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چکیده
اگرچه جامعۀ بینالمللی ،دولت ها ،نهادهای حقوق بشری و غیره همواره بر اهمیت تغذیه با شیر
مادر تأکید دارند و آن را صرف نظر از سالمتی کودک برای سالمتی مادر نیـز مـر ر مـیداننـد،
به نحوی که بنا به تحقیقات پزشکی فرایند شیردهی مانع بروز بسیاری از بیماریها در مـادران و
نیز کودکان می شود ،این نوع تغذیه چه بهعنوان حق کودک و چه بهعنوان حـق مـادر در هـی
سند حقوقی الزامآوری بهصراحت بهرسمیت شناخته نشده است .در تمامی اسناد حقوق بشـری
بر سالمتی انسانها و تغذیۀ مناسب بهعنوان یک حق بنیادین تصریح شده و حتـی از نقـآ آن
بهعنوان یک «جنایت بینالمللی» (مادۀ ( 7بند  -2ب) و مادۀ ( 8بند  )25 -2اساسـنامۀ دیـوان
کیفری بین المللی) یاد گردیده و در نظامهای حقوقی مختلف ازجمله نظام حقـوقی اسـالم نیـز
مقررات خوبی برای حمایت از این امر وضع شده است ،اما تأکید خاص بر «حق تغذیۀ کودک با
شیرمادر» به عنوان یک حق بشری صرفاً در حد دکترین و اسناد حقوقی غیرالزامآور باقی مانـده
است .دیدگاههای فمنیستی نیز در طول دهه های گذشته چالشی دیگـر بـر ایـن موضـوع بـوده
است.

واژگان کلیدی
اسناد بینالمللی ،تغذیۀ کودک با شیر مادر ،حقوق بشر ،سالمت.
* نویسندۀ مسئول ،فکس08138381139 :

Email: rezvanimofrad@basu.ac.ir
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مقدمه
تکوین و رشد انسان از نظر فیزیولوژیک به مادر وابسته است .جنین انسان بـرای اینکـه شـرای
زیست در دنیا را پیدا کند در شرای خاص دستکم  6ماه و در حالت معمولی  9ماه را در رحم
مادر می گذراند و پس از تولد نیز برای اینکه شرای تغذیه را بهدست آورد ،حداقل  6ماه از شیر
مادر تغذیه میکند .تغذیۀ کودک با شیرمادر « »Breastfeedingبهخصوص در ششماهۀ نخست
زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بر اساس نتایج حاصله از پژوهشهای پزشکی ،تغذیه با
شیر مادر تأ یر بسیار مهمی بر سالمتی کودک در طـول زنـدگی دارد و حتـی فـرد را در دوران
نوجوانی و بزرگسالی نیز در برابر برخی بیماریها مقاوم میکند .از نظر مواد غـذایی شـیر مـادر
کاملترین مادۀ غذایی بهشمار میرود و بهویژه ترکیبات آن در هفـت روز اول شـیردهی حـاوی
ایموگلوبولین «( »Imoglobolinمواد ضد میکرب) است که سبب حفاظت از رودۀ نوزاد میشـود
(فیآ ،1389 ،ص.)310-312
به منظور توجه دادن به جامعۀ بشری ،سازمان بهداشت جهانی و یونیسف اول تـا هفـتم اوت
(10تا  16مرداد) را همه ساله هفتۀ جهانی شیر مادر نامگذاری کردهاند 1.هدف از این نامگذاری
ترویج و توسعۀ تغذیۀ انحصاری نوزادان با شیرمادر است .به این ترتیب ،از نظر سالمتی و کمـال
رشد جسمانی برای کودکان تغذیه با شیر مادر بسیار دارای اهمیت است و به همین دلیـل نیـز
میتوان این نوع تغذیه را برای انسان تا زیر دو سال بهعنوان یک حق بشری قلمداد کرد.
باید اذعان داشت اگرچه جامعۀ بینالمللی ،دولتها ،نهادهای حقـوق بشـری و ...همـواره بـر
اهمیت تغذیه با شیر مادر تأکید دارند و آن را صرف نظر از سالمتی کودک برای تندرستی مادر
نیز مر ر می دانند و اساساً به پشتوانۀ همین امر ما از آن بهعنوان یک «حق» یـاد مـیکنـیم ،بـا
وجود این ،تغذیه با شیر مادر چه به عنوان حق کودک و چه بهعنوان حـق مـادر در هـی سـند
حقوقی الزامآوری بهصراحت بهرسمیت شناخته نشده است.
اگرچه در تمامی اسناد حقوق بشری بر سالمتی انسانها و تغذیۀ مناسب بهعنوان یک حـق
بنیادین تصریح شده و حتی از نقآ آن بهعنوان یـک «جنایـت بـینالمللـی» « International
( »Crimeمادۀ ( 7بند  -2ب) و مادۀ ( 8بند  )25 -2اساسنامه دیوان کیفـری بـینالمللـی) یـاد
شده است ،تأکید خاص بر «حق تغذیۀ کودک با شیرمادر» بهعنوان یـک حـق بشـری صـرفاً در
حد دکترین و اسناد حقوقی غیرالزامآور باقی مانده است .دیدگاههـای فمنیسـتی نیـز در طـول
دهههای گذشته چالشی دیگر بر این موضوع بوده است.
با مروری بر قوانین برخی نظام های حقوقی و مقررات مختلف حقوق بشری بهخوبی شـاهد
 .1نامگذاری هفتۀ جهانی شیردهی برای اولین بار در سال 1992م صورت گرفت.
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حمایت این نظام ها از مسئلۀ شیردهی مادران (البته بیشتر در حوزۀ زنان شاغل) و لـزوم فـراهم
آو ردن شرای و امکانات الزم برای تحقق این امر خواهیم بـود .کنوانسـیون حقـوق کـودک نیـز
بهعنوان مهمترین سند بینالمللی حوزۀ حمایتی کودکان در مادۀ  24خود بر لـزوم بهـرهمنـدی
کودکان از مزایای تغذیه با شیر مادر بهمنظور ارتقای بهداشت و سالمت کودک تأکید داشته ،اما
به این نوع تغذیه بهعنوان «حقی مسلم برای کـودک» اشـارهای نکـرده اسـت .در ادامـه ضـمن
بررسی برخی قوانین حمایتی در این زمینه و به طور خاص در نظام حقوقی اسالم و برخی اسناد
بین المللی حقوق بشر به بررسی این امر خواهیم پرداخت که بر اساس چه ضرورتهایی و به چه
نحو میتوان انعکاس صریح عنوان «حق تغذیۀ کودک با شیر مادر» را در ادبیات حقوقی الزامآور
مشاهده نمود.

تبیین مبنایی حق تغذیۀ کودک با شیر مادر
همان طور که اشاره شد ،از تغذیه با شیر مادر برای کودک تا زیر دو سال میتوان بهعنـوان یـک
حق بشری یاد کرد .اگرچه اسناد الزامآور حقوق بشری در این خصوص تصریحی ندارنـد و رویـۀ
قضایی مراجع قضایی و شبه قضایی نیز تاکنون منعکسکنندۀ بحثی در این خصوص نبـودهانـد،
اما با شرح برخی توضیحات مبنایی مسلماً کاربرد عبارت «حق تغذیۀ کودک با شیر مادر» بیـراه
نخواهد بود.
