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چکیده1
شــاید بتوان گفت مفهوم زن امری تعبیری اســت ،اما مسئله هر فلســفه سیاسی و اجتماعی
مطمئنــی در جهان کنونی اســت .درواقع در هــر تعبیری از زن ،نوعی نفــوذ معنا و نوعی
تزریق ارزشهای فرهنگی -تمدنی مشــخص نهفته است که مختصات هندسی زن مطلوب
آن تمدن را نمایان میکند .انقالب اســامی ایران نیز از این قاعده مســتثنا نیســت .در این
مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی (اســتقرایی) ،در قالب ســه گزینــه مقوله اصلی ،مقوله
میانی و خرده مقوله ،به این پرســش پاســخ داده شــد که طرفداران حقوق زن چه مطالباتی
را در مجلس شــورای اســامی (مجلس اول تــا پایان مجلس هشــتم) در موضوع خانواده
مطرح کردند و به کدامیک از خواســتههای خود دســت یافتند .نتیجه اینکه اگرچه زنان با
مطرحکردن خواســتههای حداقلی تالش کردند با کمترین تنش به خواستههای خود جامع
عمل بپوشــانند ،غلبه نگاه ســنتی ،جدیترین مانع برای دستیابی زنان و طرفداران حقوق
آنها به خواستههایشان بود.

واژههــای کلیدی :تحلیل محتوای کیفی ،خواســتههای زنان ،مجلس شورای اسالمی،

خانواده ،حقوق زنان.

 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
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شــاید بتوان گفت مفهوم زن امری تعبیری است ،اما مسئله هر فلسفه سیاسی و اجتماعی مطمئنی
در جهان کنونی اســت .درواقع در هر تعبیری از زن ،نوعی نفــوذ معنا و نوعی تزریق ارزشهای
فرهنگی -تمدنی مشــخص نهفته اســت که مختصات هندســی زن مطلوب آن تمدن را نمایان
میکند؛ بنابراین هر مفهومی از زن تابع نظام ارزشــی مشــخصی است که با نفوذ خود مختصات
مفهوم را صورتبندی میکند ،نظام دانایی و عمل خود را بر مبنای آن ســامان میبخشــد و نوع
زندگی ارزشمند مورد تأیید را معرفی میکند .به همین نسبت جایگاه زن در فرایند اجتماعیشدن
تعریف میشود.
با پیروزی انقالب اســامی در ایران ،قوانیــن مربوط به بخش خانواده مصوب قبل از انقالب
ملغی شد و قانون مدنی مصوب سال  1307به بعد از سوی قضات و دادگاهها استفاده شد .زنانی
که به مجلس شــورای اســامی راه یافتند ،تالش کردند بخشــی از این قوانیــن را بازبینی کنند.
بســیاری از افرادی که در حوزه حقوق زنان فعالیت میکردند ،ایــن قوانین را تحمل نمیکردند
و خواســتار تغییر و بازنگری در آن بودند .این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی نشــان میدهد
کدامیک از قوانین در بخش مربوط به خانواده بازبینی شــده و چه خواســتههایی مطرح شــد و
مدافعان حقوق زنان به کدامیک از خواستههای خود دست یافتند.
روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی (استقرایی)

تحلیل محتوا یکی از روشهای عمده مشاهده اسنادی است که بهکمک آن میتوان متون ،اسناد،
مدارک و درواقع هر نوع ســند ثبت و مطالب ضبطشــدهای را ارزیابی و تحلیل منظم کرد؛ خواه
مربوط به گذشــته و خواه مربوط به زمان حال باشــد .تحلیل محتوا بهمنزله فنی علمی ،بیشتر در
قرن بیستم رایج شد و رشتههای گوناگون علوم اجتماعی مانند روانشناسی ،جامعهشناسی ،علوم
سیاسی و ارتباطات آن را در پژوهشهای خود استفاده کردند .روشهای تحلیل محتوا را میتوان
در همه شــکلهای ارتباطات استفاده کرد .کتاب ،مجله ،شعر ،روزنامه ،آواز ،نقاشی ،سخنرانی،
نامهها ،قوانین ،اســاسنامهها و اجزا یا مجموعههای وابســته به آنها از جمله منابعی هستند که در
روش بررسیشده قرار میگیرند.

تعریف تحلیل محتوا

روشهای کمی و کیفی تحلیل محتوا

بهطورکلی تحلیل محتوا به دو شــاخه اصلی تحلیل محتوای کمی و تحلیل محتوای کیفی تقســیم
میشود:
تحلیل محتوای کمی :روش تحلیل محتوا در آغاز بر کمیت تأکید داشــت و به شــمارش
فراوانی حضور یک واحد تحلیلی ،مانند یک واژه ،یک اصطالح و در اشــکال پیشــرفتهتر یک
مضمون در متن میپرداخت .برلسون و الزارسفلد (دو جامعهشناس آمریکایی) اولین کسانی بودند
کــه روش تحلیل محتوای کمی را بهعنوان یک فن تحلیلی مســتقل بــه کار گرفتند (Holloway,
.)1997: 37
تحلیل محتوای کیفی :شــاید بتوان اولین حرکت بهسوی تحلیل محتوای کیفی را در مقاله
کراکوئر ( )۱۹۵۲یافت .وی در این مقاله ،روش تحلیل محتوای کیفی را به رســمیت شــناخت.
تحلیل محتوای کیفی یکی از روشهای پژوهش اســت که برای تفســیر ذهنی محتوایی دادههای
متنی از راه فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تم ســازی یا طراحی الگوهای شناختهشده
اســت ( .)Haieh, 2005: 103مهمتریــن ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفــی ،نظریهپردازی
بهجای آزمون است (ایمان.)۱۷۲ :۱۳۸۸ ،
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برلســون ( )۱۹۵۹از پیشگامان تحلیل محتوا ،این فن را «پژوهشی برای توصیف عینی ،سامانمند و
کمی محتوای آشــکار پیام» معرفی میکند (کریپندورف .)۲۶ :1388 ،ســیوفانگ و شنون ،تحلیل
محتوا را روش تحقیقی برای تفســیر ذهنی محتوای متــون میدانند که از طریق فرایند طبقه منظم
مضامیــن با الگوی کدگذاریشــده عمــل میکنــد (.)Hisu-Fang & Shannon, 2005: 1279
مایرینگ این روش را فرایند تحلیل کنترلشده ،روشمند و تجربی متون در بافت خاص خودشان
میداند که قدمبهقدم به شــکلگیری یک مدل نظری نزدیک میشــود (.)Mayring, 2003: 2
تحلیل محتوا به هر رویهای برای تحلیل ،تلخیص ،طبقهبندی و اســتنباطکردن ویژگیهایی خاص
از متن منجر میشود و در مواردی معناهای پنهان واقع در آن هویدا میشود و گاهی امکان مقایسه
چندین متن را به ما میدهد.
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دو رویکرد اصل در گروهبندی واحدهای تحلیل وجود دارد:
رویکرد استقرایی :در این رویکرد ،پژوهشگر در ابتدا به بررسی منابع مورد تحلیل میپردازد.
سپس براساس مفاهیم اصلی استخراجشده از این منابع ،گروهبندی را آغاز میکند .در این روش
بهجای اینکه شروع گردآوری دادهها با اتکا به فرضیههایی باشد که از دل یک نظریه بیرون آمده،
ً
نقطه شــروع آن براســاس سؤال و هدف پژوهش است؛ بنابراین پژوهشــگر در دادهها کامال غرق
میشــود تا به درک یا بصیرت جدیدی دست یابد .ابتدا تحلیل دادهها با خواندن مکرر متن برای
غوطهورشــدن در آنها و یافتن یک درک کلی آغاز میشــود .سپس متون کلمه به کلمه خوانده
میشــود تا کدها استخراج شوند .این فرایند بهطور پیوســته از استخراج کدها تا نامگذاری آنها
تداوم مییابد .پساز آن کدها براســاس تفاوتها یا شباهتهایشــان به داخل طبقات دستهبندی
میشوند و در پایان به ازای هر مفهوم ،شواهدی از متن نقلقول میشود (.)85 :2005 ,Shanton
رویکرد قیاسی :در تحلیل محتوای مبتنی بر قیاس ،که برخی آن را «تحلیل محتوای هدایتشده»
هم نامیدهاند ،پژوهشگر مانند رویکرد قبلی کار خود را با آمادهسازی اولیه برای تحقیق آغاز میکند،
اما در مرحله ســاماندهی ،مسیر متفاوتی را در پیش میگیرد .استفاده از این رویکرد زمانی ضرورت
مییابد که پیرامون موضوع تحقیق ،دیدگاههای نظری گوناگونی وجود دارد و هدف از انجام تحقیق،
آزمون نظریههایی پیشــین و با بســط آنها در یک زمینه متفاوت است .نظریهها و ادبیات موجود در
یک زمینه میتواند به پیشبینی متغیرها و روابط میان آنها کمک کند (ببی.)۶۷۵ :۱۳۸۱ ،
مراحل اجرای تحلیل محتوا

