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  دهیچک

 و جامعه یفرهنگ یهایژگیو زمان، اتیمقتض به همواره هادوران و جوامع همه در زنان حقوق

 یخیتار ادوار در زن حقوق نهیشیپ یبررس. است داشته یبستگ عصر آن یِاجتماع مناسبات نوع

 زن به اسالم ژهیو توجه لیدل به رانیا کشور در. است آن بر یمردساالر داریپا تسلط دهندهنشان

 به که شده گرفته درنظر یا عادالنه حقوق وشوهر زن روابط در و خانواده در او یدیکل نقش و

 به نسبت ییقضا عدالت از یحاک حقوق نیا.دیآ یم وجود به ازدواج از پس یمدن قانون موجب

 استفاده در زن ،حقییدارا استقالل در زن حق از است عبارت حقوق نیا جمله از است زنان حقوق

 یاسناد یفیتوص روش با مقاله نیا که باشد یم رهیغ و یردهیش نفقه،حق عقد،حق ضمن شروط از

 .پردازد یم آن به

 

 ، قوانین موضوعه ایران.یمدن قانون زن، حقوق :هاواژه دیکل

 

 

 

 

 

                                                           
 20/7/1397تاریخ پذیرش:    20/4/1397تاریخ دریافت:  - 1

 زنان دانشگاه مجازی المصطفی)ص(مدرس و مدیر دوره مطالعات  - 2

 ی)ص(المصطف عهیرف حوزه سه سطح طلبه - 3



 120 رانیا موضوعه نیقوان در ازدواج از پس زنان حقوق تیوضع                                                               

 مقدمه

 زن عتیطب. کند ینم یجانبدار آنان مطلق یبرابر از اما است زنان هیعل ضیتبع مخالف اسالم

 برخالف لیدل نیهم ،به است دهیآفر جامعه و یدرزندگ گریکدی مکمل موجودات صورت به را مرد و

 یتساو با اسالم. مشابه حقوق نه دهیبخش را آنها یعیطب حقوق مردان و زنان به اسالم غرب، تمدن

 .است مخالف آنها حقوق تشابه با ستین مخالف مرد و زن حقوق

 نیهم در و است شده قائل زن یبرا ییواال منزلت رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون در

 دینما نیتضم یاسالم نیمواز تیرعا با جهات تمام در را زنان حقوق  نموده موظف را دولت ارتباط

 .است شده دیتاک قانون برابر در عموم یتساو و مرد و زن از اعم افراد جانبه همه حقوق نیتام به و

 براساس دیبا مقررات و نیقوان هیکل ":که است شده حیتصر زین یاساس قانون چهارم اصل در

 به زنان یحقوق و یفرهنگ ،یاجتماع تیوضع اصالح یبرا یهرحرکت لذا ؛"باشد یاسالم نیمواز

 به توجه با لذا است، یرفتیپذ طیالشرا جامع یفقها اجتهاد چارچوب در تنها یاساس قانون حیتصر

 به و مکان و زمان یازهاین و ها خواسته با متناسب جامعه رسوم و آداب و یعرف و یفرهنگ طیشرا

 و زنان درخصوص رانیا کشور در مقررات و نیقوان اصالح امکان یاسالم یفقها نظر یرسان روز

 .باشد یم ریپذ امکان آنان حقوق

 نکهیا جهت از نکاح عقد و تیزوج علقه جادیا یبرا مرد و زن یمساو حق رانیا حقوق در

 یقانون فیتکال نکاح عقد شدن یجار محض به است، شده نیتام است الزم نیطرف یرضا و قصد

 حقوق یمدن قانون در.هستند مشخص یحقوق یدارا کدام هر و ردیگ یم قرار مرد و زن عهده به

 یاجرا ضمانت و فرزندان و گریکدی با نیزوج روابط آن، انحالل و خانواده لیتشک شرائط خانواده،