در باب تعریف حق بهطور کلی دو نظریۀ عمده وجود دارد که به نظریـۀ اراده یـا انتخـاب ،و
نظریۀ منفعت معروف اند .ایمانوئل کانت و جرمی بنتام از معروفترین قائالن بـه ایـن نظریـههـا
هستند .بی شک اگر به نظریۀ اراده معتقد باشیم بهسختی میتوانیم از حـق بـودن ایـن مسـئله
(تغذیه با شیر مادر) سخن بگوییم ،زیرا باید اراده ای وجـود داشـته باشـد کـه تضـمین گـردد و
کودک فاقد چنین ارادهای است .در چارچوب این نظریه «تنها هویاتی مـیتواننـد صـاحب حـق
باشند که از یک ارادۀ مستقل برخوردارند چراکه ابتدا وجود هویات صاحب اراده ،بالغ و مسـتقل
فرض گرفته شده و سپس حمایت از آنها بر دوش حقها گذارده شده است .بـه بیـانی روشـن و
دقیق ،از این منظر تنها انسانهای بالغی که قدرت اتخاذ تصمیمهای ارزشی را دارند مـیتواننـد
صاحب حق باشند» (راسخ ،1387 ،ص .)156اما در نظریۀ منفعت که معتقد اسـت حـق یعنـی
منفعت تضمینشده می توان از حق بر تغذیه با شیر مادر سخن گفت ،زیرا منفعتی در این بیـان
مطرح است که آن «سالمت کودک» است .به این ترتیب ،در اینجـا «حـق در راسـتای حفـ و
حمایت از یک سود و منفعت مطرح میشود که با هدف تضمین یک منفعـت بنیـادین برعهـدۀ
دیگران تکلیف میگذارد» (راسخ ،1387 ،ص.)156
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نظریۀ نفعمدار یا مبتنی بـر منفعـت « ،»Utilitarianismیکـی از نظریـات مـر ر در توجیـه
مبنای حق محسوب میشود و ازجمله بارزترین نمونۀ دیدگاههای نتیجـهگراسـت .در چـارچوب
این نظریه مالک ارزیابی موجه بودن عمل یا قاعده ،میزان نفع یا بهعبـارتی میـزان شـادکامی و
لذتی است که آن عمل یا قاعده بهدنبال دارد .شادکامی و لذتی کـه نفـعمـدارانی چـون جرمـی
بنتام از آن سخن میگویند ،شامل روت ،قدرت ،دوسـتی ،شـهرت ،آوازۀ نیکـو ،علـم و معرفـت
است .به سخن دیگر ،نظام حقوقی ای موجه است که بیشـترین نفـع را متوجـه بیشـترین افـراد
جامعه نماید (سید فاطمی ،1381 ،ص )161-162در بحث حاضـر ،نگارنـدگان نـهتنهـا از ایـن
نظریه برای توجیه مبنایی «حق بودن» تغذیه با شیر مادر بهره بردهاند ،بلکه در همین چارچوب
با توجه به ضرورتهای تغذیه مناسب برای طفل -که در کنوانسیون حقـوق کـودک نیـز بـر آن
تصریح شده است -و با تکیه بر حقوق بنیادین تثبیتشـده چـون «حـق بـر سـالمت» و «حـق
حیات» ،از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر سخن بهمیان آوردهاند .البته نویسندگان نوشتار حاضر
بر این امر قائل هستند که مسئله به همین سادگی نیسـت ،زیـرا نظریـۀ منفعـت بـه دو قرائـت
سنتی و مدرن تقسیم میشود که در قرائت سنتی حتمـاً بایـد قـانونی در ایـن خصـوص وجـود
داشته باشد و در قرائت مدرن معتقدند که صاحبان حق بایـد افـراد مشـخ و معینـی باشـند.
دشواری دیگر اینجاست که حق معموالً با تکلیف همراه است؛ به بیان دیگر ،اگـر کسـی حـق را
نقآ کند ،می توان از او بازخواست کرد .در این صورت آیا میتوان مادری را مجـازات کـرد کـه
حق کودک را اعمال نمیکند و افزون بر این ،چه کسی می تواند علیه مـادر اقامـۀ دعـوا کنـد 1
ضمن اینکه ما معتقدیم حق تغذیۀ کودک با شیر مادر حق مادر نیز است .این امر را میتـوان از
تسهیالت و تمهیداتی که دولتها در جوامع خود بـرای حمایـت از مـادران شـیرده پـیشبینـی
کردهاند ،دریافت .همچنین از دیدگاه پژوهشگران حوزۀ سالمت ،شـیردهی مـادر سـبب ارتقـای
کیفیت سالمت مادران هم خواهد شد2.
همچنین مسئلۀ بعدی آن است که در تقسیمبندی انواع حقها که معروفترین آنهـا از آن
هوفلد ) )Hohfeldاست ،این حق در کدام دسته قرار میگیرد؛ حق -ادعـا ،حـق -آزادی ،حـق-
مصونیت یا حق -قدرت یک راهحل مطرح شده آن است که این حق را زیرمجموعۀ حق حیـات
بدانیم .برخی از زیرمجموعه های حق حیات شامل حق بـر سـالمت و حـق بـر تغذیـه هسـتند.
 .1در این خصوص در قانون مجازات اسالمی ایران ترتیباتی پیشبینی شده است که در قسمت بعدی مقالـه بـه آن
اشاره خواهد شد.
 .2کاهش وزن اضافی مادر ،برگشت اندازۀ شکم مادر بـه حالـت پـیش از بـارداری ،کـاهش خطـر سـرطان سـینه و
سرطان تخمدان ،کاهش خطر پوکی استخوان و تأخیر در برگشت باروری معمـوالً از مهـمتـرین سرفصـلهـای
ارتقای سالمت مادران در هنگام شیردهی محسوب میشوند (توجیه بر اساس نظریۀ منفعتگرا) (.)tebyan.net
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راه حل دیگر اینکه در میان نسل های گوناگون حقوق بشر ،نسل دوم که متضمن حقوق افراد بـر
حداقلهای معیشتی و سالمت است ،دربردارنده و توجیهکنندۀ حق تغذیۀ کودک بـا شـیر مـادر
به عنوان یکی از مصادیق حقوق رفـاهی هـم باشـد .نسـل دوم حقـوق بشـر مسـتلزم مداخلـه و
مشارکت مر ر دولتها در تحقق آنهاست .در چارچوب حاضر نیز سیاستهای حمایتی دولت از
زنان شاغل شیرده ،ازجمله مرخصی پس از زایمان ،کاهش سـاعات کـار ،اختصـاص زمـانهـای
مشخ برای شیردهی زنان در طول ساعات کار ،اختصاص مکانهـای خـاص در میـان امـاکن
عمومی برای شیردهی و ...بخشی از این سیاستهاست و نیز پیشبینی مسئولیت حقوقی بـرای
زنانی که در مواقع ضروری از شیردهی به کودکان خود سرباز میزنند.
به هر صورت ،ادامۀ بحث در این حوزه مستلزم طرح مسائل بسیار بیشتر و البته پیچیـدهتـر
است که طبعاً در حوصلۀ این مقاله نمیگنجد 1.اما بهنظر میرسد تلقی از «تغذیه با شیر مـادر»
بهعنوان یک «حق» (اعم از حق مادر یا کودک) -با توضیحات مختصری که پیشتر ارائـه شـد-
نمیتواند بیراه و غیرقابل توجیه باشد؛ ضمن اینکه در چارچوب همین اسـناد موجـود بـهخـوبی
میتوان در ذیل برخی حقوق اساسی بشری چنـان حقـی را -اگرچـه بـه صـورت غیرمسـتقیم-
نتیجه گرفت.

دیدگاههای فمنیستی راجع به تغذیۀ کودک با شیرمادر
با توجه به رابطۀ منحصربهفرد زنان بـا شـیردهی و تـأ یر بـالقوۀ آن در زنـدگی ،فمنیسـتهـا و
پژوهشگران فمنیستی دیدگاه های مفصلی در این زمینه دارند کـه جـای طـرح آنهـا در اینجـا
نیست ،اما در ادامه به صورت مختصر به برخی از آنها اشـاره خواهـد شـد .از نظـر اینـان یـک
چالش کلیدی آن است که آیا ترویج تغذیه با شیرمادر ،بهخصوص با توجه به اشتغال ،تحـرک و
تعامل روزانۀ زنان در جامعه بر آزادی آنان تأ یر میگذارد فمنیسـم از یـک جنـبش اجتمـاعی
 .1برای مطالعۀ مفصل در باب مبانی توجیهی و فلسفۀ حق میتوان به منابع زیر رجوع کرد:
 قاری سید فاطمی ،سید محمد ( ،) 1380تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق ،تعهد ،آزادی،برابری و عدالت ،مجلۀ تحقیقات حقوقی ،شمارۀ .34-33
 قاری سید فاطمی ،سید محمد ( ،)1381مبانی توجیهی -اخالقی حقوق بشر معاصر ،مجلۀ تحقیقاتحقوقی ،شمارۀ .36-35
 والدرون ،جرمی ( ،)1379فلسفۀ حق ،مترجم :محمد راسخ ،مجلۀ نامۀ مفید ،شمارۀ .21 راسخ ،محمد ( ،)1388نظریۀ حق ،فصلنامۀ باروری و ناباروری ،شمارۀ .4 -راسخ ،محمد ( ،(1387مقاالتی در فلسفۀ حقوق ،فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش ،انتشارات طرح نو.
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زاده شد و مبارزات طوالنی برای رهاسازی زنان از سـاختارهای اجتمـاعی جوامـع مـردسـاالر و
انتظارات اجتماعی و خانوادگی تحمیلشده بر آنان انجام داد .برای بسیاری از فمنیستهـا ،ایـن
ظلم و ستم شامل انتظارات اجتماعی در خصوص پرورش کودکان نیـز مـیشـود .ازآنجـایی کـه
تغذیه با شیر مادر نیازمند زمان و دسترسی به پرستاری کودک است ،این مسئله بهعنوان مـانع
استقالل زنان در کنار برابری دو جنس ،مأموریت مرکزی «فمنیسم لیبرال» بهنظـر مـیرسـید.
