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نگاه۳

از زبان بانو ثقفی همسر امام:

آیا می دانید مهریه همسر امام خمینی)ره( چقدر بود؟

شهيد حاج يونس زنگي آبادي

بریده هایي از ازدواج حاج یونس

مقایسه نرخ مهریه ایران با چند کشور اسالمي و آسیایي

  عقد ما مفصل نبود. پدرم در اتاق بزرگ اندرونى 
که تاالر نام داشت، نشسته بود. مرا صدا کرد و گفت: 
»قدســى جان! بیا« من تازه از مدرسه آمده بودم و 
چون بى  چادر پیش ایشان نمى  رفتیم، چادر خواهر 
کوچکم را انداختم ســرم و نزدشــان رفتم. پدرم 

گفت: »آن طرف کرسى بنشین«.
خانواده امام روز اول ماه رمضــان آمده بودند و 
آن روز هشــتم ماه بود. در این مدت، چند روز در 
منزل پدرم بودند و مادرم هم خوب و مفصل از آنان 
پذیرایى کرده بودند. آنان در پى خانه  اى اجاره  اى 
مى  گشــتند تا عروس را ببرند. بنا بود عروسى در 
تهران برگزار شود و بعد به قم برویم. بعد از هشت 
روز، خانه پیدا شد که درســت همانى بود که در 

خواب دیده بودم.
پدرم گفت: »مرا وکیل کن که من آقا سیداحمد 
را وکیل کنم که بروند حضــرت عبدالعظیم)ع( 
صیغه عقــد را بخواننــد. آقا هم بــرادرش آقاى 
پسندیده را وکیل مى  کند.« من مکثى کردم و بعد 
گفتم:   »قبول دارم.« به این ترتیب، رفتند و صیغه 

عقد را خواندند.

بعد از این که خانه مهیا شــد، پدرم گفتند: »به 
اینها اثاث بدهید که مى  خواهند بروند آن خانه.« 
اثاث اولیه مثل فرش و لحاف کرســى و اســباب 
آشپزخانه و دیگر چیزها را فرستادند. یک ننه خانم 
هم داشتیم که دایه مادرم بود. او را هم با دخترش 
عذراخانم فرستادند آن جا براى پذیرایى و آشپزى 
شب پانزدهم یا شانزدهم ماه مبارک رمضان بود که 
دوستان و فامیل را دعوت کردند و لباس سفید و 
مشکى   شیکى را که دختر عمه  ام با سلیقه روى آن 

گل نقاشى کرده بود، دوختند و من پوشیدم.
مهریه  ام  هزارتومان بــود. خانواده داماد گفتند: 
»اگر مى  خواهید خانه مهر کنیــد.« ولى پدرم به 
من گفت: »مــن قیمت ملک و خانه  هایشــان را 
نمى  دانستم که قیمت در خمین چطور است؛ به 
همین دلیل هم پول مهر کردم«  من هرگز مهرم 
را مطالبه نکردم. اما امام آخرهاى عمرشان وصیت 
کردند که یک دانــگ از خانه قم به عنوان مهر من 

باشد.
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ثاراهلل
بریده یک: یک برگه بزرگ آورد بیرون و بسم اهلل 
گفت. شرایطش را نوشته بود همه اش از جبهه و 
مأموریت و مجروحیت و شهادت گفته بود و این 
که من باید با شرایط سخت حاج یونس بسازم تا با 
هم ازدواج کنیم. شرط کرده بود مراسم عقد توي 

مسجد باشد. 
بریده دو: گفتم: من فقط دوست دارم مهریه ام 
یک جلد قرآن باشــد. گفت: نه! یــک جلد قرآن 
نمي شــود. یک جلد قرآن با یک دوره کتاب هاي 

شهید مطهري. 
بریده سه: یک قدح آب آورد. گفت روایت است 
هرکس شب عروســي اش پاي زنش را بشوید و 
آبش را در خانه بریزد تا عمــر دارند خیر و برکت 
از خانه شان نمي رود. به شوخي گفتم: پاهاي من 
کثیف نیست. گفت: مهم این است که ما به روایت 

عمل کنیم.  
بریده چهار: سه روز قبل از محرم عروسي کردیم. 
وضو گرفتیم و دعاي کمیل، توسل و زیارت عاشورا 
خواندیم. گفت: من دعا مي کنم تو آمین بگو. اول 
شهادت، دوم حج ناگهاني و سوم این که بچه اولش 
پسر باشد و اســمش را بگذارد مصطفي. همه اش 

مستجاب شد. 

