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 چکیده 
 

اس   42و    41دو اصل   امر،  قانون  این  یافته است.  تابعیت اختصاص  به  نشان  افزون اسی  بر 
لزوم  ددا نیز  و  اساسی  حقوق  در  تابعیت  مطالعه  لزوم  از  تابعیت،  نهاد  اهمیت  و  جایگاه  ن 
تابعیت حکایت    یرگذاریتأث به  مربوط  عادی  قوانین  بر  اصل  دو  هنوز  کندیماین  که  چیزی   .
باید،  آن که  قانونگذار  تنهانه سان  جانب  و  از  اساسی  قانون  شارحان  سوی  از  حتی  که   ،

را   یهاکتابنویسندگان   بازخوانی دو اصل مذکور  نگرفته و  قرار  توجه  اساسی، مورد  حقوق 
غیرمصرح   کمدستمبهم، یا    یهاعبارت ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی  

 اصوالً  آنکهید: یکی  به دو پرسش مرتبط پاسخ گو  ،و از سوی دیگرد  شواین دو اصل روشن  
با توجه به اصل   نکهیاچه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم  

؟ با تبیین نسبت  ندیشمار آبهتبعه ایران    توانندیمقانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی،    41
و   مربوط،  عادی  قوانین  با  اصل  دو  بند    طوربه این  مدنی،  976ماده    2مشخص  ایرانی    قانون 

و   ثابت  اساسی  قانون  استناد  به  ایرانی  مادران  فرزندان  مذکور  بودن  بند  اصالح  و  تغییر  لزوم 
جست  . شودی مآشکار    قانونگذار   توسط  در  مقاله  این  است  هدف،  وبدیهی  این  دلیل به جوی 

 از روش تحلیلی بهره برده است. اغلب بودن بحث،  سابقهیب
 

 . ماهیت تابعیت ،سلب تابعیتحقیقت تابعیت، یت اصلی، تابعیت اکتسابی، تابعواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
زنان فرزندان  ایرانی  تابعیت  بودن  نامشخص  که  است  مردان خارجی    چندی  با  که  ایرانی 

معضل اجتماعی مطرح است. برای   منزلهعنوان مسئله حقوقی، بلکه به به   تنهانه،  کنندیمازدواج  
پ  در  و  مشکل  این  ایران حل  اصلی  تابعیت  از  مذکور  فرزندان  آیا  که  پرسش  این  به  اسخ 

نیز،    یهادگاه یدبر  افزون برخوردارند،   عمل  در  است،  شده  ابراز  نظری  لحاظ  به  که  متفاوتی 
با عنوان »قانون تعیین تکلیف تابعیت   1385در سال    یاواحده نخست با تصویب ماده  قانونگذار

واحده دیگری در مادهتصویب    نیزیرانی با مردان خارجی« و  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ا
»اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی    با عنوان  1398سال  

با مردان خارجی«، تالش کرده است تا پاسخ مناسبی به این پرسش بدهد. نویسنده در این مقاله  
را با مفاد   آنجو کند و نتیجه  ودر قانون اساسی جست در تالش است که پاسخ این پرسش را  

منظور  با قانون اساسی دست یابد. بدین  سازگارتر  یحلراهقوانین عادی بسنجد و در نهایت به  
مربوط    42و    41اصول    یبازخوانجز    یاچاره  تابعیت  به  که  اساسی  نداشته شودیمقانون   ،

اصل قانون اساسی، که بیانگر اهمیت   177اختصاص دو اصل از مجموعه    نکهیااست، زیرا با  
ایجاب   است،  نهاد  در   کندیماین  هم  اساسی،  قانون  شارحان  و  اساسی  حقوق  اساتید  که 

ایران   یهاکالس حقوق  در  تابعیت  نهاد  اساسی  ابعاد  به  خود،  مکتوب  آثار  در  هم  و  درس 
؛  81:  1391لک افضلی،  ؛ م74:  1387)نظرپور،    بپردازند، اما برخی تنها به اشارتی بسنده کرده

؛ ویژه، 39:  1373؛ عالیخانی،  142:  1388؛ عباسی،  179:  1384؛ بوشهری،  88:  1389مجیدی،  
؛ 377:  1395  ؛ تسخیری،453:  1391؛ نجفی اسفاد و محسنی،  55:  1393،  زادهقاسم؛  60،  1393

آراسته،  52:  1393قاسمی،   جوان  دیگر144:  1398؛  برخی  و  دریغ    (  هم  اشارت  همین  از 
مدنی،  1389نیا،  عسکری؛  1380)طباطبائی،    اندکرده عباسی،  1370؛  امامی،  1397؛  ؛ 1391؛ 

زنجانی،  1384شریعتی،   عمید  محمدی،  1398،    باً یتقرگفت    توانیمکه    یاگونه به(،  1393، 
به رسم مألوف و به استناد تقسیم کار نانوشته، تبیین    ا یو گواند  به این بحث نپرداخته  کدامچیه

ر و  آن  درس  به  تابعیت   المللن یبحقوق    یهاکتاب ا  آن  بحث  موضوع  اولین  که  خصوصی، 
 .اندوانهاده است، 

جز خصوصی و تابعیت، به   المللنیبمربوط به حقوق    یهاکتاباز    کیچیهاز سوی دیگر،   
هم   آن  و  کتاب،  امر  بهیک  این  به  محدود،  که   .اندنپرداختهشده  وانهاده صورت  است  درست 

که پیش از تصویب    ییهاکتابپرداختن به تابعیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی، از  انتظار  
انتظاری   اصوالًدکتر محمد نصیری و جواد عامری،    یهاکتابقانون اساسی نگاشته شده، مثل  

از  نابجا انتظار  این  اما  اسالمی    ییهاکتابست،  جمهوری  اساسی  قانون  تصویب  از  پس  که 
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با  هاکتابدر برخی    برای مثالمنطقی و بجاست.    کامالً،  اندشده نوشته     ل یتفصبه  نسبتاً  نکهیا، 
عزیزی،   حاجی  و  یا  (107-103]ب[:    1390)عزیزی   ؛74-72:  1369نیا،  ارفع)  اختصاربه ، 

 ،و تطور قوانین مربوط به تابعیت ایران پرداخته شده یریگشکلبه تاریخچه   (70: 1388نظیف، 
، تنها به اشارتی  هاکتاباصول مذکور نشده است. در برخی دیگر از  هم به    یااشاره اما حتی  

است شده  باقری،    ؛110  :1386)ابراهیمی،    بسنده   ؛ 95:  1378مدنی،    ؛29:  1395شریعت 
است    (51:  1385سهرابی،   شده  اکتفا  مذکور  اصل  دو  متن  نقل  به   ، دیگر،  برخی  در  )آل و 
ای  کیچیهدر    باًیتقرو    (10:  1393کجباف،   حقوق   هنگام  ،هاکتابن  از  در  تابعیت  از  بحث 

گزارش  کتاب ضمن  یک  تنها  میان  این  در  است.  نشده  استناد  اساسی  قانون  اصول  به  ایران، 
قانون اساسی پرداخته و    42و    41پیشینه و تاریخچه قوانین تابعیت ایران، به تحلیل دو اصل  

اسا  قانون  در  ایران  تابعیت  اصول  برخی  »بازتاب  عناوین  ایران«، زیر  اسالمی  جمهوری  سی 
ایران   تابعیت  »به»شناخت  و  اساسی«  قانون  در  ایرانی  هر  مسلم  حق  سلب    ینیبشیپعنوان 

