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ن  اان و   زن
ه دری

 از  ی      ادوار   د ا ا، ادی و زن در دی  ا.زن

. دد ا   ر د  ش ه را در ات ا ا ی ارور د در رزات 

.  دان  را ا ق ا

 ن را داای ز ه  ا  ای شد1 وای زن و ا ا ددر ا   انر ا  در ز

  اد ا ات  .وا را در  ب زن از  را.ب اری ای زن از  ا ات

د   از  ان     هوارد د ا ,  ن ا  د .در نب ز  در

. نز ی ان زن وان واض زا  ا  از

 در ا ل  ر ا ا دا و  آن را در ش  و  روز اون   زن ودان را از

.را 

ون  ا   از  ا ده ودر ا ن ن  ون زات ا در  واد  ت
2.ده ا لن از   ده ای را

 ور ا   داده ,و ن راوارزش ز  ا ا  ور ا  نا و ن و ری از  

.ا ز دا د واو ق ا ن را ازا ا  ر , اده نز  وارز    ا ا و

: ن ت در ه

 طص در ارو ا در ر  ده ازا. ا د  اده را از ر ا   ن ۱۱۰۵3 ده

.ا س از ر و وان ا .  در ذ  را    اد روا

 در در  را ر و  در ن ز واری دو و ار ودی  ا وی س

 د در   از ان  اجا   راز ا اا  س   ود ودر ر  روا از ا 

 ه ا. ا   روا   روا ا و ا  ع را ای  دراده  ا وت

 . و  ر ن ا  م م د را   ر را در  د.

ل در را ای  اس ون آن روا   اس و زو درز ک ا ر ر در ا ده اس

وش ا روا را واژن ده و ش د   را در دان   وروا  زو   روا د

 در آن زوج ا ر را  ه ای م   ازن ارد.

اا  از ا  ه ا   در  ای ا ن در اا (زن) س و  رت ودر

ان  م دا   ز  از د رج د م د.

دان از ا  ه  ن ".د ا    عا زو زن از و " : ن 11084 ده

.  نز  ر راوا  از   م رت ده ودر دهن از  ن را
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و د دا  زن را و   وز  دان ای ی ار ا  دا م ایا 

. لن از   را 

 ا  ا   د .در ری ارد م ر زن     د  در ض ی دی  ار

. دان  از ب و و و   ا  

ا   ش اده از ر  ا  مو  دا م  ار  ین در راز   

دی داا  د رااز رت اداره

.

. د ت رو  ا در  ز ا

ده  51117ن  در ز ال زن  " :ا زن د را از       اد  ت

".   زن  د

 ای  در ا ده ود دارد ا ا   اد ؟ و  اردی  د؟

ام وال ا ده  د  د د  ای رد  ای ا د6 و ی را  ان  اده

د     ل م وم ا  انز   م ر .ار د درد ا لا  نز ود ای

ال و... ری د د   و ا  ان  اد ح د.

و از ا  ت دادی اده در  اردی د را  ان ر اده و ن آور  ا وال زن را وری

.ار ز ارد د ر  ای   لن را از اوز   د را در   وت ی  دا 

ل ز   ا ن ر   او  ه وازه ال او را ن در د  ار داده ا  ال

ادی ا و   را و  دا و ی   دد.  ن ده  زن اان ای وم ن

 د اراده دا  نز  و   ن و  د  نودر , ک ,راک ق از  ااز ا

.ار د ان رد در ا ون ر  د را

ون ان ا     ر زن دی  اه ای ا دا؟

. ا  ر  را  ازدواج  ن 71075 ده

".  ت ای  ا  ح و" :1075 ده

 ا   ا  ه ا   ر   ازدواج   ا در  رت  ازدواج دا 

ده و ار رهرد ا ی ازدواج و ا  رت     از زوج رث زوا   ط ا

.ه ا 

 ی در ا اان وف وع ع  و وط  ازه  اول ا .ا ازدواج 8 ا  وزی

 ازه  ارد.
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د  ا د  زن  ا ون    ا  اد زن را  ا   ازدواج د در آورد ون

. د داو   ا

ا   ر  و. ا  ز ن در ا. ارد دو ود ازدوا  ای ا مع او ا در

ا  ود ود ارد.

  در .ه ا  ر   یازدوا و ه ا  ا در ا  ی   ا 

ش ا از ازدواج دا  ازهن ا  ارد .زن دو دا   ن ازدواج  ای زن  ه روانو از د

.د ا ا  ازه از ازدواجن ا   

از ان  ود دن ا ع ازدواج از  د زوت    ای ی ی را  ت ز اد وارد آورده

و روا اده را  ه  اازد.

 د ز  ن  ن از ام زن را .   نز  دار را ور  رت  ا ا  

زن د  ان ازدواج  ا اس دی ور دا ؟ ون د  زن   ا ا را د.

ن    ع وع    ا ده ن  ا ا را       آن ی  ه

و ه ای ا  د دان را  از  ای روا ا  ز ارد   ای  و  د اده

وای روا وا ای زن ارد.

. زو ن دادن را   . ادا  ز  انز دو د    ا ا ن درز

. د؟ ق ی  از ا  ان را  ن    ازدواج د  ان ا ا

زن  دررت ود وط ردر ن ودر رت ات ا در داده ا  د را ق د. از  ان وط

ان  ارد ز اره د:

اد، م دا,  د ا دن د, ری  اج،  دن،    و...

ات وط ق درداده  ر دار ا وزن ای ات ا در ال د.

