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خــــوانندگان
□ شما چه گفتهاید...
درباره مقاله:

چالش ها و تنگناهای حفظ حقوق زنان در اجالس
سازمان ملل /الهه امانی
سارا منادی :کوشش های کسانی مثل خانم الهه امانی
برای احقاق حقوق بدیهی زنان جای قدردانی دارد و باعث
افتخار است که یک هم وطن در چنین اجالسی شرکت
کرده است .دوست داشتم بدانم خانم امانی از طرف کدام
کشور و کدام سازمان در این اجالس بوده؟ آیا صحبت
مستقیمی هم با نمایندگان ایران داشته؟ اگر نداشته به چه
دلیل؟ آیا داشتن این نوع گفتگوها و صحبت ها با آن
ها ناممکن است یا خود خانم امانی نخواسته که با آن ها
صحبت کند؟ باالخره اهمیت دارد که آن ها را در هر
شرایطی برای وضعیت ناعادالنه زنان در ایران مورد سوال
قرار بدهیم.
مهرنوش صدرایان :وقتی مجلس ایالتی آالباما رای به
ممنوعیت سقط جنین می دهد ،دیگر چه انتظاری می
توان از سیاستمداران کنونی آمریکا داشت؟ آن ها تمام
تالششان را به کار گرفته اند تا حقوق برابر زن و مرد در
این کشور را زیر سوال ببرند و تغییر دهند .مایه تاسف
این که چنین تفکراتی در بین اقشار مختلف مردم هم کم
طرفدار ندارد .با این همه نباید فراموش کنیم که نقطه
قوت کشوری مثل آمریکا ،جامعه مدنی آن است .اهرم
فشاری در کشور ما عم ًال وجود خارجی ندارد.

سیالب ها ،بالی جان گلستان /دانیال بابایانی
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مصطفی ایرانی :فاجعه تر از سیل این بود که ما به سرعت
باد فراموش شدیم .درآمد و آینده بیش تر مردم روی هوا
رفته ولی کسی اهمیتی نمی دهد .در اینستاگرام و تلگرام
هم دیگر کسی چیزی نمی گوید .همه یادشان رفت .من
که جوانم و چیزی نداشتم .پدر و مادرم هم که پیر و
بازنشسته هستند .فامیل ها و آشناهایمان که دام و زمین
داشتند ،از هستی ساقط شدند .بیمه هم ندارند که بخواهد
دنبال خساورت بروند .دولت و روحانی هم که دردی به
دردهای اهالی اضافه نکند ،از او متشکریم.
ادریس قرجه :اگر کم ترین قانونی در مملکت ما وجود
داشت باید همه دست اندرکاران ساختن این راه آهن
محاکمه می شدند .از پول مملکت راه آهن می سازند ،با
یک اشاره منفجرش می کنند ،فکر عواقبش هم نیستند.
خودشان از همین پروژه ها سود می کنند ،دلیلی که ندارد
برایشان اهمیت داشته باشد.

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

● ●کلیات الیحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی
دارای همسر خارجی با اکثریت آرای نمایندگان مجلس
تصویب شد.
● ●سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تغییرات مثبت در
شرایط اخذ وکیل در پرونده های سیاسی-امنیتی خبر داد.
● ●کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه
دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار
گرفت.
● ●تیم وکالی مدافع محمد نجفی ،وکیل دادگستری و فعال
حقوق بشر محبوس در زندان اراک در اعتراض به رویه
قضایی استعفاء دادند.
● ●پرونده یکی از مدارس تهران در خصوص کلیپ رقص با
ترانه "جنتلمن" به قوه قضاییه ارسال و دستکم دو معلم در
این خصوص از کار برکنار شده اند.
● ●دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف هفته نامه "صدا" را به
مدیران این نشریه اعالم کرد.
● ●مشابه سال های پیشین چه قبل و چه در جریان برگزاری
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،از ارائه و توزیع برخی
کتب ممانعت شد.
● ●معاون مالی و اداری ستاد دیه ایران از وجود  ۸هزار و
 ۴۰۹نفر زندانی دیه در کشور خبر داد.
● ●مرکز پژوهش های مجلس از محرومیت بیش از ۹۰۰
هزار کودک از ادامه تحصیل و وجود  ۹میلیون بی سواد در
کشور خبر داد.
● ●در پی بازنشر یک توییت ،برای مهناز افشار از سوی
دادستانی پرونده ای تشکیل و حکم جلب وی صادر شد.
● ●پلیس امنیت اخالقی تهران تعدادی از شهروندان را،
به دلیل "کشف حجاب" در خودرو ،به صورت پیامکی به
بازداشتگاه وزرا احضار کرد.
● ●نیروهای امنیتی لوازم کار حشمت اهلل احسانی ،شهروند
بهایی اهل کاشان را ضبط و مانع فعالیت وی در گالب گیری
شدند.
● ●شهرزاد نظیفی ،مهرشاد نراقی و فرزندانشان که همگی
از پیشگامان و قهرمانان موتورکراس و از شهروندان بهایی
ایران هستند بدون دریافت حکم قضایی از ورود و استفاده از
پیست های موتورسواری محروم شده اند.
● ●مدیر یک گروه تلگرامی در بابل به دلیل انتشار اخبار
مربوط به سیل به اتهام "شایعه پراکنی" در این خصوص
بازداشت شد.
● ●در پی قتل یک روحانی در همدان ۳۲ ،نفر از افرادی
که در صفحه شخصی "بهروز حاجیلو" پیام گذاشته بودند،
دستگیر شدند.
● ●همزمان با روز معلم ،معلمان شاغل و بازنشسته در
شهرهای مختلف دست به تجمع زدند و تعدادی از جمله
محمد تقی فالحی ،و رسول بداقی بازداشت شدند.
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● ●در آستانه روز جهانی کارگر ،تعدادی از فعالین کارگری
در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج توسط
نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
● ●در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل
ساختمان مجلس و اتفاقات پس از آن بیش از  ۴۵تن
بازداشت شدند.
● ●امیر قاضیانی ،زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی
شهر کرج در پی انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب
غذا زد.
● ●حکیمه احمدی ،فعال ترک (آذربایجانی) پس از بیش از
 ۷ماه بالتکلیفی در زندان مراغه ،دست به اعتصاب غذا زد.
● ●جبار قادری ،زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج،
در اعتراض به بالتکلیفی  ۱۵ماهه خود اعتصاب غذا کرد.
● ●برزان محمدی ،زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ ،از
اسفندماه سال گذشته هم چنان در اعتصاب غذا به سر می برد.
● ●هجده تن از زندانیان زندان رجایی شهر کرج که به دالیل
متفاوت به سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بودند،
دست به اعتصاب غذا زدند.
● ●بر اثر انفجار یک مین برجای مانده از جنگ ایران و
عراق در شهرستان بانه ،یک شهروند کشته شد.
● ● ۱۲مرد به زنی  ۳۶ساله در یک انبار کاال در منطقه
کهریزک تهران تجاوز کردند.
● ●یک مرد  ۴۸ساله در بابل مورد اسیدپاشی قرار گرفت و
به بیمارستان منتقل شد.
● ●یک زن میانسال در حوالی جنت آباد تهران توسط
شوهرش مورد اسید پاشی قرار گرفت.
● ●رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان از اسید پاشی
به دو زن در شاهین شهر توسط همسر یکی از آنان خبر داد.
● ●یک کولبر به نام "کیوان رضازاده" ،از اهالی شهرستان
سقز در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شد.
● ●کولبری به نام "طاهر دارنگ" با شلیک مستقیم نیروهای
مرزبانی در مناطق مرزی شهر سردشت کشته شد.
● ●یک کولبر به نام "اسعد بورکه" ،اهل روستایی از توابع
شهرستان پیرانشهر ،با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی کشته
شد.
● ●کولبری به نام "افشین لطفی" بدون اخطار قبلی و با
شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در جاده بیجار کشته شد.
● ●کولبری به نام "صادق عزیزی" در مناطق مرزی
کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به سمت
کولبران کشته شد.
● ●یک کولبر به نام "رسول" بر اثر شلیک مستقیم نیروهای
نظامی مستقر در منطقه مرزی "سووراو" شهرستان بانه کشته
شد.
● ●دو کولبر به نام های "نعمت سعادت" و "رئوف
شکاک" در ارتفاعات مرزی اشنویه با تیراندازی مستقیم
نیروهای مرزبانی کشته شدند.
● ●با تیراندازی نیروهای انتظامی در شهرستان نیکشهر به
یک خودروی حامل سوخت ،راننده آن" ،یحیی فقیری"،
کشته شد.
● ●در پی تعقیب و گریز یک خودرو توسط نیروهای نظامی
در چابهار و انحراف آن از جاده ،راننده خودرو زخمی و پسر

 ۱۴ساله وی جان باخت.
● ●سه شهروند اهل شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان که
سوار بر یک موتورسیکلت بودند ،هدف تیراندازی مستقیم
نیروهای انتظامی قرار گرفتند و هر سه نفر از جمله یک
کودک  ۱۱ساله ،جان خود را از دست دادند.
● ●ارس امیری ،کارمند شورای فرهنگی بریتانیا و دانشجوی
رشته هنر به اتهام جاسوسی به  ۱۰سال زندان محکوم شد.
● ●محکومیت هنگامه شهیدی ،روزنامه نگار ،به  ۱۲سال
و  ۹ماه حبس و  ۲سال محرومیت از عضویت در گروه ها
و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور توسط دادگاه
تجدیدنظر عینا تایید شد.
● ●بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن ،سه
عضو کانون نویسندگان ایران ،مجموع ًا به  ۱۸سال حبس
تعزیری محکوم شدند.
● ●پس از  ۹سال از اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی
سیاسی دیگر ،کماکان مدفن اعدام شدگان  ۱۹اردیبهشت
مشخص نیست.
● ●دو متهم به "آدم ربایی ،اسیدپاشی و سرقت" در تهران
در کنار سایر مجازات ها ،مجموع ًا به  ۱۰۹ضربه شالق
محکوم شدند.
● ●دادگاه کیفری استان تهران دو مرد را از بایت اتهام
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کــــارتون ماه

"سرقت" مجموع َا به  ۱۴۸ضربه شالق محکوم کرد.
● ●دادگاه کیفری استان تهران مردی را به اتهام "رابطه خارج
از ازدواج" به  ۹۹ضربه شالق و یک سال تبعید محکوم کرد.
● ●حسین هدایتی و مهدی موسوی نژاد ،دو متهم اقتصادی،
در کنار سایر مجازات ها به  ۱۴۸ضربه شالق در مالءعام
محکوم شدند.
● ● ۲۳زندانی متهم به سرقت در زندان تهران بزرگ
(فشافویه) در هراس از اجرای حکم قطع دست بسر می برند.
● ●حکم اعدام یک نویسنده به اتهام "زنای به عنف" که
توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود ،مجدداً صادر شد.
● ●سه زندانی متهم به "محاربه از طریق سرقت مسلحانه"
در شهرستان ارومیه به اعدام و رد مال محکوم شدند.
● ●نواب نارویی ،شهروندی که حدود دو ماه پیش بازداشت
شده بود ،به طرز مبهمی در اداره آگاهی سراوان جان باخت.
● ●در پی یک درگیری جمعی در زندان رجایی شهر کرج
که در حضور گارد زندان روی داده بود ،یک زندانی به نام
"بهمن کونانی" کشته شد.
●●"مهدی سهرابی فر" و "امین صداقت" دو کودک–
مجرم عالوه بر شالق خوردن ،به صورت مخفیانه در زندان
عادل آباد شیراز اعدام شدند.
● ●شعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران ،عبداهلل قاسم پور ،زندانی
سیاسی محبوس در زندان اوین را به اتهام "بغی" به اعدام
محکوم کرد.

کاری از
مهدی صادقی

تنگنایمهر
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فرهنگی
□پرسه ای در آخرین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
رضا نجفی
نویسنده و منتقد ادبی

اندکی درباره پیشینه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یکی از مهم ترین
رویدادهای فرهنگی در کشورمان است که هر ساله اواسط
اردیبهشت ماه برگزار می شود .البته گفتنی است امسال سی
و دومین دوره این نمایشگاه به دلیل نزدیکی به ماه رمضان،
اندکی زودتر یعنی از چهارم تا چهاردهم اردیبهشت برگزار
شد .این رویداد نخستین بار به سال  1366در مکان دائمی
نمایشگاه های بین المللی (که البته بعدها مشخص شد که
چندان هم دائمی نیست) برپای گردید .تا سال 1385
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در همین مکان برگزار
می شد؛ تا جایی که برگزاری چنین رویدادی و نیز شکل
برگزاری آن و زمان و مکان برگزاری بدل به یک سنت جا
افتاده گشت.
در سال  1386اما اتفاقات دیگری رقم خورد .در این سال
مکان برگزاری نمایشگاه به بهانه رفع ایجاد ترافیک ،به
مصلی بزرگ تهران منتقل شد؛ امری که به ویژه با توجه
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به انتقال ترافیک از بخش شمالی به مرکزشهر ،تا مدتی
موجب حرف و حدیث های فراوان و بروز اختالفاتی میان
وزارت ارشاد وقت و ناشران و اهل کتاب شد .هم چنین
برخی اقدامات دیگر دولت وقت (به ریاست جمهوری آقای
احمدی نژاد) و وزارت ارشادش ،مانند کوشش برای جدا
ساختن و انتقال ناشران خارجی به مکانی دیگر و نیز تغییر
هم زمانی و هم مکانی نمایشگاه مطبوعات از نمایشگاه
بین المللی کتاب از سوی بسیاری از ناشران و اهل کتاب
به تالش دولت در تضعیف ناشران و مطبوعات تلقی و با
مقاومت روبه رو شد.
در سال  1395مکان برگزاری نمایشگاه مورد بحث ،به
شهر آفتاب واقع در جنوب شهر تهران منتقل شد؛ امری
که باز منتقدان خود را داشت .سرانجام پس از دو دوره
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهر آفتاب،
مکان برگزاری این نمایشگاه از سال  1398بار دیگر به
مصلی بزرگ تهران بازگشت؛ بی آن که برای بسیاری از
اهل کتاب که نزدیک به دو دهه دیدار از نمایشگاه در مکان
دائمی نمایشگاه های بین المللی (واقع در انتهای بزرگراه
چمران) برایشان به نوستالژی بدل شده بود ،رضایتی فراهم

آمده باشد .به طور کلی بالتکلیفی در اختصاص مکانی
همیشگی برای این نمایشگاه ،آن هم پس از سی و دو
سال تجربه برگزاری نمایشگاه ،و سرگردانی و انتقال مکرر
مکان نمایشگاه از مصلی به شهر آفتاب و بالعکس ،از جمله
انتقادهای اهل کتاب در این باره است.
اندکی درباره سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
بنا به مطالب مندرج در سایت های رسمی از جمله خانه
کتاب وزارت ارشاد ،سی ودومین نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران ،با شعار خواندن توانستن است ،امسال از
چهارم تا چهاردهم اردیبهشت  1398با حضور  2400ناشر
داخلی (با  300هزار عنوان) و  800ناشر خارجی (150
ناشر عرب و  650ناشر التین با  137هزار عنوان) از سی
کشور ،در مصلی بزرگ تهران برگزار شد .ناشران ایرانی
امسال با  1400عنوان کتاب چاپ جدید در این نمایشگاه
شرکت کردند.
هم چنین نیاز به ذکر است که امسال  73ناشر به سبب
آن چه مسئوالن نمایشگاه تخلف در نمایشگاه پیشین عنوان
کردند ،از شرکت در این نمایشگاه محروم شدند.
این نمایشگاه در حالی برگزار
می شد که به سبب جاری شدن
سیل در برخی استان های
کشور و نیز بحث تحریم های
اقتصادی ،نگرانی هایی درباره
استقبال از نمایشگاه وجود
داشت .هم چنین گران شدن
پنجاه هزار تومانی هر بند کاغذ،
در حین برگزاری نمایشگاه،
بیش از پیش بر نگرانی های
ناشران افزود تا جایی که
سخن از احتمال ورشکستگی و
تعطیلی ناشران کوچک به میان
آمد .افزایش قیمت کتاب ها و
نیز افت شگفت انگیز شمارگان
کتاب ها در نمایشگاه اخیر
محسوس بود .به گفته بسیاری
از ناشران ،امسال حتی نگران
کننده تر از معضل سانسور،
افزایش قیمت ها ،صنعت چاپ
و نشر کشور را تهدید می کند.
مقایسه آمارهای مربوط به
چاپ و نشر امسال با سال گذشته از افت صد هزار نسخه ای
در نمایشگاه امسال حکایت می کند .هم چنین در حالی که
خانه کتاب در مقام منبعی رسمی از افزایش پانزده درصدی
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قیمت کتاب ها سخن می گوید ،ناشران متعددی با مقایسه
ارقام هزینه ها ،از افزایش صد در صدی صحبت می کنند.
گفتنی است امسال چین با حضور هیاتی دویست نفره،
مهمان ویژه این نمایشگاه بود.
هم چنین وجود بنرهایی در حمایت از سپاه پاسداران در
محوطه نمایشگاه ونیز برنامه های گوناگونی مانند "جشن
مقاومت" اسالمی ،قابل تامل بود.
در همین حال ،کمی پیش از برپایی نمایشگاه ،انجمن
داستان نویسان تهران در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،به ممنوعیت توزیع چند اثر داستانی و غیرداستانی
در نمایشگاه اعتراض کرد.
در این نامه آمده است« :چنین تصمیم هایی همواره یادآور
خراشهایی است که هر کدام خاطره ای مخدوش از اراده
هایی را به ذهن متبادر میکند که میل مفرطی به راندن
نویسندگان از بین مردم دارد»(.)1
از حواشی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران،
انصراف رئیس جمهور ،آقای روحانی ،به دلیلی نامعلوم از
بازدید نمایشگاه و حضور رهبر انقالب در نمایشگاه و پخش
شدن تصویری از او در فضای
مجازی در حال ورق زدن یکی
از کتاب های احمد شاملو بود؛
امری که ابراز نظر بسیاری از
کاربران اینترنتی را برانگیخت.
شایان ذکر است که همزمان
با نمایشگاه بین المللی کتاب
تهران ،گروهی از ناشران ایرانی
خارج از کشور نیز در اقدامی
اعتراضی ،نمایشگاهی با عنوان
کتاب بدون سانسور در چند
شهر در اروپا و آمریکای شمالی
برگزار کردند.
فشرده ای از دیدگاه های منتقدان
اگر از برخی انتقادهای فرعی
مانند بالتکلیفی در تعیین مکان
دائمی نمایشگاه کتاب تهران،
بگذریم و بسنده به اصلی ترین
انتقادها کنیم ،چند نکته بیش تر
شایان ذکر است.
برای ناشران خارجی شاید در
نخستین نگاه آن چه بیش از
همه انتقادها به چشم می آید ،فاصله داشتن نمایشگاه کتاب
تهران از استانداردهای نمایشگاه های بین المللی است .اهل
فن بارها اشاره کرده اند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بیش و پیش از آن که نمایشگاه و مکان تبادل نظر ناشران
و نویسندگان و بنگاه های پخش کتاب و کارگزاران این
صنعت باشد ،فروشگاه کتاب به شمار می رود .انتقادی که
حتی مسئوالن امر نیز بر آن صحه گذارده اما اعالم کرده
اند می کوشند با اتخاذ تدابیری بر جنبه های نمایشگاهی
این پدیده بیفزایند .برای نمونه ،مسئوالن نمایشگاه اخیر
از برگزاری حدود دویست برنامه از جمله سخنرانی ها و
میزگردها و غیره در فضای نمایشگاه سخن گفته اند .بگذریم
از این نکته که برخی از این برنامه ها مانند جشن مقاومت
اسالمی ،اصوالً ربطی به نمایشگاه کتاب ندارد و خود محل
انتقادهای مضاعفی است.
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برای نمونه دادستانی و سازمان اطالعات سپاه پاسداران و
اعمال فشار برای توقیف یا جمع آوری برخی کتاب ها،
انتقاد دیگری است که فراوان شنیده می شود .بسیاری از
«از حواشی سی و دومین
ناشران بر این باورند نهادهای موازی و غیر موازی در نحوه
نمایشگاه بین المللی
برگزاری و چینش غرفه ها و دیگر جزئیات نمایشگاه دخالت
کتاب تهران ،انصراف
دارند ،که این امر به آشفتگی در نمایشگاه دامن می زند.
رئیس جمهور ،آقای
اما آن چه بیش از همه و در صدر انتقادها به چشم می خورد
روحانی ،به دلیلی نامعلوم
و شنیده می شود ،بحث ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای
از بازدید نمایشگاه و
حضور برخی کتاب ها و ناشران در نمایشگاه و نیز جمع
حضور رهبر انقالب در
آوری عناوینی از کتاب های حضور یافته در نمایشگاه
نمایشگاه و پخش شدن
است؛ کتاب هایی که یک بار از فیلتر دستگاه ممیزی گذشته
تصویری از او در فضای
و مجوز نیز گرفته اند و با این حال قربانی ممیزی دوم شده
مجازی در حال ورق زدن
اند.
یکی از کتاب های احمد
درباره این انتقاد مسئوالن اغلب به انکار امر می پردازند ،اما
شاملو بود؛ امری که ابراز
گاه نیز بی تعارف ابراز می دارند ممکن است ممیزان در کار
نظر بسیاری از کاربران
خود کم دقتی کرده باشند و اکنون با تذکر نهادها و اشخاص
اینترنتی را برانگیخت».
دیگر می توان آن چه از زیر چشم ممیز ارشاد دررفته است،
از نمایشگاه جمع کرد یا به آن اجازه حضور نداد.
«در همان روزهای
از این رو امسال نیز به مانند سال های پیشین شاهد برخی نخستین نمایشگاه ،هیات
محدودیت ها و ممنوعیت ها در نمایشگاه کتاب تهران
رسیدگی به تخلفات
بودیم .به مثابه مشت نمونه خروار ،به ذکر چند نمونه بسنده
ناشران ،بیست و پنج
می کنیم .بنا بر گزارش خبرگزاری هرانا ،عمادالدین باقی ،حکم تعطیلی یک روزه
روزنامه نگار ،در حساب شخصی خود در توییتر ،آورده یا تا پایان نمایشگاه برای
پانوشت ها:
است که مسئوالن وزارت ارشاد ضمن تماس با نشر سرایی ناشران غرفه دار صادر
این انتشارات را از ارائه کتاب "اعدام و قصاص" منع کرده
 - 1چرا فرج سرکوهی میگوید نمایشگاه کتاب تهران تبدیل به یک
کرد و یک غرفه نیز
"جنازه" شده است ،صدای آمریکا ۵ ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
اند .او می گوید این ممنوعیت در مورد کتاب "دین دولتی که بنا به گفته مسئوالن
و دولت دینی" اثر محمد قوچانی نیز اعمال شده است.
 - 2گزارشی از سانسور و ممنوعیت گسترده در سی و دومین نمایشگاه
"کتاب قاچاق" عرضه
در توییت دیگری محمدباقر حقانی فضل ،دانشجو و
می کرد ،به کلی تعطیل بین المللی کتاب تهران ،خبرگزاری هرانا ۹ ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
پژوهشگر حوزه دین ،از سرکشی سه روحانی از قم با عنوان
 - 3همان
شد».
"ارزیابان عربی" در غرفه ها و جمع آوری برخی ازکتاب
 - 4گل محمدی ،حسن ،نگاهی به سی و دومین نمایشگاه بین المللی
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های حوزه فلسفه دین (به ویژه کتاب" الهوت التنزیه") و
کتاب تهران ،ایران استار ۱۹ ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

حتی گاه برخی کتاب های حوزه پزشکی خبر داده است.
هم چنین رمان "بند محکومین" نوشته کیهان خانجانی از
حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم شده است(.)2
در ادامه گزارش خبرگزاری هرانا ،درباره حواشی مربوط
به نمایشگاه در فضای مجازی ،اشاره شده است که کتاب
های "رها بند" اثر حمید چشم آور" ،دال آویز از دار" اثر
هرمز سعداللهی" ،بعد از جهنم رفته بودم به جهنم" اثر علی
کریمی کالیه و "زنان سیبیلو و مردان بی ریش ،نگرانی
های جنسیتی در مدرنیته ایرانی" نوشته افسانه نجم آبادی
و ترجمه آتنا کامل و ایمان واقفی از ارائه در نمایشگاه منع
شده اند .هم چنین کتاب "دیکتاتوری با چشم های قهوه
ای" نوشته رویا ابراهیمی از عرضه در نمایشگاه محروم شده
است .افزون بر این ،به گفته همسر کوروش اسدی که در
تیرماه سال  ۹۶درگذشت ،چاپ چهارم رمان "کوچه ابرهای
گمشده" از آثار این نویسنده ،ممنوع شده است.
مونا برزویی ،شاعر و ترانه سرا نیز در صفحه شخصی خود
در اینستاگرام درباره جمع آوری یک مجموعه شعر عاشقانه
اش از نمایشگاه خبر داده است.
از مجموعه کتاب های انتشارات کویر سه کتاب مجوز
نمایش و توزیع نگرفته اند؛ حال آن که بیش از ده سال از
انتشار بعضی از آن ها می گذرد .این سه کتاب منع شده،
"روشنفکری دین و چالش های جدید" اثر ابراهیم یزدی،
"فقیهان و انقالب ایران" و "حدیث نواندیشان دینی" اثر
سید هادی طباطبایی هستند(.)3
در همین باره گفتنی است که در همان روزهای نخستین
نمایشگاه ،هیات رسیدگی به تخلفات ناشران ،بیست و پنج
حکم تعطیلی یک روزه یا تا پایان نمایشگاه برای ناشران
غرفه دار صادر کرد و یک غرفه نیز که بنا به گفته مسئوالن
"کتاب قاچاق" عرضه می کرد ،به کلی تعطیل شد(.)4
این یادداشت نیز به پایان آمد اما حکایت هم چنان باقیست
و اهل کتاب با نگرانی به افزایش نجومی قیمت ها ،سقوط
نفس گیر شمارگان ،ورشکستگی ناشران و ادامه روند
ناموجه ممیزی و توقیف آثار منتشر شده در سال جاری
چشم دوخته اند.

اجتماعی

□آن چه که برای اقلیت های جنسی الزم است ،اما کافی نیست
رضوانهمحمدی
فعال برابری جنسیتی

حقوق اقلیت های جنسی در ایران حتی برای بخش کثیری از
اپوزیسیون نیز امری حاشیه ای و یا نه چندان مهم تلقی می شود.
از آن دست حقوقی که صحبت از آن یا به فردای پس از جمهوری
اسالمی حواله داده می شود و یا به شکلی بدیهی تنها به حق حیات
این افراد می پردازند .همجنسخواهی یا تابو است و یا موضوعی
فرعی.
اما حقیقت آن است که برای اعضای جامعه اقلیت های جنسی
ایران این حقوق نه فرعی هستند و نه حاشیه ای؛ بلکه چهارچوب
اصلی زندگی شان را تشکیل می دهد .حق حیات به معنای حق
زندگی کردن و امکان مواجهه با حکم اعدام برای همجنسخواهان
بخشی از معضل بوده و بخش دیگر ،حق حیات اجتماعی و زندگی
کردن فارغ از تبعیض است.
در آستانه  17ماه مه ،روز مبارزه با همجنسگراستیزی،
دوجنسگراستیزی ،ترنس ستیزی و بیناجنسی هراسی ( ،)1می
توان به حیات اجتماعی زیرزمینی و تحت فشار همجنسگرایان
و دوجنسگرایان در ایران اشاره کرد .روابط عاطفی و سبک
زندگی این افراد به شکل گسترده از سوی خانواده و جامعه
نادیده انگاشته می شود و عواملی چون فشارهای قانونی ،جرم
انگاری همجنسگرایی و ترس از اخراج از محیط های آموزشی
و یا محل کار نیز شرایط را بغرنج تر می کند .دانش آموزان
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همجنسخواه (همجنسگرا و یا دوجنسگرا) در صورت آشکار شدن
گرایش جنسیشان در خطر اخراج از مدرسه و گزارش وضعیت
به خانواده قرار دارند که خود می تواند عامل بروز خشونت های
بعدی شود .در قوانین کیفری ایران بوسیدن و در آغوش کشیدن
عاشقانه دو همجنس نیز جرم انگاری شده است (ماده  237قانون
مجازات اسالمی) .اما در عمل اجرای قانون به همین جا ختم نمی
شود .اخراج بازیکنان زن فوتبالیست و یا تعطیلی تیم فوتبال
زنان ملوان دو نماد حاکی از وضع موجود هستند .هم چنین بر
روی بازیکنان زنی که موهای کوتاه دارند و یا بیان جنسیتیشان
متفاوت است ،فشار مضاعفی وجود دارد .فشارها و محدودیت
هایی که آینده شغلی این افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
در عین حال با وجود پذیرش قانونی ترنسکشوالیتی در ایران،
کوچک ترین حقی برای ترنسجندرها در نظر گرفته نشده است.
در قوانین جاری تنها کسانی قادر به تعویض مدارک شناساییشان
به جنسیت مورد نظر خود هستند که عمل عقیم سازی جنسی به
شکل کامل بر روی آنان صورت گرفته باشد .به عبارت دیگر
یعنی تخلیه رحم و تخمدان ها و یا بیضه ها بخشی اجباری از
پروسه گذار محسوب می شود .این شرایط قانونی در کنار حجاب
اجباری برای زنان (تمامی کسانی که مدارک شناساییشان ،آن ها
را زن معرفی می کند) و مجازات مبدل پوشی (مجازات پوشش
زنانه برای کسانی که مدارک شناسایی مردانه دارند) در عمل
سبب می شود که ترنسجندرها فرصت بیان هویت خود را پیدا
نکنند .قوانین به شکلی آگاهانه به نحوی طراحی شده اند تا
هرکس که در ساختار دوگانه زن و مرد جای نمی گیرد ،حذف
شده و یا به اجبار خود را در همین قالب ها جای دهد.
برای روشن شدن مطلب الزم است که در ابتدا دو عبارت متداول
در ادبیات حوزه جنس و جنسیت تعریف شود .هویت جنسیتی و
بیان جنسیتی.
ً
هویت جنسیتی عبارت است از احساس عمیقا درونی و تجربه

