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چکیده
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بینالمللی اســت .از منظر نهادهای بینالمللی این مســئله ارتباط تنگاتنگی با برابری جنســیتی و
برخورداری زنان و دختران از حقوق بشر و مقابله با فقر و نابرابری دارد .راهکار نهادهای بینالمللی
متضمــن تنــزل و در نهایت محو نقش مادری و مقابله با اشــتغال زنان به خانهداری و جایگزینی
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مهم مادری و همســری را بر عهده دارد که ایفای مطلوب آن در نقش خانهداری متبلور میشــود
و تحقق کامل آن منوط به فراهم شــدن الزامات و احقاق حقوق ،ازجمله در حوزهی مالی اســت
که بر عهدهی همســر و دولت قرار دارد .در این مقاله ،ارزشگذاری کار خانگی زنان ،در رویهی
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و عملیاتی در دو نظام مذکور مشــهود است .نکتهی بسیار مهم ،توجه به این مقولهی مهم در نظام
حقوق داخلی از منظر تعالیم اســامی و ضرورت رفــع خألهای قانونی موجود در جهت احقاق
حقوق زنان خانهدار و ارج نهادن به نقش مادری اســت که مســتلزم نقشآفرینی مؤثر شوهر و نیز
پشتیبانی همهجانبهی دولت است.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

خانهداري نقشی اجتماعی است که بر محور جنسیت جداسازي شده است و براساس آن زنان
در همهجا با پرورش کودکان ،نگهداري و ادارهی خانه سروکار دارند؛ بهعبارتدیگر ،همینکه فردي
با جنسیت زن زاییده شود ،بار مسئولیتهای خانهداری و بچهداري بر دوش او قرار میگیرد .گیدنز
دراینباره میگوید« :ضرورت فیزیکی اولیه ،که مادران باید کودکانشان را به دنیا آورند و پرستاري
کنند بهسادگی به استمرار نقش مراقبتی و پرورشی میانجامد که زنان در تمامی فرهنگها
میپذیرند» (بدريمنش و صادقي فسايي.)60 :1394 ،

از آغاز قرن بیستم ،کار خانگی از موضوعات چالشی در گفتوگوهای فمینیستی بوده است.

قدیمیترین کتابی که از بعد جامعهشناختی خانهداري را مطالعه کرده کتاب زن خانهدار آن
اکلی 1است .وی در بخش اول کتاب مراحل تاریخی کار خانگی در بریتانیا را بررسی و سه مرحله

را مشخص میکند .در بخش دوم به احساس زنان دربارهی کار خانگی اشاره و مشکالت روانی
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و اقتصادي زنان خانهدار را بررسی میکند و مادري و تقسیمکار جنسی را ناشی از اسطورههاي
فرهنگی میداند .وي درنهایت بیان کرده است که زنان به انقالب ایدئولوژیک نیاز دارند و باید
نقش زن خانهدار ،خانواده و همچنین نقشهاي جنسیتی از بین برود تا زنان از پایگاه سنتی
خود جدا شوند (همان .)60-62 ،ازآنپس ،کشورها همواره در سطوح ملی و بینالمللی به اشکال
ن مزد زنان در خانه
گوناگون به این مسئله پرداخته و کوشیدهاند برای پایان دادن به کار بدو 
راهحلهای متعددی ارائه دهند و آن را به یک فعالیت اقتصادی با مزد تبدیل کنند (عالسوند و

نیکوخصال .)8 :1396 ،در سالهای اخیر ،مشاغل خانگی و بدون درآمد یکی از محورهای کلیدی
در رهیافت توسعهی پایدار محسوب میشوند که زندگی روزانه افراد جامعه به آن وابسته است و
بدون این مشاغل ،افراد ،خانوادهها ،جوامع و اقتصاد نجات و رونق پیدا نخواهند کرد ،اما از منظر
نهادهای بینالمللی خصوصاً نهادهای فعال در حوزه زنان مانند نهاد زنان ملل متحد ،این مشاغل
همچنان ارزشگذاری نمیشود و زنان و دختران بهطور مرسوم و رایج در امر مراقبت و نگهداری
اشتغال دارند و درنتیجه برای اشتغال در مشاغل درآمدزا فرصت کمتری دارند .همچنین برای
رهایی از فقر و استقالل مالی و گردآوری مال و پسانداز و برخورداری از حقوق بازنشستگی در
سالهای آتی زندگی خود امکان کمی خواهند داشت .در رویهی نهادهای مذکور ،زنان شاغل در
امور خانگی برای تحصیل و آموزش ،مشارکت سیاسی ،مراقبت از خود و استراحت و تفریح زمان
1- Ann oakely
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کمتری دارند و بهاینترتیب این موضوع ،از منظر بینالمللی با برابری جنسیتی و برخورداری
زنان و دختران از حقوق بشر و مقابله با فقر و نابرابری و تحقق توسعهی پایدار ارتباط تنگاتنگی
پیدا میکند(  .)UN Women, 2016: 8نکتهی بسیار مهم ،راهکاری است که نهادهای بینالمللی
در این باره پیشنهاد دادهاند و باید دید که آیا هدف و غرض واقعی شناسایی و ارزشگذاری کار
خانگی و اشتغال زنان در امور خانه و نگهداری فرزندان است و یا تنزل این قبیل فعالیتهای
زنان و جایگزینی آنها از طریق واگذاری به بخش عمومی و دولتی است؟ در آموزههای اسالمی،
با توجه به نقش زن در خانواده ،حقوق همهجانبهای ازجمله حقوق اقتصادی برای وی احصاء
گردیده است .در الگوی اسالمی خانواده بر اهمیت نقش مادری و همسری تأکید شده است که
ایفای مطلوب آن در نقش خانهداری متبلور میشود .البته این ساختار ،اقتضائات حقوقی و اخالقی
خاص خود را دارد که ازجمله امنیت اقتصادی یا تأمین نیازهای اقتصادی زن است تا زن بتواند
به نحو مطلوب به ایفای نقش خانوادگی خود مبادرت کند(غمامی و علوی .)30-33 :1397 ،در این
مقاله ،موضوع ارزشگذاری کار خانگی زنان از دو منظر اسناد و رویهی بینالمللی و نیز آموزههای
اسالمی بررسی تطبیقی خواهد شد و تمایز و تعارض راهبردهای اجرایی و عملیاتی برای تحقق
این مهم ،در دو نظام مذکور تبیین و ارائه میشود.
-2تعریف مفاهیم

-1-2مشاغل بدون درآمد :1در رویهی نهادهای بینالمللی مشاغل بدون درآمد بهعنوان کاری
تعریف میشود که مزدی در قبال آن دریافت نمیشود و درنتیجه خارج از شمول تعریف استاندارد
مقرر در علم اقتصاد است ( .)Alonso and et al, 2019: 6این مفهوم طیف گستردهای از کارها را
شامل میشود که مستقل شناسایی نمیشوند ،ازجمله:
 -1کار بدون درآمد خانهداری یا در مشاغل و حرفههای خانوادگی؛
 -2فعالیتهایی نظیر جمعآوری آب یا سوخت؛
 -3پخت و پز ،نظافت ،خرید ،مدیریت خانه و نگهداری از کودک و والدین یا دوستان سالمند.
دو قسم اول ،فعالیت اقتصادی هستند و باید در نظر و تئوری در تولید ناخالص ملی احتساب
ت هنوز در زمرهی فعالیتهای
شوند .مورد سوم ،برخالف اهتمام و تالش اقتصاددانان فمینیس 
اقتصادی شناسایی نشده است .بهاینترتیب ،خدمات انجامشده ذیل آن خارج از بازار کار است،
مابهازای مالی برای آن وجود ندارد ،کمیسازی این نوع کار در دادههای حسابهای ملی دشوار
1- Unpaid work
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است و در تولید ناخالص داخلی گنجانده نمیشود (جز در معدود کشورهای جهان) .بااینوجود
در سالهای اخیر ،تحقیقات مبسوطی دربارهی زمان و دیگر شرایط کارهای بدون درآمد ازجمله
تفکیک افراد ذیربط بر مبنای سن ،جنس و موقعیت جغرافیایی گردآوریشده است(.)Ibid
 -2-2مشاغل مراقبتی بدون درآمد :1این مفهوم مشتمل بر نگهداری مستقیم از افراد (پرستاری)
است ،درحالیکه پاداش مالی صریح و مشخصی وجود ندارد .مراقبت مستقیم (نگهداری کودک یا
سالمند)اغلب مجزا از دیگر فعالیتها نظیر آشپزی ،خرید و نظافت (کار خانگی) قلمداد میشود،
اما این تفکیک وظایف در ظاهر مبنایی ندارد ،زیرا گروههای تحت مراقبت (کودکان و سالمندان)
اغلب توانایی الزم برای انجام دادن امور مربوط به خود و خانه را ندارند .این مفهوم در رویهی
نهادهای بینالمللی با کلیدواژه «اقتصاد مراقبتی» شناسایی میشود که شامل تولید و مصرف کاالها
و خدمات الزم برای رفاه جسمی ،اجتماعی ،ذهنی و عاطفی گروههای وابسته به مراقبت مانند
کودکان ،سالمندان ،بیماران و افراد معلول است .فعالیتهای مرتبط با اقتصاد مراقبتی مشتمل
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بر دو بخش خدمات مستقیم و خدمات غیرمستقیم است؛ خدمات و اقدامات مستقیم متضمن
ارتباط فرد میان فرد مراقب و مراقبتشونده است ،ازجمله شیردهی به نوزاد ،کمک به کودکان در
انجام دادن تکالیف ،کمک به سالمندان بستری و زمینگیر و حمایت عاطفی از بیماران العالج.
خدمات غیرمستقیم نیازمند ارتباط مستقیم با فرد تحت مراقبت نیست و مواردی همچون پختوپز،
تمیزکردن ،شستن و تعمیرات و نگهداری خانه ،انجام خرید و همچنین فعالیتهای اضافی در
مناطق روستایی و مناطق کمتر توسعهیافته مانند جمعآوری آب و هیزم یا فرآوری مواد غذایی را
دربرمیگیرد (.)UN Women, 2017: 8
 -3-2مشاغل مراقبتی درآمدزا :2این مشاغل اشکال مستقیم یا غیرمستقیم مراقبت و نگهداری
همچون کار پرستاران ،کارگران خانگی و پرستار کودکان و سالمندان ،آشپز یا کارگران نظافتی
را دربرمیگیرد .شاغلین مراقبتی وظایف خود را در سطوح مختلف عمومی و جامعه و خانههای
شخصی انجام میدهند و بیشترین فعاالن آن زنان هستند که درآمدی نیز برای این قبیل امور
دریافت میکنند (.)UN Women, 2018: 218-219

