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چکیده
تا به امروز، خطرات بسیاري زندگی افراد را در از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشري 

گذارد و برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادي به جا می. معرض تهدید قرار داده است
ها در برابر قربانیان، شود دولتکشاند که سبب میترین حد خود میسطح معاش را به پایین

اعالم . ین خطرات، ساماندهی کننداحساس مسئولیت کرده و تالش خود را در جهت مدیریت ا
، هاگونه خطرشود اینهاي اجتماعی سبب میها و ایجاد بیمهچنین مسئولیتی از سوي دولت

ها را در سه توان آناجتماعی که میهاياگرچه مصادیق خطر. رنگ اجتماعی به خود گیرد
از تشکیل برآمده هايجسمانی و خطرهاياي، خطرناشی از زندگی حرفههايدستۀ خطر

اند اما مفهوم خطر اجتماعی هاي حقوقی شناسایی شدهقرار داد، در بسیاري از نظامه خانواد
از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر .همچنان مهجور مانده است

پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی هاي نظریهخطرات اجتماعی و آموزهعناصر مشترك 
پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی .یابیماز اصطالح خطر اجتماعی دستمنسجم

مصادیق آن در حقوق ایران، اشکاالتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات 
توان در که با یاري جستن از برخی دستاوردهاي نظام تأمین اجتماعی فرانسه میشودنمایان می
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مقدمه
ویژه یافتن خطرات متعددي که حیات اقشار مختلف، بهبا وقوع انقالب صنعتی و فزونی

ن آثار در راه زدود. شدکرد، نیاز به تأمین، بیش از پیش احساس میکارگران را تهدید می
هاي کرد، اندیشۀ ایجاد بیمهخطراتی که آرامش خاطر را از اقشار مختلف اجتماع سلب می

کردن خطرات، انعقاد قراردادي بود نخستین گام براي جمعی. خصوصی در ذهن بشر رخنه کرد
پذیر جامعه ازجمله شدگان بود؛ حال آنکه اقشار آسیبکه منوط به پرداخت وجوهی از سوي بیمه

هاي بیمهران که بیش از هر قشري نیاز به تأمین را ضروري یافته بودند، توان پرداخت حقکارگ
. سنگین را نداشتند

ها جهت جواز مداخلۀ دولت در امور همۀ این مسائل، زمینۀ تغییر افکار حاکم بر دولت
منظور سی بههاي اجتماعی در کشور آلمان، گامی اسابینی بیمهاقتصادي را فراهم کرد و با پیش

تنها ها نهسوسیالیست).29: 1390استوارسنگري، (ایجاد و تکامل نظام تأمین اجتماعی برداشته شد 
ترین وظیفۀ دولت را تأمین دانستند، بلکه مهمدخالت دولت در اعمال تصدي را ضروري می

.کردندرفاه مردم و گسترش عدالت اجتماعی تلقی می
فراد، حقی را خارج از روابط قراردادي و حوزة مسئولیت از همین روست که باید براي ا

زدن به دیگري، یعنی تعهدي سلبی الزم است از تعهد به عدم آسیب. مدنی به رسمیت شناخت
که در عرصۀ مسئولیت مدنی مطرح است، گذر کرد و به تعهد هریک از افراد جامعه جهت 

دیگر . ی تعهدي ایجابی دست یافتهاي هستی و وجود انسان، یعنشدن در قبال هزینهسهیم
بهنیازوهابودن آنسبب ایجاد تعهدات و تکالیف متقابل، عمل اشخاص نیست بلکه زنده

. شوداز اینجاست که بعد جدیدي از حقوق و تکالیف شهروندي مطرح می. استتأمینداشتن
جدیدي از این شدن جایگاهی براي این مقوله در دانش حقوق، واردشدن به حوزة جهت قائل

حقوق «این حوزة جدید، همان . »هاستهدف آن، انتقال و توزیع هزینه«آید که علم، الزم می
.(Ewald, 1986: 324 et 326)است1»اجتماعی

ریشۀ . جتماعی و حقوق کار استحقوق اجتماعی متشکل از دو بخش عمدة تأمین ا
ی جستجو کرد که پیش از هر چیز هاي تأمین اجتماعی را باید در مقرراتگیري حمایتشکل

براي بهبود شرایط کار و حمایت از کارگران در برابر مخاطراتی نظیر بیکاري، پیري و بیماري 
هاي آشنایی هرچه بیشتر بشري، زمینههاي حقوقرشد و توسعۀ اندیشه. به وجود آمده بودند

در اجتماع، به سایر هاي حمایتی موجودمردم با حقوق خود را فراهم آورد و سبب شد طرح
هاي اجتماعی به اقشاري بنابراین، توسعه و تعمیم حمایت. هاي شغلی نیز سرایت پیدا کندگروه

1. Droit social = Social Law.
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.اي از دل نظام کار بودجز کارگران، نویددهندة تولد نظامِ حمایتیِ گستردهبه
برداشتسبباجتماعی،تأمیننظامتکاملتاریخطولدرموجودفراوانِوخیزهايافت
اي از تمهیدات مجموعه«ترین مفهوم، مضیق. استشدهتأمین اجتماعیازمتعدديمفاهیم
دهندة همبستگی اجتماعی میان افرادي است که با مخاطرات ناشی از کمبود یا فقدان شکل

در این مفهوم، تأمین اجتماعی ).33: 1388پیترز، (» اندهاي خاصی مواجه شدهدرآمد یا با هزینه
. گیردهاي اجتماعی را دربرمیشود و صرفاً بیمهپاسخی به خطرات اجتماعی قلمداد میعنوانبه

با . هاي اجتماعی بنابر رویکردهاي تاریخی و فرهنگی هر کشور، متفاوت استنظام حمایت
هاي مختلف هاي حمایت اجتماعی در نظاموجود این، چارچوب مشترکی در خصوص سیاست

کنندة هریک رو خطر اجتماعی، توجیهازاین. آن، خطر اجتماعی استوجود دارد که عنصر اصلی 
.(Riot, 2005:3)آیدهاي حمایت اجتماعی به حساب میشده در عرصۀ سیاستاز اقدامات انجام

به«یعنی این شاخه از علم حقوق، .موجودیت تأمین اجتماعی در ارتباط با خطرات اجتماعی است
,Dupeyroux, 1993).» اندست که واجد شرایط خطرات اجتماعیدنبال جبران آثار حوادثی ا n : 3)

در حقوق تأمین اجتماعی کشور ایران، باوجود آنکه در برابر خطرات متعدد اجتماعی، 
تنها در قوانین که نهنحويهایی طراحی شده است، مفهوم خطر اجتماعی مغفول مانده، بهحمایت

اي نیز اجتماعی، تعریفی از این اصطالح ارائه نشده، بلکه اشارهو مقررات مربوط به رفاه و تأمین 
هاي حقوقی هم، بسیار کم به اصطالح خطر اجتماعی پرداخته شده در آموزه. به آن نشده است

رو پژوهش حاضر، سعی دارد عالوه بر بررسی مصادیق خطرات اجتماعی، با تکیه ازاین. است
. رانسه، تعریفی کارآمد از مفهوم خطر اجتماعی ارائه کندپردازان کشور فبر دستاوردهاي نظریه

باحقوق،عرصۀبهورود آن. خطر، اصطالحی پرکاربرد در زبان حقوقی و غیرحقوقی است
هاي مختلف، هاي مفهوم خطر در حوزهتفاوت. هاي خصوصی همراه شده استگیري بیمهشکل

دادن تعریفی از خطر اجتماعی دستجهت بهدکترین حقوقی را بر آن داشته است تا معیارهایی را
عنوان مصداقی از خطرات در خصوص آنچه  به. ارائه کنند و در جهت شناسایی مفهوم مزبور برآیند

المللی کار، با طرح سازمان بین102نامه شماره مقاولهشود باید گفت، اجتماعی تلقی می
کند که ازجملۀ ي نسبت به خطرات ارائه میاستانداردهاي حداقل تأمین اجتماعی، دیدگاهی ساختار

