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چکیده

تفاو نقش نسب پدری و مادری در اعطای تابعیوت ایرانوی «تولودی» و «تبعوی» بوه
فرزندان در قوانین تابعیت ایران سبب شده کسانی که مسائل حقوقی را بیشوتر از منظور
جنسیتی مینگرند ،قانون تابعیت ایران را به طور کلی ،یا دستکم در موارد موذکور ،بوه
تبعوویج جنسوویتی مووتهم و محکوووم سووازند و بووا جهووتگیری تسوواویگرایانه (بیشووتر
فمینیستی) ،خواستار اصالح قوانین موجود شوند .این مقاله با تحلیل منطقی مواد قانونی
مربوط و تتمل در دیدگاه فوق ،به این نتیجه میرسد که  .1نظام قانونی تابعیت ایران بر
تفاو استوار نیست و در بسیاری از موارد تساوی حاکم اسوت .2 .در مووارد اخوتالف و
تفاو  ،از جمله در موارد مذکور ،تفاو صبغه و ماهیت جنسویتی نودارد .3 .تفاو هوای
مذکور پشتوانه منطقی و قانعکننودهای ندارنود ،بنوابراین اصوالح قوانون بوا اسوتفاده از
راهحلهای منطقی و حقوقی ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژهها :حقیقت تابعیت ،تابعیت و جنسیت ،تسواوی جنسویتی در تابعیوت ،تفواو
جنسیتی در تابعیت.

* دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

mdanesh@rihu.ac.ir
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مقدمه
برخی از ق اوتهای حقوقی موجود بین پهر و مطادر در قأثیرگطذاری آنطان بطر قابعیطت
فرزنهان موجب شهه است که برخی با قعمیم و قأویل این ق اوتهای خاص ،به ق اوت
عام بین جد مرد و جد زن ،مسطئله را فقطط جدسطیتی نگریسطته ،آن را مصطهاقی از
نابرابری و قبعیض جدسیتی بسدهارنه و بر اسا دیهگاه قساویگرایانه ،خواستار اصطالح
قوانین جهت رف این ق اوتها و همسانسازی قطوانین مربطوب بطه قابعیطت مطرد و زن
شونه.
این مقال ،بهون نقه دیهگاه قساوی گرایانه افراری و نیز بی آنکه در مقام دفاع کلی از
قوانین قابعیت ایران باشه و قوانین مذکور را خالی از نقص بسدهارد ،پ از اشطارهای بطه
قعری و حقیقت قابعیت ،با قبیین رابفه قابعیت و جدسیت ،معلوم میسطازد کطه اصطوالً
نگاه جدسیتی به قابعیت نگاه صحیحی نیست .سس با بررسی قدها دو مورد از ق اوتهطا
نشان میدهه که  .0ق اوتها و نابرابریهای مذکور در قطانون صطبغه جدسطیتی نطهارد و
اسداد نگاه جدسیتی به قانون و قانون گطذار در قطوانین مربطوب بطه قابعیطت ایطران ،اسطداد
درستی نیست .4 .ق اوتهای مزبور هم اصوالً به حق برخورداری پهر یا مادر از قابعیت
ایران مربوب نمیشود قا ق اوت در آن مصهاق قبعطیض جدسطیتی مد طی مطورد اعتطراض
قساویگرایان باشه.
 .1تعریف تابعیت و حقیقت آن
از دیرباز کره زمین به «دولت طط کشور»های متعهدی ققسیم شهه است .هطر دولطت ططط
کشور قرکیبی از عداصر چهارگانه سرزمین ،جمعیت ،حکومطت و حاکمیطت اسطت .هطر
یک از مردم جهان عضوی از جمعیت قشکیلدهدهه یکی از این دولطتهطا اسطت کطه از
این رریق با آن دولت رابفه حقوقی ،سیاسی و معدوی پیها میکده؛ بطه ایطن عضطویت و
رابفههای ناشی از آن قابعیت گ ته میشود .به همین جهت در جم بدهی قعریط هطای
فراوان قابعیت میقوان گ ت« :قابعیت عبارت از رابفهای سیاسی ،حقوقی و معدوی بطین
شخص و دولتی معین است که از رریق عضطویت داشطتن یطا عضطویت یطافتن فطرد در
جمعیت قشکیلدهدهه آن دولت ،پهیه میآیه و شخص را به آن دولت مرقبط و مدتسطب
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میسازد» (نک :.دانطشپطژوه .)81-43 :0830 ،البتطه ایطن قعریط خطالی از مسطامحه نیسطت
(قربططاننیططا)44 :0833 ،؛ زیططرا حقیقططت قابعیططت چیططزی جططز عضططویت فططرد در جمعیططت
قشکیل دهدهه دولت نیست ،عضویتی کطه برآیدطه آن نطوعی ارقبطاب حقطوقی ،سیاسطی و
معدوی بین فرد و دولتی معین است.
بر این اسا  ،اگرچه برخی از انواع قابعیت ،مثل «قابعیطت قحصطیلی» ،بیشطتر ماهیطت
قراردادی دارنه و ماهیت برخی از آنها ،مانده «قابعیت اجبطاری» یطا «قابعیطت قبعطی» (نطک:.
دانشپژوه ،)043-040 :0830 ،بیشتر سیاسی است ،اصل رابفه قابعیت در کلیت خود در واقط
یک م هوم انتزاعی (ووعیت سیاسی) است که در یک واقعیطت سیاسطی خطارجی ،یعدطی
عضویت فرد در جمعیت قشکیلدهدهه دولت ،ریشه دارد .اگر این عضویت به نحو قفعطی
وجود داشته باشه ،مثل جایی که همه عداصر پیونه فطرد بطا دولطت ،یعدطی خطون ونسطب
(والهیدی) و زادگاه و اقامتگاه ،با هم وجود داشته باشده ،فرد حتماً قبعه آن دولطت اسطت و
هیچ یک از فرد یا دولت نمیقوانه مدکر این قابعیت شود (اگرچه ممکن است به گونطهای
به آن پایان ببخشده) و برعک  ،اگر شخصی فاقه همه عداصر سهگانه باشه ،رابفه قابعیطت
وجود نهارد و هیچ یک از فرد و دولت نمیقوانه مهعی قابعیت باشه (اگرچه ممکن است
بعهاً رابفه قابعیت به گونهای پهیه آیه) (نک :.دانشپژوه16 :0830 ،ط.)91
 .2تابعیت و جنسیت
قابعیت مدفقاً و لزوماً با جدسیت مربوب نیسطت .قابعیطت رابفطهای حقطوقی ،سیاسطی و
معدوی بین فرد و دولتی معین است که از عضویت فطرد در جمعیطت قشطکیلدهدطهه آن
دولت نشئت می گیرد و در قحقق این رابفه ،جدسیت نقش مثبت یا مد ی نهارد؛ زیرا هر
ک  ،چه زن و چه مرد ،عضو جمعیت قشکیلدهدطهه دولتطی باشطه یطا بشطود ،قبعطه آن
دولت خواهه بود و هر ک  ،چه زن و چه مرد ،چدین عضویتی نهاشطته باشطه یطا از آن
خارج شود ،قبعه آن دولت نخواهه بود .مدفق قابعیت این اسطت ،اگرچطه ممکطن اسطت
دولتی در قوانین خویش طط درست یا نادرست طط بین قابعیطت و جدسطیت گطره بزنطه و
رابفه برقرار کده .بدابراین،
اوالا داشتن نگاه جدسیتی به قابعیت ،نگاه صحیحی نیسطت ،حتطی اگطر داشطتن نگطاه
جدسیتی به حقوق زن و مرد صحیح باشه (نصیری.)11 :0834 ،
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ثانیاا حتی با فرض درست بودن نگاه جدسیتی به قابعیت ،نتیجه نگاه «قساوی و عطهم
قبعیض جدستی» ،لزوماً قساوی و هماندهی مرد و زن در قابعیت نیسطت؛ چراکطه ممکطن
است عضویت آنان در جمعیت قشکیل دهدهه دولت ،به لحاظ واقعی و عیدی ،نه حقوقی
و سیاسی مت اوت باشه .همچدین نتیجه نگاه «عهم قساوی و قبعیض جدسیتی» ،ق اوت و
مساوی نبودن مرد و زن در قابعیت نیست؛ زیرا ممکطن اسطت بطه رغطم وجطود پطارهای
ق اوت ها در حقوق خانوادگی و حتی اجتماعی ،پیونه و ارقباب زن و مرد با دولتی معین
و عضویت در جمعیت قشکیلدهدهه آن دولت ،همانده و مساوی باشه.
بدابراین چه بسا دولتی با بیشترین ق اوت جدسیتی در نظام حقوقی خویش ،به دلیطل
سیاستهای جمعیتی یا دلیلی دیگر ،بهون هیچ گونه قبعیضی قابعیت خود را حاقمگونطه
به زنان یا فرزنهان آنان اعفا کده و برعک  ،چه بسا دولتی با بیشترین قساوی جدسطیتی
در نظام حقوقی خود ،به دلیل سیاستهای جمعیتی یا دلیلطی دیگطر ،از اعفطای قابعیطت
خود به زنان یا فرزنهانشان دری ورزد .افزون بر این طط همان رور که خواهطه آمطه ططط
ممکن است ق اوت های موجود لزوماً به جدسیت برنگردد ،بلکه همچون ق طاوت سطهام
ارث ،نتیجه عداوین و کارکرد های دیگر ،مثل پهر یا مادر بودن باشه کطه در یکطی از دو
جد زن یا مرد ظاهر میشود (نک :.دانشپژوه.)441-441 :0869 ،
با این همه ،در قوانین مربطوب بطه قابعیطت برخطی دولطتهطا ،از جملطه ایطران ،گطاه
ق اوتهایی بین زن و مرد وجود دارد که دستکم در نگاه نخست ،نطوعی ارقبطاب بطین
انواعی از قابعیت با جدسیت و در نتیجه ،گونهای از قبعیض جدسیتی در موووع قابعیطت
را قهاعی میکده یا برخی آن را حمل بر قبعیض جدسیتی میکدده .یکطی از مطواردی کطه
برخی آن را مصهاق قبعیض جدسیتی میدانده ،نطهادن قابعیطت قولطهی و قابعیطت قبعطی
ایران به فرزنه از رریق نسب مادری است .وجود این ق اوتها سبب شطهه کسطانی کطه
به حقوق ،از جمله قابعیت ،نگاه جدسیتی فمیدیستی ،یعدی نگر «قساوی کامل حقطوق
زن و مرد و عهم قبعیض علیه زنان» ،دارنه از سویی نظطام قطانونی قابعیطت ایطران را بطه
قبعیض آمیز بطودن مطتهم و محکطوم سطازنه و از سطوی دیگطر ،بطرای حطل مشطکل بطه
راهحل های فمیدیستی استداد جویده ،در حالی که بطا قأمطل در قطوانین قابعیطت ایطران دو
مسئله روشن میشود:
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 . 0جد زن و جد مرد در بسیاری از قوانین مربوب به قابعیت از موقعیت مساوی
و همانده برخوردارنه ،حتی اگر فرض کدیم در سایر قوانین چدین قساوی و هماندهیای
نهاشته باشده.
 .4دلیل این ق اوتها ،صر نظر از درستی یا نادرستی آن ،نگطاه مبتدطی بطر قبعطیض
جدسیتی نبوده است؛ پ بافرض نادرست بودن این دلیلها و نیز ق اوتهای مترقب بطر
آنها ،چاره کار در یافتن دلیلی مدفقی برای قساوی یا ق اوت است ،نه اسطتداد بطه دالیطل
جدسیتی و فمیدیستی.
پیش از ورود به بررسی جدسیتی بودن یا نبودن موارد مذکور و نیز بررسی درست و
مدفقی بودن یا نبودن آنها ،اشاره ای گذرا بطه مطوارد قسطاوی و هماندطهی مطرد و زن در
قابعیت ،م یه به نظر میرسه.
 .3موارد همانندی و تساوی زن و مرد در تابعیت
جد زن (همسر ،مادر ،دختر ،خواهر) و جد مرد (همسر ،پهر ،پسر ،برادر) در بیشتر
احکام قابعیت همانده و مساویانه ،از جمله در این موارد:
 . 0برخورداری فرزنهان (دختر یا پسر) از قابعیت قولطهی ،مووطوع بدطههای  0قطا 1
ماده  639قانون مهنی؛
 .4برخورداری فرزنهان (دختر یا پسر) از قابعیت قبعطی ،مووطوع مطاده  631قطانون
مهنی؛
 .8برخورداری همگان از قابعیطت قحصطیلی ،مووطوع بدطههای  3مطاده  639قطانون
مهنی؛
 .1برخورداری همگان از قابعیت رجوعی ،موووع ماده  661قانون مهنی؛
 .1هماندهی همگان در رد قابعیت ایران ،موووع ماده  633قانون مهنی؛
 .9هماندهی همگان در قر قابعیت ایطران ،مووطوع مطاده  633قطانون مطهنی (جطز
انهکی ق اوت بین پهر و مادر)؛
 . 3هماندهی فرزنهان (دختر یا پسر) در پایطان الحطاقی قابعیطت ،مووطوع مطاده 638
قانون مهنی.
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 .4جایگاه منطقی ناهمانندیها و تفاوتها
پیش از ورود به بررسی موارد ناهماندهی و اختال زن و مطرد در قابعیطت ،قطذکر ایطن
نکته الزم و سودمده است که این ناهماندهیها و اختال ها طط فارغ از موجه یا ناموجطه
بودنشان طط در نظام هایی که قابعیت قولهی خود را بر سیستم خا استوار کردهانه و در
احوال شخصی نیز قانون اقامتگاه یا قانون مقر دادگاه را حاکم میدانده ،مدفقاً قابل رطرح
نیست؛ زیرا با فرض پذیر سیستم خا  ،فرزنه متوله در خا یك کشور ،دختر باشه
یا پسر ،قبعه آن دولت محسوب می شود ،خواه پهر یا مطادر یطا هطر دو ،قبعطه دولطت
زادگاه باشده یا نباشده .همچدان که در احطوال شخصطی و دعطاوی خطانوادگی ،فطارغ از
قابعیت افراد ،قانون اقامتگاه یا قانون مقر دادگاه ،صالح و حاکم به شطمار مطیآیطه .البتطه
ممکن است به صورت غیر مدفقی ق اوتهایی حتطی بطیش از ق طاوتهطای موجطود در
نظامهای حقوقی مقابل ،در این گونه نظامها مفرح شود.
بدابراین این ناهماندهیها و اختال ها ،از نظر مدفقی فقطط در آن دسطته از نظطامهطای
حقوقی قابل ررح است که در موووع قابعیت قولهی ،سیستم خطون را پذیرفتطه باشطده و
در موووع قعارض قوانین و قعیین قانون صالح حاکم بر احطوال شخصطیه ،قطانون ملطی را
صالح بهانده؛ زیرا در صورت اختال قابعیت پهر و مادر ممکن است فقطط نسطب پطهری
یا مادری را مال قعیین قابعیت ر ل قطرار دهدطه ،چدانکطه در صطورت اخطتال قابعیطت
افراد ،به ویژه زوجین ،ممکن است برای رسیهن به قانون واحه حاکم بر احوال شخصطیه و
روابط خانوادگی ،قابعیت یک رر را قحت قأثیر قابعیت رر دیگر قغییر دهده.
به هر حال ،در ادامه دو مورد از مهمقرین موارد این ناهماندهیهطا و اخطتال هطا در
حقوق ایران را بررسی میکدطیم .0 :ق طاوت در اعفطای قابعیطت قولطهی؛  .4ق طاوت در
اعفای قابعیت قبعی.
 .5تفاوت در اعطای تابعیت تولدی از طریق نسب پدر و مادری
سیستم اصلی قابعیت قولهی در نظام حقوقی ایران سیستم خون و نسب است و با ایدکه
فرزنه هم به پهر و هم به مادر مدسوب است ،قطانونگطذار فقطط نسطب پطهری را بطرای
اعفای قابعیت ایرانی به ر ل در نظرگرفته و در بده  4ماده  639مقرر داشطته اسطت کطه:
« کسانی که پهر آنها ایرانی است ،اعم از ایدکه در ایران یا خارجطه متولطه شطهه باشطده»،
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ایرانی محسوب می شونه ،چه مادر آنان ایرانی باشه و چه خطارجی .مطهلول دیگطر ایطن
ماده آن است که اگر فرزنطهی مطادری ایرانطی و پطهری خطارجی داشطته باشطه ،ایرانطی
محسوب نمیشود.
ممکن است این ق اوت سبب پیهایش این گمان شود که در حقطوق ایطران ،قبعطیض
جدسیتی آشکاری بین زن (مادر) و مرد (پهر) در اعفای قابعیت به ر ل دیطهه مطیشطود
که مخال اصل پذیرفته شهه قساوی حقوقی زن و مرد و کدوانسیونهای مربوب به رفط
قمام اَشکال قبعیض علیطه زنطان اسطت (حقیقطترلطب49 ،41 :0863 ،؛ دادخطواه.)043 :0869 ،
جالب قوجه است که نویسدههای که در کتاب خود بطیقطوجهی قطانونگطذار بطه نسطب
مادری در اعفای قابعیت ایرانی به فرزنه ناشی از پهر ایرانی (بده  4ماده  )639را قطهلیل
یا دستکم قوجیه کرده (ارف نیا39/0 :0896 ،ط ،)33نهادن قابعیت ایرانی به فرزنطه ناشطی از
پهر خارجی و مادر ایرانی را ق اوقی شگ تانگیز و اجحا در حق مادر دانسطته اسطت
(ارف نیا.)036 ،031 :0839 ،

