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 چکيده

 از برخى در كه را خود پيشگام نقش تواندمى جامعه، از مؤثرى عضو عنوان به زن اسالم، در

 در اشتغال و مشاركت مفهوم ترويج ها،مسئوليت جمله از. نمايد ايفا است، نمايانگر هامسئوليت

 و مالكيت اقتصادى، مديريت حق شناساندن آزادانه، فعاليت براى مناسب سازىزمينه زندگى،

 اشتغال با مساوى الزاماً زنان، مشاركت مفهوم كه نكته اين به توجه با. است جامعه در حضور

 اداره راستا، اين در. يابدمى جلوه آنان اشتغال بحث در زنان مشاركت از بخشى نيست، زنان

 در آنان تربيت و تعليم همچنين فرزندان، رشد و تغذيه در آنها نقش و زنان سوى از خانواده

 مطابق و شده محسوب اجتماعى بزرگ اهداف جهت در وااليى هاىفعاليت همسرى؛ نقش كنار

 .است زندگى طبيعت با

 .تضييع حق تبعيض روا ؛ قوانين حمايتی؛ :يديکل اژگانو
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 2 سيدهاشم فرقانی،  1 ابوذر گلشنی

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زاهدان، دانشكده حقوق و علوم سياسی،گروه حقوق، زاهدان، ايران 1 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زاهدان، دانشكده حقوق و علوم سياسی،گروه حقوق، زاهدان، ايران 2

 

 :نام نويسنده مسئول

 ابوذر گلشنی

 

دولت جمهوري اسالمی ایران قوانين حمایتی موجود 

 ؟تبعيض روا یا تضييع حقوق ؛از زنان شاغل
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 مقدمه
 افتاده اتفاق زنان دست به اقتصادى هاىپيشرفت بيشتر ابتدايى، اجتماعات در كه داردمى بيان را مطلب اين درستى به ،«دورانت ويل»

 هنر هزاران و كرده زراعت خيمه پيرامون زنان داشتند اشتغال شكار به مردان متوالى، هاىقرن كه هنگام آن در. مردان دست به نه است،

 (. 1380 موحدى،) است امروزى بزرگ صنايع مبناى يك هر كه كردندمى ايجاد را خانگى

و فرضيه:در قوانين موضوعه جمهوری اسالمی ايران قوانين متعددی وجود دارد كه برخی از آنها برای زنان شاغل جنبه بازدارنده دارد 

 حوزه كاری زنان را محدود ميكند كه از سوی قانونگذار معين شده است كه همه در جهت حمايت از نيروی كاری زن ميباشد 

 تاكيد با ماده اين تصويب با مقنن.  است يكسان مساوی كار برای مرد كارگر و زن كارگر مزد ، 1369 مصوب كار قانون 38 ماده طبق

 زنان.  است كرده محكوم را...  و زن عقلی ناتوانی زن، بودن احساساتی مانند سازی خرافه و پرستی اوهام بر تبهيض نوع هر زن كار ارزش بر

 محروم قانونا گردد می سالمتی برای جدی مخاطرات موجب يا است فيزيكی و جسمی نيروی بر مبتنی صرفا كه رنگين مشاغل از برخی از

 . اند گرديده

 استفاده بدون و دست با مجاز حد از بيشتر بار حمل نيز و آور زيان و سخت ، خطرناك كارهای انجام: دارد می مقرر كار قانون 75 ماده

 كار بازده نگهداشتن باال برای كوشش نيز و زنان از حمايت در بايد را ممنوعيت اين فلسفه..  است ممنوع زن كارگران برای مكانيكی وسايل از

 ارتباط كارگر ، جسمانی قوای با كه آور زيان و سخت كارهای انجام چه مشاغل، برخی از زنان كردن ممنوع و نمودن محروم نه كرد جستجو

 حال هر به جسمانی نيروی نظر از چون هستند، مردان با مساوی سطحی در دماغی نيروی لحاظ از كه هرچند ، زنان برای دارد مستقيم

