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 شروط ضمن عقد 
جایگزین سکه های مهریه

نگرشخانوادهها شــلوغیدادگاههاوتغییر افزایشقیمتســکهبر تاثیر گزارش»شــهروند«از

حسرتدیدنبچههارابهدلتمیگذارم
صندلی ها جای خالی ندارند. تعدادی از اضطراب و استرسی که به جانشان افتاده 
سالن را بی هدف باال و پایین می روند. در میان هیاهوی جمعیت، مردی میانه باال با 
هیکلی که مشخص است سال ها دمبل و هالتر زده بر سر زنی جوان فریاد می کشد: 
»فکر کردی هر ماه یک سکه بهت می دهم و تو می روی پی زندگی ات؟ کور خوندی. 

حسرت دیدن بچه ها رو به دلت می گذارم.«
کالمی. وکیل زن می خواهد َمرد سکوت  گریه می کند، بی صدا و بدون  زن فقط 
کند و از زن فاصله بگیرد. شانه های زن زیر مانتو مشکی رنگ ورورفته ای باال و پایین 
می رود. زن خودش را به وکیلش نزدیک  می کند، حواسش هست کسی حرف هایش 
را نشود: »دو بار خیانت کرد، به خاطر بچه ها َدم نزدم. جای عذرخواهی جری تر شد. 

این دفعه، خانه  خودم با همین دو چشمم خیانتش را دیدم.«
صفحه  به  نگاهی  می کند.  جابه جا  دستش  روی  را  کتش  است،  عصبانی  مرد 
کال  گوشی اش می اندازد و دوباره چشم های سرخش را می دوزد به روی زن: »مگه 
چقدر مهریه اته؟ 14 تا سکه  است دیگه، اما همونم جون به لبت می کنم و می دم.« 
ازدواج شان ثمره عشقی پنج ساله بوده. ازدواجی که خانواده زن مخالف سرسخت 
آن بودند و اصرارهای دختر سفره عقد را باالخره پهن کرده: »کاش به حرف بزرگ ترها 
گوش می دادم و حداقل مهر بیشتری تعیین می کردم. همه این 10سال، حرفی زدم یا 

گالیه ای کردم، گفت 14سکه که بیشتر نیست، می دهم برو از زندگی ام گمشو.«

بیانصافنباش
»به دخترمان رحم کن.« مثل پیرزن ها کف سالن نشسته و بر سر و رویش می کوبد: 
»گناهم اینه عاشقتم و زندگیمو دوست دارم؟« سر و رو و شکل و شمایل َمرد به 

کس زده: »همه  کارمندان شبیه است، با کت وشلواری سرمه ای و کفش های مشکی وا
توانم را گذاشته ام برای رفاه زن و دخترم. بیشتر از این زورم نمی رسد.«

با  زنی  ندارد؛  مردش  با  سنخیتی  هیچ  لباس هایش  و  رخت  و  زن  شکل  و  سر 
معیارهای زیبایی روز و لباس های برند. خونسرد روی صندلی نشسته و پایش را روی 
پا انداخته: »َمردی، هر کاری کردی وظیفه ات بوده.« همین جمله دوباره چشم های 
ک می کند: »بی انصاف نباش.« زن با همان خونسردی و آرامش نگاهی به  مرد را نمنا
مردش می کند که ماتم زده روی زمین نشسته: »چیز زیادی که نمی خواهم. َبِد به فکر 
خوشبختی هر سه تامون هستم؟« کمی امید به چهره مرد می َدود: »اینجا نمی شود 

خوشبخت بود؟ حتما باید قید همه چیز را بزنیم و برویم غربت؟«
همه دعواها و جروبحث هایشان ماه هاست بر سر رفتن به کاناداست: »مهاجرت 
به همین راحتی ها هم نیست. پدر و مادرم پیرند، به من نیاز دارند.« مرد دو دستش را 
روی سرش می گذارد و صورتش را پنهان می کند: »با یه دختر پنج ساله و یه زن ِبرم غربت 
چه کنم؟ اصال اونجا سر چه کاری برم؟« اینها را مرد زیر لب زمزمه می کند، گویی دنبال 
جوابی است که زندگی اش را به حالت 9-8 ماه پیش برگرداند: »پاشو تو یه کفش کرده، 

