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Article Info Abstract 
Article Type: 

Research Article 

Family is regarded as the main cell of society. In order to facilitate, 

maintain and strengthen the family, the Iranian Constitution states 

standards, and ignoring these standards harms the family. The purpose 

of this article, which is done by descriptive-analytical method, is to the 

examine how the standards laid down in Article 10 of the Constitution, 

have been applied in upstream documents, policies declared by the 

Supreme Leader and the existing laws on family. The findings indicate 

that rules and factors discussed in Article 10 of the Constitution were 

all considered as a requirement in upstream documents, such as 

General Policies on the Family notified by the Supreme Leader in 

2015, the Act on the Facilitation of Youth Marriage passed in 2006 by 

the parliament, the Civil Code and the Family Support Law passed in 

3013, etc. However, high divorce rates, filing of lawsuits in family 

courts, including subsistence alimony, marriage portion, divorce and, 

most importantly, reduction in marriage rates, indicate defects due to 

the lack of full attention to General Policies and the incomplete 

implementation of existing laws in the country's judiciary and lack of 

supervision by those in charge. Moreover, it is suggested that an 

appropriate and clear pattern for families be presented. 
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 چکیده اطالعات مقاله
عنواا سلول اصلی تامعه از اهمی  واالیوی برخووردار اسو . در صوانوا اساسوی      خانواده به پژوهشی نوع مقاله:

اس  که مغفوول  ،س یل، حفظ و استوار  خانواده ،دریح شده  منظوربهیی هاشاخدهایراا 
 روش . هدف از ایون ،ققیوک کوه بوا    کندیمخانواده را دچار آسیب  هاشاخدهماندا از این 
صوانوا اساسوی در    10 اصل در  مدرح هاشاخدهان ا  گرفته، ،وته به  ،قلیلی-،وصیفی

اسو .   در نظا  حقووصی ایوراا   ب،غی و صوانین موتودا  هااس یس ،باالدستی ،دوین اسناد
کو،ا و اسوناد باالدسوتی، ماننود     هوا   سیاسو   کوه در  دهدیمنشاا  ژوهقپ  هاافتهی
 ،سو یل  صوانوا  ،1395 سوال  کلی خانواده، اب،غی از سو  رهبور انقو،د در    هااس یس

برخی مواد صانوا مودنی و صوانوا حمایو  خوانواده، مدوود       ،1384 تواناا مدود ازدواج
مورد اات ا  صرار گرفته و بوا ،وتوه    رمذکومدرح در اصل   هاشاخدهو ...، ضوابط و  1391

و دعواو    هوا دادخواسو  آمار طو،ق، ببو    با وتود این  ده اس .شبه آن ا ،نظیم و ،دوین 
کاهق نور  ازدواج، حواکی از وتوود     ،رم مخانوادگی اعم از نفقه، م ریه، ط،ق و از همه 

را  نواص  صووانین   ، اتهااس یس،وته ناکافی به  به آن انقایدی اس  که بخق اعظمی از 
ة اااو  مطلود و شفاف بورا  خوانواده   ارائ. همچنین گرددیبازمو عد  نظارت متوایاا امر 

 پیشن ادها  این پژوهق اس .رفع موانع اترا  صانوا ،س یل ازدواج تواناا از تمله و 
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 مقدمه
 کوه  ا گونوه بوه  اس ، شرب اتتماعی زندگی گیر شکل خانواده از ارکاا اساسی و بنیادین تامعه و مقور

و در  نورزیوده و نی  بنیادها  فکر  از پرداختن بوداا دریو     از مکا،ب سیاسی، اتتماعی، فلسفی یکهیچ
. در اسو، ،  نبووده اسو    نیواز بوی اندیشیدا در اصول استقکا  بخق به ارکوانق   هیچ عدر  انساا از

  بسیار باالیی برخوردار اس . ارزش و اعتبوار  ،رین کانوا رشد و ،عاای بشر از صداسعنواا م مخانواده به
 آیوات  در ور 21 نسوا:: ت دانسوته شوود   غلویظ  میثواق  ازدواج کریم، خانواده، موتب شده اس  که در صرآا

-61 و 26-35 و 2-9 نوور:  ؛35 و 34 نسا:: ؛233 کند تبقره: اشاره ازدواج شرایط و آبار هدف، بر متعدد 
 که خدا ن د در اس  نشده ن اده بنیاد  اس، ، در»: فرمایندمی ر  تصراک ر. همچنین پیامبر21 رو : ؛58
 روابوط  منظور ،نظیمبه هاییهمین اساه آموزه برر. 383 :3ج ق،1413 ااقمی،ت« باشد ،رمقبود ازدواج از
مقرر شده اس . خانواده کانونی اسو  کوه زا و مورد براسواه صواعود حقووصی و بوا رعایو           خانواده در

شوند و ،وسط سازاا در این مقیط زاده میدهند و نسل فردا و آیندهاخ،صی، آا را ،شکیل می ها ،وصیه
یابند. عقیده، آرماا، اخ،ق، ،ربی  و حقوق در کنار هوم  پدر و مادر با همکار  دوا  و تامعه پرورش می

کننود و در  موی دهند، از صداس  آا پاسودار   عرض و هم ماا این م موعه را ساماا میصورت همو به
 ر.19: 1390نیا، کنند تحکم استوار  روابط خانوادگی ،،ش می

ها  اخیر، مف و  سنتی و مودرا خوانواده اعوم از گسوترده و     امروزه در برخی توامع، با ،قوالت دهه
مدرا آا که مبتنی بر نکواح و پیونودها  خوونی نیسو ، در     ا ، بسیار کمرنگ شده و مف و  پس هسته

خوانای  گرایی و مشروعی  هوم ها آزاد  روابط تنسی، هم نسر  اس . مبنا  این دیدگاهگیحال شکل
 ر.  493: 1399شناسد تموسو ، خانواده را به رسمی  می اس  که اشکال نامتعارفی از

 ها  مذهبی و اخ،صی، انقطاط روزاف وا خانواده در معنا  صقیح آا را در پی دارد.فقداا باورها و ارزش
هوا  اسو،می، در ت و  ضورورت     عنواا نظوامی برخاسوته از ارزش   ور  اس،می ایراا بهنظا  تم

شمار  را در راستا  ،قوی  ن واد خوانواده و پیشوایر  از    ها  بی،شکیل، حفظ و ،قکیم خانواده، ،،ش

 بوه  ،وتوه  ،1357پس از انقو،د اسو،می ایوراا در سوال     ، ا ل این واحد اتتماعی مقده کرده اس . 
 نظیور  ن ادهوا  و اصشوار  برخی به  اژهیو عنای  صانوناذار و گرف  صرار ،وته مورد ،قنین در اس،  موازین
بوه ایون موضووعات    را ، چنودین اصول   .ا.ا.اساسی ج صانوا اصول ،دوین در داشته و مبذول خانواده و زا

از آن وا کوه   » دارد:،رین سند حقوصی ایراا، مقورر موی  صانوا اساسی، عاای 10اصل اس .  دادهاختداص 
ها  مربوط باید در ت و   ری  خانواده واحد بنیاد  تامعة اس،می اس ، همة صوانین و مقررات و برنامه

آساا کردا ،شکیل خانواده، پاسدار  از صداس  آا و استوار  روابط خانوادگی بر پایوة حقووق و اخو،ق    

 را یاسو،م  ةتامعو  مقننوین  و اذاراااسوت یس ،اصل با ای اد بستر و فضایی گفتموانی این «. اس،می باشد
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 صداس ، اهمی  خانواده، ،شکیل و ازدواج در ،س یل مقوری  با مقررا،ی ،دوین و  استاذاریس به موظف
 . گرداندیماستقکا  و ،عاای خانواده با رعای  حقوق اس،می و ،عاایم اخ،صی اس،   حفظ،

ازیابی هوی  انسانی آناا ضرور  دانسته شده در مقدمة صانوا اساسی نی  استیفا  حقوق زناا برا  ب
هوا  دهند، سیاستاذار رو با ،وته به اینکه نیمی از ارکاا خانواده در تامعه را زناا ،شکیل میاس . ازاین

ا  باشود کوه ضومن حراسو  از حقووق      گونهو وضع ،مامی صوانین و مقررات حوزۀ زناا و خانواده باید به
دار  اشوی از نقوق ارزشومند زا در خوانواده نیو  اسوتیفا شوده و ع وده        فرد  زناا در تامعوه، حقووق ن  

ها  زناا در حیطه روابط زناشویی و خانوادگی نی  ،قوی  شود. بودی ی اسو  ،فکیوک مسوائل     مسئوای 
پذیر نیس ، بلکه سبب ای اد خدشه بور پیکورۀ ن واد مقوده خوانواده      ،ن ا امکااحوزۀ زناا از خانواده نه

