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Abstract
The family is highly regarded as the main cell of society. In order to facilitate,
maintain and strengthen the family, the Iranian constitution states characteristics,
and ignoring these characteristics harms the family. The purpose of this article,
which is done by descriptive-analytical method, is attention to the rules and factors
discussed in Principle Number 10 of the Constitution, in the compilation family law
system based on superior documents, policies noticed by the Supreme Leader and
the existing rules in the Iranian legal system. The findings indicated that rules and
factors discussed in Principle Number 10 of the Constitution were all considered as
a requirement in large policies and upstream documents, such as policies general
family policies, the notice from the Supreme Leader in 1395, facilitation of Youth
Marriage passed in 1384 by the Islamic parliament, some of the codes of civil law
and Family Support Law passed in 1391, etc.; all are made with special attention to
them. However, high divorce rates, filing of lawsuits and family lawsuits, including
subsistence alimony, marriage portion, divorce and, most importantly, reduce
marriage rates, indicates defects that the significant part of them is due to the lack of
full attention to policies and the incomplete implementation of existing laws in the
procedure governing 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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تحلیلی بر اصل  10قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و
انطباق شاخصهای آن با قوانین ناظر بر خانواده
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
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چکیده
خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه از اهمیت واالیی برخوودداد اسوتد دد نوانون اساسوی ایوران
شاخصههایی بهمنظود تسهیل ،حفظ و استوادی خانواده تصریح شده است که مغفوول مانودن از
این شاخصهها خانواده دا دچاد آسیب میکندد هدف از این تحقیق که با دوش توصیفی-تحلیلوی
انجام گرفته ،توجه به شاخصههای مصرح دد اصل  10نانون اساسی دد تدوین اسناد باالدسوتی،
سیاستهای ابالغی و نوانین موجود دد نظام حقونی ایران استد یافتههای پوووه نشوان موی
دهد که دد سیاستهای کالن و اسناد باالدستی ،مانند سیاسوتهوای کلوی خوانواده ،ابالغوی از
سوی دهبر انقالب دد سال  ،1395نانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب  ،1384برخی مواد نانون
مدنی و نانون حمایت خانواده ،مصوب  1391و ددد ،ضوابط و شاخصههای مصرح دد اصل موککود
مودد التزام نراد گرفته و با توجه به آنها تنظیم و تدوین شده استد با وجود این آماد طالق ،ثبت
دادخواستها و دعاوی خانوادگی اعم از نفقه ،مهریه ،طالق و از همه مهمتر کاه نور ازدواج،
حاکی از وجود نقایصی است که بخ اعظمی از آنها به توجوه ناکوافی بوه سیاسوتهوا ،اجورای
نانص نوانین و عدم نظادت متولیان امر بازمیگرددد همچنین ادائة الگوی مطلوب و شفاف بورای
خانواده و دفع موانع اجرای نانون تسهیل ازدواج جوانان از جمله پیشنهادهای این پووه استد
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مقدمه
خانواده از ادکان اساسی و بنیادین جامعه و محوود شوکلگیوری زنودگی اجتمواعی بشور اسوت،
بهگونهای که هیچیک از مکاتب سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی و نیز بنیادهوای فکوری از پورداختن
بدان ددیغ نودزیده و دد هیچ عصری انسان از اندیشیدن دد اصول استحکام بخو بوه ادکوان
بینیاز نبوده استد دد اسالم ،خانواده بهعنوان مهمتورین کوانون دشود و تعوالی بشور از نداسوت
بسیاد باالیی برخودداد استد ادزش و اعتباد خانواده ،موجب شده است که دد نرآن کریم ،ازدواج
میثاق غلیظ دانسته شود )نساء 21 :و دد آیات متعددی بر هدف ،آثواد و شورایط ازدواج اشواده
کند )بقره233 :؛ نساء 34 :و 35؛ نود 2-9 :و  26-35و 58-61؛ دوم 21 :د همچنین پیامبر اکرم
)ص میفرمایند« :دد اسالم ،بنیادی نهاده نشده است دد نزد خدا که از ازدواج محبوبتر باشد»
)القمی1413 ،ق ،ج 383 :3د بر همین اسا ،آموزههایی بهمنظود تنظیم دوابط دد خانواده مقرد
شده استد خانواده کانونی است که زن و مرد براسا ،نواعد حقوونی و بوا دعایوت توصویههوای
اخالنی ،آن دا تشکیل میدهند و نسل فردا و آیندهسازان دد این محیط زاده میشوند و توسوط
پدد و مادد با همکادی دولت و جامعه پرودش مییابندد عقیده ،آدمان ،اخالق ،تربیت و حقوق دد
کناد هم و بهصودت همعرض و همزمان این مجموعه دا سامان میدهند ،از نداست آن پاسدادی
میکنند و دد استوادی دوابط خانوادگی تالش میکنند )حکمتنیا 19 :1390 ،د
امروزه دد برخی جوامع ،با تحوالت دهههای اخیر ،مفهووم سونتی و موددن خوانواده اعوم از
گسترده و هستهای ،بسیاد کمرنگ شده و مفهوم پستمددن آن که مبتنی بر نکاح و پیونودهای
خووونی نیسووت ،دد حووال شووکلگیووری اسووتد مبنووای ایوون دیوودگاههووا آزادی دوابووط جنسووی،
همجنسگرایی و مشروعیت همخانگی اسوت کوه اشوکال نامتعوادفی از خوانواده دا بوه دسومیت
میشناسد )موسوی 493 :1399 ،د
فقدان باودها و ادزشهای مکهبی و اخالنی ،انحطاط دوزافزون خانواده دد معنای صوحیح آن
دا دد پی داددد
نظام جمهودی اسالمی ایران به عنووان نظوامی برخاسوته از ادزشهوای اسوالمی ،دد جهوت
ضرودت تشکیل ،حفظ و تحکیم خانواده ،تالشهای بیشمادی دا دد داستای تقویت نهاد خانواده
و پیشگیری از تزلزل این واحد اجتماعی مقد ،کرده اسوتد پوس از انقوالب اسوالمی ایوران دد
سال  ،1357توجه به موازین اسالم دد تقنین مودد توجه نراد گرفت و نانونگکاد عنایوت ویووهای
به برخی انشاد و نهادها نظیر زن و خانواده مبکول داشته و دد تدوین اصول نانون اساسوی جداداد،
چندین اصل دا به این موضوعات اختصاص داده استد اصل  10نانون اساسی ،عوالیتورین سوند
حقونی ایران ،مقرد میدادد« :از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعة اسالمی است ،همة نووانین
و مقردات و برنامهدیزیهای مربوط باید دد جهوت آسوان کوردن تشوکیل خوانواده ،پاسودادی از
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نداست آن و استوادی دوابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخالق اسالمی باشد»د این اصل با ایجواد
بستر و فضایی گفتمانی ،سیاستگکادان و مقننین جامعة اسوالمی دا موظو بوه سیاسوتگکادی و
تدوین مقرداتی با محودیت تسهیل دد ازدواج و تشکیل خانواده ،اهمیت نداست ،حفظ ،استحکام
و تعالی خانواده با دعایت حقوق اسالمی و تعالیم اخالنی اسالم میگرداندد
دد مقدمة نانون اساسی نیز استیفای حقوق زنان برای بازیابی هویت انسوانی آنوان ضورودی
دانسته شده استد ازاین دو با توجه به اینکه نیمی از ادکان خوانواده دد جامعوه دا زنوان تشوکیل
میدهند ،سیاستگکادی ها و وضع تمامی نوانین و مقردات حوزة زنان و خانواده بایود بوهگونوهای
باشد که ضمن حراست از حقوق فردی زنان دد جامعه ،حقوق ناشوی از نقو ادزشومند زن دد
خانواده نیز استیفا شده و عهدهدادی مسئولیتهای زنان دد حیطه دوابط زناشوویی و خوانوادگی
نیز تقویت شودد بدیهی است تفکیک مسائل حوزة زنان از خانواده نهتنها امکانپکیر نیست ،بلکه
سبب ایجاد خدشه بر پیکرة نهاد مقد ،خانواده میشود ،ازاین دو اولین ندم دد جهوت حفوظ و
تحکیم بنیان خانواده ،وضع یا اصالح نوانین حوزة زنان و خانواده دد داستای تقویت بنیوانهوای
این نهاد پرخیر و برکت استد اندام اخیر مرکز وکال ،کادشناسان دسمی و مشاودان حقونی نووة
نضاییه دد اجرای آییننامة اجرایی نانون حمایت خانواده دد ایجاد تمهیدات الزم جهوت اعطوای
مجوز دد زمینة مشاوده از جمله اندام هوای بسویاد مهوم و مودثر دد حفوظ و تحکویم خوانواده و
جلوگیری از انحالل آن بهشماد میدودد
هدف از این پووه که با دوش توصیفی-تحلیلی انجام یافته ،ضمن مطالعة اسناد باالدستی
و نوانین نظام خانواده ،بردسی میزان توجه مقردات و سیاستگکادیها ،بر شاخصههای تبیینشده
دد اصل  10نانون اساسی استد نظر به اینکه نانون اساسی متضمن نواعد و اصول کلی دد یوک
کشود است و مقردات دیگر دد ددجة پایینتری نسبت به آن نراد دادند ،ازایوندو بورای تضومین
احترام به نانون اساسی ،مطابقت سایر نوانین با آن ضرودی اسوتد ضورودت پورداختن بوه ایون
موضوع نیز از آن حیث است که دد سالهای اخیر جامعه با کواه آمواد ازدواج ،افوزای ثبوت
طالق و فروپاشی ددونی خانواده ها مواجه استد همچنین دسویدگی نوانونی بوه مسوائل زنوان و
پیگیری حقوق ایشان از سوی نهادهای فعال اجتماعی ،فعاالن حوزة زنان و خانواده یوا مخالفوان
نوانین موجود ،پیوسته مطالبه شده و هر دوز با موضوعی جدید پا به عرصة شبکههای اجتماعی
دد فضای مجازی گکاشته و میتواند موجب آسیب های اجتماعی شود؛ مطالباتی که گاه اگور دد
بستر نانون به آنها دسیدگی نشود ،به معضل اجتماعی تبدیل میشود و دد نتیجه اولوین آسویب
آن ،بهدلیل نق برجستة زنان دد خانواده ،به بنیان این نهاد ادزشمند وادد خواهد شدد
ذیل موضوع این پووه مقاله ای نگاشته نشده است هرچنود حقووقدانوان دد نالوب کتوب
حقونی به تفسیر اصول نانون اساسی پرداختهاند؛ ازایندوی پووه پوی دو از حیوث بردسوی
توجه مقردات به شاخصهای اصل  10دادای نوآودی استد
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مفهومشناسی
نخست شاخصههای مصرح دد اصل  10نانون اساسی تبیین میشود:

