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 چکیده
یکی از حقوق زنان، حق داشتن فرزند و مادری است. دین مبین اسالم ضمن تأکید برر تککری    
بنیاد خانواده، با توجه به نقش مادران در تکوین و تربیت فرزندان، توجه مضاعفی را به حقروق و  

های مادران معطوف کرده است. در اسناد مهر  حقروق بیرری نیر  از حرق مرادری و       لیتمسئو
های حمایت از آن یاد شده است. در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبرانی دینری و   زمینه

ای در راستای حمایت از مادران وضع شرده اسرت. موضرو     اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژه
صرورت  ای است که در قالب تعهدات سرازمان ترأمین اجتمراعی بره    های ویژهتاین نوشتار حمای

خدمات درمانی و م ایای نقدی به مادران میمول قانون تأمین اجتماعی اختصاص یافتره اسرت.   
برا اراهر    76به موجب نتیجۀ این پژوهش رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی در اجررای مراد    

صررفا  بره مرادران شرا د و در      76های موضو  مراد   علی کمکقانون سازگاری ندارد. در رویۀ ف
هرا بره   بایست ایرن کمرک  که حسب ااهر قانون میشود. درحالیقالب مرخصی زایمان اعطا می

 شد  مرد هستند نی  تعلق گیرد.مادرانی که همسر بیمه
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المللری و  هایی متوجه والدین شده است. در عرصۀ قواعد بینگرفته و در قبال آن مسئولیت قرار
های خانوادگی و ضرورت حمایرت از والردین جهرت ایفرای مر  ر      قوانین داخلی نی  بر مسئولیت
عنوان مادر بسریار حرا     فرزندآوری نقش زن به شده است. در زمینۀ نقش پدری و مادری تأکید

گیری و نموش را در رح  مرادر سریری کررده و پر  از     اهمیت است. جنین انسان دوران شکد
ترین مراحد رشرد جسرمانی   کامد شدن و تولد و دوران نوزادی از طریق تغذیه با شیر مادر مه 

بدید تغذیه با شیر مرادر در ارتقرای سرط     پ شکی نقش بی کند. امروزه از نظرخود را تجربه می
هرای گوارشری و   هرا از جملره بیمراری   سالمت کودکان و جلوگیری از ابتال به بسیاری از بیماری

 تنفسی به ا بات رسیده است. 
با توجه به موارد یادشده و نی  از آنجا که ایفای نقش اجتماعی برای زنران و فعالیرت اییران    

آورد، اسرناد مهر    وجرود مری  هایی را در مواجهه با اعمرال حرق مرادری بره    ر چالشکا در عرصۀ
اند در راستای حمایت از مادران قواعد خاصری را  المللی و قوانین داخلی کیورها سعی کردهبین

 وضع کنند.
منظور حمایت از ایفای این حق بنیادین زنران  در نظام حقوقی ایران نی  قوانین میخصی به

هرای  است که حمایت 1919ست. یکی از این قوانین، قانون تأمین اجتماعی مصوب وضع شده ا
بینی کرده است. در ادامۀ این نوشتار ضمن تبیرین مفراهی  مررتب     ای را برای مادران پیشویژه

هرای مربروب بره حرق     المللری، حمایرت  با حق مادری و جایگاه این حق در اسناد و موازین برین 
شود. نویسندگان درصددند با توجه به ضواب  حراک   اجتماعی بررسی میمادری در قانون تأمین 

 های ناار بر حق مادری را تکلید کنند.بر تأمین اجتماعی، دایر  شمول و نکو  ارا ۀ حمایت
 

 المللیشناسی و بررسی برخی موازین بینمفهوم
 مفاهیم

 حق مادري

هرای اولیرۀ زنردگی را    نروزاد در مراه  وضعیت فی یولوژیک زنان به آنان قردرت براروری و تغذیرۀ    
دهد. هرچند فرزندآوری حق میترک زوجین، نقش ویژ  مادر در تکوین و تربیت فرزنرد وی  می

 ای قرار داده است.را در جایگاه ویژه
ها مرادر شردن و تبعرات آن را عراملی بررای مکردودیت زنران معرفری         بسیاری از فمنیست

ز نگاه اسالمی یکی از حقوق زنران در زنردگی میرترک،    (. ا196:194کنند )آبورت و واالس، می
رو برای تضمین این حق ایجراد مرانع بررای براروری زوجره بردون       حق داشتن فرزند است. ازاین

(. البته پ  از انعقاد نطفه مسئله از زاویۀ 111ق: 1916رضایت وی نهی شده است )شیخ مفید، 
لمللی حقوق بیری نی  بر حق ذاتی افراد برر  احق حیات جنین نی  قابد بررسی است. اسناد بین

های اسالمی مورد توجه مه  خانواده فرزندآوری است. این کارکرد در آموزهاز جمله کارکردهای 
مقدمه
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هرای متفراوتی   حیات تأکید دارند. اما در چالش بین حق حیات جنین و حق مادر بر بدن پاسرخ 
(. در نظام حقوقی ایران با توجه بره مبرانی دینری حتری در     972: 1949ارا ه شده است )راسخ، 

انگراری شرده اسرت    صورت رضایت والدین سرق  جنرین ممنرو  اسرت و نسربت بره آن جررم       
(. در موارد استثنایی و قبد از دمیده شردن رو  )قبرد از   296-296: 1942)میرمکمد صادقی، 

، سق  جنین مجراز  21/9/1939واحد  قانون سق  درمانی مصوب چهار ماهگی( به موجب ماده
 شود.شمرده می

از نکرا   قدر متیقن از وضعیت مادری، باردار شدن از طریق رابطرۀ جنسری میررو  ناشری     
تواند خارج از این چرارچوب از طریرق برارداری مصرنوعی در رحر       است. اما وضعیت مادری می

 ای، بارداری ناشی از وطی به شهبه، بارداری ناشی از رابطۀ نامیرو  نی  تکقق یابد.اجاره
 

 حق اشتغال

شرغد و   هر انسانی حق داشتن شغد دلخواه و مناسب خود را دارد. در اسالم به ضرورت داشرتن 
اعالمیرۀ جهرانی    29فضیلت آن تأکید شده و انسان بیکار سرزنش شرده اسرت. براسراس مراد      

قرانون   23اصد « . هر ک  حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند»حقوق بیر نی : 
هر ک  حق دارد شغلی را که بدان ماید است و مخالف اسرالم و حقروق   »اساسی ه  بر اینکه: 

رعایت آزادی انتخاب شغد و عدم اجبار افراد بره  » 99اصد  9تأکید کرده و بند « یستعمومی ن
 را یکی از ضواب  اقتصادی کیور برشمرده است.« کاری معین(

برای همۀ افراد، امکان اشرتغال بره   »قانون اساسی دولت مواف است  23مطابق همان اصد 
 «.کار و شرای  مساوی را برای احراز میا د ایجاد نماید