قانون   تأثیرگذاری  از  مناسبت  به  و  داده  توضیح  را  مذکور  اصول  اساسی«،  قانون  در  تابعیت 
عادی قانون  بعدی  تغییرات  بر  ماده    اساسی  است  981)حذف  گفته  سخن  مدنی(    قانون 

 (.182-179: 1386)سلجوقی، 
گفته یا پس از  پیش های  واحده حتی در آخرین اظهارات و مقاالتی که هنگام تصویب ماده   که چنان هم 

اند، کمتر به قانون اساسی، استناد شده یا  ، ابراز و ارائه شده ها آن ها و در مقام نقد واحده ماده تصویب 
]الف[:  1390عزیزی،حاجی   عزیزی و   ؛ 151-133:  1399)قاسمی و بافهم،    استناد نشده است   اصاًل
قربان 333-370 پورفرد،    ؛ 38-21:  1387نیا،  ؛  به 278-261:  1398عبدی  قانون  گونه (،  گویا  که  ای 

در  است    این   اساسی  ساکت  ه مورد  با    گونه چ ی و  مخالفتی  یا  یا  واحده ماده موافقت  مذکور  های 
 ندارد. قانون مدنی    976ماده    2  از بند تفسیرهای معمول  

همین فقدان پیشینه، ضرورت این پژوهش را در راستای پاسخ به دو پرسش مرتبط زیر که 
و   مصداقی  پرسش  دومی  و  بنیادین  پرسشی  توجیه  یند  ابراولی  است،  نخست  پرسش  پاسخ 

مذکور    دو اصلچه نسبتی بین    اصوالًمفاد این دو اصل چیست و    آنکهپرسش نخست    .کندیم
تابعیت عادی  قوانین  مادران    و  فرزندان  آیا  مذکور،  نسبت  براساس  اینکه  دوم  است؟  برقرار 
 آیند؟شمار میبه قانون اساسی، تبعه ایرانی  41ایرانی، با توجه به اصل 

همچون قضات و مجریان قانون، به جمع    آنکهجای  بهگفته شد، این مقاله    آنچهبا توجه به  
قوانین همت گمارد، که در جای خود کار درستی از  ا  عرفی  استفاده  با  ست، در تالش است 

کند،  فهم  عادی  قوانین  از  فارغ  و  مستقل  را  اساسی  قانون  در  تابعیت  نخست  تحلیلی،  روش 
با دریافت نسبت درست اصول مذکور با دیگر مواد قانونی مربوط به تابعیت، این اصول   آنگاه
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و فرازین،  نگاهی  از  دیدگاه    را  از  و  عادی،  قوانین  همتای  مطالعه  ذارقانونگنه  قانون    کند،  و 
تا و اجرایی، مطالعه کند،    ییقضا، و نه  یقانونگذارعادی را در پرتو قانون اساسی، از موضع  

 تحول در قانون عادی را در راستای قانون اساسی فراهم سازد. نهیزم
آن، نگاهی کلی به    در پیو    کندیممنظور نخست، به تعریف و ماهیت تابعیت اشاره  بدین
)تابعیت فرزندان مادران    و مفاد اساسی آن را متناسب با رویکرد بحث  اندازدیمذکور  اصول م
مقایسه و با حاکم دانستن    976ماده    2و در نهایت مفاد مذکور را با مفاد بند    کاودیمایرانی(  

به   را  عادی  قانون  اصالح  تعارض،  صورت  در  عادی  قانون  بر  اساسی  قانون   قانونگذار مفاد 
 .کندیمپیشنهاد 

 . تعریف تابعیت1
؛ آل کجباف،  30-27:  1381،  پژوه دانش )   اگرچه تعاریف مختلفی از تابعیت ارائه شده است 

گفت در همه    توان ی م با تسامح    (،1393عبداللهی،    ؛ 19-14:  1395نژاد،  رستمی ؛  10-14:  1393
افرا -»جغرافیایی   م ی تقس عامل    ن ی تر مهم تابعیت اولین و    معمواًلتعاریف،     دهنده نشان د و  سیاسی« 

  ی ا رابطه تعریف شده است: »تابعیت عبارت از    گونه ن ی ا ارتباط آنان با دولتی خاص دانسته شده و  
 . ( 12:  1372)نصیری،    سازد« سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می 

تنها نمودهای تابعیت را معرفی    تابعیت،  کندیماما این تعریف،  به تعریف حقیقت  که   و 
در تحلیل نهایی، حقیقت   آنکهبا توجه به    رسدیم  نظربه .  پردازدی نم  ،نداآنیند  ابراین نمودها  

جمعیت   در  فرد  »عضویت  جز  چیزی  نیست،    دهندهل یتشکتابعیت  را    توانیم دولت«  آن 
  ه دهندتشکیلتعریف کرد: »تابعیت، عبارت است از آن نوع عضویت فرد در جمعیت    گونهنیا

د که  صورت  دولت  دو  به  که  عضویتی  باشد«.  معنوی  و  سیاسی  حقوقی،  آثار  جمیع  ارای 
و   است  تحقق  قابل  یافتن«  »عضویت  یا  داشتن«  نوع  به»عضویت  دو  پیدایش  منشأ  ترتیب 

 . شودیم»تابعیت اصلی« و »تابعیت اکتسابی« 
 . ماهیت تابعیت2

 ،یشتر ماهیت قراردادیبر این اساس، اگرچه برخی انواع تابعیت، مثل »تابعیت تحصیلی«، ب
از   برخی  دارند    هاآن و  سیاسی  ماهیت  بیشتر  تبعی«،  »تابعیت  یا  اجباری«  »تابعیت  مانند 

مفهوم  (،128-121:  1381،  پژوه دانش) واقع  در  خود  کلیت  در  تابعیت  رابطه   انتزاعی  یاصل 
فرد در جمعیت  واقعیت سیاسی خارجی، یعنی عضویت  )وضعیت سیاسی( است که در یک 

نحو قطعی وجود داشته باشد،  بهکه اگر این عضویت  یاگونه بهدولت، ریشه دارد،  دهندهل یتشک
)والدینی(، زادگاه و اقامتگاه، با    و نسبکه همه عناصر پیوند فرد با دولت، یعنی خون    آنجا مثل  
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فرد   باشند،  داشته  وجود  و    حتماًهم  است  دولت  آن  دولت   کیچیه  منطقاًتبعه  یا  فرد  از 
به آن پایان بخشند( و برعکس    یاگونهبه گرچه ممکن است  امنکر این تابعیت شود )   اندتوینم

از فرد   کیچی ه  منطقاًباشد، رابطه تابعیت وجود ندارد و    گانهسهاگر شخصی فاقد همه عناصر  
رابطه تابعیت    بعداًگرچه ممکن است که  ا)  رابطه تابعیت را شناسایی کنند  توانندی نمو دولت  

که فقط بر خصوصی و    ییهادگاه ید  نیبنابرا  (.60-49:  1381،  پژوهدانش )پدید آید(    یاگونهبه 
 .رسندینم نظربه ، صائب ورزندیمبودن یا عمومی و سیاسی بودن تابعیت تأکید  یقرارداد

 . تابعیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 3
، قانون تابعیت مندرج 1358ل  هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری ایران در سا  نکهیابا  

نیازی نبوده است   حیث( وجود داشته و از این  991تا    976)مواد  1313در قانون مدنی مصوب  
اساسی دو اصل   قانونگذارکه قانون اساسی به تابعیت بپردازد، اما گویا نظر به اهمیت تابعیت،  

آمد  42و    41 که خواهد  به شرحی  و  داده  اختصاص  آن  به  اصبر    ،را  بودن  سه  برخوردار  ل 
ایران  تابعیت  از  بیگانگان  شدن  برخوردار  امکان  اصلی(،  )تابعیت  ایران  تابعیت  از  ایرانیان 