 وی برای جسما كه نموده كاری انجام به وادار را او زن يك مادی احتياج كه افتاده اتفاق بسيار و نيست مناسب باشند، می آنان از تر ضعيف

 در سدی كرده سعی واقع در زنان به آر زيان و سخت خطرناك، كارهای ارجاع ممنوعيت با كار قانون 75 ماده رو اين از لذا و است نامناسب

 تامين سازمان پزشك تشخيص به كه مواردی در كار، قانون 77 ماده طبق كند ايجاد كارگر اقتصادی بد موقعيت از كارفرما برداری بهره راه

 كار بايد دستمزد كسر بدون وی، بارداری دوره پايان تا كارفرما شود، داده تشخيص سخت با خطرناك باردار كارگر برای كار نوع اجتماعی،

 كار به زن كارگر زايمان مرخصی پايان از پس است ماه 9 جمعا زن كارگران زايمان و بارداری مرخصی نمايد. ارجاع تری سبك و مناسبتر

 (.25: 1383 پلويی،)   شود می محسوب وی خدمت سوابق جزء اجتماعی تامين سازمان تاييد با مدت اين و گردد می باز خود سابق
  

 اهميت و ضرورت پژوهش 
 هايیچالش...  و ارث طريق از اموال كسب شغلی، هایفرصت مالی، منابع به دسترسی در مرد و زن بين تساوی برقراری اصل خصوص در

 وضعيت با متناسب و عملی تنها نه را مطلق تساوی چنين برقراری برخی كه طوریبه. دارد وجود مختلف هایفرهنگ و مذاهب مكاتب، بين

 جمهوری. ورزندمی تعلل كنوانسيون اصول رعايت و پيوستن برای نتيجه در دانند،نمی نيز زن نفع به حتی بلكه ندانسته مرد و زن بين طبيعی

 استناد با اساسی، قانون سوم اصل 9 بند در خانواده، منافع تامين جهت در و اسالمی احكام و تعاليم راستای در قوانين وضع با ايران اسالمی

 موظف را دولت مرد، همانند معنوی عالی مقامات به رسيدن در زن انسانی كرامت و آفرينش در مرد و زن تساوی بر مبنی روايات و آيات به

 بكار معنوی و مادی هایزمينه تمام در ،(مرد و زن از اعم) همه برای عادالنه امكانات ايجاد و ناروا تبعيضات دررفع را خود امكانات همه نموده

 هايیتفاوت مبين كه دارد وجود مقرراتی مختلف هایزمينه در اسالمی جمهوری جاری و موضوعه قوانين برخی در تدابير، اين عليرغم. گيرد

 كشدمی چالش به را اسالمی بينش و ديدگاه اسالمی، حكم عنوان با و داشته فقهی و شرعی مبنای مقررات اين عمده. باشدمی مرد و زن بين

 (5: 1390 تبريزی، رستمی)
 

 اهداف پژوهش 
  ايران حقوق در شاغل زنان از حمايت قوانين تبيين -1
 

 پژوهش و فرضيه هاي سواالت 
  پژوهشسوال 

 ؟  ناروا ايست روااست يا تبعيضی هايی حمايت شاغل زنان از ايران حقوق آيا حمايتهای موجوددر -1
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 فرضيه پژوهش 
و  دارند يكسانی حقوق مردان با و بوده برخوردار شود می بارداری دوران شامل كه ای ويژه های حمايت از شاغل زنان ايران حقوق در

اينكه حقوق فردی ديگر را تضييع نميكند و در جهت صيانت از نهاد خانواده ميباشد تضييع حقوق اين قوانين به نفع زن شاغل با عنايت به 

  محسوب نميشد بلكه در نهايت منفعت آن نصيب خانواده زن و در نهايت موثر در رشد و پيشرفت جامعه ميباشد

 

 پيشينه پژوهش 
 زنان گروه دو بين خودپايی شخصيتی های ويژگی ای مقايسه بررسی عنوان تحت ،(1391) همكاران و فرد پيشگاهی توسط یپژوهش

