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 احوال ثبت:
 هرمزگانمعرفی نمایندگی آموزش و پژوهش استان 

 

 معرفی پایان نامه: 

  ایرانیان هویتی اسناد محتوای و بررسی ساختار و شناسی سند

 (محمدیامیر )                سجل / شناسنامه( موردی مطالعه)

 
 معرفی طرح پژوهشی:

 بررسی فرهنگ نام و نام گزینی کودکان در اقشار مختلف جامعه

    (اکبر قربانیعلی )             )مطالعه موردی استان هرمزگان(

 
  مقاله های پژوهش پایه:

بررسی  علل و عوامل چند همسری در شهرستان جاسک و تاثیر آن بر روند چگونگی 

 (ابراهیم مهدی پور رابری)                                                    وقایع حیاتیثبت 

 

 های حاکم بر تابعیت مضاعف واکاوی موازین و چالش

 (راشد رشیدی)                                                                                      
 

 شناسنامه نشریه:

                      "پژوهش نامه ثبت"تخصصی  -: فصلنامه علمی نام

 94 / شماره 9314شهریور /م چهار : سالگاه انتشار

 : مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشورصاحب امتیاز

 غزالیعبدالرسول : مدیر مسئول

 : سید محمد عاملیسردبیر

 : زینب اصغریمدیر اجرایی

 ولیعصر، باالتر از چهار راه شهید چمران، نبش خیابان پسیان، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور: خیابان نشانی پستی

 Markazpazhuhesh@yahoo.com : پست الکترونیک نشریه

 معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده در:

         نادر حسن پورسید  -کامران مرئوسی                   -:  این شماره همکاران

 زهرا قرائت                    -                  

 عناوین

mailto:Markazpazhuhesh@yahoo.com
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 احوال ثبت:

 

 :هرمزگانپژوهش استان آموزش و نماینده 

 
 

  زهرا قرائت  نام  و نام خانوادگی:

  کارشناسی مدرک تحصیلی:

  آمار رشته تحصیلی:

کارشناس مسئول آمار و اطالعات جمعیتی و  پست سازمانی:

 مهاجرت 

 سال 41 سابقه خدمتی:

 عضویت در انجمن ها و افتخارات:

 دبیر کمیته نام استان  -

 دبیر کمیته بهره وری اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان  -

 انجام طرح های متعدد در زمینه بهره وری -

کلیه شاخص ها و فعالیت های عمومی و اختصاصی مستند سازی  -

ثبت احوال که به عنوان اقدامات زیربنایی اخذ ایزو محسوب می 

 گردد.

تدوین سالنامه های آماری و گزارشات تحلیلی وقایع همکاری در  -

آن و انتخاب  (4314)تا سال  حیاتی والدت، فوت، ازدواج و طالق

بهترین گزارشات آماری در سطح کشور از سوی دفتر آمار به عنوان 

 جمعیتی و مهاجرت سازمان 

مشاور در امور بانوان اداره کل و همکاری تنگاتنگ و مستمر با دفتر  -

 امور بانوان و خانواده استانداری، 

 کمیته حجاب و عفاف،  عضو -

 کمیته صیانت از حقوق شهروندی عضوی  -

 تاکنون،  4314دبیر کمیته اجرایی آموزش و پژوهش از سال  -

دریافت تقدیر نامه در امور پژوهش از معاون محترم برنامه ریزی  -

 مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان

کسب رتبه عالی آموزش در سطح ادارات کل استانی در سال  -

4311 

 4311کسب عنوان برترین رابط پژوهشی در سال  -

  13و  11نامه در امور آموزشی و پژوهشی در سال  دریافت تقدیر -

 از رئیس محترم و معاون محترم پژوهشی مرکز

بررسی نیازهای آماری دستگاه های اجرایی استان "ارائه مقاله  -

در قالب پوستر، در همایش پژوهش در ثبت احوال در   "هرمزگان

 4314آذر ماه سال 

 

 کمیته تخصصی آموزش و پژوهش در استان:

، 18/4/08مورخ  6316/4083/ج  بخش نامه شماره 1بر بند برا

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدیریت و برنامه ریزی 

کشور، برنامه چهار ساله آموزش در کمیته راهبری مورد تصویب قرار 

گرفت و اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان با توجه به اهداف 

وظایف ذاتی سازمانی و  کمیسیون تحول اداری و در راستای

همچنین به منظور ساماندهی به امر پژوهش در سطح اداره کل، در 

اقدام به ایجاد کمیته تخصصی تحت عنوان   4308مهرماه سال 

نمود و با برگزاری دوره های مصوب فعالیت  "آموزش و پژوهش"

خود را به عنوان نمایندگی آموزش در استان تحت نظارت مرکز 

 ش سازمان ثبت احوال آغاز نمود.آموزش و پژوه

 معرفی فعالیتهای پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان 
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کمیته مذکور شامل مدیران و کارشناسان حوزه ستادی اداره کل می 

باشد. که به برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای 

آموزشها و همچنین پذیرش، بررسی، اجرا و ارزیابی طرح های 

 پژوهشی و تحقیقی می پردازد.

 پژوهش و برنامه ریزی استان:ساختار تشکیالتی کمیته آموزش، 

 مهدی عسکری زاده

 رئیس کمیته آموزش و پژوهش و برنامه ریزی -مدیرکل

 زهرا قرائت

 دبیر کمیته  -کارشناس مسئول آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت

 احمد طاهری بجگان 

 عضو کمیته -معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 راشد رشیدی

 عضو کمیته -هویتی معاون امور اسناد 

 فرزاد افشاری نژاد

 عضو کمیته -معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

 گیتا بردبار

 عضو کمیته -رئیس امور اداری

 داریوش جداوی

 عضو کمیته -معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری

 

فعالیت این کمیته در دو بخش مجزا بوده و اهداف ویژه ای را دنبال 

 می کند. 

 :الف: پودمان های آموزشی

 :عبارتست از اهداف کلی اجرای پودمان های آموزشی

 باال بردن سطح دانش و آگاهی عمومی و مهارت های فردی -4

 افزایش آگاهی های شغلی و تخصصی -1

 های شغلیبه روز کردن و یکنواخت نمودن آگاهی  -3

فراهم نمودن زمینه های مناسب برای بحث و تبادل نظر گروهی  -1

 و استفاده متقابل همکاران از تجربیات یکدیگر

 پیشرفت در مسیر تحقیق دولت الکترونیک -8

ارائه خدمات صحیح، سریع و مطلوب به آحاد مردم در میهن  -6

 اسالمی

  اداره کل ثبت احوال استان هرمزگانآموزشی عملکرد 

 08-13های  طی سال

 دوره های سال 
تعداد دوره 

 برگزار شده
 نفرساعت ساعت

سرانه 

 آموزشی 

4308 
 8180 341 48 درون سازمانی

83 
 4088 68 4 برون سازمانی

4306 
 6148 846 11 درون سازمانی

68 
 4418 68 4 برون سازمانی

4308 
 6331 831 18 درون سازمانی

81 
 481 11 48 برون سازمانی

4300 
 8610 830 13 درون سازمانی

66 
 1881 416 3 برون سازمانی

4301 
 8881 118 11 درون سازمانی

68 
 - - - برون سازمانی

4318 
 0481 811 11 درون سازمانی

81 
 4886 118 11 برون سازمانی

4314 
 41810 688 13 درون سازمانی

411 
 4381 131 14 برون سازمانی

4311 

 41861 311 11 سازمانیدرون 
481 

 361 488 41 برون سازمانی

   3811 488 1 پیشخواندفاتر

4313 

 8161 188 40 درون سازمانی
88 

 4484 318 14 برون سازمانی

   081 11 6 پیشخواندفاتر
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فوق ده اهداف شسعی همواره در نمایندگی آموزش استان هرمزگان 

به رشد و ارتقای سطح اطالعات به بهترین نحو عملیاتی گردد تا 

شغلی کارکنان کمک نماید. در سالهای اخیر دوره های مختص به 

آموزش کافی و الزم پرسنل این برای کارکنان دفاتر پیشخوان نیز 

 دفاتر برگزار گردیده است.

پژوهش در با توجه به اهمیت امر آموزش کارکنان، کمیته آموزش و 

جهت بررسی طرح های آموزشی و روند اجرای آموزشها و ارتقاء  

 سطح کیفی آن و ارزیابی طرح های آموزشی نیز گام بر می دارد.

 ب: پژوهش

هدف اصلی کمیته پژوهش اداره کل ثبت احوال هرمزگان، برنامه 

ریزی و جهت دهی به پژوهش های مرتبط با ثبت احوال و ارتقای 

ن پژوهش ها و همچنین کاربردی و اثرگذار بودن کمی و کیفی ای

آنها در سطح اداره کل ثبت احوال هرمزگان و همچنین ایجاد رغبت 

 در همکاران جهت انجام امورات پژوهشی می باشد.

کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی همچنین نهادینه کردن 

برای پژوهش به عنوان راهکار اصولی، ارائه مشاوره های کارشناسانه 

تصمیم گیری پیرامون استراتژی ها، اهداف و برنامه های سازمان 

ثبت احوال و اداره کل را هدف گذاری کرده است.  به دنبال آغاز 

 فعالیت ها، در خصوص اقدامات ذیل جلساتی برگزار گردیده است. 

 مهمترین فعالیتهای کمیته تخصصی پژوهشی  و برنامه ریزی:

 ه آموزش و پژوهشتدوین آیین نامه کمیت -4

 تهیه فرم پیشنهادی طرح پژوهش -1

اعالم فراخوان عمومی جهت دریافت طرح های پیشنهادی مرتبط  -3

 با ثبت احوال

بررسی و نقد پیشنهاد طرح پژوهشی و اطالع به کمیته و تصویب  -1

 طرح  پژوهشی و اعالم جهت اجرا

ستان ساماندهی و نظارت بر فعالیت های پژوهشی در سطح شهر -8

 های استان

 آموزشی -برگزاری جلسات تخصصی -6

هدایت و نظارت بر طرح های پژوهشی در حال اجرا توسط  -8

 همکاران محقق و ارزیابی آنها  

 تهیه فرم ارزیابی تحقیق -0

برنامه ریزی و معرفی اعضا کمیته جهت شرکت در دوره های  -1

 آموزشی مرتبط با تحقیق و پژوهش

تعیین اولویت های پژوهشی ساالنه و اطالع رسانی شناسایی و  -48

 به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

پیگیری و هدایت اعضا کمیته و سایر کارشناسان استان جهت  -44

 شرکت در همایش هفته پژوهش

حضور مستمر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، استقرار  -41

 غرفه دستاوردهای پژوهش

 دوره های آموزشیتعیین اساتید برای -43

برگزاری همایش هفته پژوهش و برپایی و یا شرکت در  -41

 نمایشگاه
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 عملکرد پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان

 نوع اثر تالیف کننده عنوان اثر ردیف

 تحقیق معصومه غالمی ساله اخیر 48نام گذاری و بررسی روند آن در  4

 طرح پژوهشی اداره کل بررسی فرهنگ نام و نام گزینی کودکان در اقشار مختلف جامعه )مطالعه موردی استان هرمزگان( 1

 مقاله شکوفه ایرانپور ارزش نام نیکو در اسالم 3

 مقاله انصاریآزیتا  چالش های حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع بیگانه و بررسی مشکالت تابعیت فرزندان آنها در ایران 1

 مقاله عباس نامداری رصد مهاجرت در کشور و استان هرمزگان 8

 پایان نامه راشد رشیدی واکاوی موازین و چالش های حاکم بر تابعیت مضاعف 6

8 
بررسی علل و عوامل چند همسری در شهرستان جاسک و تاثیر آن بر روند چگونگی ثبت وقایع 

 حیاتی
 مقاله ابراهیم مهدی پور

 مقاله ابراهیم مهدی پور بررسی عوامل افزایش جمعیت و چگونگی روند فرزندپروری و فرزندآوری 0

 مقاله علی اکبر قربانی بررسی وضعیت ازدواج در شهرستان قشم 1

 مقاله زهرا قرائت پژوهش بررسی نیازهای آماری دستگاه های اجرایی استان  48

44 
استان هرمزگان با تاکیر بر ثبت اینگونه وقایع در جامعه  بررسی وضعیت ثبت وقایع حیاتی چهارگانه

 اهل تسنن
 تحقیق زهرا قرائت

 مقاله آزیتا انصاری تاثیر نام بر شخصیت و هویت انسان 41

 مقاله ابراهیم مهدی پور بررسی علل و عوامل عدم تمایل جوانان به ازدواج در شهرستان جاسک 43

41 
ترجمه ثبت احوال سایر کشورها به صورت هفتگی توسط کلیه جلسه ارائه  11برگزاری تعداد 

 همکاران اداره کل جهت آشنایی سایرین با نحوه فعالیت ثبت احوال در کشورهای دیگر
- - 
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 

عوامل چند همسری در شهرستان جاسک و تاثیر  بررسی  علل و

 آن بر روند چگونگی ثبت وقایع حیاتی

 1ابراهیم مهدی پور رابری

 چکیده :

دراین پژوهش برآن شدیی  ادع ل د  و للاشد  شدر    در              
خعنلاده هع  چنی همسر  در ش عن شردان ب لچ شهرستعن جعسک و 
اعث رات شثبت و شنفی آن را بر نگرش شردان و زنعن، اعصبعت قلشی 
و قب  ه ا ،  ثبت وقعیع ح عای شهرستعن را شلرد بررسی قرار دهد     

ت ژرفدعنگر و لم د  از یرید     روش کعر در این احق د  بده ردلر   
شطعلعه ش یانی و ششعهیه ششعرکتی همراه بع  شصعحبه انجدع   رفتده   

سدع   00دل   انتخعب این روش کعر، زنی ی کردن ب شدتر از   0است
هدی   بدر ایدن اسدت ادع       0در ب ن جعشعه ب لچ این شهرستعن است