فردی از جنسیت که ممکن است با جنس تعیین شده در زمان تولد
مطابقت داشته و یا نداشته باشد .شامل حس شخصی به بدن (که
اگر با رضایت آگاهانه باشد می تواند تغییر شکل ظاهری بدن یا
کارکرد آن از طریق پزشکی ،جراحی و یا سایر روش ها را در بر
بگیرد) و دیگر بیان ها از جنسیت هم چون نحوه پوشش ،گفتار
و رفتار است.
بیان جنسیتی به معنای نمایش هر فرد از جنسیت خود از طریق
ظاهر فیزیکی اش است؛ که شامل نحوه پوشش ،مدل مو ،لوازم
تزئینی ،آرایش ،رفتار ،گفتار ،الگوهای رفتاری ،اسم و معرف
ها می شود .بیان جنسیتی یک فرد ممکن است مطابق با هویت
جنسیتی او باشد و یا نباشد.
یک سو شرایط قانونی حال حاضر قرار دارد و سوی دیگر
استانداردهای بین المللی این حوزه است .تشکیل نشستی فشرده
در سال  2006در دانشگاه گاجا مادای اندونزی نقطه آغازی
برای نوشتن استانداردی جهانی درباره حقوق جامعه ال.جی.بی.تی
( )LGBTشد که با نام اصول یوگیاکارتا شناخته می شود (.)2
هدف از این کنفرانس که  29کارشناس از  25کشور متفاوت در
آن شرکت کرده بودند ،طراحی اصولی برای عملی کردن حقوق
بشر در رابطه با گرایش جنسی و هویت جنسیتی بود که در نهایت
با حداکثر آرا نیز به تصویب رسید .در واقع این اصول تعهدات
حکومت ها برای اجرایی شدن حقوق بشر را تصریح می کنند.
اصول یوگیاکارتا هیچ حق جدیدی را ایجاد نمی کند ،بلکه تنها
تفسیری جدید از قوانین موجود حقوق بشر است .تفسیر حقوقی
معتبری که توسط گزارشگران ویژه ،اعضای کارگروه های ویژه
سازمان ملل ،قضات و دانشگاهیان نوشته شده است .این اصول به
شکل مشخص از دگرجنسگرایان ،همجنسگرایان ،دوجنسگرایان
و غیره صحبت نمی کند و فقط در پی تبیین اصولی برای پذیرش
همگان فارغ از گرایش جنسی ،هویت و بیان جنسیتی و یا ویژگی
های جنسی است.
پیش تر به حق حیات و حق برابری و عدم تبعیض به عنوان دو
شاخص نقض حقوق همجنسگرایان در ایران اشاره کردم و در
ادامه به استانداردی که این اصول خواهان اجرایی شدن آن ها در
این حوزه است ،خواهم پرداخت.
"اصول یوگیاکارتا"
اصل چهارم از اصول یوگیاکارتا حق حیات را برای همه افراد با
گرایش های جنسی و یا هویت های جنسیتی متفاوت به رسمیت
می شناسد و حکومت ها را موظف می کند تا تمامی قوانین علیه
رابطه رضایتمندانه میان دو همجنس را لغو کنند و هرگونه تعرضی
از جانب حکومت به زندگی این افراد باید متوقف شود و هم چنین
حکومت ها تضمین کنند که با عوامل این حمالت -چه از سوی
نیروهای دولتی بوده و چه توسط هر فرد و یا گروهی انجام شده
باشد ،-برخورد کنند.
اصل دوم اذعان می دارد که همگان فارغ از گرایش جنسی و
یا هویت جنسیتیشان حق برخورداری کامل از حقوق بشر بدون
هیچ تبعیضی را دارند .همگان باید در پیشگاه قانون برابر باشند
و مورد حمایت یکسان قانون قرار بگیرند .تبعیض در این قانون
شامل هرگونه تمایز ،محرومیت ،محدودیت و یا اولویت بندی می
شود .ایجاد هرگونه محدودیت در استخدام افراد به دلیل رابطه
رضایتمندانه با همجنس می بایست متوقف شود و در این راه
اقدامات الزم برای آموزش افراد به منظور از میان بردن تعصب و
تبعیض براساس گرایش جنسی ،هویت و یا بیان جنسیتی انسان
ها انجام شود.
الزم به ذکر است که بنا بر اصل  33اصول یوگیاکارتا ،حق رهایی
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از جرم انگاری گرایش جنسی ،هویت و بیان جنسیتی و شاخصه
های جنسی به رسمیت شناخته شده است .در سال  10 ،2017بند
جدید به اصول بیست و نه گانه مصوب سال  2006افزوده شدند
که در آن به صراحت خواهان تضمین جرم زدایی کامل در این
حوزه شدند ؛ چه در قوانین معمول و چه قوانین مذهبی و چه به
بهانه های مذهبی و چه عرفی و اخالقی(.)3
آیا اصول یوگیاکارتا هم چون میثاق ها و یا معاهده های بین
المللی است؟
همان گونه که می دانیم معاهده های بین المللی ،کشورهای عضو
را از طریق سازوکارهای ویژه ملزم به رعایت مفاد مورد توافق
می کنند .در میثاق های بین المللی اشاره ای به گرایش جنسی
نشده است اما در زمان ذکر ممنوعیت هرگونه تبعیض از "جنس"
یا "سایر زمینه ها" نیز نام برده شده است و برخی از مفسرین
گرایش جنسی و هویت جنسیتی را بدین وسیله در معاهده ها
مشمول می دانند .مثال مشهوری از همین مورد ،تفسیر کمیسیون
حقوق بشر سازمان ملل در سال  1994درباره ممنوعیت اعمال
همجنسگرایانه در میان مردان در تاسمانی بود که آن را مستبدانه
و نامعقول توصیف کرد ( .)4این رای در پی شکایت یک مرد
همجنسگرا به کمیسیون حقوق بشر صادر شده بود .او که به دلیل
گرایش جنسی خود شغلش را از دست داده بود ،این اتفاق را
مغایر با اصل  17میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می
دانست و به همین دلیل به کمیسیون حقوق بشر شکایت کرد.
عالوه بر معاهده های بین المللی در سال  ،۲۰۱۶گزارشگر ویژه
گرایش جنسی و هویت جنسیتی توسط شورای حقوق بشر ایجاد
شده و به مدت یک سال پروفسور ویتیت مونتاربورن در سمت
گزارشگر خدمت کرده و با استعفای او ،دکتر ویکتور مادریگال-
بورلوز در حال حاضر جایگزین وی شده است.
کوتاه سخن این که ،فعالین این حوزه در ایران با استفاده از
تجارب سایر کشورها و هم چنین تکیه بر اصول یوگیاکارتا می
توانند از سازوکارهای بین المللی موجود بهره جسته و برای دست
یافتن به حقوق اقلیت های جنسی بکوشند.
پانوشت ها:

1-InternationalDayAgainstHomophobia,TransphobiaandBiphobia
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.- 2برایاطالعاتبیشترر.کبهوبسایتاصولیوگیاکارتا،اصولیوگیاکارتا
- 3برایاطالعاتبیشترر.کبهوبسایتاصولیوگیاکارتا،اصولیوگیاکارتا10+
 - 4برای اطالعات بیش تر ر.ک به وبسایت کمیسیون حقوق بشر استرالیا ،مورد مطالعه
شکایاتمربوطبهاسترالیابهکمیتهحقوقبشر
 - 5بیناجنسی (اینترسکس) :یک اصطالح عمومی برای افرادی است که اندام جنسی و یا
تولیدمثلیکهباآنمتولدمیشوند،مطابقباتعاریفمرسوماززنیامردنیست.اینتفاوتها
گاهیدرزمانتولدبهشکلظاهریمشخصهستندوگاهیتازمانبلوغودرمواردیحتی
تازمانمرگفردعیاننمیشوند.
-6هموفوبیا(همجنسگراستیزی):تعصب،هراسیانفرتنسبتبهافرادهمجنسگرا
- 7دوجنسگراستیزی:تعصب،هراسیانفرتبهافراددوجنسگرا
- 8ترنسستیزی:تعصب،هراسیانفرتبهافرادترنس
 - 9بیناجنسی هراسی (اینترسکسیسم) :به تعصب و یا رفتار متفاوت با یک فرد به دلیل
ویژگیهایفیزیکی،هورمونیوژنتیکیمتفاوتاطالقمیشود.حالتیکهفردکام ًالمردویا
زننیست،ترکیبیاززنومرداستویانهزنونهمرداست.اینترسکسیسممیتواندشامل
محرومیتیادسترسیناکافیبهخدماتپزشکیباشد.
- 10شاخصههایجنسی:ویژگیهایفیزیکیهرفردکهمرتبطباجنساواست؛منجمله
اندامجنسیوسایراعضایجنسیویاتولیدمثلی،کروموزومها،هورمونهاوویژگیهای
فیزیکیثانویهکهپسازبلوغظاهرمیشوند.

اجتماعی

عکس از بسیج پرس

□کوررنگی آقای وزیر در برابر سرخی خون کودکان
جواد عباسی توللی
فعال حقوق بشر
«اکنون چهارده میلیون دانش آموز داریم که بر غم همه هجمه
های فرهنگی ،اگر الزم باشد همانند دوران دفاع مقدس در صحنه
خواهند بود و جانفشانی خواهند کرد».
این سخنان اخیر محمد بطحایی ،وزیر آموزش و پرورش ،به
درستی معرف آن است که حقوق افراد در هر رده سنی که باشند،
صرف ًا در صفوف یکپارچه و بسیج گسترده مردم زیر پرچم یک
حاکمیت توتالیتر تعریف می شود .حاکمیتی که می کوشد با
استفاده از مصادره تمامی عرصه های خصوصی و عمومی ،افراد
را بر اساس مقاصد و ایده های خود شکل دهد .هم چنین این
اظهارات به درستی نشان از بی اعتنایی آقای وزیر به تمامی
کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی علیه پدیده شرم آور
"کودک-سرباز" دارد .سلف همین نگاه ایدئولوژیک و جنگ
طلبانه بود که در طی جنگ ایران و عراق 36 ،هزار کودک-سرباز
(دانش آموز بسیجی) را به کام مرگ کشاند .اما این سخنان محمد
بطحایی تنها به یک پروپاگاندای حکومتی ختم نمی شود؛ روی
دیگر این دیدگاه ،عملکرد وزارت متبوع وی در تخصیص بودجه
و امکانات آموزشی برای استفاده از دانش آموزان در انواع پروژه
های امنیتی -نظامی در جهت منافع سازمان های نظامی است.
برای نمونه تنها در سال  ۹۷حدود هفت میلیون نفر (که درصد
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زیادی از این جمعیت را دانش آموزان تشکیل می دهند) در قالب
اردوهای راهیان نور سازماندهی شده و برای تبلیغات حکومتی در
مناطق جنگی از آن ها استفاده شده است (.)1
آموزش کودکان در ایران توامان با پروژه های خصم آمیز و جنگ
طلبانه است .پروژه هایی که تحت عناوینی هم چون "ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت" از آن ها یاد می شود .برای نمونه نشر
شاهد تاکنون  400عنوان کتاب با تیراژ باال در جهت ترویج
فرهنگ شهادت ،برای کودکان به چاپ رسانده است (.)2
ربودن شادی کودکانه
شادی به مثابه برون داد حس امنیت از سوی کودک تعبیر می
شود .اما ترویج فرهنگ جنگ و کشتار و متعاقب آن استفاده
ابزاری از کودکان در پروژه های امنیتی -نظامی در نخستین گام،
این وجه از شخصیت کودک را نشانه می گیرد .تعلیمات نظامی
از کودکان ربات های خشن و الاختیاری می سازد که از مفهوم
"کودک بودن" تهی می شوند .با تباه شدن کودکی افراد ،زوایای
مختلف شخصیت این کودکان تا پایان عمر تحت تاثیر قرار
می گیرد .برای مثال کودک-سربازی که در سال های ابتدایی
عمر خود جبهه جنگ و نزاع مسلحانه را تجربه می کند ،قطع ًا در
بزرگسالی تحت تاثیر آسیب های روانی ناشی از آن خواهد بود.
بسیج دانش آموزی با تشویق ،تهییج و البته ثبت نام اجباری
دانش آموزان در پایگاه های بسیج مستقر در مدارس ،به شکلی
سیستماتیک دانش آموزان را از دوره ابتدایی تا مقاطع باالتر در
قالب طرح های مختلف نظامی به خدمت می گیرد .استفاده از

دانش آموزان در اردوهای بسیج ،به کارگیری دانش آموزان در
پروژه های پلیسی هم چون ایست بازرسی های خیابانی و جاده
ای ،استفاده از کودکان به عنوان خبرچین و غیره ،تنها مواردی
علنی از عملکرد بسیج در جذب دانش آموزان در مدارس است.
در حال حاضر در ایران موسسه یا کلینیک روان درمانی ویژه
برای درمان و بازیابی دانش آموزان بسیجی موجود نیست تا
بتوان برآوردی دقیق از میزان آسیب های روانی وارده بر کودکان
در مدارس به دست آورد؛ اما رو آوردن گسترده کودکان به
بزهکاری ،پایین آمدن سن اعتیاد تا  12سال و غیره همگی می
تواند نتیجه مستقیم و غیر مستقیم همین آسیب های روانی بر
کودکان باشد .دانش آموزانی که تحت تعلیمات جنگی قرار می
گیرند ،عموم ًا نمی توانند احساسات و هیجانات خود را کنترل
کنند و یک مجموعه گسترده از عوارض این تعلیمات در کودکان
مشهود است.
مسخ شدگی ایدئولوژیک
به علت هژمونی مسلط ایدئولوژی اسالمی بر سیستم آموزشی
کودکان در مدارس و دیگر نهادها ،نمونه کودک-سربازانی که
تحت تعلیمات ایدئولوژیک وارد جبهه های جنگ شدند ،بسیار
است .اسطوره پردازی برای تشویق و تهییج کودکان برای برتن
کردن یونیفرم های نظامی و حضور در جبهه در طول چهل سال
گذشته به عنوان پروژه ای مداوم توسط سازمان های نظامی
وابسته به حاکمیت در ایران دنبال شده است .از آن کودک
اردبیلی که بنا به اذعان والدینش در زمان جنگ بین ایران و عراق
حکم جهاد را از دست علی خامنه ای گرفته تا مدافع سیزده ساله
حرم و کودک-سربازانی که در سوریه می جنگیدند ،همگی قربانی
دستگاه تبلیغاتی و سیستم آموزشی ایدئولوژیک در ایران هستند.
در مدارس ایران با گنجاندن مفاد درسی خاص ،مدام به کودکان
القاء می شود که با الگوگیری از کودک-سربازانی که جان خود
را در جنگ برای حفظ نظام فدا کرده اند ،آن ها نیز باید به
جنگجویانی برای حفظ و تقویت نظام حاکم تبدیل شوند .دعوت
به تغییری اخالقی در برابر سقوط ارزش های اخالقی در جامعه،
القای تالش برای پاکسازی اجتماع از هرگونه تفکر غیر حکومتی
و تاکید بر خدمت مازوخیستی برای نشان دادن خلوص نیت
در اطاعت از اوامر حاکم ،قبوالندن فرهنگ شهادت به مثابه راه
بزرگ خوشبختی و غیره ،همگی آموزش های ایدئولوژیکی است
که منجر به مسخ کودکان در ایدئولوژی حاکم شده و سازمان
های نظامی همچون سپاه و بسیج با استفاده از آن می توانند دانش
آموزان را به شکلی برده وار به خدمت گیرند.
عرصه خالی فعاالن حمایت از حقوق کودک
در حاکمیتی که هرگونه بارقه هایی از روشنگری و تالش برای
حقوق بشر را مضر می داند و نیز دشمنی آشکار با روشنفکران به
امری روزمره بدل شده و رسانه ها به صورت علنی مصادره ،توقیف
و سانسور می شوند ،فعالیت در حوزه کودکان نیز از امورات
خیریه ای و جمع آوری اعانه نمی تواند فراتر رود .از طرفی جای
خالی سازمان ها و موسسات روانشناختی و بازتوانی برای تحلیل

و آسیب شناسی و درمان پدیده گسترده کودک-سرباز در ایران،
دست حاکمیت و نهادهای نظامی وابسته به آن را باز می گذارد
تا با خیالی آسوده ،حسین فهمیده ها ،مرحمت باالزاده ها ،حسن
جنگجو ها ،مهدی طحانیان ها و غیره را به وسعت میلیون ها
کودک ایرانی احیاء و بازتولید کنند .بی تعارف ،حقوق کودکان
در ایران به شکلی روزمره و از تریبون های رسمی حکومتی در
حال پایمال شدن است .و این نه تنها دفاع از حقوق این کودکان
را الزم و ضروری می نماید ،بلکه ضرورت جلوگیری از این روند
به مثابه ضمانت امنیت جامعه اکنون و آینده است.
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پانوشت ها:
 - 1اعزام بیش از  ۷میلیون نفر به راهیان نور در سال  ،۹۷وبسایت بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ۲ ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
 - 2رونمایی از تازه های نشر شاهد ،خبرگزاری ایسنا ۲۹ ،آبان ماه ۱۳۹۷

12

عکس از مهر

سپیده دم است و من هنوز بیدار سنگر
با چشمانی پر از خواب های شکسته
و انگشت هایی بی رمق از شلیک های پیاپی...

شــــــــــــعر
□ صلح

انگشت هایی که دیرزمانی
خالقی بودن بر شعر عشق و آزادی
اینک سراینده ترانه مرگ
در دیوان جنگ و خون و جنون...
کنار من
زنی جنگجو
در سکوت صبح
خسته از نبرد سنگین دیشب
رفته است به خوابی آرام

شعری از ژاکان باران ملکشاهی

سرفه های مدام
گلویی چرکین
خلطی خون آلود
حال و هوای این روزهای زمین...

می توانم ببینم
رسیدن بهار را
از شکوفه های معطر روئیده بر آن گیسوان آشفته

زمین؛
این حریص پیر نق نقو
که رودبارهایش شیرابه خون
خانه هایش زندان ،زندان هایش سلول
سلول ها سردابه هایی نمور
قانونش جنگل ،جنگل هایش چوبه های دار

خدا می داند
چه کسی دل بسته اوست
و از بوته کوچک لب هایش
آرزوی چیدن چه توت های سرخ دارد

حاکمان
پنهان پشت نقاب آزادی
برافراشته اند پرچم های صلح
بر گورهای دسته جمعی

به ناگاە صدای ناله گلوله ای
می شکند سکوت صبح
من
هدف تک تیرانداز...

هر دم با کتابی آسمانی
در جنگ خدایگان
و چون خفاش ها در تاریکی شب از اسبان،
سرمستانه می مکند خون
از مردمانی که خود گشته اند سرسپرده ادیان

گالیه ای نیست
از گلوله دا ِغ سرکش
که عجوالنه در راه قلب من است
تا بازداردش از تپش

ژنرال ها
ارکستر وحشت اند و از ترس فراموشی
می نوازند سمفونی مرگ
بر استیج بی جان شهر
خانه خانه است
که با صدای غرش توپ
بر می خیزد به رقص
تا به وجد آید ژنرال و بنگارد ملودی های تازه
***
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می دانم
سربازی که می کشد ماشه را
چون من در انتظار است
که به سر آید این جنگ لعنتی و درپیش گیرد راه
خانه را ...
شاید
مادر او نیز
هر روز پشت پنجره کوچک اتاق
نشسته چشم به راه
و زمزمه میک ند شعرهای دفترش
به امید بازگشت او...

زندانیان

□ در گفتگو با مجید رضایی؛

نگاهی به وضعیت زندانیان سیاسی در فشافویه

گفتگو ازصبا کرد افشاری

 ۱۱مردادماه  ،۱۳۹۷تجمعی در تهران در اعتراض به شرایط بد
اقتصادی ،گرانی و فساد برگزار شد که در پی این تجمع بیش
از  ۵۰نفر دستگیر شدند .مجید رضایی ،متولد سال  1359یکی
از این بازداشت شدگان بود که توسط شعبه  ۲۸دادگاه انقالب
تهران ،به ریاست قاضی محمد مقیسه ،به اتهام "تجمع و تبانی
علیه امنیت ملی" از طریق "شرکت در اعتراض بدون مجوز
مختلکننده نظم عمومی" به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مجید رضایی که پیش تر از دانشگاه اخراج شده و در حال حاضر
پیک موتوری است ،تجربه حبس در بازداشتگاه کهریزک در
سال  88را نیز دارد .وی که دوران بازداشت اخیر خود را در
بازداشتگاه وزرا و زندان تهران بزرگ (فشافویه) گذرانده ،به
تازگی از زندان آزاد شده است .در این شماره از خط صلح،
با این زندانی سیاسی گفتگو کرده ایم و از او در مورد شرایط
زندان فشافویه ،مشکالت و بی قانونی هایی که زندانیان با آن
مواجه بودند ،پرسیده ایم.
■ ■لطف ًا از فعالیت های مدنی خود و همچنین دلیل بازداشت
اخیرتان بگویید و این که به چه نحوه ای بازداشت شدید؟
نمی شود اسم فعال مدنی را روی من گذاشت ،اما دغدغه مندی
من برای ساختن دنیایی بهتر ،دنیایی خالی از تنش و جنگ ،فارغ
از جنسیت و مذهب و نژاد از طریق آگاه سازی مردم برای بشر
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و به خصوص مردم سرزمینم ،از سال هفتاد و شش و با ماهنامه
فریاد از خانه مطبوعات شهر ری شروع شد .بعد از آن ،مدیر
مسئولی ماهنامه سکوت را به عهده گرفتم که متاسفانه بعد از
چاپ اول در دوران گفتگوی تمدن های آقای خاتمی با مخالفت
ارشاد روبه رو و بسته شد .آن زمان امکان فعالیت چندانی وجود
نداشت؛ امروز به لطف پیشرفت علم و تکنولوژی ،آگاه سازی و
فعالیت تسهیل شده است.
راستش آن روزها هنوز طرفدار اصالحات بودم و فکر می کردم
می شود به اصالحات امیدوار بود .تا این که در جریانات سال
 88بین مردم معترض دستگیر شدم و مدت یک و ماه و نیم
در کهریزک عذاب کشیدم .کهریزک ندامتگاه نبود ،جهنم مردم
مظلومی بود که در برابر نادیده گرفته شدن رای شان معترض
بودند.
سال گذشته هم که در روز یازدهم مرداد ماه در پی اعتراض به
گرانی در پارک دانشجو ،به وحشیانه ترین نوع ممکن مورد
ضرب و شتم قرار گرفتم و دستگیر شدم؛ به طوری که پس
از انتقال ما به ورزا من را سریع ًا به بیمارستان بردند .با این
که از من سیتی اسکن برداشتند و موردی مشاهده نشد ،اما به
خاطر کوفتگی های حاصل از لگدهای نیروهای انتظامی و لباس
شخصی ها در سر و صورتم تا چند روز کام ًال گیج بودم.
■ ■فرایند قضایی و همچنین انتظامی از زمان بازداشت به بعد
چگونه طی شد؟ نحوه انتقالتان به زندان فشافویه چگونه بود؟
در مورد فرایند قضایی و انتظامی باید بگویم که بعد از بازداشت
ما را به ورزا انتقال دادند .آن جا نزدیک به هفتاد نفر از بازداشت
شدگان بودند که بعضی هایشان مثل من موقع دستگیری کتک
خورده بودند و با صورت خونین و لباس هایی پاره شده روی
نیمکت نشسته بودند .یک میز تحریر جلوی اتاق بود و کسی
که مشغول پرونده سازی برای بازداشت شدگان بود پشت آن
نشسته بود .به من گفت کیف کمری خودت را تحویل بده .آن

را گرفت و گذاشت کنار دستش و هیچ رسیدی هم ندادند .البته
همان طور که عرض کردم به قدری گیج بودم که خودم درخواست
رسید نکردم .اما نکته این جاست که مدارک و کیف کمری من
در پلیس امنیت ،امنیت نداشت و من دیگر نتوانستم به آن ها
دسترسی پیدا کنم.
در وزرا اول گفتند که با یک تعهد آزاد می شوید اما آن شب من
و یکی دیگر از بازداشت شدگان را به بیمارستان انتقال دادند و تا
صبح در بیمارستان بودیم .صبح از بیمارستان دوباره به ورزا رفتیم
و بعد از یک ساعت معطلی بدون تشکیل دادن هیچ پرونده ای
ما را به دادسرای اوین بردند و باز هم مامورین می گفتند پس از
انجام بازجویی در دادسرای اوین آزاد می شویم .
از آن جایی که من و یک نفر دیگر ،پرونده ای نداشتیم بعد از
اتمام بازپرسی همه بازداشت شدگان ،از ما دو نفر بازجویی کردند
و سپس همه را با اتوبوس به عنوان تحت نظر  30روزه به زندان
فشافویه انتقال دادند .با این حال ،بعد از  45روز شروع به اعزام
بچه ها به دادسرای انقالب کردند و اولین گروهی که آزاد شد دو
ماه و نیم حبس کشیدند.
■ ■لطف ًا از تجربه تان در مدتی که در فشافویه بودید برای ما
بازگو کنید .هم چنین اثر این تجریه بر خودتان را در صورت
امکان بفرمایید.
در فشافویه انگشت نگاری کردند و مراحل صدور کارت اعم از
عکس گرفتن انجام شد .ساعت حدود  10شب ما را به اندرزگاه
 11تیپ یک -که سوئیت تیپ یک بود -انتقال دادند (سوئیت
زندان محلی است که افراد زیر حکم اعدام را به آن جا می برند تا
قبل از اجرای حکم برای تاخیر در اجرای اعدامشان صدمه ای به
کسی نزنند) .آن جا یک سالن کوچک بود که  9اتاق داشت .دو تا
از اتاق ها توسط یک در میله ای از بقیه جدا می شد.
یکی از آن دو اتاق خالی بود و در دیگری ،سهیل عربی به همراه
دو متهم به ِ
قتل در انتظار اعدام به نام محمدرضا و حمید -که به
شدت از نظر روانی مشکل داشتند -زندانی بود.
تجربه من از زندان فشافویه خیلی دردناک بود .هر روز تجربه ای
جدید ،داستانی جدید ،جنگ اعصابی جدید .حتی در میان بازداشت
شدگان کسانی بودند که با رفتارشان آدم را از هر چه معترض بود،
بیزار می کرد.
■ ■وضعیت عمومی فشافویه به عنوان زندان را چگونه ارزیابی
می کنید؟ در واقع وضعیت غذا ،بهداشت ،جای خواب ،اصل
تفکیک زندانی ها بر اساس جرایم و مواردی از این قبیل در این
زندان به چه صورت است؟
در مورد وضعیت عمومی زندان فشافویه باید به اطالعتان برسانم
که زندان فشافویه یک مافیای بزرگ است .مافیایی که روسای
آن از وکیل بند و انتظامات مانند مهره های شطرنج استفاده می
کنند.
سوئیت هیچ امکاناتی نداشت به جز  3توالت که یکی از آن ها
ک ًال خراب و غیر قابل استفاده بود و دو توالت دیگر هم شیر آبش
خراب بود؛ به طوری که هر زمان از آن ها استفاده می کردی،
کام ًال خیس می شدی و احتیاج به حمام پیدا می کردی .این
سوئیت ،آشپزخانه برای پختن غذا نداشت و اگر غذایی به جز
عدسی های منفور زندان می خواستی (گاهی پیش می آمد که
هر  3وعده غذایی ما عدسی بود) ،باید آن را از رستوران تهیه
می کردی .البته خریدن غذا از رستوران هم داستان خاص خود را
داشت؛ بدین ترتیب که برای خرید غذای چند نفر باید چند غذای
رستورانی هم برای وکیل بند و انتظامات می خریدی .در سالن
سوئیت ،ما حتی ساعت نداشتیم و بابت تهیه یک ساعت معمولی،
مبلغ  70هزار تومان از ما گرفتند .امکان درست کردن چای در
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«در مورد وضعیت عمومی
زندان فشافویه باید به
اطالعتان برسانم که زندان
فشافویه یک مافیای
بزرگ است .مافیایی که
روسای آن از وکیل بند و
انتظامات مانند مهره های
شطرنج استفاده می کنند».

«در صورت اعتراض به
وضعیت زندان رسیدگی
انجام نمی شود و اگر بر
اعتراض خود پافشاری
می کردیم ،قطع ًا تنبیه و
مجازات می شدیم .در
واقع همه مسئولین اعضای
تشکیل دهنده یک باند
مافیایی هستند که به شدت
هوای همدیگر را دارند».
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سوئیت نبود و ما مجبور به خریدن یک سماور دست دوم به مبلغ
 700هزار تومان شدیم که بعد از یک هفته سوخت و دوباره 450
هزار تومان بابت تعمیر هزینه کردیم .البته بعداً معلوم شد که
سماور برای حسینیه سالن یک بوده و پول هایی که از ما گرفتند
بین وکیل بند و آقای زالل (رئیس اندرزگاه) تقسیم شده است .هم
چنین ما تلویزیون نداشتیم و تلویزیونی که قب ًال توسط بازداشتی
های تجمعات بازار خریداری شده بود ،دوباره با مبلغ یک میلیون
و  250هزار تومان به ما فروخته شد .جالب این که بعد از خریدن
آن امضایی از ما جمع کردند که ما تلویزیون را خریدیم و به زندان
اهدا کردیم؛ در صورتی که اگر اتفاقی برای آن تلویزیون می افتاد،
ملزم به پرداخت خسارت بودیم .عالوه بر این موارد ،اوایل ما حتی
فروشگاه نداشتیم .وکیل بند باید از فروشگاه سالن یک برایمان
خرید می کرد که هر خرید را به دو برابر قیمت فروشگاه انجام می
داد .هم چنین بعد از بیست شبانه روز که آب از دوش حمام ها
یکسره به چاه می رفت ،باالخره با داد و فریاد ما که مردم خرمشهر
تشنه هستند و این جا میلیون ها لیتر آب به هدر می رود ،شیرهایی
حمام و دستشویی با هزینه زندانی ها درست شد .
اما با همه این مشکل ها تنها نکته مثبت این بود که بازداشت
شدگان یازدهم مرداد از دیگر جرایم تفکیک شده بودند .
در مورد بهداشت باید بگویم که ما با انواع حشرات مثل ساس و
شپش زندگی می کردیم و فقط یک بار سمپاشی انجام دادند .با
این حال ،وسایل بهداشتی از قبیل شامپو ،مسواک ،خمیر دندان،
صابون و شوینده لباس را هر ماه به صورت جیره به زندانیان می
دادند .در رابطه با بهداری هم ،ما را به بهداری نمی فرستادند و اگر
کسی با حال وخیم می رفت ،بدون دارو و رسیدگی باز می گشت
چون بهداری هیچ دارویی نداشت که به زندانیان بدهد .وضعیت
جای خواب هم به این شکل بود که هر اتاق شامل دو تخت دوطبقه
بود که چهار نفر روی تخت می خوابیدند و شش نفر دیگر به
سختی کنار هم روی زمین می خوابیدند.
■ ■چه میزان زندانی سیاسی و عقیدتی در فشافویه محبوس
هستند و وضعیت این زندانیان را چگونه دیدید؟
چون بند سوئیت از بندهایی دیگر جدا بود ،از تعداد زندانیان
سیاسی محبوس در فشافویه اطالع دقیقی ندارم .به جز این که
درویشان گنابادی -که در جریان دفاع از پیر درویشان ،علی
تابنده ،در پاسداران دستگیر شده بودند ،-در سالن  6اندرزگاه یک
محبوس بودند که البته بعد از درگیری درویشان با گارد زندان در
اوایل محرم ،بسیاری از آن ها را به سالن های دیگر انتقال دادند
تا ادامه مدت حبسشان را با زندانیان جرایم دیگر (اکثراً سرقت،
شرارت و کالهبرداری) سپری کنند.
سهیل عربی را هم که در ابتدا در سوئیت بود ،به خاطر جلوگیری
از ترویج خط فکری سهیل به سالن یک تیپ یک انتقال دادند؛
جایی که اکثراً به جرم سرقت زندانی بودند.
■ ■در صورت اعتراض یک زندانی به وضعیت موجود در زندان،
واکنش مامورین و مسئولین زندان چگونه است؟ رسیدگی
صورت می گیرد یا تنبیه و مجازات؟
در صورت اعتراض به وضعیت زندان رسیدگی انجام نمی شود و
اگر بر اعتراض خود پافشاری می کردیم ،قطع ًا تنبیه و مجازات
می شدیم .در واقع همه مسئولین اعضای تشکیل دهنده یک
باند مافیایی هستند که به شدت هوای همدیگر را دارند .بعض ًا
شاهد سیاه نمایی هایی بودیم که رئیس زندان حتی بر سر رئیس
اندرزگاه داد و بیداد می کرد اما بعد از رفتن آقای فتحی (رئیس
زندان) ،آقای زالل (رئیس اندرزگاه) با ممنوع کردن سیگار یا
هواخوری یا حتی فروشگاه بچه ها را از اعتراض پشیمان می کرد.
■ ■وضعیت موادمخدر از نظر ورود به زندان ،گردش بین زندانی

ها و هم چنین واکنش مامورین زندان نسبت به این مسئله چگونه
است؟
روز اول دکتری که برای بازدید از ما آمد ،گفت که اگر کسی
متادون می خواهد ،ثبت نام کند .بعد که از بین ما هیچ کس
داوطلب خرید متادون نشد ،ایشان شروع به تبلیغ متادون کردند و
گفتند معلوم نیست تا چه زمانی این جا باشید ،برای متادون ثبت
نام کنید تا روزها سریع تر بگذرد .اما وقتی با داد و فریاد جمعی
از ما رو به رو شد ،ناامید شد و رفت.
به عالوه ،حمید و محمدرضا ،زندانیان منتظر اعدام ،در وقت
هواخوریشان هروئین مصرف می کردند .البته موقع هواخوری آن
ها هواخوری ما قطع می شد و در بین ما و آن ها بسته می شد .چند
بار هم ماده مخدر شیشه برایشان آوردند.
در کل مواد مخدر هم دست همان مافیایی که قبل تر برایتان شرح
دادم ،بود و همیشه در دسترس؛ اما با قیمتی تقریب ًا ده برابر بیرون
.قرص کلونازپام هم بود که انتظامات از بهداری می آورد و آن
ها را دانه ای  3هزار تومان می فروختند .نکته جالب اما این است
که مامورین زندان در صورت مشاهده مصرف مواد ،برای زندانیان
پرونده سازی می کردند.
■ ■به نظر شما ،سازمان های حقوق بشری بیش تر باید به چه
مسائلی در زندان ها توجه کنند؟
ً
متاسفانه حکومتی که پایه و اساسش دیکتاتوری است ،اصال حقوق
بشر را به رسمیت نمی شناسد .به نظر من سازمان های حقوق
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«زندان ها خوب یا بد برای
مجرمین هر جامعه ای الزم
است و اجرای قانون در
هر مملکتی ضروری است.
اما سوال این است که چه
کسانی مجرم هستند و باید
زندانی شوند.».

