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مقدمه

با رجوع به گذشته و بررسي سابقه و پیشینه ي ادیان و اقوام و ملل متحد 

معلوم مي شود ازدواج با اتباع بیگانه به شدت تحریم و منع شده و اقوام و 

ملل مختلف از آن پرهیز و اجتناب داشته اند، اما گذشت زمان  و ضروریات 

اجتناب ناپذیر روابط بین المللي و دادوستد بین اقوام و ملل متعدد و روابط 

را  ملل  و  اقوام  تفرقه ي  احساس  متنوع،  مسالک  و  مذاهب  و  شرایع  بین 

مالیم تر و تنگ تر کرده و آنها را در جهت یگانگي و وحدت قرار داده است. 

به همین ترتیب در دنیاي معاصر روابط بین کشورها و اتباع آنها به دلیل 

گستردگي ارتباطات جهاني، مهاجرت ها، برهم خوردن مرزهاي جغرافیایي 

و همچــنـین افزایش مهاجرتـ  که از نشانه هاي گریزناپذیر جهاني شدن و 

کم رنگ شدن یا حذف مرزها در آینده است -به اندازه اي گسترش یافته است 

که براي هیچ ملتي میسر نیست در چهاردیواري سرزمین کشور خود محصور 

بماند. این امر در ایران هم مصداق دارد، چرا که تعداد بي شماري از بیگانگان 

و اتباع خارجي در کشور ما زندگي مي کنند و خیل کثیري از ایرانیان نیز مقیم 

خارج هستند. همچنین با توجه به اقدامات بشر دوستانه ي جمهوري اسالمي 

عراق،  و  افغانستان  ویژه  به  مختلف  کشورهاي  آوارگان  پذیرش  در  ایران 

مسئله ي ازدواج با صاحبان ادیان غیر مسلمان و نیز اتباع بیگانه به طور جدي 

از اصول  ازدواج و تشکیل خانواده  از آنجایي که حق  خودنمایي مي کند. 

مسلم حقوق بشر به شمار مي آید. طبیعي است که هر فردي در هر نقطه از 
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جهان بتواند و آزاد باشد که با شخص دلخواه خود ازدواج کند و مطابق مواد 

متعدد از اعالمیه ها، کنوانسیون ها و میثاق هاي مرتبط با حقوق بشر این آزادي 

براي افراد به رسمیت شناخته شده است. زنان و مردان بالغ بدون محدودیت 

از لحاظ نژاد، ملیت یا مذهب حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند، براي 

مثال مطابق ماده ي 16 اعالمیه ي جهاني حقوق بشر هر مرد و زن بالغي حق 

دارند بي هیچ محدودیتي از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشویي کنند 

و تشکیل خانواده بدهند؛ 1. در تمام مدت زناشویي و هنگام انحالل آن، زن 

و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند؛ 2. ازدواج حتماً باید با 

رضایت کامل و آزادانه ي زن و مرد صورت گیرد؛ 3. خانواده رکن طبیعي و 

اساسي جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. 

با نگاهي به ماده ي1 کنوانسیون مربوط به زنان متأهل که به طور اختصاصي 

به مسئله ي تابعیت زنان شوهردار و تأثیر ازدواج بر تابعیت زنان مي پردازد، 

مي توان به خوبي دریافت که نظر کنوانسیون به طور کلي بر این است که 

ازدواج هیچ تأثیري بر تابعیت زنان ندارد. 

 قوانین ایران نیز متأثر از حقوق امامیه و فقه اسالم و مطابق با میثاق هـا 

و کنوانـسیون هاي بین المللي طبق شرایطـي ازدواج یا نکاح با اتباع بیگـانه 

را مجـاز و بالمـانع شناخته است. به طـوري که در سـال هاي اخیر، افزایش 

ازدواج اتباع خـارجي با بانـوان ایراني در ایران و خارج از ایران به عنوان 

یک مسئله و دغدغه براي دولت و هم میهنانمان بروز کرده است. در برخي 
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از این ازدواج ها به علت بي اطالعي زنان از قوانین، آینده ي آنها و فرزندانشان 

نیز تبعـات جبران ناپذیري را به دنبال  افتاده و در برخي مـوارد  به خطـر 

آوردن  به وجود  بر  بیگانه عالوه  اتباع  با  ایراني  زنان  ازدواج  است.  داشته 

مشکالت اجتماعـي و حتي سیاسي در شرایط خـانوادگي آنان نیز تـأثیر 

بسـزایي دارد. این گـونه ازدواج ها به واسطه ي نداشتـن ثبـات قـانوني و 

تعلـق نگرفتن بسیـاري از حـق و حقـوق شهروندي به این خانواده ها و پس 

از آن به فرزندانشان مشکالت و نگراني هاي خاصي را به همراه دارد. از آنجا 

که ازدواج یک نهـاد حقوقي است که تعـارض قوانین،  اختالف تابعیت هـا، 

اخـتالف مذاهب و ادیان و اقوام،  هیچ کدام نمي تواند مانع تأسیس آن شود، 

گاه اشخاص تابعیت،  اقامتگاه و حتي شغل و مذهب و آیین و دین خود را نیز 

براي نیل به آن تغییر مي دهند )امامي 1379: 4( پس هرگز نمي توان ازدواج هایي 

از این دست را با زور و اجبار یا هر راه دیگري )مثل آگـاهي دادن به زنان 

از پیامدهاي این ازدواج( به صفر رساند.

پهنه و چشم اندازي است که موضوع پژوهش حاضر شکل  در چنین 

گرفته است. به دلیل نقش حیاتي ازدواج در زندگي هر فرد، امید است بتوان 

با نتایج حاصله به گسترش ارتباطات سالم و بالنده ي زوجین همت گماشت 

و زمینه ي تحکیم خانواده هاي متشکل از مادر ایراني و پدر خارجي را فراهم 

کرد و با اقدامات الزم آسیب هاي ناشي از این ازدواج ها را به حداقل رساند 

تا در نهایت ثبات و استواري نهاد خانواده و پرورش فرزندان سالم تضمین 
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شود. 

1( تعاريف نظري 

1-1( مفهوم و تعریف ازدواج

معناي لغوي ازدواج در فرهنگ عمید چنین آمده است: »با هم جفت 

شدن، زن گرفتن، شوهر کردن، زناشویي« )عمید 1361: 123(.

ازدواج نهادي است که از طریق انعقاد قراردادي شرعي و قانوني زوجیت 

بین زن و مرد را فراهم مي کند. کارلسون1 ازدواج را چنین تعریف مي کند: 

»ازدواج فرایندي است از کنش متقابل بین دو فرد )یک مرد و یک زن( که با 

تحقق بخشیدن به برخي شرایط قانوني و بر پا داشتن مراسمي براي برگزاري 

زناشویي انجام مي گیرد« )کارلسون 1378: 35(.

 همچنین مطابق شریعت اسالم )از منظر شیعه( ازدواج قراردادي مشروع 

است که دو فرد ناهمجنس و معموالً بالغ را به هم پیوند مي دهد و برقراري 

ارتباط جنسي دائم یا موقت میان آنان را مجاز مي گرداند )بستان 1385: 18(.

1-2( تعریف تبعه

تبعه2 جمع کلمه ي تابع و در لغت به معني پیروان و رعایاست )معین 1371: 

1024(. این کلمه در فارسي به جاي مفرد استعمال مي شود و فصیح نیست. 

1- Karlsson
2- National
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تبعه در اصطالح به کسي که تابعیت کشور معیني را داشته باشد و در مقابل 

اجنبي و بیگانه استعمال مي شود. در فقه معادل تبعه، مسلمان و معادل اجنبي، 

کافر است )جعفري لنگرودي 1378: 135(.

1-3( تعریف اتباع

اتباع کساني هستند که مي توانند از تمام حقوق یک کشور بهره مند شوند 

و در مقابل قانون  با یکدیگر برابرند، مگر در مواردي که وضعیت شخصي 

آنها مانند کمي سن، محکومیت یا اکتسابي بودن تابعیت آنها محدودیتي در 

حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند موردي که زن خارجي به خاطر ازدواج با 

مرد ایراني تابعیت ایران را کسب کرده است )باالزاده 1383: 43(. 

1-4( تعریف بیگانه

 بیگانه در لغت به معناي غیر، ناآشنا، غریبه و خارجي و مقابل آشنا و 

یگانه است )دهخدا 1377: ج 3، 5255(. این لفظ در اصطالح به اتباع خارجي 

اطالق مي شود، لذا هر فردي که تابعیت ایران را نداشته باشد از این دیدگاه 

بیگانه محسوب مي شود. در هر کشوري در مقابل تبعه افرادي یافت مي شوند 

که خواه به علت داشتن تابعیت دیگر یا به علت نداشتن تابعیت هیچ کشوري 

تابع این دولت نبوده که بیگانه نامیده مي شوند )ارفع نیا 1377: 186(.

1-5( تعریف تابعیت

تابعیت عبارت است از رابطه اي سیاسي و معنوي که شخص را به دولت 
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است  رابطه اي  تابعیت  همچنین  )نصیري 1381: 26(.  مي سازد  مرتبط  معیني 

سیاسي که فردي یا چیزي را به دولتي مرتبط مي سازد، به طوري که حقوق 

و تکالیف اصلي وي از همین رابطه ناشي مي شود، مانند تابعیت هر کسي 

نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتي و هواپیما. در حقوق مذهبي مالک 

تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب،  اجنبي یا 

)کافر( محسوب مي شود. تابعیت ممکن است به صورت ایقاع )م 976 ق.م.( یا 

به صورت قرارداد و عقد باشد )جعفري لنگرودي 1378: 135(.

