ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ازدواج ،زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻋﮑﺲayyryneh.blogspot :
ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ – وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮه ازدواج ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،آراﯾﺶ و ﮔﺮﯾﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺖ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد
و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺪل روز را ﮔﻞ زد ،در ﻣﺮاﺳﻢ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻣﻀﺎء ﺳﻨﺪ آن زن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ .ﺣﻖ ﺟﺪاﯾﯽ،
ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ را ﯾﺎ ازدﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﺧﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم و او ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر وارد دﻓﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺣﺪس زدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره
ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺑﺎره ازدواج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪون درﻧﮓ ﻓﺮﺿﯿﺎت را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدم و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎدم ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮐﻪ در ﺧﻼل ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ”اﮔﺮ روزی ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ
داد” .او ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ام ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی آﮔﺎه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ،اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ازدواج ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم؟ ﻫﺮ دو ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را آﻏﺎز ﮐﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﻣﺸﺘﺮک ،ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ،ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی آﻟﻮده ﺳﺎزد و ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده
 1119ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ازدواج
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻧﺎﻣﺰدش ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﺗﺎ ازدواج ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از اﯾﻦ
ﻗﺮار ﺑﻮد:
1ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﻣﺮددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای زن در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده  1133ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  20ﻓﺮوردﯾﻦ
 1314ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” :ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ” .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ زن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ازدواج ﺣﻖ
ﻧﺪارد ازازدواج ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد ،و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی راﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زن ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دوام ازدواج ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ وﺣﺮج ) در ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ( اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻫﻤﺴﺮش او را ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﺎزد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺬار ازاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و اﺧﺬ وﮐﺎﻟﺖ
ﺑﻼﻋﺰل ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ و ﻋﺰل و اﻗﺪام ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺷﺮط و ﻣﻮﺿﻮع وﮐﺎﻟﺖ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻘﺎ ﺷﺮط ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮی اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﻖ ﻣﺘﻌﺎدل دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺿﻤﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی اﯾﻦ ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ او ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻫﺎ و ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش دارد.

2ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻬﺮﯾﻪ از دوﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺑﺎره آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در آن داد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﺳﺖ را ﻣﺨﺪوش
ﻣﯽ ﺳﺎزد ،و ﺗﺼﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در آن ﻣﯽ رود ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺮد در اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺣﻖ ﻃﻼق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﺮﯾﻪ و اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3ﻟﺰوم دﺳﺘﺮﺳﯽ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاندﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻃﺮف در ﻫﻤﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﯿﻖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
4ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  1105ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ازﺧﺼﺎﯾﺺ ﻣﺮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺪﯾﺪرﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮ دو را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،
و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺮد ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎت در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺎده  18ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ آزادی زن از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ -اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ -را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
5ﻧﻔﻘﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﮕﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ زن ازﺑﯿﻦ ﺑﺮود و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﻮرد زن ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ،
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ زن ﻫﻤﻮاره ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﻘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮد ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ از او در ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ و رﻓﺘﺎﻫﺎی
روزاﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺻﺮﻓﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺟﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،از ادای وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻌﺎدل در رواﺑﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و اﻋﻤﺎل اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اراده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  10ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،اداره زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﺗﻤﮑﯿﻦ از
دﯾﮕﺮی ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
6ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ،وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ﻣﺸﺘﺮک زن وﻣﺮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮوزی ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  1169ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،زن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک ﺑﭙﺮدازد ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای زن در اداره
اﻣﻮر ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎده  1180ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ وﻻﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک را از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺪر و در ﻏﯿﺎب او ﺟﺪ
ﭘﺪری داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ و وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ آن دو اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد رﺳﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و دوﺳﺘﺶ ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از  5ﺳﺎل درﭘﯿﺎده رو
ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ در ﺣﺎل ﻗﺪم زدن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻋﯿﻨﮏ اﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﺸﻢ داﺷﺖ را ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﻢ از اواﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ازدواﺟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺮط
ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ و در ﺳﻨﺪ ازدواﺟﻤﺎن وارد ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﯾﻢ.