 .1خانواده

1

حقوندانان خانواده دا از دو منظر بهعنوان پدیدة اجتماعی و یا نهادی حقونی ،بردسوی کوردهانود
که دد این پووه  ،خانواده دد اصطالح حقونی بردسی میشودد مواد  862و  1032نانون مدنی
که به بیان طبقات انربای نسبی پرداخته ،ناظر بر تبیین اعضای خانواده عام یوا گسوترده ،یعنوی
گروهی مرکب از شخص ،خویشان و همسر اوست ،که از یکدیگر ادث میبرندد خانواده دد معنای
خاص یا خانوادة هسته ای نیز زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها که بهطوود معموول بوا
هم زندگی می کنند ،با این معیاد که تحت دیاسوت و مودیریت شووهر و پودد خوانواده هسوتند،
شناخته شده است )صفایی و امامی 14 :1392 ،د
«دد یک نگاه کلی می توان جامعه دا عبادت از مجموعه انسانهایی دانست که دد جبور یوک
سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقاید ،ایدهها و آدمانها دد یکدیگر ادغام شوده و دد یوک
زندگی غوطهودند» )مطهری 333 :1384 ،د جامعة اسالمی دا نیز مویتووان جامعوهای براسوا،
نوعی از جهان بینی و بین اجتماعی دانست که نهادی همچون خانواده دا چیزی بسیاد فراتر از
کانون تأمین نیازهای جنسی یا انتصادی یا پاسوخ بوه تعواونیهوای سواده دد زنودگی مویدانود
)مشروح مکاکرات مجلس بردسی نهایی نانون اساسی جمهودی اسالمی ایران ،بیتوا ،ج 433 :1د
از آنجا که بردسی منشأ جامعه و اجتماع از دو ساحت مادی و معنوی مالحظه میشوود و عامول
ایدئولوژیک دد پیدای زندگی جمعی و همبستگی انسانها بسیاد مدثر است ،ازایندو دد اسوالم
و نیز سایر ادیان آسمانی ،بی از هر چیز به آن اهمیت داده شده استد
حکومت اسالمی دد عرصة سیاست و ادادة جامعه ،مرجعیت همهجانبة اسوالم دا مویپوکیرد،
ازایندو جامعهای اسالمی است که آموزههای اسالم بر تمامی اشخاص و دوابط میان آنهوا حواکم
استد بدیهی است که وضع مقردات مبتنی بر شریعت الهی برای نیل به تعالی انسوان ،دد نالوب
نوانین فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،جز دد بستر یک چنین جامعهای نمیتواند صودت پکیردد

 .2حقوق
حق 2یعنی ادادة تضمینشده ،بدین معنا که گوهر حق و جزء مقدم آن ،وجود ادادة آزادی اسوت
که میتواند اداده های دیگر دا مقید کندد دو نظریه دد تعریو حوق مطورح اسوت :نظریوة اداده-
___________________________________________________________________
1. Family
2. Right
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انتخاب 1و نظریة سود-منفعت2د دد نظریة سود-منفعت ،حق یعنی منفعت تضومینشوده ،یعنوی
حق برای حفظ و حمایت از یک منفعت شکل میگیرد و با هدف تضمین یک منفعوت بنیوادین
دیگران دا مکل میسازد )داسخ 152 :1398 ،د
پکیرفتن هریک از این نظرها ،هنجادها و ادزشهای متفاوتی دا ایجاد میکندد
مفهوم حق دد طول زمان با تحول دوبه دو بوده استد مکتب حقوق طبیعی ،برخی حقووق دا
ذاتی و از بدو خلقت دانسته که به صودت مستتر دد طبیعت انسان وجود داددد برخالف نظر آنها،
اثبات گرایان وجود هیچ نوع حق دا از ابتدا به دسمیت نمویشناسوند و بیوان مویدادنود پوس از
تکامالت فکری بشر و تشکیل جوامع ،ادادة دولتها این حقوق دا شناسوایی کوردهانود )موسووی
بجنوددی 32 :1394 ،د حقهای مدنی و سیاسی دد ابتدا ادزشهای اخالنی محسوب میشودند
که پس از ودود به حیطة حقوق موضوعه ،نابلیت ادعوا و مطالبوه موییابنودد ادزش ایون حقووق
بهواسطة منشأ آن به حق حیات انسان بازمیگردد )جاوید 49 :1392 ،د
بیگمان نهاد حق دد ساختاد حقوق جلوهگر میشود؛ اما دد نظامهای ادزشی و اخالنوی نیوز
جایگاه ویوه ای داددد نظام حقونی اسالم براسا ،توحید و معاد و خلیفةاهلل و دد مسویر کموال و
نرب الی اهلل بودن انسان است و دد نتیجه ،انسان با توجه به هدف غایی خوی دد برابر خداونود
مسئول است )حکمتنیا ،1390 ،ج 36 :1د دد نظام آیینی اسالم ،همانگونهکه اصول اعتقادی و
دستودالعمل های اخالنی برای اصالح فکر و دوح دد نظر گرفته شده ،ضوابط ،مقوردات و نووانین
نیز برای اصالح دفتاد و تنظیم حقوق و تکالی و تبیین محدودة اختیوادات و سوطح تونعوات دد
داستای نیازهای بشر تدوین یافته استد بنابراین حقوق اسالمی دا میتوان همان احکام و مسائل
فقهی شریعت دانست که دد نالب مقردات برای تنظویم دوابوط و مناسوبات فوردی و اجتمواعی
جامعة مسلمین با محودیت توحید ،نبوت و معاد تبیین شدهاندد

 .3نکاح

3

نکاح دابطهای حقونی-عاطفی است که بهوسیلة عقد بین زن و مرد حاصل میشود و به آنها حق
می دهد که با یکدیگر زندگی کنند )محقق داماد 21 :1381 ،د از این حیث که خانواده متشوکل
از حدانل دو نفر است ،یک اجتماع محسوب می شود و این اجتماع هرچند کوچک ،بستر ادتباط
های انسانی است؛ ادتباطهایی که زمینه ساز حقوق و تکالی متقابول اعضوا نسوبت بوه یکودیگر
است و اینجاست که علم حقوق نیز دد کانون خوانواده موضووعیت موییابود )اسودی و شوکری،
 19 :1394د آنچه مسلم است همان طودکه نوانین و مقردات تنظیم دوابط بین اعضای خوانواده،
___________________________________________________________________
1. will Choice Theory
2. Interest-benefit Theory
3. Marriage
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از اهمیت زیادی برخوددادند ،پی از آن و حتی بیشتر از آن ،نیازمند هماهنگی نوانینی هستیم
که بهمنظود تشکیل خانواده و مقردات مربوط به آن وضع شدهاندد