بشری بیش تر باید روی دستگیری های بی مورد فعاالن مدنی
و آزادی ایشان توجه کنند .این که کسی به خاطر تفاوت عقیده
اش زندانی نشود ،این که کسی به خاطر اعتراضش از روند اداره
کشورش بازداشت نشود .زندان ها خوب یا بد برای مجرمین هر
جامعه ای الزم است و اجرای قانون در هر مملکتی ضروری است.
اما سوال این است که چه کسانی مجرم هستند و باید زندانی
شوند.
■ ■در پایان اگر نکته ای وجود دارد که به آن اشاره نکردید،
بفرمایید.
در پایان باید بگویم که در مورد بهداری زندان مشکل زیاد داشتیم.
چون بند ما از بقیه بندها جدا بود ،زنگی زیر هشت گذاشته بودند
تا در مواقع اضطراری بتوانیم به افسر نگهابان دسترسی داشته
باشیم .البته بعضی از افسر نگهبانان ،بعد از شنیدن صدای زنگ،
آن را خاموش می کردند تا دوباره صدای زنگ خاطرشان را مکدر
نکند .زیر هشت ،یک اتاق یا راهرو جلوی در ورودی هر سالن
هست که باید همیشه یک افسر نگهبان در آن جا نشسته باشد تا
در مواقع ضروری از قبیل درگیری با احتیاج فوری به بهداری،
مشکلی پیش نیاید؛ که متاسفانه به جای حضور افسر نگهبان ،فقط
یک زنگ گذاشته بودند که اکثراً زدن آن زنگ بی نتیجه بود.
یک روز یکی از ما که از مشکل بیماری سرع رنج می برد ،دچار
تشنج شد و ما هر چقدر زنگ زدیم کسی نیامد .آن روز شیفت
افسر نگهبانی به نام چالن بود .آن قدر  50نفری فریاد زدیم تا
باالخره آمدند و توانستیم یاسر را به بهداری برسانیم.
■ ■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

جلسه علنی مجلس با حضور مرضیه ابراهیمی ،از قربانیان اسیدپاشی  -عکس از ایرنا
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حقوقی

■■عدم موضوعیت نهاد مهریه برای زمان کنونی
محمدمحبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

ِ
ِ
حقوقی مهریه ،ریشه در فرهنگ ها و آیین های
نهاد تاسیسی و
سامی ،به ویژه یهودیت دارد .این نهاد به مسیحیت منتقل نشد،
چون اشاعه مسیحیت در روم شرقی (بیزانس) انجام گرفت ،که
از لحاظ فرهنگی تمایزهای اساسی با فرهنگ سامی و یهودی
و میان رودانی داشت .مهریه اما به اسالم راه یافت و مفهوم و
محدوده اجرای آن هم موسع گردید .مهریه مقدار مالی است که
مرد در هنگام وقوع عقد نکاح (ازدواج) ،به زن می دهد و یا
تعهد پرداخت آن را می دهد.
برخالف تصور خیلی ها که فکر می کنند با توجه به معنای لغوی
صداق (مترادف مهریه) ،این مال در قبال نشان دادن صداقت و
محبت و دوستی است ،اما در فقه ،مهریه معنای دیگری دارد.
مهریه در فقه مذاهب هفت گانه اسالمی (امامی ،زیدی ،اباضی،
شافعی ،حنبلی ،حنفی و مالکی) ،در راستای "تفویض بُضع"
در نکاح صورت می گیرد ،کسانی که با ادبیات فقهی آشنایی
دارند ،معنای "تفویض بُضع" را به خوبی می دانند که مفهومی
کام ًال سکسی دارد ،نه حقوقی .بدین ترتیب که ،مرد هنگام وقوع
عقد و قبول عقد نکاح (ایجاب عقد نکاح با زن است) ،در قبال
پرداخت مبلغ مهریه ،یا دادن تعهد به پرداخت آن ،در واقع "حق
انتفاع" و بهره برداری از اندام جنسی زن را به دست می آورد
و با پرداخت مداوم "نفقه" ،این حق انتفاع و بهره برداری ،ادامه
می یابد .هر وقت نفقه قطع شود ،زن می تواند مانع بهره برداری
مرد از تنها اختیار خود در زندگی زناشویی شود .دقیق ًا به همین
دلیل است که ،تا قبل از نزدیکی ،زن فقط صاحب نیمی از مهریه
می شود و بعد از نخستین نزدیکی ،مالک همه مهریه خواهد شد.
دقیق ًا به همین دلیل است که ،در فقه ،زن در خانه شوهرش هیچ
وظیفه ای و هیچ الزامی برای هیچ کاری غیر از رابطه جنسی
ندارد ،می تواند دست به سیاه و سفید هم نزند ،از کارهای منزل،
اعم از آشپزیُ ،رفت و روب ،و حتی بچه داری سر باز زند،
حتی زن وظیفه ای ندارد که هیچ وسیله و اسباب زندگی با
خود به خانه شوهرش بیاورد .برخالف عرف ،در فقه تامین لوازم
زندگی مشترک (اصطالح ًا "جهیزیه") ،کام ًال بر عهده مرد است،
نه زن .این مسئله حتی در قانون مدنی ایران هم تصریح شده
است .در ماده  1107قانون مدنی ایران« ،تهیه مسکن ،البسه،
غذا ،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در
صورت عادت و احتیاج" ،همه در قالب نفقه ،بر عده مرد گذاشته
شده است و زن هیچ وظیفه ای در قبال این چیزها ندارد ،حتی
محدودیت هایی چون "عدم خروج از خانه بدون اجازه شوهر"
ناشی از حق انتفاع مرد با اندام جنسی زن و نوع نگاه فقه به این
مقوالت است .در برخی کتب فقهی ،زن را با اصطالحاتی چون
"فرج"" ،عورت" و امثالهم توصیف می کنند .در همان فقه ،ز ِن
آزاد در خانه شوهر ،فقط یک وظیفه دارد .و آن این که ،مقابل
درخواست لذت جنسی مرد (در شرایطی که عذر شرعی نداشته
باشد و نفقه خود را هم دریافت کرده باشد) ،حق سرباز زدن
نداشته باشد .تازه اگر مرد ،نفقه زن را قطع کند ،زن اختیار سرباز
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زدن از این را هم دارد.
مهریه ،در گفتمان فقهی مذاهب اسالمی ،در واقع هزینه اولین
بهره برداری از اندام جنسی ز ِن آزاد است .اندام جنسی ز ِن
غیرآزاد یا برده (که در اصطالح قدیم" ،کنیز" نامیده می شود)،
هیچ قیمتی ندارد و حق انتفاع از آن متعلق به برده دار یا ارباب
آن زن است.
این مناسبات ،متعلق به دنیای پیشامدرن است؛ دنیایی که
مفهومی تحت عنوان "بشر" به مثابه یک شهروند دارای حقوق
ِ
قراردادی مشخص ،و مفهوم "انسان" به عنوان "سوژه
طبیعی و
مستقل" و "فاعل شناسا" معنایی نداشت .مهریه و این مناسبات
مالی و جنسی عجیب و غریب هم متعلق به آن دنیاست و برای
دنیای مدرن کنونی ،هیچ موضوعیتی ندارد .اما با این حال در
قوانین کشورهای اسالمی ،از جمله ایران ،هنوز هم موجود است
و در میان طیف های گوناگون ،با دالیل متفاوت ،مدافعانی دارد.
اما آیا این دفاع منطقی است؟ مهریه چه خاصیتی دارد که در
این دنیای مدرن که روابط و قراردادها و تعهدات باید با حقوق
و تکالیف کام ًال برابر شکل بگیرند ،از آن دفاع می شود!؟ تنها
دلیلی که باعث می شود ،برخی نیروهای تحول خواه از جمله
برخی فمینیست ها ،از مهریه دفاع می کنند این است که مهریه
یک اهرم فشار به مرد است تا آن را وادار به ماندن در زندگی
مشترک می کند و از خیانت و ترک بی دلیل زندگی مشترک
باز می دارد .از طرف دیگر ،حق طالق در فقه مذاهب اسالمی
و قوانین ایران ،در اختیار مرد است و اساس ًا طالق در فقه یک
ایقاع است؛ یعنی یک عمل حقوقی یک طرفه است.
از طرف دیگر ،در چند دهه اخیر ،مهریه های سنگین اپیدمی شده
است و مردان ،یا از روی عشق و یا از روی نادانی و یا از روی
ِرندی ،تن به مهریه های سنگین می دهند؛ در حالیکه بعض ًا توان
پرداخت آن مبالغ سنگین را هم ندارند و زنان برای وصول برخی
مهریه ها ،باعث به زندان افتادن عده ای از مردان می شوند .حال
آن که ،زندان یک "مجازات" است" .مجازات" هم فقط برای
"جرم" است ،نه برای عدم توانایی در وصول یک تعهد مالی .در
حقوق مدرن ،و با استناد به میثاق های بین المللی حقوق بشری،
مجازات و زندانی کردن شهروندان به خاطر تعهدات مالی،
خالف حقوق بشر است .لذا نیروهای تحول خواهی که از برخی
محدودیت های حقوقی زنان در قوانین از جمله حق طالق ،حق
خروج از کشور و غیره (که صدالبته آن ها هم خالف حقوق بشر
هستند) انتقاد می کنند ،از زندانی شدن مردان به خاطر وصول
مهریه هم انتقاد نمایند.
به نظر می رسد که یک تحول اساسی در قوانین مربوط به نهاد
خانواده و عقد ازدواج در قوانین ایران ،ضروری است .برابر
شدن حقوق و تکالیف زن و مرد در ازدواج ،و شکل گیری
تعهدنامه تقسیم اموال ( ،)Prenuptial Agreementدر
صورت پایان ازدواج ،بین زن و مرد ،قبل از تشکیل زندگی
مشترک ،می تواند از مصادیق این تحول باشد .صدالبته برابر
شدن فرصت های کاری در جامعه ،و هم چنین شفافیت مالی در
نظام اقتصادی کشور ،الزمه این تحول است .در زمان کنونی،
بسیاری از زمینه های این تحول فراهم است و عمده ترین مانع،
نظام حقوقی جمهوری اسالمی است که مبتنی بر فقه ،همان
مناسبات پیشامدرن را با لجاجت حفظ کرده است .اما در همین
نظام حقوقی هم زنان می توانند با گرفتن "توکیل در طالق"،
و تعهداتی چون "حق انتخاب مسکن"" ،حق حضانت فرزند"
و غیره از استفاده از حربه سنتی مهریه (که در دنیای کنونی،
عالوه بر عدم موضوعیت ،زشت و ناپسند و غیر شرافتمندانه هم
هست) خودداری کنند.

حقوقی

قدسی دارند و هرگونه تغییر آن را ناممکن و مخالفت با احکام
■■معاوضی بودن عقد ازدواج ،ردپایی از دوران بردگی
اسالمی می پندارند .بنابراین ،این دیدگاه ،تغییر یا حذف آن را
سخت و یا ناممکن می سازد.
پیشینه تاریخی مهریه
مطالعات تاریخی نشان میدهد که مهریه از احکام تاسیسی
اسالم نیست و پیش از آن نیز وجود داشته است .قانون حمورابی
محمدمقیمی
(حدود  1700سال پیش از میالد مسیح) با وضع مواد خاصی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
درباره مهریه ،آن را از احکام عقد نکاح تلقی کرده است .در
موضوع مهریه که همواره ،به ویژه پس از انقالب سال 1357
مورد توجه جامعه بوده ،با گذشت زمان به یک پدیده تجمالتی «مهریه پیش از اسالم نیز وجود ایران باستان نیز پدر با شوهر دادن دختر خود کلیه حقوق و
داشته و جزو احکام امضایی تکالیفی را که نسبت به آن داشت ،به شوهر انتقال می داد و
تبدیل گشته و یکی از معضالت محاکم دادگستری نیز شده
محسوب می شود .مهریه در در عوض مالی به صورت هدیه (مهریه) می گرفت .در یونان
است .برخی مهریه های سنگین را موجب فخر دانسته و بعضی
به طور کل آن را ناپسند و نشان از خرید و فروش می دانند .اصطالح حقوقی مالی است که قدیم نیز ،پدر دختر بدون دریافت مبلغی پول یا هدیه از طرف
گروهی دیگر ،راه میانه را برگزیده و از آن به عنوان نمادی زن با عقد ازدواج ،مالک آن می داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و ازدواج وی موافقت
از مهر مرد به همسرش یاد کرده و در تعیین آن تعادل پیشه گردد و مرد ملزم به پرداخت نمی کرده است .در کلیه مذاهب یهودیت ،مهریه وجود دارد .در
آن به زن است.».
مذهب کاتولیک مهریه وجود ندارد و پروتستان تعیین صداق را
می کنند .اما آن چه از نظر حقوقی مهم است ،اقتداری است
الزامی نمی داند ،ولی با موافقت زن و مرد و پدر و مادرشان ،می
که قانونگذار به صاحب این حق داده است و به طور معمول
توانند مهریه تعیین کنند.
ماهنامه حقوقی اجتماعی
اشخاص در هنگام عقد ازدواج ،نسبت به آن بی توجه بوده و
سال دهم ،خرداد 1398
بررسی فقهی مهریه
نگاهی نمادین به آن دارند و هیچ گاه حتی مطالبه آن به ذهنشان
شماره 97
همان طور که گفته شد ،مهریه پیش از اسالم نیز وجود داشته و
هم خطور نمی کند؛ اما با شدت گرفتن اختالف برخی از آن برای
جزو احکام امضایی محسوب می شود .مهریه در اصطالح حقوقی
گروکشی استفاده می کنند .در مقابل گروهی برای فرار از این
مالی است که زن با عقد ازدواج ،مالک آن می گردد و مرد
دین ،به ترفندی های گوناگونی دست می یازند .عده ای نیز با
ملزم به پرداخت آن به زن است .برابر متون فقهی و پیرو آن
سوءاستفاده از این حق ،تن به ازدواجی می دهند که هدف آن
ماده  1078قانون مدنی ،هر چیزی را که مالیت داشته و قابل
صرف ًا وصول مهریه است .وانگهی ،در نظم کنونی ایران به مهریه
تملیک نیز باشد ،می توان مهر قرار داد .از دیدگاه فقهی ،مهریه
به عنوان تامین اجتماعی زنان مطلقه نگریسته می شود .از سوی
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محدودیتی از نظر حداقل و حداکثر ندارد ،اما مکروه است که
دیگر ،برخی از جمله حکومت نسبت به مهریه نگاهی مذهبی و
از مهرالس ّنه (مهریه ای که پیامبر اسالم برای همسران خویش و

حضرت زهرا تعیین کرده است به میزان پانصد درهم) بیشتر
باشد .برخی از فقها نیز مانند مرحوم سید مرتضی ،بیشتر از
مهرالسنه را جایز ندانسته اند .به نظر می رسد ،تعهد مالی به
آن چه از توان انسان خارج است ،از مصادیق بارز تکلیف به
ماالیطاق محسوب می گردید که از نظر فقه محل اشکال است.
بر اساس برخی منابع فقه اسالمی مانند جواهر الکالم ،مهریه ای
که شوهر به زن می پردازد ،در حقیقت ،عوض حق بهره بردن
از بضع (آلت تناسلی زن) است .مداقه در ادبیات فقهی نشان از
آن دارد که مهریه و تمتع جنسی به صورت عوض و معوض در
مقابل هم قرار دارند و می توان گفت عقد ازدواج از جمله عقود
معوض است .عقودی که اگر یکی از طرفین ،تعهد خود را انجام
ندهد ،طرف دیگر نیز می تواند از ایفای تعهدش خودداری کند
و وفای به عهد را موکول به اجرای تعهد طرف دیگر کند ،عقود
معوض نام دارند .به این اختیار "حق حبس" ( )1می گویند .در
ازدواج موقت نیز اجاره تمتع جنسی مد نظر است .چه این که
صرف نظر از تصریح متون فقهی بر آن ،اگر در ازدواج موقت
مدت و مهریه ذکر نگردد ،عقد باطل است که با وحدت از مالک
ماده  468قانون مدنی درباره عقد ،اجاره این موضوع هویدا می
گردد .این نظر هنگامی تقویت می شود که پای مهرالمتعه و
مهرالمثل ( )2به میان می آید .مهرالمثل با توجه به مواردی از
قبیل سن ،زیبایی ،تحصیالت ،شرافت و وضعیت خانوادگی و
حتی عادات و عرف رایج در محل زندگی خانواده پدری زن،
وضعیت او نسبت به همتایانش و غیره توسط کارشناس تعیین
می شود .در تعیین مهرالمتعه بر خالف مهرالمثل که در تعیین آن
احواالت و وضعیت زن تعیین کننده مقدار آن است ،وضعیت
مرد از نظر غنا و فقر در تعیین میزان مهر المتعه لحاظ می گردد.
وانگهی ،صدور رای وحدت رویه شماره 1387/5/22-708
«مبنی بر صدور حکم تقسیط مهریه که صرف ًا ناشی از عسر و
حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده ،مسقط حق حبس
زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل
نمی سازد»ُ ،مهر تاییدی بر معوض بودن ،عقد ازدواج است .از
سوی دیگر ،با نگاه به شرطی که والیت پدر در ازدواج دختر را
مقید به دو قید بکارت و صغارت می کند ،بی درنگ این پازل
تکمیل می گردد و دیگر هیچ استداللی یارای مقاومت در برابر
آن را ندارد .چه این که در عقود معاوضی مانند عقد بیع است
که بیم خساران کودک به علت نارسایی عقل معاش ،والیت
پدر در امور مالی را برقرار می گرداند .به طریق اولی ( )3هم
چنین است ،شرط بکارت ( )Virginityکه بر تازگی و دست
نخوردگی داللت دارد.
آری ،رای وحدت رویه یادشده از دیدگاه فقهی و حقوقی درست
است .زیرا در عقود معوض مانند بیع طرفین حق حبس دارند؛
مگر تعهد یکی از آنان حال نبوده و موجل (مدت دار) باشد .اما
مشکلی که پیش می آید ،مغایرت معوض بودن عقد ازدواج با
اصول حقوق بشری است .قرار گرفتن بهره مندی جنسی در ازای
مهریه و جاری شدن قواعد عقد بیع در آن ،ردپایی است از دوان
بردگی .از آن جا که برابر اسناد بین المللی حقوق بشری ،با لغو
بردگی ،دیگر انسان موضوع حق (مورد خرید و فروش ،اجاره و
غیره) قرار نمی گیرد و فقط طرف حق قرار می گیرد ،بنابراین،
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«قرار گرفتن بهره مندی جنسی در
ازای مهریه و جاری شدن قواعد
عقد بیع در آن ،ردپایی است از
دوان بردگی .از آن جا که برابر
اسناد بین المللی حقوق بشری ،با
لغو بردگی ،دیگر انسان موضوع
حق (مورد خرید و فروش ،اجاره و
غیره) قرار نمی گیرد و فقط طرف
حق قرار می گیرد ،بنابراین ،همه
مظاهر و بقایایی که از دوران برده
داری به جای مانده است ،باید
زدوده گردد».

همه مظاهر و بقایایی که از دوران برده داری به جای مانده است،
باید زدوده گردد.
از دیگر سو ،برخی بر این باورند که برابر با اصل آزادی قراردادها
(ماده  10قانون مدنی) ،اشخاص می توانند به هر میزان تراضی
کنند ،مهریه تعیین کنند ( .)4در پاسخ به این استدالل می توان
گفت ،برابر ماده  ۹۷۵قانون مدنی ،دادگاه نمی تواند قراردادهای
خصوصی را كه مخالف با نظم عمومی هستند ،به موقع اجرا
گذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد .به طور
قطع ،مهریه های سنگینی که امروز در جامعه ما باب شده است،
از مصادیق بارز مخالف نظم عمومی است.
شایان یادآوری است که برابر ماده  11میثاق بین الملی حقوق
مدنی و سیاسی ،هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر
به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست ،زندانی کرد .پیش از
آن نیز قاعده عقلی و فقهی افالس (المفلس فی امان اهلل) ( )5به
این مهم پرداخته است.
بنابراین ،به نظر می رسد ،شایسته و بایسته است که قانونگذار
نسبت به تغییر و اصالح قانون مهریه اقدام فرماید .اما برای
رسیدن به این مطلوب می توان با به کار بستن تدابیری از
معضالت ناشی از این موضوع کاست .نکاتی در این راستا به
شرح زیر مطرح میگردد:
 - 1با اصالح قانون ،مهریه و تمتع جنسی به صورت عوض و
معوض قرار نگیرند.
 - 2مقرر گردد ،اشخاص در زمان ازدواج آن چه دارند را مهریه
قرار دهند و به بیش از دارایی و توان خود متهد نشوند.
 - 3برای مهریه های سنگین مالیات در نظر گرفته شود و از
پرداخت وام ازدواج به زوجی که مهریه سنگین تعیین کرده اند،
خودداری گردد.
 - 4برای تغییر قانون از حقوق تطبیقی بهره گیری شود.
 - 5مشاوره حقوقی قبل از ازدواج اجباری گردد و مواد قانونی
مربوط به مهریه برای زوجین تبیین شود.
 - 6وضعیت اشتغال و تامین اجتماعی زنان تا حدی بهبود یابد
که نیاز به مهریه احساس نگردد.
پانوشت ها:

 - 1ماده  :1085زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که

در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد و این
امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

 - 2ماده  :1093هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی
و تعیین مهر زن خود را طالق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از
آن طالق دهد ،مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 - 3قیاس اولویت

 - 4مواد  10و  1080قانون مدنی

 - 5در حجاز پیش از اسالم ،بستانکار مجاز بود ،مديون را برده و بنده خود

کند و وي را تا پرداخت دين به کار وادارد و يا در بازار برده فروشان بفروشد.
پيامبر اسالم به دفاع از اين دسته افراد مظلوم و مفلس برخاست و ندا در داد
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که "المفلس في امان اهلل" .يعني کسي که از عهده اداي دين برنيايد در پناه
خدا و مصون از تعرض حاکم و بستانکار است ،و هيچ کس حق ندارد او را

شکنجه و آزار داده يا در معرض بيع قرار دهد.

اجتماعی

■■زندانی مهریه؛ تاوان تشکیل خانواده برای مردان

بهروزجاویدتهرانی
فعال حقوق جنسیت ها

وقتی صحبت از زندانیان مهریه می شود ،بسیاری از ما از خود
می پرسیم چرا مردان در هنگام ازدواج چیزی را متعهد می شوند
که توان پرداخت آن را ندارند؟ جواب این پرسش در قالب
های جنسیتی و مذهبی که خانواده و اجتماع از کودکی به پسران
آموزش می دهند نهفته است .قالب هایی که در آن مرد عاشق
باید فرهادوار برای رسیدن به معشوق کوه بکند ،یا مجنون وار
برای لیلی سر به بیابان نهد.
دلیل مردان برای پذیرش مهریه هرچه که باشد ،رویه عجیب
قضایی که در حال حاضر در ایران اجرا می شود و نوسانات
شدید قیمت سکه معضل زندانیان مهریه را به موضوع روز
تبدیل کرده و نیاز به بازنگری در قوانین ازدواج را بیش از پیش
پررنگ کرده است .دستگاه قضایی با زندانی کردن مردان قصد
دارد ناکارآمدی قوانین ازدواج را مخفی نگه دارد و در مقابل
بازنویسی این قانون مهم اجتماعی مقاومت کند .غافل از این که
این روش ناعادالنه نه تنها مجازات افراد بی گناه است و هزینه
های هنگفتی بر جامعه تحمیل می کند ،بلکه مشکالت عدیده
ای نیز برای زنان و کودکان ایجاد می کند .در ادامه قصد دارم
برخی از مشکالت و خطراتی را که قانون مهریه و به خصوص
زندانی کردن مردان برای زنان ایجاد می کند ،نام ببرم.
شاید نگاهی به ترجمه یکی از جمله های عقد اسالمی ،چرایی
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وجود مهریه را روشن تر کند« .من در برابر پول معینی که به من
می دهی خود را برای رابطه جنسی و ازدواج در اختیار تو قرار
می دهم /انکحتک و زوجتک نفسی الی صداق المعلوم» .هم
چنین برخی علمای اسالمی واژه " َم َّت ْع ُت َ
ك" به معنی "برای لذت
تو" را نیز صحیح دانسته اند.
همان طور که می بینید فلسفه مهریه از نگاه کاالیی به زن یا اگر
دقیق تر بگوییم به سکس زن شروع و هنوز هم این نگاه را اشاعه
می دهد .نگاهی که در یک سو مرد برای رابطه با زن باید هزینه
پرداخت کند و در سوی دیگر مالکیتی نسبی بر بدن آن زن پیدا
می کند .در این قالب سنتی زن با سکس خود و مرد با پول خود
در مقابل هم قرار می گیرند و معامله ای صورت می گیرد .این
قالب سنتی و تفکر نهفته در پشت آن که مردها برای برقرار
کردن رابطه جنسی هزینه ای متحمل شوند ،چه در مدل مذهبی-
سنتی آن ،یعنی ازدواج و چه در انتهای آن ،یعنی روسپیگری
و یا حتی پرداخت هزینه های جاری توسط مرد ،مانند هزینه
رستوران و کافی شاپ ،از محورهای اصلی قوام یک سیستم
و رابطه سنتی بین زن و مرد و مانع اصلی تنظیم قوانینی چون
ممنوعیت خشونت خانگی ،تجاوز به همسر ،پارتنر و غیره است.
گذشته از این ،بهای کاالیی که زن در صدد مبادله آن برآمده ،به
عوامل مختلفی هم چون بکارت ،سن و سال ،زیبایی ،موقعیت
اجتماعی و غیره بستگی دارد .با این حساب تا زمانی که قانون
مهریه وجود دارد ،تست بکارت و اهمیت آن نیز از جامعه حذف
نخواهد شد.
هرچند در گذشته های دور و زمانی که محیط ،طبیعت و
وظایف بیرون از خانه خشن تر بود ،این مبادله اقتصادی شاید
می توانست منافع و امنیت زنان را تامین کند ،ولی امروز که در
سایه امنیت و مدرنیسم زنان هم می توانند وارد عرصه اجتماع
شده و بدون وابستگی اقتصادی به مردان تولید پول کنند ،بدون

شک هیچ سودی برای ایشان ندارد.
از دیگر سو این مبادله اقتصادی ازدواج سنتی یا کاالیی شدن
سکس در رابطه زن و مرد باعث می شود مردانی که از طبقه
متوسط و یا فقیر جامعه هستند ،فرصت ازدواج و یا حتی رابطه
جنسی با جنس مخالف را از دست بدهند و این خود می تواند
باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی از قبیل آزار و اذیت های
خیابانی و یا حتی باال رفتن آمار تجاوز شود.
در همین راستا ،مبادله اقتصادی ازدواج یا شغل کاذب ایجاد
شده برای زنان یا حتی امید به این منبع پول که در بسیاری از
موارد به فرجام نیز نمی رسد ،زنان را از تالش های دیگر به قصد
تولید پول و ثروت باز می دارد .در کنار آن وجود مهریه بهانه
ای به مسئوالن داده تا از اصالح قانون بدوی ازدواج در ایران
سر باز بزنند و زنان هم تمایل کم تری برای تالش به قصد تغییر
این قوانین -که برای هر دو جنس ظالمانه است -از خود نشان
بدهند.
دیگر ایرادی که برای مهریه متصور می شوند این است که
حقوق مشروع زنان مانند حق طالق را تضمین نمی کند .زیرا در
مواردی که مرد متمول است ،می تواند مهریه و نفقه را پرداخت
کند و هم چنان زنی را که به هر دلیلی خواهان خروج از رابطه
است ،در عقد خود نگاه دارد.
به عالوه ،شمشیر داموکلوس مهریه ،نه تنها ضامن دوام هیچ
ازدواجی نیست ،بلکه زندگی زناشویی را تهدید و باعث باالرفتن
آمار طالق نیز می شود .زنانی که فکر می کنند با اهرم مهریه می
توانند مردی را برای همیشه برای خود نگاه دارند و یا مردانی
که نگرانی و اضطراب زندان رفتن برای مهریه را دارند ،چگونه
می توانند در زندگی مشترک به یکدیگر توجه کنند و نهال
رابطه شان را آبیاری نمایند؟ کاهش چشمگیر نرخ ازدواج نیز
دلیل دیگری است که کارشناسان آن را از عوارض وجود قانون

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،خرداد ۱۳۹8
شماره 97

22

مهریه در ایران می دانند .بیش ترین ضربه این پایین بودن آمار
ازدواج ،به خصوص در شهرستان ها و مناطق روستایی متوجه
زنان است .زیرا در این مناطق زنان نمی توانند به راحتی ،رابطه
خارج از ازدواج را تجربه کنند و تنها امید این زنان تشکیل
خانواده است.
باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که وجود مهریه حتی
می تواند زندگی کودکان را نیز تحت تاثیر قرار دهد .برای مثال
معلمی را در نظر بگیرید که هزار سکه مهر همسر خود کرده و
زندگی شادی کنار یکدیگر دارند .آن ها صاحب دو فرزند می
شوند ولی مادر خانواده بر اثر ابتال به بیماری سرطان جان خود را
از دست می دهد .برادران همسر درگذشته ،مهریه خواهر خود را
به اجرا می گذارند و حاال طبق قانون این معلم باید در کنار کار
و نگهداری از کودکان به برادران همسر درگذشته خود هر سه
ماه یک سکه بهار آزادی پرداخت کند؛ زیرا یک-سوم مهریه به
خانواده همسرش ارث رسیده است (مثال واقعی است).
این موضوع که آمار باالی همسرکشی در ایران ،به دلیل سخت
بودن خروج از رابطه است تقریب ًا هیچ جای بحثی ندارد .این
فقط شامل مردانی که به دلیل وجود مهریه و ترس از به زندان
افتادن دست به همسرکشی می زنند ،نمی شود و زنانی را که به
علت نداشتن حق طالق همسران خود را به قتل می رسانند نیز
در بر می گیرد .با این وجود تنها راهی که برای زنان و مردان
ایرانی تا زمان تغییر قوانین ازدواج باقی می ماند وکالت بالعزل
طالق ،حق کار و تنصیف اموال جمع آوری شده در زمان ازدواج
است .در کنار آن تعیین دو سکه بهار آزادی به عنوان مهریه از
سوی بسیاری از حقوقدانان پیشنهاد می شود؛ زیرا اگر در سند
ازدواج هیچ مالی به عنوان مهریه تعیین نشده باشد ،دادگاه در
هنگام طالق می تواند مهرالمثل تعیین کند که ممکن است رقم
باالیی را شامل شود.

