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 چکیده
شاود، عاد    تاابعیتی کودکاان منجار مای    برانگیزی که امروزه در ایران به بیاز موضوعات چالش

شاده از پادران   امکان انتقال تابعیت از مادر به کودک است. این درحالی است که فرزندان متولد
است ایان مساه ه ناوعی    که پیدآورند. چناندست میایرانی تحت هر شرایطی تابعیت ایران را به

دنیا آماده از ماادران ایرانای    دست آوردن تابعیت ایرانی کودکانِ بهنابرابری و محرومیت را در به
توان در س ب مزایای شهروندی و موانعی یافت که در بندهای سبب شده که اثر قانونی آن را می

اسات. در پاهوهش    ش مقرر شده0915قانون مدنی و ماده واحدۀ مصوب سال  381مادۀ  5و  0
تح ی ی صورت گرفتاه اسات، باه بررسای و تح یاد ماواد قاانونی         -حاضر که به روش توصیفی

دهاد  ها و نتایج پهوهش نشاان مای  ایم. یافتها حقوقی پرداختههای فقهییادشده در پرتو دیدگاه
رسامیت  باه ر تاوان د را می فرزندان به تابعیت انتقال در ایرانی مادر و پدر که منشأ نابرابری بین

خارجی از طرف دولت و نابرابری جنسایتی در انتقاال    ۀشناخته نشدن ازدواج مادر ایرانی با تبع
تنهاا باا هایح محاذوریت شارعی      که رفع هر دوی این موارد ناه  دانستبه فرزند  تابعیت از مادر

 همراه نیست، ب که با روح شریعت اسالمی سازگارتر است.
 کلیدی واژگان

 ایرانی، نابرابری. مادرانحقوق شهروندی، فرزندان مادر،  انتقال تابعیت،

                                                           
  12592019213151مسهول، فاکس: نویسندۀ Email: e.abdipour@qom.ac.ir 
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 مقدمه
 شاود. تعاداد  کنندۀ هویت اشخاص در جامعه شامرده مای  ترین ارکان تعیینتابعیت یکی از مهم

 و ایرانای  زناان  باا  خاارجی  ماردان ( نشاده ثبت) شرعیِ ازدواج از حاصد تابعیت فاقد افراد باالی
گیاری  وجود آورده، در چند سال اخیر باه شاکد  در جامعه به هاجازدوا این ای کهتبعات فزاینده

ماادران ایرانای از    فرزندان تابعیت پدیدۀ بحران هویتی منجر شده که مع ول عد  تعیین تک یف
اگرچاه در نگااه اول اعطاای تابعیات بارای چناین اشخاصای باا          گذار ایاران اسات.  سوی قانون

 ی و شهروندی برای دولت همراه بوده، لکان جنباۀ  هایی همچون استفاده از خدمات عمومهزینه
 هر که است حقی حداقد است، زیرا هویتْ آن جوانب دیگر از ترمهم قضیه این اخالقی و انسانی
تاوان  شود. در مقا  تطبیق با واقعیت امروز جامعۀ ایران می مندبهره آن از زندگی در باید انسانی

. هساتند  جامعاه  بضااعت بی قشر از بیشتر کنندمی ازدواج عراقی یا افغان اتباع با که گفت زنانی
 یاا  و کنند مهاجرت منطقه ناامن کشورهای یا و افغانستان به ازدواج از پس مجبورند یا زنان این
 شاهروندی  حقاوق  از را آناان  و شناساد نمی رسمیتبه را آنان فرزندان که بمانند خود کشور در

فرزندان متولد از پدران ایرانی فقط  ،قانون مدنی ایران 381 ۀماد 2بند  کند، زیرا برابرمی محرو 
گوناه حقای بارای ماادران     هایح  در این قانون ست کها درحالی نیاشوند. می شمردهایران  ۀتبع

 ایرانی در انتقال تابعیت درنظر گرفته نشده است.  
ماادران   تعداد کودکاان متولاد از   دهدش نشان می0935آمارهای مراکز تحقیقاتی در سال  

. 0اسات حدود یا  می یاون نفار     ،م ی و شناسنامه ندارند کارتگونه سند هویت، ایرانی که هیح
ایران نیز  ،2بر اساس گزارش کمیسیون عالی پناهندگان سازمان م د متحداین درحالی است که 

 UN) داردکه این نوع نابرابری را در انتقاال تابعیات در قاانون خاود      استکشوری  28یکی از 

High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2012, p. 1).     در کشاورهای مخت اف مواناع
در برخای   ممکان اسات   بارای مااال،  شاود.  منجر تابعیتی کودکان گوناگونی ممکن است به بی

 اسات نظا  تابعیتی کاه پادر تاابع آن     و یا پدر خانواده بدون تابعیت باشد کشورها درصورتی که
کند، کسب تابعیات بارای فرزناد باا ماانع      بعیت از پدر به فرزند را س ب تحت شرایطی انتقال تا

طاور رسامی باا    هبا  و پدر ناشناس باشد شود. در برخی کشورها نیز درجایی کهقانونی روبرو می
، چناین  ه باشدشدهمسر خود ازدواج نکرده باشد و اقدامات قانونی الز  برای ثبت ازدواج انجا  ن

یافتاه باا   این درحالی است که بیشتر کشورهای توساعه  .آیدوجود میمشکالتی برای فرزندان به
 اند.قبول حقوق برابر میان پدر و مادر در انتقال تابعیت به فرزندان، قوانین خود را اصالح کرده

                                                           
 ش، سایت خبرگزاری خبرنگاران جوان،0930به نقد از نمایندگان مج س شورای اسالمی،  .0

http://www.yjc.ir/fa/news/5333095/ 
2. Un high Commissioner for Refugees 
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پرسش اص ی پهوهش ما این است که اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی با چاه  
 نخست، یا مسه ۀ مهم خواهیم پرداخت: دو موضوعو در این راستا به موانع حقوقی همراه است؟ 

خاارجی از طارف دولات کاه تبعاات آن       ۀرسمیت شناخته نشدن ازدواج مادر ایرانای باا تبعا   به
در انتقاال تابعیات    0نابرابری جنسیتیدو ،  ؛شودگیر فرزندان حاصد از آن ازدواج نیز میگریبان

 .  از مادر به فرزند
 

 بعیت از مادر به فرزند در ایرانتا انتقال
ساه   نداشته باشاد، پدر تابعیت ایرانی  شود واز مادر ایرانی متولد  فرزندیطور ک ی در حالتی که به
: ثبات تولاد   آیاد وجاود مای  شاده باه  سه ۀ حقوقی متأثر از رابطۀ متقابد بین مادر و کودکِ متولدم

نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت  ن، وخارجی از نگاه قانو ۀازدواج مادر با تبع، کودک
هرکدا  از این سه عامد و موانعی که ممکن است برای انتقال تابعیت از مادر ایرانی  ی. در ادامهایران

 شوند:می بر اساس حقوق موضوعۀ ایران جداگانه بررسیبه فرزندش در مسیر او قرار گیرد 
 

 تولد ثبت .1
. استد از مادران ایرانی، ثبت تولد کودک لتابعیت ایران برای کودکان متواولین قد  برای کسب 

 والدت هر طفد در ایاران اعام از اینکاه پادر و ماادر     »دارد: قانون ثبت احوال مقرر می 02 ۀماد
مور ثبت احاوال اعاال  شاود و والدت اطفاال     أباید به نماینده یا م ،ایرانی یا خارجی باشند طفد

ترین مور کنسولی ایران در محد اقامت و اگر نباشند به نزدی أج از کشور به مایرانیان مقیم خار
  .«شودمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعال  میأم

ثبت تولد کاودک   ،و امارات قطربعضی کشورها ازجم ه عمان، در  ،2بر اساس قانون ثبت احوال
ای از ابهاا  قارار دارد و   در هالاه  ی دارد یا خیر،اختیارو اینکه آیا مادر نیز  استاز طریق پدر  صرفاً
وجود  ،کویت هیح راهی برای اینکه مادر تولد فرزند خود را ثبت کند مانندی کشورها رخبدر حتی 
میان مارد و   تفاوتیگونه اما قانون ثبت احوال ایران در این زمینه هیح .(Fisher, 2015, p. 7) ندارد

قانون ثبت احاوال باه ماادر نیاز      01 ۀماد ۀدر تبصر ت صریح این اختیار رازن قرار نداده و به صور
 ،ایرانای باشاد   اگار طفاد    احاوال قاانون ثبات    09 ۀاصاالحی مااد   ۀتبصار  برابر نیبنابراداده است. 