.مندي و بارداري اشاره کردتوان به بیماري، بیکاري، حوادث ناشی از کار، عائلهها میآن

مفهوم خطر اجتماعی. 1
هاي توزیع در هر دو حوزة حقوق خصوصی و حقوق هرچند خطر از لحاظ مفهوم و برخی شیوه

هاي بسیار میان این دو اصطالح، ضرورت بررسی د اما تفاوتتأمین اجتماعی، اشتراکات بسیار دار
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رغم وجود علی. کندروشن میکردن یک خطر را تلقیمعیارهاي مختلف جهت اجتماعی
هایی میان خطر در دو حوزة حقوق خصوصی و حقوق تأمین اجتماعی، در حقوق ایران به تفاوت

دادن این رو براي پوششازاین. تتعریف این اصطالح در حوزة حقوق خصوصی اکتفا شده اس
.خأل، بررسی نظرات حقوقی کشور فرانسه، ضروري است

مشترك در حقوق بیمه و تأمین اجتماعیخطر، مفهومی. 1-1
که از دیرباز در زبان حقوقی و غیرحقوقی وجود داشته، از واژة التین 1واژة ریسک

Risicum یا واژه یونانیRhiza تولد اصطالح خطر ).24: 1381رویل،اوت(اخذ شده است
کارگیري بیمه در گردد؛ آن هنگام که در عرصۀ تجاري، نظریه بهمیالدي برمی15به نیمه قرن 

هاي تجاري رواج پیدا مقابل حوادث دریایی و رویدادهاي مطلوب یا ناگوارِ برآمده از فعالیت
).170: 1390مرادزاده،(کرد 

ي ناگوار است که با تهدید تمامیت جسمانی یا دارایی فرد، ادر زبان روزمره، خطر، واقعه
در اصطالح و )1389:66قسمتی تبریزي،(دهد بینی او رخ میخارج از حیطۀ اقتدار و پیش

یا : شود که از دو منظر، مجهول استعنوان رویدادي مستعد ایراد خسارت تلقی میبهحقوقی، 
استنامعلومزمان حدوث آنوقوع،دنبومسلمصورتدریااستغیرمسلموقوع آن

(Cornu, 2005: 819).تغییراتی در زندگی بخشبار باشد، خواه شادينتیجۀ واقعه، خواه اندوه ،
. آورد که نیازمند تضمین استشخص پدید می

اي، شود و در نظام بیمهترین رکن قرارداد محسوب میهاي تجاري، اصلیخطر در بیمه
مفهوم خطر و . تحت پوشش استدر راستاي مدیریت مخاطرات گر تالش عمدة بیمه

عالوه بر این، . هاي توزیع آن در عرصۀ حقوق تأمین اجتماعی، همانند حقوق بیمه استتکنیک
خطر در حوزة تأمین اجتماعی با تکیه بر دستاوردهاي علم آمار، مفهومی نزدیک به خطر در 

مجزا فهوم در این دو عرصۀاما این م.)1389:64قسمتی تبریزي،(گیرد حقوق بیمه به خود می
.در حوزة تأمین اجتماعی،  وصف اجتماعی پیدا کند» خطر«شود هایی دارد که سبب میتفاوت

شود اي در آینده تلقی میعنوان حادثهخطر اجتماعی بهها این است که ازجملۀ این تفاوت
اي گونهخطر بیماري بهۀالً مقولمث«. که برحسب آن، روش تعهد به پرداخت، متغیر است

. گسترده در حقوق بیمۀ درمانیِ مربوط به رژیم کلی تأمین اجتماعی فرانسه توصیف شده است
گیرند، حاصل از این معنا، حمایتی بسیار گسترده از اشخاصی که در محدودة این رژیم قرار می

قراردادهاي خصوصی بیمه طور دقیق در هاي حادثۀ تحت پوشش بهدرمقابل، ویژگی. شودمی
1. Risque = Risk
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» گیردکه تنها از خطرات مندرج در قرارداد، حمایت صورت مینحويشود، بهبیماري معین می
)(Kessler,1999 -تر باید گفت در نظام بیمهطور دقیقبه.)172: 1390مرادزاده،(از نقلبه50:

شود و نامه قید میهنفع و خطرات مورد بیمه در بیمهاي خصوصی، میزان حق بیمۀ اشخاص ذي
نامه تواند از حدود بیمهکمک بیمه، متناسب با حق بیمۀ پرداختی است و جبران خسارت نمی

که در نظام تأمین اجتماعی، کمک اعطایی از طرف سازمان تأمین اجتماعی تجاوز کند درحالی
).91: 1383وکیل و عسکري،(هیچ تناسبی با حق بیمۀ پرداختی ندارد 

بودن خطراي اجتماعیمعیاره. 1-2
خطر در صورتی اجتماعی است که در وهلۀ اول، بر زندگی اقتصادي بخش اعظم افراد 
اجتماع، تأثیر عمیقی بگذارد و این تأثیرگذاري چنان باشد که ضرورت تقبل جمعی جهت 

:دادن آن احساس شودپوشش

تأثیر اقتصادي. الف
ود، اثري مشترك بر وضعیت اقتصادي شالزم است حوادثی که خطر اجتماعی خوانده می

Dupeyroux, 1993)افراد بگذارد : n: 6) . منظور از تأثیر خطر اجتماعی بر وضعیت اقتصادي آن
طور کلی آوردن درآمد را کم کند یا این توانایی را بهدستاست که خطر اجتماعی توانایی به

که درصورتی. ش را براي او دشوار سازداز فرد بگیرد یا آنکه با تحمیل هزینه بر فرد، امرار معا
شودها همراه شود، مشکالت اقتصادي فرد، دوچندان میکاهش درآمد شخص با افزایش هزینه

(Chauchard,2000 :5).
خطر اجتماعی به پیوندبهمعتقد1چنان با اهمیت است که یکی از نویسندگان،این معیار آن

تلقی کرد2»خطر اقتصادي«توان آن را اي که میهگونشده است، بهخسارت اقتصاديِ حاصل
(Alfandari, 1997 معتقد است امکان ابراز خطرات 3دیگراياین در حالی است که نویسنده.(9:

صورت واحد پولی، به این معنا پنداشته شده که خطرات اجتماعی، خاص خطرهاي اجتماعی به
Chauchard, 2001(اقتصادي هستند  ).172: 1390مرادزاده،ازنقلبه2:

مربوطکهايدسته: توان خطرات اجتماعی را بر اساس نتایج  آن، در دو دسته قرار دادمی
ماننددهدمیکاهشراافرادکارکردنتوانایییاخطراتاینشود؛میدرآمدکسببه

اعمالسرربمانعیکار،انجامتواناییبهزدنآسیببدونیاازکارافتادگی،پیري،بیماري،

1. Elie Alfandari
2. Risque économique = Economic Risk
3. Jean-Pierre Chauchard
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کارگیريبهبااجتماعی،خطراتازدیگردسته.بیکاريمانندکندمیایجادتواناییاین
پایینراافرادزندگیسطحوکندمیهزینهتحمیلکهصورتبه ایندارد؛درآمدها ارتباط

هايهزینهمسکن ومشکلیاپیراپزشکیوپزشکیهايهزینهبیماريِ متضمنمانندآورد،می
.خانوادهبهمربوط

طور مطلق، قائل به وجود مرزي میان موارد مذکور شد، مثالً هرچندتوان بهنمیاگرچه
هایی نیز برشود، ممکن است هزینهمیدرآمدکسبتواناییآمدنپایینبهمنجرازکارافتادگی

.فرد تحمیل کند
شده تعریف شده بیمهواسطۀ آثارش بر دارایی اشخاصدر حقوق فرانسه، خطر اجتماعی به

قانون تأمین 111- 1ماده 2به همین دلیل است که براي شناسایی خطر اجتماعی، بند . است
طبق این بند، تأمین اجتماعی، . ورزدبر عنصر نتیجه تأکید می1945سالاجتماعی فرانسه، مصوب

بردن توانایی کسب نها را در برابر خطراتی که مستعد کاهش یا ازبیهاي آنکارگران و خانواده«
هاي هاي مربوط به پدرشدن، مادرشدن و هزینهزمان هزینهکند و همباشد، تضمین میدرآمد 

1.»دهدخانواده را پوشش  می

هاي اجتماعی، همواره پیامدهاي منظور ارائه حمایتدر نظام تأمین اجتماعی ایران نیز به
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ایران، قانون ساختار 1در ماده . اقتصادي لحاظ شده است

، حمایت از همۀ افراد کشور در برابر رویدادهاي اقتصادي، ازجمله اهداف 1383مصوب سال 
طور مستقیم به در قانون تأمین اجتماعی نیز هرچند به. برقراري تأمین اجتماعی خوانده شده است

شده بینیور رفع آثار منفی اقتصادي پیشمنظمسئلۀ آثار اقتصادي اشاره نشده، کلیۀ تمهیدات به
. است

تقبل جمعی. ب
عالوه بر عنصر پیامد که در شناسایی خطرات اجتماعی نقش مهمی دارد، شیوة مدیریت 

واسطۀ مفهوم خطر اجتماعی که به.اي از ویژگی اجتماعی آن را نشان می دهدخطر نیز ضابطه
ۀ بیمه متمایز شده است، ویژگی جمعی تقبل را حقوق تأمین اجتماعی از مفهوم خطر در عرص

:(کندبیان می (Alfandari, 1997 نظر به خطر اجتماعی، خطري است که نهادي جمعی با 14:
. (Millet, 1998: 354)شودآن را متقبل میعدم توانایی فرد در مواجهه مستقل با واقعه، 

ماعی و بر پایۀ نظریۀ همبستگی هاي تأمین اجتمدیریت خطرات اجتماعی از طریق سازمان
هاي خصوصی، مسئلۀ سوددهی و منفعت است که در آن برخالف مدیریت خطرات توسط بیمه

4. Accessible sur: www.legifrance.gouv.fr, dernière consultation: le 23 May 2015.



113شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه

1،»اصل همبستگی«خطري که اجتماعی شده، با اتکا به توزیع آثارش مطابق با . مطرح نیست

، مدنظر قرار کند و مهار نتایج حوادث را بنابر اصل انصافآرمان عدالت توزیعی را محقق می
کردن برخی در عرصۀ تأمین اجتماعی، فن بیمه که از جمعی.(Ewald, 1986: 356)دهد می

نظریۀطریقازوشودمیمنتقلجامعهازوسیعیقشربهاست،گرفتهحوادث، نشأت
:Ewald, 1986)شود می»مضراتکردنجمعیبرايسودمندايشیوه«به تبدیلهمبستگی،

اي جهت یابد و روش بیمهن خطري که توسط شرکت بیمۀ خصوصی تقبل میبنابرای.(371
شود، اجتماعی نیست، بلکه خطر در صورتی اجتماعی است که کار گرفته میمدیریت آن به

.(Millet, 1998: 355)قرار گیرد 2»بازار رقابتی«خارج از 
خطرات اجتماعی عمل عنوان نمایندة افراد اجتماع، در جهت تقبل جمعی آثارها بهدولت

ها، لزوماً به معناي نقش این نهاد در مسئله مدیریت خطرات اجتماعی توسط دولت. کنندمی
هاي اجتماعی و پرداخت حق بیمه نیست، بلکه صرف قراردادن تکلیف تأمین منابع مالی حمایت

.  این شرط کافی استبر دوش نهادهاي دولتی، جهت تحققو مدیریت نظارت 

ها در این عرصه خألهاي قانونی جهت تعریف خطر اجتماعی و تالش آموزه. 1-3
هاي اجتماعی است و موجودیت هرچند خطر اجتماعی، عنصر اصلی در طراحی نظام حمایت

تأمین اجتماعی، برخاسته از خطرات اجتماعی است، در قوانین ایران و فرانسه، خألهایی براي 
وجود خأل در قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی .خوردتعریف این اصطالح به چشم می

پردازان این کشور را بر آن داشته است که در صدد ارائۀ تعریفی جامع در این فرانسه، نظریه
.  خصوص برآیند

خألهاي قانونی جهت تعریف خطر اجتماعی. الف
شی جهت تعریف مفهوم شود قانونگذار، تالالمللی معلوم میبا بررسی قوانین داخلی و بین

در عرصۀ حقوق . خطر اجتماعی به عمل نیاورده و تنها به ذکر مواردي اکتفا کرده است
اجتماعی و با کاوش در متون قانونی متعدد، تمایلی یکسان جهت شناساندن مفهوم خطر 

ناي رغم اهمیت و غبنابراین مفهوم مزبور علی. شودبردن حوادث دیده میاجتماعی، صرفاً با نام
.خود، همچنان در متون قانونی مبهم مانده است

میالدي که راجع به حداقل 1952المللی کار، مصوب سال سازمان بین102نامۀ شماره در مقاوله
اي از صورت مجموعهاستانداردهاي تأمین اجتماعی است، همچون بسیاري از متون دیگر، خطر به

1. Le principe de solidarité.
2. Le marché concurrentiel.
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هایی از جمعیت ز سوي دولت براي همۀ مردم یا بخشحوادث بیان شده که در برابر آن، تضمینی ا
هاي که بیمه1930آوریل 30قانون 1توان به ماده در حقوق فرانسه نیز می. تقاضا شده است

این ماده، خطرات بیماري، ازکارافتادگی پیش از موعد، . اجتماعی را برقرار ساخته، اشاره کرد
).1390:169،مرادزاده(سالخوردگی و مرگ را برشمرده است 

اي از خطرات اجتماعیِ ایجادشده در ارتباط با سیاههنیز1945در قانون تأمین اجتماعی 
با بررسی قوانین و مقررات (Riot, 2005: 3).مشکالت اجتماعی پس از جنگ، ارائه شده است 

ي ماده شود که هرچند در برخی بندهامربوط به تأمین اجتماعی در ایران نیز این مسئله روشن می
قانون تأمین 3گانۀ ماده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بندهاي شش1

، خطرات اجتماعی برشمرده شده است و در قانون تأمین اجتماعی 1354اجتماعی، مصوب سال 
تنها تعریفی از خطر ذکر شده است اما قانونگذار نههاي تحت پوشش قرارگرفتن آنشیوه

اي نکرده به دست نداده است بلکه حتی در هیچ جاي قانون به اصطالح مزبور اشارهاجتماعی 
.است

ها جهت تعریف خطر اجتماعیتالش آموزه. ب
:جهت تعریف خطر اجتماعی دو دیدگاه مطرح شده استدر حقوق تأمین اجتماعی فرانسه، 

پذیر از زندگی اجتماعی امري جداناخطر اجتماعیارائه کرده، 1دورانپلدر دیدگاه اول که 
گیرد ازجمله خطرات تواند ایمنی فردي را تهدید کند و موارد متعددي را دربر میاست که می

محیط طبیعی نظیر سیل و زلزله، خطرات ناشی از محیط اجتماعی نظیر جنگ، خطرات پولی ناشی از 
از خطرات اجتماعی وراندهرچند برداشت . ايتورم و نهایتاً خطرات ناشی از زندگی شغلی و حرفه

ورزد که تأمین اجتماعی به دنبال پوشش کلیۀ این بسیار گسترده است، او بر این امر تأکید می
,Durant)خطرات نیست  1953: n2) . این دیدگاه که براي خطرات، موضوعیت قائل شده است، به

بودن ول اجتماعیآید اعلت و سبب ایجاد خطرات توجه دارد و در صورت پذیرش آن، الزم می
.حادثه احراز شود تا جبران آثار آن توسط تأمین اجتماعی عملی شود

استرویدادياجتماعیخطراست،آنبهقائل2دوپیروژاكژانکهدیگردیدگاهدر
کاهشیاهزینهافزایشباوآوردمیواردآسیباشخانوادهوکارگراقتصاديایمنیبهکه

برايدیدگاهاین).1389:65تبریزي،قسمتی(شود میويندگیزسطحتنزلسببدرآمد،
حمایتکهمعنابدیناست؛شدهقائلموضوعیتهاآنآثارجبرانبرايوخطرها طریقیت