مرد  با  ایراني  زن  ازدواج  در  دولت  از  مخصوص  اجازه ي  کسب  لزوم   )2

خارجي

هرگاه زن ایراني بخواهد با مرد بیگانه ازدواج کند باید از دولت اجازه 

بگیرد. ماده ي 1060 ق.م. در این باره مقرر مي دارد: »ازدواج زن ایراني با 

به  موکول  ندارد،  قانوني  مانع  که  هم  مواردي  در  حتي  را  خارجه  تبعه ي 

این اجازه »پروانه ي زناشویي«  از طرف دولت است«.  اجازه ي مخصوص 

نامیده مي شود. قاعده ي مندرج در ماده ي 1060 از یک سو جنبه ي سیاسي 

براي  دیگر  سوي  از  و  است  بوده  منظور  آن  در  دولت  مصلحت  و  دارد 

حمایت از زن مي باشد. قانون گذار از این طریق زن را به دقت و تعمق بیشتر 

زناشویي  پروانه ي  در صورتي  وانگهي  مي دارد؛  وا  بیگانگان  با  ازدواج  در 

صادر مي شود که وجود پاره اي از شرایط که از نظر مصلحت زن مقرر شده 
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است محرز باشد )صفایي 1388: 88(.1 بنابراین هرگاه زن ایراني بخواهد با مرد 

اینها هیچ  خارجي ازدواج کند و از جهت اختالف دین و قرابت و مانند 

مانعي در بین نباشد، باز هم نکاح منوط به اجازه ي دولت ایران است. مراد 

از »مواردي که منع قانوني ندارد«، مفاد مذکور در ماده ي 1059 ق.م است 

که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. بدین معنا که ازدواج مرد خارجي 

با زن ایراني، در ابتدا منوط به مسلمان شدن وي و سپس کسب اجازه ي 

مخصوص از طرف دولت است. 

این در حالي است که نکاح مرد ایراني با زن خارجي مجاز است، مگر در 

مواردي که دولت ازدواج بعضي از مستخدمین و مأمورین رسمي و محصلین 

دولتي را با زني که تبعه ي خارجه باشد موکول به اجازه ي مخصوص کند )م 

1061 ق.م.(. بنابراین نکاح مردان ایراني با زنان خارجي به جز استثناء مزبور  

مجاز است و اگر موانع مقرر در قانون مفقود باشد، نیازمند اجازه ي دولت 

وضعیت  خارجي  مردان  با  ایراني  زنان  ازدواج  در خصوص  ولي  نیست، 

متفاوت است. در مورد فلسفه ي ماده ي 1060 ق.م. که نوعي محدودیت 

براي آزادي انتخاب همسر از سوي زن است، مي توان گفت چون پاره اي از 

کشورها همانند ایران تابعیت دولت متبوع زوج را بر زوجه تحمیل مي کنند و 

بر اساس قانون ایران نیز زن در چنین مواردي تابعیت ایراني خود را از دست 

1- رجوع شود به آیین نامه ی زناشویي بانوان ایراني مصوب 45/7/6 که به موجب این 
آیین نامه زن و مرد باید درخواست نام هاي مبني بر تقاضاي صدور پروانه ی زناشویي 

تهیه کرده و به سفارت ایران )وزارت کشور( تقدیم دارند. 
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مي دهد، الزم است دولت از نظر سیاسي بر این نکاح نظارت کند )الماسي 

 .)272 :1382

به لحاظ ضمانت اجراي مدني، با توجه به ماده ي 1060 ق.م مي توان 

نمي تواند  دولت  و  است  نافذ  پروانه ي مخصوص  بدون  ازدواج  که  گفت 

آن را ابطال کند، زیرا قانون نبودن اجازه را از موانع نکاح به شمار نیاورده 

و  آن را امري جدا از شرایط و موانع نکاح دانسته است. از این رو با بیاني 

بي سابقه مقرر داشته که ازدواج زن ایراني با تبعه ي خارجي در مواردي هم 

که مانعي قانوني ندارد، موکول به اجازه ي دولت است، یعني هنگامي که از 

لحاظ مدني شرایط نکاح موجود و موانع مفقود باشد، زن براي ازدواج با 

بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد. در نهایت این ضمانت اجرا وجود دارد که 

چنین ازدواجي به ثبت نمي رسد و طبق قانون مجازات اسالمي مشمول کیفر 

عدم ثبت مي شود و برخي از استادان حقوق این ازدواج را غیر نافذ دانسته اند 
)کاتوزیان 1382: 106(. 1

ایراني  زنان  با  براي مردان خارجي که  ایران  قانون  به ذکر است،  الزم 

مجازات  است،  زناشویي  پروانه ي  فاقد  آنها  ازدواج  و  کرده اند  مزاوجت 

1- فلسفه ی ماده ي 1060 قانون مدني این است که در پاره اي از کشورها تابعیت شوهر 
بر زن تحمیل مي شود و بر طبق قانون ایران نیز زن در چنین موردي تابعیت خود را از 
دست مي دهد، پس الزم است که دولت از نظر سیاسي بر این نکاح نظارت داشته باشد. 
به همین جهت به نظر مي رسد که ضمانت اجراي ماده ي 1060 قانون مدني عدم نفوذ 

نکاح است.
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)ضمانت اجراي کیفري( یک سال تا سه سال زندان را در نظر گرفته است 

)م 17 قانون ازدواج مصوب 1310/5/23(. همچنین براي زنان ایراني فاقد پروانه ي 

زناشویي امکان صدور حکم طالق از شوهر نیز وجود ندارد؛ چون ازدواج از 

سوي مقامات رسمي تأیید نشده است )توسلي نائیني 1383: 106-116(.

ماده ي 17 قانون ازدواج مصوب 1316 نیز عبارت است از: »هر خارجي 

که بدون اجازه ي دولت با زن ایراني ازدواج نماید، به حبس تعزیري از یک 

سال تا سه سال محکوم خواهد شد. البته زن نیز در صورتي که طبق مقررات 

معاون جرم محسوب شود، مجازات خواهد شد«.

در واقع این مجازات به علت در نظر گرفتن مصالح و منافع مملکت 

را  ازدواج ها  این گونه  بر  دولت  کنترل  و  نظارت  که  است  بانوان کشور  و 

ایجاب مي کند. همچنین ازدواج رابطه ي نزدیکي با نظم عمومي دارد، لذا نظم 

عمومي جامعه و مصلحت اجتماع اقتضا مي کند که ازدواج افراد با یکدیگر 

در یک مرجع رسمي به ثبت برسد تا به راحتي تردید و انکار نشود. 

ثبت ازدواج در واقع همان اجازه ي زن از دولت است، وقتي ازدواجي 

ثبت نشود، به رسمیت شناخته نمي شود. در واقع همه ي این مراحل براي 

حمایت از زن و استحکام خانواده است، زیرا ازدواج ثبت نشده به راحتي 

مي تواند انکار شود و این انکار در  حقوق زن و فرزندانش مشکل ایجاد 

مي کند. در چنین ازدواج هایي مجازات هیچ گاه نمي تواند مانع و بازدارنده 

با  نتیجه ي ضرورت و گاه اضطرار زوجه است.  ازدواج ها  این  باشد، زیرا 
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فرض وقوع چنین ازدواجي محکوم شدن همسر یک خانواده و شاید پدر 

چند فرزند به حبس و نبود او به مدت یک سال چه آثار مخربي مي تواند 

بر آن خانواده بر جاي گذارد و چه بسا این موضوع به تالشي آن خانواده 

منجر شود.

نیست.  ازدواج و تشکیل خانواده، مجازات کارساز  با وقوع  در ضمن 

در این شرایط مجازات مثل درماني است که ارکان خانواده ها را سست تر 

مي کند. بنابراین پیشگیري از وقوع این ازدواج ها راه کار مناسب تري است. از 

سوي دیگر حذف محدودیت هاي حاصل از چنین ازدواجي براي ازدواج هاي 

انجام شده مي تواند کارسازتر از مجازات باشد.

3( بررسي قوانين حمايتي در آيين نامه و قانون مدني

شرایط کامل و مفصل راجع به ازدواج زن ایراني در داخل کشور با تبعه ي 

بیگانه طي پروانه ي زناشویي با عنوان »آیین نامه ي ازدواج بانوان ایراني با اتباع 

غیر ایراني« مصوبه ي 6 مهر ماه 1345 که هم چنان الزم االجراست آمده است. 

این آیین نامه در واقع پروانه ي زناشویي است و شرایط کامل ازدواج زنان 

ایراني با اتباع بیگانه ي غیر ایراني در آن مندرج است. 

ــب تصویب نامه ي مورخ  ــت به موج ــاده ي1060 ق.م دول ــراي م در اج

ــاالت و والیات  ــدور اجازه را حکام ای ــح براي ص ــع صال 1313/7/10مرج

ــاس تصویب نامه ي مورخ 1314/8/24 به  معرفي کرده بود. این اختیار بر اس

ــور واگذار و طي آیین نامه ي مورخ 1319/9/13 کیفیت رسیدگي  وزارت کش
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به موضوع و شرایط صدور اجازه معین شد. در حال حاضر صدور این اجازه 

ــوم به پروانه ي زناشویي است، بر اساس آیین نامه ي زناشویي بانوان  که موس

ایراني با اتباع بیگانه ي غیر ایراني مصوب مهر ماه 1345 صورت مي گیرد که 

در تاریخ 1349/4/20 تبصره اي نیز به آن الحاق شده است. 