به عالوه ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که تغذیۀ منحصر با شـیر مـادر
باید برای  6ماه انجام شود و سپس با اضافه نمودن غذاهای مکمل برای  2سـال و بیشـتر از آن
ادامه یابد ،این امر مستلزم دور شدن از مزایای کار برای مدتی طوالنی خواهد بـود ( Deborah,
.)2008, P.207
اما اندیشمندانی مانند پنهلوپه ون استریلک ) (Penelope Van Esterikاسـتدالل کـردهانـد
که تغذیه با شیرمادر نباید به عنوان یک بار ظالمانه دیده شود .درواقع ون استریلک بهعنوان یک
فمنیست ادعا می کند که شیردهی به زنان قدرت میدهد و به برابری جنسـیتی در شـیوههـای
مختلف کمک میکند؛ نخست اینکه «قدرت یک زن برای کنترل بـدنش» و انتخـاب او در ایـن
مورد را که چگونه از آن استفاده کند ،مورد تأیید قرار میدهد .دوم اینکه (در پیوند با نکتۀ اول)
تغذیه با شیر مادر نظریۀ غالب راجع به سینهها بهعنوان اهداف اولیۀ جنسـی و توسـعۀ دیـدگاه
جنسیتی نسبت به زنان را به خوبی به چالش می کشد .شیردهی یک حق باروری است ،زیرا یک
فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ میدهد و یک حق مادری است ،چـون بـه
زنان اجازه میدهد که کودک خود را با یـک روش بهینـه تغذیـه کننـد (Paige Hall p.13-14
.)Smith, 2008,
تغذیه با شیر مادر به خصوص در طول چند ماه اول زنـدگی ،یـک امـر حیـاتی اسـت .نـوزاد
شیرخوار ممکن است در زمان های نامنظمی گرسنه شود و این مسئله بسیار مهمی برای رشد و
نمو مطلوب آن است که قادر به تغذیه شدن در زمان «نیازش» باشد .درحقیقت ،تغذیه بـا شـیر
مادر اغلب و بهخصوص در ابتدا کمک میکند که مادر بهعنوان یک منبع کافی شیر باقی بمانـد.
همچنین شیر مادر در مقایسه با فرمول تغذیۀ کودکان (شیرخشک) ،بسیار راحت و سریع هضم
میشود و تغذیۀ مکرر کودک را ایجاب مینماید.
همچنین مادرانی که بدون توجه به دیگران در مألعام اقدام به شیردهی میکنند ،بـهعنـوان
افرادی بی شرم مورد استهزا قرار می گیرند و کسانی ممکن است این عمل را زشت و ناپسند و یا
تهدیدی نسبت به عفت عمومی درنظر بگیرند ( .), p.56-61 Joanna R Davis, 2004,متأسـفانه
این تصور که شیردهی عمل زشت و ناپسندی نیست بهاندازه کافی در نظامهای حقوقی مختلف
حمایت نشده است .در هر صورت باید توجه داشت به خصوص در گذشته جنبشهای فمنیستی
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چالشی جدی بر امر تقویت و ترویج تغذیه با شیر مادر تلقی میشدند که به مـرور دیـدگاههـای
آنان در این زمینه رنگ باخته و جای خود را به حمایت و تضـمین آن در نظـامهـای حقـوقی و
اسناد بینالمللی داده است.

تغذیۀ کودک با شیر مادر در نظام حقوقی اسالم
 .1تغذیه با شیر مادر بهمثابۀ حق کودک و مادر
در نظام حقوقی اسالم تغذیه با شیر مادر به مثابۀ حق کودک و نیز مادر مورد توجه قـرار گرفتـه
است .از این رو الزم است این موضوع از دو منظر حق کودک و حق مادر بررسی شود.
همان طور که گفته شد ،شیر مادر به عنوان مهمترین منبـع تغذیـۀ کـودک در دورۀ زمـانی
حداقل  6ماه پس از تولد ،تأ یر بسزایی در سالمت جسمی و روانی کودک دارد؛ بـهگونـهای کـه
فرد را از بسیاری از مخاطرات که ممکن است در طول زندگی با آن روبرو شود ،مصون مـیدارد.
در اسالم تغذیه با شیر مادر ازجمله حقوق کودک شناخته شده و بـر اسـتیفای آن تأکیـد شـده
است .بخشی از احکام مربوط به آن در آیۀ  233سورۀ بقره آمده است:
«وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْن کامِلَیْن لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَۀَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزْقُهُنَّ
وَکِسْوَتُهُنَّ بالْمَعْرُوفِ ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ إالّ وُسْعَها ال تُضَـارَّ والِـدَۀب بوَلَـدِها وَال مَوْلُـودٌ لَـهُ بوَلَـدِهِ وَعَلَـى
الْوارثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإنْ أَرادا فِصاالً عَنْ تَـراض مِنْهُمـا وَتَشـاوُر فَـال جُنـاحَ عَلَیْهمـا وَإنْ أَرَدْتُـمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْالدَکُمْ فَال جُناحَ عَلَیْکُمْ إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّـه بمـا
تَعْمَلُونَ بَصِیر»( .و مادرانْ اوالد خودشان را دو سال تمام شیر میدهند ،این براى آن کسی است
که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند .و آن که فرزند براى او زاییده شـده يیعنـى پـدر
نیز الزم است خوراک و پوشاک مادر را بهطور شایسته فراهم نماید .هی کس موظف به بـیش از
مقدار توانایی خود نیست .نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نـه پـدر .و بـر گـردن وارثِ
پدر نیز همین وظیفه است (هزینۀ مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نماید) .پس اگـر از روى
تراضى و مشورت پدر و مادر بخواهند کودک را از شـیر بگیرنـد ،بـاکى بـر آنهـا نیسـت و اگـر
بخواهید براى فرزندانتان دایه بگیرید که آنها را شیر دهند بزهياى بـر شـما نیسـت بـه شـرط
اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید و از نافرمانى خدا بپرهیزید ،بهدرستى که خدا
به آنچه انجام میدهید بیناست).
در این آیه مدت شیرخوارگی دو سال تعیین شده است .البته این مدت برای مواردی اسـت
که والدین بر تکمیل دورۀ شیردهی نظر داشته باشند ،اما در برخی موارد شرای ایجاب میکنـد
که دورۀ شیردهی کوتاه شود که در این صـورت دورۀ شـیردهی کمتـر از دوسـال خواهـد بـود.
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ازجمله احکام مستفاد از این آیه تکلیف پدر در قبال حق کودک بر تغذیه با شیر مادر است .پدر
موظف است هزینۀ خوراک و پوشاک مادری را که فرزند وی را شیر میدهـد در حـد معمـول و
شایسته تأمین نماید .درصورتی که پدر فوت کنـد ،وارث وی قـائممقـام پـدر در انجـام تکـالیف
خواهد بود .در این آیه همچنین از شیر گرفتن نوزاد به توافق و مشاورۀ والدین منوط شده است.
شیردهی به فرزند از نظر فیزیولوژیک و عاطفی برای مادر نیز آ ـار مثبتـی دارد؛ از ایـن رو،
شیردهی فرزند برای مادر هم یک حق تلقی میشود .جنبۀ حقی شیردهی به این معناسـت کـه
مادر را نمی توان به شیر دادن فرزند مجبور کرد و جز در مواردی که حیات نـوزاد بـه شـیردهی
وابسته است مادر میتواند از شیردهی فرزند خـود امتنـاع ورزد .مـادۀ  1176قـانون مـدنی کـه
برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است ،مقرر میدارد که مادر مجبور نیست که کودک خـود
را شیر دهد؛ مگر درصورتی که تغذیۀ کودک بهغیر از شیر مادر ممکـن نباشـد .در روزهـای اول
زایمان شیر زردرنگ غلیظی در پستان مادر ترشح میشود که آن را «اللِباء» یا «آغوز» مینامند.
این مایع که در اصطالح علمی «کلستروم» نامیده میشود ،برای سالمتی کودک بسـیار اهمیـت
دارد .یافته های پزشکی فواید بسیاری را برای این ماده شناسایی کردهاند .از این رو ،برخی فقهـا
خوراندن آن را بر کودک واجب دانستهاند (شهید انی1425 ،ق ،ج ،5ص.)458
از جمله آ ار حق شیردهی مادر آن است که مادر می تواند برای شیردهی خود مطالبۀ اجرت
نماید .مشهور فقهای امامیه با استناد به آیاتی از قرآن کریم بر اسـتحقاق مـادر بـه اجـرت فتـوا
دادهاند (شهید انی1425 ،ق ،ج ،5ص .)452در آیۀ  6سورۀ طالق آمده است« :فَإنْ اَرْضَعنَ لَکُمْ
فآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ» (اگـر زنـان شـما حاضـر شـدند فرزنـدانتان را شـیر دهنـد ،اجـرت ایشـان را
بپردازید) .همچنین آیۀ  233سورۀ بقره نیز میفرماید« :وَ عَلَی الْمَوْلُـودِ لَـهُ رزْقُهُـنَّ وَ کِسْـوَتُهُنَّ
بالْمَعْرُوفِ» (و بر کسی که فرزند برای او متولد شده اسـت (پـدر) خـوراک و پوشـاک مـادران را
به طور شایسته بپردازد) .شایان ذکر است ،آیۀ  6سورۀ طالق مربوط بـه روابـ زوجـین پـس از
طالق است ،اما اطالق آن شامل مواردی که علقۀ زوجیت باقی است هم میشود .چنانچـه مـادر
تمایل به شیردهی فرزند داشته باشد ،نسبت به دیگران اولویت دارد و پدر نمـیتوانـد کـودک را
برای شیردهی به زن دیگری بسپارد .این حکم هم مستند به قرآن کریم است .آیـۀ  233سـورۀ
بقره میفرماید «وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْن کامِلَیْن» (مادران فرزنـدان خـود را دو سـال
تمام شیر دهند) .در بخش دیگری از این آیۀ شریفه آمده است« :الَ تُضَارَّ وَالِدَۀب بوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُـودٌ
لَّهُ بوَلَدِهِ» (هی یک از پدر و مادر حق ندارند به کودک ضرر برسانند) .با توجه به اینکه منع مادر
از شیردهی به فرزند مضر به حال کودک است از ظاهر آیه استفاده میشود که سلب ایـن حـق
جایز نیست .امروزه درصورتی که مادر تمایلی به شیر دادن فرزند نداشته باشد یـا شـیردهی بـه
فرزند ممکن نباشد ،تغذیۀ کـودک از طریـق شـیر خشـک صـورت مـیپـذیرد .امـا در گذشـته
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شیردهی از طریق دایه صورت می پذیرفت که در این صـورت ،پـدر مکلـف بـود اجـرت دایـه را
بپردازد .هرگاه کودک از غیر مادر نسبی خود شیر بنوشد ،در صـورت تجمیـع شـرایطی کـه در
احکام فقهی بیان شده است ،بین این کودک و آن زن و فرزنـدان و شـوهر آن زن خویشـاوندی
رضاعی برقرار می شود .این نوع خویشـاوندی یکـی از موانـع نکـاح بـهشـمار مـیرود (سـبحانی
 ،1375،ج ،1ص 253و نیز نک :مادۀ  1046قانون مدنی).