با یک بررســي اجمالي در دیگر کشــورهاي 
اسالمي و سایر نقاط جهان به این نتیجه مي رسیم 
که نه تنها نرخ مهریه با سکه تعیین نمي شود بلکه 
عرف این نرخ ها بسیار پایین تر از کشورمان است. 
امروزه مهریه هاي سرســام آور به مشکل اساسي 
براي برخي خانواده هاي ایراني تبدیل شده و این 
درحالي اســت که تعیین و درج نرخ مهریه هاي 
کالن باعث به هم ریختن کانــون گرم خانواده ها 
شده و حتي باالرفتن بهاي سکه و طال در ماه هاي  
سال گذشته این موضوع را تشدید کرده است به 
همین منظور قصد داریم به بررسي انواع نرخ مهریه 

در کشورهاي اسالمي و آسیایي بپردازیم.
میانگین نرخ مهریه در عربســتان با سکه طال 
تعیین نمي شــود و عرف مهریه در این کشــور 
۱۴ هزار دالر برابر با ۱8 میلیون تومان است حتي 
در روزنامه هاي عربستاني نسبت به مهریه 5۰ هزار 
دالري برابر با 62 میلیون تومان در ســال گذشته 

انتقادات زیادي کردند.

میانگین نرخ مهریه در کشــور هنــد از اقوام 
مختلف از ۱۰۰ هــزار تا یک میلیون و 5۰۰ روپیه 
هند برابر با 2 میلیون و 7۰۰ هــزار تا ۳6میلیون 

تومان متغیر است.
در کشــور جمهورى آذربایجان میانگین نرخ 

مهریه 2 هزار منات برابر با ۳ میلیون تومان است.
در کشور چین به ویژه منطقه ارومچي نرخ مهریه 
چیزي حدود ۱۰۰ هزار یوآن معادل 2۰ میلیون 
تومان است که در مناطق مختلف و قومیت هاي 

مختلف تغییر مي کند.
در کشور ترکیه میانگین نرخ مهریه ۳5 هزار لیره 

یا حدود 25میلیون تومان است.
در کشــور عمان میانگین نــرخ مهریه حدود 
۱۰ هزار ریال این کشــور به پول کشور ما برابر با 
27 میلیون تومان است، همچنین باید گفت: در 
برخي کشورها مانند یونان و ایتالیا نیز چیزي به 
نام پیشکشي که به سادگي فراهم مي شود، وجود 

دارد.
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اين روزها خيلی از دخترها ترجيح می دهند 
که حق طــاق و تحصيل و حضانــت بچه را 
بگيرند و در عوض مهريه نداشته باشند. شما 
فکر می کنيد نداشتن مهريه تا چه اندازه کار 

درستی است؟
من به شــخصه یکى از کسانى هســتم که موافق 
این کارم. مهریه درواقع همیشــه یک اهرم فشــار 
براى زنانى بوده که درخواســت طالق داشــتند اما 
همسرانشان رضایت به این کار نمى دادند. همان طور 
که مى دانید در کشــور ما حق طــالق و دیگر حقوق 
براى مردهاســت و اگر زنى درخواست طالق بدهد، 
باید برخى موارد مثل اعتیاد همســر یا ندادن نفقه 
را ثابت کنــد تا دادگاه اجازه طــالق را صادر کند. از 
طرف دیگر، ثابت کردن این موارد بسیار سخت است 
چون راه هاى زیادى وجود دارد که مى توان اعتیاد را 
کتمان یا وانمود کرد که نفقه ندادن یک خیال باطل 
اســت. به همین دلیل کار براى زن سخت مى شود و 
ممکن است به راحتى نتواند طالق بگیرد. مهریه در 
این مواقع مى تواند تا حدودى راهگشــا باشد، البته 
نه همیشه. مهریه هاى ســنگین هم معموال کارى از 
پیش نمى برد چراکه راه هاى دیگرى هم وجود دارد 
که مرد مى تواند از دادن مهریه سر باز کند. به همین 
دلیل من معتقدم، اصــوال مهریه کارکرد چندانى در 
جامعه ما نــدارد و چه بهتر کــه زن و مرد به حقوق 
تساوى دســت پیدا کنند و مهریه به عنوان یک نماد 

باقى بماند. 
اما خيلــی از مردها مخالــف اين موضوع 
هســتند و ترجيح می دهند مهريه سنگين 