بهیهی است صاحبان این دیهگاه بر این عقیههانه که برای رعایت اصل عهم قبعطیض
(=قساوی) جدسیتی ،بایه برای اعفای قابعیت قولهی ایران بطه فرزنطه ،نسطب مطادری را
همچون نسب پهری کافی دانست؛ چدانکه برای اعفای قابعیت قولهی ،مووطوع بدطه 1
ماده  639قانون مهنی ،ق وله هر یک از پهر یا مادر خارجی در ایطران بطهون هطیچ گونطه
قبعیضی بین پهر و مادر ک ایت میکده (ارف نیا 38/0 :0896 ،؛ غایب.)84 ،81 :0863 ،
البته برخی نیز نه به دلیل مخال ت با قبعیض جدسیتی م روض ،بلکه به دالیلی دیگر،
همچون دالیل امدیتی (میرزاده )03 :0863 ،یا برای حل مشکل بیقطابعیتی احتمطالی چدطین
فرزنهانی (حقیقت رلب49 :0863 ،؛ دادخواه )081 ،046 ،043 :0869 ،یا قیا قابعیت مادری با
نسب مادری (دادخواه ،)046 ،043 :0869 ،خواستار آنانه که به استداد نسب مطادری یطا بطه
استداد سیستم خا (در مقایسه با بده  )1به این فرزنهان قابعیت ایرانی داده شود .چطون
این بحث خارج از موووع این مقاله است ،آن را مفرح نمیکدیم.
بایه دیه قصور وجود قبعیض جدسیتی در اعفای قابعیت بطه فرزنطه چطه سطهمی از
واقعیت دارد .در صورت غیر واقعی بودن ،دلیل ق اوت زن و مرد چیست و چطه مقطهار
مدفقی و قابل دفاع است؟ در صورت غیر مدفقی و غیر قابل دفاع بودن ،چه بایه کطرد؟
بررسی این مفلب مستلزم بیان نکات زیر است:
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نکته اول :همانرور که پیش قر گ ته شه ،اصوالً نگاه جدسیتی (چه با گرایش ق اوت
جدسیتی و چه با گرایش قساوی جدسیتی) به مقوله قابعیت ،چه از جانب قطانونگطذار و
چه از جانب شارحان و ناقهان قانون ،نگاه صحیحی نیست ،بلکه بایطه فقطط بطر اسطا
معیار واقعی قابعیت ،یعدی «عضویت فرد در جمعیت قشکیلدهدهه دولت» ،به این مقوله
نگریست و برخورداری یا نابرخورداری فرد از قابعیت دولتی معین (در ایدجا ،ایطران) را
مشخص ساخت .بسیار بعیه است که دلیل اختال مذکور (اعفای قابعیت قولهی ایران
به فرزنه به استداد نسب پهری و نطه مطادری) ،فطارغ از درسطتی یطا نادرسطتی آن ،نگطاه
جدسیتی باشه ،زیرا:
اوالا متن قانون (بده  4ماده  )639که فقط به بیان برخورداری ر ل از قابعیطت ایطران
به استداد نسب پهری بسدهه کرده و درباره نسب مادری (در این بده) چیزی نگ تطه ،بطه
دلیل حکم و جدسیتی بودن آن قصریحی نکرده است.
ثانیاا در کالم بسیاری از حقوقهانانی که این ماده را شرح و به اختال نقطش پطهر و
مادر در قابعیت ایرانی ر ل قوجه دادهانه ،نهقدها قحلیلی برای جدسیتی بودن این ق طاوت
مشاههه نمیشود (نک :.نصیری91 :0834 ،؛ شیخاالسالمی16 ،13 :0831 ،؛ ارف نیا30 :0896 ،طط33؛

عططامری89 :0894 ،؛ ابراهیمططی000 :0839 ،؛ مططهنی66-63 :0896 ،؛ سططلجوقی 36 :0831 ،و :0839