 و) است تربيش شاغل غير زنان به نسبت شاغل زنان در خودپايی ميزان كه است آن بيانگر پژوهش های يافته.  شد انجام شاغل غير و شاغل

 نمی ديده يكنواختی توزيع هم پايين و متوسط باال، خودپايی گروه سه بين چنينهم(. باشد می معنادار( >p 001/0) سطح در تفاوت اين

 تحليل برای و توصيفی آمار هایروش از پژوهش هایپرسش به پاسخ و هافرضيه ماهيت به بنا پژوهش های يافته نمايش برای چنين،هم. شود

 شده استفاده گروه دو های رتبه مجموع و ها ميانگين مقايسه جهت در مستقل گروه دو برای t آزمون چون، آماری های آزمون از نيز ها داده

 .است

 نشان ها يافته.  شد انجام شاغل زنان در روان سالمت و شغلی رده ارتباط عنوان تحت ،(1390) همكاران و حدادی توسط پژوهشی

 در زنان و دارد وجود كارشناسان شغلی رده در شاغل زنان با مديران شغلی رده در شاغل زنان روان سالمت بين داری معنی اختالف كه دادند

 می پژوهش های بريافته بنا: نتايج. باشند می برخوردار كارشناسان يعنی خود بعدی رده به نسبت تری كم روان سالمت از مديران شغلی رده

 به شاغل فرد سالمت كاهش يا افزايش بر ارتباطی تواند می دارد كه شرايطی و ها ويژگی به توجه با شغلی های رده كه گرفت نتيجه توان

 و سالمت بخش گذاران سياست ها، سازمان مديران كه شود می توصيه رو اين از باشد؛ داشته سالمت، اجتماعی كننده تعيين يك عنوان

 آسيب های گروه از كه زنان مورد در ويژه به) شغلی های رده مثل سالمت بر موثر اجتماعی و شغلی عوامل به شغلی، بهداشت ريزان برنامه

 .دهند نشان تری بيش توجه خود های گذاری سياست و ها ريزی-برنامه در ،(شوند می محسوب جامعه پذير

 

 روش تحقيق
 مقاالت و داده اطالعات های پايگاه و ای كتابخانه منابع از نياز مورد های  داده و است تحليلی – توصيفی مطالعه يك حاضر مطالعه

 موجود های داده از همچنين. است كرده آوری جمع را خود نياز مورد اطالعات ای كتابخانه منابع كمك به تحقيق اين. است شده آوری جمع

 فيش ای كتابخانه روش در نياز مورد ابزار. است كرده استفاده اطالعات به دستيابی منظور به نيز مقاالت و خارجی و ايرانی های ديتابيس در

 مدل فاقد بودن توصيفی تحليلی بدليل پژوهش اين.  پذيرد می انجام اختيار در اطالعات نوع به توجه با كه است والكترونيك دستی برداری

 .گيردمی صورت استدالل و منطق كمك با ها داده تحليل و تجزيه و ارزيابی حاضر پژوهش در. باشد می مفهومی

 

 زن در توسعه و عوامل موثر بر آن  قوانين حمایتی ازتاثير حذف 

اول عواملی كه بـه عـنوان  كنيم:توانند در توسعه ايفا نـمايند دو مـجموعه از عوامل را بررسی میدرباره اشتغال و نقشی كه زنان می

شوند و دوم عواملی كه نقش مثبت و تشويق كننده دارند. هر يك از اين نـقش زن در توسعه، در حوزه اشـتغال مـطرح می مـانع گـسترش

رهنگی تـقسيم خـود بـه دو گروه عمده از موانع و عوامل شغلی و موانع و عـوامل فـ تـوسعه دو دسته موانع و عوامل گسترش نقش زن در

ساز دارند، از طرف ديگر نقش عملی زنان، زمينه شوند. عوامل و مـوانع فـرهنگی تأثير مستقيمی بر نحوه و ميزان مشاركت زن در توسعهمـی