اواین صد  در ت   حفظ و ،قکیم بنیاا خانواده، وضع یا اص،ح صووانین حووزۀ زنواا و     روشود، ازاینمی
اصدا  اخیور مرکو  وکو،، کارشناسواا     ها  این ن اد پرخیر و برک  اس . خانواده در راستا  ،قوی  بنیاا

،م یدات  ة اترایی صانوا حمای  خانواده در ای ادنامنییآرسمی و مشاوراا حقوصی صوۀ صضاییه در اترا  
ها  بسیار م م و مؤبر در حفظ و ،قکیم خانواده الز  ت   اعطا  م وز در زمینة مشاوره از تمله اصدا 

 .  رودیم شماربهو تلوگیر  از انق،ل آا 

،قلیلی ان وا  یافتوه، ضومن مطااعوة اسوناد باالدسوتی و       -هدف از این پژوهق که با روش ،وصیفی
 10شده در اصل ها  ،بیینها، بر شاخدها ،وته مقررات و سیاستاذار صوانین نظا  خانواده، بررسی می ا

صانوا اساسی اس . نظر به اینکه صانوا اساسی متضمن صواعد و اصول کلی در یک کشور اس  و مقررات 
رو برا  ،ضمین احترا  به صانوا اساسی، مطابقو   ،ر  نسب  به آا صرار دارند، ازایندیار در درتة پایین

هوا   انین با آا ضرور  اس . ضرورت پرداختن به این موضوع نی  از آا حیث اس  که در سوال سایر صو
ها مواته اس . همچنوین  اخیر تامعه با کاهق آمار ازدواج، اف ایق بب  ط،ق و فروپاشی درونی خانواده

ا حووزۀ  رسیدگی صانونی به مسائل زناا و پیایر  حقوق ایشاا از سو  ن ادها  فعال اتتمواعی، فعواال  
زناا و خانواده یا مخاافاا صوانین موتود، پیوسته مطاابه شده و هر روز با موضوعی تدیود پوا بوه عرصوة     

ها  اتتماعی شود؛ مطاابوا،ی کوه   ،واند موتب آسیبها  اتتماعی در فضا  م از  گذاشته و میشبکه
شود و در نتی ه اواین آسویب  گاه اگر در بستر صانوا به آن ا رسیدگی نشود، به معضل اتتماعی ،بدیل می

 دایل نقق برتستة زناا در خانواده، به بنیاا این ن اد ارزشمند وارد خواهد شد.آا، به
داناا در صااوب کتوب حقووصی بوه     ا  نااشته نشده اس  هرچند حقوقذیل موضوع این پژوهق مقااه
بررسوی ،وتوه مقوررات بوه     رو  پژوهق پویق رو از حیوث   اند؛ ازاین،فسیر اصول صانوا اساسی پرداخته

 دارا  نوآور  اس . 10ها  اصل شاخ 
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 شناسیمفهوم. 1
 شود:صانوا اساسی ،بیین می 10ها  مدرح در اصل نخس  شاخده

 

 1. خانواده1. 1

اند کوه در ایون   عنواا پدیدۀ اتتماعی و یا ن اد  حقوصی، بررسی کردهحقوصداناا خانواده را از دو منظر به
طبقوات  به بیواا  که  صانوا مدنی 1032و  862مواد شود. در اصط،ح حقوصی بررسی میپژوهق، خانواده 

، گروهوی مرکوب از شوخ    عا  یا گسوترده، یعنوی   اعضا  خانواده  ،بیین ، ناظر برپرداخته نسبیاصربا  
ا  نیو  زا  خانواده در معنا  خاص یا خانوادۀ هسته .برندمی، که از یکدیار ارث س خویشاا و همسر او

کنند، با این معیوار کوه ،قو     طور معمول با هم زندگی میشوهر و فرزنداا ،ق  سرپرستی آن ا که به و
 ر.14: 1392ریاس  و مدیری  شوهر و پدر خانواده هستند، شناخته شده اس  تصفایی و امامی، 

ه هایی دانس  که در تبور یوک سلسول   ،واا تامعه را عبارت از م موعه انساادر یک نااه کلی می»
«  ورندها در یکدیار ادغا  شده و در یک زندگی غوطهها و آرماانیازها و ،ق  نفوذ یک سلسله عقاید، ایده

بینوی و بیونق   ا  براسواه نووعی از ت واا   ،واا تامعهر. تامعة اس،می را نی  می333: 1384تمط ر ، 
أمین نیازهوا  تنسوی یوا    اتتماعی دانس  که ن اد  همچوا خانواده را چی   بسیار فرا،ور از کوانوا ،و   

داند تمشروح مذاکرات م لس بررسوی ن وایی صوانوا    ها  ساده در زندگی میاصتداد  یا پاسخ به ،عاونی
ر. از آن ا که بررسی منشأ تامعوه و اتتمواع از دو سواح     433: 1،ا، جاساسی تم ور  اس،می ایراا، بی

ها بسیار ق زندگی تمعی و همبستای انسااشود و عامل ایدئواوژیک در پیدایماد  و معنو  م،حظه می
 رو در اس،  و نی  سایر ادیاا آسمانی، بیق از هر چی  به آا اهمی  داده شده اس .مؤبر اس ، ازاین

رو پوذیرد، ازایون  تانبة اسو،  را موی  حکوم  اس،می در عرصة سیاس  و ادارۀ تامعه، مرتعی  همه
بر ،مامی اشخاص و روابط میاا آن وا حواکم اسو . بودی ی      ها  اس، ا  اس،می اس  که آموزهتامعه

، در صااب صوانین فرد ، خانوادگی اس  که وضع مقررات مبتنی بر شریع  اا ی برا  نیل به ،عاای انساا
 ،واند صورت پذیرد.ا  نمیو اتتماعی، ت  در بستر یک چنین تامعه

 

 . حقوق2. 1

،وانود  گوهر حک و ت : مقود  آا، وتوود ارادۀ آزاد  اسو  کوه موی     معنا که شده، بدینیعنی ارادۀ ،ضمین 2حک
. 1منفعو  -و نظریة سود 3انتخاد-ها  دیار را مقید کند. دو نظریه در ،عریف حک مطرح اس : نظریة ارادهاراده
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شده، یعنی حک برا  حفوظ و حمایو  از یوک منفعو  شوکل      منفع ، حک یعنی منفع  ،ضمین-در نظریة سود
 ر.152: 1398سازد تراسخ، ف ،ضمین یک منفع  بنیادین دیاراا را مکلف میگیرد و با هدمی

 کند.ها  متفاو،ی را ای اد میپذیرفتن هریک از این نظرها، هن ارها و ارزش
رو بوده اس . مکتب حقوق طبیعی، برخی حقوق را ذا،ی و از بدو مف و  حک در طول زماا با ،قول روبه

گرایواا وتوود هویچ    ر در طبیع  انساا وتود دارد. برخ،ف نظر آن ا، ابباتصورت مستتخلق  دانسته که به
دارند پس از ،کام،ت فکور  بشور و ،شوکیل تواموع،     شناسند و بیاا مینوع حک را از ابتدا به رسمی  نمی

هوا  مودنی و سیاسوی در    ر. حک32: 1394اند تموسو  ب نورد ، ها این حقوق را شناسایی کردهارادۀ دوا 
شدند که پس از ورود به حیطة حقوق موضوعه، صابلی  ادعوا و مطاابوه   ها  اخ،صی مقسود میدا ارزشابت
 ر.49: 1392گردد تتاوید، واسطة منشأ آا به حک حیات انساا بازمییابند. ارزش این حقوق بهمی

یو  تایاواه   ها  ارزشوی و اخ،صوی ن  شود؛ اما در نظا گر میگماا ن اد حک در ساختار حقوق تلوهبی
اهلل بوودا  اهلل و در مسیر کمال و صرد اایا  دارد. نظا  حقوصی اس،  براساه ،وحید و معاد و خلیفةویژه

نیوا،  انساا اس  و در نتی ه، انساا با ،وته به هدف غایی خویق در برابر خداوند مسئول اسو  تحکمو   
هوا  اخ،صوی بورا     قاد  و دسوتورااعمل که اصول اعتگونهر. در نظا  آیینی اس، ، هماا36: 1، ج1390

اص،ح فکر و روح در نظر گرفته شده، ضوابط، مقررات و صوانین نی  برا  اص،ح رفتار و ،نظویم حقووق و   
،کاایف و ،بیین مقدودۀ اختیارات و سطح ،وصعات در راستا  نیازها  بشر ،ودوین یافتوه اسو . بنوابراین     