033ط ،)061بلکه برعک قصریح شهه است که « ...بی گمان در این امر [در هدگام ووط
قانون] مصالح ملی مورد قوجه بوده اسطت» (قربطاننیطا )48 :0833 ،و بطه نمونطهای از ایطن
مصالح احتمالی طط اگرچه نه کطامالً موجطه ططط اشطاره شطهه اسطت (همطو،)033/4 :0831 ،
هرچده ممکن است امروز دیگر آن مصالح وجود نهاشته باشده و از این جهطت قغییطر و
اصالح قانون پسدهیهه یا وروری باشه (همو.)48 :0833 ،
ثالثاا شاهه دیگر جدسیتی نبودن این ق اوت آن است که شورای نگهبان ررح مطورخ
 0860/4/43نمایدهگان مجل شورای اسالمی ،مبدطی بطر اعفطای قابعیطت بطه فرزنطهان
مادران ایرانی ،را نه به دلیل لزوم وجود ق اوت جدسیتی ،بلکه بطه دلیطل مسطائل امدیتطی،
فرهدگی و اجتماعی رد کرده است (میرزاده.)06 :0863 ،
قدها پ از ازدواجهای فراوان زنان ایرانی با مطردان عراقطی و بطیش از آن بطا مطردان
افغانی و ظهور برخی مشکالت و پیامههای اجتماعی طط و نه لزوماً قانونی ططط بطه ویطژه
برای فرزنهان ناشی از این ازدواج ها بود که برخطی ریشطه ایطن مشطکالت را در نطهادن

