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تحلیل درهم تنیده1 حقوق کار زنان قالیباف
)مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز(

شیوا بازرگان*
امیر نیک پی**

چکیده
زنــان بخــش اعظمــی  از جمعیــت قالیبافــان در ایــران را تشــکیل می دهنــد کــه غالبــًا در خانــه و 
بــدون کارفرمــا مشــغول قالیبافــی بــوده و از بیمــه اجتماعــی اجبــاری محــروم هســتند. قانــون بیمه 
قالیبافــی مصــوب 1388 فرصــت برخــورداری از بیمــه اجتماعــی را بــه آن هــا داد امــا در ایــن مقالــه، 
ــم  ــه علی رغ ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــز م ــاف حاشیه نشــین تبری ــان قالیب ــروه از زن ــک گ ی
اشــتغال تمــام وقــت، نتوانســتند از حمایــت قانون گــذار برخــوردار شــوند. چرایــی و چگونگــی عــدم 
دسترســی ایــن زنــان به بیمــه قالیبافی، پرســش اصلــی مقاله اســت. بــرای جمــع آوری داده، از روش 
کیفــی و تکنیــک مصاحبه هــای عمیــق نیمه  ســاختاریافته اســتفاده شــده اســت. تحلیــل داده هــا بــا 
روش تحلیــل مضمــون در چارچــوب نظــری درهم تنیدگــی نشــان می دهــد کــه روابــط و موقعیــت 
نابرابــر بیــن فــردی و درون گروهــی، موانــع ســاختاری، توجیه هــای فرهنگــی و عقیدتــی و حــوزه ی 
تنظیم گــری انضباطــی و اداری در ارتبــاط بــا یکدیگــر منجــر بــه محرومیــت ایــن زنان از حقــوق کار 
شــده اســت. شناســایی حقوقــی همــه ی قالیبافــان بــه عنــوان یــک گــروه مشــابه و واحــد بــدون در 
نظــر گرفتــن تفاوت هــای آن هــا منجــر بــه دسترســی نابرابــر بــه ایــن قانــون شــده اســت. ایــن گروه 
از زنــان قالیبــاف نــه تنهــا بــه خاطر جنســیت خود، بلکــه در وضعیــت درهم تنیــده با محــل زندگی، 
طبقــه ی اقتصــادی و اجتماعــی و ســن در یــک موقعیــت در حاشــیه قــرار گرفته انــد. نظــام حقــوق 
کار بــا تعریــف مضیــق از کارگــر، زنــان قالیبــاف خانگــی را بــه عنــوان کارگــر به رســمیت نشــناخته 
ــه حقــوق کار از جملــه تأمیــن اجتماعــی  ــرای تضمیــن دسترســی آن هــا ب و ســازوکار مناســب ب
پیش بینــی نکــرده اســت. نهایتــًا، بــا توجــه بــه موقعیــت درهم تنیــده قالیبافــان، نظــام جایگزیــن 
بیمــه قالیبافــی پیشــنهاد می شــود کــه چندالیــه و چندبعدی، منعطــف و دارای ســطح بندی باشــد.

کلیدواژه ها: درهم تنیدگی، تبعیض درهم تنیده، حقوق کار، تأمین اجتماعی، بیمه قالیبافی.
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مقدمه
ــام  ــم در نظ ــه ه ــت ک ــی اس ــادی و اجتماع ــوق اقتص ــی از حق ــن اجتماع ــر کار و تأمی ــق ب  ح
بین المللــی حقــوق بشــر و هــم در حقــوق داخلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. اصــول بنیادیــن 
ــزد و  ــل م ــض، حداق ــدم تبعی ــل ع ــق کار، اص ــل ح ــه کار )از قبی ــوط ب ــای مرب ــوق و آزادی ه و حق
ــن  ــررات تأمی ــترش مق ــی کار، گس ــازمان بین الملل ــد.1 س ــمار می آی ــه ش ــلم ب ــول مس ــزء اص ...( ج
ــران را از  ــاه کارگ ــکی و رف ــای پزش ــن مراقبت ه ــه و تأمی ــد پای ــن درآم ــور تضمی ــه منظ ــی ب اجتماع
اهــداف خــود در اعالمیــه فیالدلفیــا مصــوب 1994 بیــان می کنــد.2 از ســوی دیگــر، اصــل فراگیــری، 
اصــل عــدم تبعیــض یــا برابــری جنســیتی در برخــورداری از مزایــای تأمیــن اجتماعــی، اصــل تضمیــن 
دولــت و اصــل حمایتــی بــودن مقــررات تأمیــن اجتماعــی از اصــول عــام حاکــم بــر تأمیــن اجتماعــی 
اســت.3 همچنیــن، اصــل کفایــت کــه در بنــد ب مــاده 9 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن 
ــا  ــب ب ــی متناس ــای اجتماع ــش بیمه ه ــای پوش ــه ارتق ــه، ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م ــی نی اجتماع
شــرایط اقتصــادی، فرهنگــی، قومــی  و مذهبــی هــر جامعــه تأکیــد دارد کــه منجــر بــه کفایــت نســبی 
نیازهــای بیمه شــدگان می شــود.4 بــه موجــب اصــل فراگیــری، نظــام تأمیــن اجتماعــی همــه ی آحــاد 
جامعــه را فــارغ از رنــگ پوســت و تعلــق قومــی و جغرافیایــی در برمی گیــرد.5 در ایجــاد ارتبــاط بیــن 
ــه  ــرد ک ــرح ک ــؤال را مط ــن س ــوان ای ــیتی، می ت ــض جنس ــع تبعی ــا من ــت ب ــری و کفای ــل فراگی اص
ــد؟  ــرار دارن ــر تأمیــن اجتماعــی در موقعیــت یکســانی ق ــان در برخــورداری از حــق ب ــا همــه ی زن آی
ایــن پرســش را می تــوان در خصــوص دسترســی زنــان در مقابــل مــردان بــه حــق بــر کار شایســته و 
حقــوق کار ناشــی از آن مطــرح کــرد. یکــی از مهم تریــن شــاخص های برابــری جنســیتی، مشــارکت 
اقتصــادی اســت کــه شــامل ســه مفهــوم فاصلــه در مشــارکت )اختــالف در نــرخ مشــارکت نیــروی کار 
زنــان بــه مــردان(، فاصلــه دســتمزد )نســبت بــرآورد درآمــد اکتســابی زنــان بــه مــردان( و فاصلــه در 
پیشــرفت زنــان و مــردان )نســبت زنــان بــه مــردان در دو گــروه شــغلی قانون گــذاران، مقامــات ارشــد 

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
) مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز(

1. عراقی، عزت الله، حقوق کار، تهران: انتشارات سمت، 1391، ص 48.

2. صادقی حقیقــی، دیدخــت، نســرین مصفــا و فریــده شــایگان، راهنمــای ســازمان ملــل متحــد: موسســات تخصصــی و 

وابســته و رابطــه جمهــوری اســامی ایران بــا آن هــا، تهــران: نشــر وزارت امــور خارجــه، 1374، ص 163.

3. عراقــی، عزت اللــه، حســن بادینــی و مهــدی شــهابی، درآمــدی بــر حقــوق تأمیــن اجتماعــی: نقــد قانــون تأمیــن 

اجتماعــی ایــران بــر اســاس مطالعــه تطبیقــی، تهــران: موسســه عالــی پژوهش هــای تأمیــن اجتماعــی ، ص 91.

4. استوارسنگری، کوروش، حقوق تأمین اجتماعی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان، 1390، ص 94.

ــن  ــای تأمی ــی پژوهش ه ــران: مؤسســه عال ــی، ته ــن اجتماع ــام تأمی ــن نظ ــه در تدوی ــول پای ــر، اص 5. ســاروخانی، باق

اجتماعــی، 1378، ص 76.
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و مدیــران و کارکنــان حرفــه ای و فنــی( اســت.1 امــا آیــا می تــوان از یــک شــکل از تجربــه تبعیــض و 
محرومیــت از حقــوق کار زنــان در مقابــل مــردان بحــث کــرد؟2

ــان قالیبــاف خانگــی می پــردازد کــه  ــه ی اشــتغال یــک گــروه از زن ــه بررســی تجرب ــه ب  ایــن مقال
ــای  ــه از حمایت ه ــوده و درنتیج ــتخدامی  نب ــه ی اس ــچ رابط ــمول هی ــت مش ــام وق ــم کار تم علی رغ
ــارج  ــون کار خ ــی را از شــمول قان ــای خانوادگ ــران کارگاه ه ــون کار ای ــی برخــوردار نیســتند. قان قانون
ــی  ــای خانوادگ ــه و در محیط ه ــه در خان ــاف ک ــان قالیب ــه زن ــت ک ــن معناس ــن بدی ــد و ای می کن
ــا  ــذار ب ــال 1388 قانون گ ــتند. در س ــوردار نیس ــون کار برخ ــای قان ــی مزای ــد، از برخ ــی می بافن قال
تصویــب قانــون بیمه هــای اجتماعــی قالیبافــان، بافنــدگان فــرش و شــاغالن صنایــع دســتی شناســه دار 
)کــددار(، قالیبافــان بــدون کارفرمــا در کارگاه هــای خانگــی تک بــاف قالــی و فــرش را تحــت پوشــش 
بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار داد؛ بــه عبــارت دیگــر ایــن قانــون بــر مــاده چهــار قانــون کار در تعریــف 
ــاف می توانســتند از حمایت هــای  ــان قالیب ــون، زن ــن قان ــه ای ــا اســتناد ب از کارگاه اســتثنا وارد کــرد. ب
تأمیــن اجتماعــی شــامل بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و فــوت برخــوردار شــوند امــا ایــن گــروه از زنــان 
ــورد  ــش م ــن پرس ــن، ای ــد؛ بنابرای ــتفاده کنن ــون اس ــن قان ــازات ای ــتند از امتی ــه نتوانس ــورد مطالع م
توجــه قــرار می گیــرد کــه چــرا علی رغــم حمایــت نظــام حقوقــی، ایــن زنــان نتوانســته اند از پوشــش 

بیمــه ای برخــوردار شــوند؟

بــرای تحلیــل موقعیــت ایــن گــروه از زنــان در وهلــه ی اول، امــکان اعمــال تبعیض جنســیتی در مرکز 
بحــث قــرار می گیــرد امــا می تــوان روش »ســؤال دیگــر را بپــرس« بــه کار بــرد؛3 در ایــن روش، نقــش 

1. معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری، تحلیــل وضعیــت شــاخص های جنســیتی در ایــران، 1395، ص. 

5، قابــل دســترس در: )1400/2/30(

http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/ejtemaee/mostanad/tahlil.pdf

2. بــرای مثــال »بررســی آمارهــای نــرخ بیــکاری بــه تفکیــک زنــان در اســتان ها نشــان می دهدکــه تفــاوت در نــرخ بیــکاری 

باتوجــه بــه پراکندگــی جغرافیایــی متفــاوت بــوده و وضعیــت بیــکاری زنــان بــه ویــژه زنــان تحصیلکــرده بــه طــور خــاص در 

اســتان های غربــی کشــور بســیار نامناســب اســت. نــرخ بیــکاری زنــان جــوان تحصیلکــرده در ایــن اســتان ها بــه بــازه 63 تــا 

78 درصــد می رســد« درحالــی کــه ایــن آمــار در تهــران 25 درصــد اســت. برگرفتــه از:

ــت ها و  ــی سیاس ــس، آسیب شناس ــای مجل ــز پژوهش ه ــادی مرک ــش  اقتص ــت پژوه ــادی معاون ــات اقتص ــر مطالع دفت

مقــررات بــازار کار ایــران )شــناخت وضــع موجــود بــازار کار بــا تأکیــد بــر تفاوت هــای اســتانی(، کــد موضوعــی 

ــل 15605، 1396، ص 2. ــماره مسلس 220 و ش

 3-Matsuda, M. J. “Beside my sister, facing the enemy: Legal theory out of coalition.” Stan. L. Rev. Vol. 43,

1990, p. 1183
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ــان  ــا یکدیگــر بررســی می شــود. رابطــه ی بیــن موقعیــت طبقــه ای ایــن زن ســایر مقوله هــا در ارتبــاط ب
و بــه حاشــیه رانــده شــدن آن هــا بــه عنــوان زن قالیبــاف چیســت؟ آیــا می تــوان از تبعیــض بــر مبنــای 
ســن در مــورد ایــن زنــان صحبــت کــرد؟ آیــا ســکونت زنــان قالیبــاف در روســتاها و مناطــق حاشــیه ی 
شــهری در دسترســی آن هــا بــه نظــام حقــوق کار و بــه دنبــال آن بیمــه پایــه اجتماعــی تاثیرگــذار اســت؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها، نگارنــدگان از درهم تنیدگــی بــه عنــوان یــک ابــزار تحقیــق اســتفاده 
می کننــد تــا نشــان دهنــد کــه چگونــه جنســیت بــا ســایر عوامــل و زمینه هــا در یــک ســاختار بزرگ تــر 
ــه رو شــده  ــان روب ــن گــروه از زن ــا وضعیــت ای ــه حقــوق کار ب ــط قــدرت پیچیــده شــده1 و چگون از رواب
اســت. هــدف آن اســت کــه اهمیــت وجــود رویکــرد درهم تنیــده در تصویــب و اجــرای قوانیــن و مقــررات 
ــه بررســی رویکــرد کلــی حقــوق  نشــان داده شــود. پــس از توضیــح چارچــوب نظــری و روش، ابتــدا ب
کار ایــران در حمایــت از زنــان و تضمیــن اصــل برابــری جنســیتی پرداختــه می شــود. ســپس، وضعیــت 
خــاص و متقاطــع ایــن گــروه از زنــان قالیبــاف در نحــوه ی ارتبــاط و برخــورداری از حقــوق کار و بــه طــور 
ــه ماتریــس ســلطه بررســی می شــود. نهایتــًا،  ــه بیمــه اجتماعــی در ســطوح چهارگان ویــژه دسترســی ب

پیشــنهاد هایی بــرای دسترســی عادالنــه بــه قانــون بیمــه قالیبافــی مطــرح خواهــد شــد.

گفتار اول. چارچوب نظری

ــار درهم تنیدگــی از ادبیــات حقــوق کار و ضدتبعیــض توســط کیمبرلــی کرنشــاو، اســتاد  اولیــن ب
ــری  ــل نادیده گی ــه دلی ــکا را ب ــض در آمری ــوق ضدتبعی ــه ی حق ــه روی ــاز شــد ک ــا آغ ــوق کالیفرنی حق
وضعیــت خــاص زنــان ســیاه در تقاطــع جنســیت و نــژاد در اشــتغال مــورد نقــد قــرار داد.2 هم زمــان 
پاتریشــیا هیــل کالینــز،3 جامعه شــناس سیاه پوســت در ســال 1990 ابتــدا اندیشــه  ی فمینیســم ســیاه 
را بــه عنــوان نظریــه ی انتقادی-اجتماعــی معرفــی کــرد کــه رویکردهــای افزایشــی4 دربــاره ى ســلطه 
را رد می کنــد؛ اندیشــه ی فمینیســتی ســیاه، به جــای آن کــه از جنســیت شــروع کنــد و ســپس دیگــر 
متغیرهــا ماننــد ســن، گرایــش جنســی، نــژاد و طبقــه ى اجتماعــی و مذهــب را بــر آن بیفزایــد، ایــن 
ــرد.5  ــر می گی ــلطه در نظ ــر س ــاختار فراگی ــک س ــزای ی ــه ی اج ــه مثاب ــلطه را ب ــز س ــای متمای نظام ه

1-Lutz, H. “Intersectionality as method.” DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, Vol. 2, No. 1-2, 2015, p.40

2-Crenshaw, K. “Demarginalizing the intersection of race and sex.” Chi. Legal F 139, 1989, pp. 141-150

3-Patricia Hill Collins )1948( . 

4-Additive Approaches . 

5-Collins, P. H. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York: Rout- .  

.ledge, 2000, pp. 221-224
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1-Interlocking Oppressions

 2-Dhamoon, R. K. “Considerations on mainstreaming intersectionality.” Political Research Quarterly, Vol. 64, No. 1, . 

.2011, p. 239

3-The Matrix of Domination . 

4-The interpersonal domain of power . 

 5-Dhamoon, R. K. “Considerations on mainstreaming intersectionality.” Political Research Quarterly, Vol. 64, No. . 

.1, 2011, p. 5

6-The disciplinary domain of power . 

 7-Dhamoon, R. K. “Considerations on mainstreaming intersectionality.” Political Research Quarterly, Vol. 64, No. 1,

.2011, p. 6

8-The cultural domain of power . 

9-The structural domain of power . 

 10-Collins, P. H. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York:  

.Routledge, 2000, pp. 275-277

11-See: Bourdieu, P. The logic of practice. Stanford university press, 1990

ــه  ــه ب ــد ک ــی می بین ــه را عوامل ــژاد و طبق ــیت، ن ــن جنس ــی بی ــز درهم تنیدگ ــت، کالین ــن حال در ای
صــورت درهم تنیــده فرایندهــای خــرد ســلطه را شــکل داده و هــر فــرد یــا گروهــی را در یــک موقعیــت 
ــرار می دهــد؛ بنابرایــن، از نظــر کالینــز،  خــاص اجتماعــی در یــک نظــام ســلطه های به هم پیوســته1 ق
ــد و  ــکل می دهن ــلطه ش ــه س ــر ب ــا همدیگ ــته ب ــطح کالن به هم پیوس ــده و س ــرد درهم تنی ــطح خ س
ــس  ــق »ماتری ــته از طری ــلطه های به هم پیوس ــوم س ــز از مفه ــتفاده ی کالین ــتند.2 اس ــم هس ــل ه مکم
ــوزه ی  ــد؛ ح ــم در ارتباط ان ــا ه ــدرت ب ــوزه از ق ــار ح ــه در آن چه ــود ک ــازمان دهی می ش ــلطه«3 س س
بیــن فــردی4 بــر زندگــی روزمــره تأثیــر می گــذارد؛ »روابــط قــدرت مربــوط بــه زندگــی افــراد اســت و 
این کــه چگونــه بــا هــم در ارتبــاط هســتند و چــه کســانی از تعامــالت اجتماعــی ســود بــرده یــا زیــان 
می بیننــد.«5 حــوزه ی انضباطــی6 ســلطه را اداره می کنــد؛ »در ســازمان دهی قــدرت، بــا افــراد مختلــف 
ــرد.«7 در  ــی صــورت می گی ــای متفاوت ــدی باشــند، برخورده ــه مشــمول چــه قواع ــه آن ک ــا توجــه ب ب
ــر نابرابری هــای اجتماعــی مهــم  ــدرت، ایده هــای توجیه گ ــرای ســازمان دهی ق حــوزه ی فرهنگــی8 و ب
ــاختارهای  ــاختاری9 متشــکل از س ــوزه ی س ــد. ح ــه کار می رون ــا ب ــازی آن ه ــرای عادی س هســتند و ب
اجتماعــی ماننــد حقــوق، سیاســت، مذهــب و اقتصــاد اســت. ایــن قلمــرو پارامترهــای ســاختاری را کــه 
ســازمان دهنده ی نســبت قــدرت هســتند، تنظیــم می کنــد؛10 بــه عبــارت دیگــر، روابــط اجتماعــی در 
ــای  ــله مراتب در حوزه ه ــت و سلس ــکل گیری موقعی ــه ش ــر ب ــه منج ــی ک ــای اجتماع ــب مقوله ه قال
مختلــف می شــوند، نقــاط اتصــال آن هــا در یــک ســاختار بزرگ تــر نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ بــه 
عبارتــی همان گونــه کــه بوردیــو می گویــد، هــر قلمــرو بــرای قلمروهــای دیگــر بــه عنــوان یــک زمینــه 

عمــل می کنــد11 و روابــط متقابــل بیــن آن هــا وجــود دارد:
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1. برای اطالعات بیشتر ر.ک

Brah, A. Cartographies of diaspora: Contesting identities. New York: Routledge, 2005.

2-Collins, P. H. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. New York: 

Routledge, 2000, p. 229.

 

ــه در  ــرد ک ــرار می گی ــاختاری ق ــرو س ــیم بندی در قلم ــن تقس ــی در ای ــای حقوق ــوق و نظام ه حق
ــان قالیبــاف  ــروز می یابنــد. ایــن مطالعــه ی مــوردی تجــارب زن قالــب نهادهــا و ســازمان های خــاص ب
ــش  ــاختار نق ــکل گیری س ــا در ش ــه تنه ــوق ن ــه حق ــد ک ــان می ده ــوق کار نش ــا حق ــاط ب را در ارتب
ــد )حــوزه ی انضباطــی( و هــم در حــوزه ی ضدســلطه  دارد، بلکــه هــم حــوزه ی ســلطه را اداره می کن
ــره( دارد.  ــارب روزم ــات و تج ــرد )اقدام ــردی خ ــوزه ی ف ــا ح ــتقیمی  ب ــاط مس ــه ارتب ــش دارد ک نق
ــده  ــر عه ــا را ب ــی آن ه ــده و نمایندگ ــب نمان ــای غال ــد گفتمان ه ــًا در بازتولی ــوق صرف ــن، حق همچنی
ــارت دیگــر، علی رغــم جاگیــری حقــوق در  ــه عب ــردازد؛ ب ــد نمادهــا می پ ــه تولی ــدارد، بلکــه خــود ب ن
ــرا  ــت؛ زی ــن نیس ــی ممک ــوزه ی فرهنگ ــازی آن از ح ــلطه، جداس ــس س ــن ماتری ــاختاری ای ــش س بخ
حقــوق در هــر دو مــورد آثــار عینــی و نمادیــن به هم پیوســته دارد. بــه نظــر می رســد هشــدار بــراه در 
خصــوص دوگانه ســازی ســاختار و فرهنــگ در تحلیــل روابــط اجتماعــی را بایــد جــدی گرفــت؛1 زیــرا 
هــر دو بــه شــکل فرایندهــای رابطــه ای ســاخته می شــود و هیــچ کــدام بــر دیگــری برتــری نــدارد و 
ــی را شــکل می دهــد.  ــی ماننــد حقــوق در هــر دو بازیگــری فعــال اســت کــه اعمــال متقابل حوزه های
ــز و  ــًا، کالین ــود. نهایت ــان داده می ش ــی نش ــه ی تجرب ــن مطالع ــل در ای ــط متقاب ــن رواب ــه ای از ای نمون
بیلگــه معتقدنــد کــه تحلیــل درهم تنیــده، تحلیــل روابــط قــدرت اســت. آن هــا از نظامی کــه بــر مبنــای 
دوگانــه ی ســلطه گر یــا تحــت ســلطه، فرودســت و فرادســت فراتــر رفتــه و نظام هــا را بــا فرایندهایــی 
ــرد  ــک ف ــود. ی ــد بحــث ش ــک بع ــر ی ــز ب ــا تمرک ــًا ب ــد صرف ــه نمی توان ــد ک ــده تفســیر می کنن پیچی
می توانــد یــک ســلطه گر، عضــو یــک گــروه تحــت ســلطه یــا بــه صــورت هم زمــان ســلطه گر و تحــت 
ــه ی ســلطه  ــای چندگان ــت ناشــی از نظام ه ــاز و محرومی ــوع امتی ــر متن ــرد از مقادی ســلطه باشــد. »ف
برخــوردار می شــود کــه زندگــی وی را شــکل می دهــد.«2 ایــن فــرا رفتــن از فهــم دوگانــه یــا چندگانــه 
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1-Critical inquiry and praxis.