كننده  نتعيي شود. بنا بر اين بين عوامل و موانع شغلی و فرهنگی يـك رابطه متقابل است كه نتيجه آنتغيير عوامل و موانع فرهنگی می

شود. در بخش بعدی پس از پرداختن به موانع فرهنگی، شامل نگرش سنتی به زن، نگرش مردان و وضعيت موجود نقش زن در توسعه می

آميز اشتغال، تبعيض در رابطه شغل با ميزان تبعيض زنان، ساختار شغلی، شامل ميزان پايين فعاليت درونی شدن نگرش در زنـان، و مـوانع

فرهنگی و شغلی مـؤثر بـرگسترش نقش  عوامل های مديريتی، دربارهت، تبعيض در رابطه شغل با رشته تحصيلی و تبعيض در نقشتحصيال

 (. 1379راودراد، )توسعه، سخن خواهيم گفت  زن در
 

 موانع فرهنگی

اگر از نظر فرهنگی زنان بـا  كه معنا نموانع فرهنگی مشاركت اجتماعی زنان از اين نظر اهميت دارد كه در عمل تأثيرگذار است. بدي

رو بـاشند، مسلم است كه عمال نيز امكان مشاركت بيشتر فراهم خواهد بود و بر عكس. مشاركت اجتماعی روبـه مـشكالت كمتری در زمينه
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بر عكس ايـن نـقش را افزايش دهد وی شـود يا  نـقش تواند مانع گسترشجامعه وجود دارد، می دركه نسبت به زن  هايی نگرش نتيجه در

 . (1369افشاری، )
 

 نگرش سنتی به زن

آن زن به عنوان جنس دوم  در كه راه گسترش نقش زن در توسعه نگرش سنتی به زن است؛ نگرشی در فرهنگی يكی از موانع مهم

 شود، تعريفی محدود كه در آن زن يعنین نـاشی مـیاز موضوع مطالعه يعنی ز كه است شود. اين نگرش حاكی از تعريفیدر نظر گرفته می

 خواه ناخواه مهمترين نقش او همسری و مادری است.  هم علت مؤنث كه متأثل و دارای فرزند يا فرزندان كوچك است و به همين انسان

سبب جوانی  به كه زنان جوان مجرد شود، از جملهكـردن بـسياری از زنان از عـرصه تحليل می خارج تمسّك به اين تعريف منجر به

بدون فرزند، زنان بيوه كه هـمسرشان فـوت شـده يا زنان  جمعيت ايران، تعداد آنان بسيار زياد اسـت و نيز زنان هرگز ازدواج نكرده، زنان

مراقبت مستقيم ندارند.  بـه هستند و نـياز اند و يا شاغلاز زنان ميانسالی كه فرزندانشان بزرگ شده يا ازدواج كرده بسياری مطلقه و سرانجام

 شود. اين تـعريف و در نـتيجه تـأثير نامطلوب آن بر روی موضوع آشكار می اگر در تعريف زن به موارد فوق نيز توجه شود، محدوديت

 ایگونه به به بار آورده است. تأثير آنمرحله عمل  نتايج زيانباری را، هم در ميان مردان و هم در مـيان زنان، در زن اين نوع نگرش به

 . (1375بامداد، )و در نـتيجه ادامـه وضعيت تبعيض آميز اشتغال در سطوح مختلف منجر شده است  بوده است كه بـه تثبيت فرهنگ تبعيض
 

 نگرش مردان

اين اسم كه نقش تريت فرزند  جامعه الب درنخست اينكه نگرش غ كرده است: بروز صورت به دو مردان تأثير نگرش نامناسب به زن در

 شودمی اشتغال زنان است كه باعث ميزان آن هم پايين بودن است از تأمين حوائج مادی خانواده. علت عبارت نقشی است زنانه و نـقش پدر

