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 ستخۆشی ەسپاس و د

ی ناخم وکۆڵی کەوەکرد بۆ ئە وەینڵکۆێم لەئ رخانیەکاتی خۆم ت زیاترابردوو، ڕو نیوی  ڵک ساەی یەماوە ل

 ەوەرەزیادک ەرەیاری مەحرەمێتی و فاکتڕی کاتی و بیرگیرەهاوسە ت بەبارەتر سڵکی قووێزانستە یشتن بەبۆ گ

 بۆ منە و وانە ئامۆژلە  ڕر و پەمەیر و سەسکی ێرەفەس قۆناغەم ەنم. ئێراندا دابمرکێئلە  کانیەوەرەو ئاسانک

کی ێرەنێوه، بزوەژینێم توەتی ئەباب ەڕملە  رانی جیدیەتی و کاریدا بووه.  نیگەتاکایر دوو بواری ەهلە 

ە ییەڕەالپ 44ە قەم دەکردم. ئهاوکاری ە وەینڵکۆێم لەنجامدانی  ئەواوکردن و ئەتلە  ەز بوو کێهەب

 یرگیریەی هاوسەبارلە  ندەمەهرەو بر ەکۆشێکی تێلەگەڵ تیمە کە کی گشتگیرەیەوەینڵکۆێی لەکورتکراو

موو ەگری هەڵهە م کەوەینڵکۆێم لەواوی ئەقی تەنجامم داوه. دەران ئێئلە  یاری مەحرەمێتیڕکاتی و ب

ندی و چۆنی و ەکان، شیکاریی چەئامارۆژترین ەڕیدانی، بەیی و مەبخانێی کتەوەژینێکانی توەقۆناغ

ستی ەدە تێوەکەدە ی شیرازەچاپخانن ەالیلە  نزیکداکی ەداهاتوویلە  وە قۆناغی چاپدایلە  ستاشێکانە، ئەکارڕێ

 ران. ەنێخو

 ێر سەهە بە ک 2ی ژنانەنەتەو خ 1ناڵی منداەختەشوێرگیری پەهاوسە ت بەبارەشووم سێکانی پەوەزینێتو

بوو بە ئەنگێزەی سەرەکی توێژینەوەی سەبارەت بە سیغە و بڕیاری زمانی فارسی و ئینگلیزی چاپ کراوه، 

 یرگیریەسر هاوەسلە  مەوەینڵکۆێنی لاڵی ساەژێدرلە  ەوەژینێم توەئ یکیەرەی سە. بیرۆکئێرانلە  مەحرەمێتی

 یرگیریەی هاوسدەشای ێوەلچمی گرت. ێراندا بێکانی ئەگوندیی ەناوچلە  ێندەهلە  ناڵی منداەختەشوێپ

لە  ی ژنانەنەتەن و خاڵی منداەختەشوێپ یرگیریەر دوو پرسی هاوسەهە وت کەرکەن بووم و بۆم داڵمندا

 ن.ێنرێپەسەژنان دە دژ بە وەکێجار پ ێندەهە کن ەو توندوتیژییانەی ئەدراون و نموون ێگرە وەکێراندا پێئ

 ربایجانیەزگای )ئازێر ئاستی چوار پارەسلە  ەران کێئلە  ی ژنانەنەتەخ ڕەملە  یدانیەکاتی کاری ملە 

وت ەرکەبۆم د نجام درا،ەژنان ئی ەنەتەی خەژڕێزیاترین ە گان( بەۆژاوا، کوردستان، کرماشان و هورمزڕ

ان یریرگیەمدا هاوسەنی زۆر کەمەتلە  ەن کەسانەو کەلەگەڵکراو ئ ەشداربووانی دیمانەکی زۆری بەیەژڕێە ک

رد بوون. ێدایک / باوک و ژن / مە کی کرد ەنم بەمەم تەانی کڕکی زۆری کچان و کوەیەژڕێکردووه. 

می اڵو وە وەمڵن زیاتر بکۆاڵی منداەختەشوێپ یرگیریەهاوسە ت بەبارەسە م دیارده، هانی دام کەی ئەوەدۆزین

کی زۆری داتای ەڵێیان نا. کۆمە یەک هەندییەیوەپە م دوو دیاردەوان ئێنلە  ئایاە کە وەمەبد ەم پرسیارەئ

یاری ڕاوی بنە کی تر بێتەرنجی منی بۆ الی بابەن و شیکارییان ساڵمندا یرگیریەی هاوسەبارلە  ستهاتووەدەو

ی ەانمیلە  .ە ڕاکێشاکاتی یان سیغ یرگیریەناوی هاوسە رگیری بەی هاوسەکی دیکێچمێتی و بێمەحرەم

ستم ەنجام درا هەت ئاڵزگای وێوت پارەر ئاستی هەسلە  ەکن اڵی منداەختەشوێپ یرگیریەی هاوسەوەینڵکۆێل

ێوەی بە شم ەاڵب)بڕیاری مەحرەمێتی( تی ێمەحرەی مەی سیغەگڕێلە  ەوەینڵکۆێکانی لەنموونلە  ێندەه کرد

ری ەهاوسڵوت منداەرکەاستیدا بۆم دڕلە  ن.وکراە کانی خۆیان مارەرەهاوسلە  تەمەنی کەمدالە  رمییانە"ە"ناف

کاندا باوه. ەرانییێئە ڵماەبنلە  ێندەناو هلە  کەتی ێمەحرەیاری مڕناوی بە بە کێریتەکانی نەنجامەئلە  کێکەی
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 ختی کۆمەاڵیەتی وەشتنی زێهەگوناحیان، نە وتنەکلە  گریڕێن و اڵمندای یکسێفتاری سڕ یریێچاود

ە بە ل تۆخترتره، ترسکاندا ەبچووکە نێشولە  ەان کڕوان کچان و کوێهاموشۆی نە ست بەیوەلتووری پەک

ە رن کە، گرنگترین فاکتڕکانی کچ و کوەندییەیوەرتر و ئاسانبوونی پەنی سەمەتلە  ی کچانەوەیی مانەیرەق

لە  جار ێندەت هەنانەو تە وەقبوونڵنی باەمەتاکانی تەرەسلە  کانڵەماەبنە کی ەوەهۆی ئە نبەزۆر جار د

کردنی ەک سیغێی لەوتەکێمین لەکەن. یەبکە سیغخۆیان  یانڕقبوون، کچان و کوڵیشتن و باەگێپلە  رەنی بەمەت

یری رگەهاوسلە  تی خۆیان ناناسن وەواوەتە شتا بێهە کراو کەک سیغێانی لڕکچان و کو ئەوەی کە ناڵمندا

نی ەمەتلە  رەبژاردنی هاوسەڵمافی هلە  ن،ەناگێباش تری ێربژەکانی هاوسەرەوێتی و پێرەرکی هاوسەو ئ

ندیی ەویەبوونی پەم نەیان النیککسی ێندیی سەیوەبوونی پەرچی نەگەها ئەروەه. بنەش دەبێب یڵساەورەگ

ی ەناڵداو منەرچاوی ئەکی بەیەژڕێ تییە،ێمەحرەم)سیغە( یاری ڕکانی بەنووسراوەنە رجەملە  واوەی تیکسێس

کسی ساز ێندیی سەیوەقبوونی، پڵنی باەمەرجی تەلومەی هێپە کتر، بەمی یەحرەمە بنەدە وەی سیغەگڕێلە  ەک

 ێنی لت بۆ کچاەتایبەتی جیدی بەسارەدا زۆر جار خەرگیرییانەهاوسە شنەم چەکسی لێندیی سەیوەن. پەکەد

رمیبوون و ەهۆی نافە م بەدا و دووهەوو دڕمدا ەنی زۆر کەمەتلە  یەوەئر ەبەم لەکەیە چوونکوه؛ ەتێوەکەد

ە ندەو سنوورداری ناو مەالنیک ینانێاهڕلە  کانەرەرگیرییە، هاوسەهاوسە شنەم چەکرانی ئەتۆمارن

ە زیانلە  ەلەباربردنی کۆرپلە  وە ختەشوێخوازراو و پەبن. دووگیانبوونی نەش دەبێکانیش بەندروستیییەت

ە یارڕدا، بەتی دیکڵەحا ێندەهلە  هاەروەیە. هەرگیرییەوازی هاوسێم شەکانی ئەبینراوگرنگ و 

لی ەی هستدانەدلە  کووەی جیدیتری وەوتەکێدا لەتڵەم حاەلە کە وەتێبەد ێیان لەوەونوکان جیابەتییێمەحرەم

 ی جیدیزیانانە، بۆشایی یاسایم ەجیا لت. ێبەئاوقانی کچان دبەتایبەت یی ەوێبڵداهاتوو و مندالە  ریێربژەهاوس

بواری لە  کانەرپرسەبە ندەمی ناوەرخەمتەرگیریی کاتی و کەتی و هاوسێمەحرەیاری مڕبواری بلە 

د ێئوم بوون.ە وەژینێم توەنجامدانی ئەکانی من بۆ ئەکییەرەسە زێنگەنان، ئێاهڕلتووسازی و ەیاسادانان، ک

کشاندنی ەڵر و هتەدێی زەوەینڵۆکێک بۆ لەکییەشێپە تێوه، ببەینڵکۆێم لەکانی ئەکارڕێو ە نجامانەم ئەم ئەکەد

 تەتایبەکان بەرشتیارەرپەسە زراوەدامهەروەها نی و ەدەی مەتی کۆمەڵگێستیاری و داخوازەئاستی ه

 م بواره. ەئخەنە سەر بسەرنجی زیاتر ران ەیاسادان

ە نێبۆ وتان اڵولە  کێزۆرلە  ناڵی منداەختەشوێی پیرگیرەی هاوسەژڕێە ی کەوەکی زۆر خۆش ئڵێواەه

 زاندنیەدابرگیری، ەنی هاوسەمەکشاندنی تەڵشتا بۆ هێ، هەمەای ئەڕرەیە. سەوەمبوونەکلە  وویڕران ێئ

جام  نەی زیاتر ئڕەداپ ێبەن و ژنان داڵکانی منداەنگیرێداوە تەسارەخ یەوەمکردنەری و کەهاوسڵی منداەژڕێ

 وە وەینەکەژ دێت درڵەوەو الی دەرەهاوکاریی خۆمان ب ستیەکانم دەهاوبیر ەرەژێی توەت. من و دیکێبدر

، ەختەشوێرگیریی پەی هاوسەبارلە  وشیاریناو ێپلە  ی نیشتمانیڵوەهی ەوەنین بۆ ئەیەگەادڕان میی خۆەئاماد

               ین. ە ن   ... ییای  ب اڵکانی منداەیی، مافەوبێڵری، منداەهاوسڵمندا

ی خۆم ستخۆشەکردم، دێدا پشتیوانیان لەم ماوەو لە وەژینێم توەئنجامدانی ەئلە  ەی کەسانەو کەئە ویستێپ

لە  انهیچکات پشتیوانی خۆیە م کەکەم دەکڵەماەندامانی بنەی ئەحمانی و دیکڕەق ەفەم. سپاسی شەبکە ئاراست

م ەکەوی دەز نڕێری ەسها ەروەم بوون و هەڵگەدا لەم کارەئکانی ەدژوار ەموو قۆناغەهلە  کرد وەغ نێمن در

 . دا هانیان دامەییەوەژینێتوە م پرۆسەلە ی کەنزیکان ڕێو دۆست و هاوەئبۆ 



یان ەڤو ئینجا شرۆە وەیان کۆ کردەم کارەکانی ئەوەانێڕو گە وەکۆ بوونە م کەکەد ەسانەو کەموو ئەسپاسی ه

کانم، ەاوکارهران و ەدەبۆ یاریدە یەتیم هەتایب سیسپا ت،ێنرێست بهەدەشتگیر وگکی ێتڕاپۆڕی ەوەکرد بۆ ئ

م بوون ەڵگەدا لەوەژینێکانی توەقۆناغلە  ەنی کێحس (ڵماەج)د ەمەز محەڕێلی یار و بەشیالن عە خاتوو عائیش

ری و هاوکاریی وردتە وەداچوونێتییان دام و بۆ پەکاندا یارمەو شیکارییە رچاوەت و سەی بابەوەکۆکردنلە  و

م ەل ەبوو کەیان خۆش نێپە ی کەسانەو کەها ئەروەهم. ەکەبی پزیشکیان دەنێز وسپاسی خاتو ەمەرهەم بەئ

 م. ەکەان دسپاسیە وەژینێم توەکردنی ئێجەبێبۆ ج تییانە، بۆ هاوکاری و پیاوێنرێدا ناویان بهەمەرهەب

 ەشەت بەتایبەبە وەژینێم توەهاوکارییان نواند. ئە وەژینێم توەواوکردنی ئەند بۆ تەس و ناوەزۆر ک

دی. ە هات وانەیدانی، پشتیوانی و هاریکاری ئەنانی مێاهڕوه، ەدۆزینەی وەوەینڵکۆێلە نیا بەی، تەکەیدانییەم

ە عائیش وماسی ەڵریبا ئەکان فەرشتیاری خاتوونەرپەسە م بەکەیدانییەمە ندامانی تیمەئسپاسی  دا،ەم بوارەل

سادقی ە تانەموسلیم نازمی، ف پاشازاده،ە کیمەح ییدانی و شیکاریەندامانی تیمی مەی ئەلی یار و دیکەع

پوور دەمەیووب محەز ئەڕێستی ماندووبوونی بەم. دەکەری دەفەیدا زڤنی و ەتەباح وەم، ژیال سادقی، سەدەموق

 یننجامداەو ئە کردنی پوختە ئامادلە  ەگووشم کەدنی ێ( حسڵماەد )جەمەز محەڕێرگ و بەووبڕبۆ دیزاینی 

 تی دام. ەیارم تیەندایەشیکاریی چ

و ە زانەڕێم بەکانی ئەشنیارێو پ ەندانەا و بۆچوونی هزرمڕرزداری پشتیوانی، میوانگری، ەقە خۆم ب

زگای تاران خاتوو ێپارلە  :زانمەهان دەد و ئیسفەشهەالنشاری تاران، مەشاری ک ێر سەهلە  کانمەهاوکار

ها ن ەفسیگا  ئێزپایلە  کا ن؛ەخستنی پرسیایێکڕلە  تیدانمە  یایم ژێا ڕند بۆ ە عافەمە عسوومەدکتۆر م

 هر ێسپ زڕێە   بەزڕەزگا  خویاسانی ێپایلە  هاشمیا ن؛ ەمیلجەن پو ی   خاتو  ێخاتو  گۆلیتا حس

 یەژنێندامانی لەبی و ئێموحە رزییەت خاتو  مەتایبەند  "ژنانی مافناسی سویا" بەستیر ، نا ێئ

 ی. ەکەتییەرایەبەوەڕێب

لە  یوانینی پشتەنجومە"ئلە  ستخۆشیەی دەڕوپەئە وەینڵکۆێم لەنی ئێوونوڕلە  پشتیوانی کردنم ها بۆەروەه

 م.ەکەن" داڵکانی منداەماف

م ەلە م کەکەد کانەکۆمەاڵیەتییە تییەسایەی کەکان و دیکەئایینییە زراوەدام ،اکی زانایانی ئایینیڤسپاسی ج

لە  رپرسەسانی بەکە نێران بۆ وەنێکان و نوەتخانەزارەتی سپاسی وەتایبەبدا هاوکارییان نواند. ەوەژینێتو

یامی ەپ و یکان، ئازادی ئیسالمەپزیشکییە ندروستی و زانکۆکانی زانستەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی، تەخزم

کرد. ەش نەبێکانی خۆیان بەزانست و زانیارییلە  یانەمێئە ۆژڕم پەواوکردنی ئەبۆ تە چوونکم؛ ەکەنوور د

ر ەسلە  ناڵدای منەختەشوێرگیریی پەهاوسە ت بەبارەواوتر و گشتگیرتر سەکی تێزانستە بە ی کەو هیوایەب

ین و گرنگیی ەت بکڵەوەدڕێنوێنی رگیریی کاتی ەیاری مەحرەمێتی و هاوکات هاوسڕری بەوەت

 وه. ەنینێبیر بهەیان وەگرنگ ەتەم بابەئی ەوەنگاربوونەرەب

 دی ەحمەکامیل ئ

 تاوی ەـی ه1331ی ەمەشڕەشتی مانگی ەه

kameelahmady.com 



 پوختە 

ی ەگڕێە کتاکاتی، هەمیشەیی و هاوسەرگیریی ی ئیمامییە، ەعێران و فیقهی شێکۆماری ئیسالمی ئ یاسایە ل

یی، ەمیشەرگیریی هەی هاوسەوانەچێپە م بەاڵبکسیی ژن و پیاوه. ێندیی سەیوەرعی پەیاسایی و ش

ە میشەو ه ێاکرن ێوتۆی لەکی ئەشوازییێپ داکانەکراوڵقبووە مڕرانی و نۆێلتووری ئەکلە  رگیریی کاتیەهاوس

مانی ڕنپیسی و داێداولە  گریڕێهۆکاری ە برگیریی کاتی ەنگران، هاوسەیە. الیەنگری خۆی هەر و الیەدژب

سبازی و ەوەک بۆ هەیەگڕێک ەورگیریی کاتی ەران، هاوسەکدا دژبڵێحالە  زانن؛ەخالقیی کۆمەڵگا دەئ

شی ەبە وەکی تریشەالیلە  انن.زەد ناڵکانی ژنان و منداەلکردنی مافێشێو پابواردنخوازی پیاوان ڕ

 ڵتی نیکاحی کاتی قبووێمەحرەیاری مڕی بەوێچوارچلە  ران،ێخوازی کۆمەڵگای ئتریەو نپەروەر ئایین

رانی هۆکار و کەنێو تاوتوە م دوو دیاردەتی یاسایی و ئایینیی ئێۆزڵئاە لە وەدانڕئاوە نده. بەی پابێو پە کردوو

یاری ڕرگیریی کاتی و بەهاوسە ت بەبارەسوێنەیەکی گشتگیر و ڕوونمان کانی، ەئاشکرا و شاراو ەوتەکێل

ە بۆتەت ناڵانی ورەکان و یاسادانەییێڕکارگە کخراوڕێبۆ ە م دیاردەها ئەروەستدا نییە. هەر دەبەلمەحرەمێتی 

ە یەختەشوێرگیریی پەری هاوسەخۆشکڕێە تی کێمەحرەیاری مڕبە ت بەبارەکی کۆمەاڵیەتی. یاسا سەیەشێک

و  ەبژاردوەڵنگی هەدێیە، بەدواوە ت بۆ ژنان بەتایبەوی باڵربەروونیی بەی کۆمەاڵیەتی و دەوتەکێو ل

ر ەسە ل کردنیداکۆکنجام دراون، زیاتر ەستا ئێتا ئەهە شی کەوانەینڵکۆێو لەئردا ناکات. ەسە ری بێچاود

م ەه. لکردووەن ێتاوتو نیاەکۆمەاڵیەتییە م دیاردەگیر ئەمەی هەوێشە و هیچیان بە رگیریی کاتی بووەهاوس

یاری ڕتی و برگیریی کاەهاوس ەکانیژوویی، ئایینی، یاسایی و کۆمەاڵیەتییێما مەم جار، بنەکەدا بۆ یەوەژینێتو

نانی ێکارهە تی و بەندایەتی و چەی چۆنایەئاراستلە  رگرتنەکوەڵکە ها بەروەکراوه. ه ێمەحرەمێتی تاوتو

د و ەشهەالنشاری تاران، مەک ێر سەر ئاستی هەسلە  ی گشتگیرەوێشە بە م دیاردەدۆزی، ئەمینەوازی زێش

پیشان ە وەئە وەژینێکانی توەنجامەی بۆ کراوه. ئەوەندنێتاوی خوەـی ه13331 – 1331ی ڵسالە  هانەئیسف

بواردنخوازی و ئاسانبوونی اڕیاری مەحرەمێتی، ڕرگیریی کاتی / بەریی هاوسەوەی تەدیاردە دا کەد

ئاسەواری وەکوو بەدناوی بەتایبەت بۆ ئافرەتان و بێچمگرتنی وای کردووە کە  هاوسەریمنداڵهەلومەرجی 

ەدا هەوڵ . لەم توێژینەودروست ببێتناو پیاوان سەبارەت بە هاوسەرگیریی هەمیشەیی لە  زەینییەتی نەرێنی

ە نگەی الگرانە و بدراوە دیوە ئاشکرا و شاراوەکانی هاوسەرگیریی کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی بە بێ ڕوا

شێوەی زانستی تاوتوێ بکرێ بۆ ئەوەی ڕوانگەیەکی ڕوون و ورد سەبارەت بەم دیاردە کۆمەاڵیەتییە دروست 

بینانە بدرێ بە بەرپرسانی جێبەجێکار و یاسادانەر. هیوادارین بە پێی و ڕیگە چارەی سەرەکی و واقیع ێبب

ە سۆنگەی یاسایی و کۆمەاڵیەتییەوە ڕێک بخرێ، بلە  ندائێرالە  ئەم ڕیگەچارانە، بنیاتی هاوسەرگیریی کاتی

ریی ها بنیاتی بنەماڵە و پێگەی هاوسەرگیەروەجۆرێک کە مافەکانی ئافرەتان و مندااڵنی تێدا پێشێل نەکرێ و ه

 هەمیشەیی بپارێزرێت. 