2-Collins, Patricia Hill and Sirma Bilge. Intersectionality. John Wiley & Sons, 2020. Ch.8, pp. 7-8.

3-Hyett, Nerida, Amanda Kenny and Virginia Dickson-Swift. “Methodology or method? A critical review of qualita-

tive case study reports.” International journal of qualitative studies on health and well-being, Vol. 9, No. 1, 2014, p. 9.

ــاوت  ــات متف ــی از درج ــوزه ی درهم تنیدگ ــه در ح ــود ک ــه آن می  ش ــر ب ــی منج ــرد افزایش ــا رویک ب
فرادســتی و فرودســتی بحــث شــود. همچنیــن، درهم تنیدگــی را بــه عنــوان ابــزار انتقــادی تحقیــق و 
ــه کار  ــرای مطالعــه ی طیــف گســترده ای از پدیده هــای اجتماعــی ب عمــل1 شناســایی می کننــد کــه ب
ــرای پژوهش هــای نظــری  ــزار ب ــًا یــک اب ــرای فعــاالن درهم تنیدگــی صرف ــا کــه ب ــدان معن مــی رود. ب

نیســت؛ بلکــه تحلیلــی بــرای انجــام کار عدالــت اجتماعــی اســت.2

گفتار دوم. روش

بــرای انجــام ایــن پژوهــش ابتــدا شــهر تبریــز بــه عنــوان یکــی از مراکــز قالیبافــی کشــور بــه عنــوان 
ــه ی شــهر  ــن مناطــق ده گان ــاری از بی ــه ی آم ــی انتخــاب شــد. ســپس، جامع ــه ی میدان محــل مطالع
ــا دسترســی کمتــر بــه خدمــات عمومــی، انتخــاب شــد. یــک گــروه از زنــان از  تبریــز از منطقــه ده ب
ــز انتخــاب شــده  بیــن اعضــای مددجــوی یــک بنــگاه خیریــه در محلــه ی فقیــر و حاشیه نشــین تبری
و اطالعــات زمینــه ای جمــع آوری شــد. 12 نفــر از آن هــا کــه بــه صــورت تمــام وقــت بــه کار قالیبافــی 
مشــغول بودنــد و مشــمول بیمــه قالیبافــی و همین طــور هیچ گونــه بیمــه اجتماعــی نبودنــد، انتخــاب 
ــرای انجــام پژوهــش، از روش کیفــی اســتفاده شــده و داده هــا از طریــق مصاحبــه ی عمیــق  شــدند. ب
نیمه ســاختاریافته و ســایر داده هــای فرعــی اســتخراج شــده اســت. روش کیفــی از آن جهــت انتخــاب 
شــد کــه بــر یــک هســته ی درهم تنیــده ی معیــن )یــک گــروه اجتماعــی، رخــداد یــا مفهــوم واحــد( 
ــل  ــه صــورت متقاب ــر همدیگــر و ب ــژاد، جنســیت و ... را ب ــر ن ــک تأثی ــه ت ــک ب ــا ت ــد ت تمرکــز می کن
ــای  ــروه خــاص را در تقاطــع مقوله ه ــک گ ــا ی ــد ت ــازه می ده ــا اج ــه م ــن روش ب ــد. ای شناســایی کن
چندگانــه تبعیــض بررســی کنیــم تــا تجــارب متفــاوت ایــن گروه هــا یــا اعضــای آن را قابــل مشــاهده 

ســازیم.3

ــازه ی  ــد. مصاحبه شــوندگان در ب  همــه ی مصاحبه شــوندگان از وجــود بیمــه قالیبافــی مطلــع بودن
ســنی 30 تــا 60 ســال قــرار داشــتند. میــزان تحصیــالت از بی ســواد تــا مــدرک دیپلــم متغیــر بــود. 
ــر از مصاحبه شــوندگان  ــد. پنــج نف ــد بودن ــا مطلقــه و دارای فرزن همــه ی مصاحبه شــوندگان متأهــل ی
دارای همســر یــا پســر معتــاد بــه مــواد مخــدر بودنــد. درآمــد خانــوار همــه ی مصاحبه شــوندگان زیــر 
دو میلیــون تومــان در حیــن انجــام مصاحبــه بــود. همــه ی مصاحبه هــا بــه زبــان ترکــی انجــام شــده 
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و بــه فارســی پیــاده شــده اند. داده هــای حاصــل از مصاحبــه بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل مضمــون 
ــده و  ــک روش شناخته ش ــون ی ــل مضم ــود. تحلی ــل می ش ــی تحلی ــری درهم تنیدگ ــوب نظ در چارچ
کاربــردی بــرای تحلیــل گزاره هــا )تــم( در داده هــای کیفــی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد یــک مجموعــه 
ــت  ــی محرومی ــل چگونگ ــه تحلی ــلطه ب ــس س ــی در ماتری ــتفاده از درهم تنیدگ ــا اس ــود.1 ب ــد می ش ک
ــه می شــود.  ــد، پرداخت ــرار گرفته ان ــت ق ــورد حمای ــه م ــی ک ــاف از نظــام حقوق ــان قالیب گروهــی از زن
ــی  ــی مبتن ــای اجتماع ــی از مقوله بندی ه ــر ناش ــای نابراب ــل موقعیت ه ــرای تحلی ــده ب روش درهم تنی
بــر روابــط قــدرت پیچیــده در شــرایط و زمینــه ی خــاص و بــا هــدف رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی 
بــه کار مــی رود. ایــن روش بــه بررســی تعامــل و روابــط بیــن مقوله هــای اجتماعــی ماننــد جنســیت، 
ــل  ــان عم ــورت هم زم ــه ص ــدرت ب ــای ق ــه حوزه ه ــه »چگون ــردازد ک ــن می پ ــه و س ــت، طبق قومی

ــد«.2 ــظ می کنن ــدرت را حف ــله مراتب ق ــر سلس ــا یکدیگ ــل ب ــد و در تعام می کنن

گفتار سوم. مرور پیشینه

بــر اســاس سرشــماری های مرکــز آمــار ایــران، ســهم زنــان در نیــروی کار از ســال 1335 تــا 1355 
ابتــدا رونــد صعــودی را طــی کــرده و از 9/7 درصــد در ســال 1335 بــه 13/7 درصــد در ســال 1355 
افزایــش یافتــه اســت و ســپس رونــدی نزولــی را در پیــش گرفتــه و بــه 8/8 در ســال 1365 رســیده 
ــرخ مشــارکت  ــته، ن ــال گذش ــیده اســت.3 در ده س ــه 9/1 درصــد رس ــال 1375 ب ــس از آن در س و پ
ــه ایــن موضــوع  ــوده اســت.4 در ایــن قســمت، ابتــدا ب ــان همــواره کمتــر از 17 درصــد ب اقتصــادی زن
ــررات  ــن و مق ــاص قوانی ــور خ ــه ط ــران و ب ــی ای ــام حقوق ــی نظ ــرد کل ــه رویک ــود ک ــه می ش پرداخت
ــام  ــان چیســت؟ نظ ــتغال زن ــئله ی اش ــه مس ــون اساســی نســبت ب ــه کار و در رأس آن، قان ــوط ب مرب
ــان ایرانــی  حقــوق کار چــه فرصت هــا و محدودیت هایــی در جهــت تضمیــن حقــوق کار در اختیــار زن
ــت قانون گــذار از آن هــا  ــاف و نحــوه ی حمای ــان قالیب ــه وضعیــت خــاص زن ــرار می دهــد؟ ســپس، ب ق

ــود. ــه می ش پرداخت

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
) مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز(
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ــای  ــی از زمینه ه ــوان یک ــه عن ــیت را ب ــًا جنس ــالمی ایران صراحت ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
ممنوعــه ی تبعیــض نشــناخته اســت1 امــا در چارچــوب نقش هــای جنســیتی از پیــش تعریف شــده در 
قالــب واحــد خانــواده بــرای زنــان امتیازاتــی را شناســایی می کنــد.2 در ســطح قوانیــن عــادی، مــاده 6 
قانــون کار مصــوب 1369 نیــز عینــًا بــه تکــرار اصــول قانــون اساســی می پــردازد. ایــن قانــون در مــاده 
38 خــود اصــل مــزد برابــر بــرای کار مســاوی را شناســایی می کنــد امــا بــه موضوعاتــی ماننــد »اصــل 
عــدم تبعیــض در اســتخدام، عــدم تبعیــض در ارتقــای شــغلی، ممنوعیــت آزار جنســی در محیــط کار«3 
و ... نمی پــردازد. اگرچــه در ایــن قانــون انجــام کارهــای خطرنــاک، ســخت و زیــان آور و نیــز حمــل بــار 
بیــش از حــد مجــاز بــا دســت بــدون اســتفاده از وســایل مکانیکــی بــرای کارگــران زن ممنــوع شــده 

اســت و مرخصــی زایمــان و شــیردهی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.4

ــا موضــوع کار زنــان توســط دولــت و شــورای عالــی  همچنیــن، قوانیــن و مقــررات دیگــری نیــز ب
ــت حقــوق  ــودن حمای ــب رســیده اند.5 آن چــه مشــخص اســت مشــروط ب ــه تصوی انقــالب فرهنگــی ب
کار ایــران از زنــان شــاغل بــه عــدم تعــارض آن بــا تفاوت هــای زیســتی، مصالــح خانوادگــی، منفعــت 
ــای  ــن نظام ه ــدف از ای ــد ه ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــت؛ بنابرای ــریعت اس ــرعی و ش ــد ش ــی و قواع عموم
حمایتــی بیــش از آن کــه تضمیــن اصــل برابــری جنســیتی در بــازار کار و اشــتغال باشــد، حفــظ زنــان 
ــی  ــن موضــع، »نظــام حقوق ــادری و همســری اســت. ای ــواده و نقش هــای م شــاغل در چارچــوب خان
ایــران در قبــال اشــتغال زنــان را در یــک وضعیــت متناقــض قــرار می دهــد؛ زیــرا از یکســو بــا گســترش 
آمــوزش عالــی، زنــان بیش تــر در فضــای عمومــی  حضــور یافتــه و طبیعتــًا بــه دنبــال اشــتغال هســتند 
و از ســوی دیگــر در همیــن حــوزه عمومــی  نقــش مــادری و همســری آن هــا مــورد تأکیــد گفتمــان 

ــرد.«6 ــرار می گی ــی  ق عموم
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ــر  ــت منج ــن اس ــران ممک ــوق کار ای ــده حق ــرد درهم تنی ــدم رویک ــا و ع ــن، محدودیت ه همچنی
ــن  ــه تأمی ــی ب ــه در دسترس ــف از جمل ــطوح مختل ــان در س ــف زن ــای مختل ــت گروه ه ــه محرومی ب
اجتماعــی شــده باشــد. یــک گــروه از ایــن زنــان، قالیبافانــی هســتند کــه در نقــاط مختلــف ایــران بــه 
کار قالیبافــی مشــغول هســتند. نکتــه ی اساســی آن اســت کــه برخــورداری از حمایت هــای قانــون کار 
از جملــه مزایــای تأمیــن اجتماعــی و ســایر مقــررات مربــوط بــه زنــان در حقــوق کار مشــروط بــه آن 
اســت کــه ایــن زنــان بــه عنــوان کارگــر یــا مســتخدم بــه رســمیت شــناخته شــوند؛ بــرای مثــال، قانــون 
ــون برنامــه  ــان شــاغل در دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده 222 قان کاهــش ســاعت کار شــامل زن
پنج ســاله توســعه جمهــوری اســالمی  ایــران مصــوب 89 و بخــش غیردولتــی اعــم از مشــموالن قانــون 

کار و قانــون تأمیــن اجتماعــی اســت.

