در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺰر رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼق ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ آداب و رﺳﻮم و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ
اﻻﯾﺎم رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ
زوج ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮادر ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺸﺘﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻌﻀﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ را
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺎدر  70ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن
آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎدر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯽ
آﻣﺪه اﻧﺪ زﺣﻤﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و زن ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را ذﮐﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ داده و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﺎن ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ زن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زن ،وی را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ را دارد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج زن و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺮﺑﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ زن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ زن ،ﺷﻐﻞ وی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر وی و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﺮف ،ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺒﻞ از ازدواج زن اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺎده  1107ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده «:ﻧﻔﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﻜﻦ ،
اﻟﺒﺴﻪ  ،ﻏﺬا  ،اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و آن را از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﺷﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ .زن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
دادﮔﺎه رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻄﺮ ﺿﺮر ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﻪ زن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان «:اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﻚ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه
اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﻛﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و اﻟﺰام ﺷﻮﻫﺮ و
دوﻣﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ.
اﻣﺎ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺋﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از آﻧﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﻻد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﻻد اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺮزﻧﺪی را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ از زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮدن از آﻧﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮی

ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد د از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای زن اﺳﺖ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .

