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 سپاسگزاری 

که  یهگرانما یداسات یهکنم از زحمات کل یم یخداوند منان ، سپاسگزار یشاز حمد و ستا بعد

 داشته اند.   یناب دانش را بر من ارزان یگوهرها

 و همراهم بودند.       یارپژوهش هم ینکه به هر نحو در انجام ا یکسان یهو امتنان وافر از کل سپاس
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 چکیده

در  اگرچه.  شوندیم   فیحقوق و تکال  ینهاد خانواده، برخوردار از یکسر  یاز اعضا  یعنوان عضوزنان به 

 پذیرفت، یصورت نم زنانالی وا ت یگذشته نسبت به حقوق زنان در نهاد خانواده توجه مناسب و درخور شخص

مدافع حقوق زنان، مسأله حمایت   یهاجنبش به سبب مطالبات و مبارزات گسترده زنان و  یلکن در این برهه زمان

م به  ال اس  نیبه گذشته برخوردار گشته است. دین مب  نسبت  یاحظهالقابل م  شرفت ی از حقوق زنان از رشد و پ

خود محروم    یو انسان  یعیاز حقوق طب  یطول تاریخ و جوامع بشر  در ترین ادیان، نسبت به زن کهعنوان کامل

  ت یاو در نهاد خانواده به رسم  یعیو حقوق حقّه و طب  د یبخش  ی و حقوق  یقیحق  ت ی شخص  و  اللشده بود، استق

درخصوص حمایت از زنان در نهاد خانواده مورد تدوین و تصویب   خاص که بطور  ینیشناخت. از جمله قوان

مزبور در    نیاشاره نمود. هر کدام از قوان  91و    53،  46  یهاحمایت خانواده سال  نی قوان به  توانیاند، مقرار گفته

مایت خانواده  . قانون ح اورندی را به ارمغان ب یهاییاند نوآورحقوق زنان در نهاد خانواده توانسته از انت یحوزه ص

وجود نواقص   لیاز حقوق زنان در نهاد خانواده بود، به دل  شتریب  انت یکه متضمن ص  ی هایرینوآو  رغمیعل  53سال  

سال    در از زنان در نهاد خانواده به عمل آورد. تا اینکه قانونگذار  یموجود نتوانست حمایت موثر  یهاچالش و

نهاد خانواده را    در  از حقوق زنان  انت یبا تصویب قانون جدید حمایت خانواده توانست روند رو به رشد ص  91

 یءهاالدچار نواقص و خ  یهایبخشد. اگرچه قانون جدید حمایت خانواده در حوزه  یشتری انسجام و سرعت ب

قوان   باشد،یم  یقحقو با  مقایسه  مقام  توانسته است   نیاما در  از حقوق زنان را مورد    ی شتر یب  یهاجنبه گذشته 

 و حمایت خود قرار دهد. انت یص

  زن  خانواده،حقوق  قوانین حمایتی، خالءهای قانونی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

واحد بنیادین جامعه و خانواده را  ،  مدرنتالقی اسالم و قوانین  عنوان عرصه    می ایران، بهالجمهوری اس

اصل دهم قانون اساسی آمده است :»همه  کوشد از آن حمایت کند. در  همین لحاظ می  داند و بهنهادی مقدس می

برنامه  از  باید در جهت آسان کردن تشکیل آن  های مربوط به خانواده ریزیقوانین و مقررات و و  ، پاسداری 

، قوانین و لوایحی هاپایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.« تعدد سیاست خانگی بر  قداست آن و استواری روابط  

که در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی و در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند  

طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه    البته باید در نظر داشت   شاهدی بر این مدعاست.

های  استفاده از تئوری  که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،

شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق  

مینقا فراهم  نیز  را  اساسی  نکته  و  گرداندون  ترین  بین  مهم  این  بحث  بی    در  طرح  ”حقوق    شک  پیرامون 

توانند با تکیه بر قانون اساسـی بـه عنـوان شهروندان ایرانی  مطالباتی را که زنان می  همجموع  .شهروندی“ است 

 .پیگیری نمایند، به عنوان حقوق شهروندی زنان قابل شناسایی است 

 بیان مساله  -الف

  است؛ یافته   والت نهاد خانوادهریجی تحدن تداخته شنت شیهای حقوقی حاکی از به رسماست یبررسی س

 نتیجه ارتباط مستمر توان آن را  می  و  دهدحوزه اقدام دولتی را نشان میحقوقی از    هحوز  استقالل نسبیای که  

های حقوقی ری چالشیگ  ست. شکل ندر ایران دا   امروزیهای  و انضمامی خانواده  عینیحقوقی با مسائل    ییطهح 

و    نینقوا  نی برخی از اید اکارآمن واده  ناد خا نه اشکال سنتی    ظاجتماعی موجود با الگوهای حف  واقعیات  انیم

حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش   دهد.یشان منجامعه را    واقعیاتتناسب آنها با  
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رسد زن  ورها پذیرفته شده است. به نظر میهای کیفری کش، در اغلب نظامبرابری  تثنا بر اصلاو در حکم اس

ت و حمایتی را  بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثب

می اعمال  همدر حق وی  اغ کنند.  که  دیده،  بزه  نظیر سن  شناختی  زیست  عوامل  کنار  در  و چنین  اطفال  لب 

کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل  پذیر میان را آسیب سالمند

جسمی زنان از میان   آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف

 . گزیننداین قشر برمی

هر فرد ایرانی اعم از زن و مرد به موجب اصول قانون اساسی دارای حق  :  ناکارامدیی برای  به عنوان مثال

تواند معترض چنین حقوقی  کس نمی هیچ.  عیین محل سکونت است ت تحصیل، حق اشتغال و انتخاب شغل و حق

 تواند تضییع شود و حق مسلم، اساسی و حق شهروندی هر فرد شود؛ ظاهرا این حقوق تحت هیچ شرایطی نمی

 حق   مانند   حقوق  این  کندمی   ازدواج  دختری   که  زمانی  مدنی  قانون   جمله  از   موضوعه  قوانین  در ایرانی است، اما

   .تواند از سوی شوهر محدود شود ، تحصیل، حق خروج از خانه و کشور، حق سفر، تحت شرایطی میاشتغال

بینی انون مدنی اینطور پیش ق 111۷البته در خصوص حق اشتغال، این ممانعت مطلق نیست زیرا در ماده 

شده است که اگر اشتغال زوجه بنا به ادعای زوج، منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن باشد ممانعت  

شود. این محدودیت اشتغال در حالیکه نه تنها در اصول  ادامه اشتغال زن صادر می   قضایی با حکم دادگاه بر

 .سوره نساء بر کسب و کار زن نیز صحه گذاشته شده است  3۲شریفه   قانون اساسی وجود ندارد، بلکه در آیه

،  نمایانگر این است که این امر  گذاری عمومیتی دولتی خاصه سیاست های حمایگذاریتوجه به سیاست 

ها تعریف کرده و در صدد  مین اهداف و مقاصدی است که حکومت ناشی از عدم تکاپوی » قانون « برای تأ
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دستیابی به آنها هستند. با عنایت به اینکه میان تعداد قوانین مصوب و سایر متون سیاستی تفاوتی فاحش وجود 

 .ست ن واده در ایران دانخا حوزههای گذاریاست یس ضعف نهایتاًیا  الءتوان آن را دال بر خ میدارد  

 و پیشینه تحقیق سوابق    -ب

تحقیق نص قرآن کریم است که به تکالیف اعضای خانواده در قبال یکدیگر پرداخته و نخستین سابقه   -

ت که روشنگر این  سپس سیره نبوی و  روایات ائمه معصومین در تبیین نص قرآن و تعیین حقوق و تکالیف اس

تحقیقات    مدهسرمنشا عنواده  . مواد قانونی قانون مدنی و کیفری ایران و قانون حمایت از خاتحقیق خواهد بود

اسالم اثر عالمه  . یکی از نخستین آثار ارزشمند در این راستا کتاب نظام حقوق زن در  نظری در این حوزه هستند

 . مرتضی مطهری است 

. باشداثر ارزشمند در این حوزه کتاب »حقوق زن از دیدگاه قرآن کریم« نوشته محمد بیستونی می  دیگر -

  . است کتاب حقوق زنان در ایران اثر مهدی قرائتی نیز از نخستین آثار مطرح در حوزه حقوق زنان 

  ط ی ه شرابر حقوق بانوان در اسالم، حقوق زنان را با توجه ب  دیجد  یدر کتاب نگرش  یتهران  یصادق -

به اثبات حقوق    یقرآن  یهاو با استدالل   دهدیقرار م  یو قرآن  یفقه  ،یعلم  لیو تحل  هیآنان مورد تجز   یاجتماع

 .پردازدی زنان م

 یی راهکارها  یبه بررس  ،یاجتناب  میمر  یزنان نوشته   ه یدر رفع خشونت عل  یشناس  دهیبزه د  ریتاث  کتاب

 .پردازدی در جامعه دارند، م ت یبه حما یشتر یب ازیکه ن یدر برخورد با زنان یقواعد اسالم حی صح یاجرا یبرا

 ضرورت انجام تحقیق  اهمیت و  -ج

از جمعیت کشور را شامل می برده زنان گروهی  نام  بنیاد خانواده  اساس و  به عنوان  آنها  از  شوند که 

مطلع و برخوردار    در شرع و قانون و عرف    از بسیاری حقوق خودباید  شود، گروهی که گفته می شود  می
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در چنین شرایطی اگرچه فضای محاکم    ها محافظت کردها و آسیب از بنیان خانواده در برابر هجمه  گردند تا بتوان

  اگیرتر و دارای اختیارات بیشتر فر امور خانوادهباید دادگاه ویژه برای رسیدگی به  که است  ایبه گونهقضایی ما 

  خبرند از آن بیو همسران  وانین مختلفی درحوزه ازدواج، طالق، مهریه و غیره وجود دارد که زنان  قچراکه  شود  

های حقوقی در جهت های علمی و یافتهر راستای تحوالت اجتماعی و پژوهشو از طرفی قوانین موجود باید د

رات حاکم  در طراحی مقر.  بدتحول یاپر کردن خالها و صیانت از کیان خانواده و حمایت از مادران و همسران 

گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه  ترین نهاد جامعه، قانونبر خانواده، در حکم مهم

ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی باشد و در سازش میان آنداشته  

دگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم  و نیز اجرای احکام صادرشده از دا

چنین شرایط و  خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم  بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختالفات

از تبعات   بینی شده برای آن در پیش گیری  نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش 

ته قابل تأمل است که بررسی ین نک. ااعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضالت اجتماعی تأثیر دارداجتم

ای که استقالل  تحوالت نهاد خانواده است؛ یافته   های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجیسیاست 

با  ن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی  توان آ یدهد و ماز حوزة اقدام دولتی را نشان می  نسبی حوزة حقوقی

های حقوقی میان واقعیات گیری چالشهای امروزین در ایران دانست. شکلمسائل عینی و انضمامی خانواده

اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن 

 .دهدمی را نشان  ها با واقعیات جامعه

شود که بانوان با اطالع از حق  ده به ویژه در حوزه زنان موجب میقوانین حمایتی ناظر بر خانواشناخت 

اد امنیت روانی در خانواده  و حقوق قانونی خود موجب برقراری هرچه بهتر عدالت و اثر بخشی آن در ایج
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ما را به هموار سازی مسیر رفع نواقص و های قانونی موجود در این زمینه نیز  باشند. همچنین شناخت خالء

بهبود قوانین و مقررات جاری کشور رهنمون خواهد شد. و در نهایت موضوع زنان به منزله ی موضوع نیم  

نهادی و اساس بنیاد خانواده در اجتماع که بیش از پیش با تحوالت روزامد دچار تحول و چالش گردیده چه  

 .  معه ایران و شاید جهان باشدده جابسا مهمترین مساله حال و آین 

  تحقیق   یا فرضیات سواالت -د

سوال اصلی: خالء های قوانین حمایتی ناظر بر حوزه زنان و خانواده در نظام حقوقی ایران کدام  

 اند؟ 

 سواالت فرعی: 

 قوانین حمایتی ناظر بر خانواده شامل کدام عناوین هستند؟ -1

 فقه و حقوق اسالمی چگونه است؟جایگاه حمایت از زنان و خانواده در  -2

نقش قوانین حمایتی در اصالح مشکالت فردی و اجتماعی زنان در حوزه  -3

 خانواده چیست؟ 

های موجود در قوانین حمایتی ناظر بر حوزه زنان و خانواده شامل کدام  خالء -4

 مواردند؟

های بر طرف کردن خالء های موجود در قوانین حمایت از خانواده  راهکار -5

  کدام اند؟
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 تحقیق هدف ا -ه

د از اهداف اعطای یک دید جامع پیرامون قوانین موجود و نقش حمایتی آنها و بررسی خالء های موجو

 رود. این تحقیق به شمار می

 مبانی نظری   -و

کدیگر پرداخته  آیات قرآن کریم به عنوان اصلی ترین مبنا در این زمینه به تکالیف اعضای خانواده در قبال ی

ت که روشنگر این  روایات ائمه معصومین در تبیین نص قرآن و تعیین حقوق و تکالیف اس  سیره نبوی وو سپس  

سرمنشا عمده تحقیقات  ایران و قانون حمایت از خانواده  . مواد قانونی قانون مدنی و کیفری  تحقیق خواهد بود

 . حوزه هستندنظری در این 

و خانواده«   زن  حقوق  شود »نظام نمی  داشته   پاس  است   شایسته   کهدر مواردی، چنان   زنان  حقوق  از آنجا که 

اند،  فرموده  رهبر نظام   که   گونه قرار گیرد و همان   مورد تحقیق  ما باید همواره   در جامعه   که   است   از موضوعاتی  یکی

 اسالمی   باید بر مبنای   حرکت   این  گیرد ولی   صورت  اسالمی  در جامعه   زنان   حقوق   احقاق  در جهت   اساسی   حرکتی

 دربردارد، تجاهل   اسالمی   تعالیم  آنچه   به  ای پاره  که  باشد و نباید از نظر دور داشت   داشته   اسالمی  و هدف  بنا شده 

 وارد شده،  و زن  خانواده   حقوق  را از دین، درباره  چه  هستند و هر آن  با غرب  تقلید و تطبیق  کنند و خواهانمی

 غربی  جامعه   که  از محرومیتی   انگارند غافلمی  پیش  از هزار سال   بیش   و مدینه   مکه  خاص   از شرایط   و ناشی   کهنه 

آن  برای  بوده  دچار  تالش  رهایی  و  آن،  غرب  هاییاز  که کرده  در  تفریط  اینتیجه   به  اند  سوی   جز  دیگر   از 

 اجتماعی  ها محرومیت گرایند و بعد از قرنمی  تفریط   به  از افراط   غربی  جوامع(  54  :  13۷8،  یلی رخلیم.)نرسیدند

 و برابری   و مرد، شعار آزادی   زن  و جسمی  روحی  هایها و توانائی تفاوت  در نظر داشتن   بدون  بسیار زیاد زنان 

در خصوص روابط  .  پندارندمی  زن  وقحق  د و تضعیف مر  برای  را امتیازی   حقوقی  اختالف  دهند و هر گونه سر می 
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خانوادگی دو فرض وجود دارد ؛ یکی اینکه فقط مزایای اکتسابی سبب می شود که در خانواده یکی رئیس و یکی 

ر بودن و فرزند بودن نیز سبب ، پدر یا مادو... باشد. زن بودن یا شوهر بودنمرئوس، یکی مطیع و دیگری مطاع  

سبت به تواند وضع آنها را ن صوص به خود داشته باشند، فقط مزایایی اکتسابی میمخشود که هر کدام وضع  نمی

اند مبتنی که به غلط نام تساوی به آن داده  «حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی   تشابهیکدیگر معین کند. فرضیه »

ی حقوقی مشابهی که  هانداحتیاجات مشابه و با س  بر همین فرض است. طبق این فرضیه زن و مرد با استعدادها و

، پس باید حقوق خانوادگی بر اساس یکسانی و کننددارند در زندگی خانوادگی شرکت میاز طبیعت در دست  

