (0931:09ران ،و همکا ييرزايدميتوان تصور کرد)سيآن نم يبرا يانياست و پا

 احساس اي آرامش احساس ت،يامن از مراد يذهن بعد در دهند. يم اختصاص جامعه در تيامن برقراري به را خود اول تياولو کشورها

 تيامن وجود عدم ،ياجتماع ناهنجاريهاي از ارييبس علل(8990،ص3:33 1دسوني)داو است طيمح از يناش ترس و ديتهد عدم

گاه را به خود ين جايهر کشور، واالتر ياست که در اسناد حقوق يياز حق ها يک حق اساسيت به عنوان يحق امن.است ياجتماع

افراد،  مسکن و مال ت،يثيح شود يم محسوب تيامن مقوله نيتر مهم که افراد، جان تيامن از گذشته . امروزهدهد ياختصاص م

 مصون تعرض از را مذکور موارد صراحت به زين (88)اصلياساس دهد. قانون يم ليتشک را اشخاص خاطر تيامناز  يمهم بخش

سخن به  يت اجتماعيبه صراحت از حق امن ياسالم يجمهور ياگرچه در قانون اساس( 1:01،ص380يو اردکان يالنيماست) دانسته

، يک حق اساسين حق به عنوان يا ييت با شناسايطرح و در نهان حق را ميکرده همه متعلقات ا يامده است، اما سعيان نيم

زنان (. 1:00،ص3850 يانيزاده و کاويآن مقرر کند )عل يو هم در عرصه اجرا برا يمناسب را، هم در عرصه قانونگذار يضمانت اجرا

ن يد قرار دارد. در بيمعرض تهد گوناگون در يهاراه ت آنها ازيهستند که امن يريب پذيت جامعه گروه آسياز جمع يميبه عنوان ن

اد همسر، رها يهمسر، طالق، اعت يو از کارافتادگ يماريبودن، ب ير فوت، زندانينظ يزنان جامعه، زنان سرپرست خانوار که در موارد

 يپرسترون بر سر راه سريب يايکه در دن يل مشکالت وموانعيرند، به دليگيت قرار مين وضعيدر ا ...شدن توسط مردان مهاجر و

و فقدان  يسواديکار، ب يدر جامعه برا از به حضوريشوند. فقر و ن ير خاص شناخته ميب پذيآنان وجود دارد، به عنوان قشر آس

ط آنها از يل شرايلقرار گرفتن به د و مورد تجاوز يان و اقوام و ترس از بهره کشياطراف يت و طرد شدن از سويتخصص، عدم حما

پور و  ي)مهد کنند يشود زنان سرپرست خانوار در جامعه به شدت احساس ناامن يماست که باعث  يعوامل مهم

 يبزرگ و کوچک، کارها يخود، در کارگاهها ين زندگيتام يکه مجبورند برا يدر جامعه ما تعداد زنان(. :1:0،ص3:1همکاران

 يقانون يازمند ابزارهاياست، بلکه ن يضرورت ملک ين زنان نه تنها يبه وضع ا يدگيستند. رسيرند، کم نيدشوار و طاقت فرسا را بپذ

 به يابيدست نظر از شونديم يسرپرست زنان لهيبوس که ييمعموالً خانوارها (.1:09،ص:30و همکاران ييرزايدمي)سز هستيموثر ن

 درآمد ننداشت ،يسواد کم ،يشغل يهافرصت به يدسترس عدم چون يعوامل با اغلب آنهادارند. تيخدمات، محدود و امکانات

زنان سرپرست .(:3031:0زاده،جاني)علشوديم افزوده زنان نيا تعداد روز بر به روز که است يحال در نيا و هستند مواجه مستمر

، احساس ذلت يدر حوزه احساسو برند  يد رنج ميشد يف برخوردارند و عمدتا از افسردگيضع ياهيهستند که از روح يخانوار افراد

 يهاها و خواستهتوانند حرفيدارد و نميآنها را از حضور فعال در صحنه باز م ،يو درون يرونيب يرهاي. تحقکننديو کوچک شدن م

ن در حوزه زنان يطلبد که قانونگذار ما در وضع قوانين ميبنابرا (8919،ص3:1زاده)عباسبه حق خود را در جامعه مطرح کنند

افزون زنان سرپرست خانوار  ت روزيده نگارنده با توجه به جمعيد و به عقيژه نمايو ن مساله توجهيخصوصاً زنان سرپرست خانوار به ا

 يهيگنجانده شود و بد ين ما مواديرفع آن در قوان يو برا ينيش بيا خودسرپرست بهتر است که مسائل زنان سرپرست خانوار؛ پيو 

 جامعه خواهد شد.ت خاطر زنان سرپرست خانوار در ين امر، منجر به احساس امنياست که هم

                                                           
1 -Davidson 



 251-939، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

821 
 

 ان مسالهيب

 
 صورت گوناگوني از زواياي تواند مي امنيتي هايآسيب و مسائل به نگاه امروزه. است جامعه هر نيازهاي تريناساسي از يکي امنيت

 جوامع گسترش با واقع، در .دهند مي را تشکيل کشور جمعيت از نيمي که است جامعه زنان آن گريبانگير عمده بخش که پذيرد

سرپرست  زنان اجتماعي مسائل آن، نظير عواملي و گراني مسکن فقر، زندگي، باالي هاي هزينه و تورم افزايش از هايي اعم پديده

سرپرست  زنان مشارکت فقدان و ناامني احساس موجب امر و اين کندمي فراهم را آنان اجتماعي هاي ناهنجاري هاي و زمينه خانوار

 وجود جامعه در امنيت فرد، نظر از که زماني تا( 1:00،ص38:3ينيرزاحسيم) گردد مي اجتماعي مختلف هايدر عرصه خانوار

و...  عمومي، خيابان هاي مکان کار، محيط دانشگاه، مدرسه، در که زنان زماني تا کرد. نخواهد نيز امنيت احساس پس نداشته باشد،

 کار، محيط رون ويط بيمشکالت خاص در مح از پس نگراني کرد. دنخواهن نيز احساس امنيت مسلماً باشند، آرامش نداشته احساس

و  يريجهانگ) شوند واقع مؤثر زنان امنيت اجتماعي احساس در توانندمي و ... همگي شهر در سطح آمد و رفت در خطر احساس

 مشارکت امور مرکز سطکه تو کشور زنان فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، طرح نيازسنجي نتايج که طوري به(؛ 1:08،ص311مساوات

 در مسأله اين که است امنيت کمبود مشکالت زنان و مسائل ترين عمده از يکي دهد مي نشان انجام شده، جمهوري رياست زنان

شده،  عمومي هاي محيط در زنان فعاليت شدن سبب محدودتر امر اين بسا چه و است گرفته قرار زنان هاي اولين دغدغه رديف

 (1:00،ص31:8سپهر يو فوالد ي)نوروزسازد مي مواجه با مشکل فعال شهروند يک عنوان به را شهر در زنان حضور

 مختلف هاي عرصه در زنان حضور و هرچه است امنيت ايجاد آنها اجتماعي هاي فعاليت گسترش زنان براي امروز نياز مهمترين

 در خود، زندگي تأمين براي مجبورند که زناني دادتع ما جامعه خواهد شد. در بيشتر آنها امنيت باشد، تر پررنگ و تر جدي

 ملي ضرورت يک تنهازنان نه  اين وضع به رسيدگي .نيستند کم بپذيرند، را فرسا و طاقت دشوار کارهاي کوچک،وبزرگ  کارگاههاي

نسبت  خانوار ستسرپر زنان رييب پذيآس(.:1:0،ص3151 يزاده و خدر ييحي)هست نيز مؤثر قانوني ابزارهاي نيازمند بلکه است،