 اگرچــه فــرش از مهم تریــن صــادرات غیرنفتــی در ایــران اســت و کارگاه هــای قالیبافــی متعــددی در 
ــه صــورت نظام منــد درنیامــده و هم چنــان یــک کار  ــران هنــوز ب ــران وجــود دارد امــا قالیبافــی در ای ای
خانگــی اســت و بیش تریــن میــزان تولیــد قالــی در ایــران در خانه هــا و توســط زنــان اســت. بــه دلیــل 
همیــن ماهیــت خانگــی نیــز قالیبافــی اصــواًل یــک شــغل زنانــه بــه حســاب می آیــد. ایــن نکتــه را نیــز 
بایــد مــد نظــر داشــت کــه در گذشــته و بــا توجــه بــه ســبک زندگــی روســتایی، تهیــه ی گلیــم و قالــی 
جزئــی از خانــه داری و بــرای مصــرف داخلــی بــود امــا کم کــم قالی هــای مــازاد بــر مصــرف توســط مــرد 
خانــواده فروختــه یــا بــا کاالهــای دیگــر مبادلــه شــده و کمــک هزینــه ای بــرای خانــواده می شــد و بدیــن 
ــد.1 در ایــران یــک میلیــون و دویســت هــزار دار  ــواده کمــک می کردن ــه درآمــد خان ــان نیــز ب شــکل زن
قالــی در 210 شــهر و 27000 روســتا وجــود دارد کــه در ایــن کارگاه هــا حــدود دو میلیــون و دویســت 
هــزار نفــر بافنــده بــه صــورت دائمــی  و فصلــی یــا جنبــی بــه کار قالیبافــی و گلیم بافــی اشــتغال دارنــد.2 
از ایــن تعــداد حــدود یــک میلیــون و دویســت هــزار نفــر بــه صــورت تمــام وقــت کار می کننــد. حــدود 
82 درصــد از قالیبافــان ایــران را زنــان تشــکیل می دهــد؛3 بــرای مثــال، تمامــی  قالیبافــان فــرش مشــهور 

دســتباف شــهر مهربــان از توابــع اســتان آذربایجــان شــرقی، زنــان هســتند.4

1-Ghvamshahidi, Z. “The linkage between Iranian patriarchy and the informal economy in maintaining women’s subor-

dinate roles in home-based carpet production.” In Women’s Studies International Forum, Vol. 18, No. 2, 1995, p. 148 .

2. نصیری، غالمرضا، بهداشت قالیبافان، 1387، قابل دسترس در: 1400/2/20 

 https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset96/bahdast.pdf.

3. به نقل از معاونت امور زنان و خانواده قابل دسترس در . 

http://women.gov.ir/fa/news/5481 

4. چایلی، صمد، فرش مهربان، مجله آذری، شماره 33، تیر 1396، ص 254. 

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
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ــق  ــا مطاب ــت ام ــده اس ــایی نش ــان آور شناس ــخت و زی ــاغل س ــت مش ــه در لیس ــی اگرچ  قالیباف
ــط  ــی و محی ــای قال ــت داره ــدت پش ــتن طوالنی م ــل نشس ــه دلی ــان ب ــده، قالیباف ــات انجام ش مطالع
نامناســب تهویــه و روشــنایی، »اختــالالت اســکلتی و عضالنــی، مشــکالت بینایــی، اختــالالت عصبــی، 
مشــکالت پوســتی و ... از انــواع اختــالالت رایــج در بیــن قالیبافــان اســت«.1 بــه خصــوص کــه دختــران 
ــمانی آن در  ــای جس ــوارض و پیامده ــوند و ع ــی می ش ــه قالیباف ــغول ب ــن مش ــن پایی ــان س از هم
ســن های بــاال خــود را نشــان می دهــد. قالیبافــی در دوره ی بــارداری نیــز بیــن زنــان قالیبــاف شــایع 
ــر  ــی از نظ ــوب کارگاه قالیباف ــرایط نامطل ــی، ش ــاعات کار طوالن ــتمزد، س ــودن دس ــن ب ــت.2 »پایی اس
روشــنایی، تهویــه ی نامطلــوب و وضعیــت ارگونومیکــی نامناســب بــدن و ابــزار کار از جملــه مهم تریــن 
مشــکالت بهداشــتی قالیبافــان اســت.«3 بــرای مثــال، بــه دلیــل تنــگ شــدن کانــال زایمــان در لگــن 

ــان غیرقالیبــاف اســت.4 ــر بیشــتر از زن ــان قالیبــاف چهــار براب خاصــره، احتمــال ســزارین زن

 قابــل ذکــر اســت کــه اصــل تفکیــک حــوزه ی عمومــی و خصوصــی در مــورد ایــن گــروه از زنــان 
مناقشــه برانگیز اســت. آن هــا بــه تنهایــی یــا همــراه بــا همسرانشــان در خانــه قالــی می بافنــد امــا در 
ــه عبــارت دیگــر، اگرچــه ممکــن  ــد را نیــز انجــام می دهنــد؛ ب ــه داری و مراقبــت از فرزن کنــار آن خان
اســت شــغل شــوهران یــا پــدران آن هــا قالیبافــی باشــد امــا زنــان در کارگاه هــای خانوادگــی در کنــار 
قالیبافــی، مســئولیت خانــه داری و مراقبــت از فرزنــدان را نیــز مطابــق تقســیم بندی جنســیتی از پیــش 
موجــود، بــر عهــده دارنــد. قالیبافــی بــرای زن شــغل بــه حســاب نمی آیــد و مســئولیت فــروش قالــی 

و هزینــه ی آن بــر عهــده مــرد بــه عنــوان رئیــس خانــواده اســت.5

قانون گــذار در ســال 1388 بــا نســخ مــاده واحــده قانــون بیمــه بازنشســتگی، فــوت و ازکارافتادگــی 
ــان،  ــی قالیباف ــای اجتماع ــون بیمه ه ــوب 1376، قان ــو مص ــم و زیل ــه، گلی ــی، قالیچ ــدگان قال بافن
ــب  ــه موج ــه ب ــرد ک ــب ک ــددار( را تصوی ــه دار )ک ــتی شناس ــع دس ــاغالن صنای ــرش و ش ــدگان ف بافن

ــاف  ــان قالیب ــکات زن ــی مش ــل عامل ــی، تحلی ــی فم ــعبان عل ــین ش ــعدی و حس ــمت الله س ــمیه ، حش ــی، س 1. لطیف
ــماره 1، 1392، ص 37. ــه، ش ــتایی، زن و جامع روس

2-Alizadeh, T. and Shahla Meedya, “Persian carpet: Who creates the master piece?” Women and Birth, Vol. 26, Sup- .  

.plement 1, S44, 2013

3. حنفی بجد، محمد و دیگران، بهداشت قالیبافان )بقا(،1390، قابل دسترس در: )1400/2/10(
.https://www.bums.ac.ir/page-hltnew/fa/22/download/135-G132
ــاف  ــان قالیب ــکات زن ــی مش ــل عامل ــی، تحلی ــی فم ــعبان عل ــین ش ــعدی و حس ــمت الله س ــمیه ، حش ــی، س 4. لطیف

ــماره 1، 1392، ص 42. ــه، ش ــتایی، زن و جامع روس
ــتباف  ــرش دس ــای ف ــش تعاونی ه ــی نق ــی فمــی، ارزیاب 5. لطیفــی، ســمیه  حشــمت الله ســعدی و حســین شــعبان عل
روســتایی در توانمندســازی زنــان قالیبــاف؛ مطالعــه مــوردی: اســتان همــدان، جغرافیــا و توســعه، شــماره 3، 1393، 

ص 119.
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1. راسخ، محمد، ویژگی های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و پژوهش، شماره 51، 1385، ص 23 .

 در رای شماره 1899 مورخ 1400/1/10 هیئت عمومی دیوان استدالل می کند که گزارشات بازرسی سازمان تأمین اجتماعی در 

 رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان صرفا اماره بوده و خالف آن قابل اثبات و درنتیجه قابل نقض

   می باشد. همچنین در دادنامه شماره 9909970906010835 مورخ 1399/6/23 هیئت تخصصی دیوان در طرح دعوی از طرف

2. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت، رأی به ابطال آیین نامه بیمه قالیبافان نداد

3. به نقل از کارشناس سازمان تأمین اجتماعی استان تهران . 

مــاده یــک آن، »اســتادکاران و کارگــران قالــی و فــرش دســتباف بــدون کارفرمــا و بــا کارفرمــا، شــاغل 
ــرش و  ــی و ف ــای قال ــش تعاونی ه ــت پوش ــا تح ــرش و ی ــی و ف ــاف قال ــی تک ب ــای خانگ در کارگاه ه
ــر آن در  ــع دســتی خانگــی و غی ــن شــاغالن صنای ــزرگ مربوطــه و همچنی ــای کوچــک و ب مجتمع ه
گروه هــای مصــوب شناســه دار )کــددار( صنایــع دســتی ایــران کــه بــه صــورت تمــام وقــت بــه مشــاغل 
ــد  ــت درص ــد. بیس ــرار می گیرن ــی ق ــن اجتماع ــه تأمی ــش بیم ــت پوش ــد، تح ــتغال دارن ــده اش یادش
)20%( ســهم دولــت و هفــت درصــد )7%( ســهم بیمه شــده خواهــد بــود. در صــورت وجــود کارفرمــا، 
بــا پرداخــت ســه درصــد )3%( ســهم کارفرمــا بیمــه یادشــده شــامل بیمــه بیــکاری نیــز خواهــد بــود.« 
بنابرایــن، زنــان قالیبــاف خانگــی بــدون کارفرمــا نمی تواننــد از مزایــای بیمــه بیــکاری اســتفاده کننــد.

اگرچــه قانون گــذار تــالش کــرده تــا از قالیبافــان بــدون کارفرمــا ازجملــه زنــان قالیبــاف کارگاه هــای 
خانگــی حمایــت کنــد امــا برخــالف ویژگــی ذاتــی قانــون کــه بایــد قطعیــت داشــته و پیش بینی پذیــر 
باشــد1 ایــن قانــون معلــق نــگارش شــده اســت؛ زیــرا بــار مالــی اجــرای ایــن قانــون مشــروط بــه تأمیــن 

اعتبــار شــده اســت کــه ضمانــت اجــرای قانــون را زیــر ســؤال می بــرد.

همچنیــن، دیــوان عدالــت اداری در دو رأی صــادره در خصــوص بیمــه قالیبافــان نســبت بــه ایــن 
ــه  ــمول بیم ــر مش ــا 227.633 نف ــروز تنه ــه ام ــا ب ــا ت ــت2 ام ــته اس ــی داش ــرد حمایت ــوع رویک موض

ــتند.3 ــوردار هس ــی برخ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س ــده اند و از حمایت ه ــی ش قالیباف

گفتار چهارم. تحلیل یافته ها

ــان در یــک موقعیــت در  ــه قــرار گرفتــن ایــن گــروه از زن در ایــن قســمت، عواملــی کــه منجــر ب
حاشــیه و آســیب پذیر در برابــر نظــام حقوقــی و محرومیــت قانونــی آن هــا شــده، در چارچــوب نظــری 

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
) مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز(
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ــرد. ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــلطه م ــس س ــه ماتری ــای چهارگان ــی و حوزه ه درهم تنیدگ
بند اول. حوزه ی بین فردی قدرت: جنسیت و موقعیت نسبتًا امتیازدار

قالیبافــی در کنــار این کــه دارای ارزش فرهنگــی اســت، تأمین کننــده ی بخشــی از اقتصــاد 
ــرش،  ــد از گســترش صنعــت ف ــگات »بع ــه هف ــه گفت ــز اســت. ب خانوارهــای روســتایی و عشــایری نی
بســیاری از کارگاه هــای قالیبافــی از زنــان بــه عنــوان کارگــر اســتفاده کردنــد امــا صنعــت فــرش تبریــز 
عالقه منــد بــه اســتفاده از زنــان کارگــر نبــود. ایــن تبعیــض در اســتخدام باعــث شــد کــه بســیاری از 
زنــان قالیبــاف تبریــز در خانــه بماننــد و قالیبافــی یــک کار خانگــی بــه حســاب بیایــد.«1 بخــش بزرگــی 
ــوع قالی هایــی  ــه عبــارت دیگــر، ن ــان روســتایی در ایــران تشــکیل می دهنــد؛ ب ــان قالیبــاف را زن از زن
نیــز کــه در ایــران بافتــه می شــود ریشــه در ســبک زندگــی روســتایی و عشــایری دارد.2 البتــه، بــا مــوج 
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرهای بــزرگ و ســکونت آن هــا در حاشــیه شــهرهای بــزرگ، قالیبافــی در 

مناطــق حاشیه نشــین شــهرهای بزرگــی ماننــد تبریــز بســیار رایــج اســت.