ازجمله مسائلی که با توجه به اقتضائات دنیای معاصر در خصوص حق مادران بـر شـیردهی
مورد توجه قرار گرفته است ،حمایت از زنان شاغل در دورۀ شیردهی است .در اسالم اصل آزادی
شغل و فعالیت اقتصادی برای زنان به رسمیت شناخته شده و در اصول قانون اساسی جمهـوری
اسالمی ایران به عنوان یکی از ضواب حاکم بر نظام اقتصادی کشور پذیرفته شده اسـت (اصـول
 21–20و اطالق اصل  .)28این امر در منشور حقوق و مسـئولیتهـای زنـان مصـوب پانصـد و
چهل و ششمین جلسۀ مورخ  31شهریور  1383شورای عالی انقالب فرهنگی نیـز تأکیـد شـده
است .همچنین سیاستهای کلی خانواده ،ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در شهریور ،1395
به طور کلی بر تقویت و تشـویق خـانواده بـرای پیشـبرد اهـداف و برنامـههـای کشـور در همـۀ
عرصه های فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و دفاعی با تأکید بر حمایت از نقش مادری زنان ،تصـریح
کرده است (بندهای  11و  .)12با توجه به تزاحم حق اشتغال و حق شیردهی ،قوانین و مقررات
خاصی برای حمایت از مادران شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی وضع گردیده اسـت کـه
برای نمونه میتوان به قانون ترویج تغذیه با شیر مـادر مصـوب  22اسـفند  1372بـا اصـالحات
بعدی ،مادۀ  78قانون کار مصوب 1369ش و مادۀ  67قانون تأمین اجتمـاعی مصـوب 1354ش
اشاره کرد.

 .2تغذیۀ کودک با شیر مادر در منابع روایی
در متون روایی احادیث متعددی را در خصوص تغذیه با شیر مادر میتوان یافت .بـهطـور کلـی،
روایات وارد شده در این خصوص را می توان به سه دستۀ اصلی تقسـیم کـرد کـه عبـارتانـد از:
روایات بیانکنندۀ منافع و برکات تغذیه با شیرمادر برای نوزاد؛ روایات بیـانکننـدۀ توصـیههـا و
شرای اخالقی و جسمانی الزم برای زن شیرده؛ روایات بیانکنندۀ پـاداشهـا و برکـات اخـروی
برای زنان شیرده (انصاری ،1392 ،ص .)377-379در ادامه به صورت اختصار به مواردی از این
روایات اشاره خواهیم کرد:

الف) روایات بیانکنندۀ منافع و برکات تغذیه با شیر مادر برای نوزاد
امام علی (ع) فرموده است« :کودک با هی شیری تغذیه نمیشود که بهاندازۀ شـیرمادر خـویش
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مبارک و با برکت باشد» (حرعاملی1414 ،ق ،ص .)175امام صادق (ع) نیز مـیفرمایـد« :وقتـی
بچه متولد شد ،همان خونی که غذای او بود ،اینک با رنگ و بویی غیر از قبل و در شکل غـذایی
دیگر از پستان مادر سرازیر می شود .این غذا برای نوزاد ،از همه چیز سازگارتر است» (حرعاملی،
1414ق ،ص .)176همچنین در روایتی از پیامبر گرامی اسالم (ص) آمده است« :شـیری بـرای
کودک بهتر از شیر مادرش نیسـت» (مجلسـی1403 ،ق ،ص .)176امـام رضـا (ع) نیـز فرمـوده
است« :هی غذایی برای کودک بهتر از شیر مادرش نیست» (حاج شـریفی خوانسـاری،1386 ،
ص .)98حضرت امام حسین (ع) در دعای عرفه در مقام برشمردن نعمتهای الهی ،به تغذیه در
دوران کودکی اشاره نمود و فرمود ...« :و در گهواره که کودکی ناتوان بودم ،مرا از هرگونه آسیب
و خطر حف کردی و از شیر مادر غذایی گوارا روزیم نمودی» (مجلسی ،1395 ،ص.)217
از روایات پیشگفته چنین استفاده میشود که بـر اسـاس اوامـر الهـی و نـوامیس طبیعـت،
بهترین شیر برای شیرخواران در درجۀ اول شیر مادر خود آنهاست و بازداشتن غیرموجه نـوزاد
از خوردن شیر مادر ستمی بزرگ در حق کودک است (ولی ابرقـویی ،1392 ،ص .)85در تأییـد
نکات مطرحشده در روایات پیشگفته ،در تطابق با دانـش امـروزی مـیتـوان گفـت شـیر مـادر
بهترین و مناسبترین و کاملترین غذا برای کودک است .شیر مادر از لحاظ ترکیبات از هر شیر
دیگری بهتر است و حاوی موادی است که برای رشد و سالمت کودک مناسـب اسـت .مکیـدن
شیر از پستان مادر ،باعث رضایت خاطر مادر و کودک است .نوزاد برای خـارج سـاختن شـیر از
پستان مادر ،باید شیر را با همۀ توانش بمکد و درنتیجه شیر با بـزاق دهـان آغشـته مـیشـود و
هضم آن بسیار ساده میگردد (بهرام محمدیان ،1386 ،ص.)86

ب) روایات بیانکنندۀ توصیهها و شرایط اخالقی و جسمانی الزم برای زن شیرده
نکتۀ اصلی که در این دسته از روایات تأکید شده ،آن است که شیر مـادر بـرای نـوزاد از چنـان
اهمیتی برخوردار است که میتواند طبیعت او را تغییر دهد و صـفاتی را از فـرد شـیردهنده بـه
نوزاد منتقل نماید .لذا باید در انتخاب زنی که شیردهی فرزند را برعهده میگیرد ،احتیاط شود.
امام صادق (ع) از حضرت علی (ع) نقل میفرماید« :همـانطـور کـه بـا دقـت نظـر انتخـاب
همسر مینمایید ،هر شخصی را جهت شیردادن به فرزنـد خـود انتخـاب نکنیـد؛ زیـرا چـهبسـا
شیرخوارگی باعث تغییر طبیعت نوزاد گردد» (حرعاملی1414 ،ق ،ص .)452پیامبر اسالم (ص)
در این خصوص فرموده است« :از ازدواج با زن سفیه و احمق خودداری کنید؛ زیـرا ...و فرزنـد او
نیز تباه می شود (شیری که از مادر احمق میخورد ،در او تأ یر منفـی دارد)» (نـوری1408 ،ق،
ص )583و یا در جای دیگری میفرماید« :مواظب باشید برای شیردادن فرزندانتان از زن احمق
و کم عقل استفاده نکنید .زیرا شیر ،کودک را بر همان حال پرورش میدهـد» (نـوری1408 ،ق،
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ص )624و در جای دیگری نیز فرموده است« :از شیر زنـان بـدکاره و دیوانـه بـرای فرزنـدانتان
پرهیز کنید ،زیرا شیر ا ر خود را میگذارد» (انصاری ،1392 ،ص .)378حضرت علی (ع) فرمود:
«دقت کنید که چه کسی فرزندتان را شیر می دهد .زیرا فرزندتان بـا آن شـیر رشـد مـیکنـد»
(کلینی ،1388 ،ص.)44

ج) روایات بیانکنندۀ پاداشها و برکات اخروی برای زنان شیرده
با توجه به اهمیت تغذیۀ کـودک بـا شـیرمادر ،اسـالم بـرای تشـویق مـادران و تقویـت روحیـۀ
آنان برای تحمـل زحمـات احتمـالی شـیردادن بـه کـودک ،ـوابهـای زیـادی را مقـرر کـرده
است.
