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ر ااع   زن در اان
م.ط

ط.ا



 ً از  هی ز را زن  د. ا از دز اره  آن دها  ق ا ٓ اء   ه

،ان دارز  ص در  اده در  ه نز  ٓاز ا .ا ار ی و  رد  و ا
  ا ٓا  اد اس و آ روا و ا انی در  ای اده د.1

"  زن    از    د    ق  و  ار د.  ود ا ه

ا  نز   ٔ   ن ل ای   در آن ،  ی نار  م ا  ای

 اد ا ای   ت    از ق ادی و ا را ح   2".زن

 ا ا ًق زن را ق   ا و    زن و دان را    ق
3.ده ا اد ن در 

 د ا ا ع، در ا   ه ا   از ارا  از   زن، ااع آن ن د و  ص

. ار ر رد اندر ا   د

:

   ٓا  " : ه آا   ن 1993 درز   ی را  دهی در

ا   واردآن ا ٓ درد   ، روا  زن د  ا د و ر    ال، ار

". در ز  و ا در ز  ،از آزادی اد دن وم 

دیی زدی از ااع  ه ا ا ر  ان آ را  د:

.1 " .د  و  ،ردن ن ا رر    ع ا : 

   ااع رری ن  دادن،  زدن،  زدن، ن ی  ،زان، ق زدن،  زدن  اء

،  ر زن در یدنار  نو آزار ر اذ ،ص دا زن د  ص و ،ازم ز و

آزار و اذ   ،ا     ، ٓا ی   اعزن، ا  و  ،ر ی

ااد وا  زن  دن  وان،  ات  و ام       ا 4". از

ٓارش ا و ده اق اا ل ا  ات در   ا  ی اعان، ادر ا  ع رز ا د

را ان در ت ادث روز ا د. در ا  ذ  رد از ا ٓه " :دی    46ای

و ا را  15 ل  ا  د ء  ت  وح د و دی  در ن در ل فزدن  او

د را  ت    ر . 71 داده ی ان ان  ا ال  او  ر ورام دن ل وی

را  ا، رأی د را در و او را  دا د م د."5 "در ن دی  د ء 28   اش
6".ر   ش او را روی  ن ا  ،د ن  در
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  :  از  ن  وز را در د. ا ع   در  اد و ز ن2.

 زن در ا  ا اق   در  رم و ن د و  در ون از اده و   د س.

در را  ردی  در  اد اق ا، در اان، در  را ز در ش  ر  ا و

 ، ٔ  زن از  وم  و  انا ا .  از آن   و ار  آن را ًا

ای   ٔ در ز ز . ا و  از زی  رم د، در اان  ت ا ع

 ه و م ده د.    در رت   ردی  در راد ر ا اره اده از س

آو  نری و ش ا ه     .ان آر د را در ا را  د آورد. ا ه وز

 ت  را  د زات ن و دا ا و  بز اندر ا ، س د  ی از 

دا ".ا   اده از ر زو در روا" :  ن ده 1105 ق.م 7. ادر م

 اس و د اده   اس و    زو  ا  ده  ،ا  د را در

د   و روا  ن دو ف را   رای ر و  .  ای  و  س (زن)

 اا در ن در  ه ا. از  ده 1108 ق.م " :  زن از و زو اع

 ، م رت ده و در دهن از  ده از ا ا ن   دان ".د ا   ،

 و ار آ را وادار  اای ای د . ا  اا  ای ر ای دان ب د

 و آن وز   زن را   د ر و   ان   ال  . ا در ری
8.دا ا لد  را  ب و و   ن ید  نز  م  ارد از

.3  ن زن      ر  د ا ا ان را   از و رو د  : آزار

 دا   ف ر    وی، آزار  ب دد. ا   ا در  ر اق

و ا ن ن درٓا ا ، یا ل ای . یف ا اده از در  و  در  ،

از ی آزار  . در اان   از ا د و ز   ا روو د، ا ام

 ای د  ا  ن درز ا ، اد ع آنو  رود و وی را  د او ی 
9.  را  را  ده و رت ا وٓا

 روا: ا ع  را ان  رری دا   آو و اد   زن و  ا وی  وارد4.

.10 از " رری  و    در  ، و  و ی، دم و ا  ی
آن از ر اد  و  ردن دل روا و ا رات وا و   د د."11

 : زن در ری از ط ن  ا   ٓر ون دد ای ر در ل و ا از اده ب5.

 و    از  ادی ً وا  د اده  و   ای د  اا ورت

ز   ر ا د آن اده ا از د و ن . در اان  ا ٔ ر ده د.

أ ار در اا   در ر  را ان  د:

"و زن از اد و آری و آزی•

م د  ی ا از  آزی•

ا    ارثی  زن را از  رو  ز و  وم دارد.•

زن  از ق ( از لی  ز  ش)     اون ه ز د در دوران ز ن•

. ش الا  انا  م ارد و در
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ز  ی، ز زن را از    زد زا     ا  ٓد.  ارث•

.ه ا  ل 

ا  در دوران  از  زان در  ار د.•

•. ه ر  ی در داز د ، ن درز

 ز  و  در ار دارد و ا  اده از آن  ال ش د.•

• ق  ا ،د ا  ری وا  ق ن ا ،دار تاو ا     دو  نز

. ر  و د  ل ق ازای را

•، ب د  ار الن در ا . ج و    ن  د را ٓم درا   نز
12".  ی مو در ا  لو ا  ر ت   د ازدواج   گ  ق عرت و در

 : ا ع  ز  د  ق ا زن در ن  د و اری و ی6.