 رنديگ توجه قرار مورد شتريب خانوار سرپرست زنان ستيبا يم در جامعه عدالت اده سازييپ براي و است شتريب يمعمول زنان به

 (118، ص38918 1)سخامپو

ها ها، نگرشارزش بايد به اين باور برسيم که الزمه رفع تبعيض از زنان، تحول در بسياري از قوانين و هنجارها، اعتقادات و؛ ياز طرف

و ارکان و ساختارهاست. لذا برابري قانوني هر چند شرط الزم است اما کافي نيست و مهم برابري واقعي و حقيقي ميان زن و مرد 

قانون اساسي به عنوان قانون مادر و تضمين کننده حقوق فردي و  .هاي طبيعي آن دو ناديده گرفته شوداست بدون آنکه تفاوت

اي در ارائه الگو براي قوانين عادي و موضوعه دارد و به عبارتي قوانين عادي ملهم از قانون اساسي اد نقش تعيين کنندهاجتماعي افر

ژه قرار گرفته حق يزنان مورد توجه و يحقوق فرد ،ياساس در قانون( حقوقدانان يت جامعه مجازيسا) و مفسر آن هستند

منظور شده  يا تعديو حادثه و  يماريدر مقابل هرگونه ب يريشگيو پ يو روان يسته و سالمت جسمانيشا ياز زندگ يبرخوردار

ت يثيت جان، مال و حيمصون.ت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده يت از تعرض و عدم امنيشه و مصونياند ياست. آزاد

د يت تأکيقانون بدون لحاظ جنس ير اجراد ياز عدالت اجتماع يو حق برخوردار يرقانونيآنان از تعرض غ يخصوص يزنان و زندگ

 (.1:01ا،يو آر ي)بهراماست دهيگرد

 

                                                           
1 - Sekhampu 
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 يمفهوم شناس

 حق

در لغت در معناهاي گوناگوني به کار رفته است. برخي از معاني لغوي اين واژه، به شرح زير است3 راستي، عدالت، ثابت و  "حق"

، 3و ....)دهخدا، جاستي در گفتار، مال، ملک و سلطنت، بهره و نصيب، يقين که در آن جاي ترديد و انکار نباشد، شايسته و سزاوار، ر

گاهي معناي آن در يک اصطالح، با شود.گوناگون استعمال مي حق، در علومن است که يا "حق"معناي اصطالحي ( اما 0813ص

اند. آنچه به مطرح کرده« حق» ههاي حقوقي مباحث مختلفي دربارحقوقدانان در بحثمعناي آن در اصطالحي ديگر متفاوت است. 

حق عبارت است از اقتداري که قانون به 3 توان گفت به شرح ذيل استاز ديدگاه و اصطالح حقوقي مي« حق»اختصار در تعريف 

باشد؛ يعني آدميان در انجام يا عدم انجام آن دهد تا عملي را انجام دهند. آزادي عمل، رکن اساسي حق در اين تعريف ميافراد مي

آن حفظ نظم جامعه است. از  هقانوني دارد. ثمر هان ديگر، حق امري اعتباري است که پشتوانيبه ب( 18531:11،ي)امامعمل آزادند

؛ يلنگرود ي. از نظر جعفر(31:01:،ي)فروغ، غير از معتبر بودن توسط اجتماع شأن ديگري ندارد«حق»رو، طبق اين ديدگاه، اين

 (81331:13، يلنگرود يشود)جعفر يده ميداده شده  است حق نام که از طرف قانون به شخص يقدرت

 تيامن

 ييت، رهايامن يلغو ين معنايباشد. بنابرا ينداشتن دلهره و دغدغه م ياست که در لغت به معنا Securusن يشه التيت از ريامن

 و کار جان، مال، به تعرض زعدما نانيو اطم آرامش است.احساس خاطر نانياطم ا احساس آرامش ويش، اضطراب، ترس ياز تشو

 "فرهنگ لغت"(.در 11131:01،ياست )نصر ياجتماع و يفرد يزندگ يهاضرورت از يکي ،يانحصار ارزش ني. ايانسان حقوق ريسا

من شدن، در امان يا يبه معنا "نيمع"م و هراس بودن آمده است. در فرهنگ يمن شدن، در امان بودن و بدون بيا يت به معنايامن

ت عبارت است از3 محافظت در مقابل يامن "يلغو"ف ي(. در تعر:1:3،ص3:58نيف شده است )فرهنگ معيتعر يميب يو ب بودن

ان شده است از يب يف متعدديت تعاريامن يبرا "اصطالح"(. در 1:10،ص358د است )بوزانياز ترد ييو رها يمنيخطر، احساس ا

ت، ين مفهوم امني( و همچن:1:0،ص3:1ييبابا ي)عل"نادر ير ارزش هاد بياست مشعر بر فقدان تهد يت، اصطالحيامن"جمله3

نسبت به حقوق و  يميآن است که مردم هراس و ب يبه معن آخرت است و در مورد يبدون رضا يت از تعرض و تصرف اجباريمصون

د يد)عميننما يدين را تهدق مشروع آناحقو يچ عامليفتد و هينها به مخاطره نآچ وجه حقوق يمشروع نداشته و به ه يها يآزاد

 (1:31،ص510 3يزنجان

 يت اجتماعيامن

، ياسيمتفاوت س يکه در حوزه ها يمسائل يعنيگردد. يم ت بريامن يقابل طرح است که به بعد داخل يت بحثيدرون مقوله امن

 يقابل بررس« ياجتماع تيامن»، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث ييو قضا ي، حقوقي، فرهنگياقتصاد

ت ين است که امنيانگر ايب "ياجتماع"ش اشاره دارد. اصطالح ين جامعه و اعضايت رابطه بيفيبه ک يت اجتماعيامن. هستند

 ياز مسائل اجتماع يرند که ناشيگيقرار م "ياجتماع"ر عنوان يز ييهايد. ناامنيآيا اجتماع بوجود ميتوسط جامعه  ياجتماع
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، يو اجتماع يد نسبت به حقوق افراد، اعم از حقوق فرديعدم تهد" يعني يت اجتماعيدر کل امن (8،ص138995نينيهستند)هامال

 ي( و اجتماعياسيو س ي)حقوق مدنيت و ...(، وضعيات، خانواده، اشتغال، اقامت، مالکي)حق ح يعين حقوق به حقوق طبيکه خود ا

 (1:01،ص3:5ک است.)افروغيقابل تفک

از  يط قابل قبوليبا شرا يت و عرف مليزبان، فرهنگ، مذهب، هو يسنت يت حفظ الگوهايرا قابل يت اجتماعينام 8بوزان يبار

 يم هاتيهو و ارزشها از دفاع و حفظ يچگونگ به را يت اجتماعيدر واقع بوزان امن (1:10،ص3:1 داند )بوزانيتحول م

 (. 10داند)همان،

جاد يبه دنبال ا يت اجتماعياست. امن يت شخص از جانب عوامل اجتماعيبرو و موقعآ ت جان، مال،يامن يبه معنا يت اجتماعيامن

 (:1:0،ص:3 يو صالح ين و اقامه نظم و حکومت است )فرامرزيق قوانيافراد از طر يو مدن يش جمعيت و آسايامن

 

 زنان سرپرست خانوار

 و .. طالق همسر، کارافتادگي از يا شدن زنداني مانند ديمتعد به داليل که شود يم گفته زناني از بسياري به خود سرپرست زنان

 زنان براي تعاريف متفاوتي جامعه، فرهنگي خاص الگوهاي به بسته مختلف جوامع در اند. گرفته عهده به خود را خانواده سرپرستي