 -4-2زنان خانهدار :در منابع داخلی ،زن خانهدار شخصی است که ازنظر اقتصادی فعال نیست
و در خانه به انجام امور منزل اشتغال دارد؛ بنابراین خانهدار فردی است که شاغل یا جویای کار
1- Unpaid care wor
2-Paid care work
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نیست .در یک تعریف مضیق ،زنان خانهدار ،زنان متأهل غیرشاغلاند که همسرشان سرپرست
آنهاست و انجام امور منزل تماموقت آنها را میگیرد (غمامی و علوی.)31 :1397 ،

 -3اهمیت و ضرورت ارزشگذاری کار خانگی زنان

در جوامع كنوني ،بااینکه حضور زنان در مشاغل مختلف افزایش چشمگیری داشته است،
همچنان بخش عمدهای از مسئولیتهای خانه بر عهدهی آنهاست .بنابر تحقيقات انجا م شده،
عوامل مختلفي در تقسیمکار خانه ميان زوجين تأثيرگذار هستند و نوع نگرش و ايدئولوژي زوجين
در نحوهی تقسیمکار خانگي مؤثر است (دهقاني و ديگران .)207-209 :1390 ،آمار افراد شاغل در
امور مراقبتی و بدون درآمد در سطح جهان براساس موقعیت جغرافیایی ،سن ،سطح تحصیالت و
آموزش ،وضعیت اشتغال و سطح درآمد و همچنین تعداد و سن فرزندان حاضر در خانواده متفاوت
اعالمشده است ( .)Charmes, 2019: 72مشاغل خانگی و فاقد درآمد -مانند خانهداری و مراقبت
از اعضای خانواده -تا همین اواخر در همهی كشورهاي جهان بهمنزلهی یک فعالیت اقتصادی
شناخته نمیشد و در تولید ناخالص ملی 1نیز احتساب نمیشد .با لحاظ این عدم شناسایی و
حجم گستردهی این نوع مشاغل ـ که زنان آنها را انجام میدهند ( 75درصد) ـ اقتصاددانهای
فمینیست و فعاالن حقوق زنان بر لزوم و ضرورت شناسایی مشاغل خانگی و بدون درآمد در آمار
و اقتصاد و سیاستگذاری اهتمام ورزیدند .در نتیجه ،در کشورهای توسعهیافته در اروپا و استرالیا
و آمریکای شمالی زمان صرف شده در امر مراقبت و نگهداری بدون درآمد و مشاغل خانگی در
آمارها احتساب میشود .در کشورهای درحالتوسعه نیز اقداماتی در حال انجام است (UN Women,

 .)2018: 215در رویهی نهادهای بینالمللی ،فعالیت زنان در مشاغل بدون درآمد نامتناسب است؛
بهطور متوسط زنان دو ساعت بیش از مردان در این امور اشتغال دارند ـ البته در کشورها و مناطق
مختلف این میزان متفاوت است ـ که موانع و محدودیتهای تحمیلشده از سوی فرهنگ ،مذهب
و فقدان سیاستهای دوستدار خانواده ازجمله دالیل بروز این امر شده است (Alonso and et al,

 .)2019: 7مسئله اشتغال افراد در مشاغل فاقد درآمد ،حتی در کشورهای اروپایی و کشورهای
مجری برابری جنسیتی در جهان نیز بهعنوان چالش جدی مطرح است؛ ب ه گونهایکه زنان
حداقل بیست درصد بیشتر از مردان کار بدون مزد انجام میدهند (Alonso and et al, 2019:

 .)28از منظر نهاد زنان سازمان ملل متحد ،صرفنظر از منطقه ،سطح درآمد و فرهنگ ،نابرابری
جنسیتی در حوزهی مشاغل مراقبتی و خانگی بدون درآمد امریانکارناپذیر است و زنان بیش از
)1- gross domestic product (GDP
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مردان در امور خانگی و مراقبتی وقت صرف میکنند .البته در کشورهای توسعهیافته ،این زمان
در مورد مردان رو به افزایش اعالمشده است .نکتهی مهم آن است که نهاد زنان ملل متحد ،در
چارچوب اقدامات الزم ذیل هدف پنجم اهداف توسعه پایدار در ارتباط با کار خانگی ،بر تساوی
و توازن تقسیم امور مراقبتی در زوجهای همجنس در مقایسه با زوجهای غیرهمجنس بهعنوان
یک دستاورد مطلوب یادکرده و در تأیید این امر به درصد مشارکت زوجهای همجنس در کشور
استرالیا استناد کرده است ( .)UN Women, 2018: 219برخالف اینکه در متن سند توسعه پایدار
 2030به همجنسگرایان و حمایت از حقوق ایشان اشاره صریحی نشده است ،این رویکرد صریح
نهادهای بینالمللی در شناسایی روابط همجنسگرایان و ارزشگذاری مثبت آثار آن ـ در چارچوب
سند توسعه پایدار  2030و ذیل موضوع ارزشگذاری کار خانگی زنان ـ بسیار تأمل برانگیز است.
اسالم ارائهدهندهی جامعترین برنامهی زندگی فردی و اجتماعی انسان است که در قالب احکام
و تکالیف حقوقی و اخالقی در قرآن و سنت تدوینشده است و استخراج آن کار ویژهی فقیه به
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شمار میآید .گرچه فقه سنتی پاسخگوی بسیاری از نیازهای فردی است ،در عرصهی اجتماعی
هنوز شکل کامل نظامهای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی مدنظر اسالم مبتنی
بر فقه شیعه استخراجنشده است ،اگرچه نمیتوان منکر تالشهای مؤثر و دستاوردهای عملی و
نظری گردید که بهصورت تفکیکی در حوزههای مختلف به ثمر رسیده است .بدیهی است ،تدوین
الگوی تأمین اقتصادی زن مسلمان در برای تحقق الگوی خانواده مطلوب اسالمی نقش اساسی
دارد .فقه شیعه دربارهی نفقه ،اجرتالمثل ،مهریه و مانند آن مباحث مختلفی بهصورت پراکنده
و نامنسجم مطرح کرده که همگی در حوزهی تأمین اقتصادی زن مسلمان تفسیر میشود ،اما
جایگاه ،روابط و مسیر تحقق این احکام در قالب نظامی منسجم تبیین نشده است .شاید فقدان
این خأل علمی است که سبب شده در عمل ،جامعه بهراحتی با اثرپذیری از اقتضائات فرهنگ
شهرنشینی و تمدن غربی از سبک زندگی اسالمی فاصله بگیرد ،بهطوریکه اکنون یکی از چالشهای
خانواده و جامعهی ایرانی ،افزایش آمار تقاضای زنان خانهدار برای اشتغال در بیرون از منزل و
در مواردی ،فقط برای تأمین اقتصادی خویش و پر کردن خأل نداشتن تأثیر در جامعه است که
در بعد اجتماعی و تربیت فرزندان در خانواده تبعات منفی گستردهای دارد (غمامی و علوی:1397،

 30و  .)31با توجه به جریان سازی نهادهای بینالمللی درزمینهی ارزشگذاری کار خانگی زنان و
همچنین ضرورتهای اجتماعی موجود در داخل ،اهمیت توجه به این موضوع بیشازپیش محرز
ی بتوان
است تا مبتنی بر آموزههای اسالمی ـ و نه صرفاً متأثر از جریان سازی نهادهای بینالملل 
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الگوی مناسبی برای زنان ایرانی طراحی کرد و ضمن تأمین نیازها و ارتقای رضایتمندی ایشان
در راستای تقویت و تثبیت جایگاه مادری نیز گام مؤثری برداشت.
-4اقسام كار خانگي زنان و راهكارهاي ارزشگذاری

در سال  ،1995در اعالمیه و برنامهی عمل پکن ،بر اهمیت توجه به تقسیم نابرابر مشاغل
بدون درآمد و درآمدزا میان زنان و مردان بهعنوان یکی از گامهای اساسی و مهم برای تحقق
برابری جنسیتی تأکید زیادی شد .عالوه بر این ،تعدادی از اسناد و معاهدات حقوق بشری ازجمله
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،1کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 2و
کنوانسیون حقوق کودک 3نیز موجد تعهدات الزامآور برای دولتهای عضو است تا به این موضوع
بپردازند .در چند دههی اخیر ،محققین و فعاالن حوزهی زنان به موضوع مشارکت اقتصادی زنان
فعال در مشاغل خانگی و بدون درآمد توجه فراوانی کردهاند .سازمان بینالمللی کار نیز در این
باره اقداماتی انجام داده و برای دولتها توصیههایی تنظیم کرده است ( .)Efroymson, 2010: 8
بهاینترتیب ،چارچوب حقوق بینالملل بشر با اسنادی از سازمان بینالمللی کار نیز تکمیلشده
است که عبارتاند از :مقاوله نامه شماره  156در مورد کارگران با مسئولیت خانوادگی 4،مقاوله
نامه شماره  183در مورد حمایتهای ناظر به فرزند آوری 5،مقاوله نامه شماره  189در مورد
اشتغال شایسته برای کارگران خانگی 6.این تعهدات حقوق بشری ،اکنون بهصورت موسع در الگوی
توسعه پایدار  2030بهخصوص بند  4هدف  5مقررشده است که ناظر بر تمهید راهبردهایی
برای شناسایی و ارزشگذاری مشاغل خانگی و مراقبتی است .در اسناد بينالمللي مذكور ،قصور
و بیتوجهی دولتها در ایفای این تعهد و تخصیص ندادن بودجه موجب تشدید نابرابریها و
تهدیدی برای برخورداری زنان از حقوق شمردهشده است .سرمایهگذاری عمومی درزمینهی
تمهید زیرساختهای الزم و مشاغل خانگی و مراقبتی نهتنها موجب آزاد شدن وقت زنان و بهبود
وضعیت اشتغال ایشان میشود ،ظرفیتهای مطلوب برای مراقبتشوندگان را نیز افزایش میدهد
و از طریق گسترش مراقبت اجتماعی هم برای زنان و هم برای مردان فرصت شغلی ایجاد خواهد
کرد ( .)UN Women, 2018: 215بديهي است راهكارهاي پيشنهادي در رويه و اسناد بينالمللي،
1- the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
2- the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
3- the Convention on the Rights of the Child
4-ILO Convention No. 156 on workers with family responsibilities
5- ILO Convention No. 183 on maternity protection
6- ILO Convention No. 189 concerning decent work for domestic workers
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مبتني بر اصل برابري جنسيتي و رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان است كه نتيجه آن ،حصول
كليه حقوق براي زنان و مردان در عرصه فردي و اجتماعي است و البته بر حق اشتغال و كسب
درآمد ،تأکید ويژه شده است .بهعبارتدیگر ،الگوي مطلوب ارزشگذاري كار خانگي زنان در اين
رهيافت ،مستلزم ناديده گرفتن نقشهاي خانوادگي همچون مادري و همسری و ايجاد زمينه
براي اشتغال درآمدزا در اجتماع است .نكتهیتأمل برانگیز آن است كه راهكارهايي كه نهادهاي
بينالمللي تحت تأثیر آموزههاي فمينيستي در خصوص ارزشگذاري كار خانگي مطرح میکنند،
براي زنان در همهی جوامع كارآمد نخواهد بود ،زيرا مطابق برخي تحقيقات انجا م شده ،زنان در
بسياري از جوامع ازجمله ايران ،برخالف طرح مطالبات مادي و معنوي ،همچنان به اشتغال به
خانهداري و امور مراقبتي تمايل دارند .در كشور ما بهعنوان يك كشور اسالمي ،قشر عظیم زنان
خانهدار بدون هیچ تعطیلی و مرخصی در بیشتر ساعات شبانهروز مشغول خدمترسانی به اعضاي
خانواده هستند؛ خدمات گوناگونی از نظافت ،شستوشو ،تهیهی غذا و چیدمان دکوراسیون منزل
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گرفته تا مدیریت اقتصادي خانواده ،هدایت روابط داخلی اعضاي خانواده ،هدایت روابط خانواده
با اقوام و دوستان ،رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و رسیدگی به وضعیت سالمتی اعضاي
خانواده (بدريمنش و صادقيفسايي.)82 :1394 ،

در اندیشهی اسالمی ضمن ارج نهادن به ارزش معنوی کار خانگی و تشویق همسران به فداکاری
و همیاری در محدودهی نقشهای خانوادگی از محاسبهی مالی کار زن در خانه نیز سخن به
میان آمده است (عالسوند و نیکوخصال .)8 :1396 ،كه در ادامه بهتفصیل به الگوي طراحیشده براي
ارزشگذاري كار خانگي زنان در خانواده خواهيم پرداخت.
بنا بر توصیه نهادهای بینالمللی با توسعه و تقویت موتورهای آزادسازی و بازاريابی اقتصاد ،بار
کار بدون حقوق بر دوش زنان کاهش مییابد و میزان مشارکت زنان در نیروی کار افزایش خواهد
یافت .نهادها و ارزشهای اجتماعی نیز برای کاهش و توزیع مجدد کار بدون حقوق سهم مهمی
دارند .دولتها میتوانند با سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات عمومی مانند آب ،برق و امنیت
در کشورهای درحالتوسعه و توسعهی ارتباطات دیجیتال در همهجا به کاهش کار بدون مزد کمک
کنند .مراقبت و نگهداری از کودکان و مراقبت از سالمندان بهعنوان کار درآمدزا میتواند جایگزین کار
بدون مزد شود .توزیع مجدد کار بدون حقوق نیز نیازمند سرمایهگذاری در نیروی انسانی زن است.
آمـوزش و مراقبتهای بهداشتی ،تثبیت حقوق زنان در قانون ،اجرای سیاستهای دوستدار خانواده

1

 .1منظور از سیاستهای دوستدار خانواده « ،» Family-Friendly Policiesسیاستهایی است که به بهبود و ایجاد تعادل
میان اشتغال و زندگی خانوادگی کمک میکند و نوعا متضمن سه قسم منابع ضروری و حیاتی برای والدین در جهت مراقبت
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مانـند مرخصی والدین ،1افزایش بهرهوری بازارهای کار و ارتقاء ترتیبات کاری انعطافپذیر 2ازجمله
اقدامات مؤثر شمردهشدهاند ( .)Alonso & et al, 2019: 28بهاینترتیب ،در رویه بینالمللی مشهود
است که راهکار ارزشگذاری کار خانگی زنان در قلمروی عمومی و بازار کار و نه در حیطه روابط و
اعضای خانواده جستجو میشود و در چشمانداز مطلوب ،زنان نیز همچون مردان از شغل درآمدزا و
تماموقت برخوردار خواهند بود
 -1-4انجام امور خانه و خانهداری

رويكرد اسالم به مقوله ارزشگذاري كارخانگي زنان ،برخالف رويه بينالمللي در وهله نخست
متمركز برنهاد خانواده و در چارچوب نقشها و حقوق و تكاليف خانوادگي است .در فقه شیعه سه
مبحث مجزا ولی مرتبط نفقه ،اجرتالمثل و مهریه در خصوص حقوق مالی زن وجود دارد که
میتواند بهعنوان ابزارهای تأمین اقتصادی زنان خانهدار بررسی شود .در اصل وجوب نفقه ،بین
فقهای اسالمی اختالفی دیده نمیشود و آنچه مورد اختالف است ،مصادیق نفقه و مالک نوع و
میزان آن است .باوجود این نفقه یک ابزار تأمین اقتصادی ویژهی زنان خانهدار نیست؛ چراکه
اساساً بهتمامی زنان متأهل تعلق میگیرد .همچنین زن فقیر باشد یا غنی بازهم مستحق نفقه
است .از سوی دیگر حدود پوشش اقتصادی نفقه به وضعیت زن بستگی دارد (غمامی و علوی:1397 ،

 .)34مهریه در نظام اسالمی نشاندهندهی مهر و ابزاری برای ابراز محبت مرد به زن است و زیاد
بودن آن در اسالم پسندیده نیست و موجب آسیبهایی برای جامعه و خانواده میشود؛ ازجمله
کاهش آمار ازدواج ،ایجاد خصومت و بداخالقی ،تحتالشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی ،افزایش
ازدواج و بهتبع آن افزایش انحرافات جنسی و فساد اخالقی ،تضییع شخصیت دختران با چانهزنی
بر سر مهریه ،اذیت و آزار زنان تا حد راضی شدن به بخشش مهریه و بیتوجه دختران به دیگر
مالکهای ازدواج که پیامدهایی چون عدم تطابق فکری و فرهنگی با همسر و درنتیجه افزایش
از کودک در بدو تولد است که عبارتند از :زمان ،تامین مالی و خدمات .رک:

.Unicef, Family-Friendly Policies A Policy Brief Redesigning the Workplace of the Future, 2019

 .1منظور از مرخصی والدین مدت زمانی است که والدین در زمان والدت فرزند و به دلیل مراقبت از وی ،از نظر قانونی مجاز
هستند که از اشتغال معاف باشند.
 .2منظور از انعطافپذیری منظور از ترتیبات کاری انعطافپذیر «  ،»flexible work arrangementsگونهای از ساختارهای
کاری و شغلی است که زمان و یا مکانی را که کار به طور منظم انجام می شود ،تغییر می دهد و مشتمل بر موارد ذیل است)1 :
انعطافپذیری در جدول ساعات کاری مانند برنامه های کاری جایگزین (به عنوان مثال  ،زمان انعطافپذیر و هفتههای کاری
فشرده)  ،و ترتیبات مربوط به برنامههای شیفت و استراحت؛  )2انعطافپذیری در میزان ساعات کار  ،مانند کار نیمهوقت یا
پارهوقت؛  )3انعطافپذیری در محل کار  ،مانند کار در خانه .رك:

Georgetown University Law Center, Flexible Work Arrangements: A Definition And Examples,
2009, p. 1.

151

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و دوم /شماره  /88تابستان 1399

ازدواجهای ناموفق را به دنبال دارد (قلیزاده .)136 :1390 ،بررسی و تحلیل مهریه نشان میدهد،
مهریه باهدف تأمین اقتصادی زنان تشریع نشده است ،هرچند منع شرعی برای استفاده از آن
برای تأمین اقتصادی وجود ندارد .مهریه به دلیل مالیت داشتن ،میتواند کارکرد تأمین اقتصادی
داشته باشد .بدیهی است ،زن میتواند از مهر برای تأمین اقتصادی خود استفاده کند ،اما کاربرد
و کارکرد ماهیتی دو مقولهی جداست .فلسفهی وضع مهر ،جنبهی ارزشی آن است و بنابراین با
مادی تلقی کردن کارکرد مهر ،درواقع آن هدفی که مهر برای آن وضعشده ،از بین میرود (غمامی
و علوی.)40 :1397 ،

اجرتالمثل از ابواب فقهی مرتبط با موضوع تأمین اقتصادی زنان خانهدار است که برخالف
نفقه ابزاری برای تأمین اقتصادی خاص فعالیت خانهداری است .یعنی در شرایطی که نفقه به تمام
زنان متأهل تعلق میگیرد ،اجرتالمثل تنها به خدمات خانهداری زن اختصاص دارد .اجرتالمثل
مابهازای اقتصادی خدمات خانهداری است که جزء وظایف او به شمار نمیآید .حدود پوشش
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تأمین نیازهای اقتصادی در اجرتالمثل ،متغیر و متناسب با ارزش خدمات خانهداری زن است.
بنابراین برخالف نفقه ،حد مشخصی ندارد و هرقدر فعالیت بیشتر باشد ،مابهازای آن بیشتر است
و متناسب با توان و استعداد زن افزایش مییابد (همان.)43 ،

ارزشگذاری مادی و معنوی كار و فعاليت زنان در خانواده ازجمله مراقبت و نگهداري از
فرزندان و نيز انجام امور خانوادگي در آموزههای اسالمی مسئله مهمی است که راهکارهای حقوقی
و غیرحقوقی برای آن تمهید شده است .در فقه اماميه ،بحث استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثل
در باب مستقل مطرح نشده است .فقها در مصاديق معدودي در اينباره به بحث و مداقه پرداختهاند
كه مهمترین آن اجرت درخصوص رضاع و حضانت است؛ ليكن در اين مورد در باب نفقه گفتوگو
شده است (یمرلی .)402 :1398 ،همچنین به عقیدهی برخی فقها ،فقدان بابت خاص در فقه درباره
اجرتالمثل و لزوم پیگیری آن در سایر ابواب فقهی مانند جعاله و اجاره تحقیق در این باب را
دشوار میکند (عالسوند و نیکوخصال .)8 :1396 ،در علم فقه ،اجرتالمثل در مقابل «اجرتالمسمی»
قرار دارد ،یعنی اگر مقدار اجرت در عقد بهصراحت مشخصشده باشد یا توافق طرفین عقد بر آن
توافق کرده باشد ،اجرتالمسمی نامیده میشود ،اما اگر مقدار اجرت مشخص نشده باشد ،به آنچه
در مقابل باید پرداخت شود ،اجرتالمثل گفته میشود و مقدار آن با توجه به مالکهایی مانند
نوع کار انجامشده ،وضعیت عامل و مدت انتفاع از منافع مشخص میشود (همان) .دربارهی مبناي
فقهي اجرتالمثل ايام زوجيت ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

حسینیاکبرنژاد ،ارزشگذاری کار خانگی زنان در اسالم و رویهی نهادهای بینالمللی

اول -قاعده احترام :مقصود از احترام مال مسلم ،مصونيت آن از تصرف مجاني و تعدي بر آن
است؛ بدين معنا كه مال مسلمان محترم است و تعدي و تجاوز بر آن جايز نيست و اجرت آن بايد
پرداخت شود .در كتب مختلف فقه نيز آمده است كه هركس به دستور ديگري عملي را انجام
دهد كه اجرت دارد و عامل قصد تبرع نداشته باشد ،به اقتضاي احترام عمل مسلم بايد اجرت كار
او را پرداخت كرد (پورعبداهلل و سرخ حصاری .)72 :1394،

بنابراین ،اگر شخصي به امر ديگري كاري انجام دهد ،چنانچه اين كار عرفاً ارزش اقتصادي
داشته و بدون قصد تبرع انجامیافته باشد ،آمر بهاندازهی اجرتالمثل ضامن است .مستند ضمان،
قاعدهی احترام است؛ بدينتوضيح كه هرچند انسان آزاده خودش مال نيست ،ولي كار او مال
محسوب است و مقتضاي احترام مال ،مسئوليت و ضمان است .البته بعضي فقها در مورد عمل
مسلمان ،قاعدهی مستقلي با عنوان «عمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع » تنظيم كردهاند ،ولي
ناگفته پيداست كه ارزشدار بودن عمل مسلمان از فروع قاعدهی احترام است (یمرلی.)403 :1398 ،

دوم -بناي عقال :برخي از فقها 1براي اثبات مسئله اجرتالمثل به بنا و سيرهی عقال تمسك
جستهاند .اين سيره بيترديد در موارد امر به فعل داللت بر ضمان دارد ،همانطور كه بهطور
گسترده در مثال كارگران ،آرايشگرها و مانند آنها از صاحبان حرفه و پيشه مشاهده میشود؛
نتيجه اینکه مشهور ،در موارد امر به عملي قائل به ثبوت ضمان هستند و همين قول هم صحيح
است ،تا زمانيكه قرينهاي بر مجاني بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نكرده باشد (همان).