  ع ل اد دارد، او د    اندر ا . د ق زن و یا یدر را دو 

را ا  ن  د. از د  ان ای آن در اان د ر از: " ا  وف و  از

، ال  در ه اای ا   ٔ ،، و ازی ااد دو "13 در لی ا ن  م

ن ا و زک ن سی زن،  ح وه ای رد     ام  ا. در ورد ل

 1384ای  ان "راد و راری ش  ف"  رای  .    اس

 دم ن د درار  ان  ل ا  در  ه ا ا  ه ای ا  ا

 ا و ژ ، ی ،ه ،  ین و د د درار  آرم   ی .د

و ا   و ز را  ب رد آ را ار زدا 14.  در ن زات ا اان

ا  د ای زن و ا ین د .ه ا    ار   رد  از ز  
اد ا        زن د.15

زهی   زن:

   زن اق ا  در   ا  در ی  .زه   م  د

 د داه ود اره ا  ی  16.   آن  و ا قن از  اده  در 

 ود دا  را  و آ و ا  اء، اده  ن ای ز ا .ه ار دررد

  در  ٓا ً و اده از اد ا  د ا  ض ، ح اده  در  ری ور

  ریر و  لا  د ار دار ق ن ا در و  دار  ت ،  از

ای د ز. اوا د 60 و اوا د 70 د  ن  ر روا وا درون اده دا. ا ت ق

 د یا  ا ر دی ب و      اده  ن داد ،د ن راآن ز    رات

 از آن  و  زٓن اد     لا ٔ  اده در  رد در ر . رر 

 ردن زن از ان ر و    در ن م ی  ا  ده د.
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  ر .آن ا ر  دن  ،رد آن ت دردن ا  و ر ا از  ،  رد در

ا  و  ً ادا از د ا قا   در درون  ٓا از ا  اده درون رد روا در

و  ای ن آن ود ارد. ص رری آ و رری  ، ال ب د و ااً

 و ا    اده  ا ا  ض ا در ا .  ز در ا ا   ار 

و دو  د در آن را ار .ا و   اد  ر آر   رد،  و ن

دادن  ای   ان و  زن، از آن  د و     ل  د و

  از ر د ف از  ًاده ا وده در . ی دا داری و ا  رود راز او ا

دی و اا    از   ن   د .د لا رت د  ا  دی وا 

 د و ا ق ا از  ا  در .  را ا ا ا د و وا ر د  ،دارد

ا ٓارد. و   د  و و دع ز ،د د ن  و د را  زد. ا  اادی
17.ج دارح ای ذید و  ،دو   ت 

: ا یه و نز   ، زه در

"- آداب و رم: در ری ارد   زن را   آداب و رم و ی  و وی  و•

.  ص 

-   و  :ن ات و با  در   زن ر را ا و  ًوی م•

.م آن اا  دان  ن وز   

•18"از د   رهای و  -

 در ا زه ت ر ودی در اان  از  آری ام ه ا . اس    وان

ح  ام داده ا   ده ا  در ع  ااد رد  در    ر  7/4 رد از ی

ر آا ی ا .1/7 ا   در اد درای ا  ا .دها  را   (رد 45) وت

 اع ارد از ا   ر  ،ده در    ن د ک ل ز در  ز   ا

 ن در ک از اول ز  دها ما و در ا  رد ناز ز 5/23 در .ده ا  را

 دها. 7/52 در از  ن در و  ر   دً ام دها  از اول ز ک

از اول ز ان ااز ز 8/37 در  ع دوم ا از   ی از آن ر .ده ا    ن

ک د، آن را  دها. 3/72 در از زن ار دها  از اول ز ک ن در ض   از

 ار  و  ی    ده ا ما  ناز ز 10.2 در .ده ا زٓی و ا ،ا ر

 رٓا از ذ    د ا .ص داده اد ا  را    از  ر  ر ا  ا

ی ، ا د     ود  اام،  ری،  و   درره ار   در
19.دا  رد نز ا ری ود از  را  ع ا  ان ان  ر  ،انا  و 

ی:

   رت د ی رت از لرت ا  اره نز   ، ذ    در  ر

 ف و ،ن .ار آن را   ان  و ار ٓد ا ق از   ار  رد  و ز ا

 اان  ال   زن   رت ک   ی م  ، ی و  از زن وز ا  و
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  رت ا و   زن را م  ش ا د  . ا و در و اول  دوش دو و دی

ذیر ا    از زن و آ دادن   از وز  و ی . ا  ا در  و و

ٓای ا . و ا ری اد ید  د وا  ،ز در ا ٓرا یاا و  ا 

   ء داد. درن اره ز   را   ش و و  ری  طار ان از و  دادن

  ای د  ان از ن   د و آ را ای ز  ز دی آده و زوری د. و در و دوم

 ا آ در    ااد   د ران ا ،ق زن و ق ،و  دی  د ای

ا  ش  ای ا   او  ان   د دو داده    رت  دان را دارد  نق ز

.  یا   ری د   ا  در  ز دارد را  ت و،د    ش 
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ص. 96.
  2و ،ر ، و ی، "زن"، ق ادی ا و  ، ،پ دوم، (زن 1391)، ص. 342.

 نز هو ار رکار   ارش ان ون در از    ٔ  نز    ر" ،را رزا :.3 ن.ک

"، و ،ره 31 و 32، (آذر 1385)، ص. 31.
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