 حدودي تا خانوار سرپرست نزنا تعريف جهت همين وجود دارد. به خانواده در زنان مختلف هاي نقش به توجه با خانوار سرپرست

 آنها خانواده توسط و عمالً بوده خانواده آور نان آنها خانواده، در بزرگسال مرد حضور عليرغم از خانوارها برخي در است، زيرا مشکل

 وجود خانوار در مسلط قدرت يک که بردارد در هنجاري را فرض اين تلويحاً خانوار، سرپرست واژه طور کلي به شود. مي سرپرستي

 مرد يک حمايت يا و منظم حضور بدون که هستند زناني خانواده سرپرست زنان گفت توان مي بنابراين (.031:03زاده، يدارد)تق

 (.1:09،ص:30 ييرزايدمي)س دارند عهده به را خانواده سرپرستي بزرگسال،

 

 يت اجتماعيانواع امن

ن نوع يا يص اصلياز خصا يکيکند و  يجاد ميخود ا ياعضا ياکه جامعه بر يخاطر يآرامش و آسودگ يعني يت اجتماعيامن

ت ي، امنياسيت سي، امنيغلت شياز جمله امن يمختلف يهاگونه يت، آن است که جامعه مسئول بوجود آوردن آن است و دارايامن

 (80،ص:31:0ياست)لرن يت فرهنگيو امن ياقتصاد

 يچکس را نميداشته باشد و ه يسته ايهرکس بتواند کار شا يعنياست؛  يشان و منزلت فرد يت قائل شدن براي3 اهميت شغليامن

 متوجه جامعه شود. يانيآن را دارد منع کرد؛ مگر آنکه در اثر آن اشتغال ضرر و ز يستگيکه شا يتوان از شغل دلخواه

م و هراس و خطر و ياحساس ب نگونه امور بدونياداره جامعه و شرکت در ا يرامون چگونگي3 امکان اظهارنظر افراد پياسيت سيامن

 (0:،ص31:10يعي)طب د استيتهد

جامعه که افراد را از احساس خطر به کمبود و فقدان لوزم و  ياقتصاد يدر اجزا و بخش ها يجاد چنان نظمي3 ايت اقتصاديامن

 مورد نظر خود مصون دارد. يامکانات اساس

                                                           
1-Hamalainen 
2- Barry Buzan 



 251-939، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

842 
 

سته يباشند؛ لذا شايبرخوردار م ينش متفاوتيد و طرز تفکر و بيقه و عقايش، نژاد، سلي3 افراد هر جامعه از زبان، گويت فرهنگيامن 

ت قرار يافراد جامعه مورد احترام و عنا يو فرهنگ ينيد يهامولفه ياست که خاک، خون، آداب و سنن و مذهب و به عبارت

 (1:،ص:31:0يرد)لرنيگ

 رانيدر ا يت اجتماعيامن جاديدر ا موثرعوامل 

 (1:01،يو کاووس يصالح3 )ميپردازين آنها ميتراز مهم يدخالت دارند که ما به ذکر برخ يت اجتماعيجاد امنيادر  يعوامل متفاوت

 .يبه قواعد و مقررات اجتماع يرسم ينهادها يبنديژه پايق قانون و بويدق ي، اجرايي، قانون گرايقانون محور. 1

 .در جامعه ياجتماع يهاهيره سرمايم دايگسترش و تعم. 8

ن، ياعتمادزا، تعهدآفر ي، ارتباطيدگيگر )درهم تنيکديجامعه با  يمتقابل اعضا يش دامنه تعامالت، ارتباطات و همکاريافزا. :

 (.ن استيت کننده و تعلق آفريحما

ب کننده و کم ارزش يانه، تخرياست و بالعکس، اعتماد خاص گرا ينيو غلبه بر بدب ينيخوش ب يبه معنا ياعتماد اجتماع. 1

 .ت دارديدر احساس امن ينيادينقش بن« افتهيم ياعتماد تعم»ن يباشد، همچنيم

 .يو عرصه عموم يدر مقابل افکار عموم يرسم يپاسخگو بودن نهادها. 5

 .جامعه يدر ساختار کنترل يو تعهدورز ياقتدار همراه با سالمت اخالق. 3

و « افتهيم يارزش تعم»ک يبه عنوان  يالق و صفات اخالقاخ يو ارزشمند« ارزش در خود»ک يانسان به عنوان  يارزشمند. 1

ض توحش فرو يرا به حض يت اجتماعي، امنيافتن عنصر مصلحت گروهيت يها و اهمو کاهش ارزش آدم ينظام اخالق يفروپاش

 .ديخواهد غلطان

به آن، از جانب  يبنديرام و پاو احت يحقوق فرد ين حدود و مرزهاييژه تعي، به ويو اجتماع يفرد يهاين حقوق و آزاديتأم. 0

 .يرسم ينهادها

 .ين الملليها در سطح بو کاهش تشنجات و چالش يير جوامع و تشنج زدايتوسعه روابط با سا. 0

 يياي. نشاط و پوي، مذهبي، اقتصادي، فرهنگياسي، سيمتفاوت اجتماع يهامردم در عرصه يمشارکت تمام يبرا يفضاساز. 19

 .ديخواهد بخش يدواريو ام ي، آرامش روان شناختيها رضامند، به انساناز مشارکت يناش يروان
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 يت اجتماعيمنانون و اق

د واجد ين قواعد مشترک بايگردد. اما ا يت قواعد مشترک ممکن ميک جامعه، تنها در صورت رعايز افراد در يمسالمت آم يزندگ

تواند،  ياست که م ياجتماع يساختار يرين مناسب، بستر شکل گيوانقانون و ق. ن هدف برسنديباشند که بتوانند به ا ييهايژگيو

ن موضوع، تناسب ياست. نخست ين موضوع از جهات مختلف قابل بررسيباشد. ا يدر هر جامعه ا يت اجتماعين کننده امنيتام

م روابط يتنظ يامعه باشد و برادر هر ج يد انعکاس مناسبات و روابط اجتماعيهر جامعه است. قانون با ياجتماع يازهاين با نيقوان

ـ  ياسيط سيد در شرايک قانون است. قانون مصوب باي يت اجرايقابل يموضوع بعد .رديهمان جامعه مورد استفاده قرار گ ياجتماع

 سازد، روبرو ير ممکن ميکه اجرا را غ يچ عنوان با موانعيت اجرا داشته باشد و به هيقابل يهر جامعه، به صورت قطع ياجتماع

ر يت اصل قانون زيشود که مشروع يدهد موجب م يآن را نم يجامعه امکان اجرا يط اجتماعيکه شرا ينين قوانيب چنينشود. تصو

ت آن است که ياعتبار شدن قانون در کل يب ين به معنايجاد شود که اين، در جامعه اينسبت به قوان ياعتماد يب يسؤال برود و نوع

احترام  يقانون با عرف جامعه که به معنا يسازگار يبه معنا ين امر به نوعيا.معه خواهد داشتات جايدر ح يميار وخيآثار بس

. شود يب ميک اجتماع مفروض تصويم رفتار يتنظ يشود. چرا که قانون اصوالً برا يمحسوب م يقانونگذار به عرف اجتماع يضرور

جاد قواعد عام حاکم بر رفتار يکه ا يت قانونگذاريامر با عنا نين است، ايقوان يد طرح شود عدم تناقض درونيکه با يموضوع بعد

جاد نظم يا يشود. قانون برا يم ييقضا يها يدگيه واحد در رسيافراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رو

