ﺣﻘﻮق زن و ﺷﻮﻫﺮدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ
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وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی – ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻤﺮار آن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ زن وﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺸﻘﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد آزادی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﻖ
ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ”ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻟﺰوﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺪون ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن زن و ﻣﺮد در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮرا ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ در ﺣﺪی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ داﯾﻤﯽ ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ازدواج ﺑﺮای
ﻣﺮد و زن وﺟﻮد دارد،ﺎﯾﻦ ﺣﻖ در ﻣﺎده  1121ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﻮن ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻘﺮار اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ادواری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ”ﻣﺎده 1121ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ:
ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ در زن و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در ﻣﺮد ﻋﺎرض ﺷﻮد” .اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻨﻮن در ﻣﺮد وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در
ﺟﻨﻮن و ﻋﻨﻦ در ﻣﺮد ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﺣﺎدث ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ”ﻣﺎده  1125ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ روی داده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻨﻮن زن ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ” .زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی اﻧﺤﻼل ازدواج اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻨﻮن اﻋﻢ از داﯾﻤﯽ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ داﯾﻤﯽ زن در ﻫﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺠﻨﻮن اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺮد وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺰان آن
در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺟﻨﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ آن دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯽ

ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ  ،ﯾﺎ ﻣﻮدی و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزی اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
و ﯾﺎ ﻃﻼق ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد،ﯿﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺴﺦ و اﻋﻤﺎل آن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ دارد.
ﻓﺴﺦ درﺻﻮرت اﺑﺘﻼء ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻨﻮن ﺑﺮای زن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻨﻮن اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻖ
ﻃﻼق ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺠﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻗﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻣﺤﺠﻮر ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﯿﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل ﺣﻖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮی و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻄﺮﻓﯿﺖ ﻗﯿﻢ وی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ از داﯾﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دادﺳﺮای ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﯾﺪ).ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ در ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ای ﺳﺨﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ اﻋﺼﺎب و روان ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧﺎن
اﺳﺖ .اﮔﺮ زن دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼق زن را دارد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺮدﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﺞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﻖ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ( اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ زن ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ وﻧﻘﺪی ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯽ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻤﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮدم ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ .زن و ﻣﺮد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ازدواج ﻣﺘﺪاول در اﯾﺮان ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽ رود و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﺎﻫﺮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درآﯾﻨﺪ .رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ و ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﻮدن ،وﺳﻮاس از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮد و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ زن ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل وﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ
!ﻣﺸﺘﺮک ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
زن ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان وﮐﯿﻞ وی ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻃﻼق ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .از
دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری زن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ وی ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای وی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن دادﮔﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان از دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دادﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺟﻨﻮن در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ
ازدواج وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ازدواج ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪم.
در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼل در ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺮد ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺸﺪ ،و ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  1103ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ارﺗﺒﺎط دادن آن ﺑﻪ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق را ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ،ﻣﻮﺿﻮع را در دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺮدم.
ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﺼﻮب ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  1379ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺣﺮاز ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج را ﺑﯿﺎن
اﺑﺘﻼی ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج رواﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ”ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻃﻼق ﺑﯿﻦ زن و ”ﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎرﺿﻪ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دﯾﮕﺮ.
ﻣﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد.

ﻃﻮﻻﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ”ﺧﺎﻃﺮه ای ﮐﻪ از دادﮔﺎه دارم ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮی ﺳﻮال ﮐﺮدم ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دوام زﻧﺪﮔﯽ !ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﯽ ﺷﺪم
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدم ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ )ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد( ،ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺸﻮم .او ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻞ از ”ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 1092 :ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮد درﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده !ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻣﺮد ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ را ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد” .ﻧﺰدﯾﮑﯽ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ زن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﺎدآوری ﻧﮑﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات زن ﺣﻘﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮای ﻣﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زن ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﮑﻦ دارد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺑﻌﻤﻞ آوردم ،ﺑﯿﻤﺎری اﺧﺘﻼل در ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻣﺮد را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮای اﺧﺘﻼل در رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺳﻮء رﻓﺘﺎر و ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﺮد از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ دو ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دوام زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم.
دادﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل و اﺛﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﺑﺮ زن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎر دارد ،در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺑﺮﺧﻮرداری ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺑﺮﺧﻮرداری از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻌﺪم اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﺑﺼﻮرت ﺗﺴﺎوی اﺳﺖ ،زن از ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮد ﻣﺤﺘﺎج ﻫﻤﮑﺎری او ﺑﺮای اﺛﺒﺎت و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮد در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺣﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ دوش زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