اندیشه

■■تغییرات کاربردی مهریه در گذر زمان
حسنفرشتیان
محقق و پژوهشگر دینی

"مهریه"" ،مهر" و یا "کابین" در گذر زمان ،تغییرات و
تحوالتی کرده و کارکردهای مختلفی داشته است .در ابتدا،
کارکردی عاطفی و اقتصادی داشته است ولی در گذر زمان،
کارکردهای گوناگون دیگری بر آن تحمیل شده است .مهریه
رایج کنونی از کارکرد اولیه خویش فاصله بسیاری گرفته است
و با حفظ روبنای این نهاد ،تغییراتی کاربردی و بنیادین در آن
ایجاد شده است.
در این نوشتار ،الزم است نخست ،نگاهی اجمالی به "کارکرد
نخست مهریه در عصر تشریع" شود و سپس" ،کارکرد کنونی"
آن واکاوی گردد .پس از آن ،در بخش سوم "پیشنهاداتی برای
کارآمد شدن مهریه در دوران ما" ارائه خواهد شد.
ِ
نخست مهریه
بخش اول :کارکرد
احکام شریعت اسالم بر دوگونه "امضایی" و یا "تاسیسی"
است .هنگامی که ُمبدع حکمی ،شرع اسالم باشد ،آن نهاد
تاسیسی محسوب می شود .ولی هنگامی که آن نهاد ،از قبل ،نزد
نخستین گروندگان به اسالم ،نیز وجود داشته باشد و شریعت
اسالمی بر آن مبنا وضع شده باشد ،نهادی امضایی محسوب می
شود .مهریه نهادی امضایی است ،زیرا قبل از اسالم ،نیز به عنوان
یک سنت در عرف جامعه اعراب وجود داشته و سپس وارد
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سنت و شرع اسالمی شده است.
برای واکاوی احکام امضایی ،نخست ،باید به فلسفه وجودی آن
در نزد مردمان آن دوران رجوع کرد .زیرا این امور ،مرتبط با
عرف آن زمان و عادات آن مردم بوده است .آن عرف و عادت
ها منشا تشریع بوده اند و شریعت اسالمی تالش کرده است تا
همان عرف و عادات موجود را تنقیح و اصالح کند تا با روح
عدالت مورد نظر شارع سازگار باشد.
 - 1کارکرد عاطفی
بخشی از فلسفه نخست مهریه ،ابراز محبت مرد به زن بوده است.
هنگامی که مردی به خواستگاری می رفته است ،به عنوان نشانی
از حسن نیت و ابراز احترام و عالقه به همسر مورد نظر خویش،
هدیه و کادویی پیشکش می کرده است و به پاس موافقت زن
برای زندگی مشترک به او داده می شده است .در مقابل ،جهیزیه
ای که زوجه از خانه پدری خویش به خانه همسرش می آورده
است ،هدیه وی به همسرش بوده است.
در شریعت اسالم ،مهریه" ،صداق" نامیده می شده است .یعنی
ِ
چشمداشت
مرد از روی صداقت و درست کرداری و بدون
عوض ،به زوجه می بخشیده است .در قرآن ،دستور داده شده
است که «مهر زنان را به عنوان هديه اى از روى طيب خاطر
به ايشان بدهيد» ( َوآتُوا ال ِّنسا َء َص ُدقات ِ ِه َّن ن ِ ْح َل ًة؛ سوره نساء :آیه
 .)4این آیه ،چگونگی پرداخت مهریه را" ،نحله" نامیده است.
در مفردات راغب ،توضیح داده شده است که این تسمیه از این
جهت است که مرد بدون عوض به زوجه هدیه می داده است؛
مثل زنبور عسل که بدون چشمداشت ،عسل خویش را ارائه
می دهد (.)1

 - 2کارکرد اقتصادی
در دوران مقارن پیدایش شریعت اسالمی که زوجین ،زندگی
و حتی مسکن خود را از نقطه صفر بنا می کردند و هیچ گونه
تضمینی برای تامین آینده زوجه وجود نداشت ،مهریه حکم
تامین پشتوانه اقتصادی آینده زن را داشت.
محرومیت زنان از بخشی از میراث پدری ،به ویژه در مورد
زمین که در دوران های پیشین به عنوان بخشی از میراث
خانوادگی در بین فرزندان ذکور خانواده باقی می ماند ،نمونه ای
از معادالت اقتصادی است که بر تقسیم ارث شریعت نیز تاثیر
گذاشته است؛ لذا زوجه از اصل زمین ارث نمی برد .دوبرابر
بودن میراث فرزندان ذکور و برادران نسبت به فرزندان مونث
و خواهران ،نمادی دیگر از معادله نابرابر اقتصادی بوده است.
در چنین حالتی ،مهریه می توانست به عنوان نهاد جایگزین،
محرومیت بانوان از بخشی از میراث را جبران کند .یعنی اگر
بنا بود زمین از خانواده بیرون نرود و زوجه از میراث زمین،
محروم شود ،با مهریه ای که از شوهر خویش و یا از میراث
شوهر خویش می برد ،این محرومیت تا مقداری می توانست
جبران شود.
بنابراین ،می توان استنباط کرد ،که این نابرابری اقتصادی در
تشریع مهریه موثر بوده است .اگر فرض ًا در آن برهه تاریخ ،زنان
قدرت مسلط اقتصادی بودند ،و زن ساالری می بود و زمین در
خاندان زنان تداوم پیدا می کرد و در نتیجه مردان از میراث
زمین ،محروم می بودند ،چه بسا در چنین شرایطی ،زنان موظف
می شدند که مهریه بپردازند و مردان از زنان مهریه دریافت می
کردند.
در برخی از قبایل و طوایف ،خواستگاران موظف بودند به هنگام
ازدواج ،ما به ازایی به پدر زوجه بدهند که تا پیش از آن ،هزینه
های زندگی دخترش را متقبل شده بود .و گاهی نیز ،جهت
سپاسگزاری از مادر همسر ،به ازای شیردادن به دخترخویش ،ما
به ازایی به وی پرداخت می شد .در فرهنگ ما ایرانیان نیز ،واژه
"شیربهاء" برگرفته از همان عرف و عادتی است که زوج موظف
بود بهای شیری را که مادر دختر به وی داده است ،بپردازد.
این "پرداخت" ها به پدر و مادر زوجه می توانست در شکلی،
عاطفی و به عنوان نشان تشکر از زحمات آنان باشد و می
توانست در افراطی ترین شکل خویش ،به عنوان بهای کاالی
مورد معاوضه باشد .در جوامع بدوی نیز که دختران ،نیروی کار
پدران خود به حساب می آمدند ،مرد در هنگام خواستگاری،
برای جبران از دست رفتن این "نیروی کار" ،مبلغی را به پدر
همسر خود می پرداخت .شریعت اسالمی ،با نهی از این کارکرد
جبرانی مهریه برای پدر و مادر زوجه ،نهاد مهریه را نهادی بین
زوج و زوجه قرار داد و مقرر کرد که زوجه به تنهایی مالک
مهریه می شود و پدر و مادر وی هیچ گونه حقی بر مهریه وی
ندارند.
 - 3ابزاری جهت تاسیس حق طالق برای بانوان
کارکرد دیگری که مهریه در همان زمان تشریع داشت ،کارکرد
ایجاد تعادل در اقتدار زوجین در زندگی بود .در آن جامعه،
طالق به دست مردان بود .حق طالق مردان به عنوان عرف و
عادتی مورد اجماع و توافقی نسبی بود .در چنین شرایطی،
شریعت اسالمی تالش کرد به زنان مجوزی بدهد تا بتوانند از
مهریه به عنوان ابزاری جهت طالق خویش استفاده کنند.
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«اگر ما قائل به "هدیه"
بودن مهریه باشیم ،دیگر
اجبار برای ارائه آن در
برابر وظایف زناشویی،
معنا ندارد .وقتی می توان
برای انجام کاری شرط
پرداخت هزینه را در نظر
گرفت که ماهیت آن
کار ،بده بستان اقتصادی
باشد و نه عاطفی».

«شرع اسالم باید بتواند
همپای تغییرات نهادهای
اجتماعی پذیرای تحول
باشد .اصالح مهریه به
تنهایی امکان پذیر و
عملی نیست ،جهت
رعایت عدالت نسبی،
بایستی همپای مهریه،
نهادهای مرتبط با آن
نیز در رابطه با زندگی
زوجین ،متحول و به روز
شوند.».
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در میان انواع طالق های شرعی در شریعت اسالمی ،دو مورد
آن ،در راستای استفاده بانوان از این حق تشریع شده است:
"طالق خُ لعی" و "طالق ُمباراتی" .در طالق خلعی ،زن به
واسطه نارضایتی و کراهتی که از شوهرش دارد در مقابل مالی
که به شوهر می دهد طالق می گیرد ،این مال می تواند عین
مهریه یا بیش تر و یا کم تر از آن باشد .در طالق مباراتی،
کراهت از طرفین است ولی در این صورت عوض باید بیش تر
از مهریه نباشد (.)2
بخش دوم -کارکرد کنونی مهریه
 - 1کاهش کاردکرد عاطفی مهریه
کارکرد نخستین مهریه ،که کارکردی عاطفی بود اندک اندک،
کم رنگ تر شد .در دوران تشریع مهریه ،غالب ًا زوج به هنگام
عقد ،مهریه را تسلیم زوجه می کرد ولی اکنون ،زوج به هنگام
عقد ،مهریه را به عنوان دین و بدهی برعهده و ذمه می گیرد.
هدیه ای جنبه کارکرد عاطفی دارد که هدیه دهنده ،مستقیم اهدا
کند؛ نه آن ها که تعهدی بدهد که بعدها خواهد داد و اص ًال کسی
توجه نکند که وی توانایی پرداخت این هدیه را دارد یا خیر و
همگان نیز با استناد به این ضرب المثل مشهور که «کی داد؟ و
کی گرفت؟» به نمادین بودن و غیرواقعی بودن آن بدهی ،صحه
بگذارند.
قانونگذار ایران نیز به پیروی از شرع بیان داشته است که زن
میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل
شوهر دارد امتناع کند ( .)3بیان این حکم شرعی در قالب یک
ماده حقوقی ،جنبه هدیه بودن مهر را کاهش داده است .زیرا اگر
ما قائل به "هدیه" بودن مهریه باشیم ،دیگر اجبار برای ارائه آن
در برابر وظایف زناشویی ،معنا ندارد .وقتی می توان برای انجام
کاری شرط پرداخت هزینه را در نظر گرفت که ماهیت آن کار،
بده بستان اقتصادی باشد و نه عاطفی.
 - 2تضمین آینده اقتصادی بانوان
در دوران تشریع مهریه ،یک کارکرد مهم مهریه ،تضمین
اقتصادی آینده زوجه بود .کارکرد دیگر اقتصادی آن ،پرداخت
مبلغی به پدر و یا مادر زوجه ،جهت جبران زحمات آنان در
پرورش زوجه بود .شریعت اسالمی ،کارکرد اول اقتصادی برای
تامین زوجه را پذیرفت ولی کارکرد دوم آن برای پرداخت به
والدین زوجه را نفی کرد و زوجه را شخص ًا صاحب و مالک
مهریه دانست.
امروزه آن کارکرد اول ،هم چنان به قوه خود باقی است؛ زوجه
تالش می کند تضمینی برای آینده معیشت خویش داشته باشد.
اما آن کارکرد دوم که مربوط به والدین زوجه بود در جوامع در
حال توسعه مثل ایران از بین رفت .هرچند هنوز در برخی از
مناطق به شکل محدود و موردی وجود دارد ولی بسان برخی از
کشورهای توسعه نیافته نیست که زوجه به شکل کاالیی مورد
معاوضه توسط والدینش قرار بگیرد .نگارنده گاهی به هنگام
اجرای خطبه عقد بین برخی مسلمانان مهاجر آفریقایی و عرب
در فرانسه شاهد بود که مهریه به والدین زوجه تسلیم می شود.
در ایران نیز هرچند واژه "شیربهاء" هنوز مرسوم است ،ولی
عم ًال از محتوای "بهای شیر مادر" خارج شده است و بخشی از
"مهریه" است که به شکل "نقدی" به والدین زوجه پرداخته می
شود تا جهت تهیه بخشی از جهیزیه مصرف شده و در نهایت به
منزل زوجین منتقل می شود و بخشی از دارایی زوجه محسوب

می گردد.
 - 3ابزار فشار جهت طالق
چنان چه قبال یادآور شدیم ،در دوران تشریع مهریه ،غالب ًا زوج
به هنگام عقد ،مهریه را تسلیم زوجه می کرد؛ ولی اکنون ،زوج
به هنگام عقد ،مهریه را به عنوان دین و بدهی برعهده و ذمه می
گیرد .زوجه تالش می کند بار سنگینی بر دوش زوج بگذارد
و طرفین می دانند که زوج قادر به پرداخت آن نخواهد بود،
اما زوجه به عنوان اهرم فشاری بدان می نگرد تا در صورت
اختالف ،بتواند با اجرا گذاشتن مهریه ،به خواسته خویش برسد.
زوجه اگر قصد طالق دارد و همسرش راضی به طالق نباشد ،با
اجرا گذاشتن مهریه ،زوج را مجبور خواهد کرد که به وی حق
طالق بدهد .در صورتی که زوجه قصد ادامه زندگی داشته باشد،
ولی همسرش بخواهد وی را طالق بدهد ،زوجه تالش می کند
با نشان دادن مهریه چونان شمشیر داموکلس بر سر زوج ،به
او یادآوری کند که طالق برایش هزینه زاست و بهتر است به
زندگی مشترک رضایت بدهد.
 - 4ابزاری برای تفاخر اجتماعی
در دهه های اخیر ،مهریه کارکرد جدیدی نیز پیدا کرده است و
نشانی از تمایز و تفاخر اجتماعی و «چشم و هم چشمی» است.
قرار دادن تعداد سکه های طالی مهریه بر مبنای سال تولد زوجه
و مواردی از این دست ،بیش از آن که هدیه و کادویی جهت
ابراز عالقه ،یا به عنوان تضمین آینده اقتصادی زوجه باشد ،به
رخ کشیدن این تفاخر و تمایز نزد دیگران است .به ویژه آن که
گاهی در این مهریه های سنگین ،اگر مردی تمام عمرش را کار
کند نمی تواند آن را بپردازد .اگر حقوق متوسط ماهیانه یک مرد
را معادل نیم سکه بهار آزادی در نظر بگیریم ،هنگامی که زوج
متعهد به پرداخت مهریه یک هزار عدد سکه بهار آزادی می شود،
یعنی معادل دو هزار ماه حقوق خویش را برذمه می گیرد.
در دهه های پیشین ،این نمایش تفاخر ،در نمایش "جهیزیه
برون" و "خنچه برون" و غیره تجلی پیدا می کرد .کادوهای
زوج در َط َبق هایی گذاشته می شد و مردانی َط َبق به سر،
کادوهای زوج را به منزل پدری
زوجه می بردند و از سویی دیگر،
جهیزیه دختر خویش را َط َبق
به َط َبق به خانه شوهر آینده وی
ارسال می کردند تا همسایگان و
فامیل ،این رژه "مردان َط َبق به
سر" را ببینند .اکنون این رسم کم
و بیش ،به ویژه در مناطق شهری
برافتاده است .به جای آن ،مقدار
مهریه ،به عنوان نمایشی از این
فخر فروشی هاست.
بخش سوم -پیشنهاداتی برای
کارآمد شدن مهریه در دوران ما
با توجه به تغییر کاربردی مهریه،
این نهاد ،امروز دیگر آن کارآیی پیشین خویش را از دست داده
است و از نهادی مفید و کارآمد ،به نهادی تجمالتی و تشریفاتی
و ابزار فشار و درگیری تبدیل شده است.
برای حل مشکالت حقوقی و اقتصادی مهریه ،دو راه وجود دارد:
راه اول ،حذف آن است و راه دوم ،اصالح آن .با توجه به جایگاه

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،خرداد 1398
شماره 97

«چون دولت ،مجری نظم
همگانی است ،می تواند
از همان ابتدا ،دخالت
خویش یعنی "حمایت
از طلب زوجه" و
"نظارت بر اجرا گذاشتن
این بدهی" را مشروط
به مبلغی "مقدور" و
"امکان پذیر" نماید».
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این نهاد در شریعت اسالمی و دیرپا بودن آن در سنت و فرهنگ
ایرانی ،حذف آن ،عم ًال امکان پذیر نیست ،اما اصالح و تغییر
آن به لحاظ شرعی و حقوقی ممکن است .شرع اسالم باید بتواند
همپای تغییرات نهادهای اجتماعی پذیرای تحول باشد .اصالح
مهریه به تنهایی امکان پذیر و عملی نیست ،جهت رعایت عدالت
نسبی ،بایستی همپای مهریه ،نهادهای مرتبط با آن نیز در رابطه
با زندگی زوجین ،متحول و به روز شوند .در ذیل ،برخی از این
پیشنهادات اجماالً ارایه می شود.
 - 1محدود کردن مهریه به مقداری مقدور
در قراردادها ،امکان بالقوه و پتانسیل طرفین برای اجرای
قرارداد در نظر گرفته می شود ،وگرنه این گونه قراردادها با
مشکل حقوقی و حتی شرعی مواجه خواهد شد .به عنوان نمونه،
امروز در حقوق اکثر نظام های پیشرفته حقوقی پذیرفته شده
است که موجر به هنگام اجاره ،باید امکان مستاجر برای پرداخت
اجاره را در نظر بگیرد؛ وگرنه شرکت های بیمه از بیمه کردن
اجاره نامه وی پرهیز می کنند و در صورت عدم پرداخت اجاره،
دادگاه ها به سادگی به سود چنین موجری رای نخواهند داد .در
فرانسه ،باید درآمد ماهیانه مستاجر ،حداقل سه برابر مبلغ اجاره
باشد ،زیرا در صورت عدم پرداخت ،دادگاه می تواند تا حداکثر
یک سوم درآمد وی را مستقیما به سود موجر بازداشت کرده و
دستور پرداخت مستقیم آن به حساب موجر را صادر نماید.
در قانون مدنی ایران ،به پیروی از شریعت اسالمی ،هر چیزی
را که مالیت و قابلیت تملک داشته باشد ،میتوان مهر قرار داد
و تعیین مقدار آن نیز بستگی به توافق زوجین دارد ( .)4در
مورد مبلغ مهریه ،قانونگذار می تواند توانایی کنونی زوج را
به پرداخت مهریه در نظر بگیرد .با توجه به این که مهریه غالب ًا
به شکل دین و بدهی بر ذمه زوج است ،بایستی زوج بتواند در
مدتی معقول ،با بخشی از درآمد خویش ،مهریه را تسویه کند .به
عنوان مثال می توان حداکثر مهریه مندرج را معادل در آمد یک
سال یا دو سال یا ...زوج مقرر کرد.
از جهت شرعی ،هرچند در شریعت مقدار مهریه ،محدودیت
حداقلی و حداکثری ندارد،
ولی قانونگذار می تواند به اجرا
گذاشتن مهریه را از همان ابتدا
مشروط به مقداری متناسب و
معقول کند؛ زیرا دولت نمی تواند
درگیر امری شود که اجرای آن
ناممکن است ،و منطقی نیست که
زوجی را به زندان اندازد تا زمانی
که بتواند مهریه را بپردازد.
هم چنان که قانونگذار در مورد
معامالت« ،شرطی که انجام آن
غیر مقدور باشد» را باطل اعالن
نموده است (ماده  232ق.م،).
در مورد مهریه نیز می تواند
شرط اندراج آن را قادر بودن زوج نسبت به پرداخت آن ،قرار
بدهد .چون دولت ،مجری نظم همگانی است ،می تواند از همان
ابتدا ،دخالت خویش یعنی "حمایت از طلب زوجه" و "نظارت
بر اجرا گذاشتن این بدهی" را مشروط به مبلغی "مقدور" و
"امکان پذیر" نماید.

 - 2مشارکت اقتصادی زوجین در معیشت روزمره
در زمان صدر اسالم ،غالب ًا مرد تمکن اقتصادی بیش تری داشت
و او موظف به پرداخت مهریه می شد و همو بود که متکفل
پرداخت نفقه زوجه خویش می شد ( .)5اکنون و در زمانی که
زنان همپای مردان به کسب درآمد می پردازند ،هیچ اشکالی
ندارد که زنان توامند مالی و اقتصادی ،موظف شوند در مخارج
زندگی روزمره به قدر توانشان مشارکت کنند .البته ،با توجه به
رشد زنان در جامعه ،و اشتغاالت آنان ،الزم است سایر امتیازات
زوج نیز بازبینی شود .خروج زن از منزل یا از کشور ،نیازی به
رضایت زوج نخواهد داشت و هر دو در شرایطی یکسان خواهند
بود (.)6
 - 3مشارکت زوجه در دستاوردهای اقتصادی دوران زناشویی
با توجه به این که گروهی از زنان ،درآمد مستقلی ندارند و
عمر و جوانی خویش را صرف خدمتگذاری به شوهر و فرزندان
می کنند ،الزم است که زنان در دستاوردهای اقتصادی همسر
خویش سهیم باشند .اگر در تقسیم کار ،مرد با اشتغال بیرونی،
موظف به کسب درآمد است و زن به خانه داری می پردازد ،زن
نیز بایستی در دستاوردهای اقتصادی زوج خویش در هنگام
زندگی مشترک زناشویی شریک باشد.
می توان بخشی از درآمدها و منافع ،مثل ارث را استثنا کرد که
هر کدام از زوجین مستق ًال مالک ارث خانوادگی خویش شوند،
ولی در سود حاصله از اشتغال آنان در زمان زندگی زناشویی
بایستی بالمناصفه سهیم باشند تا در زمان جدایی نیز بین آنان
تقسیم شود.
در این حالت ،به هنگام طالق ،زوجه دست خالی از خانه همسر
خویش بیرون نخواهد رفت تا نیازی به مهریه سنگین جهت
تامین آینده خویش داشته باشد؛ بلکه دستاوردهای مشترک به
شکل مشترکی بین آنان تقسیم خواهد شد .از جهت شرعی نیز
می توان این قرارداد را به شکل یک عقد الزم االجرا ،در قالب
شرط ضمن العقد ،به هنگام عقد ازدواج گنجاند تا طرفین ،از
جهت شرعی نیز ملزم به اجرای آن باشند.
 - 4تامین اجتماعی بانوان بیوه و مطلقه
برای تامین آینده بانوان مطلقه و یا بیوه ،دولت می تواند به
تنظیم روابط پرداخته تا آینده آنان تضمین شود .هم چنان که
دولت با بیمه اجباری و همگانی مشاغل ،کارفرمایان را موظف
به تامین اجتماعی ،بیکاری و بازنشستگی کارگران می نماید و
صاحبان مشاغل آزاد را نیز به عنوان خودکارفرما ،موظف به بیمه
می نماید ،در مورد زنان نیز ،دولت می تواند با تمهیداتی و با
گسترش شکل مناسبی از بیمه ،بر مبنای زندگی و سطح درآمد
خانواده در زمان زندگی مشترک ،آینده آنان را تضمین کند .در
این حالت ،وضعیت معیشت این زنان تا حدی تامین می شود و
آنان نیازی ندارند تا با مهریه سنگین تالش کنند آینده خویش
را تضمین کنند.
 - 5حق برابر طالق
در شریعت اسالمی ،مردان به شکل مطلقی حق طالق دارند،
اما زنان نیز می توانند با شرط ضمن العقد ،حق طالق را برای
خویش به شکلی شرعی و قانونی ملحوظ کنند .اکنون در دفترچه
های ازدواج ،دوازده مورد برای حق طالق پیش بینی شده است.
مقررات کنونی ،دو نقص دارد؛ اوالً این شرایط اختیاری بوده و
زوج می تواند از امضای آن استنکاف بورزد و ثانی ًا ،در سند

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،خرداد ۱۳۹8
شماره 97

ازدواج ،موارد حق طالق ،به دوازده مورد محدود شده است .برای
هر دو نقیصه فوق ،راه حل قانونی و شرعی وجود دارد .دولت
می تواند در ازای خدمات عمومی که ارائه می دهد ،این شروط
را اجباری کند و به جای دوازده مورد ،به شکل مطلق ،به هنگام
ازدواج ،زوج به زوجه حق طالق مطلق بدهد.
مضاف ًا ،زوجه نیز بایستی بتواند با بخشش مهریه یا بخشی از
آن ،طالق بگیرد .هم چنان که پیش تر اشاره شد ،فلسفه تشریع
طالق خلعی یا مباراتی در شریعت اسالمی نیز همین است .در
این صورت ،مهریه به شکل ابزاری برای فشار برای طالق یا عدم
طالق در نمی آید و باری از محاکم دادگستری برداشته می شود.
***
ِ
به نظر می رسد نهاد مهریه ،اکنون از فلسفه نخست خویش،
فاصله گرفته است و نه به عنوان هدیه ازدواج ،بلکه به شکل
نمایش تفاخر اجتماعی و یا ابزار فشار برای طالق ،و یا ابزار
تامین معیشت آتیه زوجه درآمده است.
می توان با حفظ مقررات شرعی و حقوقی ،و با اعطای حق طالق
برابر به بانوان ،و با اجرای تمهیداتی از قبیل مشارکت زوجین در
تامین معیشت ،و مشارکت آنان در درآمدهای حاصله از کسب
و کارشان در زمان زندگی زناشویی ،آینده حقوقی و اقتصادی
بانوان را نیز تامین نمود .البته در کنار تمهیدات حقوقی فوق،
نیازی به کار فرهنگی موازی وجود دارد تا مهریه از شکل
فخرفروشی اجتماعی و طبقاتی خارج شود و به جایگاه نخست
خویش ،به مثابه هدیه ابراز محبت زوج به زوجه در آید.
پانوشت ها:
ِ
كل ِه َبةٍ
أخص من ال ِه َبة ،إذ ُّ
َ
ُ
برع ،وهو ُّ
1.1وال َّن ْح َل ُة وال ِّن ْحلةَ :عط َّية على سبيل ال ّت ُّ
ن ِ ْح َل ٌة ،وليس ُّ
كل ن ِ ْح َل ٍة ِه َب ًة ،واشتقاقه فيما أرى أنه من ال َّن ْحل نظرا منه إلى
َ
فكأن ن ََح ْل ُت ُه :أعطيته عط ّي َة ال َّن ْح ِل ،وذلك ما ن ّبه عليه قولهَ :وأ ْوحى َربُّ َ
ك
فعلهَّ ،
الص َداقُ بها من ُ
حيث إنه ال يجب في
وس ِّم َي َّ
إِلَى ال َّن ْح ِل اآلية [النحلُ ... ]68 /
أكثر من تم ُّتع دون ِع َو ِ
الر ُجل ابْ َن ُه .يقال :ن ََح َل
مالي ،وكذلك عط َّي ُة َّ
مقابلته ُ
ض ٍّ
اب َنه كذا ،وأَن َْح َل ُه ،ومنه :ن ََح ْل ُت المرأةَ ،قال تعالىَ :وآتُوا ال ِّنسا َء َص ُدقات ِ ِه َّن ن ِ ْحل ًةَ

(مفردات راغب).

2.2طالق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در
مقابل مالی که به شوهر می دهد ،طالق بگیرد؛ اعم از این که مال مزبور عین
مهر یا معادل آن و یا بیش تر و یا کم تر از مهر باشد (ماده  1146ق.م.).

طالق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض
باید زائد بر میزان مهر نباشد (ماده  1147ق.م.).

3.3زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر
دارد ،امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق
نفقه نخواهد بود (ماده  1085ق.م.).

4.4هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد

(ماده  1078ق.م .).مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود
معلوم باشد (ماده  1079ق.م .).تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین

است (ماده  1080ق.م.).

