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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو روشﻫﺎی اِﻋﻤﺎل آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ« ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،اﺳﺘﻬﺰاء و ﻓﺤﺎﺷﯽ »و« ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮا »ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ-ﺟﻨﺴﯽ:
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ در ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻣﺮدان اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎز و ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ زن از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ،
ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ اِﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺑﺮاز ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ-رواﻧﯽ زن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن
دﯾﮕﺮ در ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و اﺑﺮاز آن ،اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن،
ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺪن زن ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ او و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻨﺴﯽ او ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ-ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮع ،اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ« ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮا »ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ .ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن ،ﺗﺎﺑﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﻤﻨﻮع و ﺧﻼف اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺮاز و اﻇﻬﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻘﺒﯿﺢ
ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ازدواج اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از آزادی ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدان در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ازدواج )از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺗﻤﮑﯿﻦ زن ﯾﺎ ﺣﻖ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮدان( و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺪاﮐﺜﺮی زﻧﺎن اﺳﺖ.
در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن راه را ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ زﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎز ﮐﺮده ،روﯾﻪ ﻋﻤﻠﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﺮد از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ) ،(۱ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻗﯿﺪ زﻣﺎن ،در ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن رﻫﺎﯾﯽ زن را از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،زن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ  ۹ﻣﺎه
ﻣﺘﻨﺎوب( ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺼﺪ ﻣﺮد ﺑﺮای آزار و اذﯾﺖ زن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺮاﯾﻂ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺿﺮر زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻋﻤﻼ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب:
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ رواﻧﯽ-ﮐﻼﻣﯽ دارد ،ﺑﺤﺚ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در

ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،ﻣﻮﺿﻮع از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ اﯾﺮاد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺟﺒﺎر زن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اوﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪ
اﺑﺮاز ﺷﺪه.
از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﻫﺪفﻣﻨﺪ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ارﻋﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ،اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زن( ﻧﺒﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪات و آزارﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از زن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن زن دوم ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﯾﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﻪ دور ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان از ﮐﻨﺎر زن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل زن ،از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ
ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ در دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری؟
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اِﻋﻤﺎل آن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن
از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺑﺮاز ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎدآوری ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮد در ازدواج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ زن ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮد در
ﺧﺎﻧﻮاده ) (۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ وﯾﮋه او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ) (۳از ﻋﯿﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو در ﻋﻤﻞ راﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎنِ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد ازدواج ،ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻦ و ﻃﻼق در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد
وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ-رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از« ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ »از ﺳﻮی زﻧﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ از داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد اﻟﺰام ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺎﻟﯽ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ) .(۴اﯾﻦ ﻣﻮرد از راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده  ۰۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ وﺣﺮج ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻃﻼق داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘّﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ
آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ،از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺳﻮی زوج ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ  ۹ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ.
 .۲ﻣﺎده  ۵۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
 .۳ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻊ

ﮐﻨﺪ.
 .۴ﻣﺎده  ۶۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.