میقرارکاردستوردرراخطراتیجبراناجتماعی،تأمینحقوقحوزةدرشدهبینیپیشهاي
1. Paul Durand (1831- 1922).
1. Jean-Jacques Dupeyroux.
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اجتماعیخطراتنظریه،اینمطابق.باشدهداشتهمراهبهاقتصاديسنگینپیامدکهدهد
خطراتعنوانبهنیزبارداريوپیرينظیرموارديونداردمالزمهاجتماعیزندگیباضرورتاً

استالزمآن،تبعبهواستمتنوعاجتماعیخطراتقلمروروازاین.شودمیتلقیاجتماعی
).42-43: 1381طالب،(شود گستردهنیزاجتماعیتأمینهايسیاست

آوردن مواردي نظیر پیري در قلمرو خطرات اجتماعی، حساببا تکیه بر این دیدگاه و به
رود زیرا خطر پیشامدي است که وقوع آن در کار نمیدیگر واژة خطر به معناي معمول خود به

).91: 1388پیترز،(آینده محتمل و نامعلوم است، حال آنکه وقوع پیري، امري محتمل نیست 
تواند مالك تعیین مصادیق خطرات اجتماعی باشد زیرا ممکن طور قطع نمیدگاه اول بهدی

) نظیر پیري(عنوان خطرات اجتماعی تلقی شود که برخاسته از دل اجتماع نباشداست مواردي به
مانند (خطر اجتماعی تلقی نشوداست خطرات برآمده از دل اجتماع، یا برعکس، گاه ممکن 

).جنگ

اجتماعیخطراتقمصادی.2
هاي تأمین اجتماعی، حمایت از افراد تحت شمول خود به بهترین وجه دغدغه هریک از نظام

ها و گستردگی افراد تحت حمایت، به درجه رشد تأمین اجتماعی در میزان حمایت. ممکن است
ردم هاست که براي تعیین میزان مسئولیت خود در برابر مبر عهده دولت. کشورها بستگی دارد

عنوان خطري اجتماعی اعالم کنند زیرا با سرزمین خویش، برخی از خطرات را به
منزلۀ یکی از مسئولین در حمایت از ، دولت خود را بهخطراتاي از شدن مجموعهاعالماجتماعی

المللی کار، سندي است که سازمان بین102نامه شماره مقاوله. کندافراد گرفتار خطر معرفی می
ادیقی از خطرات اجتماعی، به کردن شماري از خطرات و بیان مصمحسوبماعیجهت اجت

المللی، با شده در این سند بیناستانداردهاي مطرح. هاي عضو، کمک شایانی کرده استدولت
هزینه سالمندي، هزینه بیکاري، کمکهزینه ایام بیماري، کمکهاي پزشکی، کمکعنوان مراقبت

هزینه هزینه دوران بارداري،کمکمندي، کمکهزینه عائلهز کار، کمکهزینه سوانح ناشی اکمک
بندي خطرات به دست ارش و دستههزینه بازماندگان، دیدگاهی در شمازکارافتادگی و کمک

تر مصادیق خطرات اجتماعی، با تکیه بر استانداردهاي منظور بررسی هرچه منظمبه. دهدمی
اي از این خطرات به دسته: ها را در سه دسته جاي دادتوان آننامه، میشده در این مقاولهمطرح

. گیردشود و سالمت جسمی و روحی قربانی را نشانه میهاي شغلی حادث میمناسبت انجام فعالیت
اي و خطر بیکاري، دسته دیگري از این هاي حرفهحوادث کار و بیماري: اند ازاین خطرات عبارت

گیرد و بر سالمت جسم و جان تأثیر جریان عادي زندگی نشأت میخطرات که از طبیعت حیات و 
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گذارد، خطرات جسمانی است که موارد بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیماري و فوت را شامل می
آید و بر سالمت دسته آخر، خطراتی است که از دل تشکیل خانواده و گستراندن آن برمی. شودمی

مندي و بارداري را در خود جاي داده این دسته از خطرات، عائله. ردگذاها تأثیر میاقتصادي خانواده
.است

ايخطرات برآمده از زندگی حرفه. 2-1
هاست، خطراتی اي که امري جداناپذیر از زندگی انسانهاي حرفهممکن است انجام فعالیت

اما وجود . کندها را تهدید به همراه داشته باشد و در مواردي سالمت شاغلین یا حتی حیات آن
در واقع، افراد به بهاي . داردچنین تهدیداتی هرگز افراد را از انجام فعالیت شغلی بازنمی

یافتن به استقالل اقتصادي و ارضاي نیازهاي روانی خویش، خطرات برآمده از زندگی دست
رخه ها به چنین افرادي که در گردش چرو اعطاي حمایتازاین. خرنداي را به جان میحرفه

از طرف دیگر، خطري که همواره . کنند امري ضروري استاي ایفا میاقتصادي نقش عمده
این خطر در . دادن حرفه و بیکارشدن استکند، خطر ازدستافراد صاحب شغل را تهدید می

شود اما در مشاغلی که مراتب، کمتر احساس میمشاغل دولتی به سبب وجود امنیت شغلی به
.گیرد، کامالً ملموس استانجام میتحت سلطه کارفرما

ايهاي حرفهحوادث کار و بیماري.الف
وري و کشاورزي اشتغال داشتند و نیازهاي هاي دور به سبب آنکه بیشتر افراد به پیشهدر گذشته

آمدند و بروز خود مالک ابزار تولید به حساب میکردند، شان را به دست خویش تأمین میزندگی
هاي مسئلۀ امکان بروز بیماري در اثر فعالیت. شدها منتسب میدر ضمن کار، به خود آناي حادثه
میالدي روشن شد اما پس از تحوالت صنعتی جهان بود که 16اي براي نخستین بار در سده حرفه

هاي طوالنی کار، نور ضعیف در محیط کار، فقدان تهویه، ساعت. توجه شدتبدیل به امري قابل
آالت خطرزا در شمار مجموعه عواملی بود که عالوه بر د در محل کار و ماشینهواي راک

دامنه این پدیده، . دادها کاهش میها را در برابر برخی بیماريزدن به کارگران، توان آنآسیب
هاي بودن دستمزدها، زنان و کودکان وارد عرصه فعالیتواسطه پایینتر شد که بههنگامی گسترده

). 68: 1378مریدي، (زاي محیط قرار گرفتند دند و در معرض عوامل بیمارياي شحرفه
هاي از حوادث کار و بیماريافزایش آمار و اطالعات مربوط به خسارات ایجادشده«
آمد، هاي هنگفت آن که از این رهگذر به کارگران و کارفرمایان وارد میاي و هزینهحرفه

دانان، صاحبان صنایع و عامه مردم نگذاران، قضات، حقوقباعث تغییر سریع در طرز تلقی قانو
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هاي جدید، حلرو اتخاذ راهازاین. نسبت به نظام جبران خسارات ناشی از خطرات شغلی شد
.»گریزناپذیر بود

هاي مبتنی بر حقوق خصوصی، پاسخی مناسب جهت تأمین منافع کارگران به حساب حلراه
آوردن به نظام مبتنی بر عدالت توزیعی و حقوق عمومی ، در رويحلبنابراین تنها راه. آمدنمی

).117- 119: 1386عراقی،(شددیده می
) الف(قانون اساسی و بند 29در اصل » حوادث و سوانح«هاي همگانی برابر بینی بیمهپیش

دث بودن خطر حواقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حکایت از اجتماعی2ماده 
کارحوادثخطرایران،دراگرچه. اي در حقوق  ایران داردهاي حرفهناشی از کار و بیماري

اجتماعیهايحمایتپوششتحتافراددایرةاماشدهشناساییايحرفههايبیماريو
کار،قانونمشمولکارگراننظیرشاغلین،ازايعدهصرفاًکهترتیببه ایناست؛محدود

رانندگانو1نباشندخاصقوانینپوششتحتآنکهبهمشروطالبته،دولتکارکنان
.شوندمیبیمهاجباريصورتبهايحرفههايبیماريوکارحوادثبرابردر2بارونقلحمل