اصد منع تبعیض است. تبعیض در زمینۀ های اشتغال، یکی از اصول مه  در تدوین سیاست
اشتغال به معنای هر نو  مکرومیت یا برخورداری از امتیاز براساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، 

هرا در حروز  اشرتغال را    عقید  سیاسی، ملیت یا رییۀ اجتماعی است که برابری رفتار و فرصرت 
منظور حمایت و مساعدت از افرادی که به دالیرد  برد. البته وضع مقررات بهاز بین می صورتیبه

گونره  های خانوادگی و... نیازمند اینخاصی از جمله جنسیت، سن، معلولیت و ناتوانی، مسئولیت
المللری  سرازمان برین   111نامۀ شرمار   مقاوله 1و 1شود )مواد اند، تبعیض مکسوب نمیخدمات
هرایی  کند که حمایته به وضعیت مادری زنان و صیانت از حق اشتغال آنها ایجاب میکار(. توج

مانند مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی، اتخاذ تردابیر الزم بررای جلروگیری از اخرراج زنران و      
 (.42-169: 1941ممنوعیت ارجا  کارهای سخت را برای زنان در نظر گیرند )عراقی،

 

 تأمین اجتماعی

 همبسرتگی اجتمراعی میران افرررادی    دهنرد  ای از تمهیردات شرکد  مجموعره  ترأمین اجتمراعی  
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 :1933انرد )دنری،   هرای خاصری مواجره   که با مخاطرات ناشی از فقدان درآمد یا برا ه ینره  است 
 99.) 

عنروان عضرو جامعره حرق ترأمین      هر ک  به»اعالمیۀ جهانی حقوق بیر:  22براساس ماد  
المللی کرار نیر  معیارهرای حرداقد ترأمین      سازمان بین 162نامۀ شمار  ، مقاوله«اجتماعی دارد

 (. 944: 1941هاشمی، اجتماعی را برشمرده است )
 اند از:المللی اصول حاک  بر تأمین اجتماعی عبارتبا در نظر گرفتن این معیارهای بین

 اصد تعمی  یا فراگیر بودن تأمین اجتماعی؛ .1

 اری از م ایای تأمین اجتماعی؛اصد عدم تبعیض یا برابری جنسیتی در برخورد .2

 اصد تضمین دولت؛ .9

 (.41-42: 1931اصد حمایتی بودن مقررات تأمین اجتماعی )عراقی،  .9

قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظرر بازنیسرتگی،    24در حقوق داخلی اصد 
نیراز بره خردمات    ماندگی، حرواد  و سروان  و   سرپرستی، درراهازکارافتادگی، بیپیری، بیکاری، 

داند. دولرت  صورت بیمه و  یره را حقی همگانی میهای پ شکی بهبهداشتی و درمانی و مراقبت
مکلف است براساس قوانین از مکد درآمردهای عمرومی حاصرد از میرارکت مرردم خردمات و       

 های مالی مذکور را برای یکایک افراد کیور تأمین کند.حمایت
کنرد. روش  از دو روش میارکتی و  یرمیارکتی پیرروی مری  در ایران نظام تأمین اجتماعی 

های مردمی متکی است و دامنۀ شمول آن مکدود است.  یرمیارکتی بر بودجۀ عمومی و کمک
صورت ارا ۀ خدمات در قبال اخذ حق بیمه ای و بههای بیمهاما روش میارکتی در قالب صندوق

 کند.فعالیت می
در ایران در قالب پنج صندوق اصرلی و چهرارده صرندوق    های اجتماعی میارکتی نظام بیمه

ای سازمان ترأمین اجتمراعی   های بیمهکنند. در میان صندوقفرعی بازنیستگی ارا ۀ خدمت می
قرانون ترأمین    9(. بره موجرب مراد     11: 1931شرود )پنراهی،   ترین صندوق مکسوب میب رگ

کنند، و صاحبان د یا حقوق کار میافرادی که به هر عنوان در مقابد م  1919اجتماعی مصوب 
انرد. خردمات سرازمان ترأمین اجتمراعی در      حرف و میا د آزاد، میمول قانون تأمین اجتماعی

ی آنهرا  شرده و خرانواده  چارچوب ضوابطی که به موجب قانون میخص شده است، به افراد بیمه
اسرت کره در قرانون     ایهای ویرژه طور خاص موضو  این نوشتار بررسی حمایتشود. بهارا ه می

تأمین اجتماعی برای مادران در نظر گرفته شده است. شایان ذکرر اسرت قرانون سراختار نظرام      
مجل  شورای اسالمی در ترسی  نظام ترأمین   21/2/1939جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 

قرانون اساسری حمایرت از همرۀ افرراد کیرور در برابرر رویردادهای          24اجتماعی موضو  اصرد  
اعی، اقتصادی و طبیعی از جمله حمایرت مرادران در خصروص برارداری را تکلیرف دولرت       اجتم

 قلمداد کرده است.
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 المللی حمایت از حق مادری در موازین بین

انرد.  المللی نی  مورد توجه جدی بودهحمایت از حق مادری و ال امات مرتب  با آن در اسناد بین
هرا و  مرادران حرق دارنرد از کمرک    »دارد: عرالم مری  اعالمیۀ جهانی حقوق بیر ا 21ماد   2بند 

المللی حقوق اقتصرادی،  میثاق بین 16ماد   2همچنین بند «. های ویژه برخوردار باشندمراقبت
مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پ  از آن بایرد از  »دارد: اجتماعی و فرهنگی مقرر می

مادران کارگر بایرد از مرخصری برا اسرتفاده از     های خاص برخوردار گردند. در آن صورت حمایت
 «.حقوق و یا مرخصی با م ایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند

ش و در 1991م/1412 کره در سرال   ( نی 12-97مواد ) 162نامۀ شمار  بخش هیت  مقاوله
سریده  المللی کرار ر راستای تعیین استانداردهای حداقد تأمین اجتماعی به تصویب سازمان بین

هرر کیرور   »دارد: نامۀ یادشده اشاره مری مقاوله 97به م ایای زایمان اختصاص دارد. ماد   است،
گذارد باید م ایای زایمان را به شرر  مرواد   نامه را به مرحلۀ اجرا میعضو که این بخش از مقاوله

امره  نهمین مقاولره  93همچنین براساس ماد  «. ( به اشخاص تکت حمایت عرضه دارد96-12)
درصرد کرد شرا الن نباشرند، و در      16های شا د مجاز که افراد آنها کمتر از تمامی زنان گروه

ها تکت حمایت خواهند مورد م ایای پ شکی زایمان، تمامی همسران مردان شا د در این گروه
 بود.  