بــا توجــه بــه همیــن موضــوع، فقــر و بی ســوادی از اصلی تریــن دالیــل عــدم دسترســی ایــن گــروه 
از زنــان بــه بیمــه اســت. لیــال، 45 ســاله، بی ســواد و دارای همســر معتــاد بــا ســه فرزنــد دلیــل اصلــی 

عــدم پوشــش بیمــه قالیبافــی خــود را این چنیــن می گویــد:

»مــن ســواد نــدارم. هیــچ کجــای شــهر را بلــد نیســتم، هــر جــا مــی روم پســرانم می برنــد. مــی-
گوینــد کــه بایــد امتحــان بدهــم، مــن اصــاًل خوانــدن نوشــتن نمی دانــم. این جــور کارهــا آدم باســواد 

ــا.« ــرود در اداره ه ــه ب می خــواد ک

ــن  ــه تأمی ــی ب ــا را از دسترس ــه آن ه ــاف ک ــان قالیب ــی از زن ــل برخ ــوادی کام ــر بی س ــالوه ب ع
اجتماعــی محــروم می کنــد، مشــکل زبانــی حتــی بیــن زنــان کم ســواد متعلــق بــه اقلیت هــای قومــی 
ــان رســمی و  ــان در ســایر شــهرها مهاجــر باشــند؛ زیــرا زب  مشکل ســاز اســت، مخصوصــًا اگــر ایــن زن
اداری کشــور فارســی اســت و تکلم کننــدگان بــه زبــان مــادری حتــی اگــر تحصیــالت ابتدایــی داشــته 
باشــند، بــه دلیــل عــدم تســلط بــه زبــان اداری رســمی  دچــار کمبــود اعتمــاد بــه نفــس شــده و کمتــر 
ــم  ــدرک دیپل ــه دارای م ــونده ک ــن مصاحبه ش ــم جوان تری ــد. مری ــور می یابن ــی  حض ــوزه عموم در ح

ــد: ــود می دان ــدن خ ــه ش ــع بیم ــی را مان ــر و بی پول ــت، فق اس

1-Helfgott, L. M. Ties that bind: A social history of the Iranian carpet. Smithsonian Institution Press,1994, pp. 238-239.

2-See: Edwards, A. C. The Persian carpet: a survey of the carpet-weaving industry of Persia (Reprinted 1952 ed.). Lon-

don: Duckworth, 1975.
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»مــن خیلــی دوســت داشــتم کــه خــودم را بیمــه کنــم و بعــداً بازنشســته شــده و حقــوق بگیــرم و 
بــه شــوهرم وابســته نباشــم. وقتــی گواهــی مهــارت را گرفتــم بــه تأمیــن اجتماعــی رفتــم امــا گفتنــد 
ــه مــن گفــت 5 میلیــون  ــود کــه ب ــت دیگــر بیمــه نمی کنــد. یــک کارمنــد مــردی آن جــا ب کــه دول
تومــان بــده پرونــده ات را حــل کنــم امــا مــا چنیــن پولــی نداشــتیم شــوهرم خــودش کارگــر اســت ...«

ــی در  ــدم توانای ــل ع ــه دلی ــدن ب ــه ش ــس از بیم ــال پ ــک س ــز ی ــدگان نی ــر از بیمه ش ــی دیگ یک
پرداخــت حــق بیمــه از لیســت بیمــه خــارج می شــود، ایــن در حالــی اســت کــه حــق بیمــه مطابــق 
قانــون بیســت درصــد )20%( ســهم دولــت و هفــت درصــد )7%( ســهم بیمه شــده خواهــد بــود و مقــدار 
ــه  ــی ک ــرای زنان ــازوکاری ب ــچ س ــا هی ــر اســت ام ــا بســیار کمت ــه آزاد خویش فرم ــه بیم آن نســبت ب
ناتــوان از پرداخــت ایــن حــق بیمــه هســتند پیش بینــی نشــده و برعکــس ضمانــت اجــرا در صــورت 

ــو بیمــه بیمه گــذار می شــود. ــه لغ عــدم پرداخــت ســه ماهــه بیمــه وجــود دارد کــه منجــر ب

ــع  ــا کم ســوادی و مان ــی زن و بی ســواد ی ــدم اســتقاللی مال ــا ع ــر ی ــد فق ــی مانن ــر موانع ــالوه ب ع
ــدم  ــر ع ــل دیگ ــز از عوام ــود نی ــدران خ ــا پ ــوهران ی ــه ش ــان ب ــن زن ــی ای ــتگی اطالعات ــی، وابس زبان
ــم مدرســه  ــد و معل ــد و همســرش آخون ــی می باف ــه قال ــه بیمــه اســت. زهــرا کــه در خان دسترســی ب

ــد: ــاره می گوی ــن ب ــت، در ای اس

»مــن از زن هــای همســایه شــنیدم و وقتــی بــه شــوهرم گفتــم او عصبانــی شــد و گفــت کــه مــن 
ــو واجــب  ــر ت ــم و شــرعًا ب ــو داری ــه بیمــه ت ــازی ب ــو را می دهــم و بیمــه هــم دارم چــه نی خرجــی ت
نیســت کــه درآمــد داشــته باشــی و مــن آن قــدر غیــرت دارم کــه نگــذارم زنــم در اداره هــا بــا مردهــای 

نامحــرم ســروکله بزنــد.«

هنجارهــای نظــام مردســاالرانه و ســلطه شــوهر بــر زن می توانــد بــا دالیــل مختلفــی مشروع ســازی 
شــود و یکــی از ایــن مبانــی موجــه، تکیــه بــر شــرع و مذهــب اســت؛ بــه گونــه ای کــه علی رغــم آن کــه 
تصویــب چنیــن قانونــی از طــرف نظــام حقوقــی اســت کــه قانــون آن مبتنــی بــر فقــه اســت امــا همیــن 
قوانیــن نیــز ممکــن اســت در اجــرا بــا اســتدالل های مبتنــی بــر تفســیرهای فقهــی متفاوتــی روبــه رو 
شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق شــرع امــوال و دارایی هــای زنــان متعلــق بــه خودشــان اســت 
ــد، توســط شــوهرش کنتــرل و اداره می شــود.  ــی کــه زهــرا می باف ــا درآمدهــای حاصــل از قالی های ام
ــت  ــق و درس ــی دقی ــع اطالعات ــه مناب ــی ب ــوندگان دسترس ــروه از مصاحبه ش ــن گ ــه ای ــی ک از آن جای

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
) مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز(
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ــه آن هــا  ــد، تمامــی  اطالعــات منتقــل شــده ب ــن حــوزه ندارن ــز دانشــی در ای نداشــته و خودشــان نی
توســط شوهرانشــان بــدون آن کــه توســط خودشــان تجزیــه و تحلیــل شــود، پذیرفتــه می شــود؛ بــرای 
مثــال، راضیــه کــه بــا بیمــاری ســرطان پســتان نیــز مواجــه اســت، اصــاًل تالشــی بــرای بیمــه کــردن 
خــود نکــرده اســت؛ زیــرا شــوهرش گفتــه اســت کــه »اگــر تــو هــم بیمــه شــوی، بیمــه مــن را قطــع 
خواهنــد کنــد. همچنیــن، اگــر تــو در اثــر ایــن بیمــاری بمیــری تأمیــن اجتماعــی بــه مــن و ســایر وراث 
حقوقــی پرداخــت نخواهــد کــرد. چــون حــق بیمــه زن بــه ارث نمی رســد و بــرای همیــن دلیلــی نــدارد 

کــه مــا اآلن بــه جیــب دولــت پــول بریزیــم.«

عــالوه بــر عــدم دسترســی بــه اطالعــات توســط زنــان، کمبــود اطالعــات حقوقــی و عــدم دسترســی 
ــه بیمــه  ــان ب ــن زن ــدم دسترســی ای ــه ع ــه منجــر ب ــی اســت ک ــر موانع ــی از دیگ ــه مشــاوره حقوق ب
ــه آن  ــر ب ــردازی منج ــوزه بیمه پ ــده ح ــررات پراکن ــن و مق ــی و قوانی ــخت حقوق ــان س ــود. زب می ش
می شــود کــه مــردم عــادی آگاهــی کافــی از مقــررات بیمــه ای نداشــته باشــند و تفاســیر متفــاوت و 

دلبخــواه از آن انجــام دهنــد.

یکــی دیگــر از موضوعــات مربــوط کــه در بیــن مصاحبه شــوندگان نیــز تکــرار می شــود و نگارنــدگان 
ــای بســیار جــدی  ــد و پیامده ــی می گذارن ــا درون گروه ــردی ی ــن ف ــط بی ــری در رواب ــام آن را نابراب ن
ــه بیمــه قالیبافــی اســت، اگرچــه بــه صــورت  ــان نســبتًا امتیــازدار ب نیــز داشــته اســت، دسترســی زن
ــه قالیبافــی مشــغول نیســتند. بــه نظــر می رســد کــه سیاســت بیمــه کــردن  رســمی و تمــام وقــت ب
قالیبافــان از ســوی نظــام حقوقــی ایــران بســتگی بــه شــرایط اقتصــادی ایــن کشــور نیــز داشــته اســت؛ 
زیــرا فــرش از مهم تریــن منابــع ارزآوری ایــن کشــور بعــد از نفــت و گاز اســت و تعــداد قالیبافــان در 
ایــران در ســال های اخیــر کاهــش داشــته و از ســوی دیگــر »بــه تدریــج ایــران بــه دلیــل تحریم هــای 
ــه  ــد.«1 ب ــرش را از دســت می ده ــی ف ــازار جهان ــت خــود در ب ــدرت رقاب ــل ق اقتصــادی و ســایر عوام
ــروه اجتماعــی تحــت پوشــش  ــن گ ــالش شــد ای ــی ت ــه قالیباف ــراد ب ــرای تشــویق اف ــل ب ــن دلی همی
ــت اســت و  ــر عهــده ی دول ــی کــه ســهم عمــده ب ــا از آن جای ــرد ام ــرار گی ــن اجتماعــی ق بیمــه تأمی
دولــت بــرای تأمیــن بودجــه و منبــع مالــی آن محدودیــت دارد، نتوانســت همــه ی ایــن زنــان خانــه دار 
ــان خانــه دار طبقــه ی پاییــن  قالیبــاف را تحــت پوشــش قــرار دهــد و همیــن موجــب رقابــت بیــن زن
بــرای دسترســی بــه بیمــه شــد و در ایــن بیــن، زنــان خانــه دار واقعــًا قالیبــاف کــه از نظــر دسترســی 
بــه منابــع و امکانــات در وضعیــت مناســبی قــرار نداشــتند، توســط زنــان نســبتًا امتیــازدار بــه حاشــیه 

1-Golmeymi, M., M. Mirvaisi and B. Maleki and Z. Aliabadi. “An empirical study on the effect of WTO membership 

on Iranian Handicraft industry: A case study of Persian carpet.” Management Science Letters, Vol. 3, No. 5, 2013, pp. 

