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Abstract 

The present study aims at assessing the status of the private sphere in the 

legal system of Iran as a Jurisprudence-based one in a comparison with 

Germany’s. The modern state has such limited the scope of private sphere 

that the privacy of family as its most important element is dubious. The 

private sphere exists and forms the human society besides the public sphere 

and the state only when it is subject to the supplementary rules of private law 

and the state does not regulate its relations with the mandatory rules except 

for observing the international human rights. The research method is a 

comparative study of Iranian and German family law with a deductive 

approach. The findings imply that in the German legal system, the state 

guarantees human rights requirements, especially freedom and equality in 

the family, but its intervention is not limited to this and beyond it, it limits 

the private sphere and, as a result, the personal rights. In Iran, the state also 

regulates family relations comprehensively, although this regulation is not 

necessarily intended to observe human rights. The result of the research 

demonstrates that in modern relations between the state and the nation, the 

family is not legally considered to be a part of private sphere, and this means 

that the scope of the private sphere is limited to the privacy. 
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 سنجش منزلت حقوقیِ سپهر خصوصی از طریق مقایسه نظام حقوق خانواده اریان و آلمان
 1فرسمانه رحمتی

 
 
 

 چكيده 
-هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به

 قدر بربنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن-عنوان یک نظم فقه
ترین جزءِ آن عنوان مهمسپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به

محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر 
دهد که مشمول قواعد تکمیلِی حقوق عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می

الملل، با قوانین بینخصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ 
امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران 

ها حاکی از این است که در نظام حقوقی و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته
ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به

شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر جا محدود نمیهمیناش بهمداخلهکند ولی می
طور گسترده روابطِ کند؛ دولت ایران هم بهخصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می

قصد رعایت حقوق بشر نیست. دهی الزاماً بهکند اگرچه این نظمخانوادگی را تنظیم می
ینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر دهد که در مناسبات امروزنتیجه پژوهش نشان می

شود و این یعنی سپهر خصوصی به حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی
 . است حریم خصوصی محدود شده
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 مقدمه

صوصی، سپهر اجتماعی، جامعه انسانی از سه بخش سپهر خ-بر یک نظریه سیاسیمبتنی

با سپهر عمومی و در تمایز با  است. سپهر خصوصی، در تقابلعمومی و دولت تشکیل شده

به گیری راجعوگو و تصمیمشود. سپهر عمومی، فضای گفتحریم خصوصی، تعریف می

معناِی عنوان نقطه مقابل امر اجتماعی، بهمسائل همگانی است. حریم خصوصی، به

از اطالعات، ارتباطات، خانه و اشتن ابعادی از زندگیِ فردی، اعمدحق/توانایِی مصون نگه

از دولت و غیرآن، است. سپهر خصوصی ساحتی از زندگیِ جمعِی تن، از دید اغیار، اعم

هایی مانند خانواده و نهادهایِ مدنی، وراِی انسانی است که در آن افراد درقالب گروه

د. سپهر خصوصی، ویژگی سلبی دارد و تنها کننمداخله دولت، اراده خود را اعمال می

. برجستگی و (Arendt, 1998: 58)وصف ایجابی آن اموری است که باید نهان داشت 

توان گفت در کنار جامعه قدری است، که میمحوریت خانواده در سپهر خصوصی به

 سازد.مدنی، سپهر خصوصی را می

پهر خصوصی را نداشتند و نتیجتًا هایِ پیشامدرن، انگیزه و امکان مداخله در سدولت

عنوان حوزه خودمختاریِ انسان محترم بود. دولت مدرن با داشتن سپهر خصوصی به

صالحیت انحصاری وضع قانون، قضاوت برمبنایِ قانون و اعمال زور برایِ اجرایِ قانون، 

انواده، ازآن، مداخله دولت در خاین امکان را پیدا کرد که در خانواده مداخله کند. پیش

هاِی سلطنتی و اشراف بود )جاوید ، مهاجری، بر ازدواجِ خانوادهمحدودبه قواعد حاکم

خواه، کارکرد و وظایف خانواده از پیدایش دولت مدرن تمامت(. پس8 - 9: 1397

به انعقاد و انحالل گذاری توسط دولت شد و تدریجاً جزئیات مربوطموضوع سیاست

ترتیب اینشد و بهبه نظم و منفعت عمومی مرتبط جلوه دادهازدواج و مناسبات زوجین، 

های دولت برایِ دولت جواز مداخله در حوزه خانواده را برای خود صادر کرد. انگیزه
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عنوان یکی از عناصر بودند از ارتباط خانواده با جمعیت بهمداخله در امور خانواده عبارت

هایِ حمایتی و ِی خانواده با وظایف و سیاستگانه کشور، ارتباط میانِ وضعیتِ اقتصادسه

های اخیر، ویژه توسعه فرهنگی. در دههرفاهی دولت و تأثیر خانواده بر انواعِ توسعه، به

ها و ها بر مناسبات دولتسازی و نظایر اینالمللی شدن، جهانی شدن، خصوصیباغلبه بین

د و مذهب کم رنگ شد؛ آیا هایی مانند آموزش، اقتصاافراد، اقتدار دولت در حوزه

هایِ این فهرست افزود؟ برای یافتن پاسخ، باید وضع موجود نظامتوان بهخانواده را می

 حقوق خانواده را مورد بررسی قرار داد.

واسطه گره خوردن با های حقوق ایران، حقوق خانواده، بهها و مقولهدر میان شاخه

ترین ارتباط را با قواعد فقهی دارد؛ ارد، بیشها داحوال شخصیه، که ریشه در نظام ارزش

باعنایت به این واقعیت، هدف اصلی پژوهش سنجش منزلت حقوقی سپهر خصوصی در 

حقوق ایران است. اهداف فرعی، عبارتنداز مقایسه نظام حقوقی ایران و آلمان در انعقاد 

ه دولت در هریک از آن و تبیین میزان مداخلازدواج، طول دوران زوجیت، در طالق و پس

 که آیا در ایران سپهر خصوصی وجود دارد؟ازاین مراحل. پرسش اصلی این

فرضیه این است که در آلمان، بر خالف ایران، خانواده یک نهاد سپهر خصوصی و 

شود که بر مشمول قواعد تکمیلی حقوق خصوصی است. این فرضیه درصورتی ثابت می

بروز اختالف برسر قرارداد، قاعده انصاف حاکم خانواده اصل آزادی قرارداد و درفرض 

ویژه آزادی و برابری و مبارزه با باشد و قوانین امری فقط برایِ تضمین نظام حقوق بشر )به

آن راه داری( بهالمللی )مانند منع شکنجه و منع بردهخشونت خانگی( و قواعد آمره بین

دار وجود دارد و به افراد ت ریشهصوریابد؛ بنابراین در حقوق آلمان، سپهر خصوصی به

که در ایران، باوجود یک حکومت دهد؛ درحالیدربرابر مداخله ناروای دولت پناه می

هایِ دیرینِ اجتماعی دارد، قلمرو آزادی ای که ریشه در سنتاسالمی و حقوق خانواده

ت و قرارداد در ازدواج بسیار محدود است و بر جزئیات عقد، قوانین امری حاکم اس

معنای ضعف یا نبود سپهر شود و این بهدرنتیجه خانواده یک نهاد خصوصی محسوب نمی

 خصوصی است.
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روش پژوهش، مقایسه تطبیقی بارویکرد استنتاجی است؛ بااین استدالل که مداخله 