بپردازند اما حق طاق را به زن ندهند.
دلیل این اتفاق عدم آگاهى است. دادن حق طالق 
به زن به این معنا نیســت که این حق از مرد ســلب 
مى شــود بلکه به این معناست که در حقوق مختلف 
مثل تحصیل و داشــتن شــغل و حضانــت بچه و 
طالق به یک وضع تساوى مى رســند. در مقابل آن 
مهریه ســنگین هیچ وقت کارى از پیش نبرده است 
جز این که مردهــاى زیادى را به زنــدان انداخته و 
دعواها را شدت بخشیده. شــما حتى یک نمونه هم 
نمى توانید پیدا کنید که مهریه سنگین، خوشبختى 
فراهم کرده باشد. در ســال هاى گذشته، مهریه هاى 
عجیب و باال فقط بنیان خانواده را برهم زده اســت 
و در هر حالتى به جــز ضرر هیچ چیزى براى زوجین 

ندارد.
به نظر شما مهريه باال به هيچ وجه نمی تواند 

پشتوانه ای برای زنان باشد؟
براى پاسخ دادن به این ســوال باید اول بدانیم که 

منظورمان از پشتوانه چه چیزى 
اســت؟ اگر منظور این باشد که 
مهریه باال، مردى را از طالق دادن 
منصرف مى کند که به هیچ وجه 
چنین نیست. مرد اگر تمایلى به 
زندگى نداشته باشد، به هر راهى 
متوسل مى شود که همسرش را 
طالق بدهد. اگر 5ســکه مهریه 
باشــد که مهریه را مى پردازد و 
اگر ۱5۰۰ ســکه مهریه باشــد، 
باز با روش هاى مختلف مى تواند 
زندگى را ایجاد کند که زن راضى 

به طالق شــود. آن طرف قضیه هم صادق است. زنى 
که زندگى برایش جهنم شــده، حاضر اســت  هزار 
سکه اش را ببخشــد و طالق بگیرد و پاى این زندگى 
نماند. در صورتى که براى گرفتن مهر هم پا فشارى 
کند، قانــون تنها به او اجازه مى دهد که ۱۱۰ســکه 

دریافت کند. اصال به نظر شــما زندگى که بر مبناى 
ترس از مهریه، ادامه پیدا کرده، مى تواند خوشــایند 
زوج باشــد. در نتیجه اصوال مهریه ها پشــتوانه هاى 
خوبى نیســتند و حتى در این مورد هم نمى توان به 

آن اکتفا کرد. 
بــرای بعــد از جدايــی 
هــم مهريه بــاال نمی تواند 
باشد؟  پشــتوانه مالی  يک 
به هرحال خيلی از زنان بعد از 
جدايی نه درآمد ثابتی دارند 
و نه ســرپناهی برای زندگی. 
مهريه در اين مواقع شــايد 

بتواند کمکی به آنها کند. 
ایــن موضــوع شــاید کمى 
جاى تأمل داشــته باشد اما فکر 
مى کنــم در قرن بیســت ویکم، 
نگاه اینچنینى به مقوله مهریه کار درستى نیست. در 
دنیایى که سرعت تکنولوژى و پیشرفت شتاب گرفته 
و زن ها در خیلى از زمینه ها از مردها پیشى گرفته اند، 
چرا باید چنین نگاهى داشــته باشیم و مهریه را یک 
پشــتوانه مالى براى زن پس از طالق بدانیم. زنى که 

امروز کار مى کند، تحصیالت باال داشته و در اجتماع 
حضور دارد، نیازى به مهریه ندارد و مى تواند از پس 
اداره زندگى اش بربیاید. البته ما تعداد زیادى از زنان 
را داریم که براى زندگى وابســته به همسر یا پدر و 
برادر هستند اما فکر مى کنم جامعه باید به وضعیتى 
دســت پیدا کند که زنان کشــورمان توانمند شوند. 
آن قدر که بتوانند از پس زندگــى خود برآیند و این 
فکر که مهریه مى تواند حربه اى براى تأمین نیازهاى 

مالى باشد، ازبین برود. 
اين حرفی که شــما می زنيــد يک تصوير 
ايده آل از جامعه و زن بــه ما می دهد. اما برای 
واقعی شــدن اين تصوير راه درازی در پيش 
است. در وضع کنونی چه بايد کرد که مشکات 

پيرامون مهريه حل شود؟ 
من موکالن زیادى داشتم که مهریه هاى سنگین، 
فقط کار را برایشان سخت تر کرده و روند جدایى را به 
تعویق انداخته اســت.  این یک واقعیت است که یک 
زندگى در آستانه جدایى را مهریه یا هیچ چیز دیگرى 
نمى تواند سروسامان بخشید. خیلى خوب بود اگر زن 
و مرد قبل از ازدواج به این باور مى رسیدند که زندگى 
مشترک یک جور معامله است که همه چیز به تساوى 
باید در آن رعایت شود. درواقع هیچ کدام بر دیگرى 
رجحان ندارد و مهریه و حق طالق و خیلى از مسائل 
نباید درجهت آزار رســاندن و اهرم فشــار استفاده 
شــود. همه چیز باید بین زن و مرد مســاوى باشد تا 
بتوان یک زندگى را بــا آرامش ادامه داد وگرنه وقتى 
آرامش به هم مى خورد، دیگــر مهریه و حق طالق و 