سائل فق ی شریع  دانس  که در صااب مقررات بورا  ،نظویم   ،واا هماا احکا  و محقوق اس،می را می
 اند.روابط و مناسبات فرد  و اتتماعی تامعة مسلمین با مقوری  ،وحید، نبوت و معاد ،بیین شده

 

2. نکاح3. 1
 

دهود  شود و به آن ا حوک موی  وسیلة عقد بین زا و مرد حاصل میعاطفی اس  که به-ا  حقوصینکاح رابطه
ر. از این حیث که خانواده متشکل از حداصل دو نفر اس ، 21: 1381زندگی کنند تمققک داماد، که با یکدیار 

هوایی کوه   ها  انسانی اس ؛ ار،بواط شود و این اتتماع هرچند کوچک، بستر ار،باطیک اتتماع مقسود می
در کوانوا  ساز حقوق و ،کاایف متقابل اعضا نسب  به یکدیار اس  و این اس  کوه علوم حقووق نیو      زمینه

طورکوه صووانین و مقوررات    ر. آنچه مسلم اس  هماا19: 1394یابد تاسد  و شکر ، خانواده موضوعی  می
،نظیم روابط بین اعضا  خانواده، از اهمی  زیواد  برخوردارنود، پویق از آا و حتوی بیشوتر از آا، نیازمنود       

 اند.به آا وضع شده منظور ،شکیل خانواده و مقررات مربوطهماهنای صوانینی هستیم که به

 

                                                                                                                                                    
1. Interest-benefit Theory 

2. Marriage 
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 1. قداست4. 1

اس ؛ یعنی خانواده در اسو،  یوک    صانوا اساسی دربردارندۀ معنایی اخ،صی 10شده در اصل صداس  ،دریح
دانند و ماهیو  آا را  رو فقی اا نکاح را مستقب مؤکد میارزش بنیادین و در ت   کمال انساا اس ؛ ازاین

صداسو    مبنوا   ر. همچنین حفظ کرام  انسوانی 85: 5ق، ج 1410نی، شمارند تش ید باعباد  مین اد شبه
به داخل مقیط خانواده ها بارور شود و انساا میاا مودت مقب  و ،م ر وسیلهاس  ،ا بدین خانواده در اس، 

 ر و موتبات رشد، استقکا  و ،عاای خانواده را به ارمغاا آورد.  23: 1395،سر  یابد تکعبی، 
ار ازدواج، به طرفین عقد ازدواج منقدر نیس  و سرنوش  فرزنداا ناشی از ازدواج نی  نظر به اینکه آب

به استقکا  نظا  خانواده مر،بط اس  و از طرفی بسیار  از صواعد ناظر بر خانواده ت : صواعد آمره اس  و 
ت خوانواده  بر آا سعادت تامعه نیو ، در گورو سو،م  و سوعاد    ار،باط مستقیم با نظم عمومی دارد؛ اف وا

رو صانوناذار با مقدود کردا اصل آزاد  اراده در ازدواج، رابطوة زوتوین و فرزنوداا را ،قو      اس ، ازاین
نظارت خود صرار داده و مقررات متعدد  برا  ،شکیل، آبار و انق،ل آا وضع کرده اس . ایون صووانین و   

باشند و در مووارد انقو،ل، کمتورین     ا  ،دوین شده که ،ا حد امکاا ضامن بقا  خانوادهگونهمقررات به
 آسیب ممکن به افراد خانواده وارد شود.

عنواا پیمواا اا وی و ،شوویک    ، ،س یل در امر ازدواج به10ها  اصل از تمله راهبردها  دیار ،ققک شاخده
فورد و   تواناا به ،شکیل خانواده همراه با ،عدیل ،وصعات و کاهق ،شریفات و ،أبیر آا بر صیان  نفوس و سو،م   

 شورا  عاای انق،د فرهنایر. 07/04/1384مور   564تامعه اس  تمدوبة تلسة 
ازدواج بردارنود و طورق و وسوایل آا را آسواا      سور راه مانع را از  هرگونهکه  اندمکلفتامعه و دوا  
صد  بعد  در ت   ای اد سو وا   . ر164ق: 1411و رعای  آا حمای  کنند تتعفر ،  سازند و از خانواده

 غیردواتوی مرد  و ن ادها   ۀدر ازدواج، فراهم کردا مقدمات ازدواج آساا اس  که بخشی از آا بر ع د
رو وضع صوانین مر،بط با مسوئلة ازدواج، ،وسوط   ازایند. شواترا  داس  و بخق م می نی  ،وسط دوا  بای

ۀ تواناا و سایر واتودین  کنندگر امر ازدواج و ،رغیبصانوناذار و اترا  آا ،وسط صوۀ م ریه باید ،س یل
 شرایط این پیماا مقده باشد.

عبواد  بوودا آا، رسویدا بوه     ، با ،وته به ن واد شوبه  10از دیار اهداف بلند ازدواج، مدرح در اصل 
 درتات عاای معنوی  اس  که در سایة روابط انسانی دائر بر مدار اخ،ق اس،می مققک خواهد شد. 

داشوتن انسواا از   ذار  برا  رشد عواطف انسانی، در سو،م  ناواه  گنقق خانواده در اخ،ق، در پایه
داشتن او برا  آا ط ارت روحی و س،م  اخ،صی که رکنی از ،عدیات و ، اوزها  گوناگوا و آماده ناه

باشد تمشروح مذاکرات م لس بررسی ن وایی  ارکاا نظا  فرهنای و اتتماعی اس،  اس ، بسیار م م می

                                                           
1. Refinement 
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ر. صوانین موضوعه در نظا  حقوصی تامعه نیو  بایود   433: 1،ا، جبی اس،می ایراا، صانوا اساسی تم ور 
کارگیر  و اترا شوند ،ا در سایة رشد و بااندگی این اتتماع کوچک، افراد تامعه در ت   ،عاای خانواده به

 در سطح ک،ا نی  متخلک به اخ،ق اس،می شوند.

 

 ها و مقرراتریقانون اساسی در سیاستگذا 10تجلی اصل . 2
دهنود و  ها  عمومی را ت و  موی  ها  سازمااها، فعاای ها، ،دمیم، اصوای هستند که اصدا 1هاسیاس 

،واند ،وسوط فورد   ها  هدفدار میکنند که این م موعه فعاای آن ا را در راستا  ،ققک اهداف ،نظیم می
 ر.5و  4: 1392زاده، و شریفیا گروهی برا  حل مشکل یا مسئلة عمومی پیشن اد شود تااوانی 

سیاستاذار  عنوانی اس  که با حکوم ، دوا ، تامعه و مسائل عموومی آا مور،بط بووده و بیوانار     
 ر.23: 1389پور، پور و غ، اصدا  دوا  در ادارۀ صقیح امور عمومی اس  تصلی

و سوطح خورد، بوا    ها، اصوول و راهبردهوا   عنواا بیاا ارزش،وانند در دو سطح ک،ا بهها میسیاس 
 ساز  از طریک صانوا، طرح شوند.هدف عملیا،ی

رو شووند. ازایون  کشور  اس  که سایر صوانین در پر،و آا ،فسویر موی   ،رین صانوا هرصانوا اساسی، م م
 ساز  و ،عیین راهبردها برا  سایر مقررات اهمی  دارد.،بیین این صانوا در ت   شفاف

وا مادر، از تمله ،أسیسات م م در نظا  حقووصی کشورهاسو . برخوی    عنواا صان،فسیر صانوا اساسی به
داننود؛  ها، صانوا را کافی دانسته و تامع و مانع بودا آا را، دایل بر عد  نیاز به شرح و ،فسیر آا موی دیدگاه

اما در دیدگاه دیار با عنای  به کلی و انت اعی بودا مفاد صوانوا اساسوی و داشوتن صوبغة اخ،صوی آا، بور       
 ر.4: 1397ورزند تکدخدایی، رورت ،فسیر آا ،أکید میض

 ساز  آا، حائ  اهمی  اس .رسد با عنای  به کلی بودا صانوا، ،فسیر و شاخ نظر میبه
هوا  عموومی و   هوا  سوازماا  ها، فعاای ها، ،دمیمدر این بخق سعی شده اس  ضمن ،بیین اصدا 
هوا و  ، می اا همارایی سیاس 10شده در اصل ظیمهمچنین صوانین موضوعه در راستا  ،ققک اهداف ،ن

 صوانین عاد  با این اصل از صانوا اساسی نی  سن یده شود.
 