 د.گردگواهی والدت صادر و تس یم می ،خارجی باشد د و اگر طفد شوشناسنامه صادر و تس یم می
شود ممکن است پیامدهایی را خود شخص می ۀد عالوه بر آنکه متوجلتو البته آثار عد  ثبت

                                                           
1. Gender Discrimination 

2. Civil Registration Law. 
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از جمعیت  یمار دقیقآتوانند دنبال داشته باشد. چنین کشورهایی نمینیز برای جامعه و کشور به
گرفتن دو معیار میازان   موجود در کشور داشته باشند و روند حرکتی جمعیت کشور را با درنظر

تواند میزان خدماتی همچون نتیجه دولت نیز نمیدربینی کنند. پیشد در ی  کشور لمرگ و تو
. در غیاب آمارهای صحیح کندبرآورد ، کشور ارائه شود ساکنانکه باید به  را مدرسه و بیمارستان
 ۀهای توسعو برنامه 0الم  یهزاره در سطح بین ۀبه سوی اهداف توسع حرکتجمعیتی در کشور، 

 (.Wallace, 2011, p. 25) دشوممکن میموجود در داخد کشور غیر

 

 زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج .2
 از ماادر باه فرزناد   عالوه بر آنکه حق انتقاال تابعیات    ،قطر همچونقوانین بعضی از کشورها در 
خاذ مجاوز از دولات    أخارجی میاان مارد و زن باه     ۀاتباع خود را با تبع ازدواجب که  شده، س ب

یناد  اعناوان بخشای از فر  به این صورت که پدر باید مدارک مجوز خود را به؛ است موکول نموده
حاق  بر اساس مقاررات ایان کشاور،     چنین حالتی دارد و . کویت نیزکندد کودک ارائه لثبت تو

ازدواج نیروهای مس ح خود محدودیتی را در خصوص  تع ق دارد؛ ولیبه پدر  انتقال تابعیت صرفاً
 ,UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)) کارده اسات  اعماال  باا اتبااع بیگاناه    

2012, p.3).  نیاز  عربای ۀ سعودی و امارات متحاد  عربستان، یبیلاردن،  مانندی کشورها رخبدر 
توانناد تابعیات خاود را باه     نمای  ،خارجی ازدواج کنناد  ۀخذ مجوز با ی  تبعأزنان بدون  هرگاه

همانند وقتی که پدر ناشناس )تحت شرایطی  ،خذ اجازهأدر صورت  امافرزندانشان انتقال دهند، 
باشد یا تابعیت پدر مشخص نباشد یا بدون تابعیت باشد و یا درصورتی کاه نساب احاراز نشاده     

 کااه تابعیاات خااود را بااه فرزناادانش منتقااد     شااودداده ماای مااادر بااهایاان حااق   (باشااد
 (.p. 6 ،Fisher ,2015)کند 

خارجی در مواردی هم که مانع قاانونی   ۀن ایرانی با تبعازدواج ز»گوید: می  ق. 0111 ۀماد
درصورتی که مرد  بر اساس مادۀ یادشده .«مخصوص از طرف دولت است ۀبه اجاز موکولندارد، 

 0153 ۀمادمفاد  همچون یموانع قانونی دیگر چنانچه ،خارجی بخواهد با زن ایرانی ازدواج کند
این اجاازه بایاد از دفااتر اتبااع و اماور       طبق آن، که استدولت  ۀموکول به اجاز ، بازق.  نباشد

هاا  گوناه ازدواج شارعی باودن ایان    دلیاد باه   اگرچهخذ شود. أها مهاجرین خارجی و استانداری
 را گویاای آنکه حکم بر صاحت نکااح    ع تدانان به ها وارد نیست، اما بعضی حقوقایرادی به آن

های ایران بایاد حکام   دادگاه ند کهبر این باور د،داننمیق.   0111و  0153اعتبار بودن مواد بی
مخصاوص از طارف دولات را     ۀاجااز  نداشتن و( 282، ص 0931)الماسی،  به بطالن نکاح دهند

                                                           
1. Un Millennium Development,for  more see: http:/www.un.org/milleniumgoals/. 
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ای از هدعا ایان دیادگاه،   مقاباد   در (.011 ص، 0981)متاولی،   دانناد عد  نفوذ نکاح مای  سبب
عد  بطالن نکاح  هنافذ است و ب لتْمخصوص دو ۀدانان بر این نظرند که ازدواج بدون اجازحقوق
 ؛ محقاق 12-19ص هماان،  ، )متاولی  دارند اعتقاد 0111 ۀمقررات مادنکردن رعایت صورت در 
رسد که دیدگاه اخیر به صاواب  نظر می(. به508 ص ،0983 ،لنگرودی ؛ جعفری011 ص، داماد
مقتضایات بطاالن و   تر باشد، زیرا نکاح از امور توقیفی و به دست شاارع مقادس اسات و    نزدی 

شاود و  ای که ارکان آن را تحت شعاع قرار دهد نیز از سوی شارع تعیاین مای   گونهصحت آن به
قاب یت بطالن چنین امر شرعی را که از ساوی   -با توجه به ف سفۀ آن -گاه تشریفات قانونیهیح

عی و حقوقی نیاز  فقها مردد میان معام ه و عبادت است، ندارد. افزون بر این، به لحاظ آثار اجتما
 قول به بطالن، دارای مفاسد فراوانی است که بر هر شخص دوراندیشی پوشیده نیست. 

تواند می نیزخذ مجوز أعد  آیا که آن است  رسدحال مسه ۀ مهمی که در اینجا به ذهن می
ی چه ضمانت اجرایی را بارا  قانونو ؟ محسوب شودیکی از موانع انتقال تابعیت از مادر به فرزند 

کودک  ۀمتوج چه تبعاتی یدر این صورت، به لحاظ حقوق و است ق.  درنظر گرفته 0111 ۀماد
 ؟خواهد بودشده از این خانواده دلمتو

خاانواده مصاوب    از قبد از تصویب قانون حمایت (ق.  0111 ۀماد) ضمانت اجرای این ماده
فارد  جاب آن هار   موباه  کاه   وجود داشت ش0901قانون ازدواج مصوب  08 ۀماد ش، در0930

به حبس تأدیبی از ی  تاا ساه ساال    کرد، میبا زن ایرانی ازدواج  ۀ دولتخارجی که بدون اجاز
   شد.محکو  می

کند تنگاتنگی با نظم عمومی دارد، لذا نظم عمومی ایجاب می ۀبا توجه به اینکه ازدواج رابط
کشاور ماا    درو انکار نباشد. راحتی قابد تردید ثبت برسد تا بهکه ازدواج در ی  مرجع رسمی به

های قانونی بدون ثبات ازدواج مباادرت   انگانی که به دلید مشکالت و ممنوعیتگنظر از بی صرف
ناد  دارای از مارد  عاادت باه ثبات نکااح ن     بعضی از روستاها نیز هنوز عاده  در ،کنندبه نکاح می
اول قاانون   ۀماد از. کنندهمانند گذشته به رسو  مذهبی عمد می و (091ص، 0911، )کاتوزیان

آن قاانون باه    گذار این امر را درنظر داشته و به همین دلید درآمد که قانونازدواج چنین بر می
دلید بر بطالن ازدواج نیسات و   گذارمنع قانون لذا. استبسنده کرده  کنندهاقدا مجازات عاقد و 