قانون  يگر، توجه به اجرايدموضوع مهم  .شود يم يامنشود که خود موجب هرج و مرج و نا يب ميتصو ينيگاه قوان ياست، ول

شود. در  يت آن ميآن، موجب اعتبار قانون در کل يان بر تحقق عمليقانونگذاران و مجر يک قانون و اصرار دائمي ياست. اجرا

به  ياز آنها غفلت شود، بدگمان يبخش يا حداقل اجرايآنها  ياز اجرا يب شوند، وليتصو ين مختلفيک جامعه قوانيکه در  يصورت

شود.  ين مربوط ميقوان ييران، به نارسايدر ا يت اجتماعينه امنيبخش عمده بحران موجود در زم. ن را به دنبال خواهد داشتيقوان

در  يت اجتماعيشود که امن ين مسئله موجب مياست؛ ا يار دشوار و طوالنيران، بسين موجود، روند احقاق حق در ايبراساس قوان

 ين موجود و عدم رجوع به مراجع قانونيمضاعف نسبت به قوان ياعتماديو ب ينين، موجب بدبيا رد. عالوه بريد قرار گيمعرض تهد

 (1:01)پايگاه اطالع رساني حوزه،دارد يبر سالمت اجتماع ياريبس يشود که خود آثار منف يم ييقضا يدگيرس يبرا

 يو قانون اساس يت اجتماعيامنابعاد 

-ين نظر در خور توجه ميشود و از ا يآن جامعه منعکس م يک جامعه در قانون اساسير موردنظ ين ارزشهايترلين و اصيترجامع

مورد  يش از سيباشد بي، که برگرفته از دستورات اسالم ميران به عنوان منشور مليا ياسالم يجمهور يباشد. در قانون اساس

نها، آکه تحقق  آناز اصول  يارينظر از بسباشد، صرفيم "يت اجتماعيامن"م، ناظر به موضوع ياً به طور مستقحيوجود دارد که صر

 گردد. يبه عنوان نمونه ذکر م ياست. موارد يت اجتماعيمستلزم وجود امن

 تيثيت حيامن -الف

شود. به  يم يتلق يافراد در روابط اجتماع يات معنويح ياست، تجل ياجتماع يت که مترادف با آبرو، اعتبار و شئون زندگيثيح

ت يت و شرف و شخصيثينجا که لطمه وارد کردن به حآار گرفته است، تا رمورد توجه ق يت در حقوق اسالميثيل حين دليهم

ن يخود تضم 88ران در اصل يا ياسالم يجمهور ي(. قانون اساس181،ص31191ي)حرعامل ستيز نيخود شخص جا يمومن برا



 251-939، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

848 
 

ت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض يثيح"ن اصل آمده است3يافراد را مدنظر قرار داده، در ا يت و آبرويثيح

 "ز کند.يکه قانون تجو يمصون است مگر در موارد

 ت جانيامن -ب

ا ين حق را از فرد سلب کند و يتواند ا ينم يچ فرد و حکومتيداشته است. ه ياست که خداوند آن را به بشر ارزان يموهبت يزندگ

هر جامعه  يحکومت است و بقا يف اصلياز وظا يکي، يآدم يت از جان و زندگيانت و حمايبه جسم و روح او وارد آورد. ص يبيآس

ات اشاره نموده و يبه حق ح يز در اصول متعدديکشور ما ن يبر آن استوار است. قانون اساس ين الملليو ب يت مليو تمام اساس امن

 ينظام عنوان م يمانيا يه هايرا از پا "انسان يت و ارزش واالکرام"دهد. از جمله بند ششم اصل دوم که  يد قرار مييآن را مورد تا

و  يسالم و بدون فقر ماد يک زندگيجاد يبه قصد ا ينين مقدمه چيات انسانها و همچنيق احترام به حيکه الزاماً از طر يکند، کرامت

دارد  يحاً اعالم ميصر 88ن، اصل يعالوه بر ا (0،ص:31:0يو صالح ي)فرامرزشود يعموم افراد جامعه حاصل م يبرا يجهل فکر

سازد و  يرا ممنوع م يات آدميمصون است، مگر به حکم قانون. اصل مذکور، سلب ح يابر هرگونه تعرضرکه جان اشخاص در ب

به که گردد  يکه فرد مجرم، عامل چنان عمل يدهد، جز در موارد يافراد حرمت و احترام قائل شده و بدان بها م يزندگ يبرا

 نون جزا، مستحق اعدام و مرگ باشد.موجب قا

 ت ماليامن -ج

ستد و يبا يسازد که در برابر استبداد و خودکامگ يد است و فرد را قادر مردر برابر سلطه دولت و جامعه بر ف ي، سديت شخصيمالک

ت و ترس ي، فقر و محرومهملک فرد از او سلب شديو ما ييدارا يخود دفاع کند. اما وقت يزادآت و عزت نفس و يثيت از حيبا قاطع

ست که متفکران و فالسفه يل نيدل يسازد. ب يو ترک عزت نفس وادار م يرفتن هرگونه پستيفرد را به پذ يو گرسنگ يکارياز ب

کنند و آن را به  يم يانسان تلق يعيو طب يت او و جزء حقوق فطريد و رشد شخصررا از لوازم استقالل ف يت خصوصيبزرگ، مالک

قانون  88اصل  (118،ص31:19 يموتمن ييشمرند)طباطبا يم يسالمت جامعه الزم و ضرور يابتکار و تحرک فرد براعنوان عامل 

ن که به موجب قانون، يشناسد مگر ايت ميرا به رسم يت خصوصين از تعرض به مال اشخاص، در واقع مالکيان مصونيبا ب ياساس

، ياسي، سي، فرهنگي، اقتصاديي، قضايمتفاوت حقوق يهادر حوزه يون اساسبه قان يبا نگاهز گردد. يآن تجوا سلب يت و يمحدود

شده ن جامعه محسوب ياديشود و جزء اهداف بن يمربوط م ياسالم يکه به اجتماع و دولت جمهور ياصول و حقوق يو نظام يادار

آورده  يت اجتماعير مجموعه امنيد است، در زرد فر خويش از تاثيگران بر آنها بير دينها، تاثآا عم برآوردن يآوردن رکه در ب و از آنجا

 .شده اند

 رانيا ياسالم يجمهور يدر قانون اساس يو حقوق شهروند يت اجتماعيق امنيو مصاد يمبان

ان کرده که زنان يبک آحاد ملت را يکاي يو شهروند يحقوق اجتماع 18تا  10ران در اصول يا ياسالم يجمهور يقانون اساس

 گردد3يان ميل بيکه به شرح ذ ن حقوق برخوردار خواهند بودياز اجتماع و افراد آن از ا يز به عنوان عضويسرپرست خانوار ن

 (1:01،يو کاووس ي)صالح

 (.10بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد و زبان )اصل  يحق تساو
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 (89ت قانون )اصل يمرد و زن تحت حما يبرابر

 (81)اصل  ين اسالميت حقوق زن بر اساس موازيرعا

 (88ت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد )اصل يثيت حيمصنوع

 (:8د )اصل يش عقايت تفتيممنوع

 (81ات و مطبوعات )اصل ينشر يآزاد

 (85و ... )اصل  ي، مخابراتيت هرگونه تجسس در نامه، مکالمات تلفنيممنوع

 (83)اصل  ياسالم يبه اصول جمهورت احترام يبا رعا ينيو د يو صنف ياسيها اعم از ستياحزاب و جمع يآزاد