می گه یا ِمهرم رو بده خودم برم یا با من بیا؟«

مهریهراکیداده،کیگرفته
مرد ساندویچش را گاز می زند و یک نفس نوشابه اش را باال می کشد. هرچند چشم از 
َدر ورودی برنمی دارد. آرامشش در میانه این هیاهو کمی عجیب به نظر می رسد. چند 
دقیقه بعد دختر جوانی از در ورودی پا به داخل می گذارد. مرد َته مانده ساندویچش را 
می خورد و دستش را دراز می کند تا با زن دست دهد. زن بی اعتنا از او می گذرد، اما مرد 

در کمال آرامش لبخندی پنهان روی لب هایش می نشاند.

 ]لیال مهداد[همهمه فضا را ُپر کرده. آدم ها، اینجا با فریاد حرف می زنند، البته حرف که نه؛ برای هم خط ونشان می کشند. جمعیت باالست و تردد سخت. آدم هایی 
خ از اشک و  دهان هایی که به دشنام و تهدید باز می شوند. عده ای پوشه ای زیر بغل  با ماسکی مشابه؛ ابروهای بهم گره خورده، چهره های برافروخته، چشمان سر
آن طرف تر دست به یقه شده اند؛  زده  و گوش تیز کرده اند برای شنیدن نامشان. برخی هم چشم خیره و دهان باز به وکیل شان گوش سپرده اند. دو، سه نفری 

»پدرت را َدرمی آورم. حقت را می گذارم کف دستت.«
»هر کاری از دستت برمی آید ُبکن، ببینم کی ضرر می کنه؟«

اشک بی اختیار از چشمان زن سرازیر می شود؛ »جوونیم رو سوزوندی. با اخالق بد، خساست و رفیق بازی ات ساختم حاال تهدید می کنی؟«
مرِد خوش لباس به تمسخر لبخندی می زند: »مهریه می خواهی؟ انقدر می  برم و می آرمت که خودت خسته شی. می رسه روزی که بگی مهرم حالل، جونم آزاد؛ ببین 

کی بهت گفتم.«

تعیین مهریه یا همان 
دادن هدیه به زن 

می توانست میزان تمکن 
مالی مرد را معین و خیال 

زن را راحت کند. این در 
حالی است که در جامعه 

امروز  تکیه بر تعیین 
مهریه معیار درستی برای 

برآورد تمکن مالی مرد 
نیست. متاسفانه امروزه 

در جامعه ما مهریه از 
هدف اصلی خود منحرف 

شده است.