و عاقاد   متعاقادین  ازاتکه مج است اعال  کرده ش0919از سوی دیگر شورای نگهبان در سال 
 ۀشامار  ۀ)نظریا  یسات یا  قاانون ازدواج، شارعی ن    ۀدر مااد  یادشاده در عقد ازدواج غیررسمی 

آن  08 ۀی  قانون ازدواج و مااد  ۀ(. بنابراین با توجه به وحدت مالک ماد0919مرداد  0011-3
صاوص  بر اساس نظار شاورای نگهباان در خ    08 ۀتوان گفت که مجازات مقرر در مادمی ،قانون

کند کاه  می ولی مصالح مم کت و بانوان ایرانی ایجاب عی است،غیر شر 0 ۀر در مادرمجازات مق
شورای نگهباان کاه فقاط     ۀبا توجه به نظری پس،ها نظارت داشته باشد. گونه ازدواجدولت بر این
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 هنبارد  08 ۀغیر شرعی اعال  کرده و اسمی از مااد را  یادشدهی  قانون  ۀمجازات مندرج در ماد
و  08 ۀو همچنین با عنایت به سکوت شورای نگهبان در خصوص مجازات منادرج در مااد   است

 .ردتوان آن را معتبر ت قی کبرای رعایت حفظ مص حت زنان می
 01-/ب/ش11/09»هاای  باه شاماره   هبخشانام  دوقاانون ازدواج،   08 ۀیید اعتبار مادأبرای ت
قاانون ازدواج باه    08 ۀدارد که ماد  میاعال «0988اردیبهشت  1-0/88/0115»و « 11اسفند 

زناشویی مباادرت باه ازدواج باا     ۀخذ پروانأکه بدون  اشخاص خارجیاعتبار خود باقیست و باید 
ایان   در. شاوند محکاو    یادشاده قاانون   08 ۀمااد  به مجاازات مصارحه در   کنندزنان ایرانی می

 رده،ها خاودداری کا  گونه ازدواجینکید شده است که دفاتر ثبت ازدواج باید از ثبت اأبخشنامه ت
تاوان  میآیا  پرسش اینجاست که اما. 0نمایندعمد یادشده قانون  08 ۀها پس از آن به ماددادگاه
 ها در حال حاضر مستند قانونی دارد؟ازدواج آننشدن ثبت گفت 

قاانون   51 ۀبرابار مااد   ،0930اسافند   21ب وخاانواده مصا  از از تصویب قاانون حمایات    پس
آن  0صورت صریح نسخ شدند و بار اسااس بناد     هب 101 و 105 ،102مواد  ،آن 3و بند  گفتهپیش

 0111 ۀتنها ضمانت اجرای موجود برای مااد  ،نسخ شد. بنابراین ش0901ب ونیز قانون ازدواج مص
 ش0932خاانواده مصاوب   از قانون حمایات   50 ۀماد ،و عد  ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

 ق.  و یا بر خالف سایر 0111 ۀمذکور در ماد ۀهر فرد خارجی که بدون اجاز»: آنبق که مطا است
 .«شودپنج محکو  می ۀمقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درج

گونه مانعی بارای ثبات   اما هیح است،خذ اجازه جر  أعد   0111 ۀماد برابرهرچند  نیبنابرا
 یسات، خذ اجاازه از دولات ن  أها به معنای ثبت این ازدواج اینکهرد. ضمن ها وجود ندااین ازدواج
 یاۀ نظردر شده است. مشروعیت فرزند متولدگواه بر و  گرفتهسندی برای نکاح صورت اًب که صرف

شاده  کیاد  أیید ایان نظار ت  أدر ت ،0912اسفند  2مورخ  9111/0 ۀشماربه یه ئقضا ۀمشورتی قو
طور رسامی باه ثبات    باید به ،خذ نشده باشدأدولت  ۀاجاز نکاح درصورتی که در وقوع عقد است
اماا   اسات،  انگااری شاده  خارجی جار   ۀچه ازدواج بدون مجوز برای تبعاگر بر این اساسبرسد. 
 توان آن را یکی از موانع انتقال تابعیت از مادر به فرزند برشمرد.نمی
 

 یت ایرانتابعیت از مادر به فرزند مطابق قانون تابع انتقال. 3
های قانون مدنی و با توجه به تعداد متولدین ناشی از نکاح ماادر ایرانای باا پادر     به ع ت کاستی

                                                           
 به پاکستانی مرد آن، موجب به که 0911شهریور  05 مورخ شاهرود ی  کیفری دادگاه 11-0131 ۀشمار رأی. 0

 شد. محکو  حبس سال ی  به ایرانی زن ی  با نشدهثبت ازدواج دلید
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 021حادود   ش0915در ساال   0اعال  کمیسیون قضایی و حقوقی مج س که بر اساس خارجی
تابعیات   تعیاین تک یاف   قاانون »آن شد که مج س باا تصاویب    نتیجههزار نفر برآورد شده بود، 

شاورای نگهباان در    از ساوی یید آن أو ت« حاصد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فرزندان
این قاانون   ولیدر پی حد مشکالت فرزندان متولد از مادران ایرانی برآید.  0915مهر  02تاریخ 

تعاداد متولادین    ش0935نیز راهگشا نشد تاآنجا کاه ساخنگوی کمیسایون مج اس در ساال      
 .2کردنفر اعال  را ی  می یون  یادشده

 

 فرزندان مادران ایرانی مطابق قانون مدنی تیتابع .1. 3
م هار  تابعیت کشور ایران حق مس ّ»دارد: ر میرقانون اساسی مق 00در نظا  حقوقی ایران اصد 
تواند از هیح ایرانی س ب تابعیت کند مگر به درخواست خاود او یاا   نمی فرد ایرانی است و دولت

کاه باه صاورت عاا       381مادۀ  0. گذشته از بند «عیت کشور دیگری در آیددرصورتی که به تاب
گذار به اعمال اصد خاک در صورت وجود دهندۀ تماید قانونکند و نشانامارۀ قانونی را بیان می

(، 001، ص0931قانون مدنی است )عزیازی،   381مادۀ  5و  0و  9شرایط مقررشده در بندهای 
 خون است.بیانگر اصد  381مادۀ  2بند 

آمیازی  باه صاورت تبعای     کند،ق.  که سیستم خون را در ایران بیان می 381 ۀماد 2 بند
ای به مادر اصد خون برای انتقال تابعیت را تنها نسبت به پدر ایرانی مجری دانسته و هیح اشاره

ناظر باه کودکاانی اسات کاه      381مادۀ  9بند  (.23، ص 0939ایرانی نکرده است )آل کجباف، 
ایان  مارتبط باا موضاوع     5و  0دو بناد   لدینی نامع و  دارند، لذا از موضوع بحث خارج اسات. وا

 شود.ها پرداخته میاست که به بررسی آن پهوهش
کسانی که در ایران از پدر و مادر خاارجی کاه یکای از    »دارد: می بیانق.   381 ۀماد 0بند 

ی تابعیات  کاودک ین مطابق این بند برای آنکه بنابرا. «اندمدهآوجود هها در ایران متولد شده بنآ
دنیا آماده  ها در ایران به، باید مادر و پدر او خارجی باشند و الاقد یکی از آننمایدایران را کسب 

تولاد   ،«10دی  09 -5125» و «0959شاهریور   1 -9118»مشورتی  ۀباشد. بر اساس دو نظری
 0د و قید خاارجی باودن اباوین در بناد     انجاممی کودکدر ایران به ایرانی شدن  والدینیکی از 

شاود.  ایران محسوب می ۀدر ایران تبع والدینتولد یکی از  نظرخصوصیتی ندارد و طفد فقط از 
 .شاود شمرده مای ایرانی  کودک موردنظر، 0به حکم بند  ،بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناطبا لذا 

 حد مشکد فرزنادان ماادران ایرانای   نظور مشود توسد به چنین تفاسیری بهاز طرفی، گفته می
ق بیاان  ی و مضیّیصورت استاناه حکمی را ب 0 ۀماد سازگار نیست، زیرا منطق حقوقی با چندان