 ژنانن، مندااڵ ،ەختەشوێرگیریی پەهاوسهاوسەرگیریی کاتی، بڕیاری مەحرەمێتی،  وشە کلیلییەکان:

 

 

 



 کی ەشێپ

جی ئامانە ن و ژنان باڵکانی منداەکۆمەاڵیەتییە تەسارەبواری خلە  ەی داوڵوەکانیدا هەوەژینێتولە  رەنووس

ی ەوەو ناو ەوەرەدلە  ەکێناڵسا ونجام بدا ەئ ەوەژینێیی و یاسایی توەکردکاری ڕێ وویڕە تواناکردن و خستنەب

لە  رم جاەکەبۆ یە ران کێئلە  تانەی ئافرەنەتەی خەوەژینێتوی ڵناو دلە  .اتکەر دەسلە  یەوەندنێت خواڵو

ە کوت ەرکەنم بۆ داڵی منداەختەشوێرگیریی پەی کۆمەاڵیەتیی هاوسەشێنجام درا، کەو ئاڵربەر ئاستی بەس

کوو ەی کۆمەاڵیەتیی وەرهاویشتەو دە ت بۆ کچانەتایبەکان بەۆحییڕیی و ەستەجە تەسارەری خەخۆشکڕێ

 ێسی لنپیێندنی داوەسەرەپژاری و ەی هەوامبوونی پرۆسەردەب ای ، ەندێزینی ئاستی خوەیی، یابەوێبڵمندا

وت ەاستی هر ئەسلە  ەختەشوێرگیریی پەهاوسە ت بەبارەکی گشتگیرم سەیەوەژینێر بۆیە، توەوه. هەتێوەکەد

کی ێریتەن ەکوت ەرکە، بۆم دەختەشوێرگیریی پەر هاوسەسلە  ەوەینڵکۆێکاتی للە  نجام دا.ەت ئاڵزگای وێپار

ری و ەهاوسڵندنی منداەسەرەکانی پەکییەرەسە هۆکارلە  کێکەتی یێمەحرەیاری مڕناوی بە ئایینی ب

کۆماری ئیسالمی  ینیەدەیاسای مـی 1401و  1401ی ەی مادەرێگوە رانە. بێئلە  کانی ژنانەنی مافلکردێشێپ

اوه. یی دیاریکرەماربڕی ی دیاریکراو و ەوامە کی بەرگیرییەرگیریی کاتی، هاوسەسیان هاوە تعەران، مێئ

کاتی  رگیرییەهاوسە ست بەیوەکانی پەپرسلە  کێزۆرلە  یاساە کە یەوەئە امانێڕی تێدا جەرێل یەوەم ئەاڵب

ە ئاراو ەتەناوێکی هێبارودۆخە یاساییە م بۆشاییەو ئە نگی نواندووەدێبە وەشانەوەڵه قە، میرات وەفەکوو نەو

لە  ناڵمندالە  ێندەها هەروە. هبکڕیت لێشێپلە هاوسەرگیریی کاتیدا مافەکانی ژنان  ئەوەی  هۆیە تێبەدە ک

رجی ەلومەتی هێمەحرەیاری مڕبی ەوێچوارچلە  ن وێکرەدە ک مارێتی لێمەحرەیاری مڕی بەوێچوارچ

ت ەتایبەان بن  قوتابیەالیلە  ندنێخولە  نانێوازهی ەکەرهاویشتەگرینگترین دە کە وەتێبەری ئاسان دەهاوسڵمندا

نی اڵەاڵدویی ژوەکاوەڵابواردنخوازی و کڕکانی ەمینەربوونی زەبەستەکان و دەیاساییە قوتابیانی کچە. بۆشایی

م ەاڵوانن. بڕرگیریی کاتی بەهاوسلە  رعی"ەوی شاڵکوو "کەستکاران وەڵرهەبە ت وای کردووەشاو

ە دراو ڵوەدا هەوەژینێتوم ەل زانن.ەد گاندروستیی کۆمەڵەهۆکاری تە رگیریی کاتی بەنگران، هاوسەالی

ناسی و کەڵنیگای خە گۆشلە  وە ی الگرانەوانگڕ ێبە یاری مەحرەمێتی بڕرگیریی کاتی و بەی هاوسەدیارد

ش ەوار بچلە  کی زانستیەیەئاراستە ی گشتگیر و بەوێشە هایی، بەببێالیەنانەی مای ەچاو کردنی بنڕەە ب

شی ە؛ بەژوویی ئاینی و یاسایی کۆمەاڵیەتی سیغێی مێم: تاوتوەشی دووهەوه؛ بەژینێتی توێگشتم: ەکەشی یە)ب

وه. ەتێک بدرێل (کانەکارڕێووی ڕە نجامگرتن و خستنەم: ئەشی چوارەکان و بەیدانییەمە نجامەم: ئەیێس

وون ڕی زانستی ەوانگڕە یاری مەحرەمێتی بڕرگیریی کاتی / بەکانی هاوسەوتەکێها هۆکار و لەروەه

 .ووڕ ەتەکار خراوڕێ ێندەم دیارده، هەئ ەکانییاسایی کۆمەاڵیەتییە رهاویشتەمای دەر بنەسلە  وە وەتێکرەد

اتی رگیریی کەکارانە، بونیادی هاوسڕێم ەرگرتن لەک وەڵکە توانن بەکان دەرەی و یاسادانێڕکارگە ندەناو

 ن. ەک بخڕێ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەشی یەکەم:

 گشتێتی توێژینەوه

 



 کی ەشێپ

یان  سەر بنەمای کەلتوورلە  ڕفتارە کۆمەاڵیەتییەکان بە پێی خواست و ئەنگێزە مرۆییەکان بەرهەم دێن کە

رۆییە کانی ژن و پیاو ئارەزوویەکی سرووشتیی مەکسییێشێواز و ستایلی ژیان ئاراستە دەکرێن. پەیوەندییە س

یبەتدا چوارچێوەیەکی تالە  جۆراوجۆر وو بە پێی پێویستییەکانی هەر کەلتوورێک، ئەم ئارەزووە بە شێوەی 

 رمییەرگیریی فەی هاوسەوێر دوو شەهە رد بێندیی ژن و مەیوەرانی، پێی ئلتوورەکلە  تێر دەکرێت.

بوون ەوەکێی یان پڵتی، هاوماەندیی دۆستایەیوەی پەکانی دیکەچمێو بە وایڕە رگیریی کاتیەیی و هاوسەشیمەه

ر ەسە ل رانیشێلتووری ئەت. کێوانرەڕی دێرعی لەشیاو و ناشەفی، نڕندیی ناعوەیوەکوو پەو وە رعییەناش

کی ەیەوێچوارچلە  وە وەتڵێجووەدی کۆمەڵگاکان ەکوو دیکەکانی خۆی وەی و ئاینییریتەنە سمڕەوڕێ یماەبن

 ەریتەدابونلە  ێندەهە کە یەوەئە ی گرنگەوەخات. ئەک دڕێکان ڤەکانی مرۆەکسییێسە فتارڕدیاریکراودا 

ستی ەبەمە کاندا بەریتییەنە ڵماەبنلە  ەیاری مەحرەمێتی کڕرگیریی کاتی و بەکوو هاوسەکانی وەلتوورییەک

 ەویستیان بێ، پئەنجام دەدرێان ڕکچان و کولێک مەحرەمکردنی تی، ەقۆناغی دۆستایلە  ئاشنابوون

ر و واەوه، ئاسەکسانبوونەکران و نایەتۆمارنە بە ندییانەیوەم پەئە و یاساداربوونە؛ چوونکە وەداچوونێپ

 ێی لنکانی ژنان و کچاەلکرانی مافێشێپو  ەختەشوێرگیریی پەهاوسکوو ئاسانبوونی ەی وەرهاویشتەد

ە هایی بەب  یکردنیریەداو ێبە بە ندییانەیوەم پەکانی ئەشاراوە دیوە دراو ڵوەدا هەوەژینێم توەوه. لەتێشەوەد

 وه. ەتێکانی پیشان بدرەسییەمایەکشتنی ێهەستی چاکسازی و نەبەم

 ۆژاوایی و ئیسالمیداڕلتووری ەکلە  کانەکسییێسە فتارڕ 6.6

وی ڕەمەکلە  دوورە دروستی و بە دەبێ بە کە مرۆڤە سەرەکییەکانی ئارەزوولە  ئارەزووی سێکسی یەکێک

ێ و برا بالڕێدە تەواوەتی سەرکوت بکرێ یان تێرکردنی بە بە و توندڕەوی تێر بکرێت. ئەگەر ئەم خواست

 ەیژیانیدا کۆمەڵێ کێشلە کە ئەمە دەترازێ  گوورانحاڵەتی هاوسەنگی و لە  ەکەسەکە ئەو بێ،ە تووشی کێش

وو هەملە  سێکسییەکانە هۆی نەخۆشی ڕۆحی و دەروونی و تەنانەت جەستەیی. نۆڕمە و دەبێت کاساز دەبۆ 

 ەهەندێکی دیکو ەن کەد هەندێ کارکردی پەیوەندیی سێکسیلە  داکۆکیە ئەم نۆڕمان و کۆمەڵگاکاندا هەن

ە ڕەوتی بلە  و ئەندامانی کۆمەڵگاە مانادارە مرۆڤ هەمیش ی. ڕفتاری سێکسیەنەوەڕەت دەک

ەلتوورێکدا لەگەڵ کلە  قبووڵکراوەکانە سێکسییە ڕفتارە دەبن. بەم پێیە کۆمەاڵیەتیبوونیاندا فێری ئەم نۆڕمان

لە  ۆڤمر کە پیشان دەداە ئەوە ئەم. و فەرقی هەیەە دیک یوورێککەلتقبووڵکراوەکانی ە سێکسییە ڕفتار

مێژووی دوو هەزار ساڵەی ڕۆژاوا، پاڕادایمگەلی لە  فێری کاردانەوەی سێکسی دەبێت. داکەلتووری خۆی

وانەکانی ە ل ەکە ئەخالقیی ی /یئایین گومانیی سێکسیدا زاڵ بووه. کۆنترینیان کەلتوورسەر ە جۆراوجۆر ب

 ارەزوویئزانینی دامرکاندنی تاوانە ی بسەر بناغەلە  ەبنەڕەتەولە  وە سەرچاوەی گرتووە ی مەسیحییەوئایین

 توندییان کۆنتڕۆڵی ە دەرەوەی چوارچێوەی باو )هاوسەرگیری( و هەوڵ بۆ ڕەتکردنەولە  سێکسی

سەدەی هەژدەهەم، ە ، واتۆشنگەریسەردەمی ڕسەرهەڵدانی . هەتا ڕەگی داکوتاوە سێکسی ئارەزووی



ەدەی نۆزدەهەم سلە  سێکسییەکاندا بااڵدەست بوو. بەاڵمە سەر پەیوەندییە ئەخالقی ب –ی ئایین گومانیبەردەوام 

 خوازانەیکی مۆدێڕن و تاێکوەک بێچمئێحساسی سەردەمی مۆدێڕن، عەشقی  سەرهەڵدانیبەم الوه، لەگەڵ 

ێکۆڵەران، لە ل ، هەندێگهۆڕینەپێی ئەم ە بەدیلی سەرچەشنی پێشمۆدێڕن. بە بوردە وردە بوو ڕفتاری سێکسی 

ییەکان، زۆر ڕەوشە نەریت. لەگەڵ 1بەرهەمی سکۆالری ڕۆژاوا دەزاننە سەردەمی مۆدێڕندا بلە  عەشق

ـی 14دەیەی ە ل شێوەی تایبەتە بە بەدی هاتن ک سێکسییەکان ەهۆگریی پەیوەندیی لەگەڵلە  لیبرالترڕەوشی 

لە  ەکانمەسیحیی ئامۆژە یژێر کاریگەریلە  ەخەڵک بەتایبەت ئەو کەسانەی کلە  نی بەهێز بوون. هەندێیزای

ەگەرچی ئ شیاو نییە،هاوسەرگیری  دەرەوەی بازنەیلە  پەیوەندیی سێکسیە ن، پێیان وایدای ڕۆژاواییکەلتوور

ە ل داکۆکیبەرامبەردا هەندێ لە  و گرنگی ژیانە.باش چێژی سێکسی الیەنی ە کە زۆر کەس باوەڕیان وای

 اوازەکانجی یەسێکسی یەچاالکیهەمبەر لە  دەکەن وهاوسەرگیری  بازنەیدەرەوەی لە  ندیی سێکسیەپەیوسەر 

تانی واڵلە  زۆرێکلە  .ننوێننەرمی رمی و زک و زا(فەهاوسەرگیریی  دەرەوەی بازنەیلە  )ڕفتاری سێکسی

ا ەکاندفیلم و نواندنلە  سێکسییەکان ئازادتر و کراوەتر بوون.ڕەوشە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا لە  ڕۆژاوایی

ە سااڵن کەبوو و بابەتەکانی پۆڕنۆگڕافی بۆ زۆربەی گەورنەکراو پێشتر قبووڵە دیمەنگەلێک پیشان دەدرێن ک

  2.بە ئاسانی دەست دەکەوێتخوازیارین زۆر 

راوجۆر، شێوەی جۆە یاسایی بکەن و بەبە سرووشتیی ئارەزووەئەم ە یەکتاپەرستییەکان هەوڵیان داوە ئایین 

ایبەتی ی ئیسالم سەرنجێکی تئایینقەدەغە دەکرد. لەم نێوانەدا، ە ترازان لەم ڕێکارانلە  شوێنکەوتووانی خۆیان

ڕێگری،  ەبە و گرنگییەکی تایبەتی داو ،ڕووی سەرچەشنی ڕفتارێکی سێکسیە سەر خستنە پرژاندووەت

ەوتن، پێشکگەشە، ە سێکسییەکان؛ چوونکە و کێشبە الڕێداچوون ، کانەیینەشیاوچاکسازی و چارەسەری 

ڕێگەی لە  و کەماڵی مرۆڤ، چاکسازی و پەروەردەی نەوه، درێژە دان و پاراستنی ڕەچەڵەک یبەختەوەر

 وونەوەبپارێزراوی و پاکلە  ،ی کۆمەڵگایدوایدا پاکە و بە بوونی سیستەمی بنەماڵە دروست، درێژە دان و تۆکم

اراستنی پ یانەینەدا دەبینێت. مۆدێلی ئیسالمینەبوونی ئەم کێشاهەروەها و  بە الڕێداچوونەجۆرەکانی ئەم لە 

)تێرکردنی شیاو و هاوسەرگیری  دوو ڕەهەندی پاکداوێنی و خۆپارێزی سێکسی ولە  ڕفتاری سێکسی

ڕێگەی هاوسەربژێری( پێک دێت. ئەم دوو ڕەهەنده، سنوورێکی لە  ئارەزووی سێکسییەکانڕەزامەندانەی 

هەتا دواساتی ژیان ە دایکبوونەولە  کاتیلە  گۆڕانی مرۆییی ەژێدرلە  بنەما و بەرنامەکانلە  بەرباڵو

کاتی لە  )چاودێری، کۆنتڕۆڵ، ڕێنوێنی و پەروەردەی سێکسی، ئامادە کردن و ڕاهێنانی سێکسی

 ان(سێکسییەکەشیاوییە هاوسەرگیری، ڕاهێنانی سێکسی و شێوازی هاوباخەڵی و چاکسازی و چارەسەری ن

گیری، ی هاوسەرسالە  سیستەمی بنەماڵە ولە  کسیسێئارەزووی ، تێرکردنی ی ئیسالمئایین. 3خۆ دەگرێتلە 

وی ئارەزوە مرۆڤەکان دەدا کە بە سەر دەکا و ڕێگلە  هەژمار و داکۆکیە وەک بابەتێکی پەسندکراو دێنێت
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 اسی،پێی پێناسەی کۆمەڵنە ڕێگەی تێکەڵبوون لەگەڵ هاوسەرەکانی خۆیان تێر بکەن. بلە  خۆیانسێکسی 

 .1پەیوەندیی سێکسی نێوان دوو ڕەگەزی بەرامبەروامیی ەردەب دەبێتە هۆی ەکە کردەوەیەکهاوسەرگیری 

 ەکە هەی گشتی، کارکردی ئەرێنی یحاڵەتێکدا بۆ سیستەمی کۆمەاڵیەتیلە  ەپێکهێنانی بنەماڵهاوسەرگیری و 

 یاکەکەسی و کۆمەاڵیەتیلێکەوتە و خەسارەتی تدەنا بارودۆخی گونجاودا ئەنجام بدرێ، لە  کات ولە 

 ژوماری لێ دەکەوێتەوه. بێ

 ران ێئلە  رگیریە. هاوس1-6

المی ئێران پێی یاسای مەدەنی کۆماری ئیسە ییەکانە. بئایینی ئیسالم و بەها ئایینپێی ە ئێران بلە  هاوسەرگیری

 ،اتی(یان کە )سیغهاوسەرگیریی کاتی  هەمیشەیی وهاوسەرگیریی  یدوو چەشن ەفیقهلە  گرتووەرچاوسەکە 

بێ سنوورداریی زەمەنی و ە هەمیشەیی، هەر دوو هاوسەرەکە بهاوسەرگیریی لە  شەرعی و یاساییە.

؛ بەستندە یی ئیسالم و یاساکانی ئێران پەیمانی ژن و مێردئایینپێی ە دیاریکراو، ب ەکیدیاریکردنی ماوەی

ونی ڕا و بۆچو داسالمی و کۆمەاڵیەتیگوتاری ئیلە  ەکهاوسەرگیریی کاتی  بڕیاری مەحرەمێتی /لە  بەاڵم

ە ئێران پێکەو یـی یاسای مەدەنی1401و مادەی ە زای شێعئایینپێی ە سەره، هاوسەرەکان بلە  جیاوازی زۆر

ەی هەبێت. پاش تێپەڕینی ماو سێکسییانمەحرەم بن و یان پەیوەندیی ە ماوەیەک پێکەوە پەیمان دەبەستن ک

 تەاڵق ناکات. ە و پێویست بە خۆ هەڵدەوەشێتەوە خۆ بە دیاریکراو، هاوسەرگیرییەک

ن و کوڕان نێوان کچالە  ەکە کاتییهاوسەرگیریی  بڕیاری مەحرەمێتی هەمان یەوەیئایینڕوانگەی کارناسانی ە ل

 یان ێدرەنجام دەئ هاوسەرگیریلە  هۆکارگەلێکی وەکوو دەرفەتێک بۆ ئاشنابوونی بەربە ؛ و ێئەنجام دەدر

اح، کەوتنەوەی گونلە  مەبەستی ڕێگریە بوونی کچان و کوڕان زۆره، بەپێکەوە شوێنانەی کلەو ە ئەوەی ک

ەمێتی مارە دەکەن. بڕیاری مەحر کۆمەاڵیەتییەکان لێکیانە کۆنتڕۆڵی ڕفتاری سێکسی و کەمکردنەوەی زەخت

رەساڵی گەو گەنجانینێو لە  وە دەزگیراندارییقۆناغی ، تا ڕادەیەک هاوشێوەی هەمان تیەیئاشنا ستی ەبەمە ب

الیەن دایک و باوکەکان خۆیان و گەورەکانی خزم و کەس و یان لە  دەتوانرێ وە ساڵ باو 11ژوور تەمەن 

ە شوێنە ل کەوتنەوەی تاوانلە  ڕێگریبە مەبەستی ن؛ رێمارە بک لێکە وەیئایینیالیەن زانایەکی لە  ەئەوەی ک

رێن. بەم دەکە لێک مار نهێنیشێوەی ە یەن بنەماڵەکان و باللە  گشتییەکان، کچان و کوڕانی منداڵ و مێرمنداڵ

بێ  ەخۆی، بە دەگرێت پەسندکراوبازنەی بڕیاری مەحرەمێتی الیەنی لە  کاره، پەیوەندیی کچان و کوڕان

یی هاوسەرگیر بڕیاری مەحرەمێتی وە کە ئەوەی ئاسەواری یاسایی دیاریکراوی بۆ هەبێت. شایەنی ئاماژەی

نگەی ڕوالە  کاتی بڕیاری مەحرەمێتیلە  و پەیوەندیی سێکسیە نییە جیاوازییەکیان پێکەوهیچ کاتی 

 ڕێگەپێدراوه. ە وەیشەرعی

ەودای ئێران، ملە  ئابووریباری ەهەروەها دۆخی نالو  یەکانی و کۆمەاڵیەتیکەلتوورفاکتەرە لە  ەئاوڕدانەوە ب

ی هاوسەرگیریهەلی ە ک حاڵەتانەی. بەم شێوه، لەو ووهبزیاتر و هاوسەرگیری  سێکسینێوان باڵقبوونی 

خراوەتە  ەچارە وەک ڕێگهاوسەرگیریی کاتی  مومکینە، بڕیاری مەحرەمێتی /ناهەمیشەیی و بوونی ژن 

 وەدەستهێنانی زانیاری بۆ، سێکسییەکانە ئارەزووکردنی رو گەندەڵی، تێ هـگونالە  ڕوو. ڕێگری

 ئاسوودەیی ڕۆحی و هزری و نەبوونی ئیمکانیاتی پێویست بۆهەمیشەیی، دەستخستنی هاوسەرگیریی 
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ارەیە. پاش سەرکەوتنی گە چئەم ڕێووی ڕە خستنسەرەکیترین هۆکارەکانی لە  هەمیشەییهاوسەرگیریی 

 لە پێگەی جۆراوجۆردا هەوڵی دا داکۆکی و بەرگریلە  شۆڕشی ئیسالمی، ئەکبەر هاشمی ڕەفسەنجانی

خوتبەی نوێژی هەینی سێیەمی مانگی بەفرانباری ساڵی لە  او بۆ یەکەم جاربکات. ناوبرهاوسەرگیریی کاتی 

هاوسەرگیریی کاتی ە کۆمەڵگا ئاماژەی بلە  یئەخالق یگەندەڵیلە  ڕێکاری ڕێگری ـی هەتاوی وەک1314

« ت.نێبڕەخسێگەنجان دەکا، دەبێ هەلی پاکداوێنبوونیش لە  داوای پاکداوێنیە حکوومەتێک ک»کرد و وتی: 

تووشی تاوان هاتوون، شیاوی  داڕژێمی ڕابردوولە  هەندێ کەسە بەوەی کە ڕەفسەنجانی وێڕای ئاماژ

اتی هاوسەرگیریی ک و بیانهێشتبا خەڵکی هەژار،ە سیغە نەکردایلە  ئەگەر ڕێگرییان»، وتی: ڕێنوومایین

ان زینای ڕۆژاواییەک الساییکردنەوەیە ی کۆمەڵگای پێشوو بکەلتووربکەن، هیچ کەس تووشی زینا نەدەبوو. 