ه  به حمایت از حق  2666ژو ن  11المللی کار مصوب سازمان بین 139نامۀ شمار  مقاوله
نامره بررای تمرامی    این مقاولره نامۀ مذکور، مقاوله 2ماد   1ادری اختصاص دارد. به موجب بند م

کننرد، کراربرد دارد.   صورت مسرتقد کرار مری   زنان شا د از جمله کسانی که به نکوی از انکا به
 نامه از یک دوره مرخصی زایمان حرداقد زنان موضو  مقاوله نامۀ یادشده،مقاوله 9براساس ماد  

دلیرد مرخصری   همین سند برای زنانی که بره  7شوند. با توجه به ماد  ای برخوردار میهفته 19
شرود. چنانچره زنری    م ایا و کمک نقدی در نظرر گرفتره مری    زایمان در مکد کار حضور ندارند،

مطابق قوانین و مقررات ملی یا در شرای  دیگری مطابق برا روال ملری، واجرد شررای  دریافرت      
های مناسرب و کرافی را از   بایست میروب به سنجش بضاعت، کمکقدی نیست، میهای نکمک

 های اجتماعی دریافت کند.های کمکطریق صندوق
الملد کار در کنار برخی دیگر از شود نظام حقوق بینکه میاهده میگونهبدین ترتیب همان

نی کره تمایرد و قصرد    اسناد بنیادین حقوق بیر تالش کرده است با درکی مناسب از شرای  زنا
های اجتماعی را دارند، در کنار این حضور اجتماعی، آنان از احیای حق فعالیت در عرصۀ فعالیت

سربب شررای  فی یولروژیکی آنران از     مادری خود مکروم نیوند. متأسفانه تبعیض علیه زنان بره 
بسریاری از  جمله هنگام بارداری دستاوی ی اسرت بررای کارفرمایران کره از اسرتخدام زنران در       

(. برر  Thomas H. Barnard, Adrienne L. Rapp: 2009:198-199میرا د مهر  سررباز زننرد )    
 1464دسرامبر   13همین اساس کنوانسیون مکو همۀ اشکال تبعیض نسبت بره زنران مصروب    
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های عضو را مکلف کرده اقدامات مقتضی را برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان در زمینۀ دولت
دلید حاملگی و اعطرای مرخصری زایمران برا پرداخرت      دهند و ممنوعیت اخراج به اشتغال انجام

هرای اشرتغال لکرا     حقوق و م ایای اجتماعی مناسب بدون از دست دادن شغد را در سیاسرت 
های عضو خواسته شده خدمات الزم را برای زنران در  کنوانسیون( و نی  از دولت 11کنند )ماد  

ران پ  از زایمان تأمین کنند و در صورت ل وم خردمات رایگران در   دوران بارداری، زایمان و دو
 Judith Galtry, International Breastfeedingکنوانسریون( )  12اختیار آنها قرار دهند )مراد   

Journal, 2015:10-11هاست که برا وضرع قروانین و مقرررات     (. بدین ترتیب این بر عهد  دولت
 .ت به نفع زنان، از آنها حمایت کنندخاص و از رهگذر اعمال تبعیض مثب

 

 نظام حقوقی ایران و حمایت از حق مادری
  حمایت از حق مادری در چارچوب برخی قوانین
قرانون   21ای برخوردار است. اصرد  در قوانین جمهوری اسالمی ایران حقوق زنان از جایگاه ویژه

خصروص در دوران  دران بره اساسی واایف دولت در قبال زنان را برشرمرده و برر حمایرت از مرا    
سراختار نظرام جرامع رفراه و ترأمین اجتمراعی        کند. قانونبارداری و حمایت از فرزند تأکید می

ها را جر   نظرام ترأمین اجتمراعی     گونه حمایتدر اجرای قانون اساسی این 21/2/1939مصوب 
فرهنگری در   کند. با توجه به اصول قانون اساسی در مورد حقوق زنران، شرورای انقرالب   ذکر می
عنوان یک های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران را بهمنیور حقوق و مسئولیت 1939سال 

دنبرال آن مجلر  شرورای    (. بره 1، ش 1، ج 1939 نیرا، سند مرجع تصویب کرد ) ن.ک: قربران 
هرای داخلری و   هرای زنران در عرصره   اسالمی با تصویب قرانون حمایرت از حقروق و مسرئولیت    

های تکقرق اهرداف سرند مرجرع     دولت را مواف کرد تا زمینه 11/11/1931ی مصوب المللبین
ایرن منیرور برر حرق برارداری، براروری و حرق         99و  99را فراه  سرازد. در بنردهای    )منیور(

 های مادی و معنوی در ایام بارداری و شیردهی تأکید شده است.برخورداری از حمایت
عیتی کیور به موجب قانون اصال  قروانین تنظری    های جمبا تغییر سیاست 1942در سال 

های قانونی که براساس تعرداد  کلیۀ مکدودیتمقرر شد،  26/9/1942جمعیت و خانواده مصوب 
فرزند برای والدین شا د یا فرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو شود و به دولت اجازه داده شرد ترا   

   ماه اف ایش دهد. 4مرخصی زایمان مادران را به 
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مرادران در   در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر،

فرزند بررای مرادران    9کند مرخصی زایمان تا نی  مقرر می 6/12/1969دوران شیردهی مصوب 
ماه باشد. با اصرالحیۀ قرانون    9های دولتی و  یردولتی دهند در بخشمی که فرزند خود را شیر

 می ان مرخصی زایمان از چهار ماه به شش ماه اف ایش یافت. 19/9/1937دشده در تاریخ یا



 921 در نظام تأمین اجتماعی« حق مادري»حمایت از 

واحد  قانون اصرال  قروانین تنظری  جمعیرت و خرانواده      ماده 2همچنین با توجه به تبصر  
قلرو و  یرک مردت مرخصری زایمران )    17/9/1942هیأت وزیران در جلسۀ مرور    1942مصوب 

مراه تمرام برا پرداخرت حقروق و       4دولتری و  یردولتری را بره     هایدوقلو( زنان شا د در بخش
 تعیین کرد.های مربوب، العادهفوق

دارد: مقررر مری   1974قانون کار مصوب سرال   67ماد   در خصوص زنان میمول قانون کار،
روز این مرخصری   91االمکان روز است. حتی 46مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا  »

روز به مدت مرخصی اضرافه   19زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان باید پ  از 
قانون کار نی  کارفرمایان را مکلف کرده تا پایان دوسالگی کودک پر  از هرر    63ماد  «. شودمی
قرانون ترأمین    76-74ساعت کار نی  ساعت به مادران شیرده فرصت شیر دادن بدهرد. مرواد    9

 را نی  که موضو  ادامۀ این نوشتار است، باید به موارد مذکور باید اف ود. 1919اجتماعی مصوب 
 

 1531حمایت از حق مادری در قانون تأمین اجتماعی مصوب 
های مربروب بره مرادران اختصراص دارد.     به حمایت 73-74در قانون تأمین اجتماعی ایران مواد 

رمانی ناشی از بیماری به شرر  مرواد   البته بخیی از حمایت نی  ممکن است در قالب خدمات د
لکن خدمات درمانی با توجه بره اینکره بره مباحر       قانون به مادران اختصاص یابد، 19،11،13

 های آنان در نظر گرفته شده اسرت، شدگان و خانوادهمادری اختصاص نداشته و برای کلیۀ بیمه
 37هرد گرفرت. همچنرین مراد      صرفا  در حدی که مرتب  با موضو  باشد، مورد بک  قررار خوا 

منردی را  عا لره پرداخت کمرک  36مندی اشاره کرده است. اما ماد  عا لهقانون به پرداخت کمک
 داند.ج   واایف کارفرمایان می

های مربوب به شیردهی نی  ویژه مرخصیهای مربوب به مادری بهدر خصوص برخی حمایت
 است. باید گفت موضو  خارج از قلمرو تأمین اجتماعی

 

 دایرۀ شمول

 شدۀ مردشدۀ زن و همسر بیمه. از حیث مصادیق بیمه1
شرد  مررد   شد  زن و همسر بیمهحمایت مربوب به حق مادری به بیمه 73و  76 با توجه به مواد

رو تعیین دایر  شرمول قرانون در گررو تبیرین مرراد قانونگرذار از اسرتعمال        گیرد. ازاینتعلق می
 است. « شد  مردهمسر بیمه»و «   زنشدبیمه»واژگان 

شده شخصی است کره رأسرا  میرمول    بیمه»: قانون تأمین اجتماعی 2ماد   1به موجب بند 
عنوان حرق بیمره حرق اسرتفاده از م ایرای      مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به

شرخص  شده، خانواد  بیمه»" :2ماد   2از سوی دیگر به موجب بند «. مقرر در این قانون را دارد
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با توجره  «. کنندشده از م ایای موضو  این قانون استفاده مییا اشخاصی هستند که به تبع بیمه
پرردازی  به تعاریف مذکور چنانچه زنی رأسا  میمول قانون تأمین اجتماعی به اعتبار رابطۀ بیمره 

دری را خواهد داشت. در  یرر  های مابه صندوق تأمین اجتماعی باشد، استکقاق دریافت حمایت
هرا برخروردار   پرردازی شروهرش از حمایرت   شد  تبعی و به اعتبار بیمهعنوان بیمهاین صورت به

« شرد  مررد  بیمرۀ زن یرا همسرر بیمره    »شود. با توجه به سیاق عبارت صردر مرواد یادشرده    می
شد  عنوان بیمهشد  تبعی میروب به عدم برخورداری زن بهعنوان بیمهها بهبرخورداری حمایت

تروان بره   شد  تأمین اجتماعی باشرند، مری  اصلی است. البته در فرضی که زن و مرد هر دو بیمه
هر گاه برای یک مردت  »دارد: مقرر می 49قانون تأمین اجتماعی عمد کرد. ماد   49حک  ماد  

میر ان  شده تعلق گیرد، فق  کمک نقدی کره  دو یا چند کمک نقدی موضو  این قانون به بیمه
مندی و نوزاد کره دریافرت   آن بییتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عا له

 «.های مقرر نخواهد بودآنها مانع استفاده از سایر کمک
تواند همسر دا   یرا موقرت باشرد، اطرالق عبرارت      شد  مرد میبا توجه به اینکه همسر بیمه

ن است گفته شرود اطرالق عبرارت بره همسرر دا ر        شامد همسر دا   و موقت خواهد بود. ممک
همرین قرانون بررای بازمانردگان واجرد       31انصراف دارد، اما با توجه به اینکه قانونگذار در مراد   

را استعمال کرده است. به قرینرۀ مراد  یادشرده    « عیال دا  »عبارت  شرای  برخوردار مستمری،
 د مربوب به حمایت مادری، مطلق همسر است.توان استدالل کرد که مراد قانونگذار در موارمی

در مورد بارداری ناشی از رابطۀ نامیرو  گفته شده: برا عنایرت بره اسرتفاده از لفرر همسرر       
ایرن   شد  مرد در متن مواد مربوطه و با لکا  اطالق همسرر بره زوجرۀ قرانونی و میررو ،     بیمه

(. اما با توجه به مفراد  916: 1949، گیرد )نعیمی و پرتوها به بارداری نامیرو  تعلق نمیحمایت
هیأت عمومی دیوان عالی کیور کره اطفرال میررو  و     9/9/1967مور   716رأی وحدت رویۀ 

گونره  نامیرو  را ج  در مورد ار  برابر شناخته است و با توجه به این نکته کره کرودک از ایرن   
ر خواهد بود )صفایی و امرامی،  ها برقراشود، در بارداری نامیرو  نی  حمایتها منتفع میحمایت
1939 :923.) 

که زنای زن شوهردار به ا بات رسیده باشد، امراره فرراش برارداری را منتسرب بره      درصورتی
شرد  مررد   عنروان همسرر بیمره   ها بهرو امکان برخورداری از حمایتکند، ازاینشوهر قلمداد می

ا رر  گری تعلق دارد. اماره فرراش بری  یقین  ابت شود طفد به دیوجود دارد، لکن در فرضی که به
 (. 2/74: 1949خواهد شد )کاتوزیان،

هرای گونراگون حمرد و نگهرداری     هند نی  ه ینره ددر مورد زنانی که رح  خود را اجاره می
گونه مروارد  به بعد قانون مدنی(. بنابراین در این 1173جنین به عهد  پدر است )مستفاد از مواد 

هرای مربروب بره    شرد  اصرلی باشرد، حمایرت    ا اجاره داده است بیمههرچند زنی که رح  خود ر
 مادری را به اعتبار پدر جنین دریافت خواهد کرد.
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 هااز حیث نوع حمایت
( و تهیرۀ شریر مرورد نیراز     73(، خدمات درمرانی )مراد    76بارداری )ماد  ها شامد کمکحمایت

 ( است.74کودک )ماد  
 

 بارداریالف( کمک
کمرک  »شد  مرد با لکا  شرایطی مستکق دریافرت  شده یا همسر بیمهبیمه 76 به موجب ماد 

 خواهد بود. « بارداری
بارداری با عنوان مج ا تعریرف نیرده   ( کمک2در بخش تعاریف قانون تأمین اجتماعی )ماد  
های متفراوتی از ایرن مراد  قرانونی ارا ره شرود.       است. همین مسئله سبب شده است تا برداشت

فسیرها در توسعه و تضییق دایر  شمول این ماده م  ر است. تفسیری که رویۀ عملری  اختالف ت
 سازمان نی  بر آن مبتنی است بر تعریف  رامت دستم د تکیه دارد.