                                                           
 .http://www.hvm.ir/print.asp?id=12396:سایت در دسترس قابد ،15مهر  2 ،08309 ش رسمی، ۀروزنام .0

2. http://www.asriran.com/fa/print/419430. 
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نظار  . با وجود این به(21 ص، 0918، نیاقربان)نمود ع از آن تفسیر موسّ توانکه نمیاست  کرده
اعمال مضاعف اصد »دنبال به 0ور فرانسهرسد قانوگذار ایران به تبعیت از مقررات تابعیت کشمی
شود، اعطای تابعیت به اطفال یادشده، پس از تولاد دو نساد   گونه توجیه میاست که این« خاک

شده به جامعۀ ایرانی اسات کاه   از خارجیان در خاک ایران، به دلید وجود وابستگی عمیق ایجاد
شاود  ولاد شناسانامۀ ایرانای داده مای    بدون اعمال هرگونه شرط اقامت، به این کودکان از آغاز ت

 (.050، ص0931)عزیزی، 
وجاود  خارجه است باه  ۀکسانی که در ایران از پدری که تبع»دارد: می بیان 381 ۀماد 5بند 

مده و بالفاص ه پس از رسیدن به سن هجده سال تما  الاقد ی  ساال دیگار در ایاران اقامات     آ
ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود کاه مطاابق قاانون    کرده باشند واال قبول شدن آنها به تابعیت 

راجع به کسانی است که در ایران و از پادر   ۀ یادشدهماد«. است برای تحصید تابعیت ایران مقرر
شده باا ایان   بر اساس این ماده، فرزندان متولدآیند. دنیا میخارجی و مادر ایرانی )یا خارجی( به

سال در ایران اقامت داشته باشاند. اماا    ی به مدت ی سالگ 01از رسیدن به  پس وصف بایستی
در  اینکاه الز  است یاا ناه و    نیز اقامتی ۀسابق ،تا قبد از رسیدن به این سن از این جهت که آیا

 ص، 0913، نیاا شاود )ارفاع  از مادۀ قانونی چیزی برداشت نمی ،است الز  صورت لزو  چه مدت
و  383 ۀه مدت اقامت این افراد با قیاس نسبت به مااد ک اندبرخی اظهار کرده ،اینوجود  با (.15

 ص ،0 ج ،0911)سا جوقی،   اسات ساال   5درمجماوع   ،سالگی 01از  پسبا احتساب ی  سال 
رسد این استدالل نیز قابد پذیرش نیست، چراکاه ع ات حکام در دو ماادۀ     نظر میاما به (.030
ی از سوی دولت در صورت رعایت )اعطای تابعیت به صورت قهر 381)تابعیت اکتسابی( و  383

 (.059، ص0931شرایط ماده( یکسان نیست )عزیزی، 
 

 1331مهر  2مصوب  ۀواحد ۀفرزندان مادران ایرانی مطابق ماد تیتابع .2. 3
تعیین تک یف تابعیت فرزندان حاصاد از ازدواج زناان ایرانای باا     »قانون  ۀواحده و دو تبصر ۀماد

رزندان حاصد از ازدواج زنان ایرانی باا ماردان خاارجی کاه در     ف» دارد:ر میرمق« مردان خارجی
 ،شاوند ایران متولد شده یا حداکار تا ی  سال پس از تصویب ایان قاانون در ایاران متولاد مای     

افاراد در   نیا اتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تما  تقاضای تابعیات ایرانای نمایناد.    می

                                                           
 0مقارر کارد کاه از تااریخ      0389ژانویه  3قانون تابعیت مصوب  29قانون تابعیت فرانسه با اصالح مادۀ  00مادۀ  .0

اقامت ماداو  حاداقد پانج ساال والادین      « doule jus soli»یا « کاعمال مضاعف اصد خا»برای  0330ژانویه 
 پیش از تولد طفد الز  است. قابد دسترس در سایت:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriSaisine.do;jsessionid=785D28192AF116A720B11516476FCA2
C.tpdjo17v_1?idTexte=CONSTEXT000017665990&oldAction=rechJuriConst . 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriSaisine.do;jsessionid=785D28192AF116A720B11516476FCA2C.tpdjo17v_1?idTexte=CONSTEXT000017665990&oldAction=rechJuriConst
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriSaisine.do;jsessionid=785D28192AF116A720B11516476FCA2C.tpdjo17v_1?idTexte=CONSTEXT000017665990&oldAction=rechJuriConst
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نیتی و اعال  رد تابعیت غیر ایرانای باه تابعیات ایاران     پیشینه کیفری یا ام ءصورت نداشتن سو
ازدواج  ۀکشور نسبت باه احاراز والدت طفاد در ایاران و صادور پروانا       وزارتشوند. پذیرفته می
اقامات   ۀپروانبا اعال  وزارت کشور،  نماید و نیروی انتظامی نیزق.  اقدا  می 0111 ۀموضوع ماد

 .دکنصادر میواحده  ۀبرای خارجی مذکور در این ماد
چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تماا  باشاد    -0 ۀتبصر

 .باید حداکار ظرف ی  سال اقدا  به تقاضای تابعیت ایران نمایند
تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مارد خاارجی در    از -2 ۀتبصر
ق.  به ثبت رسایده باشاد،    0111 ۀوالدین آنان از ابتدا با رعایت ماد د شوند و ازدواجلایران متو

سال تما  و حداکار ظرف مدت یکسال بدون رعایت شارط ساکونت    01پس از رسیدن به سن 
 «.شوندق.  به تابعیت ایران پذیرفته می 383 ۀمندرج در ماد

دو  آن  ۀتبصار  باا افاراد مشامول   واحاده   ۀافراد ماورد بحاث در مااد    که روشن است،چنان
شاده از ازدواج  طور اخص راجع به فرزندان متولدهاین قانون ب 0 ۀواحده و تبصر ۀماد ند.امتفاوت

د و تاا یکساال   انا دنیا آماده بهدر ایران  0111 ۀمردان خارجی با زنان ایرانی است که مطابق ماد
خواهند شد و افرادی  در ایران متولد 11مهر  2پس از تصویب این قانون یعنی حداکار تا تاریخ 

سال اقادا  باه    سال تما  باشد باید ظرف ی  01باالتر از  ،ها در زمان تصویب قانونکه سن آن
 .دنتقاضای تابعیت ایرانی نمای

باا رعایات    0915مهار   2از تااریخ   پاس که  شودمربوط میکسانی  به واحده ۀماد 2 ۀتبصر
بعد اند که بر اساس مفاد تبصرۀ یادشده، دهشازدواج کرده و دارای فرزندانی  0111 ۀمقررات ماد

 ۀتوانند بدون رعایت شرط ساکونت موجاود در مااد   سال می حداکار ظرف ی  ،از هجده سالگی
 .نددر آیبعیت ایران ابه ت 383

فرزنادان حاصاد از ازدواج   »کاه   است کردهواحده مشخص  ۀطور اخص در مادهگذار بقانون
، «شوندتا ی  سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میزنان ایرانی با مردان خارجی که 

و تا قباد   کند زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج ،دو ۀمطابق تبصر درصورتی که طبق قید یادشده
هاا  فرزنادان آن  کاه در ایاران متولاد شاده باشاد،      شاوند  یصاحب فرزند 0911مهر  2از تاریخ 

 .وندشمی واحده ۀمشمول حکم خاص موضوع ماد
افراد موضوع این مااده کاه در ایاران     برآیند این نکتۀ مهم است که واحده ۀماد دقت در این

ساوء  . نداشاتن  0 واجاد دو شارط باشاند:    گیساال  01پس از رسیدن به  بایستی اندمتولد شده
وسی ۀ صادور گاواهی از طارف    )واژۀ امنیتی در قیاس با کیفری که بهکیفری یا امنیتی  ۀپیشین