کتێبی لە  هاشمی ڕەفسنجانی« 1حەرام کردبوو.هاوسەرگیریی کاتی  ڕێگەپێدراو دەزانی؛ بەاڵمە ب

ەمیشەیی ههاوسەرگیریی  وەک حەقیقەتێکی پیرۆزە کۆمەڵگای ئێم: »... بیرەوەرییەکانی خۆیدا نووسیویەتی

هەیە. من وتم ئافرەتانی سەرگیریی کاتی هاولە  قبووڵ کردووه؛ بەاڵم وێنەیەکی ناشیرین و نەخوازراوی

ێک و کەمتر یان زیاتر پە و پێنج ساڵە و دوو ساڵە کاری بێنن و ژیانی یەک ساڵە بە مێردیش بۆیان هەیبێ

ە ابەتکچانی کەم تەمەنیش ئەم بە پەرەی نەسێنێ، کۆمەڵگاکەمان تێک دەشکێت. سەبارەت بە بێنن و ئەگەر ئەم

هاوسەرگیریی  هەموو مەرجەکانیهاوسەرگیریی کاتی هەروەها  باوکیان بێ و یڕەزامەندیە دەبێ ب

  2«نووسینگەکاندا تۆمار بکرێ و ڕوون بکرێتەوهلە  و دەبێە خۆ گرتوولە  هەمیشەیی

 

 ە انریی مهرخەدڵواەرچاوه: هەکانی. سەجۆراوجۆرە چمێران و بێئلە  رگیریەهاوسلە  رەکانی بەکسییێسە ندییەیوە. پ1ی ەنێو

ە نکتاوتوێ نەکراوه. چوو ەوەڕوانگەی یاساییلە  کانزانستی و زانکۆییەە کۆبوونەولە  بڕیاری مەحەرەمێتی

لە  وە شێوەی شاراوە تەواوەتی بە و پەیوەندیی لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر بە هاوسەرگیرییە ئەم چەشن

 دەکرێن،ە مێتی لێک مارڕێگەی سیغەی مەحرەلە  ەی ئەنجام دەدرێ و ئەو هاوسەرانەی کئایینچوارچێوەی 

 پابەندێتی وە هەر چەشنلە  ئەگەری کۆتایی هاتنی ماوەی بڕیاری مەحرەمێتیلە  ەلەم بابەتە ئاگادارن ک

لە  رمەبەستی وەدەستهێنانی ئاشنایی و ناسینی زیاتری بەە بەرپرسایەتییەک بێبەریین. بڕیاری مەحرەمێتی ب
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ی ئەگەری نەبوونلە  ەبەاڵم ئەم خاڵە دەبێ ڕەچاو بگیرێ ک تا ڕادەیەک پاساودار و عەقاڵنییە؛هاوسەرگیری 

ی کۆتایی هەمیشەیهاوسەرگیریی ە بە هاوسەرگیرییە ئەم چەشنە هۆی زەختی بنەماڵە یشتن، ئەگەر بەلێکتێگ

، کاتی بڕیاری مەحرەمێتیلە  ەالیەکی تریشەولە  هۆی داڕمانی بنەماڵە.ە داهاتوودا ببێتلە  ەپێ بێ، لەوانەی

ی یهاوسەرگیرە ئەگەری کۆتایی نەهاتن بلە  ئارادایە کەلە  پەیوەندیی سێکسی و دڕانی پەردەی کچێتی

 هیچ کوێلە  ەخەسارەتی ڕۆحی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی بۆ ژنان و بەو پێیەی کدەبێتە هۆی  هەمیشەیی

ام بدات. بڕیاری داپەڕێک ئەنجهیچ تۆماری یاسایی نەکراوه، ناتوانێ بۆ سەندنەی مافی تەواوی خۆی 

ئەنجام دەدرێ، لێکەوتەی  هـگونالە  مەبەستی ڕێگریە مندااڵن و مێرمندااڵن بنێو لە  ەمەحرەمێتی ک

ندان، زیاتری وتەمەنی باڵقبولە  ەجیاوازتری لێ دەکەوێتەوه. پەیوەندییەکانی نێوان کچان و کوڕانی مێرمنداڵ ک

 .نییە هاوسەرگیری ئامادەییەکی هزری و ئابوورییان بۆە هیچ چەشنکە حاڵێکدا لە  ئەوە الیەنی سێکسی هەیە

ە هۆی زەختە هۆی پەیوەندیی سێکسی و بە بێتدەتەمەنی منداڵی و مێرمنداڵی لە  تیێرەندیی هاوسەیوەپ

ئەگەری لە  هاوسەرەکانن و یهاوسەرگیری میکردنیرفەە کۆمەاڵیەتییەکان، بنەماڵەکان هەڵوەدای ب

ەرگیریی هاوس بوونیهۆی ئاسانە تدەبێە الیەن پیاو ئەم پەیوەندییلە  هەمیشەییهاوسەرگیریی  قبووڵکردنی

ێکسی یی و سەخوێندن، خەسارەتی جەستلە  زۆربەی حاڵەتەکاندا لێکەوتەگەلی وەکوو وازهێنانلە  ەکمندااڵن 

ئەگەری کۆتایی لە  بەاڵم 1بێوەیی لێ دەکەوێتەوه.کۆتاییدا منداڵلە  بەتایبەت بۆ کچان، خەسارەتی ڕۆحی و

ەمیشەیی، ههاوسەرگیریی  ەبهاوسەرگیری کاتی نەکەوتنی پیاو بۆ گۆڕینی کبڕیاری مەحرەمێتی و ڕێهاتنی 

. کراوی ڕۆحی دەبێتەدەرکەوتەی جیدیتر دروست دەکا و منداڵ یان مێرمنداڵی کچ تووشی زیانی قەرەبوون

 ند هۆکاریبەر چەلە  سزۆر کەە ک نیانەییەکان لەو تابۆئایینڕێوڕەسمە لە  لێکدانەوەی ڕەخنەیی هەندێ

زەمەنی و شوێنی  یهۆی پێویستیە داب و نەریتەکان بلە  ، بەاڵم کاتێک هەندێقەرەی نادەنلە  جیاواز خۆ

ە ل ، دەبێ پێداچوونەوەیان پێدا بکرێ وبۆ تاک و کۆمەڵگاکۆمەاڵیەتی و دەروونی  یخەسارەتە هۆی ندەب

  .نبکرێ چاودێریە یاساوی ەگێڕ

 
 
                ران. ێئلە  ەختەشوێرگیریی پەی هاوسەوەژینێت بۆ توەاڵۆژهڕربایجانی ەزگای ئازێپارلە  یدانیە. کاری م2ی ەنێو

 دی.ەحمەنە: کامیل ئێو

                                                           
ن ەنووسەر لە توێژینەوەیەکدا لە ژێر ناوی زایەڵەی بێدەنگی: توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیریی پێشوەختە لە ئێران کە لە الی - 1

باڵو کراوەتوه، لە لێکۆڵینەوەیەکی گشتگیر و مەیدانی گرنگترین لێکەوتەکانی هاوسەرگیریی پێشوەختە بە  6815چاپخانەی شیرازه لە ساڵی 

ڵکشانی ڕێژەی تەاڵق و بێوەمنداڵی، خۆکوژی بەتایبەت لە ناو کچان، خەسارەتی جەستەیی، سێکسی و ڕۆحی، بەردەوامبوونی پرۆسەی هەژاری هە

 ناساناندووه. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەشی دووهەم:

 چوارچێوەی تیۆریی هاوسەرگیریی کاتی

 



 ژوویی سیغەێی مەشینێ. پ6-1

ستان، ەدزارەمادیانی هلە  کانەگەڵی بەرێگوە ت. بێکرەدی دەرگیریی کاتی بەماکانی هاوسێه رانی کۆنێئە ل

نیی دیاریکراو و سنووردار ەمەکی زەیەرگیری بۆ ماوەهاوس، داشتەردەئایینی زلە ە ک ێوەکەردەبۆمان د

بکا  واژۆە ستەبێم گرەر ئیزنی باوکی ئەسلە  کێر کچەگەستان هاتووه: ئەزاردەمادیانی هلە  درا.ەنجام دەئ

ە ویستێ، پێ، باوک بمرەکڵەساە کۆتایی هاتنی دلە  رەر بەگەری تۆ" و ئەهاوسە بمەد ڵساە ی دە"من بۆ ماوە ک

و ەدا، چیتر ئەکەڵساە کۆتایی دلە  مەاڵدیلی باوک. بەبە تێک )ستوور( ببێمینەئ ەکڵەساە کۆتایی هاتنی دلە  رەب

ە گڕم بەئە ک ەڵێدە وەم بارەزداپووریش لەتایۆن مەک 1باوکی.ە تێبەو ئایۆگین دە نییە و پیاوەری ئەهاوسە کچ

ە تێببە ستویێو پ ێماوی باوک بێجەبە تاکە م کچەئە کە یەهە وەری ئەگەکا و ئەرگیریی کاتی دەهاوسە بە ئاماژ

گیری رەهاوسە دا کەپیشان د ەم مادەئە واتەبۆ باوکی دیاری بکات. کە وەگرێی جەوەئایۆگینی باوکی بۆ ئ

 ێایی پکسی کۆتێندیی سەیوەی پەو لەگەڵ کۆتایی هاتنی ماو ێسترەبب ڵساە ی دەبۆ ماوە نێیتوانی بۆ وەد

اتی رگیریی کەریتی هاوسەنری ئیسالم، ەمبەغێپلە  رەکانی بەبەرەناو علە  2بوو.ەق نەاڵتە ویست بێهات و پەد

هۆی ە بە کەشاری ملە  تەتایبەو بە بووکی باو ەییرگیرەهاوسە تعەکی ئاسایی بووه. مێتەبابمان سیغە، ەیان ه

 3ە.کەمە هاتنەژنان دە ستەبەم مەبۆ ئت ەنانەتە ک کێجۆرە هاتوچۆی مسافران )بۆ بازرگانی( باو بووه؛ ب

یان ە ناو مەر بەرگیریی کاتیش هەیان هاوسە تعەمە دا کەپیشان دە کانی دیکەوەتەژووی نێمە ک بێچاوخشاندن

وتنی ەرکەپاش دە کە ب بووەرەکانی عەریتەدابونلە  ئیسالملە  رەبە سیغە واتەبووه. کەبوونی هە وێناوی هاوش

 ین. ەی بکێی ئایینیدا تاوتوەوێچوارچلە  ێبەدە ر بۆیەو هە وام بووەردەماناندا بڵموسلە  ێندەناو هلە  شیئیسالم

 سیغە یی ئایینی و فیقهیەوەکدانێ. ل1-1

ی دوو رگیرەستی هاوسەبێو گر ێبەد ڵەاڵو پیاو بۆ ژن ح رگیری، ژن بۆ پیاوەنجامی هاوسەئلە  ئیسالمە ل

 رگیرییەیاری مەحرەمێتی(. هاوسڕرگیریی کاتی / بەیی )دائم( و کاتی )غیردائم( )هاوسەمیشەه: ەشەب

 ێرابکە مارە وێم شەبە ک کێو ژنە ییەمیشەو هە کراوەدا دیاری نێرگیری تەی هاوسەماوە کە یەوەیی ئەمیشەه

؛ بۆ ێدا دیاری بکرێرگیری تەی هاوسەماوە کە یەوەرگیریی کاتی ئەو هاوس)دائمە(.  ییەمیشەن هەڵێی دێپ

ی ەاوم ێبەم دەاڵ؛ برێتبکە ک یان زیاتر مارڵێک یا مانگ یان ساێۆژڕک یان ێرێی کاتژمەژن بۆ ماوە نێو

ە کەییەدا مارەتڵەم حاەری ئەگەئلە  ەت کێبەاتر نکیان زیەرد یان یێو م نی ژنەمەتلە  رگیریەهاوس

رگیریی ەهاوسە واتە. ک4تعە" یان "سیغە"ەن "مەڵێی دێپ ێکرەدە مارە وازێم شەبە ک کێو ژنە وەتێشەوەدەڵه

 کێکەیە، یەوەکدانێتی لەدا بابەوەژینێم توەلە یی کەمیشەرگیری ناهەیاری مەحرەمێتی یان هاوسڕکاتی یان ب

م ەدا ئەوننهلی سەناو ئلە  ەاڵن؛ بەکەر دەسلە  داکۆکیە عێهلی شەیان ئێقەفە کە رگیرییەکانی هاوسەوازێشلە 

هلی ەو ئە عێهلی شەیانی ئێقەفلە  ر کامەه .ەکانەرعییەناشە رگیرییەندی هاوسەیزبڕلە  ەرگیرییەهاوسە شنەچ

کان ەوەانێڕت و گەکان، سونەئانییڕقو ەگەڵبە پشت بە تعەتی مێرعەتی و شێرعەناشە ت بەبارەس ەسونن

 ستن. ەبەد

                                                           
1 - Perikhanian. A. (1980). The Book of a Thousand Judgments (A Sasanian Law Book) (MHD): Costa Mesa 

 (. خانواده در ایران باستان، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی2939) مزداپور، کتایون -2 

 )بیتا(. الزواج عند النعرب فی الجاهلیه و االسالم.. دمشق: ەالس  ،ترمانینی -3 

 ، نشر نورالمبین(. توڤیح المسائل2931سیستانی.. سید علی ) -4 



 وهەعێلی شهەی ئەوانگڕلە  واداریڕە. 6-1-1

 و زۆر زوو کۆتایی پێە هەمیشەیی نییە بۆ سوود بینین و چێژ بردنە؛ سوودێک ک کوشەی مۆتێعە، ناوێ

پەیوەندیی هاوسەرێتی هەتا ماوەیەکی دیاریکراو ە هۆی ئەوەوە بە کە وشەدا، مارەییەکی تایبەتلە  ەدێت. مۆتێع

 24گوێرەی ئایەتی ە بە فەقێکانی ئەهلی شێع 1.ئەنجام دەدرێتمارەییەکی دیاریکراو ە هەمبەر بڕلە  و

ە ب   فََما اْستَْمتَْعتُم...بەڵگەی قوڕئانی دەهێننەوه:  )هاوسەرگیریی کاتی ە سووڕەتی نیساء بۆ شەرعییەتدان ب

ْنهُن   نە ب   ْیتُمضتََرا ف یَما َعلَْیُکمْ  ُجنَاحَ  َوالَ  ۀ  ضفَر ی أُُجوَرهُن   فَآتُوهُن   م  ا َکانَ  ّللا   إ ن   ... ۀ  ضاْلفَر ی بَْعد   م  ا َعل یم   َحک یم 

لە  ەمارەییەکەیان بدەنێ و هیچ گوناهیش نییە کە فەڕزە و جا لەگەڵ هەر ئافرەتێک هاوسەریتان گرت ئەو ...

ە شڕاستی خودا هەمیە دوای دیاریکردنی بلە  سەری ڕێکەوتبوونلە  کەە کەم کردنەوی ئەو مارەییلە  سەرتان

گێڕانەوی ئیمامان و شوێنکەوتووان ە پشت بە سیغە ... (  هەروەها بۆ شەرعییەتدان ب ە و بەردەوام دانا و زانای

ە ێم خۆش نییپ ،بکا و بۆ پیاوەکانی ئێوهە پیاو سیغە کە ئیمام سادق )س.خ( دەگێڕنەوه: موستەحەبلە  دەبەستن.

  2سیغەی کردبێت. کبێ ئەوەی النیکەم جارێە بمرێ ب

 
 دیەحمەلە: کامیل ئە نێد، وەشهەوی. مەزڕەمی ەرەحلە  تەماعەجە ژی بێ. نو3ی ەنێو

 

 وهەهلی سوننەی ئەوانگڕلە  ە. بایکۆتکردنی سیغ1-1-1

 

تی ەئای وە تعەرمانی مەق، فەاڵتی تڕەسوولە  ەدەق و عەاڵتی تەی ئایەرێگوە بە کە یان وایەڕباو ەهلی سوننەئ

 النَِّساءَ  ْقتُمُ ل  ط اذإ   الن ب يُّ  أَیُّهَا یَا : ێرمووەفەد ەتەم ئایەئە چوونک 3وه.ەتەنراوێشەوەڵ( ه24می )نساء: ەکەی

ت ه ن   لِّقُوهُن  طفَ  د  ةَ  واصَوأَحْ  ل ع  د  ق ەاڵن تک ژنانتاێنە( کاتەیەابگڕتت ەئوممە ر )بەمبەغێی پەئە وات... َوات قُوا  اْلع 

وه(، ەاک بۆتپە ی مانگانەعادلە  تەئافرە ی کەو کاتەلە بریتییە )کن ەقیان بدەاڵکاتی دیاریکراویاندا تلە  نەدەد

                                                           
 15 - 37، ص 1پیامدهای آن"، فصلنامە فقە مدنی، شماره  . "ازدواج موقت و(6816محمدرضا ) حاجی اسماعیلی، -1 

 ۱۶۴۶۳ فهرموودەی ژماره،  ۱۳ل ، ۱۱بهرگی ، هالشیع وسائل ،یو حر عامل ۴۶۳: ل، ۱بهرگی ، باح المتهجدصم ،یوستو خێش -2 

 بینا.  ،فخر رازی.. محمد )بیتا(. التفسیر الکبیر -3 



ی ەوەونتە، جیابوەم ئایەی ئێپە .  .( بردگاریشتان بترسن ..ەروەپلە  ابگرن،ڕردی وە ش  بەو کاتەحسابی ئ

ە، ق بوونی نییەاڵتعە، تەملە  ەچوونک .ەویستێپ ەدەاگرتنی عڕش ەوەو پاش ئە قەاڵرجی تەمە رد بێژن و م

 ؛ەی دووهەمخەلیف ڵپاە نەخەدە تعەبایکۆتی مە هلی سوننەئلە  دیکەکی ێگرووپیە. ەتعەدژی مە تەم ئایەئە واتەک

لە  ئەوەی 1رام کردوون.ەح ێی ژن(ـم لەتعەج و مەی حەتعەم )مەم دووانەهاتووه: من ئ خەلیفەی دووهەملە 

بەتەکانی حاڵەتە تایلە  سەرەتاکانی ئیسالم ولە  هاوسەرگیریی کاتیە کئەوەیە ە نەدا هاتوونهلی سوڕوانگەی ئە

 سەرەتای ئیسالمدا حەرام و ڕەتی کردۆتەوه. هەندێکیلە  وەکوو جەنگ ڕێگەپێدراو بووه؛ بەاڵم پێغەمبەر

ڕێگە پێدراو نازانن. ە بە خەلیفەی دووهەم دەبەستن و ئەوە ت بشو حەرامکردنی پە دیکەش بۆ ڕەتکردنەو

 گەکانیبەڵەر و فەرمانی خەلیفەی دووهەم، بالیەن پێغملە  ئایەت و حەرامکردنیپێی ە وەی بهەڵوەشانەە کەوات

 .یەحەرامکردنی سیغەە بۆ ب ەئەهلی سونن

 

