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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ*
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀﺎت
دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﻓﺬ در اﯾﺮان ،ﺳﻮﯾﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ
زﻧﺎن دارﻧﺪ.
از ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،زﻧﺎن ذﯾﻞ اﻗﺘﺪار اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺲ دوم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ دﺳﺖاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ« ﻣﻬﺮﯾﻪ »زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه از آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ،ﺑﻌﺪ از اﺳﻘﺎط ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن ذﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﻗﺘﺪار اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﻔﺮ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻟﺨﻮاه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان دﯾﺪه
و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﺑﺰاری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ اﻗﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻗﺪرت زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎده  ۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب  ۱۹۳۱ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۰۱۱ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزادی ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن،
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﯿﻔﺮی را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن از ﺣﺎﻟﺖ« ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻪ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
«ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در دوره رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺷﺎﻫﺮودی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺣﮑﻢ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺣﺎﻟﺖ
«ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻬﺮ  ،۵۸۳۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ،ﺳﺮدﻓﺘﺮان دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ازدواج را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد
ﺣﺎﻟﺖ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ را در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ آن ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ازدواج ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ» ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﯿﺪ
زوﺟﻪ ﺑﺮ« ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ »ﺑﻮدن آن ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در اﯾﺮان ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ،ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ« ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﮔﺎه زن ﻣﻬﺮﯾﻪاش را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ

«ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ »اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ از آن ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از« ﻣﻬﺮﯾﻪ »اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ در دادﮔﺎه
اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۷۷۳۱و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽاش در وﺿﻌﯿﺖ اِﻋﺴﺎر
)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ( ﻗﺮار دارد و ﭘﺮداﺧﺖ دُﯾﻮﻧﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ« ﻋُﺴﺮ و ﺣَﺮَج »او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽاش را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎرضاﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻢ ،در دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺸﻮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای« ﺗﻤﮑﯿﻦ »زﻧﺎن داﻧﺴﺖ.
او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﻔﺖ «:ﺑﺪون ﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول زوﺟﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ،ﺟﻨﺲ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم
اﻗﺴﺎط ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﯾﻪ  ۰۴و  ۰۵ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻃﺮف ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ» [.اﯾﺴﻨﺎ]۸۹۳۱ /۲ /۴ ،
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی از دو ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ :اوﻟﯿﻦ وﺟﻪ آن ،ﻧﮕﺎه ﺷﯽﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺟﻨﺎس در ﺑﺎزار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻪ از ﺑﺎب« ﻣﻌﺎﻣﻼت »ﺑﻮده ،در اﯾﻨﺠﺎ زن را ﻧﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از« ﻣﻬﺮﯾﻪ »ﺑﺮای زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﺎوای ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن ،زن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪاش را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻬﯽ آن از« ﺣﻖ ﺣﺒﺲ »ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ« ﺗﻤﮑﯿﻦ »ﻧﮑﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای زﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ وارد ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۵۸۰۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه از اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻫﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮ او ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ «،ﺣﺎل ﺑﻮدن ﻣﻬﺮﯾﻪ »اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ،ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ
«ﻧﻔﻘﻪ »او را ﺑﭙﺮدازد.
اﮐﻨﻮن ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدان ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻗﺴﻂ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ
«ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺲ اﺣﺮاز ﺷﺪه و زن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از ادﺑﯿﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻓﻘﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن،
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ« ﺗﻤﮑﯿﻦ »زﻧﺎن اﺳﺖ.