، شوهر  طبیعی اولیه آنها نیز متفاوت است این است که خیر، حقوق    همانندی و تشابه تنظیم شود. فرض دیگر

کند و زن بودن از آن جهت که زن  را ایجاب میخاصی   بودن از آن جهت که شوهر بودن است وظایف و حقوق

ال  همچنین است پدر یا مادر بودن و فرزند بودن و به هر ح   کنداست وظایف و حقوق دیگری ایجاب میبودن  

دم تشابه حقوق خانوادگی عهای اجتماعی متفاوت است. فرضیه »ها و همکاریاجتماع خانوادگی با سایر شرکت 

 . ( 14۷: 1396، را پذیرفته مبتنی بر این اصل است) مطهری « که اسالم آن زن و مرد

با بررسی دقیق و منصفانه در »  نگرشی جدید بر حقوق بانوان در اسالممحمد صادق تهرانی در کتاب  

نه  ی زن،  یابید که اصوال زن و مرد هر یک جزیی از دیگری و در انسانیت برابرند. دیدگاه قرآن درباره قرآن در می

انگارد، بلکه  دانست و نه مانند جاهلیت کنونی که او را برتر از مرد میمانند جاهلیت گذشته است که انسانش نمی

 . ( 18: 139۲،گوهرند.« ) تهرانیهر دو اعضای یک پیکرند که در آغاز آفرینش ز یک 

 تحقیق روش  -ز

. اما عالوه بر بر روش فوق ای است کتابخانهی این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به صورت  عمده

، بهزیستی و ... و یا نظر خواهی از نهادهای  های خانواده و مراکز مشاورهمرتبط نظیر دادگاههای  مراجعه به سازمان
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همچنین مصاحبه با صاحب نظران  .  ا مقوم روش اصلی پژوهش خواهد بوددخیل و بهره مندی از دیدگاه های آنه 

های حقوقی و کیفری جاری در مراجع قضایی  سی موردی تاثیر قوانین بر پروندهو نظریه پردازان این حوزه و برر

 . های گردآوری اطالعات خواهد بودهو حقوقی از دیگر را

 ابزارهای پژوهش   -ح

 ها و مقاالت مرتبط با این حوزه  کتاب

 ندان و قانونگذاران جمع آوری نظرات اندیشم

 ها با مجریان قانون و وکال و قضات   مصاحبه

 مصاحبه با کارشناسان و آسیب شناسان  

 مصاحبه با موضوع تحقیق یعنی زنان و خانواده های آسیب دیده 

 های حقوقی و کیفری موردی بررسی پرونده
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 کلیات  -1

جایگاه زنان  هوری اسالمی ایران،  پژوهش به توضیح مباحثی از جمله حقوق زن در قانون اساسی جمدراین  

 شود.و دیگر موارد پرداخته می گذاری حمایتیسیاست   ،در قانون حمایت از خانواده با رویکرد حقوق بشر

 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1-1

جمهوری اسالمی ایران بیانگر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس  نون اساسی  قا

است. اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف نموده حقوق اصول و موازین اسالمی  

ادالنه برای همه و تساوی عموم دربرابر قانون را تامین  همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی ع

های مادی و معنوی  همچنین برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای زن و مرد در تمام زمینهنماید.

ت سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره  تاکید دارد. دراین اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوش 

آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و مرد در تمام سطوح ه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و  شد

را از وظایف دولت محسوب نموده است . در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد اعم از زن و مرد به طور یکسان  

وظف نموده است که حقوق زن را در در حمایت قانون قرار دارند. اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را م 

های مساعد برای رشد شخصیت زن و  تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید. همچنین ایجاد زمینه

احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است ، حمایت از مادران علی الخصوص در دوران بارداری  

نکویی مهر  باشد)سرپرست وظیفه دیگری است که برعهده دولت میو حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی  

 . (۲0۲:  139۷و حسینی فر، 

 جایگاه زنان در قانون حمایت از خانواده با رویکرد حقوق بشر  -1-2
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هایی که بر جامعه زنان تحمیل شد قانونگذاران بین المللی و داخلی را به سوی وضع قوانین و و نارواییها  ستم

ستم این  از  جلوگیری  برای  زمینهمقرراتی  تمامی  در  زن  از حقوق  حمایت  و  برخالف   هاها  است.  داده  سوق 

الم و به پیروی آن نظام حقوقی ایران،  های طرفدار تساوی کامل حقوق زنان و مردان، سیستم حقوقی اسنهضت 

: 1396)افروز،  داده است   ی از مهمترین و اساسی ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار خانواده را بعنوان یک

59 .) 

ر نظام حقوقی ایران و اسالم از جایگاه ممتازی برخوردار است و به همین جهت هر  عالوه برآن، نهاد خانواده د

باشد. از سوی دیگر باتوجه به حساس نوع تغییر و تحولی در قوانین مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار می

ی از تغییرات تالش کرد  بودن نهاد خانواده در تغییر و اصالح قوانین باید با بررسی همه جانبه آثار و تبعات ناش

مهم نگذارد. بررسی قوانین حمایت از خانواده بیانگر این مطلب است که ن نهاد  که این تغییرات اثرات سوئی برای

به  قا اقدام  زناشویی  روابط  تنش در  و  اختالف  از  برای جلوگیری  و  نیازهای جدید جامعه  با  متناسب  نونگذار 

حاوی نکات مثبتی است که در مقایسه با دو   1/1۲/1391نواده مصوب  تصویب آن نموده و قانون حمایت خا

 (. 103قانون قبل، پویاتر است )همان، 

 گذاری حمایتیسیاست -2

سیاست گذاری عمومی شامل بر هدف گذاری ها و اقداماتی میباشد که از سمت دولت و دیگر ارکان حکومتی 

های فراتر از ظرفیت ساختارهای موجود انجام می پذیرد. به دیگر سخن، زمانی که ساختارهای موجود  در محدوده 

ها وارد عرصه سیاست گذاری  ها و حکومت مورد نظر نداشته باشند، دولت    زم را برای تاثیر گذاری هایظرفیت ال

شوند و این ورود به این مفهوم نیست که بایستی منافع عامه مردم نیز محقق شود. سیاست گذاری را به این  می

بایستی از دانش سیاسی جدا گردند. همچنین،  کند،  دلیل که تحلیل سیاست حاکمیت را جایگزین تحلیل سیاسی می
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شوند بایستی از عقالنیتی برخوردار شوند که طبق  هایی که در راستای حمایت از نهاد خانواده محقق میسیاست 

بایست جوانب مختلف این نهاد اجتماعی است. خانواده، خاصه در کشوری اسالمی، وجهی دینی دارد که آن را می

، فرهنگی و اجتماعی محترم شمرد و مورد مطالعه قرار داد. کار تحلیل سیاست عمومی، در به قدر وجوه اقتصادی

-ها، مضامین و گونه شناسیتواند شامل شناسایی مهم ترین شاکلههای اجرا شده یا در حال اجرا، میقبال سیاست 

 (. 9-10: 9513ها نقش داشته باشند)حسینی و عزیزی، هایی باشد که در به وجود آمدن متن سیاست 

 حمایت اقتصادی از زوجه در قانون حمایت از خانواده -2-1

به جهت سامان بخشی به مقررات مربوط به نهاد خانواده تصویب   1391قانون حمایت از خانواده مصوب سال  

گردید اما وجود برخی ناکارآمدی ها و کاستی ها در حقوق مالی زوجه ، موجب ایجاد مشکالتی در مطالبه و  

دریافت این حقوق گردیده است به همین جهت تحلیل حمایت اقتصادی از زوجه و نقش کارآمدی حقوق مالی 

زوجه از جمله نفقه ، مهریه،نحله و اجرت المثل در تحکیم وانسجام بخشی نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار می  

ایرانی بدون توجه به کلیت و نظام مند  حمایتی   نهادهای  ،  خانواده  حقوق   یباشد. به نظر می رسد قانونگذار 

می نماییم، متوجه می شویم که بعضی از این    یابی  زمینه  را  مزبور  نهادهای  که  زمانی  است   نموده  ایجاد  را  مختلفی

