ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻣﻬﺮی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ -وﮐﯿﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
آﯾﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد؟ ﻫﺪف ازاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﮐﻪ“ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ”ﻣﺤﻮر آن اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ و
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ ،وﻟﯽ در آن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل ﻫﺎی  1310ﺗﺎ  1314از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻗﺖ ) ﻋﺼﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ( ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن درﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق زن در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
زﻣﺎﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺷﺎره
ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ  ،ﻫﺸﺘﻢ  ،ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮرات“ ﻧﮑﺎح و ﻃﻼق ”و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ و ﻣﺮز اﺧﺘﯿﺎرات اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ  12ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎب اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”درﻧﮑﺎح ”ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اول آن“ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ”اﺳﺖ .ﻣﻮاد  1034و  1035ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه
اراده و اﺳﺘﻘﻼل زن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه اراده و اﺳﺘﻘﻼل زن ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻢ زدن“ ﻧﺎﻣﺰدی ”و
ﺗﻦ ﻧﺪادن ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج را از او ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه اﻧﺪ وﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﻣﺰدی ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺤﻼل ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای زن ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد:
ﻣﺎده  1034-ﻫﺮ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  – 1035وﻋﺪه ازدواج اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻊ ازدواج ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺟﺎری ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﺻﻠﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ ﺻﺮف اﻣﺘﻨﺎع از وﺻﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:

ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه ازدواج ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺰد او ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ وﻋﺪه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع اﺳﺖ  ،اﯾﻦ آزادی را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﻣﺰدی و اﻧﺤﻼل ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای زن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﻪ از ﺳﻮی زن رد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض و ﺗﻬﺪﯾﺪ ورﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن زن را ﻧﺪارﻧﺪ و در
ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ،زن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺸﻮد .در ﻣﺎده  1035ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺧﻮدداری زن از ازدواج ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰد
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ.
ﺳﻦ ازدواج
ﻓﺼﻞ دوم از ﺑﺎب اول در ﻣﺎده  1041ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﮑﺎح ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺎده  – 1041ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  13ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  15ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ
اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻗﺎﻧﻮن اوﻻ ﺳﻦ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﯿﺎ ”در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای ازدواج ﭘﯿﺶ از
 13ﺳﺎﻟﮕﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ازدواج ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ و زور .ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ دو ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ
رو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻦ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﺸﻮد.
ﯾﮑﻢ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﮐﻪ وﻟﯽ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﺧﺘﺮ زﯾﺮ  13ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﻨﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوم :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺎزه ی وﻟﯽ ) ﭘﺪر،ﺠﺪﭘﺪری ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ( ﻫﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و اﺟﺎزه آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ
ﺻﺪﻣﻪ و زﯾﺎن ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ازدواج را اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻈﺮدادﮔﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﺎﻗﺪ و دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻦ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ازدواج دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻦ
ازدواج را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ دﺧﺘﺮ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮد داوﻃﻠﺐ ازدواج ﺑﺎ او ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺰاﺋﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ دﺧﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻦ ازدواج را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
اﺟﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  1041ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد.
اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ زن در ازدواج
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم از ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺎده  1070ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ زن و ﻣﺮد در اﻣﺮ ﻧﮑﺎح ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺎده  – 1070رﺿﺎی زوﺟﯿﻦ ﺷﺮط ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ…
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮدی در آﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﯾﮏ زن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺮس و ﺗﻬﺪﯾﺪ ” ﺑﻠﻪ ” ﺑﮕﻮﯾﺪ و
اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺟﺎری ﺑﺸﻮد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﺪی ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه
زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺗﻦ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ داده ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ و وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ و دادﮔﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻘﺪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ،دادﮔﺎه اﻋﺘﺒﺎر آن ﻋﻘﺪ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﺎﻗﺪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺟﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ زن زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد .آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ

دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ از ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﻪ زن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ را ﻣﻮﮐﻮل و ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ .اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻣﺎده  1085ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه:
ﻣﺎده  – 1085زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه از اﯾﻔﺎی وﻇﺎﺋﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮ او ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ“ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ”.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ زن در ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ”ﻫﻤﺎن ﺷﺐ اول ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ .اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ اول
در ﻫﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻫﻤﺴﺮ و اﻓﺮاد ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﻓﻮری ،دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ وﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ زن ﺣﻖ داده ﺗﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ اش را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺗﻦ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺪﻫﺪ .اﮔﺮ زن از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ را ﻓﻮرا آﻏﺎز
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ اش ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ،اوﻻ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارد و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اورا ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ“ ﻧﻔﻘﻪ ”ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ اﺳﺖ و
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺸﺮوط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارای دو ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﻣﻬﺮﯾﻪ اش را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ راه اﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و اﺻﺮار آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و از ﺣﻖ ﺧﻮد در ﭘﻨﺎه ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻏﺎز راﺑﻄﻪ را زن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و راﺑﻄﻪ را زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺮوﯾﺠﯽ در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ
از رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺮوس در ﺷﺐ زﻓﺎف ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع
اﺟﺒﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی در ﺷﺐ زﻓﺎف ،در ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﮑﻮت آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره زﯾﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت زن و ﺷﻮﻫﺮ
در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ از ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی اﺳﺖ .
ﻣﺎده  – 1103ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  :زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﺎده  – 1104ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده  – 1114ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :زن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﮑﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ زن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  – 1115ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻠﯿﺤﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ی ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﮐﻪ زن در
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  – 1116ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :در ﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ی ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﺎی زن ﺑﻪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮاﺿﯽ ،ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻗﺮﺑﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻣﻨﺰل زن را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻗﺮﺑﺎﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮد
ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد .زﯾﺮا :

– 1زن و ﺷﻮﻫﺮ را از ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ.
– 2ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ.
– 3در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داده زن در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ زن اﺧﺘﯿﺎر داده ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻮﻫﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
– 4دو ﻣﺎده  1115و  1116ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺪه ،ﺣﺘﺎ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
در ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن و ﺷﺮاﻓﺖ او ﻣﺼﻮن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود دادﮔﺎه و ﺑﺎ اﺟﺎزه ی دادﮔﺎه ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺸﻮد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮ از ﻃﺮف دادﮔﺎه اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه  ،زن اوﻻ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺧﺮﺟﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ دروﻏﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﺑﻪ زن را ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ
دارد .آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارد .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن
را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ“ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ”ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﻪ زﻧﺎن
آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ او ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ زن
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  1118ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ:
“زن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داراﺋﯽ ﺧﻮد ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ”.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ زن اﻋﻢ از ﻧﻘﺪ و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ درﻣﻬﺮﯾﻪ زن ،ﺑﺪون اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ زن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .زن
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ داده ،ﺷﺮﻋﺎ ”و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ”ﺣﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را
دارد  .ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﺐ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ زن ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دادﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع ﺑﻪ
او اﯾﻦ اﺟﺎزه را داده اﺳﺖ.
ﺟﻨﻮن ﺷﻮﻫﺮ
در ﻣﻮاردی ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن ادواری اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی او ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ زن
رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﻮﻫﺮ را رﻓﺘﺎری ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺷﻮﻫﺮ
ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻫﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ادواری ﯾﺎ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ زن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﯿﺪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎ او رﻫﺎ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ:
ﻣﺎده  1121ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ – ﺟﻨﻮن ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺳﺘﻘﺮار ،اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ادواری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ
ﻓﺴﺦ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زن رﻓﺘﺎر ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﺮد را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﻮن او را از دﯾﮕﺮان ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺴﺦ ازدواج را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ زﻧﺎن از ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ادواری ﯾﺎ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻃﻼق زن
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ،زن را در ﻣﺸﻘﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،زن را ﻃﻼق

ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮای دادﮔﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ زن ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ زن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﻼق را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ وﻗﺘﯽ درﺟﻪ ﻣﺸﻘﺖ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ زن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ زن در“ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ”ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج و اﺛﺒﺎت آن در دادﮔﺎه  ،ﻃﻼق ﺣﺴﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ زن ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  1130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻃﻼق داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه –ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد:
– 1ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ زوج ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ .
– 2اﻋﺘﯿﺎد زوج ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ اﺑﺘﻼء وی ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻞ وارد آورد و اﻣﺘﻨﺎع ﯾﺎ
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟﺰام وی ﺑﻪ ﺗﺮک آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ.
– 3ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ زوج ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
– 4ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ زوج ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
– 5اﺑﺘﻼء زوج ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎری ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن در دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﺷﻮد ،ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺑﺮای زن دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن از ﻧﮕﺎه
ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺪارک را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺛﺒﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزی ﺷﻮﻫﺮ در دادﮔﺎه ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺸﻮد .در ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮارد وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ زن زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﯽ رود و راه و ﭼﺎه ﻗﺎﻧﻮن و دادﺧﻮاﻫﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ“ ﺧﺎﻧﻪ
اﻣﻦ ”ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺪﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ“ زن
دادﺧﻮاه ”ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن از ﻃﻼق ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن را ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻻزم در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق
ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،در رﻓﺘﺎر ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻼق اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ورزی آﻧﻬﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﻮزد و ﺑﺴﺎزد و اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪ داده و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ  ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ دﻋﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در رﻓﺘﺎر ﺷﻮﻫﺮ ،او را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻃﻼق ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎری
ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﺿﯽ .ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ.