 .1بیان مسئله و تدوین سؤالهای پژوهش :اولین گام در اجرای تحلیل محتوا تعیین
ســؤال یا سؤاالتی است که پژوهشــگر قصد پاسخگویی به آنها را دارد و نیز فرضیههایی
که هدف آزمودن آنهاست (بیابانگرد.)23 :۱۳۸۶ ،
 .2انتخاب جامعه و نمونه :پژوهشگر باید منابعی را که با مسئله تحقیق او رابطهای مستقیم
دارد ،مشخص و تعریف کند (دالور.)۱۳۷۴ ،
 .۳تعیین ردهها و اخصها :شــامل تعریف ردهها ،تعریف عملی مفاهیم استفادهشــده
و تعریف شــاخصها و قواعدی اســت کــه بهکمک آنها دادههای محتــوا در رده قرار
میگیرند (طالب.)325 :1380 ،

 .1خانواده

اگرچه خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است ،میتوان آن را مهمترین نهاد اجتماعی دانست.
تأثیرگذاری این نهاد بهاندازهای اســت که ســایر نهادهای اجتماعی باواســطه یا بیواسطه به نهاد
خانواده پیوند مییابند .در خانواده انسان اولین مواجهه خود را با دیگری تجربه میکند ،قوانین و
مقررات موجود در جامعه را میآموزد و نقشی را که جامعه برای او در نظر گرفته است ،درمییابد؛
بنابرایــن تغییر در نقشهای موجود در خانواده به تغییرات اساســی در بعد کالن اجتماعی منجر
میشود .اگر جامعهای خواهان تغییر است ،این تغییر باید در وهله اول در خانواده و در بازتعریف
مجدد نقشهای اعضای خانواده (زن -شوهر -کودک) رخ دهد.
 .1-1سن ازدواج

 .1-1-1ماده  1041قانون مدنی :ماده  1041ق .م در سال  1307برای نخستین بار در نظام
حقوقی ایران تصویب شــد .بهموجب این قانون« :نکاح اناث قبل از رسیدن به سن  15سال تمام
و نکاح ذکور قبل از رســیدن به سن  18سال تمام ممنوع است؛ معذلک در مواردی که مصالحی
اقتضا کند با پیشــنهاد مدعیالعموم و تصویب محکمه ،ممکن است استثناء معافیت از شرط سن
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 .4گروهبنــدی یا طبقهبندی مفاهیم :در تحلیل محتوا مســئله اصلی گزینش و تعریف
گروههاســت .برخی محققــان معتقدند این روش با توجه به گروههایش ،موفق میشــود
یا شکســت میخورد (بیابانگــرد)25 :1386 ،؛ بنابراین در این مرحله محقق ســعی میکند
مفاهیم مشــابه را در یک گــروه یا طبقه قرار دهــد .این گروهها باید هــدف پژوهش را
بهدرستی نشان دهد.
مهمتریــن نکته در انتخاب یا طراحــی یک نظام طبقهبندی ،توجه به ســه ویژگی جامعیت،
مانعیت و پایایی است .جامعیت گروهها به این معناست که همه دادهها بتوانند در گروهی خاص
ً
قرار بگیرند .معموال برای تضمین جامعیت ،در پایان گروهها ،گروهی به نام «گروهبندی نشــده»
یا مفرد افزوده میشــود .همچنین گروهها باید مانع باشــند؛ یعنی داده در دو گروه وجود نداشته
باشــد (طالب .)157 :1380 ،نظام طبقهبندی باید پایا باشــد؛ یعنی ارزشگذاران مختلف باید در
بیشــتر موارد ،درباره طبقه مناسب برای هر واحد تحلیل توافق داشته باشند .تعریف دقیق گروهها
یا طبقات این پایایی را افزایش میدهد (بیابانگرد.)222 :1386 ،
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اعطا شود ،ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود که کمتر از  13سال تمام و به
ذکوری شامل گردد که کمتر از  15سال تمام دارند».
در نخســتین دوره مجلس شورای اسالمی در سال  ،1361ماده  1041ق .م بدین شرح اصالح
شد« :نکاح قبل از بلوغ ممنوع است ،تبصره :عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است،
بهشــرط رعایت مصلحت مولیعلیه» .اصالحکنندگان قانون مدنی به پیروی از قول مشــهور سن
بلوغ را برای دختر  ۹ســال تمام قمری و برای پســر  ۱۵سال قمری در نظر گرفته و در تبصره یک
ماده  ۱۲۱۰به آن تصریح کردهاند (کاظمیپور.)110 :1383 ،
 .2-1-1خواســتههای مطرحشــده زنان :تصویب مجدد قانــون  1041قانون مدنی قبل از
انقالب
ماده  1041در ســال  1370دوباره در صحن علنی مجلس شــورای اســامی مطرح و پس از
تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد .شورای نگهبان به این ماده ایراد شرعی گرفت و در سال
 ۱۳۷۰این قانون اصالح شد و به این صورت درآمد که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است».
تبصره :عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و بهشرط رعایت مصلحت مولیعلیه صحیح است.
مشــکالتی در سراســر کشــور در بعضی از قبایل و در بعضی از جاها رخ داد که موجب شد
نماینــدگان محتــرم مجلس پنجم طرحی را تقدیم مجلس بکنند تا شــاید از برخی ناهنجاریها و
مشــکالت اجتماعی و خانوادگی که در ازدواجهای سنین پایین بهویژه برای دختران پیش میآید
جلوگیری شود.
متن پیشنهادی خانم امانی