 ی یاسایی سیغەەوەکدانێ. ل8-1

 

اسای یلە  و کۆمەاڵیەتییە.یاسایی نیکاح جۆرێک ناوەندی  ، نیکاح و ئاسەوارەکانییاساییەوەڕوانگەی ە ل

انی ئیسالمی واڵتلە  بوونی نییە. تەنانەت یاساکانی هەندێیاسایی هاوسەرگیریی کاتی  واڵتانی بیانی ناوەندی

ی ژیاساداڕێ. بەاڵم دەکاتەوە گەندەڵی سیغەسەر لە  جەختالبنانی( ە ـی یاسای )حقوق العائل11وەکوو مادەی 

لە  ی باسکورتە ب ـی هەتاوی1331پەسندکراوی ە بنەماڵلە  یاسای مەدەنی و یاسای پشتیوانیلە  ئێرانی

  2نیکاحی کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی دەکات.یاسای ناوەندی 

 

 ە تعەماکانی مە. بن6-8-1

 

)مێرد  کردنە مارە کردن، شوێن و الیەنەکانی مار ـی(تتایبەوشەی مارە کردن )لە  ەبریتییە بنەماکانی مەتع

دیکە لەگەڵ "پێویستکردن و هاوشێوەی گرێبەستەکانی ە مارەیی. گرێبەستی مەتعبڕی و ە و ژن(. ماو

ـی 1412سەر خواستی الیەنەکان دەکات. مادەی لە  دەاللەتە ڕاشکاوانە )ایجاب و قبول( کە قبووڵکردن"ـ

ە کوشانەی پێویستکردن و قبووڵکردن بەو ە "نیکاح ڕوو دەدا بە ئێران دیاری کردوو ییاسای مەدەنی

لە  دنکرویستهاوشێوەی نیکاحی هەمیشەیی،  پێە غسیلە  دەکات."ی هاوسەرگیر سەرلە  دەاللەتە ڕاشکاوان

ئەگەر ژن موسڵمان بێ، نیکاحی ئەو لەگەڵ پیاوی ە مەتعلە  الیەن پیاوه.لە  و قبووڵکردنە الیەن ئافرەت

دەڵێ: "نیکاحی ئافرەتی ە ئێران لەم بارەو یـی یاسای مەدەنی1413پێدراو نییە. مادەی ە ناموسڵمان ڕێگ

هەر دوو چەشنی لە  و بۆ هەر کامە ناموسڵمان ڕێگەپێدراو نییە." ئەم فەرمانە، ڕەهایموسڵمان لەگەڵ پیاوی 

ە ماوەیە. چوونک ەبە بناغە سەرەکییەکانی نیکاحی کاتی، ئاماژلە  نیکاحی هەمیشەیی و کاتی پێویستە. یەکێک

لە  ."جام درابێتبۆ ماوەیەکی دیاریکراو ئەنە کە ـی یاسای مەدەنی دەڵێ: "نیکاح کاتێک کاتیی1401مادەی 

 ەتیتەواوبە ـی یاسای مەدەنی "ماوەی نیکاحی کاتی دەبێ 1401گوێرەی مادەی ە الیەکی تریشەوه، ب

 رالوسیلە(،)تحریلە  پێی فتوای ئایەتواڵ خومەینیە دیاریکراو بێت." بەاڵم ئەگەر ماوەی نیکاح ڕوون نەبێ، ب

 نساریەزا ئەخ مورتێکوو شەی وێقەفکۆمەڵێ ت ەبەڵه 3هەمیشەیی.هاوسەرگیریی ە دەبێتهاوسەرگیریی کاتی 

، ێکرەدیاری نە ر ماوەگەئە دان کەڕەو باوەل "االفهامو مسالک ە "شرح لعملە  هید سانیە"متاجر" و شلە 

ا دهاوسەرگیریی کاتیلە  پێچەوانەی نیکاحی هەمیشەییە ب 4یە.ەشاوەوەڵو نیکاح ه ێر ناگرەنیکاحی کاتی س

                                                           
 احمد بن الحسین )بیتا(. السنن الکبری، دارالفکر. ،بیهقی -1 

 ازدواج موقت از دیدگاه حقوقی، اجتماعی و اهل سنت، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.   .6876 محمد ولوجردی، -2 

 .1/182قم: دارالعلم،  ،لهیالوس ریتحر(. 2933هللا )روح دیس ،ینیخم -3 

تهران، دنشکده ، رساله عدالت از کتاب متاجر مرحوم شیخ مرتضی انصاری" پایاننامه کارشناسی ارشد(. "ترجمه 2911مطلبی، مرتضی ) -4 

 حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی



لە  ـی یاسای مەدەنی1431پێی مادەی ە کاتییە. بهاوسەرگیریی  مەرجی بنەڕەتیمارەیی بڕی دیاریکردنی 

 1430پێی مادەی ە . هەروەها بوهەتێشەوەدهەڵە ئەو، ێکردن ڕوون نەبمارە لە  مارەییبڕی  دانیکاحی کاتی

ماوەی نیکاحەکە ببوورێ، دەبێ نیوەی لە  ڵبوونی سێکسی( ئەنجام نەدرابێ و پیاوەکەەئەگەر دخوول )تێک

 مارەییەکە بدات. 

 تعەەساکانی مڕێ. 2-3-2

ـی 1400ی ەت. مادێکرەد ەدەعو ە تعەی مەوەشانەوەڵقە، هەفەمیرات، نلە  باسە تعەساکانی مڕێشی ەبە ل

ە یەوەئ رەیی هەژن و مار یمیراتگریە دراو بێیساکانی گرڕنیکاحی کاتی، ە "ل ەڵێدە وەم بارەنی لەدەیاسای م

و ژن ە: "ئەڵێنیش دەدەـی یاسای م344ی ەشی داهاتوودا دیاری کراوه." مادەبلە  میرات وە ت بەبارەوا س

ە واتەک "ت.ێوەکەکتر دەیلە میراتیان  بن،ەمیرات نلە  شەبێو بە ییەمیشەهتیان ێرەهاوسە ی کەردانێو م

نگی ەدێنیکاحی کاتی ب یمیراتگریە ت بەبارەر سەدا، یاسادانەم مادەرجی میراتگرتنە. لەمبوون، ییەمیشەه

نیکاحی ە ل میراتگریە ک ێوەکەردەر، دەیاسادان ینگیەدێو بناوبانگ ەکی بەیەی وتێپە م بەاڵب ؛بژاردووهەڵه

 نیەدەـی یاسای م1113ی ەی مادێپە بها ەروەکی نییە. هەیەگێهیچ پە وەرعییەی یاسایی و شەسۆنگلە  کاتی

و ەی ئێپە ب ەکەینبڕەیان مار ێرج کرا بەمە ی کەوەر ئەگەی نییە؛ مەقەفەن کاتی، ژن مافیهاوسەرگیریی لە 

 ت. ێب

 

 دنو مرە خشینی ماوەوه، بەشانەوەڵکوو هەلی وەتگڵەحاە بە توانین ئاماژەدە تعەی مەوەشانەوەڵهە ت بەبارەس

 : بکەین

ی نیکاح، ەوەوشاندنەڵی هەدە"عە دیاری کردوو 1112ی ەمادلە  نیەدەی نیکاح: یاسای مەوەشانەوەڵه لف(ەئ

 )دوو جار کەوتنە یەەوەدوو جار پاکبوون نادووگیاندالە  نیکاحی کاتی بۆرچوونی ەسەو بە خشینی ماوەب

دا چل و ەتڵەم حاەلە ک ێبەی نەی مانگانڕسووە وەنیەمەهۆی تە ژن بە ی کەوەر ئەگە؛ مسووڕی مانگانە(

نیکاحی  ەدان بەژێدرە کدا کێتڵەحالە  وه.ەکاتەاست دڕتشی نیکاحی کاتی پەوەشانەوەڵهە م مادەئ "ۆژه.ڕنج ێپ

لە  رەیاسادانە وەگرتندا، ئڵمالە  گینەستەهۆی دە تێبۆ ژن ببو  ێنێیەبگ اوی پیڵەماەبنیاتی بنە زیان بکاتی 

 وتووه. ەک کڕێی ەوەرچوواندنەسەو بە تعەی مەخشینی ماوەی نیکاح و بەوەشاندنەوەڵر هەس

بن و نیکاح خۆ ەری دەبێک بێکان لەردێتعە، ژن و مەی مەکۆتایی هاتنی ماورچوونی ماوه: لەگەڵ ەسەب ب(

یان ەکەردییێژن و مە ندییەیوەپە بە ژێدر ێوەبیانهکان ەردێر ژن و مەگەئدا ەتڵەم حاەوه. لەتێشەوەدەڵخۆ هە ب

 وه. ەنەیان ساز بکەکەردییێندیی ژن و مەیوەیی یان کاتی، دیسان پەمیشەستنی نیکاحی هەبە ب ێبەن، دەبد

ی ندیەیوەپە کۆتایی ب ەماوی ەژێدرخشینی ەبە بە یەبۆی ه ێوەبیه ێر کاتەخشینی ماوه: پیاو هەپ( ب

 وه. ەتێشەوەدەڵدا نیکاحی کاتی هەتڵەم حاەلە ک ێنێتی بێرەهاوس

 نێێکان دەردێتی ژن و مێرەندیی هاوسەیوەپە خۆ کۆتایی بە کان خۆ بەرەهاوسلە  کێکەمردنی یمردن:  د(

ە خشینی ماوەی نیکاح، بەوەوشاندنەڵی هەدە"عە نی دیاری کردووەدەیاسای م 1112ی ە(. ماد1133ی ە)ماد

ە وەنیەمەهۆی تە ژن بە ی کەوەر ئەگەیە؛ مەوەنادووگیاندا، دوو جار پاکبوونلە  رچوونی نیکاحی کاتیەسەو ب

وونی رچەسەیان بهەڵوەشانەوە ە بە کک ێکاتە ۆژه." واتڕنج ێدا چل و پەتڵەم حاەلە ک ێبەی نەی مانگانڕسوو

 ەدەو پاش کۆتایی هاتنی ع ێابگرڕ ەدەع ێبەهات، ژن د ێماوه، نیکاحی کاتی کۆتایی پبەخشینی یان ە ماو

ە یەوە، دوو جار پاکبوونەدەی عەادڕتی نادووگیان ەوه. بۆ ئافرەرگیری بکاتەدیسان هاوسە یەبۆی ه

ەتا ه ێبە، دێبەی نەی مانگانڕسووە ک ێکدا بێنەمەتلە  ر ژنەگەی مانگانە(. ئڕسووە اندنی دوو دانەڕپێ)ت

نی  ەدەـی یاسای م1113ی ەی مادێپە ، بێژن دووگیان بە کدا کێتڵەحالە  مەاڵ. بێستەاوڕۆژ ڕنج ێچل و پ

و ە خشینی ماوەنیکاح و بی ەوەشاندنەوەڵق و هەاڵی تەدە: "عێوستەاڕی ەکەبوونڵتا کاتی منداەه ێبەد

ی ەدەع 1114ی ەی مادەرێگوە بها ەروەهیە." ەوەخستنڵتا کاتی منداەدووگیان ه بۆ ژنیرچوواندنی ەسەب

ی یەمیشەهلە  ەی مردن چەدەییە: "عەمیشەرگیریی هەی هاوسەوێهاوش دارگیریی کاتیەهاوسلە  مردنی پیاو

تدا ڵەم حاەلە ک ێی ژن دووگیان بەوەر ئەگەۆژه؛ مڕە کدا چوار مانگ و دێتڵەر حاەهلە  کاتیدا،لە  و چ



لە  ڵی منداەوەرد و خستنێوان مردنی مێودای نەمی ەرجەو مەە، بڵی منداەوەتا کاتی خستنەمردن ه یەدەع

تۆمارکردنی ە ت بەبارەس "ۆژه.ڕە مان چوار مانگ و دەه ەدەی عەگینا ماوەئ ێۆژ زیاتر بڕە چوار مانگ و د

 رانێکۆماری ئیسالمی ئمی یاسایی ە: "سیستەڵێدە ڵماەبنلە  ـی یاسای پشتیوانی21ی ەکورتی، مادە بە سیغ

مای ەر بنەسلە  ەیی کەمیشەنیکاحی هلە  ە، پشتیوانیڵماەکانی بنەندییەیوەیی پەتی و تۆکمێرەوەی تەئاراستلە 

رکردنی اتۆم وە نییەدەکان و یاساکانی مەرعییەسا شڕێی ێپە نیکاحی کاتیش ب کات.ەیە، دڵەماەنانی بنێکهێپ

 "کان.ەنەوتنی الیەککڕێ. 2. دووگیانبوونی ژن؛ 1ویستە: ێدا پەتانڵەم حاەل

 

 یاری مەحرەمێتی ڕرگیریی کاتی / بەهاوسلە  رشتەرپەنی کچ و ئیزنی سەمە. ت8-8-1

 

سااڵنە. مادەی  13هەمیشەیی، هاوسەرگیریی  هاوشێوەی داکاتیهاوسەرگیریی لە  بۆ کچ نی نیکاحتەمە

سااڵنی تەواوی هەتاوی و  13تەمەنی ە گەیشتن بلە  کچ، بەرکردنی ە"مارـی یاسایی مەدەنی دەڵێ: 1441

مەرجی ە شت برئیزنی سەرپەە بە سااڵنی تەواوی هەتاوی، پەیوەست 11تەمەنی ە گەیشتن بلە  کوڕ، بەر

ە مافە ندناوەلە  (. بەاڵم زۆرێک20/3/1303سندکراوی ەپ لێکدانەوەی دادگای شیاو" )پێی ە مەسڵەحەت ب

تووه؛ گرە شێوەی جیدی ڕەخنەیان لەم النیکەمی تەمەنە و کۆمەاڵیەتی ب یییاسامرۆییەکان و چاالکڤانانی 

 چە نیکاحی کچی پاکیزلە  پێی یاساە دیاردەی منداڵهاوسەری. بپەرەسەندنی  هۆیدەبێتە ە چوونک

لە  ە.پێویست (ی باوکباوک) ئیزنی باوک یان باپیر هەمیشەیی،هاوسەرگیریی  و چهاوسەرگیریی کاتی 

شوێن و نامومکین بوونی ئیزندان، کچ لە  نەبوونی باوکە ئاماد، ناپاساوانەی باوکئیزننەدانی ئەگەری 

 یدادگای مەدەنیلە  هاوسەرگیری و مەرجەکانی نیکاح، داوای ئیزنی خوازڵدناساندنی پیاوی ە دەتوانێ ب

هیچ هاوسەرگیریی کاتی  بڕیاری مەحرەمێتی /بارەی تەمەنی لە  (.1444و  1443تایبەت بکات )مادەکانی 

بێ ە ب داییەکاننو خێزا نیێنهە ڕێوڕەسملە  ەبەر دەستدا نییە. بەو پێیەی کلە  زانیارییەکی وردە چەشن

تەنانەت ژێر کە ە ژومار بینراوتۆمارکردنی یاسایی بڕیاری مەحرەمێتی ئەنجام دەدرێ، زۆر حاڵەتی بێ

تۆمارکردن، چاودێری و لە  هۆی الوازیی یاساە بە مو ئەە واکر رگیریسەوسااڵنیش هاسێزدە  تەمەنی

 . ێتییەهاوسەر یجۆراوجۆرەکانی پەیوەندییەکانە بێچملە  دیاریکردنی وردی تەمەن

 

 تعەەتیی مەی کۆمەاڵیەوەوونکردنڕ. 4-1

 

بژاردنی ەڵهی کۆمەاڵیەتی، ڕوگۆڵسازی، ئاێکوو نوەناسان وەڵکۆملە  کێا و بۆچوونی زۆرڕی ێپە ب

یۆریی تلە  دڵک دۆناەوه. مەنیەوون بکڕرگیریی کاتی ەتوانین هاوسەر و فیمینیزم دەوەلەشقی مەع نی،اڵقەع

کی ەخۆییەربەسازی، ئازادی و سێرچی نوەگەئە کە وەکاتەوونی دڕی خۆی ەوانەبیرکردنەدووبار یسازیێنو

ە واتەوه. کەتێم ببەداهاتوو کە یان بەئاستی متمانی ەوەهۆی ئە م بۆتەاڵناوه؛ بێدیاری هە کان بەتری بۆ تاکەدێز

یان ڵەماەکانی بنەتییەرپرسایەستۆگرتنی بەئلە  قامگیر و توانایەو س ییەمیشەی هەکان پیشەتاکی ەو کاتەتا ئەه

کوو ەلی وەکارگڕێکانی خۆیان ەری خواستەسەنن و بۆ چارێک ناهێپە ڵماەن و بنەرگیری ناکە، هاوسێبەن

و ەزنجیرە خواستەکانی مازلۆ، ب یپێی تیۆریە بر. ەبە گرنەیان هاوسەرگیریی سپی درگیریی کاتی ەهاوس

زووی ەکوو خواستی سۆزداری و ئارەکانی وەتییەڕەبنە ، خواسترگیریی کاتی و سیغەداەهاوسلە  ەی کەیێپ

ی بوارلە  ەکا کەدە انکارییانڕو گۆەز باس لێن. ئانتۆنی گیدنەکەد ێووی لڕ، ێەبدچارەسەر کسی ێس

م ەی ئێپە . بچمی گرتووهێم بەی بیستەدەکانی کۆتایی سەیەی دەژێدرلە  کانەکسییێسە ندییەیوەشنی پەرچەس

دروست  ردێوان ژن و مێنلە  ر"ەوەلەشقی مەناوی "عە ب ێکی نوێشنەرچەم سەی بیستەدەسلە  ندییە،ەنبێپۆل

ن و ەخایکورتە ندییەتمەتوانین تایبەبوو. دە ن و ئازادانەکان دۆستانە، کورتخایەندییەیوەیدا پێتە بوو ک

شنی ەرچەسە ل مەیێر ناوی قۆناغی سێژلە  زێی گیدنەوەئین. ەدی بکەب دارگیریی کاتیەهاوسلە  یەکەئازادبوون

( 2443) رەوەلەشقی مەعر ناوی ێژلە  کداێمەرهەبلە  نە، سیگمۆند باومێنێیناسەکان ژن و پیاو دەندییەیوەپ



ن، باوترین، ێڕری ژیانی مۆدەوەلەبارودۆخی ملە  ەکە ی وایێن پەباومر کردووه. ەسلە  یەوەندنێخو

مان ەه کانەندییەیوەپ یشنیەچەانی و فرسکەی نایەسازترین نموونەشێستیارترین و کەمترین، هەستەئ

رگیری و ەو پاش هاوسە وەتێنرێشەگبدا ویستێکاتی پلە  ێرتوانەدە ک ەووز(ڵکانی گیرفانی بەندییەیوە)پ

ندی ەیوەپەتی فرڵەری حاەگەئلە  رگیریی کاتیەوه. هاوسەتێگیرفاندا بشاردرلە  تیەواوەتە ب رکردنیەسەچار

نی ێستەبلە  ی ژنانەگێی پەوەفیمینیزم پیشاندانرانی ەها نیگەروەت. هێبە ندییانەیوەم پەک لەیەنموون ێتوانەد

فیمینیستان لە  ێدنەدایە، هەنانێستەم بەکسانیی ژن و پیاو لەناو یێپلە  ڵوەها هەروەتی و هەنی تایبێستەگشتی و ب

ە باسلە  ێکەیە واتەزانن. کەتان دەستبوونی ئافرەهۆکاری بندە دا بڵەماەبنلە  ر ژنانەسە ی پیاوان بیستەداڵبا

م ەکانی ئەجۆراوجۆرە وانگڕلە  وەی ئەگێرگیری و پەکان هاوسەفیمینیستیی ەباسی تیۆرییلە  کانەگرنگ

سیاسی ە افملە  ندبوونی ژنانەو پیاو و سوودم واوی ژنەکسانیی تەخوازیاری ی، ڵاڕیە. فیمینیزمی لیبەئاراست

می ەرهەکان بەتییێزەگڕەە کسانییەنایە دان کەڕەو باوەکان لەشییڕ/ شۆ ڵادیکاڕە فیمینیستکانە. ەو کۆمەاڵیەتیی

 ەی کەو یاسایانەئ یێپە بکسانیی کۆمەاڵیەتییە. ەچمی نایێگرنگترین ب و ەتدار و پیاوساالرەاڵسەکی دێمەسیست

 یکانەیاسایی و کۆمەاڵیەتییە کسانییەە، نایڵیاری مەحرەمێتیدا زاڕرگیریی کاتی / بەر هاوسەسە ران بێئلە 

ا دەوەشاندنەوەڵ، میرات، هەقەفەکانی نەمژارلە  کانی ژنانەو مافە ییەمیشەرگیریی هەهاوسلە  زۆر زیاتر

انانی ڤش چاالکەوەر ئەبەر لەو هە قازانجی پیاوانە یاسایی بستیی دارایی و ەداڵها باەروەهت. ێکرەل دێشێپ