به موجب ماده ي اول این آیین نامه مرجع صالح براي صدور پروانه ي 

زناشویي را به استانداري ها و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به 

بعضي از نمایندگان سیاسي و کنسولي در خارج واگذار کند تا مرجع مرقوم، 

در حدود مقررات آیین نامه مستقیماً نسبت به صدور پروانه ي زناشویي در 

محل مبادرت نموده و مراتب را به ثبت احوال اعالم کند. 

ماده ي دوم آیین نامه ارائه ي مدارک ذیل را براي صدور پروانه ي زناشویي 

الزم دانسته است:

مطابق بند 1 ماده ي 2 درخواست  نامه ي مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور 

پروانه ي زناشویي طبق نمونه ي وزارت کشور.

مطابق بند 2 ماده ي 2 آیین نامه ي زناشویي بانوان ایراني با اتباع بیگانه ي 

با زن  ایراني مصوب 1345/7/6 هیئت وزیران، مرد به منظور ازدواج  غیر 

ایراني مي بایست گواهینامه اي از مرجع رسمي کشور خود مبني بر بالمانع 

بودن ازدواج با زن ایراني و به رسمیت شناختن آن در کشور متبوع خویش 

را به وزارت کشور جهت صدور پروانه ي زناشویي ارائه کند و برابر بند 3 

ماده ي 2 ارائه ي گواهي یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسالم در صورتي 
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که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد الزامي است، اما آنچه در اینجا حائز 

اهمیت است، اخذ برخي مدارک از مرد تبعه ي خارجي به منظور تضمین 

قوانین  از  این دسته  امکان تسري  قانوني در خصوص زن و  حمایت هاي 

مطابق  است.  ایراني  مرد  و  زن  ازدواج هاي  در  زن  درخواست  به  حمایتي 

آیین نامه ي مزبور، در صورت تقاضاي زن وزارت کشور موظف است نسبت 

به دریافت برخي گواهینامه ها اقدام کند؛ از جمله برابر ماده ي 3 بند 1 این 

آیین نامه، لزوم ارائه ي گواهي از سوي مرد مبني بر تجرد یا تأهل وي با تأیید 

مرجع رسمي محلي یا مأموران سیاسي کشور متبوع مرد مي باشد.

مطابق ماده ي 3 بندهاي 2 و 3 این آیین نامه ي اجرایي، در صورت تقاضاي 

ــري، تأییدیه ي  ــینه، محکومیت کیف ــوء پیش ــذ گواهینامه هاي عدم س زن اخ

ــتطاعت و مکنت زوج، ارائه ي تعهدنامه ي ثبتي از طرف مرد بیگانه مبني  اس

بر تعهد در خصوص پرداخت مخارج و نفقه ي زن، اوالد و نیز هرگونه حق 

ــبت به او پیدا کند، در صورت بدرفتاري یا ترک و طالق  دیگري که زن نس

ــایان ذکر است دریافت گواهینامه هاي مورد نیاز جهت  ضرورت مي یابد. ش

ــور )توأم با حق انتخاب زن  ــویي از سوي وزارت کش صدور پروانه ي زناش

ــدن از قوانین حمایتي( ضمانت هاي الزم را به منظور حمایت از  در منتفع ش

زن اجرایي مي کند. در راستاي تصویب و اجراي قوانین حمایتي از خانواده، 

قانون گذار برابر ماده ي 1102 ق.م مقرر داشته است، همین که نکاح به طور 

ــال یکدیگر ایجاد  ــوهر در قب ــد، حقوق و تکالیف زن و ش صحت واقع ش
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ــود که از سوي حقوق دانان این امر به آثار نکاح  تعبیر شده است و به  مي ش

دو دسته ي روابط شخصي و مالي دسته بندي مي شود. 

ــوق متقابل، قانون گذار با  ــق آثار نکاح و تکالیف و حق ــا بر اصل تحق بن

ــم از دائم و منقطع را در دایره ي  ــب ماده ي 993 ق.م. ثبت ازدواج اع تصوی

سجل احوال الزامي دانسته است؛ چرا که با ثبت نکاح در دفاتر رسمي هنگام 

ــک از زوجین به  ــي حقوق هر ی ــروز اختالف و جدایي بین طرفین بررس ب

صورت قانوني پیگیري مي شود. طرح این مواد قانوني در قوانین موضوعه ي 

ــو با اجراي مواد قانوني آیین نامه ي زناشویي بانوان ایراني با اتباع  ایران همس

بیگانه ي غیر ایراني به منظور لزوم صدور پروانه ي زناشویي از سوي وزارت 

کشور است.

سایر مواد قانوني این آیین نامه در ماده ي 1119 ق.م ایران تحت عنوان 

شروط ضمن عقد بدین شرح آورده شده است: »طرفین عقد ازدواج مي توانند 

هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا 

عقد الزم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا 

در مدت معیني غایب شود یا ترک انفاق نمایند یا علیه حیات زن سوء قصد 

کند یا سوء رفتاري نماید که زندگاني آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، 

زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و 

صدور حکم نهایي خود را مطلقه سازد«.

ایراني مقرر شد مرد  بانوان  از آیین نامه ي زناشویي  بند 1  در ماده ي 3 
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گواهینامه اي مبني بر اثبات تجرد یا تأهل خود با تأیید مرجع رسمي محلي یا 

مأموران سیاسي و کنسولي کشور متبوع خویش جهت ارائه به وزارت کشور 

تهیه کند. در مقابل این ماده در قانون مدني معادلي وجود ندارد و فقط در 

ماده ي 1119 ق.م به زن اجازه داده شده است که در صورت ازدواج مجدد 

مرد و  اثبات آن در محکمه و صدور حکم نهایي خود را از جانب مرد مطلقه 

سازد؛ لذا هر چند طبق مواد 438 1 و 1128 2 اجازه ي فسخ ازدواج را به 

دست مي آورد، اما دستیابي به خیار فسخ حقوق زن را در حمایت از حیثیت 

وي چندان تأمین نمي کند، زیرا طبق ماده ي 1101 ق.م. »هرگاه عقد نکاح 

قبل از نزدیکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي که 

موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق 

نصف مهر است«.

که  ازدواج  در  تدلیس  مدني  مجازات  اعمال  بر  قانون گذار عالوه  البته 

منجر به خیار فسخ براي طرفین مي شود، مجازات کیفري نیز در نظر گرفته 

عقد  از  قبل  زوجین  از  یک  هر  »چنانچه  ق.م.ا  ماده ي 647  مطابق  است؛ 

ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبیل داشتن تحصیالت عالي، تمکن 

مالي، موقعیت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد 

1- تدلیس عبارت است از عملیاتي که موجب فریب طرف معامله شود.
2- هرگاه در یکي از طرفین صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور، 
فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد 

تصریح شده یا عقد متبانیًا بر آن واقع شده باشد.
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و عقد بر مبناي هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیري از شش 

ماه تا دو سال محکوم خواهد شد«، اما آنچه در پي بررسي این مواد قانوني 

و آیین نامه اي رخ مي نماید، لزوم پیشگیري از بروز وقایعي چون ثبت ازدواج 

بر پایه ي تدلیس، طالق، خشونت هاي خانگي و غیره است، که جهت اثبات 

آن در دادگاه زمان بیشتري صرف شده و گاهي به آن بي توجهي مي شود و 

حیثیت و آبروي زوجه و خانواده ي وي را با خطر و اضطرار مواجه مي کند؛ 

لذا با مد نظر داشتن »قاعده ي الضرر« بهترین راه مي تواند ممانعت از ثبت 

از سوي  فرد  تأهل  تعیین وضعیت  گواهینامه ي  اخذ  و  ازدواج ها  این گونه 

مقامات ذي صالح براي ازدواج زن و مرد ایراني در داخل کشور باشد.

ماده ي 3 بند 2 از آیین نامه ي زناشویي بانوان ایراني با اتباع غیر ایراني به 

لزوم ارائه ي گواهي عدم سوء پیشینه و محکومیت کیفري مرد از سوي مرجع 

رسمي محلي یا مأموران سیاسي و کنسولي کشور متبوع مرد یا در صورت 

از مراجع  پیشینه ي کیفري  ایران دریافت گواهي عدم سوء  اقامت وي در 

رسمي کشور ایران اشاره دارد. در قانون مدني معادل این بند قانوني وجود 

نداشته و تنها در ماده ي 1130 ق.م. ذیل عنوان مصادیق عسروحرج ـ اعتیاد 

زوج، محکومیت حبس 5 سال و بیشتر و ضرب و شتم در صورت اثبات 

از سوي زن در محکمه ـ حاکم مي تواند زوج را اجبار به طالق نموده یا در 

صورتي که اجبار میسر نباشد، اقدام به طالق قضایي کند. 

را  الزم  حمایت هاي  عسروحرج  مصادیق  چند  هر  است  توجه  شایان 
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اثبات  توانایي  در صورت  مشترک  زندگي  و شروع  ازدواج  از  بعد  زن  از 

در دادگاه ـ که به سختي انجام مي گیرد ـ امکان پذیر مي کند؛ لذا دریافت 

تأییدیه ي عدم سوء پیشینه قبل از ازدواج میزان خسارت وارده به زن را کمتر 

کرده، همچنین حضور نهادهاي نظارتي و کنترلي رسمي به همراه تأکید عرف 

بر لزوم تحقیقات محلي قبل از ازدواج، اهمیت چشمگیري در حمایت از 

زنان خواهد یافت.