 (80در انتخاب شغل )اصل  يآزاد

 (80)اصل  ين اجتماعياز تأم يبرخوردار

 (9:گان )اصل يآموزش و پرورش را

 (1:داشتن مسکن مناسب )اصل 

 (8:)اصل  يبدون حکم قانون يريت دستگيممنوع

 (1:اصل بر برائت است، مگر عکس آن ثابت شود )اصل 

 (19گردد )اصل  يا تجاوز به منافع عموميگران و يله اضرار به ديسد وياعمال حق نبا

 ژه از زنانيو يت هايحما

اصل حقوق "به نام که ک يست و يبشتر از حقوق زنان، در اصل يت هرچه بيحما يران در راستايا ياسالم يجمهور يقانون اساس

ر را يد و امور زين نمايتضم ين اسالميت موازيا با رعادولت موظف است حقوق زن ر" دارد3 يمقرر م شود يز شناخته مين "زنان

 (119،ص31:01ايو آر ي)بهرام 3"انجام دهد

 او؛ يو معنو يحقوق ماد يايت زن و احيرشد شخص يمساعد برا ينه هايجاد زمي. ا1 

 سرپرست يت از کودکان بيو حضانت فرزند و حما يت مادران، بخصوص در دوران بارداري. حما8

 خانواده؛ يان و بقايحفظ ک يدگاه صالح براجاد داي. ا:

 سرپرست؛ يوه گان و زنان سالخورده و بيمه خاص بيجاد بي. ا1

 . يشرع يسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن وليت فرزندان به مادران شايوميق ي. اعطا5

 ي، سرپرست5کنند. اما بنديزنان دفاع مد نموده و از حقوق يزن تاک يو معنو يحقوق ماد ياين اصل بر ضرورت احيا يهمه بندها

با  يقانون اساس 81ن سان اصليبد ن نکرده باشد.ييتع يگرين سرپرست ديداند که ديسر ميم يزن را از کودکان خود فقط هنگام
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ه و يها پان بنديت از زنان مقرر داشته است که ايحما يبرا ير خاصيگانه خود تدابپنج ير بودن زنان در بندهايب پذيتوجه به آس

ت از زنان در برابر نقض حقوق بشرشان يدر حما ييتوانند سهم بسزا ين مين قوانيا ار گرفته اند.رق يمتعدد ين عاديقوان يمبنا

 (.11131:01ا،يو آر ين کند)بهراميزنان را تام يازهايتواند همه ن ينم يکند داشته باشند، ول يدا ميکه بعضاً به شکل جرم نمود پ

 رپرست خانوارمساله زنان س

م ير مستقي، تأث يبا سرپرست مرد بوده است. عامل فقر اقتصاد يشتر از خانوارهايزن سرپرست، ب يهمواره مشکل فقر در خانوارها

ن زنان از ياز ا ياريبس (1:09،ي)خسرو خانواده ها گذاشته است يکيو اکولوژ ي، اجتماعيت فرهنگيم خود را بر وضعيرمستقيو غ

 ياستفاده م ياجتماع يمه هايب يايها از مزااز آن يکه تعداد کميبرند. در حاليرنج م يو اجتماع ين ماليو تأم يتيفقدان چتر حما

آنها بوده است.  يو عاطف يروان يازهايده گرفته شده است نيآنچه اغلب در مورد زنان سرپرست خانوار ناد گريند. از طرف دينما

نده خود و فرزندانشان ين دغدغه زنان سرپرست خانوار نسبت به آيشتريب يامنضطراب و نا، ايانجام شده نگران يهاياساس بررسبر

ن اقشار جامعه يرتريب پذيموجب شده است که زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها از آس يت بد اقتصاديبوده است. وضع

از  يکيروانشناسان معتقدند  (3:،ص31:01خورخاک)شود يدر آنها مشاهده م يت رواناز انواع اختالال يکيمحسوب شوند و اغلب 

رفته شده ين نقش پذيترمتعدد در زمان واحد است. عمده يهانقش يفايزنان سرپرست خانواده ا ين منابع استرس برايترعمده

سته به شغل آنان است. زنان سرپرست خانواده مربوط به نقش در مردان معموالً واب يهااست و استرس يآورمردان نقش نان يبرا

م درآمد را تجربه کنند و هم يمربوط به شغل، حرفه و تنظ يهارا بر عهده داشته باشند و استرس يد اداره امور اقتصاديهم با

اعث بروز و ب يچندگانه ا ين نقش هايز داشته باشند. داشتن چنياز فرزندان را ن يتيو حما يتي، تربينينقش والد يهااسترس

جاد ين زنان ايا يبرا يز مشکالتيت گر نين فقدان مردان حمايدر آن ها خواهد شد. عالوه بر ا يو اجتماع يروان يب هايد آسيتشد

نموده است. مادر پس از طالق  يزنان سرپرست خانوار مطلقه را بررس ياختالالت روانشناخت 8آدامز (1،1000)بالنونخواهد نمود

از  يناش يهايشت خانواده و دشوارين معيمناسب و تأم يافتن سرپناهين مراقبت از کودک، يمتعدد مانند تأمدر برابر مشکالت 

 ياچندگانه يهانقش يفايد به ايرد. لذا بايکجا به عهده بگيد نقش پدر و نقش مادر را ين که او تنها بزرگسال خانواده است و بايا

 يـ عاطف يو هم از ابعاد روان ين زن هم از نظر ماديها با هم در تعارض هستند. بنابران نقشيا يفايموارد ا يبپردازد که در برخ

 يرغم چالش هايعل(01،ص31:05يو محب ياري)بختکنديرا تجربه م يشتريده و استرس و اضطراب بيگرد يدچار مشکالت

ر يغ يت گر مانند سازمان هايحما يهادهاسازمان ها و ن ياز سو يکه زنان سرپرست خانوار دارند اما اقدامات مناسب يمتعدد

ها و مدل يابعاد مشکل ضرورت طراح يانجام شده است. اما با توجه به گستردگ )ره(ينيته امداد امام خميو کم يستي، بهزيدولت

 .ر استياجتناب ناپذ ين زنان امريا يساز ، درمان و توانمنديريشگيمناسب به منظور پ يبرنامه ها

 

 

                                                           

1 -Blanon 
2 -Adamaz 
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 رپرست خانوارقانون و زنان س

اي است که در آن دولت مکلف است نسبت به سرپرست ماده واحدههاي مجلس پيرامون تأمين زنان و کودکان بياز جمله مصوبه -

سرپرست موضوع چهارم اصل بيست و يکم قانون اساسي اقدام و حداکثر ظرف سه ماه اليحه تضمين بيمه و رفاه زنان و کودکان بي

االمکان در اليحه جهت خودکفا نمودن، ه مجلس تقديم کند. در تبصره آمده است که دولت بايد حتيآن را براي تصويب ب

توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب و به تاييد شوراي  1/0/1:38شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. اين قانون در تاريخ بيمه

 نگهبان رسيده است.

اشاره کرد که زنان بيوه، زنان  81/0/1:11ت مصوب سرپرسنون تأمين زنان و کودکان بيتوان به قاهاي مجلس ميگر مصوبهاز دي -

سرپرستي اند و در آن زنان و کودکان بيسرپرست مشمول اين قانون شدهسرپرست و کودکان بيپير و سالخورده، زنان و دختران بي

هاي موضوع اين قانون شوند. حمايتمند مين قانون بهرههاي مقرر در ايکه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايت

 باشند3 شامل موارد زير مي

 هاي مالي و تهيه امکانات خودکفايي يا مقرري نقدي و غيرنقدي مستمرحمايت -

غال، هاي فرهنگي اجتماعي از جمله ارائه خدمات آموزشي )تحصيلي(، تربيتي،... کاريابي، آموزش حرفه و فن جهت اشتحمايت -

سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرست و کودکان بياي و مددکاري و نگهداري زنان سالمند بيخدمات مشاوره

 سرپرستي آنان به افراد واجد شرايط. 