گسترده دولت در سپهر خصوصی، از جمله از طریق وضع قوانین اساسی و عادی، وجود 

ترین نهاد سپهر خصوصی است؛ مداخله برد؛ خانواده مهمأل میسپهر خصوصی را زیر سو

چه اثبات شود برد. بنابراین چناندولت در خانواده وجود سپهر خصوصی را زیر سوأل می

توان کند، میدر ایران دولت در حوزه خانواده، جز برای تضمین حقوق بشر، مداخله می

-نظام حقوقی، وجود ندارد. آلمان به نتیجه گرفت که در ایران سپهر خصوصی، حداقل در

لحاظ ساختاری هر دو است: اوالً بهعنوان طرف و مبنایِ مقایسه انتخاب شدهچند دلیل به

-ژرمنی و نظامات حقوقی نوشته و غیرعرفی محسوب می-نظام حقوقی از خانواده رومی

ق خانواده این دو شوند و ازاین حیث بستر ساختاریِ مقایسه فراهم است؛ ثانیاً تا کنون حقو

-است و کالً حقوق آلمان برای مخاطب ایرانی چندان شناختهکشور موضوع مقایسه نبوده

پردازانِ معاصر سپهر خصوصی، هانا آرنت و یورگن هابرماس، شده نیست؛ ثالثًا نظریه

 آلمانی هستند که حکایت از منزلت سپهر خصوصی در آن جامعه دارد.

ت که مسأله محوری پژوهش حاضر بررسی سرنوشت سپهر به تأکید اسدر پایان الزم

بر خانواده توسط دولت است وگرنه پیامدهای مثبت خصوصی، متأثر از تنظیم روابط حاکم

ویژه ازمنظر تضمین حقوق زنان ورود دولت به عرصه خانواده و تصویب قوانین تفصیلی، به

ماهیت نظری دارد و در مقام  عبارت دیگر پژوهشو کودکان، قابل نفی و انکار نیست. به

 گذاری نیست.ارزش

 

 تاریخچه مداخالت دولت در خانواده. 1

نژادی و دینی، بیناهایِ بینااز رواج ازدواجلحاظ تاریخی در آلمان دولت پسبه

است. تا اواخر قرن نوزدهم، ازدواج و همسرگزینی، حوزه خانواده وارد شدهبینافرهنگی، به

شد و در هایِ اجتماعی انجام میهنگ یک فرد، تنها در درون زیرگروهعنوان تجسدِ فربه

نتیجه اختالفات ناشی از آن توسط مراجع اجتماعی، مانند کلیسا، قابل حل بود ولی 

کارکرد و ورود دولت را موجه گسترش مهاجرت و سکوالریسم، این سازوکارها را بی

 داخله دولت را مطالبه کردند.عبارت دیگر افراد م؛ به(Moses, 2019: 466)کرد 
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از دوران پهلوی اول افراد با قراردادهای غیررسمی و در چارچوب در ایران تا پیش

کردند و اختالفات ناشی از آن را از طریق مراجع موازین دینی و عرفی اقدام به ازدواج می

 1310در بار لحاظ تاریخی اولینکردند. بهوفصل میدینی، خویشاوندی و نظایر آن حل

(. 1310تصویب رسید و دولت به امر خانواده وارد شد )مجلس، ازدواج به بهراجع قانون

سازی ازدواج از طریق ثبت رسمی ازدواج، طالق و هدف از تصویب این قانون عرفی

به اختالفات بود عنوان مرجع رسیدگیرجوع، تعیین موانع و آثار ازدواج و تعیین دادگاه به

 (. بعدتر در اصالحیه همین قانون، انعقاد ازدواج توسط عاقدی که بدون2: 1310)مجلس، 

انگاری شد رجوع کند جرم ثبت یا طالق یا ازدواج صیغه اجراء بهاقدام رسمی دفتر داشتن

این شکل دولت دست رقبای خود را ازاین حوزه کوتاه کرد؛ این ( و به1: 1316)مجلس، 

تنید و بااین توضیح که مراجع دینی و رسمی درهماز انقالب هم ادامه یافت رویه پس

 شد.با خانواده حذف درواقع مرز میان نهادهای عرفی و دینی مرتبط

گیری و اجرا، متولی امور خانواده درحال حاضر در ایران چند نهاد موازی در تصمیم

عنوان جمهوری، سازمان بهزیستی بههستند؛ از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست

زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارات کل امور بانوان و خانواده در 

اجرایی،  هایدستگاه و هاخانهوزارت در بانوان امور زیرمجموعه وزارت کشور، مشاوران

خانواده در زیرمجموعه شورای عالی انقالب فرهنگی  و زنان اجتماعی فرهنگی شورای

افزاید خود بر میزان مداخله دولت می(. تعدد نهادها، خودبه294-292: 1397زاهد، )مهدوی

سال، زنان و جوانان متولی خانِه امورِ خانواده، شهروندان بزرگکه در آلمان وزارتدرحالی

 (42: 1395اصلیِ امور خانواده است. )عبداللهی ، رستمی، 

 

 تطبيق قواعد اساسی. 2

های ذاتی زن است و هر وصف وظایف و ارزشاز منظر اسالمی، مادری و همسری 

دیگری، ازجمله اشتغال زنان را باید با لحاظ این دو کارکرد سنجید )کهریزی، مرادی، 

که مادری زن را با مقاصد کالن، میانی و ابتدایی شریعت پیوند (؛ تاجایی27 -28: 1394

در مقدمه قانون  (. این دیدگاه139 - 140: 1390زنند )رک. میرخانی و همکاران، می
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به فراهم است که در مقام تبیین وظیفه مادری زن، دولت را موظفاساسی ایران بروز یافته

کند؛ اصل ده خانواده، می تشکیل در آرمانی و عقیدتی کردن امکانات برایِ برقراری توافق

د و گوید روابط خانوادگی باید بر قواعد و اخالق اسالمی مبتنی باشدر توضیح مقدمه می

-تأکید شده خانواده بقای و کیان عالوه در همین اصل و اصل بیست و یکم برلزوم حفظبه

مقوله طالق را استنباط کرد. ماده شش توان موضع حقوق ایران بهجا میاست که ازاین

دهد. هردو قانون قانون اساسی آلمان، ازدواج و خانواده را تحت حمایت دولت قرار می

اند؛ یکی ازمنظر عقیدتی و خله دولت در امر خانواده را صادر کردهاساسی جواز مدا

 دیگری ورای آن.

موجب آن خانواده مصون اند که بهپیوسته 1هردو کشور به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

به تضمین آزادی و برابری در خانواده از تعرض اغیار، مشخصاً دولت است و دولت موظف

. دولت آلمان به کنوانسیون (UN General Assembly, 1966: art.17, 23/4)است 

نیز متعهد است که طبق آن همسران باید ازحیث حقوق و وظایف  2اروپایی حقوق بشر

هنگام ازدواج، در دروانِ ازدواج و در زمان انحالل آن، از برابری، با ماهیت حقوق 

ازمنظر کنوانسیون، عالوه . به(Council of Europe 1950: 5)مند باشند خصوصی، بهره

 حق این اجرای است. در خانوادگی و خصوصی زندگی بهاحترام یکی از حقوقِ بشر، حق

مداخالتی که  مگر گیرد صورت دولتی مقامات از یکهیچ سوی از نباید ایمداخله هیچ

 .(Council of Europe 1950: 8)است کنوانسیون جواز آن را صادر کرده

شری، خانواده ماهیتاً خصوصی است و در عین حال دولت بنا براین ازمنظر حقوق ب

به تضمین آزادی و برابری در آن دارد. در خصوص برابری، در آلمان قواعد ازدواج وظیفه

رغم تعهد اند. اگرچه بهشدهشود و برای همسران نوشتهمردانه تفکیک نمی-به زنانه

دهد که در این کشور، یدانی نشان میرعایت برابریِ جنسیتی، نتیجه تحقیقات مقانونگذار به