»نمی توان گفت ازدواج 
تجاری شده، به واقع بسیاری 

از زوجین با وجود مشکالت 
عدیده با صداقت زیر یک 

سقف به زندگی مشترکشان 
ادامه می دهند.« این 

وکیل خانواده تاکید دارد 
که ارتباطی میان افزایش 

قیمت سکه و مهریه وجود 
ندارد: »من تفاوتی احساس 

نمی کنم. به نظرم شایعه و 
فکر اشتباهی است.«

11هــزار و 715طــاق بــا مــدت طــول ازدواج کمتــر از یک ســال مربــوط بــه ســال 99 
اســت؛ بــه روایــت آمــار منتشرشــده مرکــز آمــار ایــران. اگرچــه طبــق همیــن آمارهــا، آمــار 
ازدواج هــا از 533هــزار و 174 ازدواج در ســال 98 بــا افزایــش 4.4درصــدی بــه 556هــزار 
ــا  و 731 ازدواج در ســال 99 رســید. در مقابــل تعــداد رویدادهــای طــاق ثبت شــده ب
3.6درصــد از 176هــزار طــاق در ســال 98 بــه  183 هــزار و 193 رویــداد طــاق در ســال 
99 رســید. در ســال 99 طــول مــدت ازدواج 11هــزار و 715 طــاق ثبت شــده کمتر از 
یــک ســال و طــول مــدت ازدواج 51هــزار و 270 رویــداد طــاق ثبت شــده بیــن یــک 
تــا پنــج ســال تخمیــن زده شــده بــود.  از ســوی دیگــر 7809 رویــداد طــاق بــا طــول 
از  آنچــه  اســت.  رســیده  ثبــت  بــه   99 ســال  در  ســال   29 افزون بــر  ازدواج  مــدت 
ازدواج بیشــتر طاق های ثبت شــده  کــه طــول مــدت  ایــن اســت  برمی آیــد  آمارهــا 
ــج  ــا پن ــک ت ــوارد تنها  ی ــب م ــی در اغل ــوده، یعن ــال ب ــج س ــا پن ــک ت ــن ی ــال 99 بی در س
ــه  ــا ب ــن ازدواج ه ــت ای ــه درنهای ــته ک ــداد ازدواج گذش ــداد روی ــان رخ ــال کامل از زم س
طــاق ختــم شــده اند. بــا وجــود اینکه بیشــترین طاق هــای ثبت شــده در ســال  99 
بــه طــول مــدت ازدواج یــک تــا پنــج ســال معطــوف می شــود، امــا در قیــاس بــا ســال 
98 آمــار طاق هــای بــا طــول مــدت ازدواج کمتــر از یــک ســال و یــک تــا پنــج ســال، 
در ســال99 بــا کاهــش 7/2درصــدی مواجــه بــوده اســت. اگرچــه طــی ســال 99 آمــار 
طاق هــای بــا طــول مــدت ازدواج پنج تــا بیــش از 29 ســال در قیــاس بــا ســال 98 
افزایــش داشــته اســت. براســاس همیــن گزارش هــا، طــول مــدت ازدواج طاق هــای 
ــا 10 ســال،  ــا پنــج ســال، پنــج ت ثبت شــده در ســال99 از بیشــترین بــه کمترین یــک ت
10 تــا 15ســال، 15 تــا 20 ســال، کمتــر از یــک ســال و ســپس 20 تــا 25 ســال، بیــش از 29 

ــا 29 ســال اســت. ســال و 25 ت
شیبنزولیزندانیهایمهریه

 ، اخیــر ســال  پنــج  اردیبهشــت های  در  مهریــه  بدهــکار  زندانیــان  آمــار  براســاس 
جمعیــت مــردان بدهــکار صــداق از آمــار 2هــزار و 500 زندانــی در اردیبهشــت ســال 97 
بــه مــرور در ســال 98 بــا یــک شــیب تنــد بــه تعــداد 1229 محبــوس کاهــش می یابــد 
و بــا تاکیــد مکــرر مراجــع عظــام تقلیــد درخصــوص »عــذر حبــس بدهــکاران دیــون 

غیرمعــوض« ایــن اعــداد در ســال های 99 و 1400 بــه ترتیــب تــا عــدد 945 و 821 زندانــی 
مهریــه تقلیــل می یابــد.

افزایــش  و  تغییــر  بــا  مهریــه،  بدهــکار  زندانیــان  آمــار  کاهــش  رونــد  وجــود  بــا 
بــا  طــا  و  ســکه  قیمــت  نوســان  بــا  مهریــه  پرداخــت  محکومــان  ســکه،  قیمــت 
چالش هایــی مواجــه می شــوند. ایــن محکومــان اگــر موفــق بــه پرداخــت قســط های 
مشخص شــده از ســوی دادگاه نباشــند بــه موجــب قانــون راهــی زنــدان و محکــوم بــه 
ــرای  ــه افزایــش قیمــت ســکه، حجــم دادخواســت ها ب ــا توجــه ب حبــس می شــوند. ب
کــم کــردن قســط ماهانــه مهریه هــا افزایــش پیــدا می کنــد؛ اگــر فــردی دادخواســت 
خــود را بــرای کاهــش قســط مهریــه تقدیــم کنــد تــا زمانــی کــه ایــن دادخواســت مــورد 
رســیدگی قــرار گیــرد و حکــم بــرای آن صــادر شــود، حــدود 6 تــا 7 مــاه زمــان می بــرد و 
فــرد در ایــن مــدت یــا بایــد اقســاط مهریــه را پرداخــت کنــد یــا بــه زنــدان بــرود تــا حکــم 