شرود کره در ایرام     رامت دستم د به وجوهی اطالق می»دارد: قانون مقرر می 2ماد   4بند 
به کار و عدم دریافت م د یا حقوق بره حکر  ایرن    بیماری، بارداری و عدم توانایی موقت اشتغال 

بارداری نوعی شود. به این ترتیب ماهیت کمکشده پرداخت میجای م د یا حقوق بیمهقانون به
بارداری عدم اشتغال شرب برخورداری کمک  رامت دستم د تلقی شده است. مطابق این تفسیر،
ه  آمده اسرت،  « شد  مردهمسر بیمه»رت به کار است. بر همین اساس هرچند در این ماده عبا

شد  مرد اشتغال نردارد، اسرتکقاق دریافرت مسرتمری را نخواهرد      سبب اینکه همسر بیمهاما به
دانرد  را در ایرن مراده لغرو مری    « شرده همسر بیمه»داشت. در حقیقت این تفسیر استعمال واژ  

 (.997: 1949پرتو، )نعیمی و 
دو مقولۀ جردا هسرتند. مطرابق ایرن     «  رامت دستم د»"و « بارداریکمک»در تفسیر دیگر 

شرده  های بارداری به بیمهعنوان یک کمک مستقد و برای جبران ه ینهبارداری بهدیدگاه کمک
برارداری  شود و ماهیت  رامت ندارد )همان(. چنانچه این تفسیر پذیرفته شود کمکپرداخت می

شود. بنرابراین پرداخرت ایرن    دفن پرداخت میه ینۀ کفن و عنوان کمک نظیر ازدواج و کمکبه
پرردازی  شد  مرد به اعتبرار بیمره  تواند به همسر بیمهای با عدم اشتغال ندارد و میکمک مالزمه

همسرر  »شوهرش پرداخت گردد. پذیرش این تفسیر ضمن اینکره از لغویرت اسرتعمال عبرارت     
ترأمین اجتمراعی و اهرداف    کند، برا اصرد حمرایتی برودن قرانون      جلوگیری می« شد  مردبیمه

قانونگذار در راستای تیویق فرزندآوری نی  همسوست. آوردن شرب عدم اشرتغال در ایرن مراده    
بارداری را  رامت دسرتم د تلقری کنرد نیر  برا ایرن       که موجب شده است تفسیر نخست، کمک

در قبرال   پذیر است. توضی  اینکه قانونگذار این حمایت را برای حمایت از مرادران تفسیر توجیه
شرد  زن و  رو لکا  قید عردم اشرتغال بررای بیمره    مخاطرات بارداری در نظر گرفته است. ازاین
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که قبال  نی  گفتره شرد، برا عنایرت بره      گونهمتناسب با فلسفۀ وضع این حمایت است. البته همان
توان گفت قانون می 49 و با توجه به ماد « شد  مردشد  زن یا همسر بیمهبیمه»ترکیب فصلی 

بارداری مربوب به خود یا همسرش را کره میر ان آن   تواند هر کدام از دو کمکشده میزن بیمه
بییتر است، دریافت کند. در خصوص تعریف  رامت دستم د نی  باید گفت بررای برخری زنران    

شرود،  ه مری شا د در ایام بارداری بنا به تجوی  پ شک معالج، مرخصی استعالجی در نظرر گرفتر  
تواننرد از مرخصری اسرتعالجی اسرتفاده کررده و  رامرت       رو در این ایام مطابق قرانون مری  ازاین

 دستم د دریافت کنند.

 
 خدمات پزشکی(زایمان )ب( کمک

های پ شکی شامد معاینات طبی و معالجات قبد از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمایت
شردگان و افرراد خرانواد  آنهرا را در     قرانون، بیمره   19ه مراد   (. نظر به اینک73ماد  حمد است )

تروان  مری دهرد،  صورت مصدوم شدن و ابتال به بیماری میمول حمایت درمانی سازمان قرار می
حمایت مستقلی است. البتره شررای  برخرورداری از     73های پ شکی موضو  ماد  گفت حمایت

رو ذکر نیده است. ازایرن  19ت که در ماد  های موضو  این ماده میروب به شرایطی اسحمایت
هرای ایرن مراده    از حمایرت  73دلید عدم احرراز شررای  موضرو  مراد      ممکن است شخصی به

هرای ناشری از برارداری از حمایرت     در خصوص بیمراری  19برخوردار شود، ولی با توجه به ماد  
 برخوردار شود. 19موضو  ماد  

ایرن اسرت کره     73مراد    19هرای موضرو  مراد     یرت نکتۀ دیگر در تفاوت نکو  ارا رۀ حما  
هرای پ شرکی را در ایرن مراده     جرای کمرک  قانونگذار در این ماده امکان اعطای کمک نقدی بره 

دلیرد  چنین امکانی وجود ندارد. هرچند در عمرد بره   19بینی کرده است، ولی دربار  ماد  پیش
 (.919شود )همان: را نمیاج 73نامۀ مربوب در عمد این بخش از ماد  عدم تصویب آیین

شود، شده نی  ارا ه میدر رویۀ سازمان تأمین اجتماعی نسبت خدمات درمانی به همسر بیمه
وجود ندارد. از این نظر مکردودیتی بررای برخرورداری وی    « قید عدم اشتغال»زیرا در این ماده 

گفته در اینجرا  پیش ای مطالبهای نامیرو  و رح  اجارهوجود نخواهد داشت. در مورد بارداری
های نی  صادق خواهد بود. در مورد زنی که به موجب قرارداد اجار  رح  باردار شده است، ه ینه

شد  ترأمین اجتمراعی باشرد،    رو چنانچه پدر جنین بیمهپ شکی با پدر جنین خواهد بود . ازاین
ازمان حرق دارد بررای   شود. در  یر این صورت سپردازی وی پرداخت میها به اعتبار بیمهه ینه

 های پ شکی به پدر جنین رجو  کند. جبران خسارات ناشی از ه ینه
تواند در چرارچوب خردمات   های موضو  این ماده میکه گذشت بخیی از حمایتگونههمان

شرده هر  در صرورت    گونه خدمات دختر بیمره قرار گیرد. نسبت به این 19پ شکی موضو  ماد  
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هرای پ شرکی مربروب بره زایمران      توانرد از حمایرت  رر در قانون مری جمع بودن سایر شرای  مق
 برخوردار شود.