5.5فرشتیان حسن ،نفقه زوجه :پژوهش تطبیقی حقوق مدنی ایران و سایر
نظام های حقوقی ،بوستان کتاب ،قم ،چاپ اول1371 :

6.6فرشتیان حسن ،سلسله مقاالت پنجگانه "گذرنامه بانوان و رضایت
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گفتگو
■■فاطمه ذوالقدر :مجلس در حال پیگیری برای تعدیل
شرعی مهریه است

خارج از نوبت رسیدگی ،کمک کند تا بحث زندان در خصوص
مسئله مهریه برای مردان پیش نیاید.
مشروح گفتگوی خط صلح با فاطمه ذوالقدر ،نماینده مجلس
شورای اسالمی را در ذیل می خوانید:

گفتگو ازعلی کالئی

سیده فاطمه ذوالقدر ،در دهمین دوره انتخابات مجلس ،از
لیست "ائتالف فراگیر اصالح طلبان ،گام دوم" در تهران وارد
مجلس شورای اسالمی شده است .او فرزند سید مصطفی ذوالقدر
نماینده مجلس دیگری است که از لیست امید و از حوزه انتخابیه
هرمزگان به مجلس شورای اسالمی راه یافته است.
فاطمه ذوالقدر بارها در ارتباط با مسئله مهریه اظهار نظر کرده،
خود را مخالف حذف مهریه خوانده و می گوید که مطالبه گر
حقوق شرعی و قانونی زنان است .این نماینده مجلس در گفتگو
با ماهنامه خط صلح نیز ضمن تکرار این مطالب اما ،با توجه به
افزایش قیمت سکه و افزایش ارزش مهریه های مبتنی بر سکه،
بر لزوم تعدیل مهریه تاکید می کند و می گوید که با توجه به
افزایش قسمت سکه «کسی که شش ماه پیش ،ماهی یک سکه
برای مهریه پرداخت می کرده است ،اکنون ربع سکه پرداخت
کند».
او هم چنین با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی ،از ضرورت آموزش
های پیش از ازدواج می گوید و خبر می دهد که «در شهرهایی
که طرح آموزش های پیش از ازدواج اجرایی شده ،آمار طالق
بسیار پایین آمده است».
این نماینده اصالح طلب مجلس دهم ،از قوه قضاییه هم می
خواهد که با تسریع پرونده های مربوط به مهریه و طرح آن ها

«مهریه دینی بر گردن مرد
است که زن می تواند در هر
شرایطی -خصوص ًا حالت
بحران -آن را مطالبه کند».
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■ ■آیا شما مهریه را حق زن می دانید و معتقد هستید که برای
زنان نقش حمایتی دارد؟ این سوال از آن جا مطرح می شود که
آمار و گزارش ها حاکی از آثار منفی مهریه در جامعه و خانواده
است.
مهریه رسمی قدیمی و حق زن بوده و هست .خانواده ها برای
حمایت از دخترانشان با در نظر گرفتن این که ممکن است
اختالف هایی در آینده با همسر رخ دهد ،بحث مهریه را مطرح
می کنند .بنابراین مهریه به خودی خود تبعات منفی ندارد .از
طرفی برای تامین جهاز ،فشار زیادی روی خانواده هاست.
بنابراین در نظر گرفتن مهریه آبرومند ،معقول و منطقی به نظر
می رسد .در شرایط بحرانی به مانند بدرفتاری همسر نیز ،مهریه
که حق زن است خود مقوله ای کمک کننده است.
■ ■از نظر شما نقش مهریه و خصوص ًا میزان آن ،در بهبود
جایگاه و وضعیت زنان در خانواده به چه اندازه است؟ آیا مهریه
باال زندگی بهتر و با ثبات تری را برای یک زن تضمین می کند؟
این بستگی به فرهنگ آن خانواده دارد .قطع ًا باید در این خصوص
فرهنگ سازی شود .در قدیم سکه به این میزان ارزشمند نبود .در
رقم های باال هم عموم ًا خانواده ها مهریه را می بخشند .نکته این
است که این حرف را خانواده می زدند که "مهریه را کی داده،
کی گرفته"! این یک باور اشتباه است؛ چرا که مهریه دینی بر
گردن مرد است که زن می تواند در هر شرایطی -خصوص ًا حالت
بحران -آن را مطالبه کند.
حال که قیمت سکه روز به روز در حال افزایش است ،باید از

جنبه فرهنگ سازی وارد شد .آقایانی که قصد ازدواج دارند باید
این مسئله را در نظر بگیرند که آیا میزان مهریه در حد توان و
استطاعتشان هست یا خیر .در مورد کسانی که از قبل درگیر
مسئله مهریه بوده اند هم مجلس در حال پیگیری برای تعدیل
شرعی مهریه است .برای مثال نرخ سکه از دو سال پیش تا
کنون از یک میلیون به پنج میلیون رسیده است .حال پرداخت
اقساط مهریه باید دوباره تعدیل شرعی شود و راهکار این است
که خارج از نوبت و بدون دادخواست ،مطالبات مطرح شوند.
چراکه این دادخواست دادن ها ،پروسه ای طوالنی دارد و مرد
در این روند به زندان می افتد .همین باعث می شود که آمار
زندانیان مهریه باال رود .آخرین آمار من از زندانیان مهریه که
مربوط به اسفند ماه سال پیش است ،تعدادی بالغ بر  3هزار
نفر بوده است .این زندانیان همان هایی هستند که می خواهند
مهریه را شرعی پرداخت کنند .ولی متاسفانه پروسه دادخواست
تا به مرحله رسیدگی برسد ،ممکن است دو الی سه سال به طول
بانجامد .یعنی حجم باالی پرونده های طالق در دادگاه ها ،روند
رسیدگی را کند می کند و در این حین بسیاری از مردان راهی
زندان می شوند .حتی یک بار به صورت رسمی هم ابالغ شده
است که سریع تر به این پرونده ها رسیدگی شود ،اما اکثر استان
ها مسئله پرونده های طالق و تعدیل مهریه را در اولویت قرار
نمی دهند.
البته این را هم در نظر بگیرید که در خیلی از موارد مردان زرنگی
می کنند .در واقع گاهی مردان به این صورت عمل می کنند که
حین پروسه دادگاه ،به کمک خانواده شان تمامی اموالشان را
می فروشند و یا منتقل می کنند که خود تضییع کننده حق زنان
است .خواسته ما این است که ثابت شود ،مرد توان مالی ندارد و
یا صاحب دارایی نیست .چون بسیاری از زنانی که طالق گرفته
اند در این شرایط سخت اقتصادی از طریق مهریه امرار معاش
می کنند .بهترین راه حل فرهنگ سازی است و باید با مردان
صحبت شود که آیا واقع ًا قادر به پرداخت میزان مهریه ای که
تعیین می شود ،هستند یا خیر .در مورد این مسئله راهکارهای
متفاوتی پیشنهاد شده است که در کمیسیون قضایی مجلس در
حال بررسی است .برای مثال یک راهکار این است که مردی که
در محضر  200سکه را برای مهریه به عنوان توافق می پذیرد،
باید در همان جا سند و مدرکی دال بر این که استطاعت پرداخت
این  200سکه را دارد ارائه دهد .باالخره مهریه دینی بر گردن
مرد است.
■ ■طبق آماری که سازمان زندان های کشور اعالم کرده و
همان طور که خودتان هم فرمودید ،حداقل  3هزار نفر به دلیل
اجرایی شدن مهریه و عدم پرداخت آن در زندان هستند .این
آمار نشانه چه رویداد و جریانی در بافت خانواده ایرانی است؟
با توجه به مشکالت اقتصادی موجود ،آسیب های اجتماعی ،آمار
باالی بیکاری جوانان ،عدم تفاهم در زندگی ،نبود شناخت دقیق
و در نظر گرفتن تناسب خانواده ها قبل از ازدواج ،خیلی از
ازدواج ها حتی به دوران عقد خالصه می شود .در واقع هنوز
زندگی تشکیل نشده ،از هم می پاشد .البته باید این را هم در
نظر داشت که در زمانی نه چندان دور ،طالق قبح زیادی داشت،
اما اکنون با کوچک ترین مشکالت ،کار زندگی ها به جدایی
می کشد .هم چنین زوجین آموزش های الزم را هم پیش از
ازدواج نمی گیرند .طرح خوبی در کمیسیون فرهنگی به اتمام
رسیده و آماده تقدیم به مجلس است که طبق آن شش ساعت
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« یک راهکار این است که
مردی که در محضر 200
سکه را برای مهریه به عنوان
توافق می پذیرد ،باید در
همان جا سند و مدرکی دال
بر این که استطاعت پرداخت
این  200سکه را دارد ارائه
دهد .باالخره مهریه دینی بر
گردن مرد است».

«با توجه به مشکالت
اقتصادی موجود ،آسیب های
اجتماعی ،آمار باالی بیکاری
جوانان ،عدم تفاهم در
زندگی ،نبود شناخت دقیق
و در نظر گرفتن تناسب
خانواده ها قبل از ازدواج،
خیلی از ازدواج ها حتی به
دوران عقد خالصه می شود.
در واقع هنوز زندگی تشکیل
نشده ،از هم می پاشد».
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آموزش اجباری برای زوجین در نظر گرفته شده است .زوج ها
حین ازدواج ملزم می شوند که این دوره آموزشی شش ساعته
را بگذرانند و سپس با ارائه مدرک مربوطه به دفترخانه ،می
توانند سند ازدواج را تحویل بگیرند .ممکن است شش ساعت
کم به نظر برسد ولی در شهرهایی که پایگاه هایشان این طرح را
اجرایی کرده اند ،آمار طالق بسیار پایین آمده است.
■ ■شهریور سال گذشته طرحی در مجلس ارائه شد که طبق
آن مهریه می بایست به نرخ تاریخ روز عقد محاسبه شود .البته
این طرح هنوز روند قانونی خود را در مجلس طی می کند.
چنین قوانینی ظاهراً ریشه ای به مسئله نپرداخته و صرف ًا متاثر
از وضعیت اقتصادی ،تورم و نوسانات ارزی بوده است .چنین
طرحی تا چه حد می تواند به مشکل زندانی شدن مردان به دلیل
عدم توان پرداخت مهریه کمک کند؟
این طرحی است که باید هنوز روی آن کار شود .می گفتند که
به نرخ روز نباشد .در واقع پیشنهاد این بود که از این نوسانات و
تغییرات ارزی ،در ارزش مهریه جلوگیری شود .البته هنوز هیچ
تصمیم قطعی گرفته نشده و این طرح در کمیسیون قضایی در
حال بحث و بررسی است.
ممکن است این طرح باعث تضییع حقوق و خالف شرع باشد.
درخواست ما در این شرایط فقط بحث تعدیل مهریه با اولویت
دادن و بدون نوبت است که در قالب تبصره مطرح شود و برای
آن هایی که مث ًال پارسال تعدیل مهریه خورده اند ،با توجه به
نرخ نوسانات مجدداً تعدیل شود .برای مثال کسی که شش
ماه پیش ،ماهی یک سکه برای مهریه پرداخت می کرده است،
اکنون ربع سکه پرداخت کند .بهترین راه چاره این است که قوه
قضاییه پرونده های مهریه را اولویت دهد که بدون نوبت ،پروسه
دادگاهی تسریع شود و بحث زندان پیش نیاید .یعنی تنها راه
تسریع و اولویت دادن از سوی قوه قضاییه است تا پرونده های
مربوط به مهریه و تعدیل مهریه با سرعت رسیدگی شود.
■ ■آیا چنین رویکردی به واقع جلوی به زندان افتادن مردان
را می گیرد؟
ببینید ،اگر سریع این روند انجام شود ،مشکل زندان هم دیگر
پیش نمی آید .در همان روز طرح مسئله ،با توجه به توان و
میزان درآمد مرد این تعدیل و تقسیط مهریه انجام می شود.
■ ■با توجه به شرایط و مناسبات جدید اجتماعی (به طور مثال
پیشی گرفتن تعداد دختران نسبت به پسران در ورود به دانشگاه
و افزایش روز افزون وارد شدن زنان به بازار کار) ،آیا راه حل
هایی ورای مهریه برای ایجاد توازن در حق و حقوق زن و مرد
می توان متصور شد؟ طوری که انگیزه رو به کاهش جوانان
نسبت به ازدواج هم بیش تر شود؟ سیاست های مجلس در این
زمینه چگونه است؟
اخیراً طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون فرهنگی مطرح
شده و آماده ارائه به صحن است که در آن بسته های حمایتی
خوبی برای زنان جهت ازدواج ،ورود به بازار کار و بارداری در
نظر گرفته شده است .طبق این طرح دولت باید همه امکانات
را از جمله وام ،کم کردن ساعت اداری ،در اختیار گذاشتن مهد
کودک و وام های تشویقی برای فرزندآوری به کار گیرد ،تا
زنان بتوانند با حفظ نقش اجتماعی شان ،هم تحصیل کرده و
وارد بازار کار شوند و هم ازدواج کنند و فرزندآوری داشته
باشند.
■ ■با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

دارای "ارزش" باشد .به عبارت دیگر مهریه نمی تواند صرف ًا
حقوقی
یک قول برای انجام یا ترک فعلی باشد که از سوی دادگاه قابل
اجرا به گذاشته شدن نباشد .به عنوان مثال قانون تونس می گوید
■■نگاهی به مهریه در جهان و در ایران
که مهریه می تواند هر چیزی باشد که قانونی بوده و دارای ارزش
مالی باشد ،و نمیتواند فاقد ارزش باشد.
مذاهب اسالمی ،میزان حداکثر مهریه را تعیین نکرده اند .به همین
ترتیب بیش تر کشورهای اسالمی نیز میزان حداکثری را برای
مهریه مشخص نکرده اند ،اما بعضی کشورهای اسالمی در قوانین
خود حداکثر مهریه را تعیین کرده اند .قانون خانواده یمن جنوبی
شاهین صادق زاده میالنی
سابق ،مصوب  ،1974حداکثر میزان مهریه را یک صد دینار
مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران
تعیین نمود .هم چنین قانون خانواده سومالی ،مصوب ،1975
قانون احوال شخصیه مراکش ،مصوب  ،1958مهریه را این «در قوانین کشورهای اسالمی
حداکثر میزان مهریه را هزار شیلینگ سومالیایی قرار داد.
گونه تعریف میکند« :مهر یعنی هر مالی که از طرف شوهر به تملک مهریه به تصریح در اختیار
یکی از مواردی که نیاز به دخالت قانونی در آن مشهود بوده،
زن به عنوان نمادی از قصدش برای تشکیل خانواده ای بر مبنای
زن قرار داده شده است».
مواقعی است که میزان مهریه مورد اختالف طرفین است .این
محبت و همراهی داده شود».
مشکل در هنگامی پدید می آید که عقدنامه وجود نداشته باشد.
هر چند مهریه برای قرن ها بخشی از رسوم ازدواج در کشورهای
قانون احوال شخصیه مصر ،مصوب  ،1925می گوید اگر بین
اسالمی بوده ،گنجایش آن در چارچوب تقنینی پدیده ای متاخر
ماهنامه حقوقی اجتماعی
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اختیار زن قرار داده شده است .قانون حقوق خانواده حکومت
کند .اگر او نتواند میزان مهریه را ثابت کند ،اظهارات زوج که
عثمانی ،مصوب  ،1917می گوید« :مهریه متعلق به زوجه است
با سوگند وی همراه خواهد بود ،پذیرفته خواهد شد؛ مگر آن که
و نمی توان او را مجبور به تهیه مایحتاج منزل از آن نمود».
مقداری که زوج اعالم میکند با مقداری که معموالً مهریه زنی با
قانون احوال شخصیه مراکش ،مصوب  1958نیز مهریه را
شرایط و خاستگاه اجتماعی زوجه است ،مغایر باشد .این قانون
متعلق به زوجه دانسته و اضافه می کند که زوج نمی تواند مبلغی
در عمل بار قانونی اثبات میزان مهریه را بر عهده زن قرار می
را از مهریه ،در ازای مایحتاج منزل که به زوج داده است کسر
دهد و کارکرد مهریه در جوامع اسالمی به عنوان ضمانتی در
کند .قوانین مربوط به مهریه هم چنین مهریه را نوعی "مال"
29
برابر موقعیت برتر حقوقی مردان را از بین می برد .قانون حاکم
تعریف می کنند که می تواند پولی یا غیرپولی باشد؛ ولی باید
بر طالق در سودان که در سال  1935تصویب شد نیز مشابه

قانون مصر بود.
با این که در قوانین کشورهای اسالمی ،مرد موظف به پرداخت
مهریه است ،نگارنده در جستجوی خود مواردی را که حاکی از
زندانی شدن افراد به خاطر عدم پرداخت مهریه باشد ،در کشوری
غیر از ایران نیافت .عدم پرداخت مهریه یکی از دالیل زندانی
شدن بسیاری از شهروندان ایرانی است .ماده یازده میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحت ًا زندانی شدن افراد به خاطر
ناتوانی در پرداخت بدهی و اجرای قرارداد را ممنوع کرده است.
س را نمي توا ن تنها ب ه اين علت كه
این ماده میگوید« :هيچ ك 
قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد» .با
این حال ایران که این میثاق را امضا و به تصویب رسانده است،
بسیاری از شهروندان خود را به علت بدهکاری مالی زندانی می
کند.
در لیبرال دموکراسی های غربی ،قوانین خانواده مبتنی بر اصل
برابری زنان و مردان تنظیم شده اند و معضالت حقوقی ناشی
از نظام حقوقی اسالمی ،از جمله مسئله مهریه ،در کشورهای
غربی کم تر دیده می شود .با وجود این ،قراردادهای پیش از
ازدواج ( )Prenuptial Agreementsشباهت هایی با
رسوم و قواعد ازدواج در کشورهای اسالمی را داراست .در این
قراردادها این که در صورت طالق اموال دو طرف به چه نحوی
تقسیم شود ،از پیش تعیین می گردد .از این رو ،مقوله مهریه نیز
قابل مقایسه با این قراردادهاست ،چون تعهداتی مالی را پیش از
ازدواج ایجاد می کند.
در ایاالت متحده آمریکا 27 ،ایالت قانون مشابهی را در مورد
نحوه اجرای قراردهای پیش از ازدواج تصویب کرده اند .این
قانون که "قانون قرارداد پیش از ازدواج" نام دارد ،در سال
 1983تدوین شد و تا به حال به صورت جداگانه در  27ایالت
به تصویب رسیده است .در این قانون شرایطی را که تحت آن
یک قرارداد پیش از ازدواج از سوی دادگاه قابل اجرا شناخته
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«ماده یازده میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی صراحت ًا
زندانی شدن افراد به خاطر
ناتوانی در پرداخت بدهی و
اجرای قرارداد را ممنوع کرده
است .این ماده میگوید":هيچ
س را نمي توان تنها ب ه اين
ك 
علت كه قادر ب ه اجراي يك
ي خود نيست
تعهد قرارداد 
زنداني كرد"».
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نمی شود ،پیش بینی شده است .این شرایط به شرح زیر است:
● ●اگر فردی که قرارداد علیه او اجرا می گردد با اختیار وارد
قرارداد نشده است.
● ●اگر قرارداد در هنگام امضا مغایر وجدان بوده و پیش از
اجرای آن ،فردی که قرارداد علیه او اجرا می شود
 - 1در مورد دارایی ها و تعهدات مالی طرف مقابل به او
اطالعات منصفانه و معقولی ارائه نشده است،
 - 2به صورت صریح ،داوطلبانه و مکتوب از حق خود برای
مطلع شدن از دارایی ها و تعهدات مالی طرف مقابل ،بیش از آن
چه در اختیار او قرار داده شده ،نگذشته باشد ،و
 - 3از دارایی ها و تعهدات طرف مقابل اطالع نداشته باشد ،یا
به نحوی معقول نمی توانسته اطالع داشته باشد.
● ●اگر یکی از مفاد قرارداد میزان نفقه را تغییر داده یا حذف
کند به نحوی که یکی از طرفین پس از متارکه یا فسخ ازدواج
مشمول حمایت مالی دولتی گردد ،دادگاه می تواند طرف دیگر
را مجبور به پرداخت نفقه کرده تا طرف اول از شمول حمایت
مالی دولتی خارج گردد.
● ●غیر وجدانی بودن قرارداد پیش از ازدواج در دادگاه مورد
دادرسی قرار می گیرد.
بر طبق این قانون غیر وجدانی بودن قرارداد پیش از ازدواج،
ناظر به این است که وضعیت اقتصادی طرفین را چگونه تحت
تاثیر قرار می دهد و هم چنین این که آن قرارداد تحت چه
شرایطی تنظیم شده است.
در سیستم حقوقی غربی ،چه قرارداد پیش از ازدواج منعقد شده
باشد و چه طرفین در هنگام طالق به دادگاه مراجعه کنند ،حل
و فصل مسئله در چارچوبی صورت می گیرد که اوالً برابری
زن و مرد به طور کلی رعایت می شود و ثانی ًا دادگاه بر این
که وضعیت دو طرف پس از جدایی چگونه خواهد بود ،نظارت
دارد.

اجتماعی
■■مهریه ،هدیه ای کالن در ازای یک عمر خدمات جنسی

زهرا باقری شاد
دانشجویمطالعاتجنسیتواینترسکشنالیتی

مهریه یک "قرارداد" تعریف شده بین افرادی است که به روابط
عاطفی ،جنسی و هرگونه پیوند میان انسان ها در چارچوب
هتروسکسوالیتی یا دگرجنسخواهی باورمندند و برای بقای
زندگی مشترک خود به ضمانتی مادی که الزام قانونی داشته
باشند ،نیاز دارند.
شاید بیراه نباشد اگر "مهریه" را در ادامه رفتار عاطفی هنجارمند
میان دو جنس زن و مرد ،یک تالش برای ظاهراً ایجاد تعادل در
موازنه قدرت تلقی کنیم؛ به این شکل که مرد به عنوان جنس
برتر ،و فردی که از موقعیت اقتصادی و اجتماعی باثبات تر
برخوردار است ،به عنوان خواستار و خواهان ایجاد رابطه عاطفی
و جنسی با زن ،باید در ازای برخورداری از این رابطه ،میزان
"مهر" خود را به زن نشان بدهد و این "پرفورمنس" باید شکل
مادی به خود بگیرد تا از هسته عاطفی و معنوی احساس نیاز مرد
محافظت کند .در عین حال ،برای زن که در موقعیت فرودست
تری نسبت به مرد قرار دارد ،نوعی تضمین اقتصادی فراهم شود؛
چرا که او از نظر قانونی و عرفی هرگز شریک زندگی اقتصادی
مرد نخواهد بود و"مهریه" به احتمال زیاد تنها سهم اقتصادی

مهریه به عنوان «ضمانتی
مادی که در پی عدم اعتماد
متقابل بین دو نفر بین آن ها
رد و بدل می شود؛ درست
در آغاز شکل گیری یک
قرارداد اجتماعی که بار عمیق ًا
اقتصادی دارد».
ماهنامه حقوقی اجتماعی
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تضمین شده او از پیوند مشترکشان است که گاه به اهرم فشار
برای بقای این پیوند نیز تبدیل می شود.
اگنس هلر ،فیلسوف مجارستانی در مقاله ای به نام عشق،
ازدواج و خانواده می گوید که ازدواج یک قرارداد اجتماعی
بوده و نفس آن نشانگر بی اعتمادی افراد به یکدیگر است .از
نظر او ،ازدواج در نقطه مقابل عشق قرار می گیرد .اگر رویکرد
اگنس هلر را دنبال کنیم ،احتماالً مهریه نیز این گونه قابل
ارزیابی است :ضمانتی مادی که در پی عدم اعتماد متقابل بین
دو نفر بین آن ها رد و بدل می شود؛ درست در آغاز شکل گیری
یک قرارداد اجتماعی که بار عمیق ًا اقتصادی دارد .حال آن که
در یک رابطه عاطفی و جنسی غیررسمی ،به دلیل عدم شکل
گیری یک قرارداد اجتماعی ،ضرورت وجود ضمانتی مادی نیز
احساس نمی شود.
زمانی که هتروسکسوالیتی هنجار باشد ،مرد به سبب برخورداری
از موقعیت فرادست" ،خواهان" سرویس عاطفی و جنسی
خواهد بود و در ازای دریافت این سرویس از زن ،به پرداخت
هدیه و در سطح وسیع تر به تامین امرار معاش او ملزم می شود.
اساس چنین رابطه ای را فردریش انگلس ،فیلسوف آلمانی در
"فحشای دائمی" خواندن خانواده توضیح می دهد .به باور او
اگر فاحشه یک بار تن خود را می فروشد و در ازای آن پولی
دریافت می کند ،در خانواده سنتی پدرساالر یا هتروسکسوال،
مرد در ازای کسب سرویس جنسی از زن ،او را تا زمانی که
زندگی مشترک برقرار باشد تامین اقتصادی می کند .چون و
چرای این بحث در زمان خود قابل بررسی است اما از چنین
نگاهی ،مهریه را می توان یک هدیه کالن در ازای ارائه یک عمر
خدمات جنسی از سوی زن دانست.
یک :چرا از چارچوب هتروسکسوالیتی سخن می گویم؟

بررسی تاریخی رد و بدل شدن " مهریه" نشان می دهد این
"قرار" همواره در ازدواج های دائم یا موقتی در نظر گرفته شده
که بر رابطه دو جنس مخالف -یعنی زن و مرد -مبتنی هستند.
اگر بخواهم با تمرکز بر جامعه ایران حرف بزنم ،می شود این
گونه هم دید که روابط عاطفی و جنسی بین زن و مرد در ایران
وقتی صحبت از زندگی مشترک و ازدواج به میان بیاید ،عرف ًا
و شرع ًا به سویی می رود که مرد باید از زن خواستگاری کند.
این البته الگوی مختص جامعه ایران نیست و هنوز در جوامع
غربی و به ویژه در امریکا ،موضوع "خواستگاری" به یک سوژه
داغ در رابطه زوج ها مبدل می شود که گاه زنان برای به انجام
رسیدن آن سال ها در انتظار می نشینند و حتی از صحنه وقوع
این اتفاق ،خاطراتی به یاد ماندنی می سازند .عموم ًا این مردها
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در فضاهایی جذاب باشند و احتماالً در مقابل زن مورد عالقه خود
زانو بزنند .این الگوی کالسیک ،هم چنان در جوامع بسیاری
دنبال می شود و در ایران نیز هنوز مشروعیت و محبوبیت خود
را از دست نداده است.
«در واقع آن چه که می تواند
اما اگر در جوامع غربی امروزه افراد با گرایش ها و هویت
زنان را به استقالل اقتصادی
های جنسی مختلف نیز گاه الگوی کالسیک خواستگاری را نزدیک کند ،توانمندسازی آن
دنبال می کنند ،در ایران به دلیل جرم انگاری همجنسگرایی ،ها در زمینه آموزش ،اشتغال
هنوز تنها هتروسکسوال ها طالیه دار "خواستگاری" از زن و آگاهی از حقوق انسانی شان
موردعالقه خود هستند .شاید اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم ،این است .اما در جامعه ای که زن را
الگوی رفتاری را می توانیم در "باز کردن در ماشین" توسط در موقعیت فرودست قرار می
مردان برای زنان" ،حمل کردن کیف و وسایل سنگین" زنان دهد ،راه حل های گریز از تباهی
توسط مردان" ،انداختن کت و پالتو" روی شانه های زنان نیز از طریق مشروعیت بخشیدن
توسط مردان و دیگر رفتارهایی دانست که ضرورت "جنتلمن" به آن فرودستی و تضمین های
و "بانو" بودن را تقویت می کنند و در هنجارهای کالسیک قانونی و عرفی ارائه می شوند».
رفتاری بین زن و مرد بسیار رایج بوده اند.
با این همه ،خواستگاری کردن
هیچ وقت به صورت کامل در
انحصار مردان نبوده و زنان
نیز در این مسئله پیشقدم می
شوند .این رفتار به ویژه در
میان زنانی دیده می شود که از
الگوهای کالسیک و محافظه
کار در روابط عاطفی و جنسی
فاصله گرفته اند و به زندگی
مشترک به عنوان معامله ای
که باید در آن به خود فرصت
بازارگرمی بدهند ،نمی نگرند.
آن ها این حق را برای خود
قائلند که اگر مردی را برای
ایجاد رابطه عاطفی یا جنسی
مناسب می دانند به او پیشنهاد بدهند .با این همه روشن نیست
که این افراد چقدر در ادامه ،از دنبال کردن الگوی رایج در روند
ازدواج دوری می کنند؛ به ویژه اگر صحبت از "مهریه" به میان
بیاید که از نظر قانونی نیز برای آن الزام وجود دارد.
32
سال هاست که در جامعه ایران از الگوهای مدرن در رابطه های

عاطفی و جنسی هم چون ازدواج سفید سخن به میان می آید.
حتی ممکن است بخش قابل توجهی از زنان ،پیش از ازدواج،
رابطه های عاطفی و جنسی دیگری را نیز تجربه کرده باشند .اما
این که چرا وقتی پای امضای سند ازدواج می روند هم چنان به
ثبت هدیه ای کالن هم چون مهریه تمایل جدی نشان می دهند،
جای بحث دارد.
دو :موازنه قدرت؟
شنیده و خوانده ایم که برخی وجود مهریه را برای زن ایرانی
یک ضرورت در زندگی مشترک می دانند با این توجیه که
او از حقوق برابر با مرد برخوردار نیست و در صورتی که مرد
بخواهد او را ترک کند ،یا زندگی مشترک به هر دلیلی به جدایی
بیانجامد ،زن از مهریه به عنوان حق قانونی خود برخوردار شده
و می تواند تا حدودی به تامین استقالل اقتصادی او کمک کند.
شاید این استدالل چندان هم بیراه نباشد؛ در شرایطی که زن،
شریک اقتصادی مرد نیست .مگر این که مرد به خواسته خود
بخشی از اموالی را که در زندگی مشترک دارند به صورت
قانونی به او واگذار کند ،در شرایطی که زن از حقوق برابر با
مرد چه در زمینه اشتغال و چه درآمد اقتصادی برخوردار نیست
و در شرایطی که حتی تبعیض علیه زنان در حوزه تحصیالت
دانشگاهی و کاریابی باعث خانه نشین شدن آن ها می شود؛
مهریه احتماالً بتواند به عنوان مکانیزمی برای توانمندسازی
اقتصادی زنان مطلقه عمل کند .حتی مهریه برای زنان ایرانی
گاه به عنوان ابزاری برای تحت فشار قراردادن مرد کاربرد پیدا
می کند تا در صورت جدایی ،بتوان حضانت فرزند مشترک را با
آن "تاخت" زد .اما کسی نمی داند چقدر کاربردی بودن مهریه
می تواند به واقعیت نزدیک باشد و چقدر تنها امیدی کمرنگ و
کورسویی است در تاریکی زندگی مشترک نابرابر.
در واقع آن چه که می تواند زنان را به استقالل اقتصادی نزدیک
کند ،توانمندسازی آن ها
در زمینه آموزش ،اشتغال و
آگاهی از حقوق انسانی شان
است .اما در جامعه ای که زن
را در موقعیت فرودست قرار
می دهد ،راه حل های گریز از
تباهی نیز از طریق مشروعیت
بخشیدن به آن فرودستی و
تضمین های قانونی و عرفی
ارائه می شوند .به بیان روشن
تر ،زنان در جوامع سنتی و در
چارچوب روابط هتروسکسوال
مردساالرانه ،به دلیل عدم
برخورداری از حقوق قانونی،
عرفی ،اقتصادی و اجتماعی
برابر با مردان ،در معرض ستمدیدگی مضاعف هستند و وجود
"مهریه" اگرچه ممکن است برای فرار از تباهی ناشی از این
ستمدیدگی ها تا حدودی کاربرد داشته باشد ،اما هم چنان به
عنوان یک سنت ،تداوم بخش یک رابطه نابرابر ،نماد یک رابطه
نابرابر و ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به آن است.