خعنلاده هع  چنی همسر  را در شهرستعن جعسک از نظدر کم دت و   
و چگلنگی روابط الضعء بع یرییگر را بدع دیدی  کدعشی بدی     ک ف ت 

یرفعنه بررسی نمعی   و پ عشدی هدعو ششدریت خدعنلاده هدع  چندی       
همسر  را بر زنعن و فرزنیان جعشعه و حتی خلد شرد  و اثر  داار   
این پ عشیهع را بر ثبت وقعیع چهعر عنه ثبت احلا  ب عن کن     نتدعی   

که لیوه بر اینره چنی همسر  ایدن  بیست آشیه حعکی از آن است 
قل  شلجب ر ح و احر  بعضی یلایف و یع شعنع از خلنریز  هدع   

                                                           
 m.jask3193@gmail.comرئیس اداره ثبت احوال جاسک  - 9

قب  ه ا  شی شلد، اشع پ عشی هع  شنفی از قب   به شخعیره اندیاختن  
زنی ی زنعن و ششریت روحی، روانی، ارب تی، اقتصعد ، اجتمدعلی،  

ت ایدن پ عشدیهع   که در نهعید  0فرهنگی را در خعنلاده ایجعد شی نمعیی
برچگلنگی رونی ثبت وقعیع ح عای ادعث ر  داار هسدتنی کده در شدتن      

  0پژوهش بر چگلنگی این رونی اشعره شی کن  

 -ثبدت وقدعیع ح دعای    -قدل  ب دلچ   -چنی همسر  کلید واژه ها:

 کم ت و ک ف ت   -اعصبعت قب  ه ا  -جعسک

 : مقدمه
احق   به رلرت جعشع دربعره شهرستعن جعسک و شدردان ب دلچ       

این شهرستعن کمتر رلرت  رفته است  شهرسدتعن جعسدک بد ش    
نفر جمع ت، که بد ش از   00000ک  لشتر شربع وسعت، حیود  0000

% جمع ت را جمع ت روستعیی اشر   شی دهنی  فعر ه اع شرکدز  00
 090اع شرکز شهرسدتعن   ک  لشتر و فعر ه دورارین روستع330استعن 

ک  لشتر آن خعکی و ردعب العبدلر اسدت و بد ش از      00ک  لشتر که 
% روستعهع  این شهرستعن دارا  جعده هع  کلهستعنی و رعب 00

 العبلر شی بعشنی  
ب لچ شردانی سخت کلش،ک  القدع، شهمدعن ندلازو دارا  اعصدبعت     

آب و  قلشی و قب  ه ا  بس عر بعال هستنی  زنی ی در شدرایط سدخت  
هلایی، کلهستعنی، ب عبعنی، آنهع را شقعو  و سدخت کدلش بدعر آورده    
است   به دل   ه  شرز  این شهرستعن بع کشدلرهع  لربدی  عهدع     
قعچعق کعال و شلاد سلختی ن ز در این شهرستعن رلرت شدی   درد    
بعضی وقتهع در  ر  هع  یعیفه ا  که ب ن آنعن رلرت شی   درد  

شی شلد که در بعضی از این شلارد جهت  شنجر به خلن و خلنریز 
ج ل  ر  از این خلنریزیهع دختر  ازیعیفه قعا  به یعیفه شقتل  به 
لنلان خلن بهع داده شی شلد کده ایدن شدی الاندی شنجدر بده چندی        

 همسر   ردد 

 بر روند چگونگی ثبت وقایع حیاتی عوامل چند همسری در شهرستان جاسک و تاثیر آن بررسی  علل و
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یری از شلضللعای که در این شهرستعن بدر ثبدت بده شلقدع وقدعیع      
 لچ این شهرستعن زیعد بده  ح عای اعث ر  اار است و در ب ن یلایف ب

چش  شی خلرد، شسئ ه چنی همسر  است  و این شسئ ه بردیر ثبتی 
و ک  ثبتی وقعیع ح عای بس عر اعث ر ااراست   از آنجدعیی کده بد ش    

% اسنعد والدت در این شهرستعن به رلرت غ در ثبتدی انظد      30از
شی  ردنی و این شسئ ه بدرا  همردعران سدتعد  و سدعزشعنی بحد       

 ز شیه است، به هم ن دل   برآن شیی  که دربعره این شلضلع برانگ
به احق   بپرداز  اع ل   و للاش  چندی همسدر  الد  از شثبدت و     
شنفی و اعث رات اجتمعلی و فرهنگی آن را بر خعنلاده، اجتمعع و نقش 
این اعث رت را بر ثبت وقعیع ح عای،که شی الانی بر برنعشه ریز  هع  

بعط اجتمعلی  اعث ر  اار بعشنی را شلردبررسدی  کین اقتصعد  و انض
قرار ده    اش یواری  اع امعشی جلانب شثبدت و شنفدی آن را بدع بدی     

 یرفی شینظر قرار داده بعش   

 :روش تحقیق
احق   دربعره شلضلع خعص چنی همسر  در ش عن شردان ب لچ       

 جعسری از یلایف شخت ف جزء بع زنی ی کردن در ش عن آنهدع ش سدر  
نمی بعشی  یعنی بعیی در ش عن آنهع بعش   و بع سران یلایف دوست و 
رابطه انگعانگ داشته بعش    آنهع سخن بگلی   و در بعضدی شدلارد   
همعننی آنهع بعش ی و التمعد آنهع را به خلد ج ب کن ی و رنه ه چ  دعه  

 احق قی کعش  و جعشع و بر رفته از واقع ت نخلاه ی داشت 
سدع  کده در ایدن شهرسدتعن افتخدعر خدیشت        00 به قریب شحق  

 اار  را داشته و  شنعخت نسبتأ کعش ی را از اهعلی ایدن شهرسدتعن،   
  سدت  لیش، لقعیی، اخیق عت آنهع پ دیاکرده ا  آداب و رسل ، لهجه،

در این ش عن در شراس  شعد  و غ  آنعن ن ز شدرکت نمدلده و ایدن    
 قل  نگدعر  ت به رلر للاش  همه بعل  شیه است اع احق   حعضر

، بد ش    درد و شصعحبه و  فتگل انجدع   شستق   و از یری  ششعهیه 
سع  خدیشت در اداره   0 زنی ی شحق  در این شهرستعن وسع  00از

ثبت احلا  و دست و پنجه نر  کردن بدع چگدلنگی روندی بده ثبدت      
رحت و سق  سخنعن آنهدع و   ، کمک نملد اع ازرسعنین وقعیع ح عای

  اب و رسل  شرد  آ عه شلدع آداع حیود زیعد  ب

 :داده ها ابزارهای جمع آوری

 –پرسشنعشه  -دورب ن لرعسی و ف    بردار  -شصعحبه و  فتگل    
کتعبهعیی که در این زش نه نلشدته شدیه بدلد و     -دستگعه ضبط ریا

سعیر ابزارهع  چلن ف ش، ق  ، کعغا،  لشدی شلبعید  البتده جهدت     
 شرعلمعت ا فنی نه لرس و ف    و   

 جامعه آماری:
از آنجعیی که در این شهرستعن یلایف بس عر زیعد  دیدیه شدی        

شلد و اشرعن شطعلعه دق   و همه جعنبه آنهع ن ست، لاا بده شطعلعده   
یلایفی پرداخت   که شسئ ه چنی همسر  در ب ن آنهدع ب شدتر دیدیه    
شی شی، و اح عنع بزر تر و سرشنعس ار بلدنی  شعنندی یلایدف جنگدی    

ش خ، ش ر، هلت، ش ر شبدعر،، سد یهع، سدمه زهدی و در ایدن      زهی، 
ش عن از یلایف فق ر  از قب   استعهع، سد عهع و جدت هدع و   کده در     
درون آنهع چنی همسر  ن ز بس عر رواج دارد به لنلان نملنه انتخدعب  
نملد  و بعضی یلایف را شلرد بررسی قرارندیاده اید   زیدرا در ایدن     

اصعدفی و ارج حی استفعده شیه است، احق   از روش نملنه   ر  
بیل   اینره احق   شع شعر  اکثر چنی زنه هع  شهرسدتعن جعسدک   
شی بعشی بنعبراین از بخش هع  و شنعیقی که درآنهع چنی زنی ب شتر 

نملنه انتخعب کرده ای   همچند ن  ت  رفته به رلرت اصعدفی رلر
 هدع، شللدل    بعزاریهدع،  از  روههع  شخت دف شردشدی شدعش  اجدعر،    

سلادان روستع  و شدهر  کده شعدر  شدلرد      احص   کرده هع، بی
از یری  ششعهی ششعرکتی و شصدعحبه و پرسدش    ،شطعلعه شع بلده انی

 احق   به لم  آشیه است  

 علل و عوامل چند همسری:
در خصلص و ل   و للاش  چندی همسدر  انییشدمنیانی چدلن         

عه، بهدروز، فریدیون،   ن پند ک لد ریلیر، سع ی  و آقعیعن یزدا ه تجنز،
و همرعران به احق   پرداخته انی و ل   چنی همسدر  را   پلر دانش

 این یلر اشریح نملده انی 
از دست دادن جلانی و پ ر  زودرس زنعن، لق می شرد و یدع ندعزایی   
زن او ، روشی برا  الل ی ثروت و رفدعه، ادعش ن اشن دت اجتمدعلی،     

ع بدلدن شقعربدت در هنگدع     امعی  داشتن به اعیادزیعد فرزنی، شمندل 
بعردار  و ش ردهی در ش عن زوجهعیی که ن عزهدع  ششدروع جنسدی    

ش در   فشدعرکعر  زن او ، شدرو و   کعستن  دارنی، ب معر  زن او  و
از شلارد  اسدت       کلدکعن، دالی  شاهبی، سن یعئسه شین زنعن و
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اشع دالید  چندی همسدر  در      که بعل  بروز چنی همسر  شی شلد
شلارد دیگر  را ن ز در  الاکر،فلق  شلاردلیوه بر شهرستعن جعسک 

 بردارد 

 علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان جاسک:
   روابط ب ن قبعی  احر -
 دوستی بع سعیر یلایف -
 خلنریز  ج ل  ر  از خلن و -
 ااحعد و التمعد به سعیر یلایف -

 للاش  دیگر:
 فلذ سران قبعی  در ش عن افراد کلچرتر ن -   
 جلانمرد  و حمعیت از زنعن بی سرپرست فعش    –  
 یاشتن فرزنی ذکلر                 نزن او ،  ب معر  - 
ع  نفسعنی از راه حی  برا  کش یه نشین به ه ارضع  خلاسته -

 اخیقی فسعد

 :چند زنی مردان بلوچ شهرستان جاسکعوامل منفی 

وجدلد   :جنگ  و درگیریهگا   ،تعصبات قومی و قبیله ای  

هعیی بد ن   یلایف زیعد در این شهرستعن بعل  شی شلد زد و خلرده
  شدردان  رونیاین زد و خلردهع از ب ن ب شردانی در و آنهع رلرت   رد

برا  داشتن ن رو و پشتلانه به چندی همسدر  رو  شدی    بعقی شعنیه 
بیل   اعصبعت قلشی و قب  ه ا   شلاردآورنی  جعلب اینره در اینگلنه 

رونی ثبت وقعیع ح عای از قب   دیر ثبتی فدلت،   للاش  فرهنگی بر و
نگرفتن شنعسنعشه برا  فرزنیان دختر  ادعث ر  داار    لی  ثبت ازدواج،

 است 

یلایف آشعر جمع تی خلد را  باالبردن آمار جمعیتی هر طایفه:

 یدع  ی  قدلشی و قب  ده ا  و  برا  اینره بتلاننی در اخدت  بعالشی برنی
بده همد ن    شلرا و غ ره شف ی بعشنی  کعنیییا شین نمعینی ی شج س،

جعلب اینره اع زشعنی کده   دل   رو  به چنی همسر  زینی شی آورنی 
دریعفدت  بدرا    ،فرزنی ن عز به شیرسده یدع همدعن را  نیاشدته بعشدی     

نندی  شنعسنعشه و یع سعیر خیشعت سج ی به ثبت احلا  شراجعه نمی ک
 و این ن ز بعل  دیر ثبتی و یع ک  ثبتی وقعیع ح عای شی  ردد 

شفهلشی است که برس طه شردان داللت دارد و ایدن   پدر ساالری:

در خعنلاده هع  ب لچ بس عر شعیع است و هم ن لعشد  شنزلدت و    اشر
نقش زنعن را بس عر ک  رنگ کرده که ح  ه چ التراضی به شدردان  

آزادانه به اعید زوج ن رو  شی آورنی بدیون   نیارنی  در نت جه شردان
ه گلنه ثبت واقعه ازدواجی،همسر دیگر  اخت عر شی کننی و از یر  

 زوجه ن ز ه چ  لنه التراضی وارد نمی شلد 

برا  ج ل  ر  از در  ر  چنی سعله زنی از  خون و خونخواهی: 

یعیفه قعا  به لنلان خلن بهع به یعیفه شقتل  داده شی شلد و ایدن  
سدعله ن دز داده شدلد و هد چ  لنده      00زن شمرن است بده پ رشدرد   

التراضی در این خصلص از یر  زن وارد ن ست و این اشر ن دز بده   
وقدعیع اثدر  داار     نللی بردیر ثبتی و ک  ثبتی وقعیع چهعر عنه ثبدت  

 است 

 قب   ازدواج هع  احم  ی، از :غلط طایفه ای تبعیت از رسوم

و دختر لمدل کده در آسدمعنهع بسدته      ، رس  لقی پسر لملهنع  بریی
ازدواج در  فرزندیان، ازدواج اصم     در  پدیر و شدعدر بدرا       شیه،

قسد  خدلردن    همچشدمی،  چشد  و  درون همسدر ،  سن ن پدعی ن، 
در  در  بدع خدعنلاده زن او  همده      بدع زن خدلد،   شردان در اثر دللا

للاش  به نللی به نلبه خلد در اشر ثبت وقدعیع ح دعای دخ د  شدی     
حتی ششعهیه  ردیی شرد نسبت به ثبت فلت همسر او  ه چ  بعشنی 

