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دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ در ازدواج ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ زﻧﺎن را در ﻣﺸﻘﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎر در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ را در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1392ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد  20و  21از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد
اﺷﺎره:
»ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح داﺋﻢ ،ﻓﺴﺦ و اﻧﻔﺴﺎخ آن ،ﻃﻼق ،رﺟﻮع و اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻃﻼق اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ « .ﻣﺎده 20
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﺮورت ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ را ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮑﺎح از ﻧﮕﺎه
ﺷﯿﻌﻪ ،ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻤﺪی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ زﯾﺎن زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ وارد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ ،ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ﮐﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
از ﻫﻔﺖ دوﻟﺖ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎم زن ﺻﯿﻐﻪ ای در اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد  .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدان ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاردر اﯾﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﺪارت و ﺳﺮوری و ﮐﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺮدان ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﮑﺎح داﺋﻢ را ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده « ﻣﺎده 21
اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ آن در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
ﺑﺎردار ﺷﺪن زوﺟﻪ – 1
ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ – 2
»…ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ – 3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارد و ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﺋﻞ ﺧﺎص ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺸﻘﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ اﻓﺰوده و ﺑﺎر دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﻀﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ زﻣﺎن از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﻘﺪﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ
دادﮔﺎه ﻫﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدان؟ اﮔﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ
ﮐﺪام ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ !ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردی ﻻزم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا آن را ﻣﺸﺮوع و

ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ را در ﺟﺎی ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺳﺮ ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ( اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺻﯿﻐﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده دارد ،زن
دﯾﮕﺮی را ﺻﯿﻐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺤﺮان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺮد زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ و از ﺗﺮس آﺑﺮورﯾﺰی
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺬل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎده از ﻣﺪت ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮده ،و ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ زن ﺻﯿﻐﻪ ای ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻏﺮور در ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ اش.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه،
راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از او ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺮد در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ در اﻧﮑﺎر راﺑﻄﻪ اﺻﺮار ﻣﯽ
ورزد .در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎری ﺷﺪن ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺮد ﺷﺮط ﺑﭽﻪ دار ﻧﺸﺪن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زن در ﺑﻄﻦ
ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪی از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺎدر ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ازدواج و
ﻃﻼق در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد .ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی زن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا؟ از آن رو ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺮداﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ را ﻻزم ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﮐﺮده ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﺪ؟ ﺑﭽﻪ ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺮام را ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ دری ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل،
وﮐﯿﻞ و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﺿﯽ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﻮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻣﺪﻋﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ زن ﺑﯿﭽﺎره ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ او را در اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻻزم اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .زﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻔﺶ آﻫﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮔﻢ ﺑﺸﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﮔﺮﯾﺰ ﭘﺎ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﭽﻪ را ﺑﺪﻫﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ از ارث او ﺳﻬﻢ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮ داﺋﻢ آن ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان آﺑﺮو و اﻋﺘﺒﺎر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺛﺒﺎت“ زن ﮐﻪ از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ” :زوﺟﯿﺖ
»ﻗﺴﻢ – اﻣﺎرات  – 5ﺷﻬﺎدت  – 4اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺒﯽ  – 3اﻗﺮار  – 2دﻻﺋﻞ اﺛﺒﺎت دﻋﻮی از ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻟﺴﺖ «1 :ﻣﺎده  1258ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺮد اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ « .ﻣﺎده  1259ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﻗﺮار را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺷﻮﻫﺮ زن ﺑﻮده ﯾﺎ ﻫﺴﺖ ،اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و آن در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺠﺎزات زﻧﺎ و راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ »ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮی ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ « .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ – ﻣﺎده 1284
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاد  20و  21ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر زن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ
در ﻣﻮاردی ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  230ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻨﺪ ) د ( اﺻﻞ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دو ﻣﺮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از اﻗﺮار و ﺳﻨﺪ و ﺷﻬﻮد در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از

دﻻﺋﻞ اﺛﺒﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر زن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺪﻋﯽ راﺑﻄﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮد ﻣﺒﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .زن
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ از ﻫﻮی و ﻫﻮس ﻣﺮدان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﺮان
ﭘﺎﺳﺪاری و دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ” .ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ،از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺷﺨﺼﺎ
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ:
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی اﻣﻀﺎء – 1
ﮐﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺮﺳﺪ.
از آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد از آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را از زن ﻣﯽ – 2
دزدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ زوﺟﯿﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
راﺑﻄﻪ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ﺷﺮﻋﯽ آن ﻣﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ،اﮔﺮ ﺿﺮورﺗﯽ اﺗﻔﺎق – 3
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺷﻬﻮد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اوﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه آن را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ4 – .
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ رواﺑﻂ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ رﺷﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﭘﺪرش ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺷﺎن را در دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻬﻮد وارد دادﮔﺎه ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻓﻮت ﺷﺪه و ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ او در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎدرش ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ،دﻋﻮی اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻼوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻣﺮد ،در ﺟﺎی دﻻﺋﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﺳﻬﻢ اﻻرث ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل دﻋﻮی اﺛﺒﺎت زوﺟﯿﺖ ،دﻋﻮی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی آن اﻓﺰوده و در ﻋﻤﻞ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،ﻫﻢ زن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻃﻮری ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺮده ﮐﻪ
آن را اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺑﺸﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﺪان زﻧﺎن ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮض آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎﻓﺰوده اﺳﺖ؟ اﺳﺎﺳﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻫﺴﺖ؟

