ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮی /ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ دوام ﯾﺎ آﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده؟
Photo:/www.peace-mark.org
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﻘﯽ ﺻﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ
ﻃﻼق ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدان ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺪن اﺛﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﯽ زن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق
ﻣﺮدان و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﻨﻈﺮ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ دارد و ﺑﻪ زﻋﻢ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮدان در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ،-ﺗﻨﻬﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ زن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻻ اﻟﺰاﻣﺎً ﺳﺒﺐ
ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻫﯽ ﭼﻮن آﺑﺮو ،وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای ﭼﻮن ﻓﻘﺪان
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری! و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻼق ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ در اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ دوﻟﺖ درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻪ ﺑﺪون آن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻬﺪه دارد ،درﺑﺎره زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﺮ دوش ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ را
ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺮد ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻃﻼق و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻧﺪک زن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق دادن زن
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرت اﻏﻠﺐ ﻣﺮدان در ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از آن ﻫﺎ ﺑﺮای از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﺮ
زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ واﻫﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی زن از ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اش در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﺎﻧﻊ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ،اﻣﺮ ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ در درازﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ  ۰۱۱ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﺮد ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻋﺪم زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮدان در ﭘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺴﺎر از دادﮔﺎه ،ﻋﻤﻼً ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﭘﺎﻣﺎل ﺷﺪن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻃﻼق و اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻖ ﻃﻼق ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮد و
ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﯾﺮان اﻣﺮ ﻋﺒﺜﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از زﻧﺎن ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﮕﺮدد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
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