و اﺣﮑﺎم ﭘﺮﺗﺒﻌﯿﺾ آن »رﺟﻮع در ﻃﻼق«

ﻋﮑﺲ :ﺗﺒﯿﺎن
دان و وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮیﺣﻘﻮق – ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺮﯾﻒ
ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ  ،ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ»اﯾﺮاندرﻃﻼقﺣﮑﺎما« ﻫﺎ درﺑﺎرهدر ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ
دارد» .ﻋﻘﺪ ازدواج« ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ »ﻃﻼق« آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﻻزم »دو ﻃﺮﻓﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ،اراده و ﺧﻮاﺳﺖ »ﻋﻘﺪ« ﺳﺎده ،ﯾﮏ ،ﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ»ازدواج« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
 ،اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻧﻔﺮ )ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻮﻫﺮ(»وﺻﯿﺖ« آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ »اﯾﻘﺎح ﺣﻘﻮﻗﯽ« اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﻼق ﯾﮏ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻃﻼق – آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ،در ﺳﺮاﺳﺮ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان »ﺗﺒﻌﯿﺾ« اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢآﻣﯿﺰ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎﺗﺒﻌﯿﺾ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪدﯾﺪه ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ از ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﺎ از آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ (.ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن
ﺳﭙﺮی ﻃﻼق ) ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،در ﻓﻘﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ راﺑﻄﻪزن( ﻣﯽ ﺷﺪن ﻋﺪه
ﺷﻮد.از آن ﯾﺎد ﻣﯽ »رﺟﻮع در ﻃﻼق« اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان
در ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان »رﺟﻮع در ﻃﻼق« اﺣﮑﺎم
ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ«  ،ﺧﻮد»ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺟﻮع در ﻃﻼق« ای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ در واﻗﻊ ،ﻗﺎﻋﺪه
ﻗﺒﻠﯽ در آن ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ »رﺟﻮع« ﻫﺎﯾﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً اﻣﮑﺎناﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ،ﻃﻼق »اﻧﻮاع ﻃﻼق
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻃﻼق زن ﯾﺎﺋﺴﻪ ،ﻃﻼق زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽﻣﯽ »ﻫﺎی ﺑﺎﺋﻦﻃﻼق« ﻫﺎ در ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻼق
آﯾﻨﺪ) .ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ »ﺑﺎﺋﻦ« ﻫﺎیﻃﻼق ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در زﻣﺮه ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻃﻼق زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،راﺑﻄﻪ
] ۵۴۱ [۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ (.ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ
ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎداﯾﻦ ازدواج اﻧﺪ و ﺣﺘﯽهﻣﻮرد آﺧﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ازدواج ﮐﺮد
رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺪری ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺧﻮد را در
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ – ورزﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮاردﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ »ﻧﺎﻣﺰدی« دوران
»رﺟﻮع« و اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد »ﺑﺎﺋﻦ« ؛ ﻣﺮد ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ .ﻃﻼق وی – ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺳﺖ» .ﺑﺎﺋﻦ« ﻫﺎیﻃﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺮه »ﻣﺒﺎرات« و »ﺧُﻠﻊ« ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪﺗﺮ ،اﺣﮑﺎم ﻃﻼقﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺪاولﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢاﯾﻦ اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ
ﮐﺮاﻫﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد دارد؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻃﻼق ﺧُﻠﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ«  ۶۴۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان :ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده
»ﺗﺮ از ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺮ و ﯾﺎ ﮐﻢدﻫﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد .اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﻋﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن و ﯾﺎ ﺑﯿﺶﻣﯽ