 :Leopold, 2018)ویژه تبعاتِ طالق، عمدتاً متوجه زنان است تبعات منفی ازدواج، به

                                 
1 International Covenant on Civil and Political Rights. 

2 European Convention on Human Rights. 
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هایی خواهانه، بااستفاده از دوگانه. در مقابل قانون ایران، بدون اتخاذ رویکرد برابری(771

 است.ان ایجاد کردهمرد، قواعد متفاوتی را برای زنان و مرد-زوجه و زن-مانند زوج

که حقوق آلمان، رغم اینطور که در ادامه بررسی خواهد شد، بهدر مورد آزادی، همان

موضوع فضایِ بیشتری را به آزادیِ قرارداد داده، در مواردی دادگاه قانون اساسی فدرال به

است دلیل نقض روح قانون اساسی باطل اعالم کردهورود کرده و قراردادهایی را به

(Zumbansen, 2001: para. 1) ها با انتقادهایِ جدی ازحیث که البته این قبیل تصمیم

. دادگاه قانون اساسی با (Zumbansen, 2001: para2)نقض حقوق خصوصی مواجه است 

این  موضوع ورود الملل بهمجوز قانون اساسی و قواعد اساسیِ برخاسته از حقوق بشر بین

نواده موضوع قواعد اساسی شود، ایجاد هرتغییری توسط افراد کند؛ وقتی ازدواج و خامی

تواند با مانعِ پاسداری از قانون اساسی مواجه شود. از همین رو است در سنتِ نهادی آن می

گرایان، جنسرسمیت شناخته شدن ازدواج همکه در آلمان یکی از دالیلِ تأخیر در به

گرا است تدالل که ازدواج ماهیتاً دوجنسمخالفتِ دادگاه قانون اساسی بود، بااین اس

(Markard, 2016: 523). 

ای دادگاه، حدی است که در پروندهمیزان مداخالت دولت آلمان در حوزه خانواده به

مستندبه بند سه ماده شش قانون اساسی، حق حضانت والدین طبیعیِ دو کودک را سلب و 

تصمیمی که مورد تأیید دادگاه فدرال  ها را به خانواده جدید واگذار کرد،سرپرستی آن

قانون اساسی هم قرار گرفت و البته نهایتاً با مداخله دیوان اروپایی حقوق بشر بااستنادبه ماده 

هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، این رأی نقض شد و کودکان به خانواده طبیعی خود 

 .(Hoss, 2002: 1-5)بازگشتند 

عنوان سدی در برابر تغییرات ون اساسی آلمان، همواره بهها، دادگاه قانوجود اینبه

، 1986از است. برای مثال پیشعمل نکرده و در مواردی ذاتِ خصوصیِ خانواده را دیده

شد که زوجه مند میزوج تنها درصورتی از حقوق بازنشستگی همسرِ متوفایِ خود بهره

ت ولی عکس این قاعده صادق داشدرطول حیاتش، نقش مهمی در تأمین نفقه خانوار می

ضرر زوج حکم داد؛ دوازده سال بعد هم دادگاه قانون اساسی، مجدداً به 1963نبود. در 

دادگاه نظر پیشین خود را تکرار کرد ولی این بار در حکم خود برلزوم بازنگری پارلمان در 
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ترتیب اینبه . .Op. Cit)252(قانون باتوجه به چهار برابر شدن آمار اشتغال زنان اشاره کرد 

به برابری سمت برداشتی منطبق با روح زمانه از ماده سه قانون اساسی، راجعدادگاه، به

 حقوق زن و مرد، گام برداشت.

 

 تطبيق قوانين عادی. 3

در هردو نظام حقوقی، منبع اصلیِ حقوقِ خانواده، قانون مدنی است. قانون مدنی ایران 

ترتیب به نکاح و طالق، اوالد و م، هشتم و نهم را بههاِی هفت)ازاین پس ق.م(، کتاب

( ذیل کتاب خانواده به BGBخانواده اختصاص داده و قانون مدنی آلمان )ازاین پس 

 است.ازدواج مدنی، خویشاوندی و قیمومت، سرپرستی و حضانت پرداخته

 تطبيق انواع ازدواج. 1-3

، ازدواج بر دو نوع 2017گرایان در جنساز رسمیت یافتن ازدواج همدر آلمان، تا پیش

گرایان( بود گرایان( و ازدواج مدنی )مختص دگرجنسجنسپیوند مدنی )مختص هم

)1306(BGB: از ، درحال حاضر تنها برای مواردی که پیش 1به پیوند مدنی. قانون راجع

ه قابل ثبت رسیده و روابطی که خارج از سرزمین دولت آلمان ایجاد شدبه 2017یک اکتبر 

گرایان جنس، ازدواج هم2017و از  (German Bundestag, 2001: 1)اعمال است 

گذار به است. عالوه بر این، قانونگرایان شدهازحیث حقوقی کامالً مانند ازدواج دگرجنس

-؛ یعنی ازدواج مذهبی، به(BGB: 1588)کند وظایف کلیسا در رابطه با ازدواج ورود نمی

باشد. ازدواج سفید )ازاین پس تواند وجود داشتهو مستقل از حقوق می عنوان یک امر دینی

هایی مانند عنوان یک انتخاب فردی، ممنوع نیست، ولی دولت با اهرمباشی( در آلمان بههم

 کند.اعطایِ امتیازهایِ مالیاتی، از ازدواج مدنی حمایت می

-اینشود؛ بهمحاسبه می 2در آن کشور، میزان مالیات همسران با روش تقسیم درآمد

گیرد؛ حتی اگر یکی ترتیب که به میانگین درآمد زوجین، برایِ هرکدام، مالیات تعلق می

از زوجین شاغل نباشد و نتیجتاً در بیشتر موارد، مجموع مالیات پرداختی خانوار از روش 

                                 
1 Act on Registered Life Partnerships 

2 Income Splitting 
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حدی هایِ مالیاتی بهجا مشوق. در آن(Fink, 2020: 478)شود محاسبه فردی، کمتر می

 :Fink, 2020)گذارد کارآمد است که بر انتخابِ زمان، ازدواج، درطول سال هم تأثیر می

هایِ دارایِ فرزند که از خانوادهاین نظام مالیاتی انتقاداتی وارد است؛ از جمله این. به(488

انه آور که درآمد ماهیانه باالیی دارند عماًل از یارنانهایِ تکشود؛ خانوادهحمایت نمی

آید و کسانی که ازدواج مدنی شوند؛ انگیزه اشتغال زنان متأهل پایین میمند میبهره

منتقدان، معتقدند این امتیازات  .(Hans et al, 2015: 54)شوند میاند، نادیده گرفتهنکرده

. دولت آلمان، عالوه (Ostner, 2001: 94)هایِ نسبتاً پایدار هم تسری یابد باشیباید به هم

است و ر امتیازهایِ مالیاتی، حدود صد و پنجاه مزیت برایِ ازدواج و خانواده در نظر گرفتهب

: 1395دهد )عبداللهی، رستمی، ها و نهادهایِ ایالتی ارائه میخانهها را از طریق وزارتآن

42.) 