ایران تابعیت  یافتن  پایان  امکان  و  اکتسابی(  تابعیت(    )تابعیت  نکته   کرده  دیتأک)سلب  بر  ای  و 
نیان، تصریح کرده  مغفول یا مسکوت در قوانین پیشین، یعنی »حق بودن« تابعیت ایران برای ایرا

، 1361  ماهیدعادی در اصالحات    قانونگذاراست. در راستای پاسداشت این »حق« است که  
عنوان مجازات در نظر گرفته شده بود، نسخ  بهقانون مدنی را که در آن سلب تابعیت    981ماده  

تبصره    کندیمو حذف   در  آن  کنار  در  مالکیت    987ماده    2و  قلمرو  در  تغییری   یهازن نیز 
 . آوردیم ، پدید کنندیمسبب ازدواج تابعیت خارجی پیدا  به ایرانی که در نتیجه ازدواج یا 

به رفع    هر چیز باید متن اصول مذکور را مطالعه و موارد ابهام آن را معین کرد و  پیش از
 ابهام از قانون اساسی پرداخت تا در پرتو آن بهتر بتوان به اصالح قانون عادی اقدام کرد. 

ایرانی است و دولت    :41اصل   ایران حق مسلم هر فرد  ایرانی   تواندی نم»تابعیت  از هیچ 
 .«دیدرآسلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی که به تابعیت کشور دیگری 

در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت   توانندی م»اتباع خارجه  :  42اصل  
اشخاصاین تابعیت    گونه  دیگری  دولت  که  است  ممکن  خود   هاآن در صورتی  یا  بپذیرد  را 
کنند«.    هاآن است  درخواست  ذکر  مورد    24اصل  شایان  این  در  مشروطیت  اساسی  قانون 
به تبعیت و   هاآن قبول تبعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای    توانندی ماتباع خارجه  »:  گفتیم

 (. 106: 1378، ون جداگانه است« )مدنیخلع آن هر از تبعیت به موجب قان
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   42و   41. ایضاح مفهومی اصول 4
که متناسب   هاآن دو اصل مذکور، حاوی اصول اساسی تابعیت ایران است که به تبیین برخی از  

 : میپردازیمبا موضوع این مقاله هستند، 

 . تابعیت ایران، حق ایرانیان  1ـ4
، تابعیت ایران 41اصل    ایران یکی این است کهاز ابداعات قانون اساسی جمهوری اسالمی  

را حق مسلم هر فرد ایرانی )و ادامه آن را تا حدود زیادی وابسته به اراده او( دانسته است و از 
دولت   رو  شناسایی    تواند ینم  تنهانههمین  به  مکلف  بلکه  کند،  تابعیت  سلب  ایرانی  هیچ  از 

ی تابعیت ایرانیان خودداری کند. الزمه این تکلیف  از شناسای  تواندی نمتابعیت این افراد است و  
عنوان یک ایرانی به را با دادن شناسنامه یا هر شیوه دیگر،    مذکورآن است که دولت باید فرد  

عبارت دیگر، وقتی دولت ایران حق سلب تابعیت از هیچ فرد ایرانی را ندارد، بهشناسایی کند.  
 او را شناسایی نکند. به طریق اولی، حق ندارد تابعیت ایرانی 

که این حق برای ایرانیان، یک حق پیشاقانونی است    شود ی م با توضیحی که داده شد، روشن  
آن.    جادکننده ی ا اعالم و شناسایی حق است و نه    دار عهده که سازنده قانون است؛ قانونی که تنها  

بعیت دیگر اتباع، که  ، برخالف حق تا کند ی م وجود این حق است که قانون مربوط را ایجاد  اصواًل
و تا    کند ی م یک حق پساقانونی و ساخته قانون است، یعنی این قانون است که این حق را ایجاد  

قوه مجریه    تنها نه قانون نباشد، چنین حقی وجود نخواهد داشت. نتیجه این سخن آن است که  
  ی قانونگذار   ی ا ونه گ به   تواند ی نم این حق عمل کند، بلکه حتی قوه مقننه هم    برخالف   تواند ی نم 

با آن ناسازگار باشد، زیرا این حق ساخته   که آن را ایجاد  طور همان نیست، تا    قانونگذار کند که 
 کرده، بتواند هر طور که خواست، آن را محدود یا معدوم کند. 

در این اصل را    توانیم  ن یبنابراو    شودینمچنین »حکمی در قوانین گذشته ایران مشاهده   
ا  حقوق قانون  ایران  ایران پیش از تصویب  ابتکارهای این قانون دانست. زیرا هرچند دولت  ز 

عنوان یک حق بهاساسی جمهوری اسالمی ایران، اعالمیه جهانی حقوق بشر را، که تابعیت را  
کس حق دارد تابعیتی داشته باشد«، امضا کرده است،    طبیعی شناسایی و اعالم کرده است: »هر

امض این  از  حال  این  در    توانی نما  با  تاریخ  آن  از  تابعیت  بودن  که حق  گرفت  را  نتیجه  این 
  (.180-179: 1386)سلجوقی،   حقوق مثبت ایران سابقه داشته است«

با   پیوند  برای کسی که همه عناصر  ایران،  تابعیت  از  برخورداری  اگرچه حق  به هر حال، 
ح اصطالح  به  و  پیشاقانونی  حق  یک  دارد،  را  ایران  سیاسی  که جامعه  است  بشری  قوق 

است،    قانونگذار آن  شناسایی  به  موظف  هم    یاگونه به ایران  حقی  چنین  اگر  حتی  توسط  که 
)بیات   عنوان مصداقی از حقوق بشر قابل مطالبه استبه   باز همشناسایی نشده باشد،    قانونگذار
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ی ایران، (، اما در نظام حقوقی کنون75-74:  1391عابدی،    ؛145  -144:  1394کمیتکی و بالوی،  
عنوان حقی مانند به ، »حق تابعیت  41زیرا با وجود اصل    نیازی به استناد به حقوق بشر نیست،

اند، پایه قانونی یافته و در برابر دولت انواع حقوق فردی دیگر، که در قوانین ایران شناخته شده 
د ایرانی« که  اما همه بحث در این است که این »فر  (.180:  1386)سلجوقی،  قابل استناد است«  

 تابعیت ایران حق مسلم اوست، کیست؟ که در فرازهای آینده به آن خواهیم پرداخت.
 . تابعیت ایران، امتیازی برای بیگانگان2ـ4

»اتباع خارجه    42اصل   است:  داشته  مقرر  که  اساسی  به    توانندی مقانون  قوانین  در حدود 
ایران   بربه   تنهانه«،  ندیدرآتابعیت  »حق«  از  ایران صراحت  تابعیت  از  بیگانگان  شدن  خوردار 

آن   ادبیات  بلکه  است،  نگفته  حکایت    یاگونهبه سخن  آن  از    کندیماز  شدن  برخوردار  که 
آنان   برای  »امتیاز«ی  ایران،  شرایط    یاگونه به   ،دیآیمشمار  به تابعیت  تمام  وجود  با  حتی  که 

برا  بیگانه  درخواست  با  است  مختار  ایران  دولت  تابعیت،  تابعیت  کسب  از  برخوردار شدن  ی 
ایران   اکتسابی  تابعیت  بودن  »امتیاز«  توجه داشت که  باید  البته  یا مخالفت کند.  ایران، موافقت 
آغازین،   به مرحله  بیگانه،  با درخواست  یا مخالفت  موافقت  در  »اختیار« دولت  و  بیگانه  برای 

پس از    وگرنه،  شودی موط  یعنی مرحله درخواست بیگانه و اعطای تابعیت اکتسابی به او، مرب
بیگانه   حق  اعطاشده،  اکتسابی  تابعیت  تابعیت،  اعطای  و  بیگانه  درخواست  با  دولت  موافقت 

دولت   و  او    تواندینماست  از  را  تابعیتش  دلیل،  بدون  و  سلب   بازستاندخودسرانه  او  از  و 
کند.   »ابه تابعیت  ایران،  تابعیت  از  بیگانه  شدن  برخوردار  اگرچه  دیگر،  برای عبارت  متیازی« 

از تابعیت ایران، که حقی مسلم برای هر فرد ایرانی است، اما   برخوردار بودناوست، برخالف  
با اختالف درجه، »حق«   ایرانی، در هر دو مورد و اگرچه  تابعیت  استمرار  برخوردار ماندن و 

 دارنده تابعیت ایرانی است، چه تابعیت او اصلی و چه تابعیت او اکتسابی باشد. 
 . مفهوم دولت  3ـ4

)»قوه مجریه«، »مجموعه نهادهای فرمان روا« و    دولت  گانهسهاز میان مفاهیم    رسدیم  نظربه 
اصل  124:  1368  اضی،)  کشور«   -»دولت در  دولت  از  مراد  »دولت  41(،  است:  گفته  که   ،

حکومتی ایران است،   ینهادهاحکومت و مجموعه    ،از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند«  تواندینم
از این فرد، سلب تابعیت    توانندی نماجرایی مربوط به تابعیت،    ی نهادهاقوه مجریه و    تنهانه س  پ

هم   مقننه  قوه  بلکه  سلب    تواندینمکنند،  را  آنان  تابعیت  قانون،  وضع  اعطای   ندکبا  مانع  یا 
ز پدر  با وضع قانون، فرزند متولد در خارج از کشور ا  تواندینم   برای مثالتابعیت به آنان شود.  

 شناسنامه ایرانی به او دریغ ورزد.   از دادنو مادر ایرانی را، ایرانی محسوب نکند و 
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 . مفهوم ایرانی 4-4
مفهوم  میان  این  در  است.  نکرده  تعریف  را  ایرانی«  »فرد  نه  و  »تابعیت«  نه  اساسی  قانون 

اصطالحبه تابعیت،   مفه  القاعدهیعل،  افتاده  جاسیاسی«  -»حقوقی  یعنوان  همان   کار به ومی  به 
گرفته شده است که در تعریف تابعیت گذشت. اما همه بحث در این است که این »فرد ایرانی« 

قانون    تنهانهکه دولت موظف به شناسایی تابعیت او و عدم سلب تابعیت از اوست، کیست؟  
فت  گ  توانیم  ،عبارت دیگربه اساسی، بلکه حتی قانون عادی نیز، ایرانی را تعریف نکرده است. 

ایرانی« »فرد  نیست،    عبارت  قانونیه  حقیقت  یک  اصولی،  اصطالح  لغوی    چنانکهبه  مفهوم 
و ندارد  هم  چه به   خاصی  و  نیست  هم  لغویه«  »حقیقت  دلیل،  اصطالح،  همین  به  هبسا    چ ی در 

 اند واژه »ایرانی« را نیاورده   اصالًکه    هافرهنگ برخی    فرهنگ لغتی، »فرد ایرانی« معنا نشده است. 
و   گرفتهمنسوب به ایران  زیهر چاند، آن را به معنای ( و برخی هم که آورده177: 1355، )عمید

: 1360)معین،    اندآورده در مقام بیان نمونه از »اهل ایران«، »از مردم ایران« و »تابع ایران« مثال  
ا »از توضیح دهند چه کسی و با چه معیاری »اهل ایران« ی  آنکهبی(،  3185:  1372دهخدا،    ؛414

ایران«   از  دیآیمشمار  بهمردم  گوینده  مراد  باید  قرائن  روی  از  و  مورد  به  بسته  ناگزیر،  پس   .
نوشتار،    یریکارگبه  این  بحث  خصوص  در  کرد.  کشف  را  واژه  مفهومی این  تحلیل  با  باید 

 مراد قانون اساسی باشد، پی برد. تواندیم منطقاًموضوع، به معنایی که 
گرفت: یکی مفهوم سیاسی   در نظر  توانیم ، دو مفهوم  41کور در اصل  برای واژه ایرانی مذ

 (.42-39 :1381 ،پژوه دانش) مبتنی بر تابعیت و دیگر مفهوم اجتماعی فارغ از تابعیت
 مفهوم سیاسی واژه »ایرانی«  . 1ـ4ـ4

از منظر سیاسی، ایرانی یعنی کسی که از تابعیت دولت ایران برخوردار است. با نظرداشت 
که چه کسی از تابعیت ایران برخوردار است؟ افراد از    شودمطرح می مفهوم، این پرسش  این  
مصداق کلمه ایرانی و در نتیجه نسبت   شکبیکسانی که    دسته نخست،  :انددستهسه    حیثاین  

اینان   اند که هر سه عامل پیوند با دولت ایران را کسانیبه تابعیت ایران، صاحب حق هستند. 
دارند،   استیک جا  ایرانی  دو  والدینشان، هر  ایران    یعنی هم  در  و هم  دنیا  به )سیستم خون( 

اقامت دارند  اندآمده ایران  اینان   )سیستم زادگاه( و هم در  اقامتگاه(. بدیهی است اگر  )سیستم 
 که ایرانی باشد.  شودینمایرانی نباشند، کس دیگری پیدا 

کامل یا ناقص برخوردارند و از   طوربه کسانی که برخی از عوامل پیوند مذکور    دسته دوم،
عوامل،   برخورد  طوربه برخی  ناقص،  یا  نیستندکامل  ایرانی  ار  است  بدیهی  یا به.  آمدن  شمار 

نظر   به  مورد،  به  بسته  دسته،  این  افراد  ایرانی   قانونگذارنیامدن  را  کس  چه  که  است  وابسته 
 شمار آورد و چه کس را ایرانی محسوب نکند.به 



 
 
 

 و...  بازخوانی ایضاحی تابعیت در قانون اساسی
 

 

 

77 

مصداق کلمه ایرانی نیستند و در نتیجه برخورداری   شکبیکسانی هستند که    دسته سوم،
کلی فاقد هر سه عامل    طوربه نیست. اینان کسانی هستند که    هاآن از تابعیت ایران حق مسلم  

 اندآمده دنیا  بهو هم در خارج از ایران    اندخارجه، هم والدینشان، هر دو، تبعه  اندگفتهپیش پیوند  
 رج از ایران، اقامت دارند.و هم در خا 

افراد دسته سوم هستند که    دسته چهارم، از  ایران،    براساسبخشی   صورت ارادیبه قانون 
  976ماده    6)موضوع بند   ( و یا در نتیجه ازدواج984)موضوع ماده    ( یا تبعی979)موضوع ماده  
سابی ایران برای این  . روشن است که تابعیت اکتانددرآمده (، به تابعیت ایران  986و صدر ماده  

اصل   استناد  به  ایران،  42دسته،  دولت  موافقت  در صورت  که  است  امتیازی  آن   توانندیم ،  از 
 برخوردار شوند. 

باشد، زیرا این مفهوم، از    41تواند مراد اصل  رسد این مفهوم از واژه ایرانی نمیمی  نظربه 
ماده    7و    6ل اتباع اکتسابی بندهای  ، بلکه شام5و  4شامل اتباع اصلی بندهای    تنهانهسو،    یک
می  976 نیز  مدنی  منظور   شکبی   کهیدرحالشود،  قانون  ایرانی،  واژه  از  وسیعی  مفهوم  چنین 

اتباع اکتسابی،    تنهانه قانون اساسی،   41نبوده است، زیرا عبارت »هر فرد ایرانی« مذکور در اصل  
مستند به سیستم خاک   شانیرانیابعیت  که تارا    976ماده    5و    4بلکه حتی اتباع اصلی بندهای  

 .گرددینمنیز شامل  است
برخی   سخن  این  »...  اندنوشتهکه    نظرانصاحبپس  از   قانونگذارمراد    رسدیم  نظربه: 

آیا   بنابراین  باشد،  ایران  اصلی  تابعیت  دارنده  دارندگان    توانیمایرانی،  بر  آن  اطالق  گفت 
که اتباع اکتسابی را   حیث(، اگرچه از آن  180:  1386تابعیت اکتسابی جایز نیست« )سلجوقی،  

اصل   مفید    41از شمول  است،  ساخته  آن  رسدیم  نظربه خارج  از  همه    حیث،   ی هاشاخه که 
، شودی مصورت همانند شامل  به   -با همه اختالف درجه وابستگی که دارند-تابعیت اصلی را  

 .رسدیم نظربه قابل انتقاد 
برداشت این  دیگر  ایران(، سبب    از سوی  تبعه  با  ایرانی  دانستن  این    شودیم)مترادف  که 

  ی اگونه به گویی و تکراری، تأویل شود  همان این، به یک قضیه توتولوژیک و  41قسمت از اصل 
امری واضح و    قانونگذارکه گویا   ایران است« که  اتباع  ایران، حق مسلم  »تابعیت  گفته است: 

ت و از سوی سوم، با ماهیت »حق بودن« تابعیت، که این آشکار است که نیازی به بیان آن نیس
سازگار نیست. پس ناگزیر، باید مراد    -به شرحی که خواهد آمد  –اصل درصدد بیان آن است  

 جو کرد.واز این واژه را در مفهوم اجتماعی آن جست  قانونگذار
 مفهوم اجتماعی واژه »ایرانی«  . 2ـ4ـ4
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پیشاتابعیتی و   ، مفهومی اجتماعی و41  در اصلی« مذکور  »ایران   از واژهمراد    رسدمی  نظربه 
،  به همان معنای عرفی واژگانی همانند کرد، لر، ترک، بلوچ و...    قاًیدقحتی پیشادولتی است،  

کرد یا لر یا... که از تبار و نسب کردی و لری و...   شودیمکه به کسی گفته  گونههمان بنابراین  
قیاس،   همین  بر  باشد،  گفته  برخوردار  کسی  به  ایرانی    شودیمایرانی  نسب  و  تبار  دارای  که 

 باشد، خواه دولت ایران و تابعیت دولت ایران، وجود داشته باشد یا نداشته باشد.
قانون مدنی و نیز روح    976ماده    2اجتماعی ایران و هم صریح بند    -هم واقعیات تاریخی

نی مربوط به تابعیت، که از آن حکایت حاکم بر سایر بندهای این ماده و حتی دیگر مواد قانو 
دلیل داشتن عقبه و تبار تاریخی مشترک و وجود دولتی  به که معیار اصلی تابعیت ایران،    کندیم

آن است که همین مفهوم، مراد   دکنندهییتأدیرپا در این سرزمین، سیستم خون و نسب است،  
قانون اساسی،    41مذکور در اصل    . بنابراین عبارت »هر فرد ایرانی« استقانون اساسی    41اصل  

د که تبار و نسب ایرانی داشته باشند و در نتیجه، تابعیت ایران، حق  شوفقط شامل کسانی می
چنین افرادی است. البته با این نگاه به مفهوم واژه ایرانی نیز همچون نگاه    نشدنیمسلم سلب 

در  ن فرد، تردیدی وجود ندارد، اما  پیشین، مواردی وجود دارد که در ایرانی بودن یا ایرانی نبود
 موارد تردید وجود دارد: یاپاره 

،  برعکس،  شودیمایرانی محسوب    دیتردیبکسی که هم پدر و هم مادر او ایرانی است،   
. اما اگر فقط یکی از شودینم از پدر و مادر او ایرانی نیستند، ایرانی محسوب    ک یچ یهکسی که  

دیگر و  باشد  ایرانی  او  آیا  والدین  باشد،  غیرایرانی  هم ی  محسوب    باز  ایرانی  چنین شخصی 
 ترتیب قابل طرح است: بدین؟ در برابر این پرسش، دو پاسخ مطلق و دو پاسخ تفصیلی شودیم

   ؛دلیل لزوم ایرانی بودن والدینبه ( ایرانی نبودن فرزند، 1 
 ؛ دلیل کفایت ایرانی بودن یکی از والدینبه ( ایرانی بودن فرزند، 2 
 ؛ ( تفصیل پدرگرایانه، مبتنی بر ایرانی بودن فرزند، در صورت ایرانی بودن پدر3 
 ( تفصیل مادرگرایانه، مبتنی بر ایرانی بودن فرزند، در صورت ایرانی بودن مادر. 4 

میان،   این  چهارم    کسچی هدر  پاسخ  در  مذکور  تفصیل  و  اول  پاسخ  در  مذکور  اطالق  به 
دو پاسخ باقیمانده، پاسخ مطلق دوم )کفایت ایرانی بودن یکی از    گرایش نیافته است، اما از میان 

عام و مطلق و   طوربهقانون اساسی که    41والدین، چه پدر و چه مادر(، با ظاهر منطوق اصل  
ایرانی«  فرد  هر  مسلم  »حق  را  ایران  تابعیت  مادری،  و  پدری  نسب  بین  تفکیکی  هیچ  بدون 

اساس،  سازگارتر،  داندیم این  بر  ایرانی«  طورهمان   است.  »فرد  مصداق  ایرانی،  پدر  فرزند  که 
،  دیآی مشمار  بهمصداق »فرد ایرانی«    است، اگرچه مادرش ایرانی نباشد، فرزند مادر ایرانی نیز،

قوه مجریه که    تنهانه)  دولت ایران به معنای حکومت ایران  نیبنابرا اگرچه پدرش ایرانی نباشد.  
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این حق مسلم را برای او شناسایی نکند و از دادن شناسنامه    حتی قوه مقننه نیز( حق ندارد که 
و سند تابعیت ایرانی به او، دریغ ورزد. البته اگر هم پدر و هم مادر فرزند، هر دو ایرانی باشند، 

به و  مستقل  دلیل  دو  به  محسوب  فرزند  ایرانی  مضاعف  نتیجه   شودیمصورت  در  که 
 سلم اوست.برخورداری از تابعیت تولدی ایران، حق م

ایرانی« مذکور در اصل    آنچه ایرانی در عبارت »هر فرد  قانون    41گفته شد درباره مفهوم 
اساسی بود، اما روشن است که مراد از »ایرانی« بودن پدر یا مادر، به تناسب حکم و موضوع،  

خواه    مفهوم سیاسی واژه ایرانی، یعنی برخوردار بودن پدر یا مادر از تابعیت ایران است،  صرفاً
 این پدر یا مادر، تبار و نسب ایرانی به مفهوم اجتماعی آن، داشته باشند یا نداشته باشند. بنابر 
این، مراد از پدر ایرانی یا مادر ایرانی، پدر یا مادری است که تبعه ایران باشد، حتی اگر نسب و  

دست آورده باشد و  به صورت تحصیلی، تبعی یا تحققی  بهتبار ایرانی نداشته و تابعیت ایرانی را  
برعکس پدر و مادری با تبار و نسب ایرانی، که از تابعیت ایران خارج شده باشند، دیگر ایرانی  

فرزندشان  شوندی نممحسوب   تا  ایران به ،  تابعیت  و  ایرانی محسوب شود  او،  به  انتساب  دلیل 
 حق مسلم او باشد.

ادی مربوط  قانون اساسی با مواد قوانین ع  42و    41ل  ونسبت اص  .5 
 )و تابعیت فرزندان مادران ایرانی(  به تابعیت

عادی   قانون  با  اساسی  قانون  به    طوربه نسبت  مربوط  مواد  و  اصول  در  جمله  از  و  کلی 
مضمون   که  جایی  در  در    گریکدیبا    هاآنتابعیت،  بحث  نیست.  بحث  نیازمند  است،  سازگار 

دو   آن  مضمون  که  است  ناسا  یاگونه بهجایی  یکدیگر  جمله  با  از  که  باشد  یکی هاآنزگار   ،
بند   مخالف  مفهوم  ناسازگاری  اصل    976ماده    2ادعای  اطالق و شمول  تابعیت   41با  درباره 

 پردازیم. به بررسی آن می  جانیاایرانی فرزندان مادران ایرانی است که در 
 . تبیین ناسازگاری و نتیجه آن 1ـ5

ها ایرانی است، ن آ: »کسانی که پدر  داردیم مقرر    1313قانون مدنی مصوب    976ماده    2بند  
. در منطوق این  شوندیمدر ایران یا در خارجه متولد شده باشند«، ایرانی محسوب    نکهیا اعم از  

بر مبنای سیستم    هاآنبند مبنی بر ایرانی محسوب شدن فرزندان پدران ایرانی و تابعیت تولدی  
هم   آن  منجز،  بهخون،  و  مطلق  و  اختالف  گونهچ یهصورت  بحث  ندارد.  وجود  نظری 

ایرانی   دربارهنظر  اختالف مادران  فرزندان  تابعیت  درباره  بند،  این  برای  مخالف  مفهوم  وجود 
 وجود داشته باشد.  تواندیمدو دیدگاه متقابل وجود دارد یا  خصوصاست که در این 

)تابعیت   ق آنرا به منطو  2جمله دیدگاه نویسنده است، مدلول بند    دیدگاه نخست، که از
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فرزندان   تولدی  تابعیت  به  نسبت  را  آن  و  منحصر  و  محدود  ایرانی(  پدران  فرزندان  تولدی 
ایرانی ساکت   اگرچه  داندیممادران  که  است  این  برداشت  این  نتیجه  این   توانی نم.  استناد  به 

فرزندان   تولدی  تابعیت  اثبات    مادرانبند،  را  تابعیت  کرد،ایرانی  اثبات  مانع  بند  تولدی    این 
تابعیت  اثبات  نتیجه  در  و  بود  نخواهد  نیز  قانونی  مواد  سایر  استناد  به  ایرانی  مادران  فرزندان 

 . دانندیم ریپذامکان تولدی بر مبنای سیستم خون به استناد دیگر مواد قانونی را، 

مذکور،   بند  مدلول  برای  دوم،  دیدگاه  منطوق افزوناما  فرزندان   بر  ایرانی  تولدی  )تابعیت 
)عدم تابعیت تولدی ایرانی فرزندان مادران    ران ایرانی بر مبنای سیستم خون(، مفهوم مخالفپد

در که  است،  پذیرفته  نیز  را  خون(  سیستم  مبنای  بر  ایرانی   تنهانه نتیجه    ایرانی  فرزندان  این 
اصل  شوندی نممحسوب   جمله  از  قانونی،  مواد  دیگر  به  استناد  برای  مجالی  حتی  بلکه   ،41 

بر مبنای سیستم خون،    کمدستساسی، برای اثبات تابعیت تولدی ایرانی این فرزندان،  قانون ا
، به 976ماده    2با مفهوم مخالف بند    عمالًعادی    قانونگذارعبارت دیگر، گویا  به.  ماندی نمباقی  

و پرداخته  اساسی  قانون  اصل    تفسیر  در  مذکور  ایرانی«  »فرد  از  را    41مراد  اساسی  قانون 
ساخت یا  مشخص  باشد  ایرانی  مادرش  خواه  باشد،  ایرانی  پدرش  که  است  کسی  او  و  است  ه 

عبارت دیگر، عموم  به .  شودینم نباشد، اما کسی که فقط مادرش ایرانی است، ایرانی محسوب  
قانون مدنی تخصیص   976ماده    2وسیله مفهوم مخالف بند  بهقانون اساسی    41و اطالق اصل  

و اطالق خود باقی نیست، تا به استناد آن بتوان فرزندان مادران  و تقیید خورده است و بر عموم  
ایرانی را نیز به استناد سیستم خون، ایرانی محسوب کرد. براساس این تفسیر برخی قانون ایران  

( و برخی با شدت بیشتری، 1398)عبدی پورفرد،    را به »نابرابری پدر و مادر در انتقال تابعیت«
»نابرابری زنان و مر تابعیت«به  به  ( و برخی هم به 23:  1387نیا،  قربان )  دان در قواعد مربوط 

به   صراحتبه( و در نهایت برخی هم  111:  1390)عزیزی،    سیستم خون«  زیآمضیتبع»اجرای  
 25:  1397،  طلبقتیحق؛  179  و  174:  1386نیا،  ارفع)   کنندیمتبعیض جنسیتی متهم و محکوم  

دادخواه،  26  و با  (128:  1396؛  امر  در  نکهیا،  این  که  است  شده  ثابت  خود  )ایرانی   جای 
ایرانی(،   مادران  فرزندان  عندانستن  آن   نیدر  دقیق  معنای  به  جنسیتی  تبعیض  به  نادرستی، 

 .(115-98: 1397، پژوه دانش) شودی نممربوط 
 . نقد ادعای ناسازگاری  2ـ5

بند   ناسازگاری  اصل  976ماده    2ادعای  تقیی  41  با  و  اساسی  اصل  قانون  این  اطالق  د 
 .رسدی نم نظربهوسیله مفهوم مخالف این بند، به چند دلیل، صحیح به 
 قانون اساسی  41بر اصل   976. دلیل اول؛ عدم نظارت ماده 5-2-1
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 41اصل    رناظر ب  تواندینم   حیثآن، از دو    2قانون مدنی و از جمله بند    976ماده    اصوالً
   قانون اساسی و در نتیجه مخصص آن باشد:
 الف( جهت اول؛ عدم امکان تاریخی 

مواد مذکور قانون مدنی، حدود پنجاه سال پیش از قانون اساسی، به تصویب رسیده و بدیهی    
قانونی باشد که پنجاه سال پس از آن به تصویب رسیده    ر ناظر ب   تواند ی نم است به لحاظ تاریخی  

 . است ن هم متفاوت  رژیم سیاسی زمان تصویب هریک از دو قانو   آنکه ویژه  به است،  
 ب( جهت دوم؛ تفاوت مضمونی 

و ماده    41که موضوع اصل    شودی مبا تأمل در مفاد مضمون دو متن قانونی مذکور، روشن   
 رکنندهیتفسقانون اساسی و    41ناظر به اصل    تواندی نم  976، واحد نیست و در نتیجه ماده  976

 آن باشد. 
در مقام شمارش اتباع دولت ایران    آنکهن  اصل چهل و یکم قانون اساسی بدو   آنکهتوضیح   