تابعیت و جنسیت 011 /

قابعیت ایرانی مادر به این فرزنهان دانسته ،آن را مصهاقی از قبعیض جدسطیتی بطه شطمار
آوردنه .آنان با بیانی بیشتر اجتماعی و عار ی قا علمی و حقطوقی ،ایطن ق طاوت و ظلطم
آشکار را قبیین کردنه و راه چاره و برونرفت را در اعفای قابعیت ایرانی مطادر بطه ایطن
فرزنهان دیهه ،برای رسیهن بهین مدظور ،اصالح قانون مطهنی مبدطی بطر عطهم ق طاوت و
قبعیض جدسیتی را پیشدهاد کردنه (حقیقترلب 41 :0863 ،و49؛ غایب.)84 :0863 ،
نکته دوم :در قابعیت قولهی ،پهر و مادر صاحب حق نیستده قا نهادن قابعیت ایرانی
به فرزنه مادر ایرانی و پهر خارجی ق اوت و قبعیضی شگ ت یا اجحافی در حطق مطادر
پدهاشته (ارف نیا )036 ،031 :0839 ،و گ ته شود« :چدین امری پذیرفته نیست که ما به پهران
ایرانی این اجازه و امتیاز را بههیم که قابعیت خود را به فرزنطهان خطود انتقطال دهدطه و
مادران ایرانی را از این حق و امتیاز محروم سازیم» (دادخواه)043 :0869 ،؛ زیرا:
اوالا انتقال قابعیت طط آنگونه که در نکتطه سطوم قووطیح داده خواهطه شطه ططط حطق
والهین نیست قا مدتقل نشهن قابعیت مادر به فرزنه ،قبعیض جدسیتی بین پهر و مادر بطه
شمار آیه ،بلکه قشخیص یا اعفای قابعیت کار دولت است.
ثانی اا اگر اجحافی هم صورت گرفتطه باشطه ،در حطق کطود (فطارغ از جدسطیت او)
است ،نه در حق مادر ،قا شبهه قبعیض جدسیتی مفرح شود؛ عدوان کتاب مربطوب ،یعدطی
مجموعه مقاالت همایش حقوق کطود  ،نیطز قأییطه مطیکدطه کطه مووطوع بحطث حطق
(قابعیت) فرزنه است ،نه حقوق پهر و مادر .چدانکه کشورهطایی کطه سیسطتم زادگطاه را
پذیرفتهانه ،بیقوجه به قابعیت پهر و مادر ،از یک سو قابعیت خود را به خارجیزادگطان
متوله در آن کشور اعفا می کدده و از سوی دیگر ،از دادن قابعیت به اقباعزادگطان متولطه
در خارج از کشور دری میورزنه ،بی آنکه گ ته شود این دولتها حق پطهر و مطادر در
انتقال قابعیت خود به فرزنهانشان را مراعات نمیکدده.
صاحب حق در قابعیت قولهی ،فرزنطهانانطه کطه در برخطورداری آنطان از قابعیطت قولطهی
دولت ایران از رریق نسب پهری ،قبعیض جدسیتی بین دختر و پسر مشاههه نمیشود ،چدانکطه
در صططورت عک ط  ،خططارجی بططودن پططهر و ایرانططی بططودن مططادر ،در محرومیططت فرزنططهان از
برخورداری قابعیت قولهی ایران ،باز هم قبعیضی بین فرزنهان دختر و پسر مشاههه نمطیشطود.
پ اگر حتی قانونگذار به صورت معکو  ،فقط نسب مادری را مال برخورداری فرزنطهان
از قابعیت قرار میداد ،باز هم مسئله عهم قبعیض جدسیتی بین دختر و پسر حاکم بود.
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نکته سوم :قابعیت اصوالً یک رابفه ذاقاً سیاسی بین فرد و دولت اسطت کطه اگرچطه
ممکن است از رهگذر عضویت فرد در یک خانواده برای فرد حاصل شطود ،بطه حقطوق
خانوادگی و حقوق پهر و مادر او ارقباری نهارد قا نهادن قابعیت بطه فرزنطه بطر اسطا
نسب مادری ،مخال اصل قساوی حقوق زن ومرد پدهاشته شود؛ زیطرا برخطورداری یطا
محرومیت فرزنه از قابعیت هر دولت و قعییین قابعیت او ،حق پهر یا مطادر و در اختیطار
آنان نیست ،بلکه نتیجه اراده سیاسی و قطانونگطذاری دولطتهطا اسطت .در نتیجطه ،دادن
قابعیت ایران به فرزنه پهر ایرانی و نهادن قابعیت ایران به فرزنه پهر خارجی ،هیچ کهام
حق پهر و وابسته به اراده او نیست؛ یعدی حتی اگر پهر ایرانی نخواهه فرزنه ایرانطی
باشه یا پهر خارجی خواهان قابعیت ایرانی برای فرزنه باشه ،هطیچ کطهام قطأثیری در
قابعیت فرزنه نهارد .بدابراین نهادن قابعیت ایرانی به فرزنه مادر ایرانی از پطهر خطارجی،
چدانکه ررفهاران قساوی جدسیتی گمان کطردهانطه (حقیقطترلطب49 ،41 :0863 ،؛ دادخطواه،
 ، )043 :0869به معدای محرومیطت مطادر ایرانطی از حطق قعیطین قابعیطت فرزنطه قلقطی
نمیشود و در نتیجه ،از این جهت قبعیض جدسیتی وجود نهارد.
نکته چهارم :قابعیت ممکن است از خانواده برخیزد یا بر خانواده قأثیر بگطذارد ،امطا
یک رابفه خانوادگی نیست ،بلکه یک رابفه دو ررفه بین فرد و دولت است؛ پ نبایطه
آن را فقط از نگاه خواست و اراده شطخص (در ایدجطا ،مطادر) نگریسطت و ططط چدانکطه
برخی گ تهانه (دادخواه )043 :0869 ،طط دولت را به دادن پاسخ مثبت به درخواسطت مطادر
مکل ساخت ،بلکه بایه به خواست و اراده رر دیگر ،یعدی دولت ،نیز قوجه کرد.
بدابراین مدفقی است که قحقق معیار یا معیارهای عضویت واقعی فطرد در جمعیطت
قشکیل دهدهه دولت بررسی شود و اگر عضویتی وجود داشته یا پهیه آمهه باشه ،قابعیت
اعفا شود و اگرنه ،نه .البته از آنجا که کش و قفبیطق ایطن معیارهطا کطموبطیش مشطکل
است ،شایه بهتر و مداسبقر باشه که طط به شرحی که در نکته هشتم خواهه آمه ططط بطه
فرزنهان ناشی از ازدواج مادر ایرانی با پهر خارجی ،قابعیت قعلیقی (با حطق رد قابعیطت
در هدگام رشه) داده شود قا از سویی فرزنه به مشکل بیقابعیتی و قبعات آن مبتال نشود
و از سوی دیگر ،در صورت قمایل نهاشتن به استمرار قابعیطت ایرانطی ،بتوانطه آن را رد
کده .البته مدفقی آن است که به سایر مالحظات نیز قوجه شود.
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نکته پنجم :در صورت اختال پهر و مادر در قابعیت ،قعیین قابعیت ر ل بر اسا
نسب پهری سبب می شود که ر ل در قابعیت با پهر اشترا و بطا مطادر اخطتال
داشته باشه ،اما این اشترا یا اختال سبب هیچ گونه قبعیض حقوقی دیگری بطین زن
(مادر) و مرد (پهر) نمی شود قا نهادن قابعیت به فرزنطه بطر اسطا نسطب مطادری و در
نتیجه اختال قابعیت مادر و فرزنه ،مخال اصطل قسطاوی حقطوق زن و مطرد پدهاشطته
شود؛ زیرا روابط حقوقی مادر و فرزنه و حقوق و قکالی متقابل آنان ،بطه اسطتداد مطاده
 691قانون مهنی ،فارغ از درستی و نادرستی کامل یا نسبی حکم این مطاده ،قطاب قطانون
دولت متبوع پهر است و به اشترا یا اختال در قابعیت ربفی نهارد .بطر ایطن اسطا ،
در صورت اختال قابعیت پهر و مادر ،حتی اگر قابعیت دولت متبوع مادر به ر ل داده
شود ،باز هم قانون حاکم بر روابط فرزنه و مادر قاب قطانون دولطت متبطوع پطهر اسطت.
بدابراین روابط حقوقی مادر خارجی با فرزنه حاصل از ازدواج با مرد ایرانی ،قاب قطانون
دولت متبوع پهر ،یعدی قانون ایران ،است که چه بسا حقوق بیشتری برای مادر در نظطر
گ ته باشه و برعک  ،روابط حقوقی مادر ایرانطی بطا فرزنطه حاصطل از ازدواج بطا مطرد
خارجی ،قاب قانون دولت متبوع پهر ،یعدی قانون خارجی ،است که ممکن است حقوق
بیشتری برای مادر در نظر گرفته باشه .میقوان گ ت اوالً قعیین حقوق و قکالی مادر و
فرزنه قاب قانون دولت متبوع شوهر است ،مادر و فرزنه در قابعیت مشطتر باشطده یطا
نباشده ثانیاً معلوم نیست که قانون دولت متبوع مادر ،در مقایسه با قطانون دولطت متبطوع
پهر ،حقوق مداسبقری برای فرزنه یا مادر در نظر گرفته باشه.
نکته ششم :می قوان گ ت که اصوالً اسداد قبعیض مدسوب به قطانون ایطران ،فطارغ از
جدسی تی و درست بودن یا نبودن آن ،قابل قأمل ،بلکه انکارشطهنی اسطت .قووطیح آنکطه
اگرچه بده  4ماده  639به صراحت اعفای قابعیت ایرانی بر مبدای نسب پهری را مفطرح
کرده ،اعفای قابعیت بر مبدای نسب مادری را ن ی و انکار نکرده است؛ بدابراین میقطوان
با استداد به قیا اولویت ،فرزنهان ناشطی از پطهر خطارجی و مطادر ایرانطی ،دسطتکطم
فرزنهانی که هم خود و هم مادرشان در ایران متوله شههانه ،را در مقایسطه بطا فرزنطهان
ناشی از پهر و مادر خارجی موووع بدههای  1و  1همین مطاده کطه بطه اسطتداد سیسطتم
خا  ،قبعه ایران محسوب میشونه ،قبعه ایران دانست .ایطن قیطا در نظریطه مشطورقی
 8313اداره حقطوقی دادگسططتری در سطال  0818و نیططز در نظریطه مشططورقی سططال 0898
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مدعک شهه است (آلکجبا 83 :0868،ط83؛ نظیط  .)36 :0833 ،بدطابراین بطه اسطتداد نسطب
مادری ،به این ار ال قابعیت ایرانی داده میشود.
البته ار الی که در خارج از کشور از پهر خارجی و مادر ایرانی به دنیا آمطهه باشطده،