از  بيشتر فرزند در زنان تربيت نقش ايد كـه سهمنمرو چنين مـیاين از زنان به طور طبيعی بيش از مردان با كودك ارتباط داشته باشند، هم

 كودك عهده برخی از امور مربوط به نيز در عمل مردان ايفای نقش تربيت فرزند را، كه مستلزم صرف وقت و از دليل مردان است. به همين

 ت كه تربيت فرزند را زن به عهده گيرد. در چنين شرايطیزنند. در نتيجه طبيعی اسسرباز می پندارند و از آنمی زنـانه برآمدن است، امـری

و شاغل كار كـنند. معلوم اسـت كه اين نگرش  دارخانه اندازه دو نفر؛ به بايد باشند داشته را های اجتماعی اگر قصد پرداختن به فعاليت زنان

 . (1370سنگلجی، )د هنگام زنان شاغل خواهد شد زو فرسودگی ها و سرانجام در نهايت موجب افزاريش بار نقش، تنش نقش

گذارد، اين اسـت كـه زنـان با مشكلی مواجه هستند كـه نـاشی از نـپذيرفتن بر رفتار عملی مرد می زن به نگرش نوع كه تأثير ديگری

های اجتماعی و ايفای نقش  زنان در فعاليت كه در نقش مرد ظاهر شوند. اين قبيل خواهندنقش مود انتظارشان است و به همين دليل نيز می

گيرد، واقع از اعتقادهای سنتی مردان ريشه می در رو هستند كه بايد آنها را از سر راه بـردارند. اين انـديشهدر تـوسعه كـشور بـا مشكالتی روبه

 های سنتی در حال تحول است.  در حالی كه ا عتقادهای زنان درباره نقش

جز تعارض و تنش دربر نخواهد داشت. تنش و تعارضی كه نـه تنها ممكن  اینتيجه ا در مردان و تـحول آنـها در زنـانتداوم اعتقاده

 شد.  و خانواده بزرگتر نيز كشانده خواهد است كانون گرم خانواده را تهديد كند، بلكه به جامعه
 

 درونی شدن نـگرش در زنان

به مشاركت  را معناست كه زنان خود نوع نگرش سنتی به زن را بـپذيرند، ايـن پذيرش رويكرد زناندرونی شـدن نـگرش در زنان بدان 

شود، به آيد، در طول زمان در جامعه نهادينه میدهد. تقسيم جنسی كار، كه بر اثر شـرايط خـاص بـه وجود میقرار می تأثير اجتماعی تحت

كنند. به اين ترتيب برخی از دانند و خود را ملزم به پيروی از آن میو جاودانی می بديهی طوری كه اعضای هـر يـك از دو جـنس آن را

شود. اين تقسيم قلمداد می دو جنس هر های اجـتماعی مـخصوص مـردان، برخی مخصوص زنان و برخی نيز در اختيار مشاغل و فعاليت

های اجتماعی زنان، در مقايسه بـا مـردان، شـده  شدن فعاليت وده كه سبب محدودای بجنسی نقشها در دنـيا و در ايـران تاكنون به شيوه

راودراد، )دانند می عادیها را امری بديهی و  كنند ايـن مـحدوديتزنان خود نيز به عنوان اعضای جامعه از عرف پيروی می كه آنجا است. اما از

1379 .) 

نوع نگرش سنتی به زن چنان در خود زنان درونی  امـا اندبـوده ها مـعترض تقسيم جنسی نقشاگر چه در يكی دو دهه اخير زنان به 

 بـازنشستگی درباره نظرهای كـارمندان پيـرامون اند. گواه اين نكته نتايج تحقيقی است كههمه ايـن نـحوه تقسيم را پذيرفته شده است كه با اين

مشمول و غير مشمول قانون  های دولتینفر كارمند اداره 1500درصد از  69است. در اين بررسی،  زود هنگام زنان كارمند به عمل آمده

درصد پاسخ منفی  30پاسخ مثبت و فقط  به نظر شما آيا بعضی از كارهای اداری ويژه بانوان است؟ استخدام كشوری در تهران، بـه سـؤال

