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ری ا اان: و   زن
 رو

ّ

 از   ،نز  و  ّ ا و ا     ً  راتّ  و ا ،اندر ا

را  د ، و از آ در  اان  ُ  دان ا     ،آورد. در  ای زن

ا ا  ان وا  ا ه و در ا      ز  را ّ  ا . ا 

ا  آ را از د  ق و ی ا وم  ، زان ادها . ا   ا ا  ا ن از

د؛ ز ی  ا ی از اد ،د     انه و در ز ی م ان  نا  ز

.  ای یّ و  ءا ا ،د ردار آن  ن و ادوز ا ر و ای   از ا 

: از  ار  ت م در نز

•هار   را  ان  ز

•   اندر ز  ّ  و ادها   ز

•اه اد زا /ی وم روّا   ز

 در  نز زدا در .د  ن رااز ّ 41/3 در  ،ها د  اد ز در اا 

 از ان زدا دان ا  زن ّ  روی و/ ار از  (در رد ان)   ار  .ری از

ا  زن   ،    زاد،   و  د.  در ااع ا  زن  آن درت

  دارد، زا ت آ در ز  و ار  ان در ض   در را  در ٔ   دارد.

هار   د را ان  ز

 در اان های رو  اا ا ّ    . و   داه اّای ان در ی

2009-2010 ام داده، 30/85 در  در  اده رخ داده  ا آ را زن  ها. در   53 در از

 ً و  یر   رت نز ّ   65 در ،اهر     ون د را ان دان

.د او ا  ،روا  ،ّء ،وٓن اا  ای دان ا د .ا  رت ید د 

 یا   ؛ی ا  ق و ای  ا ، در  نا  ای نۀ ز د

در ن  زن را  ف  ن  ان  راه ره  ق دّ  1. زن را ان  ّدهی

زن ن  اده و ن  دا   زن    و ای ا  ٓ و ا  ه آوردن
2.ار  ط  

:ا ارد ز  انادۀ ا  ن در  ّون  از ل

ده  11ن دررۀ ر: ازۀ   ای ور ر  زن زم ا .زان ز ه ل   ای•

. د را دا زۀ وا 
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•. را دا   زۀر ا رج از   ای  ّ  در ّٔ نر: ز رج از   رۀّدۀ 18 در

در ارد ااری، دادن  ّا ا ازه را در . ز  در رج از ر ز  و  ر ار

.   ط ا از دها  د را اا ّ و دها

ّدۀ 23 در رد ّد ازواج: داده  د ازه د از داده    زو دی ار  وط  آن  ش:•

•. عا   ز ی وا  در

•. ری روا دارای

•. ج ری  

•. ه در ای او     ه و م م بار ّ 

•.  ن دورانرا  م آن دا در ا ّ  ه و  دا  م

• ٔ آن را ّ هداد   ددارای ا

•.   ل از  تّ

ّت  ه اده را  ارد.•

•. 

. اش  ی و  هداد  ارک  اه د را ی  

، ،اده  ان  د ، ّ ،رۀ ارثن در . ّٔ نای ز ز   ود ن در 

اام و  ز ذاً دارای اری  ا. ذ ًاّد دی از ن اده ذ د:

•:  از ارث  ّ ن ارث رد ّدۀ 900 در

در رت ت زن  دا اود؛•

زوج  زو در رت ت  ون اود.•

ّدۀ 901 در رد ارث:  ُ زوج  زو ا در رت ت   دا اود.•

ّدۀ 942 در رد ارث: در رت ّد زوت ر ّ   ُ   زو دارد   آن   ّد.•

ّدۀ 1005 در رد  ّ: اه زن دار ن اه  ا . ز   او اه  ارد،•

. دا ا  هد ا  ر  ا

ّدۀ 1108 دررۀ : و و  ز  از ظ را   ال ش   وز   و ّز•
ا ر را در ازدواج دارد.3
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ّدۀ 1117 دررۀ اام: ، در ر  ای را  ا      اده، ا زن د را از•

زن را از ا ا او .ه ا  زن  او  ُ ،اده ا  د  ٓاز ا .  دن ر

ن رام زاز ا  ی دوز از  ،ّده ی ا  .   زن ٓدرا   ا  

.  را  

ّدۀ 1169 در رد  و  ال: در ای  دن    او دارد و  از آن ر  و•

 ز را   هدار د. در ر   دک ح ، داده  ا در ا رد  د.

ّدۀ 1170 در رد  و  ز: ا در، در     ّ او ا   ،ن د   دی•

   ّ ، ر ا د.

•. او  ۀ رگر  ر ،دک  ق ال وا  ط را ّ ّدۀ 1183: در

•.  دک و  ت از  ای ا رگر  ر :1189 ّدۀ

ّدۀ  :1194ر  ّ ری  و ّب از ف  از آن، و   ّب د.•

 ازدواج و ن  اده ق و  ا  دو  را ار    .ان  وا اده دارای

  در ، ازدواج ر   د را از ، ون ر ا و زن ازدواج ا  ط   در را  رت

د ا  آن  ا ش را ق د ٔ .ررا و ای ق دان و زن در ازدواج  وّ رات ط

ا ، دو  ّ وت ،ریی ااز ازدواج ً  ۀ اد.4 ا دا  ظ   ن 

 و  ان  از ز  در ازدواج ا ر ه و ان  از آن را ار ،ٔت د.

