آﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ؟
دان و وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮیﺣﻘﻮق -ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺮﯾﻒ

ﺣﻖ“ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -،اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ(ﯾﺎدداﺷﺖ دوم – ﯾﺎدداﺷﺖ اولﻃﻼق در اﯾﺮان ) ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺑﺎرهدر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ
ای ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ راﺑﻄﻪﯾﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ”ﻣﺴﺘﻘﻞ“  ،از اﺳﺎس در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎنِ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ”ﻃﻼق
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا – ﺗﻮاﻧﻨﺪ اراده و ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﻨﺪﻧﺪ.ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽ-ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ
} {۱ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ازدواج ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﺎً ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و اراده آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ و ارادهای ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آنﻫﺎ را
دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺷﻮﻫﺮان در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ .وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۷۳۱و در ﭘﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻫﺎی ازدواج و ﻃﻼق وﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪﺧﺎﻧﻮاده ) (۴۵۳۱وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽِ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد )ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻣﻬﺮﯾﻪ و اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ( ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
اﻃﻼع زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮه اﺳﺖ.ﭘﺮﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺑﯽ اﯾﻦ روﯾﻪ
ﺷﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻫﺎی ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ داده ﻣﯽدادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪآﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۷۳۱ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺳﺎل ۲۷دادﮔﺎه
را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ… .ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ،ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﭘﺲﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎدهزﯾﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮد ﻗﺪم و اﺻﻼح ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﻃﻼق را ﺟﺎری و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ رای ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺻﺎدر ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﯿﻐﻪ ﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻧﺪاز اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻮد ﮐﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح:
اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ”ﺣﻖ ﻃﻼق“  ،ﻫﻤﺎن”ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ،را ﭘﯿﺶ”ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ”اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺖ” .ﺣﻖ ﻃﻼق“
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮدﻋﯿﻮب ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ  ،اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ»ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﻮری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی از آن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺼﻤﯿﻤﺸﺎن ﺑﺮای ازدواج ﯾﺎﺑﯿﻤﺎری داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی واﺟﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﻮب ﯾﺎﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﯾﺎدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﻃﻮر ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﯿﺐ در ﮐﺎﻻ ،ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﺧﺮﯾﺪار از ﻋﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻓﺴﺦ آن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،اﮔﺮ ﻣﺮدی از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﻻ ﭘﺲ ﻓﺮﺿﺎً در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺤﻮری ﺗﻠﻘﯽ ارزﺷﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ و-ﺷﻮد؛ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼق ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﺎ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ زن را ﺑﺪﻫﺪ.
 ،ﻣﺮد”ﻫﺎی رﺟﻌﯽﻃﻼق“ ﺷﻮد .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎ ﻃﻼق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ”ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎوت
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎنﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﭘﯿﺶ ”ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ ﻃﻼق اﺳﺖ؛ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ او رﺟﻮع ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن در ﻋﺪهﻣﯽ
ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎی رﺟﻌﯽ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن در ﻋﺪه اﺳﺖ،ﮔﺮدد؛ در ﻃﻼقﺑﺮ ﻣﯽ ”ﻧﻔﻘﻪ“ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽاز دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
زن ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ؛ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ  ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ”ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ ﻣﺮد اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻔﻘﻪ
ﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ درارث ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻃﻼق و ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺪت ﻋﺪه ﻓﻮت ﮐﻨﺪ آن دﯾﮕﺮی از وی ارث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؛ در ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﺲ از ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ،ارﺛﯽ از ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻣﻮارد ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح
”ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد آن ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﮑﺎندر ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ
ﺟﻨﻮن ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ“ ﺧﻮاﻧﯿﻢ۱۲۱۱:ﻣﯽ ۱۲۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .در ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ داد .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده
”ﺷﺮط اﺳﺘﻘﺮار ،اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ادواری ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﯿﻮب ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮد۲۲۱۱،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻋﯿﻮب ﻣﺮدان اﺷﺎره ﻣﯽ ﻣﺎده
ﻋﯿﻮب زﯾﺮ در ﻣﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲۲۱۱ “:ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ .در ﻣﺎدهزن ﻣﯽ
ﺧﺼﺎء – ۱
ﻋﻨﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ وﻟﻮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ۲ – .