ای از ایی و انتظامی و اطالعاتی قابد دسترس است، تعریف مشخصی نداشته، در هالاه مراجع قض
 .تابعیت غیرایرانی خود. ردّ 2 (؛952، ص 0931ابها  قرار دارد( )عزیزی، 
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 شامرده ایاران   ۀتبعا  ،پس از تحصاید شارایط   381 ۀدرحالی است که افراد موضوع ماد نیا
تواناد  ساالگی مای   01سال پس از رسیدن باه   تا ی  یادشده فرد ،واحده ۀولی در ماد ،شوندمی
دارای تابعیات   5و  0ایرانی مشمول بندهای . از این نظر اتباع متقاضی تابعیت ایرانی باشد صرفاً

اص ی ایران هستند، اما کودکان دارای مادر ایرانی که بر اسااس ماادۀ واحاده موفاق باه کساب       
قاانون مادنی،    312شوند که با توجه به مادۀ مند میتابعیت شوند، از تابعیت اکتسابی ایران بهره

 از حقوق سیاسی و مزایای اجتماعی کمتری برخوردارند.
نتیجه گرفت چنین  توانمی ،0915خرداد  01طرح ی  فوریتی مصوب  اتبا توجه به تغییر

هاا را  تاوان آن گرفتاه اسات و نمای    381 ۀمااد  1 و 5 ،0گذار تصمیم به حفظ بندهای که قانون
 ۀگذار نسبت باه شارط اقامات در مااد    با توجه به سکوت قانون حال،اینبا .0دکرشده فرض سخن

یاا  آشاویم کاه   با این ابها  مواجه مای  یادشده، ۀماد 2 ۀواحده و درج شرط عد  اقامت در تبصر
 واحده مفروض است یا نه؟ ۀشرط اقامت نسبت به ماد

توان گفت که این می ،381 ۀماد 5بند  درمذکور  «خارجه است ۀپدری که تبع»به قید  نظر
واحاده را در مقاا     ۀاگر اطاالق مااد   لذا ؛شودخارجی می بند شامد هر دو گروه مادران ایرانی و

 گذار )که امکان بیان شرطی داشته ولی ذکر نکارده( به اقتضای اطالق کال  قانونبیان بپذیریم، 
اقامات   شارط  توان گفت کهمی ،381 ۀادساله نسبت به م پنجو از طرفی با پذیرش شرط اقامت 

 ولی همچنان نسابت  ،دهشنسبت به فرزندان پدران خارجی و مادران ایرانی نسخ جزئی  یادشده
 پدران و مادران خارجی پابرجاست. به

 2بار تبصارۀ    381ماادۀ   5و  0هاای  با وجود این از ی  سو باید اظهار داشت که احکا  بند
کاه تابعیات اصا ی را بیاان      381مادۀ  5و  0های چراکه بین بند مادۀ واحده حاکم نخواهد بود،

مادۀ واحده که بیانگر تابعیت اکتسابی است، تفااوت مااهوی وجاود دارد و از     2کند و تبصرۀ می
گذار مبنی بر عد  لزو  رعایت شارط پانج ساالۀ اقامات در     صراحت قانونسوی دیگر با توجه به

گذار به اعطای فرصات  ای به لزو  اقامت در ایران و اکتفای قانونو نبود هرگونه اشاره 383مادۀ 
تاوان گفات افاراد    منظور تقاضای کسب تابعیت، میسال تما ( به 03سال تا  01ی  ساله )بین 

 .(951، ص 0931یادشده م ز  به رعایت شرط اقامت نخواهند بود )عزیزی، 
کاه از پادر خاارجی و ماادر      را رزنادانی با آنکه تک یف ف گذارقانونواحده،  ۀماد 2 ۀدر تبصر

 است نکرده تصریحلیکن  ،هنمودپس از تصویب این قانون روشن  شوندمی دلایرانی در ایران متو
ابهاا    رفاع  برایاما شود یا خیر؟ ها اعمال میواحده راجع به آن ۀدر ماد یادشدهکه آیا دو شرط 

و با توجه به تفاوت موضاوع تبصارۀ    2رۀ نظر به عد  اشتراط این دو شرط در تبصکه باید گفت 

                                                           
 http://hvm.ir/print.asp?id=12397 سایت در دسترس قابد ،0915خرداد  01 ،0901 ش رسمی، ۀروزنام. 0
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)زناان   2اناد( باا موضاوع تبصارۀ     )زنانی که بدون کسب مجوز با مردان خارجی ازدواج کارده  0
گاذار نگااه   اند(، منطقی اسات کاه قاانون   ایرانی که با کسب مجوز با مردان خارجی ازدواج کرده
تابعیت غیرایرانی و عاد    دو شرط ردّ نیبنابراارفاقی به فرزندان مادران دستۀ اخیر داشته باشد. 

 .شوداعمال نمیواحده  ۀماد 2 ۀامنیتی و کیفری در مورد تبصر ۀپیشین سوء
 

 الملل و فقه اسالمیجایگاه اعطای تابعیت از مادر به فرزند در حقوق بین

 8سیانگ ا  و 1پرتغاال ، 5ایاساپان ، 0ایا تالیا، 9وناان ی، 2آلماان ، 0کشورهای مخت فی ازجم ه فرانساه 
 ,Johnson) اناد صراحت برابری پدر و مادر در انتقال تابعیت از والدین به فرزنادان را پذیرفتاه  هب

2012, p. 13 )تاوان  که میاند تن دادهبرابری به این کشورهای زیادی نیز با اصالح قانون خود  و
 عاراق  (،2111) یاندونز (،2115) ریالجزا (،2110) مصر (،2119) النکایسر ی مانندبه کشورهای

 ماراکش (، 2111هایی از قانون در ساال  )بخش رالهونیس (،2111 سالهایی از قانون در )بخش
در  ی،هاای )با وجاود نقاص   تونس (،2119) ایکن(، 2113) وهبمبایز(، 2113) بنگالدش(، 2118)

 UN High) کاارد( اشاااره 2109) ساانگال( و 2118) موناااکو (،2101یماان ) (،2101سااال 

Commissioner for Refugees (UNHCR), 2012, p.2). کشور این حاق را   28حال عیندر اما
معادود کشاورهایی    ءاند. ایاران نیاز جاز   برای مادران در انتقال تابعیت به فرزندان درنظر نگرفته

تصویب شد این حاق را   ش0915ای که در سال واحده ۀکه همچنان در قانون مدنی و ماد است
 نسبت به پدر خانواده درنظر نگرفته است. طور برابر هبرای مادران ب

 

 تابعیت از والدین به فرزندان در فقه اسالمی انتقال .1
زبان یا خاک و سایر عناصر ماادی دیگار اساتوار     ،خون ،م یتبر  یاسالم شریعتتابعیت در  ه ۀمس

 ۀدهناد افاراد تشاکید   هایو بینشعقیده ه موضوع تابعیت ی  امر اختیاری و مربوط ب ب کهنیست، 

                                                           
 یفرانسو نشیاز والد یکیکه حداقد  یعیطب ای طفد مشروع و» داشت:یفرانسه مقرر م یقانون مدن 01 ۀماد .0

که  یطف »: چنین آمده استبه صورت مط ق   2111از اصالح قانون در سال  پس .«است یباشد فرانسو
 https://www.legifrance.gouv.fr ر.ک. .«است یباشد فرانسو یفرانسو نشیاز والد یکیحداقد 

 قانون تابعیت آلمان. 0مادۀ  0بند  .2
 قانون تابعیت یونان. 0مادۀ  .9
 قانون تابعیت ایتالیا. 0مادۀ . 0
 قانون تابعیت اسپانیا. 08مادۀ  0بند  .5
 قانون تابعیت پرتغال. 98. مادۀ 1
 قانون تابعیت بریتانیا. 10مادۀ  .8
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را بپذیرد و پیمان  اسال ئین آرو هر فردی که ایناز (؛29 ص ،0918)زنجانی،  استاسالمی  ۀجامع
و هیح فاردی  شود وی اجرا می ۀن و قانون و مقررات اسالمی دربارآحکم قر ،عهده بگیردهرا باسال  