  به دل   اینره دختر زا بلده است  لنه رغبتی نشعن نمی دهی

یری از دالی دی کده    عمل به سنت رسول اهلل و قرآن کریم:

شردان ب لچ به اعید زوجعت رو  شی آورندی سدنت و اسدی  اسدت      
شعتقینی که رسل   راشی چنیین زن اخت عر نمدلده اسدت بدیون در    

 نظر  رفتن شرایط آن زشعن نسبت به حع  
 ، دست عبی به شلقع ت اجتمعلی و اقتصعد  بهتر )یعرانه( ،غرایز جنسی

الگل   ر  از لعلمدعن دیندی و شللدل      ،نشعن دادن پرست ژ خلد بعال
التقعد به اینره هر  ،قیرت شعلی و ثروت زیعد،  سترش نس  خلد، هع

ن ز از دیگر دالی  امعی  بده   زنی روز  خلدش را به همراه شی آورد
 چنی همسر  در ش عن شردان شهرستعن جعسک است 

 چنی همسر  شردان: ل   شربلط به زنعن در
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شددردان ب ددلچ در برابددر  ی زنگگان:پرخاشگگگر بگگد اخالقگگی و 

در بطلریرده    پرخعشگر  زن سریع اقیا  به ازدواج شجید شی نمعینی
بعشدی دیگدر بدرا     داشدته  این حعلت ا ر از زن او  فرزندی  در راه  

  رفتن شنعسنعشه اقیا  نمی نمعینی 

 عهی چلن زن و شرد قب  از  عیب و ایراد زن قبل از ازدواج :

را نیارنی شمردن اسدت زن ل دب و ایدراد      ازدواج ح  دیین یرییگر
 ،جبدران درو  آنهدع  دیین زن، برا   ل رن بعی از ،جسمی داشته بعشی

همسر دیگر  انتخعب شی نمعینی بیون اینره ازدواج دو  را به ثبدت  
 برسعننی 

  دعهی شدرد از   :عدم تمایل زن به رها کردن موطن خویش

 ز شدیای و بعدی ا  شهر یع روستع  دیگر  به انتخعب زوجه شی پردازد
شدین   به جیا زن حعضر و زاد عهش بر ردداصم   شی   رد که به 
بنعبراین شرد همسر دیگر  در شدهر و یدع     از پیر و شعدر خلد ن ست

فرزنیان را رهدع شدی    دراین رلرت زن و روستع  خلد بر شی  زینی 
این ن ز شی الانی در اشر ثبت واقعده والدت و وفدعت فرزندیان     و کنی

  اار بعشی اعث ر 

 دعهی خدلب بدلدن زن ن دز شدرد را       خوب و متین بگودن زن: 

وسلسه شی کنی اع زن دیگر  اخت دعر کندی کده ایدن اشربده ندیرت       
 ششر  در اشر ثبت وقعیع ح عای ایجعد شی کنی 

زن به وضع ت ظعهر ، راحت کنعرآشین زندعن بدع ازدواج    الجهلی  
ن ز از سعیر للاش  شربلط به زنعن در چنی همسر   شجید همسرشعن

 شردان در جعسک است 

 آمار تعداد خانوادهای چند همسری شهرستان جاسک:
در شهرستعن جعسک آشعر دق   برا  اعدیاد خدعنلاده هدع  چندی        

همسر  وجلد نیارد در ب عن ل ت آن شی الان به شلارد زیدر اشدعره   
 کرد 

و در  سنتی و شییی انجدع  شدی شدلنی   اکثر ازدواج هع به رلرت  -0
  دفتر خعنه به ثبت نمی رسنی

   دارد و هزینه هع  زیدعد  ثبت در شحضر برا  شردان دردسرهع -0
و غ دره   به قللی برایش خرج کننی و یی)راضی کردن زن او   اوال 

عن را در همسرانشدداعددیاد رسددمی ازدواج در ثددعنی ثبددت  (  بخرنددی

از  %00این کعر برایشعن خلب ن ست زیدرا   شنعسنعشه زیعد شی کنی و
زن دو  یدع بدعالار اخت دعر     ،شردان چنی همسر بیون رضعیت زن او 

 نملده انی 

خعنلاده هع اهم تی برا  ثبت شحضر  ازدواج دخترانشدعن نمدی    -3
و به هم ن دل    دهنی چلن به لر  سنتی و شییی لعدت کرده انی

کعر شلقت شی آینی اقیا   امع  شهعجرینی که به این شهرستعن جهت
به همسر  زینی شی نمعینی و پس از اامع  کعرشدعن بده بهعنده دریدع     

به شهرشدعن بدر شدی  ردندی و در ایدن بد ن        رفتن خعنلاده را رهع و
 ششریت لیییه ثبتی را بلجلد شی آورنی 

بنعبراین به دالی  فلق آشعر دق   و کعش ی از اعیاد خعنلاده هع  چنی 
 رد همسر  وجلد نیا

بررسی پیامدهای خانواده های چنگد همسگری از ن گر    

 :کیفیت
 رابطه ب ن شرد بع همسر او  و سعیر همسرانش -
 رابطه شرد بعفرزنیان زن او  و آخر -
 رابطه هلوهع بع یرییگر -
 رابطه فرزنیان زن او  بع فرزنیان زنهع  دیگر -
 رابطه فرزنیان بع نعشعدر  خلد -

احترا  شتقعب  در شلارد اشعره شیه فلق به قدیرت و لدیالت شدرد       
بستگی دارد  هرچه شرد بع لیالت  و بدع خدلبی و عهدع بدع قدیرت بدع       

 اارنی این  قضد ه   آنعن ب شتر به ه  احترا  شی همسران لم  کنی 
رابطه لعدالنه در ب ن  شی الانی برلرس ه  بعشی چنعنچه شرد نتلانی

یدع همسدر،    شنجدر بده یدیق، خلدکشدی فرزندی     ، الضعء ایجعدنمعیی
نگرفتن شنعسنعشه برا  فرزنیان که این ن ز بر دیر ثبتی یع ک  ثبتدی  

 وقعیع چهعر عنه بخصلص والدت شلثرنی 

 بررسی پ عشیهع  و ششریت خعنلاده هع  چنی همسر  :
و  اقتصددعد  ،ازدواج هددع  چنددی همسددر  پ عشددیهع  اجتمددعلی    

 افدزایش الت دعد،   از قب   خرج اراشدی زندعن،    اردفراوانی دفرهنگی 
رواج بزهرعر ، جنگ و در  ر  هع  خ عبعنی، خدراب شدین افدراد    

هع، شعیع و همه  سعل  جعشعه السط دوستعن نعبعب، پ یایش  روهک
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  ر شین چنی زنی، دیی شرد  به شردان چنی زنه و سدعیر شدلارد کده    
دت ادعث ر  داار   بر دیدر ثبتدی و کد  ثبتدی واقعده وال      اکثریت شلارد

هستنی  در بح  الت عد پیر خعنلاده رغبتی بدرا   درفتن شنعسدنعشه    
برا  فرزنیان نیارد، افراد بزهرعر و ولگرد خ عبعنی ثبت وقعیع ح دعای  
را شه  نمی شمعرد و یقد ن دارد کده ثبدت وقدعیع برایشدعن جهدت       

کنترلی و از نهعدهع   ینشی خلاه  آنهع شنعسعیی ششر  سعز شی شلد
 ی بیور بعشی  دولت

کعنلن خعنلاد ی شنسدج   هعیی که شی الانی به شر    ر   ویژ ی
 زیر استبه شرح کمک کنی، 

یری از شلارد  که در فرهنگ هع  سدنتی   ازدواج اختیاری: -0

نسبتع رواج دارد اجبدعر دختدر و بعضدع پسدر بده ازدواج بدلده اسدت         
این نلع  سعختعرهع  خعص جلاشع سنتی به  لنه ا  بلده است که بع

ازدواج هع  اجبعر  همخلانی داشته است و  عه حتی به لنلان اشدر  
 (000:0300بهنجعر آنهع را اقلیت شی کرده است )بهنع  وراسخ،

این بعره حضرت رسل  )ص( شی  در :تقدس پیوند زناشوئی -0

فرشعینی ازدواج سنت شن است، پس هرکس از سنت شن رو   ردانی 
 (030: 003ج-)بحعراالنلار از شن ن ست 

از  رکعت نمعز شخص شتعهد  ب شدتر   دو اشع  رعدق )ع(شی فرشعینی:
: 00ج-)همدعن  فض  ت و ارزش دارد هفتعد رکعت نمعز شخص شجرد

0) 

ش عن قل  ب لچ دییه شی  درد بزر ی که در همسان همسری: -3

  نعهمسعن همسر  اسدت  ،شلد و ششریت زیعد  را بلجلد شی آورد
هع  شخص تی خلد و همسدران خدلد و از    ردان به ویژ یکه ش چرا

الجهی نیارنی و این  و همسران خلد همه شهمتر به فعر ه سن خلد
به لی  در، شتقعبد  و پ دیایش اخدتی  و ازدواج     نعهمسعنی شنجر

 اسدی  زندعن را از لجدن    (000 -000: 0303شجید شی شلد )بستعن،
ه  لر کدردن دختدران، ازدواج   از قب   ازدواج بع شحعر ، زنیه بزارهع، 

ازدواج شععوضده ا  ب درون آورد و شخصد ت داد و     و هرج و شرجدی 
: 0300آنقیر  به زن خیشت کرد به شرد خیشت نررد)اشدع  خم ندی،  

چدرا  زن قدرار    اینگلنه است که شرد را سرپرست بی چدلن و  ( 00
شدن جم ده   دارد  داده چرا که شرد بعضی برار  هع را نسبت به زنعن 

هدع و شدهعدت و    قضدعوت  ل دیین،  کمع  لق ، جهعد، نمعز جمعده و 
ش راث و برار  در دین )چلن زنعن چنیروز در شعه نمی الاننی نمعز و 
 روزه بگ رنی( و همچن ن به خعیر نفقه ا  که شرد به آنعن شی دهدی 

 نسعء(30)افس ر سلره 
ین جعه  ت ه چ شعنی برا  زنعن قعئ  نبلدی  اع ا بخیا سل نی شع در

که خیاونی دربعره آنعن آیعای نعز  کرد و حقلق و بهره هعیی برایشعن 
 (090ص 0قعئ  شی )رح ح شس   ج

زنعن الانعیی التراض به خلاسته هع  شردان را نیاشتنی و هر کدعر   
که شردان انجع  شی دادنی بعیی قبل  شدی کردندی و ا در شخدعلف آن     
بلدنددددین ز ریایشددددعن در نمددددی آشددددی و خددددلد دار  شددددی  

 کردنی )شهنلاز ،دب ر(
رسل   اشدته   در ب شتر شطعلععت کتعبخعنه ا  ن ز به سنت و آداب و

و به شط   و رعحب را  بلدن شرد در خدعنلاده برشدی خدلری  کده     
هم ن آداب و رسل   اشته هنلز در ش عن شدردان ب دلچ شهرسدتعن    
جعسک به چش  شی خلرد که شنجر به چندی همسدر  و در نت جده    

 شی شلد  فرزنیان زیعد 
 ششریت و شحیودیتهع  پ ش رو  این احق   :

 لی  همرعر  لیه ا  از شردان چنی زنه -
 هع  دو  لی  ثبت شحضر  ازدواجهع بخصلص ازدواج -
 ارس از قطع شین یعرانه سرپرست  -
 اعصب شییی شردان ب لچ روستعیی -
 لی  شصعحبه زنعن و یع خجعلت آنهع و در شلارد  شردان اجعزه این -

 کعر رانمی دادنی

 نتیجه گیری:
از شطعلب این احق   نت جه شی   ری  که ازدواج پ لنی شبعر،       

و فرخنیه ا  است ش عن دو انسعن از جنس شخعلف زن و شرداسدت،  
که بعل  احر  روابط ب ن آنهع و ب ن اقلا  و خلیشعونیان آنهدع شدی   

عر سدفعرش  شلد  ازدواج اشر  است که خیاونی در قرآن بده آن بسد   
کرده و پ عشبر اکر )ص( آنرا را نشعنه کعش  شین دین شی داندی و در  
ش عن امع  فرزنیان آد )ع( دییه شی شلد اشع افعواهع ن ز داردکده ایدن   



 ژپوهش انهم ثبت

   4311شهریور ، 41، شماره چهارمسال   

 

 

Page | 11 

افعواهع نعشی از دین و فرهنگ و اعریخ هدر جعشعده و ندلع دیدی آن     
 شردشعن به زن است 

تعن جعسدک  همعنطلر که  فت   ازدواج چنی همسدر  در شهرسد      
رواج داردبه دل   للاش ی چلن ایجعد رابطه دوستی و شحبت بع قبعی  

و سعیر للاشد    ج ل  ر  از خلن و خلنریز  هع  یعیفه ا ، دیگر،
شثبت و شنفی دیگر  که در شتن آشی، شرایط شنطقه ا  و قب  ه ا  
و شح ط اجتمعلی این شنطقه اقتضعء شی کرد که شردان شبعدرت بده  

نی و در شلاقعی این اشر بس عر پسنیییه و خلب ن ز اسدت  چنی زنی کن
شث  پ لنی روابط ب ن سران قبعی ،حمعیت از زندعن بدی سرپرسدت و    
غ ره اشع در شرایطی است ازدواج هع  شجید  پ عشیهع  شنفدی ن دز   

پ ددیایش  در  ددر  خ عبددعنی، بزهرددعر ، ببددعر دارد از قب دد  الت ددعد،
 جنسی، ار، از شنز  و شیرسه،هع  شخت ف، سلء استفعده   روهک

 ششر  پ لنی لعیفی بعفرزنیان، ششر  برقرار  نظ  و سدعیر شدلارد  
ای شهرستعن که همه این شلارد در چگلنگی ثبت به شلقع وقعیع ح ع