اجتماعی
■■شروط ضمن عقد در مقابل لغو مهریه چاره ساز نیست

ساقیلقایی
روزنامه نگار

قرارداد ازدواج مبتنی بر شرع اسالم که مبنای قانون ازدواج
در ایران است ،در واقع امر ،پیمان نامه ای است که بر اساس
آن والیت یک دختر از پدر یا جانشین پدر ،به مرد دیگر یعنی
شوهر منتقل می شود .والیت مرد بر خانواده ،شامل همسر و
فرزندان ،واجب و غیر قابل واگذاری است .یعنی یک مرد حتی
اگر بخواهد ،نمی تواند از والیتش صرف نظر کند .بر اساس
قوانین جمهوری اسالمی ایران ،در قرارداد ازدواج زن مکلف
می شود از مرد به طور همه جانبه تمکین کند و مرد نسبت به
پرداخت میزان تعیین شده به عنوان مهریه زن ،متعهد می شود و
هر زمانی که زن بخواهد ،مرد باید آن را بپردازد.
در واقع ،مطابق قانون جاری در ایران ،در قرارداد ازدواج ،زن
به طور همه جانبه در اختیار شوهر قرار می گیرد .شوهر تعیین
می کند که زن چه کاری بکند یا نکند .چه بپوشد یا نپوشد .کجا
برود یا نرود .هر آن چه شوهر بخواهد همان باید انجام شود .در
مقابل آن تنها امتیازی که این قانون در قرارداد ازدواج به زن می
دهد ،مهریه است .مهریه یا کابین ،همان مبلغی است که در واقع
ارزش گذاری مادی بر زن است .مبلغی که تعیین آن در قرارداد
ازدواج ضرورت دارد ،اما پرداخت آن می تواند تا ابد به تعویق
انداخته شود .اتفاقی که مدتی است دیگر نمی افتد .بدین ترتیب
که در سال های گذشته عده ای از زنان جان به لب رسیده ،از
تنها امکان قانونی خود استفاده می کنند و با طلب کردن مبلغ
مهریه ،که معموالً پرداخت آن از عهده مرد بر نمی آید ،مرد را
تحت فشار می گذارند تا یا امتیازات دیگری بگیرند ،یا از این
تنها امتیاز قانونی قرارداد ازدواج بهره مند بشوند.
این نگاه کاالیی به زن در بستر خانواده ،نسبتی با برابری ،که
اصلی انسانی است ،ندارد .و هم چنین ،با شرایط زندگی های
خانوادگی امروزین ،به نفع مردان نیز به نظر نمی رسد .اما آیا
می توان بدون برقراری برابری قانونی ،و بدون تامین منافع زن
در خانواده ،مهریه را برچید؟ آیا با مشروط کردن قرارداد ازدواج
و گذاشتن شروط ضمن عقد می توان از اجرایی شدن برابری
حقوقی چنان اطمینان حاصل کرد که از خیر مهریه گذشت؟
آیا می توان خواستار لغو مهریه در برابر شروط ضمن عقد شد؟
در اواسط دهه  ۸۰هجری شمسی ،فعاالن جنبش زنان با ایجاد
کمپین هایی به الیحه "حمایت از خانواده" که در مجلس شورای
اسالمی در حال تبدیل شدن به قانون بود -و در واقع حمایت
از حقوق مردان در خانواده بود ،-معترض شدند .این کمپین
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ها مسئله اعتراض به نابرابری زن و مرد در خانواده را به سطح
عمومی مردم بردند و یکی از محوری ترین مسائل طرح شده در
آن ،شروط ضمن عقد بود .بدین ترتیب که فعاالن حقوق زنان
تالش می کردند زوجین ،به خصوص دختران را نسبت به حقوق
تضییع شده شان در قانون ازدواج آگاه کنند و حاال که قانون
برابر نیست ،جوانان با گذاشتن شرطهای بیش تری در قرارداد
ازدواجشان ،سعی کنند با نابرابری مبارزه کنند.
حق تحصیل ،اشتغال ،تعیین محل اقامت ،وکالت در طالق،
حضانت فرزند ،و تقسیم برابر دارایی پس از طالق از جمله
شروط پیشنهادی برای داشتن زندگی برابر و دور زدن قانون
نابرابر بود.
با وجود گذشت بیش از  ۱۰سال از مطرح شدن مسئله شروط
ضمن عقد ،برای تامین این شروط ،هم چنان موانع بسیاری بر
سر راه زنان قرار دارد و در موارد بسیاری ،زنانی که عقد خود
را به طور مشروط به ثبت رسانده بوده اند ،نمی توانند در زمان
طالق ،از مزایای آن شروط استفاده کنند .ناآگاهی از ضرورت
ثبت شروط عقد در دفاتر اسناد رسمی ،و بسنده کردن به ثبت
آن در سند ازدواج ،در واقع موجب می شود ثبت این شروط
هیچ ارزش قانونی نداشته باشد.
نکته مهم تر این است که با وجود تالش فعاالن حقوق زنان
و حقوقدانان برای آگاه سازی زنان و جامعه ،مگر چند درصد
از مردم نسبت به شروط ضمن عقد آگاهی دارند؟ و مگر چند
درصد از آگاه شدگان ،امکان اجرای آن را دارند؟
اگر جنبش های اجتماعی در کشور ما سیر طبیعی داشت،
اکنون بعد از گذشت بیش از  ۱۰سال ،منطقی این بود که ما
به مرحله تغییر قانون خانواده به سوی برابری حقوق زن و مرد
رسیده باشیم ،اما متاسفانه هم چنان شاهدیم که کنشگران مدنی
و آموزشگران حقوق برابر و شروط ضمن عقد دستگیر و تحدید
می شوند و در مقابل آن قانونگذاران و مجریان قانون برای
پایین آوردن مبلغ مهریه به انحای مختلف تالش می کنند و به
دنبال کم رنگ تر کردن ضمانت های اجرایی پرداخت مهریه
هستند.
عدم تناسب وضعیت اجتماعی ایران و قانون مرتجع خانواده
سبب ایجاد بحران های اجتماعی و خانوادگی بسیاری می شود.
این قوانین مرتجع بحران زا ،از طرفی حقوق زنان را در خانواده
نادیده می گیرد ،و از سویی راهی جز به اجرا گذاشتن مبلغ مهریه
برای زنان باقی نمی گذارد .راهی که موجب سر در آوردن مردان
زیادی از زندان های طوالنی مدت می شود.
جایگزینی شروط ضمن عقد به جای مهریه ،در واقع درمان
موقت و محدود یک معضل همیشگی و همگانی است .آن چه
باید جایگزین قانون مرتجع کنونی شود ،قانون خانواده برابر
است .همان چیزی که نه تنها در کشورهای غربی پیشرفته ،بلکه
حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان ،از جمله ترکیه ،هم وجود
دارد .در جهان معاصر نمی توان با قوانین هزاره های پیشین
زندگی کرد و برابری در خانواده جز با حاکمیت قانون برابر
ممکن نیست.

گفتگو
■■مسایل و مشکالت زندانیان مهریه در ازدواج مجدد

است و سعی دارد که از طریق فعالیت های مدنی ،قوانین
موجود را تغییر دهد.

■ ■مشکل شما با مهریه از کجا شروع شد؟

مشکل من با مهریه از زمانی شروع شد که ازدواج دوم انجام

دادم .مردی که با او ازدواج کردم ،درگیر مهریه ازدواج

گفتگو از سیامک مالمحمدی

اولش بود و هنوز هم هست .اوایلی که زندگی مان را با هم

گفتگوی پیش رو با زنی است که همسرش به دلیل عدم

شروع کرده بودیم ،مشکل چندانی نداشتیم .با هم کار می

توانایی پرداخت مهریه مربوط به ازدواج قبلی خود ،مدتی
است که در زندان به سر می برد .این زوج هر دو قب ًال یک

کردیم و زندگی مان را می چرخاندیم ،و هم اقساط مهریه
و نفقه ای که به بچه های همسرم تعلق می گرفت ،مدیریت

بار ازدواج و هم چنین جدایی را تجریه کرده اند .خانم به

می کردیم .مشکل زمانی به وجود آمد که قیمت سکه پنج
برابر شد .واقع ًا با این که هر دو کار می کردیم ،اما توانایی

اما آقا -یعنی همسر کنونی وی -با شکایت همسر پیشینش

سکه لحظه به لحظه هم باالتر می رفت .همسر سابق شوهرم

صورت توافقی و بدون تلخی معمول در جدایی ها ،زندگی
مشترک پیشین را ترک گفته و مهریه خود را بخشیده است،
مواجه شده و با اجرایی کردن مهریه ،ملزم به پرداخت قسطی

مهریه و البته نفقه دو فرزند حاصل از ازدواج اولش شده است.
نهایت ًا با افزایش نرخ سکه وی قادر به پرداخت ،براساس قسط

پرداخت سکه  5میلیون تومانی را نداشتیم؛ در حالی که قیمت
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طبق قانون موجود از وی شکایت کرد ،حکم جلب گرفت و

از حدود چهار ماه پیش همسرم را به زندان انداخته است .البته
این قضیه به زندان انداختن ،به دفعات در مورد نفقه تکرار

بندی برنامه ریزی شده نبوده ،با این که از دادگاه درخواست

شده بود .آن موقع با توجه به صدور قرار کفالتی که مقدار آن

رسیدگی موثر به درخواست راهی زندان می شود .حال این

آخر سر به این نتیجه رسیدیم که این روند بی فایده است؛
یعنی همسرم مکرراً به زندان برود ،ما در تالش برای بیرون

تعدیل اقساط می کند ،به دلیل نارسایی های اداری و عدم

خانم با درک مستقیم از مسایل و مشکالتی که رویه جاری

برای مهریه می تواند برای یک خانواده ایجاد کند ،معترض به
مهریه ،خصوص ًا در نظر گرفتن مهریه های نجومی در کشور

در حد توانم بود ،می توانستم ایشان را از زندان خارج کنم.

34

آوردنش باشیم و کار کنیم و قسط دهیم .به همین خاطر ،به

این فکر افتادم که تالش کنم تا یک سری از قوانین موجود

ما از دادگاه ،به ما اعالم شد که آدرسی از وی ندارند و در

من در ازدواج قبلی ام ،مهریه خودم را بخشیدم .این کار را

بوده باشد ،دادگاه باید از قبل به همسرم اعالم می کرد که

واقع آدرسشان عوض شده است .اگر ادعای دادگاه درست

را تغییر دهم.

آدرس تغییر کرده است؛ در پی این اعالم حال یا همسرم

هم به خاطر اعتقادات خودم انجام دادم و االن هم در این
خصوص اص ًال پشیمان نیستم .در حال حاضر هم با مردی

آدرس جدید را پیدا می کرد و به دادگاه ابالغ می کرد ،یا

هر زمان که مشکلی داشته باشم و یا او مشکلی داشته باشد،

آگهی می دادند .به خاطر همان عدم اعالم ،هیچ کدام از این ها

با درخواست دادگاه سه نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار

که همسر اول من بود ،مثل دو دوست در تعامل هستیم و

اتفاق نیفتاد .در نتیجه همسر سابق همسرم طبق همان هر ماه

از کمک به همدیگر دریغ نمی کنیم .ناگفته نماند که ایشان

نیم سکه ،رفتند و حکم جلب وی را گرفتند.

پدر بچه من هستند و ما با دعوا از هم جدا نشدیم .یک زمانی

به این نتیجه رسیدیم که ادامه این زندگی بیش تر دارد ما را

آزار می دهد و خیلی دوستانه و با توافق از هم جدا شدیم و
هر کدام به دنبال زندگی خودمان رفتیم.

شما گفتید که همسرشان به بچه های ازدواج اولش نفقه می
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■ ■شغل همسر شما چیست؟
ایشان قب ًال در یک شرکت مهندس شبکه بودند اما متاسفانه
به دلیل مزاحمت هایی که همسر سابقشان ایجاد می کردند،
شغلش را از دست داد .در نظر بگیرید که به طور متوسط

هفته ای یک بار این خانم به شرکت مراجعه می کردند ،داد و

دهد.

■ ■ همسر شما چند سال با همسر سابقش زندگی مشترک

بیداد راه می انداختند و یا مامور می بردند ،یا این که ابالغیه،

احضاریه و اخطاریه به آن شرکت فرستاده می شد .مدیرعامل
شرکت هم تا اندازه ای تحمل کرد اما نهایت ًا به این دلیل

داشتند و از این ازدواج چند فرزند دارند؟

 13سال زندگی مشترک داشتند و صاحب دو فرزند پسر و

همسرم اخراج شد .بماند که همان شرکت به علت اوضاع

دختر هستند.

■ ■بچه ها در چه سنی هستند؟

نامساعد اقتصادی منحل شد.

■ ■از نظر شغلی قبل از رفتن به زندان به چه کاری مشغول

دخترشان  17-18ساله و پسرشان  8ساله است.

■ ■در ایران تا چه سنی به فرزندان نفقه تعلق می گیرد؟

بودند؟

سن نفقه برای پسر تا  18سالگی و برای دختر تا زمان

همسر من بعد از اخراجش از آن شرکت ،بیکار بود .در آن

تامین زندگی خود نیست ،هم چنان به وی نفقه تعلق می

زندگی دو نفره مان اعم از خورد و خوراک ،نفقه و قسط
مهریه را هم می پرداختم .در واقع عم ًال داشتم هزینه دو زندگی

مدت ،من با درآمد خودم عالوه بر هزینه های مربوط به

ازدواج است .البته اگر پسر در دادگاه ثابت کند که بعد از
 18سالگی ،مث ًال به دلیل بیماری و یا ادامه تحصیل قادر به

را به دوش می کشیدم .در این اوضاع بودیم که همسر سابق

گیرد.

■ ■دقیق ًا چه شد که همسر شما به زندان افتاد و تکلیف رویه

شوهرم ،جهت افزایش نفقه ها باز از او شکایت کردند.

قضیه از این جا شروع شد که تابستان سال قبل همسر بنده

دادن به این خانم هستیم و از طرفی درآمد من هم دیگر کفاف

دادگاه ،هر ماه نیم سکه قسط مهریه باید پرداخت می شد .بعد

نهایت تصمیم ما بر این شد که ایشان مدتی به زندان بروند.

چون ما به این نتیجه رسیده بودیم که به نوعی در حال باج

قضایی وی چه می شود؟

خرج زندگی ،پرداخت نفقه و قسط مهریه را نمی داد ،در

تقاضای تعدیل اقساط مهریه را کردند .طبق حکم قبلی

■ ■همسر شما در حال حاضر در کدام زندان محبوس است؟

که قیمت سکه باال رفت ،ایشان تقاضای تعدیل اقساط کردند

زندان اوین.

و دادگاه به هر چهار ماه یک سکه حکم داد .اما متاسفانه این

■ ■از شرایط آن جا ،برای مثال از وضعیت زندانی ها ،غذا و

حکم به گونه ای پرسش برانگیز قطعی نشده است .همسر
ِ
سابق همسرم در جلسه دادگاه شرکت نکرده بودند و در مدت

بهداشت و برخورد ماموران برایمان بگویید.

پس از صدور حکم غیابی ،کسی که بر علیه اش حکم صادر

مالقاتش نروم ،از شرایط آن جا خبر ندارم .راستش ایشان

از آن جا که همسرم شرط گذاشته بودند که هیچ وقت به

تعیین شده هم تقاضای واخواهی نداده بودند .می دانید که

دوست ندارند که وارد فضای زندان شوم و به همین خاطر
واقع ًا چیزی از شرایط داخل زندان نمی دانم .تنها چیزی که

می شود ،این فرصت را دارد که در مدت  20روز کاری

تقاضای واخواهی بدهد .یعنی از دادگاه بخواهد که جلسه
دادگاه مجدداً تشکیل شود ،از خود دفاع کند و برای مثال
اگر مدارکی دارد که ثابت می کند طرف مقابل تمکن مالی
دارد ،ارائه کند .ایشان اص ًال تقاضایی ندادند و با پیگیری

می دانم این است که وضع غذای زندانی ها خوب نیست.
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می دانم که ابتدا مدت زمانی حول و حوش  72ساعت،
زندانی ها را در قرنطینه نگه می دارند .در قرنطینه وضع غذا

های زندانیان مهریه به استانداری تهران مراجعه کردم .البته تا

از بندهای دیگر هم بدتر است .پس از قرنطینه مشخص می

االن نتوانستم مجوزی بگیرم چون تعدادی امضا الزم است که

شود که هر زندانی به کدام بند برود ،که با توجه به اتهام این
تقسیم بندی انجام می شود .مث ًال محکومین مالی به بند مالی و

نشان داده شود عده ای خواهان برگزاری این تجمع هستند.

ساعت که همه زندانی ها ،از هر نوع ،با هم هستند ،ماموران

مراحل اداری مفصلی دارد.

■ ■فکر می کنید این وضعیت و در واقع در زندان بودن

دقیق نمی دانم .فردا دوباره به استانداری می روم و می پرسم.

به هر حال همسرم به علت عدم توانایی پرداخت در زندان

چون پراکندگی کسانی که در سطح کشور با چنین مشکل

یا سارقین به بند مربوط به خود می روند .ظاهراً در این 72

برای این کار هم بنده باید یک ان.جی.او تاسیس کنم که خود

■ ■چند امضا برای دریافت مجوز تجمع الزم است؟

رفتار مناسبی با آن ها ندارند.

مهم تر این که آیا امضای الکترونیک قابل قبول است یا خیر.

همسرتان ،تا کی ادامه خواهد داشت؟

مشابهی روبه رو هستند ،کار را برای جمع آوری امضا سخت

هستند .ایشان به زودی دادگاهی دارند که در صورت تشکیل،

مشخص می شود که چرا رای قطعی دادگاه مبنی بر تعدیل
اقساط صادر نشده است .به عالوه این که همسرم باید اعالم

کند که قادر به پرداخت همان رای دادگاه بدوی هم نیست؛
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می کند و استفاده از امضای الکترونیکی و جمع آوری امضاها

در فضای مجازی بسیار آسان تر است.

■ ■فکر می کنید چه چیزی به عنوان جایگزین مهریه برای
حذف مهریه بهتر است؟ آیا راهکاری برای عادالنه تر شدن

یعنی همان  4ماه یک سکه هم زیاد است و نمی تواند پرداخت

سیستم خانواده وجود دارد؟

کند .از مردادماه پارسال تا امروز قیمت سکه چیزی حدود 1

میلیون و  300-400هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

ببینید ،چون مهریه جزو شرع اسالم است ،نمی توانیم بگوییم

بود ،االن سکه  5میلیون و  125هزار تومان است.

میزان مهریه را پایین و در حد معقول نگه دارند .یا این که

مهریه را حذف کنید .باید فرهنگ سازی شود که خانواده ها

مردادماه پارسال قیمت سکه  3میلیون و  700هزار تومان
■ ■روی کارآمدن رئیس قوه قضاییه جدید و تصمیماتی که

سکه نباشد ،مالی باشد که در زمان عقد موجود است .شما
چیزی را تعهد می دهید که اص ًال در زمان عقد موجود نیست

دستوری که رئیس قوه قضاییه صادر کرده تا اجرا شود ،زمان

ازدواج می شود.

دادگاه ها تشکیل شود مقداری طول می کشد و در عرض چند

ازدواج به دست می آورند و این که دو طرف حق طالق و حق

در این خصوص اعالم کرده ،در روند پرونده همسرتان تاثیری

و در واقع به نحوی دروغ می گویید .همین دروغ گویی بنای

داشته است؟

هم چنین من معتقد به تقسیم اموالی هستم که زوجین بعد از

می برد؛ این که قاضی ها احکام را دوباره بررسی کنند و

حضانت برابر داشته باشند .در واقع فکر می کنم تقسیم اموال

روز نمی توان گفت که تاثیری داشته است یا نه.

اما به هر حال ایشان خیلی تاکید دارند که سیستم فعلی مهریه

که در خیلی کشورها اجرایی می شود فکر خوبی باشد .این
که همه حقوق برای آقایان باشد درست نیست .مث ًال اگر یک

بیفتد .در واقع طبق آموزه های اسالم ،کسی که تمکن مالی

را ادامه دهد اما قانون به او اجازه جدایی ندهد ،طبعات خوبی

در ایران ،حتی سنت پیامبر نیست و هیچ کجای قرآن و شرع

خانم تشخیص داد که دیگر نمی تواند یک زندگی مشترک

نیست که کسی که پول ندارد ،باید برای مهریه به زندان

ندارد و عادالنه نیست.

ندارد در امان است .حتی ضرب المثلی هست که می گوید:

در مورد شرایط ضمن عقد هم زن ها با مشکالت فراوانی
روبه رو هستند .مث ًال آمده است که اگر آقا معتاد باشد -یا

«المفلس فی امان اهلل»؛ یعنی مفلس در امان خداست.

در هر صورت مسئله این است که میزان مهریه در کشور
اسالمی ما ،مطابق قوانین شرع نیست و ک ًال از مسیر خودش

تعدادی مشکالت دیگر که مشخص شده است ،داشته باشد-

بالها را سرمان آورده است .مانند خیلی چیزهای دیگر که

این مسایل را ثابت کند و اگر قاضی قبول کند .در نتیجه آن

خانم می تواند تقاضای طالق دهد؛ آن هم اگر آن خانم بتواند

خارج شده است .در واقع نه شرع ،بلکه عرف است که این

زن راه طوالنی برای طالق در پیش خواهد داشت.

شرع نمی گوید اما پیش می آید و قانونی می شود و یک

■ ■نکته ای دارید که در پایان اضافه کنید؟

سری آدم -مثل من ،-ناخواسته زندگی شان از هم می پاشد.

■ ■در مورد فعالیت هایتان در زمینه مهریه می توانید کمی

خیر ،فقط امیدوارم به سمت تصویب قوانین برابر حرکت

من با پیج های مجازی مختلفی همکاری می کنم و بارها

صدای ما خانواده زندانیان مهریه هم به گوش مسئولین برسد،

کنیم که براساس انسانیت باشد نه جنسیت .و این که شاید

توضیح بدهید؟

برای نماینده های مجلس کامنت و پیامک تلفنی فرستادم.

امروز صبح هم برای پیگیری گرفتن مجوز برای تجمع خانواده
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که ما هم حقی داریم.

■ ■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

گفتگو
■■مهریه؛ تضمین کننده آینده زن یا حربه ای برای ترذیل او؟

زهره متولد  ۱۳۷۰ساکن تهران است .او پس از جدایی از
همسرش همراه با پسر خردسالش از میاندوآب واقع در استان
آذربایجان غربی به تهران مهاجرت کرده است.

گفتگو از فاطمه محمدی

مهریه همواره یکی از موضوعات جنجال برانگیز و شاید پر
حاشیه خصوص ًا در وضعیت بی ثباتی اقتصادی بوده است.
برخی معتقدند مهریه مانع فسخ عجوالنه پیوند ازدواج و
تضمینی برای تامین زندگی زن پس از طالق است .برخی
دیگر مهریه را نقد کرده ،آن را باعث ترویج نگاه کاالیی به
زن دانسته و در تضاد با کرامت و ارزش بشر می دانند .گاه
از امکان مطالبه مهریه سوء استفاده ها می شود و در تورم
های اقتصادی و حباب قیمت سکه (شکل معمول مهریه) آمار
درخواست طالق و مهریه باال می رود .گاه زنان به دور از
اندیشه های شوم و انتقام گیرنده تنها در پی استیفای حقوقی
برای تامین زندگی خود و فرزندانشان پس از طالق هستند ،اما
در جامعه به سوءاستفاده از حق طلب مهریه محکوم می شوند.
گاه مهریه به اندازه نیاز مطالبه می شود و گاه مبالغ نقدی و
غیرنقدی گزاف با هدف تالفی آن چه بین زن و مرد گذشته،
حربه عناد می شود و یا ابزاری برای دستیابی به ثروت و تحقق
رویاها .اما کم نیستند آنان که از مهریه شان چشم می پوشند
تا از هر آن چه جانشان را می آزارد رهایی یابند.

در این شماره ،خط صلح به سراغ "زهره" که مهریه اش را به
اجرا گذاشته و با مهریه موافق است و نیز "یاسین" که سال
هاست گرفتار تادیه مهریه است و از مهریه منزجر شده ،رفته و
گفتگویی چالش برانگیز با آن ها رقم زده است.
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■ ■چه شد که پس از طالق به تهران مهاجرت کردید؟
قبل از این که به طور رسمی طالق بگیریم ،من از خانه قهر
کرده بودم و به خانه پدری ام رفته بودم .پدر و مادرم گفتند
تو در این خانه جایی نداری و باید هر چه زودتر به خانه
شوهرت برگردی ،ما از این رسم و رسومات در فامیل نداریم،
تو آبروی ما را برده ای .وقتی دیدم جایی برای ماندن بعد از
طالق نخواهم داشت و هیچ پولی برای اجاره حتی یک اتاق
ندارم ،تصمیم گرفتم مهریه ام را به اجرا بگذارم تا بتوانم یک
محلی برای زندگی اجاره کنم .پروسه دادگاه و جلب مهدی
بعد از طالق کمی زمان برد ،اما در نهایت مهدی یک شب
هم به زندان نیفتاد چون بالفاصله پس از جلب و انتقال مهدی
به زندان ،یکی از آشناهایش او را بیرون آورد؛ اما نمی دانم
چطور .بعد از آن هم دیگر نتوانستم مهدی را پیدا کنم .خانواده
اش هم چون از من متنفر بودند ،به سختی جوابم را می دادند.
هر زمان که بیش از حد پا پیچ شان می شدم ،فقط می گفتند
از او خبر ندارند .اما من نه در خانه پدری جایی داشتم و نه
پولی برای ادامه و اداره زندگی خودم و پسرم .تصمیم گرفتم به
تهران بروم ،شاید فرجی شد .گفتم باالخره تهران پایتخت است

و به هر حال می شود آن جا راهی پیدا کرد .در تهران با پسر
مجردی به نام محمد که هیچ گاه ازدواج نکرده بود ،آشنا شدم.
او پنج سال از خودم کوچکتر است .تصمیم گرفتیم در یک
خانه با یکدیگر به همراه پسرم زندگی کنیم .او مرا صیغه کرده
و ازدواج رسمی نکرده ایم.
■ ■میزان مهریه تان چقدر بود؟
قبل از ازدواج خیلی مهدی را دوست داشتم او هم مرا خیلی
دوست داشت .فکر نمی کردیم روزی از هم جدا شویم .من به
او گفته بودم که مهریه زیادی نمی خواهم ،اما او گفت چون
عاشقم است می خواهد  ۳۵۰سکه بهار آزادی قباله ازدواج مان
کند .خانواده مهدی بسیار مخالفت کردند اما او بر خواسته اش
اصرار کرد.
■ ■چه مدت است که با محمد زیر یک سقف زندگی می
کنید؟ چرا به طور رسمی ازدواج نمی کنید؟
پنج سال .برای این که هر زمان جانم را به لبم رساند ،دست
بچه ام را بگیرم و بروم .اگر آدم نباشد ازدواج رسمی نه او را
آدم می کند ،نه نگه اش می دارد .طی این سال ها حسابی به ما
رسیدگی کرده و از پول هایی که داده ،پس انداز کرده ام که
هر زمان وقت رفتن بود کاسه چه کنم چه کنم به دست نگیرم.
در ضمن ،او شوهر من نیست هیچ وقت او را شوهر صدا نکرده
و نمی کنم.
■ ■پسرتان چند ساله است؟
علیرضا  ۱۰ساله است؛ کالس چهارم.
■ ■پسرتان از نسبت شما با محمد مطلع است؟ آیا با این
شرایط مشکلی ندارد؟
بله ،خبر دارد .اوایل با محمد خیلی دعوا می کرد؛ دعواهای
بسیار شدید .بعضی اوقات که از محل کار برمی گشتم ،می
دیدم علیرضا پشت در مانده و محمد هم در را برایش باز
نکرده است .علیرضا ساعت ها پس از این که از مدرسه به
خانه برمی گشت در سرما و گرما پشت در می ماند .اما چون
آن زمان آمادگی شروع یک زندگی مستقل را نداشتم ،مجبور
بودم تحمل کنم و با هر دو (علیرضا و محمد) صحبت کنم
و خواهش کنم با هم بسازند .االن دعواهایشان خیلی کم تر
شده است.
■ ■اگر روزی با محمد به مشکل جدی بر بخورید ،تصمیم تان
چه خواهد بود؟
از خانه می روم و صیغه پسر دیگری می شوم .از این موارد
زیاد هستند و به بن بست نخواهم خورد.
■ ■بابت صیغه شدن آیا مبلغی تحت عنوان مهریه دریافت
می کنید؟
نه .چون این مهریه ها را هیچ کس نمی دهد .فرار می کنند و
دستمان هم به هیچ جا بند نیست .دلم را به مهریه خوش نمی
کنم .باید در طول زندگی آن قدر پول جمع کرد و پس انداز
داشت که دیگر محتاج مهریه نباشیم.
■ ■آیا اساس ًا با مهریه موافق هستید؟ با توجه به این که حتی
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موفق به دریافت آن نشده اید.
صد در صد .مهریه حق من است .این همه در خانه شوهرم
زحمت کشیدم .با عشق همه چیزم را به پایش ریختم اما او
الابالی بود و هیچ چیز را ندید .اگر مهریه ام را داده بود ،مجبور
نبودم این همه گرفتاری و خفت و خواری را تحمل کنم.
■ ■یعنی با دریافت مهریه می خواستید هزینه محبت هایتان را
از همسر سابقتان پس بگیرید؟
احساسات و عشقی که به پایش ریختم بسیار با ارزش تر این
حرف ها است.
■ ■می توانم بپرسم شما در چه سنی ازدواج کردید؟
 ۱۷سالگی.
■ ■فکر نمی کنید اگر اصطالح ًا "کودک-همسر" نبودید
و فرصتی برای تحصیل و کسب مهارت و تخصص داشتید،
احتمال وابستگی مالی به همسرتان به حداقل می رسید؟
حتی ممکن بود در دوران زندگی مشترک هم ،چندان محتاج
پرداخت وجه برای تامین مایحتاج از سوی همسرتان نبودید
و می توانستید پس از طالق وضعیت بهتری داشته باشید و
سختی های کم تری متحمل شوید.
در قرآن این طور آمده که مهریه حق زن است.
■ ■اما آیا این مهریه ،به شما پرداخت شد؟ در واقع آیا مهریه
برای شما پشتوانه بود؟
اگر مهریه ام را پرداخت می کرد ،حتم ًا پشتوانه بود.
■ ■به نظرتان مث ًال چند درصد از مردان مهریه را به همسرانشان
بعد از طالق می پردازند؟
خیلی از زنان خودشان مهریه شان را می بخشند که به نظر من
اشتباه محض است .با حربه مهریه باید تقاص عمر و آبرویی را
که تباه کرده اند ،از آنان گرفت.
■ ■خوب مردها هم برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت
پرداخت مهریه ،از حقوق نابرابری که قانون به نفع مردان در
نظر گرفته است به عنوان حربه استفاده می کنند .مث ًال حق
مطلق طالق با مردان است .مرد می تواند طالق یا حضانت
فرزندان را مشروط به بخشش مهریه کند .در آن صورت
تکلیف مهریه چیست؟
هر کسی در این شرایط یک تصمیمی می گیرد .این جا دیگر
زنان باید انتخاب کنند .یا مهریه ،یا فرزند ،یا طالق و رهایی.
همه مثل هم تصمیم نمی گیرند.
■ ■البته که این جا "انتخاب" بی معنی است .اما موانع
دیگری هم بر سر راه دریافت مهریه وجود دارد .اگر مرد ،زن
را تهدید کند که اگر مهریه اش را نبخشد اقدام به اسیدپاشی،
قتل ،نسبت دادن اتهامات واهی و جنسی می کند که در جامعه
مردساالر و سنتی امروز ایران تن زنان را می لرزاند .پس عم ًال
تعیین مهریه نمی تواند تضمین کننده استقالل مالی یا تامین
نیازهای اولیه زنان بعد از طالق باشد.
پس امثال من باید چکار کنند؟ گناه من این است که در
سن پایین ازدواج کرده ام؟ من حتی اگر برای اولین بار االن