تبصره :ازدواج دختران قبل از رســیدن به  ۱۵ســال تمام شمســی و پسر قبل از رسیدن به  ۱۸سال
تمام شمســی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه باشد (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی،
دوره پنجم :جلسه .)40
 .1-2-1-1دالیل مخالفان (ایراد شــرعی) :شــورای نگهبان این ماده را دارای ایراد شــرعی
دانســت؛ به همین دلیل در سال  ۱۳۷۰این قانون اصالح شد و به این صورت درآمد« :نکاح قبل از
بلوغ ممنوع است» .بلوغ نکاح رسیدن به سنی است که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل میشود.
 .2-2-1-1دالیل موافقان (دختران زیر  14سال اغلب زیر سن رشد نیستند):

مجید انصاری:

(صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره پنجم :جلسه .)19

 .3-1-1آخریــن قانون تصویبشــده :اصالح موادی از قانــون مدنی مصوب  1370ماده
 :1041عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به سن  13ســال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن
 15سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی بهشرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  27آذرماه  1379مجلس
شــورای اسالمی تصویب شــده و در تاریخ  1/4/1381با اصالحاتی در عنوان و متن به تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
 .1-1ازدواج موقت

 -1-1-2فصل شــش قانون مدنی  :1313نکاح منقطع ،مواد  ۱۰۷۷ ،۱۰۷۶ ،۱۰۷۵و فصل
هفتــم :مــواد  ۱۰۹۷ ،۱۰۹۶ ،۱۰۹۵و  ۱۰۹۸بر ازدواج موقت تصریــح دارد .در مرحله دوم ،الیحه
حمایت از خانواده که در ســال  1346در مجلس  22مطرح شد ،دو ماده آن بهصراحت به مسئله
چندهمسری میپردازد (ماده  15و ماده .)11
 -2-1-2مخالفــان ازدواج موقت (ازدواج موقت با تشــکیل خانواده بهعنوان واحد بنیادین
در تضاد است)
مجید انصاری میگوید:
«اصل  ۱۰قانون اساســی میگوید ،خانواده واحد بنیادی جامعه اســت .کجای
ازدواج موقت با تشکیل خانواده و اینکه این واحد بنیادی مورد حمایت قرار بگیرد
ً
میخوانــد؟ اگر واقعا این کار مورد پذیرش عــرف جامعه بود ،الزم نبود اینهمه
پنهــانکاری در جامعه در مورد آن انجام بگیرد» (صورت مذاکرات مجلس شــورای
اسالمی ،دوره هفتم :جلسه .)229

| زن و خانواده در قانون ،پس از انقالب اسالمی (بررسی مجلس شورای اسالمی از دوره اول تا پایان دوره هشتم) |

«در قانونگذاری همیشــه قانونگذار وضعیت غالــب جامعه را در نظر میگیرد
و اســتثنائات باید با یک مکانیســم خاص قانونی تعیین تکلیف شود .در جامعه
ً
ایران واقعا دختران زیر  ۱۴ســال اغلب در سن رشد نیستند .این قابلیت ازدواج در
شــرایط کنونی ایران به لحاظ تغذیه و غیره زیر  ۱۴ســال نادر است .در پسران هم
آن رشدی که بتواند به نقطه ازدواج برسند ،بهطور غالب زیر  ۱۷سال نادر است»
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 .2-1-2موافقان ازدواج موقت (ازدواج موقت حکم شرعی است)
سید علی ادیانیراد:
«حکم مربوط به نکاح موقت یک حکم شــرعی اســت .بحث بر سر مصداق و
نوع قانونمندکردن و ساماندهی موضوع است» (همان).
 .1-2-1-2خواسته زنان :ثبت ازدواج موقت
در بهمن  1359اعظم طالقانی با اشــاره به اصول قانون اساســی ( 21-10و  )29نگرانی خود را در
مورد افزایش طالق که تبدیل به یک امر رایجی شده است اظهار کرد:
«متعه یک مســئلهای شده است و حتی تبلیغ میشود؛ درحالیکه جایی هم ثبت
نمیشود .ثمره این اتفاقات در جامعه منجر به افزایش فحشا میشود( »...صورت
مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره اول :جلسه .)104
بانو عاتقه صدیقی (رجائی):
«در حــال حاضر با توجه به نداشــتن ضوابط و قوانین مشــخص متأســفانه لوازم
جســارت به زنان محترم به شکل جدی فراهم شده اســت» (صورت مذاکرات
مجلس شورای اسالمی ،دوره سوم :جلسه .)316
زهره الهیان:
«درصورت عدم ثبت و اگر ازدواج منجر به بارداری شود ،به چه صورت این زن
باید دوران بارداری را طی کند تا نوزاد متولد شــود ،بعد اثبات نســب شود .کلمه
دائم حذف شــود و نکاح دائم و موقت هر دو ثبت شود» (صورت مذاکرات مجلس
شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)228
 -2-2-1-2عدم ثبت ازدواج موقت

علی مطهری:

«چون ازدواج موقت یک ازدواج با شــرایط آســان و آزاد است ،سازگار نیست.
شارع مقدس تشخیص داده آنجا که ازدواج دائم با تعهدات مختلف وجود ندارد،
از طرفی نیاز به ازدواج وجود دارد ،نکاحی با شرایط آسان تشریح بشود» (صورت
مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)229
 -3-1-2آخریــن قانون مصوب :ماده  ۲۲نظام حقوقی جمهوری اســامی ایران در جهت
محوریت و اســتواری روابط خانوادگی ،از نکاح دائم که مبنای تشــکیل خانواده اســت حمایت

 .1-3طالق

 .1-1-3قانـ�ون  1133قانــون مدنــی مصــوب « :1313مرد میتوانــد هر وقت که
میخواهد زن خود را طالق دهد».
 .2-1-3هدف طرح :آقای هراتی عنوان میکند که چهار مشکل در قضیه طالق وجود دارد:
• « 15درصــد از طالقها بــه دادگاه مدنی خاص ارجاع میشــود و  ۸۵درصد از
ً
متارکهها بهصرف حضور در محاضر و افراد احیانا حرفهای از قبل تدارک دیده
شده قضیه خاتمه پیدا میکند.
• رشد  200درصدی طالق نسبت به قبل از انقالب
• وجود مردان پلید و بدجنس و بدذات در جامعه که نه به زنشان نفقه میدهند ،نه
طالق و زن جانش به لبش رسیده.
طالق غیابی؛ زن در خانه نشســته شــوهر رفته دو نفر هم ظاهرالصالح با خودش
برده ،طالق را هم داده و بعد میآورد پهلوی همســرش میگوید من تو را مطلقه
کردم ،اینجا را امضا کن» (صورت مذاکرات مجلس شــورای اســامی ،دوره سوم :جلسه
.)168
 .3-1-3خواسته زنان (ایجاد موانع برای طالق)