نهایــی صــادر شــود.
ح اصــاح قانــون نحــوه رســیدگی بــه محکومیت هــای مالــی  همچنیــن براســاس طــر
کنــد  بــه تقســیط پرداخــت مهریــه حکــم  کــه دادگاه  )مهریــه( تبصــره »در مــوردی 
و محکوم بــه، بــه ماخــذ ســکه طــا باشــد، در صورتی کــه بــه دلیــل نوســان شــدید 
، قیمــت ســکه تغییــر فاحــش )بیــش از 20درصــد( یابــد، بــه نحــوی کــه بــه  در بــازار
تشــخیص رئیــس قوه قضائیــه نوعــا پرداخــت اقســاط محکوم بــه بــرای افــرادی کــه 
ج شــود، به صرف  خ نــداده موجــب عســر و حــر تغییــر خاصــی در وضعیــت مالــی آنــان ر
تقاضــای محکوم علیــه، حکــم تقســیط مهریــه بــدون نیــاز بــه تشــریفات رســیدگی بــه 
مــدت دو ســال بــه نســبتی کــه توســط رئیــس قوه قضاییــه در مــورد اختــاف قیمــت 
ســکه قبــل و بعــد از نوســان اعــام و تعدیــل می شــود. ایــن حکــم مانــع تقدیــم 
از ســوی طرفیــن طبــق مقــررات مربــوط  اقســاط محکوم بــه  دادخواســت تعدیــل 
نمی شــود، در هــر حــال، رســیدگی بــه دادخواســت تعدیــل اقســاط محکوم بــه اعــم از 
ج از نوبــت اســت« و »عــدم امــکان وصــول کل مهریــه می توانــد  مهریــه و غیــر آن خــار
بــه تشــخیص قاضــی« بــه مــاده 11 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای مالــی مصــوب 

اضافــه خواهــد شــد.« 

یک تا ۵ سال؛ طول مدت ازدواج اغلب طالق ها در سال ۹۹ 

زن و مرد وارد اتاقی می شوند. َدر بسته می شود، باقی ماجرا همان جا ادامه دارد. 
هیاهو و ماجراهای سالن نمی گذارد متوجه شوید چند دقیقه شاید هم چند ساعت 
گذشته. َدر باز می شود، مرد همچنان خونسرد است، اما زن برافروخته: »همه چیزو 
به اسم برادرت زدی که حق و حقوق منو ندی؟« مرد همان لبخند پنهان را به لب دارد: 
»فکر کردی قیمت سکه باال رفته و می ری واسه خودت زندگی تازه می سازی؟ زهی 
خیال باطل.« زن خشمگین است، اما اشکی به چشم ندارد: »وظیفه ته طبق قانون 
مهریه امو بدی؟« مرد با همان لبخند نقش بسته بر لب رو به زن می کند: »با این قیمت 
سکه دوماه یه بار شاید بتونم یه ربع سکه بهت بدم. به قول قدیمی ها مهریه رو کی 

داده، کی گرفته.« صدای قهقهه مرد تا وقتی از در خارج شود سالن را ُپر می کند.

114تاسکهمیشهچقدر؟
»114تا سکه می شه چقدر؟« سنی ندارد، نهایتا 27 شاید هم 28سال. موهای 
بلوندش با شال مشکی روی سرش هارمونی زیبایی ساخته اند. چهره اش غرق در 
آرامش است. گوشی اش را دست می گیرد و از بغل دستی اش می پرسد: »سکه امروز 
چند تومنه؟« و دوباره سرش را در گوشی می کند. زیر لب چیزی زمزمه می کند: »چیز 
دندون گیری هم نمی شه، اما از هیچی بهتره.« چند دقیقه بعد دختری به جوانی 
خودش از راه می رسد. با هم پچ پچ می کنند و بلند می زنند زیر خنده. دختر از راه 
رسیده گویی دوستش است: »ماشیِن  تو عوض می کنی، نه اصال یه سفر می ری. خدا 
رو چه دیدی شاید یه خرپول خنگ دیگه تور کردی.« صدای خنده دخترها توجه 
اطرافیان را به خود جلب می کند: »یواش تر بخند. همه ما رو نگاه می کنن. خیر سرت 
اومدی طالق بگیری ها. حداقل ادای آدم های ناراحت رو دربیار.« و دوباره صدای 