سوم -عموم و اطالق آيه  6سورهی مباركه طالق :خداوند متعال در آيه  6سورهی مباركه
طالق میفرمايند:
«أسكنوهنّ من حيث سكنتهم من وجدكم و التضاروهنّ لتضيقوا عليهنّ و إن كنّ أُولت حمل فأنفق

وا عليهنّ حتّي يضعن حملهنّ فإن أَرضعن لكم فاتوهنّ أُجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف و إن تعاسرتهم

فسترضع له و أُخري».

میتوان با دو تبيين از اطالق و عموم اين آيه نسبت به موارد ديگر غير از ارضاع نيز استفاده

کرد؛ اول اینکه ميتوان از ارضاع ،الغاي خصوصيت کرد ،زيرا اجرت ارضاع به حسب مالزمات
عرفيه از ویژگيهاي مؤثر در حكم نبوده و درنتیجه ميتوان حكم وجوب پرداخت اجرتالمثل را
به موارد و موضوعات ديگري كه در مورد آن نص وجود ندارد ،تسري داد .به ديگر سخن ،اجرت
ارضاع بر حسب فهم عرف با اجرت اعمال ديگر تفاوتي ندارد و احتمال فرق بين ارضاع و امور ديگر
 .1برای مطالعه بیشتر ،رک :سید ابوالقاسم خوئی ،مستند عروه الوثقی 391 ،1 ،به نقل از م محمدي )1380( ،حقوق و تكاليف
زن از ديدگاه اسالم (استقالل مالي ،اطاعت از شوهر) .رواق انديشه  ،سال سوم ،شماره ا ،ص .5

153

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و دوم /شماره  /88تابستان 1399

نزد عرف اعتنا کردنی نیست .ثانياً مورد آيه ،مخصص عموميت حكم آن نيست؛ يعني آيه به بحث
ارضاع اختصاص ندارد ،زيرا جملهی «وأتمروا بينكم بمعروف»؛ یعنی تعامل پسنديده در نيكي و

كارهاي شايسته داشته باشيد .كه بعد ازجملهی محل بحث ذكر شده ،نشان ميدهد ،پرداخت
اجرت مرضعه مصداقي از معروف است و از اين حيث كه معروف است ،مورد امر خداي سبحان
قرار گرفته و خودش خصوصيتي ندارد (همان 403:و .)404

بنابراین ،مستندات فقهی حق دستمزد کار خانگی زنان عبارت است از :قاعدهی احترام مال
مسلم و قواعد الضرر ،عدالت و تسلیط و همچنین برخی روایات و آیات قرآنی (کاظمی:1391 ،

 .)77-80بهاینترتیب چون زن به امید شراکت در اموال مرد و ادامهی زندگی کار خانگی را انجام
میدهد .سکوت او عالمت قصد تبرع نیست و چون توقع مرد از زن برای انجام کار خانگی ،بهترین
اماره بر آمر بودن مرد است ،در صورت درخواست اجرت از طرف زن ،امتناع مرد از پرداخت آن،
ظلم و ضررزدن به زن محسوب شده که با پرداخت اجرتالمثل از طرف مرد باید جبران به مثل
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شود (عالسوند و نیکوخصال.)23 :1396 ،

به نظر برخی از نویـسندگان قانونگذار نباید زنان را در حد فرد مزدبگیـر و اجیر پایین بیاورد
و باید عنوان مناسبتری برای جبران ضرر بـرای همسران و مادران ـ که اسوهی مهربـانی و
وفاداریانـد ،برگزیند (کاتوزیان 291 :1390 ،و  .)292ایـن موضـوع در نظـر اول صـحیح است و نباید
زنان را به چنین ادعاهایی تشویق کرد؛ چراکه شـاید چنـین موضـوعاتی به علت ضعف اقتصادی
زوج یـا ورود اعـضای خـانواده بـه دادگـاه ،آسـیبهـای جـدی و جبرانناپذیری به خانواده وارد
کند ،اما این موضوع نباید موجب شود که پشتوانهی اقتصادی زوجه و مابهازای خدمات مستمر
وی در خانواده نادیده گرفته شود و عنوانی که ذیل آن حقوق زن مطالبه میشود ،باید براسـاس
مبـانی و اصـول فقهـی و حقـوقی باشـد .بهعالوه اجرتالمثل حقی است که وجود دارد و مبانی
و شیوهی محاسبهی آن نیز مـشخص اسـت و نمیتوان با چنین دالیلی از آن چشمپوشی کرد
(مرادی و قاسمزاده .)313 :1394 ،ثبوت اجرتالمثل برای شخصی که کاری را به نفع دیگری انجام
داده است ،بیآنکه قراردادی بین آنها موجود باشد ،مستلزم بررسی موارد سهگانه ذیل است:
اول ،وجود امر از طرف آمر :در مورد کار خانگی اگر ثابت شود که این کارها به دستور زوج انجام
شده ،زن مستحق اجرتالمثل خواهد بود .البته منظور از دستور زوج ،اثبات دستور صریح از جانب
مرد نیست و همینکه مرد راضی به انجام آن عمل باشد ،این اقدام به لحاظ قانونی 1و شرعی

2

 .1برای مطالعه بیشتر ،رک :ناصر کاتوزیان ( )1388وقایع حقوقی ،تهران :شرکت سهامی انتشارات ص 202
 .2برای مطالعه بیشتر ،رک :علی پناه اشتهاردی ( ،)1417ج  ،2دارک العروه ،تهران ،داراالسوه للطباعیه و النشر ،ص 266
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در حکم دستور مرد است و زن مستحق اجرت عمل خود خواهد بود .در تبیین این رویکرد آمده
است ،مردان همواره از زنان توقع انجام کارهای خانگی دارند ،بهطوریکه اگر زنی قبل از ازدواج
اعالم کند که پس از ازدواج کارهای خانه را انجان نخواهد داد .شاید هرگز مردی برای ازدواج با او
پیشقدم نشود .توقع مرد از همسرش برای انجام کار خانگی خود امارهای بر آمر بودن مردان است.
دوم ،وجود قصد اجرت از طرف عامل :از خالل فتاوای فقها دربارهی هر عملی که از طرف
شخصی به نفع دیگری انجام میشود ،عدم قصد تبرع عامل برداشت میشود .به همین دلیل
دربارهی شرط عدم تبرع ،کسی که باید مدعی شناخته و عهدهدار مسئولیت اثبات قصد تبرع زن
شود ،مرد است .چون نیت ،امری درونی است ،اثبات چنین امری برای مرد بسیار مشکل است و
اگر مرد نتواند ادعای خود را به اثبات برساند ،به اصل عدم تبرع مراجعه شده و در صورت فراهم
بودن سایر شرایط ،زن مستحق اجرتالمثل شناخته میشود.

1

سوم ،اجرت عرفیداشتن عمل انجامشده :اگر شخصی برای دیگری عملی را انجام دهد که
از دید عرف اجرت ندارد ،مانند اعمالی که معموالً بهقصد احسان یا رعایت نزاکت انجام میشود؛
هرچند که برای اطاعت امر دیگری انجامشده باشد ،ازنظر قانون فاقد اجرت خواهد بود و همچنین
اعمالی که از دید عرف اجرت دارد ،اگر بهقصد احسان انجام شود ،بازهم اجرت نخواهد داشت .شاید
در نگاه اول به نظر برسد ،مطابق عرف ،کار خانگی زن اجرت ندارد و علت انجام دادن آن فداکاری
و ازخودگذشتگی زن است ،اما اگر این گونه نبود اوالً ،عرف امتیازاتی همانند شراکت در اموال
مرد را برای زن قائل نبود؛ اگر قرار باشد این امتیازات از زن گرفته شود ،به یقین انجام کار خانگی
از طرف زن را تبرعی نخواهد دانست .ثانیاً ،اگر عرف کار خانگی زن را تبرعی میداند ،بهاینعلت
است که در عرف جامعهی ما کمتر کسی از وظیفهی شرعی نبودن کار خانگی زن اطالع دارد،
 .1موید این نظر ،فتوای دو نفر از مراجع تقلیذ در پاسخ به این پرسش است « :الف :در زندگی مشترک ،آیا اصل در ارائه
خدمات تبرعی و مجانی بودن است یا اصل عدم تبرع؟  ...ج :راه اثبات اینکه خدمات زن در زندگی مشترک زناشویی تبرعی
است یا عدم تبرع چیست؟» در پاسخ به این سوال از قیودی استفاده کردهاند که داللت بر اصل بودن عدم تبرع میکند .پاسخ
اول از آیت اهلل علی سیستانی است« :الف :بستگی به قصد عمل کننده دارد که قصد تبرع نکرده باشد ،با فرض اینکه مرد امر
کرده باشد و متعارف این نباشد که زن مجانی کار کند  ...ج :اگر (عمل کننده) ادعا کند که قصد تبرع نداشته ،پذیرفته میشود».
در این پاسخ ،عالوه بر این که قید « قصد تبرع نکرده باشد» ،داللت بر اصل بودن عدم تبرع دارد ،پذیرفته شدن ادعای قصد
تبرع زن بدون نیاز به بینه هم ،این مطلب را به اثبات میرساند .پاسخ دوم از آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی است« :موارد
مختلف است .به طور کلی هر کاری که زوجه به دستور زوج و درخواست وی انجام دهد ،قرینه و شاهدی بر مجانی بودن و
تبرع در میان نباشد ،زوجه میتواند در مقابل آن اجرت طلب کند ».سند وجود قید « قرینه و شاهدی بر مجانی بودن و تبرع
در میان نباشد» نشان می دهد اثبات قصد تبرع ،نیازمند اقامه بینه نیست و همان طور که قبال بیان شد ،آنچه اثبات آن نیازمند
اقامه بینه نباشد ،موافق اصل است .از این رو ،پاسخ ایشان داللت بر اصل بودن عدم تبرع دارد .برای مطالعه بیشتر ،رک :فريبا
عالسوند و معصومه نیکوخصال« ،توسعه مستندات شرعی جرت المثل کار خانگی» ،دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده،
( ،1396سال چهارم ،شماره هفتم).
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یعنی اگر همهی افراد جامعه بر وظیفهی شرعی نبودن کار خانگی اطالع یابند ،به یقین نظر عرف
ن رو باید گفت ،عرف به اشتباه انجام این
دربارهی تبرعی بودن کار زن عوض خواهد شد .از ای 
امور را بر زن واجب میداند و به دلیل آنکه اگر فرد دیگری غیر از زن این کارها را برای دیگری
انجام دهد ،ازنظر عرف این عمل او اجرت دارد؛ پسکار خانگی زن نیز اجرت عرفی دارد (عالسوند
و نیکوخصال.)9-13 :1396 ،