ماده  11به تصويب رسيد که مشتمل بر  11/5/1:11سرپرست در تاريخ نامه اجرايي قانون تأمين زنان و کودکان بيآيين -

نامه ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي و فراهم ها و اقدامات اجرايي موضوع اين آيين، محور و اساس حمايت1باشد. طبق مادهيم

سرپرست از ، بر شناسايي کودکان بي8باشد. در مادهسرپرست ميسازي زندگي زنان و کودکان بيها و موجبات عاديکردن زمينه

 ي و معرفي آنان به سازمان بهزيستي طي مراحل قانوني و از طريق مراجع قضايي تاکيد شده است.طريق هماهنگي با نيروي انتظام

به تصويب  15/1/15باشد که در تاريخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مي 0هاي مجلس، اصالح ماده از ديگر مصوبه -

به اين نکته اشاره دارد که مستخدمان  88/1/09ان دولت مصوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکن 0رسيد. همچنين اصالح ماده 

 باشند.زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون که متکفل فرزندان خود مي

هاي بهزيستي به تشخيص مددکاران توانايي الزم جهت کسب درآمد و گذران ، مشموالني که پس از دريافت کمک:در ماده 

 شوند. د از شمول اقدامات حمايتي خارج ميانزندگي عادي را به دست آورده

 سرپرست اشاره شده است که شامل3 ، به اقدامات حمايتي از زنان و کودکان بي1در ماده

 خدمات آموزشي و تربيتي  -
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 خدمات کاريابي و اشتغال -

 مددکاري، مشاوره و راهنمايي -

 رفاهي، اشتغال، ازدواج و... اشاره شده است.هاي غيرمستمر جهت فراهم آوردن امکانات ، به پرداخت5در ماده 

درصد حداقل مستمري  9:هاي دو نفر حداکثر هاي مستمر تعيين شده است که در آن خانوادهميزان و مدت پرداخت 3در ماده 

کثر هاي چهارنفره حدادرصد، خانواده5:هاي سه نفره حداکثر ماهانه مشموالن قانون استخدام کشوري در هر سال، خانواده

 درصد دريافت کنند.59نفره و بيشتر حداکثر  5هاي درصد و خانواده19

، به ميزان پرداخت مستمري مشموالن سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني )ره( به صورت يکسان و هماهنگ 1در ماده 

 اشاره شده است.

هاي اقتصادي و اند، مجاز به استفاده از حمايترف را پيدا کردههايي که توانايي الزم جهت زندگي متعا، افراد و خانواده0مطابق ماده

 دريافت مستمري نيستند.

تيجاري را به تصويب رساند که قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسکوني اس 1:11/:/81مجلس شوراي اسالمي در تاريخ  -

اي متقاضيان جوان متأهل و افراد کم درآمد و زنان شرايط متقاضيان اجاره يا اجاره به شرط تمليک با حفظ اولويت بر آندر 

 سرپرست خانوار لحاظ شده است.

مجلس شوراي اسالمي نيز مبلغ چهار هزارو پانصد ميليارد ريال  88/19/1:09کل کشور مصوب  1:01در قانون بودجه سال  -

هاي خصوصي و توليدي، خدماتي، بخش هايزاي بخشگذاري اشتغالهاي سرمايهاعتبار براي اعطاي تسهيالت بانکي به طرح

 تعاوني و خود اشتغالي با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص يافته است. 

هاي مجلس شوراي اسالمي نيز تأمين بيمه خاص )در قالب فعاليت :11/3/1:0قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب  03در ماده  -

  سرپرست در نظر گرفته شده است.کودکان بي سرپرست با اولويتافراد بيحمايتي( براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و 

ار يگر زندگي کنند، از نظر فقهي هر کدام که فرزندان را در اختيني شده چنانچه به هر علت طفل جداي از همديدر قانون پيش ب

گري قصد ين اگر ديوالد فرزند توسط هر کدام ازام سرپرستي و حفظ يد. به طور کلي در ايندارند، حق دارد با فرزندانش مالقات نما

ا ساعتي را در کنار او يا مشکلي از مشکالت او را حل کند، يزي به او هديه بدهد يا بخواهد چيمالقات فرزندش را داشته باشد، 

قي طفل گردد، در ا در کنار هم بودن، موجب فساد و انحراف اخالين مالقات يگر حق ممانعت ندارد، مگر آنکه ايبگذراند، طرف د

 (100،ص1:01بي تبار3يندارد)حب ن صورتي ممانعت، اشکالييچن
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ربط و تشکل ها و نهادهاي ذيهمچنين تهيه و تدوين طرح جامع توانمند سازي زنان خودسرپرست خانوار با همکاري ساير سازمان

 اظ شده است.هاي غيردولتي و تصويب آن در هيات وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه لح

 يمطرح در قانون اساس يدهايتهد

 يافراد فراهم م يمطلوب برا يفضا يبرقار ينه را برايزم يدر متون قانون يو اجتماع ينه شدن حقوق فرديداست که نهاديناگفته پ

دات ين تهديسازد. ا ازات مخدوشين امتيازا يانسان را در بهره مند يت اجتماعيتواند امن يم يدات و ناامنين تهداين بيکند. در ا

 (83531:09،يانيزاده و کاوي)عل ن شرح است3يبد

 يه دولت و اعمال حکومتيد از ناحيتهد -

ح آنکه، يرا به خطر اندازد. توض يت اجتماعيتواند امن ياست که م ين مرحله اين نخستي، ايدات حکومت در مرحله قانونگذاريتهد

 يت براياست که مستلزم محدود يرا به خطر اندازد، وضع مقررات يت اجتماعيمنتواند ا يکه حکومت با ان م يياز ابزارها يکي

 مشروع است. يها يحقوق و آزاد

 ه افراد و اشخاصيد از ناحيتهد -

ن اعمال به دو يگران است که اياز اعمال د ياست که ناش يداتيفرد را فراهم آورد، تهد يتواند موجبات ناامن يکه م يگريد يديتهد

 واند باشند3ت يصورت م

که در  ين کرده است. ناامنييشان تعيهستند که قانونگذار ضمن گذاشتن نام جرم ب آنها، مجازات هم برا ياعمال مجرمانه3 اعمال

 از اعمال مجرمانه افراد است. يد ناشيآ ين حالت بوجود ميا

ع ييگران تعارض دارد و آن را تضيچون با حقوق د گران اگرچه عنوان مجرمانه ندارد، امايا ترک فعل ديرمجرمانه3 گاه فعل ياعمال غ

 کند. يآنان را مخدوش م يت اجتماعيکند، در عمل امن يم

 ها ييها و نارسا يکاست

از  يا ناشيخورد که  يبه چشم م ييها ييها و نارسا ي، کاستيرغم دستاوردها و ابتکارات قانون اساسيدر خصوص موضوع زنان عل

ر مختلف و بعضاً ياست که موجبات برداشت ها و تعاب ييم و واژه هاياز بکار بردن مفاه يا ناشيت و در متن قانون اسء خال ينوع

له که يران را از هر قوم و قبي، مردم ايقانون اساس 10هر چند اصل  (111-3118 1:01ا، يو آر ي)بهرام کند؛ ياهم مرمتضاد را ف

ن سوال ين اصل به اياز ندانسته است. اما ايرا سبب امت نهايمانند ا و زبان و داند و رنگ و نژاد يبرخوردار م يباشند از حقوق مساو