ام سلمه میگوید« :از پیامبر اسالم (ص) سرال کردم بسیاری از پاداشها (در کتاب و سنت)
برای مردان ذکر شده .آیا زنـان هـم از چیـزی از ایـن پـاداشهـا نصـیبی دارنـد فرمـود آری،
هنگامیکه زن باردار میشود بسان روزهدار شبزندهداری است که با جان خود در راه خدا جهـاد
می کند و هرگاه وضع حمل کند اجر و پاداشی دارد که کسی از عظمت آن آگاه نیست و هرگـاه
فرزند خود را شیر دهد ،در برابر هر مکیدن نوزاد پاداشی به او دهند که برابر است با آزاد کـردن
بنده ای از فرزندان اسماعیل و هنگامیکه از شیر دادن فرزند خود فارغ شود ،فرشتۀ بزرگواری بـر
پهلویش زند و گوید :اعمال خود را از سر بگیر کـه خداونـد تـو را آمرزیـده اسـت» (حرعـاملی،
1414ق ،ص .)451در روایتی دیگر ،آن حضرت به یکی از زنان صحابه چنین فرمود« :آنگاه کـه
مادر وضع حمل کرد و شروع به شیر دادن نوزاد نمود ،در برابر هـر مکیـدن شـیر مـادر ،در روز
قیامت نوری درخشان در برابرش مالحظه کند و هر کس از گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده
کند به شگفتی درآید و واب شخ روزهدار و شبزندهدار در نامۀ عملش بت گـردد...و آنگـاه
که فرزندش را از شیر گرفت ،خدای متعال به او میفرماید :ای زن بـدان کـه تمـام گناهانـت را
آمرزیدم ،پس عمل خود را از سر بگیر» ( انصاری ،1392 ،ص .)378پیـامبر خـدا (ص) فرمـود:
«زنان باردار زایای شیرده مهربان ،اگر به خاطر آزار رساندن بـه همسرانشـان نبـود ،هـی اهـل
نمازی از آنان وارد جهنم نمیشد» (مجلسی ،1395 ،ص.)112-115
گفتنی است به لحاظ جسمانی و پزشکی نیز این مسئله ا بات شده است که تغذیۀ طفل بـا
شیر مادر ،سالمت مادر را نیز تأمین میکند ،زیرا به هنگام شـیر دادن جـدار رحـم کـه قبـل از
زایمان منبس شده بود ،شدیداً منقبآ شده ،بازگشت آن بـه حالـت طبیعـی قبـل از بـارداری
سریعتر انجام می گیرد و نیز احتمال ابتال به سرطان سینه در این مادران کمتـر اسـت .والـدین
باید توجه داشته باشند که نوزاد شیرخوارشان حقـی بـس عظـیم بـر گـردن آنهـا دارد (حـاج
شریفی خوانساری ،1386 ،ص.)89
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به این ترتیب ،اسالم با وقوف کامل بر اهمیت و ضرورت تغذیۀ کودک با شیر مادر ،آن را در
کنار حق مادر به منزلۀ یکی از حقوق اساسی طفل تلقی کرده است .در این چارچوب نهتنهـا در
متون روایی ،بلکه در بحثهای علمی برجستهتـرین فقهـا نیـز ایـن موضـوع از جایگـاه عمیقـی
برخوردار است .قانون مجازات اسالمی هم در این راستا برای مادری که بهواسطۀ ترک شیردهی
آسیبی جدی به نوزادش وارد کـرده ،مسـئولیت کیفـری درنظـر گرفتـه اسـت .لـذا تکلیـف بـه
شیردهی برای مادر -از دیدگاه مالحظۀ این حق بهعنوان حق طفـل -در برخـی مواقـع آنقـدر
دارای اهمیت بوده که قانونگذار برای ترک آن ،مسئولیت جزایی درنظر گرفته است1.

جلوههای حمایت از تغذیۀ کودک باا شایر ماادر در اساناد باینالمللای
حقوق بشر
با وصفی که گذشت ،تغذیۀ کودک با شیر مادر را در حال حاضر مـیتـوان بـهعنـوان یـک حـق
بشری شناخت .در نظام بین المللی حقوق بشر ،اسناد مهـم در ایـن خصـوص مـیتوانـد شـامل
کنوانسیون حمایت از مادران سازمان بینالمللی کار ( ،)MPCکنوانسیون ملل متحـد راجـع بـه
رفع کلیۀ اشکال تبعیآ نژادی علیه زنان مصـوب 1979م ،کنوانسـیون ملـل متحـد راجـع بـه
حقوق کودکان 1989م و نیز اعالمیۀ اینوچنتی (1990 (Innocentiم باشد.

 .1کنوانسیون حمایت از مادران
همانطور که اشاره شد ،اولین سند بین المللی که به تغذیه با شیر مادر توجه کـرد ،کنوانسـیون
حمایت از مادران سازمان بینالمللی کار ( 2)MPCمصوب 1919م بـود .بـهطـور کلـی در دوران
پس از جنگ جهانی اول اهداف کلیدی در چارچوب سازمان بین المللی کـار در خصـوص زنـان
 .1مادۀ  295قانون مجازات اسالمی « :هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفۀ خاصی را که قانون
برعهدۀ او گذاشته است ،ترک کند و به سبب آن ،جنایتی واقع شود ،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته
باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ،شبه عمدی ،یا خطای محآ است ،مانند این
که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفۀ قانونی
خود را ترک کند».
الزم به تأکید است ،پیش بینی چنین مسئولیت کیفری برای ترک شیردهی ،اصوالً نباید دیگر در حقْ تلقی
کردن تغذیۀ کودک با شیر مادر ،دست کم در حقوق داخلی ،تردیدی باقی بگذارد .ضمن اینکه موارد متعدد
دیگری نیز وجود دارد که میتوان بهخوبی از آن ها تکلیف به رعایت تغذیه با شیر مادر را استنباط کرد که در
قسمتهای مختلف مقاله به آنها اشاره شده است.
2. Maternity Protection Convention.
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عبارت بود از پرداخت دستمزد به زنان کارگر بهمنظور حف زنان کار بـه دلیـل کمبـود شـدید
نیروی کار پس از جنگ ،کاهش میزان نرخ باالی مرگومیر مادران بهویژه در میان زنـان شـاغل
در کارخانهها بهمنظور افزایش رشد جمعیت و اختصاص سرمایۀ فراوان برای جایگزینی زنـان در
ارتــش ( International Labour Office, 1952 (No. 103), and Recommendation,
 .)International Labour Organization; 1999.با اینکه از 1919م تاکنون ایـن کنوانسـیون دو
بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته ،اصول اساسی و قواعـد آن همچنـان پابرجـا اسـت .ماننـد دیگـر
اسناد سازمان بین المللی کار ،کنوانسیون حمایت از مادران مصوب 1919م ،حداقل اسـتانداردها
و اجرای سیاست های پایدار کار را برای دولت ها بیان نموده اسـت .ایـن کنوانسـیون حقـوقی را
برای زنانی که در عرصۀ صنعت و تجارت فعالیـت مـینماینـد ،ایجـاد کـرد؛ ازجملـه حمایـت از
مادران از طریق مرخصی زایمان ،حق دریافت و استفاده از مزایای پزشکی ،ممنوعیت اخـراج در
طول مرخصی زایمان و حق داشتن وقت استراحت روزانه برای تغذیه با شیر مادر (شیردهی بـه
نوزاد) در طول ساعات کار .کنوانسیون  MPCابتـدا در سـال 1952م و سـپس در سـال2000م
برای بار دوم مورد تجدیدنظر قرار گرفت .این کنوانسیونها در برخی مواد با یکدیگر متفاوتانـد؛
ازجمله در خصوص ساعات استراحت برای شیردهی نوزادان و تسهیالت اختصاصیافته به محل
کار و مرخصی زایمان ،ولی در چارچوبهای اصلی یکسانانـد ( International Labour Office,
.)law and practice across the world, 2014.
در دهههای پس از تصویب این کنوانسیون در سال 1919م ،دیدگاههایی شـکل گرفـت کـه
بیشتر بر اصول عدم تبعیآ و برابری زنـان بـا مـردان اسـتوار بـود و مـیتوانسـت رویکردهـای
حمایتی بیشتر از زنان را تحت تأ یر قرار دهد .قانون حفاظت از اشتغال از نیمۀ اول قرن بیسـتم
دوباره بازنگری شد و در برخی موارد لغو گردید .این قانون شـامل ممنوعیـت کـار شـبانۀ زنـان،
محدود شدن ساعات کار برای زنـان و حـذف زنـان از مشـاغل مختلـف بـر اسـاس زمینـههـای
جنسیتی میشد ( .)Ibidاین تغییر رویکرد ،در سیاستهای سازمان بینالمللی کار نیز مـنعکس
شده بود؛ ازجمله در کنوانسیون منع تبعـیآ (اسـتخدام و اشـتغال) مصـوب 1958م کـه حـق
کارگران بر مبنای جنسیت را نباید بهرسمیت شناخت ،و اعالمیـۀ برابـری فرصـتهـا و رفتارهـا
نسبت به زنان کارگر مصوب 1975م.