بهاینترتیب در دوران معاصر ،مطابق عرف و فرهنگ جامعه ،زن در داخل خانه ،طبخ غذا،
مهمانداري ،شستوشوي لباس ،نظافت و ...را بر عهده دارد .شكي نيست انجام اين كارها جزیي از
تعهدات (هرچند اخالقي) زن به شوهر و خانواده محسوب ميشود .در احاديث مختلف هم از ارزش
باالي كارهاي زن در خانواده سخن به ميان آمده است ،ولي از جنبهی فقهی -حقوقي خدمت زن
به شوهرش در زمينهی لباس ،پخت نان و طبخ غذا و مانند آن شرعاً واجب نيست و انجام امور
منزل از حقوق زوج بر زوجه نيست .هر چند اگر اين كار را تبرعي انجام دهد ،كار نيكويي است.
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اينكه چرا انجام امور داخلي منزل از امور مستحب است ميتوان گفت ،انجام امور داخلي منزل
در فقه جزء تكاليف واجب زن به شمار نيامده است ،هر چند از نظر عرف به انجام دادن اين امور
موظف است (پورعبداهلل و سرخ حصاری .)74 :1394 ،با توجه به مبانی و شرایط اجرتالمثل در فقه
شیعه ،زن برای انجام کار خانگی شرعاً مستحق اجرتالمثل است.
در باب استحقاق زنان بر اجرت المثل رویهی قضایی برخی کشورها در سالهای اخیر تحوالت
تأمل برانگیزی رخ داده است ،بهاینترتیب که جبران خسارات وارد بر زنان خانهدار ازجمله آسیب
جسمی یا از دست دادن توانایی بدنی به دلیل انجام کار خانگی را منتسب به شوهر و وی را به
جبران خسارات وارد شده به زن ملزم کردهاند .البته معموالً این نحوهی جبران خسارت جنبهی
حداقلی داشته است و مستلزم روشنگری عمومی برای آگاهیبخشی به ارزش کار خانگی زنان در
سطح اجتماع است.)Brooks, 2005: 183( 1

 .1به طور نمونه میتوان به رویه برخی دادگاهها در کشور کانادا اشاره داشت .البته صدور حکم به نفع زنان در این رابطه منوط
به احراز مالکهای ویژهای شده است ،از جمله :محاسبه ارزش کار و درآمد بالقوهای که زن در صورت اشتغال خارج از خانه
کسب نموده بود ،و همچنین هزینههایی که در صورت انجام کارهای خانه توسط شخص ثالث ،باید به وی پرداخت میشد.
نکته مهم این که این رهیافت حتی در کشور کانادا هم توسط برخی محاکم مورد پذیرش قرار نگرفته است و این که هنجارها
و عوامل اجتماعی و فرهنگی در چگونگی اجرای آن در جوامع مختلف قابل تامل میباشد.
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باوجود این ،برخی بر این باورند که در الگوی مطلوب ارزشگذاری امور خانگی در اسالم،
اجرتالمثل ازنظر اجرایی توصیه نشده است (در دعاوی طالق ،به دلیل از بین رفتن بنیان خانواده
کاربرد دارد)؛ و در مقابل ،تعهد اخالقی مرد به جبران اقتصادی ایثار زن خانهدار جایگزین آن شده
است ،زیرا اگر مرد بر اساس تعهدهای اخالقی خود ،نیازهای مالی زن را برآورده نسازد ،روابط زن
و شوهر از حالت معاشرت به معروف خارج و به فضای تجاری بدل میشود که هر کدام صرفا به
دنبال حق مادی خود است .این ،در حالی است که در اسالم ،شکلگیری روابط زن و شوهر در
خانواده بر پایه معاشرت به معروف ،محبت و اخالق ایجاب میکند ،موضوع تامین اقتصادی نیز
در عمل به جای مسیر حقوقی ،در مسیر تعهدات اخالقی حرکت کند .درنتیجه مرد باید تأمین
اقتصادی زن را بر عهده گیرد .در نظام سنتی جامعه ،مرد امور اقتصادی منزل و مدیریت درآمد
خود را در اختیار زن خانهدار قرار میدهد و بسیار فراتر از حدود واجب همسر خویش را تأمین
میکند .بدیهی است ،ضمانت اجرای تعهد اخالقی مرد در قبال زن ،اجرای حق قانونی و شرعی
زن به گرفتن اجرتالمثل است .به عبارت دیگر ،اگر مرد بر اساس تعهد اخالقی خود ،نیازهای
مالی زن را برآورده نکند ،روابط زن و شوهر از حالت معاشرت به معروف خارج و به فضای تجاری
بدل میشود که هر کدام تنها به دنبال حق مادی خود است؛ مرد خواستار کار زن و زن خواهان
اجرت است .درنتیجه ،زن برای رفع نیازهای اقتصادی شخصی و فراتر از عرف ،در پی بهرهمندی
از حق شرعی و قانونی اجرتالمثل خانهداری خود استفاده خواهد کرد و در این صورت ،همان
نظام فقهی-حقوقی محض پیاده میشود (غمامی و علوی.)45-47 :1397 ،