به اين سؤال پاسـخ  درصد( 2/64درصد در مقابل  7/71) از آن است كه مردان بيش از زنان حاكی های زنـان و مـردان اند. مقايسه پاسخداده

http://www.joce.ir/


 43 -49 ، ص 1396 ، پاییز 5ژوهش در فقه و حقوق، شماره پ
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

شدن طرز تـفكر تـثبيت شده در جامعه،  درونی اند نشان دهندهدرصد زنان به اين سـؤال پاسـخ مـثبت داده 2/64اند. اما اينكه مـثبت داده

 . (1367كامكار، )ان است ها، بخصوص در ميان خود زن در حوزه تقسيم جنسی نقش

شـغلی زنـان را مـحدود و ايشان را از بروز  های فعاليت های اجتماعی در ايـران حـوزه به عبارت ديگر، اگـر چـه تقسيم جنسی نقش

بر سر  مـشكل عـنوان دار، هنوز بهشان مـنع كـرده است، اما اين موضوع در ذهن بسياری از زنان شاغل و خانههای بالقوه بسياری از توانايی

های اجتماعی مطرح نشده و بـه طـور تلويحی امری پذيرفته و طبيعی تـلقی شـده است. خود همين طرز  فـعاليت در ايشان راه ارتقای نقش

 آيد. راه گـسترش نقش زن در توسعه به حساب می در نقش خود در جامعه يكی از موانع مـهم از زنان تلقی منفعالنه و تابعی

حال موارد باال همه موثر در تضييع حقوق زنان در امر اشتغال محسوب ميشود و اگر اين موار ذكر شده گسترش  پيدا كنند عمال 

    .تا برون رفت از آن حاصل شوداشغال زنان در حقوق ايران ميسر نميشد و در اين شرايط بايد بستری به وجود آيد 
 

 ( 1385کشورهاي اسالمی )مصوّب  هاي زن درمنشور حقوق و مسئوليت
های زن در نـظام حقوق و مسئوليت» المللیبين ، كه در اولين كنفرانس«اسالمی كشورهای های زن درحقوق و مسئوليت»مـنشور 

 :است ارائه شد، درباره اشتغال زنان چنين آورده« مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی»از سوی  1385در تـيرماه « اسـالمی

شود و به آنان اجازه داده خواهد شد شـغل خـود را بـه سن قانونی كار، به رسميت شناخته می رسـيدن  از حق اشتغال زنان پس

و با رعايت قوانين اسالمی، از آن شغل برای كـسب درآمد سود بجويند.  های فردی و يا جمعیكارگيری سرمايهآزادانـه انتخاب نمايند و با به

 .جازند درآمد حاصل از كار را به هر نحوی كه بـخواهند، هزينه كنندزنان م

يابی به شغل و حفظ آن، محق هستند و حق ها و امكانات كار برای دستمهارت ها، كسبآمـوزش اطـالعات، مندی اززنان در بهره

گردد، مشاوره شغلی و كاريابی، كه توسط بـانوان ارائه می از دباي حمايت قانون در اين مورد برخوردار شوند. آنها برای انتخاب شغل، دارند از

 .، مزد و مزايای برابر پرداخت كردبا مردان مساویاستفاده نمايند. بايد به زنان در شرايط كار 

 :پردازدهای زن درباره مشاغل زنان به موارد ذيل نيز میحقوق و مسئوليت منشور

 ی، اخالقی و ايمنی و مسئوليت رعايت عفاف در محيط كار؛از امـنيت شـغل مندیحق بهره 

 كار اجباری، خطرناك، سخت و زيان آور در محيط كار؛ از حق معافيت زنان 

 ـ مادری( زنان برای جذب، به هایحق برخورداری از تسهيالت و ضوابط و قوانين متناسب با مسئوليت كارگيری، خانوادگی )همسری 