اگرچـه اقـدامات تبعـیآآمیـز علیـه زنـان کنـار گذاشـته شـد و نیـز اقـدامات بـیطرفانـۀ
جنسیتی (بدون توجه به جنسیت) در مورد زنان کارگر بـهطـور فزاینـدهای بـهتصـویب رسـید،
با وجود این ،فراهم نمـودن حمایـت ویـژه در دوران بـارداری ،دوران نقاهـت پـس از زایمـان و
تغذیه با شیر مادر (دوران شیردهی) همچنان ادامه یافت و بهعنـوان یـک «پـیششـرط» بـرای
عدم تبعـیآ و برابـری فرصـت اشـتغال در رویکـرد سـازمان بـینالمللـی کـار مـورد مالحظـه
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قرار میگرفـت .همـان طـور کـه گفتـه شـد ،در سـال 1952م کنوانسـیون حمایـت از مـادران
مورد تجدیدنظر قرار گرفـت و در آن تصـریح شـد کـه دسـتمزد معافیـتهـای پرسـتاری بایـد
پرداخت شود .اما تصمیم در خصوص تعداد و مدت آنها به قوانین ملی دولتها واگذار شد .یک
توصیۀ دیگر این بود که امکانات بـرای پرسـتاری و مراقبـت روزانـه از منـابع تـأمین اجتمـاعی
عمومی فراهم شود.

 .2کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان و تحوالت مرتبط پس از آن
جدا از اسناد یادشده ،حمایت از تغذیۀ کودک با شیر مادر در چارچوب کنوانسیون سازمان ملـل
متحد راجع به رفع کلیۀ اشکال تبعیآ علیه زنان ( 1)CEDAWمصـوب 1979م نیـز بـهنـوعی
ادامه یافت .بـر اسـاس بنـد  2مـادۀ  4کنوانسـیون« :همچنـین اقـدامات ویـژهای کـه از سـوی
دولتهای عضو صورت میگیرد ،ازجمله تدابیری که در این کنوانسیون وجـود دارد و هـدف آن
حمایت از ایفای نقش مادری زنان است نباید تبعیآآمیز تلقی شود» .ضمن اینکه حتی «حـق
برخورداری از بهداشت و ایمنی شرای کار ازجمله برخورداری از ایمنی و سالمتی بـرای تولیـد
مثل» باید بهرسمیت شناخته شود (مادۀ  11بند  -1و)؛ به این ترتیب ،حمایت از مادران در این
چارچوب را باید به عنوان یک جزء اصلی هدف کلی حمایت کنوانسـیون در خصـوص تغذیـه بـا
شیر مادر شناخت.
از بسیاری جنبه ها ،مقررات حمایت از زنان و زایمان مطرحشده در  ،CEDAWبـه مقـررات
حمایت از مادران در کنوانسیون حمایت از حقوق مادران سازمان بینالمللی کار که پیشتـر بـه
آن اشاره شد ،نزدیک هستند ( .)Tomasevski K., 1993, p.18بـهطـور خـاص ،مـواد  11و 12
کنوانسیون بیان میدارد که دولتها به ممنوعیت اخراج زنان به دالیـل مربـوط بـه بـارداری یـا
مرخصی زایمان ،تصویب مرخصی زایمان با حقوقْ بـدون ازدسـت دادن اشـتغال ،ارائـۀ مزایـای
اجتماعی باال و ترویج توسعۀ امکانات مراقبـت از کودکـان مبـادرت ورزنـد کـه والـدین را قـادر
میسازد که مسئولیت های مربوط به خانواده و کار را با یکدیگر ترکیـب نماینـد .بـا وجـود ایـن
اقدامات CEDAW ،در شناسایی اجزای خاص حقوق مادران ناموفق بوده و تنها بهطور واضح بـه
«وظیفۀ تولید مثل» « »reproductionاشاره کرده است.
این امر پیامدهایی را نیز برای حفاظت از تغذیه با شیر مادر بهدنبال داشـته اسـت .بـهطـور
قابل توجهی ،با اینکه سند یادشده اولین معاهدۀ حقوق بشری است که به تغذیه با شـیر مـادر و
یا بهطور خاص «شیردهی» اشاره میکند ،اما این امر را نیز شناسایی کرده که این وظیفۀ زنـان،
1. The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Wome.
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نیازمند حفاظت در محل کار از قبیل ایجاد قواعدی برای ارائۀ وقت استراحت بـرای شـیردهی و
امکانات دیگر است ()Heitlinger A, ,1993, p.11؛ همچنین شامل مواردی از قبیل شیردهی یـا
تغذیه با شیر مادر همراه با «بارداری»« ،مرخصی زایمان» و «وضعیت تأهـل» بـهعنـوان دالیـل
ممنوعیت اخراج از اشتغال نیست .با توجه به اینکه یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون ،رفع کلیۀ
اشکال تبعیآ علیه زنان و تسهیل مشارکت زنان در بازار کار میباشد ،این یک رویکرد متناقآ
است.
افزون بر این ،درنظر گرفتن حمایت از تغذیه با شیر مادر در محل کار ،ازجمله معافیتهـای
پرستاری روزانه ،بهطور خاص به عنوان یک جزء اساسی حمایت از حقوق مادران 60 ،سال پیش
در 1919م بهوسیلۀ سازمان بینالمللی کار بهرسمیت شـناخته شـد .قصـور سـند  CEDAWدر
پرداختن به تغذیه با شیر مادر بهعنوان یک نگرانی مهم در خصوص برابری و اشتغال زنان ،یـک
مسئله غیرقابل پذیرش است.
باید گفت تنها اشارۀ مستقیم به مسئلۀ تغذیه با شیر مادر در کنوانسیون رفع کلیـۀ اشـکال
تبعیآ علیه زنان را میتوان در مادۀ  12آن یافت که بیان میدارد« :دولتهای عضو ،افـزون بـر
مقررات بند یک این ماده خدمات الزم را برای زنان در دوران بـارداری ،زایمـان و دوران پـس از
زایمان تأمین نموده ...و همچنین در دوران بارداری و شیردهی ،تغذیۀ کافی بـه آنهـا خواهنـد
رساند» (بند .)2
اما چرا در کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیآ علیه زنان ،حمایت حـداقلی بـرای تغذیـه بـا
شیر مادر دیده می شود فرضیات مختلفی وجود دارد که ممکن است کمتوجهی کنوانسیون بـه
موضوع تغذیه با شیر مادر را توضیح دهد .یک فرضیه این اسـت کـه  CEDAWدر اواخـر دهـۀ
 1970م تنظیم گردید؛ زمانی که جامعۀ پزشکی از خطرهای بالقوۀ احتمـالی مربـوط بـه تغذیـۀ
نوزادان آگاه شد ،برای مثال مسئلۀ سوءتغذیۀ خود مادران .همچنین این نظریه نیز مطرح شـده
است که بسیاری از اصولی که در معاهدات و اعالمیههای پیشین مربوط به زنان مورد اشاره قرار
گرفتـه و در  CEDAWگنجانـده شـده بـه ارزشهـای اساسـی «فمنیسـم غربـی» « Western
 »feminismآغشته بودند ( .)Fraser AS, 1987اهداف اصـلی فمنیسـت لیبـرال غربـی در دهـۀ
 1970م شامل استقالل باروری بیشتر و تعیین سرنوشت از سوی زنان ،تأکید بر رفتـار برابـر در
محل کار و حمایت از اصل پرورش بی طرفانۀ کودک بود .تغذیه با شیر مادر این اهداف را بهطور
بالقوه تضعیف مینمود .نخست اینکه در دهۀ 1970م ،با ورود چشـمگیر زنـان بـه بـازار کـار در
بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ،فمنیسم بر مفهوم «همانندی زنان بـا مـردان» ( )samenessبـه
جای مفهوم «تفاوت زنان» با کارگران مرد ،تمرکز نمودنـد ( .)Vogel L., 1990, p.26–32بـرای
سیاستگذاران و قانون گذاران فمنیستی ،تمرکز تاریخی بر مسئلۀ «تفاوت» زنان که بسـیاری از
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قوانین حمایتی پیشین را توجیه مینمود ،بهطور فزایندهای برای زنان هزینهبر بهنظر مـیرسـید
(.)Blum LM. , 1993, p.291–311
دوم ،در یک سطح استراتژیک ،تغذیه با شیر مادر بهطور جداییناپذیری بـا مفـاهیم سـنتی
مسئولیت زنان در برابر فرزندان گره خورد و در پیوند با این امر ،مسئلۀ زایمان آنهـا در قلمـرو
خصوصی خانه و خانواده مورد توجه قرار گرفت .تأکید بر تغذیه با شیر مادر بهطور بالقوه ،اتفـاق
نظری را که راجع به اهمیت اصل تربیـت بـیطرفانـۀ فرزنـدان در خـانواده و سیاسـت اشـتغال
(استخدام) وجود داشت ،تضعیف میکرد ( .)Galtry J, 2000, p.295–317بـرای مثـال ،مـادۀ 5
کنوانسیون بر ضرورت حف «آگاهی از زایمان (مـادری)» بـهعنـوان یـک «وظیفـۀ اجتمـاعی»
« »function Socialتأکید می نماید؛ درحـالی کـه ایـن مسـئله را نیـز شناسـایی مـیکنـد کـه
نگهداری از کودکان «یک مسئولیت مشترک میان زنان و مردان» است (بند .)b -5
روندِ رو به گسترش سکس از طریق سینه نیز می تواند یکی دیگـر از رویکردهـای خصـمانه
نسبت به تغذیه با شیر مادر باشد و البته همچنان نیز هست (.)Paige Hall Smith, 2008, p.13
به این ترتیب ،همه این موارد درمجموع شاید مشخ کننـد کـه چـرا کنوانسـیون رفـع کلیـۀ
اشکال تبعیآ علیه زنان رویکرد حداقلی نسبت به حمایت از تغذیۀ کودک با شیر مادر را اعمال
نموده است.