1375-1380.
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رانــده شــدند؛ بــه عبــارت دیگــر، از آن جایــی کــه همــه ی قالیبافــان ایــران بــه دلیــل محدودیت هــای 
بودجــه ای دولــت نمی توانســتند مشــمول بیمــه شــوند و همــه ی زنــان قالیبــاف نیــز در یــک موقعیــت 
ــد، در ایــن مســابقه تنهــا زنانــی پیــروز شــدند کــه در  ــرای برخــورداری از ایــن حــق نبودن یکســان ب
ــن  ــوندگان ای ــروه مصاحبه ش ــه گ ــاف از جمل ــان قالیب ــایر زن ــا س ــه ب ــری در مقایس ــت ممتازت موقعی

ــد: ــن مــورد می گوی ــرار داشــتند. مرضیــه در ای تحقیــق ق

ــود  ــگ ب ــی زرن ــد. او خیل ــی نمی باف ــه قال ــا در خان ــه دار اســت ام ــم و خان »دخترعمــوی مــن دیپل
ــن  ــی بازرســان تأمی ــا وقت ــی گذاشــته ت ــک دار قال ــه اش ی ــم در خان ــرد اآلن ه ــه ک و خــودش را بیم

ــد.« ــی می باف ــه قال ــد ک ــر کن ــد تظاه ــرای سرکشــی آمدن ــی ب اجتماع

ــی را  ــدگان قالیباف ــر از بیمه ش ــزار نف ــام 150 ه ــی ن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــال 1391 س در س
ــی  ــاف واقع ــازمان قالیب ــن س ــای ای ــه ادع ــا ب ــرا آن ه ــرد؛1 زی ــارج ک ــی خ ــن اجتماع ــت تأمی از لیس
ــد  ــودت داده نش ــا ع ــه آن ه ــته ب ــال های گذش ــا در س ــی آن ه ــه پرداخت ــق بیم ــن ح ــود و همچنی نب
ــه بیمــه آزاد  ــرای وجــوه پرداختــی وضعیــت خــود را از اخراج شــده ســازمان ب و تنهــا می توانســتند ب
ــود و  ــازی ش ــد معادل س ــه جدی ــق بیم ــابق مطاب ــی س ــوه پرداخت ــد و وج ــل کنن ــا تبدی خویش فرم
ســازوکار قانونــی بــرای دادخواهــی ایــن افــراد پیش بینــی نشــده اســت. اگرچــه در عملکــرد ســازمان 
و فراینــد حــذف بیمه شــدگان مــوارد ابهامــی  از طــرف اتحادیــه قالیبافــان ازجملــه امــکان بزرگنمایــی 
و غــرض ورزی ســازمان مطــرح شــده اســت امــا ایــن واقعیــت قابــل انــکار نیســت کــه مــوارد فــراوان 
ــرای  ــرای اج ــده ب ــی طراحی ش ــازوکار قانون ــرا س ــود دارد؛ زی ــاف وج ــان غیرقالیب ــی زن ــه قالیباف بیم
ــی  ــه وجــود آورد. قالیباف ــکان را ب ــن ام ــم ای ــدان می پردازی ــه در قســمت های بعــدی ب ــون ک ــن قان ای
شــغلی نیســت کــه بــه مــواد اولیــه زیــاد یــا هزینــه زیــاد بــرای شــروع نیــاز داشــته باشــد و همچنیــن 
آزمــون قالیبافــی مهارتــی نیســت کــه نیــاز بــه متخصــص داشــته باشــد و بــرای مثــال کمتــر زنــی در 
ــا ســواد  ــان ب ــن رو، زن ــی نداشــته باشــد. از همی ــا قالیباف ــچ آشــنایی ب ــدا می شــود کــه هی ــز پی تبری
ــه  ــت بیم ــه دریاف ــق ب ــات، موف ــات و ارتباط ــه اطالع ــی ب ــا دسترس ــن ب ــتر و همچنی ــات بیش و امکان
قالیبافــی شــده اند و همیــن موضــوع بهانــه ای در دســت دولــت و ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــد کــه 
از ســال 1392 طــرح بیمــه قالیبافــان را متوقــف کنــد و در چنــد ســال گذشــته هیــچ قالیبافــی بیمــه 
نشــده اســت؛ بنابرایــن، نکتــه آن اســت کــه توجــه کنیــم چگونــه تفــاوت درون گروهــی و موقعیت هــای 
برتــر نســبی برخــی زنــان منجــر بــه محرومیــت و بــه حاشــیه رانــده شــدن زنــان دیگــر بــا بیش تریــن 

ــد. ــرار بگیرن ــز ق ــذار نی ــی قانون گ ــدف اصل ــه ه ــود،  اگرچ ــت می ش محرومی

1. به نقل از مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف قابل دسترس در  :

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/21/1722604/ 

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
) مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز(
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ــم  ــا کم ک ــود ام ــی ب ــدف مصــارف خانگ ــا ه ــی و ب ــی از کار خانگ ــدا جزئ ــی در ابت ــه قالیباف اگرچ
تبدیــل بــه بازارهــای کوچــک و محلــی شــد و بــه تدریــج قالیبافــی نــه تنهــا در کارگاه هــای تجــاری 
ــان  ــه قالیباف ــرار گرفتــه اســت. اتحادی ــت ق ــز مــورد تنظیم گــری دول بلکــه در کارگاه هــای خانگــی نی
ــت  ــد پرداخ ــان مانن ــوق قالیباف ــاع از حق ــال دف ــه دنب ــی ب ــتقل غیردولت ــاد مس ــک نه ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــی ک ــان قالیباف ــه زن ــد ک ــق نشــان می ده ــک تحقی ــه اســت. نتیجــه ی ی ــات و بیم ــه، امکان عادالن
عضــو ایــن اتحادیــه هســتند، نســبت بــه زنانــی کــه عضــو نیســتند در شــرایط بهتــری قــرار دارنــد.1 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــی مســئولیت تمامی ام ــام دســتگاه های دولت ــران مســتقل از تم ــرش ای ــی ف ــز مل مرک
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، نظــارت، هدایــت و حمایــت صنعــت فــرش دســتباف، امــور تحقیقاتــی 
و پژوهشــی مربــوط بــه آن و تهیــه ی ضوابــط و الزامــات فنــی تولیــد و صــادرات و اقدامــات حمایتــی 
ــع  ــوق و مناف ــد از حق ــاف می خواهن ــان قالیب ــر زن ــن رو، اگ ــده دارد. از همی ــر عه ــه آن را ب ــوط ب مرب
ــه  ــه ک ــل ســابق و هرگون ــد مث ــرش برخــوردار شــوند، نمی توانن ــه حــوزه تنظیمی ف ــوط ب جمعــی مرب
دلشــان می خواهــد و بــا هــر طــرح و نقشــه ای و در هــر ابعــاد قالــی ببافنــد؛ بلکــه اواًل بایــد از دولــت 

ــازار قالــی ببافنــد. ــا نیازهــای ب ــد. دوم متناســب ب گواهــی مهــارت بگیرن

مطابــق آیین نامــه اجرایــی قانــون قالیبافــی مصــوب 1388، معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت 
ــی و  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــنهاد وزارت تع ــاس پیش ــر اس ــف اســت ب ــور موظ ــردی رئیس جمه راهب
ــون در ســال  ــرای اجــرای قان ــار الزم ب ــع دســتی و گردشــگری اعتب ــراث فرهنگــی، صنای ســازمان می
1389 و بعــد از آن را در لوایــح بودجــه ی ســاالنه پیش بینــی نمایــد. اجــرای ایــن آیین نامــه در ســال 
ــن بودجــه ی ســاالنه کشــور اســت و ســازمان  ــار در قوانی ــن اعتب ــه تأمی ــوط ب ــد از آن من 1389 و بع
ــده  ــراد معرفی ش ــداد اف ــا تع ــب ب ــده و متناس ــار پیش بینی ش ــا اعتب ــب ب ــی متناس ــن اجتماع تأمی
توســط وزارت بازرگانــی و ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری موظــف بــه بیمــه 
نمــودن مشــموالن می باشــد. بــا توجــه بــه حجــم بدهی هــای دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی و وضعیــت 
اقتصــادی و کســری بودجــه، تأمیــن چنیــن اعتبــاری در اولویــت دولــت نبــوده اســت. همچنیــن، یکــی 
از مــوارد بــارز تبعیــض در اجــرای آیین نامــه ایــن قانــون، ایجــاد محدودیــت ســنی 50 ســال اســت کــه 
تبعیــض ناروایــی بــرای زنــان قالیبــاف بــر مبنــای ســن  قائــل شــده اســت. قالیبافــی عــوارض جســمانی 
ــوق  ــه و حق ــه بیم ــت دسترســی ب ــی را در اولوی ــی قالیباف ــابقه طوالن ــا س ــان ب ــه زن و روحــی دارد ک

 1. لطیفی، سمیه  حشمت الله سعدی و حسین شعبان علی فمی، ارزیابی نقش تعاونی های فرش دستباف روستایی در.

.توانمندسازی زنان قالیباف؛ مطالعه موردی: استان همدان، جغرافیا و توسعه، شماره 3، 1393، ص 119



206

ــوده  ــد ب ــه 61 ســال دارد و دارای 7 فرزن ــه ک ــرا آســیب پذیرترند. رقی ــد؛ زی ــرار می ده بازنشســتگی ق
و در 12 ســالگی حتــی قبــل از شــروع عــادت ماهانــه ازدواج کــرده و هــم در خانــه پــدر و هــم خانــه 

ــد: ــاره می گوی ــی بافتــه اســت، در ایــن ب ــی و گلیــم و ورن ــواع قال شــوهر ان

»چنــد ســال پیــش بــرای بیمــه شــدن اداره رفتــم امــا آن هــا بــه مــن گفتنــد کــه مــادر شــما پیرتــر 
ــادی یک جــا مــی دادم و مــا  ــول زی ــد پ از آن هســتید کــه بیمــه شــوید و ســنتان گذشــته اســت. بای

چنیــن پولــی نداشــتیم و کســی را هــم نداشــتیم کــه قــرض کنیــم.«

ــا 30 ســال ســابقه کار اســت.  ــان داشــتن 55 ســال ســن ی ــرای زن ــران ب ســن بازنشســتگی در ای
ــرای انعقــاد قــرارداد بیمــه  ــه موجــب مــاده 7 ایــن آیین نامــه، حداقــل ســن افــراد واجــد شــرایط ب ب
موضــوع ایــن آیین نامــه، پانــزده ســال و حداکثــر پنجــاه ســال تمــام اســت و شــرایط الزم بــرای بیمــه 

متقاضیانــی کــه بیــش از پنجــاه ســال ســن دارنــد بــه شــرح زیــر اســت:

الف. در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج سال نباشد.
ب. حق بیمه مازاد را یک جا بپردازد.

پ. بیــن پذیــرش تقاضــا توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی و پرداخــت یک جــا بیــش از یــک مــاه 
فاصلــه نباشــد.

