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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
–ﻣﯽروم و ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﺑﺮم!
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎدران را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن راﺿﯽ ﮐﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدان )ﺷﻮﻫﺮان( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﻋﻮای زن و ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن و ﺑﻪ زور از ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎدری ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آنﭼﻪ از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ )ﻫﻤﺴﺮ( ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻦ ﻧﺪﻫﺪ،
دﯾﮕﺮ« رﻧﮓ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ »را ﻧﺒﯿﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه
ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد «:ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ…  .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺖ ﺑﻤﺎن و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ».
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﭽﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان« وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﭘﺪر »ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ زن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از رواﺑﻂ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و…  «،ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ زن ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد :ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺣﺲ ﻣﺎدراﻧﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻄﯿﻊ و رام ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ آن از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﺑﻪ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ
زﻧﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن ﺑﺮای وادار ﮐﺮدن زن ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ وﺿﻌﯿﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ زن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه )در اﯾﻨﺠﺎ زن(
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪای ﺗﮑﺮاری و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد :ﻃﻼق و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪان.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ را ﺑﺎ ﭘﺪر
و ﺟﺪ ﭘﺪر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(۱) .
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج آﻧﺎن از ﮐﺸﻮر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﭘﺪر و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان او ،ﺑﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻮده و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ،اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﻮری از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻐﯿﺮ و در ﻣﻮاردی زﻧﺎن ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻀﺎﻧﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان« ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ »اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﻣﺎدر ﮔﺬارده ﺷﺪه و
در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﯾﮑﯽ ،دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ(۲) .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح( ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان )ﻫﻢ ﭘﺴﺮ و ﻫﻢ دﺧﺘﺮ( ﺗﺎ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ(۳) .
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﺒﺼﺮهای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۸۳۱ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻼک ﻗﺮار دادن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﮔﺎه ﮔﺬارده و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از او را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻃﻔﻞ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﭘﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺪران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﺎدر ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از
ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻃﻔﻞ از ﺳﻮی ﻣﺎدر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ ،ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرش ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ(۴) .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اِﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب آن ﻧﯿﺰ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اِﻋﻤﺎل آن از ﺳﻮی ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ او
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻋﯽ )در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ( اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر را در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻃﻔﻞ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ« ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ[ از ﻓﺮزﻧﺪ ]ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ »اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﺪم
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ) (۵و اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻠﯿﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ »ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﺎدر از اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ روﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان در ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردن اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ او در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻀﺎﻧﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
آن ﺟﺪای از داﺷﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻃﺮح و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﻫﻠﻨﺪ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﺋﺪ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺮف اﺛﺒﺎت اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮد
ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ او را در ﺣﻀﺎﻧﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ« ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل
رواﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮد در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖاﻧﮕﺎری ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪر در ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻧﺎن ،ﻣﻔﻬﻮم وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﺼﺪاق
از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﺣﺼﺎء ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ) ،(۶ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اِﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زن از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮد در ﺣﻀﺎﻧﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای

ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده  ۰۸۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ،ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮی ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻃﻔﻞ ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻨﻮن در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن او ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻐﺮ ﺑﺎﺷﺪ».
 .۲ﻣﺎده  ۸۶۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺑﻮﯾﻦ اﺳﺖ».
 .۳ﻣﺎده  ۹۶۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻦ او ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ
اوﻟﻮﯾﺖ دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ».
 .۴در اﯾﻦ ﻣﻮرد روﯾﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ) ۹ﺳﺎل و  ۵۱ﺳﺎل( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻀﺎﻧﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻃﻔﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه و ﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺪارد.
 .۵ﻣﺎده  ۳۷۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ ،ﺻﺤﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻃﻔﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺮﺑﺎی ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﻢ او ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ
ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ».
 .۶ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺎده  ۳۷۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﯾﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ :اﻋﺘﯿﺎد زﯾﺎن آور
ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﻤﺎر ،اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﻓﺤﺸﺎ ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻔﻞ ﯾﺎ
اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ ورود در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ،ﺗﮑﺪیﮔﺮی و ﻗﺎﭼﺎق ،ﺗﮑﺮار ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف».