بیمه،اینامااستشدهبینیپیشفرماخویشبیمهقبیل،اینازحوادثیبارویاروییدرهرچند
فرمایانخویشکمیندرخطراتنکردنتلقیاجتماعیبیانگرخوداینکهندارد،اجباريجنبه
.است

بیکاري. ب
ها صرفاً از یک ویژه براي کسانی که معاش آندادن منبع درآمد، بهبیکارشدن و ازدستازکار

شود، آثار مخربی بر زندگی شخصی و به تبع آن بر زندگی اجتماعی برجاي منبع تأمین می
ها بتوانند دهد تفاوت میان درآمد و هزینه مزدبگیران چنان نیست که آنشان میآمارها ن.گذاردمی

هاي در نتیجه، فقدان کمک. را دفع کنند3هاي ناشی از بیکاريهاي خود، آسیباندازبا تکیه بر پس
: 1386عراقی،(رو خواهد کرد اي، کارگر بیکار و خانواده او را با کاهش شدید سطح درآمد روبهبیمه
245.(

جاي نیروي کارگران کارگیري ابزارآالت صنعتی بهشدن جوامع و بهرشد جمعیت، صنعتی
هرچند قبل از ماشینیسم، . شودترین عوامل رشد بیکاري در کشورها تلقی مییدي، ازجمله مهم

پایۀ بیکاري صنعتی نبوده است بیکاري وجود داشته، اما بیکاري در نظام کشاورزي هرگز هم

.1354سالمصوباجتماعی،تأمینقانون4مادة1تبصره. 1
. 1379سالمصوبشهري،بینمسافروبارونقلحملرانندگاناجتماعیبیمهقانونواحدهماده. 2
آید و مجرایی را که رده شده است که براي افراد شاغل پیش میاي آوخطر بیکاري به این جهت در شمار خطرات حرفه. 1

.رو حمایت در برابر این خطر، از سوي اجتماع الزامی استازاین. گیردها میبراي امرار معاش بدان تکیه شده، از آن
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هاي آید در قالب طرحبنابراین جهت جلوگیري از آثار سوء بیکاري، الزم می).139: 1347پاکباز،(
تواند از طریق نظام بیمه اختیاري یا اجباري یا ها میاین حمایت. مختلف از بیکاران حمایت کرد

).61: 1387بادینی،(عملی شود ) کمک بیکاري(نظام حمایتی 
میالدي، مشارکت کارفرما و 19دهد تا اواخر قرن میبررسی سیر تاریخی بیمه بیکاري نشان

بردن به پی. ها، هیچ نقشی نداشتدولت در سازماندهی و تأمین منابع مالی این دسته از حمایت
، افراد با میل و انتخاب خویش، خود را هاي اختیاري بیمه بیکاري که در آنعدم کفایت طرح

ها از اقداماتی که متضمن پشتیبانی از د دولتدهند، سبب شها قرار میتحت پوشش حمایت
). 247: 1386عراقی،(افراد است، استقبال کنند 

ها نسبت به شهروندان خود و تأمین حق ها از افراد بیکار، جزء مسئولیت آنحمایت دولت
). 263: 1376پناهی،(است1ها در خصوص حق بر اشتغالشدة آنتضمین

طور کلی بر عهده نظام حقوقی ایران، تأمین حق بیمه بیکاري بههاي حقوقی نظیردر برخی نظام
شدن محسوبدر این خصوص باید بر این امر تأکید شود که اجتماعی2.کارفرما قرار گرفته است
از نقش دولت در تأمین منابع مالی، پاسخگو به این خطرات نیست، بلکه یک خطر، صرفاً برخاسته

ها به سازمان تأمین ها و پرداخت آنبیمهنقش دولت از طریق واگذاري تکلیف دریافت حق
بیکاري،بیمهقانون1مادهموجببه. بودن خطر بیکاري استاجتماعی، خود نشانی از اجتماعی

حالیدراین. هستندمزبورقانونمشمولاجتماعی،تأمینقانوننمشمولیکلیه،1369سالمصوب
آزاد،مشاغلوحرفصاحبانکلی،ازکارافتادگانبازنشستگان،فوق،مادهتبصرهدرکهاست
مینشانايمسئلهچنین.اندشدهخارجقانونشمولدایرهازخارجیاتباعواختیاريشدگانبیمه
دولتاستشایستهبنابراین.شودنمیتلقیاجتماعیشاغلین،ازستهداینبرايبیکاريخطردهد

.برآیدافراداینازحمایتدر صدداجباري،هايبیمهبینیپیشبا

خطرات جسمانی. 2-2
هایی مختلف در معرض تهدید زندگی شخصی افراد، خارج از هیاهوي جوامع شغلی، به گونه

ی است که هر فرد، مگر در مواردي خاص، باید با آن پیري و بازنشستگی، سرنوشت محتوم. است
شود، وضعیتی است که شخص را اگرچه آنچه از واژه بازنشستگی به ذهن متبادر می. رو شودروبه

ها ار به حق افراد بر حمایتالمللی کسازمان بین102نامه شماره مقاوله24تا 19اعالمیه جهانی حقوق بشر و مواد 23ماده . 2
ها تحمیل کرده منظور اعمال واقعی حق کار، وظایفی را بر دولتمنشور اجتماعی اروپایی نیز به1تأکید کرده است و ماده 

.است
و باشد که کالً توسط کارفرما تأمین شده میدرصد مزد بیمه3حق بیمه بیکاري به میزان «: قانون بیمه بیکاري5طبق ماده . 3

.»پرداخت خواهد شد
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گیرد کند، اما این وضعیت از این جهت در شمار خطرات جسمانی قرار میبه بازار کار مرتبط می
در . دارداش باز میايو را از ادامه فعالیت حرفهته، اشدن توانایی جسمی فرد بازنشسکه کم

دهد و مواردي مشخص نیز انسان به شکلی پایدار و مؤثر، توانایی کاري خود را از دست می
عالوه هر انسانی در طول به. آنکه این کاهش توانایی ناشی از کار باشدشود، بیازکارافتاده می

به امراض مسري یا غیرمسري، در معرض خطر بیماري زندگی خویش با باالرفتن سن یا مبتالشدن 
اي، عالوه بر تأثیر روانی بر اعضا، آور هر خانوادهن موارد، فوت ناندر کنار ای. گیردقرار می

آورد که الزم است تمهیداتی در جهت رفع آن بر پیکر اقتصادي خانواده وارد میاي سنگین ضربه
. اندیشیده شود

بازنشستگی. الف
اي هایی که در اثر بیماري یا واقعهجز آنامري گریزناپذیر است که همه افراد را بهپیري

هاي از طرف دیگر، ناتوانی در انجام فعالیت. سازدکنند، درگیر خود میپیش از آن فوت می
بنابراین جهت. برددادن منبع درآمد، امنیت اقتصادي افراد را از بین میو در پی آن، ازدستاي حرفه

ها و خدمات فرد در جامعه، یتمنظور درنظرگرفتن پاداشی براي فعالپرکردن خأل مزبور و به
نهاد بیمه عمر، پیش از گسترش صنایع، ).213: 1339شیدفر،(نماید هایی ضروري میبینی حمایتپیش

یمه هاي سنگین بآمد اما هزینهشمار میآوردن امنیت در دوران سالمندي بهراهکاري جهت فراهم
هاي دخالت دولت را فراهم آورد عمر و ضعف شدید اجتماعی و اقتصادي کارگران، زمینه

). 377: 1386عراقی،(
ها نوعی مسئولیت را در تضمین حداقل سطح زندگی مناسب با دولترو شایسته است که ازاین

اجباري حق بیمه از واسطه توانایی دولت در دریافت ایفاي این مسئولیت به. شأن سالمندان تقبل کنند
هاي افرادي که حتی مایل به تأمین اقتصادي آینده خویش نیستند، باعث سهولت در اجراي طرح

). 45و 17: 1379تامپسن،(هاي بازنشستگی شده است اجباري بیمه
تواند آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد، اثري که بیش از هر چیز ذهن هرچند بازنشستگی می

کردن یک تلقیا در حقوق ایران به خود مشغول ساخته، نخستین معیار جهت اجتماعیقانونگذار ر
قانون تأمین اجتماعی که در مقام تعریف 2ماده 15بند . خطر، یعنی همان معیار اقتصادي است

دادن منبع درآمد تأکید دارد، این شده به کار و به تبع آن، ازدستبازنشستگی، بر عدم اشتغال بیمه
.دهدروشنی نشان میرا بهمسئله

اجتماعیهايبیمهپوششتحتمحدوديمشاغلایران،اجتماعیتأمینمقرراتدرازآنجاکه
برايبازنشستگیبنابراین.شودمیمندبهرهبازنشستگیمزایايازنیزکمتريمشاغلگیرد،میقرار
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استدرحالیاین.دشونمیمحسوباجتماعیخطرياختیاري،شدگانبیمهوفرماخویشافراد
حتیواستگرفتهقراراجباريهايبیمهپوششتحتزیاديمشاغلفرانسه،کشوردرکه

هايمساعدتقالبدراند،نداشتهشغلیهیچبهاشتغالخویش،زندگیطولدرکهافرادي
وتاسشدهبینیپیشفرانسهکشوردرکهجالبیتمهید.گیرندمیقرارحمایتمورداجتماعی

بهآنطبقکهاست1ايبیمهشود،بیشتربازنشستگیهايحمایتازمندانبهرهدایرهشودمیسبب
یاخویشمعلولهمسریافررندازنگهداريهدفبهراخودمشاغلکهافراديازحمایتمنظور

بیمهحقدستمزد،حداقلحقوقمیزانبهدولتکنند،میتركخویشسالمفرزندازنگهداري
بتواندبرسدبازنشستگیسنبهشخصکهزمانیتاکندمیپرداختفردجانبازرابازنشستگی

2.شودبرخورداربازنشستگیحقوقازبازنشستهشخصهرمانند

ازکارافتادگی. ب
زندگی اقشار مختلف اجتماع، خواه فقیر خواه ثروتمند، همواره در معرض تهدید خطرات 

یابد که این خطرات و ایجاد صدمه، زمانی اهمیت بیشتري میوقوع. مختلفی قرار دارد
موضوعشان افراد شاغلی باشد که براي تأمین نیازهاي خود و خانواده خویش نیازمند انجام 

تواند موجبات کاهش مستمر توان کاري فرد بارآمده میخطرات به. اي هستندهاي حرفهفعالیت
. آورده و دامنه آن تا مرز ازکارافتادگی پیش برودشاغل را در سنین اشتغال به کار فراهم 

هاي شود، هزینهازکارافتادگی عالوه بر آنکه مانع فرد از اشتغال به شغلی جهت کسب درآمد می
المللی از همین روست که برخی اسناد بین3.کندشماري را به جهت بیماري بر فرد تحمیل میبی

ریزي ها را مکلف به طرحالمللی کار، دولتمان بینساز128و 102نامه شماره مانند مقاوله
.اندمنظور ترمیم آثار ازکارافتادگی کردههایی بهحمایت

هاي اجتماعی براي کارگران مشمول قانون کار، کارکنان بینی مقررات حمایتی و بیمهپیش
5شهري،ینونقل بار و مسافر بو رانندگان حمل4دولت که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند

هرچند در مقررات تأمین اجتماعی . بودن خطر ازکارافتادگی در حقوق ایران داردداللت بر اجتماعی
بیمه6و قالیچه،قالیبافندگانوآزادمشاغلوحرفصاحباننظیرشغلیهايایران براي گروه

1. Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)
.2011قانون تأمین اجتماعی فرانسه، مصوب سال 381-7الی381-1، 581-1مواد . 2
الزم به ذکر است منظور از ازکارافتادگی، ازکارافتادگی غیر ناشی از خطرات شغلی است که امکان دارد به سبب بیماري . 1
.اي غیر ناشی از کار حاصل شودا حادثهی

.قانون تأمین اجتماعی4ماده . 2
,1379شهري، مصوب، ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین. 3
,1376ماده واحدة مصوب . 4
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مدیریتدردولتنداشتننقشوهابیمهاینبودناختیاريامااستشدهبینیپیشازکارافتادگی
.استنشدهتلقیاجتماعیجامعه،فعاالنازقشراینازکارافتادگیِخطردهدمینشانخطر،این

بیماري. ج
هایی که فرد اشتغال دارد، همواره مخاطراتی وجود در جریان طبیعی زندگی و خارج از محیط

هایی که گاه بنابر بیماري.دهددارد که وضعیت سالمت افراد اجتماع را در معرض خطر قرار می
شود، آرامش زندگی را از کهولت سن و گاه در اثر امراض مسري یا غیرمسري بر افراد عارض می

هاي شود تواناییباعث می1وقوع بیماري. کندها سلب کرده و سیر عادي زندگی را مختل میآن
ابد و نهایتاً ارتباط او با دنیاي فیزیکی فرد با توجه به نوع و شدت بیماري، به شکل چشمگیري تنزل ی

بنابراین از جنبه اقتصادي و روانی الزم است فرد را در برابر خطرات غیرقابل . اشتغال، قطع شود
). 142: 1376پناهی،(هایی قرار داد ها، تحت پوشش حمایتبینی ناشی از بیماريپیش

ط اجتماع، هرچند ممکن هاي متوسهاي گزاف ناشی از وقوع این خطر براي خانوادههزینه
شدت تحت تأثیر کم سطح زندگی افراد را بهاست در بادي امر، چنان محسوس نباشد، اما کم

آور خانواده را گرفته تر است که بیماري، گریبان ناناین امر زمانی محسوس. دهدخود قرار می
کنندة درآمد ا منبع تأمینشده، خانواده از تنههاي تحمیلباشد زیرا در این حالت، عالوه بر هزینه

بنابراین در اینجا . شوداش را از دست داده، محروم میايخود که نیروي انجام فعالیت حرفه
گیرد و با تحمیل هزینه، امکان امرار آوردن درآمد را از فرد میدستتوانایی بهخطر بیماري،

(Chauchard, 2000: 4).کند معاش را براي او دشوار می

مستلزم 3اند،الملل، تمامی کشورها آن را تصدیق کردهکه در حقوق بین2د بر سالمتحق افرا
قراردادن آن براي همگان تحت شرایط برابر آوردن خدمات مطلوب سالمت و دردسترسفراهم
بنابراین ازآنجاکه حق افراد بر سالمت در زمرة حقوق بنیادین بشر قرار دارد و سالمت، جزو . است
آید، پوشش آن هاي اجتماعی به شمار میو فعالیتا و شرایط اصلی اشتغال به کار هزمینهپیش

-171: 1388پیترز،(بخشیدن به آن باشد توسط نظام تأمین اجتماعی باید همگانی و با هدف عمومیت
ها که قسم اجباري بیمه4هاي اجتماعی و درمانساختن بیمهرو تالش جهت همگانیازاین).168

.استاي هاي حرفههاي غیرناشی از فعالیتالزم به ذکر است منظور از بیماري، بیماري. 5
1. The Right to Health.

میثاق حقوق 12اعالمیه جهانی حقوق بشر و در مفهوم جامع خود در ماده 25حق افراد بر سالمت که در بند اول ماده . 2
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده، یک حق اساسی براي بشر است که حتی جهت اجراي دیگر حقوق 

.شودبشر، ضروري قلمداد می
سازمان 130و 102نامه شماره المللی نظیر مقاولهها و خدمات درمانی و پزشکی، در اسناد بینلزوم تعمیم و توسعه مراقبت. 3

همچنین سازمان جهانی بهداشت، سالمت براي همه افراد را . خوردکامالً به چشم می134نامه شماره المللی کار و توصیهبین
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همه، ویژگی تقبل جمعی خطر 1مدیریت خطر بیماري از طریق سازمان خدمات درمانی،هستند و 
.کنندبیماري را بیان می

شدگان اجباري تأمین قانون تأمین اجتماعی، کلیه بیمه54در حقوق ایران به موجب ماده 
توانند میشدن بر اثر حوادث یا ابتال به بیماريها، درصورت مصدوماجتماعی و اعضاي خانواده آن

ایرانکشورسالمتنظامدریازدهمتحوالت اخیري که دولت. مند شونداز خدمات پزشکی بهره
درمانبیمهکردنهمگانیبرايهاییتالشگویايآورده،وجودبه» سالمتتحولطرح«عنوان با

برابردرافرادکلیهبنابراین. استآنواقعیمعنايبهبیماري،خطرشدناجتماعیوکشوردر
.شوندمیبیمهاجباريشکلبهاست،گیرهمهخطريکهبیماريخطر

فوت. د
سازد، نحوه یقین ذهن سرپرستان خانوارها را به خود مشغول میترین مسائلی که بهیکی از مهم

اي نقش مؤثري در وجود چنین دغدغه. امرار معاش همسر و فرزندان پس از مرگ ایشان است
رود و چنان آور خانواده، منبع درآمد خانواده از بین میبا فوت نان. م امنیت داردایجاد احساس عد

کردن آن خانوادگی قادر به برطرفشود که هیچ نیروي درونفشار اقتصادي به خانواده وارد می
هایی که خطر فوت سرپرستان خانوارها دارد، منطقی است بنابراین با تکیه بر ویژگی. نخواهد بود

از همین روست . گونه ناامنی بهره جستکردن ایننهاد حقوق تأمین اجتماعی جهت برطرفکه از
هاي تأمین اجتماعی سراسر دنیا از اواخر قرن نوزدهم، سخن از مستمري بازماندگان به که در طرح

.آیدمیان می
ی است طور کلی هدف از مزایاي بازماندگی، تضمین یک جایگزین درآمدي براي بازماندگانبه

این مزایا تا زمانی به بازماندگان پرداخت 2.ها وابسته به درآمد شغلی متوفی بوده استکه معیشت آن
ري بازماندگی براي این است که واقع، برقراري مستمبه. شود که قادر به کسب درآمد نباشندمی
هاي معنوي، انده، بیش از زیشها بتوانند به زندگی اجتماعی خود ادامه داده و مرگ بیمهآن

).464: 1386عراقی،(باشدها به همراه نداشته هاي مالی براي آنزیان
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 1ماده ) الف(بینی خطر اجتماعی فوت در بند پیش

عنوان مصداقی از موضوعات تأمین اجتماعی و اختصاص پنج ماده در فصل هشتم اجتماعی به

ده و در راه رسیدن به این هدف، در کنار مواردي نظیر تضمین کیفیت درمان و مشارکت در امر هدف نهایی خود قرار دا
.ها، تضمین دستیابی برابر و همگانی به درمان را اساس کار خود قرار داده استپیشگیري از بیماري

ظور تحقق اهداف قانون مزبور منقانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و به5موجب ماده سازمان خدمات درمانی به. 4
.تشکیل شده است

.به بعد127، صص1388پیترز، : ك.براي مطالعه بیشتر، ن. 1
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عی جهت حمایت از بازماندگان، همه حکایت از تقبل جمعی خطر فوت در قانون تأمین اجتما
.نظام حقوقی ایران دارد

خطرات برآمده از از زندگی خانوادگی. 2-3
گرفتن از هاي اخیر که گسترش شهرنشینی و فاصلهتحوالت اقتصادي و اجتماعی سده

در . هایی اساسی ساخته استزندگی سنتی را به همراه داشته، نهاد خانواده را دچار دگرگونی
ها را نادیده هاي نگهداري از فرزندان و تربیت آنتوان هزینهنظام خانوادگی امروز نمی

رو در برابر خطر ازاین. ستهاافزایش فرزند در خانواده، به معناي افزایش هزینه. انگاشت
از طرف دیگر، . هایی از سوي نظام تأمین اجتماعی ضروري استمندي، انجام حمایتعائله

اي مبارك است اما از جهت تحمیل هرچند تولد فرزندي نورسیده در هر خانواده، پدیده
عنوان آورد، الزم است بارداري بههایی که بارداري و زایمان براي هر خانواده به دنبال میهزینه

آن در هایی از سوي نهادهاي تأمین اجتماعی در برابرخطري اجتماعی به حساب آید و حمایت
.نظر گرفته شود

منديعائله. الف
ها سبب شد اندیشه حاکم در ایام گذشته که شدن آنايها و هستهتغییر در ساختار خانواده

آمد، طی آن تعدد اعضاي خانواده، نوعی دستگیري براي تأمین هرچه بهتر معاش به حساب می
امیدي در جهت تأمین بهتر زندگی امروزه دیگر جمعیت باالي هر خانواده، نقطه . دگرگون شود

.دهدها را تنزل میهاي بسیار، سطح زندگی خانوادهعکس به سبب تحمیل هزینهنیست، که به
آوردن امکانات مادي و معنوي زیستن و فرزندشدن، تکلیف فراهمتشکیل خانواده و صاحب

نه منبع درآمد را از فرد منديرو، عائلهازاین. کندرشد و تعالی را بر دوش پدر و مادر بار می
برد بلکه صرفاً سببی براي تحمیل هزینه بر خانواده گیرد و نه توان کسب درآمد را از بین میمی

گیر مندي، چنان عمیق و از طرف دیگر، همهبنابراین تأثیر اقتصادي خطر عائله. شودمحسوب می
.کنداست که تضمینی جمعی را ایجاب می

هاي بدون فرزند یا افراد مجرد کند به خانوادهمین اجتماعی ایجاب میبودن قواعد تأحمایتی
مند ها اقدامات مؤثري در جهت حمایت از افراد عائلهکمک شود و با تکیه بر پرداخت مالیات

هاي مندي، کمک به تأمین هزینههاي عائلهترین اهداف کمکبنابراین یکی از مهم. صورت پذیرد
).36: 1386مهراد،(هاي صاحب فرزند و بدون فرزند است میان خانوادهکودکان و ایجاد تعادل 

قانون تأمین اجتماعی 86مندي در نظام حقوقی ایران، بنابر ماده هاي عائلهپرداخت کمک
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مندي به همه افراد، هاي عائلهدر بسیاري از کشورهاي پیشرفته، کمک. گیردصورت می
شود که این امر براي و به هدف تشویق زادوولد اعطا میهابودن یا نبودن آننظر از شاغلصرف

.تواند مورد توجه قرار گیردهاي جمعیتی ایران نیز میپیشبرد سیاست

بارداري. ب
وجود بارداري و زایمان وضعیتی است که تغییرات مهمی در شرایط جسمی و روحی مادر به

یام زایمان و دوران نقاهت و مراقبت از حمایت از مادران باردار در دوران بارداري، ا. آوردمی
اي است که بر سالمت مادر و فرزند و درنتیجه، سالمت یک اجتماع به نحو فرزند، مسئله

یابد که مادر، فعالیت این موضوع، زمانی بیش از پیش اهمیت می. چشمگیري مؤثر خواهد بود
ود زنان باردار در مقاطعی، شبارداري سبب می. دهدشغلی را ممرّي براي کسب درآمد قرار می

عالوه بر . هاي شغلی محروم شونددادن توانایی فیزیکی خود، از انجام فعالیتواسطه ازدستبه
مادر و فرزند بر سالمت انجام کردن حقاین، اقدامات پزشکی و درمانی که با هدف عملی

رسد ري به نظر میکند که تقبل آن از سوي اجتماع، ضروهایی را تحمیل میگیرد، هزینهمی
).170: 1345مهر،(

مایت از خانواده، از جایگاه هاي حتأمین دوران بارداري مادران در چارچوب سیاست
مزایاي دوران بارداري در اکثر کشورهاي صنعتی و . اي در هر کشور برخوردار استویژه

ارد متعددي نظیر بیمه شود و مویافته، شامل حال کلیه مادران اعم از شاغل یا غیرشاغل میتوسعه
هاي پزشکی از مادران باردار و فرزندان نورسیدة درمان، زایمان رایگان، ارائه خدمات و مراقبت

).294: 1376پناهی،(شود آنان را شامل می
) ح(در بند » حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند«قرارگرفتن 