های حقوقی نهادها ریشه در فقه اسالمی و سنت ایرانی دارد به مانند نهاد مهر و نفقه و بعضی حقوق دیگر از نظام 

ص فرانسه مقتبس گردیده است مثل مقرری ماهیانه بعد از طالق، عالوه بر موارد مذکور ، غربی ، علی الخصو

 و   اسالمی  فقه  در  ریشه  ولی  دارد   فقهی  ظاهری  صرفاً حقوق مالی توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است که

 .  نحله و زوجه کارهای المثل اجرت از است  عبارت حقوق  این ندارد ایرانی سنتی

طرف دیگر، نهادهای حقوقی فوق کارکرد های یکسان و عملکردی موازی دارند. خانواده های ایرانی با علم  از  

به ریسک های مالی و غیر مالی زوجه در خانواده و پس از انحالل نکاح، چنین ریسک هایی را در قالب مهر  
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اخالقی و مذهبی همچنان بسیار زیاد  پوشش داده اند،ولیکن، میزان مهریه در جامعه ایرانی علی رغم توصیه های 

جه و عدم توازن در نظام مالی زو  مالی  حقوق  تورم   تعیین می گردد. وضعیت قانونی حمایت از خانواده سبب 

  رویه   و  عرف  که  چرا  نیست   ایرانی  زنان  حقوقی  وضعیت   شدن  بهتر   خانواده موجب شده است البته این به مفهوم

  به  را خانه اثاث تأمین مانند  شوهر  وظایف بعضی عرف،  .نمایند می  تعدیل شدیداً  را زوجه مالی حقوق قضایی

 مقرری  اینکه،  بر  مضاف   .کند  می   تعیین   بالغ ناچیزی به عنوان نفقه زوجهم  قضایی  رویه  و  تحمیل  زن  خانواده

  نموده   محدود  اجرایی  موانع  با  را  زوجه  حقوق  برخی  اجرای  نیز  قانون.  است   گردیده  متروک  طالق  از  پس  ماهیانه

 (. 135 - 155  : 1398  حسینی،  و زاده حسین)است 

 رانیاز زنان در قانون کار ا تیحما-2-2

  ۷۷و ماده  ۷5است. و ماده  افتهی ییقرابت معنا نیشتریاز زنان در حوزه اشتغال به قانون کار ب یتیحما نیقوان

قانون کار مقرر   ۷5داشت که ماده  انیتوان ب یم حیتوض یباشد برا  یاز زنان در اشتغال م ت یجلوه حما نیبارزتر

از حد مجاز با دست و بدون استفاده    شتریبار ب  ل حم  زیآور و ن  انیخطرناک، سخت و ز  یدارد: انجام کارها  یم

کوشش    زیاز زنان و ن  ت ی در حما  دیرا با  ت یممنوع  نیکارگران زن ممنوع است. فلسفه ا   یبرا  یکیمکان  لیاز وسا

مشاغل، چه انجام    یداشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخ  باال نگه  یبرا

  ی رویزنان، هرچند که از لحاظ ن ی برادارد. م یکارگر ارتباط مستق ،یجسمان یآور که با قوا ان یسخت و ز  یکارها

باشند،    یاز آنان م  فتریبه هر حال ضع  یجسمان  یرویبا مردان هستند، چون از نظر ن  یمساو  یدر سطح  یدماغ

  ی و  ینموده که جسماً برا  یزن او را وادار به انجام کار  کی  یماد  اجیاتفاق افتاده که احت  اریو بس  ست ی مناسب ن

آور به زنان   انیسخت و زخطرناک،    یارجاع کارها  ت یقانون کار با ممنوع  ۷5ماده    رو  نینامناسب است و لذا از ا

 .کند  جادی کارگر ا یبد اقتصاد ت یکارفرما از موقع یدر راه بهره بردار یکرده سد  یدر واقع سع
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کارگر باردار    ینوع کار برا  ،ی اجتماع  نیپزشک سازمان تأم  ص یکه به تشخ  یقانون کار، در موارد  ۷۷ماده    طبق

کار مناسبتر و  دی بدون کسر دستمزد با  ،یو  یدوره باردار  انیداده شود، کارفرما تا پا  ص یسخت تشخ   ایخطرناک  

 مان یزا  یمرخص  انیماه است پس از پا  9کارگران زن جمعا    مانیو زا  یباردار  ی. مرخصدی ارجاع نما  یسبکتر

  ی جزء سوابق خدمت و  یاجتماع  نیسازمان تأم  دییمدت با تأ  نیگردد و ا   یکارگر زن به کار سابق خود باز م

 (130: 1396، یو فرقان  یشود. ) گلشن یمحسوب م

که شکل و محتوا    یکشور به صورت  یبرنامه اقتصاد  می : تنظرانیا   یاسالم  یجمهور  یقانون اساس  43اصل    3  بند

  ی اسیس  ،یمعنو   یخودساز  یبرا  یفرصت و توان کاف  ،یو ساعات کار آنچنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغل

. در  دینما  یم  یباشد، را ضرور  تهمهارت و ابتکار داش  شیکشور و افزا  یو شرکت فعال در رهبر  یو اجتماع

ابعاد   ریپرداخت به سا نهیزنان زم ی وقت که برا مهیاشتغال ن یزیامر در اشتغال زنان طرح ر نیتوجه به ا یراستا

وقت بانوان )مصوب   مهیماده قانون خدمت ن  لیذ  یقانون استخدام کشور  درسازد.  یرا فراهم م   یزندگ  یو نقشها

 وقت   مهیآزاد بر اشتغال ن  یا   و حرفه  یفن  یو اداره آموزشگاه ها  لینامه نحوه تشک  نیآئ  80( و ماده  10/9/136۲

 (131)همان، . شده است. حیتصر یدائم و قرارداد  یروهاین یبرا

 اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در قانون حمایت از خانواده -2-3

از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در ثل ایام زوجیت و نحله،اجرت الم

ت اجرتی شبیه  جرت المثل ایام زوجیزمان طالق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است.ا

اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام  

ه واحده اصالح مقررات مربوط به طالق  ماد  6نماید. قانونگذار ایران در بند ب تبصره  داده است، دریافت می
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، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طالق از اموال زوج به  13۷1مصوب  

، و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی  1391گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده  زوجه صورت می

ه اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل  مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت ب

عدم درخواست طالق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد 

 (. 59: 1394نکاح، هم اکنون الزم االجرا نخواهد بود)حاتمی و زبرجد، 

 های قانون حمایت خانواده در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگینوآوری  -2-4

  یی هاشامل نوآوری  یناظر بر دعاوی خانوادگ  ی مقررات شکل  ةعرص  خـانواده در  ـت یحما  دیقانون جد

  در  دادگـاه خـانواده  لیبه تشک  هیقوة قضائ  ، ویدعااین  مناسبتر به    یدگی برای رس  د،ی جد است. بر اساس قـانون 

و صرفاً به دعاوی    اندداشته ـژهیو  یذاتـ  ت یهـای مزبـور صـالح ملزم شده است. دادگـاه  یاختصاص  یحکم دادگاه 

م قانون  در  دربارة صالح پردازندیاحصاشده  از طر  ةاقام  لیتسه ایبر  زین   یمحل  ت ی.  ترت  قیدعوی   ی باتیبانوان 

قائل شده است.    شتری یبرای قضات زن نقش ب  یخانوادگ  دعاوی یژگیبا توجه به و   نیشده است. همچن  دهیشی اند

شـده اسـت ؛ البتـه    حیو تصـر  ایقانون اح   نیدر ا   یمدن  ی دادرس  نییآ   فاتیاز تشر  ت ی تبع اصل عدم لزوم   نیهمچن

تأم  زین  مواردی در اسـت   ینیشبیپ  ایژهیو  فاتیتشر  یمصالح خانوادگ  نیبرای  تأسـشـده  مشاورة   مراکز س ی. 