تواند جرائم جنس ممنوع است و میصمیمانه میان افراد هم-در ایران هررابطه تنانه

(. ازدواج 637: 1375جب حد یا رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت را بسازد )مجلس، مستو

(. در ازدواج موقت، تعیین 993جنسان بر دو نوع دائم و موقت است )ق.م: میان غیرهم

 مدت و مهریه از ارکان عقد است؛ الزامی به ثبتِ آن نیست مگر در فرضِ باردارشدن

(؛ قواعد ارث میان طرفین برقرار نیست 21: 1391جلس، عقد )م ضمن شرط یا توافق زوجه،

به تصریح در عقد است. ازدواج موقت باانقضاِی مدت یا بذل آن از و قواعد نفقه منوط

( و عده برای زوجه برقرار است. ازدواج مدنی، منطبق 1139یابد )ق.م: جانب زوج پایان می

( 13-11هایِ دینی )ق.ا: یراز اقلیتبر قواعد فقه شیعه است و در مورد همه شهروندان، غ

-معنایِ عدم ثبت ازدواج مدنی، برایِ زوج جرمشود. ازدواج دائم دینیِ محض، بهاعمال می

: 1391انگاری شده، اگرچه روابطِ متکی بر آن مورد احترام نظام حقوقی است )مجلس، 

49.) 

و نوع است و تعریف بنابراین در آلمان ازدواج مدنی طبق قانون یک نوع و در ایران د

اند و به افراد امکان برقراری رابطه زناشویی خارج گذاران مشخص کردههرکدام را قانون

 دهد؛ ازاین حیث مداخله دولت ایران شدیدتر است.ازاین محدوده را نمی
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 تطبيق انعقاد ازدواج. 2-3

داق جاکه در آلمان دائمی بودن از ارکان ازدواج است و ازدواج موقت مصاز آن

 گیرد.ندارد، در ادامه تنها ازدواج دائم مبنایِ مقایسه قرار می

 تطبيق نامزدی. 1-2-3

-رسمیت میکند، آن را بهقانون مدنی آلمان بحث از ازدواج را با نامزدی آغاز می

عالوه توافق بر پذیرد و بهشناسد ولی وادار کردن افراد به ازدواج برمبنایِ آن را نمی

 :BGB)داند خوردن نامزدی را باطل میا وجه التزام در فرض برهمپرداخت جریمه ی

شود باید در فرض نداشتن دالیل کافی، از . طرفی که از تداوم نامزدی منصرف می(1297

عالوه طرفین باید . به(BGB: 1298, 1299)هایِ ناشی از تصمیم خود برآید عهده خسارت

، 1361از اصالحات قانون مدنی ایران پس (BGB: 1300)هدایایِ نامزدی را مسترد نمایند 

تبع ممنوعیت رابطه زناشوییِ خارج از ازدواج، نامزدی را تلویحاً و درحد بازگرداندن به

: 1391آن )مجلس،  زدن برهم از ناشی هایِ( و جبران خسارت1037و  1035هدایا )ق.م: 

یف نامزدی و تعیین شرایط شناسد. در هردو نظام، آزادی افراد در تعررسمیت می( به4-1

 است.بر آن تحدید شدهحاکم

 تطبيق شرایط ازدواج. 2-2-3

و فقدان آن در  (BGB: 1304)اهلیت: در آلمان برای ازدواج اهلیت معامله الزم است 

. حداقل سن ازدواج هجده و در (BGB: 1314-1)یکی از زوجین هنگام عقد، مبطل است 

گذار با تفکیک رابطه عینی و ؛ در ایران قانون(BGB: 1303)شرایطی شانزده سال است 

 ( و در مورد دومی،1041از بلوغ جسمانی ممنوع کرده )ق.م: حقوقیِ ازدواج، اولی را پیش

رعایت  و ولی اذن برای دختران سن سیزده و برای پسران پانزده سال را شرط کرده که با

: ماده واحده(. 1381)مجمع،  تر ازاین هم ممکن استکم دادگاه، تشخیصبه مصلحت،

(؛ چنین شرطی در قانون آلمان 1043برای ازدواج اول دختر، اذن ولی الزم است )ق.م: 

-به تفکیک شدهوجود ندارد. در مورد اهلیت، قانون مدنی ایران میان زوجین و عاقد، قائل

مور غیرمالِی (. پس اوالً حداقل در ا1064است. عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد )ق. م: 

چه عاقد، خودِ است و ثانیاً چنانازدواج، رشد، نه در طرفین و نه در عاقد، شرط نشده
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تواند غیربالغ و غیرعاقل را مزدوج نماید. در فرض ها باشد، میزوجین نباشد و نماینده آن

 (.1121شود )ق. م: عاقل نبودنِ زوجین، قواعد فسخ جاری می

ط صحت هرعمل حقوقی، از جمله عقد ازدواج، قصد است تمامت اراده: یکی از شرای

واسطه عدم هوشیاری، تهدید، فریب و ... در هردو کشور منجربه بطالن و خلل به آن، به

 شود.مطلق یا نسبی )قابل تنفیذ( می

، انجام  1حضور شخصی: ازحیث شکلی در حقوق آلمان ازدواج با اظهارنامه شخصی

عدم  (BGB: 1311)باشند ام ارائه آن شخصاً حضور داشتهشود و طرفین باید در هنگمی

-به اجباری عالوه ازدواج؛ به(BGB: 1314-1)کند رعایت این شرط ازدواج را باطل می

است. ازدواج اجباری از اوایل شده انگاریجرم ( قانون مجازات آلمان،237موجب بخش )

تر یک معضل جدیآلمانی بهدهه دوم قرن بیست و یکم، متأثر از مهاجرت، در جامعه 

. منظور از ازدواج (Braun, 2015: 869)گذار را ناگزیر کرد تبدیل شد و مداخله قانون

 .(Braun, 2015:846)اجباری این است که کسی با زور یا تهدید واداربه ازدواج شود 

در ایران، حضور فیزیکی ضروری نیست و شناسایی بدون شبهه توسط عاقد، شرط 

( و انعقاد ازدواج توسط 1074-1071(. امکان توکیل )ق.م: 1067است )ق.م: صحت عقد 

گذار زمینه ازدواج ترتیب قانوناین(. به1063و  1041افرادِ قانوناً محق، وجود دارد )ق.م: 

؛ اگرچه قانون مدنی رضایت را شرط نفوذ عقد و امکان تنفیذ 2استاجباری را از بین نبرده

 (.1070است )ق.م: بینی کردهیشاز رفع اکراه را پپس

که قوانین خصوص دو نکته در نظام حقوقی ایران قابل توجه است: نخست ایندراین

هایی مانند که در میان اقوام ایرانی سنتاند و دوم اینانگاری نکردهازدواج اجباری را جرم

، عامری، بس وجود دارد )مقدسی بر، ضرورت ازدواج دخترعمو با پسر عمو و خونناف

کند و این عزم لحاظ فرهنگی، ازدواج اجباری را تجویز و روا می( که به190 - 191: 1395

                                 
1 Personal Declaration 

منظور این نیست که عقد وکالتی مساوی است با ازدواج اجباری و جاری شدن ایجاب و قبول توسط خود زوجین  2

با آن است و حتی در مساوی است با ازدواج غیراجباری، مسأله افزایش احتمال وقوع اجبار و تعذر مبارزه 

 دهد.تری به افراد میهای استثنایی، مانند زمانی که مرجع رسمی در دسترس نیست، آزادی عمل بیشوضعیت
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 کنشی دولت، مغایر قراردادطلبد و بیمضاعف دولت برایِ تضمین آزادیِ ازدواج را می