 ێندەت هەبەڵه وه.ەستنەوەدرگیریی کاتی ەهاوس/ یاری مەحرەمێتی ڕبتوندی دژی ە ران بێئلە  کانی ژنانەماف

ی ەناسێکوو جۆری پەڵستی نازانن، بەهۆکاری بندە رگیری بەری هاوسەوهەجکان ەنێڕمۆدپۆستە فیمینیستلە 

کوو ەو مژارگەلیلە  کسانەندیی نایەیوەهۆکاری دروستبوونی پە کان بەتییێزەگڕەە شێو کل ژن و پیاو

 ێب ەی ژن و پیاو بەوەکردنە ناسێوان پەزانن. ئەیاری مەحرەمێتی( دڕرگیریی کاتی / بەرگیری )هاوسەهاوس

 کسانیەنای ناوبردنیلە  ک بۆێرەفاکتە کانی ژنان و پیاوان بەمافکچوونی ێتی و لێزەگڕەیی ەشێی کلەوانگڕ

 زانن. ەکان دەکۆمەاڵیەتییە جیاوازە نێستەبلە 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەشی سێیەم: 

 
 ئەنجامە مەیدانییەکانی توێژینەوه

 



 ەرگرتنوکەڵکە ی چۆنایەتی بیچوارچێوەی ڕوانگەی شرۆڤەخوازی و ئاراستەی شێوازناسلە  ەئەم توێژینەو

شاری تاران، ئیسفەهان و مەشهەد ئەنجام دراوه. کەالنسەر ئاستی هەر سێ لە  زەمینەییشێوازی تیۆریی لە 

کۆ  (GT) پێکهاتوو و قووڵە تەکنیکی دیمانەی نیولە  سوودوەرگرتنە بە زانیاری و داتاکانی ئەم توێژینەو

نموونەکان، ە ی دەستگەیشتن بیو دژوارە لێکۆڵینەو بابەتی ییئایینی و کەلتوور یهۆی هەستیاریە کراوەتەوه. ب

لێدوان وەدەست  144 دانی پاش ئەنجام کتیۆریدڵنیابوونی کار هێنرا. ە ئامانجدار ب یشێوازی نموونەگیری

بوونی دڵنیالە  کەس، 211لەگەڵ ە هات و بۆ متمانەی زێدەتر، دیمانەی زیاتر ئەنجام درا. پاش ئەنجامدانی دیمان

ڕازی بووین. هەڵبەت لێرەدا چاودێری و ڕێنوێنی پسپۆڕانی شێوازی ە گشتگیری توێژینەو یتیۆری

سەد ئافرەت لە  11سەد پیاو و لە  31سەر کراو، لە  ەکەس توێژینەو 211کۆی لە  کار هێنا.ە چۆنایەتیشمان ب

یاسایی  ن، کارناسانیی و فەقێکائایینمەبەستی دەوڵەمەندتر کردنی توێژینەوه، کارناسانی ە بوون. هەروەها ب

 تاڵقیشمان دواند. هاوسەرگیری و  کردنیو پارێزەران و نووسینگەی تۆمار

 

 مەشهەدلە  یاری مەحرەمێتیڕرگیریی کاتی / بەهاوس یلێکۆڵینەوەلە  مەیدانییەکانە . کار2وێنەی 
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لە  کانە،ەئایینی و یاساییە مڕی نۆێپە کۆمەڵگاکاندا بموو ەهلە  ردێکانی ژن و مەندییەیوەپە ی کەیێو پەب

ریتی / ەنە ڵماەبنلە یاسایی کراوه. ە م بەحرەم و نامەحرەی مەوێچوارچلە بەم پێیە ە ندییانەیوەم پەئرانیش ێئ

نگی ەدێبە انمڕم نۆەل ێندەهە ت بەبارەیاسا سە یەوانەلە کە یەمانڕو نۆەی ئێپە ب کانەندییەیوەپ داکانەئایینیی

 . بێتنواند

 ڵارمندێانی مڕان کچان و کووێنلە  نیێی نهەوێشە و زیاتر ب ێناکر ێباسی لە ی کەئایینییانە مڕو نۆەک لێکەی

لە  رەبۆ ئاشنابوونی ب ڵسا 11نی ەمەنجانی ژوور تەکسی و یان گێفتاری سڕکردنی  ڵۆڕستی کۆنتەبەمە ب

ەرەمی حلە  ی، بەتایبەتئایینلەگەڵ زانایانی ە دیمانتییە". ێمەحرەیاری مڕ، "بێدرەنجام دەرگیری ئەهاوس

ئامانجەکەی ە کە بڕیاری مەحرەمێتی هەمان مەتعەیە ک یەەسەر ئەولە  ڕێککەوتنپیشان دەدا کە ڕەزەوی 

 لێک تێگەیشتنی کەسەکان و ئاشنا بوونی زیاتر لەگەڵ یەکتره. 

ی بوونە هاوسەرگیریئامانجی ە بە کە کاتییهاوسەرگیریی  یانە بڕیاری مەحرەمێتی جۆرێک مەتعە کەوات

ە ببێت دەتوانێیاساییەکانی ە ڕەچاوگرتنی ڕەهەندە بە ییئایینە هەمیشەیی ئەنجام دەدرێت؛ بەاڵم ئەم ڕفتار

بڕیاری مەحرەمێتی ئەگەر پەیوەندیی سێکسی و دڕانی پەردەی کچێتی لە  ڕفتارێکی مەترسیدار و زیانبەخش.

 هەمیشەیی نەبێ، لەگەڵ کۆتاییهاتنی ماوەی بڕیاری مەحرەمێتی، ژنهاوسەرگیریی  ڕوو بدا و پیاو ئامادەی

گەی سۆنلە  ەئەم ڕفتارە زیانی پێ دەگا و لەو ڕوەووەی کە و دەروونییەو یاساییی کۆمەاڵیەتی، ەسۆنگلە 

ن وەها دۆخێکدا کچالە  دواداچوونی بۆ بکرێت.ە ناتوانرێ بە ڕووی یاساییەولە  ڕێگە پێدراوه،ە شەرعییەو

 هەڵگرترن.    خەسار

 حەرەمی ڕەزەوی:لە  پیاو یزانای ئایینی

دەتوانی ماوەکەی ببەخشی و ە کە کردنی کاتییرەناوی بڕیاری مەحرەمێتی نییە، هەر ماە شتێکمان بە ئێم

هاوسەرگیری دەکەن، ە سەدی ئەو کەسانەی کلە  34مارەکردنی هەمیشەیی. دەتوانم بڵێم نزیکەی ە بیکەی ب

 هەیە. هاوسەرگیریی کاتییان

ێک لییەکاندا بوونی هەیە، ئایینبنەماڵە لە  شێوازی ژیانی هەندێلە  ەک انەریتجۆرێکی دیکەی ڕفتاری نە

فتاری ی کۆنتڕۆڵی ڕستمەبەە بە کچان و کوڕانی مێرمنداڵە. بنەماڵە نەریتییەکان پێیان خۆشنی سیغەکرد

نی کۆمەاڵیەتییەکانی وەکوو ڕوانیە زەختلە  سێکسی و هەروەها بۆ ئاسانبوونی هاتوچۆی بنەماڵەیی و ڕێگری

لە  کەیانەمێرمنداڵ ەگشتییەکان، کچ یان کوڕشوێنە لە  بوونی مێرمندااڵنە سەرکۆنانەی دەوروبەرییەکان ب

سیستەمی ە لەگەڵ کچ یان کوڕێک مەحرەم دەکەن. لەو بنەمااڵنەی کە ڕێگەی بڕیاری مەحرەمێتییەو

ک "لێە ل سێکسییەکان ئاریشە و کێشەلە  ڕێگەی ڕێگریە و تاک ەداخراویان هەی یقبووڵکردنی کۆمەاڵیەتی

 ێندەت. هێدرەنجام دەندا ئاڵسا 11ر ێنی ژەمەتلە  تیێمەحرەیاری مڕب" ڕۆڵەکانیان دەزانن، نیسیغە کرد

نیان سێکسییەکاە کردنی ئاسوودەتری ئارەزووتێرلە  ەقازانجی ئەم کارە کخۆیان مندااڵن و مێرمندااڵن جار 

ڵستی منداڵەکانی لێ ەحاڵەتەکاندا بەرهلە  هەندێلە  ؛ بەاڵمنڕبەردەدە تییێمەحرەم مەندی بۆ ئەزامڕەزانن ەد

 داڵەکان. منهاوسەرگیریی  هۆیە کۆتاییدا دەبێتلە  )بڕیاری مەحرەمێتی(ە نەریتییە دەکەوێتەوه. ئەم ڕفتار



 مەحرەمێتی:قۆناغی بڕیاری لە  سااڵن، دانیشتووی تاران: 11مێرمنداڵی تەمەن 

خۆیان پێشنیاریان دا. من خۆم پێم خۆش بوو شوو بکەم. ئێستا دواتر دەرس دەخوێنم بەاڵم کوڕەم خۆش ە بنەماڵ

 دەوێت. 

 

 سااڵن، دانیشتووی مەشهەد  22ژن، تەمەن 

لە  ڕۆژێکیان !مرۆڤ لەم تەمەنەدا چی دەزانێ؟ە کراوه: باشە هاوسەرەکەی مارلە  سااڵندا 12تەمەنی ە ل

 بۆ قوتابخانە. من دەڵێم کەمێک چاوە وتیان دەبێ شوو بکەیت. چیتر نەگەڕامەوە بۆ ماڵەوە هاتمەوە قوتابخانەو

 بیت. ئەگینا زمانی پیاو درێژه. هەتا منداڵی هەر چییەکی وت دەبێ گوێڕایەڵی بیت. ە و دڵ کراو

 ەدەکرێن، ماوەیەک بە ک مارژێر ناوی بڕیاری مەحرەمێتی لێلە  کاتێ کچان و کوڕانی منداڵ و مێرمنداڵ

شێوەی  ەکەسانی نزیکیان بەگەڵ ل کوڕ ویەکترکردن" کچ  یناوە هۆی "بە ی سێکسی یان بیهۆی پەیوەند

هاوسەرگیریی  داچوارچێوەیەکی شەرعیلە  بڕیاری مەحرەمێتی،ە دەکەن. کەواتهاوسەرگیری  هەمیشەیی

 یەوەو کۆمەاڵیەتی ، ئابووریهزری وویڕلە  تەمەنەدا،مندااڵن ئاسان دەکاتەوه. مندااڵن و مێرمندااڵن لەم 

ی و شەڕ هۆی ناکۆکە دەبێتە ئەم بارودۆخە بکرێن کە کان کۆنتڕۆڵ و ئیدارەالیەن بنەماڵلە  باڵق نین و دەبێ

 و هەندێ گرفت و ئاریشەی خێزانی. 

 ن دانیشتووی تاراناڵسا 11 ڵرمنداێم

لە  ەکڵەر منداەگەکسیمان بوو. ئێندیی سەیوەمانگانە. پ 0م ەکڵەستا منداێین. ئڕبەکاتی مارە وتە"دووگیانی ک

ی ڵمالە  ەیەوەستادا ئێئلە  مانەشێمان نییە. کەشێک ەڵێم دەکەردێم. مەندنم بدێخوە بە ژێدرە نگڕە، ێدایک ب

 ەمەنی کەمەتبە هۆی ئەوەی م ەاڵکا. بەم کار دەکەردێرچاو. مەسەین بڵێب ێبەرچییان وت دەسوومین. هەخ

  لەگەڵ خۆمان بن." ڵند ساەچ ێبەوتیان د

 

 ردار.ەد. هاوسەشهەن. دانیشتووی ماڵسا 13ژن. 

کان ەورەم گەاڵبوو، بەمان نەشێمان کزموون کردووه: خۆەئە تی بێمەحرەیاری مڕندا باڵسا 11نی ەمەتلە  

 بووم، دواترەم نەکەردێی مەڵایێڕم بوو، زۆر گوەنم کەمەی خۆمان، تڵر ماەسە هاتم ێداین. کاتەیان دەڕشە ب

 وان باشتر بووم.  ەئامۆژگاری دایکم و ئە ب

ئاسەوارەکانی ە تاک ،تیێرەهاوستایبەتەکانی ژیانی ە بردنی ماڵ و ژیانی بنەماڵەیی و کێشەبەڕێولە  بێدەسەاڵتی

ە ل . دووگیانبوونی نەخوازراو و خەسارەتی جەستەیی و وازهێناننتەمەنی کەمدا نیلە  بڕیاری مەحرەمێتی

ندا دیمانەکالە  ەکە پێشوەختەیهاوسەرگیریی  زەقترین دەرکەوتەکانی بڕیاری مەحرەمێتی ولە  خوێندن

 بەدی دەکرێت. ە ڕاشکاوان



کەوتە ئەم لێئەوە کۆتایی پێ دێ هاوسەرگیری ە بڕیاری مەحرەمێتی بئەگەر ە بدەین کە دەبێ سەرنجی ئەو

 بەاڵم ئەگەر ،دەگرێ)کچ و کوڕ( ە مێتییەکەبڕیاری مەحردواتر داوێنی هەر دوو الیەنی ە پێکراوانەئاماژ

هەمیشەیی کۆتایی پێ نەیەت، خەسارەتی دەروونی و جەستەیی و هاوسەرگیریی ە مەحرەمێتی ببڕیاری 

ێکسی سە کۆمەاڵیەتی خراپتری لێ دەکەوێتەوه. سەرەڕای ئەوەی پەیوەندیی کچ لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر )ب

ە خۆش نیی بنەماڵەکان پێیان ،دایەیئایینچوارچێوەی نەریتی و لە  یاری مەحرەمێتیکاتی بڕلە  (یەوەو ناسێکسی

چە کبووه، بەتایبەت ئەگەر ە کراوی کەسێکی دیکمپێشتر مەحرەە لەگەڵ کەسێک بکرێ کهاوسەرگیری 

 بڕیاریئاست لە  ەواڵتی ئێم ییاسای مەدەنیە کە حاڵێکدایلە  ەدەست دابێت. ئەمانلە  پاکیزەیی خۆی

و هەر هەموو ە بێدەنگی هەڵبژاردووهاوسەرگیریی کاتی  یانە مەحرەمێتی و جیاوازییەکەی لەگەڵ مەتع

 هاوشێوەیوەی هەڵوەشانەو ە راتگری، نەفەقیەرگیری، مسونی هاتەمەبۆ وێنە یاساییەکانی ە بابەت

مندااڵن  بۆحرەمێتی ئاسەوار و لێکەوتەکانی بڕیاری مەلە  ەئاوڕدانەوە . بدووەڕەچاو کرهاوسەرگیریی کاتی 

یاسا بڕیاری  گوێرەیە بە واڵت. بەو پێیەی کالنی ەکڕێژەرانی سیاسەتدارنجی ەقی سەچببێتە دەبێ ە ئەم بابەت

 وهاوسەرگیریی کاتی  پاڵ بڕیاری مەحرەمێتی،لە  درێژەدالە  کاتییە،هاوسەرگیریی  مەحرەمێتی جۆرێک

  ەوه. نهۆکار و لێکەوتەکانیش لێک دەدرێ

سەرەکی و ە هۆکارلە  ئەنجامەکانی توێژینەوه، فاکتەرە ئابووری، دەروونی و سێکسییەکانپێی ە ب

 ان و پیاواندا جیاوازه. زۆرترین هۆکارینژنێو لە  ەکاتین. هەڵبەت ئەم هۆکارانهاوسەرگیریی  زەمینەییەکانی

سەد، لە  11ە بسێکسییەکان  ەئارەزووسێکسییەکانە.  ئارەزووەهاوسەرگیریی کاتی،  هۆگریی پیاوان بۆ

سەد، یەکەمایەتی یەکەم هەتا سێیەمی لە  3/1ە مادییەکان بە سەد و خواستلە  1/31ە سۆزدارییەکان بە خواست

 رەتان بۆفکانی ناچاربوونی ئاگرنگترین هۆکارەلە  پیاوانە. بەاڵم یەکانی کۆمەڵگای ئاماریتخواس

 سەدلە  11و  31ە و خواستی سۆزداری و سێکسی ب دەسلە  14ە خواستی ئابووری بهاوسەرگیریی کاتی، 

 کاتییە. هاوسەرگیریی  هۆکارەکانی دووهەم و سێیەمی ملکەجێتی ژنان بۆلە 

 

 هاوسەرگیریی کاتی ڕوونکردنەوەیلە  ڕێژەی فرەیی خواستی واڵمدەران یلێکباڵوی.1ە چارتی ژمار



 سیئارەزووی سێکو و ژنان انلە  ۆزداری و ئابوورینەوه، خواستی سیئەنجامەکانی ئەم توێژلە  ەئاوڕدانەوە ب

و  سیبێکەبە کاتییە. هەروەها ئەزموونی هەست هاوسەرگیریی ە پیاوان گرنگترین هۆکاری ڕووکردنو انلە 

 هاوسەر ولە  ڕابردوو، ناڕەزایەتیلە  ناسەرکەوتووهاوسەرگیریی  ئافرەتان و ئەزموونیو انلە  شادمانینا

 پیاوانە. ی یهاوسەرگیریی کات دیکەی فاکتەرەکانیە ل یشتنەنەبوونی لێکتێگ

 سااڵن. دانیشتووی ئیسفەهان. تەاڵقدراو. خاوەن ئەزموونی هاوسەرگیریی کاتی  31"ژن. 

یەکی اللە  بێوەژن تەنهایە. بۆ ئەوەی تەنهایی خۆی قەرەبوو بکاتەوه، پێی خۆشە کەسێک لەگەڵی  بێت.

نییە، خۆ دەزانی مەبەستم چییە )ئاماژە بە نەبوونی پەردەی کچێتی( بەر دەم لە  دیکەشەوە زۆر ئاستەنگی

 ئاسوودەتری. بە خودا گوناحیش نییە."

 

 ساڵە، دانیشتووی تاران. تەاڵقدراو، خاوەن دوو ئەزموونی هاوسەرگیریی کاتی" 31"ژنی 

ار یم زۆر نالەبرم کۆتایی هات، دۆخی ئابووتێچووی ژیان قورسە. یارمەتیم دەدات. پاش ئەوەی سیغەی یەکە

ببوو. بەاڵم ئێستا لەگەڵ ئەم پیاوە باش بووه. ئەو کات تەنانەت نەمدەتوانی برنج بکڕم؛ بەاڵم ئێستا هەموو 

شتێکم هەیە. مریشکم هەیە. ساردینگەکەم هەمیشە پڕه. تەنانەت هاوڕێکانیشم ئەوەم پێ دەڵێن. هەڵبەت ئەو 

 ەکەم."هاوڕێیانەی کە زۆر لەگەڵیان تێکەڵم و دێنە ماڵ

 

کان( و ەتایی خواستەرەکان )ئاستی سەبایۆلۆژییە خواست ،کانی مازلۆەپلە ی زنجیرەی ئاراستەرێگوە ب

م ەی ئەو کاتەتا ئەکانن و هەمرۆیی ەتاییەرەسە خواستلە  کان(ەخواست یمەیێخواستی سۆزداری )ئاستی س

ژیانی  یەوێچوارچلە  ی واەپیاوان وەدی. ئە تەوتن نایەرکەو س ەشەن، گێکرەر نەسەچارە تییانەڕەبنە خواست

وو کەلی وەرگیریی کاتی. هۆکارگەهاوس ەنەکەوو دڕ، ێر ناکرێکانیان تەکسییێسە زووەزانیدا ئارێخ

کان ەزانییێخە شێر و کەکانی هاوسەکسییێسە شێخۆشی و کەنیان ژن ویستنی ەشننگخوازی پیاوان، خۆەڕەرەف

رگیریی ەسهاوە کن ەر بکێت ڵی ماەوەرەدلە  کانیانەکسییێسە زووەئارە ببا کە و ئاقارەو ئەرەپیاوان ب ێتوانەد

ئاسانی  ەواداریی ئایینی، زۆر بڕەتی یاسایی و ەرپرسایەببوونی ەیشتن و نەاگێڕستپەهۆی ئاسان دە بکاتی 

ە بنەق، دەاڵر یان تەمردنی هاوسهۆی ە بە ی کەو ژنانەئە وەکی تریشەالیلە  کات.ەبۆ پیاوان دابیین دە مەئ

ی ەوەبوونەدووبارلە  کان و ترسەئابوورییە کان، خواستەسۆزدارییە شێنهایی و کەهۆی تە ژن، بەوێب

یریی رگەناشیرینی کۆمەاڵیەتیی هاوسلە  ای ئاگاداریەڕرەس ابردوو،ڕکانی ەوتووەکەرەو ناس ڵتاە زموونەئ

     باشتره.   ێیی پەمیشەرگیریی هەهاوسلە  یانەوەکانی خویان، ئەری خواستەسەکاتی، بۆ چار

ی، ئایینتەرە فاکە بکەین بە و بڕیاری مەحرەمێتی دەتوانین ئاماژهاوسەرگیریی کاتی  کاریگەرەکانیە هۆکارە ل

ە گی ببەستەبە هاوسەرگیریی کاتی بەرامبەر ە گا. ڕوانگەی بنەماڵڵڕوانگەی کۆمەهەروەها و  ەکانبنەماڵەیی

ێکی وەک فاکتەرهاوسەرگیریی کاتی  ،ان هەیەنەریتی یەڕوانگکە  نەیبنەمااڵلە  هەیە.ە پێکهاتەی بنەماڵەو

 دەکرێن.سیغە لێک شێوەی نهێنی ە تەمەنی کەمدا بلە  شەرعی قبووڵ دەکرێ و مێرمندااڵن



اتییان کهاوسەرگیریی  پێشینەیە لەو بنەمااڵنەی ک کە وتدەرکەە ڵینەوۆپێی دیمانەکانی لێکە هەروەها ب

کاتییان هەیە، ڕووبەڕووی ڕوانگەی نەرێنی بنەماڵەکان هاوسەرگیریی  ونیئەزموە نەبووه، ئەو پیاوانەی ک

اتییان کهاوسەرگیریی  پێشینەیە ماڵ" بوونەتەوه. بەاڵم لەو بنەمااڵنەی کلە  و لێکەوتەگەلی وەکوو "دەرکردن

ەماڵەدا بنە ل بوونی پێشینەی ئەم کارەهاوسەرگیریی کاتی،  لەگەڵکراوان بۆە کردنی دیمانووبووه، هۆکاری ڕ

 بووه. 