به دلیل فقهان عدصر وجه اشترا یا «جام » (قافی و شریعتی403 :0861 ،؛ محققدامطاد:0833 ،
 ،)098مشمول این قیا نیستده و نمی قطوان آنطان را ایرانطی شطمرد .در نتیجطه ،ق طاوت
پیشگ ته طط اگرچه به شکل غیر جدسیتی و در دایرهای کوچکقر طط همچدان باقی است
که در صورت غیر مدفقی بودن بایه راه حلی برای آن جست.
نکته هفتم :قذکر این نکته نیز م یه است که دلیل برخی از ررفهاران نهادن و برخطی
از ررفهاران دادن قابعیت ایرانی به فرزنهان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خطارجی،
در دو نقفه وع مشتر انه .0 :بیقوجهی به معیار اساسی قابعیطت ،یعدطی «عضطویت
فرد در جمعیت قشکیلدهدهه دولت» و  .4قعمطیم بطی دلیطل مشطکلی خطاص (فرزنطهان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی) و ارائه یک راه حل کلی به جای ارائطه راه
حل خاص برای رف مشکل .افزون بر آن ،در سخن ررفهاران اعفای قابعیت ایرانی کطه
با چاشدی ادبیات فمیدیستی نیز همراه است ،نوعی مغالفه و درهمآمیختگی نگاه عطار ی
با نگاه علمی و حقوقی مالحظه میشود؛ برای نمونه در بیشطتر پیشطدهادهای فمیدیسطتی
مبدی بر اعفای قابعیت ایرانی به فرزنهان مادران ایرانی کطه بطا پطهر غیطر ایرانطی ازدواج
کردهانه ،مبدای اصلی و عار ی ،مشکالت فرزنهانی است که مطادرانی ایرانطی و پطهرانی
عراقی و بیش از آن افغانی دارنه؛ مشکالقی چون بیقابعیتی ،پدهان کردن هویطت افغطانی
خود یا حتی مشکل همواره بیگانه محسوب شطهن پطهر افغطانی حتطی از نگطاه خطانواده
(موسوی .)46 ،43 :0863 ،در حالی که
اوالا در صورت برخورداری این فرزنهان از قابعیت خارجی دولت متبوع پهر ،دیگر
مشکل بی قابعیتی وجود نخواهه داشت قا برای رف این مشکل ،فارغ از جدسیتی بودن و
نبودن قانون ایران ،نیازی به اعفای قابعیت ایرانی مادر به فرزنه باشه.
ثانیاا حقیقت این است که این مشکالت عمومیطت نهارنطه و نتیجطه نطهادن قابعیطت
ایرانی مادر به فرزنهان مذکور نیستده .این مشکل فرزنهان ناشی از پهر عراقی و افغطانی،
حتی اگر از قابعیت آن دولت ها هم برخوردار باشده ،پابرجا است .دلیل این مشطکل نیطز
فراوانی این فرزنهان و مهمقر از آن ،متأس انه ،نگاه قبعیضی و قحقیرآمیطز غیطر انسطانی و
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غیر اسالمی بخشی از جامعه ایرانی طط هرچده انه طط به اقباع افغانستان و قطا حطهودی
عراق است .به احتمال قوی نزدیک به یقین ،اگر زن ایرانی با یطک فرانسطوی یطا آلمطانی
ازدواج کده ،نه قدها خود او و فرزنهان و بستگانش درصهد انکار بیگانطه بطودن شطوهر و
پهر طط چدانکه در برخی گزار ها آمهه (موسوی43 :0863،ط )46طط برنمیآیدطه ،بلکطه چطه
بسا به آن ق اخر هم ورزنه و چه بسا فرزنه و حتی مادر ،بیش از قابعیت ایرانی خواهان
قابعیت فرانسوی و آلمانی باشده .به هر حال ،این مشکل در درجه اول بایه بطه صطورت
فرهدگی حل شود و در صورت نیاز به راه حل حقوقی ،بایه راهی مخصوص این مطورد
ارائه شود ،نه راه حلی عام و کلی که قانون را بهکلی قغییر دهه.
به نظر میرسه که قانون گذار ،اگرچه قصه رف مشکل فرزنهان مادران ایرانی کطه بطا
اقباع عراقی و افغطانی ازدواج کطرده انطه را داشطته ،بطه صطورت عطام و کلطی دسطت بطه
قانون گذاری زده و ماده واحههای را با عدوان «قطانون قعیطین قکلیط قابعیطت فرزنطهان
حاصططل از ازدواج زنططان ایرانططی و مططردان خططارجی» ،همططراه بططا دو قبصططره ،در قططاریخ
 0831/3/4قصویب کرده که در قاریخ  0831/3/04نیز به قأییه شطورای نگهبطان رسطیهه
است .قانونی که انتقادهای فراوانی در پی داشت (نک :.قرباننیا81 :0833 ،طط )83و نهقدها بطه
رف ابهام از قانون و اعفای قابعیت قولهی به فرزنهان مذکور مدجر نشه ،بلکه عمطالً آن
را مدت ی ساخت .از این رو نمایدهگان مجل در سال  0860ررح اصالحیهای را دربطاره
این ماده واحهه به قصویب رسانهنه که (به دلیل داشتن بار مالی و پیشبیدی نشهن محل
قأمین آن) از سوی شورای نگهبان رد شه (زنان امروز.)01 :0863 ،
نکته هشتم؛ پیشنهاد اصالح قانون :با همه این بحثها به نظر میرسه ق اوت مذکور
طط آن را جدسیتی و مشکلآفرین نهانیم یا معتقه به بیشطترین ق طاوت جدسطیتی باشطیم ططط
مدفقی نیست؛ زیرا اگر قابعیت به معدای عضویت فرد در جمعیطت قشطکیلدهدطهه دولتطی
خاص باشه و قوله در خانوادهای از اقباع آن دولت یکی از راههای اثبطات ایطن عضطویت
قلمهاد شود ،ق اوقی بین عضویت فرد از رریق نسب پهری یا مادری وجطود نطهارد .یطک
ر ل به همان میزان که به دلیل نسب پهری عضو خانواده پطهری اسطت ،بطه دلیطل نسطب
مادری نیز عضو خانواده مادری است .اگر پهر و مادر در قابعیت مشتر باشده ،فرزنه بطه
دو دلیل مساوی عضو جمعیت قشکیلدهدهه دولت متبوع والهین خواهه بود و اگر پطهر و
مططادر دارای دو قابعیططت مت ططاوت باشططده ،فرزنططه بططه دو دلیططل مسططتقل ،عضططو جمعیططت
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قشکیلدهدهه دو دولت محسوب میشود؛ هم دولت متبوع پهر و هم دولطت متبطوع مطادر.
بدابراین فرزنهی که پهر و مادر ایرانیانه ،بطه دو دلیطل ایرانطی اسطت و برخطورداری از
قابعیت دولت ایران حق او است؛ اما فرزنهی که فقط پهر یا مادر ایرانی است ،بطه یطک
دلیل ایرانی است و برخورداری از قابعیت دولت ایران حق او است و فرقی نمطیکدطه کطه
به دلیل ایرانی بودن پهر ،ایرانی محسوب شود یا به دلیل ایرانی بودن مادر.
بر این اسا  ،اعفای قابعیت ایرانی فقط بطر مبدطای نسطب پطهری و نطهادن قابعیطت
ایرانی بر مبدای نسب مادری ،یک ق اوت بیوجه است که سبب محرومیت فرزنه ایرانی
از قابعیت ایران می شود ،در حالی که اصل چهل و یکم قانون اساسی قصریح کرده است
که قابعیت ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و بطهون قردیطه ،فرزنطهی کطه مطادر
ایرانی و پهر خارجی است ،ایرانی محسوب میشود و بایه از قابعیت ایران بهطرهمدطه
شود .به نظر می رسه قانون بایه به این دلیل (ناموجطه بطودن محرومیطت فرزنطهان مطادر
ایرانی از حق مسلّ م برخورداری از قابعیت ایران) اصالح شود و نسب مادری ،همچطون
نسب پهری ،مال اعفای قابعیت قولهی قرار گیرد ،نه به دلیل ن ی قبعیض جدسیتی یطا
مشکالت خاص فرزنهان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی و افغانی.
ال برخطورداری پطهر از قابعیطت دولطت
البته در صورقی که فرزنه به هطر دلیطل (مطث ً
خارجی و اعفای قابعیت خارجی بر مبدای سیستم خون یا قوله ر ل در سرزمین دولت
خارجی و اعفای قابعیت بر مبدای سیستم زادگاه) ،از قابعیت قولهی دولت خارجی نیطز
برخوردار باشه ،بهتر است اعفای قابعیت قولطهی ایرانطی بطه فرزنطه ،همچطون قابعیطت
قولهی فرزنهان موووع بدههای  1و 1ماده  639قانون مهنی ،به صورت قعلیقطی ططط نطه
قدجیزی طط باشه قا در صورت قمایل نهاشتن او به ادامه قابعیت ایرانطی ،بتوانطه آن را در
سن رشه رد کده .همچدین اگر ر ل به هر دلیل (مطثالً بطیقابعیطت بطودن پطهر و امکطان
نهاشتن اجرای اعفای قابعیت از رریق سیستم خون یا قوله ر ل در ایران و عهم امکطان
اعمال سیستم زادگاه دولت متبوع پهر) فاقه قابعیت خطارجی باشطه ،مدفقطی اسطت کطه
قابعیت مادری و ایرانی او مدجز و قفعی باشه.
این ق صیل اگرچه مدفقی و پذیرفتدی است ،اختصاصش به قابعیت ایرانطی از رریطق
نسب مادری ،موجه به نظر نمیرسه .بدابراین بایه قابعیت ایرانی فرزنه بطه رطور مفلطق،
چه از رریق نسب پهری و چه مادری ،قابعیت مدجز و قفعی باشه ،مگر آنکه فرزنه بطه
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هر دلیل ،به ویژه به دلیل سیستم خون خارجی ،دارای قابعیت خارجی هم باشطه کطه در
این صورت بهتر است قابعیت ایرانی او قابعیت قعلیقی باشه و بطه خطود فرزنطه هطم در
سن رشه ،اختیار انتخاب یکی از دو قابعیت داده شود .بر این اسا  ،بده  4مطاده  639را
میقوان اینگونه اصالح کرد:
بده 4ط کسانی که پهر یا مادر آنها ایرانی اسطت ،اعطم از ایدکطه در ایطران یطا در
خارجه متوله شهه باشده.