ن قانون جد   زیخانواده  مثبت  برخ  دیاز دستاوردهای  از  است  که ممکن  بر احساسات    یمبتن  هایطالق  یاست 

  ی نبوده، مراکز مزبور در حکم بازوی مشورت  قضات اصل اسـتقالل  یکند. البته نظرهای مراکز مزبور ناف  رییجلوگ

بـانوان    ـان یاز م  ـدیاز اعضای آن الزاماً با  یمیمزبور که دستکم ن  مراکز . عملکرد مناسـب کنندیها عمل مدادگاه

 در  نکهیا ژهیوداشته باشد. به می مستق ریهای خانواده تأثممکن است در رسالت دادگاه   شوند، متخصـص انتخـاب

 ز ی دادگاه خانواده ن  از است. دربارة اجرای مناسبتر احکـام صادرشـده   یمشارکت دادن مراکز مزبور الزام  مواردی
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از احکام    یبرای اجرای برخ  یطیشرا   وجود بـه لـزوم   ان،یم  نیاست. در ا  دییدربردارندة مقررات جد  دیقانون جد

اجرای زودهنگام رأی، تبعـات نـامطلوب    گر،یشود و از سوی د   ل یاجرای احکام تسـه  ،ییشده تا از سو   حیتصر

  ی مناسب  هاینیهای خانواده تضماجرای مطلوب احکام دادگاه  نیبرای تأم  نیهمچن.  ـاوردیبـه بـار ن  یاجتمـاع

بر    خانواده نهـاد   یاز فروپاشـ  ریی جلوگ  زیو ن  هی است. برای نمونه، برای فرهنگسازی دربارة مهر  شده  ده یشی اند

 ن یمحدود شده است. همچن  یمال هـای ت یقانون نحوة اجرای محکوم  ۲اعمال مادة    ت،ی اهماختالفات کم  یاثر برخ

های نوآوری  هرچند .کرده است   ینی شبیرا پ  بازداشت  ، ضـمانت اجـرای اجـرای حکـم حضـانت   نیبرای تضم

اجرا نشدن   رایدارد؛ ز شترییب ت یاهم مزبور مقـررات ة و مدبرانـ  حی است، اما اجرای صـح زیبرانگ نیمزبور تحس

)قبولی درافشان و    را فراهم آورد  دیمشکالت جد  یبروز برخ  ةنیزم  دسـته از مقـررات ممکـن اسـت   نیا  ةستی شا

 . ( 138: 1394محسنی، 

 مواد متضمن صیانت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده -2-5

خانواد دادگاه  در  زنان  حقوق  از  می صیانت  مهم  بسیار  خانوادگی  دعاوی  و  دادرسی   .نمایده  تضمینات 

جانبه نیازمند رعایت مواردی در تمامی منصفانه تنها معطوف به تشکیل دادگاه صالح نبوده بلکه برای اعمال همه 

استفاده از قضات متعدد در صدور رای حائز اهمیت    .باشدامه دعوا تا اجرای حکم میمراحل دادرسی از زمان اق

، استفاده قضات کم تجربه و جوان از فکر و اندیشه قضات دیگر، ترقگیری دقیکاهش اشتباهات و تصمیم  .باشدمی

، حصول اطمینان بیشتر مردم نسبت به احکام صادره از یت قضات و کاهش اعمال نفوذ اشخاصافزایش مصون

در مقابل نیز مواردی از قبیل اطاله دادرسی و هزینه بر بودن از جمله معایب   .جمله محاسن قضایی شورایی است 

رویه استفاده از قاضی مشاور زن در رسیدگی و صدور رای    .باشد که به نظام تعدد قاضی وارد شده است می

از حقوق  ت  تواند گام موثری در راستای صیانردد میگده که در دادگاه خانواده مطرح می صادره در دعاوی خانوا
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تر و بهتری از شرایط و مقتضیات حاکم بر زندگی رد زیرا قضات مشاور زن درک نزدیکدازنان در نهاد خانواده بر

تواند فرآیند دادرسی را به نظر قاضی مشاور زن در دادنامه می   سب ر محیط خانواده داشته و ضرورت کزنان د

در خصوص صالحیت اختصاصی دادگاه   .نزدیکتر نماید  دلیل استفاده از روش تعداد قضات به دادرسی منصفانه 

تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده  زوم صل بیست و یکم قانون اساسی لا 3خانواده الزم به ذکر است که طبق بند 

قانون حمایت خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضاییه موظف    1و همچنین طبق ماده  

به دادگاه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعیخ تصویب این قانون در کلیه حوزهاز تاراست ظرف سه سال  

تخصصی به دعاوی مزبور افزون بر اینکه شرایط اعمال دادرسی عادالنه را تسهیل  . دادگاه  خانواده تشکیل دهد

   .( 1۲1: 1394تی، )پژوهی الموهای موثری را برداردان گامتواند در جهت صیانت از حقوق زنکند میمی

توان به  باشد میمی  1391از دیگر مواد قانونی که متضمن صیانت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده  

تواند  ، زوجه میو امور خانوادگی مربوط به زوجین  قانون مزبور اشاره کرد مطابق با ماده مزبور در دعاوی  1۲ماده  

، مطالبه مهریه غیر  عوا کند مگر در مواردی که خواسته سکونت خود اقامه د در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل  

باشد در در راستای صیانت از حقوق زنان میبنابراین اعطای امتیاز تعیین محل طرح دعوا به زوجه    .منقول باشد

شده است در خصوص مراکز مشاوره خانوادگی مطالبی مقرر    19الی    16فصل دوم از قانون حمایت خانواده مواد  

قانون حمایت خانواده    ۲0همچنین مطابق با ماده    .تواند سهم بسزایی در حمایت از حقوق زنان داشته باشدکه می

  ۲۷بر اساس بند    .و رجوع و اعالم بطالن نکاح یا طالق الزامی است   و انفساخ آن، طالق  سخثبت نکاح دائم، ف

 بهحق ثبت ازدواج و طالق و رجوع    1383مصوب  منشور حقوق و مسئولیت زنان در جمهوری اسالمی ایران  

قانون حمایت خانواده نظام جمهوری اسالمی ایران در    ۲1مطابق با ماده    مراجع رسمی قانونی حقوق زنان است 

مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار    جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که 
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،  ثبت آن در صورت باردار شدن زوجه   نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و  .دهدمی

حمایت قانون گذار از میزان مهریه، حق طالق ضمن عقد الزامی است. همچنین محدودیت  توافق طرفین و شرط  

اع به داوری در  ، ارج وه رسیدگی به تقاضای طالق توافقی، نحت طالق و سایر موارد انحالل نکاح، شرایط ثبزن

دور رای  و نفقه زوجه زمان ص  ، مهریهلیف وضعیت شروط ضمن عقد و جهیزیه، لزوم تعیین تک دعوای طالق

، کیفیت و نحوه تقسیم حقوق  کان مطالبه معادل مال مصروف زوجه، حق حضانت زن، حق نفقه زن ، امطالق

   .باشدت از حقوق زنان میوظیفه یا مستمری زوج متوقف بر زوجه قانونی در راستای صیان

  راستای   در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری خاص برای احکام و مقررات مندرج در قانون مزبور در

ای از مقررات کیفری قانون مزبور نظیر مجازات مقرر در خصوص پاره  .باشدحفظ حقوق زنان بسیار مثمرثمر می

ازدواج   لزوم ثبتطفل پیش بینی شده است.  جرم ترک انفاق و عدم انجام تکالیف مقرر از سوی مسئول حفاظت  

 لزوم اجازه مخصوص دولت در  ،لزوم رعایت حداقل سن ازدواج  ،به منظور برخورداری زنان از حقوق قانونی

لزوم صدور حکم دادگاه در   و   ای انکار غیر واقعی رابطه زوجیت رج ا  ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، ضمانت 

  ) همان، باشدان در قانون حمایت از خانواده میخصوص ازدواج مجدد مرد از موارد دیگر صیانت از حقوق زن

143 .) 

 میزان و نقش باورهای مذهبی در حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت از خانواده -2-6

 ، طبیعت   .کندهرچند اسالم شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی

همین دلیل برخالف تمدن  بهگر در زندگی و جامعه آفریده است زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدی

اسالم با تساوی حقوق زن و مرد    .حقوق مشابه  نهردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده  غرب اسالم به زنان و م

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران منزلت واالیی برای زن    .مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است 
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ه است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین قائل شد

امور در برابر قانون تاکید شده    ساویه افراد اعم از زن و مرد و تاسالمی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانب

به تصویب   139۲خانواده که در سال    قانون جدید حمایت از  ،با توجه به موازین اسالمی حاکم بر کشور  .است 

 . احصا کرده است را رسیده از جهت حمایت از حقوق زنان سه ماده مهم 

ای که در ماده  .باشدقانون حمایت خانواده می  ۲۲برانگیز  از ایرادات مطروحه در قانون جدید ماده بحث 

یه در زمان وقوع ر هرگاه مه  ۲۲طبق ماده    .دشناسسکه بهار آزادی می  110ذهن مردم به شکل خاص مهریه را تا  

های مالی قانون اجرای محکومیت   ۲سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول ماده    110عقد تا  

سکه تمام بهار    110گردد تا  ، فقط مالحظه می ازاداز این میزان باشد در خصوص مچنانچه مهریه بیشتر    .است 

های  قانون نحوه اجرای محکومیت   ۲ماده    .و بیش از آن نیاز به اثبات مالئت و دارا بودن زوج است   ۲مشمول ماده  

  در نظر گرفته است   ستندبه پرداخت مال مورد بدهی خود نی  مالی که در آن مجازات حبس برای کسانی که قادر

ذشته همواره ابزار و اهرم فشاری برای طلبکاران مالی در مسائل خانواده برای پرداخت مهریه بوده های گدر سال 

آیین نامه اجرایی موضوع   18ماید چرا که اصالح ماده  نقانون جدید مشکلی را حل ن   ۲۲رسد ماده  به نظر می  .است 

گردد  رئیس قوه قضاییه ابالغ و اجرا میتوسط    91های مالی که در مرداد ماه  قانون نحوه اجرای محکومیت   6ماده  

اثبات نمایدمزوج است    حبسبه عدم امکان    صلا در سایر موارد    18طبق بند ج ماده    .گر زوج توانایی او را 

آزاد  باشد    حبسز حبس وی خودداری و چنانچه در  علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد امحکومچنانچه مالئت  

یل مخالفت این بخشنامه با قانون شود اگرچه در این زمینه در محاکم رویه یکسانی وجود نداشته و بعضی به دلمی

الب احکام قطعی دعاوی مالی را متزلزل نموده و حتی در زمینه  غ د اما این بخشنامه اجرای  نکنآن عمل نمی   به

بنابراین همانگونه که ذکر گردید    .توان به آن استناد کردقانون جدید حمایت نیز قابل اعمال است و می   ۲۲ماده  



23 
 

انسجام    تواند به این امرسکه نیز نمی  110قبل از الزم االجرا شدن عمالً فاقد کارآیی الزم شده است و    ۲۲ماده  

های موجود  کارنامه خوب دانست چراکه در آن به دردین با  توان این قانون را جزء قوانخاص دهد اما در پایان می

   . در اجتماع و خانواده پرداخته است و سعی در پاسخگویی و ایجاد راهبرد در مشکالت و معضالت اجتماعی دارد

بحث نکاح موقت به  قانون جدید بود که در آن    ۲1از جمله مباحث بحث برانگیز در جامعه و مجلس ماده  

توافق   -۲باردار شدن زوج    -1زامی شناخته شده است:  لده ثبت ازدواج موقت در سه مورد اادر این م   .اشاره دارد

اگر چه قانونگذار تالش نموده تا بستن نکاح موقت را ساماندهی کند اما به نظر    . شرط ضمن عقد  -3طرفین  

ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم در قانون   .آید به دلیل اعتراضات فراوان به مقصود خود نائل نیامده است می

قانون    16برابر ماده    91و تجویز رسمی علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده    1353حمایت خانواده سال  

رضایت همسر  مگر در صورت  توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند  مرد نمی  1353حمایت از خانواده سال  

یا امراض    ، ابتالء زن به جنونل به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهرهمسر او، عدم قدرت  اول

زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از    بتال سال حبس قطعی، ا  5، محکومیت زن به  صعب العالج

یاد شده  قانون    1۷، غایب مفقوداالثر شدن زن. همچنین طبق مفاد قسمت اخیر ماده  طرف زن، عقیم بودن زن 

ماه تا    6هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از  

شد اما در قانون جدید  این مجازات مشمول عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید نیز می  .گرددیک سال محکوم می

بلکه با ابداعی تدوین کنندگان  نامعلوم و به کلی حذف گردید  زام و تکلیف بازدارنده مزبور بنا به دالیل لانه تنها  

و یا عدم الزام   ۲1در صورت وجود شروط مقرر در ماده نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش توانند  مردم می، آن

وع مبادرت به ازدواج  به ثبت آن در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موض

ترتیب ازدواج موقت صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن با فرض فقدان وجود موارد بدین   .موقت نماید
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های  حمایت   هو حذف عملی و عینی کلی  1353از خانواده سال    قانون حمایت   1۷و    16مزبور با حذف عملی مواد  

همسر اول و ایجاد امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و    ،قانونی مقرر نسبت به زن 

که آنبی .قانونی و مجاز شمرده شده است  ،ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف برابر قانون اخیر رسمی

ها  دان و آثار حاصل نسبت به خانوادهنی به تبعات حاصل از گسترش فراگیر ازدواج موقت در بین مرنوک  گذارقانون 

گ و روابط زوجین فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سالمت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهن

زامات قانونی مقرر در قانون اساسی و های متعدد حاصل از آن برخالف الو سالمت جامعه و بروز ناهنجاری

 (. 199-۲1۲: 139۷فر، مهر و حسینی)نکوییتوجهی نموده باشد 1353قانون حمایت از خانواده سال 

 گذاری حوزه خانواده در ایرانخال سیاست -3

کرده  را بیان    1391در ذیل این عنوان برخی از نواقص و خالهای موجود در قانون حمایت از خانواده سال  

 دهیم.و خالهای موجود در خصوص زنان سرپرست خانوار را مورد بررسی قرار می

 نواقص و معایب موجود در اعمال حقوق زنان در قوانین حمایت خانواده  -3-1

 ه در رسیدگی به جرایم خانوادگیبینی صالحیت دادگاه خانوادعدم پیش  -

 دادگاه خانوادهیدنظر در احکام بینی موارد قابل تجدعدم پیش  -

 نی جلسات رسیدگی دادگاه خانواده بینی برگزاری علنی یا غیرعلعدم پیش  -

  امین قانونی الزم در موارد فوریعدم پیش بینی در خصوص اخذ ت -

 م بارداری از سوی پزشکی قانونی عدم پیش بینی ضرورت ارائه گواهی عد -



25 
 

 عدم پیش بینی موارد جواز زوجه در ازدواج مجدد   -

 نی نحوه درخواست اذن ازدواج از دادگاه  بیعدم پیش  -

 دادگاه   ذندون اخذ اجازه از همسر اول یا ابینی ضمانت اجرایی کیفری ازدواج مجدد زوج بعدم پیش  -

 زام به داشتن وکیل در دعاوی خانوادگی لبینی موارد اعدم پیش  -

 های اجتماعی و حقوق خانواده  بینی برخی ضرورتعدم پیش  -

 نفقه کودکان ناشی از روابط نامشروع  بینی وضعیت عدم پیش  -

 تعارض در شمول یا عدم شمول قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی   -

 وجود ابهام در مفاهیم برخی از واژگان و عدم تعریف آنها  -

  ۲1گانه مقرر در ماده عدم الزام به ثبت ازدواج موقت در غیر از موارد سه  -

 خانواده و جامعه برای زوجین جوان تجویز عملی توافقات مضر نظام  -

 ابهام در خصوص صالحیت دادگاه خانواده راجع به برخی مطالبات زوجه   -

)پژوهی   و وجود تعارضات میان قانون مزبور و قانون جدید  53قانون حمایت خانواده سال    سخ عدم ن -

 (. 148الموتی، پیشین، 

 سالمند خالهای قانونی در خصوص زنان سرپرست خانوار و   -3-2

 :صورت زیر آمده است  تصویر آینده جامعه دلخواه ایران به ساله ست یانداز بشمدر سند چ 
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  درآمد،  ب مناس عبرابر، توزی یهااجتماعی، فرصت  نیغذایی، تام ت یمت، رفاه، امنالبرخوردار از س جامعه»