 .4قداست

1

نداست تصریحشده دد اصل  10نانون اساسی ددبردادندة معنایی اخالنی است؛ یعنی خانواده دد
اسالم یک ادزش بنیادین و دد جهت کمال انسان است؛ ازایندو فقیهان نکاح دا مسوتحب مدکود
میدانند و ماهیت آن دا نهاد شبهعبادی میشمادند )شهید ثانی1410 ،ق ،ج  85 :5د همچنوین
حفظ کرامت انسانی مبنای نداست خانواده دد اسالم است تا بدینوسیله مهر ،محبوت و موودت
میان انسانها بادود شود و به داخل محیط خانواده تسری یابد )کعبوی 23 :1395 ،و موجبوات
دشد ،استحکام و تعالی خانواده دا به ادمغان آوددد
نظر به اینکه آثاد ازدواج ،به طرفین عقد ازدواج منحصر نیست و سرنوشت فرزندان ناشوی از
ازدواج نیز به استحکام نظام خانواده مرتبط است و از طرفی بسیادی از نواعد نواظر بور خوانواده
جزء نواعد آمره است و ادتباط مستقیم با نظم عمومی دادد؛ افزونبر آن سعادت جامعوه نیوز ،دد
گرو سالمت و سعادت خانواده است ،ازاین دو نانونگوکاد بوا محودود کوردن اصول آزادی اداده دد
ازدواج ،دابطة زوجین و فرزندان دا تحت نظادت خود نراد داده و مقردات متعددی برای تشکیل،
آثاد و انحالل آن وضع کرده استد این نوانین و مقردات بهگونهای تدوین شده که تا حود امکوان
ضامن بقای خانواده باشند و دد موادد انحالل ،کمترین آسیب ممکن به افراد خانواده وادد شودد
از جمله داهبردهای دیگر تحقق شاخصههای اصل  ،10تسهیل دد امر ازدواج بهعنوان پیمان الهوی و
تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل تونعات و کاه تشریفات و تأثیر آن بر صویانت نفوس
و سالمت فرد و جامعه است )مصوبة جلسة  564مود  1384/04/07شودای عالی انقالب فرهنگی د
جامعه و دولت مکل اند که هرگونه مانع دا از سر داه ازدواج بردادند و طورق و وسوایل آن دا
آسان سازند و از خانواده و دعایت آن حمایت کننود )جعفوری1411 ،ق 164 :د نودم بعودی دد
جهت ایجاد سهولت دد ازدواج ،فراهم کردن مقدمات ازدواج آسوان اسوت کوه بخشوی از آن بور
عهدة مردم و نهادهای غیردولتی است و بخ مهمی نیز توسط دولت باید اجورا شوودد ازایوندو
وضع نوانین مرتبط با مسوئلة ازدواج ،توسوط نانونگوکاد و اجورای آن توسوط نووة مجریوه بایود
تسهیلگر امر ازدواج و ترغیبکنندة جوانان و سایر واجدین شرایط این پیمان مقد ،باشدد
از دیگر اهداف بلند ازدواج ،مصرح دد اصول  ،10بوا توجوه بوه نهواد شوبهعبوادی بوودن آن،
دسیدن به ددجات عالی معنویت است که دد سایة دوابط انسانی دائور بور موداد اخوالق اسوالمی
محقق خواهد شدد
___________________________________________________________________
1. Refinement
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نق خانواده دد اخالق ،دد پایهگکادی برای دشد عواطو انسوانی ،دد سوالمت نگواهداشوتن
انسان از تعدیات و تجاوزهای گوناگون و آماده نگهداشتن او برای آن طهوادت دوحوی و سوالمت
اخالنی که دکنی از ادکان نظام فرهنگی و اجتماعی اسالم است ،بسیاد مهم مویباشود )مشوروح
مکاکرات مجلس بردسی نهایی نانون اساسی جمهودی اسالمی ایران ،بویتوا ،ج 433 :1د نووانین
موضوعه دد نظام حقونی جامعه نیز باید دد جهت تعالی خانواده بهکادگیری و اجرا شووند توا دد
سایة دشد و بالندگی این اجتماع کوچک ،افراد جامعه دد سوطح کوالن نیوز متخلوق بوه اخوالق
اسالمی شوندد

تجلی اصل  10قانون اساسی در سیاستگذاریها و مقررات
سیاستها ،1اصولی هستند که اندامها ،تصمیمها ،فعالیتهوای سوازمانهوای عموومی دا جهوت
می دهند و آنها دا دد داستای تحقق اهداف تنظیم میکنند که این مجموعه فعالیتهای هدفوداد
می تواند توسط فرد یا گروهی برای حول مشوکل یوا مسوئلة عموومی پیشونهاد شوود )الووانی و
شری زاده 4 :1392 ،و  5د
سیاستگکادی عنوانی است که با حکومت ،دولت ،جامعه و مسائل عمومی آن مرتبط بووده و
بیانگر اندام دولت دد ادادة صحیح امود عمومی است )نلیپود و غالمپود 23 :1389 ،د
سیاستها میتوانند دد دو سطح کالن بهعنوان بیوان ادزشهوا ،اصوول و داهبردهوا و سوطح
خرد ،با هدف عملیاتیسازی از طریق نانون ،طرح شوندد
نانون اساسی ،مهمترین نانون هر کشودی است که سایر نوانین دد پرتو آن تفسویر مویشووندد
ازایندو تبیین این نانون دد جهت شفافسازی و تعیین داهبردها برای سایر مقردات اهمیت داددد
تفسیر نانون اساسی بهعنوان نانون مادد ،از جمله تأسیسات مهم دد نظام حقونی کشودهاستد
برخی دیدگاهها ،نانون دا کافی دانسته و جامع و مانع بودن آن دا ،دلیل بور عودم نیواز بوه شورح و
تفسیر آن میدانند؛ اما دد دیدگاه دیگر با عنایت به کلوی و انتزاعوی بوودن مفواد نوانون اساسوی و
داشتن صبغة اخالنی آن ،بر ضرودت تفسیر آن تأکید میودزند )کدخدایی 4 :1397 ،د
بهنظر میدسد با عنایت به کلی بودن نانون ،تفسیر و شاخصسازی آن ،حائز اهمیت استد
دد این بخ سعی شده است ضمن تبیین اندامها ،تصمیمهوا ،فعالیوتهوای سوازمانهوای
عمومی و همچنین نوانین موضوعه دد داستای تحقق اهداف تنظویمشوده دد اصول  ،10میوزان
همگرایی سیاستها و نوانین عادی با این اصل از نانون اساسی نیز سنجیده شودد