 

 ج( مرخصی زایمان  
ها به طورکلی در چارچوب رواب  کارگری و کارفرمایی و نظامات استخدامی است بک  مرخصی

رونظام تأمین اجتماعی اساسا  تکلیفی نسبت به حقوق ایام مرخصری نردارد.   (. ازاین911)همان: 
 مسئله نیازمند توضی  است. در مورد بک  مرخصی زایمان، اما

روز  46مرخصی برارداری و زایمران کرارگران زن جمعرا      « دارد:قانون کار مقرر می 67ماد  
روز از مرخصی باید بعد از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. بررای زایمران    91االمکان است حتی

همین قانون حقوق ایرام مرخصری    2. به موجب تبصر  «شودروز به مرخصی اضافه می 19توأم 
 زایمان براساس مقررات تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

در مورد میموالن تأمین اجتماعی تابع مقررات مدیریت خدمات کیروری مسرتفاد از مراد     
قانون استخدام کیوری که برا توجره بره     16-94-93-96ها موضو  ماد  نامۀ مرخصیآیین 27
وزیران عضرو کمیسریون    2/9/1934ت قانون مدیریت خدمات کیوری و به موجب مصوبۀ سکو

های دولتی است، پرداخرت حقروق و م ایرای ایرام مرخصری      امور اجتماعی مبنای عمد دستگاه
رود. مرخصی زایمان با تصویب قانون ترویج شمار میکننده بهزایمان از واایف دستگاه استخدام

و اصالحاتی که  22/12/1969حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب تغذیه با شیر مادر و 
دهنرد، در  داشته است، برای مادرانی کره فرزنرد خرود را شریر مری      1937و  1936های در سال
سی  شش ماه اف ایش پیدا کرد و در نهایت به  های دولتی و  یردولتی ابتدا به چهار ماه،بخش

مجلر    26/9/1942ین تنظری  جمعیرت و خرانواده مصروب     قانون اصال  قوان 2موجب تبصر  
 ماه اف ایش دهد. 4شورای اسالمی به دولت اجازه داده شد تا مرخصی زایمان را به 

قلو و بییتر نی  به موجب قانون اصال  قانون تغذیه برا شریر   در مورد وضع حمد دوقلو و سه
 عیین شده است.ترتیب پنج ماه و یک سال تمی ان مرخصی به 1937مادر مصوب 

هرای  پ  از تصویب قانون تغذیه با شیر مادر سازمان تأمین اجتماعی بره موجرب بخیرنامه   
را در بخش دولتی و  یردولتی به شرش مراه    76بارداری موضو  ماد  فنی، کمک 1/721و 721

 اف ایش داد.
هیأت وزیرران در جلسرۀ    1942با تصویب قانون اصال  قوانین تنظی  جمعیت مصوب سال 

هرای دولتری و   قلو و دوقلو( زنان شا د در بخرش می ان مرخصی زایمان )یک 17/9/1942مور  
 های مربوطه تعیین کرد.العاده یردولتی را به نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق

سازمان تأمین اجتماعی م ایای مربوب به مرخصی زایمان موضو  قانون ترویج تغذیه با شیر 
پردازد. اما اجرای مصوبۀ اخیر هیرأت دولرت در سرازمان برا     می 76دات ماد  مادر را از مکد تعه
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پذیر نیست، زیرا مصوبۀ مذکور متضمن بار امکان 1934توجه به قانون برنامۀ پنج  مصوب سال 
قانون برنامرۀ   24و ماد   27ماد  « الف»قسمت  9مالی برای سازمان تأمین است و براساس بند 

منروب بره ترأمین     مصوباتی که متضمن بار مالی برای سازمان هستند، پنج  توسعه اجرای کلیۀ
اعتبار در بودجۀ سنواتی است. عدم تعهد سازمان در قبال اجرای مصوبۀ مذکور در بخش دولتی 

 7/4/1949هیأت عمومی دیوان عدالت مندرج در روزنامۀ رسمی مور   1923در دادنامۀ شمار  
 مورد تأکید قرار گرفته است. 

هیأت عمومی دیوان عردالت اداری کره در خصروص مصروبۀ هیرأت       1923دالل دادنامۀ است
 ماه صادر شده است، بر مقدمات زیر استوار است: 4وزیران مبنی بر اف ایش مرخصی زایمان به 

قرانون اسرتخدام    16و  94- 93-96ها موضو  مواد نامۀ مرخصیآیین 27. به موجب ماد  1
مالک عمد اسرت، برر پرداخرت حقروق و م ایرای ایرام مرخصری         کیوری که با توجه به مصوبه

عنروان مرخصری اسرتعالجی    زایمان، توس  دستگاه متبو  تأکید شده است )مرخصی زایمان به
 شود(.مکسوب می

قانون تأمین اجتمراعی در مرخصری زایمران     79و ماد   24، ماد  2ماد   4. مستفاد از بند 2
لکن در مواردی  شود.شده توس  سازمان پرداخت میبیمهجای م د یا حقوق  رامت دستم د به

شدگان بیمرار خرود   که کارفرما براساس قوانین و مقررات دیگری مکلف باشد م د یا حقوق بیمه
 دار معالجۀ آنها براساس این قانون خواهد بود. را بیردازد، سازمان فق  عهده

کننرده دانسرته شرده    اسرتخدام با توجه به مقدمات مذکور تکلیف پرداخت متوجره دسرتگاه   
است. این استدالل در خصوص مرخصی موضو  ترویج تغذیه با شیر مادر ه  صرادق اسرت. امرا    

فنری،   1/721و  721 هرای که گفته شد سازمان تأمین اجتماعی به موجرب بخیرنامه  گونههمان
یرک سرال    قلرو و بییرتر را ترا   را تا شش ماه بررای سره   76بارداری ماد  م ایای مربوب به کمک

 کند.پرداخت می
با توجه به اینکه دادنامۀ مذکور در خصوص تعارض آرا صادر شده اسرت، اسرتدالل دادنامرۀ    

کند نیر   معارضی که سازمان را به پرداخت حقوق و م ایای مربوب به مرخصی زایمان مکلف می
قرانون   39د  مرا  9براساس مفاد تبصر  »کند: شایان توجه است. این دادنامه چنین استدالل می

قرانون ترأمین    79قانون مدیریت خدمات کیروری و مراد     14مدیریت خدمات کیوری و ماد  
 «.اجتماعی پرداخت حقوق ایام مرخصی استعالجی از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی است

با توجه به مطالب پییین، نکو  ارا ۀ تعهدات مربوب به حق مادری در خصروص میرموالن   
 توان به شر  ذید خالصه کرد:های دولتی را میستگاهتأمین اجتماعی د

. م ایای مربوب تا حداکثر شرش مراه بره موجرب قرانون تررویج تغذیره برا شریر مرادر و           1 
قلو و شود )در مورد سهتوس  سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می 1/721و  721های بخینامه

 بییتر حداکثر تا یک سال(.
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خصوص حقوق و م ایای مربوب به اف ایش مرخصی از شرش   در 1923. به موجب دادنامۀ 2
 ماه به نه ماه، تکلیفی متوجه سازمان نیست.