در نظریه ي نظارت اجتماعي1 بر اهمیت انواع نظارت اجتماعي اعم از 

رسمي یا غیر رسمي تأکید شده است. این دیدگاه نبود نهادهاي نظارتي را در 

بروز رفتارهاي بزهکارانه و ضد اجتماعي مؤثر مي داند. 

ماده ي 3 بند 2 آیین نامه ي زناشویي بانوان ایراني مؤید لزوم استطاعت و 

مکنت مالي زوج و ارائه ي تعهدنامه ي پرداخت نفقه2 و مخارج زن و اوالد 

و سایر حقوق زن در صورت بدرفتاري یا ترک و طالق است. از آنجا که 

ثروت  یا  فعل  نداشتن  به خصوص در صورت  زنان-  بیشترین مشکالت 

این طریق  از  ایراني  زنان  بیشتر  بوده،  به زوج  مالي  وابستگي  خانوادگي- 

آسیب پذیرند. زوجه مي تواند مطابق ماده ي 1111 ق.م. در صورت استنکاف 

شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه 

1- Social Control
2- مطابق ماده ي 1107 ق.م : »نفقه عبارت است از همه ی نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت 
زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت 

عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض« اصالحي مصوب 81/8/19.



108

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

13
90

ن  
ستا

زم
  /

 54
ره 

شما
م/ 

ده
ار

چه
ل 

سا

را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. به عالوه، نپرداختن نفقه 

ضمانت اجراي مدني و کیفري دارد؛ مطابق ماده ي 1129 ق.م. »در صورت 

استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او 

به دادن نفقه«. زن مي تواند براي طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر 

را اجبار به طالق مي نماید و همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن 

نفقه، همچنین مطابق ماده ي 642 ق.م.ا. »هرکس با داشتن استطاعت مالي، 

نفقه ي زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه ي نفقه ي سایر اشخاص 

واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس 

محکوم مي نماید«.

برابر ماده ي 1206 ق.م. »زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه ي زمان 

گذشته ي خود اقامه ي دعوي نماید و طلب او از بابت نفقه ي مزبور طلب 

بر غرما  یا ورشکستگي شوهر زن مقدم  بوده و در صورت افالس  ممتاز 

خواهد بود، ولي اقارب فقط نسبت به آتیه مي توانند مطالبه ي نفقه نمایند«.

در قانون مدني پس از حضور زن در زندگي و بر طبق قاعده ي الحرج 

مواردي مطرح مي شود که در صورت اثبات آنها در محکمه، دادگاه مي تواند 

اما در  یا طالق قضایي را اجرا کند،  به طالق زن نموده  شوهر را مجبور 

آیین نامه ي زناشویي بانوان ایران با اتباع بیگانه استطاعت مالي زوج جهت 

پرداخت نفقه ي زوجه و اوالد وي بر اساس قانون بررسي مي شود؛ لذا این 

بند قانوني نیز جنبه ي پیشگیرانه داشته و زنان را مشمول حمایت هاي بیشتري 
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خواهد کرد. 

چنان که مالحظه مي شود، صدور پروانه ي زناشویي براي امکان ازدواج 

زن ایراني با مردان خارجي جنبه ي سیاسي دارد، زیرا ازدواج مذکور ممکن 

است بر اساس قوانین متبوع زوج، موجب تحمیل تابعیت مرد بر زن و در 

نتیجه از دست دادن تابعیت ایراني زن باشد و امر تابعیت نیز موضوعي است 

که الزم است دولت از نظر سیاسي بر آن کنترل و نظارت داشته باشد. نکته ي 

مهم این است که اوالً، این محدودیت مطلق براي زن ـ که قانون گذار وضع 

کرده ـ به منظور حمایت از وي و اطمینان از روشن بودن آینده ي او و دچار 

نشدن به عواقب ناگوار ازدواج با اتباع بیگانه است و در واقع محدودیتي 

به  محدودیت  این  ثانیاً،  )مهرپور 1384: 93(.  دارد  جنبه ي حمایتي  که  است 

منظور حمایت از زن وضع شده است، قانون گذار از این طریق زن را به دقت 

و تعمق بیشتر در ازدواج با بیگانگان وا مي دارد؛ وانگهي در صورتي پروانه ي 

زناشویي صادر مي شود که وجود پاره اي از شرایط که از نظر مصلحت زن 

مقرر شده است، محرز باشد )صفایي 1388: 88(.

اکثر این ازدواج ها که در گذشته صورت گرفته است و در زمان حال نیز 

به وقوع مي پیوندد،  به صورت قانوني و بر اساس مقررات صورت گرفته 

و توسط مراجع قانوني کشور ایران به رسمیت شناخته مي شود، ولي ممکن 

است در بعضي موارد از نظر کشور متبوع بیگانه فاقد اعتبار تلقي شود یا 

گاهي این ازدواج ها در سایر کشورها رسمي و در ایران فاقد رسمیت باشد. 
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ایراني  زنان  به مصلحت جامعه و  ازدواج ها  این  به رسمیت شناختن  البته 

است. هر چند که مواد آیین نامه ي زناشویي بانوان ایراني ازدواج کرده با اتباع 

بیگانه بر مبناي تفکر حمایتي تدوین شده است، اما بیشتر جنبه ي اخالقي 

داشته و آنچنان که باید از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه حمایت نمي کند، 

لذا ضروري است ضمانت هاي اجرایي بیشتري در قانون پیش بیني شود تا 

حمایت از حقوق زن عملي تر گردد؛ براي مثال در موضوع موکول کردن 

مدارک موجود در ماده ي 3 آیین نامه، به تقاضاي زن فراهم کردن آنها الزامي 

باشد یا اینکه از مردان خارجي ضمانت هاي مالي دریافت شود.

4( اثر ازدواج در تابعيت زن

قانون ایران در خصوص تأثیر ازدواج در تابعیت زن دو سیستم متفاوت 

»استقالل نسبي« و  »وحدت تابعیت« را اعمال کرده است. این نیز یکي از 

در  تأثیري  هیچ  ازدواج  که  است؛ چرا  مردان  و  زنان  میان  نابرابري  موارد 

تابعیت مردان ندارد، ولي در فرض نکاح زن خارجي با مرد ایراني مطابق 

بند 6 ماده ي 976 ق.م تابعیت ایراني به وي تحمیل مي شود و در فرضي 

 987 ماده ي  اساس  بر  اگرچه  کند،  ازدواج  خارجي  مرد  با  ایراني  زن  که 

ق.م و تبصره ي 1 آن به تابعیت ایراني خود باقي مي ماند، ولي اگر مطابق 

قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه ي وقوع عقد ازدواج به زوجه 

تحمیل شود یا قانون مملکت زوج او را مخیر گذارد و زن ایراني با دالیل 

موجه خواهان کسب تابعیت مملکت زوج باشد، تابعیت ایراني از وي سلب 
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مي شود.

در ماده ي 987 ق.م. که مربوط به ازدواج زنان ایراني با اتباع بیگانه است، 

در صورت تحمیل تابعیت شوهر بعد از ازدواج این زنان تابعیت خود را از 

دست داده و در کشور خودشان همچون بیگانگان با آنها برخورد مي شود. 

از آنچه در این بخش آوردیم به خوبي پیداست که قواعد و مقررات 

در امر تابعیت زنان شوهردار و آثار و نتایج گوناگون آن در برخي موارد 

زمینه ساز بروز مشکالت عدیده در روابط و استحکام این خانواده ها شده 

است. گرچه هنوز هم در حمایت از این قانون استدالالتي بیان شده است، 

اما به نظر مي رسد که امروزه نتواند جواب گوي نیازها و مقتضیات زنان ایراني 

باشد. این راه کار قانون ایران، به سادگي تصمیم گیري و سرنوشت زنان ایراني 

را به قوانین خارجي واگذار کرده و همچنین مي تواند باعث انتقال جمعي 

از اتباع ایراني بدون در نظر گرفتن منافع جامعه ي ایران به کشورهاي دیگر 

تبعیض،  مرزبندي،  دلیل  به  ازدواج ها  این گونه  واقع مشکالت  در  گردد. 

دولت  که  انسان هاست،  و شخصیت  شئون  انگاشتن  نادیده  و  ستم کشي 

آنها را نادیده گرفته و سبب بروز این گونه مسائل مي شوند. 

با نگاهي دقیق تر مي توان گفت هر چند که تابعیت در زمره ي موضوعات 

حقوق عمومي است و تعیین کننده ي اصلي آن را امروزه منافع سیاسي و 

ضرورت هاي اجتماعي مي دانند، اما نکته ي بسیار مهمي که نمي بایست در 

آن  تغییر  و  تابعیت  که  است  آثاري  و  نتایج  شود  گرفته  نادیده  زمینه  این 
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مي تواند براي یک زن و به دنبال آن خانواده و زندگي زناشویي وي داشته 

باشد.

وارد کشورمان  بدون مجوز  مهاجران  از  که عده اي  است  این  واقعیت 

شدند و گروهي از خانواده ها به دالیلي دختران خود را به عقد اتباع بیگانه 

در آورده اند و در برخي موارد این ازدواج ها هم ثبت نشده است و فرزندان 

اشخاص  است  واضح  و  محروم اند  مادر  نام  به  شناسنامه  داشتن  از  آنها 

این گروه بدون هویت در  بي هویت جایگاهي در جامعه ندارند. فرزندان 

کشور ما بزرگ و جزء گروه هاي آسیب پذیر مي شوند و معموالً مشکالت 

آنها به جامعه نیز بر مي گردد. بنابراین دولت باید قبل از مواجهه با مشکالت 

بعدي این گروه به ساماندهي وضعیت آنها بپردازد. 