 .است شده نییتع شوهر و زن فیتکال و حقوق

 قیتحق اتیادب( الف

 حق یلغو یمعنا-1

 و مطابقت یمعنا به حق اصل( 158،ص1371 ،یشیاکبرقر یعل.) ثابت،صدق باطل،وجود ضد

 راغب محمد بن نیحس.) است قیحقا و یحقوق آن جمع و الباطل ضینق الحق. است موافقت

 (246ق،ص 1412،یاصفهان

 تسلط و سلطنت نیف،قوانیتکال و فیها،وظا ها،بهره یها،درست یراست یمعن به حق جمع:حقوق

 1371ن،یمع محمد.) اءیاش ای اشخاص بر است اشخاص یرقراردادیغ ای یقرارداد ای یاستقالل

 (1364ش،ص
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 یاصطالح یمعنا-2

 فقه اصطالح در-2-1

 قانون در که یمعن نیا حکم،به مقابل در"حق" یکیرود، یم بکار یمعن دو به فقه در حق

 قابل امور نیا.دهد رییتغ را آنها از یبرخ خود قصد به تواند یم شخص وه شده ینیب شیپ یامور

 محمد.) انتفاع و ن،منفعتین،دیع مقابل در است مال از ینوع یمعن به دوم،حق.ندیگو حق را رییتغ

 (1712 ص.ش 1368 ، یلنگرود یجعفر جعفر بن

 حقوق اصطالح در-2-2

 میمستق طور به یمال از تا دهد یم اشخاص به کشور هر حقوق که است یقدرت و ییتوانا حق

 1379ان،ینیکاتوز ناصر.) بخواهند یگرید از را یکار دادن انجام و مال انتقال ای و کنند استفاده

 ( 259 ش،ص

 

 رانیا یمدن قانون در ازدواج از پس حقوق(ب

 :از عبارتند یمدن قانون در زن حقوق ازاتیامت از

 ییدارا استقالل در زن حق -1

 به یطرف کرده،از تیرعا یاقتصاد و یمال مسائل در را زن جانب یا سابقه یب شکل به اسالم

 حق و است کرده کوتاه او کار و مال از را مرد دست و داده یاقتصاد کامل یآزاد و استقالل زن

 یخانوادگ بوجه نیتام تیمسئول برداشتن با گرید یطرف از و گرفته او از را زن معامالت در مومتیق

 یمرتض.) است کرده معاف پول دنبال به دنیدو یبرا الزام و اجبار نوع هر از را او زن دوش از

 باشد کامل استقالل و یآزاد ،از تیمالک حقوق اعمال و اجرا در پس( 220 ش،ص 1371، یمطهر

 زین شوهر کند،مخالفت کسب را  شوهر تیرضا که ندارد یازین خود اقدامات نگونهیا در زن و

 یشرع حقوق با یمال امور در زن اقدامات که یموارد در جز به داشت نخواهد او اقدامات در یریتاث

 (36 و 35 ،ص1385، یگنج این یتیهدا اله فرج)باشد داشته منافات و رتیمغا زوج یقانون و

 در گونه هر به تواند یم و است یاقتصاد استقالل یدارا زن یمدن قانون 1118 ماده طبق

 .ندارد یمنافات نفقه اخذ با ییدارا نیا و کند تصرف خود ییدارا

 

 عقد ضمن شروط اعمال و استفاده در زن حق  -2

 یمقتضا مخالف که را یشرط هر تواند یم عقد هنگام به زن یمدن قانون 1119 ماده برابر
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 .کند اعمال مرد بر و ینیب شیپ نباشد عقد ذات

 عقد ضمن شرط بعنوان تواند یم را منزل نییتع اریاخت یمدن قانون 1114 ماده طبق جمله از

 .کند لحاظ

 یقانون و یرسم مراجع در رجوع و طالق ازدواج، ثبت حق  -3

 ثبت خانواده، انیک حفظ منظور به تیزوج انکار و تیمسئول از فرار و استفاده از یریجلوگ جهت

 چنانچه یاسالم مجازات قانون 645 ماده طبق و است یالزام رجوع و طالق دائم، ازدواج واقعه

 .شود یم محکوم کسالی تا حبس مجازات به دینما ازدواج به اقدام فوق عیوقا ثبت بدون یمردم

 هیمهر از یبرخوردار حق -4

 به آن دادن به ملزم مرد نکاح، عقد مناسبت به که است یمال عنوان هیمهر قانون، موجب به

 مالک زن است، شده حیتصر یمدن قانون 1082 ماده در مهر کیتمل به مربوط الزام شود، یم زن

 .دیبنما بخواهد که یتصرف نوع هر تواند یم عقد مجرد به و است مهر

 نییتع و طالق وقوع صورت در تیزوج رابطه و ازدواج از قبل هیمهر از یمین استحقاق نیهمچن

 گرید یقانون ازاتیامت از هیمهر نییتع عدم صورت در عقد بودن باطل و موقت ازدواج در هیمهر

 .باشد یم رانیا قانون در زنان

 یاجماع یاول شوهر،مورد شوهر،فوت یفطر ،ارتدادیکینزد:ابدیم استقرار ریز امور از یکی با مهر

 (472 ش،ص 1377 ،یدادمرز یمهد.) فقهاست مشهور قول مطابق یبعد وموارد است

 نفقه حق -5

 اما(  250ش،ص1376 ،یقم یثربی محمد یعل.) است شوهر عهده به زوجه نفقه دائم عقد در

 یجنس مسائل لحالظ از و کند نیتمک شوهر از زن و باشد دائم عقد دیبا:دارد یطیشرا نفقه وجوب

 ش 1377،یشیقر یفیشر باقر.) ستین واجب نفقه نکند نیتمک را او اگر سازد،اما ابیکام را شوهر

 نیا دائم نکاح در است، یزندگ الزم یها نهیهز و معاش نیتام به موظف مرد اسالم قانون در( 

 قانون 1106 ماده) بپردازد را زن نفقه و یزندگ یها نهیهز عقد محض به که است مرد فهیوظ

 (یمدن

 قانون 1129 ماده طبق و است نفقه پرداخت به ملزم مرد شرط صورت در زین موقت عقد در

 دادن به او الزام و دادگاه حکم یاجرا امکان عدم و نفقه دادن از شوهر استنکاف صورت در یمدن

 زین و نفقه پرداخت از عجز صورت در نیهمچن کند رجوع دادگاه به طالق یبرا تواند یم زن نفقه،

 در را خود زن نفقه ،یمال استطاعت داشتن با کس هر یاسالم مجازات قانون 642 ماده طبق
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 .دینما یم حبس به محکوم را او دادگاه ندهد نیتمک صورت

 یردهیش حق -6

 خود فرزند به دادن ریش قبال در دارد حق زن( یمدن قانون 1176 ماده) شرع و قانون با مطابق

 .دینما دستمزد و اجرت مطالبه فرزند پدر از

 المثل اجره -7

 خدمات المثل اجرت نمود،محاسبه نیتام را زن یمال حقوق آن قیطر از توان یم که یگرید راه

 دهد انجام را یکار یگرید درخواست به معمول،هرکس طور به.است ییزناشو دوران در زن

 اساس نیبرا.است داده انجام را کار تبرعا او شود معلوم آنکه مگر شود یم المثل اجرت مستحق

 شوهر یمال تیوضع زین و ییزناشو دوران در داده انجام زوجه که ییکارها به توجه با توان یم

 (48 ،ص1385، ،یگنج این تیهدا اله فرج.) نمود المثل اجرت پرداخت به حکم

 انجام خانه در که ییکارها یازا به تواند یم باشد ینم خانه امور انجام به مکلف زن که آنجا از

 المثل اجره ای و دستمزد نیا افتیدر قانون مطابق دینما افتیدر دستمزد شیخو همسر از دهد یم

 قانون در موضوع نیا دینما کسب یزندگ ادامه جهت یتوجه قابل هیسرما تواند یم طالق هنگام

 .است دهیگرد ینیب شیپ واحده ماده 6 تبصره در 28/8/71 مصوب طالق به مربوط مقررات اصالح

 مرد قبول صورت در نکاح فسخ حق -8

 فسخ حق موجب یادوار و مستمر از اعم استقرار شرط به جنون یمدن قانون 1121 ماده در

 باشد یم زن یبرا

 در فقط کند فسخ را نکاح عقد دادگاه به مراجعه بدون تواند یم زن و مرد نکاح فسخ موارد در

 فسخ حق از تواند یم کسالهی مهلت و دادگاه به مراجعه ضمن که است مرد یجنس یناتوان مورد

 نیطرف از یکی در گاه هر است شده حیتصر یمدن ق 1128 ماده در نیهمچن یحت کند استفاده

 مقابل طرف است وصف فاقد مذکور طرف شود معلوم عقد از بعد و باشد شده شرط یخاص صفت

 فسخ را نکاح دارد حق زن شود حادث هم عقد از بعد مرد جنون اگر دینما فسخ را نکاح تواند یم

 .کند

 یرجع طالق در زن حق -9

 به مرد و باشند داشته سکونت منزل کی در ماه سه مدت به دیبا شوهر و زن یرجع طالق در

 بخواهد مرد امیا نیا در چنانچه برد، یم ارث زن مرد، فوت صورت در شرائط نیا در. بدهد نفقه زن

 (یمدن قانون 1109 ماده) باشد دادگاه ای اول همسر اجازه با دیبا حتما کند اریاخت یگرید زن
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 ارث حق  -10

 از هم و برند یم ارث نسب ثیح از هم زنان است اسالم نید هیپا بر که زین رانیا نیقوان در

 ،یمیفه فاطمه.) باشد دائم عقد در تیزوج که است نیا زوجه بردن ارث شرط البته.سبب ثیح

 (35 ص.ش 1385

 .برند یم ارث گریکدی از یمدن قانون 940 ماده طبق است یدائم آنها تیزوج که نیزوج

 یجنس ارتباط نیتام تیمسئول حق -11

 یهیبد مرحله به موضوع نیا و باشد یم زنش با موقع به یهمخوابگ مرد اهم فیوظا از یکی

 مرد فهیوظ پس.باشد یم ازدواج در شهوت دفع ازدواج در وزن مرد هدف نیدوم که دهیرس خود

 کند رفع را آن موقع به و گردد خود زن یعیطب ازین مراقب و شود قدم شیپ مسئله نیا در که است

 (243 ش،ص 1362، یقائم یعل.) کند یریجلوگ او شدن فاسد ای و شهوت انیطغ از تا

 یجنس ازین ،یعقل ای یشرع منع عدم صورت در تا است موظف زن یاسالم نیقوان مطابق

 همسر با یجنس ارتباط یمرد اگر. است ازین نیا نیتام به موظف زین شوهر و سازد برآورده را همسر

 .شود حرام مرتکب اندازد، ریتاخ به ماه 4 از شیب یعقل ای یشرع عذر با را خود

 گرفته طالق دادگاه به مراجعه با تواند یم گردد حرج و عسر دچار مورد نیا لیبدل زن اگر و

 (.یمدن قانون 1130 ماده)

 زن یروان و یجسم سالمت نیتضم -12

 ای یبدن ضرر خوف متضمن منزل کی در شوهر و زن بودن اگر یمدن قانون 1115 ماده طبق

 معذور منزل به برگشتن در زن که مادام و کند اریاخت جدا مسکن تواند یم زن است یشرافت ای یمال

 .است شوهر عهده بر نفقه است

 یمعنو و یماد انیز جبران  -13

 او یخانوادگ ای یشخص اعتبارات و تیثیح به که یکس یمدن تیمسئول قانون 10 ماده طبق

 خود یمعنو و یماد انیز جبران است آورده وارد او به لطمه که یکس از تواند یم شود وارد لطمه

 .بخواهد را

 یو به ضرر ورود از یریجلوگ و زن یبارور حق -14

 گردد یو نیجن سقط موجب حامله زن آزار و تیاذ ای ضرب بواسطه عامداً و عالماً کس هر

 مجازات قانون 622 ماده. )شود یم محکوم حبس به مورد حسب قصاص ای هید پرداخت بر عالوه

 (یاسالم
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 سکونت محل انتخاب در زن حق  -15

 .کند خود آن از را سکونت حق تواند یم زن عقد ضمن شرط با

 حبس حق از استفاده در زن حق  -16

 انجام از تواند یم زن نکرده پرداخت را زن هیمهر مرد که یزمان تا یمدن قانون 1085 ماده برابر