بده ایدن    بخصلص شهعجرینی کده بده لندلان ن درو  کدعر شلقدت      
شهرستعن لزیمت شی نمعیندی دخ د  شدی بعشدنی  بدرا  رفدع ایدن        

سعی شلد دختران را در سن ن پعی ن شجبلر به ازدواج  ششریت بعیی
نرننی و فعر ه سنی را در ازدواج رلعیت نمعیندی  ایدن فعرد ه سدنی     

که نه از نظرروحی روانی همدییگر را   سع  ن ز شی رسی 00 عهی به 
در، شی کننی نه از لحعظ زنعشلئی که در نهعیت شنجر به ییق شی 

و فرردت   ندیان را شدرلفع نمدلد   بعیی سعی شلد اسدتعیاد فرز    ردد
بدع خدلد خدلاهی خلدشدعن      احص   و پ شرفت به آنهع بیه  ، نبعیدی 

همچند ن  ششریت لعیفی و روانی زیعد  برا  آنهع بلجلد ب عوری   
کم ته اشیاد اشدع  خم ندی،    اداراای از قب   بهزیستی، بع اععش  ب شتر

ر، شدبره  کم تده اشدلر جلاندعن و ازدواج، شحعضد     کم ته اشلر بعنلان،
ارشعد اسدیشی و اداره ثبدت احدلا  شدی      بهیاشت و درشعن، فرهنگ

فلایی ازدواج هع  رسدمی و شضدرات ازدواج هدع     الان در خصلص 
 اییع رسعنی فرهنگ سعز  الز  رلرت خلاهی  رفت  غ ررسمی

ب دعن   در شدلاقعی از در این شجع  یعدآور شی  ردد کده شحقد         
امدع    ه و سعی کرده کهی نملدبعضی شلضللعت ح ث تی چش  پلش

چگدلنگی ثبدت وقدعیع     شنفی چنی زنی را که بدر  جنبه هع  شثبت و
شحتدر    حع  قضعوت بدع خلانندی عن   نمعیی ح عای شلثر بلدنی شطرح 

 شی بعشی 

 تشکر:
از شللل  هع  شحتر ، فرشعندیار  شهرسدتعن    شحق  در این شجع 

)کم ته اشلر بعنلان(، کم ته اشیاد اشدع  خم ندی شهرسدتعن جعسدک،     
بهزیستی شهرستعن جعسدک، شرکدز بهیاشدت و درشدعن شهرسدتعن      

شهرستعن جعسدک اشدرر    جعسک، شعتمیان و ریش سف یان یلایف
 شی نمعیی 

 :منابع
 قرآن کری  -
عشعه شنعسی خعنلاده،انتشدعرات  ( اسی  و ج0303بستعن حس ن ) -

 حلزه و دانشگعه ق  چعپ پنج ،سبحعن
(شقیشه بدر جعشعده شنعسدی    0300بهنع  جمش ی و راسخ،شعهپلر) -

  ایران، اهران انتشعرات خلارزشی
(جعیگددعه زن در انییشدده اشددع  خم نددی، 0300خم نددی روح ا) ) -

  اهران انتشعرات لروج
 دارالرتعب ل می ب روترح ح شس  ، ج ی چهعر  چعپ جییی  -
یزدان پندعه، بهدروز و پلردانش،فریدیونع اعد ن اوللیدت هدع         -

پژوهشی حلزه سیشت از یری  ن عز سنجی در استعن کهگ لیده و  
بلیر احمی، ارشغعن دانش، فص  نعشه ل می دانشگعه ل ل  پزشدری  

 0300یعسلج
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 :مقاله پژوهش پایه

 

 واکاوی موازین و چالشهای حاکم بر تابعیت مضاعف

 4راشد رشیدی

 کیده:چ

ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختتالف نظتام         

در قوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت  نها وآحقوقی حاکم بر 

بتا دول متبتوع ختود     روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و و  کشور هر

موجب پدیتدار شتدن تابعیتت مضتاعف در متواردی بترای اشتخاص        

گردیده است. تابعیت مضاعف به معنتای جمتع شتدن دو تابعیتت یتا      

باشد. یعنی شخص در عین حال که تابع دولتتی   بیشتر در شخص می

 از الهه قرارداد مطابق .بداندهست، دولت دیگر نیز وی را تابع خود 

 شودمی رعایت کشورها در تابعیت خصوص در اصولی 4138 سال

 تغییر اصل و واحده اصل تابعیت ،تابعیت لزوم اصل: از عبارتند که

 داخلی سطح در که کوششی و سعی رغم علی اما .تابعیت پذیری

 صتورت  اصتول  ایتن  رعایت المللی جهت بین سطح در و ها کشور

تابعیت مضاعف ممکن است مشتکالتی را بترای شتخص     است گرفته

تابعیتی پدید آورد. برای همین منظورکشورهایی که به صراحت  چند

انتد کته از ایتن     تابعیت مضاعف را برای شهروندان ختود منتع نکترده   

رهگذر، چالشهایی چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ اجتمتاعی ایجتاد   

یق به بررسی چالشتهای آن از  که در این باب در این تحق کرده است.

 قبیل: تابعیت مضاعف ممکن است مشتکالتی را بترای شتخص چنتد    

                                                           
 – دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشمکارشناسی ارشد حقوق عمومی  دانشجوی -1

  معاون امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال هرمزگان

ختدمت نظتام   و  مالیاتتابعیتی پدید آورد؛ همچون پرداخت مضاعف 

فتراد  نیز در مورد حمایت سیاستی از ایتن ا   ها  دولت باره چند وظیفه

 قوانینشوند. همچنین ممکن است اختالف   گاه دچار اختالفاتی می

کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ متالال  اختتالف در   

موجب بروز مشکالتی در تقسیم ارث  وصیتو  ارثقوانین مربوط به 

گتتردد کتته از تابعیتتت مضتتاعف    و اجتترای وصتتایای اشخاصتتی متتی 

 .برخوردارند

طالق،  تابعیت مضاعف، سیستم خاک، ازدواج،  کلیدی: واژگان

 ل.تابعیت فعا

  :مقدمه

 معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته،در دنیای       

اینجاست که  که این ارتباط از مرزهای سرزمینی داخلی فراتر رفته و

در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای به نام مرز سیاسی یا 

زیرا قوانینی که در مرز های داخلی یک  شود طبیعی مطرح می

مرزهای ملی جوابگو نمی باشد در در خارج از  شود کشور تصویب می

بایست  مقررات می قوانین و زند و دامن می واقع تعارض قوانین را

که حقوق همگی به گونه ای منطقی  به گونه ای تنظیم گردد

این تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه  تضمین شود و

شرط کافی جهت  و نماید برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم می

 ن لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وآتحقق 

قواعدی که در حقوق بین   اصوال باشد. انعطاف قوانین داخلی می

 گیرند به دو دسته تقسیم میالملل خصوصی مورد بحث قرار می

به همین اعتبار حقوق بین  قواعد شکلی و شوند قواعد ماهوی و

شکلی  بین الملل خصوصی ماهوی و الملل خصوصی به حقوق

 قواعد ماهوی مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص و شود. تقسیم می

ماهوی موضوع هر  به طور مستقیم و وضع حقوقی بیگانگان است و

در واقع حقوق بین الملل خصوصی  .کند مسئله را روشن می

 چالشهای حاکم بر تابعیت مضاعفواکاوی موازین و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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کند بلکه دعاوی را مطرح نمی فصل اختالفات و موجبات حل و

در این میان احوال . باشداش معرفی کردن قانون مناسب میوظیفه 

تحت  شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است و

نتیجه قهری تاثیر تابعیت در احوال  باشد وتاثیر تابعیت اشخاص می

 .باشدبین کشورها می  مدن تعارض قوانینآشخصیه پدید 

ابعیت در یک تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند ت

شخص می باشد این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند 

دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون 

تاید( در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش رتابعیت )آپا

از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، 

از یک  .قوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع استتابعیت منشأ ح

طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند 

به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، 

بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو 

شاغل مای تابعیت مضاعف، بتواند اگر فردی که دار .دولت ایفا نماید

مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکالتی ایجاد 

خواهد شد تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها 

حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، 

باشد چرا تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده  .مشخص کنند

که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از 

میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کامال  متفاوت 

است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی 

ابعیت پیوندی است که وابستگی فردی از افراد . تکندرا نیز بار می

کند و بر مبنای آن دولت مزبور   سانی را به دولتی خاص توجیه میان

را به حمایت از تبعه خود مکلف داشته و برای تبعه هم حق 

تابعیت  شود. همان طوری که افراد بی برخورداری از حمایت ایجاد می

. نباید وجود داشته باشند تابعیت مضاعف هم امری خالف قاعده است

جمع شدن دو تابعیت یا بیشتر در شخص  ابعیت مضاعف به معنایت

باشد. یعنی شخص در عین حال که تابع دولتی هست، دولت  می

تابعیت مضاعف ممکن است . دیگر نیز وی را تابع خود بداند

مشکالتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد. برای همین منظور 

کشورهایی که به صراحت تابعیت مضاعف را برای شهروندان خود 

های مختلفی  برای حل مشکل تابعیت مضاعف نظریه. اند ع نکردهمن

تابعیت »و « عدم مسئولیت»ارائه شده که در بین آن ها دو نظریه 

 از اهمیت خاصی برخوردار است. « موثر

   :پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف

هدف از بررسی پیشینه تاریخی معضل تابعیت مضاعف روشن 

ل خصوص جهت ایجاد راه حل ساختن مقررات حقوق بین المل

و ‹‹ عدم مسولیت››اتخاذی برای این معضل می باشد. تئوری های 

از اهمیت خاصی برخوردار است به عبارت دیگر از ‹‹ تابعیت موثر››

ین عقیده است که علت تساوی ا صاحبنظران از جمله ورژیل بر

حاکمیت دولت ها هیچ دولتی حق ندارد فردی را درمقابل دولت 

او مورد حمایت سیاسی قرار دهد و برعکس برخی دیگر ) از متبوع 

جمله بادووان وموری و پل دوفسیخر( بر این عقیده اند که قاعده 

است که ‹‹ دکترین موثر یا غالب››حقوق بین الملل در این خصوص 

 طبق آن بایستی تابعیت دولتی را که فرد ذینفع پیوندهای نزدیک

پیدایش و رشد قاعده حقوق . شودتری با آن دارد ترجیح داده می 

بین الملل ناظر بر حمایت سیاسی و قضائی از تبعه مضاعف روندی 

سریع یکنواخت و منسجم نداشته و تا مقطع زمانی خاصی رویه بین 

المللی دستخوش ابهام تشت بوده است لذا ریشه یابی عوامل 

می رسد. مهمترین نقطه عطف در  گوناگون این رویه ضروری بنظر

الهه )در خصوص مسائلی مربوط به  4138ن زمینه کنوانسیونای

بررسی رویه قضایی بین  می رود. شمارب (تعارض قوانین تابعیت

المللی از این جهت حائز اهمیت است که مشخص می کند آیا دولت 

ها در روابط بین المللی از اصل تابعیت موثر یا غالب پیروی نموده اند 

لذا باید ؛ دولت ها و عدم مسولیت آنهایا از اصل تساوی حاکمیت 

اذهان داشت کشورهای غربی به استالنای آمریکا کشورهای مانند 

این اصل حمایت می کردند  سویس از ،آلمان ،هلند ،فرانسه ،انگلیس



 ژپوهش انهم ثبت

   4311شهریور ، 41، شماره چهارمسال   

 

 

Page | 

14 

که دراین مورد مساله تابعیت مضاعف هیچ دولتی نمی تواند اتباع 

عه آن خویش را در مقابل دولت دیگری که اشخاص مزبور تب

)آل  محسوب می شوند مورد حمایت سیاسی و کنسولی قرار دهد

 (.08-01:4301 کجباف،

 اهداف تحقیق :

بررسی عوامل اصلی چالش های تابعیت مضاعف در  تبیین و .4

 قوانین داحلی ایران و حقوق بین الملل. 

بررسی نحوه حمایت حقوقی و سیاسی از اتباع ایرانی  تبیین و .1

 دارای تابعیت مضاعف.