از سوی دیگر در مورد میموالن قانون تأمین اجتماعی بخش  یردولتی نی  سازمان براساس 
قلرو و بییرتر ترا یرک سرال(      رویهۀ قبلی، حقوق و م ایا را حداکثر تا شرش مراه )در مرورد سره    

 د و اجرای مصوبۀ هیأت دولت را به تأمین اعتبار از سوی دولت معلق کرده است.پردازمی
هیأت عمومی دیروان عردالت اداری نیر ،     91/1/1949مور   79همچنین به موجب دادنامۀ 

مراه مرورد تأکیرد قررار      ال ام دستگاه دولتی متبو  به اف ایش مرخصی زایمان از شش ماه به نره 
 گرفته است.

( مدت مرخصری  27/7/31نامۀ ترویج تغذیه با شیر مادر )الکاقی آیین 9ماد  براساس تبصر  
کند، از مرخصی زایمان آنان کسرر  بانوانی که در طول بارداری با تأیید پ شک معالج استفاده می

نخواهد شد و حقوق و م ایای مربوب به آن در بخش دولتی و  یردولتری ترابع احکرام مرخصری     
 استعالجی است.

 

 شدگان اختیاریهای مربوط به حق مادری به بیمهمایتارائۀ ح
شروند.  شدگان اجباری و اختیاری تقسری  مری  میموالن قانون تأمین اجتماعی به دو گروه بیمه

کننرد و  شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به تمامی افرادی که در مقابد م د یا حقوق کار می
اری اسرت. در نظرام بیمرۀ اجبراری، کلیرۀ      ای دیگرر نباشرند، اجبر   میمول مقررات خاص بیمره 

گیرنرد. حرق   های سازمان قرار میمیموالن بدون توجه به مید و اراد  شخصی میمول حمایت
شود. عردم  قانون توس  کارفرما به سازمان پرداخت می 94و  97شدگان اجباری برابر مواد بیمه

یست، ولری کارفرمرا مسرئول    شده نهای سازمان در قبال بیمهپرداخت حق بیمه رافع مسئولیت
 پرداخت حق بیمه خواهد بود.

طرور  دهنردگان بیمره بره   شدگان اختیاری شامد صاحبان حرف و میرا د آزاد و ادامره  بیمه
شرده  اختیاری است. شمول قانون نسبت به این گروه تابع اراد  آنها و در چارچوب ضواب  تعیین

 (.3و تبصر  ماد   9اد  م 9و تبصر  « ب»است )مستفاد از قانون اصال  بند 
شردگان  های مربوب به حق مادری را نسبت بره کلیرۀ بیمره   سازمان تأمین اجتماعی حمایت

شدگان اختیاری اع  از صراحبان حررف و میرا د آزاد و    دهد، اما در مورد بیمهاجباری ارا ه می
مرخصری   -برارداری )کمرک  76های موضرو  مراد    طور اختیاری، حمایتدهندگان بیمه بهادامه

برر  عرالوه  73های مربروب بره مراد     (. حمایت996: 1949شود )نعیمی، پرتو، زایمان( ارا ه نمی
و تبصرر   « ب»نامۀ اجرایی قانون اصال  بند آیین 9ماد   1شدگان اجباری، براساس تبصر  بیمه
شدگان حررف و میرا د آزاد نیر  خواهرد شرد. در      شامد بیمه 24/6/77قانون مصوب  9ماد   9
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، خردمات  27/7/31نامه مصوب آیین 2طور اختیاری نی  مطابق ماد  دهندگان بیمه بهورد ادامهم
هرای  با توجه به سیاست 76های موضو  ماد  قابد ارا ه است. عدم ارا ۀ حمایت 73موضو  ماد  

 رسد.نظر میتیویقی فرزندآوری قابد انتقاد به
 

 هاشرایط استحقاقی حمایت
 منوب به پرداخت حق بیمه است. 73و  76ب به ماد  های مربوحمایت 

هرا برخروردار   شرد  مررد در صرورتی از حمایرت    شد  زن یا همسرر بیمره  بر این اساس بیمه 
روز را داشرته   76شود که ارف یک سال قبد از زایمان حداقد سابقۀ پرداخرت حرق بیمرۀ    می

به عدم اشتغال در ایام بارداری شد  زن دریافت حمایت منوب باشد. از سوی دیگر در مورد بیمه
 است.

پردازی شصت روزه در مدت یک سرال منتهری بره زایمران،     گفته شده مقصود از شرب بیمه
ر   ا برات اشرتغال   رو چنانچه حق بیمۀ مربوب علیوصول حق بیمه توس  سازمان است. ازاین

 (.994داشت )همان: ها وجود نخواهد به سازمان پرداخت نیده باشد، امکان استفاده از حمایت
، 13/11/1946قرانون ترأمین اجتمراعی مصروب      97اما با توجه به مفاد قانون تفسیر مراد    

پرداخت حق بیمه توس  کارفرما شرب ارا ۀ تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیسرت و سرازمان   
رات شده ارا ه کرده و حق بیمۀ مربروب را براسراس اختیرا   مکلف است تعهدات قانونی را به بیمه

 قانونی از کارفرما مطالبه کند.
منوب به زنده ماندن طفد نیسرت، ولری    76با توجه به اطالق قانون، م ایای مربوب به ماد   
های مربوب به مرخصی زایمان، در صورت فوت کودک، با توجه به منتفی رسد حمایتنظر میبه

ن اجتمراعی مکردودیتی در ایرن    شدن موضو  قابد ارا ه نباشد، اما ااهرا  در رویۀ سازمان ترأمی 
 زمینه وجود ندارد.

 

 هامحاسبۀ پرداخت
 79شده است که براساس مراد   بارداری دوسوم م د یا حقوق بیمهمی ان کمک 76مطابق ماد   

در مورد نکو  پرداخت  رامت دستم د وضع شده است که  79شود. ماد  مکاسبه و پرداخت می
شرود. بره ایررن ترتیرب بررای مکاسرربۀ     یر  لکرا  مرری  بررارداری نمکاسربات آن در مرورد کمرک   

شده که به مأخذ آن حق بیمه کسر شده است )حقروق و  بارداری، کد مبالغ دریافتی بیمهکمک
روز قبد از شرو  استراحت جمع شده و بر تعداد  46م ایای میمول کسر حق بیمه( در آخرین 

بر اینکره ایرن مبلرغ از حرداقد      شود. میروبشده در این مدت تقسی  میروزهای کارکرد بیمه
 گیرد، کمتر نباشد.دستم دی که به کارگر عادی تعلق می
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های میمول کسر حق بیمه عبرارت اسرت از هرر گونره وجروه و م ایرای نقردی و        دریافتی 
هرای  (. چنانچه دریافتی23شود )ماد  شده پرداخت می یرنقدی مستمر که در قبال کار به بیمه

ت برابر حداقد دستم د بییتر شود، حق بیمه از آن کسر نخواهد شد و میمول حق بیمه از هف
شود. در مورد افرادی که در دو یرا چنرد   بارداری ه  مکاسبه نمیتبع آن برای پرداخت کمکبه