 .1-3-1-3مراجعه به دادگاه :اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری عنوان میکند:
«آنچه این طرح میگوید :برای رســیدگی به اختالف خود باید به دادگاه مراجعه
بکنند و خوشــبختانه در نظام قضایی ما برای رسیدگی به این امر شعب خاصی را
تشکیل دادهاند که به آنجا مراجعه بکنند» (همان).
 .2-3-1-3صدور گواهی عدم امکان ســازش :ماده  :۲۶ثبت طالق و ســایر موارد

| زن و خانواده در قانون ،پس از انقالب اسالمی (بررسی مجلس شورای اسالمی از دوره اول تا پایان دوره هشتم) |

میکند .نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات مدنی بوده و ثبت آن در موارد زیر الزامی
است:
 .۱باردارشدن زوجه
 .۲توافق طرفین
 .۳شرط ضمن عقد (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره هفتم :جلسه .)229
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انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفاتر رسمی ازدواج و طالق حسب مورد پس
از صدور گواهی عدم امکان ســازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است (صورت مذاکرات
مجلس شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)230
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 .3-3-1-3ارجاع به مرکز مشــاوره :مــاده  :۲۷در صورتیکه زوجین متقاضی طالق
توافقی باشــند ،دادگاه باید موضوع را به مرکز مشــاوره خانواده ارجاع دهد .در این مورد ،طرفین
میتوانند تقاضای طالق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند .درصورت عدم انصراف
متقاضی از طالق مرکز مش��اوره خانواده موضوع را با مشــخصکردن مــوارد توافق جهت اتخاذ
تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند (همان).
 .4-3-1-3شرایط طالق توافقی :ماده  :۲۸در صورتیکه طالق توافقی یا به درخواست
مرد باشــد ،دادگاه بهصورت گواهی عدم امکان ســازش اقدام و اگر به درخواســت زوجه باشد،
حســب مورد ،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شــرایط اعمال وکالت در
طالق مبادرت میکند (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)231
 .5-3-1-3ارجــاع بــه داوری :ماده  :۲۹در کلیه موارد درخواســت طالق ،بهجز طالق
توافقی ،دادگاه باید بهمنظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند .دادگاه در این
مــورد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچــه آن را نپذیرد ،نظریه داوران را با ذکر دلیل
رد کند (همان).
 .6-3-1-3تأدیــه حقوق مالی زوجــه :ماده  :۳۱ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی
زوجه اســت .طالق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعصار زوج یا تقســیم
محکومبــه نیز ثبت میشــود .در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقــوق مذکور به ثبت طالق
رضایــت دهــد ،میتواند پــس از ثبت طالق برای دریافــت این حقوق از طریــق اجرای احکام
دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند (همان).
 .7-3-1-3ارائــه گواهی پزشــکی :ماده  :33ارائه گواهی پزشــک ذیصالح درمورد
وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی اســت؛ مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاقنظر
داشته باشند (همان).
 .4-1-3مخالفــت با طرح (دالیل شــرعی) :مهمترین مخالف آقای عباسی بود .ایشان
ادله ش��رعی مخالفت با طالق را ابتدا با اشاره به دو آیه «الرجال قوامون علی النساء» و «ان خفتم
شــقاق بینهما فابعثو احکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصالحا یوفق الله بینهما» میآورد

و معتقد است:

 .5-1-3آخرین قانــون مصوب :قانون الحاق یک تبصره به ماده ( )1130قانون مدنی ماده
واحده :یک تبصره به شرح ذیل به ماده ( )1130قانون مدنی مصوب  14/8/1370الحاق میشود:
تبصــره :عســر و حرج موضوع این ماده عبارت اســت از به وجود آمــدن وضعیتی که ادامه
زندگی را برای زوجه با مشــقت همراه ســاخته و تحمل آن مشکل باشــد و موارد ذیل درصورت
احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میشود:
 .1ترک زندگی خانوادگی توســط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در
مدت یک سال بدون عذر موجه.
 .2اعتیــاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتالی وی به مشــروبات الکلی که به اســاس
زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که
به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است.
ً
در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک ،مجددا به مصرف موارد مذکور
روی آورد ،بنا به درخواست زوجه ،طالق انجام خواهد شد.
 .3محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
ً
 .4ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابلتحمل
نباشد.
 .5ابتــای زوج بــه بیماریهای صعبالعالج روانی یا ســاری یا هــر عارضه صعبالعالج
دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع آن نیســت که دادگاه در ســایر مواردی که عسر و حرج زن در
دادگاه احراز شــود ،حکم طالق صادر کند .قانون فوق مشــتمل بر ماده واحده در جلســه علنی
روز یکشــنبه مورخ سوم مهرماه  1379مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 29/4/1381
با اصالحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

| زن و خانواده در قانون ،پس از انقالب اسالمی (بررسی مجلس شورای اسالمی از دوره اول تا پایان دوره هشتم) |

«هیچ مرجع و دادگاهی نمیتواند مانع طالق مرد شــود و اگر دادگاه برگ عدم
ســازش صادر نکرد و زوج رفت طالق داد ،با پرداخــت مهریه و نفقه واجب آیا
ً
آن زن مطلقه هســت یا نه؟ بلی .قطعا مطلقه است» (صورت مذاکرات مجلس شورای
اسالمی ،دوره سوم :جلسه .)168
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 .1-4حضانت

 .1-1-4مــاده  ۱۱۶۹قانون مدنی مصوب « :۱۳۱۴بــرای نگهداری طفل ،مادر تا دو
ســال از تاریخ والدت او اولویت خواهد داشت .پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛
مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود» .شورای انقالب در
تاریــخ  1358/7/11مقررات مخالف با قانون مدنی درباره والیت و قیمومیت را لغو کرد« :ماده
واحــده :قواعد و مقررات قانون مدنی راجع بــه والیت و قیمومیت در مورد اطفال صغار به قوت
و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف با آن ملغی میگردد» (شورای انقالب :الیحه قانونی القاء
مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به والیت و قیمومیت مصوب .)1358/7/11
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 .2-1-4خواستههای زنان