خنده ای که بلند می شود.

باواقعیتفاصلهمعناداردارد
قیمت سکه در میان هیاهوی تورم خودش را باال کشیده تا کمی قدرت نمایی کند. 
در این میان زمزمه ها از افزایش تقاضای مهریه در دادگاه های خانواده خبر می دهند، 
گرچه به باور یکی از وکالی دادگستری چنین مسأله ای فاصله معناداری با واقعیت  ا
کید بر اینکه نمی شود با قاطعیت گفت ازدواج جنبه تجاری  دارد. »الهام بخشی« با تا
یافته به »شهروند« می گوید: »نمی توان گفت ازدواج تجاری شده، به واقع بسیاری از 
زوجین با وجود مشکالت عدیده با صداقت زیر یک سقف به زندگی مشترکشان ادامه 
کید دارد که ارتباطی میان افزایش قیمت سکه و مهریه  می دهند.« این وکیل خانواده تا

وجود ندارد: »من تفاوتی احساس نمی کنم. به نظرم شایعه و فکر اشتباهی است.«
این وکیل دادگستری ارتباط مستقیمی میان افزایش قیمت سکه و تقاضای مهریه 
گذشته به مقوله مهریه  نمی بیند: »زوج های امروزی نگاهی متفاوت با نسل های 
دارند. بسیاری از زوج ها به دنبال مهریه گرفتن نیستند.« »بخشی« تغییر شیوه تعیین 
مهریه را میان زوجین تحولی می داند که شروع شده و بی شک در آینده جایگزین تعداد 
سکه های مهریه خواهد شد: »زوج ها امروز بیشتر به دنبال گرفتن شروط ضمن عقد 

هستند که بندهایی همچون حق طالق، خروج از کشور و … را به خود می بیند.«
این وکیل خانواده بر این باور است که پرداخت مهریه با توجه به شرایط اقتصادی 
و نوسانات بازار سکه و طال کاری سخت و در برخی موارد غیرممکن است: »شروط 
که از  ضمن عقد در میان برخی زوج ها جایگزین مهریه های قبلی شده و شاهدیم 
گرچه »الهام بخشی« معتقد  گرفته است.« ا طرفین زوجین مورد استقبال هم قرار 
است جامعه امروز ایران به سمت قانون گذاری های شخصی در مورد مهریه می رود: 
»نسل های امروزی که جامعه نسبت به آنها نگاه مثبتی در مقوله مهریه ندارد، بسیار 
گاهانه تر در این زمینه تصمیم گیری می کنند.« به گفته این وکیل دادگستری، شرایط  آ
اقتصادی تنها مهریه را نشانه نرفته است: »شرایط اقتصادی امنیت خاطری برای 
خانواده است، به همین دلیل نمی توان شرایط اقتصادی را در خانواده ها بی تاثیر 
دانست. در حقیقت نمی توان این حقیقت را کتمان کرد. شاید برای همین است حتی 