هاوری اساالمی،   در ت .(25 ص )زنجانی، همان، را بر دیگری برتری نیست مگر به تقوی و وارستگی
موظاف باه   ولیت دارناد و  هدر راستای تشکید حکومت واحد جهانی در برابر یکدیگر مس مس مانان

مَن اَصبَحَ وَ لَام یَهاتَمَّ   »که از پیامبر اکر  )ص( روایت شده است: چنان حمایت از همدیگر هستند؛
؛ یاا لَ  مُسْا ِمینَ فَ َامْ یُجِبْاهُ فَ َایْسَ بِمُسْا ِم       مَن  سَمِعَ رَجاُلً یُنادى  و بِاُمورِ المُس ِمینَ فَ َیسَ بِمُس ِم

 خاواه  کما   فریااد  هارکس  و نیسات  آنان از نورزد، همت مس مانان امور به و کند صبح هرکس
 (.293 ص، 9 ج، ق0018)ک ینی،  «نیست مس مان نشتابد، کمکش به و بشنود را کس 

 ی است کاه و مسهولیت وظیفه ۀدهندنشانتأکید موجود در روایت یادشده و موارد مشابه آن، 
پاذیرش تابعیات یا  کشاور باا پاذیرش       . اما باید دانست که دارند همدیگرنسبت به  مس مانان
ب کاه باه معناای پاذیرش      ،نادارد  ایآن کشاور مالزماه   های خاصّعقیده و تما  ویهگی ،مذهب

در برابار تجااوز باه    حمایت حکومت از او  دلیدبه  نیزحکومت است و انقیاد در قبال قوانین آن 
ایان چناین    ،والی مصار  ،خود به مال  اشتر ۀموالی متقیان در نام روهمیناز .باشدحقوقش می

حکومات   ایایرع ؛«نظیر ل  فی الخ ق اوالناس عندک صنفان: اما اخ ل  فی الدین، »نگارد: می
تواند، بنابراین با همه حکومت  ۀاند یا مانند تو مس مانند یا شبیه تو بشرند هر دو تبعتو دو دسته

ایان قاول اماا  )ع( دو نکتاۀ اساسای را بیاان        .(29البالغاه، ص  )نهاج « به ی  نحو برخورد نما
اعطاای  اینکاه   دو  و اسالمی الز  نیست مس مان باشاند  ۀنکه تما  افراد جامعنخست آ: کندمی

ب کاه حااکی از    ،حکومت بر فارد نیسات   وحاکم  ۀاستیال و س ط ۀمنزلبه ،تابعیت از سوی دولت
 .است انجا  تعهداتی موظف به نیز در قبال آنکه  بوده اعطای حقوق و امتیاراتی

به نقش برابر مادر نسابت باه پادر اشااره      بودن اسال  فرزندان در جواهرالکال  یدر مورد فطر
ال إشکال فی فطریّۀ مان انعقاد و ولاد و وصاف ا ساال  عناد        ال خالف و: »گویدشده است که می

هرگاه شخصی از پدر و مادری متولد شود که هار دو   ؛أبواه مس مان، بد أو أحدهما ولو االُ  غه وب و
بوده و سپس خود ایان شاخص هام در هنگاا       مس ماناش، قاد نطفهانعها در هنگا  نآیا یکی از 

 (.110-115 ص ،00 ج ،)نجفی «شودفطری محسوب می مس مانرا اختیار نماید،  اسال ب وغ، 
مسا مان   ،اسال  را برگزیناد  تنهایی مس مان باشد و فرد در زمان ب وغ حتی اگر مادر بهرو نایاز

 پاهوه، )داناش مناد خواهاد شاد    واقعی دولت اسالمی بهره -درنتیجه از تابعیت اص ی فطری است و
طاور  که روشن است فقه اسالمی وصف فطری باودن اساال  فرزناد را باه    چنان. (091 ، ص0932

 بخشی به فرزند است.  ادر نسبت داده و چنین نسبتی گواه بر استقالل مادر در هویتمستقد به م
اگر هم قائد بر این باشیم که چنین دلی ی فارق از بحث تابعیت اسات، الاقاد قادر متایقن آن     

کاه مالحظاه   است که فقه اسالمی استقالل زن در اعطای تابعیت به فرزند را رد نکرده )ب که چنان
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طور مستقد تابیت نموده است( و در اصاول فقاه ایان    بخشی به فرزند بها در هویتشد نقش زن ر
صراحت رد نکرده باشد، هماین  اصد اساسی مبرهن است که درجایی که شارع مقدس حکمی را به

منظاور اساتنباط حکام و قاانون اسات و      ارتکاز عقال در صورت عد  ردع و منع شارع، مبناایی باه  
 (.  050، ص 2، ج 0981عطای تابعیت، دلید بر جواز آن است )مظفّر، درنتیجه بنای عقال بر ا

گونه منعی نکرده اسات،  حال که روشن شد شارع مقدس نسبت به حکم اعطای تابعیت هیح
شاود و  با توجه به اینکه حکم عد  تابعیت به عسر و حرج برخی فرزندان مادران ایرانی منجر می

در پی داشته باشاد و اساال  قاوانین و احکاا  حرجای و       بسا به دنبال عسر و حرج، ضرر نیزچه
 کند، باید به نفی چنین حکم حرجی یا ضرری قائد شد.  ضرری را نفی می
عرفای او   پدر، پدر فرزند نامشروع را 81تیر  9مورخ  108 ۀشمار ۀی وحدت رویأراز طرفی، 

را بارای او درنظار    ه و تمامی حقوق فرزند ازجم ه داشتن شناسانامه و تعیاین هویات   کردی قت 
 یتوسا  ) اسات موضوع توارث میان پدر و فرزند در آن نفی شاده   فقطبه این صورت که  ،گرفته
(. این درحالی است که فرزندان مشروع مادران ایرانی از حقوق مسا م و  095 ص ،0930، نائینی

نیاز   ماادران ایرانای  بایسات  اند. لذا بر این اساس در جمهاوری اساالمی مای   شرعی خود محرو 
 باشند.  ثر ؤپدران ایرانی در انتقال تابعیت م همچون
 

 یژرمن -ال و رومینابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت در نظام حقوقی کامن ۀشیر. 2
ت هنشا  0«اصد یگاانگی تابعیات خاانواده   »از نظر تاریخی نابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت از 

ده باید تابعیتی واحد داشته باشد که همان تابعیت به این صورت که هر عضوی از خانوا ؛گیردمی
بر آن، این باور وجود داشت کاه تع اق    افزون .(Knop, 2001, p. 89شوهر یا مرد خانواده است )

مطالبااتی   ،چراکه ممکن است هر نظامی ؛خاطر ی  خانواده باید فقط نسبت به ی  دولت باشد
داشاتن   بنابراین اختیارِ ،نند خدمت نظا  وظیفهما ،های دیگر داشته باشدمتفاوت نسبت به نظا 

 .(Freeman, 2012, p. 234کند )وظایف ج وگیری می از هرگونه تعارضِ ،تابعیتی واحد
ثیر زیاادی بار   أتا  گرفتهت هنش یژرمن -ال و رومیهای پدرساالری که از دو نظا  کامنارزش

در مورد ی  زن  «د شوهر بودنفتحت تک» ای 2«شوهرداری» مفهو روابط خانواده داشته است. 
به این معناسات  گویی ا این مفهو  که زن باید تحت حمایت همسر باشد بکرده هد یا ازدواجأمت

نگرش عمومی نسبت برای زن و  9هویت مستقد نبوداز شوهر ندارد.  دکه ی  زن هویتی مستق

                                                           
1. Principle of Unity of Nationality of the Family. 

2. Coverture. 

3. Independent Identity. 
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 برایمنجر به آن شد که  ،دعهده دارو کسی که ریاست خانواده را به 0آورعنوان فرد نانمرد به به
یس خاانواده تبادید   ئعنوان ربه تابعیتی واحد با مرد به زن 2«ۀتابعیت وابست» ،مص حت خانواده