 های کالن و مقررات ناظر بر تسهیل ازدواج. سیاست1. 2

 ها. سیاست1. 1. 2

ها  کلی نظا ، پس از مشورت بوا م موع   صانوا اساسی، ،عیین سیاس  110اصل  2و  1مطابک بندها  
،ورین  خی  مدولق  نظوا  و نظوارت بور اتورا  آا، از وظوایف و اختیوارات رهبور اسو . از م وم          ،ش

                                                           
1. Policy 
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 1395ها  کلی خانواده اب،غی از سو  رهبور انقو،د در سوال    ها  حوزۀ خانواده، سیاس سیاستاذار 
ر و نظا  اس  که خانواده را واحد بنیاد  تامعة اس،می و کانوا رشد و ،عاای انساا و پشتوانة اصتدار کشو

کند. ای اد ن ض  فراگیر ملی برا  ،رویج و ،س یل ازدواج موفک و آساا، نفی ، رد در تامعه معرفی می
گوذار  بوه ،شوکیل    سواز  و ارزش ها  اترایی و مقررات ،شوویقی و حموایتی، فرهنوگ   با وضع سیاس 

اصتدواد خوانواده بورا     سیاس  م بور ذکر شده اس . همچنین ار،قا  معیش  و  4خانوادۀ متعاای در بند 
ها  با سرپرستی زناا و ر، حمای  حقوصی اصتداد  و فرهنای از خانواده9ها  ازدواج تبند کاهق دغدغه

ر از موارد م م ،س یل ازدواج در سند مذکور اس . ،أکیود ویوژه بور    14،س یل و ،شویک ازدواج آناا تبند 
صورت م  ا، ،وتوه بوه نیواز و    به 14آناا در بند تانبه از حک ازدواج زناا سرپرس  خانوار و حمای  همه

 سازد.حک این افراد را در ازدواج آشکار می

،س یل شرایط ازدواج، رابطة مستقیم با اف ایق تمعی  دارد و مؤافوة م موی در ،وایود صودرت ملوی      
  توواا و  هوا آید. رفع موانع ازدواج، ،س یل و ،رویج ،شکیل خانواده و حمای  از زوجشمار میکشورها به

-سواز  سوبک زنودگی اسو،می    ر، ،رویج و ن ادینه2ها  زندگی تبند ،وانمندساز  آناا در ،أمین ه ینه
ها  کلی تمعیو  اب،غوی در   ساز اف ایق مطلود تمعی  در سیاس ر از عوامل م م زمینه5ایرانی تبند 

عنوواا  منوابع انسوانی بوه    ،وسط رهبر انق،د در راستا  ،س یل ازدواج اس  ،ا از این رهاذر 1393سال 
 عامل راهبرد ، منافع ملی را ،أمین کند.

هوا و  عنواا یکی از ن ادها  م وم متووای در ، یوه و ،ودوین سیاسو      شورا  عاای انق،د فرهنای به
مند  از امکانات ها  راهبرد  کشور، در اسناد متعدد  خانواده را مقور بقث صرار داده اس . حک ب رهطرح

دار  ،ا آسوتانة  اعی و اصتداد  ت   ،س یل امر ازدواج در زماا مناسب و مسئوای  خویشتنفرهنای، اتتم
ا  در ر و حک برخوردار  از خودمات مشواوره  24ر، حک آشنایی با معیارها  همسرگ ینی تبند 22ازدواج تبند 

اسو .  ، 1383هوا  زنواا، مدوود    ر از حقوق مطروحه در منشوور حقووق و مسوئوای    56حین ازدواج تبند 
هوا  فرهناوی برشومرده شوده     ر از اواویو  1392همچنین ،س یل ازدواج در سند م ندسی فرهنای کشور ت

ایرانی، ،ضمین شده اس . این سند، فرایند -ساز  آداد و سبک زندگی اس،میاس  که با طراحی و ن ادینه
و اصتدواد  کشوور    هوا  فرهناوی، اتتمواعی، سیاسوی    بازطراحی، اص،ح و ار،قا  شئوا و مناسبات نظوا  

هوا و مقتضویات ملوی و ت وانی اسو . ابربخشوی       شده با ،وته به شرایط، ویژگیبراساه فرهنگ م ندسی
سوازد. ،وأمین   دوسویة خانواده و فرهنگ بر یکدیار، رشد و اعت،  دیار  را در صورت پرمایای مققک می

هوا  موورد نیواز و    ها، وا ه ینهکها  حمایتی، انواع بیمه، کمها  تواا، صندوقمسکن مناسب ویژۀ زوج
ر از تمله دیار راهبردهوا   7ها  ساده، آگاهانه و پایدار تبند ر و ،رویج ازدواج6،س ی،ت رفاهی ازدواج تبند 

 پیشن اد  در سند م ندسی فرهنای اس .
همچنین شورا  عاای انق،د فرهنای به پیشن اد شورا  فرهنای اتتماعی زنواا، اهوداف و اصوول    



 الهام شریعتی/  ...قانون اساسی 10تحلیلی بر اصل  1402بهار ، 1 ۀ، شمار53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ      544

 

،دوویب کورده اسو . ،سو یل امور       1384ها  ،قکیم و ،عاای آا را در سوال  ل خانواده و سیاس ،شکی
عنواا پیمانی اا ی و ،شویک تواناا به ،شوکیل خوانواده هموراه بوا ،عودیل ،وصعوات و کواهق        ازدواج به

ار ،شریفات و ،أبیر آا بر صیان  نفس و س،م  فرد و تامعه مورد ،وته سیاستاذار در سوند موذکور صور   
هوا  ازدواج ماننود   ها  صقیح تامعه در خدووص ،قلیول ه ینوه   بر آا ،رویج دیدگاهگرفته اس . اف وا

هوا  اترایوی   ها  سناین و ،وسعة مراکو  مشواوره، از سیاسو    ت ی یه و م ریه، پرهی  از ،قمیل ه ینه
 ،س یل ازدواج در این سند اس .

س یل ازدواج از اقاظ ،عداد، عدد شایاا ،وت ی را ها در امر ،شود سیاستاذار طورکه مشاهده میهماا
به خود اختداص داده اس  که این امر مؤید ،وته تد  از سو  متوایاا امر اس ، واوی متأسوفانه کیفیو     

 اترا  آن ا با در نظر گرفتن شرایط موتود در تامعه مورد صبول نیس .
 

 . قوانین2. 1. 2

در  شوده ،دوویب  صوانوا  ،ورین م م اس،می، شورا   لسم 1384 مدود تواناا، ازدواج ،س یل صانوا
 ودیعوة  وا  پرداخو   ،ر1موادۀ  ت دواو   ،وسوط  تواناا ازدواج صندوق ای اد. اس  ازدواج ،س یل خدوص
 در ،سو یل  ،ر3موادۀ  ت تواا ها زوج به مناسب صیم  با آا اتارۀ و ارزاا مسکن ساخ  ،ر2مادۀت مسکن
 باورهوا   ،دوقیح  ،ر4 موادۀ ت رفواهی  هوا  م موعوه  از برخوردار ن ادها  ،وسط ازدواج مراسم برگ ار 
 تامع مشاورۀ ،ر7 مادۀت متأهل سربازاا به مربوط ها نامهآیین در ،غییر ،ر5 مادۀت ازدواج باد در فرهنای
 گرفتوه  صورار  ،أکیود  موورد  مذکور صانوا در نکاح ساز آساا راستا  درر 18 مادۀت ازدواج بعد و حین صبل،
 توانواا  ازدواج ،سو یل  ت   تانبههمه حمای  منظوربه را اترایی ها دستااه و دوا  انوا،ص این. اس 
 ایون  ایکن کند، ،دوین ماه سه ظرف را اترایی نامةآیین بود مکلف دوا  براساه صانوا،. سازدمی مکلف
صوانین توامع   رو با وتودازاین .اس  نشده عملیا،ی این صانوا و نشده مققک ساایاا گذش  از پس مسئله

 و کارامد، شرایط ازدواج س ل و آساا برا  اکثری  اصشار تامعه فراهم نشده اس . 
 چ وار   برناموة  صوانوا  112 موادۀ  و ،1382 مدوود  ،1،وسوعه  چ ار  برنامة کلی ها سیاس  15 بند

 صوانوا  75 موادۀ . اندکرده اشاره تواناا ازدواج و اصتداد  حیات شرایط به ،س یل ،1386 ،وسعه، مدود
 پرخطور،  ها ازدواج از تلوگیر  منظوربه نی  بودته و برنامه سازماا ،1395 مدود ،وسعه، ششم برنامة
 زیواد  ه ینوة  بوه  عنایو   بوا  .دانود می ضرور  دائم ازدواج صانونی بب  ت   را ژنتیک غربااار  گواهی
 افوراد  بورا   ه ینوه  ،وأمین  منظوور به امداد، کمیتة و ب  یستی حمایتی ن ادها  شناسی،ژا ها آزمایق