 .کند پرداخت نفقه دیبا مرد زین صورت نیا در یحت کند یخوددار ییزناشو فیوظا

 زوج یسو از طالق صورت در یدارائ نصف از یبرخوردار شرط  -17

 عقد ضمن شرط صورت در ،70 سال مصوب طالق مقررات اصالح قانون 60 تبصره استناد به

 مکتسبه اموال از یمین ستیبا یم دهد طالق را خود همسر موجه لیدل بدون زوج چنانچه نکاح

 .دینما منتقل زوجه به را مشترک یزندگ دوران و ازدواج از پس

 نیزوج معاشرت حسن  -18

 از و کنند یزندگ هم با تیمیصم و تواضع و ییخوشرو با برتر همسران بسان دیبا شوهر و زن

 179 ش،ص 1378افروز یغالمعل.) زندیبپره گریهمد ریتحق و اهانت و ییناسزاگو مجادله، هرگونه

 (180 و

 .هستند گریکدی با معاشرت حسن به مکلف شوهر و زن یمدن ق 1103 ماده موجب به

 یفرهنگ و یاجتماع رسوم و عادات رایز کرد نیمع قیدق توان ینم را معاشرت حسن لوازم

 محسوب نیتوه یاجتماع نظر از که یامور تمام اما. آورد یم بوجود معاشرت حسن از یخاص مفهوم

 و خانواده کانون به عشق با که یامور ای ریتحق و مشاجره ضرب، رادیا ییناسزاگو مانند شود یم

 سوء قیمصاد از همسر به ییاعتنا یب و منزل ترک مانند دارد منافات همسر دو نیب محبت یاقتضا

 .است معاشرت

 ازدواج در بیفر  -19

 امور به را خود طرف ازدواج عقد از قبل نیزوج از کی هر چنانچه یمدن قانون 647 ماده طبق

 تجرد ، خاص سمت و شغل ،یاجتماع تیموقع ، یمال تمکن ،یعال التیتحص داشتن لیقب از یواه

 .گردد یم محکوم حبس به مرتکب شود واقع آن یمبنا بر عقد و دهد بیفر آنان امثال و

 اطفال حضانت  -20

 مادر و پدر به اطفال تیترب و ینگاهدار منظور به قانون که یاقتدار از است عبارت حضانت

 یمدن قانون 1168 ماده بموجب است ختهیآم هم به فیتکل و حق اقتدار نیا در و است کرده اعطاء

 طبق مادر و پدر ییجدا و اختالف صورت در اما است نیوالد فیتکل هم و حق هم طفل ینگهدار
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 در یسالگ 7 از بعد است پدر با حضانت آن از پس و دارد تیاولو یسالگ 7 سن تا مادر 1169 ماده

 .است دادگاه صیتشخ به کودک مصلحت تیرعا با طفل حضانت اختالف حدوث صورت

 آنکه با طفل حضانت نیوالد از یکی فوت صورت در یمدن قانون 1171 ماده طبق نیهمچن

 سال مصوب مادران به محجور ای ریصغ فرزندان حضانت حق قانون بموجب و باشد یم است زنده

 .گردد ینم ساقط حضانت زین مادر ازدواج صورت در 64

 .ندینما گریکدی به اوالد تیترب و خانواده هیتشب در دیبا نیزوج یمدن قانون 1104 ماده طبق و

 ازمندین نیوالد معاش نیتام و ینگهدار به نسبت زن تیمسئول و حق  -21

 خود

 عدم صورت در تواند یم ازدواج صورت در یحت زن ، خود ییدارا در زن استقالل اصل لیبدل

 معاش امرار نتوانند هم کردن کار لهیبوس و نداشته ییدارا که یصورت در نیوالد یمال استطاعت

 .بپردازد را نیوالد نفقه. ندینما

 موجه دالئل ارائه با سازش امکان عدم صورت در همسر از ییجدا حق  -22

 یقانون

 است شده مشخص صراحت به قانون در که است یموارد زن درخواست به طالق موجبات

 تواند یم زن صورت نیا در که او یطوالن بتیغ و نفقه دادن از شوهر یناتوان و یخوددار مانند