 -2-4نگهداری و مراقبت از کودکان

رویکرد کلی سند توسعه پایدار در خصوص شناسایی و ارزشگذاری کار خانگی و بدون
درآمد زنان ،تالش برای جایگزین کردن آن با اشتغال تماموقت و واگذاری این قبیل امور ازجمله
نگهداری و تربیت کودکان به مؤسسات عمومی است .در راهبرد پیشنهادی برای ارزشگذاری کار
خانگی زنان از منظر نهاد زنان ملل متحد در اهداف توسعه پایدار  2030عدم تمركز روي خانواده
و اعضاي آن و بهطور صريح واگذاری مراقبت از کودکان به بخش عمومی یا خصوصی پيشنهاد
ميگردد ،راهكاري كه با تاكيد افراطي بر حق آموزش كودك ،موجب ناديده گرفتن ساير حقوق
وي ازجمله رشد و تربيت در محيط گرم و صمیمی خانواده ميشود و متضمن تأمين مصالح
عاليه كودك نميباشد ،هر چند ظاهرا ً زمينه را براي اشتغال و كسب درآمد زنان فراهم ميكند.
از منظر نهادهای بینالمللی ،سرمایه گذاری روی تمهید آموزش و مراقبت در دسترس ،باکیفیت
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و مقرونبهصرفه در دوران خردسالی 1آثاری همچون کاهش وقت زنان برای انجام امور مراقبتی
بدون درآمد به دلیل واگذاری این امر به نهادی خارج از خانواده ،توانمندسازی زنان برای دسترسی
بیشتر آنها به اشتغال ،ایجاد مشاغل مناسب با مزد کافی ،و شرایط کار و فرصتهای آموزش در
بخش خدمات اجتماعی ،بهبود وضعیت سالمت و تغذیهی کودکان و تقویت آمادگی قبل از مدرسه
بهخصوص در میان اقشار محروم جامعه را به دنبال خواهد داشت .بهاینترتیب ،سرمایهگذاری
روی خدمات آموزش و مراقبت در دسترس ،باکیفیت و مقرونبهصرفه در دوران خردسالی با
هدف دسترسی همهی کودکان و خانوادهها به آن بهخصوص اقشار کمدرآمد و محروم ،در پاسخ
به نیاز والدین شاغل چه در بخش رسمی و چه در بخش غیررسمی بهعنوان یک اولویت شمرده
شده است که درنتیجهی آن برای گروهی از افراد در بخش خدمات و در امر آموزش و نگهداری
کودکان اشتغالزایی خواهد شد .در کشورهای درحالتوسعه ،پوشش آموزش و مراقبت در دسترس،
باکیفیت و مقرونبهصرفه در دوران خردسالی ضعیف و نابرابر توصیف شده است و آمار موجود
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دربارهی آموزش قبل از دبستان-که در بیشتر کشورها قبل از  3سالگی آغاز میشود -این واقعیت
را اثبات میکند؛ بنابر آمار سال  ،2014در کشورهای توسعه یافته حدود  87درصد کودکان و
در کشورهای در حال توسعه فقط  39درصد کودکان به آموزشهای قبل از دبستان دسترسی
دارند .نابرابری در دسترسی به این آموزش ،ارتباط تنگاتنگی با میزان درآمد خانوار دارد ،زیرا در
کشورهای درحالتوسعه ،کودکان در خانوادههای ثروتمند  6برابر بیشتر به این آموزش دسترسی
دارند ( .)UNESCO, 2016: 12سرمایهگذاری عمومی برای دسترسی جهانی به آموزش و مراقبت
خردسالی و قبل از دبستان بهعنوان یک اولویت مهم موردتوجه نهاد زنان ملل متحد است .این
نهاد تاکید دارد هزینهی باالی این آموزش آثار نامطلوبی در زنان و کودکان خواهد داشت؛ چراکه
در عمل موجب انصراف خانواده از سپردن کودک به این مؤسسات میشود و نگهداری کودک بر
عهدهی یکی از والدین بهخصوص مادر خواهد بود که در نهایت موجب انصراف وی به ویژه بعد از
والدت فرزند دوم از اشتغال و بازار کار میشود .بنابراين ،آنچه مورد توصيه نهادهاي بين المللي
است ،به واقع ارزشگذاري كار خانگي نيست بلكه ،حذف كار خانگي ازجمله مراقبت و نگهداري
از كودكان توسط زنان و واگذاري آن به بخش عمومي و زمينهسازي براي اشتغال زنان در مشاغل
درآمدزا به صورت تماموقت است .كه هم از جهت ناديده گرفتن برخي از مصاديق حقوق كودك
)1. Accessible, affordable and quality early childhood education and care (ECEC
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و هم از جهت بيتوجهي به تمايل و عالقه زنان به اهتمام در امور خانهداري و مراقبت از فرزند،
محل مناقشه و چالش است.
در برخی کشورها ،آموزش قبل از دبستان کودکان به صورت پارهوقت و کوتاهمدت ،طی روز
و با تعطیالت زیاد انجام میشود .بنا بر تصریح نهادهای بینالمللی ،این مدل آموزش مشکالتی
را برای والدین شاغل ایجاد کرده و فرصتها و گزینههای شغلی زنان را محدود میکند .الگوی
آموزشی مطلوب از منظر نهاد زنان ملل متحد ،آموزش و نگهداری تماموقت کودکان و با ترتیبات
گسترده است؛ ( .)UN Women, 2018: 231-235بنابراین ذیل حمایت از حقوق زنان در مشاغل
خانگی و مراقبتی ،بهطور ضمنی تسهیل و ترغیب سپردن کودکان از سنین خردسالی (قبل از سه
سالگی) به مؤسسات عمومی تأکید شده است و این امر عاملی در بهبود رشد کودکان و افزایش
آمادگی آنها قبل از دبستان تلقی میشود که البته اثبات آن از منظر تخصصی تعلیم و تربیت و
روانشناسی به شدت محل تردید است ( .)CRC, 2006: para. 15از دیگر توصیههای مرتبط ،تمهید
سیاستهای مرخصی برای حقوق زنان شاغل و برابری جنسیتی است .مرخصی خانوادگی با حقوق
به شاغلین امکان میدهد که بدون ترک اشتغال و با تأمین دستمزد در امر مراقبت و نگهداری
کودک مبادرت کنند .مرخصی با حقوق به مادر این امکان را میدهد که در اولین هفتههای تولد
نوزاد در کنار او باشد و از او نگهداری کند .به یقین پیشبینی این مرخصی هم برای مادران و هم
برای پدران تأثیرگذاری مطلوبتری خواهد داشت .در قوانین برخی کشورها مرخصی مشابهی
برای بیماری همسر یا والدین نیز مقرر شده است ( .)UN Women, 2018: 240-241قوانین و
مقررات داخلی را میتوان از این منظر بازنگری کرد و به نظر میرسد پذیرش مفهوم مرخصی
خانوادگی در قوانین استخدامی گام مؤثری برای ترغیب زوجین شاغل به فرزندآوری و مشارکت
مؤثر والدین در امر مراقبت و نگهداری از فرزند خواهد بود .چنانچه در قوانين جمهوري اسالمي
ايران نيز مرخصي زايمان براي مادران به نحو مقتضي اجرا ميشود و تمهيدي الزم و ضروری
براي مادران شاغل است ،اما به واقع ارزشگذاري كار خانگي زنان تلقي نميگردد .در واقع ،خأل و
نقص رويكرد نهادهاي بينالمللي به مقوله ارزشگذاري كار خانگي زنان ،مشهود و اين نكته محرز
است كه با كاربرد كليدواژه «ارزشگذاري كار خانگي» درصدد حذف نقشهاي مراقبتی و خانگي
همچون مادري و جايگزين نمودن آن با اشتغال درآمدزا و تماموقت ،برآمدهاند.
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البته صحت این رهیافت از منظر رشد و رعایت مصلحت کودک به شدت محل تردید است
چرا که مقدمه كنوانسيون بيان ميكند كه« :خانواده بهعنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي
براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان ميبايستي از حمايتها و مساعدتهاي الزم
برخوردار شود ».و كميته حقوق کودک تصریح دارد« :خانواده» كه وظيفه نگهداري ،تغذيه و پيشرفت
كودك را ايفا مينمايد ،شامل خانواده هستهاي و خانواده گسترده ميشود كه با حقوق كودكان
و منافع عاليه آنها هماهنگ است .همچنین در رویه اخیر کمیته حقوق کودک ،با توجه به آمار
باالی ارتکاب خشونت علیه کودکان در موسسات عمومی ،راهکارهای جایگزین برای نگهداری و
مراقبت از کودکان مورد توصیه است که ازجمله در موارد اشتغال والدین ،سپردن کودک به اعضای
خانواده گسترده مانند مادربزرگ و پدربزرگ و یا دیگر اقوام و خویشان ترجیح داده شده است.
به این تریتب ،راهکار ارائهشده مبنی بر جایگزین نمودن موسسات عمومی در ایفای امور مراقبتی
خانواده خصوصا کودکان ،با تاكيد افراطي بر حق آموزش كودك ،موجب ناديده گرفتن ساير حقوق
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وي ازجمله رشد و تربيت در محيط گرم و صمیمی خانواده ميشود و متضمن تامين مصالح عاليه
كودك نميباشد ،هر چند ظاهرا ً زمينه را براي اشتغال و كسب درآمد زنان فراهم ميكند.
در رويكرد اسالمي ،مفهوم مادري ،از خانواده تا جامعه گسترش مييابد (طائب و دیگران: 1395،

 .)169نخستین و بنیادیترین جایگاه هدایت انسان ،خـانواده اسـت .خـانواده ،اسـاس تشکیل یک
جامعة متعالی و مهمترین نهاد اجتماعی در آموزههای اسالمی است .تربیت فرزندان از مهمترین
آثار تشکیل خانواده و تشکیل خـانواده که در آن ،افراد با سالمت نفس ،کار و تالش میکننـد و
به بهترین صورت به ستایش پروردگار خویش میپردازند ،از مهـم تـرین مسـائل است که اسالم
بدان توجه اساسی داشته است .نقش اساسـی در قوام و دوام خانواده را «مادر» ایفا میکند .توجه
به استعدادها و غرایزی که در زن به ودیعه نهاده شده است ،هر انسان عاقلی را بـدین نکتـه
رهنمـون مـی سـازد کـه خداوند ،زن را در مسـیر ایفـا کـردن نقـش مـادری ،از طریـق تکـوین
و تشـریع  ،هدایت فرموده است (خانی مقدم .)137 :1395 ،نظام خلقت که نظام احسن است زن را
به گونهای خلق کرده است که کارکرد پرورش فرزند را داشته باشد .در حقیقت زن را موظف به
مادری کرده است و درصورتیکه زن این وظیفه را بپذیرد فعالیت او تقدس مییابد .تقدس مادری
علت دیگری هم دارد .انسان اشرف مخلوقات است و مادر پرورشدهنده او است .به دلیل کرامت
ذاتی انسان ،کار مادر تقدس مییابد (افضلی و انتظاری .)5 :1399 ،براســاس هــدایت تکــوینی،
ویژگــیهــای جســمی و ویژگیهای روانشناختی (مانند عالقه به فرزندآوری و عواطف شدید
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نسـبت بــه فرزنــد) ،و هــدایت تشــریعی ،قــرآن کــریم و ســیر ة پیــامبر اســالم (ص)
و ائمه معصومین (ع) ،زن ،عهدهدار نقش مادری بوده و جایگاه برجستة نقش مـذکور و حقوق و
تکالیف وی تبیین شده است .براساس حکمت الهی ،وجود غریـز ة مـادری در تطـابق کامـل بـا
هـدف داری جهان و عدل الهـی اسـت و آثـار ارزشمنـدی در ایفـای صـحیح آن وجـود خواهـد
داشـت چنانچه حکمت و هدایت الهی در غریزة مادری پذیرفته شـود ،ایفـای صـحیح نقش
مادری منطبق بر معارف الهی وجه اهتمام قرار خواهد گرفت تا رضایت الهی را به ارمغان آورد .در
راستای رضایت الهی ،زن از نقش مادری و عقاید خود احساس رضایت و خشنودی خواهد کـرد
و موجبـات سـعادت اخـروی وی نیز فراهم خواهد شد(خانی مقدم .)151 :1395 ،همچنین مادری
باعث تکامل شخصیتی زنان است که فضائل اخالقی را در او رشد میدهد .بخشی از فرآیند تکامل
شخصیت مادر در اثر محبت مادری و به صورت فطری ایجاد میشود اما قرار گرفتن زن در جایگاه
مادری که مربی و پرورش دهنده کودک و جامعهساز است بستری برای ایجاد آگاهانه ویژگیهای
شخصیتی متعالی در زنان است(افضلی و انتظاری.)99 :1399 ،

نکته بسیار مهم آن که نقش مادری در آموزههای اسالمی ،صرفاً جنبه فردی ندارد بلکه فعالیتی
جامعهساز تعریف میشود و مادر زمینهساز تشکیل جامعهای متعالی است .پس به دلیل اینکه
میدان اثر مادری کل جامعه است ،فعالیت اجتماعی محسوب میشود .بستر ایجاد عاطفه اجتماعی
رابطه مادر -فرزندی است و مادر کارگزار اصلی در ایجاد عاطفه اجتماعی است .عواطفی که در
رابطه مادر و فرزند تبادل میشود و احساس وابستگی فرزند به مادر پایه تعهد فرد به جامعه و
ایجاد انسجام اجتماعی است .بنابراین عاطفه مادر خصلت اجتماعی دارد و مادر در مقام مهرورزی
در جایگاه کنشگری اجتماعی قرار دارد .شکلگیری روابط میان افراد در جامعه مطلوب بر اساس
محبت است و مادر پایهگذار چنین جامعهای است .کارکردهای اجتماعی مادری و اثرگذار بودن
فعالیت مادر در تربیت فرزند بر سرنوشت جامعه به زن هویتی ارزشمند میدهد .مادر بهعنوان
مربی و در مقام جامعهسازی احساس ازخودبیگانگی و انفعال نخواهد داشت زیرا کوچکترین
فعالیت شخصی او در زمان پرورش کودک فعالیتی در راستای رشد اجتماعی فرزند و به تبع آن
تعالی جامعه معنا میشود (همان.)103 :
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با توجه به اهمیت نقش مادری در اسالم ،رشد و تعالی فردی و اجتماعی ،منوط به تقویت جایگاه
آن است و نقش دولت در جهت تمهید و تصویب قوانین و سیاستهای تسهیل و ترغیبکننده
برای ایفای نقش مادری ،بسیار حیاتی و تعیین کننده خواهد بود و انتظار میرود بر خالف رهیافت
توصیه شده توسط نهادهای بینالمللی مبنی بر تنزل و حذف نقش مادری ،رویکرد مستحکمی
برای تقویت این نقش خانوادگی مهم با آثار فردی و اجتماعی ایفا نمایند.
 -3-4نگهداری و مراقبت از سالمندان

عالوه بر مراقبت از کودکان ،همچنان در بسیاری از جوامع سالمندان در کنار اعضای خانواده
بهسر میبرند و بدیهی است که نگهداری و مراقبت از ایشان نیز در اغلب موارد بر عهده زنان قرار
دارد و یکی از مصادیق کار خانگی و فاقددرآمد شمرده میشود .بنا بر تصریح نهادهای بینالمللی
مراقبت کافی و اطمینانبخش از سالمندان ـ که بهعنوان مراقبت بلندمدت 1نیز مطرح است ـ در
همهی کشورها اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه یک اولویت و ضرورت محسوب میشود و الزم