                                                           
 ،نظویم  دوا  ،وسط سااةپنج صورتبه هستند که مد،یمیاا ها برنامه فرهنای، و اتتماعی اصتداد ، ،وسعة ها . برنامه1

 شوند.می االتراالز  صانوا عنواابه م لس، ،دویب از پس گردد ومی



 545     1402، بهار 1، شمارۀ 53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  الهام شریعتی/  ...قانون اساسی 10تحلیلی بر اصل 

 

 درصدد افراد ،ما  آساا دسترسی این ماده، 4،بدرۀ  همچنین .ر75 مادۀ 3 ،بدرۀت اندشده مکلف نیازمند،
انداز  مراک  مشواوره موورد نیواز تمعیو      با این همه عد  راه .اس  کرده اا امی را مشاوره ت   ازدواج

ها  پیق از ازدواج، موتوب عود  مراتعوة    مشاوره ها  گ اف مشاورۀ ژنتیک و همچنینمتقاضی، ه ینه
ا  در ایشاا شده اس  که در صورت ،داو  این رونود  بسیار  از زوتین و بروز مسائل و مشک،ت عدیده

 ها دور از انتظار نیس .انق،ل ،عداد بیشتر  از خانواده
 .اسو   درازمودت  یوا  ااقسونه صورض  ها وا  اعطا  ازدواج، ،س یل برا  دوا  سازوکارها  از یکی

 مسوکن،  ها بانک به اب،غی ش رساز ، و راه وزارت مدود یکم، مسکن ،س ی،ت اترایی دستورااعمل
 و متأهول  متقاضویاا  بوه  مودنی  مشوارک   عقوود  صااوب  در را یکم مسکن وا  اس  نموده مکلف را هاآا

 دریافو   با ،وانندمی دو هر زوتین صانوا، این براساه. کند اعطا مدتطوالنی اصساط در خانوار سرپرس 
 بینوی پویق  بودته الیقة در ازدواج، ااقسنةصرض وا  همچنین. کنند مشارک  مسکن خرید در ،س ی،ت

 انودکی  کموک  و دارد تامعوه، فاصوله   در موتوود  ،ور  با یابد،می اف ایق هرسااه وا  این اگرچه. شودمی
 .آیدمی شماربه

 ،1371 سوال  در دانشو ویاا  رفواه  صوندوق  صانوا متأهل، دانش ویاا از حمای  راستا  در همچنین
کرده اس  که با در نظور گورفتن وضوعی  اصتدواد  موتوود       ،دویب را ،قدیل حین ازدواج وا  اعطا 

 .تامعه، مباا  اعطایی کمک شایانی به متقاضیاا نخواهد کرد
 ازدواج ،س یل شرایط ای اد رد صانوناذار و سیاستاذار ،أکید و ،وته صوانین، و اسناد در مداصه اگرچه با

 بوداا  متعدد  اسناد در کراتبه و دانسته هااواوی  زمرۀ در را امر این ک،ا، ها سیاس  شود ومی احراز
 ،شوکیل  بوه  تواناا میل کاهق ازدواج، سن رفتن باال از حکای  تامعه در آمارها اس ، همچناا پرداخته
 ،1396 سوال  در شدهواصع ها ط،ق به نسب  شدهبب  ها جازدوا مقایسة .دارد ط،ق اف ایق و خانواده
 نسب  را ط،ق آمار اف ایق امر این که اس  شده بب  ط،ق 318 ازدواج، ه ار هر کنار در دهدمی نشاا
 مووردنظر  آلایوده  معیوار  رو بوین . ازایون رکشوور  احووال  ببو   سازمااتدهد می نشاا گذشته ها سال به

ر 8: 1395 حسینی و ع یو  ، ت ندارد وتود معنادار  ار،باط اتتماعی، ،غییرات و هخانواد حوزۀ در حاکمی 
 .اس  ازدواج ن وای روند بیانار آمار ازدواج، ،س یل و ،شویک ت   در مدوا ها با وتود سیاس  و

 ببو   سازماا اع،  طبک همچنین. اس  شده برآورد سال 29 پسراا و 24 دختراا ازدواج سن میاناین
دهود  نشاا موی  آمارها این .وتود دارد نکردهازدواج هرگ  و ازدواج متعارف سن در نفر میلیوا ده دودح احوال
 افو ایق  موتوود،  اتتمواعی  ،قووالت . اسو   گیر شکل حال در ، ردگرایی و دارد کاهشی روند ازدواج که

 ،ناسوب  بوه  ازدواج نر  اف ایق عد  به اصتداد  مشک،ت و زندگی سبک ،غییرات ،ور ، زندگی، ها ه ینه
 نسب  تواناا باورها  و فرهنای باف  ،غییرات بر ،وته شایاا ذکر اس  که .اس  شده من ر کشور تمعی 

 دالیول  به صرفاً ،واندنمی ازدواج کاهق و ا  برخوردار اس ویژه از اهمی  تامعه، شرایط از متأبر ازدواج، به
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 امور  این و بوده مقسوه تدید توامع در اعتقاد -اعیاتتم بلوغ و تنسی بلوغ میاا فاصلة .باشد اصتداد 
هوا   همچنین گسترش فرهنگ مدرنیته و ش رنشینی، عد  ،قید به ارزش. اس  مؤبر ازدواج سن اف ایق در

بور  ر. بنابراین، افو وا 71: 1397شمار آید تخنداا، ،واند از علل م م دیار بهاخ،صی، کاهق دیندار  و ... می
 ازدواج مقواوة  به نسب  تواناا دانق و ،وانمند  آگاهی، ر راستا  ازدواج آساا، اف ایقوضع صوانین ماای د

 بور  مبتنوی  اسو،می -ایرانوی  زنودگی  سوبک  اااو  معرفی در سعی و درسی ها کتاد در کارامد صورتبه
 مقواوة  بوه  نسوب   افراد باور و عمومی بر فرهنگ غنابخشی با حکوم . بود خواهد مؤبر موتود ها سیاس 
 در ،1384 مدوود  ازدواج، ،سو یل  با وتود ایون، صوانوا  . بود خواهد ابرگذار امر، این به نااه ،غییر در ازدواج
 بوه  اعطاشوده  مواای  ،س ی،ت بررسی. برداش  خواهد ازدواج موانع رفع در ب رگی گا  شدا عملیا،ی صورت
 در موضووع  ایون  کوه  دهود موی  اانشو  را موتوود  ،ور  با اعطایی مباا  میاا فاصلة ازدواج، شرف در تواناا
 .اس  مش ود باال،ر، ها ه ینه به ،وته ب رگ با ش رها  در خدوصو به بوده مؤبر افراد رغبتیبی
 

 خانواده تحکیم و قداست بر ناظر مقررات و کالن های. سیاست2. 2

. اسو   گرفتوه  رصورا  ،أکید و اشاره مورد بارها موتود، ک،ا ها سیاس  در خانواده ،قوی  و صداس  حفظ
 اسوناد  بررسی و ،قلیل با. اندبوده ابرگذار ن اد این استقکا  بر گذشته ساایاا در نی  موتود صوانین برخی
شوده   وضوع  باالدستی اسناد با متناسب مناسبی صوانین موارد، بسیار  در و شده احراز منابع غنا  موتود،
 یوا  نشوده  اترا درستیبه صوانین برخی اس  و نقد و بقث مقل صانوا کارامد  و اترا هرچند نقوۀ. اس 
 از آا صوقیح  اتورا   و شدا عملیا،ی بر رسد نظارتنظر میرو بهاند، ازاینمانده مسکوت کلی صورتبه

 .اس  صانوا اعمال در صانوناذار م م ها ،ضمین
 

 (های کالنسیاست) باالدستی . اسناد1. 2. 2

 ،موا   اسو   صانوا اساسی مکلوف  4 اصل طبک اس،می، موازین بر ،کیه با ایراا، اس،می تم ور  نظا 
 هموة  عموو   یوا  اطو،ق  بر اصل چنانکه  گفته شد این و کند ،نظیم اساه همین بر را مقررات و صوانین
 .اس  حاکم دیار مقررات و صوانین و اساسی صانوا اصول

