ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان )ﺑﺨﺶ
اول(
Photo: Mirage3/depositphotos.com
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
«ﭘﺎﺳﺪاری از آﺑﺮو و ﺷﺮف ﺧﺎﻧﻮاده» «،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﮑﻪدار ﺷﺪن ﻋﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده» «،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻏﯿﺮت و ﻣﺮداﻧﮕﯽ» «،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﺎﻣﻮس »و
«ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﺑﺮوی رﻓﺘﻪ» ….
اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﯿﺰه اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن «،ﺣﻖ آﻧﺎن در ﭘﺎﺳﺪاری از ﺷﺮاﻓﺘﺸﺎن »ﺑﻮده و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اِﻋﻤﺎل آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ« ﻧﺎﻣﻮسﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻏﯿﺮت »اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻫﺪف از آن ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺮداﻧﺸﺎن )ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﺷﻮﻫﺮ و
ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮ( ﻧﺪﯾﺪه و از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺮای ﮔﺬران ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ دور از ﻗﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ در آن ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻗﺪاﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﻣﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ،
ﺻﺤﺒﺖ و ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج ،از دﺳﺖ دادن ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ،داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن در آﻧﻬﺎ ،ﺧﺮوج ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای
اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﻦ رو اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﮐﺮدن او ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﻐﺎل ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻣﺪام او ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻗﺘﻞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﯽ از او از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﺘﯽ در آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺗﺮس از ﺳﺮزﻧﺶ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﻧﺪﯾﺪه و ﺗﻼﺷﯽ در ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﮔﺰارش آن ﻧﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در
ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺠﺎزات ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﺳﻤﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺟﻮی رواﻧﯽ و ﺣﺘﯽ
در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺿﻤﻨﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽِ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﻐﺎل زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽِ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﻐﺎل زن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺎده،
ﺧﻼف« ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ زن »ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ(۱) .
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺟﻨﺒﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در آن اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری
واﮔﺬاری ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ،ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی زن از اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و او
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ادﻋﺎﯾﺶ را در دادﮔﺎه اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ) ،(۲اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﺎﻣﻮس ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻞ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽِ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ :اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن ﻣﺴﮑﻮت ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در اﯾﺮان و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
زوﺟﻪ در آن ) ،(۳ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺎن را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﺳﻮی زن ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﻤﻮل اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ زن ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ« ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ
وی ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از زوج ﺑﺎﺷﺪ» ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ در اﯾﺮان
آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ اول(
آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ دوم(
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن اﺻﻞ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ آن ،اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼط ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از
ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج زن از ﻣﻨﺰل :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺣﻖ ﻣﺮدان در اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در آن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮده و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻧﺎﺷﺰه ﻣﺤﺴﻮب و از ﺑﺨﺸﯽ
از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﻟﺰوم ﺗﻤﮑﯿﻦ زن از ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زوج از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
اﺧﻼل در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ) .(۴اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎدی اﯾﻦ اﺻﻞ ،اِﻋﻤﺎل آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﺮف ،ﻋﻔﺖ و
آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ،زﻧﺎن
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف« اﻧﺠﺎم ﯾﮏ واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ »ﺑﺎﺷﺪ ).(۵
ﭘﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ و…  ،ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮوج ﺑﺪون اﺟﺎزه زن از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ در اﯾﺮان ،ﺻﺮف
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺖ و ﻧﺠﺎﺑﺖ زن ﺑﺮای ﻣﺸﺮوع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ او ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ذﮐﺮ ﺷﺪه از اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻮس ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻟﺰوم ﻋﺮﻓﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻋﻔﺖ و ﻧﺠﺎﺑﺖ زﻧﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اِﻋﻤﺎل آن ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﻪرو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺪ ).(۶
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده  ۷۱۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ
ﮐﻨﺪ».
 .۲ﻣﺎده  ۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  «:۳۵۳۱ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﮔﺎه زن ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .زن ﻧﯿﺰﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ را از دادﮔﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».

 .۳اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﻟﺰوم ﺗﻤﮑﯿﻦ زن از ﺷﻮﻫﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  ۶۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ».
 .۴ﺗﻔﺴﯿﺮ« ﻣﻦ وﺣﯽ اﻟﻘﺮآن» ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ
 .۵اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺠﺖ.
 .۶ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ« ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.