___________________________________________________________________
1. Policy
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 .1سیاستهای کالن و مقررات ناظر بر تسهیل ازدواج
 .1 .1سیاستها
مطابق بندهای  1و  2اصل  110نانون اساسی ،تعیین سیاستهای کلی نظام ،پس از مشودت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظادت بور اجورای آن ،از وظوای و اختیوادات دهبور اسوتد از
مهمترین سیاستگکادیهای حوزة خانواده ،سیاسوتهوای کلوی خوانواده ابالغوی از سووی دهبور
انقالب دد سال  1395است که خانواده دا واحد بنیادی جامعة اسوالمی و کوانون دشود و تعوالی
انسان و پشتوانة انتداد کشود و نظام معرفی میکندد ایجاد نهضوت فراگیور ملوی بورای توروی و
تسهیل ازدواج موفق و آسان ،نفی تجرد دد جامعوه بوا وضوع سیاسوتهوای اجرایوی و مقوردات
تشویقی و حمایتی ،فرهنگسازی و ادزشگکادی به تشکیل خانوادة متعوالی دد بنود  4سیاسوت
مزبود ذکر شده استد همچنین ادتقای معیشت و انتصاد خانواده برای کاه دغدغههای ازدواج
)بند  ، 9حمایت حقونی انتصادی و فرهنگوی از خوانوادههوای بوا سرپرسوتی زنوان و تسوهیل و
تشویق ازدواج آنان )بند  14از موادد مهم تسهیل ازدواج دد سند مککود استد تأکیود ویووه بور
حق ازدواج زنان سرپرست خانواد و حمایت همهجانبه از آنان دد بند  14بهصودت مجوزا ،توجوه
به نیاز و حق این افراد دا دد ازدواج آشکاد میسازدد
تسهیل شرایط ازدواج ،دابطة مستقیم با افزای جمعیت دادد و مدلفة مهمی دد تولید نددت
ملی کشودها بهشماد می آیدد دفع موانع ازدواج ،تسهیل و توروی تشوکیل خوانواده و حمایوت از
زوج های جوان و توانمندسازی آنان دد تأمین هزینههای زندگی )بند  ، 2تروی و نهادینهسوازی
سبک زندگی اسالمی-ایرانی )بند  5از عوامول مهوم زمینوهسواز افوزای مطلووب جمعیوت دد
سیاستهای کلی جمعیت ابالغی دد سال  1393توسط دهبر انقالب دد داستای تسوهیل ازدواج
است تا از این دهگکد منابع انسانی بهعنوان عامل داهبردی ،منافع ملی دا تأمین کندد
شودای عالی انقالب فرهنگی بهعنوان یکی از نهادهای مهم متولی دد تهیه و تدوین سیاستهوا
و طرحهای د اهبردی کشوود ،دد اسوناد متعوددی خوانواده دا محوود بحوث نوراد داده اسوتد حوق
بهرهمندی از امکانات فرهنگی ،اجتماعی و انتصادی جهت تسهیل امور ازدواج دد زموان مناسوب و
مسئولیت خویشتندادی تا آستانة ازدواج )بند  ، 22حق آشنایی با معیادهوای همسورگزینی )بنود
 24و حق برخووددادی از خودمات مشواودهای دد حوین ازدواج )بنود  56از حقووق مطروحوه دد
منشود حقوق و مسوئولیتهوای زنوان ،مصووب  ،1383اسوتد همچنوین تسوهیل ازدواج دد سوند
مهندسی فرهنگی کشود ) 1392از اولویتهای فرهنگی برشومرده شوده اسوت کوه بوا طراحوی و
نهادینهسازی آداب و سبک زندگی اسالمی-ایرانی ،تضمین شده استد این سند ،فرایند بازطراحی،
اصالح و ادتقای شئون و مناسبات نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و انتصادی کشود براسوا،
فرهنگ مهندسیشده با توجه به شرایط ،ویوگیهوا و مقتضویات ملوی و جهوانی اسوتد اثربخشوی
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دوسویة خانواده و فرهنگ بر یکدیگر ،دشد و اعتالی دیگری دا دد صودت پرمایگی محقق میسازدد
تأمین مسکن مناسب ویوة زوجهای جوان ،صندوقهوای حموایتی ،انوواع بیموه ،کموکهزینوههوا،
وامهای مودد نیاز و تسهیالت دفاهی ازدواج )بند  6و تروی ازدواجهای ساده ،آگاهانه و پایداد )بند
 7از جمله دیگر داهبردهای پیشنهادی دد سند مهندسی فرهنگی استد
همچنین شودای عالی انقالب فرهنگی به پیشنهاد شودای فرهنگی اجتماعی زنان ،اهوداف و
اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن دا دد سال  1384تصویب کورده اسوتد
تسهیل امر ازدواج بهعنوان پیمانی الهی و تشویق جوانان به تشوکیل خوانواده هموراه بوا تعودیل
ت ونعات و کاه تشریفات و تأثیر آن بور صویانت نفوس و سوالمت فورد و جامعوه موودد توجوه
سیاستگکاد دد سند مککود نراد گرفته استد افزونبر آن تروی دیودگاههوای صوحیح جامعوه دد
خصوص تقلیل هزینه های ازدواج مانند جهیزیه و مهریه ،پرهیز از تحمیل هزینههای سونگین و
توسعة مراکز مشاوده ،از سیاستهای اجرایی تسهیل ازدواج دد این سند استد
همانطودکه مشاهده میشود سیاستگکادیها دد امر تسهیل ازدواج از لحاظ تعداد ،عدد شایان
توجهی دا به خود اختصاص داده است که این امر مدید توجه جدی از سووی متولیوان امور اسوت،
ولی متأسفانه کیفیت اجرای آنها با دد نظر گرفتن شرایط موجود دد جامعه مودد نبول نیستد

 .2 .1قوانین
نانون تسهیل ازدواج جوانان ،مصوب  1384مجلس شودای اسالمی ،مهمترین نانون تصویبشده
دد خصوص تسهیل ازدواج استد ایجاد صندوق ازدواج جوانان توسط دولت )موادة  ، 1پرداخوت
وام ودیعة مسکن )مادة ، 2ساخت مسکن ادزان و اجادة آن با نیمت مناسب به زوجهوای جووان
)مادة  ، 3تسهیل دد برگزادی مراسم ازدواج توسط نهادهای برخوودداد از مجموعوههوای دفواهی
)مادة  ، 4تصحیح باودهای فرهنگی دد باب ازدواج )مادة  ، 5تغییر دد آییننامههوای مربووط بوه
سووربازان متأهوول )مووادة  ، 7مشوواودة جووامع نبوول ،حووین و بعوود ازدواج )مووادة  18دد داسووتای
آسانسازی نکاح دد نانون مککود مودد تأکید نراد گرفته استد این نانون ،دولت و دسوتگاههوای
اجرایی دا بهمنظود حمایت همهجانبه جهت تسهیل ازدواج جوانوان مکلو مویسوازدد براسوا،
نانون ،دولت مکل بود آییننامة اجرایی دا ظرف سه ماه تدوین کند ،لیکن ایون مسوئله پوس از
گکشت سالیان محقق نشده و این نانون عملیاتی نشده استد ازایندو با وجوود نووانین جوامع و
کادامد ،شرایط ازدواج سهل و آسان برای اکثریت انشاد جامعه فراهم نشده استد
بند  15سیاستهای کلی برنامة چهادم توسعه ،1مصوب  ،1382و موادة  112نوانون برناموة
___________________________________________________________________
1د برنامه های توسعة انتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،برنامههای میانمدتی هستند که بوهصوودت پون سوالة توسوط
دولت تنظیم میگردد و پس از تصویب مجلس ،بهعنوان نانون الزماالجرا میشوندد
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چهادم توسعه ،مصوب  ،1386به تسهیل شرایط حیات انتصادی و ازدواج جوانان اشاده کردهانودد
مادة  75نانون برنامة ششوم توسوعه ،مصووب  ،1395سوازمان برناموه و بودجوه نیوز بوهمنظوود
جلوگیری از ازدواجهای پرخطر ،گواهی غربوالگری ژنتیوک دا جهوت ثبوت نوانونی ازدواج دائوم
ضرودی میداندد با عنایت به هزینة زیاد آزمای های ژنشناسی ،نهادهای حموایتی بهزیسوتی و
کمیتة امداد ،بهمنظود تأمین هزینه برای افراد نیازمنود ،مکلو شودهانود )تبصورة  3موادة  75د
همچنین تبصرة  4این ماده ،دسترسی آسان تمام افراد ددصدد ازدواج جهت مشواوده دا الزاموی
کرده استد با این همه عدم داه اندازی مراکز مشاوده مودد نیواز جمعیوت متقاضوی ،هزینوههوای
گزاف مشاودة ژنتیک و همچنین مشاوده های پی از ازدواج ،موجوب عودم مراجعوة بسویادی از
زوجین و بروز مسائل و مشکالت عدیده ای دد ایشان شده است که دد صودت توداوم ایون دونود
انحالل تعداد بیشتری از خانوادهها دود از انتظاد نیستد
یکی از سازوکادهای دولت برای تسهیل ازدواج ،اعطای وامهای نورضالحسونه یوا ددازمودت
استد دستودالعمل اجرایی تسهیالت مسکن یکوم ،مصووب وزادت داه و شهرسوازی ،ابالغوی بوه
بانکهای مسکن ،آنها دا مکل نموده است وام مسکن یکم دا دد نالب عقود مشادکت مدنی بوه
متقاضیان متأهل و سرپرست خانواد دد انساط طووالنیمودت اعطوا کنودد براسوا ،ایون نوانون،
زوجین هر دو میتوانند با ددیافت تسوهیالت دد خریود مسوکن مشوادکت کننودد همچنوین وام
نرضالحسنة ازدواج ،دد الیحة بودجه پی بینی میشودد اگرچه این وام هرساله افزای مییابد،
با تودم موجود دد جامعه ،فاصله دادد و کمک اندکی بهشماد میآیدد
همچنین دد داستای حمایت از دانشجویان متأهل ،نانون صندوق دفاه دانشوجویان دد سوال
 ،1371اعطای وام ازدواج حین تحصیل دا تصویب کرده است کوه بوا دد نظور گورفتن وضوعیت
انتصادی موجود جامعه ،مبالغ اعطایی کمک شایانی به متقاضیان نخواهد کردد
اگرچه با مدانه دد اسناد و نوانین ،توجه و تأکید سیاسوتگکاد و نانونگوکاد دد ایجواد شورایط
تسهیل ازدواج احراز میشود و سیاستهای کالن ،این امر دا دد زمرة اولویتها دانسته و بهکرات
دد اسناد متعددی بدان پرداخته است ،همچنان آمادهوا دد جامعوه حکایوت از بواال دفوتن سون
ازدواج ،کاه میول جوانوان بوه تشوکیل خوانواده و افوزای طوالق داددد مقایسوة ازدواجهوای
ثبتشده نسبت به طالقهای وانعشده دد سال  ،1396نشان میدهد دد کنواد هور هوزاد ازدواج،
 318طالق ثبت شده است که این امر افزای آماد طالق دا نسبت به سالهوای گکشوته نشوان
میدهد )سازمان ثبت احوال کشود د ازایندو بین معیواد ایودهآل مووددنظر حاکمیوت دد حووزة
خانواده و تغییرات اجتماعی ،ادتباط معنادادی وجود ندادد )حسوینی و عزیوزی 8 :1395 ،و بوا
وجود سیاستهای مدون دد جهت تشویق و تسهیل ازدواج ،آماد بیانگر دوند نزولی ازدواج استد
میانگین سن ازدواج دختران  24و پسران  29سال برآودد شده استد همچنین طبوق اعوالم
سازمان ثبت احوال حدود ده میلیون نفر دد سن متعادف ازدواج و هرگز ازدواجنکرده وجود داددد

تحلیلی بر اصل  10قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران11 ...