 :سؤاالت تحقیق 

آیا با توجه به تعارض قوانین در تحصیل تابعیت در بین دولت ها 

 امکان اعطای تابعیت مضاعف به صورت قانونمند عملی خواهد شد؟

آیا امکان جلوگیری از تابعیت مضاعف اتباع کشورها در حقوق بین 

 الملل و قوانین داخلی کشورها رویه واحدی ایجاد خواهد شد؟

تابعیت مضاعف اتباع کشورها آیا امکان حمایت های  در صورت کسب

 سیاسی و حقوقی از آنها در حقوق بین الملل عملی خواهد شد؟

آیا امکان اعطای تابعیت مضاعف به اتباع بیگانه در کشور ایران با 

 توجه به قوانین داخلی کشور ایران امکان پذیر خواهد بود؟

 روش انجام تحقیق

تحلیلی می باشد، در بخش توصیفی به نوع  روش تحقیق توصیفی 

بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته از آن به روش کتابخانه ای استفاده 

شده و در این راستا به دسته ای از منابع شامل کتب و مقاالت و 

منابع اینترنتی مراجعه شده است و پس از بیان و بررسی بخش های 

 یان می گردد.ب پژوهشتوصیفی و تحلیلی و جمع بندی آن نتیجه 

 تعریف ن ری

 1تبیین مفهوم تابعیت

                                                           
1
 - Nationality 

مورد تابعیت، تعریف واحدی وجود ندارد و بین علمای علم حقوق  در

در این خصوص اتفاق نظر نیست لذا برای دستیابی به یک تعریف 

نظران اعم از   کامل و جامع، ضروری است تا تعاریفی را که صاحب

بحث و بررسی قرار داد. در اند مورد   داخلی و خارجی ارائه نموده

کتاب قانون مدنی ایران موضوع تابعیت مورد بحث قرار گرفته ولی 

گونه تعریفی از تابعیت ارائه ننموده است و به مسائلی   ار هیچذقانونگ

از قبیل: شرایط تحصیل تابعیت در ایران، ترک تابعیت، سلب تابعیت 

آمده است : الملل   و غیره پرداخته است. در فرهنگ حقوق بین

 تأمین تابعیت. است دولت یک و فرد میان حقوقی ۀتابعیت رابط»

 او برای را خاصی تکالیف و حقوق و بوده خود از دولت حمایت کنندۀ

 2"چندرا"به نظر (. 413:4308)آل کجباف،مدنیان، «.دارد همراه به

تابعیت، خصوصیت عضویت در یک ملت یا دولت خاص است که 

دیوان عالی . کند  وفاداری شخص را تعیین میوضعیت سیاسی و 

کشور ایران نیز با تأکید بر وصف حقوقی، تابعیت را چنین تعریف 

تابعیت، وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی »کرده است: 

سازد   است که شخص را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می

بیر دیگری و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تع

برخی (. 11:4301)ارفع نیا،«گیرد  موقعیت فرد در اجتماع قرار می

دیگر، عالوه بر عنصر سیاسی تابعیت، عنصر قضایی را نیز در تعریف 

 :اند  اند و تابعیت را چنین تعریف نموده  خویش مورد نظر قرار داده

از یک رابطه سیاسی و قضایی که نتیجه آن،  است تابعیت عبارت»

و برخی دیگر (. 01،4381)نیاکی: «شدن فردی است به دولتی متصل

این روابط را هم به شخص حقیقی و هم به شخص حقوقی تسری 

تابعیت، عبارت است از »اند:  اند و تابعیت را چنین تعریف کرده  داده

رابطه و تعلق حقوقی، سیاسی و معنوی که یک شخص حقیقی و یا 

)دانش  «لت معینی.یک شخص حقوقی و یا یک شیئی به دو

الذکر، تابعیت را عالوه بر   با توجه به تعاریف فوق(. 38:4306پژوه،

                                                           
2
 Chandra 
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شناسی را به آن   توان دیدگاه جامعه  دیدگاه حقوقی و سیاسی، می

تابعیت، عبارت است از رابطه » :دافزود و تابعیت را چنین تعریف نمو

یا سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی و 

حقوقی و یک دولت وجود داشته و یا ایجاد گردیده که هم دولت و 

هم اشخاص) اعم از حقیقی یا حقوقی( را دارای حقوق و تکالیف در 

 « سازد.  قبال یکدیگر می

 :مضاعف تابعیت آثار

 بررسی مورد که است شخص برای ثاریآ دارای مضاعف تابعیت

 طور به کشور چند یا دو تابعیت واجد که شخصی .گیرندمی قرار

 همراه به مالبتی امتیازات او برای است ممکن باشد می همزمان

  باشد: داشته

 حق با کشور چند یا دو اتباع حقوق و مزایا از برخورداری (الف

 اخذ حیث از است متعدد تابعیت دارای که شخصی برای انتخاب

 قوانین تعارض از ناشی امتیازات کسب یا و پاسپورت یا و ویزا

 المللی. بین و داخلی

 دو همزمان دیپلماتیک و سیاسی حمایت امتیاز از برخورداری (ب

 .کشور چند یا

 تعقیب تحت کشورها از یکی در است تابعیت دو دارای که چنانچه

 موردحمایت گزیند اقامت دیگرش متبوع کشور در و گیرد قرار

 از و گرفت خواهند قرار خود متبوع دولت دیپلماتیک و سیاسی

 از یکی علیه بتوانند مضاعف تابعیت دارای افراد که این برای طرفی

 که دولتی توسط باید نماید دعوی اقامه خود متبوع های دولت

)شیخ  گیرند قرار حمایت مورد باشدمی فرد غالب تابعیت

 (.36:4301االسالمی،

 : انواع تابعیت

واقعی تابعیت به لحاظ  :اقسام تابعیت به لحاظ واقعی بودنالف( 

و حقیقی)تابعیت اشخاص حقیقی( تابعیت به  شود بودن، تقسیم می

 )تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا( مجازیتابعیت 

تقسیم  دو دسته ، براساس زمان پیدایش دولت، بهتابعیت حقیقی

  تابعیت استمراری  .1          تابعیت تأسیسی  .4 شود: می

صورت و یا به است  تابعیت حتمی تابعیت تأسیسی یا به صورت

 (.488:4181)مسلم،پیشنهادیتابعیت 

و  )تولدی، مبدأ( تابعیت اصلی تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد:

 غیرتولدی، انشقاقی(.( تابعیت اکتسابی

 : شود تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می

  فرد متقاضی. ارادهتحصیلی: در نتیجه   .4

  تبعی: در نتیجه اراده فردی دیگر. .1

 .ازدواج: در نتیجه  تحققی.  3

 (.38-33:4381)نصیری،نتیجه تحمیل دولت بر فرد  اجباری در .1

تابعیت به لحاظ درجه : اقسام تابعیت به لحاظ تعهد ب(

تنی بر تابعیت، برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مب

شود: تابعیت عالی یا درجه یک و تابعیت  به دو دسته تقسیم می

. ها خوانده شود که صریحا  بدین نام عادی یا درجه دو، بی آن

شود و شهروند به کسی  اطالق می تابعیت عالیشهروندی فقط به 

گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته  می

باع دولت شهروند هستند و معموال  اکالر ات(. 484:4300)مدنی،باشد

مبنای تقسیم اتباع به شهروند و  .اند در اقلیت اتباع عادی

بر اساس  غیرشهروند در کشورها متفاوت است، اما منطقا  شهروندی

استحکام بیشتر رابطه فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل 

یکی از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا  .دهنده دولت است

اتباع اصلی، که معموال  اکالر جمعیت  .اکتسابی بودن تابعیت است

شوند، اما  دهند، شهروندان دولت محسوب می دولت را تشکیل می

آیند و در نتیجه ممکن است  باع عادی به شمار میاتباع اکتسابی، ات

 به طور موقت یا دایم محروم باشند  از برخی حقوق مهم

 (.01-03:4318)نصیری،

 :مضاعف تابعیت بروز علل

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
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 بروز ترین عمده :تولد زمان در مضاعف تابعیت بروز عللالف( 

 های سیستم میان که است جائی تولد زمان در مضاعف تابعیت ایجاد

 و سلیقه اختالف .باشد داشته وجود تعارض تولدی تابعیت اعطای

 در تابعیت اعطای های سیستم از استفاده در دولت تفکر طرز

 اگر. شود محسوب دولت دو تبعه شخص که می شود باعث مواردی

 والدین و کشور  یک در شود می متولد که طفلی که بگیریم نظر در

 در توانند می کشور دو .دارد را دیگر کشور تابعبت انها از یکی یا او

 این والدین که کشوری یکی بگیرند تصمیم طفل این تابعیت مورد

می  خود ی تبعه مورد حسب را طفل این و هستند او متبوع طفل

 دیگر طرف از است آمده دنیا به درآنجا که کشوری تبعه یا داند

 به توجه با است ممکن نیز شده مقیم جا ان در طفل که کشوری

 را خون سیستم یا کند تحمیل طفل بر را خود تابعیت خاک سیستم

 پیرو اصالتا ما کشور بداند والدین متبوع کشور تبعه را او و بپذیرد

 قبول به مبادرت تابعیتی بی از جلوگیری برای اما است خون سیستم

 میتوان را مشروط پذیرش این که است نموده خاک سیستم مشروط

 که کرد مشاهده ایران مدنی قانون 186 ماده 8 و1 و3 های بند در

 .گردد می مضاعف تابعیت ایجاد باعث خود عمل در نیز عامل این

 از بعد مضاعف تابعیت:تولد از بعد مضاعف تابعیت بروز عللب( 

 :می شود ایجاد زیر موارد در تولد

 مورد این در: سابق تابعبت ترک بدون جدید کشور تابعیت تحصیل

 و می آورد دست به جدیدی تابعیت خودش تابعیت حفظ با فرد

 از بعضی رویه در موضوع این که می شود پدیدار مضاعف تابعیت

 اکنون که آلمان قانون 18 ماده 1بند مانند می شود دیده کشورها

 عنوان به را مضاعف تابعیت ها دولت حاضر عصر در است شده نسخ

 قرار شناسائی مورد را آن آنکه بدون می نمایند تحمل واقعیت یک

 دو پناهندگی و مهاجرت: دیگر کشور در اقامت و پناهندگی .دهند

 و حتی کند مضاعف تابعیت ایجاد بالقوه می تواند که است ای مقوله

 از اول کشور اگر می شود مقیم دیگر کشور پناهنده عنوان به فردی

 به بقا شرط کشور ان در اقامت شرط که باشد کشور هائی زمره

 آن در مقیم چون رود جا آن به پناهنده که و کشوری نباشد تابعیت

 مضاعف تابعیت دچار فرد این کند اعطا تابعیت او به می شود کشور

 (.16:4381)الماسی، می گردد

 های تابعیت دارای که و مردی زن بین ازدواج عقد اثر در :ازدواج

 که این آن علت می گردد مضاعف تابعیت دارای زن هستند جداگانه

 با بیگانه زنی که شده مقرر ایران جمله از کشور ها اغلب قوانین در

 شوهر متبوع کشور تابعیت به نماید می ازدواج داخله اتباع از فردی

 ازدواج ایرانی مرد یک با فرانسوی زن یک اگر مالال برای می آید در

 در و میماند باقی او فرانسوی تابعیت فرانسه قانون طبق می کند

 .شود می مضاعف تابعیت دارای زن این نتیجه

 کشور به کشور یک الحاق نظیر هائی پدیده :سیاسی مرزهای تغییر

 مضاعف تابعیت پدیده باعث است ممکن کشور یک تجزیه یا و دیگر

  عامل متجاوز کشور توسط کشور یک نظامی اشغال همچنین. گردد

 .شود می مضاعف تابعیت ایجاد

 مضاعف: تابعیت داشتن بر حاکم های چالش

 این یافته،که گسترش ای گونه به دولتها بین ارتباط معاصر دنیای در

 در که جاست و این رفته فراتر داخلی سرزمینی های مرز از ارتباط

 یا سیاسی مرز نام به ای پدیده کشورها تمام در افراد بین روابط

 یک داخلی های مرز در که قوانینی زیرا شود می مطرح طبیعی

 واقع در باشد نمی مرزها از خارج جوابگوی شود می تصویب کشور

 گونه به بایست می و مقررات و قوانین می زند دامن را قوانین تعارض

و  شود تضمین منطقی ای گونه به همگی حقوق که گردد تنظیم ای

 ارتباط برقراری زمینه در خصوصی الملل بین حقوق را تضمین این

 آن تحقق جهت کافی و شرط نماید می فراهم منطقی و صحیح

 و انعطاف ارتباط ایجاد در اشخاص حقوقی منفعت نمودن لحاظ

 الملل بین حقوق در که قواعدی "اصوال .باشد می داخلی قوانین

 می شوند تقسیم دسته دو به می گیرند قرار بحث مورد خصوصی
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 الملل بین حقوق اعتبار همین و به شکلی و قواعد ماهوی قواعد

 می تقسیم و شکلی ماهوی خصوصی الملل بین حقوق به خصوصی

 وضع و اشخاص جغرافیائی تقسیم به مربوط ماهوی قواعد. شود

 مسئله هر موضوع و ماهوی مستقیم طور و به است بیگانگان حقوقی

 آیا که آید می پیش سئوال وقتی مالال عنوان به .کند می روشن را

 قواعد به مراجعه با اینجا در خارجی، یا است ایرانی شخص فالن

 پرسش و هر گاه می  شود داده مساله پاسخ ماهوی طور به تابعیت

 قواعد جا این در آید می پیش و خارجیان ایرانیان ازدواج مورد در

و  باشد می خاصی های پیچیدگی دارای که شود می مطرح شکلی

 موجبات خصوصی الملل بین حقوق واقع در. باشد می توجه خور در

 اش وظیفه بلکه کند نمی مطرح را و دعاوی اختالفات و فصل حل

 است ممکن مضاعف تابعیت .باشد می مناسب قانون کردن معرفی

 پرداخت همچون آورد؛ پدید تابعیتی چند شخص برای را مشکالتی

 مورد در نیز ها دولت . چند باره وظیفه نظام خدمت و مالیات مضاعف

 همچنین. شوند می  اختالفاتی دچار گاه افراد این از سیاسی حمایت

 دچار را قانون مجریان و شخص کشورها قوانین اختالف است ممکن

 موجب وصیت و ارث به مربوط قوانین در اختالف مالال  کند؛ ابهام

 که گردد می اشخاصی وصایای اجرای و ارث تقسیم در مشکالتی بروز

 با برخورد نحوه مورد در واحدی رویه .برخوردارند مضاعف تابعیت از

 به را مضاعف تابعیت کشورها برخی ندارد؛ وجود وضعیت این

 کشور یک تابع فقط را شخص هر نتیجه در و شناسند نمی  رسمیت

 پذیرفته  را مضاعف تابعیت برعکس دیگر کشورهای برخی. دانند می 

 برای دیگر کشوری تابعیت که تکالیفی و حقوق و هویتی اوراق و

 برخورد زمینه در همچنین. دانند می  معتبر را کرده ایجاد شخص

 نیز چند تابعیتی افراد با المللی بین نهادهای یا ثالث کشورهای

 تشخیص المللی بین مرسوم عرف اما دارد وجود ابهاماتی و اختالفات

 مورد در «مؤثر تابعیت» دارای کشور قوانین رعایت و مؤثر تابعیت

کرده  سفر آمریکا به که شخصی مالال برای. است اشخاصی چنین

 بروز صورت در دارد، را انگلستان و فرانسه کشورهای تابعیت و است 

 حل وی متبوع کشور قوانین با بایستی که او برای حقوقی ای مسئله 

 وی بر موثرتری تابعیت که شود  می محسوب کشوری شهروند گردد،

 وجود موثر تابعیت تشخیص برای دقیقی قواعد هرچند است، داشته 

  .ندارد

 :احوال شخصیه )ازدواج و طالق(

 و اهلیت (Elat) در مورد احوال شخصیه، یعنی وضعیت

(Capaeite)   افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل

خصوصی کشورها، پیش بینی شده است. در حقوق موضوعه بعضی 

ای پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد  کشورها قاعده

قانون مدنی ایران  8و  6اصوال  تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ )مواد 