ازدواج کنم ،باز هم کودک هستم .چرا که هنوز نتوانسته ام
جنس مردان را به خوبی بشناسم و مطمئن ًا باز هم فریب می
خورم .باید مهریه باشد که من و امثال من پس از طالق کم تر
آسیب ببینیم.
■ ■اگر نظر من را بخواهید معتقدم که باید با کودک-همسری
مقابله شود نه آن که برای این معضل تسهیالت در نظر گرفته
شود .اما به هرحال نمی توان قربانیان کودک-همسری را
هم به حال خود واگذاشت .قانون و مراکز مربوطه به شکل
صحیح باید از آن ها حمایت کنند .نباید یک اشتباه (کودک-
همسری) را با یک اشتباه دیگر (مهریه) پاسخ بدهیم ...از این
مورد که بگذریم ،ماده  ۱۰۹۲قانون مدنی می گوید که «هرگاه
شوهر قبل از نزدیکی ،زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف
مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قب ًال داده باشد
حق دارد مازاد از نصف را عين ًا یا مث ًال یا قيمت ًا استرداد کند».
نظرتان در مورد این ماده چیست؟
بله اطالع دارم .با این قانون موافق هستم.
■ ■چرا؟ آیا به نظر شما در این ماده به زن به چشم کاال نگاه
نشده است؟
نه .اص ًال .اگر کسی با دختری ازدواج کند هرچند با اون نزدیکی
نکند ،اما باعث شده فرصت ازدواج مناسب را از دست بدهد.
پس باید نصف مهریه به او پرداخته شود.
ببینید ،حتی اگر مهریه کم باشد ،مردان سوءاستفاده می کنند و
با هر اتفاقی زن را تهدید و تحقیر می کنند .یک فامیل داشتیم
که پدرش می گفت لعنت به من که مهریه دخترم را پنجاه هزار
تومان تعیین کردم .دامادم هر روز به دخترم سرکوفت می زند
و دایم می گوید طالقت می دهم .دخترم هیچ نمی تواند بگوید.
دامادشان واقعا آدم شارالتانی است.
■ ■خوب به نظرتان اگر مهریه آن دختر زیاد بود کیفیت
زندگی شان هم متفاوت می شد؟
حداقل دیگر شوهرش حساب کار دستش می آمد و زبان
درازی نمی کرد.
■ ■ترس مرد از به اجرا گذاشتن مهریه سنگین اگر باعث
اتفاقات ناگوار هم چون مواردی مثل تهدید -که قبل تر ذکر
کردم -نشود ،الاقل سبب تداوم یک زندگی اجباری خواهد
شد .آیا تداوم یک زندگی اجباری عاری از خوشی و عشق،
خواسته زنان است؟
نه ،اما اگر مهریه زیاد نباشد ،مرد سراغ زن دوم و سوم می
رود .یک زن بسیار خوب در فامیل داشتیم که شوهرش رفت
با یک زن دیگر رابطه برقرار کرد .اما زن دوم دمار از روزگار
مرد درآورد .در نهایت ،او فهمید زن اولش چه زن خوبی بوده
و آخرش برگشت.
■ ■در مثال شما ،دلیل رجوع مرد به زندگی با همسر اول
هرچه بود مهریه سنگین نبود...
بله .اما به هر حال مهریه باید سنگین باشد .اگر قرار است یک
طرف سوء استفاده کند ،بهتر است زن این کار را بکند .چون
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مرد به هر حال می تواند روی پای خودش بایستد .حتی در
محل کار برای آقایان جای خواب در نظر می گیرند .مرد حتی
می تواند در پارک هم بخوابد اما زن نه .پس بهتر است مهریه
سنگین باشد تا زن آن را به اجرا بگذارد.
■ ■آیا فکر نمی کنید به هر حال زنانی هم هستند که صرف ًا با
باال رفتن قیمت سکه اقدام به مطالبه مهریه می کنند و به مهریه
چشم طمع دارند؟
مهریه حق زن است .در قرآن گفته شده که زن هیچ وظیفه ای
ندارد .اگر بچه داری می کند ،خانه داری می کند و کارهای
دیگر انجام می دهد ،باید به او پول پرداخت شود؛ مثل نفقه
و غیره .چون زن به خانه شوهر می رود که خوشبخت شود و
خانمی کند نه این که کار کند.
فراموش نکنید که امروزه همه چیز پول است .باید پول جمع
کرد .حتی به نظر من در حین زندگی ،هر زمان احساس کردی
شوهرت برایت نمی ماند مهریه ات را مطالبه کن و نگه دار.
چون حتم ًا بعد از طالق به کارت می آید.
■ ■ممنون از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
***

یاسین متولد  ۱۳۶۵ساکن شیراز در استان فارس است .او
 ۷سال پیش از همسرش جدا شده و از همان زمان گرفتار
پرداخت مهریه تمام ناشدنی است.
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■ ■چه مدت قبل از طالق به طور رسمی ،زمزمه های جدایی
را بین خودتان و همسر سابق تان شنیدید؟ و مقدمه مطالبه
مهریه توسط همسر سابق تان چطور شکل گرفت؟
همسرم دائم ًا با من تماس می گرفت و می خواست بداند من
کجا هستم و چه می کنم .این یکی از رفتارهایی بود که واقع ًا
عذابم می داد .بارها در مورد رفتارها و حرف های آزاردهنده
اش به او هشدار دادم اما بی توجهی می کرد .انگار دست
خودش نبود .او بیمار بود و نمی توانستم به زندگی مشترک
با او ادامه دهم .او هم از زندگی با من گویا راضی نبود و هر
بار که بحثمان می شد ،می گفت اگر ناراحت هستی و جرات
داری طالقم بده؛ مهریه ام را تا قران آخر می گیرم.
■ ■میزان مهریه چقدر است؟
 ۲۵۰سکه.
■ ■از این که  ۲۵۰سکه به عنوان مهریه پذیرفته اید ،پشیمان
هستید؟
در ابتدا فکر نمی کردم کار به طالق بکشد؛ وگرنه مگر دیوانه
بودم که این کار را بکنم؟
■ ■با این میزان مهریه مخالف هستید یا اساس ًا با "مهریه" به
هر میزان مخالفید؟
وقتی زن و مرد به جایی می رسند که دیگر نمی توانند با هم
زندگی کنند ،باید مثل دو انسان متمدن از هم جدا شوند نه این
که زن به تالفی عقده های کودکی اش جیب مرد که هیچ ،خود
مرد را هم بتکاند.
■ ■پس زن بعد از طالق باید با چه سرمایه ای زندگی اش را

ادامه بدهد؟
چرا مرد باید این سرمایه را تامین کند؟ آن هم در این شرایط
اقتصادی که هر کس از پس مخارج خودش هم به سختی برمی
آید.
■ ■اما در بسیاری از خانواده های ایرانی تقسیم وظایف به این
نحو است که مرد کار می کند و درآمدی به دست می آورد و
زن به کارهایی غیر از اشتغال و کسب درآمد مثل خانه داری،
تربیت فرزندان و غیره مشغول می شود .هرچند خانواده هایی
که زن و مرد هر دو با هم کار می کنند هم کم نیستند .اما
بسیاری از زنانی که طالق می گیرند ،عموم ًا تجربه و تخصص
الزم برای اشتغال به کار ندارند...
چرا خانواده های خودشان حمایتشان نمی کنند؟
■ ■به خاطر بافت سنتی که در جامعه وجود دارد در بسیاری از
موارد خانواده ها زنان را به سازگاری با همسر در هر شرایطی
مجبور می کنند و یا پس از طالق از پذیرش آنان خودداری
می کنند .یا شاید والدینشان سالخورده باشند و تمکن مالی
نداشته باشند و هزاران دلیل دیگر .تکلیف این افراد چیست؟
باز هم دلیل نمی شود بار زندگی زنی که طالقش داده ای،
بعد از طالق هم بر دوش بکشی .در ضمن ،مگر ما زمانی که
می خواهیم تشکیل خانواده بدهیم ،کسی یک پول قلنبه کف
دستمان می گذارد؟ فقط فرصت می دهند تا بتوانیم خانه و
ماشین و هزینه های عروسی را تهیه کنیم .در طی فرصتی هم
که در اختیار داریم ،دائم ًا تهدید می کنند که اگر نتوانی ،دختر
بی دختر! زن بی زن!
■ ■این موقعیت با موقعیت زنان مطلقه توفیر بسیار دارد.
زنان مطلقه اگر سرمایه ای نداشته باشند و خانواده هم از
پذیرش آنان ممانعت ورزد ،طولی نمی کشد که باید در کوچه
و خیابان آواره شوند .حال ،اگر این زنان فرزند یا فرزندانی
هم داشته باشند ،برای تامین نیازهای فرزندانشان مثل سرپناه،
خوراک ،پوشاک ،هزینه های درمان ،تحصیل و هزاران نیاز
دیگر مجبورند برای کسب درآمد به هر ریسمانی چنگ بزنند.
زنان هم می توانند کار کنند .خیلی از مردان که حضانت
فرزندانشان را بر عهده دارند ،به تنهایی کار می کنند و خرج
بچه هایشان را هم می دهند.
■ ■آیا به نظر شما فرصت های شغلی برابر برای زنان و مردان
مهیاست؟
من به این مسائل کاری ندارم .اما شما در نظر بگیرید که االن
من ازدواج مجدد کرده ام و یک فرزند هم دارم .آیا رواست
که از شکم زن و بچه خودم بزنم و به زن سابقم بدهم؟ زن و
بچه من چه گناهی کرده اند؟ االن هفت سال است که دارم
مهریه پرداخت می کنم .کمرم شکسته است .زن سابقم پدرم را
درآورده .شما که دم از انصاف می زنید به او بگویید دست از
سر من بردارد و تمامش کند!
■ ■من قصد محکوم کردن یا تبرئه هیچ یک از طرفین را
ندارم .اتفاق ًا معتقد هستم که مهریه نمی تواند پاسخگوی
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مناسب و حالل معضالت پس از طالق باشد؛ چه برای زن
و چه برای مرد .در هر صورت الزم است تغییرات اساسی در
قوانین اعمال شود و راهکارهای موثرتر بدون خلق قربانی
وضع شود ...از این مورد که بگذریم ،می خواهم نظر شما را
راجع به ماده  ۱۰۹۲قانون مدنی بپرسم« :هرگاه شوهر قبل از
نزدیکی ،زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد
بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبال داده باشد حق دارد
مازاد از نصف را عين ًا یا مث ًال یا قيمت ًا استرداد کند».
به نظر من حتی نصف مهریه هم نباید پرداخت شود .اگر این
حالت رخ بدهد ،حتم ًا اتفاق خاصی افتاده که قبل از شروع
زندگی کار به طالق کشیده .وقتی نه زندگی کرده ای و نه حتی
رابطه جنسی با او داشته ای ،چرا باید نصف مهریه را پرداخت
کنی؟ هیچ پولی نباید داده شود.
■ ■یعنی داشتن یا نداشتن رابطه جنسی موضوعی است که
باید در پرداخت مهریه لحاظ شود؟ مگر مهریه ،پولی است که
در ازای رابطه جنسی پرداخت می شود؟
من ک ًال با مهریه مخالفم .چه رابطه جنسی باشد چه نباشد.
■ ■برای عدم پرداخت مهریه چقدر مقاومت کردید؟
مهریه پول زور است .هر چه گفتم این پول ها خوردن ندارد،
حرام است ،به گوشش نرفت .خودش از همان اول سودای
طالق و مهریه داشت .من واقع ًا مقصر نبودم .این زن کاری با
من کرد که طی این سالیان تمام قوانین مربوط به مهریه را از
بر کرده ام .اگر امکان تقسیط یا تعدیل تقسیط مهریه نبود که
کارم زار بود.
■ ■این که شما به وسیله مهریه تحت فشار هستید و این فشار
با تعدیل تقسیط مهریه و امثالهم کم و زیاد شود ،مشکل را به
طور ریشه ای حل نخواهد کرد .فکر نمی کنید قوانین غلط
باید برچیده شوند نه آن که ماده-تبصره به آن ها اضافه شود؟
من این چیزها را نمی دانم! فقط می دانم مهریه سوءاستفاده از
مرد است و بس .می خواهند ما را با مهریه از طالق بترسانند،
اما آدمی زاد اگر جانش به لبش برسد مهریه و این چیزها دیگر
جلودارش نیست.
■ ■ممنون از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
پانوشت ها:
 - 1در این مطلب ،سعی گزارشگر مبنی بر بررسی دقیق صحت مواردی

که "زهره" در مورد مهریه از بخشی از آیات قران نقل کرده نیست .صرف ًا
صحبت ها عین ًا در اختیار خوانندگان قرار گرفته است .چرا که بحث با
خانم "زهره" بر سر نظر قرآن در مورد مهریه نیست؛ بلکه گفتگویی در
مورد یکی از موضوعات اجتماعی بر اساس میزان اطالعات مصاحبه شونده
انجام شده است.
 - 2در بعضی از موارد ،گزارشگر سواالتی با لحنی قاطع مطرح کرده که
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هدف از این اقدام صرف ًا به چالش کشیدن مصاحبه شونده بوده است و نه
نظر شخصی گزارشگر.

اجتماعی
■■در اسارت مهر

مهدیعنبری
روانشناس
امشب نیز ندای اللهم فک کل اسیر را شنیدم و این بار به
ناکجا آبادی دیگر رسیدم .به دشت های خرم و با نشاط عشق،
محبت ،وصلت ،زناشویی و پیوند مقدس ازدواج! آری ،واژه
شیرین ازدواج .کلمه ای که تعریفش یعنی حالوت وصال در
کام یک دختر و پسر .غریب واقعه ای شده است ازدواج و
تشکیل خانواده در میان جوانان کشور عزیزم .شاید باز هم باید
شاکر باشیم که در همه جنبه ها و کارکردهای فردی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی ،مذهبی و غیره به یک سو حرکت می کنیم و
الاقل پارادوکسی در کار نیست .حاال جهت ،اصالح و شکوفایی
است یا دور باطل و سراشیبی انحطاط ،من که عاجز مانده ام؛
یکی پیدا کند پرتغال فروش را!
منادی در میان نماز می گفت خدایا قرض بدهکاران را ادا کن و
اسیران را آزاد کن ...خدایا ...خدایا آیا به راستی باید همه امور
را به تو سپرد؟ باید فقط از تو مسألت جست؟ آری تو یگانه
ترینی در علم و دانایی ،تو نو ٌر علی کل نوری .اما خدایا ما
هیچ نکنیم؟ فکر نکنیم؟ تدبیر نکنیم؟ پیشگیری نکنیم؟ آموزش
ندهیم؟ مشورت نکنیم؟ اصالح نکنیم؟ آینده نگر نباشیم؟ و...
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بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا ،بیش از  4500نفر بابت
بدهکاری مهریه در حال حاضر در اسارت به سر می برند .به گفته
مدیر عامل ستاد دیه کشور ،این تازه آمار رسمی کسانی است
که کارشان به حکم و زندان کشیده است؛ واال وضعیت دادگاه
و موضوع طالق کشی تلخ تر از این آمار جزئی است .مثل
آمارهای رسمی معتادان ،سن شیوع مصرف مواد مخدر ،ایدز،
زنان و مردان خیابانی ،فحشا ،اختالس و غیره .همه چیزمان شبیه
همه چیزمان است مع االسف! با این آمار رسمی ،چه بسیارند
جوانان ،میانساالن و حتی سالخوردگانی که در اسارت به سر
می برند؛ البته جوان ها بیشتر و همه مرد .همان هایی که زیر
دین هستند و اسیر بدهی به عشقشان ،پیوندشان و ازدواجشان.
اما آن سوی این سیالب بی سر و صاحب ندانم کاری و تغافل،
اسیران دیگری هستند بدون حکم و بند و زندان .جوان ،میانسال
و حتی سالخورده؛ بازهم جوان ها بیش تر و البته همه زن .همان
هایی که در طلب مهر خود هستند و طلبکار ایام عشق و پیوند
و ازدواجشان.
قرآن نحله (بخشش) بودن مهریه و پرداخت نقدی را پذیرفته
است .روایات متواتری وجود دارد که از یک انگشتر و اکتفا
به تعلیم یک سوره از قرآن به عنوان مهریه در سیره مسلمین در
زمان معصومین یاد می کند( .)1اما مهریه چیست؟ مهریه عبارت
است از مال معین یا چیزی که جایگرین مال باشد و زوج مجبور
به پرداخت آن می شود .مهریه حق کامل زن بر شوهر است که
به تهیه و پرداخت آن مسئولیت دارد .مهریه مالکیت شخصی زن
است و هیچ کس حق تصرف در آن را ندارد( .)2شاید یکی از
خیل همه چیزدانان گرامی بگوید ،این مسئله که دیگر قیل و قال
ندارد! مهر را کی داده و کی گرفته!؟ اما مهریه مدت ها است که

در کشورمان به یک معظل تبدیل شده و مهریه های سنگین و
عجیب از بزرگ ترین مشکالت اجتماعی است .در واقع آن چه
شیوع دارد و مشکالت بیش تر پدید آورده ،مهریه های فی الذمه
است که ادای آن ها در توان متعهد نیست(.)3
مهریه باید چگونه باشد؟ سکه ،طال ،پول نقد ،رز سیاه یا  2کیلو
بال مگس!؟ اگرچه در سنت و گفته های پیامبر اسالم آمده است
که مهریه هر چه کم تر باشد پسندیده تر است ،اما با توجه به
شرایط فعلی جامعه و تجربه ای که در ارتباط با افراد مختلف
داشته ام باید بگویم مهریه هایی که بین  114تا  400سکه اند
عموم ًا مهریه های متناسب تری هستند .مهریه های پایین موجب
عدم اطمینان دختران می شود و مهریه های باال نیز پسران را در
موقعیت نا ایمن قرار خواهد داد( .)4این جمالت از روانشناسی
با تالیف ده ها کتاب در خصوص ازدواج و زندگی مشترک است
که الاقل یک پیشنهاد نسبی و عملیاتی ارائه کرده است .اما آن
چه از جمع بندی نظرات فقهای شیعه و سنی استنتاج می شود،
به استناد آیه  20سوره نساء و روایات مختلفی از پیامبر اسالم
که فرمودند" :بهترین مهریه ،کم ترین آن است" یا "با برکت
ترین نکاح ،کم مهرترین آن است" ،بر استحباب کم بودن مهریه
تاکید کرده و مهریه های زیاد را مکروه می شمارند(.)8
برایم سوال پیش آمد که علت این افزایش مطالبه مهریه
چیست؟ پژوهشی یافتم که با جامعه آماری  60زوج و نمونه
ای متشکل از  52زوج به این نتیجه رسیده است که یکی از
مهم ترین عواملی که باعث افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه
می شود ،اعتیاد زوج است .اعتیاد یک عامل اساسی است که
هم منجر به درخواست طالق و هم منجر به مطالبه مهریه می
شود( .)5در مطالعه ای که به مرور سه دهه تحقیقات علل طالق
در ایران پرداخته است ،سن ازدواج و اختالف سنی زوجین،
عوامل اقتصادی ،وضعیت تحصیالت و تعداد فرزند مهم ترین
متغیرهایی که بودند که به عنوان عوامل موثر بر طالق مورد
بررسی قرار گرفته اند( .)15پیچیدگی زیادی در این میان
وجود دارد .به نظر می رسد وقتی مشکالتی نظیر اعتیاد و انواع
اختالفاتی به وجود می آیند که به هیچ وجه رفع و رجوع نمی
شوند ،طالق و مطالبه مهریه امری طبیعی است .اما چطور می
شود چیزی که اساس ًا فرع بوده و هست ،در روزگار ما به یک
اصل آزار دهنده تبدیل شود .صحت این ادعا را اظهار نظر دکتر
کاتوزیان تایید می کند که با مداقه در مواد  1069و 1087
قانون مدنی و نیز بنابر نظر مشهور فقها روشن می گردد که
مهر در عقد نکاح دائم جنبه فرعی داشته و شرط صحت عقد
نبوده و نیست ،بلکه مهر الزامی است قانونی بر عهده شوهر و
فرع بر اصل نکاح ( .)12با این اوصاف ،آن چه باید الاقل مورد
توجه جامعه علمی کشور قرار گیرد ،بررسی چرایی و چگونگی
وضعیت فعلی مهریه است .موضوعی که امروزه ابعادی فراتر از
مبانی فقهی و قوانین حقوقی یافته است .چه بسیارند پدران و
مادرانی که در راهروهای دادگاه های خانواده به دنبال دفاع از
حق پایمال شده دخترانشان هستند .چه بسیارند پدران و مادرانی
که در حال گرفتن وقت مالقات برای دیدار پسران خود در
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زندان هستند یا در تکاپو برای یافتن سند باغ و ملکی که با
احتساب همان  110سکه قانونی و هر سکه با نرخ فعلی حداقل
 5میلیون تومان ،باید دستکم  550میلیون تومان ارزش داشته
باشد .چه بسیارند فرزندانی بالتکلیف و بی سامان که منتظرند
پدر و مادرشان ابتدا مسائل مالی خود را حل و فصل کنند و
سپس به آن ها بپردازند .و چه بسیار خانواده هایی که اگر در
جامعه ای مبتنی بر آگاهی زندگی کرده بودند ،امروز بیشتر وقت
خود را به تماشای دیوارهای خاکستری دادگاه خانواده سپری
نمی کردند و از ترازوی عدل و انصافش متوقع نبودند.
پیشینه و تاریخچه این خار مغیالن چیست؟ مهر با فتح میم در
آغاز بهای فروش زن به شمار می رفت .با ظهور ادیان الهی و
تدوین قوانین ،مهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیه الهی
درآمده است .در عرف کنونی ایران ،مفهوم اسالمی مهریه برای
دختران کام ًال متحول شده و دیگر هدیه به حساب نمی آید ،بلکه
وثیقه نکاح و جریمه طالق است( .)6این هم از ذکر تاریخچه
ای مختصر و مفید! البته برخی محققان دینی پیدایش مهریه را به
زمان خلقت آدم و حوا نسبت داده اند و گفته اند اولین کابینی
که برای مبداء نسل کنونی بشر -یعنی نکاح آدم و حوا -معین
شد ،آموزش احکام و َ
حکم الهی بوده است( .)7با نگاهی به
تاریخ و تمدن های مختلف روشن می شود که مهریه در ادیان و
تمدن های قبل از اسالم نیز به شکل های گوناگون وجود داشته
است؛ بنابراین اسالم آن را امضا نموده است نه تاسیس (.)12
خوب است در این مقال سراغی هم بگیریم از قانون .قانون
در این وانفسا چه می گوید؟ قانون حمایت از خانواده برای
اولین بار در سال  1346تصویب شده است و تا سال  91سه
مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته است .علی الظاهر در ماده 22
قانون حمایت از خانواده مصوب  1391نقطه عطفی پدیدار شد
و آن تعیین سقف  110سکه بهار آزادی برای پرداخت مهریه
توسط زوج بود که وصول آن مشمول مقررات و قانون اجرای
محکومیت های مالی است ( .)9به نظر می رسد این قانون هم
نتوانست مرحم چندان موثری بر زخم های طلبکاران و بدهکاران
مهریه باشد و مهم تر آن که مانند بسیاری از قوانین دیگر منجر
به پایه ریزی تغییرات بنیادین نشد و به همان خاصیت ُمسکن
وار همیشگی قناعت شد .بماند که دقیقا از همان سال تصویب
این قانون ،خ ِر اقتصاد کشور خودش را درازتر از گذشته بست
و قیمت مسکوک رایج مهریه سر به فلک گذاشت و دوباره روز
از نو...
سوالی که سال ها است ذهنم را مشغول ساخته ،این است که
چه زمانی قرار است قوانین ما که از نظر کمیت کم هم نیستند،
صاحب کیفیت و ژرف اندیشی بیش تری شوند!؟ مث ًال چرا
آموزش مهارت های زندگی در مدارس ،قانون آموزش های
پیش از ازدواج و یا قانون احراز صالحیت جهت فرزند آوری
تصویب نمی شوند!؟
به نظر مي رسد نظريات مختلفی که در خصوص مهریه وجود
دارد ،هیچ یک به طور مطلق درست و كامل نيستند و تنها برخي
جنبه هاي مهريه را لحاظ كرده اند .بنابراين شايسته است مهريه

در قالب حقوق خانواده و همراه با نهادهاي مرتبط ديگر تفسير
شود و ارائه تفسيري انتزاعي از مهر ،مصون از خطا نخواهد بود
( .)10شاید منطقی ترین مطلبی که در ارتباط با موضوع مهریه
یافتم همین مطلب باشد .آری ،باید مهریه را همراه با سایر نهاد
های فردی و اجتماعی دیگر در نظر گرفت و تحلیل کرد .وجود
و وجوب مهریه را عطیه الهی ،دلیلی برای جبران کسری سهم
االرث زن ،وسیله تضمین حقوق زن در مقابل حق طالق ،ارتقای
منزلت اجتماعی زن ،ما به ازای هزینه های جهزیه ،دلیلی بر
کمال یابی زن و غیره عنوان کرده اند .فرض کنیم مهریه همه
این ها باشد یا نباشد .دقیق ًا در همین نقطه یاد کالم گوهرباری
از بزرگان فامیل می افتیم در مجلس با شکوه و عظمت مهربُران
که« :مهر را کی داده و کی گرفته» .در نوع خودش واقع ًا جمله
گوهرباری است و البته کارکرد هم داشته است و تا همین نسل
پدران و مادران خود ما ،با همین جمله سر سفره عقد حاضر شده
اند ،سال ها زندگی کرده اند و خبری هم از اسارت و بگیر و
ببند نبوده است.
همه نیک می دانیم که شرایط امروز پیچیده شده است و
تکنولوژی ،فضای مجازی و غیره همه چیزمان را زیر و رو کرده
است .اما چاره مشکل حاضر و وضعیت اسفناک خانواده های
درگیر دریافت و پرداخت مهریه در تعریف های علمی و فقهی،
قانونگذاری ،تشکیل کمپین دفاع از حقوق بانوان طلبکار مهریه،
تشکیل کمپین دفاع از حقوق مردان بدهکار و غیره نیست .به
نظر می رسد این همان حلقه مفقوده کل جامعه شتاب زده و
فست فودی ما است؛ آموزش .امیدوارم که ابر و باد و مه و
خورشید و فلک باالخره یک جایی ،یک زمانی دست به دست
هم دهند و اوضاع نسل حاضر را بهبود دهند .اما نسل بعدی و
فرزندانمان؛ آن ها باید با این حجم از پیشرفت و دسترسی به
فناوری های نوین ،از آموزش های بهتری برخوردار شوند .آن
ها نباید مانند نسل ما با قوانین کشت دیم پرورش یابند .آن ها
باید با مهارت های بیش تری وارد عرصه زندگی مشترک شوند.
بنابراین از همین امروز باید به فکر آن ها باشیم ،چرا که فع ًال
سیستم آموزش رسمی و غیر رسمی کشور کارکرد تربیتی و
حتی تعلیمی خود را از دست داده و اگر شر نرساند ،ما را به خیر
آن چندان امیدی نیست .متاسفانه علی رغم میل باطنی ام باید
بگویم که ناچاریم از خیر فرایند آموزش از باال به پایین نیز که
اساس فرهنگ سازی در جامعه است ،بگذریم و خودمان آستین
باال بزنیم؛ هر چند سخت و طاقت فرسا .البته شکی هم نیست که
در هر صورت مسئولیت فردی ،هیچ گاه از گردن یکایک افراد
جامعه ساقط نخواهد شد.
بر ماست که جدای از دست تقدیر و مشیت الهی و غیره به دالیل
و وظایف خود به عنوان پدر و مادر فکر کنیم و آگاهانه قدم در
مسیر فرزنددار شدن بگذاریم؛ نه فقط به عنوان ابزار و ادوات
تولید مثل .بر ما است که فرزندانمان بتوانند در خانه هایی امن
و آرام ،توام با عشق و محبت بی دریغ و دور از مادیات رشد
کنند .بر ماست که دختران و پسران خود را به عنوان پدران و
مادرانی شایسته برای آینده تربیت کنیم.
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خالصه کالم این که مهریه یک واجب شرعی ،عرفی و قانونی
در جامعه ما است و هر کس در هر یک و یا همه این چارچوب
ها ملزم به گردن نهادن بر آن است .اما کیفیت این مسئله قابل
نقد و بررسی است و البته تغییر .ما پس از طی طریقی پر از
فراز و نشیب ،هنوز در مقدمات و تعاریف مشکالت اساسی
داریم و تعاریف دقیق ،علمی و دارای قابلیت اجرا و ارزیابی
در دنیای واقعی و مناسب با نیازهای روز برایمان هم چون
کیمیاست .تعریف مفاهیم اصلی چون زن ،مرد ،بلوغ ،ارتباط
جنسی ،خانواده ،ازدواج ،خوشبختی و شکوفایی مملو از تناقض
و نقصان است؛ چه برسد به یک مفهوم فرعی چون مهریه .اگر از
همین حاال دست به کار شویم ،شاید نسل بعدی مصون از تجربه
چنین اسارتی باشد.
پانوشت ها:
 - 1موسوي تاکامی ،سید صادق ،مهریه و رابطه آن با نحوه پرداخت در
قرآن و روایات معصومین ،ماهنامه پژوهش ملل ،)16( 2 :1396 ،صص
.133-117
 - 2توسلي ،افسانه؛ فوالدي ،ليال؛ امان الهي ،مينا ،بررسی جامع شناختی
نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی ،فصلنامه
مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان ،)4( 12 :1393 ،صص .68-43
 - 3علی سعیدی ،محمد ،بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین ،فصلنامه
حقوق ،)101( 40 :1387 ،صص .127-109
 - 4کیهان نیا ،اصغر ،مهريه مناسب ازدواج ،روزنامه شرق ،شماره ،1119
 2اردیبهشت ماه 1389
- 5جاللي ،سيد مهدي ،نقد و بررسي مهريه در اليحهي حمايت از خانواده.
فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ،)48( 12 :1389 ،صص 218-
.183
 - 6بيرانوند ،رضا؛ صاحبدل نيا ،منصوره ،علل افزایش مطالبه مهریه از سوی
زوجه در سال های  ،95-96فصلنامه تحقيقات حقوقی تطبيقی ایران و بين
الملل ،)41( 11 :1397 ،صص .152-127
 - 7کالنتري ،عبدالحسين؛ روشن فکر ،پيام؛ جواهري ،جلوه ،مرور سه دهه
تحقيقات علل طالق در ايران .فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان،
 ،)53( 14 :1390صص .162-129
 - 8هاشم نژاد ،زهرا؛ غالمپور ،محمدرضا ،ررسی فقهی و حقوقی تعدیل
مهریه .فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن ،)46( 10 :1394 ،صص
.156-136
 - 9امامي نمينی ،محمود ،ماهیت مهر و نقد مهریه های سنگین .مقاالت و
بررسي ها ،)86( 10 :1386 ،صص .44-31
 - 10آناهید ،فاطمه ،بررسی فقهی مهریه زن و فلسفه آن در نظام حقوقی
اسالم .مجموعه مقاالت همایش منطقه ای زن در نظام حقوقی اسالم ،دانشگاه
آزاد اسالمی
 - 11بهمن پوری ،عبداهلل؛ جعفرپور ،سهیال ،جایگاه فقهی و حقوقی مهریه
در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده  .1931دوفصلنامه
علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده ،)67( 22 :1391 ،صص .125-101
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 - 12تقي زاده ،علي؛ موسوي ،سید احمد ،ضمانت مهريه .فصلنامه پژوهش
حقوق ،)29( 12 :1389 ،صص.86-65

اجتماعی

■■مهریه باعث دوام یا آفت خانواده؟
میناجعفری
وکیل پایه یک دادگستری

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 طالق 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 طالق 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 مردساالر است.
در حالی که مهریه باال الزام ًا 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 دقیق ًا
به همین دلیل شاهد طالق های فیزیکی و عاطفی و متعاقب آن
افزایش خیانت زنان و مردان متاهل در اجتماع ایران برای حفظ
پوسته ظاهری زندگی هستیم.
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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 باال 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 طالق و پرداخت مهریه اندک زن چه به صورت یکجا
و چه به صورت اقساط نسبت به طالق 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 مردساالر حاکم بر دادگاه
ها و ایجاد تضییقات متعدد بر بهره مندی زن از تنها حق قانونی
اش در زندگی مشترک ،مانع دانستن مهریه باال برای جلوگیری
از فروپاشی زندگی مشترک ،امر چندان صحیح و معقولی در
درازمدت به نظر نمی رسد.
برای مثال پس از تعیین سقف  110غیرشرعی 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 ،عم ًال تنها حق قانونی زنان مورد تمسخر و پامال شدن
قرار گرفت .در حالی که اندکی به موضوع حق بی چون و چرای
مردان برای طالق 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 طالق
یکجانبه مرد و عدم تامین مالی زن در جامعه مردساالر 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
صرف ًا 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.