 ژومار:بێ یسااڵن، خاوەن هاوسەرێکی هەمیشەیی و ئەزموونی هاوسەرگیریی کاتی 21پیاو، تەمەن 

ە ەبوو کهەیە. وا نە نێو بنەماڵەدا ئەم ]نەریت[ـلە  گشتیە . با"باوکم دوو ژنی بوو. مامەکانیشم سمێڵیان دەبزو

 تەاڵق دا." ە و بەزمانە ئەم سیغسەر لە  من یەکەم کەس بم. هەروەها براکەشم ژنێکی هەر

 

 ەسااڵن، دانیشتووی تاران. خاوەن پێشینەی سیغەی کورتخایەنی پەیتا پەیتا. سەبارەت ب 23پیاو. 

 هاوسەرگیریی کاتی دەڵێ:  لە  هەڵسووکەوتی بنەماڵەکەی پاش ئاگادار بوون

ئێستادا ە ل گشتی دۆخەکە باش نییە. بەاڵمە دەریکردم. ئێستا لێرەم. بە ماڵەولە  "ئیتر پاش ئەوەی زانیان، باوکم

 بژێوی ژیانم دابین دەکەم. باشە."ە بیت. ئێستا لەم سووپەرمارکێتلەگەڵی بچی کە ە کێ باش

 

ردەوام فاکتەرە سەرەکییەکانی بەلە  ەماڵەدا یەکێکنبلە  / بڕیاری مەحرەمێتیهاوسەرگیریی کاتی  پێشینەی

ی ئەندامانی بنەماڵەدا بەدنێو لە  ەنین، ئەگەر ئەم ڕفتار دینداریشە کبنەماڵەکاندا لە  هەندێلە  بوونیەتی.

 یپێی تیۆریە ئەندامانی دیکەی بنەماڵەدا دووپات دەبێتەوه. بنێو لە  بکرێ، وەک نۆڕمێکی قبووڵکراو

 ەپەیوەندیی ەئەم چەشن سەرچەشنقبووڵکردنی ڕێگەی فێربوون و لە  ەفێربوونی کۆمەاڵیەتی، ئەندامانی بنەماڵ

، کانیەسەر ئاسەوار و لێکەوتە بێ سەرنج خستنە )هاوسەرگیری کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی(، بە اوسەرێتییه

ە ەی کدەزانن. لەو دیمانان یلۆژیکی و شیاوە ب سێکسییەکانی خۆیانتێرکردنی ئارەزووە وەک ڕێکارێک بۆ 

 /هاوسەرگیریی کاتی  پێشینەی بنەماڵەی خۆیاندالە  لەگەڵکراوانە سەدی دیمانلە  11/31ئەنجام درا بوو، 

 بڕیاری مەحرەمێتییان بووه. 



 

 بواری هاوسەرگیریی کاتیلە  واڵمدەران. لێکباڵویی ڕێژەی فرەیی پێشینەی بنەماڵەیی 3چارتی 

 /هاوسەرگیریی کاتی  یو ئاسانبوونی منداڵهاوسەری وەک دیاردەی تەوەریاردنخوازی لەم توێژینەوەدا ڕابو

ۆی هە بۆ ژیانی هاوتەریب و ب نگینەز، پیاوانی دەوڵەمەند و ۆوەناسێنرا. وەک ڕوون ببڕیاری مەحرەمێتی 

. نەکاتی ئەنجام دەدهاوسەرگیریی  و تێرکردنی ئارەزووی سێکسیاردنخوازی هەمەچەنشخوازی و ڕابو

 ،ڵەکانیانڕۆ یڕفتاری سێکسیو پێککردنی  مەبەستی ڕێکە ب داییەکانئاییننەریتی و ە بنەماڵلە  هەروەها

مێرمنداڵ و منداڵ وەک ڕێکارێکی شەرعی و یاسایی دەستنیشان  یبڕیاری مەحرەمێتی بۆ کچان و کوڕان

 ەگەنجان کلە  هەندێ کە ۆوەدیمانەکان ڕوون بهەروەها مەیدانییەکان و ە پێی بەڵگە بە دەکرێت. جیا لەمان

 یاساییەکانیە کێشلە  مەبەستی ڕزگاربوونە ، بنسەربەخۆیی نیە وەووی مادییڕلە  جار تەنانەت هەندێ

گشتییەکانی کۆمەڵگای ئێران، سادەتربوونی دابینکردنی شوێنی ە شوێنلە  پەیوەندیی کچ و کوڕی نامەحرەم

گرتنی و پێویستییەکانی وەکوو ڕاە نیی یحاڵێکدا باوەڕیان پێلە  کار دەبەن،ە بە ڕێزێرڤی هۆتێل، و ... سیغ

 عەدە ڕەچاو ناکەن.



 

 کاتی بڕیاری مەحرەمێتی و هاوسەرگیریی کاتیلە  ی ڕێژەی فرەیی تەمەنی واڵمدەرانی. لێکباڵو3ە ژمار چارتی

سااڵن،  11سەدی واڵمدەران ژێر تەمەنی لە  14/31ە ڕوو کە دەخاتە ئەوە چەندایەتییەکانی توێژینەوە ئەنجام 

 43بۆ  31مەودای تەمەنی لە  سەدیانلە  11/23سااڵن،  34بۆ  11مەودای  تەمەنی لە  سەدیانلە  11/31

ئەزموون کردووه. ە کاتییان بهاوسەرگیریی  سااڵن 14تەمەنی ژوور لە  ەسەدی ئەم کەسانلە  31/1سااڵن و 

ێر تەمەنی ژە یانهاوسەرگیریی کاتی مەحرەمێتی وە ی بەرچاوی ئەم بڕیارڕێژەیەککە پیشان دەدەن ە ئەم ئاماران

ە ـی یاسای مەدەنی مار1441پێی مادەی ە هاوسەری ئاسان کردووه. بمنداڵ هەلی بۆو ە سااڵن ئەنجام دراو 11

سااڵنی تەواوی  11تەمەنی ە گەیشتن بلە  ساڵی تەواو و کوڕ بەر 13تەمەنی ە گەیشتن بلە  کردنی کچ بەر

زۆربەی ە ل بەاڵم لێکدانەوەی دادگای شیاو.دنی مەرجی ڕەچاوکرە رشتیار بەرپەئیزنی سە بە پەیوەستهەتاوی 

چ هیە ڕەهەندی شەرعی و یاساییەولە  وە کاتییهاوسەرگیریی  هەمانە حاڵەتەکاندا، بڕیاری مەحرەمێتی ک

 نییە، تەنانەت ژێر تەمەنی یاسایی ئەنجام دەدرێت. ە جیاوازییەکیان پێکەو

ەیوەندیی پلە  بینیندسوو داکاتیهاوسەرگیریی لە  وردی دیمانەکان، کردەوەی ستراتیژیشیکاریی  پێیە ب

رعییەکەیەتی. ناوەڕۆکی یاسا ەیاسایی و شە ی پاساوپێە نایەکسانی ئابووری، یاسایی و کۆمەاڵیەتی ب

پێی ە ە. بیەئیمامیی دوازدەو فیقهی ئەهلی شێعەی  نییەکائایینپێی یاسا شەرعی و ە ئێران بلە  فەرمییەکان

ە ب ەفەرمی ناسراوه. ماوەی مەتعە ب دایاساکانی ئێرانلە  هاوسەرگیریی کاتی ـی یاسای مەدەنی1401مادەی 

میرات  یاساداڕێژ ،پرسی میراتلە  ـی یاسای مەدەنی(. هەروەها1401)مادەی ە شێوەی کاتی و دیاریکراو

ە ـی یاسای مەدەنی(. ب344میرات ڕەچاو ناکات )مادەی ە مافی ژنی هەمیشەیی دەزانێ و بۆ ژنی مەتعە ب

 کۆتاییهاتنی ماوە یانبە ە وەی نیکاحی مەتعهەڵوەشانەلە  وە مافی نەفەقەی نییە عژنی مەت 1113پێی مادەی 

 هاوشێوەیە وه، نیکاح کۆتایی پێ دێت. واتهەڵوەشانەالیەن پیاو و یان مردن و لە  ەبەخشینی ماو

ە ییانیاسا بابەتەـی یاسای مەدەنی(. هەر هەموو ئەم 1133)مادەی ە هەمیشەیی تەاڵق بوونی نییهاوسەرگیریی 

وەی نیکاح، ژن هیچ هەڵوەشانەلە  میرات ولە  .خاتەد ێپشتگوە ندییپەیوەە مافەکانی ئافرەت لەم چەشن

ە بە ک نێوانیاندا ساز دەبێلە  و کۆمەاڵیەتی ی یاسایی، ئابووریندییەکی نایەکسانانەوەو پەیە مافێکی نیی

و لەکان هۆتێ، کانگرامییەلتێە و فەوتێنەری مافەکانی ژنانە. لەم نێوەندەدا، ماڵپەڕ و کەناڵ ەانقازانجی پیاو



ابووریی ئ بازاڕیلە  کەڵک ،ژچێ ییەک بۆ قازانج دەستخستن و ئابووریەوەک ڕێگ ،مسافرەتییەکانە گەشت

ین و ڕ کاڵکاک ەو گرن وەردەو ستهێنانی داهاتندەهەڵوەدای وەە ژنانی سیغەیی کهۆی ە دروستبووی ب

 . نەکەد ەوەژنانە فرۆشتن ب

 جێهێشتوو ە سااڵن دانیشتووی مەشهەد، هاوسەر ب 34"پیاوێکی تەمەن 

ناو ئەم ماڵپەڕە تەنیا هاتم و ە هاوڕێکانم پێی ناساندم هاتملە  من نزیکەی یەک دوو مانگ لەمەوبەر یەکێک

و سەردان. سەیرم کرد، هێدی هێدی ە نام 1 ، 0ناو ماڵپەڕ جارێکیان هاتم بینیم ە ئیشم نەدەکرد. نەدەچووم

 ناوی و دەستم پێکرد." ە سەرقاڵ بووم. هاتم

ێند کۆمەڵناسانێکی وەکوو داڕڕوانگەی لە  و یاسا، پرسی ئابووریلە  ستیدابەشبوونی نایەکسانانەی بااڵدە

 ەبۆ دابینکردنی خواست ،تایبەت دۆخیژنانی خاوەن ە ڕۆف پاساوداره. ئابووریی ئێران پیاوانەیە. کەوات

ەواوەتی تە ، بداپێکهاتەی یاساییلە  ەالیەکی تریشەولە  دەستنیشان دەکەن.ە ئابوورییەکانی خۆیان، سیغ

 بەدی دەکرێت.   ە ی پیاوانیبااڵدەست

امەکانی پێی ئەنجە خۆ دەگرێت. بلە  / بڕیاری مەحرەمێتی ڕەهەندی جیاوازهاوسەرگیریی کاتی  لێکەوتەکانی

مانی هەمیشەیی، داڕهاوسەرگیریی لە  یڵدوودپێشوەختەی مندااڵن، ناو و ناتۆره، هاوسەرگیریی  وه،لێکۆڵینە

لە  نمندااڵە هاوسەرگیرییەن. کاتێک کە ژنان و ... لێکەوتەکانی ئەم چەشنبە  توندوتیژی دژ بنەماڵەکان،

تی منداڵ، ئاسەواری تایبە یزەینیدەکرێن، تەناتەت سەرەڕای بوونی ئامادەیی ە سەرەتاکانی تەمەندا لێک مار

 خوێندن بەرۆکیان دەگرێت. لە  نانیان وازهێە وەکوو منداڵخستنەوەی پێشوەخت

 ساڵە. دانیشتووی تاران. خاوەن ئەزموونی پەیتا پەیتای سیغەی چەند مانگە: 34پیاو. 

مان بێت. من پەینیم ئیتر هاوسەرگیریی هەمیشەییم هەە گشتی دژی هاوسەرگیریی هەمیشەییم و ئامادە "ب

 )پێدەکەنێ( هیچ حەزم لێی نییە." ە هەهەدەڵێم. هە لەگەڵ کەس نابەستم و الی خۆشیان ئەو

 

 سااڵن. دانیشتووی تاران. خەریکی بڕیاری مەحرەمێتییە:  11مێرمنداڵی 

ەاڵم بخوێندن دەدەم. ە بە خۆیان پێشنیاریان دا. خۆم حەزم لێ بوو هاوسەرگیری بکەم. دواتر درێژە "بنەماڵ

  کوڕەیە."لە  حەزم

ە ک و ئەو کەسانەیە هیچ پێگەیەکی نیی دای گشتیکەلتوورعوڕفی کۆمەاڵیەتی و لە  هاوسەرگیری کاتی

تێک دەڕووخێنن و نازناوی ە بنیاتی بنەماڵە خواز و هەوەسبازن کفرەڕەنگئەنجامی دەدەن، کەسانێکی 

لە  ەنیازە ەس بکهەموو ین ێناو و ناتۆرەی ئێرڤین گافمەن دەتوانین بڵ یپێی تیۆریە بێڕەوشیتان لێ دەدرێت. ب

ن، ازاروتووی توندوتیژی و ئبەرکەە حاڵەتێکدا کلە  ، تەنانەتاخۆی پیشان بدلە  کۆمەڵگادا وێنەیەکی دڵخواز

روەها ەکۆمەڵگادا ناو و ناتۆرەیان لێ نەدرێت. هلە  دواداچوونی یاسایی بکەن بۆ ئەوەیە بە پێیان خۆش نیی

یریی هاوسەرگ چاولە  ئاسانی ئەنجام دەدرێ وە بێ تۆمارکردنی یاسایی و بە بهاوسەرگیریی کاتی  کاتێک



ە م بنیاتەو ئ ڕێژەی خواست بۆ هاوسەرگیریی هەمیشەیی کەم دەبێتەوەهەمیشەیی تێچوویەکی کەمتری دەوێ، 

 وه. ەترسییەمە تێوەکەدە گرنگ

ۆکارەکان، هلە  شیکاریی وتەزا و چەمکەکان، مۆدێلێکی کردنیکۆدینگو ە وردەکانی دیمانە پێی شیکارییبە 

 بەم شێوەیە:ە کت وەدەست هاهاوسەرگیریی کاتی  کەوتەیێدیاردەی تەوەری، کردەوەی ستراتیژی و ل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەشی چوارەم: 

 ڕێکارەکان

 



 

 

 ندیە. کۆب6-4

 ی و ئەخالقیایینئڕێگەی گرێبەستێکی یاسایی، لە  تێیدا ژن و پیاوە کە هاوسەرگیری ناوەندێکی کۆمەاڵیەتیی

 ەڕێگەی دابین کردنی بەستێنێک بۆ تێرکردنی خواستلە  هاوسەرگیری دەژین.ە وەوەک ژن و مێرد پێک

 کاردکردی کۆمەڵگادا هەیە.لە  و دەروونییەکانی ئەندامانی کۆمەڵگا دەورێکی گرنگی ئابووریسۆزداری، 

ە ل کۆمەاڵیەتییەکانە. وەک وتراە بەها و نۆڕمە ب پەیوەستە شێوازی هاوسەربژێری هەمیشهاوسەرگیری و 

ە و فیقهیش بنەمای مادە ەیفیقهی شێعەی ئیمامیی بە پێیواڵتی کۆماری ئیسالمی ئێران هاوسەرگیری، 

کاتی )بڕیاری  وهەمیشەیی هاوسەرگیریی  یدوو جۆر ،ئێرانلە  پێی بنەما یاسایی و فیقهییەکانە یاساییەکانە. ب

شەرعییەتی هەیە. کەسانێکی وەکوو ە سۆنگەی فیقهی و یاساییەولە  ەفەرمی دەناسرێ کە مەحرەمێتی( ب

کۆمۆنیستی سێکسی، پێشنیاری لە  ەبەنایەتی گەنجان یان پێشگریڕلە  مورتەزا موتەهەری بۆ ڕێگری

مستەفا پوورمحەمەدی، قەڕائەتی و  ،و ئەکبەر هاشمی ڕەفسەنجانیو. هەروەها کەسانێکی وەکاوهد یانەمەتع

ێگە وەک ڕە فەرمی و نافەرمییەکانەوە میدیا و تریبۆنلە  ی و حکومەتیئایینانی سیاسەتداڕێژەری ەدیک

 کردووه.ی کاتی هاوسەرگیری یسەر پێویستیلە  چارەیەکی سەرەکی بۆ پاراستنی پاکداوێنی کۆمەڵگا پێداگرییان

لە  بارودۆخی جەنگە بە تەنیا گرێ دەداتەوە عتئایەتواڵ سانعی مەوێنە  بۆفەقێکان لە  بەرامبەردا، هەندێلە 

. اتەی دەکپێناسە فاکتەرەکانی داڕمانی بنەماڵلە  کۆمەڵگای ئەوڕۆییدا وەک یەکێکلە  سەرەتاکانی ئیسالم و

فاکتەری بەرهەمهێنانەوەی هەاڵواردنی ە بهاوسەرگیریی کاتی  هەروەها چاالکڤانانی مافەکانی ژنان

پەرەسەندنی  وە دژی ژنان، پێشێلکردنی مافەکانی ژنان، سست بوونی بنیاتی بنەماڵلە  ڕەگەزێتی

 دژی دەوەستنەوه. لە  سەندنی لەشفرۆشی دەزانن وەنزیکی و تەشەن یفرەهاوسەری و نەخۆشی

لە  ،ێیەکسان دادەنرە بهاوسەرگیریی کاتی  لەگەڵە ی و یاساییەوئایینگەی ڕوانلە  ەبڕیاری مەحرەمێتی ک

ییەکان ڕوو دەدا بۆ ئەوەی بنەماڵەکان لەم ئایینو  خوازریتنەە بنەماڵلە  کچان و کوڕانی منداڵ و مێرمنداڵیو ان

 ناڵسا 11نی ەمەی ژوور تگەنجانلە  ڕۆڵەکانیان کۆنتڕۆڵ بکەن. هەروەها هەندێ یه، ڕفتاری سێکسیەوڕێگ

رەمێتی هاوسەرگیری، بڕیاری مەحلە  زێدەتری بەرمەبەستی ئاشنابوونی ە ییەکان بئاییننەریتی و ە بنەماڵلە 

یان  یئەگەری دووگیانلە  ،ەسیغیان هاوسەرگیریی کاتی  . تۆمارکردنینزانشەرعی و شیاو دەە بۆ خۆیان ب

ـی هەتاوی 1331پەسندکراوی ە یاسای پشتیوانیی بنەماڵـی 21مادەی ە کە کردنەمارگرێدراو بە مەرجی 

یچ ههاوسەرگیریی کاتی،  بڕیاری مەحرەمێتی ولە  ناوەڕۆک یسەرەڕای جیاوازیسەر کردووه. لە  پێداگری

 یسااڵنەبڕیاری مەحرەمێتی بۆ گەور یبڕیاری مەحرەمێتی بوونی نییە. کارکردی ئەرێنی بۆیاسایەک ە چەشن

 نەرێنییەکانی وەکوو زەختیە کارکردلە  هاوسەرگیرییە؛ بەاڵم هەندێلە  ساڵ ئاشنایی پتری بەر 11ژوور 

انی داڕمببێتە هۆی داهاتوودا لە  لەگەڵ هەمان کەس دەتوانێهاوسەرگیریی  سەر کچ یان کوڕ بۆلە گا کۆمەڵ

ەحرەمێتی بڕیاری م یئارادا بێ، لێکەوتەی نەرێنیلە  ئەگەر پەیوەندیی سێکسیە الیەکی تریشەولە  بنەماڵە.