 خويش در زمان اشتغال؛و بـازنشستگی  ارتـقا

 حق برخورداری از تأمين اجتماعی و تسهيالت اقتصادی؛ 

 آنها؛ های اقتصادی و عضويت درهای اقتصادی و ايجاد و اداره تشكّلگذاریحق مشاركت زنان در سياست 

 حق و مسئوليت دريافت و پرداخت ديه ناشی از اشتغال و ديگر خسارات بر اساس قوانين و مقرّرات؛ 

  كارگيری زنان و كشی و تجارت و جلوگيری از بهبهره از های قانونی مناسب و كارآمد برای ممانعتبـرخورداری از حمايتحـق

 (. 1385دختران در مشاغل غيرقانونی و غير مشروع )جمعی از نويسندگان، 

 :يـل و در برابر خداوند يكسان هستندكه در اسالم، زن و مـرد در امـور ذ است اساس منشور بر اين اعتقاد بنيادين استوار

  :(؛3)روم: « فـِطْرَةَ اللَّه الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»فطرت و سـرشت 

 (؛56)ذاريات:« الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ خَلَقْتُ وَمَا» خلقت: هدف 

 (؛13)جاثيه:« السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْض وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی» از استعدادها و امكانات: برخورداری 

 (؛97)نحل:« مـُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَهُوَ أُنثَی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ» ها:امـكان كـسب ارزش 

 (؛8و  7)زلزال:« ا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً» اعمال فارغ از جنسيت: پاداش و جزای 

 (؛74)فرقان:  «إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنـَا مـِنْ أَزْوَاجـِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ» ها:ارزش در پيشتازی 

 ( 9زمر:«)يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِی هَلْ»جانبه انسانی و در سايه دانش: د همهتنها مالك مزيّت آن دو بـه واسطه رش

« أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّه أَتـْقَاكُمْ.خـَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  إِنـَّا يَا أَيُّهَا النـَّاسُ»و تقوای الهی است: 

 ( 13)حجرات: 
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 نتيجه گيري
و نگاه دين اسالم و قانون  با عنايت به پيشرفت جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع و تغيير محيط كار برای زنان از خانه به ادارات

و مجموعه های صنعتی در جامعه ايرانی و پايبند به  عيض اساسی جمهوری اسالمی ايران به حمايتهای برابر از زن و مرد و رفع هرگونه تب

در كشور ايران و توجه دين اسالم به برابری زن و مرد در تمام امور  و با عنايت به  عصر حاضر در  يكسری باورها و عقايد مذهبی و اخالقی

حمايتهای بيشتر از طرف دولت به لحاظ حفظ بنيان و  جامعه ما و پايبندی به عقايد مذهبی و استنادات موجود از قرآن كريم  و نياز زن به

و برخورداری از حق تمتع اشتغال زن قوانين حمايتی وضع شده از قبيل ساعات كاری كمتر ؛استفاده از مرخصی های زايمان  كيان خانواده

ات خاص در شبانه روز و و در محيط بدون كسر حقوق ؛انتقال به محل خدمت جديد بنا به جابجايی محل خدمت شوهر وممنوعيت كار در ساع

اما از لحاظ قوه جسمی های خاص و همچين اشتغال در مشاغل خاص كه زن اگر چه به لحاظ نيروی قوه فكری مساوی با مرد می باشد 

ی از زن ضعيفتر از مرد هست و قوانين حمايتی موجود در كشور جمهوری اسالمی ايران همه محدوديتهايی در جهت جلوگيری  از بهره كش

و از  و ايجاد شرايط مساعد جهت پرورش كودكان كه سرمايه كاری نسل آينده هستند  محسوب ميشود بدليل شرايط نامساعد اقتصادی بوده

طرفی هم لطمه ای به حقوق ساير افراد شاغل يعنی مردان وارد نميشود چون در نهايت منفعت  قوانين حمايتی از آن جامعه ميشود كه اين 

 . جامعه ای است خود از اهداف عاليه هر
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