 «.مطلوب زیست  طی مند از محو بهره  ضیبه دور از فقر، فساد، تبع خانواده منهاد مستحک

  ی ازهای ن هاز افراد جامعه که زنان هستند و بدون توجه ب  مییبدون در نظر گرفتن ن  ماین مه  لحصو  قطعاً

اند. این بوده  نیوانتوجه ق  زن سرپرست همواره مورد  ی می خانوارهاالب اسالبعد از انق  .گرددآنان حاصل نمی

 آورده  م راه این گروه در کشور ف  یازهایپاسخگویی به مسائل و ن  یقانونی و حقوقی مناسبی را برا  نهیزم عموضو

کم  دو  .است  شامل  که  اصلی  حمایتی  امام خم  تهیسازمان  می   ( ره)  نییامداد  بهزیستی  سازمان  در شو    کنار  ود 

و    کار اون، وزارتوزارت تع  ،یرامور زنان و خانواده ریاست جمهو  متولی دیگر همچون معاونت   یهاسازمان

  بهزیستی   یهاپردازند. با این تفاوت که تمرکز سازمانرفاه اجتماعی به ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار می

و ...  ل  اشتغا  ایجادزش،  ه بازنشستگی، آمومیب  دمات درمانی، و خ  هانیماه   یهایامداد بر پرداخت مستمر  تهیو کم

تصویب مقررات    یریگیپ دوین و ه، تبرنام  هیر تهب  شتریمذکور ب  یهامعاونت و سازمان  ت یمتمرکز است. اما فعال

تواند به عنوان  می  خوداشتغالی هنظر دور داشت ک  د ازسازمانی نبای  یهاحمایتی متمرکز است. در کنار حمایت 

مفراهک راهکاره   ، یدیار  برابر مشک  خودسرپرست  انزن  یازس آماده  یرا ب  یرورض  یاازجمله  مختلالدر  ،  ف ت 

دهی زنان سرپرست  رح سامانطبهتر است    دولت  هنیفی و روانی باشد، لذا در این زمطعا  ،یت فکرالمشکمخصوصاً  

شناسی  شکل  راتییزن سرپرست، و تغ  یخانوارها  روزافزون د را به اجرا گذارد. با توجه به رش  لخانوار خوداشتغا

در عهده گرفتن    م طالقکه سه  ت یسرپرست خانوار، این واقع  زنان ن آمدن س  نیایپ لمثا  عنوان  ها بهخانوادهاین  

آمار رو  لسرپرستی در حا است و  باید س  به افزایش  زن   ین حوزه خانوارهاالک   یهااست ی رشد تجرد مطلق 

  ازمند یبرنامه ملی زنان سرپرست خانوار تدوین شود. این موضوع ن است  زم ال نیگردد. همچن یازنگرسرپرست ب
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سرپرست سرپرست و بدمتولی امر زنان سرپرست خانوار، بی   ی هاسازمان  تمام نیهمچنه و  سه گان   یهمدلی قوا

 باشد.  می

آنان    روجاین زنان و خ اللبه سمت استق یریگسمت  یرود تا داراحوزه انتظار می این ایتیحم نیواناز ق

اغل حمایت از مش  ،یافنی و حرفه  یهاازجمله آموزش  یتوانمندساز  یهاریق برنامهط از    حمایت  وبیه معاز چرخ

 دروند. با توجه به آمار موجو  شیکارآفرینی پ  نهیکردن زم  مو فراه   یآموزمهارت  ت،ال یوام و تسه  یاعطا خوانگی،  

  درصد   10از    شیب  ( درصد  9/    5ا  از کردستان ب   ریغ)ها  زنان سرپرست خانوار در تمام استان  م، سه 1395  لسا

  ی هااستان زن سرپرست و   یدرصد خانوارها  شترینیدرصد ب  16/    6و بلوچستان با    ستانی است هرچند استان س

. این موضوع  دارند راربعد ق  یا ه درصد خانوار زن سرپرست در رتبه  13  /  4با    یخراسان جنوبی و خراسان رضو

همان استان را    یاقتصاد رایط استانی با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی و ش  یهارح طها و  لزوم تدوین برنامه

استانی مربوط به این   یالگو انشد تا بتو  قیدق  ف مختل  ی هازن سرپرستی استان  یها گیژرساند. باید در ویمی

 ت یجمع  ریق، سطال  زانیشتاب افزایش م  داد.  قرار  یریزمتولی امر برنامه   ی هاسازمان  ار یپدیده را استخراج و در اخت

زن سرپرست، افزایش تصادفات    یخانوارها  یسواد  ت یوضع ت،  سن زنان سرپرس  دنآم   نیایپ  ،یالمند س  یسوو  به

مهارت  ،یاجاده دریافت  تاک  و استرس   رلکنت  یهاعدم  عدم  مسئله،  بر    و  آموزش  مست یس  دی حل  پرورش 

جرم و مجازات زندان    طالقمواد مخدر و افزایش ا   مصرف زایش روحی، فرهنگی و حقوقی افراد، اف  یتوانمندساز

کنند  می  ی زن سرپرست به ما یادآور  یخانوارها  یاقتصاد  یپذیرب یآس ار در کن  اه یفکارالخ  ف انواع مختل  یراب

باشد که تنها با در نظر گرفتن می  عابمن   جیبه یک عزم ملی و بس  ازین  خانوارها نت ایالکه جهت کاهش معض

 ی ها و ایده برون رفت از چرخه حمایت   یقو  یاجرا  نیتضم  یکه دارا  نییو قوان  توانمندکننده،  جامع  یاه برنامه
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از زنان و همچن  یروثگام م  توانندمی ددارن  مالی را این گروه  به  : 1398)باقری،    جامعه بردارند  نیدر خدمت 

138 ).  
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 گیرینتیجه

 در قانونگذار  یاجتماع به لحاظ شهروند بودن از سو  طی زنان در مح  یکه برا  یفیافزون بر حقوق و تکال

از حقوق    ی سر  یک   یدارا  ز،یخانواده ن  ل ینظر گرفته شده است، این قشر از افراد جامعه پس از ازدواج و تشک

  ی در نهاد خانواده دارا   حضورشان اذعان داشت که زنان به واسطه   توانیدیگر، م  یانی. به بگردندیمختص به خود م

ایران از دیرباز مورد توجه قانونگذارِ مجالس    یحقوق . حقوق مزبور در نظامشوندیم  ف یاز حقوق و تکال  ییک سر

قانون ازدواج در    ،130۷در سال    یهمچون قانون مدن  یمقررات و  نیقرار گرفته است. قوان  یمختلف قانونگذار

  ی هایکه در مفاد خود بصورت پراکنده به حقوق زنان توجه داشته و حوزه  دانست  ینی قوان  توانیو ... را م  1310سال  

آن را مورد  با تصویب نخستقرار داده  حمایت  از    ی قانونگذار ط  ،1346قانون حمایت خانواده در سال    نیاند. 