 .1-2-1-4والیت مادر (ســال  :)1360در سال  1360اعتراضاتی از سوی زنان حاضر در
مجلس یکم به وضعیت همسران شهدا که دارای فرزند بودند ،صورت گرفت و بحث والیت مادر
بار دیگر مطرح ش��د از اولین کس��انی که به این مس��ئله پرداختند ،خانم دستغیب بود .ایشان درباره
فرزندان شهدا و سرپرستی آنها ابراز نگرانی کرد که بسیاری از شهدا دارای فرزند خردسال هستند
و برابر قانون مدنی ولی قهری میتواند این فرزندان را بگیرد .همســران شهدا و مادران این کودکان
عالوه بر اینکه داغ همســر را باید تحمل میکردند ،به «بالی خانمانبرانداز جدایی فرزند از مادر»
نیز دچار میشدند .در مواقعی ولی قهری زورگویی کرده و از والیت خود استفاده نامشروع میکند
تا بدانجا که ولی قهری ولی یا اولیای دیگر هم میتراشد و درنهایت طلب پول میکند:
«امید است بهکمک شما برادران نماینده قانونی کودکان درنهایت آرامش خاطر
به مادران دلســوز آنها ســپرده شوند و ســختی و رنج بیمادری هم بر بیپدری
افزوده نشود و فکری به حال مادران مفلوکی که با از دست دادن شوهر دیگر باید
فاتحــه خود را بخوانند و درحقیقت زندهبهگور شــوند و دچار دادگاههای مدنی
خاص و ولی قهری و ربودهشــدن فرزندانشــان» (صورت مذاکرات مجلس شــورای
اسالمی ،دوره دوم :جلسه .)30
 .1-1-2-1-4بحث والیت و حضانت

حمیدی:

دو مسئله با هم خلط شده است؛ یک مسئله ،مسئله حضانت است و یک مسئله،

 .2-1-2-1-4از آثار والیت عدم دسترسی مادر به ارث کودک است:
حمیدی:
یک مسئله است که در اینجا مورد توجه قرار گرفته است که ما حقوق صغیر را در
اختیار مادر بگذاریم از جهت بنیادها که کمک میشود یا از جهت جنبه ارثی .از
کمک بنیادها اشــکال ندارد ،اما اموال موروثیشان را هم بخواهیم برحسب قانون
در اختیار مادرش��ان بگذاریم ،چون برحسب والیت با جد پدری است باید جلب
رضایت او هم بشود» (همان).
 .2-2-1-4حق حضانت برای مادر درصورت ازدواج
براســاس ماده « ۱۱۷۰اگر زنی کــه حضانت اطفال بر عهده او واگذار شــده ازدواج کند ،اطفال
از او گرفته میشــود و به پدر سپرده میشــود» .اگر مادر متارکه کرده ازدواج کند ،حق حضانت
فرزندان از او ساقط میشود .درباره فرزندانی که پدرشان فوت کردهاند یا به مقام رفیع شهادت نائل
شــدهاند ،وقتی مادر ازدواج بکند ،حق حضانت ساقط نمیشود .والیت فرزندان صغیر و محجور
که پدرانشــان فوت کردهاند ،در صورتی که جد پدری داشــته باشند ،والیت با جد است (صورت
مذاکرات مجلس شــورای اســامی ،دوره دوم :جلســه  .)145درنهایت ماده  1170اصالح میشــود« :زن
ً
میتواند بعد از اختیارکردن شوهر باز هم اطفال خودش را تا  ۷سالگی بعضا تا سن بلوغ حفاظت و
نگهداری کند» (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره ششم :جلسه .)130
 -3-2-1-4حق حضانت فرزند تا  7سال
براساس ماده « :۱۱۶۹فرزند چه پسر باشد چه دختر تا سن  ۷سالگی تربیت ،نگهداری و حضانت
آن به عهده مادر باشد» (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره ششم :جلسه .)193
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مســئله والیت است .در مســئله حضانت به اتفاق آرا اگر پدر باشد به عهده پدر
است و اگر پدر نباشد به عهده مادر است؛ ولو اینکه جد پدری هم داشته باشند،
اما مســئله والیت با جد پدری است (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی،
دوره اول :جلسه .)217
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 .3-1-4مخالف اشکال شرعی دارد
در ادامه این اعتراض بررسی و تصویب طرح واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر در مهر 1360
به صحن مجلس آمد .مخالفان این طرح معتقد بودند اینیک حکم شــرعی اســت و نمیتوانیم
آن را ملغی کنیم.
«در اســام و در فتوای صریح امام هم این اســت که میتوانیم والیت قهری این
اولیای قهری را ســلب کنیم و آنها را ممنــوع التصرف در اموال ایتام کنیم ،ولی
ایــنیک مورد یا چند مورد تخلف اقتضا نمیکند که بیایم کل حکم شــرعی را
بهطورکلی ملغی کنیم» (همان).
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 .4-1-4آخرین قانون
اصالح ماده « :۱۱۶۹برای حضانت و نگهداری طفل ،مادر تا ســن هفتســالگی اولویت دارد و
پــساز آن درصورت حدوث اختالف با رعایت مصلحت کودک و به تشــخیص و تأیید دادگاه
میباشد» (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره ششم :جلسه .)217
 .1-5نفقه ،مهریه ،اجرتالمثل

 .1-1-5نفقه :ماده  :1106در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
 .1-1-1-5خواستهها
 .1-1-1-1-5پرداخت نفقه از ســهماالرث :ماده  :۲ماده  ۱۱۱۰به شــرح زیر اصالح
میگردد:
در ایام وفات ،مخارج زندگی زوجه درصورت نیاز از ســهماالرث اقاربی که پرداخت نفقه به عهده
آنان است ،تأمین خواهد شد (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره ششم :جلسه .)263
ایراد شورای نگهبان :پرداخت نفقه از سهماالرث بدون رضایت اقارب خالف شرع است.
 .2-1-1-1-5نفقه به میزانشان و خصوصیات زوجه

ماده  :۴۹پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابقشان و خصوصیات زوجه تعیین میشود
و همچنین هزینه نگهداری طفل بر پرداخت تمامی دیون مقدم اســت .در مورد نفقه ایام گذشته
زوجــه ،مقررات ماده  ۱۲۰۶قانون مدنی به قوت خود باقی اســت (صورت مذاکرات مجلس شــورای
اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)420

 .2-1-5مهریه

 .1-2-1-5خواستهها

 .1 -1-2-1-5قیمت مهریه نرخ رایج باشد

وحیده دستجردی:
خواهر گرامیمان ســرکار خانم فیاض بخش از قول حضــرت آیتالله مظاهری
نماینده محترم اســتان اصفهان نقل میکردند و میگفتند در تماسی که با ایشان
داشتند ایشان فرمودند :برای مثال مهر مادر من  ۱۰۰تومان بوده در آن زمان با این
پول میشــد یک ده خرید ،ولی امروز اگــر بخواهد مهر این خانم به او پرداخت
بشــود ۱۰۰ ،تومان چه چیزی خواهد شد؟ آیا انصاف است؟ آیا عدالت است؟ آیا
شــرع مقدس اسالم این مطلب را میگوید که حاال اگر یک زنی را مردی بعد از
ســالهای عمر طوالنی که برای او خدمت کرده ،در منزل زحمت کشیده ،حاال
میخواهــد او را طالق بدهــد ،باید با همان  ۱۰۰تومــان طالقش بدهد؟ (صورت
مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره پنجم :جلسه .)170
تبصره  :۱چنانچه مهریه وجه رایج باشد ،متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت
به ســال اجرای عقد که توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین میگردد ،محاسبه و
پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
 .2 -1-2-1-5سقف برای مهریه