 ،قکویم ر 1 بنود ت خوانواده  یاسو،م  اااو  پایة بر آا ،قکیم و ،قوی  و مقورخانواده ا تامعه ای اد
 سواز  فرهنگ بر ،أکید با احترا  و خدم  انداف، و رضای  پایة بر آا اتتماعی سرمایة ار،قا  و خانواده
 ،قکویم  هودف  بوا  خوانواده  حوزۀ در صضایی ها و رویه صوانین در بازنار  ،ر5 بند... ت و اخ،صی ،عام،ت
 مووارد  از طو،ق  همچووا  اتتماعی ها آسیب از یشایر پ و مشاوره مراک  ساماندهی ور 7بند ت خانواده
با اینکه اهمی  صواعد حقوصی  .اس  خانواده ،قکیم راستا  در خانواده کلی ها سیاس  در مطروحه م م
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کند، اویکن عوواملی ماننود    ها  آا نقق بسیار م م و انکارناپذیر  در رفع موانع ای اد میدایل ویژگیبه
،واا از نظر دور داش . چنانکه این عوامل در ،شکیل، استقکا  و ،عواای  را نمیفرهنگ، اصتداد و اخ،ق 

هوا   طور مثال دیودگاه خانواده نقق دارند و الز  اس  با رویکرد خاص مورد ،وته متوایاا صرار گیرند. به
 شود. همچنین مشک،ت ناشی از،وت ی به این ویژگی میبخشی به خانواده یا بیفرهنای موتب صداس 

 کند.مسائل اصتداد  و یا انقرافات اخ،صی ،بعات فراوانی در مسیر استقکا  خانواده ای اد می
 ،بعوات  کوه  بوود  نوظ وور  ا پدیده زناا اشتغال توامع، ،وسعة و پیشرف  ساختارها  در م م ،غییرات با
 بوه  ،وتوه  و اسو،می  انقو،د  پیروز  از پس. شد آشکار تمعی و فرد  زندگی عرصة در آا منفی و مثب 
 در اصول  یوک  عنواابه اشتغال حک صشر، این اتتماعی فعاای  و رشد بستر شدا فراهم و زناا کرام  حفظ
 و عو ت  ،قویو   و زنواا  اسوتعدادها   ظ وور  و بروز فرص  کنار در زناا اشتغال. شد پذیرفته اساسی صانوا

 باشود  روروبوه  نیو   هاییآسیب و هاااقچ با ،واندمی اتتماعی ،وسعة در زناا م م س م و آناا نفساعتمادبه
 در زناا اشتغال ها سیاس  .اوس  خانوادگی ها و مسئوای  هانقق با آا ،عارض هاآسیب این از یکی که

 اشوتغال  حوک  شوناختن  رسومی   به با فرهنای، انق،د عاای شورا  1371 مدود ایراا، اس،می تم ور 
 مقا  صداس  ،بیین با. اس  داشته زناا کار فضا  ب بود در یسع خانواده مقده ن اد ،قکیم ت   در زناا،
 بور  ایوراا  اس،می تم ور  نظا  اهمی  به عنای  با زناا کار معنو  و ماد  حقوق ،أمین بر ،وته مادر ،
 م ایوا   کوار،  سواع   ،قلیول  حقووق،  بوا  مرخدوی  چووا  الز  ،سو ی،ت  اعطوا   خانواده، بنیاا استقکا 

 و بیموار   بیکار ، مواصع در اتتماعی ،أمین از برخوردار  شغلی، امنی  خدم ، رکمت سنوات با بازنشستای
 شورایط  ،سو یل  همچنوین  ر.10 بنود ت دارد ضورورت  ،«مادرانوه  شوغل » مناسوب   بوه  کار از نا،وانی و پیر 
 .آیدمی شماربه خانواده بنیاا ،قکیم عوامل از آناا، خانوادگی ها مسئوای  با همسو زناا وکارکسب
 امر در ،قول هدف با و سااهبیس  اندازچشم افک بر ،کیه با پرورش نی  و آموزش بنیادین ،قول دسن
 سوند،  این براساه رسید که ،دویب به فرهنای انق،د عاای شورا  ،وسط 1390سال در ،ربی  و ،علیم
 خود ،ربیتی ایف،کا ان ا  به نسب  اس  مکلف و دارد فرزنداا رشد و ،قول در را نقق ،رینم م خانواده
 ،عیوین  از ،ربیتوی  ها فعاای  ها تنبه ،ما  در خانواده اعضا  فعال مشارک  سند این در. باشد پاسخاو
 حرکو   . اینر16: 1391 ن فی و احمد ،ت اس  کرده بینیپیق را ارزشیابی و آا ساختن اترایی ،ا هدف
 .کرد ،لقی تامعه و خانواده استقکا  منضا ،وااخانواده را می با هماا  پرورش و آموزش مدارانة،قول

 اااوسواز   خوانواده،  مسوتقکم  ن اد از سند دیار، سند م ندسی فرهنای کشور اس  که برخوردار 
 رود.شمار میک،ا آا به ها اواوی  و اهداف از ط،ق کاهق و خانواده ،قکیم ایرانی،-اس،می خانوادۀ

 ،بیوین  شده اسو  کوه   ساز ن ادینهر عت معدومین سیرۀ از  ا اا با و اا ی ،قوا  بر مبتنی هااین اواوی 
 حضوور  بوا  متناسوب  همسر و مادر  نقق ار،قا  زندگی، ها م ارت ار،قا  خانواده، نظا  صدسی هوی 

 .اس  فرهنای م ندسی سند در پیشن اد  ملی راهبردها  تمله از او، اتتماعی
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 از حمایو   هودف  با آا، ،عاای و ،قکیم ها سیاس  و خانواده ،شکیل اصول و اهداف همچنین سند
 از خوانواده  سواز  ایمون  و تامعوه  فرهناوی  ب بوود  راسوتا   در آا ، ا ل از پیشایر  و خانواده ،شکیل
 ،ودوین  را اترایوی  هوا  سیاسو   اخ،صی، ها پایبند  و عفاف فرهنگ گسترش و اتتماعی ها بقراا
 .اس  کرده

 سوااه بیسو   انوداز چشوم  سند طی ایراا نی  علمی و سیاسی ای،فرهن اتتماعی، اصتداد ، ،وسعة برنامة
 ایون برناموه،   14 بنود . اسو   1404 سوال  آا افک و اس  شده ،دوین نظا  مدلق  ،شخی  م مع ،وسط
 .داندمی ملی اندازچشم م م ها ویژگی از را زا تایااه و خانواده ن اد ،قوی 
 ،قکویم  و ،قویو   هدف با صانوا اساسی 21 و 10 اصول ،ققک منظورهم به خانواده و زا ملی ستاد
 آا ،شوکیل  ناموة آیین و گرف  شکل 1384 سال در بار اواین برا  آا صداس  از پاسدار  و خانواده ن اد
 1397 سوال  در آا مدووبة  اواوین  کوه  شود  ،دوویب  فرهنای انق،د عاای شورا  ،وسط 1390 سال در

 .گردید اب،غ دوا  ،وسط
ر خدوص حفوظ صداسو  و پاسودار  از ن واد خوانواده نیو  شومار بسویار  از         که گفتیم دگونههماا
ها وتود دارد که الز  اس  م ریاا امر در راستا  عملی کردا آن ا بویق از پویق بکوشوند ،وا     سیاس 

 ها پدیدار شده و موانع ار،قا  سبک زندگی ایشاا مر،فع شود.،غییرات مثب  در سطح کیفی خانواده
 

 مقررات و . قوانین2. 2. 2

 حقووق  در اخو،ق  تریواا  و گیردمی صرار مداصه مورد حقوق و اخ،ق دیدگاه دو از خانواده مسائل همواره
 حقووق  ،بیوین  کنوار  در اسواه  هموین  بور  شوود؛ می شمرده ضرور  بدا در خوا تریاا همانند خانواده
 موادۀ  آیود. موی  شومار بوه  آا ،قکیم ،واند عاملمی معاشرت، حسن همچوا اخ،صی ها ،وصیه خانواده،
 در زوتوین  معاضودت  و دانود موی  یکودیار  با معاشرت حسن به مکلف را شوهر و زا مدنی، صانوا 1103
 در اخ،صوی  موضوعات طرح. آیدمی شماربه طرفین این صانوا ،کلیف 1104 مادۀ در خانواده مبانی ،شیید
 در فوراواا  اخ،صی ها ،وصیه کنار در. زدسامی مقرز را بااخ،ق خانوادۀ ن اد آمیختای صانونی، مواد کنار
 دو سااد دو این ،ا اس  شده وضع صوانینی و احکا  خانواده، و زوتین روابط ،نظیم هدف با دینی، متوا
 .بخشند ت   را مقده ن اد این ،کاملی حرک  بال،

 بورا   کورد  مکلوف  را صضاییه صوۀ 1376 سال در خانواده دادگاه اختداصی صانوا واحدۀهمچنین ماده
 .کند ای اد عمومی ها دادگاه از مستقل و اختداصی دادگاه در خانوادگی دعاو  به رسیدگی