نفقه هیچ کارى از پیش نمى تواند ببرد.   
نظرتان دربــاره مهريه های عجيب و غريبی 

که مد شده، چيست؟ 
مهریه هاى عجیب و غریب هیــچ وجاهت قانونى 
ندارند. اصال یکى از شــروط مهریه، عینیت داشــتن 
اســت؛ درصورتى که خیلــى از مهریه هــا عینیت 
ندارند. ســفر به دور دنیا یک مهریه عجیب اســت، 
از طرف دیگر بعضى ها کلیه آقــاى داماد را مهر قرار 
مى دهند یا صد کیلو بال مگس. هیچ دفتر ازدواجى 
نباید این مهریه ها را ثبت کند اما متاســفانه این کار 
صورت مى گیرد و خیلى هم همه گیر شده است. باور 
کنید خیلى از کســانى که این چیزها را مهریه قرار 
مى دهند، نتوانستند زندگى مشترک طوالنى داشته 

باشند و خیلى زود جدا شده اند.

- مهریه مالى است که هنگام عقد ازدواج مرد متعهد 1
مى شود به همســر )زوجه( خود بپردازد. این مال 
مى تواند به صورت نقدى )وجه رایج کشــور(، سکه 
و طال، ســایر اموال منقول یا غیرمنقول )ملک، خانه یا 
آپارتمان( باشــد. این مال به عنوان دین و بدهى برعهده 

زوج قرار دارد؛ 

- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمى  2
سند ازدواج )نکاح واژه عربي پیمان زناشویي است( 
ثبت مى شود. از مهم ترین ویژگي هاى این سند 
رسمى این است که الزم االجراست. یعني با درخواست 
زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج براي اجراي تعهدات 
آن ازجمله مهریه، مي توان به عنوان مثال، مال موضوع 
مهریه را از همســر )مرد( درخواســت کرد و مراجعه به 

دادگاه براي این کار الزامي نیست؛

- مهریــه از طریق ارایه دادخواســت به دادگاه 3
عمومى حقوقى خانواده هم قابل مطالبه اســت. 
زن مي تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته 
خود توسط خود یا مشــاور یا وکیل دادگستري در فرم 
مخصوص )همان دادخواست( از دادگاه محل سکونت 

خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را 
به پرداخت مهریه صادر کند؛

- همچنین مهریه را مى توان پس از صدور اجراییه 4
از طریق اداره اجراى اسناد رسمى دریافت کرد. 
با صدور برگ اجراییه از دفترخانه تنظیم ســند 
رســمي، متقاضي مهریه مي تواند به اداره اجراي اسناد 
رســمي ثبت مراجعه و با معرفي نشــاني مرد )همسر( 
درخواســت وصول مهریه را ارایه کند. چنانکه مي تواند 
مالي از مرد مانند حساب بانکي، پالک ثبتي، سهم یا حتي 
طلب قطعي وي را از دیگران براي توقیف و وصول مهریه 

معرفي کند؛

- در سند رســمى ازدواج معنى عندالمطالبه، 5
امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. 
پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمي 
ازدواج که به امضاي همســر )مرد( رسیده باشد، زن هر 

وقت بخواهد مي تواند مهریه را از مرد بخواهد؛ 

- در سند رســمى ازدواج عنداالستطاعه یعنى 6
شرط درخواســت پرداخت مهریه دارا بودن مرد 
است. در صورت اســتفاده از این عبارت در متن 

سند رسمي ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به 
داشتن مال و توانایي مرد در پرداخت مهریه است؛ 

- مطابق قانون جدیــد خانواده، براى نپرداختن 7
مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمى شود. 
از سال ۱۳77 با تصویب قانون محکومیت هاي 
مالي و تا پیش از صدور رأي وحدت رویه مبني بر امکان 
طرح ادعاي اعسار )ناتواني و تنگدستي( براي پرداخت 
مهریه پیش از توقیف و بازداشــت مرد بدهکار مهریه، 
امکان بازداشت همه محکومان مالى- ازجمله محکومان 
به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. 
اما با صدور رأي مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاري از 
مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آنها منتفي 
مي شــد. اما قانون گذار این بار این تهدید قانوني را براي 