بردگی که ایران در  مشابه هایدستگاه و عملیات و فروشی برده و بردگی منع تکمیلی

المللی، یکی از مصادیق بردگی را چنین تعریف است. این تعهد بینپیوسته، به آن  1337

 وی کهاین بدون را زنی دیگر اشخاص ایعده یا شخص یا و کسان یا قیم یا ابوین»کند: می

...« درآورند  او زوجیت به یا دهند وعده دیگری شخصبه باشدداشته استنکاف حق

 (.1: 1337)مجلس، 

ت رابطه زوجیت، سازوکار قانون آلمان، یعنی حضور شخصی، که بدون به ماهیباتوجه

کاهد، به اصل هایِ حقوقی، از احتمال وقوع ازدواج اجباری میدام پیچیدگیدرافتادن به

 تر است.آزادی اراده و رعایت حقوق بشر نزدیک

ل توان نتیجه گرفت آلمان، اصبر ازدواج در دو کشور میدر مجموع از شرایط حاکم

کند و در قوانین ایران توجه عنوان یکی از اصول مبنایی حقوق بشر را تأمین میآزادی، به

-رسد و مسأله محوری، رعایت ضوابط فنی و فقهیِ ازدواج بهنظر نمیای به آزادی بهویژه

 عنوان یک عمل حقوقی است.

 تطبيق موانع ازدواج. 3-2-3

ازدواج موجود و خویشاوندی؛ در ایران در آلمان دو مانع برای ازدواج وجود دارد، 

 عوامل متعدد دیگری نیز مانع ازدواج است.

 :BGB)شود مزدوج بودن: مزدوج بودنِ یکی از طرفین با ثالث مانع ازدواجِ بعدی می

چه ازدواجی برمبنایِ گواهیِ فوتِ یکی و اثبات آن، مبطل عقد متأخر است. چنان (1306

یابد و در شرایطی دومی باطل شرایطی ازدواج اول پایان می از همسران سابق واقع شود، در

-. این ممنوعیت، در حقوق ایران، منحصربه زنان است؛ به(BGB: 1320, 1321)شود می

تواند ازدواج کند برد، نمیسر میترتیب که زن شوهردار یا زنی که در دوران عده بهاین

ند و تحت شرایطی موجب حرمت ابدی ک( و چنین ازدواجی، عقد را باطل می1050)ق.م: 

گذار در موردی که (. در ایران، باتوجه به حق طالق زوج، قانون1151و  1150است )ق.م: 

تواند زن، غایب مفقوداالثر باشد ساکت است و اگر مرد غایب مفقوداالثر باشد، زن می

دن مرد از (. در رابطه زوجیت بو1029از حداقل چهار سال تقاضای طالق دهد )ق.م: پس
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باشد برای زن حق فسخ موجبات بطالن نیست و تنها در فرضی که عقد بر آن مبتنی شده

(. قانون متفاوت برای زنان و مردان، در تعارض با برابری مورد 1128کند )ق.م: ایجاد می

 الملل استنظر حقوق بشر بین

در آلمان شامل خویشاوندی: مانع دیگر وجود رابطه خویشاوندی میانِ طرفین است که 

 :BGB)شود می 1بستگان در خط مستقیم و خواهران و برادرانِ خون کامل یا نیمه خون

. تفاوت مهم حقوق ایران و آلمان در خصوص موانع ازدواج، در فرزندخواندگی (1307

شود، اصواًل مانند جاکه فرزندخواندگی منجربه تشکیل خط نسب میاست. در آلمان، از آن

که فرزندخواندگی منحل شود کند؛ مگر ایننوعیت ازدواج ایجاد میخط ژنتیک، مم

(BGB: 1308) ،( و 26: 1392. در ایران امکان ازدواج سرپرست و فرزندخوانده )مجلس

 طریق اولی سایر بستگان وجود دارد.به

-بینی شدهعنوان موانع ازدواج پیشدر قانون مدنی ایران مصادیق متعدد دیگری نیز به

هایِ متعدد، خویشاوندیِ رضاعی و مذهب. ند حرمت حاصل از احرام، لعان، طالقاست مان

اند که صرف هایی ازحیث انتخاب همسر ایجاد کردهترتیب هردو دولت، محدودیتاینبه

نظر از تبعات مثبت پزشکی و اخالقی، عمدتاً از ضروریات تضمین آزادی و رعایت حقوق 

 در ازدواج است.بشر نیستند و مصداق مداخله دولت 

 

 تطبيق آثار ازدواج. 4

-قانون مدنی آلمان، زندگی مشترک، اختیار نام خانوادگی متأهلی، تعیین تکلیف خانه

ِِ زندگی، وظیفِه مراقبت، نفقه و اموال و داری و اشتغال، معامله برای تأمین نیازهای

ر ازدواج نفقه، حسن است. در ایران آثاهایِ مشترک را از آثار ازدواج قرار دادهدارایی

معاشرت زوجین، معاضدت در تشیید مبانی خانواده، ریاست مرد و مهریه است که چون دو 

 شود.مورد اخیر در آلمان مصداق ندارد و بررسی نمی

                                 
1 Brothers and Sisters of the Whole Blood and of the Half Blood و امی ابوینی، ایران حقوق تعبیر به 

 ابی
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 زندگی مشترک. 1-4

در آلمان داشتن زندگی مشترک، نتیجه مستقیم یا حتی اقتضایِ ذات عقد ازدواج است 

کند. منظور از زندگیِ مشترک، دائم بودنِ عقد را باطل می و اشتراط بر خالف آن،

. در ایران، در (BGB: 1353)ازدواج، باهم زندگی کردن و مسؤلیت متقابل زوجین است 

مندیِ جنسی تا علقه زوجیت خصوص مقتضاِی ذات عقد ازدواج، نظرات مختلفی، از بهره

( که البته 120 - 121: 1397 نژاد و همکاران، و تشکیل خانواده، وجود دارد )دهقان

به وجود ازدواج موقت در قانون و نیز حق تعدد زوجات برایِ مردان، نظر اول قابل باتوجه

 نماید.تر میدفاع

تعبیرِ عرفی زیر یک سقف( زندگی کردن، مقرره مستقیمی در قوانین در مورد باهم )به

( قانون مدنی که 1103ایران نیست که بتوان آن را از اقتضائات ازدواج دانست، مگر ماده )

به حسن معاشرت بایکدیگر کرده است. قانون حسن معاشرت را تعریف زوجین را مکلف

ت. یک نظر این است که از لوازم حسن است و ازاین رو محل اختالف دکترین اسنکرده

توان (. در مقابل می137: ش. 1388معاشرت، سکونت در منزل مشترک است )کاتوزیان، 

کند، عنوان یکی از اقالم نفقهِ زن نگاه میگفت قانون مدنی ایران به محل سکونت، صرفاً به

-صرف به تأمین مسکن برای زوجه است،نه محل زندگی مشترک؛ یعنی زوج موظف

عالوه که در فرض تعدد زوجات، داشتن جا زندگی کند یا نه. بهکه خودش آننظرازاین

 سکونت مشترک بابیش از یک همسر در زمان واحد، ممکن نیست.