خودی خاود  تابعیت خود را به 9بیگانه ۀازدواج با ی  تبع ع تنتیجه اغ ب اوقات زنان به درشود. 
فرزندان نیز تابعیت  ،دنبال آنهب نیهمچنآورند. می دستدهند و تابعیت همسر را بهازدست می

گرفت تابعیت ماادر را  هایی که به صورت رسمی شکد نمیکنند و فقط در ازدواجخذ میأپدر را 
 (.Edwards, & Waas, 2014, p. 173) وردندآدست میبه

ریاست پدر بر خاانواده رجحاانی را بارای سرپرساتی بار خاانواده        ی،ژرمن -رومی فعر برابر
ال نیاز هنجااری   گونه که روابط زناشویی غیررسمی در نظا  حقوقی کامند، همانآوروجود میهب

ثیر ایان  أهای حقوقی داخ ای نیاز تحات تا    بسیاری از نظا  نیبنابراوجود آورد. شبیه به آن را به
هاد و عاد  اه یات مط اق زن بارای انتقاال       أزن مت ۀتابعیت وابست ،مفاهیم حقوقی قرار گرفته

 ند.اهرسمیت شناختبه تابعیت به فرزندش را
این نابرابری جنسیتی در نظا  حقاوقی   ،کشورهای غربی انۀهای استعمارگرثیر سیاستأتحت ت

چه بعد از اساتعمارزدایی،  اگردر بسیاری از کشورهای دور نیز ریشه دواند.  یژرمن -ال و رومیکامن
در بیشاتر  لکان  مگاا  شادند،   ها هوردن استقالل در بسیاری از زمینهآدست هبا مردان برای ب زنان

 هاای تاازه  از کشاور  یاریبسا دسات نیاوردناد.   هتابعیات با   ۀ هدر مس یمواقع حقوق برابر و مستق 
 گشتند.ازب پیشینهای یافته نیز بدون بازبینی و نقد قوانین گذشته به همان ارزشاستقالل

د توجه قرار گرفت مور  0391در سال  0گذاری الهه ه در کنفرانس قانونهاولین بار این مس
و مساتقد   جداگاناه  ۀعنوان ی  معاهدهم د ب ۀیافته در جامعهای سازمانو با یکسری از فعالیت

 در(Carlson, 1994, p. 256).  برای ازبین بردن تبعی  جنسیتی در قوانین تابعیت ادامه یافات 
 هاد أابعیت زنان متای در مورد تمنطقه ۀاولین معاهد  ،0399در سال  5سیون مونته ویدئونکنوا

در ساال  نیاز  مشاابه   یونیکنوانسا . ن باود برابری سیاسی و مادنی زناا   هدف آنکه  تصویب شد
هد نهادینه أتابعیت مستقد زنان مت وضع گردید و در نتیجۀ آن، سازمان م د به اهتما   0358
که  پذیرفته شد 1اشکال تبعی  ع یه زنان ۀکنوانسیون رفع ک ی  0383در سال و درنهایت  شد
های عضو به زنان حقوق مسااوی باا   دولت» دارد:صورت اختصاصی مقرر میه ب آن 3 ۀماد 2بند 

 (.Edwards, & Waas, 2014, p. 172) «مردان در مورد تابعیت فرزندانشان اعطا خواهند کرد
های غربی که قوانین خود را در جهات رفاع هرگوناه تبعای      با وجود این، حتی در کشور  

                                                           
0. Breadwinner. 

1. Dependent Nationality. 
2. Foreigner. 

3. Hague Codification Conference. 

4. Montevideo Convention. 

5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 
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جای ماناده از ایان تبعای  را مشااهده کارد.      توان آثار بهاند، همچنان میح کردهجنسیتی اصال
ها   کانادا صورت گرفت، تما  کانادایی0388برای ماال، در کانادا اصالحاتی که بر قانون تابعیت 

ساازد تاا تابعیات را باه فرزنادان      نکاردۀ کاناادایی( قاادر مای    را )نه صرفاً پدران و مادران ازدواج
تاا پایش از ایان    (Aleinikoff, 2010, p. 90). شده در خارج از کشاور نیاز منتقاد کنناد     متولد

دنیاا  کرده با پدران کانادایی که فرزندشان خارج از کشور باه اصالحات، از مادران کانادایی ازدواج
ای را نسبت به بررسی سوابق جنایی و امنیتی خود شد تا فرایند سختگیرانهآمد، خواسته میمی

 کنناااد. ایااان موضاااوع حتااای در بعضااای ماااوارد باااه رد درخواسااات تابعیااات فااارد   طااای
 . (Chang, 2009, p. 1)شد منجر می

بناد   در پرداخته و تابعیت کودکان ۀ هبه مس  0313نیز در سال  0کنوانسیون حقوق کودک
کسب تابعیت و تا حاد امکاان از    حقکودک از بدو تولد حق داشتن نا ، : »آورده است 8 ۀماد 0
توجاه باه اینکاه     باا  .«ق داشتن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بودح

و  اشاد است باید به مفاد ایان مااده پایبناد ب    پیوستهسیون ناین کنوا ش به0982سال ایران در 
تاابعیتی ایان کودکاان    انتقال تابعیت از مادران ایرانی به فرزندانشاان را بارای ج اوگیری از بای    

وظیفاۀ   8ماادۀ   2درواقع اگرچاه برابار بناد     (.Farhangazad, 2017, p. 50) بشناسدمیت رسهب
های مارتبط باا کاودک،    شود و سایر کشوراعطای تابعیت صرفاً به کشور محد تولد تحمید نمی

 ) اناد  ماد کشور محد اقامت کودک و کشوری که پدر و مادر تابعیت آن را دارند، نیاز مساهول  

Waas, 2008, p.64)ایان حقاوق را    کشورهای عضو باید اطمینان حاصد کنند کاه »همه این، با
الم  ی مربوطه در ایان زمیناه خصوصااً در    اسناد بین طبق مطابق با قوانین م ی و تعهدات خود

االجرا ت قی خواهند گردد، الز میها آواره محسوب آن کودک در صورت عد  اجرای مواردی که
بینای شاده اسات.    تاابعیتی کودکاان پایش   منظور ج وگیری از بای ید به. درواقع، این تمه«ردک
کناد در ماواردی کاه دولات کاودک را      رو، کمیسیون مربوط به حقوق کودک پیشنهاد میایناز

کشد تا کودک تابعیت دولت یادشاده  داند یا مدت زمان زیادی طول میصاحب حق تابعیت نمی
دنیاا آماده اسات، بایاد     کناد یاا در آن باه   دگی میدست آورد، کشوری که کودک در آن زنرا به

 . (Doek, 2006, p. 28)اطمینان حاصد کند که کودک حاق کساب تابعیات را خواهاد داشات     
کنوانسیون با این هدف وضع شده است تا اطمینان حاصاد شاود    8توان گفت مادۀ بنابراین، می

نماناد. لاذا ایاران بار اسااس      تابعیات  گیرد تا هیح کودکی بای که تما  اقدامات الز  صورت می
تعهدات خود در کنوانسیون یادشده، نسبت به ی  می یون و دویست هزار کودکی کاه در ایاران   

 کنند و عمالً هیح تابعیتی ندارند، مسهول است.زندگی می
 

                                                           
1. Convention on the Rights of Child. 
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 جهینت
دست آمد که بزرگترین مانعی که بارای انتقاال   این نتیجه به ،با بررسی قوانین مرتبط با موضوع

قانون مادنی و مااده    381 ۀماد 5 بنددر قانون ایران وجود دارد،  شبه فرزند ایرانی یت مادرتابع
میاان پادر و ماادر در انتقاال      یناابرابر  نحاو است که باه   ش0915شده در سال تصویب ۀواحد

 تابعیت به فرزندان تفاوت گذاشته است.
تنهاا منشاأ   ناه  رابری فع ینابکه برای  مده استدست آهب روشنیبه این نتیجه در پهوهش ما
ال و هاای حقاوقی کاامن   اصاول حقاوقی در نظاا     بر این امر ب که ،وجود ندارد یشرعی و اسالم