کسانی که تمکن مالی هم دارند زیر بار ازدواج نمی روند.«

بیاعتمادیزوجهاوفروپاشیخانوادهها
اعتماد اساس هر نوع ارتباط موثری است و در یک ارتباط نزدیک مثل ازدواج این 
گر ترک بردارد بسیار به  متغیر اهمیت مضاعفی پیدا می کند. اعتماد، المثنی ندارد و ا
سختی قابل ترمیم است. وقتی معیار مرد ایده آل میزان مال او می شود، با افزایش 
قیمت سکه به تعداد مردان کم توان مالی افزوده می شود و این یک نقص به حساب 
آمده و پنهان کاری و دروغ آغاز می شود. به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن 
روان شناسی اجتماعی ایران، دروغ آفت اعتماد است. وقتی اعتماد از بین برود، 
ارتباط آسیب دیده و بعد از بدبینی و اختالف، طالق عاطفی یا واقعی رخ می دهد. 
»مجتبی دلیر« به »شهروند« می گوید: »تعهد و وفاداری بر اعتماد اتکا دارد. اعتماد 
که خدشه دار شود، تعهد تهدید و سپس تخریب می شود و اندک اندک از بین می رود و 

بنیاد خانواده نابود می شود.«
به اعتقاد این استاد دانشگاه، پول خوشبختی نمی آورد، اما همانند سپری در 
مقابل استرس عمل می کند، بنابراین به امنیت روان شناختی کمک می کند. »دلیر« 
با اشاره به اینکه تعیین مهریه با هدف برآوردکردن تامین مالی زندگی مشترک و نه 
تامین  بودن مالی بعد از زندگی مشترک معقول می نماید، می گوید: »توان مالی خوب 
قدرت آفرین است، اما استرس مالی مانع میل جنسی است. شرایط بد کنونی در حوزه 
مالی منجر به کاهش توان پیش بینی و اعمال کنترل بر زندگی شده و در نتیجه منجر 
به افزایش استرس و اضطراب می شود و این آسیب های روان شناختی اثرات مخرب 

خودش را در ارتباط زوج ها و خانواده ها نشان می دهد.«

بودنازداشتنهممهمتراست
برعهده  وظایفی  طرفین  قرارداد  این  در  است.  اجتماعی  قرارداد  یک  ازدواج 
می گیرند. متاسفانه گاهی این قرارداد اجتماعی تبدیل می شود به معامله اقتصادی 
و آقا یا خانم یا هر دو به دنبال منافع مادی به جای دستیابی به آرامش و کمال هستند 
گفته یکی از اعضای  یا به اشتباه تصور می کنند تمکن مالی مایه آرامش است. به 
گرچه مال می تواند آسایش بیاورد،  هیأت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران، ا
اما آسایش با آرامش فرق دارد. دارابودن با دالرام بودن متفاوت است: »نوع نگاه، 
نگرش و شخصیت فرد است که تعیین کننده خوشبختی و آرامش یا تالطم و تنش 

است. داشتن مال مهم است، اما نه به قیمت از دست دادن آرامش.«
این استاد دانشگاه بر این باور است که بودن از داشتن هم مهم تر است. برای مثال، 
آرام بودن، امن، مورد اعتماد بودن، همراه و همدل بودن و … مهم تر از پول، خانه، 
ماشین، زیبایی، ثروت داشتن و …  است: »در جامعه ای که دچار مشکالت جدی 
اقتصادی است، سخن گفتن از ارزش های واالی انسانی و توصیه به هدف قرار دادن 

تجربه کردن عمق زندگی دشوار است.«

درجامعهمهریهازهدفاصلیخودمنحرفشده
از نظر روان شناسی در تکامل اجتماعی، مرد و زنی که قصد ازدواج دارند، به ارزیابی 
انتخاب  را  کسی  تا مطمئن شوند  گاه طرف مقابل می پردازند  ناخودآ و  گاه  خودآ
می کنند که سرمایه والدینی آنها را به خوبی حفظ کند. به گفته »دلیر«، در این ارزیابی 
یک معیار عمده، زیبایی زن در مقابل توان حمایتگری و به طور ویژه توان مالی مرد 
است، بنابراین تعیین مهریه یا همان دادن هدیه به زن می توانست میزان تمکن مالی 
مرد را معین  و خیال زن را راحت کند، این در حالی است که در جامعه امروز  تکیه بر 
تعیین مهریه معیار درستی برای برآورد تمکن مالی مرد نیست، متاسفانه امروزه در 

جامعه ما مهریه از هدف اصلی خود منحرف شده است.