5( وضعيت کنوني قانون تابعيت در کشورها

ازدواج  اکثر کشورها نظر سوم یعني بي اثر بودن  در دوران کنوني، در 

در تابعیت را اختیار کرده اند. در قوانین بعضي دیگر از ممالک، زن در اثر 

ازدواج با تبعه ي خارجي تابعیت اصلي خود را از دست مي دهد، لیکن این 

تغییر تابعیت مطیع شرایط خاصي است. قانون گذاران این ممالک معتقدند به 

نظر غیرمنطقي است زني که با مرد خارجي ازدواج کرده و در مملکت خود 

زندگي مي کند به صرف ازدواج با خارجي او را خارجي بدانیم. از طرفي 

بي فایده است که زن خارجي را که با تبعه ي داخلي ازدواج کرده لیکن در 

خارج زندگي مي کند، تبعه ي داخلي بشناسند. به این جهت قانون گذار مزبور 
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تغییر تابعیت زن را مطیع تغییر مسکن او دانسته است. تعداد کشورهایي که 

طرفدار اصل وحدت تابعیت هستند، حدود یک سوم کشورهایي است که 

طرفدار اصل استقالل تابعیت هستند. به عالوه یک سوم از کشورهاي دسته ي 

اول نیز تحمیل موضوع را به تقاضاي خود زن موکول کرده و اعالم انصراف 

معدودي  تعداد  فقط  و  پیش بیني کرده اند  نحوي  به  ازدواج  از  قبل  را  وي 

تحمیل تابعیت بر زن خارجي را به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطي 

پذیرفته اند )ارفع نیا 1378: 57(.

به نظر مي رسد این راه کار عالوه بر رعایت تساوي حقوق زن و مرد، 

باعث جلوگیري از ازدیاد موارد تابعیت مضاعف که از معضالت قرن اخیر 

است باشد. از طرف دیگر چون جنبه ي اجبار و تحمیل تابعیت از بین مي رود، 

زن با میل و رغبت و با این فکر که به خواست خودش تابعیت کشور شوهر 

را پذیرفته، از برخورداري از حقوق کشور متبوع شوهر به عنوان تبعه استقبال 

کرده و این وضعیت در سایر مسائل خانواده نیز تأثیر مثبتي خواهد گذاشت. 

6( مروري بر تابعيت زن در کنوانسيون ها و اسناد بين المللي

بر  کلي  دیدي  داشتن  براي  و  تابعیت  به  مربوط  مباحث  پایان  در 

مسئله ي تابعیت زن در سطح بین المللي الزم است که مروري بر این موضوع 

در کنوانسیون ها و اسناد بین الملليـ  که تا به حال در این باره تصویب شده اند 

ـ داشته باشیم.
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6-1( اعالمیه ي جهاني حقوق بشر1

این سند یکي از بزرگ ترین و فراگیرترین اسناد حقوق بشري است که 

تا به حال به تأیید کشورها رسیده است. فراگیري آن هم از لحاظ کشورهاي 

امضا کننده و هم از نظر موضوعاتي است که مواد آن، آنها را پوشش مي دهند. 

درباره ي تابعیت نیز ماده ي 15 این اعالمیه بیان مي دارد:

1- هر کس حق دارد که تابعیتي داشته باشد.

تابعیت  تغییر  یا از حق  تابعیت خود  از  2- احدي را نمي توان خودسرانه 

محروم کرد.

در کنار این ماده مي توان به ماده ي 7 همین اعالمیه نیز اشاره کرد که مقرر 

مي دارد:

به طور  تبعیض و  بدون  دارند  قانون مساوي اند و حق  برابر  »همه در 

هر  مقابل  در  دارند  حق  همه  باشند.  برخوردار  قانون  حمایت  از  مساوي 

تبعیضي که نقض کننده ي اعالمیه ي حاضر باشد و علیه هر تحریکي که 

براي چنین تبعیضي به عمل آید به طور مساوي از حمایت قانون بهره مند 

مي شوند«. با جمع این دو ماده مي توان گفت که طبق این اعالمیه زنان و 

مردان باید در موضوع قوانین تابعیت نیز از حقوق مساوي برخوردار بوده 

و بتوانند اختیارات خود را در این باره به طور یکسان اعمال کنند )رئیسي 

.)114 :1386

1- The universal Declaration of Human Rights, 10 Dec. 1948. 
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6-2( کنوانسیون مربوط به زنان متأهل1

این کنوانسیون که مختص مسئله ي تابعیت زنان شوهردار و تأثیر ازدواج 

بر تابعیت آنهاست در 20 فوریه 1957 در نیویورک به تصویب رسید و شامل 

یک مقدمه و 12 ماده است. 

با نگاهي به این کنوانسیون مي توان دریافت که ازدواج هیچ تأثیري بر 

از  یک  »هر  مي دارد:  مقرر  آن   1 ماده ي  که  طوري  به  ندارد  زنان  تابعیت 

کشورهاي عضو موافقت مي نماید که نه انعقاد و نه انحالل عقد ازدواج میان 

یکي از اتباعشان و یک فرد بیگانه و نه تغییر تابعیت توسط شوهر در طول 

دوران ازدواج، به طور خود به خود تابعیت زن را تغییر نخواهد داد«.

همچنین طبق ماده ي 2 همین کنوانسیون، تحصیل داوطلبانه ي تابعیت 

یک کشور دیگر یا بازگشت به تابعیت اصلي توسط مرد نمي بایست مانع 

از حفظ تابعیت همسرش گردد. به همین ترتیب کلیه ي مواد این کنوانسیون 

برآن اند که هرگونه تأثیر در تابعیت زن را که ممکن است به تبع ازدواج یا 

این موضوع  آید، نفي کنند. در  تابعیت همسر به وجود  تغییر و تحوالت 

سیستم استقالل تام تابعیت در کنوانسیون پذیرفته شده و میان زنان تبعه و 

بیگانه تفاوتي قائل نیست )همان: 115(.

1- Convention on The Nationality of Married Women, New York, 20 Februry 
1957
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6-3( کنوانسیون اروپایي تابعیت

کرد،  اشاره  آن  به  مي توان  موضوع  این  در  که  کنوانسیوني  آخرین 

کنوانسیون اروپایي تابعیت است که در ششم نوامبر 1997 توسط دولت هاي 

عضو شوراي اروپا و سایر دول اروپایي به تصویب رسید. این کنوانسیون در 

مقدمه ي خود عالوه بر در نظر داشتن اسناد بین المللي بي شماري که در مورد 

تابعیت، چند تابعیتي و بي تابعیتي وجود دارد، این مسئله را شناسایي کرده و 

اذعان داشته در مسائل راجع به تابعیت، باید به منافع مشروع دولت ها و افراد 

توجهي خاص مبذول شود. همچنین در این مقدمه بر آگاهي از حق احترام 

به خانواده ـ که در ماده ي 8 کنوانسیون »حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي 

اساسي« درج گردیده است ـ  تأکید شده است. چند ماده از این کنوانسیون 

نکاتي مختص تابعیت زن را مطرح کرده است: 

ازدواج و  بیان مي شود که  از فصل دوم،  ماده ي 4  بند )ت(  الف- در 

انحالل آن میان تبعه ي دولت عضو و یک فرد خارجي و تغییر تابعیت یکي 

از همسران در دوران ازدواج، هیچ کدام به خودي خود بر تابعیت همسر 

دیگر تأثیر نخواهد داشت.

ب- ماده ي 5 این کنوانسیون مقرر مي دارد:

1- قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویه اي 

باشد که باعث تبعیض بر مبناي جنس، مذهب، نژاد، رنگ، منشأ ملي یا نژادي 

گردد.
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2- هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خواهد 

نمود، اعم از اینکه آنها به محض تولد تبعه ي آن دولت گردیده باشند یا آنکه 

بعداً تابعیت آن کشور را تحصیل نموده باشند.

تابعیت که توسط این کنوانسیون به رسمیت  3- در کنار استقالل تام 

ماده ي 6 دولت هاي عضو را  بند 4  از  الف  شناخته شده است، جز مورد 

ملزم مي سازد تا در قوانین داخلي خود، کسب تابعیت براي »همسران اتباع 

خویش« را تسهیل کنند )رئیسي 1386: 117(.

7( آثار ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه

پس از بیان نحوه ي ازدواج زنان ایراني با اتباع بیگانه و بررسي آیین نامه ي 

خارجي  اتباع  با  ایراني  زنان  ازدواج  همچنین  و  آن  تشریفات  و  ازدواج 

در خارج از ایران، حال نوبت به بررسي آثار و تبعات این گونه ازدواج ها 

مي رسد. مشکالت و تبعات ناشي از ازدواج زن ایراني با تبعه ي خارجي از 

جهات متعدد قابل بررسي و امعان نظر است. یک زن ایراني که به وسیله ي 

ازدواج به زوجیت تبعه ي خارجي درمي آید و به تبع این ازدواج تابعیتش 

تغییر مي یابد، با مسائل و مشکالت عدیده اي مواجه مي شود که تعدادي از 

آنها را بررسي مي کنیم.