پیشنهاد خانم اخوان:
«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا  ۱۱۰ســکه بهــار آزادی طرح جدید یا معادل
آن باشــد ،وصول آن مشــمول مقررات ماده  ۲قانون اجرای محکومیتهای مالی
ً
اســت؛ چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشــد ،در خصوص مازاد صرفا مالئت
زوج مالک پرداخت است .مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان
الزم الرعایه است» (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)403
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در ماده  ۱۰۸۷قانون مدنی آمده اس��ت« :مهریه عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح،
مرد ملزم به دادن آن به زن است» (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره پنجم :جلسه .)170
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 .3-1-5اجرت المثل

 .1-3-1-5خواسته (پرداخت وجه)

پیشنهاد خانم دستغیب:
«چنانچــه مردی بهناحق و بهدور از انصاف مصمم به طالق میشــود ،بهحکم
ت المثل ســالیان زندگی مشــترک از طرف زوج بــه زوجه پرداخت
دادگاه اجــر 
گردد» (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره سوم :جلسه .)403

 .2-3-1-5مخالف (خالف صریح شرع مقدس اسالم)
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عباس عباسی:

ً
«اجرتالمثل کجای اســام است؟ این پیشنهاد قطعا خالف صریح شرع مقدس
اسالم است» (همان).

 .3-3-1-5موافق

سید محمد اصغری (مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی):
«پیشنهاد به لحاظ انصاف و به لحاظ بینالمللی و به لحاظ اینکه حقوق اسالم در
ً
مورد زن واقعا با یک بلندنظری نگاه میکند ،پیشــنهاد قابلتوجه و مهمی است.
استقالل مالی زن را اسالم  ۱۴۰۰سال پیش پذیرفته است» (همان).

عباسعلی عمید زنجانی:
«یک اصل فقهی :هرکسی از کس دیگر انجام کاری را طلب کند .به نیت تبرع
انجام ندهد واجب است اجرتالمثل آن عمل را بدهد.
اصل فرعی :مواردی که ما شــک کنیم ،شــخص تبرعی به جا آورده است یا به
قصد اجرتالمثل اصل این است که ب ه قصد تبرع انجام نداده است.
ً
معموال زن در خانه شوهر کارهایی را انجام میدهد که خارج از وظیفه شرعیاش
انجام داده تبرع کرده یا نه؟ اگر شــک باشــد اصل این است که تبرعی نیست»
(صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره سوم :جلسه .)423

 .1-4-3-1-5اثبات تبرع و عدم تبرع با مرد باشد

خانم گوهرالشریه دستغیب:
ً
«واقعا بسیار جای تعجب است؛ عوض اینکه بگویند مرد باید ثابت کند که ایشان
قصد تبرع نداشــتهاند ،میآیند به زن بنده خدا که در دادگاه هیچگونه پشتوانهای
ً
ندارد ،نمیتواند حرف بزند .نمیتواند اصال ادعای خودش را بیان کند ،آنوقت
ً
به او بگویند بیا ثابت هم بکن که تبرع اســت واقعا این انصاف اســت که کســی
بیاید و تمام عمرش را زحمت بکشد چگونه ثابت کند دادگاه نمیگوید سند بده
قباله بده شاهد بیاور؟» (همان).

 .2-4-3-1-5اجرتالمثل بعد از مرگ همسر

ماده واحده :یک تبصره به ماده  ۹۴۸قانون مدنی مصوب  ۱۸/۲/۱۳۰۷به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره :زوجه میتواند درصورت مطالبه ،اجرتالمثل ایام زندگی مشــترک خود را از ماترک
زوج متوفی با جلب نظر کارشــناس و با رعایت بند الــف تبصره  ۶قانون اصالح مقررات مربوط
بــه طالق مصوب  ۲۸/۸/۱۳۷۱مطالبه کند .بدون مخالف تصویب شــد (صورت مذاکرات مجلس
شورای اسالمی ،دوره ششم :جلسه .)191
 تصویــب مجدد طرح الحاق یک تبصره به مــاده  ۹۴۸قانون مدنی مصوب  ۱۳۰۷و ارجاعآن به مجمع تشخیص مصلحت.
طرح الحاق یک تبصره به ماده  ۹۴۸قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
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 .4-3-1-5بحث تبرع :ســید محمد رضوی عضو کمیسیون حقوقی -ایراد بعدی به تبصره
 ۶است:
ً
«چهبسا زن معموال در زندگی زناشویی کارهایی که در خانه شوهر انجام میدهد،
ً
تبرعا انجام میدهد بهقصد دریافت وجه انجام نمیدهد و این ایراد وارد اســت
ً
که اگر قصد تبرع داشــته باشد ،بعدا نمیتواند تقاضا بکند که بابت کارهایی که
ً
تبرعا انجام داده اســت اجرتی دریافت بکند .مصوبه کمیسیون این است که باید
قصد تبرع را در دادگاه به اثبات برساند که من از اول قصد تبرع نداشتهام و قصدم
این بوده که در برابر کارهای انجامشــده پولی دریافــت کنم» (صورت مذاکرات
مجلس شورای اسالمی ،دوره سوم :جلسه .)471
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تبصــره :زوجــه میتواند اجرت المثل ایام زندگی مشــترک خود را از ماتــرک زوج متوفی با
جلب نظر کارشــناس با رعایت بند الف تبصره  ۶قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب
 ۲۸/۸/۱۳۷۱مطالبه کند.
 .3-4-3-1-5آخریــن قانــون مصــوب :تبصره مــاده  ۳۳۶قانون مدنــی :چنانچه زوجه
ً
ً
کارهایی را که شــرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشــد ،به دستور زوج
و با عدم قصد تبرع انجام داده باشــد و برای دادگاه نیز ثابت شــود ،دادگاه اجرتالمثل کارهای
انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید (الحاقی بهموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده
( )۳۳۶قانون مدنی مصوب .)1385
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 .1-6تابعیت

 .1-1-6ماده  976مصوب  16شهریورماه 1308
ماده اول :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
• کلیه ســاکنان ایران بهاســتثنای اشــخاصی که تبعیت خارجی آنها مســلم باشد ،تبعیت
خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
• کسانی که پدر آنها ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
• کسانی که در ایران متولد شدهاند و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
• کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است ،به
وجود آمدهاند.
• کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است ،به وجود آمده و پس از رسیدن به سن
هیجده سال تمام در ایران سکونت  Domicileداشته است.
• هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.
• هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیلکرده باشد.
 .2-1-6خواسته

 .1-2-1-6انتقال تابعیت از مادر به فرزند

در جلســه  219مجلس ششم طرح یکفوریتی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی به صحن علنی مجلس آورده میشــود که بحث اصلی آن انتقال تابعیت،

 .2-2-1-6مطرحشدن بحث اقامت بهجای تابعیت

سرکار خانم زهره الهیان این طرح را مطرح کردند:
«اینها نه یارانه میگیرند نه بحث تحصیلشــان مشخص است و مشکالت جدی
هــم در باب تحصیالت دبســتانی و متوســطه دارند و هم در بــاب تحصیالت
دانشــگاه .اینها حق کسبوکار و اشتغالشــان با مشکل مواجه است .نمیتوانند
تردد داشته باشــند .باالتر از همه اینها بیهویت هستند» (صورت مذاکرات مجلس
شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)400
 -۱۰تصویب طرح یکفوریتی اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی :در تبصره  ۳این طرح آمده است :فرزندان موضوع این ماده واحده
و تبصــره  ۲آن عالوه بر حــق اقامت دائم در ایران همانند شــهروندان ایرانــی از حق تحصیل و
بهداشت و درمان رایگان ،تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار میباشند .این افراد تا سن  ۱۹سالگی
از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هســتند (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه
.)418
 .3-1-6مخالف (مالحظات سیاســی و امنیتی) :این طرح مورد قبول کمیســیون قرار
نگرفت و بهایندلیل که با سایر مواد قانون مدنی مغایرت دارد ،رد شد :طرح اصالح قانون تعیین
تکلیــف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب  ۱۲/۷/۱۳۸۵که
جهت رسیدگی در جلسه مورخ  ۶/۶/۱۳۹۰با حضور کارشناسان دستگاههای مرتبط مورد بحث
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از مادران به فرزندان بودند.
عفت شریعت:
«در بنــد  ۲مــاده  ۹۷۶قانون مدنی ،سیســتم خون منعکس شــده و تابعیت پدر
مالک تابعیت طفل قرار گرفته و در اینگونه موارد مشکالت عدیدهای از جمله
نداشتن شناســنامه ،محرومیت از تحصیل ،محرومیت مالکیت به ارث و در یک
کلمه بیهویتی محض برای اطفالی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند ،به وجود
آمد که این مغایر با شــئونات شرع مقدس اســام و مقام منزلت رفیع زن ایرانی و
فرزندان معصوم و بیهویت آنان اســت» (صورت مذاکرات مجلس شــورای اسالمی،
دوره هفتم :جلسه .)218

95

ً
قرار گرفت و نهایتا بهدلیل مالحظات سیاسی و امنیتی کلیات آن مورد تصویب قرار نگرفت و رد
شد (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره هشتم :جلسه .)400
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 .4-1-6آخرین قانون مصوب
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی
ماده واحده :فرزندان حاصل از ازدواج شــرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد
از تصویب این قانون متولد شــده یا میشــوند ،قبل از رسیدن به ســن هجده سال تمام شمسی به
درخواســت مادر ایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان
اطالعات سپاه پاســداران انقالب اسالمی) به تابعیت ایران درمیآیند .قانون فوق مشتمل بر ماده
واحده در جلســه علنی روز سهشــنبه مورخ دوم مهرماه  1398مجلس شــورای اسالمی تصویب
شــد و در تاریخ  ۱۳۹۸ /07/10به تأیید شورای نگهبان رسید (روزنامه جمهوری اسالمی شنبه ۲۰ ،مهر
.)۱۳۹۸
 .1-7اعزام دانشجو به خارج از کشور

 .1-1-7ماده  3تبصره  1الیحه اعزام دانشجو به خارج از کشور سال 1363
«مـ�اده  ۳تبصره  :۱دختران لیســانس و باالتر با توجه به ســایر ضوابط منــدرج در این قانون تنها
در صورتی که ازدواج کرده باش��ند و در معیت همس��ر خویش میتوانند اعزام ش��وند» (صورت
مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره دوم :جلسه .)33
 .2-1-7خواسته

( .1-2-1-7مخالفت با شرط ازدواج)

خانم بهروزی عنوان میکنند که خواســته طرفداران حقوق زنان این اســت که دختران هم بتوانند
بدون ازدواج به خارج از کشور بروند:
ً
«یعنی زن بدون داشــتن همسر خودش اصال هیچ شــخصیت حقیقی و حقوقی
برای خدمت به جامعه ندارد .ما که میخواهیم بگوییم زنان ما با رعایت مســائل
حجاب و عفت عمومی را بکنند ،آنقدر ارزششــان بدهیم که اینها با اســام
موافق باشند و جذب به اسالم بشوند ،واال من با این وضع میدانم که آن جاذبهای
که باید برای خواهران باشــد که خودشــان با طیب خاطر بیایند بهطرف اســام

 .3-1-7موافقان رد طرح :محیط خارج فاسد است :دهقان با اینکه مخالف تبعیض علیه
زنان بود ،اما با اعزام زنان به خارج از کشور مخالف بود:
«شهید مطهری میفرماید :تبعیض فرق میکند با اختالف ،اختالف الزمه هستی
است .در رابطه با مسائل دانشگاهی هم بعضی از رشتهها منجمله رشته پزشکی
هســت که ما نیاز به پزشــک زنداریم ،اما مســئله اعزام به خارج است .محیط
ً
خارج یک محیطی است که واقعا غرق در فساد است» (همان).
 .4-1-7مخالفان رد طرح

 .1-4-1-7نظر امام خمینی

بحث پیرامون طرح رد اصالح ماده  ۳قانون اعزام دانشــجو به خارج از کشــور بار دیگر در ســال
 1370مطرح شد.
سید محمد رضوی در این باب به نظرات امام خمینی اشاره میکنند .آنجا که ایشان فرمودند:
«چــرا با درس خواندن زن مخالف باشــیم؟ چرا زن نتوانــد کارهای دولتی انجام
دهد؟ چرا با مســافرت کردن زن مخالف باشیم؟ زن چون مرد در تمام اینها آزاد
اســت ،زن هرگز با مرد فرقی ندارد» (صورت مذاکرات مجلس شــورای اسالمی ،دوره
سوم :جلسه .)476
 .2-4-1-7این تبعیض بین دختر و پسر است

گوهرالشــریعه دســتغیب بار دیگر خواســته خود را مطرح و عنوان کرد ،اینمسئلهای تبعیضآمیز
است:
«وقتی ما میبینیم که پســران را بدون اینکه ازدواج کرده باشــند ،مهلتی به آنها
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نخواهد بود» (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره دوم :جلسه .)119
 .2-2-1-7اولویت با متأهالن :خانم دستغیب پیشنهاد کردند که تبصره  ۱به این صورت
اصالح شود:
«پســران و دختران لیســانس و باالتر با توجه به ضوابط منــدرج در این قانون در
صورتی که ازدواجکرده باشند ،از اولویت برخوردار خواهند بود» (همان).