اند؛ منظور از دو نظام حقوقی باجزئیات مقتضای ذات عقد ازدواج را تعیین کرده

اند آن، عقد را منعقد کردهقصد حصولِ مقتضای ذات عقد، اثری است که طرفین به

گذار دو کارکرد دارد: اول (. تعیین آن توسط قانون106: 1397نژاد و همکاران، )دهقان

چه تحت عنوان عقدی، مقتضای عقد کند؛ دوم چنانتوافق بر خالفش، عقد را باطل می

است. گیرد که منظور طرفین از ابتدا عقد دوم بودهدیگر شرط شود، فرض بر این قرار می

تعیین مقتضای ذات برای ازدواج متفاوت از بیع و اجاره و دیگر معامالت است؛ چون 

بطالن ازدواج مغایر اخالق عمومی است؛ عمل حقوقی ازدواج زیر نظر یک مقام رسمی، 

یک از عقود شبیه ازدواج شود؛ هیچشهرداری یا دفتر رسمی ازدواج، انجام و ثبت می
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اهم خلط کنند. بااین توضیحات تعیین مقتضای ذات برای عقد نیست که افراد این دو را ب

جا ترین مناسبات افراد ندارد و در اینای غیراز مداخله دولت در خصوصیازدواج، فایده

 تر است.جویانهرویکرد آلمان مداخله

 نام خانوادگی متأهلی. 2-4

سران یا نام جدید در آلمان زوجین مختار هستند بین انتخاب نام خانوادگیِ یکی از هم

که در ایران تغییر نام رغم این. به(BGB: 1355)یا حفظ نام خانوادگیِ زمان تولد 

شود، قانون، امکان اختیار نام خانوادگی از آثار اصلی و عرفیِ ازدواج محسوب نمی

که (. جالب این43: 1355است )مجلس، رسمیت شناختهخانوادگی زوج توسط زوجه را به

بود )مجلس، ، امکان اختیار نام هریک از زوجین برای دیگری را ممکن کردهقانون مقدم

-گذار در مورد امکان انتخاب نام(. درحال حاضر باتوجه به سکوتِ قانون42: 1319

شود و خانوادگی میخانوادگی زوجه توسط زوج، موضوع مشمول قواعد کلی تغییر نام

(. باتوجه به اجباری 88: 1394فراهانی،  خصوص زوج حق تقدم ندارد )میرشکاری ،دراین

یک از دو دولت ازاین منظر در امور خانواده مداخله از ازدواج، هیچنبودن تغییر نام پس

 کنند.نمی

 داری و اشتغالخانه. 3-4

در آلمان مدیریت امور منزل باتوافق همسران است و هریک حق اشتغال دارند ولی در 

ل، باید منافع طرف دیگر و خانواده را در نظر بگیرند انتخاب شغل و در دوران اشتغا

(BGB: 1356)ای به تقسیم کار جنسیتی میان زوجین ندارد و دوگانه مردِ نان. قانون اشاره-

بر عنوان عامل تحکیم خانواده شناسایی نکرده بلکه همکاریِ مبتنیدار را بهزنِ خانه-آور

نتایج مطالعاِت میدانی در جامعه آلمانی هم این  است.برابری را رمز بقایِ خانواده دانسته

داری ترتیب که آمار طالق میان همسرانی که در اشتغال و خانهاینکند؛ بهادعا را تأیید می

 Kraft and)تر استاند، پایینکنند، از همسرانی که وظایف را تفکیک کردههمکاری می

Neimann, 2009: 26). 

( و از جمله تبعاتش این است که 1105مرد است )ق.م:  در ایران ریاست خانواده صفت

تواند مصلحت خانواده و حتی حیثیت زن را تشخیص دهد و او را از شغل نامناسب مرد می
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آن ورود کرده ولی موضع شفافی داری، قانون ایران به(. در مورد خانه1117منع کند )ق.م: 

یعنی کارگری که در برابر دریافت  ندارد. از یک طرف در فرضِ عادت زن، تأمینِ خادم،

( یا 1107شود )ق.م: یکی از اقالم نفقه زن تبدیل میدهد، بهمزد، کارهایِ خانه را انجام می

داری از وظایف زوجه نیست و او تحت شرایطی بابت (، خانه336موجب تبصره ماده )به

(؛ از طرف 29: 1391المثل در هنگام طالق است )مجلس، انجام آن مستحق دریافت اجرت

داری دیگر عرفاً و قانوناً این وظیفه بر عهده زوج هم نیست و در نتیجه تکلیف انجام خانه

 است.ازاین حیث مبهم مانده

داری امری حقوقی و تبعًا مصداق مداخله شود که در هردو نظام، اوالً خانهروشن می

پیوند میان اشتغال و خانواده، بهانه وجود ها بهدولت در سپهر خصوصی است و ثانیاً دولت

 کنند.مناسبات خصوصی ورود میازاین منظر هم به

 معامله برایِ تأمين نيازهای زندگی. 4-4

توانند برای تأمین نیازهای در آلمان اگر همسران باهم زندگی کنند، هریک می

شرایطی  خانواده، معامالتی انجام دهند که طرف دیگر را متعهد سازد و البته این حق تحت

 :BGB)قابل تحدید یا سلب است ولی تحدید حق معامله، در مقابل ثالث قابل استناد نیست 

شود. در ایران تنها درصورت وجود نوعی ازاین منظر این قاعده امری محسوب می (1357

تواند دیگری را متعهد نمایندگی، درقالب وکالت، قیمومت، والیت و نظایر آن کسی می

 خود چنین اثری ندارند.خودیبهسازد و ازدواج 

نوعی تشخص حقوقی دارد؛ یعنی بعضًا آید که در آلمان خانواده بهازاین اثر چنین برمی

عنوان یک کل واحد موضوع قواعد حقوقی است. اگرچه این تشخص درحدی نیست به

است؛ چرا که اعطای گذاربه خانواده شخصیت حقوقی اعطا کردهکه بتوان گفت قانون

معنای نفوذ گسترده قوانین یت حقوقی مستلزم تصریح قانون است؛ بااین وجود بهشخص

 امری به سپهر خصوصی است.

 وظيفه مراقبت. 5-4

دیگر دارند؛ این وظیفه درحد در آلمان همسران درحد متعارف وظیفه مراقبت از یک

ئیات مصادیق . قانون آلمان باجز(BGB: 1359)ها است متعارف و محدودبه امور متقابل آن
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است، از جمله دادنِ رضایت برای معاینات و مداخالت پزشکی، مراقبت را مشخص کرده

-بخشی، تصمیمارسال و دریافت قراردادهاِی درمانی، انعقاد قراردادهایِ پرستاری و توان

گذار ایران، . قانون(Bundestag, 2002: 1)گیری در مورد محرمانگی اطالعات پزشکی 

است )ق.م: همکاری برایِ تشیید مبانی خانواده دعوت کردهای، زوجین را بههبابیانی توصی

رغم ظاهرِ صرفاً اخالقیِ این مقرره، دکترین آن را به همراهی در مراکز پزشکی، (. به1104

کند یکدیگر تفسیر میمزد بههایِ بدون دستپرستاری هنگام بیماری و سایر کمک

-بر دعوت به مراقبت از یکدیگر بههای اسالمی، عالوهوزه(. آم138: ش. 1388)کاتوزیان، 

عنوان یک وظیفه اجتماعی، بر ضرورت مراقبت از کودکان و سالمندان توسط خانواده 

ترین تفاوت رویکرد دینی و حقوقی، در )زوج و زوجه( تأکید ویژه دارند؛ احتماالً مهم

: 1388ست )چراغی کوتیانی، امراقبت معنوی است که در دومی مورد توجه قرارنگرفته

42.) 

قانونگذار آلمان به مسأله مراقبت، ازمنظر تعیین تکلیف نهادهای خارج از سپهر 

خصوصی، مانند مراکز درمانی، ورود کرده نه رابطه خصوصی زوجین؛ ولی حقوق ایران، 

 پردازد وعنوان یک امر کامالً شخصی میتبع فقه، به پرستاری زوجین از یکدیگر بهبه

کماکان در ایران روشن نیست که آیا مثالً زوجه حق رضایت دادن برای انجام جراحی 

-هوش را دارد یا خیر و در چنین وضعیتی وظیفه مراکز درمانی مبهم ماندهروی زوج بی

 است.