بارده و باا    دات این قوانین پای اها نیز به ایراست که با گذر زمان آنبوده  ی منطبقژرمن -رومی
 .اناد باه ارمغاان آورده   هاان آنو فرزند ها حقوقی برابر را در این زمینه برای پدر و مادراصالح آن

به اصالح این نابرابری در قاانون بپاردازد و   گذار ایران نیز که قانون است لذا زمان آن فرا رسیده
باا  شود، ازبین ببارد و  های آن بیش از هرکس دامنگیر کودکان میاین تبعی  ناروا را که آسیب

هاا ایرانای   د از والدینی که یکی از آنفرزند متول، قانون مدنی فرانسه 01 ۀصراحتی همچون ماد
حاد باا تعهادات ایاران در کنوانسایون      ایان راه .کند ت قیایرانی  را خواه پدر باشد یا مادر است،

حاد  همه، به لحاظ مصالح عمومی، ایان راه اینآن، منطبق است. با 8ویهه مادۀ حقوق کودک، به
ی حد مشکد تابعیت کودکان دارای مادر ترجیح دارد که در گا  اول، اصالح قوانین موضوعۀ فع 

 اند، مقد  شمرده شود.ایرانی که در ایران متولد شده

 

 منابع و مآخذ
 فارسی و عربی .1
 تهران: انتشارات آگاه.   ،0 چ ،الم د خصوصیبین حقوق، (0913) دیبهشنیا، ارفع. 0
 هران: انتشارات جنگد.، ت2ها، چ (، تابعیت در ایران و سایر کشور0939. آل کجباف، حسین )2
 .میزانتهران: انتشارات ، 00 چ الم د خصوصی،حقوق بین (،0931) ع یالماسی، نجاد. 9
 ازدواج از ناشی هویتبی کودکان حقوقی وضعیت بر تأم ی» (،0930منوچهر ) نائینی، . توس ی0

 .82-59، ص22ش  اسالمی، حقوق ،«خارجی مردان با ایرانی زنان
انتشاارات گانج   تهاران:   ،0 قانون مادنی، چ  یامحشّ، (0983) جعفرمحمد، جعفری لنگرودی. 5

 دانش.
حاوزه و   پهوهشاگاه ، 0 الم اد خصوصای، چ  و حقوق بین اسال ، (0932ی )مصطفپهوه، دانش. 1

 .دانشگاه
گردآورناده: شاریف رضای، محمدحساین، قام:       البالغاه، (، ترجمۀ نهج0983. دشتی، محمد )8 



 222  نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان

 

 انتشارات مشهور.
 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.0چ  ها،حقوق اق یت(، 0918) عمید انی،زنج. 1
قابد دساترس در   0915خرداد  01 ،0901 و ش 0915مهر  2، 08309 شرسمی،  ۀروزنام. 3

 روزنامۀ رسمی سایت
ات راشا تنتهاران: ا  ،8چ  الم د خصوصای، های حقوق بینستهیبا، (0911) محمودس جوقی، . 01

 .میزان
بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت »(، 0931ی، ستار و حاجی عزیزی، بیهن ). عزیز00

، مج اۀ تحقیقاات   «0915سال  ۀقانون مدنی ایران و ماده واحد 381 ۀبه طفد: نقدی بر ماد
 .51حقوقی، ش 

، 0الم اد، چ  (، تابعیت در حقاوق ایاران و باین   0931. عزیزی، ستار و حاجی عزیزی، بیهن )02
 ن: انتشارات دانشگاه بوع ی سینا.تهرا

 ،«فرزندان حاصد از ازدواج زنان ایرانی با ماردان خاارجی   تیتابع»، (0918) ناصرنیا، قربان. 09
 .81 ش مج ۀ حقوق تطبیقی نامۀ مفید،

 . میزان اراتشتنتهران: ا ،9 چ مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ۀدور(، 0910، ناصر )اتوزیان. ک00
 .انتشارات بهنشر تهران: ،2 مدنی خانواده، چ حقوق(، 0911ناصر ). کاتوزیان، 05
 .اسالمی ۀانتشارات ع میقم:  ،یکاف، ق(0018) بن یعقوبمحمدک ینی، . 01
انتشارات سااز  تهران: ، 0 بیگانگان در ایران، چ ۀ، احوال شخصی(0981) متولی، سید محمد. 08

 .و کار
 انتشاارات ، تهاران ، 2 فقهی حقوق خانواده، چ یسبرر، (0918) مصطفی دیسمحقق داماد، . 01 

   .ع و  اسالمی
 اسالم . تب یغات دفتر انتشارات مرکز قم: ،0چ  الفقه، (، اصول0981. مظفر، محمدرضا )03

 الکتاب  دارتهران:  ،2 چ ،االسال  شرایع شرح فی جواهر الکال  (،0919) محمدحسن ،نجفی. 21
 ه.االسالمی

 

 انگلیسی. 2
21. Aleinikoff, T. A., & Klusmeyer, D. (Eds.). (2010), Citizenship today: global 

perspectives and practices. Brookings Institution Press. 

22.Alice Edwards, & Laura Van Waas (2014), Nationality and Statelessness under 

Internationality Law, Cambridge University Press. 

23.Betsy L. Fisher, Statelessness in the Gulf Cooperation Council (gcc) (2015): 

Gender Discrimination beyond Nationality Law, Institute on Statelessness and 

Inclusion, Available at: http://www. institutesi.org/ 



 0931بهار و تابستان ، 0، شمارۀ 01مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     221

 

24.Chang, Henry J., (2009), "Canadian Citizenship by Birth Abroad",  available at: 

http://www.americanlaw.com /canadiancitizen shipbirthabroad.html.  

25.Constance A. Johnson, (2012), Citizenship Based on Birth in Country, Library of 

Congress. Available at: https://www.loc.gov/law /help/citizenship-birth-

country/index.php 

26.Carlson, Richard R, (1994), "The Emerging Law of Introductory Adoptions: An 

Analysis of the Hague Conference on Intercountry Adoption". Tulsa Law 

Review, Available at: htp://digitalcommons. law.utulsa.edu/tlr/vol30/iss2/1 

27.Farhangazad, Mehrnaz, (2017), Children of''others''-An analysis of social and 

legal boundaries of child adoption in Iran, Norwegian University of Science and 

Technology, Norway. 

28.Freeman, M. A., Rudolf, B., & Chinkin, C. (Eds.). (2012), The UN convention on 

the elimination of all forms of discrimination against women: A commentary. 

Oxford University Press. 

29.Doek, J. E. (2006), "The CRC and the Right to Acquire and to Preserve a 

Nationality". Refugee Survey Quarterly, 25(3). 

30.Knop, Karen (2001), Relational nationality: on gender and nationality in 

international law, in T.A. Aleinikoff and D. Klusmeyer, Citizenship today: 

Global perspectives and practices. 
31.Rebecca M.M Wallace (2011), Mother to Child : How Discrimination Prevent 

Women Registering the Birth of their Child, UHI Center for Rural Childhood in 

Perth College. 

32.Semira N. Nikou (2015), Iran:Discrimination through Citizenship, Human Right 

Brief-hrbrief.org. Available at: http:// hrbrief.org/wp-content/uploads 

/2015/01/Nikou-Iran-Final.pdf 

33.UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2014), Background Note on 

Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness, Available 

at:http://www.unhcr.org/ 4f588. 

34.Waas, Laura Ellen (2008), Nationality matters: statelessness under international 

law, Available at: http://www.institutesi.org/ Nationality_Matters.pdf.  

http://www.americanlaw.com/bckgrnd3.html
http://www.americanlaw.com/bckgrnd3.html
https://www.loc.gov/law%20/help/citizenship-birth-country/index.php
https://www.loc.gov/law%20/help/citizenship-birth-country/index.php
http://www.institutesi.org/%20Nationality_Matters.pdf