ت. هر فرد می تواند یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یک جا شود.
اعمــال هــر کــدام از ایــن شــرایط تعــدادی از زنــان قالیبــاف ماننــد رقیــه را بــه صــورت اختیــاری 

ــد. ــاری مســتثنا می کن ــا اجب ی

ــف  ــان کشــور و متوق ــی در پوشــش بیمــه ای قالیباف ــون بیمــه قالیباف ــق قان پــس از اجــرای ناموف
ــه دلیــل عــدم تأمیــن بودجــه ای، در ســال 1397 تفاهم نامــه ای بیــن مرکــز ملــی فــرش  شــدن آن ب
ایــران و صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر منعقــد شــد و دســتورالعمل اجرایــی 
بــرای آن مقــرر شــده اســت؛1 درنتیجــه، در وضعیــت فعلــی قالیبافــان تحــت پوشــش دو نظــام بیمــه ای 
ــه اعمــال تبعیــض می شــود. از ســوی دیگــر، در ســال 1396،  طــرح  متفــاوت هســتند کــه منجــر ب
حمایــت از هنرمنــدان و اســتادکاران صنایــع دســتی تبدیــل بــه قانــون شــد کــه مجــدداً در ایــن قانــون 
موضــوع بیمــه قالیبافــان مطــرح می شــود. ایــن قانــون بــار دیگــر بــر تکلیــف دولــت در اجــرای قانــون 
ــر  ــد ب ــالش می کن ــون ت ــن قان ــاده 2(. ای ــد )م ــد می کن ــان ســال 1388 تأکی ــی قالیباف ــه اجتماع بیم

 1. دستورالعمل اجرایی بهره مندی قالیبافان و حرف مرتبط با فرش دستباف از مزایا و تعهدات بلندمدت بیمه اجتماعی در صندوق

بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سال 1397به موجب بند 2-6 ماده 6 تفاهم نامه شماره 97/17233

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
) مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز(
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مشــکالت عملــی ناشــی از اجــرای ایــن قانــون بــه ویــژه قطــع بیمــه قالیبافــان توســط ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی راه حلــی بیابــد. تبصــره مــاده 2 مقــرر می کنــد: »در اجــرای ایــن قانــون، عــدم حضــور در 
ســاعت معیــن در محــل کار نمی توانــد در خصــوص فــرش و قالــی مبنــای قطــع بیمــه قــرار گیــرد و 
ارزیابــی توســط بازرســان ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری صرفــًا بــر اســاس 
ــرای  ــی ب ــون صالحیت های ــن قان ــرد.« ای ــون یادشــده انجــام می گی ــاده )2( قان ــور در م مســاحت مذک
ــع دســتی و گردشــگری و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تعییــن  ســازمان میــراث فرهنگــی، صنای
ــن  ــازمان تأمی ــران و س ــرش ای ــی ف ــز مل ــای مرک ــا صالحیت ه ــارض ب ــد در تع ــه می توان ــد ک می کن

اجتماعــی باشــد.

بند سوم. حوزه ی فرهنگی قدرت: نمایندگی زنان

ــی و  ــز در بازارهــای داخل ــی نی ــرش ایران ــرش یــک تجــارت پرســود اســت و ف علی رغــم آن کــه ف
جهانــی از جایــگاه مناســبی برخــوردار اســت، پــس چــرا قالیبافــان از فقــر در رنــج هســتند؟ بــه ایــن 
ــه  ــد. ب ــرار می گیرن ــز ق ــر نی ــا همدیگ ــاط ب ــه در ارتب ــددی داد ک ــخ های متع ــوان پاس ــش می ت پرس
ــر  ــان بیش ت ــج اســت، زن ــر رای ــاف کم ت ــان قالیب ــن گــروه از زن ــی کــه آمــوزش عمومــی  بیــن ای میزان
محــدود بــه فضــای خانــه شــده و کم تــر در عرصــه ی عمومــی  حضــور می یابنــد. همچنیــن، فرهنــگ 
ــرش  ــی  ف ــاف را از حــوزه ی عموم ــان قالیب ــای ســلطه نقــش زن ــت ســایر نظام ه مردســاالرانه در تقوی
ــوندگان  ــی  مصاحبه ش ــد. تمام ــی می کن ــج دارهــای قال ــه کن ــدود ب ــا را مح ــرده و آن ه ــارج ک خ
ــز یکــی  ــازار فــرش تبری ــد. ب ــه( را از نزدیــک ندیده ان ــز )تیمچــه مظفری ــازار فــرش تبری هیــچ وقــت ب
از مهم تریــن قســمت های بزرگ تریــن بــازار سرپوشــیده جهــان اســت کــه کم تــر زنــان در آن 

ــد: ــش می گوی ــروش قالی های ــوه ی ف ــاره ی نح ــه درب ــد. فاطم ــد می کنن رفت وآم

ــازار نرفتــم.  ــا اآلن هیــچ وقــت ب ــروم ت ــازار ب ــه ب »آقــای )همســر( مــن دوســت نــدارد کــه مــن ب
ــو فــرش را هــم کــه  ــان می گــذارد. تابل ــرای مــن پــول ن همــه چیــز را خــودش می خــرد و هــر روز ب

ــد.« ــان می کن ــد و خرجم ــازار و می فروش ــرد ب ــودش می ب ــم خ ــام می کن تم

او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ایــن قالی هــا حاصــل زحمــات او اســت و چــرا شــوهرش بــه هــر 
ــد: ــد، می گوی ــا را می فروش ــد آن ه ــه می خواه ــی ک قیمت
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ــدون  ــن امــر پیغمبــر اســت کــه زن اگــر ب ــد ای ــام می گوی ــازار کــه جــای زن نیســت. آق »آخــه ب
اجــازه شــوهر از خانــه خــارج شــود گنــاه اســت چــه برســد بــرود بــازار کــه مردهــا دســتمالی اش کننــد. 

بــازار جــای زن هــای ســالم نیســت. تــازه زن جماعــت کــه از دادوســتد ســر درنمــی آورد.«

ــازار  ــه ب ــت ب ــد: »زن جماع ــه می گوی ــود دارد ک ــز وج ــی  در تبری ــی قدیم ــل خیل ــک ضرب المث ی
نمــی رود«. اگرچــه، در ســال های اخیــر حضــور زنــان در بــازار ســنتی تبریــز افزایــش یافتــه امــا بــازار 
فــرش تبریــز کامــاًل در دســت مــردان و دالالن اســت. تاجــران فــرش در تبریــز یــک طبقــه ی مرفــه 
ــز  ــد کــه قالی هــا را از مناطــق روســتایی و حاشیه نشــین تبری هســتند کــه معمــواًل خرده پاهایــی دارن
ــازار فــرش تبریــز چندیــن مســجد وجــود دارد. ارتبــاط تاریخــی بیــن  جمــع می کننــد. در قســمت ب
ــه دادوســتد فــرش در طــول تاریــخ و وقــوع حــوادث  ــوط ب ــازار از جملــه تیمچه هــای مرب مســجد و ب
تاریخــی نیــز قابــل مشــاهده اســت.1 عــرف قشــر بــازاری ماننــد اجــازه نــدادن بــه زنــان بــرای حضــور 
در بــازار حتــی بــرای خریــد بــا احــکام فقهــی ماننــد آن کــه زن اجــازه نــدارد بــدون اجــازه ی شــوهر از 
خانــه خــارج شــود، تقویــت می شــود؛ بنابرایــن، اعتقــاد بــه فرامیــن مذهبــی از یــک ســو و تمکیــن یــا 
بــاور بــه عــرف مردســاالر شــهر تبریــز ایــن گــروه از زنــان را در موقعیتــی قــرار می دهــد کــه در خانــه 

احســاس امنیــت کننــد.

عــالوه بــر ایــن تبعیض هــای درون گروهــی، در ســطح بزرگ تــر و در فرهنــگ مســلط برون گروهــی 
نیــز شــناخته شــدن زنــان قالیبــاف بــه عنــوان زنــان هنرمنــد، حــذف ایــن زنــان را از بــازار و اقتصــاد 
ــان قالیبــاف در تبریــز یــا ســایر مناطــق کشــور در ســطح  فــرش تســریع می بخشــد؛ بــرای مثــال، زن
ــه عنــوان زنانــی هنرمنــد و نمــاد هنــر و زیبایــی بازنمایــی می شــوند  ــه ویــژه در رســانه ها ب ملــی و ب

بــدون توجــه بــه ایــن موضــوع کــه قالیبافــی چگونــه زندگــی آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

بند چهارم. حوزه ی ساختاری قدرت: از بحران داخلی تا بین المللی

ــرای ســال  ارزش صــادرات فــرش دســتباف ایــران در ســال 1398 معــادل 70.5 میلیــون دالر و ب
1397 معــادل 238.4 میلیــون دالر بــوده اســت. ایــن آمــار مرکــز ملــی فــرش ایــران نشــان دهنده ی 
کاهــش رشــد ارزشــی نســبت بــه ســال 1397 بــه میــزان منفــی 70 درصــد اســت.2 همچنیــن، در ســال 

1. برای اطالعات بیشتر در این مورد ر.ک . 

اشرف، احمد و علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی، دولت و انقاب در ایران، ترجمه سهیال ترابی فارسانی، تهران: نشر نیلوفر، 1387

2.  نیکو، کاملیا، بررسی وضعیت صادرات فرش دستباف ایران در 1398 و مقایسه آن با 1397، مرکز ملی فرش ایران، 1398

تحلیــل درهم تنیده حقــوق کار زنان قالیباف
) مطالعــه موردی بیمه زنــان قالیباف تبریز(
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1. سامانه اطالع رسانی مرکز ملی فرش ایران قابل دسترس در :

 https://www.incc.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D

8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

1396 ارزش صــادرات فــرش دســتباف ایــران 426.225 میلیــون دالر بــوده کــه ایــاالت متحــده آمریــکا 
بــا 125.642 میلیــون دالر رتبــه اول واردات فــرش ایرانــی را بــه خــود اختصــاص داده بــود1 کــه نســبت 
بــه ســال 1398 کاهــش رشــد ارزشــی منفــی 83 درصــد را تجربــه کــرده اســت. دلیــل ایــن افت بســیار 
بــزرگ تنهــا یــک دلیــل اساســی داشــت و آن خــروج دولــت آمریــکا از برجــام و اعمــال شــدیدترین 
تحریم هــا علیــه ایــران بــوده اســت بــه گونــه ای کــه نــه تنهــا میــزان صــادرات فــرش ایــران بــه بــازار 
ــران در دنیــا تأثیــر گذاشــت؛ بنابرایــن،  ــر ســایر بازارهــای فــرش ای ــه صفــر رســید، بلکــه ب ــکا ب آمری
تصمیــم رئیــس جمهــوری آمریــکا مبنــی بــر خــروج از برجــام و تحریم هــای اقتصــادی بــر دسترســی 
ایــن زنــان قالیبــاف بــه بیمــه تأثیــر گذاشــت؛ زیــرا وضعیــت نابســامان اقتصــادی فــارغ از آن کــه نقــش 
ــان را  ــر آن کــه زندگــی اقشــار ضعیــف ماننــد قالیباف ــر باشــد، عــالوه ب ــدازه مؤث ــه چــه ان تحریم هــا ب
بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد، ســهم بیمــه آن هــا نیــز از لوایــح بودجــه حــذف شــد؛ زیــرا دولــت 
ایــران نــه تنهــا قــادر بــه صــادرات نفــت نیســت بلکــه صــادرات محصــوالت غیرنفتــی از جملــه فــرش 
ــوده و نتوانســت ســهم 20 درصــدی  ــه ب ــا کســری بودجــه مواج ــت ب ــل رســید و دول ــه حداق ــز ب نی
ــارت دیگــر، در چهــل ســال گذشــته  ــه عب ــد؛ ب ــا پرداخــت کن ــن کارفرم ــوان جایگزی ــه عن خــود را ب
سیاســت خارجــی ایــران در ارتبــاط بــا آمریــکا نقشــی مؤثــر بــر وضعیــت زنــان قالیبــاف داشــته اســت؛ 
ــوری  ــوژی جمه ــن، ایدئول ــت؛ بنابرای ــی اس ــرش ایران ــای ف ــن بازاره ــی از بزرگ تری ــکا یک ــرا آمری زی
ــی و  ــط بین الملل ــر رواب ــاختار نابراب ــه ای، س ــدرت منطق ــران ق ــی، بازیگ ــت خارج ــالمی  در سیاس اس
ــران و  ــاده در ای ــتای دورافت ــک روس ــاف در ی ــک زن قالیب ــی ی ــد زندگ ــل می توانن ــوق بین المل حق
همچنیــن آینــده صنعــت فــرش بــه عنــوان یــک میــراث فرهنگــی بشــری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