اجتماعی

■■مهریه ،سنتی دیروزین با تجربه ای امروزین

مرتضیهامونیان
فعال حقوق بشر

جمله معروفی است که هنگام خطبه عقد در میان مسلمانان
اح ُس َّنتِی َف َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُس َّنتِی
در ایران شنیده می شودّ .
النِ َک ُ
س مِ ّنِی .می گویند حدیثی است نقل از پیامبر اسالم .عده
َف َل ْی َ

ای علمای هر دو جریان اصلی در میان مسلمانان -یعنی
شیعیان و اهل سنت -آن را امری فطری می دانند و البته
گروه دیگری هم در سند حدیث به جد اشکال کرده اند و آن
را ضعیف می پندارند .هرچه هست ،به مانند همه آن چه که با
وجود سندی ضعیف یا به فرض فطری بودن ،برحسب تواتر
بر زبان ها می چرخد و قطعی پنداشته می شود ،این جمله
آغازگر خطبه عقدی است که در سنت اسالمی خوانده می
شود .عقدی که یکی از محکماتش "مهریه" است .کلمه ای
که در قرآن ،متن مقدس دین اسالم از آن سراغی نیست .در
قرآن سخن از "صداق" آمده است .از مصدر "ص د ق" و بر
معنای "صدق و درستی" .این مسئله در ادیان ابراهیمی سابقه
دار است .در کیش یهود هم از "خطوبا" سخن به میان آمده
است «که همسان ریشه خطبه به کسر اول یعنی خواستگاری
است می داند و مهر را به خود زن تسلیم می کردند»(.)1
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اما داستان انسان ایرانی از حمله اعراب به ایران و مسلمان
شدن ایرانیان آغاز نمی شود .همان طور که گفته شد ،پیش
از حضور اسالم در ایران ،یهودیان هم بودند و سنت مهریه
یا همان خطوبا را داشتند .اما پرسشی که می توان کرد این
است که آیا در ایران پیش از اسالم هم سخنی از مهریه به
میان بوده است؟ فراموش نکنیم که مهریه نامی است که ما
ایرانی ها بر "صداق" قرآنی نهاده ایم .یعنی کلمه ای از ریشه
مهر و دوستی شاید در تالش برای ترجمان صداق از مصدر
صدق و درستی.
مسئله عام تر مهریه و موضوع کلی آن ،عقدی به نام ازدواج
است .پدیده و واقعیتی اجتماعی که تحت تاثیر فرهنگ و
نقش و موقعیتی که در آن به سر می بریم تنظیم می شود
( .)2در تمام تعاریف ازدواج شناسایی آن به عنوان یک
رابطه حقوقی و تبعیت آن از قواعد اجتماعی و آن چه ما آن
را فرهنگ می دانیم دیده می شود .هم چنین در این تعاریف
ازدواج به عنوان یک نهاد و کانون اجتماعی ملهم از سه منبع
قانون ،عقاید اجتماعی و اعتقادات مذهبی شناسایی و فهم می
شود (.)2
ناظر به این تعریف و این گونه فهم از مسئله ازدواج و در
تالش به پاسخ به پرسش فوق مبنی بر جستار مسئله مهریه
در تاریخ ایران پیش از اسالم ،الجرم می بایست پای دیانت

غالب آن دوران در ایران ،یعنی دیانت زرتشتی را به این
مسئله باز کرد .قطع ًا خوانندگان عزیز با نگارنده این سطور
همراه اند که پیوند ازدواج در ایران پس از اسالم نیز کام ًال
تحت تاثیر دیانت تازه مسلط شده قرار گرفته و قواعد و
قوانین آن تحت تاثیر فرهنگ مسلط با ستون فقرات دین
حاکم تغییر کرد .تغییری که نتیجه آن هم چنان در ایران
امروز حضوری زنده دارد .گرچه تالش می شود تا نگاه برابری
خواهانه و به روزی به آن بشود و با فهم امروزین از "رابطه"
میان دو انسان فهم شود ،اما هم چنان نگاه و گفتمان مسلط،
همان نگاه سنتی ملهم از دیانت غالب است.
حال با توجه به نکات آغازین ذکر شده در باال و برای درک
این مسئله در ایران پیش از اسالم تحت تاثیر دیانت و شرع
زرتشتی ،باید این پرسش را در گام اول از علمای امروزین
این دیانت پرسید که نگاه آنان به مسئله مهریه چیست و
در میان زرتشتیان امروز -این بازماندگان از دیانت و سنت
فرهنگی دیرباز ایرانی ،-مهریه چگونه فهم می شود .در وبگاه
موبد کوروش نیکنام ،در پاسخ به پرسشی دقیق ًا ناظر به
مسئله مطروحه ما با این کالم که «آیا جوانان زرتشتی مهریه
ای تعیین می کنند یا خیر و آیا مهریه اصوالً رسمی ایرانی
است؟» چنین پاسخ داده شده است که (متن کامل به سبب
اهمیت جمالت و کلمات ذکر می شود)"« :مِهر" یک واژه
پارسی ،به چمار (معنای) دوستی و پیمان است .از زمانی که
ایرانیان مهر (نور خورشید) را ستایش می کردند ،خورشید و
نور آن را نماد پیمانداری و مهربانی می دانستند .زیرا خورشید
هر بامداد پیماندار بود و پیوسته به زندگی مردم نورافشانی
می کرد .بنابراین آنان حلقه هایی همانند دایره خورشید از
جنس گوناگون فراهم کرده بودند تا پس از هرگونه عهد و
پیمانی آن را به رسم امانت به یکدیگر پیشکش می کردند.
این حلقه گاهی در دستان قرار می گرفت (همانند حلقه ای
که در دست نگاره فروهر در سنگ نوشته ها دیده می شود)،
زمانی زینت بخش مچ دست ها بوده است ،گاهی این حلقه
به گوش آویزان شده است (غالم حلقه به گوش) و سرانجام
این حلقه به انگشت دست زده می شود که همگی نشان از
مهر و پیمانداری بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است .مهریه
در فرهنگ ایرانی تنها حلقه مهر است که اکنون برای ارزش
بیش تر پیمانداری با جنس فلزهایی گرانبها مانند مس ،نقره
و زر ساخته می شود تا عروس و داماد برای پیمانداری به
یکدیگر پیشکش دارند .زرتشتیان برای فرزندان خویش غیر
از این مهریه ای ندارند (.»)3
در کالم پاسخ وبگاه موبد نیکنام ،پس از ریشه شناسی کلمه
مهریه از واژه مهر و ترجمان آن ،از حلقه هایی سخن می روند
که نشان مهر و پیمانداری است .حلقه مهر است و البته امروز
از جنس فلزات گرانبها ساخته می شود که هزینه بر است.
این حلقه چه بر گوش بنشیند چه بر انگشت انگشتری دستان،
امری نزدیک به همان حلقه مرسوم ازدواج است که مسلمانان
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نیز از آن استفاده می کنند .در واقع ناظر به گفته وبگاه موبد
نیکنام ،در میان زرتشتیان ،به جز حلقه مهر ،دیگر مهریه ای با
آن ساختار در میان مسلمانان ،وجود ندارد.
اما فقط مسئله در زمان ازدواج نیست .در واقع عموم ًا مسئله
مهریه وقتی بدل به معضل می شود که نه پیوند ،که جدایی
رخ دهد .مستند به پرسش و پاسخی در وبگاه انجمن موبدان
تهران ،در خصوص بحث مهریه ،ذیل ماده  21احوال شخصیه
زرتشتیان ،این مسئله چنین بحث می شود که« :در اجرای
مراسم زناشویی مهریه تعیین و قید نمی شود .یعنی زرتشتیان
مهریه دارند ،ولی در زمان انجام مراسم زناشویی قید نمی
شود .یعنی هر زمان که بنا به همین اصل (ماده  )21با دالیل
کافی دادگاه حکم به طالق صادر کرد .طبق ماده  ،29شورای
حل اختالف زرتشتیان محل سکونت با توجه به این که حق
بیش تر با کدام یک از طرفین است ،مدت ازدواج ،میزان
درآمد ،دارایی شوهر و داشتن یا نداشتن فرزند ،با مشورت
با هفت نفر از فامیل عروس و داماد -که طبق عرف در زمان
گواه ازدواج گواهی داده اند -و غیره" ،میزان مهریه" را
تعیین و رسم ًا به دادگاه صالحه اعالم می نمایند تا قانون ًا عالوه
بر بندهای  21تا ماده  ،31کارسازی گردد (.»)4
یعنی در تکمیل سخن وبگاه موبد نیکنام ،در ابتدا مهریه ای
قید نمی شود ،اما در صورت بروز مسئله جدایی ،با کم و
کیفی که در باال گفته شد ،مهریه ای تعیین می گردد که بر
عهده مرد است تا پرداخت کند .ظاهراً اصل بر عدم اختالف
است .اما در صورت بروز مسئله ،مهریه مطرح و باب بحث
مالی در کنار آن گفتار از مهر و پیمانداری آغاز می شود.
انگار تا پیمانداری هست سخن مالی نیست ،اما وقتی پیمان
شکسته می شود ،پای محاسبات مالی هم به میان می آید.
اما اگر به متون زرتشتی و رویدادهای ایران باستان برگردیم،
پاسخ های قابل توجه تری هم برای پرسشمان دریافت
خواهیم کرد .پاسخ هایی که نشان می دهد ،پاسخ های شرعی
علمای زرتشتی امروز هم تحت عنصر زمان و مکان بعض ًا
تغییراتی را با خود همراه کرده است.
در گات ها یا همان گاهان زرتشت ،هات پنجاه و سه،
بندهای سه و هشت به ازدواج پوروچیستا جوان ترین دختر
زرتشت اشاره می کند ( .)5ازدواج چه در اندیشه زرتشتی
و چه در تمام متون باستانی و دوره میانه ما مسئله ای مهم
و پرداختنی بوده است .کهن ترین اسناد ازدواج آن دوران
دستکم شش قباله هستند که از ساختار یکی اند و اما از نظر
شیوه بیان و محتوا و مطالبشان تفاوت دارند .کهن ترین این
متون ،متن پهلوی "درباره پیمان کدخدایی" ،متعلق به سال
 627یزدگردی (حدود  1278م) است .بعد از آن" ،آخرین
پیمان پهلوی" متعلق به  767یزدگردی (حدود  1418م)
است که سومین سند بلند است ( .)6در این اسناد از تعهدات
پسر به دختر سخن به میان آورده است .یکی از آن ها که می
توان آن را به مهریه فهم کردُ " ،گهریک" است .عددش هم

در آن زمان زیاد بوده است .به گفته دکتر سعید عریان ،زبان
شناس با تخصص در فرهنگ و زبان های باستانی ،از اعداد
مختلفی هم در خصوص مهریه نام برده شده .در متن "درباره
پیمان کدخدایی" 3 ،هزار درهم سیمین شهر آورش ،یعنی 3
هزار پول نقره رایج به عنوان مهریه ذکر شده است .در "نکاح
از روش ایران" ،مهریه  2هزار درهم سی م ناب ویژه (برابر با
نقره خالص) و  2دینار زر سرخ سلطانی است .در "آخرین
پیمان پهلوی" و "دعای نکاح گفتن" ،از  2هزار درهم سیم
سپید ویژه ( برابر با نقره خالص) و  2دینار (برابر با پول طال)
زر سرخ سره (خالص) نیشابوری به عنوان مهریه نام برده شده
است (.)6
می توان وزن درهم نقره را در آن زمان پیدا کرد و در سه
هزار ضرب کرد و با قیمت امروز قیاس کرد تا مشخص
شود که این اعداد به چه میزان سنگین بوده اند .اصطالح ًا
عندالمطالبه هم بوده است؛ یعنی پسر متعهد می شده که آن
مال از آن زمان به بعد نزد او امانت است و هر زمان مطالبه
می شده ،می بایست پرداخت می کرده.
اما در زمینه مهریه ،قدیمی ترین قانونی که شناخته شده قانون
"حمورابی" است .طبق مواد  138و  139قانون حمورابي
«اگر زن عقیم بود و طالق داده شود ،شوهر مکلف است که
مهر و جهیزیه وی را تسلیم کند و در صورتی که زن مهریه
و جهیزیه نداشته باشد ،پرداخت مقدار یک من نقره به او
ضروری است و هر گاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالی
از قبیل آن شود ،به لحاظ جرم ارتکابی شوهر از تسلیم مهریه
و جهیزیه معاف میشود» (.)7
مهریه تنها سوغات اسالم نیست .بماند که حتی در سنت
اسالمی هم مهریه نه قانون تاسیسی ،که امری امضایی است؛
یعنی ابتکار اسالم و مسلمانان نیست و بازمانده از دیروز
است و تایید شده توسط دین جدید با قوانین خاص خودش.
مسئله هم نیست که آن را چه بنامیم .صداق ،کابین ،مهریه
یا هر امر دیگری .دستکم در ایران با پژوهش هایی که بر
عقدنامه های پهلوی و پازند شده ،مشخص می شود که این
مسئله به عصر زرتشت پیامبر و پیش تر از او باز می گردد.
برای مثال در یکی از متون دعایی پازند سه ،عالوه بر این
که به ازدواج اشاره های مستقیمی شده است ،به صراحت از
مهریه ای گزاف سخن می راند .این متن "دعای نکاح گفتن"
است که در صفحه  127متون پازند قرار دارد .برای آشنایی
بیش تر با شرایط اسناد آن دوره ،قسمتی از این متن را در
اینجا می آوریم« :به نام آفرین دادار هروسب آگاه ...بخشش
کند دو هزار درم سیم سپید ویژه(ناب) و دو دینار زر سرخ
سره نیشابوری به نام و سروری فالنی رسید .در حضور شما
خویشاوندان این سروری که به وصلت مسطور هر دو آمد،
فالنی در حضور شما در مورد دادن مبلغ فوق و نیز وفای به
عهد به زبان قبول کرد.)7( » ...
مهریه چه با خوانشی مبتنی بر آیین مهر ،مبتنی بر دوستی

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال دهم ،خرداد 1398
شماره 97

و مهرورزی و پیمانداری و چه با خوانش قرآنی آن با لفظ
صداق ،قرار است محکم کننده پیمان یک زندگی باشد .قرار
است دوستی و مهر ایجاد کند و نشانه صداقت و راستی باشد.
اما انگار سرنوشتش در هر دو دوره کهن شدن دینی در ایران
چه در فرهنگ زرتشتی و چه اسالمی -این بوده که با وزنهای سنگین بر گرده بدل شود و عددهای نجومی نه چیزی از
دوستی و مهر بگذارد ،و به موجب آن از صداقت هم نشانی
نماند .در واقع قرار است سنتی چون مهریه ،شادی افزون یک
زندگی باشد .امروز علمای زرتشتی در شرعیتشان ،چونان که
گفته شد چنین کرده اند .شاید روزگاری برسد که در ایران
امروز به طور عام هم مهریه از وبال به نشان عشق و پیمان
بدل شود .چونان که فردوسی در پیوند زال و رودابه چنین
می سراید که:

سزاوار او خلعت آراستند
ز گنج آن چه پرمایه تر خواستند
بکابل دگر سام را هر چه بود
ز کاخ و زباغ و زکشت و درود
دگر چارپایان دوشیدنی
ز گستردنی هم ز پوشیدنی
به سیندخت بخشید و دستش بدست
گرفت و یک نیز پیمان ببست
پذیرفت مر دخت او را بزال
که باشند هر دو بشادی همال
سرافراز گردی و مردی دویست
بدو داد و گفتش که ایدر مایست
به کابل بباش و به شادی بمان
ازین پس مترس از بد بدگمان
شگفته شد آن روی پژمرده ماه
به نیک اختری برگرفتند راه
پانوشت ها:

 - 1مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم
 - 2محبوبی منش ،حسین ،تغییرات اجتماعی ازدواج ،مجله مطالعات
راهبردی زنان ،1383،شماره 26
 - 3برای اطالعات بیش تر ر.ک به :وبگاه موبد کوروش نیکنام ،پژوهنده
فرهنگ ایران باستان ،پرسش و پاسخ دینی
 - 4برای اطالعات بیش تر ر.ک به :انجمن موبدان تهران ،پاسخ به
پرسش هایی پیرامون مهریه ،بلوغ فکری و غیره 12 ،شهریورماه 1388
 - 5مرادی غیاث آبادی ،رضا ،گاثای زرتشت ،پژوهش های ایرانی،
تهران1392 ،
 - 6تعهدات سنگین داماد باستان ،تارنمای خبری زرتشتیان23 ،
شهریورماه 1397
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 - 7مهریه در ایران باستان ،روزنامه قانون 3 ،شهریورماه 1397

گفتگو
■■در گفتگو با نسیم امینی ،حقوقدان؛
سکه و حقوق

گفتگو از سیاوش خرمگاه
در این شماره از خط صلح با خانم نسیم امینی به عنوان
حقوقدان ،مصاحبه ای در مورد مهریه صورت گرفته است.
تاکید پرسشگر بر روشن شدن زوایای حقوقی مهریه ،نگاهی
به معضل زندانی شدن درصدی از مردان بعد ازدواج و یا حین
جدایی به علت مطالبه مهریه از ایشان و هم چنین راهکارهای
موجود و یا ممکن در این زمینه بوده است .خانم امینی معتقد
است که در حال حاضر مهریه در مسیر واقعی خود قرار ندارد
و همین انحراف را علت بروز مشکالت زیادی در نهاد خانواده
ایرانی می داند .وی بر این باور است که آموزش های صحیح
قبل از ازدواج به جوانان ،نگاه واقعگرایانه به مهریه و میزان
آن در حین ازدواج ،موجب کاهش بسیاری از اختالفات
خواهد شد.
■ ■اساس ًا چرا ما در قانون مهریه داریم؟ هدف و فلسفه آن
چه بوده؟
مهریه در اسالم به نحوی ارج نهادن به مقام زن است و قانون
ما هم که نشات گرفته از دین اسالم است .در اسالم مهریه
به عنوان هدیه و یا پیشکشی است که مرد برای محبوبش
تدارک می بیند؛ با توجه به وضعیت مالی و دارایی مرد می
تواند زمین ،خانه ،چند عدد سکه طال و شاخه گل و یک جلد
قرآن و یا مانند مهریه فاطمه دختر پیامبر ،آب باشد .مهریه
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جهت باال بردن مقام و منزلت زن است و این که زن خود را
رایگان در اختیار مرد قرار ندهد .در کل مهریه تاکید بر جنبه
مادی نبوده ،بلکه شیوه ای برای ابراز عشق و عالقه مرد به
زن در نظر گرفته شده است .متاسفانه اکنون مهریه به ارزش
گذاری روی زن و به نوعی معامله کردن با ازدواج بدل شده
است.
به شخصه و به عنوان یک زن ،با اصل منطق مهریه مشکلی
ندارم .هم چنین با توجه به این که گرفتن مهریه به نوعی
هدیه است ،حس خوبی نسبت به آن دارم؛ به این معنا که
می تواند سبب ازدیاد عالقه طرفین نیز باشد؛ اما نه به بهای
ساقط شدن یک مرد از زندگی .آن چه در عرف ما جا افتاده،
اشتباه محض است؛ چرا که این هدیه باید با عشق و عالقه
پیشکش شود ،نه به بهای سنگینی که معموالً حین جدایی
پرداخت و باعث نفرت مرد از ازدواج می شود .با توجه به این
که انسان غیرقابل ارزش گذاری است ،مهریه نباید به مثابه
قیمت گذاری روی زن تلقی شود؛ چرا که این امر موجب
تحقیر منزلت انسانی وی می شود .مهریه پشتوانه یک زن
برای آینده و یا مال اندوزی نیست .هرچند مسایل مالی در
زندگی مقوله ای غیر قابل انکار است ،اما هدف از ازدواج
آرامش زن و مرد و بقای نسل است.
■ ■به نظر شما مهریه توانسته است موجب استحکام بیش تر
خانواده ها بشود؟
از دید من مهریه قوام بخش یک زندگی پایدار نیست.
متاسفانه واقعیت موجود حاکی از باالرفتن افسار گسیخته

نرخ مهریه هاست و در مقابل شمار پرونده های طالق و تزلزل
زندگی ها نیز به همان نسبت رو به افزایش است .با این توصیف
مهریه ضامن خوشبختی یک زن نیست اما می تواند یک مرد را
بدبخت کند.
استحکام خانواده در گرو تربیت صحیح فرزندان ،از بین بردن
رسوم و تجمالت اشتباه و مطالعه کافی است .البته با توجه به
این که جامعه عمدت ًا مردانه است ،جهت حمایت از زن ،به عنوان
جنس دوم ،مهریه می تواند یک پشتوانه اجتماعی اقتصادی در
حد حدود  30درصد کل شرایط الزم لحاظ شود .در شرایطی که
گاهی مردان به راحتی زندگی مشترک را ترک می کنند یا به
دنبال هوس بازی و روابط متعدد هستند ،مهریه می تواند کمک
کننده و یا حتی بازدارنده باشد.
■ ■نظر شما در خصوص شرایط مطالبه و پرداخت مهریه
چیست؟ آیا با زندانی شدن افراد موافقید؟
از دید من قانون انعطاف زیادی درباره مطالبه مهریه داشته
است؛ مانند حدگذاری روی سقف مهریه به اندازه  110سکه،
درخواست احضار از طرف مرد و یا تعدیل اقساط مهریه .به هر
حال مهریه به عنوان یک دین یا بدهی است که مرد باید مانند هر
بدهی دیگری پرداخت کند و در صورتی که عنداالستطاعه باشد
باز هم به مردان کمک می کند و این نیز لطف بزرگی از طرف
قانون به مردان است ،که توانسته است تا حدی مانع زندانی شدن
و یا سقوط زندگی مرد شود .از این رو ،به نظر من بیش از این
که مشکل از قانون باشد ،مشکل ناشی از عرف و فرهنگ ماست.
متاسفانه آقایان وقتی عاشق می شوند ،هر مهریه سنگینی را قبول
می کنند و بعد از به اجرا گذاشته شدن مهریه و یا درخواست
طالق ،از دست قانون شاکی می شوند.
■ ■راهکار شما به جای زندان چیست؟
ابتدا باید تاکید نمایم که فرد بدهکار در هر صورت طبق قانون
باید دین خود را ادا کند و برای حمایت از طلبکار ،در ایران
قانون ضمانت اجرایی دارد ،که ابتدا توقیف اموال و سپس
حکم جلب و زندانی شدن است .با این حال ،من با زندانی شدن
مردانی که واقع ًا توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارند ،مخالفم.
ولی ای کاش مردان از ابتدا به مبالغ نامعقول خارج از توان
خود تن نمی دادند .به هر حال زنان هم دالیل خاص خود را
برای درخواست مهریه دارند .از لحاظ قانونی بعد از مرگ مرد،
یک-هشتم از اموال وی به زن می رسد و گاهی زنان معتقدند
که مهریه مکمل این سهم االرث است .زن یک-هشتم مال منقول
و یک-هشتم از قیمت مال غیر منقول را به ارث خواهد برد .ولی
در همان قانون ،مرد در صورت مرگ همسر -اگر فرزندی داشته
باشند ،-یک-چهارم از اموال زن را مالک خواهد شد .ضمن ًا از
یاد نبریم که حق طالق با مرد است .در هر صورت نمی شود یک
طرفه به قاضی رفت .با توجه به سختی هایی که یک زن به عنوان
جنس دوم در جامعه متحمل است ،حمایت هایی الزم است اما
این حمایت ها باید در جهت حفظ تعادل باشد و باعث بی نظمی
و بی بند و باری افراد سودجو نشود.
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■ ■در طرح جدید مجلس پیش بینی شده افرادی که میخواهند
در آینده ازدواج کنند با توجه به شرایط فعلی  14سکه بهار
آزادی را به عنوان مهریه در نظر بگیرند .نظر شما در این
خصوص چیست؟
درباره طرح پیشنهادی مجلس در مورد حد گذاشتن بر مهریه
تا سقف  14سکه -با توجه به این که مهریه عمدت ًا به صورت
سکه تعریف می شود -از دید من اشتباه نیست و طرح مناسبی
است .به این دلیل که قیمت سکه روز به روز در حال افزایش
است و سقف چهارده سکه تقریب ًا با  110سکه چند سال پیش
برابری می کند .اما ای کاش با فرهنگ سازی از سوی رسانه
ها و آموزش همگانی ،به نوعی موضوع مهریه های باال و آسیب
های ناشی از آن شفاف سازی و نهادینه می شد .ارزش گذاری
روی زن ،براساس تحصیالت ،زیبایی و یا هر موضوع دیگری
مناسب نیست .ازدواج زندگی مشترک است و معامله و حساب
کتاب مالی در این خصوص کار درستی نیست .بهتر می بود که
دولت در این زمینه با آموزش و امکانات دیگر که در اختیار
دارد ،تدابیری می اندیشید که در وضعیت مساعدتری از اکنون
قرار داشتیم که به میزان زیادی جامعه دچار سرخوردگی است.
در قانون اصلی به نام عطف به ماسبق وجود دارد که از پایه
های حقوق به شمار می رود ،یعنی وضع قوانین جدید که باعث
باطل شدن قواعد و قراردادهای قبل از خود نمی شود .متاسفانه
در مورد افرادی که قبل از این طرح مجلس ،قربانی عرف اشتباه
مهریه شده و زندانی شده اند ،قانون جدید قابل اجرا نیست .البته
طرح جدید مجلس ،هنوز هم اجرایی نشده است.
■ ■پیشنهاد شما به زوجین برای مواجه با موضوع مهریه و
داشتن یک زندگی امن با حقوق برابر چیست؟
ببینید این ما هستیم که عرف را می سازیم ،اما همه در زمان
افتادن در یک معضل صرف ًا به دنبال مقصر هستیم .برای مثال
مردهایی که با پرداخت مهریه های باال و قوانین مربوط به آن
مخالف اند و از آن شاکی هستند ،در وضعیتی که پای خواهران
و یا نزدیکان خود در میان باشند با مهریه کم مخالفت می کنند.
پس هر کس باید از خودش شروع کند .ما خودمان خود را به
ویرانی می کشانیم؛ علی الخصوص با چشم و هم چشمی و تجمل
گرایی .در مورد خودم می توانم بگویم که با قیمت گذاری روی
دختر خودم موافق نیستم اما با شرایط موجود و تمامی نابرابری
های ساختاری ،حاضر هم نیستم دخترم را چنان آسان به ازدواج
کسی درآورم.
قطع ًا باید آموزش های اولیه مانند انتخاب صحیح ،شناخت قبلی
و آمادگی الزم را به دخترم داده باشم که با اعتماد به نفس بیش
تری پا به زندگی مشترک بگذارد .پسرانمان هم بهتر است که
بدانند باید مسئولیت پذیر و متعهد باشند که نیازی به این همه
قوانین دست و پا گیر و به تبع آن پرونده های طالق و درگیری
نباشد.
■ ■با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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