 (.99ها مالک عمد است )ماد  کارگاه میغول به کارند نی  مجمو  حق بیمۀ پرداختی
شرده  نقردی بره درخواسرت بیمره    ی، پرداخت کمرک جای ارا ۀ خدمات پ شکبه 73در ماد   
نامۀ مورد اشاره تاکنون به شود، آیینای تعیین مینامهبینی شده است. مبلغ م بور در آیینپیش

تصویب نرسیده است. ولی در حال حاضر با توجه تصویب قانون ال ام سازمان تأمین اجتماعی به 
نامرۀ اجرایری   آیرین  16و به موجب ماد   21/3/73مصوب  9ماد  « ب»و « الف»اجرای بندهای 

شرود.  شده تعهدات درمانی سازمان به دو روش مستقی  و  یرمستقی  ارا ه مری قانون یاد 9ماد  
هرای  هرا مطرابق تعرفره   های بخرش خصوصری ه ینره   شده به بیمارستاندر صورت مراجعۀ بیمه
 شود.مصوب پرداخت می

 

 گیرینتیجه
 توان به نتایج زیر رسید:طالبی که در این نوشتار آمد، میبدین ترتیب و با توجه به م 

. زنان حق دارند که قانونگذاران ملی حق بنیرادین آنران را در میرارکت کامرد و برابرر برا       1
گونه مکدودیتی بررای  های اجتماعی و اشتغال تضمین کنند، بدون هیچمردان در عرصۀ فعالیت

های زندگی خانوادگی از جملره برارداری و حرق برر     نبهمندی کامد از تمام جمنظور بهرهآنان به
نظرر از نظرام   (. صررف Thomas H. Barnard, Adrienne L. Rapp: 2009, p.238مرادر شردن )  

دهرد، بررای نمونره در ایراالت متکرد       حقوقی ایران که موضو  اصلی نوشتار حاضر را شکد می
به نفع زنانی کره در حرین اشرتغال دوران    اند که بتوان ای طراحی شدهگونهآمریکا نی  قوانین به
کنند، قا د به تبعیض مثبت شد. بدین معنرا کره ضرعف جسرمانی مروقتی      بارداری را تجربه می
وجه نباید دلیلی برای کنرار گذاشرتن زن از کرار خرود باشرد. پرداخرت       هیچناشی از حاملگی به

های کرار  ف کارفرمایان و بیمههای پ شکی در حوز  شرای  ناشی از بارداری نی  ج   تکالیه ینه
 ,Maternity, Paternity, and Adoption Leave in the United States, www.iwpr.org)است.

(2013.p.3 
کنند، تالش شرده کره در قروانین    در واقع مسئلۀ امنیت شغلی زنان که اقدام به بارداری می

و اصرالحات آن،    The pregnancy discrimination act, 1978قرانون  تضرمین شرود. از جملره    
 The Affordableو اصرالحات آن و قرانون     The family and medical leave act, 1993قانون 

care act, 2010 . 
(Maternity, Paternity, and Adoption Leave in the United States, www.iwpr.org,  

(013.pp.4-12 

http://www.iwpr.org/
http://www.iwpr.org/
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ها، براساس قانون ترویج تغذیه برا شریر مرادر    . در ایران و در راستای اعمال برخی حمایت2
دهنرد در  و اصالحات بعدی( برای مادرانی کره فرزنرد خرود را شریر مری      22/12/1969)مصوب 
ک سرال مرخصری برا    قلو و بییتر یفرزند شش ماه و برای سه 9های دولتی و  یردولتی تا بخش

استفاده از حقوق و م ایای مربوب تعیین کرده و متعاقبا  به موجب مصوبۀ هیرأت وزیرران مرور     
که در راستای اجرای قانون اصال  قوانین تنظی  جمعیت صادر شده است، میر ان   17/9/1942

بخرش  مرخصی به نه ماه اف ایش پیدا کرده است. البته باید گفت متأسرفانه در حرال حاضرر در    
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سرازمان دولتری نسربت بره      1239دولتی با توجه به دادنامۀ 

پرداخت م ایای مربوب به مرخصری زایمران تکلیفری نردارد. اجررای مصروبۀ مرذکور در بخرش         
خصوصی ه  اجراشدنی نیست، زیرا از یک طرف کارفرما با توجه به عدم اشتغال کارگر تعهردی  

دارد و از سوی دیگر اجرای مصوبه در سازمان تأمین اجتمراعی هر  منروب بره     به پرداخت م د ن
 تأمین اعتبار از سوی دولت است.

بارداری نوعی کمرک  قانون تأمین اجتماعی موسوم به کمک 76های موضو  ماد  . حمایت9
شردگان  هرای ناشری از تولرد فرزنرد بره بیمره      شود که برای جبران بخیی از ه ینهمکسوب می

شد  اصلی یا عنوان بیمهشد  سازمان باشد بهشود. در این صورت چنانچه مادر بیمهت میپرداخ
کنرد. بنرابراین رویرۀ    بارداری )هر کدام که بییتر باشد( دریافرت مری  شده یک کمکهمسر بیمه

شد  مرد به این دلید کره  بارداری به همسر بیمهسازمان تأمین اجتماعی در عدم پرداخت کمک
شد  زن است، منطبق بر ضواب  قانون نیسرت و مسرتل م   بدل از عدم اشتغال بیمه کمک زایمان

در قرانون اسرت. برر همرین اسراس میرروب کرردن        « شد  مررد همسر بیمه»لغو استعمال واژ  
دلید تنافی اشتغال با رو  حاک  بر این حمایرت  شد  زن به عدم اشتغال وی بهبرخورداری بیمه

المللری و  شرد  مررد برا مروازین برین     بارداری به همسران بیمهاست. ضمن اینکه پرداخت کمک
 خصوص دردوران بادراری نی  همسوست.قوانین فرادستی ملی مبنی بر حمایت مادران به

تبع آن در قوانین داخلی کیورمان برر حمایرت   . با توجه به اینکه در دین مبین اسالم و به9
های مربوب بره برارداری   و نظر به اینکه حمایتخصوص در دوران بارداری تأکید شده مادران به

هرا بره   رسد معطوف کرردن ایرن حمایرت   نظر میگیرد، بهدر قبال تأمین اعتبار دولت صورت می
دار از ایرن م ایرا نروعی تبعریض نارواسرت و برا رویکررد        زنان شا د و مکروم کردن مادران خانه

هرای مربروب   ر زمینۀ زنان شا د حمایتاسالمی به نقش زنان در خانواده منافات دارد. هرچند د
به امنیت شغلی، تعبیۀ امکانات نگهداری فرزندان در مکد کار برای شیرهی باید مورد توجه قرار 

 گیرد.
 

 



 991 در نظام تأمین اجتماعی« حق مادري»حمایت از 
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