ای ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ) .اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮبﻣﻘﻄﻮع ﺑﻮدن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه – ۳
(۰۷۳۱
زﻧﺎن ﻫﺎی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮهاﺷﺎره دارد .ﺑﯿﻤﺎری ”ﻋﯿﻮب زن“ ۳۲۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﻣﺎ ﻣﺎده
۳۲۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﮕﺎه اﺑﺰاری و ﺳﮑﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازهﺷﻮد .ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﻣﯽ
زﻧﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
] [ ﻣﺎده ۳۲۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :ﻋﯿﻮب ذﯾﻞ در زن ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﻗﺮن – ۱
ﺟﺬام – ۲
ﺑﺮص – ۳
اﻓﻀﺎء – ۴
ﮔﯿﺮیزﻣﯿﻦ – ۵
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ از ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ – ۶

در رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻖ ”ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح“ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﻼق ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،.ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﯾﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن ﻧﺪارد .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﺑﻪ زﻧﺎن اﻣﮑﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ را داده اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺳﺴﺖ و ﺑﯽراه اﺳﺖ.
زﻧﺎن را ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه اﺧﺘﯿﺎر و ارادهﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ دﻗﺖ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽاﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺗﻮاﻧﺪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﮑﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﻪﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﺣﺘﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﻧُﺮم –
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زن
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
”… ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺟﺎزه ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری او اﺳﺖ“ ۳۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ :ﻣﺎده}{۱
ﺷﻮد.ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻗﺮای راﺑﻄﻪﻗَﺮَن :ﻗﺮن در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ زاﺋﺪی در واژن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ}{۲
ﺧﺼﺎء )ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﺧﺎء( ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﯿﻀﻪﻫﺎ.
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﻋﻨﻦ در ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮد در ﺑﺮ ﻗﺮاری راﺑﻄﻪ
ﺑﺮص در ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺴﮕﯽ اﺳﺖ.
اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب( آﯾﺖAnal Passayesﻫﺎی ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯿﺎن واژن و ﻣﻘﻌﺪ اﺷﺎره دارد) .اﻓﻀﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ
در اﻓﻀﺎء ﻳﻌﻨﻰ را ﺑﻮل و ﺣﻴﺾ زن را ﻳﻜﻰ ﻛﺮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎط راه“ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺣﻴﺾ و ﻣﺠﺮاى ﻏﺎﺋﻂ او را ﻳﻜﻰ ﻛﺮدن ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺟﻨﺒﻰ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ را وارد آورد و ﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻣﮕﺮ در ﻳﻚ ﺻﻮرت و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻀﺎء در اﺛﺮ وﻃﻰ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ زن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ دﻳﻪاى ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ اﮔﺮ وﻃﻰ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮده و
”ﺳﺒﺐ اﻓﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻬﺮﻳﻪ او را ﺑﭙﺮدازد و ﻫﻢ دﻳﻪ را.
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ:ﺗﺮ از ﻣﻘﺮارت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ}{۳
ﻋﯿﻮب زن در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺎل ﻋﻘﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ – .ﻣﺎده ۴۲۱۱
ﺟﻨﻮن و ﻋﻨﻦ در ﻣﺮد ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﺣﺎدث ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد – .ﻣﺎده ۵۲۱۱
ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﻣﺬﮐﻮره در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻮده ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ – .ﻣﺎده ۶۲۱۱
ﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺷﻮد ،زن ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ و اﻣﺘﻨﺎعﻫﺮ – ﻣﺎده ۷۲۱۱
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