162

است برای حمایت از حقوق زنان بدان توجه ویژه شود تا با انتقال بخشی از مسئولیتها به خارج
از خانواده و واگذاری به موسسات مراقبتی ،از یک طرف فرصت و وقت آزاد برای اعضای خانواده
خصوصاً زنان ایجاد شود و از سوی دیگر در بخش مراقبت اجتماعی از طریق ارتقای حقوق و مزایا
و بهبود شرایط درصدد اشتغالزایی برای نیروی کار در بخش خدمات اجتماعی است که اغلب
متقاضیان نیز زنان میباشند .این راهبرد کلی ،در شرایطی که زنان مایل به ایفای امور مراقبتی از
اعضای سالمند خانواده و نه درصدد داشتن اشتغال درآمدزا بیرون از خانواده خود هستند ،مورد
انتقاد و غیرناکارآمد است و بدون پاسخ به نیازهای این گروه از زنان ،صرفا پاک نمودن صورت
مسئله قلمداد میگردد.
از منظر سازمان جهانی بهداشت« ،وابستگی به مراقبت» هنگامی ایجاد میشود که توانایی
2

عملی فرد برای انجام وظایف و امور حیاتی زندگی روزانه مانند خوردن ،استحمام و دستشویی بدون
کمک دیگران کفایت نمیکند ( .)WHO, 2015:5-8با توجه به افزایش آمار این گروه از افراد در
کشورهای مختلف جهان برنامهریزی و سیاستگذاری برای نگهداری و مراقبت از ایشان ضرورت
دارد ( .)UN Women, 2018: 235-239برخالف افزایش جمعیت سالمندان ،اغلب دولتها در امر
ارتقای آگاهی در مورد مراقبت بلندمدت بهخصوص در کشورهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط
1. Adequate and dignified care provision for caredependent older persons, also known as long)term care (LTC
’2. Care dependency
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اقدام مهمی انجام ندادهاند .درحالیکه این اهمال دولتها در سرمایهگذاری و اطالعرسانی در
مراقبت بلندمدت ،از منظر نهادهای بینالمللی در عمل بر زندگی میلیونها نفر که به نگهداری از
اعضای خانوادهی سالمند خود مشغولاند تأثیر مستقیم دارد و این گروه عمدتاً زنان هستند که
از شوهران و پدران خود مراقبت و نگهداری میکنند .نکتهی تأمل برانگیز آنکه رویکرد غالب آن
است که خانواده بهترین مکان برای نگهداری سالمندان است ،حتی قوانین برخی کشورها اعضای
خانواده را به انجام خدمات مراقبت بلندمدت از خویشاوندان و نزدیکان سالمند متعهد کرده است
 )Scheil-Adlung, 2015: 12(.این در حالی است که از منظر نهاد زنان ملل متحد ،الگوهای
خانوادهمحور برای نگهداری سالمندان بسیار ناپایدار و متغیر است .البته این گزاره ،ادعایی است
که باید از جنبههای مختلف حقوقی ،روانشناسی و جامعهشناسی اثبات گردد .برخی تحقیقات
انجام گرفته درنهاد زنان ملل متحد پیرامون وضعیت نگهداری سالمندان در موسسات عمومی در
مقایسه با خانواده تصریح دارد که مهاجرتهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که نسلهای
مختلف تمایل زیادی به جدا بودن از یکدیگر دارند و فرزندان بالغ حتی در صورت تمایل قادر
نیستند از والدین سالمند خود نگهداری و مراقبت کنند .هم زمان ،افزایش حضور و مشارکت زنان
در بازار کار و اتکای خانواده بر درآمد همهی اعضا ازجمله زنان مانع خواهد شد که ایشان تما م وقت
خود را برای نگهداری همسر یا والدین سالمند خود اختصاص دهند .نهاد زنان ملل متحد بر این
باور است که هنجارها و انتظارات اجتماعی نیز در حال تغییر و تحول است .از یک سو ،سالمندان
برای زندگی مستقل ابراز تمایل میکنند و اینکه نمیخواهند بار مسئولیت و امورشان بر عهده
یکی از اعضای خانواده باشد و از سوی دیگر ،امروزه حتی در کشورهایی که روابط خانوادگی قوی
و پیوسته است ،پذیرفته شده که نمیشود همه امور نگهداری و مراقبتی از سالمندان بر عهده یک
نفر باشد ( .)UN Women, 2018: 239البته بدیهی است که پیشفرضهای مذکور قابل تطبیق
با هنجارهای اجتماعی و ارزشهای اخالقی مورد پذیرش در همه جوامع نباشد و عمومیت دادن
به آنها محل تأمل و تردید است.
بنابراین ،از منظر نهادهای بینالمللی اینکه خانوادهها بهعنوان اولین نهاد مراقبت و نگهداری
بلندمدت از سالمندان مطرحباشند و اغلب زنان و دختران در خانواده این امر را عهدهدار شوند،
پذیرفته نیست .در این رابطه به اسناد و مدارک و شواهدی مبنی بر فشارهای جسمی و روحی
و اقتصادی-اجتماعی ناشی از این مراقبت استناد میشود ،به خصوص در مواردی که سالمندان
وابستگی کامل داشته باشند .مسئلهی مهم و کلیدی آن است که چگونه میتوان به فردی
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کمک کرد که از روی محبت و عالقه از اعضای ناتوان خانواده خود مراقبت و نگهداری میکند.
از منظر نهاد زنان ملل متحد ،آگاهیبخشی در مورد شرایط سالمت سالمندان و آموزش پایه در
مورد مهارتهای نگهداری ،تأثیر مثبتی روی مراقبتکنندگان در کشورهای توسعهیافته داشته
است( .)WHO, 2015:11-13همچنین پرداخت کمکهزینه از سوی دولت برای حمایت و جبران
خسارات و مابهازای درآمد بالقوه به مراقبتکنندگان از دیگر اقدامات انجام شده در این کشورهاست.
تعطیلی یا وقفه در مراقبت 1نیز راهکار دیگری است تا این فرد بتواند با واگذاری مسئولیت موقت به
دیگری استراحت کند و امور خود را انجام دهد .این شکل از مراقبت بیشتر در خانه انجام میشود،
اما نگهداری در مراکز روزانه یا مؤسسات نگهداری نیز گزینههای دیگر هستند .بااینحال ،در کل به
نظر میرسد در موارد مراقبت از سالمندان در خانه و توسط اعضای خانواده ،امکان مداخلهی دولت
کم و منابع اختصاصی نیز محدود است ( .)UN Women, 2018: 239در گزارش دبیر کل ملل
متحد در سال  2017نیز توسعهی بخش عمومی و خصوصی و مشاغل مراقبتی ازجمله راهکارهای
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پیشنهادی برای ارزشگذاری کار خانگی زنان و نیز تحقق برابری جنسیتی و توانافزایی اقتصادی
زنان است و در این باره تمهید تسهیالت شغلی مناسب در راستای حمایت از حقوق افراد شاغل
ازجمله اقدامات الزم تلقی شده است .نکتهی مهم آنکه مطابق برخی گزارشات ،سرمایهگذاری
روی اقتصاد مراقبتی فقط در هفت کشور موجد  21میلیون فرصت شغلی مطرح شده است که
برای حل معضل سالمندی جمعیت و مقابله با رکود اقتصادی و نیز برای کاهش شکاف حقوق و
دستمزد جنسیتی و جبران محرومیت زنان از مشاغل مناسب نیز گام مؤثری تلقی شده است (E/

 . )CN.6/2017/3, paras. 25-27بنابراین ،راهکار پیشنهادی نهادهای بینالمللی ذیل شناسایی و
ارزشگذاری کار خانگی و مراقبتی زنان ،سپردن مراقبت از سالمندان و خردساالن به مؤسسات
عمومی است و نکته تأمل برانگیز توجیهات عدیدهای است که برای این امر مطرح شده که برخی
از آنها از منظر آموزههای اسالمی و نیز مالحظات اخالقی و انسانی ایراد کردنی است .در واقع،
نظام ارزشی و اخالقی حاکم بر جامعه و خانواده ،در راهبردهای مراقبت از سالمندان بسیار تعیین
کننده خواهد بود ،چنان چه در نتایج برخی تحقیقات انجام گرفته ،تاثیر باورها و کارکردهای اخالقی
و مذهبی در محیط خانواده بسیار زیاد ارزیابی شده است به نحوی که استواری خانواده موجب
گردیده که بحرانهای مختلف مانند بیماری ،معضالت اقتصادی و نداشتن حمایت سازمانی مانع
1. Respite care
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از انصراف از مراقبت از سالمند خارج از کانون خانواده گردد و مفاهیمی مانند توکل به خداوند و
توسل و اعتقاد به رحمت الهی در نقویت انگیزشی جهت مراقبت از سالمند مورد تاکید است .در
واقع مسئولیت مراقبت از سالمند در خانواده فراتر از توصیههای اخالقی ،بر پایه عقاید و باورهای
مذهبی اعضای خانواده و عمل به اخکام دینی ثبات و استمرار بیشتری دارد (پوالدی و دیگران:1392 ،

 )522-523بنابراین ،در منابع اسالمی ،به جایگاه سالمند توجه ویژهای شده است ازجمله این که
سالمندان ،خود موجب نزول برکت به اهل خانوادهاند ،در خانوادهای که فردی سالخورده در آن
زندگی میکند فقر از بین می رود ،روحیه نشاط و خود شکوفائی در سالمند و اطرافیان پدید می
آید .این مالحظه در مورد والدین موکد است چرا که افزون بر حقی که والدین در دوران قبل از
سالمندی بر فرزندان دارند در دوران سالمندی حقوقی مضاعف و تکالیفی سنگینتر بر فرزندان
دارند ،ازجمله حقوق والدین بر فرزند در روایات اسالمی ،نگهداری آنان در نزد خود ،برآوردن
نیازمندیها و ابراز عواطف نسبت به آنان است(بهرامی و رمضانی.)71-72 :1388 ،