ە و مار ەتۆماری یاسایی و سیستەمی نەبووکوێ هیچ لە  ەئەم هاوسەرگیرییە بۆ ژن زیاتر دەبێ و بەو پێیەی ک

بەرپرسایەتی و پابەندییەکی ە دراوه، پیاو هیچ چەشن مپێی عوڕف و ڕێوڕەسمی نەریتی ئەنجاە بڕین ب



هۆی ە تافی منداڵی و مێرمنداڵی بێ، بلە  نییە. هەروەها ئەگەر بڕیاری مەحرەمێتیە بەم دۆخبەرامبەر 

ڵەتەکاندا زۆربەی حالە  ەکئارادایە لە  پەیوەندیی سێکسیئەگەری ، وەەتەمەنی باڵقبوون یهەلومەرجی تایبەتی

 ەهاوسەرگیرییانە گرینگترین ئاسەوارەکانی ئەم چەشنلە  منداڵهاوسەری.هاوسەرگیری و  هۆیە دەبێت

ە، بوونی نەخوازراو و پێشوەختندن، دووگیانخوێلە  وازهێنانی مندااڵن و مێرمندااڵنژە بکەین بە مادەتوانین ئا

ی و ینئایی، کەلتوورپێی هەلومەرجی ە بێوەیی. بەم پێیە، نووسەر بنەخۆشی دەروونی و جەستەیی و منداڵ

ێتی و بڕیاری مەحرەمە ەرگیرییانسهاوە شنەزیانەکانی ئەم چە ڕوو کە یاسایی کۆمەڵگا، ڕێکارگەلێک دەخات

 کەم دەکاتەوه. 

 کانەکارڕێ. 1-4

 سااڵن 65هاوسەرگیریی کاتی و بڕیاری مەحرەمێتی بۆ تەمەنی ( یاسادانان بۆ زیادکردنی تەمەنی 6

ن گەیشتلە  نیکاحی کچان بەر»دەڵێ: هاوسەرگیریی  مەڕ تەمەنی یاساییلە  ـی یاسای مەدەنی1441مادەی 

ە ب بەستراوەتەوەساڵی تەواوی هەتاوی  11تەمەنی لە  ساڵی تەواوی هەتاوی و کوڕان بەر 13تەمەنی ە ب

 ەلێکدانەوەی دادگای شیاو. ئەم یاسایپێی ە مەرجی ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی بە ئیزنی سەرپەرشت ب

لە  راباس کە تەمەنی کەمتر لەو تەمەنەی کلە  کاتیش دەگرێتەوه. بەاڵم بڕیاری مەحرەمێتیهاوسەرگیریی 

 مبێ تۆمارکردنی فەرمی ئەنجاە و ب بە نهێنیی و ئایینچوارچێوەی لە  ەیاساشدا ئەنجام دەدرێ؛ چوونک

رگیری هاوسە یاسایلە  چاکسازیپێناو لە  هەوڵی چاالکڤانانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیکە دەدرێت. بەو پێیەی 

بۆ  هاوسەرگیریی کاتی سااڵن بۆ کچانە، پێشنیار دەکرێ یاسای تەمەنی بڕیاری مەحرەمێتی و 11بۆ تەمەنی 

 «   سااڵن بەرز بکەنەوه. 11تەمەنی 

نووسینگەکانی تەاڵق و لە  ڕیاری مەحرەمێتی / هاوسەرگیریی کاتی( تۆمارکردنی فەرمی و یاسایی ب1

 هاوسەرگیری 

 یاسای سزای ئیسالمی، تۆمارنەکرانی نیکاحی هەمیشەیی، بۆ ژن و مێرد وەک تاوان 141ئێستادا مادەی ە ل

ئەگەری لە  ،1331پەسندکراوی ە یاسای پشتیوانیی بنەماڵـی 21پێی مادەی ە وەها برقەڵەم دەدات. هەلە 

بۆ بڕیاری ە کە حاڵێکدایلە  ەتۆمار دەکرێت. ئەمهاوسەرگیری  دووگیانی و ڕێککەوتنی الیەنەکان،

ە و بڕیاری مەحرەمێتی کهاوسەرگیریی کاتی  ئەگەرە مەحرەمێتی، هیچ یاسایەک دانەبەزێنراوه. وات

حاڵەتی لە  تەنیامندااڵن و مێرمندااڵن هاوسەرگیریی  یەکسان بزانینە ، بەجیاوازەکەیان ناوەڕۆک

ئاراستەی زانستی و ە و تەنیا بە بێ ڕوانگەی الگرانە ب کە تۆمار دەکرێت! نووسەر دابوونیاندووگیان

 تۆمارکردنی یاسایی بڕیاری مەحرەمێتی وە کە ناسی بابەتەکانی لێک داوەتەوه، لەو بڕوایەدایخەڵک

تنی زێدەتری سەرەتاییەکان و پاراسیاساییە  یەخزمەتگوزاریە هۆی دەستپێگەیشتن بە دەبێتهاوسەرگیریی کاتی 

مافەکانی ە ل هۆی ئەوەی زۆرێکە تۆمارنەبوونی دەبێتە هاوسەرێتییەدا؛ چوونکە مافی الیەنەکان لەم پەیوەندیی

 ەبڕینی کاتی یان بڕیاری مەحرەمێتی بە هەر دوو هاوسەرەکان بەتایبەت ژنان پێشێل بکرێت. خوتبەی مار

نیکەم نووسینگەکاندا تۆمار بکرێ و اللە  پێشنیار دەکرێە درێ، کەواتدەئەنجام نیش نهێ شێوەیە بە کە جۆرێک

ی دواداچوون لێکەوتەکانە ببتوانرێ ە سۆنگەی یاساییەولە  بکرێن بۆ ئەوەیە مار دبەشداریی دوو شایەە ب

 ێت. کرب



 و بێبەرامبەربوونی خوێندن یکردنناچاربە ( 8

ییەکان بۆ مندااڵن و مێرمندااڵنی ئەنجام دەدەن، مەرجی ئاییننەریتی و ە بنەماڵە بڕیاری مەحرەمێتی کە ل

یچ ه یەوەڕوانگەی شەرعیلە  بنەما قبووڵکراوەکانە. ئەگەرچیلە  نەبوونی پەیوەندیی سێکسی یەکێک

، پەیوەندیی سێکسی ڕێگەپێدراوه. ئەو مێرمنداڵ و مەحرەمبوونیەکەم ساتەوەختی و لەگەڵ ە پێگەیەکی نیی

بوون و پەیوەندیی سێکسی پاش کەمێک مارەی ئەگەری دووگیانلە  دەکرێنە ک مارلێبە شێوەی  ەی کمندااڵنە

ە ل هۆگریی بۆ خوێندن و وازهێنانگرنگترین لێکەوتەکانی بڕیاری مەحرەمێتی، بێلە  هەمیشەیی دەکرێن.

سااڵن و قۆناغی  11مەنی هەتا تە کردنی خوێندنڕێگەی بە ناچاریلە  ەیاساییەکان و پەروەردە خوێندنە. ناوەند

اتی کقوتابیان و بنەماڵەکانیان دەدرێ دەتوانن ە قوتابخانەکاندا بلە  ەهەمان کاتدا بەو ڕاهێنانەی کلە  دیپڵۆم و

 دواوه. ە بخەنهاوسەرگیریی کاتی  بڕیاری مەحرەمێتی و

 بڕیاری مەحرەمێتی / هاوسەرگیریی کاتی لە  و تەندروستی یاساییڕاوێژی دانی ێپ( 4

 هاوسەرگیریی ئەزموونیە ی یاسایی ئەو کەسانەی کیزانیارە دەردەخەن کە ئەوە ئەنجامەکانی لێکۆڵینەو

ۆتایی هاتنی کلە  جێهێشتنی ژن بەرە ژنان تووشی کێشەگەلی وەکوو بە و  ئەم بابەتە کاتییان بووه، زۆر کەم

، نوسینگەکاندا تۆمار بکرێلە  هاوسەرگیریی کاتی دەکات. بەاڵم ئەگەرە ماوبەخشینی بێ ە بە ماوەی سیغ

ی خۆیان مافەکانلە  تەواوەتیە کاتیدا بهاوسەرگیریی لە  الیەنەکانئەوە ڕاوێژی یاساییش پێشکەش بکرێ 

ە کە ئەوەیە پێشێلکردنی مافی تاکەکان سنوردارتر دەبێتەوه. خاڵێکی دیک یەمینەزئاگادار دەبن و 

بۆ ئەوەی ماوەی  بێژن دەبێ چاوەڕێ ە هەیە. وات مەرجێکی وەکوو ڕاگرتنی عەدەیهاوسەرگیریی کاتی 

 ی جۆرەکانیدئێستادا شایەلە  ێکی دیکە. بەاڵمی پیاوکراوسیغەە ببێتە عەدەکەی کۆتایی پێ بێ و پاش ئەو

 بێ ڕەچاوکردنی عەده،ە ەمەند و خوداپێداو، ژنانی خوازیاری سیغە بڵپیاوانی دەوە هاوسەرگیریی کاتین ک

 ەجۆرێک سەرچاوەی داهات بۆ ژنان و ڕابواردن بۆ پیاوە بووەتە دەکەن و ئەم نەریتبۆ چەندین جار سیغە 

ە بەدی دێ ک ینزیک ینەخۆشی و باربردنی کۆرپەلەلە  نەخوازراو، هەوەسبازەکان. لێرەدا دووگیانبوونی

 ەئەو هاوسەرانەی کە سێکسییەکانە. کەواتە پرسە تەندروستییە هۆی ناوشیاری سەبارەت بە ئەوەش ب

لە  و ی بکەنبێ سەردانی ناوەندەکانی تەندروستدەدەن دەئەنجام / بڕیاری مەحرەمێتی اوسەرگیریی کاتی ه

هاوسەرگیریی  ەیپێشینە ئاگا بن و بۆ ئەو ژن و پیاوانەی کە ی سێکسی بیپێشگری و تەندروست تێبینیەکانی

 کارتی تەندروستی دەربکرێت. ە کاتییان هەی

 و سنووردارکردنی یاسای سیغە / هاوسەرگیریی کاتی  دار( مەرج5

وەک ڕیگە چارەیەک بۆ تێرکردنی هاوسەرگیریی کاتی  گشتیە بە گوێرەی ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوە ب

نی خێزاندار بۆ تێرکرد یژنان بووه؛ پیاوانئاسایانەی کارهێنانی کااڵە خوازی پیاوان و ڕێگەی بڕەنگفرە

ەیوەست کاتیش پکە هاوسەرگیریی پێشنیار دەکرێ  .هاوسەرگیریی کاتیە دەکەنخوازی خۆیان ڕوو ڕەنگفرە

شەرعی لەم کەڵکاوەژوویی لە  ڕێگریە ئەم مەرجدارکردنی یاسای. ڕەزامەندیی هاوسەرەکانە بە بکرێتەو

ە، ماوبۆ سەر کورتە ڕووی زەمەنییەولە  کاتییەکانە هاوسەرگیرییە الیەکی تریشەولە  .دەکاتە یاسای

شێوەی یاسایی، ە بهاوسەرگیریی کاتی  ماوەیو درێژماوە دابەش دەبێت. پێشنیاری دەکرێ ە دماوناوەن

حاڵەتی کورتخایەندا جۆرێک لە  ەڕەچاو بکرێ و ئەگەر داوا کرا درێژ بکرێتەوه. چوونکە مامناوەندماو



بە هۆی تن، تێگەیشئەگەری نەبوونی لێکلە  حاڵەتی درێژماوەدالە  سەندنی لەشفرۆشی و بێڕەوشتییە وەتەشەن

 ئازاربەخشە. بۆ ژنان ە دنەوەیان نییهەڵوەشانمافی ئەوەی 

 

  داهاوسەرگیریی کاتیلە  قازانجی ژنانە بە و مافی هەڵوەشانەوە بواری نەفەقلە  ڕێژی( یاسادا1

یریی هاوسەرگلە  و ژنانبەدی دەکرێ  ی یاسایییکاتیدا جۆرێک نایەکسانهاوسەرگیریی لە  ەبەو پێیەی ک

هەمیشەیی ڕووبەڕووی نایەکسانی زێدەتر دەبنەوه، پێشنیار دەکرێ کۆمەڵێ یاسا هاوسەرگیریی  چاولە  کاتی

 ەسوودمەند بن؛ چوونکە مافی نەفەقلە  کاتیداهاوسەرگیریی لە  ئافرەتانبۆ ئەوەی و ڕێک بخرێ ە ئاماد

ە مادییەکان مل بە خواست دابینکردنیمەبەستی ە ب انژنلە  ێکزۆرە دەریدەخا کە ئەنجامەکانی لێکۆڵینەو

 ەهامافی ژنان نازانێت. هەروە بە نەفەق داکاتیهاوسەرگیریی لە  حاڵێکدا یاسا،لە  دەدەن؛هاوسەرگیریی کاتی 

ان ئافرەتە هەمیشەیی بدرێ بهاوسەرگیریی  وەش دەبێ وەکووهەڵوەشانەمافی ە ئەگەری زەخت و تەنگانلە 

ژیان لەگەڵ ە و درێژەدان بە دەبنەوتوندوتیژی  ژنان ڕووبەڕووی زیان یانە ک بۆ ئەوەی لەو حاڵەتانەی

 ەوه. هەڵبووەشێنێتهاوسەرگیریی کاتی ە شێوەی  تاکالیەنانە ب ننامومکین دەزانن بتوانە ەکەیان بهاوسەر

  ( باشتر کردنی بارودۆخی ئابووری، هەلی کار و کارخولقێنی        7

 ،وویان هەبکاتیهاوسەرگیریی  ئەزموونیە حاڵەتی بێژومار لەو ژن و پیاوانەی کدیمانەکان، شیکاریی ە ل

 ئابووری دەزانی. بەدەر لەوه، الوازینەبوونی کار و بارودۆخی بە  انهاوسەرگیریی کاتیە هۆکاری ملدان ب

خی دۆو ئەم دۆخە، هەژاری و باروە ژنان کەمتر یپێکهاتەی کۆمەڵگای ئێرانی ڕێژەی بەشداری ئابووریلە 

گەلی وەکوو وەزارەتی کار و ەپێشنیار دەکرێ ڕێکخراوە ژنان تۆختر دەکات. کەواتئابووریی  خراپی

ڕێگەی لە  دابینکردنی هەلی کار وە و کانزا و ... بە هەرەوەرزی، شارەوانییەکان، وەزارەتی پیش

یشەیی هەمرگیریی هاوسە گەنجان بۆئابووریی  هەلی کار بڕەخسێنن بۆ ئەوەی بارودۆخی یەوەکارخولقێنی

ڕێژەی بەشداری ئابووریی ژنان بەتایبەت ژنانی خۆسەرپەرشت زیاد بکرێ ە الیەکی دیکەشەولە  دابین ببێ و

 . نەدەن هاوسەرگیریی کاتی ەب ملهۆی هەژاری ئابووری و بێکاری ە ب چیتر بۆ ئەوەی

 ئێرانلە  ( دەوری زانایانی ئایینی وەک هۆکاری گۆڕینی بێچمی هاوسەرگیریی کاتی3

دەرکردنی ە ئێران دەتوانن بلە  گرنگترین فاکتەرەکانی گۆڕینی کۆمەاڵیەتیلە  ی وەک یەکێکئایینزانایانی 

/ بڕیاری مەحرەمێتی، هاوسەرگیریی کاتی  فتوایەکی شەرعی و شرۆڤەی فەلسەفەی ڕاستەقینەی

ەبەستی مە مەحرەمێتی ب / بڕیاریهاوسەرگیریی کاتی  کەم بکەنەوه.ە پەیوەندییە خەسارەتەکانی ئەم چەشن

کوو رگەلی جیاواز وەهۆکاە کۆمەڵگای ئەوڕۆیی بلە  کراوه؛ بەاڵمە ئەخالقی ئامادلەشفرۆشی و بێلە  ڕێگری

لە  ێتە هۆیدەبکە ئەنجام دەدرێ  نهێنیشێوەی ە بە / بڕیاری مەحرەمێتی کهاوسەرگیریی کاتی  بێدەنگی یاسا

ەندنی سە، تەشەنشێوەی نایاسایی و ناتەندروستە بباربردنی کۆرپەلە لە  دایکبوونی منداڵی نەخوازراو،

 بێچم و ڕەواڵەتیە . کەوات و ...ە بنیاتی بنەماڵبوونی سست و منداڵهاوسەریبوونی لەشفرۆشی، ئاسان

لە  یایینئناوەڕۆک و ئامانجەکەی دوور کەوتۆتەوه. بەو پێیە فتوای شەرعی زانایانی لە  هاوسەرگیریی کاتی

نووسینگە یاساییەکانی لە  ناڵسا 11لە  نی زیاترەمەتلە  ی هاوسەرگیریی کاتییەمای تۆمارکردنی فەرمسەر بن



 رێنییەکانینەە کەمکردنەوەی لێکەوتزیاتر هەرچی بۆ  تەاڵق گرنگترین فاکتەرەهاوسەرگیری و  کردنیتۆمار

 / بڕیاری مەحرەمێتی.هاوسەرگیریی کاتی 

 

 ئۆکانجیڕێگەی میدیا گشتییەکان و ئێنلە  و کۆمەاڵیەتی یکەلتوور ی( بەستێنسازی1

ەتییەکانە. کۆمەاڵی خەسارەلە  بواری ڕێگریلە  رەکانکاریگەرترین فاکتەلە  و ڕاهێنان یەکێکە وشیارکردنەو

لە  اڵیەتییەکانکۆمەە میدیا گشتییەکانی وەکوو میدیای نیشتمانی، هەواڵدەرییەکان، گۆڤارەکان و بەتایبەت تۆڕ

ی و ی بێ تۆمارکردنی یاسایی/ بڕیاری مەحرەمێتهاوسەرگیریی کاتی  ڕێگەی پیشاندانەوەی خەسارەتەکانی

/ بڕیاری مەحرەمێتی هاوسەرگیریی کاتی  مەرجە یاساییەکانیسەبارەت بە هەروەها زیانیاری بەخشین 

گەلی ئۆجیەروەها ئێن/ بڕیاری مەحرەمێتی کەم بکەنەوه. ههاوسەرگیریی کاتی  یدەتوانن لێکەوتەی نەرێنی

نانی و ڕاهێە بواری ئاگادارکردنەولە  مافەکانی مندااڵن و ژنان دەتواننلە  وەکوو ئەنجومەنەکانی پشتیوانی

الیەکی ە ل دەوڵەتییەکانە.ە هاوکاری ناوەندە پێویستی بە هەڵبەت  ئەمە بنەماڵەکان دەورێکی بەرچاویان هەبێ ک

اویان کاروباری کۆمەاڵیەتی دەورێکی بەرچلە  کاران و سلێبریتییەکانیشلەم سااڵنەی دواییدا سینەماە تریشەو

لە  کانەرەکتەی ئەزا کیانیان و دیکڕەجار و ەهرانی، میترا حێتە دیەنده، هەخشە. پووران درهەبووه

ڕێگەی فیلمسازی، الپەڕەی لە  ەتوانیویانە مندااڵن و ژینگ یحاڵەتگەلێکی وەکوو ئازاراندنی سێکسی

ێت. و زانیاریبەخشین داپەڕی کاریگەریان هەبە بواری ئاگادارکردنەولە  )ئینستاگرام و توویتەر(ئەنتەرنێتی 

اتی هاوسەرگیریی ک بابەتێتیە کۆمەاڵیەتییەکان بە بەرهەمی هونەری و چاالکییە لەم بوارەدا، هونەرمەندان ب

کەوتە لێلە  کەمکردنەوەی هەندێلە  کۆمەاڵیەتییەکان دەتواننە ئۆکان و تۆڕجیئێنلە  / بڕیاری مەحرەمێتی

 / بڕیاری مەحرەمێتی دەورێکی تۆختریان هەبێت. هاوسەرگیریی کاتی  نەرێنییەکانی

یریی نگران هاوسەرگەیە. الیەرگیریی کاتی بوونی هەهاوسە ت بەبارەکدژ سێی لەوانگڕران ێکۆمەڵگای ئە ل

ران، ەکدا دژبڵێحالە  زانن؛ەکۆمەڵگا دخالقیی ەمانی ئڕنپیسی و داێداولە  گریڕێکاتی بە هۆکاری 

نی ژنان کاەلکردنی مافێشێابواردنخوازی پیاوان و پڕسبازی و ەوەک بۆ هەیەگڕێک ەرگیریی کاتی وەهاوس

ی ەوێچوارچلە  ران،ێریتخوازی کۆمەڵگای ئەر و نەروەپشی ئاینەبە وەکی تریشەالیلە  زانن.ەن داڵو مندا

ت، اڵرمیی وەو یاسای ف هـفیقلە  نده.ەی پابێو پە کردوو ڵتی نیکاحی کاتی قبووێمەحرەیاری مڕب

تا ەن و هێکرەیر دەس ەوێیان هاوشەکەجیاوازە ۆکەڕای ناوەڕرەیاری مەحرەمێتی سڕرگیریی کاتی و بەهاوس

ە ت بەبارەۆزیی یاسایی و ئایینی سڵوه. ئاەتەدراوەن ەتەم بابەل ڕخۆ ئاوەربەکی جیا و سێتەک بابەوە نووکەه

ران ێرجی کۆمەاڵیەتیی ئەلومەچاوکردنی هڕە ێبە یاری مەحرەمێتی، بڕرگیریی کاتی / بەهاوس

ندن، ێخولە  ناڵرمنداێن و ماڵنانی منداێری، وازهەهاوسڵکوو منداەکی ناخۆشی وێلەگەرهاویشتەد

وه. ەوتۆتەک ێت بۆ کچان و ژنانی لەتایبەکان بەروونییەیی و دەستەجە تەسارەکانی ژنان و خەلکردنی مافێشێپ

ی رچاوگرتنەبلە  ەیاری مەحرەمێتی بڕرگیریی کاتی / بەهاوسە ست بەیوەیاساکانی پە بە وەداچوونێپ

تی ەڕەی بنکێکارڕێکانی ەنییێرەنە رهاویشتەی دەوەمترکردنەستی کەبەمە ب ێتوانەرجی کۆمەاڵیەتی دەلومەه

  ت. ێب

 



 

 

 

 سەبارەت به نووسەر

له زانکۆی یاسای لەندەن له « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 
بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
بارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و . توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەجۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی 
 پێشووی ناوبراو به زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیاڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵت  -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

تی له ئێران( که دەقە سیغە / هاوسەرگیری کا ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -
فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی 

 چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -
 لە لەندەن چاپ کراوە؛فارسی کە وەشانخانەی مێهری 

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -
 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که  شاری قەدەغەکراودەقی  و فارسی  دەقی ئینگلیزی -
هەندێ وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن 

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

 ەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس)توێژینەو سنوورەوه هەتا سنوورو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی  5و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی مێهری 
 له لەندەن چاپ کرا؛ 

کە خەری جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاوانوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە د-
 چاپ دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 

  

 

 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/
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 .162 – 2/161، لمعرفهدارا ، چاپریابن کث ریتفسابن کثیر دمشقی،  .1

، جلد هشتم، لسان العربق(. 1111ابن منظور، محمد ابن مکرم ) .2

 بیروت: دارصار.