 منظوور بوه  صوانین و اسناد و امر به آا در ازدواج امر در مشاوره ن اد از گیر از دیار ،دابیر صانوناذار ب ره
 منظوور بوه  ،1391 مدوود  انواده،خو  حمایو   صوانوا  16 موادۀ  کارامد اس . از همین رو ها خانواده ،شکیل
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 صضواییه  صوۀ صلح، ای اد در سعی و ط،ق و خانوادگی اخت،فات اف ایق از تلوگیر  و خانواده مبانی ،قکیم
تدیود   عدور  در زنودگی  ها دایل این مسئله پیچیدگی. اس  کرده خانواده مشاوره مراک  ای اد به مکلف را

 بوه  ازدواج حوین  و صبول  مشاورۀ از گیر ب ره و دهدمی صرار آسیب معرض در را افراد رواا س،م  اس  که
 .رساندمی یار  تمعی س،م  ار،قا 

 حمایو   صوانوا  2 موادۀ  مطوابک  خانواده دادگاه رسیدگی تلسات در زا مشاور صاضی همچنین حضور
 از پنج سال مدت طی زا مشاور صاضی ،أمین به نسب  اس  شده موظف صضاییه صوۀ و بینیپیق خانواده
 .کند اصدا  این صانوا ،دویب
 از تلووگیر   و آا ،قکویم  راسوتا   در ،1393خوانواده، مدوود    حمایو   صوانوا  اترایوی  ناموة آیین
 پرداختوه  آا عملکورد  و مشواور  توذد  نقوۀ به ،56 ،ا 30 مادۀ از مبسوط، صورتبه اتتماعی ها آسیب
 کوه  کارامد  اسو   و متمدا مقررۀ آا، زا استفاده در صانونی اا ا  و مشاوره ن اد ،أسیس همچنین .اس 
در حال حاضر مرک  وک،،  .بود خواهد مؤبر خانوادگی اخت،فات و ط،ق آمار کاهق در آا صقیح اترا 

کارشناساا رسمی و مشاوراا خانواده اصدا  به این م م کرده و در دو سال اخیر در ان وا  ،م یودات الز    
کننودگاا  ویژه شرایط شرک ها  ارزشمند  برداشته اس . بهگا  برا  اعطا  پروانه به مشاوراا خانواده

در آزموا مشاورۀ خانواده و شیوۀ مداحبه بیانار اهتما  تد  متوایاا امر بر اعطا  م وز به افراد واتود  
  1ص،حی  علمی و عمومی و مورد اعتماد در امور خانواده اس .

،واند در صورت ا و  با مشوخ   ه دادگاه خانواده میحد  اس  کشایاا ذکر اس  اهمی  مراک  مشاوره به
بور ارائوة   کردا موضوع اخت،ف و ،عیین م ل ، نظر مرک  مشاوره خانواده را تویا شود. این اع،  نظور، افو وا  

بینی شده اس  که این مراک  سوعی در سوازش طورفین    ا  به خود زوتین اس . همچنین پیقخدمات مشاوره
نامه را ،نظیم کنند. اذا مراک  مشاورۀ خانواده تایااه م موی در سواختار   تی ه، سازشکرده و در صورت حدول ن

 ر.83: 1399زاده، دهد در صلح و سازش مؤبرند تمقمد،قیصضایی کشور دارند و نتایج نشاا می
 منظوور به کار صانوا. اندداشته خانواده استقکا  حفظ زمینة در م،حظا،ی اشتغال نی ، با مر،بط صوانین برخی
 شویردهی  دوراا در کودکواا  نا دار  مراک  ای اد به مکلف را کارفرمایاا کار، مقل در شاغل زناا از حمای 

                                                           
شکیل و فعاای  مراک  مشواوره  . برخی شرایط عمومی داوطلباا شرک  در آزموا مشاوره خانواده طبک دستورااعمل نقوه ،1

 به ،دویب رئیس صوۀ صضاییه رسیده اس  عبارت اس  از: 21/12/96خانواده، که در ،اریخ 
 سال سابقة کار مر،بط؛ 2سال سن و  30،أهل و داشتن حداصل  -

هوا  مطااعوات خوانواده، مطااعوات زنواا، مشواورۀ       داشتن حداصل مدرک کارشناسی یا معادل حوزو  آا در رشته -
 شناسی، مددکار  اتتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اس،می؛پ شکی، رواااارو

عد  سو: پیشینة کیفر  مؤبر، عد  مقرومی  از حقوق اتتماعی، نداشتن سو: ش رت و عد  ، واهر بوه فسوک و     -
 داشتن وباص .
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 امینو   در شواغل  زناا ،ا کندمیر 75 مادۀت سخ  مشاغل در باردار زناا ویژهبه زناا اشتغال از منع ور 78 مادۀت
 کوار   سواعات  کاهق همچنین پیشن اد .بپردازند دخو شغلی وظایف به مادر ، ها مسئوای  با هماا  خاطر،
 از اعوم  شواغل  بوانواا  هفتاوی  کار واحدۀ ساعاتماده» به ،دویب این مدوبه من ر شد: 1384 سال در بانواا

 زیور  فرزنود  یوا  شدید معلوای  دارا  اما هستند هفته در کار ساع  44 به موظف که صرارداد  و رسمی، پیمانی
 سرپرسو   زنواا  یوا  و باشوند می ااع،جصعب بیمار  به مبت، یا شدید معلول فرزند یا همسر یا ،ما  سال شق
 اسو،می  تم وور   ،وسوعة  پن م سااةپنج برنامة صانوا 222مادۀ  موضوع اترایی ها دستااه در شاغل خانوار
 درخواسو   بوه  بنا اتتماعی، ،أمین صانوا و کار صانوا مشموالا از اعم غیردواتی بخق و ،1389 مدود ایراا،
 آمووزش  و درمواا  ب داشو ،  وزارت یوا  کشوور  ب  یسوتی  سوازماا  ،أیید و مستخد  اترایی دستااه از متقاضی
 «.  شودمی ،عیین ساع  44 م ایا  و حقوق دریاف  با هفته در ساع  36 دادگستر ، یا پ شکی
مقوریو  خوانواده بووده    شده با ،وته بوه   طور حتم این نوع نارش از سو  مقنن که منتج به ،م ید مذکوربه

 کند.اس  و به رفع مشک،ت ناشی از عد  حضور همسر یا مادر و در نتی ه استقکا  خانواده کمک شایانی می
 بیکوار  خوود  ارادۀ و میول  بدوا فرد که موارد  در ، اس  و1369 مدود بیکار ، بیمة از موارد دیار صانوا

 در خوانواده  مواای  ،وأمین  هودف  با صانوا این وضع. یابدیم تریاا باشد، اتتماعی ،أمین صانوا مشمول و شده،
 بازنشسوتای  ،قاضا  پذیرش» همچنین .بود خواهد ابربخق آا صوا  و ببات ای اد بر شاغل، فرد بیکار  زماا

 بازنشسوتای  مقررات اص،ح صانوا 2 مادۀ 1 ،بدرۀ «د» بندت «خدم  سابقة سال20 حداصل با زا مستخدمین
، ر1392 خوانواده،  تمعیو   ،نظویم  اصو،ح  صانوات «نوزاد ماهاینه ،ا زایماا مرخدی قاف ای» ،ر1368 مدود
 در زنواا  بورا   سو میه  ،خدوی   صانوا» عنواا ،ق  صانونی خانم، پ شکاا رشد بستر ای اد و حمای  ت  

 از برخووردار  زنواا  آا طبک که رسید م لس ،دویب به 1371 سال در «پ شکی ،خددی ها رشته دستیار 
 ایون  خدم  طول دربارۀ صانوا این سکوت دهند.می ان ا  مقرو  مناطک در را خود اتبار  خدم  س میه این
 خوانوادگی  و فورد   شورایط  بوه  آسیب و ،قدیل مدت بودا طوالنی و دشوار  خدم ، طرح دو ،،صی و زناا

 پیراپ شوکاا  و اپ شوکا  صانوا 14 مادۀ براساه خدم  طول و من ر شد استفساریه درخواس  به زا، پ شکاا
 و پ شوکاا  خدم  صانوا» به مربوط دستورااعمل. شدند طرح یک گذراندا به مکلف فقط افراد این و شد ،عیین