 نفقه. 6-4

به تأمین مالی خانواده در آلمان اصوالً همسران از طریق کار و ثروت خود موظف

باشد شدهها گذاشتهمن عقد، وظیفه تأمین مخارج بر عهده یکی از آنضهستند، مگر به

(BGB: 1360)در حقوق ایران تأمین مخارج زن و خانواده بر عهده مرد است و قانون .-

دریافت آن را تدقیق کرده است )ق.م: گذار اقالم نفقه و موارد عدم استحقاق زوجه به

ه را قدر متعارف تأمین نیازهایِ همسر و فرزندان گذار آلمانی اقالم نفق(. قانون1106-1113

تعریف کرده و از جمله هزینه دادرسی دعاویِ کیفریِ هریک از همسران را که خود ناتوان 

-. چنان(BGB: 1360-a)است از پرداخت آن باشد، درقالب نفقه برعهده دیگری قرار داده
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هزینه کند، فرض بر این است از تعهد خود برای خانواده چه یکی از همسران مبلغی بیش

. در ایران، حق (BGB: 1360-b)است. که قصد دریافت آن از همسر دیگر را نداشته

 (.30: 1391است )مجلس، بینی شدهاسترداد، تحت شرایطی برای زوجه پیش

ای تواند از دیگری نفقهدر آلمان اگر همسران جدا از یکدیگر زندگی کنند، یکی می

جریان افتاده ارد زندگی، درآمد و اموالشان مطالبه کند؛ اگر فرایند طالق بهمتناسب با استاند

هاِی دوران اقالم نفقه، مبلغی برای هزینهباشد و زوجین جدا از یکدیگر زندگی کنند، به

شود. درصورتی که در دورانِ تفریق یکی پیری و کاهش ظرفیت کسب درآمد افزوده می

ای متناسب با تواند از همسر دیگر نفقهباشد، مینداشته از همسران، شغلِ منجربه درآمد

-اش، طول مدت ازدواج و وضعیت اقتصادیِ طرفین مطالبه کند. نفقه بهدرآمد شغل قبلی

. در (BGB: 1361)شود پرداخت میو به صورت ماهانه پیشروز محاس بهصورت روزبه

توان با تفسیر آزادِ اگرچه میایران شرط اصلی تعلق گرفتن نفقه به زوجه، تمکین است؛ 

دانان و نفس زندگی در منزل مشترک تلقی کرد ولی نظر غالب حقوققانون، تمکین را به

 1398رویه عملی این است که تمکین یعنی آمادگی برایِ رابطه زناشویی )کاتوزیان،

:678.) 

دوره عده و در ایران تنها در دوره کوتاهِ میان جاری شدن صیغه طالق رجعی، تا پایان 

ثبت رسمیِ طالق و درصورت حاملگی تا زمان زایمان، قواعد انفاق میان زوجین برقرار 

-اینیابد. بهاز طالق نیز تسری میپس(. در آلمان نهاد انفاق در شرایطی به1109است )ق.م: 

هایِ زندگی خود برآیند از طالق هریک از همسران سابق باید از عهده هزینهترتیب که پس

تواند هایِ خود را تأمین کند، میها در وضعیتی باشد که نتواند هزینهلی اگر یکی از آنو

-ها می. از جمله دالیل و وضعیت(BGB: 1369)علیه طرف دیگر دعوایِ نفقه طرح کند 

کاری، بیماری، ناتوانی و جا ماندن از هاِی فرزند مشترک، پیری، بیتوان به تأمین هزینه

. همسران مطلقه وظیفه دارند، درصورت (BGB: 1570-1577) آموزش اشاره کرد

هایِ خود را در اختیار او به درآمد و داراییدرخواست طرف مقابل، اطالعات راجع

از انحالل ازدواج دوم، تحت شرایطی نفقه سابق قابل احیا . پس(BGB: 1580)بگذارند 
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نفع اق، فقط مرگ ذی. در واقع عامل قطعی پایان رابطه انف(BGB: 1586-a)است 

 .(BGB: 1586)است

گذار جزئیات تأمین مالی خانواده را با قوانین ترتیب در هردو نظام حقوقی، قانوناینبه

است. ازاین حیث است و جایی برای اعمال آزادانه اراده باقی نگذاشتهامری روشن کرده

ترین ابعاد به خصوصی عنوان یک نهاد حقوقی،رویکرد نظام حقوقی ایران که نفقه را، به

 تر است.روابط انسانی گره زده، جالب توجه

 اموال و دارایی مشترک. 7-4

بر ای پیرامون نظام حقوقی حاکمدر قانون مدنی آلمان بحث مفصلِ دویست ماده

بر مالکیتِ همسران وجود دارد. قانونگذار این موضوع را به نظام قانونی و قراردادیِ حاکم

است. اصل بر این است درصورت نبود توافقِ دیگر، همسران تحت کردهخانواده تقسیم 

معنا که همه دارایی زوجین )مگر اقالم استثنایی اینگیرند؛ بهقرار می 12نظام دارایی اشتراکی

موجب قرارداد از مالکیت اشتراکی خارج شده و هایی که بهکه عبارتند از اموال و دارایی

ماند و عواید آن؛ باقدری تسامح، تملکات ناشی ز همسران میدر مالکیت اختصاصیِ یکی ا

باشد و دست آمدهاز ازدواج به.(، چه پیش(BGB: 1418)ها از ارث و هدیه و عواید از آن

شود؛ البته اگر نظام اشتراکی منحل شود، دارایی زوجین از آن، مشترک فرض میچه پس

موجب قرارداد، قواعد دیگری را بر د بهتوانن. همسران می(BGB: 1363)تعدیل خواهدشد 

نحوه تعدیلِ مستمریِ بازنشستگی به مالکیتشان حاکم کنند، این قرارداد حتی بهروابطِ راجع

خصوص به قوانین خارجی یا قانون منسوخ ارجاع تواند درایننیز قابل تسری است و نمی

( و باقیاس 1118ق.م: گذار، زن ). در حقوق ایران به تصریح قانون(BGB: 1408)دهد 

اولویت مرد، مستقالً حق هرگونه تصرف مالکانه در اموال خود را دارند و خانواده ازاین 

 حیث منشاء تغییر نیست.