عنوان یکی از موضوعات تأمین فاه و تأمین اجتماعی بهقانون ساختار نظام جامع ر1ماده 
در قانون 78و 76در قانون تأمین اجتماعی و دو ماده 68و 67اجتماعی و اختصاص دو ماده 

ازآنجاکه در . بینی نظامی جمعی در حقوق ایران براي تقبل خطر بارداري استکار، نشانه پیش
کمتريباردارِزنانازگیرد،جباري قرار میحقوق ایران، مشاغل اندکی تحت پوشش بیمه ا

.آیدمیعملبهحمایت

گیرينتیجه
هاي دور تا به امروز، زندگی اقشار مختلف اجتماع در معرض تهدیدهاي متعددي از گذشته

ضروريزیستنبرايکهخاطريامنیتحداقلّاستقرار گرفته است که این امر موجب شده
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شدن جوامع، دستاوردهاي مطلوب و متعددي به ارمغان گرچه صنعتیا. شودسلبافرادازاست،
کند که بیش از هر چیز اي دیگر خودنمایی میآورده است اما در کنار این دستاوردها، آورده

یافتن در واقع، بهاي دست. شود که در تولید و ترویج صنایع، سهیم هستندهایی میگیر هماندامن
. اي از افراد جامعه استرفتن حیات یا سالمت عدهتر، ازدستت گستردهبه تولیدات بیشتر و امکانا

.ها برآیندمندان از این امکانات و تولیدات در جهت مقابله با ناامنیآید بهرهبنابراین الزم می
کند درصورتی شایسته حمایت خواهد بود که بیش خطراتی که زندگی بشریت را تهدید می

هایی هایی براي معاش افراد همراه شود؛ بدین معنا که با تحمیل هزینهرياز هر چیز با ایجاد دشوا
شدن میزان آن در حوزه وسیعی از اقشار جامعه، سطح زندگی گزاف یا با قطع درآمد یا کم

بودن خیل عظیمی از جمعیت هر کشور با آثار چنین گریبانبهدست. خانوارها را تنزل دهد
دهد و سبب افول اوضاع اقتصادي ور را تحت تأثیر قرار مییقین وضعیت کل کشخطراتی، به

.شودجامعه و به دنبال آن، تنزل سطح فرهنگ و درنتیجه، نامالیمات سیاسی می
ترین نهاد اجتماع جهت رفع این نامالیمات، همان نهادي است در چنین وضعیتی، شایسته

. قصود اصلی خویش قرار داده استآوردن تأمین را معنوان نماینده افراد بشري، فراهمکه به
هایی را که کنند و آنآوردن امنیت مردم، خطرات مختلف را بررسی میها در مقام فراهمدولت

. گیرندبرد، تحت پوشش میبخش عظیم جامعه را زیر سؤال میبا تأثیر عمیق اقتصادي، امنیت
مدیریتجهتالزمهاينههزیتأمینمعنايبههادولتسويازخطراتقراردادنپوششتحت
اینمدیریتجهتدولتینهادهايدرنظرگرفتنصرفمواردي،دربلکهنیستخطر

کافیخطرآنشدنتلقیاجتماعیبرايدیگر،راهیازخطربودجۀتأمینازفارغخطرات،
.است

اجتماعی بنابراین وقتی خطري مورد دخالت قدرت عمومی قرار گیرد، متصف به وصف 
. شودها طرح میقراردادن آنپوششتحتهاي اجتماعی جهتآن هنگام است که بیمهشود ومی

هاي اجباري است که با توزیع خطرات اجتماعی میان اقشار اي از بیمههاي اجتماعی، دستهبیمه
ذکر این نکته ضروري . آیدمختلف اجتماع، در جهت انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر جامعه برمی

شدن تلقیها و نتیجتاً اجتماعیبودن آنها لزوماً به معناي اجتماعیبودن بیمهياست که اجبار
چنانکه بیمه حوادث وسایل نقلیه موتوري زمینی در برابر اشخاص . خطرات تحت پوشش نیست

.ثالث، اجباري است حال آنکه خطرات مربوط به وسایل نقلیه موتوري زمینی، اجتماعی نیست
ن این مطلب نیز ضروري است که اگرچه در اکثر موارد، تأمین اجتماعی عالوه بر این، افزود

گیرد اما یک خطر در صورتی معناي واقعی صرفاً در برابر افراد شاغل، رنگ اجتماعی به خود می
اجتماعی را خواهد داشت که کلیه افراد گرفتار را تحت پوشش قرار دهد و منحصر به گروه 
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.شاغلین نباشد
کردن خطرات و با استفاده از دستاوردهاي تلقییارهاي دوگانه جهت اجتماعیبا تکیه بر مع

از خطر اجتماعی براي حقوق داخلی دست توان به تعریفی جامع و کارآمدحقوق فرانسه، می
اي است که در صورت وقوع، بر زندگی اقتصادي افراد یافت که طبق آن، خطر اجتماعی حادثه

شود که امکان رویارویی مستقل با خسارات اجتماعی مینظمیِیتأثیر گذاشته و موجب چنان ب
.گویی به آن سهیم باشندرو شایسته است جمعیتی در پاسخازاین. گیردحاصل شده را از فرد می

هاي تأمین اجتماعی، الزم است نظام تأمین جهت برشمردن خطرات اجتماعی در هریک از نظام
بینی مقرراتی در نظام تأمین اجتماعی و معنا که پیشاجتماعی آن کشور بررسی شود؛ بدین 

بودن منظور حمایت از افراد گرفتار یک خطر مشخص، حکایت از اجتماعیتخصیص نهادهایی به
ها را مدنظر قرار داد نه بایدها را؛ به بنابراین در شمارش خطرات اجتماعی باید هست. آن خطر دارد

شود که با اثرگذاري منفی بر اقتصاد راتی در جوامع احساس میاین معنا که در بسیاري از موارد، خط
عنوان نهاد مسئول کشاند اما ازآنجاکه دولت، خود را بهترین میزان میمردم، سطح معاش را به پایین

.در قبال مدیریت آن خطر معرفی نکرده است، آن خطر را نباید اجتماعی به حساب آورد
المللی است که الگویی را ، نخستین سند بینالمللی کاربینسازمان 102نامه شماره مقاوله

مطالعه و بررسی . جهت برشمردن برخی خطرات به عنوان خطر اجتماعی ارائه داده است
المللی مهمترین مالك این سند بیندهدنشان مینامه مجموعه خطرات مطرح شده در این مقاوله

مطابق با این . ها استها توسط دولتتوزیع آنخطرات، تقبل مسئولیت دانستن اجتماعیبراي 
ها جزء دالیل نامه، تأثیرگذاري عمیق این خطرات بر سطح اقتصاد تعداد کالنی از خانوادهمقاوله

. شودها محسوب میعمده جهت به رسمیت شناختن این تکلیف  براي دولت
از نشده،اشارهاجتماعیخطراصطالحبهاینکهبرعالوهایران،اجتماعیتأمینمقرراتدر

برابردرکاملپاسخیکهصورتبه اینشده است؛غفلتنیزاجتماعیهايحمایتازبسیاري
بیمهنمونه،براي.استنشدهگرفتهدر نظراساسیقانون29اصلدرشدهبینیپیشهايحمایت
آنکهحالدارد،ارياجبجنبهشاغلینازايعدهبرايصرفاًايحرفههايبیماريوکارحوادث

الزمبنابراین.داندمیهمگانیحقیسوانح،وحوادثبرابردرراافرادازحمایتاساسیقانون
این،برعالوه.کندتجدیدنظراجباريهايحمایتشمولتحتافراددرموردقانونگذاراست

درموردمثالً.ه استماندپاسخبیهمچناناساسیقانون29اصلدرشدهبینیپیشمواردازبرخی
اجتماعیتأمینورفاهجامعنظامساختارقانوناساسی،قانونبرمضافکه» سرپرستیبی«مسئله 

نکردهبینیپیشخطراینازحمایتبرايسازوکاريگونههیچقانونگذار،کرده،اشارهبداننیز
.است
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