قبصره :قابعیت ایرانی کسانی که دارای قابعیت مضطاع
خواهه شه ،اگر در ظطر

یطک سطال پط

قولطهی باشطده مدجطز

از رسطیهن بطه هجطهه سطال قمطام،

ققاوانامه خروج خود از قابعیت ایطران را همطراه بطا گطواهی قابعیطت خطارجی

مذکور به مقامات مربوب قسلیم کدده.

گ تدی است برخی از کشورهایی که سیستم خون در قابعیت قولهی را به رور مفلق
یا همراه با شرب قوله در خا کشور خود پذیرفتهانه ،به همین صطورت عمطل کطرده و
داشتن نسب به یک رر  ،پهر یا مادر ،را برای اعفای قابعیت قولهی کافی دانسطتهانطه،
مانده چین ،ژاپن ،سدگاپور ،کره جدوبی ،کطره شطمالی ،مطالزی ،آلمطان ،آنطهورا ،اسطسانیا،
اوکراین ،انگلی  ،ایتالیا ،بالرو  ،بلغارستان ،چک ،دانمار  ،رومطانی ،فرانسطه ،نطروژ،
آنگوال ،باهاما  ،کدیا ،نیجریه (آلکجبا  ،0868،به قرقیب،013 ،001 ،001 ،004 ،013 ،011 ،61 :
406 ،409 ،404 ،413 ،066 ،060 ،031 ،034 ،030 ،033 ،031 ،098 ،091 ،019 ،011 ،016؛ نصیری،

91 :0834؛ شیخاالسالمی.)13 :0891 ،
معیار اصلی در نظام حقوقی اسالم نیز عضویت فرد در جمعیت قشکیلدهدهه دولت
اسالمی ،داشتن ایمان اسالمی و مسلمان بودن فرد است کطه در افطراد بطال بطا پطذیر
ابتهایی ایمان اسالمی یا استمرار آن حاصل میشود و در کودکان و فرزنهان بطا مسطلمان
بودن یا مسلمان شهن یکی از والهین ،چه پهر و چه مادر .بدابراین در صورت اخطتال
دیدی پهر و مادر ،فرزنه به رر مسلمان ملحق و قبعه دولت اسالمی محسوب میشود،
رر مسلمان پهر باشه یا مادر (دانشپژوه046 :0830 ،ط.)088
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 .6تفاوت در اعطای تابعیت تبعی از طریق نسب پدر و مادری
ماده  631قانون مهنی به صراحت از قابعیت قبعی فرزنهان زیر  03سطال سطخن گ تطه و
مقرر داشته است« :زن و اوالد صغیر کسانی که بر ربق این قانون قحصیل قابعیت ایطران
می نمایده ،قبعه دولت ایران شطداخته مطیشطونه .»...اگرچطه در برخطورداری فرزنطهان از
قابعیت قبعی ایران ،ق اوت جدسیتی بین دختر و پسر مشاههه نمطیشطود ،ممکطن اسطت
ق اوت نقش پهر و مادر در سببیت اعفای قابعیت قبعی به فرزنهان ،قبعیض جدسیتی را،
به شرح زیر ،قهاعی کده:
در ماده  631قانون مهنی به صراحت از قابعیت قبعی فرزنه به قب قحصطیل قابعیطت
ایرانی پهر سخن رفته است ،بی آنکه قابعیت قبعی فرزنه بهقب قحصطیل قابعیطت ایرانطی
مادر ن ی یا اثبات شهه باشه .بهیهی است مدفق استدباب حقوق در ایطن مطورد ،مقتضطی
عهم اعفای قابعیت قبعی به فرزنه اسطت؛ زیطرا اعفطای قابعیطت ،بطهویطژه قابعیطت غیطر
قولهی ،نیازمده دلیل و مستده قانونی اسطت کطه م طروض عطهم آن اسطت .ایطن ق طاوت
می قوانه مصهاقی از قبعیض جدسیتی مد ی محسوب شود .در این باره بایه به چده نکتطه
قوجه کرد.
نکته اول :همانرور که پیشقر و در مبحث قابعیت قولهی بر مبدای سیستم خطون و
نسب پهری گ ته شه ،قابعیت فرزنهان حق یا امتیازی برای خود آنطان اسطت و دادن یطا
نهادن قابعیت پهر یا مادر به فرزنه ،ربفی به حقوق پهر و مادر یا خواست و اراده آنطان
نهارد قا اعفای قابعیت قبعی به سبب قحصیل قابعیت پهر طط و نه مطادر ططط مصطهاقی از
قبعیض جدسیتی مد ی به شمار آیه.
نکته دوم :اصالح قانون و اعفای قابعیت قبعی به فرزنهان به سبب قحصیل قابعیطت
ایران از رریق مادر مدفقی به نظر مطی رسطه؛ زیطرا قحلیطل اجتمطاعی و سیاسطی مسطئله
مقتضی است که همان مدفقی که اعفای قابعیت قبعطی بطه فرزنطهان بطه سطبب قحصطیل
قابعیت پهر را قوجیه میکده ،اعفای قابعیت قبعی به سبب قحصیل قابعیت مطادر را نیطز
قوجیه کده و از این جهت ق اوقی نهارد ،به ویژه با قوجه به آنکه اعفای قابعیت قبعی به
صورت قعلیقی بوده ،بازگشت به قابعیت سابق به سادگی امکانپذیر اسطت .بطا اصطالح
پیشدهادی در بده گذشته ،این اصالح نیز خود به خود حاصل است و فرزنهان به سطبب
قحصیل قابعیت ایران از رریق یکی از والهین ،دارای قابعیت قبعی ایران میشونه.
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پذیر این سخن اگر به رور مفلق (در صورت وجود یا نبود پهر یا جه پطهری)،
انهکی دشوار به نظر برسه ،دست کم در موردی که فرزنهان صغیر مادر ،فاقه پهر و جطه
پهری باشده ،کامالً مدفقی و قوجیهپذیر است .چدانکه در قوانین برخی از کشورها برای
اعفای قابعیت قبعی ،قحصیل قابعیت یکی از والهین ک ایت مطیکدطه (بدطه  4مطاده  03قطانون
قابعیت افغانستان).
نکته سوم :در فقه و حقوق اسالمی برای اعفای قابعیت قبعی به فرزنه ،ق اوقی بطین
قحصیل قابعیت از رریق پهر یا مادر وجود نطهارد و فرزنطه بطه قبط هطر یطک از آن دو
مسلمان و قبعه دولت اسالمی شونه ،مسلمان و قبعه دولطت اسطالمی محسطوب خواهطه
شه (نج ی080/83 :0861 ،؛ 41/86؛ 831/18؛ رباربایی یزدی014/0 :0116 ،؛ روسطی41/4 :0833 ،؛
مرواریه« 10/6 :0101 ،روسی»؛  413 /6و « 443محقق حلی»؛ « 489/6یحیی بنسعیه هذلی»؛ 416 /6

«عالمه حلی»؛ ابنقیم .)113/0 :0633 ،قوانین قابعیت در ایران کدونی بیشتر بر اسطا قواعطه
عرفی قابعیت در م هوم جهیه دولت استوار است قا قواعه اسالمی ،اما هماندهسازی هطر
چه بیشتر قوانین موجود با معیارهای اسالمی ،بهویطژه بطا قوجطه بطه مدفقطی بطودن ایطن
معیارها ،یک امتیاز برای حقوق ایران محسوب خواهه شه.