این آمادها نشان میدهد که ازدواج دوند کاهشی دادد و تجردگرایی دد حال شکلگیوری اسوتد
تحوالت اجتماعی موجود ،افزای هزینههای زندگی ،تودم ،تغییرات سوبک زنودگی و مشوکالت
انتصادی به عدم افزای نر ازدواج به تناسب جمعیت کشود منجر شده استد شایان ذکر است
که توجه بر تغییرات بافت فرهنگی و باودهای جوانان نسبت به ازدواج ،متأثر از شرایط جامعه ،از
اهمیت ویوهای برخودداد است و کاه ازدواج نمیتواند صرفاً به دالیل انتصوادی باشودد فاصولة
میان بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی-اعتقادی دد جوامع جدید محسو ،بوده و این امر دد افزای
سن ازدواج مودثر اسوتد همچنوین گسوترش فرهنوگ مددنیتوه و شهرنشوینی ،عودم تقیود بوه
ادزشهای اخالنی ،کاه دیندادی و ددد میتواند از علل مهم دیگر بهشماد آید )خنودان:1397 ،
 71د بنابراین ،افزونبر وضع نوانین مالی دد داستای ازدواج آسان ،افوزای آگواهی ،توانمنودی و
دان جوانان نسبت به مقولة ازدواج بهصودت کادامد دد کتابهوای ددسوی و سوعی دد معرفوی
الگوی سبک زندگی ایرانی-اسالمی مبتنی بر سیاستهای موجود مدثر خواهد بودد حکوموت بوا
غنابخشی بر فرهنگ عمومی و باود افراد نسبت به مقولة ازدواج دد تغییر نگاه به این امر ،اثرگکاد
خواهد بودد با وجود این ،نانون تسهیل ازدواج ،مصووب  ،1384دد صوودت عملیواتی شودن گوام
بزدگی دد دفع موانع ازدواج خواهد برداشتد بردسی تسهیالت مالی اعطاشده به جوانان دد شرف
ازدواج ،فاصلة میان مبالغ اعطایی با تودم موجود دا نشان میدهد که این موضوع دد بویدغبتوی
افراد مدثر بوده و بهخصوص دد شهرهای بزدگ با توجه به هزینههای باالتر ،مشهود استد

 .2سیاستهای کالن و مقررات ناظر بر قداست و تحکیم خانواده
حفظ نداست و تقویت خانواده دد سیاستهای کالن موجود ،بادهوا موودد اشواده و تأکیود نوراد
گرفته استد برخی نوانین موجود نیز دد سالیان گکشته بر استحکام این نهاد اثرگکاد بودهاندد بوا
تحلیل و بردسی اسناد موجود ،غنای منابع احوراز شوده و دد بسویادی مووادد ،نووانین مناسوبی
متناسب با اسناد باالدستی وضع شده استد هرچند نحوة اجرا و کادامدی نوانون محول بحوث و
نقد است و برخی نوانین بهددستی اجرا نشده یا بهصودت کلی مسکوت ماندهاند ،ازایندو بهنظور
میدسد نظادت بر عملیاتی شدن و اجرای صحیح آن از تضمینهوای مهوم نانونگوکاد دد اعموال
نانون استد

 .1 .2اسناد باالدستی (سیاستهای کالن)
نظام جمهودی اسالمی ایران ،با تکیه بر موازین اسالمی ،طبق اصل  4نانون اساسی مکل اسوت
تمام نوانین و مقردات دا بر همین اسا ،تنظیم کند و چنانکه گفته شد این اصل بر اطوالق یوا
عموم همة اصول نانون اساسی و نوانین و مقردات دیگر حاکم استد
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ایجاد جامعهای خانوادهمحود و تقویت و تحکیم آن بر پایة الگوی اسوالمی خوانواده )بنود 1
تحکیم خانواده و ادتقای سرمایة اجتماعی آن بر پایة دضایت و انصاف ،خدمت و احترام با تأکیود
بر فرهنگسازی تعامالت اخالنی و ددد )بند  ، 5بازنگری دد نوانین و دویههوای نضوایی دد حووزة
خانواده با هدف تحکیم خانواده )بند  7و ساماندهی مراکز مشاوده و پیشوگیری از آسویبهوای
اجتماعی همچون طالق از موادد مهم مطروحه دد سیاستهای کلی خانواده دد داستای تحکویم
خانواده استد با اینکوه اهمیوت نواعود حقوونی بوهدلیول ویوگویهوای آن نقو بسویاد مهوم و
انکادناپکیری دد دفع موانع ایجاد موی کنود ،لویکن عوواملی ماننود فرهنوگ ،انتصواد و اخوالق دا
نمی توان از نظر دود داشتد چنانکه این عوامل دد تشکیل ،استحکام و تعالی خانواده نق دادنود
و الزم است با دویکرد خاص مودد توجه متولیان نراد گیرندد بهطود مثال دیودگاههوای فرهنگوی
موجب نداستبخشی به خانواده یا بیتوجهی به این ویوگی میشودد همچنین مشکالت ناشی از
مسائل انتصادی و یا انحرافات اخالنی تبعات فراوانی دد مسیر استحکام خانواده ایجاد میکندد
با تغییرات مهم دد ساختادهای پیشرفت و توسعة جوامع ،اشتغال زنان پدیدهای نوظهود بوود
که تبعات مثبت و منفی آن دد عرصة زندگی فردی و جمعی آشکاد شدد پس از پیروزی انقوالب
اسالمی و توجه به حفظ کرامت زنان و فراهم شدن بستر دشد و فعالیت اجتماعی این نشر ،حق
اشتغال بهعنوان یک اصل دد نانون اساسی پکیرفته شدد اشوتغال زنوان دد کنواد فرصوت بوروز و
ظهود استعدادهای زنان و تقویوت عوزت و اعتمادبوهنفوس آنوان و سوهم مهوم زنوان دد توسوعة
اجتماعی میتواند با چال ها و آسیبهایی نیز دوبهدو باشد که یکی از این آسیبها تعوادض آن
با نق ها و مسئولیتهای خانوادگی اوستد سیاستهوای اشوتغال زنوان دد جمهوودی اسوالمی
ایران ،مصوب  1371شودای عالی انقالب فرهنگی ،با به دسمیت شناختن حق اشتغال زنوان ،دد
جهت تحکیم نهاد مقد ،خانواده سعی دد بهبود فضای کاد زنان داشته استد با تبیین نداسوت
مقام ماددی ،توجه بر تأمین حقوق مادی و معنوی کاد زنان با عنایت به اهمیت نظام جمهوودی
اسالمی ایران بر استحکام بنیان خانواده ،اعطای تسهیالت الزم چون مرخصی با حقووق ،تقلیول
ساعت کاد ،مزایای بازنشستگی با سنوات کمتور خودمت ،امنیوت شوغلی ،برخووددادی از توأمین
اجتماعی دد موانع بیکادی ،بیمادی و پیری و ناتوانی از کاد به مناسبت «شغل ماددانه» ،ضرودت
دادد )بند  10د همچنین تسهیل شرایط کسبوکاد زنان همسو با مسئولیتهای خانوادگی آنوان،
از عوامل تحکیم بنیان خانواده بهشماد میآیدد
سند تحول بنیادین آموزش و پرودش نیز با تکیه بر افق چشمانداز بیسوتسواله و بوا هودف
تحول دد امر تعلیم و تربیت دد سال 1390توسط شودای عالی انقالب فرهنگی به تصویب دسید
که براسا ،این سند ،خانواده مهمترین نق دا دد تحول و دشود فرزنودان دادد و مکلو اسوت
نسبت به انجام تکالی تربیتی خود پاسخگو باشدد دد این سند مشادکت فعوال اعضوای خوانواده
دد تمام جنبههای فعالیتهای تربیتوی از تعیوین هودف توا اجرایوی سواختن آن و ادزشویابی دا
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پی بینی کرده است )نجفی و احمدی 16 :1391 ،د این حرکت تحولمدادانة آموزش و پرودش
همگام با خانواده دا میتوان ضامن استحکام خانواده و جامعه تلقی کردد
سند دیگر ،سند مهندسی فرهنگی کشود است که برخووددادی از نهواد مسوتحکم خوانواده،
الگوسازی خانوادة اسالمی-ایرانی ،تحکیم خانواده و کاه طالق از اهداف و اولویتهوای کوالن
آن بهشماد میدودد این اولویتهوا مبتنوی بور تقووای الهوی و بوا الهوام از سویرة معصوومین )ع
نهادینهسازی شده است که تبیین هویت ندسوی نظوام خوانواده ،ادتقوای مهوادتهوای زنودگی،
ادتقای نق ماددی و همسر متناسب با حضود اجتماعی او ،از جمله داهبردهای ملی پیشنهادی
دد سند مهندسی فرهنگی استد
همچنین سند اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعوالی آن ،بوا هودف
حمایووت از تشووکیل خووانواده و پیشووگیری از تزلووزل آن دد داسووتای بهبووود فرهنگووی جامعووه و
ایمنسازی خانواده از بحرانهای اجتماعی و گسترش فرهنگ عفواف و پایبنودیهوای اخالنوی،
سیاستهای اجرایی دا تدوین کرده استد
برنامة توسعة انتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و علمی ایران نیوز طوی سوند چشومانوداز
بیستساله توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است و افوق آن سوال  1404اسوتد
بند  14این برنامه ،تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن دا از ویوگیهای مهم چشمانداز ملی میداندد
ستاد ملی زن و خانواده هم بهمنظود تحقق اصول  10و  21نانون اساسی با هدف تقویوت و
تحکیم نهاد خانواده و پاسدادی از نداست آن بورای اولوین بواد دد سوال  1384شوکل گرفوت و
آییننامة تشکیل آن دد سال  1390توسط شودای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد کوه اولوین
مصوبة آن دد سال  1397توسط دولت ابالغ گردیدد
همانگونه که گفتیم دد خصوص حفظ نداست و پاسدادی از نهاد خانواده نیز شماد بسویادی
از سیاستها وجود دادد که الزم است مجریان امر دد داستای عملی کوردن آنهوا بوی از پوی
بکوشند تا تغییرات مثبت دد سطح کیفی خانوادهها پدیداد شده و موانع ادتقوای سوبک زنودگی
ایشان مرتفع شودد

 .2 .2قوانین و مقررات
همواده مسائل خانواده از دو دیدگاه اخالق و حقوق مودد مدانه نراد میگیرد و جریان اخالق دد
حقوق خانواده همانند جریان خون دد بدن ضرودی شمرده میشود؛ بر هموین اسوا ،دد کنواد
تبیین حقوق خانواده ،توصیههای اخالنی همچون حسن معاشرت ،مویتوانود عامول تحکویم آن
بهشماد میآیدد مادة  1103نانون مدنی ،زن و شوهر دا مکلو بوه حسون معاشورت بوا یکودیگر
میداند و معاضدت زوجین دد تشیید مبانی خانواده دد مادة  1104این نوانون تکلیو طورفین
بهشماد میآیدد طرح موضوعات اخالنی دد کناد مواد نانونی ،آمیختگی نهاد خوانوادة بوااخالق دا
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محرز میسازدد دد کناد توصیههای اخالنی فراوان دد متون دینی ،با هدف تنظیم دوابط زوجوین
و خانواده ،احکام و نوانینی وضع شده است تا این دو بسان دو بال ،حرکت تکواملی ایون نهواد
مقد ،دا جهت بخشندد
همچنین مادهواحدة نانون اختصاصی دادگاه خانواده دد سال  1376نووة نضواییه دا مکلو
کرد برای دسیدگی به دعاوی خانوادگی دد دادگاه اختصاصی و مسوتقل از دادگواههوای عموومی
ایجاد کندد
از دیگر تدابیر نانونگکاد بهرهگیری از نهاد مشاوده دد امر ازدواج و امر به آن دد اسناد و نووانین
بهمنظود تشکیل خانوادههای کادامد استد از همین دو موادة  16نوانون حمایوت خوانواده ،مصووب
 ،1391بهمنظود تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزای اختالفات خانوادگی و طالق و سوعی
دد ایجاد صلح ،نوة نضاییه دا مکل به ایجاد مراکز مشاوده خانواده کرده اسوتد دلیول ایون مسوئله
پیچیدگیهای زندگی دد عصر جدید است که سالمت دوان افراد دا دد معرض آسیب نراد میدهود
و بهرهگیری از مشاودة نبل و حین ازدواج به ادتقای سالمت جمعی یادی میدساندد
همچنین حضود ناضی مشاود زن دد جلسات دسیدگی دادگاه خانواده مطابق موادة  2نوانون
حمایت خانواده پی بینی و نوة نضاییه موظ شده است نسبت به تأمین ناضی مشاود زن طی
مدت پن سال از تصویب این نانون اندام کندد
آییننامة اجرایی نانون حمایت خانواده ،مصوب  ،1393دد داستای تحکیم آن و جلوگیری از
آسیبهای اجتماعی بهصودت مبسوط ،از مادة  30تا  ،56به نحوة جوکب مشواود و عملکورد آن
پرداخته استد همچنین تأسیس نهاد مشاوده و الزام نانونی دد استفاده از آن ،مقوردة متمودن و
کادامدی است که اجرای صحیح آن دد کاه آماد طالق و اختالفوات خوانوادگی مودثر خواهود
بودد دد حال حاضر مرکز وکال ،کادشناسان دسمی و مشاودان خانواده اندام به این مهوم کورده و
دد دو سال اخیر دد انجام تمهیدات الزم بورای اعطوای پروانوه بوه مشواودان خوانواده گوامهوای
ادزشمندی برداشته استد بهویوه شرایط شرکت کننودگان دد آزموون مشواودة خوانواده و شویوة
مصاحبه بیانگر اهتمام جدی متولیان امر بر اعطوای مجووز بوه افوراد واجود صوالحیت علموی و
عمومی و مودد اعتماد دد امود خانواده استد1
___________________________________________________________________
1د برخی شرایط عمومی داوطلبان شرکت دد آزمون مشاوده خوانواده طبوق دسوتودالعمل نحووه تشوکیل و فعالیوت
مراکز مشاوده خانواده ،که دد تادیخ  96/12/21به تصویب دئیس نوة نضاییه دسیده است عبادت است از:
 تأهل و داشتن حدانل  30سال سن و  2سال سابقة کاد مرتبط؛ داشتن حدانل مددک کادشناسی یا معادل حوزوی آن دد دشتههوای مطالعوات خوانواده ،مطالعوات زنوان،مشاودة دوانپزشکی ،دوانشناسی ،مددکادی اجتماعی ،حقوق ،فقه و مبانی حقوق اسالمی؛
 عدم سوء پیشینة کیفری مدثر ،عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ،نداشتن سوء شهرت و عودم تجواهر بوهفسق و داشتن وثانتد
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شایان ذکر است اهمیت مراکز مشاوده بهحدی است که دادگاه خانواده میتوانود دد صوودت
لزوم با مشخص کردن موضوع اختالف و تعیین مهلت ،نظر مرکز مشاوده خانواده دا جویوا شوودد
این اعالم نظر ،افزونبر ادائة خدمات مشاودهای به خود زوجین استد همچنین پی بینوی شوده
است که این مراکز سعی دد سازش طرفین کورده و دد صوودت حصوول نتیجوه ،سوازشناموه دا
تنظیم کنندد لکا مراکز مشاودة خانواده جایگاه مهمی دد سواختاد نضوایی کشوود دادنود و نتوای
نشان میدهد دد صلح و سازش مدثرند )محمدتقیزاده 83 :1399 ،د
برخی نوانین مرتبط با اشتغال نیز ،مالحظاتی دد زمینة حفظ استحکام خوانواده داشوتهانودد
نانون کاد بهمنظود حمایت از زنان شاغل دد محل کواد ،کادفرمایوان دا مکلو بوه ایجواد مراکوز
نگهدادی کودکان دد دودان شیردهی )مادة  78و منع از اشتغال زنوان بوهویووه زنوان بوادداد دد
مشاغل سخت )مادة  75میکند تا زنان شاغل دد امینت خاطر ،همگام با مسئولیتهای ماددی،
به وظای شغلی خود بپردازندد همچنین پیشنهاد کاه ساعات کادی بانوان دد سال  1384بوه
تصویب این مصوبه منجر شد« :مادهواحدة سواعات کواد هفتگوی بوانوان شواغل اعوم از دسومی،
پیمانی و نراددادی که موظ به  44ساعت کاد دد هفته هستند اموا دادای معلولیوت شودید یوا
فرزند زیر ش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شودید یوا مبوتال بوه بیموادی صوعبالعوالج
میباشند و یا زنان سرپرست خانواد شاغل دد دسوتگاههوای اجرایوی موضووع موادة  222نوانون
برنامة پن سالة پنجم توسعة جمهودی اسالمی ایران ،مصوب  ،1389و بخ غیردولتوی اعوم از
مشموالن نانون کاد و نانون تأمین اجتمواعی ،بنوا بوه ددخواسوت متقاضوی از دسوتگاه اجرایوی
مستخدم و تأیید سازمان بهزیسوتی کشوود یوا وزادت بهداشوت ،ددموان و آمووزش پزشوکی یوا
دادگستری 36 ،ساعت دد هفته با ددیافت حقوق و مزایای  44ساعت تعیین میشود»د
به طود حتم این نوع نگرش از سوی مقنن که منوت بوه تمهیود موککود شوده بوا توجوه بوه
محودیت خانواده بوده است و به دفع مشکالت ناشی از عدم حضود همسر یوا موادد و دد نتیجوه
استحکام خانواده کمک شایانی میکندد
از موادد دیگر نانون بیمة بیکادی ،مصوب  ،1369است و دد مواددی که فورد بودون میول و
ادادة خود بیکاد شده ،و مشمول نانون تأمین اجتماعی باشد ،جریان مییابدد وضع این نوانون بوا
هدف تأمین مالی خانواده دد زمان بیکادی فرد شاغل ،بر ایجاد ثبات و نوام آن اثربخ خواهود
بودد همچنین «پکیرش تقاضای بازنشستگی مستخدمین زن با حدانل 20سال سوابقة خودمت»
)بند «ب» تبصرة  1مادة  2نانون اصالح مقردات بازنشستگی مصوب « ، 1368افزای مرخصوی
زایمان تا نهماهگی نوزاد» )نانون اصالح تنظیم جمعیت خانواده ، 1392 ،جهت حمایت و ایجاد
بستر دشد پزشکان خانم ،نانونی تحت عنوان «نانون تخصیص سهمیه برای زنوان دد دسوتیادی
دشتههای تخصصی پزشوکی» دد سوال  1371بوه تصوویب مجلوس دسوید کوه طبوق آن زنوان
برخودداد از این سهمیه خدمت اجبادی خود دا دد مناطق محروم انجام میدهنودد سوکوت ایون
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نانون ددبادة طول خدمت این زنان و تالنی دو طرح خودمت ،دشووادی و طووالنی بوودن مودت
تحصیل و آسیب به شرایط فردی و خانوادگی پزشکان زن ،به ددخواست استفسادیه منجر شد و
طول خدمت براسا ،مادة  14نانون پزشکان و پیراپزشکان تعیین شد و این افراد فقوط مکلو
به گکداندن یک طرح شدندد دستودالعمل مربوط به «نوانون خودمت پزشوکان و پیراپزشوکان»،
مصوب  ،1375نیز ذیل بند طرح مشموالن معافیت از انجام خدمات موضوع این نوانون ،مواددی
دا که حضانت فرزند خود دا بر عهده دادد ،معاف کرده استد
«نانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» مصوب  ،1389با هدف حمایت از کسبوکاد
خانگی توسط مجلس تصویب شد تا اعضای خانواده بتوانند بوا مشوادکت یکودیگر فعالیوتهوای
منجر به تولید خدمت یا کاالی نابل عرضه دا شکل دهندد
مصوبة دودکادی نیز دد همان سال توسط دولت دهم تصویب شد ،اما به دالیلی چون فراهم
نبودن بسترهای الزم ،کاه میزان بهرهودی دستگاههای اجرایی ،عدم امکان نظادت مناسب بر
عملکرد افراد و فقدان بسترهای ادادی الزم دد اوایول دولوت یوازدهم لغوو شود )مهودوی زاهود،
 35 :1397د مادة  158برنامة سوم توسعه دد تقویت نهاد خانواده هم از نوانین مهوم همسوو بوا
تقویت خانواده استد همچنین مادة  230برنامة پنجم توسعه  ،1390برنامة جامع توسوعة اموود
زنان و خانواده دا تصویب کرد که این برنامه نیز همگرا بوا اصول  10دد جهوت اسوتحکام بنیوان
خانواده بهشماد میدودد دد زیر انطباق شاخصهای اصل  10با سیاسوتهوا و نووانین دد جودول
آودده شده استد
جدول  .1تبیین شاخصها
مفاهیم موجود در
اصل  10قانون
اساسی