ا ده  91133ن  در ب ن دادن  را زو از  زوج ا": د  و ا ا زن د

"ق د را

ا اق   و ای دان ووط دن ق ای زن وات وط اازی از  زو در داده  رزی از

ت ار  زن ود ا . د  زن در ا  ادا ز ک ای  وروا را ای زن  دل

دارد  ا  رت   زن اا روا دا د.

دی  ن  ازدواج را ای او ده   ده ا و و ار ان را دارد  در  از ا  ای او

 ار , ا درک  از را ز دا  ؟  ا  اام رس د   دار

د    دد ؟ا ز   غ ور ی  ا  اب و ااض ده واز  درا ق

.  ؟ را ادر   ن ؟وا
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 را در ام  از ا ا رود  را   زن و از ق ان ان د؟

 او  را  ی فی از اع د او     ا رد ازدواج زن در در  ن 117010 ده

   ز ر در ر د  اده دارد.

ز     ه در ا و درازدواج   از او  د و  ر واار دد.  ا ده

 در روا    د ار ید د ر  زن ا دان  را از ر   ن 111105

و او.از ا رو  ار   ازدواج در  را از او   .ودران دا   زان د

را  ه دار از ازدواج  ز  ز. وا در  ا  ازدواج ر   از او د.

.رث اا   ط ا  ار دان   د  ای ه و ن را دررا زٓا  ا از د

.ده ا  رذ  ث راا 

و  ی را را زن ا  ا  ا و ه اا  ا   در    ز در ا

ا ا ده ا ش د رثا  از ٓا     دان  دی زر ان اداره ا 

.ه د د  س توا   ون در را

ا ا ت  ای  زن در ر ام  ل   ا   زن  از ورود  ل  و در و

ورود  ررا در د.

ا در   در اان ام د  از ورود   ز ک  را  دازد؟در ا اوت درا  از

 زن   در را ز ا و  از ن  را دارد.

 ز  در در رت   از  زن ار ا را   دان از  راه  در  را ای زن

. ارر د

.ار ان ادا      ای ا از را راه ر  نز ای ا  ر ارد ای از

12. دان از  ن در ارثز    ان ارد  در وا  در     ا 

در رد اداره ار ادی  دان   آن را د   دان از ارث ا   ن د  در ر ام

 زن در ار ادی ر د و

.   ل  ط وو در  نٓا 

در   زن اوز اان  از و ادی و ش را  ن  ه دان ا را  دوش  و  ی
13. ش اده ش  ن درا

  از    را  از  اردی. دان ا  ن ویی وا ن  ن ا و

 رد ه ای د  ن راز دا ا ان  د  در  زات ا ن .د انا  ن ن درز

.ار داده ا و 

ی ر    ه و ان از ا ر   س توا  ،راو  ا  رض ن 
 ا   زن ن   ارب و وزدا زن رز،  در ب  آزادی ا ان دارد.14
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1 از وه  دوران ی    ا در اان در رد ق زن  ان  ن  اده وا  ای د زوت م

 هزه از دادا  ون دی رت ازدواج در. زها  هاز داد   د دا ازدواج  دی ن ا د .در ا
.ا  ار ک اول  زها و  ف ط ا ا  در   در   زات  م

  2ان ه اره د . ام ازدواج دان را در    9 ده ا.  در ن اان  ر ازدواج ای دان ن

 9ل د   ز   13  ا ده ا .ازدواج د در  9  و   13  ای ی  ای دان
ن در اد وازدواج.   طده ارا     را  دوره ر ده و ر   ان در اد ا  امد .ا 
 رج از ان  ا دن ا. از د ی ال ه  از  ام ت  ودر ا اان  ه ه ا  رت
 ا 34 ره  ا :ال ان  اء  ا    و اا  اا: . دان  وا ان   ا  را
 د   ن 1105 ده .  نز    ف  نای ز د الاز ا ا  ی داده وو  د  

http://quran.com/4/34 & http://www.refworld.org/pdfid/49997adb27.pdf :  عر.ا  ن راز  دان ر  
http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf 3

http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf 4

http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf 5

6 در رد   ت ال    ا     ت   اس ا ب  درت  ور رای    در

رد دری   دک را  ه دارد ا ن ا  ا  را  ازدواج در از او   و ر  د   .  از
  دک ند و   در   ر ا ف ازدواج  ر ازدواج ا   در .  لرا ا  ن ا
ر   . از د ت در ا اان ازه و زن  د ای در ر ا در رد زن ازه  ودر رد دان د ازه

.ار د و   ز از   ز ر ای در ان  دان  ا  در وا. زم ا ر ای در ر

ق و رد در  اند   و ا  د ان زهون ا دان   در (ده1233).ار    زهون ا نز
.ه ا   ن از ارث ودرز   ل وا ن ود

http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf 7
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8 در رد ار ازدواج  در اان       م  ازدواج  ا ار  رت د ام د و  ان  ت

ا  ون ه  ور زن  اد واک ر اره د  ام دا در   اول ل 1392اد 142ار ازدواج
 ه را  ی ان ازدواج ا . ا دا اا  ل  ت   ن ده درا     ه ار   
  2ازدواج 10 ازدواج ر   ل 92 در در  ده مق اان ازدواج ود ن ق ر  ارش  .ودر اا ا 

http://bit.ly/JAaKBe :ه ار 
http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf 9

http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf 10
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ده ا ما  ا  ن راز   ودر دان ا رثا  دوم   نرث زا  رد در ات او ا  رد 12 در

.ار داده ا رثا  زن ا د دو ای ا زم د را  و  ن ما:  نا  د رهی ا  ن  ان 
  ن ری ای   زاده  ام دا :از ا   ج ل واده و را  ه دارد از ارث  ی  د

ون  ی ازارث دارد   زن را دازد زا زن از ارث  ی دارد و دا    زن از ارث ان  د.
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