نتیجه
از آنچه گذشت به دست میآیه:
 .0ق اوتهای مذکور در قانون قابعیت ایران صبغه جدسیتی نهارد.
 . 4با اعمال اصالحات پیشدهادی اوالً شبهه جدسیتی بودن بررطر مطیشطود و ثانیطاً
قابعیت ایرانی فرزنهان زنان ایرانی که با اقباع بیگانه ازدواج کردهانه ،به روشدی مشخص
میشود.

 / 001مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده ،سال اول ،شماره یکم

منابع

آلکجبا  ،حسین ( ،) 0868قابعیت در ایران و سایر کشورها ،قهران :انتشارات جدگل ،چاپ دوم.
ابراهیمی ،سیه نصراهلل ( ،) 0839حقوق بینالملل خصوصی ،قهران :سمت ،چاپ دوم.

ابنقیم ،محمه بنابیبکر0633( ،م) ،احکام اهل الذمه ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،چاپ دوم.
ارف نیا ،بهشیه ( ،) 0896حقوق بینالملل خصوصی ،قهران :انتشارات آگاه ،چاپ اول.

ارف نیا ،بهشیه (« ،) 0839قابعیت ار ال متوله در ایران از مادران ایرانی» ،مجموعطه مقطاالت همطایش
حقوق کود  ،قهران :انتشارات دانشکهه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه قهران.

حقیقترلب ،پیمان (« ) 0863فقط ایران و شش کشور راه خود را میرونه» ،زنان امروز ،فروردین و
اردیبهشت ،سال پدجم،

 ،84ص41ط.49

محقق حلی ،نجمالهین ابوالقاسم (0101ق) ،شرای االسطالم فطی مسطائل الحطالل و الحطرام ،در الیدطابی
ال قهیه ،ج.6

محقق حلی ،نجمالهین ابوالقاسم (0101ق) ،مختصر الداف  ،در الیدابی ال قهیه ،ج.6
هذلی حلی ،یحیی بن سعیه (0101ق) ،الجام للشرای  ،در الیدابی ال قهیه ،ج.6

عالمه حلی ،حسن بنیوس

( ،)0101قواعه االحکام ،در الیدابی ال قهیه ،ج.6

دادخواه ،محمهعلی (« ،) 0869نگاهی حقوقی به قابعیت مادری» ،چشمانهاز ایران،

 ،011شطهریور

و مهر ،ص043ط.081

دانشپژوه ،مصف ی ( ) 0830اسالم و حقوق بینالملل خصوصی ،قهطران :مرکطز چطاپ و انتشطارات
مزارت امور خارجه و پژو هشکهه حوزه و دانشگاه.

دانشپژوه ،مصف ی ( ،) 0869فلس ه حقوق ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیدی ،چاپ اول.

سلجوقی ،محمود ( ،)0831بایستههای حقوق بینالملل خصوصی ،قهران :نشر میزان ،چاپ اول.

سلجوقی ،محمود ( ) 0839حقوق بینالملل خصوصی ،قهران :بدیاد حقوقی میزان ،چاپ پدجم.

شیخاالسالمی ،سیه محسن ( ) 0831حقوق بینالملل خصوصی ،قهران :کتابخانه گدج دانش ،چاپ اول.
رباربایی یزدی ،سیه محمهکاظم (0116ق) ،العروه الوثقی ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمفبوعات.

روسی ،محمه بنحسن (0833ق) ،المبسوب فی ال قه االمامیه ،قهران :المکتبطه المرقضطویه الحیطاء آثطار
الجع ریه.
روسی ،محمه بنحسن (0101ق) ،الدهایه ،در الیداب ال قهیه ،ج.6

تابعیت و جنسیت 001 /

عامری ،جواد ( ،) 0894حقوق بینالملل خصوصی ،قهران :مؤسسه انتشارات آگاه ،چاپ دوم.

علیلو ،کریم (« ) 0863ما دیهه نمیشویم (اعفای قابعیت ،آری یطا نطه؟)» ،زنطان امطروز ،فطروردین و
اردیبهشت ،ص41ط.48

غایب ،فریهه (« ،) 0863زنان بیهویت ،فرزنهان بی نام و نشان» (گ ت وگو با دکتر بهشیه ارفط نیطا)،
زنان امروز ،فروردین و اردیبهشت ،ص81ط.84

قافی ،حسین و شریعتی ،سعیه ( ،) 0861اصول فقه کاربردی ،قهران :سطمت و انتشطارات پژوهشطگاه
حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.

قرباننیا ،ناصر ( ،) 0831بازپژوهی حقوق زن ،قهران :انتشارات روز نو ،چاپ اول.

قرباننیا ،ناصر (« ،) 0833قابعیت فرزنهان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» ،نامه م یطه
یا حقوق قفبیقی ،شماره  ،31ص04ط.83

الماسی ،نجادعلی و مسعود ،همت (« ،) 0861مبانی کالسیک و فمیدیسم در مقوله قغییر قابعیت ناشی
از نکاح» ،نشریه قحقیقات حقوق خصوصی و کی ری (دانشدامه حقوق و سیاست) ،پاییز و زمستان،

شماره  ،09ص33ط.013

محقق داماد ،سیه مصف ی ( ،) 0833مباحثی از اصول فقه ،قهران :مرکطز نشطر علطوم اسطالمی ،چطاپ
پانزدهم.

مهنی ،سیه جاللالهین ( ،) 0896حقوق بینالملل خصوصی ،قهران :پایهار ،چاپ اول.

مرواریه ،علیاصغر (0101ق) ،الیدابی ال قهیه ،بیروت :مؤسسه فقه الشیعه ،الفبعه االولی.

موسوی ،سمیه (« ،) 0863از ایدجا مانهه و از آن جطا رانطهه» ،زنطان امطروز ،فطروردین و اردیبهشطت،
ص43ط.46

میرزاده ،احسان (« ،) 0863خیلی دور ،خیلی نزدیک (الیحه اصالح قانون قابعیت)» ،مجله زنان امروز،
فروردین و اردیبهشت ،ص09ط.06

نج ی ،محمهحسن (0861ق) ،جواهر الکالم ،قهران :دار الکتب االسالمیه ،الفبعه السادسه.

نصیری ،محمه ( ) 0834حقوق بطینالملطل خصوصطی ،قهطران :مؤسسطه انتشطارات آگطاه ،چطاپ اول
(ویرایش دوم).

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

قانون مهنی ایران.