الف- محدودیت در تملک 

طبق تبصره ي 2 ماده ي 987 ق.م. مصوب 1361، زن ایراني که در اثر 
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ازدواج تابعیت خارجي را تحصیل مي کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در 

صورتي که موجب سلطه ي اقتصادي خارجي گردد ندارد. مستند این تبصره 

»قاعده ي نفي سبیل« مي باشد که در قانون اساسي ایران نیز به آن تصریح شده 

است. تشخیص این امر به عهده ي کمیسیوني متشکل از نمایندگان وزارت 

کشور، وزارت اطالعات و وزارت خارجه است. این تبصره در قانون مدني 

مصوب 1313 بسیار سخت گیرانه و بدین شرح بود:

زن هاي ایراني که در اثر ازدواج تابعیت خارجي را تحصیل مي کنند حق 

داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند. این 

حق هم به وراث خارجي آنها منتقل نمي شود )کاتوزیان 1381: 596(.

ب- محرومیت نسبي از حقوق سیاسي

 حقوق سیاسي مختص ایرانیان است؛ لذا در صورتي که زن تبعه ي دولت 

ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد؛ مانند شرکت در انتخابات یا انتخاب 

شدن در مناصب سیاسي و قضایي )نصیري 1381: 68 و 69(. 

ج- تبعیت در احوال شخصیه از كشور متبوع

در صورت مزاوجت با بیگانه، احوال شخصي زن دیگر تابع قانون ملي 

ایران نخواهد بود و وفق ماده ي 7 ق.م تابع قانون کشور متبوع شوهر مي شود 

)بداغي1383: 135(.
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د- تابعیت مضاعف

احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتي است که قانون کشور زوج 

تابعیت شوهر را به زوجه تحمیل نکند و زن ایراني با حفظ تابعیت خود از 

طریق اقامتگاه یا سیستم خاک نیز تابعیت زوج را تحصیل کند؛ زن شوهردار 

مي تواند تابعیت مضاعف داشته باشد )همان: 135(.

هـ- آزاد نبودن در انتخاب همسر

و  شود  شناخته  ایراني  فرزندش  باشد  داشته  اصرار  ایراني  زن  اگر   

تابعیت شوهر بر او تحمیل نگردد، ناگزیر از انتخاب شوهر ایراني است؛ 

تأثیر قوانین ناظر  ایراني تحت  انتخاب همسر در زندگي زنان  لذا آزادي 

عمل  آزادي  مردان  که  است  حالي  در  این  و  مي شود  محدود  تابعیت  بر 

دارند و مي توانند بدون نگراني همسر خود را از اتباع بیگانه انتخاب کنند، 

زیرا تابعیت همسر خارجي به آنها تحمیل نشده و تابعیت ایراني فرزندان 

حاصل از این ازدواج نیز قطعي است.

و- راجع به حقوق مالي و ارثي

قوانین ایران حقوق مالي و ارثي زنان را که با اتباع بیگانه عقد زناشویي 

مي بندند به شدت محدود مي سازد. به موجب ماده ي 963 ق.م. »اگر زوجین 

تبعهي یک دولت نباشند روابط شخصي و مالي بین آنها تابع قوانین دولت 

متبوع شوهر خواهد بود« )امامي 1379: 178(.
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 با توجه به مباحث گذشته، زنان از حیث حقوق ارثي حتي از سهم االرث 

معین در قوانین ایران نیز محروم مي شوند. قوانین ایران در موضوع ارث نیز 

بازتابي از قوانین ناظر بر تابعیت است. 

ز- محدودیت در حقوق مادري

 به موجب ماده ي 964 ق.م. روابط بین ابوین و اوالد، تابع قانون دولت 

در  که  باشد  مادر مسلم  به  فقط  نسبت طفل  اینکه  است، مگر  پدر  متبوع 

این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع دولت متبوع مادر خواهد بود. 

با توجه به قوانین ناظر بر تابعیت حقوق مادرانه ي زناني که با اتباع بیگانه 

پیوند زناشویي مي بندند کاماًل تضییع مي شود، زیرا قانون مدني ایران روابط 

بین ابوین و اوالد را تابع قانون دولت متبوع پدر اعالم مي دارد. از طرفي به 

موجب بند 2 ماده ي 961 ق.م. اتباع خارجه در مورد حقوق مربوط به احوال 

شخصي که قانون دولت متبوع تبعهي خارجه آن را قبول نکرده تابع قوانین 

دولت متبوع خود هستند. بنابراین حضانت ـ که از جمله احوال شخصي 

است ـ در موردي که پدر تبعه ي خارجي است، تابع قوانین حاکم در دولت 

متبوع او مي باشد. از ترکیب مواد قانوني این نتیجه حاصل مي شود که چون 

روابط پدر و مادر یا فرزندان در ایران تابع قانون دولت متبوع پدر است، لذا 

زنان ایراني که با مرد خارجي ازدواج مي کنند روابطشان با فرزندان بر پایه ي 

قانون دولت متبوع شوهر تنظیم مي گردد )همان: 179(.
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ح-  محدودیت در حقوق فرزندان

فرزنداني که محصول ازدواج زن ایراني با شوهر خارجي هستند و در 

ندارند  را  قانوني  فرصت  و  بخت  این  مي گشایند،  جهان  به  چشم  خارج 

ایراني مادران خود بهره مند شوند. مثال ها و نمونه هاي عیني  تا از تابعیت 

حاکي است که قوانین براي فرزندان این دسته از مادران ایراني محرومیت 

جبران ناپذیري ایجاد کرده است )همان: 177(.

در  را  خانواده ها  فرزندان،  به  شده  منتقل  موارد  در  تبعیض  این  آثار 

نابساماني و بالتکلیفي قرار مي دهد. مادران ایراني در شرایط خاصي با چنان 

نیازهاي  پاسخ گوي  نمي توانند  که  مي شوند  مواجه  قانوني  نابرابر  موقعیت 

فرزندان خود باشند. آنها که به چشم مي بینند فرزندانشان براي نجات از 

بي هویتي و بي وطني به دامان بیگانه پناه مي برند، افسوس خورده و در این 

موقعیت ها آسیب هاي وارد بر مادران ایراني به فرزندانشان نیزـ  به تبع مادران 

ـ منتقل مي شود. 

برابر بند 5 ماده ي 976 ق.م. براي تابعیت ایران دو شرط الزم است، اول 

ایران مي شوند؛  تبعه ي اصلي  از سیستم خاک  استفاده  با  شرط والدت که 

دوم اقامت یک ساله در ایران که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام است. 

این گونه تابعیت را نیز مي توان »تابعیت اصلي از نوع ارضي« نامید. البته این 

بند و بند 4 ماده ي 976 ق.م. در زمان تحقق تابعیت متفاوت است؛ در بند 

4، زمان تحقق تابعیت لحظه ي تولد و در بند 5، زمان احراز سن 19 سالگي 
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تمام مي باشد )تدین 1378: 177(.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي حتي چنانچه در 

ایران متولد شوند، بیگانه تلقي شده و صرفاً در حدود بیگانگان از حقوق 

بهره مند خواهند شد. تولد چنین اطفالي در ایران آنها را تنها موضوع ماده 

واحده ي قانون تعیین تکلیف فرزندان ناشي از ازدواج زنان ایراني با مردان 

خارجي خواهد کرد. در حالي که هر طفلي که از زن ازدواج کرده با مرد 

ایراني متولد ميشود، طبق بند 2 ماده ي 976 ق.م. که مؤید پذیرش خون در 

نظام قانونگذاري ایران است، به مجرد تولد چه در داخل کشور باشد یا در 

خارج ایراني محسوب مي شود )نصیري 1381: 30(. بنابراین قانون ایران تابعیت 

اصلي بر حسب سیستم خون را فقط از راه نسب پدري پذیرفته و نسب 

مادري را لحاظ نکرده است. 

8( عوامل ازدواج هاي شرعي غير رسمي توسط زنان ايراني

از عوامل افزایش ازدواج زنان ایراني با اتباع بیگانه مي توان به موارد زیر 

اشاره کرد:  

الف- آگاهي نداشتن نسبت به قوانین و عواقب و پیامدهاي چنین ازدواجي؛

ب- فشار افکار عمومي با توجه به سطح فرهنگ و بینش جامعه ي ایراني 

)به خصوص جامعه ي روستایي( نسبت به دختراني که سن ازدواج آنها زیاد 

شده و هنوز ازدواج نکرده اند؛

ج- فقر و مشکالت اقتصادي؛
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دـ محرومیت از استانداردهاي زندگي فردي و اجتماعي؛

هـ تأخیر ازدواج جوانان ایراني.

9( عوامل ازدواج هاي شرعي غير رسمي توسط اتباع بيگانه

 ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایراني ناشي از عوامل گوناگوني است که 

مهم ترین آنها عبارت اند از:

الف- تمایل اتباع کشورهاي مذکور به تحصیل اقامت و تابعیت ایران به 

دلیل کمبود امکانات و تسهیالت زندگي در کشورهاي خود؛ اتباع این گونه 

کشورها عموماً به کشورهاي دیگر به خصوص کشورهاي همسایه مثل ایران 

هجوم مي آورند و چون تصور مي کنند که یکي از راه هاي نیل به اهدافشان 

ازدواج با زن ایراني است تالش مي کنند با زنان ایراني ازدواج کنند.

ب- سهولت تشریفات ازدواج با زنان ایراني؛ در بعضي کشورهاي مذکور 

به خصوص افغانستان ازدواج تابع تشریفات و سنت هاي پیچیده اي است، لذا 

اتباع این کشورها به علت سهولت شرایط ازدواج با زنان ایراني مبادرت به 

چنین ازدواج هایي مي کنند.

ج- نبود برخورد قاطع مراجع ایراني با این گونه ازدواج ها؛

د- تعقیب مقاصد سود جویانه و خالف قانون تحت پوشش ازدواج با 

زن ایراني؛

پوشش  تحت  جاسوسي  و  امنیتي  ضد  و  سیاسي  اهداف  هـ-تعقیب 

ازدواج با زن ایراني؛ 
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و- احتمال وقوع آینده ي بحراني و نبود امنیت سیاسي و اقتصادي در 

بعضي از این کشورها مثل عراق و افغانستان؛

ز- وجود خأل قانوني که باید با برنامه ریزي زمینه ي این گونه ازدواج ها 

را کاهش دهد.

10( داليل کسب نکردن مجوز زناشويي

ازدواج زنان ایراني با اتباع بیگانه زماني مشکل ساز مي شود که این زنان 

از وزارت کشور مجوزي نگیرند و ازدواج هایشان غیر  براي ازدواج خود 

قانوني محسوب شود. باید توجه داشت که کسب نکردن مجوز زناشویي از 

مقامات صالحیت دار ناشي از عوامل گوناگوني است که عبارت اند از: 

الف- آگاهي نداشتن از قوانین و مقررات؛

ب- وجود محدودیت هاي مقرر در قانون و لزوم طي تشریفات مندرج در 

آیین نامه ي زناشویي و غیره؛

ج- تأکید بیشتر بر جنبه هاي فقهي قوانین ازدواج؛

د- پایین بودن سطح فرهنگ؛

ه- حضور غیر قانوني اتباع بیگانه در ایران و نداشتن مدارک مورد نیاز براي 

ازدواج جهت مراجعه به وزارت کشور. 

11( مشکالت عمده ي ازدواج هاي غير رسمي

اتباع  با  ایراني  زنان  ازدواج  نکردن  ثبت  از  ناشي  عمده ترین مشکالت 
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بیگانه عبارت اند از:

الف- نبود امکان ثبت در محاضر رسمي؛

ب- نبود امکان صدور گواهي والدت براي فرزندان آنها؛

ج- مشخص نبودن وضعیت تابعیت زنان و فرزندان؛

د- نبود ضمانت و پاي بندي شوهر براي پرداخت نفقه و دیگر حقوق زن؛

ه- مشخص نبودن و ضایع شدن حق ارث براي زن و فرزندان؛

و- نبود امکان پیگیري قانوني شوهر در صورت خروج از کشور؛

ز- مشخص نبودن قیمومیت فرزندان صغیر در صورت فوت پدر؛

ح- نبود امکان پیگیري و رفع اختالفات خانوادگي و طالق.

بحث کلي 

ازدواج زنان ایراني با اتباع بیگانه سالیان متمادي است که زنان ایراني 

تمام  به  و  است  کرده  مواجه  عدیده اي  مشکالت  با  را  آنها  فرزندان  و 

ارزش گذاري هاي قانون اساسي براي زنان بي توجهي شده است که نمونه ي 

آن بحران حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان افغاني است که به تزلزل 

خانواده ها و ایجاد خطر براي کودکان حاصل از این ازدواج ها منجر شد. 

تابعیت، در کنار مستقل  تام  با پذیرش سیستم استقالل  برخي از کشورها 

اتباع  این  که  پرداخته اند  راه حل هایي  بیان  به  اتباع خود،  هویت  شناختن 

بتوانند به طور اختیاري همسران خود را نیز به تابعیت خود دعوت کنند. این 

امر باعث مي شود تا عالوه بر احترام به آزادي و استقالل زن در عرصه ي 
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تصمیم گیري، راه کارهایي نیز براي آنان که وحدت تابعیت اعضاي خانواده را 

ضروري مي دانند، تأمین شود و براي این منظور تنها زنان نیستند که به خاطر 

خانواده و همسر از تابعیت اصلي و موطن خود صرف نظر مي کنند، بلکه در 

صورت تمایل و توافق مردان مي توانند این تغییر تابعیت را انجام داده و اصل 

احترام به وحدت کانون خانواده را عملي سازند. 

آنچه در این جستار در زمینه ي بررسي مواد قانوني به منظور حمایت 

از زن و خانواده حائز تفحص و تعمق بوده، ضرورت وجود دستگاه هاي 

نظارتي و حمایتي بر حقوق زوجین مي باشد. در قوانین موضوعه ي ایران، 

حمایت ثانویه از زنان خواهان ازدواج با مردان خارجي و حقوق آنها دیده 

مي شود )صرف نظر از امکان اجرایي شدن آن(، اما مواد و مفادي مبني بر 

اهمیت آن  به  با توجه  پیشگیرانه  با جنبه هاي  ازدواج  از  پیش  نظارت هاي 

وجود ندارد. هر چند که تمامي مقررات مربوط به ازدواج براي حمایت از 

جایگاه زن ایراني و حقوق او در چنین ازدواج هایي پیش بیني شده است، اما 

با وجود حسن نیتي که در اختیارات وزارت کشور دیده مي شود، ابهامات 

بسیاري همچنان باقي است. به طوري که مي دانیم، بسیاري از این ازدواج ها 

بین پناهندگان کشورهاي حاشیه اي ایران با زنان ایراني اتفاق مي افتد. در این 

صورت، استطاعت یک پناهنده که زندگي نویني را در کشور میزبان از هیچ 

آغاز مي کند، با چه معیاري سنجیده مي شود؟ به هر حال الزم است که زن 

ایراني به رغم داشتن یا نداشتن کارایي چنین تضمیني، باید براي ازدواج 
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با فرد خارجي بر اساس شرایط باال اجازه کسب کند. در غیر این صورت 

اگرچه ازدواج از نظر شرعي درست خواهد بود، اما عواقب آن مانند طرح 

به حضانت،  مربوط  نفقه و مشکالت  نپرداختن  دلیل  به  دادگاه  در  دعوي 

مهریه، جهیزیه، طالق و غیره پذیرفته نخواهد شد. واقعیت این است که 

حمایت هاي موجود براي این زنان تنها در قالب محدودیت هاست و این 

محدودیت ها گاهي مستقیم منتهي به اضمحالل خانواده مي شود، براي  مثال 

اخراج اتباع افغاني از کشور بدون توجه به اینکه آیا با زن ایراني ازدواج 

ماده ي 1060 ق.م. که در عمل موجب مي شود چنین  یا  یا خیر،  کرده اند 

ازدواج هایي بدون رعایت تشریفات صورت گیرد و نتیجه ي آن ثبت نشدن 

ازدواج بوده و آثار سوء ازدواج غیر رسمي نیز بیشتر متوجه زن است. این 

برداشت با توجه به اینکه در ایران ازدواج زن ایراني با مرد خارجي بیشتر 

با مهاجرین افغاني و عراقي در طبقه ي پایین اجتماع صورت مي گیرد، افاده 

شده است. همچنین طبق ماده ي 987 ق.م. در صورت تحمیل تابعیت شوهر 

بعد از ازدواج این زنان تابعیت خود را از دست داده و در کشور خودشان 

همچون بیگانگان با آنها برخورد مي شود. مهاجر بودن مردان موجب مي شود 

که زنان )البته در صورت ثبت نکاح( و فرزندان آنها خارجي تلقي شده و 

و  قوانین  کشورها  حاکمیت  گردند.  محروم  ایراني  اتباع  حقوق خاص  از 

سیاست هاي تبعیض آمیز تابعیت را با مسائلي مثل دین، امنیت ملي، اقتصاد 

و نگراني هاي سالمت عمومي توجیه مي کنند که در هر صورت ته مایه ي 
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اصلي این قوانین نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان است. جایي که حقوق 

تابعیت تنها مختص به فرزندان شهروندان مرد است، فرزندان شهروندان زني 

که با مرداني با نژاد متفاوت یا ملیت متفاوت ازدواج کرده اند، بیگانه محسوب 

مي شوند، چرا که با این ازدواج فرزندانشان حق تابعیت خود را از دست 

خواهند داد. این بدان معناست که بند 2 ماده ي 976 ق.م که تابعیت پدر در 

آن مالک است مشکالت عدیده اي مانند نداشتن شناسنامه، محرومیت از 

تحصیل و محرومیت از ارث و مشکالت هویتي براي اطفالي که مادر ایراني 

و پدر خارجي دارند به وجود آورده است. این امر مغایر با شئونات شرع 

مقدس اسالم و مقام و منزلت زن ایراني است و نسبت به فرزندان بي هویت 

آنها نیز بر خالف انسانیت، حقوق بشر و دموکراسي است.

 نتيجه گيري و پيشنهادهاي کاربردي 

آنچه در متن مقاله آمد، تالشي بود براي نگاهي عمیق تر و دقیق تر به 

وضعیت حقوقي خانواده هایي با ساختار مادر ایراني و پدر خارجي. در این 

رابطه با توجه به اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدي هر اجتماع سالم و 

لزوم تحکیم روابط زوجین، ضرورت ارائه ي تمهیدات قانوني الزم مطرح 

مي شود. شایان ذکر است هر چند قوانین حمایتي و نظارت نهادهاي رسمي 

بر تشکیل خانواده، روند ازدواج را با کندي محسوسي مواجه مي سازد، لیکن 

محاسني را به دنبال داشته که از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ در ایران 

اولیه ي  خانواده ي  حمایت  تحت  اجتماعي  عرف  مطابق  مجرد  مرد  و  زن 



129

بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع  غیر ایرانی
13

90
ن  

ستا
زم

  /
 54

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

خود باقي مانده و آسیب کمي را متوجه جامعه ي بزرگ تر خود مي کنند، اما 

فروپاشي خانواده ها متأثر از سهل انگاري در نظارت بر ساماندهي و تشکیل 

و  زوجین  براي  رواني  و  روحي  شدید  تنش هاي  ایجاد  علي رغم  خانواده 

فرزندان آنها، موجب گسترش درگیري ها و خشونت هاي خانگي، افزایش 

آمار طالق، بروز تأثیرات جبران ناپذیر در فرزندان طالق و نیز شیوع فحشا و 

فساد در جامعه مي گردد.