ایران، حق مسلم    صرفاًباشد،   تابعیت دولت  از  برخورداری  این مطلب است که  بیان  مقام  در 
بی   است،  ایرانی«  فرد  چنین   آنکه »هر  در  باشد.  کرده  مشخص  را  ایرانی  فرد  از  خود  مراد 

از  موقعیتی اگرچه منطقی است که قانون عادی به تفسیر قانون اساسی فرد    بپردازد و مقصود 
قانون مدنی به تفسیر   976عادی در ماده  قانونگذارایرانی را معین کند، اما حقیقت این است که 

: »اشخاص ذیل  دیگوی مقانون اساسی نپرداخته است، زیرا با دقت در عبارت صدر این ماده که  
محسوب   ایران  نشان  به «،  شوندیمتبعه  ماده    دهدیم خوبی  این  شمارش    فاًصرکه  مقام  در 

، 2اشخاصی است که از تابعیت ایران برخوردارند، چه تابعیت او، تابعیت تولدی باشد)بندهای  
تابعیت غیر تولدی5و    4،  3 تابعیت تولدی هم چه مصداق فرد 7و  6  یبندها)  ( و چه  (. در 

قانون مدنی و از   976ماده    اصوالً(. بنابراین  5و   4،  3)بندهای    ( و چه نباشند2)بند    ایرانی باشند
ماده آن، در مقام بیان و تعریف »فرد ایرانی« نیست تا به استناد آن گفته شود که    2جمله بند  

ایرانی«   »فرد  مصداق  است،  ایرانی  پدرش  که  فرزندی  از    است فقط  برخورداری  نتیجه  در  و 
یست و در  تابعیت دولت ایران »حق مسلم« اوست، اما فرزند مادر ایرانی مصداق فرد ایرانی ن

. با عدم تعریف »فرد ایرانی« در قانون،  ستیننتیجه برخورداری از تابعیت ایران حق مسلم او  
باید به مفهوم عرفی آن مراجعه کرد. قدر مسلم فرد ایرانی، که برخورداری از تابعیت ایران حق  

مادرش   مسلم اوست، فرزندی است که پدر و مادرش، هر دو ایرانی باشند، اما فرزندی که فقط
رسد به لحاظ عرفی همچون فرزندی است که فقط پدرش ایرانی است؛ می  نظربه ایرانی است،  

محسوب    کدامچیهیا   از   شوندینم ایرانی  برخورداری  اساسی،  قانون  استناد  به  نتیجه  در  و 
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که برخورداری از    شوندیمهر دو ایرانی محسوب    آنکهتابعیت ایران، حق مسلم آنان نیست یا  
مسلم  تابعی حق  ایران  ماده  هاآن ت  با  این،  و  سایر    15ست  و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
 سازگارتر است. یالمللن یبمذکور در اسناد  یهاهیتوص

  ماده   2قانون اساسی با بند  41تخصیص اصل    امکان  عدم . دلیل دوم؛  5-2-2
 قانون مدنی   976

مدنی،   بپرداز  تواندی مقانون  اساسی  قانون  مراد  تبیین  و  به  »فرد    مثالًد  عبارت  از  مقصود 
اما به لحاظ   -که البته چنین نکرده است  –نشده در قانون اساسی را تعریف کند  تعریفایرانی«  

مخصص و    تواندی نم  )فقدان مفهوم مخالف، تأخر رتبی و تقدم زمانی(  حیثحکمی، از چند  
 مقید قانون اساسی باشد:  

 ون مدنی الف( جهت اول؛ فقدان مفهوم مخالف در قان
قانون اساسی باشد که مفهوم   41مخصص اصل    تواندیمتنها در صورتی    976ماده    2بند  

باشد،   داشته  بند  کهی درحالمخالف  این  برای  مفهوم مخالف  فرزند    وجود  بودن  ایرانی  نفی  و 
ایرانی،   انکار   شدتبهمادر  بل  تردید،  بند    شدنی قابل  منطوق  زیرا  داللتی  976ماده    2است،   ،

ایرانی«، مصداق    نکهیابر  ندارد   »پدر  قانون    فردمنحصربهفرزند  ایرانی« مذکور در  »فرد  مفهوم 
اساسی است، تا در نتیجه به استناد مفهوم مخالف »حصر«، بتوان گفت که فرزند مادر ایرانی،  

 مصداق فرزند ایرانی نیست.
قدرت   عدم  و  ذاتی  صالحیت  )عدم  مدنی  قانون  رتبی  تأخر  دوم،  جهت  ب( 

 ( تخصیص
 41تواند مخصص و مقید منطوق )عموم و اطالق( اصل  مفهوم مخالف فرضی مذکور، نمی

باشد، زیرا   قانون عالی  اصوالًقانون اساسی  ندارد،    )اساسی( را  قانون عادی، قدرت تخصیص 
به    آنکهمگر   را  تقییدی  و  تخصیص  چنین  اختیار  و  اساسی صالحیت  قانون   قانونگذارخود 

 که در این مورد چنین تفویضی وجود ندارد.  (،60: 1391، پژوهدانش )عادی تفویض کرده باشد 
که  آنکهبر  افزون  داشت  توجه  باید  نیز  صالحیت  اعطای  فرض  و    اجازه  اصوالً  در 
ناظر  صالحیت اساسی،  قانون  تخصیص  برای  عادی  قانون  به  اساسی  قانون  فرضی    بر بخشی 

قوان نه  و  است  اساسی  قانون  از  پس  مصوب  عادی  قانون  قوانین  از  پیش  مصوب  عادی  ین 
بنابراین    قانون اساسی به این امر تصریح کرده باشد، که چنین نکرده است.  آنکهاساسی، مگر  

اصل    فرضاًاگر   از  مستفاد  از   41بین حکم  برخورداری  بودن  مسلم  یعنی حق  اساسی،  قانون 
نی، فقط مادر ایرانی(، با  )پدر و مادر ایرانی، فقط پدر ایرا  تابعیت ایران برای هر سه دسته فرزند
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تواند حاکم  قانون مدنی نمی  منطقاً قانون مدنی، تعارضی باشد،    976ماده    2حکم مستفاد از بند  
 آنکهویژه  به قانون اساسی باشد،    41بر قانون اساسی و مخصص و مقید عموم و اطالق اصل  

   )مدنی( است. یزمان وضع قانون اساسی در اینجا حدود پنجاه سال پس از وضع قانون عاد
 ج( جهت سوم؛ تقدم تاریخی و زمانی قانون مدنی نسبت به قانون اساسی 

  976ماده    2در این مورد، خاص بند   کمدستحتی با فرض صالحیت و قدرت تخصیص،   
بر  که خاص به لحاظ زمانی، مقدم    مواردی  ( باشد، زیرا در41تواند مخصص عام )اصل  نمی
  احتماالً (، اگرچه  1358، مصوب  41و عام: اصل    1313وب  ، مص976خاص: ماده  )  است  عام

است که ناسخ خاص    مؤخربسا برعکس، این عام  تواند مخصص عام باشد، اما چه خاص می 
جا این  و در)  مؤخرتر است که عام  موضوع بحث ما به مواردی نزدیک  اتفاقاًگردد و  مقدم می

 است(  976ماده    2مفهوم مخالف بند    جا)و در این  قانون اساسی(، ناسخ خاص مقدم  41اصل  
(.  245-241:  1، ج1385قافی و شریعتی،    ؛240:  1398؛ شیروی،  381-378:  1379)کاتوزیان،  

، دایره عموم و اطالق اصل 976ماده    2جای آنکه به استناد بند  که به   آن استنتیجه این سخن  
حصر به فرزندان پدران  ایرانی« محدود و من  هر فرد عبارت »  جه ینت  و در تخصیص خورده    ،41