97

میدهند و آنها را روانه میکنند ،دختر که یک شرایط سختتری دارد ،باز پسر
میتوانــد خودش برود و تقاضای ازدواج کند .دختر کــه نمیتواند برود بگویید
مردم بیایند با من ازدواج کنید» (صورت مذاکرات مجلس شــورای اســامی ،دوره سوم:
جلسه .)475

 .3-4-1-7خواسته زنان انقالبی است
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خانم مرضیه وحید دستجردی بهعنوان موافق سخنرانی میکند و در این سخنرانی به نکات مهمی
اشاره میکند و خواستههای زنانی را که در انقالب شرکت کردند مطرح میکند:
«یک زن عالم تحصیلکرده و اســتاد دانشــگاه که از آسایش و راحتی خودش
حــرف میزند و میخواهد بــرای خدمت به مردمش و خدمت هرچه بیشــتر به
جامعهاش و برای اینکه نقش بهتری را در جامعه بتواند ایفا کند .این چه انگیزهای
اســت که خداینکرده او را بهسوی فساد ســوق بدهد؟» (صورت مذاکرات مجلس
شورای اسالمی ،دوره چهارم :جلسه .)119
 .4-4-1-7نگاه منفی قانونگذار به زن مجرد

منیره نوبخت:

فاطمه راکعی:

من تصور میکنم باید قانونگذاری دقیقتر و منطقیتر از این باشد که با یک زن
ً
مجرد بهعنوان یک محجوری که نمیتواند خود را اداره کند ،برخورد شود ،صرفا
از راه دلســوزی چون میخواهم از آن خطرات محفوظ بماند به خارج از کشــور
نرود (صورت مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره چهارم :جلسه .)132
گذاشــتن هر نوع قیدی اعم از قید ازدواج یــا اذن ولی برای اعزام دختران جهت
ادامه تحصیل در ســطوح عالی ،نه مبنای شــرعی الزم را دارد نه بر طبق مصالح
نظاممان اســت .ابــراز نگرانی کلی و عمومی نســبت بهاحتمال فســاد درمورد
دختران اعزامی آنهم با شــرایط و در ســنی که گفتهشده نوعی اهانت به جنس
ً
زن است و میخواهم بپرسم چه کسی گفته که اساسا زنان نسبت به مردان از نظر
اعتقاد یا اخالقی بنیه ضعیفتری دارند؟ (صورت مذاکرات مجلس شــورای اســامی،
دوره چهارم :جلسه .)63

.5-1-7آخرین قانون مصوب

ﺳﻦ ازدواج
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﻃﻼق
ﺧﺎﻧﻮاده

ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ،
اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
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قانون اصالح ماده  3قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب :1364
ماده  :3اعزام دانشــجویانی که دارای مدرک تحصیلی لیســانس و باالتر هســتند ،با در نظر
ً
گرفتن ظرفیت دانشــگاههای کشــور و امکانات ارزی ،رشــتههای مورد نیاز و کامال ضروری و
بــا رعایت مفاد ماده  18قانون گذرنامه مصــوب  10/12/1351و اصالحیه مصوب 23/5/1370
صورت خواهد گرفت .وزارت هر سال یکبار این موارد را تعیین خواهد کرد .در شرایط مساوی
اولویت با داوطلبان متأهل میباشد .قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه
مورخ چهاردهم اسفندماه  1379مجلس شــورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1379/12/17به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
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اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ

ﺷﮑﻞ  .1ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  7ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ
شکل  .1مقوله اصلی خانواده به همراه  7مقوله میانی

 .1ﺳﻦ ازدواج

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ 15:ﺳﺎل ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان  18ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ :ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن :دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از
 13ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از  15ﺳﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ :زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ

اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ

ﺷﮑﻞ  .1ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  7ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ

 .1ﺳﻦ ازدواج

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ 15:ﺳﺎل ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان  18ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ :ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن :دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از
 13ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از  15ﺳﺎل

ﻧﺘﯿﺠﻪ :زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ

 .2ازدواج ﻣﻮﻗﺖ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ :ﺛﺒﺖ ازدواج
ﻣﻮﻗﺖ
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آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن :ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ
در ﺳﻪ ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ :ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ :زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ

 .3ﻃﻼق

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ :اﯾﺠﺎد
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای ﻃﻼق

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ :ادﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ

آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﻧﺘﯿﺠﻪ :زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ

 .4ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ .1 :وﻻﯾﺖ ﻣﺎدر.2ﺣﻖ
ﺣﻀﺎﻧﺖ در ﺻﻮرت ازدواج  .3ﺣﻖ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﺗﺎ  7ﺳﺎل  .4دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﺎدر ﺑﻪ ارث ﻓﺮزﻧﺪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ :ادﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ

آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن :ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ در
ﺳﻪ ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ :زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ

ﻣﻬﺮﯾﻪ -ﻧﻔﻘﻪ -اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ .1 :ﻣﻬﺮﯾﻪ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﺮخ روز
ﺑﺎﺷﺪ -ﺳﻘﻒ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ
 .2ﻧﻔﻘﻪ :ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
زوﺟﻪ -ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ از ﺳﻬﻢ اﻻرث
 .3اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ :ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ :ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ از ﺳﻬﻢ اﻻرث
ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ -ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت
اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع
اﺳﺖ -ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺮع

ﻧﺘﯿﺠﻪ :در ﻣﻬﺮﯾﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﺑﺤﺚ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ
ﺑﻪ ﺷﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زوﺟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ ،در ﺑﺤﺚ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ.

ﺳﻬﻢ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮ

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ:
 .1اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
 .2ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ:ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ

آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن :در ﺳﺎل
1398اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ :زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
رﺳﯿﺪﻧﺪ

شکل  .2خواستهها و نتایج بهدستآمده :خردهمقوله

نتیجهگیری

| زن و خانواده در قانون ،پس از انقالب اسالمی (بررسی مجلس شورای اسالمی از دوره اول تا پایان دوره هشتم) |

در این مقاله ،با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کیفی و اســتناد به مشــروح مذاکرات مجلس
شورای اسالمی تا پایان دوره هشتم خواستههای زنان و طرفدارانشان چه در نطق پیش از دستور و
چه در ذیل طرحها و لوایح بررســی شد .نتایج بهدستآمده بهطورکلی نشان میدهد که بیشترین
دلیل مخالفت با خواســتههای زنان ،نگاه ســنتی به این مقوله اســت .طرفداران این نوع نگاه در
مجلس زن در بیشــتر موارد علت مخالفت خود را دالیل شرعی اعالم میکنند .جز در یک مورد
(تابعیت) که علت امنیتی و سیاســی بهعنوان علت مخالفت اعالمشــده اســت ،در مابقی موارد
دالیل شــرعی علت مخالفت بوده است .گرچه به نظر میرسد خواستههای زنان حداقلی و بسیار
بااحتیاط (نکاح موقت) مطرحشــده است ،همان خواســتههای حداقلی با تالش فراوان و بعد از
گذشت سالها به نتیجه نهچندان دلخواه رسیده است.
اگر بپذیریم که نیمی از زنان جامعه زنان هســتند و بپذیریم که زیســت این زنان در مقایسه با
گذشــته (تبدیل خانوادهگسترده به هستهای) تغییر یافته و قانون مدنی مصوب  1307بدون حضور
زنان تصویبشده است و حتی در بعضی از این قوانین (کودکهمسری) سایه مرگ را بر سر زنان
گســترده است ،طرحها و لوایح بیشــتری به مجلس ارائه شود و زنان بهجای خواستههای حداقلی
خواســتههای واقعی خود را به مجلس ارائه دهند و طرفداران نگاه سنتی ،نگاه خود را تا حدودی
گشودهتر کنند ،تعادلی در این قوانین ایجاد شود.
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