 موادر   صوانوا،  این موضوع خدمات ان ا  از معافی  مشموالا طرح بند ذیل نی  ،1375 مدود ،«پیراپ شکاا
 .اس  کرده معاف دارد، ع ده بر را خود فرزند حضان  را که
 خوانای  وکارکسب از حمای  هدف با ،1389مدود  «خانای مشاغل از ساماندهی و حمای  صانوا»
 خدم  ،واید به من ر ها فعاای  یکدیار مشارک  با بتوانند خانواده اعضا  ،ا شد ،دویب م لس ،وسط
 .دهند شکل را عرضه صابل کاال  یا

 نبوودا  فوراهم  چوا دالیلی به اما شد، ،دویب دهم دوا  ،وسط سال هماا در نی  دورکار  مدوبة
 و افراد عملکرد بر مناسب نظارت امکاا اترایی، عد  ها دستااه ور ب ره می اا الز ، کاهق بسترها 
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 برناموة  158 موادۀ  ر.35 :1397زاهد،  م دو تشد  اغو یازدهم دوا  اوایل در الز  ادار  بسترها  فقداا
 230 همچنوین موادۀ   .اس  خانواده ،قوی  با همسو م م صوانین زخانواده هم ا ن اد ،قوی  در ،وسعه سو 
کورد کوه ایون برناموه نیو        ،دویب را خانواده و زناا امور ،وسعة تامع برنامة ،1390 ،وسعه پن م برنامة

با  10ها  اصل در زیر انطباق شاخ  .رودشمار میدر ت   استقکا  بنیاا خانواده به 10همارا با اصل 
 انین در تدول آورده شده اس .ها و صوسیاس 

 
 ها. تبیین شاخص1 جدول

موجود در  مفاهیم

قانون  10 اصل

 اساسی

 (هاشاخص)قوانین  کالن هایسیاست

 ازدواج ،س یل

 خانواده، کلی ها سیاس  14و  9، 4بندها   -
 1395 انق،د، رهبر سو  از اب،غی

 اب،غی تمعی  کلی ها سیاس  5و2بندها   -
 1393انق،د،  رهبر

 و حقوق منشور 56و  22، 14بندها   -
 فرهنای، انق،د عاای شورا  زناا، ها مسئوای 

1383 
 کشور، فرهنای م ندسی سند 7و  6بندها   -

 1392فرهنای،  انق،د عاای شورا 
 و ،قکیم ها سیاس  و خانواده ،شکیل اصول -

 1384نای، فره انق،د عاای شورا  آا، ،عاای

 ،س یل صانوا 18و  7، 5، 4، 3، 2، 1بندها   -
 1384اس،می،  شورا  م لس تواناا، ازدواج

،وسعه،  چ ار  برنامة کلی ها سیاس  15 بند -
1382 

 1386 ،وسعه، چ ار  برنامة صانوا 112 مادۀ -
 1395 ،وسعه، ششم برنامة صانوا 75 مادۀ -
 1371دانش ویاا،  رفاه صندوق صانوا -

 ،قکیم و صداس 
 خانواده

 اب،غی خانواده، کلی ها سیاس  7و  5، 1بندها   -
 1395 انق،د، رهبر سو  از

 تم ور  در زناا اشتغال ها سیاس  10بند  -
 1371ایراا،  اس،می

 1390پرورش،  و آموزش بنیادین ،قول سند -
مقدمه سند م ندسی فرهنای کشور، شورا  عاای  -

 1392انق،د فرهنای، 
ها  مقدمة اصول ،شکیل خانواده و سیاس  -

،قکیم و ،عاای آا، شورا  عاای انق،د فرهنای، 
1384 

 ،شخی  م مع ،وسط سااهبیس  اندازچشم14بند  -
 نظا  مدلق 

 1390خانواده،  و زا ملی ستاد نامةآیین -

 مدنی صانوا 1104و  1103 مواد -
 صوۀ خانواده دادگاه اختداصی صانوا واحدۀماده -

 1376صضاییه، 
 1391 مدود خانواده، حمای  صانوا 16مادۀ  -

 صانوا کار 78و 75مواد -
 1389شاغل،  بانواا هفتای کار ساعات واحدۀماده -
 مقررات اص،ح صانوا 2 مادۀ 1 ،بدرۀ «د» بند -

 1368 بازنشستای
 دستیار  در زناا برا  س میه ،خدی  صانوا -

 1371 پ شکی، ،خددی ها رشته
 ،وسعه سو  برنامة 158مادۀ  -
 1390 ،وسعه پن م برنامة 230مادۀ  -
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 یریگجهینت
  اب،غی، صوانین عواد  و  هااس یسصانوا اساسی در  10  مدرح در اصل هاشاخ بنابر آنچه گذش  

 :دیآیمعنواا نتایج این پژوهق در ذیل به آن ا نی،رم ممقررات متعدد  مورد ،وته صرار گرفته اس . 
  1382 مدوود  ،وسوعه،  چ ار  برنامة کلی ها سیاس »شاخدة ،س یل در ،شکیل خانواده در» ،

 ،وسعه، مدوود  چ ار  ها  کلی برنامةسیاس »، «1384 مدود تواناا، ازدواج ،س یل صانوا»
و « 1395هووا  کلووی خووانواده اب،غووی از سووو  رهبوور انقوو،د در سووال    سیاسوو »، «1386
 بووه اب،غووی ش رسوواز ، و راه وزارت مدووود یکووم، مسووکن ،سوو ی،ت اترایووی دسووتورااعمل»

 ؛«مسکن ها بانک
  ایوراا،  اسو،می  تم وور   در زناا اشتغال ها سیاس »شاخدة پاسدار  از صداس  خانواده در 

ها  کلی خانواده اب،غی از سو  رهبور  سیاس »و « فرهنای انق،د عاای شورا  1371 مدود
 ؛  «1395انق،د در سال 

 1375پیراپ شوکاا، مدوود    و پ شکاا خدم  صانوا»ار  و استقکا  خانواده در شاخدة استو» ،
سند م ندسی فرهناوی کشوور،   »، «1389مدود  خانای، مشاغل از ساماندهی و حمای  صانوا»

خوانواده،   تمعیو   ،نظویم  اصو،ح  صوانوا ت نووزاد  ماهاینه ،ا زایماا مرخدی اف ایق»، «1392
 ؛«1395خانواده اب،غی از سو  رهبر انق،د در سال ها  کلی سیاس »و « ر1392 مدود

 قکویم  و ازدواج ،سو یل  مقودود،  موارد در عملیا،ی، و اترایی برنامة عنواابه ،وسعه ها برنامه، 
 اس ؛ ساخته روروبه دشوار  با را هاسیاس  اترا  موضوع این و اندداده صرار مدنظر را خانواده

 مووارد  از بسویار   در اس  و کارامد  فاصد مطلود، نظارت د سبب عبه مطلود، صوانین از برخی 
 .اندشده سپرده فراموشی بو،ة به
خدوص پس از ،غییر ریاس  مقتر  صوۀ صضاییه و با دستور مؤکود مقوا  معظوم    ها  اخیر بهدر سال

ه شودا  رهبر  در زمینة حفظ و استقکا  کیاا خانواده، ،غییرا،ی در راستا  ممانع  از به انق،ل کشوید 
بوردار  از  ها  سناین و در نتی ه پایین آمودا نور  کو،ه   بنیاا خانواده و همچنین کاهق می اا م ریه

همچناا آموار  ها و مقررات موضوعه، ها  صور  پدید آمده، اما با وتود ،مامی این سیاس طریک ازدواج
کاهق نور    ،رم ماز همه  و دعاو  خانوادگی مانند نفقه و م ریه و هادادخواس و همچنین بب   ط،ق

و اتورا    هااس یسسبب ،وته ناکافی به به آن اازدواج، حاکی از وتود نقایدی اس  که بخق اعظمی از 
 :دشویممنظور ،دقیح این اشکاالت ارائه رو در ادامه پیشن ادهایی به. ازایناس ناص  صوانین موتود 

 

 پیشنهادها

 ؛،شکیل خانواده و استمرار آااااو  مطلود و شفاف برا  نقوۀ  ارائة 
 رفع موانع اترا  صانوا ،س یل ازدواج تواناا؛ 
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  1395  کلی خانواده اب،غی از سو  رهبر انقو،د در سوال   هااس یسم ریاا به  ،ر تد،وته 
 ؛اس صانوا اساسی  10  مدرح در اصل هاشاخدهکه متضمن ،ما  

  سایر صوا؛نظارت حداکثر  صوۀ مقننه بر حسن اترا  صوانین در 

 أمین ،عداد مورد نیاز مراک  مشاورۀ خانواده و تذد بیشتر مشاوراا متع د و متخد ؛، 

 بازنار  در صواعد و مقررات ،عیین، بب  و اترا  م ریه؛ 

 عملیا،ی.  هابرنامه در کارامد صوانین و اترایی  هاشاخ  ،عیین 
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