 يگر و فروتنيبر جنس د يجنس ياز و برتريا نه  و آن مالک امتيمحروم کرد  ياز حقوق مساو "تيجنس"را براساس  يا کسيکه آ

اصل هم شامل مرد و هم شامل زن است و  نيت ايد بتوان ادعا کرد که عموميشا دهد. ينم يگر دانشت، پاسخياز جنس د يجنس

ح به يز به حساب آورده، اما عدم اشاره صرين "تيجنس"را مسامحتاً شامل  "نهايو مانند ا"دن به آن، عبارت يبخش يليبا جنبه تمث

 باز گذارده است. ت سوء استفادهير و در نهاير و تفاسيو طفره رفتن از ذکر آن، راه را بر انواع و اقسام سوء تعاب "تيجنس"مقوله 

، ي، اقتصاديساي، سيت قانون قرار گرفته و از همه حقوق انسانيکسان در حمايزن و مرد  89گر، بالفاصله در اصل يد ياز سو

ن اصل، يد به نظر برسد که قانونگذار در ايبرخوردار دانسته شده اند. در نگاه اول، شا ين اسالميت موازيبا رعا يو فرهنگ ياجتماع
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کسان از زن و مرد در برابر يت يحما"گردد که يدقت معلوم م يجبران کرده است، اما با کم يرا به نوع 10اصل  ياستو ک ءخال

 يز و ناعادالنه نبوده، زن و مرد را از حقوق مساويض آميو موضوعه، تبع ين عاديابد که قواني يخود را م يواقع يمعنا يزمان "قانون

کسان يت يحما"ن يد؛ چرا که بيآيض و ظلم به حساب ميتبع يکسان خود نوعيت ينصورت، حماير ايبرخوردار کرده باشند و در غ

 وجود دارد. يتفاوت آشکار "کسان در برابر قانونياز حقوق  يبرخوردار"و  "در برابر قانون

نگهبان گذارده شده  يشورا يبه عهده فقها يقانون اساس 1ص آن در اصل يکه تشخ "ين اسالميت موازيرعا"ن اگر عبارت يهمچن

ک فتوا قلمداد گردد، يو  يک نظر فقهيت از يو تبع يبا فقه اسالم يصرفاً مساو ين اسالميد و موازيق به عمل آيمض يرياست، تفس

از  ياريت آنان را از بسيک مانع، محروميکند، بلکه به عنوان  ينم 89مذکور در اصل  ينه تنها زنان را برخوردار از همه حقوق انسان

د و يات، اصول عقاي، اخالقيو آن را از عمومات قرآن "عتيشر"و  "ين اسالميمواز"ر موسع از ين، تفسيقوق به دنبال دارد. بنابراح

با اصالحات  ي( و مصالح و منافع نظام و همگام8اصل 3ات زمان و مکان)براساس بند يبه مقتض يت جديز عنايفقه قلمداد کردن و ن

 (3118 1:01ا، يو آر يزنان داشته باشد)بهرام يرشد حقوق انساندر اعتال و  يتواند نقش مهم يا مينبا تحوالت جامعه و د يفقه

 يريجه گينت

 بي بيسوادي، فرهنگي، و فقر مالي عواملي چون گيرد. قرار توجه مورد بايد که است ياساس مباحث از ييک کشور زنان امنيت

 در زن حقوق رعايت عدم افراد، بين انساني هاي خواسته و نيازها تطابق ه، عدمجامع در سرپرست فاقد زنان اعتباري بي سرپرستي،

 اين اجتماعي پيشينه است. مقوله اين از خانوار سرپرست زنان ياجتماع امنيت و ياجتماع عوامل ميان رابطه ياجتماع، بررس عرف

 امنيت از اي شده ترسيم حقوقي پايگاه نيز رديموا در و نشده ترسيم در جامعه يدرست به زنان امنيت که دهدمي نشان موضوع

 جهان با يکباره به شوند جدا مي آنها از يا دهند مي دست از را همسرانشان مختلف داليل به که زناني ندارد. وجود اجتماعي زنان

 دغدغه به عمدتاً ورندآ مي تاب زنان اين که هايي دشواري آن ناآشناست. مختصات از بسياري که دنيايي شوند، مي رو روبه ديگري

 اين حال هر شود. در مي و... مربوط اطرافيان نامناسب برخورد از ناخواسته هاي حاشيه فکري، هاي عاطفي، وسواس معيشتي هاي

 مواجهند. زندگي در زيادي موانع و مشکالت با مسائل، شوند، مي شناخته جامعه در بيوه يا مطلقه زنان عنوان به که زنان از گروه

 ناامني در بيگانگي، احساس باعث بيوه، زنان و طالق به نسبت افراد جامعه از يبرخ نظرانه هاي تنگ قضاوت و غلط باورهاي وجود

 زمينه، اين در سنتي نگاه کنند.داشتن معذب بودن احساس فاميلي جمع در حضور از شود مي موجب که شده ديگران با خود روابط

 آزاد و مجرد دختري چشم به او به دوباره متاهلي زندگي از دخترانشان از بازگشت پس که هدد نمي را اجازه اين ها خانواده به

 نيازهاي از سالمتي و جاني و شوند. امنيت مالي مي قائل او براي کار، به اشتغال و آمد و رفت در را يبيشتر هاي و محدوديت بنگرند

 طبيعتاً فشارها اين کنند، مي تحمل زيادي رواني-روحي فشارهاي ما معهدر جا بيوه زنان شود. مي محسوب ها انسان يبرا اول درجه

 به شوند. مي مواجه آن از ياحساس نارضايت و زندگي کيفيت افت با بنابراين گذارد، مي تاثير نيز آنها اقتصادي و کارکرد اجتماعي بر

 که معنا اين باشد. به ديگري از متفاوت ايتجربه دتوانمي هرکس براي دارد اما زنان بين در مشترکي نقاط چه اگر بيوگي هرحال

با توجه به گذارد. تاثير مي تجربه اين کيفيت در و ...  اعتقادي باورهاي سن، فرد، اجتماعي و اقتصادي پايگاه پارامترهايي نظير

ق افراد را به طور عام و بعضاً شتر حقويرسد که قانونگذار ب يد به نظر ميدر رابطه با زنان مطرح گرد يکه در قانون اساس يموارد

که زنان سرپرست خانوار در  يمطرح نموده است؛ اما با توجه به مشکالت و مسائل خاص يحقوق زنان را بطور خاص در موارد



 251-939، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

844 
 

 ضرورت يش است و از طرفين نوع از زنان در جامعه ما رو به افزايت اينکه جمعيت به ايبا عنا يجامعه با آن روبرو هستند و از طرف

 يل به پاکسازين تمايش داده اما متناسب با ايرا در زنان افزا يل به حضور اجتماعيط کشور ميد و شرايدر عصر جد يزندگ يها

 ينهادها يزنان، خصوصاً زنان سرپرست خانوار اهتمام نشده است و امروزه هماهنگ يت اجتماعين امنيو تأم ياجتماع يفضا

 يبه شدت احساس م يت اجتماعين امنيو تام يحل معضالت اجتماع يبرا يو نظارت ييجراا يقانونگذار، فرهنگ ساز و دستگاهها

از  يکياست که  يو توجه به مطالبات عموم يت تحوالت اجتماعيريد، مديفه قانونگذار و حکومت در عصر جدين وظيشود و مهمتر

موجود ن يرسد که قوان ين به نظر ميبنابرا شد.با يآنها م يت اجتماعين مساله زنان سرپرست خانوار و توجه به امنيآنها هم

مشکالت  ين زنان، ضمن بررسيط خاص ايقانونگذار با توجه به شرا يستين قشر از زنان نبوده و باياز مشکالت ا ياريبس يجوابگو