ــه بیمــه، نظــام  ــان قالیبــاف ب همچنیــن، یکــی دیگــر از عوامــل عــدم دسترســی ایــن گــروه از زن
پیچیــده و غیرشــفاف مجوزدهــی اســت کــه در نظــام حقوقــی ایــران پیش بینــی شــده و شــامل زنــان 
قالیبــاف نیــز می شــود. مطابــق فراینــد اداری تعریف شــده بــرای اجــرای قانــون بیمــه قالیبافــی، وزارت 
رفــاه و ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری مکلــف بودنــد نســبت بــه شناســایی و 
معرفــی مشــموالن بــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اقــدام نماینــد. پــس از آن، ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور موظــف بــود مهــارت فنــی معرفی شــدگان و متقاضیــان را بررســی و 
ظــرف یــک مــاه پــس از وصــول معرفی نامــه نســبت بــه صــدور کارت مهــارت فنــی آنــان اقــدام نمایــد 
ــازمان  ــط س ــی توس ــارت فن ــه ی کارت مه ــه ارائ ــوط ب ــون، من ــن قان ــوع ای ــراد موض ــدی اف و بهره من
یادشــده می باشــد و همچنیــن اتحادیه هــا و تشــکل های مرتبــط دارای مجــوز از دســتگاه های 
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ــی و  ــوزش فن ــازمان آم ــه س ــرایط ب ــدان ش ــی واج ــه معرف ــبت ب ــد نس ــاده می توانن ــن م ــوع ای موض
حرفــه ای کشــور اقــدام نماینــد. بــه گفتــه ی رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران، »برخــی از اتحادیه هــای 
فــرش دســتباف کــه مجــوز صــدور کارت شناســایی قالیبافــی را دارنــد، دقــت الزم را نداشــتند و برخــی 
ــد کــه موجــب انحــراف 40 درصــدی در اجــرای بیمــه  ــن کارت کرده ان ــه فــروش ای ــدام ب از آن هــا اق
ــا تشــویق افــراد بــه قالیبافــی  قالیبافــی شــده اســت.«1 در ایــن بیــن آموزشــگاه های فنــی حرفــه ای ب
بــا هــدف صــدور مجــوز مهــارت فنــی قالیبافــی بــا هــدف درآمدزایــی بــرای خــود نیــز در ایــن فرآینــد 
نقــش داشــتند. ایــن فرآینــد پیچیــده ی مجوزدهــی کــه ســازوکارهای نظارتــی نیــز بــرای آن تعییــن 
نشــده بــود، منجــر بــه سوءاســتفاده از صالحیــت شــد؛ زیــرا »صــدور مجــوز و نظــام مجوزدهــی یکــی 

از منابــع مهــم درآمدزایــی و همچنیــن فســاد و تبانــی در نهادهــای دولتــی اســت.«2

1. به نقل از وبسایت رسمی مرکز ملی فرش ایران قابل دسترس در : 

https://www.incc.ir/recall/IDincc/795/40 

 2. مرکزمالمیر، احمد، موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران: گزارش نظارتی عملکرد هیئت  

 مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل

16460، 1398، ص 41
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نتیجه گیری

ــال تحــت  ــرای مث ــت، ب ــی محرومی ــه در تجــارب عین ــود ک ــر آن ب ــه ب ــن مقال ــگاره ی ای ــش ان پی
تبعیــض بــودن بــه عنــوان یــک زن همیشــه در ارتبــاط بــا ســایر مقوله هــای اجتماعــی )قومیــت، طبقــه 
اجتماعــی، وضعیــت معلولیــت، ســن، وضعیــت مهاجــرت، جغرافیــا و ...( ســاخته شــده و درهــم آمیختــه 
ــن  ــی ای ــه و ســن در زندگ ــا محــل، طبق ــاط ب ــه جنســیت در ارتب ــه چگون ــن موضــوع ک هســتند. ای
گــروه از زنــان قالیبــاف نقــش ایفــا کــرده تــا از دسترســی بــه منابــع حقوقــی ماننــد بیمــه ی اجتماعــی 
ــن  ــت گرفت ــازی و یک دس ــالف همسان س ــه، برخ ــد؛ درنتیج ــروم بمانن ــروری مح ــاز ض ــم نی علی رغ
ــوده  ــد نب ــت واح ــروه دارای هوی ــن گ ــا، ای ــدون کارفرم ــان ب ــروه قالیباف ــایی گ ــذار در شناس قانون گ
ــون حمایتــی را  ــه قان ــد کــه میــزان دسترســی آن هــا ب بلکــه در موقعیت هــای مختلفــی قــرار گرفته ان
ــان از  ــی از قالیباف ــیه ی برخ ــِت در حاش ــه موقعی ــد ک ــک می کن ــی کم ــد. درهم تنیدگ ــر می کن متغی
جملــه ایــن گــروه از زنــان قالیبــاف از منظــر نظــام حقوقــی نادیــده گرفتــه نشــود. جبــران ایــن نــوع 
ــای  ــا واقعیت ه ــوق کار ب ــر نظــام حق ــرو نزدیکــی بیش ت ــده در گ ــده و درهم تنی ــای پیچی از نابرابری ه
ــه  ــم ک ــا اســتدالل کنی ــم ت ــز کردی ــی تمرک ــوردی تجرب ــه ی م ــن مطالع ــر ای ــا ب ــی اســت. م اجتماع
اواًل، اگرچــه حقــوق کار ایــران اصــل برابــری جنســیتی را صراحتــًا بــه رســمیت نشــناخته اســت امــا 
ــه  ــا منجــر ب ــن و مقررات گذاری ه ــا نیســت کــه همــه ی سیاســت ها، تقنی ــن معن ــه ای ــًا ب ــن ضرورت ای
ایجــاد یــا گســترش ســلطه و تبعیــض علیــه زنــان می شــود امــا نکتــه آن اســت کــه زمانــی کــه نظــام 
حقوقــی تــالش می کنــد گامــی  در جهــت تضمیــن حقــی ماننــد دسترســی بــه بیمــه بــرای یــک گــروه 
در حاشــیه ماننــد مــورد مطالعــه مــا بــردارد، بــه دلیــل عــدم وجــود رویکــرد درهم تنیــده و تبعیــض 
ــون کار نیســتند؛  ــان تحــت پوشــش و حمایــت قان ــن زن ــد. ای ــاکام می مان ســاختاری نهادینــه شــده ن
ــت  ــل دریاف ــوان در مقاب ــر عن ــه ه ــه ب ــر کســی اســت ک ــون کار، کارگ ــاده 2 قان ــه موجــب م ــرا ب زی
ــه درخواســت کارفرمــا کار می کنــد. از  ــا ب حق الســعی اعــم از مــزد، حقــوق، ســهم ســود و ســایر مزای
ســوی دیگــر، ســازوکار قانونــی مناســب بــرای شناســایی و تضمیــن دسترســی زنــان قالیبــاف خانگــی 
بــه حقــوق کار پیش بینــی نشــده تــا از حداقــل اســتانداردهای کار شایســته برخــوردار باشــند.  از ایــن 
ــن  ــودن ای ــه دلیــل در حاشــیه ب ــان ب ــون بیمــه قالیباف ــد قان ــی مانن رو، اصالحــات و بهره منــدی جزئ
ــری  ــه رویکــرد جامع ت ــاز ب ــرا نی ــد رســید؛ زی ــوب نخواه ــه نتیجــه مطل ــوق کار، ب ــان از منظــر حق زن
ــرار  ــوق ق ــز توجــه حق ــا در مرک ــوع گروه ه ــن ن ــده ی ای ــت خــاص و درهم تنی ــه موقعی وجــود دارد ک

بگیــرد.
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ــا در  ــد ب ــون می توانن ــان قان ــذار و مجری ــی، قانون گ ــه اجتماع ــوص بیم ــاص در خص ــور خ ــه ط ب
ــدف  ــه ی ه ــدا جامع ــق، ابت ــی مطل ــای ذات گرای ــه ج ــتراتژیک ب ــی  اس ــری سیاســت ذات گرای پیش گی
قانــون حمایتــی را کــه قالیبافــان هســتند، مشــخص کننــد امــا تفاوت هــای بیــن آن هــا در هــر زمینــه 
را تعییــن کــرده و بــا توجــه بــه همــان زمینــه و شــرایط و درهم تنیدگــی هویــت و موقعیــت قالیبافــان، 
ــذار  ــال، قانون گ ــرای مث ــد؛ ب ــی نمای ــد طراح ــه و کارآم ــب، عادالن ــه، متناس ــه ای چندالی ــام بیم نظ
ــا ســطح بندی و گروه بنــدی متفــاوت قالیبافــان برخــوردار از بیمــه قالیبافــی یــا داوطلبــان  می توانــد ب
آن بــا توجــه بــه جنســیت، ســن، درآمــد، وضعیــت شــغلی، ســطح مهــارت و ... پرداخــت حــق بیمــه و 
ســایر مزایــا توســط خــود بیمه گــذار و ســهم کارفرمایــی دولــت را ســیال و متغیــر کنــد؛ بــرای مثــال، 
ــاه ایرانیــان، بافنــدگان ســاده در  ــگاه ملــی رف ــه آزمــون وســع و اطالعــات موجــود در پای ــا توجــه ب ب
ــت  ــی دول ــدی کارفرمای ــهم 20 درص ــدی از س ــای اول درآم ــروم در دهک ه ــق مح ــتاهای مناط روس
ــت  ــر دول ــهم کم ت ــر از س ــای باالت ــتادکار دارای کارگاه در دهک ه ــان اس ــا قالیباف ــوند ام ــوردار ش برخ

مانند 10 درصد برخوردار شوند اما تعداد افراد تحت پوشش افزایش یابد.   
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An Intersectional Analysis of Women Carpet Weavers’ 
Labor Rights: A Case Study of Women Carpet Weavers 

in Tabriz

Shiva Bazargan* 
Amir Nikpey **

Abstract: Women constitute a large part of the Iranian carpet weaving population, 
who usually weave carpets at home without an employer and are deprived of com-
pulsory social insurance. The carpet weaving insurance law passed in 2009 gave 
them the opportunity to use social insurance, but a group of women carpet weavers 
from the suburbs of Tabriz are being studied who, despite their full-time employ-
ment, could not enjoy the support of the legislature. Why not having access to the 
law is the main question. Qualitative method and semi-structured in-depth interviews 
were used to collect data. Data analysis with thematic method in the intersectional 
theoretical framework shows that unequal interpersonal and in-group relationships, 
structural barriers, cultural and ideological justifications, and the disciplinary and 
administrative regulation in relation to each other have led to the deprivation of these 
women from labor rights. Women carpet weavers are marginalized not only because 
of their gender, but also because of their intertwined status with their location, eco-
nomic-social class, and age, which even the Iranian legal system seeks to enact laws 
and regulation to support them, it is not available. The labor law system, with its nar-
row definition of worker, does not recognize women carpet weavers as workers and 
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does not provide an appropriate mechanism to ensure their access to labor rights. The 
authors conclude that the persistence of social inequalities even with the enactment 
of some protected laws by the legal system, such as carpet weavers’ insurance will 
be better understood by the method of intersectional analysis.

Key Words: intersectionality, intersectional discrimination, labor rights, social secu-
rity, carpet weaving insurance.