بند   در  مذکور  )ادعایی(  انحصار  شود،  را،    976ماده    2ایرانی  ایرانی  پدران  فرزندان  فقط  که 
و فرزندان مادر ایرانی   شدهقانون اساسی، منسوخ    41کند، به استناد اصل  ایرانی محسوب می

 . شوندی مهمچون فرزندان پدر ایرانی، ایرانی محسوب 
 و نه الزام تقنینی به تخصیص    ییقضا و  ییاجرا د( جهت چهارم: الزام 

گذشت و با فرض وجود مفهوم مخالف و قدرت تخصیص اطالق اصل   آنچهاز    نظرصرف
قانون مدنی، گفتنی است که الزام به   976ماده    2قانون اساسی به وسیله مفهوم مخالف بند    41

و در این   ندن موجود است که موظف به اجرای قانو   ییاجراو    ییقضاتخصیص ویژه مقامات  
قوانین    یاچاره مقام   بین  منطقی  و  عرفی  جمع  راه   نسبتاًجز  از  جمله  از  موجود،  متعارض 

جای  که قدرت نسخ قانون عادی و جایگزینی قانونی جدید به یقانونگذارتخصیص ندارند، اما  
دارد،   را  ندارد،    طوربه آن  تکلیفی  مخالبه کلی چنین  مفهوم  که  این مورد  در  ف مفروض ویژه 

است،   ناسازگار  اساسی،  قانون  اطالق  با  عادی  مخالف   تنهانه قانون  مفهوم  با  ندارد  وظیفه 
مفروض، اطالق قانون اساسی را بشکند و قلمرو شمول آن را محدود سازد، بلکه منطقی است 
قانون عادی مخالف با قانون اساسی را نسخ و قانونی موافق اطالق قانون اساسی جایگزین آن 

مقامات    یاگونهبه   ،دساز اساسی    ییاجراو    ییقضاکه  قانون  تخصیص  از  قانون  به هم  وسیله 
 را حذف کرده است. 981دلیل همین ناسازگاری، ماده به که گونههمان عادی رها شوند، 



 

 
 36شماره   / يعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

 

84 
 

  41فارغ از دیگر قوانین، مراد از عبارت »هر فرد ایرانی« مذکور در اصل    آنکه نتیجه نهایی  
ست، کسی است که  وا  نشدنیرخوردار بودن از تابعیت ایران حق مسلم سلب قانون اساسی که ب

   وسیله قانون عادی قابل تقیید نیست. بنابراین:بهپدر یا مادرش ایرانی باشد و اطالق این عبارت 
و قضایی   اجرایی  لحاظ  به  بند    توانینماوالً:  استناد  فرزندان    976ماده    2به  مدنی،  قانون 

و از تابعیت کرد    و از شمار عبارت »هر فرد ایرانی« خارج  41از شمول اصل  مادران ایرانی را  
 ؛ دانست بهرهی باصلی و تولدی ایران بر مبنای سیستم خون 

مصوب    قانونگذار،  کمدست ثانیاً:   اساسی  قانون  از  وضع 1358پس  با  ندارد  حق   ،
مصوب  واحدهماده  تاب1398و    1385های  از  را  ایرانی  مادران  فرزندان  تولدی ،  و  اصلی  عیت 

 ایران بر مبنای سیستم خون محروم سازد. 
نتیجه گرفت که فرزندان مادران ایرانی، همچون فرزندان پدران ایرانی، از   توانیم  نیبنابرا

ایران برخوردارند و این برخورداری،   با قانون فرازین، یعنی اطالق افزون تابعیت  بر هماهنگی 
حقیق  41اصل   مقتضای  اساسی،  مادهقانون  مقتضای  خون،  سیستم  مبنای  بر  تابعیت   15  ت 

المللی، با مقتضای فقه اسالمی نیز که های بین اعالمیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و توصیه
: 1381  ،پژوهدانش )  باشد  رمسلمانیغ، اگرچه پدرش  شمردیم فرزند مادر مسلمان را، مسلمان  

 از حوصله این نوشتار خارج است. هاآن( بیشتر موافقت دارد، که پرداختن به 130-133
را  تولدی  تابعیت  در  برخی کشورهایی که سیستم خون  که  است  پایان، گفتنی    طور به  در 

با شرط تولد در خاک کشور خود   یا همراه  به همین صورت عمل کرده و  اندرفتهیپذمطلق   ،
ت  تابعیت  اعطای  برای  را،  مادر  خواه  و  پدر  خواه  طرف،  یک  به  نسب  کافی داشتن  ولدی 

اسپانیا،  دانسته  آندورا،  آلمان،  مالزی،  ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، کره شمالی،  مانند چین،  اند، 
آنگوال،   نروژ،  فرانسه،  رومانی،  دانمارک،  بلغارستان، چک،  بالروس،  ایتالیا،  انگلیس،  اوکراین، 

کنیا   نباهاماس،  ،  147،  115،  114،  112،  107،  105،  94ترتیب  به ،  1393کجباف،)آل  هیجریو 
 ؛ 219،  216،  212،  208،  199،  191،  184،  182،  181،  177،  170،  163،  160،  156،  154،  149

 (.48: 1384االسالمی، شیخ؛  64: 1372نصیری،
 گیرینتیجه 

 نتایج پژوهش حاضر نشان داد: 
  با توجه به عدم تعریفی قانونی از تابعیت، چه در قانون اساسی و چه در قانون عادی،.  1 

  دهنده لیتشکقانون اساسی، عضویت فرد در جمعیت    42و    41مراد از تابعیت ایران در اصول  
داشتن عضویت  صورت  دو  از  یکی  به  که  است،  ایران  یافتن41)اصل    دولت  عضویت  یا   ) 

 .ابدییم( تحقق 42)اصل 
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رش کسی است که پدر یا ماد  قانون اساسی، هر  41مراد از »فرد ایرانی« مذکور در اصل    .2 
 . ایرانی باشد و مراد از دولت، همه نهادهای حکومتی از جمله قوه مقننه است

و برخوردار   41در این میان، برخوردار بودن از تابعیت ایران، حق ایرانیان موضوع اصل  .  3
البته برخوردار ماندن از   ،است  42موضوع اصل    گانگانیبشدن از تابعیت ایران، امتیازی برای  

ح ایران،  همین  تابعیت  به  و  است  ایران  اتباع  همه  اصول  سببق  در  مصرح  موارد  در  جز   ،
 .مذکور، سلب تابعیت، ممنوع است

و    .4  فرازین  قانون  عادی،  قانون  با  مقایسه  در  اساسی  قانون    رگذاریتأثقانون  نه  و  است 
 .ریرپذیتأثهمانند و 

مخصص و مقید    تنهاه نقانون مدنی،    976ماده    2ترتیب، مفهوم مخالف ادعایی بند  بدین .  5 
نیست و    41اصل   قانون اساسی است.    تواندینمقانون اساسی  به  بلکه منسوخ   نیبنابراباشد، 

 . ندقانون اساسی از تابعیت اصلی ایران برخوردار 41فرزندان مادران ایرانی، به استناد اصل 
مفاد  6 اساس،  این  بر  مصوب  ماده .  ایرانی  1398واحده  مادران  فرزندان  که  بیگانه    نیز  را 

ایرانی را برای   ایرانی شدن و کسب تابعیت  تسهیل کرده    یااندازه تا    هاآنپنداشته و فقط راه 
، اما با مفاد قانون اساسی هماهنگ نیست و  شودی مگامی به جلو محسوب    آنکهرغم  به است،  

 باید در راستای هماهنگی با قانون اساسی اصالح شود. 
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