از آنجا که در صورت فروپاشي خانواده زنان خسارت و آسیب بیشتري 

را متحمل مي شوند، قانون گذار باید با وضع قوانین حمایت از این گروه را بر 

عهده بگیرد. اگرچه گام هایي در این زمینه برداشته شده است، اما هنوز قوانین 

حمایتي ـ به ویژه در فرض ازدواج زن ایراني با خارجیان ـ کامل نیست. 

بیشتر حمایت ها از این زنان در قالب محدودیت هایي است که گاه به طور 

مستقیم منتهي به اضمحالل خانواده مي شود. بنابراین جهت حفظ استحکام و 

کمک به بهبود روابط زناشویي در این خانواده ها مي توان مواردي را به شرح 

زیر پیشنهاد کرد:

 اول، اصل آزادي زن در انتخاب تابعیت مي بایست به رسمیت شناخته 

شود؛ زنان ایراني که به همسري مردان خارجي در مي آیند، بایستي حق حفظ 

تابعیت اصلي را داشته باشند و در صورت تمایل بتوانند این تابعیت را به 

نفع همسر خود واگذار کنند. پذیرش سیستم استقالل تام تابعیت، راه حل 

منطقي این عقیده است. 
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دوم، در انتقال تابعیت به فرزند، زن ایراني نیز بتواند تابعیت خود را به 

فرزندش منتقل کرده و فرزند متولد از مادر ایراني نیز ایراني شناخته شود. 

ــوم، با اینکه قانون موجود در موضوع زنان ایراني ازدواج کرده با اتباع  س

بیگانه از نوع قوانین حمایتي است، اما به نظر مي رسد مواد این آیین نامه بیشتر 

جنبه ي اخالقي دارد و آنچنان که باید از این زنان حمایت نمي کند، بنابراین 

ــتري را ـ  به خصوص با  ــت که قانون گذار تضمین هاي حقوقي بیش نیاز اس

ــل از ازدواج  حمایت کند،  ــط اتباع بیگانهـ  قب ــه به ترک خانواده توس توج

ــاده ي 3 آیین نامه  ــردن مدارک موجود در م ــن در رابطه با موکول ک همچنی

ــت تا حمایت از حقوق  ــه تقاضاي زن، فراهم کردن این مدارک الزامي اس ب

ــود. همچنین تدوین ماده اي حقوقي قبل از ازدواج براي  زن بیشتر عملي ش

تضمین دوام و بقاي خانواده هاي با زن ایراني و مرد خارجي براي جلوگیري 

ــط اتباع نیز در جهت حفظ استحکام خانواده  ــترک توس از ترک زندگي مش

ــا باشد. همچنین با توجه به اهمیت نقش خانواده و ازدواج  مي تواند راهگش

ــهیالتي که براي مردان ایراني  در جامعه و مطابق با قوانین ایران برخالف تس

ــورهاي دیگر وجود دارد در خصوص ازدواج دختران  در ازدواج با زنان کش

ــورهاي دیگر چنین تسهیالتي در نظر گرفته نشده  و زنان ایراني با اتباع کش

ــت. از آنجا که ممکن است این ازدواج ها در برخي موارد تهدید کننده ي  اس

سالمت اجتماعي و امنیت ملي بوده و عوارض فرهنگي، اجتماعي و امنیتي 

ــد، ضرورت حمایت قانون گذار از این شهروندان ایراني  ــته باش در پي داش
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ــود. بنابراین ایجاد تسهیالت و  ــاس مي ش ــیتـ   احس ـ صرف نظر از جنس

ــتر براي اعضاي خانواده هایي که در  ــي بیش امکانات رفاهي، مالي و آموزش

ــته ازدواجشان صورت گرفته، مي تواند گامي مؤثر در رفع مشکالت به  گذش

وجود آمده براي این خانواده ها و اجتماع باشد.

به نظر مي رسد چنین اصالح و تجدید نظري در قانون، به این دلیل که 

قوانین تابعیت ریشه ي شرعي ندارد با در نظر گرفتن دیدگاه ها و آراء مختلف 

چندان سخت و نیازمند اظهار نظرهاي متعدد نبوده و آسان تر صورت پذیرد، 

اتباع  از  بخشي  عنوان  به  ایراني  زنان  منفعت  و  منزلت  هم  که  طوري  به 

سرزمین ایران تأمین گشته و هم انسجام و تداوم خانواده به عنوان عنصر 

اصلي جامعه حفظ شود. 

از آنجا که نبود آگاهي یکي از مهم ترین دالیل شیوع پدیده ي ازدواج بانوان 

ایراني با اتباع بیگانه است، آگاهي جوانان به ویژه زنان از پیامدهاي حقوقي 

طریق  از  خانواده ها  به  حقوقي  مسائل  اطالع رساني  و  ازدواج ها  گونه  این 

رسانه هاي گروهي، همچنین توجه قانون گذار و مسئولین به آموزش هاي قبل 

و حین ازدواج در قالب الزامات قانوني الزم و ضروري است. 
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× .www.ostan – kd.ir  ،"آیین نامه زناشویي بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایراني"

ارفع نیا، بهشید. »ازدواج و تابعیت«، حقوق زنان، ش2، )1377(. ×

ــــــ »وضعیت زنان ایراني ایراني که با افاغنه ازدواج کرده اند«، حقوق زنان، سال  ×

سوم، ش17، )شهریور 1378(.

الماسي، نجاد علي 1382. حقوق بین الملل خصوصي، تهران، میزان. ×

حقوق  × ارشد  کارشناسي  )پایاننامه  ایرانیان،  با  بیگانه  اتباع  ازدواج  محمد.  امامي، 

بین الملل(، تهران، دانشگاه شهید بهشتي، دانشکده حقوق )1379(.

باالزاده، زهره 1383. حقوق بین الملل خصوصي و مقررات ایران در زمینه ي تابعیت،  ×

اقامتگاه و وضعیت بیگانگان، تهران، مردم ساالري. 

بداغي، فاطمه 1383. »ازدواج و تابعیت زن ایراني«. کتاب زنان، سال ششم، ش22،  ×

)تابستان 1383(.

و  × حوزه  پژوهشگاه  تهران،  خانواده،  جامعه شناسي  و  اسالم   .1385 حسین  بستان، 

دانشگاه. 

بر  × ایراني  زن  و  خارجي  مرد  ازدواج  »تأثیر   .1378 یوسفي  مجید  و  عباس  تدین، 

تابعیت فرزندان«، کتاب زنان، ش4.

توسلي نائیني، منوچهر. »اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران«، اندیشه هاي  ×

حقوقي، ش7، )1383(.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر 1378. مبسوط در ترمینولوژي حقوق، تهران، گنج  ×
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همکاري  × با  تهران  دانشگاه  تهران،  دهخدا،  لغت  فرهنگ   .1377 اکبر  علي  دهخدا، 

روزنه. 

فرانسه،  × ایران،  حقوقي  نظام هاي  در  زن  تابعیت  تطبیقي  بررسي  ناز.  پري  رئیسي، 

انگلیس، )پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق بین الملل(، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده 

حقوق )1386(.

صفایي، سید حسین  و اسداهلل امامي 1388. مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان. ×

عمید، حسن 1361. فرهنگ فارسي عمید. تهران، ابن سینا. ×

قانون مجازات اسالمي )حدود- قصاص- دیات- تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده(  ×

1385. تهران، دیدار.

قربان نیا، ناصر. »تدابیر حقوقي کاهش خشونت مبتني بر جنسیت )2(«. پروژه کاهش  ×

خشونت در راستاي تحکیم بنیان خانواده )6(، تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت 

.)1388(

قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوري اسالمي ایران 1379. تهران، برگ زیتون. ×

کاتوزیان، ناصر 1382. حقوق مدني خانواده )نکاح و طالق(، تهران، بهمن برنا، ج1. ×

ــــــ 1381.  قانون مدني در نظام حقوقي کنوني، تهران، میزان. ×

تضمین  × درماني:  خانواده  لویس 1378.  و جودیت  لن  اسپري،  لن  کارلسون، جان، 

درمان کارآمد، ترجمه ي شکوه نوابي نژاد. تهران، سازمان انجمن اولیاء و مربیان.

»کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان«، مجموعه مقاالت و گفتگوها، تهران،  ×
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دفتر مطالعات و تحقیقات زنان )1382(.

معین، محمد 1371. لغتنامه فارسي، تهران، راه رشد. ×

موازین  × و  فقهي  مباني  داخلي،  منظر: حقوق  از  زن  1384. حقوق  مهرپور، حسین 

بین المللي، تهران، اطالعات.

ایران،  × اسالمي  جمهوري  موضع  و  بین المللي  اسناد  در  بشر  حقوق   ،1374 ــــــ 

تهران، اطالعات.

نصیري، محمد 1381. حقوق بین الملل خصوصي، تهران، آگاه. ×