سیاستهای کالن

قوانین (شاخصها)

تسهیل ازدواج

 بندهای  9 ،4و  14سیاستهای کلیخانواده ،ابالغی از سوی دهبر انقالب،
1395
 بندهای 2و 5سیاستهای کلیجمعیت ابالغی دهبر انقالب1393 ،
 بندهای  22 ،14و  56منشود حقوق ومسئولیتهای زنان ،شودای عالی انقالب
فرهنگی1383 ،
 بندهای  6و  7سند مهندسی فرهنگیکشود ،شودای عالی انقالب فرهنگی،
1392

 بندهای  7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  18نانونتسهیل ازدواج جوانان ،مجلس شودای
اسالمی1384 ،
 بند  15سیاستهای کلی برنامةچهادم توسعه1382 ،
 مادة  112نانون برنامة چهادم توسعه،1386
 مادة  75نانون برنامة ششم توسعه،1395
 -نانون صندوق دفاه دانشجویان1371 ،
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نداست و تحکیم
خانواده

 اصول تشکیل خانواده و سیاستهایتحکیم و تعالی آن ،شودای عالی انقالب
فرهنگی1384 ،
 بندهای  5 ،1و  7سیاستهای کلیخانواده ،ابالغی از سوی دهبر انقالب،
1395
 بند  10سیاستهای اشتغال زنان ددجمهودی اسالمی ایران1371 ،
 سند تحول بنیادین آموزش و پرودش،1390
 مقدمه سند مهندسی فرهنگی کشود،شودای عالی انقالب فرهنگی1392 ،
 مقدمة اصول تشکیل خانواده وسیاستهای تحکیم و تعالی آن ،شودای
عالی انقالب فرهنگی1384 ،
 بند 14چشمانداز بیستساله توسطمجمع تشخیص مصلحت نظام
 آییننامة ستاد ملی زن و خانواده،1390

 مواد  1103و  1104نانون مدنی مادهواحدة نانون اختصاصی دادگاهخانواده نوة نضاییه1376 ،
 مادة  16نانون حمایت خانواده ،مصوب1391
مواد 75و  78نانون کاد مادهواحدة ساعات کاد هفتگی بانوانشاغل1389 ،
 بند «ب» تبصرة  1مادة  2نانوناصالح مقردات بازنشستگی 1368
 نانون تخصیص سهمیه برای زنان دددستیادی دشتههای تخصصی پزشکی،
1371
 مادة  158برنامة سوم توسعه -مادة  230برنامة پنجم توسعه 1390

نتیجهگیری
بنابر آنچه گکشت شاخصهای مصرح دد اصل  10نانون اساسی دد سیاستهای ابالغی ،نووانین
عادی و مقردات متعددی مودد توجه نراد گرفته استد مهمترین آنها بهعنوان نتای این پوووه
دد ذیل میآید:
 شاخصة تسهیل دد تشکیل خانواده دد «سیاستهای کلی برنامة چهادم توسعه ،مصووب
« ،»1382نانون تسهیل ازدواج جوانوان ،مصووب « ،»1384سیاسوتهوای کلوی برناموة
چهادم توسعه ،مصوب « ،»1386سیاست های کلی خانواده ابالغی از سوی دهبر انقوالب
دد سال  »1395و «دستودالعمل اجرایوی تسوهیالت مسوکن یکوم ،مصووب وزادت داه و
شهرسازی ،ابالغی به بانکهای مسکن»؛
 شاخصة پاسدادی از نداست خانواده دد «سیاستهای اشتغال زنان دد جمهودی اسالمی
ایران ،مصوب  1371شودای عالی انقالب فرهنگی» و «سیاست های کلی خانواده ابالغی
از سوی دهبر انقالب دد سال »1395؛
 شاخصة استوادی و استحکام خانواده دد «نانون خدمت پزشکان و پیراپزشوکان ،مصووب
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« ،»1375نووانون سوواماندهی و حمایووت از مشوواغل خووانگی ،مصوووب « ،»1389سووند
مهندسی فرهنگی کشود« ،»1392 ،افزای مرخصی زایمان تا نهمواهگی نووزاد )نوانون
اصالح تنظیم جمعیت خانواده ،مصوب  » 1392و «سیاستهای کلی خانواده ابالغوی از
سوی دهبر انقالب دد سال »1395؛
 برنامههای توسعه بهعنوان برنامة اجرایی و عملیاتی ،دد موادد محودود ،تسوهیل ازدواج و
تحکیم خانواده دا مدنظر نراد دادهاند و این موضووع اجورای سیاسوتهوا دا بوا دشووادی
دوبهدو ساخته است؛
 برخی از نوانین مطلوب ،بهسبب عدم نظادت مطلوب ،فاند کادامدی است و دد بسویادی
از موادد به بوتة فراموشی سپرده شدهاندد
دد سالهای اخیر به خصوص پس از تغییر دیاست محترم نوة نضاییه و با دستود مدکد مقوام
معظم دهبری دد زمینة حفظ و استحکام کیوان خوانواده ،تغییراتوی دد داسوتای ممانعوت از بوه
انحالل کشیده شدن بنیان خانواده و همچنین کاه میزان مهریوههوای سونگین و دد نتیجوه
پایین آمدن نر کالهبردادی از طریق ازدواجهای صودی پدید آموده ،اموا بوا وجوود تموامی ایون
سیاستها و مقردات موضوعه ،همچنان آماد طوالق و همچنوین ثبوت دادخواسوتهوا و دعواوی
خانوادگی مانند نفقه و مهریه و از همه مهمتر کاه نر ازدواج ،حاکی از وجود نقایصوی اسوت
که بخ اعظمی از آنها به سبب توجه ناکافی به سیاستها و اجرای نانص نوانین موجود اسوتد
ازایندو دد ادامه پیشنهادهایی بهمنظود تصحیح این اشکاالت ادائه میشود:

پیشنهادها








ادائة الگوی مطلوب و شفاف برای نحوة تشکیل خانواده و استمراد آن؛
دفع موانع اجرای نانون تسهیل ازدواج جوانان؛
توجه جدیتر مجریان به سیاستهای کلی خانواده ابالغی از سوی دهبر انقالب دد سال
 1395که متضمن تمام شاخصههای مصرح دد اصل  10نانون اساسی است؛
نظادت حداکثری نوة مقننه بر حسن اجرای نوانین دد سایر نوا؛
تأمین تعداد مودد نیاز مراکز مشاودة خانواده و جکب بیشتر مشاودان متعهد و متخصص؛
بازنگری دد نواعد و مقردات تعیین ،ثبت و اجرای مهریه؛
تعیین شاخصهای اجرایی و نوانین کادامد دد برنامههای عملیاتید
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1د اسدی ،لیال سادات؛ شکری ،فریده ) ، 1394آیین داددسی امود و دعواوی خوانوادگی ،تهوران:
دانشگاه امام صادق)ع د
2د الوانی ،سید مهدی ،شری زاده ،فتاح ) ، 1392فرایند سیاستگکادی عمومی ،تهوران :دانشوگاه
عالمه طباطبایید
3د امامی ،سید حسن ) ، 1382حقوق مدنی ،تهران :اسالمیهد
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10د کاتوزیان ،ناصر ) ، 1371دودة مقدماتی حقوق خانواده ،تهران :مدد،د
11د کعبی ،عبا ، 1395) ،تحلیل مبانی نظام جمهودی اسالمی ایران ،تحلیل مبانی اصل دهوم
نانون اساسی ،تهران :دفتر مطالعات نظامسازی اسالمید
12د محقق داماد ،سید مصطفی ) ، 1381حقوق خانواده ،تهران :مرکز نشر علوم انسانید
13د مشروح مکاکرات مجلس بردسی نهایی نانون اساسی جمهودی اسالمی ایران )بویتوا  ،ج ،1
تهران :ادادة کل امود فرهنگی و دوابط عمومی مجلس شودای اسالمید
14د مطهری ،مرتضی ) ، 1384جامعه و تادیخ ،تهران :صدداد
15د مهدوی زاهد ،محمدمهدی ) ، 1397جامعهشناسی حقوق عمومی ،تهران :نگاه بینهد

ب) مقاالت
16د حسینی ،سید حسن؛ عزیزی ،مینا )« ، 1395بردسی نوانین و سیاستهوای حمایوت از خوانواده
دد دودان پس از انقالب اسالمی ایران» ،مطالعات زن و خانواده ،دودة  ،4ش ،1ص 7-34د
17د نجفی ،ابراهیم؛ احمدی ،حسین )« ، 1391اهمیت ،نق و کوادکرد خوانواده از دیودگاه اسوالم و

 20فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

بردسی جایگاه آن دد سند تحول بنیادین آموزش و پرودش» ،فصلنامة خانواده ،ش ،13ص 7-30د
18د جاوید ،احسان؛ نیاودانی ،صابر )« ، 1392نلمرو حق سوالمتی دد نظوام بوینالمللوی حقووق
بشر» ،پووهشنامة حقوق عمومی ،سال پانزدهم ،ش  ،41ص47-70د
19د خندان ،زهرا و همکادان )« ، 1397تجربة زیستة جوانوان مجورد نسوبت بوه افوزای سون
ازدواج» ،مطالعات اسالمی آسیبهای اجتماعی ،دودة  ،1ش  ،3ص 71-96د
20د کدخدایی ،عباسعلی؛ بهاددی جهرمی ،محمد )« ، 1397ضرودت تفسویر نوانون اساسوی دد
پرتو ویوگیهای این نانون» ،مطالعات حقوق عمومی ،دودة  ،48ش ،1ص 1-21د
21د محمدتقیزاده ،مهدیه )« ، 1399تجربة مشاودان اجبادی بین متقاضیان طوالق تووافقی دد
شهر تهران» ،پووهشنامة زنان ،دودة  ،11ش ،31ص 83-112د
22د موسوی ،سید فضلاهلل؛ ابراهیمی ،فاطمه )« ، 1399بردسی جایگاه خانواده دد نظام بینالمللوی
حقوق بشر» ،مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ،دودة  ،50ش  ،2ص 491-511د
23د موسوی بجنوددی ،محمد؛ داودزنی ،محسن )« ، 1394پزشک خوانواده ،تحقوق عودالت دد سوالمت
با دویکردی به آدای امام خمینی» ،پووهشنامة متین ،سال هفدهم ،ش  ،64ص 27-51د

ج) سیاستها ،مقررات و قوانین
24د اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن،1384 ،
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101204

25د آییننامة اجرای نانون حمایت خانواده مصوب،1393 ،
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97187

26د آییننامة ستاد ملی زن و خانواده،1390،
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/796627

27د دستودالعمل اجرایی تسهیالت مسکن یکم مصوب وزادت داه و شهرسازی،1394 ،
http://news.mrud.ir/news/8078
https://sccr.ir/Files/6609.pdf

28د سند تحول بنیادین آموزش و پرودش،1390 ،
29د سند چشمانداز جمهودی اسالمی ایران دد افق ،1404

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16995

30د نقشة مهندسی فرهنگی کشود،1392 ،
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/859054

31د سیاستهای اشتغال زنان دد جمهودی اسالمی ایران،1371 ،
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/100171
چهادم توسعهhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202،1382 ،

32د سیاستهای کلی برنامة
33د سیاستهای کلی جمعیت ابالغی دهبر،1393 ،

https://www.leader.ir/fa/content/11847
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34د سیاست های کلی خانواده ابالغی از سوی دهبور،1395 ،

https://farsi.khamenei.ir/news-

content?id=34254

35د نانون اساسی جمهودی اسالمی ایران،1358 ،
https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
اصالح تنظیم جمعیت خانوادهhttps://dotic.ir/news/4822 ،1392 ،

36د نانون
37د نانون اصالح مقردات بازنشستگی،1368 ،

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/91767
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202

38د نانون برنامة چهادم توسعه،1386 ،
39د نانون برنامة ششم توسعهhttps://www.rrk.ir/Files/Laws ،1395 ،
40د نانون تسهیل ازدواجhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/97806 ،1384 ،
41د نانون حمایت خانوادهhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/840814 ،1391 ،
42د نانون صندوق دفاه دانشجویانhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/92161 ،1371 ،
43د نانون کاد جمهودی اسالمی ایران،

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar
جمهودی اسالمی ایرانhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/92778،1314 ،

44د نانون مدنی
45د نانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان،1375 ،

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92663
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/990278

46د مادهواحدة کاه ساعت کادی بانوان،1395 ،
47د منشود حقوق و مسئولیتهای زنانhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/101171،1383 ،

د) سایتها
48د سایت سازمان ثبت احوال کل کشود به نشوانی  ،www.sabteahval.irتوادیخ دسترسوی 15
آبان 1398
49د سووایت مرکووز وکووال ،کادشناسووان دسوومی و مشوواودان خووانواده نوووة نضوواییه بووه نشووانی
 ، http://judiciarybar.ir/wp-content/uploadsتادیخ دسترسی  17خرداد 1399د

 .2عربی
1د نرآن مجید
2د العاملی ،زینالدین )1410ق  ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )المحشی کالنتور  ،ج
 ،5نم :کتابفروشی داودید
3د القمی ،محمد )شیخ صدوق )1413ق  ،من الیحضره الفقیه ،نم :مدسسة انتشوادات اسوالمی
وابسته به جامعة مددسین حوزة علمیهد
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