بهاینترتیب ،راهكاري كه نهادهاي بينالمللي متأثر از آموزههاي فمينيستي در خصوص
ارزشگذاري كار خانگي مطرح کردهاند ،براي زنان در همهی جوامع كارآمد نخواهد بود ،زيرا مطابق
برخي تحقيقات انجام شده ،زنان ایرانی با اینکه گاهی از کار خانگی گله دارند ،حاضر به انکار و رد
مسئولیت خویش نیستند و حتي از خانهداري لذت میبرند .با وجود اين ،برخورداري از منبع مالی
مستقل و همکاري و قدردانی سایر اعضاي خانواده بهخصوص همسران (مردان) ازجمله مطالبات
جدي ايشان عنوان شده است .مطابق برخي تحقيقات انجام گرفته ،زنان در بسياري از جوامع ازجمله
ايران ،برخالف طرح مطالبات مادي و معنوي ،همچنان به اشتغال به خانهداري و امور مراقبتي
تمايل دارند که اولین و مهمترین عاملی که در همهی زنان وجود دارد ،عالقه و احساسات شدید
زن ایرانی به خانواده (به ویژه به فرزندان) است که سبب میشود زنان ایرانی حتی با پذیرفتن فشار
مضاعف و ناراحتی از مشکالت کار خانگی ،همچنان مسئولیت خانهداري را با میل و رغبت بپذیرند.
انتقادهاي بیشتر زنان به کار خانگی مبتنی بر مطالبهی منبع مالی مستقل و همکاري و قدردانی
سایر اعضاي خانواده به خصوص همسران (مردان) است .قشر عظیم زنان خانهدار (60درصد از
جمعیت) که بعد از ازدواج و تشکیل خانواده تمامی عمر خود را در خدمت نهاد خانواده و شوهر و
فرزندان سپري میکنند ،انتظار دارند ،با توجه به نقشی که در جامعه ایفا میکنند تحت پوشش
خدمات تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی ،ازکارافتادگی و مهمتر از آن حمایت در دوران بارداري
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و پس از زایمان قرار گیرند (بدريمنش و صادقيفسايي .)83-85 :1394 ،بر همين اساس عملياتي
کردن رويكرد اسالم دربارهی ارزشگذاري كار خانگي زنان اهميت بسیاری دارد.
در نظام حقوقی اسالم نهادی مانند اجرتالمثل مشخص میکند که ازنظر اسالم خانهداری زن
یک فعالیت اقتصادی مفید و با ارزش اقتصادی است؛ یعنی برخالف تصور عمومی و حتی مسئوالن
دولتی که خانهداری را فعالیتی عاری از ارزش اقتصادی میپندارند ،ازنظر اسالم ،خانهداری فعالیتی
است که ارزش اقتصادی دارد .بدیهی است قبول این گزاره ،تبعات گستردهای را در مناسبات
اجتماعی نیز به دنبال دارد (غمامی و علوی .)43 :1397 ،در پژوهشهای اخیر ،دو شیوه برای چگونگی
محاسبهی ارزش کار خانگی آمده است که عبارتاند از :محاسبهی هزینه فرصت زنان خانهدار
و محاسبهی ارزش افزودة زنان خانهدار .روش محاسبهی هزینه فرصت ،حداکثر درآمدي است
که انسان به ازاي کاري از دست میدهد .در این روش ،هزینه فرصت کسانی که به کار خانگی
مشغولاند ،محاسبه و عوامل مؤثر در آن بررسی میشود و در روش ارزشافزوده تالش میشود ،در
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هر فعالیت ارزش افزوده شده به خدمات و یا کاالي تولید شده محاسبه شود .در این روش ،براي
محاسبهی ارزش کار خانگی سعی میشود ،ساعات کاري صرف شده براي هریک از فعالیتهاي
مورد نیاز در خانه تعیین و سپس با استفاده از قیمت بازار براي ارائهی هریک از این فعالیتها،
ارزش مادي محاسبه خواهد شد (بدريمنش و صادقيفسايي .)83-85 :1394 ،به عالوه با توجه به
ت المثل گذشت ،میتوان دریافت که نوع برخورد اسالم با خدمات خانهداری
آنچه در بخش اجر 
بهعنوان یک شغل مفید ،با ارزش اقتصادی ،حیاتی و مورد نیاز جامعه است .پذیرش این گزاره،
تبعات وسیع و مثبتی به دنبال دارد و باید همان خدماتی که اکنون به دیگر مشاغل کشور ارائه
میشود-ازجمله بیمهی درمانی ،بیمهی بازنشستگی ،بستههای حمایتی کاالیی و تسهیالت دیگر -به
زنان خانهدار نیز تعلق گیرد .همچنین همانطور که افراد برای تصدی شغل ،آموزشهای اولیه و
ضمن خدمت میبینند ،باید برای خانهداری که مهمترین شغل و موثرترین خدمت در جامعه است،
ارائه آموزشهای اولیه و ضمن خدمت با هدف ارتقای کیفیت آن در جهت تربیت نسل آينده و
استحكام نهاد خانواده ،توسط بخش دولتي و غيردولتي تمهيد گردد .به همین ترتیب ،باید شغل
خانهداری بهعنوان یک شغل مهم ،اثرگذار و البته حساس در نظام آموزشی کشور هدفگیری شود
و رشتههای مناسب با هدف تربیت علمی زنان خانهدار پدید آید (غمامی و علوی.)43-44 :1397 ،

حسینیاکبرنژاد ،ارزشگذاری کار خانگی زنان در اسالم و رویهی نهادهای بینالمللی

بحث و نتیجهگیری

ارزشگذاری مادی و معنوی كار و فعاليت زنان در خانواده ازجمله مراقبت و نگهداري از فرزندان
و نيز انجام امور خانوادگي در اسالم ،مسئله مهمی است که راهکارهای حقوقی و غیرحقوقی برای
آن تمهید شده و ضمن ارج نهادن به ارزش معنوی کار خانگی و تشویق همسران به فداکاری و
همیاری در محدوده نقشهای خانوادگی از محاسبه مالی کار زن در خانه نیز سخن به میان آمده
است .در وهله نخست بر تعهد حقوقی و اخالقی مرد نسبت به جبران اقتصادی ایثار زن در ایفای
امور خانگی و مراقبتی ،تاکید شده است که درنتیجه مرد باید تأمین اقتصادی زن را به صورت
حداکثری بر عهده گیرد .بدیهی است ضمانت اجرای تعهد اخالقی مرد در قبال زن ،اجرای حق
قانونی و شرعی زن به گرفتن اجرتالمثل است.
از منظر نهادهای بینالمللی ،مشاغل فاقد درآمد و مراقبتی و خانگی ارتباط تنگاتنگی با برابری
جنسیتی و برخورداری زنان و دختران از حقوق بشر و مقابله با فقر و نابرابری دارد .نکته بسیار مهم
راهکاری است که از سوی نهادهای بینالمللی در این رابطه ارائه میشود که هدف و غرض واقعی
آن ،نه شناسایی و ارزشگذاری اشتغاالت زنان در امور خانه و نگهداری ،بلکه واگذاری آنها به بخش
خدماتی عمومی یا خصوصی و تمهید اشتغال درآمدزا و تماموقت برای زنان است .از این منظر،
با هدف آزاد شدن وقت زنان و توانمند نمودن ایشان جهت دسترسی بیشتر به اشتغال تماموقت
و درآمدزا از طریق واگذاری اموری مانند مراقبت از کودکان به نهادی خارجی از خانواده انجام
میشود که عالوه بر افزایش اشتغال زنان ،از آن بهعنوان عاملی در بهبود رشد کودکان و افزایش
آمادگی قبل از دبستان یاد میشود ،البته این رهیافت از منظر رشد و رعایت مصلحت کودک و
همچنین با توجه به جایگاه و آثار فردی و اجتماعی «مادری» در اسالم ،مورد انتقاد جدی قرار دارد.
همچنین با توجه به روند رو به رشد سالمندی جوامع ،از منظر نهادهای بینالمللی ،الگوی
رایج خانوادهمحور برای نگهداری سالمندان و تعهد قانونی اعضای خانواده برای مراقبت از سالمندان
مورد انتقاد و ازجمله موانع رشد اقتصادی و اجتماعی زنان شمرده شده است .این گزاره ،ادعایی
است که باید از جنبههای مختلف حقوقی ،روانشناسی و جامعهشناسی اثبات گردد و آموزههای
اسالمی مبتنی بر تکریم سالمندان در خانواده و آثار و تبعات اهتمام در مراقبت و تکریم افراد
سالمند نیز مغایر با آن است .بهاینترتیب از یک سو ،در رویه نهادهای بینالمللی ،شاهد انتقال
کارخانگی زنان و امور مراقبتی به موسسات عمومی یا خصوصی هستیم و از سوی دیگر ،تصریح
می شود که اغلب شاغلین در این امور قطعا زنان خواهند بود که در واقع تداعیکننده نوعی دور و
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چرخه غیرمنطقی است ،چرا که طبق این الگوی ترسیم شده از یک سو ،مادران ترغیب میشوند
به اشتغال درآمدزا و تماموقت و از سوی دیگر ،خانوادهها ملزم به صرف هزینه برای سپردن فرزندان
خردسال یا اعضای سالمند خانواده به موسسات عمومی هستند .بهاینترتیب بخش قابلمالحظهای
از زنان برای کسب درآمد متناسب با هزینههای خانواده ،مجبور به کار در اموری مانند بخش
خدمات عمومی مراقبتی خواهند شد ،در حالی به راحتی میتوان در مورد زنانی که تمایل به
مراقبت از فرزند خردسال یا والدین سالمند خود دارند ،این تمایل و گرایش را محترم شمرد و
خانواده را مبنا و محور این خدمات مراقبتی قرار دارد و متناسب با آن در جهت احقاق حقوق زنان
خانهدار برنامهریزی نمود .نکته مهم آن که نمیتوان منکر ضرورت و لزوم برخی راهکارهای توصیه
شده توسط نهادهای بینالمللی برای توازن میان اشتغال و نقشهایخانوادگی ازجمله مرخصی
و دیگر تسهیالت شغلی ناظر به فرزندآوری گردید ،چنانچه در قوانين جمهوري اسالمي ايران
نيز مرخصي زايمان براي مادران به نحو مقتضي اجرا ميشود ،اما راهکارهای مزبور برای آن گروه
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از زنان غیر شاغل که تمایل به خانهداری و انجام امور خانگی دارند و بنا بر مالحظات اخالقی یا
باورهای مذهبی حاضر به واگذاری آن به موسسات عمومی یا خصوصی نیستند و در عین حال
حقوق مادی و معنوی همین اقدام مفید و مؤثر خود را مطالبه مینمایند ،کارآمد نخواهد بود.
بهاینترتیب ،در رویه بینالمللی مشهود است که راهکار ارزشگذاری کار خانگی زنان در قلمروی
عمومی و بازار کار و نه در حیطه روابط و اعضای خانواده جستجو میشود و در چشمانداز مطلوب،
زنان نیز همچون مردان از شغل درآمدزا و تماموقت برخوردار خواهند بود ،راهكاري كه تحت تاثير
آموزههاي فمينيستي است و براي زنان در همه جوامع كارآمد نخواهد بود ،این در حالی است که
در اسالم ،راهکار ارزشگذاری کار خانگی زنان ،متمركز بر نهاد خانواده و در چارچوب نقشها و
حقوق و تكاليف خانوادگي است و البته تعهداتی بر عهده اجتماع و حکومت نیز مستقر خواهد نمود.
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