                                 
1 Community Property or Community of Property 

 این نوع مالکیت، متفاوت از مالکیت مشاعی است.   2
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که در هردو نظام حقوقی، آثار ازدواج باجزئیات درقالب قوانینِ امری نتیجه کلی این

که ازدواجِ خوب را هم جویانه، نه تنها ازدواج است. این رویکرد مداخلهروشن شده

هاِی ازدواج خوب این است که همسر کند؛ برایِ مثال در آلمان از مؤلفهتعریف و تعیین می

به پرداخت نفقه درطول دوران زوجیت لحاظ مالی آن قدر ضعیف نباشد که فرد، موظفبه

ایران، لحاظ جسمانی، تعهد سنگینی ازحیث مراقبت ایجاد کند؛ در از طالق شود و بهیا پس

-اینبا مهریه سنگین نباشد و برای زن برعکس. بهبرای مرد ازدواجی خوب است که توأم

 کند.بر خانواده است، تنگ میقول هگل روح حاکمترتیب، حقوق، فضا را بر عشق که به

 

 تطبيق انحالل ازدواج. 5

دنی ایران شود. قانون مازدواج در آلمان با طالق و در ایران با طالق و فسخ منحل می

دهد که هاِی موجب فسخ ارائه میتفکیک زن و مرد فهرست مفصلی از انواع اختاللبه

گذارند؛ این بحث در حقوق آلمان عمدتاً مستقیم یا غیرمستقیم بر رابطه زناشویی تأثیر می

زن حق طالق داده )خودداری عالوه قانون مدنی ایران دو موردی را که بهغایب است. به

موجب قانون است که البته بهرداخت نفقه و عسر و حرج( زیر عنوان فسخ آوردهزوج از پ

جاکه فصل مشترک این دو است. از آنمصادیق طالق منتقل شدهمؤخرِ حمایت خانواده، به

 شود.نظم حقوقی، طالق است، در ادامه به تطبیق قواعد طالق پرداخته می

و مقدمه آن احرازِ  (BGB: 1564)د شودر آلمان طالق با تصمیم دادگاه واقع می

از صدور حکم طالق، مگر درصورت شکست ازدواج است. اصل بر این است که پیش

ها باید یک سال جدا از یکدیگر زندگی وجود سختی غیرعقالنی برای یکی از طرفین، آن

. این مدت به دوران تفریق معروف است. اگر در پایان تفریق زوجین (BGB: 1565)کنند 

هم درخواست طالق ندهند یا یکی به طالق راضی نشود، این مدت به سه سال افزایش با

وسیله اینشود؛ بهمیگفته  1. به دوران تفریق عرفاً جدایی میز و تخت :BGB)1566(یابد می

                                 
1 Divorce from Bed and Board 
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آیند ها از عهده زندگی بدون یکدیگر برمیشود که آنبرای همسران و دادگاه ثابت می

(Statsky, 2012: 150). 

در ایران نیز ثبت طالق بدون مجوز دادگاه ممکن نیست. دادگاه در مورد طالق دو نوع 

درخواست زوج یا طرفین باشد، گواهی عدم گیرد؛ درصورتی که طالق بهتصمیم می

 یا طالق به زوج الزام درخواست زوجه باشد، حکمکند و درصورتی که بهسازش صادر می

ترین تفاوت (. مهم26: 1391شود )مجلس، الق صادر میط در وکالت اعمال شرایط احراز

دو نظام حقوقی در دوران تفریق است. در ایران طالق مستلزم طی این دوره نیست؛ در 

عوض با تفکیک طالق به دو نوع بائن )غیرقابل رجوع از جانب زوج( و رجعی )قابل 

بر آن ایجاد و قواعد حاکمبینی شده که فلسفِه رجوع از جانب زوج(، دوره کوتاهِ عده پیش

کامالً متفاوت از تفریق است. در دوران عده، زوجه حق دارد در منزل مشترک با زوج 

سازیِ زندگی کند تا زمینه رجوع فراهم شود ولی در آلمان، تفریق، فرصتی برایِ شبیه

 از طالق استزندگی پس

اممکن بودن ثبت ترین مصداقِ غیرخصوصی شدنِ طالق در هردو نظام حقوقی، نمهم

توانند شکست خوردن دید دولت است. گویا افراد نمیآن بدون حکم قضایی/صالح

رعایت مصلحت کودک ازدواج خود را تشخیص دهند. ممکن است مداخله دولت، به

یک از دو نظام حقوقی، وجود شود که البته این ادعا قابل رد است؛ چون در هیچنسبت داده

گذاران دو کشور، کند. قانونعناداری ازحیث فرایند طالق ایجاد نمیفرزند یا جنین تغییر م

ویژه در آلمان که این تشریفات ای دارند، بهگیرانهدر مورد تشریفات طالق، رویکرد سخت

کنند، بدون گام طی میبهکشد. افراد فرایند قضایی طالق را گامحداقل یک سال طول می

باشند. ازاین حیث نهاد فسخ نکاح در ایران، که داشته که امکان ایجاد تغییری در آناین

عنوان یک اصل کند، به آزادِی اراده، بهبری در روند طالق عمل میمثابه میانعمالً به

 تر است.حقوق خصوصی نزدیک
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 نتيجه

عنوان نهاد صالح در اعمال با تحکیم جایگاه دولت مدرن در مناسبات انسانی، به

است و دولت در هر امری که مصداِق بر سپهر خصوصی تنگ شدهانحصاری زور، عرصه 

هایی مانند مبارزه با آویزیکند. اگرچه عمالً با دستحریم خصوصی نباشد، مداخله می

گشاید و روی خود میتروریسم یا تأمین امنیت، دولت درِ حریم خصوصی افراد را هم به

ماند. راه پاسداری از فرد نطقه ایمنی باقی نمیترتیب برایِ فرد انسانی در برابر دولت ماینبه

 در برابر دولت احیا یا تقویت سپهر خصوصی و تحکیم جایگاه خانواده در آن است.

ها به نظریه سپهر خصوصی را در جدال میان دولت و سپهر خصوصی، انتقاد فمنیسیت

نواده، بدون بر خاباید در نظر داشت که معتقدند حذف مداخله دولت از مناسبات حاکم

جایگزین کردن نهادی مشابه، خانواده را به محمل مناسبی برایِ نقض حقوق زنان و 

المللی و کند. نظام حقوق بشر، درسطح بینکودکان و اعمالِ خشونت علیه آنان بدل می

این انتقاد پاسخ داده سازیِ مداخله دولت در خانواده، بهای با ارائه معیاری برایِ کمینهمنطقه

ترتیب ایناست. بهمیان حقوق زنان و کودکان و خصوصی بودن خانواده را جمع کرده و

داند و از طرف دیگر دولت که از یک طرف خانواده را کالً مصداق حریم خصوصی می

کند اگرچه قوانین داخلی، به تضمین آزادی و برابری در چارچوب خانواده میرا موظف

 اند.کردهاین میزان از مداخله بسنده نبه

رغم ابزارها و مقایسه تطبیقی میان حقوق خانواده در ایران و آلمان نشان داد که به

تر حقوق ایران، در هردو نظام حقوقی، میزان مداخله دولت در امر اجراهای قاهرانهضمانت

ها است و ازدواج و خانواده و حتی خانواده بیش از رعایت تعهدات حقوق بشری دولت

کنند و این یعنی گوید، نه آن چه افراد اراده میهمان است که دولت می ازدواج خوب،

براین که در ترتیب فرضیه پژوهش مبنیاینخانواده مشمول قواعد حقوق عمومی است. به

آلمان، بر خالف ایران، خانواده یک نهاد سپهر خصوصی و مشمول قواعد تکمیلی حقوق 

از توصیه حقوق که در آلمان هم دولت بیششود ترتیب اصالح میاینخصوصی است به

 کند.بشر و حوصله سپهر خصوصی در حوزه خانواده مداخله می
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در پاسخ پرسش پژوهش که آیا خانواده در سپهر خصوصی جای دارد باید گفت در 

این دو نظام حقوقی، دولت مدرن از طریق قانون و قضاوت در بسیاری از مسائل خانواده 

این مغایر تعریف سپهر خصوصی است؛ پس خانواده مصداق یک نهادِ جوید و مداخله می

نفع دولت توان نتیجه گرفت که سپهر خصوصی، بهسپهر خصوصی نیست. فراتر ازاین می

است. اصالحاتِ حقوقی در آلمان حکایت از حرکت تضعیف یا حتی مضمحل شده

ن احیایِ سپهر که ای سمت خصوصی تلقی کردن خانواده و ازدواج داردتدریجی به

 دهد.خصوصی را نوید می
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