قانون مدنی فرانسه( ولی در کشورهای وابسته به نظام  3و ماده 

آمریکایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال  -انگلیسی

بی آن که دالیل ترجیح  .شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است

ه بر دیگری مورد بررسی قرار گیرد، صرفا یادآور، یکی از دو قاعد

شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض  می

شود؛ چرا که، در  چند قانون ملّی نسبت به احوال شخصیه مطرح نمی

روابط شخصی و خانوادگی بر فرض که طرفین رابطه )مالال  زن و 

های متفاوت داشته باشند با  بعیتشوهر یا پدر و مادر و فرزندان( تا

شود. اما در صورت  رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن می

قبول قاعده اعمال قانون ملّی یا قانون دولت متبوع شخص( این 

شود که در صورت اختالف تابعیت، در روابط  پرسش مطرح می

. تشخصی و خانوادگی کدام قانون ملّی را باید واجد صالحیت دانس

شود که  هایی مطرح می تعارض چند قانون ملی در دادگاههای کشور

دانند، همچنان که مسأله  احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملی می

ها )یا تعارض قوانین تابعیت( نیز که حل آن مقدم بر  تعارض تابعیت

حل مسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین 

آمریکایی  -است؛ زیرا در نظام انگلیسیکشورهایی قابل طرح 

دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در 
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صورتی که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون 

بنابراین دادگاههای کشورهای  .اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند

یل مربوط به احوال آمریکایی، در مسا -وابسته به نظام انگلیسی

ها، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و  شخصیه، نه با تعارض تابعیت

اند و نه با تعارض چند قانون   فقدان تابعیت )یا بی تابعیتی(، مواجه

تعارض چند قانون ملی، گاه معلول  .ملی، در مورد احوال شخصیه

تابعیت مضاعف است )اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلی 

شد یا اکتسابی(. زمانی هم تعارض چند قانون ملی در اثر تغییر با

تابعیت یکی از اعضای خانواده است که وحدت تابعیت در کانون 

برد. گاهی نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت  خانواده را از بین می

سرزمینی است و آن در موردی است که طفلی در خارج از قلمرو و 

مورد دیگر ازدواج مختلط است،  .شود لد میدولت متبوع والدین متو

که در نتیجه آن زن و مردی که تابعیتهای متفاوت دارند، پس از 

ای  کنند و خانواده های خود را حفظ می ازدواج نیز، هر کدام تابعیت

 4شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست تشکیل می

 :ازدواج و آثار آنالف( 

در حقوق بین الملل خصوصی کشورهایی که برای تعیین قانون 

عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح  حاکم بر احوال شخصیه، 

اند که به موجب آن، فرد از حیث احوال  ای را پذیرفته داده و قاعده

شخصیه خود، تابع قانون دولتی است که تابعیت آن را دارد، تابعیت 

تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است برای آن  و ازدواج در یکدیگر

که ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع 

قانون مدنی ایران(. ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛  6ماده )آنهاست 

                                                           
1
شود و آن در موردی است که  ازدواج مختلط گاه سبب تابعیّت مضاعف می - 

دولت متبوع زن طریقه استقالل مطلق تابعیت زن و شوهر را پذیرفته باشد و حال 

آن که دولت متبوع شوهر طریقه وحدت تابعیّت زن و شوهر را قبول کرده باشد 

 -قانون مدنی ایران با قانون کشورهای انگلیسی  186ماده  6)مانند تعارض بند 

آمریکایی( و گاهی دیگر سبب بوجود آمدن تابعیتهای متفاوت در کانون خانواده 

شود؛ مانند ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع کشورهایی که تابعیت شوهر را به  می

 .(قانون مدنی 108کنند.)قسمت اول ماده  زن تحمیل نمی

برای آن که تابعیت شخص، در اثر ازدواج، ممکن است تغییر پیدا 

تأثیر تابعیت در ازدواج، . قانون مدنی ایران( 108و 106کند. )مواد 

مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و 

المللی  حال آن که تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بین

 .حق یا آثار ازدواج )حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر( است

منظور از شرایط و  :ازدواجقانون حاکم بر شرایط و موانع  .4

موانع ازدواج شرایط ماهوی از قبیل سن الزم برای ازدواج، رضای 

طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشی از قرابت یا سایر موانع مذکور 

در قانون است؛ ولی منظور از شرایط شکلی مربوط به ازدواج که 

ند ازدواج و قانون مدنی، تابع قانون محل تنظیم س 161مطابق ماده 

قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد 

ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مالال  این که ازدواج باید طبق 

سند رسمی انجام گیرد یا نیازی به سند رسمی ندارد، جزء شرایط 

حال اگر این پرسش مطرح شود که آیا  .شود شکلی نکاح تلقی می

جزء شرایط ماهوی یا جزء شرایط شکلی ازدواج است  فالن شرط

دادگاه رسیدگی کنند، باید، برای تشخیص این امر و به دیگر سخن، 

توصیف قضایی مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع کند، زیرا به 

حسب این که موضوع، ماهوی یا شکلی توصیف شود، قانون حاکم بر 

زء شرایط شکلی ازدواج باشد، آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله ج

ملی طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوی ازدواج   تابع قانون

(. 81-08:4381)الماسی،باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود

خواهند ازدواج کنند، تابعیت واحد  در صورتی که زن و مردی که می

لت متبوع آنها داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دو

حال باید به این پرسش پاسخ . قانون مدنی( 8و  6)مواد  خواهد بود

داده شود که شرایط و موانع ازدواج زن و مردی که تابعیتهای 

در حقوق بین الملل خصوصی  متفاوت دارند تابع چه قانونی است؟

ای از شرایط که جنبه  در مورد پاره (MAYAR,4110:381) فرانسه،

و مربوط به خصوصیات شخصی هر یک از طرفین عقد  فردی داشته
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ازدواج است، از قبیل شرط سنی، رضای طرفین، توانایی جسمی و 

اجازه پدر و مادر هر یک از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع 

و در مورد شرایط دیگری که آنها را موانع دو جانبه  1باشد. خود می

نامند، از قبیل منع نکاح با محارم )مالال  منع ازدواج دایی با خواهر  می

زاده( هر دو قانون ملی، هم قانون ملّی زن و هم قانون ملی مرد، باید 

الملل خصوصی سوریه، مصر، الجزایر و  در حقوق بین2اعمال گردد.

شرایط ماهوی برای صحت ازدواج مانند: اهلیت و  کویت نیز در مورد

رضای طرفین و خالی بودن از موانع نکاح، در صورتی که زن و مرد 

های متفاوت داشته باشند، هر یک از طرفین عقد ازدواج را  تابعیت

-4886:4380)عبداهلل، باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست

در مورد قانون حاکم بر  الملل خصوصی ایران، در حقوق بین(. 4883

شرایط و موانع ازدواج زن و مردی که هر دو تابع یک دولت نیستند، 

شود که در حقوق  ساکت است و از این رو این پرسش مطرح می

ای را باید مناط اعتبار دانست؟ ممکن است، استدالل  ایران چه ضابطه

ن و گذارد و ز شود که چون از یک سو، ازدواج در تابعیت تأثیر می

همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنی رییس خانواده را  فرزند نوعاَ

قانون مدنی ایران و از  101و ماده  186ماده  6خواهند داشت )بند 

اگر زوجین تبعه یک »گوید:  قانون مدنی می 163سوی دیگر ماده 

دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع 

، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون «ود.شوهر خواهد ب

دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع 

مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقی کرد؛ اگر چه قانون 

این راه حل که مبتنی،  .دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند

المللی حق  حله ایجاد حق و مرحله تأثیر بینبر عدم تفکیک بین مر

است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن که، تأثیر ازدواج در 

تابعیت مسبوق به این فرض است که عقد ازدواجی تحقق یافته باشد 

و حال آن که در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امکان یا عدم 

                                                           
1
 Application distributive 

2
 Application cumulative. 

د ازدواج مطابق چه قانونی امکان وقوع ازدواج مطرح است و باید دی

قانون مدنی  163دیگر آن که، ماده  .تواند بطور صحیح واقع شود می

کند و نه قانون حاکم بر  قانون حاکم بر روابط زوجین را مشخص می

شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور که قوانین ماهوی مربوط به 

ی( جدا قانون مدن 4888تا  4814موانع و شرایط صحت نکاح )مواد 

از قوانین ماهوی مربوط به آثار نکاح یا حقوق و تکالیف زوجین 

قانون مدنی( است، قواعد  4441تا  4481نسبت به یکدیگر )مواد 

المللی یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز  بین

در فرض اختالف تابعیت زن و مرد باید از یکدیگر تفکیک شود؛ در 

ت، باید، ازدواج زن ایرانی مسلمان را با مرد خارجی غیر این صور

غیرمسلمان جایز دانست و حال آن که چنین ازدواجی از لحاظ قانون 

بنابراین در مرحله  3قانون مدنی( 4881و  6ایران باطل است. )مواد 

ایجاد حق )ایجاد رابطه زوجیت( قانون دولت متبوع هیچ یک از 

قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح طرفین عقد ازدواج را نباید بر 

 داد و بهتر است زن و مرد هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد

 (.468:4346)خلعتبری،

ازدواج جزء نهادهایی است که آثار : قانون حاکم بر آثار ازدواج .1

آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن 

کند و لذا قانونگذار، عالوه بر آن که ثبات و  به فرزندان نیز سرایت می

دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت 

خود قرار داده، حقوق و تکالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد 

توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان، 

                                                           
3
باید توجه داشت که عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان که حکم  

« نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست»قانون مدنی آمده است:  4881آن در ماده 

 المللی نیز جنبه نظم عمومی دارد و از این رو ازدواج زن خارجی در روابط بین

مسلمان با مرد خارجی غیرمسلمان نیز در ایران ممنوع است حتی اگر قانون دولت 

قانون مدنی(. در  188متبوع زن و مرد، چنین ازدواجی را اجازه داده باشد )ماده 

حقوق مصر نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، مخالف با نظم عمومی 

)قانون دولت متبوع زن و مرد(  شود وباطل است، اگر چه قانون خارجی تلقی می

 .حکم به جواز چنین ازدواجی داده باشند
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نگاهداری اطفال هم حق »ر داشته است: قانون مدنی مقر 4460ماده 

و در مورد حقوق و تکالیف زن و شوهر « و هم تکلیف ابوین است.

قانون مدنی آمده است:  4481پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 

که نکاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین  همین»

« شود. موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می

برخی از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالی زن و شوهر است، 

مانند: تکالیف مربوط به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت به 

یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر 

بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از 

یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیالیات اشتغال به حرفه 

قانون  4448و  4441، 4488، 4481، 4483خود یا زن باشد. )مواد 

حال باید دید که در صورت اختالف در تابعیت زن و شوهر،  (مدنی

در مورد آثار ازدواج، چه قانونی را باید واجد صالحیت دانست؟ قانون 

ملی یکی از آنها؟ به نظر قانون یا ملی هر یک از زن و شوهر؟ 

رسد که در پاسخ به این پرسش الزم است تفکیک بین مرحله  می

ایجاد حق )مرحله ایجاد رابطه زوجیت( و مرحله تأثیر بین المللی 

آثار رابطه زوجیت( مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه که اعمال )حق 

لی دیده گرفتن قانون ماقانون ملی یکی از طرفین عقد ازدواج و ن

طرف دیگر در مرحله ایجاد رابطه زوجیت غیر منطقی است، اجرای 

قانون ملی هر دو طرف رابطه نیز غیر منطقی است؛ زیرا پس از آن 

آید و  که نکاح بطور صحیح واقع شود، کانون خانواده به وجود می

قانون حاکم  .پذیر نیست اجرای قوانین متعارض در کانون واحد امکان

ن خانواده ممکن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون بر روابط یا کانو

دولت متبوع یکی از طرفین رابطه. در حقوق بعضی از کشورها مانند 

قانون  41قانون مدنی مصر، ماده  43مصر و سوریه و عراق )ماده 

قانون مدنی عراق( در صورت اختالف تابعیت  1مدنی سوریه و ماده 

  دانند. شوهر را واجد صالحیت میزن و شوهر، قانون دولت متبوع 

  (.311:4101)ادیب،

الملل خصوصی ایران نیز راه حلی مشابه راه حل حقوق  در حقوق بین

مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر 

بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح 

قانون مدنی ایران در این خصوص  163داده شده است، زیرا ماده 

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط »مقرر داشته است:  صریحاَ

« شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

حکم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجی دارای تابعیت 

ایران را  متفاوت و هم در مورد زن و شوهری که یکی از آنها تابعیت

 1دارد قابل اعمال است.