ﮐﻢ در آن ﻣﻮاردی ﮐﻪ زﻧﺎنﺷﻮﻧﺪ؛ ﻃﻼق ﺧُﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺖاﻣﺮوز ﻣﺎ واﻗﻊ ﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪواﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻼق
ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻮع ﻃﻼق را ﺧُﻠﻊ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» .اﺣﮑﺎم رﺟﻮع« ﺷﻮﻫﺮان از
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ اﺣﮑﺎم ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻼق ﺧُﻠﻊدر ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ» .ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات« اﺳﺖ.
ﻫﺎیی ﻃﻼقﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در زﻣﺮه »ﻣﺒﺎرات« در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،اﮔﺮ زن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮ وی را ﻃﻼق دﻫﺪ؛ ﻧﻮع ﻃﻼق
اﺳﺖ» .دو ﻃﺮﻓﻪ« ﻫﺎی ﺧُﻠﻊ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺮاﻫﺖ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ،ﻫﺎی ﻣﺒﺎرات ﺑﺎ ﻃﻼقاﺳﺖ .ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ«
][۲
در ﺑﺮاﺑﺮ در ﻃﻼق ﺧُﻠﻊ ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮاﻫﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮاﻫﺖ دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﮑﺎم ﻃﻼق رﺟﻌﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .ﻃﻼق رﺟﻌﯽ« ﻫﺎ،ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻃﻼقدر ﺧﺎرج از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن
».اﺳﺖ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺣﻖ رﺟﻮع«  ۸۴۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان :ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده
اﻣﺎ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ] [۳داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎرﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ» .رﺟﻮع« رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻻت ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،درﺑﺎره
ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﺷﻦﺗﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻤﺲ و« ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺟﻮع ﻣﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﺮ از اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺟﻮع درﻫﺎی ﺑﯿﺶ) ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ »ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﺪ رﺟﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻮﺳﯿﺪن .رﺟﻮع ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺖ زن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ »رﺟﻮع« ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻃﻼق ،در
ﺑﺮای«  (۴۳۵۲ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﻤﺎره ﺧﻮد )ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .درﺑﺎره
رﺟﻮع ﻛﺮدن ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻳﺎ ﺑﻪ زن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﻪ زﻧﻢ رﺟﻮع ﻛﺮدم ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ،
) ۴۳۵۲ﺷﻤﺎرهیﻣﺴﺌﻠﻪﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽﺻﺎﻓﯽ ( »ام ،ﻻزم اﺳﺖ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ.وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﺪه ،ﻣﺮد ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﻋﺪه رﺟﻮع ﻧﻤﻮده
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺟﻮع ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﮕﻨﺠﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
اﺟﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ .ای از ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﻨﺒﻪواﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﭘﺮﺗﺒﻌﯿﺾ رﺟﻮع ،در ﭘﺎره
 ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻨﮑﻪ»ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺖ« ﺑﺎرز اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن در ﻣﻘﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻫﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دﺷﻮار ﻗﻀﺎﯾﯽاﻟﻤﮑﺎن اﺳﺖ و آدرﺳﯽ از او ﻧﺪارد؛ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺠﻬﻮل
را از دادﮔﺎه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻔﻘﻮدش وی را ﻃﻼق »ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش« ﺷﻮد ﮐﻪدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﯾﮏ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﯿﻐﻪﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺻﯿﻐﻪ
ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت زن را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻼق ﯾﮏ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و -ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ – ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻗﺮار دارد؛ از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ زن در دوره
ﺷﺒﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺗﺒﻌﯿﺾ و ﭘﺮداﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺎیﻃﻼق« اﺣﮑﺎم ﻃﻼق در اﯾﺮان ،در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﺎره ﺧﺎص ،ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد .در اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ» .ﻏﯿﺎﺑﯽ و اﺣﮑﺎم آن
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 ۵۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان :ﻣﺎده ][۱
.در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻃﻼق ،ﺑﺎﺋﻦ اﺳﺖ

ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد؛
ﻃﻼق ﯾﺎﺋﺴﻪ؛
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﮑﺮدهﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﻣﺎدام ﮐﻪ زن رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻮض
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﻼق ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ وﺻﻠﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ اﻋﻢ ازاﯾﻦ ﮐﻪ وﺻﻠﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮑﺎح ﺟﺪﯾﺪ.
ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮاﻫﺖ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮ« ی  ۷۴۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان:ﻣﺎده ][۲
».ﻧﺒﺎﺷﺪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮد ﮐﻪرﺟﻮع در ﻃﻼق ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ« ی  ۹۴۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان:ﻣﺎده ][۳
».ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﻮع ﺑﺎﺷﺪ