 اده   ز

 آر ر اان، نآور ده در ادهی ر زن  5.ن ا  اده   از ا ع اده

 د د و ا   از ا  ت زن   آورد. ن  اان، دۀ    ،1105 در
6.ا  ّ  اً از اده ر ،زو روا

  لا  اده  ان  و ه دار  اده را    ود 310ر367ر1 زن در ، ا 

اده د  نن ز  در  ا 7.د ق م بی ار  را ٓت ااو    وری رو

ا ر از:

•.ا  ٔ  د   اده دارای

د د زن   دآور و لز.•

•. ف  را در او زه دا ٓا    برا ا  ،انز از ا و  ر ن، در از

•. ع ّ     در د ود

 ود از زن  ای  ٔاده در  ان  ،د  ان.•
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د دا در رد و ادهی   زن در ن اران.•

•:ار دار ت ز از  در ه دار  اده را   ز

•ّ

•( یه  از) ه

•ر ا  ل ن  ز

•د ا ن  ز

•ا   ّ رج از  ره ت  ،ا  ن دور از  ز

•ده ا ک را ٓو ا  ن زن دوم  ز

8. ناز ز  226 ،   اندن در ز ن ّ   ی 9206 از ر داان ار ا وزارت د د ر

ن رون زٓاز ا ی و 2/44 در نن زٓاز ا 4/31 در   نا رس و ینن در اااد ز 

.ه دا  اده را  ن ااز ز   

9. ه م بی ار  ا  ً   ادۀ ٔ  در و    ط  در  ز

 دان  از ،     ی د  ه دار  د را یاده   ز

اده  . در ل 2011، در و از، زنی ن   را   600 زن  اده

  ز د، و  را  دی وا ،ق ا   ّ ٓی از از  ، در .د ار
 آزش ای و ر را در  د.10

 اند در زا /ی ورو ّ   ز

ّل   اان در ّد  اّ  ا   ا ای زن را اار ؛ ز  ا آ ان در

 ی  دار و   ی د  ن . ز  ادهن از  رو    ن

دها و  ا   ری  اد  و از   ٔزی  ا. دان اری  ا از
11.  یرو  دهن ا د   ار د یاده از  ا اند .د  ن راز  ا

ا ٓ ز  زا ها ط  اد،   د دا در ّ    اد ن   اوت

 ق  د. اد  ًاه  روی ا   ا ٓار ده رو  اا ا .زات رو و ن
ا ٓ اّ     ق و ان و  .12 رو ا  ّٔ  ا اام  د.13

ارم د ن د  ان و ان ل  اان، ان ری،  ان "زن " را دارا . ارم

 ، – دی را   . ازدواج      از رو 12 در  10   ی آن ا 

   14  یرو ّ  از آن ا  ه ٔ ت .ه آا  ی ا ی دروع رو

ا 14.اد اۀ ااد ی   روی روی آور   ار ن  اد ، ،ری و ازدواجی

.ق ا  ه و   از
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اج

ا    ٓا ا د و رر ا ر  ندان و ز   زم ا ؛ در اا ّا و  انا 

ااد و ای ّۀ د را  ر     در آور . ا ،  و   زن در ری از زی

ٓا  ظ و از ارا  ظ از م اا .د ق ن او ز  ی  ن راز 

ا. در   زن  ی دّ ،ی و  در  اان ّ و  ،ّا ،ص ن  اده، ن

.ٓا ا  نز  ای ا     م و 



  در ن  اده و ن  ای ف، اح  از ن دا ّدهی دارای اری  و ب•

.  و ا ی    هت زن در دادّ دن

• د  و ا ش از ً   ن درز    ای دو را ا   در

. ّ  دو ان درو نز

•.ادر ز  ّ  ٓری از ا  ،ان زز د وّ ر

•.   ءاز آزادی ا   ناز ز  ءای ا انر در ز   ی زش وٓت، ا ٔ

 
 1ن

http://www.international- ،انا  راتّ  از  ر  :انادۀ ا  ن ،ر دی ِِ  2 د

.divorce.com/Iran-Family-Law.htm
3 ز ، : دان از داده اده در اان، در ب "ز روزّه در ور  ا " واری دو  ون و او ای

http://www.zibamirhosseini.com/documents/mir-hosseini- :  136-50 ت ،2002 ،دوم  ،ه ادا  ،ن ،اِر
.book-chapter-tamkin-stories-from-fc-2002.pdf

.ٔ ن ، 4 ز

.Iran Chamber Society ،زن  دارای ای ااده ،  5

.http://www.alaviandassociates.com/documents/civilcode.pdf ،ران ی و ،انا ری ا  ن 6

http://www.seddighin.com/fapage.aspx?536 7 ( ّای  م ّ در رد زن و ا آن (2011))

/http://www.bartarinha.ir/fa/news/66093 8

.http://portal.farsedu.ir/portal/show.aspx?page=21345 ،اده  نن، زر زا رس – وا نورش ا زش وٓ9 ادارۀ ا

http://www.lemonpress.ir/fa/news/148798 10

http://www.washingtontimes.com/news/2013/ ،2013  ، نوا ،ره و یان و رودۀ ا  و ّ  ،ان دا 11

،Iran sets sights on tackling prostitution ،یو آرش ا و  و may/16/irans-educated-middle-class-and-part-time-prostitu/?page=all
.http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18966982 ،2012 ز، ژو 

ا  ر در .ر ق   زدا ن در اّورو ،ز   ،ا  14 انی در اوع رو ّ ،ز ّ 12

http://www.mohabatnews.com/index.php? .د ام ا ای ا رت   زا ، م ر  ٓد، ا ار 
option=com_content&view=article&id=6750:-14-&catid=54:daily-news&Itemid=282

.http://www.youtube.com/watch?v=sixBJOznOVg ،2013 ر ، ،انی در ا13 ر. آزاد، رو

 14ه   ددا ره 12.