 :طالق و آثار آن(ب

همانگونه که در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج 

جدای از آثار ازدواج مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث نیز باید 

 .علل و موجبات طالق و آثار طالق جداگانه مورد بررسی قرار گیرد

در مورد طالق که یکی : موجبات طالققانون حاکم بر علل و   -4

از طرق انحالل عقد نکاح است، برای تعیین و اعمال قانون واجد 

صالحیت، دو نکته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن که، در 

مورد طالق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق 

متبوع آنان به طالق حل شده باشد، یعنی طالق باید، در قانون دولت 

زیرا در قوانین بعضی کشورها ممکن  2رسمیت شناخته شده باشد؛

                                                           
1
جز در موارد »قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر داشته است:  164ماده  

ت در مورد 1... ، -4 :ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود

قانون دولت متبوع تبعه حقوق مربوط به احوال شخصی ]از قبیل حق طالق[ که 

سابقا در قوانین بعضی کشورها مانند ایتالیا و .« ت... 3خارجه آن را قبول نکرده، 

اسپانیا حق طالق وجود نداشت، ولی امروز در قوانین اکالر کشورها طالق )به اراده 

زوج یا به اراده یکی از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه( به رسمیت شناخته 

 .شده است
2
جز در موارد »قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر داشته است:  164ماده  

ت در مورد حقوق 1ت...، 4 :ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود

مربوط به احوال شخصی ]از قبیل حق طالق[ که قانون دولت متبوع تبعه خارجه 

ضی کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا سابقا در قوانین بع.« ت... 3آن را قبول نکرده، 
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است، طالق پذیرفته نشده باشد و انحالل ازدواج فقط با مرگ زن و 

شوهر یا یکی از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن که، حکومت قانون 

خارجی بر مسأله طالق فقط در مورد مسایل ماهوی، یعنی علل و 

ق است ولی در خصوص مسایل تشریفاتی و غیر ماهوی موجبات طال

مانند: آیین دادرسی که برای گرفتن طالق باید رعایت گردد، به 

شود. مالال  هر گاه یک زن و مرد خارجی  قانون خارجی مراجعه نمی

دارای تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طالق نمایند، 

مدنی ایران به دعوی طالق  دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسی

رسیدگی نماید و حکم صادر کند، اگر چه قانون آیین دادرسی مدنی 

خارجی تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به درخواست طالق 

مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسی )یکی 

 تواند وجود داشته برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه( نمی

اما تشخیص این که مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسی .باشد

است یا شرایط ماهوی طالق، بر عهده دادگاهی است که رسیدگی به 

کند؛ زیرا توصیف مسایل شکلی و ماهوی یک توصیف  دعوی می

گذارد و باید  اصلی است که در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر می

یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مطابق قانون دولت متبوع محکمه 

مالال  هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینی شده باشد که 

توانند، به تقاضای هر یک از متداعیین مسأله را ارجاع به  محاکم می

حکمیت نمایند. در چنین موردی هر گاه یکی از زوجین خارجی 

ذیرد؛ زیرا ارجاع درخواست حکمیت کند، دادگاه باید تقاضای او را بپ

به حکمیت جزء شرایط ماهوی طالق نیست؛ بلکه از مسایل مربوط 

حال باید دید (. 486:4381)الماسی،به نحوه رسیدگی به دعوی است

در صورتی که زن و شوهر تابعیتهای متفاوت داشته باشند، برای 

                                                                                                   
حق طالق وجود نداشت، ولی امروز در قوانین اکالر کشورها طالق )به اراده زوج یا 

به اراده یکی از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه( به رسمیت شناخته شده 

 .است
 

تشخیص علل و موجبات طالق، قانون چه کشوری را باید مناط 

  اعتبار قرارداد؟

که مفاد  4188ژوئیه  44در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون 

تر ساخته و قاعده حل تعارض  قانون مدنی را روشن 348ماده 

جدیدی را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایی فرانسه، در این 

جهت استقرار یافته بود که قانون حاکم بر طالق زن و شوهری که 

اقامتگاه مشترک زوجین است. به موجب اختالف تابعیت دارند، قانون 

قانون جدید که راه حل جدیدی در مورد طالق زن و شوهر دارای 

تابع قانون فرانسه « طالق و افتراق»تابعیت مختلف، ارائه داده است: 

است، وقتی که زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در 

حیت نداند، در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجی خود را واجد صال

حالی که دادگاههای فرانسه برای رسیدگی به دعوی طالق و افتراق 

در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین  1«واجد صالحیت باشند.

تابعیت واحدی نداشته باشند، قانون حاکم بر طالق، قانون دولت 

قانون مدنی مصر که حکم  43متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 

قانون مدنی سوریه است، مقرر داشته  41دوم ماده  آن شبیه بند

در مورد طالق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طالق، »است: 

باشد. ولی در مورد تطلیق )طالقی که به حکم دادگاه واقع  حاکم می

شود( و انفصال )افتراق( قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه  می

ذاران مصر و سوریه به این ظاهرا قانونگ« دعوی مالک خواهد بود.

اند که طالق با اراده  علت حکم طالق را از تطلیق و افتراق جدا کرده

شود؛ ولی تطلیق و افتراق با حکم دادگاه؛ از این رو  شوهر واقع می

تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانی بین اقامه دعوی و صدور حکم، 

  منجر به طرح مسأله تعارض متحرک نخواهد شد.

الملل خصوصی ایران، حکم مندرج  در حقوق بین(. 311:4101یب،)اد

قانون مدنی که در خصوص آثار ازدواج یا روابط  163در ماده 

شخصی و مالی زوجین مالحظه گردید، در مورد طالق زوجین دارای 

                                                           
1
 Se  َparation de corps. 
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تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در 

ق مصر و سوریه است، با این تفاوت این مورد نیز مشابه راه حل حقو

که در حقوق فقط قانون حاکم بر آثار ازدواج معین شده است و در 

تفاوت دیگری  .مورد طالق قانونگذار ایران سکوت اختیار کرده است

که میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است که 

هم در مورد طالق  در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و

و تطلیق و افتراق مشخص شده است که تابعیت شوهر در چه زمانی 

مناط اعتبار است؛ چنانکه در خصوص آثار ازدواج و طالق، تابعیت 

شوهر در زمان ازدواج و طالق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت 

شوهر، در زمان اقامه دعوی مالک قرار داده شده است و حال آن که 

ین مورد نیز، قانون ایران ساکت است. از این رو در حقوق کشور در ا

آید که هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد،  ما این پرسش به میان می

 بعضی از حقوق قانون دولت متبوع او در چه زمانی مالک خواهد بود؟

المللی حقوق مکتسبه  دانان که طرفدار اصل اعتبار و شناسایی بین

ه هر گاه یکی از زوجین)در این جا شوهر که ک معتقدندهستند، 

تابعیت او مالک است( تغییر تابعیت دهد و دیگری در تابعیت خود 

باقی بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونی که شخص 

در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت 

 )ارسالن،  استجدیدی که شخص تابعیت آن را تحصیل کرده 

408:4346.) 

 حاکم بر آثار طالق تابعیین مضاعف راه حل-2

آثاری که در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طالق مطرح 

شود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده )که از نهادهای فقه  می

اسالمی است و در حقوق کشورهای غیر اسالمی وجود ندارد(، نفقه 

همچنین استفاده زن از نام خانوادگی شوهر از آثار زوجه مطلقه و 

عده، یکی از آثار طالق است که در حقوق همه  .طالق است

کشورهای اسالمی وجود دارد و در حقوق بعضی کشورهای غیر 

اسالمی مالل فرانسه نیز پیش بینی شده است. قانون مدنی ایران در 

تا انقضای آن، عده عبارت است از مدتی که » :تعریف آن آورده است

تواند، شوهر دیگر اختیار  زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی

رجوع   .احکام آن را بیان کرده است 4488تا  4484و مواد « کند.

در ایام عدّه نیز که از نهادهای فقه اسالمی است و در کشورهای غیر 

ر یکی دیگر از آثار طالق است که احکام آن د 4اسالمی وجود ندارد،

نفقه زوجه مطلّقه  .قانون مدنی بیان شده است 4411و  4410مواد 

قانون مدنی به آن  4481نیز یکی از آثار طالق است که در ماده 

نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده  :»تصریح گردیده است

شوهر است، مگر این که طالق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر 

کاح یا طالق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر عدّه از جهت فسخ ن

در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل 

یکی دیگر از آثار طالق، استفاده زن از نام  2«حقّ نفقه خواهد داشت.

قانون ثبت احوال  11خانوادگی شوهر است که حکم آن در ماده 

با موافقت همسر خود تا تواند  زوجه می»مقرر گردیده است:  4388

باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون  زمانی که در قید زوجیت می

رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طالق، ادامه استفاده از نام 

پرسشی که مطرح  «.خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود

 شود، این است که مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از می

                                                           
ده که شبیه رجوع در در حقوق انگلیس، حق انصراف از طالق پیش بینی گردی 1

فقه اسالمی است. در حقوق این کشور، هرگاه پس از پذیرش دادخواست طالق، 

دادگاه حکم صادر کند حکم طالق معلق خواهد بود و پس از انقضای شش هفته از 

شود. رجوع  تاریخ صدور، به درخواست ذینفع به حکم منجز و قطعی تبدیل می

 ,Graveson, conflict of laes, 6 th ed, London, 1161 :شود به

P.303 
2
، 4384آبان ماه  10قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، مصوب  6تبصره  

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد آثار مالی پس از وقوع طالق، عالوه بر نفقه 

قانون مدنی پیش بینی گردیده، مقرر داشته است:  4481ایام عده که در ماده 

ر صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که پس از طالق د»

شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته 

 .نماید زوجه اقدام می
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طالق تابع چه قانونی خواهد بود؟ آیا همان قانونی که حاکم بر طالق 

است، بر آثار طالق نیز حاکم خواهد بود؟ مالال  با توجه به این که 

نفقه یکی از آثار مالی نکاح است و در صورت اختالف تابعیت زوجین، 

قانون مدنی ایران(  163تابع قانون دولت متبوع شوهر است )ماده 

زوجه مطلقه نیز که از آثار طالق است، تابع قانون دولت آیا نفقه 

در حقوق فرانسه، همان قانونی که حاکم بر  متبوع شوهر خواهد بود؟

علل و موجبات طالق است بر آثار طالق نیز حاکم است. در حقوق 

انگلیس، بطور کلی قانونی که بر چگونگی و امکان وقوع طالق حاکم 

مالی زن و شوهر، پس از وقوع طالق نیز است، بر آثار طالق و روابط 

حاکم خواهد بود و دادگاهی که برای رسیدگی به اصل طالق واجد 

صالحیت است، این صالحیت راهم دارد که تعیین نماید طالق 

نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثاری خواهد داشت.در 

علل و الملل خصوصی ایران نیز همان قانونی که حاکم بر  حقوق بین

موجبات طالق است، اصوال  بر آثار طالق نیز، حاکم خواهد بود. مالال  

در پاسخ به پرسشی که در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، 

توان گفت با توجه به این که نفقه یکی از آثار مالی رابطه زوجیت  می

است، در صورتی که زوجین تابعیتهای متفاوت داشته باشند، 

 163زمان وجود رابطه زوجیت مطابق مفاد ماده همانگونه که در 

قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحالل نکاح 

در روابط ،نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته در حقوق مصر نیز

پدر و مادر و فرزندان، پس از حکم طالق، ممکن است غیر از قانونی 

کم است. در حقوق بین المللی باشد که بر روابط زن و شوهر حا

خصوصی ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طالق در ارتباط 

با فرزندان آنان و تکالیف پدر و مادر درباره نگهداری فرزندان و نفقه 

ای دارد و ممکن است، قانون حاکم بر آن با قانون  آنها حکم جداگانه

ی که از یکدیگر جدا حاکم بر آثار طالق در ارتباط با زن و شوهر

 اند متفاوت باشد. شده

 :خدمت سربازی 

دومین چالشی که بصورت فردی برای دارندگان تابعیت مضاعف 

سربازی در لغت به  مطرح می شود .معضلی بنام سربازی می باشد.

معنای باختن سر، جانفشانی کردن، تا پای جان در رزم ایستادن و 

زی خدمت دائمی یا موقت در اما در اصطالح امرو جان باختن است.

برخی از کشورها  .کشورها، سربازی نامیده می شود نیروهای مسلح

خدمت رسند به  سال( می 40مردانی را که به سن خاصی )مالال  

کنند، در برخی دیگر از کشورها )مانند  سربازی اعزام می وظیفه

حال برخی از افرادی  این اجبار برای زنان نیز وجود دارد. با این (کوبا

شوند به دالیل گوناگون  که از نظر سنی مشمول این خدمت می

ز های فیزیکی یا روانی و یا اعتقادات مذهبی( ا )همچون نارسایی

در برخی دیگر از کشورها خدمت سربازی  .شوند خدمت معاف می

توانند به صورت داوطلبانه به استخدام  اجباری نیست و جوانان می

 خدمت وظیفه عمومیای کشورشان در آیند. فراخوان  ارتش حرفه

در شرایط عادی غالبا  در این کشورها وجود ندارد ولی حاکمان این 

کشورها احتمال این فراخوان در شرایط اضطراری را به هیچ وجه رد 

امروزه وجود تابعیت مضاعف برای بسیاری از کشورها  .کنند نمی

کنوانسیونی برای اینکه   ای ایجاد کرده، چرا که هیچ یدهمعضالت عد

 .از بروز چند تابعیتی جلوگیری کند وجود ندارد

 :حربه ای برای جاسوسی

تابعیتی  تابعیت مضاعف ممکن است مشکالتی را برای شخص چند

ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار  پدید آورد که دولت

ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد  دولت .شوند اختالفاتی می

ها سوءاستفاده کرده و با شکار شهروندان ایرانی دارای تابعیت  از آن

های ضد امنیتی خود  ها و برنامه مضاعف از آنها در ماموریت

گیری کرده و در مواقع لزوم از تابعیت ایرانی این افراد حداکالر  بهره

د.مالال فردی دارای دو پاسپورت ایرانی اورن سوءاستفاده را به عمل می

کایی بوده که با پاسپورت آمریکایی به اسرائیل سفر کرده بدون یمرآو 

یران و آمریکا در ا .ای در پاسپورت ایرانی درج شود اینکه هیچ سابقه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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این بیانیه توافق کردند که به پرونده اتباع آنها در کشور متقابل نیز 