وصول مهریه هاي تا ۱۱۰سکه طال زنده کرده است؛ 

- مى توان هر شرطى را درباره مهریه در سند 8
رسمى ازدواج نوشــت. بدین معني که درباره 
میزان و شــرایط پرداخت مهریه هر توافقي 
میان زن و مرد )همسران( جایز است و براي دو طرف 
تعهدآور محسوب مي شود. بنابراین طرفین مي توانند 

بــا آزادي اراده در این باره گزینه هــاي گوناگوني را 
پیش بیني کنند؛ 

- مهریه دین ممتازه اســت و پیش از هر بدهى از 9
بدهکار دریافت مى شــود. اهمیت بدهي مرد به 
همسر خود و حساســیت رابطه زوجین )زوج و 
زوجه یا همان زن و مردي که با هم ازدواج کرده اند( و البته 
امتیازي که قانون گذار براي حمایت از زن پیش بیني کرده 
موجب شده است تا این طلب را بستانکاري ویژه و ممتاز 
به حســاب آورد و پرداخت آن را - حتي اگر بدهي مرد 
مرده )فوت شده( باشد- بر هر طلب دیگري برتر و پیش تر 

دانسته است؛

- مهریــه را مي توان به اصطالح بخشــید یا 10
بذل کرد.  )بذل به معني بخشــش به کار برده 
مي شود( به هر شــکل و روشي که قابل اثبات 
و مستند باشد زن مي تواند تمام یا بخشي از مهریه را به 
همسرش ببخشــد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در 
عین حال قانون گذار در ازدواج دایم این حق را براي زن 
پیش بیني کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از 

انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداري کند.

گفت وگو با فريده غيرت، وکيل پايه يک دادگستری

مهریه ها باید در حد یک نماد باقی بماند  

10نکته حقوقی درمورد مهریه

سارا شميرانی|  مهريه در طول سال ها و از وقتی که قرار بود تضمينی برای شروع زندگی يک زن باشد، دستخوش 
تغيير و تحوالت فراوانی شــد. يک زمان آب و آيينه و يک جلد کام اهلل مجيد تنها مهری بود که برای دختران 
قرار می دادند و يک زمان ديگر سکه های فراوان و به تعداد سال های تولد، مهريه دختران شد. بعد هم که سکه ها 
نتوانستند کاری از پيش ببرند و به دليل مشکاتی که به وجود آمد، محدود شدند، مهريه هايی باب شد که در 
نگاه اول خنده دار و بعد هم فاجعه بار بود. سفر به دور دنيا، کليه آقای داماد و صدکيلو بال مگس همان مهريه هايی 
عجيبی بود که گسترش پيدا کرد و همچنان هم در دفاتر ازدواج ثبت می شود. اما يک نکته درمورد تمام مهريه ها 
صادق بود. اين که هيچ کدام از آنها نمی توانست خوشبختی يک زن را تضمين کند. نه سکه های زياد که به وقت 
تمام  شدن آستانه تحمل بخشيده می شد و نه مهريه های عجيب وغريبی که درنهايت وجاهت قانونی پيدا نمی کرد 
و دادن آن از طرف آقای داماد ملغی می شد، نشان می داد که مهريه، فلسفه ای جدا از تضمين يک زندگی داشت. 
برای همين هميشه اين بحث مطرح بود که مهريه های سنگين بايد به هر طريقی بند و بساط خودشان را از زندگی 
زوج های جوان جمع کنند و به عنوان يک رسم قديمی و اسامی با شکل و شمايل گذشته باقی بماند. البته اين 
نظر کارشناسانی بود که اين ماجرا را از نزديک ديدند و به اهميت آن پی بردند. در اين پرونده هم که سراغ مهريه و 
تمام زير و بم آن رفته ايم، گفت وگويی با فريده غيرت، وکيل پايه يک دادگستری داشتيم و درباره نقش مهريه در 
خوشبختی زوج ها و به خصوص زن ها سوال پرسيديم. اين گفت وگو که ماحصل آن ديدگاه های يک حقوقدان را  
مطرح می کند، بار ديگر اثبات می کند که مهريه زياد نه تنها ضامن خوشبختی نيست که گاهی حتی دست وپا گير 

جدايی هم می شود.   

 مهريه های عجيب و 
غريب هيچ وجاهت قانونی 
ندارند. اصا يکی از شروط 

مهريه، عينيت داشتن است؛ 
درصورتی که خيلی از مهريه ها 
عينيت ندارند. سفر به دور دنيا 

يک مهريه عجيب است 