 .دینما یم طالق به اجبار را شوهر زین یقاض و کند رجوع دادگاه به طالق یبرا

 ماده طبق دادگاه به مراجعه با زن، یبرا بار مشقت شرائط و حرج و عسر صورت در نیهمچن

 یم زن دادگاه، یقاض یبررس و یابیارز با شده ذکر قیمصاد و طیشرا  تحقق و یمدن قانون 1130

 .ردیبگ طالق تواند

 و معاشرت سوء زن، واجبه حقوق یفایا از یخوددار:  جمله از قانون در شده احصاء قیمصاد

 مخل که یمضر ادیاعت ،یخانوادگ یزندگ ترک – ،یطوالن حبس به یقطع تیمحکوم ،یماریب

 .است زن شئون و یخانوادگ تیثیح با ریمغا که یجرم ارتکاب است، یزندگ ادامه

 استیر حق لیبدل. است شده ینیب شیپ یخانوادگ حقوق در زنان یبرا که یازاتیامت بر عالوه

 و زن حقوق در ها تفاوت از یبرخ است شده لحاظ یمدن قانون 1105 ماده در که خانواده در مرد

 عقل حکم به آن تیاهم لیبدل اما است جامعه واحد نیتر یاصل خانواده که آنجا از. دارد وجود مرد

 یعیطب و یفطر طور به مرد نکهیا به توجه با و است مطلوب تیریمد و نظام یسازمانده ازمندین

 نیتام و کوشد یم خود همسر از حراست در و ورزد یم مبادرت خانواده، لیتشک و همسر انتخاب به
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 یازمندین نیتام و مصالح تیرعا و خود فرزندان از تیحما در پدر گاهیجا در است دار عهده را معاش

 ضیتفو لذا. باشد دار عهده یستیبا زین را خانواده تیریمد و یسرپرست ، کند یم تالش آن یها

 فراهم را او مصلحت بلکه کند ینم وارد یا لطمه زن کرامت به تنها نه مرد به تیریمد تیمسئول

 .دارد ضرورت یشیاند مصلحت و امور ریتدب خانواده، استمرار و نظم حفظ یبرا و کند یم

 نی،تام طفل تیوال فرزند، یخانوادگ نام اقامتگاه، موضوع در رانیا نیقوان در استیر نیا آثار

 و یشرع و یفقه یمبان از برگرفته که دارد وجود طالق حق و مسکن ، تیتابع زن، نیتمک نفقه،

 .باشدیم یفرهنگ شرائط

 یریگ جهینت

 احکام و است یانسان مشترک یهاجنبه هیپا بر اسالم، در مردان و زنان مشترک  احکام

 .است زشانیمتما یهایژگیو از یناش آنان یاختصاص

 اقتضا یاسالم فقه و ینید متون هیپا بر خانواده متعدد و متنوع یکارکردها و تیاهم نیهمچن

 یحقوق لحاظ از مادر، مقام در هم و همسر مقام در هم خانواده، در زن گاهیجا و نقش که دارد

 . شود تیتثب و نیتضم

 در را زن حقوق است موظف دولت ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون اصولِ موجب به

 . دینما نیتضم ییقضا عدالت و یاسالم نیمواز تیرعا با جهات، تمام

 لحاظ به صرفاً که هاآن نخست: انددسته دو بر آنهاست دادن انجام به مکلف دولت که یامور

 حقوق یایاح و زن تیشخص رشد یبرا مساعد یهانهیزم جادیا مانند است، شده مطرح بودن زن

 . او یومعنو یمادّ

 لزوم مانند خانواده در آنان تیعضو و بودن مادر لحاظ به زنان حقوق نیتأم به مربوط امور دوم

 . خانواده انیک حفظ یبرا صالح دادگاه جادیا

 انتخاب در مرد و زن برابرِ حقوق نیتأم بر رانیا یعاد نیقوان و یاساس قانون در نیهمچن

 ،یاجتماع تیامن ،یاجتماع نیتأم آموزش، از زنان یبرخوردار حق شاغل، زنان طیشرا بهبود شغل،

 . است شده دیتأک درمان و بهداشت و
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