 2/78، المسند، احمد بن محمد بن حنبل .3

(. 1331) هللافتح ،یلیاسماع دیس ی.مصطف ،یبرار .خدابخش ،یاحمد .1

رفاه  پژوهشییعلم ۀفصلنام، «نگرش مردم به ازدواج موقت»

 .116-131، ص 13 ۀشمار ازدهم،یسال  ،یاجتماع

جامع درباب ازدواج  یسکوت: پژوهش نیطن(. 1331)امیل ک ،یاحمد .1

 .رازهیتهران: ش ،رانیزودهنگام کودکان در ا

ضرورت بازنگری و افزایش سن ازدواج کودکان (. »1336احمدی، کامیل) .6

 .211تا  233 ،قمطالعات حقو، «در قوانین ایران

بررسی میزان شیوع ازدواج و طالق کودکان (. »1336احمدی،کامیل ) .8

 ۀشمار ،1336تابستان  ،یدر علوم انسان دیجد قاتیتحق، «در ایران

 .111تا  121ص  ،23
اصول روش تحقیق کیفی: (. 1331استرواس، آنسلم و کوربین، جولیت ) .7

، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: هاا و شیوههنظریه مبنایی، رویه

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، تهران: ازدواج موقت یحقوق یدورنما(. 1333اسماعیلی، هادی ) .3

 فرهنگ.

مطبعة  :، بغدادالمرأة فى الشعر الجاهلى (.م 1361) اشمى، على .11

 .المعارف
 تیاحساس امن یبررس» (.1331افراسیابی، حسین و براتی، انیسه ) .11

فصلنامۀ  ،«زیآممخاطره یبا تأکید بر سبک زندگ یعموم یدر فضا

 . 1-27، ص 1، دورۀ اول، شمارۀ یسبک زندگ یشناسجامعه

، ترجمة شناسی زنانجامعه(. 1378آبوت، پامال و واالس، کلر ) .12

 منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
 ،انیو آداب زرتشت یمراسم مذهب (.1317) ریآذرگشسب، اردش .13

 .فروهر: تهران

، ترجمۀ شرایط عشق: فلسفۀ صمیمیت(. 1333آرمسترانگ، جان ) .11

 مسعود علیا، تهران: ققنوس.

 ،یرانیا ۀخانواد شناسی جامعه(. 1376) قیت ،یآزاد ارمک .11

  تهران: انتشارات سمت.

 .معین: تهران ،زبان، فرهنگ و اسطوره (.1378) آموزگار، ژاله .16

(. 1331بادامچی، حسین. غضنفری، کلثوم. داوری، پروین ) .18

فصلنامۀ زن در فرهنگ ، «ازدواج موقت در دین زردشتی و در اسالم»

 . 121-131، ص 1، دورۀ هفتم، شماره و هنر

 یشناسدر جامعه یپردازهیراهبرد نظر(. »1373باقری، شهال ) .17

، راهبردی زنانفصلنامۀ مطالعات ، «خانواده یشناسو جامعه تیجنس

 . 222-213، ص 11دورۀ سیزدهم، شمارۀ 
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احکام العتره  یالحدائق الناضره ف (.تایب) وسفی ،یبحران .13

 ی. مؤسسه النشر االسالم :قم ،یروانیا یمحمدتق قی، تحقالطاهره

، ترجمه البخاری صحیحهـ ق(.  216بخاری، محمد بن اسماعیل) .21

االسالم احمد شیخ(، تربت جام: انتشارات 1331عبدالعلی نور احراری)

 . جام

 یساختار حقوق یشناختجامعه یبررس(. »1371بزرگیان، مهدی ) .21

نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: ، پایان«رانیازدواج موقت در ا

 دانشگاه تربیت مدرس.

خانواده در  یشناسبر جامعه یدرآمد(. »1371بهرامی، محمد ) .22

 .18-82، ص 17، دورۀ دوازدهم، شمارۀ های قرآنیپژوهش، «قرآن

 قم: ،یالسنن الکبر (.تایب) نیاحمد بن الحس ،یهقیب .23

 .دارالفکر
، تهران: های کیفیهای پژوهشاصول و روش(. 1333پرویزی، سرور ) .21

 نگر.جامعه

ازدواج  یامدهایو پ هانهیزم یبررس(. »1378پریشی، معصومه ) .21

کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه  ۀنامانیا، پ«زنان یموقت برا

 عالمه طباطبایی. 

عوامل مرتبط با  یشناختجامعه یبررس(. »1331پورنقی، شهال ) .26

، «سال شهر بناب 31 یباال ۀکردجوانان ازدواج ررسیازدواج د

، سال هفتم، شناسی دانشگاه آزاد تبریزفصلنامۀ مطالعات جامعه

 .63-71، ص 28رۀ شما

، های فمینیستیدرآمدی جامع بر نظریه(. 1378تانگ، رزمری ) .28

 ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
عوامل  یبررس(. »1331التجائی، ابراهیم و عزیززاده، مینا ) .27

 ۀمطالع کی: رانیمؤثر بر سن ازدواج در ا یو فرهنگ یاقتصاد

، 3، شمارة 8، دورة پژوهی فرهنگیفصلنامة جامعه، «یاستانانیم

 . 1-13صص 

، واالسالم هالزواج عند العرب فى الجاهلی تا(.)بیترمانینى،  .23

 .طالس :دمشق

 ،«یاجتماع قاتیدر تحق ینگارنقش مردم» (.1386) محسن ،یالثث .31

 .186، ص2 ۀشمار ،رانیا یشناسجامعه

المفصل فى تاریخ العرب قبل  (.م 1333ق /  1113) جوادعلى، .31

 .نابى :جا، بىاالسالم

، «شناسي خانواده در قرآن کریمجامعه(. »1331جهانی، سمانه ) .32

، 1، دورۀ سوم، شمارۀ اي قرآن كریمرشتههاي میانپژوهشفصلنامۀ 

 .71-111ص 

ازدواج موقت و پیامدهای (. »1331حاجی اسماعیلی، محمدرضا ) .33

 61-78، ص 6، شماره فصلنامۀ فقه مدنی، «آن

 لیتحص یال عهیوسائل الش (.تایب)سن محمد بن الح ،یحّر عامل .31

 .یالتراث العرب اءیدار اح :روتیب ،هعیمسائل الشر
و آداب  یهمسردار نییآ(. 1373) محمد دیس ،یبهارنچ ینیحس .31

 .انتشارات اجر، قم: در اسالم یزندگ
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، قم: الرسائل التسع(. 1381حلی، نجم الدین جعفر بن حسن ) .36

 کتابخانۀ آیت هللا مرعشی. 

، قم: دارالعلم، تحریر الوسیله(. 1383هللا )خمینی، سید روح .38
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 حسن ترجمة ،جنسی روابط شناسيجامعه(. 1373) آندره دانینو، .37

 .توس: تهران پویان،
 ید. مروارتهران: ، اوستا(. 1377) لیدوستخواه، جل .33

 گستر.، تهران: سخننامهلغت(. 1381دهخدا، علی اکبر ) .11

 :ۀترجم ،نید شناسیبر جامعه یدرآمد .(1371) لیذاکرمن، ف .11

 ی.نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یمیهید اریخشا

های تله(. »1331نیت، مرضیه )راغفر، حسین. کردبچه، حمید. پاک .12

فصلنامۀ پژوهشنامۀ ، «فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران

، ص 11ایرانی(، سال دوازدهم، شمارۀ -)رویکرد اسالمی اقتصادی

113-181. 

، شناسی زن در ازدواج موقتتحلیل بر روان(. 1372رافعی، طلعت ) .13

 تهران: دانژه.

از عوامل  یبرخ یشناسجامعه یبررس(. »1331رضادوست، کریم ) .11

 دیدانشگاه شه انی)مورد مطالعه: دانشجوی ندارید زانیثر بر مؤم

، دورۀ سوم، یاجتماع ۀرفاه و توسع یزیربرنامه، «چمران اهواز(

 .1-37، ص 11شمارۀ 
المرأه بین طغیان النظام (. 2111رمضان بوطبی، محمدسعید ) .11

 ، دمشق: دارالفکر.الغربی ولطائف التشریع الربانی

ها و نقد تاریخچه، نظریات، گرایش(. 1377) رودگر، نرجس .16

 .عات و تحقیقات زنان، تهران: دفتر مطالفمینیسم

 یاجتماع یهاهمبسته ییشناسا(. 1331اسماعیل )ریاحی، محمد .18

، یپژوهخانواده، مخالفت با ازدواج موقت ایموافقت  لیو دال زانیم

 . 131-113، صص 32سال هشتم، شماره 

بررسی نگرش زنان (. »1331، سید سعید. خیری، بهناز )پورزاهد .17

سرپرست خانواد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی شهر شیراز به 

، پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشنامۀ زنان، «ازدواج موقت

 .13-66، ص 2مطالعات فرهنگی، سال دوم، شمارۀ 

، دهخانوا یشناسجامعه بر یامقدمه (.1371) باقر ،یساروخان .13

 .سروش: تهران

 ان،یطغ ران،یجنبش حقوق زنان در ا. (1371) زیال ان،یساناسار .11

 یاحمد ننوشی ۀترجم ،7531تا انقالب  ۰۸۲۱افول و سرکوب از 

 . تهران: اختران ی،خراسان

، «خانواده و خویشاوندي در گذر زمان(. »1373هللا )ستوده، هدایت .11

 .131-211ص  ،3، دورۀ سوم، شمارۀ پژوهش اجتماعيفصلنامۀ 

 :قم ،یکجرو یشناسجامعه (.1371) محمد ،یو داور یعل ،یمیسل .12

 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ، نشر نورالمبین. المسائل حیوضت(. 1332سیستانی، سید علی ) .13

، نیو حقوق زوج هیاحوال شخص(. 1367) میعبدالکر ،یکندیشهر .11

 . یمحمد صمدجا:بی



ـ ق 1113) صدوق خیش .11 انتشارات  :، قم3ج  ،هیالفق حضرهیمن ال  (.ه

 .نیجامعه مدرس

، تهران: روایت امید اشوهیشتان(.  1388صفاي اصفهاني، نزهت )  .16

  مركز.

 میابراه دیس، ترجمۀ مکارم االخالق(. 1361طبرسی، بن فضل حسن ) .18

 ی.: فراهانتهران ،یرباقریم

، ترجمۀ محمد ابراهیمی، فقه آسان(. 1376عاشور، احمدعیسی ) .17

 احسان.تهران: 

 یو الگوها تیقوم»(. 1371) رسول ،یجالل و صادق ،یشواز یعباس .13

 قاتی، مرکز مطالعات و تحقپژوهش زنان ،«رانیازدواج کردن در ا

 اول. ۀسوم، شمار ۀان دانشگاه تهران، دورنز

: یتحفة األحوذي شرح جامع الترمذ، عبدالرحمن المباركفوري .61
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 .هیرمند: تهران ،ایران باستانزن در  (.1388هلل )اعلوی، هدایت .61

، ترجمۀ مختصر احیاء العلوم الدین(. 1388غزالی، محمد ) .62

 محمدصالح سعیدی، سنندج: کردستان.

پیامدهای مدرنیته، تحلیلی بر تحوالت (. »1373هللا )فاضلی، نعمت .63

، فصلنامۀ مطالعات جوانان، «خانواده و رفتار جنسی در بریتانیا

 . 111-181، ص 6شمارۀ 

 .نای، بریالکب ریالتفس (.تایب)محمد  ،یر رازفخ .61

 پژوهش دفتر: تهران ،زن دنیاي(. 1373) سید محمدحسین هللا، فضل .61

 .مهدوي نشر و

 یشکوه ،بناب باقر یغبار. محمد ،فرد یاریخدا ی.نقیعل ی،هیفق .66

. «از منظر قرآن و سنت یندارید یالگو یبررس»(. 1332محسن ) ،کتای

 .81-11، ص(13)6 ، شمارۀرازیدانشگاه ش ینید شهیاند ۀفصلنام

، جلد ششم، تهران: قاموس قرآن(. 1381اکبر )قرشی، سید علی .68

 دارالکتب اسالمیه.

 یشرکت سهام، تهران: حقوق خانواده(. 1387کاتوزیان، ناصر ) .67

 .انتشار
، «رفتارشناسی جنسی در اندیشۀ دینی(. »1371کجباف، محمدباقر ) .63

-111، ص 28، سال هفتم، شمارۀ زنانفصلنامۀ مطالعات راهبردی 

133. 
بررسی ازدواج موقت در (. »1331نیا، محمدمهدی )کریمی .81

 یپژوهقرآن یتخصص ۀمجل، ترجمۀ شهال حائری، «المعارف لیدنهدایر

 .36تا  83ص ، 11، شمارۀ خاورشناسان

 (.1333) صدیقه رضانیا،. سهیال فسایی، صادقی. عبدالحسین کالنتری، .81

 ،«زنان موقت ازدواج گیریشکل هایزمینه و شرایط کیفی مطالعۀ»

 .18 ، شمارۀسیاست و توسعه در زن

، ترجمۀ منصور وثوقی، تغییرات اجتماعی(. 1382گی روشه ) .82

 تهران: نی.

، ترجمۀ حسن چاوشیان، شناسیجامعه(. 1373گیدنز، آنتونی ) .83

 تهران: نی.



انتشارات  ، كنزالعمالق(،  388الدین علي)متقي هندي، عالء .81

 283، ص16،ج دارالحدیث
روابط  میتنظ یهاخانواده و شاخص(. »1331محبی، محمدعارف ) .81

 . 18-83، ص 181، سال بیستم، شمارۀ فصلنامۀ معرفت، «یجنس

 .1/113، تفسیر قرطبیی، قرطب یبن احمد انصار محمد .86
، تهران: خانواده در ایران باستان(. 1333مزداپور، کتایون ) .88

 معارف بزرگ اسالمی.مرکز دایره ال
عدالت از کتاب متاجر  ۀرسال ۀترجم» (.1311ی )مرتضی، مطلب .87

نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: پایان« یانصار یمرتض خیمرحوم ش

 ی.و اقتصاد یاسیدانشکده حقوق و علوم س

، تهران: انتشارات حقوق زن در اسالم(. 1386مطهری، مرتضی ) .83

 صدرا.

 .شفق، تهران: در اسالم خانواده(. 1361) نیحس ،یمظاهر .71

، «لیتهاى ازدواج در عصر جاهونهگ(. »1371منتظری مقدم، حامد ) .71

 فصلنامۀ تاریخ اسالم در آینۀ پژوهش، سال دوم، شمارۀ چهارم. 

 ،ازدواج تغییرات تطبیقي بررسي(. 1388) محمدصادق مهدوي، .72

 .بهشتي شهید دانشگاه: تهران

، «در ازدواج موقت یمرزشناس»(. 1383) عزت السادات ،یرخانیم .73

 .3 ۀشمار ،زنان یمطالعات راهبرد
(. 1331) زهرا دهیس ،ینیحس .جلودار، شهرام .نیتبار، حسنازک .71

، «و کارکرد خانواده در استان مازندران یبر نوساز یلیتحل»

 .121-113، صص 2 ۀسوم، شمار ۀ، دورمطالعات زن و خانواده

 .31ج  (،صی)تلخ جواهر الکالم. محمدحسن ی،نجف .71

سازی مدل اسالمی مصون(. »1377نورعلیزاده میانجی، مسعود ) .76

ها و مشکالت رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف

، سال سوم، شمارۀ شناسیفصلنامۀ علمی تخصصی اسالم و روان، «جنسی

 .118-112، ص 1

، ها و تغییرات اجتماعيدرآمدي بر تئوري(. 1383) استیونواگو،  .78

 .زاد، قم: جهاد دانشگاهي ماجداحمدرضا غروي ۀترجم

 ،یشناسجامعه یمبان .(1381اکبر )یخلق، علکیمنصور و ن ،یوثوق .77

 تهران: خردمند.

ازدواج موقت از دیدگاه حقوقی، (. 1381ولوجردی، محمد ) .73

 ، تهران: سارمان تبلیغات کشور. اجتماعی و اهل سنت

 ی)هاشم یروزیعتدال و پا(. 1332هاشمی بهرمانی، عماد ) .31

دفتر نشر معارف . تهران: (7531کارنامه و خاطرات  یرفسنجان

 .انقالب

ازدواج دائم و ازدواج (. 1388هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ) .31

 ، تهران: موجودی. موقت از نظر اسالم
نسب، فاطمه. توحیدی، افسانه. حیدری، عفیفه. عسکری، یاری .32

نسبت به ازدواج موقت )مورد  انینگرش دانشجو(. »1331زهرا )

فصلنامۀ فرهنگ در ، «باهنر کرمان( دیمطالعه: دانشگاه شه

 .318-361، ص 16، دورۀ پنجم، شمارۀ دانشگاه اسالمی
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ە کۆمەڵگای ئێران ڕوانگەی لێکدژ سەبارەت بە هاوسەرگیریی کاتی بوونی هەیە. الیەنگران هاوسەرگیریی کاتی بە هۆکاری ڕێگری لە ل

 ییداوێنپیسی و داڕمانی ئەخالقیی کۆمەڵگا دەزانن؛ لە حاڵێکدا دژبەران، هاوسەرگیریی کاتی وەک ڕێگەیەک بۆ هەوەسبازی و ڕابواردنخواز

پەروەر و نەریتخوازی کۆمەڵگای ئێران، لە چوارچێوەی پێشێلکردنی مافەکانی ژنان و مندااڵن دەزانن. لە الیەکی تریشەوە بەشی ئاینپیاوان و 

بڕیاری مەحرەمێتی نیکاحی کاتی قبووڵ کردووە و پێی پابەنده. لە فیقهـ و یاسای فەرمیی واڵت، هاوسەرگیریی کاتی و بڕیاری مەحرەمێتی 

ۆکە جیاوازەکەیان هاوشێوە سەیر دەکرێن و هەتا هەنووکە وەک بابەتێکی جیا و سەربەخۆ ئاوڕ لەم بابەتە نەدراوەتەوه. ئاڵۆزیی سەرەڕای ناوەڕ

 یاسایی و ئایینی سەبارەت بە هاوسەرگیریی کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی، بە بێ ڕەچاوکردنی هەلومەرجی کۆمەاڵیەتیی ئێران دەرهاویشتەگەلێکی

هاوسەری، وازهێنانی مندااڵن و مێرمندااڵن لە خوێندن، پێشێلکردنی مافەکانی ژنان و خەسارەتە جەستەیی و دەروونییەکان نداڵناخۆشی وەکوو م

ی نبەتایبەت بۆ کچان و ژنانی لێ کەوتۆتەوه. پێداچوونەوە بە یاساکانی پەیوەست بە هاوسەرگیریی کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی بە لە بەرچاوگرت

 ەاڵیەتی دەتوانێ بە مەبەستی کەمترکردنەوەی دەرهاویشتە نەرێنییەکانی ڕێکارێکی بنەڕەتی بێت.هەلومەرجی کۆم

 

 

 