ان يهمانطور که ب؛ يد. از طرفياقدام نما يقانون ينسبت به رفع خالءها ييو قضا يتيحما يموجود و استفاده از تجارب دستگاهها

ق و توجه يت قانون و تطبيخانوار موثر باشد حمازنان سرپرست يت اجتماعين امنيتواند در حفظ و تام يکه م ياز عوامل يکيشد 

ما  يم و اگرچه در قانون اساسيباش يم يقانون ينه ما شاهد خالءهاين زميباشد که در ا يت افراد و مشکالت آنها ميآن به وضع

خانوار و سرپرست  ز بطور خاص به مسائل زنان پرداخته شده است اما در رابطه با مسائل زنانيده و در چند اصل نان شيات بيکل

ت پرداخته و يبه فعال يشتريت خاطر بين قشر از جامعه بتوانند با امنيدارد تا ا يشتريو اهتمام ب ياز به برسيزنان خودسرپرست ن

در  يت خاطر آنها به نوعين گروه و امنيا يت اجتماعين امنيمأاست که ت يهياشند. بدافراد تحت تکفل خود ب يازهاين يجوابگو

در  يکاف يکه از قدرت بازدارندگ ييهاوهيرگذار خواهد بود و عدم اتخاذ شيتاث ياجتماع يهابياز آس يريشگيو پ يت ملين امنيمأت

 ده موثر است.يدن پيوع ايبرخوردار باشند، خود در ش ياجتماع يهابياز آس يريشگيپ

 

 راهکارها ارائه و پيشنهادها

 زنان به حيصح آموزش و التيتحص ندارد و لذا ارتقاي قرار آل دهيا طيشرا معموال در خانوار سرپرست زنان ياجتماع تيامن

 جهت نانن زيا پوشش تحت خانوار يروانشناس مشاوره آنها، براي يکاف درآمد نيتأم جهت مناسب مشاغل جاديا سرپرست خانوار،

 توسط خانوارها نيا ياساس ازهايين نيتأم و تيحما تينها در و گريکدي با افراد و تعامل تيميصم استحکام و ارتباط سطح ارتقاي

 .شود يم شنهادي، پ يتيحما سازمانهاي

عه، صرفنظر از ن بلند آن در جاميرمان ها و مضاماهداف، آاده شدن و تحقق يو پ يح قانون اساسيق و صحيدق ياجرابه منظور 

 رسد3 يبه نظر م ير ضروريکه به آن اشاره شد، توجه به موارد ز ييها ييها و نارسا يکاست

 ن کند.يمأکه هم حقوق عامه)ملت( و هم حقوق زنان را ت يقانون اساسمانده اصول معطل و برجا ينه اجراي. فراهم کردن زم1

 ده است.يجه مطلوب نرسيت و نتيهنوز به وضع "که متحمل شده اند يشتريل ستم بيشتر حقوق زنان، به دليب يفاياست ". 8

، ي، اقتصادياسين سرنوشت سييو تع "شاهنگ و همرزم مردان(يات)به عنوان پيفعال ح يدان هايمشارکت زنان در م". هنوز :

 فاصله دارد. يقانون اساس يت مطلوب و آرمانيجامعه با وضع يو فرهنگ ياجتماع

او کامال  يو معنو يجاد نشده و حقوق ماديت زن، بطور کامل ايرشد شخص يالزم و مساعد برا ينه هايزم رسد که ي. به نظر م1

مشترک زن و مرد از حالت  ييم دارايگردد3 رژ يشنهاد ميزنان، پ يحقوق ماد يايده است؛ از جمله در خصوص احيا نگردياح

راث زوجه از زوج اصالح و ين مربوط به ميحذف گردد و قوان افت اجرت المثليمربوط به در يخارج شود، شروط فعل يقرارداد

 شود. يبازنگر
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 يل نشده اند، هدف قانون اساسياز تشکيو ن يز در حد ضروريخانواده که در شهرستان ها ن ييقضا يرسد مجتمع ها ي. به نظر م5

ت يز جامعين يبه دعاو يدگيت رسياز نظر صالح ن مجتمع هايکنند؛ و با توجه به آنکه اين نميخانواده تام يان و بقايرا در حفظ ک

ز مشاوران، متخصصان روانشناس يقضات کارآزموده و مجرب و ن يريت، بکارگيو تحول در ساختار، صالح يرو؛ بازنگرنيندارند، از ا

 رسد. يبه نظر م ين ضرورآو جامعه شناس و ... در 

گاه نجوان و خوش فکر و  ياز فقها يجاد مجمعيق ايعه، از طريش يايوفقه پ يت هايظرف ياز تمام ياست که بهره بردار يهي. بد3

 -ياسيکه در عرصه مشارکت س يمتعدد يازهايمناسب به سواالت و ن يت ها، و ارائه پاسخ هاين ظرفياستفاده از ا يبه زمان برا

و  يرات اجتماعيع آن و تاثيشتاب سر ر زنان ويع و چشمگيهمه جانبه آنان با توجه به تحوالت سرحقوق  يفايزنان و است ياجتماع

 ک تر کند.يهدف خود نزد به اتواند ما ر يآن در جامعه امروزه ما بوجود آورده است، م يفرهنگ

 گردد3 مي عنوان مدت بلند و مدت اهداف کوتاه بخش دو در ذيل پيشنهادات ق،ينه تحقيشيپ به توجه بان؛ يهمچن

 مدت کوتاه اهداف -الف

ص ابالغ يسه گانه و مجمع تشخ يقوا يبه روسا يداً توسط مقام معظم رهبريخانواده که جد يکل ياست هايتوجه به متن س -

د و يات جديازها و مقتضيدر حوزه خانواده متناسب با ن ييقضا يهاهيو رو يل نظام حقوقي، اصالح و تکميشده است از جمله3بازنگر

 مراحل؛  يت و عدالت در تمامين امنيتام

 زنان سرپرست خانوار به نقدي و غير نقدي صورت به مالي هاي و حمايت معيشتي ازهايني تامين -

 بلندمدت اهداف -ب

 خانوار سرپرست زنان و مادران بخشيدن منزلت و تعالي -

 يم گذارتاثير عوامل جمله از دارند، کردن توانايي کار و بوده برخوردار خاص تخصصي از که زناني براي يخودباور و اشتغال ايجاد -

 باشد.

 تکفل تحت افراد سرپرست و زنان براي بيمه تکميل خدمات ساير و درماني از اعم اي بيمه نيازهاي تامين -

 اجتماعي و فرهنگي حقوقي، هاي آگاهي توسعه و آموزشي هاي کارگاه برگزاري -

 مساله حل و يارتباط يها ترمها از اعم زندگي مهارت هاي آموزش هاي کالس برگزاري -

 بيوه زنان مجدد ازدواج ترويج و سازي فرهنگ -

 صدا و سيما. خصوص به هاي گروهي رسانه طريق از خانوار سرپرست زنان مشکالت و مسائل به نسبت جامعه سازي آگاه -

 مستقل شخصيت يک عنوان آنها به از حمايت و خانوار سرپرست زنان از حمايت جهت ها خانواده در سازي فرهنگ -

 و ... اقتصادي فرهنگي، مختلف هاي عرصه در خانوار سرپرست زنان سازي توانمند -

 منظور به و ... همسر ازکارافتادگي گي، بيوه هايي مانند بحران وقوع خصوص در دختران و زنان خانواده، آموزش و ها آگاهي ارتقاء -

 ها. بحران گونه با اين مقابله در زنان مديريت قدرت بردن باال
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