از زمان تصویب کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیآ علیه زنـان در سـال 1979م ،تحـوالت
گستردهای بهوجود آمده که دارای ارتباط بالقوهای با مسئلۀ تغذیه با شیر مـادر اسـت .در سـال
 1999م ،کمیتۀ رفع تبعیآ علیه زنان که وظیفۀ نظارت بر اجرای کنوانسـیون را برعهـده دارد،
تفسیری را راجع به الزامات  CEDAWدر خصوص مادۀ  12در مورد زنان و بهداشت صادر نمود
که بهعنوان یک توصیۀ عمومی « »General Commentبهتصویب رسید .این تفسیر چنین بیـان
میدارد:
دولت های عضو باید درک خـود را از چگـونگی سیاسـتهـا و تـدابیر الزم در مراقبـتهـای
بهداشتی که به حقوق بهداشتی زنان از منظر نیازها و منافع زنان و چگونگی مـورد توجـه قـرار
دادن ویژگی های مختلف آن و معیارهایی که برای زنـان در مقایسـه بـا مـردان متفـاوت اسـت،
گزارش دهند؛ برای نمونه:
« الف) معیارهای زیستی که برای زنان در مقایسه بـا مـردان متفـاوت اسـت ،ماننـد چرخـۀ
قاعدگی ،عمـل بـاروری و یائسـگی آنهـا ،شـیردهیCommittee on the Elimination of ( »....
.)Discrimination against Women, 1999
به هر روی ،کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیآ علیه زنان بهعنوان مهمترین سند حمـایتی
زنان در عرصۀ بین المللی اگرچه بیان روشن و حمایت حداکثری از مقولۀ شیردهی زنان و حـق
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بر آن نداشته است ،چنانکه از مفاد آن برمیآید در بحث زنـان شـاغل و مقـوالتی چـون دوران
بارداری ،زایمان و دوران پس از زایمان ترتیباتی را بهمنظور حمایـت از ایـن مقولـه پـیشبینـی
کرده است که گرچه الزم و ضروریاند ،اما بههی وجه کافی نیستند.

 .3اعالمیۀ اینوچنتی و برنامۀ اقدام پکن
اعالمیۀ اینوچنتی 1سازمان بهداشت جهانی و یونیسف راجـع بـه حفاظـت ،تـرویج و حمایـت از
تغذیه با شیر مادر نیز در سال 1990م به امضا رسید و بهنوعی میشود گفت اولین سند خـاص
در این زمینه بوده است .این سند ،هرچند غیرالزامآور ،به دفاع از تغذیه با شـیر مـادر بـهعنـوان
یک «حق» برای زنان پرداخت؛ اگرچه استفاده از اصطالحات «حقوق» به بافت شـغلی محـدود
گردیــد ( Innocenti declaration on the protection, promotion and support of
 .)breastfeeding, 1990افــزون بــر ایــن ،در ســال 1995م ،اعالمیــۀ پکــن و برنامــۀ اقــدام
(که از چهارمین کنفرانس جهانی زنان خارج شد) ،تمرکز قوی بر تغذیه با شیر مادر داشت .ایـن
سند از دولتها میخواهد در خصوص ترویج تغذیه با شیر مادر؛ اجـرای کامـل کـد بـینالمللـی
بازاریابی برای جایگزین نمودن شیر مادر (به جـای تغذیـۀ مصـنوعی نـوزادان)؛ «قـادر سـاختن
مادران برای شیردهی به نوزادانشان با ارائۀ حمایتهای قانونی ،اقتصادی ،کاربردی و احساسـی»
(بند )r-106؛ ازبین بردن اعمال تبعیآ آمیز از سوی کارفرمایـان و اتخـاذ اقـدامات مناسـب بـا
درنظرگرفتن نقش و عملکرد باروری زنان مانند محرومیت از اشتغال و اخراج به دلیل بارداری یا
شیردهی (بند  )c -106و « ارتقای تسهیالت شیردهی برای مـادران شـاغل» (بنـد  )c -179بـا
ذینفعان کلیدی ملی و بین المللی به همکاری بپردازند .این اعالمیه همچنین از تمامی کشورها
میخواهد که به  2کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیآ علیه زنان و کنوانسـیون حقـوق کـودک
ملحق شوند .این تمرکز موفق بر تغذیه با شیر مادر در پکن ،احتماالً با تالشهای گستردۀ البـی
گروه های برجستۀ حامی تغذیه بـا شـیر مـادر مـرتب بـود .بـا وجـود ایـن تأکیـدها بـر تغذیـه
با شیر مادر ،اعالمیۀ پکـن -همچـون اعالمیـۀ اینـوچنتی -ماننـد  CEDAWو  ،CRCوضـعیت
الزامآوری حقوقی ندارد.
 .1در سال 1990م سیاستگذاران یونیسف ) (UNICEFو سازمان جهانی بهداشت ) ، (WHOدو نهاد کودکان و
سالمت سازمان ملل متحد ،با همکاری دو کشور امریکا و سوئد ،از  7تا  10مرداد جلسههایی را در محلی به
نام اسپدال دگلی اینوچنتی ) (Spedale degli innocentایتالیا تشکیل دادند تا برای تغذیۀ کودک با شیر مادر
اصول و استانداردهای جهانی تنظیم کنند .نتیجۀ این گردهمایی صدور اعالمیهای بود که به نام محل برگزاری
این گردهمایی ،به «اعالمیۀ اینوچنتی» ) )Innocenti declarationمشهور شده است .این اعالمیه از دولتهای
کشورهای جهان خواسته است که به هدفها و برنامههای این اعالمیه توجه کنند.
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 .4کنوانسیون حقوق کودک
نزدیک به یک دهه پس از تصویب کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیآ علیه زنـان ،کنوانسـیون
سازمان ملل متحد راجع به حقوق کودک ( 1)CRCدر سال 1989م بهتصویب رسید و در سـال
1990م اجرایی شد .کنوانسیون حقوق کودک نیز مانند سند  ،CEDAWیـک معاهـدۀ الـزامآور
است.
مقررات مختلف  CRCعموماً بهطور غیرمستقیم به مسئلۀ تغذیه با شیر مادر اشاره کردهانـد.
این موارد میتوانند عبارت باشند از :حق کودک نسبت به زندگی با باالترین استانداردهای قابـل
حصول سالمت و دسترسی به مواد غذایی مغذی کافی ،حق مادر به مراقبتهای پیش و پـس از
زایمان ،حق والدین به اتخاذ اقداماتی که در انجام مسـئولیتهـای شـغلی و خـانوادگی آنهـا را
یاری نماید و نیز درنظر گرفتن بهترین منافع کودک بهعنوان اصل اساسی .تنها اشـارۀ مسـتقیم
به تغذیه با شیرمادر در مادۀ ( 24بند  )e -2است کـه مـیگویـد« :تضـمین اینکـه تمـام اقشـار
جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیۀ شیر مادر ،بهداشت و بهداشت محی زیست و
پیشــگیری از حــوادث آگــاهی داشــته ،بــه آمــوزش دسترســی داشــته باشــند و بداننــد کــه در
زمینۀ استفاده از اطالعات اولیـۀ بهداشـت کـودک و تغذیـه حمایـت مـیشـوند» .همچنـین در
تفاسیر بعدی ارائـهشـده از سـوی کمیتـۀ حقـوق کودکـان -نـاظر بـر اجـرای کنوانسـیون -در
میــان نگرانــیهــای راجــع بــه بــازار جهــانی رو بــه رشــد و کنتــرلنشــدۀ فرمــول تغذیــۀ
نوزادان (شیرخشک ) ،همـواره بـر تغذیـۀ کـودک بـا شـیر مـادر تأکیـد شـده اسـت ( IBFAN
.)International Baby Food Action Network
در سال 2013م ،کمیتۀ یادشده یک توصیۀ عمومی راجع بـه مـادۀ  24در خصـوص «حـق
کــودک بــه برخــورداری از بــاالترین ســطح اســتاندارد قابــل حصــول ســالمت» صــادر نمــود
( )Committee on the Rights of the Child, General comment No. 15, 2013کـه در آن بـه
بسیاری از جنبه های تغذیه با شیر مادر توجه شده است؛ ازجمله حمایت از توصیۀ جهانی بـرای
 6ماه تغذیۀ منحصربه فرد با شیر مادر در کنار مکملهای غذایی مناسـب ترجیحـاً تـا دو سـال،
ابتکار عمل بیمارستان دوسـتدار کـودک ،قـانونگـذاری بـر اسـاس کـد بـینالمللـی بازاریـابی
جانشینسازی شیر مادر و قطعنامههای مربوطۀ مجمع بهداشت جهانی ،نیاز به حف حمایـت از
تغذیه با شیر مادر در اشتغال و مراقبت از کودکـان ازجملـه انطبـاق بـا کنوانسـیون حفاظـت از
مادران سازمان بینالمللی کار در سال 2000م.