نحو  ماده،۲3 به  پرداخت،  خانواده  نهاد  در  زنان  حقوق  مسأله  به  خاص  توانست   یبطور  مزبور  قانون    در  که 

ق  ال ط  موارد مرد را محدود سازد. مضافاً آنکه   اریق، منع اشتغال زن و ازدواج مجدد، اختالهمچون ط  یهایحوزه

نداشت؛    یعمر چندان  ایران یدر نظام حقوق  1346به درخواست زن را افزایش دهد. قانون حمایت خانواده مصوب  

و با توجه به مقررات مندرج در    تبصره  10ماده و    ۲8در  1353چراکه با تصویب قانون حمایت خانواده در سال  

تصویب قانون حمایت    یاصل  زهیداشت که انگ  اذعان توانیم  یقانون مزبور، منسوخ گردید. به طور کل  ۲8ماده  

حمایت از    یاده بوده است. قانون مزبور در راستادر نهاد خانو  زنان از حقوق  شتریحمایت ب  ،1353خانواده سال  

ق الاز جمله: گسترش موارد درخواست ط  ی و تحول گردید. موارد  رییتغ  دچار یمهم  یهاحقوق زنان در حوزه

زن در منع اشتغال   اریتعدد زوجات، اخت یق توسط مرد، محدودیت مرد براالموارد ط کردن توسط زن و محدود

 از زمره این  توانیوالدین را م  یحضانت اطفال در صورت جدای  نییازدواج و تع  ی سن قانون  بردنال  باشوهر،  

  ست.دان  تالتحو
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 ق یاز پشتوانه عم  برخوردار حمایت خانواده که  نی در کشور ایران، ضرورت پرداختن به قوان  بالوقوع انق  با

احساس   شیاز پ  شیزمان باشد ب  اتیمقتض  و  یمالمتناسب با شرایط جامعه اس  نیبوده و همچن  یو حقوق  یفقه

تصویب و به    1386  ریدولت در ت  أتیدر جلسه ه   ه یقضای  قوه  شنهادی یحه حمایت خانواده به پال. تا اینکه  شدیم

نمودن نهاد    فیبه جهت تضع  یو اجتماع  یاسین س الانتقاد فعا  مورد از این قانون  یهای مجلس ارسال شد. بخش

عنوان اقدامات مثبت    از قانون مزبور به  یهاقرار گرفت، اگرچه از بخش  یاساس خانواده و مغایرت داشتن با قانون 

 1391در اسفند ماه    یحات متعددالبا اِعمال اص  اریبس  یفراز و فرودها   یحه مزبور طالی   سرانجام د.حمایت نمودن

  ی راستا  را در یهاییو رسماً تبدیل به قانون گردید. قانون مزبور ابتکارات و نوآور د ینگهبان رس یشورا دیتأیبه 

قضات، الزام   تعدد ستم یبه: استفاده از س توانیحمایت از حقوق زنان به ارمغان آورد که از جمله موارد مهم آن م

 ی سقف برا  نییتع  مشاوره، جدید دادگاه خانواده، ایجاد مراکز  یهات یح المشاور زن، ایجاد ص  ی به حضور قاض

اختصاص    ن،یداوران منتخب زوج   ت یوضع در  رییمهریه، الزام به ثبت ازدواج موقت، تغ  یفریک  یضمانت اجرا

  .زنان و ... اشاره نمود یبرا یمستمر و فه یحقوق وظ نییتع ،یفریمجزا به مقررات ک یدادن فصل

 اشاره و عدم  ،1391قانون حمایت خانواده سال    58نگارش ماده    وهیاذعان داشت که با توجه به ش  توانیم

 ت ینباشد، قابل  مغایرت در  91که با قانون سال    یقانون مزبور در موارد  ،1353به نسخ قانون حمایت خانواده سال  

مرد از داشتن همسر    ت یممنوع  ،91ل  در قانون سا  خانواده صندوق حمایت   ینیشبی. عدم پباشدیاستناد را دارا م

  ن یی عدم تع  ،ینهاد داور  ت یتعدیل نقش و اهم  ،91در قانون    یقانون و  یو تجویز رسم  53دوم در قانون سال  

  ، ضمانت اجرا  لحاظه  ب  سقف نسبت به مهریه و آثار آن  نییتع  ،خانواده   یهااحکام دادگاه  ت یقطع  موارد مصادیق و 

اختصاص دادن   نیو همچن  دادگاه خانواده  یموضوع  یها ت یح الص افزایش  ،یو ترافع  یق توافقالط  انیتمایز م

ک  یفصل مقررات  به  قانون سال    یفر یمجزا  تفاوت  توانیم  را  91در  اهم  مزبور   انیم  ادینیبن  یهااز  قانون  دو 



31 
 

   یط  91فرآیند تدوین تا تصویب قانون حمایت خانواده سال    یوجود رفع نواقص و ابهامات در ط  با  .برشمرد

 یمتعدد یهاالموجود جامعه با نواقص و خ اتیقانون مزبور به جهت اجراء با توجه به مقتض ،91تا   86 یسالها

حقوق زنان در نهاد   از یحداکثر  انت ی که ص  باشدیوجود تعارضات و ابهامات روبرو م  ،ینیشبی به لحاظ عدم پ

در حوزه تدوین و تصویب   یقانونگذار اذعان داشت که روند  توانی. اگرچه منمایدیخانواده را با چالش مواجه م 

 یاحظهالقابل م  شرفت یحرکت رو به رشد و پ  خانواده، حمایت خانواده و به تبع آن حقوق زنان در نهاد   نیقوان

   را دنبال نموده است.

 راهکارها   و شنهاداتیپ

 :  در دو حوزه مطرح نمود توانیاین پژوهش را م یو راهکارها شنهاداتیپ یطور کل به

 یدعاو  و  امور   به  مربوط  ات ی شکا  هیکل  به  یدگیرس  در  صالح  مرجع  عنوان  به  خانواده  دادگاه   نییتع  نخست؛ 

  ی خانوادگ فاتالامور و اخت  ت یبا ماه   یدعاو   یبه تمام  ی دگیرس   ت یح الکه دادگاه خانواده ص  یآنجای  از  :ی خانوادگ

به   باشد،یم  91  سال قانون حمایت خانواده  4گانه مذکور در ماده    18آن محدود به موارد    ت یح الرا ندارد، و ص

از   یو امور خانوادگ  یدعاو  یتمام به  یدگیدادگاه مزبور، رس  یبهتر است با توجه به کارکرد تخصص  رسدینظر م

ح قانون  البا اص  تواندیگرفته که این امر م  قرار  دادگاه خانواده  ت یح البه صراحت در ص  ،ی فریجمله مقررات ک

 نیدادگاه مزبور محقق گردد. البته در هم  اراتیو اخت  ت ی ح الص از طریق افزایش حدود  91حمایت خانواده سال  

 .وجود دارد زیو امور مزبور ن یمتخصص در رابطه با دعاو  یادار و یراستا ضرورت استفاده از کادر قضای

 :91سال  خانواده ت یحما قانون موجود  ابهامات و نواقص  رفع ضرورت ؛دوم 
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 انت ی. به جهت صباشدیءها و ابهامات مالدچار خ  یمتعدد  یهاحوزه در  91قانون حمایت خانواده سال  

مرتفع    91ح مواد قانون حمایت خانواده سال  النواقص و ابهامات موجود با اص  است  زم الاز حقوق زنان    یحداکثر

اندیشمندان و علما  بایست یامر مهم م  این ی گردد. در راستا   ، یهمچون روانشناس  یمختلف  یهارشته  ی از نظر 

 خانواده در خصوص حقوق زنان در نهاد  یترتر و کم نقص جامع  نیو ... بهره جست تا به قوان  یشناسجامعه 

از   یموثر  حمایت  تواندیمسأله مهریه نم   یبرا  یفرییا حذف مجازات ک  نیینمونه صرف تع  یدست یافت. برا

حفظ   زیمهر و محبت ن  از آکنده  یخانواده را توام با فضا  انیک  یزنان در نهاد خانواده را محقق سازد و از طرف

 نماید. 
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Abstract 

Women, as members of the family institution, enjoy a range of rights and 

responsibilities. Although in the past, women's rights were not given due attention 

in the family institution and in accordance with the high personality of women, but 

at this time, due to the widespread demands and struggles of women and women's 

rights movements, the issue of protection of women's rights It has made significant 

progress compared to the past. The religion of Islam, as the most complete religions, 

gave true and legal independence and personality to women who have been deprived 

of their natural and human rights throughout history and human societies, and their 

false and natural rights were recognized in the institution of the family. Among the 

laws that have been formulated and approved specifically regarding the protection 

of women in the family institution, we can mention the Family Protection Laws of  

46, 53 and 91. Each of these laws in the field of protection of women's rights in the 

family institution have been able to bring innovations. The Family Protection Act of 

1953, despite innovations that provided more protection for women's rights in the 

family institution, could not provide effective protection of women in the family 

institution due to existing shortcomings and challenges. Until the enactment of the 

new Family Protection Law in 1991, the legislator was able to consolidate and 

accelerate the growing process of protection of women's rights in the family. 

Although the new Family Protection Act has shortcomings and legal loopholes in 

some areas, it has been able to protect more aspects of women's rights than previous 

laws. 

Keywords: protection laws, legal gaps, family rights, women 
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