هایی که از ایران فرار کرده و به طرق  یرسیدگی شود. پس از آن ایران

مختلف وارد کشور آمریکا شده بودند با اعطای تابعیت آمریکایی به 

های آمریکا این افراد توانستند در دیوان الهه علیه  آنها و غرض ورزی

برخی افراد برای  .گیری اموالشان شکایت کنند ایران برای بازپس

واج با اتباع کشور مقابل کسب تابعیت کشور دیگر اقدام به ازد

کنند و در نتیجه کشور تبعه خود حاضر به سلب تابعیت نبوده و  می

کشور مقابل هم به آن شخص تابعیت مجدد داده که معضالت 

 .کند بسیاری را برای آن شخص ایجاد می

 :تابعیت مضاعف دارای آثار سیاسی و فردی

ات منفی دارد، ها و هم بر افراد جامعه اثر دوتابعیتی هم بر دولت

هزار کودک دو تابعیتی  چندمانند ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی 

شود که این یک  که دغدغه شناسنامه دار شدن را دارد، حاصل می

وضع عادی این  .شود معضل سیاسی برای دولت ایران محسوب می

همانطور که افراد . است که هر کس فقط یک تابعیت داشته باشد

یت وضعشان غیر عادی بوده و تحت حمایت هیچ دولتی بدون تابع

نیستند، افراد دارای بیش از یک تابعیت هم وضع غیر عادی دارند که 

باید برای حل این مشکل، قوانین مناسبی برای تابعیت و کسب 

 .هویت افراد وضع شود

  : نتیجه گیری

تابعیت مضاعف در اثر نوعی خالء قانونی بین المللی و عدم وحدت 

رویه کشورهای مختلف و همچنین نبود سازمانی بین المللی جهت 

ساماندهی به این مسئله می باشد. زمانی می توانیم به کاهش موارد 

آن امیدوار باشیم که دولتهای مختلف با هماهنگی بیشتری با 

یکدیگر همکاری کنند. از آنجا که علل بوجود آمدن تابعیت مضاعف 

ی رسد پیشگیری از ایجاد آن توسط تقریبا  مشخص است به نظر م

 .دولتها و خصوصا  مجامع بین المللی چندان دور از دسترس نیست

ضمن آنکه چون تابعیت مضاعف زمینه و بستر الزم جهت شکل 

گیری بسیاری از معضالت امنیتی را فراهم می آورد به نفع همه ی 

 دولتها و افراد است که نهایت تالش خود را جهت ریشه کنی این

تابعیت مضاعف در قوانین بسیاری از کشورها از  .موضوع اعمال کنند

جمله در قوانین ایران عزیزمان مطمع نظر قرار نگرفته است، و در 

هیچ جای قانون مفهومی به نام تابعیت مضاعف یافت نمی شود و 

قانونگذار در باره آن ساکت است این سکوت به منزله عدم پذیرفت 

ق.ا تابعیت ایرانی هر  14همچنین طبق اصل  .چنین مفهومی است

 .فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد

در حال حاضر هیچ موافقت نامه ای در سطح بین المللی در مورد 

است و   حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده

جود دارد، تابعیت در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون و

مضاعف براساس تولد نیز وجود دارد و تا هنگامی که دو سیستم 

وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس 

ازدواج ایجاد می شود و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده 

سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض 

 .ابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافتت  نماید،

در مجموع می توان گفت هیچ سازمان بین المللی خاصی جهت 

جلوگیری و ایجاد تابعیت مضاعف وجود ندارد ولی چند کنفرانس و 

کنوانسیون در این باره به وجود آمده و همچنین قوانین داخلی 

 .ده اندکشورها نیز به صورت ضمنی به آن اشاره کر

 منابع و مآخذ:

  منابع فارسی:

 و ایران دعاوی در مضاعف (، تابعیت4308)بهشید،  نیا، ارفع .4

 . 418 و 411 شماره وکال، کانون حقوق: تهران آمریکا،

 نشر مرکز تهران، قوانین، تعارض ،(4381) علی، نجات الماسی، .1

 .ششم چاپ دانشگاهی،
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و سایر کشورها، (، تابعیت در ایران 4301آل کجباف، حسین، ) .3

 انتشارات جنگل، چاپ پنجم.

 اقامتگاه ، مسأله(4308)مدنیان، غالمرضا،  حسین، کجباف، آل .1

 کنفرانس نوزدهمین :اسالمى، تهران غیر کشورهاى مقیم مسلمانان

 مرداد. اسالمى وحدت المللى بین

 تهران، خصوصی، الملل بین حقوق ،(4346) ارسالن، خلعتبری، .8

 .اول چاپ روشنائی، چاپخانه

خصوصی،  الملل بین حقوق و اسالم ،(4306) مصطفی، پژوه، دانش .6

  .دوم دانشگاه، چاپ و حوزه پژوهشگاه :قم

 الملل بین حقوق های بایسته» ،(4301)محمود سلجوقی، .8

 دوازدهم. چاپ میزان، حقوق بنیاد: تهران ،«خصوصی

 نشر خصوصی، المللی بین حقوق ،(4318) محمود، سلجوقی، .0

 هشتم. چاپ, اول ویرایش میزان،

 خصوصی، الملل بین ، حقوق(4301)محسن، سید االسالمی، شیخ .1

 .اول چاپ دانش، گنج کتابخانه: تهران

 خصوصی، الملل بین حقوق ،(4300) الدین، جالل سید مدنی، .48

 پنجم. چاپ جنگل، انتشارات: تهران

 از عمومی، بنقل الملل بین حقوق ،(4381) جعفر، نیاکی، .44

 رسمی  تابعیت، وبالگ کجباف،حسین،تعریف

 (http://dr-alekajbaf4.persianblog.ir.) 

 :خصوصی،تهران الملل بین حقوق ،(4381)محمد، نصیری، .41

 .1و  4جلد  .آگاه انتشارات موسسه

 منابع عربی:

 الشخصیه، االحوال قانون فی المرشد ،(4101) استانبولی، ادیب .43

 .دمشق الالانیه، الطبعۀ

 الطبعۀ الخاص، الدولی قانون ،(4380) عزالدین، عبداهلل، .41

 محمد سید از نقل به 4106 للکتاب، العامۀ المصریۀ الهیئۀ التاسعۀ،

 .کار و ساز انتشارات ایران، در بیگانگان شخصیه احوال متولی،

 ومرکز الجنسیۀ فی الخاص الدولی القانون ( ،4181،ا،) مسلم .48

 .المصریه النهضه:قاهره ،1ت8ص ،4القوانین ،جلد وتنازع االجانب

 منابع التین:

16. Mayer, P.(1113),Droit international prive  َ , 

6e    َ ed, Montchrestien, N.941 . 

11. Répertoire de la pratiquefrancaise en matière 

de droit international public (A.KISS ed.) ,vol III, 

and also Annuairefrancais de droit international, 

)1196(, vol. II 

13. La prassi italiana di diritto internazionale, 

Second Series (1331-1113), vol. II, (1111).  

11. Quoted by Sinclair, nationality of claims: 

British practice, in British yearbook of 

international law, )1190(, vol. 21. 

20. MOORE, digest of international law,  ( 1113) , 

vol. III. 

21. Hague conference for the codification of 

international law, basis of discussion drawn up for 

the conference by the preparatory committee, vol. 

I, )1121). 

22. Acts of The Hague conference for the 

coditication of international law, vol. II, minutes 

of the first committee,) 1130). 

23. WEIS, nationality and statelessness in 

international law, II ed., (1111). 
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 معرفی آثار پژوهشی:

  

 طرح پژوهشی با عنوان: 

بررسی فرهنگ نام و نام گزینی کودکان در اقشار مختلف جامعه 

 )مطالعه موردی استان هرمزگان(

 

 1علی اکبر قربانی

 چکیده: 

ای برای شناساندن هویت انسانهاست و گزینی وسیلهنام و نام    

گردد. این پدیده در بین همه محسوب می جزء فرهنگ یک جامعه

افراد بشر در سراسر جهان و حتی در بین جوامعی که به صورت 

کردند وجود داشته و دارد. پژوهش حاضر بسیار ابتدائی زندگی می

 ردازد.پگزینی در استان هرمزگان میبه بررسی فرهنگ نام و نام

جامعه آماری مشتمل بر کلیه افرادی است که برای دریافت 

به ادارات ثبت احوال استان هرمزگان  9331شناسنامه نوزاد  در سال 

گیری تصادفی ساده بوده که تعداد . شیوه نمونهاندمراجـعه کرده

 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  011

ی دینداری و ملی گرایی متغیرهادهد که بین نتایج تحقیق نشان می

 درصد وجود دارد. 10و انتخاب نوع نام رابطه معناداری در سطح 

به این صورت که کسانی که از دینداری و ملی گرایی باالتری 

-برخوردارند. در مقابل افرادی که از دینداری وملی گرایی و پایین

تری برخوردارند در انتخاب نام فرزندانشان نیز با هم تفاوت 

افرادی که از دینداری باالتری برخوردارند بیشتر به . داری دارندمعنا

اسامی اسالمی  و پس از آن به اسامی قومی گرایش دارند و 

برعکس افرادی که از دینداری کمتری برخوردارند به اسامی ملی 

                                                           

 این یرح بعحمعیت اداره ک  استعن هرشز عن انجع  شیه است   - 0
 

گرایی و سپس فارسی خنثی گرایش دارند. افرادی که از  ملی

می ملی و فارسی خنثی گرایش باالتری برخوردارند بیشتر به اسا

-داشته و پس از آن گرایش به اسامی قومی در رده بعدی قرار می

شود گرایش به اسامی گیرد و هرچه از میزان ملی گرایی کاسته می

بین میزان استفاده از رسانه و انتخاب  شود.تر میاسالمی پر رنگ

 نوع نام رابطه معناداری وجود نداشته است.

بین سـطح تحصـیالت   نتایج متغیرهای زمینه ای نشان داد که 

افراد ساکن روستا نسبت به  والدین و انتخاب نام تفاوت وجود دارد،

شهریان بیشتر اسامی اسالمی و عربی برگزیدند. و افراد سـاکن شـهر   

بیشتر اسامی ملی و فارسی خنثی انتخاب نموده اند. با توجه به نمونـه  

آماری، شاغلین رده باال اسامی ملی و فارسی خنثی بیشتری نسبت به 

استان بعـالوه بلـو     بومیان شاغلین رده های پایین انتخاب نموده اند.

ها که اکثراً بومی استان می باشند اسامی اسالمی و عربـی بـه نسـبت    

بیشتر از غیر بومیان و قومیتهای دیگر انتخاب نموده اند. انتخـاب نـام   

بین دو مذهب شیعه و سنی متفاوت می باشـد. سـنی مـذهبان اسـامی     

اب عربی، اسالمی و تا حدودی قومی نسبت به شـیعه هـا بیشـتر انتخـ    

نموده اند. و شیعیان اسامی ملی و فارسی به نسبت بیشـتر اهـل تسـنن    

انتخاب می نمایند. افراد جـوان نسـبت بـه مسـن ترهـا بیشـتر اسـامی        

مفهومی جهت فرزندان خود انتخاب نموده اند. بدلیل  ترکیبی بودن 

بیشتر اسامی نزد پسران نسبت به دختران تعداد حــرو  آنهـا بیشـتر    

نین اسامی فارسی و عربی دختران بیشـتر نسـبت بـه    می باشد. و همچ

 پسران مفهومی هستند تا مصداق فرد باشند.

گزینی؛ فرهنگ؛ خانواده، نام؛ نام: واژگان کلیدی کلمات کلیدی:

 هرمزگان؛ دینداری؛ ملی گرایی؛ پایگاه اقتصادی اجتماعی
  

 طرح پژوهشی
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 پژوهشی:معرفی آثار 

 

  تاریخ ی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 (آرشیوی مدارک و اسناد گرایش)

 ایرانیان هویتی اسناد محتوای و بررسی ساختار و شناسی سند

 شناسنامه( / سجل موردی مطالعه(

1امیر محمدی   

 چکیده:

 ساختار بررسی و شناسی عنوان سند با حاضر نامه ی پایان

ناسنامه( / ش سجل موردی مطالعه) ایرانیان هویتی اسناد محتوای و

 محتوای از جانبه همه شناخت و تاریخی سیر بررسی با دارد قصد

ساختار فیزیکی اسناد هویتی در ظرف زمان و مکان معین، به  و درونی

 بر مؤثر و متغیر عوامل با همراه ملی سند عناصر و اجزای اصلی این

 .بپردازد شناسنامه محتوای و ساختار

 تناسب به دستیابی در را خود مدعایمحقق  اساس، براین

 :چون متعددی عوامل با ها شناسنامه محتوای و ساختار کلی

 به .است داده قرار جامعه فرهنگی و اجتماعی سیاسی، های مشخصه

 به است الزم چیزی هر از پیش فوق، مدعای رد یا اثبات منظور

 و ایران مردم انتساب صور هویت، ثبت ی تاریخچه از کامل شناختی

 شناسنامه نسلهای درونی محتوای و فیزیکی ساختار از جامع توصیفی

 نمودن فراهم با آنگاه شود؛ پرداخته گذشته سال یکصد طی در

 .گیرد می قرار بررسی مورد موردنظر ادعای معتنابهی، تمهیدات

 : روش

 بر و است شده استفاده تحلیلی -توصیفی روش از نامه پایان این در

 سند به تاریخی رویکرد با و آرشیوی و کتابخانهای منابع اساس

 سدهی یک طی در شناسنامه محتوای و ساختار بررسی و شناسی

 .است شده پرداخته اخیر

                                                           
1
 دانشجل  دکتر  اعریخ دانشگعه اهران - 

 

  نتایج تحقیق: و یافته ها

 سند و تاریخی های بررسی در که گردید مشخص کلی طوره ب

 یا شناسنامه نسل 8 ،در ایران شناسنامه صدور های دوره از شناسی

 این ی تیجه. ندارد وجود تاریخی مشخص ی دوره 1 در هویت اوراق

 طی در ها شناسنامه محتوای و ساختار که است آن گویای تحقیق

 دولتی، دیوانساالر نظام از متأثر حاکم گفتمان تابع اخیر ی سده یک

 .باشند می حاکم فرهنگی فضای و پویا بوروکراسی

 

 یسندشناس ناسنامه،/ شسجل هویتی، اسناد هویت،: ها واژه کلید

 

 

 پایان نامه