همچنین کمیته در سال 2013م ،یک توصیۀ عمومی را راجع به تعهدات دولتهـا در مـورد
1. Convention on the Rights of the Child.
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تأ یر بخش کسب و کار بر حقوق کودکان صادر کرد .این توصیه همراه بـود بـا تأکیـد بـر لـزوم
انطباق کسـب و کـار بـا کـدهای  ، WHOنیـاز دولـتهـا بـه ایجـاد شـرای اشـتغال در درون
شرکتهای تجاری که به والدین و سرپرستان شاغل کمک میکنـد تـا مسـئولیتهـای خـود را
نسبت به کودکان تحت مراقبت خود انجام دهند ،بحث مرخصـی والـدین و حمایـت و تسـهیل
تغذیه بـا شـیر مـادر ( Committee on the Rights of the Child. General comment No. 16
 .),2013, p.15درواقع ،چنانکه شاهد هستیم در چارچوب ( CRCهم در متن کنوانسیون و هم
در تفاسیر بعدی آن) ،نسبت به سند  ،CEDAWتأکید بیشتری بر تغذیـه بـا شـیر مـادر وجـود
دارد.
در مجموع ،اگرچه نه به صورت مستقیم ،اما شاهد پیشـرفتهـای خـوبی در خصـوص حـق
تغذیه با شیر مادر بوده ایم .با وجود تمرکز حداقلی کنوانسیونهای اشارهشده ،بهویژه کنوانسیون
رفع کلیۀ اشکال تبعیآ علیه زنان بر تغذیه با شیر مادر ،این کنوانسیونها گاهی به صورت یک
سند بین المللی مهم برای ارائۀ راهنمایی در حمایت از تغذیه با شیر مـادر بـهعنـوان یـک حـق
انسانی مورد استناد قرار گرفتـهانـد ( UNICEF. A, Human Rights Approach to UNICEF
 .)Programming for Children and Women, 1998, p.17-18به این ترتیب ،مـیتـوان گفـت:
«نوزادان حق دارند که با شیر مادر تغذیه شوند ،و نیز هی کس نمیتواند در حق مادران نسـبت
به شیردهی به نوزادانشان ،مداخله کند» (.)Kent G, 2006, p.27
استراتژی جهانی تغذیۀ نوزادان و کودکان (اعالمیۀ اینـوچنتی) کـه بـه صـورت مشـترک از
سوی سازمان بهداشت جهانی و یونیسف صادر شـده اسـت ،بـا وجـود ماهیـت غیرالـزامآور آن،
نشان دهندۀ یک طرح بالقوۀ مهم برای تقویت حقوق بشر در پرداختن بـه تغذیـه بـا شـیر مـادر
است .در این اعالمیه به تغذیه با شیر مادر بهصراحت بهعنوان یک حق ،فراتر از آنچه در زمینـۀ
اشتغال مورد بحث قرار گرفته ،توجه نشده است؛ اگرچه این مسئله بهطور واضح بیان شـده کـه
دسترسی به تغذیۀ مناسب و باالترین استانداردِ سـالمتی قابـل دسـترس ،یـک موضـوع حقـوق
بشری است که به مادران و کودکان ،با هم مربوط میشود و طرح اجرای آن به صورت مسـتقیم
شامل سیاست هایی است که حامی تغذیه با شیر مادر مـیباشـد کـه تحقـق ایـن حقـوق قابـل
حصول را فراهم مینماید.

نتیجه
چنان که گفته شد ،تغذیۀ کودکان با شیر مادر دارای اهمیت فراوانی است .این اهمیـت نـهفقـ
برای ششماهۀ نخست پس از تولد ،بلکه بر اساس پژوهشهای حوزۀ سالمت ،برای تمـام دوران
زندگی است؛ بهویژه از نظر ایمن سازی افراد در برابر برخی بیماریها .لذا اگر معیار حـق بـودن،
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انسان و سالمت و کامیابی او باشد ،بیشک تغذیه با شیر مادر در آغـازین مـاههـای زنـدگی نیـز
حقی بشری است .به این ترتیب ،نادیده انگاشتن اصول و موازینی که سـبب ضـعف جسـمانی و
عامل بیماریهای انسان است ،به طور قطع نقآ حق تلقی خواهد شد .بررسی نظامهای حقوقی
مختلف بهویژه نظام بین المللی حقوق بشر نشان می دهد ،با وجود ا بات ضرورت تغذیه بـا شـیر
مادر برای کودکان و خردساالن ،در هی کجای نظامهای یادشـده صـحبتی از ایـن نـوع تغذیـه
به عنوان یک حق مستقل ،چه برای کودک و چه برای مادر بهمیان نیامده است .البته این گفتـه
به آن معنا نیست که این نظامها از اهمیت موضوع غافل بودهاند .چنانکه گذشت ،هـم در نظـام
حقوقی اسالم و هم در اسناد بین المللی مرتب  ،موازین حمایتی مر ری برای تغذیۀ کودکـان بـا
شیر مادر ،به خصوص در حوزۀ اشتغال زنان و مادران پیشبینی شده است؛ بـرای مثـال اعطـای
مرخصی زایمان و پس از آن حق داشتن وقت استراحت روزانه برای شیردهی به نوزاد در طـول
ساعات کار یا کاهش ساعات کار روزانه برای زنان شیرده و یا تضمین اطالعرسانی به تمام اقشار
جامعه از مزایای تغذیه با شیر مادر و حق کودک به برخورداری از باالترین سطح استاندارد قابل
حصول سالمت .همچنین وجوب مادر به شیردهی نوزاد هنگامی که تـرک آن بـه نـوزاد آسـیب
میرساند و جرمانگاری ترک شیردهی در چنین مـواقعی .بـا وجـود ایـن ،چنـین حمایـتهـایی
بهتنهایی کافی نیست و پیشنهاد میشود در چارچوب اسناد حقـوقی الـزامآور مصـوب از سـوی
دولتها و نیز در عرصۀ قانونگذاری داخلی ،بر تغذیۀ کودکان با شیر مادر بهعنوان یـک «حـق»
تصریح شود تا از این رهگذر زمینۀ دسترسی کودکان و نوزادان به بـاالترین حـد اسـتانداردهای
تغذیه و سالمت که در تمام نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی نیز تأکید شده است ،به شکل
مر رتری فراهم گردد .ضمن اینکه چنین اقدامی در وادار کردن مستقیم دولتها بـرای ورود بـه
حوزۀ حمایتی ویژۀ خردساالن و مادران نقشآفرین بوده ،تـا حـد زیـادی جبـرانکننـدۀ غفلـت
احتمالی آنان نیز خواهد بود .هرچند سازوکارهای موجود -چنانکـه گفتـه شـد -چـه از طریـق
میثاقین بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگـی ،چـه از طریـق
کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیآ علیه زنان ،چه از طریق برخی مقاولهنامـههـای سـازمان
بین المللی کار و چه از طریق کنوانسیون حقوق کودک ،دولتها را به اتخاذ اقدامات و تمهیـدات
مقتضی برای حمایت از مادر ،کودک و به نوعی حق بر شیردهی آنان ملـزم مـینمایـد ،1بـدیهی
است در این چارچوب ،حمایت از این حق میتواند بهمثابۀ حق حیـات ،حـق تغذیـه و حـق بـر
سالمت دارای ماهیت الزام آوری و در پی آن ضمانت اجرا باشـد .ضـمانت اجرایـی هرچنـد هـم
ضعیف ،می تواند از طریق کمیتۀ حقوق بشر میثاقین حقوق مدنی سیاسـی و حقـوق اقتصـادی،
 .1الزم به تأکید است ،در حال حاضر حجم باالیی از دولتها به عضویت اسناد یادشده درآمدهانـد و مـیبایسـت بـه
مفاد آن پایبند باشند.
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اجتماعی و فرهنگی و شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد (در سـطح جهـانی) و برخـی
سازوکارهای منطقهای حمایت از حقوق بشر (در سطح منطقهای) کارگر باشد.
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